
 به نام خدای يکتا
 ) ٣٥(جلد  ١٣٨٣ھای سياسی سال  ھا و تحليل بيانيه

   

  
    

 ايران كارت تبريك و پيام نوروزی نھضت آزادی

 ◄ 
  

 اخير اسراييل در محكوميت جنايت

 ٥/١/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٦٥شماره: 

◄ 

  
 كنيم میمحكوم  خشونت عراق را

 ٢٨/١/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٦٦شماره: 

◄ 

  
 يزدی به انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه اراك پيام دكتر ابراھيم

 به مناسبت مراسم بزرگداشت دكتر محمد مصدق

 ١٢/٢/١٣٨٣تاريخ: 

◄ 

  
 وحشيانه و غيرانسانی نظاميان آمريكايی و انگليسی اعتراض به رفتار

 عراق ھای در زندان

 ٢٣/٢/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٦٧شماره: 

◄ 

  
 آقای دكتر ھاشم آقاجری ضربه ديگری است تاييد حكم اعدام

 اسالمی ايران بر اعتبار نظام جمھوری

 ٢٤/٢/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٦٨شماره: 

◄ 

  
 طلبی سال اصالح ٤٣

◄ 
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 گزارش مراسم چھل و سومين سالگرد تاسيس نھضت آزادی ايران

 ٢٥/٢/١٣٨٣تھران، منزل جناب آقای ھاشم صباغيان،

  
 تاسيس نھضت آزادی ايران گزارش تصويری مراسم چھل و سومين سالگرد

 ٢٥/٢/١٣٨٣تھران، منزل جناب آقای ھاشم صباغيان،

 
◄ 

  
 آزادی ايران به شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت پيام تبريك نھضت

 ٣١/٢/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٦٩شماره:

◄ 

  
 اطالعيه مالقات برخی از اعضای شورای مركزی نھضت آزادی ايران با

 محترم دولت فلسطين در ايران سفير

 ١١/٣/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٧٠و  ١/١٨٧٠شماره: 

◄ 

  
خواه دانشگاه يزد عمومی مشترك انجمن دانشجويان جمھوری پيام به مجمع

 ١١/٣/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٧١شماره: 

◄ 

  
 ششم و ھشدار به مجلس ھفتم قدردانی از مجلس

 ١١/٣/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٧٢شماره: 

◄ 

  
 ضرورت ادامه نھضت برای آزادی و آينده جمھوری اسالمی ايران

 تدوين و تكميل سخنرانی دكتر ابراھيم يزدی

 ٢٥/٣/١٣٨٣سالگرد تاسيس نھضت آزادی ايران،  در مراسم چھل و سومين

◄ 

  
 آفتاب اعتراض به توقيف ماھنامه

 ٢٣/٤/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٧٣شماره: 

◄ 
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 ھفتمين كنگره جبھه مشاركت ايران اسالمی نھضت آزادی ايران به پيام

 ٣١/٤/١٣٨٢تاريخ: 

 ١٨٧٤شماره: 

◄ 

  
 جديد حزب موتلفه اسالمی استقبال از انتخاب دبيركل

 ١/٥/١٣٨٢تاريخ: 

 ١٨٧٥شماره: 

◄ 

  
 رياست محترم جمھوری نامه به جناب آقای خاتمی،

 ٣/٥/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٧٦شماره: 

◄ 

  
  ...پيش،  ، يك گام به٢وفاق ملی 

 به وسيله خانه احزاب» منشور وفاق « تصويب 

 ٥/٥/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٧٧شماره: 

◄ 

  
 يزدی برای محاكمه احضار آقای دكتر ابراھيم

 ٢١/٥/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٧٨شماره: 

◄ 

  
 عباس شيبانی در خانه احزاب به سخنان آقای دكترپاسخ 

 راجع به نھضت آزادی ايران

 ٢٤/٥/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٧٩شماره: 

◄ 

  
 امنيت ملی ما ھای نظامی عراق و درگيری

 ٤/۶/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٨٠شماره: 

◄ 

  
 انتخابات آينده رياست جمھوری
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 ٨/٦/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٨١شماره: 

◄ 

  
 مناسبت تعيين وقت محاكمه كنفرانس مطبوعاتی به

 برای آقای دكتر ابراھيم يزدی، دبير كل نھضت آزادی ايران

 ٩/٦/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٨٢شماره: 

◄ 

  
گرفته بر روی دكتر غالمعباس  عمل جراحی صورت اطالعيه در رابطه با

 توسلی

 ٢٩/٦/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٨٣شماره: 

◄ 

  
 درمورد نقل مطالب كذب از قول دكتر يزدی نامه به روزنامه ھمشھری

 ٧/٧/١٣٨٣ :تاريخ

 ١/١٨٨٣ :شماره

◄ 

  
 سردبير محترم روزنامه ھمشھری مدير مسوول و

 ۵/٧/١٣٨٣ :تاريخ

 ٢/١٨٨٣ :شماره

◄ 

  
 دكتر يزدی با آقای ابطحی تكذيب خبر مالقات آقای اطالعيه

 ٢٨/٧/١٣٨٣تاريخ: 

 ٣/١٨٨٣ :شماره

◄ 

  
 جناب آقای محمد نبی حبيبی

 دبير كل محترم حزب موتلفه اسالمی

 ١٩/٦/١٣٨٣تاريخ: 

 ٤/١٨٨٣شماره: 

◄ 

متاسفانه
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مطلب 
فوق 
يافت 
  نشد

 ھا پيامدھای تشديد فشار بر خبرنگاران رسانه

 جنبش دانشجويی و فعاالن سياسی و

 ٢/٨/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٨٤شماره: 

◄ 

  
 اقدامات فراقانونی و غيرضروری مجمع تشخيص مصلحت نظام

 ١١/٨/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٨٥ :شماره

◄ 

  
 ھمراه فلسطينيان در سوگ ياسر عرفات

 ٢٣/٨/١٣٨٣  تاريخ:

 ١٨٨۶شماره: 

◄ 

  
  ھای علمی ھا و محكوميت خشونت در محيط استقالل دانشگاهاستقبال از 

  ٢۶/٨/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٨٧شماره: 

◄ 

  
  ھای اجتماعی اسناد جديد آسيب

  ٣٠/٨/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٨٨٨شماره: 

◄ 

  
  »خليج فارس « ريزی شده تغيير نام  توطئه برنامه

  ١۵/٩/١٣٨٣  تاريخ:

 ١٨٨٩شماره: 

◄ 

  

 درگذشت نھضت آزادی ايران به مناسبت اطالعيه تسليت

 پور فاطمه جاليی پور و سركار خانم مادر بزرگوار آقای دكتر حميدرضا جاليی

 ٢٩/٩/١٨٣تاريخ: 

◄ 
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 ١/١٨٨٩شماره: 

  
 ھای مرتبط با آن و پيوست ھمشھری شكايت از روزنامه كيھان و اطالعيه

 ٣/١٠/١٨٣تاريخ: 

 ١٩٠٠شماره: 

◄ 

  
 اطالعيه تسليت نھضت آزادی ايران به مناسبت

 درگذشت مادر گرامی سركار خانم شيرين عبادی

 ٧/١٠/١٣٨٣تاريخ: 

 ١/١٩٠٠شماره: 

◄ 

  
  ھای نھضت آزادی ايران سال از فعاليت ٢٣ارائه مجموعه اسناد

  به مناسبت دھمين سالگرد درگذشت شادروان مھندس مھدی بازرگان

  ٣٠/١٠/١٣٨٣تاريخ:

 ١٩٠١شماره: 

◄ 

  
  تداوم راه شادروان مھندس بازرگان در ده سالی كه گذشت

  ٠٢/١١/٨٣تاريخ: 

   ١٩٠٢شماره: 

◄ 

  
 (ابومازن) نامه نھضت آزادی ايران به برادر گرامی جناب آقای محمود عباس

 رييس محترم دولت فلسطين

 ٨/١١/١٣٨٤تاريخ: 

 ١٩٠٣شماره: 

◄ 

  
 نامه روابط عمومی نھضت آزادی ايران

 محترم روزنامه شرق به سردبير و مدير مسوول

 ١١/١١/١٣٨٣تاريخ: 

◄ 
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 ١٩٠٤شماره: 

  
  ھا و پيامدھای انتخابات عراق زمينه

  ١/١٢/١٣٨٣  تاريخ:

 ١٩٠۵شماره: 

◄ 

  
  نكوداشت نيم قرن خدمات علمی آقای دكتر غالمعباس توسلیسپاس از 

  استاد ممتاز دانشگاه تھران

  ٣/١٢/١٣٨٣  تاريخ:

 ١٩٠٦شماره: 

◄ 

  
مواضع و  منظور ارائهاطالعيه كنفرانس مطبوعاتی نھضت آزادی ايران به

 معرفی

 نھمين دوره انتخابات رياست جمھوری نامزد خود در

 ١٦/١٢/١٣٨٣تاريخ: 

 ١٩٠٧شماره: 

◄ 

  
جوادی حاج سيداطالعيه تسليت درگذشت برادر جناب آقای دكتر احمد صدر 

 ١٧/١٢/١٣٨٣تاريخ: 

 ١/١٩٠٧ :شماره

◄ 

  
 انتخابات رياست جمھوری درباره ٢بيانيه شماره 

 تالش برای تقويت فرايند دموكراسی در ايران

 ١٨/١٢/١٣٨٣  تاريخ:

 ١٩٠٨شماره: 

◄ 
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:اسناد 35ضمايم جلد 
    

 « ھمسويی مشاركت با نھضت آزادی »

 دريچه
 

◄ 

  
 غالمعباس توسلی: حمايت مشروط گروه موسوم به ملی ـ مذھبی از

 ميرحسين موسوی

 خبرگزاری فارس

 

◄ 

  
 به سياست « كن فيكونی« نگاه 

 ايرنا

 

◄ 

  
 دارند اي را در پيش نگاران ھمچنان مسير طوالنی ابراھيم يزدی: روزنامه

 بامداد

 

◄ 

  
 دفتر تحكيم وحدت پاسخ شورای مركزی

 به پيام تبريك شورای مركزی نھضت آزادی ايران

 ١٨/٣/١٣٨٣تاريخ:

 

◄ 

  
 ھای سياسی از آرايش سياسی جديد گروه» ابراھيم يزدی« تحليل

 ايلنا

 

◄ 

  
 يزدی: جنبش مشروطيت به پايان نرسيده است ابراھيم

 ايسنا

 

◄ 

  
 .ھستند دينی و الئيك نداريم، سوژه اصلی مردمابراھيم يزدی: دموكراسی

 ايلنا

 

◄ 

  
 متن بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر

 در اعتراض به تبعيض خانه احزاب در پذيرش نھضت آزادی ايران

 ٢٤/٥/١٣٨٣تاريخ:

 

◄ 
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 فعال سياسی، فرھنگی و دانشگاھی ٢٥٨ھشدار شديد

 در مورد توقيف آفتاب، وقايع اتفاقيه و جمھوريت

 

◄ 

  
 سيد احمد صدر حاج سيد جوادی متن سخنرانی آقای دكتر

 در مراسم دومين سالگرد درگذشت دكتر يدهللا سحابی

 

◄ 

  
 ابراھيم يزدی، دبير كل نھضت آزادی ايران گزارش سخنرانی دكتر

 لوم پزشكی تبريزدر اردوی تابستانی انجمن اسالمی دانشگاه ع

 ٢٨/٥/١٣٨٣تاريخ:

 

◄ 

  
 عملی كردن اردوی ژاپنی را دارد بخشی از جريان راست اراده

 كرد سياست خارجی ما با فعاليت مجلس ھفتم تغيير اساسی پيدا نخواھد

ابراھيم يزدی در  خبر خبرگزاری كار ايران (ايلنا) در رابطه با سخنرانی دكتر

 اردوی ساالنه

 انجمن اسالمی دانشگاه تبريز

 

◄ 

  
 شود جانبه می دموكراسی و رشد ھمه ثبات سياسی باعث حاكميت

طه با سخنرانی دكتر ابراھيم ايران (ايسنا) در راب خبر خبرگزاری دانشجويان

 يزدی در

 اردوی ساالنه انجمن اسالمی دانشگاه تبريز

 

◄ 

  
كند پياده می ھای خود را در كشور ھای استبداد برنامه استعمار از طريق پايگاه

 محمد توسلی، عضو شورای مركزی نھضت آزادی ايرانمصاحبه آقای

 با خبرنگار خبرگزاری كار ايران

 ٣٠/٥/١٣٨٣تاريخ:

 

◄ 

  
با خبرگزاری كار ايران (ايلنا) پيرامون ارزيابی  مصاحبه مھندس محمد توسلی

 دولت خاتمی

 

◄ 

  
نھضت  ھايی تصويری از ديدارھای چند تن از اعضای شورای مركزی گزارش

 آزادی ايران
◄ 

009



 در اصفھان

 ٥/٦/١٣٨٣تاريخ:

 

  
نھضت آزادی ھايی مكتوب از ديدارھای چند تن از اعضای شورای مركزی گزارش

 در اصفھان ايران

 ٥/٦/١٣٨٣تاريخ:

 

◄ 

  
 شود داند حاضر نمی موكلم در دادگاھی كه قانونی نمی

دكتر مطبوعاتی وكالی ) در رابطه با كنفرانسخبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا

 ابراھيم يزدی

 

◄ 

  
 :(خبرگزاری كار ايران (ايلنا

 برگزار شد كنفرانس مطبوعاتی ابراھيم يزدی

 

◄ 

  
 گزارش تصويری كنفرانس مطبوعاتی وكالی دكتر ابراھيم يزدی

 ◄ 
  

 مكتوب كنفرانس مطبوعاتی وكالی دكتر ابراھيم يزدیگزارش

 ◄ 
  

 ريزی شده بود؟ آيا برنامه

ابراھيم يزدی در رابطه با حمالت يازدھم  گفتگوی روزنامه اعتماد با دكتر

 ١٨/٦/١٣٨٣سپتامبر،

 

◄ 

  
 طالقانی نسبت به بازگشت به استبداد بارھا ھشدار داد

 ايلنا گفتگوی جناب آقای مرتضی كاظميان، فعال ملی ـ مذھبی با خبرگزاری

 

◄ 

  
 طالقانی آموزگار توحيد، آزادی و برابری

 با خبرگزاری ايلنا نگار گفتگوی جناب آقای محمد بسته

 

◄ 

  
برند و  سر می هللا طالقانی: برادران من كسانی ھستند كه يا در زندان به آيت

 اند يا شھيد شده
◄ 
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 با خبرگزاری ايلنا گفتگوی سركار خانم اعظم طالقانی

 

  
 هللا طالقانی گزارش مراسم بيست و پنجمين سالگرد آيت

 خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا

 

◄ 

  
 متن كامل سخنرانی احمد صدر حاج سيد جوادی

 هللا طالقانی آيت در بيست و پنجمين سالگرد رحلت

 

◄ 

  
 هللا طالقانی گزارش كامل مراسم بيست و پنجمين سالگرد رحلت آيت

 خبرگزاری كار ايران

 

◄ 

  
 هللا طالقانی در قزوين برگزار شد مراسم درگذشت آيت

 ◄ 
  

بزرگوار  نھضت آزادی ايران به مناسبت بعثت پيامبرگزارش تصويری مراسم

 اسالم در تبريز

 

◄ 

  
بزرگوار  گزارش مكتوب مراسم نھضت آزادی ايران به مناسبت بعثت پيامبر

 اسالم در تبريز

 

◄ 

  
 پيام جمعی از دانشگاھيان و فعاالن سياسی و مطبوعاتی ايرانی به

 روشنفكران آمريكا

 يازدھم سپتامبر به مناسبت سومين سالگرد فاجعه

 

◄ 

  
شرايط الزم  شود كه دارای ای به افرادی ارجاع می ھای ھسته اجرای سياست

 نيستند

 ابراھيم يزدی مصاحبه خبرگزاری ايلنا با دكتر

 

◄ 

  
 آزادی ايران ھای اعضا و عالقمندان نھضت گزارش تصويری گردھمايی خانواده

 ٣/٧/١٣٨٣كرج 

 

◄ 

  

 ھای اعضا و عالقمندان نھضت آزادی ايران مكتوب گردھمايی خانواده گزارش
◄ 
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 ٣/٧/١٣٨٣كرج 

 

  
 كشی به ھر نامی محكوم است و آدم ربايی آدم

فعاالن سياسی و مطبوعاتی ايران پيرامون  تن از دانشگاھيان و ٢٧٥بيانيه

 محكوميت تروريسم

 و خشونت

 

◄ 

  
 فعال سياسی، فرھنگی و دانشگاھی در مورد شرايط ٢٥٥بيانيه

 نھمين انتخابات رياست جمھوری انتخابات آزاد و سالم

 

◄ 

  
 دادگاه ابراھيم يزدی برگزار نشد

 دادخواه: دادگاه پرونده موكلم را جھت مطالعه در اختيارم نگذاشت

 خبرگزاری كار ايران

 

◄ 

  
منصفه  دكتر ابراھيم يزدی: ھرگاه دادگاھی به صورت علنی و با حضور ھيات

 كنم شود، در آن شركت می تشكيل می

 خبرگزاری ايلنا گفتگوی دكتر ابراھيم يزدی با

 

◄ 

  
  سه تجربه

  گزارش پرونده نھضت آزادی ايران

 ١٣/٧/١٣٨٣گزارش روزنامه شرق به تاريخ

 

◄ 

  
 تصميم دكتر يزدی منطقی بود

گيری دكتر ابراھيم يزدی در  رابطه با موضع ديدگاه سيد محمدرضا خاتمی در

 مقابل دادگاه

 

◄ 

  
 بازگشت ھمه به سوی اوست

آقای  تسليت نھضت آزادی ايران به مناسبت درگذشت مادر بزرگوار جناب

 ابوالفضل بازرگان

 

◄ 

  
 گزارش سخنرانی مھندس محمد توسلی
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 دانشگاه صنعتی اصفھان در انجمن اسالمی دانشجويان

 

◄ 

  
ی  منطقه آمريكا ممكن است برای تامين منافع خود، در صدد تغيير آرايش

 خاورميانه برآيد

در   يزدی خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) از سخنرانی دكتر ابراھيم

 (عالمه ی دفتر تحكيم وحدت (طيف دومين روز از اردوی دو روزه
 

◄ 

  
 ھای انقالب اسالمی ھمچنان زنده و قابل پيگيری است آرمان

 (خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا گفتگوی دكتر ابراھيم يزدی با
 

◄ 

  
 تر است ھای جمعی، كار سياسی از ھمه مشكل ميان فعاليت در

 دكتر ابراھيم يزدی، در مراسم بيست و پنجمين سالگرد تاسيس جنبش

 مسلمانان مبارز

 

◄ 

  
 سازی سه قوه در راستای منافع ملی نيست يكپارچه

 آموزی مصاحبه مھندس محمد توسلی با خبرگزاری كانون دانش

 

◄ 

  
 نيست انتخابات آزاد، بدون تحقق حقوق اوليه انسانی اوليه قابل اجرا

 نگاران آميز روزنامه اعتراض تحصن دكتر ابراھيم يزدی در

 

◄ 

  
 بحران مديريت در حمل و نقل تھران

تھران بعد سرمقاله روزنامه شرق به قلم مھندس محمد توسلی اولين شھردار

 از انقالب

 

◄ 

  
 ای خاصيت بازدارندگی نخواھد داشت دستيابی ايران به سالح ھسته

 ميزگرد انتخابات آمريكا و تاثير آن بر تحوالت ايران سخنان دكتر ابراھيم يزدی در

 

◄ 

  
ندارد، آزاد  ھای اساسی آزادی در آن وجود شرط توان انتخاباتی را كه پيش نمی

 تصور كرد

 يزدی در دانشگاه علم و صنعت بخشی از سخنرانی دكتر ابراھيم

 

◄ 
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 رخ داد خالف منافع ملی بود ١٣٥٨آبان  ١٣آنچه كه در

در انجمن  خبر خبرگزاری كار ايران در رابطه با سخنرانی دكتر ابراھيم يزدی

 اسالمی دانشجويان

 دانشگاه تھران و علوم پزشكی

 

◄ 

  
 به روايت وزير امور خارجه دولت موقت ١٣٥٨آبان  ١٣

منتشر شده توسط خبرگزاری دانشجويان ايران  ای از دكتر ابراھيم يزدی مقاله

 ((ايسنا
 

◄ 

  
 شورای نگھبان و ضرورت پاسخگويی

 روزنامه شرق متن كامل و بدون ويرايش سردبير مقاله دكتر ابراھيم يزدی در

 

◄ 

  
 ھرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق

 اطالعيه به مناسبت در گذشت دكتر محمد مولوی

 

◄ 

  
گرامی  بيانيه گردھمايی روشنفكران ايرانی در مقابل سفارت فلسطين برای

 داشت ياد عرفات

 

◄ 

  
گرامی  خبر گردھمايی روشنفكران ايرانی در مقابل سفارت فلسطين برای

 عرفاتداشت ياد

 

◄ 

  
فرھنگی،  ھای سياسی، دعوت بيش از چھارصد نفر از روشنفكران و شخصيت

عمار (ياسر  دانشگاھی و مطبوعاتی جھت شركت در مراسم بزرگداشت ابو

 (عرفات
 

◄ 

  
  ياد مبارز محروم از وطن

بخش فلسطين  گزارش مراسم يادبود ياسر عرفات رھبر فقيد سازمان آزادی

  (ساف) در حسينيه

 ارشاد

 

◄ 

  
 تكنوكرات پاكدامن

 ياد مھندس كاظم حسيبی سالگرد وفات زنده به مناسبت چھاردھمين
◄ 
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 به قلم علی شاملو و منتشر شده در روزنامه شرق

 

  
محمد توسلی متن مصاحبه خبرنگار خبرگزاری كار ايران (ايلنا) با آقای مھندس

 ايران عضو شورای مركزی نھضت آزادی

 

◄ 

  
 بازبينی يك پرونده؛ انرژی اتمی

 منتشر شده در نشريه نامه ای از دكتر ابراھيم يزدی مقاله

 

◄ 

  
 فريادی در ظلمت آذر١٦

 ١٣٨٣در ماھنامه حافظ، شماره نھم، آذر  ای از دكتر ابراھيم يزدی مقاله

 

◄ 

  
آذر ١٦گزارش سخنرانی آقای ابوالفضل بازرگان در دانشگاه شيراز به مناسبت 

 (ايسنا) خبرگزاری دانشجويان ايران
 

◄ 

  
نيست حضور دين در عرصه عمومی به معنای دخالت نھاد دين در نھاد حكومت

نگار  محمد بسته گزارش خبرگزاری كار ايران (ايلنا) در رابطه با سخنرانی آقای

 در نشست

 نماھانه اعضای نھضت آزادی ايرا
 

◄ 

  
 حديث جدايی دين از سياست حديث باطلی است كه در ھيچ كجای دنيا

 سابقه ندارد

ايلنا) در رابطه با سخنرانی دكتر ابراھيم يزدی در ) گزارش خبرگزاری كار ايران

 نشست

 ماھانه اعضای نھضت آزادی ايران

 

◄ 

  
ابوالفضل  گزارش برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ آقای مھندس

 بازرگان

 در دانشگاه علوم پزشكی ھمدان

 

◄ 

  
 كند ی در چھلم عرفات سخنرانی می ابراھيم يزد
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 (خبر خبرگزاری كار ايران (ايلنا

 

◄ 

  
 منتظری: رفراندوم حق مردم است هللا آيت

 سی بی بی

 

◄ 

  
 سازگاری اسالم و دموكراسی، كدام اسالم؟ كدام دموكراسی

 محسن كديور

 

◄ 

  
 انتخابات است برای نھضت آزادی ايران برگزاری انتخابات آزاد مھمتر از نتيجه

دانشجويان دانشگاه ھمدان با فعاالن  علی اكرمی در جلسه پرسش و پاسخ

 سياسی

 

◄ 

  
 گروه تعاون و امداد ملی برای بازسازی بم ٤اطالعيه شماره

 سال گذشته گزارش فشرده عملكرد گروه در يك

 

◄ 

  
اين  انديشی اعضای نھضت آزادی ايران با مسووالن دفتر سياسی جلسه ھم

 حزب برگزار شد

 

◄ 

  
 آموختگان ايران اسالمی سخنانی در سازمان دانش طی

اين  محمد توسلی عضو شورای مركزی نھضت آزادی ايران به بررسی عملكرد

 تشكل پرداخت

 خبرگزاری كار ايران

 

◄ 

  
 شادروان مھندس مھدی بازرگان در اصفھانمراسم يادبود

 ◄ 
  

 پذير نيست امكان باور ھای دين تفكيك دين از دولت و سياست در ميان ملت

 بازرگان در اصفھان  مھندس مھدی يادبود شادروان دكتر ابراھيم يزدی در مراسم

 

◄ 

  
 ھای سياسی، فرھنگی، دانشگاھی و دعوت سيصد نفر از شخصيت

 مطبوعاتی

 جھت شركت در مراسم دھمين سال درگذشت مھندس مھدی بازرگان

 

◄ 
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 برنامه ھمايش علمی ـ فرھنگی بزرگداشت مھندس مھدی بازرگان

 ◄ 
  

مراسم ھمايش علمی ـ فرھنگی بزرگداشت مھندس مھدی  گزارش تصويری

 بازرگان

 ٢٩/١٠/٨٣بخش نخست،  حسينه ارشاد،

 

◄ 

  
 آغاز ھمايش علمی ـ فرھنگی مھندس بازرگان

 روزنامه شرق

 

◄ 

  
مھندس  نيروی انتظامی نخستين روز از ھمايش بزرگداشتبا وجود ممانعت  »

 مھدی بازرگان

 «برگزار شد

 گزارش خبری اولين روز ھمايش علمی ـ فرھنگی بزرگداشت مھندس مھدی

 بازرگان
 

◄ 

  
 گزارش تصويری دومين روز ھمايش علمی ـ فرھنگی بزرگداشت مھندس

 مھدی بازرگان

 ، حسينه ارشاد ٣٠/١٠/٨٣

 

◄ 

  
 گزارش خبری دومين روز ھمايش علمی ـ فرھنگی بزرگداشت مھندس مھدی

 بازرگان

 ، حسينه ارشاد ٣٠/١٠/٨٣

 

◄ 

  
 گزارش تصويری مراسم دھمين سالگرد درگذشت مھندس مھدی بازرگان

 ، حسينيه ارشاد١/١١/١٣٨٣

 

◄ 

  
ديدار  گزارش تصويری مراسم بزرگداشت مھندس بازرگان بر مزارش شھر قم و

 آقای دكتر يزدی،

هللا  مندان با آيت مھندس صباغيان، مھندس توسلی و جمعی از اعضا و عالقه 

 منتظری

 سمبعد از مرا

◄ 
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٢/١١/١٣٨٣ 

 

  
بررسی  آرا و نظرات مھندس بازرگان در جبھه مشاركت استان قم مورد نقد و

 قرار گرفت

 تھران، خبرگزاری كار ايران

 

◄ 

  
 سيد جوادی عضو شورای مركزی نھضت سخنان آقای سيد احمد صدر حاج

 آزادی ايران

 در افتتاح مراسم دھمين سالگرد درگذشت شادروان مھندس بازرگان

 

◄ 

  
مقبره  گزارش مراسم نكوداشت دھمين سالگرد شادروان مھندس بازرگان در

 هللا العظمی منتظری بيات قم و ديدار با آيت

 

◄ 

  
 :وزير دولت موقت عنوان شد  مراسم دھمين سالگرد درگذشت نخست در

 مدار بود بازرگان سياستمداری اخالق

 

◄ 

  
 گزارش كامل دھمين سالگرد درگذشت مھندس مھدی بازرگان

 خبرگزاری كار ايران

 

◄ 

  
 سالگرد گزارش برگزاری مراسم مھندس بازرگان در ھمدان به مناسبت دھمين

 ◄ 
  

 پيرامون تھديدات نظامی آمريكا عليه ايران

 ابراھيم يزدی وله با دكتر مصاحبه دويچه

 

◄ 

  
در گزارش مراسم بزرگداشت دھمين سالگرد درگذشت مھندس مھدی بازرگان

 قزوين

٩/١١/٨٣ 

 

◄ 

  
 در سخنان آقای منتظری در ديدار دبير كل و اعضای نھضت آزادی ايران
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 مھدی بازرگان دھمين سالگرد بزرگداشت مھندس

 

◄ 

  
 سخنرانی عبدالكريم سروش و مسعود بھنود

 به مناسبت دھمين سالگرد درگذشت مھدی بازرگان

 فوريه در لندن ٤

 

◄ 

  
و سالم را  ھای موجود مسووالن شرايط برگزاری انتخابات آزاد برای رفع بحران

 فراھم كنند

 مھندس محمد توسلی

 (گفتگو با خبرگزاری كار ايران (ايلنا
 

◄ 

  
 هللا فعال سياسی، فرھنگی و دانشگاھی به آيت ٤٠٠نامه سرگشاده

 شاھرودی در اعتراض

 الخروج شھروندان ايرانی به احكام غيرقانونی ممنوع

 

◄ 

  
 بازرگان شادروان مھندس مھدیمطالب مربوط به دھمين سالگرد درگذشت 

 درباره بازرگان و راديكاليسم انقالبی ◄  

 ما نسل متھم     

شده سوسن شريعتی در ھمايش علمی ـ فرھنگی   مقاله ارائه متن     

 مھدی مھندس

 بازرگان     

 ١٦/١١/٨٣نامه انقالب، مورخ  روزنامه شرق، ويژه     

 

 اعتدال دينی بازرگان ◄  

 مھندس مھدی بازرگان در لندن مراسم گزارشی از      

 سی بی بی      

 

 نگاه مھندس بازرگان به قرآن، علمی بود ◄  

 بزرگداشت مھندس بازرگان در شيراز گزارش ايكنا از      

◄ 
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 محمد رضا خالصی، معاون فرھنگی جھاددانشگاھی فارس      

       

 بازرگان نلسون ماندالی ايران ◄  

 ١٦/١١/٨٣ی انقالب،  نامه ويژه روزنامه شرق،      

 احسان نراقی      

 

 ١٣٥٧بھمن  ١٥نگاھی به رويدادھای  ◄  

 دشوارترين وظيفه بعد از مشروطيت      

 ١٦/١١/٨٣ی انقالب،  نامه شرق، ويژه روزنامه      

 نسيم خليلی      

 

 بھمن به روايت روزنامه كيھان و اطالعات ١٥ ◄  

 ھای ورود بازرگان زمزمه      

 ١٦/١١/٨٣ی انقالب،  نامه ويژه روزنامه شرق،      

 

 اعتدال و تاخير، افراط و تعجيل ◄  

 

 گفتگوی منتشر شده نشده با علی اردالن وزير اقتصاد دولت موقت ◄  

 سلسله مراتب اداری وجود نداشت      

 زنجانی، روزنامه شرق آرش      

  
 

  
 نوانديشی دينی و انقالب اسالمی در گفتگو با دكتر ابراھيم يزدی

 شنبه اصحاب چھارشنبه و اصحاب پنج

 عبدالرضا تاجيك

 

◄ 

  
 گفتگوی خبرنگار شرق با آقای دكتر ابراھيم يزدی

 عبدالرضا تاجيك بخش نخست،

 

◄ 

  
با دكتر ابراھيم ( خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاری كار ايران ( ايلنا گفتگوی 
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 يزدی
 

◄ 

  
 شناسی ايران از آقای دكتر غالمعباس توسلی، تجليل انجمن جامعه

 استاد ممتاز دانشگاه تھران

 

◄ 

  
 حمله به ايران، شكاف ميان بريتانيا و آمريكا

 با خبرنگار آفتاب يزدیمصاحبه آقای دكتر ابراھيم

 گزارشگر: تھمينه بھرامعليان

 

◄ 

  
خواھيم  صورت تحقق شروطمان در انتخابات شركت كرده و كانديدا معرفی در

 كرد

 خبرنگار ايسنامصاحبه آقای دكتر ابراھيم يزدی با

 

◄ 

  
 بازرگان معتقد بود از دين نبايد توقع كاركرد اجتماعی داشت

 آزادی ايران امير خرم عضو شورای مركزی نھضت

 آباد، خبرگزاری دانشجويان ايران خرم

 

◄ 

  
 مھندس بازرگان سمبل مردم ساالری در ايران است

 پرداخت بازرگان ھمواره به آزادی پايبند بود ھزينه زيادی برای آزادی

 ھاشم صباغيان، خبرگزاری كار ايران

 

◄ 

  
به حضور در  ھای برگزاری يك انتخابات آزاد تحقق يابد مردم را شرط اگر پيش

 انتخابات دعوت

 كنيم می

 ھاشم صباغيان

 

◄ 

  
نامزد و  نھضت آزادی ايران در صورت فراھم شدن شرايط خود نسبت به معرفی

 برنامه اقدام

 خواھد كرد

تاريخ:  مصاحبه خبرنگار خبرگزاری فارس با آقای مھندس محمد توسلی در

٢٦/١١/١٣٨٣ 

 

◄ 
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دانشگاه گزارش تصويری مراسم تجليل مقام علمی دكتر غالمعباس توسلی در

 تھران

 

◄ 

  
دانشگاه  گزارش خبری مراسم تجليل مقام علمی دكتر غالمعباس توسلی در

 تھران

 

◄ 

  
 مصاحبه دكتر غالمعباس توسلی عضو شورای مركزی نھضت آزادی ايران

 انتخابات رياست جمھوری درباره

 

◄ 

  
 بيانيه گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزھرا

 غالمعباس توسلی به مناسبت ھمايش نكوداشت دكتر

 

◄ 

  
نخواھند گرفت طلبان تا شھامت ريسك را نداشته باشند، سياست را ياد اصالح

  گفتگوی داود خدابخش با دكتر ابراھيم يزدی ، صدای آلمان
 

◄ 

  
شھروندان  ی منافع ملی و مردمی و مدافع حقوق حاكميت بايد تجلی دھنده

 باشد

 حسين انصاری راد ، خبرگزاری دانشجويان ايران

 

◄ 

  
مھندس  ـ تھران ـ پاسداران ـ منزل ١٤٢٦ـ عاشورای سال  ١٣٨٣دوم اسفند

 صباغيان

 

◄ 

  
 گزارش تصويری مراسم تاسوعا و عاشورای نھضت آزادی ايران

 در منزل آقای مھندس ھاشم صباغيان

 

◄ 

  
 گزارش خبری مراسم تاسوعا و عاشورای نھضت آزادی ايران

 در منزل آقای مھندس ھاشم صباغيان

 

◄ 

  
 ای به ترك صحنه سياسی ندارد نھضت آزادی ايران عالقه

 احتمال معرفی كانديدا از سوی نھضت آزادی وجود دارد

 (غالمعباس توسلی ، تھران، خبرگزاری كار ايران (ايلنا
 

◄ 
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 ايم تاكنون تصميمی در مورد انتخابات رياست جمھوری نگرفته

 (مھندس محمد توسلی، خبرگزاری كار ايران (ايلنا
 

◄ 

  
كديور  تنی روز تاسوعا و آقای دكتر محسن گزارش سخنرانی آقای مھدی چھل

 روز عاشورا

 

◄ 

  
چمران  گزارش جلسه پرسش و پاسخ دكتر ابراھيم يزدی در دانشگاه شھيد

 اھواز

 پس از ايراد سخنرانی در ھمين دانشگاه

 

◄ 

  
 پارادوكس ايران

 ابراھيم يزدی مصاحبه ليلی زمانی با دكتر

 

◄ 

  
 پارادوكس ايران

 ١٣٨٢ مصاحبه خانم عذرا دژم از از ماھنامه روند اقتصادی ، دی ماه

 

◄ 

  
 گيری شھروند قدرتمند موانع شكل

 ١٣٨٣اقبال ، يكشنبه نھم اسفند  در گفتگو با غالمعباس توسلی ،

 

◄ 

  
 مذاكره شود دكتر ابراھيم يزدی: ايران در شرايط برابر با آمريكا وارد

خود تغيير  ھاشم صباغيان: شورای نگھبان يا استعفا دھد يا در رويه گذشته

 ايجاد كند

 در دور دوم شوراھا خود زنی كردند محمد توسلی: مردم

  تھران، خبرگزاری كار ايران
 

◄ 

  
 آوريم، تاييد صالحيت كنند كنند رای نمی دكتر يزدی: اگر فكر می

 كنيم حداكثری را درك میمحمد توسلی: توجه مسووالن به مشاركت 

 تھران، خبرگزاری كار ايران

 

◄ 

  
 گزارش تصويری كنفرانس مطبوعاتی نھضت آزادی ايران

 ◄ 
  

 صورت تحقق شرايط نھضت آزادی ايران، ابراھيم يزدی به طور رسمی در
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 كانديدای اين حزب

 است

نھضت آزادی ايران در خصوص نھمين  گزارش خبری كنفرانس مطبوعاتی

 انتخابات رياست

 يلناجمھوری به نقل از ا

 

◄ 

  
 دور روی سكه مشاركت

 رضا خجسته رحيمی

 

◄ 

  
فراھم  شرايط فعلی بستر الزم برای تحقق دموكراسی را ھمچنان معتقديم كه

 كند نمی

انتخابات  گيری صريح دكتر يزدی حركتی پيشرو نسبت به ساير احزاب در موضع

 است

 دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت

 تھران، خبرگزاری كار ايران

 

◄ 

  
 نامزدی مشروط دكتر ابراھيم يزدی برای انتخابات رياست جمھوری

 عبدالرضا تاجيك

 

◄ 

  
 ساز است اين انتخابات فرصتی طالئی و سرنوشت

 دكتر ابراھيم يزدی، به نقل از نشريه آفتاب

 

◄ 

  
 اند بوده وزير واقعی كشور قائم مقام فراھانی، امير كبير و مصدق سه نخست

 بررسی نھضت ملی شدن صنعت نفت غالمعباس توسلی در نشستدكتر

 تھران، خبرگزاری كار ايران

 

◄ 

  
 در متون شريعت» شادی و غم»

 احمد قابل

 

◄ 

  
 جنبش ملی شدن صنعت نفت، ھرگز در آرمانھايش شكست نخورد

 خبرگزاری كار ايران دكتر ابراھيم يزدی،

 

◄ 
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 صالحيت دكتر يزدی اقدامی خالف مشاركت حداكثری است رد

 مصطفی تاجزاده، خبرگزاری كار ايران

 

◄ 

  
 ھای برگزاری انتخابات آزاد شرط پيش

 ماھنامه نامه مقاله مھندس محمد توسلی در

 

◄ 
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كارت تبريك و پيام نوروزی نهضت آزادی ايران
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بهترين حالت برای مشاهده با كاوشگر اينترنت نسخه ٥ يا باالتر، وضوح تصوير ۸٦۷ ٭ ۱۰۲٤ و و قلم متوسط است.
كليه ی حقوق محفوظ است.
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 يبسمه تعال   
 
 
 
 
 

    ۵۱۸۶    
۵/۱/۱۳۸۳ 

 در محكوميت جنايت اخير اسرائيل
 

توسط  همراهانش و ماسح جنبش يو رهبر روحان گذار يانبنن ياسياحمد خيش شهادت
حل پرهيز از  يز برايمآ ي خشونتها  روش دهنده ادامه يل نشاناسرائ اشغالگر ي نظاميروهاين

كه  حالي در. باشد يکا ميمرآشکار دولت آت يل با حماياسرائغاصب   توسط دولت،ني فلسطهمسئل
 .دهد خود ادامه مي اعمال تروريستي  دولت اسراييل همچنان به،كند دنيا اسراييل را محكوم مي

توان آرمان يك ملت را  تاريخ گواه بر اين است كه با قهر و خشونت و استفاده از ابزار ترور نمي
 .استقالل و آزادي از بين بردبراي احقاق حق طبيعي و كسب 

جنگ كنوني را  به تنها راه خاتمه دادن ن تروريمحكوم كردن ا ضمنرا ن ي ايآزاد نهضت
 غربي رود ي كرانه غزه ويني در نوارطمستقل فلس تن در دادن اسراييل به تاسيس يك دولت

 عضوجنبش يروهاين انهيجو ي تالفيها ين حال روشدر عزادي ايران آنهضت  .داند مي اردن
داند  نقض غرض مي را نآو  کند يد نميز تائين ل راياسرائ گناه يب شهروندان حماس در کشتار

نفع فلسطين و عليه ه جهان ب هاي فلسطيني با توجه به جو مناسبي كه دريدوار است نيروبلكه ام
ناه گ  بيدادن به كشتار مردم ايانپمده است راه را براي تامين نظر خود و آوجود ه ب اسراييل
 .ازدهموار س فلسطين

 
  نهضت آزادي ايران
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 یپيام دكتر ابراهيم يزد

 ك دانشجويان دانشگاه ارابه انجمن اسالمی

 به مناسبت مراسم بزرگداشت دكتر محمد مصدق
  

  به نام خدا

خـدمتگزاران   با سالم به روح پاك دكتر مصدق ـ خدمتگزار بزرگ ملت ايـران و تمـامی   

 و  دوست با ايمان و تقـوی      صديق ملت ايران و با سالم بر شما جوانان ملت گرا و ميهن            

 ديـن  عشق و شور و عالقـه بـه دنبـال ادای     كه بابا سالم بر شما زنان و مردان جوانی   

  .باشيد می  ملتمان و آزادیخود به كشورمان و آبادانی

  

رديد، خوشحال بودم، اما از اين كه شرايط و جو حـاكم   جمع خود دعوت ك حضور دراز اين كه مرا برای  

تعجـب و  . بر محيط دانشگاه حضور مرا در جمع خـوب شـما ميـسر نـساخت، عميقـا متعجـب و متاسـفم             

تاسف من از اين بابت است كه از يك طرف اصرار دارند دانـشجويان و جوانـان مـا در برابـر مـسايل و                         

تفاوت و منفعـل نباشـند و          حاكمان بی  ها و عملكردهای   امهها و برن    خود و سياست   محيط زندگی مشكالت  

و يـا   . كننـد  مـی  تراشی  نموده مانع  تفكر وحركت مستقل دانشجويان ابراز ترس و نگرانی        از طرف ديگر از   

  .شوند می  پرهزينه روبرو نشان دهند، با انواع پيامدهایپايمردیاگر مقاومت و 

پايه علم طرح سئوال و يافتن پاسخ . استاه جايگاه علم دانيد كه دانشگ میـ شما خوب عزيزان جوان  

 كـه جوينـده      به دختران و پسرانی    ياددادن و تفكر علمی     يعنی  دانشگاهی تربيت علمی .  سواالت است  برای

 بـر عقالنيـت و       درسـت مبتنـی    های  طرح سئوال و سپس يافتن پاسخ      چگونگی  ياددادن يعنی. دانش هستند 

 كـه در    ، از همه چيـز، و از هـر چيـزی          متاثر از اين آموزش علمی     ويان ما بنابراين دانشج . ضوابط منطقي 

نمايند و خواهان يافتن يا شنيدن       میبينند پرسش    می  جامعه  و اقتصادی  سياسی ،، فرهنگی محيط اجتماعی 

 شـركت فعـال و      جوانـان بـرای    الزمه رشد و آمادگی   . باشند می  خود های   پرسش  درست برای  های پاسخ

 فكـر كـردن و      آزاد و فارغ از تهديد، بـرای       شورمان، فراهم ساختن محيط مناسب باز و      موثر در توسعه ك   

  .اظهار عقيده نمودن است

، يا ايجاد محدوديت در فكر كردن و پرسيدن، و يا           حكيم فرموده و دستوری     و ای  كليشه های با پاسخ 

  .گردد می  جدیهای  فرايند توسعه آينده جامعه دچار اخالل و آسيبسركوب جوانان،

مـان و     ساله اسـتبداد بـر مـيهن       ٢٥٠٠ سلطه    و اجتماعی   فرهنگی ، همه به پيامدهای   دانشجويان عزيز 

 مـا خـود را از سـيطره رفتارهـای     تـا .  داريـم تاثيرات آن بر روحيات و خلقيات مـردم كـشورمان آگـاهی      

، استبدادرای و ، خود محوری  ، زورمداری گری  و سلطه  پذيری ، سلطه بينی  و مطلق  ، مطلق خواهی  استبدادی

كنم كـه در     میبنابراين پدرانه توصيه    . بين باشيم   توانيم به آينده خود و كشورمان خوش       نمی رها نسازيم 

، از هـر نـوع آن، اعـم از           غيردولتـی   مـدنی  هـای   و يا با تـشكيل انجمـن       خود، در انجمن اسالمی    های گروه

033



 ٢

، تـساهل و تـسامح و        جمعـی  هـای  ی و غيره همكـار     و مددكاری  ، علمی ورزشی ،، مدنی ، اقتصادی فرهنگی

  . را تمرين كنيدسازگاری

 فهـم مـسايل و مـشكالت     صادقانه و مستمر خود برایاز تكاپویچنين اميدوارم جوانان ميهن ما    هم

حال و آينده دست برندارنـد، خـسته نـشوند، و از فـشارها دچـار يـاس و         خود، در گذشته، محيط زندگی 

 هـای   تاريخ معاصـر كـشورمان و همچنـين جنـبش         . نفعال نشوند  و ا  و واخوردگی   و يا ترس   سرخوردگی

 هـای    ملـت و همچنـين حركـت        اساسـی  هـای    و تـامين حقـوق و آزادی       سـاالری   تحقق مـردم    برای مردمی

  جنـبش  هـای   هـا و پيـروزی      هـا، شكـست     و از فـراز و نـشيب      . ساليان دراز گذشته را بخواننـد      دانشجويی

از هويـت    تـاريخ بخـشی   .  خـود اسـتفاده كننـد       امروزی های  تدوين برنامه حركت    گذشته برای  دانشجويی

  . آينده پرداختتوان به نقد حال و تدوين برنامه  از گذشته نمیبدون اطالع و آگاهی. ماست

  

  :دانشجويان عزيز

 مجهز بـه سـالح  .  قدر تجليل از دكتر مصدق قابل ستايش است اين گردهمايیشما در برگزاریهمت  

موفـق و  .  يارتـان باشـد  خدا.  استوار، به راه خود ادامه دهيد  های  ، مصمم با گام   علم و دانش، تقوا و امانت     

  .سربلند باشيد

  

  یدكتر ابراهيم يزد

١٢/٢/١٣٨٣  
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 بسمه تعالي
 
 
 
 

    ۷۱۸۶    
۲۳/۲/۱۳۸۳ 

 
 

 اطالعيه

  نظامياناعتراض به رفتار وحشيانه و غيرانساني 
 آمريكايي و انگليسي در زندانهاي عراق

 
 آمريكايي  نظاميانانتشار تصاويري از شكنجه و تجاوز و سوء استفاده جنسي از زندانيان عراقي توسط

 در شبكه هاي تلويزيوني سي بي اس آمريكا وان ابوغريب بغدادو انگليسي مستقر در عراق از جمله زند
 موجب خشم و اعتراض مردم آزاده سراسر جهان شد و دامنه اين رسوايي تا آنجا بي بي سي انگليس ،

 .گسترش يافت كه رئيس جمهور آمريكا و نخست وزير انگليس مجبور به عذرخواهي شدند

 خود و اعتراض گسترده نظاميانزه با مشكل ناامني و كشتار درحاليكه نيروهاي اشغالگر عراق، همه رو
غالگران روبرو هستند انتشار تصاوير ضدانساني زندانيان عراقي، مردم براي پايان دادن به حضور اش

اشغالگران را با بحران ضداخالقي و ضد بشري جديد مواجه ساخته است و سازمانهاي حقوق بشر از جمله 
 .سازمان بين المللي صليب سرخ جهاني اين رويداد را بحراني واقعي در عراق توصيف نموده است

 نظامياناعتراض و محكوم نمودن اعمال و رفتار وحشيانه و غيرانساني  ضمن نهضت آزادي ايران
 و آمريكايي و انگليسي در زندانهاي عراق و درخواست رسيدگي مجامع جهاني حقوق بشر و مجازات عامالن

 اين جنايات، راهكار اساسي براي پايان بخشيدن به بحرانهاي عراق را خروج نيروهاي اشغالگر و آمران
 .داند وشت كشور عراق به مردم عراق زير نظر سازمان ملل ميسپردن سرن

 
 نهضت آزادي ايران
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گزارش مراسم چهل و سومين سالگرد تاسيس نهضت آزادي ايران

43 سال اعتدال و اصالح طلبي

   در مراسم سالگرد تاسيس نهضت آزادي ايران كه روز جمعه 25 ارديبهشت ماه در منزل مهندس صباغيان برگزار شد

اعضاي نهضت و فعاالن اصالح طلب به سخنراني پرداختند.

   اولين سخنران مراسم مهندس امير خرم در سخناني تحت عنوان جايگاه نهضت آزادي ايران در تاريخ معاصر ايران به

تحليل فضاي گفتمان تاريخ معاصر ايران پرداخت. وي مشخصاً گفتمان ماقبل مشروطيت: پاتريمونياليزم سنتي، تركيبي از

گفتمان سلطنتي و تفكر مذهبي شيعه مبتني بر پدرساالري سياسي و اجتماعي، اقتدار محض، اطاعت مطلق،

قداست حكومت و فرهنگ، تلقي رعيت از مردم را برشمرد و عنوان نمود.

   ساختار قدرت منبعث از اين تفكر: ساختار قدرت عمودي ـ غيرمشاركتي و غيررقابتي است.

وي همچنين  گفتمان دوران پهلوي: تلفيق پاتريمونياليزم سنتي و مدرنيزاسيون غربي.

   مبتني بر اقتدارگرايي ـ عقلگرايي مدرنيستي ـ ناسيوناليزم ايراني ـ مدرنيسم فرهنگي ـ سكوالريزم و توسعه صنعتي

تحليل نمود.

   كه ساختار قدرت منبعث از اين تفكر: ساختار قدرت عمودي ـ غيرمشاركتي و غيررقابتي.

خرم گفت در تقابل با اين گفتمان حاكم در دوران پهلوي چهار گفتمان واكنشي شكل گرفت.

1ـ گفتمان عدالت جويي        در قالب سياسي حزب توده و احزاب چپ ديگر

2 ـ گفتمان استقاللطلبي     در قالب سياسي احزاب عضو جبهه ملي

3ـ گفتمان دينورزانه ـ گفتمان ديني سنتي    در قالب سياسي جريان فدائيان اسالم ـ آيت هللا خميني ومؤتلفه
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4 ـ گفتمان ديني مدرن         در قالب سياسي نهضت آزادي ايران

او سپس در شرح اين گفتمانها به مؤلفههاي زير براي هر گفتمان اشاره نمود:

   مؤلفههاي تفكر عدالتگرا : تاكيد بر عدالت و مساوات اقتصادي و اجتماعي ـ تودهگرايي ـ توسل به روشهاي خشن

اجتماعي.

   مؤلفههاي تفكر استقاللگرا : تاكيد بر استقالل ملي در تمامي وجوه ـ توسل به روشهاي قانوني و غيرخشن ـ

نخبهگرايي ـ فردمحوري.

   مؤلفههاي تفكر اسالم سنتي، تاكيد بر رعايت حدود و قوانين اسالم ـ تقليد محوري ـ تكيه بر رهبري روحانيت ـ

تودهگرايي ـ توسل به روشهاي خشن سياسي و اجتماعي ـ فرد محوري

   مؤلفههاي تفكر اسالم مدرن : تالش در جهت تلفيق مفاهيم مدرن با منابع ديني ـ تحقيق محوري به جاي تقليد

محوري ـ نخبهگرايي ـ توسل به روشهاي قانوني و غيرخشن كه با بسط اين مؤلفهها و تجزيه و تحليل آن در چارچوب

زماني متوجه ميشويم.

   روشنفكري ديني ادامه جريان روشنفكري پيش آمده قبل از مشروطيت و شكل بومي شده آن بود. ادامه تفكر

كساني همچون ملكم خان ـ طالب اف ـ آخوندزاده .

   عضو شوراي مركزي نهضت آزادي اعالم نمود در شرايط امروز، انطباق متن و زمينه براي ماندگاري متن براساس تحليل

گفتمان. گفتمان غالب در سطح جامعه فعلي ما نه عدالتطلبي اقتصادي و نه استقاللطلبي ملي است. بلكه رويارويي

دو گفتمان سنتي و مدرن در حوزه دين ميباشد. ساير گفتمانها به صورت حاشيهاي مطرح ميباشند.

   تا زمان غالب بودن اين گفتمان وجود تشكلها و جريانهاي فكري مبتني بر روشنفكري ديني و نگاه مدرن داشتن به دين

ضرورت دارد.

   ديگر سخنران اين مراسم دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران سخنان خود را با درود به بنيانگذاران نهضت

آزادي ايران و اعالم تشكر شوراي مركزي نهضت آزادي ايران  از حاضرين آغاز كرد و بحث خود را در دو محور ادامه داد:

1ـ آيا مسائل كليدي روزهاي تاسيس نهضت همچنان وجود دارد؟

2ـ  اين كه جنبش اصالحطلبي ايران به كجا ميرود و چه راهكارهايي در پيش رو دارد؟

   يزدي با تذكر به كساني كه گمان ميكنند نهضت قائم به چند فرد است اعالم نمود نيازي كه براساس آن نهضت آزادي
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ايران تاسيس شد همچنان وجود دارد و تا اين نياز وجود دارد با از صحنه خارج كردن اين افراد نهضت از بين نخواهد رفت.

   دكتر يزدي با اشاره به مرحوم طالقاني به عنوان اولين روحاني كه تقيد حزبي را پذيرفت بدون اين كه درخواست هيچ

گونه رأي ويژه را داشته باشد نكاتي از بيانيه آيتاہلل طالقاني را به مناسبت تاسيس نهضت آزادي برشمرد و با توجه به

اين نكات اهداف و انگيزههاي اصلي تاسيس نهضت را تاكيد بر اصول آزادي به معناي رهايي از استبداد و تامين حق

حاكميت ملت و امنيت افزود: بيان واقعي و عملي اين نكته كه بقاي بدون كار جمعي امكان پذير نيست، از ديگر اهداف

تاسيس نهضت آزادي بود.

   دبيركل نهضت آزادي در ادامه گفت همان طور كه در بيانيههاي اوليه نهضت آمده شرط سپاس ايزدي تالش براي

كسب آزادي است و مهندس بازرگان دبيركل فقيد نهضت نيز در سخنان مختلفي لزوم مبارزه با استبداد اشاره كرده

است. چون اين خواسته هنوز كهنه نشده و همچنان مورد مطالبه مردم است، نهضت آزادي نيز كماكان براي كسب

آزادي و تحقق حاكميت ملت با استبداد به عنوان مانع اصلي اين دو هدف مبارزه ميكند.

   يزدي همچنين به بخشهايي از نامه آقاي خاتمي تحت عنوان نامهاي براي فردا اشاره كرد كه در آن رياست قوه مجريه

نيز به وجود فضاي استبدادزده در كشور اذعان نموده بود. يزدي با انتقاد از كساني كه آزادي را كلمه خبيثه ميدانند به

آنان يادآور شد كه اين ايراد ايشان به فعل خداوندي است كه انسان را آزادومختار آفريده است.

   دكتر ابراهيم يزدي در قسمت دوم سخنانش با تحليلي بر انتخابات مجلس هفتم يادآور شد كه از ابتداي انقالب

گروهي از روحانيون و غيرروحانيون بودند كساني كه با آزادي و دموكراسي كامال مخالفند. وي بخش عمدهاي از اين

افراد را كساني دانست كه در دوران قبل از انقالب در خانه نشسته بودند ولي پس از پيروزي گام به گام جلو آمدند و در

نهايت در انتخابات مجلس هفتم به جبران شكستي كه از ملت خورده بودند پايان جمهوريت نظام و پايان بازي

دموكراسي را اعالم كردند.

   اين فعال سياسي انتخابات مجلس هفتم را نظير انتخابات در كشورهاي سوسياليستي خواند كه در آن براي نيل به

يك مجلس مشورتي جمعي را به مردم معرفي ميكنند تا از ميان آنان برخي را برگزينند و پيشبيني نمود كه در انتخابات

رياست جمهوري آينده براي آغاز اين فرايند گروهي سعي در برگزاري انتخاباتي چون مجلس هفتم خواهند داشت.

   وزير امور خارجه دولت موقت همچنين اشاره نمود در شرايطي كه جامعه جهاني در دوران ما بعد جنگ سرد قرار دارد

و در اين دوران هر چند حاكميت ملي به مفهوم كالسيك خود اعتباري ندارد و لذا كشورهايي ميتوانند پايدار بمانند كه هنر

استفاده از فرايند جهاني شدن را در خدمت منافع و اهداف ملي خود بگيرند.

   دكتر يزدي بحرانهاي سياسي ـ اقتصادي ـ فرهنگي و مديريتي را بحرانهايي كه جمهوري اسالمي با آنها روبرو بوده

برشمرد و خاطرنشان ساخت از ميان اين بحرانها بحران مديريت و اقتصادي به زودي گريبانگير اقتدارگرايان خواهد شد و

آنان كه هنوز پس از 25 سال هيچ برنامه كالني براي اداره كشور ندارند توانايي جوابگويي به خواست ملت رانخواهند
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داشت و نميتوانند با ذكر آرمانهايي به عنوان راهبردها به مطالبات در اين زمينه پاسخ گويند.

يزدي با ذكر شواهدي از داراييها و امكانات بي حد و حصر بنيادها و نهادهاي وابسته به بخش اقتصادي قدرت عدم

موفقيت آنها را ناشي از تناقض دروني و مشكالت ذاتي اقتدارگرايان براي حل مسائل دانست. وي اطمينان داد كه جريان

اقتدارگرا نميتواند بر روندهاي موازي كه خود به وجود آورده مديريت كند.

   لذا احتمال ميرود كه يا به وضع كنوني با همه لوازم آن ادامه دهدكه نتيجه آن وقوع يك فاجعه است و يا شايد بتواندبر

حل اين مشكالت فائق آيد و ايران را به ژاپن و يا چين اسالمي بدل كند. كه اين جريان قادر به اجراي هيچ كدام از اين دو

الگو نيست. چون اگر موفقيتي در توسعه داشته باشند نخواهند توانست بدون الزامات آن به توسعه فقط در يك جهت

دست يابند.

   يزدي به سخنگويي از تشكل اصالحطلبي كه سخنگويي آن را بر عهده دارد گفت هر كدام از اين دو احتمال از سوي

اقتدارگرايان در پيش گرفته شود جريان اصالحطلبي نميبايد ساكت بنشيند و نياز دارد كه به بازسازي بپردازد و اين جنبش

نيازمند تشكيل يك حركت گسترده از تمام سازمانها و گروههايي است كه داراي گرايشات و ديدگاههاي مختلف هستند

و اگر بتوانند با درك شرايط كنوني ايران و جهان بتوانند با اراده و آمادگي حركت كنند چه اقتدارگرايان موفق باشند يا نه

شرايط جهاني به سمت رشد دموكراسي پيش خواهد رفت.

دبيركل نهضت آ زادي ايران در پايان آمادگي كامل حزب متبوعش را براي پيوستن به جبهه فراگيري براي پيشبرد منافع

ملي و دموكراسي خواهي اعالم نمود.

 

   قسمت دوم اين مراسم به تقدير ازخدمات آقاي حسين انصاري راد رياست كميسيون اصل نود مجلس اختصاص

داشت. اين لوح كه از سوي نهضت آزادي ايران تهيه شده بود همراه با كتاب نفيسي توسط دكتر ابراهيم يزدي به ايشان

اهدا شد.

    سپس حجت االسالم والمسلمين انصاري راد در سخنان خود كه با غزلي از حضرت حافظ آغاز نمود گفت هر چند من

در طول زندگي و فعاليت سياسي خود خط عدالت را گم نكردهام ولي عمل به اين وظيفه را در خود قابل تقدير نميدانم.

   وي با درود به روح طالقاني ، بازرگان و سحابي و ياد كردن از آناني كه معلم فرهنگ و اخالق اسالمي و ديني بودند از

آنان به عظمت نام برد و عنوان كرد كه در سالهاي دهه 30 با نوشتههاي مهندس بازرگان به عنوان يك طلبه برخورد

مينمودم و هر كدام از انها را بارها مطالعه ميكردم و از بهترين نوشتههايي است كه در پرورش روح و اخالق من موثر بود.

انصاري راد عنوان نمود اگر چه من در طول عمر هيچ گاه از آموختن و مطالعه دور نبودهام اما در ميان همه آنچه

خواندهام  مرهون هدايت و تعليم بازرگان و طالقاني و شيوه و سيره علمي اين بزرگواران قرار داشتم و خوشبختم كه در
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دوره اول مجلس نيز در خدمت مهندس بازرگان، دكتر سحابي و اخالق حسنه ايشان و ديگر دوستانشان بودم.وي اعالم

كرد به همين دليل بازرگان، سحابي، طالقاني و شريعتي زندهاند اما پرخاشگران فرجامي جز عدم نخواهند داشت.

   عمادالدين باقي روزنامهنگار و ديگر سخنران مراسم چهل و سومين سالگرد نهضت آزادي ايران در سخنان خود با

اشاره به سابقه پر فراز و نشيب نهضت آزادي آنرا شجره طيبهاي خواند كه آموزگاران اصالح طلبي در تاريخ معاصر بوده و

تحت فشار دو تيغ يك قيچي كه در نبرد با هم مشي اعتدال نهضت را نيز مورد حمله قرار ميدادند.

   باقي نهضت آزادي را اپوزيسيون نجيب خواند كه همواره تحت شديدترين فشارها قرار داشته است.

   همچنين عيسي سحرخيز نيز در سخنان خود به مناسبت نزديك به نيم قرن فعاليت سياسي پر افتخار نهضت آزادي

ايران با انتقاد از قصه پر غصه و روحيه ضد تشكيالتي ايرانيان به مرامنامه نهضت اشاره كرد كه بنيانگذاران نهضت آزادي

بر محورهايي چون دين اسالم تعالي بخش و اعالميه جهاني حقوق بشروخدمت به ايران تأكيد داشته اند امروزاين

انديشه ميتواند محور تجمع اصالح طلبان باشد.

   مديرمسئول ماهنامه آفتاب با بازخواني تاريخي دو برههاي كه در آن برخي با اتخاذ خط مشي راديكال در برابر اعتدال

نهضت ايستادند و در دومين باري كه اين اتفاق رخ داد در پس از انقالب هنوز اثرات آن ادامه دارد.

   وي در باب ضرورت نقد گذشته براي نيل به حركات همگرايانه آينده اصالح طلبي كه بعدازانتخابات مجلس هفتم به

فراموشي سپرده شده است هر روز تاخير در اين مسئله را باعث سالها دور شدن جامعه از اهداف دانست و خواستار

تهيه منشوري براي ائتالف نوين شد.

اين روزنامه نگار با اشاره به اين كه در شرايط امروز كه جريان اقتدارگرا هر روز به سمت احاطه بيشتر به فضا پيش ميرود

از ديدگاه نهضت در راستاي تشكيل جمع فراگير اصالح طلبي تقدير نمود.

مراسم چهل و سومين سالگرد تاسيس نهضت آ زادي ايران در ساعت 30/20 با قرائت دسته جمعي سرود اي ايران

توسط حاضرين خاتمه يافت.

در حاشيه مراسم

• بسياري  از رجال و فعالين سياسي اصالح طلب در اين مراسم حضور داشتند كه از آن ميان ميتوان به :

عزت هللا سحابي، احمد منتظري، هادي قابل، احمد زيدآبادي، عسيي سحرخيز،علي اكبر معين فر، فياض زاهد،

محمدعلي دادخواه،حسين رفيعي،محمدبسته نگار،مرتضي كاظميان، عمادالدين باقي، عليرضا رجايي، حبيب هللا پيمان،

اعظم طالقاني، ورجاوند، سعيد رضوي فقيه،محمد تركمان، جاللي زاده و... اشاره نمود.

• تصاوير بنيانگذاران نهضت آ زادي ايران مهندس بازرگان ، آيت هللا طالقاني و دكتر سحابي و تصاوير دكتر چمران و دكتر
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شريعتي به عنوان بنيانگذاران اين نهضت در خارج از كشور در كنار تصويري ازدكتر مصدق و پرچم جمهوري اسالمي ايران

به همراه نوشتهاي با مضمون اين كه جز خداوند هيچ كس حاكميتي بر مردم ندارد و سياست اسالم صداقت است به

عنوان نماينگر بينش و منش اين حزب ديرپاي ايراني بر ديوارهاي محل برگزاري مراسم خودنمايي مي كرد.

• حضور پر تعداد عكاسان و خبرنگاران مطبوعات در اين مراسم قابل توجه بود.

• در بخشي از مراسم سرودي به نام نهضت آ زادي پخش گرديد كه برخي از حاضران نيز با آن همراهي نمودند.

• سخنراني حجت االسالم انصاري راد مكررا با تشويق حضار و فعالين سياسي و اجتماعي حاضر ، قطع مي شد.
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گزارش تصويری مراسم چهل و سومين سالگرد تاسيس نهضت آزادی ايران
تهران، منزل جناب آقای هاشم صباغيان، ۱۳۸۳/۲/۲٥
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بهترين حالت برای مشاهده با كاوشگر اينترنت نسخه ٥ يا باالتر، وضوح تصوير ۸٦۷ ٭ ۱۰۲٤ و و قلم متوسط است.
كليه ی حقوق محفوظ است.
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 اطالعيه
 

 صبح 30/11 ساعت 1383شنبه يازدهم خرداد ماه روز دو
 به  آقاي دآرت ابراهيم يزديدبريآل ضت آزادي ايران

اتفاق آقايان دآرت غالمعباس توسلي، مهندس هاشم صباغيان 
و مهندس غالمرضا مسموعي از اعضاي شوراي مرآزي ضت 

ي ايران در حمل سفارت فلسطني واقع در هتران با آقاي آزاد
صاحل زواوي سفري حمرتم دولت فلسطني در ايران ديدار و 

 . پريامون وقايع فلسطني گفتگو منودند
اي آه از طرف دبريآل ضت آزادي در اين ديدار نامه

) به پيوست(ايران به آقاي ياسر عرفات نوشته شده بود 
 . داده شدآقاي زواويي به جناب هاي نقدمهراه با آمك

در اين سفر هيات منايندگي ضت آزادي ايران ضمن 
ابراز تنفر از جنايات ارتش اشغالگر اسرائيل از 
مبارزات بر حق مردم فلسطني براي تشكيل يك دولت مستقل 

هاي اشغايل در آرانه باخرتي رود در نوار غزه و سرزمني
 .اردن محايت آردند

 
 روابط عمومي

 
 ضت آزادي ايران
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 جناب آقاي ياسر عرفات
 رهرب جنبش آزادي خبش فلسطني و صدر دولت فلسطني

 رام اهللا، فلسطني اشغايل
 توسط جناب آقاي صالح زواوي، سفري حمرتم دولت فلسطني در ايران

 
 با سالم و با آرزوي پريوزي ملت فلسطني

اي پيدا آرده بار ديگر جنايت عليه مردم فلسطني موج تازه
-املللي و بيارتش اشغالگر، با نقض آليه معاهدات بني. است

ترين اعتنايي به اعرتاضات جهاني با استفاده از پيشرفته
ها و مزارع و مراآز امكانات و جتهيزات نظامي به ختريب خانه

 .آسب و آار مردم فلسطني دست زده است
هاي فلسطينيان را خراب آنند، توانند خانهغالگران مياش

مزارع آنان را نابود سازند، بر سر آا از زمني و هوا 
- ها را فرو ريزند، آا را دربدر سازند،اما منيانواع مبب

 . براي آزادي و استقالل درهم بشكنندراآنانتوانند ارادة 
از نيم قرن ترديد ملت حمروم و مظلوم فلسطني در طي بيش بي

اما هرگز در . گذشته مصائب فراواني را متحمل گرديده است
 .برابر زور به زانو در نيامده و تسليم نشده است

با احساس و ابراز عميق مهدردي با ملت سرفراز فلسطني از 
طرف خود و شوراي مرآزي ضت آزادي ايران مراتب تنفر و 

شغالگر اسرائيل اعرتاض خود را نسبت به جنايات مستمر ارتش ا
هاي اشغايل در آرانه باخرتي رود اردن در نوار غزه و سرزمني

 .دارداعالم مي
اي، اگر چه ناچيز، هاي عميق ما را، مهراه با هديهمهدردي
 . بپذيريد

 
 دآرت ابراهيم يزدي

دبري آل ضت آزادي 
 ايران
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 اجنمن دانشجويان مشرتك پيام به جممع عمومي 
 دانشگاه يزد مجهوري خواه

 
 به نام خداوند جان و خرد

 
 ؛ها و آقايانخامندانشجويان عزيز؛ 

 
اسالمي و توسعه مشرتك اجنمن با سالم  برگزاري جممع عمومي   

انشگاه يزد و اعالم تشكيل اجنمن دانشجويان پريو خط امام د
 دانشگاه يزد را به مشا و آليه »خواهاجنمن دانشجويان مجهوري«

 .گوميفعاالن دانشجويي دانشگاه يزد تربيك مي
 

 دوران ،آنهاي برخاسته از ايران و تشكلجنبش دانشجويي
هاي ملي و دانشگاهي و دانشجويي اي از وظايف و مسئوليتتازه

اي آه بايد آن را بازتاب رويدادهاي ربهآنند، جترا جتربه مي
سياسي، حقوقي و اجتماعي در جامعه بزرگرت و در سطح ملي 

 .دانست
 

انتخابات غريرقابيت، فرمايشي و منايشي اخري جملس هفتم، به 
درسيت نقطه چرخشي در سرگذشت و سرنوشت مجهوري اسالمي ايران 

 .شودحمسوب مي
 

 اسالمي و تأسيس نظام بيست و پنج سال از پريوزي انقالب
گذرد، در حايل آه بيش از هر زمان رآن مجهوري اسالمي مي

مجهوريت نظام، به هبانه و زير پوشش اسالميت با هدف هتي ساخنت 
آاران قرار گرفته نظام از مجهوريت مورد هتاجم و جتاوز حمافظه

غافل از اين آه حذف مجهوريت سراجنام به حذف اسالميت . است
 .د شدمنجر خواه

  
اگر ويژگي مجهوريت از بني برود يعين مردم به عنوان مالكني 
اصلي اين سرزمني نتوانند خود سرنوشت خويشنت را تعيني آنند، 

. اسالميت نظام معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد
خداوند انسان را آزاد آفريده است نفي فطرت انسان، ناديده 

كار اصل دين پاك توحيدي گرفنت آرامت انسان به معناي ان

 1
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دين را بازيچه اغراض سياسي و سلطه و سيطره گروهي . است
قرار دادن و به نام دين خدا بر مردم ستم روا داشنت و مردم 

ترديد به ارزش هاي اساسي حمروم ساخنت، بيرا از حقوق و آزادي
. زندو اعتبار دين در نزد مردم، به خصوص جوانان لطمه مي

گردد، زيرا خداوند حافظ دين از بني رفنت دين منياگر چه موجب 
 :است آه فرمود) ص(راستني وحي شده بر پيامرب گرامي 

 
 )9حجر  (ُنظوحاِفَل هَلا نَّ و ِاآرا الذِّلَنزَّ َنحْنا َنّنِا

 
اي متويل و نگهدارنده بنابراين هيچ قشر و گروه و طبقه

ر اين سرزمني ريشه  سال د1400از آجنا آه اسالم . دين خدا نيست
 درصد مردم ايران مسلمان هستند، اگر 97و سابقه دارد و 

مردم با اختيار و اراده آزاد خود مومن و معتقد به اسالم 
باقي مبانند و حاآميت ملت، در شكل خاص مجهوريت جتلي پيدا 

 .خواهد شدآند، به حتقيق اسالميت نظام هم حفظ 
 

دهد آه تاريخ گذشته پر فراز و نشيب آشورمان نشان مي
 به نام دين، و ،هاي فراوان به مردمها و ستمعلريغم ظلم

اصالت خود را حفظ آرده است و جفاها به دين، اسالم مهچنان 
به عنوان يك انديشه آارساز در جامعه و در ساختارهاي 

  نبايدمابنابراين . فرهنگي و اجتماعي ما باقي مانده است
اما بايد نگران . نگران دين مردم و رونق دين خدا باشيم

سرنوشت مجهوريت باشيم آه ال جديد و جواني است آه در آوير 
 ساله ايران، بعد از يك قرن مبارزه در راستاي 2500استبداد 

ايل آه نيازمند محايت و . حاآميت ملت، آاشته شده است
 .باشدت و باليا مينگهداري مستمر در برابر انواع آفا

 
ترين وظيفه براي ، اآنون بزرگرتين و مربمبر اين اساس

مند آليه نريوهايي آه مومن و معتقد به آرامت انساني و عالقه
به آزادي و آباداني ايران عزيز هستند، محايت از رآن 
- مجهوريت نظام و جلوگريي از هتي شدن از معناي واقعي آن مي

 .باشد
 

خواه  اجنمن دانشجويان مجهوريتشكيلست آه با چنني نگاهي ا
از هبم پيوسنت دو اجنمن توسعه اسالمي و اجنمن دانشجويان پريو 

در نكته اول . آند مياعالممعناي واقعي خود را خط امام 
پيام دريافيت اين است آه نسل جديد و جوان و دانشجو، ضمن 
ا حفظ هويت اسالمي خود و تأآيد بر آن، رسالت ملي خود ر

پاسداري از رآن مجهوريت نظام، آه در معرض هتديدهاي جدي 
 ها اجنمنادغام ايندر نكته دوم . داندقرار گرفته است، مي

 .هاي مجعي استتأآيد بر ضرورت مهكاري
 

مجهوريت به عنوان تنها شكل پذيرفته شده حاآميت ملت، 
بدون حضور مستمر و سازمان يافته مردم در صحنه حتقق پيدا 

ساالري هستيم، بايد پيش اگر خواهان حتقق مردم. آندمني
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ما . نيازهاي آن، و مهمرتين آا، آار گروهي را بپذيرمي
ايرانيان بايد براحساس جامعه گريزي، بدبيين به آارهاي 

هاي مدني، مجعي و امتناع از حضور و فعاليت در اجنمندسته
تن به . يمها و احزاب سياسي غلبه پيدا آنسنديكاها، احتاديه

هاي اميدوار و شاد، آار دسته مجعي بدهيم و با تقويت روحيه
آور با نيك انديشي، با عشق به آينده بر موانع و مشكالت ياس

 . غلبه مناييم
 

راه دشوار آزادي را با صرب و شكيبايي، و با تالش و تقوي 
 .ادامه بدهيم

 
ده دانيم بايد آمااگر ارزش آزادي و آرامت انساني را مي

 .باشيم هباي آن را بپردازمي
 

 سربلند و موفق باشيد  خدا يار و نگهدارتان باد     
 

  آرت ابراهيم يزديد                                 
 

 دبريآل ضت آزادي ايران                             
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  یی آزادادامه نهضت براضرورت 

  یجمهوری اسالمآينده  و
  

  یابراهيم يزددكتر 

  دو تكميل سخنرانی در مراسم چهل و سومين سالگرتدوين 

  ٢٥/٣/١٣٨٣نهضت آزادی ايران تاسيس 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

با سالم و درود بر پيامبران برگزيده حق، خصوصا آخرين آنها، 

  . و خاندان و اصحاب و پيروان راستين و صديق او)ص(محمدبن عبداهللا

 یكوش نهضت آزاد گذاران سخت با سالم و درود به مؤسسين و پايهو 

  .ايران

از اين كه دعوت ما را . ها و آقايان با سالم به شما عزيزان ـ خانمو 

فرخنده روز چهل و سومين سالگرد تأسيس نهضت   شركت دربرای

 صميمانه تشكر  مركزیشورای د از طرف خود واي  ايران پذيرفتهآزادی

  .نمايم می

  :صحبت امروز من قرار است بر حول سه محور زير باشد

  هگذشته، حال و آيند:  ايرانـ نهضت آزادیالف 

  ؟رويم به كجا می:  ايران اسالمیـ جمهوریب 

  فلسطين/ عراق : ج ـ خاورميانه

  

ديگر به  در فرصتی. دهيم  قرار میول را مورد بررسی كه داريم، فعال دو محور ابه خاطر وقت كمیاما 

   .پردازيم محور سوم می

  

  هگذشته، حال و آيند:  ايراناول ـ نهضت آزادیبخش 

  سال پس از كودتای٨ مدت  كه در طی از كسانی، جمعی١٣٤٠بيست و پنجم ارديبهشت ماه سال در 

ادامه داده   ـ استعماری پرچم مبارزه و مقاومت در برابر نظام استبدای١٣٣٢ مرداد سال ٢٨ نظامی

  .را اعالم داشتند   ايرانآزادینهضت   كه پديد آمده بود، تأسيسبودند، با استفاده از فرصت مناسبی

ها  رورتضتأسيس شد و تأسيس آن پاسخ به كدام ضرورت بود؟ و آيا آن   ايراننهضت آزادیچرا 

وجود   ايراننهضت آزادی  ادامه حيات و فعاليت برای است؟ به عبارت ديگر، آيا ضرورتیهمچنان باقی

  دارد؟
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: دهيم توجه ميها بود، به سه نكته محوریپاسخ به كدام ضرورت  ايراننهضت آزادیاين كه تأسيس 

در اعالميه .  ملت استساسی اهای آزادي از استبداد و تحقق رهايینكته اول ـ ضرورت مبارزه برای

مردم نگران امنيت هستند، خسته از استبداد و اختناق هشت «: خوانيم كه مي ايراننهضت آزادیتأسيس 

ايران   كه متاسفانه نامای  و خيانت هيات حاكمه معيشت و شرمسار از ننگ دزدیرنجور از سختیساله، 

استقرار يك حكومت   از ننگ و نكبت ورهايی را آلوده ساخته است، خواهان سرنوشت بهتر، و ايرانی

  . سازنده ايران پاك، آباد و آزاد استملی

  :امر مسلم اين است كه

  م يغيروا ما بانفسمهاهللا اليغير ما بقوم حتیان 

  ، شرايط حاضراقتضایبه 

  ن هموطنا و همكاریمردانگیدر اين پيچ مهم تاريخ ايران  با استعانت از پروردگار جهان   با اميد به 

  ».گردد ايران اعالم مينهضت آزادیتأسيس 

  :نويسد همين مناسبت می  بهای در بيانيه  ايراننهضت آزادی  از مؤسسينيكی ،اهللا طالقانی آيتشادروان 

  برادران و هموطنان عزيز«

بينيد كه  می .نگريد  را می و اين كشور اسالمیبار اين سرزمين تاريخی به چشم خويشتن وضع نكبتشما 

 و  و بدانديشی گريبانگير اكثر مردم گشته و بدبينی و مادیچگون فقر اخالقی  اثر سلطه غارتگران در

 و) كر ( حقی شنيدن هر ندای كه برایكسانی. چگونه بر سراسر مملكت سايه گسترده است پراكندگی

كه مملكت را در  ، نه به مردم، تا جايیكنند هستند، نه به خود رحم می) كور ( ديدن پرتو هر حقيقتیبرای

  ».اند  داده قرارمعرض طوفان حوادث و بر لب پرتگاه مخوفی

  

 كه در چهل و سه سال پيش بيان شده است  ايراننهضت آزادیبنابراين انگيزه و ضرورت تأسيس 

  .باشد می  از استبداد و تامين حق حاكميت ملت، رهايی، به معنایكسب آزادی

 به يك ضرورت پاسخ عملی  ايراننهضت آزادیتأسيس .  است گروهیرورت كار سياسیدوم ـ ضنكته 

 كه تحقق شود كه در حالی  میاين ضرورت از آنجا ناشی. ، نيز بودسياسی  كار دسته جمعیديگر، يعنی

مهندس  شادروان.  ميسر نيست، مردم ما عموما از تحزب گريزانند جمعیبدون همكاری  ملتهای آرمان

   :كند كه می  ايرانيان اشاره منفیدر سخنان خود در مراسم اعالم تأسيس به اين ويژگی بازرگان

  .» ها از حزب و جمعيت اكراه و امتناع دارند ايرانیاكثريت «

  ؟ها از احزاب گريزانند چرا ايرانیاما 

  :كند علت را چنين ذكر می مهندس بازرگان

  اجتماعات در ايران غالبا و مخصوصا در گذشتهیها و به طور كل ها و شركت احزاب و دستهـ اوال 

 زودگذر شخصی  اغراضها كه برای اند ـ چه بسا احزاب و انجمن مردم سرخورده. اند  دادهامتحان بدی

ها كاله سر   در شركتمانند وكيل و رئيس شدن تشكيل و بالفاصله پس از توفيق تعطيل گرديده است،

ها پيش  بندی ها، دسته جار و جنجال ها، ، جاه طلبی خصوصیایه غرضها  در جمعيت. اند مردم گذاشته

 توام با ها وقتی مجموعة اين جريان. كرده است  میحكمرانی انضباطی  و بیثباتی  اساس و بیآمده و بی

  . در اذهان به يادگار گذارده استها شده، خاطرات تلخی بدبينی
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  و روحی و ساختمان فكریصلت نژادی است كه مربوط به خ و مهمتر موضوعیاساسیدليل ثانيا 

  .باشد می خودمان

 وسيع ، خود ناشیاين ضعف عميق و  ضعف روحيه اجتماعیو فقدان يا   بودن ايرانیانفرادیخاصيت 

 تاريخ  ايران و اعماق زمانیجغرافيايی  مكان است كه بايد در پهنایداری  و آثار ريشهاز عوامل قوی

  .»خودمان جستجو نماييم

  : كه كرده استبندی  اين روحيات جمع و تاريخیاز توضيحات پيرامون علل جغرافيايیبعد بازرگان 

 تقابل قوای كوبند، و چه در  حاكمه فاسد كه بر سرمان میهای  و هياتچه در تقابل زورگويان داخلیما «

شكل و متحد و مت) بمانيم  كنيم و زندهخواهيم زندگی اگر می(متشكل نيرومند مرتبط خارج ناچاريم 

  .» داشت بشويم و مسلما ثمر خواهداجتماعی

  . نيست و دفع مفاسد و ارتباط اجتماعی جز پايداریای ها چاره ها و دشمنی برابر سختیدر 

  :كند كه به اين آيه شريف استناد میسپس بازرگان 

  )٢٠٠آل عمران ـ .(يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقواهللا لعلكم تفلحون«

 جدايی  داشته باشيد، با يكديگر ارتباط بگيريد و ازايد صبر و پايداری  كه ايمان آوردهكسانی ای

  ».بپرهيزيد، اميد است پيروز شويد

  

تجربه شكست . ها همچنان معتبر و پابرجا هستند سال اين ضرورت٤٣بر اين باوريم كه بعد از ما 

  سياسیهای احزاب و سازمان به علت نبودملی ضد های در برابر توطئه  دكتر مصدقحكومت ملی

فقدان احزاب   بر اين استايران، اعتقاد عمومی  اخيرطلبی ايم، در جنبش اصالح فراگير را پشت سرگذاشته

 كه به رغم حمايت مردم از رئيس جمهور به طوری. طلبان بوده است اصالح  از علل شكستيكیفراگير 

  بالفعل موثر و كارساز تبديل ماند و به يك نيروین بالقوه باقی عظيم مردم همچنانيروی طلب، اصالح

  .نشد

  . نمونه و ارايه يك الگو و ـ اسالمی با ماهيت و هويت ملیسوم ـ ضرورت تشكيل يك حزب سياسینكته 

برجستة  های احزاب و شخصيت. مليت و ديانت يا ايرانيت و اسالميت: ما ايرانيان دو ركن داردهويت 

  .اند  بوده برخوردار تاريخ معاصر ايران عموما از اين دو ويژگیخدمتگزار در

سال در سخنان خود به مناسبت اعالم تأسيس در ارديبهشت ماه مهندس بازرگان شادروان مرحوم 

  .»هستيم مصدقیو  ايرانی، مسلمان ما«:  كردرا چنين معرفی  ايراننهضت آزادی های  ويژگی١٣٤٠

  بوده، دين را از سياست جدا من باب وظيفه و فريضه دينیجتماعیما به سياست و فعاليت اورود 

  »شماريم می دانيم و خدمت به خلق و اداره امور ملت را عبادت نمی

  : با الهام از اين آيه شريفه بود كه  ايراننهضت آزادیبه عبارت ديگر، تأسيس 

آل (» المفلحون  الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هممنكم امه يدعون الیولتكن «

  .)١٠٤عمران 

 چگونگی  حزب وهای ، ويژگی حزبیهای  نامطلوب مردم از فعاليتطرف ديگر، با توجه به سوابق ذهنیاز 

از   ايران،آزادی نهضت  مهمتر از تشكيل حزب تشخيص داده شد بر اين اساس،عملكردها، ضرورتی

ـ براساس ) ص( تبعيت از پيامبر خدا واسط و شاهد با خود را ايجاد الگویهمان ابتدا هدف فعاليت جمعی

  : آية شريفه زير قرار داد كه

059



 ٤

  )١٤٣ بقره(»  الناس و يكون الرسول عليكم شهداكذلك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علیو «

  

 و پس از فراز و.  قدم به عرصة سياست ايران گذاشتهايی ها، برنامه هچنين انگيزبا   ايرانآزادینهضت 

، و استبداد سلطنتی ها، چه در نظام شدن ها، زندانی ها، محاكمه ها و بازداشت  فراوان، سركوبهای نشيب

 سومين سال تأسيس خود شده ها، اكنون، وارد چهل و  و ترور شخصيت اسالمیچه در نظام جمهوری

  .است

 چه حد  ايران تاسئوال اول اين است كه نهضت آزادی: روبرو هستيم سوال اساسیا دو حال ما ب

  اند وظيفه و رسالت خود را به عنوان يك جريان واسط و شاهد اداء نمايد؟  توانسته

قانع كننده   و كافیاما پاسخ ما به تنهايی.  به اين سئوال مثبت باشدپاسخ ما به عنوان نهضت آزادیشايد 

برعهده صاحب نظران   ايراننهضت آزادی ساله  و قضاوت درباره كارنامه چهل و سهررسیب. نيست

 و رويكرد و عالقه جوانان به يك المللی بين  واما اگر اعتبار ملی. پذير است غرض و پژوهشگران حق بی

  ايراننهضت آزادی رسد كه گردد، چنين به نظر می  محسوبای  معيار قابل توجهسازمان سياسی

 و  ـ پرهيز از افراط و تفريط در مواضع و عملكردها و يا غالیروی ميانهتوانسته است با حركت در مدار 

  . باشدنقش الگو و شاهد بودن را ايفا كرده» امت وسط «های حفظ ويژگی  بودن وتالی

 ، بسيار دشوار و يا سياسی، فرهنگی، اقتصادی، اعم از ورزشی دسته جمعی كه كارهایكشوریدر 

معطوف به فرهنگ   در گذشته عموما، به علت رفتارهای سياسیهایگير است، و احزاب و گروهفسن

 ايران، به مستمر نهضت آزادی اند، استمرار فعاليت  از درون دچار شده به انشعاب و فروپاشیاستبدادی

  آزادیعملكرد موسسين و فعاالن نهضت  است از درستیای ها خود نشانه رغم همه فشارها و سركوب

  . آن»شاهد بودن«و » واسط«ايران و موفقيت سياست 

  سال هنوز هم موضوعيت دارد؟ يا٤٣ ايران بعد از كه آيا ادامه فعاليت نهضت آزادی اين سئوال دوم،

  ؟ خود را از دست داده استضرورت وجودی

 ١٣٤٠ماه سال هشت در ارديب  ايراننهضت آزادی  از اعالميه افتتاحيه تأسيسبدهيد باز هم فرازیاجازه 

  .را بخوانيم

  به كار برای تحصيل آزادی غير اوست و شرط سپاس ايزدیاطاعت از خدا مبارزه با بندگی اقتضای«

خلقت ما بايد منزلت و مسئوليت خود را در جهان . بستن آن از طريق حق و عدالت و خدمت است

  ». نايل شويم و پيروزیبشناسيم تا به رستگاری

 در  ايرانبيست و دومين سالگرد تأسيس نهضت آزادی  خود، به مناسبتسخنرانیدر مهندس بازرگان 

  :گويد  می٢٥/٢/١٣٦٢

را در  ها به استبداد توجه كرد، و مبارزه با آن  بيش از ساير احزاب و شخصيتچرا نهضت آزادیاما «

 است، مسئله آزادی  گرفته است؟ مسئله باز خارجیسطح باال و مقدم بر مبارزه با استعمار يا استيالی

 از بين برنده استبداد يعنی .شود می  انسان محسوب امر اساسی الهی و در مشيت ازلیكه از ديد قرآنی

  . طاغوت و مصداق زندهآزادی

نتيجه  باشد و  می خارجی و اسباب دست استبداد و استيالی، خواسته هميشگیبين بردن آزادیاز «

 ايجاد ضد انقالب  يا و ملی داخلی و نيروهایرقه عناصر خودیاختناق و انحصار از يك طرف طرد و تف

 متصديان و حكام و سوء  خط و خالف برایو از طرف ديگر محيط امن و شرايط مساعدیاست 
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 امت را، كه  و شورایحاكميت ملی. فراهم آورداستفاده از قدرت و احيانا امكان زد و بند با بيگانگان را 

  .»نمايد حاكميت طاغوت می ، تبديل بهاهللا است  از حكومتای وجهه

  

اركان آفرينش   از به عنوان يكی است كه در آن آزادی توحيدیبينی جهان  ايراننهضت آزادی ايدئولوژی

 استبداد و طاغوت از هر طريق و  هر گونه حاكميتبينی و تكامل و تقرب شناخته شده است؛ در اين جهان

  باشد، خواه استيالی يا استبداد دينیسياسیواه استبداد به هر نام كه اعمال گردد مطرود است، خ

  از حاكميت، و هر نوع ديگری، انحصار طبقاتیاستثمار شغلی ،، سيطره مالی گروهی، يا استعالیخارجی

  .طاغوتی

استبداد و   جز آن چيزی از ميان برود جایای  در جامعهاگر آزادی  ايراننهضت آزادیبه نظر 

  . گرفت نخواهدو اسارت و هالكت و نابودی يا اختناق ديكتاتوری

تنها از طريق انتخابات آزاد و مراقبت  حاكميت ملی . نيز تنها خود مردم هستندو ضامن آزادیحافظ  

در غير اين صورت، همان طور كه امام همام . يابد  از منكر تحقق میو نهیمستمر مردم يا امر به معروف 

  .شوند نمی گردند و مستجاب  خواهند شد و دعاها حبس میاشرار بر جامعه مسلط فرمود،) ع(علی

ايستاده   تحقق آن سال است برای٤٣ ايران، كه خواسته ملت ايران و انگيزه فعاليت نهضت آزادیاين 

  در باالیضبط صوتی اگر يك.  و نه بيات شده است، بلكه همچنان معتبر استاست، نه كهنه، نه قديمی

 مردم ما را بشنود و های ناله  آزاد از ترس، سركوب و سانسور، صداها وآسمان ايران گذاشته شود كه

 در آن نخواهد بود؟ حاكميت ملت چيز ديگری  و استقرار از استبداد و كسب آزادیضبط كند، جز رهايی

  طلبان بر سر چيست؟ كاران و اصالح  محافظه دعوا و اختالف امروزمگر موضوع اصلی

  :اند نوشته»  فردا برایای نامه«اخيرا در  خاتمی آقای

 نيز در قومی تواند فارغ از آن چه بر او گذشته است، آينده خود را برگزيند و آينده هر  نمیقومیهيچ «

  . است، اختيار، انتخاب در اعمال اراده اوگرو آگاهی

ل در تام عدم.  درد مزمن و مشترك جامعه ما استاستبداد زدگی.  استبداد زده استای ما، گذشتهگذشته 

  ».راهه خواهد برد  همه ما را به بیاين درد تاريخی

  :اند ه را چنين پايان داد » فردا برایای نامه «،خاتمی آقای

 های قالب ها و  عبور از كليشه در احوال خويش برای همگانی امروز ما، تامل و بازانديشیجدینياز «

  اجتماعیهای و اليه  در همه سطوحادی همدالنه انتقاستبداد زده ناكارآمد و گشودن راه گفت و گوی

  ».است

  

چنان  هم  ايران نهضت آزادیشود كه علت وجودی  مالحظه میای اين ترتيب بدون هيچ شك و شبههبه 

 زمان استبداد سياسی اند كه اين نام را در  ايران حق داشتهمؤسسين نهضت آزادی. معتبر و پابرجاست

هنوز هم مسئله زيرا . قالب هم تا امروز تحت عمين نام ادامه دهند و بعد از ان خود برگزينند برایسلطنتی

 و  مردم، از جمله حق حاكميت ملت و آزادیاساسی  كشورمان تامين حقوق و آزادی و ضروریاساسی

  . از منكر در برابر دولت و حاكمان استنهی امنيت مردم در قيام به امر به معروف و

تر و  راحت فعاليت فردی.  است ايران، ضرورت كار جمعی، در تأسيس نهضت آزادینكته سوماما 

 آن نيازهای جز آن كه پيش  نداريمای ، ما چارهساالری  تحقق مردماما برای.  استتر از كار گروهی آسان
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  و حزبی مبارزه كنيم و كار گروهیگريزی جمع ، عليه روحيه تفرد ورا هم بپذيريم و در يك همت جمعی

 نشده است، بلكه بيش از پيش اين ضرورت نه تنها منتفی .هايش بپذيريم هزينهرا با تمام مشكالت و 

  ..باشد می مطرح

، مصداق اين ای طيبهكلمه   ايراننهضت آزادیدر خاتمه اين بخش از عرايضم مايلم تأكيد كنم كه تاسيس 

  :آيه شريفه است كه

 اُكُلَهـَا كُلَّ  السـّماِء ـ تُؤتیثَاِبت و فَرعها ِفیه طَيـّبه كَشَجره طَيـّبٍه اَصْلُها   تَركَيف ضَرب اُهللا مثَالً كَِلماَلَم 

  ) ابراهيم ـ٢٥ و ٢٤آيات (يـَضَِرب اُهللا االَمثالَ ِللنّاِس لَعلَّهم يتَذَكَّرون  حيٍن ِبِاذِْن ربـَّها و

  

  ه ايران بعد از انتخابات مجلس هفتمبخش دوم ـ آيند

  اسالمی در سرگذشت و سرنوشت جمهوریجهات متعدد، نقطه چرخشیاز  انتخابات مجلس هفتم، ـ١

 تاثيرات گسترده اين انتخابات تا بدان حد است كه آينده ايران بعد از انتخابات .گردد ايران محسوب می

  .باشد می ها و تفسيرها ها و تحليل ها و گردهمايی  از همايشهفتم محور بسياریمجلس 

راست و   تحقق سلطه و سيطره كامل و گسترده جريان بزرگ در راستایانتخابات مجلس هفتم، گامی ـ٢

 ميان روحانيان و  در انقالب يك جريان به شدت سنتیاز همان آغاز پيروزی. كار ايران است محافظه

، از نوع خالفت، در اسالمی استقرار حكومت غيرروحانيان با ركن جمهوريت نظام مخالف و خواهان

 و در ١٣٤٠، به خصوص بعد از خرداد استبدادی  از اينان در مبارزات ضدجمعی.  آن، بودقرائت تاريخی

 انقالب مخالف هر نوع  كه در دوران قبل از پيروزیای عده اما.  شركت داشتند١٣٥٧فرايند انقالب سال 

انتقالب نداشتند، بعد از انقالب به   هم دربودند و نقشی  اد سلطنتیاستبد  و مبارزه نظامفعاليت سياسی

حاكميت مردم و ركن جمهوريت، درصدد آن   با و عملیگروه اول پيوستند، و ضمن مخالفت جدی

،  پس از ديگری از آنان، يكیرا، به قول يكی» قدرت خاكريزهای«برآمدند كه گام به گام و به تدريج 

كردند، به دليل نقش انكارناپذير بنيانگذار   اول مطرح میجمهوری  را كه در طیاما آنچه. تصاحب كنند

  مساعد ديدند كهای دوم به بعد، فضا را به گونهاز جمهوری. به كسب آن نبودند ، قادر اسالمیجمهوری

  حقيقیرفتارهای  قدرت و حقوقی در ساختارهای كردند و تغييراتی پيگيریاهداف خود را به طور جدی

يك   ١٣٧٦ارديبهشت سال  تا آنجا كه در.  به وجود آوردند جمهوريت و تثبيت حكومت فردیر نفید

 فعال و موثر در اين جريان رسما و كتبا به مجمع تشخيص مصلحت پيشنهاد تغيير نام گروه سياسی

را شد آن   روبروای اما چون با مخالفت شديد و گسترده.  را داد به حكومت اسالمی اسالمیجمهوری

نهايت در انتخابات  در.  شد و صورت گرفت تغيير نام، تغيير محتوا پيگيری به جای نكرد ولیپيگيری

  .  جمهوريت رسانيدند بدون اسالمی جمهوری يعنیمجلس هفتم آن را به نقطه چرخش تاريخی

 ی، مهار شده از نوع مرسوم و شناخته شده آن در كشورهابرگزار شد اما كامال نمايشیانتخابات 

فعاالن بعد  دار در مبارزات قبل از انقالب و  سابقههای  كه از شخصيتمجلسی.  سابق بودسوسياليستی

  يا مجلسینهادی. حضور ندارد  در آنكاران با كارنامه شناخته شده، كسی ازمحافظهاز انقالب، حتی

  . است، كه كامال مطيع و سر به راه و گوش به فرمانمشورتی

 مجريه  آينده نيز، قوه از آن است كه در انتخابات رياست جمهوری حاكیكنونیحوادث و شرايط روند 

 سه گانه، هماهنگ قوایو به اين ترتيب برنامه و انتظار اين است كه . از آن همين جريان برنده خواهد شد

  .با راس هرم قدرت عمل نمايد
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 و سنتی مجموعه جريان راست اين است كه آيا همان طور كه اشاره شد عملكرد ـ اكنون سئوال جدی ٣

 آن و از نوع تاريخی  به مفهوم خالفت، سرآغاز حكومتیكاران و انتخابات مجلس هفتم به راستی محافظه

  باشد؟» جمهوريت« سود  بهای باشد يا ممكن است سرآغاز تحوالت تازه می» جمهوريت«پايان 

هم   هر دو جريان، يعنی برایبردی راههای پاسخ به اين سئوال از جهت تعيين و تدوين سياستيافتن 

كار  محافظه گرا و  جريان سنت و هم برایساالری  و معتقدين به مردمخواهی  جريان دموكراسیبرای

  . است دارد و ضروریمردم ستيز برنده به جا، اهميت اساسی

 از ریبسيا. استرا پيدا كرده  جامعه در حال انتقال تاريخی  يكهای  ايران، ويژگیجامعه كنونی ـ٤

  اساسیايران در حال دگرديسی  و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیهنجارها و رفتارها و مناسبات سياسی

 مقايسه با تغييرات در جامعه ايران بعد از شكست  قابل ايران، در جهاتیتغييرات در جامعه كنونی. است

  .باشد میساسانيان و ورود اسالم به ايران 

 بلكه موجب شروع:  نشد، تنها منجر به سقوط نظام پادشاهی١٣٥٧ ايران در سال اسالمیانقالب 

  . استنظام سياسیتر از تغيير در شكل  تر و گسترده شده است كه ابعاد آن به مراتب عميقتغييراتی

- ويژگيآنچه بايد به آن توجه كرد اين است كه مناسبات و.  دارداين مسايل نياز به وقت بيشتریبحث 

مقايسه با صد و يا پنجاه   مشابه است و نه قابلان، نه قابل مقايسه با كشورهای اير جامعه كنونیهای

 بدون در نظر گرفتن اين تغييرات تاريخی  آينده ايرانبينی پيش.  بيست و پنج سال پيش استسال و حتی

  . نيست رو به رشد آن امكان پذيرو روندهای

انقالب الكترونيك و انفجار اطالعات به يك  در دوران ما بعد جنگ سرد و در عصر ،جامعه جهانی ـ ٥

سابقه  محصول توسعه و گسترش بي است،فرايندی»  شدنجهانی«. تبديل شده است دهكده جهانی

 درمناسبات ناپذيریموجب تغييرات اجتناب صنعتیانقالب  همان طور كه.  ارتباطات جمعیتكنولوژی

 در تاريخ بشر باز كرده است كه اولين جديدینيز صفحه انقالب الكترونيك   گرديد و اقتصادیسياسی

 تاثير خود قرار  را به شدت تحتاين فرايند مناسبات جهانی. است»  شدنفرايند جهانی« ظهور آن بروز و

دارند كه مسير تغييرات را به سود   بر اينها، به تناسب امكانات خود سعیهر يك از قدرت. داده است

 برای. مفهوم گذشته آن نه معتبر است و نه كارساز ، به حاكميت ملیدر چنين دورانی. خود هدايت كنند

. شود  تازه شده و میهای  قدرتمند جهان نيز تعريفكشورهای  در مورد، حتیاستقالل و حاكميت ملی

  وابسته شده، به شدت به مناسبات جهانیخصوص در قلمرو اقتصادی ، به ملیهای اهداف و برنامه

  .است

را با   باشند كه خود ملیهای ، پيگير اهداف و برنامهتوانند در دهكده جهانی  میيیها و ملتها  دولت

 داشته و امنيت ملی  از وضعيت جديد را، به نفع منافعمندی  جهان تطبيق داده و هنر بهرهشرايط كنونی

  .باشند

انكارناپذير جامعه  های اند، الجرم با واقعيت كاران قدرت را يكپارچه در اختيار گرفته ـ اكنون كه محافظه ٦

از آنجا كه . شوند روبرو می  به طور مستقيمپيچيده ايران و همچنين با شرايط و وضعيت جهانی

  در تعارض اساسی و جهانی جامعه ملیهای واقعيات  و نگاه غالب در ميان محافظه كاران بابينی جهان

 خواهد بود كه چشم بر كسانیاز جانب آن واكنش اول .  استبينی است، دو نوع واكنش قابل پيش

مانند و به   خود اسير می عاج تصورات و ذهنيات بيگانه با جهان واقعیهای برج بندند و در واقعيات می

 های تقابل در آن صورت موجب بروز تعارضات و. ورزند نگر اصرار می براساس آن ذهنيات گذشته عمل
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از پيش مشروعيت   و كاهش بيشامعة جهانی خودشان و هم تشديد تقابل با ج هم ميان نيروهایجدی

  . از آن خواهند شد ناشیهای نظام و هزينه

 هم هستند كه در ميان آنان كسانی. گرا دانست كاران را نبايد اين چنين خردگريز و واپس همه محافظهاما 

انه و بين مواضع غيرواقعقادر به فهم و درك شرايط جديد هستند و احتماال خواهند كوشيد با ترميم 

ها و  مردم وحل يا كاهش بحرانها با شرايط جديد و توجه به تامين مطالبات  سياستتطبيق نسبی

  . كنند رو به رو، اقتدار به دست آمده را حفظهایچالش

بحران  : بحران مستمر روبرو است٥ ايران با اسالمی جمهوری :كاران  محافظه اساسیهای ـ چالش٧

اما جريان راست و  .بحران فرهنگیو بحران ايدئولوژيك ، ن مديريتبحرا ،اقتصادیبحران  ،سياسی

 و مديريت روبرو  اقتصادیاساسی  قدرت جديد حداقل با دو چالشهای كار بعد از كسب پايگا محافظه

  .است

  : از ايران عبارتند كنونی بحران اقتصادی اصلیهای  از ويژگیبرخی: ـ چالش اقتصادی ١/٧

  ، خرد محورفقدان برنامه راهبردیـ 

  ـ فقدان مديريت كارآمد،

  ، به درآمد نفت ـ اقتصاد تك محصولیوابستگیـ 

  و گسترش رانت خواری و تسلط آن بر روابط اقتصادی تجاریداری  در و پيكر سرمايهرشد بیـ 

  ، قدرتمحافل و نهادهای

  ، صنعتیداری ضعف روز افزون سرمايهـ 

   ، توسعه اقتصادی و پيش نيازهای خرد با مبانی و مديريت كالن و سياسیتعارض ساختارهایـ 

است،   هزار شغل جديد در سال ضروری٨٠٠ايجاد .  كار نسل جديد و جوان جويایكاری مشكل بیـ 

 ٤٨١ درصد، ٢١  اين رقم به١٣٨٠در سال .  بودندبيكاری% ٤ حدود ١٣٤٥ ايران در سال تحصيلكردهای(

  .)هزار نفر، افزايش يافته است

) سالگی ٢٥ تا ١٥در سنين (دهد كه درصد جمعيت جوان كشور   نشان می١٣٨٠ آمار سال  كهحالیدر 

 ای سطح هشداردهنده  از آينده در ميان جوانان به و نااميدیبه شدت باال رفته است، ميزان بيكاری

 بنا به گزارش واحد پژوهش  كه ايران جوانترين كشور جهان استدر حالی. افزايش پيدا كرده است

 جوانان  برایبرنامه منسجمی... «: مشكالت جوانان های  ريشهدر بررسی  ايران، روانپزشكیيتویانست

سه دهة گذشته رو به رو بودن آن با پديده انقالب، جنگ و   از مشكالت جامعه طیيكی. وجود ندارد

يگر مشكالت  مدت از د و نبود برنامه طوالنیمواجه بودن جامعه با ناپايداری ... است سياسیهای بحران

 هيچ. خواهيم به كجا برسيم ايم مشخص كنيم كه در چند سال آينده می هيچ زمان نتوانسته .بوده است

مانيم كه ببينيم  می كنيم و منتظر  را حل می فعلیهای  كارهايمان نداريم و فقط بحران برایجدول زمانی

  .»در آينده چه پيش خواهد آمد

  ها، ـ شكاف عظيم درآمدها و هزينه

  ؟باشند  میكاران قادر به تعديل بحران اقتصادی محافظهآيا 

 ايران، در  از اقتصاد سال گذشته بخش قابل توجهی٢٥ پاسخ به اين سوال بايد توجه كرد كه طی برای

  .كاران قرار داشته و دارد تمام ابعاد آن اعم از توليد و خدمات، در دست محافظه
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در اقتصاد و   كه تحت مديريت اين جريان قرار دارد و نقش آنها به بنيادها و نهادهايینگاه اجمالیيك 

  :تواند به يافتن پاسخ كمك نمايد دو دهه گذشته ميعملكرد، آنها در طی

   بنياد شهيد،ـ ١

   امور مهاجران جنگ،ـ٢

  ،خمينی كميته امداد امام ـ٣

  ،بنياد تبليغات اسالمی ـ٤

  ، فارابیسينمايیـ بنياد  ٥

   ـ بنياد رسالت٦

   ـ بنياد مسكن٧

   ـ بنياد مستضعفان و جانبازان٨

   ـ بنياد كوثر٩

  د خردا١٥ـ بنياد  ١٠

  م اماای  ماده٨ فرمان ـ ستاد پيگيری ١١

   ـ بنياد ايثارگران ١٢

 كنترل آنان يا تحت  ايران تعلق دارند كه يا به سپاه پاسداران انقالب اسالمیها و تاسيساتی ـ شركت١٣

  دباشن می

  ي انقالب اسالمهای ـ كميته ١٤

  :  ـ موقوفات فراوان در سراسر ايران، از جمله مهمترين آنها١٥

  ـ آستان قدس رضوي  

  ـ آستان حضرت معصومه قم

  ...چراغ شيراز و  ـ آستان شاه  

  آنها درری و تجا، صنعتی اقتصادیهای سرمايه اين نهادها و تاسيسات، حجم عظيم فعاليتبرآورد 

نداشته است، شايد   و تحقيق آنها را مجلس نمايندگان ملت اجازه و امكان بررسی، كه حتیشرايط كنونی

، شركت نفت به عنوان نمونه، بعد از بنياد مستضعفان  است كه، از اطالعات حاكیاما برخی. مشكل باشد

 كه به  انقالب، سرمايه بنياد پهلویدر آستانه. شود اقتصاد ايران محسوب می بزرگترين بازيگر غيردولتی

 تا ١٠ در حال حاضر، سرمايه بنياد بين.  ميليارد دالر گزارش شده است٢/٣منتقل شد، بالغ بر  اين بنياد

 اين بنياد را بين های شركت  نفر تعداد٩٤٠٠تعداد كارمندان بنياد .  ميليارد دالر تخمين زده شده است١٢

. اند  هزار نوشته٧٠٠ تا ٤٠٠آن را  های و كارگران زير مجوعه موسسه و كارمندان ١٥٠٠ تا ٨٠٠

، تجارت، ساخت و ساز، فعال در كشاورزی ، بنياد شامل هفت سازمان اقتصادیمؤسسات توليدی

 ياد در برخیحضور بن. باشد  و غيره می هنریهای گنجينه ،داری  حمل و نقل، صنعت، بانكگردشگری

  غيرالكلیهای  درصد، نوشابه٢٠ عنوان نمونه در صنايع نساجیبه  : چشمگيراست صنعتیهای فعاليت

عالوه بر اين بنياد در بيرون مرزها نيز .  درصد در كنترل اين بنياد است٦٥  درصد در صنايع شيشه٤٠

  ميليارد ريال آن از١٢١٤ ميليارد ريال برآورد شده است كه ١١٠٠٠بودجه ساليانه بنياد  .فعال است

  .گردد ميبودجه دولت پرداخت
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 قابل های دهند بلكه همه ساله كمك دولت ماليات نمیبنيادها  و مؤسسات ياد شده در باال، نه تنها به 

 از قوانين و مقررات ملزم به پيروی اين نهادها و مؤسسات. كنند دولت دريافت می   از صندوقتوجهی

  .باشند مي مرسوم دولتیهای دولت نيستند و معاف از حسابرسی

داشته باشد   با اقتصاد و عوامل موثر و تعيين كننده در رشد و توسعه آن كه كمترين آشنايیكسیهر 

اقتصاد يك كشور را در  های  از چرخه كه حجم عظيمیها و مؤسسات و نهادهايی داند كه سازمان می

ر گذار  فرايندها اقتصاد كالن و خرد اث و هم مثبت برتوانند، هم به صورت منفی مهار خود دارند، می

 و ريزی كار، در باالترين سطوح برنامه محافظهبه عبارت ديگر اگر در جريان راست و . باشند

بدون نياز به در دست گرفتن .  وجود داشت اقتصادیهای چالش  اصالح برای جدیای ، ارادهگيری تصميم

ن راست جريا.  به طور مثبت پاسخ بدهد اقتصادیهای توانست به چالش می قوه مجريه و مقننه

 اين دولت بوده ، بزرگترين منتقد عملكرد اقتصادی خاتمیطول دو دوره رياست جمهوری كار، در محافظه

راست و   جريانها، با نگاه از زاويه ديگر، در عمكرد اقتصادی  نابسامانی اصلیهای اما ريشه .است

رشد روزافزون آن،  ها و، حجم عظيم قاچاق كاال غيررسمیهای فعاليت اسكله. كاران نهفته است محافظه

به . گيرد اين جريان صورت می خواران وابسته يا مورد حمايت  فشار و رانتهای توسط نهادها و گروه

هزار ميليارد تومان سيگار در ايران مصرف  ٣ساالنه   كنترل دخانياتكميته كشوری موجب گزارش

كسيت كه نداند چه !! شود  میبه صورت قاچاق وارد  است كهشود، كه دو سوم آن سيگار خارجی می

 ١٢ در يكسال، قاچاق چایگزارش مجلسـ به موجب !  دارد؟ انحصار قاچاق سيگار را در دستجريانی

 به  خارجیهر ساله هزاران سواری.  در بر داشته است قاچاق چایمافيای ميليارد تومان سود برای

 به وضع گزارش رسيدگی. شود تصويب نمی شويی اليحه پول .شود كشور می طور قاچاق وارد

  .شود  روبرو می شديدیهای با مخالفت خودروسازان

بزرگترين كاران، كه با استفاده از امكانات در قوه قضاييه و ساير نهادها،  از طرف ديگر اما محافظه

  اقتصادیهای نابسامانی اند، با تمركز بر  ايران وارد ساختهطلبی  را بر جنبش اصالح سياسیفشارهای

  .اند  برده مردم را باال، سطح مطالبات اقتصادیدر نقد دولت خاتمی

 اقتصادی  خود را درو كنند و به توقعات و انتظاراتهای  ندارند جز آن كه كاشتهای آنها، چارهاكنون 

  .مردم پاسخ بدهند

  ؟توانند میآيا 

حكومت دوگانه، يك   از اسالمیجمهوری. ، در مديريت كالن و خرد استكاران چالش دوم محافظه ـ ٢/٧

، و ، كالمی نظریهای صرفنظر از بحث. ، بيمار و رنجور استكشور دو سيستم، از ثنويت در قدرت

، حضور فعال وموثر دو سيستم  و انتصابیانتخابی  در مورد قلمرو اختيارات نهادهای و قانونیحقوقی

. جداگانه، با دو نوع نگرش مديريت كشور را فلج ساخته است  متفاوت ومديريت، با دو منشاء

پديده يك شهر و چهل كالنتر ... ، و ، ديپلماسیو سطوح متعدِد امنيتی  در محورها موازیهای سازمان

  كه الياف عصبیرفتار حاكمان، هنجار ناسالم و پارادكسيكال بيماری. كند  میتداعی اول انقالب را

مثال، يك نهاد ـ  به عنوان. دهد اند نشان می  راست و چپ مخ او را قطع كردههای ه قسمتهماهنگ كنند

كند، نهاد  ميليارد تومان ، افتتاح می آور، بيش از يك  سرسامهای قوه مجريه ـ فرودگاه جديد را ـ با هزينه

 ريه و پرواز هواپيماهایها يا مقننه، با اعمال قوه قه مجريه  بيرون از دولت و قوهی  ـ زير مجموعهديگری

  .شود می مسلح در فرودگاه، مانع فعاليت فرودگاه و فرود هواپيماها  و استقرار نيروهاینظامی
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 مديريت آيا از اين پس باز هم جريان. رود در اختيار يك نهاد قرار بگيرد كه هر سه قوه میاكنون 

ها و  تعارضها و  ريشه تقابلاگر چه . دوگانه، يك كشور دو سيستم همچنان ادامه خواهد يافت

خواران،  قدرت و نفوذ رانت اما. ها است  در تفاوت ديدگاه دوگانه و موازی و اداری اقتصادیهای فعاليت

كار قادر خواهد بود كه به اين  محافظه آيا جريان راست و.  است و سياسیتر از مالحظات فكری قوی

  و يكپارچگیآيد و در نظام مديريت كشور هماهنگی گريز فايق  قانونچالش جواب بدهد و بر رفتارهای

   به وجود بياورد؟

  

  :باشند مي زير قابل بحثهایكار اقتدارگر گزينه جريان راست و محافظهـ رفتار احتمالی ٨

 كنونی  مديريت و اقتصاد و در نتيجه ادامه وضعيتهای احتمال اول ـ عدم توفيق در حل بحران ـ٨/١

 از هم گسيختگی  اقتدار دولت و، احتماال زوال تدريجی ادامه بحران كنونیعوارض و عواقب ـ. است

  . خواهد بود و جغرافيايیاجتماعی

 و اقتصادی  مديريت، انجام اصالحات ادغام و يكپارچگیها، يعنی احتمال دوم ـ توفيق در حل چالش ـ٨/٢

 و ضرورت پذيرفتن اقتصادی  اصالحاتنيازهای اين احتمال اما بدون تمكين از پيش. هاكاهش بحران

به .  يك از اين دو بيشتر استاحتمال وقوع كدام.  آن ممكن نيستپيامدهای   و قبولاصول مديريت علمی

   .توان رد كرد احتمال دوم را هم به هر حال نمیرسد احتمال وقوع اول به مراتب بيشتر است اما نظر مي

  

  

  . دموكراسی عينیهای ها و زمينه پيش شرط ـ٩

رفتار و ر چه وقوع احتمال دوم، بسيار ضعيف است، اما چرا نبايدآن را ناديده گرفت؟ اول اين كه اگ

 نقطه چرخش تاريخی  ايران را به يك اسالمیحركت اخير جريان راست و محافظه كاران نظام جمهوری

. ن بشودكارا راست و محافظه نيست كه فقط گريبانگير جريان چيزیاما پيامدهای. نزديك كرده است

 وطن دوست و بنابراين هر ايرانی. داشت  خواهد كل كشور در پی برایبلكه ضربات سهمگين و مهلكی

اين كه، تغييرات و دوم .  اميدوار باشد كه چنين نشود دوست دارد و بايدعالقمند به منافع كالن ملی

 آن را به روابط سياسیتدريج جامعه ما را و توزيع قدرت و مناسبات در تحوالت بعد از انقالب، به 

 های آزادي دموكراتيك و گردن نهادن به حقوق وهایحل رسانيده است كه جز پذيرش راهاینقطه

كاران خردگرا نيز ظاهرا به اين ضرورت  از محافظهبرخی.  در پيش رو نيستای مردم چارهاساسی

 در  نيست و بايد تغييراتی كافیتواند خود نميبه خودیاند كه تصاحب قدرت  بردهاند و پیتوجه كرده

  . ها بدهندها و ديدگاهها و منشروش

  

 كه پيامد سلطه ، صرفنظر از اينساالری  مردمجنبش برای  .طلبی  جنبش اصالح فرارویهای چالش ـ ١٠

احتمال باال شكل بگيرد، در كاران چه باشد و كدام يك از دو  و سيطره كامل جريان راست و محافظه

 رسالت  ايفایبايد بتواند خود را برای  قرار دارد و در هر دو حال بزرگیمون تاريخیمعرض يك آز

  .آماده سازد

و   سازمانی بر فرايند تحوالت در اين دوره به طور كامل به آمادگیطلبی  جنبش اصالحگذاریتاثير 

  : دارد آن بستگینظری
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  و قبولدعوت به كار جمعی. باشد  می و تشكيالتی نظری نيازمند بازسازیطلبی جنبش اصالح ـ١/١٠

 سال ٧ طی  درطلبیآن چه را كه جنبش اصالح.  تبديل گردد ملیتحزب بايد به يك فراخوان عمومی

 منسجم كننده احزاب سياسی  بدونساالریجنبش مردم. گذشته از آن غفلت كرده است بايد جبران شود

  . رسيد نخواهد مردم به جايیاراده و آرای

با تمام . آيد، برنمي اهداف اصالح طلبانه از عهده يك يا چند گروه و حزب سياسیـ پيشبرد ٢/١٠

 نيازمند جبهه طلبی اصالح به عبارت ديگر جنبش.  اصالح طلب، بايد دست به دست هم بدهندنيروهای

  . است سياسییها ها و سازمان گسترده با مشاركت كليه گروه

و اميد به   و مديريت را، مهاركنند ياد شده را ـ اقتصادیهای كاران بتوانند بحران ـ اگر محافظه ٣/١٠

 بايد خود را آماده دموكراسی  نهادينه كردن برایطلبی آينده را در جوانان زنده سازند، جنبش اصالح

 در چارچوب پذيرد، ادامه ـ حركت اصالحی  كه اين احتمال ـ اگر چه بعيد صورتدر صورتی. نمايد

  . تصور است قابل حقوقیختارهای و ساهمين قانون اساسی

مهار كنند و   را مديريت و اقتصادیهای كاران نتوانند بحران ـ اما اگر همانطور كه گفته شد، محافظه ٤/١٠

 و مديريت ، بحران اقتصادی  زوال حركت كند، نه تنهااقتدار حاكمان الجرم و تدريجا به سمت و سوی

ديگر بحث اصالح انحرافات از درون  و در آن صورت. د تشديد خواهد ش و فرهنگیبلكه بحران سياسی

 جز آن كه ساالری  با محور مردمطلبی اصالح و جنبش.  بالموضوع خواهد بودهمين ساختارها ـ بحثی

معطوف  ساختار حقوقی  تغيير دربه سمت و سوی حقيقیساختار  سياست كالن خود را از تغيير در

  .شود نخواهد دشت و اگر چنين ایسازد، چاره

  چه بايد باشد؟ خصوصا كه جريان فعلی حقوقی اين خواهد بود كه جايگزين ساختارهایاساسیسوال 

  و هم از گرايان دينی  با دو چالش از جانب دو جناح روبرو است، هم از جانب سنت دينیروشنفكری

شجويان،  اخير مورد توجه بيشتر جوانان، به خصوص دانهای در سالجانب روشنفكران سكوالر، كه 

 جنبش.  پيدا خواهد كردكاران، گروه دوم موقعيت بهتری است با شكست محافظه اند روبرو قرار گرفته

  . بگيرد پيش رو را ناديده احتمالیهایتواند چالش نميطلبیاصالح

حركت   و و جهانیطلبان بتوانند با درك شرايط ملی و باالخره نكته اخر اين كه اگر اصالح ـ٥/١٠

 فراگير  توفيق به دست  در هر گروه و هم در سطح تشكيل جبههانه، هم در سطح سازماندهیبين واقع

بياورند   به دستها توفيقی كاران در پاسخ به چالش  حركت كنند، چه محافظهاراده و آمادگیآورند و با 

  . بود اثر گذار خواهد به نفع توسعه دموكراسی و جهانیو چه نياورند، شرايط ملی

  

مردم و پيشبرد با توجه به آنچه گفته شد و با اين باور كه تامين مطالبات   ايرانضت آزادینه ـ ١١

 است تمام اين كه ضروری آيد، و با اعتقاد به  تنها از عهده يك گروه برنمی خواهیجنبش دموكراسی

د را  خودور هم جمع شوند، آمادگی  در يك جبهه فراگير بهساالری  معتقد به مردم سياسیهای گروه

  .دارد می  اعالمای  تشكيل و پيوستن به يك چنين جبههبرای

  

  با تشكر 
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اعتراض به توقيف ماهنامه آفتاب

    مطبوعات به دليل نقش اطالع رساني وايجاد زمينه و بستر تعاطي و برخورد افکاروانديشه واصالح ورشد نگرش ها

وبينش ها از ارکان اصلي واساسي دمکراسي محسوب مي شوند ونقش تعيين کننده اي در ساختار فرهنگي،

اجتماعي وسياسي جامعه دارند واز اهميت خاص وفوق العاده اي برخوردار است ودر بسياري ازجوامع ميزان آزادي هاي

اجتماعي ـ سياسي  را با ميزان آزادي مطبوعات مورد سنجش و داوري قرار مي دهند، وجود مطبوعات آزاد را نشانه ي

تحمل عقيده و انديشه هاي متفاوت و متنوع دانسته وعدم وجود آزادي مطبوعات را نشانه ي مسدود و محدودبودن

جامعه و استبداد و خود کامگي ارزيابي مي کنند. در مقطع کنوني که عملکرد مسئوالن در سطح داخلي وخارجي تحت

نظر وارزيابي است و سال جاري سال پاسخگويي قواي سه گانه نام گرفته و پس از تحوالتي که در ساختار قدرت اتفاق

افتاده وصحبت از وفاق وهمدلي و رفع تشنج در مناسبات اجتماعي است توقيف موقت ماهنامه ي آفتاب تأمل بر انگيز

وتاسف آور است .

    طبق قانون اساسي محاکمه ومجازات اصحاب مطبوعات بايد با نظارت ونظر هيئت منصفه که به طور طبيعي بايد برآيند

نظرات جامعه باشد، صورت گيرد تا از اجحاف و تعرض صاحبان قدرت در امان مانده بتوانند به رسالت اطالع رساني،

آگاهي بخشي و تعاطي فکر وانديشه بپردازند.

    قوه ي قضاييه که بايد پاسدار ومدافع قانون و اجراي کامل ودقيق آن ومأمن وملجأ ستمديده گان باشد بدون رعايت

قانون اساسي و قوانين موضوعه وبدون نظر ونظارت هيئت منصفه با تعطيل موقت ماهنامه ي آفتاب دست اندرکاران

وگرداننده گان آنرا بدون اثبات جرم مجازات کرده است واين بر خالف قانون گرايي، پاسخگويي و موجب مخدوش شدن

چهره ي نظام در سطح ملي و جهاني در رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اجتماعي است.
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    نهضت آزادي ايران ضمن اعتراض به اين عملکرد دادسراي کارکنان دولت، از مسئوالن قوه قضاييه انتظار دارد در

چارچوب قوانين و مقررات و با حفظ حقوق اجتماعي همه آحاد ملت از مجازات افراد و نهادها قبل از اثبات جرم در دادگاه

صالحه جلو گيري نمايد وبا رفع توقيف از ماهنامه ي آفتاب، رسيدگي به اتهامات ماهنامه مزبور پس از تشکيل دادگاه با

رعايت اصول دادرسي در صورت اثبات جرم طبق قانون عمل شود که اين به عدالت وتقوي نزديکتر است ودر جهت منافع

ملي و وفاق اجتماعي مي باشد.

نهضت آزادي ايران
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پيام نهضت آ زادي ايران

به هفتمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسالمي

جناب آقاي دكتر محمدرضا خاتمي،

دبيركل محترم جبهه مشاركت ايران اسالمي،

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

    برگزاري هفتمين گنگره جبهه مشاركت ايران اسالمي گامي مهم، اساسي و موثر در راستاي نهادينه كردن فعاليت

هاي سياسي گروهي در قالب احزاب مي باشد. اين موفقيت در عرصه سياسي ـ اجتماعي را از طرف خود و شوراي

مركزي نهضت آزادي ايران به جنابعالي و همگامانتان تبريك مي گويم.

    برگزاري اين كنگره، در كنار ساير شواهد، نشانة آن است كه، جنبش اصالح طلبي ايران برخالف تصور و تبليغ گروه

هاي اقتدارگرا و دشمنان جامعه مدني و دامن زدن به ياس و نوميدي، نه متوقف است و نه رو به زوال و افول ، بلكه

اصالحطلبي به عنوان يك حركت زنده و پويا و يك ضرورت اجتناب ناپذير همچنان در صحنه سياسي ايران حضور فعال و

اثرگذار دارد و خواهد داشت. به طوري كه مطالبات اساسي ملت ايران، امروزه به گفتمان سياسي غالب در جامعه

تبديل شده است. و حتي محافظه كاران نيز از تمسك به آنها گريزي ندارند.

    عالوه بر اين افزايش چشمگير تشكيل احزاب، گروه هاي سياسي و انجمن هاي مدني در سال هاي اخير بازتاب

زمينه هاي اميدوار كننده براي توسعه سياسي مي باشد.
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    نهضت آزادي ايران ضمن تأييد و تجليل از حركت هاي اعتراضي نمايندگان اصالح طلب مجلس ششم، نظير تحصن در

مجلس و روزه سياسي، بر اين باور است كه رويدادهاي ماه هاي اخير ايران، به خصوص چگونگي برگزاري انتخابات

مجلس هفتم، جنبش اصالح طلبي را با چالش هاي جديدي روبرو ساخته است. چالش هايي كه الجرم به همكاري،

همبستگي، همدلي و همگامي كليه نيروهاي سياسي قانونمدار، معتقد و ملتزم به مباني مردم ساالري و ركن

جمهوريت نظام نياز دارد . تحقق اين مهم مستلزم تعامل و همكنشي ميان كليه اين نوع احزاب سياسي مي باشد.

    نهضت آزادي ايران اقدام جبهه مشاركت ايران اسالمي در دعوت از كليه احزاب سياسي را براي شركت در هفتمين

كنگره قابل تحسين مي داند و از هر اقدامي در جهت  سامان يافتگي جنبش اصالح طلبي و نهادينه شدن حركت هاي

جامعه مدني و ايجاد يك جبهه فراگير بر محور مردمساالري استقبال مي نمايد. پايداري و پيروزي شما را در خدمت به

ايران و اسالم از درگاه احديت آرزو مي نمايد.

دكتر ابراهيم يزدي

دبيركل نهضت آزادي ايران
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استقبال از انتخاب دبيركل جديد حزب مؤتلفه اسالمي

    در پي انتخاب آقاي محمدنبي حبيبي به عنوان جايگزين آقاي حبيب هللا عسكراوالدي، دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي،

نهضت آزادي ايران به رغم انتقاد جدي به تفكر و رفتار انحصارطلبانه اين حزب، كه هزينههاي سنگيني براي جامعه ما در

بر داشته است، در راستاي سياست راهبردي وفاق ملي ميان تمامي احزاب و گروههاي سياسي، گرايشات فكري و

ميان حاكميت و ملت، البته نه صرفاً وفاق چند حزب و گروه همسو در خانه احزاب !، از انتخاب آقاي محمدنبي حبيبي به

سمت دبيركلي حزب مؤتلفه اسالمي استقبال ميكند و اميدوار است كه ايشان بتوانند با انجام دادن اصالحات الزم در

سياست ها و برنامههاي حزب ياد شده زمينههاي تعامل مدني با ساير احزاب را فراهم آورند.

    اگر در دهه شصت گفتمان غالب در ميان گروههاي محافظهكار و محافل سنتگراي جامعه مخالفت با تحزب و اجراي

قانون احزاب،  به ويژه صدور پروانه براي فعاليت رسمي احزاب قديم و جديد، بخصوص در مورد طيف روشنفكران ديني

بود، خوشبختانه به تدريج تجربه تحوالت سياسي ـ اجتماعي 25 سال بعد از پيروزي انقالب و تحوالت شگرف پس از دوم

، گفتمان غالب در جامعه ايران، حتي در ميان سنت گرايان و محافظه كاران، را به شدت متحول كرده و خرداد سال 76

تشكيل احزاب به عنوان يك ضرورت گريز ناپذير در شكل گيري جامعه مدني و اجراي برنامههاي توسعه كشور در ابعاد

مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ـ اگر چه بعضاً به صورت تاكتيكي ـ مورد پذيرش همگان قرار گرفته

است، تا آنجا كه بيشتر احزاب و گروههاي اجتماعي كه مطابق قانون احزاب پروانه فعاليت رسمي دريافت كرده اند به

اين جريان اجتماعي تعلق دارند. شايان ذكر است كه در سالهاي اخير عنوان و محتواي تشكل مورد بحث از جمعيت

(هيئتهاي) مؤتلفه اسالمي به حزب مؤتلفه اسالمي تغيير يافته است.

    نهضت آزادي ايران با يادآوري نقش تعامل ثمربخشاش با جريان اسالم سنتي در چند دهه گذشته، ازجمله در

رويدادهاي دهه چهل و پيروزي انقالب اسالمي ايران، اميدوار است كه آقاي محمدنبي حبيبي، دبيركل محترم حزب
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مؤتلفه اسالمي، با عبرت گيري از عملكرد و نحوه تعامل حزب متبوعش در 25 سال گذشته با جامعه ايران به طور عام و

با روشنفكران ديني و نهضت آزادي ايران به طور خاص و پيامدهاي طبيعي نامطلوب آن، كه شكل گيري بحرانهاي جاري

كشور بوده است، حقوق و آزاديهاي اساسي ملت را به ترتيبي كه در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

تصريح شده است مورد اهتمام قرار دهند و با پرهيز از هرگونه سياست انحصارطلبانه راه را براي همكنشي و ارتباط

خردمندانه ميان احزاب و گروههاي سياسي ـ اجتماعي و تقويت ركن جمهوريت نظام ـ كه پيش نياز اجراي برنامه هاي

توسعه و مقابله با بحرانهاي خطير جاري كشور است  ـ هموار كنند.

    با دعاي خير و آرزوي موفقيت براي دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي در آنچه موجب جلب رضايت خالق و خلق اوست.

والعاقبه للمتقين

نهضت آزادي ايران
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نامه به رئيس جمهور در مورد توقيف غيرقانوني مطبوعات

جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

رياست جمهوري محترم

    با سالم و آرزوي توفيق در خدمت به مردم و انجام وظايف قانوني و نظر به اين كه پس از توقيف غيرقانوني مجله آفتاب

شاهد تعطيل روزنامه وقايعالتفاقيه و توقف روزنامه جمهوريت مي باشيم الزم مي داند موارد زير را به استحضار برساند:

ـ در اطالعيه بازپرس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت و رسانه ها آورده شده است كه در پي شكايت دادستان 1

عمومي و انقالب به عنوان مدعي العموم و بنابر استناد به ماده 33 و نقض صريح بندهايي از ماده 6 قانون مطبوعات و

خروج از رسالت مطبوعاتي اقدام به توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه نموده است.

ـ همان طوري كه اطالع داريد اوال خروج از «رسالت مطبوعاتي» به فرض صحت، جزء موارد جرايم مندرج در قانون 2

مطبوعات نمي باشد، ثانيا ماده 33 صراحت دارد كه «هر گاه در انتشار نشريه نام يا عالمت نشريه ديگري ولو با تغييرات

جزيي تقليد شود» انتشار آن جرم محسوب مي گردد. و اين در مورد نشريه وقايع اتفاقيه صدق نمي كند. حتي اگر به

فرض هم صدق نمايد به موجب همين ماده «تعقيب جرم و مجازات منوط به شاكي خصوصي است». ثالثا به موجب

ماده 34 قانون «رسيدگي به جرايم مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود»

ـ به موجب تبصره ماده 27 قانون مطبوعات رسيدگي به جرايم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 اگرچه تابع شكايت مدعي 3

خصوصي نيست اما علي االطالق بايستي بر طبق ماده 34 با حضور هيات منصفه باشد و دادستان راساً حق صدور

چنين دستوري را ندارد.
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4ـ هر نشريه ، عالوه بر آن كه يك نهاد فرهنگي ـ سياسي ـ اجتماعي است يك نهاد اقتصادي نيز مي باشد، كه عالوه بر

صاحب امتياز و مديرمسئول، تعداد قابل توجهي از كاركنان به طور شبانه روزي براي تهيه و توزيع نشريه زحمت مي

كشند  وخود و خانواده شان را از اين طريق تامين مالي مي نمايند، با توجه به اين كه طبق تبصره 4 ماده 9 قانون

مطبوعات صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي و مدير مسئول در قبال يكايك مطالب چاپ شده در نشريه، مسئول مي

باشد. در صورتي كه بعد از رسيدگي به جرايم ارتكابي، در دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه راي به تعطيلي نشريه

داده شود بايد از ادامه فعاليت مدير مسئول جلوگيري شود نه آن كه نهاد اقتصادي كال تعطيل گردد و خانوادههاي شاغل

در اين نهادها دچار مشكالت اقتصادي بشوند. عالوه بر اين توقف فعاليت نشريات، به بهانه توقيف روزنامه، عمال به

معناي از بين بردن حرفه روزنامه نگاري و خبرنگاري و ساير مشاغل مطبوعاتي مي باشد، مگر براي آنها كه در مؤسسات

دولتي يا هوادار حاكمان فعاليت نمايند.

5 ـ اظهارات سخنگوي محترم دولت دال بر ابراز تاسف و تاثر از توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه و توقف روزنامه جمهوريت اگر

چه مثبت بود اما كافي نيست. به موجب سوگندي كه ياد فرموده ايد و مسئوليتي كه طبق اصل 113 قانون اساسي به

عهده گرفته ايد انتظار مي رود به خاطر نقض اصل 24 قانون اساسي درباره توقيف غيرقانوني مطبوعات به رياست قوه

قضاييه تذكر قانون اساسي بدهيد.

6 ـ همان طوري كه اطالع داريد در جهان امروز، براي توسعه و ارتقاي فرهنگي مردم سطح آزادي بيان و قلم به جايي

رسيده است كه در كشورهاي آزاد جهان چاپ كتاب و مجله و هر نوع نشريه اي نياز به كسب مجوز و يا خودسانسوري

وجود ندارد. تنها در نظام هاي استبدادي است كه چنين مقرراتي وجود دارد. كسب مجوز براي چاپ كتاب و انتشار

نشريات از بقاياي رژيم استبداد سلطنتي است كه متاسفانه در جمهوري اسالمي همچنان ادامه پيدا كرده است.

    نهضت آزادي ايران اين گونه محدوديتها و تضييع حقوق ملت را در ادامه سياست هايي مي داند كه قبل از انتخابات

مجلس ششم در جهت انسداد اصالحات و بستن فضاي سياسي كشور آغاز شده است. از جنابعالي انتظار داريم با

اتخاذ روش هاي قانوني از حقوق ملت و آزادي مطبوعات و حق فعاليت حرفه اي روزنامه نگاران دفاع فرماييد.

والعاقبه للمتقين

نهضت آزادي ايران
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وفاق ملي (2)

يك گام به پيش ، ...

تصويب «منشور وفاق» به وسيله خانه احزاب ايران

    كليات سند منشور وفاق احزاب و گروه هاي سياسي جمهوري اسالمي ايران در دومين نشست فوق العاده خانه

احزاب در تاريخ 25/4/1383 با حضور 64 تشكل سياسي به تصويب رسيد. نهضت آزادي ايران تصويب «منشور وفاق

احزاب» را يك گام به پيش در جهت گفتگو، همزيستي و همكاري مدني بين گروه هاي مختلف و دست يافتن به ضرورت

وفاق ملي دانسته، با مالحظاتي، از آن استقبال مي كند.

    نهضت آزادي ايران دو سال پيش، در تاريخ 30 تير ماه 1381 با انتشار نشريه اي تحت عنوان «وفاق ملي: مباني نظري

و راه كارهاي عملي، چرا و چگونه» علل پيدايش وضع موجود و ضرورت وفاق واقعي و وحدت ملي را براي برون رفت از

بحران هاي مستمر كشور و چگونگي اقدام در اين راستا و نقش مجلس، احزاب، خانه احزاب وحاكميت و تدوين «منشور

وفاق ملي» را پيشنهاد كرد كه با واكنش هاي متفاوت روبرو شد و بسهم خود در حد مقدورات در اين راستا كوشيده

است.

    در آن نشريه متذكر گرديديم كه مهمترين عواملي كه وفاق ، همدلي و همكاري ملت را پس از انقالب به شدت

تعضيف كرد در پيش گرفتن سياست نفي و طرد و جدا كردن گروههاي اجتماعي به خودي و غيرخودي و در نتيجه بروز و

تشديد اختالف و تضادها بود. عالوه بر اين تعارض ها و دوگانگي ها در گفتار و كردار و مشاهده دروغ، تبعيض ظلم، فساد

و فقر موجب از دست دادن سرمايه هاي اجتماعي ملت و افزايش بحران بي اعتمادي گرديد كه متاسفانه ضربات

سنگيني بر منافع ملي و اعتبار انقالب و جمهوري اسالمي ايران در سطح ملي و بين المللي وارد ساخته است.
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در سال هاي اخير، انحصار طلبان به رغم طرفداري و حمايت از وفاق در حرف و شعار، در عمل خالف آن رفتار كردند.

    طي دو سال گذشته با توجه به آنچه در مقابله با مجلس ششم و دولت اصالح طلب و سپس انتخابات مجلس هفتم

روي داد، كه تقريبا باعث حذف گروه هاي اصالح طلب گرديد، اميدواري مردم نسبت به اصالحات به شدت كاهش يافت.

به اين ترتيب نه تنها در راستاي وفاق ملي گام موثري برداشته نشد بلكه بحران سياسي شدت بيشتري پيدا كرد. از

سوي ديگر حمله آمريكا و انگليس به عراق و اشغال آن كشور و بحران هسته اي ايران و قتل خانم زهرا كاظمي موجب

تشديد بحران روابط خارجي با اروپا و آمريكا گرديد و عالوه بر اسرائيل مخالفت علني و فعال كانادا عليه ايران نيز بر آن

اضافه شد.

    ما در نشريه تير ماه 81 درباره وفاق ملي، منظور از «وفاق» را پرهيز از نفاق و دوگانگي و روي آوردن به صداقت و

يگانگي در فعاليت هاي سياسي ـ اجتماعي و در جهت آرمان هاي مشترك تعريف كرديم.

    نهضت آزادي ايران با توجه به مشي راهبردي «شاهد و واسط» خود، به رغم محدوديت هاي تحميل شده بر آن،

همچنان معتقد است كه مسير رشد و تعالي جامعه ايران از وفاق واقعي، به معناي فوق، مي گذرد. بر اين اساس و با

توجه به تجارب گذشته «منشور احزاب» را، كه مصوب اعالم شده است، گامي مهم و مثبت در راستاي درك و قبول

ضرورت وفاق ملي براي برون رفت از شرايط حاضر و نجات ملت، ارزيابي مي نمائيم و اميدواريم اين اقدام سبب توسعه و

تعميق وفاق در ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي بشود. «وفاق» نه به عنوان فقط يك مفهوم سياسي ، بلكه عالوه

بر آن مفهومي اخالقي و ارزشي.

    اينك با نقد جرياني كه منتهي به تصويب «منشور وفاق احزاب» گرديد، آنچه را كه به اعتقاد ما به پيشرفت جريان

كمك خواهد كرد به احزاب، حاكميت و مردم يادآور مي شويم.

   

نقد جريان تصويب و سند منشور وفاق احزاب

1 ـ در سند «منشور وفاق احزاب» مباني مربوط به فعاليت و رقابت سياسي بين احزاب و گروه ها و تشكل سياسي

داراي نكات مثبتي است، از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

ـ پذيرش حقوق اساسي ملت ـ التزام به منافع و امنيت ملي ـ حفظ و تقويت وفاق ملي ـ عدم اتكا به حمايت كشورها و

عوامل خارجي ...

همچنين در مورد «قواعد رفتاري» احزاب و الزامات و تعهدات مربوط به آن نيز بر موارد زير تأكيد گرديده است:
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 ـ دفاع از حقوق قانوني ساير احزاب براي رقابت سياسي و نشر ايده ها و برنامه هايشان

ـ پرهيز از ايراد تهمت و افترا به احزاب ديگر

ـ پرهيز از اخالل در فعاليت هاي قانوني ساير احزاب و گروه ها وتشكل هاي سياسي و خودداري از بر هم زدن

گردهمايي ها و تظاهرات و راهپيمايي هاي آنان

ـ پاسخ مثبت به دعوت ها مبتني بر همكاري و تشريك مساعي توسط احزاب ديگر

    نكات فوق در صورتي كه درست و بي طرفانه از جانب همه احزاب و بخصوص انحصارطلبان رعايت گردد، به رشد و

توسعه تحزب و ايجاد وفاق ملي كمك موثري مي كند. به ويژه قواعد رفتاري فوق كه به طور ضمني و تلويحي دفاع از

حقوق احزاب خارج از حاكميت يا اپوزيسيون بوده و حتي احزاب غيررسمي را نيز در بر مي گيرد. به موجب اين مواد دفاع

از حقوق قانوني (اصل 26 قانون اساسي) كه به وسيله حاكميت نقض شده، مورد قبول احزاب امضاء كننده منشور وفاق

احزاب قرار گرفته، و نسبت به آن متعهد گرديده اند.

    با وجود نكات مثبت منشور فوق، نارسايي هاي آن نيز قابل توجه و اصالح است.

ـ هدف از طرح وفاق ملي، همچنان كه قبال اشاره شد، گفتگو و همكاري صميمانه و صادقانه ميان گروه هاي سياسي 2

است كه داراي ديدگاه هاي مختلف و يا متضاد هستند، به اين اميد كه در عمل ديدگاه ها نزديك تر و اختالفات كاهش

يابد و در جهت همزيستي و همكاري و ائتالف و اتحاد گام هاي بلندتري برداشته شود. اما حذف مخالفين و ديدگاه هاي

متفاوت و عدم حضور آنان در تدوين و تصويب منشور وفاق احزاب به معناي پايان دادن به جريان وفاق است. اعالم وفاق

بين گروه هاي همفكر و مشابه و صدور «منشور وفاق احزاب» به وسيله اين گروه ها از كارآمدي كافي براي حل مسئله

اصلي جامعه، يعني رفع اختالفات و پراكندگي ها و تعارض هاي شديد كنوني برخوردار نيست. وفاق ملي هنگامي موثر

و مفيد مي باشد كه بين احزاب و گروه هاي مخالف و همچنين بين احزاب مخالف (اپوزيسيون) حاكميت صورت گيرد.

«منشور وفاق احزاب» با منشور «وفاق ملي» كه قبال پيشنهاد شده بود، هر چند در يك راستا هستند، ولي تفاوت هاي

بسيار دارند.

3 ـ در جريان تهيه ، بررسي و تصويب «منشور وفاق احزاب» به وسيله خانه احزاب، اكثريت ضعيفي در جلسه حضور

داشته اند. منشور مذكور در مجمع عمومي فوق العاده اول، به علت اين كه اكثريت اعضاي هيات رئيسه در جلسه حضور

نمي يابند، به تصويب نمي رسد و در جلسه دوم با اكثريت شكننده اي به تصويب و امضاي اعضاي حاضر مي رسد.

ـ رئيس خانه احزاب اظهار مي دارند: «منشور وفاق براي تصويب در مجمع نياز به رسميت ندارد. كساني كه عالقه 4

دارند مي توانند آن را امضا كنند، هر حزبي كه بعدا تمايل پيدا كرد مي تواند منشور را امضا كند و به آن بپيوندند و هيچ

الزامي براي پيوستن كليه اعضاي عضو در خانه احزاب براي امضاي اين منشور وجود ندارد. به نظر ما اين اظهارات در
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جهت تقويت و موفق ساختن جريان وفاق ملي ارزيابي نمي شود.

ـ بيش از بيست حزب و تشكل معتبر سياسي، طي نامه اي به خانه احزاب ايران، روند تصويب نهايي منشور وفاق را 5

ناصحيح دانستند و اعالم كردند كه در مجمع عمومي فوق العاده دوم خانه احزاب شركت نخواهند كرد»2  در اين نامه

اعتراضي چنين آمده است: «كميته موسوم به «كميته وفاق» منتخب و برخاسته از اراده عمومي احزاب كشور نبوده،

بلكه صرفا با حضور نمايندگان دو جناح حاكم و به صورت انتصابي شكل گرفته است».

    معترضين در نامه خود چنين آورده اند كه: «ما بر اين باوريم كه ايجاد هر گونه ساز و كاري براي تحقق وفاق ملي، قبل

از آن كه به احزاب و فعاالن سياسي برگردد، به دستگا ه هاي حكومتي راجع است و امضاي هر گونه ميثاقي به عنوان

منشور وفاق تنها در صورتي مفيد است كه نهادهاي مذكور آن را به رسميت شناخته و نمايندگان تام االختيار دستگاه

هاي حكومتي در خانه احزاب حاضر شده و پاي آن را امضاء كنند. قبل از احزاب اركان حكومتي در عمل به گونه اي رفتار

كنند كه اقدامات آنها نه تنها بر هم زننده وفاق ملي نباشد بلكه نمايش از همبستگي و وحدت و صفا و صميميت ميان

آحاد جامعه باشد. اين گروه در نامه اعتراضي خود پيشنهاد مي كنند در يك مجمع عمومي با حضور دو سوم اعضاي خانه

احزاب، كميته منتخبي ماموريت يابد تا با در نظر گرفتن تمامي ديدگاه هاي اصالحي، متن جامعي را براي تصويب نهايي

در مجمع عمومي ساليانه تنظيم كند.

6 ـ جالب اين است كه در حالي كه احزابي مانند نهضت آزادي ايران، با بيش از 43 سال سابقه فعاليت سياسي روشن

و تحمل سال ها محروميت يا زندان يا آوارگي سران و اعضاي آن، از جمله مرحومان مهندس بازرگان، آيت هللا طالقاني،

دكتر سحابي، دكتر شريعتي، دكتر چمران و ده ها نفر ديگر كه خود از گذشته دور از پيشگامان عملي وفاق بوده اند و در

دوره حاضر نيز از اولين پيشنهاد دهندگان وفاق ملي براي برون رفت از بحران سياسي ـ اجتماعي كنوني هستند، براي

حضور در همايش ها و جلسات وفاق نه تنها دعوت نمي گردند، بلكه از حضور آنان ممانعت نيز مي شود.

7ـ در حالي كه از پرسابقه ترين احزاب و مبارزين سياسي كشور براي شركت در تهيه سند وفاق ملي دعوت نمي شود،

در سال گذشته نمايندگان احزاب حاكم براي مذاكره و گفتگو با احزاب مختلف آسيايي به دعوت حزب كمونيست به پكن

سفر مي كنند. رئيس خانه احزاب در دومين مجمع عمومي فوق العاده خانه احزاب (كه مبادرت به تصويب منشور وفاق

احزاب مي نمايد) اظهار مي دارند كه: «خانه احزاب برنامه ريزي الزم را براي نشست احزاب كشورهاي اسالمي انجام

داده است، در  اين گردهمايي، نشست هاي دوساالنه احزاب كشورهاي اسالمي پايه گذاري خواهد شد ... نشست

احزاب كشورهاي اسالمي نيمه دوم سال جاري در تهران برگزار خواهد شد. همچنين سه حزب از طرف خانه احزاب در

كنفرانس احزاب آسيايي در 16 شهريور ماه در پكن شركت خواهند نمود».

    نهضت آزادي ايران، با توجه به تحوالت سريع جهاني و روند جهاني شدن حضور در كنفرانس ها و برنامه هاي بين

المللي احزاب را براي بهبود بخشيدن به روابط خارجي كشورمان و همچنين تعامل با ساير احزاب و يادگيري از تجارب

جهاني آنها مفيد ارزيابي مي كند، نهضت آزادي ايران، در ايجاد ارتباط با احزاب سياسي كشورهاي اسالمي پيشگام
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بوده است. ولي معتقديم ابتدا اين گفتگو و تعامل بايد در كشورمان و با احزاب و گروه هاي داخلي، به ويژه ريشه دارترين

آنها صورت گيرد نه آنكه به اتهامات و بهانه هاي واهي از مشاركت آنان در جلسات اجتماعي، سياسي كشورشان

ممانعت گردد.

    با توجه به تذاكرات فوق نظرات اصالحي نهضت آزادي ايران در راستاي توسعه و پيشرفت جريان وفاق ملي، با عنايت

به تجارب گذشته به شرح زير پيشنهاد مي گردد:

ـ احزاب امضا كننده منشور در راستاي توسعه و پيشرفت جريان وفاق و بسط آن به كليه احزاب، رفع نواقص منشور 1

حاضر و توسعه دامنه امضا كنندگان آن، ارتقاء جايگاه احزاب، تفاهم روي اهداف بلندمدت توسعه كشور به ويژه توسعه

«وفاق ملي» دفاع از احزاب و گروه هاي سياسي كه به داليل رقابت هاي سياسي حقوق آنان به وسيله حاكميت

سلب و ضايع گرديده است،بكوشند.

ـ منشور وفاق ملي، كه براساس منافع ملي و التزام به قانون اساسي تهيه و نهايي مي شود به تصويب و امضاي 2

احزاب سياسي و حاكميت نظام برسد.

3 ـ وفاق حول محور اهداف و آرمان هاي عالي (از جمله منافع و امنيت ملي):

هر چه اهداف عالي تر انتخاب گردد، امكان وفاق و وحدت در راستاي آنها بيشتر مي شود. اهداف و اصول اسالم را

اعتقاد به توحيد و اخرت تشكيل مي دهد. خداوند براين اساس راه وفاق و وحدت را، حتي با اهل كتاب بازگذاشته، به

پيامبر گرامي (ص) مي فرمايد: بگو اي اهل كتاب بياييد به سوي كالمي كه ميان شما و ما يكي است و آن اين كه جز

خداي واحد را نپرستيم و به او شرك نورزيم و برخي از ما برخي ديگر را ارباب خود نگيرند ...»

4ـ پرهيز از اصرار بر فروع:

راه وفاق اين است كه در اصول و اهداف عالي اشتراك داشته باشيم و بر فروع و فروعِ فروع اصــرار

نورزيم. هر چه هدف «نازل تر» و هر چه اصرار بر فروع بيشتر باشد، تفرقه و خصومت بيشتر و وفاق دست نايافتني تر

مي شود. اصرار بر فروعي كه خود مورد اختالف اند، نه تنها بر وفاق نمي افزايد، بلكه پايه هاي وحدت جامعه را متزلزل

مي سازد. اصرار بر اعتقاد به بعضي از اصول قانون اساسي، كه به هيچ وجه اصول شريعت و ضروريات دين را تشكيل

نمي دهد و عالوه بر آن نزد علما و فقها مورد اختالف نظر است، براي نيل به وفاق و همبستگي ملي ضرورت ندارد.

اصرار بر اعتقاد نسبت به اين موارد از بزرگترين عوامل تفرقه و اختالف و جدايي ملت از دولت است.

5ـ التزام به قانون اساسي:

التزام به اصول قانون اساسي و پرهيز از هر گونه اقدام فراقانوني و مطالعه و تحقيق كارشناسي براي اصالح نارسايي
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هاي قانون اساسي گام هاي ديگري در جهت وفاق و وحدت به شمار مي رود، كه بايد مورد توجه همگان به ويژه

مقامات عالي نظام قرار گيرد.

6 ـ استقالل و سالمت قوه قضاييه:

استقالل قوه قضاييه و استقالل قاضي، به معناي عمل مستقل در چارچوب قانون و نه مستقل از قانون، بايد تامين و

رعايت گردد و كليه اتهامات سياسي در دادگستري و با حضور وكالي مدافع و به طور علني و با حضور هيات منصفه  و

قضات شريف، شجاع و صاحب علم و تجربه و آزاده صورت گيرد. پرونده هاي سياسي تشكيل شده در دادگاه انقالب به

اتهامات واهي براندازي و اقدام عليه امنيت كشور، مختومه اعالم گردد و از متهمين عذرخواهي و اعاده حيثيت گردد و يا

به دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه ارجاع و محاكمات به طور علني برگزار گردد.

7 ـ توصيه به مردم

جامعه مدني اسالمي يك جامعه توده وار و بي شكل نيست، جامعه اي است كه بين افراد آن روابط برادري و همكاري و

تعاون وجود دارد. خداوند اهل ايمان را براي رستگاري و موفقيت به صبر و حفظ روابط اجتماعي و تقوا و خويشتن داري

توصيه مي نمايد.

    مردم شريف ايران نيز بايستي از پراكندگي و اختالف پرهيز نمايند و با ايجاد روابط برادري و با صبر و تالش و با ايجاد

سازمان ها و تشكل هاي مفيد اجتماعي عمال در راه وحدت و همبستگي و وفاق ملي قدم بردارند.

    وحدت و همبستگي بين آحاد مردم نيز در بلند مدت بر وحدت و همبستگي ملت و دولت آثار مفيدي به جاي خواهد

گذارد.

نهضت آزادي ايران
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اطالعيه

احضار آقاي دكتر ابراهيم يزدي براي محاكمه

    به موجب احضاريه اي كه از جانب دادگاه انقالب اسالمي تهران -شعبه 6 (21 سابق) صادر شده است، زمان محاكمه

آقاي دكترابراهيم يزدي، دبير كل نهضت آزادي ايران روز شنبه 28/6/83 اعالم شده است. درمدت نزديك به دو سال

گذشته آقاي دكتر يزدي پيرامون اتهامات وارده 52 جلسه مورد بازجويي قرار گرفتند. قرار دادرسي در حالي معين گرديده

كه هنوز كيفرخواستي عليه ايشان صادر نشده است.

    سركارخانم شيرين عبادي و آقايان سيد محمدعلي دادخواه وشاهپور منوچهري وكالي مدافع ايشان در اين پرونده به

دادگاه معرفي شده اند.

    آقاي دكتر يزدي تنها در دادگاه صالحه اي حضور پيدا خواهند كرد كه طبق اصل 168 قانون اساسي و قانون احزاب

بطور علني و با حضور هيأت منصفه تشكيل گردد. شايان ذكر است كه دادگاه انقالب صالحيت ذاتي براي رسيدگي به

اتهامات سياسي اشخاص حقيقي و احزاب را ندارد.

روابط عمومي

نهضت آزادي ايران
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پاسخ به سخنان آقاي دكتر عباس شيباني

در خانه احزاب راجع به نهضت آزادي ايران

    آقاي دكتر عباس شيباني عضو شوراي مركزي خانه احزاب در نشست مطبوعاتي مورخ 19/5/83 اعضاي شوراي

مركزي و كميته اطالع رساني خانه احزاب در خصوص نهضت آزادي ايران مطالبي بيان داشته اند كه در اينجا به پاره اي از

موارد به طور اجمال پاسخ داده ميشود:

ـ برخالف نظر ابراز شده ايشان، منشور وفاق احزاب شرط عضويت در خانه احزاب را داشتن پروانه فعاليت ندانسته 1

است.

ـ آقاي دكتر شيباني ميگويند: نظرهايي كه االن از طرف حزب [نهضت آزادي] ارايه ميشود، به هيچ وجه با اصولي كه ما 2

در ابتداي تأسيس مدنظر داشتيم مطابقت ندارد.

    آقاي دكتر شيباني بايد بفرمايند كدام يك از نظرات كنوني نهضت آزادي ايران با آنچه در مرامنامه مصوب 25 ارديبهشت

ماه 1340 آمده است مطابقت ندارد؟

    آيا آقاي دكتر شيباني همچنان خود را ايراني ، مسلمان و مصدقي ميدانند يا خير؟ آيا همچنان به اعالميه جهاني

حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد كه در مرامنامه ارديبهشت 1340 آمده است وفادار هستند يا خير؟

    آيا ايشان همچنان به حقوق اساسي ملت معتقدند يا خير؟  اظهر من الشمس است كه اگر كسي تغيير نظر و

موضع داده باشد اين آقاي دكتر شيباني هستند، نه نهضت آزادي ايران .
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، سوابق تاريخي نشان ميدهد كه آقاي ـ در مورد فعاليتهاي ايشان در نهضت مقاومت ملي بعد از كودتاي 28 مرداد 32 3

دكتر شيباني، ابتدا عضو كميته دانش آموزان و رابط با كميته مركزي و سپس عضو كميته دانشگاه نهضت مقاومت ملي

هاي دانشجويي شناخته شده بودند و به همين خاطر به زندان رفتند و از شدند و يكي از جديترين و مقاومترين چهره 

اخراج شدند. از ايشان كه آن فعاليتها را به خاطر دارند و برخالف بعضي از دوستانشان آن را انكار يا فراموش دانشگاه 

اند بايستي تشكر شود. اما از ايشان سئوال ميكنيم كه آيا دوستان و همفكران قديمي ايشان كه چند دهه عليه نكرده 

استبداد و استيالي خارجي مبارزه كرده اند، حق حيات دارند يا خير؟ آيا به نظر ايشان تنها كساني بايستي حق فعاليت

سياسي داشته باشند كه با ديدگاههاي ايشان و همفكرانشان موافق و همراه باشند؟

4ـ آقاي دكتر شيباني دوام دو ساله دولت مصدق را با 25 سال جمهوري اسالمي مقايسه كرده و آن را دليل بر حقانيت

ديدگاه سياسي خود دانسته اند. به نظر ما نه كوتاهي عمر دولت دكتر مصدق و نه عمر 25 ساله جمهوري اسالمي

معيار حق و باطل بودن آنها نيست.

    دولت دكتر مصدق از درون يك جنبش ضد استعماري براي ملي كردن صنعت نفت و قطع نفوذ دولت انگليس آن هم در

شرايط سخت دوران جنگ سرد، بر سركار آمده بود و جمهوري اسالمي از درون يك انقالب تاريخي كالسيك شكل گرفته

است، اين دو را نميتوان باهم مقايسه و آن را معياري براي حقانيت مواضع سياسي خود دانست.

5 ـ برخالف نظر آقاي دكتر شيباني رهبر فقيد انقالب هرگز نهضت آزادي ايران را منحل نكردند. جا دارد ايشان در

اظهارنظرهاي خود بيشتر دقت نمايند.

6 ـ اگر آقاي دكتر شيباني واقعا معتقدند 60 ميليون ايراني با ايشان و مواضع فكري و سياسي ايشان موافقند و كل

اعضاي نهضت آزادي ايران فقط 500 نفر هستند، چرا ايشان و همفكرانشان نگران حضور و فعاليت نهضت آزادي ايران

هستند؟ انگيزه فشارها، تضييقات و محدوديت ها در25 سال گذشته چه بوده است؟ آيا احزاب با اعضاي محدود مانند

نهضت آزادي ايران نبايستي عضو خانه احزاب باشند؟

    آقاي دكتر شيباني همچنين در اين نشست اظهار داشتهاند كه: «بايد ديد آنهايي كه واليت فقيه را قبول ندارند، چه

كاسه اي زير نيم كاسه شان است».

    اوال ـ بسياري از علما و مراجع برجسته واليت فقيه را قبول ندارند. ثانيا ـ رهبر فقيد انقالب واليت فقيه را از فروع دين

ميدانند كه اعتقاد و عمل به آن در زمره مسايل تقليدي است. ثالثا ـ در مجلس خبرگاني كه قانون اساسي در 1358 به

تصويب رسيد، آيت هللا طالقاني، به اصل مربوط به واليت فقيه راي مخالف دادند. شايسته است آقاي دكتر شيباني در

اظهارات خود رعايت موازين اخالق و تقواي اسالمي را بنمايند.

ـ در اظهارات آقاي دكتر شيباني و يكي ديگر از اعضاي خانه احزاب آمده است كه شرط عضويت در خانه احزاب «اعتقاد 7

و التزام عملي به قانون و واليت فقيه است كه نهضت آزادي ايران آن را قبول ندارد».
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اين بيان نادرستي است. در منشور وفاق احزاب تنها التزام به قانون اساسي و اسالميت نظام و واليت امر (براساس

اصول مربوط در قانون اساسي) و التزام به جمهوريت نظام براساس اصل ششم آمده است.

    (اصل ششم: در جمهوري اسالمي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب

رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در

اصول ديگر اين قانون معين ميگردد).

    نهضت آزادي ايران به قانون اساسي مصوب آذر 58 راي داده است و به كرات التزام خود را به قانون اساسي اعالم

نموده است اما به دفعات طي اعالميه هايي تناقضات و نقايص آن را متذكر شده است. در فروردين ماه 1367 نيز طي

بيانيهاي تحليلي در 160 صفحه مواضع فكري و سياسي خود را پيرامون واليت مطلقه فقيه ابراز داشته است.

8 ـ آقاي دكتر شيباني و برخي ديگر از اعضاي خانه احزاب در اظهارات خود عليه نهضت آزادي ايران مفاد و منشور وفاق

خانه احزاب «در بند ب: قواعد رفتاري و الزامات و تعهدات مربوطه به آن» را زير پا گذاشته اند.

و العاقبه للمتقين

روابط عمومي

نهضت آزادي ايران
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درگيريهاي نظامي عراق و امنيت ملي ما

    آنچه در مرزهاي غربي كشورمان و در سرزمين عراق ميگذرد از دو منظر ملي و فراملي قابل توجه است. از منظر

ملي، رويدادها و تحوالت عراق، تشنجات، درگيريهاي مسلحانه، استمرار اشغال نظامي، تأمين حقوق و آزادي ها ي

اساسي مردم و نوع ساختار حكومت آينده با منافع و امنيت ملي كشورمان بستگي دارد. از منظر فراملي، حوادث عراق

ابعادي انساني دارد. كشتن مردم بي دفاع، گروگانگيري و سر بريدن افراد، آن هم به نام ديني كه خداوند پيامبرش را

«رحمت براي جهانيان» ناميده است، نه تنها خالف دين پاك خدا كه اعمالي غيرانساني است.

    سقوط رژيم بعثي صدام ـ كه از نظر داخلي، يك نظام سركوبگر و جنايتكار و از نظر خارجي، تهديد مستمر همسايگان

بود، و دو جنگ را بر مردم ايران و كويت تحميل كرد ـ تحولي مثبت محسوب مي شود. اما ادامه اشغال نظامي عراق و

كشتار مردم بي پناه قابل توجيه نيست. منافع و امنيت ملي عراق و كشورهاي همسايه آن، از جمله ايران، ايجاب مي

كند كه نيروهاي نظامي خارجي هر چه سريعتر خاك عراق را ترك كنند و اداره كشور را به نمايندگان منتخب مردم

واگذارند. تحقق اين امر در گرو وجود آرامش و امنيت در دوره انتقال است. اما دولتهاي اشغالگر و نيز اسرائيل ترجيح مي

دهند كه دوره اشغال هرچه بيشتر به درازا كشد و تشنجات تداوم يابد. ادامه درگيريهاي نظامي، به هر عنوان، به

نيروهاي اشغالگر بهانه ميدهد كه اين دوران را طوالنيتر سازند و انتقال قدرت به مردم عراق را به تعويق اندازند يا وضعي

را پديد آورند كه اين انتقال غير ممكن گردد.

    اگر چه افراد و گروههايي در ايران بر اين باورند كه با ادامه ناآرامي ها در عراق آمريكا در همسايگي ايران زمينگير مي

شود و نمي تواند به ايران بپردازد، اين سياست همانند شمشير دولبهاي است كه مي تواند پيامدهاي بسيار خطير و

سختي براي ايران نيز داشته باشد.
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    اكثريت مردم عراق (در حدود 60 درصد) را شيعيان تشكيل ميدهند. عالوه بر اشتراك مذهب، روابط بسيار نزديك

وعميق فرهنگي و اجتماعي ميان شيعيان عراق و ايران وجود دارد. اين روابط بي ترديد زمينه هاي طبيعي مناسبي را

براي اعمال نفوذ ايران در سياست ها و تحوالت داخلي عراق، در راستاي حفظ منافع و امنيت ملي ايران، فراهم ساخته

است. اما بهره مند شدن ايران از اين زمينه ها به حسن تدبير و فرزانگي سياسي تصميم گيرندگان بستگي دارد.

استفاده از اين زمينه ها و امكانات در راستاي اهداف سلبي نه تنها كمك كننده نيست، بلكه براي هر دو كشور مضر و

خطرناك است. استقرار امنيت و آرامش در عراق و انتقال هر چه سريعتر قدرت به مردم بايد محور سياست ها و

عملكردها باشد تا زمينه براي خروج نيروهاي اشغالگر فراهم شود، نه دشمني با اين يا آن كشور، حتي اگر اين دشمني

ها كامال توجيه پذير و قابل درك باشد.

    اينك پس از سقوط حكومت صدام، يك فرصت بي سابقه تاريخي براي شيعيان و كردهاي عراق پديد آمده است تا يك

ستم تاريخي را اصالح كنند.

    در طول ساليان دراز سلطه دولت عثماني بر سرزمين فعلي عراق (بين النهرين)، شيعيان با برچسب رافضي، از

بسياري از حقوق انساني محروم بودند. اين محروميت، پس از فروپاشي و تجزيه دولت عثماني نيز، در دوران قيموميت

بريتانياي كبير بر آن سرزمين ادامه يافت. متأسفانه پس از استقالل عراق، محروميت شيعيان (و نيز كردها) در حكومتي

كه قدرت اصلي آن در دست اعراب سني بود، پايان نيافت. تاريخ 80-70 ساله عراق مستقل سرشار از قتل، جنايت،

، پس از جنگ دوم خليج فارس، با محروميت و محدوديت براي كردها و شيعيان بوده است. كردهاي عراق از سال 1991

حمايت ارتشهاي ائتالفي شركت كننده در جنگ توانستند خود را از يوغ ظلم و ستم دولت بعثي نجات دهند. اما چنين

حمايتي از شيعيان جنوب دريغ شد و در همين مدت، جنايات عظيمي عليه شيعيان صورت گرفت.

    اكنون براي نخستين بار شيعيان عراق نيز ميتوانند به تامين حقوق ملي و مذهبي شان، اميدوار باشند. شيعيان

عراق، با آنكه 60 درصد جمعيت آن كشور را تشكيل مي دهند، به علل زير نمي توانند سهم متناسب با آن را در دولت و

قدرت حكومتي به دست آورند. اوال، شيعيان عراق يكپارچه نيستند و اختالفات جدي هم ميان روشنفكران و روحانيان

شيعي وجود دارد وهم در بين خود روحانيان چنين  اختالفاتي در طول يك سال گذشته موجب بروز حوادث اسف باري

گرديده است. ثانيا، تجربه ناموفق همكاري روشنفكران و روحانيان در انقالب اسالمي ايران و رويدادهاي پس از پيروزي

آن، آثار منفي بر روابط روشنفكران و روحانيان عراق بر جاي گذارده است، ثالثا، كردها و اعراب سني تن به پذيرش

حاكميت شيعيان نمي دهند. كردهاي عراق، كه جنايات هولناك دولت صدام را پشت سر گذاشته اند، حاضر نيستند كه

آنچه را كه در 14 سال گذشته به دست آورده اند به نفع حكومتي كه شيعيان در آن اكثريت داشته باشند از دست

بدهند. اعراب سني مذهب نيز، كه قدرت اصلي را در دهه هاي گذشته در دست داشتهاند، حاضر به تمكين از حكومتي

با اكثريت شيعيان نيستند. دولت هاي عربي خاورميانه و ساير قدرت هاي كنشگر هم يك دولت جديد شيعي در منطقه

را بر نمي تابند. بنابراين، تنها راه حل معقول براي خروج از بن بست هاي كنوني قبول نوعي از حكومت هاي شورايي در

استان هاي مختلف، متناسب با اكثريت قومي است. در پيش نويس قانون اساسي جديد عراق، برخي از اين نكات مورد
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توجه قرار گرفته است. البته اين قانون اشكاالت و ايرادات و نواقصي دارد، اما چون هنوز به تصويب عمومي نرسيده و

نهايي نشده است، امكان اثرگذاري و اصالح و تكميل محتواي آن وجود دارد.

    آنچه به حق موجب نگراني و اعتراض شيعيان عراق شده است، ادامه شورش هاي مسلحانه و حمايت هايي است

كه از آنها شده و مي شود. شيعيان عراق از اين نگرانند كه ادامه درگيري هاي مسلحانه، آدم ربايي ها و ... موجب

شود كه اوال، آنان فرصت هاي كنوني را از دست بدهند و ثانيا، ارتش هاي خارجي، به بهانه ناامني، خروج خود را از

عراق به تعويق اندازند. بر همين پايه، اكثريت قابل توجهي از شيعيان عراق، به درستي يا نادرستي، ايران را محرك و

مشوق گروههاي تندرو مي دانند و با اين سياست ها موافق نيستند. اين امر احتماالٌ موجب آن خواهد شد كه ايران

موقعيتش را در ميان شيعيان عراق و امكانات اثرگذاري بر روند تحوالت عراق از دست بدهد. 

    برپايه آنچه در باال گفته شد نهضت آزادي ايران نظراتش را به شرح زير اعالم مي كند :

1ـ كشاندن درگيري هاي مسلحانه به اماكن مقدس، از جمله حرم امام علي(ع) در نجف اشرف، غير قابل دفاع و محكوم

است. سنگر گرفتن نيروهاي مسلح تحت فرمان يك روحاني جوان در حرم امام علي(ع) و استقرار آنان بر بام ها و در

مغازه ها و قرار دادن كيسه هاي شن ـ و بنا به گزارشهايي، مين گذاري ـ در اطراف حرم موجب شده است كه درگيري

ها به شهر نجف و حرم كشانده شود. از سوي ديگر، نظاميان آمريكايي، كه مصمم به مهار كردن شورش هاي مسلحانه

اند، از حمله كردن به نيروهايي كه در حرم امام علي (ع) سنگر گرفته اند، ابايي ندارند. اين امر باعث شده است كه نه

تنها آرامش مردم نجف و زائران از بين برود، بلكه حرمت اماكن مقدس نيز شكسته شده، خساراتي به ساختمان هاي

حرم وارد گردد. علماي برجسته عراق، ضمن محكوم كردن اين وضعيت، از همه نيروهاي مسلح خواسته اند كه نجف را

ترك كنند و از اماكن مقدس به عنوان سنگر استفاده ننمايند. اگر چه نيروهاي يادشده آمادگيشان را براي خروج از نجف

اعالم كرده اند وضعيت هنوز مبهم است و از آرامش و امنيت نشاني نيست.

ـ نهضت آزادي ايران گروگانگيري و سربريدن افراد ـ اعم از بي گناه يا خطاكار و دشمن ـ را محكوم مي كند. اصالت و 2

استقالل گروه يا گروه هاي ناشناخته اي كه به نام اسالم اين جنايات شرم آور را مرتكب مي شوند به شدت مورد ترديد

و غيرقابل تأييد است و رفتارهاي آنان هيچ گونه توجيه منطقي و عقالني يا ديني ندارد. اين گونه كارها نه تنها كمكي به

ايجاد امنيت در عراق نمي كند و سبب تسهيل يا تسريع خروج نظاميان از خاك عراق نمي شود، بلكه به زيان منافع ملي

مردم عراق و موجب وهن اسالم پاك مي باشد. از مراجع وعلماي روشنبين و آگاه نجف انتظار مي رود كه اين رفتارها را

تقبيح و محكوم كنند و از ادامه آنها جلوگيري نمايند.

    برخي از قدرت هاي ذي نفع و كنشگر در عراق و منطقه، به ويژه رژيم غاصب و جنايت پيشه اسرائيل، مايل نيستندكه

نيروهاي اشغالگر آمريكايي و انگليسي در آينده نزديك از عراق خارج شوند، و اداره آن كشور به دست يك دولت واقعاٌ

مستقل منتخب ملت عراق بيافتد. آنها حفظ منافعشان را در ادامه اشغال عراق و گسترش تشنجات و درگيري هاي غير

كارساز و بعضاً مضر مسلحانه مي دانند.
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ـ تالشهاي سياسي و ديپلماتيك بايد در راستاي جايگزيني نيروهاي اشغالگر با نيروهاي سازمان ملل متحد و سرعت 3

بخشيدن به انتقال واقعي و اطمينان بخش قدرت به مردم عراق صورت گيرد. در شرايط كنوني جهان و منطقه،

ديپلماسي انتقال مسئوليت در عراق از نيروهاي آمريكايي و انگليسي به سازمان ملل متحد مي تواند حمايت جامعه

جهاني را به سرعت جلب كند و زمينه را براي ايجاد امنيت و آرامش فراهم سازد.

نهضت آزادي ايران
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اطالعيه

كنفرانس مطبوعاتي

    بدينوسيله به اطالع مي رساند به مناسبت تعيين وقت محاكمه براي آقاي دكتر ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي

ايران، در روز شنبه 28/6/83 ، وكالي حقوقي مدافع ايشان، سركار خانم شيرين عبادي و آقايان سيدمحمدعلي دادخواه

و شاهپور منوچهري، از نمايندگان رسانه هاي گروي و خبري دعوت كرده اند تا در كنفرانس خبري كه به اين مناسبت در

روز سه شنبه 10/6/83  ساعت پنج بعدازظهر در دفتر كار آقاي دادخواه به آدرس زير تشكيل مي گردد، شركت نمايند.

 

آدرس: خيابان وليعصر، باالتر از خيابان عباس آباد، كوچه نادر، ساختمان راد تلفن: 47 27 872

روابط عمومي

نهضت آزادي ايران
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اطالعيه به مناسبت بيماري آقاي دكتر توسلي

    جناب آقاي دكتر غالمعباس توسلي استاد ممتاز دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و عضو شوراي مركزي

نهضت آزادي ايران كه روز شنبه 21 شهريور براي انجام عمل جراحي (پوليب روده) در بيمارستان ايرانمهر بستري شده

بودند، پس از عمل جراحي و طي دوره مراقبت پزشكي الزم ديروز براي گذراندن دوره نقاهت و بهبود به منزل منتقل

شده اند.

    نهضت آزادي ايران الزم مي داند از جناب آقاي دكتر ايرج فاضل جراح محترم و همكاران ايشان در بيمارستان ايرانمهر

به خاطر محبتها و مراقبتهاي ويژه اي كه معمول داشته اند، صميمانه تشكر و قدرداني كند و براي سالمت كامل آقاي

دكتر توسلي دست دعا بسوي رب العالمين دراز نمايد.

روابط عمومي

نهضت آزادي ايران
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نامه به روزنامه همشهري در مورد نقل مطالب كذب از قول دكتر يزدي

مديرمسئول و سردبير محترم روزنامه همشهري

با سالم   روزنامه همشهري مورخ 4/7/1383، در صفحه سياسي خبري را به شرح زير از قول اينجانب نقل کرده است:

« بايد مانع طرح مونوريل شويم

ما بايد به هر ترتيبي كه شده است جلوي برخي از كارهاي شهرداري و مجلس را بگيريم تا تصوير مثبتي از مجلس،

شوراي شهر و شهردار آبادگر در اذهان ايجاد نشود.

ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي كه دو هفته قبل در جمع اعضاي حزب مشاركت اين سخنان را مي گفت افزوده

است: در مورد پروسه انتقال نمايشگاه موفق عمل كرديم و دولت را قانع كرديم بايد همين كار را در خصوص مونوريل

انجام دهيم زيرا ممانعت از آن باعث مي شود اقتدارگرايان در جامعه مطرح نشوند.»

اين خبر به کلي دروغ و ساختگي است.

اوالً ـ اينجانب در جلسه اي از اعضاي حزب مشارکت حضور نداشته و صحبتي نکرده ام.

ثانياً ـ در هيچ جلسه يا مصاحبه اي درباره مونوريل تهران صحبتي نداشته ام.

ثالثاً ـ در مورد نمايشگاه نيز تا کنون اظهارنظري ننموده ام و تماس و ارتباطي هم با دولت نداشته و ندارم تا آنها را به

اتخاذ سياستي يا برنامه اي قانع کرده باشم.
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رابعاً ـ تصوير مثبت يا منفي از مجلس هفتم، شوراي شهر و شهردار در افکار عمومي پيامد رفتارها و کارنامه هاي خود

اين نهادها است. اگر جاعل خبر نگران قضاوت منفي مردم در مورد عملکرد اين نهادهاست جعل خبر و فرافکني تاثيري در

افکار عمومي ندارد.

    بر طبق قانون مطبوعات درخواست ميشود، اين توضيحات در اولين شماره روزنامه همشهري در همان صفحه درج

شود.

با تشکر

دکتر ابراهيم يزدي

دبيرکل نهضت آزادي ايران

رونوشت:  ـ خبرگزاريها و روزنامه ها
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مدير مسئول و سردبير محترم روزنامه همشهري

با سالم   ضمن تشكر از شما به علت چاپ ناقص توضيح اينجانب در صفحه سياسي روزنامه همشهري مورخ

5/7/1383، اعتراض خود را به حذف عباراتي از تكذيبنامه ارسالي به دفتر روزنامه، اعالم ميكنم.

   مطابق با قانون مطبوعات شما ملزم به چاپ كامل نامه ميباشيد. در ضمن روزنامه همشهري ادعا كرده است كه

مداركي دال بر صحت خبر منتشر شده دارد. به عنوان يك شهروند و با استفاده از حقوق قانوني خويش درخواست

ميكنم تمامي مدارك خود به همراه نامه مذكور را منتشر كنيد .

با تشكر

دکتر ابراهيم يزدي

دبيرکل نهضت آزادي ايران

 رونوشت:

 روزنامه ها و خبرگزاريها
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اطالعيه تكذيب خبر سايت گوآيا

در مورد مالقات آقاي دكتر يزدي با آقاي ابطحي

    در تاريخ 27/7/83 در سايتي به نام gooyaa.com خبري به شرح زير منتشر شده است:

«مالقات يزدي با ابطحي

ابراهيم يزدی در نامه ای از رييس جمهور خاتمی وقت مالقات درخواست کرد ولی خاتمی در پی نامه يزدی به محمد

علی ابطحی نوشت با وی ديدار کند. يزدی در اين ديدار به ابطحی گفت : دولت اصالحات تا کنون نتوانسته کاری انجام

دهد لذا بهتر است با صدور مجوز فعاليت به گروه نهضت آزادی کاری ماندگار انجام دهد. ابطحی نيز در مقابل قول

مساعدی به وی داد.»

    اين خبر كال نادرست و بي پايه است. آقاي دكتر يزدي نه نامه اي به آقاي خاتمي نوشته و نه درخواست مالقاتي

كرده اند و نه آقاي ابطحي با آقاي دكتر يزدي ديداري داشته اند و نه درخواستي براي صدور مجوز فعاليت نهضت آزادي

ايران را به رئيس جمهور داده شده است.

روابط عمومي

نهضت آزادي ايران
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كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ  براي تامين استقالل اقتصادي جامعه و ريشه«

  :شود آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسالمي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي

مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات الزم براي تشكيل : نيازهاي اساسي ـ تامين 1

  خانواده براي همه

 و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني شرايطـ تامين 2

 در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند،

اين اقدام . هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد ثروت در دست افراد و گروه

  . از مراحل رشد صورت گيردريزي عمومي اقتصادي كشور در هر يك هاي حاكم بر برنامه بايد با رعايت ضرورت

ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد عالوه بر تالش شغلي، 3

فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار 

  .داشته باشد

  .كشي از كار ديگري ادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهرهـ رعايت آز4

  . ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معامالت باطل و حرام5

  .گذاري، توليد ، توزيع و خدمات ير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايهذ ـ منع اسراف و تب6

  . ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور7

  . ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور8

 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله 9

  ».ساند و از وابستگي برهاندخودكفايي بر
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�� ��G
 <*�� ���� �	
��� ,�6�� ���Z� �� ���
6�� �
'

0# ����� ��  �3�	 7��> �' �� 
� � *Z2�# m�\�� :C4# i��� 0G�G
��A *��8 �� ��
�G � �'	

	���G 	�$�.  

�� ���6� �EF&5� ��� �� N��# K�G�� � 0�
�� ��G
 l;6 !��� �' �� *�� ��
� K�� �� 

 ��� 9���#;� � ���� 0�O8 !
FG �	 -;�6� �� 
��
LG < 0#;�� ���LC$ !
FG �	 7�� �
18
>

0# �� 0�
�� �
'�
�6
� K� � 		�@ *&� 0# ��C5Z# �� 0G�%� �
' 	�
�.  

5��� ���6� �EF&�� U8
> 7
#
O# �� 0# ��>�� �G
O_�# *�C�
8 �	 7  ��G
 �� �� �%�

	
�%� <0�
�� ��G
 -�>� K�A�@ ?��	
G � ��G
 B#� .�T6 �� ��1" 
� � �%%� K�5C�  *���LC$ �
'

�G�
&G ���\# +�Q �� +�� �� !
FG .  

  

����� ����� 	
��  
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����� ���� �	� 
� ������� �����  

  

����� ����� 	
�� ������ ��  	
�� � �
���� ��� ���� ������ ���� !"���# ���$ ��

 ��%�� &���� '�� (��$�) ����*� �
���� +��� ,�! (��-. * /�� �	0�� ��1�  '� �*���

�. �23# * ����(� �
�3$1�.  

�*�������� ����  �����
5� ! 67� ��58 ���� ������ '3550 �

9. * (�: �����;� � !

�1� �
���� ���.  

������� �1< ��� "���# ���$ ,0 (��� !'3$	� �
��=> ,� �1? ��-$ /�9� (7��� ,� !�1� 

 (�10 ��� * �
���� +���!@1=> @�=> '� �� �* ������� * ��1�:  �7� �A. * +1�B� +��� 

�1� �
����.  

 ,� C$�	� D1E �� "���# ���$FGH?* !��I: !������� �� D��  +��� "����� �$�� * ($��

,� ,7��* * ��� �2� ��;� C$ � � �
���� ��� ���� ������ * ��0 ����� � �
����  

�2*�=7�� ������ C$ ,� (��
� "I��9� �� ��	� * (��# ��� (5
���� J�K��0 J$3�. ���.  

 �
L��35-���'��7�� M
E ���1. ,0 �1� ��5N * (�1O7�� * "���# ���$ ����� � �!  

����� * �P�9���� �� * ��*� ����� �Q�5� ,#1-Q� C$ �� � (5
���� � !(��
� R$�� �$�.

� ��*�
� (��-. (��B� * ���L7?��7�� ��/3�  �P* ��� +��� ��
� ��0 ,� �
����.  
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 S

(� ��$�*�. C$ � * ��1< ,� ,5T. '��1< 35�1� ��5-�� ,0 (2�> �� !3�3�1< �* ���

�����(� '����� �
���� +��� ��� * ��0,� '1
� ,� ,0 (.��=7� ���J-# ���'��) *   �� ����< �

�
-L.  �$�;$�
� +��� '��7�� 3
$�. * +�7> ��1� !�1� ��* * ���1� �
���� .  

 �� ,��5-��U. ��%� � V) ��2�W� �2*� ��1� "���# ���$ !J
X�� ����� 3$3� ��=7� *

H?* �� ���1. �� !���� ��?  ($�� ! '��U7� * (T$3��*� �KY����U. �
-� �  ��*�=� �$	0�� ,���

�
���� ,� (��# ����1T0 � � �
����  J=75� (2�W� ��� 350 '1=2�� ���*�
� *,7U< (2* +��� 

 ��2�W� �*�
� ,
�# D�9� �0�> ,� � �
����@1�3��  .�
)"�3? ,0 ���� �� !D�=7� �$ �  ��� 

 � ��
5
���� Z10�� HU� �[ �1< ��-� ,�Z�578 * ��*�\ (� �$�)�� �2*� !3�3$� �.� * ��  ���

 �� (��# ��8 �$�1��� (�10��< �����1<�� ,5$	� ,� � ��
5
���� �� �
�1�1< �$]� �1� +��� 

(� J
X��  357<��)) 35��� ��7T0 ��
5
������� �� ( *�92 � Z�# (�35��� * ����-��� �$�U� * 

(� 3�3$�< . �� V) ,� ��*�=� �$	0�� D�=7� ��*���
����  !'3� D�W� ��� �.� * �2*�  �$]�

 ��2�W�'3� ��N�� �1E ,� ,0 �� J-# �
=7��  ,5$	� * 350  �
�1OA� "�1: ,� 	
� � �� ���

 ��;8 +��� (�1-# ��O� �� '��7�������`*  �
-� ��  '3��*�3$3)�� (��;8 a�-8'��� "�*�\ 

�� '3$��� (5
���� J=7�� �2*� C$ J
OT..  

����� ����� 	
��* �� �� � �1< (� C$�� �
���� +��� '*3�   �*3
� * 3�� ,� ,0 ��

 � +��� �$�)�� (�7�< "����� !J-# * ,T$3� * ��;8 ��7�*3���� ,-� * ����-��� ��#� �0��

C$�	� ,N�� '35$� �� �
���� 	$	# �
���� ,7��� ��8  J=7�� �2*� * 3��� ��*�
) ,� �.

�
���� �� (5
���� �1� �=7�� '3� D�W� ��� .��� (��� * '3�� "���# ���$ +�� * ��$.  
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������� �	
��� � ���
�����  

 �  

���� �� ����� ����������� ���  

  

���� ����	
��� �� ����� ����� ��� ���� � ��� ����� ���! "� �# $%� ���� &� '�()� ���

$%� �!�* .� +�, ��-� /0�� $)(1#� �� 234�5 (�#� ���6 �# ��	7� �� $875 � ��, ��	
��

 $-��+* � 9�0��:3�� ;�7! 2<)�(� ���5 =��, ()"� >%�* �� �?� � <� @����� ��	
��� $%�)�

 $)()<� 9��:* � =��, ���"� �� (--A* � ����+! $%�)� �������� �� �"�(-B ��C��� �� �# 2���D

��	
���$%�D(� '6 �� ����E� �� � <-����(� �� @����� F)� $%� ��.�# � ��G��(-H 2��� �%�* �����  -

 � ������ $%�)� �� ��I7��� � F
D ���J� � $���� �� ��(+� �(-	����(� � ��� � @(K �E��%

 �L�G� �� M3� �G�! ���N�(� ��(� )�I
��� �?
* O) "�I� ��<5 ����� �� 2��	
��� O) �����

�8��! � '�(?�7��� 2'�-��	
��� ��+, '�<!� �8��! %�%��3)(! '�7P '6 ��   F-	��<��� ���

�?
* Q7#�� 9!�� �# $D�% <� %�-% � ,�+�!�� ��	
��� � )�I
��� � ��.  

��	
�����	
��� R-%S* '���� 9!�� �� 2R-%S* �<� "� '�()� ��� ���� �E�G� �� <�� . ��%T�

�<?
��� � @����� �<?
��� +�, ��-� �� �� ��	
��� (� R-L� � $%� ���+� ��%�� @����� �� 

�<?
��� � F-8� �� $%� �<� . ��*��# "� <8�UV ���(� WXXU '�(�* ��	
��� $�� R-L� �# ��	7� 2

 ()"� 2�(?� �7�,� ��� =�-%(G7# �����(� �� Y(�8� '����%� Z�(D� ��(� �*��# $4�� ���%� ��

D� �?� ��	
��� [\E�%� '���� F����� �B ()" �� �*��# $4�� ]7�(J R-L� � ���5 �� '����%� Z�(
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 ^

��+� _)�8* �� ��	
��� . ���� =�+* ��U` "� �*��# "� <8� [�% WXXU �* WX`a��	
��� [\E�%� 2 �� ��

�7-�" =�+*<� ��J(� �<)��� �� . [\E�%� � ��(� F-� "� �)�� F)� �# ��� '6 <-�� 2@\E�� �"�(-B "� <8�

��	
�����(� $)�,� �� .<
� F-7P �����	
��� +�, bc% d�E*�� ��� � =�� e�(-� F)� �  �� 2��

$J�) ����� '�7P.  

��	
��� "� D(� �� �P (�� ��(� ��%T� 2��  ��(� '�+� ��f,� >%�* ::�* g +�, ���

� @����� ��	
��� ��%T� ��� 2<��� �<?
��� � ��  2��
)�(� �� �!�* �� $4�� >%�* ���+, ��

	�G��� $)�4�� � �� � F-8� %�-% ��� <�<� .FJ � =��, ���"� �(-D�  �� ��D �<! �-+:* ���6

��	
��� ��%T� @����� � '���� ��(!� (�  [�hE�%� �� �# 2��+� =\,� +�, ����i-� >%�* ��

<�6�� �(!� �� $875 � ��, ��	
��� �� �<)�(� �(��� '�-��	
���.  

�� 2���J� j��*� $875 � ��, ��	
��� �� �k�6 $��
D =�<  @����� � �-+:* �-�, lc7� � � ���

��� ��	
��� F)� +�, ��-� . ����� O) ��7* 2'�)�I
��� "� ��(� >%�* %�-% M3� �G�! ���N�(�

 ��D )��%� 9!�� �# ��� ��	
��� [\E�%� �4��� ���� � ;�7! O) <5�E� =�I�� ��(� �����4 ���%

<� '��6.  

�� ���<D� '�)(! $%� (��� ���6 '��" "� ����� ���	 �# 2$875 � ��, ��	
��� 9��7� R-L�

 2d�-h�m� �*�D '��%��+-� �� '<� �(�G� =�	7� ��2$%� ��J(� ��(� $��
D � Y(8* F)� ���(�

�)�7
�:  

» '�)�I
��� "� ��(� >%�* F� F�J(� '���(�
�� ���� ��� �� ������ 	�� �� . "� RB

��<� ��D ��# (�J� "� Z�(D ��(� $EJ��� �H� �� � <�<� ���\� $�� ���%��D F� "� (�� % 

 � <7�G� '�(� � (% $
B "� �� ��%� ��� � @(K "� RB � <��(# ��+� �J(0 �� '����� ���\�

o�h4 <�<��
# ��� �I�6 �� �# %���*� p(0 �� � <����6�� �(� ��� . 
	��� �� ����	����� �!��

 ��	�� 
	�����(� "� RB �'���-D �� '< o�+* �� =�I��(% �� <��(� =��, ���"� �� �(� 7��* ��� . F)�

 �)�3* �(� ���6 �� �(#��� � ��C��� ��(-� ��f� �� � <-��I�� [�0 �� $,�% �� ��<� �(-	����(�

<7�J� � <���� .<� �� �(#��� �� ��iG� � ��<� &� '��6 � ��C��� ��(-� '�-� �(-��� q-�.«  

���� ���	 �� �J�K� <7# : �# ��� 4�� �� [�+,� F)� �# " �	#� $������ ���	 ����%&'

(�� �� ��#)�� 
�*+��	 �*�	 �&� �	 ����� �� 
	��  �*��,� �� �-�� /�� �0	�1 "	 �� " ��

2���� .��NJ� ��"":�<,  ��(# �)<h* ��D p�<�� �(-	-B ��(� ��	)�B �� �� ��	
��� ��  F)� (�� �# <��

$��� <����� �-7�� �?
� q-� N#�(� F)� 2<��� ��� ��	
��� "� F)(J6 s7
* ������� � ��(J� . R-L�
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 t

$�� $875 � ��, ��	
��� :+� $-7�� o�G�� (	)� F� � $)()<� � ���%� ��(� �-7�� (	)� 2�7# �

���<� ��!� ��	
���) "".... �N) @��J6 ����"��Wv/V/WXVX(  

3���� �	��� 24!� � ��	
��� $)()<� �� Y(8* '�)�I
��� � '����%� 2'�-��	
��� �� ��(+� 

 � ��C7� (� �� � R# (� �-��� "� $���� � ;(! � @(K � $��
D [�+,� � �(-	����(� @�?*��

A� � '���� p\D �� <��� �# ���:E� ���%� � �I
��� ��	)�! � ��	
��� $-1-� � '�i� �� ()�

� � ��G��� <���.  

3���� �	��� 24!� >-3� �� �� �G)���� ������J� F-7P "�(�  � ()�A� ��	
��� � +�, ���

� �<� j�E� � '�-� ���"6 2Q��� y(�G� �4��� � ��)"�� (��� '6 �� �� ()" ����, � <��� <7#:  

W��� ��"6 g��(� $%� F��  (� �� Y(8* � 7)(J6 s7
* ��(� ���6 $)()<� $)�E* � ��
J ���

<7# ���! @��c��� ���6 $-7�z �� �# ��(� � �(J . � <� q-� '�-� ���"6 "� �(-���! �� ���"6 F)�

�<,�� � '���� q-� � ���<� �"(� $G-� �()�B �� ��.  

Ul�c� � �"��� ������� ��!� g  
��� �� '�784���	 $)()<� "�(*�(J �� ��D �# ��  � F-���� � ��

� '6 +�, ��-f�E� � ��	
��� (� �#�� ���(E� <7���.  

X� � �-)�f� ��� �<! ���D(� � �(-	-B =<, g  $��
D ���J� �� $hG� '6 *���*  F)� N-�6

� ���"6 � ��(J� � ����(� ���� ��D(� '6 "� ��	
��� >-3��� ���6 �# �(:� � <�<����. F)�

�  ��<D� F-4�� �� $875 � ��, ��	
��� � <��) ����� [�+,� ���� F)� �# $%� �<� 9!�� *���*

$��
D <������6 F)(D6 �� � N-�6.  

v� g  � )�7�,� ��	
��� ���"6 � [\E�%� �� '��<� $-+�� >-3� ��"m �# ��  	7�(J � +�, ���

[�% � ���� � M3� '6 ������ �# $%���  $-+%� �� '��! ��J(
-B �����
# �+� �� � ���

$%��<� ��D�7�  . "� �h� �* 2 N-� �7c�% ��<h�%� � ��H�0 (:, "� �!�* ���� Q���� ��

 ��*��#UV ���(� WXXU � $)�,�� ��� �<� ��D�7� $-+%� �� � =(�3� '�(�* ��	
��� [\E�%� 

<�.  

`��(� "� D(� $�4��� g  � �� �J�3� � �� '����%� >%�* ��	
��� R-L� @����� �(�� ��-

��(� $4�D� � [(�7# "� Z��D� $-�\5 9��5 >-3� �� Y(8�� � �(� $��
D ���  ���

$)()<� F-7P �#2)�I
��� +�(� ��%6 �� �� )�� <7��*.  

 ��(� {�D /J�7� p<� �� �# ���#�<�� $%� '��7B � ��?�6 [�+, � ����, �# $%� =��8�

5 F-7P�73 $�� ��� �%� � ��� � |��<* �� �N-	�� �
)<�� q-� 2<77-�  ��<3� � ��G� ��?J� N! �� ��

+�(� �� ��D  � '�-� ���"6 � %�%� '���� �� ;(:� �<��(�� j�E� � ����+! [�5� �� � <7��*
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 }

=�(� ��(� � �J�3� �� � 2<���� N-�% (% <��� �# ���5 (� �� ��m�% m�� ;�c% �� �# )�� "� 

� $)�+� 
7-� F-7P <7�G� ���8* � ~�h*�� �� <77#.  

��	
��� [\E�%� ��% �� $#(� "� [�hE�%� F+K �� ��	
��� ��%T� @����� � ��  >%�* ��

�?
* ��	+� � �P���?) ��K�(�,� "� $)�+� � <-)�* � ��	
��� (� +�, ����i-�  � )�I
��� ���

/K�� � ����	
��� '����%� �6 �(-� � $875 � ��, ��	
��� �� N-�6 �8!�J ��<)�� F)� (��(��� '�

$-EJ�� $
�(� $-4�iG� ����� [�h� � $875 � ��, ��	
��� �� 34�5 (�#� ���6 N-�6  ��(	� 2��

�<��(B "� �� ��D �"�% � "�(�� '�
)� �-�, <)<! ��� �-)�+�.  

3���� �	��� 24!��	��-�(J � '�-��	
��� �+� �� �<:+� 2 ����+! R-L�2��
# 'm�iG� "� '

 �� $)<! �� '�-��	
���� ��	
��� $-1-� ��� ��(� �# ���� ��C��� ���6 FJ � ��E-E3* 2=��, ()"� �

�4�% $�! $)()<� =�?3�%����(E�%� � ����	
��� >-3� �"�% F+)�� �"�%  �E�G� � ������ ���

��(� F)� �# <7�<� �"�!� � <77# =�<�� (� $��
D ��� � ���%� 2 ��	
��� $-1-� �� F)� "� Q-� �

<77# ���� 9-%6�I
���. ����<�� �<! '�h-�
B 2'�)�I
��� � '����%� /0�� $)(1#� 2���5 F)� ��

��� <7���D '��6 b-35.  

  

 ��!"� ���# �$%�  

  

115



 ����� ���	  

 

 

 

 

 

 

   1888     
30/8/1383  

  

  

��������� 	
	�  ������ ��� 

  

���� �����	
 

��������	
 ������� ���� �����	� ������ ������ ���� �� �!�"�  � ��#
�$% ! &�'� 

�(��
$�$# �
)� ! ��*����	��+��� ! �,�� ���- �
�,# ! �.#/ )� ��$�01 ! �2��01  ��� 3

)	�� ! ��(� ����� �'� ��  )1�4�#
 �!��# ��5�
 �
6�#�#�� ��7 ���,�%� ��	 ����6� ! ���.�� 

 �
�.� �� ��"�
 �� �"�1)#
�,# �
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�� �� ������ ��7*���e _#r� �g��� >O	�   ��;��� �� >$B�
00@ ��B�� )
* SKL�  .  

  

���� ����� �!"�  
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   1900    
3/10/1383  

  

������  

������� �� 	
��� ����� � ����� ��  

  

�������                 �	
�� ������ ���	 ���� �� ���� ��� � ���� ��� !�"�#� ��$%&� � '�$�� ���   ����	 

   '���� �	��� �($� )�             *�+�,-. *�/-�#� '-��� 0��-, 1�2 �� 3�3%� �,�4 ��� 53�	�� 6�7 ��'�%  �� 

  ���8�9 :� ��        3�;;� 6��7 <3= >�?�� ��� .              <�-��	�	 !A/3&+�3��B ����� 5'��%�� )���� 0�B-. ��?����	

            3�= <	�	 )��-+. '���$. '���B	�	 �� � �C;. !���D= .      ����8�9 	-�E� ��� ���F�BG��     5���H�I *�-�J ����

 '��$. ����I	�	  '-;� �.              <	�3�� >��?�� �$���D�= K�� �� !I3�B� �	 !��3�� ��-I L��   ��B�  .    K��/ K������;�

		�I !� �%�;� 
�
/ '�;2-&� M�2� �$E ��� N�= �� O"�#� :  

QR �-� ����S QT/V/WT '�$�� ������� X-Y�� ��3� � ���	�B �� �	
� ���	 ����   

ZR    S�-� ����Q[/W/QTWT      '��$. '��B	�	 �� �	
� ���	 ���� 5       �&��� 5�"�	 '�;���� !\�(� �&�?� 

�/-�#�* 

TR  <��&��= ������Q/QWWT��� S�-V/]/QTWT ��������� ���	���B � X-Y������3� ���� �	
��� �����	 ������ 

 ��$%&� 

[R     <��&�= ����Z/QWWT    S�-�� ]/]/QTWT                �������� ���	��B � X-Y�����3� ��� �	
�� ����	 ����� 

  ��$%&� 

VR    S�-� ����Q[/W/QTWT             �&��� 5�"�	 '�;���� !\�(� �&�?� 5'��$. '��B	�	 �� �	
� ���	 ���� 

*�/-�#�  

 ����� ���	
  

 ���	� 
��� ����  
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 �

��� ��� ��  

  

������ �	
��� �����  

����� ����	
� ��� ����� ��� 
 ����  

��� ��  

 ���� �� ����� �����������! "��� # $/%/�&�&  �'() *�!����� *   ���+� �, -���� .�0 1�
 �, ��» ���2��3 ��	, 4	5 ������� 6�78 95� ��5�: ��

;< => �, =��� �� ?�@� ��)� # �	3�AB-C ����B D 27E «��C F�E�D27� �B �� �  DGH � ����� ��� I ��� DJ� ��K�J ���� ��C��J�� � L��M+N� �, -J�J� . =N,

-� DJ��K�� ���J� J	, F�E �, �N	P� �B �� Q���2R� ����
 S2T 	, 	N� ��,��3 ��5.  

������ �� ����� �+7N�� #  +, �, ��K �$+� DU L��M+N� D5����N  ���»���� � �G��V«*4	5 ������� �� �5 F�E * "��� %/$/�&* W+��� � D�J�7: 

DJ� ���� ��P� . L�R� �� ��3 �, ���N	3�AB 	��� S,��J ���,�� +, =N� �� �X�B �, YJ�Z �� W�����[� � \+3 �� �� D���P� � � ���,�� S@�+� �]�� 4�2R�� ^� 

��PN�*�� ��K��	Z �	_N� Q���`�� �, ���� ����� �B L��R� �, -T�2>�� ���a b�� . ���� �� -P+Nca � d
�� .��R� e�� �, �� »D�	: �� �� ��	N� �f���« ������5 

�2:�g� � ��a���, h+��  �� ��	N� ����B D;< Q�N	P� -K	, �-J�	, �, d
�� *���`	i�  DJ���� � �� ��	N� ����B D;< j`��� DJ� ��K��	Z \+3 ���,�� �DGH  ��

k��� �  lm� -N��»D���K « *»���_�, �n�(�« *»D�� ` « �»-�� o_+� S,��J ����� ��7,�� -N�	a «���� D27� L��M+N� �,*+� D,�p �� �<B ����� 	a� �� DJ�   	m� ��

-� ��7V ^	3 -
��: ��5.  

I ��5�� 9N �� -� -_+�	@ � -J��J -��aB qRJ �[J�> � 5� L3�� N�	> 	a-� r�2��J� �B �� �	K e�� � �� ++� .DGH �, 1�
 � =sJ ��	� ����B ���  � ��

�	�@��I ��� t�J�7:� � ��5	Z � ������ �����3�� u�n � -(T�� ������� D
�� ��T �, DJ� =vw ���B x	A �� N�C y�`�� �� YN��> � ���3 �� zK . {P� �, -vG� ���

-C D���: +�.  

! �+7N�� #��DJ� ���� D���K D27� �� �, *��K eg(� ����� �� ��	@ =N+E  .-� 	m� �,  ���3� ��K �, ��	a � ���� -�fT� D���K ^��(� � �+[� �� �+7N�� J�

-C N�C ���(�J� �]�� =N� �� ��� .^��|� �� -vN D���K +7Z�� Q�() =N	>}N: � �B	
 �� �E �� DJ� ~�7��  �� �E �  j,�+�
��:- � ��@	a ��	
 D�|� � W��v� ���� 

DJ� �5 ��7V ^	3 .DJ� �5 {N	[> o+E D���K -
��: L�� �� :»���� D���K *�� ��7��� o�� �B ����_� � �(: �� �� �� �� �X�B �� ds5« . �B	
 ��

 e��5 D���K ��@ � �	�»� � ��	_N� 4��: �, ���� � -�	5 �	� � : �� ��7�� Q�N[> S�R� ��a���	Z uN�v> � ���2��� � -���: S: DN��� ^�,-� ��7��  5�,« .  

��G�Z � �� �, �����@� *���3 ��, lm� *���� ��3� D���K ��	, ~�a���a ���,� -��@ j,�+� �� �lA � D���� �� *Q�
�7� �� �� *��� e�� ���� �� *��.  

 �� DJ� ��B ���3 ��, �� :» ^fJ� W>�� ��N	vP�_+�-� -
fK� Q����J� -K	, �� ��lZ �, ^c�� ��	@�� �, ���3 ^�  ������@� -K	, ��v>�� �� � +5�,

-� ?�+w ��	@�� =N� =�� �, �: *-
fK� ` � ~�7�� ` � D7N�5�� 5�,« .�� =N� �N :»-� ��	
	, 	_NvN �, �� t��[> �, D27� +�c�� ^fJ� W>�� ������	@  ++�

��� ��N�Z+5�, ���, ���� e�� �N '�� ��	@�� �<B e,��� W>�� �E 	a� *���� ������K ��� � D���K �� � � «)�	N��  �3 j�P> ���[���(  

 {N	[> ^�� �, �+7N���NDJ� ��� ��	N� ����B D;< �� �� ���J�� � L��M+N� �, �� �27� o+E D���K ^��(� � �+[� �� ���  .���K D���� ^�� ����	� D ��� �, 

��	� ���� ~�7� �E 4��:���  

 * �	� �B	
S: ^�	�  ��K ���� ����� �� �	�� �� ��»Q����� «DJ� ��	� ��G�
. ���� �� =N	7(� �(N	5 �NB :����� �� Q������ ����> �B 1�	��N �� ��«*  Q����� 

-� ^�	� � �[��3 ���� DN	N� ��  ^�	� ��K �, N�, �� *���D5�|a�� .-C ��|a�� ���B ��K �, �� ^�	� S: �� +�7� ~�7� ��� D���K 	_N� Q��2� �, ++� . ���K

 DJ� ��	� S�K ���� � ���B �� ��7�� .DJ� D���K 4�g� *��7�� �����K -[�2T 4��: L�J.  

&��� ���� �� # \+3 ���� �� ��	N� ����B D;< j`�� x�	��� ���� D5����N �E 	a� *+7N ����� � �fK	, =N� ��3� �, *DJ� ���, L��M+N� ds5 ^�� �,

DJ� ��J��K �� WN���� :»��	N� ���� -��GU ���J DP� \+3 �� ���J �K �	v�G� � j`��� �� -
��) DN��� «I � N3 �����3�� � �����3 ��	,  *�� �N��� *zK �,

 ��	� 1� 	JI L��R� ��B D;< j`��� ���� �� -J�J��<B ��+�J� �, \+3 ����lZ ��	N� ��* � D���K lm� t�G�� �, �� ��C��J�� � L��M+N�  ...DJ� ��	� ^�vV . 	,

 =N� h�J� �� �, DJ� ^��^���	�, c�� Q���H� =N�.  

�/� D5����N � Q���� 	J -���a �, #  �� L��M+N� ��;�� �, �� -N�� -Tr�J  *DJ� ��J� F�E �, ����� �� *�������, -���a �, � ���+[R
 � ��  D;< ���

 ��C��J�� � L��M+N� *��	N� ����B � ��	� ^�vV �� 4�	� ���� �� � ��7��� ��	N� D�� -[�2T S: �� -3��K ���M�� �, ��,��� � Dv�w ���� �� ?�@� �, 4�	� ���� ��AB

q�@ �> ��	N�	�P�	K *� -��@� \+3 �� Q���v�� � ��
 ^�8 �, ����	� DN�� u ��.  

 ��5 ������5�� �!"#� ��� ��� l> # ^�J �	_+� Ls�+� * ��	N� ����B D;< �c�	� ����5 �;� *�&%� . ����5 �N�> � ?fT� �, *4�	� ��� �� �Z

\+3 ���J e�vP> ��	, �c�	� D@� ��+3 �, 1m+��� ��� .-� �� �� DJ� �B 	, ���a YN��> � +��� 	��� 	a� -C ��+3 �, ��	 D@� �� ��K ���2��	a ����� W��� � 

\+3 ���� �� -C ��� �, h�� ?�@� �� 1m+�lA ��� \+3  ����, � 5�, �,	� � W��� =N� 3�� �� �	_N� D�gs5 b�� *D@	a  9�Jf� W>�� ���� �� 1m+��� ���

 =N� �� �	p�� ��T �, � *+� -������J 4�	� ���5�	� �C �laD5�� ��3� N.-�
 �� -vN ��  ��, ��	N� ����B D;< ��;�� =N	> . W>�3�� 	, � ��	���, �� �� WN�K

N�c(�,.  
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 �

 ��,B #  ��	 ��5 �	_+� ��	N� ����B D;< ^���E �	_+� ���+[R
 �� *	�P�	K c��B ��s�@� q�@ �> -��GU \+3 �� h�� ?�@� �� DN�� ���� ���&�� # 

 o+E� ��B�� DJ :  
  

»����� ����� 	
������� � �	
�� �� ��� �� �� � ���� ��
� �� ����� ���� ���� ����	���	! "#$  ��%&�'� (	)  *�+, �' �	)

�- ����� �-./� (��01 ���� �2����03 � 	
��-� 45�6	��7-� 8.� 2��9 � 2�0! � ���� �:�� ;�-	9 � <.=>/� �� ?-	� @	A� � %��� ) 	

�- (���: � B$�� C���	D>- E��,� 	� "#$ �� (��FG (��' �� ��- (	)�F� � %���.«  

 ����� ����� 	
� �' �	�5' ���� 	' � (��	�� � B����� 4I#-	� (	)�F� � J�5' � ����%/	G �	7/ � �-	I� (	)�F� �� �����A ?��! 	'

�	7/ ��	K (��FG L�M� L�#$ (.'�� C��A� �/	N (�%0O	P�� �� �� ��	D>- CQ� (��'	� � ;5
O � �./� � ;�%R� ��SR 

�- ;��5- %�	T.  

 ����� ����� 	
����	UV 4MF�� �� �0�-�, � ���)� � ���	'� � <�A�� 	3�+, �W#$ X�	#- (	)	>/�� � 	)�0O �	-�0& ���- �'  (	)

�- ;-�	=- ���F6� CQ� �����T��$	� ����) � � ���M ��	- � %##��%O ����� � �./� �	Y>A �- �./ � ���� %��  ;�G �	��%A ���- �� � %>/�A

O �� ��0U$ �5�- �� �./� �	P%#-�� ;-�	=- �-��� � "#$ �0U$ ;��=� �	U$�- ��, ����P�	Z�� (	) [\� 	' �� 	)	>/�� � 	)�0

�>,	/ �- (��2W/	7/ %�� %�	T . B+]� ���P �) �� ��� �' �� ;�- �	�&� �^ _>/�� � ��	&�	3 �	-%, �� ;/� �-./� (��01 ;6�� �'

%O	' ���`G �)��P .  

 ����� 	
� ����� (��%^ ���'� C\: C�� a�:� �' �� <��5- �	-	=- � ;6�� �>��' �b �) �P%�/� "#$ �	P���� 	' �U�	$ �^

�- ;/��,�� ���� �/��/ �� c	d� ���)��, � ������' �� � ;/� �	>/��, 2�2� �	#��^  %##� <	U=>/� �	' 8�M� 	' �	#��^ C�� �� %#�

�$ ;��O �	�� eR��	� � 4M �� �%#�.«  
  

 ���� $��	% &'(�� DJ� ��[�:  

 {��-� ��	N� D��� \+3 �� ���lZ ��	, # D���[@ Q����� �, �7N�, D���[@ *4�	� 	a���� W>�� ���� -��m� ���  �� ~��3 qRJ �� �� .J�+� ��7N�5 ���

W� N�C ��AB t�i��2> � -J�G��N� *-J��J ���.  

 � N�, �
� ��+> ��	N� D��� #L�� �, �� �	N|�, �� �, W>B 5�, ��	� ��	N� ��K �� =�� ����l� -��8 �	5 � �
f, � ���@ ��	K � u�P�.  

 ���	a o[� ��P� �� Q�@f�K� � ����� Q���7K D��	A {��v> o�[> D�3 Q�	��|� ��	, ���� ��i5� ST�+� e��� ���  � �, W>B ��	3� �� �Z #.  

)/� *�J�� � L��M+N� =N���� �fK	, � DJ���� �� 	�P�	K q�@ �� [, \+3 ����� ��C�~B	
1��7��� -� -�� D�+�� � j@�+� �  . D�� r�2
 �� �(�¡� ���+� �, �

��� � Q������� �z�� � Dv�w � e: ���� �� �E *Q�	� �, �� ���V ��� -� ?�@� ��� ����5 ��	, �E � �f��� ��@ z�� �, -)�gK ��� J	@���� �� . ����� �B 	a�

���� 	� �, �N � e��� 	� �, �� ���, ~�7� -� �N�> �� 	�P�	K q�@ �� [, \+3 ����� *��  ���	J � x	[> �N � D�f� ���� �B �, D(��� D�[, �� �� � *��	�

-�  D5|a �� [, ��	�� *���C�� ���+[R
 �	N|Z �� r�J %��I ��N�Z � �, W>B r�2
 �  �� *-_+3 r��[� � ~�,	
 ����c� � Q��7K � �+Nc� ��� ��������� � \+3 �M�

��� �N��� � 	m����¡� *D(��� 	T�K �, �� �� -(g+� ~�	N� b�� =, �� ��	K ������ -C D�f� 	�P�	K q�@ �� [, *\+3 D7, �, D���K D27� J� �E �> +�.  

��+J� L3�� �,*����� �, *�f��� ��@ z�� ����� -��3�> �E ����� ����� �� \+3 t��fT� �E �, � ~�7� �E *��, {��� 	�P�	K q�@ �� [, \+3   

�i, � L: �� ��� � -G�� � ���B }¢ 9N ��	, -a���B ��+� ��P� -J��J �3 ���(J��� ���� ��3� 	�P�	K q�@ �� [, \+3 ����� ���,�� -J��J ��� . 	a�

Q��	` �� �E � �� �B -� h�7: ++� .e��U 1�Gg> �@	T 9N Q���3�> � ��  ��� 	�� �� 	�P�	K q�@ �� [, *\+3 ��N	0 � ��	N� *��a�la�&�� � �++� j��
 

D7�� �_sJ�Z.  

�/�  Q�'() �� e�� �, .�R� ����� �+7N�� ����� �� #$� � %� ��	N� ����B D;< 1M+Z �	_+� ���+[R
 ) ��� +(J� ��g��&�� (N u[% q�@ �� [, ��� 

�� DJ� ��B 	�P�	K:  

» ...-� =�� ��K �� ���M�� ��2+> �, {��� ST�+� r�i5� �� �la��3 � �f��� ��������J� �� ?�@� �� �� ��P� �, � -G�G) ^�	� �� -��_+� ��+�� � +�K��	Z

q�) 6	T �, Q���2� ��K Q���0 h	> �� *c�� I *-��� ��� I *�N�Z ��PZ D��G` 
�@ � ���o, 4��: 	m+� �� -N�	3� -� e��� -�� -�� ������ =N� *���C 6	T �� -N�	a  ��

-� ��	A �� -5�� �� -� ^f�� �N�+� � �+[T ����c� �, � D�� ��+�� �, ^�_� qN	) ��T �, � +�7���  ��	, £� � ei5 � -�fJ� ����¤ -�)� ����	, \+3 �� ���C

�c: D�� �DJ� �5 �...«  

 ���+[R
 =N� �� .�R� o+E ���� $��	% &'( *DJ� ����� ��+�J� ���� L�R� ���+[R
 =N� ��) Q�'()$� � %� ( +, ��� \+3 r�2
 ��  	N� 6	5 �,DJ�:  
  

» �d�� ��� B$�- �'» �5� ��� 	��O ��)�
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 برادر بزرگوار جناب آقاي دآتر احمد صدرحاج سيدجوادي
 

اكبر صدرحاج سيدجوادي را بـه جنابعـالي و خـانواده محتـرم تـسليت                درگذشت برادر عزيزتان مرحوم سيدعلي    

براي آن مرحوم رحمت و غفران الهي و بـراي حـضرتعالي و خـانواده محتـرم شـكيبائي ،                    گفته، از خداوند متعال     

 بعدازظهر در مسجد ۵:۳۰ الي۴  ساعت ۲۲/۱۲/۸۳مراسم يادبود روز شنبه  . سالمت و توفيق خدمت مسألت داريم     

  . شود بن الحسن واقع در خيابان سهروردي برگزاري مياجت ح
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  بسمه تعالي

  

  

  

  

۱۹۰۱  

٣٠/١٠/١٣٨٣  

  

 
  نهضت آزادي ايران هاي فعاليت سال از ٢٣اسناد مجموعه ارائه 

  به مناسبت دهمين سالگرد درگذشت 

  شادروان مهندس مهدي بازرگان

  

مهندس مهدي  شادروان خود به مناسبت دهمين سالگرد درگذشت دبيركل فقيد رانينهضت آزادي ا

به صورت لوح ) ٣٥ تا ١٢از جلد( جلد ٢٣ را در ١٣٨٣ تا آذرماه ١٣٦٠سالهاي ، مجموعه اسناد بازرگان

  .نمايد به عالقمندان تقديم مي، كه گوياي تاريخ سياسي ايران پس از انقالب است،  (CD)فشرده

 مطالعهتوان با  در اين دوره حساس از تاريخ ايران را مي آزادي ايراننهضت مشي و عملكرد  خط

  .اوري پرداخت درسي كرد و بهدر اين اسناد بر

سند در حدود ١٢٠٠هاي سياسي، حاوي بيش  ها و اطالعيه ها، تحليل  بيانيهاين مجموعه شامل

  :به شرح زير است مهم اين دورهدر برگيرنده موضوعات و رويدادهاي صفحه ٤٥٠٠

  ،)١٣٧٩ تا ١٣٦٠هاي سال(تا يازدهم چهارم هاي  هاي كنگره مواضع و قطعنامه -١

 رفت از آن، برونارائه راهكارهاي عادالنه و  تحميلي گجنتحليل  -۲

 ي ودانشجوئي،نيان سياسي، مطبوعاتهاي اساسي ملت و از زندا حقوق و آزاديدفاع از  -۳

 نقد عملكرد مسئوالن نظام، -۴

  تغييرات قانون اساسي، وفقيهمطلقه واليت تحليل و تفصيل  -۵

شوراي اسالمي و رياست جمهموري، مجلس خبرگان، مجلس (انتخابات ادواري  -۶

 ،)شوراها

 جنبش دانشجويي، نقد و بررسي جنبش اصالحات و  -۷
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 ،المللي و بين...) عراق، افغانستان، فلسطين، تركيه و(انه يمسائل خاورم بارهمواضع در  -۸

  ،پاسخ به حمالت به نهضت آزادي ايران -۹

اير احزاب نهضت آزادي ايران و س فعاالن مات دادگاه انقالب عليه رهبران وپاسخ به اتها -۱۰

 ،هاي سياسي و گروه

 ... ودعوت به وفاق ملي -۱۱

امر به «و انجام فريضه » شاهد و واسط« در اين سالها با اصرار بر ايفاي نقش هضت آزادي ايرانن

، بسي ناماليمات و سختيها را » قدرت درترقاب«به جاي » اتمام حجت«و ابالغ » معروف و نهي از منكر

  آزاديحمالت مكرر در سالهاي مختلف به دفتر نهضت. كه گاه بيش از انتظار بوده، متحمل شده است

ضبط اسناد و بستن و مهروموم كردن آنها و رت و او منازل و دفاتر كار اعضا و هواداران، غايران 

بحمداهللا، هر با آنها روبرو شده وكه  است يي بوده نهضت، بحرانهانزنداني كردن جمع زيادي از فعاال

  . تر از پيش به راه ادامه داده است بار با سرفرازي از آنها خارج شده و مصمم

لكن در اين ميان آنچه از گزند حوادث به دور نمانده و آسيب ديده، اسناد تاريخي است كه بعضاً 

در حمالت به دفتر نهضت آزادي غارت ز اسناد بسياري ا. به كلي يا بخشي از آنها از دست رفته است

ضبط گرديده است منازل اعضا يا  و آزادي  نهضتآرشيواز توسط مأمورين دادگاه انقالب و يا   شده

  .هاي نهضت ميسر گردد ارائه كامل فعاليتاي نزديك با در اختيارداشتن آنها،  كه اميدواريم در آينده

 تا ۱۳۴۰ سالهاي كاملت در اولين فرصت با ارائه اسناد همچنين اميدوار اسنهضت آزادي ايران

باشد، كارنامه فعاليتهاي   كه بخشي از آنها هم  اكنون در سايت نهضت آزادي ايران موجود مي۱۳۶۰

  . ساله خود را در اختيار عالقمندان قرار دهد۴۳سياسي 

 تقاضا داريم كه در باشند، از هموطنان عزيزي كه عالقمند به تاريخ و مسائل سياسي ايران مي

  .، به غناي اين مجموعه كمك نمايند، با ارسال آنهاصورت داشتن اسنادي از اين دوره

  : به نشانينهضت آزادي ايرانمجموعه اسناد همزمان روي سايت 

  

WWW.nehzateazadi.org  
  

ن و اعضاي توانند لوح فشرده را با مراجعه به مسئوال  عالقمندان مي.و لوح فشرده ارائه خواهد شد

  .نهضت آزادي ايران دريافت دارند

اند،  آوري، تنظيم و تدوين اين مجموعه همكاري داشته  از همه كساني كه در گردنهضت آزادي ايران

  .نمايد صميمانه تشكر مي

  نهضت آزادي ايران
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اگر فكر می كنند رای نمی آوريم، تأييد صالحيت كنند

ابراهيم يزدی

توجه مسووالن به مشاركت حداكثری را درك می كنيم

محمد توسلی

 

تهران- خبرگزاری كار ايران

در ادامه كنفرانس مطبوعاتی نهضت آزادی ايران به منظور اعالم مواضع اين حزب در انتخابات رياست جمهوری، ابراهيم

يزدی در پاسخ به اين سوال كه آيا اعضای كابينه وی از نيروهای ملی مذهبی هستند يا معاون اول خود را معرفی

خواهد كرد، با بيان اينكه ما هنوز در خوان اول اقدامات خود هستيم، گفت: تاكنون نسبت به تشكيل كابينه فكر نكرده ايم

بلكه در اين فكريم كه آيا حاكميت از انتخابات مجلس هفتم درس می گيرد و شرايط برگزاری انتخابات آزاد را تامين می

كند.

دبيركل نهضت آزادی ايران اعالم كرد: جنگ ما جنگ حجت است نه قدرت، من خوشحالم كه علی رغم عدم توفيق در

انتخابات شوراها در اين انتخابات شركت كرده ايم چرا كه حجت بر شركت كردن بود و هرگونه پيروزی يا شكست در يك

فرايند دموكراسی طبيعی است.

يزدی با بيان اينكه اگر فكر می كنند كه در صورت تأييد صالحيت كانديدای نهضت آزادی، مانند انتخابات شوراهای شهر و
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روستا با عدم اقبال مردم مواجه می شود همان الگوی شورای شهر را در پيش بگيرند چراكه مهم نيست كه نهضت

پيروز شود بلكه مهم اين است كه انتخابات سالم برگزار شود.

وی خاطرنشان كرد: بنابراين در صورتی كه شرايط نهضت آزادی تحقق يابد، كانديدای ما فرصت شركت كردن در انتخابات

را پيدا كند و بتواند از امكانات مساوی با ساير احزاب برای ارتباط با مردم استفاده كند، هدف بزرگ ما كه كمك به

دموكراسی است، تحقق می يابد كه اين امر برای ما از پيروزی يا شكست در انتخابات بااهميت تر است.

بر اساس اين گزارش، هاشم صباغيان، عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران در ادامه اين كنفرانس با اشاره به شرايط

اين حزب جهت حضور در انتخابات رياست جمهوری، گفت: آزادی حق مردم ايران است و حاكمان بايد در جهت تامين اين

آزادی كوشش كنند كه يك راه تامين آزادی همين شرايطی است كه نهضت آزادی ايران بيان كرده است.

وی با انتقاد از عملكرد شورای نگهبان در انتخابات گذشته آن را مخالف قانون دانست، و خاطرنشان كرد: هيچ نهاد و

فردی حق ندارد مخالف قانون اساسی عمل كند.

صباغيان افزود: ما تحقق اين شرايط را محال نمی دانيم و آن را عملی می دانيم، معتقديم برای تحقق دموكراسی اين

شرايط بايد تامين شود.

وی در پاسخ به اين پرسش كه در صورت عدم تحقق شرايط مورد نظر و عدم امكان حضور كانديدای نهضت آزادی در

انتخابات رياست جمهوری آيا اين حزب از ديگر كانديداهای اصالح طلب از جمله معين يا كروبی حمايت خواهد كرد، با بيان

اينكه هنوز زود است به اين پرسش پاسخ دهيم، گفت: اميدوارم چنين كنفرانس هايی ادامه يابد و بتوانيم نظرات خود را

به صورت گسترده تر اظهار كنيم اما ما از حضور نمايندگان تمامی احزاب در انتخابات استقبال می كنيم.

در ادامه اين كنفرانس، محمد توسلی، رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه آيا

نهضت آزادی ايران در صورت عدم امكان حضور در انتخابات گزينه ای غير از تحريم انتخابات را خواهد گزيد و آرای خاموش

را نسبت به كانديدای احزاب ديگر از جمله جبهه مشاركت هدايت خواهد كرد، بيان كرد: با توجه به اينكه بقيه نامزدها

هنوز برنامه خود را اعالم نكرده اند، نمی توانيم در مورد آنها اظهار نظر كنيم.
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وی در عين حال خاطرنشان كرد: بر اساس استراتژی اعالم شده در بيانيه، جهت تقويت فرايند دموكراسی و در راستای

تامين منافع ملی هر اقدامی را كه مفيد باشد، انجام می دهيم.

دبيركل نهضت آزادی ايران نيز در پاسخ به سوال مطرح شده از سوی يكی از خبرگزاری های اروپايی مبنی بر اينكه

نهضت آزادی ايران چه تقاضا و خواسته ای از آمريكا دارد، با بيان اينكه نهضت آزادی در مقامی نيست كه از آمريكا

تقاضايی داشته باشد يا وارد مذاكره با اين كشور شود، گفت: بحث ما اين است كه بايد بر اساس راه های ديپلماتيك و

با تعيين سقف و كف مطالبات توسط حكومت ايران مذاكرات بين ايران و آمريكا صورت گيرد.

وی افزود: بحث ارتباط ايران و آمريكا در شرايط كنونی مطرح نيست بلكه بايد در قدم اول دو دولت با هم مذاكره كنند و

مطالبات شان را معين كنند و به طور دقيق مشخص كنند كه چه خواسته هايی از يكديگر دارند به طور مثال اگر ايران

بيان می كند كه می خواهد سرمايه هايش در آمريكا آزاد شود، بايد مشخص كند كه اين سرمايه ها چه مقدار است.

يزدی تصريح كرد: پس از ايجاد امكان مذاكره، امكان برقراری روابط نيز ايجاد خواهد شد.

به گزارش "ايلنا"، در ادامه اين كنفرانس، محمد توسلی، رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران در پاسخ به اين پرسش

كه آيا در چارچوب قانون اساسی مورد تفسير شورای نگهبان در جمهوری اسالمی، رئيس جمهور می تواند كاری فراتر از

يك تداركاتچی انجام دهد، گفت: درست است كه خاتمی بيان كرد كه رئيس جمهور در ايران در حد يك تداركاتچی است

اما ارزيابی عملكرد وی در هشت ساله اخير نشان می دهد كه علی رغم كوتاهی ها و عدم عمل به برخی وعده ها و

با انتقادی كه از ايشان به دليل برگزاری انتخابات مجلس هفتم داريم اما در كل عملكرد خاتمی مثبت بوده است.

وی افزود: شرايط اجتماعی كنونی در سال 83 با سال 76 متحول شده است به طوری كه حتی جريان محافظه كار در

عملكرد و بيان شعارهايش تغييراتی را ايجاد كرده است و حتی خود را با ارزش هايی كه در هشت ساله اخير در جامعه

جا افتاده است، در ظاهر منطبق كرده است.

توسلی خاطرنشان كرد: همين كه در وزارت كشور در اين هشت سال، خانه احزاب ايجاد شده و فعاليت احزاب در

جمهوری اسالمی ايران پذيرفته شده است، گام بزرگی است اگرچه احزابی همچون نهضت آزادی ايران كه فاقد پروانه از
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كميسيون ماده 10 احزاب هستند، نمی توانند عضو آن شوند.

رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران تصريح كرد: به دليل اينكه راهكارهای خروج از بحران های جامعه را تقويت فرايند

دموكراسی و مبارزات قانونی و مسالمت آميز می دانيم، فكر می كنيم در شرايط كنونی اگر رئيس جمهوری كه به ارزش

های دموكراسی اعتقاد دارد و برنامه و راهكار مناسبی جهت تحقق اين ارزش ها دارد از طرف مردم انتخاب شود، اين

امر می تواند در جهت نيل به دموكراسی مثبت باشد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، هاشم صباغيان، عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران در ادامه كنفرانس مطبوعاتی اين

حزب در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه با توجه به اينكه برای گرفتن رأی اعتماد اعضای كابينه بايد با فراكسيون اكثريت

مجلس هفتم مواجه شويد، ارزيابی شما از برخورد مجلس چيست، گفت: اعتقاد ما بر اين است كه اگر پيش شرط های

اعالم شده از سوی نهضت آزادی برای تأمين منافع ملت اجرا شود، انقالب ديگری در جامعه رخ داده است بنابراين اگر

اين تحول ايجاد شود اعضای مجلس شورای اسالمی نيز كه عضو جامعه هستند، حتما در آن شريك خواهند بود.

وی افزود: همه مردم ايران بايد برای تأمين اهدافی كه توسط نهضت آزادی اعالم شده است، تالش كنند و به حق خود

كه آزادی است، برسند؛ اين توفيق تنها در صورت حضور تمامی مردم كسب خواهد شد.

ابراهيم يزدی نيز در اين كنفرانس در پاسخ به اين سوال كه به احتمال قريب به يقين شرايط نهضت آزادی ايران جهت

شركت در انتخابات رياست جمهوری تحقق نخواهد يافت، در اين صورت چه اقدامی انجام خواهيد داد، گفت: قبل از هر

چيز هدف ما توجه مردم به عرصه انتخابات است، اگر مردم منفعل هستند يك سازمان سياسی نبايد به طبل انفعال

بكوبد و بايد برای رفع ياس مردم تالش كنند.

وی افزود: ما آماده ايم تا مطالبات مردم را مطرح كنيم و به گوش جهان برسانيم حال اگر شرايط مان رد شد تا زمان

برگزاری انتخابات شرايط جديد را بررسی می كنيم و با در نظر گرفتن منافع ملی، سياست جديدی را در پيش می گيريم.

دبيركل نهضت آزادی ايران با اشاره به اينكه خداوند در قرآن به موسی می گويد، برو با فرعون حرف بزن و پس از آن اگر

خدا بخواهد او هدايت خواهد شد، گفت: من موظف هستم كه وظيفه دينی و ملی خود را انجام دهم اگر نپذيرفتند آنها
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بايد پاسخگوی تاريخ باشند.

وی در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورتی كه شرايط مورد نظر نهضت آزادی ايران پذيرفته نشود اما كانديدای اين حزب

توسط شورای نگهبان تاييد صالحيت شود، در انتخابات شركت خواهند كرد، اظهار داشت: سابقه نهضت آزادی چنين

نيست كه اين مسأله را بپذيرد بنابراين در صورت عدم پذيرش شروط در انتخابات شركت نخواهيم كرد.

يزدی افزود: روشن است كه چرا نهضت آزادی در چنين شرايطی وارد عرصه انتخابات شده است بنابراين معتقديم اگر

حاكميت اين شرايط را بپذيرد و به آن عمل كند، حضورمان در انتخابات و پيروزيمان در آن امری فرعی خواهد بود چرا كه

هدف اصلی ما يعنی اصالح رفتارهای شخصی تامين شده است.

در ادامه كنفرانس، محمد توسلی در پاسخ به اين سوال كه اگر شرايط مورد نظر نهضت آزادی ايران تحقق نيابد و

صالحيت نامزد اين حزب تاييد نشود آيا انتخابات را تحريم می كنند، گفت: در چنين صورتی تا خرداد ماه شرايط را بررسی

كرده و آنچه را كه در راستای تامين منافع ملی و اهداف ملت ايران باشد، اتخاذ می كنيم.

وی با بيان اينكه بايد شرايطی ايجاد شود كه نمايندگان تمام احزاب در انتخابات حضور يابند، مردم احساس می كنند كه

در انتخابات آزاد شركت می كنند و شرايط مشاركت حداكثری مورد نظر مسووالن تامين می شود، نحوه عملكرد شورای

نگهبان را در انتخابات گذشته مورد انتقاد قرار داد و گفت: شورای نگهبان نوعی قيموميت در مورد مردم اعمال می كند

كه اين تحقير ملت است.

وی افزود: من توجه مسووالن به اين واقعيت را درك می كنم كه ملت ايران انتخابات افغانستان { و عراق }را دنبال كرده و

ضرورت برگزاری يك انتخابات آزاد را تشخيص داده است بنابراين مسووالن بايد به اين امر توجه كنند و به افكار عمومی بها

دهند.

توسلی خاطرنشان كرد: آيا فهم، شعور و درك ملت ايران از ملت افغانستان { وعراق } كمتر است و آيا اين مسأله به

معنی تحقير ملت ايران نيست. در ادامه اين نشست خبری، هاشم صباغيان در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اينكه آيا

خواست شما مبنی بر اينكه اعضای شورای نگهبان بايد استعفا دهند، يك خواسته غير ممكن نيست؟ گفت: اين امر
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قابل تحقق است، اگر با توجه به شرايط داخلی و بين المللی تغيير چند نفر از اعضای شورای نگهبان غير ممكن است؟

به اعتقاد ما غيرممكن نيست و اين تغيير عملی و در جهت حفظ مصالح ملی است.

وی افزود: بحث، بحث تغيير اساسی در جامعه است ما معتقديم كه مجلس هفتم كه اكثريت آنها به اصطالح اصول گرا

هستند نيز بايد در جهت حفظ منافع ملی نسبت به تغيير حقوقدانان شورای نگهبان اقدام كنند، اگر كسی با ديدگاه ملی

به اين موضوع نگاه كند، مشكلی به وجود نخواهد آمد.

صباغيان گفت: نهضت آزادی تنها حزب ملی و اسالمی است كه 42 سال قدمت دارد و در شرايط سخت نيز حضور

داشت و افرادش از خادمين ملت بوده و هستند، نهضت آزادی يك تفكر است كه هرگز نمی ميرد.

ابراهيم يزدی نيز در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه حضور زنان در عرصه های سياسی و اجتماعی دولت شما چگونه

خواهد بود، گفت: بخشی از نيروی اصالح طلبی كشور را زنان تشكيل می دهند اين زنان همان زنانی هستند كه در

انقالب از خانه های خود بيرون آمدند و پا به پای مردان خود در انقالب حضور داشتند، به گونه ای كه ديگر كسی جرأت

نداشت به زنان بگويد حق شركت در عرصه ها به خصوص انتخابات را نداريد.

وی تصريح كرد: زنان ما اين حقوق را مديون خود هستند و وامدار كسی هم نيستند، امروز هيچ جريانی نمی تواند

ادعای اصالح طلبی كند در حالی كه به حقوق زنان بها ندهد، استفاده از زنان نيز در برنامه های ما لحاظ شده است.

صباغيان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينكه با توجه به اينكه عده ای از افراد نهضت آزادی در انتخابات مجلس

پنجم تأييد صالحيت شدند، آيا امكان تاييدصالحيت نامزد نهضت آزادی در انتخابات رياست جمهوری آينده وجود دارد؟

گفت: در دوره مجلس پنجم تعداد زيادی از اعضای نهضت ثبت نام كردند كه تنها دو نفر يعنی من و دكتر يزدی تاييد

صالحيت شديم، پس از آن شورای نگهبان ما را احضار و اعالم كرد كه اگر از نام نهضت آزادی استفاده نكنيد، تاييد می

شويد كه ما نيز به اين خواسته تن نداديم چون معتقديم نماينده ای كه با شرط و شروط انتخاب شود، نماينده واقعی

مردم نخواهد بود بنابراين تصميم شورای نگهبان در آن زمان غيرعادالنه بود.

ابراهيم يزدی نيز در پايان اين نشست خبری اظهار داشت: نهضت آزادی بر اين باور است كه اصالح در ساختارهای
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حقيقی تنها راه فراروی ايران است و اگر حاكمان به اراده مردم تن ندهند، روزی خواهد رسيد كه ديگر كسی فرياد آنها را

نخواهد شنيد.
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در صورت تحقق شرايط نهضت آزادی ايران؛

ابراهيم يزدی به طور رسمی كانديدای اين حزب است

تهران- خبرگزاری كار ايران

 

نهضت آزادی ايران به طور رسمی اعالم كرد كه چنانچه پيش شرط های اين حزب برای شركت در انتخابات رياست

جمهوری تحقق يابد، ابراهيم يزدی را به عنوان كانديدای خود در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری معرفی خواهد

كرد.

تحقق حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسي, آزادی روزنامه ها, رفع هرگونه سانسور و فشار بر روزنامه ها, رفع

هرگونه فشار بر فعاالن سياسی و احزاب, آزادی زندانيان سياسی و تحقق آزادی بيان از جمله شروط نهضت آزادی ايران

اعالم شده است.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، هاشم صباغيان، عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران با قرائت اعالميه اين تشكل در

كنفرانس مطبوعاتی امروز نهضت آزادی ايران، گفت: چنانچه پيش شرط های مندرج در اعالميه تحقق يابد، نهضت آزادی

ايران نسبت به مراحل بعدی شركت در انتخابات و نام نويسی در انتخابات اقدام می كند. 

ابراهيم يزدی، دبيركل نهضت آزادی ايران نيز در اين كنفرانس با بيان اينكه نظام سياسی حاكم بر كشور، جمهوری

اسالمی است و اسالميت فرع بر جمهوريت است، گفت: نهضت آزادی ايران تصميم گرفته است كه برای تحقق حقوق

ملت، با رعايت شرايطی كه در اين بيانيه اعالم شده است، در انتخابات حضور يابد. 

وی افزود : در صورت تحقق شرايط، نهضت آزادی نسبت به مراحل بعدی اقدام می كند اما اگر شرايط تحقق نيابد، چنين
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انتخاباتی از نظر ملت ايران فاقد اعتبار است. 

ابراهيم يزدی، تحقق حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسي, آزادی روزنامه ها, رفع هرگونه سانسور و فشار بر

روزنامه ها, رفع هرگونه فشار بر فعاالن سياسی و احزاب, آزادی زندانيان سياسي, تحقق آزادی بيان , و غيره را به

عنوان شروط اين حزب جهت شركت در انتخابات بيان كرد و گفت : تا زمانی كه موضوع اصل 56 قانون اساسی يعنی

نظارت استصوابی به صورتی كه در سال های اخير انجام شده است، ادامه يابد اين مسأله در تعارض با حقوق ملت

است و مانع برگزاری انتخابات آزاد و سالم می شود. 

گفتنی است؛ اين كنفرانس مطبوعاتی با حضور ابراهيم يزدي, هاشم صباغيان و محمد توسلی، اعضای نهضت آزادی

ايران ادامه دارد و اخبار تكميلی ارسال خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

ابراهيم يزدي:

تصميم گرفته ايم برای تحقق حقوق ملت در انتخابات شركت كنيم

محمد توسلي:

حضور در انتخابات تالش برای تقويت فرايند دموكراسی است

تهران- خبرگزاری كار ايران
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كنفرانس مطبوعاتی نهضت آزادی ايران، پيش از ظهر امروز با حضور ابراهيم يزدي, هاشم صباغيان و محمد توسلی از

اعضای شورای مركزی اين حزب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا", در ابتدای اين كنفرانس مطبوعاتی، هاشم صباغيان، طی سخنانی با اعالم كانديداتوری

ابراهيم يزدی از سوی اين تشكل، اعالم كرد: نهضت آزادی ايران در بيانيه ای پيش شرط های يك انتخابات آزاد و سالم را

اعالم می كنيم و اگر اين پيش شرط ها محقق شود، نسبت به نام نويسی كانديدای خود اقدام خواهيم كرد.

وی افزود : نهضت آزادی ايران در جهت تقويت فرايند دموكراسی قدم برمی دارد و معتقد است كه می توان در اين

انتخابات با روش های صحيح، تغييرات اساسی در جامعه ايران ايجاد كرد. 

در ادامه اين كنفرانس مطبوعاتی، دكتر ابراهيم يزدی در سخنانی، نظام سياسی حاكم بر جمهوری اسالمی ايران را بر

پايه دو ركن جمهوريت و اسالميت عنوان كرد و گفت: اگر جمهوريت نظام تحقق يابد، از آنجا كه 98 درصد مردم ايران

مسلمان هستند، اسالميت از طريق اراده مردم تحقق می يابد. 

وی با بيان اينكه جمهوريت به معنای حاكميت مردم است، گفت: قانون اساسی ما به صراحت اعالم داشته است كه

هيچ كس حق ندارد حاكميت مردم بر سرنوشت خود را به نفع گروه يا جناح خاصی مصادره كند و اعمال حق حاكميت

ملت بر حكومت منوط به شرايطی است همانطور كه انتخابات آزاد نيز شرايطی دارد.

وی به مقدمات يك انتخاب آزاد و سالم اشاره كرد و گفت : به موجب فصل سوم قانون اساسی، حقوق ملت بايد به طور

كامل رعايت شود و از سوی ديگر ايران اعالميه حقوق بشر، كنوانسيون ها و معاهدات پيوسته آن را امضا كرده است كه

به موجب ماده 9 قانون مدنی ايران اين معاهدات حكم قوانين اين سرزمين را دارند بنابراين دولت ايران بايد نسبت به

رعايت مفاد اين اعالميه و معاهدات آن اقدام كند. 

يزدی افزود: برگزاری يك انتخابات آزاد بدون تحقق حقوق مردم يك افسانه است، مردم ايران با رفتارهای گذشته حاكمان

باور نخواهند كرد كه انتخابات آزادی روی خواهد داد بنابراين نهضت آزادی تصميم گرفته است، برای تحقق حقوق ملت و
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پی گيری آن در انتخابات حضور يابد كه اگر شرايط مندرج در بيانيه ما تحقق يابد، نسبت به مراحل بعدی اعالم نظر می

كنيم در غير اين صورت چنين انتخاباتی برای مردم ايران فاقد اعتبار خواهد بود. 

وی در ادامه رفع توقيف از روزنامه های توقيف شده را از مصاديق يك انتخابات آزاد عنوان كرد و گفت : چطور می خواهيم

آزاد باشيم در حالی كه روزنامه های ما نتوانند حاكميت را مورد نقد قرار دهند، اين حق طبيعی مردم است كه از

مسوولين خود سوال كنند و آنها نيز موظف به پاسخگويی هستند. 

يزدی در ادامه به ديگر مصاديق برگزاری يك انتخابات آزاد اشاره كرد و گفت : بايد فشار بر روی احزاب سياسی برداشته

شود چرا كه معيار آزادی سياسی در هر كشوری ميزان آزادی احزاب منتقد است، اگر احزابی همچون نهضت آزادی حق

آزادی نداشته باشند، هيچ كس نمی تواند بپذيرد كه در ايران آزادی سياسی داريم. 

دبير كل نهضت آزادی ايران با تأكيد بر اينكه زندانيان سياسی بايد آزاد شوند، گفت : ما امروز زندانی سياسی، دانشجو و

حقوقدان داريم كه بدون محاكمه در دادگاه ذی صالح و بدون حضور هيأت منصفه محكوم شده اند.

يزدی ادامه داد : اصل 56 قانون اساسی صراحت دارد كه حاكميت ملت در راستای حاكميت هللا است اما متاسفانه در

طی سال های اخير روش ها و تفسيرهای خاصی ارائه شد كه اين اصل را نقد كرده است، ما بر اين باوريم كه شورای

نگهبان حق چنين نظارتی را كه در گذشته اعمال كرده است، ندارد و اين شورا تنها بايد در فرايند انتخابات نظارت كند

چنان كه از ابتدا نيز قرار بود شورای نگهبان بر انتخابات نظارت كند تا مراجع ذی نفوذ دخل و تصرفی در انتخابات نكند اما

اكنون می بينيم كه اين شورا دامنه اختيارات خود را آنچنان گسترده كرده است كه انتخابات را از شكل يك انتخابات آزاد،

خارج كرده است. 

يزدی تاكيد كرد : طبق قانون اساسی همه افراد صالحيت حضور در انتخابات را دارند مگر اينكه عدم صالحيت آنها احراز

شود اما متاسفانه در انتخابات مجلس هفتم، نزديك به 50 درصد كانديداها به دليل اينكه شورای نگهبان اعالم كرد امكان

احراز صالحيت آنها وجود ندارد، رد صالحيت شدند بنابراين رفتار شورای نگهبان بايد اصالح شود. 

وی افزود: شورای نگهبان در انتخابات گذشته نه تنها به تكليف قانونی خود عمل نكرد بلكه پا را فراتر گذاشته و موازين
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اسالمی را نيز زير پا گذاشت و به صدها شخصيت سياسی مذهبی نسبت های بی دينی و ارتداد داد در حالی كه نه

تنها حاضر نشده اند مستندات ردصالحيت خود را اعالم كنند بلكه در دادگاه های قوه قضايه نيز هرگز حاضر نشده اند

مستندات خود را نسبت به شكايت های مطروحه از آنان ارايه كنند.

يزدی در ادامه با بيان اينكه شورای نگهبان حاضر به پاسخگويی به هيچ مرجع و مقامی نيست، خاطر نشان كرد :

شورای نگهبان به دليل نوع رفتارهای خود از عدالت خارج شده است و افراد اين شورا صالحيت عضويت در اين شورا را

ندارند و بايد استعفا دهند.

دبيركل نهضت آزادی ايران با اشاره به اينكه اگر پيش شرط های يك انتخابات آزاد و سالم فراهم شود، نه تنها اين شورا

بلكه همه اين گروه ها در انتخابات شركت می كنند و مردم را قانع به حضور در عرصه خواهند كرد، افزود : مردم نبايد

اجازه دهند فاجعه شوراهای شهر و روستا تكرار شود، در شرايطی كه فشارهای خارجی بر جامعه ما رو به افزايش

است، عقل سليم حكم می كند تا قبل از آنكه برويم و با آمريكا به مصالحه بپردازيم، با ملت ايران كنار بياييم.

وی تأكيد كرد: تسليم شدن در برابر اراده ملی يك فرصت مناسب است كه اين فرصت مناسب در انتخابات آينده پيش

روی ماست و 

اگر حاكمان ما موقعيت را به خوبی تشخيص نداده و به اراده ملی بها ندهند، عواقب بدی به دنبال خواهد داشت. 

يزدی، با بيان اينكه نهضت آزادی ايران به حكم وظيفه ملی و دينی، خود را موظف به حضور در انتخابات به شرط تحقق

پيش شرط های يك انتخابات آزاد و سالم می داند، گفت : اكنون نوبت حاكمان و مردم است كه می خواهند چه

واكنشی نشان دهند.

وی در پايان اظهار داشت: تجربه دو دوره رياست جمهوری خاتمی در برابر ماست، رئيس جمهوری كه پس از اين مدت

اعالم می كند رئيس جمهور در ايران در حال حاضر يك تداركاتچی است، بنابراين بايد معقوالنه قدم برداشت. 

در ادامه اين كنفرانس مطبوعاتی، محمد توسلی، عضو نهضت آزادی ايران در سخنانی اظهار داشت: اولين سوالی كه

بايد به صورت شفاف به آن پاسخ داد اين است كه چرا ما و ملت ما بايد در انتخابات شركت كنيم؛ در برابر اين سوال سه
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واكنش متفاوت وجود دارد, واكنش اول اين است كه عده ای شرايط موجود را نمی پسندند و معتقدند با تحريم انتخابات

می توان در جهت اصالح وضع موجود قدم مثبتی برداشت.

وی افزود : واكنش دوم را كسانی انجام می دهند كه معتقدند بايد بدون قيد و شرط در انتخابات شركت كرد كه طبيعی

است اين قشر جناح محافظه كار و اقتدارگرا و برخی از نيروهای اصالح طلب هستند. 

توسلی تصريح كرد: واكنش سوم يا راهكار سوم كه نهضت آزادی آن را انتخاب كرده اين است كه نبايد نسبت به شركت

در انتخابات بی تفاوت بود، اين واكنش ها می تواند به اشكال مختلفی صورت گيرد و گام نخست اين است كه حضور در

انتخابات، تالش برای تقويت فرايند دموكراسی است اين سياستی است كه نهضت آزادی از سال 60 آن را انتخاب كرده

است. 

توسلی افزود : اگر شرايط مساعد شركت در عرصه انتخابات فراهم شود، آنگاه می توانيم به نامزد مورد عالقه خود رأی

دهيم. 

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران با بيان اينكه در دوم خرداد 76 جمعی از فعاالن سياسی در اعتراض به شورای

نگهبان يك رأی اعتراضی را در حمايت از خاتمی و برنامه های او دادند، گفت: رای اعتراضی هميشه يك راهكار

دموكراسی در كشورهايی است كه دموكراسی در آن جا افتاده است. 

وی در پايان تاكيد كرد: ملت ما در اين مقطع بايد راهكار مناسبی را نسبت به روند انتخابات, انتخاب كنند.
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نگاه «كن فيكونى» به سياست

ايرنا: «ابراهيم يزدى» دبير كل نهضت آزادى ايران در دومين و آخرين روز همايش «درس هاى انقالب مشروطه» كه از

سوى واحد مطالعات، تحقيقات و آموزش دفتر تحكيم وحدت از داليل ناكامى آرمان هاى انقالب مشروطه و ساير

نهضت هاى مشابه در ايران را نگاه «كن فيكونى» در روحيه ايرانيان دانست. وى در اين باره گفت: «انتظار ما ايرانيان از

تحوالت سياسى و اجتماعى اين است كه وقتى به مرحله تنظيم قانون اساسى مشروطه رسيديم و يا انقالب كرديم،

ظرف يك هفته همه چيز درست شود، در حالى كه اين امر حتى در تحوالت فيزيكى و جهان مادى هم امكان پذير

نيست.» وى توضيح داد: «نگاه «كن فيكونى» محصول ۲۵۰۰ سال استبداد است. چرا كه در نظام استبدادى همه چيز

مطلق است و هيچ حد وسطى وجود ندارد. در چنين نظامى مردم تماميت خواه مى شوند به اين معنا كه همه چيز را با

زور يا به زور مى خواهند.»

فارس: «ابراهيم يزدى» دبير كل نهضت آزادى نيز اعالم كرد كه اين تشكل براى حمايت از موسوى در انتظار ارائه برنامه

اوست. در اين حال «رسول منتجب نيا» عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز در خصوص حمايت احتمالى نهضت

آزادى و ديگر نيروهاى اپوزيسيون قانونى از كانديداتورى ميرحسين موسوى گفت كه اين جريانات هنگامى كه مشاهده

مى كنند چهره اى داراى مقبوليت عمومى است، خالف سياست حاكم حركت نخواهند كرد و آنها هم از او حمايت

مى كنند و با بقيه گروه هاى همراه با موسوى، همراه مى شوند.
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- تهران – پاسداران - منزل مهندس صباغيان دوم اسفند ۱۳۸۳ - عاشورای سال ۱٤۲٦

امروز با جمعيتی حدود دو هزار نفر شايد كمتر يا بيشتر در يك منزل شخصی مراسم روز عاشورا برگزار شد. با دو

سخنران. ابتدا دكتر ابراهيم يزدی و پس از او دكتر محسن كديور .

موضوع صحبت دكتر يزدی خشونت در عاشوراست. در اين سخنرانی او به مساله خشونت و انواع به كاربرده

شده ی آن در عاشورا و كربال اشاره كرده و خشونت ها را به چند قسمت تقسيم كرد. خشونت های خوش خيم

و خشونت های بدخيم. خشونت های خوش خيم را نمايشی دانست مثل مشتزنی كه انگيزه ی تخريبی و

كشتن ندارد و صرفا نشان دادن و نمايش دادن قدرت فرد است. در جامعه ای مثل ما البته خشونت به اشكال

گوناگونش بروز ميكند.  اين نوع خشونت البته ريشه نيز دارد. « افرادی كه تاديروز خود قربانی خشونت شده اند

امروز پای ميز محاكمه نشسته اند. فردی مثل بيجه خود مورد خشونت و آزار و اذيت قرار گرفت كه عالئم بروزش

آن اتفاقات بود. » به گفته ی دبير كل نهضت آزادی در دوران اوايل انقالب نيز برخی خشونت ها را شاهد بوديم. كه

امری طبيعی بود. برای مثال هنگامی كه دو نفر با هم تصادف می كردند خشونت ها حداقلی بود و سريع برطرف

می شد. اما امروز اكثر تصادفات به مشاجره و مجادله كشيده می شود .در آن زمان مردم سرمست از اين كه يك

مستبد بزرگ را بيرون انداخته اند و پايه های استبداد را شكسته اند

 نو عی همبستگی اجتماعی بر جامعه حاكم بود. و متاسفانه ما امروز حسرت می خوريم كه آن همه شكنجه و

رشادت ها و شهادت ها و زندان ها چه شده است و كجا رفته است. امروز بايد اين سوال را مطرح كرد كه

طاغوتيان جديد در چه مرحله ای از استبداد هستند؟ بايد بررسی كردو ديد كه خط فقر كجاست؟ شايد يكی از

داليل از بين رفتن آن روحيه همين فقر و اختالف شديد طبقاتی باشد كه بايد توسط متخصصان علوم اجتماعی

تحليل و بررسی شود .
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دكتر ابراهيم يزدی در قسمتی ديگر از سخنانش حسادت را نوعی خشونت ناشی از ناكامی دانست. سرخورده

شدن از رقابت با حريف قدرتمند و ناكامی و مححق نشدن خواسته های فردی موجب بروز خشونت به طرق

گوناگون می شود. حسادت و رشك ورزی ريشه ی اين نوع خشونت هاست.يك نوع ديگر از خشونت را خشونت

های دفاعی و واكنشی عنوان كرد. البته اين نوع خشونت را امری طبيعی و عادی مطرح كرد .احساس نياز به

امنيت در يك فرد امری زيست شناختی است. ايشان حتی ايمان را نتيجه ی حضور امنيت دانست كه از يك

ريشه گرفته می شوند. او ايمان را نوعی امنيت در برابر خداوند دانست. همچنين يكی از متعلقات خشونت های

دفاعی و

 و اكنشی اغلب دستاويزی برای حكومت ها می شود. وانمود كردِن در خطر  بودِن امنيت. مردم هنگامی در يك

جنگ شركت می كنند كه احساس عدم امنيت كنند. حاكمان بايد مردم را به هر وسيله ای متقاعد كنند كه در

جنگ شركت كنند. چه به بهانه ی دفاع از اسالم، چه به عنوان دفاع از ميهن و برانگيختن حس های ميهن

پرستانه. برای مثال می توان جنگ عراق را نام برد كه امريكا و انگليس توجيه سالح های هسته ای را علم كردند

و به قول رايس پيشگيری قبل از ايجاد مزاحمت را پيش گرفتند  . 

اينجا هم حربه های ديگری را به كار می برند. عاشورا و محرم را دستاويزی برای رسيدن به اهدافشان كرده اند.

با كربال و عاشورا مانع رسيدن حقيقت به مردم می شود. – استحمار- دانستن و درس گرفتن صحيح از وقايع

عاشورا در انختخاب مردم تاثير دارد و مردم نسبت به خيلی از امور آگاهی بيشتری پيدا می كنند .

نوع ديگری از خشونت خشونت انتقام جويانه است.  يا همان خشونت بد خيم كه در ابتدا ذكر شد. خشونت ويران

ساز. خشونت تعصبی و افراطی . قرآن هم حتی با تعصب و جمودگرايی و غالی بودن مخالف بوده و برخورد می

كند.  از منظر روانشناسی هم انتقام جويی كمتر از سوی انسان بالغ آروزی انتقام جويی می شود. چرا كه انتقام

را اغلب روان پريشان انجام می دهند. انتقام تصميم نهايی يك عقل سليم نيست. علت ديگر انتقام خودشيفتگی
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نيز می تواند باشد. مثل خودشيفتگی مذهبی مثال در بين همه اديان مسلمانان بر اين باورند كه فقط مسلمانان

به بهشت می روند و الغير. البته در ميان آن ها نيز شيعه ها می گويند صرفا ما بهشت می رويم، در ميان شيعه

ها هستند كسانی كه خود را واليتی می نامند و اعتقادشان اين است كه بايد به واليت فقيه اعتقاد داشت تا به

بهشت رفت، در ميان آن ها هم كسانی كه به اصطالح در واليت ذوب شده اند و فقط يك نفر به خصوص را می

بينند می گويند كه ما به بهشت می رويم. البته در دين های ديگر هم اين عقايد هر چند به صورت كمرنگ اما

مطرح است . مثال ارتودوكس ها می گويند فقط ما به بهشت می رويم. كه همين خود شيفتگی ها يا مذهب

شيفتگی ها و تعصبات كهنه باعث خشونت های انتقام جويانه می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

مصداق بارز نبرد حق و باطل در تاريخ است عاشورای حسينی، 
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ابراهيم يزدی

 

جهان، شيعه را به نام امام حسين(ع) می شناسد

كديور

 

خبرگزاری دانشجويان ايران – تهران

سرويس: سياسي

عاشورای حسينی، مصداق بارز نبرد حق و باطل در تاريخ است.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ابراهيم يزدی صبح يكشنبه طی سخنانی به

مناسبت عاشورای حسينی كه در منزل هاشمی صباغيان برگزار شد با بيان مطلب فوق، افزود: بی ترديد واقعه

عاشورا صرف نظر از مفاهيم و عناصر دينی به جهت علم يا فن هنر يك تراژدی است كه در آن استفاده از عنصر

خشونت از سوی يزيديان بسيار بارز است.

يزدی ادامه داد: امروز نيز شاهد خشونت ها در عراق هستيم كه سال گذشته هم در همين ايام عزاداران

حسينی را به قتل رساندند.

وی با بيان اين كه انسان ذاتا آزاد به دنيا آمده است، گفت: البته خشونت در برخی موارد و هنگامی كه كسی به

آزادی انسان حمله كند، نيز بروز می كند.
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به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن كديور، نيز در اين برنامه درباره ی زيارت

عاشورا سخنانی ايراد كرد.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: حال كه جهان، شيعه را به نام امام حسين (ع) می شناسد، جای تاسف

است كه برخی مجالس ما صرفا غرق تهييج احساسات می شود.
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سه تجربه
گزارش پرونده های نهضت آزادی ايران

(گزارش روزنامه شرق ۱۳/۷/۸۳)

عبدالرضا تاجيك

 

«برای ابراهيم يزدی احترام زيادی قائل هستم، چون سياستمداری آكبند است و اين در

سياست ما كم ديده شده، او توان دفاع از چيزی را كه می گويد دارد.»

(حقيقت يا آزادی ـ گفت وگو با عباس عبدی ـ صفحه ۱۳٤)

ابراهيم يزدی كه پس از درگذشت مهندس «مهدی بازرگان» ايدئولوگ و يكی از

بنيانگذاران «نهضت آزادی ايران» در سال ۱۳۷۳ دبيركلی اين تشكل فكری _ سياسی را

برعهده گرفته است روز شنبه و در يازدهمين روز از مهر ۱۳۸۳ با خودداری از حضور در

دادگاه رسيدگی به اتهاماتش واكنش خود را به نبود هيات منصفه در دادگاه و همچنين

غيرعلنی بودن آن نشان داد. چرا كه يزدی و ديگر اعضای نهضت آزادی ايران معتقدند كه

اتهامات آنان و حزب متبوعشان سياسی است و رسيدگی به اتهامات سياسی بايد بر

اساس قانون در دادگاه علنی و با حضور هيات منصفه باشد و اين در حالی است كه
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دستگاه قضايی ضمن رد اين ادعا به دليل عدم تعريف «جرم سياسي» دادگاه انقالب را

صالح برای رسيدگی به پرونده آنان می داند. پرونده ای كه پس از اطالعيه روابط عمومی

دادگاه انقالب در بيست و هشتم اسفند ۱۳۷۹ مبنی بر «ممنوعيت فعاليت نهضت آزادی

ايران» تشكيل شد. اين اطالعيه كه پس از بازداشت تعدادی از فعاالن جريان «فكری -

سياسی ملی - مذهبي» انتشار يافت با واكنش نهضت آزادی مواجه شد به گونه ای كه

در فردای همان روز نامه ای را خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشت. اما اين امر باعث نشد

تا در ۱۸ فروردين ۱۳۸۰ رهبران، اعضا و عالقه مندان نهضت بازداشت نشوند. لذا بيش از

٤۰ نفر از وابستگان به اين تشكل از شهرهای تهران، تبريز، مشهد، زنجان، اصفهان و

شيراز بازداشت شدند. ابراهيم يزدی كه در آن زمان برای درمان بيماری خود در آمريكا به

سر می برد در واكنش به بازداشت بيش از ٤۰ نفر از همفكرانش گفت كه «در

فعاليت های خود و ديگران هيچ نقطه ابهام و جرمی وجود ندارد.» او كه همچون ديگر

اعضا و هواداران نهضت به «اقدام عليه امنيت كشور» و «تبليغ عليه نظام» متهم و از

سوی شعبه ۲۱ دادگاه انقالب احضار شده بود بالفاصله پس از بهبود نسبی در

ارديبهشت ۱۳۸۱ وارد تهران شد و در جمع ياران و همفكرانش كه در ميان آنان

بازداشت شدگان پرونده سال ۱۳۸۰ نهضت آزادی كه با قرار وثيقه آزاد شده بودند نيز

حضور داشتند گفت: «همين كه بچه ها آزاد شده اند نشان دهنده اين است كه در

پرونده آنان چيزی وجود نداشته است.» اما پرونده سال ۸۰ برای نهضت آزادی ايران اولين
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پرونده در طول ۲٥ سال گذشته نبوده است. اين تشكل تاكنون با دو پرونده عمومی ديگر

مواجه بوده است. اولين پرونده در سال ۱۳٦۷ و ديگری پرونده سال ۱۳۷۹.

 

• زمينه های اختالف

اعضا و هواداران نهضت آزادی ايران كه در پی استعفای دولت موقت به رياست مهدی بازرگان دبيركل وقت  

اين تشكل و پايان كار مجلس اول كه تعدادی از آنان عضو اين قوه بودند ضمن خروج از حاكميت در چارچوب

مشی تشكيالتی خود با انتشار اطالعيه و تحليل سياسی _ اجتماعی ضمن تشريح مواضع خود در عرصه

بر همين اساس بود كه ابراهيم يزدی هنگامی كه خود و همفكرانش در سال عمل سياسی فعال شدند.  

۱۳۸۰ به فعاليت های براندازانه متهم شدند به نشريه فرانسوی لوموند گفت: «نهضت آزادی در طول

ساليان دراز به خط مشی قانونگرايانه خود وفادار بوده و هرگز خواهان سرنگونی نظام و يا شورش مردمی

نيست. ما خواهان تغيير مسئولين هستيم و اين تغيير چه به صورت كامل و چه نسبی و تدريجی در قانون

اساسی به رسميت شناخته شده و با استفاده از انتخابات مجلس و رياست جمهوری امكان پذير گشته

است. بنابراين هيچ كس نمی تواند ما را متهم به براندازی نمايد زيرا ما خواهان تغييرات دموكراتيك در

چارچوب قانون و روش های مسالمت جويانه هستيم.» اما از آنجا كه هر حزب و يا فعال سياسی كه در

عرصه عمل اجتماعی وارد می شود هواخواهان و مخالفانی را با خود به همراه دارد، نهضت آزادی نيز

نه تنها از اين قاعده مستثنی نشد بلكه موضع گيری های سياسی و فرهنگی آنان با واكنش های تند

جريان های منتقد و مخالف همراه شد. موسسان و بنيانگذاران نهضت آزادی كه قرائتشان از اسالم متفاوت
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از قرائت «سنتی كالسيك» بود از همان ابتدای فعاليت مرز مشخصی را ميان خود به عنوان «نوانديشان

كالسيك» و «سنت گرايان كالسيك » ايجاد كردند. اما با اوج گيری انقالب در سال ۱۳۷٥ اين تشكل ضمن

تماس با نيروهای فكری همسو از جمله روحانيون فعاليت جديد خود را بر اساس همكاری ميان «نوانديشان

ديني» و «جريان سنتی كالسيك» آغاز كرد. هر چند اين همكاری ديری نپائيد و با حوادث سال ۱۳٦۰ روند

ديگری را پيمود و بدين ترتيب اين حزب به يكی از پرمناقشه ترين احزاب ايرانی تبديل شد، به گونه ای كه

اسدهللا بادامچيان عضو حزب موتلفه اسالمی كه حزب او همواره منتقد نهضت آزادی بوده در هفته نامه

سياسی «صبح» ضمن انتقاد از نحوه نگرش و عملكرد نهضت آزادی، برخورد نظام با اين تشكل را با تسامح

و مدارا ارزيابی می كند. او می گويد: «آيا اين تسامح و مدارا نيست كه نهضتی ها كه قبل از پيروزی

انقالب، هيچ گاه در انقالب، انقالبی نبوده اند و رهبری امام را قبول نداشتند و معتقد به سياست گام به

گام و مبارزه در چهارچوب قوانين دوران طاغوت و به اصطالح مبارزات پارلمانی بودند و بازرگان صريحاً در

پاريس به امام راحل گفت كه انقالب نبايد كرد و فقط بايد از شاه امتياز گرفت و به همين دليل قانع بود، آنگاه

پس از پيروزی انقالب شكوهمند اسالمی به رهبری امام، دولت موقت به آنها داده شد ولی آنها از همان

آغاز با امام، اختالف كردند و به جای جمهوری اسالمی در پی جمهوری دموكراتيك اسالمی بودند و به قول

بازرگان در همه چيز او با امام اختالف داشت و باز ملت نسبت به اينها با مدارا رفتار كرده است؟» و اين در

حالی بود كه نهضت آزادی ضمن تاكيد بر اصالت انقالب اسالمی خود را در پيدايی آن سهيم می دانست.

به همين جهت در قطعنامه كنگره پنجم كه در اسفند سال ۱۳٦۱ برگزار شد، آورده اند: «نهضت آزادی ايران

طرفدار دلسوز و مدافع صادق نظام جمهوری اسالمی بوده و قانون اساسی را كه با رای ملت به تصويب
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رسيده است منشور محكم و ميثاق واجب الرعايه ميان حاكميت و ملت _ كه طرفين، به فرمان اوفوا بالعقود

و به مقتضای اوفو بالعهد ان العهد كان مسئوالً (اسرا _ ۳٤) متعهد و موظف به رعايت و تمكين (مائده _ ۱) 

صادقانه و همه جانبه از آن شده اند _ می شمرد و معتقد است كه زير پا نهادن اين ميثاق از هر طرف

موجب سلب حقوق و باعث نافرمانی عمومی، خواهد شد. نهضت آزادی ايران راه اصالح را در مبارزه قانونی

علنی داخلی، متكی به قانون اساسی می شناسد، ضمناً آزادی های قانونی و انتقادهای مصلحانه و

معترضانه را كه از روی حسن نيت و بصيرت انجام گيرد، نه تنها مضر و مزاحم كارها نمی داند بلكه مفيد و

سازنده و ضروری برای دوام و صالح نظام دانسته، آن را انجام فريضه امر به معروف و نهی از منكر و حق و

وظيفه هر فرد و جمعيت تلقی می كند. نهضت آزادی ايران براندازی نظام جمهوری اسالمی و التجا و اتكا

نهضت آزادی كه در ابتدای به بيگانگان و به دشمنان انقالب و اسالم را نيز مردود و محكوم می شمارد.» 

سال ۱۳٦۰ با بازداشت دوهفته ای «رضا صدر» مدير مسئول روزنامه «ميزان» ارگان اين تشكل و همچنين

توقيف موقت آن مواجه شده بود و از سوی ديگر بازداشت عباس رادنيا عضو ارشد خود را در اين سال

شاهد بود بر اساس اطالعيه ۱۰ ماده ای دادستانی انقالب در همان سال در خصوص احزاب منحله، ادامه

اما اسدهللا بادامچيان در هفته نامه صبح در فعاليت سياسی و رفع محدوديت ها را حق خود می دانست. 

توجيه برخی رفتارهای صورت گرفته با نهضت آزادی می گويد: «طبعاً بخشی از مردم وقتی اين همه خالف

و تخلف و جوسازی و مخالفت با امام و خواست عمومی ملت را می بينند، تحمل نمی كنند و ممكن است

دست به اقدامات خشنی بزنند كه در همه كشورهای غربی و دارای دموكراسی هم اين نوع اتفاقات رخ

می دهد. به ويژه در ايران كه اگر پيرمردی كه پسرش و دامادش را در دفاع مقدس تقديم كرده و يارانش را
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ديده كه چگونه به خاك و خون تپيده اند، يا آن بسيجی كه در جبهه ها حضور داشته و داغ هزاران همرزم

خود را ديده است، وقتی می بيند كه نهضتی ها به جبهه و جهاد و دفاع اين گونه تعرض و طعنه دارند

ناراحت می شود و گاه به اقداماتی مثل حمله به دفتر سابق نهضت آزادی و يا تجمعاتی از آنها دست می

زند.» مخالفت برخی گروه های داخل حاكميت با فعاليت نهضت آزادی به اين دليل كه تشكل فوق مخالف

نظام و انقالب است اقدام نهادهای مسئول را به دنبال داشت. دادستانی انقالب اسالمی در سال ۱۳٦۳

دفتر مركزی نهضت آزادی را كه در خيابان استاد مطهری تهران واقع بود، برای مدتی تصرف و پس از بررسی

كليه اسناد و مدارك مجدداً آن را رسماً تحويل مسئوالن نهضت داد و آنان فعاليت خود را از سر گرفتند. اما

اين اقدام دادستانی مانع از آن نشد تا علی اكبر محتشمی پور وزير كشور وقت نظر مساعدی را نسبت به

اين حزب سياسی پيدا كند. او در هشتم بهمن ماه ۱۳٦۸ در گفت وگويی گفت: «مصاحبه مهندس بازرگان

با مطبوعات بيانگر وجود آزادی در جامعه است فردی كه در چارچوب يك تشكيالتی بوده و آن همه

حركت های غيرمناسب چه در زمان دولت موقت و چه بعد از آن انجام داده و مردم نسبت به او و

تشكيالتش بدبين هستند مصاحبه می كند و مطبوعات هم آن را پخش می كنند و اين بهترين دليل برای

وجود آزادی است.»

 • هشدار اولين پرونده

نهضت آزادی كه از سال ۱۳۶۱ به بعد نظری متفاوت نسبت به ادامه جنگ ايران و عراق داشت در فروردين

ماه سال ۱۳۶۷ بيانيه ای را تحت عنوان هشدار منتشر كرد. اين بيانيه ابتدا توسط مهندس مهدی بازرگان

تهيه و پس از بررسی و تصويب در دفتر سياسی نهضت آزادی به امضای او رسيد. متعاقب اين اقدام
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تعدادی از فعاالن ارشد اين تشكل در تاريخ ۱۰ خردادماه بازداشت می شوند. اما مهندس مهدی بازرگان،

ابراهيم يزدی و يدهللا سحابی بازداشت نمی شوند. هاشم صباغيان، محمد توسلی و خسرو منصوريان از

جمله افرادی بودند كه به اتهام ترغيب و تشويق مردم به مبارزه با نظام جمهوری اسالمی، برهم زدن نظم

عمومی و نشر اكاذيب و افترا بازداشت شدند. اكبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس وقت در آذرماه

همان سال در ديدار با قائم مقام و معاونت امنيت وزارت اطالعات و جمعی از مديران و مسئوالن اين

وزارتخانه می گويد: «شما مطمئن باشيد ما به سوی تمركز می رويم ولی اين امر احتياج به زمان، مطالعه

كافی و همكاری تمام نيروها را طلب می كند. بايد با عوامل ناراضی كننده مردم به طور جدی برخورد

شود.» او در ادامه با تاكيد بر اينكه «ما بايد ناراضی تراش ها را در هر جا كه هستند از نظاميان جدا كنيم»،

می گويد: «مردم نبايد فكر كنند كه شما مشكالت را می خواهيد با سركوب حل كنيد. سركوب بايد

مخصوص عناصر اصالح ناپذير باشد. اين حالت وحشت بايد برای انسان های خائن و ناصالح باشد.» باالخره

پس از گذشت حدود هشت ماه هاشم صباغيان، محمد توسلی و خسرو منصوريان كه از تاريخ ۲۲ آبان ماه

و پس از زندان توحيد اوين به سر می بردند، در ۱۲ نيمه شب ۲۱ بهمن ماه بدون صدور كيفرخواست و

مشخص شدن موضوع اتهام با عفو رهبر فقيد انقالب آزاد شدند. اما اين برخوردها مانع از آن نشد تا نهضت

آزادی پس از تشكيل كميسيون ماده ده قانون احزاب درخواست دريافت پروانه نكند. آنان اساسنامه و

مرامنامه خود را با انجام اصالحاتی با ضوابط وزارت كشور هماهنگ و تسليم اين وزارتخانه كردند. اما

هاشمی رفسنجانی كه اولين سال رياست جمهوری اش را پشت سر می گذاشت، در پاسخ به سئوال

دانشجويان كه به مناسبت روز معلم با او ديدار كرده بودند، گفت: «نهضت آزادی به خاطر بعضی مواضعی
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كه گرفت و واليت فقيه را قبول نداشت مطابق قانون غيرقانونی شد. اگر خودشان را اصالح كنند و خود را با

قانون اساسی منطبق كنند می توانند مثل بقيه احزاب حركت كنند.

 • دومين بازداشت با ۹۰ امضا

 بهار ۱۳۶۹ كه دولت مشهور به سازندگی اولين سال آغاز به كار خود را پشت سر می گذاشت نامه ای را

با ۹۰ امضا خطاب به رئيس جمهوري» دريافت كرد. برخی از اعضای نهضت آزادی كه اين نامه را امضا كرده

بودند به همراه تعدادی از امضاكنندگان ديگر در خرداد ماه به اتهام «شركت در اجتماع و ارتكاب جرايم بر ضد

امنيت داخلی و خارجی و مشاركت در امضا و تائيد نامه به اصطالح جمعی از آزاديخواهان معروف به نامه

۹۰ امضايي» بازداشت و به زندان توحيد منتقل شدند. آنان كه به نظر دادگاه «مبادرت به توهين، افترا و

نشر اكاذيب عليه نظام مقدس جمهوری اسالمی كرده بودند» پس از تحمل دو سال حبس در تاريخ ۱۷

فروردين ۱۳۷۱ مورد عفو مقام رهبری قرار گرفته و آزاد شدند و بدين ترتيب با بسته شدن دومين پرونده

عمومی اعضای نهضت آزادی فصل جديدی پيش روی اين تشكل گشوده شد. شرايطی كه با پايان كار

دولت سازندگی و انتخاب سيدمحمد خاتمی به عنوان رئيس جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ نهضت آزادی را

با انتخاب جديدی روبه رو ساخت. عبدهللا نوری وزير كشوری كه تجربه حضور در دو دولت هاشمی

رفسنجانی و خاتمی را در كارنامه خود ثبت كرده است به آنان پيشنهاد كرد تا با تغييرنام نهضت آزادی،

فعاليت های سياسی خود را پی بگيرند اما اين پيشنهاد پذيرفته نشد. چرا كه آنان معتقد بودند اگر قرار

باشد به نهضت آزادی اجازه فعاليت داده نشود به اعضای آن نيز به صفت فردی اجازه فعاليت نخواهند داد.

لذا آنان ترجيح دادند تا در چارچوب تشكل سابق خود يعنی نهضت آزادی كه عمری چهل ساله داشت
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فعاليت های خود را ادامه دهند.

 سومين بازداشت با اتهام براندازي

با تشديد اختالفات ميان اصالح طلبان درون حاكميت و سنت گرايان و طرح مباحث جديد در جامعه، نهضت  

آزادی بر حضور خود افزود به اين شكل بود كه پرونده جديدی برای نهضت آزادی به اتهام براندازی تشكيل

شد. هر چند آنان از اين اتهام تبرئه شدند ولی اتهام اقدام عليه امنيت ملی باعث محكوميت آنان در دادگاه

شد. دادگاه عمومی كه اولين جلسه آن در بيستم آذرماه ۱۳۸۰ با حضور كليه اعضا و هواداران نهضت آزادی

تشكيل شد، ۳۲ متهم از ۳۴ متهم با حضور در شعبه ۲۱ دادگاه انقالب تهران به ادعانامه ۱۵۰ صفحه ای

مدعی العموم گوش دادند. ادعانامه ای كه در طول سه جلسه دادگاه خوانده شد. دادگاهی كه به استناد

تبصره ۱ ذيل بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسی كيفری غيرعلنی اعالم شد و اين در حالی بود كه محمد

توسلی، هاشم صباغيان، خسرو منصوريان، محمود نعيم پور و ابوالفضل بازرگان پنج نفر از اعضای برجسته

اين تشكل همچنان در بازداشت موقت به سر می بردند. ابراهيم يزدی نيز كه پرونده اش مفتوح بود برای

۱۴ ارديبهشت ماه ۱۳۸۱ به شعبه ۲۱ دادگاه انقالب احضار و پس از آن ۵۲ جلسه بازجويی را در طول دو

باالخره شعبه ۲۱ دادگاه انقالب كه رسيدگی به اتهامات ۴۵ نفر از سال گذشته پشت سر گذاشت. 

متهمان پرونده نهضت آزادی را بر عهده داشت در ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۱ احكام آنان را صادر كرد اما اين احكام

در تاريخ پنجم مرداد ماه همان سال به متهمان و يا وكالی آنان اعالم شد. متهمان پرونده كه همواره به

مراحل بازداشت، بازرسی منازل و محل كار افراد، اطالعيه های صادر شده، نحوه بازجويی ها، شرايط

نگهداری متهمان و جريان رسيدگی به اتهامات معترض بودند و حتی خواستار تشكيل كميسيونی ويژه برای
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رسيدگی بودند به حكم صادره اعتراض كردند و تجديدنظر در احكام صادره را خواستار شدند. همچنين در

جريان رسيدگی و صدور حكم برای نهضت آزادی و اعضای آن شعبه ۲۱ دادگاه انقالب حكم انحالل انجمن

اسالمی مهندسين (تهران)، كانون نشر حقايق اسالمی (مشهد)، بنياد فرهنگی مهندس بازرگان (تهران)،

جمعيت توسعه فرهنگی (تبريز)، جمعيت تالشگران روشنفكر و دفتر پژوهش های محك (زنجان) را نيز صادر

كرد. اين در حالی بود كه انجمن اسالمی مهندسين و كانون نشر حقايق اسالمی كه قبل از تاسيس

نهضت آزادی ايران با ماهيت فكری _ فرهنگی تشكيل شده بودند، ماهيتی مستقل برای خود متصور بودند.

اما اينك ابراهيم يزدی با اتهام جديدی نيز در شعبه ۶ دادگاه انقالب مواجه شده است. اتهام «تالش برای

تبديل حكومت واليی به حكومت دموكراتيك.» او برای حضور در دادگاه و پاسخ به اتهامات مطرح شده

شرطی دارد و آن اين است كه دادگاهی صالح به صورت علنی و با حضور هيات منصفه تشكيل شود.
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سخنرانی آقای مهندس

ابوالفضل بازرگان

در دانشگاه شيراز بمناسبت ۱٦ آذر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا):

فعال سياسی در جلسه ی سخنرانی به مناسبت ۱٦ آذر روز دانشجو كه در تاالر  ابوالفضل بازرگان 

خوارزمی دانشگاه شيراز برگزار شد، گفت: گاهی وقتی عبارت جنبش دانشجويی را به كار می بريم در

ميان حكومت ايجاد سوءتفاهم می كند و تصور می كنند معنی مبارزه، مقاومت و مقابله می دهد؛ در حالی

كه نبايد از اين واژه هراسيد زيرا هميشه به معنای مقابله با حكومت نيست.

وی افزود: جنبش يك حركت سياسی ـ اجتماعی است كه توسط عده ای كه تشابهات فكری دارند و برای

رسيدن به يك هدف انجام می شود. جنبش، يك سازمان نيست كه تشكيالت داشته باشد بلكه يك حركت

بعد می رود، نمی توان برای جنبش دانشجويی است و از آن جا كه دانشجو مدتی در دانشگاه هست و 

بلكه خواسته هايی برای رسيدن به يك وضع بهتر نسبت به سازمان و حزب و مرامنامه و دبير متصور شد 

وضع موجود مطرح می شود.

زمان تاسيس دانشگاه در ايران، وی با برشمردن فرازهايی از تاريخ مبارزات و فعاليت های دانشجويی از 
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جنبش دانشجويی بعد از انقالب را تحت نفوذ جناح تندرو توصيف كرد كه عليه دولت موقت موضع گيری می

كرد و منجر به اشغال سفارت آمريكا و استعفای رييس دولت موقت شد.

شده بود كه گروههای مختلفی در آن حضور وی گفت: دانشگاه به يك محيط سياسی ـ نظامی تبديل 

تصفيه ی كسانی شد كه تشخيص می دادند مخالفند و بعد داشتند و اين قضيه ختم به انقالب فرهنگی و 

از آن گزينش و سهميه مطرح شد.

بازرگان با اشاره به تهی شدن دانشگاه از فعاليت های سياسی در مقاطعی خاص، گرايش دانشجويان به

تحت تاثير گروههای اصالح طلب توصيف كرد اصالح طلبی را در مقطع دوم خرداد يادآور شد و جنبش آنان را 

اصالحات، شعارهای تند سياسی رونق گرفت و حركتی و ادامه داد: بعد از مايوس شدن دانشجويان از 

افراطی بود و باعث ايجاد انشعاباتی در جنبش دانشجويی شد.

وی علل موفقيت جنبش دانشجويی در گذشته و در مقاطعی همچون 16 آذر را - مطابقت خواسته های

استقالل جنبش دانشجويي،- استقالل دانشگاهها به جنبش دانشجويی با خواست عمومی ملت ايران،  -

دانشكده ها به وسيله ی اساتيد، عنوان كرد و افزود: در سال های اخير دليل انتخاب روسای دانشگاهها و 

اين سه خصوصيت مثبت ناديده گرفته شده است.

وی با بيان اين كه آزادی خواهی و دموكراسی طلبی مسيری طوالنی و دشوار برای رسيدن به توسعه
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ظرفيت و نقش خود را تشخيص دهد و ضمن تعامل با ديگران، است، ادامه داد: جنبش دانشجويی بايد 

فعاليت های خود مستقل عمل كند. وارد مصاديق نشود و از فرد خاصی هرگز توصيه پذير نباشد و در 

مسايلی ملی و كلی همچون توطئه ی عوض كردن نام خليج فارس حضور شايسته حمايت نكند و در 

داشته باشد.

بازرگان خواستار در نظر گرفتن ظرفيت های اجرايی شعارها در چارچوب قانون شد و از دانشجويان خواست

نگذارند نقش علم و تخصص در دانشگاهها كمرنگ شود.
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بازگشت همه بسوی اوست

عضو شورای مركزی نهضت آزادی جناب آقای مهندس ابوالفضل بازرگان  درگذشت مادر بزرگوار 

ايران را صميمانه تسليت می گوييم و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و

برای ايشان و ساير بازماندگان سالمتی و شكيبايی مسئلت داريم. مجلس يادبود آن مرحومه روز

پنجشنبه ۲۳/۷/۸۳ساعت ۳۰:۳ الی ٥ بعدازظهر در مسجد حجت ابن الحسن خيابان سهروردی

برگزار خواهد شد.

نهضت آزادی ايران
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گزارش برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ

آقای مهندس ابوالفضل بازرگان

در دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

به دعوت انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان،

مهندس ابوالفضل بازرگان با عنوان «نقش جنبش دانشجويی در روند سياسی برنامه سخنرانی آقای 

كشور» و پرسش و پاسخ از ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۸۳/۰۹/۲٤ در سالن اجتماعات دانشگاه ياد شده با

حضور تقريباً ۲۰۰ نفر برگزار شد.

در آغاز، يكی از خواهران عضو انجمن برنامه را با عرض سالم و خير مقدم و تشكر آغاز كرد و سپس يكی از

برادران درباره نقش جنبش دانشجويی در مبارزه با امپرياليسم جهاني، كه نقطه عطف آن ۱٦ آذر ۳۲ بود، و

در مبارزه با استبداد داخلي، كه جلوه ای از آن در ۱۸ تير ۷۸ بروز كرد، توضيحاتی داد و نقش بنيادگرايی

طالباني، يهودی (صهيونيستي) و مسيحی را در راستای كوبيدن ملی گرايان و در خدمت استبداد جهانی و

شمشيری برای نابودی توده ها ارزيابی كرد و اضافه نمود كه جنبش دانشجويی مترقی است و از

متدولوژی ويژه خود استفاده می كند.

آن گاه، آقای مهندس بازرگان به سخنرانی پرداخت و پس از سپاسگزاری از هيات نظارت بر تشكلهای
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دانشجويی به خاطر صدور مجوز برگزاری برنامه، از مسئوالن انجمن اسالمی برای برگزاری جلسه و دعوت

از ايشان و از حاضران به مناسبت شركت در جلسه و نيز شكرگزاری به پيشگاه خداوند به خاطر عطا كردن

توفيق به همگان برای گردهمايی و تبادل انديشه، درباره محورهای زير صحبت كرد.

-         تعريف جنبش و تفاوتهای آن با سازمان های سياسی يا اجتماعی

تاريخ آغاز جنبش دانشجويی در ايران و ظهور حركتها و گرايشهای چپ، اسالمی و ملی پس از          -

شهريور ۱۳۲۰

ويژگيهای دانشگاه های ايران و جنبش دانشجويي          -

نقش جنبش دانشجويی ايران در تحوالت مهم سياسی مانند ملی شدن صنعت نفت، مبارزه با          -

حكومتهای پس از كودتای ۲۸ مرداد (در ارتباط با نهضت مقاومت ملي، كه نقطه اوج آن ۱٦  آذر ۱۳۳۲

بود)، انقالب اسالمي، جنگ تحميلی و جنبش اصالح طلبي

علل موفقيت و موثر بودن جنبش دانشجويی در نهضت ملی شدن صنعت نفت و نهضت مقاومت          -

ملی

-         نقد عملكرد جنبش دانشجويی در دوران پس از پيروزی انقالب

-         توصيه هايی برای تداوم و گسترش كمی و كيفی جنبش دانشجويی و جلوگيری از ضربه خوردن آن

پس از سخنراني، آقای مهندس بازرگان به تعدادی از پرسشهای كتبی و شفاهی دانشجويان پاسخ داد و

مراسم با تشكر مجريان برنامه از سخنران و حاضران در حدود ساعت ۱٥ پايان يافت.

توضيح آن كه عالوه بر دانشجويان، برخی از فعاالن سياسي، از جمله آقای دكتر هادی احتظاظي، استاد
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دانشگاه و آقای لقمانيان، نماينده محترم مردم همدان  در دوره ششم مجلس شورای اسالمي، در جلسه

حضور داشتند.
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آغاز همايش علمى _ فرهنگى مهندس بازرگان
 

 

همايش علمى _ فرهنگى مهندس بازرگان در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ دى ماه و مراسم

بزرگداشت دهمين سالگرد در روز پنجشنبه اول بهمن ماه در حسينيه ارشاد تهران برگزار مى شود. بر

همين اساس سخنگوى ستاد برگزارى همايش علمى _ فرهنگى مهندس بازرگان اعالم كرد: «مقام هاى

مسئول چند ماه است كه در جريان برگزارى همايش قرار گرفته اند.» وى به خبرنگار شرق گفت: مديريت

حسينيه ارشاد نيز طبق روال چنين جلساتى به موقع نيروى انتظامى و كالنترى را در جريان اين همايش

قرار داده است. وى در بيان چگونگى برگزارى همايش اعالم كرد: چند ماه پيش در پى هماهنگى هايى كه

با رئيس هيات امناى حسينيه ارشاد به عمل آمد، در مهرماه فراخوان برگزارى همايش در روزنامه هاى

كثيراالنتشار كشور منتشر شد و استقبال قابل توجهى از جانب پژوهشگران، انديشمندان و صاحب نظران

امور دينى، فرهنگى و سياسى از طريق ارائه مقاله و اعالم آمادگى براى حضور به عمل آمد.» وى افزود:

پس از بررسى علمى بر روى مطالب ارائه شده از ميان جمع وسيعى از ۳۲ نفر براى شركت و سخنرانى در

همايش دعوت شد و اين افراد روزهاى سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ دى ماه ۸۳ در شش نشست

تخصصى مقاالت و ديدگاه هاى خود را در ۱۰ محور ارائه خواهند كرد. سخنگوى همايش به اين نكته اشاره

كرد كه از همان ابتداى برگزارى و فراهم آمدن مقدمات مراسم دهمين سالگرد درگذشت مرحوم بازرگان

مقام هاى ذى ربط در سطوح مختلف در جريان امر قرار گرفته اند. وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا مجوز

الزم براى برگزارى همايش دريافت شده است، گفت: اين يك برنامه علمى و فرهنگى است و در يك مكان

202



آغاز همايش علمى _ فرهنگى مهندس بازرگان

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/aghaz.htm[6/25/2011 5:59:58 PM]

سربسته برگزار مى شود و ماهيت آن با تظاهرات، ميتينگ و تجمع در فضاى باز تفاوت دارد. به گفته وى

تنها در چنين مواردى است كه براساس قانون نياز به دريافت مجوز از وزارت كشور وجود دارد. سخنگوى

همايش اضافه كرد: «با اين وجود خانواده مرحوم بازرگان در نامه هاى جداگانه به استاندارى و معاونت

سياسى وزارت كشور آنان را در جريان ريز برنامه ها و چگونگى برگزارى همايش قرار داده و مطلع

ساخته اند.» گفتنى است خبرگزارى مهر روز گذشته در خبرى به نقل از ناصر ميناچى رئيس هيات امناى

حسينيه ارشاد اعالم كرد كه ستاد برگزارى همايش علمى و فرهنگى مهندس بازرگان بايد براى برگزارى

اين همايش از وزارت كشور مجوز بگيرد. «قاسم احدوند» مديركل امور انتظامى استاندارى تهران نيز به مهر

گفت كه هيچ گونه مجوزى براى برگزارى اين همايش از جانب استاندارى تهران صادر نشده است و

برگزاركنندگان همايش مهندس بازرگان هنوز درخواستى را به استاندارى ارائه نكرده اند. از سوى ديگر

سيصد تن از فعاالن سياسى، فرهنگى، دانشگاهى و مطبوعاتى در فراخوانى براى شركت در مراسم

دهمين سال درگذشت مهندس بازرگان كه روز پنجشنبه در حسينيه ارشاد برگزار مى شود، دعوت كردند.

همچنين مراسم ديگرى فردا سه شنبه در تبريز برگزار مى شود.
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برای نهضت آزادی ايران برگزاری انتخابات آزاد

مهمتر ازنتيجه انتخابات است
 

جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه همدان با فعالين سياسی روز گذشته در اين

دانشگاه برگزار شد.

در اين جلسه که حسين مجاهد-علی اکرمي- مجيد حاجی بابايی در آن شرکت داشتند

علی اکرمی با بيان اين مطلب که از ديد نهضت آزادی ايران برگزاری يک انتخابات آزاد مهمتر

از نتايج آن است در پاسخ به پرسشی در مورد معرفی نامزد از سوی نهضت آزادی برای

انتخابات رياست جمهوری گفت اين تشکل در مرحله اول بدنبال ايجاد فضای مناسب برای

برگزاری يک انتخابات آزاد و سالم و پيش نيازهای آن نظير آزادی مطبوعات، فعاليت احزاب و

آزادی فعالين سياسی از زندان است و در مرحله دوم نيز ترجيح می دهد تا در صورت ورود

به عرصه انتخابات به همراه ديگر تشکل های اصالح طلب کانديدای مشترک  معرفی نمايند.

وی راهکار اجرا شدن اين طرح را تشکيل جبهه ای جديد از اصالح طلبان ملتزم به قانون

اساسی و حق حاکميت ملت دانست تا در آن جبهه هر يک از تشکل های اصالح طلب عضو

نامزدی را معرفی نمايند و با رايزنی به اجماعی بر روی نامزد واحد برسند.

همچنين حسين مجاهد و مجيد حاج بابايی نيز به تنگناها و موانع پيش روی اصالح طلبان در
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اجرايی کردن برنامه هايشان اشاره نموده و خواستار اعالم برنامه نامزدهای انتخابات

رياست جمهوری برای اجرای برنامه های اصالحی خود شدند.
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بايد تجلی دهنده ی منافع ملی و مردمی حاكميت 

و مدافع حقوق شهروندان باشد

حسين انصاری راد

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران

سرويس سياسی

يك نماينده ی دوره ی ششم مجلس شورای اسالمی خاطرنشان كرد: قرآن، انسان را حاكم بر سرنوشت خود و

رمز خلقت انسان را آزادی او می داند.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، حسين انصاری راد، صبح شنبه طی سخنانی به

مناسبت روز تاسوعای حسينی كه در منزل هاشم صباغيان برگزار شد، بر توجه حاكمان به اراده ی عمومی مردم

و به دست اوردن مشروعيت از اين راه تاكيد كرد.

وی يادآور شد كه قانون اساسی نيز بر به دست آوردن مشروعيت از طريق رای مردم اشاره كرده است و هيچ

كس حق ندارد حق حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان را ناديده بگيرد.

اين فعال سياسی خاطرنشان كرد: اراده ی الهی بر آزادی انسان در مقام فكر، انديشه، عقيده و تدبير امور قرار

گرفته است و حاكميت بايد تجلی دهنده ی منافع ملی و مردمی و مدافع حقوق شهروندان باشد.

وی هم چنين متن حركت امام حسين(ع) را درهم شكستن اراده ی حاكم مستبد و غير عادل دانست و افزود:

علی رغم نگاه غير متعارف به قيام امام حسين(ع)، نگاه و كلمات خود حضرت به اين قيام بسيار عادی و دست

يافتنی است.
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اصالح طلبان در حسينيه ارشاد گرامى داشتند

ياد مبارز محروم از وطن
گزارش مراسم يادبود ياسر عرفات رهبر فقيد سازمان آزادی بخش فلسطين

(ساف) در حسينيه ارشاد
 

گروه سياسى _ عبدالرضا تاجيك: «من وظيفه خود مى دانستم كه در مجلس يادبود «ياسر عرفات» اين مبارز پيگير

و خستگى ناپذير فلسطينى حضور يابم و سخن بگويم. البته همانگونه كه مشخص است نسبتى با شريعتى دارم كه

اين وظيفه را بر گردن من نهاده است. چرا كه اگر على امروز در ميان ما بود، حتماً خود را داغدار احساس می كرد.

اين جمالت آغازگر سخنان «پوران شريعت رضوى» همسر «دكتر على شريعتى» در تنها مراسم بزرگداشت ياسر عرفات

در ايران بود. مراسمى كه روز پنجشنبه و در حسينيه ارشاد تهران به پيشنهاد جمعى از فعاالن «جريان فكرى، سياسى

ملى _ مذهبى» و حمايت بسيارى از فعاالن سياسى و فرهنگى اصالح طلب ايران برگزار شد.

اما مراسم يادبود عرفات در تهران بهانه اى شد براى گردهمايى همه آن افراد و گروه هايى كه در پى تحقق آزادى و

عدالت هستند. لذا آنان به نام ايران ضمن ابراز همدردى با مردم فلسطين دور هم جمع شدند و با هم درآميختند تا به

عنوان نماينده و سمبل يك جهان، يك تاريخ و برخوردار از يك موقعيت جغرافيايى از جنبش هاى آزاديبخش حمايت كنند.

«اكبر گنجى» نويسنده و روزنامه نگار كه در مرخصى پنج روزه به سر مى برد قبل از بازگشت به زندان اوين به جمع

حاضر در حسينيه ارشاد پيوست و ياد عرفات را گرامى داشت. حضور عبدهللا نورى كه كمتر در محافل سياسى حاضر

مى شود در كنار مهدى كروبى نيز در اين چارچوب قابل توجيه است. همان طور كه ابراهيم يزدى دبير كل نهضت آزادى

ايران در كنار محمدرضا خاتمى دبيركل حزب مشاركت ايران اسالمى قرار گرفت. سيدهاشم آقاجرى و عمادالدين باقى از

روشنفكران اصالح طلب نيز در اين مراسم حضور داشتند. و باز به همين دليل است كه محمدعلى ابطحى مشاور

سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى و معاون سابق او در جلسه اى حاضر مى شود كه همسران و خانواده بازداشت
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شدگان سياسى از جمله تقى رحمانى، رضا عليجانى، هدى صابر و حسن يوسفى اشكورى حضور دارند.

مراسم ياسرعرفات برخالف ديگر مراسم مشابه هم ميزبان ندارد و هم همه حاضران ميزبان آن هستند.

پيشنهاددهندگان مراسم يادبود عرفات، حسينيه ارشاد را از آنجا كه نماد «نوانديشى دينى» و يك مكان عمومى است

انتخاب كرده اند. طبق اعالم رسمى قرار است «پوران شريعت رضوى»، «حبيب هللا پيمان»، «على حكمت»، «لطف هللا

ميثمى»، «محمد توسلى»، «صالح زواوى» سفير فلسطين در تهران و محمد تقى فاضل ميبدى سخن بگويند و اين

درحالى بود كه براساس تاريخ روابط ايرانيان و فلسطينيان در طول سال هاى گذشته و در جريان مبارزه ملت ايران با رژيم

پهلوى، حضور «ابراهيم يزدى» وزير خارجه دولت موقت مهندس بازرگان در ميان سخنرانان مراسم مى توانست در درك و

تبيين اقدامات ياسرعرفات در طول پنجاه سال مبارزه مفيد باشد.

يزدى كه مدت هاست در حسينيه ارشاد سخن نگفته و پيشنهاد سخنرانى او در اين مكان همواره با مخالفت مديريت

موسسه ارشاد همراه بوده است سال ها قبل از پيروزى انقالب در سال ۱۳۵۷ ضمن ارتباط با ياسرعرفات در كشور لبنان

به همراه ديگر اعضاى نهضت آزادى خارج از كشور (گروه سماع) آموزش نظامى ديده است و اين درحالى بود كه على

حكمت يكى از سخنرانان مراسم در ميان سخنان خود بارها با ذكر نام يزدى، از او به عنوان شاهد و تاييدكننده سخنانش

ياد مى كرد. باالخره مراسم يادبود ياسر عرفات تحت عنوان «ابوعمار، مرد دوران ساز» آغاز مى شود. اما محمد توسلى

در روز برگزارى مراسم سخن نمى گويد و اين در حالى است كه به جاى محمدتقى فاضل ميبدى، هادى قابل سخن

گفت.

مبارز محروم از وطن

پوران شريعت رضوى كه به عنوان اولين سخنران مراسم به جايگاه سخنرانان دعوت شده بود، تنها قصد خود از حضور در

مراسم را اداى احترام به «ياسر عرفات» اعالم كرد. فلسطينى آواره اما اميدوار و مطمئن به بازيابى وطن خويش.

او سپس تصوير مهربان، شاداب و قاطع عرفات را در تيرماه سال ۱۳۵۶ و در چهلم درگذشت على شريعتى ترسيم كرد.

حركت المحرومين لبنان، جنبش ملى آزاديبخش (فتح)، گروه هاى مقاومت لبنان (امل) جبهه خلق براى آزادى اريتره،
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جبهه آزاديبخش اريتره، نيروهاى العاصفه (بخش نظامى فتح) نهضت آزادى ايران، روحانيون مبارز ايرانى، اتحاديه كل

دانشجويان مسلمان در اروپا (بخش فارسى زبان)، اتحاديه دانشجويان مسلمان در آمريكا و كانادا (بخش فارسى زبان)،

مركز برنامه ريزى فلسطين، مركز مطالعات و تحقيقات فلسطين، اتحاديه كل كارگران فلسطين، اتحاديه آموزگاران

فلسطين، جنبش ملى آزاديبخش زنگبار، جنبش ملى براى آزادى زيمبابوه، جنبش ملى براى آزادى جنوب فيليپين و

دوستان دكتر على شريعتى، ۱۸ گروه انقالبى منطقه و جهان بودند كه با تالش هاى امام موسى صدر مراسمى را در

تجليل از على شريعتى نوانديش اسالمى برگزار كردند. شريعت رضوى در سخنان خود ضمن بيان قسمت هايى از

سخنان امام موسى صدر در اين جلسه، گفت: «به ياد مى آورم كه موسى صدر در حال صحبت بود كه ناگهان ياسر

عرفات وارد مجلس شد، تمام مردم برخاسته بودند و با تمام قدرت كف مى زدند و با تمام وجود پا مى كوبيدند و با تمام

نيرو شعار مى دادند، سالن مى لرزيد، مجلس سوگ به مجلس شور و شعار تبديل شده بود. مطمئن بودم على در

گوشه اى از اين محفل لذت مى برد.»

«شما با آنكه اكنون در سوگ فقدان رهبر فكرى بزرگ، غرق در اندوه هستيد ولى ناگهان وقتى رهبر انقالب فلسطين و

سمبل شعله فروزان فلسطين، برادرم، ابوعمار وارد مى شود، محفل يادبود به جشنواره شادى و سرور بدل مى شود،

بنابراين شما نمى پذيريد كه مرگ بر شما غلبه كند يا بدو تسليم شويد. شما تسليم شدن را نفى مى كنيد و در

جست وجوى آنيد كه اين اندوه را به شادى و اين خسارت را به منفعت تبديل كنيد.» شريعت رضوى جمالت باال را به

نقل از امام موسى صدر قرائت كرد و در ادامه سخنانش هنگامه سخنرانى ياسر عرفات در مراسم مذكور را براى خود

فراموش نشدنى دانست و آن را اينگونه تصوير كرد: تمام سالن به حركت درآمد، همه پا مى كوبيدند، كف مى زدند و

شعار مى دادند. لحظاتى به اين منوال گذشت، عرفات با صدايى محكم و قاطع و بدون هيچ لغزشى سخنانش را آغاز

كرد.

«براى من مايه افتخار است كه در اين محفل ارزنده يعنى محفل يادبود برادرم و همراهم، شهيد مبارز على شريعتى

شركت مى كنم. در اين محفل مقدس بايد به شما بگويم كه دكتر شريعتى تنها يك مبارز ايرانى نيست و نه مبارزى
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متعلق به اين منطقه بلكه او مبارزى است فلسطينى، لبنانى، عربى و جهانى. از اينجاست كه معناى شركت ما در اين

محفل روشن مى شود. مقصود از ما يعنى، فلسطينى ها محرومين از وطن با شما محرومين در وطن. در جنوب لبنان،

شما كه امروز براى دفاع از ما در جنوب تفنگ به دوش گرفته ايد. ببينيد چگونه محرومين از وطن با محرومين در وطن در

اين محفل ارجمند همبستگى پيدا كرده اند.»

جمالت فوق گفته هاى ابوعمار بود كه در مراسم چهلم شريعتى بيان شده بود كه شريعت رضوى با نقل بخش هايى از

آن سخنان خود را اينگونه ادامه داد: عرفات در اين مجلس به عنوان سمبل همه محرومين از وطن سخن گفت و به نام

ملتش با جنبش آزاديبخش ايران اعالم همبستگى كرد. اهميت حضور او در اين مجلس از اين جهت بود كه شريعتى در

آن دوران از نظر دولت ايران، مجرم، خرابكار و غيره بود، در نتيجه اعالم همبستگى با چنين فردى از جانب سياستمدارى

چون عرفات مى توانست عواقب سياسى بسيارى به دنبال داشته باشد. اما او و همچنين موسى صدر به عواقب

سياسى و ديپلماتيك اين حضور بى اعتنا بودند. او در ادامه غرض از طرح مطالب فوق را شرح تنهايى على شريعتى پس

از مرگش ندانست و گفت: هدف از طرح اين نكته اين است كه سياستمدارى چون عرفات، به رغم همه محروميت ها و

مصلحت هاى سياسى كه رعايتش از سوى او الزم مى نمود، در مراسم متفكر اسالمى حاضر شد، آن هم در زمانى كه

شريعتى هنوز «معلم انقالب» نبود. نامش هنوز بر سر زبان ايرانى ها نيفتاده بود، و هنوز بسيارى به داليل مختلف از

ابراز نزديكى با او پرهيز مى كردند. شريعت رضوى افزود: دوستان! دوستان در آن سال هاى سرد، عرفات به رغم تمام

فشارها از شريعتى، يك نويسنده متهم در كشورش و شناخته نشده در سطح بين المللى دفاع كرد و امروز بر ماست

كه با ابوعمار، اين مبارز محروم از وطن اعالم همبستگى كنيم. همسر على شريعتى سخنان خود را با آرزويى به اتمام

رساند. اما او قبل از طرح اين آرزو گفتارى از ياسر عرفات را بيان كرد. «براى درك فاجعه فلسطين همين بس كه ما دنبال

سرزمين خويش هستيم تا روز مرگ بتوانيم در قطعه كوچكى از آن به خاك سپرده شويم.» شريعت رضوى سپس

سخنان خود را اينگونه پايان داد: «بياييد آرزو كنيم كه بتوانيم وصيت او را اجرا و همان طور كه مى خواست در بيت

المقدس به خاك سپرده شود و شريعتى نيز همان طور كه وصيت كرده بود در ايران و در حسينيه ارشاد به خاك سپرده
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شود.

• روش صحيح ارزيابى عملكرد يك شخصيت

حبيب هللا پيمان دبيركل دومين سخنران مراسم بود كه با حضور در جايگاه سخنرانى از عرفات به عنوان نماد اميدها،

آرزوها و آرمان هاى ملت فلسطين و سمبل استقالل، استقامت و پايدارى ياد كرد. آنگاه او ياسر عرفات را از «آن دسته

شخصيت هايى دانست كه به دليل تاثير وجودى شان از محدوده يك ملت و سرزمين فراتر مى روند» و در تحليل روند

مبارزاتى اين شخصيت گفت: ارزيابى يا ارزشگذارى روى شخصيت يا يك جنبش سياسى _ اجتماعى با جمع و تفريق تك

تك موارد پيروزى ها، شكست ها يا خطاها انجام نمى گيرد، بلكه روش صحيح براى قضاوت اين است كه كليت زندگى

يك فرد و حيات يك نهضت اجتماعى را در طول تاريخ و مسيرى كه طى كرده در نظر بگيريم؛ آنگاه خواهيم توانست تك تك

موارد را در پرتو آن كليت مورد قضاوت قرار دهيم. پيمان نتوانست تاسف خود را از كسانى پنهان كند، كه در داورى نسبت

به شخصيت افراد يا نهضت ها، راه جزء نگرى را برمى گزيند، لذا گفت: برخى موارد شكست را بزرگ كرده و آن را به كل

يك حركت تعميم مى دهند و برخى نيز ممكن است موارد مثبت را مبنا قرار دهند. در حالى كه زندگى يك نهضت يا يك

فرد، هرگز در مسيرى مستقيم پيش نمى رود، پيچ و خم ها فراز و نشيب ها و لغزش هاى فراوانى دارد و آنچه كه نهايتاً

بايد داورى را شكل دهد، مسير او به سوى هدف است و اين كه چه اندازه توانسته به رغم پيروزى ها شكست و لغزش

ها به اهدافش نزديك شود. تاريخ اينگونه درباره شخصيت ها داورى مى كند و شخصيت ها و نهضت هاى ماندگار، آنهايى

هستند كه توانسته اند حيات يك ملت يا انسانيت را تقويت كنند و تداوم بخشند. او سپس اينگونه نتيجه گرفت: «در اين

صورت درباره ابوعمار، بايد حوزه تاثير و ميزان كمكى كه به ارتقا و احياى ملت فلسطين كرد را ارزيابى كنيم، ببينيم او

توانست چه كارى براى ملتى كه حق حكومت بر خويش و خانه و كاشانه شان را طى يك همدستى ميان دو پديده شوم

معاصر دنياى كنونى، امپرياليسم و صهيونيسم را از دست داده، انجام دهد؟

• آرمانگرايى واقع بين

پس از آن، مهدى امينى زاده از اعضاى شوراى مركزى اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانشجويان دانشگاه هاى سراسر
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كشور (دفتر تحكيم وحدت) بيانيه اين تشكل را قرائت كرد. اين درحالى بود كه فراكسيون نمايندگان كرد مجلس ششم

نيز بيانيه اى منتشر كردند. دفتر تحكيم وحدت در بيانيه خود آرمانگرايى واقع بينانه را از مهمترين خصايص عرفات دانسته

و افزوده بود: «چه اين امر را ويژگى انديشه شده اى در او بدانيم و چه آن را معلول شرايط جهانى، به هر حال او در عين

آرمانگرايى به واقعيات پيرامونش نيز توجه داشت. او نه دچار آرمانگرايى رمانتيكى شد كه آدمى را وامى دارد تا فراتر از

توان و ظرفيت خويش عمل نمايد و به عرصه تحليل ها و عملكردهاى ذهنى و غيرعقالنى بيفتد و البته در برخورد با ديوار

سترگ واقعيت يا وجودى تلف شده شود و يا به آرمانش خيانت نمايد و نه اسير دست و پا بسته واقعيت موجود شد كه

او را از آرمانش بازدارد و به ورطه ابتذال كاسبكارى و نان به نرخ روز خورى بيندازد.»

• ذهنيت ها مبناى موضع گيرى ها

على حكمت نويسنده و عضو انجمن دفاع از آزادى مطبوعات كه سابقه ارتباط با الفتح را در دوران پيش از انقالب در

كارنامه سياسى خود ثبت كرده است سخنران ديگرى بود كه از ديد خود ضمن بررسى شخصيت و جايگاه ياسر عرفات،

به برداشت هايى كه درست و يا نادرست از مسئله فلسطين و جنبش انقالبى فلسطين مى شود پرداخت. او ياسر

عرفات را اين گونه براى حاضران بازگو كرد: «او در خيلى از زمينه ها غيرقابل پيش بينى بود. او پنجاه سال پرچم يك جهاد

خستگى ناپذير را عليه امپرياليسم و صهيونيسم و ارتجاع به دوش كشيد.»حكمت با گاليه از اينكه شناخت و درك

درستى از مسئله فلسطين وجود ندارد گفت: «مبناى اين موضع گيرى ها ذهنيت هايى است كه ترسيم شده است.»او

ضمن طرح چگونگى شكل گيرى جنبش الفتح نكته اى را متذكر شد و گفت: «هر جا وضعيت اميدواركننده اى را براى

انقالب فلسطين مى بينيد، بعد از آن ارتجاع عرب با همدستى امپرياليسم يك ضربه بزرگى را عليه انقالب فلسطين

تدارك مى بينند«.

• تشييع نمادين جنازه عرفات

لطف هللا ميثمى سخنرانى بود كه با اقدام ابتكارى خود، حال و هوايى عاطفى بر جلسه حاكم كرد. او پس از آنكه خاطره

اى را از چگونگى مجروح شدنش در مبارزه با رژيم پهلوى بيان كرد، از حاضران خواست تا به پاخاسته و به صورت

213



ياد مبارز محروم از وطن

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/arafat3.htm[6/25/2011 6:00:02 PM]

سمبليك ضمن قرائت «سرود شهداى فلسطين» جنازه عرفات را تشييع نمادين كنند. اما خاطره اى كه ميثمى بيان كرد:

«در رژيم گذشته پذيرش شهادت براى مردم ايران با ديدن مجاهدت هاى مردم فلسطين آسان مى شد. وقتى شب ۲۸

مرداد سال ۱۳۵۳ بمب در دستم منفجر شد و سيانور خوردم و به مرگ نزديك شدم سرود شهداى فلسطين را خواندم.

چرا كه در آن لحظه تنها سرودى كه مى توانست به من آرامش دهد، همين سرود بود.»

ميثمى با اشاره به اين جمله ياسر عرفات كه «فدايى ضدنابودى است» گفت: «از آنجايى كه عرفات مهندس كشاورزى

بود نهالى را كاشت كه به درخت سايه گسترى تبديل شد و طى ۴۰ سال مبارزه مستمر با نگاه به فلسطين متوجه مى

شويم كه از قول خود اسرائيلى ها بزرگترين درد اسرائيل اين است كه ۲/۱ ميليون نفر از شهروندان اسرائيل خط انتفاضه

را قبول دارند و خود انتفاضه يك خطر بزرگى است براى نوع زندگى اسرائيلى كه اين از نظر مردم اسرائيل يعنى

سرنگونى.»

• تشكر از ايرانيان

صالح زواوى سفير فلسطين در تهران نيز كه در اين مراسم حاضر بود در سخنانى گفت: ابوعمار با مشكالت زيادى روبه رو

بود، اما يك بار هم كارى برخالف خواست فلسطين نكرد و با بقيه گروه هاى فلسطينى رابطه دوستانه عميقى داشت.

او كه سعى مى كرد به فارسى صحبت كند به نقش دو رهبر انقالب فلسطين يعنى «ابوعمار و ابوجهاد» اشاره كرد و

ياسر عرفات را دوست واقعى مردم ايران ناميد. لذا از همه ايرانيانى كه ياد عرفات را زنده نگه مى دارند تشكر كرد.

• عرفات و استفاده از فكر جمعى

هادى قابل روحانى و دانش آموخته حوزه علميه آخرين سخنران مراسم روز پنجشنبه بود. او با اشاره به سخنى از امام

على(ع) مبنى بر اينكه «رستگارى در داشتن نيروهاى توانمند براى جنگيدن و حركت به سوى صلح است»، گفت:

«ياسر عرفات هر دوى اينها را با هم داشت«.

قابل يكسونگرى را يك اشكال دانست و گفت: «عاقل كسى است كه با استفاده از عقل جمعى قادر به تشخيص گزينه

مناسب در شرايط و زمان هاى متفاوت باشد. ابوعمار با استفاده از فكر جمعى مردم و با اتكا به ملت خود تصميمات

214



ياد مبارز محروم از وطن

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/arafat3.htm[6/25/2011 6:00:02 PM]

خوب و معقولى در طول زندگى و مبارزات خود گرفت.»
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دعوت بيش از چهارصد نفر از روشنفکران و شخصيت های

سياسی – فرهنگی – دانشگاهی و مطبوعاتی

 جهت شرکت در مراسم بزرگداشت ياسر عرفات

درگذشت مبارز خستگی ناپذير، رئيس دولت و رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين "ياسر عرفات" (ابوعمار) که تمام عمر

خود را وقف احقاق حقوق غصب شده ملت فلسطين نمود، به همه آزاديخواهان جهان به خصوص ملت فداکار وشجاع

فلسطين تسليت می گوييم.

جهت بزرگداشت ياد و خاطره اين مبارز بزرگ راه آزادی و همدردی با ملت قهرمان و سربلند فلسطين روز پنجشنبه 28

آبان ماه 1383 ساعت 2:30 بعدازظهر در حسينيه ارشاد گرد  هم می آييم.

هاشم آقاجری – زهره آقاجری _ ساسان آقايی _ مسعود آقايی – اسماعيل آزادی – محمد آزادی – مرضيه آذرافزا –

حميد آصفی – ناصر آملی مقدم – ابراهيم آزاديخواه – احمد آقا محمد – عباس ابوذری – حميد احراری – نعمت احمدی

– بهمن احمدی امويی – حسن اربابی – کريم ارغنده پور – عباس استادان – يدهللا اسالمی – حميد امين اسماعيلی –

محسن اشرفی – مرتضی اشرفی – مرتضی اشفاق – علی افصحی – سعيد افصحی – جالل اقتداری – محمدعلی

اکبری – اعظم اکبرزاده – عليرضا اکبرزادگان –محمد جواد اکبرين – علی اکرمی – محمود امير احمدی – حسين انصاری

راد – محمدعلی ابطحی – اسدهللا امينی – بهمن اوصياء – محمدعلی ايازی – حسن ايزدی – مصطفی ايزدی – کاظم

اکبری – حسن افتخار اردبيلی – سونا اميدی – کمال الدين بازرگانی – حسين باستانی – عمادالدين باقی – پروين

بختيارنژاد – مجتبی بديعی – اکبر بديع زادگان – رحمت هللا برهانی – ابوالضل بازرگان – عبدالعلی بازرگان – فرشته

بازرگان – محمدنويد بازرگان - محمد بسته نگار– محمد بلوری – محمد حسين بنی اسدی – ژيال بنی يعقوب - محمد

بهزادی – حميد بهشتی - محمد بهفروزی –  صفا بيطرف – محمد تقی بيات – حسين پايا – علی پايا – مسعود پدرام –
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آرش پهلوان نصير – وحيد پوراستاد – عباس پوراظهری – محسن علی پورثانی – سعيد پورعزيزی – رضا پويان – محمود

پيش بين – صفر پيش بين – پرويز پيران – حبيب هللا پيمان – مجيد پيمان – سيدمصطفی تاج زاده – عبدالرضا تاجيک –

فتح اله تاجيک – مصطفی تنها – رضا تهرانی – محمد تهموری – سارا توسلی – عبدهللا توسلی – غالمعباس توسلی –

محمد توسلی – محمدرضا توسلی – ناهيد توسلی – خالد توکلی – محمد توکل – مجيد تواليی – حسن ثنانی – مجيد

جابری – افشين جعفرزاده – حميد رضا جاللی پور – ايرج جمشيدی – فريده جمشيدی – سيد حميد جالل الدين –سيد

محمد مهدی جعفری – علی محمد جهانگيری – عزت هللا جعفری – رضا حاجی – بهمن حافظی – فاطمه حقيقت جو –

سعيد حجاريان – طه حجازی – حسين حريری – سيد حسن حينی – بهزاد حق پناه – علی حکمت – مسعود حکمت - 

ابوالفضل حکيمی – عبدالکريم حکيمی – مجيد حکيمی – محمدرضا حمسی – محمد حسين دوست – امير ارسالن –

حجت انصاری – قاسم حسن پور – ولی حق شناس – حميد حديثی – سعيد حجازی –  جعفر خائف – علی خدابخش –

ابراهيم خدادادی – امير خرم – محمد خيليل نيا – جالل خوش چهره – اسماعيل خوش محمدی – هوشنگ خيرانديش –

ابراهيم خوش سيرت سليمی – حسن خورشيد فر – اکبر خرازی – رسول دادمهر – بهمن دارالشفايی – محمد مهدی

دانيان – مصطفی درايتی – محمود دردکشان – سعيد درودی – محمود حسن دروديان -  پروين دخت دفتری – محمود دل

آسايی – عباس دهقان نژاد – مصيب دوانی – خشايار ديهيمی – فريبا داودی مهاجر – محمدعلی دادخواه – حسينعلی

ذوالفقاری – مسعود ذهبيون – محمدصادق ربانی – مهدی رحمانيان – محمد جواد رجاييان – عليرضا رجايی – احد

رضايی – اصغر رضايی – بيوک رضايی – عبدالعلی رضايی – محمد رضايی – کاظم رضايی – امير رضايی - بهمن

رضاخانی – فرزانه روستايی – سعيد رضوی فقيه – مهدی رعيتی – شهرام رفيع زاده – حسين رفيعی – مهدی رهنما -

محمد جواد روح – رضا رئيس طوسی – فياض زاهد – جمال زره ساز – مريم زمان – حسين زمان – محمد ابراهيم زمانی

– پرويز زندی نيا – احمد زيدآبادی – محمدرضا زهدی – رقيه زارع پور حيدری – عليرضا ساريخانی – احمد ساعی –

نسرين ستوده – داريوش سجادی - عزت هللا سحابی – فريدون سحابی – منصور سحابی – هاله سحابی – عيسی

سحرخيز – محمد سرجمی – عبدالکريم سروش – محمدرضا سرداری – سعيده سعيدی – فريدون سعيدی – جعفر
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سعيديان فر – ابراهيم سلطانی – عبدالفتاح سلطانی – هادی سمتی – سيدرضا سيدزاده – سيدمحمد سيف زاده –

وحيد سينايی – پرستو سرمدی – جواد سعيدی – محمود شاددل – ابراهيم شاکری – تقی شامخی – علی شاملو –

محمد شانه چی - حسين شاه حسينی – صمد شجاعی – مسعود شجاعی - سعيد شريعتی - محمد شريف – کاظم

شکری – هللا وردی شمبوری – ماشاءهللا شمس الواعظين – احمد شهامت دار – موسی شيخ زادگان – پوران شريعت

رضوی – سوسن شريعتی – سارا شريعتی – فيروزه صابر – محمود صارمی – علی صالح آبادی – هاشم صباغيان –

احمد صدر حاج سيدجوادی – رضا صدر – مهدی صراف – محمد صفا پيشه – عباس صفايی فر – فضل هللا صلواتی –

سيدسالن صفوی – مهدی صفوی - کيوان صميمی – علی اشرف ضرغامی – فريدون ضرغامی – سيدشهاب الدين

طباطبايی - اعظم طالقانی – طاهره طالقانی – حسام طالقانی – نرگس طالقانی – اکبر طاهری – رئوف طاهری –

فرهاد طاهری – محمد طاهری – يوسف طاهری – سيدجعفر عباس زادگان – فاخر عبادی – حسن عرب زاده – فيض هللا

عرب سرخی – حسين عزت زاده – سعيد پور عزيزی – روئين عطوفت – عليرضا علوی تبار – محمد عطريانفر – محمدباقر

علوی – علی عليزاده نائينی – محمد عليزاده طباطبايی – محمد جعفر عمادی – محمود عمرانی – محمد عمرانی –

فريدون عموزاده خليلی – بهرام عظيمی – حسن عليپور - هما عابدی – علی اصغر غروی – عليرضا غروی – ماجد غروی

– مسيح غروی – سعيد غفار زاده – مسعود غفاری – علی غفرانی - مهدی غنی – محمدتقی فاضل ميبدی – نادر

فتوره چی – مقصود فراستخواه – مجيد فراهانی – غفار فرزدی – حسن فريد اعلم – مرتضی فالح – احمد قابل – هادی

قابل – حميد قاسمی فيض آبادی – ابوالفضل قديانی – خسرو قشقايی – ماهرو قشقايی – رحمانقلی قلی زاده –

عبدالمجيد قندی زاده – نظام الدين قهاری – مصطفی قهرمانی – حجـاہلل قياسی – عباس قائم الصباحی – عزيز قاسم

زاده – عبدالحسين قمی زاده – رحمان کارگشا – مرتی کاظميان - محسن کديور – منوچهر کديور – خسرو کردپور –

مسعود کردپور – علی کرمی – فاطمه کمالی احمدسرايی – ناصر کميليان – فرح کميجانی – پروين کهزادی – يعقوب

کوثری – الهه کواليی – محمود کيانوش راد – رضا کاظمی – مصطفی کتيرايی – اسدهللا کارشناس – جعفر گالبی –

بيژن گل افراد – فاطمه گوارايی – اکبرگنجی – مسعود لدنی – حسين لقمانيان – سعيد ليالز – حسين مجاهد – علی
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مومنی – محمود مومنی – هادی موتمنی – محمد تقی متقی – زهرا مجردی – محسن محققی – فخرالسادات

محتشمی پور – فريده ماشينی – احمد محمدی اردهالی – محمد محمدی اردهالی – داود محمدی – نرگس محمدی –

سيدعلی محمودی – سعيد مدنی – علی مدنی – ماشاءهللا مديحی – فريد مدرسی – فاطمه مهديانی – سيداصغر

موسوی – احمد معصومی – لطف هللا ميثمی – محمد حسين مانيان – محمد محمدی گرگانی – مهديه محمدی –

فاطمه موسوی – مرضيه مرتاضی لنگرودی – رجبعلی مزروعی – مصطفی مسکين – رضا مسموعی – ضياء مصباح –

ليال مصطفوی – مصطفی مصطفوی – عباس مصلحی – محمد جواد مظفر – علی اکبر معين فر – علی اصغر معين فر –

بدالسادات مفيدی – مرتضی مقدم – پويان محسنی تم نيا – فهيمه ملتی – محمد ملکی – هرمز مميزی – اکبر

منتجبی – احمد منتظری – سعيد منتظری – خسرو منصوريان – کيوان مهرگان – فضل هللا مصطفوی – فريد مرجايی –

حسين مدنی – سيدرضا موسوی سعادتلو – يوسف مواليی – روزبه ميرابراهيمی – امير ميرخانی – وحيد ميرزاه – هللا

کرم ميرزايی – مهدی مداح – فاضل ميبدی – ناصر ميبدی – ناصر ميناچی – فرشته ناصر گيوه چی – حسن نراقی –

محمود نعيم پور – محمود نکوروح – اميرنکوفر – محمدتقی نکوفر – سيدحميد نوحی – سيد مجيد نوحی – حسين

نورانی نژاد – فخرالسادات نوربخش – منوچهر نوربخش – حشمت هللا نيکخواه – ناصر هاديان – هادی هادی زاده يزدی –

عليرضا هندی – احسان هوشمند – مسعود هوشمند رضوی – حسن وفايی – حسين وفايی – اکبر والی – حميد وحيد

دستجردی – رسول ورپايی – باقر ولی بيک – جليل ولی بيک – مراد ويسی – رحيم ياوری – علی فريد مرجايی – کاظم

يزدی – ابراهيم يزدی – ناصر يگانلی – حامد يوسفی  - حسن يوسفی اشکوری – رضا يوسفيان.
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براى گرامی داشت ياد عرفات

روشنفكران ايرانى امروز به سفارت فلسطين مى روند

به مناسبت درگذشت ياسر عرفات رهبر فقيد فلسطينيان جمعى از روشنفكران فعاالن سياسى فرهنگى بيانيه اى را

امضا كرده اند و براى يادبود مبارزات ياسر عرفات امروز ساعت ۱۳ بعدازظهر مقابل سفارت فلسطين واقع در ميدان

فلسطين گرد هم خواهند آمد. متن بيانيه را بخوانيد.

اناہلل وانا اليه راجعون 

ياسر عرفات رهبر تاريخى فلسطينى ها پس از يك دوره كوتاه بيمارى مبهم به ديار ابدى شتافت و از خود ميراث بلندى از

مقاومت يك ملت ستمديده در راه ايجاد دولت مستقل فلسطينى برجاى گذاشت.بى ترديد تاريخ از ياسر عرفات به عنوان

شخصيتى ياد خواهد كرد كه به واقع مصداق «ابوعمار» بود. شخصيتى كه تمام عمر خود را وقف مبارزه خستگى ناپذير

در راه تحقق اراده ديرينه ملتى مظلوم اما سربلند، ملتى آواره اما پر عزم و اميد و ملتى پيكارجو اما صلح خواه و

مسالمت جو كرده است.ياسر عرفات در سه مرحله از زندگى پرفراز و نشيب خود يعنى مرحله بناى ساختار تشكيالتى

سازمان آزاديبخش فلسطين به عنوان تنها نماينده قانونى ملت فلسطين و مرحله پيكار مسلحانه عليه اشغالگران

صهيونيست و مرحله پيكار شجاعانه در راه برقرارى صلحى عادالنه پايدارى اسطوره اى يك ملت زنده را در راه احقاق

حقوق از دست رفته و پاسدارى از ارزش هاى واالى انسانى نمايندگى كرد. اين مقاومت و پايدارى، اين شجاعت و

سربلندى و اين مظلوميت توام با عزت و اراده آهنين براى همه ملت هاى آزاديخواه جهان عبرت آموز، ستودنى و پرافتخار

است.ياسر عرفات اينك كوله بار نيم قرن تجربه مبارزه خستگى ناپذير را به نسل فلسطين واگذار كرده تا راه باقى مانده

را با توكل بر خداى يگانه و عزمى راسخ بپيمايد و آرزوى رهبر فقيد خود را براى برافراشتن پرچم دولت مستقل

فلسطينى بر فراز گلدسته هاى مساجد و ناقوس هاى كليساى قدس تحقق دهد و اين وعده الهى است كه بى هيچ
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ترديدى تحقق خواهد يافت.جامعه ايران، روشنفكران، نخبگان فرهنگى و سياسى، نويسندگان، روزنامه نگاران و اساتيد

دانشگاه ها درگذشت اين رهبر اسطوره اى را به همه ملت هاى آزاديخواه جهان به ويژه ملت سرفراز فلسطين تسليت

مى گويند و به منظور ابراز همدردى با اين ملت شجاع و سربلند روز دوشنبه از ساعت ۱۳ در مقر سفارت فلسطين در

تهران گرد هم مى آيند تا نسبت به اين رهبر فقيد اداى احترام كرده و مراتب همدردى خود را به ملت قهرمان، سفير و

كاركنان سفارت فلسطين ابراز دارند.

زهره آقاجرى، هاشم آقاجرى، ساسان آقايى، مسعود آقايى، اسماعيل آزادى، محمد آزادى، مرضيه آذرافزا، حميد

آصفى، ناصر آملى مقدم،  عباس ابوذرى، حميد  احرارى، نعمت احمدى، بهمن احمدى امويى، حسن اربابى، كريم

ارغنده پور، عباس استادان، يدهللا اسالمى، حميد امين اسماعيلى، محسن اشرفى، مرتضى اشرفى، مرتضى اشفاق،

على افصحى، سعيد افصحى، جالل اقتدارى، محمد على اكبرى، اعظم اكبر زاده، عليرضا اكبر زادگان، محمد جواد

اكبرين، على اكرمى، محمود امير احمدى، اسد هللا امينى، بهمن اوصيا، محمدعلى ايازى، حسن ايزدى، مصطفى

ايزدى، كمال الدين بازرگانى، حسين باستانى، عمادالدين باقى، پروين بختيار نژاد، مجتبى بديعى،  اكبر بديع زادگان،

رحمت هللا برهانى، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلى بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نويد بازرگان، محمد بسته نگار، محمد

بلورى، محمدحسين بنى اسدى، ژيال بنى يعقوب، محمد بهزادى، حميد بهشتى، محمد بهفروزى، صفا بيطرف،

محمدتقى بيات، حسين پايا، على پايا، مسعود پدرام، آرش پهلوان نصير، وحيد پوراستاد، عباس پوراظهرى، محسن على

پورثانى، سعيد پور عزيزى، رضا پويان، محمود پيش بين، صفر پيش بين، پرويز پيران، حبيب هللا پيمان، مجيد پيمان،

سيدمصطفى تاج زاده، عبدالرضا تاجيك، فتح هللا تاجيك، مصطفى تنها، رضا تهرانى، محمد تهورى، سارا توسلى، عبدهللا

توسلى، غالمعباس توسلى، محمد توسلى، محمدرضا توسلى، خالد توكل، محمد توكل، مجيد توالئى، مجيد جابرى،

افشين جعفرزاده، حميدرضا جالئى پور، ايرج جمشيدى، فريده جمشيدى، سيدحميد جمال الدينى، على محمد

جهانگيرى، رضا حاجى، بهمن حافظى، فاطمه حقيقت جو، سعيد حجاريان ، طه حجازى، حسين حريرى، سيدحسن

حسينى، بهزاد حق پناه، على حكمت ، ابوالفضل حكيمى،   عبدالكريم حكيمى، مجيد حكيمى، محمد رضا حمسى،
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 جعفر خائف، على خدابخش، ابراهيم خدادادى، امير خرم، حشمت هللا خضوعى، محمد خليل نيا، جالل خوش چهره،

اسماعيل خوش محمدى، هوشنگ خيرانديش، سيدمحمدعلى دادخواه، رسول دادمهر، بهمن داراالشفايى، محمدمهدى

دانشيان، مصطفى درايتى، محمود درد كشان، سعيد درودى، محمد حسين دروديان، پروين دخت دفترى، محمود

دل آسايى، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانى، خشايار ديهيمى، فريبا داودى مهاجر، حسين ذوالفقارى، مسعود ذهبيون،

محمد صادق ربانى، مهدى رحمانيان، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايى، سعيد رشتيان، احد رضائى، اصغر رضائى،

بيوك رضائى، عبدالعلى رضائى، محمد رضائى، بهمن رضا خانى، سعيد رضوى فقيه، مهدى رعيتى، شهرام رفيع زاده،

حسين رفيعى، مهدى رهنما، محمدجواد روح، فرزانه روستايى، رضا رئيس طوسى، فياض زاهد، حسن زرافشان، جمال

زره ساز، مريم زمان، حسين زمان، محمد ابراهيم زمانى، پرويز زندى نيا، احمد زيدآبادى، محمد رضا زهدى، عليرضا

ساريخانى، احمد ساعى، نسرين ستوده، داريوش سجادى، عزت هللا سحابى، فريدون سحابى، منصور سحابى، هاله

سحابى، عيسى سحر خيز، محمد سرچمى، عبدالكريم  سروش، محمدرضا سردارى، سعيده سعيدى، فريدون

سعيدى، جعفر سعيديان  فر، ابراهيم سلطانى،   عبدالفتاح سلطانى، هادى سمتى، سيد رضا سيد زاده، سيد محمد

سيف زاده، وحيد سينائى، بصير محمود شاددل، ابراهيم شاكرى، تقى شامخى، على شاملو، محمد شانه چى،

حسين شاه حسينى، صمد شجاعى، مسعود شجاعى، سعيد شريعتى، محمد شريف، كاظم شكرى، هللا وردى

شمبورى، ماشاءهللا شمس الواعظين، احمد شهامت دار، فيروزه صابر، محمود صارمى، على صالح آبادى، هاشم

صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادى، رضا صدر، مهدى صراف، محمد صفا پيشه، عباس صفائى فر، فضل هللا صلواتى،

رضا صميمى، كيوان صميمى، على اشرف ضرغامى ، فريدون ضرغامى،سيد شهاب الدين طباطبايى، اعظم طالقانى،

حسام طالقانى، طاهره طالقانى، نرگس طالقانى، اكبر طاهرى، رئوف طاهرى، فرهاد طاهرى، محمد طاهرى،

سيد جعفر عباس زادگان، فاخر عبادى، حسن عرب زاده، فيض هللا عرب سرخى، حسين عزت زاده، سعيد  پورعزيزى،

روئين عطوفت، شهين علوى، عليرضا علوى تبار، محمد عطريانفر، محمدباقر علوى، على عليزاده نائينى، محمود

عليزاده طباطبائى، محمد جعفر عمادى، محمود عمرانى، فريدون عموزاده خليلى، على اصغر غروى، على رضا غروى،
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ماجد غروى، مسيح غروى، سعيد غفارزاده، مسعود غفارى، على غفرانى، مهدى غنى، محمدتقى فاضل ميبدى، نادر

فتوره چى، مقصود فراستخواه، مجيد فراهانى، غفار فرزدى، حسن فريد اعلم، مرتضى فالح، احمد قابل، هادى قابل،

حميد قاسمى فيض آبادى، ابوالفضل  قديانى، خسرو قشقايى، ماهرو قشقايى، رحمانقلى قلى زاده، عبدالمجيد

قندى زاده، نظام الدين قهارى، مصطفى قهرمانى، حجت هللا قياسى، رحمان كارگشا، مرتضى كاظميان، محسن كديور،

منوچهر كديور، خسرو كردپور، مسعود كردپور، على كرمى، فاطمه كمالى احمدسرايى، ناصر كميليان، فرج كميجانى،

پروين كهزادى، يعقوب كوثرى، الهه كوالئى، محمد كيانوش راد، جعفر گالبى، بيژن گل افزا، فاطمه گوارايى، اكبر گنجى،

مسعود لدنى، حسين لقمانيان، سعيد ليالز، حسين مجاهد، على مومنى، محمود مومنى، محمد تقى متقى، زهرا

مجردى، محسن محققى، فخرالسادات محتشمى پور، فريده ماشينى، احمد محمدى اردهالى، محمد

محمدى اردهالى، داود محمدى، نرگس محمدى، سيد على محمودى، سعيد مدنى، على مدنى، ماشاءهللا مديحى،

فريد مدرسى، مرضيه مرتاضى لنگرودى، رجبعلى مزروعى، مصطفى مسكين، رضا مسموعى، ضياء مصباح، ليال

مصطفوى، مصطفى مصطفوى، عباس مصلحى، محمد جواد مظفر، على اكبر معين فر، اصغر معين فر، بدرالسادات

مفيدى، مرتضى مقدم،پويان محسنينيا، فهيمه ملتى، محمد ملكى، هرمز مميزى، اكبر منتجبى، احمد منتظرى، سعيد

منتظرى، خسرو منصوريان، كيوان مهرگان، سيدرضا موسوى سعادتلو، يوسف مواليى، روزبه ميرابراهيمى، امير

ميرخانى، وحيد ميرزاده، هللا كرم ميرزايى، فرشته ناصرگيوه چى، حسن نراقى، محمود نعيم پور، محمود نكوروح، امير

نكوفر، محمد تقى نكوفر، سيد حميد نوحى، سيد مجيد نوحى، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، ناصر هاديان،

هادى هادى زاده يزدى، عليرضا هندى، احسان هوشمند، مسعود هوشمند رضوى، حسن وفايى، حسين وفايى، اكبر

والى، حميد وحيد دستجردى، رسول ورپايى، باقر ولى بيك، جليل ولى بيك، مراد ويسى، رحيم ياورى، على فريد

يحيايى، كاظم يزدى، ابراهيم يزدى، ناصر يگانلى، حامد يوسفى،حسن يوسفى اشكورى، رضا يوسفيان.
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همدردی با ملت فلسطين

) اعضای نهضت آزادی ايران در پی انتشار بيانيه ای همراه با جمعی از روشنفكران و ظهر امروز( دوشنبه ۱۳۸۳/۹/۲٥

فعاالن سياسی و فرهنگی كشور برای ابراز همدردی با ملت فلسطين در سوگ ياسر عرفات رئيس فقيد دولت

خودگردان فلسطين در محل سفارت اين كشور حضور يافتند .

در اين مراسم كه از ساعت ۱۳ آغاز شد دبيركل وجمعی از اعضا، اعضای شورای مركزی و دفتر سياسی نهضت حضور

داشتند. هيئت نهضت آزادی ايران پس از حضور در سفارت مورد استقبال سفير و ديپلماتهای اين سفارتخانه قرار گرفتند

و سپس با حضور در سالنی كه دفتر يادبود ياسر عرفات در ان قرار داده شده بود نسبت به ابوعمار مجاهد فقيد فلسطين

ابراز احترام نمودند و آنگاه دكتر يزدی به نمايندگی از نهضت آزادی ايران پيامی در دفتر يادبود نگاشتند كه وی و ساير

اعضای نهضت نيز با امضای اين پيام مراتب همدردی خود با ملت فلسطين را ابراز نمودند.

همچنينی بيانيه ای كه از سوی نهضت آزادی ايران بمناسبت درگذشت رهبر فلسطينيان با عنوان "همراه فلسطينيان در

سوگ ياسر عرفات" منتشر شده بود به سفير كشور فلسطين تحويل شد.
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گزارش سخنرانی آقای مهدی چهل تنی روز تاسوعا

و آقای دكتر محسن كديور روز عاشورا
 

در ابتدا چهل تنی به سخنرانی پيرامون پارسايی

. او در قسمتی از سخنانش دروازه ی ورود به پاكی و بی آاليشی را تقوا ذكر كرد. آقای چل تنی در پرداخت

ادامه از قول قرآن گفتند: كسی كه باكی ندارد كه اموالش از چه راهی به دست آمده است، خداوند هم

باكی ندارد وی را از كدام دربِ جهنم وارد كند. با تقوايان هميشه مواظب اموال و نوع بدست آمدنشان

هستند. با تقوايان می شنوند صداهايی را كه ديگران نمی شنوند و می بينند چيزهايی را كه ديگران نمی

بينند.

ايشان از مراحل ورود گناه به قلب آدم به صورت قدم به قدم مطالبی را مطرح كرد و اين نكته را كه گناهان  

يك دفعه وارد قلب نمی شوند بلكه با عدم جلوگيری از گناه اول گناه های بعدی پشت آن می آيند به نوعی

با چشم پوشيدن بر گناه اول زمينه ای را خودمان برای گناه دوم می سازيم .

او در ادامه يكی از وجوه تقوا را شجاعت معرفی كرد. شجاعت را در تصميمات مهم امام حسين می توان

پيدا كرد. همچنين امام حسين بر خالف عقايد غلط رايج اصال برای كشته شدن نرفته بود. او اصال نمی

گفت بكشيد مرا، بر عكس می گفت نكشيد مرا. چرا خون مرا حالل می دانيد. چرا كشتن پسر پيامبر را

می دانيد. امام دعوت به كشتن را دعوت به گناه و دعوت به گناه و معصيت را فعل حرام می دانستند. مباح 

وی در ادامه يكی ديگر از وجوه تقوا دوستی ها دانست. چرا كه هر دوستی ای علتی دارد، وقتی علت از
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بين می رود دوستی ها نيز بی معنا می شود و حتی به دشمنی تبديل می شود. بودند كسانی كه قبل

از انقالب با هم در زندان بودند و پس از انقالب بر دوستان خود ظلم كردند. سخنان ايشان با دعاهايی با

مضامين موضوع سخنرانی يعنی تقوا و پارسايی به پايان رسيد.

روز عاشورا پس  از اتمام سخنرانی دكتر ابراهيم يزدی ، مهندس خضری اشعاری در مورد عاشورا و امام

حسين و عزاداری ايشان را ترنم نمود و پس از او دكتر محسن كديور به سخنرانی در مورد زيارت عاشورا

پرداخت .البته در مورد كديور اين نكته قابل ذكر است كه او را اولين روحانی پيشتاز-حداقل حامی جريان –

عرفی كردن دين می شناسند. اما در جلسات حساس و مهمی مثل شب عاشورا در حسينيه ارشاد به

دعوت دفتر تحكيم وحدت و ظهر عاشورا در منزل مهندس هاشم صباغيان به دعوت نهضت آزادی ايران

و برخالف انتظار مخاطبان بيان می كند. مسائلی را كه همه از او انتظار دارند را طوری ديگر 

 کديور در شب عاشورا حضور دين در عرصه ی عمومی را از ديدگاه امام حسين و استناد های موجود

بررسی كرد و به اين نتيجه رسيد كه دين بايد در عرصه عمومی حضور داشته باشد ولی بايد نحوه ی

حضور دين و نوع حضورش در اجتماع بررسی و تحليل شود. يا در ظهر عاشورا به بررسی تحليل و

مستندات زيارت نامه عاشورا پرداخت : در ابتدا ياد و خاطره ی زندانيان سياسی در بند را همچون هدی

صابر و تقی رحمانی و رضا عليجانی و اكبرگنجی و … همچنين يادی كرد از زنده يادان بازرگان و سحابی و

طالقانی .

موضوع صحبت را زيارت عاشورا عنوان كرد و گفت مخصوصا اين جلسه را انتخاب كرده ام برای عنوان كردن  

اين مسئله كه می دانم چنين مجلسی  ظرفيت اين بحث های علمی و استنادی را داريد .
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در ابتدا اين اصل را مطرح كرد كه هر حقيقتی اگر توده و همه گير شد از عمقش كاسته می شود و به

سطحش اضافه می شود. تهييج احساسات عمومی باعث كم شدن عمق مطلب می شود. فراگير شدن

واقعه ی عاشورا در ايران و پرداختن مردم به آن واقعه نوعی است كه گويی اين جريانات تازه اتفاق افتاده

است. اما سطح كار با غلو آميزبودن اشعار و سروده ها همراه است و اين از عمق اين واقعه كاسته است.

سوال اصلی كه امروز به آن می پردازيم اين است كه آيا اين زيارت نامه معتبر است يا خير؟ سوالی كه

اغلب برای اهل فكر مطرح است اين است كه سنديت تاريخی اين زيارت نامه چيست؟

من نه كامل آن را تصديق می كنم و نه كامل آن را رد می كنم. همچنين نبايد هيچ سنت وی گفت البته 

حسنه ای را زايل كرد. خيلی ها با اين زيارت نامه ارتباط برقرار كرده اند و به قولی خيلی ها با آن حالی پيدا

كرده اند. هر چند كه از سنديت آن باخبر نباشند. مثال علم چرخاندن هيچ پايه ی و ريشه ی دينی ندارد

ولی بايد اين طور ظواهر و عالمت گذاری ها را حفظ كرد. اما در مورد استناد تاريخی اين زيارت نامه بايد ذكر

كرد كه در قرن چهارم و پنجم ابن غولَوِی و شيخ طوسی در دوكتاب خود كه از معتبر ترين كتاب های

شيعی است از اين زيارت نامه صحبت هايی به ميان آورده اند. اين دو كتاب را می توان معتبر ترين كتاب

های موجود در تاريخ شيعه عنوان كرد. اولی كامل الزيارات و دومی   …………در اين كتاب ها يك سری

به يكی از امامان می رسيد. در ميان آن ها سلسله سند ها ذكر شده اند كه پس از گذشتن از چند پشت 

يك نفر هست كه غالب علما و مورخين تاريخ شيعه روی آن نظر منفی دارند و استناد او را قبول ندارند و او

را ادم ضعيف النفسی می خوانند كه بسيار بيش از حد غلو می كرده و ارادت خود ره به ائمه با اين كار

ابراز می كرده است. محمد ابن موسی َهْمداني. ابن وليد استاد شيخ صدوق او را انسانی ضيعيف النفس
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و غالی ذكر می كند كه سند او مورد اعتبار نيست. غاليان شان و مقام ائمه را بيش از اندازه باال می برده

اند كه قول اين غاليان خدا دانستن اين ائمه بوده است. پس از مطرح كردن اين  قضيه از جانب غاليان آن

زمان، ائمه با آن ها برخورد كردند و آن ها هم مقداری عقب نشينی كردند و گفتند خداوند جهان را آفريده و

كار تدبير و مدون كردن قوانين طبيعی و خلقت آن ها را به ائمه سپرده است. البته اين ها حكايت از عشق

ائمه دارد كه نمی دانستند چطور بايد آن ها را ابراز كنند. اما عالمان قمی غاليان را حمله ی شديد می به 

كردند و حتی ان ها را از قم بيرون می انداختند. مثل شيخ صدوق. اما با همه ی جلوگيری ها و مداومت

وارد شيعه شد و طی اين سال ها حتی روايات های عالمان و آگاهان غلوآميز برخورد كردن و غالی بودن 

غلو شده از فيلتر علما گذشتند و به طور رسمی وارد دنيای شيعه شد. به همين خاطر با بعضی از اين

روايات مثل زيارت عاشورا بايد با احتياط برخورد كرد .

كسانی كه می گفتند ائمه خدا هستند يقينا نمی دانستند كه حتی قرآن نيز علم غيب داشتن پيغمبر را

تصديق نمی كندكه نفی هم می كند .البته در فی الجمله علم غيب داشتن ائمه بحثی شايد نباشد ولی

در بالجمله علم غيب داشتن آن ها بحث های فراوانی شده است. دكتر كديور در سندهای اصل زيارت نامه

عاشورا سند هايی را ارائه كرد كه همه از كتاب های معتبر شيعه و موجود بود ولی آن قسمت از زيارت

نامه را كه بسيار لعن و نفرين بر آل زياد و آل اميه و … كرده است را نادرست خواند و هيچ سندی در مورد

آن ارائه نداد.حتی دعای آخر زيارت نامه هم هيچ پشتوانه ی محكمی ندارد. البته باز بايد بگويم كسی كه

آن ها را خوانده و می خواند هيچ گناهی را كه انجام نمی دهد شايد ارتباط عميقی با آن زيارت نامه برقرار

همين مورد يكی از قوانين در فقه شيعه را مورد بررسی قرار داد كه نام تسامح بود. كند. دكتر كديور در 
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ايشان در همين باره ز قول يكی از عالمان گفت كه اگر كسی حديثی از پيغمبر از جايی بشنود كه بگويد

اگر مثال فالن كار را انجام بدهی فالن قدر ثواب به شما می رسد و بعد هم ثابت شد كه آن حديث را پيغمبر

نگفته است و جعل است و غلو است آن فرد به ثوابش می رسد. خداوند به كسانی كه توهم ثواب را دارند

هم ثواب می دهد. حتی ثواب زيارت عاشورا با  اين كه همه ی فسمت هايش مستدلل نيست ، به فرد

می رسد. مومنان بدانند با چه خدای رحمان و رحيمي

 طرف هستند .

اما اين زيارت نامه به شش بخش تقسيم شده است. ايشان اين زيارت نامه را به شش بخش تقسيم

كردند. اول سالم بر امام حسين و ياران و برادر و خانواده اش می باشد: السالم عليك يا ابا عبدهللا و… در

اين قسمت خداوند را خونخواه حسين و خانواده اش می دانند: السالم عليك يا ثارهللا… قسمت دوم اين

می توان آن جايی عنوان كرد كه اين واقعه را بزرگترين و دردناكترين واقعه ی تاريخ اسالم زيارت نامه را 

دانسته است. لقد عظمت الرزيه و جلت و عظمت المصيبه … اما قسمت سوم كه بيشترين انتقادات و

ابهام ها هم به همين قسمت وارد است قسمت لعن و نفرين بر مصيبت آفرنندگان است. دكتر كديور در

اين قسمت به بيان عباراتی از خود امام حسين و حتی خطبه ی حضرت زهرا و حضرت علی پرداخت. با

خواندن اين قسمت اين سوال در ذهن ما مطرح می شود كه آيا اين تف و لعن كردند در شخصيت شيعه

هست يا خير. آيا اين طور لعن كردن در ادب شيعه می باشد يا خير؟ همچنين اين لعن كردن ادب است يا

داشت كه اين افرادی كه در جای جای اين زيارت نامه اعن شده اند برای بی ادبي؟ بايد اين نكته را در نظر 

قسمی از همين مسلمانانی كه حتی در كشور خودمان زندگی می كنند مورد احترام هستند. ما اگر می
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خواهيم اين قسمت را بخوانيم در خلوت خود بخوانيم و در انظار آن را نخوانيم تا مورد شكايت ديگران قرار

نگيرد.

در اين مورد ابوحمزه ثمالی از قول امام سجاد می گويد : هنگامی كه لعنتی از دهان كسی خارج می شود

ابتدا بين دو لب گير می كند و مردد می ماند، اگر فرد لعنت شده استحقاق لعنت و سب را داشت لعنت

شايستگی اين لعنت در او نبود به خوِد فرد لعنت كننده اصابت می كند و بر به او اصابت می كند ولی اگر 

می گردد .حتی حضرت علی هم در خطبه ی 206 نهج البالغه می فرمايند :

دشنام دهنده باشيد، اگر كردارشان را تعريف و حاالت آنان را بازگو می كرديد به   من خوش ندارم كه شما 

راست نزديك تر و عذر پذير تر بود. خوب بود به جای دشنام آنان می گفتيد: خدايا، خون ما و خون آن سخن 

ها را حفظ كن ، بين ما و آنان اصالح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدايت كن تا آن ها كه جاهلند

حق را بشناسند و آنان كه با حق می ستيزند پشيمان شده به حق بازگردند .

داشتن ادب و احترام فردی و دشنام مدادن و نفرين در اين جا می بينيم اما در اين خطبه چگونه مومان را به 

نكردن حتی به دشمن نا به كار نهی می كند. امام علی در سه جای نهج البالغه لعن را به كار برده است

با خدا رقابت كند و خود را در اندازه ی خداوند ببيند و دوم برای كسی كه امر به . اول برای كسی بخواهد 

معروف كند و خودش از آن معروف سر باز بزند. اتا مرون الناس بالبر و تنسون عن االمر …و سوم كسی كه

امر به معروف و نهی از منكر را اناجام ندهد و به نوعی خود را نسبت به ديگران و جامعه و اجتماع خويش

بی مسووليت و بی اختيار ببيند و به قولی خود را به كناری بكشد .

حتی خطبه 217 نهج البالغه مستند ترين موضع و انتقاد علی به خلفای ثالثه می باشد. در حالی كه اصال
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نه گفتار بدی دارد و نه لعن و نفرين. حضرت فاطمه هم در خطبه های معروف خود به خلفای ثالثه صرفا

انتقاد كرده اند ، نه لعنت .  در اين خطبه موضع امام هموراه صبر و شكيبايی بوده است كه درآن ايام پيش

گرفته است. هيچ زمان هم سب و لعن نكرده است. البته با همه اين داليل لعن های داخل اين زيارت نامه

قابل دفاع است چرا كه آن ها می دانستند كه با حق می جنگند و خود حق نيستند. اما در هر حال خواندن

اينم لعن ها در فضای عمومی جامعه كه كليت دارد و همه ی قشر ها با همه ی اعتقادات در آن زندگی

می كنند جايز نيست. اما قسمت ديگر اين زيارت نامه كه دكتر كديور آن را مورد بررسی اجمالی قرار داد

را می توان در آن به وضوح ديد. انی سلم لمن سالمكم و اين قسمت از زيارت بود كه جوهره و روح شيعه 

حرب لمن حاربكم… مقابله به مثل، برابری و شايد معنای آزادی از قصاص. قسمت پنجم دعايی بزرگ است

اين كه اين دعا بايد آرزوی هر مسلمانی باشد و به طور كلی بايد دعا و خواست هر به نزد پروردگار . 

مومنی از هر دينی باشد كه زندگی اش مانند پيمبر خود باشد. اللهم اجعل محيای محيا محمد وآل محمد

و مماتی ممات محمد و آل محمد… اين نوع زندگی و اين مدل مردم آروزی همه ی مومنان است. و قسمت

آخر اين زيارت نامه دعای آخر آن يعنی اللهم لك الحمد حمد الشاكرين و… از خدا شفاعت حسين را در روز

سمبل حقانيت و آزادگی برای ما مسلمانان است . جزا و قيامت خواستن است.  در هر حال حسين 

دكتر محسن كديور در پایان روضه ی مستندی را از كتاب (وقعه التف اثر ابن مخنف ) به نقل از تاريخ طبری

 ذكر كرد كه همگان تحت تاثير قرار گرفتند. در انتهای مراسم نيز نماز جماعت با شكوهی به امامت خود

دكتر كديور اقامه شد     .
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به نام خدا

اطالعيه شماره ٤ گروه تعاون و امداد ملی برای بازسازی بم

گزارش فشرده عملکرد گروه در يك سال گذشته

 

لرزه بم به وقوع پيوست و مردم نيكوکار و سازمانهای نيكوکاری سراسيمه به ياری مردم نجات هنگامی که فاجعه زمين 

يافته از آن شتافتند، ده تن از فعاالن اجتماعی و فرهنگی نيز بر آن شدند که به نمايندگی بخشی از جامعه

روشنفکریدينی کشور زير نام گروه تعاون و امداد ملی برای بازسازی بم دراين حرکت ملی مشارکت کنند . تعداد اعضای

گروه بعدا به ۱۱ نفر افزايش يافت .

نخستين تصميم گروه اين بود که به مواردی که کمتر مورد توجه ياری رسانان دولتی وغير دولتی قرار می گيرد

و به سرمايه هنگفتی نيز نياز ندارد بپردازد. از اينرو، طرح هايی مانند وام دهی به معلمان نجات يافته از فاجعه و عالقه  

آبی و آفت و نيز تقويت مند به ادامه خدمت در بم، کمک به احيای اقتصاد بم از طريق نجات دادن درختان خرما از بی 

نظام بازاريابی و فروش خرما در برنامه گروه قرار گرفت .

ه شماره ۱ به تاريـخ پس از اقدام به گشايش حسابهای ريالی و ارزی در بانک ملی ايران ، گروه طی اطالعيـ

ميهنان و نيکوکاران داخل و خارج کشور دعوت کرد که کمکهایشان را به حسابهايی که اعالم خواهد ۱۲/۱۰/۸۲، از هم 

گيری گروه و برنامه ها و درخواستهای آن به شد واريز کنند. ضمنا در مراسمی که در حسينيه ارشاد برگزار شد، شکل 

اطالع حاضران رسيد و در همان مراسم مبالغ و تعهداتی دريافت گرديد .

های گروه به تفصيل بيان شد و در اطالعيه شماره ۳، ضمن تاکيد بر ضرورت تداوم برنامه در اطالعيه شماره ۲ ، برنامه 

های امدادگر درخواست گرديد که بخشی از مبالغ گردآوری شده را که مصرف اعطای وام به معلمان ، از نهادها و گروه 
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مدت و بلندمدت برسد به اعطای از محل بازپرداخت وامها تامين شود و به مصارف ميان  فوری نداشته و می تواند بعداً 

وام به معلمان اختصاص دهند .

ضمناً در مراسم سالگرد درگذشت زنده ياد طالقانی كه در شهريورماه ۸۳ در حسينيه ارشاد برگزار شد، با بيان گزارش

كوتاهی از عملكرد گروه، درخواست كمك مالی تكرار گرديد.

به شرح زير به روز فاجعه ، گزارش عملکرد گروه و نتايج به دست آمده را  اينک ، با گذشت سالی غم انگيز از زمان ب

اطالع هم ميهنان و نيکوکاران عزيز می رسانيم.

۱- در مورد طرح پرداخت وام به معلمان

نخستين برنامه گروه دادن وام به معلمان نجات يافته از زلزله بم بود. اداره آموزش و پرورش بم که همکاری قابل تقديری

در اين راستا داشته است، ضمن ارايه فهرست معلمان واجد شرايط و دارای اولويت برای دريافت وام (حداقل ۱٥۰۰ نفر)،

تقبل کرد که در برابر امضای سندی توسط هر وام گيرنده اقساط بازپرداخت وام را از حقوق ماهانه او کسر و به مسئول

شود و می تواند برای گروه در بم پرداخت کند. حسن اين طرح آن بوده و هست که مبالغ پرداختی برگشت داده می 

اجرای طرحهای مفيد و الزم ديگر، مانند ساختن مدرسه، درمانگاه و مسکن به کار گرفته شود.

و خوشبختانه اقساط تاكنون به ۲٤۰ آموزگار معرفی شده توسط اداره مذکور، وام پانصد هزار تومانی پرداخت شده 

بازپرداخت وام در ماههای خرداد تا آذرماه ۸۳ به گروه برگشت داده شده است. البته با كمال تاسف، به علت ناكافی

بودن كمكهای دريافتی برای اجرای كامل طرح، اين طرح تنها برای بخش نسبتاً كوچكی از كل معلمان معرفی شده اجرا

گرديده است و ادامه آن مستلزم دريافت كمكهای مالی نيكوكاران می باشد.

۲- در مورد طرح احيای اقتصاد بم

در بررسی ها و پيگيريهای اوليه گروه مشخص شد که وزارت جهاد کشاورزی اقدامات بموقع و موثری در زمينه های

افشانی و سمپاشی درختان خرما انجام داده که قابل تقدير بوده است و از بازسازی قناتها و شبکه های آبياری، گرده 

اين رو، گروه ضرورتی نديد که در اين زمينه ها مستقيماً اقداماتی صورت دهد.
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بندی و فراوری خرمای گروه برای تشکيل شرکت توسعه صنايع خرما (خرماکاران بم)، به منظور ايجاد واحدهای بسته 

مرغوب بم و نيز بازاريابی داخلی و خارجی برای خرما و فراورده های آن و جلوگيری از احجاف به خرماكاران مذاکرات

تعدادی از خرماكاران انجام داده، زمينه های تشکيل و ثبت شرکت را فراهم کرده و سهمش را برای ايجاد متعددی با 

بندی خرما در بم و سرمايه اوليه آن پرداخته است. همچنين، گروه برای بررسی امکانات خريد واحدهای موجود بسته 

شهرهای نزديک به آن و يا احداث واحدهای جديد برای بسته بندی و فراوری خرما مطالعات و مذاکرات گسترده ای انجام

داده که هنوز منجر به نتيجه قطعی نشده است و تالش در اين زمينه ادامه دارد.

۳- همکاری در ساخت مدارس

ر روستاهای بم همکاری غير مالی داشته و بسيار خوشحال ساز در احداث چندين موسسه د گروه با خيران مدرسه 

است که برخی از  اين مدرسه ها آماده بهره برداری شده و ساخت بقيه پيشرفت قابل مالحظه ای داشته است.

٤- در مورد طرح ايجاد سازمان امداد ملی (غير دولتی)

ريزی و فعاليت مستمر در راستای کاهش سازی برای ايجاد يک سازمان امداد ملی به منظور برنامه  گروه در زمينه 

های آينده در سطح کشور، نظارت فنی بر ساخت و ساز ها (فعالً در بم و بعدا در ساير خرابيهای ناشی از زمين لرزه 

رسانی در هنگام بروز حوادث غير خرما در بم و مديريت کمک  فراورده های  های صنعتی  نقاط کشور)، ايجاد خوشه 

تالش داشته است که خوشبختانه، جمعيت امداد مردمی (گام) تاسيس شده و فعاليتهای آن، از جمله مترقبه در آينده 

راه اندازی دفتر نظارت فنی در بم، آغاز گرديده است.

اينک، با توجه به ناقص ماندن طرح اعطای وام به معلمان زحمتکش بم، از هموطنان نيکوکار مصرانه درخواست می شود

اين قشر شريف، کمکهای ماليشان را عاجال به گروه تعاون و امداد که برای به ثمر رسيدن طرح ياد شده و پشتيبانی 

ملی يا اداره آموزش و پرورش بم (با اطالع و راهنمايی گروه) برسانند.
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گروه تعاون و امداد ملی برای بازسازی بم

۰۷/۱۰/۱۳۸۳

 

 

 

حسابهای ريالی و ارزی

در بانک ملی ايران شعبه زبرجد کد ۱۳۰۲

حساب سپرده ريالی شماره ۸۰۰۷۵۱۵

حساب سپرده ارزی شماره ۵۰۰۰۸۴

به نام آقايان صدر حاج سيدجوادی ، سحابی و كديور

 

 

شماره دور نگار برای ارتباط: ۸۸۲۶۰۱۵
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بهترين حالت برای مشاهده با كاوشگر اينترنت نسخه ٥ يا باالتر، وضوح تصوير ۸٦۷ ٭ ۱۰۲٤ و و قلم متوسط است.
كليه ی حقوق محفوظ است.
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حضور دين در عرصه عمومی به معنای دخالت نهاد دين در نهاد حكومت نيست،

در سال های گذشته امكان فعاليت از نيروهای ملی ـ مذهبی سلب شده است

محمد بسته نگار

يك فعال ملي-مذهبی ، گفت: همچنان كه بر هويت ملی و استقالل ايران پايبنديم، معتقديم كه با حذف مذهب از عرصه

عمومی نمی توان به دموكراسی حقيقی دست يافت.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمد بسته نگار كه عصر چهارشنبه در نشست ماهانه اعضای نهضت آزادی ايران تحت عنوان

" ما ايرانی، مسلمان و مصدقی" هستيم ، سخن می گفت ، به تشريح هويت نيروهای ملی-مذهبی پرداخت و گفت:

بعد از جنگ ايران و روسيه سه گرايش در برخورد ايرانيان با فرهنگ و تمدن غرب ايجاد شد.

وی افزود : يك گرايش بر پذيرش بی چون و چرای فرهنگ غرب، تأكيد داشت و گرايشی ديگر در تقابل با گرايش اول بر رد

بی چون و چرای فرهنگ و تمدن غربی صحه می گذاشت .

بسته نگار با تصريح بر اين كه گرايش سوم معقتد بود كه فرهنگ غربی را هم چون ديگر نظامات فرهنگی بايد در چارچوب

فرهنگ خود بومی كنيم ، ادامه داد : مصدق و مدرس سردمدار اين گرايش در دوران پهلوی بودند .

اين فعال ملی ـ مذهبی با بيان اين كه مصدق معتقد بود كه هر ايرانی شرافتمندی بايد بر سه اصل "ايرانيت" ،

"اسالميت" و استقالل كشور تأكيد داشته باشد ، خاطر نشان كرد : پس از شهريور ۲۰ ، اين گرايش توسط بازرگانان و

طالقانی رهبری شد.

وی افزود : مهندس بازرگان در زمان تأسيس نهضت آزادی ايران در توضيح هويت اين تشكل گفت ، ما ايرانی مسلمان و

مصدقی هستيم و اين تفكری بود كه چند سال بعد توانست دكتر شريعتی را به جامعه عرضه كند .
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به گفته بسته نگار در انقالب سال 57 در كنار مرحوم امام كه رهبری سياسی اين انقالب را بر عهده داشت ، نيروهای

ملی مذهبی به عنوان رهبران فكری انقالب فعاليت می كردند .

وی خاطر نشان كرد : اگر چه انقالب نشأت گرفته از تفكر ملي-مذهبی بود ، اما پس از انقالب و با استعفای دولت

موقت تفكر ملي-مذهبی مورد هجمه قرار گرفت ، به طوری كه كتاب های مهندس بازرگان و دكتر شريعتی از كتاب خانه

ها جمع آوری شد و حاميان اين تفكر امكان هيچ گونه فعاليتی را نداشتند.

وی افزود : در آن زمان عده ای معتقد بودند كه كسانی كه اعتقادات محافظه كارانه دارند ، بايد در جناح راست حاكميت و

كسانی كه ديدگاه چپ دارند ، در جناج چپ حاكميت هضم شوند .

اين فعال ملي-مذهبی با تأكيد ويژگی های اين جريان ، گفت : اين تفكر امكان ندارد در تفكرات ديگر حل شود . با وجود

هجمه های سال های 59 و 60 اين تفكر توانست به راه خود ادامه دهد .

بسته نگار اعتقاد به حضور مذهب در عرصه اجتماعی و تأكيد بر هويت ملی و استقالل ايران را از اصول تفكر ملي-

مذهبی دانست و خاطر نشان كرد : در سال های اخير اين تفكر از يك طرف به وسيله كسانی كه به سكوالريزم

معتقدند و حضور مذهب را در عرصه اجتماعی بر نمی تابند و از سوی ديگر به وسيله كسانی كه سخن گفتن از

استقالل را مطابق با شرايط زمانی حاضر نمی دانند ، مورد انتقاد قرار گرفته است .

اين فعال ملي-مذهبی در پاسخ به انتقادهای روشنفكرانی نظير "رامين جهانبگلو" و "جواد طباطبايی" ، در تشريح

ديدگاه روشنفكران دينی گفت: تفكر ملي-مذهبی و روشنفكری دينی معتقد به حضور دين در عرصه اجتماعی است ،

اما اين با دخالت نهاد دين در نهاد قدرت متفاوت است .

بسته نگار با بيان اين كه برای اولين بار در سال 71 مهندس بازرگان مطرح كرد كه دين بايد از حكومت جدا باشد و نهاد

دين نبايد در نهاد قدرت دخالت كند ، خاطر نشان كرد : در سال های اخير اين تفكر توسط روشنفكرانی نظير كديور ،

علوی تبار و حجاريان پيگيری شده است.

وی افزود : امروز بسياری از روشنفكران الئيك منصف در داخل كشور و همين طور روشنفكران غربی معتقدند كه دين را
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نمی توان از عرصه عمومی حذف كرد.

اين فعال ملي-مذهبی در پايان با اشاره به كتاب موج سوم هانتيگتون بيان كرد : اين متفكر غربی در اين كتاب مذهب را

يكی از عوامل موثر در حركت كشورها به سمت دموكراسی دانسته است.
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بيانيه گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
تهران- خبرگزاری كار ايران

گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا انجمن های علوم اجتماعی و انسانی ايران به مناسبت نكوداشت دكتر توسلی

بيانيه ای به همايش نكوداشت دكتر غالمعباس توسلی ارسال كرد, به گزارش ايلنا متن اين يام به اين شرح است:

رنج و بی تابي، عتاب و سرخوردگی و بودن و ماندن تنها يك دارو دارد و آن دانايی است.

می گويند ندانستن"رنج" است و اما"رنج" دانستن خود چيز غريبی است. اما آيا دانايان با نادانان برابرند؟

آنان كه دنبال راحتی و سرخوشي، آرامش و آسايش، غنودن وتنيدن نمی روند و رنج نادانی را با زحمت و خون دل با به غم دانايی بدل می سازند،

بار امانت انسانيت را به منزل می رسانند؛ هر چند عمر را به رنجی عميق بگذرانند و تن را به دردی عظيم بسپارند.

حاصل اين همه مرارت، اين همه درد و تعب چه می تواند باشد جز رضايت خالق و كاميابی مخلوق و اين واالترين وارزنده ترين هديه الهی برای

بندگان دانای اوست.

با اين حال، شور و نشاط و شادابی و سرمستی همراه با زندگی آن دانايانی است كه"دانايي" می بخشند و نادانی را می زدانيد. لذت معلمی

چيزی است كه تا كسی آن رانچشد، به درك آن قادر نخواهد شد. و استاد دكتر توسلی كسی است كه اين لذت را سال ها همراه داشته است.

برای ما كه عمری دراز شاگردی او را كرده ايم دانايی را جايگزين نادانی كرده ايم ، هيچ چيز افتخار آميزتر از آن نيست كه علم را به همراه او آموخته

ايم و افزون بر آن، با حمايت، همراهی و هدايت های او گروهی را در دانشگاه الزهرا (ع) پايه گزاری كرده ايم كه دانايی ببخشد و جهل را بزداند و او

در اينجا نيز چنين كرد.

چون علی (ع) خود را بنده يك حرف می شمارد، ما قاصر از بيان سپاس عميق خود از استادی هستيم كه بيش از شاگردی با او هم زيستی كرده

ايم. او را پدر خود می دانيم و همواره وام دار امانتی هستيم كه او بدست ما سپرده است و آن دانايی است. كسوت واالی معلمی را برازنده وجود
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او می دانيم و از او می خواهيم ما را دعا كند كه چنين باشيم.

گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (ع)

 

دكرت حارضي: توسلی شجاعانه خود را جامعه شناس ديندار ناميد

توسلی علی رغم تفاوت هايی كه ميان جامعه شناسی و دين وجود دارد شجاعانه خود را جامعه شناس ديندار ناميد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا،در مراسم نكوداشت دكتر غالمعباس توسلی دكتر حاضری گفت: من به عنوان نسل سوم جامعه شناسی

ايران اشاره می كنم كه عظمت توسلی به عنوان يكی از معماران بومی گرايی در جامعه شناسی ايران است.

وی خاطر نشان كرد: برای جامعه شناسی ايران زحمات زيادی كشيده شده بود ولی با جامعه ايران ارتباط نداشت. جامعه ايران دينی بود ولی

جامعه شناسی رابطه خوشی با دين نداشت و نمی توانست در جامعه ايران آن چنان كه بايد عرض اندام كند.

حاضری افزود: توسلی از نسل اولين جامعه شناسان است كه حاضر شد شجاعانه خود را جامعه شناس ديندار بنامد؛ علی رغم تفاوت هايی كه

ميان جامعه شناسان و دين وجود دارد.

وی تصريح كرد: شريعتي، نراقی و رفيع پور نمونه های متفاوت برقرار كننده رابطه ميان جامعه شناسی و دين هستند. توسلی نقطه ميان جريان

افراط و تفريط از مدعيان افراطی جامعه شناسی دينی و جامعه شناسی سكوالر و الييك در ايران بود. نقطه تعادل بين باور به دين و باور به علم

جامعه شناسی به عنوان دو پديده سازگار است.

حاضری گفت: توسلی يكی از چهره های بارز نسل اولی ودومی جامعه شناسی ايران بود كه با خود باوری برآمده از انقالب با نگاه خودباورانه علم

در ايران همراه بود.

وی با اشاره به اين كه اگر مزيتی در نسل جامعه شناسی وجود دارد محصول تالش توسلی است, اظهار داشت: اين بزرگداشت در مقام توسلی

اقدام شايسته ای بود كه به همت انجمن جامعه شناسی ايران انجام گرفت و هيات مديره انجمن پيشنهاد برگزاری سی امين سال هجرت دكتر

شريعتی را داده است و كسانی كه به ابعاد جامعه شناختی دكتر شريعتی عالقمند هستند می توانند در اين بزرگداشت كه در سال 86 برگزار

خواهد شد شركت كنند.

 

يك جامعه شناس نسل چهارمي:توسلی محكم كننده نهاد جامعه شناسی است

         توسلی نقش های ناپيدايی در جامعه شناسی ايران داشته است.

241



بيانيه گروه علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/BAYANI~1.HTM[6/25/2011 6:00:13 PM]

به گزارش خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا در مراسم نكوداشت دكتر غالمعباس توسلی اميری يك جامعه شناس نسل چهارمی گفت: توسلی در

چهار دهه فعاليت خود از يك طرف در محيط آكادميك حضور داشته است و از طرفی ديگر در خارج از دانشگاه نيز پيش از انقالب با افرادی مثل

شريعتی و بازرگان ارتباط دانشته است و از طرف ديگر با دانشجويان.

وی با اشاره به اينكه توسلی محكم كننده نهاد جامعه شناسی است, خاطرنشان كرد: توسلی نقش های ناپيدايی در جامعه شناسی ايران

داشته است كه اجرای اين نقش ها از جانب او با اهميت بوده است.

اميری اظهار داشت: جامعه شناسی سماجت علمي، هوشمندي، پشتكار و جديت در كار می خواهد كه توسلی اينها را دارد.

وی افزود: هوشمندی توسلی به كار اجرايی علمی او محدود نمی شود, بلكه در درك و فهم او از جامعه شناسی نيز ديده می شود.

اميری خاطرنشان كرد: توسلی آموزش جدی در خارج از كشور, شركت در سمينارها، مطالعه مستمر و علم آموزی مستمر داشته است.

وی در پايان سخنان خود گفت: توسلی غير از هوشمندی و پشتكار تعصب حرفه ای در كنار گشاده نظری علمی دارد و همچنين او به دانشجويان

ميدان می دهد و آنها را تشويق می كند.

 

دكرت غالمعباس توسيل:

ما رسالت به كرسی نشاندن علوم اجتامعی را داريم

ما رسالت به كرسی نشاندن علوم اجتماعی را داريم و تا مساله علوم اجتماعی حل نشود و افراد رسالت خود را احساس نكنند مسايل اجتماعی

ما حل نخواهد شد چون مسايل ما مسايل انسانی و فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا، در مراسم نكوداشت دكتر غالمعباس توسلي, دكتر غالمعباس توسلی گفت: حضور اساتيد گرامی و همه

فعاليت هايی كه منجر به تشكيل اين مجلس باشكوه شد لطف خداست.

وی خاطر نشان كرد: من سعی كردم در برابر نادرستی ها و تعصبات، استبدادها و بی عدالتی ها در حد مقدور خود مقاومت كنم.به هر حال فكر می

كنم انجمن جامعه شناسی به حد بلوغ خود رسيده است.
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توسلی اظهار داشت: در سالی كه قرار بود دانشكده های فنی و مهندسی و پزشكی باز شود به اصرار من يك روز هم بازگشايی علوم انسانی از

رشته های ديگر عقب نماند.

وی گفت: علوم انسانی در ايران جديد است و دانشگاه تهران فقط هفتاد سال از عمر آن می گذرد.

توسلی افزود: مسايل اجتماعی ما زياد و پيچيده هستند و ما می خواهيم يكباره به يك جامعه مدرن بپيونديم.

وی خاطر نشان كرد: من سعی كردم يك وجهه نظر مثبت و متعصب را در ميان دانشجويان علوم اجتماعی رواج بدهم در دوره ای كه خود علوم

اجتماعی ها از خود نقد می كردند .

توسلی اظهار داشت: امروزه صدها فارغ التحصيل دكتری داريم اين پيشرفتی است كه انجام گرفته است. علوم اجتماعی و انسانی راه خود را رفته

و انجمن جامعه شناسی يكی از اقدامات مهم است و امروزه ثمره تالش 13 سال پيش خود را در حضور و همكاری شما مشاهده می كنم.

وی گفت: ما رسالت به كرسی نشاندن علوم اجتماعی را داريم و تا مساله علوم اجتماعی حل نشود و افراد رسالت خود را احساس نكنند مسايل

اجتماعی ما حل نخواهد شد چون مسايل ما مسايل انسانی و فرهنگی است و ضرورت ايجاب می كند به آن ها بيش از پيش بپردازيم.

توسلی با اشاره به اينكه از اوايل انقالب بحث هايی تحت عنوان تعهد و تخصص وجود داشت افزود: تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ممكن

نيست و هر كس در محيط اجتماعی به عنوان شهروند از حقوق خود بايد دفاع كند.

وی اظهار داشت: همه دانشگاهيان يك وظيفه و تعهد دارند و آن در قبال علم و جامعه است و نبايد تعهد خود را نسبت به فرهنگ و جامعه خود

فراموش كنند.

توسلی به اينكه انجمن جامعه شناسی بايد تمام تالش خود را كند تا جايگاه واقعی خود را پيدا كند اشاره كرد و خاطر نشان كرد: اگر ما نهادهای

علمی -تخصصی داشته باشيم كه بی طرفانه به مسايل اجتماعی بپردازد بسياری از مسايل اجتماعی ما حل و فصل خواهد شد و تحوالت

اساسی به وجود خواهد آمد.

وی گفت: انجمن جامعه شناسی می تواند پايه ها و ريشه های يك حركت فرهنگی و اجتماعی خوب را بريزد به شرطی كه افراد هدفمند اين كار را

انجام دهند.

توسلی اظهار داشت: ما طرفدار حق, عدالت, آزادي, علم و خدمت به مردم هستيم و اميدوارم تمام دانشجويان اين گونه فكر كنند و از نقش

روشنفكری علوم اجتماعی غافل نمانند و اين مردم هستند كه می توانند آينده جامعه را رقم بزنند.
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در مراسم دهمين سالگرد درگذشت نخست وزير دولت موقت

بازرگان سياستمداری اخالق مدار بود

مراسم بزرگداشت دهمين سالگرد درگذشت مهندس مهدى بازرگان نخست وزير دولت موقت روز پنجشنبه

در حسينيه ارشاد تهران برگزار شد. مراسمى كه در آن تعدادى از اعضاى كابينه دولت موقت به همراه

برخى از همفكران آن مرحوم حضور داشتند. در اين مراسم كه پس از همايش دو روزه علمى - فرهنگى

مهندس مهدى بازرگان برگزار شده بود سخنرانان از او به عنوان يك سياستمدار اخالق مدار ياد كردند كه

بايد اسوه عملى كسانى شود كه مى خواهند گام در مسير سياست بگذارند. احمدصدرحاج سيدجوادى

كه از جمله معدود بازماندگان نسل اول جريان فكرى، سياسى «ملى - مذهبى» است آغازگر مراسم بود.

• انتخاب راه صحيح و مستقيم

او كه مدتى وزير كشور و مدتى نيز وزير دادگسترى دولت موقت بود سخنان خود را با اشاره به افرادى آغاز

كرد كه در طول عمر خود با انتخاب راه صحيح و مستقيم نسبت به ديگران كمتر دچار آشفتگى ذهنى

مى شوند.

صدرحاج سيدجوادى آنگاه گفت: در طول تاريخ به زنان و مردانى برمى خوريم كه با استقامت راى،

مسئوليت هاى گران و وظايف سنگين يا مناصب بااليى را عهده دار مى شوند يا حوادث سنگين براى آنان
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اتفاق مى افتد، بدون آنكه كمترين تغيير در گفتار و رفتار آنان يا اعوجاج در راه مستقيم شان حادث شود.

او سپس بازرگان را يكى از اين افراد معرفى كرد و با اشاره به دوران نخست وزيرى وى گفت: در تمام مدت

چند ماه كوچكترين انحراف و تغييرى در حركات، سكنات و عقايد او و ادامه خدمات فرهنگى، سياسى،

اجتماعى و اقتصادى در طريق مصالح مملكت بى كم وكاست مالحظه نمى كنيد. پس از آنكه احمد

صدرحاج سيدجوادى مراسم يادبود بازرگان را افتتاح كرد، «على اصغر غروى» داراى دكتراى فلسفه از

لبنان سخنان خود را تحت عنوان «بازرگان و اخالق اجتماعى» بيان كرد.

اما او قبل از ورود به بحثش نكته اى را متذكر شد و آن اين بود: «بدون توجه به قرآن كريم بررسى شخصيت

مرحوم بازرگان تقريباً امكان ناپذير است.»

او با بيان اينكه به عنوان مسلمان بايد قبل از هر چيز با پديده اى به اسم قرآن تكليف خود را مشخص كنيم،

گفت: بازرگان از جمله شخصيت هايى است كه تكليف خود را با قرآن مشخص كرد. يعنى براى خودش

مشخص كرد كه از قرآن چه برداشتى دارد.

غروى كه فعاليت سياسى خود را در چارچوب نهضت آزادى ايران انجام مى دهد با تاكيد بر اصول قرآنى كه

در عملكرد شخصيت بازرگان مشهود است، گفت: قرآن نظام عالم را يك نظام تدريجى تعريف مى كند. در

اين نظام سرعت، خشونت و تندى مطرح نيست و

بازرگان در تمام واكنش ها نسبت به پديده ها و حادثه ها همين نظام را قبول دارد؛ يعنى حركت تدريجى را

و اين بحثى بود كه اول انقالب در گرفت. يعنى هر پديده اى يك سرعت معينى در عالم دارد و ما اگر

پرستنده خدا هستيم از آن چارچوب سرعت نبايد خارج شويم. بنابراين يك اصل ليبرالى برآمده از انديشه
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غربى نبود بلكه منطبق بر آيات قرآن بود كه بازرگان بر آن ايمان عميق داشت. غروى پس از طرح بحث روند

تكاملى به يكى ديگر از اصولى كه بازرگان براساس قرآن به آن اعتقاد داشت، اشاره كرد و گفت: هنگامى

كه بازرگان اوايل انقالب با شعار تنها راه رهايى جنگ مسلحانه است برخورد كرد، گفت كه اگر شما

بخواهيد با قدرت اسلحه نظامى را به وجود بياوريد اين نظام تا زمانى كه اسلحه هست، خواهد بود. او در

توضيح ديدگاه باال گفت: اگر نظامى را بر زور متكى كرديم تا زمانى كه اين عوامل وجود دارد اين نظام پا

برجاست و زمانى كه يكى از عوامل را حذف كنيم نظام را فرو ريخته ايم. 

غروى سخنان خود را با يك جمع بندى پايان داد: «اگر ما گردهم مى آييم يكى از مسائلى كه بايد توجه

كنيم اين است كه نظام عالم، نظام توحيدى است. بنابراين هر كارى كه انسان ها بخواهند در راه تعالى

خودشان و حتى تخريب جوامع انجام دهند نيازمند وحدت است.» پس از اين سخنان بود كه فاطمه

حقيقت جو عضو جبهه مشاركت سخنان خود را با عنوان «بازرگان اسوه تلفيق اخالق در سياست» آغاز

كرد.

• سياستمدارى اخالق مدار

«مرحوم بازرگان ترجيح داد براى حفظ اصالت اخالق و زندگى توام با اخالق، حاكميت را با تمام

شيرينى هايش ترك كند اما حاضر نبود اصول اخالقى كه از ابتدا پايبند به آن بود، خدشه دار شود.» اين

جمالت آغازگر سخنان حقيقت جو بود. او در ادامه با بيان اين جمله كه «هنر اين است وقتى در حاكميت

هستيم اخالقى بمانيم»، اين پرسش را مطرح كرد كه چند نفر مى توانند از اين آزمايش موفق بيرون بيايند
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و خود در پاسخ گفت: كسى مى تواند موفق باشد كه در مناصب باال قرار بگيرد اما اخالق را فداى سياست

نكند. اينگونه بود كه حقيقت جو از بازرگان به عنوان سياستمدارى اخالق مدار ياد كرد.

 

 جالل جاللى زاده كه خود را «مسلمان»، «ايرانى»، «كرد» و «سنى مذهب» معرفى كرد، سخنرانى

بود كه در خصوص راه و منش بازرگان گفت كه بازرگان «نه با نام دين بازرگانى كرد و نه با حقوق ملت

معامله كرد، از ايمان هيچ كس نپرسيد و معتقد به گزينش و رد صالحيت نبود. امروز براى يك شيعه و

سنى مذهب بازرگان محترم و مكرم است.» او با بيان اينكه كسى كه در مجلس بازرگان باشد نگاه و

بينش اش قرآنى و وراى مذاهب است، گفت: بازرگان معتقد به عدالت بود و مى دانست كه اگر عدالت در

جامعه اجرا شود آتش تفرقه خاموش مى شود. اگر از وحدت اسالمى صحبت مى كرد با الفاظ بازى

نمى كرد و هدفش همزيستى مسالمت آميز بود.

 

 حسين انصارى راد آخرين سخنران مراسم روز پنجشنبه حسينيه ارشاد بود كه در ابتداى سخنانش بر

جمله اى تاكيد كرد: «در ديانت، بت پرستى به هيچ معنا در هيچ مورد و براى هيچ كس و مقامى مجاز

شمرده نشده است و اساس ديانت ما نفى بت پرستى است و پايه اعتقاد ما توحيد است، توحيد با «ال»

آغاز مى شود، نه به همه آنچه غير خداست. نه به همه قدرت هايى كه هر اسمى داشته باشند.»

او سپس به ذكر خصايص اخالقى و دينى بازرگان پرداخت و با نگاهى گذرا به دفاع علمى او از تعليمات

اسالمى بر نقد علمى آثار بر جاى مانده از مهندس بازرگان تاكيد كرد و گفت كه امروز نقد در دنياى غرب و

247



بازرگان سياستمداری اخالق مدار بود

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/BA4D7C~1.HTM[6/25/2011 6:00:15 PM]

جهان علم عالمت احترام است. نقد وسيله پرش، حركت و تكامل است.

انصارى راد سپس به دغدغه ديگر بازرگان يعنى مسئله حاكميت ملى و حاكميت مردم بر سرنوشت

خودشان اشاره كرد و گفت: بازرگان به شدت در زمينه حاكميت ملى و حاكميت انسان ها بر سرنوشت

خودشان و حق انتخاب آزاد براى ملت براى انتخاب مدير ومديرانشان تكيه مى كند و اساس پيشرفت، ترقى

و تعالى جوامع و جامعه ايرانى را در شركت و سهيم شدن فردفرد ملت در حكومت مى داند. چيزى كه

اساس انقالب اسالمى شمرده مى شود و در قانون اساسى جمهورى اسالمى در اصل ۵۶ با صراحت

بيان شده و حاكميت ملت به عنوان پايه و اساس جامعه و اداره كشور به رسميت شناخته شده است و

هيچ كس نمى تواند اين حق را از ملت سلب و يا مصادره كند. وى آنگاه گفت: مشروعيت و مقبوليت هر

مقام معلول راى مردم است. نكته اين است كه معلول به لحاظ فلسفى در رتبه علت نيست و در رتبه بعد

است. تعارض بين علت و معلول معقول نيست. بنابراين هيچ مقامى در تعارض مردم نمى تواند مشروع

باشد و نمى تواند تصميم بگيرد
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ابراهيم يزدی در دهمين سالگرد درگذشت بازرگان:

تفكيك دين از دولت و سياست

در ميان ملت هاي دين باور امكان پذير نيست

خبرگزاری ايلنا ، شنبه ۲٦ دی ۱۳۸۳

 

همزمان با دهمين سالگرد درگذشت شادروان مهندس مهدي بازرگان و به منظور بزرگداشت شصت

سال خدمت و مقاومت ايشان، تاريخ مراسم يادبودي در شهر اصفهان برگزار گرديد.

به گزارش" ايلنا" در اين جلسه آقايان ابراهيم يزدی، دبيركل نهضت آزاد ايران، نويد بازرگان و نيز

صلواتي سخنراني كردند.

صلواتي پيرامون" عقيده و استواري و پايداري بر آن اعتقادات" صحبت كرده و دريادي از مهندس

بازرگان ايشان را جزء دين باوراني معرفي نمود كه بر انديشه خويش پايدار و استوار بود.

در ادامه دكتر نويد بازرگان پيرامون" عقايد و زندگي بازرگان" به سخنراني پرداخت، از نظر وي

بازرگان يك انديشه بود نه يك شخصيت. 

وي در مورد دليل سفر مهندس بازرگان به فرانسه در سال ۱۳۰۷ صحبت نمود و وضعيت اروپا در آن
249



تفكيك  دين از دولت و سياست در ميان ملت هاي دين باور امكان پذير نيست

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/BAZARG~1.HTM[6/25/2011 6:00:16 PM]

دوران را تشريح كرد و گفت: بازرگان بيشتر براي شناخت دين باوري در اروپا به آنجا سفر نمود تا

كسب علم.

فرزند مرحوم بازرگان، خداپرستي در اروپا را يك سكه رايج در آن دوران دانست و نقطه ضعف

اروپاييان در دينداري را اين دانست كه آنها دين را در مرتبه دوم يا سوم قرار مي دهند. 

وي در مقام مقايسه اشعاري را از موالنا ذكر كرد و ركودي را كه در آن دوران در ايران نيز به چشم

مي خورد، بررسي نمود. 

بازرگان به تعدادي از كتاب هاي مهندس اشاره كرد و شيرازه همه آنها را توجه به قيامت دانست، او

خدا و آخرت هدف بعثت انبياء آخرين نوشته را به عنوان وصيت نامه بازرگان معرفي كرد و دورترين

افقي كه در ديدرس انسان است را آخرت دانست و آن را مطابق با انديشه موالنا معرفي نمود.

-----------------

دبيركل نهضت آزادی:

تفكيك دين از دولت و سياست در ميان ملت هاي دين باور امكان پذير نيست

مردم بايد مطالبات خود را از راههاي دموكراتيك مطرح كنند

بايد ابزار نقد قدرت هميشه در دست مردم باشد

تهران- خبرگزاري كار ايران

ابراهيم يزدي گفت: در ميان ملت هاي دين باور از جمله ايران، تفكيك دين از دولت و سياست امكان

پذير نيست، افزود: آنچه امروز مهم است، اين است كه ما بتوانيم نظامي را متبني بر قانون و

دموكراسي تاسيس نماييم.
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دبيركل نهضت آزادي در مراسم بزرگداشت شصت سال خدمت و مقاومت مهندس بازرگان با بيان

اين كه تقوا را محور صحبت خويش قرار مي دهم، تقوا را عاملي دانست كه رابطه انسان با خودش

و همنوعانش و طبيعت و خدا را منظم و مهار مي كند.

يزدي اساس جامعه توحيدي ما را غير از اين جهان كوتاه مدت و يك جهان ديگر دانست و آن را آخرت

معرفي كرد.

دبيركل نهضت آزادي يكي از ويژگي هاي مهندس بازرگان را نوگرايي و روشنفكري ديني دانست و

در واكنش به اين تجربه تاريخي 25 ساله سه نوع گرايش را ذكر كرد؛ 1- نفي دين از عرصه جامعه 2-

دين از عرصه جامعه حذف نشود اما از عرصه سياست و دولت بيرون برود 3- سازگاري بين دين و

دولت. 

يزدي در بخش پاسخ به سواالت با استناد به اصول قانون اساسي و اشاره به انتخابات رياست

جمهوري آينده گفت: مردم بايد مطالبات خود را از راههاي دموكراتيك مطرح كنند و انتخابات هم يكی

از آن راههاست. 

وي يكي از مطالبات مردم براي تحقق انتخابات آزاد را اجراي اصول فصل هاي سوم و پنجم قانون

اساسي دانست و خطاب به حاكميت گفت: اگر حاكميت خواهان مشاركت حداكثري مردم در

انتخابات است، بايد هرچه زودتر به اين اقدامات دست بزند، زيرا مقدمه هر واجبي، واجب است. 

يزدي در پاسخ به اين سوال كه اگر نهضت آزادي به قدرت برسد، پاسخ گوي مطالبات برحق مردم

خواهد بود؟ گفت: قدرت ماهيت خود را دارد، بنابراين بايد ابزار نقد قدرت هميشه در دست مردم

باشد و نبايد به هيچ حزب يا فردی اعتماد نمود.
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گزارش مراسم بزرگداشت دهمين سالگرد درگذشت

مهندس مهدی بازرگان در شهر قزوين
 

مراسم دهمين سالگرد شادروان مهندس بازرگان در شهر قزوين، در تاريخ جمعه ۹/۱۱/۸۳ بعدازظهر در شب عيد

غدير، در منزل آقای مهندس مرتضی سلطانی و با حضور جمعی از عالقمندان و اهالی شهر برگزار شد.

جلسه با قرائت آياتی از قرآن و سپس خير مقدم و سخنان آقای مهندس سلطانی و ذكر خاطراتی از مرحوم

مهندس بازرگان آغاز شد.

سپس بخشی از نوار صوتی سخنان مهندس بازرگان در روز عيد فطر انجمن اسالمی مهندسين، در بيان

اميد و توكل و توجه بر نعمات خدا به جای يأس و ناخرسندی و انفعال و لزوم تالش و همكاری مؤثر جمعی در

محدوده امكانات، پخش شد.

سخنران بعدی آقای رضا فرخی از عالقمندان و دبيران با سابقه قزوين بود كه به بيان ويژگيهای فكری و

خالقيت ذهنی مهندس بازرگان و توليدات فكری و كتابهای محوری ايشان در دهه ۲۰ و ۳۰ ازجمله كتابهای راه

طی شده، ذره بی انتها، سازگاری ايرانی و غيره اشاره كردند كه پس از گذشت چند ده سال، همچنان از طراوت

و تازگی برخوردار هستند و پاسخی برای مشكالت فكری و اجتماعی امروز به شمار می روند. همچنين صالبت و

استواری انديشه مهندس بازرگان و پيوستگی آراء ايشان در طول چند دهه فعاليت اجتماعی تا آخرين اثر فكری

ايشان در "سمينار آخرت و خدا هدف بعثت انبياء"، مورد بحث قرار گرفت.

بخش بعدی سخنان آقای مهندس محمد طاهری بود كه به تبريك عيد غدير خم و شرح كوتاهی درباره يازده

آيه ابتدای سوره عنكبوت پرداخت كه در آن شيوه تحقق ايمان و رشد و استحكام جوهر وجودی انسانها در صحنه

تالش و مجاهدتهای اجتماعی و پذيرش مسئوليت و آمادگی برای مقابله با حوادث و دشواريهای احتمالی و
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استقامت در اين راه و در مقابل، عدم كفايت و تأثير ادعای ايمان بدون عمل و فارغ از مسئوليتهای اجتماعی تبيين

می شود و كسانی كه پس از ادعای ايمان، به لوازم آن پايبند نباشند در زمره تكذيب كنندگان حقيقت برشمرده

می شوند.

وی در سخنان خود تأكيد كرد كه مهندس بازرگان در طول حدود شش دهه حضور فعال و مؤثر در صحنه

اجتماعی و سياسی، همواره با برخورداری از سرمايه تسلط و اشراف بر فرهنگ قرآنی و توكل و استقامت رأی،

در شرايط دشوار و تشتت آراء عمومی ، تصميمات صريح و روشنی اتخاذ می نمود كه بعضاً مورد نقد و عدم

پذيرش ديگران قرار می گرفت و در اين راه هزينه و دشواريهای فراوان برخود هموار می نمود اما با گذشت زمان،

درستی مواضع وی رخ نشان می داد.

نمونه اين نوع رفتارهای وی در ترويج و تبليغ فرهنگ دينی در دهه ۲۰ در دانشگاه در دوران تسلط فرهنگ

ماركسيستی و ترويج نمادهای ضددينی، همراهی و همكاری با جنبش ملی شدن صنعت نفت و دكتر محمد

مصدق، مشاركت در نهضت مقاومت ملی بعد از كودتا، اعتراض به قرارداد كنسرسيوم شركتهای نفتی و متعاقب

آن اخراج از دانشگاه به همراه ده تن از اساتيد دانشگاه، تأسيس نهضت آزادی ايران به همراه جمعی از

بنيانگذاران در سال 1340 و به فاصله كوتاهی، محاكمه جمعی در دادگاه نظامی و محكوميت به زندان و تبعيد و

همچنين اتخاذ مواضع كم نظير شخصی يا ابراز نظرات جمعی در نهضت آزادی ايران در دوران پس از انقالب، نظير

مخالفت صريح با اشغال سفارت آمريكا، يا ادامه جنگ تحميلی پس از فتح خرمشهر در سال 61 ، يا بيانيه تحليلی

نقد تئوری واليت مطلقه فقيه در سال 68 هستند كه به واسطه اين اعالم نظرات و مواضع علنی، فشارها و

محكوميتها، زندان، توقيف و ضرب و شتمهای بسياری بر وی و ياران وی تحميل شد.

سخنران بعدی آقای مهندس محمد توسلی بودند كه طی سخنان كوتاهی اشاره نمودند كه محورهای

اصلی شخصيت و انديشه مهندس بازرگان شامل اشراف به قرآن و تعلق خاطر به فرهنگ دينی، استبدادستيزی

253



گزارش مراسم بزرگداشت دهمين سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان در شهر قزوين

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/BAZARG~2.HTM[6/25/2011 6:00:17 PM]

و مقابله با خودكامگی حكومتها و آشنايی با فرهنگ مردم و آداب جامعه ايرانی و راز و رمز پيشرفت كشورهای

اروپايی، توجه به نقاط ضعف و قوت نسبی آنها بود. بر پايه اين سه محور و استقامت رأی و تالش بر ترويج

همكاری جمعی و تأسيس و ترويج نهادهای مردمی جهت تمرين و ممارست بر اين مهم، منشأ اثرات مهم و

ماندگار در جامعه ايران شدند، به گونه ای كه نهادهای گوناگونی كه به همت ايشان پايه گذاری شد، همچنان با

گذشت ده سال از حيات ايشان، به حيات و فعاليت خود ادامه داده اند.

وی همچنين با استناد به مقاالت ارائه شده در همايش علمی و فرهنگی دهمين سالگرد شادروان مهندس

بازرگان گفت، آراء و انديشه ها و مواضع اجتماعی و سياسی در طول 60 سال خدمات آن زنده ياد، از انسجام كم

نظيری برخوردار است و بسياری از آثار آن مرحوم امروز می تواند پاسخگوی سئواالت نسل جوان امروز در قبال

مسائل جاری جامعه باشد.

در انتهای اين مراسم، سئواالتی در موضوع مسائل سياسی و اجتماعی روز، انتخابات رياست جمهوری،

مواضع و برنامه نهضت آزادی در انتخابات پيش رو، راه حل برون رفت از بحران نااميدی و سرخوردگی اجتماعی و

خطرات احتمالی درگيری نظامی كشورهای خارجی با ايران از جانب شركت كنندگان مطرح شد كه آقای مهندس

توسلی در چارچوب مواضع نهضت آزادی ايران به پاسخ پرداختند.
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گزارش برگزاری مراسم بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان در همدان

به مناسبت دهمين سالگرد

به نام خدا

به همت چند تن از فعاالن سياسی همدان، مراسم باال در ساختمان خانه احزاب از ساعت ۱٦ تا ۳۰:۱۹

روز يكشنبه ۸۳/۱۱/۰٤ با شركت حدود ۱۰۰ نفر از دوستداران زنده ياد مهندس بازرگان برگزار شد.

پس از گشايش جلسه و اعالم برنامه توسط آقای احتظاظی، آقايان مهندس ابوالفضل بازرگان، محمد آزادی

وصادق توت زاری درباره ويژگيهای آن شادروان و ديدگاهها و عملكرد ايشان در رابطه با مبانی و ارزشهای

اسالمی، آزادی، استقالل و مردم ساالری سخنرانی كردند و خاطرات و توضيحاتی نيز توسط آقای

احتظاظی بيان شد. سپس آقای بازرگان به پرسشهای حاضران درباره نهضت آزادی ايران، روانشاد مهندس

بازرگان و انتخابات آينده رياست جمهوری پاسخ داد.

توضيح آن كه سرمای شديد و يخ بندان جاده ها، خيابانها و كوچه ها مانع شركت گسترده تر عالقه مندان

شده بود.
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گزارش کامل دهمين سالگرد درگذشت مهندس بازرگان

تهران- خبرگزاری كار ايران

عضو نهضت آزادی ايران:

تعاليم قرآن در عمق وجود بازرگان ريشه داشت

فاطمه حقيقت جو:

بازرگان صندلی های رنگارنگ قدرت را ترك كرد تا حافظ اصول اخالقی خود باشد

مراسم بزرگداشت دهمين سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان، اولين رئيس دولت انقالب جمهوری

اسالمی ايران، درحالی شب گذشته با حضور ياران، همفكران و دوستداران وی در حسينه ارشاد برگزار

شد كه آنان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته در يك همايش علمی و فرهنگی مهدی بازرگان را

از سه رويكرد يعنی از جايگاه يك روشنفكر، يك فعال سياسی، اجتماعی و يك حكومت گر مورد ارزيابی قرار

داده بودند. 

به گزارش خبرنگار"ايلنا" در اين مراسم از آن جا كه دانشجويان و جوانان در كنار ياران پا به سن گذاشته

مهندس بازرگان حضور داشته كه به تعبير فاطمه حقيقت جو، نماينده تهران در مجلس ششم", بازرگان

حضور در حاكميت را با تمام جذابيت هايش ترك كرد تا به پايبندانش به اصول اخالقی خدشه وارد نشود" و
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از آن رو اهل سنت و اقليت های قومی با حضور در مراسم دهمين سالگرد بازرگان ياد وی را گرامی داشته

كه به گفته جاللی زاده، نماينده اهل سنت كردستان در مجلس ششم," بازرگان هرگز از ايمان كسی

نپرسيد و در زير چتر اسالم از حقوق همه شهروندان حمايت كرد".

حاضران در اين مراسم، بهانه ديگری نيز برای حضور داشتند كه حسين انصاری راد، رئيس كميسيون اصل

90 مجلس ششم بدين صورت آن را بيان كرد" بازرگان در آن وقت كه از حقوق مردم، حاكميت ملت و آزادی

دفاع می كند, در واقع به دفاع از اسالم می پرداخت". 

محمد غروی، عضو نهضت آزادی ايران و از سخرانان اين مراسم كه با استقبال اصالح طلبان برگزار شد ,

مبنای حركت مهندس بازرگان را تاكيد قرآن بر تدريجی بودن نظام عالم دانست و به همين دليل بود كه

سوسن شريعتی، فرزند دكتر علی شريعتی , روز چهارشنبه در همايش علمی - فرهنگی بزرگداشت

بازرگان گفت : بازرگان برای اصالح طلبان امروز الگوی خوبی است تا رفرميسم را باالپوشي, حركت در

چارچوب ممكنات را با پذيرش آن و قانونگرايی را با مذاكرات پشت پرده يكی نگيرند. 

دراين مراسم كه با حضور جمعی از فعاالن ملی - مذهبی و نوانديشان دينی از جمله؛ عبدهللا نوری ,

هاشم آغاجری , ابراهيم يزدي, محمد توسلي, هاشم صباغيان, محمد بسته نگار , علی اكبر معينی فر,

صدرحاج سيد جوادي, حبيب هللا پيمان , مرضيه مرتاضی لنگرودی , لطف هللا ميثمی و ابراهيم اصغرزاده

برگزار شد , محمد غروی، عضو نهضت آزادی ايران , فاطمه حقيقت جو، نماينده عضو فراكسيون دانشجويی

در مجلس ششم , جالل جاللی زاده، نماينده عضو فراكسيون كردها در مجلس ششم و حسين انصاری

راد، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ششم شورای اسالمی سخنرانی كردند. 
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عضو نهضت آزادی ايران: تعاليم قرآن در عمق وجود بازرگان ريشه داشت

اولين سخنرانان اين مراسم محمد غروی از اعضای نهضت آزادی ايران بود.

وی كه تحت عنوان" بازرگان و اخالق اجتماعي" سخن گفت : بررسی شخصيت مهندس بازرگان را بدون

توجه مفاهيم اصلی مطرح شده در به قران ندانست و گفت : بازرگان از جمله شخصيت هايی است كه

تكليف خود را با قرآن روشن كرده است، يعنی مشخص كرده است كه از قران چه برداشتی دارد و آن كتاب

را چگونه می بيند. 

وی ادامه داد : از ديدگاه بازرگان راهی جز پيمودن راه صدق, درستی و امانت داری برای بشر وجود ندارد و

اين راه را هم خود بشر نمی تواند بيابد , بلكه قدرتی فرابشری آن را برای انسان مشخص می كند. 

غروی با تصريح بر اينكه قران مسائلی را مطرح می كند از جمله اينكه؛ پرستش بت ها يا خدا, كداميك؟

مسئوليت پذيری يابی مسئوليتي, حركت در راه راستی ها و درستی ها و به ثمر رساندن بار امانتی كه بر

دوش انسان است يا عقب نشستن , افزود: بازرگان تكليف خود را با اين مسائل روشن كرده است و تا

آخرين لحظه حيات خود به تك تك اين مسائل نظر داشت و كوشش كرد از چارچوب حيات قرآنی خارج

نشود. 

به عقيده اين عضو نهضت آزادی ايران، بازرگان در تمامی واكنش هايش نسبت به پديده های پيش رو, اين

نگاه قرآن را كه نظام عالم را يك نظام تدريجی می داند , مبنا قرار داده است. 

غروی در توضيح اين مطلب گفت : بحثی كه در ابتدای انقالب مطرح شد مبنی بر اين كه در تفكر اسالمی،
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انقالب وجود ندارد، تحول و دگرگونی ناگهانی و خشونت و سرعت در اسالم مطرح نيست و هر چيز سرعت

معينی دارد , ناظر بر همين نگاه است. 

وی افزود: اين مساله يك اصل ليبرالی برآمده از انديشه های غربی نبود , بلكه مطابق با آموزه های قرانی

بود كه بازرگان به آن اعتقاد داشت.

غروی با بيان اينكه برمبنای اين ديدگاه, پديده های اجتماعی نيز در چارچوب تحوالت تدريجی قرار می گيرند

, خاطرنشان كرد : براين اساس، كمال تحوالت اجتماعی برآمده از كمال انسانهايی است كه در آن جامعه

زندگی می كنند, پس عدم رشد جوامع بشری ناشی از عدم تكاملی است كه تدريجا بايد صورت گيرد. 

وی افزود : مهندس بازرگان با همين ديدگاه با اين شعار كه تنها راه رهايی جنگ مسلحانه است، مخالفت

كرد و با انقالبيها و تندروها درگير شد. 

عضو نهضت آزادی ايران ادامه داد: هشدار بازرگان بر اين بود كه اگر نظامی با قدرت اسلحه به وجود آيد,

الجرم به زور همان اسلحه باقی خواهد ماند. 

غروی در پايان خاطرنشان كرد : تعاليم قرآن در عمق وجود بازرگان ريشه داشت و تمامی اعمال, رفتار و

سكنات وی منطبق با اين تعاليم بود. 

فاطمه حقيقت جو: بازرگان صندلی های رنگارنگ قدرت را ترك كرد تا حافظ اصول اخالقی خود باشد

فاطمه حقيقت جو، نماينده سابق مجلس شورای اسالمی و عضو كنونی دفتر سياسی جبهه مشاركت ,

دومين فردی بود كه در اين مراسم سخنرانی كرد.
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او كه خود در اعتراض به ردصالحيت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم از نمايندگی تهران در مجلس ششم

استعفا داد , با بيان اينكه هنر آن است كه انسان در زمان حضور در حكومت و عرصه سياسی همچنان

اخالقی بماند , مرحوم مهندس بازرگان را اسوه تلفيق اخالق و سياست دانست و يادآور شد: پايه و مبنای

حركت بازرگان چه در عرصه زندگی شخصی و چه در عرصه زندگی سياسی و اجتماعی اخالق بود. 

وی افزود : در ديدگاه بازرگان، اخالق است كه اصالت دارد و غير از آن هر چيزي, از جمله سياست فاقد

اصالت ماهوی است. 

حقيقت جو تصريح كرد: بازرگان حضور در حاكميت را با تمام جذابيت هايش ترك كرد تا به پايبندی اش به

اصول اخالقی خدشه وارد نشود. 

وی با انتقاد از شرايط حاكم بر عرصه سياسی اين شرايط را مانع حضور سياستمداران اخالق گرا در

حكومت و سياست دانست و خاطرنشان كرد: وقتی اخالق و دين بازيچه سياستمداران می شود، اين كار

باعث می شود تا به كمك آن بتوانند چندصباحی بيشتر در قدرت حضور داشته باشد. 

نماينده مجلس ششم شورای اسالمی تصريح كرد: وقتی انسان , خود وارد حاكميت می شود , متوجه

می شود كه چقدر صندليهای قرمز و رنگارنگ می تواند لذت بخش باشد, اما بازرگان تمامی اينها را ترك كرد

تا حافظ اصول اخالقی خود باشد , امری كه نشان دهنده اصالت دينداری و اخالق مداری وی است . 

حقيقت جو در ادامه به نتايج يك پژوهش در غرب اشاره كرد كه جامعه را به سه دسته تقسيم می كند ,

دسته اول قشر و جامعه ای كه مطلقا ديندار است , دسته دوم قشر و جامعه ای كه منكر دين و وجود

خداست و دسته سوم جامعه و گروهی كه رياكارانه و ابزاری به دين نگاه می كنند و در صدد استفاده
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سودمدارانه از دين هستند. 

به گفته حقيقت جو، نتايج اين پژوهش نشان می دهد كه در ميان اين سه گروه و جامعه، گروه سومی كه

منافقانه تظاهر به دين می كنند، ابدا از سالمت روان برخوردار نيستند و بيشترين مشكالت جوامع از اين

دسته ناشی می شود. 

عضو دفتر سياسی جبهه مشاركت ايران اسالمی با بيان اين كه ادبيات حاكم بر فضای سياسی اوايل

انقالب نشان می دهد كه در آن زمان تمامی گروهها بر آزادی و مخالفت با استبداد تاكيد داشته اند، تصريح

كرد : انقالبيونی بودند كه تالش می كردند پايه های استبداد را سست كنند و نظامی برمبنای اسالم و

اخالق پايه گذاری كنند كه آرمان و ايده هايشان را در مدينه فاضله رسول اكرم(ص) و حكومت حضرت علی

(ع) می ديدند. 

وی افزود : در مدينه فاضله پيامبر اهل تكريم انسان است، اين آموزه , انقالبيون را تشويق می كرد كه برای

ايجاد حكومتی تالش كنند كه در آن انسان مورد احترام باشد ولو اينكه مثل آنها ديندار نباشد و مانند آنها

فكر نكنند. 

حقيقت جو تصريح كرد : گروه اندكی در اوايل انقالب به اين دليل مخالف جمهوری اسالمی بودند كه می

پنداشتند حكومت مذهبی توام با نوعی ديكتاتوری و فاشيست خواهد بود اما افرادی مانند مهندس بازرگان

با اين نگرش مخالف بودند . 

وی معتقد است كه بازرگان از آن رو حكومت دينی را حكومتی ديكتاتوری نمی دانست كه از ديدگاه او

مبانی حكومت يعنی بر اساس قرآن برابري, آزادی و عدالت است.
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عضو جبهه مشاركت ايران اسالمی , با انتقاد از فضای حاكم بر مطبوعات و زندانها، اين مساله را نشان

دهنده دوری از اهداف انقالب اسالمی و اخالقيات دانست و مدعی شد: امروز در شرايطی روزنامه ها

سانسور می شوند كه در اوايل انقالب گفته می شد حتی كمونيست ها هم حق دارند , تفكراتشان را

بيان كنند. 

به گفته حقيقت جو، كسانی كه در ابتدای انقالب از آزادی همگان سخن می گفتند, امروز حتی بخشی از

خود را تحمل نمی كنند و سخن از جوانگرايی در انتخابات رياست جمهوری می كنند. 

حقيقت جو با تصريح بر اينكه برای يك سياستمدار كار دشواری است كه اخالقی بماند , خاطر نشان كرد :

بازرگان جز معدود كسانی بود كه تا آخر عمر اخالقی ماند، از اين رو بايد اسوه عمل همه كسانی باشد كه

می خواهند گام در سياست بردارند.

جاللی زاده: برای تحقق حقوق شهروندی راهی جز بازگشت به انديشه بازرگان نداريم

در ادامه مراسم بزرگداشت دهمين سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان، جالل جاللی زاده، نماينده

سنندج در مجلس ششم و حسين انصاری راد، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ششم، سخنرانی كردند.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" جالل جاللی زاده گفت: امروز برای تحقق حقوق شهروندی راهی جز بازگشت به

انديشه و مشی مهندس بازرگان نداريم.

نماينده سابق مجلس شورای اسالمی كه موضوع سخنرانی اش را به" بررسی حقوق شهروندی در پرتو

هدايت ايران اسالمي" اختصاص داده بود، با ادعای اين كه" امروز عده ای در كشور به نام پيروی از اهل
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بيت پيامبر به بهانه های واهی، هموطنان اقليت را از حقوق شهرونديشان محروم می كنند"، خاطرنشان

كرد: بازرگان اگرچه شيعه راستين بود اما در برخورد با اهل سنت هرگز از جاده انصاف خارج نشد. 

وی افزود: هنوز جامعه، مردم و اصحاب سياست به راه و شيوه برخود او با مسايل نيازمندند، هنوز جامعه ما

خالء وجودی چنين شخصيتی را احساس می كند.

عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ايران اسالمی با تصريح بر اين كه بازرگان هرگز به نام دين بازرگانی

نكرد و بر سر ملت معامله نكرد، ادامه داد: بازرگان در زير چتر اسالم از حقوق همه شهروندان حمايت كرده

و از ايمان هيچ كس نپرسيد، معتقد به گزينش و رد صالحيت نبود. 

وی در ادامه بيان كرد : بازرگان معتقد به اجرای عدالت بود، چرا كه می دانست اين امر آتش تعصبات و كينه

ها را خاموش می كند، او اگر از وحدت اسالمی سخن می گفت با الفاظ بازی نمی كرد.

جاللی زاده با بيان اين مطلب كه برگزاری هفته وحدت تاكنون جز پرداخت هزينه ها نتيجه ای نداشته

است، افزود: تا زمانی كه اعتقاد به وحدت را در عمل نشان ندهيم با تريبون ها و رسانه های گروه ها نمی

توانيم در دل مردم جا بگيريم.

وی خاطر نشان كرد: به رغم تحوالت مثبتی كه در دوران اصالحات پديد آمد اما هنوز اهل سنت در ايران با

مشكالت متعددی مواجه هستند. 

جاللی زاده با بيان اين كه دشمنان از گذشته در پی ايجاد اختالف بين ايرانيان بوده اند، وحدت ملی را در

شرايط حاضر برای ايرانيان ضروری دانست و گفت: برای حفظ وحدت ملی و نشان دادن روحيه تساهل و

تسامح اسالمی و حقوق شهروندی بايد فكری كنيم.
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وی در پايان تاكيد كرد: امروز با مسايل و مشكالتی مواجه هستيم كه جز بازگشت به راه، انديشه و مشی

امثال بازرگان، راهی برای حل آنها وجود ندارد.

انصاری راد: تفكری كه می خواهد" جمهوری اسالمي" را به "حكومت اسالمي" تبديل كند، فاجعه آميز

است

حسين انصاری راد هم در اين مراسم گفت: بازرگان آن زمان كه از حقوق مردم، حاكميت ملت و آزادی

سخن می گفت، به واقع از اسالم دفاع می كرد.  

زئيس كميسيون اصل نود مجلس ششم كه به عنوان آخرين سخنران مراسم، سخنرانی می كرد، طی

سخنانی، شخصيت اخالقی و دينی مهندس مهدی بازرگان را مورد بررسی قرار داد. 

وی با بيان اين كه اساس ديانت بازرگان، نفی بت پرستی و پايه اعتقاد وی توحيد است، اظهار داشت:

توحيد با" نه" آغاز می شود،"نه" به هر آنچه غير خداست و به همه قدرت های غيرخدا در هر مقام و

موقعيتی كه وجود داشته باشند. 

انصاری راد در سخنانش شرايط سياسی و بين المللی حاكم بر دوران جوانی مهندس بازرگان را بررسی

كرد و شخصيت آن مرحوم را متاثر از اين شرايط دانست و گفت: بازرگان زمانی كه پس از پايان تحصيالتش

از فرنگ بازگشت، در آغاز جوانيش و در شرايطی كه تجدد و انديشه های غربی، انديشه مذهبی را تحت

فشار قرار داده بود و در شرايطی كه تمام افرادی كه به فرنگ می رفتند، ميراث دينی و ملی شان را

فراموش می كردند، می گويد؛ از غرب دو چيز آورده ام، اندكی تخصص و اعتقادی فزون يافته به اسالم و نه

اسالمی خرافی و انحرافی و تشريفاتی بلكه اسالمی اجتماعی زنده و زنده كننده. 
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وی افزود: بازرگان پس از 60 سال فعاليت سياسی، اجتماعی، علمی و تربيتی در زمان فوتش، همان

چيزی را گفت كه در آغاز جوانی بر آن تاكيد داشت، او در وصيت نامه اش همگان را به ايمان به خدا و

تمسك به فرهنگ قرآنی و رعايت اخالق توصيه كرد .

انصاری راد دغدغه اصلی مهندس بازرگان را دفاع علمی از دين دانست و خاطرنشان كرد: كمتر كسی

است كه در دهه 30 و 40 دغدغه دين داشته است و از ديدگاه بازرگان در دفاع علمی از اسالم استفاده

نكرده باشد.

وی افزود: ما جوانان ديندار آن روز احساس می كرديم اعتقادات مذهبی مان در برابر انديشه های جديد

دچار سوال و ترديد شده است، در ذهن و جانمان در پی اين بوديم كه بتوانيم همچنان از مذهب و

اعتقاداتمان دفاع كنيم كه تالش های بازرگان اين سنگر را برای دفاع از انديشه هايمان به وجود آورده بود. 

رئيس كميسون اصل 90 مجلس ششم تصريح كرد : بازرگان آن زمان كه از حقوق مردم، حاكميت ملت و

آزادی سخن می گفت، به واقع از اسالم دفاع می كرد.

انصاری در عين حال بر نقد علمی انديشه های مهندس بازرگان تاكيد كرد و گفت: انديشه بازرگان همراه با

تحوالت زمان بايد مورد نقد قرار گيرد. 

وی با انتقاد از تفكری كه به جای نقد علمی انديشه های ديگر به حذف هر انديشه مخالفی می پردازد،

اين تفكر را در عرصه قدرت سياسی قابل مشاهده دانست و تصريح كرد: چه ظلمی است بر اسالم و به

مسلمانی، چه ظلمی است بر ايران و بر ملت و چه ستمی است بر حق پيامبر و خدا و ائمه اگر كه عده

ای به نام خدا و پيغمبر و اهل بيت(س)، دوستداران اهل بيت را از عرصه سياسی خارج كنند. 
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وی در ادامه سخنانش، دغدغه اصلی مهندس بازرگان را حاكميت مردم بر سرنوشت خويش، آزادی و

دموكراسی دانست و گفت : بازرگان از زمانی كه وارد عرصه سياسی كشور شد، همواره از شخصيت های

تاثيرگذار در دعوت مردم به آزادی بود.

انصاری را با فاجعه آميزخواندن تفكر را كه می خواهد" جمهوری اسالمي" را به "حكومت اسالمي" تبديل

كند، بيان كرد: به علما اخطار كردم كه اجازه ندهند اين تز و اين فاجعه دينی، اجتماعی و سياسی پياده

شود. 

رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ششم در ادامه با اشاره به رد صالحيت بيش از 1500 نفر از نامزدهای

انتخابات مجلس هفتم با عناوين عدم اعتقاد و التزام عملی به اسالم و عدم التزام عملی به جمهوری

اسالمی ايران اظهار داشت: چگونه می توانند چنين اقداماتی انجام دهند، در حالی كه حقيقت اسالم و

سيره پيامبر و ائمه عبارتست از اجرای عدالت ولو درباره دشمن و نسبت به كسانی كه حتی با اسالم و

پيامبر می جنگيدند؟

وی اصل 56 قانون اساسی را ناظر بر اين دانست كه هيچ مقامی در نظام جمهوری اسالمی نمی تواند در

تعارض باخواستار مردم تصميمی بگيرد و گفت: هر تصميمی از هر مقامی كه در تعارض با رای مردم باشد،

غيرمشروع، غير قانونی و غيرقابل اعتبار است. 

رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ششم با بيان اين كه در نظام جمهوری اسالمی ايران، مردم حق

اعتراض، حق نقض و حق وتو دارند، خاطرنشان كرد: الزمه اعمال اين حق اين است كه مسئوالن مستمرا

خود را با اراده و نظر مردم همسو كنند.
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آرا و نظرات مهندس بازرگان در جبهه مشاركت استان قم

مورد نقد و بررسی قرار گرفت

تهران- خبرگزاری كار ايران

به گزارش" ايلنا" از قم در سالروز درگذشت مهندس بازرگان در جلسه ای كه پنج شنبه شب در دفتر جبهه مشاركت

استان قم برگزار شد، سخنرانان انديشه های سياسی و دينی بازرگان را مورد نقد وبررسی قرار دارند. 

در اين نشست ميثم محمدی، سردبير نشريه گوناگون طی سخنانی با استناد به كتب و مقاالت مهندس بازرگان با بيان

اين كه در انديشه های بازرگان محوريت انسان است، گفت: نگاه بازرگان به دين، يك نگاه كامال اجتماعی است و او به

دين به عنوان يك مصلح اجتماعی نگاه می كند و با تاكيد بر عقل عرفی و فرديت انسان، بدنبال اين است كه اين را از

سلسله قيدهای متحجرانه بيرون بياورد.

وی افزود: مراد از دين از نگاه بازرگان يك دين جهت دهنده و حركت آفرين است و بر همين اساس است كه اسالم می

تواند نيازهای انسان را بشناسد و به آنها پاسخ گويد.

وی با اشاره به انديشه های بازرگان گفت: مدلی كه بازرگان از حكومت دينی انتظار داشت، يك اسالم به شيوه پيغمبر

اسالم و حضرت علی بود، يعنی اسالمی منطقی و دينی كه بر سه اصل آزادی، عدالت و برابری تاكيد داشته باشد. 

در ادامه اين مراسم علی اكرمی، سردبير نشريه باور نيز طی سخنانی با تاكيد بر اين مساله كه بازرگان را به خصوص در

حوزه انديشه سياسی و دينی بايد بدون افراط و تفريط مورد نقد قرار داد، گفت: بازرگان يك رفورميست راديكال بود، به

اين معنا كه انديشه های خود ثابت قدم بود و از آنها دفاع می كرد و حتی قابل به پرداخت هزينه نيز بود و در هيچ

شرايطی راضی به وضع موجود نبود و به دنبال اصالح جامعه بود. 

268



آرا و نظرات مهندس بازرگان در جبهه مشاركت استان قم

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/BA587C~1.HTM[6/25/2011 6:00:22 PM]

وی افزود: برداشت هايی كه بازرگان از دين می كرد، در سياست به آن عمل می كرد، به خصوص در دفاع از اسالم

دموكرات و نه دموكراسی اسالمی كه مهندس بازرگان مبلغ آن بود و براين اساس بود كه عقيده داشت؛ دموكراسی

دست و پای اسالم را نمی بندد زيرا دموكراسی امری فرادينی است.

وی افزود: امروز نياز جامعه بازخوانی آراء مهندس بازرگان است، به خصوص در بحث آزادی خواهی و اين كه چگونه می

شود اين بحث را با بحث عدالت محوری همسان و بازتعريف و نقد كرد تا بتوانيم پاسخ گوی بسياری از سواالت امروز

جامعه خود باشيم .
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سخنان آقای سيداحمد صدرحاج سيدجوادی عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران

درافتتاح مراسم دهمين سالگرد درگذشت شادروان مهندس بازرگان

۱۳۸۳/۱۱/۱

 

بسم هللا الرحمن الرحيم

جان فدای قدم نادره مردانی باد

كه كم و بيش نگردند به هر بيش و كمي

 

خلقت انسانها از طرف خالق يكتا طبق آيات و روايات صحيح بر مبنای اختيار و ارادة كامل صورت واقع پذيرفته

است و بشر در مسير صحيح يا سقيمی كه برای زندگانی خود انتخاب می كند كامالً آزاد و مختار است و

عكس العمل وی نسبت به حوادث خوب يا واقعات ناگواری كه در طول حيات بشری اتفاق می افتد مبتنی

برطرز تفكر و انديشه او است كه از آن نتيجه خوب يا ناراحت كننده می گيرد و به همين دليل افرادی كه در

طول عمر خود راه راست و صراط مستقيمی انتخاب می كنند كمتر از ديگران دچار ناراحتی ها و آشفتگی

های زندگی می شوند. از جمله اين افراد به زنان و مردانی برمی خوريم كه با استقامت رأی و رزانت فكر

مسئوليت های گران و وظائف سنگين يا مناصب بااليی عهده دار می شوند يا حوادث سهمگين ناگواری

برای آنان اتفاق می افتد بدون اينكه كمترين تغييری در رفتار و گفتار و شخصيت آنها يا كوچكترين اعرجاج و

كژرفتاری در راه مستقيم شان حادث گردد، آن حوادث را تحمل می كنند و كوچكترين اختاللی در نحوة
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تفكرات يا در زندگی مادی يا معنوی آنها هم ايجاد نمی شود.

حضرت امام صادق صلوات هللا عليه به اين نوع افراد لقب مردان و زنان آزاده است. عبدهللا بن مسكان از  

قول ابو بصير نقل كرده كه حضرت فرمود «شخص آزاده در همه حال آزاد مرد است. چنانچه گرفتاری برايش

پيش آيد خويشتن دار است و اگر مصيبت ها بر او فرو ريزند او را نشكند. هرچند كه اسير و مغلوب و دربند

شود.» (الی آخر حديث) مالحظه می كنيد كه چه نكتة ظريف روانكاوی و روانشناسی است كه حادثة

ناگوار مصيبت چنين افراد را نمی شكند يعنی از خود بی خود نمی كند.

بايد گفت چنين افرادی دارای ظرفيت كامل برای فبول مسئوليت های بزرگ و مناصب باال و تحمل حوادث

ناگوار می باشند و ظرفيت واالی آنان مانع بروز ناراحتی شديد و حركات و كردارهای نامناسب و كجرفتاری

های ناروا در اين اشخاص می گردد.

مرحوم مهندس بازرگان يكی از اين نوع افراد با ظرفيت و شخصيتی بود كه امتحان بسيار مقبول خود را در

تمام ادوار زندگی گذرانيده و درس بزرگی از ظرفيت و شخصيت برای اقوام و دوستان و اطرافيان خود بوده

است. در كلية دوران زندگی او دقت فرماييد : در دوران تحصيل او چه در داخل و چه در خارج آن به اتفاق

مرحوم آقای دكتر سحابی، در دورة اشتغال در كار پس از اتمام تحصيالت، هنگام پذيرفتن مسئوليت بزرگ

خلع يد از شركت غاصب نفت زمان حكومت ملی آقای دكتر مصدق، دوران مبارزات سياسی و اجتماعی او و

تشكيل جمعيت نهضت آزادی ايران به اتفاق مرحوم آيت هللا طالقانی و مرحوم آقای دكتر سحابی و طرز

رفتار سياسی، نوشته ها، پيشنهادها و راه كارهايی كه در هر دوره به سران حكومت ارائه كرده است، در

زندان رفتن و تبعيد او در گوشة زندان برازجان، آزادی بعد از اين دوره، دوران تصدی نخست وزيری او و طرز
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رفتارش با اطرافيان و مردم، دوران اهانتها و ناراحتی ها و گرفتاری ها و بدرفتاری های به او بعد از نخست

) در مدت چندين ماه در تمام وزيری تا تحمل زندان رفتن دوستان و ياران نزديك حتی فرزند برومندش (1369

انحراف و تغييری در حركات و سكنات و افكار و عقايد او و ادامة خدمات اين مقاطع زمانی كوچكترين  

فرهنگی و سياسی و اجتماعی او در طريق مصالح مردم و مملكت بی كم و كاست شما نمی بينيد. در

كار دسته جمعی و قبول الزامات آن و تبعيت از رأی اكثريت طول دبير كلی نهضت آزادی ايران نمونه و اسوه 

بود.

رفتار و گفتار و منش زندگانی او و برخوردش با دوستان و مردم حتی زيردستان در سمت نخست وزيری

عيناً همان بود كه قبل يا بعد از آن سمت بود. گر چه كسالت قبلی او هنگامی روی داد كه از اوضاع

نابسامان مملكت بسيار ناراحت و نگران آينده كشور بود اما همين امر نشان ظرفيت او و به فرمايش امام

صادق(ع) خويشتن داری او بود.

خدايش رحمت كناد كه برای فرزندان و دوستان خود درس عملی و گرانقدر بود عالوه بر طلب آمرزش و علو

درجات برای مهندس بازرگان از خداوند مهربان می خواهيم كه ما را به همان ظرفيت و خويشتن داری

مستقيم بدارد.     آمين

 

بيتی از سعدی در ختام مقال عرض كنم :

ظالم برفت و قاعدة زشت از او بماند    عادل برفت و نام نكو يادگار كرد
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والسالم عليكم

صدر حاج سيد جوادي
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اعتدال دينی بازرگان
گزارشی از مراسم سالگرد مهندس بازرگان در لندن

بی بی سی

دهمين سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان، رئيس نخستين دولتی که در پی انقالب ۱۹۷۹ ايران روی

کار آمد، امسال در لندن اندکی دیرهنگام برگزار شد اما این دیرکرد مانع حضور قابل توجه جوانان

دانشجوی عالقه مند در تاالر اجتماعات دانشکده کينگرکالج دانشگاه لندن نشد.

جوانانی که از بازرگان جز نامی نشنيده اند، جمعه شب (چهارم فوریه) در کنار نسلی نشستند که کوران حوادث انقالب

را از نزدیک تجربه کرده و برخی از آنها بازیگران صحنه سياست در دوران انقالب یا سالهای بعدتر بوده اند.

جلسه ای که به همت بنياد ایران و اسالم و دانشجویان ایرانی کينگزکالج برگزار شده بود با سخنان مسعود بهنود،

روزنامه نگار ايرانی مقيم لندن، آغاز شد و با سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش، پژوهشگر اسالمی، ادامه یافت.

'بازرگان، یک نهاد بود'

مسعود بهنود، سخنان خود را با اشاره وجود قهرمانان بسيار در تاریخ ایران آغاز کرد که به گفته وی بسياری از آنان حتی

جان خود را بر سر آرمانهای خود نهاده اند اما نام بسياری از آنها از یادها رفته است و در مواردی، راهی که آنان می

رفتند برای جامعه امروز بی ارج و مقدار است.

اما آقای بهنود بالفاصله تأکيد کرد که در طول دویست سال گذشته، سه تن از این قاعده مستثی بوده اند و هریک به
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نوعی به نهاد تبدیل شده اند: اميرکبير، مصدق و مهدی بازرگان.

اين سه در سه دوره حکومتهای قاجار، پهلوی و جمهوری اسالمی، نخست وزير ايران بوده اند.

'عدالت: آرمان بازرگان'

آقای بهنود در ادامه با مقایسه زندگی و خلق و خوی این سه تن و ذکر خاطراتی از سالهای نخست انقالب،

تالش کرد تصویری از منش و شخصيت مهندس بازرگان برای شنوندگان ترسيم کند

وی گفت: "در آن روزهای نخست انقالب و در اوج خون و جنون، تقریباً هيچکس در کل شهر به خاطر نداشت که چيزی به

اسم عدالت هم به هر حال جزو خواستهای ماست و من شهادت می دهم که تنها مهندس بازرگان بود که در لحظه

لحظه آن دوران، هنگامی که همه خونخواهی پيشه کرده بودند دائماً فریاد می کرد که پس محکمه و وکيل چه می

شود؟"

آقای بهنود بی مهريهایی که تا هنگام مرگ بازرگان نسبت به وی می شد را یادآور شده، گفت: "مهندس بازرگان در

دوران هشت ماهه دولت موقت نه از گروههای سياسی و نه از فرهيختگان، قدری ندید. بازرگان اگر قدری دید از طرف

مردمی بود که با اشاره آقای خمينی به دولت، مانند دولت امام زمان نگاه می کردند. خارج از دایره مردم، کسی جانبدار

مهندس بازرگان نبود و به همين دليل وقتی مهندس بازرگان کوبيده شد، تقریباً همه جشن گرفتند."

'اسالم، ضد بشریت نيست'

مسعود بهنود با یادآوری سالهای پس از جنگ ایران و عراق و انزوای سياسی ایران در آن هنگام، به مقاله ای از مهندس

بازرگان اشاره کرد که در روزنامه فرانسوی لوموند با عنوان "اسالم، ضد بشریت نيست" به چاپ رسيد.

به گفته اين روزنامه نگار ايرانی، چاپ این مقاله در لوموند باعث آزار مرحوم بازرگان در تهران شد.

وی افزود: "هفته نامه کيهان هوايی [که برای ايرانيان خارج از کشور چاپ می شد]، چاپ مجموعه مقاالتی را شروع کرد

که در آن به برداشت مهندس بازرگان از اسالم حمله شده بود. مهندس بازرگان با نویسندگان این مقاالت وارد گفتگو شد
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و مجموعه مقاالت آن دوران را بعدها نهضت آزادی ایران در کتابی جمع کرد به نام اسالم و آزادی."

مسعود بهنود ادامه داد: "امروز گویا مسئوالن کشور روزی پنجاه بار مقاله بازرگان را می خوانند. به این معنی که روزی

پنجاه بار، پيغام می فرستند که اسالم دین خشونت نيست و نگرانی بابت ارتباط اسالم و دموکراسی وجود ندارد و این

درست همان چيزی است که مهندس بازرگان در آن زمان نوشته بود."

'من و مهندس سحابی، جماعتيم'

آقای بهنود با اشاره به بخشی از خاطرات دوران جوانی بازرگان گفت هنگامی که او در مسير سفر به اروپا برای ادامه

تحصيل بود، دلنگرانی عجيبی در مورد نمازش داشت و این دغدغه را تا آخرین لحظه عمر خود حفظ کرد.

وی افزود: "در مدرسه علوی [محل استقرار رهبری ايران پس از سقوط حکومت پهلوی]، از همان شبی که اعدامها آغاز

شد، مهندس بازرگان که تا آن هنگام همراه با دیگران نماز می خواند، دیگر به این کار ادامه نداد. یک شوخی هم ساخته

بود و می گفت ما در زندان شاه که بودیم به من و دکتر سحابی می گفتند جماعت. بنابراین من و دکتر سحابی که با

هم نماز بخوانيم، نماز را به جماعت خوانده ایم." بهنود ادامه داد: "االن من می فهمم که مهندس بازرگان نگران شده

بود و به قول حافظ: چو بيد بر سر ایمان خویش، می لرزید."

'آنکه به نام بازرگان بود، نه به صفت'

سخنان دکتر عبدالکریم سروش، پزوهشگر اسالمی، اما از سنخی دیگر بود.

وی در آغاز سخن گفت که مرحوم بازرگان با دین و اعتقاد خود بازرگانی نمی کرد و اعتقادات خود را سرمایه ای

نمی دانست که از آن سودی متوقع باشد.

به گفته دکتر سروش، بازرگان با اینکه در خانواده ای متمکن به دنيا آمده بود، هرگز دو افسونگر بزرگ تاریخ، یعنی ثروت و

قدرت، دل او را نربودند و تمام زندگی او نشان داد که بر وفق اعتقادات خود عمل می کند و پاکدامنی و اخالق را مقدم بر

همه چيز می نشاند.
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'بازرگان، بازرگان بود'

دکتر سروش در همين حال به وجهه دیگری از شخصيت بازرگان اشاره کرده و گفت وی در سياست و حکومت، بازرگان

بود؛ به این معنی که به سود و نتيجه ملموس و دنيوی سياستی که در پيش می گرفت، نظر داشت.

به عقيده آقای سروش، در تقسيم بندی ای بزرگ، حکومتها را می توان به دو دسته بزرگ تقسيم کرد: دسته ای از

حکومتها برای مصلحت دنيوی کار می کنند، جهان و جامعه را می بينند و می شناسند و بر اساس روش های علمی آن

را اداره می کنند و دسته دوم حکومتها، که خود را پرچمدار ایده ای بزرگ، تاریخی و جهانی می بينند و کاری به مصالح

خلق و مقاطع ویژه تاریخی که در آن قرار دارند، ندارند.

به گفته دکتر سروش، این حکومتها بر اساس وعده هایی که در عرصه اسطوره های تاریخی داده شده است و وظيفه

تاریخی که بر دوش خود احساس می کنند؛ عمل می کنند و در عرصه سياست، بازرگانی نمی کنند و این از طنزهای

تاریخ است که مرحوم بازرگان که در سياست و حکومت به دنبال نتایج ملموس بود، نخست وزیر حکومتی شد که تاریخ

اندیش بود.

'آزادی، مقوله ای غایب در فرهنگ ایرانی'

عبدالکریم سروش گفت بازرگان در دورانی رشد کرد و باليد که دو نوع اندیشه در جامعه ایران غلبه داشت: اندیشه

فقهی روحانيان و اندیشه های چپ.

وی افزود در هيچ یک از این اندیشه ها، تأکيدی بر آزادی و دموکراسی نمی رفت و این نوع مفاهيم، مفاهيمی بورژوایی

و غربی به شمار می رفتند و دم زدن از آنها عيب بود.

به اعتقاد سروش، فقيهان، فيلسوفان و عارفان سه طایفه ای اند که در بستر فرهنگ دینی رشد کرده اند و در سخنان

هيچ یک از این سه طایفه، کوچکترین اشاره ای به حق و آزادی نشده است.

دکتر سروش ادامه داد: "بازرگان، چيزی را استشمام کرده بود و می دانست که چيزی در ميراث فقيهان و
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فيلسوفان و عارفان ما کم است و آن مقوله آزادی است. بازرگان دانسته بود که بر آزادی به اندازه کافی تأکيد

نمی رود و من بر این حسن تشخيص او آفرین می فرستم."

وی افزود: "ّبازرگان، استبداد را سرچشمه تمام مشکالت می دانست و معتقد بود تا این ریشه استبداد دوهزار ساله

کنده یا سست نشده است، به هيچ جا نخواهيم نرسيد."

اعتدال دینی بازرگان

دکتر سروش، برای نشان دادن اعتدال دینی بازرگان، صادق خلخالی، نخستين حاکم شرع منصوب آيت هللا خمينی را

برای مقایسه برگزید و با اشاره به زمينه تحصيالت و حوزه مطالعاتی این دو شخص، گفت کسی که از دل اندیشه

علمی برخاسته و کسی که از دل اندیشه فقهی برخاسته است، بالمآل تفاوتهای آشکاری با هم خواهند داشت.

دکتر سروش با یادآوری تعجيلی که آقای خلخالی در اعدامهای روزهای اول انقالب داشت و اصرار مرحوم بازرگان در به

تأخير انداختن این اعدامهای شتابزده، به دو نوع دینداری اشاره کرد و افزود: "احکام دینی را به هزار دليل می توان عقب

انداخت و به هزار دليل می توان شرایطی برایش یافت که دیگر الزم نباشد با فوریت و عجله اجرا شود."

عبدالکریم سروش ادامه داد: "به هيچ وجه این طور نيست که هر حکمی که در کتاب حدیث و روایت و توضيح المسائل

آمده، باید همين لحظه عملی شود. فقهای شيعه این کار را نمی کردند. هزار راه هست برای اینکه چيزی را فعالً متوقف

بگذارید."
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دکتر سروش معتقد است شخصی مثل بازرگان دارای فرهيختگيهای ذهنی بود که نمی توانست او را در اجرای احکام

شریعت به عجله وادارد.

او بر این باور است که اشخاصی مانند بازرگان می دانستند که با زور نمی توان این اندیشه ها را اجرا کرد و این را

نيز می دانستند که قلب اسالم، نه احکام اسالمی که اخالق اسالمی است.
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«شادی و غم» در متون شريعت

احمد قابل

 
اجمالی از بحث

يكی از موضوعات مهم در بحث های انسان شناسی، توجه به نيازها و تحوالت روحی اوست. اهميت اين مسأله

ناشی از تأثيرگذاری روحيات آدمی بر رفتارهای اوست. گرچه اين تأثير گذاری، متقابل است و رفتارهای آدمی نيز

، روحيات وی را دچار تحول و تغيير می كند. «شادی و غم» از روحياتی هستند كه تأثير بسزايی در زندگی بشر

دارند. «شادی» سبب «نشاط و اميد» است و «غم و اندوه» سبب «افسردگی» و «یأس و نوميدی» است.

 

يكی از موضوعات مهم در بحث های انسان شناسی، توجه به نيازها و تحوالت روحی اوست. اهميت اين

مسأله ناشی از تأثيرگذاری روحيات آدمی بر رفتارهای اوست. گرچه اين تأثير گذاری، متقابل است و رفتارهای

آدمی نيز ، روحيات وی را دچار تحول و تغيير می كند.

«شادی و غم» از روحياتی هستند كه تأثير بسزايی در زندگی بشر دارند. «شادی» سبب « نشاط و اميد »

است و « غم و اندوه » سبب « افسردگی » و « یأس و نوميدی» است.

به نظر می رسد كه پديده شادی يا غم ، از نوع « انفعال نفس » است و آدمی در پديد آمدن آن اختياری ندارد.

يعنی خارج از اراده آدمی پديدار می گردند ، ولی ايجاد زمينه و بستر شكل گيری و تهيه مقدمات آنها در بسياری
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از موارد ، اختياری است و با رويكرد های مختلف می توان به هر يك از آنها اقدام كرد.

نقش تعليم و تربيت در اين موضوع مهم است و می تواند به انتخاب صحيح روشها كمك كند و در سالمت روحی و

روانی جامعه تأثير جدی بگذارد.

«تعاليم دينی» و آنچه به نام «مطلوبات خدا» در جوامع دينی عرضه می شوند ، ازتوان تأثير فراوانی برخوردارند.

هر گونه رويكردی در اين خصوص می تواند فرهنگ جامعه را دچار تحوالت مثبت يا منفی كند و در نهايت جامعه ای

با نشاط و اميدوار يا جامعه ای افسرده و نوميد پديد آورد. 

روشن است كه نشاط و اميدواری جامعه ، موجب تالش و فعاليت مثبت و رشد و توسعه و تكامل مادی و معنوی

می شود و افسردگی و نوميدی ، جامعه ای خمود ، غير فعال و منحط از نظر مادی و معنوی پديد می آورد.

اكنون شايسته است كه به متون تعليمی شريعت بنگريم تا توصيه های ارائه شده در اين موضوع را بررسی كنيم

؛

الف) در متون اوليه ی شريعت محمدی (ص) از «شادی» با دو واژه «فرح» و «سرور» ياد شده است. در اين متون

به لزوم گسترش شادی در سطح جامعه و توليد شادی برای ديگران بعنوان « محبوب ترين كار از نظر خداوند » با

تأكيد فراوان، سفارش شده است. از نظر متون دينی « شادی » به عنوان « جند عقل = لشكر عقل » (كه برخی

بزرگان از جند عقل به عنوان « جند رحمان » ياد كرده اند) و غم و حزن به عنوان « جند جهل» (كه از آن به عنوان

« جند شيطان » ياد كرده اند) شمرده شده اند. اكنون به بررسی برخی موارد از متون ياد شده می پردازيم؛

۱- شادی بخشی، به وسيله گفتار و شوخی های بدون اهانت ، يكی از پذيرفته ترين رفتارهای شاد كننده
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است. 

از امام صادق (ع) نقل شده است كه از اصحاب خويش پرسيدند : « آيا با هم شوخی می كنيد؟ در پاسخ گفتند:

در مواردی اندك. امام (ع) فرمود: اينگونه نباشيد.... فاّن المداعبة من حسن الخلق و إنّك لتدخل بها الّسرور علی

اخيك ، و لقد كان رسو ل هللا (ص) يداعب الرّجل يريد ان يسرّه =...چرا كه شوخ طبعی از اخالق نيك است و تو به

اين وسيله برادرت را شاد می كنی ، همانا رسول خدا مستمراً با افراد شوخی می كرد و قصد او شاد كردن آنان

بود ». (كافی ٦٦۳/۲ ش ٤)

در اين روايت چند مطلب مهم وجود دارد:

يك؛ شوخی و شيرين زبانی در قالب « طنز » گفتاری (شفاهی يا مكتوب) يا رفتاری ، از نظر شريعت محمدی

(ص) رفتاری نيك و « حسن خلق » است.

دو؛ سيره و روش رسول خدا به صورت مستمر ايجاد شادی از طريق شوخی كردن بوده است.

سه؛ گفتار شادی بخش ، يكی از مصاديق « ادخال الّسرور » است كه محبوب ترين كار نزد خداوند است. 

الزم به ذكر است كه از جمله ی اوصاف امير مومنان علی (ع) نيز «شوخ طبعی» ايشان بوده است.

۲- از امام باقر (ع) نقل شده است كه؛ « اّن هللا عزّ و جّل يحّب المداعب فی الجماعة بال رفث (كافی ٦٦۳/۲

ش٤) خداوند دوست می دارد كسی را كه در ميان جمع بدون بهره گيری از الفاظ ركيك و اهانت آميز شوخی می
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كند ».

محبوب بودن فرد شوخ طبع نزد خدا ، به علت شادی بخش بودن وی در ميان مردم است. يعنی «شاد كردن

جامعه» سبب جلب محبت خدا و رضايت اوست.

۳ - از امام باقر (ع) نقل شده است كه: «تبّسم كردن (لبخند زدن) پيش روی برادر مؤمن ، رفتاری نيك است و رفع

نگرانی از او ، رفتاری نيك است و خداوند ، بندگی نشده است با رفتاری كه نكوتر و محبوبتر نزد وی از شادی

بخشی نسبت به مؤمنان باشد ». (و ما عبدهللا بشيی احبّ الی هللا من ادخال الّسرور علی المؤمنين). (كافی

۱۸۸/۲ ش ۲)

در اين روايت تصريح شده است كه « پسنديده ترين رفتار نزد خدا و برترين عبادت » شادی بخش بودن نسبت به

مردم است.

٤- از امام صادق(ع) به نقل از نياكان پاكش، از رسول خدا(ص) ، آمده است: «اّن احّب االعمال الی هللا عزّوجّل

إدخال الّسرور علی المؤمنين».(كافی ۱۸۹/۲ ش ٤) حقيقتاً پسنديده ترين كارها نزد خدا ، شادی بخشيدن به

مؤمنان است ».

در كتاب « كافی» نسبت به شادی بخشی،روايات متعددی نقل شده كه برخی ازآنها با « اسناد معتبره » ارائه

شده است(كافی ۲/ ۱۸۹ ش ۷ و ۱۹۲/۲ ش ۱٦) به نحوی كه صحت انتساب اين نظريه به شريعت ، از نظر

علمی ثابت می شود.

-البته شادی بخش بودن به لحاظ عملی نيز در روايت توصيه شده است. در روايتی با سند صحيح از امام

صادق (ع) نقل شده است كه ؛ پسنديده ترين كارها نزد خدا ، شاد كردن مؤمن است. مثل سير كردن او

يا برطرف كردن اندوه و گرفتاری او و يا ادای وام و قرض او (كافی ۱۹۲/۲ ش ۱٦).
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مجموع اين روايات چنين می گويند كه « شادی بخش بودن نسبت به ديگر افراد جامعه » پسنديده ترين

كارها نزد خدا و حتی « برترين عبادت » است. به عبارتی ديگر ؛ تأكيد بر « شدت محبوبيت شادی

بخشيدن به ديگران نزد خدا » و ايجاد رغبت وانگيزه ی درونی در آدمی برای اقدام اختياری به اين كار

پسنديده ، برتر از هرگونه دستور العمل الزامی شرعی ، تأثير می گذارد و نشان می دهد كه دين به «

ضرورت های زندگی مناسب » توجه جدی دارد و اين مقصود ، جز با شور و نشاط ناشی از گسترش

شادی در صحنه اجتماع به دست نمی آيد. تبديل اين «ضرورت مؤكّد اخالقی » به امری الزامی و اجباری ،

از «مرغوبيت عرفی» آن می كاهد. البته در همه جا و همه حال ، اين قاعده وجود دارد ولی در مواردی كه

ضرورت های زندگی فردی يا اجتماعی ، حد اقل چيزی را عقال الزم بداند ، شرع نيز آن را الزم می شمارد.

٦- در حديث مشهور عقل و جهل كه می فرمايد « لشكر عقل را بشناسيد تا هدايت شويد » در عداد

لشكر عقل ، آمده است ؛ «... والفرح و ضّده الحزن -... شادی از لشكر عقل است و در مقابل آن حزن

است كه از لشكر جهل است ».

دراين حديث كه باسند معتبر از امام صادق (ع) نقل شده است ، كامالً روشن است كه برداشت برخی از

دانشمندان و تعبير آنان به « لشكر رحمان » برای « جند عقل » و « لشكر شيطان » برای « جند جهل » با

توجه به تعابيری چون «... فقال له : استكبرت ، فلعنه =... خداوند به جهل فرمود : تكبر ورزيدی ، پس او را از

رحمت خويش دور نگهداشت » برداشت صحيحی است و تداعی می كند داستان « سرپيچی شيطان از

فرمان خدا در سجده بر آدم » را كه منجر به رانده شدن شيطان از قرب الهی شد و از آن با عبارت « ابی و

استكبر = سرپيچی كرد و تكبر ورزيد » در قرآن ياد شده است.

بنا بر اين ، شادی (فرح) از لشكر عقل است و غم (حزن) ازلشكر جهل. اين نام گذاری های نمادين ، برای
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نشان دادن « عاقالنه بودن راهكارهای شادی افزا » و « جاهالنه بودن راهكارهای غم افزا و

اندوهبار » است. به عبارت ديگر ؛ اينكه گفته می شود : « شادی ، سرباز خدای رحمان است و حزن و

اندوه ، سرباز شيطان » برای ياد آوری جهات مثبت و منفی آن ها است. الزمه ی اين رويكرد ، تحولی عظيم و

تغييراتی فراوان در فرهنگ جامعه دينی است. بنا بر اين ، از نظر خدای رحمان و شريعت محمدی (ص)

، « رويكرد عقالنی ، ما را به گزينش شادی و حاكم كردن آن بر فضای فرهنگی جامعه وادار می

كند و رويكرد جاهالنه ، گسترش حزن و اندوه را توصيه می كند » تا چه قبول افتد چه در نظر آيد

!!

ب) اما در مقابل شادی، حزن و اندوه است كه در متون شريعت مورد نكوهش و دور باش قرار گرفته و به

روشهای مختلف ، ناپسند بودن آن ، گزارش شده است.

در متن قرآن مطلوب نبودن « حزن و اندوه » نزد خدا و خلق او گزارش شده است كه به نمونه هايی از آن

اشاره می كنيم :

۱- در قرآن كريم نسبت به عاقبت نيك آدميان چه در دنيا و چه در آخرت (و عمدتاً در آخرت) و در مناسبت های

مختلف مكرراً آمده است: «... ال خوف عليهم و ال هم يحزنون = هيچ ترسی و اندوهی بر آنان نخواهد بود »

(بقره /۳۸ و ٦۲ و۱۱۲ و ۲٦۲ و ۲۷٤ و ۲۷۷ ، آل عمران /۱۷۰ ، مائده / ٦۹ ، انعام / ٤۸ ، اعراف /۳٥ ، يونس /

٦۲ ، احقاف /۱۳).

اين بيان الهی نشان می دهد كه خوف (ترس) و حزن (غم و اندوه) امور نامطلوب و ناپسندی هستند كه

خداوند سبحان در بيان عاقبت پسنديده بندگان نيك خود با صراحت آنها را منتفی می شمارد.
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اگر حزن امری پسنديده بود ، منتفی شدن آن در عاقبت امر بندگان خدا ، ناپسند شمرده می شد و يادآوری

انتفای آن به عنوان نعمت و پاداش الهی بی معنی بود.

۲- در آيه ی ديگر می خوانيم: « و ينّجی هللا الّذين اتّقوا بمفازتهم ال يمّسهم الّسو ء و ال هم يحزنون = خداوند

افراد متقی و پرهيزگار را به خاطر پيروزی آنان در انجام دستورات الهی ، نجات می دهد به گونه ای كه گزندی

از امور بد و ناپسند نمی بينند و اندوهی نخواهند داشت » (زمر/ ٦۱).

اين آيه نيز « دور شدن از اندوه و غم » را مصداق « نجات دادن آدميان پرهيزكار به وسيله خدای سبحان »

معرفی كرده است. به عبارت ديگر ، خداوند است كه پرهيزكاران را از« دام جهل ناشی از اندوه و غم » كه «

دام شيطان » است رها می سازد.

بنا بر اين آيات، « فالح و رستگاری » در چهره « شادی بدون اندوه » تجلی يافته و اين به معنی « راهكار

نجات و رهايی » است. رهايی از چنگ « جهل و شيطان » و روی آوردن به « عقل و رحمان » حتی در چهره «

فرار از حزن و اندوه » و « كسب شادی و سرور » نعمتی الهی است كه بايد در مأذنه ی فرهنگ اجتماعی ،

آن را هر شب و روز ياد آوری كرد. 

تاكنون بحث از پسنديده بودن شادی و ناپسند بودن « غم و حزن » نزد خدای سبحان و دين و شريعت او بود.

ولی خواسته يا ناخواسته اسباب غم و اندوه در اين دنيا ، به فراوانی فراهم می شود. به عبارت ديگر واقعيت

دنيا به گونه ای است كه تمامی افراد در برابر وقايع اندوهبار قرار می گيرند (همانگونه كه در معرض شادی نيز

قرار دارند) و نفس آدمی نسبت به اتفاقات و پديده های ناگوار هستی ، واكنشی طبيعی به نام « حزن » را

نشان می دهد.
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توصيه دين و شريعت درباره اين گونه امور ، فراهم كردن آگاهانه و مختارانه و سايل شادی و گريز از

غم و اندوه به سوی شادی و سرور است. به عبارتی ديگر از تكثير كمی و كيفی غم و حزن جلوگيری

می كند و آن را به « حداقل » كاهش می دهد.

داليل مخالفان

در برابر اين دالئل ، برخی افراد با استـــناد به برخی آيات قرآن (و برخی روايات) نســبت به مطلوب بودن «

حزن » در متون شريعت استدالل كرده اند. اكنون برخی از (مهمترين) دالئل ايشان را مورد بررسی قرار می

دهيم؛

۱- يكی از دالئل اين گروه ، آيه ی « فليضحكوا قليال و ليبكوا كثيرا... = پس بايد كم بخندند و زياد گريه كنند...

توبة/۸۱ » است. ايشان به ادامه ی اين آيه و آيات قبل از آن توجهی نمی كنند تا معلوم گردد كه ؛ « اين آيه در

مورد كسانی است كه رفتار ناشايستی از آنان سرزده و از آن رفتار ناپسند ، شادمان و خندان اند ». (... جزا ء

ً بما كانوا يفعلون =... كه اين نتيجه ی رفتاری است كه انجام داده اند./۸۱ توبه). 

يعنی سخن از افراد « نافرمان » است كه از دستور پيامبر خدا (ص) با بهانه های غير منطقی ، سرپيچی

كردند واز اين عمل خود شادمان بودند. (فرح المخلّفون... = شادی كردند افراد متخلف ونافرمان... /۸۰ توبه).

اگر مفهوم مخالف اين آيه را در نظر بگيريم ، معلوم می شود كه اين آيه خود دليلی بر صحت رويكردی است

كه در روايات پيش گفته به آن پرداختيم و معنای آن اين خواهد شد كه ؛ « آنانی كه نافرمانی نكرده و در مسير

صحيح و منطقی زندگی قرار گرفته اند ، می توانند بسيار بخندند و كمتر گريه كنند ».
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۲- دليل ديگر آنان ، آيه ی «... اّن هللا ال يحّب الفرحين = خداوند افراد شادمان را دوست ندارد / قصص ۷٦ »

است. اين آيه نيز در مورد « قارون » است و شرح می دهد كه مردم ، به او كه از داشتن ثروت شخصی و بی

توجهی به نيازمندان شادمان بود ، می گويند : « ال تفرح ، اّن هللا ال يحّب الفرحين = شادمان نباش كه خداوند

، اين گونه افراد شادمان را دوست ندارد ».

اصطالحا « الف والم » در « الفرحين » الف والم « عهد » است. يعنی ؛ خداوند « شادمانانی از نوع آنان كه در

اين خطاب ، مورد نظر بوده اند » را دوست ندارد. اگر « الف و الم » در اين عبارت ، از نوع « الف و الم جنس »

بود ، همه ی انواع « شادمانان » را شامل می شد و آنگاه می توانست دليل بر عدم محبوبيت شادمانی

باشد ولی با توجه به سياق و موضوع مورد بحث در آيه ، به عدم شمول بر همه ی شادمانان اطمينان پيدا

می شود.

ضمنا ، تفسير اين گروه از اين آيه (عالوه بر عدم تناسب با سياق و متن كامل آيه) با رويكردی كه در روايات

پيش گفته ديده شد نيز منافات دارد. با توجه به اينكه آن روايات معتبره ، نشان می دادند كه پيامبر و ائمه ،

معتقدند كه « خداوند دوست دار شادی و شادی بخش بودن بشر است » و از طرفی ، تفسير حقيقی اين

آيه ی قرآن را نيز بهتر از ديگران می دانستند ، معلوم می شود كه منافاتی بين تفسير اين آيه و آن رويكرد

نمی ديدند.

۳- مستند ديگر اين گروه ، برخی روايات خاص است كه عزاداری و استحباب گريستن بر مصائب اهل البيت (ع)

را ياد آوری می كنند. اين روايات ، از نظر صحت انتساب (سند روايت) و يا داللت بر مطلوب (لزوم برپايی

مراسم خاص و هرساله) مخدوش است و با سيره ی ائمه ی هدی (ع) و اصحاب نزديك ايشان در تعارض
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است و سازگاری ندارد. بررسی يكايك آن روايات و دالئل روايی مخالف آن ، به بحثی كامل و تفصيلی در باره

ی اين موضوع نياز دارد كه به وقتی ديگر واگذار می شود.

پرداختن به آثار روانی و اجتماعی رويكرد « انتشار غم و اندوه » از طريق تكرار انگيزه های « اندوه بار » احتياج

به بحثی ديگر دارد و شايسته ترين افراد برای پرداختن به اين مطلب ، متخصصان روان شناسی اند. آنچه

مربوط به متون دينی است ، نگاه مثبت به « شادی » و نگاه منفی به « حزن و اندوه » است. مثال وقتی از

خصوصيات افراد « مؤمن » ياد می شود و با ارزش ترين صفات ايشان مورد توجه قرار می گيرد ، در قالب جمله

ای كوتاه می گويد ؛ «المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه = مؤمن كسی است كه شادمانی را در چهره

ی خود آشكار می كند و اندوه را در درون خويش پنهان می كند». 

اين مفهوم بلند كه با جمله ای كوتاه بيان شده است ، آشكار می كند كه ؛ « تقسيم شادی خود با ديگران و

انتشار آن از يك سو و جلوگيری از انتشار و انتقال اندوه خويش به آنان ، مطلوب خدا و از صفات نيك انسانی و

ايمانی است ».

نقد رويكرد ها و چند پرسش

يك نگاه اجمالی به جوامع مذهبی (خصوصا ما شيعيان) نسبت دوری و نزديكی ما با فرهنگ اصيل اسالمی و

مطلوبات حقيقی خدای رحمان را بخوبی نشان می دهد. ما كه بر خالف مطلوب خدا و رسول خدا و ائمه ی

هدی ، نشر فرهنگ « حزن و اندوه و ذكر مصيبت » را وظيفه ی شرعی !! خود قرار داده ايم. ما كه تعطيلی

رسمی ميالد حضرت رضا (ع) را در چند سال اخير ، حذف كرده و روز شهادت يا وفات ايشان را تعطيل رسمی
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قرار داده ايم. ما كه در روزهای ميالد ائّمه ی هدی(عليهم السالم) با همان آهنگ نوحه های سينه زنی و

عزاداری ، مولوديه می خوانيم و فقط بجای سينه زدن ، دستها را از باالی سر برهم می زنيم (برخی فكر می

كنند كه دست زدن به شيوه ی رايج درهمه ی دنيا « حرام » است ، چون تشبه به فّساق و كّفار است!!!).

چرا اقدامی به بررسی علمی و حتی اخالقی در مورد اصل عزاداری های بظاهر مذهبی خود نمی كنيم تا

ببينيم كه از كجا به اين وادی « نامطلوب خدا » به اسم دين و مذهب رسيده ايم.

آيا درست است كه به اسم دفاع از خدا و رسول و خاندان پاك رسول هللا (عليهم صلوات هللا) بدترين انتخاب و

نا مطلوب ترين رفتار را به آنان نسبت دهيم ؟ آيا هيچ مسئوليت عقلی يا شرعی برای خاتمه دادن به اين روند

منفی (به لحاظ نظری و عملی) متوجه مدافعان دين و مذهب نيست ؟ آيا « مصلحان دينی » بدون توجه به

اين گونه امور تأثير گذار فرهنگی در زندگی اجتماعی و مبانی نادرست آن می توانند در ساير موارد توفيقی

پيدا كنند ؟!!

به سيره ی امير مؤمنان علی (ع) مراجعه كنيم و سرتاسر تاريخ معتبر را سراغ گيريم و بپرسيم كه؛ « چرا در

تمام مدت پس از پيامبر خدا (ص) و خصوصا در چهار سال و اندی حكومت ظاهری خويش ، نسبت به تشكيل

مجلس عزا داری برای رسول خدا (كه در مورد تعظيم و احترام ايشان هيچ اختالفی بين مسلمين نبوده و

نيست) هيچ گونه اقدام خصوصی يا عمومی نكرد ؟!! ». درصورتيكه جمالتی بلند و ماندگار در زمان رحلت

رسول هللا (ص) بر زبان جاری كرد كه شدت اندوه ايشان را بخوبی آشكار ساخت و فرمود: «اگر بنا باشد در

وفات كسی جزع كرد ، تنها برای ازدست دادن تو رواست ، چرا كه با رفتن تو ، وحی از ما منقطع گرديد و... ».

هيچ كس از امير مؤمنان برای دين خدا و مذهب شيعه دلسوز تر نبوده و نيست. پس چگونه است كه علی

(ع) با آن عشق و معرفتی كه نسبت به شخصيت واالی رسول هللا (ص) دارد ، حتی يك مورد

برای آن عزيز (به استثنای روز رحلت و ايام متصل به آن) ، اقدام به برپايی مجلس عزاداری نكرد ولی ما
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پس از هزار و چهارصد و اندی سال ، اين را وظيفه ی خود قرارداده ايم ؟!!. آيا ما مدعی هستيم كه از علی

(ع) عالقه يا معرفت بيشتری نسبت به رسول خدا داشته و داريم ؟!! آيا راهی كه ما برگزيده ايم تا محبت خود

را در عزاداری پيامبر و خاندان پاكش نشان دهيم ، از راهی كه علی پيمود ، برتر است ؟!!

البته علی (ع) اهل بهره برداری از نام رسول خدا برای مقاصد دنيايی خويش يا نشان دادن آواز زيبا ی خود در

ذكر مصيبت و مداحی های غلوّ آميز و گاه شرك آلود (كه برخی از فقهای معاصر شيعه در قم اخيرا نسبت به

آن هشدار دادند) نبود. او هنرمندی را در اين می دانست كه با منطق رسول هللا و دانش و عقالنيتی كه بخش

عمده اش را از او فرا گرفته بود ، به ياری خلق خدا بشتابد و تمام وقت خود را صرف خدمت رسانی مادی و

معنوی به بندگان خدا (صرف نظر از مسلمان ، مسيحی ، يهودی و يا با هر عقيده ی ديگری) كند و اين گونه

زندگی مناسب را برای ديگران به ارمغان آورده و خدا و رسول و وجدان خويش را راضی گرداند.

مگر اين « روش علوی» چه مشكلی داشت كه « روش صفوی» را جايگزين آن كرده ايم ؟ چرا ما

به اين جايگزينی رضايت داده و اختيار « فرهنگ دينی » مردم را به افراد نا آگاه و كم اطالعی مثل روضه خوان

ها و « مّداحان » (كه امام علی ، آنان را شايسته ی خاك ريختن بر صورتشان می دانست) تحويل داده ايم تا

صرفا با انواع و اقسام افسانه پردازی ها و آوازها برفراز و فرود منازل و مساجد و تكايا مسلط شده و انواع دروغ

های درشت و ريز را دائما تكرار كنند و مردم را به شنيدن و گفتن اين دروغ ها عادت دهند و كليد همه

ی گناهان (دروغ) را در اين مكتب خانه های غير رسمی، رسما به دست پير و جوان و كودك ، از زن و مرد

بدهند و برخی رفتارهای نا معقول و مخالف شريعت را مرتكب شوند و بوالعجب جامعه ای به نام محمد و علی

و ائمه ی هدی (عليهم صلوات هللا) عرضه كنند كه آبروی آنان را ببرد و عقالی جهان را به تقبيح دين و مذهب

فراخواند ؟!!

آيا در تمام مدت حضور ائمه ی اثنی عشر ، سابقه ای از برپايی مراسم عزاداری گسترده از سوی آنان برای
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سيد الشهدا ء ديده می شود ؟ حتی در ميان اصحاب شناخته شده ی آنان ، آيا چنين رسمی بوده است ؟

آيا حسين بن علی (ع) را از رسول خدا (ص) و پدر بزرگوارش برتر می دانيم كه برای ايشان بيش از يك دهه

(و در بسياری از جوامع مذهبی ، دو ماه محرم و صفر) را به سياه پوشيدن و عزاداری اختصاص می دهيم و

برای رسول خدا و امير مؤمنان ، يك تا سه روز عزاداری می كنيم ؟!! (البته ممكن است اين نقد باعث شود كه

از اين به بعد ، كسانی پيدا شوند كه برای اين بزرگواران و ساير ائمه ی هدی نيز تمامی ايام باقی مانده ی

سال را عزا بگيرند تا از اين نقد در امان بمانند !!!). 

آیةهللا خمينی در جواب برخی فقيهان كه ادعای « مرسوم بودن خواندن مرثيه در حضور ائمه ی هدی عليهم

السالم » را می كنند ، صراحتا می نويسد ؛ «... ألّن تلك المجالس المرسومة فی هذه األعصار ، لم تكن

معهودة قبل عصر الصّفویّة بهذاالرّواج ، و اّما فی عصر األئّمة (ع) و بعده الی مّدة مديدة ، فال شكّ فی عدم

تعارف انعقادها رأسا ، فضال عن التّغنّی فيها بمرآی و منظر المعصومين (ع) حتّی يكشف عدم الرّدع عن الجواز و

اإلستحباب =... چرا كه مراسم و مجالس ، به گونه ای كه در قرون اخيره و اكنون رايج است، حقيقتا قبل از

عصر صفویّه ، در اين حد رايج و مرسوم نبود. و اما در زمان ائمه (ع) و مدت ها ی طوالنی پس از آن ، ترديدی

نيست كه اساسا مجلسی برای مرثيه خوانی برپا نمی شد تا چه رسد به مرثيه خوانی با آواز های غنائی در

حضور معصومين (ع) تا از عدم منع آنان، جواز يا استحباب غناء در مراثی ، كشف شود ». (المكاسب المحرّمة

۱/ ۲۲۳ ، چاپ مهر ، قم).

اقرار ايشان در كتاب علمی و استداللی خويش (كه بر تمامی اظهارات اجتماعی و سياسی وی ترجيح دارد)

بر « عدم وجود مجالس عزا در عصر ائمه و سال های طوالنی پس از آن » و « شدت رواج آن از

عصر صفویّه » نشان می دهد كه ادامه ی روش موجود ، نه تنها از نوع « تبعيت از سيره ی ائمه

ی هدی (ع) » نيست ، بلكه مصداق آشكار «تبعيت از سيره ی صفويه» است. 
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آيا اين مطلب ، چيزی جز سخن مرحوم دكتر علی شريعتی در باره ی « تشيع علوی و تشيع صفوی »

است؟ آيا پيروان تشيع علوی نبايد مسير خود را تغيير دهند؟! آيا عالمان دين ، خود را پيرو و حامی

تشيع علوی نمی دانند؟!! 

آيا اين است رويكرد صحيح و مصداق «حمايت حماة الّدين» از « دين خدای رحمان و شريعت پيام آور رحمت »

و مذهب « بزرگمردی كه اشك يتيمان را می سترد و با آنان همبازی می شد تا لحظه ای از غم و رنجشان

بيرون برده باشد»؟!!

آيا آقايان علماء دين ، در اين خصوص وظيفه ای احساس نمی كنند؟ آيا معتقدند كه « حزن و اندوه » از نظر

دينی مطلوب است ؟ آيا با تحقيق علمی به اين نتيجه رسيده اند كه وظيفه ی شيعيان، بسط فرهنگ

عزاداری و حزن و اندوه است ؟ آيا از نظر علمی، پديده ی حزن و اندوه را به نفع بشر در دنيا و آخرت ، ارزيابی

می كنند كه با حضور خود در اين مجامع و گاه با دعوت و حمايت مادی و تبليغی از اين گونه افراد ، زمينه ی

تسلط آنان بر فرهنگ دينی را فراهم می كنند؟

گمان نمی رود كه هيچ جامعه ای ترجيح تئوريك حزن و اندوه بر شادی را بپذيرد و آن را به عنوان مبنای علمی

برگزيند. هر چند در مقام عمل و در طول تاريخ ، بسياری از جوامع ، برخالف باورهای نظری خويش اقدام كرده

اند و فرهنگ گسترش غم را برگزيده و متأسفانه افسردگی ، یأس ، دل مرده گی و انحطاط را بارها و بارها

تجربه كرده اند.

با اميد به بازگشت همه ی مؤمنان به رويكرد شادی بخش شريعت محمدی (ص) و دوری گزيدن از فرهنگ غم

بار كنونی و درخواست توفيق از بهترين رفيق. 
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احمدقابل.......................تاجيكستان

اسفند ۱۳۸۳................. مارس ۲۰۰٥
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دادگاه ابراهيم يزدي برگزار نشد

دادخواه: دادگاه پرونده موكلم را جهت مطالعه در اختيارم نگذاشت

 

تهران- خبرگزاري كار ايران، يكم مهرماه ۸۳

جلسه دادگاه ابراهيم يزدي كه قرار بود صبح امروز در شعبه 6 دادگاه انقالب برگزار شود، تشكيل نشد.

محمد علي دادخواه؛ وكيل ابراهيم يزدي با بيان اين مطلب پيرامون عدم تشكيل جلسه دادگاه گفت: دادگاه

در اخطاريه ها كفالت را با وكالت درهم آميخته بود و علي رغم ماده 185 قانون آئين دادرسي كيفري,

تصورش اين بود كه مكلف هستيم كه با موكل در جلسه دادگاه حضور يابيم و حتي در ورقه اي كه به نام

خانم شيرين عبادي بود اين مطلب دوباره اعالم شده بود.

وي افزود: اين در حالي است كه درقانون ما چنين قيدي وجود ندارد، آقاي يزدي نيز معتقد است كه؛ اين

دادگاه صالح به رسيدگي نيست، لذا بايد در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه محاكمه شود، در

دادگاه حضور نيافت.

دادخواه با اشاره به اين كه دادگاه پرونده موكلم را جهت مطالعه در اختيارم نگذاشت، اظهار داشت: باتوجه

به اين كه هر تشخيصي نياز به تحقيق دارد؛ بديهي است درصورتي كه بنده تحقيق نكنم؛ نمي توانم

بايدها و نبايدهاي پرونده را تشخيص دهم.

وكيل ابراهيم يزدي تصريح كرد: رسالت وكيل؛ آگاه نمودن دادگاه از مواضع قانون و منش و روش و حقوق
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قانوني موكلش است، بنابراين با عدم دريافت پرونده هيچ كدام از اين موارد محقق نخواهد شد
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جهت شرکت در مراسم دهمين سال درگذشت  مهندس مهدی بازرگان

روز پنجشنبه اول بهمن ماه ۱۳۸۳ در حسينيه ارشاد

 

به نام خدا

ده سال از خاموشی مهندس مهدی بازگان الگوی مبارزه، صداقت، دينداری و مردمساالری گذشت.

مردی که بيش از شصت سال ازعمر خود را در نفی فرهنگ استبدادی و کوشش در راه استقرار آزادی و

آبادی اين کشور سپری نمود.

بدين جهت ياران، همفکران، همرزمان و عالقه مندان اين رادمرد بزرگ ايران و اسالم روز پنجشنبه اول بهمن

ماه ۱۳۸۳ از ساعت ۳۰ ، ۲ بعد از ظهر در حسينيۀ ارشاد  ياد و خاطرۀ او را گرامی می دارند.

اديب برومند- فريدون آقاسي- لقا اردالن – سعيد آل آقا- مسعود آقايي- محمد آزادي-  بهاءالدين ادب- 

عباس اميرانتظام - نعمت احمدي- عباس ابوذري- حسن اربابي- علی اکرمي- حميد احراري- حسين

انصاری راد- مرتضی اشفاق- محمود امامي- محمود امير احمدي- حميد آصفي- فرشيد افشار-  رضا اخوان

حيدري-  فرزانه اسکندري-  حسن افتخار اردبيلي- عليقلی بياني- عماد الدين باقي- بهروز برومند- داوود

هرميداس باوند- محمد بسته نگار- ابوالفضل بازرگان- محمدحسين بنی اسدي- پروين بختيارنژاد- عبدالعلی

بازرگان- محمد نويد بازرگان- صفا بيطرف- محمد بهزادي- محمد بهفروزي- کمال الدين بازرگاني- رحمت هللا

برهاني- اکبر بديع زادگان- مسعود باستاني- فرشته بازرگان- حبيب هللا پيمان- محمود پيش بين- مجيد
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پيمان- مسعود پدرام-  حسن پارسا- رضا پويان- وحيد پور استاد- عباس پوراظهري- علی پايا- حسين پايا- 

غالمعباس توسلي- محمد توسلی حجتي- مجيد تواليي- رضاتهراني-  عبدهللا توسلی حجتي-  علی اصغر

تهرانچي- عبدالرضا تاجيک- مصطفی تنها- محمدرضا توسلي- محمد تهوري- نصرهللا توکلي-  مجيد جابري-

  فريده جمشيدي- جالل جاللی زاده- حميدرضا جاليی پور- محمد مهدی جعفري- علی حکمت-  ابوالفضل

حکيمي- مجيد حکيمي- اسماعيل حاج قاسمعلي- عبدالکريم حکيمي- حسين حريري- سعيد حجازي-

فاطمه حقيقت جو- محمد حيدري-  حميد حديثي- بهزاد حق پناه- جعفر خائف-  محمدرضا حمسي- آرش

حسن نيا- طه حجازي-  محمد خليل نيا- امير خرم- حسن خرمشاهي- هوشنگ خيرانديش- اکبر خرازي-

محمد حسين ختنی فر- خليل خليلی پور- حسين خشايار دوست- ابراهيم خوش سيرت سليمي- رسول

دادمهر- محمد دادی زاده-  مصيب دواني- سعيد درودي- سيد محمدعلی دادخواه- محمد مهدی دانشيان- 

محمد دادفر- علی دهقان- پروين دخت دفتري- فريبا داودی مهاجر- محمود دردکشان- محمود دل آسايي-

حسينعلی ذوالفقاري- محمد جواد رجائيان- بهمن رضاخاني- فريبرز رئيس دانا- حسين راضي- غالمرضا

رحيم- عليرضا رجايي- حسين رفيعي- رضا رئيس طوسي- احد رضايي- محمد صادق رباني- عبدالعلی

رضايي-  اصغر رضايي- جهانگير رضوي- محمد جواد روح- فيض هللا رنجبر نيا-  کاظم رضايي- کوروش زعيم-

محمود زنديان- محمد رضا زهدي-  احمد زيدآبادي- جمال زره ساز-  محمد ابراهيم زمانی - عزت هللا

سحابي- خسرو سيف- فريدون سحابي- عبدالفتاح سلطاني- احمد ساعي- عيسی سحرخيز- سيد

محمد علی سيف زاده- هاله سحابي-  عليرضا ساريخاني- سيد رضا سيد زاده- پرستو سرمدي- سعيده

سعيدي- نسرين ستوده- منصور سحابي- سعيد سحابي- بيوک سعيدي-  محمود شمس الواعظين-  
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حسين شاه حسيني- موسی شيخ زادگان- حسين شاه اويسي- محمد شريف- محمد شانه چي-  تقی

شامخي- ابراهيم شاکري- علی شاملو- محمود شاددل بصير- هللا وردی شمبوري- احمد شهامتدار-

معصومه شاپوري- سعيد شريعتي-  پوران شريعت رضوي- سوسن شريعتي- سارا شريعتي-  احمد

صدرحاج سيد جوادي- هاشم صباغيان- کيوان صميمي- مهدی صراف- فيروزه صابر- رضا صدر-  سياوش

صحت- مهدی صفوي- فضل هللا صلواتي-  علی اشرف ضرغامي- فريدون ضرغامي-  لطيف صفري- محمد

طاهری - اعظم طالقاني- طاهره طالقاني-  يوسف طاهری قزويني- اکبر طاهری قزويني- امير طيراني-

شيرين عبادي- محمود عمراني- حسن عرب زاده- حسين عزت زاده- محمدجعفر عمادي- روئين عطوفت-

علی رضا علوی تبار- مهدی غني- مسعود غفاري- عليرضا غروي- علی اصغر غروي- سعيد غفارزاده- ماجد

غروي- مسيح غروي- مقصود فراستخواه- غفارفرزدي- فاطمه فرهنگ خواه-  ارسالن فالح حجت انصاري-

حسن فريد اعلم- اسماعيل فاضل پور- ناصر فربد- اصغر فنی پور- محمد تقی فاضل ميبدي- مرتضی فالح-

 نظام الدين قهاري-  ناصر الدين قاضی زاده- محمد قوچاني- احمد قابل- هادی قابل- رحمانقلی قلی زاده-

عبدالحسين قمی زاده-  عباس قائم الصباحي- عباسقلی قلی زاده- خسرو قشقايي- عبدالحسين قندی

زاده- حجت قياسي-  مرتضی کاظميان- منوچهر کديور- محسن کديور- مصطفی کتيرايي- ناصر کميليان-

رحمان کارگشا- ناصر کالري- پروين کهزادي-  حسين کرباليي- الهه کواليي-  اسدهللا کارشناسي- فاطمه

کمالی احمد سرايي- علی اصغر گواهي-  علی اصغر گل سرخي- بيژن گل افرا- محترم گل بابايي- فاطمه

گوارايي- محمود گرگين-  مسعود لدني-  علی اکبر معين فر- فرزين مخبر- هرمز مميزي- نظام الدين موحد-

ناصر ميناچي- علی اصغر معين فر- محمد محمدی اردهالي- صمد ملکي- وحيد ميرزاده- محمد محمدی
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گرگاني-  سيد جواد مادر شاهي- مصطفی مسکين- غالمرضا مسموعي- محسن محققي- لطف هللا

ميثمي-  خسرو منصوريان – مرضيه مرتاضی لنگرودي-  ابوالفضل مرتاضی لنگرودي- نرگس محمدی –

سعيد مدني- احمد منتظري- سعيد منتظري- هللا کرم ميرزايي- ماشاءهللا مديحي- محمد جواد مظفر- سيد

رضا موسوی سعادتلو-  محمود مؤمني- علی مؤمني- ولی هللا ميرخاني- مرتضی مقدم- حسين مدني-

احمد معصومي-  فهيمه ملتي-  فاطمه موسوي- بدرالسادات مفيدي- فاطمه مهدياني- احمد محمدی

اردهالي- حسن محجوب- مهدی مؤيد زاده- سيد حسين موسويان- رشيد مظفري- ضياءمصباح- مصطفی

مصطفوي- ليال مصطفوي- عباس مصلحي- غالمحسين نادي- فرشته ناصر گيوه چي-   سيد حميد نوحي-

سيد مجيد نوحي- بهرام نمازي- محمود نعيم پور- محمود نکوروح- محمد تقی نکوفر- فخرالسادات نوربخش-

علی اکبر نجفي- حسين نورانی نژاد- حسن نراقي- امير نکوفر- منوچهر نوربخش-  پرويز ورجاوند- اکبروالي-

رسول ورپائي- عليرضا هندي- ناصر هاشمي- احسان هوشمند- هادی هاديزاده- کاظم يزدي- ابراهيم

يزدي.
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بايد از تمام توان اقوام در جهت مشاركت فعال سود جست

دكتر غالمعباس توسلی

ملی مذهبی ها هيچگاه صحنه سياسی را ترك نمی كنند و عالقه ای هم به ترك صحنه سياسی ندارند.

دكتر غالمعباس توسلی ضمن بيان مطلب فوق به پايگاه خبری شوشان در مورد حضور يا عدم حضور ملی

مذهبی ها در انتخابات نهم گفت : متاسفانه برخی از افراد حتی دورن جريان اصالحات كه نقش و تاثير

زيادی در تصميم گيری ها دارند هيچ گاه سعی در مشورت با گروه های ملی و مذهبی ندارند و نسبت به

اين مطالب بی توجهی نشان می دهند بنابراين بايد تكليف نيروهای ملی مذهبی مشخص شود.

وی در ادامه افزود: ما با تمام وجود سعی در ايجاد جوی سالم در انتخابات داريم و برای مشاركت فعال و

تالش می كنيم اما زمينه بايد برای حضور اين نيروها در انتخابات نهم فراهم شود. حداكثری 

های اصالح طلب هشدار می دهم كه فكر نكنند ما صرفاً وسيله و ابزاری هستيم كه وی افزود :به گروه 

فقط بخواهيم كانديداهای آنها را تائيد كنيم .

و گفت: در اين زمينه نظر صريحی دكتر توسلی در ارتباط با اجماع بر سر معين يا كروبی اظهار نظر نكرد 

نداريم چون آنها هنوز برنامه خود را اعالم نكرده اند و برای اظهارنظر در اين مورد زود است چرا كه ما آرزو

داريم اصالح طلبان باالخره به اجماع برسند و بر سر يك كانديدا به نتيجه برسند.
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ت آرا در ميان شورای هماهنگی انقالب گفت : اختالفات درونی ميان محافظه كاران ارتباط با تشت وی در 

ی از جوانان روشنفكر به قدرت رسيده های اخير در جريان مقابل عده ا امری بديهی است چرا كه در سال 

اند

های بزرگی را با نيروهای سنتی دارند اما احتمال اينكه در درون جريان محافظه كار اجماعی كه چالش 

صورت بگيرد بسيارمحتمل است .

وی حضور هاشمی را اين گونه تبيين كرد :اگر هاشمی وارد عرصه انتخابات شود اين احتمال داردكه بيش

از گذشته قدرت خود را به ظهور برساند اما معتقدم حضور هاشمی نفع زيادی برای جريان اصالحات ندارد

ميان دو جريان اصالح طلب و محافظه كار برقرار می نمايد. وصرفا وزنه ای ست كه تعادل را در 

توسلی افزود: باالخره هاشمی تجربه رياست جمهوری را دارد و موفقيت هايی در سازندگی داشته اما به

و معتقدم با حضور هاشمی فضای سياسی كشور لحاظ سياسی هاشمی را يك محافظه كار می دانم  

باز نخواهد شد.

استاد دانشگاه در پايان در مورد تكيه برخی كانديداها درباره بهره جستن از آرای قومی اين جامعه شناس و 

و اينكه آيا قوم گرايی در انتخابات به نفع منافع ملی است يا خير گفت :به نظر من مسائل قومی بسيار

مهم هستند و بايد از تمام توان اقوام در جهت مشاركت فعال سود جست اما نبايد از اين مسئله سوء

استفاده كرد و در جهت خالف منافع ملی استفاده كرد اگر توجه به اقوام با منافع ملی مطابقت نداشته

باشد جامعه را با خطرات زيادی در مسائل سياسی و بين المللی مواجه می كند.

شايان ذكر است كه هفته گذشته عبدهللا رمضان زاده در مورد بهره گيری از آرای 3 ميليونی يكی از اقوام
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كشور سخن به ميان آورده بود.
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دكتر توسلی تعهد عالمانه خود را با عمل اجتماعی

تكميل كرده است

 

روز دوشنبه ۲٦ بهمن ماه تاالر ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعی مكانی بود كه جامعه

شناسان و دانشجويان جامعه شناسی ايران برای تجليل از نيم قرن تالش علمی دكتر

غالمعباس توسلی استاد و پژوهشگر برجسته علوم اجتماعی انتخاب نموده بودند.

در پای اعالميه مراسم نام اكثر قريب به اتفاق انجمنهای علمی و تخصصی رشته های علوم

انسانی به چشم می خورد و دهها لوح يادبودنشانگر تجليل اكثر مجامع علمی و دانشگاههای

كشور از اين استاد عاشق بود.

نماينده رياست دانشگاه تهران و مشاور رياست جمهوری به نيابت از وی نكاتی در تجليل از

شخصيت علمی دكتر توسلی بيان می كنند اما گاه سخن كه به همنسالن و همكاران دكتر

توسلی و اساتيد علوم انسانی دانشگاههای مختلف كشور می رسد،انها تيز بينانه نكات

ديگری از ويژگی های شخصيتی دكتر توسلی را بيان می كنند

دكتر رفيع پور خاطرنشان می كند كه مكمل شخصيت علمی دكتر توسلی شجاعت و استقامت

وی در پايداری بر يك راه و روش سياسی و شجاعت اظهار انتقادات خود در برهه هايی است
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كه ديگران از آن عاجزند.و دكتر ساروخانی نيز به اين نكته كه توسلی از معدود اساتيدی است

كه عالوه بر عشق به رشته تحصيلی خود، تحليلهای مناسبی نيز از شرايط و اوضاع جامع

ايران دارد و اين نكته است كه باعث تمايز ايشان از بسياری از اساتيد جامعه شناسی امروز

ايران می شود.

در حاشيه:

انديشه و عمل سياسی دكتر توسلی نيز عاملی شده بود تا جمعی از رجال سياسی نيز در

مراسم گراميداشت وی حضور يابند، معين – تاج زاده – مبلغ – محمد توسلی – رئيس دانا –

بسته نگار- رفيعی و ... برخی از شخصيتهای سياسی بودند كه در كنار حجه السالم احمدي،

ديگر محققان و اعضای فرهنگستانهای علوم دكتر آزاد، دكتر خانيكي، دكتر شريعتمداری و  

كشور و اساتيد دانشگاههای سراسر كشور در اين مراسم شركت نموده بودند.

  

 

دكتر هادی خانيكی: حوزه علوم اجتماعی غريب نيست

علوم اجتماعی دانشجويان را از ميان نخبگان كشور جذب می كند
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به گزارش خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا،در مراسم نكوداشت دكتر غالمعباس توسلی كه در تاالر ابن

خلدون دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد؛ دكترهاديخانيكي، دكتر كاردان، دكتر رفيع پور،

دكتر ساروخاني، دكتر آزاد، دكتر پور افكاري، دكتر وحيدا، دكتر حاضري، دكتر كمالي، دكتراميري, دكتر

ميرزايي، دكتر فرقاني، دكتر صديقي، دكتر عبداللهي، دكتر زكاوتی ودكتر شيخاوندی حضور داشتند.

در اين مراسم دكتر هادی خانيكی گفت: اگر می خواهيم دانش در كشور شكوفا شود و راه تازه ای برای

حل چالش ها باز شود چاره ای جز انديشه ورزی نداريم.

وی هم چنين متن دست نوشته سيد محمد خاتمي, رئيس جمهور بر قرآن نفيس اهدايی به دكتر توسلی

را قرائت كرد:

«بسم هللا الرحمن الرحيم با آرزوی موفقيت و شادكامی در همه حال و همه جا برای استاد ارجمند جناب

آقای دكتر غالمعلی توسلي، كه همواره در خدمت آيين و انديشه و ايران بوده اند».

خانيكی اظهار داشت: من هم به عنوان راوی سال های قبل از انقالب ـ به دليل حيطه كاری كه داشتم و

برای پيدا كردن راهی بين هم زيستی انديشه دينی و دانش جديد ـ می گويم كه اگر ما به نقطه ای

رسيده ايم كه علوم اجتماعی مورد توجه دانشجويان برجسته كشور قرار گرفته است. اين حوزه غريب

نيست و از ميان نخبگان كشور دانشجويان را به خود جلب می كند و نقش و جايگاه دكتر توسلی نقش

برجسته ای است.

وی گفت: اين سنت و رويه حسنه جا افتاده است كه در جايی كه از زنده ياد غالمحسين صديقی ياد می

كنيم به زنده باد دكتر توسلی نيز نشته ايم.
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دكتر كاردان : جامعه شناسی علمی است كه در جامعه چنانكه بايد شناخته شده نيست

كار انجمن ها اين است كه افراد را به يكديگر نزديك كنند.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا، در مراسم نكوداشت دكتر غالمعباس توسلي, دكتر كاردان

پيشكسوت حوزه علوم اجتماعی گفت: برای من كمال افتخار و مسرت است كه در چنين جمع باشكوهی

به مناسبت امر مهمی شركت می كنم و دليل دعوت من به اين مراسم شاگردی استادان بزرگ جامعه

شناسی است.

وی خاطر نشان كرد: يكی از وظايف انجمن ها ايجاد اتحاد ميان دانشمندان آن حوزه است به خصوص در يك

انجمن كه نام آن هم جامعه شناسی است و وجود انجمن های علمی سبب می شود كه سطح همكاری

و تفاهم پرورش پيدا كند و ما به هم نزديك شويم.

كاردان اظهار داشت نقش انجمن ها عالوه بر شناساندن رشته خودشان و نشان دادن اهميت آن در جامعه

ايجاد الفت است و نقش دانشگاه ها آموزش، پژوهش، اشاعه فرهنگ و علم در ميان جامعه است. كار

انجمن ها اين است كه افراد را به يكديگر نزديك كنند و تخصص ها را با تبادل نظر و گفت وگو با يكديگر تبديل

به وحدت علمی كنند كه الزمه پيشرفت انجمن و علم است.

وی تاكيد كرد: يكی از راه های شناساندن علم و اهميت علم در جامعه شناساندن كسانی است كه گام

های موثری در شناساندن علم در آموزش و پژوهش برداشته اند و گرامی داشت دانشمندان جز هدف اول
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انجمن هاست.

كاردان گفت: انجمن جامعه شناسی كه در واقع فرزند خلف انجمن علوم اجتماعی 45 سال پيش است,

بايد بتواند حق خدمات و زحماتی را كه بزرگانی چون صديقی و يحيی مهدوی انجام داده اند را به جا آورد.

وی اظهار داشت: توسلی با كار و زحمت و عالقه ای كه به جامعه شناسی داشته است جز استادان

مسلم اين رشته است.

كاردان خاطر نشان كرد: اصوال انجمن جامعه شناسی بايد بتواند تاريخ 60 ساله جامعه شناسی را برای

نسل جوان مجسم كند و تجسم آن به وسيله معرفی كسانی است كه در اين زمينه كار كرده اند.

وی گفت: افرادی مثل دكتر نراقی و قندهاری اولين مدرسان علوم اجتماعی بوده اند و جا دارد برای پيشبرد

علوم اجتماعی كه مهمترين علم در جامعه است ما اين خدمات را بشناسانيم زيرا ملتی كه به تاريخ خود

ارج نمی گذارد هويت خود را از دست داده است. هويت علوم اجتماعی بستگی به هويت افراد مذكور دارد.

كاردان اظهار داشت: بزرگداشت استادان, پژوهشگران و نويسندگان برجسته بايد به اتكا انجمن جامعه

شناسی برگزار شود. جامعه شناسی نيز علمی است كه در جامعه چنانكه بايد شناخته شده نيست.

وی گفت: خدماتی كه توسلی در راه پيشرفت جامعه شناسی انجام داده است به وسيله اين بزرگداشت

به منهسه ظهور می رسد.

كاردان خاطر نشان كرد: يكی از فوايد اين بزرگداشت اين است كه به نسل جوان نمونه ها را نشان می

دهيم. انسان در دوره جوانی دنبال الگو نمونه و سرمشق است كه اگر ما اين الگو را معرفی كنيم بدين

ترتيب به نسل جوان كمك كرده ايم گمشده خود را پيدا كند و چه بهتر است كه جوانان وقت خود را صرف
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علوم اجتماعی كنند.

وی اظهار داشت: برگزاری بزرگداشت استادان ادامه سنت ايرانی است و ملت ما در طی تاريخ هميشه

شكرگزار كسانی بوده اند كه به نحوی به غنای اين فرهنگ و استقرار آن كمك كرده اند.

كاردان با اشاره به اين كه ما بايد جوانان را از تقليد چشم بسته برخورداريم, افزود: ما بايد به جوانان ياد

بدهيم ذهن نقاد داشته باشند. يك دانشجوی واقعی علوم اجتماعی هم به واقعيت های اجتماعی و

انسانی توجه دارد, بی اين كه مبالغه كند.

وی در پايان سخنان خود گفت: شناساندن فردی مثل توسلی به اهميت علوم اجتماعی كه متاسفانه در

جامعه هنوز شناخته نيست, كمك می كند و معرفی استادان خوب می تواند دلسردها نسبی ميان جوانان

را از بين ببرد.

دكتر رفيع پور:توسلی با شجاعت حرف های خود را می زند

جامعه ای كه سلسله مراتب نداشته باشد پيشرفت نمی كند

در علوم اجتماعی گفتن اينكه" چه چيزی غلط است و چه چيزی غلط نيست" مشكل است ولی با اين

وجود توسلی با شجاعت حرف می زند.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و انديشه، ايلنا، در مراسم نكوداشت دكتر غالمعباس توسلي, دكتر رفيع پور

گفت: اهميت توسلی همين اندازه مشهود است كه اساتيد از دانشگاه های مختلف در اين مراسم حضور

دارند.

وی خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم به پيشرفت علم توجه كنيم پيشرفت به سلسله مراتب بستگی دارد؛
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جامعه ای كه سلسله مراتب نداشته باشد پيشرفت نمی كند, جلساتی مثل جلسه امروز كمك می كند

سلسله مراتب حفظ شود.

رفيع پور اظهار داشت: نتيجه توسعه, رشد اقتصادی سريع بود. در اين حالت انسان ها بايد دنبال تحول

بيشتر بروند كه اين, يكی از علل انقالب است و در نتيجه افراد از پايين به سمت باال رفتند و اين تحول

ناگهانی باعث می شود همه به دنبال ترقی باشند.

وی گفت: بحث من رابطه نسل قديم و جديد است كه هر دو وظيفه ای نسبت به هم دارند و نسل قديم

بايد امكان رشد نسل جديد را فراهم كند و اگر سلسله مراتب بين اين دو به هم بخورد, نظم از بين می

رود.

رفيع پور خاطرنشان كرد: بعد از انقالب عده زيادی درباره علوم انسانی ترديد داشتند و كوشش های زيادی

شد تا نقش علوم انسانی از بين برود ولی دكتر توسلی در اين راستا ايستادگی كرد.

وی افزود: كار بعدی توسلی احياء انجمن جامعه شناسی است . او با شجاعت حرف های خود را می زد.

با اينكه در علوم اجتماعی گفتن اينكه" چه چيزی غلط است وچه چيزی غلط نيست" مشكل است. اما ما

در حال رسيدن به اين مساله هستيم كه چه چيزی غلط است و چه چيزی درست است.

رفيع پور با اشاره به اينكه توسلی درك عملی از جامعه ايران دارد, گفت: ما در گذشته تحليل های

اجتماعی جامعی نداشتيم و اين مساله مهم است كه ما مساله كنونی جامعه خود را چگونه حل كنيم.

 

دكتر ساروخاني: جامعه شناسی با توليد انبوه سازگار نيست
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بزرگان سياست در قبال جامعه شناسی بی اعتنا هستند

 

توسلی جامعه شناسی را برای خدمت به جامعه و پياده كردن انديشه هايش در جامعه در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا، در مراسم نكوداشت دكتر غالمعباس توسلی دكتر ساروخانی

گفت: اين جلسه نمادی اجتماعی است و به منزله سپاس تمام افراد شركت كننده از دكتر توسلی است.

وی اظهار داشت: دكتر توسلی دارای ليسانس دانشرای عالی تهران در رشته زبان فرانسه و علوم تربيتي،

ليسانس جامعه شناسی از دانشگاه سربن پاريس 1342، كارشناسی ارشد جامعه شناسی كار و توسعه

جامعه شناسی كار وابسته به دانشكده حقوق وعلوم سياسی دانشگاه پاريس 1342 و دكترای دولتی

(دكترای اتا) در رشته جامعه شناسی 1345 است.

ساروخانی افزود: زمانی كه توسلی به پاريس آمد هيچ كس از او ليسانس و فوق ليسانس نمی خواست

و به راحتی می توانست دكترای دولتی را ثبت نام كند اما از صفر شروع كرد و ليسانس جامعه شناسی را

از دانشگاه پاريس گرفت.

وی با اشاره به اينكه توسلی مقاالت زيادی دارد, گفت: برخی از كتاب های توسلی عبارتند از: نظريه های

جامعه شناسی (1)، نظريه های جامعه شناسی (2)، نظريه های جامعه شناسی محض و كاربردي، گروه

سنجی و پويايی گروهي، جامعه شناسی شهری (سال 1380)، سرمايه اجتماعی و روشنگری و انديشه

های ديني.

ساروخانی خاطرنشان كرد: توسلی با كتاب نظريه های جامعه شناسی به يكی از اعاظم بحث های
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جامعه شناسی پرداخت. او نه تنها در نظريه های جامعه شناسی سهم اساسی دارد كه يكی از آغازگران

جامعه شناسی كار و شغل نيز هست.

وی افزود: توسلی با كتاب سرمايه اجتماعی بنيان تازه ای در بحث های اجتماعی به وجود آورد و توجه

جامعه را به اين نكته جلب كرد.

ساروخانی با اشاره به اينكه توسلی به جامعه شناسی متعهد بوده و به جامعه بها داد, داشت: توسلی

در خالل نيم قرن كار علمی هيچ وقت جامعه شناسی را برای جامعه شناسی محض نديد و جامعه

شناسی را برای خدمت به جامعه و پياده كردن انديشه هايش در جامعه در نظر گرفت.

وی گفت: تكاپوی مستمر توسلی از همان روزهای اول تاكنون ادامه دارد و او بيش از 40 سال تجربه را با

دانش امروز آميخته است.

ساروخانی با اشاره به اينكه جامعه شناسی پس از انقالب دارای دوران سكوت است, افزود: توسلی

رسالت دفاع از جامعه شناسی را به خوبی به انجام رسانده و درحقيقت راهی را كه ما امروز طی می

كنيم با همت بزرگانی چون توسلی به وجود آمد.

وی خاطرنشان كرد: جامعه شناسی دانش پيچيده ای است و با توليد انبوه سازگار نيست, چون كمی

گرايی علم جامعه شناسی را در معرض خطر قرار می دهد.

ساروخانی گفت: بی اعتنايی بزرگان سياست در قبال جامعه شناسی و اصالت دانش های طبيعی در

مقابل جامعه شناسی ايران, برخی از چالش های جامعه شناسی است.

وی با اشاره به اينكه جامعه شناسی اگر به سنت های جامعه نپيوندد, نمی تواند رشد كند, افزود: دكتر
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شريعتی می گويد اسير محض سنت ها قرار نگيريد و راه را به سوی آينده باز كنيد.

ساروخانی در پايان سخنان خود اظهار داشت: در دفتر حيات علمی توسلی انگيزه درونی شوق و عشق

به چشم می خورد.

رئيس دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران:

نسل سوم جامعه شناسان ايرانی از نكات و مباديی كه توسلی مطرح كرده متأثرند

توسلی مسايل را به خوبی مطرح می كند و می شناسد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ وانديشه ايلنا, در مراسم نكوداشت دكتر غالمعباس توسلی دكتر آزاد رئيس

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: من به عنوان يكی از شاگردان توسلی و يكی از مجموعه

افراد نسل سوم جامعه شناسی ايران حرف می زنم.

وی افزود: نسل اول جامعه شناسی در جهت تاسيس علم تالش كردند, نسل دوم جامعه شناسی را

توسعه و مستقر كردند و نسل سوم كسانی هستند كه مناقشه های جدی نسبت به جامعه شناسی

مطرح كرده اند.

آزاد خاطر نشان كرد: توسلی يكی از اصلی ترين و جدی ترين جامعه شناسان نسل دوم است, مسايل را

به خوبی مطرح می كند, می شناسد و دفاع مجدد از جامعه شناسی م كند كه اين يكی از اصلی ترين

وظايف جامعه شناسان نسل دوم است.

وی گفت: توسلی با تاسيس رشته تحقيق, پژوهش و طرح مفاهيم يك كار كامال حرفه ای انجام داده

است. هم چنين او در ساختن جامعه شناسان نسل سوم نقش اصلی را بر عهده گرفته است.
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آزاد اظهار داشت: نسل سوم جامعه شناسان چه بخواهند و چه نخواهند از نكات و مباديی كه توسلی

مطرح كرده است متاثر هستند.

وی خاطر نشان كرد: توسلی كسی است كه در عين حال كه چهره اصلی جامعه شناسی نسل دوم

است ويژگی بين نسلی پيدا می كند و پيچيدگی شخصيت و كارهای او نيز از همين جا بر می خيزد.

آزاد با اشاره به اين كه نسل سومی ها دغدغه های متعددی دارند, گفت: رابطه علم و دين, شناسايی

فرآيند مدرنيته و نتايج مدرنيزاسيون با قدرت و حوزه سياست چه بايد كرد؟و با مناقشات اجتماعی چه بايد

كرد؟ برخی از دغدغه های نسل سومی هاست.

وی اظهار داشت: توسلی به عنوان چهره اصلی نسل دوم, رفاقت با نسل اول و سهمی كه در ساختن

نسل سوم دارد مسايلش مسايل نسل سوم نيز هست.

آزاد در پايان سخنان خود گفت: اساسا اين سواالت وجود دارد كه چه رابطه ای ميان جامعه شناسی و

مدرنيته است؟ مساله دموكراسی در جامعه ايران چه می شود, مساله سكوالريسم در ايران چه می

شود؟

 

تجليل اساتيد دانشگاه اصفهان از توسلی

در زير سيمای توسلی دنيايی از عشق وجود دارد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا در مراسم نكوداشت دكتر غالمعباس توسلی دكتر پورافكاری

استاد دانشگاه صفهان گفت: توسلی بعد از تجديد نظر و بنيانگذاری انجمن جامعه شناسی تصور نمی كرد
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به عنوان اولين نفر مورد استقبال قرار گيرد.

وی اظهار داشت: توسلی شايسته و اليق اين تجليل است. او مرد علم است.

پور افكاری خاطر نشان كرد: توسلی زمانی كه رئيس دانشگاه اصفهان بود در بر ابر همه توطئه ها ايستاد

و با مديريت مطلوبی دانشگاه را اداره كرد.

وی با اشاره به اين كه توسلی از نظر اخالقی و علمی در اوج است, افزود: عده ای می گويند ذات و درون

انسان را می توان در سيمای او ديد در زير سيمای توسلی دنيايی از عشق وجود دارد.

در ادامه اين مراسم دكتر وحيدا ديگر استاد دانشگاه اصفهان گفت: اين مجلس مجلس بزرگ و با عظمتی

است و از انجمن جامعه شناسی ايران كاری كمتر از اين قابل قبول نبود.

وی افزود: توسلی در اين مراسم شاهدست تا چه اندازه ميان اساتيد و دانشجويان مقبوليت و محبوبيت

دارد.

وحيدا با اشاره به موقعيت علمی توسلی اظهار داشت: توسلی جامعه شناسی را در ايران ترويج كرد. او

برای دانشگاه اصفهان نيز نعمت بزرگی و نخستين رئيس دانشگاه اصفهان بعد از انقالب بود.

وی افزود: يكی از هدايايی كه توسلی برای ما آورد, فعال كردن گروه جامعه شناسی در دانشگاه اصفهان

بود و از آن به بعد دانشگاه دانشجو در دوره های روزانه وشبانه گرفت.

 

پيام دفتر كردستان انجمن جامعه شناسی ايران
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«انسان می تواند در حدود و امكانات تاريخی عصر خود در جامعه موثر افتد و با كوشش آگاهانه, بر سرعت

تكامل اجتماعی به فرآيند و تاريخ آخرين گردد.»

انديشه اجتماعی مرهون تالش و فرزانگانی است كه با همت واال و دانش موثر خود نه تنها توانستند اثر

خود را بر تارك تاريخ پر فراز و نشيب ايران بنشانند, بلكه جامعه را نيز در مسيری رهنمون شدند كه بيش از

پيش به دانش اجتماعی به عنوان ضرورتی انعكاس ناپذير در جنبش و تكامل اجتماعی ايران و گسترش

علوم اجتماعی بنگرند. بدون شك در اين ميان برای فرزانه گرامی جناب آقای دكتر توسلی جايگاهی

شناخته شده وجود دارد و يكی از مصداق های عبارت باال به شمار می آيند.

جادارد به نام خود و كليه اعضای دفتر كردستان انجمن جامعه شناسی ايران صميمانه ترين قدردانی ها را

تقديم تالش ها و كوشش های هدفمندانه ايشان نماييم. اميد كه همواره تفكر اجتماعی در ايران پر فروغ,

مولد منتقد وپيش رونده باشد.

 

بيانيه مشتر ك انجمن های علوم اجتماعی و انسانی ايران

انجمن های علوم اجتماعی و انسانی ايران به مناسبت نكوداشت دكتر غالمعباس توسلی بيانيه ای به

همايش نكوداشت دكتر غالمعباس توسلی ارسال كردند, به گزارش ايلنا متن اين يام به اين شرح است: 

گسترش سازمان های غير دولتی و در آن ميان فزونی چشم گير تاسيس انجمن های علمی بدون اغراق

از دست آوردهای ارزشمند ومهم اجتماعي, فرهنگی و علمی دهه اخير در جمهوری اسالمی ايران بوده
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است. انجمن های علمی به خصوص در دو زمينه می توانند بسيار كار ساز و مثمر ثمر باشند يكی ايجاد

ارتباط مستمر ومنسجم ميان انديشمندان صاحب نظران وعالقه مندان به رشته علمی خاص وديگر تفاوت و

ارزيابی عملكرد ان رشته و اعتال كيفی آن البته اين دو زمينه مستقل از هم نبوده و با يكديگر در تعامل

هستند.

هر چند تكثر و تنوع انجمن های علمی می تواند به اندازه تكثر و تنوع روز افزون رشته های علمی باشد كه

روند پيشرفت و گسترش انجمن ها چنين هم بوده است ولی اين بدان معنی نيست كه ارتباط ميان انجمن

های علمی در بوته ای از فراموشی و اجمال قرار گيرد. علی رغم تالشهايی كه گه گاه دفتر انجمن های

علمی وزارت علوم تحقيقات و فناوری در ايجاد ارتباط ميان انجمن های علمی از طريق همايش های ادواری

داشته است, خود انجمن های علمی عموما آن چنان كه بايد و شايد در اين زمينه تالش نداشته اند كار

سازتر و زيباتر آن است كه جريان های مختلف علمی كه نمادی از آْن انجمن های متنوع علمی هستند,

نهايتا در اقيانوس واحدی به يكديگر بپيوندند و يا به عبارت و تعبيری ديگر اين ستارگان درخشان در يك نظر

كلی همانند كهكشانی تلولو داشته باشند و باالخره به زبان عطار نيشابوری جمع سی مرغ می شود

همان سيمرغ افسانه اي.

نخستين انجمن علوم اجتماعی ايران توسط بزرگ مرد و موسس رشته علوم اجتماعی در ايران زنده ياد

مرحوم دكتر غالمحسين صديقی پايه گذاری و تاسيس شد و در حال حاضر در زمينه علوم اجتماعی به

معنی خاص آن چندين انجمن تاسيس شده و فعال است هر چند اين انشعاب و تفكيك می تواند از نظر كار

كردی موجه و نهايتا ميمون و مبارك تلقی شود معهذا در جهت ارتباطی منسجم ميان انجمن های علمی
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رشته های علوم اجتماعی می بايست به طور پی گير مدنظر بوده و در دستور كار تك تك اين انجمن ها

قرار گيرد.

در ميان انديشمندان وصاحب نظران رشته های مختلف علمی افرادی هستند كه با تالش های بی وقفه

خود تاثير بيشتر و بارزتری بر شكل گيری و روند توسعه و پيشرفت رشته ای خاص داشته و در اين زمينه

پيشرو راهگشا بوده اند. انجمن های علمی با اشراف و شناختی كه از اين گونه صاحب نظران دارند می

توانند مناسب ترين مرجع و محمل برای برگزاری مراسم تقدير و تجليل از اين بزرگان و پيشكسوتان و

استادان و پژوهشگران ممتاز باشند خوشبختانه با همت و اقدام انجمن جامعه شناسی و همكاری و

حمايت ساير انجمن های مرتبط با علوم اجتماعی و نيز دانشگاه ها ومراكز علمی ذيربط به ويژه دانشكده

علوم اجتماعی دانشگاه تهران امروز شاهد مراسمی از اين نوع هستيم در اين مراسم استاد ارجمند

جناب اقای دكتر غالمعباس توسلی كه نقش محوری در تثبيت و گسترش رشته های علوم اجتماعی به

خصوص در دو دهه اخير و نيز تاسيس انجمن جامعه شناسی ايران بعد از انقالب اسالمی داشته اند مورد

تقدير و تجليل قرار می گيرند.

نكته آخر آن كه اين مراسم به نوبه خود نمادی از انسجام انجمن های علمی علوم اجتماعی و در واقع می

تواند از بركات اين محفل تلقی شود. 

صد هزاران خيط يكتا را نباشد قوتی 

چون به هم بر تافتی اسفند يارش نگسلد 

والسالم علی من اتبع الهدی
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مراسم يادبود شادروان مهندس مهدی بازرگان

در اصفحان

به نام خدا

هم زمان با دهمين سالگرد درگذشت شادروان  مهندس مهدی بازرگان و به منظور بزرگ داشت شصت

سال خدمت و مقاومت آن بزرگمرد تاريخ  مراسم يادبودی درتاريخ ۲٤/۱۰/۱۳۸۳ در شهر اصفهان برگزار گردید

.

دكتر ابراهيم يزدی دبير كل نهضت آزادی ايران ، دکتر نويد سخنرانان دعوت شده دراين جلسه : آقایان 

بازرگان و نيز دکتر صلواتی به عنوان ميزبان .

بعداز شروع جلسه با قرائت قرآن ، دکتر صلواتی پيرامون عقيده و استواری و پايداری بر آن اعتقادات

صحبت کرده و درايت از مهندس بازرگان ايشان را جزء دين باورانی معرفی نمود که بر اندیشه خویش پایدار

و استوار بود .

. از نظر ايشان د و زندگی مهندس به سخنرانی پرداخت  در ادامه  دکتر نويد بازرگان  پيرامون عقاي

بازرگان يك انديشه بود نه يك شخصيت ، وی در مورد دليل سفر مهندس به فرانسه در سال 1307 صحبت

نمود و وضعيت اروپا در آن دوران را تشريح کرد وگفت بازرگان بيشتر برای شناخت دين باوری در اروپا به آنجا

سفر نمود تا كسب علم .

ج در آن دوران دانست و نقطه ضعف اروپائيان در د بازرگان ، خداپرستی در اروپا را يک سکه راي دکتر نوي

دينداری را اين دانست که آنها دين را درمرتبه دوم يا سوم قرار می دهند . وی در مقام مقايسه ، اشعاری از

به تعدادی از نيز به چشم می خورد بررسی نمود. وی   موالنا ذکر کرد و رکودی را که درآن دوران در ايران 
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کتابهای مهندس اشاره کرد ، و شيرازه همه آنها را توجه به قيامت دانست ، او خدا و آخرت هدف بعثت

ت نامه ی بازرگان معرفی کرد و دورترين افقی که در ديدرس ن نوشته) را به عنوان وصي انبياء (آخري

انسان است را آخرت دانست و آن را مطابق با انديشه موالنا معرفی نمود.

تقوا» را محور صحبت خویش قرار داد. اوتقوا را عاملی دکتر ابراهيم يزدی ، سخنران بعدی برنامه بود که «

دانست که رابطه انسان با خودش و همنوعانش و طبيعت و خدا را منظم و مهار می کند .

دکتر يزدی اساس جامعه توحيدی ما را غير از این جهان کوتاه مدت ، يک جهان ديگر دانست و آن را آخرت

معرفی کرد .

نی دانست و در واکنش به اين های مهندس بازرگان را نوگرائی و روشنفکری دي وی يکی از ويژگي

تجربه تاريخی 25 ساله سه نوع گرايش را ذکرکرد: 1- نفی دين از عرصه جامعه 2- دين از عرصه جامعه

ن و دولت . وی شديدا بر است و دولت بيرون برود 3- سازگاری بين دي حذف نشود اما از عرصه سي

اين مسأله تأكيد نمود كه در ميان ملتهای دين باور از جمله ايران تفكيك دين از دولت و سياست امكان پذير

نيست . دكتر يزدی دالئل اين مسأله را كامال تشريح نمود و افزود آنچه امروز مهم است اين است كه ما

بتوانيم نظامی را مبتنی بر قانون و دموكراسی تأسيس نماييم . در بخش پاسخ به سؤاالت دكتر يزدی با

استناد به اصول قانون اساسی و اشاره به انتخابات رياست جمهوری آينده گفت مردم بايد مطالبات خود را از

وی يكی از مطالبات مردم برای تحقق راههای دموكراتيك مطرح كنند و انتخابات هم يكی از آن راههاست  .  

انتخابات آزاد را اجراء اصول فصلهای سوم و پنجم قانون اساسی دانست و خطاب به حاكميت گفت : اگر

خواهان مشاركت حد اكثری مردم در انتخابات هستيد بايد هرچه زودتر به اين اقدامات دست بزنيد زيرا

واجبی واجب است. وی در پاسخ به اين سؤال كه اگر نهضت آزادی به قدرت برسد پاسخگوی مقدمه هر 

مطالبات برحق مردم خواهد بود ؟ گفت : قدرت ماهيت خود را دارد بناءبراين بايد ابزار نقد قدرت هميشه
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دردست مردم باشد و نبايد به هيچ حزب يا فردی اعتماد نمود.
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نهضت آزادی ايران عالقه ای به ترك صحنه سياسی ندارد

احتمال معرفی كانديدا از سوی نهضت آزادی وجود دارد

غالمعباس توسلی

تهران- خبرگزاری كار ايران

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران گفت: نهضت آزادی ايران عالقه ای به ترك صحنه سياسی ندارد و اگر

حداقل شرايط برای برگزاری يك انتخابات آزاد و همه جانبه فراهم باشد، احتمال معرفی كانديدا از سوی اين حزب

وجود دارد.

غالمعباس توسلی در گفت وگو با خبرنگار" ايلنا" در مورد حضور يا عدم حضور ملی مذهبی ها از جمله نهضت

آزادی در انتخابات نهم گفت: متأسفانه برخی از افراد حتی درون جريان اصالحات كه نقش و تأثير زيادی در تصميم

گيری ها دارند،آ ن چنان كه بايد سعی در مشورت با گروه های ملی مذهبی ندارند و نسبت به اين مطالب كم

توجهی نشان می دهند بنابراين بايد تكليف نيروهای ملی مذهبی مشخص شود. 

وی افزود: ما با تمام وجود سعی در ايجاد جوی سالم در انتخابات داريم و برای مشاركت فعال و حداكثری تالش
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می كنيم اما بايد زمينه برای حضور اين نيروها در انتخابات نهم فراهم شود. 

دكتر توسلی در ارتباط با اجماع بر سر معين يا كروبی اظهار نظری نكرد و گفت: در اين زمينه نظر صريحی نداريم،

چون آنها هنوز برنامه خود را اعالم نكرده اند و برای اظهارنظر در اين مورد زود است چرا كه ما آرزو داريم اصالح

طلبان باالخره بر سر يك كانديدا به اجماع برسند.

وی در ارتباط با تشتت آرا در ميان محافظه كاران انقالب گفت: اختالفات درونی ميان محافظه كاران امری بديهی

است چرا كه در سال های اخير در جريان مقابل عده ای از جوانان روشنفكر به قدرت رسيده اند كه چالش های

بزرگی را با نيروهای سنتی دارند اما احتمال اينكه در درون جريان محافظه كار، اجماعی صورت بگيرد،

بسيارمحتمل است.

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران در خصوص حضور هاشمی در عرصه انتخابات نيز گفت: اگر هاشمی وارد

عرصه انتخابات شود، اين احتمال وجود داردكه بيش از گذشته قدرت خود را به ظهور برساند اما معتقدم حضور

هاشمی نفع زيادی برای جريان اصالحات ندارد و صرفاً وزنه ای است كه تعادل را در ميان دو جريان اصالح طلب و

محافظه كار تا حدی برقرار می كند.

توسلی افزود: باالخره هاشمی تجربه رياست جمهوری را دارد و موفقيت هايی در سازندگی داشته اما به لحاظ

سياسی، هاشمی را يك محافظه كار می دانم و معتقدم با حضور هاشمی فضای سياسی كشور باز نخواهد

شد.

اين جامعه شناس و استاد دانشگاه در پايان در مورد تكيه برخی كانديداها برای بهره جستن از آرای قومی و اينكه

آيا قوم گرايی در انتخابات به نفع منافع ملی است يا خير؟ گفت: به نظر من مسائل قومی بسيار مهم هستند و

بايد از تمام توان اقوام در جهت مشاركت فعال سود جست اما نبايد از اين مسأله سوءاستفاده و در جهت خالف

منافع ملی استفاده كرد، اگر توجه به اقوام با منافع ملی مطابقت نداشته باشد جامعه را با خطرات زيادی در
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مسائل سياسی و بين المللی مواجه می كند.
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موانع شكل گيری شهروند قدرتمند

در گفت وگو با غالمعباس توسلی، اقبال

يکشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۳

اشاره:

عصر روز عاشورا با دكتر غالمعباس توسلی برای مصاحبه ای پيرامون موانع ساختاری شكل گيری شهروند

قدرتمند قرار داشتم.

وقتی وارد منزل شدم متوجه حال بيمار او شدم. استاد مدتی است كه در بستر بيماری به سر می برد و البته

قرار بوده تا با مقداری بهبود در وضعيت عمومی اش تدريس در دانشگاه را كه عشق خود می داند، ادامه دهد.

دكتر توسلی از بين عناصر مختلفی كه می تواند مانع شكل گيری شهروند قدرتمند شود، تندروی خود جريان

های مردمی و اجتماعی را مطرح می كند. اگر چه به همراهی نسبی نهاد قدرت هم در اين بين نظر دارد.

او كه به تازگی به مناسبت نيم قرن تالش علمی مورد تقدير انجمن جامعه شناسی ايران قرار گرفته است از

گفت وگو هايش با برخی نيروهای سياسی قديمی می گفت كه از وی و دوستانش به جهت اهميت دادن به

عامل مذهب در فعاليت های سياسی گله می كردند و او از اين نگاه آنها به عنوان نگاهی غيرواقع بينانه و

افراطی كه می تواند در بلندمدت مانعی برای حركت روال مند در جهت شكل گيری شهروند قدرتمند نقش ايفا

كند، ياد می كرد.

اگر بيماری استاد اجازه می داد، مصاحبه ساعتی ديگر ادامه می يافت، اما رعايت حال ايشان باعث شد تا برخی

سؤاالت باقيمانده را به وقتی ديگر موكول كنيم. برای دكتر غالمعباس توسلی آرزوی سالمتی داريم.
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ايرانيان به نظر می رسد كه پس از يكصد سال تالش آزاديخواهانه، هنوز در برخی موارد مانند بحث حرمت و

كرامت فردی شان به عنوان يك شهروند ايرانی و همين طور قدرتی كه بايد در برابر غول نهاد قدرت سياسی و

حكومت داشته باشند به نقطه مطلوب نسبی هم نرسيده اند. اوالً آيا شما با اين نظر موافقيد يا نه و در صورت

موافقت، داليل آن را چه می دانيد؟ 

اين مسأله پيچيده، فرايندی است كه بايد طی شود. عليرغم اينكه شايد ظواهر امر ثابت به نظر

برسد، اما چندان هم ثابت نبوده است. اگرچه بين مردم و دولت ها چالش هايی وجود داشته، اما به

هر حال پيشرفت هايی هم حاصل شده است. نمی شود گفت شهروند امروز در ايران مثل 50 سال

پيش است.

مسأله دوم كه به هر حال اين تحليل شما را توجيه می كند به تاريخ 2500 ساله ما برمی گردد.

تاريخی كه به قول مرحوم مهندس بازرگان باعث شده استبداد در وجودمان نهادينه شود. يعنی نه

فقط قبول استبداد بلكه توجيه استبداد برای ما امری درونی شده است. از سوی ديگر به خاطر

فشارهايی كه هم از سوی حكمرانان داخلی و هم هجوم حكمرانان خارجی به ايران وجود داشته،

باعث شده تا دچار حالتی شويم كه به «سازگاری ايراني» معروف است. 

اگر هم شورش و طغيانی بوده، بسيار محدود و از سوی ايالت و عشايری بوده كه مقداری امكان

مبارزه را به لحاظ توانايی در اسب سواری و تيراندازی داشتند و همان ها هم حكومت ها را در طول

تاريخمان جابجا و از يك ايل به ايل ديگر منتقل می كردند.

متأسفانه در دوره جديد هم نظاميگری در دوره رضا شاه، جايگزين آن حالت ايالت و عشايری شد و

مردم دوباره خود را با وضع جديد سازگار كردند.
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همچنين طوالنی بودن و قوت استبداد در تاريخ كشورمان باعث شد تا پس از پيروزی انقالب و تحولی

كه در جامعه ايجاد شد مردم به نوعی افراط و تفريط دچار شدند. حاال يا سر يكديگر بريزند، يا به

سمتی كه دولت ها را در مقابل خودشان قرار دهند.

يعنی پس از يك دوره طوالنی استبداد، به خاطر نداشتن تجربه آزادی، فضا به سمت نوعی آنارشی حركت می

كرد؟

بله نوعی آنارشی كه در دوره مشروطيت هم قبالً سابقه اش را ديده بوديم. به عنوان نمونه گروه

های چپ از آذربايجان و جاهای ديگر می آمدند مقابل مجلس و برای حكومتی كه هنوز سروشكل

نگرفته اختالالت زيادی ايجاد می كردند. اين زياده روی در مطالبات راديكال است كه خودبخود توجيه

جديدی برای بازتوليد استبداد فراهم می كند. اينها نشان دهنده يك مقدار واكنش های نادرست

مردم در اينگونه مواقع است. البته ممكن است در يك شرايط معتدل تر اينگونه مطالبات طبيعی

باشد، اما شرايط متزلزلی كه در ابتدای پس از انقالب پيش می آيد، افراد و گروه هايی را كه هنوز

ماده استبداد در ذهنشان از بين نرفته، جری می كند و می بينيم كه پس از مدتی از استقرار، به

بازتوليد استبداد می پردازند. اين مسأله را ما هم در مشروطه، هم در دوره مصدق و هم پس از

پيروزی انقالب اسالمی با يك مختصر تفاوت هايی شاهديم.

نوعی دوران تراژيك بين استبداد و آزادي؟

دقيقاً. دوران تراژيكی از استبداد به آزادی، از آزادی به هرج و مرج و از هرج و مرج و نوعی آنارشی

دوباره به استبداد.

آقای دكتر، كليت بحث جنابعالی قبول، اما معياری كه می تواند تندروی را از اعتدال يا كندروی تميز دهد، چيست؟
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چون ممكن است به عنوان شهروند در مقطعی نسبت به برخی حقوق خود آگاه نباشيم، بعد كه اين ناآگاهی

تبديل به آگاهی و ناگزير تبديل به مطالبه می شود، مخالفان ادای اين حقوق، بهترين حربه ای كه دارند، متهم

كردن اين دسته از شهروندان به تندروی است؟

ببينيد، اين تندروی كه من می گويم، گروه ها و افراد خاصی هستند. آنها معموالً گروه های خشن،

ايدئولوژيك و چپ رو هايی هستند كه آنارشی را عمداً بوجود می آورند. در اروپا هم اين گروه ها

بوده اند كه می گويند بايد به انقالب دامن زد. اين گروه ها، معموالً شعارهايشان با متوسط برداشت

های مردم تطبيق پيدا نمی كند. حاال من مسأله ای را برای مثال در پرانتز می گويم. گرفتن سفارت

آمريكا در شرايط وجود يك دولت موقت؛ يك گروهی اين كار را كردند. مردم همچون احساسی و

دنبال شعار هستند، خود به خود يك عده ای شان دنبال اين كار می افتند.

ظاهراً اين مصداق شما برای بحث تندروی با آن معياری كه مشخص كرديد، يعنی متوسط برداشت های مردم

مطابقت ندارد. چون مردم در آن مقطع از تسخير سفارت آمريكا حمايت كردند و درواقع حركتی همساز با متوسط

خواست آن روز جامعه صورت گرفت.

درست است. اولش ممكن بود خيلی هم همساز باشد.

حتی دولت موقت و نهضت آزادی هم در آن مقطع از دانشجويان پيرو خط امام حمايت كردند.

بله، منتها اگر به افراط و تفريط كشيده نمی شد. يعنی اگر بشود اين كارها را مهار و محدود كرد، اگر

بشود از دست افراد خاص خارج كرد، اگر بشود به آن تعادل داد. خب وقتی دولتی مستقر است می

توان اين تعادل را به وجود آورد. ولی وقتی دولتی متزلزل است و تازه روی كار آمده، خود به خود

ايجاد تعادل كار مشكلی می شود. اين موضوع را مقايسه كنيم با موردی ديگر كه شايد ايرانيان هم

از آنها تقليد كردند. كره ای ها به خاطرنزديك شدن زيردريايی آمريكايی ها مدتی پيش از انقالب ما،
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آمريكايی ها را گروگان گرفتند. منتها اين گروگانگيری چهار روز بود و اخطار كردند به شرط آنكه آمريكا

ديگر به آبهای آنها نزديك نشود، گروگان ها را آزاد می كنند. اين طور هم شد و هيچ ضرری هم به

كره ای ها نخورد. اما اگر اين كار بدون حد و حدودی خاص انجام شود كه دو دولت به جنگ هم نيفتند

و تبليغات شديد جهانی نشود، آن وقت خوب است ممكن است بسياری از مسائل در ظاهر در يك

لحظه معين خيلی خوب باشد، ولی همان كار ممكن است به سمت افراط و تفريط برود. مثالً حضور

گروه های چپ و چريكی در دانشگاه ها از اول خيلی طبيعی بود، ولی در سال های 58 و 59 به

افراط كشيده شد. به عنوان مثال آن زمان كه خودم رئيس دانشگاه اصفهان بودم، متوجه شدم 70

گروه اتاق های كالس ها را به زور گرفته اند و اجازه نمی دهند كالس ها برگزار شود. خوب اين

مسأله خود به خود يك عده ای را جری كرد كه انقالب فرهنگی شود، بنابراين همه گروه ها را بيرون

كردند، بعد هم كه يك جنگی پيدا شد كه با مسائل ديگر قاطی شد و در نتيجه مسائلی پيش آمد كه

كسی نتوانست جلوی آنها را بگيرد.

به هر حال به خاطر آنكه شما افراط و تفريط و تندروی را مانعی برای شكل گيری فضای آزاد در جهت تحقق هدف

شهروند توانمند مطرح كرديد، خواهش می كنم كمی روشن تر معيار افراط و اعتدال را توضيح دهيد. چون ظاهراً تا

اينجا كه مصاديق تندروی اول انقالب از نظر جنابعالی با معيار اعتدال كه مطرح كرديد يعنی متوسط خواست

جامعه مطابقت داشت.

اين مسأله نسبی است و بسته به شرايط جامعه تفاوت دارد ولی در انقالب ها گروه هايی به قول

خودشان پيشرو هستند يا چپ رو و تندرو هستند كه بعضی از صاحبنظران هم از آن به بيماری چپ

روی تعبير كردند. اينها حرف ها و رفتارهايشان اگر چه احساس برانگيز است، ولی با متوسط

331



موانع شكل گيری شهروند قدرتمند

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/GH_TAV~1.HTM[6/25/2011 6:00:39 PM]

مطالبات جامعه تطبيق نمی كند.

آيا در جريان اصالحات و از 2 خرداد 76 به اين سو و خصوصاً در وضعيت امروز كشور هم از نظر شما چنين افراطی

به عنوان دليلی برای مقاومت نهاد قدرت در برابر توانمندی شهروندان وجود دارد؟

خير، در وضعيت حاضر به هيچ وجه با اين مسأله به طور عمده مواجه نيستيم. در جريان اصالحات

معتدل ترين حركت ها را داشتيم. اگر چه با توجه به تجربه تاريخی كه داشتيم بايد يك جاهايی تا

حدودی آرام تر حركت می كرديم. چون خيلی زود می شود خيلی حرف ها را زد ولی بعد همان جا

متوقف شد.

منظورتان كدام حركت هاست؟

بله، مثل جريان رفراندوم كه اين جريان قدری تند رفته است. يك روز گذر از اصالحات، يك روز گذر از

خاتمی و گذر از همه چيز و... اينها همان افراط است. ما هم هميشه به اين جوان ها می گفتيم كه

آخر بعد از اين حرف ها می خواهيد چه كار كنيد. اگر كاری می كنيد بايد فكر مرحله بعدش را هم

بكنيد يا در جريان روزنامه ها كه خيلی خوب به وجود آمدند، اما ديديم كه برخی مواقع خيلی افراط

می كردند.

به هر حال اين افراط ها يك عده ای را می ترساند و به خشونت می كشاند. بنابراين وقتی می

گوييم متوسط مطالبات جامعه، يعنی ساختار جامعه را بايد در نظر گرفت. وقتی می بينيم جامعه ما

مذهبی است و روحانيت به هر حال در آن نقشی دارد بايد حواسمان باشد. مثالً يكسری عمليات

هايی كه در دوره مصدق می شد و امام هم گاهی از آنها ياد می كرد، حركت هايی بود كه به

اختالفات بين مصدق و كاشانی دامن می زد. لذا اگر تجربيات تاريخی را در نظر بگيريم كه چه نوع

عمليات هايی و چه نوع رفتاری عمالً موجب بازتوليد استبداد می شود، در بسياری از رفتارهای
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افراطی تجديدنظر خواهد شد.
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با وجود ممانعت نيروی انتظامی

نخستين روز از همايش بزرگداشت مهندس بازرگان برگزار شد

اولين روز از همايش علمي، فرهنگی بزرگداشت مهندس «مهدی بازرگان» به مناسبت دهمين سال

درگذشت وی امروز به رغم ممانعت نيروی انتظامی در حسينيه ارشاد تهران و با حضور جمعی از اهالی

فكر و انديشه و چهره هايی چون «حسين انصاری راد»، «رضا خاتمي»، «احمد بورقاني»، «علی شكوری

راد» و «الهه كواليی» برگزار شد.

اين همايش دو روزه صبح امروز در حالی برگزار شد كه نيروی انتظامی با بستن درهای حسينيه ارشاد از

ورود مدعوين به داخل ساختمان ممانعت كرد و سرانجام با تشكيل جلسه فوق العاده شورای تامين استان

تهران و پيگيری های دست اندركاران برپايی مراسم، پس از دو ساعت تاخير همايش با سخنرانی

«عيسی سحرخيز» دبير اجرايی همايش آغاز شد. هر چند كه در نهايت برگزاركنندگان همايش از نصب

پالكارد در اطراف محل برپايی همايش منع شدند.

سحرخيز با ابراز اميدواری نسبت به اينكه برای ادامه همايش مشكل خاصی ايجاد نشود، «محمد تركمان»

دبير علمی همايش را به روی سن دعوت كرد تا گزارشی از روند انتخاب مقاالت اين همايش  ارائه كند.

«محمد تركمان» در سخنانش با اشاره به اينكه هيات علمی همايش از اوايل مهر ماه آغاز به كار كرد،

گفت: «اعضای هيات علمی شامل «محمد توسلي»، «مهدی چهل تني»، «محمود حكيمي»، «عليرضا

رجايي»، «مقصود فراست خواه» و بنده در جلساتی با حضور «عيسی سحرخيز» محورهای دهگانه برای

تهيه مقاله درباره مهندس بازرگان را تعيين كردند.»
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وی افزود: «در مرحله بعد فراخوان مقاله در جرايد كثيراالنتشار منتشر شد و همزمان با اساتيد و

دانشگاهيان برای دريافت مقاله ارتباط برقرار كرديم و خوشبختانه با استقبال عالقه مندان نيز روبه رو شد.

در مرحله بعد نيز كار مطالعه، بررسی و انتخاب مقاالت آغاز شد.»

تركمان همچنين از انتشار كتاب «مقاالت همايش بزرگداشت مهندس بازرگان» پس از برپايی همايش فوق

خبر داد و اظهار داشت: «تعدادی از مقاالتی كه پس از تاريخ اعالم شده دريافت شد و يا برخی از مقاالتی

كه به دليل ضيق وقت، امكان ارائه آن در همايش وجود ندارد در اين كتاب منتشر خواهد شد.»

تركمان در سخنانش، اشاره ای نيز به تاثيرگذاری آثار مهندس بازرگان بر عرصه پژوهشي، علمي، ديني،

اجتماعی و سياسی ايران كرد و گفت: «مهندس بازرگان در طول شش دهه خلق آثار تحقيقي، علمي،

ديني، اجتماعی و سياسی افزون بر تاثيرگذاری بر افكار و اعمال بخش های قابل توجهی از چند نسل از

ايرانيان، گنجينه ای بزرگ برای امروزيان و آيندگان از خود به يادگار گذاشت.

به عقيده وی تبديل اين گنجينه به سرمايه مولد زمانی ميسر خواهد شد كه حيات، شادابی و تكامل  خود

را حفظ كرده، مورد بازخوانی و بحث و تحقيق و نقد قرار گيرد.

دبير علمی همايش بزرگداشت بازرگان خاطرنشان كرد: «با آرا و نظرات و دستاوردهای جديد و سنجيده

می توان نقاط قوت و ضعف آثار مهندس را شناخت و صيقل داد. در غير اين صورت، آن آثار ارزشمند در كنار

بسياری از آثار گرانسنگ آفريده مصلحان، عالمان و محققان كشور، همچون كان های غنی خواهد بود كه يا

مورد استفاده قرار نمی گيرد و يا آنكه به دليل عدم بهره برداری صحيح، ارزش افزوده قابل توجهی برای

كشور به ارمغان نمی آورد.»
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وی همچنين درباره ضرورت برپايی همايش هايی مانند مراسم فوق توضيح داد: «بايد در بررسی افكار و

شخصيت مهندس بازرگان و امثال او گردهمايی هايی برگزار شود. تا جوانان كشور با ذخاير عظيم فرهنگی

و انسانی ميهن خويش بيشتر آشنا شوند و در برابر امواج جهانی سازی بی پناه و بدون آگاهی رها

نشوند. جوانان بايد به هويت فرهنگی خود مفتخر باشند و از اين اسوه ها در زندگی و سلوك خود الگو

بگيرند.»

 

نقد تئوری های علم و دين

در ادامه بخش اول اين مراسم، از «محسن كديور»، «محمدتقی فاضل ميبدي»، «فرامرز معتمد» و «حبيب

هللا پيمان» دعوت شد تا مقاالت خود را ارائه كنند.

«محسن كديور» با موضوع علم و دين از ديدگاه مهندس بازرگان سخن گفت. وی با تاكيد بر اينكه بازرگان

يكی از مروجين بزرگ دين در ميان تحصيلكردگان ايرانی بوده است، گفت: «مهندس بازرگان در اين زمينه

پيشكسوت بوده است. در اينجا يك نكته هم قابل اشاره است و آن اينكه مراد از علم، علم در جامعه مدرن

است. چون در گذشته جامعه ما با علم به معنای مدرن آن آشنايی نداشته است و بنابراين تعارضی نيز بين

علم و دين نبود ولی در جايی كه دانشگاه پا گرفت، تعارضات نيز به وجود آمد.»

كديور آنگاه به تحصيالت دانشگاهی بازرگان در اروپا حدود 70 سال قبل اشاره كرد و افزود: «وقتی ايشان از

اروپا بازگشت هم دين داشت و هم به علم روز مسلح بود و صاحب فكر تازه برای تعريف دين به زبان علمی

شد.»
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وی آنگاه به كتاب «راه طی شده» مهندس بازرگان اشاره كرد و افزود: «در اين كتاب می پرسد راه انبيا با

راهی كه بشر طی كرده چقدر تفاوت دارد؟ و اين سئوالی كه پيگيری می شود اثبات آن است كه مقصد

كجاست. كتاب بعدی «عشق و پرستش» يا «ترموديناميك انسان» اولين اثر علمی است كه كوشش می

كند يكی از مهمترين مسائل اديان يعنی پرستش خداوند را با زبان علمی تعريف كند و به نظر می رسد كه

چون در آن زمان شخصيت های علمی اين كتاب را می پذيرند. او در واقع اثبات كرد كه با موفق بوده است  

ديد علمی می توان ادله دينی را ثبات كرد. در كتاب سوم يعنی «ذره بی انتها» نيز مهندس بازرگان نشان

داد كه می توان از مسائل علمی برای دين پايگاه محكمی ايجاد كرد.»

كديور در ادامه سخنانش از كتاب «مطهرات اسالم» مهندس بازرگان نام برد و گفت: «با  اين كتاب، ايشان

وارد حوزه ديگری شد و به علمی كردن شرعيات و مباحث فقهی روی آورد. بازرگان ثابت كرد كه مسائلی

مثل مطهرات، آب جاری و امثال آن دليل علمی دارند و خرافه نيست.»

كديور ادامه داد: «در مقاله «ضريب تبادل ماديات و معنويات» مهندس بازرگان توانست مرز ميان ماديات و

معنويات را بردارد و اين كوشش با كتاب «پراگماتيسم در اسالم» و تحقيق «باد و باران» ادامه يافت. ايشان

نشان دادند نظم قرآن علمی است و می توان آن را روی منحنی ها نشان داد.»

كديور در بخش ديگری از سخنانش به ارزيابی انتقادی از نقش مهندس بازرگان در تئوری های علم و دين

پرداخت و گفت: «مهندس بازرگان بيشتر متمايل به رويكرد مكمل بودن علم و دين است و علم و دين را

معاون و كمك حال همديگر معرفی می كند. اما معتقدين به اين رويكرد نكاتی را ذكر كرده اند كه در آثار

مهندس بازرگان وجود ندارد. آنها می گويند علم و دين دو زبان متفاوت دارند اما آثار مرحوم بازرگان كوشيده
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است معارف دينی را با بيان علمی مطرح كند. اگر ترموديناميك را از اين بخش حذف كنيم، حلقه اتصالی آثار

ايشان از بين رفته است. بازرگان معتقد به وحدت قلمرو علم و دين است.»

«محسن كديور» در پايان سخنان خاطرنشان كرد: «بازرگان اگرچه به لحاظ علمی موفق بود و توانست دين

را به ميان دانشگاهيان بياورد اما ريزه كاری ها در حوزه علم و دين را ناديده گرفت ودرواقع با متحول شدن

علم در مقاطع مختلف ديگر مكمل بودن علم و دين قابل استفاده نخواهد بود. درواقع كار مهندس بازرگان در

مقطع خود قابل دفاع است ولی در دوران پس از او نمی توان از آن دفاع كرد.»

پروژه ناتمام مهندس بازرگان

سخنران بعدی «فرامرز معتمد» بود كه چكيده ای از مقاله خود با عنوان «پروژه نيمه تمام بازرگان» را ارائه

كرد.

به عقيده وی می توان پروژه بازرگان را با پشت سر گذاشتن سه نقد و جدی گرفتن چالش هايی كه

انديشه بازرگان با آن روبه روست به پايان برد.

معتمد با تاكيد بر اينكه اين امر بدون تغيير گفتمان ميسر نخواهد شد، درباره اولين نقد وارد بر مهندس

بازرگان گفت: ايشان علمی می انديشند ولی با نگاه خاصی به علم می نگرند. ايشان معتقد بودند، علم را

با دو عنصر ماده و انرژی می توان تبيين كرد ولی بسياری از حوادث وجود دارد كه علم از تفسير آن عاجز

است. در نتيجه بازرگان پيشنهاد می دهد كه عنصر سومی را كه در قرآن با تعابير اراده، وحي، روح، امر،

كلمه و مانند آن آمده است به علم وارد شود. با اين پيش فرض هم به سراغ تفسير قرآن می روند. اما آيا

اين عنصر سوم می تواند سئوال «توضيح نيافتگي» علم را هم پاسخ دهد؟»

338



نخستين روز از همايش بزرگداشت مهندس بازرگان برگزار شد

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/goz01.htm[6/25/2011 6:00:43 PM]

معتمد نقد ديگر را متغير بودن علم عنوان كرد و توضيح داد: «رويكرد بازرگان روش اثباتی است، اما چگونه

می توان شيشه جان عزيز دين را به دست مسافر علم كه به سرعت در تغيير است سپرد؟»

وی همچنين ادامه داد: «عالوه بر اين آيا از يك بافت و ساختار معنايی می توان به بافت و ساختار ديگر وارد

شد؟ اين پرسش ها، نقدهايی است كه به مهندس بازرگان وارد است و پس از بررسی آنها می توان پروژه

ايشان را ادامه داد.»

 

راه تاويل باز است

پس از «فرامرز معتمد»، نوبت به «محمدتقی فاضل ميبدي» رسيد. او پس از مقدمه ای در بزرگداشت

مهندس «مهدی بازرگان» و نيز گرامی داشتن ياد دكتر «يدهللا سحابي» به بررسی انديشه بازرگان پرداخت

و درباره راه حل های تعارض دين و عقل سخن گفت.

وی با اشاره به اينكه در طول تاريخ تعارض علم و دين همواره وجود داشته است، گفت: «اما راه حل هايی

هم برای حل اين تعارض مطرح شده است. در واقع دعوا بر سر شناخت انسان درباره گزاره های وحيانی

است، اولين راه حل را «ابن رشد» مطرح كرده است. او گفته حرفی كه عقل می زند و در دين هم آمده،

اگر متعارض با هم باشد بايد راه تاويل در پيش گرفت. نمی توان راه عقل را نديده گرفت.»

به گفته ميبدی راه حل بعدی را گاليله مطرح كرد: «به اعتقاد گاليله كتاب مقدس برای نشان دادن راه

آسان ها آمده و معتقد است كه ارزش كتاب مقدس در اين است كه دربرگيرنده بهترين علم هاست.

بنابراين دعوای پيامبر با مردم بر سر اين نيست كه خورشيد حركت دارد يا زمين، دعوا برای اين است كه
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خالق خورشيد و زمين كيست؟»

ميبدی ادامه داد: «عالمه طباطبايی هم معتقد است اگر مسئله ای يا گزاره ای برخالف اصل تعقل بود، راه

تاويل بر آن باز است. مرحوم بازرگان نيز در كتاب «راه طی شده» می گويد تعارضی بين عقل و دين نيست

ولی نكته مهمی در سخنان ايشان وجود دارد كه می گويد علم بايد از هر چيزی مستقل باشد و سلب

آزادی از علم و فكر را باعث مخدوش شدن اعتبار علم می داند.»

او در پايان اظهاراتش خاطرنشان كرد: «بنابراين به عقيده مرحوم بازرگان علم در دو مقام دين را ياری می

كند. يعنی در فهم دين و نيز مدعيات ديني، چرا كه علم پنبه بسياری از مدعيات دين را زده است.»

 

خاستگاه بشری و وحي

اما آخرين سخنران بخش نخست همايش بزرگداشت مهندس بازرگان «حبيب هللا پيمان» بود كه با موضوع

«بازرگان، نسبت عقل و وحي» به ايراد سخن پرداخت.

به عقيده دكتر پيمان، مرحوم بازرگان سه مرحله را پشت سر گذاشت: «ايشان در آغاز وحی و عقل را در

يك قلمرو واحد ولی با خاستگاه متفاوت آسمانی و زمينی ارزيابی كرد. در مرحله دوم بازرگان وحدت قلمرو

را تبديل به همكاری می كند كه تكميل كننده همديگرند. در كتاب «راه طی شده» دين و عقل، رقيب هم

اند ولی در مرحله بعد اين دو تقسيم كار می كنند. در مرحله سوم نيز كه در «سخنرانی آخرت و خدا» آمده

است مهندس بازرگان به جدايی قلمرو دين و عقل می رسند و بنابراين پروژه تمام می شود.»

وی با طرح اين پرسش كه دليل رسيدن بازرگان به مرحله سوم چه بوده است، اظهار داشت: «زمانی كه
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مهندس بازرگان به ايران بازگشت دوران رضاشاه بود و اولين وظيفه ای كه حس كردند اين بود كه تمام

قلمرو هستی را همان گونه كه علم می گويد، كشف كند و ردپای هر كشف علمی را در قرآن ببيند. اما در

دهه 20 با گسترش ماركسيسم و ماترياليسم، شاگردان ايشان می پرسيدند كه چرا در شرايطی كه از

طريق علم می توان به راحتی به سمت اهداف الهی برويم چرا به سمت دين برويم. بازرگان در اين شرايط

تاكيد كرد كه علم نمی تواند «هدف» را تعيين كند بلكه اين وظيفه دين است.»

، كم كم اعتبار اينكه علم به همه حقايق برسد تنزل پيدا می كند و دكتر پيمان ادامه داد: «در پايان دهه 20

بعد از كودتای 28 مرداد ديگر تبليغات ضددينی وجود ندارد و بنابراين ايشان كتاب «بعثت و ايدئولوژي» را

نوشت. اما پس از آن تجربه حكومت دينی ايشان انتظار داشت پروسه انقالب در چارچوب بعثت برنامه ريزی

شود، ولی حكومت در اين مسير نرفت و بنابراين ايشان شروع به نقد كردند از موضع ديني. همچنين دهه

70 هم تحوالت ايران و جهان بر ضد ايدئولوژی بود و شرايط برای نمو «سكوالريسم» در ايران فراهم شد و

بنابراين بازرگان راه دين و عقل را در اينجا جدا می كند.»

به عقيده پيمان مهندس بازرگان نبايد به چنين پايانی می رسيد: «در قرآن جدايی عقل و دين وجود ندارد.

عالوه بر اين تفاوت زبان هم ناديده گرفته شد. نگاه قرآن، نگاه ارزشی است و كاركرد وحی هم اين بود كه

جهان را از دريچه جدا نشان دهد. بنابراين نقدی كه وارد است بر جدا كردن خاستگاه بشری و وحی

است.»

 

بازرگان را با خودش تفسير كنيم

341



نخستين روز از همايش بزرگداشت مهندس بازرگان برگزار شد

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/goz01.htm[6/25/2011 6:00:43 PM]

بخش دوم مراسم با محوريت تاثير ديدگاه مهندس بازرگان بر نهادهای مدني، دموكراسی و روح سازگاری

ايران در ساعت 5/2 بعدازظهر با سخنرانی «علی اصغر غروي» آغاز شد.

صحبت های غروي، آخرين سخنرانی بخش اول همايش با موضوع «آخرت و خدا» بود كه به دليل ضيق وقت

به ابتدای بخش دوم موكول شد.

جنبه های او گفت: پيش از آنكه بخواهيم نظرات خودمان را در تحليل شخصيتی كه در جامعه و در  

اخالقي، سياسی و اجتماعی نقش رهبر و هدايت گر را داشته است ارائه كنيم بايد به گفته ها و

عملكردهای او در حياتش بپردازيم.

وی با گاليه از اينكه  چنين برخوردي، حتی با قرآن نيز صورت گرفته است، گفت: نظرات بازرگان را از خودش

بگيريم و با خودش تفسير كنيم. ببينيم كه چه چيزی بازرگان را بازرگان كرد و چه چيزی آن ارزش را به او داد

تا در طول سال يك بار و يا بيشتر جمع شويم و به اين مهم بپردازيم.

غروی سپس به موضوع «خدا و آخرت» كه در ديدگاه های نظری و عملی مهندس بازرگان لحاظ شده

است، اشاره كرد و در سخنان خود افرادی را كه انديشه های بازرگان را بررسی كرده اند به سه گروه

تقسيم كرد و در توضيح گروه اول گفت: آنان می گويند مهندس بازرگان در حيات خود سه دوره را گذرانده

است. در دوره اول كوشش كرده است تا برای مسائل فقهی و آيات قرآنی محمل های علمی پيدا كند و

دوره دوم زمانی است كه او سعی دارد، اعتقاد دينی را در راستای مبارزات سياسی و اجتماعی استفاده

كند و دوره سوم چند سال آخر عمر اوست كه به زعم اين صاحب نظران او بر تفكرات پيشين خط بطالن

كشيد و حساب دين را از علم و سياست جدا و هدف بعثت انبيا را در موضوع «آخرت و خدا» خالصه كرد.
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غروی سپس اين تقسيم بندی را صحيح ندانست و گفت: با مراجعه به آثار مهندس بازرگان در می يابيم

كه او از يك ثبات عقيده برخوردار بود كه اگر چنين نبود نمی توانست هادی و راهنما قرار بگيرد.

او سپس برای توضيح مطلب فوق به مقاله «خدا در اجتماع» در جزوه «چهار مقاله» اشاره كرد. غروی

همچنين سميناری را كه پر از سخنرانی مهندس بازرگان تحت عنوان «خدا و آخرت» برگزار شده بود را

يادآوری كرد كه در آن سمينار افراد منتقد ديدگاه های خود را در خصوص موضوع مورد بحث ارائه كردند. وی

كه توضيح و تبيين اين مسئله را به متن كامل مقاله اش ارجاع می داد و با تاكيد بر اينكه «اگر دو عنصر خدا

و آخرت در عمل انسان لحاظ نشود عمل انسان نتيجه بخش نخواهد بود»، گفت: «اين موضوع دقيقاً

برداشت مهندس بازرگان از آيات قرآن بوده است.»

 

تنوع نهادها

در ادامه مراسم، محمود شمس الواعظين رئيس نشست دوم با بيان اينكه در اين قسمت از نشست اندك

اندك به ابعاد اجتماعی انديشه های بازرگان منتقل می شود از فاطمه فرهنگ خواه درخواست كرد تا

سخنان خود را آغاز كند. او در سخنان خود تحت عنوان «نهادهای مدني، دموكراسی و بازرگان» در تبيين

واژه نهادهای مدنی در علوم اجتماعی گفت: موضوع جامعه مدنی و نهادهای آن يكی از مباحث جنجال

برانگيز چند دهه اخير در سطح جهان و سال های اخير در ايران بوده است.

فرهنگ خواه با بيان اينكه «سازمان های غيردولتی از نهادهای جامعه مدنی تلقی می شوند كه در غياب

يك ساختار دموكراتيك امكان رشد و توسعه نمی يابند»، گفت: هنوز در كشور ايران نهادهای مدنی از
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جايگاه مناسبی برخوردار نيستند و تعدادی از آنان نيمه دولتی هستند كه با اصل وجودی اين نهادها

مغايرت دارد. اين موضوع خود موجب بی انگيزه و محدود شدن فعاليت های آ نان شده يا حذف آنان از

گردونه بازی را به دنبال خواهد داشت و يا در نهايت تبديل شدن اين نهادها به ابزاری برای دموكراتيك جلوه

خودكامه را فراهم خواهند ساخت. وی آنگاه شناخت زمينه ها، علل تاريخی شكل گيری و دادن قدرت  

تحول جامعه مدنی را برای برداشتی منصفانه از جامعه مدنی و نهادهای آن الزم دانست و گفت: طبيعتاً

پرداختن به داليل موفقيت يا عدم موفقيت اين نهاد، در فرآيند تغييرات اجتماعی ايران می تواند چراغی

فراروی آيندگان باشد.

فرهنگ خواه سپس بخش ديگر مقاله خود را به فرصت ها و چالش های فراروی تاسيس و تثبيت جامعه

مدنی و نهادهای آن در ايران اختصاص داد.

سرفصل بعدی مقاله فرهنگ خواه دغدغه های مهندس بازرگان در تاسيس نهادهای مدنی بود كه او گفت:

بازرگان فراتر از زمان بر تاسيس نهادهايی همت گمارد كه در نوع خود در آن برهه زمانی از نوآوری و

خالقيت  خاصی برخوردار بوده است.

او گفت: شاگردان و رهروان او به منظور نهادينه كردن دموكراسی و مشاركت مردم در سرنوشت خويش

رهرو راه او شده، نه فقط با عضويت در احزاب كه هزينه های خاص خود را می طلبد كه با عضويت و

مشاركت در نهادهای مدني، رشد و توسعه كشور، احيای سرمايه اجتماعی و نهادينه كردن دموكراسی را

در دوران جديد حيات اجتماعی ايران تجربه می كنند. فرهنگ خواه با اشاره به اثر «اختيار روز» كه در سال

1336 به رشته تحرير درآمده است، گفت: مهندس بازرگان با توجه به خصوصيات فردي، فرصت تحصيل در
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كشورهای اروپايی و پيشرفته به طور طبيعی در مسير جريانی قرار گرفت كه به خوبی نياز روز جامعه ايران

را درك كرد و به همين دليل به پايه گذاری و گسترش نهادهای مدنی در ايران همت گماشت زيرا به نيكی

می دانست كه راه دموكراسی از ميان مردم عبور می كند.

فرهنگ خواه آنگاه سخنان خود را اين گونه پايان داد: نكته ظريف و قابل ذكر در نهادهای تاسيس شده

توسط مهندس بازرگان نخست تنوع اين نهادها و سپس طيف گسترده آنهاست.

 

ايران زير نظام ايلياتي

سخنران بعدی «علی رضاقلي» بود كه مقاله خود را به «نقد روح سازگاری ايراني» اختصاص داده است.

او گفت: «مهندس مهدی بازرگان كه يكی از دغدغه مهم شان به سائقه ملی و انسانی و ديني، مسئله

عقب افتادگی ايران بود در عين حال كه رشته تخصصی ايشان فنی دانشگاهی بود به مسائل دين

شناسی و ايران شناسی فوق العاده عالقه مند بودند و می توان گفت كه در اسالم شناسی هم تخصص

داشتند و با جودت و توانايی ذهنی كه داشتند بعد از آن دو تخصص به مسائل اجتماعی و اقتصادی و

سياسی هم می پرداختند كه به نوبه خود درخور توجه بودند و هستند.»

وی با بيان اين كه از جمله كارهای بازرگان بحث در خصوص خصلت های ايرانی هاست افزود: در واقع

ايشان خصلت ها و اوصافی را در ايرانی ها يافته بودند كه براساس برداشت ايشان نه با اسالم سازگاری

داشته و دارد و نه با دنيای تمدن جديد. نه می توان با آن اوصاف زندگی مومنانه كرد و نه در زير يوغ

دشمنان نبود.
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رضاقلی با اشاره به مقاله «سازگاری ايرانی » مهندس بازرگان اظهار داشت: خالصه بحث آقای بازرگان اين

است كه ايرانی ها دارای روحيه بردبار، سازگار، شلخته، بی نظم، تسليم طلب، دچار زمين گيري، تك

زيستی و نوسان های زندگي، روح مذهبی صوفيانه و قضاقدري، نداشتن روحيه ملی و چيزی را به زور و

زود خواستن هستند و همين موجب عقب افتادگی اين قوم است. در پی اين كه اين روحيه از كجا به وجود

آمده است و اين صور حيات جمعی چگونه به وجود آمده اند يا اين كه به قول خودشان «ما چگونه اين گونه

كه هستيم شده ايم» يك راست به سوی «سيستم معاش» يا شيوه ارتزاق يا به قول ماركس شيوه توليد

می روند و در اين راستا فعاليت های كشاورزی روستا و شهرهای روستاگونه ايران را مورد بررسی قرار

می دهند و گهگاهی به ندرت هم به عوامل بيرون ده و شهر كه حمالت و هجوم ايالت بيگانه باشد اشاره

می كنند از مجموعه بررسی های خود اين گونه نتيجه می گيرند كه اين وضع زندگی گذشته اين روحيه را

برای ما به ارث گذاشته است و به اختصار بسيار زياد تالش می كنند، بگويند حاال كه دنيا در حال تحول

است ما هم تالش كنيم اين روحيه را تغيير بدهيم.

وی خاطرنشان كرد: من اين شيوه و روش ورود و خروج در بحث و نتايجی را كه گرفتند با آن بزرگانی كه

آوردم مقايسه كردم، ضمناً متذكر شدم كه چون قسمت اعظم سرزمين ايران زير نظام كوچ ايالت بوده و

ايالت حاكميت سياسی در ايران داشته اند، جای بررسی آنان و شيوه ارتزاق آنها مهمتر از شيوه ارتزاق

كشاورزی و سرنوشت سازتر برای كليه نهادهای سياسی – اقتصادی – حقوقی – اجتماعی و همچنين

مسائل روانشناسی اجتماعی (كه مورد بحث مرحوم بازرگان قرار گرفته) ايران بوده است، يعنی نتيجه

گيری من خيلی به ابن خلدون نزديكتر است تا به بازرگان. در عين حال كه اشاره كرده ام كه اين نقد از
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اهميت و قدر كار ايشان اصالً نمی كاهد.»

 

احتياج روز

محمد توسلی اظهاراتش را با اشاره به سخنرانی «احتياج روز» مهندس بازرگان در دهه 30 آغاز كرد و

نتيجه گرفت كه آنچه در آن زمان مطرح شده است هنوز در دهه 80 به قوت خود باقی است.

پس از بازداشت های سال 34 و 36 در جشن عيد فطر انجمن اين سخنرانی بعد از كودتای 28 مرداد و  

اسالمی دانشجويان در دانشكده كشاورزی كرج ايراد شده است.

توسلی با بيان اين كه پيام اصلی اين سخنراني، پاسخ به مبرم ترين مشكل فعاليت های اجتماعي،

سياسی در جامعه است گفت: مهندس بازرگان خود توضيح می دهد «آنچه الزم تر و واجب تر از همه چيز

است تربيت دموكراسی و امكان مجتمع شدن و همكاری است.» اين برداشت بازرگان نتيجه تجربياتی

است كه در دوره نهضت مقاومت ملی به دست آوردند.

وی افزود: مهندس بازرگان در اين اثر با تحليل شكست ها و ناكامی های اجتماعی و سياسی ايرانيان بر

نقطه ضعف غيراجتماعی بودن مردم تاكيد می كند و آن را به عنوان يك «خصلت عمومي» مورد نقد و

بررسی قرار می دهد و با استناد به آيات قرآن و تجربه تاريخی كشورهای توسعه يافته راهكارهايی برای

مقابله با اين مشكل اساسی جامعه ارائه می دهد.

وی به نقل از مهندس بازرگان اظهار داشت: ايشان می گويد مرض بزرگ و موجب اساسی بدبختی های

ما همان علت يا عللی است كه در خاصيت انفرادی و خصلت خودبينی و خودخواهی ما منعكس شده
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است. ايشان پيامدهای اين خصلت مزمن ديرين را در مشكالت اجتماعی نشان می دهد و می گويد: هر

جا كه افكار و منافع ملی و خير و خدمت واقعی است، تفرقه و مخالفت ساز كرده ايم اگر دشمن خارجی و

ايادی داخلی او نيز جرات يا فرصت خرابكاری را نكنند، خود ما به دست همديگر به زودی آن را متالشی

خواهيم كرد.

توسلی با بيان اين كه بازرگان بعد از اين مقدمه به سراغ راهكار درمان می رود، ادامه داد: ايشان بر ضرورت

ايجاد بسترهای الزم برای جلوگيری از خودبينی و خودخواهی تاكيد می كنند و می گويند امروز آنچه فريضه

دينی و وظيفه ملی است، ايجاد مكتب های تربيتي، اجتماعی و عملی است.

توسلی با اشاره به پايه گذاری انجمن ها و موسسات متعددی همچون انجمن اسالمی مهندسين ،

شركت انتشار و شركت ياد تصريح كرد: «مهندس بازرگان در پاسخ به اين سئوال كه چرا مطالبات يكصد

ساله ملت ما تاكنون محقق نشده است، می گويد در اين مملكت بسيار بودند و هستند كسانی كه برای

نجات ملی و ترقی مملكت درد می كشند و چاره می جويند. غالب آنها منشاء بدبختی ها را در اقليت

هايی به نام هيات حاكمه می شناسند و تنها راه اصالح را تعويض مقامات و تصرف قدرت سراغ می دهند.

شايد يكی از علل و عوامل خرابی و يكی از شرايط الزم برای اصالح همين ها باشند ولی اينها به هيچ وجه

شرايط كافی نيست تا اكثريت مردم شخصاً سالم و صالح نباشند و مجتمعاً نتوانند همكاری نمايند، فساد

عقيده و عمل افراد و اختالفات باعث خواهد شد كه نه تنها اصالح و احيای كشور صورت نگيرد بلكه اگر

اتفاقاً هم قدرت به دست صالحان و به اختيار ملت افتاد به زودی موجبات تالشی و تباه از داخله مردم و

رهبران بجوشد و دستگاه واژگون گردد.»
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توسلی در اين بخش از سخنانش به تحوالت جامعه اشاره كرد و گفت: پيام «احتياج روز» به مهندس

بازرگان در نيم قرن قبل، امروز نيز با ابعاد وسيع و پيچيده تری «احتياج روز» جامعه است. از يكسو با تمرين

كار جمعی و يادگيری آزادی و دموكراسی می توان مشكل فرهنگی را كه مانع موفقيت كاركرد نهادهای

مدنی است برطرف نمود تا بسترهای الزم شكل گيری و توسعه نهادهای مدنی كه پيش نياز برنامه های

توسعه است، فراهم گردد.

وی تصريح كرد: «سازمان های داوطلبانه مشاركتی و احزاب سياسی از نهادهای مدنی نيز در توسعه مهم

هستند و محل مناسبی برای تمرين مشاركت و يادگيری تحمل نظرات ديگران در عمل جمعی هستند.»

 

قدرت، هدف نبود

محمدعلی دادخواه حقوقدان و عضو كانون مدافعان حقوق بشر، سخنران بعدی بود كه با موضوع «بازرگان،

خالص با خدا» سخن گفت.

او گفت: مهندس بازرگان در طول تاريخ حياتش هرگز قدرت را به عنوان هدف نگاه نكرد بلكه آن را وسيله ای

برای خدمت به مردم دانست چون معتقد بود قدرت ناشی از اراده مردم است.

دادخواه با اشاره ای گذرا به نمونه های تاريخی از فارابي، اميركبير، مصدق و... اظهار داشت: «وقتی

مهندس بازرگان راه را برای يك تفكر مردمساالرانه باز می كرد هرگز تصور نمی كرد كه بی قانونی ادامه يابد

و در حالی كه صراحتاً در قانون اساسي، دادگاه انقالبی وجود ندارد اين دادگاه هنوز پابرجاست. آيا در زمان

بازرگان هم قلم ها را شكستند؟»
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وی افزود: شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم، انتخابات را برخالف قانون دو مرحله ای

كرد و تعدادی از نمايندگان مردم در اعتراض به اين اقدام دست به اعتراض زدند ولی بسياری از مدعيان

قانونمداری در اين تحصن حضور نيافتند. من اميدوارم كه زندگی بازرگان برای نسل های بعد الگوی پايداری

باشد.

 

اصالح طلبی از تبار بيدارگران

خاتمه سخنان دادخواه به معنای آغاز نشست سوم نخستين روز همايش بزرگداشت «مهندس بازرگان»

بيشتر با موضوع سياسی بود.

نخستين سخنران اين بخش «محمدمهدی جعفري» بود.

عنوان مقاله جعفری «اصالح طلبی از تبار بيدارگران» بود.

او با اشاره به گوشه ای از زندگی حضرت علي(ع) گفت: «هدف اميرالمومنين، آگاه ساختن و اصالح كردن

است و تمامی مصلحان در طول تاريخ اين گونه بوده اند.»

وی در ادامه سخنانش به دوران زندگی مهندس بازرگان از زمان دانشجويی در فرانسه به سال 1307 تا

زمان ورود و خروج از حكومت سخن گفت.

 

نگاهی مقايسه اي

محمدحسين رفيعی دومين سخنران نشست سوم بود كه سخنان خود را تحت عنوان تاثيرگذاری انديشه
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بومی در مبارزات سياسی ايراد كرد.

او برای تبيين موضوع سخنرانی خود به مقايسه تطبيقی ميان مهندس مهدی بازرگان و ايرج اسكندری

پرداخت.

رفيعی هدف خود را مقايسه تاثيرگذاری دو شخصيت سياسی – اجتماعی در ايران معاصر عنوان كرد. «دو

شخصيتی كه به دو نحله فكری متفاوت وابسته بودند ولی مشابهت هايی هم داشتند.»

او ابتدا از نقاط اشتراك گفت: هر دو متولد 1286 شمسي، هر دو وابسته به خانواده های سنتی ايران، هر

دو خانواده با مظاهر مدرنيته آشنا هستند.

فعاليت های سياسی – اجتماعی در هر دو خانواده از نقاط اشتراك ديگر است كه رفيعی بيان كرد. او

همچنين از آرمانگرايي، رنج بردن از عقب ماندگی ايران و تالش برای كشف راه چاره به عنوان ديگر موارد

نقاط اشتراك ياد كرد.

رفيعی آنگاه برای بيان نقاط افتراق ميان دو چهره سياسی ايران يعنی بازرگان و اسكندری به دوره های

مختلف زندگی آنان پرداخت و از سخنان خود اين گونه نتيجه گيری كرد:

دكتر اسكندری ايده آليست است و مهندس بازرگان رئاليست. دكتر اسكندری به شرايط جامعه به لحاظ

فرهنگي، مذهبی و اقتصادی كم توجه است و مهندس بازرگان در اين ويژگی ها زندگی می كند.»

او گفت: مهندس بازرگان كاری را شروع می كند كه می تواند انجام دهد و اين يعنی رئاليست و دكتر

اسكندری شعار می دهد كه انجام شدنی نيست يعنی ايده آليست.

رفيعی سخنان خود را اين گونه ادامه داد: مهندس بازرگان اراده گرا و دكتر اسكندری منفعل است. مهندس
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بازرگان هر وقت به تصميمی می رسد آن را حتماً اجرا می كند. پس از انجام خلع يد به دليل ايجاد اختالف

در هيات مديره شركت نفت از عضويت در هيات مديره استعفا می دهد. در سال 1340 به رغم مخالفت

خيلی افراد تاسيس نهضت آزادی ايران را اعالم می كند و در دولت موقت وقتی كار بر او سخت می شود،

استعفا می دهد. اما دكتر اسكندری جز در پايان عمرش كه لب به سخن می گشايد از او اراده مستقلی

ديده نمی شود. بازرگان مستقل ولی اسكندری وابسته است.

او در بخش ديگری از سخنان خود با تاكيد بر اين كه مهندس بازرگان اخالق گرا، رازدار و حرمت مدار است و

دكتر اسكندری حرمت شكن و افشاگر به نمونه ای تاريخی اشاره كرد و گفت: مهندس بازرگان حتی

اشتباه استراتژيك و مركزيت نهضت آزادی در سال 1358 كه دكتر حبيبی را برای رياست جمهوری بر او

ترجيح دادند، علناً سخنی را بر زبان نمی آورد و تسليم رای اكثريت می شود. او حرمت همراهان را نگه

می دارد ولی اسكندری در پايان عمر ياران خود را زير سئوال می برد و انحرافات سياسی و اخالقی آنها را

بيان می كند.

 

صداقت در انديشه و عمل

ناصر تكميل همايون آخرين سخنران كه در سخنان خود تحت عنوان «مهندس بازرگان در محكمه استبداد»

گفت: شخصيت شناسی فردی و اجتماعی و جای دادن آن در مسير تاريخ به امرهای متعدد زماني،

موقعيتي، شغلي، خصلتی و جز اينها ارتباط دارد و هر يك از افراد نامور در مسير عمر خود دگرگونی می

يابند و در ابعاد مختلف شخصيت ويژه ای از خود نشان می دهند و به همين دليل داوری درباره آنان بر پايه
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صداقت و عدالت و به دور از حب و بغض بسيار مشكل است.

او مهندس بازرگان را يكی از اين نوع شخصيت های برجسته ايران معرفی كرد و با ذكر سوابق فعاليت آن

مرحوم گفت: انسان فقط با داشتن عقيده، همه شخصيت و آرمان گرايی خود را به نمايش درنمی آورد.

آنچه انسان را آرمان گرا می سازد، عقيده در انديشه و كردار هماهنگ با آن است كه با مقاومت و

شكيبايی و استمرار باورمندی پيوند كارساز دارد و اين امر فقط در شرايط آرام تحقق نمی يابد. در زمان

های سخت گذر و مخاطرات بايد آرمان گرايی را شناسايی كرد.

او ادامه داد: دفاع از استقالل و آزادی و ديانت و آرمان های ملي، در زمان های حاكميت استبداد بر جامعه،

مفاهيم حقيقی خود را نشان می دهند و در آن موقعيت های نابهنجار اجتماعي، زندان ها و بوته های

آزمايش هستند كه انسان آرمان گرا با جانگدازی های خود انديشه و عمل را پاسداری می كند و نشان

می دهد كه چگونه می انديشد و چگونه عمل می كند.

وی با اشاره به دادگاه مهندس بازرگان در زمان پهلوی و چگونگی دفاع او در اين دادگاه ها به بيان نقل قول

هايی از آن مرحوم پرداخت و گفت: محاكمه مهندس بازرگان و نمايش دالوری های او به عنوان مردی از تبار

راستان تاريخ معاصر ايران جلوه ديگری دارد. بازرگان مردی است كه در سخت ترين زمان ها و در ابتالی به

مصيبت های ناگوار توانمندی های كم نظيرش شناخته تر می شود و در فضای استبداد سلطنتی و

حاكميت زور در زندان به گونه زشت ترين تنگنای وحشتناك شور راستين خود را در معركه بودن يا نبودن

نشان می دهد و آشكار می سازد كه به آنچه می انديشد و عقيده دارد، عمل می كند و بی محابا بر زبان

می آورد و به راستی در هماهنگی با «اولياءهللا» گام برمی دارد.
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نخستين روز از همايش دو روزه بزرگداشت مهندس «مهدی بازرگان» با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ

حاضران و سخنرانان راس ساعت شش و سی دقيقه بعدازظهر به پايان رسيد.
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گزارش مراسم نكوداشت دهمين سالگرد شادروان مهندس مهدی بازرگان

در مقبره بيات قم و ديدار با آيت هللا العظمی منتظری

 

بزرگداشت بازرگان در قم

 

اعضای خانواده مهندس بازرگان به همراه جمعی از همفكران و عالقه مندان آن مرحوم روز جمعه با حضور بر

مزار وی در قم يادش را گرامی داشتند و با آرمان های او تجديد ميثاق كردند.

در ابتدای اين مراسم هادی قابل رئيس جبهه مشاركت قم با تبريك عيد قربان به تشريح ويژگی های

شخصيتی مهندس مهدی بازرگان پرداخت و گفت: ويژگی خاص بازرگان ايمان وی بود كه در تمام زندگی

چه در خارج و چه در داخل كشور، از اعتقاداتش فاصله نگرفت و اين ثبات ايمان و اعتقاد از باور يقين آن

مرحوم برخاسته بود و وی بر اين باور بود كه بايد ديدها را در جامعه نسبت به دين تغيير داد.

قابل، آشتی بين علم و دين را از اهداف بازرگان ذكر كرد و گفت: او به حقيقت درك كرده بود كه انحطاط

جوامع اسالمی و از جمله ايران به طور اخص به خاطر برداشت های ذهنی از دين كه در مقابل علم و علوم

تجربی قرار می دادند، باعث عقب افتادگی شده است. وی در جهت ايجاد پل ارتباطی و تعامل بين علم و

دين قدم برمی داشت.

وی با استناد به سخنی از بازرگان در كتاب راه طی شده گفت: بازرگان معتقد به دين اسالم و آموزه های
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دينی بود و درد جامعه را خوب می شناخت و درك می كرد و سعی می كرد تعارضی كه متاسفانه در

بسياری محافل مذهبی آن زمان بين علم و دين بيان می شد و علم را به خاطر دين می كوبيدند را صفر

كند كه در اين راه موفق نيز شد و ديری نپاييد كه اين انديشه فراگير شد.

قابل نگاه ديگر بازرگان را در عرصه های زندگی و فعاليت اجتماعی «آخرت محوري» ذكر كرد و گفت: بازرگان

باقی الصالحات می پرداخت و به آباد كردن به ادای حقوق همه افراد، محبت، اصالح امور افراد جامعه و 

دنيای ديگران می انديشيد؛ آبادگری ظاهری نبود بلكه آبادگری واقعی بود و در حقيقت معتقد به اين بود كه

حركت فی سبيل هللا حركت فی سبيل الناس است.

قابل در ادامه گفت: متاسفانه در باور نسل جوان ما نسبت به دين خدشه وارد شده است و به شكلی

دين گريزی محسوس شده است و اين خطری است كه جامعه ما را تهديد می كند، مسئوالن اين مملكت

كمی فكر كنند و ببينند كه در اين امر چقدر موثر بوده اند.

وی افزود: بياييم كار و عمل 25 ساله را بررسی كنيم و آيا اين برخورد ها براساس اعتقادات دينی بوده

است يا هوای نفس؟

و آيا با اين برخورد ها باور های دينی را محكم كرده ايم؟

قابل خطاب به رئيس قوه قضائيه گفت: آقای  هاشمی شاهرودی آنچه كه دستگاه قضايی در طول هشت

سال اصالحات با فعاالن سياسی، علمی، فرهنگی كرده است در جهت مبانی دينی بوده است يا تخريب

مبانی دينی جامعه؟ شما حيثيت اين مملكت را در سطح جهان بر باد داده ايد، شما فشار جوامع بين

المللی را به دليل نقص حقوق بشر به همراه آورديد.
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وی در مورد احضار شيرين عبادی گفت: اين قدرت دستگاه قضايی است كه يك روز شيرين عبادی را احضار

من نبودم» و پرونده ای وجود ندارد. می كند و فردا می گويد «كی بود، كی بود،  

وی افزود: آقای شاهرودی، آنچه با جوانانی كه آينده سازان اين مملكت هستند برخورد می شود و آن

وبالگ نويسان به شما گفتند، در كجای اسالم، اعتقادات دينی وجود دارد كه به يك زن فشار آورده شود تا

از او اعتراف كار خالف اخالقی كه انجام نداده را بگيرند؟ و براساس چه معيار و ميزان اين كارها انجام می

شود؟ برای چه؟ برای آخرت يا برای چهار روز بيشتر در قدرت بودن؟

قابل در ادامه گفت: من آخوند با وجود اين برخوردهای انجام شده چگونه می توانم از خدا، پيغمبر و آخرت

برای نسل جوان بگويم؟

وی به ويژگی ديگر بازرگان يعنی «ايراني» بودن اشاره كرد و تمام فعاليت های او را در چارچوب مصالح و

منافع كشور ارزيابی كرد و گفت: بازرگان هرگز با كشور، ملت و نياز جامعه خود قهر نكرد و حتی زمانی كه

از دولت موقت استعفا داد، قهر و عافيت طلبی نكرد، بلكه باز در عرصه بود، وارد مجلس شد و سپس

همچنان به عنوان يك منتقد ماند و همچون عافيت طلبان نبود كه بگذارد و از كشور برود.

رئيس جبهه مشاركت قم «مبارزه با استبداد» را از ويژگی های ديگر مهندس مهدی بازرگان برشمرد و به

سخنان وی استناد كرد و گفت: بازرگان معتقد بود كه استبداد به دليل سابقه 2500 ساله در فرهنگ ما

رسوخ كرده است، لذا همچنان می بينم كه برخی افراد در انتخابات به دنبال قهرمان هستند و اين نظر از

فرهنگ استبدادی نشات می گيرد.

وی در ادامه گفت: زنده ماندن نام بازرگان ها مرهون ثبات اعتقاد و ايمان است و آنان در تاريخ باقی خواهند
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ماند.

دبيركل نهضت آزادی ايران، سخنران بعدی مراسم بود كه در پشت تريبون قرار گرفت و ابراهيم يزدی 

ناميد. وی گفت: علمای فن عوامل ضروری برای موضوع سخن خود را «بازرگان و پارادوكس ايران»  

توسعه را، سرزمين وسيع با آب و هوای چهارفصل، منابع سرشار انسانی و طبيعی می دانند و با وجود اين

كه ايران تمام شرايط توسعه را دارد ولی با اين وجود عقب مانده و توسعه نيافته ايم.

وی در ادامه گفت: ايرانيان مقيم آمريكا كه متاسفانه بعد از سال 57 تعدادشان افزايش يافت دومين اقليت

قومی در آمريكا هستند كه درآمد باال دارند و آمار تحصيلكرده های دانشگاهی در آمريكا 17 درصد و يهوديان

35 درصد و ايرانيان مقيم آمريكا 75 درصد است.

پس چگونه است كه با وجود اين استعدادهای نيروی انسانی توسعه نيافته ايم و چرا استعدادها درون ايران

عقيم است و با خروج از ايران شكوفا می شود؟

يزدی فلسفه سياسی بازرگان را در 300 اثر علمی، دينی، سياسی و اجتماعی پاسخ به سئواالت عدم

توسعه نيافتگی ايران دانست و افزود: بازرگان عقيده داشت كه استبداد 2500 ساله باعث شد تا استبداد

در ايران تبديل به فرهنگ شود و تمام اين مسائل ناشی از استبدادزدگی در كشور ماست.

دبيركل نهضت آزادی ايران بنابر نظرهای بازرگان، درون هر فرد ايرانی را يك شاه كوچك ذكر كرد و گفت:

اگر فضايی ايجاد شود، اين شاه كوچك شاهنشاه می شود و بازرگان برای مبارزه با روحيه استبداد دو

راهكار داشت، اول آگاهی بر نقاط ضعف خودمان و دوم اراده قاطع جمعی در خلقيات و مناسبات. هر چند

خود تا زمانی كه به اين موارد عمل نمی كرد به ما نمی گفت.
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وی در ادامه با ارائه گزارشی از جمله مركز پژوهش های مجلس ششم با حضور 18 اقتصاددان بزرگ

ايرانی، از قول دكتر درخشان گفت: بنابر نظر ايشان توسعه نيافتگی امری چندوجهی است كه توسعه

نيافتگی اقتصادی را می توان در عدم توسعه فرهنگی، سياسی و اجتماعی جست وجو كرد.

يزدی نظر دكتر علی صادقی تهرانی را مهمترين و واقع بينانه ترين نظر دانست و به بيان آن نظر پرداخت و

گفت كه ايشان معتقدند كه فقدان نهادهای مدنی برای برنامه ريزی و عدم وجود احزاب باعث بی نظمی

می شود و چون ما نظم پذير نيستيم، سخن از برنامه ريزی بيهوده است.

يزدی در ادامه گفت: بايد در نهايت بين مردم ساالری و حكومت فردی، صنفی، گروهی و طبقاتی يكی را

انتخاب كنيم تا توسعه پيدا كنيم وگرنه نمی توان وارد عرصه توسعه شد ولی به ابزار آن تمكين نكرد. وی

عناصر اصلی توسعه را انباشت سرمايه، مديريت، اطالعات و نيروی انسانی ذكر كرد و آن را بلندمدت و

محتاج زمان دانست و در ادامه مهمترين بحث تحول فرهنگی را برشمرد و گفت: علم، برابری انسان ها،

احترام به حقوق ديگران، اعتقاد به توسعه اقتصادی و مشاركت مردم در تمام امور جامعه از اعتقادات اصلی

تحول فرهنگی است.

وی ناامنی را در اين دوران به دولت ها منتسب كرد و تنها راه مبارزه با عدم امنيت را حكومت كردن مردم بر

سرنوشت خويش دانست و توسعه اقتصادی را بر دو محور انباشت سرمايه و جذب سرمايه كه با امنيت

شكل می گيرد، برشمرد و گفت: توسعه سياسی و اقتصادی مقدم بر توسعه انسانی است. يزدی در

پايان از خانواده های فعاالن سياسی و زندانيان سياسی همچون همسر زنده ياد بازرگان تقدير و تشكر كرد

و آنان را همچون «هاجر» توصيف كرد و از فعاالن سياسی خواست تا مراسم هايی نيز در بزرگداشت
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همسر فعاالن سياسی وخانواده زندانيان سياسی برگزار كنند.

 

ديدار با آيت هللا العظمی منتظری

دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران، مهندس محمد توسلی و مهندس هاشم صباغيان از اعضای

ارشد نهضت آزادی ايران وجمعی از اعضا وعالقمندان كه در مراسم بزرگداشت دهمين سالگرد درگذشت

مهندس بازرگان در قم شركت كرده بودند با حضور در بيت آيت هللا منتظری با وی ديدار كردند.

نهج البالغه اشاره كرد و آيت هللا منتظری در اين ديدار با بزرگداشت ياد مهندس بازرگان به خطبه 210 

مطلبی را درك می كرد كه حق است بر روی آن استقامت می گفت: مرحوم بازرگان از افرادی بود كه اگر  

كرد.

آيت هللا منتظری در ادامه با ذكر آياتی از سوره بقره به مشخصه های منافقان اشاره كرد و گفت: مرحوم

بازرگان كسی نبود كه هر روز روشش عوض شود و چيزی بگويد كه ديگران خوششان بيايد.

ايشان با تاكيد بر اينكه دنبال حق و حقيقت و اهل مطالعه باشيم، گفت: مرحوم بازرگان واقعاً الگو بود و

خوب است كه همه از ايشان درس بگيرند.

ايشان نسبت به قرآن زحمت كشيده بود و در عين حال آنچه می فهميد اهل عمل بود.

آيت هللا منتظری در ادامه از فعاليت های دكتر يزدی در راه تبليغ اسالم قدردانی كرد.

در ادامه اين ديدار مهندس توسلی گزارشی از برگزاری همايش دو روزه علمی – فرهنگی مهندس بازرگان

ارائه كرد و در پايان مجموعه آثار منتشر شده مهندس بازرگان را به آيت هللا منتظری به رسم يادبود اهدا
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كرد.
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گزارش مراسم دومين روز همايش علمی فرهنگی بزرگداشت

مهندس مهدی بازرگان

به مناسبت دهمين سال در گذشت ۸۳/۱۰/۳۰

دومين روز همايش علمی، فرهنگی مهندس بازرگان برگزار شد

دومين روز از همايش علمی، فرهنگی بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان صبح امروز در حسينيه ارشاد تهران برگزار شد.

همايش اين روز نيز از چهار نشست جداگانه تشكيل شده بود و در هر بخش ديدگاه و انديشه های بازرگان در حوزه های

مختلف به بحث و بررسی گذاشته شد.

اولين نشست با سخنرانی «مرتضی كاظميان» تحت عنوان «عليه استبداد، بازرگان، دين و دولت» آغاز شد.

 

تالش برای تحقق حكومت دموكراتيك

او ابتدا در مقام تبيين نسبت دين و دولت در انديشه مهندس بازرگان گفت كه بازرگان در آثار خود هيچ گاه از منظر جامعه

شناسی به معنای آكادميك و خاص كلمه به طرح بحث نپرداخت. رويكرد او در زندگی اجتماعی – سياسی و حيات

فكری اش واجد نوعی نگاه انتقادی و نقادانه به وضع موجود بود. اما انديشه و نوع نگاه بازرگان واجد خصوصيات علمی

يك مكتب جامعه شناسانه نبود. هر چند كه تحليل های جامعه شناختی او عرصه های متنوعی نظير باورهای مذهبی،

وضع فرهنگی زمانه، وضع اقتصادی – اجتماعی و مواجهه ساخت قدرت با حوزه جامعه مدنی را در بر می گرفت.

كاظميان معتقد بود كه بازرگان در كاربرد واژه های سياست، دولت و حكومت چندان كه در محافل آكادميك مرسوم است

مالحظات علمی را رعايت نمی كرد و در برخی موارد اين مقوله ها به جای يكديگر مورد استفاده قرار گرفتند.

او با تاكيد بر اين كه بازرگان در تمام زندگی فكری – سياسی خويش پيوسته دغدغه تكوين و تشكيل يك حكومت
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دموكراتيك داشته است، گفت: بازرگان با حكومت غيردموكراتيك و حاكميت يك طبقه و نهادهای دينی بر دولت مخالف

بوده و آنچه را كه در مقام تبيين ويژگی های حكومت اسالمی در دوره ای از زندگی خويش برمی شمارد، چيزی جز توجه

بر تحقق يك حكومت دموكراتيك نبوده كه البته و پيوسته آن را آسيب شناسی نيز كرده است. او آنگاه به برخی از نظرات

مهندس بازرگان اشاره كرد و گفت: بازرگان دهه ها پيش از تكوين حكومتی كه خود را دينی ارزيابی می كند، پيوسته

سوءاستفاده طبقه مفسر رسمی و نهادهای دينی از دين را در دولت مورد توجه قرار می داد.

كاظميان با قرائت بخش هايی از نظرات بازرگان مبنی بر «اصل الهی بودن زمامدار» و «رسم تبعيت دولت از موسسات

مذهبي» گفت: به رغم باور به وجوه اجتماعی دين، بازرگان همواره «پديده نفاق» را در حكومت دينی خاطرنشان می

كرد و «نقش تخريبی بزرگ» آن را مورد توجه قرار می داد.

كاظميان با اشاره به تالش بازرگان برای آسيب شناسی حكومت های دينی گفت: بازرگان بارها در آثار خود بر جايگاه

ويژه و منحصر شهروندان و مردم در امر حكومت تاكيد كرده است و اين رويكرد را «اسالمي» و قرآنی می داند.

او با تاكيد بر اين كه «بازرگان برای هيچ طبقه و نهاد و گروهی حق ويژه قائل نيست» گفت: حكومت اسالمی از نظر او

نه تنها دموكراتيك است كه متكی است بر آزادی كه موهبتی است الهی و به ويژه واجد آزادی مخالفان. حكومت

اسالمی دموكراتيك مد نظر او همچنين همراه با ويژگی تساهل و مداراست نيز مالك مشورت است و خواست اكثريت.

او به تاكيدات بازرگان در خصوص استقالل تاسيسات مدنی و سياسی از تاسيسات دينی اشاره كرد و گفت: اساس

نگاه او همين بود كه دست خدا با جماعت و در جامعه است. او هر چند بر اين باور بود كه اجتماع نمی تواند از عقيده و

هدف يا از مسلك و مذهب بی نياز باشد اما آن را ضرورتی فردی و درونی می دانست و آزادانه و نه جبر و الزامی

بيروني.

كاظميان آنگاه سخنان خود را اين گونه ادامه داد: رويكرد عام يعنی باور به وجوه اجتماعی دين و در عين حال يادآوری

لزوم تفكيك نهادهای متولی دين از دولت و پرداختن همزمان به آسيب شناسی حكومت های دينی و سوءاستفاده های

صورت گرفته از دين در پيوند با دولت باوری بود كه به رغم برخی ادعاها و ديدگاه های بازرگان از آن عدول نكرد.
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نسبت دين و سياست

«سيدعلی محمودي» دومين سخنران روز دوم همايش بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان بود كه از نسبت ميان دين و

سياست در انديشه او سخن گفت.

محمودی در مقاله خود با بررسی آثار بازرگان در فاصله زمانی 1326 تا 1373 دو سئوال مطرح كرد: مرحوم بازرگان چه

توجيهی در ارتباط با دين و سياست دارد؟ و همچنين بين نهاد دين و سياست چه نسبتی برقرار می كند؟

وی در پاسخ به اين دو پرسش گفت: مهندس بازرگان با رويكرد تاريخی غرب، قرون وسطی، رنسانس را بررسی و آن را

با جوامع اسالمی مقايسه می نمايد و نتيجه می گيرد كه مقايسه اين دو كار نادرستی است و نبايد جدايی دين و

سياست در غرب را به جوامع اسالمی تعميم داد.

محمودی با بيان اين كه مسائل سياسی و اجتماعی از نظر بازرگان در دين جايگاه ويژه ای دارد، افزود: به عقيده ايشان

از ميان 8 فروع دين، خمس، زكات، جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، ناظر به امور اجتماعی هستند.

او آنگاه به سخنرانی بازرگان درباره مرز ميان دين و سياست در سال 41 اشاره كرد و گفت: دين هدف و جهت گيری

سياست را تعيين می كند ولی بيشتر از اين پيش نمی رود. چون دين فوق سياست است. همچنين دين سياست را با

تبيين اصول و جهت گيری راه می برد ولی وارد جزئيات نمی شود و مسائل مربوط به زمان و مكان را بر عهده مردم می

گذارد. با اين تعريف هدف و جهت يك امر شرعی است اما نوع سياست ورزی موضوعی بشری است.

او با اشاره به تاكيد مهندس بازرگان بر نظارت و مشاركت همگانی خاطرنشان كرد: «در كتاب «دنيا و آخرت» امر

سياست مورد توجه ايشان قرار گرفته است، هدف اصلی دين دعوت به خير و صالح است ولی در اين آموزه ها امور

مردم به خود آنها واگذار شده است.»

محمودی با اشاره به اين كه حكومت مورد نظر بازرگان با زور قابل اجرا نيست به نقل از مهندس بازرگان گفت: «ايشان در

واپسين نوشتار خود حدود يك ماه پيش از درگذشت خود نوشت: با آن حكومت اسالمی مخالفم كه خواسته باشد به نام
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اسالم و به خيال اسالم در داخل و خارج تحميل اسالم نمايد و خود را موظف و مسئول دين و ايمان مردم و اجرای احكام

اسالم در ايران و دنيا بداند.»

وی افزود: «بنابراين مهندس بازرگان دو مالك برای تدوين نظام به حكومت اسالمی دارد يعنی حكومت بر طبق كتاب و

سنت خدا باشد و عالوه بر اين در مخالفت با حدود احكام شريعت نباشد. اين دو مالك يادآور حكومت دموكراتيك بر مبنای

دين است.»

بخش ديگری از اظهارات محمودی درباره مرز بين نهادهای سياسی و دينی از ديد بازرگان بود: «در سال 41 وقتی

ايشان از دو نهاد دين و سياست صحبت می كند، بيشتر بحث اش نهادهای اجتماعی است. او معتقد است انجمن

های اسالمی بايد كار خود را انجام دهند و وارد سياست نشوند و احزاب سياسی نيز نبايد به امور دينی دخالت كنند.

اين دو بايد كار خود را انجام دهند چون در سياست امكان دارد اشتباهات زيادی پيش بيايد و به نام دين نوشته شود.

مهندس بازرگان در مقاله «انتظارات مردم از مراجع» كه در سال 41 نگاشته شد به صراحت از استقالل نهاد دين و

سياست صحبت می كند و  نگرانی عميق خود را از وابسته شدن روحانيت به نظام حاكم نشان می دهد.»

محمودی در اين بخش از اظهارات با بيان اين كه هيچ مصيبتی باالتر از اين نيست كه روحانيون از بعضی مقامات مواجب

دريافت كنند، تصريح كرد: «مهندس بازرگان می گويد آن چيزی را كه مردم هيچ انتظار ندارند و بزرگترين لطمه را به

حيثيت و اساس ديانت می زند، همين است كه روحانيت را به جای پشتيبانی و هم صدايی ساكت يا احياناً همگام يا

جيره خوار مظاهر ظلم و فساد ببينند.»

او همچنين به ديدگاه بازرگان درباره حوزه دين و سياست اشاره كرد و اظهار داشت: «دين به حوزه خصوصی ارتباط دارد

و سياست به حوزه عمومی، پس دخالت اين دو حوزه در يكديگر ناممكن است و هيچ فرد روحانی و غيرروحانی حق

دخالت و آمريت در امور مردم را ندارد.»

 

دفاع از هويت فكری، ملي
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«محمد بسته نگار» نيز چكيده ای از مقاله خود با موضوع «استقالل و هويت فكری ملی – مذهبی در انديشه مهندس

بازرگان» را ارائه كرد.

او با تاكيد بر اين كه بازرگان معتقد بود ايرانی مسلمان بايد مسلمان و ايرانی باشد و هر رنگی به غير از اين بگيرد

دشمن ديانت و استقالل خواهد شد، گفت: «ايشان از همان آغاز فعاليت های اجتماعی، سياسی خود به دنبال اين

تفكر و راهی بود كه خصلت استقالل در تمام زمينه های فردی و اجتماعی بروز يابد و با توجه به آن از هويت ملی و

دينی خود دفاع نمايد.

بسته نگار ادامه داد: «وقتی مهندس بازرگان درباره استقالل سخن می گويد تنها منظورش استقالل سياسی نيست

بلكه بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی آن نيز تكيه دارد و آن را الزمه روحيه استقالل خواهی می داند. بنابراين ايشان

مجذوب شدن و تقليد صرف از غرب را بدون در نظر گرفتن جوانب ديگر رد می كند و آن را نه تنها برای كشور مفيد نمی

داند، بلكه بندهای اسارت انسان و تحت الحمايگی كشور را روز به روز مستحكم تر می كند.»

به عقيده بسته نگار، بازرگان نه تنها از بعد سلبی به مسئله استقالل نمی نگرد بلكه از جنبه ايجابی كه روحيه ابتكاری

است نيز آن را مورد توجه قرار می دهد و با اين روحيه با مذهب و مليت خويش برخورد می نمايد.

وی خاطرنشان كرد: «بازرگان در مقابل كسانی كه به غرب رفته و وقتی برمی گردند، مذهب و مبانی دينی و فرهنگی

خود را كنار می گذارند می گويد در جامعه تربيت شده ايرانی تظاهر به مسلمانی جرات و جسارت فوق العاده می

خواهد اما در جامعه اروپايی كاتوليك بودن و برای نماز به كليسا رفتن امری عادی است.»

بسته نگار يادآور شد: «البته اسالمی كه مهندس بازرگان از آن دفاع می كند و از همگان می خواهد كه به آن پايبند

باشند، دينی است كه از حقوق بشر عدالت اجتماعی، آزادی، دموكراسی و نفی امتيازات گروهی و طبقاتی سخن

می گويد. ايشان بعد از انقالب كه دفاع از هويت ملی و دينی در كنار يكديگر دستخوش آشفتگی شده بود و قبول يكی

مستلزم نفی ديگری بود همچنان به اين تفكر خود پايبند است. او دفاع از هويت ملی و ايرانی بودن خود را از مسئله

ملی گرايی و ناسيوناليسم افراطی جدا می كند.»
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بسته نگار ادامه داد: «مسئله ای كه بايد به آن توجه كرد و در نوشته های مهندس بازرگان نيز به چشم می خورد آن

است كه مبادا دفاع از هويت ملی و ايرانی در تقابل با آزادی و دموكراسی قرار گيرد لذا حكومت نخبگان و حكومت

طبقاتی را به شدت نفی می كند.»

 

حجاريان ما هنوز هم مشروطه خواهيم

سعيد حجاريان نيز درمقاله خود به همايش علمی، فرهنگی بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان تاكيد كرد: «مسئله

بازرگان، مسئله امروز ماست. هنوز مشروطه خواهيم، مشروطه را می توانيم دوگونه تصور كنيم يكی مشروطه

سلطنتی و ديگری مشروطه واليی، البته اكنون از مشروطه سلطنتی عبور كرده ايم، بنابراين پيگير مشروطه ای از نوعی

ديگريم.»

حجاريان كه مقاله اش به اين همايش توسط عيسی سحرخيز قرائت شد از خصوصيات اخالقی مهندس مهدی بازرگان

سخن گفت. خصايصی كه به گفته وی بسيار ارزشمند و آموزنده بود «تالش او اين بود كه در هر كاری بازده و ثمره

بيشتری بر جای بگذارد.»

سپس خاطره ای را از نظم مهندس بازرگان يادآوری می كند: وقتی در سوئيس درگذشت چمدانش را كه باز می كنند با

شگفتی می بينند هر چيزی منظم و مرتب در جای خود قرار دارد. او حتی در زمان بيماری نيز كاری را فراموش نمی كرد.

حجاريان در پيام خود تعهد حيرت انگيز بازرگان را نيز از قلم نينداخت و تصريح كرد: آنچه شهيد مطهری را وادار كرد كه او

را برای نخست وزيری پيشنهاد كند تعهد و دينداری او بود.

در بخشی ديگر از پيام سعيد حجاريان به همايش علمی، فرهنگی بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان نيز از صبر و

شكيبايی وی سخن به ميان می آورد: يادمان هست كه حتی از برخی نمايندگان مجلس اول كتك خورد و اهانت شنيد،

در بهشت زهرا ضرب و شتم شد و اهانت بسيار ديد، اما هيچ گاه دم برنياورد.

عنوان پيام حجاريان در همايش بازرگان چنين بود: «بازرگان مشروطه خواه تمام عيار.» به گفته حجاريان اين عنوان در
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تقابل با جمهوريخواه تمام عيار است.

وی در پيام خود با بيان اين كه درباره مشروطه خواهی و جمهوريخواهی سخن نمی گويم افزود: جمهوريخواهی در ايران

سابقه چندان مناسبی ندارد. تقريباً همزمان با انقالب مشروطه در ايران، جنبش های مشروطه خواهی در روسيه و

عثمانی هم پا گرفت.

حجاريان آنها را سه خواهر مشروطيت ناميد.

وی ادامه داد: بالفاصله در روسيه و عثمانی جريان هايی پيدا شدند كه كوشيدند از مشروطيت عبور كرده و جمهوريت  

را مطرح كنند. به اعتقاد حجاريان انديشه جمهوريتی كه آنها مطرح كردند، الئيك بود و نتايجی كه به بار آورد، ضديت با

دين برجسته بود.

وی تاريخ مشروطيت در تركيه و روسيه را مرور كرد: در تركيه ماجرا به سوی برنامه های كمال پاشا (آتاتورك) رفت و در

روسيه به سوی بلشويسم. به اين دليل بود كه در ايران در بين مردم روحانيت و متدينين رفته رفته نسبت به اين لفظ

نفرت يا حداقل دريافتی منفی پيدا شد.

حجاريان چنين ادامه داد: در صدر مشروطه جريان ضعيفی از روشنفكران به دنبال جمهوريت رفتند كه دوام نداشت و به

آرامی از بين رفت. حتی در زمان رضاخان هم كه جمهوريت طرح شد همه مخالفت كردند و رضاخان آن را پس گرفت.

وی تاكيد كرد: گرچه بيش از مشروطه گاه سخن از جمهوريت گفته شده است، ليكن پس از آن و با توجه به دو خواهر

ديگر مشروطيت ايران از آنجا كه معنای جمهوريت تغيير كرد، ديگر در ايران سخنی از جمهوريت به ميان نيامد، حتی در

دوره نهضت ملی هم چنين سخنی مطرح نبود.

سعيد حجاريان در ادامه پيام خود اظهار داشت: زمينه تربيتی و تاريخی زندگی بازرگان در فضای مشروطه خواهی بود.

 

ذكر تاريخچه ای از انقالب

فرانسه بخشی ديگر از پيام حجاريان را به همايش علمی فرهنگی مهندس بازرگان تشكيل می داد. در ادامه حجاريان
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در پيام خود با اشاره به رشته تحصيلی بازرگان يعنی ترموديناميك عالقه بازرگان را در نوشته هايش بيشتر به حوزه

روانشناسی ذكر كرد.

وی افزود: مرحوم بازرگان اگرچه رای پوپر را نديده و مالحظه نكرده بود، اما در نحوه تفكر متدولوژيك همانند او می

انديشيد.

به اعتقاد حجاريان اگر بازرگان در انگليس تحصيل كرده بود، در پروژه خود راسخ تر می شد.

حجاريان ادامه داد: مهندس بازرگان با توجه به عاليق شديد  مذهبی اش نسبت به چپ ها نوعی جبهه گيری داشت.

چپ ها انقالبی بودند. به بسيج توده ای و راهی كه ناگهان همه چيز را دچار تغيير كند، می انديشيدند. مهندس با اين

روش مخالف بود و راهی را كه يك شبه دنيا را تغيير دهد نادرست می دانست. او حتی وقتی از قرآن سخن می گويد

تاكيد می كند كه سير نزول قرآن تدريجی بوده و حتی خداوند قادر متعال دنيا را در شش شبانه روز خلق كرده است.

حجاريان در ادامه پيامش كه آن را سحرخيز قرائت می كرد تصريح كرد: بازرگان بارها خود را ايرانی، مسلمان و مصدقی

ناميده بود و در مصدقی بودن معنای مشروطه خواهی نيز نهفته است چرا كه مصدق حتی در دادگاه حاضر نشد كه

اعالم كند از قانون اساسی مشروطيت دست كشيده و به شاه خيانت كرده است.

به نظر حجاريان، انقالب مشروطه ايران، انجمن های كاتوليكی فرانسه كه وارث شعار برادری انقالب فرانسه بودند،

انديشه ای، رشته تحصيلی بازرگان، در كنار مخالفت فكری او با گرايش های تند و انقالبی چپ در مجموع منابع 

مشروطه خواهی بازرگان را شكل می دهند.

وی افزود: اما انقالب كه شد، ناگهان طنز روزگار، بازرگان را كه مشروطه خواهی تمام عيار بود بر تارك دولت انقالب

نشاند و بازرگان در شرايطی  سخت نخست وزير دولت موقت انقالب شد.

حجاريان بر اين نكته تاكيد كرد كه بازرگان حتی پس از انقالب هم مشروطه خواه باقی ماند، چرا كه به اعتقاد وی

ساختار سياسی، اجتماعی و اقتصادی تغيير چندانی نكرده بود و آنها همان مشروطه خواهان سابق بودند.

حجاريان به شيوه بازرگان البته انتقادهايی را نيز وارد دانست. «معتقدم بايد در پروژه به لحاظ روش اجرا اصالحاتی به
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عمل می آمد تا نتيجه می داد.»

وی افزود: مشروطه خواهی اوالً منوط به حضور در حاكميت است و حتی تالش به دوگانه كردن حاكميت شيوه ای است

كه در دوره گذار به آن دست زده می شود تا در نهايت به مشروطه كامل و تاسيس حاكميت يگانه مشروطه بينجامد. اين

پروژه بدون حضور در حاكميت ممكن نيست و اينكه تنها در جامعه مدنی فعاليت صورت گيرد، تاثير كافی ندارد.

به اعتقاد حجاريان وقتی از حاكميت دوگانه سخن به ميان می آيد، به اين معنی است كه يك بخش آن مشروعيت خود

را از مردم می گيرد و ديگری از يك امر قدسی و به هر حال غير از مردم، يعنی منابع مشروعيت آن دوگانه است.

وی دومين شرط مشروطه خواهی را پيگيری اين پروژه در بدنه جامعه مدنی ذكر كرد كه با نخبه گرايی به نتيجه نمی

رسد.

حجاريان در بخش پايانی پيام خود با بيان اينكه سازماندهی اجتماعی در هيچ مقطعی نبايد رها شود بر عدم توجه

بازرگان بر اين دو مسئله مهم به عنوان انتقادهای خود به مرحوم بازرگان ياد كرد.

 

سنگر به سنگر

مهندس «عزت هللا سحابي» به عنوان آخرين سخنران اولين نشست پشت تريبون قرار گرفت تا از مواضع و عقايد

مهندس بازرگان طی سال هايی كه در حكومت بود سخن بگويد و اين نگرش ها را با نتايجی كه امروزه حاصل شده

است مقايسه كند.

مهندس سحابی اظهاراتش را با توضيح فضای انقالبی در يك جامعه آغاز كرد و گفت: «در شرايطی كه جو عمومی يا

قيام و شورش عمومی اتفاق افتاده، جامعه در حال التهاب است، اكثريت مردم در صحنه حضور دارند و جو فداكاری و ايثار

حاكم است، اگر تك صداهايی كه با اين جو همخوان نيستند سر برآورند، مهجور خواهند شد.»

او برای مستند كردن سخنانش به اعالميه ای با امضای نهضت آزادی در شهريور سال 57 كه به ابتكار مهندس بازرگان

تهيه شده است، اشاره كرد و گفت: «من دو ماه بعد از انتشار اعالميه «سنگر به سنگر» آن را مطالعه كردم و هيچ
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نقدی هم به آن وارد ندانستم ولی با تعجب ديدم كه در ميان مردم نه تنها اسمی از مردم نيست بلكه اتهامات و

انتقاداتی نيز به بازرگان و نهضت آزادی ايران وارد می كنند.»

او آنگاه به بررسی علت عدم اقبال اين اعالميه و نيز ويژگی های آن پرداخت و اظهار داشت: «اين اعالميه واجد

شجاعت است چون در آن شرايط هنوز شاه در اوج بود و اين اعالميه پيشنهاد كنار رفتن شاه را ارائه كرده بود. عالوه بر

اين پيشتاز نيز هست چرا كه تا آن زمان هيچ يك از گروه ها حتی روحانيت اين پيشنهاد را مطرح نكرده بودند. مضاف بر

اين، اعالميه برای سه، چهار سال آينده ايران برنامه ارائه كرده بود. اين در حالی بود كه مخالفان شاه هيچ برنامه ای

نداشتند و تنها می گفتند «شاه برود، هر كه بيايد، بيايد» اين جمله را من حتی از امام خمينی هم شنيدم.»

سحابی ادامه داد: «اعالميه فوق در ابتدای امر عنوان می كند كه چون اختالف ميان دولت، ملت و شخص شاه است

پس بايد شاه كنار برود. سنگر دوم تعيين شورای سلطنت است و تاكيد بر اينكه انتخابات ملی و آزاد برگزار شود و سنگر

سوم مجلس ملی تشكيل و دولت خدمتگزار مردم انتخاب شود. اين نكته از نظر همه انقالبيون غافل مانده بود. اين

اعالميه مطرح می كرد كه دولت انتخابی مردمی به وسيله مجلس ملی روی كار بيايد، حال هر چند سال كه طول

بكشد و بعد به سراغ رفراندوم برود. بررسی شود كه مشروطه روی كار بيايد يا جمهوری به رژيم پهلوی باشد يا

نباشد؟»

سحابی از سخنانش نتيجه گرفت: «در زمان انقالب اين تفكر حاكم نبود و حرفی كه سنگر به سنگر مطرح شده بود

جايگاهی نداشت و يك نوع تك صدايی بود.»

سحابی با طرح اين پرسش كه اگر مفاد اطالعيه فوق مورد اعتنا قرار می گرفت، وضعيت بهتر بود يا هم اكنون شرايط

مقبول تر است؟ خاطرنشان كرد: «دولت و حكومت از دو بعد بايد بررسی شوند. نهاد دولت يك مفهوم است اما اينكه چه

كسی حكومت می كند، مفهوم ديگری دارد. انقالب عليه فردی است كه حكومت می كند نه نهاد دولت. اگر انقالب بر

عليه نهاد دولت باشد، اين انقالب نيست. حرف ما هم در اعالميه فوق همين بود كه بين اين دو مفهوم تفكيك قائل

شويم. اين يك انديشه بنيادی بود كه دولت بايد حفظ شود.»
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مهندس سحابی در اين بخش از سخنانش به بررسی عقايد بازرگان از ديدگاه اخالقی و روانشناختی پرداخت و گفت:

«در فرهنگ اجتماعی و سياسی ما مقابله در برابر استبدادگران يك فضيلت است. اين نكته در فرهنگ اسالمی هم آمده

است كه در برابر جابر ايستادن از بهترين جهادهاست.»

او ادامه داد: «كسانی كه در طول زندگی اجتماعی – سياسی خود در برابر استبدادگران ايستادگی می كنند، معموالً

متحمل ضررهايی همچون زندان، محروميت، فقر، خانه نشينی و امثال آن می شوند ولی حداقل در برابر مردم معروف

برخوردار هستند چون می شوند. اما كسانی كه در برابر يك جو مقاومت می كنند به عقيده من از اعتبار باالتری  

مقاومت به اين شكل ديگر زندان و محروميت و امثال اين ندارد بلكه با مسئله بدنامی و نهضت مردم روبه رو خواهند شد.

بازرگان به اين سطح اخالقی رسيده بود. در سال 57 در برابر اتهامات آن زمان بسيار خونسرد مواجه می شد و كماكان

نشاط خود را حفظ كرده بود.»

مهندس سحابی پس از اين تحليل اخالقی از منش بازرگان به مقايسه انديشه بازرگان درباره سياست با زمان حاضر

پرداخت و گفت: «هم اكنون بايد پرسيد كه بر سر نهاد دولت كه مظهر اقتدار و وقار ملی است چه آمده است؟ برای

پاسخ به آن مثالی بزنم. وزير بازرگانی اعالم كرده است كه در كشور 68 مبادی برای واردات غيرقانونی كاال وجود دارد.

مبادی وجود دارد ولی كسی نمی تواند آن را كشف كند يا نمی توانند رفعش كند. نزديك به 16 سال است كه اين  

بنابراين اين دولت اقتدار ندارد. االن در ايران فساد اداری با نوعی لجاجت وجود دارد ولی دولت اقتدار الزم برای مقابله با

آن را ندارد. آنها فقط در مقابل اپوزيسيون زور دارند ولی در مقابل رانت خواران توانايی ندارند.»

مهندس سحابی از سخنانش نتيجه گرفت: «در انقالب 57 نه تنها شاه سرنگون شد بلكه دولت نيز به عنوان مظهر

اقتدار خدشه دار شد. بنابراين نهضت آزادی كه در آن زمان اصرار داشته شتاب در انقالب تعديل شود تا نهاد دولت نابود

نشود، راست می گفتند. در تاريخ اجتماعی – سياسی ما بازرگان يك تك چهره است كه در آن زمان به او توجه نشد و

نتيجه اين رفتار آن بود كه بعد از 26 سال به رغم اينكه 500 ميليارد دالر درآمد نفت به كشور ريخته شده است ما در

منطقه عقب مانده ترين كشور هستيم.»
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زهرا بازرگان:

بازرگان هرگز تسليم فرهنگ زمان خود نشد

در نشست دوم از دومين روز همايش علمی فرهنگی بزرگداشت مهندس بازرگان، زهرا بازرگان به عنوان اولين سخنران

به بيان نقطه نظرات خود در مورد مرحوم بازرگان پرداخت.

موضوع سخنرانی وی «بازرگان و الگوی سالمت روان» بود. به نظر دختر مهندس بازرگان انسان امروز هر روز از ارزش ها

و هنجارهای اخالقی دور گشته و اين امر او را دچار سرگردانی، آشفتگی و ناراحتی های روحی و روانی ساخته است.

برای نجات انسان از اين تار و پود درهم تنيده بايد نگرشی دوباره به اخالق و تربيت اخالقی داشت.

زهرا بازرگان در خصوص پدرش چنين گفت: بازرگان فردی بود كه بين رفتار اجتماعی او در اجتماع بزرگ و رفتار اجتماعی

او در درون خانواده هماهنگی كامل وجود داشت و رفتار او در هر دو محيط عميقاً درونی و منطبق بر ارزش ها و

اعتقاداتش بود.

وی افزود: بازرگان از همان دوران دانشجويی در مورد رمز نيرومندی و ترقی اروپاييان و عوامل عقب افتادگی و ضعف

ايرانيان بيش و كم به اين نتيجه رسيده بود كه نه فقط علوم كه اخالق و رفتار و نظام كشورداری اروپاييان از هر جهت بر

خلقيات و روش های مرسوم جامعه ايران برتری دارد و بلكه تالش های افرادی نظير پدرش برای توسعه اقتصاد و افزايش

توليدات كشور به سه دليل وجود دولت های مستبد، زورگو و مداخله گر، تنبلی و تقلب رايج در ميان مردم و سوم

مداخله قدرت های خارجی در امور داخلی كشور به نتيجه نمی رسد و از اين راه با دغدغه اصلی آزاديخواهان آن دوره

يعنی كسب آزادی و امنيت و استقالل سياسی و اقتصادی آشنا و همراه شد.

به گفته زهرا بازرگان ويژگی های اخالقی پدرش كه عرصه های وسيعی را شامل می شود به وی انگيزه بخشيد كه 

الگوی سالمت روان را با روحيات و خصوصيات اخالقی بازرگان مقايسه كند.

وی در بخش ديگری از سخنانش گفت: بازرگان از ساليان طوالنی و پيش از انقالب هنگامی كه در دادگاه های نظامی به
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عنوان مخل امنيت كشور محاكمه می شد تحوالت آتی اجتماعی را به خوبی پيش بينی می كرد. زمانی اعالم كرد: ما

آخرين گروهی خواهيم بود كه به زبان قانون صحبت می كنيم. زهرا بازرگان چنين ادامه داد: ناشناخته ها در او هراس

و از آن نمی گريخت و نظم كارش را وقايع سياسی و هيجان ها به هم نمی ريخت. ايجاد نمی كرد  

به اعتقاد دختر بازرگان، پدرش هرآنچه در دنيای غرب در عرصه علوم اندوخته بود دستمايه تحكيم انديشه های دينی و

فلسفی خود قرار داد و به اين ترتيب با تجهيزات دقيق تری به دفاع از آرمان فكری و اجتماعی خود می پرداخت.

وی يكی از ويژگی های مهندس بازرگان را خودمختاری و استقالل از فرهنگ و محيط ذكر كرد و در تفسير آن چنين گفت:

بازرگان هرگز همرنگ جماعت نشد و در نهضت ملی شدن نفت به رغم انديشه ها و اقدامات گروه های چپ و فشار

افكار عمومی برای تسويه حساب و پاك سازی كارمندان شركت نفت مقاومت كرد و با تكيه بر همين افراد صنعت عظيم

نفت را به راه انداخت. در دوران انقالب نيز در حالی كه اصرار افكار عمومی بر اعدام، پاكسازی و اخراج بود بر عفو

عمومی و استفاده از توانايی ها و استعدادهای هم ميهنان خود و تجديد ساخت كشور تاكيد ورزيد.

دختر مهندس بازرگان در ادامه سخنان خود در خصوص شخصيت پدرش اظهار داشت: بررسی زندگی بازرگان و مبارزات

او نشان می دهد كه هرگز تسليم فرهنگ زمان خود نشد و هر كجا در هر دوران از زندگی خود الزم می ديد به رغم جو

و شرايط نامساعد زمان خود ايستاد، حرف حق را می زد و عملی را كه شايسته می دانست از خود نشان می داد 

عمل برايش دردسر، توهين، اخراج از شغلی كه به عهده داشت و زندان را دربر داشته باشد. حتی اگر اين حرف و   

زهرا بازرگان اعتراض وی به هنگام عقد قرارداد كنسرسيوم نفت و تحصن در مجلس سنا، تاسيس نهضت آزادی ايران  به

همراه ساير  همر زمان خود در شرايط نامساعد زمان، اعتراض به عملكردهای تندرويانه اوايل و انقالب سخنرانی های

روشنگرانه به هنگام نمايندگی مجلس شورای اسالمی را نمونه ای از خط مشی بازرگان و عدم تسليم او در برابر

فرهنگ زمان دانست.

 

ثقفي: بازرگان مرد مشاركت،نه حذف و معاندت
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سپس سيدمحمد ثقفی رشته سخن را در دست گرفت.

«مرحوم مهندس بازرگان را می توان از جمله اصالح گرانی تلقی كرد كه با بهره گيری از معلومات رياضی و علمی خود،

با انسجام فكری كامل، از منبعی واحد سخن می گويد.»

ثقفی با بيان اين جمالت افزود: بازرگان از پراكندگی جامعه مسلمان رنج می برد و از عدم احساس مسئوليت جامعه در

عذاب است و از روح تقليد و فقدان ابتكار در ايرانيان می نالد و تالش می كند در نوشته های خود مردم را به انسجام و

همكاری و مشاركت و كار دسته جمعی و تقارن فرا بخواند.

ثقفی درد بزرگ مهندس بازرگان را عادت به فردگرايی ايرانيان می داند.

وی در اين زمينه به نظرات مهندس بازرگان اشاره می كند كه به اعتقاد وی ايرانيان از كار گروهی در هراسند و نتيجه آن

نوعی بدبينی است.

ثقفی افزود: بازرگان دو عامل عدم سالمت روانی و نبود هدف واحد را به عنوان داليل روحيه فردگرايی ايرانيان ذكر می

كند.

وی كه عنوان سخنرانی اش «مدد مشاركت نه حذف و معاندت» بود ادامه داد: بازرگان در رساله ها و نوشته های خود

به اين مسئله تاكيد دارد و تالش می كند كه جامعه ايرانی را از اين روحيه انزواطلبی، فرديت و خودمحوری بيرون بياورد و

كار گروهی كه الزمه آن تفاهم و مشاركت است را به وجود بياورد. ثقفی در بخش ديگری از سخنان خود به اين نكته

اشاره كرد كه بازرگان روح بدبينی و انزواطلبی را عامل عقب ماندگی اجتماعی مسلمين می داند و در تحليل عوامل

انحطاط جامعه مسلمين آن را عامل موثری تلقی می كند.

ثقفی از چگونگی تشكيل طبقه روحانی به عنوان بخش ديگری از مسائل پرداخته شده توسط بازرگان نام می برد كه به

نظر مهندس بازرگان شيوع اصطالح واژه روحانی به عالمان دينی، يك واژه و تعبير اروپايی بوده است.

سرطان فقه بخش ديگری از موارد مورد اشاره از انديشه بازرگان توسط سيدمحمد ثقفی بود: «بازرگان در روند بحث خود

به اين آسيب نيز اشاره می كند كه چگونه علم فقه در ميان علوم اجتماعي- اسالمي- تورم پيدا كرد و جايی را برای
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گسترش ديگر معارف دينی تنگ كرد تا آنجا كه به نوعی سرطان گرفتار شد.» به عقيده ثقفی سخن بازرگان، نكته ای

قابل توجه است زيرا رشد بی رويه علم فقه و طوالنی شدن مباحث آن، بی آنكه مباحث و ابواب جديدی مطرح شود و

نيز تكرار و تفصيل مطالب فقهای گذشته، ديگر معارف اسالمی را از گسترش بازداشت.

ثقفی در ادامه از غرب زدگان تقليدی به عنوان مبحث ديگری كه بازرگان به آن پرداخته سخن گفت و ويژگی های

روشنفكران خودباخته را از ديد بازرگان برشمرد. وی در اين زمينه گفت: بازرگان از خودباختگی روشنفكران وابسته آنچنان

متاثر است كه انگار اين جماعت در برابر فرنگيان غربی، از خود شخصيتی ندارند و فاقد فرهنگ و هويت ملی هستند.

ثقفی افزود: بازرگان در اين اواخر پس از استعفای دولت خود در بازبينی آرای خود اعالم كرد كه تقريباً «دين از سياست

جداست» و آن را در كتاب آخرت هدف بعثت انبيا ارائه كرد.

 

بعد از پيروزي

ثقفی در ادامه سخنان خود در همايش بازرگان افزود: با گذشت سا ل ها و وجود مجموع شرايط اجتماعی سبب شد كه

ملت مسلمان ايران همگی هدف واحدی را دنبال كنند و سرانجام پيروزی را به دست آورند و سرفصل مهم تاريخ ايران

يعنی انقالب اسالمی را رقم بزنند.

دل ها اميدوار، اميدها شكوفا، دست ها يكی، حتی دل ها هم يكی شده بود و آن تشكيل حكومت اسالمی و اجماع

ملی در رفراندوم «جمهوری اسالمي» 1358 بود.

ولی به زودی معلوم شد كه انقالب اسالمی گرچه به لحاظ سياسی پيروز شده ولی انقالب درونی ايجاد نكرده است

كه حقيقتاً وحدت به وجود بياورد و تشتت و تفرقه جای خود را به اتحاد و وحدت سپارد و ثمره شيرين پيروزی را بچشد و

از هم گريز ننمايد.

وی با اشاره به نوشته های بازرگان در اين خصوص گفت: بازرگان با ذهنيت علمی و رياضی خود كه آن را با بينش

اسالمی اش استحكام می بخشد انقالب ايران را كه متاسفانه پس از پيروزی اوليه، ويژگی های ناهمگونی آن به زودی
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برمال شد و به جای وحدت نيروهای مسلمان و ملی كه تار و پود انقالب و ستون فقرات جامعه اسالمی بودند، رو به

انحالل رفت و انحصارگرايی و گريز از مركز حاكم گرديد، با فرازی بسيار عالمانه و زيبا ترسيم می كند.

سپس ثقفی به جمع بندی سخنان خود پرداخت و اظهار داشت: هنگامی كه بازرگان دولت موقت را تشكيل داد با اينكه

اعضای دولت وی از روشنفكران، مسلمانان و عالمان روشنگر تشكيل يافته بود اما در معرض نقد تند دوستان راديكال قرار

گرفت، به نحوی كه حتی دولت وی را جاده صاف كن امپرياليسم ناميدند، با وجود آن بازرگان آنها را دعوت به همكاری

كرد و از همه كسانی كه به نوعی انتقاد می كردند، نظرخواهی كرد.

وی در پايان تاكيد كرد: بازرگان به درستی مرد مشاركت بود و نه حذف و معاندت.

 

توسلي: بازرگان به تمام معنا يك معلم بود

غالمعباس توسلی يكی ديگر از سخنرانان دومين نشست روز گذشته همايش علمی فرهنگی بزرگداشت مهندس

بازرگان بود.

وی در ابتدای سخنان خود تاكيد كرد كه لفظ معلمی تمام ابعاد حيات بازرگان را دربرمی گيرد چرا كه همه در هر زمانی از

وی می آموختند.

توسلی، بازرگان را يك معلم اجتماعی دانست كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم به الگوسازی پرداخت. به عقيده وی

بازرگان فقط يك معلم و استاد دانشگاه نبود و اين خصيصه وی در هر جايی جلوه داشت.

وی تصريح كرد: بازرگان بر اين نظر بود كه آزادی آموختنی است و بايد آن را آموخت.

توسلی در ادامه به بخشی از نوشته های بازرگان در مورد اصول تربيتی اشاره كرد و از تشكيل اولين انجمن اسالمی

معلمان به عنوان يكی از كارهای بزرگ مهندس بازرگان ياد كرد.

وی گفت: مرحوم مهندس بازرگان تعليم و تربيت واقعی را نه از طريق آموزش صرف بلكه در عمل، در صحنه جامعه، در

همكاری اجتماعی و همكاری در سطوح مختلف جست وجو می كرد.
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توسلی اظهار داشت: رفتار بازرگان نه فقط دوستان وی كه حتی دشمنان وی را نيز تحت تاثير قرار داده است.

وی تاكيد كرد: بازرگان به تمام معنا يك معلم بود.

 

بررسی كتاب «سازگاری ايراني» بازرگان

سخنران بعدی اين همايش بنی اسدی بود. وی كتاب سازگاری ايرانی مهندس بازرگان را در واقع بنای سخنرانی خود

قرار داده بود و عنوان سخنرانی خود را بررسی آثار سازگاری ايرانی بر مديريت ايرانی نام نهاده بود.

وی با اشاره به اين كتاب در ابتدای سخنرانی خود گفت: مهندس بازرگان در اين كتاب مختصر و ساده، ولی حاوی

مطالب ژرف و عميق، به دورترين روزهای تاريخ كشور بازگشته و زندگی مردم اين مرز و بوم را با نظر كالن تا دوران

معاصر مورد بررسی و توجه قرار داده است. با اين پيش فرض كه همنشين هميشگی هر كس كه بيشترين تاثير را روی

جسم و روح و فرهنگ او می گذارد، معاش و شغل او است و اينكه ساير برنامه های زندگی اعم از تعليم، تربيت، تمدن،

حكومت، ديانت (در مفهوم دنيايی آن)... همگی سر از معاش درمی آورد، مطالعه خود را شروع كرده و ادامه داده است.

بنی اسدی با اشاره به اين نكته در مطالعات بازرگان مبنی بر كم آبی و پراكندگی روستاها منجر به فردگرايی و بی

برنامگی می شود گفت: به طور خالصه زراعت پيشگی و جايگاه جغرافيايی ايران كه در مسير تجارت و تهاجم بود موجب

زمين گيری و تك زيستی گرديد. اين ويژگی های فرهنگی بردباری انفعالی، شلختگی و بی نظمی، ناتوانی و وارهايی، 

خصوصيات، خصلت كلی و عميق سازگاری را در ايرانی به وجود آورد تا به وسيله آن، به عنوان يك سيستم دفاعی، خود

را با شرايط گوناگون زمان و مكان منطبق نمايد و به هر سختی و مشقت و احياناً به هر ننگ و نكبت تن دهد.

به عقيده بنی اسدی سازگاری آن طوری كه در كتاب سازگاری ايرانی آمده است به معنای سازگاری منفی و رفتار

انفعالی و تسليم در مقابل شرايط محيطی است و در برابر سازگاری فعال يك موجود زنده در برابر شرايط محيطی متغير

قرار دارد.

وی ادامه داد: سازگاری، فرايند برنامه ريزی را به شدت محدود و افق زمانی آن را بسيار كوتاه كرده و از مشاركت
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كاركنان در برنامه ريزی جلوگيری نموده و نظامی برای برنامه ريزی به وجود نمی آورد. تغييرات و تحوالت محيطی را

تسليم طلبانه و مقلدانه می پذيرد. در صورت اضطرار و ضرورت برنامه ريزی، افق زمانی، دامنه مشاركت و جامعيت آن در

حداقل ممكن خواهد بود.

بنی اسدی همچنين بر اين نظر است كه سازگاری، سازمان را به يك بوركراسی انعطاف ناپذير تبديل می نمايد كه تنها

در برابر فشارهای محيطی واكنش های انفعال تصنعی و حداقل نشان می دهد. سازگاری توان پاسخگويی سازمان را

به نيازهای معتبر محيط به شدت كاهش می دهد.

وی ادامه داد: سازگاری به جای ايجاد فضای نوآوری، شجاعت، تغيير و تحول در جامعه و سازمان های اجتماعی، موجب

كاهش انگيزه های سازندگی، خدمت، دوستی و صميميت گرديده و فضای ناامنی و بی اعتمادی و ترس و ارعاب را

تقويب و تشديد می نمايد.

بنی اسدی در پايان سخنان خود گفت: اگرچه بازرگان اين سخنان را سال ها پيش مطرح كرده است ولی هنوز اين

موضوعات مطرح است و از نتايج مطالعات وی استفاده می شود.

 

آزادی بيان در امور سياسی و حكومتي

اميرسعيد موسوی حجازی سخنان خود را با موضوع آزادی با بررسی آثار هگل آغاز كرد و عقايد هگل را در باب آزادی بيان

داشت. او در ابتدای سخنان خود سئواالتی را مطرح كرد:

آيا انسانی كه ناتوان و ناخواسته پای به جهان گذاشته است و اگر حقی و نامی دارد ديگران برای او فراهم كرده اند و

به همان اندازه كه استعدادهای او زيستی رشد می يابد و بالفعل می شود و استقالل عمل برای او فراهم می آورد،

فرهنگ اجتماع بر او قيد می زند، توان آن را دارد خود را از بندها برهاند و آزاد زندگی كند. چگونه و تا چه اندازه!؟ مگر نه

آنكه همين قيدهای فرهنگی فراهم آورده خود او و پيشينيان او است.

به اعتقاد وی دموكراسی در ساده ترين حالت خود نيازمند مردمی بدون خشم و خردمند است كه دو هنجار ناسازگار با
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فطرت انسان را در خود به شكل عادت ثانونی درآورده باشند. موسوی حجازی با تاكيد بر اينكه هر فرد بتواند آزادی خود

را داوطلبانه مهار كند، افزود: آزادی در فطرت انسان است لكن مانند همه امور فطری، خام و وحشی است كه با روشی

سلطه جويانه ابراز می شود. اينكه انسان خويشتن ساز شود و از آزادی خود در حدی استفاده كند كه به آزادی ديگران

لطمه نزند، نيازمند نوعی رفتار پرورش يافته و انديشمندانه است. خويشتن سازی و ضد سلطه جويی را نمی توان با

سلطه و زور و مجازات در جامعه رواج داد و به هنجار عمومی تبديل كرد.

وی با بيان اينكه مردم می توانند و حق دارند اشتباه كنند، اظهار داشت: اشتباه امر مطلوبی نيست اما امری ناگزير در

راه تكامل انسان است. فرد در جامعه آزاد بايد احساس امنيت درونی كند و با استقالل و به تنهايی با مسئوليت های

اجتماعی مواجه شده و تصميم بگيرد. هيچ كس بدون گه گاهی انتخاب نادرست نمی تواند رشد يابد و به سوی كمال

حركت كند، اگر انسان در نظارت دائم باشد اشتباه كمتری می كند لكن به خردمندی و بلوغ نمی رسد.

به اعتقاد موسوی حجازی ترس از اشتباه به همان شدت استبداد، آزادی عمل فرد را می گيرد و مانع رشد شناخت و

تجربه اندوزی او در امور اجتماعی می شود و دموكراسی، فرايندی است فرهنگی و ماليم كه موجب تحول در نظام

ارزشی جامعه و روش زندگی بشود و مردم تحمل يكديگر و مخالف را بيابند و جامعه را به خودی و غيرخودی تقسيم

نكنند. برای رسيدن به جامعه آزادمنش نمی توان دويد و خيز برداشت.

در ادامه موسوی حجازی راه های برقراری دموكراسی را يادآوری كرد: هيچ قانونی نمی تواند دموكراسی را در يك جامعه

برقرار كند مگر خواست و اجماع عمومی يا اكثريت قابل مالحظه ای از مردم، به برقراری و پياده كردن يك نظام دموكراتيك

متعهد باشند. نظامی كه حكومت كننده و قوانين و آداب حكومت كردن، آزادانه به وسيله خود مردم و تا لحظه ای كه

مردم می خواهند تعيين شده باشد.

وی با ذكر دو شرط مبنی بر توافق اكثريت انديشمندان جامعه در مفهوم نظام دموكراتيك و در يكی دو مسئله اساسی

زيربنايی جامعه راه حصول به اين توافق ها را آزادی بيان در امور سياسی و حكومتی و حق انتقاد نسبت به هر كسی

و قدرت می گذارد و بدون هيچ خط قرمزی ذكر كرد. كه قدم در وادی سياست  
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وی ادامه داد: آزادی چيزی نيست كه ما پنجره را باز كنيم و بگوييم: نگاه كنيد آنچه آنجا است آزادی است – آزادی خود

را در ساختار جامعه بيان می كند. سخن ما فقط آزادی سياسی را شامل می شود.

موسوی حجازی سياست را رابطه دولت با ملت دانست كه در جوامع ملی مرزهای دولت بر مرزهای ملت منطبق است.

وی سخن خود را با كالمی از مك ايور خاتمه داد:

دموكراسی با اشكال ديگر حكومت فرق دارد و وجود سازمان آزاد عقايد متضاد را الزمه حيات خود می داند اين نوع

سازمان صفات و حاالت خاصی را جلوه گر می سازد و نيز مسائل خاصی برای خود دارد كه بايد به حل آنها بپردازد.

 

شريعتي: نسبت نسل ما با بازرگان

نشست ششم و آخر همايش دو روزه بزرگداشت مهندس «مهدی بازرگان» با سخنرانی «سوسن شريعتي» آغاز شد.

فرزند «علی شريعتي» با زبان جوان های 20 سال پيش و به قول خود از منظر يك نوه به بررسی انديشه های بازرگان و

سئوال های هم نسالن او از اين پدربزرگ پرداخت.

«سوسن شريعتي» بحث اش را با جمله ای صريح آغاز كرد: «نسل ما مهندس بازرگان را نمی پسنديد و گفت وگو

ناممكن بود.» و ادامه داد: «جوانان در آن زمان يا پوپوليسم مذهبی بودند و يا راديكاليسم چپ. بازرگان به هيچ يك از اين

دو دسته تعلق نداشت. ما جوانان 20 سال پيش خواهان گام های بلند و تيز بوديم و بازرگان پيرو حركت های گام به گام.

عالوه بر اين مذهبی ها هم او را نمی پسنديدند چون ديدگاه ايشان به دين، نگاهی باز و گفت وگويی بود ولی مذهب

ما، مذهب خندق و ترازو بود. ليبرال ها هم ايشان را نمی پذيرفتند چون بازرگان معتقد بود برای پذيرش بنيادها بايد شرط

و شروطی گذاشت.

«سوسن شريعتي» پس از اين مقدمه صريح گفت: «اينكه ما جلوتر از ايشان بوديم يا بازرگان عقب تر از ما بودند، بحث

ديگری است ولی راه گفت وگو بسته شد. ما 40 ساله های امروز محصول بالفصل آموزه های پدرانمان هستيم و با

چنين ميراث و پدرانی تجربه اجتماعی خود را آغاز كرديم. اما بايد به اين مسئله پرداخت كه امكان عدم گفت وگو بين ما
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تقصير چه كسی بود؟»

او خود پاسخ سئوالش را داشت: «تقصير هر دو نسل ما و آنها بود كه زبان همديگر را نمی فهميديم. در بازخوانی

گذشته بايد بپرسيم كه آيا مشت های گره كرده ما با فرياد افشا كن، افشا كن بود كه بزرگترها را وادار به حركات

راديكالی می كرد يا برعكس ما بازيچه دست بزرگانمان بوديم؟ سئوال بعدی اين است كه آيا تصور دفعتی و سريع كه

نسل ما هم اكنون به آن متهم هستيم، نتيجه بخش بود يا برعكس؟ و ديگر اينكه نسبت راديكاليسم چپ به پوپوليسم

مذهبی كدام است؟»

سوسن شريعتی اين سئواالت را به عنوان يك جوان پشيمان 20 سال پيش عنوان كرد ولی در عين حال طرح برخی

پرسش ها از مهندس بازرگان را امكان پذير دانست: «ما می توانيم از بازرگان به عنوان يك سياستمدار بپرسيم كه آيا

برای يك سياستمدار، بی اعتنايی به فضای اجتماعی يك فضيلت است؟ می تواند باشد به شرط اينكه يك جايگاه

اجتماعی وسيع داشته باشد.

از او به عنوان يك روشنفكر می شود سئوال كرد كه آيا برای يك روشنفكر آستين باال زدن و وارد عرصه قدرت شدن

فضيلت است؟ می تواند نباشد چون يك روشنفكر بايد در تالش برای قدرت دهی به وجدان اجتماعی جامعه باشد و

بنابراين اين پرسش مطرح می شود كه برای يك روشنفكر گذار از قلمرو عمومی تا كجا مجاز است؟»

او ادامه داد: «به عنوان معلم اخالق می توان از ايشان پرسيد وفادار ماندن به خود در هر شرايطی فضيلت است؟

مسلماً فضيلت است و به همين دليل از بازرگان قدر می دانيم. اگرچه به حرف های ما جوان ترها به دقت گوش نكرد اما

نه ما را ملعبه كرد و نه خود ملعبه شد. به همين دليل اگرچه ديروز از او دلخور می شديم اما امروز به او احترام می

گذاريم. اما آيا معلم اخالق در ميدان سياسی چه نقشی می تواند داشته باشد؟ آيا سياستمدار می تواند فقط به خود

صرفاً به عنوان معلم اخالق نگاه كند؟ مرز اين دو كجاست؟ نحوه حركت يك سياستمدار نمی تواند الگوهای ذهنی اش

باشد درواقع وفادار بودن به خود به منطق سياست كاری ندارد.»

«سوسن شريعتي» خاطرنشان كرد: «فضيلت و در عين حال نقطه ضعف مهندس بازرگان در اين بود كه می گفت من به
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اكثريتی كه هوار انقالب می كشد كاری ندارم، كار من رفرم است. اين نگاه يك فضيلت است و در صورتی كه خارج از

قدرت می ماند می توانست منشاء خير شود اما در درون و در كادر يك حكومت ظاهراً انقالبی و آن هم بدون تكيه گاه

های ذهنی و عمومی محكم در اجتماع، اين حرف كاربردی نداشت.»

به عقيده «سوسن شريعتي» اشكال عدم امكان گفت وگو بين نسل آنها و پدربزرگانشان اين نبود كه آنها انقالبی  و

پدربزرگانشان اصالح طلب بودند: «اشكال در اين بود كه درك هر دو ما از اين دو ماجرا يك سويه و يك اليه بود. نگاهمان به

اين دو مقوله وجهی عاطفی و دگماتيك داشت و عمدتاً معطوف به قدرت و كسب آن بود. بنابراين شايد بتوان گفت كه

اشكال در اين نبود كه گفتمان اصالحی جا نيفتاد، اشكال در اين بود كه يك گفتمان جا افتاد و آن گفتمان راديكال بود.»

«سوسن شريعتي» با بيان اينكه تجربه انقالب ما را واداشته تا بار ديگر راديكاليسم را علت العلل بدبختی بدانيم، گفت:

«ما در دامان ترديدها و پشيمانی های خودمان نسلی پرورانده ايم مردد كه گذشته را به رخمان می كشد. اين است كه

در اين ديالكتيك انفعال و پشيمانی كه ميان نسل جديد و ما قديمی ترها برقرار شده، همگی قانع شده ايم كه

رفرميسم يا همان حركت در چارچوب ممكنات، تنها راه ممكن است.»

وی با بيان اينكه بايد روزی از اين محكوميت ها و پشيمانی ها خارج شويم، راه حل رهايی از دوگانه رفرم و انقالب، را

تجربه سومی كه تجربه شريعتی خواند، عنوان كرد و گفت: «شايد اين حرف غريب به نظر آيد چرا كه شريعتی خودش

يكی از آتش بياران معركه انقالب محسوب می شد و می شود. اما امروز كه هم ما آن آدم های ديروزی نيستيم و هم

جامعه، شايد در مراجعه به ديروز چيزهای جديدی كشف كنيم كه قبالً از فهمش ناتوان بوديم. دوگانه رفرم و انقالب نيز در

همان دهل جهل به طور جدی شكل گرفته بود. شريعتی هم يكی از همان پدران نسل ما بود كه از پدران خودش

گسست و پا به ميدان متفاوت تجربه اجتماعی و فكری گذاشت بی آنكه در اين گسست به راديكاليسم درغلتد.»

سوسن شريعتی ادامه داد: «شريعتی به اين نتيجه رسيد كه اين ثنويت، ابتر است و به همين دليل جبهه سومی يعنی

جبهه فرهنگی را گشود. او تالش می كند، نشان دهد كه می شود به تغيير بنيادهای حيات اجتماعی – فرهنگی و در

كاری ساخته است و نه از نتيجه سياسی انديشيد و می دانست در جامعه ای كه فرهنگ ندارد، نه از دست رفرم 
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دست انقالب. بنابراين هم اينك نيز ما بايد سعی كنيم بحث رفرم انقالب را از چرخيدن بر اريكه قدرت منحرف كنيم و به

اجتماع و انديشه بكشانيم.»

سوسن شريعتی تاكيد كرد: «بايد اشكال متعدد الگوهای تغيير در امر اجتماعی را در ميان بگذاريم تا فهم و درك از اين

دوگانه رفرم – انقالب متكثر شود. همچنين روشنفكر و سياستمدار را وارد گفت وگوی دوباره با اكثريت خاموش كنيم. در

حال حاضر فضای مونولوگ حاكم است و اين فضا، بهترين روشنفكر يا بهترين سياستمدار را بی فايده می كند.»

وی سخنانش را با بازگشت به انديشه بازرگان پايان برد و گفت: «مهندس بازرگان يك رفرميست راديكال بود. اگرچه

حركت در چارچوب امر ممكن را شعار می داد اما بر تحقق اصول اعتقادی خويش پافشاری می كرد. حاضر به دادن امتياز

نبود و برای بيان اعتقاداتش محافظه كاری نمی كرد. به باور اكثريت احترام می گذاشت اما در مقام اقليت حرفش را می

زد و به وقتی بعد، حواله نمی داد. بنابراين مهندس بازرگان برای اصالح طلبان امروز الگوی خوبی است.

 

جاللی زاده :بازگشت به قرآن

جالل جاللی زاده دومين سخنران نشست ششم كه سخنان خود را حول محور بازگشت به قرآن از ديدگاه بازرگان و

شيخ نورسی متمركز كرده بود، هدف مقاله خود را مقايسه ديدگاه های دو مصلح دينی از دو كشور اسالمی با دو

خاستگاه مختلف و دو مذهب جداگانه بيان كرد.

او ابتدا با بيان مختصری از زندگی دو چهره مورد نظر خود، گفت: طرح دوباره بازگشت به قرآن همان كاری است كه در

راس امور همه مصلحان دينی از سيد جمال الدين، عبده و اقبال و غيره بوده است و بازرگان هم نمی توانست بدون

بازگشت به قرآن راه مصلحان دينی را ادامه دهد و اين امر موجب شد تا گروه های مختلف اعم از افراد الئيك و ملحد تا

متوليان مذهبی و كسانی كه قرآن را تنها برای تالوت در قبرستان می خواستند، بر ضد او بشورند.

وی افزود: اهميت كار مهندس بازرگان در اين است كه عامل به عمل خود بود و حتی هنگامی كه به قدرت رسيد، در اوج

افراط گری های انقالبيون نظر به آينده نگری و آگاهی به سنت های قرآنی، تساهل و تسامح را توصيه می كرد لذا اگر
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قرار باشد در تاريخ معاصر ايران نام كسی بر تاثيرگذارترين های تاريخ افزوده شود بايد اسم ايشان را افزود.

او كه سخنان خود را بر مقايسه آرای بازرگان با قرآن پژوه ديگر متمركز كرده بود، گفت: يكی از مباحث مهم در جهان

امروز تقابل علم و دين يا توافق و تعارضه آنهاست و يكی از عوامل دورافتادن جوانان از دين توجيه نادرست و ناشايست

در ارتباط دين و علم است و وضعيتی پيش آمد كه يا می بايست راه دين را انتخاب كرد يا علم را و مهندس بازرگان اين

وضعيت را معلول چند اثر می داند.

«مخالفت مكرر روحانيون وقت با اكتشافات علمي»، «پيدايش موضوع و مشغوليت تازه و تحت الشعاع قرار گرفتن افكار و

دستگاه های ديني» و «كشف بسياری از مجهوالت» از جمله مواردی بود كه او ذكر كرد.

جاللی زاده افزود: سعيد نورسی نيز علوم جديد را نور خرد می نامد و متجلی شدن حقايق را با آميزش دانش های

دينی و طبيعی می داند و اين نكته بسيار مهمی است.

جاللی زاده در ادامه سخنان خود را با دو گفتار بازرگان و نورسی ادامه داد و گفت كه در ارتباط با فلسفه مهندس بازرگان

دو نوع فلسفه را مطرح می كند كه اولی مخالف محسوسات و مشاهدات و تجربيات است و نورسی نيز فلسفه را به دو

قسم تقسيم می كند، فلسفه ای كه براساس منيت و شرك و انكار خداوند است و فلسفه ای كه خادم زندگی

اجتماعی است و يا در خدمت اخالق و الگوهای انسانی است و راه پيشرفت را هموار می كند و با مصالح قرآن كريم

موافق است بلكه خادم حكمت قرآن است.

جاللی زاده معتقد است كه نظر اين دو مصلح در ارتباط با اروپا و غرب نيز يكسان است و در اين خصوص نقل قول هايی را

از مجموعه آثار آنان ذكر كرد.

او به دو موضوع آزادی و حقوق بشر كه امروزه بر سر زبان ها افتاده است اشاره كرد كه بازرگان و نورسی در گفتار و

عملكرد خود بر آن درگذشته تاكيد داشتند.

جاللی زاده گفت: تاسيس نهضت آزادی در سال چهل و جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر در سال 56 ميزان عنايت و

اهتمام ايشان را به آزادی و حقوق بشر نشان می دهد.
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او آنگاه به بحث وحدت اسالمی پرداخت: «بازرگان هرچند فارغ التحصيل حوزه های علميه نبود اما عالقه او به قرآن و

بازگردانيدن آن به ميان جامعه و تالش برای نجات ايمان و باورهای دينی و فراخواندن برای ايجاد يك جامعه دينی كه به

دور از تبعيد و بی عدالتی باشد در ايران بی سابقه است. می خواست زندگی را در زمان و مكان معاصر در چارچوب

بازگشت به قرآن تعريف كند و اينگونه ويژگی ها و اوصاف در جامعه ای كه فقط ظواهر اسالمی حاكم بود به او صفت يك

مجرد می داد. او كوشيد كه مسلمين را با علوم جديد آشنا كند و معتقد به جنبش اسالمی و نوگرايی دينی همراه با

تمدن جديد بود.

جاللی زاده در پايان به موضوع استبداد از منظر دو مصلح پرداخت و گفت: بازرگان عالوه بر آثار مكتوب در ارتباط با استبداد

و مطلق نگری، زندگی او معجون از استبدادستيزی بوده است و تا واپسين لحظات زندگی دمی از آن كوتاهی نكرده

است.

 

 روشنفكری روشنگر

«علی پايا» سخنران بعدی بود كه از اهتمام بازرگان برای ترويج علم در «حيطه  عمومي» سخن گفت.

او اظهار داشت: «مهندس بازرگان به نقش جماعت علمی و نقش فرهنگ سازی عمومی اعتنا داشت و در ارتباط با نوع

نظام حكومتی مناسب برای ترويج علم و رشد عمومی جامعه تالش می كرد. ايشان هر نوع رويكرد استبدادی را منافی

اين هدف و مناسب ترين نظام را دموكراسی تشخيص داده بود.»

وی با اشاره به ديدگاه بازرگان درباره نظام حكومتی گفت: در ارتباط با نظام حكومتی، ايشان با بصيرت و دورانديشی به

نكته ای تاكيد داشت كه هم اكنون از جانب كسانی كه در قرن 21 پروژه های ترويج علم در حيطه عمومی پيش می

برند، به جد مورد تاكيد قرار دارد و آن نكته عبارت است از «رهبری سياسی مسئوالنه در چارچوب يك نظام دموكراتيك.»

پايا در پايان خاطرنشان كرد: «برنامه تحقيقاتی روشنفكری دينی در چارچوب گسترده تر پروژه های روشنگری كه مرحوم

ايران قرار گرفته است و از اين بازرگان در زمره حاميان آن بود، اكنون به منزله ميراثی در اختيار نسل جوان تر روشنفكر  
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استعداد بالقوه برخوردار است كه نه تنها در سطح ايران و در تراز جهان اسالم، بلكه در مقياس بين المللی، آن هم در

زمانه ای كه حمله به باورهای دينی فراگير شده است، راه حل های موثر و كارساز ارائه دهد.»

پس از پايا «ابراهيم احدي» مقاله خود با محوريت «انديشه تجدد و بازرگان» را ارائه كرد. او بحثش را با چندين نوع برخورد

ايران با تمدن غرب بعد از برخورد با اسالم ادامه داد و اظهار داشت: «به عقيده مرحوم بازرگان، علت شكست مشروطيت

در ايران، در آن بود كه از يك طرف عده زيادی از پيشوايان دين حاضر نبودند از قالب خشكيده افكار قديمی، قدم بيرون

دائم التغيير زندگی و گذارده، نظری به خارج از محيط مصنوعی خود بيندازند و استشمامی از واقعيات و ضروريات 

پيشرفت های علوم بشری كرده، آنها را در سايه آيات الهی تصحيح و تطبيق كنند و مفهوم واقعی اجتهاد و تقليد را كه

از سرمايه های بزرگ تشيع است و عبارت از توجه و حل مسائل و مشكالت روز در سايه احكام اصولی دين است، اجرا

كرده، مطالعه عميق در امور اجتماعی و سياسی دنيا و ايران بنمايند... از طرف ديگر اروپارفته های متجددمآب نيز به

صرف اطالعات حضوری و معلومات سطحی خود اكتفا كرده، نخواستند در اصول حكومت اسالمی و مبادی دينی آزادی و

عدالت و قضاوت كه بسيار اساسی تر و در ميان مردم مقبول تر و نافذتر می شد، دقيق شوند...»

وی افزود: «از ديدگاه بازرگان: سير تكاملی فلسفه های سياسی و ايدئولوژی های اجتماعی متوجه مبانی و موازينی

است كه در بعثت و رسالت پيغمبران آمده است. ايدئولوژی مطمئن و بادوام و كامل همان اصولی است كه از ذات خدا و

گفته های انبيا سرچشمه بگيرد.» و «منظور از بعثت و رسالت پيغمبران، دادن يك مبنای عقيدتی و فكری به دست بشر

و تعيين راه و روش زندگی است.» به همين جهات او عقيده داشت كه بايد «حركت از نو آغاز» و «در مورد اسالم از نو

مطالعه بی طرفانه و قضاوت عادالنه بشود و بازگشت به ريشه قضايا» بدين ترتيب مهندس بازرگان پس از بازگشت از

اروپا و تحصيل در آن كشور، به نحله ای پيوست كه «تجدد فكری ديني» خوانده می شود و همه تالش خود را متوجه

يكی از اصول تجددطلبی يعنی رابطه «دين و سياست» ساخت.»

به گفته احدی، مهندس بازرگان هيچ گاه درصدد تاسيس «حكومت ديني» نبود. چنانكه در بحث «علم يا بندی از

عبادات» چنين می نويسد: «در مذهب شيعه شرط پيشوايی و رهبری قوم، اعلميت است.» اما بالفاصله اضافه می
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كند: «علم، در اين جا، به عنوان اسباب كار اداره اجتماع و يك وسيله عملی موردنظر است.»

وی تصريح كرد: در يك كالم بايد گفت: شادروان بازرگان، پس از كنار كشيدن روحانيت مترقی شيعه در جريان مشروطه و

در تحقق آرزوی آخوندخراسانی مرجع بزرگ شيعه در برخورد با «تمدن غرب» از طريق «تمدن اسالم» تنها چهره شاخص

فرهنگی و سياسی بوده كه اين رسالت را به شايستگی انجام داده است.

 

پيشكسوت اصالح طلبي

تكيه «حميدرضا جاليی پور» در مقاله اش بر مشی سياسی – اجتماعی بازرگان بود. او با اعتقاد بر اينكه مرحوم بازرگان

به مشی اصالح طلبی پايبند بوده است، برای اثبات عقيده اش گفت: در مطالعات اخير جامعه شناسی به كسی اصالح

طلب گفته می شود كه به جای نفی حكومت، آماده باشد برای تغيير نابسامانی های جامعه، از جمله استبداد از

امكانات و سازوكارهای حكومتی نيز استفاده كند. بازرگان در نيم قرن مبارزاتش حكومت های ايران را، چه در زمان پهلوی

و چه در زمان پس از انقالب، محتاج اصالح و تغيير می دانست اما «حكومت ستيز» نبود.

وی با اشاره به اينكه ممكن است عده ای بپرسند كه مشی انقالبی بازرگان از سال 42 تا 57 را چگونه می توان تفسير

كرد، گفت: به نظر من انتقاد مذكور را حداقل با سه دليل می توان پاسخ داد. اول، مهندس بازرگان تا سال 56 همچنان

مشی اصالحی داشت. اما وقتی امواج ميليونی اعتراضات مردمی عليه شاه به راه افتاد و تقريباً عموم مردم خواهان

عزل شاه و تغيير نظام سياسی شدند او موقتاً مشی انقالبی را آن هم از روی اضطرار قبول كرد و پس از پيروزی انقالب

(يعنی از 22 بهمن به بعد) باز همچنان به مشی اصالحی پايبند ماند.

دليل دوم، در همان مدت كوتاهی هم كه بازرگان مشی انقالبی را پذيرفت معنای انقالب برای او يك انقالب از نوع انقالب

سياسی بود نه يك انقالب اجتماعي. به بيان ديگر آن مدت كوتاهی هم كه بازرگان انقالبی شد به انقالب از نوع نرم آن،

آن هم از روی اضطرار اعتقاد داشت – انقالبی كه به مشی اصالح طلبی نزديك تر است.

دليل سوم اگر بازرگان قبل از انقالب مشی انقالبی را پذيرفته بود بايد به جای نقد جريان انقالبی و چريكی سازمان
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مجاهدين خلق به آنها می پيوست و همراه می شد ولی وی هميشه با مجاهدين خلق زاويه و فاصله داشت.

وی با بيان اينكه مرحوم بازرگان هم از چپ ها و هم از پوپوليست ها محنت كشيده است، اظهار داشت: «يك چنين

شخصيتی سه دستاورد مهم داشت كه كمتر به آن توجه می شود. اگر پيش از انقالب، انقالب اسالمی و پيروزی آن

روندی آرام و كم هزينه را طی كرد، عوامل متعددی داشت. به عنوان مثال يكی از آن عوامل رهبری مدبرانه امام

خميني(ره) بود، ولی يكی از عوامل مهم ديگر هم حضور شخصيت اصالح طلب و خشونت گريزی چون مهندس بازرگان

در جريان انقالب، شورای انقالب و دولت موقت بود. در دوران پس از انقالب با اينكه مشی اصالحی بازرگان شانس حضور

در دولت و مجلس را به طور جدی پيدا نكرد ولی نفس حضور بازرگان و مساعی او و رهروانش در حوزه جامعه مدنی

باعث شد كه مخالفان بازرگان در حكومت برای پيشبرد سياست های توده گرای خود با مانعی به نام جريان او روبه رو

باشند و همين كه صحنه سياسی ايران برای مخالفان بازرگان جاده بی مانع نبود باعث می شد خسارات كمتری به

جامعه وارد شود. در مقطع و دوران پس از دوم خرداد هم باز الگوی بازرگان الهام بخش بود. اگر قبول داشته باشيم كه در

ايران پس از دوم خرداد يك جنبش اجتماعی و دموكراتيك كه مشی سياسی غالب آن اصالح طلبی است، به راه افتاد

است، معنای آن از زاويه بحث ما چيست؟ معنای آن اين است كه در ايران تعداد كسانی كه مثل مهندس بازرگان مشی

سياسی می كنند، زياد شده است.»

وی ادامه داد: «غير از اصالح طلبی يكی از ويژگی های برجسته ديگر بازرگان اين بود كه او شهروند ماهر، مسئول و

اخالقی بود. ماهر بود يعنی اينكه او در زندگی روزمره اش مهندسی توانا و توليدكننده و موفق بود. مسئول بود يعنی نه

خودش بی مبنا رفتار می كرد، نه دنبال سوءاستفاده از رفتار بی مبنای ديگران بود و همين ويژگی يكی از تفاوت های او

با اسالمگراهای مردم انگيز است كه 25 سال است كه از كنار بی مسئوليتی های گروه های فشار می گذرند، چون

برايشان سود دارد. او اخالقی بود، يعنی در سراسر عمرش دغدغه رعايت اصول اخالقی و دينی را داشت. حاال من می

خواهم بگويم همين ويژگی های شهروند ماهر، مسئول و اخالقی بودن بازرگان نكته ای است كه به نظر من بازرگان را

حتی برای نسل آينده و نسل های پس از تحكيم دموكراسی در ايران شخصيت الهام بخشی خواهد كرد. زيرا جامعه
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برای حل بحران هايش به چنين شهروندانی سه بعدی نياز دارد.»

او از سخنانش اين گونه نتيجه گرفت:

«جامعه شناسان می گويند دموكراسی های واقعاً موجود وقتی دموكراتيك تر می شوند به عبارت ديگر نارسايی های

كشور های دموكراتيك موجود كه حتی مرحله گذار دموكراسی را انجام داده اند و وارد مرحله تحكيم دموكراسی شده

اند، وقتی بهبود می يابد كه تعداد شهروندان ماهر، مسئول و اخالقی زياد شوند وگرنه جامعه كنونی جهانی شده قادر

به حل بحران هايش نيست. لذا به همين دليل می گويم كه بازرگان نه فقط پيشكسوت اصالح طلبی در ايران

پيشادموكراسی است، حتی شخصيت سه بعدی او الهام بخش ايران در  دوران پسا دموكراسی نيز هست.

 

روشنفكری دينی و سكوالريسم

پايان بخش همايش دو روزه بزرگداشت «مهدی بازرگان» سخنرانی «ابراهيم يزدي» بود كه از منظر «روشنفكری دينی و

سكوالريسم» به تبيين ديدگاه مهندس بازرگان پرداخت.

دبيركل نهضت آزادی ايران با بيان اينكه بازرگان به تصديق دوست و دشمن نه تنها يك اصالح گر بلكه يك روشنگر

اجتماعی بود، اظهار داشت: «ايشان يكی از شخصيت های موثر در تاريخ معاصر به ويژه عرصه روشنفكری دينی بود.»

با اين مقدمه يزدی به سراغ بحث اصلی خويش رفت و گفت: «جامعه ايران با تمام ويژگی هايی كه دارد جامعه ای در

حال گذار است و تمامی ويژگی های يك جامعه انتقالی را دارا است. يكی از ويژگی های برجسته اين جامعه انتقالی

گرديسی اساسی در رفتار های فردی و اجتماعی است. جامعه كنونی ايران در حال گذار تاريخی و يك دگرديسی بی

سابقه ای در ساختار ها و رفتار های فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی است. محور اصلی اين انتقال و جابه

جايی دگرديسی، تغييرات اساسی در هنجار های فردی و اجتماعی شكل گرفته سنتی و به ارث رسيده از گذشته

است. اما هنوز هنجار های جديدی كه فراگير شده باشند جايگزين نشده اند. بنابراين هم تنوع و تضاد در رفتار های

فردی و اجتماعی و هم پراكندگی در افكار و عقايد حتی در ميان نخبگان قابل مشاهده است.»
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وی خاطرنشان كرد: «وقتی ضمير ناخودآگاه جامعه بتواند راه خود را پيدا كند نياز به فضای باز دارد و يك امر لوكس

نيست. اگر اين فضا فراهم نشود و بخواهيم با زور و سركوب هنجار ها را ديكته كنيم با جامعه ای بيمار روبه رو می

شويم.»

«ابراهيم يزدي» با تاكيد بر اينكه مهم ترين محور كليدی در جامعه در حال گذار ايران مسئله جابه جايی سنت و مدرنيته

است، اظهار داشت: «تقابل سنت و مدرنيته در ايران از زمان برقراری روابط ميان ايران و اروپا آغاز شده است ولی ورود

فرهنگ های بيگانه به كشور پديده نوظهوری نيست و يكی از داليل غنای فرهنگی ما نيز محسوب می شود.»

وی افزود: «در چنين شرايطی نگاه جامعه و نخبگان به سنت و مدرنيته در دو شكل قابل تشخيص است. يا اينكه مطلق

گرا و نفی كننده است و نسبت به هر پديده جديدی مقاومت می كند و يا اينكه نسبی گرا و آگاهانه براساس پااليش

سنت و مقوالت كليدی عمل می كند. اما بايد به اين نكته توجه كرد تا زمانی كه مقوالت كليدی سنت بومی و اسالمی

نشوند، مدرنيته در ايران شكل نخواهد گرفت. در تعارض ميان سنت و مدرنيته يكی از موضوعات اساسی، مسئله رابطه

دين با جامعه، سياست و دولت است.»

يزدی در اين باره توضيح داد: «اين بحث از زمان مشروطه آغاز شد اما در آن دوران مسائلی كه بعضی روشنفكران در باب

جدايی دين و دولت مطرح كردند، مبنايی در تفكر ما نداشت و چندان پا نگرفت. اما امروز مسئله كليدی ما اين است كه

رابطه نهاد دين و دولت چگونه بايد باشد؟ وقتی می توان به اين پرسش پاسخ داد كه الئيته جوهری به نام فلسفه و

انديشه ندارد.»

وی آنگاه به رويكردهای نظريه پردازان درباره دين و دولت در دو دهه اخير پرداخت و گفت: يك رويكرد اين است كه دين از

زندگی بشر نفی شود. بازرگان و روشنفكران دينی درباره اين رويكرد معتقدند كه دين امری ذاتی در درون خود انسان

است و نمی توان آن را حذف كرد. در عين حال كسانی كه اين نظريه را مطرح می كنند با يك پارادوكس مواجهند چون

يكی از مولفه های الئيته، دموكراسی است اما مگر می توان افراد را در سرنوشتشان شركت داد با اين شرط كه

باورهای خود را دخالت ندهند؟ مگر اينكه گفته شود دموكراسی خوب است به شرطی كه دينداران در سياست دخالت
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نكنند و اين در واقع همان چيزی است كه برخی از معتقدان به الئيته فرانسوی قرن هجدهم از ميان سكوالرهای ضددين

و همچنين نيروهای سياسی مخالف انقالب و جمهوری اسالمی به عنوان يك بديل و جايگزين تبليغ می نمايند.»

وی درباره رويكردهای بعدی تصريح داشت: «عده ای معتقدند دين را نمی توان از ساحت جامعه حذف كرد ولی نمی

توان آن را در سياست دخالت داد. به نظر من اين رويكرد نيز صحيح نيست. رويكرد بعدی اين است كه دين نه تنها از

ساحت جامعه بلكه از سياست هم جدا نمی شود و نمی توان رابطه بين نهاد سياست و دين را به هم زد.»

«ابراهيم يزدي» در ادامه سخنانش رابطه نهاد دين و دولت را تشريح كرد و گفت: «اين رابطه صرفاً در چارچوب مناسبات

قدرت قابل بررسی است. منظور از نهاد دين مجموعه سازمان ها و نهادهای مربوط به روحانيان است. از جانب ديگر نهاد

دولت معلول جامعه پذيری انسان است. نهاد دولت در انجام وظايف خود به طور دائم در برخورد يا تعامل با نهادهای

اقتصادی و يا دينی بوده است. نهاد دين به دليل ارتباط ويژه ای كه با توده های مردم دارد به طور مستمر از قدرت و

امكاناتی مستقل از نهاد دولت برخوردار است.»

وی افزود: «روابط ميان نهاد دولت و روحانيت بيان كننده اين واقعيت است كه روحانيان به دليل ارتباط با مردم از اعتبار

برخوردارند و هم از آن برای اقتدار خود بهره می گيرند. اما نهاد دين هم می تواند مثل بقيه اقشار و طبقات در مسائل

مربوط به سرنوشت خود رای بدهند، بدون اينكه حق ويژه ای برای خود قائل شوند.»

يزدی در پايان اظهار داشت: «آنچه كه بازرگان گفت همان است كه در مشروطه اتفاق افتاد.»

در پايان اين همايش دو روزه جلسه پرسش و پاسخی ميان حاضران و سخنرانان برگزار شد و پايان بخش مراسم نيز

نميش فيلمی با عنوان " به ياد بازرگان "بود.
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جلسه هم انديشی اعضای نهضت آزادی ايران

با مسووالن دفتر سياسی اين حزب برگزار شد

برای نهضت آزادی ایران برگزاری انتخابات آزادوسالم وتقويت فرايند گذار به دموكراسی مهمتر از

نتيجه انتخابات است

 

در آستانه برگزاری نهمين انتخابات ریاست جمهوری و مباحث مربوط به آن اعضای دفتر سياسی این

حزب در جلسات هم اندیشی با اعضا سعی در نيل به یک نظر اجماعی در مورد تحليل شرایط و

فضای سياسی کشو در انتخابات وسایر مسائل مربوط به این موضوع ميان بدنه و کادر رهبری دارند.

 

در اولين جلسه گسترده ای که با این هدف تشکيل گشت مهندس توسلی رئيس دفتر سياسی

نهضت آزادی ايران با اشاره به این موضوع که نهضت با تکيه بر استراتژی گذشته خود و در راستای

برنامه هميشگی اش تاثرگذاری در فرایند اصالحی در جامعه و حرکت به سمت دموکراتيزاسيون را از

وظایف خود می داند بر این نکته تصریح کرد که برای نهضت آزادی ایران برگزاری انتخابات آزادو سالم

وتقويت فرايند گذار به دموكراسی مهمتر از نتيجه انتخابات است

.

همچنين هاشم صباغيان از عضای دفتر سياسی نهضت نيز با ارائه تحليلی از وضعيت سياسی کشور اشاره  

نمود که تاکنون در بررسی های به عمل آمده توسط دفتر سياسی نهضت آزادی ایران راهکارهای عدم شرکت و
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تحریم مطلق انتخابات و همچنين شرکت بدون قيد و شرط منتفی شده و اکنون این حرب با اولویت حضور مشروط

در انتخابات به عنوان یک عمل سياسی در حال بررسی شرایط حداقلی است که در صورت وجود آن نهضت در

انتخابات شرکت نماید.

برحسب مطالب مطروحه در این جلسه برخی از این شروط که در نشریات نهضت نيز به آن اشاره شده نظير

آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و زندانيان سياسی از جمله پيش شرطهای نهضت برای شرکت در انتخابات است

 

بيان نظریات خود در این مورد در ادامه این جلسه دیگر اعضای نهضت بخصوص اعضای جوان این تشکل به  

پرداختند.

 

در پایان نيز مهندس توسلی با اعالم ضرورت تداوم این جلسات تأكيد نمود در صورت حضور نهضت آزادی ایران در

انتخابات عالوه بر شروطی که خواهيم داشت، برنامه نهضت آزادی ايران برای رياست جمهوری نيزاعالم خواهد

شد.
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اگر پيش شرط هاى برگزارى يك انتخابات آزاد تحقق يابد

مردم را به حضور در انتخابات دعوت می كنيم

هاشم صباغيان

 

عضو شوراى مركزى نهضت آزادى ايران، گفت: تحقق پيش شرط هاى برگزارى يك انتخاب آزاد , تامين كننده

منافع ملى ايران است. 

هاشم صباغيان در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا" با تأكيد بر لزوم آزادى زندانيان سياسى, آزادى مطبوعات،

آزادى احزاب و پايان دادن به احضار فعاالن سياسى و مطبوعاتى, به منظور افزايش مشاركت مردم در

انتخابات رياست جمهوري، تصريح كرد: در صورتى كه اين مسائل كه پيش شرط هاى برگزارى يك انتخاب

آزاد است، تحقق يابد, مردم را به حضور در انتخابات دعوت می كنيم. 

وى افزود: اگر مسووالن دقت كنند، به لزوم برگزارى يك انتخاب آزاد و سالم با توجه به شرايط كنونى جهانى

و منطقه اى پى می برند. 

عضو شوراى مركزى نهضت آزادى ايران با بيان اينكه به عنوان يك حزب، عرصه انتخابات را در مواجهه

مستقيم با منافع ملى ايران می دانيم، بنابراين براى اين امر ارزش بسيارى قائل هستيم, تصريح كرد: در
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حال بررسى و مطالعه كليت امر انتخابات و شرايط پيش رو هستيم. 

وى با اشاره به نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى با طرح اين مطلب كه در اين انتخابات افراد مطرح

نيستند و بايد برنامه هاى نامزدها را مدنظر قرار دهيم, خاطر نشان كرد: كانديداها بايد برنامه ها و مجريان

برنامه هاى خود را به صورت شفاف بيان كنند و مشخص نمايند كه چگونه می توانند اين برنامه ها را تحقق

بخشند , در اين صورت مردم می توانند نسب به آنها تصميم بگيرند.
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به مناسبت چهاردهمين سالگرد وفات زنده ياد

مهندس كاظم حسيبى

تكنوكرات پاكدامن

على شاملو

 

زنده ياد كاظم حسيبى همزمان با وقوع انقالب مشروطيت، در محله سنگلج تهران متولد شد. پدرش در كار بازار و

معامالت چاى بود و يك شهرنشين از طبقه كاسب به حساب مى آ مد. او مردى شريف و راستگو و بسيار مورد

احترام بود. وقتى فوت كرد مردم جنازه او را از سنگلج تا بازار روى دوش بردند. حسيبى در تحصيالتش كه از

مدرسه كماليه تهران شروع شد هميشه شاگرد اول بود. (به استثناى كالس پنجم متوسطه كه شاگرد دوم
397



به مناسبت چهاردهمين سالگرد وفات زنده ياد مهندس كاظم حسيبى

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/hasibi2.htm[6/25/2011 6:00:56 PM]

شد.) و اين باعث خوشحالى پدر و مادرش بود. مخصوصاً وقتى در كالس ششم متوسطه بين كليه دانش آموزان

مدارس شاگرد اول شد. در آن زمان براى تحصيالت عاليه تنها دو مركز وجود داشت يكى مدرسه طب و ديگرى

مدرسه حقوق. حسيبى به گفته خودش به علت اينكه طب با جان مردم سروكار داشت به مدرسه طب نرفت و

براى ادامه تحصيالت عاليه مدرسه حقوق را انتخاب كرد و تحصيل او در اين مدرسه، در جريانات ملى شدن صنعت

نفت خيلى مفيد واقع شد. حسيبى در مدرسه حقوق كه در آن زمان دهخدا رئيس و شايگان معاون آن بود نيز

شاگرد اول شد. در آن سال براى اعزام محصل به اروپا مسابقه اى گذاشته شده بود كه وى در آن مسابقه هم

نفر اول شد. جمع تعداد محصلينى كه به اروپا فرستادند ۱۰۰ نفر بود كه عالوه بر حسيبى، مهندس مهدى

بازرگان، دكتر محسن هشترودى و دكتر مصاحب هم جزء اعزام شدگان بودند. حسيبى می گويد: «سرپرست

گروه محصلين اعزامى يك نظامى بود به نام فروهر كه با من شايد به دليل اينكه پدرم بازارى بود خيلى خشونت و

مى كرد و وقتى به مقصد يعنى پاريس رسيديم او براى اينكه رفتار خودش را با من جبران كند مى بدرفتارى 

خواست مقدارى پول خارجى به من بدهد كه من قبول نكردم زيرا پول گرفتن در مقابل رفتار ناشايست او را ننگ

مى دانستم. در فرانسه سرهنگ رياضى سرپرست محصلين ايرانى بود كه محصلين را براى انتخاب رشته امتحان

مى كرد و با توجه با اينكه من رتبه اول شده بودم و عالوه بر آن هم زبان فرانسه ام خوب بود، حق انتخاب اول را

پيدا كردم و پس از طى دو سال عمومى به پلى تكنيك رفتم. در آنجا دانشجويانى از شمال آفريقا و از جمله

الجزاير درس مى خواندند و يك نفر هم محصل ويتنامى بود و يكى دو نفر هم ژاپنى بودند كه از بقيه استعداد

بيشترى داشتند و در همين پلى تكنيك با مهندس رياحى و مهندس زيرك زاده آشنا شدم و بعد دو سال هم دوره

مدرسه معدن را گذراندم و به همين دليل وقتى به ايران برگشتم و به نظام وظيفه رفتم به اداره معادن منتقل

شدم زيرا با اينكه در دوره خدمت نظام به افسران توپخانه درس مى دادم ولى از كم كارى و بيكارى آنجا احساس

بيهودگى مى كردم. اين ماجرا همزمان با حمله متفقين و اشغال ايران بود كه كشيده شدن ايران به جنگ موجب
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نابسامانى اوضاع و ايجاد تورم شديد تا حد دوازده برابر در كشور شده بود. در اين مرحله بود كه من اولين قدم

سياسى را برداشتم و نامه اى تهيه كردم كه حدود ۲۰۰ نفر دكتر، مهندس و ساير افراد تحصيلكرده امضا كردند.»

نمى دانست، دوستان وى و مخصوصاً • ورود به دنياى سياست حسيبى خود را از نظر سياسى آدم مطلعى 

مهندس احمد زيرك زاده عامل اصلى كشيده شدن وى به سياست بودند و اينها اسم وى را جزء موسسين حزب

ايران گذاشتند و وى وارد مسائل سياسى شد. در جريان ملى شدن نفت هم مهندس زيرك زاده وى را وارد گود

كرد و به وى لقب شيخ المهندسين دادند. وقتى مسئله تمديد قرارداد نفت در مجلس دوره پانزدهم مطرح بود،

مى خواست در روز هاى پايانى مجلس اليحه قرارداد الحاقى را از تصويب بگذراند و بدون اينكه مردم از دولت 

ماجرا باخبر شوند، سروته قضيه را به هم بياورد. حسيبى مى گويد: «در آن زمان حسين مكى نماينده مجلس و

عضو حزب ايران بود و در اين رابطه مهندس زيرك زاده، مهندس حق شناس و مصور رحمانى نزد من آ مدند تا با

اطالعات و آمارى كه درباره نفت و قرارداد دارسى و بيالن هاى شركت سابق نفت انگليس و ايران داشتم، متن

يك نطق طوالنى را براى حسين مكى آماده كنم و با توجه به اينكه مدت سخنرانى نمايندگان در اين زمينه محدود

نبود، او چند روز باقى مانده از عمر مجلس را با اين سخنرانى طوالنى بگيرد و آنها نتوانند متن اليحه را در آن دوره

مجلس به راى بگذارند.»

• خصايل اخالقى حسيبى  حسيبى از نظر اخالقى مردى استثنايى بود. در هر كار كه قبول مى كرد به اعلى

درجه دقيق بود و به راستى براى كارى كه به او رجوع مى شد سنگ تمام می گذاشت. اگر دقت فوق العاده و

همت و پشتكار كم نظير او نبود چه كسى مى توانست از توده بايگانى شده ترازهاى مالى شركت نفت انگليس

و ايران آن همه اطالعات جالب و ارقام ناطق پيدا كند؟ و جدولى به بزرگى يك قاليچه از آن ارقامى كه هيچ كس

نخوانده بود _ چون چنين قرارى نبود- تدوينكند؟

نه تنها در انجام وظيفه شايسته كمال اطمينان بود، حتى به عنوان مستمع آزاد وجود پربركتى بود. حسيبى به
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لحاظ مالى واقعاً روح بزرگوار و مستغنى داشت، حال آنكه مرد ثروتمندى نبود. نه تنها در كمال سختى و دشوارى

در امور جارى زندگانى، از كسى توقعى نداشت بلكه بسيار با گذشت بود. حسيبى مسلمان روشنى بود كه به

تمام معنى مودب به آداب اسالم بود. مهندس عليقلى بيانى در اين باره مى گويد: «من هرگز از او گناهى نديدم.

اما چون به فنون مقدس مآبى اعتنايى نداشت مريد دينى پيدا نكرد. در كار ادارى خيلى سخت گير بود. بسيار

ريزبين بود و به اصطالح مو را از ماست مى كشيد. خالصه قائل به تغافل نبود و همين روحيه، كار او را در دستگاه

هاى بزرگ مشكل مى كرد و عده اى از او رنجيده مى شدند. هر آينه حسيبى هم مثل ساير افراد بنى آدم

بى عيب نبود. قطع نظر از سخت گيرى او در كار كه البته من الحيث المجموع زيان آور بود، خيلى خودراى بود.

مطلبى كه به كله او رفته بود اگر همه عالم جمع مى شدند محال بود از مغز او خارج شود. به سبب اعتماد

بسيارى كه به خودش داشت مى خواست همه كارها را خودش انجام بدهد. از ويژگى هاى اخالقى مهندس

حسيبى اعتقادات افراط گرايانه او در مسائل درون گرايى و معنوى بود كه اين خصيصه با همه سود هاى زياد، گه

گاهى موجب دورى او از دوستانش مى شد ولى در مسئله نفت اين خاصيت بزرگ را داشت كه نيروى او را چند

برابر كرد، دالورانه و خستگى ناپذير براى خود يك رسالت قائل بود تا اين كار را به سامان برساند و پايان ببرد.

• هديه دكتر مصدق به حسيبى روز هاى آخر سال اسفند ،۱۳۲۹ اوج قدرت سپهبد رزم آرا روز هاى حساس و

سرنوشت ساز ايران بود. به دنبال پيشنهاد ملى شدن نفت در مجلس از سوى دكتر مصدق حمله گازانبرى

امپرياليست ها، دربار و ارتجاع آغاز شد. رزم آرا دستور انتظار خدمت زنده ياد ابوالحسن رجبى دارنده امتياز

» ارگان حزب ايران را داد. در اين موقع كه دشمنان ايران به تخطئه مسئله ملى شدن نفت روزنامه «جبهه آزادى

پرداخته بودند، مهندس كاظم حسيبى دبيركل وقت حزب ايران با مقاله مستند و مستدل در ۸ ستون در روزنامه

) به دفاع از پيشنهاد رهبر ملت و پاسخ به دشمنان پرداخت و جبهه آزادى (شماره ۲۸ چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۲۹

به دنبال اين كوشش مليون وقتى در ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ دكتر مصدق درباره دو فوريت پيشنهادى در مجلس سخن
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مى گويد از خدمات مهندس حسيبى ياد و از او تجليل مى كند و به طور خصوصى نيز طى نامه اى كه دو روز پس

از انتشار مقاله مهندس حسيبى نوشته شده ضمن تشكر از او دوربين شخصى خود را به عنوان هديه براى وى

مى فرستد.

• حسيبى چهره پشت پرده ملى كردن صنعت نفت كاظم حسيبى، يك تكنوكرات به تمام معنى شريف و پاكدامن

و معتقد به اصالت عمل و نام آشنا در صنعت نفت ايران بود. حضور شش ساله ناگزير او در صحنه سياست،

همزمان با كودتاى ۲۸ مرداد پايان يافت.

حسيبى، در كابينه دكتر مصدق به معاونت و سپس قائم مقامى وزارت دارايى رسيد و هم در اين مقام عضو هيات

مختلط براى خلع يد از انگليسيان در صنعت نفت و عمالً مشاور دكتر مصدق در امور نفت شد چنان كه در ديوان

الهه همراه دكتر مصدق بود و زمانى كه دكتر مصدق براى شركت در مجمع عمومى سازمان ملل به آمريكا رفت

نيز، پس از آنكه پيشنهاد بانك جهانى را براى مهندس حسيبى فرستاد و از او نظر خواست و حسيبى نظر مخالف

داد، به آمريكا احضارش كرد. در آنجا نيز همه جا در كنار رهبر نهضت ملى كردن نفت بود. او تا كودتا و پس از آن در

دادگاه نظامى و از آن پس تا زنده بود به مصدق وفادار ماند، گرچه اهل تبليغ و تظاهر نبود. از همين رو نامش

گرامى مانده است و به عنوان يكى از برجسته ترين تكنوكرات هاى نسل جنگ جهانى دوم و يكى از مبارزان راه

مى ماند. مهندس كاظم حسيبى در سال هاى آخر عمر، پس از چندين سال خانه استقالل كشور در يادها 

نشينى، در پى سكته مغزى بيمار و زمين گير شد. او در اين سال ها توسط همسر بزرگوارش ريحانه و با نهايت

دلسوزى و عالقه و احترام، پرستارى گرديد. اين بانوى فرشته خصال، عالوه بر نگهدارى از شوهر بيمارش، از

ماه هاى آخر حيات، حال . در  مى كرد گشاده رويى پذيرايى  دوستان و عيادت كنندگان متعدد او نيز با كمال 

مهندس حسيبى رو به وخامت گذاشت و به ناچار و بنا به توصيه پزشكان براى مراقبت ويژه به بيمارستان پاستور

نو منتقل گرديد، اما سرانجام به رغم همه تالش ها، اين مرد بزرگ پس از ۸۴ سال زندگى سازنده، خالق و

401



به مناسبت چهاردهمين سالگرد وفات زنده ياد مهندس كاظم حسيبى

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/hasibi2.htm[6/25/2011 6:00:56 PM]

شرافتمندانه در روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۶۹ به سراى باقى شتافت. پيكر پاك آن شادروان توسط انبوه دوستان و

ياران او تشييع و در گورستان امامزاده عبدهللا دفن شد و اين پايان زندگى مردى بود كه به ميهنش و مردم آن

عاشقانه مهر مى ورزيد و با مرگ او ايران يكى از صادق ترين خدمتگزاران خود را از دست داد.

منبع: 

اطالعات اين مقاله از كتاب «يادنامه مهندس كاظم حسيبى» به كوشش حسين اعرابى گرفته شده است.
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سازگاری اسالم ودمکراسی، کدام اسالم؟ کدام دمکراسی؟

محسن كديور

خالصه مقاله

دفاع ازدمکراسی درجوامع اسالمی تاکنون دو مرحله را طی کرده است. مرحله اول استخراج دمکراسی ازکتاب و سنت

(ص)، خلفای راشدين و ائمه مذهب بوده است. به رويکرد غالب اين مرحله و اثبات دمکراتيک بودن دولت پيامبراسالم

انتقادات جدی وارد شده است که حاصل آن عدم درک عميق از دمکراسی به عنوان يک پديده مدرن می باشد.

مرحله دوم با سوال ازامکان سازگاری غالب ترين وجه" سنت "در جوامع اسالمی يعنی اسالم با  بارزترين  رويه

سياسی     " مدرنيته " يعنی دمکراسی آغاز می شود. آيا اين دو واقعيت متعلق به دو زيست جهان متفاوت امکان جمع

دارند؟ آيا می توان هم مسلمان بود وهم دمکرات؟ آيا می توان جامعه ای داشت با دو صفت اسالمی و دمکراتيک؟

اين مرحله نيز به دو دوران قابل تقسيم است. دوران اول، دوران پاسخهای کلی و مواجهه سطحی:" جمع اسالم و

دمکراسی ممکن است و اين دو با هم سازگارند. " به اين گزاره کلی ايرادات جدی وارد شده است. اکثر جوامع اسالمی

غير دمکراتيک هستند، و بسياری ازباورهای مسلمانان که ريشه هايی در کتاب و سنت نيز برای آن باورها ارائه می

شود آشکارا درتعارض با دمکراسی قرار دارد. برخی از مدارس فکری درميان مسلمانان بدون ترديد با دمکراسی

ناسازگارند و اصوال دمکراسی را دشمنی با خدا و پيامبر و تبعيت ازنفس اماره معرفی می کنند. به نظر می رسد گزاره

کلی سازگاری را می بايد گزاره ای پيشينی و درمقام تعريف و خبر ازيک اميد ارزيابی کرد.

دوران دوم، دوران پاسخهای جزئی و تفصيلی وتامل درقرائتهای اسالم و مدلهای دمکراسی است. دراين دوران مشخص

می شود که مانه يک اسالم داريم نه يک دمکراسی. قرائتهای موجود ازاسالم و مدلهای متفاوت ازدمکراسی دردست

است. واقعيـت اين است که برخی قرائتهای موجود ازاسالم با هيچ مدل دمکراسی قابل جمع نيست، ونمی توان کتمان
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کرد که برخی مدلهای مطرح دمکراسی حداقل حضور جدی هيچ دينی را درعرصه عمومی برنمی تابند. سوال اصلی اين

دوران اين است: کدام قرائت ازاسالم با چه مدل يا مدلهايی ازدمکراسی سازگاراست؟ آيا اصوال چنين قرائتی ازاسالم

ممکن است؟ آيا چنين مدلهايی ازدمکراسی واقعا وجود دارند؟

پاسخ مثبت به اين سوال کليدی با دو رويکرد متفاوت صورت گرفته است: درنخستين رويکرد اسالم به حوزه خصوصی،

رابطه مشخص با خداوند و وجدان اخالقی عقب نشينی می کند و عرصه عمومی را بالکل به دمکراسی واگذار می کند.

فرد در آن واحد درحوزه خصوصی وزندگی مشخص خود مسلمان است و درحوزه عمومی دمکرات. با واگذاری هريک از دو

حوزه به يکی از دوطرف صورت مسئله ناسازگاری ازبنياد پاک می شود و مشکل مرتفع می گردد. اين رويکرد که می

توان ازآن به" اسالم سکوالر "تعبير کرد، مورد اقبال برخی مسلمانان واقع شده و ازسوی جوامع دمکراتيک نيزبه عنوان

تنها راه حل حفظ ايمان درجهان مدرن معرفی شده است.

به اين رويکرد اشکال شده که اوال اتخاذ اين رويکرد به تعطيل بخش مهمی ازاسالم و کتاب و سنت منجر می شود، ثانيا

اين حل مسئله نيست، انحالل و تسليم بدون چون و چرا به ضوابط مدرنيته و انطباق اسالم بردمکراسی است، ثالثا، اين

راه حل منحصربفرد نيست، راه حلهای بديل عرضه شده است.

دومين رويکرد، ضمن تاکيد برمحوريت حيات دينی درزندگی خصوصی و بنيادی بودن ايمان به خدا و آخرت و بی بديل بودن

نقش وجدان دينی دراخالق، ازنقش تاثيرگذار و جدی دين درحوزه عمومی اغماض نمی شود.

لذا اگرچه حوزه خصوصی درزندگی شخصی در سيطره بالمنازع دين باقی می ماند، اما حوزه عمومی قلمرو دو فرمانروا

می شود: اسالم و دمکراسی. دراين رويکرد با نقد جدی برخی قرائتهای موجود از اسالم به عنوان نقد اسالم تاريخی

ازيک سو، و با نقد دقيق برخی مدلهای موجود دمکراسی به عنوان نقد دمکراسی الئيک ازسوی ديگر، قرائتی ازاسالم و

مدلی از دمکراسی ارائه و گزيده می شود که در بينشان سازگاری و امکان جمع برقراراست. دراينجا سخن از انطباق

اسالم بردمکراسی و سازگارکردن اسالم با دمکراسی ازيک سو و انطباق دمکراسی براسالم و سازگارکردن دمکراسی

با اسالم درميان نمی آيد، يعنی نه اسالم دمکراتيزه شده و نه دمکراسی اسالميزه شده است، هردو ضوابط و اصول
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خود را حفظ کرده اند، درعين اينکه هردو درمواجهه با رقيب قدرخود را بازانديشی و اصالح کرده اند.

حوزه عمومی – سازگاری احکام دو حاکم-  اسالم و دمکراسی - مطرح می شود و نگفته براين اساس دريک قلمرو-  

واضح است که اوال معنای واقعی سازگاری با وحدت قلمرو محقق می شود نه با تفکيک قلمرو. سازگاری آنجا معنا پيدا

می کند که امکان ناسازگاری باشد. ثانيا اين سازگاری کاری به غايت دشوار و پرزحمت است. هرچند نتيجه ای بسيار

شيرين و دلچسب دارد.

(Deliberated Democrocy)فرضيه اين مقاله چنين است:" قرائت روشنفکران دينی ازاسالم با دمکراسی رايزنانه

سازگاراست. "نکته جالب توجه اين که اين قرائت ازاسالم واين مدل ازدمکراسی مستقل ازيکديگر تعريف شده اند.

اگرچه هريک با توجه به مشکالت و انتقادات وارد شده برقرائتها و مدلهای رقيب خود باليده اند.

ويژگی های اسالم روشنفکری دينی به قرار زير قابل ذکراست:

: همه آحاد جامعه و تک تک افراد مردم بدون هرگونه تبعيض دينی، جنسی، نژادی، اعتقادی، و... درتعيين اول

سرنوشت سياسی خود و درسامان حوزه عمومی و حيات اجتماعی ازحقوق يکسان وبرابر برخوردارند. براين

اساس بين مسلمانان و غيرمسلمانان، بين مذاهب مختلف اسالمی و بين زنان و مردان ازحيث انتخاب کردن و

انتخاب شدن هيچ تفاوتی نيست. هيچکس ازامتياز و حق ويژه برخوردارنيست.

: آزادی دينی، مذهبی و اعتقادی. همه مردم درانتخاب دين، مذهب و عقيده آزادند. هيچکس را نمی توان دراين دوم

مهم به اکراه و اجبار و فشار واداشت. اين آزادی نه فقط حق ابتدايی و يک بارمصرف بلکه حقی استمراری

است. مردم درترک دين و مذهب و عقيده نيز آزادند( آزادی تغييردين و مذهب و عقيده و آزادی خروج ازيک دين و

مذهب) مردم درفعل و ترک اعمال دينی نيز آزادند. هيچکس را نمی توان بر فعل يا ترک فعل يک عمل دينی- ازآن

حيث که دينی است – مجبور يا مجازات کرد. واضح است که حق آزادی دنيوی با رجحان واقعی و الزامی اخروی

منافاتی ندارد، همچنانکه آزادی عمل دينی با الزام  برخاسته از يک قانون دمکراتيک و عادالنه نيز تضادی ندارد.

سوم: اعمال مسئوليت اجتماعی و تعهد دينی و هرگونه تصرف و دخالت در زيست جهان" ديگری"تنها با رضايت
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ديگران ممکن است. هرنوع اعمال زور و خشونت بويژه درامور دينی مردود و ممنوع است. تبليغ دين و وظيفه

امربه معروف و نهی ازمنکر به معنای اقناع ديگران به برتری راه حل دينی برراه حل های غيردينی و آماده کردن

زمينه برای گزينش آزادانه دين و تعاليم دينی است. يعنی شرکت در يک رقابت آزاد و عادالنه با ديگر اديان،

مذاهب و مکاتب. تبليغ دين يعنی اثبات مزيت نسبی دين نسبت به راه حلهای رقيب و مشابه.

: همه گزاره های دينی قابل گفتگو، قابل نقد و قابل سوال هستند، و تازمانی که دريک گفتگوی عمومی چهارم

توجيه الزم برای پذيرش آنها ارائه نشده الزام قانونی آنها نادرست است. صحت يک گزاره دينی مجزا ازگوينده آن(

خدا يا پيامبر )می بايد تبيين شود. هيچ گزاره عقل ستيز( معارض قطعی باحکم عقل )درميان احکام دينی

پذيرفته نيست. واضح است اگرجامعه ای براساس خرد جمعی و دريک گفتگوی عمومی رجحان گزاره های

اسالمی را پذيرفت چنين جامعه ای هم دمکراتيک است هم اسالمی.

پنجم: درمتن اسالم تاريخی، اعم از متن کتاب و متن سنت پيامبر، درکنار اصول ثابت جاودانی فرازمانی و فرامکانی،

احکام موقت، متغير و زمان مند هم موجود است. اين احکام با رعايت شرائط زمانی مکانی وضع شده اند و با

انتقاد آن شرائط دوران اعتبار آنها نيز به سرمی آيد. همه احکام دين درصدر اسالم ودر زمان نزول عادالنه،

( قابل گفتگوی خردمندانه )وبرتر ازراه حلهای مشابه بوده اند. هرآنچه امروزبه عنوان تعايم اسالمی عقاليی

معرفی شود، نيز می بايد همان سه ضابطه را دارا باشد، يعنی به فهم انسان امروز عادالنه، عقاليی( قابل

گفتگوی خردمندانه )برتراز راه حلهای مشابه باشد، هرحکمی که از برآوردن اين ضوابط سه گانه عاجز باشد،

نشان ازموقت بودن و به پايان آمدن زمان اعتبار دينيش دارد، اجتهاد بصيريعنی دفاع دائمی ازاحکام ثابت جاودانه

و جانزدن همه احکام به مثابه احکام دائمی و جاودانه.

ششم: اسالم درقالب احکام ثابت و فرازمانی به اموری پرداخته است که راه بردن به آنها برای غالب آدميان درغالب

زمانها دشواراست، اما اموری که با خردجمعی و تجربه انسانی قابل دسترسی است، به خود مردم واگذارشده

است. براين اساس اسالم و قرآن و سنت پيامبر، درمقام ضوابط علوم تجربی، يامبانی نظامهای سياسی،
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اقتصادی و اجتماعی نبوده است، اگرچه اسالم با اتخاذ هرراه وروش سياسی، اقتصادی و اجتماع ی نيزسازگار

نيست، اما آشکارا از ارائه يک سيستم خاص سياسی يا اقتصادی يامديريتی برای همه زمانها و همه مکانها

سرباز زده است و تنها به ارائه برخی عمليات و اصول عام اکتفا کرده است که معنای آن ميدان دادن به تجربه

انسانی، خردجمعی بشری و ابتکارات متناسب با شرائط متفاوت زمانی مکانی است.

براين اساس اگرچه اسالم با تفرعن و استبداد و يکه ساالری( Autocracy )ناسازگاراست، اما استخراج و استنباط

دمکراسی نيز از آن ميسرنمی باشد. اگرچه می توان با توجه به تعاليمی ازقبيل: اصل شورا، اصل عدم واليت،

قاعده سلطنت مردم برجان و مال و سرنوشت خود، و قاعده عدم جواز حکومت برمردم بدون رضايت آنها، به

سازگاری گوهر اسالم با دمکراسی قائل شد.

ازسوی ديگر تامل درمدلهای مختلف دمکراسی نشان می دهد که ازيک طرف مدلهای ليبرال دمکراسی امروز دچار

بحران شده اند، و ازسوی ديگر با پذيرش عقالنيت انتقادی، کنش ارتباطی و گسترده عمومی با تعابير هابرماس و

تبيين های امثال سيد ابن حبيب، مدلهايی ازدمکراسی امروز به جوامع اسالمی نزديک ترندکه با تعابيری ازقبيل

Radical   Pluralistic Democracy ويا دمکراسی های تکثرگرايی راديکال Delibrative Democracy دمکراسی رايزنانه

ازآنها ياد می شوند. درمتن مقاله به ويژگی های اين دو مدل دمکراسی اشاره شده که دراين مختصرنمی گنجد
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گزارش مراسم تاسوعا و عاشورای نهضت آزادی ايران

مطابق برنامه سالهای گذشته نهضت آزادی ايران، مراسم تاسوعا و عاشورای سرور آزادگان 

حسين بن علی (ع) و ياران با وفای او در منزل آقای مهندس هاشم صباغيان برگزار شد.

روز تاسوعا آقای مهدی چهل تنی درخصوص ارزشهای اخالقی كربال با تأكيد بر تقوا و 

آقای حجت االسالم حسين انصاری راد رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ششم پيام های اجتماعی و سياسی

كربال را مورد ارزيابی قرار داد و سپس نماز جماعت به امامت آقای مهندس محمد توسلی برگزار گرديد.

روز عاشورا موضوع سخنرانی آقای دكتر ابراهيم يزدی خشونت در عاشورا بود كه به ابعاد مختلف خشونت و با

زمينه های روانشناختی آن پرداخت . سخنران دوم آقای دكتر محسن كديور بودند كه درخصوص زيارت عاشورا و

مبانی و سوابق تاريخی اين دعا پرداخت و سپس نماز جماعت به امامت آقای دكتر كديور برگزار شد. گزارش

تصويری روز عاشورا و گزارشهای تفصيلی سخرانيها بصورت جداگانه ارائه شده است.
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نگاه مهندس «بازرگان» به قرآن، علمی بود
گزارش « ايكنا » از بزرگداشت مهندس « بازرگان » در شيراز

محمدرضا خالصی، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فارس

گروه انديشه: معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فارس گفت: نگاه مهندس بازرگان به قرآن، علمی بود.

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی فارس در ادامه سلسله نشست های آسيب شناسی معرفت دينی

خود، نشست آسيب شناسی معرفت دينی از ديدگاه مرحوم مهندس «مهدی بازرگان» را با حضور دكتر

محمدمهدی جعفری، استاد شيراز و محمدرضا خالصی، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فارس و مدرس

دانشگاه برگزار كرد.

در اين نشست معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فارس گفت: نگاه مهندس بازرگان به قرآن، علمی بود.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، محمدرضا خالصی ابتدا به تعريفی از روشنفكر دينی پرداخت و

گفت: جامعه در حال گذار نيازمند كسانی است كه اين انتقال را سريعتر انجام دهند و آن را تئوريزه كنند،

بنابراين به گروهی كه اين انتقال را تسهيل كرده و آن را تئوريزه می كنند، روشنفكر می گويند.

وی تصريح كرد: روشنفكر دينی همان طور كه از اسمش پيدا است انتقال مفاهيمی دينی را تبيين و

تسهيل می كند و بر علوم جديد و علوم دينی تسلط دارد.

خالصی، دين را فربه ترين عنصر جامعه سنتی دانست و توضيح داد: دين متعلق به دنيای گذشته است؛

چراكه مهمترين دغدغه انسان های گذشته، دغدغه دينی بود. در حالی كه در جامعه مدرن دينداری با

زندگی متفاوت است، اما آشتی بين دين و دنيايی كه از هم جدا افتاده اند وظيفه روشنفكر دينی است.
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وی نزديك ساختن بين دنيايی كه به سرعت مادی می شود و بين دينی كه از اين حركت باز ايستاده را

نتيجه تالش انديشمندان دينی دانست و گفت: كار اين دانشمندان كار ساده ای نبود؛ چراكه بحث معنويت

كردن در دنيای معاصر خيلی بحث برانگيز بود. آنها می خواستند بدانند چگونه می شود نقش گذشته دين

را به او بازگرداند.

اين پژوهشگر و نويسنده در ادامه گفت: آتشفشان ها وقتی مواد مذاب بيرون می ريزند همه چيز در هم

ذوب می شود. در آن حالت تشخيص مواد و مجزا كردن آنها از يكديگر غيرممكن است اما هرچه از زمان

بگذرد به سردی می گرايد و تجزيه آنها نيز امكان پذير می شود. تمدن ها، مخصوصاً تمدن ها وحيانی چنين

اند. هرچه به كانون اصلی خود كه وحی است نزديك باشند، حرارت باال اجازه تجزيه را نمی دهد اما پس از

مدتی می توان به تجزيه نشست و اين كار روشنفكران دينی است.

اين مدرس دانشگاه مهندس بازرگان را از جمله انديشمندان دينی دانست كه در نزديك ساختن دين و دنيا

تالش بسياری كرد. وی افزود: مهندس بازرگان وقتی در سال ۱۳۰۷ جزء اولين دسته از دانشجويان به غرب

سفر كرد، چهار ويژگی غرب را پسنديد. يكی تفكر دموكراتيك، دوم روح اجتماعی، سوم تفكر عملی و

چهارم روش های علمی. بنابراين مهندس بازرگان با الهام از اين ۴ مسئله به چند موضوع توجه كرد، اصالح

و احيای دين و بازگشت به قرآن، رابطه علم و دين و دنيا، رابطه دين و سياست، انسان شناسی، آفت

شناسی دين، مشكالت اجتماعی جامعه ايران و ملل اسالمی، برخوردار با غرب و دفاع امروزی از دين،

مهندس بازرگان هرجا كه فكر می كرد دين مورد تهاجم قرار می گرفت، وارد صحنه می شد، اما راه و روش

علمی بود.
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خالصی سپس به بيان اعتقادات مهندس بازرگان در زمينه های مختلف دينی اسالم پرداخت و گفت: وی در

مورد معاد اعتقاد داشت وقتی كسی می ميرد، محيط فيزيولوژيك او متالشی می شود و بعد

محيطپيسكولوژيك او شروع می شود، تحويل روح به شخصيت پيسكولوژيك و بعد از جنس هم دانستن دو

شخصيت فيزيولوژيك و پيسكولوژيك نشان دهنده دغدغه علمی آن مرحوم است. در خصوص دعا نيز معتقد

بود دعا باعث ايجاد تأثيرهای روانی در نتيجه تلفيق به نفس و نيز باعث ايجاد توسعه روح در شخص می

شود.

در مسئله روزمره نيز آن را عامل خروج تدريجی انسان از اسارت و قيدهای زندگی و كسب آزادی و تسلط

در برابر شرايط می دانست. بنابراين، مهندس بازرگان دقيقاً معيارهايی كه دين معين كرده به شكلی با

مبانی علمی امروز نزديك كرده بود.

وی با بيان اين كه يكی از تأثيرگذارترين روشنفكران دينی ما مرحوم، مهندس بازرگان بود، افزود: او از ثمره

علوم جديد بهره بسياری برده است به گونه ای كه اعتقاد داشت علم جديد احكام فقهی را تأييد می كند.

در كتاب «مطهرات در اسالم» تمام هم و غم خود را به اين موضوع اختصاص داد. او همچنين مقابله با

ماركسيسم را از مهمترين دغدغه های خود می دانست و ماركسيسم را نوعی فلسفه تلقی می كرد، نه

يك مكتب جديد بر مسائل علمی.

خالصی سپس به ۴ مشرب مهم در زمان بازرگان ناسيوناليسم، ليبراليسم سيانتيسم و اومانيسم اشاره

كرد و توضيح داد. براساس روحياتی كه ايشان داشت، نخست نكات مثبت اين مكاتب را می گيرد و اين

نكات مثبت را با قرآن هماهنگ می كند.
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وی افزود: به عنوان نمونه مهندس بازرگان، ناسيوناليسم را در نوع معقول و غيرمعقول مطرح می كند و نوع

غيرمعقول را پس می زند، در ليبراليسم نوع معقول را مطرح می كند و بی بند و باری آن را مورد نقد قرار

می دهد، در علم پرستی يا سيانتيسم مسئله علم پرستی را مورد بررسی قرار می دهد و در اومانيسم

بحث انسان پرستی را نقد می كند.

وی در پايان گفت: حتی نسبت به قرآن مجيد نيز نگاه مهندس بازرگان، نگاه علمی بود و معتقد بود كه ما

نيازمند يك رنسانس اسالمی هستيم. وی تئوری انحطاط، دوری از علوم مدرن، انتظار نابجا از مسلمانان

بودن، فروختن دين به دنيا، نبودن در بند ايمان و عمل، كناره گيری مسلمانان از كار و كوشش را عامل های

اصلی انحطاط مسلمانان می دانست و مثل هر مصلحی، برای هر كدام از اينها هم سخن می گويند و راه

حلی پيدا می كند و براساس اصالح جامعه بر طبق دستورات اسالم كوشش در ايجاد دوستی و اتحاد ميان

مسلمانان، انتشار حقايق اسالمی، مبارزه با خرافات و مهمتر از همه توصيه به بازگشت به قرآن می كند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فارس در پايان افزود: منش و روش مرحوم بازرگان از مؤثرترين روش های

دين شناسی معاصر محسوب می شود
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گزارش گردهمايی خانواده های اعضا و عالقمندان نهضت آزادی ايران

کرج ۳/۷/۱۳۸۳

 

نسيم خنکی نوید آغاز پایيز است . آرام آرام چهره های خندان و اميدوار قدیمی تر ها با چهره های پرسشگر و

شاداب جوان تر ها به هم می آميزد و اميد به فردا در جان همگی می روید.

نخستين برنامه «شاهنامه خوانی» است ... دکتر محمد علی دادخواه از شاهنامه سخن به ميان می آورد ؛

داستان رستم و اسفندیار ، داستان تقابل عقالنيت و قدرت طلبی ، تقابل تکيه بر خرد و تکيه بر زور . رستمی که

رشد و آسایش را در صلح و آشتی می جوید در برابر اسفندیاری واقع شده است که حتی با توسل به خونریزی

می خواهد حرف نپذیرفتنی خود را به کرسی بنشاند . این ، دعوای دیروز رستم واسفندیار نبوده است ، تقابل

دیرینه دو جریان در تاریخ است. جریانی که می خواهد با اتکاء به قدرت مطلق پادشاه ، تمناهای مغایر با خرد خود

را جامه عمل بپوشاند و در برابر آن ، جریانی که در جستجوی خير و صالح و آشتی است . در این تقابل ، رستم ،

، وی را دچار نماد خرد ، با کمک سيمرغ ، نماد دانایی، از تنها نقطه آسيب پذیر اسفندیار ، نماد قدرت مطلق

انحطاط و شکست می نمایند . و این درسی است از اساطير کهن برای امروز که باید خرد و دانایی را به هم

آميخت و در برابر قدرت مطلق خردگریز ، پایدار و استوار بود و از پای ننشست .

پس از پذیرایی کوتاهی دوباره همه بازمی گردند تا بخش دوم سخنان دکتر دادخواه را بشنوند ... سخنانی که با

جذابيت ، جدیت و صراحت خاصی همراه است ... این بار موضوع صحبت «پيشينه حقوق بشر» ... دکتر دادخواه
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دوباره سخن را آغاز می کند ؛ این بار نيز به نام خداوند جان و خرد :

نگرشی سریع و شتابدار به مقوله حقوق بشر خواهيم انداخت . تا بدانيم مرادمان از حقوق بشر چيست ؛ آن گاه

که نام حقوق بشر را می شنویم چه مجموعه ای از آمال  و اندیشه ها در ذهنمان تداعی می گردد؛ چه شد که

به دنبال «باید»ی باالتر و واالتر اما زمينی و ملموس و قابل اجراء گشتيم و نام «حقوق بشر» را بر آن نهادیم ؛

مبانی و مبادی این اندیشه ها کجاست ؟

در اوایل قرن هجدهم که افکار و عقاید کليسایيان  با باورهای عاميان که منتظر آمدن «ضابطه های اداره جامعه»

از آسمان بودند ، به هم آميخت ، فرصت استبداد جویی و حکومت مطلق بر مردم را به نام دین و خدا پدید آورد .

این اندیشه ها در ميان متفکران بزرگ ، مخالفت هایی برانگيخت . آنان می گفتند که عقل آدميان ، بالذات خوب و

بد و حسن و قبح را تشخيص می دهد . از لحاظ تاریخی این اختالف ، شباهت زیادی به اختالف اشاعره و معتزله

در تاریخ دینی ما دارد . در هر صورت این نخستين قاعده حقوق بشر است ؛ عقالنيت و خردورزی .  

قاعده دوم ، عدالت است ؛ عدالت باالترین ارزش انسانی است. علی (ع) می گوید : «عدالت وضع شیء در

موضع آن است» . در همين جاست که حقوق بشر آرام آرام به مقوله یی سياسی تبدیل می گردد . چرا که اگر

قرار باشد حکومت را بدست کسی بسپاریم وی باید لياقت و شایستگی و کفایت داشته باشد تا مصداق عدالت

و وضع شیء در موضعش گردد .

قاعده سوم ، ظلم ستيزی است . این شاید جدی ترین جنبه سياسی و عملی حقوق بشر باشد . در برابر ظلم

نباید چون داوران بيطرفی باشيم که نشسته و می گویند : ای کاش این طور بود اما نيست . باید بپا خاست و

وجدان بشری این «باید» را حس می کند و معنای دهکده جهانی همين حس مشترک است.

 

آیا این اصول با وحدانيت و یگانگی خدا مغایرت دارد ؟ مگر خدا برای برقراری عدالت و ستيز با ظلم ، پيامبرانش را
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نفرستاد ؟ آیا پيامبران خدا ، جدی ترین ظلم ستيزان و عدالت طلبان نبوده اند ؟ اما اکنون که آیين آنان دستخوش

تحریف و سوء استفاده قرار گرفته است و از طرفی خداوند ناظری اجبارکننده نفرستاده تا مراقب اعمال آدميان

باشد ، پس نياز داریم تا قانونی بشری تدوین کنيم و دولت ها را مجبور به گردن نهادن بر آن کنيم . چون قوانين

دین ، همواره مورد سوء استفاده قرار می گيرد ، از محاکمه گاليله در کليسا گرفته تا محاکمه عين القضاه و ابن

سينا و آقاجری در همدان .

اما یک چيز را فراموش نکنيم ، ماده 9 قانون مدنی می گوید : قرادادهای خارجی که بين دولت ها بسته می

شود ، همانند قراردادهای داخلی معتبر است و می تواند تقاضای اجراء آن را نمود . بنابراین حقوق بشر نه یک

قانون وارداتی و نه یک امتياز ویژه است ، بلکه حق ماست ، حقی در حد حقوق مدنی . ما حق داریم از مواهب

حقوق بشر ، به عنوان حقوق مدنی ایران بهره مند شویم و همه باید برای آن مبارزه کنيم ...

بعد از سخنرانی دکتر دادخواه ، نماز جماعت به امامت دکتر یزدی برگزار گردید . بعد از ناهار و کمی استراحت ،

همگی برای شنيدن سخنان دکتر یزدی به سالن آمدند .

دکتر یزدی در ابتدای سخنش بيان کرد که بنا بر آن داشته که راجع به سکوالریزم و رابطه دین و دولت سخن بگوید

. اینکه سکوالریزم یک بحث تئوریک نيست ، بحثی کامال عملی و عينی است و بر مبنای شرایط سياسی –

اجتماعی تعریف می شود . اما در هر حال سواالت این روزها راجع به آینده قطع نامه و ... باعث شد که وی

موضوع سخنش را تغيير دهد :

بين این قطعنامه و بيانيه های قبلی تفاوت های جدی وجود دارد :

1-                موضع قطعنامه ، صریح و جدی و شفاف است در حالی که در بيانيه های قبلی چنين نبوده است .

2-                اواخر نوامبر که در قطعنامه ،  اولتيماتوم زمانی ذکر شده است ، نتيجه انتخابات آمریکا معلوم شده است .

شواهد و قرائن بسياری در دست است که آمریکایيها از ریز فعاليت های هسته ای ایران مطلع هستند اما ابراز

419



گزارش گردهمایی خانواده های اعضا و عالقمندان نهضت آزادی ایران

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/KHANEV~1.HTM[6/25/2011 6:01:02 PM]

نمی کنند تا صداقت ما را بسنجند . آنها تکنولوژی هایی دارند که فعاليت های هسته ای را از راههای بسيار دور

ردیابی می کنند . این نيست که اگر ما به آنها نگویيم که چه می کنيم آنها هم ندانند .

،  NPT ایران حق دارد از انرژی هسته ای بهره بگيرد اما در مورد سالحهای هسته ای محدودیت هایی در قالب

پادمان و پروتکل الحاقی وجود دارد . ما زمان پيوستن به NPT می توانستيم شرایط خود را اعمال کنيم ، اما اکنون

که پذیرفتيم باید اصول آنرا بپذیریم . یکی از اصول اینست که آنها هر موقع بخواهند حق دارند بازدید کنند ، وقتی

ما نگذاریم حساسيت ها بيشتر می گردد .

یک سوال مهم را هم باید پاسخ داد که چرا این حساسيت ها نسبت به کره شمالی و ... وجود ندارد ؟ زیرا در

رفتار های سياسی ما نوعی دوگانگی در برخورد وجود دارد . عالوه بر این کره شمالی هيچ گاه کشور تمام  

خاصی را در ميان همسایگانش تهدید به بمباران هسته ای نمی کند اما ایران می گوید که اسرائيل باید از صحنه

روزگار محو شود .

در هر حال این اکنون وضعيت ماست اما چه باید کرد ؟

اگر ایران به این قطعنامه تمکين نکند ، پرونده ایران به شورای امنيت ارجاع خواهد شد و ایران در خوشبينانه ترین

حالت تحریم خواهد شد اما بسيار متفاوت با تحریم های قبلی چون اینبار تمام جهانيان با آمریکا متفقند . حمله به

ایران در هر صورت بعيد است چون از لحاظ جغرافيایی و سياسی به نفع آمریکا نيست ، اما ساکت هم نمی

نشيند ، بستن تنگه هرمز ، بلوکه کردن تجارت های جاری ميان ایران و ترکيه و ... در نتيجه فشار بر نيروهای

حکومتی باال می رود و نيروهای رانت خوار هم تقصير را به گردن دیگری می اندازند .

اما این تنها پيامد این قضيه نيست . ایران در عراق نفوذ دارد ، پس در اینصورت به خشونتها در عراق دامن می زند

. آمریکایيها هم در آذربایجان و کردستان و خوزستان نفوذ دارند ، بر اثر این نفوذ تمایالت گریز از مرکز رشد می کنند

و این برای حکومت مرکزی یک تهدید جدی است . هزینه زیادی براین تهدیدها مترتب است و سابقه تاریخی
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نشان می دهد که اگر بخشی از خاک ایران جدا شود دیگر توان بازگرداندن آن را نداریم .

اما اگر ایران قطعنامه را نپذیرد ، در داخل خود جریان اقتدارگرا ، اختالفات جدی پدید می آید . زیرا اینان در همه جا

از جمله نمازجمعه مدتهاست که تبليغات فانتزی می کنند . این تبليغات در افکار عمومی جریان های تند ،

پدید می آورد و این توقعات خواه ناخواه بر تصميمات مسوولين ایرانی تاثير می گذارد و اگر انتظارات و توقعاتی را  

اثری هم نگذارد  ،اختالفات درونی شان را فزونی می بخشد .

و باالخره تاثير انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر سياست های این کشور در قبال ایران ؛ در وضعيت کنونی هر

دوی این جریانات در آمریکا ، اوال تحت تاثير البی یهودی هستند و ثانيا ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند

. اما بوش و کنسرواتيوهای جدید ، معتقدند که آمریکا مسوول است و باید در برابر این نقض حقوق بشر در ایران

بایستد و نباید منتظر جامعه جهانی در این زمينه گردد . اما دموکرات ها می گویند که ما باید بجای سلطه

سياسی ، رهبری سياسی این جریان را بکنيم و باید دیگر کشورها را درگير تصميم گيری در این موارد سازیم .

بنابراین با وضعيت کنونی ، برای ایران تفاوت چندانی نمی کند که کدام جریان در آمریکا روی کار بياید . اما اگر

ایران در زمينه سالح های هسته ای موضع خود را تعدیل کند ، آمدن کری قطعا به نفع ایران است .

اگر چه ایران مسائل دیگر هم دارد ، حتی اگر موضوع سالح های هسته ای حل شود ، سه موضوع «حقوق بشر

، صلح خاورميانه و دفاع از تروریسم» باقی می ماند .

و در همه این احوال، ما با مشکل بحران مدیریت روبرو هستيم و رفتارهای سياسی رهبران ما قابل پيش بينی

نيست . اگر رفتار سياسی مدیران ما ، ساختار یافته و قابل پيش بينی گردد ، رفتار جامعه جهانی نيز در برابر ما ،

قابل پيش بينی است و بالطبع آینده ایران ، از این ابهام و سردرگمی خارج خواهد شد .

پس از سخنان آقای دکتر یزدی ، وی به همراه آقایان احد رضایی و دکتر علی اصغر غروی به پرسش های حاضران

پاسخ گفتند .
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سپس یاد زندانيان دربند گرامی داشته شد و از استواری و پایداری خانواده ایشان که مهمان

 نهضت آزادی ایران بودند ، قدردانی به عمل آمد . از خداوند بزرگ برای آزادی ایشان ، استعانت

 می طلبيم .
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تصميم دكتر يزدی منطقی بود
 
 

ديدگاه سيد محمدرضا خاتمی در رابطه با موضع گيری دكتر ابراهيم يزدی در مقابل دادگاه
 

«سيد محمدرضا خاتمى» در مصاحبه هفتگى خود با سايت «رويداد» وابسته به

جبهه مشاركت مواضع اين حزب درباره مهمترين مسائل روز كشور را اعالم

درباره عدم حضور دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران در مى كرد 

دادگاه گفت:

تصميم دكتر يزدى منطقى بود

دبيركل جبهه مشاركت در اين مصاحبه از اقدام همتاى خود در نهضت آزادى

مبنى بر حضور نيافتن در جلسه دادگاه حمايت كرد. وى گفت: «در ضمن

تصميمى كه آقاى دكتر ابراهيم يزدى گرفته اند كه تنها در دادگاه صالح براى

رسيدگى به جرايم سياسى شركت مى كنند، اصوالً تصميمى منطقى و

قانونى است.»
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دو روى سكه مشاركت

رضا خجسته رحيمى

 

اگرچه اكنون چند ماهى تا آغاز تبليغات انتخاباتى كانديداها براى رقابت بر سر كرسى يك نفره رياست جمهورى

باقى است، اما شرايط سياسى و اجتماعى ايران گروه ها و احزاب سياسى را به تعجيلى سياسى براى حضور

در عرصه رقابت انتخاباتى فراخوانده است. روز گذشته اما اين ابراهيم يزدى دبيركل نهضت آزادى بود كه آمادگى

خود را براى حضور در عرصه انتخابات آينده اعالم كرد و به جمع حاضران در اين عرصه پيوست. اكنون ابراهيم يزدى

سياستمدارى كه براى ۱۰ سال بر صندلى دبيركلى نهضت آزادى نشسته، به همراه هوادارانش مى خواهد بداند

كه آيا ساختار حقوقى و حقيقى قدرت در ايران با تائيد صالحيت وى بازگشت يك حزب اپوزيسيون به جايگاه

پوزيسيون را ممكن خواهد ساخت يا نه (؟) با اين حال اگرچه احزاب اصالح طلب هر كدام متمايل به تائيد صالحيت

كانديداى خود هستند و عالوه بر نهضت آزادى كه مى خواهد دبيركل خود را در لباس رقابت انتخاباتى ببيند، جبهه

مشاركت هم در انديشه تائيد صالحيت كانديداى خود است، سكه انتخابات يك رويه ديگر نيز دارد. اصالح طلبان

چه در جايگاه پوزيسيون و چه در مقام اپوزيسيون از حاكمان مى خواهند كه شرايط را براى برگزارى يك انتخابات

آزاد فراهم آورند و پيش شرط خود براى حضور در عرصه انتخابات را نيز تائيد صالحيت كانديداهايشان اعالم

مى كنند اما اين داستان همچنان كه گفته شد تنها يك روى سكه انتخابات است. بدين ترتيب اگر از يك سو

احزاب به دنبال كسب رضايتى نسبت به عملكرد حاكميت هستند از سوى ديگر اين مردم هستند كه بايد رضايت

خود را نسبت به عملكرد و هويت احزاب حاضر در عرصه انتخابات اعالم كنند تا سرانجام يك كانديدا بتواند بر

تك صندلى رياست جمهورى بنشيند. كانديداهاى اصالح طلب انتخاباتى آزاد را مى خواهند و ايرانيان تحول خواه

426



دو روى سكه مشاركت

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/KHOJAS~1.HTM[6/25/2011 6:01:04 PM]

نيز كانديدايى آزاديخواه را. كانديداها از شوراى نگهبان مى خواهند كه تكليف خود را با تائيد صالحيت روشن كند و

ايرانيان نيز از كانديداها مى خواهند كه صالحيت خود را به آنها اثبات نمايند. بدين ترتيب غيرمنطقى است اگر يك

كانديداى اصالح طلب كه مى خواهد در صورت تائيد صالحيت از سوى حاكميت، صالحيتش از سوى راى دهندگان

تحول خواه نيز تائيد شود، تنها به گفت وگو با باالنشينان قدرت بپردازد و از پايين نشينان غافل بماند. ابراهيم يزدى

اكنون كانديداى اپوزيسيونى قانونى در داخل كشور است و مصطفى معين كانديداى يك پوزيسيون تحول خواه در

قدرت؛ همچنان كه واليتى، الريجانى و يا احمدى نژاد نيز با همراهى اصولگرايان به ميدان خواهند آمد. نه توقع

مى رود كه معين در چارچوب هاى مدنظر واليتى با مخاطبانش سخن بگويد و نه توقع مى رود كه ابراهيم يزدى

مبتنى بر ساختار ذهنى معين و احزاب حامى اش سخن بگويد كه آنها هر يك بايد نمايندگى بخشى از بدنه

اجتماعى در ايران را عهده دار شوند. يكى كانديداى پوزيسيون اصولگرا است و ديگرى كانديداى پوزيسيون

اصالح طلب و سومى نيز نامزد اپوزيسيون تحول خواه است. به اين ترتيب كانديداى رياست جمهورى در شرايطى

كه فضاى ايران به سمت حزبى شدن حركت مى كند و حتى اصولگرايان نيز كميته اى منتخب براى انتخاب

كانديداى نهايى خود را تشكيل داده اند بايد كه مخاطبان سياسى خود را بشناسد و همگام و همراه با آنها سخن

بگويد. اگر على الريجانى در دسته هاى سينه زنى حاضر مى شود و تاكيد دارد كه مى خواهد به ميزان ۴۰ درصد

قدرت خريد مردم را باال ببرد، در حقيقت از ميان آراى انتخاباتى موجود مخاطبان خود را در انتخابات آينده مشخص

كرده است. اصالح طلبان نيز بايد به صورتى مشخص برنامه ها و تضمين هاى خود را به مخاطبانشان اعالم كنند،

البته اگر مى خواهند مخاطبانى متعهد به خود داشته باشند. اين روزها چه اپوزيسيون تحول خواه و چه پوزيسيون

اصالح طلب تاكيد مى كنند كه مردم به صحنه بيايند و دوگانگى ساختار حقيقى قدرت در ايران را تداوم بخشند اما

پاسخى به اين پرسش نمى دهند كه برنامه  شان براى عملياتى شدن همين خواسته چيست و چگونه عمل

خواهند كرد تا تداركاتچى نباشند. اصالح طلبان چه در پوزيسيون و چه اپوزيسيون مى گويند بايد انتخابات، آزاد
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باشد تا مشاركت حداكثرى مردم تحقق يابد اما آيا اين كافى است؟ نيم نگاهى كه به عقب بيندازيم انتخابات

شوراى شهرى را مى بينيم كه اگرچه كامالً آزاد بود اما مشاركتى حداكثرى را به دنبال نداشت. بدين ترتيب

انتخابات آزاد اگرچه براى مشاركت حداكثرى الزم است، اما كافى نيست. اصالح طلبان اكنون بايد بينديشند به

اقداماتى كه در صورت تحقق شرايط براى انتخابات آزاد، وقوع مشاركتى حداكثرى را نيز ممكن سازد، اگرچه چنين

انديشه اى آنها را با پيچ وخم هايى نيز در يخبندان سياست روبه رو خواهد كرد
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بازرگان معتقدبود ازدين نبايدتوقع كاركرداجتماعی داشت
امير خرم ، عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران

خرم آباد :خبر گزاری دانشجويان ايران (ايسنا)

 به مناسبت بزرگداشت مهدی بازرگان،عصريكشنبه مراسمی باحضورمهندس سيد اميرخرم ، عضو شورای

مركزی نهضت آزادی ايران باعنوان «روشنفكری دينی ومهندس بازرگان »درمحل سالن آمفی تئاتردانشگاه

لرستان برگزار شددراين مراسم كه ازطرف انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه لرستان «دفتر تحكيم

وحدت »برگزار شده بودمهندس سيداميرخرم عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران درجمع دانشجويان

طی سخنانی  به زندگي،روش وافكارمهدی بازرگان ونقش روشنفكری دينی وی درجامعه پرداخت وگفت

:بازرگان جزءمعدودكسانی بودكه ذووجهی بودو در عرصه های مختلف سياست ،علم وانديشه دينی به

عنوان شخصيتی تاثيرگذاردرسالهای خاكستری زمان انقالب و بعدازآن موردتوجه قرارگرفته است .

وی بااشاره به اين مطلب كه بازرگان را نمادجريان روشنفكری دينی معاصردر ايران می دانم اظهار  داشت

:يكی ازداليلی كه بازرگان را نمادجريان روشنفكری دينی درايران می دانم طول عمربا بركت وی است كه

توانسته بيشترازساير انديشمندان تحوالت رادرك كندو او تنها كسی است كه درتمام سالها توانسته دربطن

قضايا باشدوهمزمان وهمراه با تغييرات دينی باشد .

مهندس سيدامير خرم درادامه انديشه بازرگان را درحوزه دين دو مرحله خواندوافزود :مرحله اول تحول

درانديشه دينی بازرگان ازسالهای 33 تا سالهای اوايل انقالب می باشد كه درتمام اين سالها تالش كرد به

اثبات برساند كه دينی كه به آن اعتقاد داريم با مفاهيم مدرنيته كامالًقابل انطباق است .

429



بازرگان معتقدبود ازدين نبايدتوقع كاركرداجتماعی داشت

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/khorram.htm[6/25/2011 6:01:05 PM]

وی عنوان كرد :مرحله دوم تحول فكری بازرگان دوسال قبل ازفوت وی بودكه شاهد تحول شگرفی در

انديشه وی بوديم كه معتقد بود ازدل دين بايد تنهاخداوآخرت را بيرون كشيد چراكه دركل آيات قرآن بيش از

يك سوم آيات صرفاًبه تشريح آخرت و قيامت و بحث توحيد مربوط است .

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران افزود:عده ای معتقدندديدگاه وانديشه مهندس بازرگان در مرحله

اول ودوم تحول فكری اوبا هم متفاوت است و درجهت عكس يكديگرندكه بايدگفت اين گونه نيست چرا كه

وی به عنوان يك روشنفكردينی دروهله اول هدفش حفظ و چراست ازدين بوده است چرا  در مرحله دوم

تحول فكری وی ،پشتوانه دينی به بهانه ای برای توجيه كارهای ناشايست عده ای تبديل شده بود

وی در ادامه يادآور شد :بازرگان معتقد بوداز دين نبايد توقع كاركرد اجتماعی داشت چراكه عده ای برای

توجيه كارخودشان ازكيسه دين خرج می كنند و بايدگفت :دين را بی محابا وارداجتماع كردن ظلم به دين

است چرا كه برای رفتارهای اجتماعی بايد ازعقل جمعی استفاده كرد.

مهندس سيداميرخرم درپايان با اعالم اين مطلب كه دين به صورت غيرمستقيم درجامعه بايدوجودداشته

باشد تصريح كرد :دين نيامده كه اجتماع را بسازد بلكه برای رشدو تعالی افرادجامعه آمده است، دين مبنی

برمعنويت ،پارسايی واخالق است و نه صدورقوانين اجتماعی چراكه هرگاه افرادجامعه ديندارو پارسا

باشندودين غيرمستقيم در جامعه حضور داشته باشد به تبع جامعه ای كه ساخته می شود

نيزديندارخواهد بود .
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هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

شادروان دكتر محمد مولوی، پزشك خدمتگزار و مومن نيكوكار رخ در نقاب خاك كشيد و ديده بر جهان فرو بست

وی از شاگردان استاد محمد تقی شريعتی در كانون نشر حقايق اسالمی مشهد بود و در سال های ۳۹ ـ ۱۳۳۲به

عنوان عضو شورای مركزی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران فعاليت داشت و پس از آن عضو انجمن

اسالمی پزشكان شد.

با وجودی كه از استادان شاخص ارتوپدی در آمريكا بود به ايران برگشت و در دانشگاه تهران به تدريس پرداخت.

پس از پيروزی انقالب و در دوران جنگ تحميلی ضمن آنكه فعاالنه در جبهه ها به خدمات پزشكی و ارتوپدی فعاليت

داشت با قلم و زبان صريح خويش عملكرد نادرست برخی از بخشهای حاكميت را به نقد می كشيد و امضايش در

ذيل بسياری از بيانيه های فعاالن فرهنگی ـ اجتماعی و سياسی ديده می شد.

اين پزشك شريف و نمونه كه سالها بود بيمارانش را رايگان معاينه می كرد و حتی در بسياری از موارد از گرفتن حق

خويش در عملهای جراحی نيز چشم می پوشيد، اينك وصيت كرده است مراسم ختمی برای وی برگزار نشود.

ما درگذشت اين انسان شريف و خدمتگزار را به خانواده، دوستان و همكاران محترم او تسليت می گوئيم و برای او

رحمت و غفران الهی مسئلت داريم.

محمود امير احمدی ـ ابوالفضل بازرگان ـ محمد حسين بنی اسدی ـ عبدالعلی بازرگان ـ محمد بسته نگار ـ صفا

بيطرف ـ نويد بازرگان ـ پوران بنی هاشمی ـ حبيب اله پيمان ـ محمود پيش بين ـ محمد توسلی ـ غالمعباس

توسلی ـ علی اصغر تهرانچی ـ مهدی حكيمی ـ حسين حريری ـ ابوالفضل حكيمی ـ مجيد حكيمی ـ عبدالكريم

ـ احد رضايی ـ عزت اله سحابی ـ فريدون سحابی ـ حسين حكيمی ـ رضا حاجی ـ امير خرم ـ محمدجواد رجائيان 
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شاه حسينی ـ قاسم صالح خو ـ هاشم صباغيان ـ احمد صدرحاج سيدجوادی ـ رضا صدر ـ سرور طليعه ـ محمد

طليعه ـ حسن عرب زاده ـ اعظم عليزاده ـ محمد جعفر عمادی ـ علی اصغر غروی ـ غفار فرزدی ـ اعظم طالقانی ـ

مصطفی كتيرايی ـ مرتضی كتيرائی ـ خسرو قشقايی ـ نظام الدين قهاری ـ يوسف طاهری قزوينی ـ اكبر طاهری ـ

علی اكبر معين فر ـ اصغر معين فر ـ محسن محققی ـ مصطفی مصطفوی ـ ولی اله ميرخانی ـ محمود مؤمنی ـ

مهدی ممكن ـ خسرو منصوريان ـ رضا مسموعی ـ محمود نعيم پور ـ اكبر والی ـ هادی هادی زاده يزدی ـ كاظم

يزدی ـ اسماعيل يزدی ـ ابراهيم يزدی
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آيت هللا منتظری: رفراندوم حق مردم است

بی بی سی
آيت هللا منتظری از مراجع شيعه در ايران، و از مخالفان سرشناس آيت هللا خامنه ای رهبر جمهوری بی بی سی - 

اسالمی، از برگزاری يک رفراندوم ملی در ايران حمايت کرده است.

آيت هللا منتظری پس از چند هفته سکوت در باره طرح جنجالی رفراندوم، در پاسخ به استفتايی از نظر وی، گفته است:

"انتخاب حاکم و تعيين اختيارات او و نظارت بر رفتار وی حق مردم است و يکی از راههای انتخاب، رفراندوم ملی و آزاد

است".

طرح رفراندوم با ابتکار شماری از رهبران دانشجويی و فعاالن و ناراضيان سياسی ايران مدتی است که در صحنه خبری و

سياسی ايران و در ميان ايرانيان خارج از کشور مطرح بوده است.

گفته می شود رهبران جنبش دانشجويی از روزهای اول مطرح شدن مساله رفراندوم با آيت هللا منتظری تماس گرفته

بودند تا نظر موافق او را در باره رفراندوم جلب کنند اما آيت هللا تا کنون در اين باره سکوت اختيار کرده بود.

همچنين، گفته می شود فشار شديدی از طرف گروههای مخالف رفراندوم و نيز از سوی اصالح طلبان بر آيت هللا

منتظری وجود داشته است تا در اين زمينه موضعگيری نکند.

استفتاکنندگان از آيت هللا منتظری خواسته بودند تا در باره طرح رفراندوم که "در رسانه ها و جرايد و سايتهای داخل و

خارج ايران" مطرح شده نظر خود را اعالم کند.

سايت خاص رفراندوم که از مردم ايران می خواهد تا از طريق اينترنت موافقت خود را با رفراندوم برای تغيير قانون

اساسی اعالم کنند ٦۰ ميليون دات کام نام دارد که اشاره ای است به تعداد جمعيت ايران.

از زمان طرح مساله رفراندوم بحث های داغی در باره موافقت يا مخالفت با آن مطرح شده است. در اين ميان اظهارات

سعيد حجاريان از چهره های سرشناس اصالح طلبان که طرح رفراندوم را مضحک ناميد و با حرفهای "هخا"، چهره
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گمنامی که می خواست به ايران برود و مردم را به تغيير رژيم دعوت کند، مقايسه کرد از همه جنجالی تر بود.

بيشتر امضا کنندگان فراخوان رفراندوم به صورت فردی يا جمعی به اظهارات آقای حجاريان پاسخ دادند و بتازگی ناصر

زرافشان وکيل قتل های زنجيره ای که زندانی است نيز پاسخی به اظهارات وی نوشت.

بيشتر رهبران اصالح طلب ايران با طرح رفراندوم مخالفت کرده اند. رئيس جمهور خاتمی نيز در روز ۱٦ آذر در ديدار با

دانشجويان ايران مخالفت خود را با اين طرح که از لزوم تغيير قانون اساسی صحبت می کند اعالم کرد.

با اينهمه، حزب مشارکت از احزاب اصلی اصالح طلبان اخيرا از حق اظهار نظر مردم در باره رفراندوم دفاع کرده است.

ناظران مسائل ايران می گويند گرچه آيت هللا منتظری در باره مساله تغيير قانون اساسی، که در فراخوان رفراندوم آمده،

حرفی نزده است اما با توجه به وزن سياسی او در صحنه داخلی ايران حمايت او از اصل برگزاری رفراندوم می تواند

پيامدهای قابل توجهی داشته باشد.
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  1383 بهمن 12دوشنبه 

  آزادى ايران در دهمين سالگرد بزرگداشت مهدى بازرگان الّله منتظرى در ديدار دبيرآل و اعضاى نهضت  سخنان آيت

  بسم الّله الرحمن الرحيم

ن مرحوم مندا آزادى ايران و گروهى از دوستان و عالقه الّله العظمى منتظرى در ديدار دبيرآل و اعضاى نهضت  بيانات حضرت آيت

  2/11/1383مهندس مهدى بازرگان در دهمين سالگرد بزرگداشت آن مرحوم در تاريخ 

در اين ديدار ابتدا گزارش مختصرى از همايش دهمين سالگرد بزرگداشت آه طى دو روز توسط بنياد فرهنگى مهندس بازرگان 

  .در حسينيه ارشاد تهران برگزار شد، ارائه گرديد

مندان آن مرحوم آه به پاسداشت ياد و خاطره  ظرى ضمن تبريك عيد قربان و تقدير و تشكر از عالقهالّله منت سپس حضرت آيت

الملوك والدنيا اال من  و انما الناس مع : "فرمايد البالغه آه مى  نهج210در خطبه ) ع(اى از امام على وى پرداختند با ذآر جمله

اآثر مردم با پادشاهان و قدرتمندان : فرمايند  است، مولى اميرالمؤمنين مىاين جمله بسيار پرمحتوا و جالب: گفتند" اهللا عصم 

خورد و  نوع انسانها به دنبال آن هستند آه باد به پرچم چه آسى مى. و اهل دنيا هستند مگر آن آسى آه خدا حفظش آند

الناس : "فرمودند) ع(مام حسيندر همين زمينه ا. چه آسى قدرت را در دست دارد چه حق و چه باطل تا به دنبال آن روند

فاذا مّحصوا بالبالء . "مردم بندگان دنيايند و دين نزد آنها تنها لقلقه زبانى بيش نيست" عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم

اد سعى وقتى بال و امتحان و فشارها زياد شد افر. شوند داران آم مى هنگامى آه گرفتار بال و امتحان شدند دين" قّل الديانون

از اين افراد دو . آند آم نفاق و دورويى رشد و گسترش پيدا مى آنند برخالف عقيده خود حرف زده و عمل نمايند و آم مى

 آيه 13در اوايل سوره بقره چهار آيه پيرامون اهل تقوى است، دو آيه درباره آفار و سپس . چهره و منافق بايد به خدا پناه برد

افرادى آه . آيد از ناحيه افراد دورو و منافق است  بال و گرفتارى آه بر سر اسالم، تاريخ و ملت مىبيشترين. درباره منافقان

  .ظاهر و باطن آنها يكى نيست

مندان و ملوك سازش نداشت، بر آنچه  جانب با شناختى آه از مرحوم مهندس بازرگان داشتم انسانى بود آه با قدرت اين

اش اين  علت عمده. آرد د، به فهم و درآش آه ناشى از مطالعه و فهم عميق بود عمل مىاعتقاد داشت بردبار و مستقيم بو

 روى قرآن آه به نظر من خميرمايه استوارى و ويژه مطالعات عميق ايشان بر به. بود آه با قرآن، حديث و معنويات انس داشت

الذين قالوا : "فرمايد و مى" فاستقم آما امرت و من تاب معك: "فرمايد مى) ص(در قرآن خطاب به پيامبر. استقامت او از قرآن بود

  .متأسفانه ما آمتر اهل استقامت هستيم ولى قرآن روى آن خيلى تأآيد دارد" ربنا اهللا ثم استقاموا

ويژه برروى قرآن و حديث باشيد، اگر بر فرض از من آخوند ناراحت  نيد چون مرحوم بازرگان اهل مطالعه، تحقيق و بهسعى آ

البالغه قهر نكنيد، از تشريفات و تبليغات و فروعات زايد آاسته و به مهمات و واقعيات بپردازيد و از حق و  هستيد از قرآن و نهج

در راه هدايت از " ايهاالناس ال تستوحشوا فى طريق الهدى لقلة اهله: "خوانيم الغه مىالب در نهج. مدارى حمايت آنيد حق

زيرا ) 201خطبه " (فان الناس قداجتمعوا على مائدة شبعها قصير و جوعها طويل. "خلوت بودن و آمى اهل آن وحشت نكنيد

  .نى استاند آه سيرى آن آوتاه و گرسنگى آن طوال اى جمع شده مردم نوعًا بر سر سفره

ويژه قبل از انقالب در آشورهاى  هاى اسالمى است به الحمدلّله آقاى دآتر يزدى هم انسانى با سابقه در انقالب و فعاليت

دسترسى ) ره(الّله خمينى  به مرحوم آيت-  خدا رحمتش آند - من يادم هست مرحوم آقاى حاج حسين فرشچى . خارجى

هاى مذهبى و دينى  بعيد بودم، سوال آرد آقاى يزدى در ايالتهاى آمريكا فعاليتنداشت، آمده بود طبس آه من در آن شهر ت

اين خاطره را هم بارها . دهيد من قسمتى از وجوهات را در اين راه صرف نمايم؟ من هم اجازه دادم اى دارد اجازه مى گسترده

: يم آه آقاى يزدى آنجا بودند ايشان فرمودندخواستم بگو رسيدم مطلبى مى) ره(الّله خمينى ام در پاريس من خدمت آيت گفته

  .پندارند هاى ديگر را غيرخودى مى ولى حاال ايشان و خيلى. بفرماييد ايشان از خودمان هستند

زيرا يادداشتهاى شما در آينده مورد استفاده خود و ديگران . آنم از مطالعه، تحقيق و يادداشت غافل نباشيد باز هم تأآيد مى

بنويس و علم خويش را در برادرانت منتشر آن، و : "به مفّضل گفت) ع( روزى امام صادق- بر حسب روايتى -  .گيرد قرار مى
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آيد آه زمان هرج و تحير است و آنان به آتابهاى  هايت را براى فرزندانت باقى گذار، زيرا روزى بر مردم مى هنگام مرگ نوشته

  ".گيرند خويش انس مى

  .اميدوارم خداوند مرحوم مهندس بازرگان را با اولياى الهى محشور فرمايد. آنم من مجددًا از شما تشكر مى

  والسالم عليكم و رحمة الّله و برآاته

  الّله العظمى منتظرى آيت دفتر حضرت

12/11/1383  
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تاكنون تصميمی در مورد كانديدای انتخابات رياست جمهوری نگرفته ايم
محمد توسلی

تهران- خبرگزاری كار ايران

 

رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران، گفت: اگر نهضت آزادی بخواهد برای انتخابات رياست جمهوری به طور

مستقل نامزدی را معرفی نمايد، قطعاً اين نامزد دكتر ابراهيم يزدی خواهد بود، اما تاكنون چنين موضوعی در

شورای مركزی نهضت آزادی بررسی و تصويب نشده است.

گفت وگو با خبرنگار "ايلنا" در توضيح خبری مبنی بر تصميم نهضت آزادی ايران در مورد محمد توسلی در 

كانديداتوری ابراهيم يزدی در انتخابات رياست جمهوري، اظهار داشت: تاكنون چنين تصميمی گرفته نشده است،

بديهی است اگر شورای مركزی نهضت آزادی چنين تصميمی اتخاذ كند، طی بيانيه ای به صورت رسمی اعالم

خواهد شد.
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يكپارچه سازی سه قوه در راستای منافع ملی نيست

مهندس محمد توسلی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی

پانا - تهران:۲۷/۰۷/۱۳۸۳ 

محمد توسلی اولين شهردار تهران بعد از انقالب، در رابطه با کانديدای احتمالی نهضت آزادی ايران گفت: بررسی

کانديداها و مسائل مربوط به انتخابات رياست جمهوری در دستور کارماست و نظرات جمعی، طی بيانيه های بعدی

منتشر خواهد شد .

محمد توسلی در گفتگو با خبرگزاری کانون دانش آموزی (پانا)، سه پيش نياز را برای برگزاری انتخابات دموکراتيک قانونی

عنوان کرد و گفت :انتخابات ابتدا بايد به صورت آزاد و سالم برگزار شود و پيش نيازهای آن آزادی بيان، مطبوعات و احزاب

مطابق اصول قانون اساسی است كه بايد فراهم شود و پس از آن، هر کدام از کانديداها برنامه خود را ارائه دهند، به

گونه ای که مردم به جای رای به افراد به برنامه های آن ها رأی دهند، البته در پايان بايد مشخص شود چه ضمانتی

برای انجام برنامه های رئيس جمهور وجود دارد.

عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، مجلس هفتم را واقعيتی در عرصه سياست ارزيابی کرد و افزود: بايد در برنامه ريزی

های آينده کانديدای رياست جمهوری، نقش مجلس هفتم مورد توجه قرار گيرد و شيوه های صحيح تعامل بر اساس

اصول و منافع ملی لحاظ شود.

وی با استناد به تحقيق و گزارش يكی از نهادهای رسمی گفت: سياست يکپارچه سازی سه قوه در راستای منافع

ملی نيست و برای استفاده وسيع از همه پتانسيل ها و افزايش مشارکت عمومی بايد از تمرکز قدرت پرهيز شود.

محمد توسلی همچنين بر وفاق ميان گروه های سياسی تاکيد کرد و آن را به نفع کشور دانست و افزود: انتشار دو

نشريه "وفاق ملي" در سال ۸۱ و ۸۳ بعد از تصويب منشور وفاق احزاب به اين مهم پرداخته است و به نظر ما برای
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خروج از بحران های جاری راه حلی به جز مشارکت همه گروه های سياسی در کشور وجود ندارد و تنش های ناشی از

يكپارچه سازی سه قوه، نتيجه ای را عايد کشور نخواهد کرد.

وی همه گروه های سياسی را به عاقبت اند يشی دعوت کرد و گفت: اگر روند انتخابات مجلس هفتم و حمايت يكجانبه

و بيش از حد شورای نگهبان از نمايندگان فعلی در دور بعد رياست جمهوری تکرار شود، مشارکت مردم در انتخابات بيش

از پيش کاهش می يابد و پيامدهای آن با توجه به شرايط داخلی و منطقه ای در راستای مصالح و منافع ملی نيست و

زمينه مناسبی برای مداخله بيگانگان فراهم خواهد ساخت .
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بازرگان نلسون ماندالى ايران
روزنامه شرق ويژه نامه انقالب، ۱۳۸۳/۱۱/۱٦

احسان نراقى
 

نلسون ماندال و مهدى بازرگان از دو قاره و از دو نژاد متفاوت برآمده از دو مذهب و دو فرهنگ مختلف و باالخره هر دو

در زندگى سياسى با سرانجامى ديگر روبه رو بودند. يعنى ماندال توانست به ميل و اراده خود پس از به نتيجه رساندن

هدف هاى عزيز و گرانبهاى زندگى اش در اوج محبوبيت و در عين حال موفق و پيروز از قدرت كناره گيرى كند در حالى كه

بازرگان منكوب مخالفان ولى اخالقاً سربلند و مصمم در ادامه راهش از صحنه خارج شد. با وجود اين تفاوت ها و

مشابهت هاى فراوانى را مى توان ميان اين دو مرد استثنايى باز شناخت:

اول اينكه بازرگان شوق فراوانى به آموختن داشت به طورى كه به فرهنگ اصول اسالم و زندگى انبيا آشنايى كامل

پيدا كرد و هم با جديت در بزرگ ترين مدارس اروپا به مبانى علم و صنعت در دنياى امروز ورود كامل پيدا كرد و هم با

اصول فكرى و ريشه هاى مردم ساالرى به خوبى تسلط يافت. ماندال هم بعد از طى مدارج عاليه علم حقوق و تسلط به

تفكر سياسى حاكم در مغرب زمين توانست اولين دفتر وكالتى يك فرد سياهپوست را در كشورش برپا كند.

دوم اينكه ماحصل آنچه اين دو نفر آموخته بودند به آزادى و حرمت و كرامت انسانى ختم مى شد. بازرگان اين حرمت

و كرامت را در قرآن و تعليمات انبيا مى يافت و آن را با نتايج دموكراسى غربى پيوند مى داد و به زندگى مردم ايران زمين

كه به آن عشق مى ورزيد، مربوط مى كرد و ماندال هم براى مبارزه با تبعيض  نژادى و اصول بى رحمانه آپارتايد كه مردم

بى رحم اروپايى در كشورش بنا كرده بودند متفكران و بنيانگذاران دموكراسى غرب را وسيله مبارزاتش قرار مى داد.

ماندال و بازرگان هر دو شدائد و سختى هاى فراوان در راه ايمان و اعتقادشان تحمل كرده بودند و در عين حال هر دو

مظهر اخالق متعالى در زندگى سياسى بودند. يعنى احياى امرى كه در قرن بيستم تقريباً ارزش و اهميت خود را از

دست داده بود. هر دو آنها روشنگرى و آموزش براى آزادى را مالزم مبارزه خستگى ناپذير با ظلم و استبداد
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مى دانستند. چنانچه بازرگان در اوج قدرت رژيم شاهنشاهى در دادگاه نظامى در سال ۱۳۴۲ به تفصيل درباره استبداد

۲۵۰۰ ساله صحبت كرد و گفت: «استبداد موجب بى ثباتى اجتماعى و عدم استمرار تاريخى است كه عموماً به

حكومت فردى وابسته است و هرگز نمى تواند چه در كل و چه در جزء به ثبات، استمرار و تداوم دست يابد. نارضايتى

عمومى و فرسودگى و جزر و مد هاى داخلى و فشار هاى خارجى مرتب آن را تهديد و سرانجام متالشى مى كند. رژيم

استبداد به خاطر فقدان پايگاه اجتماعى محكوم به ويرانى است.»

نلسون ماندال هم كه به كرات به محاكمه كشيده شده بود به نوشته هرمز همايون پور در كتاب پرارزش «زندگى و

مبارزات نلسون ماندال» كه مى گويد: «فردى اصولى و دالور كه دفاعياتش در دادگاه هاى رژيم آپارتايد نشانه شجاعت و

اعتقاد او به ارزش هاى واالى انسانى است.»

ماندال پس از تحمل ۲۷ سال زندان و شكنجه به محض آزادى از زندان بر خالف رفقاى هم حزبش با سفيد پوستان

شكنجه گر مذاكره را آغاز كرد و به قول ژاك دريدا كه در شرح حال او مى گويد: «او با اين رويه جامعه آفريقاى جنوبى را از

يك جنگ داخلى حتمى و اغتشاشى پايان ناپذير نجات داد.» و هنگامى كه به رياست جمهورى انتخاب شد به يك

ميليون و نيم كارمند سفيد پوست دولت و از آن جمله ماموران امنيتى اطمينان داد كه بر سر كار خود خواهند ماند و به

هيچ صورت موجى از پاكسازى كه قهراً صورت انتقام جويى به خود مى گرفت راه نيفتاد. به عنوان مثال فرمانده ارتش در

رژيم آپارتايد را در سمت خود ابقا كرد.

بازرگان هم قبل از ماندال با همان بزرگوارى و متانت و خرد با انتصاب روساى امنيتى از افسران رژيم گذشته كه به

اخالص و ميهن دوستى و صفات اخالقى آنها ايمان داشت به آنها نشان داد كه در درجه اول صداقت و صحت عمل

اشخاص براى او از ديگر خصوصيات شخصى باالتر است، زيرا او هم نظير ماندال انقالب واقعى را در استقرار ارزش هاى

معنوى و روش هاى معقول مى دانست نه فقط در تغيير افراد. ولى متاسفانه بازرگان به علت مخالفت افراد با نفوذ به

خصوص تند روى هاى گروه هاى چپ كه به او با مضمونى ناپسند لقب ليبرال را دادند و مانع از اين شدند كه بازرگان با

اعتدال و دورى از هر گونه تعصب بتواند جريان پر مخاطره انقالب ايران را با عقل و متانت هدايت كند.
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بازرگان كه با قدرت ايمانى بى نظير به عقايد و نظراتش پايبند بود و در عين حال در انسان ها حتى خطاكاران

هميشه بارقه هايى از انسانيت و شرافت را جست وجو مى كرد از روز اول انقالب در پى عفو عمومى بود و به آنهايى

كه «اعدام بايد گردد» شعار روزانه شان بود مى گفت: «انقالب اسالمى يك قصابى نيست.» حال كه به نوشته خودش

در كتاب «انقالب در دو حركت» كه بيالن سال هاى اول انقالب است بنگريم مى بينيم كه چگونه آنان در سياست هاى

داخلى و خارجى جاى تعادل كه او آرزومند آن بود را گرفت. حاال جا دارد كه نسل جوان كشور ما با تفكر و تامل در

انديشه هاى بازرگان بررسى كنند كه به گفته خردمندانه اش: «آزادى نه دادنى است و نه گرفتنى بلكه در درجه اول

آموختنى است»، عميقاً بينديشند.
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نگاهى به رويدادهاى ۱۵ بهمن ۱۳۵۷

دشوارترين وظيفه پس از مشروطيت

روزنامه شرق ويژه نامه انقالب، مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱٦

نسيم خليلى

تب انقالب و شور و حرارت انقالبيون كه فروكش كند، چشم اندازى از يك سرزمين محتضر اما منتظر باقى مى ماند،

ويرانه اى كه ديگر قرار نيست با كوكتل مولوتف و شبنامه و باروت و فشنگ اداره اش كنى، اكنون زمان

تصميم گيرى هاست، زمان مشت هاى گره كرده و صداى دكمه هاى ماشين تايپ و سنگ پراندن و گونى پر كردن و

سنگر ساختن و شعار دادن گذشته و وقت عمل رسيده است. به قول كرين برينتون۱ ماه عسل انقالب تمام شده است.

تشكيل دولت موقت در پانزدهم و به تعبير ديگر شانزدهم بهمن ماه، در ايران انقالب زده، نشانى روشن از تالش براى

سروسامان دادن به ويرانه هاى بازمانده و مهر پايان زدن بر دوره پر تب و تاب و غرورآفرين انقالب بود. اين رسالت سنگين

را امام خمينى بر دوش روشنفكر كهنه كار مهندس مهدى بازرگان نهاد. بازرگان با كوله بارى از تجربه تاريخى و توان

نهفته بايد سكان كشتى توفان زده اى را در دست مى گرفت و به ساحل مى رساند و سكان را به ديگرى مى سپرد.

بازرگان از جمله دوستان و همرزمان دكتر محمد مصدق رهبر نهضت ملى ايران بود و رئيس كميته خلع يد از شركت

سابق نفت و شايد همين انتساب، اين دوستى ديرينه را تقويت مى كرد. او يكى از تئوريسين هاى ميانه روى انقالب

اسالمى ايران بود كه مى كوشيد ضمن تحسين اومانيسم و دموكراسى غربى۲ به ريشه هاى مردم گرايانه و

443



دشوارترين وظيفه پس از مشروطيت

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/NASIMK~1.HTM[6/25/2011 6:01:12 PM]

انساندوستانه اسالم حقيقى هم نقبى زده و نگاهى كالبد  شكافانه بيفكند. در واقع بازرگان روى ديگرى از سكه مبارزه

اسالم گرايانه بود، جان فوران۳ در «مقاومت شكننده»، اين اليه هاى مختلف مبارزه را با عنوان هاى جالبى باز مى كند،

اسالم مبارز امام خمينى، اسالم بنيادين شريعتى و اسالم ليبرال بازرگان!۴؛ توانمندى هاى مديريتى و همراهى ديرينه

بازرگان با انقالب و از آن جمله عضويت در شوراى انقالب، دوشادوش كسانى همچون مرحوم مطهرى و مرحوم طالقانى

و غيره، رهبران انقالب را در انتخاب وى به عنوان نخست وزير دولت موقت، ترغيب و تشويق مى كرد؛ گرچه سكاندارى

اين كشتى خسته حال، كوتاه مدت بود و در واقع فقط قرار بود كه كشتى از گل و الى بيرون كشيده شود.

بازرگان مى دانست كه خواست مردم انقالبى ايران از مديران جامعه نوخاسته چيست! گرچه آبراهاميان او را يكى از

» مى داند كه قرار است «بدون رنجاندن و راندن بازارى هاى سنتى و مجريان «رسالت طرح و تدوين مذهبى سكوالر

توده هاى مذهبى، روشنفكران جديد را جذب كند»،۵ اما سخنان و مقاالت بازرگان به خوبى گوياى آگاهى هاى

دين باورانه اوست. بازرگان در جايى مى نويسد:

«مردم انتظار دارند رهبر، همچون على(ع) منتها در سطحى پايين تر از او باشد، فرهيخته و آگاه باشد؛ مردى آماده

نبرد، رزمنده، سخنرانى شجاع و فصيح، كسى كه ميان مردم به عدالت داورى مى كند، بتواند مردم را جذب كند و با

خود همراه سازد، مردى فعال و كارى كه بتواند نياز هاى خانواده اش را تامين كند؛ مديرى قابل، مردى شريف و كامالً

متعبد در برابر خدا؛ پيشوايى كه كامالً غرق در امور دينى و دنيوى، نظرى و عملى باشد؛ مردى كه به گفتارش عمل

كند، مرد عمل.»۶ و در واقع با چنين پشتوانه اى بود كه بازرگان در آن زمانه پر افت وخيز، قدم به ميدان مسئوليت هاى

سنگين نهاد.

اما اين انتخاب در ميان چنبرى از سنگ اندازى ها و دشوارى ها صورت تحقق پيدا كرد؛ بختيار كه زيركانه خود را

نخست وزير قانونى مملكت مى دانست، در برابر احتمال معرفى دولت موقت، موضعگيرى كرده و مى گويد:

«ما يك مملكت داريم، يك حكومت خواهد داشت، يك ارتش خواهد داشت و هيچ گاه در ايران دو دولت وجود نخواهد

داشت به هر قيمت...» بختيار تصور مى كرد با وام گيرى از مشروعيت مجلس، مى تواند به دولت خود جنبه قانونى و
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مردمى داده و از اتهام سلطنتى بودن و شاهى بودن مبرايش سازد، اما امام خمينى در نطق بهشت زهراى خود با

اشاره به همين مشروعيت طلبى ناشيانه مى گويد:

«دولتى كه ناشى مى شد از يك شاهى كه خودش و پدرش غيرقانونى است، خودش عالوه بر او غيرقانونى است،

وكاليى كه تعيين كرده است غيرقانونى است كسى كه خودش از ناحيه مجلس از ناحيه مجلس سنا، از ناحيه شاه

منصوب است و همه اونها غيرقانونى هستند مى شود كه قانونى باشد؟... ما اعالم مى كنيم كه االن دولتى كه به

اسم دولت قانونى خودش را معرفى مى كند حتى خودش قبول ندارد كه قانونى است، خودش تا چند سال پيش از اين

تا اون وقتى كه دستش نيامده بود اين وزارت را قبول داشت كه غيرقانونى است، حاال چه شده است كه مى گويد من

قانونى هستم. اين آقا كه خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقايش هم قبول ندارند ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم

قبولش ندارد فقط آمريكا از اين پشتيبانى كرده و فرستاده به ارتش دستور داده كه از اين پشتيبانى بكنيد، انگليس هم از

اين پشتيبانى كرده... يك نفر آدمى كه هيچ يك از طبقات ملت از هر جا بگوييد قبولش ندارند مى گويد كه در يك مملكت

كه دو تا دولت نمى شود، خوب واضح است اين، يك مملكت دو تا دولت ندارد، لكن دولت غيرقانونى بايد برود، تو

غيرقانونى هستى، دولتى كه ما مى گوييم دولتى است كه متكى به آراى ملت است، متكى به حكم خداست تو بايد

يا خدا را انكار كنى يا ملت را، بايد سر جايش بنشيند اين آدم.»۷ و با اين سخنرانى كوبنده، تكليف اداره آينده مملكت از

هاله ابهام به درآمد و آشكار شد كه قرار است يك دولت نوپا اما ورزيده و توانمند اداره سرزمين را بر عهده گيرد؛ بررسى

براى انتخاب مرد اول اين دولت بر عهده شوراى انقالب بود ، انتخاب مهندس بازرگان در واقع خط بطالن كشيدن بر ايجاد

شكاف و گسست در گام هاى آغازين انقالب و در بدنه رهبرى و سازماندهى بود. بازرگان برخاسته از نهضت آزادى و

ازجمله تحصيل كردگان فرنگ رفته، با كوله بارى از انديشه هاى نوين اندكى غرب گرايانه، و همچنين مجموعه اى از

نگره هاى اسالم خواهانه و تدينى قوى، مى توانست به خوبى شكاف ها و شيارها را پر كند و كشور را به نوعى وحدت

كه الزمه پر و پا گرفتن و قرص شدن بود، سوق دهد. مهندس بازرگان در گفت وگويى خود به اين موضوع حساس

اشاره اى تلويحى كرده و مى گويد:
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«در شوراى انقالب صحبت شد كه كى نخست وزير بشه و بعد از بحث و اينها آقايون شخص ديگرى به نظرشون

نمى آمد اسم بنده را آوردند و آقاى خمينى هم مقيد بودند كه از ناحيه اونها پيشنهاد بشه و اونها هم پيشنهاد كردند و

ايشون هم گفتند كه خيلى خوب منو راحت كرديد خيلى خوب شد براى اينكه از هر دو طرف خيال من راحت شد كه به

نظر مى آمد كه مقصودشان از دو طرف يعنى هم از ناحيه به اصطالح مليون و كالهى ها به اصطالح و هم از ناحيه علما

و روحانيون.»۸ اينجاست كه براى شناخت بهتر بازرگان بد نيست نگاهى به شرح حالش بيفكنيم:

«بازرگان كه مى بايست نقش حساسى در سال هاى ۵۸- ۱۳۵۷ ايفا كند از سال ۱۳۲۰ فعاليت سياسى داشت.

وى كه فرزند يك بازارى ثروتمند و بسيار مومن آذربايجانى بود، در سال ۱۲۸۵ شمسى (به تعبير ديگر ۱۲۸۶)۹ در تهران

به دنيا آمد، در محيطى كامالً مذهبى بزرگ شد و در سال ۱۳۰۷ براى تحصيل در رشته مهندسى راه و ساختمان به

پاريس رفت. وى در پاريس با به جا آوردن مشتاقانه مراسم عبادى، هموطنان غيرمذهبى خود را ناراحت مى كرد.... در

بازگشت به ايران انجمن اسالمى را تاسيس كرد. به گفته خود بازرگان، هدف اين انجمن دانشجويى جلوگيرى از

گسترش سريع حزب توده بود كه نزديك بود همه دانشگاه را فرا گيرد. در واقع عقايد عميق ضدكمونيستى او موجب شد

تا در سال ۱۳۲۵ در اعتراض به ائتالف حزب ايران با حزب توده، حزب ايران را ترك كند.»او سال ها دوشادوش مصدق بود و

بعد فقط در دانشگاه تدريس مى كرد. استادى دانشگاه يكى از سه چهره هميشگى اوست. آنچنان كه غالمرضا امامى

مى نويسد:

«همواره از او سه چهره به ياد مى ماند. سه چهره ناهماهنگ كه در او هماهنگ است. اول استاد ترموديناميك

] و آخر ديندارى دانا، دانشكده فنى، دوم سياستمدارى نستوه، ستيزه گرى بى سياست [به معناى سياسى كارى

«لوتر»ى يگانه و بى همتا»۱۰

و درست پس از گذشت چهار روز از بازگشت آيت هللا خمينى به تهران، بازرگان، رسماً به نخست وزيرى دولت

موقت منصوب شد. بى بى سى در روز شانزدهم بهمن ماه به اعالم اين خبر مبادرت ورزيد:

«در ايران، آيت هللا خمينى، مهندس مهدى بازرگان را به رياست دولت موقت خود كه بر تبديل رژيم آن كشور به يك
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جمهورى اسالمى نظارت خواهد نمود انتخاب كرده است. مهندس بازرگان رئيس پيشين شركت ملى نفت ايران در زمان

دكتر مصدق بود. آيت هللا گفت كه مهندس بازرگان به سمت نخست وزيرى انتخاب و اعضاى كابينه خود را هر چه زودتر

معرفى خواهد كرد و سپس دولت موقت يك انتخابات ملى براى تشكيل مجلس موسسان به منظور تصويب قانون

اساسى جديد ترتيب خواهد داد. آيت هللا خمينى در يك جلسه پرازدحام مصاحبه مطبوعاتى در تهران، حكومت موقت را

يك حكومت اسالمى و قانونى خواند و گفت هر اقدامى عليه آن به عمل آيد كفر محسوب خواهد شد»۱۱

جالب اينجا بود كه بختيار پذيرش دولت موقت را مشروط بر اين مى دانست كه فرع بر دولت خود او باشد! انقالبيون،

بى توجه به اين شرط و شروط، مراسم انتخاب نخست وزير را در تاالر سخنرانى دبستان علوى برگزار كردند. در همين

جلسه تاريخى و مهم بود كه بازرگان در پاسخ به فرمان امام خمينى گفت كه دولت موقت دشوارترين وظيفه اى  است

كه در تاريخ هفتاد و دوساله مشروطيت به دولتى واگذار مى شود. و به راستى هم اين گونه بود و مهندس بازرگان با

چنين آگاهى تاريخى مى كوشيد واقع بينانه گام بردارد و نه شتابزده و شعارگونه. به همين دليل است كه از مردم

طغيان زده انقالبى صبر، آرامش و همكارى با دولت را مى طلبد. و به گام هاى آهسته اما سنجيده دولت موقت اشاره

مى كند. مهندس بازرگان سپس در مصاحبه اى به همين موضوع مى پردازد و مى گويد:

«قبل از اين گفتم من و دولت موقت در حكم فولكس واگن هستيم كه ماشينى است كه روى زمين هاى ناهموار و

سنگالخ و اينها نمى تونه حركت كنه ما بايد در زمينه مساعد و هموار حركت كنيم و كار انقالبى شديد، انقالبى تند، از

اين چيزها از من بر نمى آيد، گفته بودم كه ما بلدوزر نيستيم كه خراب كنيم و با قدرت فوق العاده جلو برويم.»۱۲

از جمله مهم ترين اقدامات فورى دولت موقت پس از انتخاب و اعالم رسمى، تالش براى انتقال آرام و بدون درگيرى

قدرت سياسى بود. بازرگان هرگز صالح نمى دانست كه زير چتر سايه وار دولتش خونريزى و درگيرى رخ دهد؛ هدف او

فقط انتقال با آرامش بود:

«با تصويب شوراى انقالب ما مى خواستيم كه كار انتقال قدرت بدون درگيرى و مزاحمت و مخالفت به عمل بيايد و

خود وزراى دولت بختيار هم طرفدار اين تز بودند همان طورى كه عده اى از نمايندگان مجلس استعفا دادند، نظر اين بود
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كه آقايان استعفا بدهند و رهبرى آقاى خمينى مورد قبول قرار بگيرد و بختيار استعفايش را در اختيار ايشان بگذارد كه آن

وقت ايشان اگر خواستند مجدداً او را يا مامور كابينه جديد بكنند يا در كابينه وارد بكنند. اين نظرى بود كه هم شوراى

انقالب داشت هم دوستان بنده و همكارانمان داشتيم.»۱۳

از همين نقطه و با همين مشى خاص است كه به گفتار جان فوران مى رسيم و تبلورى از اسالم ليبرال بازرگان را به

نظاره نشسته و به تاريخ و قضاوت هاى تاريخى مى سپاريم. تالش براى توافقى قدرتمندانه و در عين حال آرام و

منطقى با دولت بختيار تنها يك نمونه از اين خط مشى است.

«بنده در آن اولين سخنرانى ام كه بعد از انتصابم در دانشگاه كردم در همونجا خطاب به آقاى دكتر بختيار گفتم كه

شما لر بختيار بودى حاال بيا لر باش. بختيار حر باش و حريت نشون بده و بپذير اين انقالب و اين اوضاع را تا قضايا به

صورت مسالمت آميز و صميمانه حل بشه، برنامه ما اين بود، ما اينو مى خواستيم و آمد و رفت هم از طريق آقاى

اميرانتظام يا دكتر سحابى با وزراى بختيار اين بود كه اين مسئله به اين صورت فيصله پيدا بكنه، كار به دشمنى و

خصومت و فحاشى و بدگويى و بعد هم اعدام و از اين جور چيزها و خونريزى و اينها نرسه، ما مى خواستيم گرهى كه با

دست باز مى شه با دندان باز نشه و دستمال پاره نشه، دستمال باز بشود و مورد استفاده هم قرار بگيرد، دراختيار

صاحب هم بياد ولى با جار و جنجال و با دعوا پاره كردن و كشتن و آزار و نمى دونم اينا نباشه و ملت حاكم باشه اينو ما

مى خواستيم.»۱۴

و به اين ترتيب بود كه نخستين نشانه هاى حاكميت مردم مدار نوپا در بستر دولت موقت رخ نماياند و ترديدها و

پرسش ها را زدود. بازرگان دولت موقت را به خوبى هدايت كرد و توانست با اين مديريت دورانديشانه، كشتى توفان زده

را به ساحل نزديك كند. جورى كه اگر دستت را سايبان پيشانى كنى ساحل را دورادور ببينى. دولت موقت سرانجام در

سال ۵۸ و در نتيجه اشغال سفارت آمريكا با انتشار نخستين تصويب نامه قانونى۱۵ استعفا داد و سكان را به آيندگان

سپرد.
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پى نوشت ها:

- كرين برينتون، از جمله مهم ترين نظريه پردازان بنام مباحث سياسى و به ويژه انقالب است. كتاب مهم او ۱

«كالبدشكافى چهار انقالب» نام دارد كه در آن به بررسى چهار انقالب مهم جهان پرداخته است.

)، جان فوران، - ر. ك. مقاومت شكننده (تاريخ تحوالت اجتماعى ايران از صفويه تا سال هاى پس از انقالب اسالمى ۲

ترجمه احمد تدين، موسسه خدمات فرهنگى رسا، چاپ چهارم، ،۱۳۸۲ ص ۵۴۷.

۳- محقق و استاد يار جامعه شناسى دانشگاه كاليفرنيا.

۴- همان، ص ۵۴۲.

- ايران بين دو انقالب، يرواند آبراهاميان، ترجمه احمد گل محمدى و محمد ابراهيم فتاحى، نشر نى، چاپ ششم، ۵

تهران، ،۱۳۸۰ ص ۵۷۵.

۶- نقل از مقاومت شكننده، ص ۵۴۷.

۷- سخنرانى امام خمينى در بهشت زهرا (دوازدهم بهمن).

۸- تحرير تاريخ شفاهى انقالب اسالمى ايران، به كوشش ع. باقى، نشر تفكر، چاپ اول، بهار ،۱۳۷۳ ص ۴۳۲.

۹- محمد قوچانى در مقاله اى به نمادين بودن سال تولد بازرگان اشاره كرده و مى نويسد: سال ۱۲۸۶هجرى شمسى

در ايران دو كودك به دنيا آمدند: اول، دولت مشروطه كه پس از هزاران سال تاريخ ايران نخستين دموكراسى اين سرزمين

بود و ديگر، مهدى بازرگان كه هنوز صد سال پس از تولد و ده سال پس از مرگ مهمترين دموكرات ايرانى است.»

۱۰- مقاله «با بازرگان، اداى دينى كوچك به مردى بزرگ»، نقل از خبرنامه گويا.

۱۱- تحرير تاريخ شفاهى...، ص ۴۳۲.

۱۲- همان، ص ۴۳۴

۱۳- همان، ص ۴۳۵

۱۴- همان، ص ۴۳۹

449



دشوارترين وظيفه پس از مشروطيت

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/NASIMK~1.HTM[6/25/2011 6:01:12 PM]

- ر. ك. ايران در قرن بيستم، ژان پير ديگار، برنار هور كاد، يان ريشار، برگردان عبدالرضا (هوشنگ) مهدوى، نشر البرز، ۱۵

ص ۳۹۵.
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گزارشهايی از

ديدارهای چند تن از اعضای شورای مركزی نهضت آزادی ايران

در اصفهان

 

گزارش اول:

نشست عمومی اعضای شورای مركزی نهضت آزادی ايران با اعضا و عالقه مندان در اصفهان

اين جلسه با معرفی و خوشامد گويی دكترعلی اصغر غروی آغاز شد. سپس دكتر يزدی در سخنان كوتاهی جدی ترين

مشكالت پيش روی ايران و منطقه را مطرح كرد و ابراز اميدواری نمود كه در ميانه پرسش ها و پاسخ ها، اين تحليل ها را

سه تن از اعضای شورای مركزی نهضت آزادی ايران، به پرسش های حاضران پاسخ گفتند. دكتر بسط دهد. سپس  

مهندس محمد توسلی و مهندس هاشم صباغيان از اعضای شورای مركزی در اين نشست كل،  ابراهيم يزدی دبير 

شركت داشتند. اين برنامه روز پنجشنبه ٥ /۸۳/٦ از ساعت ۱۸تا ۲0:۳0 برگزار شد.

 

گزارش دوم:

در شهر اصفهان به سواالت جوانان عالقمند دکتر ابراهيم يزدی، دبير کل نهضت آزادی ايران، روز چهارشنبه ۸۳/٤/٦  

آن»، «فعاليت نهضت آزادی ايران، حال و آينده»، پاسخ گفت. در اين جلسه سواالتی پيرامون «فعاليت احزاب و ضرورت  

«جامعه جهانی و برخورد با ايران» و «بحران درون ايران، استبداد سياسی و آسيب های اجتماعی» مطرح گرديد.

دکتر يزدی در پاسخ به گروه اول سواالت، حزب را گروهی خواند که بر فرايندهای اجتماعی و سياسی پيرامون خود تاثير
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می گذارد. هم چنين گروهی که بر رشد وتعالی فرهنگی جامعه اش موثر است و البته حامل يک جريان فکری در جامعه

نهضت آزادی ايران نيز به عنوان می باشد. « يعنی يک حزب يک جريان فکری در جامعه را رهبری و هدايت می کند.  

نمونه، يک حزب است، يعنی تمام کسانی که در چارچوب قانون برای رهايی از استبداد و رسيدن به آزادی تالش می

کنند، عضو جنبش برای آزادی ايران هستند، چه عضو نهضت باشند يا نه. نهضت، من، شما يا مجموعه ما نيست،

نهضت يک جريان اجتماعی است. سخن ما با مخالفين نهضت همين است، که گمان نکنيد که اگر نهضتی ها را گرفتيد

و به زندان انداختيد، جنبش برای آزادی متوقف می شود».

دکتر يزدی با پاسخ به گروه سوم سواالت، گفت: «اوضاع جهان عوض شده است، جنگ سرد پايان يافته و نمی توان

برای در امان بودن از يک قدرت بزرگ جهانی، به دامان قدرتی ديگر پناه برد. در دوران جنگ سرد، منافع سياسی حرف

نخست را می زد، اما امروزه، کشورها برای منافع اقتصادی دراز مدت، روابط خود را با ديگران تنظيم می کنند... اين تغيير

وضعيت جهان را، سياستمداران ما بايد درک کنند. امروزه جامعه جهانی تقريبا يکصدا چهار ادعا عليه ايران دارد:

نخست سالحهای هسته ای و کشتار جمعی، دوم نقض حقوق بشر در ايران، سوم حمايت از تروريسم و چهارم

جلوگيری از صلح در خاورميانه. ايران برای بهبود روابطش با ديگران بايد حسن نيت خود را نشان دهد... در اينصورت امنيت

برای سرمايه گذاری ايجاد می شود و هشتصد ميليارد دالر سرمايه ايرانيان خارج از کشور باز می گردد».

دکتر يزدی در پاسخ سواالت گروه چهارم، گفت: «ما ريشه بحران ايران را در استبداد می دانيم، استبدادی که در درون

... بنابراين مبارزه با اين همه ما هست. همه ما اگر جای آنان که اکنون هستند قرار بگيريم، همين کارها را می کنيم

استبداد تاريخی را اصلی ترين برنامه خود می دانيم... اما آنچنان فحشاء و اعتياد در جامعه ما  گسترش يافته است، که

شورای عالی امنيت ملی ايران، اين دو را به عنوان تهديدهای امنيت ملی به شمار آورده است و مبارزه با آن را در

سرلوحه کار خود قرار داده است».

اين جلسه که در ساعت ٦ بعد از ظهر آغاز شده بود در ساعت ۹ به پايان رسيد.
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گزارش سوم:

اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ايران، با آيت هللا سيد محمد جواد غروی ديدار کردند. آيت هللا غروی از نوانديشان

زمانه ما و البته از بزرگترين مجتهدين و عالمان دينی عصر حاضر است.

در اين ديدار سوالی پيرامون معنای کافر مطرح شد. اينکه آيا اقليت های دينی مطرح شده در قانون اساسی ايران،

مصاديق کفارند ؟ بودايی ها چطور؟ و سپس اينکه آيا کفار از لحاظ حقوق ارث و ديه با مسلمين متفاوتند يا نه؟

آيت هللا غروی در پاسخ اين سوال با ارائه استدالالتی، بيان کردند که هيچ يک از اديان زرتشتی، يهودی و مسيحی

مصاديق کفر نيستند. اينان همگی موحدند. بودايی ها نيز، بودا را پيامبر خدا می دانند و از لحاظ تاريخی دليلی برای

نادرست دانستن اين ادعا نداريم، بنابراين آنها نيز مصداق کافر نيستند.

ايشان در پاسخ به سوال دوم بيان کردند که کافر و غيرکافر از لحاظ ارث و ديه هيچ تفاوتی با مسلمين ندارند.  ديه زن و

مرد نيز مساوی است و زن از تمام آنچه از شوهرش باقی مانده ارث می برد. ادعاهای مغاير اين اصول، نه تنها هيچ

شاهد قرآنی ندارند، بلکه از قرآن بر خالف آن می توان دالئلی اقامه کرد و بنابراين به مصداق حديث نبوی بايد آن را به

همانطور که جان غيرمسلمان و سينه ديوار زد و کتاب خدا را معيار و مبنای صحت و سقم اين روايات مجعول،  قرار داد. 

کافر محترم و مصون از تعرض است ، مال او نيز محترم و باید محفوظ از تعدی باشد، چه در ارث، ديه يا موارد ديگر.

 

آيت هللا غروی، در سن ۱۸ سالگی به اخذ درجه اجتهاد نائل آمده است. تسلطش به منابع دينی، قرآن و حديث، آنچنان

بود که از همان سنين جوانی اعجاب اساتيد خويش را برانگيخت. وی همواره بزرگترين رسالت خويش را آراستن دين از

دامن پيرايه هايی می ديد که از صدر اسالم تا کنون آنچنان فربه شده بود که جای دين واقعی نشسته بود. اين مبارزه،

حداقل در حوزه اصفهان، سابقه يی ديرينه داشت. از زمان مالصدرا، اين جريان حکيمانه در برابر جريان فقيهانه حوزه قرار

گرفت و پيوسته حامالن خود را تا عصر حاضر داشته است . در زمان معاصر، آيت هللا حاج آقا رحيم ارباب و مصاحب و هم

بحث برجسته اش، آيت هللا غروی در همين جريان تاريخی گام برداشته اند. ويژگی اصلی اين جريان، تسلط کامل بر آراء
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مخالفين خويش است. حامالن اين جريان چون همگی در حوزه های علميه درس خوانده اند، بسيار بيش از روشنفکران

خارج از حوزه، بر افکار حوزويان و منابع آنان تسلط داشتند. به همين جهت، فعاليتهای آنان با محدوديت های بيشتری

مواجه می شد و انديشه شان همواره در محاق تهمت و تکفير قرار می گرفت. بر اثر همين مخالفت های شديد و جدی

روحانيون در اصفهان و شهرهای ديگر، آيت هللا غروی، از سال ۱۳٥0 دروس حوزه خويش را تعطيل نمود و ديگر هرگز در

اصفهان بر منبر ننشست، تنها به تاليف کتاب روی آورد و جلسات درس محدودی در خانه دائر ساخت. آيت هللا غروی

بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت، و چندين بار از ترورهای نافرجام جان سالم بدر برد. پس از انقالب نيز در خرداد ماه

، به نماز جمعه وی، که چهل سال بود در شهر اصفهان اقامه می شد، حمله شد و نمازگزاران زيادی، مضروب و ۱۳٦0

، هم زمان با انتشار کتاب «فقه استداللي»  حکم بازداشت وی صادر و خانه اش مورد بازداشت شدند. در سال ۱۳۷۷

هجوم واقع شد، که به دليل کهولت سن، از انتقالش به زندان صرف نظر نمودند. وی در اين کتاب، با بيست و هفت

دليل، «مقبوله عمر بن حنظله» را که جدی ترين دليل موافقين «واليت فقيه» است، مجعول و مطرح کردن آن را مصداق

بدعت در دين دانسته است. مخالفت ها زمانی بيشتر شد که آيت هللا غروی در کتاب «حجيت ظن فقيه و کاربرد آن در

فقه»، تقليد از ظن فقهاء را مردود دانست و به طور مبسوط به آراء مخالفين خويش پاسخ گفت. نظريه «ظن فقيه» که

سالها بر حوزه های علميه حاکم بوده، اساس نوشتن رساله های توضيح المسائل می باشد. آيت هللا غروی که اکنون

بيش از صد سال سن دارد، مشغول تدوين کتابی در باب «علم قاضی» است. اين کتاب رد اين ادعاست که برای صدور

حکم در دادگاه، «علم قاضی» کافی است.
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ابراهيم يزدی: دموكراسی دينی و الئيك نداريم ، سوژه اصلی مردم هستند، ايلنا

هويت ما، يك هويت ملی به معنای ايرانی و اسالمی است و نمی توان آن را از فرهنگ ملی جدا كرد

تهران-خبرگزاری كار ايران

ابراهيم يزدی ، گفت:  سنت گرايان دموكراسی را نفهميده اند كه امروز با آن دارند می جنگند،  همان گونه كه الئيك ها

دين را نفهميده اند كه به مقابله با آن می پردازند. 

ابراهيم يزدی؛ دبير كل نهضت آزادی طی سخنانی در آخرين سری از سلسله جلسات سياسی مقدماتی نشريه

دانشجويی جرس كه با همكاری انجمن اسالمی دانشكده علوم دانشگاه تهران ، برگزار شده بود با اشاره به سالروز

صدور فرمان مشروطيت ، گفت : انقالب مشروطه يك انقالب بزرگ تاريخی است و سرفصل مهم در تاريخ كشور ماست

كه هنوز به سرانجام نهايی خود نرسيده است .

وی تصريح كرد : قرن بيستم را قرن مردم نامگذاری كرده اند ، زيرا تحوالت و انقالب های زيادی در اين قرن صورت گرفته

است ، اولين انقالب و آخرين انقالب در اين قرن در ايران بوجود آمده است .

يزدی خاطر نشان كرد : روشنفكران ما امروز به اين ضرورت پی برده اند كه يك نگاه نقادانه به يكصد سال اخير داشته

باشيم و بررسی كنيم چرا انقالب مشروطه به سر و سامان نهايی نرسيده است .

وی ضمن اشاره به خصوصيات يك فرد روشنفكر ، گفت : روشنفكر كسی است كه نسبت به جامعه ، محيط و كشور

خود احساس تعلق می كند و بی تفاوت نيست . روشنفكر ، منتقد وضع موجود است و وضع موجود را هر چه كه باشد ،

وضع مطلوب نمی داند و در آرزوی يك جامعه آرمانی است .

دبيركل نهضت آزادی تصريح كرد : در جوامع عقب مانده ، مردم درك كل نگر از مليت خود ندارند ، هر كس دنيای خود را در

محيط خود می بيند ، اما روشنفكر نگاهش فراتر از ده شهر و روستا است ، نگاه فراگير ملی و احساس ايرانی دارد ،

دغدغه های او دغدغه های ملی است نه گروهی و قومی ، روشنفكر می خواهد فراتر از احساس ، بينشی جديد به

مسائل پيدا كند .
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وی عنوان كرد : بعضی روشنفكران به مناسبات فرهنگی انتقاد دارند و بعضی به ساختارهای سياسی و اقتصادی ، نقد

دارند ، هر چند براساس نظريه سيتسم ها اين اجزاء با هم روابط درونی دارند .

يزدی افزود : يك روشنفكر به نقد ساختارها و روابط نمی پردازد ، بلكه دغدغه تغيير هم دارد . او بايد تصوير روشن ،

نسبی و تعريف شده از چيزی كه می خواهد ايجاد كند ، داشته باشد . روشنفكر يك آنارشيت نيست ، او وضع موجود را

تعريف و نقد می كند و بعد می گويد ، وضع مطلوب من چيست . بعد وضع موجود را تغيير می دهد . وی با طرح اين

مطلب كه روشنفكر مقلد در گفتمان سياسی نيست ، تاكيد كرد : روشنفكر فرزند ميحط خودش است و با نگاهی ملی

، موانع را تعريف می كند و راه حل ارايه می دهد .

وی تصريح كرد : ما از فرهنگ ، يك تعريف ملی و يك تعريف فراملی داريم ، ما برای تغيير يك فرهنگ بايد درك درستی از  

فرهنگی كه با آن تعلق داريم ، داشته باشيم . ما می توانيم از تجربيات ديگران دراين خصوص استفاده كنيم ، ولی حق

تقليد محض را نداريم . هويت ما يك هويت ملی به معنای ايرانی و اسالمی است و نمی توان آن را از فرهنگ ملی جدا

كرد.

وی با اشاره به اينكه روشنفكران اروپا برای مبارزه با سلطه بی چون و چرا ، طرح جدايی دين از نهاد و دولت را ارايه

كردند ، گفت : اين محصول تجربه تاريخی اروپا است كه در مشروطه هم آرام آرام داشت ، مطرح می شد ، ولی همين

روشنفكران از همان ابتدا حتی آنهايی كه الئيك بودند ، خود را موظف می كردند به سراغ بخشی از روحانيت برودند كه

قبول كننده اين انديشه ها است . نهاد و موقعيت دين در ايران با نهاد و موقعيت دين در اروپا متفاوت است و اين تفاوت در

سرشت دين است.

يزدی تصريح كرد : قبل از اسالم ، ساختار قدرت در ايران دو ركن داشت ؛ ركن روحانيت و ركن پادشاه . اين دو ركن

هميشه در كنار هم بوده اند و هر كجا بين اين دو تعارض بود ، هميشه پادشاه شكست خورده است . روحانيون ايران

رابطه عميق با توده مردم داشتند و اين رمز قدرت شان بود . در مشروطه روشنفكران به اين نكته پی برده بودند كه اگر

می خواهند با استبداد و استعمار مقابله كنند ، بدون حمايت روحانيون نمی توانند اين كار را بكنند .
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دبيركل نهضت آزادی ،خاطر نشان كرد : در صد سال گذشته ، سنت گرايان در برابر هر آنچه كه از خارج آمده ، موضع

داشتند و روشنفكران غيردينی هم دين را می خواستند كنار بگذارند و امروز هم اين مسايل در كشور ما حل نشده

است ، اما روشنفكر دينی كاری كه می كنند اين است كه با برخوردهای منطقی و با استناد از متون دينی با آنها مقابله

می كند و تا حاال هم موفق بوده است .

وی افزود : روشنفكران دينی كه دين باور بودند و تعارض با مبانی كليدی دين نداشتند ، راه را برای ما باز كرده اند . دبير

كل نهضت آزادی با اشاره به اينكه موضوع اصلی مردم ايران در حال حاضر دموكراسی است ، گفت : بعضی اعتقاد دارند

دموكراسی با دين هيچ نسبتی ندارد و در اين موضوع سنت گرايان والئيك ها باهم همصدا هستند ، ما دموكراسی

دينی والئيك نداريم، بلكه سوژه اصلی مردم هستند. دموكراسی بايد در ميان ملتهايی پياده شود كه هويت انسانی و

ملی دارند ، دموكراسی بدون رابطه با فرهنگ امكان ندارد بوجود آيد . 

يزدی تاكيد كرد : دموكراسی بدون قانون اساسی وجود ندارد ، دموكراسی ها با قانونمندی های ويژه تعريف می شوند ،

در ايران دموكراسی ايرانی پيروز خواهد شد ، اما اين دموكراسی نه دينی است و نه الئيك ، روشنفكر الئيك هيچ راهی

ندارد و روشنفكر دينی جريان حقيقی ، واقعی و يك ضرورت اجتناب ناپذير است و يك رسالتی دارد كه روشنفكر الئيك

نمی تواند آن را انجام دهد .

يزدی تصريح كرد: روشنفكر الئيك اگر نمی خواهد از زوايه باور دينی به اين قضيه بپردازد ، بايد از زوايه فرهنگ ملی

برخورد كند ، در غير اين صورت در جامعه منزوی خواهد شد.

وی عنوان كرد : روشنفكر دينی خود را متولی دين نمی داند ، اما دغدغه اين را دارد ، من معتقد به جدايی دين از

سياست نيستيم و اعتقاد دارم اين دو قابل تفكيك نيست ، اما معقتدم نهاد دين و نهاد دولت بايد از هم جدا شوند و

رابطه دين و دولت را مردم تعيين كنند .

يزدی خاطر نشان كرد : دموكراسی يادگرفتنی است و يادگرفتن يك پروسه است . اگر آمادگی نداشته باشيم موازين

دموكراسی را رعايت كنيم ، دموكراسی ايجاد نمی شود . ما گفتمان دموكراتيك داريم اما رفتار دموكراتيك نداريم ، با
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موعظه نمی توان تغيير رفتار داد ، ما بايد كاری كنيم كه با ايجاد قدرت سياسی هر كسی كه در باال قرار می گيرد ،

نتواند خالف كند .
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ابراهيم يزدی: جنبش مشروطيت به پايان نرسيده است، ايسنا

«ابراهيم يزدی» درباره ی علل ايجاد انقالب مشروطه گفت: خستگی مردم از ظلم و ستم، آرزوی ايجاد يك عدالت خانه

و ورود انديشه های نو از غرب به داخل كشور از جمله عوامل ايجاد انقالب مشروطه است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، وی طی سخنانی در سمينار «درس های مشروطه» در دفتر مطالعات

دفتر تحكيم وحدت(طيف عالمه) اظهار داشت: در بررسی جريان های مشروطه ما با دو سوال عمده روبرو هستيم، اول

اين كه آيا در آن زمان آنچه كه موجب شد در دنيای غرب شرايط جديدی به وجود آيد در ايران نيز به وجود آمده بود؟ آيا در

ايران طبقه ی جديد اجتماعی متمايزی از گروه های ديگر و در تعارض با طبقه ی حاكم به وجود آمده بود؟

يزدی ادامه داد: اگر نگاهی عميق داشته باشيم متوجه می شويم كه جواب اين دو سوال منفی است، در آن زمان عده

ای از جوانان به خارج رفته بودند و با مفاهيم جديد انديشه های سياسی در غرب آشنا شده بودند، آنها می خواستند

مفاهيمی كه با آنها آشنا شده اند را در كشور اجرا كنند ولی شرايط تحقق آن آرمان ها در كشور ما وجود نداشت. در

هنگامی كه مشروطه طلبان نيز پيروز شدند هنوز ابهاماتی اساسی و كليدی نسبت به مفاهيم مشروطه از جمله قانون

آزادی، دين، دولت وجود داشت، اين مفاهيم در بين مشروطه خواهان مورد مناقشه بود چون درك درستی از آنها

نداشتند.

وی افزود: بسياری از مقوالتی كه در آن بين روشنفكران و مشروطه خواهان مورد اختالف بود هم چنان مورد اختالف

است، تعارض سياسی بين جريان های سياسی در مورد دموكراسی، ناشی از همان تعارضات در زمان مشروطه است،

سنت گرا بيان می كنند كه بين دين و دموكراسی ارتباطی وجود ندارد و جريان الييك نيز بيان می كند كه بين دين و

دموكراسی رابطه ی چندانی وجود ندارد.

وی با بيان اينكه مشروطيت ابزارهای الزم را در درون كشور برای توسعه نداشت، گفت: اكنون نيز ضعف بزرگ اصالح

طلبان فقدان سازماندهی متناسب است، رييس جمهور منتخب مردم ابزارهای الزم را برای سازماندهی نيروهای

مردمی ندارد.
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وی اظهار داشت: جنبش مشروطيت به پايان خود نرسيده است و آن آرمان ها همچنان وجود دارد، اين آرمان ها هدف

های آينده را به ما نشان می دهد و ما بايد الجرم با توجه به شرايط كشور برنامه ريزی كنيم.

يزدی در پايان گفت: تنها راه باقيمانده هم برای اصالح طلبان و هم محافظه كاران پيگيری اصالحات تدريجی است و اين

امر به درايت، فرزانگی، صبر و تكاپو نياز دارد. تغييرات ايجادشده در كشور را ما بايد ادامه دهيم و مأيوس نشويم. اكنون

در كشور تغييراتی ايجاد شده و ظرفيت ها باال رفته، چه كسی در پنج سال پيش فكر می كرد كه من ابراهيم يزدی به

دعوت دفتر تحكيم وحدت در دفتر تحكيم وحدت درباره ی مشروطه سخن بگويم؟ اينها بيانگر تغييرات است.
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تحليل " ابراهيم يزدي" از آرايش سياسی جديد گروه های سياسی، ايلنا

اصالح طلبان نتوانستند رای مردم را به نيروی فعال سياسی حامی خود تبديل نمايند

تهران-خبرگزاری كار ايران

وزير امورخارجه دولت موقت در گفت و گو با " ايلنا" به بحث در خصوص آرايش جديد طيف های سياسی و پايگاه

سياسي, اجتماعی و اقتصادی طيف های جديد و ريشه تاريخی آنها پرداخت. " ابراهيم يزدي" در خصوص در طيف عمده

سياسی كشورمعتقد است كه؛ اگر محافظه كاران بخواهند, هم چون محافظه كاران كالسيك نقش مثبت و مفيدی در

فرايند تحول و تغيير داشته باشند؛ الجرم بايد شيوه های عمل را تغيير دهند، اما اصالح طلبان به نظر می رسد نيازمند آن

هستند كه راه كارهای عملی برای ايجاد رابطه ارگانيك با گروه های اجتماعی با توان حمايت از اصالحات را مورد نظر قرار

دهند.

يزدی در پاسخ به سوالی در خصوص طيف های جديد سياسی و ويژگی های هر كدام می گويد: طيف های سياسی در

شرايط كنوني, در مرحله اول به دو جناح يا جريان عمده تقسيم می شوند كه عبارتند از؛ محافظه كاران و اصالح طلبان,

در جامعه شناسی و علوم سياسی محافظه كاران علی االطالق سنت گرا هستند و خود را نگهبان سنت های ريشه

دار جامعه می دانند. تغيير و تحول سريع و پرشتاب از ويژگی های جامعه جديد است. انقالب الكترونيك تحوالت و تغييرات

را به طور بی سابقه ای در تاريخ بشر, پرشتاب و متنوع كرده است. در اثر انقالب الكترونيك, تغييرات ابعاد جهانی پيدا

كرده است و فرهنگ های ملی و بومی و محلی در سرتاسر جهان را در معرض تهديدهای جدی قرار داده است و موجب

شده است در كشورهايی نظير ايران، شكاف نسل جديد و جوان با نسل گذشته عميق تر شده و آسيب های اجتماعی

فراوان به بار آورد. سرعت, موضوعات, كيفيت و ابعاد اين تغييرات بخصوص در قلمرو فرهنگ, باورها و رفتارها آن چنان

است كه نگرانی بسياری را بر می انگيزاند، زيرا جامعه بريده از سنت های گذشته در معرض از دست دادن هويت خود و

خشكی ريشه ها و نابودی قرار داد. 

وی افزود: محافظه كاری پديده ای است در واكنش به اين وضعيت، محافظه كاران كالسيك با احساس اين خطر سعی بر
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آن دارند كه سنت ها را حفظ كنند. در جامعه جديد, اما محافظه كاران ضمن كوشش برای حفظ سنت ها به شرايط ويژه

جامعه و ضرورت تغييرات و تحوالت توجه دارند و با آن همراهی می كنند و تحوالت را الزاماً نفی سنت ها نمی دانند. يكی

از عللی كه در انتخابات سرتاسری دوره گذشته فرانسه، باعث پيروزی محافظه كاران شد؛ ترس و نگرانی جامعه

فرانسه از تاثيرات سوء فيلم های آمريكايي, كه از طريق ماهواره ها نمايش داده می شوند, بر فرهنگ فرانسوی بود.

فرانسوی ها احساس می كنند كه فرهنگ آمريكايی با نفوذ خود, موجب تضعيف فرهنگ ملی شان شده است. واكنش

به اين امر, يكی از داليل رويكرد مردم فرانسه به محافظه كاران بود. 

ابراهيم يزدی ادامه داد: واژه محافظه كار, كنسراتيو, اولين بار در 1795 در قانون اساسی فرانسه به كار گرفته شد. البته

بعدها در انگليس و ساير كشورها نيز به كار رفت. اگرچه امروزه برخی از محافظه كاران به دخالت دولت در بعضی از

فعاليت های اقتصادی اعتقاد دارند اما يكی از ويژگی های عام و اوليه محافظه كاران؛ مخالفت با هر مقررات دولتی مهار

كننده اقتصاد می باشد. 

دبيركل نهضت آزادی افزود: در ايران محافظه كاران اين ويژگی ها را ندارند، بلكه عموماً و اكثراً واپس گرا و گذشته نگر

هستند. شرايط كنونی جهان و پيچيدگی های سياسي, اقتصادي, اجتماعی و فرهنگی جامعه جديد را به خوبی درك

نمی كنند. 

يزدی گفت: محافظه كاران ايران, از موضع قدرت, بر حفظ وضعيت موجود يا Statue Quo اصرار می ورزند و با هر نوع

تغييری در وضع موجود جامعه مخالفند. اگرچه گفته می شود كه اصول گرا هستند, اما برای حفظ قدرت خود, نشان داده

اند كه اصول را زيرپا می گذارند, در بعد اقتصادی محافظه كاران كالسيك به اقتصاد آزاد و نفی دخالت دولت اعتقاد دارند. 

وی افزود: نفی دخالت دولت در اقتصاد نزد محافظه كاران كالسيك براساس نظريه ای است كه به موجب آن رشد و

توسعه اقتصادی را در گروه اقتصاد آزاد و ليبراليسم سياسی می داند. اما محافظه كاران ايران چنين نگرش هايی را

ندارند. نهادها و سازمان های اقتصادی قدرتمندي, كه نه دولتی و نه خصوصی هستند ولی بخش عظيمی از توليد

ناخالص ملی ايران را در دست دارند, توسط محافظه كاران ايران كنترل می شوند. 
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وزيرخارجه دولت موقت ادامه می دهد: عالوه بر اين محافظه كاران ايران به نقش و مهار هرچه بيشتر دولت در تمام امور

سياسي, اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معتقدند، از اين نظر به دولت های ايدئولوژيك اروپای شرقی و شوروی سابق

نزديك تر هستند تا محافظه كاران كالسيك. 

وی گفت: محافظه كاران ايران از نظر شيوه و روش های عمل سياسی و اجتماعی به دو گروه تقسيم می شوند,

محافظه كاران خردگرا و محافظه كاران خردگريز. مشكل اساسی محافظه كاران ايران با همنوعان خردگريز خودشان می

باشد كه دايماً هزينه های بسياری را بر آنان تحميل می كنند.

يزدی در خصوص اصالح طلبان و وضعيت آنها در جغرافيای سياسی ايران گفت: اصالح طلبان نيز طيف وسيعی از گروه

های سياسی را تشكيل می دهند. جنبش اصالح طلبی ايران نظير ساير نقاط جهان يك محور اساسی دارد كه عبارت

است تكيه بر تغيير ساختارهای حقيقي- يا كاركردها و رفتارها - به جای ساختارهای حقوقی، ويژگی جنبش اصالح

طلبی پذيرفتن و تن دادن به تغييرات تدريجی و گام به گام است. 

وی افزود: اصالح طلبان ايران, ضرورت تغيير و تحول تدريجی در ساختارهای اقتصادي, سياسی و اجتماعی را پذيرفته اند.

وضع موجود را نامطلوب می دانند و درصدد تغيير آن می باشند. اصالح طلبان ايران نيز, به جای تغيير در ساختارهای

حقوقي, در صدد تغيير در رفتارها يا ساختارهای حقيقی هستند. اصالح طلبان در مورد روابط دولت و امور اقتصادی به

چند گروه تقسيم می شوند: گروه هايی كه به حاكميت و تصدی دولت در تمام امور اقتصادي؛ توليد, توزيع, خدمات

اعتقاد دارند. گروه هايی كه به حاكميت و نه تصدی كامل دولت در امور اقتصادی باور دارند. 

تنوع گروه های سياسی اصالح طلب, براساس سوابق تاريخي, ويژگی های ملي, ملی - اسالمي, ميزان اعتقاد به

حاكميت و تصدی دولت در امور اقتصادي, موضع نسبت سرمايه داری صنعتی و ميزان و محدوده نقش دين در سياست و

دولت, بيش از گروه های سياسی محافظه كار می باشد. 

دبيركل نهضت آزادی ايران در پاسخ به سوالي, در خصوص نقطه آغاز شكل گيری طيف های جديد, گفت: طيف های

سياسی عموماً معرف جريان های فكري, سياسی و اقتصادی جامعه و محصول شرايط اجتماعی می باشند. جنبش

463



تحليل " ابراهيم يزدي" از آرايش سياسی جديد گروه های سياسی، ايلنا

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/news03.htm[6/25/2011 6:01:18 PM]

اصالح طلبی و محافظه كاري, هر دو بروز و تجلی نوعی هماهنگی فلسفی آنتاگونيستی ميان ثبات از يك طرف و رشد و

توسعه و تغيير از طرف ديگر است. در فرايند تغيير و توسعه، حفظ ثبات اجتماعی و پايداری هويت ضروری است. محافظه

كاری در واقع وظيفه حفظ ثبات را بر عهده دارد و نماينده پذيرش ارزش های آشنای گذشته و تجربه شده و قابل اتكاء

است. بدون محافظه كاری نهادهای اجتماعی باقی نمی مانند. اما سلطه محافظه كاری و حفظ وضع موجود و جلوگيری

از تغيير و تحول موجب می شود كه نهادهای اجتماعی كاركرد خود را از دست بدهند و در نهايت به پوسيدگی برسند و

متالشی شوند. 

يزدی ادامه داد: با توجه به اين كه جامعه ايراني, برای قرن ها, حداقل در تمام يا بخش عظيمی از دوره سلطنت قاجار,

راكد و ايستا و بدون تغيير محسوس بوده است و موج تغيير و تحول در جامعه ايرانی از اواخر دوران قاجار, ناصرالدين شاه,

آغاز شده است, محافظه كاران ايران, سابقه ای به مراتب طوالنی تر از اصالح طلبان دارند. 

وی گفت: محافظه كاران ايران از دو بخش عمده تشكيل شده اند كه عبارتند از؛ فقهای سنتی و سرمايه داری تجاری. 

در طول تاريخ ايران چه قبل و چه بعد از اسالم, قدرت حاكم عموماً دو ركن داشته است: پادشاه و روحانی. پادشاه به

ندرت بدون حمايت روحانی حكومت كرده است، بنابراين حضور روحانيان در قدرت سياسی كه متاثر و نماد قدرت

اجتماعی آنان بوده است، سابقه ای طوالنی دارد. 

يزدی گفت: عالوه بر مسجد كه به عنوان يك نهاد فرهنگی و اجتماعی توسط روحانی اداره می شود، در جريان انقالب

مشروطه و بعد از آن و سپس در دهه 1340, روحانيون به صحنه تقابل سياسی با سلطنت و حكومت پادشاه كشانيده

شدند. 

وی ادامه داد: جناح ديگر جنبش محافظه كاری ايران, سرمايه داری تجاری است, كه از منظر تاريخی ريشه در بازار, كه

سابقه ای طوالنی در فعاليت های سياسی ايران داشته است, دارد. اما قدرت كنونی هر دو بخش محافظه كاران,

محصول تحوالت بعد از انقالب است. 

وزير خارجه دولت موقت در خصوص جريان اصالح طلبی ايران معتقد است: جريان اصالح طلب امروزی نيز ريشه در انقالب
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مشروطه و جنبش ملی شدن نفت دارد. آن چه امروز به عنوان جريان سياسی اصالح طلب شناخته شده است,

بخشی از آن بعد از انقالب و استعفای دولت موقت آغاز گرديد كه نماد آن فعاليت های محدود و مقيد شده نهضت آزادی

ايران است. بعد از انقالب و مشاهده انحرافات و كاستی ها, نهضت آزادی، ضمن تاكيد بر مواضع فكری و سياسی خود،

سياست راهبردی تغييرات تدريجی و مسالمت آميز در ساختارهای حقيقی و نه حقوقی را اتخاذ نمود. بخش ديگر جريان

اصالح طلبي, كه بعد از پيروزی انقالب، اگرچه در كنار محافظه كاران قرار داشت اما با آنها, بخصوص در مسائل اقتصادی

مرزبندی داشت. 

وی افزود: در جمهوری اول, رهبر فقيد انقالب, گاهی با دخالت های مستقيم خود تعادل ميان اين دو گروه كه چپ و

راست خوانده می شدند را حفظ می كرد، بعد از پايان جنگ و سپس درگذشت بنيانگذار جمهوری اسالمی و آغاز

جمهوری دوم؛ تغييراتی در آرايش نيروهای سياسی صورت گرفت و نيروهای قابل توجهی از قدرت حاكم جدا شدند.

محافظه كاران با تفسيرهای جديدي, از قانون اساسی برطبق برنامه ها و اهداف سياسی خود, اين گروه از اصالح طلبان

از مجلس و به تدريج از ساير نهادها بيرون رفتند. از خرداد 76 اما با انتخاب آقای خاتمی به رياست جمهوری و سپس

مجلس ششم, دوره جديدی از فعاليت های اين گروه از اصالح طلبان آغاز شد. 

يزدی افزود: اما گروه های سياسی اصالح طلب شناخته شده, اعم از آنها كه در درون حاكميت بودند, يا بيرون از

حاكميت, عموماً و اكثراً از بعد فكری به جريان روشنفكری دينی تعلق دارند، روشنفكری ديني, ادامه منطقی نهضت

بيدارگري, جريان اصالح گری نوانديشی دينی است.

ابراهيم يزدي؛ در گفت و گو با " ايلنا" در ادامه تحليل خود از وضعيت گروههای سياسی كنونی در كشور و نحوه پيدايش

آنها به بررسی پايگاه سياسي, اقتصادی و اجتماعی محافظه كاران و اصالح طلبان می پردازد.

دبيركل نهضت آزادی ايران معتقد است: پايگاه سياسی جريان راست و محافظه كاران به طور عمده در ميان سرمايه

داری تجاری و فقهای سنتی است كه از طريق نهادهای مذهبی با قشرهای خاصی از مردم در تماس هستند. مردم

عادی و عامی، عموماً در پيروی از سنت ها احساس آرامش می نمايند. در نزد اين قشر از مردم احساس دينی و
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مذهبی بسيار قوی است. اين احساس مذهبي, كه ريشه در ذات وجود انسان دارد, برای توسعه به درك و آگاهی يا

بينش ديني, يا آنچه قرآن از آن به بصيرت ياد می كند نيازمند است. در حالی كه سنت گرايان صرفاً به احساس دينی

مردم تكيه و از آن بهره برداری می كنند.

يزدی معتقد است: روشنفكران دينی در صدد پرداختن به بينش دينی مردم می باشند. آنها از مردم به جای " تعبد و

پيروی مقلدانه"، آنها را به استقالل فكری و آگاهی هوشمندانه دعوت می كنند، بنابراين جريان محافظه كار در ميان

قشرهايی از مردم عامی و عادي, از طريق مساجد و نهادهای سنتی مذهبی پايگاه دارد. اما داوری درباره پايگاه واقعی

اين جريان در ميان مردم بسی مشكل است. ولی می توان گفت كه اين جريان پايگاه تاريخی خود را در ميان مردم از

دست داده است و اگر آمارهای منتشر شده انتخابات مالك و معياری برای سنجش پايگاه اين جريان در ميان مردم باشد,

شايد 10 تا 15 درصد آرای مردم را داشته باشند. اما پايگاه اصالح طلبان, به طور عمده در ميان روشنفكران, تحصيلكرده

ها و از طريق آنان در ميان بخشی از مردم عادی می باشد. 

وی ادامه داد: متاسفانه اصالح طلبان ايران نتوانسته اند تاكنون موضع و رابطه خود را با گروه های اقتصادی جامعه روشن

كنند. روشنفكران چپ سنتی با محور قراردادن مبارزه با استثمار, كوشيدند تا پايگاه خود را در ميان محرومان جامعه,

كارگران و زحمتكشان قرار بدهند. روشنفكران غير مذهبی - الئيك- و نيز روشنفكران دينی نيز, هيچ گاه مواضع و

سياست های راهبردی خود را در رابطه با گروه های اقتصادي, نظير سرمايه داری صنعتی يا به تعبيری بورژوازی ملی به

طور شفاف بيان نكردند. 

دكتر يزدی گفت: طی دو دهه قبل از انقالب, بخش خصوصی در صنعت به تدريج شكل تازه ای به خود گرفته بود و تا آنجا

پيش رفته بود كه بتواند در فرايندهای توسعه, ولو ناچيز, اثرگذار باشد. اما بعد از انقالب اصالح طلبان, در كنار محافظه

كاران, تحت تاثير جو انقالب, همان بخش ضعيف صنعت خصوصی را هم از بين بردند. برخی از روشنفكران دينی نيز با اين

روند همراهی كردند. حتی در جمهوری دوم, كه سياست محوری دولت, خصوصی سازی بود, توفيق چندانی برای احيای

سرمايه داری صنعتی به دست نياورد. در جمهوری سوم, كه اصالح طلبان قوای مجريه و مقننه را هم به دست گرفته
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بودند, حركت چشمگيری در راستای حمايت از سرمايه داری صنعتی مشاهده نشد. بنابراين جنبش اصالح طلبي, هنوز

هم موضع شفاف در رابطه با گروه های اقتصادی و در نتيجه تبيين پايگاه اقتصادی خود ندارند و اين يك ضعف اساسی و

عمده برای اصالح طلبان است. 

وی افزود: پايگاه اجتماعی اصالح طلبان معموالً قشر متوسط شهری و روشنفكران و تحصيلكرده ها است اما بنا به داليل

و علل مختلف, جنبش اصالح طلبي, كه در دو انتخابات رياست جمهوری و مجلس ششم حمايت اكثريت قابل توجهی از

مردم را كسب كرده بود, نتوانست آن را به يك نيروی فعال سياسی حامی خود تبديل نمايد. 

يزدی ادامه داد: از آنجا كه ويژگی اصالح طلبي, پذيرش، تغيير و تحول است, در ميان اصالح طلبان پيرامون تعريف

موضوعات و دامنه تغييرات اختالفات اساسی وجود دارد. برخالف محافظه كاران, كه چون محافظان سنت های رايج و

شناخته شده فكري, اجتماعی و اقتصادی هستند و البته مواضع متحدی دارند, اصالح طلبان دچار عدم توافق در مورد

مسائل كليدی می باشند. آنچه محافظه كاران می توانند انجام دهند, فاصله گرفتن خردگرايان از خردگريزان و پرهيز از

پرداخت هزينه های باال برای حركت های نسنجيده و غير الزم از يك طرف و فعاليت در چارچوب مقررات همكنشی های

سياسی با ساير گروه ها از طرف ديگر می باشد. 

وی گفت: اگر محافظه كاران بخواهند, هم چون محافظه كاران كالسيك نقش مثبت و مفيدی در فرايند تحول و تغيير

داشته باشند؛ الجرم بايد شيوه های عمل را تغيير دهند. اما اصالح طلبان به نظر می رسد نيازمند آن هستند كه راه

كارهای عملی برای ايجاد رابطه ارگانيك با گروه های اجتماعی با توان حمايت از اصالحات را مورد نظر قرار دهند. به

عنوان مثال, جنبش دانشجويی در تمام ادوار تاريخی در كنار, مبارزات اصالح طلبانه يا انقالبی مردم قرار داشته است. در

دوره اخير نيز, جنبش دانشجويی نقش كليدی در جنبش اصالح طلبی داشته است. اما روابط گروه های سياسی اصالح

طلب با جنبش دانشجويی در سال های اخير دچار نوسانات و اختالالتی شده است كه نياز به توجه مبرم همه جانبه

دارد. 

دبيركل نهضت آزادی در خصوص نقش و جايگاه تشكل متبوعش در آرايش جديد سياسی كشور آورده است: نهضت
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آزادی ايران براساس مرامنامه, مواضع و قطعنامه های كنگره های گذشته و خط مشی سياسی خود, يك گروه اصالح

طلب محسوب می شود. در جلسه پيش كنگره هفتم, در اسفند 1363, كه با دعوت و حضور بسيار از فعاالن سياسی

برگزار شد, طی يك سخنرانی دو ساعته, به عنوان رئيس دفتر سياسي, سياست راهبردی نهضت آزادی ايران را در

مبارزه مسالمت آميز قانونی و علل عدم اعتقاد به براندازی را توضيح داده ام.

يزدی ادعا كرد: آنچه امروز در سطح كالن جامعه به گفتمان غالب سياسی تبديل شده است, بخش عمده ای از مواضع

نهضت آزادی ايران می باشد, اين تشكل همچنان به استراتژی مبارزه مسالمت آميز برای اصالح ساختارها معتقد است

و در آرايش جديد سياسي, بدون ترديد در طيف اصالح طلبان قرار دارد. 

يزدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه با در نظر گرفتن فضای سياسی آينده و با اين پيش فرض كه دولت بعدی در

اختيار محافظه كاران قرار خواهد گرفت, امكان فعاليت برای طيفی كه در موضع اپوزيسيون قرار می گيرد, چگونه خواهد

بود؟ گفت: هنوز به درستی روشن نيست كه وضعيت فعاليت اپوزيسيون بعد از سيطره كامل محافظه كاران چگونه

خواهد بود. در ميان محافظه كاران, جريان هايی هستند كه می كوشند تا با استفاده از امكانات جديدی كه به هر حال

به دست آورده اند, گروه های سياسی مخالف را تا سر حد امكان فلج سازند، اما محافظه كارانی هم هستند كه

برخالف گروه اول بر اين باورند كه از موضع قدرتی كه به دست آورده اند, با مخالفين با تساهل و تسامح برخورد كنند.

كدام يك از اين دو موفق می شوند هنوز به درستی روشن نيست. 

وی در پايان گفت: از طرف ديگر محافظه كاران اگرچه قدرت كامل را تصاحب كرده اند, اما به هر حال با دو چالش بزرگ

روبرو هستند. چالش برخاسته از بحران اقتصادی و چالش منتج از سازمان های موازی در مديريت كالن رفتار سياسی

محافظه كاران با مخالفين، آينده به ميزان وسيعی به موفقيت يا شكست محافظه كاران در پاسخ به اين دو چالش

بستگی دارد.
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ابراهيم یزدی:روزنامه نگاران هم چنان مسير طوالنی ای را در پيش دارند، بامداد

«ابراهيم يزدی» با اعالم حمايت از انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و انجمن صنفی و اعالم اعتراض نسبت به توقيف

مطبوعات، گفت: شكست قلم ها، بريدن زبان ها و دوختن دهان ها در تاريخ 150 ساله ی مطبوعات ايران، بارها و بارها

تكرار شده و تلفاتی را به دنبال داشته است. 

وی جرم روزنامه نگاری دكتر «حسين فاطمی» را بيش از جرم وزارت او دانست و افزود: شايد اگر او روزنامه نگار نبود و

قلمش اعماق وجود شاه و حاميانش را نمی لرزاند، اعدام نمی شد. 

يزدی عالوه بر اعتراض نسبت به روند توقيف مطبوعات سراسری، نسبت به گسترش آن به شهرستان ها اظهار تاسف

كرد. 

وی با اشاره به نامه ای كه به مهاجرانی در زمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نوشته بود، يادآور شد: در آن نامه به

هفت خان رستم مسير انتشار يك كتاب و صدور مجوز چاپ آن اعتراض كردم، در حالی كه زمانی در تگزاس به سادگی

مطبوعه ای با عنوان Voicse OF Islam را منتشر می كرديم. 

يزدی پرسيد: چگونه می توان با زبان های بسته با تهاجم فرهنگی مقابله كرد؟ 

به اعتقاد وي؛ معنای توقيف متعدد و پياپی مطبوعات، تعطيل كردن اين صنف است، مگر آنكه مشروط بر آنچه كه آنان

می خواهند بنويسند. 

وی به انحالل حزب توده به عنوان اولين حزب منحله اشاره كرد و گفت: اين انحالل به تاييد نمايندگان مجلس آن زمان

رسيد ولی امروزه يك حزب چهل و چند ساله به حكم يك دادگاه، منحل می شود. آيا بدون الزامات يك انتخابات آزاد و

مستقل كه همانا آزادی مطبوعات و اجتماعات است، می توان چنين انتخاباتی را برگزار كرد؟

يزدی در عين حال كه توقيف مطبوعات را مصداق تخلف آشكار از قانون اساسی خواند، متذكر شد: از آنجا كه حرمت

امامزاده، به متولی آن است، حفظ حرمت قانون و نظام در گرو عمل كردن به آن است. 

وی علی رغم كسانی كه آنها را دلزده، نااميد و قائل به مرگ اصالح طلبی خواند، گفت: اينكه هم چنان مطبوعات را
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توقيف كرده و برخی را به زندان می افكنند به منزله ی زنده بودن اصالح طلبی است. آنها نتواستند و نمی توانند

صداهای اصالح طلبی را خاموش كنند. 

وی در پاسخ به اين كه چه بايد كرد؟، پيشنهاد داد كه انجمن صنفی روزنامه نگاران با استفاده از امكانات صنفی وزارت

كار، به تبيين حقوق صنفی روزنامه نگاران پرداخته و بخشی از اين انجمن را تبديل به موزه ی مطبوعات كند و تصاويری از

ملك المتكلمين، محمد مسعودها، سيد حسين فاطمی و ... در آن قرار دهد تا هر كه وارد می شود بداند به كجا گام

نهاده. 

يزدی با تاكيد و حفظ حقوق روزنامه نگاران از سوی انجمن صنفی، به راه طوالنی ای كه از سوی روزنامه نگاران طی

شده است، اشاره كرد و افزود: روزنامه نگاران هم چنان مسير طوالنی ای را در پيش دارند. اين مسير پر سنگالخ و پر

دردسر است و بايد آماده بود كه اين راه با صبر و آرامش طی شود. 

وی در پايان به آنچه را مقاومت روزنامه نگاران می خواند ارج نهاد.
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غالمعباس توسلی مطرح كرد: حمايت مشروط گروه موسوم به ملی مذهبی ها از ميرحسين موسوی

خبرگزاری فارس: يك عضو شورای مركزی نهضت آزادی در خصوص احتمال حمايت نيروهای موسوم به ملی و مذهبی از

ميرحسين موسوی گفت: اگر برنامه ايشان همان ادامه حركت اصالحات، دموكراسی و پيشرفت جامعه مدنی است،

حضور ايشان را مثبت می دانيم.

غالمعباس توسلی كه با خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس گفتگو می كرد، افزود: البته هنوز مشخص نيست كه آيا

ايشان در انتخابات رياست جمهوری نامزد خواهد شد يا خير، لذا تصميم گيری در خصوص حمايت و يا عدم حمايت از

ايشان زود است و هنوز در اين زمينه صحبتی نكرده و تصميم خاصی نگرفته ايم. 

وی تصريح كرد: البته ميرحسين موسوی يك سابقه خوبی دارد و اگر مورد توافق همگان باشد، می تواند نقش مهمی در

مقابل ديگر رقبای انتخاباتی بازی كند. 

توسلی ادامه داد: مهمترين نكته ای كه بايد در خصوص ميرحسين موسوی مطرح شود، ارائه برنامه از سوی ايشان

است، به صورتی كه بايد مشخص شود گروه هايی كه با وی صحبت كرده اند ، بر روی چه مواردی به توافق دست يافته

اند.
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دريچه: همسوئی مشاركت بانهضت آزادي

 برخی اعضای شورای مركزی جبهه مشاركت با موضع گروهك نهضت آزادی در مورد عدم كانديداتوری مير حسين

موسوی برای انتخابات رياست جمهوری موافقت كرده اند. 

بنابر اخبار رسيده در يكی از جلسات حزب مشاركت با بررسی موضع گروهك نهضت آزادی در باره كانديدا نشدن

ميرحسين موسوی برای انتخابات رياست جمهوری برخی از اعضاء اين حزب با اشاره به خصوصيات مير حسين موسوی،

تصريح كرده اند كه وی برخالف سيد محمد خاتمی! !حاضر به دادن کنترل خويش به ساير گروه ها نيست . لذا سرمايه

گذاری بر روی وی چندان نتيجه بخش نخواهد بود. 

گفتنی است هاشم صباغيان از اعضای نهضت آزادی چندی پيش طی اظهار نظری به مير حسين موسوی پيشنهاد داده

بود كه در انتخابات رياست جمهوری كانديد نشود.
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پارادوكس ايران
مصاحبه خانم عذرا دژم از ماهنامه روند اقتصادی ، دی ماه ۱۳۸۲

 

نظر شما در مورد نظام معروف به نظام اقتصادی مبتنی بر مكانيزم بازار، نظام اقتصاد آزاد و باز كه  •

در واقع بعد از فروپاشی شوروی به عنوان تنها نظام قابل قبول از سوی بسياری كشورها تلقی می

شود چيست؟ البته منظور بحث تئوريك نيست، نظام اقتصاد چه كشوری را به عنوان الگو می توان

برگزيد؟ مالزی، هند، مكزيك

w همان طور كه در سئوال شما آمده است، اقتصاد مبتنی بر مكانيزم بازار يا به اصطالح Market Economy در حال

حاضر تنها نظام اقتصادی در جهان، با درجات مختلف از ميزان حاكميت و تصدی دولت بر امور اقتصادی می باشد.

در نظام های اقتصادی حاكم بر كشورهای مختلف توسعه يافته، اصل حاكميت دولت در اقتصاد به معنای تعيين

سياست های كالن هدايت و مهار قانونی فعاليت های اقتصادی پذيرفته شده است. تفاوت در ميزان و محتوای

اين حاكميت و گستردگی يا محدوديت آن می باشد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سابق و پايان جنگ سرد همگنی نظام های اقتصادی، با ويژگی اقتصاد

بازار افزايش پيدا كرده است.

نهضت آزادی ايران علی االصول به حاكميت (قانونمند و پاسخگوي) هر چه بيشتر و تصدی هر چه كمتر دولت در

فعاليت های اقتصادی، به جز در برخی از صنايع كليدی، نظير نفت، صنايع نظامی، معتقد است.

اما نهادينه شدن نظام اقتصاد مبتنی بر بازار يك طرف سكه است. طرف ديگر اين سكه، نهادينه شدن توسعه

سياسی است. اين دو الزم و ملزوم يكديگر می باشند.

در مورد ايران اظهارنظر بسيار مشكل است. چه ما اساسا در زمين عوضی و نامناسب، به بازی نامناسبی
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مشغوليم يا به قول بعضی ها در ساحل فوتبال بازی می كنيم (فوتبال ساحلي). در ساحل و كنار دريا می توان

واليبال بازی كرد اما فوتبال، نه. هم نوع بازی ما و هم نوع زمين هر دو عوضی و نامناسب است. تصميم گيرندگان

صاحب قدرت درايران نشان داده اند كه قادر به فهم پيچيدگی های اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه كنونی

نيستند. تفكر حاكم، متاثر و ملهم از فقه سنتی است. احكام فقه سنتی، صرفا متعلق به يك جامعه ساده

توسعه نيافته است. آن هايی هم كه بعد از سال ها حكومت به اين تعارض پی برده اند و صورت مسئله را

فهميده اند، يا آمادگی قبول پيش نيازهای سياسی اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را ندارند يا فاقد كفايت های الزم

برای تغيير و تحول می باشند.

مشكل كليدی ديگر درايران سلطه مستمر «اقتصاد غارتي» بر عرصه توليد، تجارت و خدمات در بخش های

دولتی، خصوصی و نهادهای جديدالتاسيس انقالب، می باشد.

اما در مورد اين كه كدام كشور می تواندالگوی ما باشد، جای بحث فراوان دارد. تا ما خود را از آنچه در باال اجماال

اشاره كردم رها نسازيم انتخاب الگو بی معنا و بی فايده است. اگر روزی ما توانستيم خود را از اين وضعيت بيرون

بكشيم و شرايط برای كار جدی و اساسی فراهم شود، شايد نياز به الگو نداشته باشيم و بتوانيم الگويی جدی و

اساسی براساس وضعيت ويژه كشورمان ارايه بدهيم. البته اگر روزی به جای برسيم كه بخواهيم و بتوانيم

طرحی اساسی برای توسعه اقتصادی بريزيم، در آن صورت نه فقط سه كشوری كه شما نام برده ايد، بلكه بايد

تجارب و دستاوردهای ساير كشورها را نيز مورد بررسی قرار بدهيم.

اما درباره سه كشور هند، مالزی و مكزيك، كه نام برده ايد اطالعات دقيق اقتصادی، نظير سهم بخش های

، كافی ندارم و نمی توانم نظر قابل اعتنايی ارايه دهم. اما در سطح اطالعات كالن و كلی، الگوی GNP مختلف در

هند را به مالزی و مكزيك ترجيح می دهم. رشد اقتصادی در مالزی با استبداد همراه بوده است. توسعه سياسی

پيش شرط توسعه اقتصادی است. در مالزی به موازات توسعه (يا رشد) اقتصادی، توسعه سياسی تحقق پيدا
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نكرده است. بنابراين با كنار رفتن ماهاتير محمد از قدرت، مالزی در معرض يك آزمون جدی قرار گرفته است. و هنوز

معلوم نيست آيا جانشين ماهاتير محمد می تواند با همان شيوه، برنامه های وی را ادامه دهد يا خير؟ آيا می

تواند با بازكردن تدريجی فضای سياسی، بدون بر هم خوردن نظم حاكم، برنامه های اقتصادی را ادامه دهد يا

خير.

توسعه سياسی و توسعه اقتصادی دو روی سكه ی «توسعه انساني» می باشند. در يك كشور معين و در

شرايط ويژه، ممكن است توسعه انسانی را از بعد «توسعه اقتصادي» يا «توسعه سياسي» آغاز كرد. اما توسعه

در هر يك از اين دو بعد هنگامی نهادينه می شود كه در بعد ديگر نيز تغييرات وتحوالت مناسب و هماهنگ صورت

گيرد. اگر برنامه ريزی رشد فعاليت ها تنها در يك بعد، اعم از اقتصادی يا سياسی، منحصر و محدود بماند، هيچ

يك از دستاوردها پايدار نخواهد ماند.

مقتدر از محور قدرت، با در حكومت های فرد محور، حفظ دستاوردهای اقتصادی و ادامه آنها، بعد از خروج حاكم  

مشكالت عظيمی روبرو می گردد. نمونه های تجارب ناموفق فراوان هستند.

اما مكزيك، به نظر می رسد هنوز تا مرحله ثبات سياسی و اقتصادی راهی طوالنی در پيش دارد. اما هند به

عنوان يك كشور جهان سومی (سابق) الگوی مناسبی از حركت هماهنگ توسعه سياسی و توسعه اقتصادی را

ارايه می دهد. حتی بايد بگويم، هند قبل از توفيق در زمينه های اقتصادی، به نهادينه شدن دموكراسی موفق

بوده است. عالوه بر اين اگرچه نظام اقتصادی هند مبتنی بر مكانيزم بازار است، اما توانسته است با شيوه های

ابتكاری در واحدهای كوچك، تجارب مفيدی را ارايه دهد، كه نه فقط برای كشوری مثل ايران می تواند آموزنده

باشد، بلكه جلب توجه بسياری از كشورهای ديگر را فراهم نموده است.

 

نظرتان در مورد آزادسازی تجارت چيست، سال ها است با تعرفه های سنگين از صنعتی حمايت  •
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كرده ايم كه هنوز امكان رقابت در بازارهای صادراتی را فراهم نكرده است. درباره كاهش تعرفه ها

چه نظری داريد. مثال در مورد وادرات خودرو.

آيا معتقديد به هر صورت بايد تعرفه ها روند كاهشی داشته باشند؟ با تعيين جدول زمانی مشخص

برای برخی كاالها موافقيد؟ به نظر شما چه زمانی مناسب تر است، هر چند كه توليد رقابتی نشده

باشد؟

در ايران قبل از آن كه آزادسازی تجارب، كاهش تعرفه ها و رقابت در بازارهای جهانی مطرح گردد. بايد در نظام  w

اقتصادی كشو جايگاه و موقعيت بخش خصوصی تعريف و تثبيت كرد. ساختار اقتصادی ايران به ميزان بسيار بااليی

دولتی است. يكی از مهم ترين شاخص ها برای نشان دادن ساختار دولتی اقتصاد ايران توجه به مصارف بودجه

% اقتصاد ايران در دست بخش عمومی دولت در بخش مالكيت دارايی های سرمايه ای می باشد. تنها 27

خصوصی است. بقيه در دست شركت های دولتی و يا بنيادها و نهادهای انتصابی غيردولتی و غيرخصوصی می

باشد. تعرفه های سنگينی از صنعتی حمايت كرده است كه عمدتا دولتی و يا در اختيار نهادهای ويژه می

باشند. اين صنايع اكثرا از مديريت علمی و كارا بی بهره اند. ضعف مديريت، انتصابات براساس رابطه و نه ضابطه،

تورم نيروی كار، بازدهی بسيار پايين، و بهره مندی از رانت های  دولتی، مانع اصلی برسر راه عملكرد بهينه اين

صنايع می باشد. هزينه باالی توليد و نامطلوب بودن كيفيت محصوالت اين شركت ها يكی از موانع اصلی برسر

راه ورود كاالهای اين واحدها به بازارهای پر رقيب جهانی است. در چنين شرايطی، كاهش تعرفه و ايجاد رقابت

ممكن است موجب بهبود كيفيت و كاهش هزينه توليد برخی از كاالها بشود. اما آيا كاهش تعرفه در مورد

خودروها به اين نتايج منجر می گردد؟ ترديدهای جدی وجود دارد. صنايع خودروسازی ايران به طور عمده در اختيار

دولت و يا نهادهای غيرخصوصی می باشند. دولت در خصوصی كردن اين صنعت موفق نبوده است. تا زمانی كه

مديريت اين صنعت «واقعا خصوصی و رقابتي» نشود، عليرغم برخی مديران شايسته و كاردانی كه در اين بخش
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وجود دارند، تغيير جدی در كيفيت و هزينه ايجاد نخواهد شد. عالوه بر اين، صنايع خودروسازی ايران به تحول

ديگری هم نياز دارند. اگر صنايع خودروسازی ايران به بازارهای خارجی دسترسی پيدا نكنند، به زودی با بحران

سختی روبرو خواهند شد. توليد اين صنايع رو به افزايش است. ورود مستمر خودرو به بازار داخلی، شهرها را با

توجه به ساختارهای كنونی، با بحران روبرو ساخته و می سازد، همان طور كه امروز در تهران شاهديم. بنابراين

شركت های خودروسازی الجرم بايد نگاهی به بيرون داشته باشند و تمهيداتی فراهم سازند كه بتوانند سهمی

از بازارهای خارجی به دست گيرند. اين كار ميسر است. بخش اعظم خودروهای ايران با امتياز شركت خارجی،

فرانسوی، انگليسی، آلمانی، كره ای و ... ساخته می شوند. صنايع خودروسازی ايران با جلب نظر موافق اين 

شركت ها به سرمايه گذاری در ايران و تغيير در مديريت ها، كاهش هزينه و بهبود كيفيت می توانند سهمی از

بازارهای خارجی را به خود اختصاص دهند. صنعت خودروسازی می تواند بعد از نفت، منبع درآمدزای خوبی باشد.

در اقتصاد جهانی، به خصوص در آمريكا، در جدول فروش و درآمد شركت های بزرگ، صنعت نفت، خودرو سازی و

گردشگری به ترتيب رديف های اول تا سوم را به خود اختصاص می دهند. فروش و سود شركت های

خودروسازی گاه از شركت های نفتی هم جلو می افتد. اما در ايران با وضعيت فعلی تغيير در عملكرد صنعت

خودروسازی ميسر نيست. بدون ايجاد امنيت و ثبات نهادينه شده سياسی، نه تنها سرمايه های خارجی به

ايران وارد نخواهند شد بلكه سرمايه های داخلی هم. فرار را بر قرار ترجيح می دهند. معنا و مفهوم ثبات

سياسی در عصر ما بعد جنگ سرد، با آنچه در دوران جنگ سرد مطرح بود به كلی فرق كرده است. بعد از

فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و پايان جنگ سرد، اوالً اولويت های اقتصادی حرف اول را در روابط بين المللی

می زنند و تعيين كننده شده اند. ثانياً طبيعت روابط و فعاليت های اقتصادی آن چنان است كه كشورهای توسعه

يافته عموما به دنبال روابط راهبردی و درازمدت هستند، نه كوتاه مدت، ولو پر منفعت. روابط اقتصادی راهبردی

هنگامی ميسر است كه نظام های سياسی كشورهای متعامل از ثبات سياسی درازمدت برخوردار باشند. ثبات
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سياسی در دوره ما بعد جنگ سرد تنها در چارچوب توسعه سياسی و دموكراتيزه شدن نظام ها تعريف و پذيرفته

» در كشورهای جهان متاثر از وضعيت ويژه در دوران ما بعد جنگ سرد موج سوم دموكراسي می شود. «

است. كشورهای توسعه يافته، به خصوص در غرب، تمايل بسيار در همكاری اقتصادی با ايران دارند. اما تا زمانی

كه دموكراسی درايران نهادينه و پايدار نشده باشد همكاری های راهبردی صورت نخواهد گرفت.

اما روند كاهش تعرفه ها و تعيين جدول زمانی مشخص برای برخی كاالها فرع بر حل برخی مسايل كليدی است

كه به آنها اجماال اشاره كردم. در شرايط كنونی، هر گامی كه برداشته ميشود، به نفع رانت خواران و شبكه

مسلط سرمايه تجاری تمام خواهد شد. ما در گذشته شاهد آن بوده ايم كه چگونه تصميمات اقتصادی (آزاد كردن

ورود برخی كاالها، باال يا پايين كردن تعرفه های گمركی، تغيير در مقررات ضمانت ارز صادراتی و ...) به طور فصلی

و براساس منافع شركت های خاص مورد نظر اتخاذ می شده است.

متاسفانه با محدوديت فضای تنفس برای روزنامه نگاران، مطرح كردن جزئيات اين نوع رفتارهای ويژه و جانبدارانه با

هزينه های سنگين امنيتی و قضايی همراه است و عمال غيرممكن شده است. اما اطالعات فراوان وجود دارد.

 

در پيش نويس قانون برنامه چهارم پيوستن بهWTO و ترتيبات اقتصادی چند جانبه منطقه ای و بين  •

المللی پيشنهاد يا پيش نويس شده است. درباره پيوستن به جريان اقتصاد جهانی چه نظری داريد؟

چارچوب زمانی مورد تاييد شما چيست؟

نظرتان درباره ورود ايران به ترتيبات تجارت آزاد در منطقه و با گروه های در حال توسعه چيست؟

در مورد پيوستن يا نپيوستن به سازمات تجارت جهانی WTO نظريات متفاوت و بعضا متضاد وجود دارد. مشكل  w

اين است كه در ايران يك مركز يا نهاد واحد و هماهنگ كننده مسئول و مقتدری وجود ندارد. مراكز متعدد هر يك

نظر خاص خود را دارند و در جهت اعمال نظرات خود فعاليت می كنند. به سبب همين تنوع نظرات ضد و نقيض در
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زمانی كه راه برای پيوستن ايران باز بود، ايران تصميمی نگرفت. اكنون كه مقامات ايران، در نهايت تصميم گرفته

اند به اين سازمان بپيوندند (اليحه برنامه چهارم ـ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ـ

آذر 1382 ـ ماده 33 و 34 و ماده 39 ـ مكرر ـ بند ب ). دولت آمريكا با پيوستن ايران به اين سازمان به شدت

مخالفت می كند.

در اليحه برنامه چهارم پيشنهادی دولت، در چندين مورد به الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی، تصريح شده

است. اما در همين موارد موضوعاتی عنوان شده اند كه تعريف مشخصی برای آنها ارايه نشده است. به عنوان

مثال: در بند ج از ماده 33 (فصل دوم ـ تعامل فعال با اقتصاد جهاني)، آمده است: «برقراری تعرفه های ترجيحی با

كشورهای بازار هدف صادراتی و فراهم كردن بستر برای الحاق به سازمان تجارت خارجي». در ماده 34 دولت

» با محورهای مشخص تنظيم و اجرا نمايد. از جمله: موظف شده است «برنامه ملی توسعه بخش بازرگاني

«افزايش توانمندی اقتصاد كشور در راستای ايجاد شرايط بهينه برای الحاق به سازمان تجارت جهاني»

در ماده 39 (مكرر) دولت موظف شده است به منظور گسترش صادرات و جذب سرمايه گذاری خارجی و ...

» را با چهار محور تدوين نمايد. در محور دوم ـ بند ب آمده است: «آماده سياست های استراتژيك تجاري »

سازی بنگاه های اقتصادی و ايجاد بسترهای الزم برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني». اما هيچ يك از

شرايط جذب سرمايه های خارجي» ، اصطالحات به كار رفته نظير: «برنامه ملی توسعه بخش بازرگاني»، «

«شرايط بهينه» و «بسترهای الزم» برای الحاق به سازمان تجارت خارجی تعريف نشده اند و مفهوم نيست

منظور چيست؟ و آنها را به تصميم دولت محول كرده اند.

اگر چه در بخش هايی از پيش نويس برنامه چهارم، از تامين امنيت شهرندان سخن به ميان آمده است اما عنوان

برنامه «توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي» است و توسعه سياسی به كلی ناديده گرفته شده است. در

متن اليحه نيز برنامه ای در راستای توسعه سياسی و تحكيم مبانی مردم ساالری، به عنوان پيش شرط توسعه
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اقتصادی، پيش بينی نشده است. در فصل يازدهم ـ توسعه امور اقتصادی ـ توجهی به تحقق حقوق و آزادی های

اساسی مردم موضوع اصل مصرح در فصل سوم قانون اساسی نشده است. تنها در مورد اصل 35 (حق تعيين

وكيل) اشاره ای به تهيه اليحه قانونی شده است. اما در مورد تعريف جرم سياسی و اجرای اصل 168 قانون

توسعه سياسی در برنامه اساسی برنامه چهارم به كلی ساكت است. به نظر نمی رسد كه نه پرداختن به  

چهار ساله، از سر غفلت بوده باشد، بلكه نشانه ای است از نوع نگاه و نگرش حاكمان به چشم انداز آينده ايران.

از آقای خاتمی چنين انتظاری نبود، ايشان در هنگام انتخابات، به دفعات اعالم كردند كه توسعه سياسی را مقدم

بر توسعه اقتصادی و پيش نياز آن می دانند. اما در پرونده ای كه ارايه داده اند توسعه سياسی به كلی ناديده

گرفته شده است.

به هر حال اگر ايران بخواهد به سازمان تجارت جهانی بپيوندد، الزم است، سقف و كف شرايط و نوع كاالهايی را

كه بايد مشمول مقررات اين سازمان بشود، اعالم نمايد و نظر كارشناسان غيردولتی و مستقل را جويا شود.

اما در مورد قسمت دوم سئوال يعنی ترتيبات اقتصادی چند جانبه منطقه ای و بين المللی و پيوستن ايران به

جريان اقتصاد جهانی.

همكاری های چند جانبه منطقه ای، بخصوص در بعد اقتصادی، نه تنها ضروری و الزم است، بلكه برای كشورهای

متعامل نيز مفيد است. ايران از يك موقعيت ويژه استراتژيك در اين منطقه از جهان برخوردار است. از يك طرف به

منطقه خليج فارس و آب های آزاد اقيانوس هند و از طرف ديگر به منطقه قفقاز و آسيای مركزی دسترسی

گسترده دارد. ارزان ترين و نزديك ترين راه انتقال نفت و گاز طبيعی آسيای مركزی به اروپا و ساير كشورهای

صنعتی غربی، از ايران است. بنابراين ترتيبات اقتصادی چند جانبه ی منطقه ای بايد به طور استراتژيك توجه كرد.

اما تحقق اين امر با دو مشكل اساسی روبرو است. مشكل اول اين است كه مصالح و منافع ملی كشورهای

همسايه ايران در اين منطقه از جهان، با آمريكا پيوند خورده است (حداقل از ديد مسئوالن اين كشورها) و اين
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پيوند بر روابط آنان با ايران سايه سنگينی افكنده است. به طوری كه تا زمانی كه روابط ايران و آمريكا عادی نشود،

اين كشورها نمی توانند روابط جدی و پايداری با ايران داشته باشند.

مشكل دوم وضعيت نابسامان اقتصاد ايران، ابهام و سردرگمی فراگير در سياست ها و مديريت كالن اقتصادی می

باشد. تا زمانی كه اين مشكل حل نشود، روابط اقتصادی چند جانبه، به نفع كشورهای ديگر منطقه، كه از

انسجام اقتصادی و مديريت بهتر برخوردارند، تمام خواهد شد. هم اكنون بازارهای ايران از كاالهای بی كيفيت

كشورهای تازه به توسعه رسيده، به قيمت خوابيدن كارخانه های خودمان، انباشته شده است.

يكی از مهم ترين موضوعاتی كه در بحث جهانی شدن اقتصاد مطرح می باشد جريان سرمايه های بين المللی

است. در اين عصر و زمانه، سرمايه گذاری فرامرزی يعنی، افزايش سرمايه ها در بازارهای خارجی، يك منبع

تجارتی مهم در زمينه توسعه فراگير اقتصادی، بخصوص ـ صنعتی شدن در كشورهای در حال توسعه محسوب

می شود.

برای تسهيل سرمايه گذاری بانك و مراكز ديگر در بازارهای جهانی، در طی 30 سال گذشته اقدامات بسياری

صورت گرفته است. محدوديت های بر سر راه اين گردش با تغيير در مقررات ملی، كاهش پيدا كرده است. در ايران

نياز با درك ضرورت ها و تغييراتی در قانون سرمايه گذاری های خارجی (19/12/81) داده شده است. اما نتايج آن

برای ايران چه بوده است؟ سهم ايران از جذب سرمايه های خارجی در مقايسه با برخی از كشورهای همسايه

تقريباً صفر است.

اقتصاد جهانی نيز نيازمند تغييرات شديد و جدی در سياست ها و مديريت اقتصادی ايران می پيوستن به جريان  

باشد. در دهكده جهانی، اقتصاد نيز جهانی شده است. پيوستن به جريان جهانی اقتصاد يعنی عوامل اقتصادی

ايران نيز، كيفيت مديريت، كيفيت كاال، هزينه توليد، نيروی كار دست مزدها و قيمت ها همه بايد جهانی بشوند.

در چنين شرايطی پيوستن به جريان اقتصاد جهانی، چگونه می تواند به نفع ايران باشد. ايران با يك پارادوكس
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تاريخی روبرو است. از يك طرف در دهكده جهانی، پيوستن به اقتصاد جهانی اجتناب ناپذير است از طرف ديگر

ساختارهای سياسی ـ حقوقی كشور و سياست ها و خط مشی های كالن تناسبی با پيوستن به جريان اقتصاد

جهانی ندارد و جمع بندی عملكرد 25 ساله مسئوالن نيز اميد به اين كه همين گروه از مسئوالن بتوانند تغييراتی

بدهند كه بسترهای الزم برای پيوستن به جريان اقتصاد جهانی، به نفع ملت ايران فراهم گردد، وجود ندارد. ملت

ما تا خود را از تمام عوارض و پيامدهای كوتاه مدت و درازمدت استبداد و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن رها نسازد،

و به عصر جديد و توسعه انسانی، از جمله سياسی و اقتصادی وارد نخواهد شد.

بسياری از صاحب نظران و مشاهده گران دقيق و كارشناس از آنچه در ايران می گذرد با تعجب و تاسف ياد می

كنند. در گفتمان توسعه از وضعيت كشورمان تحت عنوان «پارادوكس ايران» ياد می شود. منظور از پارادوكس

ايران اين است كه، هنگامی كه يك پژوهشگر توسعه از بيرون به مشخصه های اصلی اقتصاد كشورمان نگاه می

كند، همه ی ابزارها و لوازم جهش توسعه ای را مهيا می بيند: «از سرزمين وسيع با آب و هوای چهار فصل تا

منابع سرشار زيرزمينی و از انسان های هوشمند و با استعداد تا ظرفيت های فيزيكی قابل توجه ايجاد شده. اما

هنگامی كه با كارنامه توسعه ملی توجه شود دستاوردها تناسبی ناچيز و بسيار محدود با انتظارات دارند. (مومنی

، فرشاد ـ اقتصاد سياسی نگرش مالی به ارز نفت در برنامه های توسعه ـ فرهنگ انديشه ـ سال دوم ـ شماره هفتم ـ پاييز ۱۳۸۲)

سياست های كالن حاكم بر كشورمان موجب استمرار «پارادوكس ايران» شده است.

در مورد ورود ايران به تجارت آزاد در منطقه و با گروه های در حال توسعه، اگر چه علی االصول می تواند به نفع

توسعه اقتصادی ايران باشد. اما همان طور كه در باال اشاره كردم اين همكاری ها هنگامی می تواند به توسعه

اقتصادی ايران كمك باشد كه اوالً مسائل كليدی در داخل كشور حل شده باشند و تغييرات حدی مطلوب در

ساختارهای مديريتی و سياست ها و عملكردها صورت گرفته باشند. ثانياً ـ اين نوع ترتيبات متضمن منافع مشترك

طرفين به عنوان مثال كاالهايی بايد مشمول اين مبادالت بشوند كه مكمل هم، نه رقابتی، باشند. در غير اين
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صورت، اين مبادالت يك طرفه به نفع گروه های در حال توسعه ای، كه ثبات سياسی و اقتصادی بهتر از ايران

دارند، نظير تركيه و هند، تمام خواهد شد.

 

نظر شما در مورد ديپلماسی اقتصادی يعنی استفاده و به كارگيری ديپلماسی و سياست خارجی  •

برای مقاصد توسعه اقتصاد ملی چيست؟

w سياست خارجی و ديپلماسی علی االصول ادامه سياست های داخلی و در خدمت تحقق اهداف و برنامه

های كالن ملی، از جمله و بخصوص توسعه اقتصاد ملی قرار دارد. مهمترين انگيزه و شايد تنها علت و دليلی كه

يك كشور در سطح دولت، بايد با دنيای بيرون و جامعه جهانی رابطه داشته باشد، منافع ملی، از جمله و

بخصوص منافع اقتصادی است. منافع اقتصادی در چارچوب اهداف و برنامه های توسعه اقتصاد ملی، كه تعريف و

تدوين شده باشند، مشخص می گردد. ديپلماسی در خدمت تحقق اين اهداف و برنامه در روابط خارجی است.

سياست خارجی و ديپلماتيك بخشی از روابط ملت ها و دولت ها است، نه تمام و كل آن. همكنشی فرهنگی

ميان ملت ها پديده ای در چارچوب همكنشی فرهنگ ها، فراتر از روابط ميان دولت ها می باشد. دولت ها و

دستگاه ديپلماسی هر كشوری، ممكن است همكنشی ميان فرهنگ ها را تسهيل و تسريع نمايند. اما حتی

بدون روابط ديپلماتيك ميان دولت ها، همكنشی های فرهنگی ادامه پيدا می كنند.

روابط خارجی ميان كشورها اصوال براساس «جاذبه» است نه «دافعه»، معنا پيدا می كند. دوستی يا دشمنی

علی االطالق با هيچ كشوری معنا ندارد. بلكه دوستی يا دشمنی، يعنی نزديكی و فاصله ميان كشورها را

همسويی، هماهنگی و هم پوششی ميان منافع طرفين تعيين می نمايد.

براساس ماهيت و ويژگی فرهنگی، قدرت و امكانات سياسی و اقتصادی و موقعيت جهانی يا منطقه ای كشورها،

روابط ميان كشورها در سه نوع مسايل يا ديدگاه ها قابل بررسی و توجه است. نوع اول آن دسته از سياست ها،
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عملكردها و ديدگاه های دو كشور است كه طرفين نسبت به آنها بی تفاوت هستند و تاثيری در منافع ملی آنها و

روابط دو كشور ندارند (منطقه سفيد). در برابر نوع ديگر از سياست ها و عملكردها و ديدگاه ها در دو كشور

متعامل وجود دارند كه علی االطالق آنتاگونيستی و متضاد با منافع ملی يا سياست های كالن دو كشور می

باشد و در نتيجه نه تنها مانع نزديكی و همكاری دو كشور بلكه موجب خصومت و دشمنی است (منطقه قرمز).

نوع سومی هم وجود دارد واجد اشتراك مواضع، اولويت ها و همكاری بين آنها متضمن منافع طرفين می باشد

(منطقه سبز). در روابط ميان تمامی كشورها، هر سه منطقه وجود دارند كه قابل مشاهده و بررسی هستند.

آنچه متفاوت و متحول و متغيير است گستردگی يا محدوديت هر يك از اين سه منطقه در روابط ميان دو كشور

است.

نكته ديگر اين كه مناسبات بين المللی، تحت تاثير عوامل مختلف و متنوع دچار دگرگونی دايم است. همه دولت

ها و قدرت ها، به يك ميزان در اين تغييرات و تحوالت اثرگذار نيستند. اما كشورهای توسعه يافته ميزانی از

و انعطاف پذيری در سياست خارجی را، كه متاثر از «واقع گرايی سياسي» است، می پذيرند و در سياليت 

چارچوب منافع ملی خود رابطه خود را با كشورهای ديگر تنظيم نمايند.

در سياست خارجی ايران، به رغم كوشش دولت خاتمی برای كاهش تنش در روابط بين المللی و انعطاف پذيری،

اين نوع نگرش هنوز به نقطه تعيين كننده نرسيده است.
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پاسخ شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به پيام تبريك شوراي مركزي نهضت آزادي ايران

 

بسمه تعالي

دفتر تحكيم وحدت

شوراي مركزي محترم نهضت آزادي ايران

با سالم و احترام

    پيام تبريك نهضت آزادي ايران به مناسبت نشست ساالنه و تشكيل شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در اولين

جلسه شورا بررسي شد. شوراي مركزي دفتر تحكيم ضمن سپاس از توجه نهضت آزادي ايران اميدوار است بتواند گامي

در راستاي پيشبرد دموكراسي در ايران بردارد و با اين هدف در ساليان اخير كوشيده است در حد توان و بضاعت

تشكيالتي خويش به پيشرفت فرآيند دموكراسي در ايران ياري رساند.

    از اين زاويه استقالل دانشگاهها و نهادينه شدن فعاليت هاي دانشجويي از مهمترين اهداف دفتر تحكيم وحدت مي

باشد. تالش براي شكل دهي به پارلمان دانشجويي نيز كه از اهداف اصلي نشست خواجه نصير بوده است گامي در

اين راستا مي باشد. از اين رو دفتر تحكيم وحدت ضمن به رسميت شناختن فعاليت تشكل هاي موجود، به دنبال ايجاد

نهادي است كه بتواند خواسته هاي صنفي، اجتماعي و سياسي دانشجويان را نمايندگي كند و اين امر به نهادينه

شدن تكثر در دانشگاه و استقالل آن كمك خواهد كرد.

    بدون ترديد بهره مندي از نظرات و انتقادهاي تمامي صاحب نظران به ويژه كساني كه در راستاي تحقق دموكراسي

در ايران گام برمي دارند كمك شاياني به عملي شدن اين ايده خواهد كرد.

    دفتر تحكيم وحدت معتقد است ضمن حفظ استقالل خويش ارتباط مبتني بر گفتگو و نقد متقابل ميان احزاب و جريان

دانشجويي به بالندگي كليت جنبش اجتماعي و سياسي مردم ايران كمك خواهد كرد.

    بر اين اساس ما خواهان گفتگو و تبادل نظر با تمامي احزاب و جريان هاي سياسي معتقد به آزادي و دموكراسي و

انديشه انساني مي باشيم.

    بي شك نام بزرگان همچون بازرگان، طالقاني و سحابي كه از بنيانگذاران نهضت آزادي و پيشروان نوانديشي ديني در

ايران بوده اند همواره در تاريخ ميارزات آزادي خواهانه ملت ايران خواهد درخشيد. اميدواريم اعضاي محترم شوراي مركزي

نهضت آزادي نيز در پيروي از راه و رسم آن بزرگواران موفق باشند.
485



پاسخ شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به پيام تبريك شوراي مركزي نهضت آزادي ايران

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/PASOKH~1.HTM[6/25/2011 6:01:25 PM]

با آرزوي ايراني آزاد و دموكراتيك.

شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت
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مهندس بازرگان سمبل مردم ساالری در ايران است

بازرگان همواره به آزادی پايبند بود و هزينه زيادی برای آزادی

پرداخت
هاشم صباغيان

تهران- خبرگزاری كار ايران

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران، گفت: مهندس بازرگان سمبل مردم ساالری در ايران است.

هاشم صباغيان در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا" با بيان اينكه بازرگان نمونه بارز يك انسان مومن و صادق از

ديدگاه اسالم و قرآن است، اظهار داشت: همين صداقت سبب شده كسانی كه در دوران دولت موقت

برخوردهای نامناسبی با وی داشته، بعدها به اشتباه شان پی ببرند و به آن اقرار كنند.

وی ايرانی مسلمان و مصدقی بودن را جان مايه انديشه و عمل مهندس بازرگان در طول دوران فعاليت

سياسی و اجتماعيش دانست و تصريح كرد: بازرگان ايرانی بود و همواره در راه منافع ملی و استقالل ايران

تالش می كرد.
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صباغيان ادامه داد: او مصدقی بود، چرا كه مصدق را سمبل آزادی و آزادی خواهی می دانست و همواره به

آزادی پايبند بود و هزينه زيادی برای آزادی پرداخت.

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران با بيان اينكه بازرگان آموزه های اصيل اسالم را در زندگی شخصی

است، به معنای واقعی رعايت می كرد، خاطر نشان كرد: او با تأسی از مواليش اميرالمومنين زمانی كه

نخست وزير ايران بود، نسبت به هزينه های هيأت دولت بسيار دقت می كرد و همواره از اطرافيانش می

خواست نسبت به استفاده از بيت المال حساس باشند.

صباغيان با تصريح بر اينكه بيش از 40 سال در كنار مرحوم بازرگان مبارزه كردم و همواره در اين مدت او را

فردی صادق يافتم، ادامه داد: زمانی كه می خواست دولت موقت را تشكيل دهد، صادقانه به مردم اعالم

كرد كه من قول می دهم كسانی را به عنوان وزير انتخاب كنم كه هرگز به ملت و منافع ملی خيانت نكنند،

اما قول نمی دهم كه حتماً بهترين ها را انتخاب بكنم، چرا كه ممكن است بهترين ها را در اختيار نداشته

باشم. 

وی افزود: بازرگان به اين قولش تا آخرين لحظه پايبند ماند.
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 متن سخنان آقاي دكتر سيد احمد صدرحاج سيد جوادي 
 عضوي شوراي مركزي نهضت آزادي ايران

  در مراسم دومين سالگرد درگذشت دكتريداله سحابي
 

 ميبسم اهللا الرحمن الرح
 

 ما ينتظرو نحبه و منهم من يهم فمنهم من قضين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليمن المومن
. اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا نکردندين مردانيال ـ از مومنيبدلوا تبد

دة خود را يانتظارند و هرگز عق) نيهم( از آنها در يدند و برخي از آنان به شهادت رسيبرخ
 )۲۳/احزاب (.ل نکردنديتبد
 

دن سال نو و با ي به خاطر فرارسيمانه به خواهران و برادران گراميک صميبا سالم گرم و تبر
ن مجلس به ي که ايز و ارجمندي وجود عزي،داهللا سحابيدکتر اد و خاطرة شادروان يداشت يرامگ

اد همة بزرگان و يز با ي و ندرگذشت اندوهناکش برقرار شده استن سالگرد يدوممناسبت 
 . به آن تعلق داشتي که دکتر سحابيرادمردان از تبار

ژه در ابعاد گوناگون بود، ي ويهايبرجستگ ي که داراياد دکتر سحابيسخن گفتن دربارة زنده 
د و ينمايار دشوار مي بس، آن بزرگوار قاصر استيهايان بزرگي بنده که زبانم در بيک سو براياز 

اران و يار دربارة آن روانشاد در جمع شما ي بسيهاي از گفتنياان گوشهيگر بي دياز سو
ن ي ديشان باعث افتخار و احساس ادايدتمند اار و اراين يتريميدوستداران آن مرحوم از طرف قد

 يتي شخصيخ دارايمانند همة بزرگمردان تار يدکتر سحاب. باشديز در گذشته مينسبت به آن عز
 الزم است که به همة ابعاد ـ گرچه به اختصار ـ پرداخته شود، ين مجالسي بوده و در چنيچند بعد

ارم ي که در اختيبنده در فرصت کوتاه. نخواهد شدن صورت حق مطلب دربارة او ادا ير ايرا در غيز
ن ينان دارم که سخنرانان محترم ايکنم و اطميت دکتر اشاره ميهست تنها به ابعاد مهم شخص

ر يسته است به تصويسته و بايگونه که شات او را آني شخصيباي زيهاش با شکوه جلوهيهما
 .ديخواهند کش

م که او يتوانم بگويان کنم ميرا به طور فشرده ب ي آن که صفات برجستة دکتر سحابيبرا
او از .  بود که بدوا قرائت کردميافهية شري متعهد و مصداق کامال آشکار آي عالم و عالمينداريد
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 يهان و ارزشي خود موازي و اجتماعي فردين داشت و در تمام مراحل زندگي درد ديآغاز جوان
 .کرديت ميرعا ي مثال زدنين را با عمق و دقتي ديواال

 و چه در يشناسنيژه زمي به ويعينة علوم طبيک دانشمند بود چه در زمين حال ياو در هم
قاً آشنا ين عمي به معارف ديکرد ولي اجتهاد نمين ادعاي و گر چه خود در حوزة دينيطة علوم ديح

ن دو جنبه را يو اگرفت ين بهره را مين از علم، بهتريتر دقيح و عمي شناخت و درک صحيبود و برا
. گر بودنديکديبان ين دو بعد مکمل و پشتيک از اي که هر يابه گونه. داديق مي قوام و تلفيکيبه ن

 .ف کتاب ارزشمند خلقت انسان سراغ گرفتيتوان در تالي فرخنده را ميق و هماهنگين تلفينمونة ا
د او به اقدامات ي شديبنديد و پاي تاکيگر در منش و رفتار دکتر سحابيار مهم ديعنصر بس

گران را يکرد، و هم دي عمل مي به همة آنچه که اعتقاد و علم داشت هم به صفت فرديعني بود يعمل
 .نموديق خود وادار به عمل ميبا گفتار و تشو
 رشتة يگذارهير و ارزشمند آن روانشاد در پايناپذي خستگيها است که از تالشيکمتر کس

 يس مدارس کمال و کوثر و سعيآن در دانشکدة علوم دانشگاه تهران و تاسس ي و تدريشناسنيزم
 . نداشته باشديران آگاهياش در اصالح نظام آموزش و پرورش در اوقفهيب

ق ي عبادت معمول ـ که البته آنها را تا دقاين تنها در اجراي عمل به دي دکتر سحابي آقايبرا
-تيق فعاليشد، بلکه او خدمت به خلق خدا از طريصه نمداد ـ خاليات خود به دقت انجام ميآخر ح

ف ير وظايناپذيي را جزء جدايالتيافته و تشکيژه به صورت سازمان ي به وياسي و سي اجتماعيها
-يک الگو و اسوه به شمار مي ين واديدانست و در ايمان مي و تحقق عمل صالح توأم  با اياسالم
 .رفت

 و يگذارهيگر با مشارکت در پاي دي و از سويه و آموزشيريخجاد مؤسسات يک سو با اياو از 
-ين مهم را به انجام مياكه مند در آنها ت ضابطهي و فعالي و اجتماعياسي سيهاادارة سازمان

، جبهه يت در نهضت مقاومت مليت و فعاليري، مديگذارانيم و ماندگار او در بنينقش عظ. ديرسان
ت ي، جمعي و حقوق بشر، انقالب اسالمي دفاع از آزاديرانيتة ايمران، کي اي دوم، نهضت آزاديمل

 ين دورة مجلس شورايت در دولت موقت و نخستي مسئوليفايز ايت ملت و ني و حاکميدفاع از آزاد
 .ادها نخواهد رفتيگاه از چي هياسالم

  گوناگونيهاها و گروهها، جناحتي با آن که مورد احترام شخصيشادروان دکتر سحاب
 با ي داشت وليت فراجناحين منظر قطعا شخصي او بود و از ايهاشهي مخالف با اندي حتياسيس

 يگاه ادعاچينه تنها هدر سازماني كه به آن تعلق داشت اش ژهي ويافتگي و انضباط و توسعه يفروتن
 به  خوديوسته به وابستگين امر نداشت بلکه پي به ايليکرد و تماينمرا  بودن يالتيفوق تشک
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 که همفکران و يد و با همه احتراميورزيد مي که به آنها تعلق داشت تاکيي و نهادها سياسيسازمان
 بازرگان اصرار ياد مهندس مهدينش زندهيريار ديل بودند همواره مانند ي او قايشاگردانش برا

سته ي شا.ت کندي فعاليالتي و تشکين کار جمعيت همة موازيداشت که در جمع همسنگران با رعا
 همة ي براييها است الگوينيها و خودبين خصلت ارزشمند که مخالف سرسخت خودخواهياست ا

 .ان شاء اهللا. ردي جامعة ما قرار گي و اجتماعياسيفعاالن س
ران است ي ملت اي و سربلنديست اما راه او که راه آزاديان ماني امروز در ميدکتر سحاب

ش ي زندگيهان لحظهي را که او مصرانه تا آخري روانشاد راهدوستان و همفکران آن. ادامه دارد
 . دهنديد ادامه ميورزيبدان وفادار بود و عشق م

 
  و راهش پر رهرو باديادش زنده و گرامي

 کم و رحمه اهللايوالسالم عل
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نامه  سرگشاده ٤۰۰  فعال سياسی، فرهنگی و دانشگاهی به آيت هللا شاهرودی

در اعتراض به احكام غيرقانونی ممنوع الخروج شهروندان ايرانی

 

به نام خدا

رياست محترم قوه قضائيه

حضرت آيت هللا شاهرودی

با سالم و احترام،

همانطور كه استحضار داريد گروهی از فعاالن حقوق بشر، سازمان های غيردولتی، حقوقدانان، روزنامه

نگاران و رجال سياسی و فرهنگی از طرف دادسرای عمومی و انقالب تهران برخالف ضوابط و اصول حقوقی و

قانونی ممنوع الخروج گرديده اند.

به استناد اصل 22 قانون اساسی حيثيت، جان و مال و حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون

است. برابر با قسمت اخير اصل 33 قانون مرقوم هيچكس را نمی توان مجبور به اقامت در محلی نمود و بر طبق

اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسالمی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وسيله مراجع صالح

قضايی به رسميت شناخته شده است. اصل برائت نيز به موجب اصل 37 قانون اساسی مورد قبول قانونگذار قرار

گرفته است.

همچنين طبق ماده 3 اعالميه جهانی حقوق بشر هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد. به

استناد بند 2 ماده 13 اعالميه مذكور نيز هر شخص حق دارد هر كشوری ازجمله كشور خود را ترك كند يا به

كشور خويش باز گردد.
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اين در شرايطی است كه افراد فوق الذكر بدون كوچكترين سابقه كيفری مؤثر از طرف مرجع مذكور ممنوع

الخروج گرديده اند. اين عمل خالف در حالی اتفاق می افتد كه اوالً ايجاد وفاق ملی مورد تأكيد تمام مسئوالن

نظام بوده و ثانياً اين عمل به استناد ماده 570 قانون مجازات اسالمی جرم و قابل تعقيب كيفری است. ثالثاً به

موجب بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ارديبهشت 83

مسئوليت تعيين هيأتی به منظور نظارت و حسن اجرای اين قانون به عهده حضرتعالی می باشد.

اين وفاق ملی در شرايط سخت كنونی گرچه امری ضروری و اجتناب ناپذير است ولی اين امر بدون تعقيب و

مجازات ناقضين حقوق بشر و قانون اساسی و متجاوزين به حقوق مردم و سالم سازی دستگاه قضايی در عمل

امكان پذير نيست.

امضاءكنندگان زير انتظار دارند با انجام اقدامات فوق و اصالح دستگاه قضايی و الغاء دستور خالف قانون

"ممنوعيت خروج"، راه برای اجرای قانون، تحقق همبستگی ملی، آسايش مردم و مقابله مؤثر و مردمی با

تهديدهای خارجی فراهم گردد.     

1383 / 11 /17                  

 

آقاجری هاشم - آقايی ساسان- آقايی مسعود- آزادی اسماعيل- آزادی محمد- آذرافزا  – آقاجری زهره 

مرضيه - آصفی حميد- آملی مقدم ناصر- ابراهيم بای سالمی غالم حيدر - ابراهيمی زهرا-  ابوذری عباس-

احمدی نعمت - احمدی امويی بهمن- ادب بها الدين- احراری حميد– احمدی حسن – احمدی محسن -  

- اسماعيلی حميدامين-اشرفی يدهللا  - ارغنده پور كريم – استادان عباس– اسالمی  اربابی حسن

افصحی سعيد- اقتداری جالل- اكبری افصحی علي-  افتخار اردبيلی حسن -    - اشفاق مرتضي مرتضي-
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محمدعلي- اكبرزاده اعظم- اكبرزادگان عليرضا- اكبرين محمدجواد- اكرمی علي- امامی پروين - اميراحمدی

محمود-امين اسماعيلی حميد - امينی اسدهللا- انصاری راد حسين -  اوصيا بهمن– ايازی محمدعلي-ايزدی

باقی عمادالدين- بختيارنژاد پروين- بديعی مجتبي- بديع ی مصطفي- بازرگانی كمال الدين-   حسن- ايزد

زادگان اكبر - برهانی رحمت هللا - بازرگان ابوالفضل- بازرگان عبدالعلي- بازرگان فرشته - بازرگان محمد نويد-

- بنی يعقوب ژيال - بهزادی بنی اسدی محمدحسين بسته نگار محمد- بلوری محمد–  باستانی حميد-  

محمد-بهشتی حميد- بهفروزی محمد-

بهنود مسعود -  بيطرف صفا- بيات محمدتقي-پاياحسين-پايا علي- پدرام مسعود- پناه فرهاد بهمن - پهلوان

نصير آرش- پوراستاد وحيد- پوراظهری عباس- پورثانی محسن علي- پورعزيزی سعيد- پويان رضا– پيش بين

پيمان حبيب هللا - پيمان مجيد- تاج الدينی عباس- تاجرنيا علی - تاج زاده  سيد - پيش بين صفر-  محمود

توسلی سارا - تنها مصطفي- تهرانی رضا- تهوری محمد -  تاجيك عبدالرضا- تاجيك فتح هللا  -  مصطفي-  

خالد - توكل محمد – توسلی ناهيد - توكلی    - د- توسلی محمدرضا توسلی غالمعباس- توسلی محم

جاللی زاده جالل - جالئی - جعفرزاده افشين–   توكليان جواد -  توالئی مجيد- ثنائی حسن- جابری مجيد

- – جمال الدينی سيدحميد- جهانگيری علی محمد- حاجی جمالی علی - جمشيدی ايرج پور حميد رضا-  

حريری حسين- - حديثی مجيد-  حجاريان سعيد- حجازی طه رضا- حافظی بهمن– حقيقت جو فاطمه- 

حسينی امين سيد محمد - حسينی سيدحسن-   حسن پور قاسم – حيدری محمد - حسين دوست  

رضا - حق پناه بهزاد- حكمت علي- حكمت مسعود- حكيمی ابوالفضل- حكيمی عبدالكريم -حكيمی مجيد-

حمسی محمدرضا- خائف جعفر- خدابخش علي- خدادادی ابراهيم- خرازی مسعود - خرم امير- خضوعی
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خوش محمدی  - سيرت تسليمی ابراهيم – خورشدفر حسن حشمت هللا – خليل نيا محمد- خوش 

اسماعيل- خيرانديش هوشنگ- دادخواه سيدمحمدعلي-دادمهررسول-دادفرمحمد - دانشيان محمد مهدي-

درايتی مصطفي- دردكشان محمود- درودی سعيد- دروديان محمدحسين- دفتری پروين دخت- دل آسايی

دهقان نژاد عباس- دوانی مصيب- ديهيمی خشايار- داودی مهاجر فريبا- ذوالفقاری محمود- دهقان علی - 

ربانی محمدصادق- رجائيان محمدجواد- رجايی عليرضا - رشتيان سعيد - حسين- ذهبيون مسعود -  

- رضائی بيوك- رضائی عبدالعلي- رضائی محمد - رضاخانی بهمن - رضوی فقيه رضائی احد - رضائی اصغر 

- روح محمدجواد -روستايی رهنما مهدی  رمضانی يگانه بنفشه -  سعيد – رعيتی مهدي- رفيعی حسين- 

زاهد فياض- زرافشان حسن - زره ساز جمال- زمان زارع زاده پور حيدری رقيه - فرزانه– رئيس طوسی رضا- 

زمانی محمد ابراهيم - زندی نيا پرويز - زيدآبادی احمد - زهدی محمدرضا- ساريخانی مريم- زمان حسيندر 

سجادی داريوش- سحابی عزت هللا - سحابی ساعی احمد- ستوده نسرين-  سازگارنژاد جليل -  عليرضا- 

– سرداری محمد رضا - عيسي- سرچمی محمد  فريدون – سحابی منصور- سحابی هاله – سحرخيز 

عيدی سعيده- سعيدی فريدون- سعيديان فرجعفر – سلطانی ابراهيم- سلطانی سعيدی جواد- س

سيدزاده سيدرضا - سيف - سمتی هادي- سيدآبادی علی اصغر - سيدنژاد سيدمحمدعلي-   عبدالفتاح

شاكری ابراهيم-شامخی شاكر عبدالصالح -  شاددل بصير محمود -   سيدمحمد - سينائی وحيد- زاده  

–شجاعی صمد- شجاعی مسعود- شريعتی - شاه حسينی حسين تقي-شاملو علي- شانه چی محمد

شمس الواعظين ماشاءهللا - شهامت دار شمس سيد احمد -  سعيد- شكری كاظم- شمبوری هللا وردي- 

صابر فيروزه- صارمی محمود - صالح آبادی علي- صباغيان هاشم- صدر حاج سيدجوادی احمد- احمد -  
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– صميمی رضا- صميمی صلواتی فضل هللا - صراف مهدي– صفاپيشه محمد- صفائی فر عباس-  صدر رضا

- طالقانی طاهره- - طالقانی حسام طالقانی اعظم كيوان- ضرغامی علی اشرف - ضرغامی فريدون- 

طيرانی امير- عابدی هما – طاهری فرهاد- طاهری محمد- طاهری اكبر –طاهری رئوف-  طالقانی نرگس - 

عرب زاده حسن- عرب سرخی فيض هللا - عزت زاده عابدينی آرزو - عباس زادگان سيدجعفر- عبادی فاخر- 

حسين- عطوفت روئين- علوی شهين- علوی تبار عليرضا-علوی محمدباقر- علی پور حسن - عليزاده نائينی

عمرانی محمود– عموزاده خليلی فريدون- غروی عمادی محمد جعفر-   عليزاده طباطبائی محمود- علي- 

غروی ماجد- غروی مسيح- غفارزاده سعيد - غفاری مسعود- غفرانی علي-  علی اصغر- غروی علی رضا-

فراستخواه مقصود- فراهانی عذرا - فاضل ميبدی محمدتقي- فتوره چی نادر- غيرت فريده -  غنی مهدي- 

فالح حجت انصاری ارسالن -  قابل احمد- - فالح مرتضي-  فريد اعلم حسن فراهانی مجيد- فرزدی غفار-   

قشقايی خسرو- قشقايی ماهرو- - قديانی ابوالفضل-  قابل هادي- قاسم زاده عزيز- قائم الصباحی عباس 

قلی زاده رحمانقلي-قمی زاده عبدالحسين- قندی زاده عبدالمجيد - قهاری نظام الدين- قهرمانی مصطفي-

كاظميان مرتضي- كديور محسن- كارگشا رحمان-كاظمی رضا-  كارشناسی اسد هللا -  قياسی حجه هللا –

كردپور خسرو- كردپور مسعود- كركه آبادی عبدالرحيم - كرمی علي- كمالی احمدسرايی كديور منوچهر-

كوالئی الهه-كيانوش راد كوثری يعقوب –  فاطمه - كميليان ناصر- كميجانی فرج- كهزادی پروين- 

محمد-گالبی جعفر- گل افزا بيژن- گوارايی فاطمه- لدنی مسعود-لقمانيان حسين- مجاهد حسين- مؤمنی

محتشمی پور فخرالسادات- محققی محسن-  - متقی محمدتقي- مجردی زهرا-  مؤمنی محمود علي- 

ماشينی فريده- محمدی اردهالی احمد- محمدی اردهالی محمد- محمدی داود- محمدی نرگس – محمدی
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مدنی سعيد- مدنی علي– مديحی ماشاءهللا - مدرسی فريد- مرتاضی لنگرودی مهديه- مدنی حسين -  

– مصباح ضياء - مصطفوی ليال - مصطفوی مسكين مصطفي- مسموعی رضا مرضيه –مزروعی رجبعلي- 

- مظفر محمدجواد- معين فر علی اكبر- معصومی احمد - معين فر اصغر- مفيدی مصطفي- مصلحی عباس

بدرالسادات - مقدم مرتضی - ملتی فهيمه – ملكی محمد- مميزی هرمز- منتجبی اكبر- منتظری احمد-

موحدی ساوجی محمدحسن – موسوي(خوئينی) - مهرگان كيوان–  منصوريان خسرو منتظری سعيد- 

رضا- مواليی يوسف - ميرابراهيمی روزبه-ميرخانی امير- ميرزاده موسوی سعادتلو سيد  سيدعلی اكبر- 

– ناعمه مرتضی - نجاتی محمد علی - گيوه چی فرشته  - ميقاتی قاسم- ناصر  ميرزايی هللا كرم  وحيد- 

نكوفر محمد تقي- نوحی - نكوفر امير- نكوروح محمود نعيم پور محمود-    - نراقی حسن نراقی احمد -   

هادی زاده يزدی نوربخش فخرالسادات - نوربخش منوچهر- هاديان ناصر-   سيدحميد- نوحی سيد مجيد- 

هادي- هاشمی ناصر -  هدايی ياشار - هوشمند احسان-  هوشمند رضوی مسعود- وفايی حسن- وفايی

- ويسی مراد- ولی بيك جليل ولی بيك باقر-  - وحيد دستجردی حميد- ورپايی رسول- والی اكبر  - حسين

ياوری رحيم - يحيايی علی فريد-يزدی كاظم- يزدی ابراهيم-يگانلی ناصر- يوسفی حامد-يوسفيان رضا.
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۱۵ بهمن به روايت روزنامه هاى كيهان و اطالعات

زمزمه هاى ورود بازرگان

شرق ويژه نامه انقالب، مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱٦

گروه رسانه: روزنامه اطالعات توانست در روز پانزدهم بهمن ماه خبرى منتشر كند كه روزنامه كيهان از آن جا مانده بود.

تيتر مطلب اين بود: «جلسه مهم ديشب در حضور امام» اين مطلب در صفحه ۲ روزنامه چاپ شده است: از ساعت ده

صبح ديروز و به دنبال پايان يافتن مصاحبه امام خمينى در محل اقامت ايشان اغلب خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاى

گروهى در جست وجوى نام اعضاى شوراى انقالب بودند، به خصوص كه امام خمينى اعالم كردند اين اعضا به طور

قطعى انتخاب شده اند. خبرنگار سياسى اطالعات كه در جريان اين تالش ها بود توانست از تشكيل يك جلسه محرمانه

بين امام و اعضاى شورا، نخست وزير احتمالى منتخب امام و تنى چند از مشاورانشان اطالع پيدا كند. يكى از نزديكان
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امام اين جلسه را نشست سرنوشت ساز خواند. براساس آنچه در محل سكونت امام شايع بود، مهندس بازرگان سمت

نخست وزيرى را در دولت موقت انقالبى عهده دار خواهد بود و جلسه ديشب كه پشت درهاى بسته و به مدت دو

ساعت ادامه داشت در واقع براى تعيين زمان قطعى اعالم اين حكومت از سوى امام خمينى است. پس از بازگشت امام

خمينى از پاريس، مهندس بازرگان از جمله كسانى بود كه چندين مالقات با امام داشت و اين مالقات ها همگى دور از

چشم خبرنگاران صورت گرفت و مالقات ديشب كه بسيار بااهميت تلقى مى شد از همه آنها طوالنى تر بود. به دنبال

جلسه ديشب كه تا ساعت يازده شب ادامه داشت صبح امروز خبرنگار سياسى اطالعات در تماس با يكى از نزديكان

امام خمينى چگونگى مذاكرات ديشب را جويا شد. در پاسخ گفته شد: مذاكرات در ادامه تالش براى مستقر شدن

حكومت عدل اسالمى به جاى دولت غيرقانونى فعلى بوده است. همين مقام ضمن اشاره به نقش ويژه مهندس

بازرگان براى رفع مشكالت موجود از طريق مسالمت آميز تاكيد كرد كه مهندس بازرگان نقش مهمى در دولت منتخب

امام خمينى خواهد داشت.

• واكنش نخست وزير

از طرف ديگر دكتر شاپور بختيار نخست وزير در پاسخ خبرنگار سياسى اطالعات كه نظر او را در مورد مصاحبه ديروز امام

خمينى جويا شد، گفت: تا آنجا كه امام خمينى از يافتن راه حل از طريق مسالمت آميز مى گفتند من كامالً با ايشان

موافقم. بختيار تاكيد كرد اگر حوادث خونينى از اين پس به وجود آيد، او هيچ گونه مسئوليتى نخواهد داشت. از

نخست وزير سئوال شد اگر امام خمينى شخصى را به عنوان نخست وزير تعيين كنند او چه روشى در پيش خواهد

گرفت. بختيار گفت: اگر اين اعالم در حد همان اعالم باشد و در واقع اين حركت به اغتشاشى منجر نشود، مانعى ندارد.

بسيارى از احزاب نيز در كشورهاى مترقى و دموكرات نخست وزيران منتخب خود را تعيين مى كنند، ولى اگر اين

نخست وزير منتخب بخواهد ايجاد اغتشاش كند و در بنيادهاى قانونى كشور اختاللى ايجاد كند او را دستگير خواهم

كرد. قانون اين اختيار را به من مى دهد و من از آن استفاده مى كنم. بختيار در پاسخ سئوالى كه پيرامون احتمال تعيين

مهندس بازرگان از سوى امام خمينى به عنوان نخست وزير موقت شد، گفت: تا آنجا كه من مى دانم شخصيتى مثل
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مهندس بازرگان درصدد آن است كه تفاهم به وجود آيد و جلوى اغتشاش و درگيرى گرفته شود. من به خوبى رهبر

نهضت آزادى را مى شناسم و مطمئنم او تمايل بيشترى دارد به اينكه كارها در يك محيط آرام و با آرامش انجام گيرد و

تحوالت نيز از همين راه به انجام رسد.

 

• بازرگان و حرف هاى ناگفته

در تماسى كه با مهندس بازرگان داشتيم، رهبر نهضت آزادى اظهار اميدوارى كرد كه مشكالت از طريق مذاكرات حل

شود و كار به مراحل خطرناك نكشد. مهندس بازرگان همچنين خبر بعضى از جرايد را به نقل از او پيرامون بايگانى شدن

شوراى انقالب اسالمى تكذيب كرد. بازرگان گفت اين روزها بسيارى از حرف هاى ناگفته به افراد نسبت داده مى شود.

براى مثال اخيراً اوراقى پخش شده و در آنها نوشته اند كه من در مصاحبه خود با مجله آلمانى اشپيگل گفته ام: در

مذاكراتى كه من با آيت هللا خمينى در پاريس داشته ام، دريافتم كه نظر ايشان با من در مورد حكومت اسالمى تباين

دارد و يا در مصاحبه با «دى ولت» سخنان ديگرى درباره حضرت آيت هللا گفته ام. من اين سخنان را تكذيب مى كنم و فكر

مى كنم انتشار اين مطالب به جز غرض ورزى هدف ديگرى ندارد. رهبر نهضت آزادى ضمن اشاره به سخنان ديروز امام

خمينى بار ديگر تصريح كرد كه به امكان به نتيجه رسيدن راه حل هاى مسالمت آميز اميدوار است.

 

• بختيار: مردم هيجان زده هستند

روزنامه اطالعات از بيانات بختيار نوشت:

تورنتو _ خبرگزارى ها- شاپور بختيار نخست وزير ايران اعالم كرد كه هرگونه تغيير حكومت در ايران بايد از طريق انتخابات

آزاد صورت گيرد نه توسط گروهى «مردم هيجان زده كه در خيابان به راه مى افتند.» بختيار در مصاحبه اى با بنگاه

سخن پراكنى كانادا گفت مايل است با آيت هللا خمينى مالقات كند اما آيت هللا خمينى «بايد درك كند كه من قانونى

هستم و دولت من تنها دولت ايران است.» بختيار گفت: «من تمام عمر در راه دموكراسى مبارزه كرده ام و در اصول
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عقايد نه با آيت هللا خمينى سازش خواهم كرد نه با كس ديگر.» بختيار در اشاره به اظهارات آيت هللا خمينى كه به زودى

دولت موقت جمهورى اسالمى را اعالم خواهد كرد، گفت: «من نخست بايد بدانم كه جمهورى اسالمى چيست و

سپس بگويم كه آيا قبولش خواهم كرد يا نه.»بختيار در مورد احتمال سازش با آيت هللا خمينى گفت اگر سازش عبارت از

انتخابات دموكراتيك و آزاد و رعايت حقوق بشر باشد، با اين كار موافق است، «اما درباره بعضى مسائل و اصول نه با شاه

» بختيار گفت: «۲۵ سال است كه با خودكامگى و فساد حكومت شاه مبارزه سازش خواهم كرد نه با آيت هللا خمينى.

كرده ام». و افزود در جريان اين مبارزات «دست به نوعى انقالب بر ضد شاه زده ايم. اكنون نبايد يك ديكتاتورى را جانشين

آن ديكتاتورى كنيم.»يك روزنامه فرانسه ديروز از قول شاپور بختيار نخست وزير ايران نقل  كرد كه آنهايى را كه در

كشورش «دعوت به جنگ داخلى كنند و اسلحه برگيرند» بازداشت و احتماالً اعدام خواهد كرد. بختيار در مصاحبه اى با

روزنامه لومتن گفت نخواهد گذاشت آيت هللا خمينى دولتى موقت در ايران ايجاد كند. وى گفت: «اگر وى حرفش را به

مرحله اجرا درآورد اسباب دردسر خواهد شد.»

 

• نخست وزير گفت به ارتش دستور داده است كه به تظاهر كنندگان شليك نكنند.

وى گفت: «اگر آنها (تظاهر كنندگان) مى خواهند ادامه بدهند، ادامه بدهند اما اين كار باالخره روزى بايد متوقف شود.

آنها اگر بخواهند مى توانند هر روز به تظاهرات بپردازند. اما اگر با اسلحه و بمب بنزينى رژه بروند شروع به تير اندازى

خواهيم كرد و آقاى خمينى بايد مسئوليت اين را به عهده بگيرد. من دستور خواهم داد آنهايى را كه به جنگ داخلى و

برگرفتن اسلحه دعوت مى كنند دستگير كنند و در صورت لزوم به دست جوخه  آتش و اعدام بسپارند.» دكتر بختيار بار

ديگر به بيانى تند گفت كه درخواست آيت هللا خمينى را براى استعفا نخواهد پذيرفت، اما همچنين گفت كه: «باب

مذاكره باز خواهد ماند و من براى مذاكره با مخالفان آماده ام. اما از اصول عدول نخواهم كرد.» از بختيار سئوال شد كه

اگر آيت هللا خمينى دولتى موقت اعالم كند چه خواهد كرد. جواب داد: «اگر او مى خواهد در قم دولتى ايجاد كند، اجازه

خواهم داد. ديدنى خواهد بود ما هم واتيكان كوچكى خواهيم داشت اما جدى من حاضر نيستم بگذارم او دولتى واقعى
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تشكيل دهد. و او اين را مى داند.» نخست وزير درباره سياست هاى كلى آيت هللا گفت: «بى معنى است زيرا به نظر

وى هر چه در ۲۵ سال گذشته انجام شده است بى معنى است. از جمله ملى شدن نفت. من به خود گفتم كه ۲۵

سال گذشته زشت ديكتاتورى و فاسد بوده است ولى گذر از يك ديكتاتورى به ديكتاتورى اى پرابهام... نه.» نخست وزير

افزود: «هر چه خمينى مى خواهد، من هم مى خواهم. آزادى زندانيان سياسى و خروج شاه بدون وقوع حادثه اى. مهم

كار هايى است كه من كرده ام. همچنين محاكمه مسئوالن كه در شرف شروع است و آزادى مطبوعات... او ديگر چه

مى خواهد؟ هيچ كس نمى داند جمهورى اسالمى وى چيست و اگر كسى به متون گذشته مراجعه كند پشتش به

لرزه درمى آيد. او نه تعدد گروه هاى سياسى را مى پذيرد نه دموكراسى را. مى خواهد روحانيت قانون الهى را اجرا

كند. همه چيز اينجا شروع مى شود و اينجا تمام مى شود.»

 

• سنجابى: امام خمينى منتظر روشن شدن وضع ارتش است

پاريس- خبرگزارى فرانسه _ كريم سنجابى رهبر جبهه ملى ايران ديروز در گفت وگويى با راديو فرانسه گفت كه آيت هللا

خمينى براى اعالم تشكيل دولت موقت خود در انتظار آگاه شدن از رفتار ارتش است. سنجابى كه با نماينده راديويى

فرانسه در تهران مصاحبه مى كرد گفت: «اين امر براى او حائز اهميت است.» در جواب اين سئوال كه آيا آيت هللا و

سنجابى از واكنش ارتش بيم دارند، سنجابى جواب داد: «بايد از اين واكنش مطمئن شد.» رهبر جبهه ملى گفت دولت

موقت رهبر مذهبى «كامالً تشكيل نشده است.» در برابر اين سئوال كه آيا سنجابى هم در دولت موقت عضويت خواهد

داشت يا نه، جواب داد كه خودم هم خبر ندارم.

 

• تماس فرماندهان ارتش با نمايندگان امام

كيهان به نقل از رويترز گزارشى منتشر كرد كه حاكى از تماس فرماندهان ارتش با نمايندگان امام بود.

تهران _ آسوشيتدپرس _ به رغم تهديد آيت هللا خمينى به جنگ داخلى نظاميان آشكارا به وى خاطرنشان كرده اند كه با
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هرگونه تالشى جهت به دست گرفتن قدرت از راه هاى غيرقانونى مقابله خواهند كرد. منابع آگاه ايرانى معتقدند با اينكه

آيت هللا خمينى از خود سرسختى نشان مى دهد، گفت وگوهايى در پشت پرده جهت دست يافتن به يك توافق در

جريان است. منابع ديپلماتيك ابراز عقيده كرده اند كه سه روز آينده براى ايران بسيار حساس خواهد بود و در اين دوره

كوتاه تكليف ارتش و يا يك رويارويى خونين روشن خواهد شد. اين منابع كه از فاش شدن نامشان خوددارى كردند، گفتند

فرماندهان بلندپايه ارتش پنجشنبه شب با نمايندگان آيت هللا خمينى ديدار كردند و از اينكه آيت هللا خمينى از دست زدن

به اقدامى قاطعانه براى به دست گرفتن قدرت در كشور خوددارى كرده، قدردانى كرده اند. اين عمل در عين حال

هشدارى علنى هم بود مبنى بر اينكه وفادارى ارتش به نظام قانون اساسى كه وجود يك شاه را تامين مى كند، امرى

بسيار جدى است. ارتش پس از ورود آيت هللا خمينى به ايران خودنمايى چندانى نكرده است. تنها حادثه خشونت آميز

حمله سربازان به يك فروشگاه تعاونى اسالمى در شهر بندرعباس بوده است. منابع ديپلماتيك غربى عقيده دارند كه

وقوع يك كودتاى نظامى و مستقر شدن دوباره نظاميان در خيابان ها به عنوان واكنشى در مقابل اولتيماتوم آيت هللا

خمينى بعيد به نظر مى رسد.يك ديپلمات غربى گفت دو سه روز آينده تكليف را روشن خواهد كرد. وى كه از ذكر نامش

خوددارى كرد، افزود نيروهاى مسلح بيش از آنكه در انديشه يك عمل سياسى باشند، در پى آنند تا وحدت و يكپارچگى

خود را حفظ كنند. اين ديپلمات غربى يادآور شد كه ارتش بايد بداند كه نمى تواند برخوردهاى خيابانى ديگرى به راه

اندازد. وى در پايان افزود كه ارتش بر سر يك دوراهى قرار گرفته و بايد اميدوارباشد كه نوعى توافق بين طرفين به دست

آيد. از سوى ديگر ديشب گزارش داده شد كه به منظور مذاكره اى تاريخى ميان آيت هللا العظمى خمينى و شاهپور

بختيار يك كانال ارتباطى جديد برقرار شده است. مبتكر اين اقدام سياستمدار مذهبى انقالب ايران مهدى بازرگان است

كه قبالً نيز توافق هايى براى انجام مذاكره ميان آيت هللا و بختيار ترتيب داده بود. آن توافق به خاطر مداخله يكى از

نزديكان امام خمينى عقيم ماند.
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درباره بازرگان و راديكاليسم انقالبی

ما نسل متهم
متن مقاله ارائه شده در همايش علمى ـ فرهنگى مهندس مهدى بازرگان

روزنامه شرق ويژه نامه انقالب، مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱٦

سوسن شريعتی

ما چهل ساله ها به داليل بسيارى از جمله به قصد جلب اعتماد نسل بى اعتماد جديد، بايد براى يك بار هم كه

شده، به جاى كلى بافى و صدور آراء و احكام رنگارنگ، از نسبت خودمان با حرف ها، از تجربه هاى زيست شده، از

تقابل من فردى با دوره هاى تاريخى صحبت كنيم. اينكه چه بوديم و چه شديم و چگونه و چرا اين شديم و ديگر آن قبلى

نيستيم. بنابراين به جاى اينكه از اصوالً و اساساً شروع كنيم با يكى بود يكى نبود شروع كنيم. يكى بود يكى نبود ما

بوديم و مهندس بازرگان بود. يكى از نمادين ترين نقاط عزيمت براى اين كار سير و سياحت در گذشته، تجربه برخورد ما

با مهندس بازرگان است. ما براى سخن گفتن از مهندس بازرگان مجبوريم از خودمان شروع كنيم.

انديشيدن در باره نسبت نسل ما و مهندس بازرگان به ما اين فرصت را مى دهد كه به يك سلسله مقوالت كالن تر

هم فكر كنيم: نسبت اخالق و سياست. رفرم و انقالب، گفت وگوى نسل ها. دين و دنيا.  

صحبت كردن از مهندس بازرگان براى نسل من كار سختى است. ياد بى تربيتى هايش مى افتد و ياد
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پرروبازى هايش و حال كه به بلوغ رسيده از اين همه جسارت گاه خجالت زده مى شود. همه چهل ساله هاى امروز و

بيست ساله هاى بيست سال پيش حرف مرا تائيد خواهند كرد. همه اصالح طلبان امروز و انقالبيون ديروز نيز. چه در

قدرت چه در خارج از آن. ما بيست ساله هاى بيست سال پيش از هر قماش و دسته و فرقه اى كه بوديم ناتوان از درك

محضر بازرگان بوديم. نسل ما مهندس بازرگان را نمى پسنديد.

راديكاليسم براى ما فضيلتى بود كه بازرگان فاقد آن بود. ما نسل جبهه بندى بوديم و خط و خط كشى و هرگونه

رفت و آمدى را ميان اين جبهه ها مماشات گرى، مشكوك و محافظه كارى مى خوانديم و بازرگان مرد اينگونه رفت و

آمدها بود، حركت بر لبه مرزها و هراسان از درنورديدن آن. او نه پوپوليسم مذهبى را برمى تابيد و نه خلقى گرايى چپ

را مى پسنديد و نسل ما يا آن بود يا اين. او حركت هاى گام به گام را مى پسنديد و ما گام هاى بلند و جهش هاى تند

و تيز را مى خواستيم. ما، چه در مقام قدرت مدار و چه در هيئت اپوزيسيون آن، قانون را مضحكه، مستمسك و قالبى

تنگ براى تحقق آرمان ها و اميدهاى خود مى ديديم و بازرگان همان قانون نصفه نيم كاره را ضرورى براى هر حركتى

مى دانست. او مى گفت بايد ماند اما مشروط و ما بعضى مان مى گفتيم بايد خروج كرد؛ برخى مان مى گفت بايد ماند

و بى شرط و شروط و كت بسته. مذهبى هايمان او را نمى پسنديدند- چه بنيادگرا و چه راديكال ها- چرا كه مذهب او

مذهب گفت وگو، طمانينه با مرزهاى كمرنگ بود و آشتى مى خواست و چتر پهنى كه سنت و مدرنيته را در زير خود

جاى مى داد و ما آن مذهبى را مى خواستيم كه فرقان بود و خندق و ترازو. مذهبى كه خدايش قاصم منتغم بود و نه

رحمان رحيم. چپى او را نمى پسنديد چرا كه او ليبرال بود. بنيادگرا او را نمى پسنديد چرا كه او تحقق اجتماعى مبانى

را مشروط مى دانست. او اهل نصيحت بود و ما خواهان نطق هاى آتشين بوديم. ما خواهان پيوست و گسست هاى

بنيادين بوديم و او ساكن دنياى ممكنات بود. درست در زمانى كه همه مى خواستند لذت تخريب را تجربه كنند او جوش

سازندگى را مى زد. در نتيجه بازرگان به كار زمانه ما نمى آمد. آيا معنى اش اين بود كه از زمان ما عقب تر بود يا جلوتر؟

در هر صورت، عقب تر يا جلوتر، همين ناهم زمانى راه هرگونه گفت وگو ميان نسل ما و بازرگان را مى بست و بست.

ما همان چهل ساله هاى امروز محصول بالفصل آموزش ها و اجماع فكرى- سياسى پدران خود بوديم. پدرانى كه
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يك دهه قبل از انقالب، رفرميسم را- رويكرد گام به گام در نقد قدرت _ علت العلل بن بست و عقيم ماندن حيات

سياسى و اجتماعى جامعه مى دانستند و از همين رو از سال هاى پايانى چهل با پدران خودشان خداحافظى كرده

بودند و با همين موضع پا به انقالب گذاشتند. انقالبى كه نسل ما بازوان اجرايى آن بود (به عنوان آتش بياران اين معركه)

نسلى كه دست پروردگان پدران راديكال خود بود. تقصير با كه بود؟ با ما يا با او؟ ما نوه ها يا او پدربزرگ. نصفش تقصير ما

بود كه نمى دانستيم چگونه با اين پدربزرگ دلسوزمان حرف بزنيم. نصفش هم تقصير او بود كه نمى دانست با ما چگونه

حرف بزند.

در اين بازخوانى گذشته و كشف داليل اين عدم امكان گفت وگو ما بايد از خود بپرسيم:

آيا اين مشت هاى گره كرده ما كه افشاكن- افشاكن بود كه نخبگان را وادار به رقصيدن به ساز ما مى كرد          -

يا نخبگان، ما را ملعبه خود كردند؟ به عبارتى چگونه مى توان وجدان اجتماعى بيدار داشت و در صحنه نيز

حضور اما بازيچه بزرگترها نشد؟

-         نسبت نگاه اتوپيايى به تغيير با تماميت خواهى. توتاليتاريسم

-         نسبت راديكاليسم چپ با پوپوليسم مذهبى

•از مهندس هم مى توان به سه عنوان سئوال كرد

به عنوان يك سياستمدار: آيا براى يك سياستمدار بى اعتنا ماندن به فضاى اجتماعى و پافشارى كردن بر سر يك مشى

يك فضيلت است؟ مى تواند نباشد، چرا كه نشان دهنده درك ذهنى و فرماليستى از تغيير است.

مى تواند باشد در صورتى كه بتواند از يك جايگاه اجتماعى قوى، متكى بر يك نيروى وسيع مردمى حرف بزند و گفتمان

خودش را تبديل به گفتمان غالب كند.

به عنوان يك روشنفكر: آيا اين امر كه روشنفكر بنا بر ضرورت و با توهم خدمت رسانى قلمرو عمومى را رها كند و

آستين ها را باال بزند و وارد حوزه قدرت بشود يك فضيلت است؟ مى تواند نباشد، چرا كه روشنفكر بايد قبل از هر چيز در

تالش براى قدرت بخشى به وجدان عمومى و قلمرو اجتماعى باشد. حركت بر لبه مرزهاى قدرت و اجتماع اين كار را
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ناممكن مى سازد. آيا قرار نيست كه روشنفكر بتواند بر وجدان اجتماعى خود تاثير بگذارد و وقتى مى بيند از اين امر

ناتوان است به خود و جايگاه خود شك كند و به اصالح بپردازد؟

به عنوان يك معلم اخالق: اين وفادار ماندن به خود البته يك فضيلت است / به همين دليل است كه ما امروز او را پاس

مى داريم چرا كه نه ما را ملعبه كرد و نه خود ملعبه ما شد. به ساز زمانه ما نرقصيد و به همين دليل اگر چه ما ديروز از

او دلخور مى شديم اما امروز به همين دليل به او احترام مى گذاريم. اما معلم اخالق در ميدان سياسى چه نقشى

مى تواند داشته باشد؟ آيا سياستمدار مى تواند فقط به خود صرفاً به عنوان معلم اخالق نگاه كند؟ مرز اين دو كجا

است؟

آيا كار سياستمدار بى اعتنايى به گرايش اكثريت است به نام وفادارى به يك سرى اصول عقيدتى يا اينكه كارش

شناخت و همسويى با آن است. بنيادگرا و يا هنرمند مى تواند بگويد من كار ندارم اكثريت چه مى گويد. نقطه عزيمت

من براى هر حركت اجتماعى، اصول و عقايد خودم است اما يك سياستمدار نمى تواند چنين استدالل كند. رفرميسم را

اگر به معنى حركت در چارچوب امر ممكن و واقعيت گرايى بگيريم باز هم مجبور است براى تحقق بخشيدن به

برنامه هاى خود، مجموعه فاكتورهاى اجتماعى، تناسب قوا، افكار عمومى و... را در نظر بگيرد و صرفاً براساس الگوهاى

ذهنى عمل نكند، چه الگوى ذهنى اتوپيستى چه الگوى ذهنى رفرميستى.

فضيلت و در عين حال نقطه ضعف مهندس بازرگان در اين بود كه مى گفت من به اكثريتى كه هوار انقالب مى كشد

كارى ندارم، كار من رفرم است. اين نگاه يك فضيلت است در صورتى كه خارج از قدرت مى ماند و مى توانست منشا خير

شود اما در درون و در كادر يك حكومت ظاهراً انقالبى و آن هم بدون تكيه گاه هاى ذهنى و عمومى محكم در اجتماع،

اين حرف كاربردى نداشت. اين وفادار ماندن به خود زيبا است و اخالقى اما ديگر به منطق سياست كار ندارد. تجربه

مهندس اين را به خوبى نشان مى دهد.

شايد بشود گفت كه اشكال در اين نبود كه ما انقالبى بوديم و او اصالح طلب. اشكال در اين بود كه هر دو دركمان از

اين دو ماجرا يك سويه و يك اليه بود. نگاهمان به اين دو مقوله وجهى عاطفى و دگماتيك داشت و عمدتاً معطوف به
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قدرت و كسب آن بود. هم ما كه فكر مى كرديم برداشتن گام هاى بلند ما را از افتادن به چاله مصون مى دارد و هم او

كه فكر مى كرد برداشتن گام هاى كوتاه ما را از افتادن به دام خشونت در امان مى گذارد. بنابر اين شايد بشود گفت كه

اشكال در اين نبود كه گفتمان اصالحى جا نيفتاد. اشكال در اين بود كه يك گفتمان جا افتاد و آن گفتمان راديكال بود.

امروز تجربه انقالب ما را واداشته تا بار ديگر و اين بار راديكاليسم را _ تصور حداكثرى و دفعتى و اراده گرايانه از

تغيير هاى ساختارى- علت العلل بدبختى بدانيم و غالباً هم همان فرزندان انقالب اين را مى گويند. ما در دامان ترديدها و

پشيمانى هاى خودمان نسلى پرورانده ايم مردد كه گذشته ما را به رخمان مى كشد. اين است كه در اين ديالكتيك

انفعال و پشيمانى كه ميان نسل جديد و ما قديمى تر ها برقرار شده، همگى قانع شده ايم كه رفرميسم- يا همان

حركت در چارچوب ممكنات - تنها راه ممكن است.

اشكال اساسى اين دوگانه رفرم يا انقالب كه عمدتاً در همان دهه چهل شكل گرفت و سنت هاى سياسى بعدى

ما را شكل داد و عواقب و عوارضش تا همين امروز ادامه دارد اين است كه عمدتاً بر محور قدرت مى چرخد و به شكل

اعمال از باال فهميده مى شود و تجربه شده است. حتى اگر اين جورى هم فهميده نشود منجر به آن مى شود. دليل

اصلى اش هم روشن است و آن اينكه در پايين خبرى نيست. خبرى نيست چرا كه مردم نيستند. يا اگر هم هر از چندى

سر و كله شان پيدا مى شود به شكل توده وار و بى شكل است و حضور هميشگى و نهادينه ندارد.

من اينجا مى خواهم با اجازه حضار، وسط دعواى رفرم و انقالب، يك نرخى تعيين كنم. بد نيست به يك تجربه

سومى هم اشاره كنيم. اين تجربه هاى سوم به ما ياد مى دهد كه ما يك سره از اين محتوميت «ادعا و توبه»، پررويى

اوليه و پشيمانى ثانويه خارج شويم و به اشكال ديگرى بينديشيم. آن تجربه سوم، شريعتى است. شايد اين حرف غريب

به نظر آيد و يا مثالً تفسير امروزى از شريعتى ديروزى كردن چرا كه شريعتى خودش يكى از آتش بياران معركه انقالب

محسوب مى شد و مى شود. اما امروز كه هم ما آن آدم هاى ديروزى نيستيم و هم جامعه، شايد در مراجعه به ديروز

چيزهاى جديدى كشف كنيم كه قبالً از فهمش ناتوان بوديم.

اين دوگانه رفرم و انقالب در همان دهه چهل و در نتيجه در زمان فعاليت هاى شريعتى به طور جدى شكل گرفته
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بود. شريعتى هم يكى از همان پدران نسل ما بود كه از پدران خودش گسست و پا به ميدان متفاوت تجربه اجتماعى و

فكرى گذاشت. بى آنكه در اين گسست به راديكاليسم _ به معناى گسست خشونت آميز از ديروز- درغلطد. شريعتى

به اين نتيجه رسيد كه اين ثنويت، ثنويتى ابتر و عقيم است و جبهه سومى گشود. يا به عبارتى تعريف جديدى از اين

دوگانه عرضه كرد و اصالً حوزه محورى اين دوگانه را كه عمدتاً در ربط و رابطه خود با قدرت تعريف مى شد، جابه جا كرد و

به ساحت ديگرى كشاند و آن حوزه اجتماع و انديشه بود. البته به همين دليل هم منزوى ماند. محبوب شد اما منزوى

ماند. جبهه اى كه از همه مولفه هاى تشكيل دهنده اين دوگانه تعاريف جديدى مى داد:

در حوزه سياست: مردم، مذهب و وجدان مذهبى، قدرت، انقالب، خدمتگزارى، در حوزه فرهنگ: سنت و مدرنيته

و....

شريعتى درك صرفاً سياسى از تغيير را ابتر مى دانست. چرا كه در حوزه سياست، تقريباً بين اين دو روش- مثالً

درك ولنتاريستى و آوانگارديسم راديكال با توسل به عمل قهرآميز و يا پارلمانتاريسم و ورود به بازى هاى پشت پرده

سياست - هيچ راه ديگرى نيست و در هر دو صورت در شرايطى كه اصل موضوع تغيير يعنى جامعه و مردم غايب است،

ره به رهايى نخواهد برد. از اين رو شريعتى تالش مى كرد نشان دهد كه مى شود به تغيير بنيادهاى حيات اجتماعى-

فرهنگى و در نتيجه سياسى انديشيد با گشودن جبهه ديگرى و آن جبهه فرهنگى بود. مى دانست در جامعه اى كه

فرهنگ ندارد، نه از دست انقالب كارى ساخته است و نه از دست رفرم. انقالب هم كند نهايتاً رفرم است بى هيچ تغيير

بنيادين. اين است كه در پى ايجاد انقالب بود در دل و جان آحاد. ايجاد انقالب بود در ذهن ديندار، ايجاد تغيير بود در وجدان

مذهبى جامعه. او دوستدار خانه تكانى هاى بنيادين بود. اين است كه هم رنگ و بوى انقالبى داشت و به همين دليل

به ميراث پدران خود نگاهى انتقادى داشت و هم در اين فاصله گيرى لزومى نمى ديد پا به حوزه گسست هاى خونين و

خشن بگذارد. او هم، مثل ديگر هم نسلى هاى خودش از پدران خود گسسته بود و هم به حركت اين هم نسلى هاى

خود نپيوست. در نظر او اين چرخيدن بر محور سياست، اشكالش در اين است كه روشنفكر را عمالً به حوزه قدرت

مى كشاند. حوزه اى كه به دليل نداشتن پشتوانه اجتماعى قوى، در آن بد عادت مى شود. يعنى عادت مى كند به تنها
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حركت كردن و دوختن و بافتن به تنهايى. چه در وضعيت زد و خورد چه در وضعيت زد و بند و در هر دو حال بى ربط

مستقيم به وظيفه اصلى اش. اشكال ديگر اين تبعيت يكجانبه از منطق سياست يا به عبارتى رفتار سياستمدارانه در

نگاه شريعتى اين بود كه روشنفكر را مجبور مى كرد عمدتاً در چارچوب ممكنات حركت كند و اين حركت چارچوب دار او را

از امكان فكر كردن به اشكال و چارچوب هاى ديگر باز مى داشت و خواه ناخواه وارد بده بستان با مخاطبانى محدود

مى كرد. وجه مميزه ديگر اين گشودن جبهه جديد، انديشيدن به سياست خارج از نهاد قدرت و انديشيدن به دين خارج از

نهاد رسمى آن بود. روشنفكر را نماينده مردم نمى دانست و مى كوشيد خود آنها را به ميانه ميدان بكشاند. نه هر

مردمى، نه هر توده بى شكلى بلكه از طريق تبديل رعيت به شهروند.

اصالت اين رويكرد در جابه جا كردن مرزهاى مستقر و انديشيدن به صور متفاوت تجربه اجتماعى براى خروج از

محتوميت وضعيت عقيم سياسى بود و به تعبير سارتر بسط ميدان ممكنات. شريعتى سياست را تنها وروديه ممكن

براى شكل گيرى و شكل دادن به آگاهى اجتماعى نمى دانست به همين دليل به همه حوزه ها سر مى كشيد، هنر،

تاريخ، سياست، دين. هم در حسينيه نمايشگاه عكس و نقاشى برپا مى كرد و هم جلسات شعرخوانى و هم از پس از

شهادت سخن مى گفت. كار فرهنگى او در نتيجه ايجاد فضايى بود كه جوان آن روزگار كه پدران و مادران خود را متهم

مى كرد، بتواند توانايى ها، شخصيت و آگاهى خود را در اين فضاهاى سوم تجربه كند. اگر مى خواست اين تجربه را فقط

در تقابل با قدرت تعريف كند، بسيارى را آن طرف ديوار سياست نگه مى داشت. چنانچه هم رفرميست ها و هم

راديكال ها به همين دليل خيلى از نيروها را پشت درهاى بسته نگه داشتند. يا از طريق كشاندن آنان به زيرزمين ها، يا

از طريق دل سرد كردن آنان و نگاه داشتنشان در كادرهاى محدود جلسات سياسى براى افشاى آن و تائيد اين و خوب

طبيعى است كه در چنين وضعيتى چه پيشتاز انقالبى و چه سياستمدار رفرميست مجبور به حركت در انزوا باشد.

مى خواهم چنين نتيجه بگيرم كه اشكال ما اين بود كه به همان سنت ادامه نداديم. ما شكل گسستن را به شكل

خشن و عكس العملى فهميديم اما مى شد جور ديگرى گسست. شريعتى هم در نوع نگاه دينى اش از پدرانش

گسست و هم در نوع نگاهش به مقوله اجتماعى و هم رويكردش به سياست از چه طريق؟ از طريق شناخت سنت
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پدرى، گزينش آن و تصفيه آن نيز بى آنكه خود را مجبور ببيند از دهن كجى با آنان شروع كند. اما رفتار عكس العملى ما-

همان بيست ساله هاى پيش- از سر عدم شناخت بود، نفى فله اى ميراث گذشته و دهن كجى به آن و در نتيجه هم

خودمان محروم مانديم و در برابر يكديگر قرار گرفتيم و شديم ملعبه و هم آنها از امكان در ميان گذاشتن تجربيات خود

محروم ماندند و احتماالً به همين دليل امروز كه مجرب شده ايم باز افتاده ايم به تكرار همان حرف هايى كه سابقاً باطل

مى شمرديم.

بى شك ما بايد از مهندس بازرگان اين پدر بزرگوارمان عذرخواهى كنيم اما شايد الزم نباشد توبه كنيم و يك سر

سرسپرده شويم و مى توانيم گفت وگو با او و يكى به دو كردن را با او ادامه دهيم. يكى به دو حول وحوش اين محورها:

گسست از گذشته و بر گذشتن از آن، آرى اما چگونه؟

ضرورت كشف زبان جديد و فرم هاى جديد ارتباطى با نسل هاى بعدى

ضرورت خروج از اين ثنويت اصالح و انقالب (گشودن جبهه اى جديد)

 

•خروجى اين ماجرا

دعوا ميان رفرم و انقالب را نبايد به هر ترتيبى مختومه اعالن كرد و همه را قانع كرد كه يا آن يا اين. چون در هر دو

صورت وجوه زيانبارى دارد. تجربه نشان داد اينگونه اجماعات خطرناك است. تجربه انقالب كه برخاسته از اجماع عمومى

بر سر انقالب و ضرورت آن بود، عوارض گرانبارى به دنبال داشت و امروز كه همگى بر سر ضرورت رفرم به اجماع

رسيده اند نيز مى تواند عوارض بسيارى به دنبال داشته باشد. در كشورهايى كه رفرميسم جا افتاد نيز شاهد سر زدن

حركت هاى خشن، خسته از اين كه هيچ اتفاقى قرار نيست بيفتد، بوده ايم. شورش هاى دهه ۶۸ فرانسه همين

واكنش در برابر سكون بود و به يمن آن توانست دموكراسى هاى ليبرال را وادار به امتياز دادن كند. آنها انقالب كردند

براى رفرم. پس اگر انقالب را عمدتاً توسل به متدهاى راديكال تخريبى نبينيم مى شود براى ايجاد رفرم انقالب كرد.

مى شود براى برپايى انقالب، رفرميستى پيش رفت و اندك  اندك گسستى را تجربه كرد و نيز مى شود براى برپايى
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انقالب، اصالً سياست را رها كرد و رفت سراغ فرهنگ. هرگونه درك فرماليستى و دگماتيستى از تغيير، قرار دادن خود

است در معرض غيرمترقبه. ما تا نسل بعدى نيامده و رفرميست بودن ما را بر سرمان نزده، چنانچه ما و پدرانمان بر سر

پدربزرگانمان زديم، بايد اقداماتى كنيم:

۱- اين دوگانه رفرم- انقالب را از چرخيدن بر محور قدرت بازداريم و به حوزه اجتماع _ انديشه و فرهنگ بكشانيم.

- اشكال متعدد الگو هاى تغيير در امر اجتماعى را در ميان بگذاريم تا فهم و درك از اين دوگانه رفرم - انقالب متكثر ۲

شود. رفرم فقط زد و بست فهميده نشود و انقالب فقط زد و خورد و بدين وسيله مهمتر از همه اينكه نگذاريم يك

گفتمان غالبيت پيدا كند.

- روشنفكر و سياستمدار را وارد گفت وگوى دوباره با اكثريت خاموش كنيم. در حال حاضر مونولوگ است و اين ۳

مونولوگ، بهترين روشنفكر يا بهترين سياستمدار را بى فايده مى كند. اگر روشنفكر نتواند با اكثريت خاموش وارد

گفت وگو شود، مى شود يك فاضل، يك حكيم، يك هنرمند اما معتكف تنهايى خود. اگر سياستمدار نتواند نماينده

نياز زمانه خود شود و سخنگوى آن مى شود تكنوكرات، بوروكرات، شهريار، پرنس، زندانى ترحم انگيز قدرت. براى

اين كار بايد در پى خلق فضاهاى سومى بود كه آن اكثريت خاموش- پير و جوان _ بتواند به خود و نسبتش با جامعه

بينديشد.

• سخن آخر:

با اين وجود جذابيت مهندس بازرگان در اين بود كه رفرميستى راديكال بود. اگرچه حركت در چارچوب امر ممكن را

شعار مى داد اما بر تحقق اصول اعتقادى خويش- اصولى نه چندان راديكال- پافشارى مى كرد. حاضر به دادن امتياز نبود

و براى بيان اعتقاداتش محافظه كارى نمى كرد و همين پافشارى راديكالش موجب مى شد كه كتك بخورد. مى دانست

در جامعه بحران زده ما خودواقع گرايى و صحبت كردن از آن دردسرساز است و پر عقوبت. نشان مى داد كه رفرميسم به

معناى چشم پوشى و مماشات و مسكوت گذاشتن باورها نيست. به باور اكثريت احترام مى گذاشت و سر مى سپرد
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اما در مقام اقليت حرف خودش را مى زد و به وقتى بعد، حواله نمى داد. مهندس بازرگان براى اصالح طلبان امروز الگوى

خوبى است تا رفرميسم را با الپوشى، حركت در چارچوب ممكنات را با پذيرش آن، قانون گرايى را با مذاكرات پشت پرده

يكى نگيرند.

براى ما جوانان سابق نيز مهندس بازرگان پدربزرگ بزرگوارى بود، از آن دست پدربزرگ هايى كه هميشه با احترام با

نوه هايش صحبت مى كرد، آنها را تنبيه و توبيخ نمى كرد اگرچه آنها را جدى هم نمى گرفت و به حرفشان گوش

نمى كرد. شور و شوق آنها را به حساب جوانى مى گذاشت. همين بود كه آنها را دلخور مى كرد و هل مى داد به

سوى بزرگترهايى كه به حرفشان گوش مى دادند. امروز كه بزرگتر شديم و پر تجربه، البته فهميديم كه نبايد رفت به

سراغ هر كسى كه به حرفمان گوش مى كند، فهميديم كه چه بسا مى خواهند كاله سرمان بگذارند. به همين دليل

است كه از او بايد عذر خواست و مطمئن بود كه او ما را خواهد بخشيد. اگرچه اين گله گذارى ها از او بايد ادامه پيدا

كند و اين يعنى اين كه سايه او هنوز كه هنوز است بر سر ماست. سايه اش مستدام باد.
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سخنرانی عبدالکريم سروش و مسعود بهنود

به مناسبت دهمين سالگرد درگذشت مهدی بازرگان

٤ فوريه در لندن

به مناسبت دهمين سالگرد در گذشت مهندس بازرگان برگزار ميشود

سخنرانی آقای مسعود بهنود

تحت عنوان: مهندس بازرگان خود یک نهاد بود

و

سخنرانی آقای دکتر عبدالکريم سروش

اعتدال دینی بازرگان:تحت عنوان

04/02/05 جمعه 7 بعد از ظهر:زمان

:مکان

KING’S COLLEGE LONDON

Waterloo campus

 ,Room B5, the Franklin-Wilkins Building

Stamford Street, London SE1 9NH 150
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:Nearest underground stations

Waterloo station

بنياد ایران و اسالم
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ردصالحيت دكتر يزدی اقدامی خالف مشاركت حداكثری است

مصطفی تاج زاده

تهران- خبرگزاری كار ايران

 

عضو شورای مركزی جبهه مشاركت درباره اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ردصالحيت دبيركل نهضت

آزادی ايران به استناد نامه امام خميني(ره) گفت: با توجه به شعار مشاركت حداكثری در انتخابات، هر سخنی

كه به اين مسأله لطمه بزند، اقدامی عليه امنيت و منافع ملی محسوب می شود و گوينده آن بايد در اين زمينه

پاسخ گو باشد.

سيد مصطفی تاج زاده در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به فضای موجود در جامعه در قبال شركت در

انتخابات، افزود: قشرهای وسيعی از شهروندان، حتی در صورت برگزاری انتخابات آزاد، از تأثير رأی خود در تعيين

سرنوشت كشور نااميد هستند و تمايلی به شركت در انتخابات ندارند بنابراين بايد ازحضور همه نامزدهايی كه

حاضرند در چارچوب قانون اساسی فعاليت كنند، استقبال كرد تا مشاركت افزايش يافته و امنيت كشور تضمين

شود.

وی ادامه داد: در سال 1374 يعنی هشت سال پس از نامه ای كه درباره نهضت آزادی به امام(ره) نسبت داده

می شود، شورای نگهبان صالحيت چند نامزد عضو شورای مركزی اين گروه و گروه های ملی مذهبی را تاييد

كرد، حضرات بايد پاسخ دهند كه مگر آن زمان از نامه امام(ره) اطالع نداشتند؟ پس چرا اقدامات غيرقانونی امروز
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خود را به رهبر فقيد انقالب مستند می كنند.

عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمی افزود: اگر مالك شورای نگهبان نظريات امام(ره) است، ايشان هرگز با

نظارت استصوابی و بدعت ردصالحيت فله ای موافق نبودند، پس چرا شورای نگهبان در اين مورد به نظر و عملكرد

امام(ره) استناد نمی كند؟

تاج زاده اظهار داشت: مشكل شورای نگهبان يكی يا دو نامزد نيست بلكه مخالفت آنها با انتخابات آزاد است، آن

هم در دوره ای كه در عراق و افغانستان كه تا چند سال پيش صدام و طالبان بر آنها حاكم بودند، اكنون انتخابات

آزاد برگزار می شود.

وی در خاتمه رويكرد حذفی را كه منجر به خدشه به انتخابات آزاد شود، موجب لكه دار شدن حيثيت ايران

دانست.
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پيش شرط های برگزاری انتخابات آزاد

مهندس محمد توسلی

برگزاری انتخابات آزاد و سالم يكی از مطالبات اساسی ملت ايران در يك قرن اخير بوده است. در انقالب

مشروطيت برای مهاركردن قدرت مطلقه استبداد سلطنتی، مفاهيم جديد آزادی، عدالت، انتخابات مجلس و قانون

گذاری توسط نمايندگان ملت در اثر تعامل با كشورهای پيشرفته و به طور مشخص دست آوردهای انقالب كبير

فرانسه مطرح شد اما ديری نپاييد كه استبداد مجدداً به شكل جديد باز توليد شد و دو دهه استبداد رضاخان بر

جامعه ما حاكم گرديد. در شرايط تاريخی شهريور 1320 فضای نسبتاً باز سياسی به وجود آمد و روشنفكران و

آگاهان تالش مجدد خود را برای رفع موانع توسعه و ايجاد رشد و آگاهی در جامعه آغاز كردند. اما در سرفصل

برگزاری هر دوره از انتخابات مجلس همواره مخالفت با انتخابات فرمايشی و برگزاری انتخابات آزاد و سالم و

گزينش نمايندگان واقعی مردم در سرلوحه تالش آزادی خواهان ايران بوده است. شادروان دكتر مصدق در

ارديبهشت سال 1330 در برنامه دو ماده ای دولت خود يك ماده آن را به اصالح قانون انتخابات مجلس شورای

ملی و شهرداری ها اختصاص می دهد تا زمينه برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم فراهم شود و به تدريج فرآيند

گذار به دموكراسی طی شود. جريان برگزاری انتخابات در دوره 28 ماهه حكومت دكتر مصدق و نقشی كه تجربه

دموكراسی خواهی اين دوره در گردش آزاد اطالعات و تربيت نيروهای اجتماعی داشته است به رغم رخ داد

كودتای 28 مرداد و شكست سياسی دكتر مصدق، اين سرمايه اجتماعی را به عامل مهمی در تداوم مبارزات

آزادی خواهان در دهه های بعدی تبديل كرد. به طوری كه انديشه سياسی دكتر مصدق يعنی آزادی، حقوق بشر

و حاكميت ملت كه از طريق برگزاری انتخابات آزاد قابل تحقق است، سرلوحه مطالبات ملت ايران، به ويژه نسل

جوان شد و به همين علت، مردم در هر فرصتی ياد او را به صورت گسترده و فراگير گرامی می دارند و انديشه او
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را دنبال می كنند. 

در سال های 39 و 40 كه يك بار ديگر در اثر فشارهای بيرونی، فضای نسبی باز سياسی به وجود آمد، تقابل

آزادی خواهان و حاكميت استبداد مطلقه سلطنتی در مطالبه انتخابات آزاد و سالم در دو انتخابات تابستانی و

زمستانی تبلور پيدا كرد و مردم تالش كردند به رغم ضعف ساختارهای جامعه مدنی و پراكندگی احزاب سياسی

با برگزاری انتخابات آزاد گام جديدی در فرآيند دموكراسی خواهی در ايران بردارند. 

سركوب نهضت روحانيت و آزادی خواهان، بعد از قيام 15 خرداد سال 1342 مبارزات سياسی آزادی خواهانه ملت

ايران را به فاز نظامی مبدل ساخت. در اين دوران شاهد شكل گيری احزاب فرمايشی و برگزاری انتخابات غيرآزاد و

ناسالم هستيم. در سال 1357 رژيم شاه آن گاه پيام مردم را شنيد و آماده پذيرش برگزاری انتخابات آزاد شد كه

زمان آن گذشته بود و روحيه مردم و رهبران عموماً آمادگی پذيرش آن را نداشت و اين روند هزينه های بسيار

سنگين انقالب را بر ملك و ملت ما تحميل كرد. 

امروز بعد از 26 سال از پيروزی انقالب اين پرسش برای بسياری از تحليل گران مطرح شده است كه اگر در سال

57 از طريق فرآيند دموكراتيك، ساختار سياسی نظام استبداد سلطنتی متحول می شد و با برگزاری انتخابات آزاد

و سالم به تدريج نهادهای مردمی و ساختارهای دموكراتيك شكل می گرفت و با ايجاد فرصت های الزم فرهنگی

ـ اجتماعی زمينه برای ياد گيری و تمرين دموكراسی فراهم می شد، امروز جامعه ما چه سرنوشتی داشت؟

پاسخ به اين سؤال البته نياز به فرصت ديگر و بيش تری دارد زيرا در پاسخ ها ديدگاه های متفاوتی وجود دارد، اما

امروز كه جامعه ما با بحران های مختلف رو به رو است يك بار ديگر می توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا راه

حل ديگری برای گذار از شرايط كنونی جز تالش برای تقويت فرآيند دموكراسی و تأكيد بر برگزاری انتخابات آزاد و

سالم وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است اين راه حل يا راه حل ها كدام است؟
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پيشينه تاريخی، بعد از انقالب:

قبل از انقالب، معرفی جمهوری اسالمی با سخنان و مصاحبه های رهبر فقيد انقالب در پاريس نه تنها ملت ايران

بلكه جهانيان را شيفته خود ساخت و چهره ای انسانی و دموكراتيك از نظام جمهوری اسالمی در اذهان تصوير

كرد و براساس چنين برداشتی حدود 98 درصد مردم در 12 فروردين سال 1385 به جمهوری اسالمی رأی دادند.

اگرچه پيشنهاد جمهوری دموكراتيك اسالمی از سوی شادروان مهندس بازرگان كه ناشی از دغدغه و نگرانی

تاريخی او بود پذيرفته نشد؛ اما گفته می شد كه در ركن جمهوريت و ارزش های اسالمی، "دموكراسي" به

شكل مترقی تری وجود دارد. در عمل، به تدريج و به ويژه بعد از سال 1360 قرائنی از اسالم در جامعه حاكم شد

كه به آزادی و دموكراسی و حقوق اساسی ملت عمالً توجهی نداشت و با قرائت و تفسير خاصی از قانون

اساسی، نظارت استصوابی را مورد عمل قرار داد و حاصل آن اجرای سياست جانبدارانه از محافظه كاران و تضييع

حقوق اكثريت ملت ايران گرديد. اوج عملكرد اين جريان نحوه برگزاری انتخابات مجلس هفتم است كه در آن

شورای نگهبان نه تنها نيروهای ملی و اسالمی منتقد حاكميت و اپوزسيون داخلی كه التزام به قانون اساسی

دارند بلكه بسياری از نمايندگان مجلس ششم را به داليل واهی و بی اساس رد صالحيت كرد و درنتيجه مطابق

برنامه ريزی صورت گرفته اكثريت قاطع نمايندگان مجلس به مجموعه ای ناشناخته تحويل داده شد. كارنامه يك

ساله مجلس، هزينه های بسيار سنگينی را كه بر ملت ايران تحميل شده است و پی آمدهای انتخابات غير آزاد

و ناسالم را در تشديد بحران های داخلی و خارجی نشان می دهد. 

پيش شرط های انتخابات آزاد و سالم 

در فصل سوم قانون اساسی و همچنين بيانيه های جهانی كه ايران نيز آن ها را امضا كرده و به رعايت آن ها

متعهد شده است، پيش نيازهای برگزاری انتخابات آزاد و سالم را مشخص كرده است. در اين اصول، مجموعه
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حقوق و آزادی های سياسی و اجتماعی تصريح شده است. به عنوان نمونه، اصل بيست و سوم "ممنوعيت

تفتيش عقايد"، اصل بيست و چهارم "آزادی مطبوعات"، اصل بيست و ششم "آزادی فعاليت احزاب و انجمن های

صنفي" ، اصل بيست هفتم "آزادی تشكيل اجتماعات و راهپيمايی ها"، اصل سی و هفتم "اصل برائت" و اصل

سی و هشتم "ممنوعيت هرگونه شكنجه"، اصول سی و دوم و سی و نهم "حقوق و حفظ حرمت متهمان" مورد

تأكيد قرار گرفته است. 

آزادی بيان، اجتماعات و مطبوعات كه در اصول فوق تصريح شده است، گردش آزاد اطالعات را در جامعه تأمين

می كند و در چنين فضايی است كه نقد قدرت و عملكرد مسؤوالن توسط آحاد ملت و صاحب نظران امكان پذير

می شود و با ارزيابی آگاهانه و واقع بينانه عملكرد و برنامه های نمايندگان مجلس يا دولت، مردم در انتخابات

بعدی با آگاهی بيش تر می توانند نامزدهای احزاب و گروه های اجتماعی مختلف را مورد ارزيابی قرار دهند و با

رأی آگاهانه خود در سرنوشت اداره شهرها و كشور مشاركت مفيد و مؤثر داشته باشند. در جامعه ای كه فضای

سياسی بسته ای حاكم باشد و فقط ديدگاه های يك جناح از رسانه ها قابل انتشار باشد، نظير نظام های

توتاليتر كه در آن ها مديريت آمرانه و عمالً سيستم تك حزبی حاكميت داشته باشد، سخن از برگزاری انتخابات

آزاد فريبی بيش نيست. 

عالوه بر آزادی بيان و مطبوعات و گردش آزاد اطالعات، شكل گيری نهادهای مدنی نظير احزاب، انجمن های

صنفی و تخصصی نيز كه بستر طبيعی و منظم كادرسازی و برنامه ريزی جمعی برای پاسخ گويی به مسايل

اجتماعی است، از جمله پيش نيازهای برگزاری موفقيت آميز انتخابات آزاد و سالم محسوب می شود. 

بدون حضور احزاب فراگير و ريشه دار نظير آن چه در كشورهای توسعه يافته وجود دارد، حتی در شرايطی كه

گردش آزاد اطالعات نيز فراهم شده باشد، برگزاری انتخابات سالم و مؤثر امكان پذير نيست. حضور نامزدهای

منفرد گسترده، بدون سابقه و هويت جمعی شناخته شده چگونه می توانند با آگاهی آحاد مردم مورد ارزيابی و
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گزينش قرار گيرد. در حالی كه احزاب و گروه های سياسی كه اهداف و برنامه و سوابق خدمات آنان برای مردم

شناخته شده است بيش تر می توانند معرف نامزدها باشند. هر حزب و گروه سياسی برای حفظ اعتبار و سابقه

خود افراد واجد صالحيت خود را شناسايی و معرفی می كند و در آينده نيز پاسخ گوی عملكرد اعضای خود خواهد

بود. در اين فرآيند است كه هم انتخاب مردم آگاهانه تر و مؤثرتر صورت می گيرد و هم نمايندگان منتخب حزبی در

دوران مجلس بهتر می توانند همكاری خود را تنظيم كنند تا نمايندگان منفردی كه از ديدگاه های پراكنده ای

برخوردارند. در مجلس ششم كه نمايندگان بيش تر وابستگی به احزاب و گروه های سياسی داشتند يكی از

مشكالت گزارش شده آنان افراد غير حزبی يا نداشتن تربيت كافی حزبی بوده است كه نمی توانند همكاری

جمعی خودشان را تنظيم كنند و وقت كميسيون ها و مجلس را به درستی مديريت كنند. 

نظارت استصوابی: 

عامل ديگری كه بعد از انتخابات دوره سوم مجلس به ويژه در انتخابات مجلس هفتم مانع برگزاری انتخابات آزاد و

سالم بوده است نظارت استصوابی است. مطابق اصل نود و نهم قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر

انتخابات را بر عهده دارد. درخصوص حدود اين نظارت ديدگاه های مختلفی ارايه شده است. مفهوم اين نظارت

هماهنگ با آزادی ها و حقوق اساسی ملت كه در اصول فصل سوم و پنجم قانون اساسی مورد تأكيد قرار گرفته،

به ويژه در اصل پنجاه و ششم كه حق حاكميت انسان بر سرنوشت خود را يك حق الهی دانسته است، با نظارت

استصوابی شورای نگهبان كه به جای مردم ابتدا گزينش می كند و سپس از مردم می خواهد كه به افراد گزينش

شده رأی بدهند مغايرت آشكار دارد. 

در اصل پنجاه و ششم تصريح شده است كه : "حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را

بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب كند يا
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در خدمت منافع خود يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می آيد اعمال

می كند". 

نظارت استصوابی شورای نگهبان در امر انتخابات، در تقابل با مطالبات تاريخی ملت ايران و اصول و آرمان های

اوليه انقالب اسالمی و عرف جهانی انتخابات آزاد است.

در انتخابات های اخير كه در كشورهای همسايه ما افغانستان و عراق زيرنظر سازمان ملل انجام شده است و

روند آن مورد تأييد مقامات جمهوری اسالمی ايران قرار گرفته است، قيم و واسطه ای وجود نداشته است كه

ابتدا صالحيت نامزدها را احراز نمايد و سپس مردم به ليست مورد تأييد رأی دهند. در اين كشورها، احزاب و گروه

ها نامزدهای خود را معرفی كرده اند و مردم با تشخيص خود به آنان رأی داده اند. 

نظارت استصوابی شورای نگهبان نه تنها ناقض اصول قانون اساسی است، بلكه اهانت آشكار به قدرت تشخيص

مردم آگاه و رشيد ايران است كه آنان را صغير و نيازمند قيم معرفی می كند. طبيعی است كه در چنين شرايطی،

عموم آگاهان جامعه تمايل به مشاركت در انتخابات نداشته باشند. آمار مشاركت مردم در شهرهای بزرگ كشور

در انتخابات مجلس هفتم به طور متوسط حدود 30 درصد واجدان صالحيت است كه البته می توان جايگاه و انگيزه

مشاركت اين درصد محدود را مورد بررسی و تحليل قرار داد. 

تقويت فرآيند گذار به دموكراسی: 

به رغم واقعيت های تلخی كه در باال برشمرده شد، مردم آگاه ايران با هوشمندی در مقاطع انتخابات نسبت به

روندی كه بعد از سال 60 در انتخابات ها پيش آمده است، واكنشی مناسب نشان داده اند. شادروان مهندس

بازرگان در آستانه برگزاری دومين انتخابات مجلس از تريبون مجلس در محيط بسته و فشار شعارهای مرگ

خواهی گفت: 
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"... از پشت اين تريبون اعالم می نمايم كه انتخابات خالی از آزادی و نظارت ملی و مجلس حاصل از آن فاقد كم

ترين اثر برای اهداف فوق و عاری از اعتبار و ارزش از نظر شرعی و قانونی و حقوقی بوده و هر اكثريتی كه آورده

شود و هر ادعايی كه از استقبال مردم بنمايند، مردود و باطل است..." (20/5/62)

مطالبه حقوق اساسی ملت و تالش برای تأمين آزادی و حاكميت ملت در ادوار بعد به طور مستمر ادامه يافته

است و حاصل آن آگاهی بيش تر مردم و كاهش مشاركت مردم در انتخابات غيرآزاد و ناسالم بوده است.

در دوم خرداد سال 76 كه آقای سيدمحمد خاتمی مطالبات تاريخی مردم را در برنامه خود داشت، اگرچه جمعی

از آگاهان جامعه با رأی اعتراض سفيد در انتخابات شركت كردند و اعتراض خود را نسبت به شيوه نظارت

استصوابی شورای نگهبان ثبت كردند، اما اكثريت قاطع ملت ايران به نامزد مورد نظر جريان محافظه كار "نه"

گفتند و از برنامه توسعه سياسی 

آقای خاتمی يعنی مطالبات تاريخی ملت ايران حمايت كردند. 

در انتخابات رياست جمهوری سال 80 باز هم ملت ايران به اين اميد كه آقای خاتمی پروژه اصالحات خود را تكميل

نمايد، به رغم ناكامی ها باز هم به طور گسترده در انتخابات شركت كردند و برنامه محافظه كاران را كه در

راستای همان بحران های زنجيره ای چهار سال اول می خواستند آقای خاتمی با رأی پايينی انتخاب شود، با

شكست مواجه ساختند. اما افسوس كه ايشان نتوانستند از اين اعتماد و فرصت های تاريخی كه برايشان

فراهم شده بود مسؤوالنه بهره برداری كنند و موانع را در حد انتظار از پيش روی جنبش اصالحات بردارند. 

برگزاری انتخابات غيرآزاد و ناسالم و فرمايشی مجلس هفتم از اشتباهات تاريخی ايشان است كه برخالف وعده

های صريح خودشان صورت گرفته است. اين امر ضربه سنگينی به اعتبار ايشان و جنبش اصالحات وارد ساخت.

اين نقد صريح از آقای خاتمی، به هيچ وجه ناديده انگاشتن خدمات با ارزش ايشان در دوران هشت سال

مسؤوليت نيست كه به دفعات گفته شده است و باز هم بايستی از اين خدمات تقدير شود. 
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در مقطع انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، يك بار ديگر ملت ما در مقابل آزمون جديدی قرار گرفته است كه

با توجه به شرايط داخلی، منطقه و جهانی و در راستای مصالح و منافع ملی چگونه فرآيند گذار به دموكراسی را

در اين مقطع تقويت نمايد. تجربه بيش از دو دهه تالش آزادی خواهان ايران نشان می دهد كه اين فرآيند با انفعال

و كناره گيری از عرصه انتخابات طی نخواهد شد. حضور و مشاركت آگاهانه همه احزاب و نيروهای سياسی

معتقد به تقويت فرآيند گذار به دموكراسی ـ از طريق مبارزه قانونی و مسالمت آميز و تدريجی ـ در جبهه واحد می

تواند بستر مؤثری در اين مقطع باشد.
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جنبش ملی شدن صنعت نفت، هرگز در آرمانهايش شكست نخورد

ملی شدن صنعت نفت، اقدامی اساسی عليه سلطه دولتی خارجی بر سرنوشت كشورمان بود

دكتر ابراهيم يزدی

تهران- خبرگزاری كار ايران

دبيركل نهضت آزادی ايران گفت: ملی شدن صنعت نفت در ايران, عالوه بر كوتاه كردن دست بيگانگان از كشور, در

بازگرداندن و بازسازی شخصيت ملی و اعتماد به نفس توده های مردم ايران و مردم تمامی كشورهای جهان

سوم نقش اساسی داشت.

ابراهيم يزدی در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا", با بيان اينكه جنبش ملی كردن صنعت نفت در ايران به رهبری

شادروان محمد مصدق, در شرايطی فعال شد كه دولت انگليس در تمامی امور داخلی ايران از جمله در دربار و

ارتش, در ميان فعاالن سياسي, نمايندگان مجلس و روزنامه نگاران نفوذ گسترده ای داشت، گفت : ملی شدن
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صنعت نفت, اقدامی اساسی عليه سلطه و استيالی استعماری يك دولت خارجی بر سرنوشت كشورمان بود. 

وی با اشاره به تأثير ملی شدن صنعت نفت ايران در كشورهای آسيايی و آفريقايي, ملی شدن كانال سوئز در

مصر را متاثر ازاين اقدام دانست و گفت : منطق, جذابيت و مشروعيت روش مصدق در پيگری آرمان های ملت ,

سبب شد كه روش او در بسياری از كشورهای جهان سوم مورد استفاده قرار گيرد، به طوری كه جمال عبدالناصر

با همان روش، كانال سوئز را ملی كرد. 

به گفته يزدی، روش دكتر مصدق در پيشبرد اهداف ملی و منشاء او در مديريت كشور و برخورد با مخالفين، صحنه

تازه ای را در روابط دولت - ملت در ايران به وجود آورد. 

وی در اين مورد گفت: مصدق هرگز با مخالفين خود, حتی با كسانی كه با وسايل نظامی به خاندانش حمله

كردند، برخورد نكرد .

اين فعالی ملي- مذهبی روش و منطق مصدق در استيفای حقوق ملت ايران و ملی كردن نفت را منطقی محكم

و دنياپسند دانست كه سبب شد مصدق در دادگاه الهه و شورای امنيت سازمان ملل در دفاع از حقوق ملت

ايران پيروز شود.

يزدی در ادامه اين گفت وگو به داليل پيروزی كودتای 28 مرداد 32 اشاره كرد و با بيان اينكه در زمان مطرح شدن

جنبش ملی شدن صنعت نفت در ايران, مناسبات جهانی شديداً متاثر از جنگ سرد بود، افزود: در آن شرايط،

كشورهای غربی از جمله آمريكا برای جلوگيری از توسعه كمونيسم, استراتژی بازدارنده را در پيش گرفته و پيمان

های نظامی منطقه ای تشكيل داده بودند. 

وی با تصريح بر اينكه در خاورميانه نيز پيمان منطقه ای بغداد (سنتو) به وجود آمده بود كه مصدق به عنوان يك

رهبر حاضر نشد به آن پيمان ملحق شود، ادامه داد: مصدق بر اين باور بود كه برای كشوری مانند ايران ورود در

مناقشات بين المللی مفيد نيست و به همين دليل سياست بی طرفی مثبت را بنيان نهاد كه اين سياست برای
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آمريكا غيرقابل تحمل بود و اين امر از داليل مقابله بين المللی با مصدق بود. 

وزير خارجه دولت موقت، تبديل شدن تز ملی شدن صنعت نفت به الگويی برای كشورهای صادر كننده نفت را،

باعث وحشت آمريكا و دومين عامل خارجی در سقوط دولت ملی مصدق دانست. 

وی به جنگ روانی انگليس در القای اين مطلب به آمريكايی ها و مذهبی های داخل كشور كه ادامه حكومت

مصدق منجر به حاكميت كمونيسم در ايران می شود, اشاره كرد و گفت : شواهد نشان می دهد كه انگليسی

ها برای القای اين مطلب از نيروهای چپ استفاده كرده اند. 

يزدی، نهادينه نشدن دموكراسی در ايران و نبودن احزاب قدرتمند در كشور را به عنوان عوامل داخلی پيروزی

كودتای 32 برشمرد و گفت: عدم هماهنگی احزاب ملی سبب شد كه آنها نتوانند بسيج ملی مردم ايران را ادامه

دهند و مردم را به عرصه تقابل با كودتا بكشانند.

وی با بيان اينكه در تاريخ ايران، هر زمان كه جنبش های اجتماعی جنبه ضداستعماری داشته اند، همه نيروها در

آن شركت می كردند اما هنگامی كه جنبش ها به مبارزه با پايگاه استعمار كه دربار و استبداد بود، ارتقاء می

يافت، بسياری از نيروها حاضر به همراهی با جنبش ملی نمی شدند , افزود: جنبش ملی شدن نفت نيز زمانی

كه خواست با دربار و شاه كه پايگاه اصلی استعمار بود، مبارزه كند، با خروج بسياری از نيروها مواجه شد. 

دبيركل نهضت آزادی ايران در پايان خاطرنشان كرد : سقوط دولت مصدق و زندانی و محاكمه شدن او هرگز به

معنای شكست جنبش ملی ايران نيست و اين جنبش هرگز در آرمان های خود شكست نخورد.

 

533



همچنان معتقديم كه شرايط فعلی بستر الزم برای تحقق دموكراسی را فراهم نمی كند

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/tahkim.htm[6/25/2011 6:01:38 PM]

 

همچنان معتقديم كه شرايط فعلی بستر الزم برای تحقق دموكراسی را فراهم نمی كند

موضع گيری صريح دكتر يزدی حركتی پيشرو نسبت به ساير احزاب در انتخابات است

دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت

تهران- خبرگزاری كار ايران

به گفته دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت در صورتيكه شروط مطرح شده از سوی دكتر يزدی و نهضت آزادی در

انتخابات محقق نشود، انتخابات فاقد اعتبار خواهد بود.

عبدهللا مومنی در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين مطلب كه دفتر تحكيم وحدت همچنان معتقد است كه

شرايط فعلی بستر الزم برای تحقق دموكراسی را فراهم نمی كند، گفت: در حالی كه بخشی از نخبگان از

عرصه سياسی نااميد شده و كناره گيری كرده اند، دكتر ابراهيم يزدی حضور مشروط خود در انتخابات را اعالم

كرده است و حضور خود را به شرط فراهم شدن مقدمات انتخابات آزاد مطرح كرده است. اين اقدام حركتی

آوانگارد و پيشرو نسبت به ساير گروه ها و احزاب سياسی است كه سعی دارند نظر حاكميت را نسبت به خود

جلب كنند تا زمينه های تأييد صالحيت آنها از سوی نهادهای حكومتی تأمين شود.
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وی با مثبت ارزيابی كردن اظهارات يزدی مبنی بر اينكه انتخابات بدون تحقق حقوق مردم، افسانه ای بيش

نيست، تصريح كرد: اينكه دكتر يزدی نااميدی خود را از برگزاری انتخابات آزاد بيان كرده و پيش شرط هايی كه

برای حضور خود مطرح كرده است، مسائلی نظير؛ آزادی مطبوعات، آزادی بيان، آزادی زندانيان سياسی و... است

كه همگی جزء خواسته های دموكراتيك مردم مورد تأييد دانشجويان است.

دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت، ادامه داد: اقدام دكتر يزدی نسبت به ساير كانديداها يك گام جلوتر است و از

شفافيت بيشتری برخوردار است كه می تواند باعث شكسته شدن قطب بندی كاذب موجود و ايجاد فضای

واقعی مناسب شود.

مومنی خاطرنشان كرد: دكتر يزدی و نهضت آزادی ايران بايد مشخص كند كه با چه ساز و كارهايی می خواهند،

زمينه تحقق پيش شرط های مطرح شده را فراهم كنند، چرا كه اگر امكاناتی برای تحقق آنها نداشته باشد، اين

اقدام نيز نمی تواند راهگشا باشد.
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آيت هللا طالقانی: برادران من كسانی هستند

كه يا در زندان به سر می برند و يا شهيد شده اند

گفتگوی اعظم طالقانی با خبرنگار ايلنا

دبير كل جامعه زنان انقالب اسالمی، گفت: آيت هللا طالقانی سلطه، زورگويی و واليت مداری را نمی پذيرفت و

خواسته اش اين بود كه مردم به لحاظ درك مسائل رشد كنند و روی پای خودشان بايستند.

اعظم طالقانی فرزند مرحوم طالقانی در گفتگو با خبرنگار" ايلنا"، در آستانه بيست و پنجمين سالگرد فوت آيت هللا

طالقانی، اظهار داشت: پدر طالقانی معتقد بود كه بايد سرنوشت مردم را از طريق شوراها و انجمن های ايالتی

و واليتی به دست خودشان سپرد.

وی با بيان اينكه" آيت هللا طالقانی در آخرين سخنرانی كه در نماز جمعه تهران ايراد كرد، گفت من نمی دانم چرا

مساله شوراها محقق نشد و چرا نخواستند ايجاد شود، به بيان خاطراتی از زمان حيات آيت هللا طالقانی پرداخت"

و اضهار داشت: ايشان در ارديبهشت ماه سال 58، پيامی به سفارت فلسطين فرستاد، دو نفر از پسرانش و

همسر يكی از آنها كه پيغام را به سفارت می بردند، يكدفعه گم شدند، من آن زمان تهران نبودم و به وسيله

اخبار تلويزيون در جريان اين امر قرار گرفتم.

فرزند آيت هللا طالقانی، افزود: متوجه شدم كه در همه جا بدنبال بردارانم می گردند، بالفاصله به تهران آمدم،

ديدم كه پدرم نيست از هر كسی هم كه می پرسيدم نمی دانست پدر كجاست تا اينكه پس از مدتی با من
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تماس گرفت و گفت به همه بگو من كجا هستم.

اعظم طالقانی با اشاره به اينكه "مرحوم احمد خمينی پس از آنكه از مكان آيت هللا طالقانی مطلع شد با ايشان

تماس گرفت و پدر را به قم برد، ادامه داد: بعد از آن من به همراه يكی از بردارانم به منزل احمد خمينی در قم

رفتيم كه پدر هم آنجا بود، پس از مدتی امام هم آمد.

وی افزود: در آنجا در مورد نابسامانی جامعه، شلوغی ها و تظاهرات و مشكالت سياسی، اجتماعی و فقر

صحبت شد، اين مسائل كه مطرح شد امام خطاب به پدرم فرمود به نظر شما برای رفع آنها چه كار بايد كرد پدر

طالقانی پاسخ داد بايد سرنوشت مردم را به دست خودشان داد، بايد شوراها ايجاد شوند تا مردم مسئوليت

مستقيم پيدا كنند.

اين فعال ملی - مذهبی با بيان اينكه "شاهدان زيادی در آن مكان حضور داشتند كه برخی از آنها هنوز در قيد

حيات هستند"، خاطرنشان كرد: پس از آنكه پدرم از شورا صحبت كرد، امام به شانه او زد و گفت شما اين

مساله را اجرا كن.

وی افزود: پدر گفت من پير و مريضم و نمی توانم اين كار را انجام دهم اما امام دوباره به شانه او زد و تاكيد كرد

شما اين مساله را اجرا كن.

اعظم طالقانی با اشاره به مطالب فوق اظهار داشت: امام هم نمی خواست استبداد به وجود آيد بلكه می

خواست مردم بر سرنوشت خود حاكم شوند، او به بحث خودی و غير خودی اعتقاد نداشت.

دبير كل جامعه زنان انقالب اسالمی در ادامه با بيان اينكه" آيت هللا طالقانی بر رشد آگاهی مردم نسبت به

مسائل كشور تاكيد داشت"، خاطر نشان كرد: او همواره می گفت تا زمانی كه اين آگاهی در بين مردم به وجود

نيايد هر چقدر كه حاكمان تغيير كنند باز هم جامعه به استبداد كشيده می شود.

وی تساهل، تسامح و تحمل مخالفان را از ويژگی های آيت هللا طالقانی دانست و تصريح كرد: اين مسائل برای
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آنكه در جامعه رواج پيدا كند احتياج به زمان دارد. 

اعظم طالقانی در ادامه براينكه نهادهای مدنی كشور و بخصوص احزاب بيش از ساير نهادها

بايد يكديگر را تحمل كنند و سعه صدر نشان دهند تاجامعه به سمت دموكراسی حركت

كند،تاكيد كرد.

فرزند آيت هللا طالقانی در ادامه به انتقاد از فضای حاكم بر فعاليت احزاب سياسی پرداخت و اظهار داشت: وقتی

به حزبی كه قانونی است و پروانه دارد می گويند حق نداری فعاليت كنی، چطور بايد تخرب در اين كشور شكل

بگيرد و نهادهای مدنی تقويت شوند.

وی با بيان اينكه "عده ای در حكومت حاضر نيستند كه انديشه های متفاوت را بپذيرند"، گفت: چه اشكالی دارد

كه در جامعه افكار و انديشه های متفاوت مطرح شود، چه اشكالی دارد كه صدا وسيما تبديل شود به مرجع

مناظره انديشه های مخالف تا مردم با آگاهی از همه افكار، خود حقيقت را دريابند.

اعظم طالقانی با بيان اينكه" آيت هللا طالقانی همواره تاكيد می كرد كه هيچ گروهی نبايد بر گروه ديگر برتری

داشته باشد،" خاطرنشان كرد: ايشان معتقد بود كه همه گروه هايی كه در انقالب شركت داشتند بايد دست به

دست هم بدهند و با تشكيل گروه های كارشناسی، مشكالت را حل كنند.

اين فعال ملی - مذهبی مهمترين ويژگی آيت هللا طالقانی را عالقه به مردم و ارزش قائل شدن برای آنها دانست

و تصريح كرد: طالقانی عالقه زيادی به مردمی داشت كه با ستم مبارزه می كردند او همواره می گفت برادران

من كسانی هستند كه يا در زندان به سر می برند يا شهيد می شوند.

وی افزود: تالش ما از ابتدای پيروزی انقالب اين بوده است كه آموزه های ايشان را در زندگيمان جدی بگيريم و به

آن عمل كنيم.

فرزند آيت هللا طالقانی با تاكيد بر آن كه همه مردم بايد برای ايجاد جامعه ای مبتنی بر معنويت تالش كنند اظهار
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داشت: بايد برای ايجاد جامعه ای كه در آن حقوق مردم رعايت شود و مردم در آن به سمت معروف حركت كنند

تالش شود.

طالقاني؛ آموزگار توحيد، آزادی و برابري/

اعظم طالقانی : 

عده ای از ابتدای پيروزی انقالب با ديدگاهها و تفسيرهای آيت هللا طالقانی از قرآن مخالف بودند/2/

دبير كل جامعه زنان انقالب اسالمی، گفت : آيت هللا طالقانی به ابعاد انسانی افراد توجه داشت نه عقايد و

ديدگاه های آنها او با ماركيست ها , مسلمامان, يهوديها و مسيحيها , ارتباط داشت . 

اعظم طالقانی در گفتگو با خبرنگار" ايلنا" , با بيان اينكه وقتی كه در جامعه ای اليه هايی كه مسوليت حفظ

امنيت واداره جامعه را دارند دچار فساد شوند آن جامعه به سختی سامان می يابد ، اظهار داشت : مسوولين

بايد بيانديشند كه چگونه می شود جلوی فساد را گرفت . 

وی افزود : راه مقابله با فساد اين است كه به همه مردم و گروههای مختلف و منتقد اجازه اظهار نظر داده شود .

فرزند آيت هللا طالقانی با تاكيد بر اينكه" جنبش اصالحات در ايران از بين نمی رود "،خاطر نشان كرد: اين جنبش

بايد خود را تصفيه كند و به بازسازی و خودسازی بپردازد تا بتواند به يك نيروی تاثير گذار تبديل شود.

وی افزود : جنبش اصالحات بايد از انحراف جامعه جلوگيری كند , چرا كه وقتی در جامعه ای سر خودرگی و نا

اميدی حاكم شود , انحراف و فساد در آن رشد می كند . 

اعظم طالقاني" دموكراسی را يك فرايند تدريجی دانست وخاطر نشان كرد : تا زمانی كه در افكار عمومی تحول

ايجاد نشود دموكراسی حاصل نمی شود . 

وی در ادامه افزود : نخبگان بايد برای ايجاد دموكراسی در جامعه بستر سازی كنند . 
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اين فعال ملي, مذهبی با بيان اينكه" آيت هللا طالقانی با فرهنگ قهرمان طلبی و مريدو مراد بازی مخالف بود"،

تصريح كرد : ايشان معتقد بود كه بايد فرهنگی در جامعه ايجاد شود كه همه فكر كنند می توانند استعدادها و

پتانسيل هايی كه در وجودشان هست را شكوفا نمايند و رشد كنند نه اينكه منتظر بمانند تا قهرمانی بيايد و اين

استعدادها را به كار گيرد . 

وی افزود: در صورتی كه چنين فرهنگ و سيستمی ايجاد شود می توانيم شاهد ايجاد جامعه ای توسعه يافته

باشيم .  

اعظم طالقانی با بيان اينكه" آيت هللا طالقانی واليت را به معنای دوستی و همراهی و با هم بودن می دانست،

اظهار داشت : ايشان معتقد بود واليت به معنای سلطه، خود مداری و خود محوری در فرهنگ اسالمی وجود

ندارد . 

فرزند آيت هللا طالقانی در ادامه تصريح كرد :بارها از ايشان شنيدم كه همه مردم از اين سرزمين و اين آب و خاك

سهم دارند . 

وی افزود : نبايد شرايط طوری شود كه كسانی كه با جريان حاكم اختالف دارند در حاشيه قرار بگيرند , هيچ

مسووليتی به آنها داده نشود، از امكانات اقتصادی بی بهره شوند، نتوانند در توليد كشور نقش ايفا كنند و

انديشه هايشان را فعال كنند . 

دبير كل جامعه زنان انقالب اسالمی با بيان اينكه" عده ای از ابتدای پيروزی انقالب با ديدگاهها و تفسيرهايی كه

آيت هللا طالقانی از قرآن ارايه می داد مخالف بودند"، خاطر نشان كرد : هنوز هم با كسانی كه در كالسهای

تفسير قرآن جامعه زنان انقالب اسالمی كه در آن كتاب پرتويی از قرآن مرحوم پدرم تحليل می شود شركت می

كنند برخورد می شود . 

وی افزود : به اين افراد گفته شده بود كه مشكل ما نگاه آيت هللا طالقانی به قرآن است . 
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وی در ادامه خاطر نشان كرد : ديدگاه آيت هللا طالقانی اين بود كه بايد ارزشهايی كه در آنها حقوق مردم لحاظ

شده است نهادينه شود.

وی افزود : او اعتقاد نداشت كه ما به عنوان كسانی كه انقالب كرديم بايد در حاكميت بمانيم، او معتقد بود كه

زمانی ما امكان بقا داريم كه افكار و انديشه های ما ،مورد پذيرش ملت قرارگيرد.
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طالقانی؛ آموزگار توحيد، آزادی و برابری

گفتگوی محمد بسته نگار با خبرنگار سياسی ايلنا

سخنگوی فعاالن ملی - مذهبی گفت: طالقانی معتقد بود كه؛ همه مردم بايد در سرنوشت خود

دخالت كنند و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن داشته باشند، او به اصل دموكراسی معتقد بود.

محمد بسته نگار در گفت وگو با خبرنگار سياسی "ايلنا" با بيان اينكه طالقانی انقالب را حق قشر يا طيف خاصی

نمی دانست و آن را متعلق به همه مردم می دانست بيان كرد: آيت هللا طالقانی در سخنرانی كه در مورد

انتخابات مجلس خبرگان ايراد كرد گفت: ما بايد از همه افراد و گروه های مختلف دعوت كنيم كه ديدگاه های خود

را بيان كنند.

بسته نگار به بخش هايی از سخنان آيت هللا طالقانی اشاره كرد و افزود: ايشان گفتند" گروه ها و افراد دست

اندركار شايد اينطور تشخيص بدهند كه اگر شورا به وجود آيد ما چه كاره هستيم؟ شما هيچ كاره هستيد، برويد

دنبال كارتان، بگذاريد اين مردم مسووليت بگيرند" .

وی اظهار داشت: طالقانی به اصل دموكراسی معتقد بود او به جای اينكه ديكتاتوری صالح و يا دموكراسی هدايت

شده را بيان كند، می گويد؛ بايد خود مردم دموكراسی را پيش ببرند.

اين فعال ملی - مذهبی با بيان اينكه دموكراسی مورد نظر آيت هللا طالقانی اين نبود كه مردم تنها عده ای را به

عنوان نماينده خود انتخاب كنند و بعد از آن ديگر در امور كشور دخالت نكنند، اظهار داشت: او معتقد بود كه اداره

كشور از روستاها گرفته تا شهرهای بزرگ، بايد به صورت شورايی و به دست مردم صورت گيرد.
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بسته نگار با بيان اينكه طالقانی دين را از سياست جدا نمی دانست و معتقد بود كه همه بايد در سياست

دخالت كنند از جمله روحانيون، تاكيد كرد: اما او دخالت در سياست را به اين معنا نمی دانست كه روحانيت حق

ويژه ای برای خود قائل باشد.

وی افزود: طالقانی همواره تاكيد می كرد كه؛ از خصوصيات انقالب اسالمی ما اين است كه ما رهبران مذهبی

داعيه حكومت برای خود نداريم و نمی خواهيم حاكم باشيم. انقالب از توده همه مردم آغاز شده و متعلق به

همه آنهاست نه از يك قشر خاص.

اين فعال ملی - مذهبی اظهار داشت: طالقانی همواره می گفت؛ اين مساله كه روحانيون پست های مهم را

احراز كنند را يك مشكل می دانم كه باعث می شود روحانيون گرفتار مسووليت های روزمره و گذرا شوند و از

اصل رسالتی كه روحانيت مترقی و پيشرو دارد، باز بمانند.

بسته نگار ادامه داد: آيت هللا طالقانی در زمان حيانش نگران بود كه انقالب از مسير اصلی خودمنحرف نشود.
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مراسم بيست و پنجمين سالگرد آيت هللا طالقانی

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران

سرويس سياسی

مراسم بيست و پنجمين سالگرد آيت هللا طالقانی كه «حقوق زنان، جوانان و دموكراسي» نام گرفته بود، عصر

امروز در حسينيه ی ارشاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در اين مراسم تنی چند از فعاالن سياسی،

فرهنگی، مذهبی و مطبوعاتی حضور داشتند.

بر اساس اين گزارش نخستين سخنران اين مراسم احمد صدر حاج سيد جوادی بود كه وجود طالقانی را پيامی

الهی برای هم عصران و نسلهای پس از آن دانست و افزود: «آن مرحوم، فردی اسوه و ملكوتی با خصوصيات

اخالقی واالی انسانی بود كه ويژگی های برجسته ای همچون خستگی ناپذيری و نستوه بودن و ظلم ستيزی را

دارا بود«.

حاج سيد جوادی يادآور شد كه طالقانی با همين نگاه ضداستبدادی اش با ديگر همراهانش (دكتر سحابی و

مهندس بازرگان) نهضت آزادی را بر پايه انگيزه ها و آموزه های دينی بنيان گذارد.

وی به تساهل و تسامح و مدارا با مخالفان به عنوان ويژگی برجسته طالقانی اشاره كرد و افزود: «رفتار طالقانی

با مخالفانش پدرانه و مشفقانه بود. او رفتار ويژه ای با جوانان داشت و تفكرات و خواست آنان را درك می كرد. اين

مفسر قرآن با غور در آيات قرآن مطالبی را متناسب با نيازهای جامعه استخراج می كرد. آثار بجا مانده از مرحوم
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طالقانی گويای مطالعات گسترده وی در تمامی عرصه ها و مكاتب اجتماعی وقت می باشد«.

اعظم طالقانی، دبيركل جامعه زنان انقالب اسالمی نيز در ادامه اين مراسم با تسليت شهادت حاج داوود كريمی،

او را شخصيتی مردم دوست، زحمتكش و فروتن خواند.

وی گفت كه قصد دارد در خصوص حقوق زنان سخنرانی كند و برای اين منظور آياتی از سوره نساء قرائت شد.

وی به بينش پدرش به حقوق زنان اشاره كرد و به بررسی جنبش زنان در حال حاضر پرداخت.

طالقانی جنبش زنان در ايران را حقوقی خواند كه مفهوم وسيع تری نسبت به اين جنبش در سراسر جهان يافته

است و طی آن زنان بی آنكه به مواضع مشتركی رسيده باشند، بر سر نيازهای شان به توافق می رسند.

به گفته وی حتی زنان جريان محافظه كار نيز در اين نيازها و مسائل با ديگر زنان وجه تشابه دارند و بر آن به

توافق رسيده اند. همچنان كه زنان در كارگاه های بين المللی ميان كشورهای مختلف نيز كه به تبادل نظرات و

ديدگاه های خود می پردازند، علی رغم مواضع متفاوتی كه دارند، بر سر توافقاتشان، بيانيه های مشترك می

دهند.

دبيركل جامعه زنان انقالب اسالمی، جنبش زنان را ناشی از تعارض بين بخش های سنتی و مدرن دانست و با

اشاره به مشكالت دوران گذار از سنت به مدرنيته، متذكر شد كه با بخش های سنتی نمی توان به مطالبات

مدرن پاسخ گفت.

وی افزود: «حل تعارضات و دستيابی به حقوق حقه زنان در گرو استدالل، پژوهش و انديشيدن در مسائل و منابع

و ماخذ از سوی خود زنان است«.

طالقانی به استدالل پدرش در تفسير آيه 23 سوره نساء مبنی بر اينكه منشا خلقت زنان و مردان يكی است،

اشاره كرد و متذكر شد كه هيچ نگاه جنسيتی در قرآن وجود ندارد و زنان و مردان همگی بايد به سر و سامان

دادن جوامع بپردازند. همين نكته در منشور حقوق بشر نيز آمده است.
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وی بابيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت كنوانسيون رفع تبعيض زنان، مصوب سازمان ملل را بررسی كرده است،

مدعی شد: «اعضای اين مجمع به همان نتيجه ای رسيده اند كه ما ده سال پيش به آن رسيده بوديم و اين

همانا برابری حقوق زنان و مردان است. آنان تنها چند مورد از كنوانسيون رفع تبعيض زنان را متفاوت با آنچه در

اسالم و قانون اساسی آمده دانسته و مابقی را پذيرفته اند«.

به گفته وی مهمترين مشكل موجود آن است كه قوانين بدون بسترسازی و زمينه های فرهنگی طرح می شود.

همچنان كه بسترسازی فرهنگی الزم برای اجرای كنوانسيون ياد شده كه در سال ۸۱ تصويب شده صورت نگرفته

است. برای اين منظور حضور مجتهدين، روان شناسان و جامعه شناسان برای شناخت نيازهای جامعه و چگونگی

اجرای اين كنوانسيون الزامی است.

طالقانی راه مبارزه و رسيدن به حقوق زنان را در گرو لجاجت و برخوردهای غير منطقی ندانست و بر لزوم حركت

در مسير حق و قانون تاكيد كرد و گفت: «نبايد از جنبش به وجود آمده در جهان كه به سوی تكامل پيش می رود

عقب بمانيم، البته با حفظ هويت«.

وی ادامه داد :«مرحوم طالقانی جز با تشويق، ترغيب و صحبت به متقاعد كردن مخاطبين خود نمی پرداخت و

همواره به مخاطبش شخصيت می بخشيد و زمينه رشد فرزندان را در خانواده فراهم می آورد.»

وی باتاكيد بر اينكه زنان بر اساس قرآن ستون خانواده اند، به حفظ اين ستون اصرار كرد و افزود: «همچنان كه

برای مسائل فرهنگی و اجتماعی به نظر اجماع توجه می شود، بايد اجماع در خصوص مسائل زنان كه نيمی از

جمعيت جامعه هستند، تصميم گيری كند وگرنه به انسداد خواهيم رسيد.»

طالقانی با بيان اينكه برخی در عين حال به عدم رسيدگی به حقوق مردان به عنوان نيمه ديگر جامعه معتقدند،

متذكر شد كه نسبت به حقوق زنان اجحاف بيشتری صورت گرفته است.
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در حاشيه:

تصاويری از دكتر شريعتی، مصدق، آيت هللا طالقانی، مهندس بازرگان و دكتر سحابی بر ديوار حسينيه ارشاد

نصب شده بود و برخی از كتب آيت هللا طالقانی در حاشيه ی اين مراسم در سالن ورودی حسينيه ارشاد به

فروش می رسيد.

مجری اين مراسم هدف از اين مراسم را پندآموزی از آرا، عقايد و نظرات آيت هللا محمود طالقانی عنوان كرد.

مجری برنامه با اشاره به اينكه اعالم دو دقيقه سكوت در برنامه گنجانده شده است، آن را الگوی غربی دانست و

از حضار خواست تا به جای آن ضمن قيام، به قرائت فاتحه بپردازند
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مراسم بزرگداشت آيت هللا طالقانی بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۹
شهريور در حسينيه ارشاد با عنوان «حقوق زنان، جوانان و

دموکراسی ۲٥ سال بعد از طالقانی» برگزار شد.

در اين مراسم ابتدا آقای صدرحاج سيدجوادی سخن  گفت. متن
سخنان وی به شرح زير است:

بسم هللا الرحمن الرحيم

سالم گرم و خاضعانه من خدمت همه حضار گرامی و عزیز

در آغاز مقدم خواهران و برادران عزیز را برای بزرگداشت مرحوم آیت هللا حاج

سيدمحمود طالقانی گرامی داشته و به عزیزان خوش آمد و خيرمقدم می گویم.

وجود کم نظير آیت هللا طالقانی پيامی الهی برای ما هم عصران آن مرحوم و

نسلهای بعدی ما بود. آن وجود عزیز به معنای واقعی آیت و نشانه حقيقی از

خلقت ارزشمند خداوندی بود که در سوره قدر می فرماید: تنزل المالئکه و الروح

قيها باذن ربهم. بعضی از مفسران معتقدند که این روح در هر برهه ای از زمان در

کالبد انسانی دميده می شود که استثنایی و اسوه ای از اخالق ملکوتی برای

سرمشق سایر انسانها می گردد. واقعا خصوصيات اخالقی و رفتار مرحوم آیت هللا

طالقانی از هر لحاظ برای ما نمونه واالی انسانيت به شمار می رفت.

از جمله ویژگی های برجسته مرحوم طالقانی خستگی ناپذیری و نستوه بودن در

ظلم ستيزی بود. و با وجود همه مبارزانی که آنی از آنها غفلت نداشت معذلک در

این اعالميه که در تاریخ 25 اردیبهشت 1340 منتشر نمود چگونه بزرگ منشی

جناح خود را در مورد انجام وظيفه بيان می کند. مرحوم طالقانی به شدت از

استبداد و مظاهر و نتایج آن متنفر بود. این تنفر و ستيزه گری در دوران استبداد

سلطنتی رضا شاه و سپس محمدرضا شاه به صورتهای گوناگون بروز و ظهور

داشته است. مبارزه مستمر آن بزرگوار با استبداد تنها در بعد سلبی آن نبود، او

استبداد را در تعارض با فطرت و ذات  انسان که خداوند او را آزاد خلق کرده است

می دانست. بنابراین نفی استبداد را برای آزادی انسانها می خواست. آزادی

انسان به معنای رهایی از تمامی ابعاد ظلم و ستم، چه سياسی چه اقتصادی و
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چه اجتماعی. آن آزادی که به معنای استفاده انسان از اختيار و اراده ای است که

به او کرامت شده است.

با همين نگاه به استبداد و آزادی بود که مرحوم طالقانی به جمع دوستان و یاران

آزادیخواه و مخالف استبداد پيوست و درتاسيس نهضت آزادی ایران شرکت کرد.

مرحوم آقای طالقانی هنگامی که از شورای مرکزی جبهه ملی به اتفاق آقای

مهندس بازرگان و آقای دکتر سحابی خارج شدند تشکيل جمعيتی سياسی برپایه

انگيزه ها و آموزه ها و مبانی دینی را به مصلحت دیده و خود از بنيانگذاران جمعيت

نهضت آزادی ایران گردیدند. هنگامی که جلسه دوم دوستان با حضور آن روانشاد در

منزل بنده تشکيل گردید و تشکيل جمعيت و نام و اعالم رسميت آن که در دوران

اختناق شاهنشاهی اقدامی بس بزرگ شمرده می شد نهایتا مورد تصویب ایشان

و همه دوستان قرار گرفت، ایشان به من فرمودند که در منزل شما قرآن یافت می

شود؟ بنده گفتم شاید. فرمودند من کمتر به استخاره متوسل می شوم ولی در

این مورد که آیا خود از موسسين این جمعيت باشم یا نه بهتر است استخاره کنم

و با قرآنی که تقدیمشان شد استخاره کردند و پاسخ عجيب آن که در اعالميه بيان

فرموده و برای شما خواهم خواند خوب آمد و در نتيجه ایشان جزء موسسين

نهضت آزادی ایران گردیدند.

از ویژگی های دیگر آن بزرگوار تساهل و تسامح و مدارا از جمله با مخالفان بود چه

در بيرون از زندان و چه در درون زندان. او مشوق و مبلغ و پيشگام مدارا با مبارزان از

گروههای غيراسالمی بود. او با آنها رفتاری پدرانه و مشفقانه داشت و آنها هم با

صميميت و احترام او را دوست می داشتند.

ویژگی برجسته دیگر مرحوم طالقانی رفتار ایشان با جوانان بود. او تفکرات جوانان و

خواسته های آنان را به خوبی درک می کرد و رفتارش جذب کننده جوانان بود.

او یک معلم و مفسر قرآن بود و با غور در عمق آیات کریمه مطالب  جدیدی استنباط

می کرد و با توجه به نيازهای جامعه و آگاهی های زمان آنها را مورد بحث و تفسير

قرار می داد.

بيانيه حضرت آیت هللا سيدمحمود طالقانی (25 اردیبهشت ماه 1340)

به یاری خداوند قهار و توانا
549



سخنرانی احمد صدر حاج سيد جوادی در مراسم بزرگداشت آیت هللا طالقانی

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/TALEGH~3.HTM[6/25/2011 6:01:43 PM]

شما به چشم خویشتن وضع نکبت بار این سرزمين تاریخی و این کشور اسالمی

را می نگرید. می بينيد که در اثر سلطه غارتگران چگونه فقر اخالقی و مادی

گریبانگير اکثر مردم گشته – بدبينی و بداندیشی و پراکندگی چگونه بر سراسر

مملکت سایه گسترده است... کسانی که برای شنيدن هر ندای حقی کر و برای

دیدن پرتو هر حقيقتی کور هستند نه بخود رحم می کنند نه بمردم، تا جایی که

مملکت را در معرض طوفان حوادث و بر لب پرتگاه مخوفی قرار داده اند...

چاره چيست؟ چگونه می توان تا سقوط قطعی حيات معنوی و مادی کشور سکوت

اختيار نمود یا فقط به بهانه الاباليگری و سرباز زدن از هر مسئوليتی در انتظار فرج

غيبی نشست؟

باید مردانی که محيط، آلوده و زبونشان نساخته و غيرت و احساس مسئوليت در

آنان نمرده دور هم گرد آیند. راه صحيح و اصيل مبارزه برعليه فساد و مفسدین

جامعه ایرانی را مشخص نمایند. با متانت و مآل اندیشی با خلوص قلب و نيت برای

رضای خدا و مردم قدمهای قطعی تر و محکم تری بردارند تا راه آزادی و آزادمنشی

را برای ملت ایران بگشایند.

بحمدهللا جمعی که طی سالهای سخت ثبات قدم و پاکی نيت خود را ابراز داشته

در برابر تهدید و محروميت و زجر و زندان خود را نباخته در تعقيب هدفهای ملی

برای نجات مملکت کوشيده اند و در این هنگام خطير به تشکيل نهضت آزادی ایزان

قيام و اقدام نموده اند.

اینجانب اگر چه از کوتاهی در انجام وظيفه خود نزد خدا و اوليای اسالم و نياکان

بزرگوارم شرمسارم ولی پيوسته در صف مبارزه با فساد و مفسدین، باقی مانده و

به این سبب دعوت همکاری با بنيادگزاران نهضت آزادی ایران را پذیرفتم.  چند روز

قبل که برای تحکيم عزم و اطمينان روحی از خداوند متعال وسيله قرآن کریمش

کسب تکليف و تفال کردم آیه 94 و 95 از سوره النساء در برابر چشمانم ظاهر

گشت باین مضمون:

ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی در راه خدا قدم برمی دارید چشم بگشایيد

دوست و دشمن را نيک بشناسيد راه و چاه را از هم تشخيص دهيد... کسانی که

بدون عذر ساکت نشسته اند با کسانی که از مال و جان دریغ نداشته در راه حق و
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حقيقت مجاهده می نمایند یکسان نيستند. خداوند با درجه ممتازی مجاهدین با

مال و جان را بر عزلت گزیدگان برتری و بزرگی داده وعده پاداش داده است.
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گزارش كامل مراسم بيست و پنجمين سالگرد رحلت

آيت هللا طالقانی

تهران-خبرگزاری كار ايران

 

 

مراسم "حقوق زنان ، جوانان و دموكراسی بيست و پنج سال بعد از طالقانی" ، پنج شنبه ۱۹ شهريور ماه

در حسينيه ارشاد برگزار شد . 

به گزارش خبرنگار سياسی "ايلنا" ، در اين مراسم كه عده ای از فعاالن سياسی ، فرهنگی حضور داشتند

، احمدصدر حاج سيدجوادی ، اعظم طالقانی ، عليرضا رجايی ، حسين شاه حسينی و حبيب هللا پيمان

سخنرانی كردند .

صدر حاج سيد جوادی ، گفت : طالقانی استبداد را در تعارض با خلقت انسان می دانست .

احمد حاج سيد جوادی ؛ عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران و وزير كشور دولت بازرگان آيت هللا

طالقانی را مجاهدی خستگی ناپذير و نستوه در ظلم ستيزی دانست و تصريح كرد : طالقانی به شدت از

استبداد و مظاهر و نتايج آن متنفر بود . او استبداد در تعارض با خلقت انسان می دانست و نفی استبداد را

برای آزادی انسان می خواست .

وی با بيان اين كه طالقانی آزادی انسان را به معنای رهايی از تمامی ابعاد ظلم و عرصه های اجتماعی
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اقتصادی و سياسی تاكيد كرد : او با همين نگاه به استبداد و آزادی بود كه به جمع دوستان و ياران آزادی

خواه پيوست و در تشكيل نهضت آزادی ايران شركت كرد .

اين فعال ملی مذهبی ، تساهل ، تسامح و مدارا با مخالفان را از ويژگی های انديشه طالقانی دانست.

حاج سيد جوادی در ادامه ، درك طالقانی از خواسته ها و تفكرات جوانان و اطالع او از مكاتب فلسفی و

اقتصادی جديدی را به عنوان ويژگی های منحصر به فرد او در لباس يك روحانی دانست.

حاج سيد جوادی در پايان سخنانش اعالميه آيت هللا طالقانی در مورد تشكيل نهضت آزادی ايران را قرائت

كرد كه طالقانی در آن داليل حضور خود را در تاسيس اين حزب بيان كرده بود.

اعظم طالقانی : نمی توان با روش های سنتی به مطالبات زنان پاسخ داد .

اعظم طالقانی ؛ فرزند آيت هللا طالقانی سخنرانی خود را به جنبش زنان اختصاص داد . او مساله زنان در

ايران را ناشی از تعارض نقش های سنتی و نقش های دانست و تاكيد كرد : مطالبات جنبش زنان

مطالباتی نيست كه با روش ها و نقش های سنتی پاسخ داده شود .

وی افزود : برای حل مسايل زنان رفع شخصيت های موجود عليه زنان بايد اجماع حاصل شود ، در صورتی

كه اجماع حاصل شود مسوولين برای رفع مشكالت زنان برنامه ريزی نكنند ، دچار انسداد می شويم.

اعظم طالقانی در ادامه با اشاره به ديدگاه های آيت هللا طالقانی در مورد زنان و حجاب تصريح كرد : آيا اين

مسأله كه زنی حجابش را كامل رعايت نكند ، مهمتر است يا افرادی به ناحق كشته شوند ، يا اينكه اموال
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مردمی را به غارت ببرند .

وی خو استار ايجاد محيطی عادالنه شد كه در آن تبعيض وجود نداشته باشد .

عليرضا رجايی : طالقانی نگران ايجاد ا ستبداد دينی بود .

عليرضا رجايی سخنران بعدی مراسم به جای غالمعباس توسلی در مورد "جوانان و ارتباط آنها با طالقاني"

سخنرانی كرد .

توسلی به دليل آن كه در بيمارستان بستری است نتوانست در اين مراسم حضور يابد.

رجايی با تفكيك قايل شدن بين كسانی كه راوی علم هستند و كسانی كه عامل علم هستند ، طالقانی

را از گروه دوم دانست.

وی طالقانی را از جمله روشنفكران عصر بعد از مشروطه دانست كه خواهان ايجاد پديده دولت غيرمطلقه

بودند.

وی ويژگی ديگر طالقانی را مواجه او با امر تجدد دانست و او را يك روشنفكر دينی قلمداد كرد .

رجايی افزود : طالقانی خواستار تغيير در ساختار روحانيت بود و او نگران ايجاد استبداد دينی بود.

وی طالقانی را از آن دسته از نيروهای ملی و مذهبی دانست كه به ناگزير به دليل بحران های بعد از

انقالب مشروطه وارد عرصه سياست شدند كه دغدغه آنها اين بود كه دين چگونه می تواند به حل بحران

های داخلی ايران كمك كند .

رجايی افزود : آنها خواستار اين نبودند كه دين بايد دستگاه حكو مت را بدست آورد تا مردم را وادار به اجرای
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احكام شرعی كند.

حسين شاه حسينی : طالقانی درد دين داشت .

حسين شاه حسينی از نيروهای ملی ، مذهبی و از ياران آيت هللا طالقانی در حسينيه ارشاد از ديگر

سخنرانان مراسم بزرگداشت طالقانی بود.

شاه حسينی با اشاره به كودتای 28 مرداد 32 ، اظهار داشت : پس از پيروزی كودتا ، طالقانی به همراه

چند روحانی به شكل گيری نهضت مقاومت ملی كمك كردند كه اين امر سبب كسب آبروی مجدد روحانيون

شد ، چراكه قبل از كودتا عده ای از آنان به دليل ناآگاهی ، از شاه حمايت می كردند.

وی طالقانی و نزديكان روحانی او را عناصر دلسوزی دانست كه درد دين داشتند ، دينی كه برای آنها

وسيله حكومت نبود .

شاه حسينی با بيان اين كه عقايد دينی طالقانی مورد تأييد مردم قرار گرفت ، تصريح كرد : او راه دانشگاه

را برای روحانيت باز كرد تا بيش از او روحانيت جايگاهی در دانشگاه نداشتند .

او طالقانی را بنيانگذار اولين حركت مذهبی در ايران دانست و اظهار داشت : او به اسالم اعتقاد داشت ،

ولی با دين حكومتی مخالف بود.

شاه حسينی در ادامه با اشاره به ديدگاه آيت هللا طالقانی در مورد زنان ، اظهار داشت : او از حقوق زنان

دفاع می كرد و معتقد بود كه زنان بايد در جبهه ملی ايران حضور داشته باشند.

شاه حسينی افزود : طالقانی در جبهه ملی در كنار شادروان "پروانه فروهر" و "هما دارابي" از افزايش
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حضور زنان حمايت كرد.

وی در پايان تاكيد كرد: طالقانی اگر امروز بود ، جنبش مردم را با رهنمودهای مذهبی و در كنار انديشه

های مصدق رهبری می كرد.

حبيب هللا پيمان ، گفت: طالقانی براساس ارزش های توحيدی زندگی می كرد .

حبيب هللا پيمان ؛ دبيركل جنبش مسلمانان مبارز آخرين سخنران اين مراسم بود .

او كه سخنانش را با گرامی داشت ياد صمد بهرنگی ، آعاز كرد ،تا نشان دهد مانند طالقانی برای مخالفان

عقيدتی احترام قائل است .

وی تحت عنوان "راهبرد به سوی دموكراسي" سخن گفت . پيمان با بيان اين كه در صده اخير كه جنبش

های مختلف برای تحقق دموكراسی تالش كرده اند ، همواره سعی در كسب قدرت برای پياده كردن

دموكراسی داشته اند ، تصريح كرد : اين روش تاكنون درايران ثمری نداشته است و راهبرد مناسبی برای

اين كه بتواند بن بست های توسعه سياسی را باز كند ، نبوده است.

وی افزود : در جامعه ايران كه جامعه استبداد زده ای است كه هزاران سال مناسبات استبدادی نه تنها در

روابط دولت و ملت كه در تمامی كنش های جامعه نفوذ كرده است ، راهبرد كسب قدرت برای پيشبرد

دموكراسی ، پاسخ مثبت دريافت نمی كند.

پيمان ، طالقانی را بيش از آنكه متشرع باشد ، يك ديندار و موحد دانست كه روح اش از ارزش های

توحيدی سيراب بود و با اين روش ها می زيست .

پيمان ادامه داد : طالقانی و نظاير او كه درگيريشان با جهان بينی و معنويت وجودی است ، الزم نيست

556



گزارش كامل مراسم بيست و پنجمين سالگرد رحلت آيت هللا طالقانی

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/TALEGH~2.HTM[6/25/2011 6:01:45 PM]

نقش روشن فكر يا سياستمدار بازی كند ، آنها همانگونه كه هستند ؛ يعنی براساس ارزش های توحيدی

زندگی می كند .

پيمان با بيان اين كه براساس قرآن انبياء برای ايحاد عدالت و آزادی بنياد كارشان را از درون جامعه شروع

كردند ، رسالت انبيا را آزاد كردن خرد و شعور انسان ها دانست ؛ زيرا دريافت شان اين بود كه رابطه سلطه

، رابطه يك بعدی نيست ، كسی كه زور می شوند در جای ديگر زور می گويد و كسی كه استبداد می

پذيرد ، در جای ديگر استبدادی عمل می كند ، بنابراين بايد با اين فرهنگ مبارزه كرد .

پيمان ادامه داد : در شرايطی كه انسان ها در معرض تهديد هستند و زور مشخص می كند كه چه كسی

بازنده است و چه كسی برنده گرايش به مطلق كردن قدرت و گسترش دامنه سلطه افزايش می يابد ،

همچنانكه همه فرعون ها ، جباران و مستبدين اينگونه بودند و هستند.

دبيركل جنبش مسلمانان مبارز در ادامه رفتار و عمل آيت هللا طالقانی را نشانه آن دانست كه وی برای

پيشبرد دموكراسی راه انبياء را پيش گرفته بود و افزود : او دموكراسی را يك فرآيند تدريجی در درون جامعه

می دانست و در انديشه دموكراتيزاسيون جامعه بود.

وی افزود : تا زمانی كه مناسبات استبدادی در جامعه حاكم باشد ، استبداد در جامعه باز توليد می شود و

اجازه نمی دهد پروژه دموكراسی از باال اجرا شود ، همچنانكه طالقانی می خواست انسانها بپذيرند كه

نبايد زير بار زور بروند . دبيركل جنبش مسلمانان مبارز با اشاره به تأكيد طالقانی بر شوراها ، اظهار داشت

: تأكيد او بر شورا به اين دليل بود كه از ديدگاه او تنها با حاكميت نخبگان و عده ای خاص در پارلمان و

حكومت حاكميت مردم تحقق نمی يابد و فاصله عميق ميان مردم و حاكميت بر طرف نمی شود.
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وی افزود: در اين صورت حق مهم انسانی يعنی ؛ حق حكومت مردم تنها به نخبگان ويژه اختصاص می

يافت و اكثريت مردم از آن محروم می شدند .
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طالقانی نسبت به بازگشت به استبداد بارها هشدار داد

گفتگوی مرتضی كاظميان، يك فعال ملی – مذهبی با خبرنگار ايلنا

يك فعال ملی - مذهبی معتقد است :طالقانی در تمام عمرش يك استبداد ستيز و استعمار ستيز بود

كه با شدت بر مقوله آزادی و شورا تاكيد داشت.

مرتضی كاظميان در گفتگو با خبرنگار " ايلنا"، آيت هللا طالقانی را يك انديشمند اسالمی نوگرا

دانست و تصريح كرد: او با تحول فكری و بازگشت به قرآن، جوهر ارزش های توصيه ی به مبارزه با

استبداد پرداخت.

وی در ادامه افزود: تفسير طالقانی از قرآن مطابق با حقوق بشر بود و نقطه عزيمتش در بيان

ديدگاه ها دينی يك نقطه عزيمت انسانی و حقوق بشری بود.

اين رزونامه نگار با تاكيد بر ضرورت مدارا، تحمل و سعد صدر و مخالفت با تنگ نظری را از ديگر ويژگی

های آيت هللا طالقانی دانست و اظهار داشت: ايشان پس از پيروزی انقالب همواره تاكيد می كرد

خطری كه انقالب را تهديد می كند، تنگ نظری است و كسانی كه در پوشش دين خشونت می

ورزند.

وی در ادامه با بررسی ويژگی های انديشه سياسی آيت هللا طالقانی، افزود: طالقانی به شدت

نسبت به اعمال خشونت هشدار می داد.

كاظميان با بيان اينكه "طالقانی با انحصار طلبی و قائل شدن امتياز برای يك طبقه خاص مخالف بود
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"،گفت: او با تكوين يك حكومت طبقاتی و يك نظام انحصار طلب مخالف بود و نسبت به حاكميت يك

جريان انحصار طلب هشدار داد.

اين فعال ملی - مذهبی آزادی عقيده و بيان و آزادی مخالفان را از ديگر دغدغه های آيت هللا طالقانی

دانست و خاطر نشان كرد: طالقانی نسبت به خودسری و خودبينی و بازگشت به استبداد، بعد از

پيروزی انقالب، بارها هشدار داد.

وی در ادامه افزود: هشدار پيوسته آيت هللا طالقانی نسبت به تكوين استبداد دينی از همان ابتدای

پيروزی انقالب وجود داشت.

كاظميان با اشاره به سخنرانی آيت هللا طالقانی به مناسبت سالگرد فوت دكترمصدق در 14 اسفند

57، اظهار داشت: ايشان در اين سخنرانی ضمن تجليل از ديدگاه های دكتر مصدق، بر خطر بازگشت

به استبداد و كنار گذاشتن خود خواهی ها و حركت به سوی وحدت گرايی و توحيد تاكيد كرد.

اين روزنامه نگار با اشاره به اينكه" سخنان آيت هللا طالقانی مبنی بر اينكه هر مرام اجتماعی وهر

مسلكی كه خودسران را محدود نمايد و جلوی اراده آنها را بگيرد، قدمی به هدف پيامبران و اسالم

نزديك تر است"، اظهار داشت: ايشان برای ايجاد فضايی كه در آن همه ديدگاه ها بتوانند فعاليت

كنند و ديدگاه های خود را بيان كند، تا جائی كه توانست تالش كرد.

كاظميان ديدگاه مبتنی بر آزادی و سعه صدر آيت هللا طالقانی نسبت به مساله حجاب را از نشانه

اعتقاد وی به آزادی عقيده دانست و تصريح كرد: طالقانی توصيه های موكدی نسبت به عدم اجبار

در مورد حجاب و عدم فشار از سوی حكومت در مورد پوشش زنان، داشت.

اين فعال ملی - مذهبی ديدگاه های آيت هللا طالقانی را معيار و سنگ محك خوبی برای سنجيدن

ميزان اسالمی بودن رفتارهای حكومت دانست و اظهار داشت: انتقادی كه ما نسبت به حكومت
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دينی داريم مبتنی بر ديدگاه های طالقانی است.

وی درپايان خاطر نشان كرد: متاسفانه حكومت ما، فاصله قابل توجهی با ديدگاه ها و تاكيدات

طالقانی به عنوان يكی از رهبران بال ترديد انقالب اسالمی دارد.
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مراسم درگذشت آيت هللا طالقانی در قزوين

مراسم درگذشت آيت هللا طالقانی در قزوين برگزار شد. در اين مراسم كه به همت هواداران نهضت آزادی ايران در

قزوين برگزار شده بود آقايان علی اكرمی از اعضای نهضت آزادی ايران و مرتضی كاظميان از نيروهای ملی مذهبی

سخنرانی كردند.

علی اكرمی سخنران اول اين مراسم با اشاره به چالش های فراروی دينداران در دنيای مدرن، رويكردهای مختلف

دينداران را در قبال اين چالش ها بررسی نمود. وی با اشاره به رويكردهای انتظارات حداقلی و حداكثری از دين و

در اليه های بعدی رويكردهای دين حكومتی ـ دين عرفي ـ و دين شخصی، رويكرد مرحوم طالقانی را به دين

مبتنی بر الهام از جوهره دين و استخراج قوانين و سيستم های روزآمد زندگی با استفاده از معارف روز و خرد

بشری برشمرد.

اكرمی با اشاره به برخی از نظريات آيت هللا طالقانی در مورد حقوق زنان ، مجازات های شرابخواری و زنا، نگاه

آيت هللا طالقانی را در اين موارد به دين نگاهی كامأل عصری ولی جهت گرفته از تعليمات دين مبين ارزيابی نمود.

در ادامه، مرتضی كاظميان از فّعالين سياسی و روزنامه نگاران اصالح طلب نيز در سخنانی با اشاره به استراتژی

طالقانی  درفّعاليت تشكيالتي- سياسی، رمز مانايی نهضت آزادی ايران را پس از بحرانهايی كه برای اين تشكّل

بوجود آمده متّصف بودن اعضای آن به اخالقی كه به آن دعوت می كنند بر شمرد و طالقانی را به عنوان يك

روحانی كه با اين وجود به دليل اخالق خاص خود كامأل به فّعاليت در قالب تشكيالت اعتقاد و التزام داشته نمونه

بارز اين اخالق سياسی دانست.
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دهمين سال درگذشت

 
بخش نخست، ۸۳/۱۰/۲۹
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بهترين حالت برای مشاهده با كاوشگر اينترنت نسخه ٥ يا باالتر، وضوح تصوير ۸٦۷ ٭ ۱۰۲٤ و و قلم متوسط است.
كليه ی حقوق محفوظ است.
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دهمين سال درگذشت

 
رود دوم ، ۸۳/۱۰/۳۰
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كليه ی حقوق محفوظ است.
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 حسينيه ارشاد، پنجشنبه ۸۳/۱۱/۱
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گزارش تصويری مراسم بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان بر مزارش در شهر قم

 و ديدار آقای دكتر يزدی،  مهندس صباغيان، مهندس توسلی و جمعی از اعضا و عالقه مندان

با آيت هللا منتظری بعد از مراسم

۱۳۸۳/۱۱/۲
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گزارشهايی تصويری از

ديدارهای چند تن از اعضای شورای مركزی نهضت آزادی ايران در اصفهان
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غالمعباس توسلی

تهران- خبرگزاری كار ايران

نشست بررسی نهضت ملی شدن صنعت نفت، با حضور غالمعباس توسلی، عضو شورای مركزی نهضت آزادی

ايران و حسين شاه حسينی، عضو جبهه ملی ايران در دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، غالمعباس توسلی در اين نشست با بيان اينكه برگزاری چنين نشست هايی را نشان

دهنده بازگشت هويت ملی در ميان نسل جوان دانست و گفت: در زمانی كه اكثر رجال سياسی كشور يا

وابسته بودند يا نمی خواستند با حكومت وقت درگير شوند و جمعيت فهميده و تحصيل كرده بسيار كم بود،

نهضت ملی شدن صنعت نفت آغاز به كار كرد.

توسلی تصريح كرد: كسانی كه قصد حمايت از اين طرح ملی را داشتند، بسيار محدود بودند و تنها عده ای از

دانشگاهيان و بازاريان برای دفاع از منافع ملی جلو آمدند كه آنها هم از آگاهی كمی در آن روزگار برخوردار بودند.

وی مقاومت های زمان ملی شدن صنعت نفت را عاملی برای پيروزی انقالب اسالمی دانست و اظهار داشت: در

آن دوران دانشگاه محور اصلی فعاليت های سياسی بود و مقاومت دانشگاه ها در نهضت ملی شدن صنعت نفت

و 16 آذر 1332 باعث به وجود آمدن انقالب اسالمی شد.

وی با بيان اينكه ما در طول تاريخ سه نخست وزير واقعی داشته ايم، گفت: قائم مقام فراهانی، اميركبير و مصدق

سه نخست وزير واقعی كشور بودند كه به دنبال حفظ منافع ملی بودند چون در هر دوره از اين نخست وزيرها

رجال سياسی وابسته بودند و رجال و مجلس تصميم گير نبودند.
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وی در ادامه افزود: عملكرد مصدق به گونه ای بود كه نسل های آينده اعتراف می كنند، اثر كاری كه او كرد در

تمام دوران تاريخ باقی خواهد ماند.

توسلی با بيان اينكه دولت مصدق تنها دولت مستقل بود، گفت: در دوره ای كه جامعه به سمت از هم

گسيختگی می رفت، مصدق در اولين قدم يك دولت ملی تشكيل داد كه دو وجه ملی گرايی و دموكراسی

خواهی داشت.

وی با تأكيد بر اينكه مصدق به دنبال قانون گرايی بود، گفت: زمانی كه مصدق در الحه از ايران در جريان ملی

شدن صنعت نفت دفاع می كرد تنها و تنها قانون گرايی را مد نظر داشت و تمام فعاليت های خودش را در

راستای قانون انجام می داد نه از طريق البی كردن.

توسلی در پايان تصريح كرد: اگر بخواهيم ادامه دهنده راه مصدق باشيم، بايد منافع ملی و آزادی خواهی را

مدنظر قرار دهيم.

در ادامه اين نشست، حسين شاه حسينی، عضو جبهه ملی گفت: مصدق معتقد به قانون گرايی بود و تمام

عمر خود را در راستای اجرای قانون گذاشت.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، شاه حسينی گفت: اقتصاد ما بر اين است كه قانون بايد حاكم بر جامعه باشد و از

همان زمان كه مبارزات را آغاز كرديم، سعی ما بر اين بود كه در راستای قانون به مبارزه بپردازيم چون مصدق به

دنبال قانون گرايی بود.

وی به تحليل اوضاع سياسی زمان مصدق پرداخت و اظهار داشت: در آن زمان تنها حزب توده به طور منسجم

فعاليت می كرد و گروه ديگری كه بتواند به اندازه حزب توده سازماندهی شده كار كند، وجود نداشت.

شاه حسينی با بيان اينكه مصدق در زمان سيطره روس ها و انگليس ها در كشور، فعاليت های سياسی خودش

را آغاز كرد، گفت: در زمانی كه اختناق سراسر كشور را فرا گرفته بود و مصدق تازه از تبعيد برگشته بود، فعاليت
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سياسی خود را آغاز كرد و سازمانی با عنوان عناصر طرفدار انديشه های مصدق به همراه كاشانی كه يك نيروی

مذهبی بود، فعاليت خود را آغاز كرد و در انتخابات مجلس چهاردهم وكاليی را به مجلس فرستادند.

وی فعاليت حزب توده را در آن زمان چشم گير دانست و گفت: در آن زمان پيشهوری در آذربايجان فعاليت می كرد

و در آنجا يك دولت تشكيل داده بود و با صراحت به تبليغ انديشه توده ای ها می پرداخت و روسيه نيز كه می

خواست بر ايران سيطره داشته باشد، از دولت پيشه وری حمايت كرد.

شاه حسينی در ادامه تصريح كرد: روس ها قصد داشتند به آب های گرم خليج فارس برسند به همين جهت

پيشنهاد تشكيل نفت شمال را دادند و حزب توده در حمايت از اين طرح به فعاليت پرداختند و می گفتند همانطور

كه نفت جنوب در اختيار انگليس ها است، نفت شمال بايد در اختيار روس ها قرار بگيرد.

وی با بيان اينكه اولين بار بحث ملی شدن نفت در آن زمان مطرح شد، گفت: نمايندگان گرگان به مجلس پيشنهاد

داد كه نفت بايد در ايران ملی شود ولی دكتر مصدق در آن زمان شروع به مخالفت كرد و معتقد بود در شرايطی

كه كشور در دست روس ها و انگليس هاست، اين كار درست نيست.

عضو جبهه ملی در خصوص نقش روحانيت در نهضت ملی شدن صنعت نفت گفت: كاشانی يك مرد بزرگ بود، در

آن زمان روحانيت يا يك منبری بود يا يك مرجع تقليد اما كاشانی هم منبری هم مرجع تقليد و هم يك مبارز

سياسی بود.

شاه حسينی با بيان اينكه كاشانی هميشه از مصدق تعريف و تمجيد می كرد، تصريح كرد: تا زمانی كه فرزندان

و اطرافيان، دور كاشانی را نگرفته بودند، كاشانی همچنان در كنار مصدق ماند ولی او بعدها از مصدق جدا شد و

علت آن هم اين بود كه اطرافيان او وابسته به شاه بودند.
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" استعمار از طريق پايگاههای استبداد برنامه های خود را در كشور پياده می كند "

مصاحبه آقای مهندس محمد توسلی، عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران

با خبرنگار خبرگزاری كار ايران

۱۳۸۳/٥/۳۰

تهران ـ خبرگزاری كار ايران

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران، معتقد است : پيروزی كودتای 28 مرداد 32 به دست عوامل وابسته به بيگانگان كه به صورت

چهره های ملی و موجه فعاليت می كردند، صورت گرفت.

مهندس محمد توسلی در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا" با بررسی عواملی كه منجر به پيروزی كودتای 28 مرداد 32 شد، اظهار داشت:

انگلستان كه بعد از ملی شدن نفت ايران شريان اصلی اقتصادش قطع شد، نقش كليدی را برای كارشكنی و ضربه وارد كردن به دولت

ملی دكتر مصدق وارد كرد.

وی در ادامه افزود : انگليس به كمك آمريكا و عوامل وابسته به دربار كودتا را هدايت كرد.

توسلی با بيان اينكه بايد بررسی شود كه چگونه ملتی كه به طور همه جانبه از دولت ملی مصدق حمايت می كرد در آستانه كودتای 28

مرداد، حالت مبهوت، سردرگم و بی تفاوت پيدا كرد، تصريح كرد : ريشه يابی اين تحول برای ملت ايران در شرايط كنونی حائز اهميت

است.

وی افزود : ريشه های اين تحول را در بخشی از همكاران دكتر مصدق بايد جستجو كرد كه به تدريج به ناسازگاری و مخالفت با مصدق

پرداختند.

اولين شهردار تهران بعد از پيروزی انقالب ، با اشاره به نقش آيت اله كاشانی در بسيج مردم برای حمايت از نهضت ملی شدن صنعت

نفت، اظهار داشت : آيت اله كاشانی پس از مدتی نه تنها با مصدق به مخالفت و ناسازگاری پرداخت بلكه نهايتاً با عوامل كودتا همكاری

كرد و سرلشكر زاهدی مجری كودتا را در مجلس پناه داد.
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، تصريح كرد : حزب توده و فدائيان اسالم نقش قابل مالحظه ای در توسلی با اشاره به سازمانهای سياسی فعال در رويدادهای دهه 30

ايجاد نابسامانی و بدگمانی در زمان حكومت ملی دكتر مصدق ايفا كردند.

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران " سرسختی دكتر مصدق در استيفای حقوق ملت را علت اصلی وقوع كودتای آمريكايی ـ

انگليسی دانست " و اظهار داشت : ايستادگی دكتر مصدق بر اهداف نهضت ملی سبب شد دولت انگليس، آمريكا را متقاعد كند كه

راهی جز بركناری و سرنگونی حكومت ملی مصدق، برای حفظ منافع دراز مدت غرب در چاه های نفتی ايران وجود ندارد.

وی افزود : بنابراين آمريكا و انگليس با كمك عوامل وابسته به خودشان در داخل ايران، به ويژه استفاده از دربار و نيروی وابسته به دربار

كودتای 28 مرداد را سازماندهی كردند.

توسلی با اشاره به حوادث به وجود آمده در فاصله روزهای بين 25 تا 28 مرداد 32، اظهار داشت : آمريكا و انگليس با تظاهرات ضد ملی و

ضد مذهبی كه در ايام كودتا توسط عوامل داخلی خود سازماندهی كردند، اين چنين وانمود كردند كه دولت دكتر مصدق مخالف نيروهای

مذهبی و روحانيت است و كشور را به سوی كمونيسم هدايت می كند.

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران در ادامه افزود : اين تصور ذهنی در مراجع قم و بسياری از آحاد ملت آنچنان موجب نگرانی شده

بود كه سردرگمی را در روزهای منتهی به كودتا ايجاد كرد به طوريكه كودتا با حداقل امكانات به پيروزی رسيد.

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران با بيان اينكه " برای مقابله با بحرانهای كنونی كشور بايد از كودتای 28 مرداد عبرت بگيريم " ،

تصريح كرد : تا وقتی استبداد وجود دارد، استعمار از طريق پايگاههای استبداد برنامه خودشان را در كشور پياده می كنند.

وی افزود : برای خشكاندن ريشه استبداد در كشور بايد به تقويت احزاب سياسی و انجمنهای صنفی پرداخت تا بدنه جامعه در جريان

مسائل قرار گيرد و اجازه ندهند بيگانگان در داخل عليه منافع ملی اقدام كنند.
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مصاحبه مهندس محمد توسلی با خبرگزاری كار ايران (ايلنا) پيرامون ارزيابی

دولت خاتمی
 

تهران-خبرگزاری كار ايران

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران، معتقد است: تعميق مطالبات تاريخی و ارتقاء آگاهی مردم نسبت

به موانع توسعه از دستاوردهای دولت خاتمی است .

محمد توسلی در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا"؛ با بيان اين كه در دوران عملكرد دولت اصالحات در بخش های

مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی جامعه؛ دستاوردها مثبتی وجود دارد، اظهار داشت: اين

دستاوردها در سطحی است كه حتی جريان محافظه كار و اقتدارگرا بعد از پيروزی در انتخابات مجلس

هفتم برای پيشبرد برنامه هايشان با همان فرهنگ و راهكارهای جنبش اصالحات، با مردم سخن می

گويند .

وی افزود: اين مساله به معنای تداوم جنبش اصالحات است و مرهون خدمات دولت خاتمی است .

اولين شهردار تهران بعد از پيروزی انقالب ، عملكرد ۸ ساله دولت خاتمی را علی رغم وجود نقاط ضعف و

ناكامی در تحقق وعده ها و برنامه ها ،در مجموع مثبت ارزيابی كرده و اظهار داشت: با وجود آن كه خاتمی

نتوانست از ظرفيت ۲۰ ميليون رأی و پشتيبانی مردم در اجرای برنامه هايش بهره گيرد، اما توانست ارزش

های حداقلی را كه دستمايه تداوم جنبش اصالحات است، حفظ نمايد.

توسلی با بيان اين كه "دولت خاتمی در تحقق توسعه سياسی و انجام برنامه هايی كه در دوم خرداد

وعده داده بود، موفق نبوده است"، تصريح كرد: خاتمی به دليل خصوصيات شخصيتی، مدارا و سازش

ويژه ای كه در برخورد با موانع و مشكالت نشان داد، نتوانست در شرايط بحرانی با قاطعيت عمل نمايد و از

ارزش های جنبش اصالحات پاسداری و به وعده های خود عمل كند.
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وی عملكرد خاتمی در انتخابات مجلس هفتم را در همين راستا ارزيابی و تصريح كرد: در حالی كه خاتمی

برای برگزاری انتخاباتی آزاد و قانونی در برابر ملت ايران مسئول بود و كرات به مردم قول ايستادگی داد،

اما سرانجام به دليل فشارهای اجتماعی و سياسی تسليم اجرای انتخابات غيرآزاد و ناسالم شد.

گفت وگو، زمينه های ويژه فرهنگی، عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران در بخش ديگری از اين 

اجتماعی ايران را مانع تحقق مطالبات جنبش اصالحات دانست و گفت: با توجه به زمينه های فرهنگی

استبداد، فرآيند مردم ساالری و توسعه سياسی مسير طوالنی و سختی را طی می كند .

وی افزود: اين فرآيند مستلزم ايجاد زير ساخت های الزم از قبيل؛ تشكيل احزاب سياسی، انجمن های

صنفی و نهادهای غيردولتی است تا نهال دموكراسی به تدريج بارور شود .

منطقه ای و بين المللی را از عوامل ديگر ناكامی خاتمی دانست و اظهار داشت : توسلی شرايط 

فشارهای محافظه كاران بر دولت خاتمی ، از يك سو و فشارهای خارجی از سوی ديگر ، زمينه ساز

بازتوليد استبداد شده است .

وی افزود : تجربه تاريخی نشان می دهد اين باز توليد استبداد زمينه ساز برای استيالی بيگانگان بر كشور  

است .

اين فعال ملی _ مذهبی ضمن نقد عملكرد دولت خاتمی تاكيد كرد: يكی از نقاط ضعف دولت خاتمی ،  

انتخاب همكاران و مديرانی است كه نتوانستند با مطالبات مردم و جنبش اصالحات هماهنگ عمل كنند .

وی كارنامه برخی از دستگاه های اجرايی دولت را قابل دفاع ندانست و اظهار داشت: اين نقيصه از يك  

سو به دليل عدم اختيار كامل خاتمی در گزينش همكاران و از سويی ديگر به دليل عدم توانايی و تجربه

كافی او در مديريت دستگاه اجرايی بوده است.

توسلی با اشاره به عملكرد وزارت مسكن و شهر سازی، اظهار داشت: در حالی كه مديريت اين وزارتخانه

بايد هماهنگ با برنامه توسعه سياسی دولت خاتمی به تقويت نهادهای مدنی می پرداخت، در جهت
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تضعيف نظام مهندسی كشور عمل كرد .

وی افزود : در اين دوره عمالً نظام مهندسی به صورت يك واحد ، زير مجموعه وزارت مسكن و شهر سازی

درآمد .

توسلی در خاتمه افزود: خاتمی به عنوان يك شخصيت فرهنگی در تاريخ كشور ما ماندگار خواهد بود و

می تواند در آينده جنبش اصالحات نقش موثری ايفا كند.
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بحران مديريت در حمل ونقل تهران
سر مقاله شرق مورخ ۱۳۸۳/۸/۱ به قلم محمد توسلى

اولين شهردار تهران پس از انقالب

 

شوراى شهر تهران و شهردار منتخب آن كه عضو هيات علمى دانشگاه علم و صنعت است در مدت قريب

يك سال و نيم تصدى مديريت كالنشهر تهران، تالش چشمگيرى براى مهار معضل ترافيك و حمل ونقل

شهر تهران داشته اند و گره هايى از معضالت گسترده شبكه ارتباطى شهر تهران را گشوده اند و موجبات

رضايت نسبى شهروندان را فراهم ساخته اند كه جا دارد به عنوان يك شهروند از اين خدمات سپاسگزارى

شود. اما در جايگاه كارشناسى و تجربه مديريت شهرى نمى توان نسبت به بحران كنونى مديريت شهر

تهران در ابعاد مختلف آن به ويژه بحرانى كه در مديريت حمل ونقل و ترافيك شهرى وجود دارد بى تفاوت بود

و حداقل اظهار نظرى  نكرد. به طور كلى در اينجا بايد تاكيد شود كه تشديد فزاينده تراكم ترافيك در سطح

شهرهاى بزرگ كشور به ويژه تهران و پيامدهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و حتى سياسى آن كه

سالمت زندگى شهروندان را با مخاطرات جدى روبه رو كرده است ايجاب مى كند كه اين بحران نه تنها در

سطح مديريت كالنشهر تهران بلكه در سطح ملى مورد توجه ويژه قرار گيرد و متناسب با اهميت آن كار

كارشناسى صورت گيرد و منابع و اعتبارات الزم به آن تخصيص داده شود. متاسفانه در سطح كالن ملى به

اين مهم آن طور كه الزم است پرداخته نشده و در سطح بسيارى از مديريت ها نسبت به اهميت اين
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موضوع شناخت و حساسيت الزم وجود ندارد به همين علت در سطح كالن ملى هزينه هاى بسيار

سنگينى پرداخت شده و مى شود كه جا دارد در فرصت مناسبى به آن پرداخته شود. به نظر مى  رسد

شوراى شهر و شهردار محترم تهران در زمينه برخورد با معضل ترافيك شهر تهران به رغم تالش

شبانه روزى خود كه قابل تقدير است با دو مشكل اصلى روبه رو هستند.

يكم- نداشتن تجربه الزم براى مديريت پيچيده كالنشهر تهران.

دوم- مديريت بسته واگرانه اى كه خود را از بهره مندى از نظرات مشورتى كارشناسان اين حرفه بى نياز

مى پندارند و صرفاً به اتكاى تشخيص خود عمل كرده اند. به پاره اى از تصميمات در حوزه حمل ونقل و

ترافيك مديريت شهر تهران در اين مدت اشاره مى كنم.

اليحه گسترش محدوده طرح ترافيك در جلسه شوراى شهر تصويب شد. براساس اين اليحه، محدوده "-1

طرح ترافيك از شمال تا بزرگراه رسالت از غرب تا بزرگراه هاى شهيد چمران و نواب و از جنوب غربى تا

خيابان هالل احمر گسترش مى يابد." به رغم تبصره هايى كه در مصوبه شوراى شهر آمده است، رئيس

كميسيون فنى شوراى شهر پيش بينى مى كند كه با آماده شدن ساز و كارهاى مورد نياز، اين طرح در

تابستان امسال و پيش از بازگشايى مدارس اجرا شود، (همشهرى ۳ تير ۱۳۸۳). در عمل اين مصوبه جامه

عمل به خود نپوشيد و مديريت شهر تهران نتوانست مجرى اين مصوبه باشد. به لحاظ كارشناسى از

ابتدا مشخص و قابل پيش بينى بود كه تا اجراى كامل حلقه بزرگراهى داخلى شهر تهران توسعه محدوده

طرح ترافيك اجرايى نيست. به عنوان مثال چگونه مى توان در شمال شرقى محدوده محور بزرگراه رسالت

و خيابان دكتر شريعتى را به عنوان مرز محدوده معرفى كرد در حالى كه بين اين دو محور مبادله ترافيك
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امكان پذير نيست.

طرح زوج و فرد براى تردد خودروها در محدوده ترافيك برنامه ديگرى براى بهبود وضعيت نابسامان  -۲ 

ترافيك تهران بود كه مدت ها مديريت شهر تهران روى آن تاكيد و اطالع رسانى داشتند. ولى از آنجا كه اين

طرح كارشناسى نشده بود و پيامدهاى فرهنگى _ اجتماعى آن ارزيابى نشده بود عقيم ماند و نتوانست

اجرايى شود.

مصوبه توقف فعاليت و انتقال نمايشگاه بين المللى توسط شوراى شهر و پيگيرى گسترده مديريت  -3

اجرايى شهر تهران مورد ديگرى از تصميمات شتابزده و غيركارشناسى است كه قبالً نظرات خود را طى

مصاحبه اى عنوان كرده ام (شرق ۱۱ شهريور ۱۳۸۳).

 ۴- مصوبه ديگرى كه به صورت چالش جدى در تقابل شوراى شهر و شهردارى تهران رخ داده است، طرح

) و شروع عمليات اجرايى فاز اول آن به صورت آزمايشى احداث ۱۱ خط (۲۷۰ كيلومتر) ترن هوايى (منوريل

بين ميدان صادقيه و فرودگاه مهرآباد تهران به طول حدود ۶ كيلومتر است. سير تحوالت اين طرح در ماه هاى

اخير به نحوى بوده است كه نه تنها اختالف قانونى بين شوراى شهر و وزارت كشور تاكنون فيصله پيدا

نكرده است، بلكه گزارش معاونت حمل ونقل و ترافيك شهردارى به شوراى شهر نيز با مخالفت برخى از

اعضاى شوراى شهر روبه رو شده است. از يك سو رئيس محترم شوراى شهر اظهار مى دارد: «هنوز

مطالعات مربوط به سيستم ريلىتهران مشخص نشده است و جزئيات احداث نوع سيستم اعم از منوريل،

و از سوى ديگر معاونت حمل و نقل مترو و غيره پس از انجام مطالعات ارائه خواهد شد» (شرق ۲۶/۵/۸۳) 

و ترافيك شهردارى تهران اظهار مى دارد «پروژه منوريل به رغم مخالفت ها ادامه مى يابد... از طريق
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توسعه منوريل است كه مى توان به حل معضل ترافيك تهران كمك كرد» (همشهرى ۴/۷/۸۳). در جلسه

هفته گذشته شوراى شهر اعتراضات شديدى به گزارش معاونت حمل ونقل و ترافيك شهردارى ايراد شد.

محور اين اعتراضات، فقدان كار كارشناسى و افزايش برآورد اوليه هزينه اجراى ۶ كيلومتر طرح آزمايشى از

) است كه تا اينجا مرحله ابتدايى كار گزارش ۲۰ ميليارد تومان به ۵۲ ميليارد تومان (افزايش ۲۶۰ درصدى

شده است.(شرق ۶ آبان ۸۳).

 منوريل از جمله فناورى هاى جديدى است كه در پاره اى از كشورهاى پيشرفته نظير ژاپن مورد

استفاده قرار گرفته است. بسيارى از كشورهاى صنعتى پيشرفته تاكنون از اين فناورى استفاده نكرده اند

از توجيه فنى و اقتصادى برخوردار نبوده است. معلوم نيست شوراى محترم زيرا اين سيستم حمل ونقل ا

شهر تهران و شهردارى تهران بدون انجام مطالعات الزم با چه مبنايى اين فناورى جديد را مطرح و اجراى آن

را آغاز كرده اند. اجراى طرح هاى زيربنايى نظير مترو، قطار سبك شهرى و منوريل مستلزم مطالعات كافى

و هماهنگ با ساير دستگاه هاى اجرايى كشور است تا اجراى اين گونه طرح ها، عالوه بر توجيه فنى _

اقتصادى با برنامه هاى كالن توسعه ملى هماهنگ باشد. براساس اظهارات مسئوالن شهردارى تهران،

قرارداد منوريل صادقيه _ مهرآباد با بخش خصوصى مبادله شده و شهردارى تهران به جاى پرداخت هزينه

اين طرح، تراكم تجارى در محل ايستگاه هاى منوريل به پيمانكار پرداخت مى كند و به عالوه پيمانكار در

طول ۲۰ سال بهره بردارى، درآمد حاصل از فروش بليت هاى ترن هوايى را نيز دريافت خواهد كرد. به فرض

آنكه به لحاظ حقوقى اين قرارداد مطابق ضوابط و مقررات شهردارى منعقد شده باشد، آيا كاربرى هاى

تجارى واگذار شده با تقاضاى اقتصاد شهرى متعادل و هماهنگ است. تجربه گذشته نشان مى دهد
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توسعه بى رويه كاربرى هاى تجارى و اين گونه تراكم فروشى هاى خارج از ضوابط طرح هاى جامع و

تفصيلى شهرهاى كشور و نياز واقعى، چه تاثيرات شگرفى در تشديد تورم و افزايش قيمت ها، نه تنها در

تهران بلكه در سطح كشور در پى داشته است.

بدون ترديد تقويت حمل ونقل عمومى يكى از راهكارهاى حل مشكل ترافيك شهرهاى كشور است. آيا  

فناورى جديد منوريل با ساير سيستم هاى حمل ونقل سريع شهرى مقايسه شده است؟ معاون

حمل ونقل و ترافيك شهردارى تهران در گزارش خود به شوراى شهر مى گويد: قطار هوايى شامل ۱۲ قطار

با ظرفيت ۸۰۰ نفر است كه مى تواند در هر ساعت ۱۰ هزار مسافر را جابه جا كند. در صورتى كه فاصله

حركت هر قطار ۳ دقيقه باشد. سيستم متروى تهران كه به سيستم كنترل مركزى مجهز شده است هنوز

نتوانسته فاصله قطارها را از ۸ تا ۱۰ دقيقه كاهش دهد و به ظرفيت اسمى آن دست پيدا كند. معلوم

نيست ارقام ارائه شده چه موقعى تحقق پيدا مى كند و اين در حالى است كه براساس منابع فنى ظرفيت

اتوبوس شهرى مى تواند در سطح معابر شهرى تا حدود ۷۰۰۰ مسافر در ساعت افزايش يابد. آيا در اين

صورت اين سرمايه گذارى قابل توجيه است؟ موارد اشاره شده در باال نمودار بحران در مديريت حمل ونقل

شهرى است كه طرح ها و اقدامات در دست انجام از انسجام و پشتوانه كارشناسى و اطمينان بخشى

براى مردم شهر برخوردار نيست و پيامد اين رويه هزينه هاى سنگينى براى مردم شهر تهران دربرخواهد

داشت.

 توصيه كارشناسى به عنوان يك شهروند اين است كه مديريت آمرانه اصالح شود، در شوراى شهر

را به سوى كارشناسان باز كنند و طرح هاى مورد نظر قبل از انجام مطالعات كامل در سطح رسانه ها
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مطرح نشود تا حرمت شوراى شهر و مديريت شهردارى تهران حفظ شود. اگر خدمت به مردم با قصد قربت

- نه اهداف سياسى- صورت گيرد، اين خدمات همواره مستمر، پايدار و مورد رضايت مردم و خالق مردم

خواهد بود.
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متن مصاحبه خبرنگار خبرگزاری كار ايران (ايلنا) با آقای

مهندس محمد توسلی
عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران

 

س ۱ :

مهمترين مؤلفه های يك انتخاب آزاد، رقابتی و با مشاركت حداكثری مردم كدام است؟

ج ۱ :

برگزاری انتخابات رقابتی و با مشاركت حداكثری مردم مستلزم تأمين انتخابات آزاد و سالم است. شعار و

مطالبه انتخابات آزاد و سالم از انقالب مشروطه تاكنون در صدر برنامه های آزاديخواهان و اصالح طلبان ايران

بوده است و تاريخ سياسی يكصد سال اخير ايران در واقع روايت تقابل اقتدارگرايان طرفدار مديريت آمرانه با

آزاديخواهان طرفدار مردمساالری و حاكميت ملت بوده است. در فصل سوم قانون اساسی جمهوری

اسالمی ايران مؤلفه های انتخابات آزاد و سالم به تفصيل بيان شده است كه اساس آن رعايت مبانی

حقوق بشر و كرامت انسانی از جمله آزادی بيان، اجتماعات، مطبوعات، احزاب سياسی و بطور خالصه

گردش آزاد اطالعات و انتخاب آگاهانه مردم است. در چنين شرايطی مردم برای شركت در انتخابات تمايل

پيدا می كنند و با انگيزه و شوق در انتخابات شركت خواهند كرد زيرا در اينصورت " رأی دادن" را كه

مشاركت در سرنوشت است مؤثر ارزيابی می كنند. بعداز تجربه انتخابات مجلس هفتم كه بصورت غيرآزاد و

غيرسالم برگزار شد و عموماً نمايندگان جناح اقتدارگرا به ناحق كرسی های مجلس را اشغال كرده اند
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برای مشاركت حداكثری مردم در انتخابات رياست جمهوری آينده تحول چشمگيری در وضعيت اجتماعی

الزم است تا اطمينان مردم برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم جلب شود. در غير اينصورت كه روند جاری

كشور نشان می دهد امكان مشاركت حداكثری مردم وجود ندارد.

س ۲ :

تنوع و تكثر موجود در جامعه، چقدر با يكدست شدن حاكميت در كشور رابطه دارد؟ و آيا يك دست شدن

حاكميت و تالش برای احقاق آن، فلسفه رقابت را زير سئوال نمی برد؟

ج ۲ :

درصورت حذف نامزدهای اصلی اصالح طلبان با استفاده از ابزار نظارت استصوابی و روش جانبدارانه

شورای نگهبان از اقتدارگرايان در انتخابات رياست جمهوری آينده، فقط رقابت ظاهری بين نامزدهای جناح

اقتدارگرا رخ خواهد داد و عمالً حاكميت ظاهراً يكدست خواهد شد. چنين سياستی حتی رقابت جناح های

درون حاكميت را نيز منتفی می سازد.

س ۳ :

مهمترين لطمات به ساختار سياسی كشور در پی يك دست شدن حاكميت چيست؟

ج ۳ :

پيامد يكدست شدن حاكميت از يك سوی ريزش بخش قابل توجهی از مديران و كارشناسان خواهد بود و

دولت جديد از توانمنديها و تجربيات آنان محروم خواهد شد و ازسوی ديگر اختالفات درونی اين جناح

به شدت بروز و ظهور پيدا خواهد كرد و همانگونه كه در عملكرد مجلس هفتم نيز مشاهده می شود
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هيچگاه تفكر حذفی موجب يكدست شدن واقعی حاكميت نخواهد شد، بلكه مشكالت پيچيده اقتصادی ـ

اجتماعی و تشديد بحران مديريتی موجب افزايش فاصله مردم با حاكميت و تشديد بحران های اجتماعی

خواهد شد.

س ٤ :

ثمره و نتيجه حضور همه گروه های سياسی در يك رقابت سالم و آزاد در تحكيم و بسط جمهوريت نظام و

قوام رفتارهای دموكراتيك چه تأثيری دارد؟

ج ٤ :

درصورتی كه مسئوالن جمهوری اسالمی از هم اكنون پيش نيازهای برگزاری انتخابات سالم و آزاد را كه در

اصول فصل سوم قانون اساسی تصريح شده است مورد توجه قرار دهند و حقوق اساسی ملت ايران

رعايت شود ازجمله آزادی مطبوعات و احزاب سياسی و گردش آزاد اطالعات تأمين و تضمين گردد و همه

احزاب و گروههای سياسی ملتزم به قانون اساسی بتوانند با شرايط و تسهيالت مساوی و امنيت قضائی

در انتخابات شركت كنند ركن جمهوريت نظام تقويت می شود و بسترهای عملی برای رشد فرهنگ

مردمساالری و مشاركت واقعی مردم در اداره جامعه فراهم خواهد شد. راهكار خروج از بحران های جاری

كشور و اجرای برنامه های توسعه و پاسخ به نيازها و مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم، مستلزم جلب

اعتماد و مشاركت مردم ازطريق برگزاری انتخابات واقعاً آزاد و سالم است.

بطوركلی آرمان مردمساالری و دموكراسی خواهی كه در فرآيند تحوالت اجتماعی ـ سياسی ايران به ويژه

در ۲۵ سال اخير گسترش و تعميق يافته است امروز در صدر مطالبات قاطبه مردم ايران به ويژه آگاهان
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جامعه قرار دارد و اين روند قابل بازگشت نيست.
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طی سخنانی در سازمان دانش آموختگان ايران اسالمی

محمد توسلی عضو شورای مركزی نهضت آزادی به بررسی عملكرد اين تشكل

پرداخت
تهران- خبرگزاری كار ايران

سلسه نشست های بررسی احزاب ايران اين هفته چهارشنبه با حضور ؛ عضو حزب نهضت آزادی در دفتر

سازمان دانش آموختگان ايران اسالمی با موضوع بررسی حزب نهصت آزادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" محمدتوسلی در اين نشست در خصوص روند بررسی نهضت آزادی گفت : من

نهضت آزادی را به دو بخش تقسيم می كنم، يك بخش ساختاری است و بخش دوم آن مبانی انديشه

نهضت و تفكری است كه در اين 60 سال گذشته از شهريور 20 بخصوص در قالب نهضت آزادی از سال 40

مطرح بوده است و به امروز تداوم دارد . 

وی در خصوص تاسيس نهضت آزادی افزود : در دهه 40 بعد از تاسيس نهضت آزادی تا سال 44 اولين دوره

تاريخی است كه نهضت فعاليت داشته و شايد اين دوره را بتوان به چند بخش تنظيم كنيم. 

توسلی افزود : يك بخش از همان ارديبهشت سال 40 است كه فعاليت آغاز می شود و تا اواسط سال 41

يا بهمن ماه سال 41 فعاليت علنی و گسترده انجام می داد و در اين دوران نهضت دفتر داشت. 

وی ادامه داد: نهضت توانست در دانشگاه عضو گيری كند و شاخه دانشجويان و ادارات تشكيل داده بود و

نقش مهمی را در آن مقطع تاريخی ايفا كرده بود. 
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توسلی در خصوص دوره دوم تاريخی نهضت آزادی تصريح كرد : از بهمن سال 41 هم زمان با رفراندوم شاه

و ملت با آن بيانيه تاريخی كه نهضت در آستانه برگزاری رفراندوم داد، سران نهضت بازداشت شدند،

بنابراين از اين تاريخ تا اواسط سال 43 تقريبا فعاليت های نهضت نيمه علنی انجام می شود . 

وی افزود : بازداشت سران نهضت منجر به اين شد كه بعد از 15 خرداد دادگاه نظامی تشكيل شود و حدود

10 نفر از پايه گذاران و فعاالن نهضت در آن دادگاه محاكمه شدند و به حبس های طوالنی از ده سال تا دو

سال محكوم شدند. 

توسلی با اشاره به دوران سركوب رژيم پهلوی اظهار داشت : از سال 43 تا حدود سال 55 دوران سركوب

نظام بود، دورانی كه سران نهضت در زندان و تبعيد بسر می برند و رژيم كاررا به جايی رسانيد كه در 15

خرداد همانطور كه می دانيد يك نقطه عطفی است كه همه سازمان های سياسی به اين نتيجه رسيدند

كه ديگردوره مبارزات قانونی به سرآمده است و همه مستقل از هم كه اين از نظر تاريخی قابل توجه است،

حتی گروههای درونی نهضت در داخل و خارج از كشور به اين جمع بندی می رسند كه بايد تدارك مبارزه

مسلحانه و مخفی را بكنند. 

وی در خصوص تشكيل سازمان مجاهدين خلق گفت : از همان زمان يعنی سالهای 44 عده ای مطالعات

مقدماتی را آغاز كردند و سازمانی كه بعدا در سال 50 با عنوان مجاهدين خلق معرفی می شود كه اين

گروه بعد از مطالعات زيربنايی و آموزشهای گسترده در سال 50 عمليات نظامی را آغاز می كنند كه موجب

دستگيريهای گسترده می شود . 

توسلی ادامه داد: مجموعه حركات مسلحانه از سال 50 تا 54 عمال سركوب می شود و عمال گروههای
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ماركيستی و اسالمی قادر به ادامه فعاليت نيستند . 

وی با اشاره به تغيير ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق گفت : از سال 54 بعد از تغيير مواضع ايدئولوژيك در

سازمان مجاهدين موجب ياس و نااميدی در جنبش اسالمی در داخل كشور و همچنين خارج از كشور

بوجود آمد . 

توسلی در ادامه افزود : از سال 56 حلقه ای توسعه پيدا كرد با عنوان جنبش مسلمانان ايران كه توسط

نشريات تحليلی می خواستند جنبش را هدايت كنند، به خصوص قشرهای تحصيل كرده كه دنبال

اطالعات و تحليل بودند.

عضو نهضت آزادی در خصوص مديريت انقالب در آن دوره گفت : از سال 56 نهضت آزادی به تدريج در داخل،

بخش قابل مالحظه ای از مديريت انقالب را بر دوش می گيرد، به طوری كه كمتر حادثه ای است كه رهبران

نهضت درآن مديريت نداشته باشند.

توسلی در ادامه گفت : با توجه به نقشی كه رهبران نهضت و روشنفكران دينی به طور عام در مديريت

انقالب داشتند و رهبری انقالب با تركيب روحانيت و همين روشنفكران ديني, مهندس بازرگان به عنوان

نخست وزير دولت موقت انتخاب می شوند و جمعی از اعضای نهضت و نيروهای ملی و مسلمان در كابينه

دولت موقت قبول مسووليت می كنند، اين افراد در شورای انقالب صالحيت شان تصويب می شود و حكم

شان هم از رهبر فقيد انقالب دريافت می كنند . 

توسلی در خصوص فضايی كه در آن دوران عليه نهضت آزادی بوجود آوردند، اظهار داشت : نهضت آزادی به

دنبال اين بود كه افكار و انديشه های خودرا كه همان مطالبات تاريخی مردم است، پياده كند ولی به
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داليلی دولت موقت نتوانست در مقابل فضايی كه بوجود می آيد، مقاومت كند و پس از نه ماه مجبور به

استعفا شد و متعاقب آن دولت شورای انقالب تشكيل می شود. 

توسلی در خصوص انديشه های نهضت در دهه 60 گفت: در طول دهه 60 نهضت آزادی در جايگاه

اپوزيسيون نظام كوشش كرد كه به رسالت تاريخی خود عمل كند و از اصول آرمانهای اوليه انقالب پاسداری

و از انحراف انقالب جلوگيری كند و شما تمام مواضع نهضت را ببينيد، اصول و مبانی آنها پاسداری از

آرمانهای اوليه انقالب و جلوگيری از انحراف آن است. 

به گفته توسلی رويدادهای دهه 60 باعث شد كه جامعه بسته شود و آن آرمانهايی كه مردم به دنبال آن

بودند كه جامعه آزادی داشته باشند، متاسفانه كمرنگ شد، مطبوعات بسته و مردم نتوانستند آزادی بيان

و آزادی اجتماعات داشته باشند، همان طور كه در قانون پيش بينی شده بود. به تدريج فعاليت احزاب

متوقف شد و فقط نهضت آزادی ايران توانست مقاومت كند.

وی در خصوص فعاليت نهضت در آن دوران افزود: در همين دوران نهضت در انتخابات شركت می كرد و از

همين آرمانها در مقطع انتخابات دفاع می كرد. 

توسلی با اشاره به اقدامات نهضت پس از بسته شدن دفتر حزب در سال 67 گفت : يكی از اقداماتی كه

در سال 67 يعنی بعد از بسته شدن دفتر حزب انجام شد, بعد از اينكه آقای هاشمی رفسنجانی رئيس

جمهوری شد و با توجه به مواضع اقتصادی كه داشتند، نامه سرگشاده ای بود كه بعدها به نامه 90

امضايی معروف شد . جمع كثيری از شخصيت های دينی و سياسی آن را امضا كرده بودند كه از آن جمع

24 نفر بازداشت شدند . 
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وی ادامه داد : اين دوارن بازداشت ها در همان شرايطی بود كه سعيد امامی در وزارت اطالعات بود و

شرابط بسيار سنگينی بر اين بازداشت شدگان گذشت و اين يك تجربه تلخ آن دوران بود. 

توسلی افزود: 12 نفر از بازداشت شدگان در دادگاه های دربسته بدون حضور وكيل و بدون اينكه شرايط

قانونی اجرا شود، محكوم شدند .

عضو نهضت آزادی در خصوص فعاليت نهضت بعد از سال 79 اظهار داشت : تا سال 79 فعاليت ها به صورت

محدود ادامه داشت، شركت در انتخابات شوراهای اول و تشكيل ائتالف نيروهای ملي- مذهبی و شركت

در انتخابات مجلس ششم يكی از فعاليت های نهضت آزادی بود. 

توسلی در خصوص بازداشت شدگان در سال 79و80 گفت : عده ای نمی خواستند اين مجموعه در

انتخابات شركت داشته باشند و نه آقای خاتمی آرای باال داشته باشند، مجموع تحليل ها نشان می داد از

به اين علت، بازداشت های وسيع صورت گرفته است.  جمله 

توسلی با اشاره به بازداشت های سال 80 اظهار داشت: 45 نفر از اعضای نهضت و عالقمندان كه به

نوعی با نهضت ارتباط داشتند، بازداشت شدند و اين بازداشت های گسترده كه به اتهامات سنگينی از

جمله اتهام براندازی و اقدام عليه امنيت ملی صورت گرفت كه در رسانه ها هم منعكس شد. 

توسلی در خصوص حكم" غيرقانونی بودن" حزب نهضت آزادی توضيح داد: بعد از اين وقايع در حكم اوليه

نهضت آزادی را غير قانونی اعالم كردند و برخوردهای شديدی داشتند كه ما غيرقانونی هستيم ولی ما

هميشه اظهار كرديم كه ما يك حزب قانونی هستيم و هنوز حكم قطعی نشده است و به فرض اينكه حكم

بشود، دادگاه انقالب صالح به رسيدگی برای جرائم سياسی نيست. ما قطعی 
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توسلی افزود : ما گفتيم كه هر رايی در خصوص اين موضوع بدهيد، ما آن را غير قانونی می دانيم، در

تمام اين مدت نهضت به فعاليت خود ادامه داده است و طبيعتا با محدوديت هايی كه داشته كوشش كرده

و در عرصه های سياسی از مواضعش كه همان مواضع و مطالبات تاريخی مردم است، دفاع و به آنها عمل

كند. 

وی با اشاره به صحبت های مهندس بازرگان در اولين سالگرد انقالب گفت: نهضت آزادی ايران همان طور

كه مهندس بازرگان در سالهای بعد از انقالب گفتند؛ جنگ ما با حاكميت، جنگ قدرت نيست، جنگ ما جنگ

حجت است، يعنی همان ارزش هايی است كه ما به دنبال آن ها هستيم يعنی همان ارزش هايی كه

نهضت برآن پايه گذاری شد، يعنی برای آزادی و دموكراسی خواهي. 

توسلی در خصوص انتخابات مجلس هفتم تصريح كرد : شما ديديد كه در مجلس هفتم چه اتفاقی افتاد و

قابل تصور نبود كه شورای نگهبان اينگونه شفاف عمل كند كه عده ای از خدمتگذاران نظام را با برچسب

ارتداد و بی ديني، ردصالحيت كردند تا يك سری خاص وارد مجلس شوند. 

توسلی با اشاره به اينكه اين امر در گذشته هم صورت گرفته است، گفت: مهندس بازرگان در انتخابات

رياست جمهوری شركت كرد و همين شورای نگهبان رئيس دولت موقت، با آن سوابق دينی و اصالتی كه

داشتند و با آن سوابق تاريخي، او را ردصالحيت كردند ولی نهضت آزادی باز هم در انتخابات شركت كرد. 

به گفته توسلي، بعضی از آقايان در آبادگران، معيشت را مشكل اصلی مردم می دانند ولی مشكل اصلی

نبود آزادی است، در اين 25 سال همه اين مطالبات را به عنوان اينكه آزاديخواهی غربی است و موجب بی

بند و باری می شود، معرفی كردند. 
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توسلی در خصوص شركت در انتخابات تصريح كرد : در انتخابات رياست جمهوری هم همين ارزش ها مطرح

است و بايد در همين راستا اهداف را مطرح كنيم و هركه اين تحليل ها را پذيرفت و به دنبال اين مطالبات

بود، در انتخابات شركت كنند. 
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نهضت آزادی ايران در صورت فراهم شدن شرايط خود

نسبت به معرفی نامزد و برنامه اقدام خواهد كرد

مصاحبه خبرنگار خبرگزاری فارس با آقای مهندس محمد توسلی

۱۱/۱۳۸۳/۲٦

محمد توسلی امروز در گفتگو با خبرنگار سياسی خبرگزاري، اظهار داشت: تحليل شخصی من از روند

شرايط سياسی كشور و همچنين برگزاری انتخابات رياست جمهوری آتی اين است كه ما در اين دوره گام

جديدی در راستای گذار به دموكراسی برداشته ايم. 

وی با بيان اينكه در انتخابات رياست جمهوری دوره های گذشته، همواره از پيش رييس جمهوری منتخب

تقريباً برای همگان معلوم بوده است، اظهار داشت: ولی در اين دوره برای هيچ كس روشن نيست كه

رييس جمهوری از چه گروهی انتخابات خواهد شد و به طور طبيعی هم در جريان اصالح طلب و هم

محافظه كار رقابت ميان نامزدها در جريان است كه اين را بايد به عنوان يك شاخص مثبت ارزيابی نمود.

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران تاكيد كرد: تداوم اين فرآيند به تدريج بستر اجتماعی الزم برای

رقابت سالم بين همه گروه های اجتماعی را فراهم خواهد كرد. توسلی در قسمت ديگری از اظهارات خود

با اشاره به برگزاری انتخابات در دو كشور افغانستان و عراق با نظارت سازمان ملل گفت: جا دارد مسئوالن

نظام به اين واقعيت توجه كنند، اين دو انتخابات كه روند آنها مورد تاييد مقامات جمهوری اسالمی ايران نيز

قرار گرفته است و يك درجه ای و بدون نظارت استصوابی شورای نگهبانی صورت گرفته، موجب شده تا
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شاخص های يك انتخابات آزاد و سالم برای مردم ما كامالً مشخص گردد. 

اين فعال ملی و مذهبی اظهار داشت: الزم است چنين تجربه ای در همسايگی و نزديكی كشور، موجبات

تنبه همگان را فراهم كند و قبل از اينكه ديگران بخواهند برای ملت ما انتخابات آزاد و سالم را تعريف كنند،

خود ما پيشاپيش زمينه های برگزاری انتخابات آزاد و سالم را در چارچوب قانون اساسی و عرف جهانی

برگزار كنيم تا نيازی به مداخله ديگران در امور داخلی كشور نباشد. توسلی در پاسخ به اين سوال كه

نهضت آزادی چه راهكاری را برای نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در پيش خواهد گرفت؟ گفت:

مواضع ما در خصوص اين انتخابات در بيانيه ها و مصاحبه های اخير اعضای ارشد نهضت تبيين شده است.

به صورتی كه نهضت پيش شرط هايی برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم را مورد تاكيد قرار داده و تصريح

نموده كه تامين اين شرايط می تواند منجر به حضور گسترده مردم در انتخابات شود. 

وی تصريح كرد: برای اين مهم الزم است كه اعتماد مردم در خصوص تاثير داشتن رای آنها جلب شود. برای

اين منظور ضروری است رفع توقيف از روزنامه هايی كه خالف قانون انتشار آنها متوقف شده است انجام و

زندانيان سياسی و مطبوعاتی نيز كه بر خالف اصل 168 قانون اساسی بازداشت و زندانی شده اند آزاد

شوند. اين فعال سياسی تاكيد كرد: بديهی است در صورت تامين اين شرايط نهضت آزادی ايران با معرفی

نامزد و ارائه برنامه در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری مشاركت خواهد كرد. توسلی ادامه داد: برای

مشاركت احزاب و گروه های سياسی كه خارج از حاكميت هستند، شورای نگهبان بايد در سياست های

قبلی خود، نظير آنچه در انتخابات مجلس هفتم رخ داده است، مبنی بر احراز صالحيت نامزدها تجديد نظر

نمايد و بپذيرد كه در چارچوب قانون انتخابات، اين مردم هستند كه بايد صالحيت نامزدها را تشخيص و به
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آنها رای دهند. از اين رو در شرايطی كه مردم و احزاب اين احساس را نداشته باشند كه شورای نگهبان

می خواهد از طرف مردم قيموميت داشته باشد و نمايندگان احزاب و گروه های سياسی بتوانند در

انتخابات به صورت آزاد شركت كنند، شرايط حضور گسترده و حداكثری مردم فراهم خواهد شد. توسلی در

پاسخ به اين سوال كه در صورت فراهم نشدن اين شرايط و به طور مشخص رد صالحيت كانديدای نهضت

آزادي، اين تشكل سياسی چه تصميمی در خصوص اين انتخابات اتخاذ خواهد كرد؟ گفت: نظر فعلی ما

همين است، اما اگر اين شرايط محقق نشود نهضت آزادی با بررسی شرايط جديد نظر خود را در راستای

منافع ملی به صورت رسمی اعالم خواهد كرد.
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گزارش سخنرانی مهندس محمد توسلی در انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه

صنعتی اصفهان

 

به نام خدا

روز شنبه ۸۳/۷/۱۸ در دانشگاه شورای مركزی نهضت آزادی ايران ،  آقای مهندس محمد توسلی عضو  

دانشگاه ، به بررسی تاريخی جنبش دانشجويی در اين  بنا به دعوت انجمن اسالمی   صنعتی اصفهان 

برهه  زمانی ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۹ پرداختند .

عنوان كرد كه می تواند مهندس توسلی اين دوران را يكی از حساس ترين سالهای  تاريخ معاصرايران  

تجربه و آموزش و عبرت خوبی برای دانشجويان امروز باشد . وی برای تشريح اين دوران، نخست ، تصويری

از فضای سياسی جهان ارائه داد و به اوضاع دو بلوك شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم اشاره كرد و

را هم زمان با شكست استعمار انگليس  در هند و ملی آن را ذكر نمود و اين تغييرات   ويژگی های تاريخی 

شدن صنعت نفت در ايران و شكست فرانسه در الجزاير و آغاز اقتدار آمريكا در جهان دانست .

هم چنين  به دوانقالب پيروز- انقالب الجزايروكوبا – ودو جنبش پيروز اين دوران اشاره نمود،  يکی پيروزی

و ملی شدن صنعت نفت در ايران و ديگری ملی شدن كانال سوئز در آزادی خواهان به رهبری دكتر مصدق  
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بزرگ نيز در برابر اين جنبش ها رخ داد : سرکوب نهضت  ملی مصربه رهبری جمال عبدالناصر .  دو سركوب 

و سركوب جنبش گواتماال . بعالوه اشاره شدكه در تقابل دوايدئولوژی شرق و ايران  دركودتای ۲۸ مرداد ۳۲ 

غرب دو جنگ كره و هندوچين رخ داد.

وی با اشاره به شرايط و زمينه های باز توليد استبداد در دوره انقالب مشروطه به ويژگيهای سياسی

بيان نمود  : ضعف ايران در زمان دكتر مصدق كه منجر به كودتا و باز توليد استبداد گرديدرا اينگونه 

تشكيالتی و تفرقه آزادی خواهان ونيروهای ملی ، همكاری پايگاههای استبداد " دربار" وحاميان آن با

ن دو جريان چپ و راست افراطی (حزب توده و ر اين دورا بيگانگان موجب يأس و بی تفاوتی مردم گرديد. د

بد گمانی و بی فدائيان اسالم ) با ايجاد تشنجات و بحرانهای پيوسته عامل مهمی در ايجاد فضای  

تفاوتی در جامعه بودند تا زمانی كه كودتا به وقوع پيوست .

 

مهندس توسلی اصلی ترين اقدام حكومت جهت سركوب و بازدارندگی رشد مبارزات مردم رابعد از كودتا

:

۱- بازداشت ، تشكيل دادگاه نظامی ، محاكمه ی مصدق و تبعيد او

۲- دستگيری و اعدام دكتر فاطمي

بازداشت و محاكمه نيروهای ملی و فعاالن سياسی و جدا كردن آنها از جامعه  -۳

٤- سركوب مطبوعات دانست .

وی به چگونگی بوجود آمدن نهضت مقاومت ملی اشاره كرد و اين دوران را به سه مرحله تقسيم نمود :
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1- ۲۹از مرداد سال ۳۲ تاپايان سال ۳۳ دوران شكوفايی و فعاليت گسترده نهضت مقاومت ملی .

2-   از  فروردين ۳٤ تا شهريور ۳٦  دوران دستگيری و سركوب .

تشكيل و فعاليت جبهه ملی دوم. 3-   از شهريور ۳٦ تا تير ۳۹  

مهندس توسلی دستاوردهای نهضت مقاومت ملی را روشن نگهداشتن چراغ اميد و مقاومت ومبارزه،

جلوگيری از مشروعيت رژيم كودتا و واگذاری امتيازات به بيگانگان به ويژه نفت وكادر سازی دانست كه در

سال ۳۹ ابتدا جبهه ملی دوم وسپس نهضت آزادی ايران را تأسيس كردند و بستر تداوم مبارزات اصيل ملی

و اسالمی را تا كنون پايه گذاری كردند

وی در توضيح عملكرد وويژگيهای جنبش دانشجوئی دراين دوره ابتدا جريانات عمده فکری پس از  

شهريور ۲۰ را حول سه محوراصلی برشمرد:

1-   جريان ماركسيستي

2-   جريان نيروهای ملی .

3- جريان اسالمی شامل جريان اسالم سنتی و جريان روسنفكران دينی ونقش جريان مؤثردر جنبش

دانشجوئی در اين دوره را كه هماهنگ با نهضت مقاومت ملی عمل ميكرد نشان داد .

مهندس توسلی بنيانگذاران كميته دانشگاه را در نهضت مقاومت آقايان حيدررقابی (هاله)، ابراهيم  

يزدی ،مصطفی چمران ،باقر رضوی ،مسعود حجازی ،عزت هللا سحابی وعباس شيبانی معرفی كرد كه

عموما از نيروهای ملی و اسالمی هستند. وی همچنين رابط نهضت مقاومت با كميته دانشگاه را مرحوم

رحيم عطائی معرفی كرد كه تحليلهای سياسی وی در سطح حوزههای دانشجوئی ارائه می شد.مرحوم
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مسئول آموزش سياسی نهضت آزادی ايران بود. نهضت آزادی ايران كه به وسيله آيت عطائی در سال ٤۰

در ادامه جريان روشنفكران در سال ۱۳٤۰ تاسيس شد  هللا طالقانی ، مهندس بازرگان و دكتر سحابی 

دينی ا ست كه بعد از شهريور ۲۰آغاز شده است.

وی  به علل قوت گرفتن مبارزات در سال ۳۲ اشاره كرد وبه دو موضوع مهم استقالل جنبش دانشجوئی

واستقالل مديريت دانشگاه پرداخت واضافه كرد كه هزينه مبارزه حد اكثرچند روز يا چند هفته بازداشت بود

ودانشجو بعد از آزادی با استقبال دانشجويان و مديريت دانشگاه به تحصيل خود ادامه می داد .

روز جهانی دانشجو نام گرفت در تداوم جنبش را كه در سال ۱۳٤۰ مهندس توسلی ،۱٦ آذر ماه سال ۳۲

دانشجوئی در سالهای بعد مؤثر دانست واضافه كرد كه در۱٦ آذرسال ۳۹  راهپيمائی عظيمی در دانشگاه

انجام شدومقدمه گسترش فعاليتهای دانشجوئی در سالهای بعد گرديد.

مهندس توسلی در ادامه صحبت خود به عملكرد وويژگيهای انجمن اسالمی دانشجويان در اين دوره

كردند در فعاليت های :انجمن ها همواره سعی می   پرداخت و ضمن اشاره به سوابق تاريخی گفت

سياسی روز مستقيما شركت نكرده ودر جو آرام و بدون تنش ، شخصيت فكری واجتماعی خود را بسازند

با استقالل فكر كنند و تحليل مستقل داشته باشند ضمن اينكه با جريانهای مبارزواحزاب سياسی در

دانشگاه همكاری مؤثر داشتند .

كه باعث موفقيت جنبش - اولين عاملی  به چند نكته اشاره كردند :۱ بندی   در پايان ايشان درجمع  

دانشجوئی  شد ، هماهنگی آن با جنبش عمومی مردم ايران بود  ۲- جنبش دانشجويی بايد مستقل عمل

وابسته باشد ابتر است .۳- اهداف و  آرمانهای كه بخواهد به  كسی يا گروهی  كند ، جنبش دانشجوئی 
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، استقالل و دموكراسی است که در جنبش دانشجويی در اين دوره مقابله با استبداد ، وآزاديخواهی 

-نقش و جايگاه انجمنهای اسالمی ت تاريخی ملت در انقالب مشروطه بوده است .٤ راستای همان مطالبا

دانشجوئی بستر توسعه روشنفكری دينی بوده است وامروز انجمنها برای حفظ سالمت و پويائی خود

بايستی به هويت تاريخی خود برگردند.

 در پايان سواالتی پيرامون مباحث ياد شده مطرح شد .  در ضمن پاسخ به سواالت ، مهندس توسلی بر

ضرورت استقالل مديريت دانشگاهها تاكيد نمود ويكی ازعلل عدم موفقيت جنبش دانشجويی عصر حاضر

ت بر اساس مبانی علمی برای ضربه زدن به مديريت هر عدم استقال ل آنها ارزيابی نمود و گف را  

سازمانی كافی است ساختار موازی در مديريت آن سازمان ايجاد شود .
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برای رفع بحران های موجود مسووالن

شرايط برگزاری يك انتخابات آزاد و سالم را فراهم كنند

مهندس محمد توسلی، عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران

تهران- خبرگزاری كار ايران

 

عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران، گفت: برای رفع بحران های موجود مسووالن به قانون اساسي، خواسته

مردم و عرف جهانی در برگزاری يك انتخابات آزاد و سالم تن بدهند.

محمد توسلی در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا" تحقق پيش شرط های يك انتخابات آزاد، ارائه برنامه توسط نامزدهای

انتخابات رياست جمهوری و ارائه راهكارهای الزم جهت اجرای اين برنامه ها با توجه به ساختار موجود را، به

عنوان محورهای مورد نظر نهضت آزادی ايران در امر انتخابات عنوان كرد و اظهار داشت: آزادی مطبوعات، رفع موانع

فعاليت احزاب سياسي، آزادی زندانيان سياسی و مطبوعاتي، پيش شرط های برگزاری يك انخابات آزاد و سالم

هستند.

وی افزود: متأسفانه در هيچ يك از اين موارد تاكنون اقدام قابل مالحظه ای صورت نگرفته است به طوری كه

مطبوعات كماكان زير فشار سانسور و خودسانسوری قرار دارند. احزاب سياسی خارج از حاكميت، از آزادی سالم

برای فعاليت برخوردار نيستند و همچنان شاهد تداوم بازداشت ها و زندانی بودن فعاالن سياسی و مطبوعاتی

برخالف اصل 168 قانون اساسی هستيم.

اين عضو نهضت آزادی ايران تصريح كرد: همچنان بر اين پيش شرط ها جهت جلب مشاركت حداكثری مردم در

انتخابات تأكيد می كنيم. به ويژه در شرايطی كه در افغانستان و عراق انتخابات آزاد و زير نظرو نظارت سازمان ملل
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برگزار می شود، جا دارد در ايران، انتخاباتی آزاد و با مشاركت باالی مردم برگزار شود.

توسلی تأكيد نامزدهای مطرح انتخابات رياست جمهوری به ارايه برنامه هايشان را مثبت ارزيابی كرد و افزود:

ضروری است كه نامزدها راهكارهای واقع بينانه خود جهت اجرای برنامه هايشان در چارچوب ساختار سياسی

موجود را ارايه كنند تا مردم با اعتماد به اين كه رأی شان می تواند در اصالح امور جامعه موثر باشد، در انتخابات

حضور يابند.

وی در خصوص رويكرد نهضت آزادی ايران به انتخابات آينده رياست جمهوري، اظهار داشت: نهضت آزادی ايران

همواره بر آزادی و حاكميت مردم تأكيد كرده است و تنها راه برون رفت از مشكالت موجود را، تثبيت دموكراسی در

ايران می داند. از اين رو نهايت تالش خود را برای برگزاری يك انتخابات آزاد و سالم انجام خواهد داد.

اولين شهردار تهران پس از پيروزی انقالب اسالمی افزود: نهضت آزادی ايران معتقد است كه برای حل بحران

اقتصادی كشور كه اكثريت جامعه از آن رنج می برند، راهی جز سپردن امور به دست مردم و جلب مشاركت مردم

وجود ندارد.

توسلی حل مشكالت اقتصادی را در اجرای برنامه توسعه سياسی و جلب مشاركت مردم در امور دانست.

وی با بيان اينكه نحوه برگزاری انتخابات مجلس هفتم شورای اسالمي، نشان داد كه جناح و گروه خاصی كه تنها

15 درصد آراء مردم را دارند، می خواهند در كشور حاكميت انحصاری داشته باشند، خاطر نشان كرد: اين جناح

خواهان برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشاركت حداكثری مردم نيست.
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اعتدال و تاخير؛ افراط و تعجيل

تازه از سخنرانی امشب دکتر سروش برگشته ايم و تا هنوز مطالب در ذهن ام زنده و جان دار

هستند بايد اين ها را بنويسم که دغدغه ی اين چند هفته ی من بوده اند. برنامه ی امشب، در

واقع بزرگداشتی بود برای مهندس بازرگان. اولين سخنران مسعود بهنود بود و تنها به اختصار

درباره ی او می گويم که بهنود سخن پرداز و قصه گويی بسيار ماهر و زبر دست است و بر اين

چيزی نمی افزايم. به اعتقاد من، سخنرانی امشب سروش از درخشان ترين و جذاب ترين

سخنانی بود که تا به حال از او شنيده ام. امشب که بر می گشتيم احساس می کردم بال در

آورده ام، بس که اين سخنان به دل ام نشست.

سخنان دکتر سروش درباره ی اعتدال دينی بازرگان بود. در ابتدای سخن او از نخستين گفتاری

ياد کرد که درباره ی بازرگان در حسينيه ی ارشاد اندکی پس از وفات او داشته است که بعد از
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آن منتشر شد با عنوان «آن که به نام بازرگان بود نه به صفت» که بازرگان کسی بود که دين

فروشی نمی کرد و از دين وسيله ای برای نام و نان نساخته بود. سروش به درستی و به

دقت بر اين نکته انگشت نهاد که بازرگان در تاريخ ما پديده ای تازه بود به اين معنا که در فرهنگ

ما گروه فقيهان، عارفان و فيلسوفان، به ترتيب در اصنافی بودند تکليف انديش، رازانديش و

ماهيت انديش. اين ها چندان که بايد به مقوله ی عدالت نينديشيده بودند.

سروش از نامه ای ياد کرد که مرحوم بازرگان در اواخر حيات خود نوشته بود و در آن به نوعی

نقد حالی از خويش آورده و از تغيير نگاه خود به دين سخن گفته بود. عنوان نخستين اين

مطلب اين بوده است: «خدا و آخرت تنها هدف انبيا». که سروش از معدود کسانی بوده است

که برای بازرگان نوشته است که صد در صد با سخنان او موافق است. حتی بسياری از ياران

بازرگان او را مالمت کرده بودند که بعد از عمری مبارزه در واقع سخنان خود و پرونده ی عملی

خود را پس گرفته است و اعالم نوعی اعتراف به خطا در روش های خود کرده است. اين کشف

بازرگان، گويا واکنشی بوده است به سيطره ی فقه در احوال و آثار جامعه که سروش در

انتهای سخن اش به آن اشاره ای کرد و من هم آن را خواهم آورد.
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با آن پيشينه ی تاريخی، بازرگانی که در غرب تحصيل کرده بود، چيزی را در آثار خويش منعکس

می کرد که نماينده ی نگاهی ديگر به دين بود؛ تصوری دينی که آثار بهره جستن از عناصر برون

دينی در آن مشهود بود. بازرگان، اعتنا و التفات چندانی به فلسفه نشان نداد و در واقع آن

ماهيت انديشی و باريک بينی های فيلسوفانه در سخنان او تجلی پيدا نکرد. سروش نقل می

کرد، به طنز، که بازرگان و طالقانی وقتی که هم بند بوده اند، طالقانی برای بازرگان از فقه و

معقوالت خود سخن می گفته است و بعدها بازرگان می گويد که طالقانی ياوه هايی می

گفت! و مراد او از اين ياوه ها، همان نگاه های فيلسوفانه و ماهيت انديش بود. سروش هم

چنين از مطهری ياد کرد که آشکارا در مقدمه ی يکی از مجلدات اصول فلسفه و روش رئاليسم

بازرگان را در نگاه اش به دين متهم به بيراهرفتن کرده است و صراحتاً زبان بر او دراز کرده

است. اين قدر، از اختالف مشرب بازرگان در نگاه فلسفی به دين.

سروش برای روشن ساختن تعبير اعتدال دينی بازرگان، او را با خلخالی مقايسه کرد تا در واقع

دو نوع متفاوت دين داری را در برابر هم بنشاند: دين داری اعتدال و دين داری افراط؛ يا به
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تعبيری ديگر، دين داری حقيقت انديش و دين داری هويت انديش. به عنوان نمونه ای آشکار که

بسيار در خور تأمل هم هست، سروش از اعدام های شتاب زده ی اول انقالب در مدرسه ی

علوی، مدرسه ای که سروش خود در آن تحصيل کرده است، ياد کرد و اين که چگونه صادق

خلخالی به اصرار و الحاح خواهان اعدام تعداد هر چه بيشتری از افراد گرفتار شده بود و نهايتاً

هم اين کار را انجام داده بود. در اين ميانه، بازرگان البته به مخالفت در برابر خلخالی برخاسته

بود و خواسته بود تا در اجرای احکام اسالمی، درنگ ورزد و صبر کند. به عبارتی ديگر، خلخالی

مستقيماً به احکام اسالم استناد می کرد، به صحت و سقم برداشت از اين احکام کاری نداريم،

در حالی که بازرگان در پی اين بود که همين احکام به تأخير بيفتد و در واقع مشاهده ی همين

روش ها در ابتدای انقالب گويا او را از همراهی با جريان حاکميت عمالً روگردان کرد.

خالصه ی سخن سروش، که به بيانی ديگر، از زبان بازرگان گويی بيان می شد اين بود که در

دین احکام داريم و اخالق. قلب دين، احکام دين نيست بلکه اخالق آن است. در دين مقوالت

بسيار مهم تری هست که در کنار آن ها می توان حتی اجرای احکام صريح شريعت را فرونهاد و

در آن درنگ و تأخير ورزيد. به عنوان مثالی روشن، سروش از نحوه ی اجرای حکم نماز جمعه
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در ميان شيعيان ياد کرد که دوازده قرن اجرای حکم و آيه ی صریح قرآنی نماز جمعه را به تأخير

انداخته اند. فقيهان شيعه ی دوازده امامی، اجرای نماز جمعه را نه تنها ناروا که بلکه بعضی

آن را در زمان غيبت امام دوازدهم شيعيان، حرام دانسته اند. به عبارت ديگر، تصرف آشکاری

داریم در مر و نص صريح قرآن. سروش از آيت هللا خوانساری ياد کرد که گفته بود حکم قصاص

تنها بايد در زمان حضور امام دوازدهم اجرا شود و عمالً اجرای اين حدود را تا زمانی نامعين به

تأخير انداخته بود. خالصه ی سخن اين که اختالف موضع بر سر عمل به احکام شريعتی به

روش و شيوه ی عمل به اين ها بر می گردد و اولويتی که اخالقيات و روح دين نسبت به احکام

شريعت دارند. برای کسی مثل خلخالی مهم نبود که روش اجرای احکام چه باشد. او متهم را

داشت، حکم را هم داشت، زمان و مکان هم برای او مهيا بود و تنها اشتياق يا شهوت اجرای

احکام برای او باقی ماند بود. بازرگان اما دغدغه ی روش ها را داشت و اين که بعضی احکام را

بايد به تأخير انداخت، حتی تا زمانی نامعلوم. سروش اين نوع رفتار بازرگان را محصول تجربه و

ديد علمی و روش مند او می دانست و در واقع تأثير نگاه و دانش برون دينی که ذهن او را از

چنبره ی برداشت های خشک و تنگ نظرانه بيرون کشيده بود.

او نکته ی درخشان ديگری را افزود که مخصوصاً هم برای فقيهان و هم برای حکومتيان جای

تأمل بسيار دارد. سروش به اسالم هويتی اشاره کرد که امثال خلخالی در پی آن بودند که با

همين اعدام ها به جهان نشان بدهند که ما که هستيم. وقتی اقتصادی اسالمی در کار نباشد
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و تئوری سياسی اسالمی وجود نداشته باشد، البته اعدام و قصاص اسالمی هست و اسالم

هويت انديش از اين طريق عرض اندام و ابراز وجود می کند. در اسالم هويت امثال خلخالی،

محور دغدغه های کسی مانند او آبرو و وجهه ای بود که برای خود و اسالم اش خريدن می

خواست. همين استدالل خلخالی امروز در جامه ای ديگر در ايران خود را نمايانده است. بعضی

از فقيهان می گويد که اجرای احکامی از قبيل سنگسار، قطع دست دزد و امثال ها باید متوقف

شود چون مايه ی وهن اسالم است. اين يعنی اين که هنوز ما گرفتار همان الگوی هويتی

هستيم و در پی آبروی اسالم. اصالً گويا مهم نيست که ممکن است نفس اين کار نادرست

باشد. اين تفکر اگر زمانی احساس کند که آبرويی از او نمی رود و بلکه با سنگسار مطرح تر

می شود و اقتدار بيشتری پيدا می کند، باز هم همان کار را خواهد کرد و اسالم هويتی اين

است. اين ماجرا ضرورتاً ما را به جايی می رساند که در احکام شريعت هم چشمی برون دينی

باز کنيم و به جای افراط و قاطعيتی که خواهان اجرای نص احکام و مر شرايع دينی باشد،

اندکی درنگ بورزيم و اعتدالی پيشه کنيم که نخواهيم اسالم را تنها در اجرای صرف و رعايت

دقيق و مو به موی هر آن چه در شريعت و سنت آمده است متجلی ببينيم.

بازرگان جايی از رشد سرطانی فقه در جامعه ياد کرده بود (بخوانيد دغدغه ی اجرا و رعايت

دقيق و مو به موی احکام و تکاليف [برای بعضی ها می نويسم!]). اين سخن بسيار شبيه

است به سخن غزالی که فقه را علمی سراسر دنيوی و برای آباد کردن اين جهان شمرده
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است که با هدف انبيا تفاوت دارد. گويا بازرگان بدون خواندن سخنان غزالی به اين کشف

رسيده بود اما سروش خود می گفت که اين نکته ی مهم را از غزالی و بازرگان گرفته است که

سايه ی سنگين فقه بر دين مايه ی الغر شدن و تباه شدن دین و معارف دينی شده است. در

واقع کتاب احياء العلوم غزالی، تالشی است برای برداشتن بختک فقه از سينه ی معارف دينی

و خالص کردن اسالم از برداشت های هويت انديش (البته سروش افزود که عالوه بر آن دو

منبع برای رسيدن به اين نظر اخيراً منبع تازه ای هم يافته است و آن رفتار و عملکرد حضرات

فقهای حکومتی در ايران است که مهر تصويبی بر دنيوی بودن و مصرفی بودن فقه و نقش

بازدارنده ی آن در معرفت دينی است!). 

باری، دين داری بازرگان، يک الگو می تواند باشد برای کسانی که در دين ورزی راه اعتدال می

جويند و البته دين داری صادق خلخالی هم می تواند الگويی باشد برای کسانی که خواهان

عمل به عين احکام و شرايع و اجرای مو به موی نواميس شريعت هستند، با تمام عواقب و

پيامدهای آن. من اين دو نوع دين داری را که با هم تقابل آشکاری دارند، به تعبير خود سروش،

نمونه ی دين داری حداقلی و دين داری حداکثری می دانم.

شايد اين پرسش به ميان بيايد که کدام يک از اين دو، اسالم راستين است؟ کدام عين اسالم

است؟ به نظر من اين پرسش يا مغلطه ای در خود دارد و يا تکليف خود را از پيش روشن کرده
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است. تعبير اسالم راستين يا اسالم واقعی، چيزی است که اگر نگوييم موهوم، حداقل

مغشوش است و ُمْعوَّج. چيزی به اسم اسالم راستين نداريم. اسالم امروز ما اسالمی تاريخی

است که در ظرف افکار و انديشه های ما بر حسب خصوصيات روحی و روانی ما خود را نشان

می دهد. اين همان اسالمی است که وقتی در طبع معتدل و انديشمند و اهل محاسبه ی

بازرگان می رود خود را در کسوت اسالمی انسان دوست و غم خوار نشان می دهد و وقتی در

وجود کسی مثل خلخالی می رود، تبديل به چهره ای خشن و انقالبی و انسان ستيز می

شود. لذا، اسالم جدای اين که مجموعه ای از برداشت ها و تفاسير مختلفی است که مهر

تاريخيت بر پيشانی دارند، بستگی به پذيرنده ی آن و در واقع شخص عمل کننده ی به آن و

خصوصيات رفتاری او نيز دارد. اين سؤال به سادگی از اين جا نشأت می گيرد که اسالم را نه

يک نظام مولد اخالقياتی عالی بلکه نظامی با قوانين و نواميس ثابت، اليتغير، جزمی، صلب و

منجمد می بينيم. اعتقاد عميق من اين است که تصور اسالم هويت انديش نه با سيره ی

پيامبر اسالم (و امامان شيعه) و نه با متن خود قرآن سازگار است. اما پيشينه ی دراز تاريخی

اسالم هويتی و مدت زمان کوتاه غلبه ی مدرنيته و انديشه های برون دينی مجال بازنگری يا

نگاه منصفانه را از گروهی از ارباب خرد سلب کرده است.

در ميان مسلمين، ايمان امثال خلخالی نيست که برای اهل معرفت جای حسرت خوردن دارد.

کسانی چون بازرگان هستند که نوع دين داری شان و ايمان شان مايه ی رشک باشد. آن
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ايمانی که پوسته ی ستبر احکام و شرايع چندان بر گرد آن نتينده باشد که در خانه ی خردشان

جا حتی برای خود انسان تنگ باشد. به قول مولوی:

مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد / کافر از ايمان او حسرت خورد

آن ها که کافر هم هستند، مؤمنانی را می شناسند که ايمان شان جای حسرت خوردن دارد. تا

اين توفيق که را روزی شود!
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ايران در شرايط برابر با آمريكا وارد مذاكره شود

ابراهيم يزدی

شورای نگهبان يا استعفا دهد يا در رويه گذشته خود تغيير ايجاد كند

هاشم صباغيان

مردم در انتخابات دور دوم شوراها خودزنی كردند

محمد توسلی

تهران- خبرگزاری كار ايران

در ادامه كنفرانس مطبوعاتی نهضت آزادی ايران برای اعالم مواضع اين حزب در مورد انتخابات رياست جمهوری، ابراهيم

يزدی، دبيركل نهضت آزادی ايران در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی حل مشكالت بين ايران و آمريكا گفت: دولت

آمريكا ادعاهايی در مورد ايران دارد و ايران هم دارای ادعاهای جدی در مورد آمريكاست بنابراين برای حل و فصل اين

مسائل طرفين بايد به طور مستقيم به گفت وگو بنشينند.

وی افزود: برای رفع اختالفات ايران و آمريكا نمی توان به دولت های واسط متوسل شد چرا كه تاريخ نشان می دهد كه

هر زمان كشور ثالثی واسطه ارتباط و مذاكره ميان دو كشور شود، تنها به تأمين منافع خود می انديشد.

يزدی تصريح كرد: برای اينكه ايران بتواند مسأله خود را با آمريكا حل كند، قبل از هر چيز بايد سقف و كف مطالبات و
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انتظارات خود را مشخص كرده و بگويد كه حداكثر انتظاراتی كه از آمريكا دارد چيست و حداقل هايی را كه پايين تر از آن

را نمی پذيرد مشخص كند.

وی با اشاره به شرايط متحول منطقه و با بيان اين مطلب كه در شرايط مناسب ايران می تواند از موضع برتر مطالباتش را

بيان كند، همچنان كه در حمله آمريكا به افغانستان اين موقعيت برای ايران به دست آمد كه متاسفانه آن را از دست

داديم، گفت: اينكه در شرايط كنونی ايران زير فشار، مذاكرات را بپذيرد به مصلحت نيست.

يزدی با تاكيد بر اينكه معتقدم كه ايران بايد در شرايط برابر به طور مستقيم وارد مذاكره شود، گفت: يك ديپلماسی

مقبول و معقول ايجاب می كند كه هر دو دولت در چارچوب منافع ملی خود و در شرايط برابر برای كسب توافق به مذاكره

بپردازند.

در ادامه اين كنفرانس هاشم صباغيان، عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران در پاسخ به اين پرسش كه در صورت

ردصالحيت كانديدای اين حزب، چه رويه ای در پيش می گيريد و آيا جهت ورود به قدرت اين استراتژی را در انتخابات

مطرح كرده ايد، گفت: ما با اين اعالميه بيان كرديم كه بايد يك تغيير اساسی در روش حاكمان به وجود آيد، شورای

نگهبان يا بايد استعفا دهد يا در رويه گذشته خود تغييرات اساسی اعمال كند.

وی خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه هيچ دليلی برای ردصالحيت كانديدای ما وجود ندارد، چنين امری را مستمر نمی

دانيم و در شرايط كنونی پاسخ دهی به اين سوال زود است.

صباغيان تاكيد كرد: با استفاده از قدرت جهت اصالح امور تالش می كنيم اما هرگز هدف ما حضور در قدرت نيست بلكه ما

خواهان ايجاد جامعه ای آزاد و صالح هستيم.

محمد توسلی، رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران نيز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينكه نهضت آزادی ايران در

انتخابات شورای شهر با وجود عدم اعمال نظارت استصوابی با عدم اقبال عمومی مواجه شد، اقبال مردم را در اين

انتخابات نسبت به كانديدای حزب خود چگونه ارزيابی می كنيد، گفت: ما در انتخابات گذشته از جمله شورای شهر

شركت كرديم و برگزاری چنين انتخاباتی را يك فرايند مثبت می دانيم كه به همت نمايندگان مجلس ششم صورت
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گرفت.

وی افزود: برای اولين بار در انتخابات شورای شهر، كانديداهای نهضت آزادی ردصالحيت نشدند اما به خاطر شرايط

اجتماعی و بدبينی مردم نسبت به حاكمان و عدم اعتقاد مردم نسبت به اثر بخشی رأی شان به موفقيت نرسيديم.

توسلی خاطر نشان كرد: همان طور كه در بيانيه ای كه در آن زمان توسط نهضت آزادی ايران منتشر شد، اين مسأله را

مطرح كرديم كه مردم با عدم حضور در انتخابات خودزنی و هزينه های سنگينی را بر خود وارد كردند، امروز نيز اقدامات

شورای شهر تهران اين مسأله را مشخص كرده است كه چقدر چنين هزينه ای برای مردم سنگين بوده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه از وی پرسيد، نهضت آزادی ايران انتخابات دوم خرداد را تحريم كرد اما مردم در اين

انتخابات شركت كردند، بنابراين موضع گيری نهضت در اين دوره از انتخابات نيز مورد توجه مردم قرار نخواهد گرفت، گفت:

ما در دوم خرداد به هيچ وجه انتخابات را تحريم نكرديم اما به دليل اعتراض به عملكرد شورای نگهبان مردم را نيز به

شركت در انتخابات دعوت نكرديم.

به گفته وی، شركت مردم در انتخابات هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوری "نه" بزرگی بود به نامزد جناح محافظه

كار كه به منظور حمايت از برنامه توسعه سياسی خاتمی انجام شد.

توسلی افزود: بنابراين جا دارد بار ديگر ضرورت شركت در انتخابات را متناسب با شرايط كنونی، مورد تأكيد قرار دهيم.

صباغيان نيز در اين مورد گفت: در دوره دوم كانديداتوری خاتمی، اعضای نهضت آزادی در زندان بودند و نتوانستند مواضع

خود را بيان كنند اما به هيچ وجه انتخابات را تحريم نكردند.
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بسمه تعالی

گزارش سخنرانی دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران

در اردوی تابستانی انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشكی تبريز

 

دكتر ابراهيم يزدی در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۳ به دعوت انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشكی تبريز در

مراسمی تحت عنوان سياست خارجی ايران بعد از پايان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سابق در تاالر ابن

سينای دانشكده پزشكی دانشگاه تهران برگزار شده بود، به سخنرانی پرداختند.

دكتر يزدی در مورد روابط خارجی ايران ابراز داشتند آن سياستی كه ما بيست سال پيش در دوران جنگ سرد با دنيا

داشت اكنون نمی تواند با دنيای امروزی به كار گيرد. الجرم بايد سياست هايی را، در چارچوب منافع و امنيت ملی اتخاذ

كند كه متناسب با شرايط دنيای كنونی باشد.

دكتر يزدی همچنين بعد از سخنرانی در جلسة پرسش و پاسخ دانشجويان كه اغلب با محوريت مسائل انرژی اتمی

ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمي، آينده روابط ايران و آمريكا، حقوق بشر و بحران عراق بود به سواالت حضار پاسخ

دادند.

پيش از آغاز سخنرانی وی در نشستی صميمانه از خاطرات خويش از دوران مجلس اول صحبت كردند.
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اين انتخابات فرصتی طاليی و سرنوشت ساز است

دكتر ابراهيم يزدی، دبيركل نهضت آزادی

 

آزادی ايران در كنفرانس خبری حضور خود در انتخابات آفتاب - مهران قاسمي: دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت 

رياست جمهوری را مشروط به استعفای اعضای شورای نگهبان كرد.

 

يزدی در اين كنفرانس خبری با اشاره به اينكه جمهوری اسالمی دارای دو ركن است گفت :در اين نظام اسالميت

فرع بر جمهوريت است .

اگر جمهوريت تحقق پيدا كند چون  97درصد مردم مسلمان هستند و اسالم ريشه 1400 ساله دارد اسالميت به

صورت طبيعی تحقق پيدا خواهد كرد .

يزدی با تصديق بر اينكه قانون اساسی بر حق اعمال حاكميت ملت تأكيد دارد و هيچكس مجاز به محدود كردن آن

نيست افزود: اما اعمال حق حاكميت ملت، شرايطی دارد كه مهمترين آن انتخابات آزاد، سالم و منصفانه است تا

حقوق ملت رعايت شود .

وی با اشاره به اينكه ايران بيانيه جهانی حقوق بشر را امضا كرده و منشور سازمان ملل را نيز پذيرفته است
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افزود: به موجب ماده 9 قانون مدنی ايران اين معاهدات حكم قوانين سرزمين ما را دارند بنابراين دولت به موجب

تأييد آنها و پرداخت حق السهم خود پس از انقالب موظف به رعايت منشور سازمان ملل و بيانيه جهانی حقوق

بشر است .

يزدی با اشاره به رفتار برخی از مسؤوالن گفت: بدون تحقق برخی شرايط هيچكس آزادی انتخابات را باور نخواهد

كرد .

وی با اشاره به اينكه نهضت آزادی تصميم گرفته است برای تحقق حقوق ملت و در صورت رفع برخی موانع در

انتخابات حضور داشته باشد شرايط اين گروه سياسی را شامل تحقق آزادی های بيان شده در قوانين و حذف

سانسور از مطبوعات و رفع توقيف نشريات دانست .

دكتر يزدی با اشاره به اينكه معيار آزادی سياسی در هر كشوری ميزان آزادی احزاب منتقد و معترض است افزود:

اگر نهضت و ساير احزاب دگرانديش تحت فشار باشند هيچكس ادعای حاكميت را مبنی بر آزادی سياسی نمی

پذيرد .

آزادی مديحه سرايان حكومت به معنای آزادی سياسی نيست 

دبيركل نهضت آزادی با اشاره به اصل 56 قانون اساسی مبنی بر اينكه حاكميت ملت در راستای حاكميت هللا

است روش شورای نگهبان پس از انتخابات مجلس سوم را ناقض اين اصل و در تعارض با حقوق ملت دانست. وی
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با اشاره به مشروع مذاكرات خبرگان قانون اساسی گفت: شورای نگهبان قرار بود بر روند انتخابات نظارت كند اما

اكنون انتخابات را از شكل آزاد آن خارج كرده است .

وی در ادامه افزود: طبق قانون اساسی همه صالحيت دارند مگر عدم صالحيت آنها احراز شود. اما شورای

نگهبان در انتخابات مجلس هفتم 50 درصد كانديداها را به دليل عدم امكان احراز صالحيت آنها رد كرد .

وی هشدار داد اگر قرار باشد شورای نگهبان و حاميانش به همين روش عمل كنند، نظری كه برای برگزاری

انتخابات سالم وجود دارد محقق نخواهد شد .

دبيركل نهضت آزادی ايران در ادامه گفت: شورای نگهبان اكنون پا را از نقض قانون اساسی فراتر گذاشته و موازين

شرعی و اخالقی را نقد می كند. نسبت دادن بی دينی و ارتداد به شخصيت های شناخته شده و عدم ارائه

مستندات و سرباز زدن از حضور در محاكم قضايی نشانه ای از اين امر است .

يزدی در ادامه افزود: اعضای شورای نگهبان به دليل چنين رفتاری از عدالت خارج شده و شرايط تداوم كار را

ندارند. به همين دليل يكی از شروط نهضت اين است كه اعضای شورای نگهبان بايد استعفا دهند. در صورت

تحقق چنين اصالحاتی نه فقط تمامی گروه ها در انتخابات شركت خواهند كرد بلكه همه وظيفه دارند مردم را

قانع كنند در صحنه حضور داشته باشند 

يزدی با اشاره به تهديدات خارجی گفت: . اين انتخابات فرصتی طاليی و سرنوشت ساز است. اگر حاكمان فرزانه

كه هنوز خردگرايانی در ميانشان هستند به اراده ملی تن در ندهند بايد بدانند كه چه عواقبی در انتظارشان
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است. وی در مورد دو جريان افراطی كه كشور به قهقرا می برند هشدار داد و تصريح كرد: از يك سو رفتار برخی

گروه ها نه تنها موجب تحكيم نظام نمی شود بلكه بحران زايی می كند و از سوی ديگر افرادی نيز با ذهنی

گرايی مسائلی را مطرح می كنند كه اوضاع راديكاليزه كرده و امكان تداوم اصالحات را از بين می برند .

يزدی با اشاره به اينكه نهضت آزادی ايران ظرف 43 سال گذشته خود را واسط و شاهد می داند افزود: علی رغم

تمامی انتقادات، نهضت احساس تكليف می كند كه در انتخابات شركت كند. اكنون نوبت حاكمان است.
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۱۳ آبان ۱۳٥۸

به روايت وزير امور خارجه ی دولت موقت

خبرگزاری دانشجويان ايران ـ تهران

سرويس تاريخ

ابراهيم يزدی، وزير امور خارجه ی دولت موقت، سال گذشته در گفت وگويی با خبرنگار خبرگزاری

دانشجويان ايران به شرح واقعه ی ۱۳ آبان ۱۳٥۸ پرداخته است، وی تصريح كرده است: در روز يكشنبه ۱۳

آبان ۱۳٥۸، من هنوز وزير امور خارجه ی جمهوری اسالمی ايران بودم و روز جمعه از مراسم جشن بيست

و پنجمين سالگرد پيروزی انقالب الجزاير برگشته بودم.

گروه تاريخ خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) اين گفت وگو را برای استفاده ی عالقمندان، مجددا ارسال

می كند:
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 وی گفت: صبح روز ۱۳آبان از دفترآقای دكتر علی صادقی تهرانی، معاون بين الملل و اقتصاد وزير امور

خارجه، تماس گرفتند و توضيح دادند كه كاردار سفارت آمريكا به وزارت امور خارجه آمده و مساله ای پيش

آمد كرده است كه بايد شما را ببيند. من به او وقت دادم و آمد. خيلی مضطرب بود و به من گفت: به موجب

اطالعی كه روی تلفن همراه دستيارش به او داده شده است، عده ای به سفارت آمريكا حمله كرده اند و

گرفته اند و احتماال در حال گرفتن آخرين بخش ها هستند. اكنون بسياری از قسمت های سفارت را 

آنها به من مراجعه كردند تا بدانند تكليف چيست. طبيعی است كه ما بعنوان دولت، از يزدی افزود: بنابراين 

نظر بين المللی به حفظ امنيت كاركنان اتباع خارجی از جمله امنيت كارمندان سفارتخانه ها متعهد بوديم،

بنابراين نمی توانستم با چنين موضوعی موافقت كنم.

وی ادامه داد: مرتبا از داخل سفارت از طريق تلفن همراه آقای سوئيفت كه دستيار كاردار بود و فارسی هم

خوب می دانست، اطالعاتی به او داده می شد كه نشان دهنده ی اين بود كه در جريان جزييات امور قرار

می گيرد. برای من از همان موقع اين سوال مطرح بود كه چه كسی از داخل سفارتی كه به اشغال كامل

اطالعات را به او می دهد، آيا از دانشجويان است يا فرد ديگری خودش را جا زده است؟ درآمده است، اين 

يزدی اضافه كرد: كاردار خواست كه به علت قطع ارتباطات تلفنی با سفارتشان، از تلفن دفتر وزير با

واشنگتن تماس بگيرد و طبيعی بود كه او حق داشت با وزارت امور خارجه شان تماس بگيرد. البته من نيز
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مايل بودم اطالعات بيشتری داشته باشم، بنابراين هنگامی كه او از اتاق من صحبت می كرد اين امكان را

داشتم كه به بعضی ها بگويم روی خطش بروند و ببينند كه مطلب چيست؟ جالب اينجا بود كه در

واشنگتن و در اتاق فرماندهی بالفاصله راجع به اشغال سفارتشان جلسه تشكيل شده بود و بحث می

كردند. اطالعات آنها در آن زمان، بيش از من و كاردار خودشان در تهران بود. اين نشان می دهد كه مساله

به آن سادگی ها كه بعضی ها تصور می كردند نيست . 

يزدی مدعی شد: بدون شك كسانی در آن مجموعه ی اشغالگران سفارت بودند كه اطالعات را نه فقط به

آقای سوئيفت، بلكه مستقيما به خود امريكا منتقل می كردند .

مساله از همان موقع برای من يك سوال جدی و اساسی بود كه آيا كسانی كه اين برنامه را وی گفت:اين 

انجام می دهند، با نهادها و مقام های خارجی هماهنگ بوده اند يا خير؟

يزدی با بيان اينكه در آن لحظه، كاری نمی توانست انجام دهد، تصريح كرد: الزم بود كه جلسه ی دولت

تشكيل می شد و اين دولت يا شورای انقالب بودند كه بايد تصميم می گرفتند. اما نكته ی مهم اين است

كه دفعه ی اولی كه سفارت را گرفتند، ما هيچ آشنايی با عامالن آن و رهبرانشان نداشتيم و بعد هم

معلوم شد عناصر ضدانقالبی و وابسته به يك جريان خارجی نقش اصلی داشته اند، اما اين بار، كسانی

كه اين كار را رهبری می كردند مانند آقای موسوی خوئينی ها و حاج سيداحمد خمينی، شناخته شده

بودند.
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اينكه كاردار سفارت آمريكا از او خواست كه مسووليت برگشت او را به سفارت بپذيرد، وی با اشاره به 

اظهار داشت: در چنين شرايطی من نمی توانستم هيچ گونه تضمينی برای جان او بدهم، بنابراين به طور

رسمی به او جواب دادم كه اوضاع شهر آنچنان به هم ريخته است كه اگر ساختمان وزارت خارجه را ترك

كنند، من نمی توانم برای حفظ امنيت آنها، تضمينی بدهم .پس به آنها توصيه كردم تا اطالع ثانوی، داخل

ساختمان وزارتخانه بمانند و آنها پس از مشورت با هم پذيرفتند. ظاهرا ماشين راننده را بچه ها گرفته و برده

بودند. اما آنها در طول ٤٤٤ روز در ساختمان وزارت امور خارجه ماندند.

بعد از هر برنامه ای به ديدن رهبر انقالب می رفته و ايشان را در جريان مسائل قرار می وی با تاكيد بر اينكه 

داده است، اظهار عقيده كرد: بعدازظهر همان روز يكشنبه سيزدهم آبان به قم رفتم و جريان را برايشان

توضيح دادم، اولين واكنش ايشان اين بود كه از من خواستند كه بروم و ببينم آنها چه كسانی هستند. وی

با انتساب اين نطلب به حضرت امام(ره) كه “به قول امام آنها را بيرون بريزم” افزود: همانطور كه بار اول، روز

چنين اتفاقی افتاد، عمل شد. اما آنروز بعدازظهر، در اولين بخش اخبار از تلويزيون، بعد از پيروزی انقالب كه 

جمعيت كثيری را كه مقابل سفارت امريكا جمع شده بودند و به خصوص كسانی مثل آقای موسوی

خوئينی ها و حاج احمد آقا كه در آنجا بودند را نشان داد و ظاهرا ايشان هم تغيير رای دادند و از اين عمل

دانشجويان حمايت كردند.

كه ما از روز اول هم با چنين اقدامی مخالف بوديم و آنرا نقض معاهدات بين المللی يزدی با بيان اين مطلب 
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می دانستيم، افزود: اگرچه ممكن است دانشجويان اين كار را بكنند، ولی دولت و به طريق اولی، شورای

انقالب و رهبر انقالب نمی توانند از چنين كاری حمايت كنند، زيرا نشان دهنده ی اين است كه دولت جديد

ايران به معاهدات بين المللی بی اعتناست.

وی با تاكيد بر اينكه ما می توانستيم داليل بسيار موجهی عليه امريكا داشته باشيم و در آن تاريخ هم

داشتيم، تصريح كرد: امريكا به شاه اجازه داده بود كه به آن كشور وارد شود و اين مساله موجبات نگرانی

ايران را فراهم كرده بود .يعنی از حدود يك ماه قبل، هنگامی كه شاه در خارج از كشور بيمار بود، صحبت

اين بود كه برای ادامه ی معالجه به امريكا برود. مسوول ”ميز ايران” در وزارت امور خارجه ی امريكا، آقای

هنری پرشت، به ايران آمد و در وزارت امور خارجه با من، در شورای انقالب با مرحوم بهشتی و در قم با

آقای منتظری صحبت كرد و مساله اش اين بود كه آمريكايی ها ناچار هستند به شاه اجازه ی ورود بدهند.

اما ما در وزارت امور خارجه،به شدت با آن مخالفت كرديم. وزارت امور خارجه بعدها از طرف دولت ايران به

صورت يادداشت كتبی به دولت آمريكا اخطار داديم كه اگر چنين كاری كنيد، مسوول عواقبش خودتان

و همچنين به آنها هشدار داديم كه با آتش بازی می كنند و چنانچه حادثه ای رخ دهد، دولت ايران هستيد 

از خودش سلب مسووليت می كند.

يزدی اضافه كرد: هنری پرشت هنوز در ايران بود كه دوباره نزد من آمد و گفت كه شاه وارد امريكا شده

است . ما ضمن اعتراض مجدد به او، يادداشت كتبی جداگانه ای به امريكا داديم كه به ايران اجازه دهد
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ايرانی كه در آمريكا طبابت می كنند، از شاه عيادت كنند و به دولت ايران، وضعيت پزشكی شاه را پزشكان 

گزارش دهند. اما امريكايی ها استنكاف كردند و حتی حاضر نشدند پرونده پزشكی شاه را در اختيار پزشك

مورد اعتماد دولت ايران قرار دهند و در چنين شرايطی بود كه گروگانگيری پيشامد كرد. خود مقامات

سفارت امريكا در ايران هم پيش بينی می كردند كه اگر به شاه اجازه ی ورود به امريكا را بدهند، دوباره

درمی آيد، اما اين اتفاق افتاد . سفارت به اشغال 

وی هم چنين با انتساب موافقت با نامه ی مهندس بازرگان به امام (ره) مدعی شد: بعد از گروگان گيری،

مرحوم مهندس بازرگان نامه ای نوشت و من، متن آنرا به اطالع امام خمينی(ره) رساندم و ايشان موافقت

مهندس بازرگان به خاطر يك معضل ملی كه برای ايران پيشامد كرده بود، اين نامه را به محمدرضا كردند . 

پهلوی با عنوان شاه سابق ايران نوشته بود، زيرا ايرانيان قانع نبودند كه شاه به عنوان يك بيمار به امريكا

رفته است. خصوصا با توجه به كودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ كه شاه از ايران فرار كرد و سپس به كمك

آمريكايی ها بر تاج خودش برگشت.

يزدی، با اشاره به اينكه مهندس بازرگان، در آن نامه به شاه پيشنهاد كرده بود كه از مقام سلطنت خود

استعفا دهد، خاطرنشان كرد: طبيعی بود كه وقتی شاه از اين مقام استعفا می داد، ديگر به عنوان شاه

در آمريكا نبود، بلكه به عنوان يك شهروند ايرانی در آنجا بود. باور مهندس بازرگان اين بود كه اگر شاه چنين

كاری می كرد، شايد ما می توانستيم مردم، مقامات ايرانی را قانع كنيم كه آمريكايی ها نظر سوئی ندارند
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و آنطور كه ادعا می كنند، صرفا يك حركت انسان دوستانه است كه به يك بيمار اجازه ی درمان داده اند. اما

جالب است كه امريكايی ها حتی حاضر نشدند اين نامه را به شاه بدهند. بنابراين مجموع اين عوامل باعث

شد كه اوضاع ايران در يك شرايط بحرانی قرار گيرد. 

وی با تاكيد بر اينكه از صبح روز دوشنبه(۱٤/۸/٥۸ ) ، تشنج ها و تالطم هايی در سطح شهر وجود داشت،

افزود: اطالعاتی پيدا كرديم مبنی بر اينكه گروه های ظاهرا مستقل و بدون وابستگی، درصدد هستند

و مملكت را به دست بگيرند و اولين گامشان هم اين است كه جلو ورود وزرای دولت را به اختيار شهر 

وزارتخانه ها بگيرند.

بنابراين بعد از ظهر روز دوشنبه، در جلسه هيات دولت تصميم به استعفای دسته جمعی گرفته شد. اين

از كجا دستور می گيرند، آرام آرام می خواهند اداره تصميم بر اين اساس بود كه كسانی كه معلوم نيست 

ی مملكت را به خيابان ها بكشانند و اين به شدت مورد سوءظن و ترديد ما قرار داشت . اگر دولت موقت

آنها اين كار را می كردند. همانطور كه گروگان گيری بدون اطالع رهبر انقالب صورت گرفته استعفا نمی داد، 

بود و كشور را با چنين بحرانی روبرو كرده بود، ما نگران بوديم گروه های ديگری هم می خواهند اين كار را

بكنند و در نتيجه مديريت كشور از دست گروه های شناخته شده مثل رهبری و شورای انقالب خارج می

شد.

يزدی در شرح چگونگی پذيرش استعفای دولت، تصريح كرد: امام(ره)، استعفانامه ی دولت را از فرستاده
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ی آنها گرفتند، ولی در آن لحظه نپذيرفتند و آقايان بهشتی، هاشمی و موسوی اردبيلی را به قم احضار

كردند و از آنها خواستند با مهندس و دولت صحبت كنند كه استعفا پس گرفته شود و شرايط را طوری

ندانستند كه استعفا قابل قبول باشد. بنابراين آنها با اين پيام از قم عازم تهران شدند.اما صبح روز سه

شنبه ساعت ۷ صبح نامه ی استعفا كه مرحوم مهندس بازرگان آنرا به راديو داده بود، قرائت شد و آن سه

نفر مجددا به قم برگشتند و به اطالع رهبری رساندند كه استعفا ديگر منتشر شده و وضعيت فرق كرده

است. بنابراين ايشان هم استعفای آقای مهندس و دولت را پذيرفتند و به آن سه نفر توصيه كردند حاال كه

برويد و دولت را تشكيل دهيد. اينطور است 

وی با بيان اين مطلب كه علت استعفای دولت موقت حادثه ی ۱۳ آبان ٥۸ نبود و اين واقعه فقط آنرا قطعی

و نهايی كرد، گفت: دولت موقت از حدود يك ماه و نيم پيش از آن مصمم بود كه استعفا دهد. در جلسه ای

دوستان شورای انقالب كه من هم حضور داشتم، مرحوم مهندس خطاب به آنها گفت كه آيا می با حضور 

دانيد كشور در چه بحران بزرگی است؟ اگر نمی دانيد من توضيح دهم و اگر قبول داريد و می دانيد كه

اوضاع بسيار متشنج است، من راه حل خود را ارائه دهم. مرحوم بهشتی كه جلسه را اداره می كرد،

گفت: « ما می دانيم. شما راه حلتان را ارائه دهيد». راه حلی كه در آنجا مطرح شد، اين بود كه دولت

موقت استعفا دهد و يك دولتی از خود شورای انقالب تشكيل شود، چون اين دوگانگی در مديريت كشور

بسيار خطرناك بود.
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وی ادامه داد: طبق آيين نامه ای كه تصويب شده بود، شورای انقالب حق دخالت در امور اجرايی را

نداشت، ولی در عمل، اين كار را می كرد. بنابراين جمع بندی ما اين بود كه اين دوگانگی در مديريت كشور

يكی از علل بحران های موجود است. {معتقد بوديم} اگر دوستان در شورای انقالب مدعی حكومت و

مديريت هستند و مورد تاييد و حمايت رهبری هم می باشند، خوب بايد به آنها واگذارشود. بنابراين مهندس

بازرگان مطرح كرد كه دولت موقت استعفا دهد و شورای انقالب دولت را تشكيل دهد. شورای انقالب اين

پذيرفت و بعدا كه گزارشش به رهبری داده شد، ايشان هم پذيرفتند.منتها بحث ادامه يافت كه چه نظريه را 

كسانی از شورای انقالب و دولت موقت بمانند. آيا تمام اعضای شورای انقالب عضو دولت باشند يا خير؟

يزدی افزود: ما بر اين باور بوديم كه همه ی اعضای شورای انقالب در عين حال مسووليت در دولت را هم

داشته باشند ولو اينكه بعضی از وزرا عضو شورا نباشند. چون اعضای شورای انقالب ۱٥ نفر و اعضای دولت

حدود ۲۰ نفر بودند .اما اين مساله مورد اختالف بود، بعضی از اعضای شورای انقالب مثل مرحوم بهشتی

به داشتن و پذيرفتن مسووليت مستقيم اجرايی نبودند، ولی بقيه با اين نظر موفق بودند .تداوم اين معتقد 

بحث ها، استعفای دولت موقت را به تعويق انداخت، تا اينكه سفر ما به الجزاير پيش آمد و بعد از

بازگشتمان، گروگان گيری رخ داد و اين ماجرا باعث شد كه صرف نظر از اينكه تركيب دولت و شورای انقالب

چه كسانی باشند، استعفا دهيم. در واقع تصميم قبلی را اجرا كرديم.

يزدی در مورد اينكه حضرت امام (ره) ۱۳ آبان را » انقالب دوم» ناميدند، گفت: من با اين نظر ايشان موافق
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نبوده و نيستم. انقالب اسالمی ايران يك انقالب كالسيك و مشروع بود. در قاموس فرهنگ سياسی، اين

انقالب ها مشروعيت دارند. ملت ما صد سال بود كه برای آزادی و استقالل خود می جنگيد، بنابراين نوع 

هيچ كس در دنيا نمی توانست ملت ايران را مالمت كند كه چرا عليه يك حكومت جبار استبدادی قيام كرد

و او را سرنگون ساخت.

وی افزود: اما وقتی يك دولت در راس كار هست، خود را در برابر جامعه ی جهانی متعهد می داند و می

خواهد وارد جامعه ی جهانی شود. اين دولت نوپا بايد نشان دهد كه به تعهداتش پايبند است . ما نيز در

ايران انقالب كرده بوديم، بنابراين اگر می خواستيم دولت جديد مستقر شود و مديريت مملكت را به سمت

و سوی برآورده كردن خواست های مردم و اهداف انقالب پيش ببرد، ديگر نمی توانستيم برخالف معاهدات

بين المللی عمل كنيم .چنانچه امريكايی ها به شاه فراری ايران اجازه ورود داده بودند، ما حق داشتيم كليه

ی كارمندان سفارتشان را اخراج كنيم و روابطمان را قطع كنيم، ولی حق نداشتيم سفارت را اشغال و

كارمندانشان را بازداشت كنيم. 

وی در مورد روابط با امريكا بعد از پيروزی انقالب اسالمی تصريح كرد :در اين رابطه چندين مرحله، هم در

بود كه آيا روابطمان را با آمريكا حفظ يا قطع كنيم؟ حضور رهبر انقالب و هم در شورای انقالب بحث شده 

جواب همه منفی بود.به عنوان مثال وقتی امريكايی ها در فروردين ٥۸ سفير جديدی برای ايران معرفی

من به وزارت خارجه بروم، به وی موافقت نامه (آگريمان) داده شده بود كه من آنرا كردند و قبل از آنكه 
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مطالعه كردم . بعد از اينكه اطالعاتی در وزارت امور خارجه جمع آوری شد، ديديم كه او فرد قابل توجهی

نيست و پيشنهاد دادم كه دولت ايران پذيرش داده شده را پس بگيرد كه پيشنهاد من در دولت تصويب شد،

شورای انقالب و رهبری نيز تاييد كردند و آن سفير را نپذيرفتيم .

وی ادامه داد: بعد از آن، در گزارشی كه به ايشان(امام) دادم از ايشان پرسيدم كه نظر شما چيست؟ آيا

طوری ادامه دهيم كه روابطمان را با آمريكا قطع كنيم يا خير؟ ايشان گفتند رابطه را قطع نكنيد اما با آنها

بنابراين، اجماع نظر در دولت و شورای انقالب اين بود كه ما روابطمان را با آمريكا كژدار و مريز رفتار كنيد، 

داشته باشيم. بر اين اساس، اقدام دانشجويان را به نفع مملكت نمی ديديم و به آن اعتراض كرديم. هنوز

هم معتقدم عمل دانشجويان خالف مصالح ملی و نمونه ی يك توطئه بود. اين كه در حالی كه در كشور،

انقالب شده و انقالب رهبر دارد و شورای انقالب و دولت از سوی او معرفی شده اند، چند نفر دانشجو

محرمانه بنشينند و تصميم به انجام چنين كاری بگيرند، بعد هم كسی كه مورد مشورت قرار می دهند به

آنها بگويد كه لزومی ندارد به امام(ره) خبر دهيد، ايشان از شما حمايت خواهند كرد، از نظر مفاهيم

سياسی، مصداق يك توطئه است.

يزدی در ادامه با انتساب جمله ای به حضرت امام و بيان اين مطلب كه اگر رهبری با اشغال سفارت مخالف

نبودند، به من نمی گفتند: « برو اينها را بيرون بريز» اظهار عقيده كرد: وقتی ايشان جمعيت جمع شده

مقابل سفارت را ديدند، با توضيحاتی كه هدايت كنندگان دانشجويان برای ايشان ارائه دادند، تغيير نظر
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آن مطالب را بيان فرمودند. اما من به هيچ وجه با آن موضع موافق نبودم و اكنون هم بعد از گذشت دادند و 

بيست و چند سال معتقدم اين حركت در چارچوب منافع ملی ما نبوده است.

يزدی ادامه داد: كسانی كه در دولت موقت بودند،آن اندازه مطالعه و دانش سياسی داشتند كه بدانند

تمام سفارتخانه های حاضر در ايران، هر كدام به نوعی به چنين كارهايی دست می زنند. اين بسيار

غيرواقع بينانه است كه ما تصور كنيم هم اكنون سفارتخانه های موجود در ايران، دست به جمع آوری

اطالعات معمولی يا محرمانه از ايران نمی زنند. قطعا سفارتخانه های ايران در كشورهای ديگر هم اين كار

بخشی از وظايف يك سفارتخانه است. بنابراين بحث ما اين نبود كه سفارت آمريكا در را می كنند و اين 

تهران مركز جاسوسی هست يا نيست، بحث ما اين بود كه اگر چنانچه فعاليت های آنها مخل امنيت ملی

است، می توانيم آنها را اخراج كنيم و در سفارت را هم ببنديم، اما حق بازداشت آنها را نداريم. 

وی تركيب دولت موقت را به تعبير امروز ملی - مذهبی دانست و تصريح كرد: تمام اين افراد در جريان

كودتای ۲۸ مرداد و ملی شدن صنعت نفت حضور داشتند و تركش خورده های كودتا بودند، بنابراين هيچ

كس در دولت موقت بر اين باور نبود كه مثال بايد با آمريكا دوستی برقرار كرد. ما صرفا از موضع منافع ملی

می گفتيم كه نبايد با سفارت آمريكا اين كار را بكنيم . اينكه امام(ره) هم گفتند كج دار و مريز با آنها عمل

كنيم، بر اين اساس بود كه مسائلی كه با آنها داشتيم نه از طرف دولت موجود، بلكه در دولت زمان شاه

ايجاد شده بود كه بيش از ۳۰ سال با آمريكا روابط بسيار نزديكی داشت.

وی اضافه كرد: چندين ميليارد دالر سالح های امريكايی از جمله سالح های استراتژيك، هواپيما و
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زيردريايی خريداری شده بود كه نياز به وسايل يدكی داشت و ما بايد تكليف اينها را روشن می كرديم .

پروژه های ناتمامی بود كه ايران پول آنرا پرداخت كرده بود و بايد تكليف آنها مشخص می شد.در حساب

تنخواه گردان ايران در وزارت دفاع آمريكا ، ۲۳ ميليارد دالر پول ريخته شده بود، لوازم يدكی و تجهيزات ارتش

ما در فرودگاه های آمريكا آماده ی پرواز و تحويل به ايران بود و پول آنها پرداخت شده بود، قبل از انقالب

مازاد درآمد نفت در بانكهای امريكايی نگهداری می شد و ۱٤ ميليارد دالر موجودی ما در امريكا بود. بنابراين

بايد تكليف همه ی آنها را روشن می كرديم و دولت موقت نمی توانست نسبت به مسائل ذكرشده بی

 تفاوت باشد. دولت موقت نسبت به سياست خارجی دولت امريكا در ايران از ۲۸مرداد و سپس در طول ۲٥

سال حكومت شاه موضع روشنی داشته است، اما اكنون كه در مقام مديريت كشور قرار گرفته بود، بايد

آرام آرام و با درايت اين مسائل را حل و فصل كند. بنابراين معتقدم دولت موقت سياست درستی داشته

است. 

يزدی در خصوص اتهاماتی كه به برخی از اعضای دولت موقت زده می شود، تاكيد كرد: كسانی كه اين

را می زنند، هيچگونه سند و مدركی كه داللت بر جاسوسی اين افراد كند، ارائه ندادند .من در اينجا حرفها 

ناگزيرم از وضعيتی كه آقای عبدی دارد، ابراز تاسف كنم . اما آقای عبدی متهم به چيزی است كه خودش

برای ديگران بند كرد. از قديم گفته اند كه « چاه مكن كه خود افتي». وقتی آقای عبدی و دوستان به

اصطالح خط امام به ناحق آقای مهندس اميرانتظام، سفير ايران را در يد خودشان از فرودگاه می برند و

داشته باشند به او اتهاماتی می زنند و او با كمال شجاعت در دادگاه ، خواستار بدون اينكه حق محاكمه 

ارائه ی مدارك و سند می شود و اينها هيچ سندی ارايه نمی دهند، امروز می بينيم كه آقای عبدی در
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وضعی است كه صرفا به خاطر يك نظرسنجی به وضعيتی دچار شده است، كه حتی اجازه نمی دهند

محاكمه اش علنی شود. من اميدوارم كه هر چه سريعتر آقای عبدی آزاد شود.

يزدی مجموعه ی اسناد منتشرشده از سفارت آمريكا را با معيارهايی كه امروز برای جاسوسی وجود دارد،

منطبق ندانست و تصريح كرد: سفارت آمريكا بر اساس برنامه های خودشان، نسبت به ايرانيانی كه در

صحنه سياسی فعال بودند، اطالعات جمع آوری می كردند و بر اساس دانش خودشان، اظهارنظرهايی

كرده اند. حتی برخی از اين اظهار نظر ها بسيار نابخردانه و اطالعاتشان بسيار ناقص نسبت به اين افراد 

بوده است . به عنوان مثال می گويند آقای مهندس بازرگان دندانپزشك است يا در مورد من می گويند

فالنی زن آمريكايی دارد ( در حالی كه همسر من آذربايجانی است)، اينها نشان می دهد اطالعات

امريكايی ها بسيار سطحی بوده و حتی در سطح اطالعات آكادميك هم نبوده است. در كتب امريكايی

هايی كه متخصص علوم سياسی و تاريخ بوده اند و مطالعات بسيار عميقی در مسائل ايران كرده اند،

اطالعاتی به مراتب دقيقتر از آنچه كه در گزارش های اسناد سفارت آمده ، وجود دارد. بنابراين ما اين

گزارش ها را دليل بر جاسوسی نمی بينيم و به نظر من، اينها ره گم كردن و آدرس عوضی دادن است. 

CIAبودند و كار می كردند، گفت:اما CIA تاكيد بر اينكه در ميان اعضای سفارت آمريكا، افرادی عضو وی با 

آمريكا زير مجموعه ی وزارت امور خارجه ی اين كشور نيست و اين افراد گزارشات خود را به سفير نمی

دادند. اگر دانشجويان می خواستند دنبال چنين افرادی باشند،بايد مركز هيات مستشاران نظامی امريكا در

ايران را جستجو می كردند، چونCIA زير مجموعه ی شورای امنيت ملی آمريكا است.
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وی ادامه داد: جالب اينست كه هنوز بعد از ۲٥ سال، اسناد محرمانه ای كه از كامپيوترهای مركز هيات

مستشاران نظامی آمريكا در « آرميش مك»،« خليج » و « پاسداران » به دست آمد،هرگز منتشر نشد و

بر عكس چيزهايی را منتشر كردند كه در عرف، يك سری اطالعات سطحی و ابتدايی است. 

وی در ادامه با تاكيد براينكه بعد از انقالب ، جهل سياسی برخی از كسانی كه دست به اين كارها زدند

حادثه آفرين بود، گفت: حتی برای آنها، برخی كلمات مانند » عاليجناب» كه در عرف نامه نگاری به كار می

رفت، نامفهوم بود و اين را در دادگاه عليه امير انتظام مطرح كردند كه فالن آمريكايی به تو نوشته بود «آقای

مهندس اميرانتظام عزيز» پس معلوم می شود روابطتان خيلی خودمانی بوده است، اما در حاليكه ادب

ديپلماسی چنين چيزی را حكم می كند واگر غير از اين باشد توهين آميز است.

وی در پايان با اشاره به اينكه دولت موقت را متهم می كنند كه ارتباط وسيعی با امريكايی ها داشته است

تصريح كرد: خوب دولت ايران با آمريكا ارتباط داشت و قرار نبوده است كه ارتباط نداشته باشد. اجماع نظر

رهبری و شورای انقالب بر داشتن رابطه بوده است و طبيعی است كه وزارت امور خارجه و وزير، مسوول

اين ارتباط است بنابراين جهالت سياسی عده ای در آن زمان در ايجاد اين بحرانها و اين نوع ديدگاههای بی

اساس موثر بوده است.
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۱٦ آذر فريادی در ظلمت
ماه نامه حافظ ، شماره نهم ، آذر ۱۳۸۳

دكتر ابراهيم يزدی

 

۱ـ جنبش ملی شدن صنعت نفت يكی از مهمترين و پرهيجان ترين فرازهای تاريخ معاصر ايران می باشد. محور

اصلی اين جنبش در مرحله اول عليه سلطه و سيطره همه جانبه استعمار انگليس و استيالی خارجی بود. اما به

زودی بر همگان روشن شد كه مبارزه عليه استيالی بيگانگان، بدون پاكسازی دربار و ارتش و اصالح رفتار پادشاه

امكان پذير نيست.

استعفای دكتر مصدق و روی كار آمدن قوام و سپس قيام سی ام تير ماه 1331 انعكاس درك همين ضرورت

بود.

حوادث تير ماه ۱۳۳۱ دشمنان جنبش ملی ، و در راس آنها دولت انگليس و شركت نفت ايران و انگليس را به

تغيير برنامه در تقابل با جنبش ملی و رهبری آن، دكتر مصدق، وادار نمود. اين برنامه ها در نهايت به كودتای

نظامی مشترك آمريكا و انگليس در مرداد ۱۳۳۲  و سقوط دولت دكتر مصدق و استقرار مجدد حكومت شاه ـ كه بر

اثر اعتراضات مردمی از ايران به ايتاليا فرار كرده بود ـ منجر گرديد.

۲ ـ در كودتای نظامی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ همچون كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و روی كارآمدن رضا شاه دو نوع

اهداف درازمدت و كوتاه مدت مورد نظر طراحان و مجريان آن بود. اهداف كوتاه مدت عبارت بودند از بركناری

زورمدارانه دولت ملی دكتر مصدق، برگردانيدن شاه به سلطنت و حكومت، استقرار مجدد استيالی بيگانگان بر

امور كشور، به دست گرفتن مهار استخراج و صدور نفت ايران توسط شركت های آمريكايی و انگليسی و باالخره
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سركوب جنبش ملی يا بازداشت، محاكمه و محكوميت سران آن ...

بی ترديد كودتای ۲۸ مرداد ۳۲ در اهداف كوتاه مدت خود موفق گرديد برخالف كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ . در

تحقق اهداف درازمدت كه عبارت بودند از نابودی جنبش ملی، ملكوك و گمراه كردن آن، از بين بردن دستاوردهای

سياسی و اجتماعی آن، به كلی ناكام ماند. بعد از كودتای ۲۸ مرداد ۳۲ دكتر مصدق و يارانش بازداشت شدند،

دكتر فاطمی دستگير و تيرباران شد، روزنامه نگاران ضد درباری بازداشت، شكنجه و كشته شدند، اما مردم

مرعوب نشدند. عليرغم خيانت برخی از ياران دكتر مصدق و پيوستن به دربار و جدايی برخی ديگر از جنبش ملی

و حمايت از شاه در برابر دكتر مصدق، جنبش ملی و رهبر آن، جايگاه و اصالت خود را در ميان مردم و افكار

عمومی از دست نداد.

، هيچ شخصيت ملی برجسته ای از كودتا ، برخالف كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ پس از كودتای ۲۸ مرداد ۳۲

حمايت نكرد. مرحوم آيت هللا كاشانی هم، كه بنا به داليلی نگران قدرت گرفتن كمونيست ها با ادامه حكومت

دكتر مصدق و تضعيف دربار و شاه مخالف بود، بعد از كودتا، به سرعت به خطای خود در حمايت از دولت كودتا پی

برد و به مقابله با آن برخاست.

» بسيج و مقاومت نهضت مقاومت ملي ۳ ـ در كمتر از يك ماه بعد از كودتا، نيروهای ملی و مردمی، در «

مردم در برابر كودتا سازماندهی شد. تشكيل نهضت مقاومت ملی و رهبری مبارزات و مقاومت ها در نافرجامی

اهداف درازمدت كودتا و حفظ اصالت ارزش های آن نقش كليدی و اساسی داشت.

٤ـ تظاهرات ۱٤-۱٦ آذر ماه ۱۳۳۲ به مناسبت برقراری مجدد روابط ديپلماتيك ميان ايران و انگليس و ورود دنيس

رايت، اولين ديپلمات انگليسی بعد از كودتا و هم چنين ورود ريچارد نيكسون، معاون رئيس جمهور وقت آمريكا

)، توسط كميته دانشگاه نهضت مقاومت ملی ايران برنامه ريزی شده بود. هدف از اين تظاهرات اعالم و (آيزنهاور

ابراز مخالفت ملت ايران با دولت كودتايی و بازگشت انگليس، به همراه آمريكا بود.
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قبل از اين برنامه نهضت مقاومت ملی تظاهرات مردمی مشابهی را در مهر ماه، آغاز سال تحصيلی جديد، و در

، به مناسبت آغاز محاكمه دكتر مصدق در دادگاه نظامی به انجام رسانيده بود. گستردگی ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۲

تظاهرات ۲۱ آبان آنچنان بود كه موجب ترس و وحشت كودتاچيان گرديد. به همين مناسبت در روز ۲۱ آبان هزاران

نفر از تظاهر كنندگان بازداشت شدند. تعداد بازداشت شدگان به آن حد رسيد كه نه تنها زندان ها، بلكه پادگان

های شهر نيز پر شده بود و باالجبار هزاران نفر از بازداشت شدگان با قطا سريع السير به خرمشهر فرستاده

شدند تا از آنجا با كشتی به جزيره خارك منتقل شوند.

در همين شرايط و با اين سابقه و تجربه بود كه تظاهرات ۱٤-۱٦ آذر با خشونت بی سابقه و در نهايت با

تيراندازی به سوی دانشجويان و كشتار سه تن از آنان در دانشكده فنی روبرو گرديد.

با توجه به تجربه تظاهرات گستردة ۲۱ آبان و بازداشت های وسيع تظاهرات اخير، ابتدا به صورت ماليم از

شنبه ۱٤ آذر ماه از داخل كالس های درس آغاز شده، و به محوطه دانشكده و سپس به صحن دانشگاه

گسترش پيدا كرد. برنامه پيش بينی شده كميته دانشگاه نهضت مقاومت ملی اين بود، كه دانشجويان به تدريج

به گستره تظاهرات بيفزايند و در صورت استقبال دانشجويان، آن را از دانشگاه به بيرون از آن منتقل سازند. روز

اول، ۱٤ آذر، تظاهرات در اكثر دانشكده ها بدون حادثه ای انجام شد. روز دوم، يك شنبه ۱۵ آذر، درگيری های

پراكنده ميان نيروهای نظامی مستقر در داخل دانشگاه با دانشجويان، به خصوص صبح آن روز در دانشكده حقوق

و بعد از ظهر در دانشكده داروسازی به وقوع پيوست.

حضور نيروهای نظامی در دانشگاه تهران پديده ای جديد بود كه بعد از كودتا انجام شد. دانشگاه تهران بر طبق

قانون تأسيس آن، مستقل بود. دولت و هيچ نهادی بيرون از دانشگاه در مديريت دانشگاه نقش رسمی و قانونی

نداشت. پليس و نيروهای نظامی نيز حق ورود به دانشگاه را نداشتند. اما پس از كودتا، دولت كه استقالل

دانشگاه، اقدامات و واكنش های سياسی جمعی استادان و دانشجويان را برنمی تابيد به بهانه های مختلف اين
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استقالل را ناديده گرفت و مانع حمله نيروهای نظامی نشد و آنها دانشگاه را اشغال و آن را به يك اردوگاه نظامی

تبديل نمودند.

حضور نيروهای نظامی در دانشگاه خود از موجبات تحريك دانشجويان و درگيری های بعضا پراكنده و خودجوش

استادان يا دانشجويان با نظاميان می گرديد.

٥ ـ آنچه در روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۳۲ در دانشكده فنی تهران اتفاق افتاد، واكنش يكپارچه دانشگاه تهران و

مردم نسبت به اين جنايت بزرگ در روز ورود نيكسون و رئيس مراتب به تهران به تفصيل گفته و نوشته شده است

(به : خاطرات دكتر چمران ، چاپ قلم، ۱۳۸۲ مراجعه شود)

حادثه ۱٦ آذر تاثير عميقی بر جنبش دانشجويی ايران بر جای گذاشته است. از آن پس ۱٦ آذر، نه تنها در

ايران، بلكه در سرتاسر دنيا، توسط كنفدراسيون جهانی دانشجويان، روز دانشجو شناخته شد. تا آن روز در هيچ

كشوری در دنيا سابقه نداشت كه نيروهای نظامی وارد محوطه دانشكدهها شوند. دانشجويان را به گلوله ببندند.

تنها حادثه مشابه آن، سال ها بعد، در دهه ۱۹۷۰، در دانشگاه كنت در آمريكا رخ داد. در آن سال ها، ارتش آمريكا

به طور گسترده ای در جنگ ويتنام درگير شده بود. جنبش ضد جنگ سرتاسر آمريكا را فراگرفته بود. اين جنبش در

ميان جوانان، كه بهر حال مشمول خدمت سربازی و اعزام به جبهه جنگ بودند، به مراتب قوی تر از ساير

قشرهای اجتماعی بود.

هزاران نفر از جوانان مشمول از معرفی خود به پادگان ها خودداری كردند و اوراق مربوط به سربازی خود را

آتش زدند. تظاهرات چند صد هزار نفری بی سابقه، در واشنگتن دی سی در اعتراض به جنگ برپا شد. در اوج اين

تظاهرات ضد جنگ بود كه گردهمايی نه چندان وسيع دانشجويان دانشگاه كنت مورد حمله نظاميان قرار گرفت و

6-7 نفر دانشجو كشته شدند. تا قبل از حادثه دانشگاه كنت، كشتار دانشجويان در 16 آذر در دانشكده فنی،

حادثه ای منحصر به فرد بود.
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به همين مناسبت فدراسيون جهانی دانشجويان، اين روز را در تمام جهان « روز دانشجو» اعالم كرد.

دانشجويان ايرانی در دانشگاه های ايران و سرتاسر جهان، همه ساله، به ياد سه شهيد دانشگاه شريعت

رضوی، قندچی و بزرگ نيا روز ۱٦ آذر را تعطيل و مراسم بزرگداشت ياد و خاطره آنان را گرامی می داشته اند.

۱٦ آذر روز فرياد دانشجويان ايران عليه استبداد، خفقان و ظلمت و تاريكی است.

اين روز را گرامی می داريم و به روان پاك شهدای دانشجو، در آن روز و روزهای بعد، در همه ايام وسال ها

درود می فرستيم. يادشان گرامی باد و راه شان پر روهرو.
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آرمان های انقالب اسالمی همچنان زنده و قابل پيگيری است

تاكيد بر حق تعيين سرنوشت مردم از جانب كانديداهای انتخابات رياست جمهوری

ضروری است

گفتگوی دكتر ابراهيم يزدی با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)

سرويس سياسی

به اعتقاد ابراهيم يزدی پيش از هر گونه بحثی در خصوص كانديداهای انتخابات رياست

جمهوری، بايد متوجه شرايط برگزاری انتخاباتی آزاد، عادالنه و منصفانه بود.

وی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، خاطرنشان كرد كه برخی

برخوردهای صورت گرفته با روزنامه نگاران، دانشجويان و فعاالن سياسی طی يكسال گذشته

ترديد هايی را نسبت به برگزاری انتخابات آزاد ايجاد كرده است كه رفع اين ترديدها در گرو

اقدامی جدی از سوی مسووالن به ويژه در زمينه ی رفع توقيف روزنامه ها و آزادی برخی

زندانيان است.

وی با تاكيد بر اين كه تاكنون در جمع همفكرانش بحثی در خصوص كانديداتوری شخص خاصی برای

انتخابات رياست جمهوری نداشته اند، گفت: امتناع مهندس موسوی از حضور در عرصه ی كانديداتوری پس
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از دعوت جمع كثيری از گروه های سياسی، تحول خاصی را در فضا و آرايش های سياسی گروه ها ايجاد

نمی كند، چرا كه موسوی هرگز اعالم نكرده بود كه در صحنه حاضر می شود، در حال حاضر نيز هر يك از

اين گروه ها بايد در خصوص كانديدای ديگری به بررسی بپردازند.

وی در بيان احتمال اجماع گروه های سياسی در مورد ديگر كانديداهای مطرح اين اجماع را منوط به ويژگی

های كانديداها دانست و از بحث بيشتر در اين زمينه امتناع كرد.

يزدی همچنين با تاكيد بر اين كه آرمان های انقالب اسالمی همچنان زنده و قابل پيگيری است،بر لزوم

پيگيری اين آرمان ها و تاكيد بر مردم ساالری و حق تعيين سرنوشت مردم از جانب كانديداهای انتخابات

رياست جمهوری آينده پافشاری كرد.

 

716



آمريكا ممكن است برای تامين منافع خود، درصدد تغيير آرايش منطقه ی خاورميانه برآيد

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/YAZ26M~2.HTM[6/25/2011 6:02:20 PM]

 

آمريكا ممكن است برای تامين منافع خود، درصدد تغيير آرايش منطقه ی خاورميانه

برآيد

) در رابطه با سخنرانی دكتر ابراهيم يزدی در دومين خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا

روز از اردوی دو روزه ی دفتر تحكيم وحدت(طيف عالمه)

سرويس سياسی

ابراهيم يزدی با بيان اين كه در عرصه ی تصميمات بين المللی هر كشوری به دنبال منافع خود است،

تغيير آرايش منطقه ی خاورميانه برآيد. گفت: آمريكا نيز به دنبال تامين منافع خود ممكن است درصدد 

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، ابراهيم يزدی طی سخنانی با موضوع

”سياست خارجی و چالش های پيش رو“ در دومين روز از اردوی دو روزه ی دفتر تحكيم وحدت(طيف عالمه)

با عنوان «گذار به دموكراسي» برگزار شد، افزود: متاسفانه برخی سياستمداران ما در حال و كه روز جمعه 

هوای جنگ سرد به سر می برند و هنوز درك درستی از واقعيات جهان ندارند، همين درك نادرست در

مواقعی باعث اتخاذ سياست های نه چندان درست شده و دردسرساز نيز خواهد شد.

وی با بيان اينكه هر كشوری در سياست خارجی با سه قلمرو سفيد، قرمز و سبز روبرو است، گفت:
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كشورها نسبت به يكديگر متفاوتند؛ منطقه ی قرمز مكانی است كه كشورها با يكديگر تضاد دارند و در اثر

اين تضاد با يكديگر درگير هستند، در قلمرو سبز هر كشوری می تواند با ديپلماسی و گفت وگو در چارچوب

منافع خود با ديگر كشورها ارتباط برقرار كند. دستگاه ديپلماسی يك كشور بايد آنقدر قوی باشد كه

دشمنان بالفعل را به بالقوه و در صورت امكان تبديل به دوست كند و ممكن است در اثر سياست خارجی

يك كشور دوستان خود را تبديل به دشمن كند . نادرست، 

وی درخصوص انتخابات آمريكا گفت :جمهوری خواهان اعتقاد دارند كه با بيان اهدافشان، خود را در سطح

جهان به پيش ببرند و احساس می كنند احتياجی به همكاری با هم پيمانان خود ندارند. در صورتی كه

دموكرات ها بر اين باورند كه برای پيش برد منافع با هم پيمانان خود وحدت كنند، البته اگر بوش انتخاب

شود به علت رويه ی محافظه كارانه ی خود و اينكه ديگر نمی تواند برای بار سوم كانديدا شود، برخورد

قاطعانه تری با ايران خواهد داشت .البته اين احتمال نيز وجود دارد كه محافظه كاران با محافظه كاران در

بيايند. چون هر دو زبان يكديگر را به خوبی درك می كنند و در صورت آمدن كری و نپذيرفتن شروط ايران كنار 

شورای حكام از سوی ايران پرونده ی ايران به شورای امنيت می رود.

يزدی با تصريح بر اين كه اگر ايران می خواهد در مقابل كشورهای خارجی ايستادگی كند بايد زمينه ی

آشتی ملی را در كشور فراهم كند، آزادی كسانی كه زندانيان سياسی و دانشجويان دربند می خواند و

نيز رفع توقيف مطبوعات توقيف شده را خواهان شد.
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وی در مورد حقوق بشر در ايران گفت: آمريكا به دليل نقض حقوق بشر نمی تواند با استفاده از اين مقوله

به ايران فشار وارد كند، ولی اتحاديه ی اروپا تفاوت زيادی از اين بابت با آمريكا دارد و از اين مقوله برای

فشار عليه ايران استفاده می كند.
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شورای نگهبان و ضرورت پاسخگويی

روزنامه شرق ۱۳۸۳/۸/۱۷ـ متن كامل بدون ويرايش سردبير

دكتر ابراهيم يزدي

 

ـ در جريان انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان صالحيت بسياری از داوطلبان، حتی نمايندگان مجلس 1

ششم، را مردود اعالم كرد. اين كه آيا شورای نگهبان بر طبق اصل 99 قانون اساسی چنين حقی را دارد يا خير،

باشد. بلكه موضوع اصلی نظر جديد اين شورا پيرامون بحث حقوقی الزمی است. اما موضوع اين بررسی نمي

غيرقانونی بودن شكايت از شورا و عدم صالحيت مراجع قضايی برای رسيدگی به شكايتها و مختار مطلق ولی

غيرپاسخگو بودن اين شورا ميباشد.

ای كه اخيرا به رئيس قوه قضاييه ارسال و آن را منتشر كرده است احضار شورای شورای نگهبان در نامه

نگهبان برای ادای توضيحات پيرامون شكاياتی كه از اين شورا شده است را غيرقانونی دانسته و آن را : «مخالف

اصل 99 قانون اساسي» و نظارت استصوابی اين شورا دانسته است.

دارد كه : «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس اين در حالی است كه اصل 99 قانون اساسی مقرر مي

خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و مراجع به آرای عمومی و همهپرسيها را برعهده

دارد.» و هيچ نوع مصونيت قضايی برای شورای نگهبان پيشبينی نشده است.

در اين نامه شورای نگهبان همچنين به نظريه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان، مبنی بر

استصوابی بودن نوع نظارت شورا در تمام مراحل انتخابات استناد كرده است.
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اين نظريه صرفا استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات را بيان ميكند نه نفی پاسخ

گويی شورای نگهبان.

شورای نگهبان در اين نامه با استناد به ماده 56 قانون مجازات اسالمی مدعی شده است كه «اقدامات

شود». در حالی كه اين نظر خالف ماده 56 قانون مجازات اسالمی است. در قانونی اشخاص جرم محسوب نمي

ماده 56 قانون مجازات اسالمی آمده است: «اعمالی كه برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم

محسوب نمی شود: 1 ـ در صورتی كه ارتكاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خالف شرع هم نباشد، 2 ـ در

شورای نگهبان را از حضور در محضر صورتی كه ارتكاب عمل برای اجرای قانون اهم الزم باشد». اين قانون اوال 

نمايد. شورای نگهبان با حضور در دادگاه ميتواند از عمل دادگاه و توضيح پيرامون شكايات انجام شده معاف نمي

ـ تشخيص اين كه جرم ارتكابی مشمول اين خالف خود دفاع نمايد نه آن كه از حضور در دادگاه امتناع نمايد. ثانيا 

شود يا خير و آيا خالف شرع هست يا خير با دادگاه است نه با كسی كه متهم به ارتكاب جرم است. قانون مي

ـ شورای نگهبان برای اجرای وظايف قانونی لزومی نداشت متركب گناه و خالف و ايراد تهمت و افترا به ثالثا 

داوطلبان بشود.

ام. در آذر ماه 82 به عنوان داوطلب ـ اينجانب يكی از كسانی هستم كه عليه شورای نگهبان شكايت كرده 2

نمايندگی مجلس هفتم از حوزه انتخابيه تهران ثبت نام كردم. در تاريخ 21/10/82 فرمانداری تهران طی نامهای

اطالع داد كه «هيات مركزی نظارت بر انتخابات نظر هيات اجرايی اين مركز حوزه انتخابيه داير بر تاييد شما را تاييد

نكرده و صالحيت جنابعالی را مستند به ماده 28 بند 5 ، 3  و 1، ماده 30 بند 5 و 3 قانون انتخابات رد كرده است».

توضيح اين موارد قانونی به شرح زير است:

ماده 28 بند 1 ـ «اعتقاد و التزام عملی به اسالم و نظام جمهوری اسالمي» .

ماده 28 بند 3 ـ «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی واليت فقيه».
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ماده 28 بند 5 ـ «داشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه».

ماده 30 بند 3 ـ «وابستگان تشكيالتی و هواداران احزاب و سازمان ها و گروه هايی كه غيرقانونی بودن آنها از

طرف مقامات صالحه اعالم شده است».

ماده 30 بند 5 ـ «محروميت محكومين به ارتداد به حكم محاكمه صالحه قضاييه از داوطلبی ميباشد».

، به استناد تبصره ماده 50 قانون انتخابات مصوب فرمانداری تهران پيرو اين نامه در تاريخ 22/10/82 ، از 

7/9/1378 ، ارايه مدارك و اسناد معتبر ردصالحيت خود را درخواست نمودم.

دارد كه: «رد صالحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسالمی بايد مستند به تبصره ماده 50  مقرر مي

قانون براساس مدارك و اسناد معتبر باشد و هيات اجرايی به موجب قانون موظف است داليل و مدارك ردصالحيت

را به اطالع برساند».

پس از دريافت نامه فرمانداری تهران، در 22/10/82  در نامهای به هيات نظارت استان تهران بر طبق تبصره

ماده 51 قانون انتخابات، مصوب7/9/78 مجلس شورای اسالمی اعتراض خود را اعالم و درخواست ارايه اسناد و

مدارك را نمودم.

ها دادند و نه اسناد و ، هيچ يك نه پاسخی به اين نامه هيات نظارت استان تهران و  فرمانداری تهران 

مدارك معتبر خود را برای اينجانب فرستادند.

، آقای جنتی، دبيرمحترم شورای نگهبان در مصاحبه اين كه از شبكه اول سيما پخش شد در بهمن ماه 1382

ها براساس تكليف شرعی و به استناد آيات قرآن كريم می باشد. اينجانب بالفاصله ادعا كردند، كه ردصالحيت

طی يك تلگراف شهری در تاريخ 14/11/1382 به شورای نگهبان از آقای جنتی درخواست كردم تا بفرمايند به

استناد كدام يك از آيات قرآن كريم و يا قانون مصوب مرا به عدم اعتقاد به دين اسالم، سوء شهرت در حوزه

انتخابيه تهران و ارتداد متهم ساختهاند. شورای نگهبان به هيچ يك از نامهها و اعتراضهای اينجانب پاسخی نداد.
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از آنجا كه رفتار شورای نگهبان، خالف قانون اساسی و خالف قانون انتخابات بود، در تاريخ 2/12/82 ، شكواييه

خود را از هيات نظارت شورای نگهبان، به دادستان عمومی تهران، تسليم و درخواست نمودم با عنايت به مواد

697 و 698 قانون مجازات نسبت به تعقيب و مجازات هيات مركزی نظارت اقدام نمايد. با پيگيری آقای دادخواه

وكيل محترم اينجانب اين شكايت در 13/2/1383 در شعبه 7 بازپرسی دادسرای ناحيه 12 تهران مورد بررسی قرار

گرفت و بازپرس محترم بعد از استماع شكواييه اينجانب، رسيدگی به آن را موكول به حضور نماينده شورای

نگهبان و ادای توضيحات اعالم نمود.

اكنون بعد از گذشت 9 ماه از شكايت اوليه و 6 ماه بعد از اولين جلسه بازپرسی با انتشار نامه اخير شورای

داند و حاضر به تمكين از قانون و حضور در شود، شورای محترم خود را باالتر از هر قانونی مي نگهبان معلوم مي

دادگاه و ادای توضيحات نميباشد.

شورای نگهبان در نامه اخير خود مدعی شده است كه اقدامات قانونی اشخاص جرم محسوب نميشود. اين

در حالی است كه ارتكاب جرايم توسط شورای نگهبان و هيات مركزی نظارت بر انتخابات در چارچوب وظايف قانونی

آنان نبوده است. بلكه بر عكس تخلف آشكار از وظيفه اصلی شورای نگهبان، كه پاسداری از قانون اساسی

خوانيم كه «حيثيت، جان، مال، حقوق و ... اشخاص شود. دراصل 22 قانون اساسی مي است، محسوب مي

مصون از تعرض است» ؛ در اصل 39 قانون اساسی آمده است كه «حتی هتك حرمت و حيثيت كسانی كه به

حكم قانون دستگير و بازداشت و زندانی شدهاند نيز ممنوع و موجب مجازات است.»

به موجب اصل 37 قانون اساسي: اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر

اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

ام. با وجود اين شورای نگهبان در حالی كه اينجانب در هيچ دادگاهی به اتهام ارتداد محاكمه و محكوم نشده

با خروج از وظايف قانونی خود، ادعا كرده است كه به ارتداد محكوم شدهام.
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شورای نگهبان بايد در دادگاه حاضر شود و پاسخ بدهد هتك حرمت و حيثيت و اتهامات بياساس ياد شده در

باال كه به طور آشكار خالف مبانی دينی است، در چارچوب كدام يك از وظايف قانونی آنان محسوب ميشود؟

5 ـ شورای نگهبان در نامه اخير خود مدعی شده است كه تصميمات اين شورا در ردصالحيتها بر طبق اصل

99 قانون اساسی و تفسير استصوابی مورد نظر شورا، قطعی و غيرقابل رسيدگی توسط قوه قضاييه است. اما

شورای محترم نگهبان توجه ننموده است كه اينجانب اگر چه معتقدم شورای نگهبان در ردصالحيتها خالف قانون

عمل كرده است. اما شكايتم از شورای نگهبان به خاطر ردصالحيتم، كه آن را افتخاری برای خود ميدانم نيست،

اساس و خالف شرعی است كه به اينجانب نسبت دادهاند. اتهاماتی كه اگر بلكه به خاطر اتهامات سنگين و بي

نتوانند ثابت كنند، كه نميتوانند، بر طبق قانون بايد مجازات شوند.

6 ـ شورای محترم نگهبان نه تنها به اعتراض اينجانب و درخواست ارايه اسناد و مدارك معتبر ترتيب اثر نداده

است بلكه در نامه اخير از احضار اعضای خود توسط قوه قضاييه انتقاد كرده و با صراحت گفته است خود را اصوال

داند. استدالل و استنادات شورای نگهبان فاقد وجاهت قانونی و يك بدعت بزرگ موظف به پاسخگويی نمي

های قانونی و انتخابی هر كس اختيار دارد بايد پاسخگو هم باشد. تنها در نظامهای محسوب ميشود. در نظام

استبدادی است كه پادشاه قدرت و اختيار كامل و تام را دارد اما از مسئوليت و پاسخگويی مبراست. در شأن

نظام جمهوری اسالمی نيست كه اعضای يك نهاد برجسته آن خود را مختار مطلق بدانند ولی جوابگوی اعمال

خود نباشند.

اگر ادعای شورای نگهبان پذيرفته شود پس ضرورت پاسخگو بودن كليه مسئوالن كشور، كه اخيرا توسط مقام

رهبری عنوان گرديده است چه ميشود.

فقهای محترم شورای نگهبان، از جمله آقای جنتی منصوب مستقيم مقام رهبری هستند، و با تكيه بر اعتقاد

به واليت مطلقه فقيه خود را مطيع بالقيد و شرط رهبری ميدانند، به طوری كه  اظهارات ايشان را پيرامون برخی
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معياری برای رد يا قبول مصوبات مجلس شورای اسالمی شورای انقالب فرهنگی  از مسايل و نهادها نظير 

دانستهاند، حال كه ضرورت پاسخگويی ايشان مطرح شده چگونه از قبول اصل پاسخگويی و تبعيت از رهنمودهای

رهبری امتناع ميورزند.

اصل يكصد و هفتم قانون اساسی صراحت دارد كه : «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است»

. معنای اين عبارت قانونی در عمل و در قلمرو حقوق اين است كه در نظامی كه تهمت و هتك حرمت جرم

شود و مرتكب آن، چه شهروند عادی باشد و چه مقام رهبری بايد پاسخگو باشند و اگر شكايتی محسوب مي

مطرح گرديد بايد در دادگاه حضور پيدا كنند. وقتی در قانون اساسی در مورد رهبر چنين آمده است اعضای شورای

ای برای خود قايل باشند و از پاسخگويی چه به اعتراض كنندگان و چه مقامات قضايی نگهبان نميتوانند حق ويژه

سرباز بزنند. اعضای شورای نگهبان قطعا در ارتكاب به جرايم مصرحه در ماده 697 ، فصل بيست و هفتم قانون

مجازات اسالمی، با سايرين مساوی هستند. در اين ماده آمده است كه اگر كسی امری را به فردی نسبت دهد،

شود و نتواند صحت آن را ثابت نمايد، جز در مواردی كه موجب حد كه آن امر مطابق قانون جرم محسوب مي

است به يك ماه يا يك سال حبس و تا 76 ضربه شالق و يا يكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد. برخی از

آنچه هيات مركزی نظارت شورای نگهبان به اينجانب نسبت داده است (عدم اعتقاد به اسالم و ارتداد) از مصاديق

بارز اين ماده است و شكايت اينجانب هم از شورای نگهبان صرفا محدود به همين موارد است.

شورای محترم نگهبان يا بايد همان طور كه درخواست كردم اسناد و مدارك معتبر درباره اتهامات وارده به

اينجانب را به خودم و يا اكنون كه پرونده در دادگاه مطرح شده است به دادگاه ارايه دهد و يا جرم و گناه خود را

تر است «آن اريد اال االصالح ما بپذيرد، توبه نمايد و به اصالح و جبران آن بپردازد كه اين به تقوای قرآنی نزديك

استطعت» بلكه تنها مقصودم اصالح امر است.
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دستيابی ايران به سالح هسته ای

خاصيت بازدارندگی نخواهد داشت
سخنان دكتر ابراهيم يزدی در ميزگرد انتخابات آمريكا و تاثير آن بر تحوالت ايران

 

ابراهيم يزدی گفت: اگر وضعيت درونی ايران به شكل كنونی باقی بماند، سياست های كالن آمريكا در

مورد خاورميانه محقق نخواهد شد، به همين دليل هم آمريكا دنبال ايجاد تغيير در ايران است.

 

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزدی در ميزگرد انتخابات آمريكا و تاثير آن بر تحوالت ايران كه از سوی

انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه امير كبير برگزار شده بود، با بيان اينكه مواضع هر يك از كانديداهای

انتخابات آمريكا بايد مورد بررسی قرار گيرد، گفت: هر دو كانديداها به جهت تعريف منافع ملی آمريكا و

برداشتی كه از قدرت نظامی آمريكا دارند، نظرات مشتركی در مورد خاورميانه و ايران دارند.

وی افزود: جمهوری خواهان معتقدند چون آمريكا قدرت برتر نظامی است، هر جا كه خطری احساس شود،

آمريكا می تواند يك طرفه اعمال زور كند و كشورهای ديگر اگر خواستند بيايند اگر نخواستند نيايند، اما

دموكرات ها نه سلطه جهانی كه نظريه رهبری جهان را مطرح می كنند و معتقدند آمريكا كه قدرت بااليی

دارد می تواند رهبری جهان را به عهده گيرد اما اقتضای رهبری اين است كه آمريكا با كشورهای همراه

خود مشورت كند.
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يزدی ياد آور شد: برخی صاحبنظران معتقدند معضل كنونی آمريكا در عراق نشان می دهد كه عملكرد يك

جانبه آمريكا هزينه های سنگينی برای اين كشور خواهد داشت و شايد اين مساله باعث تغيير در

سياست های بوش در صورت رای آوردن، شود.

وی با اشاره به اين كه اتهام حمايت ايران از تروريسم اتهامی قابل مناقشه است، تاكيد كرد: مهمترين

مساله، فعاليت های هسته ای ايران و حقوق بشر است كه متاسفانه جامعه بين المللی اعتماد خود را به

ايران از دست داده است و رفتارهای كنشگران سياسی هم به گونه ای است كه به اين بی اعتمادی می

افزايد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اين كه آيا دستيابی ايران به سالح هسته ای خاصيت بازدارنده ايجاد

خواهد كرد، گفت: اين فعاليت ها هيچ خاصيت بازدارندگی برای ايران ايجاد نخواهد كرد و ارجاع پرونده ايران

به شورای امنيت هم با روی كار آمدن بوش يا كری تفاوتی نخواهد كرد.

يزدی در ادامه خاطر نشان كرد: مساله حقوق بشر به صورت جدی در برنامه آمريكا و اتحاديه اروپا قرار دارد

و اگر كری بيايد و ايران قطعنامه را بپذيرد فشارها زياد نخواهد بود اما به هر حال جبهه جديدی در مقابل

ايران شكل خواهد گرفت.

يزدی در پاسخ به سوالی در مورد رويكرد احزاب كشور به مسائل هسته ای ايران، گفت: نهضت آزادی ايران

به حق ايران در استفاده از فن آوری هسته ای صلح آميز معتقد است اما در مورد نيروگاه اتمی بايد بگويم

كه با توجه به امكان استفاده از انرژی خورشيدی استفاده از انرژی اتمی قابل بحث است.

وی در پايان ياد آور شد: آن چه در خارج می گذرد، زمانی می تواند برای ايران مفيد باشد كه شرايط داخلی
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مساعدی برای آن وجود داشته باشد و گر نه دموكراسی چيزی نيست كه بتوانيم در كوله پشتی سربازان

آمريكايی آن را جستجو كنيم بنا بر اين اگر نتوانيم جبهه فراگير دموكراسی خواهی در ايران ايجاد كنيم، به

وضعيت مشابه عراق و افغانستان دچار شويم.
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بازبينی يک پرونده؛ انرژی هسته ای
متنی که از نظر خوانندگان گذشت، بخشی از آن ويراسته سخنرانی دکتر ابراهيم يزدی است که در تاريخ ۳

مهرماه ۱۳۸۳ ايراد شده است و بخشی ديگر از اين متن، پاسخ های ايشان به پرسش های «نامه» است

 

ی، سروصدای زيادی به پا کرده است. اياالت اشاره: ورود سرزده ايران به باشگاه فن آوران هسته ا

متحده آمريکا، به عنوان کهنه کارترين و اثر گذارترين بازی گر اين ميدان، خواستار برخورد شديد با

مهمان ناخوانده و تازه است. اتحاديه اروپا تاکنون تالش کرده است ضمن در پيش گرفتن روش گفت و

داری کند. قطعنامه ۱۳ سپتامبر شورای احکام، اما زمان تصميم گو با عضو خود خوانده جديد، ميدان 

های درگير مسأله تا جلسه بعدی شورا، يعنی اواخر ماه نوامبر تعيين کرده گيری را برای همه طرف 

است.

به نظر می رسد در جلسه آينده شورای حکام، تصميم نهايی برای نوع برخورد با بازی گر جديدی که از

همه می خواهد به او اعتماد کنند، اتخاذ خواهد شد.

ای ايران در مجامع بين المللی های احتمالی پرونده گشوده شده برای مسأله انرژی هسته  سرانجام 

و تأثيرات داخلی و بيرونی آن، موضوع «پرونده ويژه» اين شماره «نامه» است.

ای ايران به تصويب رسيده است با مصوبات قطعنامه ای که اخيراً در شورای حکام در رابطه با فعاليت های هسته 

قبلی متفاوت است. اولين چيزی که در اين قطعنامه به چشم می آيد، اين است که لحن قطعنامه بسيار تند

اند که در قطعنامه ای ايران موضع جدی تر و قاطع تر و شفاف تری گرفته  است و نسبت به فعاليت های هسته 

های قبلی چنين نبوده است. در اين قطعنامه حداقل در دو يا سه مورد، با صراحت و رسماً اعالم می شود که

جامعه جهانی، آژانس انرژی اتمی و شورای حکام نسبت به فعاليت های هسته ای ايران بسيار نگرانند و از ايران
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های شورای حکام و رييس آژانس توجه کند. به ايران هم تا اواخر خواسته شده است که به طور جدی به توصيه 

نوامبر، دوماه وقت داده شده است که به در خواست آژانس مبنی بر توقف کامل تغليظ اورانيوم و توليد سوخت

ای که در اين مهلت وجود دارد اين که تا اواخر نوامبر، نتيجه انتخابات رياست ای پاسخ مثبت دهد. نکته  هسته 

جمهوری آمريکا نيز روشن شده است. بنابراين، شورای حکام و اعضای آن بهتر می توانند تصميم بگيرند. اگرچه

ظاهراً به نظر می رسد برای ايران تفاوت چندانی ندارد که کری بيايد يا بوش، اما با وجود اين تفاوت های خيلی

دقيقی وجود دارد که می تواند در روابط ايران با آمريکا و اتحاديه اروپا و چين و ژاپن و روسيه مؤثر باشد. نتيجه اين

انتخابات در وضعيت ايران مؤثر خواهد بود.

آن چه باعث شد تا اين قطعنامه عليه ايران صادر شود، اين است که رفتار ايران در مسأله فعاليت های هسته

ای بوده که نتوانسته است اعتماد جامعه جهانی را جلب بکند. همه شواهد و ظواهر امر حکايت از ای، به گونه 

ای ايران اطالعات خيلی دقيقی دارند؛ اما آن می کند که آمريکا و به تبع آن شورای حکام، از فعاليت های هسته 

با ايران بازی موش و گربه می کنند. آنها همه اطالعاتشان را در اختيار ايران قرار نمی دهند؛ از اول نمی گويند که

ما همه اينها را می دانيم، آن را وسيله قرار می دهند تا ببينند ايران در رفتار خود با آژانس بين المللی و گزارش

در مورد اين که گفتم آنها اطالع دارند؛ چند مثال می هايی که ارايه می دهد تا چه اندازه صادقانه عمل می کند. 

بود، حدود 5 -6 سال نيويورک تايمز  که دبير بخش بين الملل روزنامه  الين شلينو  زنم. خانم خبرنگاری به نام 

پيش به ايران آمد و با من مصاحبه هم کرد. از او پرسيدم که چرا آمريکا ايران را متهم می کند که به دنبال بمب

اتمی است؟ من به عنوان يکی از فعاالن اپوزيسيون در ايران مايل هستم بدانم با چه استنادی آمريکا اين حرف را

می زند؟ به اصطالح می خواستم او را تحريک کنم و ببينم چه اطالعاتی دارد؛ چون کسی که دبير بخش روابط

است، حتماً اطالعاتی دارد. او پاسخ داد: وقتی که می خواستم به نيويورک تايمز  ای مثل  الملل روزنامه  بين 

ايران بيايم، با CIA تماس گرفتم تا به قول خودشان ما را توجيه کنند. از آنها پرسيدم که چرا می گوييد ايران دارای
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ای که ايران برای فعاليت های هسته ای ای است؟ چه مدارکی داريد؟ آنها گفتند؛ هر نوع وسيله  سالح هسته 

اش خريده است، ما ليست آن را داريم و بر اساس آن می دانيم که دارد چه می کند. تهيه اين وسايل و تجهيزات

ها قبل از ای است. نکته ديگر اين که سال  نشان می دهد که برنامه برای تدارک و توليد سالح های هسته 

ای از دوستان آن را انقالب، کتابی در آمريکا چاپ شد از طرف آقای مايکل کلر که همان زمان با همکاری عده 

ترجمه کرديم؛ تحت عنوان «جنگ بی پايان؛ آمريکا در تدارک ويتنام های ديگر». در اين کتاب اطالعات بسيار

، يکی از کمپانی ها بزرگ توليد مواد غذايی در آمريکاست. اين شرکت برای گران قيمتی وجود دارد. جنرال فود

اين که مزه و بوی غذاهايی که توليد می کند ثابت بماند، به جای استفاده از حس بويايی انسانی، سنسورهايی

درست کرده است که بو و مزه را تبديل به رقم و کدهايی می کند و به کامپيوتر منتقل می کند. اين برای اين

جنرال فود است که طعم و بوی غذای توليد شده را ثابت نگه دارند. در دوران جنگ ويتنام، آمريکايی ها با 

قراردادی بستند و آن شرکت، سنسورها را برای مقاصد نظامی مورد نظر تکميل کرد. اين سنسورها روی

هليکوپتر نصب می شد و در دوران جنگ ويتنام، هنگامی که هليکوپتر از باالی جنگل ها پرواز می کرد، از بويی که

از زير درختان جنگل برمی خاست و سنسورها آن را دريافت و ثبت می کردند، تشخيص داده می شد که بوی

حيوان است يا يک انسان و اگر بوی انسان بود، آن نقطه را به رگبار مسلسل می بستند. شما می دانيد که از

ها از همه معادن دنيا عکس برداری می کنند. با استفاده از امکاناتی که در اختيار دارند، تشخيص طريق ماهواره 

می دهند که معدن مس است يا آهن يا آلومينيوم و ... و نقشه کانی جهان را ترسيم کرده اند. چهل و چند سال

ها چه قدرتی دارند، در يک برنامه تلويزيونی عکس هايی را پيش، سال ۱۹٦۲ برای اين که نشان دهند ماهواره 

که ماهواره برداشته بود، نشان می دادند. در اين برنامه، ابتدا عکسی از کره زمين نشان داده شد، بعد دوربين

جلوتر آمد و زوم کرد روی منطقه خاورميانه. سپس دره نيل را نشان داد و در کنار رود نيل، در يک جاده خاکی که

کاميونی عبور می کرد و دو نفر عرب داخل کاميون نشسته بودند. باز هم نشان داده شد که يک نفر از آنها در
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دستش يک ساندويچ است و ديگری مشغول خوردن ساندويچ خود است، حتی شماره ماشين را هم نشان دادند

و ...

های علمی ام، قبل از انقالب در آمريکا، درباره تومورهای سرطانی و فهم تغييرات اساسی در من در پژوهش 

های سرطانی با مواد راديواکتيو نظير کربن، ازت، ئيدروژن و فسفر کار می کردم. عالوه بر رعايت ايمنی کار با ژن 

مواد راديواکتيو، هنگامی که کارمان را تمام می کرديم، برای اين که کنترل کنيم که محيط آلوده نمانده باشد، از

استفاده می کرديم که به مواد راديواکتيو حساس است. اگر در سر کار، لباس يا وسايل دستگاهی به نام گايگر 

آلوده به مواد راديو اکتيو باشد، دستگاه بوق می زند و حضور مواد راديواکتيو را اعالم می کند. سنسورهايی به

تر می توان ساخت و در ماهواره نصب کرد و در هر جا که مواد راديواکتيو باشد، عالمت مراتب قوی تر و حساس 

هايی داشته باشد و در مراکزی اورانيوم را تغليظ می دهد. يعنی اگر ايران در معادن اورانيوم نزديک يزد، فعاليت 

اند که ما در ها را ثبت نمايند. به نظر می رسد آنها به اين ترتيب پی برده  کند، سنسورها می توانند اين فعاليت 

و چه داريم ... عکس هوايی اين تأسيسات را هم نشان می دهند. اينها اين امکانات را نطنز، در اراک و لويزان 

دارند ولی از اول نمی گويند.

داستان از دو سال پيش و از هنگام طرح پروتکل الحاقی شروع شد. ايران که عضو NPT يا سازمان منع

ای است و مقررات پادمان را هم امضا کرده است، بايستی پروتکل الحاقی را امضا گسترش سالح های هسته 

اند که به کشورهايی که فاقد اين فن کند. به موجب NPT همه کشورهای دارنده فن آوری هسته ای تعهد کرده 

ای را منتقل کنند. بنابراين، اين گونه نيست که کشوری مثل ايران بگويد چرا با من آوری هستند، دانش هسته 

همکاری نمی کنيد؟ همکاری متقابل وجود دارد و بايد باشد. بعد از NPT مقررات ديگری هم وضع کردند، به نام

Safeguards که به فارسی پادمان يا مقررات ايمنی ترجمه شده است. مقررات پادمان می گويد که چگونه بايد

ها را نگه داری کرد، چگونه بايد جابه جا کرد و نيز کشورهای مواد راديواکتيو را جمع آوری کرد، چگونه بايد زباله 
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هايی دارند و چه انتظاراتی ای چه وظايف و چه مسؤوليت  عضو NPT برای جلوگيری از توليد سالح های هسته 

بايد از جامعه جهانی و آژانس بين المللی داشته باشند. پروتکل الحاقی مقررات جديد و سختی است که به

مقررات است پادمان اضافه شده است. مقررات پروتکل الحاقی، قدرت و اختيارات آژانس بين المللی را برای کنترل

تر نموده است. اما پروتکل الحاقی به صورت ای و استفاده از آن بسيار بيشتر و وسيع  توليد فن آوری هسته 

ای با هر يک کشورهايی که دارای فعاليت های هسته ای قراردادی است ميان آژانس بين المللی انرژی هسته 

می باشند. بر همين اساس، در پروتکل الحاقی دو مطلب کليدی و مهم وجود دارد و آن اين است که به موجب

اين قرارداد، هر کشوری که بخواهد اين پروتکل را امضا کند، حق دارد شرايط خود را با آژانس در ميان بگذارد،

يعنی بگويد که من امضا می کنم به اين شرط. بنابراين، اگر ايران برای امضای پروتکل الحاقی نظر و شرطی

داشته است، می توانسته است در همان ابتدا شرايط خود را بگويد. اين شرايط در شورای حکام بررسی و

سپس در مورد آن تصميم گيری می شود. همين طور بايد الحاق به پروتکل، در قوه مقننه هر کشور به تصويب

برسد تا ضامن اجرايی داشته باشد.

در رژيم حقوقی کنونی و در چارچوب مقررات NPT ، غنی سازی اورانيوم، جداسازی ايزوتوپ ها، بازفرآوری،

(Reprocessing) و استخراج پلوتونيوم از پس مانده يا زباله سوخت اتمی در نيروگاه هسته ای ممنوع نيست.

ای در هر سطحی، ماهيت کاربردی دوگانه دارد. يعنی هر کشوری که به فن آوری تغليظ اما فن آوری هسته 

اورانيوم و استخراج پلوتونيوم دست رسی پيدا کند، قادر به ساخت سالح های هسته ای نيز خواهد بود.

از جهت فنی، اورانيوم با درجه تغليظ کم تر معموالً در رآکتورهای اتمی و اورانيوم بيشتر تغليظ شده در

رآکتورهای پژوهشی استفاده می شود. پلوتونيوم، که محصول جانبی فعل و انفعاالت درون رآکتور هسته ای

ای در موشک تر، از جمله به عنوان کالهک هسته  ر و کوچک  ای سبک ت است، به ويژه در بمب های هسته 

هايی با برد کوتاه يا بلند، قابل استفاده است.
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هدف اصلی از تاسيس NPT ، همانطور که از اسم آن مستفاد می شود، جلوگيری از گسترش سالح های

ای است. البته اين معاهده بيش از سی سال قدمت دارد و بی ترديد نواقص فراوان در آن موجود است. هسته 

جهان در طی سی سال گذشته تغييرات عظيمی را شاهد بوده است. اين پيمان در اوج جنگ سرد تدوين و

آن که بعد از جنگ جهانی های بزرگ بر سر اين پيمان دو چيز بود؛ اول  تصويب شد. انگيزه اصلی توافق قدرت 

دوم، جهان در چند نوبت از جمله در تقابل ميان آمريكا و چين بر سر تايوان در دوران رياست جمهوری آيزنهاور و

های قاره پيمای مجهز به كالهك اتمی شوروی در جزيره كوبا در زمان كندی، خود را با خطر بحران نصب موشك 

ای نداشت و برای مهاجم و مدافع، ای همه جانبه روبه رو ديد. جنگی که هيچ طرف برنده  عظيم جنگ هسته 

برنده يا بازنده، جهانی سوخته و بالاستفاده باقی می ماند.

ای، باوجود اختالفاتشان، برای مهار های مخرب هسته  های بزرگ دارنده سالح  بنابراين الزم بود، قدرت 

و شوروی، آمريكا  ، ميان  هايی بردارند. مذاكرات معروف به سالت ای، گام  های هسته  استفاده از سالح 

ای نيز تهديد كننده بود. بنابراين پنج بخشی از اين برنامه بود. عالوه بر اين، خطر گسترش سالح های هسته 

کشور بزرگ برخوردار از سالح های هسته ای، بر سر چنين پيمانی با هم توافق كردند. اما انگيزه دوم پيش گيری

خطر توسعه سالح های هسته ای از طريق کشورهای دارنده فن آوری هسته ای به کشورهای اقماری بود.

ای در کشورهای جهان سوم، بيرون از حوزه دو ابرقدرت، که در بسياری گسترش ساخت سالح های هسته 

ای رو به رو بودند، سبب می شد که ضريب حل های محلی و منطقه  از نقاط جهان با ناآرامی ها و تقابل 

مسالمت آميز بحران ها کاهش يابد و امکان و احتمال استفاده از سالح های هسته ای در کشمکش های محلی

، که حاضر به قبول عضويت در NPT نشده است و ای افزايش پيدا كند. به عنوان مثال، دولت اسراييل و منطقه 

ای است، در جنگ ۱۹۷۳ با اعراب تعدادی را برای استفاده عليه مصر و سوريه، در مجهز به سالح های هسته 

صورت شکست حتمی خود، آماده کرده بود. به دستور لوی اشکول، نخست وزير وقت اسراييل، اين بمب ها
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نتوانست از اين جنگ رمضان  در  اسراييل  » يعنی آماده برای پرتاب شده بودند. اين که چرا  همگی «مسلح

ای است، بخصوص برای آنها نشينی شد، مسأله قابل بررسی جداگانه  ها استفاده کند و مجبور به عقب  سالح 

که می پندارند اگر ايران مجهز به سالح هسته ای باشد، موجب بازدارندگی جنگ عليه ايران خواهد شد.

NPT ای، کافی نيست که گفته شود چون مقررات های هسته  بنابراين با توجه به کارکرد دوگانه فعاليت 

ای تغليظ اورانيوم و استخراج پلونيوم را منع نمی کند. پس می توان انجام داد. قراردادهای فعاليت های هسته 

ای از فرآيند غنی سازی اورانيوم تصويب شده پادمان يا Safeguards برای جلوگيری از توليد سالح های هسته 

است و اعضای پيمان متعهد و موظف به تبعيت از آن هستند. ايران، هم NPT و هم قرارداد پادمان را امضا کرده و

ات هسته ای، اعمال نظارت و كنترل بر فعاليت های متعهد شده است. از طرف ديگر تنوع فرآوری در تسليح

هسته ای و خريد و فروش تجهيزات را روزبه روز دشوارتر كرده است. مشاهده اين واقعيت سبب شده است كه

تری در اختيار آژانس بين المللی پروتكل الحاقی (پادمان) تدوين و تصويب شود كه به موجب آن اختيارات وسيع 

انرژی اتمی قرار می دهد.

تری است و آن تهی ای، در واقع گام اول در جهت هدف بزرگ  اما پيمان منع گسترش سالح های هسته 

کردن جهان از سالح های هسته ای است.

ای مشغول هستند، خطر جنگ اتمی تمام های اتمی به کار توليد سالح های هسته  تا زمانی که زرادخانه 

ای، تنها کشورهای متخاصم را ای محلی و منطقه  عيار، جهانيان را تهديد می کند. پيامدهای يک جنگ هسته 

نابود نمی سازد، بلکه منطقه وسيعی را آلوده و بيمار می کند. هنگامی که فاجعه نيرو گاه اتمی چرنوبيل رخ

داد، غبارهای راديواکتيو، منطقه وسيعی از اروپای شرقی را آلوده ساخت.

نفس وجود سالح های هسته ای که تعدادشان در سال ۲۰۰۰، حدود ۳۰ هزار کالهک هسته ای برآورد شده

ها قرار داده است. عالوه بر اين، با گذشت زمان و فرسودگی بود، جهان را در معرض خطر استفاده از اين سالح 
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های فن آوری، خطر انفجارهای خودبه خودی اين سالح ها نيز وجود دارد.

ای و تصويب مقررات پادمان و پروتكل الحاقی، گام دوم بنابراين، بعد از پيمان منع گسترش سالح های هسته 

در جهت ايجاد جهان بدون سالح هسته ای، مقررات منع آزمايشات اتمی، در سال ۱۹۹٦ تصويب شد.

تمامی کشورها به اين پيمان ها اوالً  ها ، به علل و داليل گوناگون کارآيی الزم را ندارند.  اما اين پيمان 

نپيوسته اند. هند، پاکستان و اسراييل سه کشور دارنده سالح های هسته ای هستند، که عضو NPT نيستند.

نظام حاکم بر NPT به اصطالح نامتقارن است. به اين معنا که پنج کشور آمريکا، چين، روسيه، انگليس و ثانياً 

ای را دارند. اما ساير اعضای پيمان از چنين حقی محروم هستند. حق برخورداری از سالح های هسته  فرانسه 

ای دارند، نظير اسراييل، اند، اما به هر حال سالح های هسته  برای کشورهايی که NPT را امضا نکرده  ثالثاً 

نظام نامتقارن کنونی مبتنی بر جلوگيری از ای وجود ندارد. رابعاً  . هيچ نوع مقررات مهارکننده  و پاكستان هند 

ای است، نه براساس امنيت جمعي. به عنوان مثال؛ ای يا قدرت بازدارندگی هسته  توسعه سالح های هسته 

ای نتوانسته است فعاليت های ، به پيمان NPT نپيوسته است و نظام حاکم مبتنی بر بازدارندگی هسته  هند

ای هند را مهار کند. بنابراين پاکستان که امنيت خود را در معرض خطر می بيند، به خود اجازه داده است هسته 

ای بزند. به همين ترتيب وقتی اسراييل دارای سالح های هسته ای متقابال دست به توليد سالح های هسته 

است، كشورهای عربی و ايران به خود حق توليد سالح های هسته ای را می دهند.

ای در نظام نامتقارن کنونی با مشکل روبه رو است. برای رفع چنين بنابراين گسترش مهار سالح های هسته 

مشکل کليدی، حرکتی در سطح جهان آغاز شده است كه شرايطی فراهم شود تا گام سوم يعنی از بين بردن

تمامی سالح های هسته ای، در راستای جهانی بدون سالح های هسته ای برداشته شود.

المللی انرژی اتمی موظف است بر اساس مقررات NPT، پادمان و پروتکل الحاقی، اما تا آن زمان، آژانس بين 

تمامی تالش های خود را برای جلوگيری از استفاده نظامی از فن آوری هسته ای به کار گيرد.
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ايران به عنوان يکی از اعضای NPT و پادمان نمی تواند خالف تعهدات خود در چارچوب اين پيمان ها عمل کند.

ايران اما با يک پارادوکس روبه رو است؛ از يک طرف حق فعاليت هسته ای برای مقاصد صلح آميز و حق تغليظ

اورانيوم و استخراج پلوتونيوم را دارد، اما از طرف ديگر رفتارها و گفتارهايش موجب سلب اعتماد جامعه جهانی از

مقاصد و اهدافش شده است.

دولت ايران حدود 2 سال پيش اولين گزارش خود را ارايه داد و آژانس با آن با شک و ترديد برخورد کرد. در

گزارشی که دبير کل آژانس پس از آن تهيه کرد، ابتدا از ايران تمجيد و تجليل به عمل آمد؛ اما اين پرسش نيز

مطرح شد که چرا مثالً گزارش مربوط به تأسيسات نطنز منعکس نشده است.

اگر در خبرها خوانده باشيد، واکنش ابتدايی برخی از مسؤوالن ايرانی اين بود که ما نمی دانستيم اين موارد

ضميمه شد. بعد در پاسخ به سؤال هم بايد در گزارش می آمد. سپس گزارش نطنز و اراک و کاالی الکتريک 

وجود اورانيوم در اين تأسيسات، هر يک از مسؤوالن چيزی گفتند؛ آقای آقازاده، رييس سازمان انرژی هسته

ايران گفت که نه، ما اورانيوم نداشتيم، فقط چند گرمی خريده بوديم تا بر روی آن آزمايشاتی انجام بدهيم. ای 

آقای خرازی وزير امور خارجه گفت؛ نه، ما اصالً اورانيوم نداشتيم و منشاء آلودگی از سانتريفيوژهايی است که ما

ايم و خالصه هر کدام چيزی گفتند. توجه نيز نکردند که آنها ممکن است همه اطالعات را داشته باشند. آيا خريده 

ای خارج شود؟ اگر قرار است در NPT بماند، اتخاذ ايران می خواهد از سازمان منع گسترش سالح های هسته 

اين روش ها، کارآمد نيست.

واکنش دولت آمريکا از همان ابتدا بسيار تند و شديد، اما روش اتحاديه اروپا در اين مورد با آمريکا متفاوت بود.

البته اختالف در روش، نه اختالف در ديدگاه. ديدگاه اتحاديه اروپا در اين مورد با آمريکا يکی است. آن ها هم می

آميز يا نظامی را ندارد، ولی می گويند که ما زبان و گويند که ايران اجازه و حق فعاليت های هسته ای غير صلح 

روشمان با آمريکا تفاوت دارد. اين که بايد به طور پيوسته کانال ارتباطی را با ايران حفظ کرد تا ايران را قدم به قدم
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به آن جا که می خواهيم بياوريم. در صورتی که آمريکا مخالف است و می گويد؛ ايران قابل اعتماد نيست. آن روند

از طرف ايران آن را امضا کرد. ولی باز هم ايران حسن روحانی  منجر به امضای بيانيه استکهلم شد که آقای 

نتوانست جلب اعتماد کند بعد از آن، باز هم مسأله اورانيوم تغليظ شده کم تر يا بيش تر تا ٦۰% و ۷۰% مطرح

شد.

را مطرح کردند که از اين طرف، در ابتدا انکار شد و بعد وقتی که اطالعات و تصاوير سپس آنها مسأله لويزان 

ای در اختيارشان قرار گرفت، مجبور شدند که بپذيرند. همچنين پذيرفتند که بازرسان برای بازرسی بيايند ماهواره 

وقتی اعالم شد که بازرسان می آيند، همه تأسيسات از لويزان جمع آوری شد. آنها هم که مراقب بودند، عکس

ای سايت را منتشر کردند و تالش کردند تا نشان دهند که ايران کارهايی می کند که نمی خواهد های ماهواره 

ای بفهمد. يکی از موارد اختالفی بين ايران و آژانس اين است که به موجب المللی انرژی هسته  آژانس بين 

مقررات پادمان، برای بازرسی کشورهايی که اين مقررات پذيرفته اند، آژانس می تواند بدون اطالع قبلی هر نقطه

ای را که بخواهد بازرسی کند. بدون هيچگونه اطالع قبلی، برای اين است که مبادا کشوری که مشغول اين نوع

آوری يا جابه جا بکند. ايران هنوز بازرسی بدون اطالع قبلی را نپذيرفته و هاست بتواند تجهيزات را جمع  فعاليت 

گفته است که بايد قبالً به ما اعالم شود تا آمادگی داشته باشيم. اين نکته هم مزيد بر علت شده است که

اعتماد جامعه جهانی از ايران سلب شود.

اند ، نسل اول آن P1 و نسل دوم P2 که هر کدام نوع سانتريفيوژهايی که خريداری يا ساخته شده 

آميز نيست و به اين دليل ايران با سؤاالت متعددی مواجه شده کاربردهايی دارند که محدود به مصارف صلح 

است.

توقف دايم غنی سازی اورانيوم از سوی ايران، بی ترديد موجب زيان و ضرر فراوان و هدر رفتن سرمايه گذاری

ای به تصويب كدام مقام و ، اين پرسش وجود دارد که چنين برنامه  سنگين انجام شده می شود. در مرحله اول
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نهاد قانونی رسيده است؟ ما می دانيم اين مسأله در هيچ يک از ادوار مجلس شورای اسالمی، مطرح و تصويب

نشده است.

، ايران می تواند با توقف غنی سازی، به بازسازی اعتماد جامعه جهانی نسبت به مقاصد مرحله دوم در 

فعاليت های هسته ای خود بپردازد. الزمه اين کار ادامه سياست «تنش زدايي» در روابط خارجی با اتحاديه اروپا

هايی كه بر ايران تحميل خواهد شد به مراتب سنگين تر از هزينه و ساير کشورهاست. در غير اين صورت هزينه 

های انجام شده برای غنی سازی اورانيوم و توليد آب سنگين خواهد بود.

) گفتند که ما برنامه غنی توقف داوطلبانه، فاقد عنصر تعهد است. آقای رييس جمهور در سخنانی (خرداد ۸۳

سازی اورانيوم را داوطلبانه به حال تعليق درآورديم و همچنين پروتکل الحاقی را برای انجام بازرسی های نابهنگام

و سرزده از مراکز و تجهيزات اتمی خود امضا کرده ايم، پس می توانيم هر گاه که بخواهيم به آن پايان دهيم.

معنای توافق داوطلبانه يعنی همين. تعهدی داده نمی شود. بنابراين به محض اين که فشار سازمان های بين

المللی کاسته شود يا شرايط خارجی مناسب باشد، اين فعاليت ها از سر گرفته خواهد شد.

چنين مواضعی موجب جلب اعتماد جامعه جهانی نمی شود و نمی تواند مورد قبول آژانس قرار گيرد. امضای

پروتکل الحاقی هم هنگامی قابل قبول است که به موجب مقررات پروتکل، به تصويب قوه مقننه هر کشوری ـ در

مورد ايران مجلس شورای اسالمی - برسد.

نکته ديگری که الزم است اضافه کنم تا روشن شود که آمريکايی ها تا چه حد اطالع دارند؛ مسأله فعاليت

تصميم گرفت که مسايلش را با جامعه جهانی حل کند؛ هم در قضيه است. دولت ليبی  های هسته ای ليبی 

الکربی و پرونده انفجار هواپيمای پان امريکن و هم در زمينه فعاليت های هسته اي. ليبی موافقت کرد که همه

که اوايل انقالب ای را که خريده و ايجاد کرده بود، به آمريکايی ها تحويل دهد. آقای سعد مجبر  تجهيزات هسته 

به ايران آمده بود، يک سال پيش نيز در ايران بود تا ايران ميان دولت ليبی و به عنوان سفير فوق العاده قذافی 
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خاتمه پيدا کند. ليبی  در  امام موسی صدر  وساطت کند و قضيه ناپديد شدن  خانواده امام موسی صدر 

دولت ليبی حاضر بود که ديه آنان ر ا پرداخت کند و دولت ايران وساطت کند تا خانواده امام موسی صدر بپذيرند

های ديگری مطرح شد. اما و اين قضيه هم تمام شود. البته خانواده ايشان نپذيرفتند و جواب هايی دادند و بحث 

اينها مقدمه بود برای اين مطلب که در جريان ديدار سعد مجبر، يکی از مقامات عالی رتبه ايرانی از او می پرسد

که شما چرا اينقدر در برابر آمريکا کوتاه آمديد؟ وی جواب بسيار جالب و پر معنايی می دهد و می گويد که ما در

قضيه الکربی، تا مدت ها مقاومت می کرديم. در نهايت آمريکايی ها نوار مذاکره جلسه خصوصی قذافی با چهار

نفر از سران کشور در مسايل امنيتی، يعنی نخست وزير، وزير اطالعات و دو مقام ديگر را روی ميز گذاشتند و

تصميم گيری شده، آقای قذافی ای که برای انفجار هواپيمای پان امريکن در فضای الکربی  گفتند، در جلسه 

تسليم اين پيشنهاد نشود و آن دو مظنون را به ما تحويل ندهد، کاری می کنيم که خود هم بوده است. اگر ليبی 

آقای قذافی نيز بازداشت شود. ما هم ديديم که با وجود اين نوار، ديگر کاری نمی توانيم انجام دهيم.

در اوايل انقالب که من معاون نخست وزير در امور انقالب بودم و تأسيسات ساواک که از نظر اداری زير نظر

نخست وزيری بود، زير نظر اين معاونت قرار گرفت و سرپرستی آن به يک هيأت پنج نفره واگذار شد، هيچکدام از

به کمک يکی از عبدالعلی بازرگان  ما اطالعات چندانی از تشکيالت و سازمان ساواک نداشتيم. آقای مهندس 

دوستان متخصص کامپيوتر که از آمريکا آمده بود، اطالعات ذخيره شده و موجود در حافظه کامپيوتر ساواک را بيرون

کشيدند؛ هم ساختار تشکيالتی و هم افراد و اعضای آن. در بررسی های انجام شده، نوع فعاليت های دو اداره

اداره هشتم يا اداره جاسوسی برون مرزی و  اداره دوم يا  های ساواک جالب به نظر می رسيد؛  از اداره 

اداره ضد جاسوسی در داخل ايران. يکی از مديرکل های سابق ساواک که هنوز در ايران بود، شناسايی شد

و به او تضمين داده شد که بيايد و کار اين دو اداره را توضيح بدهد. او آمد و با هم به مرکز اسناد ساواک رفتيم. او

ها اداره دوم بود و برای اين که نشان دهد اداره دوم تا چه قسمت های مختلفی را به ما نشان داد که يکی از آن 
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اندازه مهم بوده است ـ مرتباً هم می گفت اين امکانات را از بين نبريدـ متن مذاکرات جلسه خصوصی دو نفره

که برای عراق  های نظامی ارتش  را به ما نشان داد. همچنين نشان داد که گزارش  قذافی  و  جرج حبش 

حسن البکر برسد، به ايران می رسيده است. حسن البکر تهيه می شده است، قبل از اين که به دست 

های جاسوسی اين اندازه قدرت و فعاليت دارند و تا اين حد از نفوذ برخوردارند. منظورم اين است که سازمان 

هم گفته بود که آمريکايی ها نوار را جلوی ما گذاشتند که يا تسليم شويد يا قذافی را بازداشت سعد مجبر 

می کنيم و ما هم تسليم شديم. مقام ايرانی از سعد مجبر در مورد جمع آوری تجهيزات هسته ای و تحويل آنها

سعد مجبر جواب داده بود که کارمندان پاکستانی و فيليپينی که ما برای فعاليت های به آمريکا پرسيده بود و 

ای استخدام کرده بوديم، همه اطالعات جزيی و کلی ما را به آمريکايی ها داده بودند و ما ديديم هيچ هسته 

راهی نداريم و ادامه اين فعاليت ها به زحمت و هزينه اش نمی ارزد.

در مورد ايران نيز به نظر می رسد که اطالعات دارند، اما می خواهند ببينند که طرف ايرانی تا چه اندازه در

مقابل آژانس درست رفتار می کند.

ای برای مقاصد پزشکی استفاده کند يا ، ايران حق دارد که از دانش و فن آوری هسته  NPT طبق مقررات

نيروگاه اتمی بسازد. ولی اگر کشوری بخواهد وارد حوزه ساخت سالح های هسته ای شود، البته آن جا ديگر خط

ای اعتقاد ندارند. اما اند که به ساخت سالح های هسته  قرمز است. مقامات برجسته ايرانی به کرات گفته 

کسانی هم هستند که از ساخت سالح های هسته ای توسط ايران دفاع می کنند.

از ميان افراد، ممکن است کسی بگويد که ايران در اين منطقه از جهان همسايگانی دارد مثل اسراييل،

ای دارند، پس چرا آمريکا در مورد آنها و کشورهای آسيای مرکزی که آنها هم سالح های هسته  پاکستان، هند 

که حاال معلوم شده کره جنوبی  نيست يا  کره شمالی  گيری نمی کند يا چرا اين گونه فشارها روی  سخت 

ها را انجام می دهد، چرا در مورد کره جنوبی چنين فشاری وارد نمی آورند؟ طبيعی است است اين گونه فعاليت 
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که قدرت، زبان و معيارهای خاص خود را دارد و در زمينه اجرا و اعمال مقررات بين المللی نيز استانداردهای دوگانه

ها و معيارهای دوگانه وجود دارد و يک روزنامه هنوز منتشر نشده، وجود دارد. همانگونه که در کشور ما اين روش 

ای ديگر، هر چه دلش بخواهد می نويسد و کسی کاری به کار او ندارد، در سطح تعطيل می شود و روزنامه 

های هسته رفته است، اما هيچ يک از جهانی نيز همين گونه است. کره شمالی اگر چه به سراغ سالح 

کشورها را مورد تهديد مستقيم خود قرار نداده است. کره شمالی هرگز نگفته است که می خواهد ژاپن را نابود

يا کره جنوبی را از صفحه روزگار محو کند ... اين کشور با کره جنوبی اختالف هايی دارد، ولی در شبه جزيره کره،

همه همسايگان آن کشور، چه چين، چه ژاپن و ديگران، همه به دنبال اين هستند که کره جنوبی و کره شمالی

اختالفاتشان حل شود و به اتحاد دو کره باز گردند. به همين دليل، وقتی که بوش کره شمالی را محور شرارت

آميز را بر روی ما می ها، راه رسيدن به توافق مسالمت  خواند، کره جنوبی اعتراض کرد که اين گونه صحبت 

بندند. در حالی که ايران 25 سال است کشوری را که عضو سازمان ملل است، يعنی همان سازمانی که ايران

هم عضو آن است، تهديد می کند و می گويد که می خواهد اسراييل را از صفحه روزگار بردارد. حاال يا می تواند يا

نمی تواند اين کار را بکند، آن بحثی جداگانه است. در اين که اسراييل با تجاوز به حقوق انسانی فلسطينيان

های سازمان ملل متحد را زير پا می گذارد و به کشتار جمعی تشکيل شده است، به طور مرتب قطعنامه 

فلسطينيان ادامه می دهد بحثی نيست؛ اما در صحنه بين المللی و در شرايطی که مناسبات جهانی به گونه ای

است که اسراييل در سياست خارجی آمريکا نقش کليدی و اساسی دارد و حرف آخر را می زند، وقتی دولت

ايران می گويد که می خواهد اسراييل را نابود کند، طبيعی است که همه کسانی که ناظر برفعاليت های هسته

ای ايران مظنون ای ايران هستند دچار نگرانی می شوند و چون جامعه جهانی نسبت به فعاليت های هسته 

شده است، به دنبال اين است که اين فعاليت ها را کنترل و مهار کند.

اند و آن هايی که دارند، به يک جمع بندی مشترک رسيده  اما اتحاديه اروپا و آمريکا با توجه به اختالف روش 
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ای خود وارد چرخه توليد سوخت شود. طبق قراردادی که ايران با اين است که ايران نبايد در فعاليت های هسته 

روسيه برای نيروگاه اتمی بوشهر بسته است؛ روس ها مواد راديو اکتيو برای نيروگاه بوشهر را به ايران تحويل می

دهند، بر روند کار نظارت می کنند و زباله آن را نيز پس می گيرند و از ايران می برند و ايران نمی تواند وارد چرخه

تغليظ اورانيوم شود. قطعنامه جديد نيز اين نکته را تصريح می کند که ايران برای ادامه فعاليت های هسته ای

مربوط به نيروگاه اتمی، بايد اين موضوع را رعايت بکند که مواد سوختی را از روسيه يا از هر کشور ديگری بخرد،

ولی زباله ها را بايد به فروشنده برگرداند. در اين مورد، همه به توافق رسيده اند.

اند. حال سؤال اين بنابراين، مسأله اين است که آمريکا و اروپا در اين مورد به ايران در واقع اولتيماتوم داده 

ها متفاوت چه می خواهد بکند يا چه می تواند بکند؟ شما می دانيد که در ايران ديدگاه  است که اينک ايران 

است. از همان اوايل انقالب، اين اجماع وجود داشت که ايران بايد در فعاليت های هسته ای صلح آميز، نظير توليد

رآکتورهای اتمی برای مصارف پزشکی، کشاورزی، صنعتی و آموزشی وارد شود و از اين دانش استفاده کند.

هاست که القول هستيم و سازمان انرژی اتمی ايران هم اين گونه کارها را سال  همه ما در اين زمينه متفق 

انجام می دهد.

اما در مورد استفاده از نيروگاه اتمی برای ايجاد انرژی، بعد از انقالب اختالف نظر وجود داشت. در دولت موقت

بعضی ها معتقد بودند که بايد نيروگاه اتمی داشته باشيم و نيروگاه اتمی بوشهر را که قرارداد آن با آلمان ها

بسته شده بود، به بهره برداری برسانيم. ولی برخی خالف اين نظر را داشتند.

ای جهانی حضور داشته باشد، سه نوع سرمايه در رژيم سابق برای اين که ايران در فعاليت های هسته 

گذاری در يک شرکت انگليسی که مالک معادن اورانيوم آفريقای جنوبی بود و گذاری انجام شده بود؛ اول سرمايه 

ايران سهم خود از اورانيوم آفريقای جنوبی را به صورت سنگ معدن می گرفت. دوم، خريد سهام شرکت اوروديف

فرانسه بود که در تغليظ اورانيوم تخصص دارد. قبل از انقالب، ايران 240 ميليون دالر سهام اين شرکت را خريد،
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، يک ميليارد دالر وام بدون بهره برای فعاليت های منتها فرانسوی ها برای اين که سهام را به ايران بفروشند 

آکادميک از ايران دريافت کرده بودند و يک ميليارد دالر هم با بهره بسيار کم به نرخ قبل از انقالب تسهيالت گرفته

بودند. با اين دو فقره وام کالن، فرانسه قبول کرده بود تا ده درصد سهام اوروديف را به ايران بفروشد که برابر با

240 ميليون دالر بود. بنابراين، ايران سنگ معدن را که از شرکت انگليسی می گرفت، در فرانسه تغليظ می کرد و

سپس سهم اورانيوم خود را می گرفت که بخشی از آن را می توانست در نيروگاه بوشهر مورد استفاده قرار

ها، هم بدهد و بخشی را در بازارهای جهانی به فروش برساند. بنابراين، در اين سرمايه گذاری ها و فعاليت 

انگليسی ها سهيم بودند و هم فرانسوی ها. آلمان ها هم که برای ساخت نيروگاه بوشهر به ارزش 14 ميليارد

مارک آلمان قرارداد بسته بودند و مقداری از کار نيز انجام شده بود که انقالب شد وکار متوقف ماند.

بعد از انقالب، دولت موقت با ادامه کار نيروگاه اتمی مخالفت کرد. اما در مورد معدن آفريقای جنوبی و سهام

فرانسوی نظر بر اين بود که بايد آن ها را نگه داشت و اين به نفع ايران است که در بازار بين المللی اورانيوم

حضورداشته باشد. در زمان شاه به ايران اين امکان داده شده بود که در اين فعاليت ها مشارکت کند، ولی بعد از

آن ممکن نيست چنين امکانی به ايران داده شود. در هر حال حفظ اين امکانات برای ايران مفيد است. ولی در

مورد نيروگاه هسته ای نظرات متفاوتی ابراز شد.

برخی بر اين اصرار داشتند و دارند که ايران نبايد وارد فعاليت های توليد انرژی هسته ای بشود، نه تنها به دليل

پيچيدگی های فنی بلکه پيچيدگی های سياسی، نظامی و اقتصادی، از جمله پرهزينه بودن اين صنعت. در

کشوری که دومين ذخيره گاز دنيا را داراست و همه برآوردها می گويد که تا 400 سال حجم اين ذخاير کافی

است، همين طور کشوری که 4/3 سرزمين هايش در تمام سال آفتاب درخشان دارد و دومين منشاء انرژی ارزان

هم انرژی خورشيدی است، هيچ نيازی نيست که به دنبال انرژی گران و پيچيده هسته ای برود. ما می توانيم با

انرژی خورشيدی و گاز طبيعی نيازهای خودمان را رفع کنيم.
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اگر ژاپن امروز به عنوان کشوری مطرح است که باالترين تعداد نيروگاه های اتمی را دارد، برای اين است که

ژاپن فاقد چنين امکاناتی است. اگر فرانسه و آلمان نيروگاه دارند نيز به همين دليل است. در هر حال در ابتدای

انقالب، يک ديدگاه اين بود و نظر ديگری هم وجود داشت که ايران بايد نيروگاه هسته ای داشته باشد. بعد از

دولت موقت اين ديدگاه پی گيری شد.

در مورد سالح های هسته ای، اکثريت قريب به اتفاق جريان های سياسی مخالف هستند. اما در اين ميان،

افرادی که بيش تر به نيروهای راست افراطی وابسته اند، معتقدند که ما بايد سالح های هسته ای داشته

باشيم و استناد می کنند به اين که داشتن سالح هسته ای، باز دارنده است؛ يعنی از حمالت ديگران به ما

جلوگيری می کند. حتی شنيده ام برخی از چهره ها گفته اند که آمريکايی ها به عراق حمله کردند چون عراق

سالح هسته ای نداشت، ولی به کره شمالی حمله نمی کنند، چون بمب اتمی دارد. اين قياس مع الفارق

است و بی توجهی است نسبت به تفاوت های کليدی و اساسی ميان عراق و کره شمالي. عراق يک کشور

دارنده نفت است و استراتژی آمريکا در منطقه بر مبنای کنترل نهايی منابع عظيم نفت و گاز قراردارد، در مقايسه،

کره شمالی فاقد اين ذخاير است. گروهی فکر می کنند که توليد سالح هسته ای توسط ايران می تواند از يک

سو جلوی هر نوع شرارت آمريکا را بگيرد.

با برخی از سخنانی که به خصوص در ماه های اخير از جانب برخی از صاحب نظران ذی نفوذ در مراکز تصميم

گيری ايران پيرامون ضرورت توليد سالح های هسته ای ابراز می شود. سوء ظن جامعه جهانی نسبت به اهداف

و فعاليت های هسته ای ايران تشديد شده است. ايران با ساخت و نمايش موشک های شهاب 3 با برد 2000

کيلومتر، که می تواند از سايت هايی در داخل ايران اسراييل را هدف بگيرد، و تکرار اين سخن که اسراييل بايد نا

بود شود، بردامنه سوء ظن نسبت به مقاصد فعاليت های هسته ای دامن زده است. به خصوص اين که پلوتونيوم

حاصل از سوخت هسته ای، قابل استفاده در ساخت سالح های هسته ای سبک و قابل استفاده در موشک
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های دور پرواز نيز هست. اما موشک های ايرانی، از نوع موشک زمين به زمين است. اين که تا چه اندازه برد و

هدف گيری اين موشک ها دقيق است خود جای بحث دارد، ولی اگر کسانی فکر می کنند با اين موشک ها،

حتی بدون کالهک های هسته ای، می توان اسراييل را مورد هدف قرارداد، در استراتژی نظامی خودشان

اشتباه می کنند.

البد داستان جنگ ستارگان آقای ريگان را به ياد داريد. آن چه در نهايت، در رقابت سياسی و تسليحاتی ميان

شوروی سابق و آمريکا، شوروی را به زانو درآورد، طرح جنگ ستارگان ريگان بود. روس ها در نهايت احساس

کردند که نمی توانند از پس چنين هزينه عظيمی برای جنگ ستارگان برآيند و به تعبيری، اين آخرين کاهی بود که

بر پشت شتر گذاشته شد و کمر شتر را شکست. روس ها مجبور شدند که کوتاه بيايند. عنصر اصلی جنگ

ستارگان اين بود که اگر کشوری بخواهد با موشک به آمريکا يا يک کشور متحد آمريکا حمله کند، موشک ها را در

هوا بزنند. آمريکايی ها از اين موشک ها (معروف به پاتريوت) به اسراييلی ها هم داده اند. در اخبار روزهای

گذشته هم حتماً خوانده ايد که آمريکايی ها موشک جديدی را که قابل نفوذ در ديواره های دو نيم متری بتن آرمه

است به اسراييل داده اند؛ اما از اين مهم تر، همان موشک های پاتريوت ۳ است که می تواند هر نوع موشک

زمين به زمين و هوا به زمين را در فضا بزند.

سال گذشته وقتی موشک شهاب 3 به نمايش گذاشته شد، در حالی که روی آن نوشته شده بود؛ "اسراييل

بايد محو شود"، همه روزنامه های اسراييلی عکس آن را چاپ کردند و در دنيا هياهو به راه انداختند که ايران می

خواهد ما را محو کند و از آن برای تأمين مقاصد خود استفاده کرده و می کنند. بنابراين، اين گونه رفتارها، موجب

می شود دولت بوش و صهيونيست ها اقدامات تند خود را عليه ايران توجيه کنند.

ما در شرايطی قرار گرفته ايم که از يک طرف، ايران اعتماد جهانی نسبت به فعاليت های هسته ای خود را از

دست داده است و از طرف ديگر، عده ای هم در داخل با گفتارها و رفتارهايشان ديدگاهی را که در غرب وجود
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دارد، مبنی بر اين که ايران به دنبال سالح های اتمی است و همسايگانش را مورد تهديد قرار می دهد، تقويت

می کنند.

حاال ببينيم اگر ايران تا اواخر نوامبر به قطعنامه پاسخ مثبت ندهد، چه می شود؟ دو فرض بيش تر وجود ندارد؛

آيا ايران تمکين می کند؟ اگر ايران تمکين نکند چه خواهد شد؟ اگر تمکين نکند نتيجه آن ادامه همين روند فعلی

است. يعنی همه شرايط حاکی از آن است که پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد شد و در

شرايط کنونی جهان، قطعنامه عليه ايران توسط شورا تصويب می شود احتمال وتوی چنين قطعنامه ای توسط

روسيه، چين يا فرانسه در شرايط کنونی بسيار ضعيف است. منافع كالن چين و روسيه، آن چنان در همكاری با

آمريكا گره خورده است كه آن ها حاضر نخواهند شد با وتوی خود اين منافع را به خطر بيندازند. فرانسه می تواند

و می خواهد مستقل از آمريكا حركت كند، اما به شرطی كه رفتار ايران برای فرانسه قابل قبول باشد، در حالی

كه چنين نيست. فرانسه، نه برای دنباله روی از آمريكا بلكه در چارچوب سياست های خود قطعنامه را وتو

نخواهد كرد. اين كشورها ممكن است رای ممتنع بدهند يا در جلسه حضور پيدا نكنند. پی آمدهای قطعنامه اما

برای ايران، به مفاد آن بستگی خواهد داشت و آن هم تابع چندين متغير است؛ از جمله نتيجه انتخابات رياست

جمهوری آمريکا و وضعيت و سرنوشت بحران عراق و تحوالت سياسی داخل كشور. ظاهراً با همين مالحظات

است که آژانس مهلتی که به ايران داده است تا اواخر نوامبر است، يعنی بعد از اتمام انتخابات رياست جمهوری

آمريکا. اگر بوش انتخاب شود، چون برای بار دوم انتخاب می شود و اميد بار سوم وجود ندارد، بنابراين با قاطعيت

بيشتری در راستای برنامه ها و تفکراتش عمل خواهد کرد. در آن صورت اگر ايران نتواند نظر آژانس را تأمين کند و

تر خواهد بود و ايران قطعنامه به شورای امنيت برود، به نظر می رسد مفاد و محتوای آن، بسيار تندتر و سخت 

تحريم اقتصادی خواهد شد. 

اين تحريم با تحريم زمان کارتر و شرايط بعد از گروگان گيری متفاوت است. تحريم اقتصادی در دوران کارتر يک جانبه
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بود، يعنی فقط خود آمريکا اعالم تحريم کرد. حتی در تحريم های بعدی، از جمله قانون داماتو عليه ايران، دولت

آمريکا در اين تحريم ها تنها بود و ساير کشورها در آن مشارکت نکردند. اما اگر پرونده ايران به شورای امنيت

سازمان ملل برود و قطعنامه عليه ايران تصويب شود، معنای آن اين خواهد بود که همه کشورهای عضو شورای

امنيت و سازمان ملل از اين قطعنامه تبعيت می کنند، بنابراين، شرايطی نظير وضعيتی که در مورد عراق قبل از

سقوط صدام حاکم بود به وجود می آيد. در برخی تحليل ها و اظهار نظرهای مقامات و محافل آمريکايی آمده

است که در برخورد با ايران از امکانات سياسی، اقتصادی و نظامی استفاده خواهند کرد. اين بيان موجب شده

است که در برخی رسانه های داخلی اين سؤال مطرح شود که آيا آمريکا به ايران حمله نظامی می کند؟ به نظر

من خير، آمريکا به ايران حمله نظامی نمی کند. شرايط ايران با عراق فرق دارد و داليل مختلف نظامی و

جغرافيايی وجود دارد که آمريکا به ايران حمله نظامی نخواهد کرد. ولی کارهای ديگری انجام خواهند داد؛ به نظر

من اولين و مهم ترين اقدامی که هم احتمال آن بسيار زياد است و هم کم ترين هزينه را در پی دارد، ارجاع پرونده

ايران به شورای امنيت و تصويب قطعنامه عليه ايران است. اين يک اقدام سياسی و ديپلماتيک عليه ايران خواهد

بود که محاصره اقتصادی و تحريم فروش صادرات نفت ايران را همراه خواهد داشت. در جهت اجرای آن، اقدامات

نظامی محدود با اهداف معين ممکن است صورت گيرد؛ نظير اين که آمريکايی ها با نيروی نظامی و ناوگان دريايی

تنگه هرمز را از دريای عمان ببندند و اجازه ندهند که هيچ کااليی به ايران وارد يا نفت و کاال از ايران صادر شود. در

اين صورت کشوری که در زمينه اقتصادی 90% بودجه اش را از درآمد نفت تأمين می کند، چه خواهد کرد؟ احتماالً

اين تنها اقدام نخواهد بود. اگر قرار باشد کار به اين جا برسد، ممکن است موانع جدی برسر راه ترافيک کاال از

ترکيه به ايران يا از نقاط ديگر به وجود آورند. با توجه به آن چه که در عراق می گذرد، امکان اين که بتوانيم از راه

های غير رسمی برای واردات کاال از کشورهای همسايه استفاده کنيم يا وجود ندارد يا بسيار محدود خواهد بود.

حاال بررسی کنيم که پی آمد چنين اقدامی در داخل ايران چه خواهد بود؟ قطعاً فشار بر نيروهای مخالف
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سياسی حاکمان زياد خواهد شد و هم چنين اختالفات درونی باال خواهد گرفت. هر چند در در شرايط عادی اين

نيروها با هم متحدند، ولی وقتی فشارها زياد شود و بحران باال بگيرد هر کس تقصير را به گردن ديگری خواهد

انداخت و ... .

اگر ايران از قطعنامه تمکين نکند، آيا نيروهای تند رو شبه نظامی خودسر، اقدام به عمليات ضد امريکايی در

عراق خواهند کرد؟ بايد توجه داشت که اين نگرش و عملکرد شمشير دولبه است.

اگر چنين شود، اين گونه نيست که آمريکا و انگليس دست روی دست بگذارند. آن ها هم در برخی از مناطق

کشور ما از جمله خوزستان، کردستان، آذربايجان و ... امکاناتی برای تحريک و ايجاد آشوب دارند. شما می بينيد

که رييس جمهور ما به کشور آذربايجان می رود و مسؤوالن آن کشور با کمال صراحت در صحبت هايشان از

آذربايجان شمالی و جنوبی سخن می گويند. ما می دانيم که در آذربايجان کردستان، خوزستان و بلوچستان

مشکالت قومی و زمينه های مناسبی برای بروز برخی مسايل وجود دارد. سال گذشته، وقتی نهضت آزادی ايران

اين وضعيت را در نشريات تحليلی، همراه با مطالبی در مورد وفاق ملی و ضرورت آن تشريح کرد، به اين نکته نيز

اشاره شد که اگر وفاق ملی حاصل نشود، نيروهای گريز از مرکز آرام آرام رشد می کنند و فروپاشی جغرافيايی

به يک تهديد جدی تبديل می شود. همان طور که فرار مغزها صورت می گيرد، در ميان قوميت هايی که نمی

توانند بگذارند و بروند، روند جدايی رشد پيدا می کند. در چنين زمينه ای اگر عامل بيرونی هم بخواهد به طور

جدی عمل کند، فضا و شرايط مناسبی به وجود می آيد.

در نهايت، مسؤوالن و تصميم گيران ايران بايد به اين سؤال پاسخ دهند که هزينه اين نوع اقدامات برای کشور

به چه ميزان خواهد بود؟ در دوران ما بعد جنگ سرد، بر خالف دوران جنگ سرد، جامعه جهانی تضمين کننده

تماميت ارضی ما نيست. اگر خدای ناکرده شرايط به گونه ای پيش رود که قسمتی از کشور جدا شود، سابقه

تاريخی نشان داده است که نمی توانيم آن را دوباره بازگردانيم. شهرها و مناطق مرو، هرات، قفقاز، قندهار،
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نخجوان و ... ديگر جزو ايران نيست. پس از فروپاشی شوروی، پارلمان نخجوان در قطعنامه ای، قرارداد ترکمن

چای را تقبيح کرد که بسيار معنا دار بود. متأسفانه در آن زمان شرايط به گونه ای بود که ايران نتوانست از آن

استفاده کند. معنای آن مصوبه اين بود که ما می خواهيم به ايران بپيونديم. جمهوری نخجوان محدوده کوچکی

است که در دل ارمنستان واقع شده است و هيچ راهی هم به آذربايجان ندارد. اما شرايط جهانی به گونه ای بود

که نخجوان نتوانست به ايران بپيوندد. اگر شرايط آن گونه رقم بخورد که خدای نکرده بخشی از ايران جدا شود،

معلوم نيست که شرايط جهانی به ما اجازه بدهد که بتوانيم آن را باز گردانيم. در تاريخ ثبت شده است که در

جنگ های ايران و روس در ناحيه قفقاز، يک حکم جهاد نا درست و نسنجيده باعث شد که ما در جنگی نا برابر و

حساب نشده وارد شويم و شهرهای بزرگی را از دست بدهيم که ديگر هيچ وقت نتوانستيم آنها را باز پس

بگيريم.

اما اگر ايران قطعنامه و شرايط آن را بپذيرد، يعنی بر طبق مفاد آن، چرخه توليد سوخت هسته ای را متوقف

، اوالً بحران کنونی را صرف نظر از نتايج NPT سازد؛ با تضمين تأمين سوخت هسته ای توسط اعضای پيمان

انتخابات رياست جمهوری آمريکا پشت سر خواهد گذاشت، ثانياً با توجه به مناسبات و شرايط بسيار سيال و

ديناميک روابط بين المللی، ممکن است در يک وضعيت مناسب تر و در آينده نه چندان دور، ايران بتواند با اعتماد

سازی و جلب حمايت اتحاديه اروپا، چرخه توليد سوخت هسته ای خود را در چارچوب مقررات NPT از سر گيرد.

 

پی نوشت ها:

۱- در بحران دريای کارائيب، در اوايل دهد ۱۹٦۰، هنگامی که شوروی در زمان خروشچف، موشک

های قاره پيمای خود را که مجهز به کالهک های هسته ای بودند در جزيره کوبا نصب و به سوی

قاره آمريکا نشانه گيری کرده بود، آمريکا از طريق ماهواره ها از اين حرکت مطلع شد. نماينده آمريکا
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(استيونسون) در حمله به شوروی در مورد نصب اين موشک ها، ابتدا مدارک و مستندات خود را

نشان نداد. نماينده شوروی با جنجال فراوان به تهاجم تبليغاتی عليه امپرياليسم آمريکا پرداخت و

آمريکا را متهم به غوغا ساالری و زمينه سازی برای حمله به کوبا نمود. هنگامی که جو گفت و گوها

و در گيری های لفظی و تک و پاتک ها باال گرفت، نماينده آمريکا عکس های هوايی را در يک نمايش

پر هيجان ارايه داد. اين عکس ها سايت ها را قبل از ساختن سکوها، يعد از ساختن و قبل و بعد از

نصب موشک ها، به اضافه جهت موشک ها، همه را نشان داد. دولت شوروی به کلی غافلگير و

آچمز شد. سپس رييس جمهور وقت آمريکا، کندی از تلفن ويژه با خروشچف صحبت کرد و با صراحت

اعالم کرد که اگر شوروی موشک ها را از کوبا برنچيند، جنگ حتمی است. به دنبال اين اولتيماتوم،

ناوهای جنگی آمريکا جزيره کوبا را محاصره و از رفت و آمد همه کشتی ها جلوگيری کردند. شوروی

عقب نشينی کرد و موشک ها را برچيد؛ عکس های هوايی اين عقب نشينی را تأييد کردند.
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"اصالح طلبان تا شهامت ريسك نداشته باشند،

سياست را ياد نخواهند گرفت."

گفتگوی داود خدابخش با ابراهيم يزدی، صدای آلمان

ايران در سر يك پيچ سرنوشت ساز قرار گرفته است. اگر حاكمان ايران بخواهند با همان شيو ه هايى كه انتخابات

مجلس هفتم و يا دوره هاى گذشته را انجام دادند، انتخابات نهمين دوره ى رياست جمهورى را برگزار بكنند، قطعا

يك خطاى استراتژيك را مرتكب خواهند شد

ابراهيم يزدى / "اصالح طلبان تا شهامت ريسك نداشته باشند، سياست را ياد نخواهند گرفت."

در نهمين دور انتخابات رياست جمهورى، اصالح طلبان ايران پيش از هر نيروى سياسى ديگر پيشقدم شده و

كانديداى خود را كه دكتر مصطفى معين است و معاون اول او كه دكتر محمدرضا خاتمى، دبيركل جبهه مشاركت

است را اعالم كرده و يك وزير زن در كابينه را كه خانم دكتر الهه كواليى باشد را از هم اكنون تعيين كرده اند. ولى

به نظر مى آيد كه اصالح طلبان فاقد يك برنامه ى اصالح طلبانه هستند و تنها مى خواهند به هر بهايى در

حاكميت سهمى را از آن خود سازند. در اين زمينه صداى آلمان گفتگويى داشت به دكتر ابراهيم يزدى، دبيركل

«نهضت آزادى ايران».

گفتگو: داود خدابخش

دويچه وله: آقاى دكتر يزدى از نظر شما برنامه دكتر مصطفى معين به عنوان كانديد اصالح طلبان، يك برنامه اصالح

طلب در انتخابات رياست جمهورى است؟

ابراهيم يزدى: چه در مورد برنامه آقاى دكتر معين يا هر كانديد ديگرى، عالوه بر اينكه محتواى برنامه مهم است،
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مهم تر اين است كه گفته شود، با توجه به تجربه ى آقاى خاتمى در طى هشت سال گذشته، آقايان كانديداهاى

جديد اگر انتخاب شوند، چگونه مىخواهند اين برنامه ها را اجرا كنند؟ در حاليكه آقاى خاتمى بعد از دو دوره

رياست جمهورى، در نهايت مىگويند، رييس جمهور در داخل اين ساختار حكم تداركچى را دارد. بنابراين

كانديداهاى رياست جمهورى بايد بگويند كه چگونه مىخواهند اين برنامه ها را اجرا كنند؟

دويچه وله: در واقع بر اساس اين نظر شما، مىشود چنين استنباط كرد كه در ايران به تغييرات ساختارى نياز

است؟

ابراهيم يزدى: قطعا سرنوشت ايران و مناسبات قدرت در داخل ايران و در روابط بين المللى به گونه اى است كه

ايران در سر يك پيچ سرنوشت ساز قرار گرفته است. اگر حاكمان ايران بخواهند با همان شيو ه هايى كه انتخابات

مجلس هفتم و يا دوره هاى گذشته را انجام دادند، انتخابات نهمين دوره ى رياست جمهورى را برگزار بكنند، قطعا

يك خطاى استراتژيك را مرتكب خواهند شد. مگر آنكه آنها به تناسب پيش نيا زهاى يك انتخابات آزاد و منصفانه،

آزادىهاى اجتماعى، سياسى، حقوق ملت، همه آن چيزهايى را كه در فصل سوم قانون اساسى برشمرده شده

است و همه آن چيزى را كه در بيانيه ى جهانى حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و معاهدات بين المللى ،

سياسى، اجتماعى، ايران آنها را امضا كرده است و بر طبق قانون مدنى ايران، آن مصوبات حكم قوانين ايران را

دارند، ايران آن تعهدات را هم عملى بكند. بدون برخوردارى مردم از حقوق و آزادى هاى اساسى، آزادى

مطبوعات، آزادى اجتماعات، آزادى فعاليت هاى حزبى، برگزارى يك انتخابات آزاد امكان پذير نيست. بنابراين در

حال حاضر «نهضت آزادى ايران» بر طرح اين مطالبات تكيه مىكند.
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دويچه وله: همچنان كه همه مىدانند، يكى از عواملى كه باعث شكست آقاى خاتمى در اجراى طرح هاى اصالح

طلبانه شان شد، همان مواردى بود كه ايشان در لوايح دوگانه گنجاندند، يعنى گسترش اختيارات رياست جمهورى

و لغو نظارت استصوابى شوراى نگهبان. آيا فكر نمىكنيد كه يكى از برنامه هاى يك كانديد اصالح طلب بايد پيگيرى

محتواى همين دو اليحه باشد؟

ابراهيم يزدى: قطعا اين نوع مطالبات در چارچوب برنامه هاى اساسى جنبش اصالح طلبان ايران مىگنجد. نظير

روشن شدن جايگاه رييس جمهور در اين ساختار، نظير لغو نظارت استصوابى شوراى نگهبان، به شيوه اى كه از

مجلس سوم به بعد انجام شده است. اما به نظر ما علت عدم موفقيت يا عدم انجام همه ى آنچه كه به ملت

وداع داده شده بود، خصوصا با توجه به اين كه اصالح طلبان دو قوه ى مجريه و مقننه را داشتند، در يك جاى

ديگرى است و آن اين است كه جنبش اصالح طلبى در ايران فاقد رهبرى بود. آقاى خاتمى رييس جمهور اصالح

طلب بود، ولى هيچگاه در نقش يك رهبر جنبش اصالح طلبى نگاه و عمل نكرد. فقط يك رييس جمهور اصالح طلب

باقى ماند. در مقايسه با مرحوم شادروان دكتر مصدق، ايشان رهبر جنبش ملى ايران بود، نخست وزير هم كه

شد اما به الزامات رهبرى جنبش متعهد باقى ماند. آقاى خاتمى هرگز چنين ديدگاهى را نداشت. نمايندگان

اصالح طلب در مجلس ششم هم هيچ گاه چنين نقشى را براى خود قائل نبودند يا عمل نكردند. باز هم به عنوان

مثال در دورانى كه من در دهه سى دانشجو بودم، نمايندگان جبهه ملى هر كجا كه مشكلى پيش مىآمد،

موكلين خود را فراخوان مىكردند. ما در ميدان بهارستان جمع مىشديم. مسائل را مىگفتند و به ضرب فشار افكار

عمومى به اهداف ملى مىرسيدند. اما ما در اين دوره هرگز شاهد اين نبوديم كه نمايندگان اصالح طلب موكلين

خود را فرابخوانند. جمع بندى من اين است كه تمامى نيروهاى اصالح طلب اگر بخواهند تجربه ى گذشته را بكار

بندند، مىبايد تشكيل يك جبهه فراگير اصالح طلبى يا دمكراسىخواهى را بپذيرند. نه فقط با گروه ها و احزابى كه

مايلند در حاكميت بمانند، بلكه با همه ى گروه ها و احزاب سياسى درون و بيرون حاكميت. ما بر اين باوريم كه

754



"اصالح طلبان تا شهامت ريسك نداشته باشند، سياست را ياد نخواهند گرفت."

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/yazdi.htm[6/25/2011 6:02:32 PM]

اگر چنانچه به بهانه و يا در فرايند انتخابات رياست جمهورى، چنين جبهه ى فراگيرى تشكيل شود، مىتواند مصدر

خدمات بسيار گردد.

دويچه وله: آقاى دكتر يزدى فكر مىكنيد چرا اصالح طلبان چنان كه به نظر مىآيد و قرائن و شواهد نشان ميدهند،

دست از شعار «ايران براى ايرانيان» ويا شعار توسعه سياسى و يا آن جبهه ى فراگير دمكراسى خواهى كه شما

مىگوييد و يا شعار يك انتخابات آزاد كشيده اند و خودشان را محدود كرده اند به يك سرى شعارهاى خيلى عامى

كه مىتوانسته است همان شعارها را آقاى رفسنجانى هم بدهد و مشخص نباشد كه اين شعار از زبان آقاى

رفسنجانى بيرون آمده يا از زبان اصالح طلبان. فكر مى كنيد اصالح طلبان چرا دست از اين شعارها برداشته اند؟

ابراهيم يزدى: عرض كنم كه، بازارى هاى قديمى مىگفتند، تاجرى كه ريسك نكند هرگز تاجر نمىشود. در عالم

سياست مواقعى وجود دارد كه يك جريان يا حزب سياسى بايد شجاعت استقبال از خطر را داشته باشد. بىترديد

تشكيل يك جبهه ى فراگير دمكراسى خواهى در ايران بدون حضور گروه ها و نيروهاى سياسى بيرون از حاكميت

از جمله «نهضت آزادى ايران»، هرگز مورد قبول كسى واقع نخواهد شد. اما پذيرفتن نهضت يا اينكه حاضر شوند

كه در كنار نهضت، يك منشور مشتركى را امضا كنند، به نظر بعضى از اصالح طلبانى كه اصرار دارند در كنار

حاكميت باقى بمانند، هزينه هايى دارد. اما به نظر ما هزينه اى كه بايد بپردازند آن اندازه نيست كه مىتوانند بهره

مند بشوند. اين بهره مندى براى كل كشورمان است. حال اگر امروز اين را نمىپذيرند، مالحظات خودشان را دارند،

به نظر ما زمان و گذشت زمان به آنها خواهند فهماند كه محاسباتشان اشتباه است و جز پذيرفتن يك چنين

واقعيتى هيچ راهى براى خودشان و مملكت وجود ندارد.
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دويچه وله: آيا نهضت آزادى ايران در فكر آن هست كه يك كانديد مستقلى را اعالم بكند؟

ابراهيم يزدى: براى هر حزب سياسى از جمله «نهضت آزادى ايران» مشاركت در انتخابات، يعنى اين كه كانديدا

بدهد و يا از كانديدايى حمايت بكند. «نهضت آزادى ايران» اين موضوع را در دست مطالعه دارد. در اولين فرصتى

كه مطالعاتش از وضعيت سياسى به يك نتيجه ملموسى برسد، نتيجه خود را اعالم خواهد كرد.

دويچه وله: اين را از اين لحاظ مى پرسم، زيرا كه برخى نيروهاى اپوزيسيون دمكرات خارج از كشور كه معتقد به

مبارزه ى مسالمت آميز سياسى هستند، آن طورى كه از اسنادشان برمىآيد ، نيز معتقد به اين جبهه ى وسيع

دمكراسىخواهى هستند و قرائن نشان مىدهند كه آنها از پيشنهاد هاى آقاى اميرانتظام حمايت كرده اند. فكر

نمىكنيد كه اين پيشنهادها مىتواند معيارى باشد براى ايجاد يك جبهه ى وسيع دمكراسى خواهى؟

ابراهيم يزدى: براى نهضت آزادى كه بخواهد تصميم بگيرد به صورت مستقل كانديداى خودش را بدهد، همه اين

عوامل از جمله پارامترهايى هستند كه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در دست مطالعه است و به محض اينكه

ما بتوانيم، جمع بندى واقع بينانه اى داشته باشيم آن را اعالم خواهيم كرد.

دويچه وله: حاال سئوال آخر. اخيرا پيشنهاداتى به «نهضت آزادى ايران» شده كه نهضت آزادى مىتواند با تغيير نام،

به عنوان يك حزب سياسى مجددا ثبت نام كند. آيا شما اطالعات دقيق ترى در اين باره داريد؟

ابراهيم يزدى: ما كه در نهضت آزادى از چنين پيشنهاداتى بى خبر هستيم و تصور نمىكنيم كه مخالفين نهضت

آزادى ايران مشكل اسم را دارند. مشكل آنها با آزادى است و نه با «نهضت آزادى». اگر چنانچه نهضت آزادى رويه
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ى خود را عوض بكند، هر اسمى بگذارد يا نگذارد، ممكن است آنها بپذيرند. اما اگر قرار باشد كه نهضت آزادى

همچنان بر محور اصول و ارزش هايى كه ۴۳ سال است براى آن مبارزه مىكند بايستد،قطعا به هر نام ديگرى كه

ما بخواهيم عمل بكنيم آنها زير بار نخواهند رفت.

دويچه وله: آقاى دكتر يزدى خيلى متشكرم از وقتى كه در اختيار ما گذاشتيد.

ابراهيم يزدى: خواهش مى كنم.
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گفتگوی خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاری كار ايران

با دكتر ابراهيم يزدی

وزير امور خارجه اسبق جمهور اسالمي ايران گفت: چنانچه دموكراسي در عراق پيروز شود قطعاً بايد

منتظر موج جديدي از دموكراسي خواهي در كشورهاي عربي باشيم.

"ابراهيم يزدي" در گفت وگو با خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران ( ايلنا )، با اشاره به مرز

طوالني ايران با عراق، تصريح كرد: ايران عالوه بر اين مسأله، با داشتن يك سابقه طوالني از مناسبات

فرهنگي و اجتماعي با اين كشور، قطعاً داراي منافع و مصالحي در عراق است.

وي با تأكيد بر اين نكته كه آمريكا نيز بر اساس آنچه تا به حال گفته، خواهان آرامش در عراق است، افزود :

بنابراين مي توان چنين تصور كرد كه اگر ايران در يك برنامه راهبردي، اهداف كالن و واقع بينانه در چارچوب

شرايط جهان تنظيم كند مي تواند هم امنيت و هم مصالح ملي خود را در برابر عراق حفظ كند و هم حداكثر

بهره برداري را نمايد.

وزير امور خارجه دولت موقت با تأكيد بر اين نكته كه بي ترديد تضادها و تعارض هايي بين دو كشور ايران و

آمريكا وجود دارد , اظهار داشت : در يك سياست معنادار، معموالً تصميم گيرندگان و كنش گران فعال، هم

منطقه سبز و هم منطقه قرمز را تعريف مي كنند و با پرهيز از ورود به منطقه قرمز، بر اهداف مشترك كه
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تأمين كننده منافع هر دو طرف است تأكيد مي كنند.

يزدي اضافه كرد : البته نيروهايي در منطقه وجود دارند كه مايل نيستند ايران و آمريكا به يك جمع بندي

مشترك در عراق برسند و دائم در فرايند آن اختالل ايجاد مي كنند.

وي ادامه داد: بسياري از ناظران بين المللي روابط ايران و آمريكا، بر اين نكته توجه كرده اند كه البي هاي

اسرائيل در آمريكا، در نزديكي دو كشور ايران و آمريكا اختالل ايجاد مي كند.

وزير امور خارجه دولت موقت افزود: با اينكه بيش از 60 درصد جمعيت عراق, شيعه هستند اما در طول تاريخ

عراق، چه در بني اميه و بني عباس و چه در دوران خالفت عثماني و قيوميت انگلستان , شيعيان از حقوق

خود محروم بوده اند.

دبيركل نهضت آزادي ايران گفت : شايد براي اولين بار است كه شيعيان عراق مي توانند به تناسب جمعيت

و امكانات، در سرنوشت خود اثرگذار باشند.

وي با بي مورد خواندن نگراني همسايگان عراق در مورد به وجود آمدن يك دولت شيعي در اين كشور،

گفت: اين نگراني، بي مورد است زيرا اوالً شيعيان عراق، گرايش هاي متفاوتي دارند و دوم اينكه بر اساس

آنچه علماي عراق از جمله آيت هللا سيستاني گفته اند سياست شيعيان عراق با آنچه در ايران مي گذرد،

متفاوت است.

يزدي افزود : تجربه حكومت روحانيون در ايران پيامدهايي داشته است و علماي عراق, از تكرار اين تجربه

پرهيز دارند.

دبيركل نهضت آزادي ايران ادامه داد: شايد به همين دليل است كه آيت هللا سيستاني اعالم كرده كه قصد
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آنها تشكيل حكومت اسالمي در عراق نيست و ايشان بارها اعالم كرده اند كه به حكومت به آن معنا كه

در ايران جاري است معتقد نيستند.

وي گفت: كردهاي عراق به احتمال زياد، به دولت فدرالي رأي مي دهند؛ اقليت سني عراق نيز اگر چه در

انتخابات كم شركت كرده اند اما آنها نيز نهايتاً به حكومت فدرالي رأي خواهند داد و در مورد شيعيان نيز

كساني هستند كه از دولت فدرالي حمايت مي كنند.

وزير امور خارجه دولت موقت با تأكيد بر اين نكته كه مشخص نيست از درون مجلس مؤسسان چه چيزي

بيرون مي آيد، افزود: به احتمال زياد از درون آن، يك دولت فدرالي با ساختار دموكراتيك بيرون مي آيد.

دبيركل نهضت آزادي ايران ادامه داد : اگر دموكراسي در عراق پيروز شود قطعاً بايد منتظر موج جديدي از

دموكراسي خواهي در كشورهاي عربي باشيم.

يزدي ادامه داد: اگر شيعيان عراق، نگاهي واقع گرايانه داشته باشند و به دنبال تماميت خواهي نباشند

قطعاً پيروزي آنها به نفع روندهاي دموكراتيك در ايران نيز هست.

وزير امور خارجه دولت موقت گفت: رهبران شيعه عراق، در چارچوب حفظ موقعيت استثنايي به وجود آمده

براي مردم عراق، با فرزانگي و واقع گرايي، هماهنگ با سياست هاي حاكم بر عراق عمل مي كنند.

يزدي در ادامه با اشاره به تهديدات آمريكا عليه ايران گفت: چه آمريكا و اروپا بخواهند يا نخواهند نظام

جهاني به سمت دموكراتيزه شدن پيش مي رود.

دبيركل نهضت آزادي ايران اضافه كرد: بعد از فروپاشي شوروي، عوامل بيروني دموكراسي از بين رفته و

مناسبات جهاني به نفع توسعه دموكراسي است.
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وي با تأكيد بر اين نكته كه امروزه اولويت اقتصادي، روابط سياسي را معين مي كند، اظهار داشت : پيش

شرط روابط اقتصادي، ثبات سياسي است و ثبات سياسي در عصر كنوني، دموكراتيزاسيون است.

وزير امورخارجه دولت موقت افزود : آمريكايي ها و اروپايي ها در مورد ايران مواضع كم وبيش مشتركي

دارند اما تفاوت آنها در زبان و يا شيوه هاي برخورد با ايران است.

يزدي ادامه داد : اروپايي ها به دنبال حل مسالمت آميز تدريجي اختالفات هستند ولي آمريكايي ها از

موضع برتر با ايران سخن مي گويند و اگر ايران با اروپا كنار بيايد درواقع آمريكايي ها را خلع سالح كرده

است.

وي با تأكيد بر اين نكته كه تهديدات آمريكا شامل راهكار سياسي , اقتصادي و نظامي است، گفت : آمريكا

برنامه اي مانند حمله عراق در مورد ايران ندارد اما احتمال عمليات محدود نظامي منتفي نيست.

دبيركل نهضت آزادي ايران در پايان اظهار داشت : در چنين شرايطي قبل از اينكه ديگران، ايران را مجبور

كنند كه تغييراتي انجام دهد مسؤوالن بايد با مردم كنار بيايند و مقدمات تغييرات جدي در مناسبات

سياسي را فراهم كنند.
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بخش نخست

عبدالرضا تاجيك

بحث تغيير ساختار نظام سياسى چه زمانى شكل گرفت؟

طيف وسيعى از گروه هاى چپ معتقد به تغيير ساختار بودند. يعنى براندازى نظام شاهنشاهى. گروه دوم

عناصر ملى بودند كه مى خواستند با شاه مبارزه كنند. لذا بين آنها خيلى كم بحث  تغيير نظام مطرح

مى شد. خود ما به عنوان نهضت آزادى خارج از كشور از سال ۴۱ به بعد آرام آرام در بحث هاى خودمان

شفاف مطرح مى كرديم كه مى خواهيم كل نظام سلطنتى را برداريم و مى خواهيم نظام جمهورى

به وجود بياوريم. نظام جمهورى دموكراتيك متكى بر آراى مردم با گرايشات عدالت محورى.

•آيا اين مواضع را در اعالميه يا بيانيه اى در آن زمان ها منتشر كرديد؟

بيشتر در جلسات خصوصى مطرح مى شد. البته در سرمقاله هاى پيام مجاهد ارگان نهضت آزادى خارج از

كشور گرايشات تقريباً مشخص است. طيف ديگر از فعاالن سياسى روحانيون بودند كه نماينده آنان آيت هللا

خمينى بودند كه نظر خودشان را به كرات در مخالفت با نظام پادشاهى اعالم كرده بودند. اما مبارزه براى

تغيير نظام پادشاهى در سال هاى آخر قبل از انقالب عنوان شد.

•با اوج گيرى انقالب ارتباط شما و دوستانتان به عنوان نوانديشان دينى با روحانيون سياسى گسترده شد،

به گونه اى كه در بهمن ۱۳۵۷ اين ارتباطات و همكارى ها در دولت موقت و شوراى انقالب به اوج خود
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مى رسد.

در اينجا بايد دو نكته را توضيح دهم. اول اينكه كافى نيست كه بگوييم ساختارهاى سياسى را تغيير دهيم

ولى نگوييم چه چيزى مى خواهيم جايگزين سازيم. لذا بحث اصلى حول اين محور بايد شكل مى گرفت.

به همين دليل بحث ما اين بود حاال كه مى گوييم شاه برود چه چيزى مى خواهيم جايگزينش كنيم. اينجا

بود كه ضرورت طرح برنامه مطرح شد و من برنامه سياسى امام را نوشتم. اين برنامه در دو صفحه و در دو

بخش تنظيم شد. البته من قبالً هم در تيرماه سال ۵۶ و بعد از درگذشت دكتر شريعتى كه به نجف رفتم

در خصوص اين موضوع با آيت هللا خمينى صحبت كردم كه بايد اين مسئله هم روشن شود. دومين بحث

من با ايشان اين بود كه شما با مبارزه مسلحانه مخالفيد اما يك روزى ما با ارتش درگير مى شويم. مسئله

قدرت شاه نيست. قدرت شاه معطوف به قدرت ارتش است. حاال اگر شاه نتواند بماند، ارتش مى ماند تا از

فرد ديگرى مثل شاه حمايت كند.

ما چه راهكارى بايد براى اين مسئله در نظر بگيريم؟ ايشان به اين دليل با نبرد مسلحانه مخالف بود كه

مى گفت: «اگر چنانچه درگير نبرد مسلحانه شويم، نيرو هايى كه با ما نيستند و از ما منسجم ترند برنده

مى شوند. به نظر من اين استدالل درست بود.»

در برابر اين سئوال كه «پس چه بايد كرد»، پيشنهاد كردم كه شما يك جنگ سياسى- روانى را با ارتش

آغاز كنيد. به اين معنا كه دائماً به ارتش توك بزنيد. دائماً ارتش را مخاطب خود قرار دهيد و آنان را دعوت به

نافرمانى كنيد. چون ارتش يك سر دارد و يك بدنه. بدنه ارتش مردم عادى هستند كه داراى احساس

مذهبى مثل ساير مردم هستند بنابراين ما با جنگ سياسى- روانى ارتش را از داخل تسخير مى كنيم.
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آقاى خمينى اين استراتژى را پذيرفت و به همين دليل از اين تاريخ به بعد يعنى از تيرماه سال ۵۶ آرام آرام

در بيانيه هاى امام اين محور مطرح و شاخص شد. به دنبال اين برنامه سياسى- روانى آرام آرام فرار

ارتشيان آغاز مى شود. اين سياست پاسخ داد. يعنى ما به جاى اينكه خود را درگير نبرد مسلحانه با ارتش

كنيم در يك جنگ سياسى- روانى اول بر ارتش يعنى بر فرماندهى آن غالب شديم. 

•براى «چه مى خواهيم» چه پاسخى داشتيد؟

سفر ما به پاريس باعث شد كه انقالب ناگهان از يك انقالب كوچك و محدود در ايران بر سر آنتن هاى خبرى

بين المللى رفت و در مركز توجهات جهانى قرار گرفت. به همين دليل بود كه به طور دائم بيش از صد

خبرنگار از تمام رسانه هاى دنيا در آنجا حضور داشتند.

حاال ديگر ما نمى توانستيم بعضى از مسائل را به اجمال برگزار كنيم. اينجا بود كه من اين مسائل را با آقاى

خمينى مطرح كردم.

• يعنى همان برنامه سياسى را؟

بله. اين فقط سئوال ما نبود. در برابر اين پرسش ها آقاى خمينى از من پرسيد كه به نظر تو چه بايد كرد؟

من هم پيشنهاداتم را ارائه دادم. آن وقت آنها را در دو صفحه تدوين كردم و نوشتم كه چه مراحلى را بايد

انجام داد. 

بحث جابه جايى و انتقال قدرت حتى قبل از رفتن شاه از ايران مطرح شد. پيام كارتر و مذاكرات نماينده

آمريكا نيز ثبت شده است. در پيام كارتر آمده بود كه به زودى شاه مى رود و از آقاى خمينى خواسته بودند

كه از بختيار حمايت كند. از ايشان خواستند تا دوستانشان در ايران با ارتش به مذاكره بنشينند. آقاى
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خمينى هم به كارتر پاسخ داد كه در كتاب مرحوم نجاتى (تاريخ بيست و پنج ساله) آمده است.

در كتاب «آخرين تالش ها در آخرين روز ها» من نظرات مختلف درباره چگونگى جابه جايى قدرت را شرح

داده ام وقتى شوراى نيابت سلطنت تشكيل شد نظريه اى كه براى جابه جايى قدرت مطرح شد توسط

شوراى نيابت سلطنت بود يكى از بزرگان قم به امام در پاريس پيغام داد كه شوراى سلطنت مى گويد چون

ما جانشين شاه هستيم و همه اختيارات شاه را داريم بنابراين به آقاى خمينى بگوييد كه چه كسى را

مى خواهد نخست وزير كند. ما با اختياراتى كه داريم بختيار را با قيد سه فوريت استيضاح مى كنيم و پس

از آنكه به او راى اعتماد نداديم و او عزل كرديم هر كسى را كه آقاى خمينى بگويد به نخست وزيرى

منصوب مى كنيم. بعد از راى اعتماد مجلس را منحل مى كنيم و خودمان هم استعفا مى دهيم و منحل

مى شويم. در آخر آقاى خمينى مى ماند و نخست وزيرش و مملكت.

ظاهراً اين پيشنهاد فرمول قابل قبولى داشت. عين آن مكتوب پيش من هست. آقاى خمينى پرسيد نظر تو

چيست؟ گفتم: من مخالفم. گفت چرا مخالفى؟ گفتم ما سال ها است كه مى گوئيم شاه حق انحالل

مجلس را ندارد. سال ها است كه مى گوييم شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت. طبق قانون اساسى

مشروطه شاه حق نصب و عزل نخست وزيران را ندارد، حاال اگر ما بياييم اين را بپذيريم آيا شما تضمينى

داريم كه انقالب شكست نخواهد خورد؟ اگر شما اين پيشنهاد را پذيرفتيد و بعد از سه ماه يا بيشتر اوضاع

بر هم خورد آيا مى توانيم جوابى به تاريخ بدهيم؟

اشكال اساسى اين پيشنهاد اين بود كه مشروعيت نظام جديد را از درون نظام گذشته مى گرفت. اين در

حالى بود كه هر انقالبى مشروعيت خودش را از خود مى گيرد. ما نيازى نداريم كه مشروعيت دولت جديد
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را از نظام سابق بگيريم. انقالب براى خود مشروعيتى دارد. در روابط بين المللى دولت جديد برخاسته از يك

انقالب را به رسميت مى شناسند. بنابراين دولت جديد بايد از درون انقالب بيايد. ايشان پرسيد كه چه كار

بايد انجام داد. گفتم ما رفراندوم مى كنيم. رفراندوم يك مسئله كامالً قابل قبول در دنيا است. ما اعالم

مى كنيم با همين وزارت كشور، رفراندومى زير نظر سازمان ملل يا ديگر سازمان بين المللى درخصوص

تعيين آينده نظام صورت بگيرد.

آقاى خمينى از اين نظر استقبال كردند. در برنامه سياسى هم آن را آورديم. اينجا بود كه وقتى مى گوييم

رفراندوم، بايد روشن سازيم كه به جاى سلطنت چه چيزى مى خواهيم بپرسيم قبالً در برخى از

نوشته هاى سياسى و شعار هاى مردمى حكومت اسالمى مطرح بود ولى آرام   آرام اين حكومت

اسالمى شد جمهورى اسالمى. اين تغيير هم از خود مردم شروع شد.

يعنى در شعارها، مصاحبه ها و گفته ها آرام آرام به جاى حكومت اسالمى كه نامشخص بود از جمهورى

اسالمى كه به مراتب مقيد تر و مشخص تر است به كار برده شد.

•پس در آن شرايط همه گروه ها بر روى تغيير ساختار سياسى اتفاق نظر داشتند؟

عرض كردم همه خواهان تغيير ساختار بودند و تقريباً همه به اجماع رسيده بودند اما مشكل اين بود كه

هيچ تعريفى از جمهورى اسالمى ارائه نشده بود. جمهورى اسالمى واژه اى بود كه گفت «هر كس از ظن

خود شد يار من.» به بنابراين ما با يك معضل روبه رو بوديم. هم بين خودمان و هم بيرون از خودمان و اينكه

اين جمهورى اسالمى كه ما مى گوييم چيست؟ در برابر اين سئوال ما دو راهكار داشتيم.

يا بايد كنگره اى را تشكيل مى داديم و همه صاحب نظران از روحانيون و غيرروحانيون را جمع مى كرديم تا
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بينديشند و در بحث روشن كنند كه منظور چيست؟ ما اين را خطرناك ديديم. به آقا گفتم ما وارد باتالق

مى شويم. به محض آنكه اين بحث كالمى شروع شود كه جمهورى اسالمى يعنى چه، رابطه اش با دين

چيست آغاز درگيرى ها و پايان كار است. به جاى آن پيشنهاد كردم قانون اساسى جديد بنويسيم. اين

قانون اساسى مى شود تعريف جمهورى اسالمى. آقاى خمينى از اين پيشنهاد استقبال كرد. در همان جا

توصيه كردم كه آقاى حبيبى به دليل اينكه رشته حقوق خوانده اند و وقت بيشترى دارند اين مسئوليت را

بپذيرند. به اين ترتيب آقاى حبيبى از همان زمان مطالعه را شروع كرد، البته اين طرح به پايان نرسيد تا

اينكه به ايران آمديم.

•در ايران چه اتفاقى در اين خصوص رخ داد؟

بعد از اينكه به ايران آمديم و دولت موقت معرفى شد كميته اى  زير نظر دكتر سحابى، كه وزير مشاور در

طرح هاى انقالب بود، براى تدوين قانون اساسى جديد تشكيل شد. در اين كميته آقاى صدرحاج

سيدجوادى، ناصر كاتوزيان، مرحوم فتح هللا بنى صدر، شهشهانى و كسان ديگرى حضور داشتند.

پيش نويس تهيه و نهايى شد و در دولت موقت مطرح و تصويب شد. شوراى انقالب هم آن را تصويب كرد.

آقاى خمينى هم آن را با چند اصالحات جزيى امضا كردند.

•آيا روحانيون فعال در عرصه سياسى و فرهنگى در قبال اين قضيه كه اگر رژيم شاه كنار رفت چه نوع

نظامى سركار بيايد نظر يا بحثى را در اين خصوص مطرح مى كردند؟

بله. در اينكه چه مى خواهيم و چگونه، نظريات متفاوتى وجود داشت. برخى از روحانيون كه در آن زمان

فعال هم بودند به شدت با انتخابات مخالف بودند. آنها معتقد به حكومت اسالمى بودند نه جمهورى. آنها از
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دست من خيلى ناراحت بودند و مى گفتند كه انتخابات و مجلس را فالنى در برنامه سياسى آقاى خمينى

گنجانده است. آنها مى گفتند ما حكومت اسالمى مى خواهيم كه آقاى خمينى اميرالمومنين آن باشد،

وزير تعيين كند. خوب كار كرد بماند، بد كار كرد برود. هنگامى كه با من اين حرف ها را مطرح مى كردند من

گفتم كه ديدگاهتان بسيار ساده انديشانه است چرا كه جامعه كنونى نسبت به گذشته بسيار پيچيده

است شيوه مديريت جامعه ساده گذشته قابل استفاده براى جامعه پيچيده كنونى نيست اما براى آنان

چنين چيزى به هيچ وجه قابل قبول نيست. 

•در بين غير روحانيون نيز عده اى معتقد بودند كه بهتر است دوره انتقال طوالنى شود.

بله مرحوم مهندس بازرگان از جمله كسانى بود كه ديدگاه مرحله به مرحله يا سنگر به سنگر را داشت. در

اواخر سال ۵۶ مهندس نامه اى به آقاى خمينى مى نويسد و در آنجا اين ديدگاه را منعكس مى كند.

مهندس اين حركت را در چهار مرحله بيان مى كند كه مشروح آن در كتاب خاطراتش كه توسط نجاتى

تدوين شده، آمده است.

اين ديدگاه برخالف آن چيزى است كه مخالفان مرحوم بازرگان و روشنفكران دينى مطرح مى كنند. آنان

» او را فراموش كرده اند. اين طور نبود كه مهندس بازرگان مى خواسته «الاله» بازرگان را گرفته اند و «االهللا

است سلطنت را حفظ كند. او به وضوح تغيير در ساختار را پيشنهاد مى كند منتها تغيير در ساختار را مرحله

به مرحله و با اطمينان توصيه مى كند.

البته من هم در آن زمان خيلى با نظر مرحوم بازرگان موافق نبودم. وقتى مهندس به پاريس آمد و در مذاكره

آقاى خمينى همين مسائل را مطرح كرد. منتها آقاى خمينى مخالفت كرد. علت مخالفت هم اين بود كه
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ايشان مى گفتند، «شايد ما نتوانيم احساسات مردم را نگه بداريم. اين هيجانى كه امروز ميان مردم به

وجود آمده است را نتوانيم نگه بداريم.» ولى در هر حال نظر مهندس آن بود.

•در زمانى كه قانون اساسى در حال تدوين بود، دولت تازه تاسيس بر مبناى چه قانونى بايد جامعه را اداره

مى كرد؟

طرح اين موضوع كه قانون اساسى و همه قوانين زمان شاه باطل است بسيار خطرناك بود. كشور را

نمى شد بدن قانون اداره كرد. بنابراين پيشنهاد نافذ بودن قانون اساسى مشروطه تصويب شد و به تاييد

آقاى خمينى هم رسيد. مقام سلطنت از آن حذف شد و اختيارات شاه برحسب مورد، برخى به دولت و

برخى به شوراى انقالب واگذار شد. بنابراين چيزى كه به مهندس بازرگان نسبت مى دهند كه

نمى خواست قانون اساسى عوض شود و يا شاه عوض شود، صحيح نيست. انقالبى به پيروزى رسيده

بود. اگر ما قانون اساسى گذشته را نمى  خواستيم اجرا كنيم پس چگونه مى توانستيم مملكت را اداره

كنيم. در چارچوب همان قانون اساسى شوراى انقالب جايگزين مجلس مقننه شد يعنى حكم قوه مقننه

موقت را دارا شد. اساسنامه شوراى انقالب با اين نگاه تدوين و تصويب شد دولت موقت نيز، قوه مجريه

موقت شد و تمام روابطى كه در قانون اساسى ميان مجلس و دولت وجود داشت بين اين دو نيز حاكم

شد، پس اين قضيه فقط حرف بازرگان نبود همه  آن را پذيرفتند.

اما اختالف نظرهايى در محتواى جايگزينى نظام پادشاهى وجود داشت. اينكه آيا جايگزين نظام پادشاهى

جمهورى اسالمى باشد يا حكومت اسالمى يا اگر مى گوييم جمهورى اسالمى به تعبير مهندس بازرگان

آن را چهار ميخه كنيم، جمهورى دموكراتيك اسالمى اصطالح جمهورى اسالمى دموكراتيك در متن
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اساسنامه شوراى انقالب نيز آمده بود. در آن زمان نيز همچون امروز عده  اى بودند كه جمهوريت را واژه

منحوسى مى دانستند. آنها خواهان حكومت اسالمى، از نوع خالفت، با تعريف تاريخى آن بودند منتها اول

انقالب جو سياسى اجازه چنين بحث  هايى را نمى  داد و آقاى خمينى هم مى دانست كه اگر آنها اين

حرف ها را مطرح كنند، انقالب فشل خواهد شد لذا به آنها مى گفت كه حق نداريد اين حرف ها را مطرح

كنيد. اين حرف هايى را كه االن اين آقايان مى گويند. اگر در دوران انقالب مطرح مى كردند شما مى توانيد

پيش بينى كنيد كه چه اتفاقى در صف فعاالن سياسى رخ مى داد. ولى امام به اين نكته توجه داشت كه

اگر اين افكار ارتجاعى و منحط بخواهد مطرح شود انقالب شكست خواهد خورد.

•تركيب شوراى انقالب به گونه اى است كه قدرت روحانيون سياسى بيشتر است. آيا خود به خود چنين

موازنه اى اتفاق افتاد؟

در طرح اوليه شوراى انقالب قرار بر اين بود كه از ۱۵ نفر از رجال سياسى براى عضويت در شورا دعوت

شود. آقاى خمينى وقتى اين طرح را پذيرفت و امضا كردند به سه نفر از آقايان اكبر هاشمى رفسنجانى،

مرحوم بهشتى و مرحوم مطهرى ماموريت دادند كه شخصيت هاى سياسى و مورد اعتماد را انتخاب و به

ايشان معرفى كنند تا به آنها حكم عضويت در شوراى انقالب را بدهد. پس آنان بازوى مشورتى آقاى

خمينى شدند. چون ايشان در پاريس بود و نمى توانست از راه دور همه چيز را حل وفصل كند. بعداً اين

سه نفر افراد ديگرى را به جمع خود اضافه كردند. هنگامى كه ما به ايران آمديم هنوز ليست ۱۵ نفره

شوراى انقالب تكميل نشده بود و تنها ۸ نفر معين شده بودند. از اين ۸ نفر، ۶ نفر از اعضاى نهضت آزادى

بودند و دو نفر ديگر حزبى نبود. آقاى سنجابى هم نپذيرفته بودند كه عضو شوراى انقالب شوند. در آن زمان
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با توجه به فشار كار قرار شد تا اين دو گروه براى هماهنگى تسريع تصميمات جلسه مشتركى داشته

باشند كه مجموعه آنها شد شوراى انقالب ۱۵ نفره.

•گفته مى شود كه  آيت هللا طالقانى نيز شورايى را تشكيل داده بودند.

بله، همين طور است. آقاى طالقانى پس از آزادى از زندان به دليل مراجعات فراوانى كه به ايشان

مى شود از گروه هاى سياسى ملى و ملى _ مذهبى براى هدايت جنبش دعوت مى كنند. مجموعه

صورت جلسات به خط مرحوم دكتر سامى است براى من فرستاده شد؛ هم اسامى افراد و گروه  ها و هم

مشروح مذاكرات وجود دارد.

•مگر ايشان از تشكيل چنين شورايى بى اطالع بودند؟

بله، بى خبر بودند. من از طريق آقاى دكتر فريدون سحابى مطلع شدم كه چون آقاى طالقانى در جريان

تشكيل شوراى انقالب نيست، خود به تشكيل شوراى انقالبى دست زده اند و به زودى ما داراى دو

شوراى انقالب خواهيم شد. مسئله را به آيت هللا خمينى منتقل كردم. آقاى خمينى گفتند كه آقاى

طالقانى عضو شوراى جبهه ملى است. طرح اين موضوع براى من جالب بود چرا كه نشان مى داد قبالً

افرادى در خصوص اعضاى شوراى انقالب با آقاى خمينى صحبت كرده اند و عضويت آقاى طالقانى هم

مطرح شده است. نكته ديگر اين بود كه وقتى مهندس بازرگان به پاريس آمد و آقاى خمينى برنامه را

توضيح دادند و از مهندس خواستند تا يك ليست ۴۰ _۳۰ نفره از فعاالن سياسى را براى شوراى انقالب و

دولت موقت بنويسند تا دعوت شوند، آقاى خمينى به مهندس گفتند كه افرادى را كه مى آوريد فقط صبغه

نهضتى نداشته باشند، از همه گروه ها باشند. عالوه بر اين تاكيد كردند كه دكتر سنجابى و آيت هللا
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سيدابوالفضل زنجانى حتماً باشند و اين براى من جالب بود كه چگونه آقاى خمينى رهبر و دبيركل شوراى

جبهه ملى را توصيه كردند.

اما در مورد طالقانى اين مسئله مطرح شده است، من گفتم چنين چيزى نيست. معذالك من مى پرسم.

به آقاى طالقانى تلفن زدم و جواب ايشان را بر روى نوار ضبط كردم و عين جواب را براى آيت هللا خمينى

بردم. آقاى طالقانى گفتند كه من در اوايل دهه چهل عضو شوراى جبهه ملى بودم و حاال نيستم. نه تنها

عضو شوراى جبهه ملى نيستم بلكه به دليل موقعيت و مراجعاتى هم كه در حال حاضر مردم به من دارند،

من عضو شوراى مركزى نهضت آزادى هم نيستم. تشخيص من اين است كه براى اينكه بتوانم موثر باشم

بايد غيروابسته به احزاب باشم. آقاى خمينى كه اين نوار را گوش كرد گفت، حاال شما به مطهرى زنگ بزن

كه از طالقانى دعوت كند و به طالقانى هم زنگ بزن كه مطهرى از جانب من مى آيد و ايشان را به كارى

دعوت مى كند و بپذيرد. اين كار صورت گرفت و از اين مرحله به بعد بود كه آقاى طالقانى به شوراى انقالب

آمد.

•چه شد كه تعداد روحانيون عضو شوراى انقالب بيشتر شد؟

طبق اساسنامه شوراى انقالب كسانى كه عضو شورا بودند و مى خواستند عضويت دولت را بپذيرند عمالً

از شوراى انقالب مستعفى مى شدند چرا كه الگو همان قانون اساسى مشروطه و تفكيك قوا بود. بعدها

پى بردم تفكيك شوراى انقالب و دولت يعنى تشكيل دو نهاد مستقل در آن مقطع تاريخى اشتباه بود. هر

چند كه اين برنامه را خود من تنظيم كرده باشم.

•چه شد كه اعتماد و ارتباط اوليه شما و دوستانتان كه هم در عرصه فرهنگى و هم در عرصه سياسى با
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رژيم شاه مبارزه مى كرديد و نحله نوانديشى دينى را تشكيل داده بوديد با روحانيت حاضر در حاكميت كم

شد؟

سه پارامتر و عامل را دخيل مى دانم. عامل اول را قبالً توضيح دادم همان رابطه ويژه اى بود كه روحانيت با

توده هاى مردم داشت. هر موقع خواسته ايم مبارزه ملى مستقل داشته باشيم و به كمك و حمايت مردم

نيازمند بوده ايم روحانيت دريچه ورود بوده است. چه در قيام تنباكو و چه در مشروطيت. اين در حالى بود

كه روشنفكران اقليت عددى بودند. يكى از عوامل ساختار روابط اجتماعى بود. ساختارى كه روحانيت بر بر

احساس توسعه نيافته مذهبى مردم تكيه مى كرد در حالى كه روشنفكران دينى به دنبال ايجاد بينش

دينى در مردم بودند، روحانيت در ميان مردم نفوذ داشت، لذا نمى شود از اين مسئله زود رد شد. عامل

دوم نگاه برخى از روحانيون سياسى شده عضو شوراى انقالب به موضوع قدرت و مسئوليت بود. آنان

مى گفتند كه انقالب را امام رهبرى كرده است لذا قدرت حق روحانيون است. بنابراين اين نظر، دولت موقت

نمى توانست كارش را انجام دهد. اين مسئله پيامدهايى هم داشت. مثال مى زنم وقتى دولت در اجراى

مصوبه اى از شوراى انقالب در مواجهه با افكار عمومى با مشكل روبه رو مى شد شوراى انقالب مسئوليت

تصويب آن را برعهده نمى گرفت و به افكار عمومى جواب نمى داد بلكه برعكس در مخالفت با دولت با

سايرين هم صدا مى شدند و اما عامل سوم بيرون از دستگاه روحانيت بود. عامل سوم خود روشنفكران

ايران بودند. به نظر من هنوز هم يك ارزيابى و نقد درستى از رفتار روشنفكران در دوره اول انقالب انجام

نگرفته است. به نظر من مجموعه روشنفكران ايران در آن دوره توجه نكردند كه در كجاى تاريخ نشسته اند.

نه به طبيعت انقالب و نه به شرايط آن توجه نكردند و رفتارهايشان هماهنگ با شرايط آن روز نبود. اينها
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عواملى بود كه به تدريج ميان روشنفكران دينى با روحانيت فاصله ايجاد كرد و با گذشت زمان بيشتر و

بيشتر شد
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حمله به ايران ؛ شکاف ميان بريتانيا و آمريکا

گزارشگر : تهمينه بهرامعليان

آفتاب – سخنرانی ديك چنی معاون رئيس جمهوری اياالت متحده مبنی بر اينكه ايران در رأس اولويت های

اين كشور قرار دارد، با واكنش های متفاوت روبه رو شد

جك استراو وزير امورخارجه بريتانيا در اين ميان پرونده ای 200 صفحه ای تحت عنوان «برنامه هسته ای

ايران» كه تأكيد بر لزوم تداوم مذاكرات و دوری گزيدن از راه حل های غيرديپلماتيك دارد را تهيه كرده و در

صدد است طی مذاكرات خود با همتای آمريكايی اش، كاندوليزارايس اختالفات موجود بين اروپا و آمريكا در

مورد برنامه های هسته ای ايران را تا حدی كم و واشنگتن را مجاب به اتخاذ رويكردی مثبت و مبتنی بر

اصول ديپلماتيك نسبت به ايران كند.

درباره نقش بريتانيا در مورد تصميم گيری در پرونده هسته ای ايران و اهداف سفر استراو به واشنگتن

نظرات متفاوتی ابراز می شود.

در حالی كه برخی از تحليلگران مذاكرات استراو را بی نتيجه می دانند و معتقدند كه وی بايد از قابل اعتماد

نبودن طرف مذاكراتش نگران باشد. دكتر ابراهيم يزدی می گويد: در اين باره توجه به چند مورد ضروری

است. اول اينكه سياستمداران انگليسی به جهت سوابق حضور طوالنی در مشرق زمين و ايران، واقع

بينانه تر از آمريكايی ها فكر و داوری می كنند، دوم اينكه پديداری اختالف در سطح بين المللی در ميان

قدرت ها و كشورها امری نوظهور نيست اما در جهان كنونی اصل مهم برای ايجاد صلح، مذاكره و راه حل
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های ديپلماسی برای حل اختالف است.

بنابراين ايران بايد از اينگونه پيشنهادها كه در مسير ديپلماسی گام بر می دارد، حمايت كند.

يزدی معتقد است: اصوالً هر اختالفی كه در سطح جهانی پيش می آيد، طرفين مذاكرات به نيات و برنامه

های يكديگر اعتماد ندارند، اما با استناد به عدم آگاهی از برنامه های طرفين نمی توان از شركت در

مذاكره سرباز زد و يا نتيجه گيری منفی كرد.

بايد بدانيم كه آشكار شدن نيات و برنامه های طرفين تنها از راه گفت وگوهای دوجانبه صورت می گيرد.

در اين شرايط ايران بايد با حمايت از اين مذاكرات سعی كند از طريق اين كانال، باور و تعهد خود مبنی بر

استفاده از فناوری هسته ای صلح آميز را به جهان ارائه دهد.

يزدی با اشاره به اينكه ايران نه تنها عضو NPT است بلكه پروتكل الحاقی را نيز امضاء كرده و خود را ملزم به

رعايت قوانين كرده است. وی معتقد است: می بايست در جريان اين مذاكرات به طرفين اعتماد داشت.
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نمی توان انتخاباتی را كه پيش شرط های اساسی آزادی در آن وجود ندارد

آزاد تصور كرد

ابراهيم يزدی در دانشگاه علم و صنعت

كرد كه پيش شرط های اساسی آزادی از يزدی معتقد است: نمی توان انتخاباتی را آزاد تصور 

جمله آزادی بيان در آن وجود نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، ابراهيم يزدی طی سخنانی در دانشگاه

علی(ع) و با بيان اين كه سبزانديش يعنی علم و صنعت با اشاره به شب ضربت خوردن امام 

علوی انديش افزود: كسی كه می گويد من سبزانديش هستم بايد در ديدگاه هايش نيز علوی

انديش باشد.

علی (ع) در اين وی با بيان اين كه انتخابات يك مقوله ی سياسی و حكومتی است، بر پيروی از حضرت 

مقوله تاكيد كرد و يادآور شد كه حضرت علی(ع) خليفه ی برگزيده ی مردم بود، اما در عين حال برای

ديگر در دادگاه حاضر می شود و قضاوت قاضی به احقاق حق خود به عنوان يك شهروند در كنار شهروند 
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نفع يهودی را می پذيرد، اين همان دليلی است ايشان را به عنوان اسوه در جهان مطرح می كند.

وی با اشاره به اصولی از قانون اساسی با تاكيد بر حق حاكميت مردم و رعايت حقوق اوليه آنان، اصول

يادآور شد و گفت: اصول قانون اساسی ديگری از قانون اساسی در زمينه حق مردم و حق آزادی آن ها را 

است بلكه افرادی صاحب انديشه و دارای علم كافی ما توسط غرب زده ها يا شرق زده ها نوشته نشده 

اين اصول را نوشته اند.

يزدی گفت: نمی توان انتخاباتی را آزاد تصور كرد كه پيش شرط های اساسی آزادی از جمله آزادی بيان در

كانديدا تصميم بگيرند كه روزنامه ها نتوانند آن وجود نداشته باشد. چگونه مردم می توانند راجع به فالن 

نسبت به آن چيزی بنويسند.

بيان اين كه انتخابات وی انتخاباتی را آزاد دانست كه اصول فصل نهم قانون اساسی در آن اجرا شود و با 

بايد آزاد و رقابتی باشد، گفت: اين معنی ندارد كه انتخابات منحصر به افراد خاص از يك گروه باشد.

يزدی هم چنين با بيان اين كه شورای نگهبان بايد بر حسن اجرای انتخابات، نظارت می كند، ادامه داد: با

كه در آن گفته شده است مراجعه به مشروح مذاكرات پيش نويس قانون اساسی متوجه می شويم 

شورای نگهبان در انتخابات نظارت كند تا شمارش آرا به درستی انجام شود، يعنی طبق قانون وزارت كشور

مسوول اجرا و شورای نگهبان نظارت بر حسن اجراست اما نظارت استصوابی در مقابل اين نظارت است.

يزدی تاكيد كرد كه با توجه به شرايط كشور، وفاق ملی از اهميت بااليی برخوردار است.
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وی با اشاره به طرح مساله ی فصل الخطاب بودن از سوی شورای نگهبان نسبت به پاسخگويی اين شورا

قانون اساسی همه بی گناه اند مگر به شكايات، خود را يكی از شاكيان عنوان كرد و با بيان اين كه طبق 

اين كه خالف آن اثبات شود، مدعی شد كه شورای نگهبان به وی گفته است التزام به دين اسالم ندارد و

اين مساله را اثبات كند بايد مجازات شود، زيرا قانون برای همه يكسان گفت: اگر شورای نگهبان نتواند 

است.

يزدی با اشاره به دورانی كه عضو شورای انقالب بوده است، گفت: در قانون اساسی توجه شده كه جرم

دارد كه به جرم سياسی پرداخته از سياسی اتفاق می افتد، شورای انقالب نيز در دوران خود 3 تا 4 مورد 

جمله اين كه كسی كه عليه امنيت ملی فعاليت كند جرم سياسی مرتكب شده است.

در حاشيه خبر

امروز سه شنبه همزمان با برگزاری سمينار انتخابات رياست جمهوری 84 درمحل آمفی تئاتر شهيد

دبير كل نهضت ازادی ومصطفی تاج زاده بهرامی دانشگاه علم وصنعت كه با حضور دكتر ابراهيم يزدی 

ازحزب مشاركت برگزار گرديد عده ای از چهره های شناخته شده گروه فشار پس ازحمله به محل برگزاری

سمينار هنگامی كه با تجمعی از دانشجويان مواجه شده ونتوانستند سمينار را به هم بزنند با حركت به

سوی ساختمان رياست دانشگاه در حالی كه ابتدا هدف خود را خواندن زيارت عاشورا جلوی شاختمان

رياست عنوان می كردند با هجوم به داخل ساختمان و گروگان گيری رياست دانشگاه درحالی كه مرگ بر

منافق سرمی دادند ازدانشگاه خارج شده ودكتر صالحی (رياست دانشگاه) را -درحالی كه مورد ضرب
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وشتم قرار می دادند- به خيابان های اطراف دانشكاه بردند .

گفتنی است تمامی اين اتفاقات درحضور مأمورين انتظامات دانشگاه وتنی چند از روحانيون كه بعد از اقامه

نماز درمقابل مسجد دانشگاه تجمع كرده بودند بوقوع پيوست .

بعد از خارج كردن دكتر صالحی از دانشگاه توسط گروه فشار دانشجويان با سردادن شعارهای مرگ بر

طالبان و توپ ،تانك ،بسيجی ديگر اثر ندارد و.... به طرف دفتر بسيج دانشجوئی حمله ور شده و با

شكستن شيشه های دفتر وسر دادن شعار اعتراض خود نسبت به هتك حرمت رياست دانشكاه توسط

عده ای اراذل واوباش كه وارد دانشگاه شده اند ابراز نمودند  .

دانشگاه را ترك كرد وسمينار با سخنرانی تاج زاده پس از اين حادثه دكتر ابراهيم يزدی در پايان سخنانش  

وپرسش وپاسخ پايان يافت. 
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در صورت تحقق شروطمان

و كانديدا معرفی خواهيم كرد در انتخابات شركت كرده 

مصاحبه دكتر ابراهيم يزدی با خبرگزاری دانشجويان ايران – تهران

سرويس سياسی

جمهوری و معرفی ابراهيم يزدی اظهار داشت كه وی و همفكرانش، حضورشان در انتخابات رياست 

كانديدايشان را منوط به تحقق شروطشان كرده اند.

)، برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه، آزادی آنان گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا وی در 

شروط حضورشان در عرصه ی كه زندانيان سياسی ناميد و رفع توقيف مطبوعات از سوی حاكميت را 

انتخابات عنوان و خاطرنشان كرد: شرط اجتناب ناپذير انتخابات آزاد منصفانه و عادالنه، تحقق حقوق و آزادی

های اساسی مردم در اصل سوم قانون اساسی است.

در انتخابات بايد تغييراتی را در وی معتقد است: حاكميت برای قانع كردن مردم جهت حضور گسترده 

را فراهم كند. برای اين منظور بايد از تكرار انتخاباتی سياست هايش لحاظ و مقدمات برگزاری انتخابات آزاد 

حذف كانديداها بر اساس عاليق و ساليق شخصي، پرهيز شود و رسما و نظير انتخابات مجلس هفتم و 
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علنا كانديداهای تمامی گروه ها و احزاب حتی طيف های منتقد از حقوق مدنی و قانونی خود برخوردار

شوند.

يزدی همچنين بر تامين حقوق و آزادی های سياسی ملت ايران و لزوم برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی تاكيد

كرد و نتيجه ی آن را كم شدن فشارهای بين المللی و در راستای منافع ملی دانست.
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آنچه كه در ۱۳ آبان ۱۳٥۸ رخ داد

خالف منافع ملی بود

خبر خبرگزاری كار ايران در رابطه با سخنرانی دكتر ابراهيم يزدی در انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران و

علوم پزشكی

ابراهيم يزدی گفت: واقعه 13 آبان , مناسبات قدرت را به نفع يك جريان سنت گرا تغيير داد و اين مساله اگر

چه هدف دانشجويان رقم زننده اين واقعه نبود, اما پيامد حركت آنان بود.

به گزارش خبرنگار"ايلنا" دبير كل نهضت آزادی ايران در جلسه" بررسی سياست خارجی ايران نسبت به

امريكا" كه از سوی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی برگزار شد, گفت: پس از

گذشت سالها از واقعه 13 آبان, الزم است بازبينی مجددی به اين واقعه داشته باشيم. تعدادی از جوانان

فعال آن روز االن در اصالحات فعال هستند و ما نيازمند تشكيل يك جبهه فراگير دموكراسی خواهی هستيم

و شايد پرداختن به بحثهای آن روز االن برای ما ايجاد مشكل كند. شايد بعضی حرفها را من بزنم كه اين

783



آنچه كه در ۱۳ آبان ۱۳٥۸ رخ داد، خالف منافع ملی بود

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/YAZDIT~1.HTM[6/25/2011 6:02:41 PM]

دوستان خوششان نيايد و مشكل ايجاد شود. به همين خاطر من خالصه و مجمل صحبت می كنم.

وی در ادامه اظهار داشت: دو روز بعد از انقالب كه سفارت برای بار اول گرفته شد, من به خاطر پيگيری

هايی كه به دستور امام خمينی و مهندس بازرگان انجام دادم, يقين كردم كه يك نيروی غير ملی در اين

جريان حضور دارد. اين جريان برای اين اتفاق افتاد كه دولت موقت نتواند شناسه های جهانی را به دست

آورد و به اقتضای آن ايران و انقالب اسالمی نتواند شناسه های جهانی را به دست آورد.

يزدی يادآور شد: در دور اول تسخير سفارت آمريكا يك نشريه مربوط به سازمان جاسوسی امريكا, مهره

هايی را كه از ميان خود آمريكاييان اين قضيه را هدايت كرده بودند, نام برده بود اما نام ايرانی ها را به داليل

امنيتی نياورده بود.

وی با تاكيد بر اينكه" ترديدی در خلوص نيت جوانانی كه در جريان تسخير سفارت حضور داشتند, ندارم",

افزود: بايد به ذهنيت های اين جوانان خالص و نيز ذهنيت های دولت آن زمان با دقت نگاه كرد. رييس

جمهوری وقت پشت تريبون نماز جمعه می گفت انقالب شده و ما تمام سرمايه های خارجی كه در ايران

وجود دارد را مصادره خواهيم كرد. من رفتم پيش امام خمينی و گفتم اين چه حرفهايی است كه از تريبون

نماز جمعه می گويند كه مردم برای آنها تكبير بگويند . سرمايه گذاری خارجی در كشور ما تنها هشت

ميليارد دالر است ، اما ما 50 ميليارد دالر سرمايه گذاری در كشورهای ديگر كرده ايم و مصادره كردن

سرمايه ها به نفع آنها و به ضرر ماست.

يزدی با اشاره به پيامدهای گروگان گيری در ايران, ابراز عقيده كرد: اين حادثه مناسبات قدرت را به نفع يك

جريان سنت گرا تغيير داد. اگر چه نظر دانشجويان اين نبود, اما پيامد حركت آنها اين بود. انقالب اسالمی
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انقالبی مردمی و اصيل بود اما ما كه در خال حركت نمی كرديم بلكه حوادث و شرايطی در اطراف ما در

حال روی دادن بود.

يزدی در ادامه مدعی شد: عملی كه در 13 آبان سال 1358 انجام شد, عملی خالف منافع و مصالح ملی

بود. حركتهای ضد اسالمی و ضد ايرانی آمريكا يك مسأله است و نحوه برخورد ما از طريق روشهای درست

با اين قضيه مساله ديگری است.

وی در پاسخ به سوالی اظهار داشت: قصد سياست خارجی ايران در ابتدا قطع رابطه با آمريكا نبود, حتی

زمانی كه من در مورد قطع رابطه از امام سوال كردم , فرمودند رابطه را قطع نكنيد , بلكه كجدار و مريض

ادامه دهيد . حتی اين بحث ها در حضور مقام رهبری و ديگر آقايان مطرح شد ، ولی كسی نگفت نبايد

مذاكره صورت گيرد , بلكه همه مذاكره را قبول داشتند. اصل راهبرد ما قطع رابطه با آمريكا نبود , بلكه قرار

بود برای درخواست مطالباتمان مذاكره كنيم
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پيرامون تهديدات نظامی آمريكا عليه ايران
گفت و گوی دويچه وله با دكتر ابراهيم يزدی، دبير كل نهضت آزادی ايران

مصاحبه كننده : مريم انصاری

بهبود روابط ايران و آمريکا و عادی کردن روابط در چارچوب منافع و مصالح ملی ايران هست. بنابراين در          ·

چارچوب اين منافع دولت ايران نيز بايد بپذيرد که مستقيما با آمريكايی ها به مذاکره بنشيند، مذاکره ای که

علنی و در جهت عادی ساختن روابط باشد. برقراری روابط عادی به معنای صميمانه بودن روابط نيست،

بلکه بهبود روابط ايران و آمريکا کمک می کند به اينکه روابط ايران با کشورهای ديگر مثل ژاپن، اتحاديه ی

اروپا گسترش پيدا کرده و معنايی بيابد و به نفع ايران باشد.

 

تهديدات نظامی آمريكا عليه ايران واكنش سياستمداران اروپايی را سخت برانگيخته است. دكتر ابراهيم يزدی،           

دبيركل نهضت آزادی ايران و وزير امور خارجه ايران در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان معتقد است كه آمريكا دچار

تناقض و بحران شده و ايران را همانند عراق مانعی بر سر راه پروژه ی كالن خاورميانه ی بزرگ خود می بيند. از سوی

ديگر مذاكرات مستقيم و علنی ايران با آمريكا و بهبود مناسبات دو كشور بسود منافع ايران خواهد بود.

 

دويچه وله: آقای يزدی، آيا هدف تهديدات آمريکا عليه ايران، در شرايطی که چند ماهی بيشتر به انتخابات رياست جمهوری

در ايران نمانده، گرفتن امتيازاتی از حکومت ايران است يا واقعا ادامه ی همان روشی ست که در قبال عراق در پيش

گرفته بود؟

 

ابراهيم يزدی: اهدافی که دولت آمريکا از فشار بر ايران در نظر دارد، در راستای آن برنامه ی کالنی است که در خاورميانه منظور می دارد

و به صور گوناگون درباره ی خاورميانه ی بزرگ بحث شده است. اما، لزوما اين مسئله به معنای همان برنامه ای که در مورد عراق اعمال

گرديد و با حمله ی نظامی همراه بود، نمی باشد. بنابراين، متفاوت است، ولی اهدافش کامال همسوست. برنامه های کالن آمريکا در
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خاورميانه ی بزرگ بدون همکاری و همياری کشورهای خاورميانه امکانپذير نيست. عراق در خاورميانه هماهنگی نداشت، و به اين

سرنوشت دچار شد. ايران آمادگی برای همکاری و يا همراهی با آمريکا در خاورميانه ندارد، بنابراين آمريکا با يک پارادوکس و با يک بحران

روبروست. آمريکا چگونه می تواند بدون همآهنگی و همراهی ايران برنامه های کالن خود را در خاورميانه ی بزرگ به اجرا درآورد. چون هيچ

برنامه ای در خاورميانه بدون حضور کشوری مثل ايران امکانپذير نيست. اين موارد اهداف کالنی ست که آمريکايی ها از جمله در رابطه با

ايران در منطقه پيگيری می کنند. اما اين امر لزوما به معنای حمله ی نظامی به ايران نيست.

 

دويچه وله: با توجه به اينکه اروپا بيشتر بر مذاکره و برقراری مناسبات با ايران تاکيد دارد و دولت آمريکا نيز قادر نيست

می کنيد برقراری مناسبات بدون در نظر گرفتن تمايالت اروپا در قبال ايران هرگونه سياستی را اعمال کند، شما فکر 

ديپلماتيک با آمريکا چه تاثيری خواهد داشت؟ آيا عمال چنين امری امکانپذير هست يا نه؟ و اگر امکانپذير باشد، آيا به نفع

ايران است يا خير؟

 

ابراهيم يزدی: همانطور که بارها گفته ايم، به نظر می رسد که بهبود روابط ايران و آمريکا و عادی کردن روابط در چارچوب منافع و مصالح

ملی ايران هست. بنابراين در چارچوب اين منافع دولت ايران نيز بايد بپذيرد که مستقيما با آمريكايی ها به مذاکره بنشيند، مذاکره ای که

علنی و در جهت عادی ساختن روابط باشد. برقراری روابط عادی به معنای صميمانه بودن روابط نيست، بلکه بهبود روابط ايران و آمريکا

کمک می کند به اينکه روابط ايران با کشورهای ديگر مثل ژاپن، اتحاديه ی اروپا گسترش پيدا کرده و معنايی بيابد و به نفع ايران باشد.

 

نظرسنجی هايی که تاکنون در ايران صورت گرفته، مردم با ايجاد مناسباتی برابر با آمريکا موافق دويچه وله: طبق 

هستند. آيا جمهوری اسالمی می تواند بدون توجه به اين خواست به دشمنی با برقراری چنين مناسباتی ادامه دهد و يا

حتا زمينه ی

برخوردهای خشونت آميز ايالت متحده ی آمريکا با ايران را فراهم کند؟
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ابراهيم يزدی: بسياری از مردم بر اين باور هستند که سياست خارجی کشوری مثل ايران نمی تواند براساس خصومت يا دوستی دائم

باشد. صحنه ی جهانی در حال تغيير و تحول است. دولت ايران می بايد در چارچوب منافع ملی روابط خود را با کشورهای ديگر تنظيم کند.

ادامه ی اين خصومت زيان های بسياری به ما وارد کرده است. بنابراين افکار عموم مردم ايران، با توجه به تجربه ی گذشته، بر اين باور

هستند که به نفع ايران خواهد بود که اين مسايل را حل و فصل کند.

 

دويچه وله: سوال آخر من از شما اين است که تهديدهای آمريکا با تکيه بر اين ادعاست که ايران دارای سالح های اتمی و

شيميايی ست. اين نگرانی تا چه اندازه بر واقعيت استوار است؟

 

ابراهيم يزدی: چنين ادعاهايی را آمريکا و انگلستان عليه دولت صدام در عراق نيز مطرح کرده بودند. اما پس از سقوط صدام نتوانستند

هيچگونه داليل و شواهدی دال بر صحت ادعای خود نشان دهند. اما در مورد ايران وضع متفاوت است. ايران برنامه ی هسته ای توسعه

يافته ای دارد. ايران براساس تمام شواهد موجود موفق شده است که چرخه ی توليد سوخت هسته ای را برای نيروگاه های اتمی خود

توليد کند. بنابراين نگرانی هايی که اروپايی ها و يا آمريکايی ها نسبت به فعاليت های هسته ای ايران دارند، با نوع نگرانی ها نسبت به

دولت صدام متفاوت است. آژانس بين المللی انرژی هسته ای طبق بازرسی هايی که کرده است و در گزارشاتی که داده است، ايران را

دارای فعاليت های هسته ای پيشرفته دانسته است، اما اينکه آيا ايران دنبال توليد سالح های هسته ای هست يا نيست، برمی گردد

به اين جو عدم اعتمادی که بين ايران و کشورهای اروپايی بخصوص با آژانس بوجود آمده است. البته می دانيد، کشورهايی که به فن

می توانند از اين تکنولوژيی استفاده ی دوگانه ای کنند. چون اين تکنولوژی کارکردی آوری توليد سوخت هسته ای دست پيدا می کنند، 

دوگانه دارد. يعنی هم می توان برای نيروگاه های اتمی از آن استفاده شود و هم می توان برای ساخت بمب های اتمی سبک بکار گرفته

شود، بخصوص آنهايی که قادر به بکارگيری در موشک های دور پرواز با کالهک های اتمی هستند و قابل نصب می باشند. بنابراين چنين

شرايطی موجب شده است که آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران فشار بياورد. و عمدتا همانطور که گفته شده است، می خواهند

اعتماد و اطمينان جامعه ی بين المللی را به فعاليت های هسته ای ايران تحقق ببخشند.
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اجرای سياست های هسته ای به افرادی ارجاع می شود كه دارای شرايط

الزم نيستند

مصاحبه خبرگزاری ايلنا با دكتر ابراهيم يزدی، دبير كل نهضت آزادی ايران

 

دبير كل نهضت آزادی ايران گفت: اگر ايران در مواضع هسته ای خود شفاف عمل نكند سرنوشت ليبی در

انتظارمان خواهد بود

ابراهيم يزدی در گفت وگو با خبرنگار سرويس ديپلماتيك ايلنا گفت: آژانس بين المللی انرژی اتمی با توجه به

امكانات وفناوری هايی كه دارد از طريق ماهواره و ديگر وسايل و امكانات خود از تمام فعاليت های هسته ای ايران

اطالع دارد.

وی افزود: آژانس همه اين اطالعات را افشا نمی كند تا در گزارش كه ايران به آژانس می دهد صحت وسقم

مواضع ايران مشخص شود و به همين دليل است كه هر گاه ايران گزارش می دهد معلوم می شود كه بعضی از

اطالعات را نداده است و مورد سرزنش قرار می گيرد.

يزدی با اشاره به قطعنامه اخير شورای حكام گفت: اين قطعنامه بی ترديد زبانی جدی تر و تندتر از گذشته

داشت.

وی اظهار داشت: دو نكته مهم دراين قطعنامه وجود داشت كه اولين نكته وجود ضرب االجل تا ماه نوامبر برای

پذيرش شرايط آژانس است و دومين نكته وجود نوعی اجماع در بين اعضا شورای حكام و در نهايت اروپايی ها بر
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ضد ايران است .

وزير امورخارجه دولت موقت با اشاره به اختالف نظری كه بين مسووالن و سياستمداران ايرانی در ارتباط با پرونده

هسته ای به وجود آمده است ،تصريح كرد: در تمام كشورهای دنيا نهادهايی است كه در ارتباط با مسايل مهمی

مانند برنامه های هسته ای به اجماع می رسند و هنگامی كه تصميمی گرفته می شود ،وزارت خارجه مسؤول

پی گيری آن است.

وی ادامه داد: در ايران نيز شورای عالی امنيت ملی كه متشكل از نمايندگان همه نهادهاست اين وظيفه را به

عهده دارد اما متاسفانه شاهد هستيم كه چنين چيزی صورت نمی گيرد و اجرای سياست ها به افرادی ارجاع

می شود كه دارای شرايط الزم نيستند و به همين دليل می بينيم كه هر يك از مسؤوالن موضع خاص خود را

دارند.

يزدی با رد احتمال وجود هماهنگی بين سياست های شورای عالی امنيت ملی و مجلس در يك سياست كلی

به نام سياست چماق و هويج، گفت: اين سياست قانونمندی خاص خود را دارد و زمانی مؤثر است كه هدف

های مشخص و واحدی وجود داشته باشد؛ در حالی كه هم اكنون اختالف نظرها بين مسووالن كامال واضح است.

وی اظهار داشت: ايران با توجه به اينكه قرار داد پادمان را امضا كرده است به نظر می رسد بايد پروتكل را تصويب

كند.

دبير كل نهضت آزادی ايران افزود: هر كشوری كه پروتكل را امضا می كند می تواند شرايط خود را برای امضای آن

مشخص كند و ايران نيز می تواند از اين بند در هنگام تصويب پروتكل الحاقی استفاده كند.
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در ميان فعاليت های جمعی، كارسياسی از همه مشكل تر است

دكتر ابراهيم يزدی در مراسم ۲٥ سالگرد تاسيس جنبش مسلمانان مبارز

ابراهيم يزدی دبير كل نهضت آزادی ايران روز جمعه ۲٤/۷/۸۳ در مراسم بيست و پنجمين

سالگرد تاسيس جنبش مسلمانان مبارز در سخنانش بر متشكل شدن نيروهای سياسی و

نهادينه شدن كار جمعی تاكيد كرد و گفت: يكی از داليل شكست نهضت ملی ايران و جنبش

اصالحات اين بود كه نتوانستيم پشتيبانی توده وار مردم را به پشتبيانی سازمان يافته تبديل

كنيم.

يزدی در ادامه با اشاره به اينكه اين مسئله باعث می شود كه مردم در زمان بحران سردر

گمی شوند و نتوانند تشخيص دهند كه انجام چه عملی به مصلحت است، گفت: در ميان

فعاليت های جمعی، كارسياسی از همه مشكل تر است و در ميان همه كشورهای دنيا

فعاليت جمعی سياسی در ايران با مشكالت متعددی مواجه است.

وی در عين حال بر افزايش تحمل يكديگر و مخالفان و از خود گذشتگی برای فعاليت جمعی و

سياسی تاكيد كرد.

ابراهيم يزدی بخش ديگری از سخنانش را به تبيين ديدگاه هايش درباره جامعه مدنی اختصاص
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داد و گفت: جامعه مدنی يعنی صاحبان همه انديشه ها و ديدگاه ها بتوانند فعاليت كنند و ما 

مخالفا ن مان هم بايد تبادل افكار داشته باشيم.

وی در ادامه افزود: جامعه مدنی مورد نظر من اين نيست كه فقط نيروهای ملي_ مذهبی يا

اصالح طلب در آن فعاليت كنند، بلكه حتی نيروهای محافظه كار هم بايد امكان فعاليت داشته

باشند.

براهيم يزدی بر جلوگيری از نا اميد شدن نسل جوان تاكيد كرد و اظهار داشت: اين ملت در ا

طول يك صد سال اخير كه برای دموكراسی مبارزه می كند، فراز و نشيب های زيادی را

ديده است از اين رو نبايد به دليل مسائل موجود از ادامه راه نااميد شد.
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حديث جدايی دين از سياست حديث باطلی است كه در هيچ كجای دنيا سابقه ندارد

روشنفكر دينی هم دغدغه جامعه و هم دغدغه دين را دارد

دكتر ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران

تهران- خبرگزاری كار ايران

دبيركل نهضت آزادی ايران گفت : برای حل مشكالت تاريخی ايران , بايد به پرسش هايی مانند نسبت دين و سياست ,

دين و قدرت و نهاد دين و نهاد حكومت پاسخی اساسی داد نه واكنش.

به گزارش خبرنگار" ايلنا", ابراهيم يزدی در نشست ماهانه اعضای نهضت آزادی , جامعه ايران را در حال گذراندن دوران

انتقال تاريخی دانست و با بيان اينكه انقالب مشروطه نسبت ميان سنت و مدرنيته را در ايران به نفع مدرنيته تغيير داد,

اظهار داشت : در اثر اين تغيير , هنجارها و نهادهای سنتی فرو ريخت , بنابراين مدتی طول می كشد تا جامعه ايران

درون خود به هنجارهای جديدی برسد. 

وی سكوالريسم را نشات گرفته از تضاد تاريخی دو قدرت سياسی و دينی در دنيا دانست و خاطر نشان كرد: در طول

تاريخ، قدرت درنی و قدرت سياسی با در كنار هم قرار داشته اند و يا در مقابل هم .

يزدی با تصريح بر اينكه در ايران همواره در كنار پادشاه نماينده نهاد دين هم حضور داشته است، ادامه داد : به ندرت

پادشاه در ايران تنهايی حكومت كرده و هر وقت هم كه نهاد دين با نهاد حكومت اختالف پيدا كرده, اين نهاد حكومت بوده

كه متضرر شده است نه نهاد دين .

وی با بيان اينكه ديدگاه ما جدايی نهاد دين از نهاد حكومت است و نه جدايی دين از سياست، افراد چه دين داشته
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باشند و چه نداشته باشند، با ديدگاهها و عقايد خود وارد عرصه اجتماعی و سياسی می شوند , بنابراين حديث جدايی

دين از سياست حديث باطلی است كه در هيچ كجای دنيا سابقه ندارد. 

دبيركل نهضت آزادی ايران با بيان اينكه نبايد دين هيچ حق ويژه ای در نهاد حكومت داشته باشد, تصريح كرد : مشكالت

جمهوری اسالمی از آن جا ناشی می شود كه نهاد دين برای خود حق ويژه ای در نهاد حكومت قائل است.

اين فعال ملی و مذهبی ديدگاه الئيك ها در نفی دين و ديدگاه عدم ورود دين به عرصه عمومی را واكنش هايی به تقابل

تاريخی دين و حكومت دانست و تصريح كرد : در جامعه ای مثل ايران كه 97 درصد مردم مسلمان هستند , نمی توان

دين را از عرصه سياست حذف كرد و آن وقت از دموكراسی سخن گفت .

يزدی خاطر نشان كرد : در زمان مشروطه برای رفع تعارض ميان نهاد دين و قدرت و تعيين نسبت اين دو نهاد , مجلسی

ايجاد شد با اين شرط كه نبايد قانونی خالف دين تصويب كند، اين همان اقدامی است كه مهندس بازرگان انجام داد و در

پيش نويس قانون اساسی منظور كرد كه مجلس نبايد خالف دين اقدامی انجام دهد و اين اقدام پاسخی تاريخی است

در ايران به تعارض ميان دين و قدرت . 

دبيركل نهضت آزادی نسبت ميان دين و سياست و دين و حكومت را سوالهای اساسی دانست كه نيروهای ملی -

مذهبی و روشنفكران دينی بايد پاسخی اساسی و كليدی به آن دهند. 

وی با تصريح بر اينكه فرق ميان روشنفكر دينی و روشنفكر غير دينی اين است كه روشنفكر دينی هم دغدغه جامعه را

دارد و هم دغدغه دين، ادامه داد : روشنفكر دينی در هر جامعه ای به تناسب فرهنگ دينی آن جامعه رسالت خود را

انجام می دهد .
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پارادوكس ايران
ليلى زمانى

در گفت و گو با ابراهيم يزدى

گروه هاى سياسى زمانى هويت و موجوديت معنى دارى پيدا مى كنند كه داراى اصول مخصوص خود باشند و

اين خط مشى با اصول ارائه شده از سوى ساير گروه ها آشكارا مشخص مى شود و خط مشى گروه هاى

سياسى بايد عالوه بر راهبرد هاى سياسى مورد نياز يك كشور شامل اصول و ديدگاه هايى براى ساختن جامعه

و اقتصاد كشور نيز باشد. به همين منظور گفت و گويى با دكتر ابراهيم يزدى انجام داده ايم كه مى خوانيد.

•••

•نظر شما در مورد نظام معروف به نظام اقتصادى مبتنى بر مكانيسم بازار، نظام اقتصاد آزاد و باز كه در واقع بعد از

فروپاشى شوروى به عنوان تنها نظام قابل قبول از سوى بسيارى كشورها تلقى مى شود چيست؟ البته منظور

بحث تئوريك نيست، نظام اقتصاد چه كشورى را به عنوان الگو مى توان برگزيد؟ مالزى، هند، مكزيك.

همان طور كه در سئوال شما آمده است اقتصاد مبتنى بر مكانيسم بازار در حال حاضر تنها نظام اقتصادى در

جهان با درجات مختلف از ميزان حاكميت و تصدى دولت بر امور اقتصادى است. در نظام هاى اقتصادى حاكم بر
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كشورهاى مختلف توسعه يافته اصل حاكميت دولت در اقتصاد به معناى تعيين سياست هاى كالن هدايت و مهار

قانونى فعاليت هاى اقتصادى پذيرفته شده است. تفاوت در ميزان و محتواى اين حاكميت و گستردگى يا

محدوديت آن است. پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى سابق و پايان جنگ سرد همگنى نظام هاى اقتصادى

با ويژگى اقتصاد بازار افزايش پيدا كرده است.

نهضت آزادى ايران على االصول به حاكميت (قانونمند و پاسخگوى) هر چه بيشتر و تصدى هر چه كمتر دولت در

فعاليت هاى اقتصادى به جز در برخى از صنايع كليدى نظير نفت و صنايع نظامى معتقد است، اما نهادينه شدن

نظام اقتصاد مبتنى بر بازار، يك طرف سكه است، طرف ديگر اين سكه نهادينه شدن توسعه سياسى است. اين

دو الزم و ملزوم يكديگر هستند.

در مورد ايران اظهارنظر بسيار مشكل است. چه ما اساساً در زمين عوضى و نامناسب به بازى نامناسبى

مشغوليم يا به قول بعضى ها در ساحل فوتبال بازى مى كنيم (فوتبال ساحلى). در ساحل و كنار دريا مى توان

واليبال بازى كرد اما فوتبال نه. هم نوع بازى ما و هم نوع زمين هر دو عوضى و نامناسب است. تصميم گيرندگان

در ايران نشان داده اند كه قادر به فهم پيچيدگى هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى جامعه كنونى نيستند. تفكر

حاكم متاثر و ملهم از نگاه سنتى است. اين نگاه صرفاً متعلق به يك جامعه ساده توسعه نيافته است. آنهايى هم

كه بعد از سال ها حكومت به اين تعارض پى برده اند و صورت مسئله را فهميده اند، يا آمادگى قبول

پيش نيازهاى سياسى و اقتصادى مبتنى بر بازار آزاد را ندارند يا فاقد كفايت هاى الزم براى تغيير و تحول هستند.

مشكل كليدى ديگر در ايران سلطه مستمر «اقتصاد غارتى» بر عرصه توليد، تجارت و خدمات در بخش هاى

دولتى، خصوصى و نهادهاى جديدالتاسيس است.

اما در مورد اينكه كدام كشور مى تواند الگوى ما باشد، جاى بحث فراوان دارد. تا ما خود را از آنچه در باال اجماالً

اشاره كردم رها نسازيم انتخاب الگو بى معنا و بى فايده است. اگر روزى ما توانستيم خود را از اين وضعيت بيرون
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بكشيم و شرايط براى كار جدى و اساسى فراهم شود، شايد نياز به الگو نداشته باشيم و بتوانيم الگوى جدى و

اساسى براساس وضعيت ويژه كشورمان ارائه بدهيم. البته اگر روزى به جايى برسيم كه بخواهيم و بتوانيم

طرحى اساسى براى توسعه اقتصادى بريزيم، در آن صورت نه فقط سه كشورى كه شما نام برده ايد، بلكه بايد

تجارب و دستاوردهاى ساير كشورها را نيز مورد بررسى قرار بدهيم. 

اما درباره سه كشور هند، مالزى و مكزيك كه نام برده ايد، در سطح اطالعات كالن و كلى الگوى هند را به مالزى

و مكزيك ترجيح مى دهم. رشد اقتصادى در مالزى با استبداد همراه بوده است. توسعه سياسى پيش شرط

توسعه اقتصادى است. در مالزى به موازات توسعه (يا رشد) اقتصادى، توسعه سياسى تحقق پيدا نكرده است.

بنابراين با كنار رفتن ماهاتير محمد از قدرت، مالزى در معرض يك آزمون جدى قرار گرفته است و هنوز معلوم

نيست آيا جانشين ماهاتير محمد مى تواند با همان شيوه برنامه هاى وى را ادامه دهد يا خير؟ آيا مى تواند با باز

كردن تدريجى فضاى سياسى بدون برهم خوردن نظم حاكم برنامه هاى اقتصادى را ادامه دهد يا خير؟

توسعه سياسى و توسعه اقتصادى دو روى سكه «توسعه انسانى» هستند. در يك كشور معين و در شرايط ويژه

ممكن است توسعه انسانى را از بعد «توسعه اقتصادى» يا «توسعه سياسى» آغاز كرد. اما توسعه در هر يك از

اين دو بعد هنگامى نهادينه مى شود كه در بعد ديگر نيز تغييرات و تحوالت مناسب و هماهنگ صورت گيرد. اگر

برنامه ريزى رشد فعاليت ها تنها در يك بعد اعم از اقتصادى يا سياسى منحصر و محدود بماند، هيچ يك از

دستاوردها پايدار نخواهد ماند.

در حكومت هاى فردمحور حفظ دستاوردهاى اقتصادى و ادامه آنها بعد از خروج حاكم مقتدر از محور قدرت با

مشكالت عظيمى روبه رو مى شود، نمونه هاى اين تجارب ناموفق فراوان هستند. 

در مورد مكزيك به نظر مى رسد هنوز تا مرحله ثبات سياسى و اقتصادى راهى طوالنى در پيش دارد. اما هند

به عنوان يك كشور جهان سومى (سابق) الگوى مناسبى از حركت هماهنگ توسعه سياسى و توسعه اقتصادى
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را ارائه مى دهد. حتى بايد بگويم هند قبل از توفيق در زمينه هاى اقتصادى در نهادينه شدن دموكراسى موفق

بوده است. عالوه بر اين اگر چه نظام اقتصادى هند مبتنى بر مكانيسم بازار است، اما توانسته است با

شيوه هاى ابتكارى در واحدهاى كوچك، تجارب مفيدى را ارائه دهد كه نه فقط براى كشورى مثل ايران مى تواند

آموزنده باشد، بلكه جلب توجه بسيارى از كشورهاى ديگر را فراهم كرده است.

•نظرتان در مورد آزادسازى تجارت چيست، سال ها است با تعرفه هاى سنگين از صنعتى حمايت كرده ايم كه

هنوز امكان رقابت در بازارهاى صادراتى را فراهم نكرده است. درباره كاهش تعرفه ها چه نظرى داريد. مثالً در

مورد واردات خودرو. آيا معتقديد به هر صورت بايد تعرفه ها روند كاهشى داشته باشند؟ با تعيين جدول زمانى

مشخص براى برخى كاالها موافقيد؟ به نظر شما چه زمانى مناسب تر است، هر چند كه توليد رقابتى نشده

باشد؟

در ايران قبل از آنكه آزادسازى تجارت، كاهش تعرفه ها و رقابت در بازارهاى جهانى مطرح  شود، بايد در نظام

اقتصادى كشور جايگاه و موقعيت بخش خصوصى تعريف و تثبيت گردد. ساختار اقتصادى ايران به ميزان بسيار

بااليى دولتى است. يكى از مهمترين شاخص ها براى نشان دادن ساختار دولتى اقتصاد ايران توجه به مصارف

بودجه عمومى دولت در بخش مالكيت دارايى هاى سرمايه اى است. فقط ۲۷ درصد اقتصاد ايران در دست بخش

خصوصى است، بقيه در دست شركت هاى دولتى و يا بنيادها و نهادهاى انتصابى غيردولتى و غيرخصوصى

است. تعرفه هاى سنگين از صنعتى حمايت كرده است كه عمدتاً دولتى و يا در اختيار نهادهاى ويژه هستند. اين

صنايع اكثراً از مديريت علمى و كارا بى بهره اند. ضعف مديريت، انتصابات براساس رابطه و نه ضابطه، تورم نيروى

كار، بازدهى بسيار پايين و بهره مندى از رانت هاى دولتى، مانع اصلى بر سر راه عملكرد بهينه اين صنايع است.

هزينه باالى توليد و نامطلوب بودن كيفيت محصوالت اين شركت ها يكى از موانع اصلى بر سر راه ورود كاالهاى

اين واحدها به بازارهاى پررقيب جهانى است. در چنين شرايطى كاهش تعرفه و ايجاد رقابت ممكن است موجب
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بهبود كيفيت و كاهش هزينه توليد برخى از كاالها بشود، اما درباره اينكه آيا كاهش تعرفه در مورد خودروها به اين

نتايج منجر مى شود، ترديدهاى جدى وجود دارد. صنايع خودروسازى ايران به طور عمده در اختيار دولت و يا

نهادهاى غيرخصوصى هستند. دولت در خصوصى كردن اين صنعت موفق نبوده است و تا زمانى كه مديريت اين

صنعت «واقعاً خصوصى و رقابتى» نشود، به رغم برخى مديران شايسته و كاردانى كه در اين بخش وجود دارند،

تغيير جدى در كيفيت و هزينه ايجاد نخواهد شد. عالوه بر اين صنايع خودروسازى ايران به تحول ديگرى هم نياز

دارند. اگر صنايع خودروسازى ايران به بازارهاى خارجى دسترسى پيدا نكنند، به زودى با بحران سختى روبه رو

خواهند شد. توليد اين صنايع رو به افزايش است. ورود مستمر خودرو به بازار داخلى شهرها را با توجه به

ساختارهاى كنونى، با بحران روبه رو ساخته است و مى سازد، همان طور كه امروز در تهران شاهديم. بنابراين

شركت هاى خودروسازى الجرم بايد نگاهى به بيرون داشته باشند و تمهيداتى فراهم سازند كه بتوانند سهمى

از بازارهاى خارجى به دست گيرند. اين كار ميسر است. بخش اعظم خودروهاى ايران با امتياز شركت هاى

خارجى، فرانسوى، انگليسى، آلمانى، كره اى و... ساخته مى شوند. صنايع خودروسازى ايران با جلب نظر

موافق اين شركت ها به سرمايه گذارى در ايران و تغيير در مديريت ها، كاهش هزينه و بهبود كيفيت مى توانند

سهمى از بازارهاى خارجى را به خود اختصاص دهند. صنعت خودروسازى مى تواند بعد از نفت منبع درآمدزاى

خوبى باشد. در اقتصاد جهانى به خصوص در آمريكا در جدول فروش و درآمد شركت هاى بزرگ، صنعت نفت،

خودروسازى و گردشگرى به ترتيب رديف هاى اول تا سوم را به خود اختصاص مى دهند. فروش و سود

شركت هاى خودروسازى گاه از شركت هاى نفتى هم جلو مى افتد، اما در ايران با وضعيت فعلى تغيير در

عملكرد صنعت خودروسازى ميسر نيست. بدون ايجاد امنيت و ثبات نهادينه شده سياسى نه تنها سرمايه هاى

خارجى به ايران وارد نخواهند شد بلكه سرمايه هاى داخلى هم فرار را بر قرار ترجيح مى دهند. معنا و مفهوم

ثبات سياسى در عصر ما بعد از جنگ سرد با آنچه در دوران جنگ سرد مطرح بود به كلى فرق كرده است. بعد از
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فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و پايان جنگ سرد، اوالً اولويت هاى اقتصادى حرف اول را در روابط بين المللى

مى زنند و تعيين كننده شده اند. ثانياً طبيعت روابط و فعاليت هاى اقتصادى آنچنان است كه كشورهاى

توسعه يافته عموماً به دنبال روابط راهبردى و درازمدت هستند، نه كوتاه مدت ولو پرمنفعت.

روابط اقتصادى راهبردى هنگامى ميسر است كه نظام هاى سياسى كشورهاى متعامل از ثبات سياسى

درازمدت برخوردار باشند. ثبات سياسى در دوره ما بعد از جنگ سرد تنها در چارچوب توسعه سياسى و

دموكراتيزه شدن نظام ها تعريف و پذيرفته مى شود. «موج سوم دموكراسى» در كشورهاى جهان متاثر از

وضعيت ويژه در دوران ما بعد از جنگ سرد است. كشورهاى توسعه يافته به خصوص در غرب تمايل بسيار در

همكارى اقتصادى با ايران دارند، اما تا زمانى كه دموكراسى در ايران نهادينه و پايدار نشده باشد همكارى هاى

راهبردى صورت نخواهد گرفت.

اما روند كاهش تعرفه ها و تعيين جدول زمانى مشخص براى كاالها، فرع بر حل برخى مسائل كليدى است كه به

آنها اجماالً اشاره كردم. در شرايط كنونى هر گامى كه برداشته مى شود، به نفع رانت خواران و شبكه مسلط

سرمايه تجارى تمام خواهد شد. ما در گذشته شاهد آن بوده ايم كه چگونه تصميمات اقتصادى (آزاد كردن ورود

برخى كاالها، باال يا پايين كردن تعرفه هاى گمركى، تغيير در مقررات ضمانت ارز صادراتى و...) به طور فصلى و

براساس منافع شركت هاى خاص مورد نظر اتخاذ مى شده است.

•در پيش نويس قانون برنامه چهارم پيوستن به WTO و ترتيبات اقتصادى چندجانبه منطقه اى و بين المللى

پيشنهاد يا پيش نويس شده است. درباره پيوستن به جريان اقتصاد جهانى چه نظرى داريد؟ چارچوب زمانى مورد

تائيد شما چيست؟ نظرتان درباره ورود ايران به ترتيبات تجارت آزاد در منطقه و با گروه هاى در حال توسعه

چيست؟

در مورد پيوستن يا نپيوستن به سازمان تجارت جهانى WTO نظرات متفاوت و بعضاً متضادى وجود دارد. مشكل
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اين است كه در ايران يك مركز يا نهاد واحد و هماهنگ كننده مسئول و مقتدرى وجود ندارد. مراكز متعدد هر يك

نظر خاص خود را دارند و در جهت اعمال نظرات خود فعاليت مى كنند. به سبب همين تنوع نظرات ضد و نقيض در

زمانى كه راه براى پيوستن ايران باز بود، ايران تصميمى نگرفت. اكنون كه مقامات ايران در نهايت تصميم گرفته اند

به اين سازمان بپيوندند (اليحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران آذر

،۱۳۸۲ ماده ۳۳ و ۳۴ و ماده ،۳۹ مكرر، بند ب) دولت آمريكا با پيوستن ايران به اين سازمان به شدت مخالفت

مى كند.

در اليحه برنامه چهارم پيشنهادى دولت، در چندين مورد به الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى تصريح شده

است، اما در همين موارد موضوعاتى عنوان شده اند كه تعريف مشخصى براى آنها ارائه نشده است. به عنوان

مثال در بند «ج» از ماده ۳۳ (فصل دوم، تعامل فعال با اقتصادى جهانى) آمده است: «برقرارى تعرفه هاى

ترجيحى با كشورهاى بازار هدف صادراتى و فراهم كردن بستر براى الحاق به سازمان تجارت خارجى.» در ماده

۳۴ دولت موظف شده است «برنامه  ملى توسعه بخش بازرگانى» با محورهاى مشخص تنظيم و اجرا كند. از

جمله: «افزايش توانمندى اقتصاد كشور در راستاى ايجاد شرايط بهينه براى الحاق به سازمان تجارت جهانى.»

در ماده ۳۹ (مكرر) دولت موظف شده است به منظور گسترش صادرات و جذب سرمايه گذارى خارجى و...

«سياست استراتژيك تجارى» را با چهار محور تدوين كند. در محور دوم بند ب آمده است: «آماده سازى بنگاه هاى

اقتصادى و ايجاد بسترهاى الزم براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى.» اما هيچ يك از اصطالحات به كار رفته

نظير: «برنامه ملى توسعه بخش بازرگانى»، «شرايط جذب سرمايه هاى خارجى»، «شرايط بهينه» و «بسترهاى

الزم» براى الحاق به سازمان تجارت خارجى تعريف نشده اند و مفهوم نيست منظور چيست؟ و آنها را به تصميم

دولت محول كرده اند.

اگر چه در بخش هايى از پيش نويس برنامه چهارم، از تامين امنيت شهروندان سخن به ميان آمده است اما عنوان
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برنامه «توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» است و توسعه سياسى به كلى ناديده گرفته شده است. در

متن اليحه نيز برنامه اى در راستاى توسعه سياسى و تحكيم مبانى مردم ساالرى، به عنوان پيش شرط توسعه

اقتصادى، پيش بينى نشده است. در فصل يازدهم _ توسعه امور اقتصادى _ توجهى به تحقق حقوق و

آزادى هاى اساسى مردم موضوع اصل مصرح در فصل سوم قانون اساسى نشده است. تنها در مورد اصل ۳۵

(حق تعيين وكيل) اشاره اى به تهيه اليحه قانونى شده است. اما در مورد تعريف جرم سياسى و اجراى اصل

۱۶۸ قانون اساسى، برنامه چهارم به كلى ساكت است. به نظر نمى رسد كه نپرداختن به توسعه سياسى در

برنامه چهار ساله، از سر غفلت بوده باشد، بلكه نشانه اى است از نوع نگاه و نگرش برنامه ريزان است.

از آقاى خاتمى چنين انتظارى نبود. ايشان در هنگام انتخابات، به دفعات اعالم كردند كه توسعه سياسى را مقدم

بر توسعه اقتصادى و پيش نياز آن مى دانند، اما در پرونده اى كه ارائه داده اند توسعه سياسى به كلى ناديده

گرفته شده است.

به هرحال اگر ايران بخواهد به سازمان تجارت جهانى بپيوندد الزم است سقف و كف شرايط و نوع كاالهايى را كه

بايد مشمول مقررات اين سازمان بشود، اعالم كند و نظر كارشناسان غيردولتى و مستقل را جويا شود.

اما در مورد قسمت دوم سئوال يعنى ترتيبات اقتصادى چند جانبه منطقه اى و بين المللى و پيوستن ايران به

جريان اقتصاد جهانى.همكارى هاى چندجانبه منطقه اى به خصوص در بعد اقتصادى نه تنها ضرورى و الزم است

بلكه براى كشورهاى متعامل نيز مفيد است. ايران از يك موقعيت ويژه استراتژيك در اين منطقه از جهان برخوردار

است. از يك طرف به منطقه خليج فارس و آب هاى آزاد اقيانوس هند و از طرف ديگر به منطقه قفقاز و آسياى

مركزى دسترسى گسترده دارد. ارزان ترين و نزديك ترين راه انتقال نفت و گاز طبيعى آسياى مركزى به اروپا و

ساير كشورهاى صنعتى غرب، از ايران است. بنابراين به ترتيبات اقتصادى چند جانبه منطقه اى بايد به طور

استراتژيك توجه كرد. اما تحقق اين امر با دو مشكل اساسى روبه رو است؛ مشكل اول اين است كه مصالح و
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منافع ملى كشورهاى همسايه ايران در اين منطقه از جهان، با آمريكا پيوند خورده است (حداقل از ديد مسئوالن

اين كشورها) و اين پيوند بر روابط آنان با ايران سايه سنگينى افكنده است، به طورى كه تا زمانى كه روابط ايران و

آمريكا عادى نشود، اين كشورها نمى توانند روابط جدى و پايدارى با ايران داشته باشند.

مشكل دوم وضعيت نابسامان اقتصاد ايران، ابهام و سردرگمى فراگير در سياست ها و مديريت كالن اقتصادى

است. تا زمانى كه اين مشكل حل نشود روابط اقتصادى چند جانبه، به نفع كشورهاى ديگر منطقه كه از انسجام

اقتصادى و مديريت بهتر برخوردارند، تمام خواهد شد. هم اكنون بازارهاى ايران از كاالهاى بى كيفيت كشورهاى

تازه به توسعه رسيده به قيمت خوابيدن كارخانه هاى خودمان، انباشته شده است.

يكى از مهمترين موضوعاتى كه در بحث جهانى شدن اقتصاد مطرح است، جريان سرمايه هاى بين المللى است.

در اين عصر و زمانه سرمايه گذارى فرامرزى يعنى، افزايش سرمايه ها در بازارهاى خارجى، يك منبع تجارتى مهم

در زمينه توسعه فراگير اقتصادى، بخصوص صنعتى شدن در كشورهاى در حال توسعه محسوب مى شود.

براى تسهيل سرمايه گذارى بانك و مراكز ديگر در بازارهاى جهانى، طى ۳۰ سال گذشته اقدامات بسيارى صورت

گرفته است. محدوديت هاى بر سر راه اين گردش با تغيير در مقررات ملى، كاهش پيدا كرده است. در ايران با نياز

به درك ضرورت ها، تغييراتى در قانون سرمايه گذارى هاى خارجى مصوب سال ۸۱ داده شده است، اما نتايج آن

براى ايران چه بوده است؟ سهم ايران از جذب سرمايه هاى خارجى در مقايسه با برخى از كشورهاى همسايه

تقريباً صفر است.

پيوستن به جريان اقتصاد جهانى نيز نيازمند تغييرات شديد و جدى در سياست ها و مديريت اقتصادى ايران است.

در دهكده جهانى، اقتصاد نيز جهانى شده است. پيوستن به جريان جهانى اقتصاد يعنى عوامل اقتصادى ايران

نيز، كيفيت مديريت، كيفيت كاال، هزينه توليد، نيروى كار، دستمزدها و قيمت ها همه بايد جهانى بشوند. در

چنين شرايطى پيوستن به جريان اقتصاد جهانى چگونه مى تواند به نفع ايران باشد؟ ايران با يك پارادوكس
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تاريخى روبه رو است. از يك طرف در دهكده جهانى، پيوستن به اقتصاد جهانى اجتناب ناپذير است و از طرف ديگر

ساختارهاى سياسى _ حقوقى كشور و سياست ها و خط مشى هاى كالن تناسبى با پيوستن به جريان

اقتصاد جهانى ندارد و جمع بندى عملكرد ۲۵ ساله مسئوالن نيز اميد به اين كه همين گروه از مسئوالن بتوانند

تغييراتى بدهند كه بسترهاى الزم براى پيوستن به جريان اقتصاد جهانى، به نفع ملت ايران فراهم شود وجود

ندارد. 

بسيارى از صاحبنظران و مشاهده گران دقيق و كارشناس از آنچه در ايران مى گذرد با تعجب و تاسف ياد

مى كنند. در گفتمان توسعه از وضعيت كشورمان تحت عنوان «پارادوكس ايران» ياد مى شود. منظور از پارادوكس

ايران اين است كه هنگامى كه يك پژوهشگر توسعه از بيرون به مشخصه هاى اصلى اقتصاد كشورمان نگاه

مى كند همه ابزارها و لوازم جهش توسعه اى را مهيا مى بيند «از سرزمين وسيع با آب و هواى چهار فصل تا

منابع سرشار زيرزمينى و از انسان هاى هوشمند و با استعداد تا ظرفيت هاى فيزيكى قابل توجه ايجاد شده.»

اما هنگامى كه به كارنامه توسعه ملى توجه شود دستاوردها تناسبى ناچيز و بسيار محدود با انتظارات دارند.

سياست هاى كالن حاكم بر كشورمان موجب استمرار «پارادوكس ايران» شده است.

در مورد ورود ايران به تجارت آزاد در منطقه و با گروه هاى در حال توسعه اگر چه على االصول مى تواند به نفع

توسعه اقتصادى ايران باشد، اما همان طور كه در باال اشاره كرديم اين همكارى ها هنگامى مى تواند به توسعه

اقتصادى ايران كمك باشد كه اوالً: مسائل كليدى در داخل كشور حل شده باشند و تغييرات در حد مطلوب در

ساختارها ، سياست ها و عملكردها صورت گرفته باشند. ثانياً: اين نوع ترتيبات متضمن منافع مشترك طرفين

باشد. به عنوان مثال كاالهايى بايد مشمول اين مبادالت بشوند كه مكمل هم نه رقابتى باشند. در غير اين صورت

اين مبادالت يك طرفه به نفع گروه هاى در حال توسعه اى كه ثبات سياسى و اقتصادى بهتر از ايران دارند، نظير

تركيه و هند، تمام خواهد شد.
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•نظر شما در مورد ديپلماسى اقتصادى يعنى استفاده و به كارگيرى ديپلماسى و سياست خارجى براى مقاصد

توسعه اقتصاد ملى چيست؟

سياست خارجى و ديپلماسى على االصول ادامه سياست هاى داخلى است و در خدمت تحقق اهداف و

برنامه هاى كالن ملى، از جمله و بخصوص توسعه اقتصاد ملى قرار دارد. مهمترين انگيزه و شايد تنها علت و

دليلى كه يك كشور در سطح دولت بايد با دنياى بيرون و جامعه جهانى رابطه داشته باشد منافع ملى از جمله و

بخصوص منافع اقتصادى است. منافع اقتصادى در چارچوب اهداف و برنامه هاى توسعه اقتصاد ملى، كه تعريف و

تدوين شده باشند مشخص مى شود ديپلماسى در خدمت تحقق اين اهداف و برنامه در روابط خارجى است.

سياست خارجى و ديپلماتيك بخشى از روابط ملت ها و دولت ها است نه تمام و كل آن. همكنشى فرهنگى

ميان ملت ها پديده اى در چارچوب همكنشى فرهنگ ها، فراتر از روابط ميان دولت ها است. دولت ها و دستگاه

ديپلماسى هر كشورى ممكن است همكنشى ميان فرهنگ ها را تسهيل و تسريع كنند، اما حتى بدون روابط

ديپلماتيك ميان دولت ها همكنشى هاى فرهنگى ادامه پيدا مى كنند.

روابط خارجى ميان كشورها اصوالً بر اساس «جاذبه» نه «دافعه» معنا پيدا مى كند. دوستى يا دشمنى

على االطالق با هيچ كشورى معنا ندارد. بلكه دوستى يا دشمنى، يعنى نزديكى و فاصله ميان كشورها را

همسويى، هماهنگى و هم پوششى ميان منافع طرفين تعيين مى كند.

براساس ماهيت و ويژگى فرهنگى، قدرت و امكانات سياسى و اقتصادى و موقعيت جهانى يا منطقه اى كشورها

روابط ميان كشورها، در سه نوع ديدگاه  قابل بررسى و توجه است؛ نوع اول آن دسته از سياست ها، عملكردها

و ديدگاه هاى دو كشور است كه طرفين نسبت به آنها بى تفاوت هستند و تاثيرى در منافع ملى آنها و روابط دو

كشور ندارند (منطقه سفيد) در برابر نوع ديگر از سياست ها و عملكردها و ديدگاه ها در دو كشور متعامل وجود

دارند كه على االطالق آنتاگونيستى و متضاد با منافع ملى يا سياست هاى كالن دو كشور است و در نتيجه نه
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تنها مانع نزديكى و همكارى دو كشور، بلكه موجب خصومت و دشمنى است (منطقه قرمز). نوع سومى هم

وجود دارد كه واجد اشتراك مواضع، اولويت ها و همكارى بين آنها متضمن منافع طرفين است (منطقه سبز). در

روابط ميان تمامى كشورها، هر سه منطقه وجود دارند كه قابل مشاهده و بررسى هستند، آنچه متفاوت و

متحول و متغير است گستردگى يا محدوديت هر يك از اين سه منطقه در روابط ميان دو كشور است.

نكته ديگر اين كه مناسبات بين المللى، تحت تاثير عوامل مختلف و متنوع دچار دگرگونى دائم است همه دولت ها

و قدرت ها به يك ميزان در اين تغييرات و تحوالت اثرگذار نيستند، اما كشورهاى توسعه يافته ميزانى از سياليت و

انعطاف پذيرى در سياست خارجى را، كه متاثر از «واقع گرايى سياسى» است، مى پذيرند و در چارچوب منافع

ملى خود رابطه خود را با كشورهاى ديگر تنظيم مى كنند.

در سياست خارجى ايران، به رغم كوشش دولت خاتمى براى كاهش تنش در روابط بين المللى و انعطاف پذيرى

اين نوع نگرش هنوز به نقطه تعيين كننده نرسيده است.
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گزارش جلسه پرسش و پاسخ دكتر ابراهيم يزدی

در دانشگاه شهيد چمران اهواز

پس از ايراد سخنرانی در اين دانشگاه

در روز دوشنبه ۲٦ بهمن ماه دكتر ابراهيم يزدی، همراه امام در پاريس، عضو شورای انقالب، وزير خارجه ی دولت

موقت و دبير كل نهضت آزادی ايران در مراسمی در دانشگاه شهيد چمران اهواز پيرامون انقالب اسالمی به

سخنرانی پرداخت.

اين مراسم به دعوت شورای مركزی انجمن اسالمی دانشگاه شهيد چمران اهواز در مكان آمفی تئاتر دانشكده

ی مهندسی اين دانشگاه برگزار گرديد.

پس از پايان اين مراسم، دكتر ابراهيم يزدی در جلسه ی پرسش و پاسخی با حضور خبرنگاران و دانشجويان

حضور يافت كه گزارش آن پيش روی شماست.

ضرورت تشكيل جبهه اصالحات و معرفی يك كانديدای واحد

دكتر يزدی در جواب به اولين پرسش اين مراسم پيرامون معرفی يا عدم معرفی كانديدای مستقل از سوی نهضت

آزادی ايران گفت: در مورد انتخابات، نهضت آزادی ايران در مرحله ی اول همواره بر طرح مطالبات مردم تاكيد می

كند و خواستار فراهم آمدن شرايط مقدماتی جهت برگزاری انتخاباتی آزاد و پرشور است. در مرحله ی دوم ما می

گوييم كه هر كانديدا بايد برنامه های خود را معرفی كند كه اين برنامه بايد متناسب با زمان حال و شرايط كنونی

جهان باشد. در مرحله ی سوم كانديدای مورد نظر بايد به مردم بگويد كه چگونه می خواهد به برنامه های خود

عمل كند، با توجه به تجربه ی آقای خاتمی كه در اين مرحله با مشكل مواجه شد، اين مرحله بسيار مهم است.

به طور كلی نهضت آزادی ايران معتقد است كه جنبش اصالحات علی رغم اينكه قوه ی مجريه را در اختيار داشت
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و در دوره ی ششم قوه ی مقننه را هم در اختيار داشت به اين دليل با شكست مواجه شد كه رهبری معينی

نداشت. آقای خاتمی رئيس جمهور اصالحات بود ولی هيچ گاه رهبری اصالحات را نپذيرفت. نمايندگان سابق

مجلس هم هيچ گاه چنين نگاهی به جنبش اصالحات نداشتند. در حقيقت رهبری يك جنبش با رئيس جمهور يك

جنبش بودن متفاوت است. پس به نظر می رسد در اين زمان برای پيش برد فرايند اصالحات مبرم ترين نياز ما اين

است كه جنبش اصالحات دارای يك رهبر شود. اما اين رهبری نمی تواند به صورت فردی باشد زيرا در ميان

افرادی كه هستند كسی كه بتواند جامع و كامل باشد و همه آن را بپذيرند وجود ندارد، هيچ حزب و گروه واحدی

هم نمی تواند به تنهايی رهبری جنبش را بر عهده بگيرد، نه نهضت آزادی ايران و نه هيچ حزب ديگری، بنابراين

بايد يك جبهه ی فراگير از همه ی نيروهای دموكرات، مردم ساالر و اصالح طلب (چه آنهايی كه درون حاكميت

بوده اند و چه آنهايی كه نبوده اند) تشكيل بشود.

اين جبهه ی فراگير با 2 معيار بايد حركت كند: اول اينكه منشور خود را مشخص كند، يعنی توافقی مكتوب شكل

بگيرد كه در چه چارچوبی می خواهند كار كنند و دوم اينكه، روابط خودشان را در اين ائتالف شفاف كنند. به محض

تشكيل اين جبهه و توافق گروه ها، ديگر مهم نيست كه چه كسی از اين جبهه می خواهد به عنوان رئيس

جمهور كانديدا بشود و اين قضيه فرع بر مسئله است. اما در صورتی كه اين جبهه تشكيل نشود، هر كانديدايی از

اصالح طلبان هم كه بيايد و پيروز بشود باز هم اين رئيس جمهور شكست خواهد خورد و شرايطی بهتر از آقای

خاتمی نخواهد داشت اين درست است كه آقای خاتمی فضای اجتماعی و سياسی ايران را تغيير داد و در اين

راستا خيلی كارها انجام داد ولی وی موفق نشد به همه ی وعده های خود جامه ی عمل بپوشاند. به هرحال ما

به دنبال موضوع تشكيل جبهه هستيم، كه در صورت تشكيل آن، اين جبهه است كه بايد بگويد چه كسی كانديدا

بشود.

معرفی كانديدا از سوی نهضت آزادی
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يزدی در ادامه افزود: اين مطلب كه از سوی خودمان كانديدايی را معرفی كنيم، هنوز تصميم نگرفته ايم.كانديدای

نهضت طی بيانيه رسمی نهضت آزادی اعالم خواهد شد.

اما به طور حتم اگر ما كانديدايی را معرفی كرديم، آن كانديدا بايد برنامه ی خود را ارائه دهد و بايد اعالم كند كه

چگونه می خواهد برنامه های خود را محقق سازد.

نهضت آزادی ايران به رويكرد حزبی معتقد است

همراه امام در پاريس در جواب اين سئوال كه: آيا با توجه به تجربه ی 8 ساله ی اصالحات و شفاف تر شدن فضای

سياسی، نهضت آزادی همچنان به رويكرد جبهه ای به جای رويكرد حزبی معتقد است، اظهار داشت: نهضت

آزادی ايران به رويكرد حزبی معتقد است و اين منافاتی با تشكيل جبهه ی گسترده ندارد. جبهه بايد مركب از

سازمان های شناسنامه دار باشد، در كشوری مثل ايران كه دوران انتقال تاريخی را می گذراند، تنوع افكار و

انديشه ها يك امر طبيعی است، ما نمی توانيم انتظار داشته باشيم كه تنها يك حزب واحد با يك ايدئولوژی و پالت

فرم واحد وجود داشته باشد، تنوع، ويژگی بارز جامعه ی ماست. بنابراين احزاب گوناگونی وجود دارند، اين احزاب

در قلمرو كاری خودشان به كار تشكيالتی و سازمانی می پردازند اما می توانند در يك امر فراگروهی و ملی به

عنوان يك جبهه فراگير دور هم جمع شوند.

علت شكست اصالحات

يزدی در پاسخ به اين پرسش كه علت شكست اصالحات را چه می دانيد، گفت: اين كه ما بگوئيم جنبش اصالح

طلبی شكست خورد زيرا در مقابل آن ستاد ضد اصالحات تشكيل شده بود، ضمن اينكه واقعيت دارد اما فرافكنی

است. طبيعی است كه جنبش اصالحات دشمنانی دارد، اما نمی شود گفت كه علت شكست اصالحات فعاليت

گروه های ضد اصالحات بود. به نظر من اگر جنبش اصالحات ضعف درونی نداشت هيچ گاه شكست نمی خورد،

در ضمن به نظر من مشكل جبهه ی اصالحات عدم حمايت مردمی هم نبود. 22 ميليون نفر به آقای خاتمی رای
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دادند، ضمنا درصد آرای خاتمی در شهرهای بزرگ و شهرهای كوچك تقريبا يكسان بود. اين قضيه نشان می دهد

كه ناخودآگاِه جمعی جامعه ی ما، در شهر و روستا، ناگهان يك فرمان واحد را صادر كرده است. آن چيزی كه جبهه

ی اصالحات را ناكام كرد آن بود كه نتوانست اين نيروی بالقوه را به نيروی بالفعل تبديل كند. يعنی جبهه ی

اصالحات نتوانست از اين 22 ميليون رای حمايت مردمی، در رويارويی با مخالفانش از لحاظ سياسی استفاده ی

بهينه را انجام دهد و اين به همان دليلی بود كه قبال هم توضيح دادم، يعنی نبود رهبری در جبهه ی اصالحات.

البته جبهه ی اصالحات اشكاالت ديگری هم داشته است. اما اشكال كليدی، همين مسئله ی نبود رهبری بوده

است. به همين دليل ما معتقديم اكنون می بايستی در آستانه ی انتخاباتِ جديد اين جبهه تشكيل شود.

نهضت آزادی ايران به تمام اصول قانون اساسی التزام دارد

يزدی در مورد اعتقاد يا عدم اعتقاد نهضت آزادی به برخی اصول قانون اساسی اظهار داشت: نهضت آزادی ايران

به قانون اساسی ايران التزام دارد، التزام به معنی اعتقاد نيست، در يك نظام مدنی و در يك نظام دموكراتيك شما

از مردم سئوال نمی كنيد كه آيا به قانون اعتقاد داريد يا نه، بلكه می خواهيد كه همه به قانون التزام داشته

باشند و ما به همه ی اصول قانون اساسی التزام داريم.

جريانات محافظه كار از عملكرد مجلس هفتم رضايت ندارند

يزدی در مورد مجلس هفتم گفت: در اين يك سال كه از عمر مجلس هفتم می گذرد، خيلی چيزها اتفاق افتاده

است و ما نبايد اين اتفاقات را ناديده بگيريم، از جمله اينكه خيلی از جريانات محافظه كار از كارنامه ی اين مجلس

به شدت ناراحت هستند.

جنبش دانشجويی به دنبال طرح مطالبات صنفی باشد

دبير كل نهضت آزادی در جواب سئوالی پيرامون جنبش دانشجويی ايران، گفت: جنبش دانشجويی در مقطعی

بيش از توان خودش گام برداشت. در همان 18 تير ما به دوستان دانشجو گفتيم كه از دانشگاه بيرون نيايند، در
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مبارزات سياسی اصلی هست به نام اصل تحريك، عده ای كمر بر اين بسته بودند كه جنبش دانشجويی را بزنند

و به همين دليل دانشجويان را تحريك كردند كه از خوابگاه ها بيرون بروند. البته در ميان دانشجوها كسانی بودند

كه دانشجو نبودند، يا اينكه دانشجو بودند ولی شعارهايی می دادند كه نبايد گفته می شد. شعارهايی دادند كه

به نفع جريان مقابل بود. به همين دليل خيلی مهم است كه جنبش دانشجويی بداند چگونه می خواهد عمل

كند.

جنبش دانشجويی ايران 60 سال سابقه دارد و در اين 60 سال فراز و نشيب های زيادی داشته است.

اما در وضعيت كنونی توصيه ی من به جنبش دانشجويی اين است كه بخش اعظم نيروی خود را بر كار صنفی

متمركز كنند. دانشجويان ممكن است بسيار سياسی و فعال هم باشند ولی در اين مقطع بايد بر روی كار صنفی

متمركز شوند.

در شان دانشجو نبود كه به رئيس جمهور توهين شود

ابراهيم يزدی در پاسخ به سئوالی در مورد ماجرای سخنرانی خاتمی در روز 16 آذر در دانشكده ی فنی گفت:

تحت هيچ شرايطی در شان دانشجو نبود كه به رئيس جمهور توهين شود. از اين ماجرا گروه هايی كه مخالف

خاتمی و اصالحات بودند بيشترين سود بردند، آن ها با يك تير دو نشان زدند، هم خاتمی را كنف كردند و هم

دانشجويان را بدنام كردند.

رژيم شاه از اواخر دهه ی 40 دچار تعادل ناپايدار شده بود

يزدی در قسمت ديگری از صحبت هايش در مورد انقالب ايران گفت: هنگامی كه نظامی مشروعيت خود را از

دست می دهد، در شرايطی قرار می گيرد كه ما به آن تعادل ناپايدار می گوئيم، ممكن است جامعه ای به حالت

تعادل ناپايدار برسد ولی سال ها در اين وضعيت بماند و سقوط نكند. رژيم شاه از اواخر دهه ی 40 وارد فاز تعادل

ناپايدار شده بود اما بالفاصله سقوط نكرد، در وضعيت تعادل ناپايدار، زمانی نظام مستقر سقوط خواهد كرد كه
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نيروی جايگزيِن آن نظام مشخص شود و تا زمانی كه اين مسئله محقق نگردد اين تعادل ناپايدار ادامه خواهد

داشت. در ضمن نيروی جايگزين هم ممكن است وجود داشته باشد ولی فاقد مشروعيت و يا شناخت در ميان

مردم باشد. اگر من بخواهم به شما بگويم كه نقش سفر امام به پاريس در سير حوادث انقالب چه بود، بايد عرض

كنم كه: نظامی كه مشروعيت خود را از دست داده بود و دچار تعادل ناپايدار شده بود با سفر ما به پاريس،

ناگهان در سطح ملی و بين المللی با يك آلترناتيو روبه رو شد. بدين صورت كه: آيت هللا (امام) خمينی می آيد،

شاه می رود.

اگر اين قضيه اتفاق نمی افتد شاه نمی رفت، به عبارت ديگر تعادل ناپايدار از بين نمی رفت.

ما به اقتصاد بازار اعتقاد داريم

دبير كل نهضت آزادی ايران در جواب اين سئوال كه سياست اقتصادی نهضت آزادی چيست، گفت: سوئد يك

كشور سوسيال دموكرات است. 70 سال است كه دولت سوئد، سوسيال دموكرات است ولی در سوئد وسايل

توليد و توزيع در دست دولت نيست در سوئد تنها توزيع درآمد به صورت عادالنه بر عهده ی دولت می باشد،

بنابراين اگر از ما سئوال شود كه آيا به اقتصاد سوسياليستی به معنای دولتی كردن وسايل توليد و توزيع معتقديد

خواهيم گفت: نه! اما اگر بگوئيد به توزيع عادالنه ی درآمدها معتقديد، جواب ما مثبت خواهد بود. من به چنين

شيوه هايی در اقتصاد اعتقاد دارم.

ضمنا اگر منظور از اقتصاد ليبرالی، اقتصاد بازار باشد، بايد بگويم: بله! ما به اقتصاد بازار اعتقاد داريم.

ما اعتقاد داريم كه نظام اقتصادی ما بايد بر اساس خصوصيت های خودمان ايجاد شود. مانند ژاپنی ها كه

اقتصادشان را بر اساس ويژگی های اجتماعی خودشان پايه ريزی كردند. بايد توجه داشت كه فرد ممكن است به

لحاظ آرمانی، سوسياليست يا ليبرال باشد ولی بايد در پی ريزی سيستم اقتصادی مناسب برای كشورش به اين

نكته توجه كند كه آيا لوازم و شرايط آن در جامعه اش وجود دارد يا خير.
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سياست خارجی ايران بايد منسجم و هماهنگ شود

يزدی در مورد سياست خارجی ايران گفت: در همه جای دنيا نهادهای مختلف در سياست های كالن كشور

دخالت می كنند و البته در ايران هم بدين صورت است. بدين ترتيب كه در كشورهای مختلف نهادهايی ايجاد می

شوند كه نيروهای ذی نفع در آن جا جمع می شوند و به هم كنشی می پردازند، اما وقتی كه سياستی اتخاذ

شد، اين نهاد ديپلماسی كشور است كه بايد آن سياست را اجرا كند. در حالی كه در ايران چنين نيست. يعنی

شورای امنيت كه جامع ترين نهادی است كه از همه ی طيف ها در آن جا حضور دارند، وقتی كه سياست ها را

اتخاذ كرد نبايد خودش هم به دنبال اجرای آن باشد، بلكه بايد اجرای آن را به وزارت خارجه واگذار كند، اصال دليل

حضور وزير خارجه در شورای امنيت ملی همين است.

آمريكا به ايران حمله نمی كند

يزدی در مورد سياست آمريكا در مقابل ايران گفت: آمريكايی ها به كرات گفته اند برای حل مسئله ی ايران 3

راهكار اساسی دارند: سياسی، اقتصادی و نظامی.

برخی وقتی می شنوند راهكار نظامی، فكر می كنند كه آمريكا مثل عراق به ايران حمله خواهد كرد در حالی كه

اين طور نيست و آمريكا به ايران حمله نخواهد كرد.

راهكار سياسی آمريكا در مواجهه با ايران به اين صورت است كه: از نظر سياسی 4 مسئله وجود دارد كه آمريكا

و اروپا در مورد ايران مطرح می كنند 1-فعاليت های هسته ای 2-حقوق بشر 3-تروريسم و 4-صلح خاورميانه.

صلح خاورميانه كه ارتباط زيادی با ايران ندارد. در واقع هنگامی كه اسرائيل اين واقعيت را بپذيرد كه در چارچوب

قطع نامه ی سازمان ملل حاضر شود با فلسطينی ها كنار بيايد، يك دولت مستقل فلسطينی تشكيل می شود

و چه ايران بخواهد و چه نخواهد صلح ايجاد خواهد شد. آمريكا برای فرافكنی نام ايران را در اين قضيه مطرح می

كند. ايران هم بارها گفته كه هرچه فلسطينی ها بپذيرند ما هم قبول می كنيم.
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اما مسئله ی تروريسم به حمايت ايران از حماس، جهاد اسالمی و حزب هللا لبنان مربوط می شود. اين جا يك

اختالف در تعريف تروريسم وجود دارد. قطع نامه ی سازمان ملل در سال 1988 در تعريف تروريسم می گويد:

«كسانی كه عليه ارتش اشغال گر مبارزه می كنند، تروريست نيستند.» همان طور كه مجاهدين افغان كه عليه

اشغال گران روسيه می جنگيدند تروريست نبودند و حتی آمريكايی ها هم به آن ها كمك می كردند.

ايران به درستی می گويد: حزب هللا لبنان تروريست نيست زيرا جنوب لبنان در اشغال اسرائيل بوده و حاال هم كه

جنوب لبنان آزاد شده، حزب هللا اعالم كرده كه ما قصد داريم به عنوان يك حزب سياسی در لبنان فعاليت كنيم.

اما حقوق بشر و انرژی هسته ای مطالب اساسی در سياست آمريكا و اروپا در قبال ايران هستند.

سياست آمريكا و اروپا در رابطه با برنامه ی هسته ای ايران متفاوت است. آمريكايی ها می گويند ايران حق انجام

هيچ گونه فعاليت هسته ای را ندارد و بايد همه ی فعاليت هايش را تعطيل كند در حالی كه اروپائيان می گويند:

حق طبيعی ايران را برای داشتن فعاليت هسته ای صلح آميز به رسميت می شناسيم تنها ايران بايد چرخه ی

توليد سوخت برای نيروگاه های خود را متوقف كند و ما نيز طبق قراردادی متعهد می شويم سوخت مورد نيازشان

را تامين كنيم.

در مورد حقوق بشر هم بايد گفت كه اين مسئله برای جهان امروز بسيار مهم و حياتی است و به نظر می رسد

بعد از اينكه مسئله ی هسته ای ايران تا پايان اسفندماه به نتيجه رسيد، آمريكايی ها و اروپايی ها به صورت

جدی بر روی قضيه حقوق بشر متمركز خواهند شد.

تصويب قطع نامه عليه ايران ايجاد خسارت اقتصادی می كند

ابراهيم يزدی در پاسخ به اين سئوال كه اگر ايران مطالبات آژانس بين المللی انرژی هسته ای را تامين نكند چه

اتفاقی خواهد افتاد، ابراز داشت: ايران اگر با آژانس كنار نيايد، پرونده ی ايران به شورای امنيت سازمان ملل می

رود و در شرايط كنونی هم هيچ كشوری اين مسئله را وتو نمی كند و اين همان كار سياسی است كه آمريكايی
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ها در مقابل ايران در سر می پرورانند.

اگر پرونده ی ايران به شورای امنيت برود، عليه ايران قطع نامه صادر خواهد شد كه اين اتفاق باعث بروز خسارت

های اقتصادی عظيمی به ايران خواهد شد كه واضح ترين نمود آن تحريم صادرات نفت خام است و وقتی به اين

نكته توجه كنيم كه 80% بودجه ی كشور ما از صادرات نفت خام تامين  می شود، ابعاد اين فاجعه مشخص تر

می گردد.

ضمنا با تصويب قطع نامه عليه ايران، آمريكا ممكن است دست به عمليات نظامی محدود بزند. بدين صورت كه

مثال به وسيله ی ناوگان های دريايی خود در اقيانوس هند، تنگه ی هرمز را ببندد و مانع صادرات نفت و يا ورود

كاال به ايران شود.

انتخابات عراق در منطقه تاثيرگذار است

سئوال آخر جلسه در مورد انتخابات عراق بود، يزدی در اين زمينه گفت: انتخابات عراق، هم در خود جامعه ی

عراق اثرگذار است، هم در ايران و هم در كشورهای عربی منطقه.

در انتخابات اخير، مطابق با پيش بينی ها، شيعيان پيروز شدند، شيعيان عراق اعالم داشته اند كه قصد تشكيل

حكومت دينی را ندارند و عمال تشكيل يك حكومت سكوالر را پذيرفته اند.

عمده ترين مسئله ی پيش روی مجلس موسسان آينده اين است كه ساختار حكومت آينده فدراتيو باشد يا نه.

كردها به شدت از ايجاد يك دولت فدراتيو حمايت می كنند در حالی كه در مورد اين مسئله در ميان شيعيان

اختالف نظر و عقيده وجود دارد. به هرحال بايد منتظر ماند و سير تحوالت را به دقت زيرنظر داشت.     
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انتخابات آزاد، بدون تحقق حقوق انسانی اوليه قابل اجرا نيست

دبير کل نهضت آزادی در تحصن اعتراض آميز روزنامه نگاران

دبير كل نهضت آزادی گفت: كسی بايد مورد تاييد قرار گيرد كه برنامه و نظر خود را نسبت به بازداشت ها،

ظلمها و اجحاف ها صريحا اعالم كند.

ابراهيم يزدی در تحصن اعتراض آميز روزنامه نگاران كه بعد از ظهر ديروز در محل انجمن صنفی روز نامه

نگاران بر گزار شده بود، گفت: بسياری از كسانی كه مرتكب اين رفتارها می شوند، كسانی هستند كه

بوده اند و امروز نمی خواهند عبرت بگيرند.  سقوط نظام شاهنشاهی را شاهد 

وی سقوط محمدرضا شاه را يك داستان نوشته شده در تاريخ و مايه ی عبرت دانست و اظهار اميدواری كرد

كه همه ی تصميم گيران، عقل دور انديش داشته باشند .

به تصميم گيرندگان كشور ما عقل دورانديش اعطا فرمايد. وی در ادامه افزود: اميدوارم خداوند 

وی با اشاره به اين كه ما در آستانه انتخابات رياست جمهوری هستيم، تصريح كرد: كسی بايد مورد تاييد

گيرد كه برنامه و نظر خود را نسبت به بازداشت ها، ظلمها و اجحاف ها صريحا اعالم كند. قرار 

يزدی خاطر نشان كرد: انتخابات آزاد، بدون تحقق حقوق انسانی اوليه قابل اجرا نيست و برای اين كار بايد

زندانيان سياسی دانشجويان و روزنامه نگاران آزاد شده و به فشارها خاتمه داده شود. وی آزادی روزنامه
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نگاران و فعاالن سياسی را پيش شرط برگزاری يك انتخابات آزاد و عادالنه دانست .

وی با تاكيد بر اينكه برای اينكه دنيا قبول كند انتخابات عادالنه و منصفانه است بايد اين كار صورت گيرند،

وجود هر كانديدايي؛ هيچ كس قبول نخواهد كرد كه اين انتخابات آزاد گفت: در غير اين صورت، صرف نظر از 

است.

 ابراهيم يزدی طی سخنانی از حاضرين خواست تا عالوه بر وكالتنامه، وصيت نامه های خود را هم بنويسند

و مدعی شد كه هيچ چيز بعيد نيست

 

818



ابراهيم يزدی در چهلم عرفات سخنرانی می كند

file:///D|/BOOK/pdf/127E~1/3E82~1/35/yazsokh.htm[6/25/2011 6:02:52 PM]

 

ابراهيم يزدی در چهلم عرفات سخنرانی می كند

تهران- خبرگزاری كار ايران (ايلنا)

"ابراهيم يزدي"، دبيركل نهضت آزادی ايران در مراسم چهلمين روز درگذشت "ياسر عرفات"، رئيس حكومت خودگردان

فلسطين و در جمع اعضای "جامعه زنان انقالب اسالمي"سخنرانی می كند.

به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا در نمابر ارسالی جامعه زنان انقالب اسالمی آمده است: شش روز از پيروزی انقالب

ايران می گذشت كه وارد ايران شد، در فرودگاه تهران چند فانتوم ايرانی به پرواز در آمدند تا هواپيمای او را همراهی كنند

وقتی از پليكان هواپيما پايين آمد هيجان زده گفت: اين نخستين بار است كه فانتوم ها بمب بر سرما نمی ريزند و

اردوگاه های ما را به آتش نمی كشند اين نخستين بار است كه فانتومی به استقبال من می آيد.

اين بيانيه می افزايد: تا آن روز او بيش از سی سال از عمرش را برای آزادی سرزمينش فلسطين مبارزه كرده بود از آن

تاريخ 26 سال ديگر هم با فراز و نشيب های فراوان گذشت و او و ملتش همچنان در پی رسيدن به حقوق شان پای

فشردند و هر روز داغ هايی تازه و سينه هايی شكافته با گلوله های اسرائيلی را تجربه كردند.

در پايان اين بيانيه آمده است: ياسر عرفات كه در دوران دانشجويی به فكر تشكيل سازمانی چريكی برای مبارزه با

اشغالگران وطنش افتاد بی گمان، گمان نمی كرد عمر اين سازمان بيش از 50 سال به درازا كشد و بزرگ ترين سازمان

سياسی نظامی خاورميانه گردد ساليانی بعد سازمان الفتح آموزگار و الهام بخش بسياری سازمان ها و گروه های

چريكی در خاورميانه من جمله ايران شد و سرانجام برادر ابوعمار در آستانه 76 سالگی فرزند خلف خود سازمان آزادی

بخش فلسطين را به جا گذاشت و پس از عمری دربدری و ناامنی به آرامش ابدی پيوست.
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مراسم نهضت آزادی ايران

به مناسبت بعثت پيامبر بزرگوار اسالم در تبريز
پيمان پاک مهر

روزنامه نگار در تبريز

 

تبريز نيوز: سرويس سياسی: دکتر ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران که به مناسبت بعثت پيامبر اکرم(ص)

در جمع عالقمندان و در منزل خصوصی در تبريز سخنرانی می کرد پس از اراييه تحليلی در خصوص اين روز به

سواالت حاضرين پاسخ گفت.

 

حقوق بشر و فيلترينگ سايت ها

دکتر يزدی در پاسخ به سوال خبرنگار تبريز نيوز در خصوص اين که روند حقوق بشر در ايران را چگونه می بينيد و

داليل بستن و فيلترينگ سايت های اصالح طلب و دستگيری گردانندگان آن چيست و آيا اين مسير همچنان ادامه

خواهد يافت گفت: در درون جامعه ما يک سری پتانسيل هايی وجود دارد که هيچ کس نمی تواند آن را انکار کرده

و ناديده بگيرد . يک انقالب عظيم تاريخی اتفاق افتاده است با محور"آزادي" و "استقالل" ، آزادی که مردم می

خواستند آزادی از ظلم و اجبار بود چرا که می خواستند حرف خود را آزادانه بيان کنند چون آزادی احزاب و روزنامه

ها ورسانه ها ..آن چيزيکه مردم به خاطر ان انقالب کردند و می خواستند تا اين مطالبات همچنان در کشور ما

ريشه دار و عميق است آينده ايران به اين سمت وسو ميرود اگرچه بعضی ها را خوششان نمی آيد.

يزدی افزود: اين حقوقی که به عنوان حقوق بشر شناخته شده دو بخش دارد. بخشی که مربوط است به بيانيه
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حقوق بشر که ايران آن را امضا کرده است.اما بخش مهم تر همين قانون اساسی در فصل سوم اصولی را

ذکرمی کند که اگر بخواهد جمهوری اسالمی ايران دوام بياورد و ادامه يابد بايستی حقوق بشر اجرا شود در غير

اين صورت موقعيت ايران همچون ميز دو پايه ای خواهد بود که سقوط خواهد کرد

وی گفت : در قانون اساسی فصل سوم حقوق ملت را بيان می کند و فصل پنجم حاکميت ملت را .به عبارتی

ديگر انتخابات آزاد اين نيست که در فصل انتخابات به کسانيکه آن ها می گويند رای بدهيد .

روند حقوق بشر در ايران طوری است که نمی شود يک شبه پديد آيد تغييرات بنيادين معموال آهسته صورت می

گيرد .اگر ايران مشروطه و يا ايران ۱۵ سال قبل را با شرايط فعلی مقايسه کنيد تغييرات مشهود است

دبير کل نهضت آزادی ايران در خصوص بستن و فيلترينگ سايت های اصالح طلب و دستگيری گردانندگان آن

گفت:اين روند ادامه پيدا می کند ولی ۲ قدم به جلوست ۳ قدم به عقب .چرا که نمی تواند استمرار دايمی

داشته باشد روزنامه يا سايتی که بسته می شود ديگری باز می شود.

 

انتخابات رياست جمهوری

دکتر يزدی در پاسخ به سوال دانشجويی در خصوص انتخابات آينده رياست جمهوری گفت : اکنون در خصوص

شرکت يا يا عدم شرکت بحثی نداريم کانديداهايی که می خواهند وارد رقابت انتخاباتی شوند بايد برنامه خود را

شفاف اعالم کرده و با توجه به تجربه دولت آقای خاتمی بگويد در چنين ساختاری از قدرت اگر رای آورد چگونه

خواهد توانست قانون را اجرا کند . برنامه ها و حرف های خاتمی خوب بود و همه قبول داشتند اما نتوانستند به

تعهداتی که داده بودند عمل کنند .

 

فروپاشی اجتماعی
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همچنين دکتر يزدی در پاسخ به سوالی در خصوص منشور وفاق نهضت آزادی ايران گفت : ما در اين منشور

مسايلی را پيش بينی کرد و هشدار داده بوديم ، که بحث فروپاشی اجتماعی را دنبال می کرد .اکنون مشکل

فحشا و اعتياد به جايی رسيده که شورای عالی امنيت ملی از آن به عنوان دو پديده تهديد کننده امنيت ملی از

وزارت اطالعات خواسته است اين مسيله رادر دستور کار قرار داده و پيرامون آن بررسی و راه های مقابله با

تهديدات امنيت ملی را بررسی نمايد

 

فن آوری هسته ای

دبير کل نهضت آزادی ايران ، در پاسخی در مورد فن آوری هسته ای خاطر نشان ساخت : ايران بايد برخوردار از

فن آوری هسته ای برای مقاصد علمی و صلح آميز باشد ، ولی با ساخت و توليد راکتورهای اتمی مخالفيم چرا

که ايران رتبه دومی ذخيره گاز و ارزان ترين نوع انرژی را دارد همچنين با برخورداری از امکانات توليد سالح هسته

ای مخالفيم و آن را خالف موازين دينی و لخالقی می دانيم .

 

فدراليزم و فروپاشی

در ادامه پرسش و پاسخ دکتر يزدی در مورد فدراليزم و فروپاشی گفت : فدراليزم پيش شرط دموکراسی نيست و

در برخی کشورها منتهی به فروپاشی می شود .ما به عنوان گروهی ملی با هرگونه گرايشی که بخواهد به يک

پارچگی ايران لطمه بزند مخالفيم . اکنون عراق چاره ای جز اين ندارد که فدراليزم را بپذيرد ، چون نه شعييان ۶۰

درصدی (اکثريت) ، توانايی دارند نه اقليت های سنی . چون هر دو شکننده هستند.

وی افزود : در دوران عثمانی ، شعييان تحت فشار و سرکوب بودند و بعد از اينکه دولت عثمانی فرو پاشيد و

انگلييسی ها آن جا را به دست گرفتند اقليت کل عرب حاکم شد کردها خودشان را عرب نمی دانند اگر چه
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خودشان را ايرانی می دانند .مال مصطفی بارزانی گفته هرکردی که خود را ايرانی نداند کرد نيست . کردها

خودشان را نه ترک می دانند نه عرب و لی ايرانی می دانند .

يزدی خاطر نشان ساخت :در منطقه تحت حکومت شيعيان اگر به صورت فدرالی اداره شود معلوم نيست

دموکراتيک باشد ، چون پيش شرط های سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی با ساختارها و چگونگی شکل گيری آن

برای دموکراسی الزم است.
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نامزدى مشروط دكتر ابراهيم يزدى براى انتخابات رياست جمهورى

عبدالرضا تاجيك

نهضت آزادى ايران با برگزارى يك كنفرانس مطبوعاتى رسماً ابراهيم يزدى دبيركل اين تشكل را به عنوان كانديداى

خود براى انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى اعالم كرد. ابراهيم يزدى كه در ابتداى پيروزى انقالب عهده دار

هدايت وزارت خارجه در دولت موقت بود، در آبان ۱۳۵۸ با استعفاى دولت موقت از سمت خود كناره گيرى كرد.

اختالف نظرهاى به وجود آمده در ابتداى پيروزى انقالب باعث نشد تا يزدى براى انتخابات اولين دوره مجلس

ثبت نام نكند. لذا او پس از آنكه از سوى مردم تهران به مجلس راه يافت، در مدت چهار سال در كميسيون هاى

مختلف به وظايف نمايندگى خود جامه عمل پوشاند. با اوج گيرى اختالف نظرها در دهه شصت ابراهيم يزدى و

نهضت آزادى ايران كه در آن مقطع زمانى تحت هدايت مهدى بازرگان نخست وزير دولت موقت و منصوب رهبر فقيد

انقالب بود، به فعاليت هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى خود ادامه دادند، به گونه اى كه مهندس بازرگان

دبيركل فقيد نهضت آزادى در سال ۱۳۶۴ براى انتخابات رياست جمهورى ثبت نام كرد اما صالحيت او تائيد نشد.

اما اين بار ابراهيم يزدى براى حضور در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى اعالم آمادگى كرده است، هر چند او

نيز در چند نوبت صالحيتش تائيد نشده است. يزدى كه در حال حاضر از نظر سياسى دبيركلى يكى از احزاب

جريان «فكرى سياسى ملى _ مذهبى» را برعهده دارد همچنين در سال ۱۳۷۶ و هنگام برگزارى كنفرانس

اسالمى در تهران براى چند روز بازداشت شد. بازداشتى كه واكنش هاى مختلفى را در داخل و خارج از ايران به

همراه داشت. به گونه اى كه تعدادى از مهمانان اجالس براى ديدن او به منزلش رفتند و اينگونه بود كه در جلسه

هيات دولت مطرح مى شود كه «مهمانان ما در كنفرانس با ماشين هاى نمره كنفرانس به خانه يزدى مى روند.»
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هاشم صباغيان وزير كشور دولت موقت و از اعضاى شوراى مركزى اين تشكل سياسى در ابتداى اين كنفرانس

خبرى كه با حضور ابراهيم يزدى دبيركل و محمد توسلى رئيس دفتر سياسى اين تشكل همراه بود، پس از آنكه از

كانديداتورى ابراهيم يزدى از سوى حزب متبوعش خبر داد از پيش شرط ها و دغدغه هايشان براى انتخابات نيز

سخن گفت. اشاره او به بيانيه شماره ۲ نهضت آزادى در خصوص انتخابات رياست جمهورى بود. بيانيه اى كه در آن

آمده است: «انتخابات ادوارى در هر كشور فرصتى براى مردم فراهم مى آورد كه با شركت در آن و اعالم راى شان

حق حاكميت ملت را اعمال كنند و براى احزاب و گروه هاى سياسى نيز امكانى به دست مى دهد تا به مطرح

كردن مطالبات ملت، ايجاد ارتباط گسترده با مردم،  معرفى نامزد يا نامزدهاى حزبى، (يا حمايت از نامزدهاى

ديگر)، اعالم برنامه ها و اثرگذارى بر روندهاى كالن سياسى كشورشان بپردازند. آنان در بيان خود انتخابات آينده

رياست جمهورى را با توجه به بحران هاى داخلى و تهديدهاى خارجى بااهميت دانسته و افزوده اند: «شرايط

موجود اقتضا مى كند كه براى حل يا كاهش بحران ها و خنثى سازى تهديدها، زمينه هاى مناسب و مساعد به

لحاظ تامين و تضمين آزادى و سالمت انتخابات و بازگرداندن اعتماد بسيارى از مردم براى شركت گسترده ملت در

انتخابات و ايجاد وفاق، همبستگى و اقتدار ملى فراهم شود.» «تصميم گرفته ايم تا براى تحقق حقوق ملت، طرح

مطالبات آنها و پيگيرى آن مشروط به شرايطى در انتخابات رياست جمهورى حضور يابيم و به تدريج نسبت به

مراحل بعدى آن اعالم نظر خواهيم كرد.» ابراهيم يزدى با بيان اين جمالت بود كه سخنان خود را به عنوان

كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى بيان كرد.

او كه در سخنانش بر اين نكته تاكيد مى كرد كه «نبايد هيچ فشارى به احزاب و گروه هاى سياسى وارد شود»،

معيار آزادى سياسى در هر كشورى را آزادى احزاب دگرانديش و منتقد عنوان كرد.اصل ۵۶ قانون اساسى يكى از

اصولى بود كه يزدى در سخنانش به آن استناد كرد؛ «اصلى كه به حق حاكميت ملت صراحت دارد.» او كه

صالحيتش براى انتخابات مجالس دور پنجم، ششم، هفتم و همچنين هفتمين انتخابات رياست جمهورى در سال
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۷۶ رد شده است، نسبت به عملكرد شوراى نگهبان نيز بى تفاوت نماند. يزدى كه در كارنامه سياسى اش

نمايندگى دور اول مجلس را نيز ثبت كرده است، گفت كه اين عدم صالحيت كانديداها است كه بايد از سوى

شوراى نگهبان احراز شود چرا كه براساس قانون و موازين دينى همگان صالحيت دارند مگر آنكه خالفش ثابت

شود.او از اينكه به شخصيت هاى داراى مناصب مختلف نسبت بى دينى زده اند و مستندات خود را به اطالع

كانديداها نرسانده اند گاليه كرد و بر اين اساس يكى از شروط خود را براى حضور در انتخابات آتى اعالم كرد.

شرطى كه باعث مى شود نه تنها آنان بلكه تمامى گروه هاى سياسى حاضر به شركت در انتخابات شده و به

دعوت مردم بپردازند. بر اين اساس او خواستار استعفاى آنان از عضويت در اين نهاد شد.وزير خارجه دولت موقت

نسبت به شرايط و فشارهاى خارجى نيز بى تفاوت نماند و تسليم در برابر اراده ملى را راه برون رفت از اين بحران

عنوان كرد. يزدى در ادامه به اقدامات دو جريان افراطى در كشور نيز اشاره اى داشت؛ «كسانى كه قصد به انفجار

كشاندن كشور را دارند.» بر اين اساس او علت حضور تشكل متبوعش را به «حكم وظيفه ملى و دينى و به

واسطه اينكه خود را سازمانى واسط و شاهد مى داند» عنوان كرد و گفت كه «به رغم انتقاداتى كه دارند و

اتهاماتى كه به آنها وارد شده است، براى حضور در انتخابات احساس وظيفه مى كنند و اكنون وقت آن است كه

نشان داده شود كه در قبال آنها چه روشى اتخاذ مى شود و در نهايت مردم چه راى اى به آنها مى دهند.»اين

كانديداى احتمالى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، با اشاره به اين كه در نخستين بيانيه خود بر لزوم

برنامه محورى از سوى تمامى كانديداها تاكيد داشته اند، گفت: نه تنها برنامه بلكه بايد چگونگى اجراى آن را نيز

مشخص كرد چرا كه با توجه به دو دوره دولت خاتمى، ديديم كه رئيس جمهور ۲۲ ميليون راى اى به تداركاتچى

تبديل شد.پس از آن كه يزدى با اعالم اين وعده كه در آينده برنامه هاى خود را ارائه خواهد داد، نوبت به محمد

توسلى اولين شهردار تهران پس از پيروزى انقالب رسيد. او در سخنان خود با طرح اين پرسش كه «ملت ايران و

گروه هاى سياسى چرا بايد در انتخابات شركت كنند؟» به سه واكنش در پاسخ به آن اشاره كرد. نخست 
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واكنشى كه براساس آن شرايط موجود پسنديده نمى شود و معتقد است كه با عدم شركت و تحريم انتخابات

مى توان در راستاى اصالح وضع موجود گام برداشت. ديگر كسانى كه معتقد به شركت بدون قيد و شرط در

انتخابات هستند. سومين واكنش از سوى گروهى است كه معتقد به حق تعيين سرنوشت مردم از سوى

خودشان هستند كه بر همين اساس حضور در انتخابات و تالش براى تقويت فرايند دموكراسى را الزامى مى دانند

ولى به شروطى براى حضور در انتخابات قائلند.عضو شوراى نهضت آزادى با اعتقاد بر اين كه در اين مقطع زمانى

مردم مى توانند راهكار مناسبى را براى ابراز اعتراض خود در پيش بگيرند، گفت كه بايد مراحل به تدريج پيگيرى

شود.پس از آن كه سه عضو ارشد نهضت آزادى سخنان مقدماتى خود را بيان كردند نوبت به خبرنگاران داخلى و

خارجى حاضر در كنفرانس رسيد تا سئواالت خود را مطرح كنند اولين سئوال اين نشست مطبوعاتى به چگونگى

ايجاد ارتباط ميان ايران و آمريكا و حل اختالفات موجود از سوى وى و دولت احتمالى اش در صورت پيروزى در

انتخابات اشاره داشت. او گفت: آمريكا ادعا هايى عليه ايران و ايران نيز مطالبات جدى از آنها دارد. تنها راه حل

اختالفات موجود گفت وگوى مستقيم و رسمى و بدون واسطه است چرا كه تاريخ ديپلماسى حاكى از آن است

كه حضور يك كشور ثالث در روابط دو كشور در چارچوب مصالح آن كشور است و پيام ها را در همين راستا منتقل

مى كند كه چه بسا در آن نقض غرض شود.وزير خارجه دولت موقت گفت كه در اين زمينه بايد سقف و كف

مطالبات خود را معين كنيم. «اينكه تا چه حد و چه چيز هايى را مى پذيريم سپس در شرايط مناسب و براساس

اصول ديپلماسى مى توانيم به برقرارى اين ارتباط بپردازيم. البته منظور از شرايط مناسب شرايطى است كه ايران

از موضع برتر بتواند با آمريكا گفت وگو كند، همچنان كه در جريان افغانستان، ايران نقش كليدى مى توانست

داشته باشد.» سئوال ديگرى كه در اين جلسه مطرح شد در خصوص تقاضاى وى از آمريكا بود. يزدى گفت: «ما از

آمريكا هيچ تقاضايى نداريم و در مقامى هم نيستيم كه بخواهيم با دولت آمريكا مذاكره كنيم.»در ادامه هاشم

صباغيان در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه «در صورت عدم حضور در انتخابات حاضر به ائتالف با ديگر گروه ها
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هستيد يا نه؟» گفت: «ما هيچ دليلى براى ردصالحيت نامزد انتخاباتى خود نمى بينيم و پاسخ به چنين سئوالى

را زودهنگام مى دانيم. در عين حال ما براى اصالح تالش مى كنيم و هدف مان ورود به قدرت نيست.»محمد

توسلى نيز در پاسخ به سئوالى كه از عدم اقبال مردم به اين گروه سياسى در دومين دوره انتخابات شهر و روستا

پرسيده شد، گفت: استراتژى ما براى حضور در انتخابات همواره تداوم فرايند دموكراسى بوده است نه پيروزى در

انتخابات. انتخابات دومين دوره شورا هاى اسالمى شهر و روستا را نيز كه به همت مجلس ششم شرايطى

فراهم آمد كه صالحيت نامزد هاى ما تاييد شد، را انتخاباتى خوب و مثبت ارزيابى مى كنيم ولى به خاطر شرايط

اجتماعى و بدبينى مردم كه سبب شده براى آراى خود اثرى قائل نباشند، حضور آنان در آن انتخابات كمرنگ بود

به گونه اى كه نمايندگان شوراى شهر به طور متوسط با ۵/۲ درصد آرا در شورا ها حضور يافتند.يزدى نيز در

خصوص چگونگى ميزان اقبال مردم به تشكل متبوعش گفت: هيچ ايرادى ندارد كه در يك فرايند دموكراتيك و با

برگزارى انتخاباتى آزاد، يك حزب به پيروزى نرسد.او خطاب به مخالفان و منتقدان روش و منش همفكرانش گفت:

«چنانچه برگزارى انتخابات دومين دوره از شوراهاى اسالمى شهر و روستا منجر به عدم اقبال مردم به اين طيف

شده است، همان الگو را برگزار كنند و اجازه داده شود كه اين طيف بار ديگر هزينه عدم اقبال مردمى را

بپذيرند.»پس از اين سخنان، هاشم صباغيان در پاسخ به سئوالى كه تحقق شروط آنان را براى حضور در انتخابات

محال مى دانست، گفت: «نه تنها تحقق اين شروط محال نيست بلكه با تحقق آن موارد، با تمام قدرت در جهت

فرايند دموكراسى گام برداشته خواهد شد.»توسلى نيز در ادامه اين كنفرانس مطبوعاتى با بيان اينكه هنوز ديگر

نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى آتى برنامه هايشان را ارائه نكرده اند، گفت كه به همين علت ما نمى توانيم

در خصوص آنها اظهارنظر كنيم. ولى در هر صورت و با هر شرايطى براساس استراتژى مان يعنى تقويت فرايند

دموكراسى در راستاى منافع ملى خواهيم كوشيد.در ادامه يزدى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه «اگر

صالحيت شما را مبنى بر عدم تحقق شروطتان احراز كنند و به شما اجازه كانديداتورى در انتخاباتى آتى را بدهند،
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حاضر به شركت در انتخابات خواهيد بود يا نه؟» گفت: من و همفكرانم به هيچ وجه حاضر به معامله نيستيم و

حضورمان مبنى بر تحقق شروطمان است كه اگر برتابيده نشود، ما نيز حضور نخواهيم يافت.«اعالم حضور مشروط

شما و همفكرانتان در انتخابات آينده به دليل آن است كه در جامعه مطرح شويد.» اين سئوالى بود كه در جلسه

روز گذشته مطرح شد. صباغيان در پاسخ گفت: ما به عنوان تنها گروه ملى اسالمى، ۴۳ سال است كه سابقه

داريم و در جامعه مطرح هستيم. در سخت ترين شرايط حضور داشته ايم و اعالم حضور مشروطمان نيز براى مطرح

شدن دوباره در صحنه نيست چرا كه ما يك تفكر هستيم و يك تفكر هرگز نمى ميرد.يزدى كنفرانس مطبوعاتى روز

گذشته نهضت آزادى را با اين جمله به پايان رساند: «جنبش اصالح طلبى ايران بيش از هر زمان ديگر نيازمند

تشكيل يك جبهه فراگير دموكراسى خواهى با شركت تمامى نيروهاى اصالح طلب بيرون و درون حاكميت است تا

تصميمات جدى اتخاذ كنند.»
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دكتر ابراهيم يزدی:

هرگاه دادگاهی به صورت علنی و با حضور هيأت منصفه تشكيل شود ، در

آن شركت می كنم

 

دبيركل نهضت آزادی ايران، گفت : هرگاه دادگاه صالحه ای به صورت علنی و با حضور هيأت منصفه تشكيل

شود , در آن شركت می كنم . 

ابراهيم يزدی در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا" , با بيان اينكه طبق قانون اساسی, جرايم سياسی بايد با

حضور هيأت منصفه و به صورت علنی مورد رسيدگی قرار گيرد ، اظهار داشت: در هيچ دادگاهی كه بر

خالف اين شرايط برگزار شود، شركت نمی كنم.

وی با اشاره بر عدم برگزاری دادگاهش برای بار دوم، تصريح كرد : در حالی از برگزاری دادگاهم امتناع شد

كه قاضی در گفت وگو با وكيلم اتهام جديدی را به من نسبت داده است. اين اتهام تالش بنده برای تبديل

"حكومت واليی" به "حكومت دموكراتيك" است . 

وزير خارجه دولت موقت با بيان اين مطلب كه قوه قضاييه مسوول نظارت بر حسن اجرای قانون است و

خود نمی تواند برخالف قانون عمل كند, مدعی شد: متأسفانه دستگاه قضايی از معيارهای دو گانه رنجور

است. 

وی افزود: در حاليكه ماه هاست به عنوان يك شهروند از شورای نگهبان شكايت كرده ام، قوه قضاييه هنوز

كمترين اقدامی برای رسيدگی به اين شكايت انجام داده است. 
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يزدی با بيان اين مطلب كه شورای نگهبان وی را به دروغ متهم كرده است، به اينكه " در دادگاهی به عدم

التزام به اسالم محكوم شده ام و در حوزه انتخابيه تهران بدنام هستم و سوء شهرت دارم" ، تصريح كرد: در

حالی كه قانون انتخابات تصريح دارد كه شورای نگهبان موظف است اسناد و مدارك داليل رد صالحيت ها را

ارائه دهد ، هنوز اسنادی از سوی اين نهاد در اختيار من قرار نگرفته است. 

دبيركل نهضت آزادی ايران با بيان اينكه برخورد دو گانه قوه قضاييه اين شائبه را ايجاد می كند كه دستگاه

قضايی تنها به شكايت هايی رسيدگی می كند كه به لحاظ سياسی مورد تأئيدش است، افزود: در حالی

از پيگيری شكايت من از شورای نگهبان امتناع می شود كه قاضی دادگاه، ديروز كيفر خواست خود عليه

من را به وكيلم ارائه نداده است و به وكيلم اجازه نداده، پرونده ام را مطالعه كند.
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ابراهيم يزدی: 

ثبات سياسی باعث حاكميت دموكراسی و رشد همه جانبه می شود

خبرگزاری دانشجويان ايران – تهران

ابراهيم يزدی گفت: اگر ايران درصدد حفظ احترام خود در صحنه ی سياست خارجی و بين المللی است

بايد در راستای امنيت و منافع ملی به تعريف درست منافع ملی بپردازد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، ابراهيم يزدی طی سخنانی در اردوی ساالنه ی

انجمن اسالمی دانشگاه تبريز - كه در دانشكده ی بهداشت دانشگاه تهران برگزار شد - ابراز عقيده كرد كه

علی رغم تالش رييس جمهور برای تنش زدايی در عرصه ی سياست خارجی، مجلس ششم نتوانست

تغيير قابل توجهی را در سياست خارجی ايجاد كند و افزود: هيچ ملتی بدون ارتباط با بيرون نمی تواند به

تنهايی و در داخل زندگی كند.

وی در ادامه خاطرنشان كرد كه هرچند كشورها در ارتباط با هم يك سلسله اختالفاتی را دارند اما می

توانند محيط قرمزی را ايجاد و بدون برخورد ارتباط برقرار كنند، سرزمين سفيد و منطقه ی سبز هم شامل

منافع دو كشور است.

اين فعال سياسی تصريح كرد: ديپلماسی موفق موقعيت خود را با كشورها در رابطه با اين مناطق

مشخص و با جوامع يك ارتباط متعارف برقرار می كند. در نهايت به دليل تغيير و تحول دايمی جهان، نحوه ی
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و ارتباط دولت ها بستگی به اين تغييرات دارد. ارتباط برقرار كردن با كشورها نيز متغير است 

يزدی در بخشی از سخنان خود انگيزه ی قوی و عامل تعيين ارتباط كشورها را پس از جنگ سرد مناسبات

گفت: البته برقراری ارتباط اقتصادی كوتاه مدت بدترين نوع اين روابط است، زيرا به ضرر اقتصادی دانست و 

كشورهای ضعيف است.

وی خاطرنشان كرد: برای رشد اقتصادی بايد با كشورها مناسبات راهبردی اقتصادی داشت كه اين امر

حاكميت دموكراسی و رشد همه جانبه می شود. منوط به ثبات سياسی است و ثبات سياسی باعث 

وی با بيان اين كه حقوق بشر يك موضوع لوكس نيست تاكيد كرد: هيچ حاكميتی حق تضييع و زير پا

دموكراسی را ندارد، زيرا سبب برهم خوردن نظم جهانی می شود و در اين راستا گذاشتن اين اصل مهم 

اعتبار حاكميت ملی به حاكميت ملت است.

يزدی با اشاره به مساله ی هسته يی ايران با اعتقاد به اين كه ايران بايد در اين مورد با شفافيت پاسخگو

باشد، خاطرنشان كرد: اين امر مشخص است كه ايران با توجه به موقعيتش و معادالت موجود بين الملل، و

منابع غنی گاز و نفت، نيازی به توليد انرژی اتمی ندارد و ايران بايد در اين زمينه اعتمادسازی كند دارا بودن 

تا بتواند به ساير فعاليت های صلح آميز هسته يی بپردازد
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ابراهيم يزدی در اردوی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تبريز : 

بخشی از جريان راست اراده عملی كردن الگوی ژاپنی را دارد

سياست خارجی ما با فعاليت مجلس هفتم تغيير اساسی پيدا نخواهدكرد

 

تهران-خبرگزاری كار ايران 

ابراهيم يزدی گفت: جريان راست تاكنون 18 نهاد اقتصادی كشور را در دست داشته است و می توانسته

مشكالت اقتصادی را حل كند, در حالی كه اين اتفاق نيفتاده و پس از اين هم نمی تواند اين مشكالت را

رفع كند. 

به گزارش خبرنگار ايلنا, ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران در اردوی انجمن اسالمی دانشجويان

دانشگاه تبريز كه در دانشگاه تهران برگزار شد, گفت: ويژگی الگوی چينی از نظر سياسی سركوب است و

من معتقدم جريان راست ايران در سركوب اگر ماهرتر از چين نباشد, دست كمی از آنها ندارد. ضمن اينكه

آزادی های سياسی در ايران واكنش منفی طرفداران راست را دربر دارد ,چنانچه برخی گروه های شبه

نظامی با اين آزادی ها مقابله می كنند. 

وی افزود: جريان راست كه دو قوه را در دست دارد و قوه سوم را هم می خواهد دست بگيرد با دو بحران

اقتصادی و مديريت به شكل جدی روبروست, از يك سو مناسبات اقتصادی كشور ما قابل دوام نيست, به

عنوان مثال در حالی كه 25 سال از انقالب گذشته هنوز نمی دانيم ساختارهای كليدی اقتصاد ما بايد

چگونه باشد. جريان راست تاكنون 18 نهاد اقتصادی كشور را در دست داشته است و می توانسته

مشكالت اقتصادی را حل كند پس از اين به بعد هم نمی تواند اين مشكالت را رفع كند. 
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وی با اشاره به اينكه مديران ما همواره براساس روابط و نه ضوابط انتخاب شده اند, گفت: اين مديران توان

پيش بردن كارها و حل معضالت اقتصادی را ندارند. 

يزدی در خصوص بحران مديريتی در كشور گفت: بحران مديريت به معنای دو نوع مديريت است؛ مثالً ما دو

نهاد اطالعاتی داريم در واقع در يك كشور دو سيستم مديريتی داريم كه يكی انتخابی و ديگری انتصابی

است, در اين شرايط جريان راست به دنبال يكدست كردن سيستم است. 

وی تصريح كرد: در پی دوگانگی سيستم, رانت خواری های عظيمی در كشور به وجودآمده و قطعاً در روند

يكدست كردن سيستم, كسانی كه اسكله ها و منافع عظيم آن را دارند حاضر نخواهد بود از اين منافع

دست بردارند. 

دبيركل نهضت آزادی ايران خاطرنشان كرد: جريان راستی كه به سوی يكدستی حاكميت پيش می رود

خودش هم يكدست نيست؛ در واقع محافظه كاران خود به دو دسته خردگرا و خردگريز قابل تقسيم بندی

هستند و اين عدم اتفاق نظر در ميان جريان راست در مورد الگوی چينی هم وجود دارد. 

وی با اشاره به طرح الگوی ژاپنی گفت: بخشی از جريان راست اراده عملی كردن الگوی ژاپنی را دارد.

چرا كه آغاز اين الگو در ژاپن نيز توسط محافظه كاران بود. اما محافظه كاران ژاپنی عقالنيت دين ابراهيمی

خود را در آن به كار گرفتند, چون اصالً برای حفظ سنت هايشان به اين الگو روی آورده

وی تاكيد كرد: در ميان محافظه كاران كسانی هستند, كه اراده ای برای ايجاد برخی تغييرات دارند اما

بخشی از همين جريان با ايجاد تغييرات مخالف است. مجموعه جريان راست به خاطر اختالفات داخلی اين

جريان هنوز نتوانسته اند شكل واقعی خود را پيدا كند. 

وی درادامه تصريح كرد: سياست خارجی ما با فعاليت مجلس هفتم تغيير اساسی پيدا نخواهدكرد, چرا كه

سياست خارجی از سياست كالن داخلی نشأت می گيرد. 

وی با اشاره به اينكه هيچ فرد و ملتی نمی تواند بدون ارتباط با محيط بيرون خود به حيات ادامه دهد افزود:
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هر چه به پيش می رويم وابستگی ملت ها به يكديگر بيشتر می شود و هيچ ملتی نمی تواند دور خود

حصاری بكشد و بگويد, با دنيای خارج كاری ندارم؛ چرا كه در عصر ارتباطات الكترونيك هيچ آسمان بسته

ای وجود ندارد, همانطور كه انقالب الكترونيك ديوار آهنين شوروی سابق و ديوار برلين را فرو ريخت.

دبيركل نهضت آزادی ايران با اشاره به وجود مناطق سفيد, قرمز و سبز ميان كشورها گفت: اگر كشورها

وارد مناطق قرمز شوند جنگ اتفاق می افتد اما در ناحيه سفيد هيچ برخوردی به وجود نمی آيد و در

منطقه سبز كشورها می توانند منافع خود را پيدا كنند. بر اين اساس بايد منافع كلی هر كشوری تعريف

شده و مشخص باشد تا براساس آن مناطق سفيد, قرمز و سبز راه خود را تشخيص دهد. 

وی افزود: ما می توانيم روابط و مناطق خود را با ژاپن تعريف كنيم, اما نمی توان با تركيه اين مناطق را

تعريف كرد, چون تركيه در حال تغيير است. كشورهای ديگر هم تغييراتی پيدا می كنند و روابط ما با آنها

ثابت نيست. اين تغييرات در سياست خارجی همه كشورها اتفاق می افتد.همچنانكه سياست خارجی و

موقعيت استراتژيك ايران عوض شده است, ديگر نمی توان بين دو ابرقدرت شرق و غرب در حركت بود,

اصالً پس از پايان جنگ سرد امكان پذير نيست. پس از جنگ سرد اولويت های اقتصادی تعيين كننده

هستند نه اولويت های سياسي. 

وی با بيان اين مطلب كه موانع اساسی تحقق دموكراسی در ايران در حال حاضر موانع بيرونی نيستند,

تاكيد كرد: امروز موانع بر سر راه دموكراسی موانع درونی هستند. 

يزدی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: روابط اقتصادی كوتاه مدت ميان دو كشور بدترين نوع روابط

اقتصادی است چون به ضرر كشور ضعيف است. 

وی با اشاره به فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و شكل گيری قطب بندی جديدی در جهان, با اشاره به

رابطه حاكميت ملی و حاكميت ملت گفت: اعتبار حاكميت ملی به حاكميت ملت است. در شرايط كنونی

كشوری نمی تواند هر كاری كه می خواهد بكند و به ديگر كشورها اجازه دخالت در مسائل خود را ندهد.
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هيچ كشوری نمی تواند خبرنگاری را در كشورش بكشد يا استاد دانشگاهی را زندانی كند و در مقابل

جهان پاسخگو نباشد. 

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اغتشاشات عراق و تاثير آن بر ايران گفت: اغتشاشات عراق تاثير

منفی بر وضعيت كشور ما دارد و برقراری آرامش در عراق به نفع كشور ماست. برای ما بهتر است كه

نيروهای اشغالگر هم از آنجا خارج شوند. اين اغتشاشات را در چارچوب امنيت ملی ايران نمی دانم

يزدی در پاسخ به سئوالی ديگر در خصوص مسائل هسته ای ايران اظهار داشت: ايران بايد سياست كالن

خود را در مورد انرژی هسته ای مشخص كند. به عقيده من كشوری مثل ايران اصالً نبايد به دنبال سالح

های هسته ای برود موشكی كه از در جنگ نيمه شب از ايران به بغداد پرتاب می شود هيچ توجيه دينی

ندارد و اين خبری است كه ما در زمان جنگ هم مطرح می كرديم. 

NPT دبيركل نهضت آزادی ايران در ادامه خاطرنشان كرد: ايران بايد اعتماد جهانی را جلب كند, ايران عضو

است و اين به معنای آن است كه می خواهد از فن آوری های صلح آميز هسته ای استفاده كند و جهان

نمی تواند نسبت به اين فن آوری بی تفاوت باشد. ضمن اينكه ايران "پادمان" يعنی قرارداد اجتماعی را در

مورد اين سالح ها و فن آوری ها امضاء كرده است. 

يزدی تاكيد كرد: استفاده از سالح های اتمی نه به نفع امنيت ملی ماست و نه با اخالق اسالمی ما

سازگار است. 

وی با بيان اينكه بين اروپا و آمريكا در مورد برخورد با ايران اختالف وجود دارد, گفت: ايران بايد تالش كند

مواضع اروپا و آمريكا واحد نشود, چون اگر با هم همراه شوند پرونده ايران به شورای امنيت خواهد رفت. 

وی در پاسخ به سئوال يكی از دانشجويان اظهار داشت: قطع رابطه ميان كشورها به معنای قدرت آنها

نيست؛ بلكه عالمت ضعف دولت هاست و هرگز به نفع آنها نيست ما حتی در دوران جنگ با عراق هم با

اين كشور روابط ديپلماتيك داشتيم و اين بسيار مثبت است, اما برقراری روابط با كشوری مثل آمريكا به
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معنای اين نيست كه هر چه آنها بگويند ما بپذيريم بلكه بايد به شكلی روابط برقرار شود كه ضامن منافع

طرفين باشد.
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آيا برنامه ريزی شده بود؟

گفت و گو با دكتر ابراهيم يزدی ، روزنامه اعتماد ـ ۱۳۸۳/٦/۱۸

دولت موقت يكی از معدود كارشناسانی است كه دكتر ابراهيم يزدی ، وزير امورخارجه 

است . او اگر چه به واسطه هدايت تشكل صائب  نظراتش در حوزه سياست خارجی 

متبوعش ، نهضت آزادی ايران ، همواره مورد غضب جناح راست سنتی بوده اما اين باعث

نمی شود كه نسبت به آگاهی او از اوضاع جهان بی تفاوت بود. سالگرد فاجعه

تروريستی ۱۱ سپتامبر بهانه يی بود كه نظرات اين كارشناس سياست خارجی را درباره

تبعات اين حادثه در امريكا، اروپا و خاورميانه به خصوص جهان اسالم جويا شويم . البته

بحث به سياست خارجی ايران هم كشيد كه از انتشار آنها به داليل عديده خودداری می

كنيم .

 

 

برخی تحليلگران سياسی بر اين باورند كه حادثه ۱۱ سپتامبر اجتناب ناپذير بود اما اگر امريكا می

خواست در سياست خارجی خود به اهداف بلند مدت خود برسد نيازمند خلق چنين حادثه يی بود.

پرسش اين است كه آيا پيشگيری از حادثه ۱۱ سپتامبر ( با توجه به گزارش كميته تحقيق) امكان

پذير نبود؟

من می خواهم پرسش را اينگونه تبيين كنم كه بين حادثه 11 سپتامبر و سياست های استراتژيك امريكا در دنيا
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از جمله خاورميانه ارتباطی وجود دارد يا خير؟ هنوز چنين ارتباطی مستند نشده است . كسانی هستند،

بخصوص ميان مسلمانان كه بر اين باورند كه در حادثه ۱۱ سپتامبر يهوديان نقش داشته اند. شواهدی هم ارايه

سپتامبر برنامه ريزی شده می كنند. اما هنوز چنين چيزی مستند نشده است ، كه با صراحت بگوييم حادثه ۱۱

اتفاق افتاده است برای اينكه امريكايی ها بتوانند برنامه های خود را در خاورميانه اجرا كنند. من شخصا چنين

اعتقادی ندارم اما حادثه ۱۱ سپتامبر مبين چه چيزی است و چه اهميتی دارد يا چه چيزی را نشان می دهد

پرسش هايی است كه مطرح است . ما می دانيم امروز بعد از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و پايان جنگ

سرد، بزرگترين ، مهمترين و عمده ترين مساله اساسی كه در روابط بين المللی وجود دارد روابط نيم كره شمالی

، يعنی تمام كشورهای صنعتی با جهان اسالم است . به دليل اينكه جهان اسالم ويژگی هايی دارد. اول اينكه ،

بيش از يك ميليارد و سيصد ميليون مسلمان در اين دنيا زندگی می كنند، كشورهای اسالمی نظير يك كمربند از

اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام كشيده شده اند. از نظر سوق الجيشی ميان نيم كره شمالی و جنوبی قرار

دارند، باالترين ذخاير طبيعی نفت و گاز جهان در اين منطقه واقع شده است . دارای يك جمعيت بسيار جوان است

. وارد عصر بيداری شده ، ملت های مسلمان در كشورهای اسالمی يك جنب و جوش جديدی دارند، مهمتر از

همه دو حادثه بر كشورهای اسالمی اثرات زيادی گذاشته است . حادثه اول : انقالب اسالمی ايران است .

انقالب اسالمی ايران ، منشا پيدايش حركت های سياسی در دنيای اسالم نشده است ، اما موجب شده است

كه همه حركت های اسالمی را سياسی بكند! حادثه دوم ، فروپاشی اتحاد جماهير شوروی است . با فروپاشی

اتحاد جماهير شوروی نيروهای چپ يا همان ماركسيست های كالسيك كه در كشورهای اسالمی تحت تاثير

شوروی قرار داشتند امروز آن موقعيت خود را از دست داده اند و در بعضی از كشورهای اسالمی با نگاه مجدد به

وضعيت اجتماعی شان ، نگاه به درون پيدا كرده اند و در اين نگاه به درون برخی از اين جنبش ها شروع كرده اند

به همكاری كردن با جنبش های اسالمی ، چون درست است كه شوروی متالشی شده است ، ولی ضرورت
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«عدالت خواهی » اينان همچنان سر جای خود است .

 

اين حركت های اسالمی چه ويژگی هايی دارد؟

اول اينكه ضدغربی است . به دليل اينكه استعمار غربی چه اروپايی و چه امريكايی يك تاريخ طوالنی در

كشورهای اسالمی دارد بنابراين ، هنگامی كه توده های مسلمان بيدار می شوند به جهت سياسی همه در فاز

اول ضدغربی هستند. اين درحالی است كه جهان غرب يك روابط بسيار عميقی با كشورهای اسالمی دارد.

همانگونه كه عرض كردم ، منابع طبيعی بسيار عظيمی در اين كشورها وجود دارد. دنيای غرب يا نيم كره شمالی

روی اين منابع سرمايه گذاری كرده اند و نياز به اين منابع دارند. بنابراين اروپايی ها و امريكايی ها نمی توانند

اسالم را ناديده بگيرند. عالوه بر اين يك زمانی اگر از يك امريكايی درباره اسالم می پرسيدی هيچی نمی

دانست ، اما امروز اسالم در داخل خانه خود اينهاست . در امريكا هفت ميليون مسلمان و در اروپا بيش از ۲٥

ميليون مسلمان زندگی می كنند. پس دولت های غربی نمی توانند اسالم را ناديده بگيرند، امروز در امريكا

اسالم دومين مذهب بعد از مسيحيت است . همين مسائل موجب شده كه در مناسبات جهانی ، روابط نيم كره

اساسی و كليدی داشته باشد. به دليل آن سوابقی كه عرض كردم (روابط غرب با شمالی با مسلمانان يكنقش 

جهان اسالم ) مسلمانان بشدت ضد غربی هستند در اين ميان مسلمانان بيدار شده اند، آگاهی و اشراف بر

دينشان پيدا كرده اند اما بخش قابل توجهش «سنت گرايان » هستند كه بسيار افراطی هستند و نمی توانند

شرايط كنونی جهان را درك كنند و هنگامی كه اولين موج سياسی شدن در كشورهای اسالمی رخ می دهد،

سنت گرايان دست باال را دارند.

 

شما اشاره كرديد كه سنت گرايان قادر به درك شرايط كنونی دنيا نيستند، اين درك شرايط كنونی به
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چه معناست ؟

به اين معنا كه ما می توانيم حرف خودمان را بزنيم ، انديشه های خودمان را بيان كنيم اما با زبان روز بيان كنيم .

اما كسانی هستند كه همين انديشه ها را با زبان هزار سال پيش می گويند حاال قادر به درك شرايط كنونی دنيا

نيستند، اما وجود دارند و قوی هم هستند. مردم هم در فاز اول از اينان حمايت می كنند. ولی اين حمايت امری

گذرا است . چون زمانی كه قدرت را در دست می گيرند بر سنت ها تكيه می كنند و نمی توانند به انتظارات

اينكه احساس دينی دارند، اما انگيزه های اقتصادی دارند. درعين  مردم كوچه و خيابان  مردم جواب بدهند، 

نيازهای ديگری هم دارند و سنت گرايان چون عالم به علم زمان نيستند، اقتصاد پيچيده كنونی را نمی فهمند. اگر

چه قدرت را به دست می گيرند اما قادر به پاسخگويی به نيازهای جامعه خودشان نيستند به همين دليل شما

در اكثر كشورهای مسلمان می بينيد كه در فاز اول سنت گرايان قدرت را به دست می گيرند اما چون نمی

توانند، مسير ديگری را پيدا می كنند. اين مقدمه برای بيان اين مساله است كه در دنيای اسالم چنين جرياناتی

وجود دارد و از طرف ديگر در عصر انقالب الكترونيك و اطالع رسانی گردش اطالعات در ميان مسلمانان بسيار

گسترده است . نتيجه اين گسترش گردش اطالعات ، احساس همبستگی و نزديكی ميان مسلمانان است . كه

بهترين و برجسته ترين اشكال اين همبستگی را شما در جنگ افغانستان عليه روس ها می بينيد. هنگامی كه

ارتش روس ها وارد افغانستان شد مسلمانان زيادی از كشورهای عربی و غيرعربی رفتند به افغانستان برای

فرد اين عرب های افغانی «بن الدن اينكه با روس ها بجنگند و به عرب های افغانی مشهور شدند. برجسته ترين 

» بوده است . او تمام امكاناتش را با انگيزه های دينی ، به آنجا برده در آن دوره در افغانستان هم امريكا از اين

گروه ها استفاده كرده است . در اسناد و مدارك وجود دارد كه بن الدن را امريكايی ها تربيت كرده اند، به او

آموزش داده اند، فيلم هايی نشان داده شده است كه رييس سيا به افغانستان رفته است و با بن الدن و در

همان دوران ديدار داشته است كه همه اينها در راستای مبارزه با شوروی بوده است . پس بخشی از مسلمانان
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اين احساس همبستگی را دارند، اين احساس ضد شوروی را داشته اند و يك شبكه عظيم را به وجود آورده اند،

فقط آن چند نفر ساكن افغانستان نبود. اينها در سرتاسر جهان توانسته اند شبكه ايجاد كنند با پول هايی القاعده 

ارثيه يی كه به او رسيده بود را برای اين مساله به كار كه داشته اند از جمله خود بن الدن 300 ميليون دالر 

انداخت .

بعد از اينكه روس ها شكست خوردند چه اتفاقاتی افتاد؟ سرنوشت آن شبكه ها چه شد؟

پس از شكست روس ها، دولتی با ديدگاه های سنتی روی كار آمد اما به دليل اختالفات قومی تثبيت نشد و

طالبان روی كار آمد. به دليل برخوردهايی كه بين دنيای اسالم و غرب بوده القاعده جهت گيری سياسی خود را از

شوروی به طرف امريكا تغيير داد. در افغانستان مساله روس ها بود، اما برای مسلمان ها مساله فلسطين هم

مطرح است . به همان ترتيب كه روس ها در افغانستان مجرم بودند و مسلمانان رفتند جنگيدند، با همان نگاه ،

مسلمانان امريكايی ها را مسوول می دانند در حمايت بی دريغ از اسراييل . اسراييل تنها كشوری است كه هيچ

يك از قطعنامه های سازمان ملل را درباره اراضی كشورهای اشغالی نپذيرفته است و نمی پذيرد. امريكا، هر

قطعنامه يی كه خواسته عليه اسراييل تصويب شود را «وتو» كرده است . به همين دليل از نگاه بسياری از

مسلمانان امريكا شريك جرم است .

 

آيا كمك امريكا به مجاهدين افغان ، فقط كمك تسليحاتی بود يا نه امكانات ديگری هم در اختيار آنها

قرار می داد؟

در زمانی كه مجاهدين در افغانستان و بر عليه روس ها می جنگيدند، مسلمانان سنی مذهب كه به امريكا

افغانی كمك جمع آوری می كردند و سازمان های امنيتی مبارزين  مهاجرت كرده بودند در مساجد امريكا برای 
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امريكا هم مزاحم اينها نبودند. در اين دوره بود كه سخنرانان برای مجاهدين تبليغ می كردند، كمك جمع می

و عرب های افغانی يك پايگاه گسترده در خود امريكا داشته باشند كه بعدا كردند و همين باعث شد كه القاعده 

وقتی دستور كارشان از روسيه به امريكا تغيير پيدا كرد، توانستند در داخل خود امريكا سازمان و شبكه های

زيرزمينی درست كنند.

 

و به اين ترتيب جنگ را عليه امريكا راه اندازی كردند، اما چرا اينان به جای جنگ در فلسطين ، به

داخل امريكا جنگ را كشاندند؟

برای اينكه ساختار اجتماعی و سياسی امريكا به گونه يی است كه برای عمليات تروريستی آسيب پذير است ،

يك جامعه باز است ، خريد و فروش اسلحه در آنجا آزاد است ، هر كس می تواند آموزش خلبانی ببيند. بنابراين

عرب های مسلمانی كه در امريكا بودند و اين انديشه در آنها شكل گرفت از اين امكانات استفاده كردند و با

فراگيری خلبانی و امكانات ديگر توانستند به برج های دوقلو كه نماد قدرت نظامی و اقتصادی امريكا بود حمله

كنند و بعيد هم می دانم يك مساله از پيش برنامه ريزی شده توسط خود امريكايی ها باشد چون امريكايی ها

انسان های ملی گرايی هستند.

شايد هم يهوديان اطالعاتی داشته اند و از برخی تحركات خبر داشته اند شايد نخواسته اند به كسی اطالع

بدهند يا فكر كرده اند مهم نيست ولی در حال يك برنامه دقيق بوده است ، اما نه از سوی امريكايی ها. كسانی

كه اين برنامه را اجرا كرده اند با ساختارهای داخلی امريكا آشنا بوده اند حتی نوع ساختمانی كه ساخته شده را

می دانسته اند به همين دليل از هواپيما استفاده كرده اند. قدرت اشتعال بنزين هواپيما بسيار باالست . وقتی به

ساختمان زدند اين بنزين هواپيما ريخته توی ساختمان و مشتعل شده . ستون های اصلی را ذوب كرده و به جای

برگشتن ساختمان ، روی خودش فرود آمده است . اين نشان می دهد كه از مسائل فنی ساختمان خبر داشته
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اند.

 

ماجرای خروج يهوديان از مركز تجارت جهانی را چگونه تحليل می كنيد؟

اينها شواهد و قراينی است كه در سايت ها آمده و بعضا از سوی مسلمانان ارايه می شود، حتی گفته می شود

شارون هم قصد سخنرانی داشته است كه نرفته است . شما می دانيد همان هفته های اول چند نفر از يهوديان

را دستگير كردند چون به آنها مظنون بودند، البته علت ديگری هم داشت . چون بزرگترين بورس طالی دنيا در

همان ساختمان بوده است ، هنوز هم هيچ گزارشی منتشر نشده كه موجودی طاليی كه در آن ساختمان بود

چه شده است ؟ آيا شمش های طال در اثر آن آتش سوزی ذوب شده و از بين رفته است ؟ معلوم نيست . اگر

چنانچه بعد از اين حمله به ساختمان كه در آنجا انجام می شد، خاك ها را الك می كردند تا هم به هويت اجساد

پی ببرند و هم اينكه دريابند ذخيره اين طال كجا رفته است ؟ كه عمدتا دست يهودی بوده ، اين قراينی است كه

وجود دارد اما نمی توانم اظهارنظر كنم .

آيا اين اولين باری بود كه امريكا اينچنين مورد حمله قرار می گيرد؟

آنچه می خواستم در ادامه به آن اشاره كنم همين مساله است كه حمله ۱۱ سپتامبر قابل مقايسه است با

. بندری در مرزهای امريكا. اين اولين حمله به مرزهای اصلی پرل هاربر در سال ۱۹٤٥ حمله ژاپنی ها به بندر 

امريكا بوده است . حمله ژاپنی ها به اين بندر باعث شد كه امريكايی ها استراتژی كالن خودشان را كه تا آن

زمان «انزوا» بود تغيير دهند. از آن تاريخ به بعد امريكا وارد صحنه جهانی شد. به جنگ جهانی پيوست ، عليه ژاپن

و آلمان و ايتاليا وارد جنگ شد، و اين حادثه پرل هاربر موجب شد سياست خارجی امريكا يك دگرگونی اساسی

پيدا كرد كه از آن تاريخ به بعد آن سياست همچنان ادامه دارد. حمله به برج های دوقلو در شهرهای نيويورك و
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واشنگتن از اين نظر مشابه آن واقعه حمله ژاپنی هاست . يعنی حمله به درون سرزمين امريكاست با تفاوت

اين تغييرات چه های خاص خودش كه موجبات تغييرات اساسی در سياست های داخلی و خارجی امريكا شد. 

بود؟

پس از حمله ۱۱ سپتامبر برای اولين بار «وزارت امنيت داخلی » در امريكا به وجود آمد با اختيارات گسترده يی كه

حقوق مدنی شهروندان را می تواند ناديده بگيرد. امريكا كه به جهت آزادی های فردی در دنيا شناخته شده بود

ناگهان تبديل به يك دولت سركوبگر در داخل شد. فرياد بسياری از انجمن های حقوق بشر در امريكا درآمد. دومين

تاثير حادثه ۱۱ سپتامبر نشان دادن آسيب پذير بودن امريكاست با اين مسائل و بخاطر تامين امنيت اضطراری

اختالالت گسترده يی در جابجايی جمعيت در امريكا رخ داد. قبل از اين تاريخ اگر كسی می خواست در امريكا

سفر كند نيم ساعته به فرودگاه می رسيد و می توانست كارهايش را انجام بدهد اما ميليون ها امريكايی ناگهان

با وضعيتی مواجه شدند كه اگر می خواهند سفر كنند بايد ساعت ها در فرودگاه منتظر بمانند تا بازرسی های

امنيتی انجام شود. همه اينها يعنی اخالل در امر مسافرت در امريكا و اين مساله لطمات زيادی به اقتصاد امريكا

می زند. چون بخش عمده يی از اين سفرها اقتصادی و بازرگانی بوده است . تاثير ديگر اين مساله به حاالت

با همه امكاناتش در برابر يك گروه كوچك آسيب پذير است روحی و روانی مردم آمريكاست كه چگونه اين ابرقدرت 

گرفتند حركتی كه به نام اسالم در ۱۱ سپتامبر شد خواه ناخواه موضعی ضداسالم  . در سطح بين المللی هم 

معادل گرفتند با اسالم .

در حالی كه مسلمانان امريكا اين مساله را محكوم كردند، كتابفروشی های امريكا پر شد از كتاب هايی كه درباره

اسالم نوشته شد. برای اولين بار مراسمی كه به ياد قربانيان اين جنايت برگزار می شد مسلمانان در كنار

يهوديان و مسيحيان به انجام مراسم دعا پرداختند. اين از يك جهت مثبت و موثر بود برای اينكه به نوعی به

رسميت شناختن عمومی و اجتماعی اسالم بود. شايد به همين دليل است كه جريانات قدرتمند مسيحی و
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يهودی در امريكا شروع كردند به تغيير دادن و راه انداختن موجی عليه اسالم ، يك جنگ نانوشته و اعالم نشده

يی ميان مسيحيان و يهوديان از يك طرف و مسلمان از طرف ديگر آغاز شد. آنها فيلم هايی نشان می دادند كه

چگونه مسلمانان همديگر را به جهاد عليه كفار دعوت می كردند حتی از نوارهايی كه مربوط به جهادگران جنگ

افغانستان بود، به گونه يی مونتاژ كرده بودند كه اينگونه وانمود می شد كه در مساجد امريكا هم اكنون در حال

تبليغ عليه كفار هستند. اين اثرات منفی در افكار عمومی گذاشت از آن سو مسلمانان امريكايی ، فيلم هايی در

مقابل اين تبليغات می ساختند و پخش می كردند. از جمله فيلم ملكم ايكس .

به هر حال اين حادثه هم تاثيرات كوتاه مدت داشت و هم تاثيرات بلندمدت دارد اما مسلمانان فهميده بودند برای

اينكه در امريكا تاثيرگذار باشند بايد وارد ساختار شوند و درست مانند يهوديان البی درست كنند. همانگونه كه

يهوديان به سناتورها و نمايندگان سنا و كنگره كمك می كردند، مسلمانان هم كمك می كردند، به محض اينكه

اين مسائل بر مال شد يهوديان ، بسياری از سازمان های غيرانتفاعی مسلمانان كه وظيفه جمع آوری كمك را به

عهده داشته اند به اتهام ارتباط با حماس تعطيل كردند.

 

اينان كمك می كردند اما كمك ها برای خانواده ها بوده است كه دامنه اين تعارضات گسترده شد و هنوز هم ادامه

دارد. در سطح جهانی هم می بينيم كه يهوديان از اين واقعه استفاده كردند و آن را تبديل كردند به جنگی ميان

تحت عنوان رويارويی تمدن ها آورده است موجب شد مرتجع ترين گروه ها در اسالم و غرب . آن چه هانتينگتون 

امريكا قدرت بگيرند و اين همه در سياست داخلی امريكا اثر گذاشته و هم در سياست خارجی امريكا.

 

به تاثيرات حادثه ۱۱ سپتامبر در حوزه داخلی اشاراتی كرديد، از نظر استراتژيك چه تاثيراتی بر

سياست های خارجی امريكا داشت ؟
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اين گروهی كه بر سر كار آمدند بشدت مذهبی هستند و بر اساس انديشه های ايدئولوژيك اين كارها را انجام

می دهند، آن انديشه ايدئولوژيك معتقد است طبق روايات مسيحی يهودی ، شش يا هفت ماه پس از آنكه

اسراييل با همسايگانش جنگيد و آنها را مغلوب كرد و سرزمين های آنها را اشغال كرد عيسی مسيح ظهور می

كند. بنابراين دولت امريكا بايد به اسراييل كمك كند، از نيل تا فرات اين منطقه را بگيرند، اعراب را شكست بدهند

تا مسيح ظهور كند. در واقع يك توجيه ايدئولوژيك و ارتجاعی از دين پيدا كرده اند، غير از اين با فروپاشی اتحاد

جماهير شوروی ، امريكا به عنوان تنها قدرت نظامی برتر جهان باقی مانده است . حادثه ۱۱ سپتامبر موجب شد

آن گروهی در امريكا كه معتقدند، دولت امريكا به اتكای قدرت نظامی خودش بايد درباره سياست های خودش به

تنهايی تصميم بگيرد، منتظر متحدانش نماند. در سال ۱۹۹۱ زمانی كه امريكا خواست به عراق حمله كند

امريكاييان خود را مجبور می ديدند كه با اروپايی ها، سازمان ملل و كشورهای عربی هماهنگ كنند اما پس از

اعتنايی به نظرات اروپاييان سپتامبر و در جنگ اخير امريكا عليه عراق ، امريكايی ها يك طرفه عمل كردند،نه  ۱۱

می خواهيم حمله كنيم ، پس می توان گفت حادثه ۱۱ كردند و نه از هيچ كشور عربی مشورت گرفتند كه 

سپتامبر سياست عمل يك جانبه امريكا را توجيه می كند. از تاثيرات ديگر اين حادثه تحت تاثير قرارگرفتن

مناسبات امريكا با مسلمانان و جهان اسالم است . در زمان اتحاد جماهير شوروی از مسلمانان جهت مهار

كمونيسم استفاده می كردند اما حاال مسلمانان را سركوب می كنند چون ديگر كمونيستی وجود ندارد و از ناحيه

مسلمانان احساس خطر می كنند. چون اسالم تنها نيروی بالنده در دنيا است چه به جهت جمعيت ، چه به

امريكا بودند درهم جهت منابع كه عرض كردم . حاال روابط امريكا را با كشورهای عربی كه بطور سنتی موؤتلف 

القاعده ، اتباع عربستان سعودی بوده و هستند موجب شد در جهت زده است ، اينكه رهبران و پايه گذاران 

گيرهای سياسی بشدت ضد عربستان سعودی هم باشد. در اين حادثه يهوديان نقش كليدی داشتند. بطوری كه

روابط امريكا و عربستان به سردترين سطح رسيده است و امريكايی ها در نقشه خاورميانه بزرگی كه دارند، يكی
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از عواملش تغيير دولت هاست كه همان نيازمند بحث مستقلی است . از آنجايی كه اروپاييان آن مشكالت

امريكايی ها را ندارند سياست اروپايی ها با كشورهای اسالمی متفاوت است . بعد از فروپاشی اتحاد جماهير

سر اتحاديه اروپا وجود داشت از بين رفت و از دهه ۱۹۹۰ بسرعت اروپا حركت كرده به شوروی ، مشكالتی كه بر 

سمت اياالت متحده ، مشكالت داخلی شان را حل كرده اند و يك قدرت بزرگ اقتصادی سياسی به وجود آوردند با

450 ميليون جمعيت و با اقتصادی پرتحرك . همه شواهد حاكی از آن است كه روسيه هم دير يا زود به اينها

خواهد پيوست اما اولويت های سياست خارجی اروپا با امريكا متفاوت است . اروپايی ها قدرت نظامی برتر

نيستند. ناتو را حفظ كرده اند درحالی كه اختالفات شديدی بين اروپاييان و امريكايی ها در ناتو وجود دارد. امريكا

خواستار اختصاص بودجه نظامی بيشتر از سوی اروپاييان است اما اروپايی ها حاضر به تن دادن به اين مساله

نيستند. از طرف ديگر اروپايی ها به منطقه خاورميانه نزديك تر هستند تا امريكايی ها، اروپايی ها بر اين باور

هستند كه منافع درازمدتشان ايجاب می كند كه با كشورهای اسالمی ، كشورهای خاورميانه روابط نزديك تری

داشته باشند. سهم اروپايی ها از منطقه واقع بينانه تر از امريكايی هاست . بنابراين آنچه كه برای اتحاديه اروپا

بشر است درحالی كه برای امريكايی ها سالح های هسته يی و روند صلح خاورميانه است . اولويت دارد،حقوق 

در مورد خاورميانه يك ديدگاه كامال متفاوتی اروپايی ها با امريكايی ها دارند،درحالی كه امريكايی ها قطعنامه را

وتو می كنند، اروپايی ها به برچيده شدن ديوار حايل رای دادند، ولی امريكا نتوانست وتو كند، رای ممتنع داد.

پس حادثه ۱۱ سپتامبر بر مناسبات اروپا و امريكا تاثيراتی داشته است . اروپاييان به نفت خاورميانه نياز دارند،

شركت های نفت امريكايی كنترل نفت خاورميانه را در دست دارند، اما مصرف كننده اصلی آن اروپايی ها هستند

با ژاپن و چين . بنابراين ديدگاه اين دو درمورد خاورميانه متفاوت است .

 

درباره ايران چه اتفاقاتی افتاده است ؟
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در مورد ايران هم حكومتی كه بر سر كار است ، جمهوری اسالمی است ، زمامدارانش به نام خدا و دين دارند

حكومت می كنند، نگاه كامال ايدئولوژيك دارند، حكام ايران اسالمی فكر می كنند و سنت گرا هستند، بنا به داليل

تاريخی مانند همه مسلمانان ، احساسات ضد غربی دارند. اين احساسات به مراتب قوی تر است يا حداقل در

دستگاه های تبليغاتی قوی تر است . پس از ۱۱ سپتامبر درحالی كه ايران و امريكايی ها در چندين نقطه اشتراك

منافع پيدا كردند ايران كمك های بسيار مهمی كرد كه مشكل افغانستان حل شود. اگر كمك های ايران نبود،

كابل سقوط نمی كرد. سپس در نشست بن نقش ايران كليدی بود كه گروه های مختلف به يك اجماع برسند و

يك دولت انتقالی شكل بگيرد و عمل كند اما متاسفانه نه دولت ايران توانست از اين فرصت بهره مند شود و نه

دولت امريكا حاضر شد امتيازی به ايران بدهد.

سقوط طالبان و حمله امريكا به افغانستان چه فرصتی را در اختيار ايران گذاشت كه از آن استفاده

نكرد؟

دولت طالبان به جهت فكر، انديشه و مذهب ، دشمن ايران بود. طالبان همان انديشه های وهابی را داشتند و

بشدت ضد مذهب شيعه هستند و ضد ايران هستند، امنيت ايران درخطر بوده است . بنابراين ما هميشه در

معرض خطرات نظامی سياسی از ناحيه شرقی مان بوده ايم . اما ايران چه منافعی می توانست ببرد. اوال آن

همكاری ها را مبنا قرار بدهد كه مسائلش را با امريكا حل و فصل كند. باالخره اگر ايران بخواهد مسائلش را با

امريكا حل كند و اراده يی برای بهبود روابطش وجود داشته باشد، بايد از اين فرصت ها استفاده كند اگر ايران

درست عمل می كرد يا اگر امريكايی ها می خواستند كه اين مساله حل شود، آن وقت می توانستند بهره

برداری كنند، كه امريكايی ها نشان دادند هيچ تمايلی به بهبود روابط ندارند.
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گفت و گوی منتشر نشده با علی اردالن وزير اقتصاد دولت موقت

سلسله مراتب اداری وجود نداشت
ايجاد اغتشاش و اختالل در كليه امور دولت، توقيف اشخاص، تصرف بدون مجوز و دليل اموال مردم و باالخره ايجاد ناامنی و ترس و

وحشت و بی ثباتی اوضاع كشور. اساساً قياس وضع دولت موقت با هر دولت نابجاست چون به خوبی می دانيم دولت سازمانی

است كه با نظام مخصوص خود به وجود آمده و با اجرای قانون (يا ضابطه ای) اداره می شود. مجريان آن دولت وظايف خود را بايستی

طبق آن موازين انجام دهند. ..در دستگاه دولتی چون كارمندان به خصوص طبقات فرمانبر همه انقالبی شده بودند و عليه مقامات

باالتر با بی باكی برخورد می كردند، بالطبع مقررات و موازين و سلسله مراتب اداری كه ضامن انضباط و حسن اجرای كار است مطلقاً

وجود نداشت..

آرش زنجانی

روزنامه شرق

 

علی اردالن كارشناس ارشد حقوق و اقتصاد از دهه بيست، در عرصه سياسی كشور با دغدغه حفظ كيان ملی از

شخصيت های نقش آفرين كشور به شمار می رفت. او نخستين وزير اقتصاد و دارايی جمهوری اسالمی ايران بود. او از

آغاز نهضت ملی ايران به رهبری دكتر محمد مصدق با پيوستن به جبهه ملی، آرمان های اين نهضت را دنبال می كرد و

پس از كودتای ۲۸ مردادماه در نهضت مقاومت ملی، در كنار آيت هللا سيدرضا زنجانی(ره) خواست های ناتمام ملت ايران

»ش، پايگاه ارتباطی نهضت مقاومت ملی با مردم بود و تالش هايش را در جبهه ملی را پی می جست و روزنامه «صرصر

دوم و سوم نيز استمرار بخشيد و به خاطر فعاليت های سياسی اش بارها طعم زندان را در رژيم پيشين چشيد. در

۲۶/۱۱/۵۷ عهده دار سمت وزارت اقتصاد و دارايی كابينه دولت موقت شد. او با آشنايی توانمندانه ای كه با مسايل

علمی اقتصادی و نيز ساختار اداری وزارت اقتصاد و كارشناسان مختلف اين رشته داشت، توانست به شتاب سامانی به

ساختار درهم ريخته اين وزارتخانه در ميانه انقالب اسالمی بخشد. تا جايی كه در ۳۰/۱۱/۵۷ دستور پرداخت حقوق بهمن
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ماه كاركنان دولت را به خزانه داری كل صادر كرد و در پايان سال طرح بودجه سال بعد را به دولت عرضه داشت. اردالن

نخستين كسی بود كه از سوی دولت جمهوری اسالمی ايران در بروكسل به تاريخ ۲۵/۵/۵۸ با اتحاديه اروپا قرارداد

همكاری امضا كرد. از كارهای مهم ديگر او ايستادگی در برابر ملی  كردن بانك ها بود. پس از استعفای دولت موقت در

انتخابات اولين دوره مجلس وی را مردم تويسركان به عنوان نماينده اول شهر خود برگزيدند اما وزير كشور وقت با تاييد

اعتبارنامه او مخالفت كرد. اردالن در بامداد ۲۲ بهمن ماه ،۷۸ سالروز پيروزی انقالب درگذشت. مصاحبه ای كه پيش رو

داريد مربوط به خاطرات روزهای پيروزی انقالب و استقرار تدريجی دولت موقت در عرصه كشور است كه در تاريخ

۱/۱۰/۷۶ انجام يافته است و تاكنون منتشر نشده است.

 

•آقای اردالن دولت موقت در چه شرايطی شكل گرفت؟

با صدور اعالم بی طرفی ارتش در ساعت ۱۰ روز يكشنبه ۲۲ بهمن و انتشار آن كه منجر به ترك مقابله سربازان و مردم و خروج افراد

نظامی از خيابان ها شد می توان گفت جنگ داخلی و برادركشی پايان يافت و انقالب تقريباً به تحقق پيوست.

موضوع فرار دكتر بختيار كه اكثراً انتظار آن را داشتند از محل نخست وزيری حين صرف غذا منتشر شد و راديو نيز خبر آن را به اطالع عموم

رسانيد. قيام دو روز اخير (۲۱ و ۲۲ بهمن) به اعتصاب طوالنی كه ماه ها ادامه داشت و منجر به فلج شدن كليه امور شده بود ظاهراً

خاتمه داد، بنابراين انتظار بود كه اوضاع به حال عادی برگردد و روال طبيعی خود را بازيابد و اما شور و هيجان انقالبی توام با اغراض و

دسته بندی های پيش ساخته شده اين توقع را بی جا می دانست و روز به روز التهاب و هيجان عموم فزونی می يافت. مردم خواهان

اصالحات و رفع نواقص و كمبودهای پيشين در اثر سوء سياست رژيم و مقاومت های بی جا جری تر و بی باك شده اكنون به صورت

انقالبی همه چيز را دگرگون می خواستند و آنچه را كه از روزگار سابق وجود داشت ناپسند می دانستند و جالب آن كه هر كس خود را

اهرم انقالب تصور می كرد و بر اين باور بود كه شخص او انقالب كرده و اگر او نبود انقالب به ثمر نمی رسيد. در اين جو آشفته و درهم

ريخته و توفانی، مرحوم مهندس بازرگان جهت تشكيل كابينه كوشش می كرد و چندبار به خانه ام تلفن كرده بودند و اطالع يافتم كه مرا

برای وزارت دارايی در نظر گرفته اند. باالخره صبح روز سه شنبه ۲۴ بهمن دكتر يدهللا سحابی با بنده تلفنی تماس گرفتند كه با آقای

مهندس بازرگان يا ايشان مالقات كنم. ساعت ۳۰/۹ همان روز به مدرسه رفاه رفتم و در ميان ازدحام و هياهو و فشار جمعيت با عاليمی
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كه قبالً داده بودند وارد شدم. در طبقه باال آقای مهندس بازرگان و سپس دكتر سحابی را ديدم و گفتند چند روز است درصدد مالقات با

شما هستيم، شما را برای وزارت دارايی پيشنهاد كرده، شورای انقالب هم تصويب كرده است و منتظر اعالم قبولی شما هستيم. اظهار

داشتم آمادگی اين كار را در اين شرايط ندارم و مرا معذور بداريد، اما دوستانی كه حضور داشتند عنوان كردند انتصاب شما به اين سمت از

آن جهت نيست كه بخواهند مقامی عطا كنند انجام اين خدمت خواسته در اين زمان جنبه ادامه مبارزه و حصول نتيجه را دارد ناچار اعالم

قبولی كردم. قرار شد ساعت ۴ بعدازظهر همان روز در اولين جلسه هيات دولت شركت كنم. ساعت مزبور به محلی كه نزديكی مدرسه

رفاه بود راهنمايی شديم و معلوم شد خانه شخصی است به نام حاج معينی كه به كسب و تجارت اشتغال دارد. در اتاق كوچكی كه فاقد

صندلی بود روی زمين نشستيم، آقای مهندس بازرگان وزرا را كه با بنده ۸ نفر بودند معرفی كردند (قبالً ۷ نفر از وزرا حكم آنان به امضای

آيت هللا [امام]  خمينی رسيده بود، حكم بنده كه همان روز قبولی خود را اعالم كردم ديگر صادر نشده بود). آقای دكتر ابراهيم يزدی را كه

حضور داشتند به عنوان معاون نخست وزير و مهندس عباس امير انتظام كه برای تنظيم امور نخست وزيری در جلسه نبودند را به سمت

معاونت اجرايی معرفی كردند. اين جلسه تقريباً در حدود سه ساعت ادامه يافت، درباره كارهای ضروری و رفع اعتصاب و امور جاری و

انتخاب بقيه اعضای دولت مذاكره به عمل آمد. جلسه بعد صبح روز پنج شنبه ۲۶ بهمن ساعت ۳۰/۹ در كاخ نخست وزيری كه موقتاً آماده

شده بود تشكيل شد. مسائل حاد روز از جمله وجود گروه ها و دستجات مختلف مخل نظم عمومی و دخالت های بی مورد آنان و تشكيل

گارد ملی، دادگاه ملی، ديوان رسيدگی به جرايم متهمين و مجرمين و انجام رفراندوم و از اين نوع مسائل مطرح و مورد مذاكره قرار گرفت.

بعداً جلسات هيات دولت به طور معمول هر روز عصر از روزهای پنج شنبه و جمعه (در صورت عدم ضرورت) تشكيل می شد و در صورت

جلسات، تصويب نامه ها و خالصه پيشنهادات و مذاكرات ثبت می شد. مدت اين جلسات معموالً سه تا چهار ساعت بود ولی غالباً بيشتر

به طول می انجاميد. رسيدگی به مسائل مربوط به كارهای جاری و اداری دولت وقت كمتری را اشغال می كرد و بيشتر مذاكرات و بحث

ها پيرامون مسائلی بود كه مربوط به دخالت غيرقانونی در كارها كه از طرف اشخاص و سازمان های غيرمسئول به عمل می آمد. ايجاد

اغتشاش و اختالل در كليه امور دولت، توقيف اشخاص، تصرف بدون مجوز و دليل اموال مردم و باالخره ايجاد ناامنی و ترس و وحشت و بی

ثباتی اوضاع كشور. اساساً قياس وضع دولت موقت با هر دولت نابجاست چون به خوبی می دانيم دولت سازمانی است كه با نظام

مخصوص خود به وجود آمده و با اجرای قانون (يا ضابطه ای) اداره می شود. مجريان آن دولت وظايف خود را بايستی طبق آن موازين انجام

دهند. همه می دانيم و به ياد داريم در انقالب بهمن ارتش به كنار نشست و كامالً بی اثر ماند، قوای انتظامی، شهربانی و ژاندارمری نيز

چنان كوبيده و نابود شدند كه باقی مانده آن توان انجام كار و اجرای قانون را از دست داده بودند. در دستگاه دولتی چون كارمندان به
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خصوص طبقات فرمانبر همه انقالبی شده بودند و عليه مقامات باالتر با بی باكی برخورد می كردند، بالطبع مقررات و موازين و سلسله

مراتب اداری كه ضامن انضباط و حسن اجرای كار است مطلقاً وجود نداشت. بنابراين مسئوالن سازمان ها نمی توانستند وظايف خود را به

خوبی انجام دهند و در آن احوال و اوضاع فاقد قدرت قانونی و امكانات الزم بودند. با اين اوصاف اگر مسئوالن دولتی در هر مقامی كاری

انجام می دادند، به جهت داشتن توان و موقعيت خاصی بود كه می توانستند عملی انجام دهند اگر افرادی بدون هويت و ناشناخته،

مسئوالن و ماموران دولتی را جلب و توقيف می كردند يا مانع انجام وظايف آنان می شدند، هيچ مقام و قدرت اجرايی و قضايی برای

جلوگيری يا مقابله آن وجود نداشت. غرض از ذكر اين مطالب كه به طور اختصار و ايجاز رسانده شد اين است كه تصور نرود دولت موقت با

استفاده از قدرت قانونی و سازمان منظم و افراد قادر جانشين سازمانی شد تا به اصالحات امور و كمبودها بپردازد.

 

•شما چگونه مشغول به كار شديد؟

بعد از اعالم قبولی كه توضيح دادم چون می دانستم موضوع پرداخت مخارج مملكت از اهم مسائل است و در صورت تعلل و تاخير مشكل

عرب معاون كل وزارت دارايی تماس گرفتم تا از موجودی خزانه داری كل مطلع شوم، زا خواهد شد، همان روز (۲۴ بهمن) با آقای رضاقلی  

سابقه و روابط طوالنی كه داشتيم در مالقات عرب كه از صاحب منصبان مطلع و صديق و به خصوص وارد در امور هزينه بود با حسن  

حضوری اطالعات الزم را به اينجانب داد و مطلع شدم كه موجودی خزانه برای پرداخت و مزايای كارمندان با استفاده از اختيارات قانونی تا

آخر سال كافی است. اجرای اين امر برای پيشرفت كار دولت ضرورت تام داشت. از ايشان خواستم دستور پرداخت حقوق و مزايای

كارمندان كشور را آماده كند كه به محض ورود به وزارتخانه و شروع به كار آن را امضا كند، زيرا می دانيد دستور پرداخت حقوق و مقرری

كل كشور با وزير دارايی است. به طوری كه بيان كردم از اولين جلسه هيات دولت در آن شركت كردم ولی حضور در وزارتخانه را موكول به

وصول حكم كرده بودم. البته اطالع داشتم وزارت دارايی(مانند بقيه سازمان های دولتی تعطيل بود و روز های ۲۱ و ۲۲ بهمن گروهی

ناشناس وارد وزارتخانه می شوند و آنجا را تصرف می كنند. روز ۲۳ بهمن عده ای از كاركنان وزارتخانه كه از پيش در جريان اعتصاب بودند

به وزارتخانه می روند كه به كار های خود مشغول شوند. درها را به كلی بسته می بينند و عده ای ناشناس از ورود آنان جلوگيری می

كنند از آنان سئوال می كنند شما چه كسانی هستيد و از كجا آمده ايد؟ «می گويند مامور هستيم.» بعد از آنكه محرز شد كه عده ای

پيش خود در وزارتخانه مستقر شده اند جمع كاركنان قهراً وارد محل وزارتخانه می شوند و پس از كمی مقاومت همگی متصرفين فرار می
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كنند و كارمندان وارد وزارتخانه می شوند، اكثر اتاق ها را دگرگون و به هم ريخته می بينند. عده ای حدود ۵۰- ۴۰ نفر كه بعضی نيز مسلح

بودند در تمام اوقات حتی روز تعطيل به محافظت وزارتخانه پرداختند زيرا نگهبان وزارتخانه و مستخدمين حتی پاسبان مامورين دائمی

از چگونگی وضع به شهربانی (در اداره نگهبانی) جا را خالی كرده بودند. عصر روز جمعه ۲۷ بهمن شخصاً برای مالقات آنان و اطالع  

وزارتخانه رفتم. چون تعدادی از آنها از سال ها پيش با من همكاری و آشنايی نزديك داشتند و در جريان اعتصاب هم با هم در ارتباط بوديم.

آنان با خوشرويی و مهربانی از من استقبال كردند. پس از بيان شرح حال خود به بازديد اتاق ها و تصرفاتی كه مهاجمين كرده بودند

پرداختيم.

 

•شما ضمن بازديد از قسمت های مختلف ادارات وزارت دارايی از كاخ گلستان نيز بازديد كرديد؟

كاخ گلستان در جنوب وزارت دارايی قرار گرفته است بنابراين ساختمان وزارت دارايی به كاخ مزبور به وسيله در ها و راهرو ها ارتباط

دارد.۱معلوم شد عده ای از مهاجمين بعد از تصرف وزارت دارايی به كاخ گلستان وارد شده درها را شكسته، تعدادی از جواهرات و عتيقه

جات را به يغما برده اند. در سالن بزرگ «محل سالم» دو عكس بزرگ روغنی نقاشی از رضاشاه و محمدرضا شاه۲ پاره شده در كف

سالن افتاده بود. روی تخت طاووس مقداری پوست خيار و پوست تخمه و ته سيگار پراكنده و تعدادی از «گو »ها و نگين های اطراف تخت

و چند تكه از جواهرات بدنه تخت طاووس وجود نداشت. پس از بازديد اجمالی كه به عمل آمد ضمن تاسف دستور دادم كليه درها را مهر و

موم كنند تا اشيای موزه و كاخ با عكس های آنها كه در انبار مضبوط است تطبيق شود و آنچه از بين رفته است معلوم شود بعداً زير نظر

چند نفر از ماموران وزارت دارايی و مسئوالن بيوتات و نماينده دادستان كل تهران كليه اموال، آثار تاريخی، هنری، جواهرات، اشيای مرصع و

عتيقه ها، فرش ها، پرده های نقاشی، ظروف، چلچراغ ها و ساير اثاث صورت برداری و با عكس های آنها تطبيق شده و ضمن صورت

مجلس اشيای مفقوده معلوم شد اما پس از جست وجو و پی يابی بعضی از اشيای مزبور در اثر مراجعات به كميته مركزی (آيت هللا

» های طال مرصع مربوط به تخت طاووس كنی و آيت هللا خسرو شاهی) به وسيله ماموران وزارت دارايی و بيوتات تعدادی از «گو مهدوی  

به جای تخم مرغی طال مرصع و دو اسلحه كمری دسته طال و نقره اهدايی به ناصر الدين شاه، تعدادی مبل های طال و عقيق ناصر الدين

شاه، شير و خورشيد، قاشق و چنگال، دسته سنگ يشمی و مجسمه عاج پيدا شد و با صورت مجلس تحويل خزانه موزه شد.۳ سپس

كليه درها و قفل ها و شيشه ها تعمير شد و در تاريخ ۱۵/۶/۵۸ مورد بازديد هيات دولت، عده ای از كاركنان نخست وزيری و وزارت دارايی

قرار گرفت.
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ضمناً اضافه می شود كتابخانه سلطنتی حاوی چند هزار كتاب  نفيس خطی و مرقعات و آلبوم های عكس، اسناد و نوشته های تاريخی از

زمان صفويه و فرامين و اسناد و مدارك مملكتی و سياق ها و دست خط ها و بنچاق ها كه ارزش آنها را كارشناسان و مطلعين كمتر از

بهای جواهرات سلطنتی نمی دانند خوشبختانه مورد توجه و دستبرد مهاجمين قرار نگرفته بود. الزم بود كارمندان به ادارات مربوط و اتاق

های خود بروند و به تنظيم پرونده های درهم ريخته و تنسيق كار های خود بپردازند و مهيا برای انجام وظايف شوند. اطالع يافتم كه

كارمندان در وزارتخانه حاضر و مشغول كار می شوند. روز دوشنبه ۳۰ بهمن به وزارتخانه رفتم، بدواً كارمندان از من خواستند برای همكاران

كه طبق معمول هفته ها و روز های قبل در قسمت جنوبی كاخ دارايی اجتماع كرده بودند، مطالبی بگويم. بنده هم ضمن بيان مختصری

درباره اوضاع از آنان تشكر كرده ضمناً متذكر شدم، «شايد من از وزيران انگشت شماری هستم كه از آغاز شروع به خدمت در اين

وزارتخانه بوده  ام و در اكثر ادارات و سازمان های اين وزارت با بسياری از خانم ها و آقايان انجام وظيفه كرده ام، بنابراين اميدوارم تجربيات

و اطالعاتم برای مملكت و همكارانم مفيد افتد و نيز بايد بگويم كه اكثراً به من گفته اند كه كار من بسيار مشكل و بايستی بار وظايف

سنگينی را متحمل شوم. البته از نظر من به هيچ وجه چنين نيست، زيرا همكاران و دوستان بسيار ارزنده و عالقه مندی در وزارتخانه دارم

كه آنان مرا می شناسند و من هم عالوه بر آنكه آنان را می شناسم نيازمند همكاری همگی هستم، لذا مطلقاً احساس سنگينی،

دشواری و ناهمواری انجام كار های جاری وزارتخانه را نمی كنم و در خاتمه خواستم كه به تظاهرات و اعتصاب خاتمه دهند. و در قسمت

های مربوط به انجام وظايف بپردازند. كه اين حسن ختام بهترين نتيجه و ثمره ای است كه از انقالب نصيب همه شده است.» سپس

همان طور كه گفته بودم اولين دستوری كه مربوط به پرداخت حقوق و مزايای بهمن ماه كاركنان دولت بود را امضا كردم و بالفاصله پاداش و

عيدی اسفند ماه پرداخت شد و بعداً ترفيعات ضرايب ۸ به ۹ و ۹ به ۱۰ كه شريف امامی و ازهاری نخست وزيران قبلی به كارمندان وعده

كرده و همه در انتظار بودند پرداخت شد. انجام اين قبيل امور موجب شگفتی خبرنگاران خارجی و بسياری از مطلعين شده بود كه چگونه

در آن بی نظمی ها چنين اعمالی به خوبی و منظم انجام يافته است. صرفه جويی در مخارج در زمان اعتصاب و حذف تعهدات زايد رژيم

قبلی و جلوگيری از پرداخت مبالغ غير ضرور توانست امكان را برای تامين اين پرداخت ها به وجود آورد.

 

 

پی نوشت ها:
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دهد: كاخ گلستان و چند كاخ ديگر سلطنتی (تحت عنوان اداره بيوتات) به وسيله وزارت دارايی (كه صاحب جمع اموال مملكت است)  -۱توضيح می  

اداره می شد. در سال ۱۳۴۷ به موجب قانون بودجه اين سازمان به وزارت دربار منتقل و پس از انقالب (طبق تصويب نامه مورخ ۲۴/۱۲/۵۷) مجدداً

به وزارت دارايی واگذار شد.

 -۲قطعاً سوابق آن موجود است كه كار جالب يكی از نقاشان خارجی بود.

بد نيست ذكر شود تير و كمان نادری را در محوطه كاخ گلستان يافتند كه به تصور ربايندگان بی ارزش و ناچيز آمد، آن را دور انداخته بودند، به ۳- 

وسيله سرايدار به جای اصلی برگردانيده شد.
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