
 به نام خدای يکتا
 ) ٣٢(جلد  ١٣٨٠ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

 

  

  

  اعتراض به بازداشت رھبران، اعضاء و عالقمندان نھضت آزادی ايران

 ٢١/٠١/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  نو در مورد اظھارات رئيس دادگاه انقالب نامه دكتر يزدی به روزنامه حيات

  شدگان اخير پيرامون بازداشت

 ٠٢/٠٢/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  نامه دبيركل نھضت به رئيس قوه قضائيه

  و درخواست آزادی كليه زندانيان سياسي

 ٠٨/٠٢/٨٠تاريخ: 

◄  

  
نامه دكتر يزدی به خبرگزاری ايسنا در پاسخ به اظھارات آقای محبيان در 

  و نيروھای ملی مذھبي مورد نھضت آزادی

 ١٠/٠٢/٨٠تاريخ: 

◄  

  
   ٩٠شكوائيه دبيركل نھضت به كميسيون اصل

 ھای دادگاه انقالب در اعتراض به بيانيه

 ١٣/٠٢/٨٠ :تاريخ

◄  

  
  پيام دكتر سحابی به مناسبت ھشتمين دوره انتخابات رياست جمھوري

 ١٤/٠٢/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  مصاحبه روزنامه آلمانی زودوويچه با دبيركل نھضت آزادی ايران

 ١٥/٠٢/٨٠تاريخ: 

◄  

  

  دعوت ھمگانی به شركت در انتخابات رياست جمھوري
◄  
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 ٢٣/٠٢/٨٠تاريخ: 

  
  فعاليت سازمانی نھضت در خارج از كشوراطالعيه عدم 

 ٢٦/٠٢/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  جمھور نامه دكتر يزدی به رئيس

  و درخواست اعالم قلمرو امنيت ملی و اعمال عليه آن

 ٢٦/٠٢/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  بيانيه به مناسبت چھلمين سالروز تأسيس نھضت آزادی ايران

 ٢٧/٠٢/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  و سركوب آزاديخواھان  »رفتار علوي«سال 

 ١٢/٠٣/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  شركت كرد و به خاتمی رأی داد؟چرا بايد در انتخابات

 ١٤/٠٣/٨٠تاريخ: 

◄  

  
 مصاحبه روزنامه لوموند با دبيركل نھضت آزادی ايران

 ١٨/٠٣/٨٠ :تاريخ

◄  

  
  تبريك پيروزی آقای خاتمی در انتخابات رياست جمھوری

 ٢٤/٠٣/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  سيدجوادی به آقای خاتمی پيام تبريك آقايان دكتر سحابی و دكتر صدرحاج

 ٢٨/٠٣/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  گراميداشت سالگرد درگذشت دكتر شريعتی

 ٢٩/٠٣/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  پنجاھمين سالگرد خلع يدهللا  بزرگداشت يوم
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 ٢٩/٠٣/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  به ياد شھيد دكتر مصطفی چمران سردار رشيد اسالم

 ٣٠/٠٣/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  ھای سياسی كشور ھای نھضت آزادی ايران به جناح توصيه

 ١٠/٠٤/٨٠تاريخ: 

◄  

  
ـ يورش ھجدھم  مناسبت سالگرد حمله به كوی دانشگاه تھرانبيانيه به 

  تيرماه

 ١٨/٠٤/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  نامه سرگشاده دبيركل نھضت به ملت ايران

  دادگاه انقالب ٢٦/٤/٨٠در مورد بيانيه مورخ

 ٠٢/٠٥/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  ـ به مناسبت چھاردھم مرداد نودوپنج سال تالش برای آزادی و عدالت

 ١٤/٠٥/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  ھای تازه آقای فارسی عليه نھضت آزادی ايران پاسخ به درافشانی

 ١٢/٠٦/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  محكوميت عمليات تروريستی در شھرھای نيويورك و واشنگتن

 ٢٢/٠٦/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  كاران طالبان، الگوی محافظه

 ٢٩/٠٦/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  المللی، افغانستان و موضع ايران تروريسم بين

 ٢٤/٠٧/٨٠تاريخ: 

◄  
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  خبرنگار ايرانی مقيم آمريكا با دبيركل نھضتمصاحبه 

 ٨٠آبانتاريخ: 

◄  

  
  اطالعيه دبيركل نھضت در باره بازگشت به ايران و محاكمه اعضای نھضت

 ١٨/٠٨/٨٠تاريخ: 

◄  

  
متن اعتراض وكالی مدافع اعضاء نھضت آزادی ايران به صالحيت دادگاه 

  انقالب

 ٢٠/٠٨/٨٠تاريخ: 

◄  

  
نامه سرگشاده دكتر سحابی به رئيس قوه قضائيه در مورد دادگاه اعضای 

  نھضت

 ٢٥/٠٨/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  دادگاه نھضت آزادی ايران ـ نامه سرگشاده به ملت ايران

 ١٦/٠٩/٨٠تاريخ: 

◄  

  
به استعالم وكيل نھضت آزادی ايران (كليشه اصل ١٠پاسخ كميسيون ماده

  نامه)

 ١٨/٠٩/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  العظمی شيرازي هللا اطالعيه به مناسبت درگذشت آيت

 ٢٧/٠٩/٨٠تاريخ: 

◄  

  
سيدجوادی، دكتريزدی و دكتر توسلی به مناسبت  بيانيه آقايان دكترصدرحاج

  سالگرد پيروزی انقالب

 ٢٢/١١/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  در سوگ محمدعلی سفري

 ٠٢/١٢/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  آزادی ايرانبيانيه به مناسبت آزادی زندانيان نھضت
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 ١٧/١٢/٨٠تاريخ: 

◄  

  
  پيام تبريك سال نو

 ١٧/١٢/٨٠تاريخ: 

◄  

  

 

005



  

 
  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۴۶: شماره

 ۲۱/۰۱/۱۳۸۰:تاريخ

  

  

  قمندان نهضت آزاديهبران، اعضاء و عالراعتراض به بازداشت 

 
اهللا  الــذين ظلمــوا مــنكم خاصــه واعلمــوا ان  واتقــوا فتنــه التــصيبن

 )۲۵انفال (شديدالعقاب 

يـد تنهـا مخـصوص سـتمكاران شـما          آ  ونچو بترسيد از بالئي كه      

 .نباشد و بدانيد كه عقاب خدا بسيار سخت است

ت ال قـانوني كـشور تعطـي       رسـمي و   يهـا و نهادهـا      در شـرايطي كـه روزنامـه       ۱۳۷۹ اسفند   ۲۸درتاريخ  

از اي    العمل مردمي وجود نداشت اطالعيـه      رساني عمومي و عكس    عالرا آغاز كرده و امكان اط       خود ينوروز

خـش شـد كـه بـه        پسـيماي جمهـوري اسـالمي         و اندين نوبت از صد   چ" بالنقادگاه  اروابط عمومي د  "طرف  

 .م گرديدالزادي ايران ممنوع اعآن فعاليت نهضت آموجب 

بـه ايـن عمـل خـالف         ۱۳۷۹ اسفند   ۲۹ به رياست محترم قوه قضائيه در        يا  ايران طي نامه   يدازنهضت آ 

سفانه نه تنها به اين اعتراض توجهي نـشد، بلكـه روز شـنبه              أمت. دادگاه انقالب اسالمي اعتراض نمود     قانون

ب بـا  ال انقيهامورين دادگاهأو يارانش، م) ع( فروردين ماه، مصادف با سومين روز شهادت امام حسين         ۱۸

 ي و سـاير شخـصيتها     يزادآيورش بردن به منازل و دفاتر شخصي رهبران، اعضاء و عالقمنـدان نهـضت               

ز اوراق سياسـي و  اه چـ  بازداشـت نمودنـد و هـر آن   ا نفـر ر   ۴۰ مذهبي در تهران و شهرستانها بيش از         ـ ملي

قـاي احمـد صـدرحاج      آ حتـي    تـا جائيكـه   .  يافتند بـا خـود بردنـد       ييوترپ شخصي و لوازم كام    يها يادداشت

رسـابقه كـشور و از مؤسـسين    پدگستري دولت موقت و از حقوقدانان برجسته و    ا كه وزير د   ادي ر اسيدجو

ارتكاب ايـن اعمـال و   .  استثناء نكردندي و بيمار) سال۸۵قريب به (باشند، عليرغم سن باال   ميي  نهضت آزاد 

باشند و به موجـب      مي الب كه بخشي از قوه قضائيه     هايي از طرف دادسرا و دادگاه انق       نين اطالعيه چصدور  

عهده دارند نقض آشـكار قـانون     قانون را بريحسن اجرا اصول مصرح در قانون اساسي وظيفه نظارت بر  

ساسـي  ا قـانون  ۱۶۸صـل  ا. باشـد   مـي )ميالسا يس شورال مج۱۳۶۰مصوب سال (حزاب اساسي و قانون   ا

ت أ و بطور علنـي و بـا حـضور هيـ           ي عاد يدگاههاابايد در د  ئم مطبوعاتي و سياسي     اجر": رد كه اصراحت د 

قـانون احـزاب تخلفـات احتمـالي احـزاب سياسـي را از مـصاديق جـرم سياسـي                   " .منصفه رسـيدگي شـوند    

نين قوه قضائيه چهم.  قانون اساسي دانسته است    ۱۶۸در محدوده اصل     تشخيص داده و رسيدگي به آنها را      

ت منـصفه را معـين و       أ هيـ  يس از تصويب و ابالغ قانون، اعضا      په   ما كرا موظف ساخته تا حداكثر ظرف ي      

سفانه بعد از گذشت بيست سال از تصويب قانون احزاب، قوه قضائيه به اين وظيفه قانوني          أمت. معرفي نمايد 

 قـانون   ۱۶۸كننـده اصـل      مينأكنون دادگاهي كه ت   ا  هاي متعدد سياسي ت    خود عمل نكرده و عليرغم بازداشت     

 .تشكيل نداده است ،اساسي باشد

 مسئول ۱۰زاد شناخته است و كميسيون ماده     آقانون اساسي و قانون احزاب، فعاليت احزاب سياسي را          

بنابراين در صورت تخلـف قـانوني،       . باشد ر عملكرد احزاب سياسي، اعم از رسمي يا غيررسمي مي          ب نظارت

ثير، أار كتبي بدهد و در صورت عدم ت       س اخط پتواند به حزب خاطي ابتدا تذكر شفاهي و س         اين كميسيون مي  
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 قـانون  ۱۶۸طبـق اصـل     قـوه قـضائيه ارجـاع دهـد تـا بـر      ي عاد يگزارشي به دادگاهها   موارد تخلف را طي   

ت منصفه كه نماينده قشرهاي مختلف جامعه هستند بـه اتهامـات وارده            أاساسي، بطور علني و با حضور هي      

نان شرايطي است كـه دادگـاه       چتنها در   . ز خود دفاع نمايد   زادانه ا آحزب مورد اتهام بتواند      رسيدگي شود و  

 . بدهدأين رآ حزب يا انحالل كتواند به توقف فعاليت ي مي

 يمـادگي خـود را بـرا      آ، دولـت وقـت      ۱۳۶۷ در سـال     گايان جن پ سازمان ملل و     ۵۹۸ذيرش قطعنامه   پبا  

در همـان زمـان   . غاز نمـود آ را  تشكيل شد و كار خود   ۱۰م نمود و كميسيون ماده      قانون احزاب اعال  ي  اجرا

 مورد نياز وزارت كشور را تهيـه        كنامه اجرايي قانون احزاب، كليه مدار      ئينآ ايران با دريافت     يزادآنهضت  

  اين كميسيون طي ده سال گذشته عموماً       يكثريت اعضا اسفانه  أمت. ر داد ا قر ۱۰و در اختيار كميسيون ماده      

ن ازادي اير آگاه مخالفت سياسي خود را با نهضت        چمي بوده كه هي   سالان جمعيت مؤتلفه    ااز اعضا و هوادار   

د، امـا نـه تنهـا عليـه         سن را به رسـميت بـشنا      يزادآه حاضر نشدند نهضت     چبا اينحال اگر  . اند نهان نساخته پ

 را  يزادآهـا و يـا انحـالل نهـضت            به قوه قضائيه شكايت نكرده و درخواست توقـف فعاليـت           يزادآنهضت  

 . تذكر شفاهي و يا اخطار كتبي ندادنديزادآ يكبار هم به نهضت نكردند، بلكه حتي

هـا، بـا صـراحت و        هـاي رسـمي و مـصاحبه       ميـه ال سال گذشته، بارها در اع     ۲۳دي ايران طي    انهضت آز 

لتـزام خـود را بـه قـانون         اسالمي، و تعهد و     اب  النقاها و به اصالت       به آرمان  اعتقاد و باور خود ر     ا صداقت،

منظور اصـالح   ه  آميز ب  المي اعالم نموده و با اعتقاد به فعاليت سياسي قانوني مسالمت          ساسي جمهوري اس  ا

ن آنظام را به ضرر مصالح ملي دانسته و بـه كـرات             ي   برانداز ژيانحرافات و هدايت مسئولين امور، استرات     

 .را محكوم نموده است

ساسي اجمهوري اسالمي و قانون قدام و فعاليتي خالف مصالح ملي و نظام ادي ايران نه تنها  انهضت آز 

ن به حاكميت به خاطر ناديده گرفتن مصالح آض مشفقانه انتقاد و اعتراده، بلكه انجام ندانين موضوعه   اقو و

اعتنايي به قوانين موضـوعه در مـوارد سياسـي،        ساسي و بي  از اصول مصرح در قانون      املي و تخلف آنان     

 از  يا  اصالح يـا تغييـر عناصـر ناشايـسته         يفعاليت قانوني برا   منطقي   چبا هي . باشد  و اجتماعي مي   ياقتصاد

ن كـه   آمگـر   . شـود   محـسوب نمـي    ي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي، برانداز        يها حاكميت از راه  

حاكمان بر مسند قدرت نشسته خود را معادل با نظام تـصور كننـد و هـر نـوع انتقـاد را تـضعيف نظـام يـا             

قانون اساسي ايران بـه مـردم       . فرين است آ هر نظامي فاجعه     ين انتظار باطلي برا   نيچ بشمارند كه    يبرانداز

 جلـس مي، م  اسـال  يس شـورا  جلـ رياسـت جمهـوري، م    (دواري  انتخابـات   است كه از طريق     اين حق را داده     ا

مطـابق  . جـا نماينـد     تغيير بدهند و جابـه     ا كليه يا بخشي از مسئولين و حاكمان ر        ) و شوراها  يخبرگان رهبر 

  رد؟ا داندازي قانوني را منطق دعوت مردم به شركت در انتخابات قانوني و رسمي، حكم بركدام

خـش و  پندين نوبت از صدا و سـيما  چمي تهران كه در  روابط عمومي دادگاه انقالب اسال  يها در اعالميه 

 يزادآضت   نه يها     رونده فعاليت پدر مطبوعات منعكس گرديده، روشن نشده است كه به استناد كدام قانون             

هل سال سابقه و اعتبار سياسي و مبارزه عليه استبداد داخلي و اسـتيالي خـارجي مـورد                  چايران، حزبي با    

زادي مخالف مصالح ملـي  آ نهضت يها  از فعاليتككدام ي مي قرار گرفته است وب اسال بررسي دادگاه انقال  

 نهـضت   ،حصـال  ي و يـا اطالعـاتي ذي      باشد؟ درحاليكه نهادهاي قانوني مسئول اجراي      و مصداق براندازي مي   

باره اهداف و مقاصد براندازانه نهـضت        اند، دادگاه انقالب اطالعات خود در       را جريان برانداز ندانسته    يزادآ
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يـا  آ دريافـت كـرده اسـت؟        )وزارت كـشور و وزارت اطالعـات      (صالح   ي از مراجع قانوني و ذ     كرا از كدام ي   

 ي سياسي و در راسـتا     ي سوءاستفاده از فضا   ،مهور منتخب مردم  م شده رئيس ج    اعال يها حمايت از برنامه  

وايـي بـا    آردازي يـا هـم      پـ راكنـي و دروغ     پ ايجاد شكاف ميان مسئولين بايد تلقي گردد؟ ايراد اتهـام شـايعه           

  ـ  رسـابقه ملـي   پي شـناخته شـده و  ها   و جمعي از شخصيتاديزآگروههاي نفاق و تروريسم عليه نهضت 

قـدام  اتـرين    نان بدون تشكيل دادگاه و اجازه دفاع به مـتهم بـديهي           آم كردن فعاليت    مذهبي و غيرقانوني اعال   

راكنـي،  پمي خود از مـصاديق بـارز شـايعه    ب اسال سابقه و غيرقانوني دادگاه انقال     اقدام بي . غيرقانوني است 

ي و تـضعيف نظـام      م اسـال  يالمللـي جمهـور    هـره داخلـي و بـين      چفكار عمومي، مخدوش سـاختن      اتشويش  

  . گردد سوب ميمح

داند و از دادگاه انقـالب بعنـوان مرجـع صـدور              ايران ادامه فعاليت را حق قانوني خود مي        يزادآنهضت  

 مقـدمات   اً ايران معتقد اسـت ايـن اقـدامات ظـاهر          يزادآنهضت  .  شكايت خواهد نمود   اًَ، رسم اي  نان اطالعيه چ

 جمهوري اسـالمي بـا حكومـت مطلقـه          هاي قانوني و جايگزين كردن     ارجوبچ خروج از    يحركتي در راستا  

 .باشد  ميفردي و تعطيل عملي كليه نهادهاي منتخب مردم

نـان بـر    آ كه نصيحت اميران را حق       )ع ( متقيان امام علي   ي از توصيه موال   ييروپدي ايران با    ازآنهضت  

ر نـدان دو  چ نـه    ثشـود كـه از تـاريخ حـواد         دانسته است، مشفقانه بـه مـسئولين كـشور يـادآور مـي             مردم

حتـي اگـر خـود را متوليـان مـردم و            . ند بگيرند پن در اذهان مردم زنده است،       آكشورمان، كه هنوز خاطره     

، حرمـت قـانون اساسـي و        "زاده با متولي است    حفظ احترام امام  "مي ميدانند، به مصداق      اسال ينظام جمهور 

نگـاران   بازداشت گسترده روزنامـه ها،   روزنامهاي اقداماتي از نوع تعطيل فله    . اس دارند پقوانين موضوعه را    

نمايـد و   يش تـشديد مـي  پـ ن مـشروعيت حاكمـان را بـيش از        ارده، بحر پشت  پو فعالين سياسي و محاكمات      

ثرترين عامـل تـضعيف، تزلـزل، زوال و         ؤدهد م  هاي تاريخي نشان مي    نان كه آيات هدايت كننده و عبرت      چآن

 .باشد ها مي نتقال حكومتا

سابقه خالف قانون، در آسـتانه انتخابـات         ن باور است كه هدف اين اقدامات بي        ايران بر اي   يزادآنهضت  

يوس كـردن مـردم از شـركت در         أ خـاتمي و اصـالح طلبـان و مـ          ي، منصرف ساختن آقـا    يرياست جمهور 

 .باشد ها و در نهايت ناكامي جنبش اصالح طلبي مي يا تشديد درگيري انتخابات و

ين فـشارها و تخلفـات و       اهد عليرغم   اخو ان و هموطنان عزيز مي    يراز مردم شريف    ادي ايران   انهضت آز 

مات اخـواه بـا اقـد     تماميـت يهـا و جناحهـا   رامـش خـود را حفـظ كـرده و اجـازه ندهنـد جريـان               آتحريكات،  

نهـضت  .  فـراهم سـازند    ي اعالم وضـعيت فـوق العـاده اضـطرار         يآميز و تشديد بحران زمينه را برا       كتحري

 حركات به حول و قوه الهي و همت و توكل مردم نه تنهـا موجـب ضـعف و يـا                       ايران معتقد است اين    يآزاد

توقف جنبش اصالحات نخواهد شد، بلكه نهال اصالحات را به خواست خداوند ياور مظلومان ريشه دارتـر،                 

 .عميق تر و تنومندتر خواهد ساخت

داند و از خداوند عزيز و       زموني الهي مي  آنهضت آزادي ايران بازداشت رهبران، اعضاء و ياران خود را           

ني خـود  اكنـد و بـه يـاران زنـد      رزو مي آزادي و عدالت صبر و توكل       آنان و ساير مبارزين راه      آبراي   حكيم

زادي متوقـف نخواهـد شـد و ملـت          آ يطلبان جنبش بـرا    حنان و ساير اصال   آدهد كه با بازداشت      طمينان مي ا

 .دهند  ادامه ميالهي راه آنان رات ايديأيران با تا
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   )۱۰كهف ( رحمه و هيئ لنا من امرنا رشدا كربنا هب لنا من لدن

روردگارا، سايه رحمت خويش بر ملت ما بگستران و راه رشـد و             پ

  ما نمايان سازيها را برا بست ات و بنئرهائي و خروج از اين ابتال

  

  انرنهضت آزادي اي
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

۰۲/۰۲/۱۳۸۰:تاريخ  

 
  

  دادگاه انقالبنامه دكتر يزدي به روزنامه حيات نو در مورد اظهارات رئيس 

  شدگان اخير پيرامون بازداشت

  

 سردبير و مدير مسئول محترم روزنامه حيات نو

 .با آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به خلق با سالم و

اظهارات جديد  "  : در خبري تحت عنوان    ۱۳۸۰ فروردين ماه    ۲۸شنبه   در صفحه دوم آن نشريه مورخ سه      

قـالب اسـالمي تهـران      ن، به نقـل از رئـيس دادگاههـاي ا         "شت شدگان اخير  يرامون بازدا پرئيس دادگاه انقالب    

شدگان و شخص اينجانب آمده است كه نقض آشكار مباني ديني و منطق قضايي               مطالبي در مورد بازداشت   

  .اسخ اينجانب را در اولين شماره درج فرمائيدپشود  درخواست مي. است

اثبـات   االصـول قبـل از     اند كه علـي    مي تهران قبول كرده   ئيس دادگاههاي انقالب اسال   ر آقاي مبشري،    -۱ 

 دادگاهي به صـحت  چوجودي كه هنوز هي ولي با. جرم دانستن متهمان خالف است   مجرم در دادگاه صالحه     

شدگان اخيـر، از جملـه اعـضاي نهـضت آزادي            اد و مدارك مورد ادعاي ايشان عليه بازداشت       سنو اصالت ا  

ادر نشده اسـت و مراحـل قـانوني رسـيدگي طـي نگرديـده، ايـشان نظـر                   ايران رسيدگي ننموده و حكمي ص     

 .اند هاي غيرقانوني اعالم كر همان را مجرم و نهضت آزادي را طي بيانيهتش مپياشيپقضايي داده و 

 :كـه  انـد   ه ايشان در اين مصاحبه خود، با كمال تعجب و ناباوري درباره سـفر اينجانـب اظهـار داشـت                   -۲

 قدر طول خواهـد چدانم اين سفر  روستات به آمريكا سفر كرده و نميپهت عمل جراحي  جراًآقاي يزدي ظاه  "

بـه نظـر مـن او    . كنـد  ب با راديوهاي بيگانه مصاحبه ميرتاما او شش ماه است كه در آمريكاست و م   . كشيد

 ."ارتباط با حوادث جديد نيست داليل ديگري براي سفر به آمريكا داشته كه بي

دگاههاي انقالب اسالمي تهران، عالوه بر مسائل قضايي، براي خود صالحيت اظهارنظر         آيا رئيس دا  : اوالً

 باشند؟ ماري خاصي نظير سرطان را قايل ميزشكي آن هم در مورد بيپ

آمريكا و   هاي اطالعاتي   سرويس ،ايشان كه بحمداهللا اين قدرت را دارند كه به جاي وزارت اطالعات           : اًثاني

زشك معـالج مـن در تهـران، كـه          پدانند كه    گونه نمي چم تيزبين خود داشته باشند      شچغرب را در ايران زير      

 كه قبل از هر نـوع اظهـارنظري،         دان را اين زحمت را به خود نداده      چه كسي است و     چسابقه بيماري مرا دارد     

واهـد  طـول خ ه قـدر بـ  چتوانستند اگر الزم باشد، مطلع شوند كه معالجه اينجانـب         شايد مي . كمي تحقيق كنند  

شـوم كـه در اولـين        مـي  ام، براي اطالع ايـشان و مـردم خوبمـان يـادآور             هم گفته  همانطور كه قبالً  . انجاميد

زشك معالجم اجازه سفر بدهد، بـه وطـنم و بـه ميـان              پام به نقطه معيني برسد كه        فرصت كه درمان بيماري   

اك اسـت از  پزيرا آنرا كه حساب   . محتي اگر قرار باشد به زندان برو      . گردم مردم صبور و مهربانمان بازمي    

 .محاسبه باكي ندارد

ند دانشگاه در اياالت كلـرادو، آيـداهو و اوهـايو بـراي سـخنراني بـه مناسـبت                   چاينجانب به دعوت    : اًثالث

بود كه بـراي     بعد از اتمام اين برنامه، قرارم اين       دومين سالگرد گروگانگيري به آمريكا سفر كردم و       و بيست
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زشكي هنگامي كه تشخيص ابتال به بيماري       پهاي   اما در جريان آزمايش   . ن در تهران باشم   ماه مبارك رمضا  

زشك معالجم در ايران و كسب نظـر        پروستات، با درجه بدخيمي باال قطعي گرديد، بعد از تماس با            پسرطان  

 . درمان را همين جا در مركز سرطان اندرسـون در شـهر هيوسـتون شـروع كـردم                  اًتخصصي ايشان اجبار  

ه ضدسرطاني است كه تهيه آنها در ايران يا مشكل و           ژقسمت اول اين درمان، شامل استفاده از داروهاي وي        

 جملـه انـواع سـرطانها، در     زهـاي خـاص ا     متأسـفانه ورود و توزيـع داروهـاي بيمـاري         . يا غير ممكن اسـت    

ات برجـسته اداره    اده يكـي از مقامـ     نوه غيردولتي، كه تحـت نظـر يكـي از اعـضاي خـا             ژانحصار يك نهاد وي   

راكنـده و   پنهـا بـسيار نـامنظم و        آگـردد يـا ورود       شود، قرار داده شده است و اين داروها يـا وارد نمـي             مي

هاي خاص مـشكالت فـراوان بوجـود آورده          اين امر براي بيماران مبتلي به بيماري      . باشد غيرقابل اعتماد مي  

 .است

ارتبـاط بـا     بي اليل ديگري براي سفر به آمريكا داشته كه       اند كه فالني د    ري، اظهار داشته  شآقاي مب : اًرابع

ايشان بـا كـدام سـند قابـل اعتنـايي       . آور است  نين سخناني تعجب  چاز يك مقام قضايي     . تيسحوادث جديد ن  

اند؟ آيا اين القاء شبهه در افكار عمومي نيست؟ آيا اين گونه اظهارنظرها از مصاديق                دهكرنين اظهارنظري   چ

 اًيا ايهاالذين آمنـوا اجتنبـوا كثيـر       : اند كه   سوره حجرات را نخوانده    ۱۲باشد؟ آيا ايشان آيه      ينم"  و گمان  نظ"

 .الظن اثم  بعضاالظن ان من

آزادي ايـران     مذهبي، اعضاي نهضت   ـ  داشت گسترده نيروهاي ملي   زيزي جز با  چآيا حوادث جديد ايران     

 باشد؟ و فعاالن دانشجويي در تهران و شهرستانها مي

. خدايا كساني را كه بر مردم رحم نمي كننـد بـر مـا مـسلط مگـردان                 : خوانم  مي گار باري تعالي را   روردپ

  .ه را كه مورد رضاي توست و دوست داري بر قلب و قلم و زبان و قدم ما جاري بفرماچآن

 
  دكتر ابراهيم يزدي

 ۱۳۸۰ ارديبهشت ماه ۲
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۴۷: شماره 

۰۸/۰۲/۱۳۸۰:تاريخ

  

  

  دبيركل نهضت به رئيس قوه قضائيه ونامه 

  ادي كليه زندانيان سياسي درخواست آز

  

 شمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيهها  آيت اهللا حاج سيد محمود

 با سالم و آرزوي توفيق در جلب رضايت حق و اجراي عدالت

هنگامي كه جنابعالي به سمت رياسـت قـوه قـضائيه منـصوب شـديد، بـا اعـالم برخـي از مواضـع، بـه                           

هنجار و دردناك قوه قضائيه، كه به درستي آن را   يت نابه از گذشت چند ماه و تشخيص وضع       خصوص بعد 

 .اي تشبيه نموديد، نور اميدي در دل آرزومندان اصالح و استقالل قوه قضائيه تابيدن گرفت به ويرانه

گذرد، اما متأسفانه آن چه در اين دوره در برخي از دادگاههاي قوه قضائيه گذشته  از آن زمان مدتها مي

 .تري را نيز موجب شده است تر و گسترده ي عميقها  س و نوميدي گشته، بلكه نگرانينه تنها موجب يا

ي شناخته شـده ايـن كـشور، كـه سـالياني            ها    اقدامات اخير دادگاه انقالب اسالمي در بازداشت شخصيت       

اند، همچون آقايان سيداحمد صدرحاج سيدجوادي، مهندس عـزت اهللا           دراز به اين ملت و مملكت خدمت كرده       

حتـي غيـر انـساني بـا بازداشـت           همچنين رفتارهاي خالف شـئونات و     ... شم صباغيان و  ها    سحابي، مهندس 

مـا همچنـين بـه      . شدگان، عالوه بر نقض آشكار قوانين كشور، هيچ تناسبي با موازين قضاي اسالمي ندارد             

شـم  ها  هنـدس نحوه بازرسي دفاتر نهضت آزادي ايـران، بنيـاد فرهنگـي مهنـدس مهـدي بازرگـان و آقـاي م               

صباغيان و نيز منازل آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان و اينجانب، كه بدون حضور متهمـين يـا افـراد مـورد                     

همچنين آنچه را كه دادگـاه انقـالب مـدعي كـشف آنهـا در        . وثوق آنان صورت گرفته است، معترض هستيم      

متعاقباً اعتراض قـانوني خـود       وده و شديداً تكذيب نم  ...) اسلحه، فرستنده، (بازرسي منزل اينجانب شده است      

 .را به دادگاه تسليم خواهيم نمود

اهللا  در سالهاي قبل از انقالب كه به نجـف اشـرف رفـت و آمـد داشـتم، از طريـق مـراوده بـا شـهيد آيـت              

و از ارتباط شما با ايشان و از روش و منش منطقـي و متينـي كـه داشـتيد، مطلـع                      ) ره(سيدمحمدباقر صدر   

توانيد با اين رفتارهـا موافـق باشـيد و در شـگفت هـستم كـه                  ابقه ذهني مطمئن هستم كه نمي     با آن س  . شدم

دادگاههـايي كـه مـستقيماً زيـر نظـر         دهيـد نهادهـا و      مـي  اجـازه  كنيـد و    مي چگونه اين همه تخلفات را تحمل     

 .جنابعالي هستند دست به چنين اعمالي بزنند

دانيد كه آن امام همـام در    ميبوده ايد و نيك  ) ع(رفين علي شما سالياني دراز مجاور مرقد مطهر امام العا       

عهدنامه معروف حكومتي خود به مالك اشتر، با هشدار دادن او به اينكه مردم به همان گونه كه تو دربـاره                     

كني درباره تو داوري خواهند كـرد، صـالح بـودن زمامـداران را بـه                 واليان پيش از خود نظر و قضاوت مي       

. سازد، مشروط ساخته است     زبان بندگانش، يعني افكار عمومي و قضاوت مردم، جاري مي          آنچه خداوند بر  

و عمل صالح، يعني اصالح مفاسـدي را كـه در           ) اهللا علي السن عباده    نما يستدل علي الصالحين بما يجري     ا(... 

شـود كـه     مـي در همان عهدنامه يادآور . شمارد  مي ترين ذخيره  آيد، محبوب   مي كس پديد  حوزه مسئوليت هر  

012



  

و ابـزاري بـراي سـركوب مخـالفين         (دادگستري و دستگاه قضا همواره در طول تاريخ اسير قـدرت اشـرار              

 بـه جـاي آخـرت، دنيـا را طلـب           شـده و    مـي  و به جاي تبعيت از موازين حـق، از هـواي نفـس تبعيـت              ) بوده

 :اند هكرد مي

 »تطلب به الدنيا  وي وان هذا الدين قد كان اسيراً في ايدي االشرار يعمل فيه باله« 

نسبت به آنجـه    " ابن عباس "شمي شاهرودي، حضرت علي با هشدار دادن به استاندار خود           ها    جناب آقاي 

تعهد خود   ، به اين ترتيب بر مسئوليت و      "فانا شريكان في ذلك   : "فرمايد  مي شود، از دست و زبانش جاري مي     

 .نمايد در قبال عملكرد ابواب جمعي و عوامل اجرائي تاكيد مي

خبرگيري  جانبه و  همه بر مراقبت دقيق و   " ثم اكثر تعاهد قضائه   : "عهدنامه مالك اشتر نيز با ذكر     در همان   

بدون تعمق  (نمايد، و عدم اكتفا به فهم و درك سطحي            مي و وارسي نسبت به عملكرد قاضيان سفارش جدي       

قـدر كـافي روشـن نيـست، و همچنـين       توقف در قضاوت عجوالنه، در مواردي كه مسئله به           و تأمل و  ) الزم

 .شمارد استناد به حجت و مدارك و شواهد كافي را از ويژگيهاي قاضيان عادل مي

 "الشبهات و اخذهم بالحجج واليكتفي بادني فهم دون اقصاه، و اوقفهم في" 

ي سـخ د پاتواني رود، مي آيا جنابعالي، بر آنجه از عملكرد عوامل زير فرمان شما بر مردم رفته است و مي   

 !نزد پروردگار حسيب داشته باشيد؟

توانيد موجبات آزادي هر چه سـريع         مي مشفقانه به شما توصيه كنم، اگر      دانم برادرانه و    مي وظيفه خود 

تر كليه زندانيان سياسي بازداشت شده اخير را فراهم سازيد و رسيدگي بـه اتهامـات آنـان را بـه دادگـاهي               

نمـي توانيـد كـاري       اگر از دست شـما خـارج اسـت و          سي ارجاع دهيد، و    قانون اسا  ۱۶۸علني بر طبق اصل     

 .انجام دهيد، حداقل دالئل ناتواني خود را به مردم اعالم كنيد

ــا    ــي م ــالفكم ال ــد ان اخ ــا اري ــد اال االصــالح  ام ــه ان اري ــاكم عن نه

 )۸۸هود .... (مااستطعت

كنم ضـديت و مخالفـت بـا شـما       مي غرض من از آنچه شما را نهي      

 .بلكه تنها مقصودم اصالح امر استنيست 

  با تقديم احترام

 دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

۱۰/۰۲/۱۳۸۰:تاريخ

  

  

  به اظهارات آقاي محبيان نامه دكتر يزدي به خبرگزاري ايسنا در پاسخ 

  ـ مذهبي در مورد نهضت آزادي و نيروهاي ملي

  

  

  مديرمسئول محترم خبرگزاري ايسنا ـ تهران

  وي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به ايران و اسالم،با سالم و با آرز

اي بـا خبرنگـار ايـسنا         آقاي امير محبيان عضو شوراي سردبيري روزنامه رسـالت اخيـراً در مـصاحبه             

طلبي ايران مطالبي را عنوان كـرده اسـت           ـ مذهبي، نهضت آزادي ايران و جنبش اصالح        درباره نيروهاي ملي  

ــ نظـري رفتـار خـالف شـئون دادگـاه انقـالب               حاصلي در توجيه سياسي     يكه نه تنها نادرست، بلكه تالش ب      

  .بدينوسيله درخواست چاپ اين جوابيه را دارم. گردد اسالمي تهران محسوب مي

  دكتر ابراهيم يزدي

۱۰/۲/۱۳۸۰  

  :مداري  قانون-۱

الت اخيـر   كـار در مقـا      هاي راست و محافظه     پرداز خردگراي جناح و جريان      آقاي محبيان به عنوان نظريه    

خود در روزنامه رسالت و مصاحبه با ايسنا بـه دفعـات بـر ضـرورت تمكـين تمـامي نيروهـا و گروههـاي                         

اند كـه در برخـورد بـا نيروهـاي            كاران خردگريز توصيه كرده     اند و به محافظه     سياسي از قانون تأكيد كرده    

گرايـي    تأكيـد بـر قـانون     . بـاال نـرود   اش    اي عمل كنند كه هزينه      گونه  به) قول ايشان خط سوم     به(ـ مذهبي    ملي

اما در بحث ايشان گويي فقط مـردم، احـزاب و گروههـاي سياسـي               . االصول مثبت و قابل ستايش است       علي

بيــرون از حاكميــت هــستند كــه بايــد ضــوابط و مقــررات قــانوني را رعايــت نماينــد حاكمــان و بــر مــسند  

توانند فراقانوني عمل كننـد       جريانهاي راست، مي  نشستگان، خصوصاً و انحصاراً وابستگان به جناح و           قدرت

هـا ايجـاب نمايـد،     مندان سفره پهن شـده رانـت   و هر كجا منافع سياسي و اقتصادي خود و يارانشان و بهره    

به رعايت همگان از قانون، حاكمـان   اگر اقتدار نظام جمهوري اسالمي مشروط است     . قانون را زيرپا بگذارند   

كس وظيفه دارند قانون را رعايـت كننـد تـا بـراي مـردم                دانند بيش و پيش از هر       كه خود را متولي نظام مي     

  :نمايند الگوي اطاعت از قانون باشند نه آنكه مردم را به چيزي دعوت كنند كه خود آن را عمل نمي

  )۴۴بقره (مرون الناس بالبر و تنسون انفسكم؟ أات

  )۳صف (ون كبر مقتاً عنداهللا ان تقولوا ما التفعلون لم تقولون ماال تفعل: فرمايد  اين خداوند است كه مي

نظـر از     آيا شوراي نگهبان در چارچوب قانون انتخابات عمـل كـرده اسـت؟ نظـارت استـصوابي صـرف                  

هرحال بايد در چارچوب مقررات قانوني اعمال گردد نه          ها و قانوني بودن يا نبودن آن، در         تفسيرها و تاويل  

در انتخابات  . كه يادآور انتخابات در كشورهاي سوسياليستي سابق باشد       صورت نظرات سياسي گروهي       به

هـا را بـه داوطلبـان         رغم صراحت قانون، حاضر نشد مدارك ردصـالحيت         مجلس ششم شوراي نگهبان علي    
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ذكـر  " فوق ديپلم"صالحيت اينجانب را نداشتن    اي كتبي رد    عنوان نمونه، شوراي نگهبان در نامه       به. ارائه دهد 

اهللا رضواني عضو فقهاي شوراي نگهبان، كه از ايام اقامت رهبر فقيد انقالب در نجف                  ديداري با آيت   در. كرد

اطالعـي كـرد و    او اظهـار بـي  . و سفرهايم به آن ديار با ايشان آشنا بودم در اين مورد سئوال و گلـه كـردم          

چنين اصالحي صورت نپذيرفت    اما هرگز   . نمايد  متعجب بود و گفت كه قطعاً اشتباه است و آن را اصالح مي            

  .تر بوده است زيرا اشكال كار از اين سطح عميق

كند؟ اين مجمـع بارهـا     ـ آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام در چارچوب وظايف مطرح در قانون عمل مي             

  .اي را به آن نداده است حالي كه قانون چنين اجازه رأساً به تدوين و تصويب قانون پرداخته است در

يعنـي  . اسي رهبرانقالب و مقام رهبري را در رعايت قانون با ساير مردم يكسان دانسته استـ قانون اس 

  .دم حق دارند مرتكب عملي خالف قانون شوند و نه مقام رهبريرنه م

هــا و زنــداني ســاختن  ـــ آيــا دادگاههــاي انقــالب در بازداشــت مخــالفين سياســي، در تعطيــل روزنامــه 

كنند؟ اين كه قوه قضائيه و مقام قضايي به فرد يا گروهي           اند و مي    مل كرده نگاران براساس قانون ع     روزنامه

كجـاي  . مظنون شود، و آنها را بازداشت نمايد يك مسئله است و نحوه رفتار با زنداني مسئله ديگـري اسـت     

 قانون به مأمورين اين دادگاهها اجازه داده است متهم را با چشم بسته به اين طـرف و آن طـرف بكـشانند؟              

عنـوان ابـزار خـشونت و         مورد فلسطينيان به   شدگان اولين بار توسط اسرائيليان در       بستن چشمان بازداشت  

شـدگان در     آيـا زنـداني سـاختن بازداشـت       . منظور شكستن روحيه مقاومت آنـان بكـار گرفتـه شـد             فشار به 

گويـد،   ه خـود مـي    سلولهاي انفرادي مطابق با قانون است؟ رئيس دادگاه انقالب اسـالمي تهـران در مـصاحب               

عبارت ديگر   به. كنند   آزاد مي   را مشغول بررسي و بازجويي هستند و اگر مدركي عليه متهمي بدست نيايد، او            

دنبـال يـافتن      اند و سپس به     اند، و افراد را بدون سند و مدرك بازداشت كرده           اصل را بر مجرم بودن گذاشته     

 سـاله را بـا آن همـه سـوابق      ۸۴ه است كـه پيرمـردي       در كجاي دين و قانون و انسانيت آمد       . گردند  سند مي 

نيمه شب از او بازجويي نمايند؟ كـدام         از  بعد ۲روشن و درخشان درحال بيماري بازداشت نمايند و ساعت          

  اي را داده است؟ مذهب و دين و كدام قانون به آنها چنين اجازه

باشـد، در رفتـار قـضايي خـود نيـز            كه اصل تأسيس آن فراقانوني مي       برآن  دادگاه ويژه روحانيت عالوه   

 ۲۴كـه اصـل       درحـالي . كند و به يك دادگاه تفتيش عقايد قرون وسطايي تبديل شده اسـت              فراقانوني عمل مي  

قانون اساسي تفتيش عقايد را مطلقاً ممنوع كرده است، محاكمه و محكوميت افراد به جرم ابـراز عقايدشـان                   

يان عقيده عمل ديگري انجام داده بود كـه محاكمـه و محكـوم     چه معنايي دارد؟ آيا آقاي محسن كديور جز ب        

. انـد   اشكوري را به بهانه اظهـارنظر دربـاره حجـاب محكـوم بـه ارتـداد و مـرگ كـرده                      گرديد؟ آقاي يوسفي  

درسـال  (هـاي وقـت      اهللا طالقاني نظر مشابهي را ابراز كرده بود و روزنامـه            كه قبل از او مرحوم آيت       درحالي

. كس ازجمله رهبر فقيد انقالب، ايشان را به ارتـداد مـتهم نكـرد         ولي هيچ . به تفصيل نوشتند  نيز آن را    ) ۱۳۵۸

توانـد   فقيـه مـي   قمي مؤسس و صاحب امتياز روزنامه رسالت نوشت كه ولي اهللا آذري كه مرحوم آيت   هنگامي

 غـالي گـويي و      افـه بلكه از اين گز   . حتي توحيد را هم تعطيل كند كسي ايشان را مرتد نخواند و اعتراض نكرد             

و اين درحالي است كه توحيد ركن اصلي اسالم است و حتي پيامبر برگزيـده خـدا              . بودن او استقبال نمودند   

آيا بيان امكان تعطيل توحيد به ارتداد نزديكتر اسـت يـا            . اي توحيد را تعطيل نمايد      تواند به هيچ بهانه     هم نمي 

  ؟ !نفي حجاب اجباري

015



  

، )قانون اساسـي (دهاي قدرت و مديريت جامعه براساس قرارداد اجتماعي در عصر جديد، مشروعيت نها    

شناسـي، در بحـث       در منـابع جامعـه    . اي برخاسته از غرب نيست كه نفي گردد         اما اين پدپده  . شود  تعريف مي 

نوشته و اجرا شده اسـت،      » مدينه«تاريخ قانون اساسي آمده است كه اولين قانون اساسي به هنگام تأسيس             

مشروعيت قدرت حاكم از قرارداد با مـردم يعنـي بيعـت            . معروف گرديده است  » قانون اساسي مدينه  «كه به   

يك توافـق دوجانبـه ميـان    ) كه با واژه بيع و شري خريد و فروش هم ريشه است          (بيعت  . گيرد  سرچشمه مي 

نهادها و توجـه بـه همـين نكتـه بـود كـه پيـش         با) ع(امام علي . مردم با حاكم در چارچوب شرايط بيعت است       

زيرا در شأن امام نبود كه بـراي تـصاحب          .  را نپذيرفت  فريدشرايط عبدالرحمن عوف براي بيعت با آن امام         

مفهوم عملي و سياسي بيعت اين اسـت كـه          . كرسي خالفت و امارت شرطي بپذيرد و بعداً از آن تخلف نمايد           

 ناديده بگيرد و آنها را نقض نمايـد او          از استقرار در قدرت در رفتارهاي خود شرايط بيعت را          اگر حاكم بعد  

  .معزول است و مردم تعهدي به پيروي از او ندارند

گـويم    نمـي . صورت فـردي و گروهـي نيـست         كند، تخلف مردم از قانون به       خطري كه جامعه را تهديد مي     

: گويـد  شوند، اما در مثل هـست كـه مـي           ها مرتكب تخلفات قانوني نمي     مردم يا گروههاي سياسي يا روزنامه     

اگر مقامات مـسئول در كـشور كـه خـود را     » الناس علي دين ملوكهم ـ مردم بر روش حاكمان خود هستند «

دانند، قوانين را هرجـا كـه منـافع سياسـي و اقتـصادي خـود و يارانـشان               متولي نظام جمهوري اسالمي مي    

خطري كه كيان هر نظـامي را       . دشون  اعتنا مي   ايجاب نمايد زيرپا بگذارند، مردم نيز الجرم نسبت به قانون بي          

هايي است كه در اين عصر و زمانه با ابزارهاي جديد و متنوع سركوب مجهز هـستند                   كند، حاكميت   تهديد مي 

كننـد و بـا اسـتفاده از          هاي زندگي شخصي و خصوصي مردم رخنـه مـي           ترين اليه   و با اين ابزارها تا عميق     

هدف قانونگـذاري و  . سازند طيع چشم و گوش بسته خود مي  هاي اقتصادي آدميان را برده و اسير و م          اهرم

وقتـي قـانون    . چيز محدود و مقيـد كـردن صـاحبان قـدرت و حكومـت اسـت                قانونمندي بيش و پيش از هر     

كند كه تفتيش عقايد و شكنجه ممنـوع اسـت، نظـر محـدود سـاختن نهادهـاي قـدرت در                       اساسي تصريح مي  

نماينـد، بـراي    كننـد و تفتـيش عقايـد نمـي     داشت و شـكنجه نمـي  حكومت است وگرنه مردم كه همديگر را باز   

هـاي شخـصي يكـديگر را سانـسور           گذارنـد، كتـاب و مجلـه و نـشريات و نامـه              هاي يكديگر شنود نمـي      تلفن

نهادهاي قدرت در حكومت هستند كه قادر به انجام چنين اعمالي هستند و طبق قانون بـا صـراحت       . كنند  نمي

  .اند منع شده

كار، حتي خردگرايان ايـن نكتـه اساسـي را در رعايـت قـانون ناديـده                   هاي محافظه    و جريان  جناح راست 

  .كشانند كجا منافع آنها اقتضا نمايد پاي قانون را به ميان مي گيرند و تنها هر مي

  

   اعتقاد و التزام به قانون-۲

ان، دو موضـوع    جملـه آقـاي محبيـ      هـاي حكـومتي، از      بسياري از سخنگويان و صاحبان قدرت از جنـاح        

جملـه جمهـوري     هـاي سياسـي و اقتـصادي، از         بقاي نظام . كنند  اعتقاد و التزام به قانون را با هم مخلوط مي         

گيـري    اگـر بـه فراينـد شـكل       . اسالمي به التزام شهروندان و حاكمان به قانون بستگي دارد، نه اعتقاد بـه آن              

هنگـام بحـث پيرامـون      . اق آرا تصويب شده است    شود كه كمتر قانوني به اتف       قانون توجه گردد، مالحظه مي    

اگر اكثريـت اعـضاي     . گيرند  كنند و سپس رأي مي      موافق و مخالف صحبت مي    ) اليحه يا طرح  (هر موضوعي   
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صورت قانون درآمد، حتي آنها كـه اعتقـاد           وقتي به . گردد  را تصويب كرد قانون تلقي مي       نهاد قانونگذاري آن  

هاي فراواني وجود دارد كه مجلـس قـانوني را     نمونه. ه اجراي آن التزام دارند    اند ب   نداشته و به آن رأي نداده     

امـا  ) نظير تغيير در قانون مطبوعات در مجلس پـنجم        (تصويب كرده است كه دولت با آن مخالف بوده است           

  .چون مصوبه است تا زماني كه از مجاري قانوني تغيير نكرده باشد بايد اجرا شود

برانـدازي  «اي نوشـتند و نهـضت آزادي را بـه             ي محبيان در روزنامه نشاط مقاله     دو يا سه سال قبل آقا     

متهم كردند و در آنجا نيز نوشته بودند كه اگر نهضت آزادي نظام جمهوري اسالمي را بپـذيرد و                   » خاموش

ين در مصاحبه اخير خود نيز به همـ       . در چارچوب قانون عمل كند بايد حق داشته باشد آزادانه فعاليت نمايد           

گيـرد    اما ابهام و اشكال و وارونگي منطق جريان راست از آنجا سرچشمه مـي             . مضمون مطلبي آورده است   

بنابراين فعاليت ايـن  . گويد چون نهضت آزادي به واليت فقيه اعتقاد ندارد، التزام به قانون كافي نيست  كه مي 

  .گردد منجر مي» راندازي خاموشب«نوع گروهها با رشد روزافزون پايگاههاي مردمي آنها در نهايت به 

اينجانب به درخواست گردانندگان روزنامه پاسخي به نظرات نادرسـت ايـشان دادم، كـه بعـداً چـاپ آن                    

  .موجب گله شد و روزنامه به حمايت از نهضت آزادي متهم و تعطيل گرديد

در ) ان شد كه بعدها مجلس خبرگ   (نويس قانون اساسي      مروري بر مشروح مذاكرات مجلس بررسي پيش      

ثانيـاً حـداقل هـشت نفـر از     . دهد كه اوالً كمتر اصلي به اتفاق آراء تصويب شـده اسـت            نشان مي  ۱۳۵۸سال  

. يعني به آن اعتقـاد نداشـتند      . فقيه رأي منفي دادند      موضوع اختيارات ولي   ۱۱۰نمايندگان آن مجلس به اصل      

رأي منفي آنان مخالفت با رهبر فقيد انقـالب         . داهللا طالقاني مخالف بود و به آن رأي ندا          ازجمله شادروان آيت  

رود آقاي محبيـان يـا همكـاران و           تصور نمي . نبود بلكه مخالفت با ادغام چنين اصلي در قانون اساسي بود          

اهللا طالقاني را به علت عدم اعتقاد به اصل مربوط به واليت فقيه در قـانون اساسـي                    همفكرانشان مرحوم آيت  

  .برانداز معرفي نمايند

 هم اصل آن و هم صدور اختياراتش مورد اختالف ميان علماي بـزرگ شـيعه در گذشـته و                    ،واليت فقيه 

توانـد توحيـد را، كـه ركـن اصـلي       اند كه مـي  فقيه را تا آنجا گسترش داده    برخي اختيارات ولي  . باشد  حال مي 

 هـا بپردازنـد و ايـن در         هـا و الهـه      اسالم است، تعطيل نمايد و مردم به جاي پرستش اهللا، به پرستش طاغوت            

رهبر فقيد انقالب   . اند  فقيه را در حد رسيدگي به امور حسبيه دانسته          است كه برخي ديگر اختيارات ولي        حالي

برخي از علمـا    ). االسرار  كشف(اند    دانسته) نه اعتقادي (و بنيانگذار جمهوري اسالمي آن را از مسائل تقليدي          

) اهللا منتظـري    آيـت (ضمن رد واليت فقيه روايي بـه واليـت فقيـه انـشايي              دانند برخي     فقيه را روايي مي     واليت

  .اعتقاد دارند

فقيـه بـا يـك        چنان ادامه يابد، اختيارات ولي      تواند هم   اما جداي از تمام اين مباحث نظري كه بحث آنها مي          

بـه  كـسي     بنابراين چـه  . صورت يكي از اصول قانون اساسي تعريف شده است        ه  محدوده مشخص و معين ب    

اين اصل اعتقاد داشته باشد يا نداشته باشد، رأي داده باشد يا نداده باشد، درحد قـانون بايـد بـه آن التـزام                   

 بالموضـوع  ـ داشته باشد و هر نوع پرسشي درباره اعتقاد داشتن يا نداشتن به قانون ـ تا وقتي قانون است 

  .باشد مي

كنند و  ي هستند كه به دين خود معتقدند و عمل مي    هاي دين    ميليوني ايران، سه درصد اقليت     ۶۵از جمعيت   

شش درصد از جمعيت ايران را اقليـت مـذهبي اهـل سـنت تـشكيل                . الجرم به واليت فقيه نيز اعتقادي ندارند      
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كس و هيچ     هيچ. توان آنها را به اين اعتقاد وادار ساخت         دهد، آنها نيز به واليت فقيه اعتقادي ندارند و نمي           مي

د اين شهروندان را به دليل عدم اعتقادشان به اين اصل قانون اساسـي از حقـوق شـهروندي                   توان  نهادي نمي 

  .محروم سازد

عنـوان يكـي از    منطق نظريه براندازي خاموش يا قانوني، چنين است كه اگر گروهـي بـه واليـت فقيـه بـه              

 مردمـي پيـدا كنـد       هـاي خـود پايگـاه       اركان نظام جمهوري اسالمي اعتقاد نداشته باشد و در جريان فعاليـت           

. روزي خواهد رسيد كه ممكن اسـت از مجـاري قـانوني برخـي از اصـول قـانون اساسـي را تغييـر بدهنـد                         

  .شوند لذا اين گروهها برانداز محسوب مي. صورت كل نظام جمهوري اسالمي برهم خواهد خورد درآن

 كنوني ايران جمهوريت     ركن اساسي نظام   .اين نوع نگرش يك نكته اساسي و جدي را ناديده گرفته است           

جمهوريت يعني حاكميت مردم، كه فـصل پـنجم آن را در            . صحبت از نظام بدون جمهوريت معنا ندارد      . است

طريـق انتخابـات ادواري معـين كـرده      راستاي حاكميت اهللا دانسته و راههاي اعمال ايـن حـق حاكميـت را از           

نـه تنهـا رئـيس جمهـور و     . ده اسـت هاي اساسـي مـردم برشـمرده شـ         در فصل سوم حقوق و آزادي     . است

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، بلكه اعضاي مجلس خبرگان و به تبـع آن، انتخـاب رهبـر، بـا رأي مـردم           

ميـزان بـودن رأي     . شـود   مشروعيت تمام اركان اين نظام با آزادي مردم در حق انتخـاب تعريـف مـي               . است

  .مردم به همين معناست

هاي روحاني صاحب نفوذ و قدرت  دانند كه برخي از شخصيت ي محبيان مياما همگان و بهتر از همه آقا      

كار وابسته به راست افراطي، به حاكميـت مـردم، بـه حقـوق و آزادي اساسـي                    و گروههاي سياسي محافظه   

مردم، به مشاركت مـردم در انتخابـات و در يـك كـالم بـه ركـن جمهوريـت نظـام هـيچ اعتقـادي ندارنـد و                             

هاي فراوانـي كـه در اختيـار دارنـد، ابـراز و               ها و منابر و رسانه      بارها و بارها از تريبون    اعتقادي خود را      بي

در اوايل (اي به مجمع تشخيص مصلحت  يكي از اين گروهها، جمعيت مؤتلفه اسالمي، طي نامه      . اند  تبليغ كرده 

  .خواهان تغيير نظام از جمهوري اسالمي به حكومت عدل اسالمي شد) ۱۳۷۶سال 

گيرد كه وابـستگان بـه ايـن جريـان كـه در               هاي سياسي كنوني از اينجا سرچشمه مي        علل بحران يكي از   

اند نه اعتقادي و نه التزامي به جمهوريت نظام ندارند و با اسـتفاده          نهادها و مقامات كليدي حضور پيدا كرده      

  .كنند از امكانات در دسترس خود، ركن جمهوريت را عمالً نفي مي

. اني نظير آقاي محبيان آنها را به براندازي، چه قـانوني چـه خـاموش مـتهم نكـرده اسـت        پرداز  اما نظريه 

. سـاز شـده اسـت    كه آنها درواقع به دنبال براندازي ركن جمهوريت نظام هستند و اعمال آنها بحران            درحالي

سـي يـا سـاير      البته آنان حق دارند نظرات خود را آزادانه بيان كنند و تا زماني كه عملـي خـالف قـانون اسا                    

كـار، حتـي      مـشكل اساسـي در منطـق جريـان محافظـه          . قوانين موضوعه انجـام ندهنـد حـق فعاليـت دارنـد           

  .خردگرايان آنها، تعارض دروني يا به اصطالح يك بام و دو هوا بودن آنهاست

هـا و     ــ مـذهبي     احتجاج نمايند كه اگـر جريـان ملـي         پردازان اين جريان ازجمله محبيان ممكن است        نظريه

اينـان  . دليل عدم اعتقاد به واليـت فقيـه، نظـام را بـا بحـران روبـرو سـازد                    نهضت آزادي بر سر كار آيد، به      

طلبي ايران نيست     ـ مذهبي و نهضت آزادي و در مجموع جنبش اصالح          كنند كه اين نيروهاي ملي      فراموش مي 

ردگريـز اسـت كـه بـا اعمـال          كـاران خ    آفريني كرده است بلكه اين جريان راست افراطي و محافظه           كه بحران 

هاي آقاي خاتمي، نظام جمهـوري اسـالمي          ساالري و ضدجمهوريت خود و مقابله با برنامه         نظرات ضدمردم 
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  .را با يك بحران گسترده روبرو ساخته است

  

   نظام و حاكميت-۳

نظام را معادل با    ) حاكمان(كاران حكومت     يك مشكل ديگر كه در اين مصاحبه آمده اين است كه محافظه           

گونه انتقاد و ايراد از عملكرد حاكمان و يا تالش براي تغيير آنها از مجاري قـانوني را معـادل    دانند و هر   مي

طـور   ها اين نكته بـه     ها و نوشته    جاي مصاحبه   در جاي . دانند  با براندازي از نوع آرام و خاموش يا قانوني مي         

اصرار حاكمان بر مسند قدرت     . آفرين است    فاجعه نظامي اي براي هر    چنين معادله . شود  چشمگيري ديده مي  

نشسته، براي بقاي قدرت سياسي و اقتصادي خود، به هر قيمـت و بـه ترتيـب رونـد تحـوالت را بـه جـايي                          

كه اگـر حاكمـان خـود را          درحالي. جا صورت خواهد گرفت     برد كه الجرم تغيير حاكمان با تغيير نظام يك          مي

شـود   را بپذيرند، هم نظام تقويت و حفظ مي مردم احترام بگذارند و نتايج آنمطلق نبينند و صادقانه به آراي       

حـضور  . شـوند   و حاكمان، اگرچه ممكن است از مسند قدرت بيرون آيند، اما از معادالت سياسي حذف نمي               

  .كاران خردگرا در بهداشت تحوالت سياسي و فكري جامعه نقش اساسي دارد فعال محافظه

اي را    انـد، ايـن يـك حادثـه تـاريخي آموزنـده             آباد بـرده     در عشرت  ۵۹را به زندان    شدگان اخير     بازداشت

، هنگامي كه به دستور شخص شاه، سران و فعـالين نهـضت آزادي، بـه اتهـام                  ۱۳۴۱در سال   . كند  تداعي مي 

دو نفر از كساني كـه ايـن        . آباد در دادگاههاي نظامي محاكمه شدند       براندازي دستگير شدند در همين عشرت     

اهللا سحابي و سيدمحمدمهدي جعفـري،        آباد هستند، آقايان عزت     روزها جزء دستگيرشدگان و زنداني عشرت     

. اهللا طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر سحابي محاكمه و محكوم شـدند            ازجمله كساني بودند كه همراه با آيت      

هـا    خت كه مخالفت با سياست    مهندس سحابي در دفاع خود در آن دادگاه به تفصيل به اين نكته اساسي پردا              

نيست، بلكه اين شـاه اسـت كـه بـا زيرپاگذاشـتن             » نظام مشروطه «و عملكردهاي محمدرضا شاه مخالفت با       

بـه اسـناد    . (را در معرض نـابودي قـرار داده اسـت           را برهم زده است و آن     » نظام مشروطه «قانون اساسي،   

فاعيات خود نيز اين نكته را يادآور شد كه از          مهندس بازرگان در آخرين د    ) نهضت آزادي ايران رجوع شود    

اند نهضت آزادي را تحمل كننـد، از ايـن پـس سروكارشـان بـا گروههـاي مـسلح                      آنجا كه حاكمان نتوانسته   

  ).نقل به مضمون(خواهد بود 

  كاران خردورز و مسئوالن سطح باال وجود دارد؟ آيا گوش شنوايي در ميان محافظه

  

   استراتژي اپوزيسيون-۴

هـاي خـود توضـيح        هاي سياسي و قطعنامـه       سال گذشته بارها در بيانيه     ۲۰ضت آزادي ايران در طي      نه

داده است كه اوالً انقالب اسالمي ايران را يك حركت مردمي عظيم اصيل تاريخي برخاسته از درون جامعـه                   

نقـالب يعنـي   هـاي ا  دانـد و بـه آرمـان    در جهت تحقق آرمانهاي انقالب مشروطه و جنبش ملي شدن نفت مـي     

ثانياً، به جمهـوري اسـالمي رأي داده و بـه رأي            . آزادي و حاكميت ملت و استقالل مملكت عميقاً اعتقاد دارد         

ها و عملكردهاي حاكمـان كنـوني موافـق           چنان پابرجا و وفادار است و رابعاً، با بسياري از سياست            خود هم 

دانـد و معتقـد اسـت     ملي و ثبات جمهوري اسالمي نمينيست، انتقاد و ايراد دارد و آنها را در راستاي منافع    

توانند با استفاده از حقوق اساسي خود و با شركت در انتخابـات ادواري حاكمـان را اصـالح و يـا            مردم مي 
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  .تغيير بدهند

اگر همين اپوزيسيون داخل كشور فعاليت در چـارچوب         : آقاي محبيان در مصاحبه خود آورده است كه       

  .»تواند وارد چرخش حكومت شود مخالف و منتقد حكومت است و حتي مي، قانون را بپذيرد

ـ مذهبي هرگز به دنبال كسب قدرت و بقاي در مناصـب             روهاي ملي نه نهضت آزادي ايران، و نه ساير ني       

در دوران انقالب اين نيروها در پيروزي انقـالب سـهم قابـل تـوجهي داشـتند و                  . به هرقيمت نبوده و نيستند    

 بودند كه در آن روزهاي پرخطر، عضويت در شوراي انقالب و مسئوليت در دولـت موقـت را                   اولين كساني 

اما به چنان بازي    . اطالع نبودند   هاي رايج قدرت بي     خم بازي   و  اگر اينان تشنه قدرت بودند، از پيچ      . پذيرا شدند 

. جـت اسـت نـه قـدرت       به تعبير مهندس بازرگان جنگ ما بـا حاكمـان، جنـگ ح            . نه اعتقاد و نه رغبت داشتند     

بنابراين هنگامي كه اختالفات باال گرفت، به تعبير آقاي هاشمي رفـسنجاني، نجيبانـه كنـار رفتنـد و حـساب                      

خود را از حاكميت جدا كردند و هم و كوشش خود را صرف نقد و اصـالح انحرافـات و هـدايت حاكمـان و                         

 مردم و نـه بـا مملكـت قهـر نكردنـد و از      هرگز نه با. بقاي جمهوري اسالمي و اجراي قانون اساسي نمودند 

هـا را     ها، جفاها و فشارها و سـركوب        انواع نامهرباني . انجام تكاليف ملي و اسالمي خود شانه خالي ننمودند        

بـاز هـم در     ) ۱۳۶۹ و   ۱۳۶۳هـاي سـال       دسـتگيري (هـا     عليرغم تمام اين فشارها و سركوب     . نيز تحمل كردند  

وقتـي نهـضت آزادي و سـاير    . ساالري در انتخابـات شـركت كردنـد    راستاي مصالح ملي و در خدمت مردم   

نماينـد،   نام مي كنند، ثبت كنند، در وزارت كشور حضور پيدا مي      ـ مذهبي در انتخابات شركت مي      نيروهاي ملي 

نمايند، چرا باز هم بايد به اتهام واهي براندازي        شوند و مردم را به شركت در انتخابات دعوت مي           كانديدا مي 

وش، براندازي قانوني، سركوب شوند، و برخالف تمـامي مـوازين قـانوني و قبـل از هرنـوع محاكمـه و                      خام

  محكوميتي دچار زندان و محروميت و شكنجه شوند؟

  

   اپوزيسيون داخل و خارج از كشور-۵

يي دهد كه بعداز پيروزي، اختالفات داخلي ميان نيروهـا    هاي جهان نشان مي     نگاهي اجمالي به كليه انقالب    

هـر انقالبـي، بـه معنـا و مفهـوم           . شـود   كردند آغاز مي    كه در دوران انقالب با هم متحد بودند و همكاري مي          

مرحله سلبي يا نفي و تخريب نظام حاكم و مرحلـه ايجـابي يـا سـازندگي و                  : تغييرات بنيادي دو مرحله دارد    

امـا بعـداز    . سـو هـستند     مكـار و هـم    در دوران انقالب همه نيروها در اهداف سلبي با هـم ه           . بناي نظام جديد  

بنـابراين درگيـري ميـان نيروهـا آغـاز          . كلي با هم متفاوتنـد      پيروزي در مرحله ايجابي ديدگاهها و نظرات به       

براين، يك گروه و يا جريان كه قـدرت بـاالتر و برتـر و بيـشتر را دارد، سـاير نيروهـا را از                           عالوه. شود  مي

انقـالب اسـالمي ايـران      . شود  ا مشكالت و موانع و انحرافات روبرو مي       اندازد؛ نظام جديد ب     صحنه بيرون مي  

حـل    در واكنش بـه ايـن پديـده، بعـضي از نيروهـاي سياسـي، راه               . نيز همين سرنوشت را تجربه كرده است      

هاي حاصله، باالجبار كشور      براندازي را برگزيدند و چون نتوانستند حمايت مردمي را جلب نمايند، در تقابل            

اما نهضت آزادي ايران و برخـي ديگـر از نيروهـا، كـه برانـدازي را مغـاير بـا مـصالح ملـي                         . ردندرا ترك ك  

آميز قانوني بـا انحرافـات مقابلـه          هاي مسالمت   طريق فعاليت  دانستند، در ايران ماندند و تالش كردند تا از          مي

دازي رنگ باخت و بجـز دو و يـا          حل بران   با گذشت زمان، راه   . كنند و آنها را به تدريج اصالح و ترميم نمايند         

، ساير گروههاي سياسي خارج از  )طلبان، مجاهدين و برخي از گروههاي چپ ماركسيستي         پهلوي(سه گروه   
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  . آميز قانوني را پذيرفتند حل مسالمت كشور استراتژي براندازي را كنار گذاشتند و راه

 هـت كـاهش تـشنج و بحـران و در    بايستي از ايـن تحـول در ج   مسئوالن و حاكمان جمهوري اسالمي مي   

كاران نه تنها اين      هاي راست افراطي و برخي از محافظه        اما جريان . نمودند  جهت تأمين وفاق ملي استقبال مي     

اي بـراي سـركوب اپوزيـسيون داخـل           پديده را نفي و با آن به مقابله برخاستند، بلكه آن را بـه نـاحق بهانـه                 

ي هاشمي رفسنجاني، در يكي از سـخنان خـود از نيروهـاي برانـداز               در مجلس اول، آقا   . اند  كشور قرار داده  

حالي بـود كـه تبليغـات سياسـي يـك       و اين در. ها را زمين بگذارند و كار سياسي بكنند دعوت كرد كه سالح   

طبيعي بود وقتـي حاكمـان نـشان بدهنـد          . طرفه عليه نهضت آزادي به كارگرداني خود ايشان باال گرفته بود          

كنند، گروههاي برانداز نه تنها به دعوت آنهـا جـواب منفـي               ظير نهضت آزادي را تحمل نمي     احزاب سياسي ن  

 يعنـي اسـتراتژي مبـارزه       ،طلبـي   هاي اخير جنـبش اصـالح        در سال  .دادند بلكه بر شدت فعاليت خود افزودند      

تمي نـوعي   ، و انتخاب آقاي خـا     ۱۳۷۶انتخابات دوم خرداد    . گير شده است    آميز وسيع و همه     قانوني مسالمت 

جنـبش دوم خـرداد در عـين حـال نـزول پايگـاه مردمـي جريـان راسـت و                     . از وفاق ملي را منعكس ساخت     

بنابراين، جريان راست افراطي به جاي استقبال از اين وفـاق ملـي، در ميـان                . كاران را نيز نشان داد      محافظه

هدف از سركوب   . آن پرداخته است  همه قشرهاي ايراني، چه در داخل و چه در خارج از كشور، به مقابله با                

طلبي مورد  باشد بلكه كل جنبش اصالح اپوزيسيون داخل كشور تنها منحصر و محدود به نهضت آزادي نمي   

آميز قانوني است كه عمالً بـه         بست كشانيدن مبارزه مسالمت     هدف يا نتيجه اين سركوب، به بن      . تهاجم است 

. كـاران و راسـت افراطـي        هاي قدرت محافظـه    وجب تقويت پايه   نه م  ،نفع استراتژي براندازي تمام خواهد شد     

داننـد كـه پيـروزي        دهنـد، در واقـع مـي        سـر مـي   » مرگ بـر خـاتمي    «وقتي گروههاي سياسي برانداز، شعار      

در طـي   . طلبـي، يعنـي بالموضـوع شـدن اسـتراتژي برانـدازي             هاي سياسي خاتمي يا جنـبش اصـالح        برنامه

طلبي تشديد نموده اسـت، گروههـاي         ي حمالت خود را به جنبش اصالح      ماههاي اخير كه جريان راست افراط     

توجـه بـه ذهنيـت       طلبـي، بـا     سياسي برانداز خارج از كشور، عليرغم مخالفت شديدشـان بـا جنـبش اصـالح              

انـد تـا بـه آنهـا در توجيـه غيرمنطقـي        شـدگان پرداختـه   هاي راست افراطـي بـه حمايـت از بازداشـت       جريان

ها موجب انصراف آقاي خاتمي از قبـول          پندارند كه اوالً اين سركوب      ند زيرا آنها مي   ها ياري برسان    بازداشت

ثانيـاً بـا    . گـردد   آميز مي   طلبي و استراتژي مبارزه مسالمت      بست اصالح   داوطلبي براي رياست جمهوري و بن     

دازي طلبي ذهنيت جامعه براي راديكـاليزه شـدن مبـارزه و راه بـراي اسـتراتژي برانـ         شكست جنبش اصالح  

  .گردد هموار مي

كـاران    هم گروههـاي برانـداز و هـم راسـت افراطـي و محافظـه              . فرض غلط و نادرست است      هر دو پيش  

  .اند خردگريز در محاسبات و پندارهاي خود اشتباه كرده

هاي مخـرب گروههـاي برانـداز و توجيـه سـركوب              برداري از تاكتيك    كاران نيز براي بهره     تالش محافظه 

. تـوان آنهـا را بـه اپوزيـسيون داخـل كـشور پيونـد زد                 رسد و با هيچ چسبي نمي        جايي نمي  طلبان به   اصالح

تـر و     صدايي ميان گروههاي برانداز خـارج از كـشور بـا راسـت افراطـي بـه مراتـب روشـن                      سويي و هم    هم

  .تر است شفاف

  

   الگوي انتخابات آمريكا-۶
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در بحـث  «:  جمهوري آمريكا گفته اسـت كـه      آقاي محبيان در مصاحبه خود با اشاره به انتخابات رياست         

اينها مـصلحت جنـاحي خـود را در         . پذيرد  گور حكم قوه قضائيه را برخالف ميل خود مي          انتخابات آمريكا ال  

چنـين بيـاني از     » .مقطعي فداي مصلحت ملي كردند و اين اقدام ارزشمندي بود، ما هم بايد به اينجـا برسـيم                 

امـا ايـشان فقـط يـك        . كاران جالب و درخور توجه اسـت        ت و محافظه  پرداز خردگراي خط راس     جانب نظريه 

گيري و شمارش آرا و بـروز اخـتالف در            از پايان رأي   از بعد . وجه قضيه را ديده و به آن توجه كرده است         

ترين   هاي محلي و سرتاسري در تمام مدت، كوچك         رسانه. چيز از مردم پنهان نشد و نماند        شمارش آرا، هيچ  

دادگاهها به هنگام رسيدگي به شكايات، عموماً و اكثـراً علنـي بودنـد و مـذاكرات                 . كردند  ش مي حركتي را پخ  

اي و بـدون   طـور فلـه   اي بـه  آراي هـيچ صـندوقي در هـيچ محلـه    . شد دادگاه از تلويزيونها مستقيماً پخش مي    

م كمبودهـا و    مـردم توانـستند هـ     . هاي مردمي، سانسور نـشدند      اعتراضات يا حمايت  . رسيدگي باطل نگرديد  

. نواقص سيستم را ببينند و هم درمورد عملكرد دادگاههـا و سياستمدارانـشان اطالعـات جـامعي پيـدا كننـد                    

منتخب مردم، و دادگاهها به معناي واقعـي مـستقل از نـه تنهـا     ) شهر و شهرستان و ايالتي  (شوراهاي محلي   

ن مقام و منصب در آمريكـا حتـي قـضات،           البته صاحبا .  مجريه، بلكه مستقل از دولت فدرال عمل كردند         قوه

ورد آراء مـورد اخـتالف       ناخواه تصميم آنهـا در       و اكثراً عضو يكي از دو حزب بزرگ هستند و خواه            عموماً

هاي فراوان    اينها را مردم ديدند و بحث     همه  .  تقسيم شده بودند   ۵ به   ۴ديوان عالي كشور كامالً     . سياسي بود 

هـاي    در نهايت هم، وقتي طـرفين ديدنـد كـه ادامـه پيگيـري             .  صورت گرفت  در مورد نواقص قانون انتخابات    

قانوني ممكن است به ضرر مصالح كشورشان باشد، و مردم، جداي از حمايت از ايـن يـا آن كانديـدا آن را                      

همـين علـت      بـه . و او هـم آمـد     . كوتـاه بيايـد   ) گـور   ال(ها خواستند كـه يـك طـرف           پسندند، در نظرسنجي    نمي

حاال بفرمائيـد آيـا     . دانند  گور خيلي بيشتر شد و اين را براي انتخابات دوره بعد مفيد مي              مي ال محبوبيت مرد 

پـرداز   طـور بـوده اسـت؟ توقـع از يـك نظريـه       هاي گروهي در ايـران هـم، همـين          رفتار قوه قضائيه و رسانه    

ا بررسـي نمـوده و      هـا و ابعـاد يـك پديـده ر           كار هم باشد اين است كه تمام جنبـه          خردگرا، حتي اگر محافظه   

: براي اطالع بيـشتر از مـاجراي اخـتالف در انتخابـات آمريكـا، بـه مقالـه تحليلـي اينجانـب                     . (اظهارنظر نمايد 

  .) رجوع شود»  آمريكا۲۰۰۰انتخابات «

در خاتمه، آقاي محبيان درحالي كه در برابر تهاجم گسترده فراقانوني و اعمال ناشايست مأمورين قـوه                 

طرفانه اتخاذ كرده است امـا مقـاالت          ـ مذهبي و نهضت آزادي ظاهراً موضعي بي         هاي ملي قضائيه، عليه نيرو  

اخير و اين مصاحبه در واقع تالش براي توجيه نظري و سياسي رفتار دادگاه انقالب اسالمي با اين نيروهـا                    

 قبـول و دفـاع      كـدام قابـل     دهد كه نه اين توجيحات و نه آن رفتارهـا هـيچ             اما همه شواهد نشان مي    . باشد  مي

رسانند و از اين جهـت بـا نيروهـاي            ها را به نقطه غيرقابل ترميمي مي        باشند و بلكه برعكس عمالً بحران       نمي

  .اند سو شده صدا و هم برانداز هم

  دكتر ابراهيم يزدي

۱۰/۲/۱۳۸۰  
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  تعالي بسمه

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۴۸ :شماره

۱۳/۰۲/۱۳۸۰:تاريخ

 
  

  ۹۰ دبيركل نهضت به كميسيون اصل شكوائيه

  هاي دادگاه انقالب  در اعتراض به بيانيه

  

 راد ت االسالم والمسلمين جناب آقاي انصاريحج

  مجلس شوراي اسالمي۹۰رياست محترم كميسيون اصل 

 با سالم و با آرزوي توفيق جلب رضايت حق و ادامه خدمت به خلق

 مـذهبي و اعـضاء      ــ   هـاي ملـي    ي گسترده اخير شخـصيت      ها همانطور كه مسبوق هستيد به دنبال بازداشت      

هاي متعدد مطالبي را درباره بازداشت شـدگان، نهـضت آزادي و                انقالب طي بيانيه  نهضت آزادي ايران، دادگاه     

ساير متهمين عنوان نموده است كه الزم دانستيم ضمن توضـيح پيرامـون آنهـا اعتـراض خـود را كتبـاً تقـديم                   

 .نمائيم

ادعاهـا را   قبل از آن كه دادگاهي اتهامات وارده به اين افراد و گروههـا را رسـيدگي نمايـد و صـحت        -۱

حتي اگر دادگاه   . تأييد نموده باشد، دادگاه انقالب فعاليت نهضت آزادي ايران را غيرقانوني اعالم كرده است             

هم بدون حـضور هيـأت منـصفه و رسـيدگي بـه اتهامـات در يـك                انقالب را يك دادگاه عادي تلقي كنند، باز       

تواند هيج حـزب و گـروه سياسـي را           الب نمي دادگاه علني و صدور رأي نهايي در چنان دادگاهي، دادگاه انق          

ي خود اعتراف كرده، كـه      ها    غيرقانوني اعالم نمايد و اين در حالي است كه رئيس دادگاه انقالب در مصاحبه             

 .گناه شناخته شده و آزاد شوند ممكن است اين مدارك كافي نباشند و متهمين بي

) ع(و حضرت علي) ص(بر منقول از رسول خدا    مبناي روايات معت    بر اساس منطق قضايي اسالم و بر       -۲

دانيـد ايـن سـنت علـوي ميـراث        مي چنانجه. اعتراف متهم در زندان قابل اعتنا در محضر قاضي عادل نيست          

دوراني است كه در آن نه از سلولهاي انفرادي آنچناني خبري بود و نه از انواع و اقسام فشارهاي روحي يا           

ن همـه منطـق قـضاي اسـالمي و مقـررات، اعتـراف زنـداني را معتبـر         سازي، با ايـ    جسمي و روشهاي تواب   

پياده شود، شاهد استناد به چنـين       ) ع(حال چگونه است در سالي كه قرار است روش حكومتي علي          . داند نمي

 اعترافاتي هستيم؟

اسـتثناي مـورد    . گونه تجسس را مگر به حكم قانون ممنوع دانسته اسـت            قانون اساسي هر   ۲۵ اصل   -۳

ناديـده انگاشـتن قـانون    . قانونگذار تنها براي كسي است كه امنيت و آسايش اجتمـاع را بهـم زده باشـد        نظر  

همچنين بر اساس شـرع انـور و نـص كتـاب مرسـل مطـابق                . اساسي فراتر از قانون دانستن خويشتن است      

 :ي ديگران ممنوع و حرام استها  اجازه به خانه  سوره نور ورود بي۲۸ و ۲۷آيات 

هاالذين آمنوا التدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتي تستأنسوا و تسلموا علي اهلها ذلكم خيـر لكـم لعلكـم                   يا اي « 

فان لم تجدوا فيها احداً فال تدخلوها حتي يوذن لكم و ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكي لكم                   ) ۲۷(تذكرون  

 »)۲۸(و اهللا بما تعملون عليم 

ه ديگران وارد نشويد مگر از آنها اجازه بگيريد و بر اهـل خانـه سـالم                اي كسانيكه ايمان آورده ايد به خان      «

اگر كسي در آن خانه نيافتيد بدان داخل نشويد مگر آنكه           . شايد متذكر شويد  . اين براي شما بهتر است    . كنيد
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است اين كار براي شما بهتر . به شما اجازه داده شده باشد و اگر به شما گفته شود بازگرديد، پس بازگرديد

 ».كنيد آگاه است  ميو خداوند به آنچه كه عمل

 را داده است كه حسب داليل، ظن قوي به يافتن متهم ها  قانونگذار تنها در مواردي رخصت ورود به خانه 

يا اسباب و آالت و دليل جرم در آن محل وجود داشته باشد و اين تفتيش در حـضور متـصرف قـانوني، و                        

گيرد كـسي     مي آيد و اگر در محلي كه مورد تفتيش قرار          مي ضرين به عمل  در غياب وي در حضور ارشد حا      

 ضي با قيد مورد در صورت جلسه، دسـتور بـازكردن محـل را             انباشد، تنها و تنها در صورت فوريت امر، ق        

 .دهد مي

اكنون كدام جرم، كدام مجرم و كدام فوريت مشهود بوده است كه دادگاه انقالب ايـن چنـين بـه خانـه و                       

اند؟ اين گونه رفتارها و چنـين صـورت          ي بيگناهان تاخته و بدون محاكمه به هتك حرمت آنان پرداخته          زندگ

 .نمايد  ميزند و آنرا تقويت  ميسازي دامن ئي تنها به شبهه پروندهها  جلسه

جهـت   ي شـفاف و روشـني در      هـا     در نظام حقوقي كشورمان و در اصول مصرح قانون اساسي تضمين          

خورد كـه     مي ه جان، مال و آبروي افراد در برابر سوءاستفاده صاحبان قدرت به چشم            مصونيت بخشيدن ب  

نه تنها قانون اساسي زير پا نهـاده        . هيچ يك از اين مواضع رعايت نشده است        متأسفانه در رويدادهاي اخير   

ا در سـال  آي. توجهي قرار گرفته است شده، بلكه حقوق اوليه شهروندي و كرامت اسالمي و انساني مورد بي       

 :نبايد به فرمايشات گهربار آن امام همام توجه واقعي نمود كه فرمود) ع(امام علي

 )البالغه نهج(»التوتي البيوت اال من ابوابها، فمن اتاها غير ابوابها مسمي سارقا«

ـ ) يعني با اذن مالك و رضايت او   ( وارد هيج خانه اي نشويد مگر از درب آن وارد شويد          «  دهو اال سارق نامي

 .)شويد مي

ازديـاد  « و» تغييـر حاكميـت   «  بر اساس ادعاي دادگاه انقالب بازداشت شـدگان و نهـضت آزادي بـه                -۴

 .اند متهم شده» فاصله حاكميت با مردم 

در حالي كـه نظـام يـك نهـاد پـا            . شود  حاكميت در هيج كجاي دنيا معادل با كل نظام محسوب نمي           -اوالً

بر طبق اصـول مـصرح      . رچوب قانون اساسي قابل تغيير و تبديل هستند       برجاي ملي است و حاكمان، در چا      

 - رياسـت جمهـوري  -مجلـس شـوراي اسـالمي   (از طريق انتخابات ادواري توانند   مي در قانون اساسي، مردم   

چـه  . حاكمان را به طور محدود يـا كامـل تغييـر بدهنـد              حاكميت و  تركيب) شوراها مجلس خبرگان رهبري و   

آورتر كه حاكمان نظام، خود را معادل نظام دانسته، هر نوع انتقـاد يـا تـالش بـراي                    سراناي از اين خ    فاجعه

جاي تأسـف اسـت كـه       .  و رفتارهاي آنان را به منزله تضعيف نظام يا براندازي تلقي كنند            ها    اصالح سياست 

استفاده از مجاري   كشورهاي آزاد با     را كه شيوه همه احزاب در     » نفوذ«و» تأثيرگذاري«بيانيه دادگاه انقالب    

 .آميز قانوني است، صراحتاً به عنوان دالئل براندازي مطرح كرده است مسالمت

 ازدياد فاصله حاكميت با مردم در درجه نخست محصول رفتار حاكمان و در مرتبـه بعـد حاصـل              -ثانياً

نهـضت  . باشد مي حق مردم  سازي حاكمان از نيازها و خواستهاي بر       فقدان مجاري آزاد اطالعاتي براي آگاه     

  .اي دانستن فرافكني مسئوليتي است كه خود بايد پاسخگوي آن باشند آزادي را مسئول چنين پديده

نهـضت آزادي ايـران و      . مي نيز بخشي از حاكميت هستند      رياست جمهوري و مجلس شوراي اسال      -ثالثاً

ت و انحرافـات موجـود از        مذهبي با احساس تكليف ملي و در راستاي كمك به اصالح مشكال            ـ  نيروهاي ملي 
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 مـذهبي در    ــ   نهـضت آزادي ايـران و نيروهـاي ملـي         . انـد  برنامه توسعه سياسي آقاي خاتمي حمايـت كـرده        

انتخابات مجلس ششم مشاركت نموده و نامزدهايي را معرفي كردنـد و عليـرغم جفاهـاي غيرقـانوني و رد                    

ي سياسـي  هـا     اين درحالي است كـه گـروه       .ي دادند أطلبان ر  صالحيت كانديداهاي خود، به نامزدهاي اصالح     

ي اصالحات آقاي خاتمي كه مستظهر به پـشتوانه اكثريـت ملـت             ها    وابسته به جناح راست به شدت با برنامه       

 بـا دشـمنان جمهـوري اسـالمي موجـب      ها  آيا همسوئي اين جريان. كنند  ميايران است، مخالفت و كارشكني   

 باشد؟ تضعيف نظام و مصداق براندازي نمي

مردم با هيچ فرد يا قشر خاصـي دشـمني يـا دوسـتي ندارنـد بلكـه بـه مواضـع روشـن و عملكردهـا و                            

ي خـالف حـق و قـانون بهتـر          ها    به جاي ايراد چنين اتهامات و بازداشت      . كنند  مي رفتارهاي دولتمردان توجه  

ه و اقبال آنهـا بـه   ي اعمال شده در ساليان گذشت    ها    ي آماري ريشه ادبار مردم به سياست      ها    است با بررسي  

 .طلب را دريابند  مذهبي و اصالحـ نيروهاي ملي

 در اعالميه دادگاه انقالب و همچنين در صورت جلسه بازرسـي منـزل اينجانـب ادعـاي كـشف چنـد                      -۵

 .شده است... قبضه سالح، فشنگ و مهمات، فرستنده و دستگاه محرمانه شنود مكالمات و

 با صراحت مخالفت خود را، نه تنهـا بـا برانـدازي نظـام جمهـوري                  نهضت آزادي و اينجانب بارها     -اوالً

تـالش بـراي اصـالح برخـي از         . ايـم  ي غيرقـانوني ابـراز نمـوده      ها    اسالمي، بلكه با هر نوع تندروي و حركت       

 .شود يا عملكردها در هيچ جاي دنيا و به موجب هيچ قانوني براندازي محسوب نمي  وها  سياست

كند كه رهبر يك حزب سياسي مغضوب حاكميـت كـه احتمـال بازرسـي       ميي باور كدام عقل سليم  -ثانياً

 ۲۵حـداقل  ( ساله خود را ۶۹ سال از عمر ۵۰ناگهاني منزل او هميشه وجود داشته است و فردي كه بيش از     

ي اجتماعي، فرهنگي و    ها    در مبارزات و فعاليت   ) سال تحت شرايط پليسي و سركوب دوران استبداد سلطنتي        

 اشـيايي را كـه مـدعي كـشف          گذرانيده و سرد و گرم روزگار را چشيده است، آنقدر خام باشد كـه              سياسي

اند در منزل خود، آن هم به صورتي كه مـأمورين دادگـاه انقـالب بتواننـد براحتـي آنهـا را بيابنـد                         آنها شده 

 نگهداري كند؟

توان قيام به براندازي نمـود؟        مي كند با يك اسلحه كمري و چند فشنگ         مي آيا دادگاه انقالب واقعاً تصور    

 سازيها را باور كنند؟ آيا اين دادگاه انتظار دارد مردم اين نوع ادعاها و پرونده

 چگونه ممكن است كسي بـراي ضـبط محرمانـه مكالمـات در منـزل خـودش دسـتگاه شـنود كـار                    -ثالثاً

آيـا ايـن    ! ند كـشف كـرده باشـند      ا بگذارد؟ مگر اينكه آنچه خود بطور محرمانه در منزل اينجانب نصب كرده           

برانـداز   سازي اثرات حقوقي و قانوني گـزارش وزيـر محتـرم اطالعـات مبنـي بـر غيـر                    جهت خنثي  ها    تالش

 دانستن نهضت آزادي نيست؟

 به استناد اعترافـات يكـي از متهمـين، كـه آن هـم فاقـد ارزش حقـوقي اسـت،                      ها     در يكي از اين بيانيه     -۶

آيا كساني كه   . اند ابود كردن اعتقاد جوانان به دين، قرآن و عاشورا متهم شده          شدگان به سست و ن     بازداشت

ي اسالمي و يا برگـزاري مجـالس دعـاي كميـل،            ها    ساليان دراز در ايران و خارج از كشور با تشكيل انجمن          

 البالغـه  در ايام محرم و جلسات مطالعه و تفسير قـرآن و نهـج            ) ع(مراسم بزرگداشت شهادت حسين بن علي     

اند يا كـساني كـه       اند، مردم را از دين بيزار كرده       ي ديني ترغيب و تشويق نموده     ها    جوانان را به حفظ ارزش    

 كنند؟  ميگرايي را تبليغ للعالمين خشونت و واپس نام خداي رحمان و ييامبر رحمهه ب
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، فـردي را در  شدگان براي بدبين كردن مردم به حاكميت دينـي     در بيانيه ادعا شده است كه بازداشت       -۷

بـراي فهـم چنـين    .  تا ايجاد تشنج، تحريك و حمالت فيزيكـي نمايـد      اند  هاهللا نفوذ داد   نيروهاي منتسب به حزب   

اي شـناخته    ي سياسي عامل تحريـك پديـده      ها    در حركت . اي نيازي به اعترافات يك متهم زنداني نيست        يديده

آفرينـان چـه     گرايـان و تـشنج     سيد كه خـشونت   ر كوچه و خيابان بپر    امروز اگر از هر رهگذري د     . شده است 

كننـد پاسـخ      مـي  طلبان و حتي به منازل شخصي آنها حملـه         كساني هستند و چه كساني به اجتماعات اصالح       

 .روشن و يكساني به شما خواهند داد

ي خـارجي ارتباطـات پنهـاني    هـا   است كه نهضت آزادي ايران بـا دولـت   انقالب آمده  در بيانيه دادگاه-۸

  مـوردي كـه سـفير      ۴ يـا    ۳شـود در      مـي  توضيحاً يادآور . گردد  مي چنين ارتباطاتي قوياً تكذيب   . ه است داشت

اداره كل تشريفات وزارت  ، اينجانب ضمن تماس بااند هاستراليا و سركنسول كانادا درخواست مالقات داشت

تلفن خـود را بـه اطـالع        و شماره   ) منزل اينجانب (امور خارجه، طي نامه اي روز، ساعت، آدرس محل ديدار           

نامـه دكتـر    «به موجب صورت جلسه بازرسي دفتر نهضت آزادي، يكـي از مـدارك ضـبط شـده                  . ام رسانده

اطالع به وزارت امور خارجه از ايـن        . است» ۲۴/۳/۷۹خارجه مورخ    يزدي به مديركل تشريفات وزارت امور     

ثانياً در صـورت    . كاري باشد  ي از پنهان  لين مملكتي شفاف و خال    جهت بوده است كه اوال مالقات براي مسئو       

صـورت شـفاهي   ه د و يا عدم موافقت خـود را ولـو بـ     ناي براي حضور در جلسه ديدار بفرست       تمايل، نماينده 

عنـوان مثـال، نهـضت آزادي بعـد از درگذشـت شـادروان مرحـوم مهنـدس بازرگـان، از                     ه  بـ . دنـ اعالم نماي 

وزير بعد ا ز انقالب و رهبر فقيد نهـضت آزادي            اولين نخست ي خارجي براي امضاي دفتر يادبود       ها    ديپلمات

اي در آن مراسـم حـضور فعـال          وزارت امور خارجه نيز پس از اطالع با اعزام نماينده         . دعوت به عمل آورد   

شده كه    مي شده و در بايگاني نهضت آزادي نگهداري        مي در پايان ا ين ديدارها شرح گفتگوها نوشته       . داشت

جاي شگفتي است كـه چنـين گفتگوهـاي         . اه انقالب نيز به وجود اين نوشتار اشاره شده است         در بيانيه دادگ  

كنم كه در اين ديدارها كمترين سـخني    مي روابط پنهاني خوانده شده است؟ اينجانب صريحاً اعالم   ،آشكاري

 . گفته نشده است،كه مغاير با مصالح ملي يا شئون نظام جمهوري و موهن مقامات آن باشد

، دادگاه انقالب اينجانب را احضار كرده است و اين در حـالي اسـت               )۸/۲/۱۳۸۰(اي    در بيانيه جداگانه   -۹

 ي پزشكي باالجبار و   ها    كه به علت از كارافتادگي مثانه و همچنين تشخيص يك تومور سرطاني طي آزمايش             

تواند احضاريه ر ا بـه        مي دادگاه انقالب . باشم  مي ايران مشغول درمان   زشك معالجم در  پبعد از مشورت با     

اگرچـه در بيانيـه     . وكيل رسمي و قانوني اينجانب جناب آقاي سيداحمد صدرحاج سيدجوادي تـسليم نمايـد             

زشـك معـالجم درمـان را    پوقت خاصي مقرر نشده است، اما اگر نظر دادگاه بر اين است كه بـرخالف نظـر              

پـذيرد، مراتـب را كتبـاً بـه وكيـل        مي آن رامتوقف ساخته و به كشورم بازگردم و مسئوليت عواقب پزشكي 

  .صالح قضايي معرفي نمايم اينجانب اطالع دهد تا در اولين فرصت خود را به مقامات ذي

المللـي و امكـان    در بيانيه فوق نكته مثبت و اميدواركننـده، توجـه آن دادگـاه بـه مقـررات قـانوني و بـين                     

اگر چه با بيانات فوق، نيازي به ايـن كـار نيـست امـا اميـد                 . باشد  مي استفاده از آن براي دستگيري اينجانب     

 .المللي، با تمكين از آنها نيز همراه باشد است استفاده از مقررات بين

 مـذهبي همـان اسـت       ـ  ي نهضت آزادي و ساير نيروهاي ملي      ها    شود مواضع و تحليل     مي در خاتمه اعالم  

آمـده اسـت و در صـورت لـزوم در دادگـاهي      ) اين بيانيهاز آن جمله در (ي متعدد ها  كه تا كنون طي اعالميه 
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بنـابراين هـر نـوع اعترافـي بعـد از           . علني با حضور هيأت منـصفه و خبرنگـاران توضـيح داده خواهـد شـد               

  . باشد  ميي انفرادي و فشارهاي شديد روحي فاقد اعتبارها  سلول بازداشت و در شرايط ويژه زندان و

م هر آنچه موجب رضايت او و رهائي و رستگاري مردم است بر قلـب               خواه  مي از خداوند عزيز و حكيم    

 .و زبان و قلم و قدم ما جاري سازد

  .العاقبه للمتقين. الحمدهللا رب العالمين و آخر دعوانا ان

 

   با تقديم احترام

  

 دكتر ابراهيم يزدي

 دبيركل نهضت آزادي ايران

  

  

  

  

  

  

  

  

بر كسي كه پس از دچار شـدن بـه آزار و بـال اعتـراف نمايـد                  " : نقل شده است كه فرمود    ) ص( از رسول گرامي   -

. " حدي جاري نمي شود و كسي كه در بند درآيد يا زنداني شود يا مورد تهديد قرار گيرد، اقرارش فاقد اعتبـار اسـت                        

 ) كتاب حدود-مسند زيد (

 كسي كه هنگـام تجريـد      - عليه من اقر عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد فال حد           : " نقل شده است  ) ع( از علي  -

 ابواب حد   -وسائل. (يا ترساندن يا حبس يا تهديد به جرمي اقرار كند بر او حدي نيست             ) عريان كردن و كتك خوردن    (

 )سرقت

 مـستدرك،   -براي اطالع از روايات بيشتر نگاه كنيد به دعائم االسالم، كتـاب حـدود و كتـاب سـارقين و محـاربين                     

 كنزاالعمـال، قـسمت افعـال،       - سنن ابي داود، كتاب حدود     -بحاراالنوار، تاريخ اميرالمؤمنين   -كتاب سارقين و محاربين   

 كتاب حدود

از جملـه   ... اصول بسياري وضع كرد   )  ع(امام علي : " المتقين آورده است    عبدالرحمن شرقاوي در كتاب علي امام      -

و ايـن   .  و آزار دادن مـتهم خـودداري كننـد         وي از زدن متهم جلوگيري كرد و دستور داد براي گرفتن اعتراف از زدن             

 .شد دستور حضرت در عصري بود كه از تعذيب و شكنجه به عنوان روشي براي تحقيق استفاده مي

، اجبار شخص به شهادت يا سوگند منع شـده اسـت و چنـين       ۳۸بر همين اساس است كه در قانون اساسي، اصل          

شخصي را كه مرتكـب ايـن خـالف شـود مجـرم و قابـل مجـازات                  شهادت، اقرار و سوگندي را فاقد ارزش دانسته و          

 .دانسته است
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  مصاحبه روزنامه آلماني زودويچه با دبيركل نهضت

  

 بازگشت به ميهن بازگشت به زندان

  

 . قرار داردي به ايران در معرض دستگيرشتي دبير كل نهضت آزادي كه بهنگام بازگگفتگو با ابراهيم يزد

 ورپكتايون امير. گر  مصاحبه- ماه مه۵مورخ " ه چزوددوي"مندرج در روزنامة آلماني 

 
 .اند ا اسلحه يافتهشم در خانه  كهمدعي هستند مورين رسميأم: س

يزي را در خانه خود نگاه دارم تا اينكه مامورين آنها           چنين  چم كه   شقدر ابله بوده با   چبايد    من مي  :يزدي

مـن يـك جـوان      .  كـه فعاليـت سياسـي دارم       سـت  سـال ا   ۵۳رد و   گـذ    سال از عمرم مي    ۶۹من  .  بيابند را فوراً 

 .ست اسخره مالًاين حرف كام. يزي را در خانه خود نگاه دارمچنين چتجربه نيستم كه يك  بي

 ؟ستيچما شهامات ها و ات دالئل اصلي آن دستگيري: س

 داده بـا ايـن   سي بـه مجلـ   ش وزارت اطالعات گزار   كهكنند يكي اين   ل مي اند هدف را دنب   چ افراطيون   :يزدي

بود   اين براي ما بسيار مفيد مي      طبيعتاً. دانيم  كه ما نهضت آزادي را سازماني با اهداف براندازانه نمي          اوتمح

 سـت ده اشـ ب مـدعي  الولي اكنون دادگاه انق. كردند م ميال رسميت ما را اعشه مبتني بر اين گزار    چنانچاگر  

ان اين بود كـه از نـامزدي آقـاي          شهدف ديگر . كند را ثابت مي   ف اين اند كه خال   كه در خانه من اسنادي يافته     

خص كنـد كـه آيـا       شنبه آينـده مـ    شان بايـد تـا يكـ      شاي. وئن جلوگيري كنند  ژم ماه   شتبراي انتخابات ه    خاتمي

 د؟ كر خواهدمالنامزدي خود را اع

  بكند؟مالكنيد او نامزدي خود را براي انتخابات اع ما فكر مي ش آيا:س

ه چـ تـوان گفـت بـا     ا سـخت مـي  مـ  ا.ودش يروز مي پ نيز   د و مطمئناً   ش  بله بنظر من او نامزد خواهد      :يزدي

  يتثرميزاني از اك

 كند؟ حمايت مي آيا نهضت آزادي از خاتمي: س

 .كنيم  ما از او حمايت مي كند طبيعتاًمال اگر او نامزدي خود را اع:يزدي

 ه موقعيتي برخوردار است؟چما در ميان مردم از ش در حال حاضر حزب :س

نهـضت آزادي نيـز متكـي بـر ايـن دو اصـل              . ديانت و مليت  .  هويت ايراني مبتني بر دو چيز است       :يزدي

د شـ با همين جهت هم ميه برد و ب مي آنرا براي مردم خيلي باال شذيرپ و اين قابليت     بي است  مذه ـ   ملي ،بوده

لحـاظ فرهنگـي فعاليـت وسـيع        ه  ما دهها سال است كه بـ      . دهنده نيازهاي مردم است    سخپاكه نهضت آزادي    

 .كند از ما حمايت مي همين دليل نير افكار عموميه ب. يمشك داريم و نقائص موجود را به نقد مي

دي بوده و به نيروهاي ليبرال مذهبي مانند فيلسوف          دليل اينكه حمله اصلي افراطيون متوجه نهضت آزا        :س

 ؟چيستكنند   كمتر حمله ميسروشمذهبي عبدالكريم 

. ت كنـد  بصـح    در جلـسات عمـومي     شروسـ گذارند آقاي     كنند و هيچ كجا نمي      به آنها هم حمله مي     :يزدي
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ت آزادي يـك    زيرا او در هيچ حزب سياسي عـضويت نـدارد امـا نهـض             . وه اينجا يك تفاوتي وجود دارد     البع

م مبـارزه را    چرپايم و    ايم و همواره فعال بوده     روع كرده ش پيش سال   ۴۰ما  . داردني  ه مبارزات طوال  چتاريخ

 .ايم تهشته نگاه داشبرافرا

ـ كه در ع    ميالاركت براي ايران اس   ش جبهه م  ما در ميان مردم از مثالً      ش  آيا نفوذ  :س ل نيـز امكـان فعاليـت در        م

 تر است؟ش بي،زمينه سياسي را دارد

ود در شـ  كلي اسـت سالهاسـت كـه بـه نهـضت آزادي اجـازه داده نمـي            ش ارزيابي اين امر كـار مـ       :يزدي

 سامـا مـن حـد     . ايگـاه دارد  پ توان گفت كدام حزب در ميـان مـردم واقعـاً           تي مي سخه  ركت كند ب  شانتخابات  

كه بـه نهـضت فرصـت     كه در صورتي ستديد افراطيون در مقابل ما اينشالعمل  سزنم كه دليل همين عك      مي

خـوبي  ه ود از حمايت وسيعي در ميان مردم برخوردار خواهد بود و اين را افراطيون بشفعاليت و كار داده   

 .دانند مي

ما در قبال اين مدل حكومـت در جمهـوري          ش موضع نهضت آزادي در قبال واليت فقيه چيست؟ آيا موضع            :س

 ست؟ته اشم افراطيون گش كه موجب خستايران ني  يمالاس

حتـي چنـد تـن از       . ندشـ  هيچ ضرورتي وجود ندارد كه افراد به هر بنـد قـانون اساسـي معتقـد با                 :يزدي

هروند موظف است كه بـه قـانون   شاما هر ايراني . به واليت فقيه اعتقاد ندارند روحانيون برجسته هستند كه

ايـم كـه     م كرده الما بارها اع  . دكن  ايبندي دارد و از آن تبعيت مي      پو نهضت آزادي به قانون      . حاكم تمكين كند  

 ،بهمين دليل مساله اين نيست كه آيا كسي به واليت فقيه معتقد هست يا نـه               . كنيم  از قانون اساسي تبعيت مي    

 درصـد غيرمـسلمان هـم       ۳ولي مـا    .  درصد مردم ايران البته مسلمان هستند      ۹۷. او بايد از قانون تبعيت كند     

ند شـ ايبنـد با  پاما آنها بايد به قـانون       . تما به واليت فقيه اعتقاد ندارند     اينها ح .  درصد مسلمان سني   ۶داريم و   

 .زيرا كه ايراني هستند

گونـة متفـاوت تفـسير       م را بـه دو    الآميز است كه در ايران ميان دو گروه كـه اسـ             آيا اين ارزيابي مبالغه    :س

  حاكم است؟گكنند جن مي

نظر من جامعه ايرانـي در دوران تحـول بـسر           ه  ب. برم   را در اين مورد بكار نمي      گ من اصطالح جن   :زديي

هلـوي برخـي از عناصـر       پدر دوران   . ين تحول تضاد ميان مدرنيته است و سـنت        ا ليو موضوع اص  . برد  مي

 گبايد در فرهنـ     طرحهاي تحولي مي  . دشل واقع ن  بوده بود كه آنها مورد ق     شظاهري مدرنيته به مردم تحميل      

ل اين بود كه    مب در ع  اليج جنبي انق  اي از نت  يك. ورد قبول مردم قرار گيرند    ند تا كه م   شته با ش دا شهملي ما ري  

 ــ   ياسـي س ميـدان مبـارزه      لوشمبـسياري از جهـات مدرنيتـه مـ        . نفع مدرنيته تغييـر يافـت     ه  تعادل موجود ب  

 در حـال حاضـر برخـي از    .كننـد  نفكران مذهبي ما در اين زمينه مدتهاست كـار مـي         ش رو .اند دهشايدئولويك  

اند فقط افراطيون هستند كـه       ده ش مول اين روند  ش م اصلي مدرنيته مانند دموكرالسي و توسعه كامالً      عناصر  

. دهشل حل   شكبراي سايرين م  . م و دموكراسي قابل جمع هستند     ال كه آيا اس   ستان اين سئوال مطرح ا    شبراي

 .گدانم و نه يك جن ميمن اين را يك روند توسعه 

ما بـا ايـن     شـ ارتبـاط ميـان حـزب       . م كـرد  الدگان اعـ  شا از دستگير  رت خود   منتظري حماي   العظمي هللا  آيت :س

 ت؟سگونه اچبزرگترين معترض ميان روحانيون 

نائي شـ آ. اسـيم شن  اما سالهاست كه همديگر را مـي      . اريمدماني ن زرتباط سا اان هيچگونه   ش ما با اي   :يزدي

ان شو من بخاطر دارم كه اي     . دشبا   مي ،برد  ر مي ساه ب ش كه در زندان     )۱۳۴۰دهه  ( ۱۹۶۰ان از دهه    شمن با اي  
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اه جلـب   شـ يـم   ژ سياسـي ايـران در ر      عاضـ ت تا توجه او را نسبت به او       شاي به دبيركل سازمان ملل نو      نامه

 رب وزيـ  الز انقـ  اس  پـ اه بود و زماني كه من       آگوزيسيون  پان از فعاليتهاي ما به عنوان يك حزب ا        شاي. نمايد

 شان گـزار شم و در مـورد تحـوالت سياسـي بـه ايـ     شـ ت داقـا الان مشاي يكبار با اي    دم هفته شامور خارجه   

ر شايمـالي حقـوق بـ   پخمينـي نـسبت بـه    آقـاي  ان به عنوان قائم مقام ش از اعتراضاتي كه ايپساما  . دادم  مي

ان از  شاما حمايت ايـ   . ام ان را نديده  ش از يكي دو بار اي     ش بي كنوندند تا  ش همين دليل نيز بركنار   ه  كردند كه ب  

 .دانند كه اتهامات وارده عليه ما هيچ مبنائي ندارد ان ميشاي. ي غير عادي نيستنهضت آزاد

ـ      ش خواهند مياجعت كنيد آنگاه    رور م شما به ك  ش خواست مأمورين ايران است كه       :س ند شما را بـه دادگـاه بك

  ما چيست؟  شقصد

ي من ادامه يافتـه و       مداوا هت دهند ك  ناگر مامورين ايران به من ضما     . روستات دارم پمن سرطان   . :يزدي

تـا كنـون    .  تعويـق نيـست    لاما مداواي من قابـ    .  خواهم رفت  ،ور مراجعت نمايم  ش از من بخواهند كه به ك      كتباً

سرطان به ساير نقاط بدن سرايت نكرده است اما اگر مداوا بطور جدي ادامه نيابـد آنگـاه سـرطان سـرايت                      

 .خواهد كرد

 .ت كنيد اوضاع برايتان خطرناك استشگما به ايران باز ش اما در حال حاضر اگر:س

اسخ خواهم داد پب الهاي دادگاه انق شسرپمن به . ام ف قانوني نكرده  بله اما من كه هيچ اقدام خال      . :يزدي

 س هـر گونـه مبنـا و اسـا    فاقـد معنـي و    بـي اتهامـات وارده كـامالً  . و نسبت به اتهامات موضع خواهم گرفت  

 .دشبا مي

ف قانوني نكـرده    الكوري نيز هيچ كار خ    شخص روحاني، حسن يوسفي ا    شيك  . رد اين حرفها كه اثري ندا     :س

عنوان يك مسلمان بيـان  ه ان بش با اجباري كردن روسري موافق نيست اين نظر را كه اي        هاو تنها اظهار كرد   . است

ينـد  آ  برخي از روحانيون برجسته كه حتي چند تن از آنها از محافظـه كـاران نيـز بحـساب مـي                     كرده است بنظر  

 .اند كه مجازات آن اعدام است كوري را به ارتداد متهم كردهشبا تمام اينها ا. ال استشكد ااقش فنبيا

اي كـه مـامورين بـا     دليل همين نحوهه  بستو در. ت كنمشبله با وجود اين من بايد به ايران بازگ    . :يزدي

كي الزم صـورت  شـ زپاند مـداواي   تهشدر مورد آنها نگذا   . اند دگان برخورد كرده  شكوري و ساير دستگير   شا

 سكـه در دوران حـب      كي اجازه دهنـد   شزپآنها بايد به من به لحاظ       . دمگرطمئن  ممرااما من بايد از يك      . گيرد

 . معالج خودم ادامه يابدشكزپدرمانم تحت نظر 
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 ر انتخاباتدوت همگاني به شركت دع
  

 هموطنان عزيز

ب انقـال  طلبي با تمـامي دسـتاوردهاي      و جنبش اصالح  يش است   پهشتمين انتخابات رياست جمهوري در      

يأس  بايد با تمام نيرو به صحنه آمد و با غلبه بر          .  قرار گرفته است   يساز مي بر سر دوراهي سرنوشت    اسال

 اصـيل   يهـا  هـاي مـردم و ارزش      زاديآتفاوتي از ركن جمهوريت نظام و حقـوق و            و نوميدي و انفعال و بي     

 .اسداري كردپمي الاس

برابـر هـم      انقالب، دو تفكر و دو قرائت از دين و حكومت در           ييروزپودو سال از      با گذشت بيست   اكنون

 مردمي و معتقـدين راسـتين بـه آرمانهـاي اوليـه انقـالب قـرار دارنـد كـه              ي طرف نيروها  كي. اند قرار گرفته 

فات دو دهـه گذشـته و       دانند و با تمام قوا درصدد اصالح اشتباهات و انحرا          نان ميزان را رأي مردم مي     چ  هم

اعتنا به    اساسي مردم و حاكميت قانون هستند و در طرف ديگر متولياني كه بي             يها ي حقوق و آزاد   ياستيفا

ه طبقـه و قـشر محـدود خـود را بـا             ژراء و قرائت وي   آاعتقاد به حاكميت ملت، نظرات و        جمهوريت نظام و بي   

نـام ديـن بـر اكثريـت        ه  فريبي بـ   ها و عوام   مذهبي توده ها و سوءاستفاده از باورهاي       انواع ترفندها و تحريف   

 .كنند و جز تسليم و تمكين و تبعيت، حقي براي ملت قائل نيستند مردم تحميل مي

گاران، محاكمـه و  ن ههاي مستقل، بازداشت گسترده روزنام اين جريان خشن و افراطي، با تعطيل روزنامه      

 تـصويب   يقرار دادن نماينـدگان واقعـي مـردم در مجلـس بـرا            به بند كشيدن انديشمندان، در تنگنا يا تهديد         

 ايـران،   ي مذهبي و نهضت آزاد    ـ  ملي يحي، بازداشت گسترده فعالين جنبش دانشجوئي و نيروها       اللوايح اص 

بست كشانده و با ايجـاد موانـع    به بن طلبي را كند جنبش اصالح ش ميالهاي مكرر و مستمر ت   و ايجاد بحران  

سرد و   مردم را دل   هاي توسعه سياسي دولت، رئيس جمهور را مأيوس و فرسوده و           مهمتعدد در مسير برنا   

 .نااميد و منزوي سازد

هارسـاله در دوره گذشـته      چ يهـا  آفرينـي  كاران خرد گريز كه با بحـران       جريان راست افراطي و محافظه    

 در انتخابـات و   بـا عـدم معرفـي داوطلـب    كانـد اينـ    شـده يهاي رياست جمهور  مانع تحقق بسياري از وعده    

 رونـق برگـزار شـود و       االمكان انتخابات بـي     كنند كه حتي   يكوشند كار  تعرض تبليغاتي به عملكرد ايشان مي     

 . جديد آنها خالي بمانديها آفريني صحنه براي حادثه

بـه  ي   از آگاهان ملت بر اين باور اسـت كـه رياسـت جمهـور              يند همانند بسيار  چنهضت آزادي ايران هر   

ترين مقام سياسي برگزيده ملت، متأسفانه نتوانـسته اسـت از كليـه امكانـات خـود و حمايـت                     عنوان محبوب 

 همگـان آشـكار اسـت، در مـواردي     يدريغ مردم بطور بهينه استفاده نمايد و تحت فشار عواملي كـه بـرا             بي

د، بـا   ان  هت نبود  قادر به جوابگويي به انتظارات مردم از دول        اًمده و يا همكاراني انتخاب كرده كه بعض       آكوتاه  

كند   حمايت مي  يمدار هاي اعالم شده توسعه سياسي ايشان و تأكيدشان بر قانون          نان از برنامه  چحال هم  اين
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  متـذكر اً مؤكـد ،انـد  ه از حقوق ملت را كه بر آن سوگند خوردياسدارپ به عهد خدائي و ميثاق ملي و     يو وفا 

 .گردد مي

 سـاالري،  نمايـد كـه مـردم      ز را بـه ايـن نكتـه جلـب مـي            توجه هموطنان عزي   يزادآاز طرف ديگر نهضت     

صد ساله مبارزات ملت، به      ك واالي ي  ي جمله تحقق همه جانبه آرمانها     كزادي و امنيت و در ي     آ،  يمدار قانون

گردد، نه آقاي خاتمي و نه هيج مقام مسئولي، حتي با حمايـت گـسترده                ساني و در كوتاه مدت حاصل نمي      آ

سـت امـا بايـد    ا  هند راهي طوالني طي كرد   چملت ما هر    . منزل برساند ه  ر را به تنهايي ب    تواند اين با   مردم نمي 

 .يش استپتر در  قبول كرد كه مسيري طوالني

مثبـت    خاتمي براي انتخابات و تمايل    يقاآنام به موقع و ضروري       تثب ايران با استقبال از      ينهضت آزاد 

طلبـي بـار ديگـر از     و مرشد جنبش اصـالح  يرپيداهللا سحابي،  دكتر  ييام تاريخي آقا  پبه ايشان و با توجه به       

بـا  . نمايد با تمام نيرو در انتخابات شركت نماينـد         همه قشرها و طبقات ملت مظلوم و صبور ايران دعوت مي          

اي مصمم و استوار همه بـا هـم بـه اسـتقبال انتخابـات                توكل بر خدا و اميد به حمايت و هدايت او و با اراده            

 .رويم ري ميرياست جمهو

  

   ايرانينهضت آزاد
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   عدم فعاليت سازماني نهضت در خارج از كشوراطالعيه

 
 . منتشر گرديده است»خارج از كشور  ايران دريكميته هواداران نهضت آزاد«اي بنام   بيانيهاًاخير

 از  ضمن تشكر از هموطنان عزيزي كه در خارج از كشور با ابراز احساسات و صدور بيانيه به حمايـت                  

انـد، بـه اطـالع عمـوم         زادي برخاسـته  آ مـذهبي و نهـضت       ــ   نيروهاي ملـي  ي  شدگان اخير از اعضا    بازداشت

 نوع فعاليت سـازماني در      چباشد و هي   نان در داخل كشور مي    چزادي ايران هم    آرساند كه فعاليت نهضت      مي

  .نام خود و يا هوادارانش ندارده خارج از كشور ب

  ايراني زادآنهضت 
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  ه دكتر يزدي به رئيس جمهور و درخواست اعالم قلمرونام

  امنيت ملي و اعمال عليه آن

 جناب آقاي سيد محمد خاتمي

  رئيس جمهور محترم و رياست شوراي امنيت ملي

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

 مطبوعـاتي در هـشتم      ــ   سياسـي    بيانيـه  كران طـي يـ    انقالب اسـالمي تهـ      مطلع هستيد، دادگاه    همانطور كه 

ح و مهمـات جنگـي،      الامنيـت ملـي، نگهـداري و اختفـاء سـ            اقـدام عليـه   « جـاري اينجانـب را بـه        ماه ارديبهشت

ح و  النگهـداري و اختفـاء سـ      «اسـاس     در مـورد اتهـام بـي      . است   متهم ساخته  »هاي غير مجاز و غيره     دستگاه

 مجلس شوراي اسـالمي     ۹۰كميسيون اصل      به    در شكايتي كه   » و غيره  هاي غير مجاز    مهمات جنگي، دستگاه  

ل زف بودن اين اتهامات و عدم ارزش و اعتبار قانوني بازرسي منـ            الاست در مورد كذب و خ        ليم گرديده تس

  .است  شده  مسكوني اينجانب بدون حضور خود و يا اشخاص مورد وثوق، توضيحات كافي داده

امنيـت  «منظـور از   است كـه   دادهن توضيحي چانقالب هي   دادگاه »امنيت ملي   ام عليه اقد« اما در مورد اتهام     

 امنيـت ملـي جمهـوري اسـالمي         ،هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي اينجانب      ليتعاز ف ا كيست و كدامي  چ »ملي

ركـل  صـفت دبي     بـه    هچـ صـفت شخـصي و         بـه    هچـ هاي اينجانب    فعاليت   كليه. است   خطر انداخته    ايران را به  

هاي دائـم    شمان تيزبين و مراقبت   چصورت علني و شفاف زير      ه  فردي يا جمعي ب      نهضت آزادي ايران، خواه   

هـاي   يگيـري فعاليـت   پمسئول اصلي و قـانوني         عات كه الآيا وزارت اط  . است   مأمورين امنيتي صورت گرفته   

 است كـه      يا نهضت آزادي دست يافته     هاي اينجانب  فعاليت   اتي درباره العاط  افراد و گروههاست، به      براندازانه

  محسوب گردد؟»امنيت ملي  اقدام عليه«از مصاديق  

تلقـي   امنيـت ملـي      ها و عملكردهاي برخي از حاكمان اقدام عليـه         و انتقاد از سياست      آيا بيان فكر، انديشه   

 است؟  شده

ملـي   امنيـت    ت اقدام عليه  يت داوطلبان انتخابا  الحف شوراي نگهبان در رد ص     العملكرد خ    آيا اعتراض به  

 است؟

نجم، رياست جمهـوري،    پابات مجلس   ختفاوتي و شركت مؤثر در انت       انفعال و بي   كتر  آيا دعوت مردم به   

 امنيت ملي است؟  طلب اقدام عليه الحمجلس ششم، شوراهاي شهر و روستا و حمايت از نامزدهاي اص

ا بـا صـراحت ولـي قـانوني بزننـد و از             حـرف و سـخن و اعتـراض خـود ر             آيا دعوت از دانشجويان كه    

هـاي    طـرف گـروه    مـأمور از     رهيـز نماينـد و تـسليم تحريكـات عوامـل ناشـناخته            پكـاري    خشونت و افـراط   

 امنيت ملي است؟  طلب نگردند اقدام عليه خشونت

هــاي سياســي يــا عقيــدتي در  تحليــل  آيــا حــضور در جلــسات خــصوصي در منــازل شخــصي و ارائــه

 امنيت ملي است؟   و محدود، اقدام عليهچكهاي كو گردهمايي
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درس  هـاي  سالهاي قانوني دانشجويان و ك     گردهمايي  دار به   هاي شناسنامه   گروه   آيا حمله : از طرف ديگر  

حهاي الو جلسات خصوصي در منازل و ضرب و شتم سخنرانان و مدعوين، ايجاد رعب و وحـشت بـا سـ                    

  نيست؟يلامنيت م  سرد و گرم اقدام عليه

 بـه    و يـا حملـه       شـده    هـاي شـناخته    شخـصيت     خاص عليـه   ن جريا كهاي ي   ردازي در روزنامه  پ  وغآيا در 

 امنيت ملي نيست؟  وزيران دولت منتخب مردم در روز روشن تهديد عليه 

 امنيت ملي نيست؟  دانشجويان و ضرب و شتم آنها اقدام عليه  به  آيا حمله

و  هـا نقـش كليـدي داشـته        در آن قتـل       و تجليل از كسي كه     اي و حمايت    هاي زنجيره  آيا دفاع علني از قتل    

   او را جاسوس اسرائيل دانسته     ،اي است   هاي زنجيره  قتل   رونده پ  مسئول رسيدگي به    نظامي كه    رئيس دادگاه 

 امنيت ملي نيست؟  است، اقدام عليه

 يـا فرضـي دعـوت نمايـد،       مخـالفين واقعـي        اقدام مستقيم عليـه      مردم را به     آيا اگر خطيبي در نماز جمعه     

 تهديد امنيت ملي نيست؟  هرج و مرج وبهدعوت 

ايـران و    رئيس جمهور منتخب مردم براي دفاع از حرمت و آبروي            هر زمان كه     ند سال گذشته  چدر طي   

و سـازمان      ايتاليا، فرانسه، آلمان، روسـيه    (م و در جهت منافع و مصالح ملي در سفر خارجي            الراني و اس  يا

 آنهـا را    اًمـردم عمـدت      ها و گروههـايي، كـه      سفر و يا در طول سفر، جريان         ست، در آستانه  ا   بوده )دملل متح 

انـد تـا      آفرينـي زده     حادثـه   شناسند و هويت آنها بر مقامات قضايي و امنيتي كشور روشن است، دست به              مي

  نيـست؟ مـسئوالن قـوه       تهديـد امنيـت ملـي      ،فالآيا اين اعمال خ   . س جمهور فاقد اقتدار است    ينشان دهند رئ  

 اسخ بدهند؟پدو هوا   بام وكاين وضعيت ي  خواهند به توانند و مي مي  گونه چقضائيه 

آن  داخلـي و خـارجي توسـط          و خطرات تهديـد كننـده      » امنيت ملي  «نعي از    ما تعريف جامع و     تا زمانيكه 

هـر نهـادي       بطوري كـه  . د بود خواه   م نگردد، قلمرو امنيت ملي از فرش تا عرش گسترده         الشورا تدوين و اع   

هايي  ها و شخصيت    هاي سياسي خود عمل كند و هر حركت گروه         ها و اولويت   داوري يشپتواند بر اساس     مي

امنيـت    لگران و مقدمين واقعي عليـه اخال  در آن صورت به. امنيت ملي تلقي نمايد  سندد، اقدام عليهپ نمي  را كه 

 .نمايند هند دستگير و زنداني ميكس را بخوا دهند و هر مي  ملي جايزه

گردم و خود را تسليم مقامات قـضايي         ور باز مي  شك   ايان يافتن درمان بيماريم به    پبزودي با      از آنجا كه  

حتي تماس با وكيـل قـانوني خـود نيـز               آن قادر به   زانقالب بعد ا     دادگاه   بر طبق رويه     نمايم و از آنجا كه     مي

 امنيـت  اوالً  نمايـد كـه   بعالي و اعضاي محترم شوراي امنيت ملي درخواست مـي   نخواهم بود، بنابراين از جنا    

امنيـت     مصداق اقدام عليـه      شود اعمالي را كه      انقالب خواسته     از دادگاه  اًملي و قلمرو آن تعريف گردد و ثاني       

 .م نمايد اعالاً و علناًاست صريح  شده  اينجانب نسبت داده  باشد و به ملي مي

وفقيـت در انجـام مـسئوليت    و م يمبذول خواهيد فرمود و بـا آرزوي سـالمت     اقدام عاجلي كهبا تشكر از 

 .ايد ذيرفته پسنگيني كه

 با تقديم احترام

 دكتر ابراهيم يزدي
 هشتاد  ماه وششم ارديبهشت بيست

  

 كميسيون امنيت ملي، مجلس شوراي اسالمي: رونوشت
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  ت آزادي ايرانبيانيه به مناسبت چهلمين سالروز تأسيس نهض

  

الخيـر و يـأمرون بـالمعروف و ينهـون           ولتكن منكم امه يدعون الـي     

 )۱۰۴ -نآل عمرا(المفلحون   همكالمنكر و اولئ عن

 سالروز تأسيس نهضت را گرامي بداريم
  

 هموطن

رئـوس اهـداف نهـضت در       . يش در چنين روزي نهضت آزادي ايران اعـالم موجوديـت كـرد            پچهل سال   

احياء حقوق اساسي ملت ايران، با استقرار حكومت قـانون و مـردم بـر               «: عبارت بودند از  مورد سياست داخلي    

مردم و تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي قـواي مختلـف و تـرويج اصـول اخالقـي و اجتمـاعي و سياسـي،                        

 ».براساس مباني دين مبين اسالم، با توجه به مقتضيات سياسي و فرهنگي عصر حاضر

هاي ملي و مـذهبي بـودن و مـرام نهـضت             گيژمهندس بازرگان در جلسه افتتاحيه، وي     شادروان مرحوم   

 :آزادي ايران را چنين بيان كردند

 ... باب وظيفه ملي و فريضه ديني بوده ورود ما به سياست و فعاليت اجتماعي من...  مسلمانيم-۱

 .كنيم عاده پافشاري ميال نسبت به حيثيت و استقالل و تعالي كشورمان فوق...  ايراني هستيم-۲

  .نيمك از قانون اساسي به صورت جامع طرفداري مي...  تابع قانون اساسي ايران هستيم و-۳

 .دانيم  مي مصدقي هستيم و مصدق را از خادمين بزرگ و از افتخارات ايران و شرق-۴

عنـوان  ه بـ مناسـبت تأسـيس نهـضت آزادي، از اعـضاي مؤسـس      ه  اهللا طالقاني ب   در اطالعيه مرحوم آيت   

جمعي كه طي سالهاي سخت ثبات قدم و پاكي نيت خود را ابراز داشته در برابـر تهديـد و محروميـت و زجـر و       «

  .  ياد شده است»ندا  نجات مملكت كوشيدهيزندان خود را نباخته و در تعقيب هدفهاي ملي برا

طـي   الم تأسـيس گرديـد و     ي منطبق و مأخوذ از اس     ژنهضت آزادي ايران، اولين حزبي بود كه با ايدئولو        

 خرداد، به رغم محاكمه و محكوميت رهبران آن، به مبارزه عليه استبداد             ۱۵انزده سال دوره اختناق بعد از       پ

ن هم سابقه مبارزه آمؤسسين و فعالين نهضت آزادي ايران، قبل از . مطلقه در داخل و خارج ايران ادامه داد    

 تجربـه   ۱۳۴۰ تـا    ۳۲ مـرداد    ۲۸ طي هـشت سـال بعـد از كودتـاي            با استبداد و استيالي بيگانه داشتند و در       

آنـان بارهـا دسـتگير و زنـداني         .  كسب كرده بودنـد    »نهضت مقاومت ملي  «مخفي را در     مبارزه مخفي و نيمه   

اتخاذ شيوه مبـارزه   . دهي مبارزه سياسي علني تأسيس نمودند      زادي را براي سازمان   آشده بودند و نهضت     

كه مبارزه سياسي در نهايت يعني ايجاد ارتباط با مـردم و بـسيج افكـار و امكانـات                    بود   سعلني بر اين اسا   

 .باشـد  ترين گزينه مي   همراه دارد مناسب  ه  هاي خاصي كه ب    فعاليت سياسي علني، عليرغم محدوديت    . مردمي

 اما هنگامي كه سـازمان سياسـي      . مبارزه سياسي مخفي و زيرزميني بهترين گزينه براي بسيج مردم نيست          
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كند، نظام سـركوبگر كـه حاضـر بـه تحمـل شـكل گـرفتن مبـارزات                   يدا مي پدر ارتباط و بسيج مردم توفيق       

ردازي پـ   بـا دروغ  . زنـد  وند مردم با مبـارزين دسـت بـه مقابلـه مـي            پيمردمي نيست به منظور قطع ارتباط و        

هنگـامي كـه ايـن نـوع        .  منزوي سازد  الًً و احتما  ككوشد مبارزين اصيل مردمي را در افكار عمومي ملكو         مي

نمايد، و اگر باز كارسـاز   تدريج امكانات مبارزه علني بهينه را از آنان سلب مي         ه  رسد، ب  ترفندها به جايي نمي   

نين شرايطي است   چدر  . رود اندازد و در نهايت تا ازبين بردن فيزيكي آنها ييش مي           نشد، آنها را به زندان مي     

ي تغييـر   ژشـود، بلكـه اسـترات      بين رفتن مبارزه نمي    وب، موجب از  سرك. كند يدا مي پكه مبارزه شكل ديگري     

بعد از بازداشت سران و فعـالين آن و محاكمـه و محكوميـت آنـان، عليـرغم ايـن كـه برخـي از                         . كند يدا مي پ

ي مخفـي زدنـد، نهـضت آزادي ايـران     دهـ  اعضاي جوان آن در داخل و خارج از كـشور دسـت بـه سـازمان           

به همين دليل هنگـامي كـه در اواسـط          . دانست وه درست، علمي، مؤثر و مفيد مي      نان مبارزه علني را شي    چمه

ديد آمد و تغييراتي در شرايط سياسي نيز احساس گرديـد،           پ در جنبش مسلحانه انسداد اساسي       ۱۳۵۴سال  

 علني خود را از سر گرفت و توانـست همـراه بـا              ـ   مبارزه سياسي   مجدداً ۱۳۵۵زادي از اواخر سال     آنهضت  

پـس از پيـروزي انقـالب بـا مـشاهده برخـي             .  ايفا نمايـد   ۱۳۵۷ثري در انقالب اسالمي     ؤنيروها نقش م  ساير  

س به عنوان جريان شاهد و واسط، با صـبر   پگيري كرد و از آن       ها، از قدرت كناره    انحرافات و انحصارطلبي  

قش قابل تـوجهي در     اسداري و احياء حقوق ملت و تذكر به رهبران كشور و اصالح انحرافات ن             پو تالش در    

 نشده و از انجام وظائف ملـي        رصحنه سياسي كشور ايفا نمود و عليرغم فشار و سركوب هرگز تسليم جو            

در طول بيست سال گذشته نيز رهبران و اعضاي نهضت آزادي ايران            . و اسالمي خود كوتاهي ننموده است     

ند بار زنداني و مورد شكنجه قـرار        چه،  بارها مورد تهديد و آزار قرار گرفته، از حقوق اجتماعي محروم شد           

اي از اصول و شـعارهاي نهـضت آزادي در دفـاع از حقـوق مـردم و       گرفته ولي ثبات قدم نشان داده و ذره    

عليرغم اتهاماتي كه برخي مقامات     . اند نشيني نكرده    عقب »استقرار حكومت قانون و مردم بر مردم      «تالش براي   

داريـم كـه مـا        اعـالم مـي     مجـدداً  ،آورنـد  واه به نهـضت آزادي وارد مـي       خ هاي جناح تماميت   رسمي و رسانه  

اگرچه اين بيان بـه ذائقـه بعـضي         .  هستيم  اسالمي و مصدقي   يني، ملتزم به قانون اساسي جمهور     امسلمان، اير 

 .ساخت نان كه به طبع برخي در استبداد سلطنتي نميچخوش نيايد هم

د و تـالش بـراي تحقـق اهـداف اوليـه نهـضت يعنـي                گـذر  چهل سال از تأسيس نهضت آزادي ايران مـي        

اسداري از استقالل و تماميت ارضي كشور،    پاستقرار حاكميت ملت، تحقق حقوق و آزاديهاي اساسي مردم،          

قانونمندي و قانونمداري كماكان ادامه دارد و نسلهاي بعدي نهضت در كنار پير و مرشد خـود آقـاي دكتـر                     

اهللا  يـادان مهنـدس مهـدي بازرگـان، آيـت          رحاج سـيد جـوادي راه زنـده       يداهللا سحابي و آقاي سـيداحمد صـد       

مـران، عبـاس رادنيـا و احمـد     چسيدمحمود طالقـاني، رحـيم عطـائي، دكتـر علـي شـريعتي، دكتـر مـصطفي                

 .دهند بابائي را ادامه مي علي

اء داريم كه تعـداد زيـادي از رهبـران و اعـض            چهلمين سال تأسيس نهضت آزادي را در حالي گرامي مي         

انـد    بازداشت و از كليه حقوق زندانيان سياسي محروم شده         » براندازي قانوني  «نهضت آزادي به اتهام واهي    

ف قانون اساسي و قوانين موضوعه و بدون رسيدگي به اتهامـات وارده در              و دادگاه انقالب اسالمي بر خال     

 نهــضت آزادي را ) قــانون اساســي و مــواد مــصرح در قــانون احــزاب۱۶۸مطــابق اصــل (محكمــه صــالحه 

روزي انقـالب اسـالمي و اسـتقرار جمهـوري          پيـ  سـال از     ۲۲س از   پـ متأسفانه  . غيرقانوني اعالم كرده است   
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شـود و خـدمتگزاران ملـت روانـه زنـدانهاي نامـشخص و               نان ناديـده گرفتـه مـي      چ  اسالمي حقوق مردم هم   

ا گذاشـته   پـ  زيـر اً اسـت مكـرر  بخشهائي از قانون اساسي كه حاوي حقوق ملت. گردند سلولهاي انفرادي مي  

جنـاح انحـصارطلب    . انـد  نگـاران زنـداني شـده      اي تعطيل و جمعي از روزنامه      لهشده، مطبوعات منتقد بطور ف    

 را نفـي و نـوع جديـدي از حكومـت            » و مردم بر مردم    نحكومت قانو «سعي در تخطئه جمهوريت نظام داشته،       

ه اغراض سياسـي    چبازي »ي مختلف اليتهاي قو مسؤت و   اتعيين حدود اختيار  «مطلقه بر مردم تحميل گرديده و       

 .خواه شده است و تفاسير جناح تماميت

محـور  . يوس نباشـند  أنمايـد مرعـوب و مـ       زده و صبور دعوت مـي      نهضت آزادي ايران از مردم مصيبت     

پيروزي در سـايه    «ساالري و جمهوريت عبارت است از        اصلي سياست جناح راست افراطي و دشمنان مردم       

يوس أ براي مقابله با اين سياست نبايد مرعـوب و مـ           »ت با ايجاد رعب و وحشت و منفعل كردن مردم         خشون

هـاي   مين حقـوق و آزادي    أو منفعل شد بلكه بايد با صبر و استقامت و توكـل بـه خـداي بـزرگ در جهـت تـ                      

م حتي يغيـروا مـا   اهللا اليغير ما بقو انامر مسلم اين است كه وعده الهي       . اساسي و حاكميت خود گام برداشت     

 اسـتقرار حكومـت    «طلبي مردم ايران را براي       يوسته و خداوند رحمن رحيم جنبش اصالح      پ به تحقق    بانفسهم

 . به پيروزي رهنمون خواهد كرد»قانون

گذرد و تالش بـراي تحقـق اهـداف اوليـه نهـضت همچنـان            چهل سال از تأسيس نهضت آزادي ايران مي       

 .ي مردم هشيار ايران ادامه خواهد داشتادامه دارد و به لطف خدا و يار

با توكل به خداوند عزيز و مقتدر چهلمين سالگرد تأسيس نهضت را گرامـي داشـته و ثبـات قـدم در راه                       

  .كنيم  ميانجام وظائف ملي و اسالمي خود و آزادي و سربلندي ياران خود را از درگاهش طلب

 
 والعاقبه للمتقين

  نهضت آزادي ايران
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  و سركوب آزاديخواهان» علويرافتر «سال
  

 عنـداهللا ان تقولـوا   اًالذين امنوا لم تقولون ما التفعلون كبر مقت يا ايها 

 ما التفعلون

گوئيد كـه بـه آن عمـل         يزي را مي  چرا  چورديد  آاي كسانيكه ايمان    

 را بگوئيد كه به آن      ييزچگناه بزرگي است نزد خدا اينكه       . كنيد نمي

 )۳  و۲  ـصف(. كنيد عمل نمي

  

 خوانـده  »)ع(سـال امـام علـي     «سال گذشته نيـز     . م نمودند  اعال »سال رفتار علوي  « امسال را    يمقام رهبر 

 .شده بود

 تعطيــل شــده و يا ايــان رســيد كــه مطبوعــات مــستقل مردمــي بطــور فلــهپســال گذشــته در حــالي بــه 

 يهـا  گردهمـايي . دندنگاران، نويـسندگان، انديـشمندان آزاده و فعـالين سياسـي بـه بنـد كـشيده شـ             روزنامه

نان مورد تهاجم واقع شده و نمايندگان مردمـي مجلـس           آ يويان و خوابگاهها  جآميز و قانوني دانش    مسالمت

نـات بـه غـارت      كاوابستگان به مراكز قدرت بـا اسـتفاده از روابـط و ام            .  فراوان قرار گرفتند   يمورد تهديدها 

سـال   .فزودنـد اده و بر عمق اختالف طبقاتي بـسي بي       سابقه ادامه دا   خواري در ابعاد بي    اموال عمومي و رانت   

 زادي و تعطيـل بيـشتر مطبوعـات و        آ مذهبي و اعضاي نهـضت       ـ جديد نيز با حمله گسترده به نيروهاي ملي       

آيا : رسندپ  ن سابقه ذهني، مردم دردمندانه مي     آمدي و   آدر يشپنين  چبا  . غاز گرديد آهاي جديد    فرينيآحادثه  

 نين حوادثي آغاز گردد؟چبا  بايد »سال رفتار علوي«

 )ع(المتقـين علـي    اي به امـام    هژن جايي كه ملت مظلوم و صبور و تشنه عدالت ايران عشق و عالقه وي              آاز  

موزنـده باشـد و موجـب       آتواند    و عملكرد حاكمان مي    )ع(دارد، مقايسه اجمالي ميان سيره اميرالمؤمنين علي      

  .گاهي همگان گرددآافزايش سطح 

  

 رت ديني جايگاه غي-ا

گونگي تحمـل مخـالفين، تـساهل و تـسامح بـا دگرانديـشان              چهاي برجسته رفتار علوي      يكي از شاخصه  

گ ردازان شناخته شـده خـشونت كـه بـيش از همـه سـن              پ كنندگان و نظريه   اما تقديس . سياسي است  فكري و 

يـشان را تبليـغ     زننـد همـواره حـذف فيزيكـي دگراند          و حمايت از حاكميت روحانيت را به سينه مـي          »واليت«

غيرت «لوح مذهبي را به      هاي نمازجمعه و مساجد زير سلطه، جوانان ساده         از تريبون  اً و علن  اًكنند و رسم   مي

ت بـه نظريـات     سبكه قرائت ديگري از دين ن       به معناي معدوم ساختن مخالفين سياسي خود يا كساني         »ديني

 را در حمايـت از نـه        »غيرت ديني «اميرالمؤمنين  حاليكه   در. نمايند  و تشويق مي   كتي حوزوي دارند تحري   سن

 بلكه اهل ذمه كه تحت مراقبت دولـت اسـالمي بايـد مـصون و محفـوظ از                   ،تنها دگرانديشان سياسي و ديني    
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 و حفـظ  ي كه دفاع از حقوق شهرونديدهد و از اينكه سربازان معاويه بر زني يهود  سراغ مي،تعرض باشند 

 :فرمايد  مي،اند  حمله برده و جواهرات او را غارت كردهامنيت او بر عهده مسلمانان بوده

غيرتـي در نـاتواني دفـاع از          از تأسـف و ننـگ بـي       (به خدا قسم اگر مسلماني پـس از شـنيدن ايـن خبـر               «

 )۲۸خطبه (» .تنها مالمتي بر او نيست، بلكه به قضاوت من شايسته است كه بميرد بميرد، نه) ها الحمايه تحت

 در همه جـاي دنيـا امنيـت و          اصوالً. رين شاخصه و معيار توسعه سياسي است      ت  رقياين رفتار علوي مت   

بـه عبـارت    . زننـد   مـي  كهاي سياسي و مذهبي مخالف محـ       ها و گروه   با ميزان رعايت حقوق اقليت     آزادي را 

 برخـورداري دگرانديـشان و منتقـدين حاكميـت از حقـوق و آزاديهـاي                ،ديگر معيار وجـود آزادي و امنيـت       

  .نات برخوردارندكا از تمامي امدر هر نظامي هواداران و موافقين حاكميت معموالً. استاساسي 

 
  ز حقوق مخالفينا حمايت -۲

ر نظام جمهوري اسالمي ايران، نـه منكـرين ديـن و مـذهب، بلكـه مـسلماناني كـه سـاليان دراز در راه                         د

هـاي   متعـدد و طـوالني و محروميـت       هاي اسالمي تالش كرده و با تحمل زندانهاي          آزادي و ارزش   استقالل،

انـد، بـه راحتـي و بـا      ن نقش اساسي داشتهآانداختن اوليه  متنوع، در به ثمر رساندن انقالب اسالمي و به راه   

هاي انفرادي مخفي و مستور از نظارت و اطالع دولت و            اتهامات واهي قبل از محاكمه و اثبات جرم به سلول         

 مخالفين سياسي او كه بصره را به اصـطالح امـروز            )ع(ر حكومت علي  شوند و د   رده مي پسازمان زندانها س  

 دسـت بـه     توانستند مـادام كـه عمـالً       ايگاه ضد انقالب و مركز تجمع نيروهاي ضدحكومتي كرده بودند، مي          پ

عبداهللا ابـن   «سرعم خود   پ )ع(شگفتا علي . اند، هرگونه فعاليت سياسي مخالف داشته باشند       تهاجم نظامي نزده  

ماندار بصره را از اينكه نـسبت بـه مخـالفين سياسـي درشـتي و بـدرفتاري كـرده و بـا القـاب و                           فر »عباس

 اً ناميـده اسـت، شـديد      )شـتر عايـشه   (» حـزب عـسگر   «هاي سياسي آنها را مورد تحقير قرار داده و           سبچبر

قير مخـالفين    و تح  كهاي مثبت آنان، فرماندار خود را از تحري        نمايد و با اشاره به فضائل و ارزش        توبيخ مي 

 :فرمايد بازداشته و مي

مسؤل (اي ابوعباس، خدا تورا از آنچه از دست و زبانت جاري شده بيامرزد كه من و تو در اين امر شريك     «

 ۱۹نامه  (» .چنان باش كه گمان من به تو نيكو باشد و نظرم را درباره خودت سست نكن               . هستيم) و موظف 

  .)نهج البالغه

  

  را با مشركينا مد-۳

 تنها نگران حقوق و آزاديهـاي دينـداران مـسلمان و اهـل كتـاب بـوده                  )ع(نين نبوده است كه علي      چلبته  ا

ميزي كه به فرمانـدار ديگـرش،   آت به حقوق همه شهروندان در نامه هشدارسب ن راباشد، حساسيت شديد او  

 تنها به همين دليل     .توان دريافت  كه غلظت و قساوت و تحقير و جفائي در حق مشركين مرتكب شده بود، مي              

ناه دولت اسالمي قرار داشتند، بايد مورد پ در   )يعني قانون اساسي و ميثاق ملي     (يمان  پ و   »عهد«كه براساس   

حـضرت علـي بـه نامـه        . شد گرفتند و منزلت انساني آنان و كرامت و احترامشان رعايت مي           مراقبت قرار مي  

يا انتظـاري نابجـا و نـاروا اسـت اگـر            آسخ داده است،    اپنين مؤثر و قاطعانه     چميز آن مشركين اين     آ  يتكاش

هـاي اسـيران دربنـد       مظلومان و مورد اتهامات واهي قرارگرفتگـان در نظـام جمهـوري اسـالمي و خـانواده                

اسخي براي يكي از دهها نامه دادخواهي خود به قوه قضائيه و مقامات مسئول دريافـت دارنـد و يـا بـراي                       پ
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 اسـالمي   يدر جمهـور  . ن ترازوي عدالت به سمت غيرخوديها ميل كرده اسـت         يكبار هم كه شده ببينند شاهي     

ه ما از دين    ژكنند هر كس با نظر و عقيده و قرائت وي          سخنگويان و مبلغين خط خشونت با صراحت اعالم مي        

 ياين تكرار همان سخن محمدرضا شاه در مورد عضويت اجبـار          .  كند كموافق نيست، بايد اين كشور را تر      

 گيرند؟ را عبرت نميچاينان . تاخيز استدر حزب رس

   برجسب و بهانه براندازي-۳

 :دهد  ميگيري از ضارب خود به بازماندگانش هشدار  با نگراني از عواقب انتقام)ع(علي

مبادا تحت لواي شعار اميرالمؤمنين كشته شد، اميرالمؤمنين كشته شد، به جان مسلمانان افتـاده و خـون                  «

 ».آنان را بريزيد

 بـراي  اًسين لحظات حيات خود، كه قاعـدت پ و خوارج در وا»ابن ملجم «يت انصاف و عدالت را درباره       رعا

امـا در جمهـوري اسـالمي كـسانيكه از     . دهـد  كند، مورد تأكيد قرار مـي  فردي كينه و خونخواهي غلبه مي      هر

ون آنان بوده و جـز      ميز قانوني در صدد اصالح حاكمان و انتقاد به عملكردهاي خالف قان           آ  مجاري مسالمت 

گيرنـد و   اند، به سادگي مورد تهاجم قرار مـي   قدرتي با حاكمان نداشتهگ و حق طلبي هرگز جن     »حجت« گجن

هاي انفرادي    و تالش براي نفوذ و تأثيرگذاري؟ و ايجاد اختالف ميان مسئوالن به سلول             »براندازي«به بهانه   

ولي در مملكت ما به اتهام      .  قتل من به جان مسلمانان بيافتيد      فرمايد مبادا به بهانه     مي )ع(علي. شوند روانه مي 

 امت واسط و شاهد در كافتند كه به عنوان ي واهي براندازي خاموش يا براندازي قانوني به جان جمعيتي مي  

ميـز قـانوني تكيـه داشـته و از     آ تمهـاي مـسال    همـواره بـر شـيوه   ،هل سـاله خـود از زمـان تأسـيس       چعمر  

 .خريبي احتراز كرده استهاي خشن و ت حركت

  

 ساالري صادقانه  مردم-۵

اه پساالري و حاكميت آراء ملت معتقد بـود كـه در مـاجراي نبـرد بـا سـ                   نان عميقانه به مردم   چنآ )ع(علي

شود و حتـي در       مي »حكميت«اه براي تمكين به     پبرغم تشخيص و نظر خود تسليم تصميم اكثريت س         معاويه

، نه  »نماينده رهبري «ن خود، به عنوان     كاجاي انتصاب فردي از نزدي    ه   دشمن، ب  تعيين نماينده براي مذاكره با    

 كـه از  »ابوموسـي اشـعري  «س از انتخـاب    پـ اي برگزيننـد، بلكـه       خواهـد خـود نماينـده      اهيان مـي  پتنها از سـ   

يـا آراء    آ .گـردد  ترين مخالفان او بود، هرگز متوسل به حكم حكـومتي و حـق وتـوي واليتـي نمـي                   سرشناس

حمايت از   مردم در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي، شوراهاي شهر و روستا در            گين  سن

نـد  پري قرار دارد، كاطلبانه جناح انحصارطلب، كه در اقليت آش طلبان و اعراض از عملكردهاي تماميت   اصالح

ول خودشـان بـه     يروي از واليت اميرالمؤمنين ندارد؟ ممكن اسـت كـساني كـه بـه قـ               پيامي براي مدعيان    پو  

كنند مردم صـغار هـستند و هماننـد مهجـورين و ايتـام               ن ادعا مي  كا اعتقاد دارند و كما    »ءديكتاتوري صلحا «

امـا  . باشند حاكميت تحميلي بر مردم را بـه رغـم تمايـل آنهـا تجـويز نماينـد                  رستي مي پنيازمند واليت و سر   

 :فرمايد  خطاب به مخالفين خود مي)ع(علي

اصالح كند ناآگاهم؟ چنين نيست، بلكه اكراه دارم كه با فساد           ) مقتدرانه(ن به آنچه شما را      پنداريد م   آيا مي «

 ».شما را اصالح نمايم) ديكتاتوري بخرج دادن(كردن خود 

  :فرمايد  مياه نافرمان خودپدر جايي ديگر خطاب به س
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 نيست كه شما را به چيزي       و سزاوار من  ) هراسيد  از كشته شدن در صحنه جهاد مي      (پسنديد    شما بقا را مي   «

  )۱۹۹خطبه (» .كه از آن كراهت داريد وادار كنم

  

  نتقاد تلخ و گزندها تشويق به -۶

 توصـيه بـه     يجـا ه  دارد، ب  هناور مصر گسيل مي   پ اداره سرزمين    ي را برا  » اشتر كالم« هنگاميكه   )ع(علي

 :فرمايد  تأكيد مي،ي مطيع و مقلد و گوش به فرمان و ذوب در رهبريرگزاران و وزراكاگزينش 

گويـد و كمتـرين مـساعدت و          ترين سخن حق را به تو مي        ترين وزراي تو كسي باشد كه تلخ        بايد برگزيده «

  ».باشد  زند كه خداوند از اوليائش كراهت دارد به تو داشته ياوري را در مواقعي كه كاري از تو سر مي

هـاي   رگزاران و شخـصيت كـا هـا و    نـوري ون عبـداهللا چآيا وزراي از غربال گذشته جمهوري اسالمي هم       

برنـد، بـا آنـان       ها بسر مـي    ت به انحرافات حاكمان در زندان     سبشده ديگري كه با انتقاد و حقگوئي ن        شناخته

 شود؟  عمل شده و مي»رفتار علوي«مطابق 

  

  استقبال از انتقاد بر رهبري-۷

عوت مـردم بـه مراقبـت از عملكـرد          نمايند، د  ذيرش خالفت مي  پس از   پرهائي كه حضرت علي     كااز اولين   

 :فرمايد مي. باشد نها به انتقاد از رهبري ميآتشويق و تحريض  دولت و

. كـنم  آيـد و سـخت آن را تحمـل مـي     مبادا تصور كنيد كه اگر انتقاد برحقي برمن وارد سازيد دشوارم مـي           «

مل به حق و عدالت بـر او        گمان كسي كه تحمل شنيدن حرف حق و مطالبه عدالت را نداشته باشد قطعاً ع                بي

چرا كه من بنظر خويش . من يا مشورت عادالنه دست برداريده پس مبادا از حقگوئي ب. دشوارتر خواهد بود

ـ               مصون از خطا نيستم و از افعال خويش ايمن نمي          خـودم  ه  باشم، مگر آنكه خدا مرا نگه دارد كه او از مـن ب

  ».مالكتر است

طـوط قرمـز هـشداردهنده و قداسـتي كـه بـراي مقامـات عاليرتبـه                 يا شهروندان جمهوري اسالمي با خ     آ

ايمال شده خـود  پكترين حقوق تضعيف و چترين انتقاد و مطالبه كو     مقرر شده است، اجازه مؤدبانه     حكومتي

  توانند از حداقل امنيت و آزادي سياسي برخوردار باشند؟ را دارند و مي

 
   حق استيضاح رهبري-۸

 :فرمايد  اشتر به عنوان زمامدار و والي مصر ميككومتي خود به مال بازهم در منشور ح)ع(علي

عذر خويش را با شفافيت تمام براي آنهـا بيـان           ) تو را استيضاح كردند   (اگر ملت گمان ستمي بر تو بردند        «

البته در اين كار رياضتي اسـت كـه بـه           . شان را با داليل و توضيحات آشكار از خود دور ساز            كن و بدبيني  

كه اگر هـدف تـو رشـد و برپـائي           . ودت و رفاقت و مدارائي است با ملت و عذري است نزد پروردگار            نفع خ 

  ».شوي مردم در راه حق باشد در اين كار موفق مي

 كـسي از    »اليسئل عما يفعل  « است و به مصداق      »فعال ما يشاء  «يا بجز خداوند عزيز و حكيم و عليم كه          آ

توان به عرش اعال و مصونيت از انتقاد براي مطالبه حقوق مشروع  ا مياي ر كند، هيج بنده   او بازخواست نمي  

گيرنـد آشـفته و خـشمگين گردنـد و هـر نالـه        را بايد كسانيكه مورد انتقاد قرار مـي     چو قانوني ملت رساند؟     

  مخالفي را در گلو خفه سازند؟
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  م نظام مقدس است؟ا كد-۹

 :فرمود  شنيدم كه مي)ص(مبر ياپمن اين سخن را به كرات از : فرمايد  مي)ع(علي

 ».شود هرگز امتي كه در آن حق ضعيف بدون لكنت زبان از قوي ستانده نشود پاك شمرده نمي«

هاي ملت باشد كه بي هيج بيم و        توده ي برا ي و اقتدار  ينان امنيت و آزاد   چمي بايد آن  ال اس كاپدر جامعه   

 .هراسي در برابر زورمندان جامعه بايستند

 اسـالم   كاپـ يـامبر   پ حاكميت، مادام كه شرط انحصاري       ي گذاشتن روي نهادها   »ام مقدس نظ«آيا عنوان   

 نيافته است ادعا و گزافه نيست؟ تحقق

 :فرمايد  اشتر ميك به مال)ع(علي

ان بايد برپاداشتن عدالت و دادگـري در شـهرها و آشـكار سـاختن               رامدارزوي خوشنودكننده زم  برترين آ «

هاي آنها و خيرخـواه بودنـشان         گردد مگر به سالمت سينه      ردم آشكار نمي  اما دوستي م  . دوستي ملت باشد  

ـ        و حمايت از آنان و سنگين نشمردن حكومتشان بر        ) نسبت به حاكمان  ( ه دوش خويش و انتظار نداشـتن ب

 ».سر رسيدن مدت حكومت آنان

ي آنـان و    هـا  بار از تحميـل   سـبك نهـا   آشت  پـ هاي ملت مظلوم ما مسرور از عملكـرد حاكمـان و             يا سينه آ

  نهاست؟آدوام مدت حكومت  انتظارشان

 اشتر از سركوب و خون به ناحق ريختن، كه مؤثرترين عامـل بـراي زوال   ك با برحذر داشتن مال  )ع(علي

  :فرمايد محروميت و مهمترين كيفر و بازخواست الهي است، مي تبديل نعمت به و

 كه اين كـار مـؤثرترين عامـل در تـضعيف            هاي سلطه خويش را با خونريزي حرام تقويت كني          مبادا پايه «

فان ذلـك ممايـضعفه و   ... » «.باشد هاي قدرت بلكه زائل كردن و انتقال قدرت مي حكومت و سست كردن پايه 

 .»يوهنه بل يزيله و ينقله

 با عملكردهاي جـاري و احـساس وظيفـه بـراي     »رفتار علوي «از آنجايي كه مقام رهبري به فاصله ميان         

، اميـد اسـت ايـن تـذكرات موجـب تغييـر و              انـد   هبسامان و انعطاف در حركت اعتراف كرد      اصالح وضعيت نا  

 . اتخاذ گردد»رفتار علوي«اي متناسب با شأن  ها و عملكردها بشود و رويه تحول در سياست

 ن هستند همه از جانب     آ غاز سال جديد شاهد   آه در سال گذشته و      چشگفتي مردم ما از اين است كه آن         

اند و تحت فرمـان ايـشان       توسط مقام رهبري منصوب شده     اًادها و دادگاههايي است كه مستقيم     نيروها و نه  

 »سـال رفتـار علـوي     « و   »)ع(سال امام علـي   «يا محافل خاصي در جريان راست افراطي برغم اعالم          آ. هستند

هـم صـدا و     كننـد تـا       عمـل مـي    )ع(هاي شناخته شده امـام المتقـين علـي         نان در تعارض با رويه    چن  آ اًمتعمد

ن آآميـز آن خـارج سـاخته و     طلبي را از مسير مسالمت   با دشمنان جمهوري اسالمي جريان اصالح      گآهن هم

 يليزم بكشانند؟كاراه رادي را به كوره

 ناميده شده است خوب است لختي هم به هشدارهاي جـدي و خطيـر               »رفتار علوي «حال كه امسال سال     

يدا كند و در همه حـال       پهش  كاه ميان گفتارها و كردارها به حداقل        ن بزرگوار بينديشيم و بكوشيم تا فاصل      آ

 )۱۴ -فجر(» روردگار تو در كمين استپ» « لبالمرصادكان رب«: بدانيم و يقين داشته باشيم كه

  

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه 

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۵۳ :شماره

 ۱۴/۰۳/۱۳۸۰: تاريخ

  

  

  

 را بايد در انتخابات شركت كرد و به خاتمي رأي داد؟چ
  

 المحسنين اهللا لمع نا لنا وسبوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم 

  

 هموطنان

نـين حـساس، دقـت و هوشـياري     چشـرائطي  . ساز قـرار دارد   اي سرنوشت  ميهن عزيز ما ايران در دوره     

بـر  . طلبد كه بدون تكيه بر عقل جمعي و تالش و روشنگري همه روشنگران حاصل نخواهد شد  مي مضاعفي

حـاد مـردم را بـه       آل با عموم ملـت ايـران،        اين اساس، نهضت آزادي ايران ضمن در ميان گذاشتن موارد ذي          

ييـد و تمديـد رياسـت جمهـوري آقـاي سـيدمحمد             أشركت در هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري و ت        

 .نمايد  ميخاتمي دعوت

  

 را؟ چابات،نتخ شركت در ا-الف

 ساالري به مقصود نخواهـد رسـيد مگـر         روژه مردم پ. يراني است اسلم هر   م شركت در انتخابات حق      -۱

بخـشي از مـسئوليت مـصائب       . فرد ايراني نسبت به استفاده از حق راًي، احساس مـسئوليت نمايـد             اينكه هر 

تاريخي و اجتماعي فراواني كه بر ملت ايران در طي سـالهاي طـوالني اسـتبداد وارد آمـده، متوجـه اكثريـت           

زه و  ردسـتاورد مبـا   . انـد   هدرخاموشي است كه به هر دليل و عنوان از استيفاي حقوق خود صـرف نظـر كـ                 

دمنـدي  ري اجتمـاعي و خ هـا   تالش سه نسل از روشنفكران فداكار و ميهن دوسـت، امـروز در قالـب آگـاهي           

 دخالت در تعيين سرنوشت و احـساس مـسئوليت در           ،شرط خردمندي و آگاهي   . فراگيري متجلي شده است   

اساسي، عـدم شـركت در ايـن        امروز صرف نظر از اين حق       . ي آينده است  ها    قبال سعادت نسل فعلي و نسل     

شـركت  . رورنـد پ انتخابات آب ريختن به آسياب كساني است كه سوداي سربلندي ملت ايران را در سر نمي               

ي هـا   يام رسا و آشـكاري اسـت بـه همـه كـساني كـه رؤيـاي حكومـت        پ ،در انتخابات و استفاده از حق راًي 

يز سعادت و سربلندي ملي از سرشكستگي و    و تم  رآنكه توان تشخيص خير از ش     . انتصابي را در سر دارند    

نهـال  . ستشـ تفـاوت نخواهـد ن     نـين حـساس بـي     چبيند نسبت به ميداني       مي المللي را در خود    اعتباري بين  بي

ايـن مراقبـت و توجـه       . آزادي و عدالت، دوام و بقاء نخواهد داشت مگر با مراقبت و توجه مستدام و آگاهانه               

 .سعادت ملي را جدي بگيريم. ذير استپ امكانوز در قالب شركت در انتخابات رام

  امروز شركت در انتخابات عالوه بـر اينكـه حـق هـر ايرانـي اسـت، تكليـف انـساني و اجتمـاعي نيـز                        -۲

ترين انـسانهاي   كاپـ شود كه جمعـي از        مي هشتمين انتخابات رياست جمهوري در شرائطي برگزار      . باشد مي

ي هـا     دانشجويان و جواناني كه نخواستند منافع ملي و آرمـان         . دعدالتي گرفتارن   در زنجير بي   كاين آب و خا   

بسياري از  . عدالتي شدند  ي بي ها    بلند تاريخي ملت ايران را قرباني راحتي و رفاه دو روزه كنند گرفتار زندان             
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آنهـا نيـز    . ي غيرقانوني گرفتارند  ها    نان در بند بازداشت   چ مذهبي هم  ـ  اعضاي نهضت آزادي و نيروهاي ملي     

نگـاران و نويـسندگان      روزنامـه . اند  هايمردي و اصراري هستند كه براي ايفاي حقوق ملي نشان داد          پرباني  ق

 هستند روز و شـب را در زنـدانهايي          كي اين آب و خا    ها     ترديد از ارزشمندترين سرمايه    چهي بسياري كه بي  

همـسران و فرزنـدان ايـن       . هـايي نيـست    نين سرمايه چمنزلت   ن و أ وجه مناسب ش   چكنند كه به هي     مي ريپس

در . خورند كه حاضر به معامله مصالح ملي با منافع زودگذر نبودند            مي بزرگواران غم دوري از عزيزاني را     

 .طلبي است نين شرائطي شرط شرف انساني و ضرورت وجدان ملي حمايت از نهضت اصالحچ

تغييـرات سياسـي را بـاال       قهـر و خـشونت هزينـه        بـا   ر همواره چنـان     گي سركوب ها    در طول تاريخ قدرت   

. امكان شركت در تعيين سرنوشت جز براي طرفداران و وابستگان به قدرت وجود نداشته اسـت                 كه اند  هبرد

نـد  چهـر   (هـاي انتخابـاتي نظـام، امكـان ايـن شـركت              شتوانه مؤلفه پامروز به بركت جمهوري اسالمي و به        

در انتخابــات و حمايــت از جنــبش شــركت . فــراهم آمــده اســت) بــصورت محــدود بــا نظــارت استــصوابي

امـروز يـاري رسـاندن بـه حركـت          . طلبي روشي بـدون هزينـه و در عـين حـال بـسيار مـؤثر اسـت                  اصالح

كمـي هـشياري،    . طلبـد  ي كـالن نمـي    ها    طلبي و آزاديخواهي نيازمند بذل جان و مال نيست و فداكاري           اصالح

انتخابات ادواري يكـي از  . شود به وفور يافت ميطلبد كه خوشبختانه در ملت آگاه ايران          مي وجدان و آگاهي  

تفاوتي، باري به هـر جهـت بـودن، سرسـري            بي. باشد هاي مناسب براي اعمال اراده ملت مي       بهترين فرصت 

از انفعـالي و    . گردد  مي انگاري كردن و عدم مشاركت به هر عنوان، گناهي نابخشودني محسوب           گرفتن، سهل 

 . دريغ است كه اين بار از اقدام آگاهانه كوتاهي كنيم.ايم تفاوتي هرگز سود نبرده بي

 كه ساليان دراز گرفتار اسـتبداد مطلقـه بـوده اسـت، تغييـر در سـاختارهاي سياسـي و                     ري در كشو  -۳

تحقـق حاكميـت    . رهزينـه پرفـراز و نـشيب و       پبر مردم فرايندي اسـت طـوالني،         مردم   شدن حكومت  نهادينه

استمرار آن نياز به هشياري     . ذير نيست پنا گشتريندي يك طرفه و ب    آرمردم، به خصوص در مراحل اوليه، ف      

ليـف عمـومي اسـت، روشـي مـؤثر           تك شركت در انتخابات عالوه بر اينكه يك حق و        . و مراقبت همگاني دارد   

ادي خـود بـه     مـ اعت ييـد ايـن روش، بـي      أنهضت آزادي ايـران ضـمن ت      . باشد  مي براي بهبود وضعيت موجود   

 :دارد  ميناي دالئل ذيل اعالمروشهاي رقيب را بر مب

بنـابراين بـراي   . ي استبدادي و خودكامه تاب تحمل حضور مردم در صحنه سياسي را ندارند      ها    حكومت

يافتـه، بـا سـركوب و     ده و فعاليت سياسي سـازمان  شامعه سياسي   جنايذير يك    جلوگيري از خطرات اجتناب   

برند تا آنجا كه مـردم، حتـي اگـر هـم آگـاهي        مي را باالها  ي رنگارنگ هزينه اين نوع فعاليتها    فشار به بهانه  

س و أرداخت هزينـه آن نيـستند و بـا يـ    پسياسي كافي داشته باشند، حاضر به مشاركت در عمل سياسي و           

وانـشناختي تحـريم    ر ــ   ينـين شـرايط سياسـ     چبا توجه به    . شوند  مي نااميدي به بي تفاوتي و انفعال كشيده      

هـدف از   . سـاالر ريخـتن اسـت      مـردم  بارزه سياسي و آب به آسياب نيروهاي ضـد        منزله نفي م  ه  انتخابات ب 

ي مردم و دعوت آنـان بـه        ها    فعاليت و كار سياسي در هر شكل و ساختاري، در نهايت ايجاد ارتباط با توده              

تفاوتي، انفعال، ياس و نااميـدي و متقاعـد سـاختن آنـان بـه شـركت فعـال و مـسئوالنه در صـحنه                          ترك بي 

خصيت يا گروه سياسي دعوت مردم به خروج از صـدف           شبه عبارت ديگر وظيفه اصلي يك       . استسياسي  

باشد و انتخابات يكي      مي يوندزدن سرنوشت خود به سرنوشت اجتماعي     پ خودمحوري و خودخواهي و      گتن

 .يوند بين مردم و احزاب سياسي استپاز بهترين فرصتها براي ايجاد 
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 عمـل سياسـي ديگـري       چتفاوت شده باشند، در انتخابات و هي       اسي بي ي سي ها    مردمي كه در اثر سركوب    

 تاابـ يم انتخ رنين شرايطي مردم در انتظار دريافت فتواهاي سياستمداران مبني بر تح          چدر  . كنند نمي شركت

 .س و نااميدي خواهد بودأتحريم انتخابات موجب تشديد روحيه انفعال و مزيد بر ي. نيستند

و در مفهـوم    " مقاومت منفـي  "يي است كه به نام      ها     در انتخابات يكي از شيوه     دعوت مردم به عدم شركت    

آميـز نافرمـاني مـدني و     در مبارزات سياسي مـسالمت   . شود  مي شناخته" جنبش نافرماني مدني  "آن   وسيعتر

ي هـا    مردمـي در برابـر حكومـت   ــ  مقاومت منفي يكي از راههاي نمايش قدرت مردم و سـازمانهاي سياسـي      

اما استفاده از اين شيوه هنگامي مفيد و مثبت و مؤثر خواهـد افتـاد كـه                 .  يا استيالي خارجي است    سركوبگر

اين به آن معني است كـه توفيـق ايـن    . دار و گسترده شده باشد جنبش مقاومت منفي و نافرماني مدني ريشه   

دا كرده  پيي آمادگي   نين روشهاي چي  ها  ذيرش هزينه پروشها نيازمند شرايطي است كه در آن هم مردم براي           

 .اسخ مثبت بدهندپباشند و هم نفوذ و اعتبار رهبران مبارزه به آن حد رسيده باشد كه مردم به دعوت آنان 

در . زننـد   مـي  ي سلبي، دست بـه عمـل سياسـي        ها    از جانب ديگر مردم ما در بسياري از موارد، با انگيزه          

 سياسي مـردم و     ـ  جه به اين ويژگي روانشناختي    انتخابات رياست جمهوري گذشته، راست افراطي، بدون تو       

بدون آگاهي از عمق نارضايتي مردم از حاكميت اين جريان، تبليغات شديد و وسـيعي را بـه نفـع كانديـداي                      

 بـه   اً به خاتمي، تمام   ۷۶راًي مردم در دوم خرداد      . شد" لج ملي "يدايش نوعي   پخود به راه انداخت، كه موجب       

كه بخش قابل توجهي از آن به منزله راًي عدم اعتماد و عـدم كفايـت سياسـي بـه                    خاطر خود ايشان نبود، بل    

توانـستند از     مـي  جريانهاي راست افراطي در انتخابات اين دوره عليـرغم اينكـه          . جريان اقتدارطلب حاكم بود   

داننـد فـردي را     مـي ي دانشگاهي، نظامي و يا حوزوي كـه آنهـا را اصـلح و مـدير و مـدبر           ها    ميان شخصيت 

اين نه تنها بـه   . اند  همعرفي نمايند، با توجه به موقعيت سياسي خود ميان مردم از معرفي نامزد امتناع ورزيد              

اي شـركت  ريامدهاي آن است، بلكه به اميد كاهش انگيزه مردم بپدليل هراس اين جريان از شكست قطعي و        

عظم عـدم موفقيـت خـاتمي بـه خـاطر           دانند كه بخش ا     مي در حالي كه مردم به خوبي     . باشند  مي در انتخابات 

كوشد با تبليغات گـسترده مبنـي بـر عـدم موفقيـت               مي  بوده است، خط راست    ها    ينيرآف هث و حاد  ها    كارشكني

 .خاتمي در انجام تعهدات و سوگندش، مردم را به انفعال و نااميدي و عدم مشاركت در انتخابات بكشاند

طلبـان، معتقـدين بـه مبـارزه آرام و           يروهـاي اصـالح   نين شرايطي وظيفه اصـلي و اساسـي تمـام ن          چدر  

و مخالفين براندازي، دعوت مردم بـه حـضور در انتخابـات، شـركت در تبليغـات انتخابـاتي و                     آميز مسالمت

ي راست افراطـي و خـشونتگرا       ها    رايطي كه جريان  شدر  . باشد  مي اي صندوقهاي راًي و دادن راًي     پرفتن به   

دم، بخصوص جوانان و    رم. تر برگزار شود   ه كم رونق  چكوشند تا انتخابات هر    كاران خردگريز مي   و محافظه 

ك خودجـوش در شـهرها و روسـتاها، مـردم را بـه شـركت در                 چـ دانشجويان بايد با تشكيل گروههـاي كو      

 .انتخابات دعوت و تشويق نمايند

  

  داد؟ي جرا بايد به خاتمي رأ-ب

هـارجوب امكانـات عملـي    چر آن صورت بايد در ذيرفته شود، دپاگر اصل ضرورت شركت در انتخابات   

ي هـا     ه شرايط سياسي و عملكرد غير موجه شوراي نگهبان اجازه شركت همه شخـصيت             چاگر  . كرد حركت

 .گر انفعال و خمودي سياسي نيست دهد، اما اين واقعيت تلخ هرگز توجيه مين واجد صالحيت را
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خـاتمي شخـصيتي    . دانـد   مـي   گزينـه موجـود    نين شرايطي نهضت آزادي ايـران خـاتمي را بهتـرين          چدر  

 ۷۶ي سياسي ارائه شده در انتخابـات        ها    خاتمي به اهداف و برنامه    . باشد  مي صادق و صميمي   گاه،آروشن،  

يـدا  پهـار سـاله تحقـق       چيزي نيستند كه در يك دوره       چ ها    اين اهداف و آرمان   . نان متعهد و ملتزم است    چهم

سـاالري،   ون مـردم چـ يي هـا     دستيابي بـه اهـداف و آرمـان       . ده باشند هار سال كهنه ش   چده و يا با گذشت      رك

گونـه راه   چنهضت آزادي ايران اعتقـاد دارد كـه هي        . قانونمداري و جامعه مدني در زماني كوتاه ممكن نيست        

اج صـبوري و حوصـله فـراوان و جهـد و            تـ حـصول ايـن اهـداف مح      . ميانبري به سعادت ملي وجود نـدارد      

رمانها نه براي تحقق در يك دوره خاص بلكه به منظـور جهـت دادن بـه حركـت،                   اين آ . كوشش بسيار است  

 .شود  ميتعيين و تعريف

هـار  چرستي و با آگاهي از نواقص و كمبودهـاي          پرهيز از تبليغ هرگونه فرد    پنهضت آزادي ايران ضمن     

 و هـا    تحليـل ضـعف  بررسـي و . نمايد  ميييدأ و اهداف توسعه سياسي آقاي خاتمي را ت      ها    اخير، برنامه  ساله

ايـران ايـن مهـم را بـه فرصـتي           نهـضت آزادي    . اهميت اسـت  پر  هارساله اخير عملي ضروري و      چي  ها    قوت

 .نمايد  ميتر واگذارمناسب

 .سوي صندوقهاي راًي و مشاركت در يك وظيفه مليه يش بپهمه باهم 

  

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه 

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

 ۱۸/۰۳/۱۳۸۰: تاريخ

  

  

  ركل نهضت آزادي ايرانبا دكتر يزدي دبي مصاحبه نشريه فرانسوي لوموند 

  )۱۳۸۰ خرداد۱۸ ژوئن ۸جمعه (

  

 :معنا است اتهام كشف اسلحه، مواد منفجره و استراق سمع از نظر يزدي اتهامي پوچ و بي

 سـال بـا رژيـم       ۲۵. ام   سال از عمرم را در مبارزات سياسي و فرهنگي گذرانـده           ۵۵ سال دارم و     ۷۰من  «

لوح نيستم كه منزل خود را حتي به فرض موهوم شركت            آنقدر ساده بنابراين  . ام  ديكتاتور شاه مبارزه كرده   

 ».هاي براندازانه به انبار اسلحه تبديل كنم در فعاليت

دكتر يزدي اطمينان دارد كه خاتمي دوباره انتخاب خواهد شد و اين انتخاب مجدد را يك گـام بـه جلـو بـراي                     

  :داند ملت ايران مي

برعكس معتقديم كـه اشـكاالت فراوانـي        . باشيم به او ايرادي نداشته   اين برداشت به معناي آن نيست كه        «

درسـتي  ه هاي ديگر اعتقاد داريم كـه وي بـ     ما و خيلي  . نيز به او وارد است و اشتباهات سياسي داشته است         

توانست خيلـي بهتـر عمـل كنـد ولـي             او مي .  ميليون رأي مردم را درك نكرد و قدر آن را ندانست           ۲۰ارزش  

داد اين جنبش به زمان نياز دارد و          طلبي در ايران به حركت خود ادامه خواهد         م كه جنبش اصالح   اعتقاد داري 

تعـداد  . شـد  طلبـان منجـر خواهـد       كاران و يكپارچگي اصالح     يك چهار سال ديگر به فروپاشي بيشتر محافظه       

 ». كشيدطلبان از مقابله و حذف يكديگر دست خواهند كاران خردگرا بيشتر شده و اصالح محافظه

 :هاي نهضت درصورت ادامه فعاليت

ما تصميم داشتيم كه براي انتخابات رياست جمهوري كانديدا معرفي كنيم و طبق نظر نهضت خود مـن                  «

در آن موقع هنوز خاتمي تصميم خود را اعالم نكرده بود و در صورت كانديـداتوري                . نام كنم   قرار بود ثبت  

  ».كشيدم كرد من به نفع او كنار مي ويب ميوي و اگر صالحيتم را شوراي نگهبان تص

  :گويد شد مي هاي نهضت آزادي كه تا كنون از طريق حاكميت تحمل مي  دكتريزدي درمورد فعاليت

طلبانـه آن جايگـاه مردمـي داشـته و انتخابـات              دهد كه نهضت و خط مشي اصـالح        اين تهاجم نشان مي   «

ز يك اعتبار واقعي برخوردار اسـت، طـي سـاليان           نهضت آزادي ا  . مجلس و رياست جمهوري گواه آن است      

در مقـاطع   . ايـم   گذشته زير سلطه رژيم شاه و سپس حاكميت جمهوري اسالمي از حاكميت مردم دفاع كرده              

 با گروگانگيري سفارت آمريكا مخالف بوديم و پس         مثالً. ايم  مهم مواضع خودمان را به صراحت اعالم كرده       

ايـم ولـي در       فقيـه مخـالف بـوده       مطلقـه   ما با اصل واليت   . گ با عراق شديم   از فتح خرمشهر خواهان پايان جن     

مـا  . ايم و به نظام جمهوري اسالمي وفـادار هـستيم           ضمن التزام عملي به قانون اساسي را بارها اعالم كرده         

حاكميـت بـا اشـراف بـه        . باشـيم  پرستان واقعي بوده و خواهان ايجاد رابطه درست با دنياي خارج مي            ميهن

گاه نهضت، از ما دچار ترس شـد و درك كـرد كـه اگـر كـار بـه همـين صـورت پـيش بـرود، حاكميـت                              جاي

 ».اش با يك حريف جدي روبرو خواهد بود انحصارطلبانه

روند، اين بار شانس ديـدار و          خرداد به ايران مي    ۱۸خبرنگاراني كه براي پوشش انتخابات رياست جمهوري        
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كل نهضت آزادي، تنها جنبش اپوزيسيون داخلي رژيـم ايـران، كـه از يـك                هاي ابراهيم يزدي دبير       شنيدن تحليل 

  .پايگاه اجتماعي برخوردار است، را نخواهد داشت

كنند در  مبارزه مي) اسالم(يزدي و يارانش كه براي اهداف دموكراتيك و با احترام و اعتقاد به مذهب ايرانيان      

باشد از فعاليـت سياسـي منـع شـده و             كاران مي   محافظهاواسط ماه مارس توسط دادگاه انقالب كه تحت كنترل          

 نفـر از مـسئولين و هـواداران ايـن           ۶۰طي چند هجوم پر سروصدا حدود       . نهضت آزادي غيرقانوني اعالم گرديد    

  .جريان به زندان افكنده شدند

بـرد، ماننـد بقيـه        ابراهيم يزدي كـه از اوايـل سـال جـاري بـراي معالجـه سـرطان در آمريكـا بـه سـر مـي                         

ولي نامبرده هرگز قصد تسليم و يـا انفعـال نداشـته و در              . دستگيرشدگان متهم به فعاليت براندازانه شده است      

  :كند ات وارده به خود به شدت دفاع ميمتماس تلفني با خبرنگار ما، از اتها

مـشي قانونگرايانـه خـود وفـادار بـوده و هرگـز خواهـان                نهضت آزادي در طول ساليان دراز بـه خـط         «

صـورت  ه  ما خواهان تغيير مسئولين هستيم و اين تغييـر چـه بـ            . وني نظام و يا شورش مردمي نيست      سرنگ

شده و با استفاده از انتخابـات مجلـس و            كامل و چه نسبي و تدريجي در قانون اساسي به رسميت شناخته           

زي نمايـد زيـرا مـا       تواند ما را متهم به برانـدا        بنابراين هيچكس نمي  . است   گشته پذير رياست جمهوري امكان  

  .جويانه هستيم خواهان تغييرات دموكراتيك در چهارچوب قانون و روشهاي مسالمت

واهان استفاده از ابـزار      خ  مردم  كه دهد  مي شركت مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري خود نشان        

د مـورد نظـر خـود       با انتخاب رياست جمهـور، فـر       باشند و  طلبانه خود مي   قانوني براي نيل به اهداف اصالح     

  ».باشند كنند و خواهان سرنگوني نمي براي اين هدف را نيز انتخاب مي
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 يروزي آقاي خاتمي در انتخاباتپتبريك 
 جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري

هـشتمين  . گـوييم   مـي انتخاب قاطع آن جناب به مقام رياست جمهوري را بـه شـما و ملـت ايـران تبريـك      

هوري و حضور مؤثر مردم ايران، مهر تاييد مجددي بود بر اين باور اساسي كه مـردم       انتخابات رياست جم  

ايـن  . ذيرنـد پ  مآبانه از حكومت را نمي      و متحجرانه از دين و برداشت مستبدانه و قيم         نهطلبا ونتشما قرائت خ  

 صـعود بـه     تواند سـد راه اراده ملتـي شـود كـه مـصمم بـه                عاملي نمي  چ نشان داد كه هي    گردي انتخابات بار 

اينك كه به لطف الهي و به بركت همت بلند مردم ايران يك بار ديگـر بـه مقـام                 . ي آزادي و عدالت است    ها    قله

 .داند  ميرياست جمهوري انتخاب شده ايد، نهضت آزادي ايران طرح موارد ذيل را ضروري

 قـدر سـرمايه عظـيم      توصيه دلسوزانه و برادرانه تهضت آزادي ايران به جنابعالي ايـن اسـت كـه                 -الف

نهـا كـه توفيـق      آ،  انـد   هتاريخ كهن اين سرزمين ظهور كـرد      ر  كه د ان مردمي   از رهبر . اعتماد عمومي را بدانيد   

شتوانه عمـومي و  پـ اين . اند ه بسيار كم و نادر بود،اند هنين حجم عظيم آراي مردمي را داشت      چگرمي به    شتپ

خـواهيم    مي از شما مصرانه  . ند به شما عطا نموده است     نظير، نعمتي است كه خداو     اين اتحاد و وفاق ملي كم     

كه در مواجهه با مخالفين اصالحات در هر مقام و منصبي كه هستند، قاطعانه و با منطقـي در خـور خـرد و        

خيرخواهانـه  . بديل ملـت ايـران سـخن بگوييـد         شتيباني بي پ جامعه ايراني و به استحكامي متناسب با         گفرهن

كنــيم كــه افكــار عمــومي در ايــام ســختي و دشــواري و در قبــال   مــيلــب جلــبتوجــه شــما را بــه ايــن مط

سـف خواهـد    أهاي اجتماعي از رئيس جمهوري تـوقعي بـيش از اظهـار ت             عدالتي هاي سياسي و بي    نابساماني

سـف و اظهـار مخالفـت، دسـت بـه      أرئيس جمهور مقام منحصر به فردي است كه بـه جـاي اظهـار ت          . داشت

رهبري اصالحات نه فقـط نيازمنـد مـديريتي هوشـمندانه بـراي غلبـه بـر                 . اي بزند  ندهكن اقدامات مؤثر درمان  

ريزي و تالش در جهـت ايجـاد         ي خرد و كالن است، بلكه محتاج برنامه       ها    يجيدگيپمشكالت ريز و درشت و      

شتوانه اعتمـاد عمـومي و      پـ اراده رئـيس جمهـوري بـه        . طلبي است  انگيزه و حفظ روحيه بدنه جنبش اصالح      

 .ايت اجتماعي بايستي وزن و نفوذي معادل اراده ملي داشته باشدحم

مردم  ي ارتباطي ها    اسداري دائمي از كانال   پ حفظ سرمايه اعتماد عمومي ممكن نيست مگر به وسيله           -ب

ت حـسنه   سـن . ذير اسـت  پامروز گفتگوي دائمي و منظم رئيس جمهور با مردم ضرورتي انكارنا          . و مسئولين 

تي است كه در بسياري از كشورهاي جهان سودمند بـوده           سن )راديويي يا تلويزيوني  (تگي  ي منظم هف  ها    يامپ

ب حفاظـت و    سـب بـه ايـن     . سـويه باشـد    ارتباط حاكميت و مردم وقتي سودمند است كـه ارتبـاطي دو           . است

ت دانيد كه آزادي احزاب و مطبوعا      شما به خوبي مي   . ذير است پنا حمايت از احزاب و مطبوعات امري اجتناب      

 دومين دوره رياست جمهوري شما زماني آغـاز       . بهره نمانند  وقتي واقعي است كه مخالفين قانوني از آن بي        

 سياسـي و  ــ  ي اجتمـاعي ها   نه تنها امكان فعاليتـ  از جمله نهضت آزادي ايران ـ شود كه مخالفين قانوني مي

ندي نيـز   و شـهر  قتـرين حقـو    يعـ يطبجاپ روزنامه را ندارند، بلكه تحت شديدترين فشارهاي غيرقـانوني از            

پافـشاري بـر اسـتيفاي حقـوق قـانوني          خواهد تا بـا       مي مصرانه از جنابعالي   نهضت آزادي ايران  . محرومند

اپ نشريه چامكان .  را فراهم آوريدـ  ازجمله نهضت آزادي ايران ـ خالفين، امكان فعاليت تمام احزاب قانونيم
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 .ي دموكراتيك براي مخالفين خود قائلندها   كه نظامو ارتباط دائمي با مردم كمترين حقي است

ديگر  از سوي .  سرعت و دوام اصالحات امروز به ميزان زيادي بستگي به كارآمدي دولت شما دارد              -ج

خـواهيم در انتخـاب     مياز شما. كارآمدي دولت تناسب مستقيمي با توانايي و شايستگي اعضاي كابينه دارد     

ساالري مهمترين  كارآمدي و شايسته. تي را ارجح بر مصالح ملي قرار ندهيد       اعضاي كابينه خود هيج مصلح    

بـسياري از مـديران و وزراي فعلـي در طـول            . معياري است كه بايستي در انتخاب وزيران مورد نظر باشد         

ا كاري بـيش از آنجـه تـ       چاند و قادر به انجام هي      ه در توان داشتند، ارائه داده     چد مديريت خود آن   بلني  ها    سال

همكـاران شـما بايـد      .  تكـرار تجربـه نـاموفق اسـت        ،انتظار معجزه اي از آنان داشـتن      . اند نيستند  هكنون كرد 

بخـش  . بتوانند جوابگوي انتظارات سياسي، اقتصادي و فرهنگي مردم و نيازهاي جنـبش اصـالحات باشـند               

ميـدان خـدمت و مـديريت    ساالري از ـ  ههاي سياه سلطه رابط      كت در طي سال   لعظيمي از مديران شايسته مم    

ي مختلف كيست؟ از اين ميان بـه  ها  به راستي مسئول اين همه نابساماني در حوزه    . كالن بيرون رانده شدند   

ادامـه مـسئوليت نـسلي از       . خصوص بهبود وضعيت اقتصادي بدون بكارگيري مديران كارآمد ممكن نيست         

ي اقتـصادي بـه سـمت    هـا   دايت سياسـت  هـ  در، خـود  مديران اقتصادي كه در طول سـاليان دراز مـسئوليت         

بهبود وضعيت اقتصادي بـدون     . دنماي  مي حاصل و بلكه مضر    اند، بي  افزايش توليد و درآمد ملي ناتوان بوده      

گـذاري   فـزايش توليـد، ايجـاد امكـان سـرمايه         ا. ي حامي منافع توليدكننـده غيـرممكن اسـت        ها    اعمال سياست 

.  تجاري شرط الزم دستيابي به رفاه و عـدالت اجتمـاعي اسـت             خارجي و جلوگيري از ادامه انحصار مافياي      

گذاري در بخش صـنعت،      مين امنيت سرمايه  أداري صنعتي ضمن ت    اي حمايت از رشد توليد ملي و سرمايه       رب

ورود هر نوع كاالهـاي مـصرفي كـه امكـان توليـد آنهـا در داخـل وجـود دارد، را ممنـوع سـاخته و دسـت                             

 .خواران را كوتاه نماييد رانت

 خـواهيم تـا بـا ارائـه لـوايح مناسـب امكـان               مي از شما .  توسعه سياسي شعار اصلي اصالحات است      -د

نـان صـراحت و شـفافيتي       چلـوايح قـانوني بايـستي از        . قانونمند شدن مـشاركت سياسـي را فـراهم آوريـد          

حقـوق  اصـالح قـانون انتخابـات، حمايـت از          . مردمـي فـراهم نـشود      برخوردار باشند كه امكان تفاسير ضد     

، نيازمند لوايح قـانوني  اند هطول ساليان اخير به ناروا متهم شد مخالفين و اعاده حيثيت از همه كساني كه در   

 .صريح است

 . مردم از شما انتظار دارند در اسرع وقت اهداف كوتاه مدت و ميان مدت دولت خود را اعالم نماييـد       -هـ

يشرفت پزادي، عدالت اجتماعي و     آ،  كاران اين آب و خا    دانيم كه هدف نهايي و بلند مدت همه دوستد          مي همه

آورد، تعريف و ارائه اهداف كوتاه مـدت و           مي ه امكان حركت مستمر به سوي اين اهداف را فراهم         چآن. است

خـواهيم نـسبت بـه تـدوين اهـداف و             مـي  از شما . ريزي عملي براي دستيابي به آنهاست      ميان مدت و برنامه   

  . وب شرايط موجود اقدام نموده، محصول نهايي را براي مردم ايران اعالم نماييدچرهاچي خود در ها  برنامه

ون هميـشه همـراه     چـ رمخـاطره   پدعاي خير و دست ياري و همكاري نهضت آزادي ايران در اين مسير              

اس خداوند بر نعمت وجود رئيس جمهوري       پي جنابعالي و س   ها    شتيباني مجدد از برنامه   پما ضمن   . شماست

 صميمي از خداوند عزيز و رحيم براي فرزندان اين سـرزمين آرزوي بهـروزي در دنيـا و آخـرت                     صادق و 

  .داريم

  نهضت آزادي ايران
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  پيام تبريك آقايان دكتر سحابي و دكتر صدر حاج سيدجوادي به

   رئيس جمهور

  

 مي ايرانالرياست محترم جمهوري اس

آگاه و هوشيار ايـران و       ي به رياست جمهوري به ملت     ديده ايران را در انتخاب جنابعال      توفيق مردم ستم  

 اً و عـدالت و خـصوص      يزادآ عرض نمـوده و توفيقـات الهـي را در جهـت عملـي كـردن                  كحضرتعالي تبري 

يـشگاه حـضرت احـديت      پنـان از زنـدان از       آاي بيگناه و استخالص      وساطت جنابعالي را در رفع مشكل عده      

 .خواستاريم

   ـيداهللا سحابي

  يج سيدجواد احمد صدرحا
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  گذشت دكتر شريعتيرگراميداشت سالگرد د

  

  

داننـد كـه شـكنجه ديـدن بخـاطر تـو، زنـدان                داني و همه مي    مي تو

اي تو تنها لذت بزرگ مـن اسـت،         په  كشيدن براي تو و رنج بردن ب      

خندم، از اميد رهـايي تـو اسـت     دل مي از شادي تو است كه من در      

 .درخشد ام مي شمان خستهچكه برق اميد در 

 دكتر شريعتي به نسل اسير وطن

  

 
داريم كه جامعة ما بيش از هر زمـاني   امسال سالگرد درگذشت دكتر علي شريعتي را در حالي گرامي مي  

. جو خواه بود و عدالت   يزادآدانيم   نان كه مي  چشريعتي  . ها بود  نآهايي است كه او منادي و مبلغ         رمانآتشنة  

هـاي   او كـه بـا عبـور از اليـه    . زنـد  ها و كلماتش موج مي   بالي سطور نوشته  بيني او در ال     و روشن  يآزادفكر

ن را يافـت كـه   آيـام ديـن داشـت، شايـستگي     پ سنت ديني، شناخت و معرفت عميقي نسبت به جوهر         يظاهر

نـان  چ او هميهـا   ها و نوشته كتاب. يدا كندپبيش از هر متفكر ايراني ديگر در جهان اسالم مخاطب و شنونده  

يام دكتر شـريعتي درس بزرگـي       پگاري   ماند. كند مع اسالمي خوانندگان مسلمان را به خود جذب مي        در جوا 

يامي است صريح به كساني     پلو نام شريعتي    تأل.  و عدالت  يزادآاست هم براي دوستان و هم براي دشمنان         

همـه   س از آن  پريعتي  امروز انديشة ش  . يابند  انديشه را مي   يانديشند با سركوب و خفقان امكان نابود       كه مي 

هـار گوشـة   چجوانـان در    نـان دليـل راه  چاتهام كه از سوي دشمنان دانا و دوسـتان نـادان بـر او رفـت، هم            

طلبي شريعتي توفيقي يافتند امروز هم در        يام آزادي پراغ تفكر و    چافراطيون اگر در خاموش كردن      . دنياست

 از سوي ديگـر جهـد و كوشـش دكتـر شـريعتي          .طلبي ملت ايران توفيق خواهند يافت      حسركوب جنبش اصال  

شــريعتي در .  و عــدالت كــه از تــاريكي راه و درشــتي موانــع نهراســنديزادآيــامي اســت بــه دوســتداران پ

. يمي تا دندان مسلح و مستبد به جان و مال مردم استيال داشت            ژجويي را برافراشت كه ر     م حق عل يروزگار

انداز است بـه     نان در حسينية ارشاد طنين    چد را با صدايي كه هم      خو نيام آشكار و بي   پاو شجاعانه ايستاد و     

شتگرمي و ماية اطمينان كساني است كه   پ نام و انديشة شريعتي موجب       يدوام و بقا  . گوش مخاطبان رساند  

 از  يامروز در شـرايطي كـه بـسيار       .  در اين راه هستند    ياند و حاضر به فداكار     بسته  دل يبه كلمة حق آزاد   

مندان بـه انديـشة او در        قه و جمعي از شاگردان، مخاطبان و عال       يزادآان شريعتي در نهضت     دوستان و يار  

  .كند هاي اين يار قديمي تاكيد مي رمانآيمان مجدد با پزندان هستند، نهضت آزادي ايران به 

  

  نهضت آزادي ايران
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  يدعنجاهمين سالگرد خلپاهللا  گداشت يومزرب
  

 روزهاي خـدا    .ار شكور ب آليات لكل ص    في ذلك  ناهللا ا  اميرهم با كوذ

ياد آور كه در آن دالئل روشني خواهد بود بر هـر شخـصي              ه  را ب 

 )۵ـ ابراهيم (.زار استگكه در بال و نعمت صبور و شكر

  

رافتخارترين روزهـاي   پاين روز از    .  باد ك مبار ،نجاهمين سالگرد خلع يد بر ملت ايران      پ خرداد   ۲۹اهللا   يوم

ترديد خلـع يـد از شـركت نفـت انگلـستان و تحويـل مـديريت و اداره سـرماية                      بي. ستتاريخ معاصر ايران ا   

 يطلبـي مـيهن مـا و ديگـر كـشورها           لالون نفـت بـه ملـت ايـران نقطـة عطفـي در تـاريخ اسـتق                 چگرانقدري  

راطـوري بريتانيـاي    پ بـود كـه رودرروي ام      ي جهاني دوم، ايران اولين كشور     گبعد از جن  . زده بود  مستعمره

زده   مـستعمره  ير گرفت و موجب شد كه موجي از احساسات ضد استعماري در سراسر كـشورها              كبير قرا 

 شـركت بـزرگ انگليـسي را ملـي و ادارة آن را خـود بدسـت                  كسومي ي   كشور جهان  كبرانگيخته شود كه ي   

زاديخواهـان و رهبـري     آيـر انگلـيس از نظـر سياسـي مـديون مبـارزات              په خلع يد از اسـتعمار       ژروپ. بگيرد

 مردمـي و بـا تكيـه بـر          يهـا  مـصدق ضـمن تـشخيص اهميـت حمايـت         . ندانة دكتر محمد مصدق بـود     هوشم

س از ملـي شـدن   پـ . ، ملي شدن صنعت نفت را به انجام رساند      يگر رهيز از افراطي  پترين منطق و با      شايسته

. دزموده و قابـل اعتمـاد بـو       آنين صنعت عظيمي نيازمند مردان مـصمم، كـار        چصنعت نفت، اداره و مديريت      

نـد مهنـدس بازرگـان     چهـر   . نين مسئوليت بزرگي مرحوم مهندس بازرگـان را برگزيـد         چدكتر مصدق براي    

 همـة مـديران و كارمنـدان و كـارگران     يهـا  شال خلع يد را مرهون زحمـات و تـ  ژةروپهمواره و به درستي    

 كگفـت دموكراتيـ    نان كه خود مي   چترديد مديريت صادقانه، صميمي و       دانست، اما بي   ايراني شركت نفت مي   

دليل حسن سياست و درايت مهندس بازرگان تغيير و تحويل مديريت صنعت نفـت              ه  ب. سزا داشت باو نقشي   

 .با كمترين تلفات و ضايعات انجام شد

 ملـي مرهـون     يتاريخ ما بطور اعم و داستان خلع يد بطور اخص مؤيد اين واقعيت است كه دسـتاوردها                

شت بلندگوهاي ريز و درشـت      پاهل حرف و شعار بودن و از        . اند  بوده مرداني است كه متواضعانه اهل عمل     

و بر باالي منابر رسمي و غيررسمي داد و فرياد سر دادن و از شرق و غرب عـالم رقيـب طلبيـدن و داعيـة                     

ها را داشتن هنگـامي بـاوركردني و سـتودني اسـت كـه همـراه بـا عمـل و                      خرت ملت آمين سعادت دنيا و     أت

 سياسـي و    يهـا  قرابـت   بر مناصـب بـزرگ، آنهـم بـر اسـاس           چكه كار گماردن مردان كو    ب. مدي باشد آكار

كنون شاهد  آورد كه تا نها، بر سر مملكت ما آن مي     آنهان و آشكار    پهاي   زباني ها و جرب   خانوادگي و كرنش  

 هـا قربـاني كـردن      اي اطاعـت  پـ هـا را در      سرنوشت كشور را به سالئق سياسي گـره زدن و لياقـت           . ايم بوده

 . صاحبان قدرت خواهد بودي براي ملت ايران و عذاب اخروي برايموجب خسارت دنيو

ست كـه  ا  هرسيد نآ اسالمي وقت ي سال تجربة جمهور۲۳س از پنجاهمين سالگرد خلع يد و پامروز در  

054



  

 متنـوع  يهـا   گزينشي غيرفني و مكانيسميها حاكمان ضمن تصحيح اشتباهات گذشته و تجديدنظر در روش   

 امكـان گـردش سـيال نخبگـان و     ، استصوابييها  سياسي گرفته تا نظارتيها خصصين از گزينش حذف مت 

 .ورندآمدي صنعت و اقتصاد كشور را فراهم آرشد مديران متخصص و افزايش كار

  

 االلباب فاعتبروا يا اولي

  نهضت آزادي ايران
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  شيد اسالمر رمران سرداچبه ياد شهيد دكتر مصطفي 

  

 راضيه مرضيه فادخلي فـي      ك المطمئنه ارجعي الي رب    يا ايتهاالنفس 

 )۳۰-۲۷فجر ( وادخلي جنتي يعباد

  

مـران  چ  يـار عزيزمـان دكتـر مـصطفي        ،م خرداد امسال، بيستمين سالگرد شهادت سردار رشيد اسال        ۳۰

 ييش از انقالب و عـضو شـورا       پ  خارج از كشور در دوران     يمران از بنيانگذاران نهضت آزاد    چشهيد  . است

ايـاني  پ صـديق بـود كـه دهـة          ياو بزرگمرد . ايران بعد از انقالب تا زمان شهادت بود       ي  آزاد نهضت   يمركز

طلبـان و متجـاوزين بـه حقـوق مـردم در       زندگيش را در دفـاع از محـرومين در لبنـان و مبـارزه بـا جـدايي          

عنـوان  ه  ا بـ  مـران سـازمان امـل ر      چدكتـر   . ي جنوب گذراند  ها    كردستان و مقابله با دشمن متجاوز در جبهه       

مران به ايران بازگـشت و ابتـدا        چب   انقال يس از ييروز  پ.  نظامي حركت محرومين لبنان تاسيس كرد      يبازو

شـهيد  . عنوان وزير دفاع دولت موقت منصوب شد      ه  س ب پب و س  به سمت معاون نخست وزير در امور انقال       

ر اولـين دوره مجلـس شـوراي    مران نماينده امام در شـورايعالي دفـاع و نماينـده منتخـب مـردم تهـران د             چ

مي  تحميلي ستاد جنگهاي نامنظم را تشكيل داد و سرانجام در دفاع از ميهن اسـال               جنگبا آغاز   . مي بود اسال

جاي تمركز  ه   از دولتمردان وقت، ب    ي كه بسيار  ۱۳۶۰در خرداد   . ويه به فيض شهادت نائل آمد     در جبهة دهال  

ايگاههاي داخلـي بودنـد،     پ، درگير مبارزه قدرت براي كسب       راندن دشمن متجاوز   ريزي براي بيرون   و برنامه 

شت جبهـه جريـان داشـت از مقابلـه بـا      پـ او عليرغم تمام نامرديها و نامراديها كه نـسبت بـه او در جبهـه و         

 سـرخ نماينـدگي مجلـس       يهـا  متجاوزين دست بر نداشت و غلطيدن در خون سرخش را بر تكيه بر كرسـي              

ي اطـراف سـاختمان مجلـس بلكـه بـر           هـا     بود كه نه تنهـا در خيابـان       چنان  ه او   تهمت و افترا علي   . ترجيح داد 

س از پـ افـسوس كـه تنهـا       . مي شعارهايي عليـه او نوشـته بودنـد        ديوارهاي نهارخوري مجلس شوراي اسال    

او عارفانـه  . مران اهل تظـاهر و ريـا نبـود     چ. آوري شعارها افتادند   شهادتش بود كه ارباب قدرت به ياد جمع       

ندي قبل از شهادت گفته بود، بهترين وظيفه عـصر خـود را     چنان كه   چمران  چ. مظلومانه شهيد شد  يست و   ز

زندگي سراسر فداكارانه و خالصانه او الگويي اسـت بـراي نـسل حاضـر و نـسلهاي                  . دانست  مي يالگوساز

 .آينده

 .يادش را گرامي بداريم و راهش را ادامه دهيم

  انرنهضت آزادي اي
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  رهاي سياسي كشو ان به جناحرت آزادي ايهاي نهض توصيه

 
زادي ايـران بـا احـساس       آقـاي سـيدمحمد خـاتمي، نهـضت         آ رياست جمهـوري     ةستانة دومين دور  آدر  

 را به مـوارد     كار  هطلب و محافظ   هاي سياسي مختلف، اعم از اصالح      مسئوليت در قبال ملت ايران، توجه گروه      

 .نمايد ذيل جلب مي

هـا   گروه هار سال اخير توافق همة    چطلب در طول      و خجستة جريان اصالح    كز دستاوردهاي مبار  ا ـ  الف

زادي ايـران كـه   آنهـضت   . ساالري اسـت    بر ضرورت و حقانيت مردم     )ركا  به جز قليلي از افراطيون محافظه     (

ساالري از ابتداي تشكيل تا كنون بوده و در گذشـته و حـال هزينـة               خود از نخستين مناديان و مدافين مردم      

 .گيرد  ميكرداخته، اين وفاق را به فال نيپساالرانه را  ادگي بر مواضع مردمايست

  و قانونگرايي، از آرمانهاي كليدي ملـت ايـران در مبـارزات   يساالر  حاكميت مردم، جمهوريت، مردم ـ ب

يابـد؟ بنظـر     گونـه تحقـق مـي     چسـاالري    وال اساسي اين است كه مـردم      سئاما  . خير بوده است  اساله    يكصد

ساالري يا شكل    رسد تا زماني كه بستر يا زمينة مناسب سياسي، اقتصادي و فرهنگي بوجود نيايد مردم               مي

 .نخواهد گرفت يا دائم در معرض خطر خواهد بود

 :مين شرايط الزم ذيل استأ در جامعه نيازمند تيساالر نهادينه شدن مردم

 و رشد   يگير مانع اساسي در برابر شكل     فائقه يا مطلقه     ي اقتصاد ـ  نظامي ـ  قدرت سياسي  ك حضور ي  -۱

 بيـرون از قلمـرو سـيطره خـود بـر            اكه حضور هيج نهاد قدرتمند ديگـري ر       ارچ . متنوع قدرت است   ينهادها

ل نهادهـاي متعـدد قـدرت    عـا وجـود و حـضور ف   ي  سـاالر  ول نهادينـه شـدن مـردم      ابنابراين شرط   . تابد نمي

 .باشد مي

 باشد كه هـيج     يا  اجتماعي بايد بگونه   ـ يكديگر و شرايط سياسي   ات و روابط نهادهاي متعدد با       سب منا -۲

 . از نهادهاي متعدد قدرت نتوانند با سركوب و بلعيدن نهادهاي رقيب، به يك قدرت فائقه تبديل شوندكي

ز نهادهاي متعدد قدرت، وابسته و متكـي بـه بقـا و حيـات سـاير نهادهـاي                   ايك    بقا و ادامه حيات هر     -۳

ن خواهد شد كه تقابل ورقابت نهادهاي متعدد قدرت كيان جامعه را با             آز  ااي مانع    دلهعا م نينچ. قدرت باشد 

 .يدايش يك قدرت برتر روبرو سازدپخطر متالشي شدن و يا 

د سياسي، اقتصادي، فرهنگـي     عا دگرديسي و تحول تاريخي مهمي را در اب        ۱۳۵۷ايران بعداز انقالب سال     

دالت قـدرت سياسـي     عـا ب، تغيير اساسي در سـاختار و م       يامدهاي انقال پز  يكي ا . نمايد و اجتماعي تجربه مي   

 عوامـل  )۶۸مي در خـرداد    تـا درگذشـت بنيانگـذار جمهـوري اسـال          ۵۷از بهمـن    (در جمهوري اول    . باشد مي

زادسـازي افتخـارانگيز خرمـشهر،      آن بعـد از     آحاصـل     تحميلي و ادامه بي    گمتعددي نظير گروگانگيري، جن   

مـده  آريزماي رهبري تغييرات بوجود     كاو  ... ده در برخي از استانها، درگيريهاي مسلحانه      هاي گستر  راميآنا

د اخرد(اما آز اغاز دوره دوم      . وشانده بود پت آن در مناسبات و همكنشي ميان نيروهاي سياسي را           او تأثير 

 تا بـه    ۱۳۷۶داد  از خر (ين تغييرات به تدريج ظاهر گشته و در جمهوري سوم           ا اثرات عملي    )۷۶ تا خردآد    ۶۸
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مل در تنظيم مناسبات قدرت و تقابل ميـان نيروهـا ظهـور كـرده               عاترين   ساسيات به عنوان    اثراين  ا )امروز

 .است

 هـيج نهـاد قدرتمنـدي كـه       . انـد  يدا كرده پدر شرايط كنوني، هر سه شرط ياد شده نقش اساسي و كليدي             

مـل و مطلـق   كايند تغييرات را در جهـت اقتـدار   آل در جامعه و فرعابتواند تمام گروهها و نهادهاي سياسي ف     

ن نيـست و    اجانبه بر ديگر   مروز حتي قدرتمندترين نهادها قادر به تفوق همه       ا. رداخود كنترل نمايد، وجود ند    

جناح راسـت   . باشند يند تغييرات و تحوالت اثرگذار مي     آنايي خود در فر   ام به ميزان تو   اكد نهادهاي متعدد هر  

هـاي فـراوان     آفرينـي  نت سياسي و اقتصادي فراوان برخوردار است، اما عليرغم حادثـه          ه از امي  چافراطي اگر 

. طلب بيرون يا درون حاكميـت را از بـين ببـرد            تواند گروهها و نهادهاي دگرانديش و اصالح       نتوانسته و نمي  

ن كادل با اماعشتن قدرت هميشه و در همه جا ماد«اند كه    نها از اين اصل اساسي ناظر بر قدرت غافل مانده         آ

ش اين جناح در ممانعت از انتخاب مجدد رئيس جمهور خوشبختانه عقـيم             النانكه ت چهم ».عمال قدرت نيست  ا

 .رداز شرايط كنوني جامعه نداطي نشان داد كه درك درستي افراماند و جريان راست 

 حـذف و    يـن جنـاح حتـي موفـق بـه         اگـر   ا. سـت ارض روبرو   عادوكس يا ت  اارپنين با يك    چاين جريان هم  

طلبان بشود، به دليل جو سياسي حاكم بر جامعه و شرايطي كه ذكر شد، در عمـل موجبـات                 سركوب اصالح 

آيـد و   هاي خود دوگام به جلـو مـي   دليل نيست كه در اعمال سياست      بي. سقوط خود را فراهم خواهد ساخت     

كننده آنها در مورد جنـبش       ت افراطي و نهادهاي حمايت    هاي راس  جناح و جريان  . گردد سه گام به عقب برمي    

 ».نه طاقت دوري دارند و نه تاب مهجوري«: المثل مشهور جامعه مدني به مصداق ضرب

بقـاي   ست، رمز اساالري ضروري    مه جنبش مردم  ادازه كه براي    اقاي خاتمي به همان اند    آانتخاب مجدد   

ننـد كـه    اد  راست به خوبي مي    ران خردگرا و دورانديش جناح    كا  محافظه. باشد نظام جمهوري اسالمي نيز مي    

هد شد و در ايـن      اهاي موجود خو   طلبي منجر به تشديد بحران     بست رسيدن جنبش اصالح    يا به بن   شكست و 

 .قبتي خواهند بودعانين چنان اولين قربانيان آصورت خود 

دل عات ساالري و رسيدن به توسعه روند مردم. »يكاف« بود نه شرايط »الزم«ه بيان شد شرايط چن آ  ـ ج

هاي متناسب اين نيروهـا      العمل و ثبات اجتماعي به درك و فهم نيروهاي سياسي از وضعيت موجود و عكس             

ميـسر   ميـز آهـاي قهر   اما اتخاذ رفتارهاي متناسب، با اعمال زور و توسل به خشونت و حركت            . بستگي دارد 

ساالري و درنهايـت     دمهم موفق شود، موجب برهم خوردن شرايط تحقق مر         هايي اگر  نين سياست چ. نيست

 .سلطه يك قدرت فائقه خواهد شد

راسـت   ساالر يا طلب و مردم  اعم از اصالح ـ هاي سياسي يك از گروه اتخاذ رفتارهاي مناسب توسط هر

گيري از تجربيات گذشته و عمل بر اساس قوانين حاكم بـر تحـوالت سياسـي                 ت   به معني عبر   ـركا  و محافظه 

گرايـان بـه تـدريج بـه بيهـودگي       اما خـشونت . ند و تدريجي و نيازمند زمان است     نين فرايندي البته ك   چ. است

هـايي را    ناخـسارت بحـر    خواهند برد و   يپشان   جتماعيان بر جايگاه    آثير مخرب   أهاي سركوب و ت    سياست

آفريني و نقض قواعد بـازي دسـت         نكه از حادثه  آتا  . ن دريافت خواهند كرد   آز سود   اند، بيش   ا  كه ايجاد كرده  

ر، بلكـه تغييـر     كـا   زمان و تجربه عمل سياسي نه تنها موجب تغيير مواضع و عملكرد جناح محافظـه              . رندابرد

 .هد شداطلبان نيز خو هاي اصالح روش

ه موجب كندي جنبش جامعه مدني شده است، امـا بـه دليـل هزينـة بـاالي آن بـراي               چها اگر  اين خشونت 
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حـال تغييـر و      در جامعـة در   . نان نيز شده است   آدي عليه   هاي نامساع  يدايش واكنش پران، موجب   كا  محافظه

طلبـان   سفانه خشونت أنمايند، مت  يفا مي ادل  عاران نقش بسيار مهم و حساسي در حفظ ت        كا  دگرديسي، محافظه 

گرايان  رامي عليه خشونت  آران خردگرا به    كا  محافظه. ندا  ران لطمه زده  كا   به اين رسالت تاريخي محافظه     الًعم

به نحوي كه بعـضي     . گيري است  هاي جديدي درحال شكل    بندي حتي در قوه قضاييه، جبهه    . دگيرن موضع مي 

ايـن عوامـل و تغييـرات و    . هاي ديكتـه شـده از بـاال نيـستند      از قضات ديگر حاضر به قبول اوامر و سياست        

 حـاكم  هاي نهايت به بازنگري اساسي در رفتارها و سياست     هاي مستمر ميان نيروهاي مختلف، در      كنشي هم

 .شود منجر مي

 ها بـا   فكني مشكالت و گرفتاري   اجاي فر ه  كند ب  ر دعوت مي  كا  ي جناح محافظه  الن از عق  ايرازادي  آنهضت  

وم حيـات سياسـي     اتجديدنظر در رفتارهاي سياسي و تحليل مواضع گذشته و تصحيح اشتباهات، براي تـد             

هاي ديني، مراقبت از ايمان و اعتقاد مـردم          تنسها و    مفاهيمي نظير دفاع از ارزش    . گيرند  ينده بهره آخود در   

ن اسـت  آرطرفـدارتر از  پت به دين و اعتقادات مذهبي، بسيار وسيعتر و سبو نگراني از اعراض نسل جوان ن   

خـرج كـردن ايـن مفـاهيم در         . ن را در جهت كسب قدرت سياسي به نفع خود مصادره كند           آكه جناح راست    

 .ها نزد نسل جوان خواهد شد نآهش اعتبار كابلكه موجب طلبي نه تنها سودي ندارد  جهت قدرت

 زادي ايران به مراتب بيش از افراطيون امروزي دغدغة ايمان مردم و بـه خـصوص جوانـان را                  آنهضت  

در روزگاري كه تظاهر به دينداري هنوز تبديل به شرط الزم براي دسترسي بـه منـابع قـدرت                   . داشته است 

رفت، اين شادروان مهنـدس بازرگـان        مآبي نشان تمدن و تجدد بشمار مي       گين هنگام كه فرن   آنشده بود، در    

داد و بـسياري از اعـضاي امـروزي نهـضت آزادي ايـران از                بود كه به دانشجويان شجاعت ابراز تدين مـي        

س از انقالب نيـز بـسياري از مراسـم مـذهبي و     پ !ن روز دين خود را به دنيا نفروختند  آهمانهايي هستند كه    

هاي فشار مدعي ديانـت قـرار گرفتـه اسـت            زادي ايران مورد حمله و تهاجم گروه      آي ديني نهضت    ها نشست

هـايي دسـت     نـين سـنت   چ مـذهبي از بزرگداشـت       ــ  ي ملي تزادي به عنوان تشكيال   آولي با اين وجود نهضت      

 .برنداشته است

ان  آن هاي  و سياست  ها ن در اين نگراني شريك است، اما روش       اركا  ند با محافظه  چزادي ايران هر  آنهضت  

طلـب نيـز بايـد بداننـد كـه       حافراطيون جناح اصال. داند ت ديني ميسنداري و تضعيف    ش دين كاه در جهت    ار

هـاي   را كه بـسياري از دغدغـه      چ. ران از صحنة سياسي نه ممكن و نه مطلوب است         كا  سوداي حذف محافظه  

دل عاها در حفظ ت    نآنيز بر اساس نقش     ران شيوا و متين است و ضرورت وجود اين جناح           كا  عقالي محافظه 

 .زده قابل تحليل است رهيز از تغييرات شتابپسياسي و 

نـات  كادلـة فـوق، از ام     عاكند با توجـه بـه م       ن به رياست جمهوري مشفقانه توصيه مي      ايرازادي  آنهضت  

م ر اعـال  نـدين بـا   چقـاي خـاتمي     آ. بـرداري كننـد    ها و تعهدات بهـره     موجود بطور بهينه در جهت تحقق وعده      

قدرت رئيس جمهور را بايد     . باشند ختيارات قانوني متناسب با تعهدات و وظايف خويش مي        ااند كه فاقد     كرده

  .  قدرت سياسي-۲ اختيارات قانوني و -۱: از دو بعد يا دو منظر مورد توجه قرار داد

ختيارات قانوني ا ن اعمال قدرت نيست، نداشتنامكادل با   عاداشتن قدرت م  همانطور كه ذكر گرديد كه      

 بـراي   .باشـد  گيري از آن نمـي     ن استفاده از شرايط مناسب قدرت سياسي و بهره        كادل نداشتن ام  عاهم م 

ه در برخورد با مقامـات بـاالتر و يـا       ژاند از اين قدرت وي     ه حد توانسته  چقاي خاتمي تا    آمردم روشن نيست    
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 .گيري نمايند تر بهره ايينپ

 زاديآون عـدالت و     چـ هـاي واالئـي      رزشااجتماعي بـراي دسـتيابي بـه        اينك كه شرايط الزم سياسي و       

في از  كـا هم سـاختن شـرايط      ا بـه فـر    اهـاي سياسـي ر     ن بار ديگر گروه   ايرازادي  آمده است، نهضت    آفراهم  

جتمـاعي دعـوت    ا ةيجـاد تـشكل و ارتباطـات گـسترد        اري و مقاومت و تقويت نهادهـاي مـدني و           اايدپطريق  

 .نمايد مي

 انرينهضت آزادي ا
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   بيانيه به مناسبت سالگرد حمله به كوي دانشگاه

 ش هجدهم تيرماهريو
  

. اسـت  هجدهم تير دومين سالگرد حملة وحشيانة عملـة ظلـم بـه خوابگـاه دانـشجويان دانـشگاه تهـران                   

خواسـتند بـا سـركوب       هـاي فـشار مـي      رسـت گـروه   پ  ة حمله به دانـشگاه و اربابـان خـشونت         ژروپطراحان  

نان، جنبش دانشجويي را با سالح خشونت و رعـب از ميـدان      آهاي   ملة وحشيانه به خوابگاه   دانشجويان و ح  

نان با صالبت بيشتر در جهت انجـام وظـايف   چنين نشد، بلكه جنبش دانشجويي هم    چاما نه تنها    . بيرون كنند 

 كردنـد  خـواه بـر دل دانـشجويان وارد    زخم عميقي كه جنايتكـاران تماميـت   . رود يش مي پملي و صنفي خود     

ه ايـن مـصيبت هرگـز فرامـوش نخواهـد شـد، امـا        چ  اگر. حاصل طرز تفكري است كه طاقت تساهل را ندارد        

طلبي در حـدي اسـت       ح نشان داد كه عقالنيت، صبوري و شهامت بدنة جنبش اصال          ۱۳۷۸تجربة هجدهم تير    

 .شت سر بگذاردپها را نيز با سربلندي  ترين بحران يتواند جد كه مي

نيـز هرگـز     س از آن   پ ند در هجدهم تير به اوج خود رسيد اما        چ م به جنبش دانشجويي هر    ت مستقي الحم

ش در جهـت ايجـاد شـكاف و         الباد، دسـتگيري فعـاالن دانـشجويي و تـ         آ  هجوم به اردوي خرم   . متوقف نشد 

ت شـس   هاي آگاه دانشجويي همه در ادامة هجوم هجدهم تيرمـاه و بـا هـدف ضـرب                 اختالف در ميان تشكل   

 .طلبي و به ركود و انزوا كشيدن جنبش دانشجويي انجام شد حادن به جنبش اصالنشان د

ر أثسف و ت  أت توان از مصيبت هجدهم تير سخن گفت و با         س از دو سال از وقوع اين جنايت نمي        پامروز  

امـروز آمـرين و عـاملين واقعـه از حاشـية امنيتـي              .  قضاييه در قبـال ايـن حادثـه يـاد نكـرد             ةاز عملكرد قو  

در مقابـل دانـشجويان     . كننـد  ها شـركت مـي     آفريني زادانه در بحران  آخوردار، از تعقيب قضايي مصون و       بر

گنـاه ايـن     داشتن دانشجويان بي   با در بند نگه   . هاي ديگر در بند هستند     بسياري در تهران، تبريز و شهرستان     

 قـوة قـضاييه در رابطـه بـا          ارزيـابي عملكـرد   .  افزوده نخواهـد شـد     ييزچمرز و بوم بر اعتبار قوة قضاييه        

ا از دايـرة عـدل و       پ است   يروندة حمله به كوي دانشگاه مويد اين واقعيت تلخ است كه دستگاه قضايي دير             پ

ترديدي وجود ندارد كه    . انصاف بيرون گذاشته و در كسب اعتماد وجدان عمومي سرافكنده و ناموفق است            

يف و اهل انصاف فراواني هستند و از اين كه آبـرو            حتي در ويرانة قضايي فعلي نيز قضات و كارمندان شر         

 ناراضـي و بـه اقـرار رياسـت قـوة قـضاييه منتظـر                ،و حيثيت دستگاه قضايي ملعبة بازيهاي سياسي شـده        

اي ملي و يا حقـوق مخـالفين         روندهپگاه   سفانه هر أمت. باشند ت مي ال خروج از اين تشكي    يفرصت مناسب برا  

 .شود لت و انصاف گم مي عداياپگردد رد  سياسي مطرح مي

هـاي شـريفي كـه       زادي ايران ضمن دعوت جنبش دانشجويي به صبوري و عقالنيت، با خانواده           آنهضت  

ايـران بـه عنـوان يكـي از         ي  نهضت آزاد . كند  همدردي مي  ،خورند  فرزندان دلبند دربند خود را مي      يغم دور 

 حقوق تمام زندانيان سياسي و به خـصوص         گرايي از  افشاري بر قانون  پترين احزاب سياسي ايران با       قديمي

هـاي واالي انقـالب    رمـان آدهد كه هرگـز در احيـاي        ها اطمينان مي   نآنمايد و به     دانشجويان زنداني دفاع مي   
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 .اسالمي كوتاهي نخواهد كرد

ح وجود دارد نسبت بـه جبـران خطاهـاي          خواهيم تا فرصت اصال    ايان يكبار ديگر از قوة قضاييه مي      پدر  

. آبـاد را مجـازات كنـد        و تبريـز و خـرم      اصلي فاجعة كوي دانـشگاه در تهـران       دام كرده و مسببين     گذشته اق 

يـشگاه  پرونده كوي دانشگاه تا روزي كه عوامل اصـلي جـزاي جـرم خـود را ببيننـد در                    پترديدي نيست كه    

 .وجدان عمومي باز خواهد بود

   ين قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوآواليجرمنكم شن

و البته شما را نبايد عداوت گروهي بر آن بدارد كه از طريـق عـدل                

  .يـشه كنيـد كـه آن بـه تقـوي نزديكتـر اسـت            پبيرون رويد عـدالت     

 )۸ه مائد(

  انرنهضت آزادي اي
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  نامه سرگشادة دكتر ابراهيم يزدي به ملت ايران

   دادگاه انقالب در مورد بيانيه

  

 العالمين هللا ربان صالتي و نسكي و محياي و مماتي 

همانا نماز مـن و پرسـتش مـن و زنـدگيم و مـرگم از آن خداونـد                   

 )۱۶۲انعام  (.است

 جمهوري خود مدعي شده است كه اينجانـب را          ۲۶/۴/۱۳۸۰دادگاه انقالب اسالمي تهران در بيانية مورخ        

اه حاضر نـشده   اسالمي احضار كرده است و چون در دادگ       »كثيراالنتشار"«از طريق درج آگهي در روزنامة       

در رابطـه بـا بيانيـه       . نمايـد   مـي  المللي براي بازداشت اينجانب اقدام      باشم از طريق پليس بين      مي !»متواري«و  

 :رسد دادگاه انقالب، نكات زير به اطالع عموم مي

اساسـي عليـه اينجانـب وارد سـاخته و بـراي ابـالغ                دادگاه انقالب در طي چند ماه گذشته، اتهامات بي         -ا

اي با تيراژ بسيار نازل استفاده كرده است و توقع هم دارد كه متهم در خـارج از                    احضاريه از نشريه  رسمي  

 هاي آنرا بخواند و در دادگاه حاضر شود؟ كشور اين روزنامه و آگهي

 نيستم، بلكه همانطور كه در اطالعية مـورخ       »متواري« برخالف ادعاي دادگاه انقالب اسالمي، اينجانب        -۲

ام،   هاي متعدد ظرف سه ماه اخيـر بيـان نمـوده            نهضت آزادي ايران اعالم گرديده و طي مصاحبه        ۱۱/۱۰/۷۹

هاي پزشكي و تشخيص ابتال به سرطان و بدنبال مشورت با پزشكان معـالجم در ايـران، در                    بعد از آزمايش  

 .باشم  مي شهر هيوستون تحت درمانمركز سرطان اندرسن

. ساير مقامات مسئول كشور در جريان بيماري اينجانب قرار دارنـد           رياست دادگاه انقالب اسالمي و       -۳

واحد خبرگزاري جمهوري اسالمي در سازمان ملل متحد پس از تمـاس و مـصاحبه بـا اينجانـب و دريافـت                      

 گزارش خبـري تحـت عنـوان        ۱۱/۲/۱۳۸۰هايي از گزارش پزشكان معالجم در خارج كشور، در تاريخ             نسخه

اگرچه اين گـزارش    .  تهيه و به تهران ارسال كرد      »ر ابراهيم يزدي در آمريكا    آخرين وضعيت درماني دكت   «

هاي ويژه آمده است و مسئولين قوه قضاييه و رياسـت             ي گروهي منعكس نگرديد، اما در بولتن      ها    در رسانه 

 .باشند دادگاه انقالب از مفاد آن مطلع مي

 معـالجم در  ك، گـواهي پزشـ  علي دادخـواه آقاي دكتـر محمـد  ، وكيل اينجانب، ۱۳۸۰ در اوايل تيرماه     -۴

. اما دادگـاه از دريافـت آنهـا خـودداري كـرد     . اي به دادگاه ارائه دادند     ايران و اوراق وكالت را، همراه با نامه       

 ۱۱۶ مـاده    ۲اي خطاب به دادگاه، بـه اسـتناد بنـد             را همراه با نامه    كايشان باالجبار وكالتنامه و گواهي پزش     

 ارسـال   ۱۰/۴/۱۳۸۰ در تاريخ    ۱۵۱-۸۹۲۷ي عمومي با پست پيشتاز به شماره        ها    دگاهقانون آئين دادرسي دا   

با اينحال دادگاه انقالب تاكنون حاضر نشده است توضيح دهـد كـه بـه اسـتناد كـدام قـانون از            . نموده است 

 .دريافت گواهي پزشك و اوراق وكالتنامه خودداري نموده است
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سـاالري و قانونمـداري بـه        يان دراز مبارزه براي آزادي و مردم       اين اولين بار نيست كه در طول سال        -۵

در دوران استبداد مطلق سلطنتي نيز  . گردد  مي شوم و دستور جلبم صادر      خوانده مي  اين شكل به دادگاه فرا    

توسط دادگاه نظامي غياباً محاكمه شده      " نظام مشروطة سلطنتي  "و براندازي   " اقدام عليه امنيت ملي   "به اتهام   

هاي ايران در خـارج از        كم جلب توسط ساواك به تمام مرزهاي هوايي، زميني، دريايي ايران و نمايندگي            و ح 

ي گذشته اينجانب در مجموعة اسناد سـاواك سـابق، كـه            ها    سوابق اين امر در پرونده    . كشور ابالغ شده بود   

اً بـه آن اسـناد نيـز    در اختيار مقامات رسـمي اسـت وجـود دارد و رياسـت دادگـاه انقـالب اسـالمي مطمئنـ               

 .دسترسي دارند

ي رسمي دادگاه انقالب، چندين بار تكرار شـده اسـت كـه بـراي جلـب اينجانـب از پلـيس                      ها     در بيانيه  -۶

من شخصاًً از اين ابتكار و اقدام دادگاه انقالب اسـالمي اسـتقبال             . استفاده خواهند نمود  ) اينترپول(المللي    بين

المللـي نيـز از ايـن حركـت          مطمئن هستم مقامات پليس بـين     . د صادق باشند  كنم و اميدوارم در ادعاي خو       مي

هـاي    دهـد كـه مقامـات قـضايي ايـران آمـادگي همكـاري بـا سـازمان                   زيرا نشان مـي   . استقبال خواهند نمود  

ي دو جانبه اين آمـادگي بوجـود   ها  اند و با درك تعهدات و مسئوليت     المللي قضايي و حقوقي را پيدا كرده        بين

ي برجـسته جمهـوري اسـالمي را كـه در           هـا      همكاري نموده و شخـصيت     المللي  پليس بين است كه با    آمده  

 . تسليم نمايندالمللي پليس بيناند به  ، با حضور نماينده ايران، محاكمه و محكوم شدهدادگاه ميكونوس

المللـي بـه       بين دانند كه نهادها و مقررات و تعهدات        مي ساي آنها به خوبي   ؤ مسئوالن قوه قضاييه و ر     -۷

همان اندازه كه مقامات قضايي ايران حق دارند از اين امكانـات            . باشد  المللي محدود و منحصر نمي      پليس بين 

المللـي بـراي    توانـد بـه نهادهـاي بـين        المللي استفاده نمايند، اينجانب يا هر متهم مظلـوم ديگـري نيـز مـي                بين

برخي از مقامـات مـسئول قـوه        . عه و دادخواهي نمايد   رسيدگي به تخلفات آشكار حقوق بشر در ايران مراج        

بيننـد كـه      آيـا نمـي   . كننـد  قضاييه به شرايط و مناسبات كنوني جهان توجه ندارنـد و ظـاهراً آنـرا درك نمـي                 

، ژنـرال پينوشـه  ديكتاتور و رييس جمهور سابق يوگسالوي چگونـه بازداشـت و زنـداني شـد؟ بازداشـت       

از احضار هنري كيسينجر، وزيـر  ! اند؟ اش را نخوانده خارجي، و محاكمهديكتاتور شيلي، در جريان يك سفر      

بـه  " سـالوادر آلنـده   "خارجة اسبق آمريكا در دولت نيكسون، در زمان كودتاي شـيلي عليـه دولـت مردمـي             

 ي پاريس و شيلي خبر ندارند؟ها  دادگاه

و بازداشت آنان يـك چيـز        بدگماني مقامات امنيتي و قضايي كشور نسبت به شهروندان و بازجويي             -۸

بار و خالف دين و فتوت و جوانمردي و زير پا گذاشتن مقـررات كـشور                 است، رفتارهاي خصمانه، خشونت   

، ديكتـاتور و ريـيس      ميلوسـويج . ترين اخالق انساني چيـز ديگـري اسـت          المللي بلكه ابتدايي    و معاهدات بين  

، اخيـراً بازداشـت   ــ هرزگـوين   بوسنينش در ها و جنايات فـراوا   جمهور سابق يوگسالوي كه به خاطر قتل      

شده است در اتاقي به مساحت ده مترمربـع مجهـز بـه تمـام امكانـات بهداشـتي اوليـه بـه اضـافة راديـو و                            

تنهـا  . در طول روز براي استفاده از كتابخانه و ساير تسهيالت زندان آزاد است            . شود  مي تلويزيون نگهداري 

ايـن رفتـار را بـا    !! كننـد  ر اتاق خود باشد و درب را بروي او قفل مي صبح بايد د   ۳۰/۸ شب تا  ۳۰/۸از ساعت 

تنها گناه اين عزيزان، كـه      !  مقايسه كنيد  ،دهند  مي  مذهبي انجام  ـ  هاي انقالب با زندانيان ملي      رفتاري كه دادگاه  

 خود به آن اعتراف دارند عشق سرشار به ايران و اسالم و مبـارزه پيگيـر و مـستمر بـراي اجـراي اصـول                        

ي انفـرادي بـه     هـا     اين افراد به چنين جرمـي در سـلول        ! فراموش شده قانون اساسي جمهوري اسالمي است      
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 درجـة سـانتيگراد، در انـزوا و         ۴۰مساحت سه متر مربع بدون تهويه، بـا درهـاي بـسته در حـرارت بـاالي                  

حـق داشـتن وكيـل    شوند و از حقوق اولية و قانوني زندانيان سياسـي از جملـه          مي خبري مطلق نگهداري   بي

 بازداشت هنوز هيچ دادگاهي براي رسيدگي بـه اتهامـات آنهـا تـشكيل نـشده                 ها    محروم هستند و بعد از ماه     

هاي وابسته به جريان راست افراطـي همگـي در             و روزنامه  ها    زندانبانان و مقامات دادگاه و شخصيت     . است

 رفتـار " محكـوم "كنند و با آنها به صورت         مي ادي" مجرم" و مطالب خود از اين آزادگان به عنوان          ها    مصاحبه

 در نظام قضايي كه يك نفر هم دادستان، بازجو و بازپرس و هم قاضي باشد از قانون و عدالت و                   . نمايند مي

شدگان و متهمين قبل از محاكمه و حتي بازجويي مجرم و            دادخواهي و دادگستري خبري نيست و بازداشت      

 "شمع بسوزند و آب شوند "مچون شوند و بايد ه  ميمحكوم تلقي

هاي ايران، اعتبار خود را به عنوان نهاد دادگستر و ناظر بر اجراي قـانون از                    در شرايطي كه اكثر دادگاه    

المللـي بـاقي      ها و نهادهـاي بـين         اند، آيا براي تظلم و دادخواهي، راهي جز توسل به سازمان            دست داده 

 مانده است؟

، از آمدن به    ام  ي دادگاه انقالب اسالمي تهران اعالم كرده      ها    ر پاسخ به بيانيه    همانطور كه چندين بار د     -۹

هـر زمـان كـه پزشـكان معـالجم ايـن مرحلـه از               . اي ندارم   ايران و محاكمه و زنداني شدن ترسي و واهمه        

خـود را در اختيـار      درمان سرطان را پايان يافته بدانند و اجازه برگشت بدهند به ايران باز خواهم گـشت و                  

بندي دادگاه انقالب اسـالمي ايـران و    اما با توجه به آنچه در مورد عدم پاي        . مقامات قضايي قرار خواهم داد    

ها و مسئولين قضايي به مقررات قانوني مشاهده شده است، هنگامي در دادگاه حاضر                برخي ديگر از دادگاه   

 :خواهم شد كه

 رعايـت   يـيس دادگـاه انقـالب اسـالمي تهـران، رسـماً و كتبـاً               يك مقـام مـسئول قـوه قـضاييه و ر           -الف

 .ترين حقوق انساني، شرعي و قانوني بازداشت شدگان، از جمله اينجانب را تضمين نمايند ابتدايي

 حـضور   هـا      وكيل اينجانب آقاي دكتر محمدعلي دادخواه از اولين مراحل بازداشت، در كلية بازجويي             -ب

 . دسترسي كامل داشته باشد،ليه اينجانب ساخته شده استاي كه ع داشته و به پرونده

 . در دوران بازداشت به كتاب و دفتر و قلم براي تهيه مدافعات خود دسترسي داشته باشم-ج

ي عمومي آمده است، انتشار جريـان       ها     و افترائاتي كه عليه اينجانب در رسانه       ها     با توجه به سمپاشي    -د

 .ي گروهي تضمين شودها   رسانه و دادرسي از طريقها  دادگاه

 قانون اساسي و مقررات مـصرح در        ۱۶۸ در يك دادگاه علني با حضور هيئت منصفه، مطابق اصل            - هـ

 .قانون احزاب سياسي محاكمه شوم

المللـي بـراي انعكـاس صـداي مظلوميـت           در غير اينصورت، به اكراه و اجبار، با توسل به نهادهـاي بـين             

 .م، دادخواهي خواهم نموداسيران در بند ظلم و ست

كـاران مـشفقانه و متواضـعانه        در پايان به مقامات مسئول در درون و بيرون از قوه قضاييه و محافظـه              

ها ابتكار و اختراع جديدي نيـستند و حاصـلي            اين شيوه . كنم كه از تجربة گذشتگان عبرت بگيرند        مي توصيه

ـ      من جرب  «:جز ندامت و پشيماني ندارند     ملـت ايـران بـا انتخـاب يـك روحـاني            . »ه الندامـه  المجرب حلـت ب

از اين فرصت تـاريخي، بـراي بـاز كـردن           . فكر به رياست جمهوري، حجت را بر شما تمام كرده است           خوش

كلية زنـدانيان سياسـي را آزاد و   . ها از دست برود استفاده كنيد هاي كور پديد آمده، قبل از آنكه فرصت      گره
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ين كار حق است و به مصلحت ملت و مملكت و نظام جمهوري اسالمي، و حتي                ا. يك آشتي ملي اعالم نماييد    

 .تر است امنيت و سالمت خود شما نزديك

 ان اريد االاالصالح مااستطعت

 )۸۸هود (.بلكه تنها مقصودم اصالح امر است

  

 دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه 

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۶۱ :شماره

 ۱۴/۰۵/۱۳۸۰: تاريخ

  

  

   براي آزادي و عدالت الش سال تجنپنود و 

 هاردهم مردادچمناسبت  هب
  

سـال   يروزي انقالب مشروطه و صدور فرمـان تـشكيل مجلـس شـوراي ملـي در               پم مرداد روز    ههاردچ

 .باشد  مي يكي از فرازهاي بزرگ مبارزات ضداستبدادي ملت ايران۱۲۸۵

 الجزاير،  كوبا، ين،چي هند،   ها    هاي بزرگي نظير انقالب اكتبر روسيه، انقالب       ت انقالب ب به مناس   بيستم قرن

ن كـه اولـين   يي ملت ايران اها  گيژهاي تاريخي و از وي     از شگفتي . نامگذاري شده است  " قرن مردم ... "ايران و 

، و آخرين آن، انقـالب اسـالمي، بـراي آزادي و            "عدالت خانه "ايي  پن قرن، انقالب مشروطه، براي بر     يانقالب ا 

يـشگامي و   پن خـود نـشانة      يا. يوسته است پبه وقوع   ي راستين اسالمي، در ايران      ها    استقالل و احياي ارزش   

 .باشد  مييشتازي ملت ايران در مبارزه براي حاكميت ملت و آزادي و عدالتپ

داريم كه هنوز، عليـرغم مبـارزات مـستمر           مي نجمين سالگرد انقالب مشروطيت را در حالي گرامي       پنودو

يـدا نكـرده اسـت و       پمي، بطـور كامـل تحقـق        ي واالي انقالب مشروطه و انقالب اسـال       ها    يكصد ساله، آرمان  

نان به اميـد كـسب آزادي، حكومـت قـانون، حاكميـت ملـت و اسـتقرار                 چساالري ملت ايران هم      جنبش مردم 

ن در حالي است كه ملـل بـسياري، كـه بـه مراتـب               يا. ردازدپ  مي ي سنگيني را  ها    وست و هزينه  پعدالت در تكا  

امـا  . انـد  هسـاالرانه شـد   ي مردمها  سازي نظام يادهپشدند، موفق به ديرتر از ملت ايران وارد صحنة مبارزات   

نـان در حـسرت   چ را بـه خـود معطـوف سـاخت هم    نملتي كه در آغاز و انجـام قـرن بيـستم توجـه جهانيـا         

 .مند هستند دستاوردهايي است كه بسياري جوامع سالهاست از نعمات آن بهره

سـاالري در   مـردم  طلبـي و   بسيار كند جنبش اصـالح    يشرفتپتحليل دقيق علل توسعه نيافتگي سياسي و        

اي از شـرايط و مناسـبات    ترديد مجموعـه  بي.  جغرافيايي استـ ايران، نيازمند توجه به عوامل متعدد تاريخي      

ن يـ  در ا  )المللـي  هـا در روابـط بـين          رقابت قدرت (فرهنگي، اقتصادي و سياسي داخل ايران و شرايط خارجي          

 سال اسـتبداد مطلقـة سـلطنتي نقـشي          ۲۵۰۰ن ميان، تاثيرات فرهنگي     يا داشته، اما در ا     تاثير به سز   ها    ناكامي

ذيرفت پهارجوب روابط سياسي قدرت مورد توجه قرار داد، بلكه بايد       چاستبداد را نبايد تنها در      . كليدي دارد 

وحيـات و  ر طـوالني اسـتبداد اثـرات عميقـي بـر      سـلطة . كه رفتار استبدادي، يك هنجار اجتماعي شده اسـت       

ن يـ بدون تغيير اساسـي در ا     . ها و در رفتارهاي فردي و اجتماعي ما بر جاي گذاشته است            خلقيات ما ايراني  

ي واالي مبـارزات يكـصد      ها     تحقق همه جانبة آرمان    ،مانده از استبداد   هنجارها و از بين بردن رسوبات باقي      

 در مناسبات و ساختارهاي قدرت، ضـروري    به عبارت ديگر، به تناسب تغيير     . گردد ساله ممكن و ميسر نمي    

در غيـر اينـصورت،     . ذيردپـ است در روحيات و رفتارهاي فردي و گروهي مردم نيز تغيير و تحول صورت               

گردد اما اسـتبداد در مفهـوم عـام و وسـيع آن               مي جر به سقوط يك مستبد    نه م چمبارزات ضداستبدادي اگر  

بطـوري  . شـود   ميت، بزودي ملت ما با مستبد ديگري روبرو   فته اس رد  ستبماند و در حالي كه يك م        مي باقي

  ماهة دكتر مصدق، عموماً    ۲۸ي بسيار كوتاهي نظير حكومت      ها    كه در طي يكصد سال گذشته، به جز دوران        
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اند كه منافع شخصي، گروهي و خانوادگي خود را مهمتـر از             و اكثراً كساني بر اين مرز و بوم حكومت كرده         

ن دانسته و با صغير و ناآگاه قلمداد كردن ملت، واليت و سلطة سياسـي خـود را توجيـه        منافع ملي ملت ايرا   

ه به بهانة رساندن مردم به دروازه تمدن بزرگ و          چرابر خواست و اراده يك ملت،       باما مقاومت در    . اند كرده

ي خـود، تجربـة     ي سياسي و اقتصاد   ها    فظ ايمان و ديانت آنان و در واقع براي حفظ موقعيت          ح"ه به بهانة    چ

يت حاصلي جز عقب نگه داشتن بيشتر ملت از قافلة تمدن جهاني و خسران دنيـوي و                 اعقيمي است كه در نه    

براي رهايي از دور باطل مبارزه و سرنگوني مستبد و بازگشت مجدد            . كمان نخواهد داشت  حااخروي براي   

اسـي، اقتـصادي و نهادينـه كـردن         استبداد، الجرم بايـد بـه تغييـر و تحـول در ابعـاد مختلـف فرهنگـي، سي                  

 .رداختپيشگيري كننده بروز استبداد پساختارهاي 

طلبي ضمن مبارزه در جهت تحقق حاكميت مـردم،          از جمله اين كه جنبش ضد استبدادي و جنبش اصالح         

در كنـار و همـراه      . هاي نهايي نيـاز دارد     قانونمداري و جامعة مدني، به يك جنبش فرهنگي متناسب با آرمان          

 و رفتارهاي خـود و تمـرين   ها  ي استبدادي و انحصارطلب بايد آگاهانه به تغيير در نگرش      ها    بارزه با قدرت  م

ه مبـارزات فعلـي را از       چـ آن. ردازيمپـ هاي گروهي، قانونمداري، تساهل و تسامح و تحمـل ديگـران ب            همكاري

هـا بـه حقـوق خـود و          ملـت كند گسترش و سرعت دستيابي به اطالعات و آگاهي            مي تالش گذشتگان متمايز  

خبر نگهداشتن مردم وجـود داشـت، امـروز بـا            اگر در گذشته براي حاكمان امكان بي      . مطالبة جدي آن است   

حاكمان سابق به مدد تبليغـات و بـا اصـرار بـر كتمـان               . كسته شده است  شانقالب در اطالعات مرزها درهم      

ناميدنـد، امـا      مـي  "وابسته بـه كـشورهاي خـارجي      "و  " اقليتي خرابكار "ي موجود، مخالفان خود را      ها    واقعيت

اگـر  . اعتبار كرده اسـت  هايي را بي   گويي نين گزافه چ )ند به صورت ناقص   چهر  (امروز نتايج آماري انتخابات     

ي أرا بشنوند، امروز طنين ايـن صـدا بـه مـدد ر            " صداي ملت "كشيد تا     مي  طول ها    براي حاكمان گذشته سال   

 .كند  ميخبري آنها را ابطال هاي متعدد ادعاي بي  گيري

بـراي تحقـق     نهضت آزادي ايران ضمن بزرگداشت سالروز انقالب مشروطيت به تالش و كوشش خـود             

دهد و همگان را به تالش و توكل در مبارزه و حاكمـان را بـه     ميي انقالب اسالمي ادامهها    همه جانبة آرمان  

 .كند ي مدگيري از سرنوشت گذشتگان دعوتپنمل در تاريخ و أت

ابراهيم و   ن من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم          يتهم نباالذ أالم ي 

بالبينـات فمـا كـان اهللا     اصـحاب مـدين و المؤتفكـات اتـتهم رسـلهم     

 ليظلمهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون

قوم ابـراهيم    يشينيانشان مانند قوم نوح و عاد و ثمود و        پآيا اخبار   

بـه آنهـا نرسـيد كـه         ) و لـوط   قوم شـعيب  (ن و مؤتفكات    يو اهل مد  

بر آنهـا آوردنـد، خـدا هـيج          رسوالن الهي آيات و معجزات آشكار     

. خـود در حـق خـويش سـتم كردنـد           ستمي بر آنها نكرد بلكه آنهـا      

 )۷۰توبه (

  

  نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه 

  يران ادينهضت آزا

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۶۲ :شماره

 ۱۲/۰۶/۱۳۸۰: تاريخ

  

  

  ي تازه آقاي فارسي عليه نهضت آزادي ايرانها  در افشاني

 
، ارگان  )۲۷/۴/۱۳۸۰ مورخ   ۱۳۶شماره  (» يالثارات«گويي با نشريه     اخيراً در گفت   الدين فارسي  جاللآقاي  

گروههاي فشار و مبلغين خشونت و ترور، طبق معمول و به اقتضاي طبيعت و تربيت خود نيش و نقـدهايي                    

آقاي فارسي قـبالً نيـز در مـصاحبه بـا     .  ايراد كرده است بازرگانمهندسمرحوم  و نهضت آزادي ايران  به  

 ،هـا و بانـد جنايتكارشـان        پرسـتان و امـال و انـشاي سـعيد اسـالمي             بلندگوي ديگر خشونت  ،  كيهانروزنامة  

 .مطالبي از اين دست را نوشته است

، "االجـاهلون قـالوا سـالم      اذا خـاطبهم  : " در موارد گذشته به مصداق توصـيه قرآنـي         نهضت آزادي ايران  

بخصوص پـس از رهـائي از قـصاص قتـل           . اض پاسخ گفته بود   مهاي ايشان را با عفو و اغ        و اهانت  اتهامات

اي حاصل شده باشد، امـا حمـالت بـه      رفت تنبه و توبه     ، انتظار مي  طالقانعمد در يك روز شكار تفريحي در        

هاي وي در مصاحبه اخيـر، آن هـم در شـرايط اسـارت رهبـران و              پردازي  ، تناقضات و دروغ   نهضت آزادي 

خواهـان،  همه جانبه و حـساب شـده عليـه آزادي         مالت  اعضاي نهضت آزادي ايران در سلولهاي انفرادي و ح        

باشد و ضروري است پاسخي هرچنـد كوتـاه داده شـود تـا موجـب                  مي نشان داد كه چنين انتظاري بيهوده     

 .تأييد مطالب و طغيان بيشتر نويسنده نگردد

  آقاي فارسي و نهضت آزادي ايران-۱

 شـريعتي  و   طالقـاني د در كنار مرحومين     آقاي فارسي در اين مصاحبه سه بار با رديف كردن نام خو           

شناسي مـسئوليت و مقـام       همشأن آنها بوده، بلكه در اسالم      خواهد القا كند كه گويا همسنگ و        مي اي  گونه به

 :به عنوان نمونه. باالتري را نيز داشته است

 ."پر نكرديمنه مرحوم طالقاني، نه شريعتي و نه بنده هيچگاه فرم تقاضاي عضويت نهضت آزادي را  "-۱/۱

 را  نهـضت آزادي ايـران    اي با خط و نام و امضاي خود تأسـيس              با صدور بيانيه   مرحوم طالقاني  -اوالً

 جلـد   -اسناد نهضت آزادي ايـران    (سسين براي پيوستن به نهضت جواب مثبت داد         ؤتأئيد كرد و به دعوت م     

چنـين  . كـرد   مـي يـدا گيـري حـضور پ   ايشان عضو شوراي مركزي نهضت بـود و در جلـسات تـصميم      ). اول

 .اي از پر كردن فرم تقاضاي عضويت به مراتب قويتر و گوياتر است بيانيه

 در ايران نبود تـا      دكتر شريعتي  ۱۳۴۰ ارديبهشت   ۲۶ در زمان تأسيس نهضت آزادي ايران، يعني         -ثانياً

 .فرم تقاضاي عضويت در نهضت آزادي را پر كند يا نكند

طع بر اساس مطالبات و فشارهاي روزافـزون جنـاح مـذهبي نهـضت              تشكيل نهضت آزادي در آن مق      "-۱/۲

 ."مقاومت و افراد مسلمان و مبارزي چون دكتر شريعتي، بنده و ديگران بود

 بـه ايـران     ۱۳۴۴رفـت و در سـال       ) فرانـسه ( براي ادامه تحصيل به اروپـا        ۱۳۳۸ در سال    دكتر شريعتي 

 . اصالً در ايران نبودبنابر اين، همانطور كه گفته شد، در آن زمان. برگشت

اهللا  طالقـاني از مـن         ماهه آزاد شدم، بالفاصله مرحوم آيـت       ۲۵ از زندان    ۱۳۴۱شهريور   وقتي بنده در   "-۱/۳
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 ."خواستند كه براي اسالمي كردن نهضت آزادي و تقويت جناح مسلمان نهضت تالش كنم

 و  ۱۳۴۰ در ارديبهـشت      ايـران  نهـضت آزادي  با توجه به تاريخ تأسيس      . اساس است  كلي بي ه  اين ادعا ب  

 دسـتگير   ۱۳۳۹ ماه در زندان بوده است وي به ايـن ترتيـب در مـرداد                ۲۵در نظر گرفتن ادعاي نويسنده كه       

 تازه فعاليت خود را آغاز كرده بود و بحـث تأسـيس نهـضت آزادي                جبهه ملي دوم  در آن زمان    . شده است 

 تأسيس شد و سران و فعـالين نهـضت آزادي از       ۱۳۴۰نهضت آزادي ايران در ارديبهشت      . هنوز مطرح نبود  

 . دستگير شدند۱۳۴۱اهللا طالقاني همه در اوائل بهمن  جمله مرحوم آيت

كادرهاي مستعد و مسلماني را به نهضت امام  رديم كه نيروها و   ك زادي تالش مي   آ ما در درون نهضت    "-۱/۴

 ،،.ب كنيمجل

 :كند كه  ميو در جاي ديگر ادعا

مهنـدس  .  خـرداد را بنـده نوشـتم      ۱۵از   عـد بيم شاه   ژزادي عليه ر   آ تند نهضت  ي انقالبي و  ها هتمام اعالمي "

اهللا  قاي عزت ين آ  هم !ارزه مسلحانه؟ به به م  چ ما را    !كرديد؟ نكار را يرا ا چكه   بازرگان از زندان پيغام فرستاد    

 "!د؟ مطب نوشتينلحين را با اچكه   كردبيختو سحابي ما را

كـساني بـا   . باشد اطي ميبانض ي و بيبطل تقوايي، فرصت هايي از بي   نشانه ،ردهپ ياين اعترافات روشن و ب    

ي را تأسيس كردند و سپس همگي بازداشت و در دادگاههاي نظـامي بـه   ننام و نشان و امضاي خود سازما    

ول بـ ارزه آنهـا را ق    بـ ران نهضت و مرام و مسلك و شيوه م        بين و ره  سآقايي كه مؤس  . محاكمه كشيده شدند  

رد و حتي حاضر به پركردن فرم درخواست عضويت نشده و درون سازمان براي منحرف ساختن افراد                ندا

ران و فعـالين حـزب اسـتفاده    بـ كرده است، از زنداني بـودن ره   مي از اين حزب به سوي گروه ديگري تالش       

هايي دست به ران و مسئولين شناخته شده آن حزب به تنبكرده است و بدون اجازه و اطالع و يا موافقت ره         

نام آن حزب زده است و به اين كار       ه  نام خود، بلكه ب   ه  هاي انقالبي و تند عليه رژيم شاه، نه ب         صدور اعالميه 

را بـه ايـن   چـ كنـد كـه     مي؟ وي سران نهضت آزادي را مالمت!كند و انتظار لوح تقدير هم دارد     مي افتخار هم 

امي نـ  از او     اسناد نهـضت آزادي ايـران      را در انتشار  چكند كه     مي اند و گله   اعمال خودسرانه اعتراض كرده   

اد سياسـي   اسنداند در تدوين      تشكيالتي نويسنده همين بس كه نمي      ـ  اطالعي سياسي  در بي . برده نشده است  

 يـك از  چاپ شده است، نام نويسندة هيچد نهضت آزادي كه اسنايك سازمان سياسي، از جمله در مجموعه       

 .نشده استها ذكر  ها و بيانيه تحليل

  ادعاي اسالم شناسي و تهمت بي سوادي به بازرگان-۲

 :الثارات مدعي شده است كهين و هاكنندگان كي آقاي فارسي براي خوشايند نويسندگان و اداره

ت مقـاي بازرگـان بـه سـ     آ عدهاب. گرفت ي طالقاني مي   آقا  از ت مذهبي خودش را عمدتاً    عااي بازرگان اطال  آق"

 ."اي مطهري رفتآق

  ".شد وقت شناخته نميچفي داشته باشد هي كاازرگان به عنوان كسي كه مطالعات مذهبيب" 

 :افزايد و سپس مي

  ".ول داشتبفقط خودش را ق رد وك گوش نمي كس راچبازرگان حرف هي" 

 : وي مدعي است كه

عاد مختلـف   با شناسي و ديگران از    اسالم  از منظر  ني مهندس بازرگان را اصالح كنيم، م      آقاخواستيم   ما مي "
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 ."ي بازرگان داشتند آقااصالح سعي در

دوسـتي ديرينـه و همكـاري و        . در جاي جاي اين كلمات تعريف از خـود و تحريـف حقـايق بـارز اسـت                 

، بـر كـسي     مطهـري ، و بعدها با مرحـوم       بازرگان و   طالقانيزندان بودن مرحومين     بند و هم   هم همدلي، بلكه 

امـا  . سـابقه نيـست    نظران امري بـي   بالعات و تعليم و تعلم ميان صاح      نظر و اط   ادلبت. پوشيده و پنهان نيست   

اپ چـ هـاي    شناسي كسي كه بيش از سيصد كتاب و مقاله در مسائل ديني نوشته و تـاريخ كتـاب                  نفي اسالم 

يـست؟  چبينـي   اش با آن بزرگواران آشكار است، جز كينه و عناد ديرينـه و خـودبزرگ            شده و زمان آشنايي   

ي خـود آورده اسـت و   هـا    در تجليل از آثـار مهنـدس بازرگـان در كتـاب       دكتر شريعتي ي كه مرحوم    يشناآ

مرحوم طالقاني پس از انقالب درباره مهندس بازرگان گفته و توضيحي كـه در تفـسير پرتـوي از قـرآن در                      

 .ستا ياتش با مهندس بازرگان و دكتر سحابي داده، بهترين پاسخ به اتهامات آقاي فارسسبنحوه منا

 :نده در جاي ديگر مدعي شده است كهنويس

 و خطرنـاكي از مهنـدس       بـسيار غلـط    و مواضـع     هـا نـده حرف  ب. دبوشناس ن   اسالم هندس بازرگان اصوالً  م"

 ." نيست آنهاكي ازيم كه همه اشتباهات مرحوم دكتر شريعتي به اندازه رداراغ بازرگان س

تگراي مهنـدس بازرگـان و هـم دشـمنان     هم دل مخالفين سن . نين ادعايي با يك تير دو نشان زدن است        چ

ي، خواننده انتظار دارد كه نمونـه اي        بنين مطل چاما بعد از بيان     . كند  مي سوگندخورده دكتر شريعتي را خنك    

كند كه آن نيز      مي  اما نويسنده تنها يك مورد را ذكر       . بخواند را)  مهندس بازرگان  كمواضع بسيار خطرنا   (از

 .اساس و سرتا پا دروغ است بي

  : وي مدعي شده است كه

 در  )ص(اكـرم  ربمپيـا ينـد   گو  مـي گويـد اينكـه        مي »يژايدئولو عثت و ب« كتابي به نام     يكاي بازرگان در    آق"

 حكمـي از    ننـي چون كه اگر    چ ! درست نيست  ينخود معين كردند، ا   شيني  را به جان  ) ع(غديرخم حضرت علي  

از  عـد بردند و بالفاصله    ك  ن را فراموش نمي    آ ن زودي  آ بهها    شد، مسلمان   مي غ ابال )ص(پيامبرطرف خدا بر    

  "!نمي رفتند...  شوراي خالفت وغ به سرا)ص(ربمپيارحلت 

  :شود كه  ميبعد از ذكر اين مطلب، نويسنده مدعي

 ".دكنييد پيدا توان  كتاب را در بازار نميين كتاب را جمع كند واالن اينا ور شدب مجاًعدبزادي  آخود نهضت"

 هـاي متعـدد، اخيـراً      اپچآوري نشده است، بلكه عالوه بر         نه تنها جمع   »ت و ايدئولوژي  بعث« كتاب   -اوالً

، )۱۳۷۷انتـشارات قلـم     (هـارهزار نـسخه     چ توسط بنيـاد فرهنگـي بازرگـان در          )۱( بعثت   ۲در مجموعه آثار    

 )۳۸۳-۲۳۵صفحات (.اپ شده استچتجديد 

 كتاب آمـده    ۳۲۶بلكه در صفحه    . جود ندارد ي كه آقاي فارسي مدعي آن است، در اين كتاب و          ب مطل -ثانياً

 :كه است

انتصاب و عزل امام يـا زمامـدار كـل نيـز بايـد بـا                . در اسالم مشورت يك تعارف و به اختيار والي نيست         "

 ."مشورت و انتخاب مردم صورت گيرد

ا، امامـت بـه   بـ هار تن ديگر آل عچت و  ب بنا به نصوص صريح و بيانات مكرر و عمل حضرت ختمي مرت           

معناي حكومت عاليه مسلمين متعلق و مربوط بـه خـود مـردم اسـت و بـا مـشورت و انتخـاب آنهـا تعيـين                           

 ."گردد مي
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 منينوديني به م  تهمت بي-۳

  :ه خود مدعي شده است كهبآقاي فارسي در مصاح

كـه بـا اعتـراض       شودبزادي   آ هه ملي از دكتر خنجي خواست وارد نهضت       ب دانشجوي هوادار ج   يك بار   يك"

ن، وزيركـشور   اهاشـم صـباغي       مهندس قاين آ  دانشجو همي  اينهاي مسلمان و مكتبي مواجه شد،        هچد ب شدي

گرا را به دور خودش جمع        ملي  و صرفاً  نهه ملي يك عده افراد غيرمتدي     ب دكتر خنجي در ج    !دولت موقت بود  

 ."ن جزو همين عده بوداكه صباغي كرده بود

زنداني كه امكان دفـاع از خـود را نـدارد، نـشانه نـاجوانمردي               تي به فردي اسير و      بنين نس چ دادن   -اوال

 و جمعـي ديگـر از   خليل ملكي، زماني از اعضاي حزب توده بود و سپس به همراه     دكتر خنجي  -ثانيا .است

حـزب   ۱۳۳۹، در سـال  )نيـروي سـوم  ( بيرون آمـد و بعـد از جـدا شـدن از گـروه خليـل ملكـي              توده حزب

از مخالفين جدي و سرسخت تأسيس نهضت آزادي بود و اعتقاد داشت كه   وي  .  را تشكيل داد   سوسياليسم

ديل گردد و به همين دليل حـزب سوسياليـسم         ب بايد به يك حزب بزرگ ت      جبهه ملي  ،با انحالل احزاب مستقل   

 -۱۳۴۱سـالهاي   ( نيروهـاي سياسـي در آن زمـان          شكترين اطالعـي از آرايـ     چكس كو  هر. را هم منحل كرد   

 .اساس است قدر بي چداند كه اين ادعا بخوبي مي داشته باشد )۱۳۴۳

ارزين سياسـي بـه تـدين و متـشرع          ب، در ميان اعضاي نهضت و عالقمندان و م        يانغمهندس صبا  -ثالثا

 تاسوعا و عاشوراي حـسيني در منـزل شخـصي    مبرگزاري مجالس دعاي كميل و مراس  . شهرت دارد  بودن

آيا نويسنده احساس مسئوليت درباره اتهامات نـسنجيده        . ايشان، گواه توجه و تعلق عميق ديني ايشان است        

 كند؟ خود نمي

  

 در دولت موقتنصب دكتر سحابي  اعتراض به -۴

 :شود كه  مي مدعيس بازرگانمهندنويسنده براي تحقير 

  ."ه دولت موقت بودراشتباه او در دو رگان انتصابات خطا وزضعف مهندس باط كي از نقاي"

اطالعـي   زند كه اشاره بـه بعـضي از آنهـا بـراي نـشان دادن بـي                  مي ند مثال چد  ادعاي خو  اتبو براي اث  

كهولت توانايي مديريت خـود را       خاطره  ب" دكتر سحابي گيرد كه     مي آقاي فارسي ايراد  . نويسنده كافي است  

ل از آنكه به سمت وزير مشاور در طرحهاي انقالب در دولت موقـت              بدر حاليكه ايشان ق   " .از دست داده بود   

منصوب گردد، از جانب رهبر انقالب به سـمت رئـيس كميتـه اعتـصابات در دوران انقـالب و سـپس عـضو                   

آقاي دكتـر سـحابي در مـدت نـه ماهـة دولـت موقـت توانـستند بـيش از                     . شوراي انقالب منصوب شده بود    

هـاي مختلـف را گـردآوري كـرده و           ن ايرانـي در رشـته     يششصد نفر از بهتـرين كارشناسـان و متخصـص         

" طرحهاي انقالب اسالمي  "ايي اساسي براي آينده كشور تدوين نمايند كه به صورت مجموعه اي بنام              طرحه

در دوره اول مجلس شوراي اسالمي نيز آقاي دكتـر سـحابي بـه سـمت رئـيس سـني       . اپ رسيده است چبه  

مجلس انتخاب شدند و عليرغم حضور مخـالفين جـدي نهـضت آزادي در مجلـس، بخـصوص يـاران آقـاي                      

 .كدام اعتراض به مديريت آقاي دكتر سحابي نداشتندچي، از جمله دكتر آيت، هيفارس

 تظام بـه معاونـت    ناراز ديگر ايرادات آقاي فارسي به دورة دولت موقت، انتصاب آقاي مهندس عباس امي             
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ست وزيري خباشد بدون آنكه كمترين ايراد اصولي از عملكرد ايشان در دوران معاونت ن           نخست وزيري مي  

آقاي اميرانتظام به ناحق محاكمه و به ناحق محكوم و زنـداني گرديـده              . دن در سفارت، عنوان كرده باش     و يا 

ل از تجديـد محاكمـه و اعـاده حيثيـت           بـ اند ايشان را آزاد كنند اما حاضر نشده است ق          است و بارها خواسته   

 . استوار و مقاوم ايستاده است،ون صخره محكمچآزاد شود و هم

در حاليكـه  . ابي به وزارت امور خارجه نيـز ايـراد گرفتـه اسـت    نجانتصاب آقاي دكتر س آقاي فارسي به    

ر انقالب به عضويت در شوراي انقـالب دعـوت كـرده بـود ولـي وي                 بمرحوم مطهري ايشان را از جانب ره      

 .انتصاب دكتر سنجابي به وزارت امورخارجه با تصويب شوراي انقالب و حكم امام بوده است. نپذيرفت

ي بعدي كساني را به همكـاري       ها    گيرد كه دولت    فارسي در حالي از انتصابات دولت موقت ايراد مي         آقاي

خواندند كه عامل فجايع بسياري شدند، از جمله كالهي عضو برجسته حزب جمهوري اسـالمي و كـشميري                  

 .در دولت مرحوم رجائي عضو شوراي عالي امنيت ملي بود

  

  انقالب اسالمي ايرانمران، امام موسي صدر وچ دكتر -۵

  : آقاي فارسي مدعي است كه

 ن تـا وقتـي كـه در       ايشاولي   زادي بود  آ افراد ارزنده داخلي نهضت    شان از يمران، درست است كه ا    يد چ شه"

 ن بـه همـي     و قاي صدر بود   آ ل به يرد و متما  ك  يروي نمي پ )ره (امام سي از ادر خط سي  كامالً  ان بود هنوز    نلب

 ."ادي داشتمياختالف ز مين موردشان در هي بنده با اهتج

ه مـران بـ   چترين دشمنان امام موسي صدر و دكتـر          رسي در مدت اقامت خود در لبنان از سخت        اآقاي ف 

نان حضور داشتند به خوبي از اين دشمني و از وسـعت اتهامـات           ب در آن ايام در ل     كهكساني  . رفت مي شمار

زعتـر و    ون قاتـل تـل    چـ ر مطلع هستند كه عنـاويني هم      هاي آقاي فارسي عليه اين دو بزرگوا       پردازي و دروغ 

گرفـت كـه آقـاي      هـا در حـالي صـورت مـي         اين دشـمني  . كمترين آنها بوده است   ... نبعه، جاسوس موصاد و   

پ فلسطيني از جمله گروه ابوموسي همكاري داشته و تحت تـأثير آنهـا              چترين گروههاي    فارسي با متعصب  

هـا و آثـار شـهيد دكتـر          هركس با نوشته  .  است هنمود  مي  امل اقدام  ليغات سوء عليه حركت محرومين و     ببه ت 

 .برد ي ميپنان آشنا باشد به محتوي و وسعت اين دشمني بمران در مدت اقامت در لچ

هـا بـا    هـا و دشـمني   اه تيره تهمـت چكند از رفتن به عمق       مي فارسي توصيه ي  نهضت آزادي ايران به آقا    

مانده عمر ايشان فرصت زيادي براي توبـه و         يباق. لثارات خودداري كند  اين و   هاهاي كي  پوسيده نشريه  طناب

تقرب به اصحاب قدرت حاصلي براي حساب نهـائي آقـاي       .  نيست ،ران قتل عمد مورد اغماض قرار گرفته      بج

 .فارسي نزد پروردگار دادگر ندارد

 اليجرمنكم شنأن قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي

عـدالت   . شما را به گناه و ترك عـدالت نكـشاند          دشمني با جمعيتي،  

 )۸ -مائده(. كنيد كه به پرهيزكاري نزديكتر است

  

 آزادي ايراننهضت 
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  تعالي بسمه 

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۶۳ :شماره

 ۲۲/۰۶/۱۳۸۰: تاريخ

  

  

 واشنگتنو ات تروريستي در شهرهاي نيويورك يملعكوميت حم
  

 و واشـنگتن  كدفاع در شـهرهاي نيويـور   حمالت غيرانساني و تروريستي گروهي متعصب به مردمي بي   

نهضت آزادي ايران اينگونه اعمال را تقبـيح و محكـوم نمـوده و    . و تاثر جهانيان گرديده است   سف  أموجب ت 

ي هـا     راي حق و عدالت زمينـه     جاميدواريم روزي با ا   . داند  مي آنرا مخالف دستورات قرآني و سرشت انساني      

 .هر نوع حركت تروريستي از بين برود

  

 نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه 

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۶۴ :شماره

 ۲۹/۰۶/۱۳۸۰: تاريخ

  

  

 ارانك طالبان، الگوي مخافظه
  

 رفـت و   ر پـ  زدن و اعدام در انظار عمومي، بخصوص در ميـادين          ي اخير قوة قضاييه با شالق     ها    در هفته 

مبـارزه بـا فـساد و       (اين شيوة مجازات كه به بهانة       . وج جديدي از خشونت را به نمايش گذاشته است        مآمد،  

سي بوده و قـسمتي از برنامـة        رسد داراي اهداف سيا     مي شود بنظر   مي  اجرا )اجراي احكام و حدود اسالمي    

عـام، هـر    ء  اجراي احكام شرعي در مـال     . طلب براي تقابل با جنبش اصالحات مردم ايران باشد         جناح تماميت 

نـي دارد، امـا توسـعه و تعمـيم آن عـالوه بـر آنكـه از نظـر              اون زنا مجـوز قر    چ موارد مشخصي هم   رچند د 

م و جمهوري اسالمي نزد افكار عمومي مـردم         عي و قانوني مورد ترديد است، موجب وهن اسال        رموازين ش 

 . جوانان و مردم جهان گرديده استن، خصوصاًامركشو

بار ديگر حاكميت را دعوت بـه تعقـل و خويـشتنداري و               با تاًكيد بر موارد ذيل، يك      نهضت آزادي ايران  

 .نمايد  ميجويي رهيز از خشونت و كينهپ

كـشور    را بـه ميـادين عمـومي در شـهرهاي بـزرگ             قوة قضاييه در حالي بساط شدت عمل و شالق         -۱

قوة قضاييه بايد به    . اند كشيده است كه بسياري از علما و آيات عظام نظر به عدم اجراي عمومي احكام داده               

ه مشكلي به ناگاه به يـاد اجـراي         چه نيازي و براي رفع      چاسخ دهد كه در اين شرايط، بر اساس         پاين سؤال   

اريس تاًكيد نكـرده    پظار عمومي افتاده است؟ مگر بنيانگذار جمهوري اسالمي در          نمايش شالق و اعدام در ان     

بعد از تاًمين شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي خواهـد بـود؟            ... بودند كه اجراي حدود، ديات، قصاص و      

س از شكست در انتخابات رياست جمهـوري بـه          پطلب   يط، جناح تماميت  اگونه است كه در بدترين شر     چس  پ

 ، افتاده است؟»جراي علني تعزيرات و حدودا «ياد

اسـت و مـا      اي كارشناسي و محتاج مطالعة عميق و فراوان         اجراي احكام حقوقي در درجة اول مقوله       -۲

ه بـسياري از قـوانين      چاگر. باشيم در اينجا در مقام بحث نظري در باب اجرا و يا عدم اجراي اين احكام نمي               

نـين  چتند، اما مشكل قوة قـضاييه، نـه تنهـا در محتـواي قـوانين، بلكـه هم         قضايي نيازمند بازنگري جدي هس    

در حالي كه امر به معروف و نهي از منكر در قلمـرو             . باشد مندانه آنها مي   اجراي آلوده به سياست و تبعيض     

 اصـحاب قـدرت عليـرغم    ،شـوند   مـي  عـام مجـازات  ء  است و جوانان در مال      خاصي محدود و منحصر شده    

گوش فلـك از سـر و صـداي مبـارزه بـا فـساد مـالي و                  . يم سنگينتر در حاشية امن قرار دارند      خطاها و جرا  

اول ثروت ملي مشغول و عناصر      پچنان به   چخواران هم  گيرد اما در عمل رانت      مي  سرسام ها    عملكرد آقازاده 

مهمتـرين  عوامل گروه فـشار كـه         و ها    تروريست.  سرجاي خود هستند   »مفاسد اجتماعي «اي   و عوامل ريشه  

 .برند  ميبند زندان بسر نگاران در دشمنان امنيت ملي هستند، آزاد ولي آزاديخواهان، دانشجويان و روزنامه

باشـد كـه     ميتر ابراز علني نظريات برخي از برجستگان خط راست افراطي كننده  از همه بدتر و نگران   -۳

خـوردن بـه     الگو دانـستن طالبـان و غبطـه       . كنند  مي با صراحت آرزوي حكومتي از نوع طالبان و سعودي را         

حرمتي بـه    روش و منش آنان، از جمله ايجاد امنيت زير ساية سرنيزه، آنهم از تريبوني رسمي، توهين و بي                 
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ر مردم، خشونت با يتفكر طالباني، با هر عنوان و نامي كه معرفي شود، از تحق       . فرهنگ و انديشة ايراني است    

نـين  چيـرو   پنـين مفـاهيم و      چآنها كـه دلبـسته      . كند يروي مي پگري محض    گريزي و اخباري   غيرخودي، عقل 

لين  مـسؤو  .ريزنـد  يي هستند، هر چند به زبان از طالبان تبري بجويند در عمل آب به آسياب آنها مي                ها    روش

ابستگي اين گروه بـه      و آبرويي اسالم دانسته و در     اية جمهوري اسالمي بارها طالبان را ماية وهن و بي         پبلند

 بـه خـود     ينشدند، آنرا توه    مي  خطاب »طالبان«ي فشار نيز وقتي     ها    گروه. اند داده شمنان سخن فراوان سر   د

 بـراي طالبـان اصـالت و        اي به علت اينكـه تلويحـاً       نين روزهايي روزنامه  چيش در   پسه سال   . كردند  مي تلقي

كننـد آزاد     مـي  طالبـان را تبليـغ    اما امروز آنها كه رسـما الگـوي         . ل شده بود يك شبه تعطيل شد      ئاعتباري قا 

الگـو گـرفتن از     . شـود   به عنوان الگوي امنيت معرفي مـي       اكنون اين دشمن و ماية وهن ديروز رسماً       . ندتهس

هاست ناكارآمدي آنها ثابـت شـده، انديـشمندان را بـه ايـن سـؤال                 هايي كه سال   طالبان و بازگشت به روش    

 تدبيري اقليتي افراطي را بدهد؟ ران بايد هزينة بيدارد كه تا كي ملت اي آور وامي نتكراري و حز

، آمال و آرزوها و گرايشات گويندگان آن را براي ملـت روشـنتر   ها   اين نظرات و انديشه»ظهارا«هر چند   

 بـسيار مفيـد و      هـا      و گـروه   هـا      مواضع جنـاح   نسازد و براي شفافيت زمينة سياسي كشور و روشن شد          مي

گيـري و     تفكرات و گرايشات در سطوح تصميم       اينگونه »حضور« از   ي ايران نهضت آزاد كارساز است، ولي    

 .دهد باشد و نسبت به عواقب آن هشدار مي گذاري كشور نگران مي سياست

 سـخن  ي اسـالمي داد   رهاي آمريكا عليه نظـام جمهـو        از توطئه   برخي از مقامات مسؤول كشور دائماً      -۴

سرت استقرار حكـومتي     ح كاران خردگريز  افراطي و محافظه  سؤال اساسي اين است كه اگر راست        . دهند مي

د تاًييد و حمايت آمريكـا و       ررا مو چكنند،    مي خورند، و امنيت طالباني را طلب       مي از نوع طالبان و سعودي را     

بـدترين  . انـد  گونـه بـه قـدرت رسـيده       چهاي سعودي و طالبان      دانند كه حكومت   نگيرند؟ همه مي   انگليس قرار 

هـاي   جاي حكـومتي مردمـي و مبتنـي بـر ارزش          ه  قالب اسالمي ايران اين است كه در نهايت ب        فاجعه براي ان  

امنيت طالباني، سكوت و آرامش قبرستاني اسـت        . اسالمي، تبديل به حكومتي از نوع طالبان و سعودي گردد         

ي دينـي   سـاالر  ناديده گرفتن جنبش اصيل يكصد سالة مردم      . نه امنيتي كه شايستة يك جامعة اسالمي باشد       

ـ سيدجمال، نائيني، شريعتي، طالقاني، مطهـري و بازر       ون  چدر ايران و نقش مؤثر متفكراني        ، و ديگـر    انگ

غبطه خوردن به اعمال يكي از       انديشمندان اين مرز و بوم در احياي انديشة ديني و تفكر نوگرايي اسالمي و             

 دادن اين جنبش و دستاوردهاي آن،       ترين گرايشات موجود در جهان اسالم، برباد       متحجرترين و عقب مانده   

باشـد و ملـت     مـي ۱۳۵۷انقالب مشروطيت، نهضت ملي كردن صنعت نفت و انقالب اسـالمي سـال             نظيـر   

 .كند شكني را تحمل نمي مسلمان و مبارز ايران اين توهين و حرمت

ضي از  بعـ  رسـد   مي  ارائه نشده است به نظر     »امنيت ملي « تعريف مشخصي از     چ در حالي كه هنوز هي     -۵

امنيت ملي در يـك بعـد   . ار سوءتفاهم عميقي هستندچاندركاران در فهم مقولة امنيت ملي د    مسؤولين و دست  

زار زبان بيـان    هملت ايران همانطور كه در انتخابات متوالي و به          . باشد يزي جز امنيت مردم نمي    چ ،و مفهوم 

. باشـد  اسي و احياي حقـوق خـود مـي        كرده است، خواهان تاًمين حقوق شهروندي و اجراي كامل قانون اس          

لباس امنيت ملي بر هر ظلم      . امنيت به معناي تاًمين حقوق شهروندان، در درجة اول، بر عهدة مسؤولين است            

 ديـري اسـت     كـه نمـايي اسـت      آميـز و خـصمانه روش نـخ        ي خشونت ها    وشاندن و اتخاذ شيوه   پو خشونتي   

امنيـت   تـأمين    ازيانه در معابر عمومي نه تنها نشاني از       نمايش شالق و ت   . است  كارآيي خود را از دست داده     
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هـاي   رانحـ هاي عمومي ندارد بلكـه برقـراري امنيـت از نـوع طالبـاني موجـب ركـود اقتـصادي، ب             و خواسته 

هـر   هبـ اعي و اخالقي و فرار مغزها، مهاجرت و آوارگي گستردة مردم از سرزمين آباء و اجدادي خود                  تماج

ن تـا   اناهجويـان و آوارگـان افغـاني در سراسـر جهـان از انگلـست              پتي كـه    وضـعي . شود صورت و قيمت مي   

استراليا و حتي در كشور ما با آن روبرو هستند، تنها بخشي از فاجعة انساني محصول امنيت نوع طالبـاني                    

يش درآمدي بر اجراي ايـن سياسـت        پ... ناهجو در تركيه، بوسني و    پانگيز هزاران ايراني     سرنوشت غم . است

 .است

واسـطة  ه   بـ  »خروج فوج فوج مردم از ديـن خـدا        « حاكميت را به     مهندس بازرگان  قبل مرحوم    ها     سال -۶

 از  درصد۹۹امروز خود حضرات معترفند كه      . دريغ كه گوش شنوايي نبود    . هاي نابخردانه هشدار داد    روش

اي  نين نتيجـه  چذيرند كه   پاگر اين ادعا درست باشد، بايد ب      . ي آنها مخالفند  ها    تحصيلكردگان كشور با انديشه   

رقيبـي اسـت كـه تمـام منـابر و            هاي غلط گذشته و دستاورد دستگاه تبليغاتي بي        ها و روش   حاصل سياست 

كودكان و جوانان در مدارس ابتدايي و راهنمايي تـا  . ي طوالني در دست داشته است ها    ها را طي سال    رسانه

 تحـت   يغاتي قرار داشتند و مطبوعـات مـستقل عمـدتاً         دانشگاه تحت نظر طيف وسيعي از مبلغين اين نظام تبل         

ايـن  . بردنـد   مـي  سـر ه  ن در تهديد و تحديـد دائمـي بـ         افشار و در معرض توقيف و تعطيل بوده و دگرانديش         

اهللا به جريان راست گرديده تا       ترين عناصر فعال حزب    ترين و نزديك   بين عملكردها باعث اعتراض حتي خوش    

 :گويد  مياهللا با صراحت تمام  سخنگويان انصار حزبترين جائي كه يكي از برجسته

قدرتمنـدان مـا از ديـن گريزاننـد و مـسير حركـت آنهـا در جهـت         . ايبند اسالم ناب نيـستند پمسؤوالن ما  «

بايد با ... الناس علي دين ملوكهم... من مردم را مقصر نمي دانم. مقصر مردم نيستند. ي اسالم نيستها  آرمان

 ».د نه با جامعهمسؤوالن برخورد كر

ايد؟ كجا توليد فرهنگي داشته ايد كه جوانـان          ه ديني به جوانان ارائه داده     چشما  . من حرف بزرگتري دارم   «

 )مصاحبة مسعود ده نمكي با روزنامة ملت(» گريزي نجات دهيد؟ را از دين

 خـود   هـاي  آيا هنوز وقت آن نرسيده است كـه حاكميـت بـدون فراموشـكاري و فرافكنـي بـه نقـد روش                     

گونه است كه در چ را به گردن دشمنان انداخت؟    ها    كاري توان تقصير همة نواقص و ندانم      ردازد؟ تا كي مي   پب

ت مردم بـه ديـن و ايمـان         عايشد ر   مي حجاب اجباري بود و نه دين دولتي از منابر تبليغ          دوران انقالب كه نه   

 ايم؟ يدهنين نتايجي رسچ سال به ۲۲س از پرو به ازدياد بود ولي اينك 

  سـال گذشـته از مهمتـرين علـل افـزايش     ۲۲هـاي نابخردانـه و نـسنجيده در طـي       ها و روش   آيا سياست 

هـاي اخالقـي نبـوده اسـت؟ آيـا هنـوز زمـان آن            نـدوباري ب ي اجتماعي، ازدياد جنايت، اعتياد و بـي       اه بحران

ه چـ فـت و رحمـت هـر        أر ر ي مبتني بـ   ها     مقتضيات دنياي امروز و با تكيه بر روش        كنرسيده است كه با در    

 ها گرفته شود؟ سريعتر جلوي اين نابساماني

ايـن   خـرج كـردن   . اي با ارزشتر از اعتماد عمـومي نيـست          هيج سرمايه  نندمسؤولين قوة قضاييه بايد بدا    

آبرويـي   هاي نسبي و سببي تجـارت زيانبـاري اسـت كـه بـي              اي روابط سياسي و خويشاوندي    پسرمايه در   

 .ي خواهد داشتپدنيوي و اخروي را در 

  نهضت آزادي ايران
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  ايرانعالمللي، افغانستان و موض تروريسم بين
  

در برابـر   تامبر و قتل عام بيش از شش هزار نفر در نيويورك و واشنگتن مـيهن مـا را   پفاجعة يازدهم س  

 در برابـر ترديد واكنش صحيح جمهوري اسالمي  بي. است  اي قرار داده كننده يت بسيار حساس و تعيين    عموق

ناسبات مثيرات مثبت هم در آيندة نظام و هم در روند تحوالت خاورميانه و              أ ت أتواند منش   مي اي نين حادثه چ

 .دنياي غرب با مسلمانان باشد

جلـب    موقعيت كنوني، توجـه مـردم عزيـز و دولتمـردان را بـه مـوارد ذيـل           رك با د  نهضت آزادي ايران  

 .كند مي

 ي از كــشورهاي اســالمي در مظــان اتهــام حمايــت از تروريــسم  جمهــوري اســالمي ايــران و بعــض-۱

ثير أن امـر تـ    يـ ن اتهام، ميزان باور افكار عمومي جهاني نسبت بـه ا          ينظر از صحت و سقم ا      صرف. باشند مي

 شـعارهاي  مـسلماً . مستقيم و مهمي در ميزان نفـوذ فرهنـگ اسـالمي و مقبوليـت آن در جهـان امـروز دارد          

ذيري بـه   پآميز در گذشته و حال صدمات جبران نا         عملكردهاي ناصواب و خشونت    كننده و  مايه و تحريك   بي

اسـت و   هاي مسلمان از جمله ايران و به تبع آن شـهروندان ايـن كـشورها زده             المللي برخي دولت   حيثيت بين 

ادي نهـضت آز  . ار منفي آنها افزوده است    ثن اشتباهات به آ   يهاي تبليغاتي دشمنان نيز با بزرگنمايي ا       سيستم

حيح مسؤولين جمهوري اسالمي ايران با فاجعة اخير، حاكميـت          صگيري   ييد موضع أ ضمن حمايت و ت    ايران

كيـد بـر مفـاهيم و مبـاني         أگرايانـه و ت    بردن ادبيات و لحن خـشونت      رهيز از بكار  پداري،   را به ادامة خويشتن   

توانـد در     و همـدردي مـي     ترديـد بكـارگيري زبـان رحمـت و محبـت           بي. كند ن اسالم دعوت مي   يآميز د  صلح

 .اري از خطاها و اشتباهات گذشته بسيار مؤثر باشديهرة جوامع اسالمي و جبران بسچها از  زدودن تيرگي

در  ثير بـسياري  أن مقطـع زمـاني تـ      يـ  و حكومت جانـشين آنـان در ا        طالبان و   افغانستان سرنوشت   -۲

ن يـ توانـد و نبايـد نـسبت بـه ا          يران نمـي  ا. تحوالت منطقه و بر مصالح و امنيت ملي كشورمان خواهد داشت          

لماسـي و حـضور     پجمهوري اسالمي ايران شايسته است با تكيه بـر دي         . طرف باشد  اعتنا و يا بي    تحوالت بي 

فعال مانع از آن شود كه بعضي كشورهاي ذينفع منافع عمومي مردم منطقه را بـه خـاطر منـافع ملـي خـود                       

طرفي غيرفعال و با حضوري فعال، امـا غيرجانبدارانـه و       رايي و بي  رهيز از انزواگ  پن امر با    يا. مصادره كنند 

افغانـستان و ايجـاد صـلح و         حل بحران . باشد  مي شدن منافع ملي و منافع مسلمانان ممكن       ايمالپممانعت از   

مين منافع منطقه، تنها در صورت اسـتقرار حكـومتي براسـاس يـك              أن كشور همسايه در جهت ت     يامنيت در ا  

د سرتاسري تحت نظارت سـازمان ملـل متحـد و بـا مـشاركت سـازمان كنفـرانس اسـالمي بـا                   انتخابات آزا 

. ذير است پ حضور تمام نيروهاي موجود در افغانستان از طريق دموكراتيك و نه زدوبندهاي سياسي، امكان             

ي هـا     تواند با حضوري جـدي در سـازمان كنفـرانس اسـالمي و ديگـر سـازمان                  مي جمهوري اسالمي ايران  

 راه حلي صـحيح و  هاي بزرگ از شرايط فعلي، هم به يافتن  قدرتهالمللي، ضمن جلوگيري از سوءاستفاد    بين

هـاي   ت نفـوذ خـود در بحـران       ر تروريسم كمك كند و هم جهانيـان را بـا توانـاني و قـد               هاصولي براي مسال  
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كنفـرانس   كـشورهاي عـضو      هت اخيـر وزراي امـور خارجـ       شـس مصوبات ن . دهد ثير قرار أالمللي تحت ت   بين

 .هاي مساعدي در اين راستا وجود دارد دهد كه زمينه اسالمي در قطر نشان مي

ملـل   نـد قـدرت در بيـرون از سـازمان      چالمللي زير نظر سازمان ملل، نه يـك يـا            نمبارزه با تروويسم بي   

متحد، عالوه بر حمايت كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي، تـوان بـالقوة جلـب حمايـت كـشورهاي           

مـشاركت كـشورهاي    . اي غربي را نيـز دارد     پ، روسيه و بعضي كشورهاي ارو     ژاپنين،  چراسالمي، نظير   غي

المللي مبارزه با تروريسم زيـر نظـر آمريكـا، بخـصوص عمليـات نظـامي يـك             در ائتالف بين   بي عر ـ  اسالمي

. رها روبروسـت  دفاع آن، با مخالفت جدي افكار عمومي در ايـن كـشو            ن و كشتار مردم بي    اطرفه در افغانست  

هـاي سياسـي     عربـي را از آسـيب  ــ  ن مبارزه زير نظر سازمان ملل متحد، كشورهاي اسـالمي     يقرار گرفتن ا  

 .مصون خواهد داشت

و مـانع    ت وزراي امور خارجة كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي از ارائة يك تعريف جامع            شسه ن چاگر

 صراحت عمليـات نظـامي دولـت اسـرائيل عليـه مـردم       از تروريسم در ابعاد ملي و دولتي امتناع نمود، اما با    

 مردم فلسطين براي داشتن وطن و       هم دولتي اعالم كرد و بر حق مبارز       فلسطين را از مصاديق بارز تروريس     

 .دولت مستقل فلسطين تاًكيد نمود

نزديـك بـا     ط دوسـتانه و   بـ ايران، برخالف برخي ديگر از اعضاي سازمان كنفرانس اسـالمي، داراي روا           

نين دربارة حادثـة انفجـار بـه بهبـود          چهاي اخير و هم    ن سال يريكا نيست و مواضع دولت خاتمي نيز در ا        آم

ن موفقيت به ايران امكان ايفاي نقـش مثبـت سياسـي در منطقـه،     يا. المللي ايران كمك كرده است    موقعيت بين 

اي مثبـت و     هـره چن را بـا     دهـد و جهانيـا      را مـي   هـا     حتي مشاركت در حل بحران خاورميانه به نفع فلسطيني        

گيرد كه با عملكـرد       مي ن مهم تنها هنگامي صورت    ياما ا . سازد سازنده از جمهوري اسالمي ايران روبرو مي      

هاي اجتماعي و    صحيح در حوزة داخلي و تمكين از اصول قانون اساسي، رعايت مباني حقوق بشر و ميثاق               

 .باشدالمللي در عرصة خارجي همراه  يروي از قوانين بينپ

دوسـت   انـسان  هاي مختلـف و بخـصوص مـردم    ها و جناح هاي اسالمي و سازمان  در حالي كه دولت   -۳

و نـسبت بـه آن        را محكوم كرده   واشنگتن و   نيويوركتامبر به   پ س ۱۱كشورهاي اسالمي حملة تروريستي     

 بجاي خويـشتنداري و     سفانه آمريكا با همكاري انگليس،    أاعالم برائت كرده و آنرا غيرقابل قبول دانستند، مت        

اي  جستجوي راه حلي سياسي با همكاري همة كشورهاي منطقه، در هفتة گذشته، به حملة نظامي همه جانبه                

عمليات نظـامي  . به افغانستان دست زد و حضور نظامي خود را در اين منطقة حساس خاورميانه تثبيت كرد  

برخـي از   . اي آسياي مركـزي شـده اسـت       گسترده عليه افغانستان موجب حضور نظامي آمريكا در كشوره        

 حملة نظامي به افغانستان، اهداف ديگري غير از مبـارزه بـا طالبـان و                پِسن باورند كه در     يكارشناسان بر ا  

در هـر حـال عمليـات نظـامي     . باشد ورها ميشن كيعي ايالدن وجود دارد و آن كنترل منابع نفت و گاز طب       بن

توانـد    ملل قابل توجيـه باشـد امـا نـه تنهـا نمـي           ندي از منشور سازما   ه ممكن است بر طبق مفا     چآمريكا اگر 

انـدازد   مـي  تروريسم را از بين ببرد بلكه صلح و آرامش در منطقه و امنيت ملي ايران را بطور جدي به خطر                   

ن شـرايط  يتـر  گانگـان در سـخت  ي خـاطر دخالـت ب  ه سال اسـت بـ  ۲۳و به مردم دلير و مظلوم افغانستان كه     

 .نمايد برند ظلم مضاعف و جنگ مجددي را تحميل مي ميانساني بسر 

 .ندك  حملة نابرابر و غيرمتعارفي را نادرست دانسته و آنرا محكوم ميچنين نانهضت آزادي اير
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تامبر پ سـ  ۱۱اي كه ارائه شده است براي اثبـات انجـام عمليـات تروريـستي                راكندهپ شواهد محدود و     -۴

هاي الزم براي انجـام عمليـاتي        الدن فاقد توانمندي   بن. رسد في بنظر نمي  الدن و سازمان القاعده كا     توسط بن 

الدن و تـشكيالتش   دانند كه نـه تنهـا بـن    ن، بسياري از صاحبنظران مي    يعالوه بر ا  . باشد نان ابعادي مي  چدر  

ان، اكستپهاي امنيتي آمريكا،     ها آموزش ديده بودند، بلكه سازمان      توسط سازمان سيا براي مبارزه با روس      

انـد   توانـسته   مـي الدن و سـازمان القاعـده   گونه بـن چن يبنابرا. عربستان سعودي و مصر در آنها نفوذ دارند      

هـا انجـام دهنـد و آيـا بـدون حمايـت و كمـك                 ن سـازمان  يـ ن امنيتي ا  يمورأشم م چنين عملياتي را دور از      چ

 يستي بزنند؟راند دست به اقدامات ترو توانسته هاي مجهزتر مي سازمان

المللـي   بـين  هايي كه نسبت به تحـوالت اجتمـاعي و         ها و نظام   رشتاب و تغيير كنوني، دولت    پدر دنياي    -۵

اينـك در شـروع هـزارة سـوم، فرصـتي           . برنـد  دهنـد راه بـه جـايي نمـي         تفاوتي و يا سرسختي نشان مي      بي

ثر أخشونت و ترور متـ المللي به شدت از     وجدان بين . استثنايي در اختيار ايران و مسلمانان قرار گرفته است        

ها درد و رنـج      در سرتاسر دنيا از بالكان تا خاورميانه و از آمريكا تا رواندا و سومالي، ملت              . و غمگين است  

هـاي نـاگوار و    يـام پاي  حوادث اخير، براي اولين بار در ابعاد بـسيار گـسترده       . اند شيدهچوحشت و ترور را     

افكار عمومي مردم آمريكا، در حالي كه بـه  . نشان داده است تعصبات كور را به مردم آمريكا نيز     كوحشتنا

تامبر بسيج شده است، در همان حال به دنبال آگاهي بر علل و اسباب تنفـر                پ س ۱۱ هن فاجع شدت عليه عاملي  

ن امر را متوجه تمـام كـشورهاي جهـان          يوجدان عمومي بشريت مسؤوليت ا    . باشند  مي مردم دنيا از آمريكا   

ن كشور ضروري تشخيص داده     يي گذشته ا  ها    ي در آمريكا هم لزوم بازنگري در سياست       امروز حت . داند مي

المللـي را بـه    مبارزه با تروريـسم بـين   امبر،پت س۱۱حادثة . باشد شود و در سطح افكار عمومي مطرح مي    مي

اما موفقيـت در ايـن سياسـت، در گـرو جلـب          . عنوان اولويت در سياست خارجي آمريكا مطرح ساخته است        

 حمايت كشورهاي عربي و اسالمي است كـه آن هـم مـشروط بـه حـل بحـران روابـط فلـسطين و اسـرائيل                    

دولت بوش، با مواضعي كه در برابر اين فاجعـه اتخـاذ كـرده اسـت از حمايـت بـي سـابقة مـردم                         . باشد مي

ا بتواند فارغ دهد ت   مي اين امر به دولت آمريكا اين امكان و قدرت را         . ، برخوردار شده است   درصد۹۰آمريكا،  

هـا   ميليتاريست. ي فشار صهيونيستي، براي حل بحران خاورميانه عمل نمايد        ها    از فشارها و مالحظات گروه    

ها در دولت بوش از موقعيت برتـري برخوردارنـد و بـراي حـل بحـران خاورميانـه و وادار سـاختن          و نفتي 

 آمريكـا   همبر وزير امور خارجـ    پتا س ۱۱ ثدقبل از حوا  . آورند ايدار فشار مي  پاسرائيل به قبول شرايط صلح      

 هـر دو دولـت اسـرائيل و         هقرار بود كه در سخنراني خود در سازمان ملل متحد، دولت فلـسطين و اسـتفاد               

اين امر آن . نشين را اعالم نمايد ي يهوديها   المقدس را بطور جداگانه و توقف ساختن شهرك        فلسطين از بيت  

نانه آمريكا را به جلب رضايت اعراب بـه         يور خشمگ شه نخست وزير آن ك    ها سنگين آمد ك    نان بر اسرائيلي  چ

در . طلبي گرديـد  وزشپهزينة اسرائيل متهم ساخت كه با واكنش شديد دولت آمريكا روبرو شد و مجبور به            

با وجود اين، در    . ت قطر، وزراي امور خارجة كشورهاي اسالمي از موضع دولت بوش استقبال كردند            شسن

 حركتي موقتي براي جلب نظر      د توجه داشت كه اين موضعگيري دولت بوش ممكن است صرفاً          عين حال باي  

در جنگ دوم خلـيج     . هبري آمريكا باشد  رتروريستي به    هاي عربي براي شركت در ائتالف ضد       موافق دولت 

ي داده  ي عربـ  ها     به دولت  فارس و حمله به عراق، دولت آمريكا مواضع رسمي مشابهي را اتخاذ كرد كه كتباً              

 .هاي خود يا عمل نكرد يا قادر به انجام آنها نشد اما در عمل، اقدامي صورت نگرفت و آمريكا به وعده. شد

080



  

طـي   اي كـه در عرصـة سياسـت خـارجي      ي مثبت و سازنده   ها    ييد مجدد حركت  أ با ت  نهضت آزادي ايران  

و رعايت حقوق اساسي مـردم   ي اخير صورت گرفته است، حاكميت را به ادامة تنش زدايي در خارج              ها    سال

 ييـد در خـدمت    أو آشتي ملي در داخل توصيه نموده و براي خيرخواهان اين ملت از خداوند طلب توفيق و ت                 

 .نمايد مي

  ايرانزادينهضت آ
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  تعالي بسمه 

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

 

  

  يم آمريكا باق خبرنگار ايران م''فرد  كامليا انتخابي''مصاحبه

 ايران يزدي، دبير كل نهضت آزادي  دكتر ابراهيم

  

  مذهبيـ شدگان ملي تستانه محاكمه بازداشدر آ
ـ   شده نهضت آزادي و مليراعضاي دستگي    دادگاه -س آيـا  .  برگـزار شـود   هـا قـرار اسـت بـزودي      مـذهبي ـ

  خود را مالقات كنند؟ناند موكلي  توانستهعه و يا وكالي مداف شدنها صادر آكيفرخواستي عليه

اند و چيـزي   نكرده فرخواست اطالع حاصلي ك نآنها از مت  هاي     و يا خانواده   ن تاكنون هيچيك از متهمي    -ج

هـا    ايم بيانيـه    جريان آن قرار گرفته    آنچه كه تاكنون ما و مردم ايران در       . است   نيز در اين مورد منتشر نشده     

انـد و ايـن       انقالب و قوه قـضائيه در جرايـد عمـومي عنـوان كـرده                هائي بوده كه مسئولين دادگاه      و مصاحبه 

بازداشت اين افراد نه تنها فاقد ارزش حقوقي اسـت، بلكـه بـه يـك                  ه درحقيقت توجيهي بوده براي    ها ك   بيانيه

جملـه   ن مـذهبي، مـ    ـ  كه متوجه نيروهاي ملي     ها اولين اتهامي    اين بيانيه  در. بيانيه سياسي بيشتر شباهت دارد    

، يعنـي وزيـر اطالعـات در    كشور  كه مسئوالن امنيتي  حالي در. ازي استندباشد توطئه برا نهضت آزادي مي 

انقالب را رد كرده و اعالم كرده كـه نهـضت              پاسخ به نمايندگان مردم در مجلس با صراحت اين نظر دادگاه          

شوند و به موجب قـانون احـزاب، وزارت كـشور              مذهبي برانداز محسوب نمي    ـ  آزادي و ساير نيروهاي ملي    

. اسـت   ارت اطالعات را دارد و آن را تائيد كرده      وز عوزارت كشور هم موض   . باشد   نظارت احزاب مي   لمسئو

 . هيچ وجه وارد نيست  افراد بازداشت شده به  بنابراين اتهام وارد شده به

هـاي   ايم، بيانيه شده انقالب از آن مطلع  هاي دادگاه   كه مطرح است و باز ما از طريق مصاحبه          اتهام ديگري 

 تـشويش افكـار عمـومي دانـسته        ها را موجـب     دگاه بيانيه دا. هبي است ـ    نهضت آزادي و ساير نيروهاي ملي     

اگر منظـور آن اسـت كـه        .  افكار عمومي وجود ندارد   شدر قانون هيچ تعريف دقيق و روشني از تشوي        . است  

 نمايـد، قطعـاً   هـا و عملكردهـاي آنـان دچـار شـك و ترديـد مـي                 مردم را نسبت بـه مـسئولين و يـا سياسـت           

اين جناح بيشتر از هر گـروه          ست و حتي برخي بيانات مسئولين منتسب به       هاي جناح را    روزنامه  هاي  نوشته

تر اتهـام ايجـاد اخـتالف از طريـق           معني شود و از آن بي      ديگري در كشور موجب تشويش افكار عمومي مي       

آيا شـركت در انتخابـات و حمايـت از جنـبش اصـالحات موجـب تـشديد اخـتالف                    . هاي قانوني است    فعاليت

كنـد و دفـاع از ايـن     االري دفاع مـي  زادي ايران از آزادي تمامي مردم و از استقرار مردم      است؟ نهضت آ    شده

.  ددانـ   يمـ  قانوني اساسي تعريف شده را وظيفه ملي و اسالمي خود دانسته و              ۷-۳-۵اصول، كه در بندهاي     

    .پذيرد را با ميل و افتخار مي بار چنين گناهي  است، نهضت آزادي  اگر اين اقدامات گناه

هاي  طريق فعاليت كند تا از شود اين است كه نهضت آزادي تالش مي كه به ما نسبت داده مي       ام سومي هات

ر اخـتالف   وست كه نداند ميـان مـسئولين برجـسته كـش          يك. قانوني، ميان مسئولين كشور اختالف ايجاد كند      

 از جمله   يل كليد ئي مسا س جمهور منتخب مردم پيرامون برخ     ي مواضح رئ  عمده و كليدي وجود ندارد؟ قطعاً     

 از مـسئولين كـشور   رهاي برخـي ديگـ   اجتماعات و از همه مهمتر حاكميت مردم با ديدگاه    حق آزادي بيان و   

از ابتـداي    اين اختالفي اسـت كـه  .  اند وردهاذهبي به وجود نيـ م   اين اختالفات را نيروهاي ملي    .  متفاوت است 
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تنها پديده جديد آن است كه مردم از طريق مـشاركت           . است   شتهي فعال انقالب وجود دا    ها    انقالب ميان جناح  

هـاي   اند كه جريـان     طلبي و از روشنفكري ديني حمايت كرده و موجب آن شده           قانوني در انتخابات از اصالح    

 ساله خـود    ۵۰سابقه   رپبا توجه به كارنامه طوالني و         نهضت آزادي . شوند   متحجر و راست افراطي منزوي    

توانـد آنهـا را مـتهم      اما هيچكس نمـي   ،است  طلبي حمايت كرده    به طور طبيعي از جريان اصالح      نشان داده كه  

كـه بـه رهبـري         اتهـام ديگـري   . ور به خاطر وجود نهـضت آزادي اسـت        شان مسئولين ك  ياختالفات م    كند كه 

اسـفند  ( نيم تهران و يا شركت در كنفرانس بـرلي        قهاي خارجي م    لماتپده تماس و ديدار با دي      ش نهضت وارد 

 موجـود    تمامـاً  ن كامل سخنان اينجانب و مهنـدس توسـلي در بـرلي           ناد اين مذاكرات و مت    سنا.   است )۱۳۷۸

هـر چيـزي،      را بـه      و مـصالح ملـي     ع هر شرايطي در داخل و يا خارج از ايران، منـاف           در آزادي   تنهض. است

ت ضهـ ن مذهبي از جمله     ـ  وهاي ملي  بايد گفت كه سركوب نير     عدر واق . است   دم داشته قجمله منافع حزبي م   نم

 نانـد و ايـ    سال گذشته صداقت و وفاداري خود را نشان داده         ۵۰ آزادي، سركوب نيروهائي است كه در طي      

 ! نيستش يمنخو

انـد بـه      شـده  مـرده و دلـزده    لتوجه و گرايش نيروهاي جديد و جوان كه به شدت از عملكـرد حاكميـت د               

را بـا      ينـده جمهـوري اسـالمي      آ ،طـوف خواهـد شـد و ايـن توجـه          هاي ضد انقالبي خارج از كشور مع        گروه

 . هاي بسيار جدي مواجه خواهد كرد بحران

 بهتر خواهد شد؟  مذهبي موقعيت آنهاـ است، آيا با سركوب نيروهاي ملي  گراها چگونه  موقعيت سنت-س

و مفـاهيم در  ايـن معـاني   .  گرائـي تفـاوت جـدي قائـل هـستم       وم اصولگرائي و سنت   ه من ميان دو مف    -ج

هم داشته باشد اما در ادبيات سياسي ايـران بايـد آنهـا را                  است معاني ديگري   ن سياسي مخرب ممك   گفرهن

 و آداب   ن، كه محصول كنش ميان ديـ      نيرايج دي    هاي  انديشه   هستند كه   گرايان كساني  سنت.  معنا كرد  ستدر

ه بسا سـنت  چ. گيرند صل دين يكسان مي  است را با ا       ديني در آمده   تاست و به صورت سن       و رسوم جامعه  

تجربـه تـاريخي بـه مـا نـشان      .  نداشته باشدسنتاي در قرآن و يا   رايج ديني در ميان مسلمانان، هيچ ريشه      

اما . ندا  هايبند ماند پايبند هستند و    پاين اصول      گرايان به   بيشتر از سنت   باتمردهد كه روشنفكران ديني به       مي

هـاي   هرچند كـه ريـشه    ايان را موقعيت نيروئي در حال خروج از صحنه دانست         گر ان موقعيت سنت  شايد بتو 

طلبـان خوانـده     انـد خـشونت     شـده   امروز تبديل به راست افراطي       كه   ن افراطي ياگرا سنت. عميق تاريخي دارند  

رگـان  اند، كما اينكه در چند مـاه قبـل برخـي بز       هجائي خواهند رسيد كه طالبان رسيد      همان  آنها به . شوند  مي

اشـاره بـه    (. ل آنها حكومت طالبان در افغانستان است      آ راحت اعالم كردند كه حكومت ايده     مال ص  با ك  تاسر

 .) و افغانستانكاهللا جنتي، پيش از حوادث اخير نيويور يت آ هاي نماز جمعه خطبه

 در يـك    كه  كساني .باشند   مصداق اصحاب كهف در قرآن كريم مي       )سنت گرايان ( شرايط آنها    ندر بهتري 

ابله با ظلم و سـتم بـه كـوهي متـواري و بـه        قستيز بودند و در م     رشور و بالنده و ظلم    پ زماني جوانان    عطقم

كـه بيـدار شـدند و از      هنگـامي . ار خوابيدندغ سال در آن ۳۰۹ناهنده شدند و به موجب روايت قرآن  پاري  غ

ار چـ بـه نا  . يافتنـد   را نمي  قد توان تطبي   ساله حيرت كردند كه در خو      ۳۰۰ نان از تغييرات  چار بيرون آمدند    غ

گرايان راست  سنت. ناه بردند و از خداوند درخواست كردند كه به مرگ طبيعي از اين دنيا بروند            پار  غباز به   

 تاس شته كنند كه مربوط به دوران گذ     را مطالبه مي     خود با شرايط نيستند و چيزي      قو افراطي، قادر به تطبي    

 !اين مطلب را دريابند؟ شايد بتوان گفت كه با تجربهتوانند  حاال چگونه مي
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 آنها در جريـان روشـنفكري دينـي اسـت           ي مذهبي بخاطر پيشگام   ـ  بخشي از حمالت عليه نيروهاي ملي      -س

يي قرار دارد و كداميك از افراد       ها  افراد يا گروه     هچجريان روشنفكري و يا نوانديشي مذهبي در ايران تحت تاثير           

  سهم را در اين جريان دارند؟نذهبي بيشتريهاي م و سازمان

 بـه  ۱۳۲۸-۱۳۲۵اي  هبايد نگاهي داشته باشيم بـه تـاريخ سـال             براي بررسي جريان نوانديشي مذهبي     -ج

  دينـي   درون عتوانستيم از موض   آن دوره نمي   ما در .  اه  دوره مهندس بازرگان و جنبش غيرديني در دانشگاه       

 بنابراين برخورد و مناقشه با افراد غير ديني الجرم از بيرون دين انجام              با نيروهاي غير ديني احتجاج كنيم،     

گرايـان   كـه سـنت     مطلبـي .ديني، منطق بيرون دينـي اسـت   هاي جنبش نوانديشي ايهپ يكي از شد و اصوالً مي

ز گويند كه چرا بـراي اثبـات ديـن ا           كنند و مي    ن توجه نكرده و به بازرگان و روشنفكران حمله مي          آ هرگز به 

اعتقادي به دين ندارنـد بايـد از           كه   اين خيلي طبيعي است كه براي مخاطبيني         درحاليكه. كنيد  علم استفاده مي  

 . منطق بيرون دين استفاده شود

ترديد تحـت تـاثير      توان گفت كه جريان نوانديشي ديني بي       اگر به سئوال شما باز گرديم مي         دمهقبا اين م  

ري هـ اهللا مط  القـاني و آيـت    طاهللا   اسـت و از ميـان روحـانيون، آيـت            يعتي بـوده  شر  بازرگان و علي     يها  ديدگاه

 دينـي آقايـان كـديور و     نفكرانوشـ ر طيـف قابـل تـوجهي از         ندر حال حاضـر بـي     . ثير را داشتند  أ ت نبيشتري

.  است   ثيرگذاران غير روحاني در اين حوزه     أاند و دكتر سروش جزء ت       ثيرها را گذاشته  أ ت نتري شبستري جدي 

ويـا داراي   گشبـستري     كالسيك بيشتر نزديك است امـا آقـاي         يها  كديور به ديدگاه     اي آقاي ه  ه ديدگاه چراگ

 . يني تكيه دارددمنطق برخورد اسالمي و كليدي است و به يك منطق فرا

ـ    ؟  دانيد كالسيك مي    االسالم كديور را يك نوانديش نزديك به ديدگاهاي        چرا حجت  -س ان شاين بخاطر تقليد اي

ار سـالهاي اخيـر ايـشان در        هاشـت    رسد كـه    نهاست؟ بنظر مي   آ ي و رابطه شاگرد و استادي بين      رتظناهللا م   آيت زا

 شبستري بيشتر است؟  حوزه نوانديشي ديني از آقاي

شبستري در اين است       شود، اما فرق ايشان و آقاي        ديني محسوب مي   شكديور يك نواندي      آقاي  قطعاً -ج

كـه     كديور بـه خـاطر بعـضي از مـسائلي         . بدااي مناست را بي   ه  از درون دين پاسخ   كوشد    كديور مي    قاي آ كه

يدا كننـد، درحاليكـه     پ وي به زندان باعث شد كه مردم با وي آشنايي            نمطرح كرده بود به زندان رفت و رفت       

بفرمائيد، كديور توجه   االت آقايقشما اگر به م  . اكنون مطرح است، مطرح نبود        ايشان اينگونه كه   ،پيش از آن  

هرحال جريان روشنفكري ديني در بيـان       اما به . را خواهيد يافت     شبستري   تفاوت بينش ايشان و بينش آقاي     

  . دهد  ميركند و آنها را مورد ارزيابي قرا  خود هم از درون و هم از بيرون دين به مسائل نگاه ميعمواض

شد و بـسياري   منتشر ۱۳۶۶ سال ، كه دردر جزوه تفصيلي و تحليلي نهضت آزادي در باره واليت فقيه

دالل پيرامون اين مبحـث توجـه       تاس   يوه ش از آثار مرحوم مهندس بازرگان و ساير متفكران در آن آمده، در           

هم احتجاج ديني، هم احتجاج مدني،    فقيهيترد والودر آن جزوه در م .  شود   و روش ديده مي    عهر دو منب    به

اي از ديدگاهي حقوقي مـورد بحـث قـرار             است مسئله  نوقات ممك اگاهي  . تاس   شده   هم احتجاج بيرون ديني   

  يكـي . اند   احتجاج كرده  دو اي  براي مثال آقاي منتظري در مورد رهبري آقاي خامنه        . از ديد قانوني     گيرد، گاه 

ه چـ اد  هركـدام از ايـن افـر         بايد ديد كه    خواهم بگويم در صحبت با نوانديشان ديني       مي. كالمي و يكي قانوني   

تـوان   را مـي     اهللا صانعي   آيت مثالً. توان آنها را نوانديش مذهبي ناميد يا خير        ديدگاهي دارند، از اين ديدگاه مي     

كالسـيك فقـه تجديـدنظرهاي اساسـي ارائـه            يها  از آن جهت كه در ديدگاه      يك نوانديش ديني محسوب كرد    

 . دهد مي
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ن موضـوع يـك      آ دربـاره  ا اين تجديدنظرها و صـحبت     است، آي   ه ميزان تجديدنظر شده   چ در زمينه فقه     -س

 بحث جدي در قم است؟

در بين مدرسين     جنبش تجديدنظر در باورهاي ديني و فقه سنتي در ميان روحانيون قم و بخصوص              -ج

هنوز چيزي بصورت مدون ارائـه نـشده، امـا ايـن مـسئله                 البته.  هاي جوان بسيار جدي و بارز است        و طلبه 

 هنـوز بـسياري مـسائل و       ننـام ديـن در ايـرا      ه  بعد از دو دهه حكومت روحانيون ب      . ستبطور جدي مطرح ا   

حتواي اقتصاد اسالمي ارائه نشده و نوسانات       مجواب مانده، هيچ جواب روشني درباره شكل و          يبمشكالت  

فـرو  ايـن انديـشه     ها و مدرسين جوان به  اري از طلبه  يحاال بس . شود   ديده مي  ضبسيار تندي در جهات متناق    

 روحـانيون اسـت و هنـوز        ست سال است كه حكومت در د      ۲۰ ؟چيست سهادن اين در  ناند كه فايده خوا     رفته

 ست؟چياقتصاد اسالمي    كه باالخرهندند بگويوانت نمي

. كـافي نيـست    داري اقتصاد سـرمايه    ستي است و نه   ياقتصاد سوسيال    نه   اينكه گفته شود اقتصاد اسالمي    

 دولتـي    دولت بـود و يـك اقتـصاد كـامالً          ستدر د ع   تمام وسايل توليد و توزي      موسوي، ندر زمان ميرحسي  

د، ملكـر رفسنجاني تعديل اقتصادي بر اساس بازار مطرح شد و هر دو تفكـر و ع   شميها  ولتددر . حاكم بود 

بنـابراين  . در حاليكه تفاوتهـاي اساسـي و كليـدي ميـان ايـن دو وجـود دارد                . گرديد   المي معرفي ساقتصاد ا 

ست؟ در حوزه علميه براي دانـشجويان جـوان ايـن مـسئله مطـرح               چياقتصاد اسالمي      وال باقي است، كه   سئ

والت سياسـي نيـز   قـ  در قلمـرو م   .ا نتوانسته به سئواالت ضروري جامعه ما جواب بدهـد         هاين درس   است كه 

برجـسته حـوزه     فقهـاي    زاست و هنـوز خيلـي ا          سال از انقالب ايران گذشته     ۲۳.  منوال است  نهمي    به عوض

  مفاهيم كليـدي حكومـت  ! هاي سياسي نداريم  حاكميت ملت و انتخابات و آزادي    مالكنند كه ما در اس      بحث مي 

 ديني و نه سياسـي، در حـوزه علميـه        گ شكل فرهن  رطلبي د  بنابراين جنبش اصالح  . است   هنوز مورد مناقشه  

" نقـد و نظـر  " در مجلـه  مثالً. كنند طرح مي را م    قم در حال رشد است و روحانيون در بين خود مسائل زيادي           

حائري يزدي،  . شود  االت و مباحث جالبي منتشر مي     قان، م هبوراي نگ چاپ ش " حكومت اسالمي " قم و يا     پاچ

اسـت بـه نـام مالكيـت      را مطرح كـرده   اي  و روحاني برجسته، نظريهف فيلسو ـ   حوزه علميه قمسپسر موس

 ن ميليون نفر مردم ايران مـالكي      ۶۰ ه مردم ايران تعلق دارد و هر يك از        هم  عنا كه كشور به   ماين     ي، به عمشا

 را به وكالـت انتخـاب و از طـرف خـود اداره               توانند نمايندگاني  ي مي ع مشا ناين مالكي .  ندستي ايران ه  عمشا

 مطلـب . اسـت    يت مطرح كـرده   وم وال ه را در برابر مف    مجلس توكال. ارندپنها بس آ ست را به د   ع وسي كاين مل   

هـم    از سوي بزرگان حوزه بـه وي پاسـخ داده شـد و حـائري              . است    شده چاپ" نقد و نظر  "ايشان در مجله    

 . جواب داد

شود اين مباحـث      مي كه مختص خواص است و در قم منتشر          مي خواهم بگويم كه در اين مجالت تئوري       

 . شود اي فقه ديده نميهود در قلمرو نگرشههنوز يك تحول اساسي و مش  البته. به طور جدي مطرح است

كنيد در اوضاع بسيار متحول امروز ايران مسئله روشنگري و يا نوانديشي مـذهبي و       شما فكر مي    واقعاً -س

كـه روي      والتي مهم و جدي اسـت؟ آنقـدر جـدي         قگوئيد هنوز خواص در آن شركت دارند م         كه شما مي     هائي بحث

  !  باشدتحوالت ديني ساير كشورهاي مسلمان هم تاثيرگذار

پيـشرفت و   . اسـت  بسيار مهم و جدي در ايران       نوانديشي ديني و روشنفكري ديني يك پديده زنده و         -ج

رهاي اسـالمي دوران    وشكـ ايـران و سـاير      . گـذارد   اسر جهان اسـالم تـاثير مـي       موفقيت آن در ايران بر سر     

در تمـامي ايـن     . گذراننـد  جابجايي يا تغيير و تحول تاريخي از يك جامعه سنتي به يك جامعـه مـدرن را مـي                  
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ايـن تعـارض و        كـه   مـاني تـا ز  . درنيته يك پديده و بحث جدي اسـت       كشورها تعارض يا تقابل ميان سنت و م       

بنـايي  يروالت ز قـ مدرنيته م .  نخواهند شد  سياقتصادي و سيا     وارد عصر توسعه   عتقابل حل نشود اين جوام    

 جامعه صحبت از مدرنيته بكنيد بـدون        يك در   دينتوا شما نمي . ي دارد، مثل عقالنيت و خردورزي     بسيار عميق 

.  عناصر اصـلي جامعـه مـدرن، تكثـر عقايـد و آرا اسـت               زيكي ا . گيري مناسبات  قبول نقش عقالنيت در شكل    

سر اسـت كـه مبـاني و        يـ هنگـامي م    اير كـشورهاي اسـالمي    سجابجايي تغيير و تحول بهداشتي در ايران يا         

تحقق اين  . يدا كند پام شود و شكل بومي يا ملي        غو باورهاي ملي اد    گ فرهن نوالت اساسي مدرنيته در مت    قم

 بـومي خـود اشـراف       گنيته را بشناسيم و هـم بـه مبـاني فرهنـ           رهم اصول مد     اين است كه     مهم مشروط به  

در اين صورت است كه ما خواهيم توانست با قدرت و با اتكا، به نفس عناصـر شـناخته شـده    . داشته باشيم 

ه  بـ  اًتاين رسالتي است كه عمـد     . ياده كنيم پ ملي، ايراني و اسالمي خودمان       گو در قالب فرهن   را گرفته     ربيغ

 يع معـضالت تـاريخي اجتمـا   نتري اين سنتز انجام گيرد، يكي از مهم     به محض اينكه  . ده روشنفكران است  هع

ي سـاير   الگـو و سرمـشق بـرا         ر اين مشكل در ايران حـل شـود طبيعـي اسـت كـه              اگ. دشو  كشور ما حل مي     

 . د شلمان خواهدمسكشورهاي 

ه چـ نيم قرن گذشته تـا       كنيد، در   كه شما از آن بعنوان روشنفكري ديني ياد مي           اين جنبش و چالش ديني     -س

 است؟  موفقيت بودهنميزان در ايران قري

شــامل  ي اســالمي،ليــروزي در انقــالب اســالمي ايــران را محــصول همكــاري دو جريــان اصــ پ مــا -ج

را به طور جـدي و         به عنوان مثال انقالب ايران موقعيت زنان ايراني       . دانيم ي و روحانيون مي   روشنفكران دين 

در دوران انقالب ميليونها زن ايراني جايگاه سنتي خود را كه درون خانه محصور          .  است   اصولي تغيير داده  

بعـد از انقـالب   . شدند اسيهمراه مردان خود به خيابانها آمدند و به شدت سي   كردند و به   كو محدود بود تر   

 قـم در زمـان انقـالب        عروحـانيون و مراجـ    . هايتـان برگرديـد     نها بگويد كه به خانه     آ  توانست به  هيچكس نمي 

يروزي انقالب بسياري از روحانيون مخـالف    پاز  غدر آ . توانستند با مشاركت سياسي زنان مخالفت كنند       نمي

هـم مـشاركت       آقاي خمينـي  . ين نظر خودشان را مطرح كنند     كردند ا   ت نمي أرجاما آنها    ي زنان بودند،  أحق ر 

  . دانست كه بدون زنان انقالب شكست خواهد خورد ديد و مي  ميزنان را الزم

 ه ميزان است؟چ سهم آقاي منتظري در اين جنبش روشنفكري -س

يـك روحـاني اسـت     وي. است با تمام معيارهاي حوزوي       آقاي منتظري يك شخصيت علمي برجسته      -ج

هم ايشان از تمامي       از لحاظ اعتبار سياسي   . المعارف است  هوي يك داير  " حكومت اسالمي "نج جلد كتاب    په  ك

ارزات ضـد   بـ ه م يندر زم مهمي   كارنامه   ايشان. تر است  تر و قديمي   ها مبارزه كردند قوي     كه در حوزه     آنهايي

هـا   همه نگـاه    بماند بعد از آقاي خميني  ايران ر فقيه د  يتالوود كه   بعي اگر قرار    بي طور ط  بهدادي دارد و    باست

است اما وي يك روشنفكر        هائي در قلمرو فقه     ه داراي نوآوري  رچري اگ منتظاهللا   البته، آيت . ايشان بود    متوجه

 . رود ه احياگر و يا مصلح دين به شمار ميكشود بل ديني محسوب نمي

ت نيه روحا ژدادگاه وي  گذشته به   يها   سال شان محبوس هستند چرا طي     ايشان در خانه     همه م اين غ علير -س

 اند؟ احضار نشده

 بـه   سـت بتواننـد د   تـر از آنـست كـه       كنوني ايران متفاوت    ارند و هم فضاي سياسي    دن را ن  آرات  ج هم   -ج

 . ي بزنندتچنين اقداما

 د؟ستن منتظر درگذشت ايشان ه-س
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اي ايـشان بيافتـد حاكميـت بـا          خداوند است، اما اگر در شرايط حاضر اتفاقي بر         ست مرگ و زندگي د    -ج

لد ايشان هستند و    قها ايراني مسلمان م    شما توجه داشته باشيد كه ميليون     . د ش روبرو خواهد    مشكالت جدي 

 و هـم وزن  گسـن  هـم  ورند كهاروي بي  لدين به روحانيونيق ندارد كه بعد از ايشان اين م   دهيچ تضميني وجو  

رفتارهـاي     تقليـد دينـي اسـت، هـم منتقـد جـدي       ع هم مرج  ،حاضرحال   ايشان در    اينكه   هژبوي! ايشان نيستند 

ام قـ  م رالوه بـ  عاين ترتيب، ايشان      به. اند  كه مردم از آنها روي برگردانده        حكومت و هم مغضوب روحانيوني    

سارت و   جـ  لد ديني ايشان هـم نيـستند امـا        قلدين و حتي مذهبيوني است كه م      قمذهبي مورد وثوق سياسي م    

 . ندنك  موجود حاكميت را قبول دارند و از آن تقليد هم ميعن در باره وض انتقادي ايشاشنيب

بينيد؟ آيا اين    ايران مي  حات در الابل جريان روشنفكري مذهبي و اص     قرا در م    ه جرياني چشما      بطور كلي  -س

 وط به مدرسه حقاني متمركز است؟بي نه چندان آشكار مرها  جريان فقط در تشكل

  محدود كـرد و همـه    التحصيالن مدرسه حقاني    ديني و اصالحات را نبايد به فارغ        تقابل با روشنفكري   -ج

هـا قـرار      اي سـنتي حـوزه    هـ در برابر روشنفكران ديني طيف وسيعي از فق       . نها هم در اين طيف قرار ندارند      آ

 برابـر   هم هستند كه در      اسالمي   داري تجاري و جمعيت موتلفه     ائي نظير سرمايه  ه  ساير اقشار و گروه   . دارند

شما بايد توجه داشته باشيد كه جريان تقابل با اصالحات، نوانديـشي، تحـول دينـي و             . اند هستادياصالحات ا 

بررسي عملكـرد بـسيار جـدي و        . اي دارند   راقي سهم برجسته  ن ع ابر روشنفكري مذهبي ايران معاودي    در بر 

 . و يك كار مستقل استنيازمند تحقيق   ايران بعد از انقالب اسالمي راقي درعمهم معاودين 

 ياران شـما، شـايعاتي     اي از   دهع بازگرديم به مسائل روز، موقعيت نهضت آزادي در ايران، زنداني بودن             -س

شـما در      هـاي   رايزنـي    كه پيرامون برخي     شايعاتي   دم بازگشت شما به كشور و حتي      عكه پيرامون بازگشت و يا        

ت زيرگوشـي دهـان     ز جريانات اخير آمريكا و افغانستان بصور      خارج از كشور مطرح است و در ايران هم، پس ا          

 سـت ايـن در  .  خواهم بصورت سئوال مطـرح كـنم       هاي داخل كشور را مي      من يكي از اين زمزمه    . شود  به دهان مي  

 لت آمريكا هستيد؟وامات دقاست كه شما مشغول مذاكره با م

تمـاس   آمريكـا در  ام رسـمي دولتـي  قـ من در هيچ شرايطي و در هيچيك از سفرهايم بـا هـيچ م   !  خير -ج

 آيـد و   از اقامـت در آمريكـا خوشـم نمـي    من اصـالً  . ائي ندارم ه    هم به چنين تماس      اي  القه ع نبوده و نيستم و   

ام  يشـك زپات  جـ ه فرزندانم اينجا هـستند و در حـال حاضـر بـراي معال             چمدم كه باز نگردم اگر    ارگز هم ني  ه

ايـران    اهللا به زودي بـه     ءراضي نيستم و انشا      سفر و اقامت اجباري   در هر صورت از اين      .  اينجا هستم  اجباراً

 . مراجعت خواهم كرد

شـما را تهديـد       خطـري  ايـران    آيا در صورت بازگشت بـه     . است   حكم بازداشت شما در تهران صادر شده       -س

يونديـد نگـران    پ ب هاي غيرعلني و به سـلولهاي انفـرادي         ع همفكران و يارانتان در زندان     مكند؟ از اينكه به ج      نمي

  ترسيد؟ رواني نمي  بح اعتراف زير فشارهاي شنيستيد؟ از

كننـد    كننـد و يـا مـرا تهديـد بـه دسـتگيري مـي                خش مـي  پكه شايعه مذاكرات من در آمريكا را           آنهايي -ج

 من خالص   ستاز د     هزينه نتري كنند كه با ارزان     فكر مي . نگردم ايران باز    سم و به  رهدفشان اينست كه من بت    

 . مداني خواهند شد و بعد هم خواهند گفت كه يزدي ترسيد و

كنـيم، در آن   را پس از بازگشت به كـشور بازداشـت      اگر فالني    اند كه   آنها پيش خودشان چنين انديشيده    

ه بازداشت شـوم  چهرحال من   به.   خواهد كردترداخپهزينه سياسي اين بازداشت را آقاي خاتمي        صورت

  . ايران باز خواهم گشت  بهو يا بازداشت نشوم 
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   دبيركل نهضت در مورد برگشت به ايران و محاكمه اعضاي نهضتعيهالاط

 
 هموطنان عزيز

عـضو نهـضت آزادي ايـران در روز     دادگاه انقالب اسالمي تهران در صـدد برگـزاري محاكمـة متهمـين     

 .باشد يكشنبه مي

ذيرد و رسما اعـالم كنـد       پدادگاه انقالب ب   كه رساند كه در صورتي     مي به اطالع مردم شريف و ستمديده     

و بـا    قـانون اساسـي      ۱۶۸فه بر طبـق اصـل       صبطور علني و با حضور هيأت من      كه رسيدگي به اتهامات     

زشكي و درماني خود را متوقف نموده و        پي  ها    گيرد اينجانب برنامة مراقبت     مي رعايت حق و عدالت صورت    

ر اختيـار مقامـات قـضايي بـراي حـضور در دادگـاه و دفـاع از                  گردم و خـود را د      بالفاصله به كشور برمي   

 .اساس قرار خواهم داد اتهامات بي

  

 الوكيل حسبنااهللا و نعم

 دكتر ابراهيم يزدي

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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 به صالحيت دادگاه »نهضت آزادي ايران«متن اعتراض وكالي مدافع اعضاء 

  غيرعلني بودن جلسه دادگاهانقالب براي رسيدگي به پرونده جاري و 

  

  هو الفتّاح العليم

  

   دادگاه انقالب اسالمي تهران۲۱رياست محترم شعبه 

  با سالم و احترام،

انـد، مـواردي     به دادگاه احضار شـده ۲۰/۸/۸۰هاي موكالن اينجانبان كه براي تاريخ       در خصوص پرونده  

ايق از پس پـرده ابهامـات بـرون افتـد و            رسد، تا حق    چند متبادر است كه به عرض رياست محترم دادگاه مي         

  : حق مطلب ادا گردد

  )الف 

قانون اساسي به عنوان قـانون         در حقوق اساسي، واضح و مبرهن است كه در سلسله مراتب قوانين،              ـ۱

اي   مادر، در جايگاه اساسي و موقعيت برترين قرار دارد و بر همه قوانين عادي اشراف كامل دارد، به گونـه                   

انين عادي، بسته به وجود قانون اساسي است و در واقع هم اعتبار كثرت بسته به وحـدت اسـت                    كه نفوذ قو  

  .و آن وحدت، قانون اساسي است

در صـالحيت مجلـس شـوراي       شرح و تفـسير قـوانين عـادي         «: دارد   قانون اساسي بيان مي    ۷۳ اصل   ـ۲

 . نيـست   ،كننـد    حـق، از قـوانين مـي        مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز           .»اسالمي است 

نيازي به تأكيد نيست كه قاضي حق تفسير قانون مادر، يعني قـانون اساسـي را دارد، امـا در هـر صـورت،                        

  . اجتهاد در مقابل نص باطل است

عهـده شـوراي نگهبـان اسـت كـه بـا              تفسير قانون اساسي به   «:  قانون اساسي آمده است    ۹۸ در اصل    ـ۳

اگر به علم لغت يا به وجدان رجوع شود، آسـان و راحـت فهميـده                 .»شود   انجام مي  تصويب سه چهارم آنان   

 واضـح و آشـكار      يعنـي اگـر عبـارت و نـصي        . است...  و   هاي ابهام، ايجاز    شود كه ِاعمال تفسير در محل       مي

صالحيت براي تشخيِص نياز يا عدم نيـاِز نـص            مرجع ذي  .باشد، اتكاء به تفسير، خالف اصول حقوقي است       

به تفسير، خود شخص نيست، بلكه ميزان نظريه اكثريت حقوقدانان است و هرگـاه عبـارت قـانوني، در نظـر         

آنان مبين و مبرهن باشد، نياز به تفسير اصوالً منتفي است و از سويي ما در خصوص مورد اخيـر، حكمـي       

 كـالم جـامع شـهيد       نداريم و از سوي ديگر مالك ما، معيار نوعي است نه شخصي و بجا اسـت               ) خالف آن (

االحكـام الـي العـرف حيـث          المرجـع فـي   «: كه فرمودند ] باب وصيت ،  جلد پنجم [در كتاب وزين لمعه     ) ره(ثاني

اء ر نظـري دارنـد، بـه آن اكتفـاء و اتكـ            اگ) معيار نوعي (يعني قاطبة حقوقدانان به عنوان عرف خاص        » النص

 . نيستخالصه اينكه در خصوص واضحات قانون، تفسير جايز. گردد مي

089



  

 قانونگذار ما يك مرجع عالي را تأسيس كرده است كه وظيفه اصلي و بسيار خطير آن، احقاق حقـوق                    ـ۴

:  قانون اساسي آمده اسـت     ۱۵۹در اصل   . عامه مردم و حل و فصل دعاوي و رسيدگي به تظلمات آنان است            

 تأكيـد   ۱۵۶اصـل   و بـر ايـن مطلـب بنـد يـك و دو              » ...مرجع رسمي تظلمات و شـكايات دادگـستري اسـت           «

باشـد و در قـانون        يعني صالحيت دادگستري در خصوص رسيدگي به شكايات، صالحيت عام مي          . نمايد  مي

فشارند كـه محـاكم عمـومي         اساسي اين به عنوان اصل عام آمده است و از طرفي حقوقدانان بر آن پاي مي               

هـاي عمـومي و انقـالب،          دادگـاه  دادگستري ما، صالحيت عام را دارند كه مؤيد آن، ماده يك قـانون تـشكيل              

  .توان به آن استناد نمود مي

 قانونگذار در تشريع قوانين بخصوص در جرائم ، جرم سياسي و مطبوعـاتي را مطـرح سـاخته و بـا                      ـ۵

بـا قاطعيـت بيـان      ) اصـل قـانوني بـودن جـرائم و مجازاتهـا          ( قانون اساسـي   ۱۶۸توجه به نص صريح اصل      

سـي و مطبوعـاتي علنـي اسـت و بـا حـضور هيـأت منـصفه در محـاكم                     رسيدگي بـه جـرائم سيا     «: نمايد  مي

يعني دو ويژگي خاص و ممتاز براي جـرائم سياسـي و مطبوعـاتي تعيـين و              »...گيرد دادگستري صورت مي  

  :كند كه عبارتست از تبيين مي

   فعليت داشتن حضور هيأت منصفه-۲     علني بودن جلسه دادگاه رسيدگي كننده-۱

 چـون متهمـين ايـن دو عنـوان جزائـي، در مقابـل حكومـت و نظـام قـانوني مـتهم                        .علّت هم روشن است   

براي جلوگيري از تـصور ذهنـي غلـط ناشـي از احتمـال              . شوند و از سويي حكومت صاحب قدرت است         مي

  .است سوءاستفاده و وارد شدن ظلم به افراد و ضايع شدن حقوق آنان، اين دو امتياز و تكليف وضع شده 

  )ب

 شويم كه جرم سياسي چيست؟ بـراي جلـوگيري از طـوالني             يان مقدمات، وارد اين مطلب مي     پس از ب  ـ  ۱

گيرد كه    وصف است براي جرم كه با نيت خيرخواهانه انجام مي         » سياسي«شود كه لفظ      شدن كالم، بيان مي   

وكلين، از درهر حال چون اتهام وارده بـه مـ  ... . گردد از جمله اقدام عليه امنيت و شامل مصاديق متعددي مي   

بايستي جلـسه رسـيدگي بـه آن بـصورت علنـي و بـا حـضور هيـأت                     مصاديق بارز جرم سياسي است، مي     

:  قانون اساسي به اين موضوع اشـاره شـده اسـت          ۱۶۸اما همانطور كه اعالم گرديد، در اصل        . منصفه باشد 

ق دارد و اين اطالق     اطال] محاكم دادگستري [و اين لفظ    » گيرد  در محاكم دادگستري صورت مي    ... رسيدگي  «

باشـد نـه دادگـاه        را بر معناي شايع آن بايد حمل كرد يعني منظور از محاكم دادگستري، دادگاه عمومي مـي                

  .انقالب و دادگاههاي اختصاصي ديگر

بايـستي اوالً بـصورت علنـي          قطع نظر از اين مورد، حتي اگر دادگاه انقالب خود را صـالح بدانـد، مـي                 ـ۲

چـون واضـح اسـت كـه اتهـام وارده از        .  موجبات حضور هيأت منـصفه را فـراهم نمايـد          رسيدگي كند، ثانياً  

 ۱۶۸ قانون اساسي بايد حكم قطعي و مسلم اصل          ۱۶۷مصاديق جرم سياسي است و قاضي به استناد اصل          

 .قانون اساسي را اجرا نمايد

هـاي    ب، منجزاً صـالحيت    قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقال      ۵گذشته از اين، به روايت صريح ماده        

است و در هيچ يك از بندهاي مزبور، ذكري از رسيدگي به جرايم سياسـي ديـده           دادگاه انقالب احصاء شده     

لذا از اين حيث نيز، دادگاه انقالب كه مرجع اختصاصي است، فاقد صالحيت ذاتي جهـت رسـيدگي      . شود  نمي

صـالحيتهاي عمـومي بايـد قائـل بـه تفـسير            هاي اختـصاصي، عليـرغم        گردد زيرا در صالحيت     محسوب مي 
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  .مضيق بود

 دادگاه انقالب صالحيت قانوني ندارد و قدر متيقن اينكه بايد            بنا به مراتب، براي رسيدگي به اين اتهامات،       

اين موضوع بر شأن و اعتبـار قـضايي محـاكم           . هيأت منصفه حضور داشته و جلسه مزبور نيز علني باشد         

  .المللي خواهد افزود  ي و بيندادگستري ما، در بعد ملّ

  با تجديد احترام

هاي   وكالي مدافع پرونده

 دادگاه ۲۱مطروحه در شعبه 

  انقالب اسالمي تهران
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نامه سرگشاده دكتر سحابي به رئيس قوه قضائيه در مورد دادگاه اعضاي 

  نهضت آزادي ايران

  

  بسمه تعالي

 
اهللا نعما يعظكم به ان اهللا        نالناس ان تحكموا بالعدل ا      و اذا حكمتم بين   

 )۵۸ -نساء ( كان سميعاً بصيرا

  اهللا شاهرودي حضرت آيت

  رياست قوه قضائيه

  احتراماً،

اكنون كه پس از گذشت ماهها از بازداشت اعضاء نهـضت آزادي ايـران و نگهـداري آنـان در سـلولهاي                   

بر مردود بودن اتهام      كشور مبني انفرادي، عليرغم اعتراض عمومي و همچنين اظهار صريح وزرات اطالعات           

ايـد، تـذكر نكـات ذيـل را وظيفـه انـساني و شـرعي خـويش                    آنان، اقدام به برگزاري دادگاه و محاكمه كـرده        

  :دانيم مي

و همچنـين بـه اسـتناد مـتن كيفرخواسـت كـه             )  آن ۱۶۸نظير اصل   (برطبق اصول مصرح قانون اساسي      

باشـد،    بـودن اتهـام مـي        گرديده و بهترين گواه سياسي     هايي از آن در نشريات و صدا و سيما منعكس           بخش

  .نمايد ناپذير مي ضرورت علني بودن دادگاه نهضت آزادي ايران و اعضاء آن اجتناب

الحفـظ    كـه برخـي متهمـين از زنـدان، تحـت            تشكيل دادگاه در بسته، بدون حضور هيئت منصفه درحـالي         

انـد، نـه تنهـا        رسي دقيق پرونده با وكيل خـود را نيافتـه         مأموران امنيتي به دادگاه آمده، امكان مشاوره و بر        

خالف قانون و موجب تضييع حق متهمين است، بلكه اعتبار و آبروي قوه قـضائيه را مخـدوش كـرده، آراء                     

  .هاي بيدار از درجه اعتبار ساقط خواهد ساخت صادره را نزد افكار عمومي و وجدان

ف كهولت اجازه نداد تا همـدوش سـاير همفكـرانم در ايـن              متأسفانه اينجانب در بستر بيماري بوده، ضع      

بر عـدل    سال پيش به نيت خير و اصالح و تقويت نظامي مبتني          ۴۰دادگاه حضور يافته محاكمه حزبي را كه        

  .و انصاف تأسيس كرديم، با تأسف شاهد باشم

د يقين وافـر داشـته،      كه قوه قضائيه نسبت به ادعاي خو        خواهم در صورتي      اكنون از جنابعالي مصراً مي    

داند و بـا اسـتناد مـدارك قطعـي      توجهي به مصالح ملي مي نهضت آزادي ايران را مرتكب كمترين خطا يا بي        

باكي از محاكمه علني افراد در پيشگاه ملت هشيار ايران ندارد، در چگونگي تشكيل دادگاه، نـسبت بـه علنـي                     

 جهـت دفـاع متهمـين و وكـالء محترمـشان      بودن محاكمات، حضور هيئت منصفه و اختصاص وقت مقتضي    
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دستور تجديدنظر صادر فرموده، شبهه برگزاري دادگاههاي فرمايـشي را از اذهـان بزدائيـد، كـه روزي در                   

  .پيشگاه ملت و سرانجام نيز در دادگاه عدل الهي همگي پاسخگوي جزئيات اعمال خويش خواهيم بود

  

 ان اهللا خبير بما تعملون

  سحابييداهللا
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  تعالي بسمه 

  يرانا نهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۶۷ :شماره

 ۱۶/۰۹/۱۳۸۰: تاريخ

  

  

  

  ه نهضت آزادي ايرانگاداد

 نامه سرگشاده به ملت ايران
  

  نيا دالحيوه ال فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه

خواهي قضاوت كن، امـا بـدان كـه تنهـا در ايـن دنيـا                 نطور كه مي  آ

 )۷۲سوره طه (. كني قضاوت مي

  

 زهموطنان عزي

 طالقـاني، مهنـدس بازرگـان و    اهللا آيتون چ به همت بزرگواراني هم۱۳۴۰ در سال    رانينهضت آزادي ا  

س پـ ن  آ، بنا بر فريضه الهي و وظيفه ملي و به قصد خدمت به ملت ايران تـشكيل گرديـد و از                      دكتر سحابي 

 و عـدالت اجتمـاعي فعاليـت    آزاديبـادي كـشور و تـأمين    آل و همواره در راه تحقق حاكميت ملت و اسـتقال    

  .ش كرده استب تالنقالا يروزيپداشته و در به ثمر رسانيدن مبارزات ملت و 

بخاطر  شت سر گذارده و بارها    پهاي فراواني را     و نشيب  هل سال گذشته فراز   چ ايران طي    آزادينهضت  

از جملـه در دوران اسـتبداد       . به تعهدات ملي و اسالمي در معرض فشار و سركوب قرار گرفته است              ايبنديپ

اي نظـامي محاكمـه شـده و بـه زنـدانهاي            هـ  ن در دادگـاه   آسلطنتي و نظـام ستمـشاهي، رهبـران و فعـالين            

 .المدت محكوم گشتند طويل

ن بازداشـت   آارها مورد هجوم و سركوب واقع شده و فعـالين           ب  آزاديب نيز نهضت    انقال  يروزيپبعد از   

هاي جسمي و روحي قرار گرفتند تا از مقاومت و مبـارزه بـراي تحقـق آرمانهـاي                   و تحت فشارها و شكنجه    

 . دست بردارند،به عهدي كه با خداي خود بسته بودند  و وفايباصيل انقال

يـدا كـرده و عناصـر       پطلبي ايـران بـيش از هـر زمـان عمـق و گـسترش                 ح در حالي كه جنبش اصال     كاين

. خوانـده شـده اسـت       ايران به دادگاه فـرا     آزادياند، نهضت    گر منزوي و رسوا شده     انحصارطلب و خشونت  

ه كه از بازداشـت فعـالين و رهبـران نهـضت آزادي و نيروهـاي ملـي و           بعد از هفت ما     دادگاه انقالب اسالمي  

بـان  آ ۲۰ مذهبي را از     ـ  هاي ملي    نفر از اعضاي نهضت آزادي و ساير شخصيت        ۴۵گذرد محاكمه     مذهبي مي 

بازداشـت    اخيراً نيـز تعـدادي    . ها هنوز هيچ خبري نيست       مذهبي ـ  ماه آغاز كرده است و از محاكمه ساير ملي        

  .اند شده

 قـانون اساسـي و      ۱۶۸ اصـل    ز آنجا كه به برگزاري علني اين محاكمه با حضور هيأت منصفه بر طبق             ا

دانـد موضـوع را بـا صـدور ايـن اعالميـه بـا                  اميدي نيست، اينجانب الزم مـي      )۱۳۶۰مصوب  ( قانون احزاب 

م نمايد هيچيـك    هموطنان عزيز، كه بعد از خداوند حكيم و مقتدر، مالك مملكت هستند در ميان بگذارد و اعال                

ه هست در رابطه و به خـاطر آزادي ملـت و   چاز اتهامات عليه نهضت آزادي شخصي و گروهي نبوده و هر  
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بر همين اساس اين مردم هـستند كـه بايـد بخواننـد، قـضاوت نماينـد و       . ها و انحرافات است    اصالح كجروي 

 .پيگيري و اقدام كنند

  

 موطنان عزيزه

خـدمت    از افراد شريف، برجسته و متدين اين كشور، كه سوابق فراواني در            اي  دانيد عده   همانطور كه مي  

 زندان نظامي سـپاه پاسـداران  بازداشت شده و در   دادگاه انقالب اسالميبه ايران و اسالم دارند، به حكم     

" مـوقتي "هـا     دارنـد ايـن بازداشـت       اگرچه مقامات قضايي اظهار مـي     . اند  هاي طوالني محبوس شده     براي مدت 

 اًگذرد و احكـام بازداشـت مرتبـ          بعضي از اين افراد مي     "موقت " ماه است كه از بازداشت     ۷ت، اما بيش از     اس

شود، بارها مورد اعتراض حقوقدانان  ادگاه انقالب، كه تخلف از قانون محسوب مي  د  عمل ناي. شود  تمديد مي 

شـمي  ها    آقـاي . رسـد   ي نمي ي به جا  نااما ظاهراً صداي اعتراض آن    . ندانيان قرار گرفته است   ز يها هدو خانوا 

هـاي موقـت فاقـد      اظهار داشته اسـت كـه بـسياري از بازداشـت       اً، رييس قوة قضاييه، نيز صريح     شاهرودي

، معـاون اول ريـيس قـوه قـضاييه، در     مرويهمچنين آقاي . )۱۹/۸/۸۰حيات نو (مبناي حقوقي و فقهي است    

ب مـسئوليت نمـوده و رفتارهـاي غيرقـانوني را بـه             هاي زنـدانيان از دسـتگاه قـضايي سـل           ديدار با خانواده  

 .، يعني سپاه پاسداران، منتسب كرده است"ضابطين قوه قضاييه"

آنهـا نيـز    ن تمام شده و محاكمـه فـردي  شا  هاست بازجويي برخي از بازداشت شدگان عليرغم اين كه ماه       

 نفـر   ۵ نفـر متهمـين،      ۴۵از  . انـد   هانفرادي در شرايط بسيار نامناسبي نگهداري شد        آغاز گرديده، در سلولهاي   

پرونـده  . انـد  ها بازداشت غيرقانوني، به قيد وثيقه آزاد شده          نفر بعد از تحمل ماه     ۲۷هنوز در زندان هستند و      

هـاي سـنگين و غيرمتناسـب بـا           برخي وثيقه   سه نفر ديگر هنوز تكميل و به دادگاه ارسال نشده است و براي            

 .شده استن تعيين انوع اتهامات و شخصيت آن

وكـالي   بان نتوانسته بودند بـا آ ۲۰ها، متهمين زنداني تا قبل از جلسة دادگاه در        به موجب اطالع خانواده   

 اند پرونده اتهامات را در فرصت كافي و وافـي  آنان نتوانسته  نه متهمين و نه وكالي    . خود ديدار داشته باشند   

كيفرخواسـت قرائـت شـده عليـه     . انـد   تهديـد شـده  برخي از وكال احضار و به بازداشـت         حتي. بررسي نمايند   

 كيفرخواسـت بـا كـسي سـخن     همتهمين منتشر نشده و دادگاه از وكال و متهمين تعهد گرفته است كه دربـار       

كسي نگفتـه كـه     "... اين در حالي است كه رييس دادگاه انقالب اعالم كرده است كه             . نگويند و مصاحبه نكنند   

آنها را منع  گويند و كسي   بينند، مي  آنچه از دادگاه مي     خواهد بگويند، يعني    ن مي آنها هرچه دلشا  . گوييد  چرا مي 

ها بگويند، به     دانند مسايلشان را به خبرگزاري      توانند در مقابل اين ادعانامه، اگر الزم مي         آنها مي . نكرده است 

  ) ۲۹/۸/۸۰حيات نو (" ما ارتباطي ندارد

العمـوم كـه      مـدعي  هنماينـد : "گويد   مصاحبه با مطبوعات مي    رييس دادگاه انقالب اسالمي در      طرف يكاز  

كند، حاال ادعايش بـه دادگـاه ايـن اسـت، يـا در دادگـاه ثابـت              اختيارات دادستان را دارد، ادعانامه صادر مي      

بـيش از آنچـه كـه قـبالً بـه           . شـود   شود و بعضي ثابت نمي      شود و يا بعضي ثابت مي       شود و يا ثابت نمي      مي

 امـا از طـرف      ۰)۲۹/۸/۸۰حيـات نـو     ("شد كه در حد اتهام است بيان نـشده         بيان مي   ي كلي ها صورت اطالعيه 

هاي وابسته به جريان راسـت حـاكم چـاپ و از صـدا و      اي از كيفرخواست در برخي از روزنامه      ديگر گزيده 

هـايي از كيفرخواسـت    روابط عمومي دادگاه انقالب نيز هـم چنـان بـا نقـل قـسمت             . سيما پخش گرديده است   
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انداختـه،     ايم محكوم دانسته و تبليغات وسيعي عليه نهـضت آزادي و متهمـان بـه راه               رمتهمين را به انواع ج    

. )۲۳/۸/۸۰حيـات نـو     (ن را جرم دانسته است      آنهضت آزادي ايران را غيرقانوني اعالم كرده و عضويت در           

تـا مرحلـة تـشكيل     (ي  تحقيقـات مقـدمات   " اسـت كـه       كيفرخواست است تصريح كرده    ه كه صادركنند  ندادستا

 محرمانه است، جنبة سري و محرمانه دارد و كسي غير از قاضي و مأمور تحقيق نبايـد از محتـواي               )دادگاه

يشين قوه قضاييه و عضو شـوراي نگهبـان،      پ، رييس   ديزشيخ محمد ي   آقاي   ).۳۰/۱/۸۰("پرونده مطلع شود  

محمدرضـا   آقـاي  )۱/۲/۸۰حيات نو ("ام  ديده  و اسناد را   كمن برخي مدار  : " گفتند كه  ۳۱/۱/۸۰ جمعه   زدر نما 

ايـسنا  ( متهمـين صـحبت كـرده اسـت      هو شوراي مركزي جمعيت مؤتلفه، نيز از محتويات پرونـد         ض، ع ترقي

ظهارنظر قطعي و نهايي در خصوص فردي كـه آيـا           ا: "اند   نوشته عليزاده مجلس آقاي     نامه به  رد. )۳۰/۱/۸۰

ذير اسـت،   پـ   ن امكان آمحاكمه و صدور رأي و قطعي شدن        ه مجرم هست يا خير، بعد از        شدتگيرسشخص د 

   ۰)۳/۱/۸۰ ("به پرونده  ي و تحقيق و بازجويي يا در حين رسيدگيرنه قبل از دستگي

 آمـده   هـاي وابـسته بـه جريـان خاصـي           در روزنامه كه    هاي خود     اما مقامات دادگاه انقالب در مصاحبه     

 .اند قي شدهل ت"مجرم"و آنها گفته مطالبي عليه بازداشت شدگان 

، "برانـدازي قـانوني   ": ن عبارتنـد از    آ ادي و اعـضاي   آزبه موجب آنچه منتشر شده است اتهامات نهضت         

عـضويت و فعاليـت در      "،  "ور از طريق اقدامات قانوني    شاد شكاف در ميان مسئوالن ك     ايج"،  "امنيت ملي   اقدام عليه "

تشويش "،  "هاي خارجي در تهران     س و گفتگو با ديپلمات    تما"،  "با برنامه معارضه با نظام      نهضت آزادي غيرقانوني  

سـست و نـابود     "،  ..."كشف اسـلحه و   "،  " فقيه هان در مورد واليت مطلق    رهاي نهضت آزادي اي     بيانيه"،  "افكار عمومي 

 ". نفري۹۰ هامضاي نام"و "  دين، قرآن و عاشوراهن بجواناكردن اعتقاد 

 :ستدر مورد اتهامات فوق نكات ذيل قابل توجه ا

از لحـاظ   هاي مطبوعاتي مسئوالن دادگاه انقالب هرچند بار سياسي دارند، اما هـم         ها و مصاحبه     بيانيه -ا

اهللا سيد ناصر  آيتبه عنوان نمونـه،  . ن خالف قانون استاناباشند وهم از نظر حقوقد حقوقي فاقد ارزش مي  

وقتـي دادگـاه    : "ده اسـت كـه    اي اسالمي، تصريح كـر    ، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شور       قوامي

در ايـن صـورت دادگـاه       . اند، يعني حكم خود را صادر كرده است         گويد افراد بازداشت شده برانداز بوده       مي

ندارد و اگر اظهـارنظر   دادگاه تا روز صدور حكم هيچ نوع حق اظهارنظري.... خواهد بزند  چه حرفي مياًبعد

." بـه پرونـده را نـدارد         خارج شود، ديگر صـالحيت رسـيدگي       طرفي طرفي خارج شده و وقتي از بي       كند از بي  

نظر آقاي مبشري در مورد اين كه اين افـراد برانـداز   : "كند  نظر رييس دادگاه انقالب را رد مي   اًسپس مستقيم 

يـشين قـوه    پدي، ريـيس    ز آقـاي شـيخ محمـد يـ        )۲۱/۱/۸۰ايـسنا   (" هستند هيچ وجهة شرعي يا قانوني ندارد      

طبق قانون قبل از تكميل پرونـده و تنظـيم كيفرخواسـت    : " نگهبان، نيز گفته است كه   ورايقضاييه و عضو ش   

 ك خالف قانوني و قضايي است و اين يكشود مسايل را براي عامه گفت و در صورت گفتن، اين خود ي              نمي

 .)۱/۲/۸۰حيات نو (" .جرم است

  .ستندات قانوني استها فاقد م ها و يا در بازجويي  اتهامات بر شمرده شده در مصاحبه-۲

 ۱۳/۲/۸۰اينجانـب در نامـة مـورخ        . به هيچ وجه مبناي حقوقي و شرعي ندارد         ات زنداني فاد به اعترا  ناست

 مجلس شوراي اسالمي، مآخذ غيرقابل قبول بـودن اعتـراف مـتهم در زنـدان را                 ۹۰سيون اصل   ميخود به ك  

 .ام برشمرده
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 : چنين مقرر كرده استنون اساسي قا۱۶۸اصل به جرايم سياسي را   چگونگي رسيدگي-۳

ي و مطبوعاتي علني است و با حـضور هيـأت منـصفه در محـاكم دادگـستري                 سرائم سيا جبه    رسيدگي" 

نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بـر اسـاس                . دگير  مي صورت

 ."كند المي معين ميسموازين ا

آزادي  بودن اتهامات نهـضت     ، اصرار دارد كه سياسي    نمي تهرا الب اس الق، رييس دادگاه ان   مبشريآقاي  

 :گويد ايران را انكار نمايد و مي

هنوز جرم سياسي در مجلـس بـه تـصويب    . بايد قبول كند كه موضوع پرونده سياسي است يا نه          قاضي"

ت منـصفه بايـد     هيـأ  باشـد،    اگـر جـرم سياسـي      اًقطع. نرسيده است كه بگويند جرم سياسي چه تعريفي دارد        

 .)۱۹/۸/۸۰فتاب يزد آ(" حضور داشته باشد

 :گويد يشين قوه قضاييه ميپاما رييس 

قوه قضاييه گروهي را به جرم سياسي، همان جرم سياسي تعريف شده و مصوب و قـانوني دسـتگير                   " 

 .)۱/۲/۸۰حيات نو (" كند مي

دادگـاه   امـا . ياسي استس تاگويند اتهام  و رييس كميسيون قضايي مجلس مي  ۹۰رييس كميسيون اصل    

به تخلفات احـزاب را   گيدوقتي قانون احزاب به صراحت رسي. انقالب نص صريح قانون را نديده گرفته است      

اسي مقرر داشته است ديگر     س قانون ا  ۱۶۸طبق اصل    به آنرا بر    دانسته و رسيدگي   از مصاديق جرم سياسي   

بايد تسليم قانون     قاضي. بودن اتهامات با قاضي است     تواند بگويد تشخيص سياسي     رييس دادگاه انقالب نمي   

 .باشد

اظهـار   ۳/۱/۸۰آقـاي عليـزاده در      . باشد و متن كامل كيفرخواست بايد منتشر گردد          محاكمه بايد علني   -۴

  :آقاي شيخ محمد يزدي نيز اظهار داشت. " علني استالًرسيدگي و محاكمه معمو: "داشتند كه

" بيننـد و مطلـب روشـن خواهـد شـد            كنندگان مي  لني خواهد بود و شركت     ع الًطبق قانون محاكمات اصو   "

 .)۱/۲/۸۰حيات نو (

بـازجويي دربـارة    بودن محاكمه گفته است كه متهمـان در جريـان    قاضي دادگاه در توجيه علت غيرعلني     

ت اند كه پخش آنها موجب توهين به مقامات بوده و يا مخـل امنيـ               برجستة كشور مطالبي گفته      هاي  شخصيت

اوالً در كيفرخواست مطالبي كه موهن افراد يا مخل امنيت          . وجه منطقي نيست   هيچه  اين استدالل ب  . ملي است 

ر دفـاع از     د تواند در محاكمه علني هـر كجـا مـتهم           ثانياً قاضي مي  .  نبايد وجود داشته باشد    اًباشد قاعدت   ملي

م نمايـد،   الگرديده و يا جلسه را غيرعلني اعـ       خود وارد مباحثي گرديد كه به نظر دادگاه نامربوط باشد مانع            

زيـزان  عها اجازة حضور در محاكمه  در حاليكه اين دادگاه از همان ابتدا غيرعلني اعالم شده و حتي خانواده  

هد، كـه   ش، مـ  نباشـد، از ميـان دستگيرشـدگا        ثالثاً كيفرخواست عليه نهضت آزادي ايران مـي       . خود را ندارند  

دي زاده سـايرين عـضو نهـضت آزادي نيـستند و همگـي از اعـضاي                 ها     ديها    ترشوند، به جز دك     محاكمه مي 

در حالي كه كيفرخواست تنظيم شـده عليـه نهـضت           . باشند  هيأت امناي كانون نشر حقايق اسالمي مشهد مي       

بنابراين همانطور كـه در سـه جلـسة اول دادگـاه، بـه هنگـام قرائـت                  . آزادي و اعضاي مورد اتهام آن است      

ور ض از متهمين سـاير متهمـين نيـز بايـد حـ         كاند، در جلسة محاكمه هر ي        همگي حضور داشته   كيفرخواست

 .داشته باشند
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 سياسي و تشكيالتي نهضت آزادي را از دفتر مركـزي و يـا              كمأمورين دادگاه انقالب كليه اسناد و مدار      

هـا و اسـناد و نـه در     نـه در ايـن پرونـده   . انـد  منازل رهبران و فعـالين آن مـصادره كـرده و بـا خـود بـرده             

بـه     جسمي، هيچ سند و مدركي عليه نهضت آزادي       اًعضبهاي طوالني، همراه با فشارهاي روحي و          بازجويي

چـرا كـه اگـر مقامـات        . باشـد    يكي از موانع برگزاري علنـي دادگـاه مـي          الًهمين امر احتما  .  است امدهدست ني 

د از برگزاري علني دادگاه تـرس و واهمـه داشـته             متقني در اختيار داشته باشند، نباي      كمسئول قضائي مدار  

 .باشند

بـه ايـن اتهامـات      اند كه رسـيدگي   اظهار داشته ۲۰/۸/۸۰وكالي محترم نهضت آزادي نيز طي نامة مورخ         

 علنـي و بـا حـضور هيـأت     هاب، در دادگاز قانون اح۱۷ قانون اساسي و مادة    ۱۶۸اصل  بر طبـق       بايستي

كند، ضروري ديده شـد توضـيحات ذيـل را            رائن همه حكايت از خالف آن مي      اما از آنجا كه ق    .  باشد منصفه

 .ع عموم برسانيمال از اتهامات وارده به اطكدرباره هري

  

  براندازي قانوني-۱

اي   واژه صرف نظر از اين كـه چنـين       . يكي از اتهامات نهضت آزادي ايران اقدام به براندازي قانوني است          

وري و پيگيـري اطالعـات امنيتـي و حركـات          آ  مـسئول جمـع    اًالعات كه قانونـ   معنا و مفهوم ندارد، وزارت اط     

   :ها گفت  منبع وزارت اطالعات در مورد دستگيريكي. براندازانه است، نظر دادگاه انقالب را رد كرده است

قـوه   .بر اساس اسنادي كه وزارت اطالعات در دسـت دارد دستگيرشـدگان اخيـر برانـداز نظـام نيـستند                   " 

به همـاهنگي و     قوه قضاييه خود را موظف    . عات خود به طور مستقل عمل كرده است       البراساس اط قضاييه  

 اطالعات قرار اختيار وزارت قوه قضاييه اسناد و اطالعات خود را در.... داند استعالم از وزارت اطالعات نمي

 .)۲۱/۱/۸۰يرنا ا("خانه از اسناد موجود در اين قوه اطالعي نداردنداده و اين وزارت

 :اند كه عات، نيز اظهار داشتهالآقاي يونسي، وزير اط

ر دولي هر دستگاهي كـه اطالعـي        . اگر دادگاه انقالب مداركي در اين خصوص دارد ما از آن اطالعي نداريم            "

ـ   د ....ن را در اختيار وزارت اطالعات بگذارد       آ   خصوص دارد بايد به طور قانوني      ناي گويـد   ب مـي الادگـاه انق

ايرنـا  ("  اطالعات نـداده اسـت  ت را به وزاركل بر براندازي اين افراد دارد ولي تا به حال اين مدار  مداركي دا 

۲۱/۱/۸۰(. 

آزادي  نهـضت : "اسخ به نمايندگان مجلس كـه     په است نظر وزارت اطالعات در       دب حاضر نش  الدادگاه انق 

العـات نهـاد قـانوني مـسئول امنيـت      در حاليكه وزارت اط   . ذيردپرا ب " انداز نيستند بر ي مذهب ـ  و نيروهاي ملي  

 .كشور است

خود را با    ها و مواضع سياسي     ي، برنامه ژ سال گذشته، اهداف، استرات    ۲۳نهضت آزادي ايران بارها طي      

آزادي يش كنگـرة نهـضت      پ، در نشست    ۱۳۶۳اينجانب در سال    . شفافيت و صراحت كامل اعالم نموده است      

بـا برانـدازي      داشـتم و توضـيح دادم كـه چـرا نهـضت آزادي     مشي را به تفصيل بيـان  ايران اساس اين خط   

بـراي اصـالحات       د و تنها راه منطقي فعاليت علني و قـانوني         ندا نرا به نفع ملت و مملكت نمي      آمخالف است و    

 .تدريجي است

هاي مطبوعاتي مقامات دادگاه و مقاالت جنجالي     كيفرخواست و يا در مصاحبه     ههاي منتشرشد   در قسمت 

مـشي   ، در تبيـين خـط     ۱۳۶۳، اينجانـب در سـال       چـون هاي وابسته به جريان راست آمده است كـه            روزنامه
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ها و عملكردهاي حاكميـت را قبـول نـداريم، بنـابراين در صـدد                 ام كه ما سياست     نهضت آزادي اظهار داشته   

 !باشيم س برانداز ميپاصالح يا تغيير آن هستيم، 

 و قـوانين موجـود، در   نون اساسيقاوب  چن كشور، در چهار    كوشش براي اصالح يا تغيير مسئوال      -اوالًً

در واقع اين مردم هستند كه در نهايـت حـق دارنـد گروهـي را از                 . شود  محسوب نمي " براندازي"هيچ منطقي   

شوند كـه   العمر انتخاب نمي حاكمان در جمهوري اسالمي مادام. برگزينند يا برنگزينند  انتخاباتي  رايآطريق  

نمايـد كـه مـسئوالن        بـروز مـي      فاجعه بزرگ براي هر نظامي هنگـامي      . دل تغيير نظام باشد   تغيير آنها معا  

العمر دانستن دوره زعامت و رياست خويش، حـضور و وجـود خـود را در قـدرت و مراكـز                      كشور با مادام  

. ماينـد تلقـي ن  " برانـدازي "را، معادل با نظام بدانند و هر نوع تغيير در تركيـب حاكميـت را                جگيري و ا   تصميم

ن از طريـق انتخابـات ادواري       آمـال   اعبا قبول اصل حاكميت ملت و نحـوة           قانون اساسي جمهوري اسالمي   

تحول نسبي يا كامـل حاكمـان    ، نمايندگان مجلس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري، تغيير ويرئيس جمهور

 مـذهبي در  ــ  روهاي ملـي بنابراين شركت نهضت آزادي ايران و ساير ني       . ذيرفته است پو مسئوالن كشور را     

ساالري نـه    طلب و معتقد به مردم     به كانديداي اصالح     تفاوتي و دادن رأي     بي كانتخابات و دعوت مردم به تر     

ه جـ باشد، بلكه موفقيت در آن موجب بالموضـوع شـدن برانـدازي و در نتي                نمي" براندازي قانوني نظام  "تنها  

 .گردد  ميانقالب اينهارمآنجات و نيرومندي جمهوري اسالمي و تحقق 

نيـاز بـه     ها و عملكردهاي حاكمان دو دهة گذشته بدون ايراد و اشكال بـوده اسـت و                  مگر سياست  -ثانياً

ها و عملكردها مخـالف و بـه آن منتقـد             تغيير و اصالح ندارد؟ آيا فقط نهضت آزادي است كه با اين سياست            

ها و    به سياست    اوان براي ناطق نوري، رأي منفي     راي سنگين مردم به خاتمي، عليرغم تبليغات فر       آاست؟ آيا   

د رهـا و عملكردهـاي حاكمـان دو دهـة گذشـته، در مـو                سياسـت يـا   آشود؟    عملكردهاي گذشته محسوب نمي   

، آنحاصـل    يـان بـي   پا بعد از فتح خرمشهر و سـپس         گزاير، ادامة جن  جبيانية ال    گروگانگيري و امضاي  

برخـي از    يل عظـيم مـا  هـاي  د اختالف طبقات و سوءاسـتفاده  كه منجر به تشدي هاي مخرب اقتصادي    سياست

ها و تخريب مباني آموزش علمي، يا مواضع و عملكردهـاي ضـد و                تعطيل دانشگاه مسئوالن شده است،    

، همه و همه درست و غيرقابل انتقاد هستند؟ اين تنها نهضت آزادي نيست               در سياست خارجي ايران    ضنقي

ي درون حاكميت، در مجلس و      ها     و جريان  ها     جناح ،لكرد حاكميت داشته است   كه ديدگاه انتقادي نسبت به عم     

شـايد گنـاه نابخـشودني نهـضت        . هاي ديگر نيز همين مواضع را دارند        ون از آن و احزاب و شخصيت      ريا بي 

ايدار انتقـاد   اپهاي اين بناي ن     يش از معترضين فعلي و از همان آغاز به كج نهادن خشت           پآزادي اين است كه     

 .ده استرك

 مهمترين عامل براندازي را ظلم و ستم خود حاكمان و سركوب مخالفين             )ع(حضرت علي موالي متقيان   

 :اند هناور مصر فرمودهپشمرده و به مالك اشتر به هنگام اعزام او براي ادارة كشور 

يف و  اي موجـب تـضع     هاي حكومت خويش را با ريختن خون حرام تقويت كني كه چنـين شـيوه                ايهپمبادا  "

 ."گردد سستي حكومت، بلكه زوال و انتقال آن مي

  

  امنيت ملي   اقدام عليه-۲

اما مسئولين دادگاه انقالب تاكنون هـيچ توضـيحي         . امنيت ملي است    اتهام ديگر نهضت آزادي اقدام عليه     
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 به صـفت    شدگان،  از بازداشت  كيست؟ نهضت آزادي ايران، يا هري     چ" منيت ملي ا"اند كه منظور آنها از        نداده

" امنيـت ملـي    قـدام عليـه  ا"انـد كـه مـصداق     اند يا چه سـخني گفتـه      شخصي يا گروهي، مرتكب چه عملي شده      

اسداري از انقـالب    پ"،  "نيت ملي ام"را مسئول   " شوراي عالي امنيت ملي   " قانون اساسي    ۱۷۶باشند؟ اصل     مي

مقابله با تهديـدهاي داخلـي و       "و  " منيتي ا ـ  اتخاذ تدابير كلي دفاعي   "،  "تماميت ارضي و حاكميت ملي    "،  "مياسال

را در  " منيـت ملـي   ا"انجـام وظـايف قـانوني خـود بايـد             شوراي امنيت ملي در راستاي    . دانسته است " خارجي

قـدام  ا"بـستي كـه در اثبـات اتهـام           خـروج از بـن     دادگـاه انقـالب بـراي     . وب قانون اساسي تعريف كند    چارچ

با استناد به مصوبات شوراي عالي امنيت ملي مشخص نمايد             ايستيباشد، ب   ه مي جبا آن موا  " امنيت ملي   عليه

امنيت     مذهبي مصداق اقدام عليه    ـ  هاي نهضت آزادي و يا ساير نيروهاي ملي         كه كدام يك از اقدامات يا بيانيه      

 .باشد ملي مي

طـي   ۱۳۸۰ ارديبهـشت مـاه   ۲۶از آنجا كه دادگاه انقالب در اين مورد توضيحي نداده است، اينجانـب در     

، رئيس و مسئول شوراي عـالي امنيـت ملـي و اجـراي              ۱۷۶اي خطاب به رئيس جمهوري، كه طبق اصل          نامه

يـت  نباشد، از ايشان و ساير اعضاي محترم شوراي امنيت ملي درخواست نمودم كه اوالً ام            مصوبات آن مي  

  قـدام عليـه   ا" عنـوان مـصاديق      ملي و قلمرو آن تعريف گردد، ثانياً از دادگاه خواسته شود اعمالي را كـه بـه                

دادگـاه انقـالب    .  اعـالم نماينـد    اً و علن  اًاند صريح   به اينجانب و ساير بازداشت شدگان نسبت داده       " منيت ملي ا

 يهـاي فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي نهـضت آزاد             تاكنون هيچ توضيحي نداده است كه كدام يك از فعاليت         

هاي متهمين، چه به صـفت شخـصي      چه مسلم است كليه فعاليت    ايران امنيت ملي را به خطر انداخته است؟ آن        

و چه به صورت گروهي، در نهضت آزادي يا ساير گروهها، بصورت علني و شـفاف بـوده و تحـت نظـر و                        

وزارت اطالعات كه مسئول اصلي و قانوني پيگيري و         . اي دايم مأمورين امنيتي صورت گرفته است      ه  مراقبت

  .ذيرفته استپازي است، نظر دادگاه انقالب را نبراند  هاي مقابله با فعاليت

  

 اد شكاف در بين مسئولينج القاي ناكارآمدي نظام، اي-۳

نظـام   به مردم القاء كنـد كـه ايـن         يق فعاليت قانوني  ركند از ط    نهضت آزادي ايران متهم است كه تالش مي       

 حيـات نـو   - دادگـاه انقـالب  روابـط عمـومي  (يي ندارد و در ميان مسئولين كشور اختالف ايجـاد نمايـد     آكار

۲۳/۸/۸۰(. 

سـاير   هاي متعدد وابسته به جناح راست، اتهاماتي از اين نوع به نهـضت آزادي و          قبل از آن نيز روزنامه    

 مدعي شد كـه ايـن نيروهـا         )۱۶/۱/۸۰(به عنوان نمونه روزنامة رسالت      . اند   مذهبي وارد كرده   ـ  نيروهاي ملي 

 همـين  اًانـد دقيقـ   ينهايي كه دستگير شـده ا"و اين كه " ردم به نظام استاعتماد كردن م بخش اول كارشان بي  "

: كند كه   لت نهضت آزادي را متهم مي     ا رس هنويسند." اند  براندازي دنبال كرده     ميز را براي  آ ي مسالمت ژاسترات

ه نظـام   اعتماد كردن مـردم نـسبت بـ        بي    براي .اعتمادي نسبت به نظام ايجاد كنيم      گويند بايد در مردم بي      مي"

اعتماد  اعتنا كنند و سپس نسبت به همة مسئوالن نظام بي          ابتدا مردم را نسبت به بعضي از مسئولين نظام بي         

 ."نمايند و در نهايت اين كه نظام ديني كاركرد ندارد كه بتواند كشور را اداره كند

 :داند توجه عموم را به نكات زير جلب نمايد نهضت آزادي ايران الزم مي

 مدي نظامآكار نا-۱/۳
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، و نيـز در كيفرخواسـت دادسـتان، حاكمـان و مـسئولين              آن رسالت و مـشابهين      ههاي روزنام  در تحليل 

 موضوع كامالً در حالي كه اينها دو    . اند  معادل با نظام متصور شده و دو مقولة نظام و حاكميت خلط گرديده            

ل ساختارهاي دروني و شـاكلة آن، جـدا   مدي نظام به دليآبحث ناكار. باشند مشخص و متمايز از يكديگر مي   

مقامات مـسئول  " ييآناكار"يا " را بودنآكار"بحث بر سر . باشد و مستقل از عملكردهاي مسئوالن مربوط مي    

دهــه عملكــرد حاكمــان و صــاحبان قــدرت در  موضــوع بررســي كارنامــة دو. در جمهــوري اســالمي اســت

 .لماسي خارجي استپشي و ديموزآهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،  زمينه

كـه   )ع(هـاي امـام علـي       بر اساس وظيفة امر به معـروف و نهـي از منكـر و توصـيه                نهضت آزادي ايران  

   قانون اساسي كـه    ۸اميران و واليان را حق آنها بر مردم دانسته، و همچنين بر طبق اصل                  نصيحت مردم به  

 سـال گذشـته،     ۲۰ا حـق مـردم قـرار داده، در طـي            امر به معروف و نهي از منكر مردم در رابطه با دولت ر            

حتـي  . ليكن نهـضت آزادي در ايـن انتقادهـا تنهـا نبـوده اسـت              . عملكردهاي مسئوالن را به نقد كشيده است      

يي آ ناكار .كنند  ترين افراد به مسئوالن كشور از عملكردهاي دو دهة گذشته به شدت انتقاد كرده و مي                نزديك

از صدر تا ذيـل نيروهـاي درون حاكميـت داد و        . بر آن توافق دارند      جملگي مقامات مسئول حقيقتي است كه    

اگر قرار باشد انتقاد نهضت آزادي از عملكرد        . شان از عملكردهاي ناموفق و زيانبار حاكميت بلند است        دفريا

از كيـست كـه     . انـد   ي اخير، بسياري مرتكب اين گناه شده      ها    شت كشور گناه باشد، در سال     ر د  و ت ريز امقام

، امـام   اهللا مـشكيني   آيـت ن راضي و خشنود باشد؟ بـه عنـوان نمونـه،            اعملكرد مقامات مسئول، جز خود آن     

 : مجلس خبرگان رهبري، گفته استس قم و رييهجمع

شـده    به بيماري فقر، تورم، بيكاري، فـساد و بيمـاري تبعيـضات نـاروا              مبتال. كشور ما امروز بيمار است    "

 )۲۲/۲/۸۰كيهان (." برد يي هستند كه كشور ما از آن رنج ميها  همه بيماريها  اين. است

بـه   در جريان انتخابات رياست جمهوري اخير، بسياري از كانديداهاي وابـسته بـه خـط راسـت، نـاگزير      

هـاي كـالن    خـواري و سوءاسـتفاده    فـساد و رانـت  هبـار  با بحث در    احمد توكلي از جمله،   . اند  اعترافاتي شده 

ديـدة شـوم   پخواري كه به يك  يروزي در انتخابات، قاطعانه با فساد و رانت      پدر صورت    ":گويد  ها مي   زادهاقآ

خـواري طـي     ون فـساد و رانـت     چمسائلي  : "گويد  او با صراحت مي   . "در كشور تبديل شده مقابله خواهد كرد      

  احمـد  ۰)۱۰/۳/۸۰ري اسـالمي    وجمهـ (" كـرده اسـت    حدود دو دهة اخير همواره اقتصاد كشور را تهديد مـي          

 .يش رفت كه تشكيل جمهوري جديدي را مطرح ساختپتوكلي تا آنجا 

: گويـد  مـي  ، مدير مسئول روزنامة رسالت و از سخنگويان جناح راست و محافظه كـاران،     مرتضي نبوي 

 .)۲/۹/۸۰ايسنا (" . در حال نهادينه شدن استهاي اجرايي فساد در دستگاه"

تـأثير    تحـت  اًبـا آن دارنـد و قطعـ         ند و نه نظر مـساعدي     ا  اينها هيچكدام نه با نهضت آزادي تماس داشته       

 .اند هاي نهضت آزادي نيز قرار نداشته تحليل

خـواري در    ديـدة شـوم رانـت     پهـا، فـساد نهادينـه شـده،           يا ذكر اين بيماري   آسؤال اساسي اين است كه      

 سـت بـراي  غوتيان جديـد كـه محـصول حاكميـت دو دهـة گذشـته ا           ا ط هگون چهاي حاكمه و رشد قار      دستگاه

هاشـمي    آقـاي بـه اعتـراف     (نهضت آزادي ايـران ممنـوع اسـت؟ چـه كـسي مـسئول ويرانـي قـوه قـضاييه                     

 :اند كه ، رييس دادگستري تهران اعتراف كردهعليزاده است؟ آقاي )شاهرودي

. دنبال دارند  نفر فاحشه۵۰ نفر،  ۱۰ تا   ۲۰دوهزار فاحشه هر كدامشان     . دوهزار فاحشه در تهران سرگردانند    "
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خب اينهـا را    . كنند گدايي مي  فروشند يا  هاي سرگردان يا گل مي      بچه نيست براي جمهوري اسالمي؟      گين نن ا

كننـد، در   شـان مـي   تكه كشند، تكه يشود بعد هم م نجام ميابرند انواع و اقسام خالف شرع    شب تا صبح مي   

" قدر فساد زياد شده اسـت     چيد  دان  شما نمي ...  نيست؟ گاين براي كشور جمهوري اسالمي نن     . اندازند  اه مي چ

 .)۲۵/۶/۸۰ايسنا (

كافي نيست  ها هاي مسئولين در اين زمينه   رسيد كه آيا شواهد و گفته     پكنندگان كيفرخواست بايد     از تنظيم 

 شود؟  از طرف نهضت آزادي گناهي نابخشودني محسوب ميآن نو آيا بيا

اصـالح   بگويند كه خودتان را گر گروهيآيا حاكميت دو دهة گذشته مسئول اين وضعيت اسفبار نيست؟ ا 

كنيد وگرنه مردم در انتخابات به شما رأي نخواهند داد، بايد آنها را بازداشت و محاكمه كرد؟ اگر مسئوالن                   

  سال از گذشت انقالب با اين همه فساد روبرو بود؟۲۳معة ما بعد از ا آيا ج،يي داشتندآكشور كار

 نان مسئولي تالش براي ايجاد اختالف در مي-۲/۳

كـسي   كمتـر . در كيفرخواست، نهضت آزادي متهم به ايجاد اختالف در ميان مسئولين نظام شـده اسـت               

بلكه   ت و مقام و جايگاه سياسي    پس كشور اختالفات نه تنها بر سر        هاست كه نداند در ميان مسئولين برجست      

 مـذهبي و يـا      ــ    نيروهـاي ملـي    اين اختالفات را نهضت آزادي و سـاير       . در مورد مسائل اساسي وجود دارد     

ي هـا     انقـالب ميـان جنـاح        اينها اختالفاتي است كه از همان ابتـداي       . اند  طلب به وجود نياورده    نيروهاي اصالح 

يـا نهــضت آزادي مـسبب اختالفـات و دعواهـاي آقــاي     آ. فعـال در انقـالب و حاكميـت وجــود داشـته اسـت     

 رهبر فقيد انقالب عليه ريـيس       هنان تهديد كنند  قت و سخ   و  نخست وزير با رييس جمهور     ميرحسين موسوي 

مـع روحـانيون    جم"يا نهضت آزادي موجب اختالف ميان روحانيـان و انـشعاب            آجمهور وقت بوده است؟     

 شده است؟" مبارز

  را نهضت آزادي ايجاد كرد؟اهللا آذري قمي آيتا قضية روزنامة رسالت و مرحوم آي

 از عاليترين مقامـات رسـمي دو نظـام جمهـوري اسـالمي              يا رييس جمهور، وزير كشور و وزير ارشاد       آ

  بخورد و ضاربين آزاد گردند؟كباعث شد كه وزير كشور در نماز جمعه كت  نيستند؟ آيا نهضت آزادي

ايتاليـا را   به   و جام شراب و عكس ديگري از سفر آقاي خاتميخاتمي آقاي ژچرا افرادي كه عكس مونتا   

ر مجلس شوراي اسالمي در رأس امور قـرار نـدارد كـه روزنامـة رسـمي      مگ منتشر كردند محاكمه نشدند؟

 نظام خوانده است؟ و آقـاي عليـزاده، ريـيس دادگـستري تهـران، دربـارة مجلـس                   گنن  مجلس را ماية   كيهان

 :گويد مي

 وارد  اًرسم مريكاآدر حقيقت   . متأسفانه برخي از نمايندگان و افراد گرگ هستند كه لباس ميش بر تن دارند             "

 ."يدان شده استم

 .دهد نمي امام جمعة اروميه نيز دربارة مجلس سخناني گفته است كه ادب و تقوي اجازة تكرار آن را

  و رفتن ايشان به قم نهضت آزادي است؟اهللا موسوي اردبيلي آيتآيا مسبب دلگيري 

مجلس  ري و عضو   امام جمعة اصفهان، نمايندة رهب     اهللا طاهري  آيت و مهر بر سر      گآيا افرادي كه با سن    

ي عمـدة   هـا     بودند؟ نهضت آزادي ايران با كدام يك از جناح           ري كوبيدند، اعضاي نهضت آزادي    ب ره نخبرگا

 بوده است كه بتواند ايجاد اختالف كند؟ سحاكميت در تما

. ايين حاكميت هيچكدام عضو نهضت آزادي نيـستند   پيا    الفات در سطوح باال   تهاي درگير در اين اخ     طرف

 درست كرده و موجب بازداشت وزير كشور        خاتمي روز يك بحران براي آقاي       ۹ كه هر    اصالحات دشمنان

102



  

با نهضت آزادي ايـران       ، شدند هيچ ارتباطي   يچكرباسدار سابق، آقاي    شهر، و يا    عبداهللا نوري سابق، آقاي   

 .اند نداشته

 خـاتمي  مورد دولت آقاي نامة نوروزي خود در      هژ در وي  ارگان جمعيت مؤتلفة اسالمي   " شما "ههفته نام 

 :چنين نوشته است

بيـشترين  " ،"تـرين و بـدون اسـتراتژي       برنامه  بي"،  "ترين دولت  جناحي" "،ضعيفترين رييس جمهور مملكت   "

بـه    اسـخگويي پكمترين  " ،"كمترين دولت قانونگرا  "،  "بيشترين دخالت در ساير قوا    "،  "حمايت از طرف بيگانگان   

، "هـا   هـا و التقـاطي      ابـالي بيشترين طرفداري از ال   "،  "ينين و انقالبيون  د مت بيشترين نارضايتي از طرف   "،  "مردم

 ...و" ها  به مطبوعات مستقل و طرفدار ارزش اعتناترين دولت يب"، "ميداعتناترين دولت به انتقادات مر بي"

 ريـيس  آيا جمعيت مؤتلفة اسالمي تحت تأثير القائات نهضت آزادي ايـن مواضـع تنـد و افراطـي را عليـه          

 كند؟ جمهور منتخب مردم تبليغ مي

بنـدي ميـان    آيا اين دعواهـا بـراي جلـب رضـايت خـدا و خـدمت بـه مـردم اسـت؟ آيـا شـكاف و جبهـه                      

مـدت آن بـراي نظـام و تـأثيرات سـوء آن در               ثار موهن كوتاه مـدت و دراز      آانتصابي و انتخابي و       نهادهاي

نة يك بحـران گـسترده كـشانيده اسـت بـه علـت              ستاآهان، كه كشور را به      جافكار عمومي مردم در ايران و       

 هاي نهضت آزادي ايران بوده است؟ يا مسبب آن انگيزة بقاي در قدرت است؟ فعاليت

 اعتماد كردن مردم نسبت به نظام  بي-۳/۳

نظام را  اعتمادي مردم نسبت به    هاي تحليلي خود، موجبات بي      نهضت آزادي ايران متهم است كه با بيانيه       

اساس ديگري اسـت كـه نـه بـا منطـق دينـي و حقـوقي و نـه بـا مبـاني                         اين نيز اتهام بي   . استورده  آفراهم  

 .شناختي سازگاري دارد جامعه

 انآنـ  ييآاعتمادي مردم به حاكمان مولود عملكردهاي نسنجيده و سرشار از تناقضات و فقـدان كـار                بي

مـدن،  آب قـدرت و روي كـار        نظر از چگونگي كس    از عوامل مشروعيت يك حكومت و دوام آن، صرف        . است

لـت  مراي  آحتي اگر دولتي از طريـق       . سايش و زندگي مردم است    آموفقيت در اراية خدمات مردمي و تأمين        

اسخ مثبـت   پهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي         يد و نتواند به انتظارات مردم در زمينه       آبر سر كار    

تند، س هـ ماعتمـادي مـرد   امات مسئول كشور نگران بـي اگر مق. دهد بدهد، حمايت مردمي خود را از دست مي     

ت تبليغـاتي، صـدا و سـيما، منـابر و مـساجد و             انـ اردازند كه تمـام امك    پبهتر است به بررسي كارنامة خود ب      

ردم مـ هاي محدود توانسته باشـد        طور ممكن است نهضت آزادي، با اعالميه      چها را در دست دارند،        روزنامه

 كند؟ ميچه كسي اين ادعا و اتهام را باور !! اد نمايداعتم را نسبت به حاكمان بي

قـانون   ، عضو مجلس خبرگان رهبري، عـضو شـوراي نظـارت بـر اجـراي              يسيراده ه ديزها    هاشم  آقاي

 :گويد  در مورد اين ادعا و اتهام مييه فقياساسي و نمايندة سابق ول

 تواننـد برانـدازي      اين معنا نيست كه مي     كنند به   بگويند يا فعاليت سياسي     ند نفري در جايي سخني    چگر  ا" 

عملكردهـا و  . اسـت  براندازي شود حكومت نيست، باد هوا و تار عنكبوت  اي  عده نحكومتي كه با سخ   . كنند  

خوردهاي نسنجيده درون يك حكومت و همچنين ايجاد نارضايتي و سلب اعتمـاد از مـردم                رها و ب    سياست

شيوة .... گذارد بيشتر تأثير مي  هاي سياسي اي لفظي و فعاليته در براندازي يك حكومت نسبت به اعتراض

 )۳/۴/۸۰نوروز (" .ن از هر عامل ديگري مؤثرتر استآبرخورد و عملكرد هر حكومتي در تحكيم يا براندازي 

عملكرد دسـتگاه قـضايي      .با نهضت آزادي ايران ندارد       هيچ ارتباط و يا نسبتي     شم زاده هريسي  ها     آقاي
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، معـاون وزارت    سعيد امامي اي، كه به دستور      هاي زنجيره  وش گذاشتن بر پروندة قتل    پرد سر كشور در مو  

بـه قـوه قـضاييه        اي جز كاهش اعتمـاد عمـومي       هجانجام گرديد، آيا نتي     اطالعات، با چنان قساوت و سنگدلي     

 داشته است؟

 باعـث افـزايش   آباد مخر و محاكمـات  حجاريانآيا محاكمات مهاجمين به كوي دانشگاه و ضاربين آقاي   

 اعتماد به اجراي عدالت در قوه قضاييه شده است؟

 ! ايشان نشد؟ ازباعث افزايش حمايت مردمي  اي هاي زنجيره آيا واكنش آقاي خاتمي نسبت به قتل

ن و  اآنـ  آيا حمله به كوي دانشگاه در تهران و تبريز و ضرب و شتم دانشجويان و از بـين بـردن لـوازم                     

موجب ازدياد محبوبيت حاكمان در ميان مردم و اعتبارشان شده است يا بـرعكس  ... اد وژن قتل عزت ابراهيم  

  گرديده است؟انمسبب رويگرداني مردم از آن

  

 بودن نهضت آزادي ايران  غيرقانوني-۴
  عضويت در نهضت آزادي-۱/۴

ير روابط عمومي دادگاه    هاي مطبوعاتي خود و همچنين در بيانية اخ         دادگاه انقالب در يكي از اولين بيانيه      

" جـرم "اعالم كرده و براساس آن عضويت و فعاليت در ايـن حـزب را               " غيرقانوني"انقالب، نهضت آزادي را     

اين در حالي است كه دادستان در كيفرخواست از دادگاه خواسته است كه نهـضت آزادي                . تلقي نموده است  

 كه نهـضت آزادي ايـران       تيفرخواست، خود معترف اس    ك هبه اين ترتيب تهيه كنند    . را غيرقانوني اعالم نمايد   

رييس سابق قوه قضاييه و رؤساي      . بر محكوميت و انحالل آن صادر نگردد، قانوني است           تا زماني كه رأي   

اند كه تا زماني كه        و قضايي مجلس و رييس دادگستري تهران به كرات اظهار داشته           ۹۰ي اصل   ها    كميسيون

ـ   آيت ،۱/۲/۸۰ ديزاهللا ي  آيت(به ثبوت نرسيده است       دادگاه رأي صادر نكند جرمي     ، ۲۱/۱/۸۰ راد رياصاهللا ان

 .)۳۰/۱/۸۰ قاي عليزادهآ، ۲۱/۱/۸۰ اهللا قوامي آيت

 :از جمله. ندين ايراد حقوقي اساسي داردچعالوه بر اين، موضع دادگاه انقالب 

 .ي را نداردبه تخلفات احزاب سياس  براي رسيدگي   دادگاه انقالب صالحيت قانوني-ا

بـر   خاطر عضويت در حزبي كه نهاد مسئول نظـارت        ه  توان كسي را ب     به فرض صالحيت دادگاه، نمي     -۲

 .داند و دادستان نيز به آن معترف است، مجرم دانست نرا قانوني ميآاحزاب 

احـزاب    قـانون  ۱۰ مـادة . به تخلفات احزاب سياسي را روشـن كـرده اسـت             قانون احزاب نحوه رسيدگي   

يكي از طرف دادسـتان كـل و ديگـري از طـرف شـوراي               (يوني را مركب از دو نماينده از قوه قضاييه          كميس

 و دو نماينده از طرف مجلس، و يك نفر از وزارت كـشور مقـرر كـرده اسـت تـا بـر عملكـرد                          )عالي قضايي 

كاب به آن از طرف  قانون احزاب اقداماتي را كه ارت۱۶ مادة. ها نظارت داشته باشند   ها و انجمن    احزاب، گروه 

 اختيـار داده اسـت      ۱۰ قانون احزاب به كميسيون مادة     ۱۷ مادة. شود برشمرده است    احزاب جرم شناخته مي   

باشد، در مرحله اول به آنها تذكر شفاهي يـا             مي ۱۶ هكه در صورت تخلف احزاب در اعمالي كه مصداق ماد         

 بـه دادگـاه ارسـال و    ك و مـدار سـناد راه اكتبي دهد و در صورت ادامة آن، پرونده تخلفات حزب را بـه همـ              

 بـه ايـن     ۱۰در واقع حضور دو نماينده از قوه قضاييه در كميسيون مـادة           . درخواست انحالل حزب را بنمايد    

 و ارجـاع پرونـده بـه دادگـاه          ها    ها و انجمن    مناسبت است كه اين كميسيون در اعالم جرم عليه احزاب، گروه          

104



  

 .داردت رسيدگي اختيارات دادستان را جه

به تخلفات احزاب بطـور علنـي و بـا حـضور هيـأت منـصفه                   و قانون احزاب رسيدگي    ۱۶۸بر طبق اصل    

 قانون احـزاب، قـوه قـضاييه را موظـف سـاخته اسـت كـه هيـأت                   ۱۸ در همين راستا، مادة   . مقرر شده است  

 .منصفه را حداكثر ظرف مدت يك ماه بعد از تصويب قانون تعيين و معرفي نمايد

تناقض و   ارچبودن نهضت آزادي، هم د      رتيب روشن است كه دادگاه انقالب در اعالم غيرقانوني        به اين ت  

 ۱۰در حالي كـه نماينـدة دادسـتان در كميـسيون مـادة            . شكار از قانون احزاب شده است     آهم مرتكب تخلف    

يون كميـس  بـر طبـق قـانون از طريـق          حضور دارد، معلوم نيست چرا اطالعات خود را عليـه نهـضت آزادي            

به قانون احزاب نيست؟ شايد مستندات نمايندة دادسـتان در            اعتنايي  پيگيري نكرده است؟ آيا اين بي      ۱۰مادة

برخي از مقامات     را قانع سازد؟ حتي اگر ادعاي      ۱۰ كميسيون نتوانسته است اكثريت اعضاي كميسيون مادة      

شود، بـاز هـم       ي دادگستري محسوب مي   ذيرفته شود كه دادگاه انقالب در اين مورد يك دادگاه عاد          پقضايي  

 .تواند بدون رعايت موازين مصرح در قانون اساسي و قانون احزاب اقدام نمايد دادگاه انقالب نمي

 دردارد كه عملي كه نشاندهندة مـصاديق يـاد شـده        با قاطعيت و صراحت اعالم مي      نهضت آزادي ايران  

كـه از تـصويب قـانون احـزاب           سـالي  ۲۰در طـول    .  مرتكـب نـشده اسـت      ، قانون احزاب تلقي گردد    ۱۶مادة  

انـد و تركيـب اعـضاي         دار وزارت كشور بـوده     با گرايشات سياسي متفاوت عهده       گذرد، وزيران متعددي    مي

 نيـا اقآ(اما در دورة وزارت هيچيك از اين وزيـران،  . اي داشته است  نيز تغييرات گسترده  ۱۰ه  كميسيون ماد 

 نهـضت آزادي ايـران اخطـار و تـذكر           )اهللا نـوري و موسـوي الري      اطق نوري، محتشمي، بشارتي، عبـد     ن

حتـي در دورانـي كـه اكثريـت اعـضاي      .  دريافت نكـرده اسـت  ۱۰شفاهي و يا كتبي از طرف كميسيون ماده      

دادند، هيچگاه نهـضت آزادي از طـرف كميـسيون            مي  را وابستگان به جناح راست تشكيل      ۱۰كميسيون مادة 

اگرچه برخي از اعضاي    . به دادگاه ارسال نشده است       ار نگرفته و پرونده اي    تاب و خطاب قر   ع مورد   ۱۰مادة

 وابسته به جناح راست در تحليالت سياسي خود عليه نهضت آزادي موضع داشـتند، امـا                 ۱۰كميسيون مادة 

براي خاموش كـردن      توان برخورد قانوني كرد و بايد از راههاي ديگري         دانستند كه با نهضت نمي      مي بخوبي

 .ن استفاده نمود آ صداي

  كسب مجوز و فعاليت قانوني-۲/۴

  نياز دارند؟۱۰آيا احزاب براي ادامة فعاليت قانوني خود به كسب مجوز از كميسيون مادة

دو ديدگاه و يا دو گرايش از همان سالهاي اول بعد از انقالب، هم درباره اصل فعاليت احزاب سياسـي و                

 .١ داشته و دارد هم ضرورت كسب مجوز يا پروانه، وجود

 و مـشروح     قـانون اساسـي    ۲۶اصـل    بـه هنگـام تـصويب        لس خبرگان جمبر مشروح مذاكرات      مروري

 به هنگام تصويب قـانون احـزاب حـاكي از آن اسـت كـه دو ديـدگاه كـامالً         مذاكرات مجلس شوراي اسالمي  

 .مشخص وجود داشته است

                                                      
رداخته پمسئله بطور اصولي هاي تحليلي خود به اين  بيانيه  هاي مختلف در طي نهضت آزادي ايران در فرصت - ۱

، ۱۶/۱/۱۳۷۴ مورخ ۱۴۹۳هاي شماره  ، بيانيه۱۳۷۱است به عنوان نمونه نگاه كنيد به بيانيه نهضت آزادي در مهرماه 

 نياز به مجوز اًيا فعاليت احزاب قانونآ( ۲۲/۱/۱۳۷۷ مورخ ۱۶۳۷ و باالخره شماره ۲۶/۵/۱۳۷۴ مورخ ۱۵۱۳شماره 

  .)دارد؟
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بحـث   اسالمي موافـق نبودنـد و بـه هنگـام      با فعاليت احزاب در جمهوري       صاحبان ديدگاه نخست اصوالً   

اين جريان اصرار   . قانون احزاب در مجلس كوشش داشتند فعاليت احزاب هرچه بيشتر محدود و مهار گردد             

جريان ديگر نه تنها بر ضرورت فعاليـت آزاد   . قانون احزاب، كسب مجوز گنجانده شود۶ داشت كه در مادة

 غيراسالمي نيز اصرار داشت و شرط مجوز براي فعاليت احـزاب            احزاب اسالمي، بلكه بر آزاد بودن احزاب      

 بـا اكثريـت قـاطع تـصويب شـد و عليـرغم              ۲۶در نهايت، در مجلس خبرگان اصل       . كرد درست تلقي مي  انا  ر

بـدون ذكـر شـرط         قانون احزاب با اكثريت بااليي     ۶ تالش و مانورهاي فراوان مخالفين احزاب سياسي، مادة       

انـدركاران و مـسئولين حاكميـت بـا اصـل            بنابراين اگرچه برخـي از دسـت      . يدهكسب مجوز به تصويب رس    

هستند و يكي از راههاي محدود ساختن فعاليت احزاب را كـسب مجـوز از كميـسيون                  آزادي احزاب مخالف  

 قضاوت  كنرا مال آتوان   ذيرفته است و نمي   پاسي و قانون احزاب، اين نظر را ن       سدانند، اما قانون ا      مي ۱۰مادة

 در مجلس شوراي اسـالمي،  ۱۳۶۰ماه  س از تصويب قانون فعاليت احزاب در تيرپهمين اساس    بر. ر داد قرا

ب مجوز از وزارت كشور براي راهپيمايي را نيز خـالف قـانون اساسـي دانـست و                  سشوراي نگهبان حتي ك   

 .تغيير داده شود" طالعا"به " مجوز"ه ژمصوبه را به مجلس برگرداند تا وا

احـزاب   يرامـون پاي   ، دادستان كل انقالب طـي اعالميـه       ۷/۶/۱۳۶۰نهايي قانون احزاب در     س از تصويب    پ

 .)۱۹/۶/۱۳۶۰(االصول آزاد اعالم كرد  سياسي فعاليت آنها را علي

اجـراي   اي تـصميم دولـت بـراي     طـي اعالميـه  )محتشميقـاي  آ( كشور وقت    ر وزي ۲۸/۸/۱۳۶۶ يخر تار د

آن دسـته از احـزاب      : "زمان معاون سياسي وزيـر اظهـار نمـود كـه          هم. قانون فعاليت احزاب را اعالم داشت     

اند فقط بايد مرامنامه و اساسنامه خود را بـا مقـررات جديـد                سياسي كه قبل از تصويب قانون تأسيس شده       

 ."تطبيق بدهند

عمـال   ا رائـي قـانون احـزاب، بـا       جنامـه ا   ئـين آنهضت آزادي ايران با مراجعه به وزارت كشور و دريافت           

اي از آن را بـه   نامة اجرايي جديد نسخه ئينآات الزم در اساسنامه و مرامنامة خود به منظور انطباق با      تغيير

وزير ( موسوي الري يان  ا آق ۱۰در آن زمان نمايندگان مجلس در كميسيون مادة       . ت كشور ارسال نمود   روزا

فرانسي در دانـشگاه    كن    طي )عضو شوراي شهر تهران در حال حاضر      ( اصغرزاده و مهندس    )كشور كنوني 

توانـد بـه      اسخ سوال دانشجويان درباره فعاليت نهضت آزادي، اعالم كردند كه نهضت آزادي مي            پتهران در   

 .فعاليت خود ادامه دهد

كيـب اعـضاي    رروانه از وزارت كـشور بـا تغييـرات در ت          پادامه پيگيري نهضت آزادي ايران براي كسب        

عضاي جديد كميسيون را وابستگان به جناح راسـت تـشكيل           ون اكثريت ا  چ.  مصادف شد  ۱۰كميسيون مادة 

اما نه تنها مانع فعاليت نهـضت آزادي        . روانه براي نهضت آزادي امتناع نمود     پدادند، كميسيون از صدور      مي

، نماينده وقـت قـوه قـضائيه در كميـسيون و رئـيس            يانچبادام   آقاي. نرا بالمانع دانستند  آنشدند، بلكه ادامه    

براي كسب    ندين بار اظهار داشته است كه وقتي نمايندگان نهضت آزادي         چهاي خود     مصاحبهسابق آن، در    

هـاي    دهـيم امـا شـما بـه فعاليـت          روانه به كميسيون مراجعه كردند به آنها گفتم كه ما به شـما مجـوز نمـي                پ

براي    هضت آزادي جمله ن  اين بيان جز اين معنايي ندارد كه احزاب سياسي از         . توانيد ادامه بدهيد   خودتان مي 

 به  ۱۰اگر جز اين بود، رئيس كميسيون مادة      . روانه از وزارت كشور ندارند    پادامه فعاليت خود نياز به كسب       

 از طريـق قـوه قـضائيه بـا آن           ۱۰داد و كميسيون مـادة     نهضت آزادي تذكر شفاهي و سپس اخطار كتبي مي        
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 .كرد  ميبرخورد

هـا در    انجمن هاي سياسي و    قانون احزاب به سازمان    ۱۳ه  دنهضت آزادي ايران با استفاده از حقي كه ما        

بـه عـدم      دادگـاه بـدوي   .  داده اسـت، بـه دادگـستري شـكايت كـرد           ۱۰شكايت از تصميمات كميـسيون مـادة      

ديـوان عـدالت    "صالحيت خود براي رسيدگي رأي داد و ديوان عـالي كـشور شـكايت نهـضت آزادي را بـه                     

آن هيچ نهاد قانوني، از جملـه       عالوه بر   . گز به اين شكايت رسيدگي نكرد     اما اين ديوان هر   . ارجاع داد " اداري

 ۲۶ اصـل بايـد دانـست بـر اسـاس         . رسمي مانع ادامه فعاليت نهضت آزادي نگرديد       ت كشور نيز بطور   روزا

زاد است و نياز به كسب      آاالصول   ، فعاليت احزاب علي   ۱۳۶۰قانون اساسي و قانون احزاب مصوب شهريور        

 .انه نداردروپمجوز يا 

 امام   بهب استناد به نامة منتس-۳/۴

آزادي  بـودن فعاليـت نهـضت       ادستان در درخواسـت اعـالم غيرقـانوني       دظاهراً يكي از مستندات نمايندة      

 . وزير كشور وقت استمحتشمي خطاب به آقاي به رهبر فقيد انقالبتسب ناي م ايران از طرف دادگاه، نامه

  .٢رداخته استپريات خود به تحليل حقوقي و فقهي اين مسئله  بارها در نشنهضت آزادي ايران

انـد   بـرده   اين نشريات بطور كامل در مجموعه اسنادي كه مأمورين دادگاه انقالب از دفتر نهـضت آزادي         

 . مفاد آنها مطلع شده باشنداز بايد آنها را خوانده و اًمقامات دادگاه قاعدت. وجود دارد

آقـاي   ، ابتـدا توسـط    رهبـر فقيـد انقـالب     ندين ماه بعداز درگذشت     چ،  ۱۳۶۸ماه  اين نامه اولين بار در دي     

اب چـ نـشريات سـپاه و كيهـان بـه           رس د سپ طي يك سخنراني در دانشگاه تهران توزيع گرديد و           محتشمي

رداخت و نشان داد كه انـشاء نامـه و مـتن            پ آناسخگويي  پنهضت آزادي ايران بالفاصله به تحليل و        . رسيد

در . باشـد    مـي  ۱۳۶۶تاريخ اين نامه بهمـن      . د نامه و حوادث زمان صدور آن ندار       هبا امضاء كنند    آن تناسبي 

 بحثـي از اجـراي قـانون    ن هنوز تهران در معرض حمالت موشكي عـراق قـرار داشـت و كمتـري           ۱۳۶۶بهمن  

ه ادعـا   كـ (امـام     ور بـه  شعالوه بر اين، نامة وزير كـ      . احزاب و به رسميت شناختن نهضت آزادي مطرح نبود        

 بايگـاني وزارت    رد.  هرگـز منتـشر نگرديـده اسـت        )اند  اسخ سئوال وي اين نامه را نوشته      پشود امام در      مي

 صـادر شـده بـود،    اً واقعـ ۱۳۶۶اگر نامه مـورد ادعـا در بهمـن    . اي وجود نداشته است    كشور نيز چنين نامه   

ت شـخص وزيـر كـشور و هـم          يان موجود باشد و در اينـصور      ابايستي در پرونده نهضت آزادي نزد آق        مي

 ادامه  ۱۳۶۸بودند و در سال        از آن مطلع مي    موسوي الري و اصغرزاده   يان  ا، آق ۱۰اعضاي كميسيون ماده    

   تعدادي از رهبران و اعـضاي ۱۳۶۷عالوه بر اين، در سال  .كردند فعاليت نهضت آزادي را بالمانع اعالم نمي 

 بازداشـت   غيان و خـسرو منـصوريان     امهندس صب يان مهندس توسلي،    اآق: برجستة نهضت آزادي ايران   

در . هاي مستمر و طوالني قرار گرفتنـد        هاي روحي و جسمي و بازجويي       هجشدند و ماهها تحت فشار و شكن      

اگـر نامـه در بهمـن       . براي يك بار هم به اين نامه استناد نشده است           ها از اين افراد، حتي      هيچيك از بازجويي  

بـود و در   ر ارسال شـده بـود، وزارت اطالعـات نيـز از آن بـا خبـر مـي        صادر و براي مسئولين كشو    ۱۳۶۶

 .گرديد بازجويي از اعضاي آزادي مطرح مي

خـود بـا      در وصـيتنامه   امـام .  اسـت  رهبر فقيد انقـالب   نكته مهم ديگر درباره اين نامه توجه به وصيت          

                                                      
مورخـه  " صبح "يان در روزنامة چبادام  به مصاحبه آقاي هاي نهضت آزاديسخاپ نگاه كنيد به عنوان نمونهبه   -۱

۲۵/۶/۷۴  
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االصـول تكـذيب     شـت علـي   اي منسوب بـه ايـشان بعـد از درگذ          اند كه انتشار هر نوشته      م كرده ال اع تصراح

تـاكنون هيچگـاه اصـل نامـه بـه       . ن بـه تـصديق كارشـناس برسـد         آ دد مگـر آن كـه خـط و امـضاي          گـر   يم

در سـال   . ن دربارة اين نامه صورت نگرفتـه اسـت         آ به مفهوم حقوقي     كارشناسان ارائه نشده و كارشناسي    

هـايي كـه       و روزنامه  محتشمياي   از آق  )بازرگان  مهندسشادروان  به دبير كلي    ( ايران   آزادي، نهضت   ۱۳۶۸

 قرار كارشناسـي    بازرگان   دادگاه به درخواست مهندس   . اب كرده بودند به دادگاه شكايت كرد      چه را   ماين نا 

 .يدا كردند، اما اصل نامه در اختيار دادگاه قرار داده نشدپدر روز موعود، كارشناسان حضور . صادر نمود

بـه   بـراي حملـه      اي خود مايه بگذارند، همواره اين نامـه را بهانـه         توانند از     مخالفين نهضت آزادي كه نمي    

 و يـا بـه گـواهي        مرحوم حاج احمدآقا  دادند و براي اثبات اصالت آن به سخنان فرزند امام،             مي نهضت قرار 

اما واضح است كه اين اسـتنادات بـا وجـود صـراحت وصـيتنامه               . كردند  مي  استناد مؤسسه نشر آثار امام   

 .و وجاهت شرعي و حقوقي نداردهيچكدام حجيت 

دبيـر اجرايـي    ( يانچبادام   ت آقاي به حمال   ي نهضت آزادي  ها    اسخپاب و انتشار    چ بعد از    ۱۳۷۵در سال   

ـ    در روزنامـه     )جمعيت مؤتلفه اسالمي    از نهـضت آزادي و دبيركـل آن بـه     آثـار امـام  شرصبح، مؤسسه ن

   دادگاه بدوي ترديد در اصالت نامـه منتـسب بـه           . كرده است  كدادگاه شكايت برد كه چرا در اصالت نامه ش        

.  دانـست و پرونـده اتهـامي را بـه دادگـاه انقـالب ارجـاع نمـود        برهبر فقيد انقال امام را از مقوله توهين به       

 تنها با حضور متهم، شاكي و وكيل        وي  لنعربه اتهامات دبيركل نهضت در يك دادگاه دربسته و غي            رسيدگي

 .انجام شد  اديصدرحاج سيدجونهضت آقاي 

 .اي كه در آن دادگاه ارايه داده شد سه نكتة اساسي مورد توجه قرار گرفته بود هدر اليحة دفاعي

 سوره بقـره و اجمـاع فقهـاي اماميـه هـر نـوع تغييـري در                  ۱۸۱ و   ۱۸۰ ههاي شريف   يهآنكه بر طبق    آاول  

 . متوفي ممنوع استهوصيتنام

 .گردد  توهين به ايشان تلقي نميامام  طلبي منسوب بهدوم اينكه ابراز ترديد و يا حتي تكذيب م

  بـا  )ص(رسـول خـدا    در مورد صحت و سقم احاديث منتسب به          ها     سال است كه مسلمان    ۱۴۰۰بيش از   

يـامبر  پبـه     اما هيچ كس تا كنون مدعي نشده است كـه تكـذيب اصـالت انتـساب حـديثي                 . كنند  هم احتجاج مي  

 !!گردد يامبر تلقي ميپتوهين به 

  را مؤسـسه نـشر آثـار امـام       ادگاه انقالب متأسفانه بر خـالف نـص وصـيتنامه و فرمـان الهـي، نظـر                  د

حكـم ايـن محكوميـت      . براي اثبات اصالت نامه دانست و اينجانب را به شش ماه زندان محكوم سـاخت                كافي

. بـودم   يانتخابـات رياسـت جمهـور       غ شد كه اينجانب كانديداي نهضت آزادي ايران براي        الدرست زماني اب  

 ور رئـيس جمهــ    شمي رفسنجاني ها    آقايبراي جلوگيري از تأثيرات سوء سياسي اين اقدام، در همين زمان            

 در مورد عدم اصالت نامه نيز مطالبي اظهار كردنـد كـه بـر عهـدة                 االسالم سيد حسن خميني    حجتوقت به   

در دادگـاه تجديـدنظر حكـم دادگـاه     .  اعـالم نماينـد    اًاند، صـريح    ت كتمان حقيقت نكنند و آنچه گفته      سايشان ا 

 لغو گرديد و موضوع اتهام از توهين به رهبر فقيد انقالب به اشاعة اكاذيب و محكوميـت از زنـدان بـه       يبدو

به استناد نامة مورد بحـث كـاهش          س، حمله به نهضت آزادي    پيدا كرد و از آن      پجريمه نقدي تغيير    ت  رداخپ

 .يافت

نـسبت   اگـر تهمـت و    .  با بقيه مـردم در برابـر قـانون يكـسان اسـت              اساسي رهبر  نسوم اينكه طبق قانو   
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نامه منتسب  .  رهبر انقالب نيز چنين حقي ندارند      اً ممنوع است، قطع   اً و قانون  اًنادرست دادن به اشخاص شرع    

ت سنگين به كساني است كه سالهاي فراواني از زندگي خود را وقف خدمت به ايـران و         اامام حاوي اتهام     به

ميـز و تهمـت و افتـرا بـه     آ هـاي تـوهين   هژ اصالت نامه اسـتفاده از وا  د در  داليل تردي  زيكي ا . اند  مودهاسالم ن 

اگر ايشان به منابع و اسـنادي     .  از رويه و شخصيت رهبر فقيد انقالب است        رباشد كه دو    اشخاص در آن مي   

ائي قـرار داده و دسـتور   توانستند در زمان حيات خود آنها را در اختيار مقامـات قـض             دسترسي داشتند، مي  

 .رسيدگي صادر نمايند

قـرار   ي اسـالمي را ابـزار سـركوب نهـضت آزادي          رباالخره كساني كه نامة منسوب به بنيانگذار جمهـو        

اند، آيا به ساير نظرات ايشان هم اعتقاد و اعتنا دارند؟ يا هر كجا كه منافعشان اقتضا كند به آنها استناد                داده

گيرند؟ بـه عنـوان مثـال، در اخـتالف ميـان وزارت               ديده مي انا  ضررشان باشد آنها ر   نمايند و هر كجا به       مي

 : داشتند كهركشور و شوراي نگهبان در انتخابات مجلس سوم، ايشان اظها

ملـت تعيـين     هـا را   نان اركـ  ي، ا  دارد اين ملت است كه حكومت را در دست       . كند  راي مردم حكومت مي   آاينجا  "

 بـه شـما چـه ربطـي         صالًا"...."ن ندارد ات براي هيچ يك از ما جايز نيست و امك         تخلف از حكم مل   . كرده است 

توانيم مردم را مهار كنيم و آنها    مي كجا  ما تا  رمگ. دارد؟ هرچه مردم گفتند و خواستند همان بايد عمل بشود         

ردنـد و از     ساله را جارو ك    ۲۵۰۰دار   آن حكومت ريشه   وقتي مردم . را در حصار تمايالت تنگمان محدود كنيم      

تي قادر به ادامـة     دهد كه چنانچه خواست مردم نباشد هيچ حكوم        مي  اين واقعيت نشان   اًميان بردند، طبيعت  

تان اين است كـه      ن مسير راه برويد ولو عقيده      آ ن مسيري كه ملت ما دارد روي       آ روي"...".حيات خود نيست  

 كـار چد اينطور بكند، بـه مـن و شـما    خواه ملت مي! خب باشد. كه ملت رفته خالف صالحش است      اين مسير 

 ."ملت راي داده و رايي كه داده متبع است. نجام دادادارد؟ خالف صالحش را خواهد 

بـوده   ي اول انقالب و به تناسب آن زمان گفته شـده و مهـم             ها     و مواضع مربوط به سال     ها    آيا اين حرف  

ه است؟  داند و ملت هيچكاره ش      ابي جبهه گشوده  انتخ   انتصابي در برابر نهادهاي     است كه حاال تمام نهادهاي    

 ؟)رويد به كجا مي( اين تذهبواشود؟  شما را چه مي

قـانون   به صالحيت داوطلبـان براسـاس       در جريان انتخابات مجلس ششم، وزارت كشور براي رسيدگي        

نهـا طبـق   آ  حزابـي كـه غيرقـانوني هـستند و اعـضاي     ا"انتخابات از وزارت اطالعات و قوه قضائيه در مورد     

بودن نهـضت     هيچيك از اين نهادها گزارشي دال بر غيرقانوني       . ، سؤال نمود  "باشند  ن فاقد صالحيت مي   وقان

 . ارسال نكردندروزارت كشوبه زادي آ

نجم و شـشم و انتخابـات شـوراها، اگرچـه صـالحيت برخـي از اعـضاي         پـ  مجلسم     ت انتخابا ندر جريا 

وراي نگهبان و هيأت نظارت رد شد، اما صالحيت برخي ديگـر    از طرف ش   نادي ايرا آزشناخته شده نهضت    

 . تصويب گرديد)ها با صراحت قيد كرده بودند رسشنامهپت آزادي، در هض نركه عضويت خود را د(

مجـوز   سوب به رهبر فقيد انقالب و نه به دليل عدم كسب نبا توضيحاتي كه داده شد، نه به استناد نامة م         

وني دانـست و نـه دادگـاه انقـالب، بـه موجـب قـانون                نادي را غيرقا  آزان نهضت   تو  مي ،۱۰از كميسيون مادة  

مسئول قانوني نظارت بر احزاب سياسـي       . ادي را دارد  آزبه اتهامات عليه نهضت        احزاب صالحيت رسيدگي  

وزارت كشور است كه وزير محترم آن و ساير مسئوالن و مقامات اين وزارتخانه با انعكاس واقعيت عينـي                   

 ". مجوز دريافت نكرده است، اما غيرقانوني هم نيستيادآزنهضت : "اند بارها اظهار داشته  نيو قانو

اتـب فـوق فاقـد وجاهـت     ربودن نهضت آزادي ايران، كه بنا به م  دادگاه انقالب عالوه بر اعالم غيرقانوني 
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كانون  و   )تهران( رگانباز  بنياد فرهنگي ،  )تهران( نمهندسمن اسالمي   جانقانوني است، گامي فراتر نهاده و       

حتـي كارمنـدان و     . مهـر نمـوده اسـت     و   ك را نيـز تعطيـل و دفـاتر آنهـا را ال            )مـشهد ( نشر حقايق اسالمي  

ن و كتـب و  مهندسـ انجمـن اسـالمي      و نوارهـاي هـا   بنياد بازرگان نيز بازداشت شدند و كتـاب    هاي  يستپتاي

در كيفرخواسـت عليـه بعـضي از متهمـين     . )۲۰/۱/۸۰سنا اي(يوتري افراد نيز ضبط گرديده است  پوسائل كام 

در حالي كه ايـن مؤسـسات هيچكـدام    .  از جملة اتهامات ذكر شده استها   عضويت و فعاليت در اين سازمان     

كـانون نـشر حقـايق اسـالمي        . وابسته به نهضت آزادي ايران نيستند و هيچگونه فعاليت سياسي هم ندارنـد            

ن شـادروان اسـتاد محمـدتقي شـريعتي تـشكيل گرديـد و در               وچـ يش توسط بزرگاني هـم      پ سال   ۶۰نزديك

معلوم نيست كه هيأت امناي اين كانون بـه         . بوده است    بزرگي   ي دراز گذشته مصدر خدمات فرهنگي     ها    سال

ون آقاي طـاهر    چيرمرد محترمي هم  پجمله   ن، از ابعضي از آن     ها عليرغم سن باالي     چه اتهامي دستگير و ماه    

 سال سابقة خدمات ارزندة فرهنگي، سياسـي و اجتمـاعي در زنـدان              ۶۰ سال سن و     ۸۰احمدزاده با بيش از     

 .اند بسر برده

يكـي از    در طي دوران سـركوب ستمـشاهي      . س شده است  ي تأس ۱۳۳۶ در سال    نمهندسمن اسالمي   جان

 .بوده است هاي فرهنگي مراكز اصلي فعاليت

ـ    توسط خـانوادة     اً عمدت بازرگان  بنياد فرهنگي  وري، تـدوين،   آ  بـراي جمـع    دس بازرگـان  شـادروان مهن

 آنتعطيـل  .  تشكيل گرديـده اسـت  بازرگان  مرحوم مهندسثار قلمي، صوتي و تصويري آويرايش و انتشار  

. باشد، مزيد بر نارضايتي مردم و بدنامي مسئولين خواهـد شـد             مؤسسات عالوه بر آن كه خالف قانون مي       

 بـه اينهـا نـه تنهـا بـر اسـاس قـوانين جـاري جـرم                   كعضويت و فعاليت در اين مؤسسات فرهنگي و يا كمـ          

  .باشد مي" عمل صالح" در شرايط كنوني نمونه و مصداق شود، بلكه وب نميسمح

 هاي خارجي لماتپ تماس و گفتگو با دي-۵

 .هاي خارجي است لماتپليه نهضت آزادي ايران، تماس و گفتگو با ديعيكي ديگر از اتهامات 

 چنـين ادعـايي كـامالً     !! كـرده اسـت   " كـشف "  را هـا     ت كه اسـناد ايـن تمـاس       دادگاه انقالب مدعي شده اس    

شده و دادگاه انقـالب بـا مراجعـه بـه              نگهداري مي  رانرشيو نهضت آزادي اي   آاين اسناد در    . اساس است  بي

داند مراتب را بـه شـرح زيـر بـه اطـالع                ايران الزم مي   ينهضت آزاد .  مطلع گرديده است   ها    آنها از اين تماس   

 .م برساندعمو

 هاي خارجي ماتپل دعوت از دي-۱/۵

بلكه نخست  ، كه نه فقط دبيركل نهضت آزادي،        گانرباز  شادروان مرحوم مهندس  به مناسبت درگذشت    

 در مجلـس اول نيـز بودنـد،    انقالب، نمايندة مـردم تهـران    وزير اولين دولت بعد از انقالب، عضو شوراي   

 يادبود درگذشت آن مرحوم دعوت بـه        رتهران براي امضاي دفت   هاي خارجي مقيم      لماتپنهضت آزادي از دي   

بزرگداشـت شـخص درگذشـته،      در تمام دنيا مرسوم است كه مسئولين كشورها، نه فقـط بـراي           . وردآعمل  

هاي خارجي مراتـب همـدردي        اتيپلمدهند تا د    مي هت احترام به خدمتگذاران نظام و كشور، ترتيبي       جبلكه از   

 . ابراز دارندخود را با امضاي دفتري

حـسينية  نجام دهد و براي اينكار با همكاري مـسئوالن          انهضت آزادي تصميم گرفت اين وظيفه را خود         

هـاي خـارجي مقـيم تهـران و           لماتپ، دفتر يادبودي در محل حسينيه قرار داده و مراتب را به اطالع دي             ارشاد
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ه بـا   جـ يـه، از طـرف وزارت امـور خار        س از انتشار اين اطالع    پ. همچنين وزارت امور خارجة كشور رسانيد     

مـادگي خـود را بـراي همكـاري     آنهضت آزادي تماس گرفتند و ضمن استقبال و تاييد اقدام نهـضت آزادي،            

هـاي خـارجي مـستقر در تهـران      براي سـفارتخانه  اي ه همچنين طي اطالعيه   جوزارت امور خار  . اعالم كردند 

زارت امـور   ودو نماينـده از طـرف ادارة كـل تـشريفات          . دزمان و محل دفتر يادبود را به اطالع آنهـا رسـاني           

يدا كـرده و صـميمانه بـا مـسئوالن نهـضت آزادي همكـاري               په در محل استقرار دفتر يادبود حضور        جخار

گفتند   مد مي آ مدند خوش آ  هايي كه براي امضاي دفتر مي       لماتپه به دي  جآنها از طرف وزارت امور خار     . كردند

 .كردند  ميادبود راهنمايي را به محل دفتر يانو آن

سـيايي،   آايي،پـ هاي خارجي مقـيم تهـران، شـامل سـفيران كـشورهاي ارو            لماتپبيش از يكصد نفر از دي     

ت ايـن   شـ رونو. فريقايي و استراليا و زالندنو با حضور خود و ابراز همدردي دفتر يادبود را امضا كردنـد                آ

 ٣ .نامه در بايگاني نهضت آزادي وجود دارد  دعوت

 هاي خارجي  حضور درسفارتخانه-۲/۵

رسابقه، با توجه به منافع و مصالح ملـي         پ اسالمي   ـ   ايران به عنوان يك حزب سياسي ملي       ينهضت آزاد 

هاي خـارجي در تهـران مراجعـه       براي ابراز همدردي و امضاي دفتر يادبود به سفارتخانه           در موارد خاصي  

، بـه   فلـسطين  سـفارت    ،خـانم گانـدي   نگـام درگذشـت     ، بـه ه   هند موارد عبارتند از سفارت      ناي. استكرده  

، گـوين   هرزه ـ  بوسني سفارت   ،بخش فلسطين   ياز فرماندهان برجستة سازمان آزاد     وجهادبامناسبت ترور   

در هر يك از اين مـوارد، عـالوه بـر    ...  وسوريه سفارت ،گناه آن سرزمين  كشتار مردم بي هبه مناست فاجع  

بـر همـدردي       هايي مبني   ي نهضت آزادي و امضاي دفتر يادبود، نامه        دبيركل و برخي ديگر از اعضا      رحضو

هـا در بايگـاني نهـضت آزادي وجـود            رونوشت اين نامـه   . شد  و تسليت به مسئولين سفارت تحويل داده مي       

 ٤ .دردا

 اييپ تماس و گفتگو با احزاب اسالمي و ارو-۳/۵

هـاي اسـالمي از        و شخـصيت    رهبـران احـزاب    رگـان زمرحـوم مهنـدس با     در هنگام درگذشـت      -۱/۳/۵

بـه اينجانـب مراتـب تـسليت و           هـايي    طي نامه  اكستان، تركيه و مالزي   پزاير،  جسودان، مصر، ال  كشورهاي  

ادي از ابـراز محبـت آنهـا تـشكر          آزاينجانب نيز بـه عنـوان دبيركـل نهـضت           . همدردي خود را ابراز داشتند    

  ٥ .شده است داري ميها در بايگاني نهضت آزادي نگه متن اين نامه. ام نموده

، رفـاه  حـزب ه دعـوت    بـ عالوه بر اين در يك نوبت، اينجانب به همراه دو تن از اعـضاي دفتـر سياسـي                   

فر كرديم و با مـسئوالن      س، نخست وزير تركيه بود، به تركيه        ين اربكان دال مجآقاي ن هنگامي كه دبيركل آن     

 . به بحث و گفتگو نشستيمحزب رفاه

تمـاس   هاي اسـالمي  رني، بـا احـزاب بـرادر در كـشو         آهاي قر   موزهآهارجوب  نهضت آزادي ايران، در چ    

در هـر يـك     . كرده است   و مورد ابتالي دنياي اسالم گفتگو مي       كيرامون مسائل مشتر  پداشته است و با آنها      

بـه موجـب بيانيـة روابـط عمـومي دادگـاه             .به اطالع عموم رسيده است       هايي  بيانيه   از اين موارد، مراتب طي    

                                                      
  .كه اكنون در اختيار دادگاه انقالب است -۱

  .كه اكنون در اختيار دادگاه انقالب است -۱

  .كه اكنون در اختيار دادگاه انقالب است -۱
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غيرقـانوني در بازگـشت از يكـي از سـفرهاي           ك   اين گروهـ   هسركرد"مده است كه    آب، در كيفرخواست    انقال

ن غيرايراني طرفدار نظـام در خـارج از   انابايد تالش كرد با مسلم : گويد  خود، در جمع مسئوالن تشكيالت مي     

شنا نمود و ذهن    آام  كشور تماس برقرار كرد و ذهن آنها را نسبت به رفتار و اعمال رهبران و متصديان نظ                

تغيير ذهنيـت  . اساس و غيرمستند است   اين اتهام بي  ." دار كرد  طرفداران را نسبت به جمهوري اسالمي مسئله      

هاي ضـد و نقـيض    گيري  رفتارهاي نادرست و موضعههان نتيج جايراني در     فعال غير  اننابسياري از مسلم  

 .مقامات و متصديان است

خـود بـه    ، نيز در سفرهاي  زهاي آلمان و حزب سوسياليست فرانسه     حزب سب ايي،  پ احزاب ارو  -۲/۳/۵

ايـن ديـدارها بـه نهـضت آزادي       . انـد   ايران با مسئوالن نهضت آزادي ايران ديدار داشته و به گفتگو نشـسته            

انـد كـه از جملـه ديـدار         ها با ساير احزاب نيز ديدار كرده         محدود و منحصر نبوده است، بلكه اين هيأت        نرايا

 .باشد مي" جبهة مشاركت"اليست فرانسه با يس سوبحز

صـدور   بـا    نهاني نبـوده و در هـر مـورد نهـضت آزادي           پيدارها هيچ كدام مخفي و      دنكتة ديگر اينكه اين     

 . ملت ايران رسانيده استعاطالعيه مراتب را به اطال

وقـت   س و رئـي   )اينجانـب ( در دو نوبـت از دبيركـل نهـضت آزادي            ني آلمـا  هاحزب سبز عالوه بر اين،    

از جملـه در اسـفند      . ورده اسـت  آدفترسياسي، براي سفر به آلمان و شركت در كنفـرانس دعـوت بـه عمـل                 

لمان، آبا حضور نمايندگان احزاب بزرگ          و اينجانب براي شركت در ميزگردي       توسلي مهندس، آقاي   ۱۳۷۷

بـرلين سـفر كـرديم، آقـاي        شـد بـه       ها برگزار مـي     لمانيآبا حضور جمع كثيري از ايرانيان و           كه بطور علني  

ينـدة ايـن    آلمان توضيحاتي دادنـد و اينجانـب منظـر          آ روابط گذشته و حال ايران و        ه دربار  توسلي مهندس

 ٦.متن كامل هر دو سخنراني در بايگاني نهضت آزادي موجود است. روابط را مورد بحث قرار دادم

 ه در ضـمن اطالعيـ   ٧.گـردد   ر مـي   مـتن منتـش    وبا توجه به محاكمة سران و اعضاي نهضت آزادي، هر د          

هـا در همـان زمـان بـراي اطـالع عمـوم        اي از سـخنراني    عمومي نهضت آزادي دربارة اين سفرها و خالصه       

 .منتشر گرديده است

  ديدار با نمايندة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد-۴/۵

بـه   افقـت دولـت ايـران   نـد نوبـت، بـا مو     چة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، كـه در           ژنمايندة وي 

جمهوري اسالمي سفر كرده بود، با مسئوالن نهضت آزادي ايران از جمله اينجانـب ديـدار و گفتگـو نمـوده                     

نهـضت  . كردند، بوده است اين ديدارها با اطالع مأمورين دولت ايران كه نمايندة اعزامي را همراهي مي        . است

 .به اطالع عموم رسانيده استاي مراتب را  بيانيه  آزادي ايران در هر مورد، طي

 هاي خارجي  شركت در كنفرانس-۵/۵ 

ذيرفتـه  پهاي خارجي را  نهضت آزادي ايران، دعوت براي شركت و ايراد سخنراني در برخي از كنفرانس       

لمـان  آبـه     توسـلي مهندس به اتفاق آقـاي    بازرگان   شادروان مرحوم مهندس  از آن جمله است، سفر      . است

دكتـر  شناسـي ايـشان، كـه بـه همـت و ابتكـار مرحـوم         يرامون تحقيقـات قـرآن  پنسي  براي شركت در كنفرا   

يرامــون مــسائل پ شــركت و ســخنراني اينجانــب در كنفرانــسي . برگــزار شــددانــشگاه كلــن در فالطــوري

                                                      
  .كه اكنون در اختيار دادگاه انقالب است -۱

  .عالقمندان به تارنماي نهضت آزادي رجوع نمايند -۲
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مركـز   سـخنراني اينجانـب در       ،)بنيـاد برتلـزمن   (لمـان    آ خاورميانه بـه دعـوت يكـي از بنيادهـاي فرهنگـي           

شوراي اسالمي  كه به ابتكار ،هان اسالمجاقتصاد  شركت در كنفرانس  ،المه در استكهلم  پف  للي اوال الم  نبي

شـوراي  سـخنراني در  "" هان اسالمجنفت در " برگزار شده بود و سخنراني تحت عنوان  استانبول در اپورا

شـوراي سياسـت    ، سـخنراني در     انـستيتوي مطالعـات خاورميانـه     ، سخنراني در     آمريكا جيروابط خار 

، سـخنراني در    كميسيون حقوق بشر تركيـه    ، سخنراني دربارة حقوق بشر در تركيه، به دعوت          انهيمخاور

اســالم و (كلمبيــا  و )انقــالب اســالمي ايــران در كــشورهاي اســالمي  يآمــدهايپ( هــاروارد  يهــا گاهشدانــ

ناسـبت بيـست    مريكا بـه م   آ در بارة مسائل ايران و        اوهايو، ايداهو و كلرادو    يها  گاهشداندر   ، )دموكراسي

. مريكـا آيرامون روابط ايران و پ و ايراد سخنراني   قبرسركت در كنفرانس    ش ،وگانگيريرد گ رودومين سالگ 

. هاي سياسي درون حاكميت نيـز حـضور داشـتند            تعدادي از روزنامه نگاران و شخصيت      ردر كنفرانس اخي  

 ٨.شده است  ميها در بايگاني نهضت آزادي نگهداري نرانيسخرونوشتي از متن تمام اين 

تواننـد   مـي  ها در تارنماي نهـضت آزادي وجـود دارد و عالقمنـدان          عالوه بر اين متن كامل اين سخنراني      

ها با چه دقت و حرارتي منافع و مصالح ملـي ايـران مطـرح و از      مراجعه و خود دريابند كه در اين سخنراني       

 .آنها دفاع شده است

  ديدار با سفراي خارجي مقيم تهران-۶/۵

، ديدار با سفراي اين كـشورها در        ندا و هلند  ااستراليا، آلمان، ك  به دنبال در خواست سفراي كشورهاي       

درس و شـماره تلفـن محـل و         آدر هـر مـورد، تـاريخ، سـاعت،          . منزل مسكوني اينجانب صورت گرفته است     

 در تهران   هجمديركل تشريفات وزارت امور خار    به      ديدار به طور كتبي    هكنند مشخصات سفارت درخواست  

 .شده است تا اگر نظر خاصي دارند، اطالع دهند اطالع داده مي

. انـد   داشته در هر يك از اين ديدارها، عالوه بر دبيركل، يك يا دو نفر از اعضاي دفتر سياسي نيز شركت                  

يك نفر از اعضاي نهضت آزادي كه به زبان انگليسي تسلط داشـت نيـز بـراي تهيـة يادداشـت از مـذاكرات                        

نهـضت آزادي    ها، مشروح مذاكرات تدوين و در بايگـاني         بر اساس اين يادداشت   . كرده است   مي يداپ حضور

هـا را نيـز بـا         در بازرسي از دفتر نهضت آزادي، مأمورين دادگاه انقالب اين پرونده          . شده است   نگهداري مي 

 .اند خود برده

بـه    آزادي  آنهـا در بايگـاني نهـضت   ه و تهية گزارش از اين مذاكرات و حفظ    جاطالع به وزارت امور خار    

در غيـر اينـصورت نـه بـه      ٩.نهـاني نبـوده اسـت     پاين ديدارها و گفتگوها مخفـي و         كه دهد وضوح نشان مي  

شد و در بايگاني اسناد در دفتـر   يي تهيه ميها  شد و نه چنين گزارش      اطالع داده مي   اًه كتب جوزارت امور خار  

 .گرديد نهضت آزادي نگهداري مي

داف نهضت آزادي رخواست ادعا شده است كه بنا به اعترافات يكي از اعضاي شوراي مركزي، اهدر كيف

 ربيگانگان و همچنين حصول اهداف نهضت آزادي در زمينة تغييـ            شتيبانيپجلب حمايت و    "،ها  در اين مالقات  

 .بوده است" حاكميت و استقرار حكومت غيرديني در ايران

نهـم بخـصوص   آ حقوق اساسي در جهان امروز، اعترافات متهم در زنـدان،    ا به مباني فقه شيعه و     ناوالً ب 

                                                      
  .كه اكنون در اختيار دادگاه انقالب است -۱

  .ها در تارنماي نهضت آزادي در دسترس است  اي از اين نامه نهنمو -۱
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مـشروح منـابع و     . تحت فشارهاي جسمي و روحي، بهيچوجه معتبر نيست و ارزش قضايي و حقوقي ندارد             

 مـورخ   ۹۰ اعتراف مـتهم زنـداني در نامـة سرگـشادة اينجانـب بـه كميـسيون اصـل                    رياباعت بي   مآخذ فقهي 

 .تمده اسآ ۱۳/۲/۱۳۸۰

كترين سـخن يـا موضـعي در ايـن          چثانياً در مذاكرات چنين مطالبي هرگز عنـوان نـشده اسـت و يـا كـو                

. باشد، وجود ندارد     حرمت اشخاص و مسئوالن كشور يا منافي منافع و مصالح ملي           كگفتگوها كه موجب هت   

هـا و    بيانيـه بارهـا در    و مواضع مورد بحث در اين ديدارها همان مواضعي است كه نهـضت آزادي           ها    تحليل

 .هاي خود آنها را منتشر ساخته است اعالميه

مردم ايران   يافته است كه مغاير با منافع ملي هستند، به اطالع         ا  تواند اگر مطالبي در آنه      دادگاه انقالب مي  

ه ايـران   جها و گفتگوها در تمام كشورها امري رايج است و مقامات وزارت امور خار                 اين نوع تماس  . برساند

تواند در اين مورد از وزارت امور خارجه، كه نهاد مسئول             دادگاه انقالب مي  . نمايند ين امر را گواهي مي    نيز ا 

 .و كارشناس اين نوع مسائل است سؤال نمايد

  تشويش افكار عمومي-۶

   .يكي ديگر از اتهامات نهضت آزادي و اعضاء و رهبران آن ايجاد تشويش در افكار عمومي است

 است؟ برده است كه افكار عمومي مشوش شده  يپمار و اطالعاتي آانقالب براساس چه  دادگاه -اوالً

 باشد؟ ، نهضت آزادي مسئول تشويش افكار عمومي ميك براساس كدام سند و مدر-ثانياً

هـاي    نوشـته  هاي نهضت آزادي ايران يـا اظهـارات و          دادگاه انقالب روشن نكرده است كدام يك از بيانيه        

 .تشخيص داده شده است" تشويش افكار عمومي" مذهبي، مصداق ـ ير نيروهاي مليسايا اعضاي آن 

پخـش   به دفعـات در سـطح وسـيع         هاي گروهي   آيا اظهارات برخي از ائمه جمعه و جماعت، كه از رسانه          

گردد، و يا مطالب نشريات وابسته به جناح راست بيشتر موجب تشويش افكـار عمـومي شـده اسـت، يـا                        مي

  كمي در ميان جمعي از خواص توزيع شده است؟ژنهضت آزادي ايران، كه در تيراهاي  بيانيه

 :گفته است  ، دبيركل جمعيت مؤتلفة اسالميديالسكراوع قاياخيراً آ

كالتي كه در مجلس ششم با آن روبرو هستيم نه مربوط به اقليت است نه اكثريت بلكه يك                  مشبسياري از   "

 مجلـس  يسـتانة شـكل گيـر   آ به دليل همكاري وزارت اطالعات در تعدادي نفوذي جاسازي شده هستند كه     

 .)۷/۹/۸۰حيات نو (" اند نفوذ كرده انقالب اسخ به استعالم شوراي نگهبان در بين نيروهايپششم در 

تي از  اناشود يا بي    ي نهضت آزادي است كه موجب تشويش افكار عمومي مي         نطق و انتقادات م   ها    آيا تحليل 

 .شود است فراوان ديده ميرهاي جناح  نامهاين قبيل كه در روز

 هاي نهضت آزادي ايران در مورد واليت مطلقة فقيه  بيانيه-۷

 :است مدهآبه موجب بيانية روابط عمومي دادگاه انقالب، در كيفرخواست دادستان عليه نهصت آزادي 

فتـر سياسـي ايـن    به ابـراهيم يـزدي مـسئول وقـت د      طي دستورالعملي  ۱۳۶۴ در سال    كگروهه  سركرد"... 

جنبة سياسي و چه فقهـي،        واليت فقيه، چه از    يخواهد با بررسي سوابق تاريخي و فكر        تشكيالت از وي مي   

 .)۲۳/۸/۸۰حيات نو (" نبة اين واليت زده شودپ

را " فقيه واليت مطلقة  "هلبه رييس جمهور وقت مسئ      اي  طي نامه  رهبر فقيد انقالب  ،  ۱۳۶۶ دي ماه    ۱۶در  

سپس  و رات خود را به اختصارنظاي ابتدا  بيانيه   دي ماه همان سال نهضت آزادي طي    ۳۰در  . مطرح نمودند 
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 .در چهار بخش منتشر نمود"تفصيل وتحليل واليت فقيه" صفحه تحت عنوان ۱۵۴مشروح در  بطور

ه كـ  نهـاني نبـوده اسـت     پثانيـاً اقـدامي     .  ا ۳۶۴ است و نـه      ۱ ۳۶۶بنابراين اوالً اين نشريه مربوط به سال        

اين جـزوه در تارنمـاي   .  نهضت كشف كرده استهدادستان مدعي است آن را از محل اختفا و جاسازي شد      

 .نهضت در دسترس عموم ملت قرار دارد

 در جوابية خود نه تنها اظهار نظـر و انتقـاد را منـع نكردنـد                 رهبر فقيد انقالب  بعد از انتشار اين نشريه،      

امـا هيچيـك از فـضال و برجـستگان          . ها دانـستند   براي رشد انسان     يبلكه اشكال كردن و تخطئه را هدية اله       

 كه از مـدافعان  اهللا آذري قمي مرحوم آيتتنها  . به اين نشريه ندادند     جوابي!! حوزه و مدعيان ذوب در واليت     

 .اسخي داد كه در روزنامة رسالت همان زمان منتشر گرديدپسرسخت و جدي اين نظريه بود، 

د؟ شبا  مي ي طرح اتهام بهتر است توضيح دهد چه قسمتي از اين نشريه مصداق جرم             العموم به جا   مدعي

 .سال ۱۴گرديد نه بعد از  شود، بايد در همان موقع مطرح مي اي جرم محسوب مي  انتشار چنين جزوهراگ

 ...حه ول كشف اس-۸

ادعـاي  ) ۲۸/۱/۸۰(هاي دادگاه انقالب، و همچنين در صورت جلـسة بازرسـي منـزل اينجانـب               در اعالميه 

شـده  ... سيم، دستگاه شنود محرمانة مكالمات تلفنـي و         مهمات، فرستندة بي    فشنگ، ند قبضه اسلحه،  چكشف  

بـاور     ام كـدام عقـل سـليمي         نوشـته  ۹۰ خود به كميـسيون اصـل        ۱۳/۲/۸۰ر نامة مورخ    دهمانطور كه   . است

يت سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي        سال تجربة فعال   ۵۰كند كه رهبر يك حزب مغضوب حكومت با بيش از             مي

نقدر خام باشد كه اين نوع اشياء را در منزل خود نگهداري نمايـد؟           آشيده است   چ را   ركه سرد و گرم روزگا    

توان قيام به براندازي نمـود؟ آيـا     ميگند فشنچكند با يك اسلحة كمري و      ب تصور مي   دادگاه انقال  اًآيا واقع 

بـراي ضـبط مكالمـات تلفنـي خـودش        گونه ممكن است كـسي    چور كنند؟    ادعاها را با   نانتظار دارند مردم اي   

 !كند؟  سيم نگهداري دستگاه شنود محرمانه نصب كند؟ يا در عصر انقالب الكترونيك دستگاه فرستندة بي

بـه    اسـخگويي پالج من موافقت نمايد براي   ع م پزشكام هر زمان كه       اينجانب همانطور كه قبالً اعالم كرده     

شـود بـه ايـران مراجعـت          زادي مي آه مربوط به نهضت     چاساسي كه چه به اينجانب وارد شده و        اتهامات بي 

 .خواهم كرد

 ن به دين، قرآن و عاشوراانا سست و نابود كردن اعتقاد جو-۹

شـده    با استناد به اعترافـات يكـي از زنـدانيان مـدعي            )۸/۲/۸۰ايرنا  (هاي دادگاه انقالب      در يكي از بيانيه   

 فعاليـت   قرآن و عاشـورا   ن به دين،    اناشدگان براي سست كردن و نابود كردن اعتقاد جو         تاست كه بازداش  

آيا كساني كه ساليان دراز در ايران       .  شناخته شده هستند   شدگان افرادي كامالً   اكثريت بازداشت . اند  كرده مي

ا و عاشـوراي  و تاسـوع   دعاي كميـل  ي اسالمي و يا برگزاري مراسم       ها    و خارج از كشور با تشكيل انجمن      

هـاي دينـي ترغيـب و        رزش ا ن را بـه حفـظ     انـ ا جو قرآن و نهج البالغـه     و جلسات مطالعه و تفسير       حسيني

لعـالمين  ل هيـامبر رحمـ  پنام خداي رحمـان و   ه  اند يا كساني كه ب      اند، مردم را از دين بيزار كرده        تشويق نموده 

 كنند؟ سگرايي را تبليغ ميپخشونت و سركوب و وا

  نفري۹۰ة  امضاي نام-۱۰

ريـيس    بـه  ۱۳۶۹اي در ارديبهـشت      در كيفرخواست عليه برخي از اعضاي نهـضت آزادي امـضاي نامـه            

  شـده  هاي دربارة اين نامـه توضـيحات كـافي داد    در بيانية جداگانه.  وقت از جملة اتهامات آمده است     مهورج
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ه جـرم محـسوب     امضاي يك نامة سرگـشاده بـه ريـيس جمهـور وقـت و تـذكرات مـشفقان                    گونهچ ١٠.است

 ود؟ش مي

  

ديگـر بـه     هاي  مده است كه در فرصت    آهاي دادگاه انقالب نكات ديگري نيز         البته در كيفرخواست و بيانيه    

 .رداختپنها خواهيم  آاسخگوييپ

آزادي نـه    ايـداري نهـضت   پافشاري و   پدانند كه     ملت بزرگوار و مردم عالقمند و آگاه ايران به خوبي مي          

هـت دفـاع از حاكميـت، حقـوق و          جرت و نه بـراي كـسب مقـام و منفعـت، بلكـه در                بخاطر دست يافتن به قد    

   .بادي و سعادت مردم و استقالل كشور بوده و هستآهاي اساسي ملت و عدالت و تحقق  آزادي

غربـي،   باريوبنـد   اين آزادي، بـي   . اي آزادي ملت است   ريشگامان جنبش ب  پ، از جمله    نهضت آزادي ايران  

هـايي اسـت كـه مـردم در          بلكـه همـان ارزش    . كنند، نيـست    جرين ما را به آن متهم مي      يان و متح  اكه راستگر 

دند و در فصل سوم قانون اساسي تبلـور يافتـه     رك  با فرياد خود آن را مطالبه مي       ۱۳۵۷بهمن    انقالب اسالمي 

 .است

مـردم و   ركن جمهوريت نظـام، حاكميـت  ه  ون ب چيي در درون هيأت حاكمه      ها     و جريان  ها    متأسفانه جناح 

 اً و صـراحت اًد خـود را علنـ  نتوان خواهند يا نمي  و نمي " هاي اساسي شهروندان اعتقادي ندارند      حقوق و آزادي  

دن و محـو تـدريجي      ردر انظار داخلي و خارجي مخالف اصول قانون اساسي معرفي نمايند، بـه محـدود كـ                

بيـرون از حاكميـت و         سييا س يها  اند و از فعاليت احزاب و گروه        رداختهپهاي اساسي مردم      حقوق و آزادي  

گونه عقيدة سياسي يا ديني مغاير      رابراز ه . نمايند ها و مجالت مستقل به شدت جلوگيري مي         انتشار روزنامه 

صـراحت از   گـرا بـا      هاي خـشونت   شود، نمايندگان و سخنگويان جريان     ه سركوب مي  ژبا قرائت يك گروه وي    

ذيرد پـ انحصارطلبانه آنها را ن  هاي انديشه  اعت، هركس را كهبلندگوهاي صدا و سيما و نمازهاي جمعه و جم        

گـرا را    هـاي مخـرب و خـشونت       ها و جناح   نهضت آزادي ايران مقابله با اين جريان       .كنند  به نابودي تهديد مي   

 را محـور  ۱۳۵۷بهمـن   انقـالب اسـالمي    هاي  رمانآاسداري از پداند و   اسالمي خود دانسته و مي     ـ  وظيفة ملي 

 .شمارد هاي خود مي عاليتاصلي ف

، همانطور كه بارها اعالم داشته است، بر اين باور است كه تسليم شدن به نادرستي         نهضت آزادي ايران  

انقالب و گرفتار     هاي رمانآگيري از اجراي وظائف اجتماعي، خيانت به اسالم و ايران و             عدالتي و كناره   و بي 

ق و صفا بـه    دتوكل به خداوند عزيز و حكيم و با توسل به ص          بنابراين با   . شدن به خشم و غضب الهي است      

 تنهـا  انيـر نهضت آزادي اكنيم كه رهبران و اعضاي   اعضا و عالقمندان و ملت بزرگوار ايران اعالم مي        ههم

از آنجا كـه هيـأت   . دشبا يك گناه دارند و آن ايفاي وظيفة شرعي و قانوني امر به معروف و نهي از منكر مي    

ار و سـركوب    شذيرد، راه فـ   پـ بيان و انتقاد و حضور دگرانديـشان را ب          خواهد آزادي   واند يا نمي  ت  حاكمه نمي 

 .رداخته استپيش گرفته و به بازداشت و محاكمة فعالين آن پعليه نهضت آزادي را در 

هـاي   اني و تحت محاكمه، از اعضاي نهضت آزادي ايران و ساير شخصيت            ديز زن زبه دوستان و ياران ع    

هايـشان را   فرستيم و آنهـا و خـانواده   نگاران، درود فراوان مي  دانشجويان، روحانيان، روزنامه ،مذهبي ـ  ملي

زجر و محروميت شما، كه به خاطر ايران و اسـالم           . ستاييم ايداري مي پ و   ببه خاطر مقاومت و تحمل مصائ     

                                                      
  .عالقمندان براي مطالعة نامه به تارنماي نهضت آزادي رجوع نمايند -۱
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د بـر اعتبـار و منزلـت شـما          اية فوز عظيم و در برابر ملـت ايـران مزيـ           رميشگاه الهي س  پايد، در    متحمل شده 

 .هايتان نيستيم احساس مغبونيت داريم از اين كه در كنار شما و شريك دردها و رنج. باشد مي

شـفته   آ كنيم كه در اين دنياي      دهيم و مشفقانه به آنها نصيحت مي       ما بار ديگر به هيأت حاكمه هشدار مي       

اگر آزادي و عـدالت     . همدلي ملت و دولت است    تاب آنچه مورد نياز است وفاق ملي و همكاري و            ر تب و  پو  

بـا حـذف نهـضت آزادي ايـران و       . يـد آ  مصرح در قانون اساسي صادقانه تحقق نيابد، اين وفاق بدست نمـي           

زاده و آويان و روحانيـان مـستقل و   جها و سـركوب دانـش   اي روزنامه ها و توقيف فله تعطيل احزاب و گروه   

تـوان   شود و نمـي      نمي  حل كالت كشور شكوب اعتراضات و انتقادات، م     و سر  ها     و شكستن قلم   ها    بستن دهان 

 قانون، فـساد فراگيـر و       زراوان ا فها و تخلفات      عدالتي ها و بي    مدهاي سوءمديريت ايپبراي هميشه مانع بروز     

نـداني سـاختن منتقـدين دلـسوز، از         زبا سـركوب و محاكمـه و        . خشم و نارضايتي رو به رشد مردم گرديد       

 .رت خود را تباه خواهيد كردآخزادي ايران، دنيا و جمله نهضت آ

سـران و     در دادگاه نظامي شاه و محاكمـة فرمايـشي         ۱۳۴۲ در سال    بازرگان   شادروان مرحوم مهندس  

 :فعاالن نهضت آزادي هشدار داد

 سخن  قانون با شما   بدانيد كه ما آخرين گروهي هستيم كه با زبان           توانيد ما را محكوم نماييد، ولي      شما مي "

و مبارزات مسلحانه به راه خواهد       هاي قانوني روبرو نخواهيد بود      با مخالفت   در محاكمات بعدي  . گوييم  مي

  ."افتاد

 .و ديديد كه چنين شد

 ):ع(حضرت عليبه فرمودة 

و محبت مـردم     ا داشتن عدالت در شهرها و ظهور مودت ملت باشد و مهر           پشم زمامداران بر  چبايد روشني   "

چنـين امـري نيـز حاصـل          نـسبت بـه حاكميـت و       )قضاوتـشان (شان    مگر به سالمت سينه    گردد  ممكن نمي 

انقطاع مدت    آرزويككردن سلطة آنها و تر يرامون حاكمان و كمتر احساسپگردد مگر با گردآمدن مردم  نمي

 ."ناحكومت آن

در هر كـشوري     شما اي رهبران، مسئوالن، مقامات برجسته و صاحبان قدرت، بدانيد كه هر زمان،               كاين

 زميـ آ هاي مـسالمت    ارلماني و قانوني را بگيرند و راه      پكه صاحبان قدرت و حكومت جلوي مبارزات سياسي         

نهـضت آزادي ايـران     . گـردد    و مخرب برانـدازي گـشوده مـي        كهاي خطرنا   اصالح را سد نمايند، ناگزير راه     

ردم شـناخته شـده اسـت و حـذف يـا            يشگامان دفاع از آزادي و حاكميت م      پت كه به عنوان يكي از       سها    لاس

شود كه نه تنها به تحكيم نظام كمكـي نخواهـد كـرد بلكـه              هاي مدني محسوب مي     به آزادي    خيانتي آنانحالل  

 .موجب تضعيف بيشتر آن خواهد گرديد

ينده خودتان بترسـيد و تـا       آاز خشم و غضب خداوند، از قيام و انتقام ملت و از سوءسرنوشت و تباهي                

 .وريد و از قانون تمكين نماييدآ يدقانه به مردم رودير نشده صا

 .استطعتاالصالح ما و ما اريد اال

 )۴۳فاطر (اهللا تبديال و ولن تجد لسنت اهللا تحويال  فلن تجد لسنت

 ديزدكتر ابراهيم ي

  دبيركل نهضت آزادي ايران
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  تعالي بسمه 

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

 ۱۸/۰۹/۱۳۸۰: تاريخ

  

  

  

   وزارت كشور به استعالم۱۰پاسخ كميسيون ماده 

  يران وكيل اعضاي نهضت آزادي ا
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  تعالي بسمه 

  يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۶۸ :شماره

 ۲۷/۰۹/۱۳۸۰: تاريخ

  

  

  العظمي شيرازي اهللا  به مناسبت درگذشت آيتاطالعيه

  

 
  قتـل او فـائن مـات  ا لرسـل  اقد خلت مـن قبلـه   ال رسولا و ما محمد

 )۱۴۴ن اآل عمر(عقابكم  انقلبتم عليا

ايـشان   نيالعظمي حاج سيدمحمد شيرازي را به ملت ايـران، مقلـد           اهللا ر درگذشت آيت  أثو ت  با كمال تأسف  

 .گوييم  ميمسايه و خانوادة بزرگوار آن مرحوم تسليتدر كشورهاي ه

اي بودند كـه بـا سـابقة طـوالني مقاومـت در             العظمي شيرازي از مراجع و علماي برجسته       اهللا مرحوم آيت 

ر و تنـوع    ثـ سـاالري، تك   برابر استبداد و انحصارطلبي و كـسب تجربـة عملـي بـه همخـواني اسـالم و مـردم                   

هاي اساسي مردم اعتقاد راسخ يافته بودند و به خـاطر همـين مواضـع هـم          اديزهاي ديني، حقوق و آ     قرائت

در قم نيز به علت عدم موافقت و همراهـي بـا برخـي      .  و استقرار در قم گرديدند     )نجف(مجبور به ترك عراق     

ند ها مورد ايذاء و آزار قرار داشت هاي انحصارگرايانه آنان از دين و انقالب، سال از مواضع حاكمان و قرائت    

هاي حوزوي ايشان تعطيل گرديد، اطرافيانشان بازداشت و فرزندانـشان بـه زنـدان و                كه كلية درس   طوري به

 .شكنجه كشيده شدند و در نهايت مجبور به جالي وطن گرديدند

هـاي   نوشـته  جاي مانده است كه از ميان آنهـا        العظمي شيرازي صدها كتاب و مقاله بر       اهللا از مرحوم آيت  

هـاي اساسـي انـسان، ضـرورت فعاليـت احـزاب سياسـي و          سـاالري، حقـوق وآزادي     د مردم ايشان در مور  

 .اي دارد هاي جمعي جايگاه ويژه همكاري

آرزو   راه آن مرحـوم را هبراي آن فقيد سعيد رحمت سرشار حق و براي بازماندگان صبر جميل و ادامـ   

 .نماييم مي

 دكتر ابراهيم يزدي

 ناير آزادي اركل نهضتبيد
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  سيدجوادي، دكتر يزدي و دكتر توسلي يه آقايان دكتر صدرحاجبيان

  به مناسبت سالگرد پيروزي انقالب

  

  گراميداشت سالگرد انقالب اسالمي ايران و درخواست از مسئوالن 

  براي تحقق وحدت ملي

  

 بهمن، سالروز انقالب اسالمي ايران، همواره يادآور پيروزي پرشكوه ملتـي اسـت كـه بـا                  ۲۲فرارسيدن  

وكل، يكدلي و از جان گذشتگي به نيت تحقق آرمانهاي آزادي، استقالل و جمهـوري اسـالمي، يكپارچـه در                    ت

  . برابر استبداد شاهنشاهي ايستاد و اراده خود را تا استقرار نظامي مبتني بر آرمانهاي فوق محقق ساخت

اي را در  و پرحادثـه دانست كه نظام نوپا از آن پـس چـه سـالهاي پرفـراز و نـشيب                  مي شايد كمتر كسي  

اي كه به همت متخصصين و روشنفكران و دولتمـردان مـؤمن و              زده كشور بحران . برابر خويش خواهد ديد   

 بـا   ،رفت كه به نظم و سامان منطقي ميل كرده، سازندگي و توسعه ضروري را تجربـه كنـد                   مي دوست وطن

  . انواع بحرانها و آشوبهاي داخلي مواجه شد

، )آفـرين سـاخت   اي ناخواسته و خـسارت   سال كشور را درگير مبارزه    ۸ه به مدت    ك(تجاوز دشمن بعثي    

 و جناحهاي مختلفي كه به محدودسـازي دامنـه          ها    ي اشخاص، گروه  ها    نظري  و تنگ  ها    طلبي از يكسو و قدرت   

ي كردند، از سوي ديگر تالطم بسيار بر نظام نوپاي جمهوري اسـالم             مي  و حقوق اجتماعي مبادرت    ها    آزادي

  . تحميل كرد

اي مدني همـواره چـون       اي انقالب و گرايش به تحقق جامعه      اما خوشبختانه ايمان به آرمانهاي اصيل ابتد      

آتشي زير خاكستر، در نهاد مردم اين سرزمين گرم و زنده مانـد و عليـرغم كشمكـشها و سـرخوردگيهاي                     

طلبانـه پـس از آن       ي اصـالح  هـا     تجوئيهاي خارجي، خود را در انتخابات دهـه اخيـر و حركـ             داخلي و ستيزه  

 ربائي، اي، آدم  گرايشي كه هيچيك از حوادث ناگوار دوران اصالحات نظير قتلهاي زنجيره          . بخوبي نشان داد  

د اقتصادي، بستن گروهي مطبوعات، حبس نويسندگان و روشنفكران و وارد ساختن اتهامات سـنگين               سمفا  

طلبـاني كـه خـود در تحقـق انقـالب       ت آزادي و ساير اصـالح ، نهض مذهبيـ و غيرقابل قبول به نيروهاي ملي    

 مجلس شوراي اسالمي، ناسـازگاري ميـان قـوه          ن اتهام زدن و بازداشت نمايندگا     ،اند  هسهم به سزايي داشت   

قضائيه و ساير قوا و بطور كلي انحصارطلبي و قدرتمداري و تقسيم جامعه به خـودي و غيرخـودي هنـوز                     

 فراموشي سپرده مشاركت و سرزندگي مردم را در تحقق دموكراسي و جامعـه              نتوانسته است آنرا به بوته    

  . مدني مخدوش سازد

 و انـد  هامضاءكنندگان اين بيانيه كه خود سالها عليه استبداد شاه و سلطه بيگانگان در كشور مبارزه كرد             

 و  انـد   ه خود تالش كرد   در راه تحقق آزادي، استقالل و اعتالي نام ايران و اسالم و كلمه حق و عدالت در حد                 
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دانند كه در ايـن       مي  بر خود فرض   ،اند  ههمواره نسبت به نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي وفادار بود          

موقعيت حساس، ضمن محكوم ساختن قاطع تهديدات اخير آمريكا بـر عليـه ايـران، از تمـامي اقـشار مـردم                

ضات به حق خود در جهت مقابله با هر نوع تهديد  ايران دعوت كنند كه صرفنظر از اختالفات گروهي و اعترا         

  . خارجي متحد و يكپارچه وحدت ملي خود را به نمايش گذارند

خـود آينـد و در      ه  دارد مسئوالن، اصحاب قدرت و دسـتگاههاي تبليغـاتي نيـز بـ             در وضعيت كنوني، جا   

افتـادن منـافع و منـابع       شرايط دشوار تهديدات خارجي كه هر لحظه ممكن است به فاجعه آفريني و به خطر                

ملي و انساني ما منجر شوند از تفرق نيروها و دسته دسته كردن مردم و فـشار آوردن بـر روشـنفكران و                       

 و از نيروهـاي     انـد   هورزي بـه زنـدان افتـاد       نويسندگان خودداري كرده و از كسانيكه بخاطر انتقاد و انديشه         

كنند و با اعالم عفو عمومي امكان تحـرك و مـشاركت     وفادار به نظام و ملتزم به قانون اساسي رفع مضيقه           

  . و توان مقاومت ملي را افزايش دهند

 الهدي اتبع والسالم علي من

  ۱۳۸۰ بهمن ۲۲

  

  توسليعباسدكتر غالم  دكتر ابراهيم يزدي     دكتر احمد صدرحاج سيدجوادي 
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 مدعلي سفريحدر سوگ م
  

جنـبش   نگـار مبـارز را بـه ملـت ايـران،      روزنامـه درگذشت مرحوم محمدعلي سفري، حقوقدان شـجاع و       

از درگـاه حـضرت حـق بـراي آن مرحـوم مغفـرت و بـراي        . گـوييم  ين ايشان تسليت مي كلومطلبي و    اصالح

 .ريمستابازماندگان صبر جميل خوا

مرحوم محمدعلي سفري، با آگاهي به مشكالت و خطرات، وكالت آقـاي عبـاس اميرانتظـام و تعـدادي از      

اي جـان  پـ ن نفس در دفاع از آنان كوتـاهي نكـرده و تـا       يبود و تا آخر     نداني را بر عهده گرفته    دانشجويان ز 

نـد هفتـة گذشـته    چنگار و حقوقداني بـود كـه ظـرف           تن هنرمند، روزنامه   ۱۸ همرحوم سفري از جمل   . ايستاد

 حملـة قلبـي     ارچـ س از آن ايـشان د     پـ  اماكن نيروي انتظامي احضار شده بودند كـه          ةبراي بازجويي به ادار   

 .منجر به فوت شد

اي، مقتضي است رؤسـاي    هاي زنجيره  گونه نگراني نسبت به شائبة فعاليت مجدد ستاد قتل         براي رفع هر  

هاي انجام شـده در زيـرزمين    قواي سه گانة كشور نسبت به بررسي احضارها و تهديدات تلفني و بازجويي          

ه و نتيجـه را بـه اطـالع عمـوم برسـانند و متخلفـين از                  اماكن نيروي انتظامي اقدام عاجل به عمل آورد        ةادار

  .قانون را مجازات و از ارباب معرفت دلجويي نمايند

 
  دكتر ابراهيم يزدي

  نااير آزادي نهضتدبيركل 
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 آزادي زندانيان نهضت آزادي ايران
  

اغيان، هاشـم صـب    محمد توسلي، مهنـدس ن گروه از زندانيان نهضت آزادي ايران، آقايان مهندس   يآخر

 بـه حكـم دادسـتان انقـالب         ۱۳۸۰ن ماه   ي فرورد ۱۸، كه از    خسرو منصوريان و مهندس ابوالفضل بازرگان     

س از خاتمـة  پـ بردند،  ي انفرادي به سر ميها   ماه در سلول۸اسالمي تهران در بازداشت موقت بوده و مدت        

هاي  ردن وثيقهپا تبديل قرار و سند روز گذشته ب  چه در آذرماه به بند عمومي منتقل گرديده و در طي            ممحاك

 . آزاد شدندينسنگ

هـاي   نهضت آزادي ايران، ضمن ابراز خوشوقتي از آزادي همرزمان در بند خود و تبريـك بـه خـانواده                  

نان نگران سرنوشت ديگر زندانيان سياسي اعم       چب ايران، هم  لخواه و عدالت ط    صبور و مقاوم و ملت آزادي     

نگاران مستقل، روحانيون نوانديش و ديگر       ي، دانشجويان دگرانديش، روزنامه    مذهب ـ  از فعاالن نيروهاي ملي   

هـا و   باشد و مسئوالن كشور را مشفقانه بـه آزادي كليـة زنـدانيان سياسـي و كـاهش تـنش                 روشنفكران مي 

هاي آشتي و وفاق ملـي بـراي مقابلـه بـا خطـرات و              هاي عمومي در شرايطي كه فراهم ساختن زمينه        نگراني

ن اقدام به مصلحت دنيـا      يترديد ا  بي. كند  دعوت مي  ،ي جدي خارجي بيش از هر زمان ضرورت دارد        تهديدها

  .و آخرت مسئوالن و در جهت حفظ مصالح و منافع ملي و تثبيت نظام جمهوري اسالمي است

 
  دكتر ابراهيم يزدي

  نااير آزادي نهضتدبيركل 
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  پيام تبريك سال نو

  

ن و رهـايي    يآفـر   ملي و تقارن حيات مجدد طبيعـت و سـالگرد حركـت حيـات              در طليعه سال نو و نوروز     

 بـراي مـيهن عزيزمـان ايـران، آبـادي و            )ع( حضرت حـسين بـن علـي       ثاربخش اسطوره جاودان آزادي و اي     

گيـري از مكتـب      ميهنان گرامي در سايه صبر و تالش، آزادي و سربلندي و با بهره              و براي هم   رايداپتوسعه  

 .بيداري و رهايي آرزومنديمسرور آزادگان، 

   . اميدوار است سال نو، سال وفاق و همبستگي ملي باشدنهضت آزادي ايران

  

  آزادي ايراننهضت 
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