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 63 نیم؟ کنیم یا نکدفاع ب 

 63 ر عمومی و استفاده تبلیغاتیاک استمداد از اف - 1  

 67 اثبات بیگناهی و تاثیر روی قاضی - 2  

 76 انجام تشریفات و اجرای مراسم - 3  

 79 9/42/ 19نامه متهمین به رئیس دادگاه همراه با تصویر دستخط 

 85 3/1٠/42نجه مهندس عبودیت از زبان مهندس بازرگان  ک جریان دستگیری و ش

 86 42/ 1٠/ 3نجه ک جریان ش شرح در به دادستان کل ارتش نامه مهندس عبودیت 

 87 3/1٠/42ل ارتش  کنامه مهندس عبودیت به دادستان 

 88 بیانات دادستان در ماهیت 

 88 42/ 1٠/ 3در جلسه بیست و ششم  - 

 94 4/1٠/42در جلسه بیست و هفتم  - 

 97 8/1٠/42در جلسه بیست و هشتم   - 

 1٠٠ 1الی متهمین در دادگاه ویژه شماره کخالصه مدافعات و

 1٠2 شور کل دیوانعالی کنامه متهمین به ریاست 

 1٠6 دادرسی ارتش و رای صادره  1ار دادگاه عادی ویژه شماره ک پایان 

 1٠6 گردش کار 

 1٠7 دادرسی ارتش  1دادگاه عادی ویژه شماره   42.1٠.16مورخه  23شماره  رأی 

 1٠9 اعتراض متهمین به رأی صادره و تقاضای تجدیدنظر

  1342اسفند  14بخش دوم ــ دادگاه تجدیدنظر 

  گزارش جلسات دادگاه تجدیدنظر:  

 11٠ جلسه اول  

 113 جلسه دوم  

 117 جلسه سوم  

درباب ش    عدالت منش  پرویز  آقای  داده شده  کهایی  نجهکنامه  ایشان  به  ه 

 19/12/42است 

122 

 123 جلسه چهارم  

 126 جلسه پنجم   

 133 جلسه ششم   

 139 جلسه هفتم  

در جلسه هفتم دادگاه درباره نقص پرونده و  تر سحابی  کبیانات جناب آقای د  

 و جواب دادستان  اسفند  29مناسبت روز تاریخی ه ب

141 



1٠ 

 

 146 جلسه هشتم   

 151 جلسه نهم   

 156 جلسه دهم  

 159 و جواب دادستان  سخنان مهندس بازرگان در دفاع از مهندس عبودیت  

 161 جلسه یازدهم   

 164 جلسه دوازدهم  

 165 بیانات آقای احمد علی بابایی   

 168 جلسات سیزدهم و چهاردهم   

  بدست نیامد(  22تا   15)گزارش جلسات    

 172 جلسات بیست و سومای از خالصه  

 174 ای از جلسات بیست و چهارمخالصه  

 177 ای از جلسات بیست و پنجم خالصه  

 179 1343هللاا سحابی در دادگاه تجدیدنظر فروردین  مدافعات مهندس عزت  

 2٠1 43/ 23/3دادرسی ارتش  کنامه متهمین به دادگاه تجدیدنظر شماره ی 

 2٠3 15/3/43ی ارتش مورخ رای دادگاه تجدیدنظر دادرس

 2٠7 خواهی مهندس بازرگان تقاضای فرجام 

ویژه تجدیدنظر  دادگاه  قصر  ، نامه  زندان  درخواست  ، به  با  رابطه  آقاسان   فرجام   تقاضای  در 

 43/ 24/4 مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدهللاا سحابی، سیدمحمود طالقانی، احمد بابایی

2٠8 

 2٠9 تقاضای فرجام آقایان طالقانی، بازرگان، سحابی، احمد علی بابایی 

 21٠ خواهی متهمین به اداره دادرسی ارتش الیحه فرجام 

اسی از مهندس بازرگان و پاسخ کم به عنامه اداره زندان به دایره زندان قصر به منظور اقدا

 ایشان 

212 

 213 خواهیومین دادگاه تجدیدنظر ویژه به دادرسی ارتش جهت پیگیری تقاضای فرجام ک نامه مح

دادگاه م صادره  کشور در مورد قطعیت حکل  کارتش به اداره زندان شهربانی    تانینامه دادس

 تجدیدنظر ویژه و ابالغ به زندانیان 

214 

ومین نسبت به کشور در مورد اعتراض محکل  کبه اداره زندان شهربانی  دادرسی ارتش  نامه  

 احتساب ایام بازداشـت قبلی 

215 

، انعکاس محاکمه سران و فعالین نهضت آزادی ایران در وحشت رژیم و سانسور اخبار دادگاه

 مطبوعات کشور 

216 

 216 یهان ک نامه زندانیان به روزنامه 

 217 مات سران و فعالین نهضت آزادی ایران ک داخلی و خارجی در رابطه با محا بریده جراید

 23٠ تصاویری از جلسات دادگاه و زندانیان نهضت آزادی ایران 
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 ، مدافعات مهندس بازرگان در دادگاه تجدیدنظر 4جلد 

 )چرا با استبداد مخالفیم(

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 7 مقدمه چاپ اول

 8 مقدمه چاپ دوم

 11 مقدمه چاپ سوم

مورخ   دفاعی  دادگاه   1342.12.14نطق  جلسه  اولین  در  بازرگان  مهندس  آقای 
 آبادتجدیدنظر دادرسی ارتش در عشرت

13 

 14 مرور زمان  -1 

 14 نقص پرونده  -2 

 16 صالحیت دادگاه  -3 

متن خطابه آقای مهندس بازرگان در دادگاه تجدیدنظر نهضت آزادی ایران، در مرحله 
 ماهیت 

18 

 19 تصفیه حساب گذشته - 

 22 دفاع از خود و از شرافت - 

 24 رای دادگاه بدوی 

 24 یفر خواست ک تابلوی 

 26 ورود به دفاع

 26 عداوت شخصی در بین نبوده است  - 

 27 تمنیات باطنی  - 

 27 ار کگردش  - 

 28 وصف نفس بهانه برای وصف اجتماع  - 

 29 13٠7در باغ سعدآباد، سال  - 

 3٠ تجددخواهی و اصالح طلبی  - 

 3٠ دنیای نو  - 

 Lycée 32مدرسه شبانه روزی  - 

 32 صفات اخالقی - 

 34 توفیق در مسابقه و تحصیالت مهندسی عالی - 

 35 سرباز گمنام - 

 35 گزاران به جای سخنوران اران و خدمتکفدا - 

 36 ها انجمن - 

 37 راسی کماشین و دمو - 

 38 یمیای اجتماع ک به دنبال  - 

 4٠ های سفر سوغات - 

 4٠ بازگشت به وطن  - 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-04.pdf
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 42 خدمت نظام وظیفه - 

 42 دوران خدمت - 

 43 های اسالمی، اجتماعیشروع فعالیت - 

 44 اری و فعالیت موروثی کهم - 

 45 انون اسالمک - 

 45 انجمن اسالمی دانشجویان  - 

 47 های مذهبی سلسله گفتارها و نوشته - 

 5٠ ر در ایران کسه نوع طرز ف - 

 51 خدمات تجددخواهی و اصالحات  - 

 53 132٠ان شهریور کضربه شدید یا ت - 

 54 انون مهندسین ایران ک - 

 55 اعتصاب مهندسین  - 

 57 ها ومقاالت اجتماعی حزب ایران و سخنرانی - 

 59 فعالیت دانشگاهی  - 

 6٠ ها ایمبارزه با توده - 

 63 جبهه ملی  - 

 64 ت ملی نفت ایران کاداره شرمأموریت خلع ید و  - 

 66 نقش سلطنت - 

 68 مصدق - 

 68 تر از نفتقیمتی - 

 7٠ بازگشت به درس و آزمایشگاه  - 

 7٠ شی آب تهران ک لوله - 

 72 ثباتی در عقیده سیاسیشی و بیک اخراج از لوله - 

 76 یفر دادخواهی از مجلسین کنسرسیوم و  کقرارداد  - 

 78 دانشگاه بازگشت به  - 

 78 چرا وارد سیاست شدم - 

 79 ( 133٤اولین زندان )سال  - 

 8٠ درد دل جوانان  - 

 82 سیر به سوی جوانان  - 

 84 چاره جوئی  - 

 86 ودتا ک ت و مسئله کان مملک دومین ت - 

 89 تأسیس جبهه ملّی  - 

 9٠ یفرخواست در مورد جبهه ملیکتناقضات و جعلیات   - 

 93 های جبهه ملّی فعالیت - 

 96 تأسیس نهضت آزادی ایران  - 

 98 لمه توضیح و دفاع از مرام و مقصد و هدف نهضت و خودمک چند  - 

 99 راجع به سلطنت مشروطه - 

 1٠٠ هاپاورقی - 
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 1٠2 محاکمه استبداد –بخش دوم 

ح  -  و  اساسی  قانون  طرفدار  و  استبداد  مخالف  ما  یا  کچرا  ملّی  راسی  کدموومت 

 هستیم 

1٠2 

 1٠2 الف( دالیل له  - 

راسی و آزادی  کتاتوری و قدرت نظامی است و اصالً دمو کهمه جای دنیا دی  -1  
 دروغ است

1٠2 

 1٠4 تکراسی و بی سر و صاحب بودن مملکهرج و مرج در دمو -2  

ه سابقه تاریخی مشعشع دو کومت خوب است  کبرای مردم ایران همان ح   -3  
 هزار و پانصد ساله دارد 

1٠6 

 1٠7 ایمها داشتهاند و انوشیروانهمه سالطین بد نبوده -٤  

 1٠9 های استبداد ب( دالیل علیه، آثار و زیان 

 11٠ های خصوصی و عدم تأمین فردیظلم -1  

 112 ها و عدم همکاری سلب تأمین قضایی عمومی و به کار نیفتادن سرمایه -2  

بی  -3   و  با  ناامنی  استبداد  رابطه  و  امور  استقرار  و  استمرار  عدم  و  ثباتی 
 استعمار 

114 

 115 رژیم استبداد و سرّ بقای ایران  -٤  

 117 قدرت فرهنگی و معنوی ایران مرهون چیست؟ -٥  

 122 ومت استبدادیکمسأله شخصیت و آزادی در ح -٦  

 125 ومت استبدادی کاخالق و تقوا در ح  -7  

 127 ار، استقالل، استبداد کابت -8  

 131 استبداد و اصالحات  -9  

 136 شود؟آیا در محیط استبداد خدا پرستیده می -1٠  

 142 چرا دچار استبداد شده ایم؟  - 

 142 های خارجی تأثیر همسایه -1  

 144 تأثیر ساختمان داخلی فالت ایران  -2  

ایران و نقش بزرگ کشاورزی در تربیت و حکومت تأثیر وضع معیشتی مردم    -3  
 ما

145 

 149 چگونه استبداد از این وسط در آمد؟  -٤  

 149 استبداد بعد از مشروطیت -٥  

 151 از مشروطیت تا انقراض قاجاریه  -الف   

 152 ودتای پهلوی تا پایان جنگ جهانی دومک از  -ب   

 156 دوران اخیر  -ج    

 16٠ های )ب( و )ج( دورانحاصل  - 
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 8تا  5جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

نگار و خاطرات ، جریان محاکمات و مدافعات عباس رادنیا، مصطفی مفیدی و محمد بسته٥جلد  

 عباس رادنیا 

1 

 2 "مقاومت در زندان" عکس روی جلد کتاب 

 3 فهرست کتاب "مقاومت در زندان" 

 7 مقدمه کتاب "مقاومت در زندان" 

 1٠ ، یادداشتهای روزانه مهندس بازرگان از دوران زندان، جوانی و سفر حج٦جلد 

 11 عکس روی جلد کتاب "یادداشتهای روزانه مهندس بازرگان از دوران زندان، جوانی و سفر حج"

 12 کتاب "یادداشتهای روزانه مهندس بازرگان از دوران زندان، جوانی و سفر حج"مقدمه 

 ه، باقیمانده یادداشتهای روزانه و مدافعات زندانیان این دور7جلد 

 ، باقیمانده یادداشتهای روزانه و مدافعات زندانیان این دوره8جلد 

15 

 

  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-05-08.pdf
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 ، 135۷ – 1354، ، دفتر یکم9 جلد

 ادامه مقاومت و مبارزه 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

  بخش اول، نشریات تحلیلی با امضاهای مستعار

 9 آزادی ایران، جلد نهم، دفتر اولمقدمه اسناد نهضت 

 12 13٥9بیانیه مسلمانان آگاه، پاییز  

 16 13٥٤بیانیه دانشجویان دانشگاه، آذر  

های رژیم بر ضد جنبش دانشجویی،  بیانیه دانشجویان مسلمان مبارز ـ شانزدهم آذر و توطئه

 13٥٥آذر 

2٠ 

ها چگونه مقابله های رژیم و مارکسیستتوطئهبیانیه دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران: با 
 13٥٤کنیم؟، زمستان 

24 

 26 13٥٥بیانیه دانشجویان مسلمان ایران ـ به یادبود جالل آل احمد، شهریور  

  بخش دوم، نشریات تحلیلی »جنبش مسلمانان ایران« 

 28 13٥٦شهریور   ،1نشریه شماره  

 36 13٥٦آبان  ،2نشریه شماره  

 38 13٥٦آذر  ،3شماره  نشریه 

 42 13٥٦دی  ،٤نشریه شماره  

 45 13٥7اردیبهشت  ،٥نشریه شماره  

 5٠ 13٥7خرداد  ٦، نشریه شماره  

 57 13٥7 خرداد ،7نشریه شماره  

 58 13٥7تیر   ،8نشریه شماره  

 59 13٥7شهریور   ،9نشریه شماره  

 61 13٥7مهر   ، 1٠نشریه شماره  

 64 13٥7آبان   ، 11نشریه شماره  

 67 13٥7آبان   ، 12نشریه شماره  

  بخش سوم، نشریه اخبار جنبش اسالمی

 69 13٥7آبان   29، 1شماره 

 73 13٥7آذر   1، 2شماره 

 78 13٥7آذر   ٦، 3شماره 

 83 13٥7آذر  11، ٤شماره 

 92 13٥7آذر  1٥، ٥شماره 

 97 13٥7آذر  18، ٦شماره 

 1٠5 13٥7آذر  2٥، 7شماره 

 122 13٥7آذر  3٠، 8شماره 

 132 13٥7دی   7، 9شماره 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-09-1.pdf
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 143 13٥7دی   12،  1٠شماره 

 17٠ 13٥7دی   18،  11شماره 

  های امضادار اشخاصبخش چهارم، اعالمیه

 18٠ 13٥٥مرداد   22اعالمیه دکتر سحابی ـ دعوت برای کمک به شیعیان لبنان،  

ملی های شخصیتاطالعیه و  اسالمی  محمد   های  ترحیم  مراسم  بزرگداشت  مناسبت  به 
 همایون 

182 

بمناسبت شهادت دکتر علی شریعتی،    نامه مهندس بازرگان به استاد محمد تقی شریعتی

 13٥٥تیر   ٥

184 

هللاا طالقانی به علمای اعالم و مراجع ومیت مجدد آیتکاعتراض مهندس بازرگان در مورد مح 
 13٥٥تیر  29عظام، 

185 

تیر   3٠هللاا طالقانی،  ومیت مجدد آیتکاعتراض دکتر سحابی به دادرسی ارتش در مورد مح
13٥٥ 

186 

 187 13٥٥شهریور   1هللاا طالقانی به رای دادگاه نظامی، اعتراض وکالی انتخابی آیت

 188 13٥٥مهر  2٠اعتراض دکتر سحابی به افترایات کیهان، 

مصطفی سید  و ملی بمناسبت مجلس ختم حاج  اعالمیه گروهی از شخصیتهای اسالمی  

 خمینی 

191 

 11های همگانی،  ، بیانیه درخواستهای انقالب های انحراف رژیم شاه و زمینهتحلیل ریشه

 13٥٥آبان 

192 

 197 13٥٦اسفند  2٥، 13٥7اطالعیه گروهی از شخصیتهای اسالمی و ملی بمنظور تحریم نوروز  

 198 بزرگداشت شهدای قم و تبریز دعوت مهندس بازرگان جهت 

فروردین   23اعالم جرم آقای مهندس بازرگان به دادستان تهران در مورد بمبگذاری منزل ایشان،  
13٥7 

199 

وزیر در مورد انفجار و دستگیری و  نامه جمعی از شخصیتهای اسالمی و سیاسی به نخست
 13٥7فروردین   28ربایی،   آدم 

2٠٠ 

ست هت  کبازرگان با مخبر تلویزیون بلژیک: تا هنگامی که شاه در این ممل مصاحبه مهندس  

 13٥7اردیبهشت   1ایران روی آزادی را نخواهد دید، 

2٠2 

 2٠4 13٥7دعوت عام برای بزرگداشت شهدای یزد، جهرم و اهواز، اردیبهشت  

ریاست شهربانی   به  بازرگان  مهندس  بمبکل  ک نامه  مورد  در  ایشا  شور  منزل    ٥ن،  گذاری 

 13٥7اردیبهشت 

2٠5 

آقای ترحیم    مناسبت بزرگداشت مراسماعالمیه گروهی از شخصیتهای اسالمی و سیاسی ب

 علی اکبر الجوردی 

2٠6 

مح  به  عالقمندان  و  ایران  آزادی  نهضت  اعضاء  از  جمعی  و کاعتراض  طالقانی  آقایان  ومیت 
 13٥7اردیبهشت  2٠منتظری، 

2٠7 

 2٠8 13٥7اردیبهشت   3٠شاه به مباهله،  دعوت مهندس بازرگان از 

اعالمیه گروهی از شخصیتهای اسالمی و ملی بمناسبت بزرگداشت سالروز شهادت دکتر 

 علی شریعتی

2٠9 

 211 و ملی بمناسبت مراسم جشن نیمه شعبان  اسالمیاعالمیه گروهی از شخصیتهای  

 213 13٥7مرداد  ٥شور،  کل ککنندگان مراسم نیمه شعبان به شهربانی  نامه دعوت

اعالمیه جمعی از رجال روحانی و سیاسی منفرد و سازمانهای اسالمی و ملی به رژیم شاه،  
 13٥7آذر   2٥

214 
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 ،135۷ – 1354، دفتر دوم، 9جلد 

 ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشرجمعیت 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

  فصل اول، حقوق بشر از د یدگاه اسالم و سازمان ملل متحد

 22 13٦2دوم، جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، بهمن  اسناد، دفتر  9مقدمه جلد 

کلیات حقوق بشر از دیدگاه قرآن مجید، سنت حضرت خاتم االنبیاء و ائمه هدی صلوات هللاا و 
 13٥٦سالمه عل یهم، اسفند 

25 

 31 بشر تاریخچه و خالصه ای از حقوق 

 34 اعالمیه جهانی حقوق بشر 

 38 13٥٦اسفند   23فاع از آزادی و حقوق بشر،  اساسنامه جمعیت ایرانی د

آزادی و جمعیت ایرانی دفاع از  ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر،  فرم درخواست عضویت  
 حقوق بشر 

42 

  فصل دوم، اقدامات بعضی از موسسین جمعیت قبل از تاسیس

محکومیت و زندانی شدن  نامه آقای مهندس بازرگان به علمای اعالم و مراجع عظام راجع به  
 13٥٦تیر  29آیت هللاا طالقانی، 

43 

 3٠اعتراض آقای دکتر سحابی به دادرسی ارتش در مورد محکومیت مجدد آیت هللاا طالقانی، 
 13٥٦تیر 

44 

شهریور   1اعتراض وکالی انتخابی آیت هللاا طالقانی به رای دادگاه نظامی و تقاضای فرجام،  
13٥٦ 

45 

مورخه  کیهان  در  مندرج  افترائات  به  راجع  کیهان  روزنامه  به  سحابی  دکتر  آقای  اعتراضیه 

 13٥٦مهر   2٠، ٥٦/ 7/1٦

46 

 49 13٥٦آبان  11بیانیه جمعی از رجال اسالم و ملی و اعالم خواستهای ملت،  

های  حمله  به  اعتراض  و  وزیر  نخست  به  ملی  و  اسالمی  شخصیتهای  از  جمعی  نامه 

 13٥٦آبان  12فاشیستی ماموران رژیم به مردم،  

54 

  فصل سوم، اقدامات جمعیت تا پیروزی انقالب 

نامه موسسین جمعیت به دبیر کل سازمان ملل متحد و اعالم تاسیس کمیته ایرانی دفاع از 
 13٥٦آذر   1٦آزادی و حقوق بشر،  

57 

 65 13٥٦آذر  19اعالم تاسیس کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، 

که در   17/1٠/13٥٦نامه به نخست وزیر و اعتراض به مقاله مندرج در روزنامه اطالعات مورخه  
 13٥٦دی   21آن بساحت پیشوای ارجمند اسالم اهانت شده بود،  

66 

 22متن خطابه به حضار اولین مصاحبه مطبوعاتی کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر،  
 13٥٦دی 

68 

 7٠ 13٥٦دی  22شرح اولین مصاحبه مطبوعاتی کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر، 

 74 13٥٦دی  2٦، 13٥٦/ 1٠/ 2٥  مورخ  پاسخ به اظهارات وزیر امور خارجه مندرج در روزنامه کیهان

نامه به نخست وزیر در رابطه با اعمال خالف قانون اطاق اصناف و تقاضای انحالل دادگاههای 
 13٥٦بهمن    2٥فی،  ویژه امور صن

76 

 79 13٥٦اسفند   1٠تسلیت جمعیت به مراجع عظام در ارتباط با فجایع رژیم در قم و تبریز، 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-09-2.pdf
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تلگرام جمعیت به نخست وزیر و اعتراض به بازداشت و تجدید محاکمه زندانیان سیاسی که 
 13٥7فروردین  1حاضر به تقاضای عفو نیستند،  

81 

هشدار به رژیم در ارتباط با حمله دستجات متفرق و مجهول به بانکها،  نامه به نخست وزیر و  
 13٥7فروردین   1٥ساختمانها و توقف قطارها،  

83 

دبیر کل سازمان ملل متحد و جمعیت صلیب سرخ جهانی در   ، نامه به کمیسیون حقوق بشر
 13٥7فروردین  17ارتباط با اعتصاب غذا و مالقات زندانیان سیاسی کشور، 

84 

 85 13٥7اردیبهشت    11نامه به شاه بعنوان مسئول مستقیم جریانهای مملکت و عملیات دولت،  

دعوت سه تن از موسسین جمعیت از مردم برای شرکت در مجلس شهدای  یزد، جهرم و 
 اهواز 

87 

اردیبهشت   2٥نامه به مراجع و آیات عظام بمنظور ابراز انزجار عملیات وحشیانه رژیم در قم،  

13٥7 

88 

 89 13٥7خرداد  3،  13٤2خرداد  1٥بیانیه دعوت به تحصن سراسری بمناسبت سالروز قیام  

 9٠ 13٥7خرداد، سوم خرداد  1٥تعطیل سراسری کشور در  

، 13٤2خرداد  1٥اعتصاب عمومی ماندن در منازل به مناسبت کشتار فجیع دعوت به اعالمیه 
 13٥7خرداد  7

91 

 92 13٥7خرداد   21به دانشجویان رانده شده از کوی دانشگاه جهت اسکان آنها،    اطالعیه خطاب 

درخواست مدیریت اجرائی جامعه بین المللی حقوق بشر از جمعیت پیوستگی به آن جامعه، 

 1978مه  ٥

93 

پاسخ به نامه مدیریت اجرائی جامعه بین المللی حقوق بشر و قبول پذیرش وابستگی به آن 
 13٥7تیر    18جامعه، 

94 

 96 13٥7تیر   2٠دومین مصاحبه مطبوعاتی جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر،  

 1٠3 پیوست دومین مصاحبه مطبوعاتی جمعیت

دادستان ارتش و  دادرسی  وزیر،  آقای   نامه به نخست  قانونی  بازداشت غیر  به  اعتراض  در 
 13٥7مرداد  17مهندس صباغیان، 

1٠5 

نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد جهت اعزام کمیسیون صالحیتداری برای رسیدگی به رفتار 

 ضدانسانی رژیم

1٠6 

نامه به اتحادیه بین المللی حقوق بشر و روزنامه ها و استمداد از سازمانهای جهانی در رابطه 
 13٥7مرداد  3٠با کشتارها، آتش سوزیها و خرابکاریهای رژیم،  

1٠7 

 1٠8 13٥7شهریور   2ه نخست وزیر در رابطه با فاجعه سینما رکس آبادان، نامه ب

تلگراف به جامعه بین المللی حقوق بشر و.... و درخواست اعزام هیئتی جهت رسیدگی به 

 فاجعه سینما رکس آبادان 

111 

شهریور   1٦اعالمیه در تائید راهپیمائی عید فطر و درخواست آزادی فوری زندانیان سیاسی،  
13٥7 

112 

المللی حقوق بشر و.... و تقاضای کمک به نجات ملت ایران در رابطه با  تلگراف به جامعه بین
 شهریور  17فاجعه 

113 

 114 نامه پیام مجاهد به رئیس شورای جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

  17در رابطه با فاجعه    نامه به معاون وزرات امور خارجه ایاالت متحده ــ قسمت حقوق بشر
 13٥7شهریور   21شهریور،  

115 

  29اطالعیه در رابطه با پایان تحصن عده ای از اعضاء جمعیت در منزل آیت هللاا شریعتمداری،  
 13٥7شهریور 

116 

 117 توضیح  یکی از اعضاء جمعیت متحصن شده در منزل آیت هللاا شریعتمداری 

هللاا شریعتمداری راجع به پایان بخشیدن به تحصن اعضاء نامه دکتر سحابی به حضرت آیت  
 جمعیت

119 
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نامه به اتحادیه بین المللی حقوق بشر و اعتراض به محاکمه متهمین سیاسی در دادگاههای 
 13٥7مهر  ٥نظامی، 

12٠ 

نامه به اتحادیه بین المللی حقوق بشر و اعتراض به ناپدید شدن امام موسی صدر و تقاضای 
 13٥7مهر  ٥یئتی جهت رسیدگی، اعزام ه

121 

نامه جمعیت نسبت به رفتار دولت بیر عراق در ایران و درخواست ارسال اعتراضنامه به سفیر ک
 13٥7مهر  7عراق با حضرت آیت هللاا خمینی به رئیس جمهور عراق، 

122 

دانش   به  دولتی نسبت  ماموران  به اعمال وحشیانه  اعتراض  و  وزیر  آموزان  نامه به نخست 

 13٥7مهر  12دبیرستان پهلوی کاشان و توقیف چند تن از اعضاء جمعیت،  

125 

 126 مصاحبه سخنگوی جمعیت و اعالم آمادگی جهت رودرروئی و مباحثه با دولت

نامه به رئیس جمهور فرانسه و درخواست حفظ شئونات و تامین آزادی و امنیت برای حضرت 

 13٥7مهر   18آیت هللاا خمینی، 

127 

گزارش هیئت اعزامی مشترک جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و جمعیت حقوقدانان  

 ایران راجع به واقعه فجیع کرمان 

128 

 135 با خبرنگاران و اعالم استمرار مبارزه  جمعیت  مصاحبه سخنگوی

دست داده خبرند یا آنها را از    اطالعیه جمعیت خطاب به همه کسانی که از عزیزان خود بی 

 اند 

136 

مصاحبه سخنگوی جمعیت در مورد سرقت دستگاه فتوکپی و ماشین تحریر جمعیت در ساعات  

 حکومت نظامی 

137 

بیانیه مشترک جمعیت با سازمان ملی دانشگاهیان، جمعیت حقوقدانان، کانون نویسندگان و 
 13٥7آبان   2٠کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، 

138 

به تشکیل دولت نظامی، برقراری سانسور کامل و دستگیری چند تن از   اعالمیه در اعتراض
 13٥7آبان   22اعضاء جمعیت،  

14٠ 

اعتراض جمعیت به تعطیل مطبوعات و مدارس و دانشگاهها و کشتار مردم و دستگیری دکتر 
 13٥7آبان   22سنجابی و داریوش فروهر، 

141 

و   حقوق بشر  المللی  بین  اتحادیه  به  تقاضای نامه  و  ایران  در  کشتار  و  اختناق  به  اعتراض 

 13٥7شهریور   ٦رساندن فریاد ملت بگوش جهانیان، 

142 

نامه شماره   مورخ  7٥٥٤متن  وزیر   9/13٥7/ 12/ب  نجفی  آقای  به  دادگستری  وکالی  کانون 
 13٥7شهریور   12دادگستری،  

143 

ور ی شهر  1٤جهانی حقوق بشر،  دعوت از مردم آزاده ایران برای راهپیمائی روز تاسوعا و روز  
13٥7 

144 

ایران،   ملت  علیه  دخالت  عدم  درخواست  و  آمریکا  متحده  ممالک  رئیس جمهور  به   1٤نامه 
 13٥7شهریور 

145 

های دستجمعی دولت   نامه به ارتشبد ازهاری و اعتراض به آتش سوزیها، اختناق و آدمکشی

 13٥7آذر  1٥غیر قانونی، 

147 

 149 13٥7شهریور  2٠در تهران،  1399پیمائی روزهای تاسوعا و عاشورای  قطعنامه راه

 151 13٥7آذر   2٦بیانیه مشترک جمعیت با احزاب و گروههای اسالمی و ملی، 

اعزام هیئتی از جانب جمعیت به معییت دو نفر از مخبرین  یونایتدپرس و جمعیت حقوق بشر 
 13٥7دی  8قزوین،   آمریکا برای تحقیق در مورد جنایات رژیم در

152 

ناپذیر برگشت  تصمیم  و اعالم  ملت   هشدار نسبت به احتمال اجرای توطئه کودتای خونین 
 13٥7دی  12احیای حق حاکمیت ملی خود،  ایران به

153 

نایب  اصغر حاج سیدجوادی  علی  دکتر  غیرقانونی  و  بازداشت خودسرانه  به  اعتراض شدید 

 آزادی وی رئیس جمعیت و درخواست 

154 

فصل چهارم، تظلم و دادخواهی شخصیتهای سیاسی و روحانی و خانواده زندانیان 

 سیاسی 
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ارتباط با دروغگوئیهای رژیم و معنای  نامه استاد شیخ علی تهرانی از تبعیدگاه چاه بهار در 
 1397الحرام  محرم  18آزادی و حقوق بشر در ا یران، 

155 

 156 13٥٦اسفند   1عیت و درخواست آزادی فرزندش، نامه طاهره زرگر آزاد به جم

فروردین   27استفتاء آقای صدر حاج سید جوادی از مراجع عظام راجع به تبعید فضالی قم،  

13٥7 

157 

رونوشت استفتاء جمعی از مدرسین حوزه علمیه قم از مراجع عظام در مورد تبعید آقایان علماء 
 13٥7فروردین   28است،  و فضال که به جمعیت تسلیم شده 

159 

 16٠ نامه والدین منصور فرشیدی به جمعیت و تقاضای تحقیق در مورد سرنوشت فرزندشان 

نامه حجج اسالم سید علی خامنه ای، محمد کاظم راشد یزدی، سید محمدعلی موسوی و 
 13٥7خرداد  13سید فخرالدین رحیمی خرم آبادی از تبعیدگاه ایرانشهر به جمعیت، 

162 

نامه دانشجویان دانشگاه تهران به جمعیت در ارتباط با حمله های عمال رژیم به خوابگاه و 
 13٥7ضرب و شتم و اخراج دانشجویان از کوی دانشگاه، خرداد  

163 

نامه اهالی شهرستان قهدریجان اصفهان به دبیر کل سازمان ملل متحد و... و کمیته ایرانی 
 13٥7راجع به جنایات و مظالم رژیم، خرداد  دفاع از آزادی و حقوق بشر 

166 

اعالمیه حوزه علمیه قم در ارتباط با زندانی بودن حضرات آیات طالقانی و منتظری و رونوشت 

 13٥7تیر    ٥آن به جمعیت، 

168 

نامه همسر آیت هللاا طالقانی به جمعیت و تقاضای رسیدگی به وضع بیماری ایشان در زندان  

 13٥7تیر  18اوین، 

17٠ 

رابطه با بازداشت غیرقانونی آقای مهندس در  نامه جمعی از شخصیتها به شهربانی کل کشور  
 13٥7مرداد  ٥صباغیان و رونوشت به جمعیت،  

171 

 173 13٥7اش، مرداد نامه آقای حسین هنردار به جمعیت و تقاضای دیدار فرزند زندانی

وقایع شرم آور ماموران رژیم در مسجد نو شیراز،  نامه یک شهروند شیرازی به جمعیت و شرح  

 13٥7مرداد 

175 

خارج از کشور به رئیس جمهور عراق و اعتراض به مزاحمتهای پلیس   -  نامه نهضت آزادی ایران
 13٥7مهر  2برای امام خمینی و رونوشت به جمعیت، 

176 

حیثیت از تمام زندانیان  تلگرام خانواده های زندانیان سیاسی به جمعیت و... تقاضای اعاده  
 13٥7مهر  3٠بدون هیچ قید و بندی،  

177 

اظهارات آقای محمد شانه چی در مورد وقایع رقت باری که ماموران رژیم بر ایشان تحمیل کرده 

 اند 

178 

ی که دادگاه مستبد نظامی یها   نامه خانواده معین به جمعیت و تقاضای رسیدگی به بیعدالتی

 13٥7آبان   ٥داشته است، بر فرزندشان روا 

18٠ 

دز  نامه فرزند والدین محمد  کردن  زندان  و  فرزندان  از  یکی  و شرح شهادت  به جمعیت  یانی 
 دیگرشان 

181 

نامه زندانیان عادی زندان مشهد به نخست وزیر، جمعیت و مجلسین و تقاضای آزادی بدون 
 شرط رضایت مدعی خصوصی

183 

 184 وسیله روزنامه کیهان از جمعیته ی سیاسی بتقاضای مادر محمدرضا راتبی زندان

دادگستری و رونوشت به جمعیت و تقاضای اقدام    ینامه کارکنان بانک مرکزی به کانون وکال
 13٥7آذر   12آزادی همکارانشان،   درعاجل 

185 

اعالمیه جامعه پزشکی شهرستان قم و اعالم تاسیس کمیته دفاع از مجروحین و مصدومین  
 تقاضای کمک از جمعیتو 

186 

نامه آقای جاوید مقدس به جمعیت در بیان علت خرابکاریها توسط عوامل ضدمردمی در سطح 

 13٥7اسفند  2انتقال نیرو، 

187 

  فصل پنجم، اقدامات جمعیت در رابطه با شکایات واصله
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ز به نامه به دادگستری شهرستان مشهد و تقاضای رسیدگی نسبت به ضرب و جرح و تجاو
 13٥7خرداد   12دانشجوی زندانی محمد غزی سبزواری،  

188 

خوابگاه  به  حمله  در  رژیم  ماموران  فجایع  به  رسیدگی  تقاضای  و  و...  وزیر  نخست  به  نامه 
 13٥7نیمه خرداد    دانشجویان، 

189 

بستن دکاکین چند تن از تجار   نامه دادستان کل کشور و تقاضای اعالم نتیجه عمل غیرقانونی 
 13٥7خرداد  23بوسیله اطاق اصناف، 

19٠ 

نامه به دادسرای شهرستان تهران و تقاضای رسیدگی به اعمال غیرقانونی مامورین با زندانیان  

 13٥7خرداد   23سیاسی قصربجرم اقامه نماز جماعت،  

191 

تهران شهرستان  دادگستری  به  دیدگان    نامه  معالجه  تقاضای  میثمی و  هللاا  لطف  مهندس 
 13٥7خرداد   23زندانی سیاسی، 

192 

تلگراف به دادستان شهرستان اصفهان و اعتراض به حمله اوباش زندانی به زندانیان سیاسی 
 13٥7خرداد  29اصفهان و تقاضای رسیدگی،  بانیشهر

193 

محاکمه و تقاضای تلگراف به دادگاه جنائی اصفهان و اعالم پشتیبانی از دانشجویان در حال  
 13٥7خرداد   29تامین آزادی دفاع برای متهمین،  

194 

تلگراف به دادستان کل کشور و اعتراض به اعمال وحشیانه قوای نظامی در مراسم بزرگداشت 

 13٥7تیر    ٤، در بابلسر  دکتر شریعتی

195 

ندانیان  نامه به نخست وزیر و اعتراض به اعمال ضد بشری کماندوهای شهربانی نسبت به ز

 سیاسی

196 

نامه به نخست وزیر و هشدار به مسئوالن نسبت به مداوای فوری حضرت آیت هللاا طالقانی 
 تیر  2٠در زندان شهربانی، 

197 

بیماری خانم به  رسیدگی  تقاضای  و  تهران  استان  دادسرای  به  ر سیمین صالحی تکد  نامه 
 13٥7آبان   9زندانی سیاسی زندان قصر، 

198 

به   رضا نامه  مهندس  آقای  کردن  زندانی  علت  درخواست  و  شیراز  شهرستان  دادسرای 
 13٥7آبان   9کاشانی، 

199 

نامه به دادسرای شهرستان سنندج و تقاضای اعالم نتیجه عاملین تیراندازی و ضرب و جرح  

 13٥7آبان   9نسبت به مردم سنندج، 

2٠٠ 

به عاملین  تعقیب  و  رسیدگی  تقاضای  و  وزیر  به نخست  و   نامه  کرمان  آتش کشیدن شهر 
 13٥7آبان   9سرمایه مردم،  

2٠1 

نامه به دادگاه بخش درود و تقاضای رسیدگی و اعالم نتیجه به دستگیری و ضرب و شتم دو 
 13٥7آبان   9تن از مردم بوسیله پلیس، 

2٠2 

قانون  نامه به دادسرای دیوان کیفر و تقاضای رسیدگی نسبت به تضییع حقوق و تصرف خالف  
 13٥7آبان   9امالک در گنبد، 

2٠3 

نامه به دادسرای شهرستان بهشهر و تقاضای اعالم نتیجه نسبت به تعقیب کسانی که آقای 

 13٥7آبان   9رستم غذائی را مضروب ساختند،  

2٠4 

آقای حسین  و تقاضای رسیدگی نسبت به حال وخیم  نامه به دادسرای شهرستان تهران 

 13٥7آبان   9حسین زاده، 

2٠5 

نامه به دادسرای شهرستان سراب و تقاضای رسیدگی نسبت به علت ضبط کتب مجاز و  
 13٥7آبان   9دستگیری غیر قانونی چند نفر،  

2٠6 

فصل ششم، اقدامات انجام شده در رابطه با بمبگذاری منازل بعضی از موسسین  
 جمعیت 

 

ایران   آزادی  نهضت  مورد    -بیانیه  در  از کشور  بازرگان،  خارج  مهندس  منزل  در    2٠بمبگذاری 

 13٥7فروردین 

2٠7 

نامه آقای رحیم صفاری یکی از اعضاء موسس جمعیت به نخست وزیر در پاسخ اخطار و تهدید 

 13٥7فروردین   21تلفنی ایادی رژیم،  

2٠9 



22 

 

اعالم جرم آقای مهندس بازرگان خطاب به دادستان شهرستان تهران در ارتباط با بمبگذاری 
 ل ایشان منز

21٠ 

نامه جمعی از شخصیتها خطاب به نخست وزیر در ارتباط با بمب گذاری عوامل رژیم در خانه 
 13٥7فروردین  28موسسین جمعیت و...، 

211 

گذاری اخیر   درخواست موکد مجمع جهانی حقوق بشر از نخست وزیر جهت رسیدگی به بمب
 13٥7اردیبهشت   3در منازل سه تن از رهبران حمعیت، 

213 

آقای تهران جهت تکد  نامه  دادستان شهرستان  به  الهیجی سخنگوی جمعیت  عبدالکریم  ر 

 13٥7اردیبهشت   9تعقیب عاملین حمله به ایشان،  

214 

نامه آقای دکتر عبدالکریم الهیجی به دادستان شهرستان تهران جهت تعقیب عاملین انفجار 
 13٥7اردیبهشت   9دفتر کار ایشان، 

215 

در دست تحقیق قرار گرفتن شکایات آقایان مهندس بازرگان و   رگزارش خبرنگار کیهان مبنی ب
 دکتر سنجابی علیه کمیته انتقام در دادگستری

216 

درباره بمب کیهان  به شکایات   گزارش خبرنگار  رسیدگی  و  انتقام  زیرزمینی  گذاری سازمان 
 دادگستری مهندس بازرگان، دکتر سنجابی و وکالی 

217 

آغاز رسیدگی به شکایت دکتر سنجابی و مهندس  درباره  روزنامه رستاخیز  گزارش خبرنگار 

 13٥7بازرگان در دادگستری، خرداد 

219 

 22٠ 13٥7گذاری منازل مخالفین دولت، خرداد   اطالعات بیشتر درباره بمب

  حقوق بشر در ایران فصل هفتم، گزارش ناظران و سازمانهای جهانی پیرامون نقض  

 222 مقدمه 

در  آن سازمان  حقوقی  ناظر  تحقیقات  مورد  در  بشر  حقوق  المللی  بین  فدراسیون  اطالعیه 

 13٥1تهران، احتماال زمستان 

222 

شرایط زندان و زندانیان سیاسی در ایران ــ گزارش آقای ایوبودلو وکیل دعاوی در دادگاه تجدید 

 13٥3آبان  17تا   1٠نظر پاریس،  

224 

برتراند  و  عالی  دادگاه  وکیل  گونه  برنارد  آقایان  درباره   گزارش  پاریس  دادگستری  وکیل  والت 
 13٥3آبان   17تا    1٠اقامتشان در تهران،  

231 

از ایران  در  و اختناق سیاسی  برونشویک  :وضع کنونی فشار  دادگستری   ، ژان میشل  وکیل 
 پاریس 

237 

 246 197٦ژانویه   روز در تهران،  8 قسمتی از گزارش میشل ژست، 

  1977گزارش سازمان بین المللی عفو در کنفرانس    ، تجاوز به حقوق بشر و شکنجه در ایران 
 آمستردام

249 

 258 ؟ چه نوع سازمانی است (AIیا ) (Amnesty International) : عفو بین المللی1ضمیمه 

 259 2ضمیمه 

 261 3ضمیمه 

 263 1977شماره ژانویه  ،7: نقل از خبرنامه عفو بین المللی، مجله ٤ضمیمه 

 264 : رسوائی هر چه بیشتر رژیم شاه ٥ضمیمه 

( متن ٤/13٥٦/ 3)  1977ژوئن    2٤نامه رئیس مجمع جهانی حقوق بشر به شاه که در تاریخ  
 آن علنی شد 

272 

 277 نامه رئیس مجمع جهانی حقوق بشر به وزیر خارجه آمریکا 

 281 گزارش ماموریت آقای نوری البال وکیل دادگستری دادگاههای استیناف پاریس 
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 135۷های سیاسی سال ها و تحلیلول بیانیه، دفتر ا11و جلد روزنامه پیام  10جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 1 ارگان نهضت آزادی ایران خارج از کشور   135٠  – 1357، روزنامه پیام مجاهد  1٠جلد 

 9 13٥7، تیر 1331ام تیرماه مناسبت قیام سیاعالمیه نهضت آزادی ایران به 

 14 13٥7شهریور   ٦بست حاضر، راه نجات ایران از بن

شهریور   23تلگراف نهضت آزادی ایران به اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا،  
13٥7 

17 

 18 13٥7شهریور   23ا،  ک پیام نهضت آزادی ایران به سازمان جوانان مسلمان در آمری

 19 13٥7پیام به کارمندان دولت، شهریور ماه  

هللاا العظمی خمینی توسط مأموران دولت  اعتراض نهضت آزادی به محاصره منزل حضرت آیت

 13٥7مهر   ٦عراق و دعوت به تعطیل عمومی،  

23 

خمینی ـ  هللاا العظمی پیام نهضت آزادی ایران به مرجع عالیقدر و رهبر معظم حضرت آیهمتن 

 13٥7مهر   1٥پاریس، 

24 

 25 13٥7مهر  17در کجا هستیم؟، 

 3٠ 13٥7مهر  2٠شهریور،   17بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت چهلم شهدای 

 31 13٥7آبان   1٤آیا وقت آن نرسیده است که نظام حاکم واقع بین باشد؟،  

 32 13٥7تخریب، آبان  سوزیها و هشدار نهضت آزادی ایران در مورد آتش

 33 13٥7آبان   19بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت گسترش اعتصابها،  

 35 13٥7اطالعیه نهضت آزادی ایران درباره تحریف بی بی سی لندن، اول آذر 

 36 13٥7آذر  1٥ آذر روز حقوق بشر(،   19)  1399دعوت به راهپیمائی تاسوعای  

 37 13٥7آذر  23ناسبت پیروزی راهپیمائی تاسوعا و عاشورا، بیانیه نهضت آزادی ایران به م

 4٠ 13٥7دی  7جنگ شاه و ملت، 

متن تلگراف تسلیت نهضت آزادی ایران به شوری انقالب الجزایر به مناسبت درگذشت 

 13٥7دی   7هواری بومدین«، »مجاهد فقید 

43 

 44 13٥7دی  2٤هشیاری انقالبی ما پس از رفتن شاه، 

 49 13٥7مرامنامه و اصول برنامه نهضت آزادی ایران، دیماه 

 54 13٥7خط مشی نهضت آزادی ایران، دیماه  

تلگراف نهضت آزادی ایران به رئیس جمهوری فرانسه به مناسبت اقامت امام در پاریس،  

 13٥7بهمن 

58 

 59 13٥7بهمن   17وزیری رهبر خود،  بیانیه نهضت آزادی ایران درباره نخست

 6٠ 13٥7بهمن   17اعتراض نهضت آزادی ایران به بازداشتهای غیرقانونی دولت بختیار،  

  2٠هللاا طالقانی، اعالمیه نهضت آزادی ایران به مناسبت برگزاری مراسم ترحیم همسر آیت
 13٥7اسفند 

61 

خرداد  1٥تا   13٥۷ارگان نهضت آزادی ایران از تاریخ مرداد  -ضمیمه: نشریه پیام 
13٥8 

 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-10-11-1.pdf


2٤ 

 

 62 13٥7، مرداد 1شماره 

 73 13٥7، مهرماه  2شماره 

 85 13٥7، آبان  3شماره 

 114 13٥7، دیماه ٤شماره 

 133 13٥7، اسفندماه  ٥شماره 

 158 13٥8خرداد  1٥العاده، ویژه پیام فوق

 

  



2٥ 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1358های سیاسی سال ها و تحلیلبیاینه ،دوم، دفتر 11جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

  1٦پنجشنبه توضیح نهضت آزادی ایران در مورد مصاحبه آقای امیرانتظام در تلویزیون مورخ 
 13٥8فروردین  18،  13٥8فروردین 

5 

 6 13٥8اردیبشت  9اطالعیه نهضت آزادی به مناسبت روز گارگر،  

 8 13٥8اردیبهشت  9پشتیبانی و اعالم آمادگی نهضت آزادی ایران برای تحقق شوراها،  

 9 13٥8اردیبهشت  1٦های ضدانقالب،  هشدار نهضت آزادی ایران درباره توطئه

 11 13٥8اردیبهشت  2٠نامه نهضت آزادی ایران به روزنامه کیهان،  

 12 اردیبهشت 2٠نامه نهضت آزادی ایران به روزنامه اطالعات،  

هجرت معلم شهید دکتر   دعوت نهضت آزادی ایران از مردم جهت بزرگداشت سالگرد

 13٥8اردیبهشت  2٤شریعتی، 

13 

 14 13٥8اردیبهشت   27آزادی ایران،  اردیبهشت ماه سالروز تأسیس نهضت  27

 16 13٥8خرداد  27تحلیلی از شرایط امروزی انقالب اسالمی ایران و نقد نیروهای درون انقالب، 

 67 13٥8خرداد   2پیام نهضت آزادی ایران به مناسبت چهارم خرداد، 

رفسنجانی،   بیانیه نهضت آزادی ایران در مورد ترور ناجوانمردانه حجت االسالم آقای هاشمی

 13٥8خرداد  ٥

69 

خرداد   19پشتیبانی نهضت آزادی ایران از اقدام دولت موقت در مورد ملی کردن بانکها، 

13٥8 

7٠ 

 72 13٥8تیر  1٤تذکر و هشدار نهضت آزادی ایران به جریانهای افراطی و ارائه نظرات خود، 

 76 کاندیداهای نهضت آزادی ایران برای مجلس خبرگان 

 78 13٥8تیر   3٠نهضت آزادی ایران درباره معرفی کاندیداهای مجلس خبرگان،  2بیانیه شماره 

 79 13٥8مرداد  1٥رود؟«،  پاسخ یک عضو نهضت آزادی ایران به مقاله »جبهه ملی به کجا می

 84 13٥8مرداد  23اعالم خطر نهضت آزادی ایران در مورد تفرقه و خشونت، 

 88 13٥8مرداد   2٥پاسخی به روزنامه »جنبش«،    -ان با دولت رابطه نهضت آزادی ایر

 91 13٥8مرداد  29بیانیه نهضت آزادی ایران درباره حوادث کردستان،  

شهریور  21هللاا طالقانی، بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت درگذشت عالمه مجاهد آیت
13٥8 

96 

 99 13٥8خلق، آبان نیکاطالعیه نهضت آزادی ایران به مناسبت ادعای 

 1٠٠ 13٥8آبان   1٠اعالمیه نهضت آزادی ایران به مناسبت عید قربان،  

 1٠1 آموز بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت روز دانش

 1٠2 13٥8آبان   1٥بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت اشغال سفارت آمریکا،  

 1٠4 13٥8آبان   18چند پیشنهاد به شورای انقالب، 

 1٠8 13٥8آبان   21اعتباری، کسب اعتبار یا بی

 1٠9 13٥8آذر  ٤پیمائی اول محرم،  بیانیه نهضت آزادی ایران بمناسبت راه

 111 13٥8آذر   ٥پرسی قانون اساسی، دعوت به شرکت در همه

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-11-2.pdf


2٦ 

 

 113 13٥8آذر   1٠به یاد مدرس، 

 116 13٥8آذر   1٤دانشجو،  آذر، روز  1٦اعالمیه نهضت آزادی ایران به مناسبت  

 117 13٥8دی   ٤دعوت به مناظره و بحث آزاد، 

دانشجویان مسلمان پیرو خط   اعالم جرم سه تن از اعضای نهضت آزادی ایران علیه دوتن از

 13٥8دی   ٥امام، 

12٠ 

 

  



27 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1359های سیاسی سال تحلیلها و ، دفتر سوم، بیاینه11جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 5 13٥9مرامنامه و اصول برنامه و خط مشی نهضت آزادی ایران، تیرماه 

 8 13٥9شهریور  17ایران در رابطه با سالگرد مرحوم طالقانی، اعالمیه نهضت آزادی 

 1٠ 13٥9شهریور  3٠پیمائی روز اول مهر، دعوت نهضت آزادی ایران برای راه

 12 13٥9مهر   1٤بیانیه نهضت آزادی ایران در رابطه با جنگ ایران و عراق، 

آزادی قطب  ایران، ضمن هشدار به دولت،  آزادی  از  نهضت  را  آبان     18امام تقاضا کرد،  زاده 

13٥9 

14 

زاده به مجلس احضار تن از نمایندگان، وزیر دادگستری در رابطه با دستگیری قطب  2٤از طرف 
 13٥9آبان   18شد، 

15 

 16 13٥9آبان   2٦دعوت نهضت آزادی ایران به راهپیمائی تاسوعا و عاشورا، 

 17 13٥9آبان   2٦کانالهای اطالعاتی امام، 

جمهوری  اساسی  قانون  تصویب  سالگرد  نخستین  مناسبت  به  ایران  آزادی  نهضت  اعالمیه 
 13٥9آذر   12اسالمی ایران،  

22 

 25 13٥9آذر   13نامه نهضت آزادی ایران به رئیس مجلس شورای اسالمی، 

 27 13٥9آذر   2٤نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران به شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی،  

 3٠ 13٥9دی   ٤بیانیه نهضت آزادی ایران در رابطه با راهپیمایی اربعین، 

 31 13٥9دی  1٤صفر،  28اعالمیه نهضت آزادی ایران درباره راهپیمائی  

دی   2٠نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران به مسئولین سازمان »مجاهدین انقالب اسالمی«،  
13٥9 

33 

بهمن   2٠، در قزوین  مناسبت سخنرانی مهندس مهدی بازرگاناطالعیه نهضت آزادی ایران به  
13٥9 

35 

آزادی ایران به برادر گرامی حجت دامت   االسالم سید احمد خمینی نامه سرگشاده نهضت 

 13٥9اسفند   2،  توفیقاته

36 

 39 13٥9اسفند  2ا، کبیانیه نهضت آزادی ایران درباره توطئه صدای آمری

ایران بر شنبه هفتم اسفندماه در دانشگاه   ٥ای شرکت در اجتماع روز  دعوت نهضت آزادی 
 13٥9اسفند  ٥تهران، 

4٠ 

شنبه   ٥تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از مردم برای شرکت در اجتماع روز   ٤دعوت  

 13٥9اسفند    2هفتم اسفندماه در دانشگاه تهران، 

41 

 42 13٥9اسفند   3نماینده مردم تهران،   ٤ستاد برگزاری سخنرانی  1اطالعیه شماره 

 43 13٥9اسفند  3اطالعیه شماره دو، 

 44 13٥9اسفند   ٤اطالعیه شماره سه، 

 ٥شود، اطالعیه شماره چهار: سخنرانی چهار نماینده به جای دانشگاه در امجدیه برگزار می

 13٥9اسفند 

45 

 46 13٥9اسفند   7نماینده در امجدیه،   ٤برگزاری سخنرانی ستاد  ٥اطالعیه شماره 

 49 13٥9اسفند   12اعالمیه نهضت آزادی ایران درباره مراسم یادبود دکتر مصدق،  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-11-3.pdf
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اسفند سالروز درگذشت دکتر مصدق،    1٤اطالعیه نهضت آزادی ایران در رابطه با بزرگداشت  
 13٥9اسفند   1٤

5٠ 

 54 13٥9اسفند  17درباره حوادث دانشگاه،  اطالعیه نهضت آزادی ایران 

 56 13٥9اسفند   28، بیانیه نهضت آزادی ایران به مناسبت ملی شدن نفت
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1360های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه 12جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 1٠ 13٦٠فروردین   9فروردین،  12دعوت نهضت آزادی جهت شرکت در راهپیمایی 

 11 13٦٠فروردین  9بازرگان در زنجان، جهت شرکت در سخنرانی مهندس نهضت آزادی دعوت 

 12 13٦٠فروردین  11بیانیه به مناسبت روز جمهوری اسالمی،  

 15 13٦٠فروردین   12ها، بیانیه در مورد طرح فعالیت احزاب و جمعیت

 2٠ 13٦٠فروردین  1٥در مورد جنگ تحمیلی عراق، نهضت آزادی بیانیه 

ول آن،  ؤروزنامه میزان و مدیرمسغیرقانونی با توقیف اطالعیه سازمان جوانان نهضت در رابطه  
 13٦٠فروردین   22

24 

 26 13٦٠فروردین  23هشدار و اعالم خطر نهضت آزادی ایران،  

 29 13٦٠فروردین   2٤دعوت مهندس بازرگان از مردم دلیر ایران برای حمایت از آزادی مطبوعات،  

اردیبهشت  ٦به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا)ع(،  آزادی ایران بیانیه سازمان زنان نهضت  

13٦٠ 

3٠ 

 31 13٦٠اردیبهشت    8به بیانات نماینده دادستان در دادگاه امیرانتظام،  نهضت آزادی ایران  اعتراض  

 33 13٦٠اردیبهشت    9به مناسبت روز کارگر، نهضت آزادی ایران بیانیه 

 36 13٦٠اردیبهشت   1٥ساندز،  به خانواده بابینهضت آزادی ایران  تلگرام تسلیت 

 37 1360اردیبهشت  18، آزادی ایران بزرگداشت بیستمین سالگرد نهضت

 38 دعوت به شرکت در مراسم بیستمین سالگر تأسیس  - 

 4٠ ا... طالقانی آیتجمعی از بنیانگزاران و اعضای نهضت آزادی ایران بر مزار  - 

 41 هللاا طالقانی به مناسبت تشکیل نهضت آزادی ایران بیانیه حضرت آیت - 

 43 به یاد طالقانی، عطایی، شریعتی از مؤسسین نهضت آزادی ایران  - 

 44 به یاد معلم انقالب پدر طالقانی  - 

 45 یادی از رحیم عطایی - 

 46 یادی از معلم شهید دکتر شریعتی  - 

 49 مصاحبه با سخنگوی نهضت آزادی ایران: نهضت آزادی ایران و دولت موقت - 

ایران  تسلیت آزادی  ایشان،    نهضت  برادر  درگذشت  مناسبت  به  بازرگان  مهندس    21به 
 13٦٠اردیبهشت 

7٠ 

 71 13٦٠اردیبهشت  22اعالم لغو مراسم بیستمین سالگرد نهضت در بهشت زهرا،  

  23ه یاسر عرفات به مناسبت تشدید حمالت متجاوزین اسرائیلی،  ب  نهضت آزادی ایران  پیام
 13٦٠اردیبهشت 

72 

نهضت،   تأسیس  سالگرد  بیستمین  مناسبت  به  مشهد  شاخه  هواداران  تبریک    2٤پیام 
 13٦٠اردیبهشت 

73 

به مهندس بازرگان به مناسبت درگذشت برادر ایشان،  آزادی ایران    تسلیت سازمان زنان نهضت  

 13٦٠اردیبهشت  2٦

74 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-12.pdf
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، نهضت آزادی ایران پیام تبریک هواداران شاخه تبریز به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس  
 13٦٠اردیبهشت  27

75 

  29درباره اظهارات سیمای جمهوری اسالمی پیرامون »بحث آزاد«،    نهضت آزادی ایران  بیانیه
 13٦٠اردیبهشت 

76 

 79 13٦٠خرداد  1٤خرداد،  1٥راهپیمایی  اعالمیه شرکت نهضت در 

نامه سرگشاده مهندس بازرگان به امام )سه کلمه مخلصانه بازرگان به رهبری پدرانه انقالب 
 13٦٠خرداد   1٦اسالمی ایران(،  

8٠ 

 83 13٦٠خرداد   2٠پیرامون بحران کنونی کشور،  نهضت آزادی ایران بیانیه

 86 13٦٠خرداد   2٤مردان و مردم،  بری و دولتبیانیه احساس خطر و پیشنهادات به ره

 9٠ 13٦٠خرداد   27،  3/٦٠/ 2٥اطالعیه پیرامون بیانات امام در  

 92 13٦٠خرداد  31اطالعیه مهندس بازرگان به مناسبت شهادت دکتر چمران،  

 93 13٦٠خرداد   31اطالعیه به مناسبت شهادت دکتر چمران، 

 94 13٦٠خرداد   31مناسبت شهادت دکتر چمران،  اطالعیه سازمان جوانان نهضت به 

 95 13٦٠تیر   ٤اطالعیه مراسم ترحیم دکتر چمران،  

 96 13٦٠تیر  ٤نامه به وزیر کشور در مورد شرایط برگزاری انتخابات،  

 97 13٦٠تیر  ٤با رهبر انقالب،   نهضت آزادی ایراندرد دل 

به   بازرگان  مهندس  خمینی  تلگرام  جمهوری امام  حزب  مرکزی  دفتر  انفجار  فاجعه  مورد  در 

 13٦٠تیر    8اسالمی، 

1٠1 

 1٠2 13٦٠تیر   8بیانیه به مناسبت فاجعه انفجار در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی، 

 1٠3 13٦٠تیر  12، ٦٠/ 11/٤تلگرام به رهبر انقالب در مورد سخنان ایشان در 

 1٠5 13٦٠تیر  17اسفند،  1٤ریزی مراسم اطالعیه تکذیب شرکت نماینده نهضت در برنامه

 1٠6 13٦٠تیر    17دوره ای مجلس،  اطالعیه عدم معرفی کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری و میان

، 1٥/٤/٦٠نامه به روزنامه کیهان در مورد مقاله »کالم آخر با بازرگان و نهضت آزادی« مندرج در  
 13٦٠تیر  2٠

1٠7 

 111 13٦٠تیر   3٠نامه به مجلس اعالی اسالمی شیعیان لبنان در مورد بمباران شهرهای لبنان،  

 112 13٦٠تیر   3٠نامه به یاسر عرفات در مورد بمباران شهرهای لبنان، 

 113 13٦٠مرداد  ٦بیانیه به مناسبت بزرگداشت روز قدس، 

مورد قسمت دوم مقاله »کالم آخر با بازرگان و نهضت آزادی« مندرج نامه به روزنامه کیهان در 

 13٦٠مرداد   9، ٦٠/ 18/٤در 

114 

 118 13٦٠مرداد    21صدر،  نامه مهندس بازرگان به خبرگزاری پارس و تکذیب خبر مالقات با آقای بنی

 119 13٦٠مرداد  21نامه امام جمعه دلیجان به نهضت و پاسخ به ایشان، 

 12٠ 13٦٠، شهریور  نهضت  های سیاسی ـ ایدئولوژیکاعالمیه دوره دوم کالس

 121 13٦٠شهریور  9وزیری،  ساختمان نخستدر تلگرام به رهبر انقالب به مناسبت فاجعه انفجار 

 122 13٦٠شهریور  9وزیری،  اطالعیه به مناسبت فاجعه انفجار در ساختمان نخست

 9مناسبت سالگرد ناپدید شدن امام موسی صدر،  ه  مل بتلگرام به شورای رهبری جنبش ا

 13٦٠شهریور 

123 

 124 13٦٠شهریور   11اعتراضیه نمایندگان نهضت در مجلس در مورد سخنان دو تن از نمایندگان،  

 125 13٦٠شهریور  17شهریور،  17به مناسبت سومین سالروز  نهضت آزادی ایران  اطالعیه 

 127 13٦٠شهریور    19هللاا طالقانی،  به مناسبت دومین سالگرد رحلت آیتنهضت آزادی ایران  بیانیه  

 131 13٦٠شهریور   22هللاا اشراقی، تلگرام تسلیت به رهبر انقالب به مناسبت رحلت آیت
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 132 13٦٠شهریور  22هللاا مدنی، شهادت آیت نهضت آزادی ایران به امام امت در مورد تلگرام متن 

 133 13٦٠شهریور  22هللاا مدنی، هللاا منتظری به مناسبت شهادت آیتم تسلیت به آیتتلگر

 134 13٦٠بیانیه به مناسبت سالگرد حمله عراق به ایران، شهریور 

به مناسبت شهادت چهار تن از فرماندهان ارتش و   امام خمینیبه  نهضت آزادی ایران  تلگرام  

 13٦٠مهر   8سپاه،  

136 

وزیر به مناسبت شهادت چهار تن از فرماندهان ارتش و به نخستنهضت آزادی ایران  تلگرام  
 13٦٠مهر   8سپاه،  

137 

توطئه  به  نهضت  »اعتراض  بیانیه  چاپ  درخواست  و  اطالعات  مؤسسه  سرپرست  به  نامه 
 13٦٠مهر  12اطالعات هفتگی«،  

138 

 139 اعتراض نهضت آزادی  به توطئه اطالعات هفتگی

 14٠ 13٦٠مهر  1٥نطق نیمه تمام قبل از دستور مهندس بازرگان در مجلس شورای اسالمی،  

به  نهضت آزادی ایرانتسلیت تلگراف وزیر به نخستجناب آقای محمدرضا مهدوی کنی پاسخ 

 13٦٠مهر  1٦، 13٠  -مناسبت فاجعه سقوط هواپیمای سی 

144 

 145 13٦٠ان آب 9هللاا صدوقی، اطالعیه به مناسبت رحلت آیت

 146 13٦٠آبان   2٤به مناسبت درگذشت عالمه طباطبایی،   بیانیه نهضت آزادی ایران

 147 13٦٠به قلم مهندس بازرگان، آبان   «ایران و اسالم »مقاله 

  1٥هللاا صدوقی به انضمام نامه موکلی به وکیل و جوابیه آن،  آیت  مهندس بازرگان و  مکاتبات

 13٦٠آذر 

164 

 166 هللاا صدوقی به مهندس بازرگان نامه آیت - 

 169 هللاا صدوقیپاسخ مهندس بازرگان به آقای آیت - 

 171 هللاا صدوقی به مهندس بازرگان نامه دوم آیت - 

 173 هللاا صدوقی آیتپاسخ دوم آقای مهندس بازرگان به   - 

 177 نامه به دفتر روزنامه جمهوری اسالمی  - 

 178 آمیز موکلی به یک وکیل نامه گله - 

 182 نامه تشکرآمیز وکیلی به یک موکل  - 

 185 13٦٠آذر   21جبهه غرب،  اخیر های به مناسبت پیروزی نهضت آزادی ایران بیانیه

 186 13٦٠دی  ٥پیرامون توطئه اخیر دشمنان انقالب اسالمی، نهضت آزادی ایران توضیح 

در  مندرج  قرآن«،  با  آشنایی  »مقدمات  مقاله  مورد  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه  به  نامه 

 13٦٠دی  12، 9.1٠.٦٠

189 

 191 13٦٠دی   17در مورد هفته وحدت،  نهضت آزادی ایران بیانیه

ایشان به مناسبت   اخیر  هللاا منتظری در رابطه با پیام بازرگان به آیتمهدی  مهندس    تلگراف
 13٦٠دی  2٠هفته وحدت، 

193 

 195 13٦٠دی  17پاسخ به اطالعات پیرامون مکتوب هفته، 

 196 توضیح نهضت آزادی ایران پیرامون مکتوب هفته اطالعات

نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و اقدام جهت صدور پروانه نامه به وزیر کشور و درخواست آئین

 13٦٠برای نهضت، دی 

211 

 212 13٦٠بهمن   ٦نامه به دادسرای شهرستان تهران و اعالم جرم علیه روزنامه اطالعات،  

 213 13٦٠بهمن   8کند، نهضت آزادی ایران توطئه دشمنان انقالب اسالمی را در آمل محکوم می

 214 13٦٠بهمن   1٥های کیهان و جمهوری اسالمی، پاسخ به روزنامه

دستاوردهای   به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،   نهضت آزادی ایران  بیانیه
 13٦٠بهمن   1٥  انقالب اسالمی را حراست کنیم، 

221 
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 2٠درخواست مالقات با رئیس جمهور،  نامه نهضت آزادی ایران  به دفتر ریاست جمهوری و  
 13٦٠بهمن 

229 

 23٠ 13٦٠بهمن  22شورای انقالب و دولت موقت از زبان مهندس بازرگان، 

از  نامه   تن  مجلس  پنج  نهضت  نمایندگان  عضو  اسالمی  مورد شورای  در  مجلس  رئیس  به 

 13٦٠بهمن   2٤، در نماز جمعه انقالب اسالمیسخنان دادستان  

257 

 259 13٦٠اسفند   3اعالم برنامه نهضت در هفته بزرگداشت سومین سالگرد پیروزی انقالب،  

اسفند  1٥وزیر شد؟«، سازان در مورد مقاله »چرا بازرگان نخستنامه به سردبیر نشریه آینده

13٦٠ 

26٠ 

 362 13٦٠اسفند   18هللاا ربانی شیرازی، آیتبیانیه به مناسبت درگذشت 

به   رفسنجانی  نامه  برنامه محمد هاشمی  مورد پخش  در  و سیما  مدیرعامل سازمان صدا 

 13٦٠اسفند   22»گفتگوی مسئوالن زندان با آقای غضنفرپور«،  

263 

 264 13٦٠اسفند سالگرد ملی شدن صنعت نفت، اسفند  29بیانیه به مناسبت  

 : ضمائم

های مختلف در مورد توقیف روزنامه میزان و بازداشت دکتر رضا صدر، اعتراض شخصیت  مطالب
 مملکتی به توقیف روزنامه میزان و بازداشت دکتر رضا صدر

269 

 271 اعتراض روحانیت متعهد به توقیف روزنامه میزان و بازداشت دکتر رضا صدر - 

 273 مصاحبه بازپرس ویژه )مطبوعات( ، پاسخ روزنامه میزان به 1اطالعیه شماره  - 

نامه  شورای سردبیری میزان به هیأت رسیدگی شکایات و حل اختالف مسئوالن    - 
 مملکتی 

277 

متن تلگراف سردبیر روزنامه میزان به بازپرس شعبه سوم ویژه دادسرای دیوان عالی    - 

 کشور 

279 
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1361های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه13جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 1٠ 13٦1فروردین  3به مناسبت پیروزی سپاه اسالم،    امام خمینیبه نهضت آزادی ایران   تلگراف

 11 13٦1فروردین  1٠بیانیه به مناسبت روز جمهوری اسالمی،  

نشریات،   چاپ  و  نهضت  ارگان  روزنامه  درخواست  مورد  در  اسالمی  ارشاد  وزیر  به    18نامه 

 13٦1فروردین 

12 

 14 13٦1ردین  ، فروبه دادسرای تهران   اعالم جرم علیه آقای فخرالدین حجازی

فروردین   3٠،  « از به دادسرای تهرانوالفجر»درخواست تعقیب جزایی دبیر مسئول روزنامه  
13٦1 

15 

 16 13٦1اردیبهشت  1ومیت توطئه براندازی،  کبیانیه در مح

اردیبهشت   ٤نامه به روزنامه جمهوری اسالمی در مورد سرمقاله »مردم میخواهند بدانند«،  
13٦1 

17 

بزرگداشت   در مورد تش شهادت  نامه به ستاد  نمایشگاه،  کاستاد مطهری  اردیبهشت   ٤یل 
13٦1 

18 

 19 13٦1اردیبهشت  ٦ل حزب جمهوری اسالمی، کای دبیر نامه به آقای خامنه

 2٠ 13٦1اردیبهشت  9پاسخ به سرمقاله »آیا سزاوار است؟« روزنامه جمهوری اسالمی،  

 21 ه سرمقاله جمهوری اسالمی متن پاسخ نهضت آزادی ایران ب

 27 13٦1اردیبهشت  1٠ارگر، کبه مناسبت روز  نهضت آزادی ایران بیانیه

ایران    آزادی  اخیرپیروزینهضت  را  رزمندگان    های  بیتایثارگر  عملیات  تبریک   المقدسدر 
 13٦1اردیبهشت  11، گوید می

29 

اردیبهشت   13،  به دادسرای تهران  اسالمیاعالم جرم علیه مدیرمسئول روزنامه جمهوری  
13٦1 

3٠ 

 31 13٦1اردیبهشت   2٥مین سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران،  کبیانیه به مناسبت بیست و ی 

 36 13٦1اردیبهشت    2٥یهان،  ک های عقیدتی ـ سیاسی به روزنامه السکآگهی دوره تابستانی 

 37 13٦1بررسی قانون اراضی شهری، اردیبهشت  

 87 13٦1خرداد  8شور،  کبه ائمه جمعه سراسر   نهضت آزادی ایران  سرگشاده نامه

 92 13٦1خرداد  8هللاا محمدی گیالنی،  ازرگان به آیتآقای بنامه 

 97 13٦1خرداد  11، امام جمعه موقت تهران به آقای هاشمی رفسنجانیایران نامه 

 98 13٦1خرداد  19آموزش و پرورش،   محترم  به وزیرنهضت آزادی ایران  نامه سرگشاده  

 1٠3 13٦1خرداد  29تر شریعتی، کبه مناسبت سالگرد شهادت دنهضت آزادی ایران بیانیه 

 مصطفی   ترکدشهادت سردار رشید اسالم  به مناسبت اولین سالگرد    نهضت آزادی ایران  بیانیه
 13٦1خرداد   31چمران، 

1٠6 

در ایران  آزادی  تابستانی  نهضت  ـ سیاسیالسک   (٦1)   دوره  زیر   های عقیدتی  برای دروس 

 13٦1تیر    1، پذیرد دانشجو می

114 

 115 13٦1تیر  2شور،  کدرخواست تأمین امنیت مراسم شبهای جمعه و احیا از وزارت 

 116 13٦1تیر   12هللاا صدوقی، به مناسبت شهادت آیت تلگرام 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-13.pdf


3٤ 

 

 117 13٦1تیر  17هللاا منتظری، ارسال نامه سرگشاده به ائمه جمعه جهت حضرت آیت

 118 13٦1تیر  19النتری، کدرخواست تأمین امنیت مراسم شبهای جمعه و احیاء از 

 119 13٦1تیر    21ل حزب جمهوری اسالمی،  کدبیر   ، ای االسالم خامنهنامه مهندس بازرگان به حجت

تیر   23شب قدر،  یبرنامه احیاشور در مورد حمله به کبه وزیر   متن تلگراف نهضت آزادی ایران

13٦1 

126 

شب قدر،   ی نامه نمایندگان نهضت در مجلس به رئیس مجلس در مورد حمله به برنامه احیا
 13٦1تیر  2٤

127 

 129 13٦1تیر  2٤به مناسبت روز جهانی قدس، نهضت آزادی ایران بیانیه 

 131 13٦1تیر  3٠زی، کمیته مرکالقدر از درخواست استرداد اموال ربوده شده در مراسم لیله

 132 13٦1تحلیلی درباره بازرگانی خارجی، تیر 

 149 13٦1شهریور   1٦خیابان خیام،   کپیرامون انفجار هولنانهضت آزادی ایران  اطالعیه 

 15٠ 13٦1شهریور   2٥هاشمی رفسنجانی،    االسالم حجت  به  نهضت آزادی ایران  نامه سرگشاده 

 154 13٦1شهریور  2٥درخواست رسیدگی به مطالب خالف روزنامه صبح آزادگان، 

 155 13٦1شهریور    3٠به مناسبت دومین سالگرد جنگ تحمیلی عراق،  نهضت آزادی ایران  اطالعیه  

برای دروس زیر دانشجو   عقیدتی ـ سیاسیهای  السک  (٦1)  دوره پائیزه  نهضت آزادی ایران در

 13٦1، شهریور پذیردمی

156 

 157 13٦1مهر   1قتل عام لبنان،   بارهدرنهضت آزادی ایران اطالعیه 

 158 13٦1مهر  1٠پیرامون فاجعه انفجار خیابان ناصر خسرو،  نهضت آزادی ایران  اطالعیه 

 159 13٦1مهر   19بازرگان،  شور در مورد ربوده شدن آقای مهندسکتلگرام به وزارت 

 16٠ 13٦1مهر  2٠شور و درخواست تأمین مراجعین به دفتر نهضت،  کتلگرام به وزارت 

هللاا اشرفی اصفهانی، به مناسب شهادت آیت امام خمینیبه  ف نهضت آزادی ایرانتلگرامتن 
 13٦1مهر   2٤

161 

 162 13٦1آبان   9شور، کذب وزیر کنامه به رئیس جمهور در مورد سخنان 

 164 13٦1آبان    9نامه مهندس بازرگان به رهبر انقالب در مورد حمالت وسیع به نهضت آزادی ایران،  

 169 13٦1آبان   1٠شور، کذب وزیر  کوزیر در مورد سخنان  نامه به نخست

 17٠ 13٦1آبان   18وزیر، نخستارسال نامه به رئیس جمهور جهت 

 171 نامه دوم به رئیس جمهور در مورد سخنان وزیر کشور 

حجت سخنرانی  سالگرد متن  مناسبت  به  کشور  وزیر  نوری  ناطق  اکبر  علی  آقای  االسالم 

 13٦1مهر  ٦شهادت شهید هاشمی نژاد، 

174 

 18٠ 13٦1آبان   2٠،  نهضت آزادی ایرانتر ریاض حسن با سخنگوی  ک دآقای مصاحبه 

ایران آزادی  نهضت  علیه  گسترده  و  وسیع  حمالت  به  به   پاسخ  سرگشاده  نامه  پیرامون 
 13٦1، آبان  االسالم هاشمی رفسنجانی حجت

182 

 23٠ 13٦1تر چمران، آبان ک خون و طوفان در لبنان ـ نوشته د

تر کـ نوشته د  یاران دانشجو  سه قطره خونبه یاد حماسه مقاومت دانشگاه و  شانزده آذر ـ  
 13٦1چمران، آذر 

272 

 288 13٦1آذر   17،  از دادسرای شهرستان تهران تقاضای تعقیب و مجازات آقای موحدی ساوجی

 289 13٦1آذر  2٠یهان در مورد درج مطالب علیه نهضت، ک نامه به روزنامه 

 29٠ 13٦1آذر   2٠روزنامه جمهوری اسالمی در مورد درج مطالب علیه نهضت،  نامه به 

آذر  2٤ز تربیت معلم دختران شیراز در مورد مقاله »شیطان بزرگ و ترفندهایش«،  کنامه به مر 
13٦1 

291 

 295 13٦1آذر  27ها، به مناسبت بازگشایی دانشگاهنهضت آزادی ایران  اطالعیه 



3٥ 

 

 296 13٦1آذر   29شور،  ک دیوان عالی نامه سرگشاده به رئیس 

 298 13٦1دی  1٦درخواست رسیدگی به تخلفات روزنامه جمهوری اسالمی، 

  ٦مونیستهای ایران،  کمه اعضای اتحادیه ک نامه به مدیر عامل صدا و سیما در مورد برنامه محا
 13٦1بهمن 

299 

ایران  بیانیه   آزادی  اننهضت  پیروزی  مناسبت چهارمین سالگرد  بهمن    1٦،  اسالمی  قالببه 
13٦1 

3٠1 

 3٠7 13٦1اسفند  2پاسخ به نامه مدیرعامل صدا و سیمای جمهوری اسالمی، 

 31٠ 13٦1نگره پنجم نهضت آزادی ایران، اسفند کقطعنامه 

 

  



3٦ 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1362های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه14جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 9 13٦2کارت تبریک نوروزی، فروردین 

 1٠ 13٦2برخورد با نهضت آزادی و پاسخ های ما، بهار  

 به:  شش نامه سرگشاده

 ایاالسالم خامنهحجت - 

 االسالم هاشمی رفسنجانی حجت - 

 رئیس دیوان عالی کشور  - 

 وزیر آموزش و پرورش  - 

 ائمه جمعه سراسر کشور  - 

 آیت هللاا محمدی گیالنی - 

 13٦2بهار      

65 

اردیبهشت   3،  کند  را محکوم می  دزفولقهرمان  حمالت موشکی به شهر  نهضت آزادی ایران  
13٦2 

97 

 98 13٦2اردیبهشت    2٠توده،  خائن پیرامون دستگیری سران حزب  نهضت آزادی ایران بیانیه

 1٠5 13٦2اردیبهشت  2٥آزادی از دیدگاه قانون اساسی و شخصیتها، 

 11٠ 13٦2سحابی در مجلس شورای اسالمی(، خرداد یدهللاا جنگ ایران و عراق )سخنان دکتر 

مناسبت   به  تلگراف تسلیت  خرداد   17انگجی،  حاجی سیدمحمدعلی  آیت هللاا    رحلتسه 
13٦2 

119 

  2٠به مناسبت جنایات جدید رژیم اشغالگر صهیونیستی در لبنان،    نهضت آزادی ایران  بیانیه

 13٦2خرداد 

122 

 124 13٦2خرداد   28نامه به آقای خاتمی سرپرست مؤسسه کیهان،  

 127 13٦2سیاسی، خرداد اعالم دوره تابستانی کالسهای عقیدتی ـ 

 13٠ 13٦2نامه سرگشاده به سپاه پاسداران انقالب اسالمی، تیر  

 193 13٦2، تیر در جامعه ما؟! آزادی 

 194 پاسخ به رئیس محترم جمهوری  - 

 197 پاسخ به سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی - 

آقای موحدی ساوجی ) به اظهارات  آقای دکتر سحابی  بهپاسخ  دولتی م  راجع  دارس ملی 

 13٦2مرداد  18(،  در مجلس شورای اسالمی شده

199 

 2٠3 13٦2مرداد  2٠، شورای اسالمی سخنان پیش از دستور آقای مهندس بازرگان در مجلس

 2٠6 13٦2شهریور  2٠تحلیل پیرامون تالش مذبوحانه سلطنت طلبان، 

 214 13٦2، مرداد نهضت آزادی ایران  اعالم دوره پاییزه کالسهای عقیدتی ـ سیاسی

 215 13٦2اطالعیه سمینار بررسی کتاب گمراهان، مهر  

 217 13٦2مهر   23تلگرام مهندس بازرگان به رئیس جمهور پیرامون تأمین آزادی انتخابات، 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-14.pdf
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 218 13٦2مهر  18نظرات رئیس جمهور پیرامون انتخابات آینده مجلس،  

دبی بازرگان  مهندس  آقای  جمهوری پاسخ  رئیس  مصاحبه  به  ایران  آزادی  نهضت  رکل 

 ایاالسالم والمسلمین آقای سیدعلی خامنهحجت

22٠ 

 222 13٦2مهر  3٠نامه به وزارت کشور پیرامون تأمین امنیت سمینار )تأمین آزادی انتخابات(،  

 224 13٦2آبان   ٤تلگرام به رئیس جمهور در مورد دستگیری دو تن از خواهران،  

 225 13٦2آبان   ٤به نهضت در مخالفت با تشکیل سمینار،   ٥پاسخ کالنتری  

تلفنگرام فرمانده کمیته انقالب اسالمی استان تهران به نهضت در مخالفت با برگزاری سمینار،  

 13٦2آبان   ٤

226 

 227 13٦2آبان   7هللاا منتظری در مورد حمله به دفتر نهضت، نامه به آیت

 228 13٦2آبان   8ور در مورد حمله به دفتر نهضت، تلگرام به رییس جمه

 229 13٦2آبان  9تلگرام به رهبر انقالب در مورد حمله به دفتر نهضت، 

با سخنگوی توکیو  خبرنگار روزنامه ژاپنی سانکی شیمون  آقای »جنیش اشبکونو«  مصاحبه  

 13٦2آبان   9، نهضت آزادی ایران 

232 

 234 13٦2آبان  1٠،  شورای اسالمی  صباغیان در مجلس هاشم  نطق قبل از دستور آقای مهندس  

 238 13٦2آبان   12نامه به دادستان انقالب اسالمی مرکز در مورد استرداد اموال نهضت،  

 24٠ 13٦2آبان   12اعتراض نمایندگان نهضت به رئیس مجلس،  

  21مصاحبه ایشان با روزنامه جمهوری اسالمی،  نامه به آقای ناطق نوری وزیر کشور در مورد

 13٦2آبان 

241 

در پیش در مورد سخنان ایشان  قرائتی  آقای  آبان    22خطبه نماز جمعه،  نامه دکتر یزدی به 
13٦2 

244 

و نماز  در مجلس  در مورد سخنان ایشان  رییس مجلس  آقای هاشمی رفسنجانی  نامه به 
 13٦2آبان   2٥جمعه به ضمیمه متن سخنان، 

245 

 251 13٦2آذر  12تلگرام به وزارت کشور و درخواست تامین امنیت سمینار »آزادی و انتخابات«، 

 252 13٦2آبان   1٤هللاا صافی دبیر شورای نگهبان در مورد نظارت آن شورا بر انتخابات،  نامه به آیت

نهضت در روزنامه   نامه به آقای خاتمی سرپرست مؤسسه کیهان در مورد عدم درج اطالعیه

 13٦2آبان   1٤کیهان،  

254 

صباغیان از وزیر کشور در مورد مخالفت آن وزارتخانه با برگزاری سمینار هاشم  سئوال آقای  
 13٦2آبان  21»آزادی و انتخابات« در دفتر نهضت، 

256 

 257 13٦2دی  1پیرامون انتخابات مجلس شورای اسالمی،  1بیانیه شماره 

دی  نامه سرگشاده دکتر عباس شیبانی و پاسخ مهندس مهدی بازرگان،  دیدگاه،آزادی از دو 

13٦2 

263 

 274 13٦2دی  18تلگرام به رئیس جمهور پیرامون انتخابات دوره دوم مجلس، 

 276 13٦2دی  21آوری نشریات نهضت، تلگرام به رئیس جمهور پیرامون اقدام دادستانی در جمع

)رونوشت به   آوری نشریات نهضتپیرامون اقدام دادستانی در جمع  یهللاا منتظرتلگرام به آیت
 13٦2دی  21رئیس جمهور(، 

277 

 278 13٦2دی  21تلگرام به شورای عالی قضایی )رونوشت به رئیس جمهور(، 

 279 13٦2دی  21تلگرام به شورای نگهبان )رونوشت به رئیس جمهور(، 

 28٠ 13٦2آزادی انتخابات"، دی بار "سمینار تأمین سرگذشت تأسف

 351 13٦2بهمن   1نامه به سرپرست کمیته مرکزی انقالب اسالمی، 

 354 13٦2بهمن   3پیرامون انتخابات مجلس شورای اسالمی،  2بیانیه شماره 

 361 13٦2بهمن   ٤مقاله »انتخابات از دو دیدگاه«، 



38 

 

 366 13٦2بهمن  1٥پیرامون انتخابات مجلس شورای اسالمی،  3بیانیه شماره 

انقالب )سخنرانی   تحول  و  انقالب  آقای  تداوم  بازرگان، به مناسب پنجمین سالگرد  مهندس 

 13٦2بهمن   2٠اسالمی ایران(،  

369 

 383 13٦2بهمن   23اطالعیه پیرامون حمالت موشکی عراق به شهرهای دزفول و اهواز،  

 384 13٦2اسفند  3مورد جنگ، نامه محرمانه دبیرکل نهضت به رهبر انقالب در 

 39٠ 13٦2اسفند   11نامه به رئیس جمهور در مورد آزادی انتخابات،  

 394 13٦2اسفند    1٥پیرامون انتخابات مجلس شورای اسالمی )اگرهای انتخابات(،    ٤بیانیه شماره  

 398 13٦2قطعنامه ششمین کنگره نهضت آزادی، اسفند 

 414 13٦2اسفند   2٤رفع توقیف از روزنامه میزان،   تلگرام به رئیس جمهور و درخواست

 

  



39 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1363های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه15جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

چرا نهضت آزادی کاندیدا معرفی   پیرامون انتخابات مجلس شورای اسالمی،   ٥بیانیه شماره  
 13٦3فروردین  ٤  نکرد؟، 

7 

 9 13٦3اردیبهشت  23نامه به هیئت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، 

اردیبهشت   2٥پیرامون انتخابات مجلس شورای اسالمی،  نهضت آزادی ایران    ٦بیانیه شماره  
13٦3 

12 

 29 13٦3های عقیدتی ـ سیاسی، اردیبهشت السکاطالعیه پذیرش دانشجو در دوره دهم 

 3٠ 13٦3خرداد   ٥ه از ایراد آن جلوگیری شد،  کآخرین نطق قبل از دستور مهندس بازرگان  

 35 13٦3مرداد   ٤هشدار به رئیس جمهوری پیرامون تظاهرات و درگیریهای اخیر، 

 39 13٦3رداد تحلیلی پیرامون جنگ و صلح، م

 95 شهریورر  3، تهران  آهناطالعیه پیرامون انفجار در میدان راه

 96 13٦3شهریور  ٦پیرامون هفته دولت،  نهضت آزادی ایران بیانیه 

 1٠3 13٦3شهریور  1٤نامه به وزیر امور خارجه در مورد سفر نمایندگان مجلس آلمان به ایران، 

 1٠5 13٦3شهریور   1٥حزب خائن توده، هشدارهای ما و اعترافات سران 

 159 13٦3شهریور    2٤زی انقالب اسالمی در مورد تضییقات برای نهضت، کمیته مرکنامه به رئیس  

 161 13٦3شهریور   2٦نامه به وزیر ارشاد اسالمی در مورد اجازه چاپ و انتشار نشریات نهضت،  

 162 13٦3پائیز تحلیل پیرامون دانشگاه قبل و بعد از انقالب، 

آبان    17ذب عضویت آقای بهرام بهرامیان در ن.آ.ا.،  کدرباره خبر    نهضت آزادی ایران  اطالعیه
13٦3 

192 

 195 13٦3آبان  2٠تر ابراهیم یزدی،  ک گذاری منزل آقای داطالعیه پیرامون بمب

فرماندهی   امور حقوقی  در مورد  کل  کنامه به مسئول  انقالب اسالمی  برای میته  تضییقات 
 13٦3آبان  2٠نهضت، 

196 

 2٠٠ 13٦3رد؟«، آبان  کبیانیه »چه باید  

 2٠7 13٦3آذر   3صفر،  28اطالعیه پیرامون حمله مهاجمین به مراسم  

 211 13٦3آذر   1٠زا به منزل آقای مهندس عبدالعلی بازرگان،  اطالعیه پیرامون پرتاب بمب آتش

 212 13٦3دی  2ویت با ن.آ.ا.، کنامه حریت مصاحبه آقای شاه ابراهیم مخبر روز

 215 13٦3دی  18ت در سمینار »مردم و تنگناهای اقتصادی«، کدعوتنامه جهت شر

 216 13٦3دی   22تر یزدی با مخبر نشریه عربی المجله،  ک مصاحبه آقای د

 222 13٦3ی مقصر است؟«، دی کبیانیه »

 234 13٦3بهمن   ٥یهان لندن، ک اعتراض به مدیر مسئول نشریه هفتگی 

 236 13٦3بهمن    1٥بیانیه هشدار! )امضادار اشخاص(،  

 238 13٦3بهمن   22بهمن،   22اطالعیه پیرامون حمله به مراسم بزرگداشت  

 239 13٦3بهمن   27بهمن،    22به شورای عالی قضایی در مورد حمله به مراسم  تلگرام 
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٤٠ 

 

 24٠ 13٦3، بهمن  نهضت آزادی ایران نگره کهفتمین قطعنامه 

 25٠ 13٦3اسفند   ٥بهمن،  22شور و درخواست پیگیری عاملین حمله به مراسم ک نامه به وزیر 

 253 13٦3اسفند   ٥وائیه به دادستان تهران در مورد بستن دفتر نهضت،  کش

 256 13٦3اسفند   8بهمن،  22 هللاا منتظری در مورد عواقب حمله به مراسمنامه به آیت

 257 13٦3بهمن، اسفند   22اعتراضیه به ریاست جمهوری در مورد حمله به مراسم 

 262 13٦3اسفند   1٤اعالم جرم علیه آقای هاشمی رفسنجانی به دادسرای تهران، 

ونی،  کل سازمان ملل متحد پیرامون قطع بمباران مناطق مسکل نهضت به دبیرکتلگرام دبیر

 13٦3اسفند   2٥

267 

ونی،  کل سازمان ملل متحد پیرامون قطع بمباران مناطق مس کتر ابراهیم یزدی به دبیرکتلگرام د
 13٦3اسفند   2٥

268 

 269 13٦3اسفند   2٥ونی، ک اطالعیه تسلیت به هموطنان در مورد بمباران مناطق مس

 27٠ 13٦3ند؟، اسفند ک سی باید تعهد کبیانیه چه 

 

  



٤1 

 

 مطالب فهرست 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1364های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه16جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 9 13٦٤پیام نوروزی، فروردین  

 11 13٦٤فروردین   18نامه به اعضای شورایعالی دفاع پیرامون مسئله جنگ و صلح، 

 18 13٦٤اردیبهشت  ٥نامه سرگشاده به رئیس جمهوری در مورد جنگ، 

به   بازرگان  مهندس  اکاذیب،    االسالم حجهتلگرام  جعل  مورد  در  رفسنجانی    8هاشمی 

 13٦٤اردیبهشت 

22 

 17تلگرام به رئیس جمهوری پیرامون تأمین آزادیهای قانونی برای انتخابات ریاست جمهوری،  

 13٦٤اردیبهشت 

23 

 24 13٦٤اردیبهشت  2٤گذاری در خیابان ناصرخسرو، اطالعیه پیراموان بمب

 25 13٦٤اردیبهشت  29ر مورد فک پلمپ دفتر نهضت، تلگرام به دادستان عمومی تهران د

 26 13٦٤اردیبهشت   31نامه به مطبوعات در مورد علت عدم تشکیل کنفرانس مطبوعاتی،  

 27 13٦٤اردیبهشت  31بیانیه مطبوعاتی به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری، 

 3٠ 13٦٤)پیرامون مسائل جاری مملکت(، خرداد   2بیانیه چه باید کرد؟ 

 37 13٦٤خرداد   12تلگرام دبیرکل نهضت به آقای رفسنجانی،  

 38 13٦٤خرداد   13مصاحبه با خبرنگار تایم مالی در خلیج فارس، 

 4٠ 13٦٤خرداد  18بیانیه پیرامون نظرخواهی درباره ادامه جنگ در راهپیمایی روز قدس، 

 43 13٦٤اد خرد 23تلگرام مهندس بازرگان به آقای هاشمی رفسنجانی، 

خرداد   27پاسخ به مقاالت روزنامه جمهوری اسالمی با عنوان »ما را رئیس جمهور کنید«،  

13٦٤ 

45 

 53 13٦٤خرداد   29اطالعیه در مورد اعالم جرم علیه روزنامه جمهوری اسالمی،  

روزنامه جمهوری اسالمی،   و اعالم جرم علیه  دادستانی عمومی تهران  خرداد   29نامه به 

13٦٤ 

54 

 55 13٦٤تالش دولت موقت برای جلوگیری از جنگ تحمیلی، اول تیر 

 58 توضیحاتی پیرامون مذاکره، آتش بس، صلح 

 75 13٦٤نامه به رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری، تیر  

  1٠رود؟« در روزنامه جمهوری اسالمی،  میپاسخ به مقاله »گروه نهضت آزادی ایران به کجا  

 13٦٤تیر 

8٠ 

 93 13٦٤تیر  12زا به منزل آقای مهندس توسلی، اطالعیه در مورد پرتاب بمب آتش
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٤2 

 

 94 13٦٤تیر  1٦نامه به وزارت کشور در مورد رفع توقیف دفتر نهضت آزادی، 

 95 13٦٤تیر  2٥ ، مصاحبه خبرنگار نیوزویک از پاریس با پاسخگوی نهضت آزادی ایران 

 97 13٦٤تیر  2٦نامه به رئیس هیئت نظارت بر انتخابات، 

 1٠٠ 13٦٤تیر  27تلگرام به رئیس دیوان عالی کشور و تقاضای رفع توقیف از روزنامه میزان، 

 1٠1 13٦٤تیر   27تلگرام به دادستان کل کشور و تقاضای رفع توقیف از روزنامه میزان، 

 1٠2 13٦٤تیر    27کشور در مورد تأمین آزادی و امنیت انتخابات،  تلگرام به وزیر  

  3٠نویسی آقای مهندس بازرگان،  پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و نام   1اطالعیه شماره  

 13٦٤تیر 

1٠3 

 1٠5 13٦٤تیر  3٠چی ژاپن، نیمصاحبه مهندس بازرگان با روزنامه مای

 1٠7 13٦٤عقیدتی، مراء(، مرداد برخوردهای اعتقادی )مجادله، دفاع 

 118 13٦٤مرداد  ٦نامه به روزنامه اطالعات در مورد مصاحبه با مهندس بازرگان،  

 119 13٦٤مرداد   ٦تلگرام به مسئولین و درخواست رفع توقیف از روزنامه میزان، 

 12٠ بازرگان داوطلب ریاست جمهوری شد؟چرا مهندس 

 121 13٦٤مرداد  9د صالحیت نامزدهای ریاست جمهوری، رنامه به شورای نگهبان در مورد 

پیرامون انتخابات ریاست جمهوری )عدم تأیید صالحیت مهندس بازرگان(،    2اطالعیه شماره  

 13٦٤مرداد  1٠

123 

 126 13٦٤مرداد   13مصاحبه با روزنامه نیوزویک،  

 128 13٦٤مرداد  17تخابات ریاست جمهوری، نامه به شورای نگهبان پیرامون ان

 132 13٦٤مرداد  17بیانیه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری،  

 138 13٦٤مرداد  21پاسخ به سؤاالت روزنامه آلمانی، 

 14٠ 13٦٤مرداد   23هللاا خزعلی،  نامه مهندس بازرگان به روزنامه کیهان در مورد سخنان آیت

 145 13٦٤مرداد   3٠ارزیابی انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری،  بیانیه پیرامون  

همکار  »بازرگان  مقاله  مورد  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه  به  بازرگان  مهندس  تلگرام 

 13٦٤مرداد   31طلبها«،  سلطنت

152 

 153 13٦٤شهریور   21اطالعیه پیرامون سفر مهندس بازرگان به اروپا، 

شهریور   27مهندس بازرگان به ایرانیان خارج از کشور در مراجعت از آلمان،  پیام خداحافظی  

13٦٤ 

154 

پاسخ به مطالب روزنامه کیهان و جمهوری اسالمی پیرامون مقاالت »نهضت آزادی ایران به 

 13٦٤رود؟« و »با آقای بازرگان و عدهای از اعضای کابینه ایشان«، مهر کجا می

155 

 179 13٦٤مهر  ٦نی به مناسبت درگذشت عموی ایشان، تلگرام به دکتر روحا

 18٠ 13٦٤آبان   21صفر،  28اطالعیه به مناسبت حمله به مراسم 

روزنامه اطالعات  آذر   پیرامون  پاسخ دکتر یزدی به مقاالت  آزادی«،  و نهضت  »جنگ تحمیلی 

13٦٤ 

182 



٤3 

 

 2٠2 13٦٤آذر   3مهندس بازرگان به دادگستری احضار شد، 

 2٠3 13٦٤آذر  ٥انتخابات ریاست جمهوری چه شد و چه باید کرد؟،  بعد از 

 218 13٦٤دی  1پایان،  بیانیه پایان عادالنه جنگ بی

 236 13٦٤بهمن   1٥نامه به روزنامه اطالعات در مورد مقاالت »جنگ تحمیلی و نهضت آزادی«،  

 237 13٦2اسفند   ٥،  (حمله هوایی به پرواز داخلیفاجعه هوایی اخیر ) اطالعیه پیرامون 

 238 13٦2اسفند  9یزدی به خارج از کشور،  ابراهیماطالعیه پیرامون سفر آقای 

 239 13٦2اسفند   17هللاا حائری، تلگرام تسلیت به آیت

و  »سرگذشت  عنوان  با  انقالب  پیروزی  سالگرد  مناسبت  به  بازرگان  مهندس  سخنرانی 

 13٦2ایران«، اسفند سرنوشت ایدئولوژی انقالب اسالمی 

24٠ 

انقالب   پیروزی  بزرگداشت  مراسم  به  مهاجمین  حمله  مورد  در  جمهوری  رئیس  به  اعتراض 

 13٦2اسالمی، اسفند  

265 

 27٠ 13٦2قطعنامه هشتمین کنگره، اسفند 

 28٠ 13٦2اسفند  2٠های امید )در زمینه جنگ(، بیانیه روزنه

 

  



٤٤ 

 

 فهرست مطالب 

 آزادی ایران،مجموعه اسناد نهضت 

 1365های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه1۷جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 5 13٦٥پیام نوروزی، فروردین 

هللاا شریعتمداری، مرعشی و آیات عظام به مناسبت درگذشت آیتهللاا نجفی  تسلیت به آیت
 13٦٥فروردین   19

6 

 7 13٦٥فروردین   28ها،  نامه به روزنامه اطالعات پیرامون سخنان آقای موسوی خوئینی

 1٠ 13٦٥فروردین   3٠تلگرام نهضت آزادی ایران به سازمان ملل پیرامون تجاوز آمریکا به لیبی،  

 11 13٦٥اردیبهشت   1٠روزنامه کیهان پیرامون سخنان آقای سلیمی نماینده میانه،  نامه به 

 16 13٦٥اردیبهشت  1٠نامه به آقای موسوی سلیمی نماینده میانه،  

جوابیه آقای دکتر اکبر فاضل سرپرست دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران به پیام نوروزی 

 13٦٥اردیبهشت  1٦نهضت، 

17 

 18 13٦٥اردیبهشت  2٤زاده، زهرا ـ نوشته آقای نوریر بهشتربایی دآدم 

زهرا، در بهشتنامه به رئیس جمهوری در مورد ربودن و ضرب و شتم سران و اعضای نهضت  
 13٦٥اردیبهشت  2٥

19 

 2٠ 13٦٥اردیبهشت  28زهرا، ی در بهشتئربا بیانیه پیرامون آدم 

 23 13٦٥تیر    ٥دانشجویان دانشگاه تبریز، نامه به اعضای انجمن اسالمی 

 27 13٦٥تیر  ٥نامه به روزنامه رسالت در رابطه با سخنان آقای ناطق نوری،  

 3٠ 13٦٥کند!«، تیر ای »نهضت شرکت نمیدورهبیانیه پیرامون انتخابات میان

 34 13٦٥»بحران« تحلیلی پیرامون وخامت اوضاع کشور، تیر  

اندیش و   ه« کیهاننظری بر »گذار  بازرگان پیرامون آزادی بیان  )مصاحبه چاپ نشده مهندس 

 13٦٥، مرداد نشر افکار( 

51 

 59 13٦٥مرداد  29گذاری در قم و میدان فردوسی تهران،  محکومیت و ابراز نفرت از جنایات بمب

 6٠ 13٦٥شهریور   ٥پیام به رهبر انقالب پیرامون مسئله جنگ،  

 8٠ 13٦٥شهریور  27شمال، هشدار درباره نفت 

 83 13٦٥مهر  2ها، تلگرام به رئیس جمهور درباره امنیت نهضتی

ایران  پاسخ   آزادی  انهضت  اظهارات  اتفترائبه  جمعه   و  نماز  در  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
 13٦٥مهر   2٠، ٦٥/ 11/7

84 

 9٠ 13٦٥آبان   27مذاکرات مخفیانه با آمریکا »ماجرای کلت و کیک«، 

 1٠2 13٦٥آبان  1٠ها«، بیانیه پیرامون سخنان دادستان کل »دادستان کل و بیدادگری

مسئوالن سیاسی ـ عقیدتی،  به  و  جمهوری اسالمی ایران  نامه به فرماندهان نیروی دریایی  

 13٦٥آبان 

1٠6 

آذر   1٠دکتر یزدی پیرامون تکذیب شایعات مشارکت در مذاکرات مخفیانه با آمریکا،    اطالعیه
13٦٥ 

1٠9 

 111 13٦٥نامه سرگشاده به رئیس جمهور »آقای رئیس جمهور کدام آزادی؟!«، آذر 

  ٦تکذیب شایعات مجله تایم در مورد مشارکت دکتر یزدی در مذاکرات مخفیانه ایران با آمریکا،  
 13٦٥دی 

115 
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٤٥ 

 

 116 13٦٥تراکت کمک به سیلزدگان، آذر  

 117 13٦٥دی   1٤هموطنان سیلزده، اطالعیه همیاری و کمک به 

 119 13٦٥بهمن   3آقای رفسنجانی پیرامون جنگ،  جناب بهنهضت آزادی ایران  نامه سرگشاده  

 124 13٦٥بهمن   11نقش اسرائیل در جنگ ایران و عراق،  

بهمن   1٤بار شهرها،  به دبیرکل سازمان ملل متحد در اعتراض به بمباران جنایت  نهضت  تلگرام 
13٦٥ 

13٠ 

 131 13٦٥، اسفند (2)بیانیه »کی مقصر است؟ 

 141 13٦٥سلسله مقاالت روزنامه جمهوری اسالمی، اسفند  «گرانتحریفپاسخی به »

 

  



٤٦ 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1366های سیاسی سال ها و تحلیلبیاینه، 18جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 6 13٦٦تبریک و دعای نوروزی، فروردین 

صدام   عفو  درخواست  تکذیب  پیرامون  انقالب،  اطالعیه  رهبر  از  بازرگان  مهندس    18توسط 
 13٦٦فروردین 

8 

 9 13٦٦اردیبهشت  12بیانیه یادی از استاد شریعتی و برخورد دوگانه حاکمیت، 

 15 13٦٦انحالل وزارت کشاورزی و اشتباهی بزرگ!، خرداد 

 26 13٦٦بررسی و تحلیل گزارش کمیسیون تاور، تیر 

 47 13٦٦تیر آزادی و انتخابات مجلس سوم، 

 49 13٦٦قطعنامه نهمین کنگره نهضت آزادی ایران »کنگره استاد شریعتی«، تیر 

 54 13٦٦تحلیلی پیرامون تعطیلی حزب جمهوری اسالمی، تیر  

 62 13٦٦ریشه گرانیها و مسئول گرفتاریها، مرداد  

 95 13٦٦مرداد    12،حج امسالفاجعه هولناک    آزادی ایران درتسلیت عمیق و تأسف شدید نهضت  

 97 13٦٦نامه سرگشاده به رئیس جمهوری پیرامون حادثه تبریز، شهریور  

ایران  بیانیه آزادی  دبیرکل سازمان ملل متحد به تهران،    نهضت  شهریور   18در آستانه سفر 

13٦٦ 

1٠1 

 1٠4 13٦٦مهر  1سئواالتی پیرامون فاجعه مکه به مناسبت چهلمین روز آن، 

،  شورای اسالمی   پیرامون انتخابات سومین دوره مجلس هضت آزادی ایران  ن بیانیه مطبوعاتی  
 13٦٦مهر   2٦

1٠8 

های شیطانی خلیج فارس بیانیه در محکوم کردن حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران »شعله

 13٦٦مهر  29سوزاند«،  ایران و جهان را می

114 

»گفتارهای نغز و کردارهای لغو«، آبان  بحثی پیرامون سخنان رئیس جمهوری در سازمان ملل 
13٦٦ 

116 

آبان    11نامه به شورای سرپرستی صدا و سیما در مورد برنامه »از ظهور تا سقوط آمریکا«،  
13٦٦ 

12٠ 

 121 13٦٦ای برای سلب استقالل، آبان قرارداد نفت شمال یا وسیله

 125 13٦٦آذر  ٤توسعه بحران در خلیج فارس، 

 137 13٦٦آذر   ٥پیرامون اظهارات غیرقانونی دادستان کل، بیانیه 

 14٠ 13٦٦آذر   1٠نقدی و نظری پیرامون رهنمودهای اخیر رهبر انقالب،  

 155 13٦٦آذر  1٠بیانیه پیرامون بسیج همگانی و مشارکت الزامی در جنگ »فریادی در گلو«، 

آذر   1٦اقدامات شورایعالی پشتیبانی جنگ،  اطالعیه دانشجویان نهضت آزادی ایران پیرامون  
13٦٦ 

163 

 165 13٦٦آذر   2٤نظر به مناسبت انتخابات، دعوتنامه جهت شرکت در جلسه تبادل

و نظری به مسئله تقلید، دی در جمهوری اسالمی کننده مستضعفین و روحانیت نقش تعیین
13٦٦ 

166 

 184 13٦٦تراکت انتخابات تحمیلی، دی 
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 185 13٦٦دی   3٠،  «انقالب چهارم »والیت مطلقه فقیه یا ایران پیرامون ت آزادی  نهضبیانیه 

 188 13٦٦بهمن   ٥دعوت از همفکران به مناسبت نهمین سالگرد پیروزی انقالب،  

بهمن    22اطالعیه مطبوعاتی به مناسبت ایجاد مزاحمت در مراسم سالگرد پیروزی انقالب،  
13٦٦ 

189 

،  ایران   بهمن نهضت آزادی  22مراسم سالگرد  مدعوین  گزارشی از حمله مهاجمین مأمور به  
 13٦٦بهمن  2٤

19٠ 

 197 13٦٦اسفند   1٦اطالعیه نهضت آزادی ایران پیرامون جنگ شهرها، 

یا حرمت شرکت در انتخابات،   18  شرایط انتخابات آزاد و سالم برای مجلس قانونی،  وجوب 
 13٦٦اسفند 

199 

 2٠2 13٦٦اسفند  2٠درخواست مالقات و گفتگو با رهبر انقالب پیرامون جنگ،  

 2٠3 13٦٦اسفند   2٤انتخابات انحصاری و محرومیت ملت از مشارکت در آن، 

 

  



٤8 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 136۷های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه19جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 8 13٦7فروردین   17ه رهبر انقالب و درخواست گفتگو پیرامون جنگ،  ب مهندس بازرگانتلگرام 

 9 13٦7تفصیل و تحلیل والیت مطلقه فقیه، فروردین 

 111 13٦7فروردین   3٠تلگرام تسلیت به یاسر عرفات به مناسبت شهادت ابوجهاد، 

 112 13٦7اردیبهشت  ٦، نهضت آزادی ایران اطالعیه پیرامون حمله مسلحانه به دفتر 

اردیبهشت  7آمریکا به ایران در خلیج فارس،    در مورد حمله نظامینهضت آزادی ایران  اطالعیه  

13٦7 

113 

 115 13٦7نامه سرگشاده به رهبر انقالب »هشدار پیرامون تداوم جنگ خانمانسوز«، اردیبهشت 

 132 13٦7خرداد  12تلگرام دبیرکل نهضت به رهبر انقالب در مورد حمله به دفتر نهضت، 

منتظری در مورد حمله به دفتر نهضت و دستگیری اعضای هللاا  به آیتدبیرکل نهضت  تلگرام  
 13٦7خرداد   1٤نهضت و جمعیت،  

133 

نامه به شورای عالی قضایی و درخواست رسیدگی به جریان حمله به دفتر نهضت و دستگیری 
 13٦7خرداد  23اعضای آن در تهران و شهرستانها، 

134 

 137 13٦7خرداد  28صرف دفاتر آنان، بیانیه پیرامون دستگیری اعضای نهضت و جمعیت و ت

 141 نامه به شورای عالی قضایی در مورد حرکات مشکوک اطراف دفتر نهضت 

 142 13٦7تیر   7نامه به شورای عالی قضایی در مورد نحوه بازجویی از اعضای زندانی نهضت، 

 143 13٦7یر  ت  1٠پیام دبیرکل به اعضا پس از دستگیری چند تن از اعضا و تصرف دفتر نهضت،  

ایران آزادی  ایرانی  نهضت  هواپیمای مسافربری  به  آمریکا  محکوم  را شدید  حمله موشکی  اّ 
 13٦7تیر  1٤، نماید می

145 

وظیفه دینی و ملی همگانی در دفاع از تمامیت ارضی و استقالل ایران و از حاکمیت ملی، 
 13٦7تیر  22

146 

 148 13٦7مرداد   1شورای امنیت از طرف ایران،  ٥98درباره قبول قطعنامه  نهضت آزادی ایران نظر 

اعضای  برای  ایجاد شده  تضییقات  به  رسیدگی  درخواست  و  قضایی  عالی  به شورای  نامه 
 13٦7مرداد  ٦نهضت در زنجان،  

152 

 154 13٦7مرداد  8پیرامون تجاوزات اخیر رژیم عراق،    نهضت آزادی ایراناطالعیه دانشجویان 

ایران  دعوت   آزادی  تمامیت ارضی نهضت  و  از استقالل  دفاع  در  برای مشارکت  از هموطنان 
 13٦7مرداد  1٠کشور، 

155 

  1٠درباره ضرورت مقابله همگانی با تجاوزات اخیر عراق،  نهضت آزادی ایران  بیانیه مطبوعاتی  
 13٦7مرداد 

157 

کیهان در مورد مقاالت پیرامون نامه سرگشاده »هشدار«،   روزنامه  نامه به شورای سردبیری
 13٦7مرداد  1٥

158 

 162 13٦7مرداد  22المللی،  بس و مرزهای بینبیانیه پیرامون آتش

 164 13٦7مرداد   23نامه به وزیر اطالعات در مورد وضعیت اعضای زندانی نهضت،  

به وزیر اطالعات در مورد تحت فشار قرار دادن اعضای نهضت جهت اخذ   نهضت  نامه دبیرکل
 13٦7شهریور   1٤اقرار و افشای نام مسئولین تشکیالتی، 

167 
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دبیرکل ژنو،    نهضت  تلگرام  پیرامون مذاکرات  و درخواست گفتگو  انقالب  شهریور   1٤به رهبر 
13٦7 

169 

و بازسازی   ٥98درباره قطعنامه    اسالمی ایران  به ریاست جمهورینهضت آزادی ایران  پیام  
 13٦7کشور، شهریور 

17٠ 

 181 13٦7مهر    12نامه سرگشاده دبیرکل به رهبر انقالب در مورد اقدامات غیرقانونی علیه نهضت،  

دانشجویان   سرگشاده  ایراننامه  آزادی  به    نهضت  انجمنخطاب  و اتحادیه  اسالمی  های 
 13٦7جهادهای دانشگاهی، مهر 

188 

 191 13٦7آبان   13مهندس بازرگان با نماینده بی بی سی در ایران، آقای گزارش مصاحبه 

 193 13٦7آبان  2٥هللاا منتظری در مورد خفقان در دانشگاهها، نامه به آیت

 197 13٦7بیانیه پیرامون احزاب سیاسی و وزارت اطالعات، آبان 

آذر روز جهانی دانشجو،    1٦  گرامیداشت  سبتبه منا   نهضت آزادی ایراناطالعیه دانشجویان  
 13٦7آذر   1٦

2٠1 

 2٠3 13٦7سامی، آذر  کاظم دکترشهید راه حق و حدمت 

 2٠7 13٦7دی  2٠مصاحبه دکتر یزدی با رادیو بی بی سی، 

ها، دی مهندس بازرگان و دکتر یزدی در مورد آزادی احزاب و جمعیتماهنامه آدینه با:  مصاحبه  

13٦7 

21٠ 

عدالتیها و بیرحمیها  قانونیها، بیاز دست بی  :ای از زندانیان سیاسیبیانیه پیرامون اعدام عده

 13٦7بریم، دی خدایا به تو پناه می

215 

  ٦تلگرام دبیرکل به رئیس شورای عالی قضایی در مورد نحوه محاکمه اعضای زندانی نهضت،  
 13٦7بهمن 

219 

 9ضایی و درخواست تعیین مرجع تظلم و شکایت مردم،  نامه دبیرکل به رئیس شورای عالی ق
 13٦7بهمن 

22٠ 

 221 13٦7بهمن  9نامه دبیرکل به ریاست جمهوری پیرامون تخلفات از قانون در مورد نهضت،  

 223 13٦7بهمن   23بیانیه مطبوعاتی پیرامون شرایط فعالیت احزاب، 

 225 13٦7)به نقل از روزنامه ابرار(، بهمن  مصاحبه مهندس بازرگان با روزنامه تهران تایمز 

 228 13٦7بیانیه تحلیلی »تجربه ده ساله انقالب اسالمی ایران«، بهمن  

نامه به وزیر اطالعات در مورد اظهارات ایشان در مصاحبه تلویزیونی پیرامون نهضت و رهبران 
 13٦7اسفند   8آن،  

248 

 25٠ 13٦7ند اسف  11بیانیه پیرامون »کتاب آیات شیطانی«، 
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1368های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه 20جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 3 13٦8خرداد  12ند،  ک بیانیه قانون اساسی چگونه باید تغییر 

 12 13٦8خرداد  1٥اطالعیه به مناسبت رحلت رهبر انقالب، 

 14 13٦8تیر   ٦اطالعیه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری، 

 17 13٦8تیر  2٥بیانیه همه پرسی اصالح قانون اساسی، 

 22 13٦8تیر   3٠بیانیه نظام جمهوری اسالمی و رهبری آن، 

 29 13٦8تحلیل انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی، مرداد 

 38 13٦8مرداد  3٠مورد مقاله »انتخاب خبرگان و والیت فقیه«، نامه به آیت هللاا آذری قمی در 

 47 13٦8مهر   1٦نامه به رئیس جمهور در مورد تعطیل غیرقانونی دفتر نهضت، 

 51 13٦8مهر   22نگره دهم نهضت، ک شور در مورد برگزاری کتلگرام به وزارت 

غیرقانونی دادستانی انقالب با آقای تلگرام به ریاست جمهوری و دیگر مسئولین در مورد رفتار  

 13٦8مهر   2٤مهندس توسلی، 

52 

 54 13٦8، آبان  1/8/13٦8آقای رئیس جمهور در اخیر اطالعیه پیرامون مصاحبه 

 57 13٦8شور و دادستان عمومی تهران در مورد ضرب و شتم آقای ابوذری، آبان کتلگرام به وزیر  

 58 13٦8آذر   ٤در مورد نقل سخنان آقای محتشمی،  یهان ک نامه به شورای سردبیری روزنامه 

 61 13٦8آذر   1٠ستگی لیبرالیسم در ایران«،  کیهان در مورد مقاله »ورشک نامه به روزنامه 

 59 13٦8اطالعیه پیرامون »توطئه جعل نامه علیه نهضت«، آذر 

 74 13٦8(، دی  13٦8)مهرماه و مواضع نهضت آزادی ایران نگره کدهمین قطعنامه 

 91 13٦8دی  18وائیه علیه آقای محتشمی به دادسرای عمومی تهران، کش

 94 13٦8پاسخ به نشریه »پاسدار اسالم«، دی 

 1٠٠ 13٦8دی  2٠نامه سرگشاده به رئیس جمهوری پیرامون ضرورت اجرای جدی قانون احزاب، 

گ و  دیدار  نماینده  اطالعیه  نهضتکفتگوی  با مسئوالن  حقوق بشر  ایران  میسیون    9،  آزادی 

 13٦8بهمن 

1٠5 

 1٠6 13٦8بهمن    3٠شور در مورد تهدید و ایجاد مزاحمت برای آقای مهندس توسلی،  کنامه به وزیر  

 1٠7 13٦8جا است؟«، بهمن  کمیت تا  ک شور »مرز انتقاد از حاکل  کبررسی و نقد سخنان دادستان  

 115 13٦8بررسی و تحلیلی از تحوالت آذربایجان شوروی، اسفند  

 125 المللی بس و مرزهای بینبیانیه پیرامون آتش
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1369های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه 21جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

فروردین   9یهان هوایی در مورد مطالب خالف واقع آن در رابطه با نهضت،  کنامه به روزنامه  
13٦9 

4 

از   )آزادینامه سرگشاده جمعی  ایران  در مورد مسائل   9٠خواهان  رئیس جمهور  به  امضاء( 

 13٦9ت، اردیبهشت کجاری ممل 

7 

 13 13٦9اردیبهشت   2٥،  ایران  امین سال تاسیس نهضت آزادیسیآغاز بیانیه 

  1های مندرج علیه نهضت،  یهان در مورد مقاالت و اتهام ک نامه به شورای سردبیری روزنامه  
 13٦9خرداد 

15 

پیرامون جوسازی و جنجال   قانون،  ک علیه تقاضاسابقه  بیاطالعیه  و اجرای  آزادی    ٥نندگان 

 13٦9خرداد 

18 

به دبیرکل نهضت آزادی ایران  بازرگان  مهدی  اطالعیه مطبوعاتی پیرامون احضار آقای مهندس  

 13٦9خرداد   ٥دادسرای عمومی تهران،  

2٠ 

 21 13٦9تیر   3جمهور، گان نامه سرگشاده به رئیسنند کاطالعیه پیرامون بازداشت برخی از امضا 

 23 13٦9تیر   ٤خرداد،   31اطالعیه به مناسبت فاجعه زلزله 

 24 13٦9تیر    18رات مستقیم برای صلح، کبیانیه در مورد ضرورت مذا

 26 13٦9تیر  28نامه به رئیس قوه قضائیه در مورد سخنان ایشان در نماز جمعه )نظام عبرت(، 

 9٠تلگرام مهندس بازرگان به رئیس قوه قضائیه در مورد فشار و آزار به دستگیرشدگان نامه  
 13٦9مرداد   ٤امضائی، 

31 

 33 13٦9مرداد  ٦ا در امور ایران،  کاعتراض به دخالت نمایندگان آمری 

 35 13٦9مرداد  2٤تلگرام به سازمان صدا و سیما در مورد پخش مصاحبه آقای بهبهانی،  

مه در نمایش کتحلیل پخش مصاحبه آقای بهبهانی از سیمای جمهوری اسالمی »هیأت حا 
 13٦9مرداد  31ضعف«، 

36 

شهریور   1ویت،  کحمله به  های تازه و  توطئهو    ، تجاوزبیانیه در مورد تسلیم عراق به شرایط صلح
13٦9 

46 

 51 13٦9شهریور  8هللاا مرعشی، اطالعیه به مناسبت رحلت آیت

 52 13٦9شهریور   22نامه به وزیر اطالعات در مورد مصاحبه تلویزیونی ایشان،  

 64 13٦9مهر    3٠،  ایران   میسیون حقوق بشر با نهضت آزادیکت اعزامی  ئاطالعیه درباره دیدار هی

المللی علیه فروشندگان نامه به رئیس جمهور و پیشنهاد اقامه دعوی ایران در دادگاههای بین
 13٦9مهر   3٠ایی به عراق، سالحهای شیمی

66 

نامه به رئیس جمهور در مورد اظهارات نادرست و اتهامات ناروای ایشان به دستگیرشدگان در 
 13٦9آبان   1مصاحبه با روزنامه لوموند،  

69 

 7٠ 13٦9آبان   12نامه به مدیرعامل سازمان صدا و سیما در پاسخ به نامه آن سازمان، 

 74 13٦9آبان    2٠آبانماه،    ٤قضائیه در مورد سخنان ایشان در خطبه نماز جمعه  نامه به رئیس قوه  

 79 13٦9آذر   3های دوگانه آن سازمان، گیریل سازمان ملل متحد در مورد موضعکنامه به دبیر  

 81 13٦9دی  2شور در مورد تعیین وضعیت زندانیان نهضت آزادی،  کعالی   نامه به رئیس دیوان
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 84 13٦9دی  22وزیر هندوستان در مورد حمله به مسجد بابری، ل نهضت به نخستکنامه دبیر 

روزنامه   به شورای سردبیری  تحریک نامه  اخبار  مورد پخش  در  و کیهان  توهین  و حاوی  آمیز 

 13٦9دی   2٤تهمت،  

86 

دی   27نامه به رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین در مورد شهادت دو تن از رهبران ساف،  

13٦9 

88 

 89 13٦9بهمن   ٤ویت،  ک بیانیه نهضت در مورد حمله عراق به 

ل سازمان ملل متحد و درخواست ایجاد وضعیت برای تحقق صلح در خاورمیانه،  کنامه به دبیر 

 13٦9بهمن  3٠

92 

 94 13٦9اسفند   18تن از زندانیان،  13نامه به رئیس قوه قضائیه در مورد تعیین وضعیت 

 

  



٥3 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 13۷0های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه 22جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

گیری و وظیفه ما چیست؟«،  تحلیل جنگ خلیج فارس »مقصر جنگ منطقه کیست؟ و نتیجه
 137٠فروردین 

3 

 33 137٠اردیبهشت   11،  13٦9/11/12سخنان آقای سیداحمد خمینی در  جوابیه دکتر یزدی به 

اردیبهشت   1٥نامه به آقای هاشمی رئیس جمهور در مورد آزادی قانونی و فعالیت گروهها،  
137٠ 

41 

 53 137٠اردیبهشت  2٥نامه به آقای هاشمی رئیس جمهور در مورد فعالیت نهضت آزادی، 

 57 137٠مرداد  1ر چه ضعیف«، های امید... اگبیانیه »روزنه

 6٠ 137٠تحلیل علل کودتای ناموفق شوروی و پیامدهای شکست آن، شهریور 

 66 137٠مهر  1اطالعیه در مورد عدم سخنگوی نهضت در خارج از کشور، 

 67 137٠مهر  3٠نامه به رئیس جمهور الجزایر در مورد چگونگی محاکمه سران جبهه اسالمی،  

  27دادستان انقالب اسالمی در مورد مصاحبه ایشان با خبرگزاری جمهوری اسالمی،  نامه به  
 137٠مهر 

69 

 77 137٠آبان   2٦نامه به مدیر مسئول روزنامه رسالت در مورد مصاحبه آقای الریجانی،  

 79 137٠آذر   7اطالعیه سفر آقای دکتر یزدی به قاهره به دعوت سازمان بهداشت جهانی، 

 8٠ 137٠آذر  7دبیر مجله بیان در مورد مقاله »نهضت آزادی و سنوات مثبت«، نامه به سر

 82 137٠اطالعیه در مورد مالقات با هیأت اعزامی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دی  

 9٠ 137٠نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد متجاوز شناختن دولت عراق، آذر 

 91 137٠دی  19الجزایر در مورد برگزاری انتخابات آزاد در الجزایر،  نامه به رئیس جمهور 

 93 137٠دی  2٠نامه به وزیر کشور در مورد برگزاری انتخابات مطلوب،  

اطالعیه تکذیب گزارش خبرگزاریها در مورد مصاحبه آقای مهندس بازرگان با خبرگزاری فرانسه،  
 137٠اسفند  ٥

1٠1 

  1٠قانون احزاب،    1٠وزارت کشور جهت شرکت در کمیسیون ماده    معرفی نمایندگان نهضت به
 137٠اسفند 

1٠2 

 1٠3 137٠نهضت آزادی ایران و انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسالمی ایران، اسفند 

 11٠ 137٠اولین تجربه الجزایر با آزادی انتخابات، اسفند  
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٥٤ 

 

 فهرست مطالب 

 ایران،مجموعه اسناد نهضت آزادی 

 13۷1های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه23جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 3 1371فروردین  26، 1/1371/ 2٠نامه به روزنامه سالم در مورد مقاله مورخ 

 6 1371انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسالمی و درس و پیام آن، اردیبهشت 

 18 1371اردیبهشت   31تبریک به رئیس دولت موقت افغانستان به مناسبت پیروزی انقالب آنها،  

 19 1371خرداد    25نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و درخواست جلوگیری از تجاوزات اسرائیل،  

 21 1371داریم، خرداد یادنامه دکتر علی شریعتی را گرامی می

 24 1371تیر  23آزادی ایران«،  نامه به مدیرمسئول کیهان هوایی در مورد مقاله »ما و نهضت 

»انقالب اسالمی و توطئه گروهکها، بازرگان و  نامه به سردبیر روزنامه سالم در مورد مقاله
 1371مرداد  25نهضت آزادی«، 

32 

 37 1371مهر   25اطالعیه در مورد عدم موافقت وزارت کشور جهت صدور پروانه برای نهضت، 

 44 1371آبان   29گوین،    نامه به پاپ جان پل دوم در مورد جنایات صربها در بوسنی ـ هرزه

 46 1371نامه به سردبیر روزنامه سالم در مورد گزارش سخنان آقای سیداحمد خمینی، آبان  

بهمن    19،  1٠نامه به رئیس قوه قضائیه و درخواست رسیدگی به نظر منفی کمیسیون ماده  
1371 

5٠ 

 54 1371بهمن   22،  آزادی ایران  دبیرکل نهضتمهندس مهدی بازرگان مصاحبه کیهان هوائی با 
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٥٥ 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 13۷2های سیاسی سال تحلیلها و ، بیاینه24جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 3 1372بیانیه تحلیلی پیرامون خطرات داخلی و خارجی، اردیبهشت 

 1٠ 1372اردیبهشت  29انتخابات ریاست جمهوری، تحلیل شرایط ششمین دوره 

 15 1372تیر  7ا،  کباران بغداد توسط آمریکل سازمان ملل متحد درمورد موشکنامه به دبیر

 17 1372بیانیه تحلیلی درسی از ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تیر  

  : یزدیابراهیم  تر  کآقای د  آقای بوختا )دانشجوی دوره دکترای دانشگاه کلن آلمان( با  مصاحبه

 1372مرداد  14و تاثیر آن در ایجاد وحدت اسالمی،  انقالب اسالمی ایران

24 

شهریور   22ی ماموران آن وزارتخانه،  ینامه به وزیر اطالعات و درخواست بررسی اقدامات ایذا 
1372 

31 

 34 1372شهریور   31رئیس جمهور و استیفای حقوق و آزادیهای ملت،  نامه به 

ها« نوشته تاب »امیدها و ناامیدیبرخی از مطالب ک  پیرامونیزدی    ابراهیم  ترکتوضیحات آقای د

 1372مهر   1سنجابی،  کریم تر کآقای د

37 

 5٠ 1372(، آبان 1993نقد و بررسی توافقنامه ساف ـ اسرائیل )سپتامبر 

 74 1372آبان   9ته«، کیهان در مورد مقاله »نکنامه به مدیریت روزنامه 

به آقای صدر حاج سیدجوادی،  نامه به وزیر اطالعات در مورد مراجعه نمایندگان آن وزارتخانه
 1372آبان  14

77 

آبان    14نامه به دادستانی انقالب اسالمی ایران و درخواست عودت اموال و اسناد نهضت،  
1372 

79 

 81 1372آبان   2٠تر سنجابی، ک یادداشتهایی درباره خاطرات د

 91 1372دی   27یهان در مورد مقاالت آن روزنامه، ک نامه به روزنامه 

 93 1372بهمن   14نامه به رئیس جمهور، نخست وزیر و رهبران احزاب افغانستان،  

 96 1372بهمن   14نامه به سفیر افغانستان، 

 11در مورد حمله مسلحانه به نمازگزاران شهر الخلیل،   سازمان ملل متحدل  کنامه به دبیر
 1372اسفند 

97 
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٥٦ 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 13۷3های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه25جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

مسلمانان  به  از حمالت  انزجار  ابراز  منظور  به  ملل  دفتر سازمان  برابر  در  اجتماع  به  دعوت 
 1373فروردین  31بوسنی، 

5 

های مختلف اجتماعی، تخصصی و سیاسی در مورد فاجعه دادخواست جمعی از افراد گروه

 1373اردیبهشت  5بوسنی، 

6 

 9 1373اردیبهشت   22پیام تبریک به نلسون ماندال به مناسبت پایان یافتن آپارتاید،  

 1٠ 1373اردیبهشت    29آیا اسالم یک خطر جهانی است؟،  -دفاعیه از اسالم 

 22 1373تیر   1٠پیرامون فاجعه جانگداز عاشورا در حرم امام رضا )ع(،   نهضت آزادی ایران  اطالعیه

بمناسبت فاجعه جانگداز عاشورای حسینی در حرم مطهر نهضت آزادی ایران تحلیل و هشدار  

 1373تیر  3٠رضوی، 

23 

 34 1373آذر   3رحیمی، امیراعتراض به بازداشت سرتیپ عزیزهللاا 

 35 1373آذر   3اطالعیه پیرامون مصاحبه رادیو صدای ایران با دکتر یزدی در آمریکا، 

 37 1373آذر  17اطالعیه پیرامون بستری شدن آقای مهندس بازرگان، 

 38 1373آذر   27ونی شوند"،  نامه به روزنامه کیهان در مورد مقاله "احزابی که نباید قان

 47 1373دی   24تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از فرماندهان و افسران نیروی هوایی،  

 48 1373دی  3٠اطالعیه بیماری قلبی و سفر آقای مهندس بازرگان دبیرکل نهضت آزادی ایران، 

 49 1373دی  3٠اطالعیه درگذشت آقای مهندس بازرگان دبیرکل نهضت آزادی ایران، 

 5٠ 1373بهمن  1مهندس بازرگان دبیرکل نهضت آزادی ایران،   شادروان تشییع مراسم اطالعیه 

بهمن    4اطالعیه مراسم ترحیم و هفت شادروان مهندس بازرگان دبیرکل نهضت آزادی ایران،  

1373 

51 

 52 1373بهمن   13فاجعه چچن و پیامدهای آن، 

پیام  تسلیت  اطالعیه  سازمانهای  مسئوالن  و  مناسبت رهبران  به  خارجی  سیاسی  های 

 1373بهمن   2٠،  دبیرکل نهضت آزادی ایران درگذشت آقای مهندس بازرگان

54 

پیرامون بیانات وزیر کشور در مورد نهضت آزادی بهمن   2٠،  ایران  نامه به روزنامه همشهری 

1373 

55 

 57 1373بهمن   27وزارت کشور،  – 1٠اعالم دبیرکلی آقای دکتر یزدی به کمیسیون ماده 

 58 1373اسفند   13بازرگان،  مهدی یاد مهندس بیانیه به مناسبت چهلمین روز درگذشت زنده

 65 1373اسفند  14مواضع و خواستهای نهضت آزادی ایران، 

 69 1373دیدار نوروز به یاد شادروان مهندس مهدی بازرگان، اسفند مراسم 
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٥7 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 13۷4های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه26جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

خبرنگار  مصاحبه   آندویی،  با  خانم  مانیتور  ساینز  كریستین  یزدی ابراهیم  دكتر  آقای  روزنامه 
 1374فروردین  17(،  12/1373/2٠)

5 

 8 1374فروردین   26قانون احزاب،   1٠نامه دبیركل نهضت به دبیر كمیسیون ماده 

مجله عربی االوسط و الحیاه و بی بی سی عربی با آقای حسین عبدالغنی خبرنگار مصاحبه 
 1374اردیبهشت  7(،  1374.٠2.٠5یزدی )  ابراهیم دكترآقای 

1٠ 

 12 1374اردیبهشت  11آمریكا، های خصمانه بیانیه اعتراض به سیاست

زمین مصادره  به  اعتراض  در  متحد  ملل  سازمان  دبیركل  به  در نامه  فلسطینیان  های 
 1374خرداد  4المقدس،  بیت

15 

خرداد   1٠اطالعیه تسلیت به مناسبت شهادت وزیر امورخارجه جمهوری بوسنی و هرزگوین، 
1374 

17 

 18 1374خرداد   11یزدی،  ابراهیم دكتر   مصاحبه خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران با

  13(،  1374.٠2.25پنجمین سالروز تأسیس نهضت آزادی ایران )  و  گزارش گرامیداشت سی
 1374خرداد 

23 

 24 های تاریخی تشکیل نهضت آزادی ایران و ضرورت ادامه نهضت، دکتر ابراهیم یزدی ریشه

 31 مهندس بازرگان گفتار آقای دکتر یدهللاا سحابی بر مزار مرحوم  

 33 نهضت آزادی در فرآیند تحوالت سیاسی، دکتر غالمعباس توسلی

خبرنگار  مصاحبه   فیسک  با  روبرت  انگلیس  ایندیپندنت  یزدی ابراهیم  دكتر  آقای  روزنامه 
 1374خرداد   22(،  ٠3/1374/٠7)

36 

 38 1374خرداد  27، "بیانیه "تشخیص صالحیت نامزدهای انتخاباتی با مردم است

 41 1374خرداد  28داشت روز تاریخی خلع ید از استعمار انگلیس، در گرامی

 43 1374تیر   4بیانیه پیرامون اصالحیه جدید قانون مطبوعات،  

 46 1374تیر    6بیانیه پیرامون سخنان رئیس مجلس شورای اسالمی در مورد نحوه فعالیت احزاب،  

 ابراهیم  دكترآقای  با    در تهران  نشریه ایران خبر )واشنگتن(آقای هوشنگ اعلم، نماینده  مصاحبه  

 1374تیر    7(، 1374/ ٠٤/ ٠٦یزدی )

49 

 51 1374تیر  7دكتر یزدی به آلمان،  آقای اطالعیه در مورد سفر 

 52 1374تیر  2٠های دموكراسی در خاورمیانه، فرآیند صلح و زمینه

 6٠ 1374تیر  31رئیس جمهوری در مورد آزادی فعالیت احزاب، نامه سرگشاده به 

خبرنگار  مصاحبه گرویتر  کارولین  با    حتنم  السویر  هلندی  ابراهیمروزنامه  دکتر  یزدی   آقای 

 1374مرداد  7(،  1374/٠٤/13)

62 

از بنیانگذاران نهضت آزادیمحمدرحیم  مراسم بزرگداشت سالروز درگذشت مرحوم    عطایی 
 1374مرداد  8، ایران 

63 

 64 نامه شادروان محمدرحیم عطایی زندگی

 67 رحیم عطایی معلم تحلیل سیاسی، دکتر فرهاد عطایی

 71 1374مرداد  9یزدی،   ابراهیم دكتر آقای بخش فارسی رادیو بی بی سی با خبرنگار  مصاحبه 
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ایران  نامه آزادی  ب  نهضت  در مورد حمالت صربها  دبیركل سازمان ملل متحد  و به  ه بوسنی 
 1374مرداد  1٠(، !هرزگوین )آقای دبیركل استعفا دهید

73 

آقای ای بی سی با   سرتاسری تلویزیون آقای پیتر جنینگز مفسر سیاسی و خبرگزار مصاحبه
 1374مرداد   11یزدی،  ابراهیم دكتر 

75 

 83 1374مرداد  25ها و نشریات به مصاحبه مطبوعاتی، دعوت از مدیران خبرگزاری

  26"،  1٠های سیاسی در ایران "پاسخ به كمیسیون ماده  بیانیه آزادی فعالیت احزاب و گروه
 1374مرداد 

84 

 9٠ 29/٠٥/1374گزارش كنفرانس مطبوعاتی نهضت آزادی ایران در 

 1٠٠ 18/٠٥/1371 آزادی ایران نامه وزارت كشور به هیئت مؤسس نهضت  -1پیوست  -

 1٠1 22/12/1373سحابی یدهللاا ای دكتر نامه وزارت كشور به آق  -2پیوست  -

ماده    -3پیوست   - كمیسیون  دبیر  به  نهضت  دبیركل  احزاب    1٠نامه  قانون 
 1374شهریور  9،  ٠1.26.1374

1٠2 

 1٠4 1374مرداد  3٠یزدی، ابراهیم  دكتر آقای مصاحبه خبرگزاری آسوشیتدپرس با 

با  خبرنگار  مصاحبه   رادیو سوئد  فارسی  )  ابراهیم  دكترآقای  بخش   3٠(،  ٠٥/1374/ 1٠یزدی 
 1374مرداد 

1٠6 

(،  17/٠٥/1374یزدی )  ابراهیم  دكتر آقای  بخش فارسی رادیو بی بی سی با  خبرنگار مصاحبه  
 1374مرداد  31

1٠8 

(،  1374.٠5.17یزدی )آقای دكتر ابراهیم  المللی فرانسه با  مصاحبه بخش فارسی رادیو بین
 1374مرداد  31

11٠ 

 112 1374شهریور   5آقای دكتر سحابی، جناب اطالعیه در مورد بیماری 

شهریور    14نامه به معاونت سیاسی ـ اجتماعی وزارت كشور در مورد سخنان آقای بادامچیان،  
1374 

113 

 114 1374شهریور  14نامه به مدیرمسئول روزنامه منشور برادری در مورد نوشتار "گزارش ویژه"، 

، 23٤كل دادگاه انقالب و درخواست لغو تعهد از آپارتمان ساختمان  تسانامه دكتر یزدی به ری
 1374شهریور  22

116 

آ "داریوش  مورد مقاالت  در  و نامه به مدیرمسئول نشریه هفتگی صبح  فردا"  ایران  و  شوری 
 1374شهریور  25"ایران فردا، چرا؟"، 

117 

 119 1374مهر   2٠بیانیه پیرامون خطرات تهدیدكننده حضور نظامی آمریكا در خلیج فارس، 

اعتبار نظام در گرو انتخابات آزاد و  بیانیه پیرامون انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسالمی، 
 1374مهر  25  سالم، 

123 

 128 1374آبان  13تحلیلی پیرامون حوادث اخیر دانشگاه، 

 134 1374آذر   4نامه به مدیرمسئول روزنامه اخبار در مورد مطالب آقای بادامچیان، 

 139 1374آذر   4نقد و بررسی الیحه مجازات اسالمی، 

خبرنگار  مصاحبه   سایپرس  با  آلن  اینكوایرر  فیالدلفیا  ابراهیم  نشریه  دكتر  ی یزدآقای 
 1374آذر   4(،  ٠8/1374/19)

147 

با   سوئد  تلویزیون  و  رادیو  فارسی  بخش  تلفنی  ابراهیم  مصاحبه  دكتر  یزدی آقای 
 1374آذر   4(،  ٠7.28.1374)

149 

(، 11/٠9/1374یزدی )آقای دكتر ابراهیم  روزنامه دانماركی »پولیتكن دیلی« با  خبرنگار  مصاحبه  

 1374آذر   14

151 

قانون فعالیت احزاب )چرا نهضت آزادی  1٠با رئیس كمیسیون ماده  ایران آزادیمجادله نهضت 
 ( ؟داندفعالیت خود را قانونی می

153 

نهضت   - اظهارات  آزادی  جوابیه  صبح   اسدهللاابه  با  چهره  به  چهره  در  بادامچیان 
(1374.٠6.25 ) 

154 
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 157 بادامچیان اسدهللاا توضیحات آقای   -

نهضت - مجدد  ا   توضیحات  بادامچیان    یران آزادی  آقای  توضیحات  پیرامون 

 1374آذر   16(،  ٠8/1374/٠7)

162 

 17٠ 1374آذر  23یزدی، آقای دكتر ابراهیم  آنجلس( با  لوسدر رادیوی ایرانیان )خبرنگار  مصاحبه

 175 1374آذر  27تبریك نهضت آزادی ایران به حزب رفاه تركیه، 

ایران  تسلیت   آزادی  المسلمون مصر به مناسبت درگذشت محمد به جمعیت  نهضت  اخوان 
 1374آذر  27حامد ابوالنصر، 

176 

 177 1374دی   4(، 1374/ ٠9/ 3٠یزدی )آقای دكتر ابراهیم مصاحبه نشریه گزارش هفته با 

 1٠نامه به مدیرمسئول روزنامه سالم در مورد درج مطالب علیه نهضت در ستون "الو سالم"،  
 1374دی 

179 

 181 1374دی  1٠رامون دخالت آمریكا در امور داخلی ایران،  بیانیه پی

  16نامه صبح در مورد مقاله "نهضت آزادی در مدار ستون پنجم"،  نامه به مدیرمسئول هفته

 1374دی 

182 

دی   16(،  2٥/٠9/1374دكتر یزدی )آقای  خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران با  نماینده  مصاحبه  
1374 

183 

 192 1374دی   2٠یزدی به رئیس جمهوری در مورد تهدیدات تلفنی افراد ناشناس،  نامه دكتر 

 194 1374دی  21بیانیه پیرامون مشاركت در انتخابات و تأمین حقوق و آزادیها، 

جمهوری پیرامون حمله به مراسم سالگرد مهندس بازرگان در زنجان،   ئیسنامه سرگشاده به ر
 1374دی  23

2٠٠ 

 2٠1 1374دی  26سئول روزنامه ایران در مورد درج مطالب علیه نهضت آزادی ایران، نامه به مدیرم

 2٠3 1374بهمن    1ار، ذبیانیه در آستانه نخستین سالروز فقدان بینانگ 

 2٠4 1374بهمن   1اطالعیه ارسال نشریات از طریق پست، 

 2٠5 1374بهمن   16نام در انتخابات مجلس پنجم،  اطالعیه ثبت

ای از مصاحبه نامه كیهان هوایی همراه با خالصهدكتر توسلی به تحریفات هفتهآقای  پاسخ  
 1374بهمن   21خبرگزاری جمهوری اسالمی و اصل مقاله كیهان هوایی،  

2٠6 

 211 1374بهمن   21اساس آقای مهندس بهزاد نبوی، پاسخ به سخنان بی

و بخش عربی رادیو بی  (لندن)»الحیاه«  روزنامه عربیآقای غسان بن جدو، خبرنگار مصاحبه 
 1374بهمن   21(،  1374/ 11/ 11یزدی ) آقای دكتر ابراهیم بی سی با 

213 

امتیاز  مصاحبه   صاحب  و  با  سردبیر  ملی  افتخارات  ابراهیم  نشریه  دكتر  یزدی آقای 
 1374بهمن    3٠(،  29/11/1374)

215 

كوپیتورن نماینده ویژه كمیسیون حقوق بشر با نمایندگان موریس  گزارش مالقات و مذاكره آقای  
 1374اسفند   1،  درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران آزادی ایران نهضت

217 

 22٠ چكیده گزارش كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد 

 225 1374اسفند    3(،  ٠2/12/1374یزدی )آقای دكتر ابراهیم  آژانس خبری ژاپن با  خبرنگار  مصاحبه  

های »الرایه بخش عربی بی بی سی و روزنامه  پاسخهای آقای دکتر یزدی به سواالت خبرنگار

 1374اسفند  7(،  1374/ 12/ ٠٥) «الرای العام كویت»و  قطر«

226 

دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، دکتر   معرفی كاندیدای نهضت آزادی ایران برای پنجمین
 1374حسن فرید اعلم، اسفند  

229 

معرفی كاندیدای نهضت آزادی ایران برای پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، دکتر 
 1374غالمعباس توسلی، اسفند  

23٠ 

انتخابات مجلس شورای اسال دوره  پنجمین  برای  ایران  آزادی  نهضت  كاندیدای  می، معرفی 

 1374مهندس عبدالعللی بازرگان، اسفند 

231 



٦٠ 

 

انتخابات مجلس شورای اسالمی،  دوره  پنجمین  برای  ایران  آزادی  نهضت  كاندیدای  معرفی 
 1374مهندس ابوالفضل بازرگان، اسفند 

232 

 233 1374اسفند   11نامه به وزارت كشور و درخواست برگزاری میتینگ انتخاباتی، 

 234 آزادی ایران به گردهمایی انتخاباتیدعوت نهضت 

جوابیه مدیرکل سیاسی وزارت کشور به آقایان فرید اعلم و بازرگان و رد درخواست برگزاری 
 1374اسفند   12میتینگ انتخاباتی، 

235 

اسالمی،    1٥بیانیه   شورای  پنجم  مجلس  انتخابات  پیرامون  نمایندگی  نامزدهای  از    12تن 

 1374اسفند 

236 

 13انصراف آقایان دكتر فرید اعلم و مهندس بازرگان از شرکت در انتخابات مجلس پنجم،   آگهی
 1374اسفند 

24٠ 

اعالم انصراف آقای دكتر فرید اعلم از نامزدی نمایندگی دوره پنجم مجلس به فرمانداری تهران، 
 1374اسفند   13

242 

از   بازرگان  ابوالفضل  مهندس  آقای  انصراف  به اعالم  مجلس  پنجم  دوره  نمایندگی  نامزدی 
 1374اسفند  13فرمانداری تهران،  

241 

 13اعالم انصراف كاندیداهای نهضت از نامزدی نمایندگی دوره پنجم مجلس به وزارت كشور،  

 1374اسفند 

242 

آزادی   انتخابات شركت نمیایران  بیانیه پیرامون انتخابات مجلس پنجم "نهضت   13كند"،  در 

 1374اسفند 

244 

 246 1374آزادی در قانون اساسی، اسفند 

 248 1374اسفند  14تراكت گرامیداشت یاد دكتر مصدق،  

 پیوست:
 1374اسفند   - 1996بان حقوق بشر/ خاورمیانه در باره ایران، مارس گزارش دیده

249 
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 13۷5های سیاسی سال تحلیلها و ، بیاینه2۷جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 4 137٥فروردین   1تبریک نوروزی، 

 5 137٥فروردین  18تحلیلی پیرامون انتخابات دوره پنجم مجلس، 

اردیبهشت   1نامه به پطرس غالی دبیرکل سازمان ملل متحد پیرامون حمله اسرائیل به لبنان،  

137٥ 

18 

 19 137٥اردیبهشت   8بیانیه اعتراض به گرانی کمرشکن، 

 23 137٥اردیبهشت  29تحلیل آماری انتخابات مجلس پنجم، 

 31 137٥  خرداد 2٦نامه به رئیس جمهوری در مورد دعوت حزب سبزهای آلمان،  

 32 137٥تیر  7نامه به مدیریت سازمان صدا و سیما پیرامون برنامه »هویت«، 

 33 137٥تیر    9بیانیه »سالم بر دانشگاه مظلوم«، 

نخست   ، دبیرکل حزب رفاه واربکان الدین  دکتر نجمبه آقای  ایران  تبریک دبیرکل نهضت آزادی  

 137٥تیر   21وزیر جدید ترکیه،  

41 

 43 137٥مرداد   8بیانیه پیرامون برنامه هویت سیمای جمهوری اسالمی »نمایش ضعف«، 

رئیس جمهور روسیه در مورد سرکوب مسلمانان آقای موریس یلتسین  به  نهضت آزادی  نامه  

 137٥مرداد  17چچن، 

52 

 53 137٥د مردا  2٠خیرمقدم به نخست وزیر جدید ترکیه،  

حزب سبزهای فراکسیون پارلمانی  در سمینار    ایران  حضور و سخنرانی نمایندگان نهضت آزادی

 137٥مرداد  21آلمان،  

54 

 59 137٥مرداد  21بیانیه تهدیدهای خارجی را جدی بگیریم،  

 63 137٥مرداد  22بیانیه »سالم بر دانشجوی مظلوم«، 

 65 137٥مرداد   31نامه به دبیر شورای نگهبان،  

 66 137٥شهریور  1٥نامه سرگشاده به رئیس جمهور »احزاب سیاسی را آزاد گذارید«، 

ها در ترازوی تجربه"، سنجی نهضتینامه به مدیرمسئول کیهان هوائی در مورد مقاله "هویت

 137٥شهریور 

69 

و   امیدها  کتاب  درباره  یزدی  دکتر  و  بازرگان  مهندس  دکترناامیدیتوضیحات  نوشته   کریم  ها 

 137٥شهریور  27سنجابی، 

7٠ 

 88 137٥مهر   1٤،  در سال آینده بیانیه به مناسبت هفتمین انتخابات ریاست جمهوری

 94 137٥مهر   3٠تی از نهضت به ترکیه، ئ به رئیس جمهور در مورد سفر هیدبیرکل   نامه

 95 137٥آبان  1، رکیهت حزب رفاهدعوت  نهضت به  هیأتاطالعیه در مورد سفر 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-27.pdf


٦2 

 

افغانستان،  »پیروزی طالبان« بدنامی اسالم و تهدیدهای مرزهای شرقی   تحلیلی از اوضاع 

 137٥آبان   2 ایران، 

96 

 1٠5 137٥آبان   ٥نامه روابط عمومی به دکتر یزدی در ترکیه،  

 1٠6 137٥آبان  ٥الدین اربکان،  دکتر نجم بهنامه تشکر هیأت نهضت 

 1٠7 هللاا پسندیده به نهضت آزادی ایران آخرین مکتوب مرحوم آیت

 1٠8 137٥آبان   29هللاا پسندیده،  پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آیت

 1٠9 137٥آذر   ٦صدای ایران با دکتر یزدی،  ی گفتگوی خبرنگار رادیو

آذر   9روزنامه کیهان در مورد مطلب باشرح/ بدون شرح )مواجب میرسد(، نامه به مدیرمسئول  

137٥ 

117 

 118 137٥آذر  1٤عمومی شهرستان تهران،   های شکوائیه از مدیرمسئول کیهان به دادگاه

 119 137٥آذر    17نامه به سردبیر روزنامه کیهان هوایی در مورد مقاله "نشست های پشت پرده"،  

 12٠ 137٥آذر   22به ترکیه به ملت شریف ایران،  آزادی ایران  هیأت اعزامی نهضت سفر گزارش 

دی   ٥های پشت پرده"،  به سردبیر ماهنامه صبح در مورد مقاله "نشستنهضت آزادی  نامه  

137٥ 

124 

 125 137٥دی  1٠به سردبیر روزنامه ایران در مورد مطلب "دیگه چه خبر؟"، نهضت آزادی  نامه 

 126 137٥دی  12طوری، البه آقای پرویز ف نهضت آزادی تپیام تسلی

 127 137٥دی  12طوری،  البه خانم فنهضت آزادی پیام تسلیت 

انقالب نهضت  نامه   مجاهدین  سازمان  »دیدگاه  مقاله  مورد  در  ما  عصر  نشریه  سردبیر  به 

 137٥دی  2٠اسالمی درباره نهضت آزادی ایران«، 

128 

 129 137٥دی  2٠مهندس مهدی بازرگان، شادروان اطالعیه مراسم دومین سالگرد درگذشت 

 13٠ 137٥بهمن  2نامه به هموطنان سیستانی و بلوچستانی،  

 131 137٥بهمن   3، مهندس بازرگان  شادروان دعوت به مراسم دومین سالگرد 

 132 137٥بهمن   ٤مهندس بازرگان،  شادرواناطالعیه پیرامون حمله به مراسم دومین سالگرد 

 133 137٥بهمن  9نامه به سردبیر روزنامه ایران در مورد مطلب "چه کسی مقصر است"،  

 134 137٥بهمن    9به سردبیر روزنامه اخبار در مورد اظهارات آقای بادامچیان، نهضت آزادی  نامه 

 136 137٥بهمن   11های ایران،  نامه به هیأت اجراییه سازمان سوسیالیست

به   رفسنجانی  نامه  دومین سالگرد رئیسآقای هاشمی  مراسم  به  مورد حمالت  در  جمهور 

 137٥بهمن   13درگذشت مهندس بازرگان،  

137 

 14٠ 137٥بهمن   1٤نامه به رئیس قوه قضاییه و درخواست آزادی بازداشت شدگان در همدان،  

 141 137٥بهمن   17توضیح در مورد "اطالعیه مشکوک منتسب به اعضا و هواداران نهضت"،  

های و واکنش  مهندس بازرگانشادروان  انعکاس وسیع بزرگداشت دومین سالگرد درگذشت  

 137٥بهمن   2٠، ها و جریانات حاکمضد و نقیض دستگاه

142 

 ،137٥.11.٠٤در تاریخ    یزدیابراهیم    دکترآقای  مصاحبه بخش فارسی رادیوی بی بی سی با  

 137٥بهمن  2٠

148 

 15٠ 137٥بهمن    2٠دکتر یزدی،  آقای  با غسان بن جدو( )مصاحبه روزنامه الحیات 
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 154 137٥بهمن    23درخواست رسیدگی به شکایت نهضت از مدیرمسئول روزنامه کیهان،  

، 137٥.11.19در تاریخ    یزدیابراهیم  دکتر  آقای  بی بی سی با    یمصاحبه بخش فارسی رادیو

 137٥بهمن  2٤

155 

 157 137٥اسفند    1،  ( 137٥)آذر    یزدی  ابراهیم  بی بی سی با دکتر  یمصاحبه بخش فارسی رادیو

آقای  گفت بهشتیبا  آقای حمید  پیرامون  دکتروگوی  نهضت    ابراهیم یزدی  درباره آزادی  موضع 

 137٥اسفند   2افغانستان،   و طالبان

159 

 168 137٥اسفند  1٤عنوان هفتمین نامزد ریاست جمهوری،  یزدی به ابراهیم معرفی آقای دکتر

 17٠ 137٥اسفند   22های غیرقانونی،  اطالعیه در مورد تجسس

 171 137٥اسفند  2٦سخنان دکتر یزدی در کنفرانس مطبوعاتی، متن 

اسفند  2٦عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران،  یزدی به ابراهیم دکترآقای اطالعیه انتخاب مجدد 

137٥ 

173 

اسفند   2٦،  دبیرکل نهضت آزادی ایران و نامزد ریاست جمهوری   یزدی  ابراهیم  زندگینامه دکتر

137٥ 

174 

 پیوست:

 199٦اکتبر گزارش نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در باره ایران، 

177 
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 13۷6های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه28جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 5 137٦پیام نوروزی، نوروز 

 6 137٦فروردین   3های ایران، ت اجرائی سازمان سوسیالیستأنامه دبیرکل به رئیس هی

فروردین    17رئیس سازمان صدا و سیما پیرامون برنامه هفتگی "به سوی انتخاب"،  نامه به  

137٦ 

7 

و نامزد   نهضت آزادی ایران  مصاحبه خبرنگار ماهنامه گزارش با آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل

 137٦فروردین  2٠هفتمین انتخاب ریاست جمهوری،  

8 

 15 137٦فروردین   3٠س، تکذیب انتشار اعالمیه درباره دادگاه میکونو

دکتر آقای  دانم" از قول  نامه توس در مورد نقل "من دین را از سیاست جدا می نامه به هفته 

 137٦اردیبهشت    1یزدی، 

16 

اردیبهشت   13نامه به نشریه "عصر ما" در مورد مقاله "درباره شیوه ناپسند روزنامه رسالت"،  

137٦ 

18 

 21 137٦اردیبهشت  13آقای دکتر ابراهیم یزدی، مصاحبه مجله پیام هاجر با  

 23 137٦اردیبهشت    9بیانیه پیرامون قانون شوراها، اصول فراموش شده قانون اساسی 

دانم" از قول نامه به نشریه ماهنامه صفحه اول در مورد نقل "من دین را از سیاست جدا می
 137٦اردیبهشت  1٥آقای دکتر یزدی،  

32 

 34 137٦اردیبهشت  1٦ن مطلب "جهت اطالع" در روزنامه جمهوری اسالمی، اطالعیه پیرامو 

رادیو   از  مروتی  آقای  تلفنی  دکتر   2٤متن مصاحبه  آقای  با  آنجلس  لوس  در  ایرانیان  ساعته 
 137٦خرداد   ٥(، 137٥/ 12/ 18ابراهیم یزدی ) 

36 

خرداد  ٥(،  137٦/ 2٥/٠1متن مصاحبه رادیو ایرانیان )لوس آنجلس( با آقای دکتر ابراهیم یزدی )
137٦ 

4٠ 

اردیبهشت   2٤داریم،  آغاز سی و هفتمین سالگرد فعالیت نهضت آزادی ایران را گرامی می

137٦ 

47 

 5٠ 137٦اردیبهشت  27اعتراض به شورای نگهبان،  

 54 137٦اردیبهشت   31اطالعیه در مورد تکذیب وابستگی آقای قاسملو به نهضت آزادی،  

  ٦(،  137٥/ 12/ 2٥مشروح مصاحبه مطبوعاتی نهضت آزادی ایران در هتل بلور تهران ) گزارش  
 137٦خرداد 

55 

 7٠ 137٦خرداد   ٦تبریک به آقای خاتمی رئیس جمهور منتخب مردم، 

 71 137٦خرداد   7بیانیه پیرامون هفتمین انتخابات ریاست جمهوری "پیام رسای ملت"، 

 75 137٦خرداد   ٥(، 137٦.٠3.٠٥آقای دکتر ابراهیم یزدی )مصاحبه رادیو بی سی سی با 

نامه به دبیرکل سازمان ملل در مورد تخلفات دولت اسرائیل و آمریکا از منشور سازمان ملل و 
 137٦خرداد   28المللی، معاهدات بین

77 

ویژگیهای ( در مورد  137٦.٤.٤پاسخ آقای دکتر ابراهیم یزدی به سئواالت روزنامه توس )مشهد  
 137٦تیر   9وزیران،  

78 

( در مورد ارزیابی عملکرد روابط 137٦.٤.1٥پاسخ دکتر ابراهیم یزدی به اقتراح مجله ایران فردا )

 137٦تیر  23خارجی دولت آقای هاشمی رفسنجانی، 

82 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-28.pdf
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 86 137٦خرداد   1٥وگو با دکتر ابراهیم یزدی )رأی اعتراض به یک جریان متحجر(،  گفت

بار صهیونیستها و اهانت به مقدسات اسالم و مسیحیت، اعتراض به اعمال خشونت اطالعیه

 137٦تیر  22

88 

های مدنی و مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه، به مناسبت انتخابات نظام مهندسی انجمن

 137٦مرداد  ٤ساختمان،  

89 

 92 137٦مرداد  27اعتراض به تهاجم افراد ناشناس به دفتر مجله ایران فردا، 

نامه به رئیس مجلس شورای اسالمی در مورد اظهارات بعضی از نمایندگان علیه نهضت آزادی 

 137٦شهریور  ٥ایران، 

93 

 94 137٦شهریور   22نامه دکتر یزدی به وزیر کشور در مورد اجرای قانون شوراها، 

هللاا طالقانی لگرد آیتنامه به وزیر کشور در خصوص عدم صدور مجوز جهت برگزاری مراسم سا

 137٦شهریور  2٦در شهرستانها، 

97 

 98 137٦مهر   1٥(، 137٦/ 22/٦یزدی )ابراهیم  با دکتر مقیم لوس آنجلس  مصاحبه رادیو ایرانیان

 1٠4 137٦مهر   28بیانیه در پاسداری از رکن جمهوریت نظام،  

 112 137٦مهر   29تحکیم وحدت، نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران به شورای مرکزی دفتر 

 123 137٦آبان   ٦نامه سرگشاده دوم نهضت آزادی ایران به شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت،  

 126 137٦آذر  1روزنامه رسالت در مورد درج آگهی علیه نهضت آزادی ایران،  صاحب امتیاز نامه به 

 127 137٦آذر   1امیرکبیر،    صنعتی نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران به مدیریت دانشگاه

 129 137٦آذر  ٤اطالعیه پیرامون سفر آقای دکتر یزدی به ترکیه، 

 13٠ 137٦آذر  8بیانیه "جنجال و آشوب به نفع کیست؟"، 

 - 137٦آذر  1٦دکتر یزدی پیرامون کنفرانس اسالمی،  آقای مصاحبه نشریه پیام هاجر با 

 135 137٦فوتبال ایران "غرور ملی و غریو شادی"، آذر بیانیه به مناسبت پیروزی تیم ملی 

 137 137٦آذر  22بیار معرکه" روزنامه رسالت، دکتر یزدی به مقاله "آتشآقای پاسخ 

 143 137٦آذر  2٤اطالعیه در مورد بازداشت آقای دکتر یزدی، 

 144 137٦آذر  2٤، پیروزی مهمی برای ایران  کنفرانس اسالمی تهران

 148 137٦آذر   27معرفی جانشین دبیرکل نهضت در زمان بازداشت آقای دکتر یزدی،  اطالعیه 

 149 137٦دی  2اعتراض به بازداشت غیرقانونی دبیرکل نهضت آزادی ایران،  

 153 137٦دی  ٥،  ایران  رفع بازداشت از دبیرکل نهضت آزادی «اطالعیه»

 154 137٦دی  9جمهور،  رئیستشکر دبیرکل نهضت از آقای خاتمی 

 155 137٦دی  7،  3٤شکایت آقای دکتر یزدی از روزنامه "شما" به شعبه 

  11(،  137٦/ 1٠/ 11مصاحبه آقای غسان بن جدو خبرنگار الحیاه با آقای دکتر ابراهیم یزدی )

 137٦دی 

156 

هشتمین   137٦ر  آذ  1٦مصاحبه نشریه پیام هاجر با آقای دکتر یزدی پیرامون کنفرانس اسالمی  
 اجالس سران کشورهای اسالمی 

158 

 164 اعتراض به بازداشت غیرقانونی دبیرکل نهضت آزادی ایران 

 168 137٦دی  1٦یزدی به رئیس قوه قضائیه در مورد اعالم مجرم بودن ایشان،   ابراهیم نامه دکتر

 171 137٦دی   23اسالمی،  به دبیرکل جمعیت مؤتلفه آزادی ایران نامه سرگشاده دبیرکل نهضت 

به   شورای اسالمی  علیه آقای فاکر نماینده مشهد در مجلسآزادی ایران  اعالم جرم نهضت  
 137٦دی  2٤درگاه الهی، 

174 

 176 137٦دی  2٥هللاا مشکینی، به آیتآزادی ایران  نامه سرگشاده نهضت 

 18٠ 137٦دی   28اعتراض به محاکمه روژه گارودی فیلسوف مسلمان فرانسوی،  



٦٦ 

 

 181 137٦بهمن  1انحالل حزب رفاه،   و اظهار تأسف ازجمهور ترکیه نامه به رئیس

برگزاری  مناسب جهت  محل  درخواست  و  وزیر کشور  به  نهضت  اجرائی  هیئت  رئیس  نامه 

 137٦بهمن  1٥مراسم سالگرد پیروزی انقالب، 

182 

 183 137٦بهمن   2٠، ترکیه: گام بعدی؟ بیانیه پیرامون انحالل حزب رفاه

 188 137٦بهمن  2٠محکومیت دبیرکل نهضت آزادی ایران، درباره گزارش به ملت 

 196 137٦بهمن   2٠ای مجلس شورای اسالمی، دورهاطالعیه شرکت در انتخابات میان

مداری انوناسالمی ایران )در جهت تحقق وحدت، ق  نوزدهمین سالگرد پیروزی انقالبدر آستانه  

 137٦بهمن  2٠، و جامعه مدنی(

197 

 2٠2 137٦بهمن  21درخواست مالقات مسئوالن نهضت با وزیر کشور، 

 2٠3 137٦اسفند    18دعوت مردم به شرکت در انتخابات با رأی اعتراض به عملکرد شورای نگهبان،  

  :ضمائم

 2٠5 اجتماعی، سیاسینشریات با همکاری سایر گروهها و شخصیتهای فرهنگی،  -

جمهوری،   بیانیه - ریاست  انتخابات  هفتمین  مورد  اعتراض    در    28،  «سفید»رأی 
 137٦اردیبهشت 

2٠6 

 2٠9 137٦اعتراض به جلوگیری از سفر دکتر سروش به خارج از کشور، تیر  -

 211 137٦اعتراض به بازداشت آقای فرج سرکوهی سردبیر نشریه آدینه، شهریور  -

هللاا به رئیس جمهور در مورد حمله به بیت آیتجمعی از شخصیتهای سیاسی  نامه   -

 137٦آذر   22منتظری، 

212 

 214 137٦دی   29مسئول نشریه راه نو،  مدیر  اعتراض به بازداشت آقای اکبر گنجی  -
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 13۷۷های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه29جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 5 1377پیام نوروزی، نوروز 

 6 1377فروردین  22آیا فعالیت احزاب قانونا  نیاز به مجوز دارد؟،  

 17 1377فروردین  22تهران، بهانه و انگیزه،  بازداشت شهردار 

 2٠ 1377اردیبهشت  1٤سحابی،  مهندس  اطالعیه به مناسبت سالمتی آقای 

 21 1377اردیبهشت   29کارنامه یکساله رئیس جمهور،  

 27 1377اردیبهشت   29اطالعیه شرکت در مراسم بزرگداشت حماسه دوم خرداد،  

 28 1377خرداد   7قای بادامچیان در مورد تخلفات نهضت،  نامه به وزیر کشور درخصوص سخنان آ

 29 1377خرداد   9بعد از دوم خرداد،  

 31 1377خرداد   13گذاری اخیر،  اطالعیه در محکومیت خشونت و بمب

 32 1377خرداد   2٠نهضت،  7/3/1377مورخ   1٦39/ 2پاسخ آقای بادامچیان به نامه شماره

 33 1377خرداد   28استعمار انگلستان،  گرامیداشت سالروز خلع ید از  

 35 1377تیر  1اطالعیه شادباش پیروزی تیم ملی فوتبال ایران،  

 36 1377تیر  ٦از نمایندگان علیه نهضت،   برخینامه به رئیس مجلس در مورد سخنان  

 37 1377تیر   11سناریوی یورش به آزادی و جامعه مدنی،  

در روزنامه جمهوری مندرج  نامه دکتر یزدی به آقای موسوی اردبیلی در مورد مطالب ایشان  

 1377تیر  1٤اسالمی، 

41 

 47 1377تیر    17نامه به وزارت کشور در مورد نامه آقای بادامچیان،  

 49 1377تیر  2٠نامه به روزنامه سالم در مورد مطالب ستون »پاسخ ویژه«، 

 52 1377تیر   22ه پاسدار اسالم در مورد اظهارات آقای محتشمی، نامه به سردبیر مجل

 59 1377تیر  23تحریف مواضع نهضت آزادی ایران، 

 62 1377مرداد  ٦درباره مجلس خبرگان رهبری، 

 79 1377مرداد   1٤و بحران گذار« در نشریه راه نو،   7٦پاسخ به مقاله »دوم خرداد 

 8٠ بحران گذار«  و 7٦پاسخ به مقاله »دوم خرداد 

 93 1377مرداد  22اعتراض به وزیر اطالعات در مورد نمایشگاه »پیچک انحراف« در اصفهان، 

 96 1377مرداد  22جمهور، تقابل جدید با برنامه توسعه سیاسی رئیس

 1٠2 1377مرداد  28ها و احزاب سیاسی، درخواست از رئیس جمهور در مورد ارتباط با تمام گروه

 1٠3 1377مرداد   31توضیحاتی درباره مصاحبه آقای مهندس امیرانتظام،  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-29.pdf
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 114 1377مرداد  31توطئه« به نشریه عصر ما،   تئوری  ارسال پاسخ به مقاله »امیرانتظام و توهم

 115 1377شهریور  ٦نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد کشتار در سودان و افغانستان، 

 116 1377شهریور    7انتشار مشروح مذاکرات و گزارش عملکرد مجلس خبرگان رهبری،  درخواست  

 117 1377شهریور  7پیگیری درج پاسخ به مقاله »دوم خرداد و بحران گذار« در نشریه راه نو،  

 118 1377شهریور   1٦(،  2درباره مجلس خبرگان رهبری )اطالعیه شماره 

 12٠ 1377شهریور  23درباره فعالیت نهضت آزادی ایران، نقدی بر سخنان آقای عبدهللاا نوری 

پایه آقای مجید انصاری و ارسال آن برای روزنامه کیهان  به اظهارات بیآزادی ایران  پاسخ نهضت  

 1377شهریور  2٤و رسالت، 

124 

 13٠ 1377شهریور  28طالبان خطری جدی برای امنیت ملی، 

روزنامه توس و درباره توقیف  قانون  ؤوبازداشت مس  اطالعیه  الن آن »اعتراض به نقض حریم 

 1377شهریور  28اساسی و قانون مطبوعات«، 

133 

 134 1377مهر   ٦امیرانتظام،   عباس اعتراض به بازداشت مجدد آقای

 135 1377مهر  7سوئد،  کشور یزدی به  ابراهیم اطالعیه سفر آقای دکتر

 136 1377مهر   18انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نهضت آزادی ایران درباره   3اطالعیه شماره 

 138 1377مهر   21مجلس خبرگان رهبری، سومین دوره انتخابات در مورد تکذیب اطالعیه جعلی 

 139 1377آبان   ٦پیام رسای ملت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، 

 143 1377مهر  2٤لب علیه نهضت،  ا نامه به روزنامه رسالت در مورد درج مط

در مورد نقل روزنامه رسالت   نامه به کانون پژوهشهای دانشجویی دانشکده شهید عباسپور

 1377مهر  2٤، از قول آن کانون

144 

 145 1377مهر  28انتخابات شوراها، گامی در تحقق حاکمیت ملت، 

 149 1377مهر   3٠جمهور در مورد دستگیری آقایان دکتر غروی و غفرانی، نامه به رئیس

 15٠ 1377آذر  3محکوم کردن جنایت هولناک علیه رهبران حزب ملت ایران،  

 151 1377آذر   1٦آذر روز جهانی دانشجو،   1٦گرامیداشت 

 154 1377آذر   19ارسال پاسخ مجدد به نشریه عصر ما، 

 155 1377آذر  19پاسخ مجدد به عصر ما، 

 166 1377آذر   2٤احزاب و گروههای سیاسی، نامه به وزیر کشور در خصوص تبادل نظر با همه 

 167 1377آذر  2٤پیام به مناسبت تأسیس حزب مشارکت ایران اسالمی، 

 169 1377آذر  28کند، تهاجم نظامی به عراق را شدیدا محکوم میایران  نهضت آزادی 

 17٠ 1377آذر   3٠دستگیریهای غیرقانونی در اصفهان همچنان ادامه دارد، 

 171 1377دی  1مقابله با توطئه جنایات اخیر،  روش 

 176 1377دی  2کشور،   یردرخواست اقدامات حفاظتی در ورود آقای دکتر یزدی به ایران از وز 

 177 1377دی   7نام در انتخابات شوراها،  فراخوانی برای ثبت

 179 1377دی  1٦کند، نهضت آزادی ایران هرگونه ترور و خشونت را محکوم می

دی   21معرفی نمایندگان نهضت به وزارت کشور جهت شرکت در جلسات گفتگوی سیاسی، 

1377 

18٠ 
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 181 1377دی  29درباره جریان خشونت و ترور، 

 186 1377دی  3٠دیو خشونت را مهار کنید، 

 1٠اطالعیه عدم برگزاری مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد مهندس بازرگان در اصفهان،  

 1377بهمن 

187 

 189 1377بهمن   12شورا، نهادی مردمی اما در حصار انحصارگران، 

 192 1377بهمن   17نفره حل اختالف در مورد رد صالحیت افراد،   ٥نامه به کمیته 

 193 1377بهمن  18رود؟، صدا و سیما به کجا می

 194 1377بهمن    19قانون اساسی و دادسرای ویژه روحانیت،  

 198 1377بهمن  2٦نمایندگان نهضت به فراخوان وزارت کشور از نمایندگان احزاب، معرفی 

 199 1377اسفند   1درباره شرکت در انتخابات شورای شهر تهران، نهضت آزادی ایران اطالعیه 

 2٠٠ 1377اسفند   1درباره کاندیداهای انتخابات شورای شهر تهران،  2اطالعیه شماره 

 2٠1 1377اسفند   11االسالم محسن کدیور،  یرقانونی حجتاعتراض به بازداشت غ

اسفند   12تشکر از مردم و هشدار به وزارت کشور پیرامون انتخابات شوراهای شهر و روستا، 

1377 

2٠2 

 2٠5 1377اسفند   12اسفند،    1٤های گروهی به مراسم اطالعیه دعوت از خبرنگاران رسانه

کشور مبنی بر رسیدگی به جریان مراجعه مأموران مشکوک به درخواست دکتر یزدی از وزیر  

 1377اسفند  12محل کار ایشان، 

2٠6 

 2٠8 1377اسفند  13به یاد مصدق، بزرگمرد تاریخ معاصر ایران، 

 2٠9 1377اسفند   1٥به کانون نویسندگان ایران،  نهضت آزادی ایران  پیام تبریک 

مورد مقاله »منافقین دوباره در نهضت آزادی ادغام  دکتر یزدی به نشریه شما در  آقای  نامه  

 1377اسفند   17شوند«، می

21٠ 

 212 1377اسفند  23،  1378  سالدر آزادی ایران برنامه دیدار نورزی نهضت 

، مأموران امنیتی تهران  انتظامی   ٤شکایت و اعالم جرم آقای دکتر یزدی علیه مسئوالن ناحیه 

 1377اسفند  2٤، امام خمینی قضاییریاست محترم ویژه ت نظارت به أو نمایندگان هی 

213 

 215 1377اسفند   2٥نامه به وزیر کشور در مورد تخلفات در انتخابات شوراهای شهر و روستا،  

 217 1377اسفند   2٦اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت،  29گرامیداشت 

 219 1377سفند ا  2٦اعالم جرم علیه ناشر نشریه انصار والیت،  

  ضمائم: 

  29هللاا منتظری،  جمهور مبنی بر رفع محدودیت از آیتنامه سرگشاده به رئیس -

 1377اردیبهشت 

22٠ 

االسالم محسن سعیدزاده،  جمهور درباره بازداشت حجتنامه سرگشاده به رئیس -

 1377مرداد  ٤

223 

درباره توقیف  نامه سرگشاده به رئیس - روزنامه توس، شهریور  جمهور  غیرقانونی 

1377 

226 

انتخابات سومین مجلس خبرگان، شهریور   - درباره  ایران  به ملت  نامه سرگشاده 

1377 

228 



7٠ 

 

 232 1377، مهر رهبری بیانیه در مورد عدم شرکت در انتخابات سومین دوره خبرگان  -

 235 1377دوانی، آذر جمهور در مورد مفقود شدن آقای پیروز نامه سرگشاده به رئیس ٠ 

جمهور در مورد دستگیری آقایان دکتر غروی و غفرانی، نامه سرگشاده به رئیس -

 1377آذر   18

237 

 239 1377آذر   2٤تسلیت به مناسبت شهادت نویسندگان مختاری و پوینده،   -

اطالعیه گردهمایی در مقابل دفتر ریاست جمهوری در اعتراض به قتلهای اخیر،   -

 1377دی  1٠

24٠ 

جمهور به یاد اولین شهید توطئه دستهای مرموز خشونت  نامه سرگشاده به رئیس -

 1377خراسان، دی  و جنایت در استان

243 

 245 1377های اخیر، بهمن  جمهور در مورد قتلنامه سرگشاده به رئیس -

اعتراض نیروهای ملی ـ مذهبی ایران به سیاستها و اقدامهای انحصارطلبانه در   -

 1377بهمن   19انتخابات شوراها،  

247 

انتخابات   - خصوص  در  ایران  ملی  مستقل  نیروهای  از  جمعی  مطبوعاتی  بیانیه 

 1377بهمن    2٤شوراها،  

249 
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 13۷8های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه30جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 6 1378، فروردین نهضت آزادی ایران گزارش دیدار نوروزی

فروردین    18مرکزی نهضت،  تکذیب صدور اعالمیه در مورد بازار بورس تهران با امضای شورای  
1378 

7 

 8 1378فروردین    22،  کندرا محکوم می  صیاد شیرازیشهید علی  ترور سپهبد  نهضت آزادی ایران  

 1نامه به روزنامه نشاط در مورد مطلب "طرحی به نام محرم وجود دارد" از آقای بهزاد نبوی،  

 1378اردیبهشت 

9 

اردیبهشت   ٤محرومیت نهضت از شرکت در گردهمایی احزاب،  نامه به وزیر کشور در مورد علت  
1378 

1٠ 

 11 1378اردیبهشت  ٥با آمریکا،   ایران  روابط دربارهبیانیه 

 21 1378اردیبهشت   11پیام تبریک به مناسبت آغاز فعالیت شوراهای شهر و روستا،  

 22 1378اردیبهشت    2٦راننده آقای دکتر یزدی،  ناطالعیه پیرامون ربود

 23 1378خرداد  2بزرگداشت حماسه آزادسازی خرمشهر، 

 25 1378خرداد   3،  13٥1یاد شهیدان چهارم خرداد   باد گرامی

 26 1378خرداد    ٤درخواست مجوز مکان عمومی از وزارت کشور جهت بزرگداشت سالروز خلع ید،  

"میانه مقاله  به  پاسخ  درج  درخواست  و  نشاط  روزنامه  به  حصار"  نامه  در  قلم  ها  آقای به 

 1378خرداد   17پور، جالئی

27 

  وجود ندارند  33تا  28های صفحه 

 34 1378خرداد    19پیام به ملت ایران به مناسبت انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسالمی،  

 4٠ 1378تیر  ٤(،  29/٠3/1378خوری" )مطلب "گناهی به نام تک پیرامون نامه به روزنامه کیهان 

 41 1378تیر  9ایران فردا پیرامون "سفر امام به پاریس"،  مجله دکتر یزدی به آقای پاسخ 

  1٠جمهور ترکیه،  الن و سایر زندانیان مبارز ترکیه از رئیسآدرخواست لغو حکم اعدام آقای اوج 

 1378تیر 

42 

 43 1378تیر  1٤ی"، ئگراهای شوم ملینامه به روزنامه کیهان در مورد مطلب "پاسخی بر نغمه

 44 1378تیر  19به آفرینندگان حوادث خونین کوی دانشگاه تهران،  نهضت آزادی ایرانهشدار 

و جنبش دانشجویی کشور،   نهضت آزادی ایرانهای گسترده اخیر علیه  توضیحی پیرامون حمله
 1378 تیر 2٠

46 

تکان "گزارش  مورد مطلب  در  کیهان  روزنامه  به  بازجوئینامه  از  توسط   دهنده  چند شهروند 
 1378تیر   23،  عوامل یک گروهک در کوی دانشگاه"

49 

 5٠ 1378تیر    2٤بار اخیر،  از حوادث تأسف نهضت آزادی ایرانتحلیل  

حمایت از تصمیم شورای متحصنین نامه به روزنامه نشاط در مورد تصحیح اطالعیه نهضت در  
 1378تیر  2٤دانشگاه، 

53 

،  تهران  دانشگاه  واقعه حمله به کویدکتر سحابی در مورد عدم دخالت نهضت در  آقای  اطالعیه  
 1378تیر  27

54 

 55 1378تیر    27نامه به روزنامه رسالت و اعالم عدم ارتباط آقای منوچهر محمدی با نهضت،  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-30.pdf
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پاسخ به مقاله "نهضت آزادی و استراتژی براندازی )نهضت آزادی ایران شفاف همچون گذشته  
 1378مرداد  7،  (خاموش"

56 

مرداد   7دانشگاه از قول سردار کوثری،  کوی  نامه به روزنامه صبح امروز در مورد نقل حوادث  
1378 

61 

 12نقالب اسالمی،  چه کسی »خودی« است، نقدی بر مواضع دبیرکل سازمان مجاهدین ا 
 1378مرداد 

63 

رئیس به  دانشجویان،  نامه سرگشاده  بازداشتهای گسترده  به  اعتراض  در  مرداد   1٤جمهور 

1378 

69 

 71 1378مرداد  19های گروه پژوهشی آینده، پاسخ آقای دکتر یزدی به پرسش

 77 1378مرداد    2٠ایران،  اعتراض به مواضع اخیر صدام حسین در مورد به زیر سئوال بردن فرهنگ  

 78 1378مرداد  27اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت،  29اعتراض به لغو تعطیلی روز  

 79 1378مرداد   31دیدگان سیلهای اخیر،  اعالم همدردی و درخواست یاری به خسارت

 8٠ 1378شهریور   2پیام تبریک به مناسبت تشکیل انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، 

 81 1378شهریور   2پیام تبریک به دبیرکل حزب اسالمی کار،  

 82 1378شهریور  3جمهور ترکیه به مناسبت وقوع زلزله در ترکیه،  پیام تسلیت به رئیس

شهریور   9نصایح آقای دکتر یدهللاا سحابی به مقام محترم رهبری پیرامون مشکالت کشور،  
1378 

83 

 84 1378مرداد   23سالمی ایران،  نامه به مقام محترم رهبری جمهوری ا

 13نامه به روزنامه صبح امروز پیرامون سخنان آقای اشکوری در مورد نوگرائی و نواندیشی،  
 1378شهریور 

88 

 9٠ 1378شهریور   1٦ضرورت پیگیری گزارش کمیته تحقیق فاجعه کوی دانشگاه، 

 93 1378شهریور  17رود؟، مجلس به کجا می

شهریور  2٤مالقات رئیس هیئت اجرائی و دو تن از مسئولین نهضت با وزیر کشور، درخواست 
1378 

99 

 1٠٠ 1378شهریور   2٥ها در آستانه سال تحصیلی نو،  دانشگاه

 1٠5 1378شهریور  2٥کوب، پیام تسلیت به مناسبت درگذشت استاد عبدالحسین زرین

 1٠6 1378مهر  3ون روابط خارجی ایران، مصاحبه آقای دکتر یزدی با مجله دنیای سخن پیرام

 113 1378مهر  11ستیزان در آستانه انتخابات مجلس ششم،  آفرینان و قانونهشدار به بحران

 118 1378مهر  12اعالم جرم آقای دکتر یزدی علیه مسئوالن روزنامه جبهه،  

  2٠قانون انتخابات،    3٠ماده های سیاسی در باره  رایزنی نهضت آزادی ایران با احزاب و تشکل

 1378مهر 

119 

 12٠ 1378شهریور  2٠دبیر کل محترم...، 

 124 1378مهر  31های نهضت،  نامه به روزنامه صبح امروز در مورد علت عدم درج جوابیه

نامه به نشریه ایران فردا در مورد استفاده از عبارت »جمعیت« در خصوص نهضت آزادی ایران،  
 1378مهر   21

126 

جنبش  بر  گسترده  فشار  انگیزه  و  ایران  آزادی  نهضت  علیه  اخیر  حمالت  پیرامون  تحلیلی 
 1378مهر  28دانشجویی،  

197 

 129 1378آبان   ٤اعتراض به کشتار بیرحمانه مسلمانان چچن،  

اشغال سفارت  پاسخ آقایان دکتر یزدی و مهندس صباغیان به سئواالت آفتاب امروز پیرامون  
 1378آبان   11، آمریکا 

13٠ 

 135 1378آبان  12توضیحی پیرامون نقد بیانیه نهضت توسط نشریه »عصرما«، 

 136 توضیحی پیرامون نقد بیانیه نهضت آزادی ایران توسط نشریه عصرما 
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آبان    13رئیس هیئت اجرایی و دو تن از مسئوالن نهضت با وزیر اطالعات،  درخواست مالقات  
1378 

14٠ 

نامه به رئیس دانشگاه صنعتی شریف در مورد سخنرانی آقای سلطانی علیه نهضت در آن 
 1378آبان   17دانشگاه، 

141 

ضعفان و نامه بنیاد در مورد فعالیتها و مدیریت بنیاد مستپاسخ دکتر یزدی به سئواالت هفته
 1378آبان   22جانبازان، 

142 

 144 1378آبان   2٥دعوت به مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر، 

 145 1378آبان   29اطالعیه مناظره نهضت آزادی و بسیج دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف،  

آبان   29اطالعیه تعویق مناظره نهضت آزادی و بسیج دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف، 
1378 

146 

 ای از ابهام،ای هنوز در هالههای زنجیرهپرونده قتل

 1378آبان  29داشت یاد داریوش و پروانه فروهر"، "گرامی

147 

 149 1378آذر  1اصفهان و ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی،  

 2ایران،    پیام تبریک نهضت آزادی ایران به مناسبت پنجاهمین سالگشت تأسیس جبهه ملی
 1378آذر 

151 

 153 1378آذر  ٦اطالعیه مناظره نهضت آزادی و بسیج دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف،  

 154 1378آذر   1٠محکومیت نوری در دادگاه تفتیش عقاید،  

آذر   1٤رئوس برنامه پیشنهادی نهضت آزادی ایران برای شرکت در انتخابات مجلس ششم،  
1378 

156 

ای محمد مختاری و محمدجعفر پوینده،  های زنجیرهداشت یکمین سالروز قربانیان قتلگرامی

 1378آذر   1٤

158 

گانه یا باالتر از آنها؟" به دفتر تحکیم وحدت،  ارسال مقاله "شورای نگهبان جزئی از قوای سه 

 1378آذر   1٥

159 

 172 1378آذر   1٦کنیم، حمله و ضرب و شتم آقای دکتر پیمان را محکوم می

کشور،    یارنامه به وزارت کشور در مورد تالش مغرضانه روزنامه ابرار در به زیر سئوال کشیدن وز

 1378آذر   17

173 

آذر   2٤یس سازمان صدا و سیما،  ئ با آقای حمید انصاری از رنهضت  درخواست برگزاری مناظره 
1378 

174 

 175 1378آذر  2٤یزدی، تکذیب مصاحبه روزنامه گزارش روز با آقای دکتر 

 2٥در آستانه انتخابات مجلس ششم،    ایران  پراکنی آقای ناطق نوری علیه نهضت آزادیتهمت

 1378آذر 

176 

 179 1378آذر   29پاسخ آقای دکتر یزدی به سئواالت هفته نامه دوستان،  

 183 1378آذر  3٠تبریک به دبیرکل جدید حزب همبستگی ایران اسالمی، 

 184 1378آذر   3٠بن مریم )ع(،  لروز میالد عیسیتبریک سا

دی   1نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد حمالت ارتش روسیه به مسلمانان چچن،  

1378 

185 

 186 1378دی  2پاسخ به نامه آقای حمید انصاری، 

 2٠٠ 1378دی   2ارسال پاسخ به آقای حمید انصاری جهت روزنامه عصر آزادگان، 

 2٠1 1378دی   2ارسال پاسخ به آقای حمید انصاری جهت سازمان صدا و سیما، 

 2٠2 1378دی  ٦درخواست اعالم احزاب غیرقانونی از رئیس قوه قضائیه،  

  19صدا و سیما در مورد پخش سخنان آقای محتشمی علیه نهضت،  سازمان  نامه به رئیس  

 1378دی 

2٠4 



7٤ 

 

 2٠5 1378دی  22داری، مردم به خویشتنها و دعوت اعتراض به رد صالحیت

 2٠8 1378دی   27اعالم دیدار سرکنسول سفارت کانادا در تهران با دکتر یزدی به وزارت خارجه،  

 2٠9 1378بهمن   1پاسخ آقای دکتر یزدی به سئواالت نشریه کوچ، 

 211 1378بهمن   2تک آلمان،  پاسخ آقای دکتر یزدی به سئواالت روزنامه فرای

 3اعالم برگزاری جلسات پرسش و پاسخ ائتالف نیروهای ملی ـ مذهبی به نیروی انتظامی،  
 1378بهمن 

214 

در   سحابی در مراسم پنجمین سالروز درگذشت مهندس بازرگانیدهللاا  سخنان آقای دکتر  متن  

 1378بهمن   3، حسینیه ارشاد

215 

 217 1378بهمن   3ی نگهبان، شکوائیه دکتر یزدی از هیئت نظارت بر انتخابات به شورا

 218 1378بهمن   ٤ویچ، پاسخ آقای دکتر یزدی به سئواالت روزنامه ایران

 22٠ 1378اعالم جرم آقای دکتر یزدی علیه سردار غفاری به دادگستری قزوین، بهمن 

انقالب،   فقید  نامه منسوب به رهبر  آقای محتشمی در خصوص  بهمن    7پاسخ به اظهارات 

1378 

221 

 224 1378بهمن   2٠نامه به نشریه پیام هاجر در مورد مطلب "اگر مدرکی دارید نشان دهید"،  

 227 1378بهمن    23آوری بروشورهای تبلیغات انتخاباتی نهضت،  نامه به رئیس جمهور در مورد جمع

گوی تضییع حق چه کسی پاسخ  های غیرقانونی، اعتراض نهضت آزادی ایران به رد صالحیت
 1378بهمن   2٦ ن است؟شهروندا

228 

 231 1378برای انتخابات مجلس ششم، بهمن  آزادی ایران  فهرست نامزدهای مورد حمایت نهضت  

وزارت کشور در مورد جلوگیری از ورود آقای مهندس ابوالفضل بازرگان ستاد انتخابات  نامه به  
 1378بهمن  2٦به همدان، 

232 

مراسم   به  فشار  گروه  در اطالعیه حمله  صباغیان  آقای مهندس  و مضروب شدن  انتخاباتی 
 1378بهمن  27قزوین، 

233 

 234 1378اسفند   1سپاسگزاری از ملت آگاه ایران،  

انداز مناسبات ایران و اطالعیه شرکت آقایان دکتر یزدی و مهندس توسلی در همایش "چشم
 1378اسفند  3آلمان"، 

235 

بررسی  انداز مناسبات ایران و آلمان"ایش "چشممتن سخنرانی آقای مهندس توسلی در هم
 1378اسفند  ٤،  روابط ایران و آلمان در گذشته و حال

236 

»منظر روابط   انداز مناسبات ایران و آلمان"متن سخنرانی آقای دکتر یزدی در همایش "چشم

 1378اسفند   ٤، آینده ایران و آلمان«

24٠ 

خصوص تالش نیروهای انتظامی در برگزاری مراسم تشکر از مدیرکل سیاسی وزارت کشور در  

 1378اسفند   1٦اسفند،  1٤

244 

 245 1378اسفند  19خطیر نمایندگان،   هایارزیابی انتخابات مجلس ششم و مسئولیت

 249 1378اسفند   22، کند را شدیداّ محکوم می ترور آقای سعید حجاریاننهضت آزادی ایران  

 25٠ 1378ترور آقای حجاریان، اسفند   یتدر محکوم بیانیه امضادار اعضای نهضت 

نامه به وزارت کشور در مورد مراجعات مشکوک به محل کار آقای مهندس مسموعی از اعضای 

 1378اسفند  2٤شورای مرکزی نهضت،  

252 

 ضمائم: 
 سایر گروهها و شخصیتهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی :نشریات با همکاری

253 

 254 1378اردیبهشت  2اعتراض به روند رسیدگی به پرونده قتل فروهرها،  -

قتل - پرونده  رسیدگی  روند  به  مذهبی  ـ  ملی  نیروهای  از  جمعی  های  اعتراض 
 1378ای، تیر زنجیره

257 

ستقالل قوه قضائیه و درخواست جمعی از نیروهای ملی ـ مذهبی برای تأمین ا -
 1378رفع توقیف از روزنامه نشاط، شهریور 

26٠ 



7٥ 

 

درخواست رسیدگی به پرونده دانشجویان دانشگاههای تهران و تبریز از رئیس قوه   -
 1378قضائیه، آبان  

262 

بیانیه ائتالف جمعی از نیروهای ملی ـ مذهبی در اعتراض به رد صالحیت برخی   -
 1378دی   12ی،  یت اجرا انامزدها توسط هی

264 

 266 1378کنید، دی   جدی های فشار برخوردبا گروه  !مسئوالن -

امضائی به سخنان آقای هاشمی    9٠اعتراض جمعی از بازداشت شدگان نامه   -
 1378بهمن   12رفسنجانی، 

268 

 

  



7٦ 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 13۷9های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه31جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 4 1379فروردین   23اثر و محکوم است،  های نعل وارونه حامیان خشونت بیروش 

 5 1379اردیبهشت  1٠روزنامه،  1٦تعطیلی نامه به رئیس قوه قضائیه در اعتراض به  

 9 1379خرداد  7درخواست اصالح سیستم قضائی از رئیس قوه قضائیه،  

 پیروزی مردم لبنان مبارک باد،   نشینی ارتش اسرائیل از جنوب لبنان، بیانیه به مناسبت عقب 
 1379خرداد  7

12 

  8  مجلس ششم، شورای نگهبان و انتظارات مردم،   بیانیه به مناسبت افتتاح مجلس ششم، 
 1379خرداد 

14 

 18 1379خرداد   19دفاع از حقوق شهروندان،   –اعتراض به ناکارآمدی دستگاه قضائی 

 21تکذیب خبر روزنامه رسالت مبنی بر دخالت هواداران نهضت در تشنجات مشهد،  اطالعیه  
 1379خرداد 

21 

 22 1379تیر    7هللاا سحابی، ندس عزتاعتراض به بازداشت مهاطالعیه 

 23 1379تیر  7ای مجلس ششم،  دعوت به شرکت در انتخابات میاندوره

نهضت جهت  آمادگی  اعالم  و  مهندسین  در جامعه اسالمی  آقای سلطانی  تکذیب مطالب 

 1379تیر   8پاسخگویی، 

24 

 25 1379تیر  1٥در آستانه اولین سالگرد فاجعه حمله به کوی دانشگاه، 

،  یاد مهندس مهدی بازرگان()کنگره زنده  اطالعیه برگزاری یازدهمین کنگره نهضت آزادی ایران 
 1379مرداد  1

27 

 29 1379(، تیر ماه  یاد مهندس مهدی بازرگانکنگره زنده)قطعنامه کنگره یازدهم 

 1اسالمی،  به مناسبت برگزاری کنگره جبهه مشارکت ایران  نهضت آزادی ایران  پیام تبریک  
 1379مرداد 

54 

رود؟«، »قوه قضائیه به کجا می  تهران   بیانیه به مناسبت محاکمه متهمین حادثه کوی دانشگاه 

 1379مرداد  2

55 

 59 1379مرداد  ٥هللاا غروی به مناسبت درگذشت برادر ایشان،  تسلیت به آیت

 6٠ 1379مرداد  1٠طلبی و مخالفین آن، جنبش اصالح 

 63 1379مرداد  1٦مطالب آقای باهنر علیه نهضت مندرج در نشریه انتخاب، پاسخ به 

مرداد   17بیانیه به مناسبت صدور حکم حکومتی مقام رهبری به مجلس شورای اسالمی،  

1379 

66 

 69 1379مرداد   2٦، «ایران فردا»شادباش به مناسبت سالگرد انتشار 

 7٠ 1379مرداد   2٦طلب،  ویسندگان اصالح به روند بازداشت ننهضت آزادی ایران  اعتراض 

 71 1379شهریور   1پیام به نشست سالیانه دفتر تحکیم وحدت،  

 73 1379شهریور   9آباد، آفرینان حوادث خرم هشدار به مسئوالن و آشوب

 75 1379مهر  12حمایت از مردم فلسطین،  

مهر   27های کلرادو، ایداهو و اهایو، دانشگاهاطالعیه سفر آقای دکتر یزدی به آمریکا به دعوت  
1379 

77 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-31.pdf
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 78 1379مهر   27در دفاع از مظلومیت دولت موقت و قانون اساسی، 

 83 1379آبان  12بررسی پروژه »عبور از خاتمی«، 

 87 1379آبان  2٤های مجلس،  مسئوالنه با نمایندگان مردم ـ رد استفساریه

 89 1379آبان   28زندانیان سیاسی از قوه قضاییه،  درخواست رسیدگی به وضعیت 

آذر   2٦تن از متقاضیان مجوز نشریه باز هم نقض قانون اساسی،  132اعتراض به رد صالحیت  
1379 

91 

 29پیام تسلیت به دبیرکل حزب همبستگی ایران اسالمی به مناسبت درگذشت پدر ایشان،  

 1379آذر 

93 

 94 1379دی  ٤آقایان مهندس سحابی و علی افشاری، اعتراض به بازداشت 

 96 1379دی  ٥، !ای دیگر به اصالحات برکناری مهاجرانی ضربه

 98 1379دی  11اطالعیه به مناسبت بیماری آقای دکتر یزدی،  

 99 1379دی  18نامه به روزنامه همبستگی در مورد نقل مطالب خالف علیه نهضت،  

 1٠٠ 1379دی  18سخن در مورد نقل مطالب خالف علیه نهضت، نامه به نشریه پرتو 

جمهور در مورد رسیدگی به وضعیت مهندس سحابی و دیگر دکتر سحابی به رئیسآقای  نامه  
 1379بهمن   3زندانیان، 

1٠1 

به مناسبت ششمین سالگرد آزادی ایران  دبیرکل نهضت  جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی  پیام  
 1379بهمن   ٤مهندس بازرگان، 

1٠3 

دبیرکل فقید نهضت   مهندس بازرگان درگذشت  گزارش مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد  
 1379بهمن   ٤ها، در تهران و شهرستانآزادی ایران 

1٠5 

 1٠6 1379بهمن  ٥،  اعتراض به رأی محکومان کنفرانس برلین

 1٠8 1379بهمن   18چالشی دیگر فراروی قوه قضائیه،    ، ایهای زنجیرهدادگاه قتل

را گرامی   ٥7های اصیل انقالب سالروز بیست و دوم بهمن ماه  با پاسداری از اصول و آرمان

 1379بهمن   23داریم، می

11٠ 

پرسی از دادگاه انقالب و چهار جلسه باز  2٦اطالعیه احضار آقای مهندس صباغیان به شعبه  
 1379بهمن   2٥،  ایشان

115 

 116 1379اسفند   9یه و اجرای عدالت،  یقوه قضا

 12٠ 1379اسفند  18ساالری و اصالحات، زاده قربانی دفاع از مردم تاج 

 122 1379اسفند   22نفر از فعاالن ملی ـ مذهبی،   21اطالعیه بازداشت 

جمهوری   ریاست  انتخابات  پیرامون  احزاب   138٠بیانیه  فعال  مشارکت  گروه)ضرورت  های ، 
 1379اسفند   22 سیاسی و همه آحاد ملت(، 

123 

به آزادی ایران    متن اطالعیه دادگاه انقالب اسالمی تهران مبنی بر ممنوعیت فعالیت نهضت
 1379اسفند   28صدا و سیما،  خبر نقل از

127 

)متاسفانه عنوان    بیانیه نهضت آزادی ایران در رابطه با اطالعیه دادگاه انقالب اسالمی تهران

 آخر اسناد که در رابطه با اطالعیه دادگاه انقالب می باشد یافت نشد.( 
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1380های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه32جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 6 138٠فروردین  21اعتراض به بازداشت رهبران، اعضاء و عالقمندان نهضت آزادی، 

در   نو  حیات  روزنامه  به  یزدی  دکتر  پیرامون  نامه  انقالب  دادگاه  رئیس  اظهارات  مورد 
 138٠اردیبهشت    2شدگان اخیر، بازداشت

1٠ 

سیاسی،   زندانیان  کلیه  آزادی  درخواست  و  قضائیه  قوه  رئیس  به  نهضت  دبیرکل    8نامه 
 138٠اردیبهشت 

12 

و نامه دکتر یزدی به خبرگزاری ایسنا در پاسخ به اظهارات آقای محبیان در مورد نهضت آزادی  
 138٠اردیبهشت   1٠مذهبی،    - نیروهای ملی

14 

به کمیسیون اصل   دبیرکل نهضت  بیانیه  9٠شکوائیه  به  اعتراض  انقالب،  در  دادگاه    13های 

 138٠اردیبهشت 

23 

 28 138٠اردیبهشت   1٥مصاحبه روزنامه آلمانی زودویچه با دبیرکل نهضت، 

 31 138٠اردیبهشت  23جمهوری، دعوت همگانی به شرکت در انتخابات ریاست  

 33 138٠اردیبهشت   2٦اطالعیه عدم فعالیت سازمانی نهضت در خارج از کشور،  

 2٦جمهور و درخواست اعالم قلمرو امنیت ملی و اعمال علیه آن،  نامه دکتر یزدی به رئیس

 138٠اردیبهشت 

34 

 36 138٠اردیبهشت    27بیانیه به مناسبت چهلمین سالروز تأسیس نهضت آزادی ایران،  

 39 138٠خرداد  12سال »رفتار علوی« و سرکوب آزادیخواهان، 

 44 138٠خرداد  1٤چرا باید در انتخابات شرکت کرد و به خاتمی رأی داد؟، 

 48 138٠خرداد  18دبیرکل نهضت آزادی ایران، دکتر یزدی  لوموند با  نشریه فرانسویمصاحبه 

 5٠ 138٠خرداد   2٤انتخابات ریاست جمهوری، تبریک پیروزی آقای خاتمی در 

 28،  رئیس جمهور   سیدجوادی به آقای خاتمیپیام تبریک آقایان دکتر سحابی و دکتر صدرحاج 
 138٠خرداد 

52 

 53 138٠خرداد   29گرامیداشت سالگرد درگذشت دکتر شریعتی،  

 54 138٠خرداد   29هللاا پنجاهمین سالگرد خلع ید،  بزرگداشت یوم 

 56 138٠خرداد  3٠اد شهید دکتر مصطفی چمران سردار رشید اسالم، به ی

 57 138٠تیر    1٠های سیاسی کشور،  های نهضت آزادی ایران به جناح توصیه

 61 138٠تیر    18بیانیه به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران یورش هجدهم تیرماه،  

سرگشاده   ایران  نامه  ملت  به  یزدی  ابراهیم  مورخ  دکتر  بیانیه  مورد  دادگاه   2٦/٤/138٠در 
 138٠مرداد  2انقالب،  

63 

 67 138٠مرداد   1٤پنج سال تالش برای آزادی و عدالت به مناسبت چهاردهم مرداد،   و نود

 69 138٠شهریور   12های تازه آقای فارسی علیه نهضت آزادی ایران،  درافشانی

 74 138٠شهریور  22یات تروریستی در شهرهای نیویورک و واشنگتن، محکومیت عمل 

 75 138٠شهریور  29کاران،  طالبان، الگوی محافظه

 78 138٠مهر   2٤المللی، افغانستان و موضع ایران، تروریسم بین

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-32.pdf
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 دبیرکل نهضت دکتر ابراهیم یزدی  خبرنگار ایرانی مقیم آمریکا با    فرد""کاملیا انتخابی  مصاحبه
 138٠، آبان آزادی ایران

82 

 88 138٠آبان   18گشت به ایران و محاکمه اعضای نهضت،  رب مورداطالعیه دبیرکل نهضت در 

اعضاء   مدافع  وکالی  اعتراض  ایران»متن  آزادی  انقالب  «نهضت  دادگاه  صالحیت  برای   به 

 138٠آبان  2٠،  پرونده جاری و غیرعلنی بودن جلسه دادگاهرسیدگی به 

89 

، آزادی ایران  نامه سرگشاده دکتر سحابی به رئیس قوه قضائیه در مورد دادگاه اعضای نهضت
 138٠آبان  2٥

92 

 94 138٠آذر   1٦دادگاه نهضت آزادی ایران ـ نامه سرگشاده به ملت ایران، 

نهضت آزادی ایران )کلیشه اعضای  به استعالم وکیل  وزارت کشور    1٠پاسخ کمیسیون ماده  
 138٠آذر   18اصل نامه(، 

118 

 119 138٠آذر   27العظمی شیرازی،  هللاااطالعیه به مناسبت درگذشت آیت

پیروزی سیدجوادی، دکتریزدی و دکتر توسلی به مناسبت سالگرد  بیانیه آقایان دکتر صدرحاج 

گرامیداشت سالگرد انقالب اسالمی ایران و درخواست از مسئوالن برای تحقق وحدت   انقالب، 
 138٠بهمن    22 ملی

12٠ 

 122 138٠اسفند   2در سوگ محمدعلی سفری،  

 123 138٠اسفند    17آزادی زندانیان نهضت آزادی ایران،  

 124 138٠اسفند  17پیام تبریک سال نو،  

 

 

 

 

 

 

 

  



8٠ 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1381های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه33جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 2 فهرست 

 4 1381فروردین  23اطالعیه به مناسبت درگذشت دکتر یدهللاا سحابی و اعالم مراسم تشیع،  

 5 1381فروردین  25سحابی،  اعالم مراسم بزرگداشت دکتر 

 6 1381فروردین   26سحابی،  یدهللاا پیام دکتر یزدی دبیرکل نهضت در سوگ دکتر  

 7 1381فروردین   29، «بازگشت به میهن »اطالعیه دبیرکل نهضت در 

 8 1381اردیبهشت   11سحابی،  یدهللاا کنندگان از شادروان دکتر اطالعیه تشکر از تجلیل

اردیبهشت   25نهضت آزادی ایران، تاسیس  گزارش مراسم بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد 
1381 

1٠ 

 31سحابی،    یدهللاا  دکتر شادروان  بمناسبت چهلمین روز درگذشت  نهضت آزادی ایران  اطالعیه  

 1381اردیبهشت 

12 

 13 1381تیر  8های قزوین و همدان،  دیدگان زلزله استاناظهار همدردی با آسیب

 14 1381تیر   2٠وفاق ملی، مبانی نظری و راهکارهای عملی، چرا و چگونه؟، 

 27 1381تیر   25به سومین کنگره جبهه مشارکت ایران اسالمی،  نهضت آزادی ایران پیام 

 29 1381تیر  31ارسال نشریه وفاق ملی جهت مقام رهبری،  

 3٠ 1381مرداد  11محاکمه نهضت آزادی ایران ـ گزارش به ملت،  

 37 1381مرداد   15نامه به رئیس مجلس و درخواست تفسیر قانون احزاب،  

قانون    و نقض اصول  ایران  نامه به رئیس جمهور در مورد رأی دادگاه انقالب درباره نهضت آزادی
 1381مرداد  17اساسی، 

39 

نمایندگان مجلس علیه نهضت،  نامه به سازمان صدا و سیما در مرود پخش مصاحبه دو تن از  

 1381مزداد  17

41 

 42 1381مرداد  17، آزادی ایران  سه سند تاریخی برای پاسخ به تبلیغات علیه نهضت

 43 1381مرداد   2٠هللاا صانعی، ارسال دادنامه دادگاه انقالب علیه نهضت جهت آیت

 46 1381مرداد  22هللاا موسوی اردبیلی، آیتارسال دادنامه دادگاه انقالب علیه نهضت جهت 

 49 1381شهریور   1٠شاهرودی  هاشمی   هللااارسال دادنامه دادگاه انقالب علیه نهضت جهت آیت

 51 1381شهریور  1٠هللاا بهجت، ارسال دادنامه دادگاه انقالب علیه نهضت جهت آیت

 54 1381شهریور  14اظم بجنوردی، ارسال دادنامه دادگاه انقالب علیه نهضت جهت آقای سید ک

 55 1381شهریور  14ارسال دادنامه دادگاه انقالب علیه نهضت جهت آقای دکتر سروش، 

 56 1381شهریور  14ی، ئارسال دادنامه دادگاه انقالب علیه نهضت جهت آقای دعا

 57 1381شهریور   14درخواست طرح پرونده نهضت در شورای امنیت ملی از رئیس جمهور،  

 58 1381شهریور   14ارسال دادنامه دادگاه انقالب علیه نهضت جهت رئیس مجلس،  

 59 1381شهریور  14،  9٠شکایت از قوه قضاییه به کمیسیون اصل 

 61 1381شهریور   14،  9٠دادگاه انقالب اسالمی به کمیسیون اصل  21شکایت از شعبه 

 63 1381مهر   3جهت ریاست جمهوری،  اسالمی ارسال نشریات مورد استناد دادگاه انقالب 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-33.pdf
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 64 1381مهر    3ارسال دادنامه دادگاه انقالب جهت دادستان کل کشور و درخواست وقت مالقات،  

 65 1381آبان   2به حکم دادگاه تجدیدنظر آقای دادخواه،  نهضت آزادی ایران  اعتراض 

ایران  نه  نامه سرگشاده آزادی  و جمعیت ضت  ایران اسالمی  دبیران کل جبهه مشارکت  به 
 1381آبان  2مؤتلفه اسالمی،  

66 

 7٠ 1381آبان   7اعتراض به محکومیت آقای یوسفی اشکوری،  

 71 1381آبان   12در سوگ دو نماینده مجلس،  

 72 1381آبان   2٠به حکم دادگاه بدوی دکتر هاشم آغاجری، نهضت آزادی ایران  اعتراض 

 73 1381آبان  23ی از ایشان،  ئاطالعیه اعتراض آقای دکتر یزدی به روند بازجو 

 11،  9٠در کمیسیون اصل  نهضت تن از اعضای شورای مرکزی  نداطالعیه شرکت دبیرکل و چ
 1381آذر 

74 

 75 1381آذر  1٤مؤتلفه اسالمی،  جمعیتیرکل دب آزادی ایران به نامه پاسخ دبیرکل نهضت

 84 1381دی  ٥در آستانه دومین دوره انتخابات شوراها،  

به   پرسی به جای جنگ همهپیشنهاد اجرای  محکومیت طرح آمریکا برای جنگ علیه عراق ـ  
 1381دی   8، شورای عالی امنیت ملی در ایران 

89 

ندگان نهضت در طرح تحقیقاتی وفاق ملی،  نامه به رئیس خانه احزاب درخصوص شرکت نمای

 1381دی  7

91 

 92 1381دی  12بیانیه پیرامون اظهارات اخیر مقامات دادگاه انقالب اسالمی تهران، 

 95 1381دی  17ادامه بازجویی آقای دکتر یزدی و احضار آقای دکتر توسلی، اطالعیه 

 96 1381بهمن   3جمهور،  هللاا منتظری از رئیسدرخواست ایجاد موجبات آزادی آیت

،  ایران   دادخواه وکیل جمعی از اعضای نهضت آزادیسید محمد علی  اعتراض به بازداشت آقای  

 1381بهمن   ٥

97 

 98 1381بهمن   21ریاست دادگستری استان تهران در مورد پلمپ ساختمان نهضت، به نامه 

برنامه نهضت   انتخابات و محورهای  در  ایران  انگیزه شرکت    28برای شوراهای شهر،  آزادی 
 1381بهمن 

1٠٠ 

 1٠4 محورهای برنامه نضت آزادی ایران برای شوراهای شهر

 1٠7 1381اسفند   2اطالعیه ستاد انتخاباتی نهضت،  

 1٠8 1381اسفند   3پیرامون انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، 

 1٠9 1381اسفند   3جمهور، درخواست رفع محدودیت استفاده از دفتر نهضت از رئیس

، ییه مطبوعاتدر شورای شهرـ  بیانآزادی ایران  گزارش کنفرانس مطبوعاتی کاندیداهای نهضت  
 1381اسفند  ٥

11٠ 

سال...، چرا   2٠، پس از  1381.12.٥بیانیه مطبوعاتی نهضت آزادی ایران در نشست مورخ  
 کند و برنامه آن چیست؟ نهضت آزادی ایران در دومین انتخابات شوراها شرکت می

111 

 115 1381اسفند  19هشدار ملی! ارزیابی دومین دوره انتخابات شوراها،  

 27یک بدعت خطرناک ـ باال بردن بودجه شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام،  
 1381اسفند 

123 

 125 1381اسفند   28داریم، اسنفد سالروز ملی شدن صنعت نفت را گرامی می 29

 128 1381اسفند  28های آن، جنگ آمریکا با عراق و پیامد
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1382های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه34جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 6 1382فروردین  1پیام نوروزی نهضت آزادی ایران،  

 7 1382فروردین  17دکتر سحابی،  شادروان اطالعیه مراسم اولین سالگرد 

 8 1382فروردین  18سالروز بازداشت اعضای نهضت آزادی ایران، در 

فروردین   2٠،  از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران  سحابییدهللاا    گرامیداشت سالروز درگذشت دکتر
1382 

11 

 به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت دکتر سحابی  آخرین امضای سیاسی دکتر سحابی، 
 1382فروردین   21

15 

تحلیل واکنش   مجلس پیرامون پرونده نهضت آزادی ایران،  9٠گزارش کمیسیون اصل  قرائت  

 1382فروردین  28 نمایندگان اقلیت،

17 

 19 1382اردیبهشت  ٦مجلس شورای اسالمی،  9٠تشکر از کمیسیون اصل 

  1٦مجلس،    9٠گزارش دیدار برخی اعضای شورای مرکزی نهضت با اعضای کمیسیون اصل  
 1382اردیبهشت 

2٠ 

 21 1382اردیبهشت    18دعوتنامه مراسم چهل و دومین سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران،  

نمایندگان نهضت   ایران  اطالعیه لغو سفر  کنگره حزب سوسیالیست آزادی  در  برای شرکت 
 1382اردیبهشت  2٥فرانسه، 

22 

 2٥،  خالف قانون و مردود است  احکام دادگاه انقالب درباره جمعی از فعاالن ملی ـ مذهبی
 1382اردیبهشت 

23 

اردیبهشت   2٥مراسم چهل و دومین سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران،   ی فشرده از گزارش

1382 

25 

اخیر نقض قانون و خالف  امنیت و منافع   فراقانونی دانشجویان و فعاالن سیاسی  هایبازداشت
 1382اردیبهشت  31، ملی است

28 

بر جنبش دانشجویی، مطبوعات و فعاالن سیاسیـ  تحلیل شرایط اجتماعی حاضر   تداوم فشار
 1382و نگرانی نسبت به آینده، تیر 

3٠ 

 34 1382تیر   2٤اعتراض به رفتار خالف قانون با زندانیان سیاسی، 

 35 1382شهریور   12های اشغالگر، محکومیت انفجار نجف و مسئولیت دولت

 37 1382شهریور   3٠پیامدهای زیانبار آن، قتل زهرا کاظمی و  

 39 1382مهر  ٤دعوت به روزه سیاسی در اعتراض به نقض حقوق قانونی شهروندان، 

 41 1382مهر   2٠حمایت از دعوت نمایندگان مجلس برای روزه سیاسی، 

 42 1382مهر   2٤تبریک به خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، 

 43 1382آبان   3٠آقای احد رضایی به مناسبت درگذشت آقای عابدینی، پیام تسلیت به 

  1٤، روز دانشجو آذر 1٦نقش جنبش دانشجویی در اصالح و توسعه آینده جامعه به مناسبت  

 1382آذر 

44 

 53 1382آذر  2٤پیرامون انتخابات مجلس هفتم،  

 59 1382دی  ٤اعتراض به رفتار شورای نگهبان و قوه قضائیه،  

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-34.pdf
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 62 1382دی   ٦دیدگان زلزله بم، یاری به آسیب

  12ای که اصالت ندارد فاقد وجاهت قانونی است«، ها »استناد به نامهاعتراض به ردصالحیت 

 1382دی 

63 

التزام )نه اعتقاد( به قانون اساسی برای نمایندگان    امنیت ملی در گرو انتخابات آزاد و سالم، 

 1382دی  19 مجلس کافی است، 

66 

وحدت،  و  استقامت  عدالت،  به  اصالح   دعوت  نگهبان،  انتخابات  )از شورای  در  مردم  و  طلبان 
 1382دی  2٥ مجلس هفتم(،

69 

 73 1382دی   27حمایت از روزه سیاسی نمایندگان متحصن مجلس،  

 74 1382بهمن    ٤،  متحصن مجلس  اعتراض به شورای نگهبان و حمایت از روزه سیاسی نمایندگان 

و سالم است،  آزاد  انتخابات  برگزاری  ایران  ملت  فرمایشی شرکت   خواست  انتخابات  در  ما 

 1382بهمن   19  نخواهیم کرد، 

75 

 78 1382اسفند   1٠پاسخگویی در برابر مردم )فاجعه انفجار قطار در ایستگاه خیام نیشابور(،  

 81 1382اسفند   1٦تحلیل انتخابات مجلس هفتم، 

   ضمائم: 

 9٠ 1382فروردین  21بیانیه نیروهای سیاسی ایران پیرامون تحوالت منطقه،  - 

 97 1382تیر    2٤مسائل جاری کشور،   دربارهنامه به مقام رهبری  - 

  28بیانیه فعاالن فرهنگی ـ سیاسی به مناسبت سالگرد انقالب مشروطه و کودتای   - 

 1382مرداد   28مرداد، 

1٠3 

سیاسی ـ فرهنگی در حمایت از دعوت نمایندگان به روزه    بیانیه جمعی از فعاالن   - 
 1382سیاسی، مهر  

1٠8 

خانم شیرین    -  به  دانشگاهی  و  فرهنگی  ـ  فعاالن سیاسی  از  تهنیت جمعی  پیام 
 1382عبادی، مهر 

11٠ 

دی    12،  )گروه تام(   بمملی برای بازسازی    اطالعیه شماره یک گروه تعاون و امداد  - 
1382 

112 

از    -  بیش  تحصن    3٤٠حمایت  از  دانشگاهی  و  فرهنگی  ـ  سیاسی  فعاالن  از  نفر 

 1382نمایندگان مجلس، 

113 

از    -  بیش  سیاسی  3٥٠حمایت  از   ، فعال  دانشگاهی  و  سیاسی    فرهنگی  روزه 
 1382دی  28، خانه ملتنمایندگان متحصن در 

116 

 119 1382بهمن   1دعوت به مراسم نهمین سالگرد مهندس بازرگان،  - 

بهمن   3مهندس بازرگان در مقبره بیات قم، شادروان گزارش مراسم نهمین سالگرد  - 

1382 

121 

از حرکت تاریخی نمایندگان   ، مطبوعاتی، دانشگاهیفعال سیاسی ٥٠٠پشتیبانی  - 
 1382بهمن   18شجاع ملت، 

124 

ت در انتخابات  رکاش مدر مورد عدم  ، فرهنگی و دانشگاهی  فعال سیاسی  32٠بیانیه    - 
 1382بهمن   19مجلس هفتم، 

127 

های  به توقیف روزنامه  ، فرهنگی و دانشگاهیفعال سیاسی  3٠٠اعتراض بیش از    - 
 1382اسفند   ٥نو و شرق، یاس

132 

 

  



8٤ 

 

 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1383های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه35جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 26 کارت تبریک و پیام نوروزی نهضت آزادی ایران 

 3٠ 1383فروردین   ٥در محکومیت جنایت اخیر اسراییل،  

 31 1383فروردین  28کنیم، عراق را محکوم می هایخشونت

مراسم  مناسبت  به  اراک  دانشگاه  دانشجویان  انجمن اسالمی  به  یزدی  ابراهیم  دکتر  پیام 
 1383اردیبهشت  12بزرگداشت دکتر محمد مصدق، 

33 

 23اعتراض به رفتار وحشیانه و غیرانسانی نظامیان آمریکایی و انگلیسی در زندانهای عراق،  
 1383بهشت اردی

35 

تایید حکم اعدام آقای دکتر هاشم آقاجری ضربه دیگری است بر اعتبار نظام جمهوری اسالمی 

 1383اردیبهشت  2٤ایران، 

36 

سال اعتدال و اصالح    ٤3  گزارش مراسم چهل و سومین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران، 

 1383اردیبهشت   2٥تهران، منزل جناب آقای هاشم صباغیان،    طلبی، 

37 

گزارش تصویری مراسم چهل و سومین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران، تهران، منزل جناب 
 1383اردیبهشت  2٥آقای هاشم صباغیان، 

43 

 46 1383اردیبهشت  31پیام تبریک نهضت آزادی ایران به شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت،  

دولت  با سفیر محترم  ایران  آزادی  نهضت  مرکزی  اعضای شورای  از  برخی  اطالعیه مالقات 

 1383خرداد  11فلسطین در ایران، 

47 

 49 1383خرداد    11پیام به مجمع عمومی مشترک انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد، 

 52 1383خرداد  11قدردانی از مجلس ششم و هشدار به مجلس هفتم، 

ضرورت ادامه نهضت برای آزادی و آینده جمهوری اسالمی ایران، تدوین و تکمیل سخنرانی 
خرداد   2٥دکتر ابراهیم یزدی در مراسم چهل و سومین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران،  

1383 

57 

 69 1383تیر  23اعتراض به توقیف ماهنامه آفتاب، 

 71 1383تیر  31کنگره جبهه مشارکت ایران اسالمی، پیام نهضت آزادی ایران به هفتمین  

 73 1383مرداد  1استقبال از انتخاب دبیرکل جدید حزب موتلفه اسالمی، 

 75 1383مرداد  3،  در مورد توقیف غیرقانونی مطبوعات یس جمهورئنامه به ر

به پیش،... تصویب »منشور وفاق« به وسیله خانه احزاب،    2وفاق ملی   گام  رداد م  ٥،یک 

1383 

77 

 83 1383مرداد  21احضار آقای دکتر ابراهیم یزدی برای محاکمه،  

 2٤پاسخ به سخنان آقای دکتر عباس شیبانی در خانه احزاب راجع به نهضت آزادی ایران،  
 1383مرداد 

84 

 87 1383شهریور   ٤درگیریهای نظامی عراق و امنیت ملی ما، 

 91 1383شهریور  8جمهوری، انتخابات آینده ریاست 

کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت تعیین وقت محاکمه برای آقای دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل 
 1383شهریور   9نهضت آزادی ایران، 

95 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-35.pdf
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شهریور   29گرفته بر روی دکتر غالمعباس توسلی،  اطالعیه در رابطه با عمل جراحی صورت
1383 

96 

 97 1383مهر   7مورد نقل مطالب کذب از قول دکتر یزدی،  نامه به روزنامه همشهری در

 99 1383مهر  ٥مدیر مسوول و سردبیر محترم روزنامه همشهری، 

 1٠٠ 1383مهر    28مالقات آقای دکتر یزدی با آقای ابطحی،  سایت گوآیا در مورد  اطالعیه تکذیب خبر  

 اسالمیجناب آقای محمد نبی حبیبی دبیر کل محترم حزب موتلفه 

 متاسفانه مطلب فوق یافت نشد 

 

آبان  2ها و فعاالن سیاسی و جنبش دانشجویی، پیامدهای تشدید فشار بر خبرنگاران رسانه
1383 

1٠1 

 1٠3 1383آبان  11اقدامات فراقانونی و غیرضروری مجمع تشخیص مصلحت نظام،  

 11٠ 1383آبان   23همراه فلسطینیان در سوگ یاسر عرفات، 

 112 1383آبان   2٦های علمی، ها و محکومیت خشونت در محیطاستقبال از استقالل دانشگاه

 116 1383آبان   3٠های اجتماعی، اسناد جدید آسیب

 119 1383آذر   1٥ریزی شده تغییر نام »خلیج فارس«، توطئه برنامه

بزرگوار آقای دکتر حمیدرضا اطالعیه تسلیت نهضت آزادی ایران به مناسبت درگذشت مادر  

 1383آذر   29پور، پور و سرکار خانم فاطمه جالییجالیی

122 

 123 1383دی  3های مرتبط با آن،  کیهان و همشهری و پیوست  هایاطالعیه شکایت از روزنامه

اطالعیه تسلیت نهضت آزادی ایران به مناسبت درگذشت مادر گرامی سرکار خانم شیرین 
 1383دی  7عبادی، 

131 

نامه نهضت آزادی ایران به برادر گرامی جناب آقای محمود عباس )ابومازن( رییس محترم دولت 

 1383بهمن  8فلسطین،  

132 

  11نامه روابط عمومی نهضت آزادی ایران به سردبیر و مدیر مسوول محترم روزنامه شرق،  

 1383بهمن 

133 

 137 1383اسفند   1ها و پیامدهای انتخابات عراق،  زمینه

ممتاز   استاد  توسلی  غالمعباس  دکتر  آقای  علمی  خدمات  قرن  نیم  نکوداشت  از  سپاس 

 1383اسفند   3دانشگاه تهران،  

148 

اطالعیه کنفرانس مطبوعاتی نهضت آزادی ایران به منظور ارائه مواضع و معرفی نامزد خود در 
 1383اسفند  1٦نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،  

149 

 15٠ 1383اسفند    17اطالعیه تسلیت درگذشت برادر جناب آقای دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی،  

ریاست جمهوری  2بیانیه شماره   انتخابات  در   ، درباره  دموکراسی  فرایند  تقویت  برای  تالش 

 1383ایران، اسفند  

151 

مناسبت دهمین سالگرد های نهضت آزادی ایران به  سال از فعالیت  23ارائه مجموعه اسناد  
 1383دی  3٠درگذشت شادروان مهندس مهدی بازرگان،  

155 

 158 1383بهمن   2تداوم راه شادروان مهندس بازرگان در ده سالی که گذشت، 

  اسناد: 3٥ضمایم جلد 

 کنند رای نمی آوریم، تأیید صالحیت کنند، ابراهیم یزدی اگر فکر می - 

 اکثری را درک می کنیم، محمد توسلیتوجه مسووالن به مشارکت حد - 

 خبرگزاری کار ایران  – تهران   

161 

در صورت تحقق شرایط نهضت آزادی ایران، ابراهیم یزدی به طور رسمی کاندیدای این حزب 
 خبرگزاری کار ایران  –است، تهران 

168 

 174 نگاه »کن فیکونی« به سیاست، ایرنا 

 175 ـ تهران ـ پاسداران ـ منزل مهندس صباغیان  1٤2٦ـ عاشورای سال  1383دوم اسفند 
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 عاشورای حسینی، مصداق بارز نبرد حق و باطل است، ابراهیم یزدی

 جهان، شیعه را به نام امام حسین )ع( می شناسد، کدیور 

 تهران، سرویس سیاسی – خبرگزاری دانشجویان ایران    

178 

 18٠ ( 1383/ 13/7ایران )گزارش روزنامه شرق به تاریخ  سه تجربه، گزارش پرونده های نهضت آزادی  

فعال سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی در مورد شرایط انتخابات آزاد و سالم نهمین    2٥٥بیانیه  
 انتخابات ریاست جمهوری 

19٠ 

آقای  س بمناسبت  مهندس  خنرانی  شیراز  دانشگاه  در  بازرگان  خبرگزاری   1٦ابوالفضل  آذر، 

 سنا( دانشجویان ایران )ای

195 

  تسلیت به ابوالفضل بازرگان مرگ مادر

گزارش برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ آقای مهندس ابوالفضل بازرگان در دانشگاه 

 علوم پزشکی همدان 

199 

 2٠2 آغاز همایش علمی ـ فرهنگی مهندس بازرگان، روزنامه شرق 

مهمتر از نتیجه انتخابات است، علی اکرمی در برای نهضت آزادی ایران برگزاری انتخابات آزاد  
 جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه همدان با فعاالن سیاسی 

2٠4 

ی منافع ملی و مردمی و مدافع حقوق شهروندان باشد، حسین  حاکمیت باید تجلی دهنده

 تهران  – انصاری راد، خبرگزاری دانشجویان ایران

2٠6 

حسینیه ارشاد گرامی داشتند، یاد مبارز محروم از وطن، گزارش مراسم یادبود اصالح طلبان در  

 یاسر عرفات رهبر فقید سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( در حسینیه ارشاد 

2٠8 

های سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و دعوت بیش از چهارصد نفر از روشنفکران و شخصیت
 عمار )یاسر عرفات(مطبوعاتی جهت شرکت در مراسم بزرگداشت ابو 

216 

 22٠ برای گرامی داشت یاد عرفات روشنفکران ایرانی امروز به سفارت فلسطین می روند 

 224 همدردی با ملت فلسطین 

 225 تنی روز تاسوعا و آقای دکتر محسن کدیور روز عاشورا گزارش سخنرانی آقای مهدی چهل

بازسازی بم، گزارش فشرده عملکرد گروه در گروه تعاون و امداد ملی برای  ٤اطالعیه شماره 
 یک سال گذشته 

232 

 236 فرهنگی بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان  –برنامه همایش علمی 

حضور دین در عرصه عمومی به معنای دخالت نهاد دین در نهاد حکومت نیست، در سال های 
 محمد بسته نگار مذهبی سلب شده است،  – گذشته امکان فعالیت از نیروهای ملی 

237 

 24٠ خبرگزاری کار ایران  –بیانیه گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران 

سیاستمداری  بازرگان  موقت:  دولت  وزیر  نخست  درگذشت  سالگرد  دهمین  مراسم  در 

 مدار بوداخالق

244 

سیاست   ابراهیم یزدی در دهمین سالگرد درگذشت بازرگان در اصفهان: تفکیک دین از دولت و
 1383دی   2٦پذیر نیست، خبرگزاری ایلنا، شنبه باور امکانهای دیندر میان ملت

249 

 252 گزارش مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان در شهر قزوین 

دهمین   مناسبت  به  همدان  در  بازرگان  مهدی  مهندس  بزرگداشت  مراسم  برگزاری  گزارش 

 سالگرد 

255 

 256 خبرگزاری کار ایران  – گزارش کامل دهمین سالگرد درگذشت مهندس بازرگان، تهران 

آرا و نظرات مهندس بازرگان در جبهه مشارکت استان قم مورد نقد و بررسی قرار گرفت، تهران، 

 خبرگزاری کار ایران 

268 

در افتتاح    سیدجوادی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایرانسخنان آقای سید احمد صدر حاج 
 1383بهمن  1مراسم دهمین سالگرد درگذشت شادروان مهندس بازرگان،  

27٠ 

 274 اعتدال دینی بازرگان،  گزارشی از مراسم سالگرد مهندس بازرگان در لندن،  بی بی سی 

 28٠ »شادی و غم« در متون شریعت، احمد قابل 

برگزار نشد، دادخواه: دادگاه   پرونده موکلم را جهت مطالعه در اختیارم  دادگاه ابراهیم یزدی 
 1383خبرگزاری کار ایران، یکم مهرماه  - نگذاشت، تهران 

295 
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دعوت سیصد نفر از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و مطبوعاتی جهت شرکت 
  1383در مراسم دهمین سال درگذشت مهندس مهدی بازرگان، روز پنجشنبه اول بهمن ماه  

 در حسینیه ارشاد 

297 

 3٠1 باید از تمام توان اقوام در جهت مشارکت فعال سود جست، دکتر غالمعباس توسلی 

 3٠4 دکتر توسلی تعهد عالمانه خود را با عمل اجتماعی تکمیل کرده است

 32٠ تجلیل از بزرگان علوم اجتماعی، نکوداشت نیم قرن تالش علمی غالمعباس توسلی 

 321 مهدی بازرگان در اصفهانمراسم یادبود شادران مهندس 

ای به ترک صحنه سیاسی ندارد، احتمال معرفی کاندیدا از سوی نهضت آزادی ایران عالقه
 نهضت آزادی وجود دارد، غالمعباس توسلی، تهران، خبرگزاری کار ایران )ایلنا( 

324 

به نهم گیری شهروند قدرتمند، در گفت وگو با غالمعباس توسلی، اقبال، یکشنموانع شکل

 1383اسفند 

327 

انتظامی نخستین روز از همایش بزرگداشت مهندس بازرگان برگزار  با وجود ممانعت نیروی 

 شد، گزارش خبری اولین روز همایش علمی ـ فرهنگی بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان 

334 

 گزارش مراسم نکوداشت دهمین سالگرد شادروان مهندس مهدی بازرگان در مقبره بیات قم
 هللاا العظمی منتظریو دیدار با آیت

355 

به  بازرگان  بزرگداشت مهندس مهدی  فرهنگی  ـ  روز همایش علمی  گزارش مراسم دومین 
 1383.1٠.3٠مناسبت دهمین سال درگذشت 

362 

 393 جلسه هم اندیشی اعضای نهضت آزادی ایران با مسووالن دفتر سیاسی این حزب برگزار شد

های برگزاری یک انتخابات آزاد تحقق یابد مردم را به حضور در انتخابات دعوت شرطپیشاگر  
 کنیم، هاشم صباغیان می

395 

یاد مهندس کاظم حسیبی، تکنوکرات پاکدامن، به به مناسبت چهاردهمین سالگرد وفات زنده
 قلم علی شاملو و منتشر شده در روزنامه شرق

398 

سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی در مورد توقیف آفتاب، وقایع اتفاقیه فعال    2٥8هشدار شدید  
 و جمهوریت

4٠3 

 4٠7 سازگاری اسالم و دموکراسی، کدام اسالم؟ کدام دموکراسی، محسن کدیور 

 412 گزارش مراسم تاصوعا و عاشورای نهضت آزادی ایران 

مهندس »بازرگان« به قرآن،  محمدرضا خاتمی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی فارس: نگاه  
 علمی بود، گزارش »ایکنا« از بزرگداشت مهندس بازرگان در شیراز 

413 

 417 1383مهر   3گزارش گردهامیی خانواده های اعضا و عالقمندان نهضت آزادی ایران، کرج،  

دیدگاه سید محمدرضا خاتمی در رابطه با موضع گیری دکتر ابراهیم یزدی در مقابل دادگاه:  

 میم دکتر یزدی منطقی بودتص

423 

متن بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به تبعیض خانه احزاب در پذیرش نهضت آزادی 
 ایران 

424 

 426 دو روی سکه مشارکت، رضا خجسته رحیمی 

بازرگان معتقد بود از دین نباید توقع کارکرد اجتماعی داشت، امیر خرم عضو شورای مرکزی 

 آباد، خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( آزادی ایران، خرم نهضت 

429 

 431 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 433 آیت هللاا منتظری: رفراندوم حق مردم است، بی بی سی

ایم، محمد توسلی، تهران  تاکنون تصمیمی در مورد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نگرفته
 ایران )ایلنا( خبرگزاری کار  -

437 

ضو سازی سه قوه در راستای منافع ملی نیست، مصاحبه مهندس محمد توسلی عیکپارچه

 1383مهر  27تهران   –، پانا آموزیبا خبرگزاری کانون دانش  شورای مرکزی نهضت آزادی ایران

438 

بهمن   1٦انقالب،  ی  احسان نراقی: بازرگان نلسون ماندالی ایران،  روزنامه شرق ویژه نامه

1383 

44٠ 

، دشوارترین وظیفه پس از مشروطیت، روزنامه شرق 13٥7بهمن    1٥نگاهی به رویدادهای  
 ، نسیم خلیلی1383بهمن   1٦ی انقالب،  ویژه نامه

443 

 451 گزارشهایی از دیدارهای چند تن از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در اصفهان 

 455 دینی و الئیک نداریم، سوژه اصلی مردم هستند، ایلنا  ابراهیم یزدی: دموکراسی

 459 ابراهیم یزدی: جنبش مشروطیت به پایان نرسیده است، ایسنا 
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 461 تحلیل »ابراهیم یزدی« از آرایش سیاسی جدید گروه های سیاسی، ایلنا 

 469 بامداد نگاران هم چنان مسیر طوالنی ای را در پیش دارند، ابراهیم یزدی: روزنامه

غالمعباس توسلی مطرح کرد: حمایت مشروط گروه موسوم به ملیـ  مذهبی ها از میرحسین 
 موسوی، خبرگزاری فارس

471 

 472 دریچه: همسوئی با نهضت آزادی 

 473 1382پارادوکس ایران، مصاحبه خانم عذرا دژم از ماهنامه روند اقتصادی، دی ماه  

  18حدت به پیام تبریک شورای مرکزی نهضت آزادی ایران،  پاسخ شورای مرکزی دفتر تحکیم و 

 1383خرداد 

485 

آمریکا به  پیام جمعی از دانشگاهیان و فعاالن سیاسی و مطبوعاتی ایرانی به روشنفکران 
 مناسبت سومین سالگرد فاجعه یازدهم سپتامبر

487 

بازرگان   ایران است،  در  بازرگان سمبل مردم ساالری  و مهندس  بود  پایبند  آزادی  به  همواره 
 خبرگزاری کار ایران   -هزینه زیادی برای آزادی پرداخت، هاشم صباغیان، تهران 

492 

آزادی  نهضت  احمد صدرحاج سیدجوادی عضو شورای مرکزی  آقای دکتر سید  متن سخنان 
 ایران در مراسم دومین سالگرد درگذشت دکتر یدهللاا سحابی 

494 

ل سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی به آیت هللاا شاهرودی در اعتراض فعا  ٤٠٠نامه سرگشاده 

 به احکام غیرقانونی ممنوع الخروج شهروندان ایرانی 

497 

 5٠3 1383بهمن   1٦ی انقالب، های ورود بازرگان،  روزنامه شرق، ویژه نامهزمزمه 

فرهنگی مهندس ما نسل متهم، متن مقاله ارائه شده سوسن شریعتی در همایش علمی ـ  
 1383بهمن   1٦نامه انقالب، مورخ  مهدی بازرگان، روزنامه شرق ویژه

5٠9 

سخنرانی عبدالکریم سروش و مسعود بهنود به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت مهدی 

 فوریه در لندن  ٤بازرگان،  

519 

خبرگزاری رد صالحیت دکتر یزدی اقدامی خالف مشارکت حداکثری است، مصطفی تاجزاده،  

 کار ایران 

521 

 523 پیش شرط های برگزاری انتخابات آزاد، مهندس محمد توسلی 

جنبش ملی شدن صنعت نفت، هرگز در آرمانهایش شکست نخورد، ملی شدن صنعت نفت، 

اقدامی اساسی علیه سلطه دولتی خارجی بر سرنوشت کشورمان بود، دکتر ابراهیم یزدی، 
 خبرگزاری کار ایران  - تهران 

531 

نمی فراهم  را  دموکراسی  تحقق  برای  الزم  بستر  فعلی  که شرایط  معتقدیم  کند،  همچنان 

انتخابات است، دبیر موضع گیری صریح دکتر یزدی حرکتی پیشرو نسبت به سایر احزاب در 
 خبرگزاری کار ایران  -تشکیالت دفتر تحکیم وحدت، تهران 

534 

اند،  برند و یا شهید شدهکه یا در زندان به سر می  هللاا طالقانی: برادران من کسانی هستند آیت
 گفتگوی اعظم طالقانی با خبرنگار ایلنا 

536 

 542 نگار با خبرنگار سیاسی ایلنا طالقانی؛ آموزگار توحید، آزادی و برابری، گفتگوی محمد بسته

آیت سالگرد  پنجمین  و  بیست  ایران  مراسم  دانشجویان  خبرگزاری  طالقانی،  تهران،   –هللاا 
 سرویس سیاسی 

544 

شهریور در حسینیه ارشاد با   19مراسم بزرگداشت آیت هللاا طالقانی بعدازظهر روز پنجشنبه  
 سال بعد از طالقانی« برگزار شد   2٥عنوان »حقوق زنان، جوانان و دموکراسی 

548 

ی کار خبرگزار  -هللاا طالقانی، تهران  گزارش کامل مراسم بیست و پنجمین سالگرد رحلت آیت

 ایران 

552 

طالقانی نسبت به بازگشت به استبداد بارها هشدار داد، گفتگوی مرتضی کاظمیان، یک فعال 
 ملی ـ مذهبی با خبرنگار ایلنا 

559 

 562 هللاا طالقانی در قزوین مراسم درگذشت آیت

گزارش تصویری مراسم همایش علمی ـ فرهنگی بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان، دهمین  

 1383.1٠.29گذشت، بخش نخست، سال در

563 
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گزارش تصویری مراسم همایش علمی ـ فرهنگی بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان، دهمین  
 1383.1٠.3٠سال درگذشت، روز دوم، 

571 

  1گزارش تصویری مراسم دهمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان، حسینیه ارشاد،  
 1383بهمن 

584 

بزرگداشت مهندس مهدی بازرگان بر مزارش در شهر قم و دیدار آقای گزارش تصویری مراسم 
عالقه و  اعضا  از  و جمعی  توسلی  مهندس  صباغیان،  مهندس  یزدی،  آیتدکتر  با  هللاا مندان 

 1383بهمن   2منتظری بعد از مراسم، 

595 

در  ایران  آزادی  نهضت  مرکزی  اعضای شورای  از  تن  چند  دیدارهای  از  تصویری  گزارشهایی 
 1383شهریور  ٥فهان،  اص

6٠٠ 

ایران، کرج،  گزارش تصویری گردهمایی خانواده آزادی  نهضت  اعضا و عالقمندان  مهر   3های 

1383 
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 612 گزارش تصویری مراسم نهضت آزادی ایران به مناسبت بعثت پیامبر بزرگوار اسالم در تبریز 

 618 گزارش تصویری کنفرانس مطبوعاتی نهضت آزادی ایران 

گزارش تصویری مراسم تاسوعا و عاشورای نهضت آزادی ایران در منزل آقای مهندس هاشم 
 صباغیان 

623 

 635 گزارش تصویری مراسم تجلیل مقام علمی دکتر غالمعباس توسلی در دانشگاه تهران 

اند، دکتر غالمعباس وزیر واقعی کشور بودهقائم مقام فراهانی، امیر کبیر و مصدق سه نخست

 خبرگزاری کار ایران  -در نشست بررسی نهضت ملی شدن صنعت نفت، تهران  توسلی

639 

برنامه پایگاههای استبداد  از طریق  پیاده می"استعمار  در کشور  را  کند"، مصاحبه های خود 
آقای مهندس محمد توسلی، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران با خبرنگار خبرگزاری کار 

 1383مرداد  3٠ایران، 

642 

 644 مصاحبه مهندس محمد توسلی با خبرگزاری کار ایران )ایلنا( پیرامون ارزیابی دولت خاتمی 

به قلم محمد   1383.8.1بحران مدیریت در حمل و نقل تهران، سرمقاله روزنامه شرق مورخ  
 توسلی اولین شهردار تهران پس از انقالب 

647 

)ایلنا( با آقای مهندس محمد توسلی عضو شورای متن مصاحبه خبرنگار خبرگزاری کار ایران  

 مرکزی نهضت آزادی ایران 

653 

آموختگان ایران اسالمی، محمد توسلی عضو شورای مرکزی طی سخنانی در سازمان دانش
 خبرگزاری کار ایران  -نهضت آزادی به بررسی عملکرد این تشکل پرداخت، تهران 

657 

فراهم شدن شرایط خود نسبت به معرفی نامزد و برنامه اقدام نهضت آزادی ایران در صورت  
تاریخ:   در  آقای مهندس محمد توسلی  با  فارس   2٦خواهد کرد، مصاحبه خبرنگار خبرگزاری 

 1383بهمن 

664 

دانشگاه صنعتی  دانشجویان  انجمن اسالمی  در  گزارش سخنرانی مهندس محمد توسلی 
 اصفهان 

667 

مسووالن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و سالم را فراهم کنند، برای رفع بحران های موجود  
خبرگزاری کار ایران    -مهندس محمد توسلی، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، تهران  

 )ایلنا( 

672 

تن از دانشگاهیان و فعاالن سیاسی و مطبوعاتی ایران پیرامون محکومیت تروریسم   27٥بیانیه  
 دم کشی به هر نامی محکوم است ربایی و آو خشونت، آدم 

674 

 677 اعتدال و تاخیر؛ افراط و تعجیل 

 ایران در شرایط برابر با آمریکا وارد مذاکره شود، ابراهیم یزدی  -
کند، هاشم   - ایجاد  تغییر  رویه گذشته خود  در  یا  دهد  استعفا  یا  نگهبان  شورای 

 صباغیان 
 کردند، محمد توسلی مردم در انتخابات دور دوم شوراها خودزنی  -

 خبرگزاری کار ایران  – تهران    

686 
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گزارش سخنرانی دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در اردوی تابستانی انجمن  
 1383مرداد  28اسالمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 

689 

هضت آزادی،  ساز است، دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل ناین انتخابات فرصتی طالئی و سرنوشت
 به نقل از نشریه آفتاب 

69٠ 

ای از دکتر ابراهیم یزدی منتشر به روایت وزیر امور خارجه ی دولت موقت، مقاله  13٥8آبان    13
 تهران  –شده توسط خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( 

694 

 71٠ ابراهیم یزدی، دکتر 1383نامه حافظ، شماره نهم، آذر  آذر فریادی در ظلمت، ماه 1٦

آرمان های انقالب اسالمی همچنان زنده و قابل پیگیری است، تاکید بر حق تعیین سرنوشت 
مردم از جانب کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ضروری است، گفتگوی دکتر ابراهیم یزدی 

 با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، سرویس سیاسی 

715 

ی خاورمیانه برآید، خبر ت برای تامین منافع خود، در صدد تغییر آرایش منطقهآمریکا ممکن اس
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( در رابطه با سخنرانی دکتر ابراهیم یزدی در دومین روز از 

 ی دفتر تحکیم وحدت )طیف عالمه(، سرویس سیاسی اردوی دو روزه 

717 

متن کامل بدون ویرایش ،  1383.8.17امه شرق،  روزن شورای نگهبان و ضرورت پاسخگویی،  
 دکتر ابراهیم یزدی  ، سردبیر

72٠ 

ای خاصیت بازدارندگی نخواهد داشت، سخنان دکتر ابراهیم دستیابی ایران به سالح هسته
 یزدی در میزگرد انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر تحوالت ایران 

726 

که   متنی  ای،  هسته  انرژی  پرونده؛  یک  آن  بازبینی  از  بخشی  گذشت،  خوانندگان  نظر  از 
ایراد شده است و   1383مهر ماه    3ویراسته سنخرانی دکتر ابراهیم یزدی است که در تاریخ  

 بخشی دیگر از این متن، پاسخ های ایشان به پرسش های »نامه« است

729 

گفتگوی داود طلبان تا شهامت ریسک نداشته باشند، سیاست را یاد نخواهند گرفت."،  "اصالح 
 خدابخش با ابراهیم یزدی، صدای آلمان 

752 

 758 گفتگوی خبرنگار سرویس دیپلماتیک خبرگزاری کار ایران )ایلنا( با دکتر ابراهیم یزدی 

 762 گفتگوی خبرنگار شرق با آقای دکتر ابراهیم یزدی، بخش نخست، عبدالرضا تاجیک 

آمریکا، مصاحبه آقای دکتر ابراهیم یزدی با خبرنگار آفتاب،  حمله به ایران، شکاف میان بریتانیا و  

 گزارشگر: تهمینه بهرامعلیان 

775 

آزاد تصور کرد، توان انتخاباتی را که پیشنمی شرط های اساسی آزادی در آن وجود ندارد، 
 بخشی از سخنرانی دکتر ابراهیم یزدی در دانشگاه علم و صنعت

777 

نتخابات شرکت کرده و کاندیدا معرفی خواهیم کرد، مصاحبه در صورت تحقق شروطمان در ا
 تهران، سرویس سیاسی  –دکتر ابراهیم یزدی با خبرگزاری دانشجویان ایران 

781 

رخ داد خالف منافع ملی بود، خبر خبرگزاری کار ایران در رابطه با   13٥8آبان    13آنچه که در  
 اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی سخنرانی دکتر ابراهیم یزدی در انجمن 

783 

وله با دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل پیرامون تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران، گفت و گوی دویچه

 نهضت آزادی ایران، مصاحبه کننده: مریم انصاری

786 

سیاست هستهاجرای  میهای  ارجاع  افرادی  به  ن ای  الزم  شرایط  دارای  که  یستند،  شود 

 مصاحبه خبرگزاری ایلنا با دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران 

79٠ 

فعالیت میان  همه مشکلدر  از  کار سیاسی  در های جمعی،  یزدی  ابراهیم  دکتر  است،  تر 
 مراسم بیست و پنجمین سالگرد تاسیس جنبش مسلمانان مبارز

792 

که   است  باطلی  حدیث  سیاست  از  دین  جدایی  ندارد، حدیث  سابقه  دنیا  کجای  هیچ  در 
روشنفکر دینی هم دغدغه جامعه و هم دغدغه دین را دارد، دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت 

 خبرگزاری کار ایران )ایلنا(  -آزادی ایران، تهران 

794 

 796 پارادوکس ایران، لیلی زمانی در گفت و گو با ابراهیم یزدی

دکتر ابراهیم یزدی در دانشگاه شهید چمران اهواز پس از ایراد گزارش جلسه پرسش و پاسخ  

 سخنرانی در این دانشگاه 

8٠8 
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انتخابات آزاد، بدون تحقق حقوق انسانی اولیه قابل اجرا نیست، دبیرکل نهضت آزادی ایران در 
 نگاران آمیز روزنامهتحصن اعتراض

817 

 819 خبرگزاری کار ایران )ایلنا(  - ن کند، تهراابراهیم یزدی در چهلم عرفات سخنرانی می

پاک پیمان  تبریز،  در  اسالم  بزرگوار  پیامبر  بعثت  مناسبت  به  ایران  آزادی  نهضت   مهر مراسم 

 نگار در تبریز روزنامه

82٠ 

 824 نامزدی مشروط دکتر ابراهیم یزدی برای انتخابات ریاست جمهوری، عبدالرضا تاجیک 

ی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، در دکتر ابراهیم یزدی: هرگاه دادگاه

 کنم، گفتگوی دکتر ابراهیم یزدی با خبرگزاری ایلنا آن شرکت می

83٠ 

همه  رشد  و  دموکراسی  حاکمیت  باعث  سیاسی  ثبات  یزدی:  میابراهیم  شود،  جانبه 
 تهران  – خبرگزاری دانشجویان ایران 

832 

اسالمی دانشجویان دانشگاه تبریز: بخشی از جریان راست ابراهیم یزدی در اردوی انجمن  
تغییر  هفتم  مجلس  فعالیت  با  ما  خارجی  دارد سیاست  را  ژاپنی  اردوی  کردن  عملی  اراده 

 اساسی پیدا نخواهد کرد

834 

با دکتر ابراهیم یزدی در رابطه با حمالت یازدهم سپتامبر،  آیا برنامه ریزی شده بود؟، گفتگو 
 1383شهریور   18،  روزنامه اعتماد

839 

گفت و گوی منتشر نشده با علی اردالن وزیر اقتصاد دولت موقت: سلسله مراتب اداری وجود 
 نداشت ، آرش زنجانی، روزنامه شرق 

851 
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 فهرست مطالب 

 مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران،

 1384های سیاسی سال ها و تحلیل، بیاینه36جلد 

 

 لینک به فایل 

 صفحه عنوان

 1 فهرست 

 3 1383اسفند   1٥اطالعیه مراسم ديدار نوروزی، 

های کاتولیکتسلیت نهضت آزادی ايران به مناسبت درگذشت پاپ »ژان پل دوم« رهبر فقید  

 138٤فروردین  1٦جهان، 

4 

 5 138٤فروردین   18شورای نگهبان و خروج از عدالت، 

 12 138٤فروردین  2٤ای ايران، تهديدهای پیش رو، های هسته فعالیت

اطالعیه کنفرانس مطبوعاتی نهضت آزادی ايران به منظور ارائه برنامه نامزد رياست جمهوری 

 138٤اردیبهشت  2خود، 

19 

امام  انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار  پاسخ نهضت آزادی ايران به آقای حمید 

 138٤اردیبهشت   3خمینی، 

2٠ 

 22 138٤اردیبهشت  ٤برنامه نامزد رياست جمهوری نهضت آزادی ايران،  

ايران  مشارکت  جبهه  تهران  حوزه شمال  انتخاباتی«  استراتژیهای  »بررسی  میزگرد  گزارش 

 138٤اردیبهشت  12اسالمی، 

3٠ 

گزارش ديدار اعضای شورای مرکزی و عمومی انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 138٤اردیبهشت  12بهشتی با دکتر ابراهیم يزدی،  

33 

اردیبهشت   1٥گزارش سخنرانی آقای دکتر ابراهیم يزدی دبیر کل نهضت آزادی ايران در شیراز،  

138٤ 

35 

 38 138٤اردیبهشت   17انی دکتر ابراهیم يزدی در اصفهان،  گزارش سخنر

پیرامون   ديدار انجمن اسالمی دانشجويان دانشکده فنی دانشگاه تهران با دکتر ابراهیم يزدی

 138٤اردیبهشت   18، »فعالیت های حزبی در ایران، کارکردها و موانع«

41 

 44 138٤اردیبهشت  19بازديد دکتر يزدی از نمايشگاه مطبوعات، 

اردیبهشت   21نامه به جناب آقای سید محمد خاتمی، رياست محترم جمهوری اسالمی ايران،  

138٤ 

45 

  2٤های انتخابات آزاد،  شرطتداوم و تالش برای تحقق پیشثبت نام نامزد نهضت آزادی ايران،  

 138٤اردیبهشت 

47 

 49 138٤اردیبهشت  2٤اطالعیه، 

 5٠ 138٤اردیبهشت  2٦انبدارانه و سانسور صدا و سیما، اعتراض به سیاست ج

 51 138٤اردیبهشت   28نکوداشت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس نهضت، 

در آستانه میانسالی با پويايی گزارش چهل و چهارمین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ايران  

 138٤اردیبهشت  28جوانی، 

55 

 62 138٤اردیبهشت   3٠کنگره نهضت آزادی ايران،  اطالعیه برگزاری دوازدهمین 

 63 آطالعیه شماره يک 

https://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/nehzate-azadi-majmueye-asnad-36.pdf
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خواهی و حقوق بشر، بیانیه نهضت آزادی ايران و فعاالن ملی ـ به سوی جبهه دموکراسی

 مذهبی در حمايت از نامزدی دکتر معین در نهمین انتخابات رياست جمهوری 

64 

خواهی و حقوق بشر، ی، جبهه دموکراسی، نهمین انتخابات رياست جمهور٥بیانیه شماره  

 138٤خرداد   19

66 

هللاا منتظری اطالعیه ديدار نمايندگان نهضت آزادی ايران و شورای فعاالن ملی ـ مذهبی با آيت

 138٤خرداد   21پیرامون انتخابات،  

7٠ 

 71 فراخوان فعاالن سیاسی ـ فرهنگی به شرکت در انتخابات مرحله دوم رياست جمهوری 

 74 138٤خرداد  31درباره مرحله دوم نهمین دومین انتخابات رياست جمهوری،   ٦بیانیه شماره 

عبرت  7بیانیه شماره   و  رویدادها  رياست جمهوری،  انتخابات  دوره  نهمین  تیر   1٠ها،  تحلیل 

138٤ 

76 

از نفر از فعاالن سیاسی ـ فرهنگی در دفاع از حقوق شهروندی اکبر گنجی، دفاع    3٠٠بیانیه  

 حقوق شهروندی آقای اکبر گنجی 

82 

 85 138٤مرداد   7تحلیلی درباره پیامدهای انتخابات رياست جمهوری،  8بیانیه شماره 

 96 138٤مرداد  1٤آزادی اکبر گنجی کمترين هزينه برای امنیت ملی، 

 98 138٤مرداد  21کردستان را دريابید، راهکارهايی برای رفع تبعیض و نارضايتی اقوام ايرانی، 

اطالعیه قطعنامه دوازدهمین کنگره نهضت آزادی ايران، کنگره شادروان دکتر يدهللاا سحابی،  

 138٤شهریور  9،  1384ارديبهشت 

1٠2 

شهریور   9قطعنامه دوازدهمین کنگره نهضت آزادی ايران، کنگره شادروان دکتر يدهللاا سحابی،  

138٤ 

1٠3 

 121 138٤مهر   1پايگاه اينترنتی احزاب و گروههای سیاسی،  اعتراض به مسدود کردن  

 122 138٤مهر  ٦هللاا سید محمد جواد غروی،  درگذشت آيت

 123 138٤مهر  7پیام نهضت آزادی ايران به هشتمین کنگره جبهه مشارکت ايران اسالمی، 

 124 138٤مهر  1٥ای،  ضرورت عبور از بحران هسته

آزادی  اطالعیه   را شديدا محکوم مینهضت  اهواز  اخیر شهر  انفجارهای  مهر   2٦کند،  ايران 

138٤ 

128 

 129 138٤مهر  3٠، عراقتبريک تصويب قانون اساسی به ملت 

 131 138٤آبان  1٤اختیارات جديد مجمع تشخیص مصلحت،  

 137 138٤آبان   2٤تبريک تشکیل حزب اعتماد ملی و انتخاب نخستین دبیرکل آن، 

 138 138٤آبان   2٦اطالعیه شرکت در کنگره حزب سوسیالیست فرانسه، 

شرکت نمايندگان نهضت آزادی ايران در کنگره حزب سوسیالیست فرانسه،   2اطالعیه شماره  

 138٤آبان  29

139 

ادامه گزارش نمايندگان نهضت آزادی ايران در کنگره حزب سوسیالیست   3اطالعیه شماره  

 138٤آذر   1فرانسه، 

141 

 144 138٤آذر   1٦آذر روز دانشجو،  1٦به مناسبت 

 148 138٤آذر  13٠C ،  1٦به مناسبت سقوط هواپیمای   بازگشت همه به سوی اوست، 

 149 138٤آذر   18گزارش ديدار شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با دبیرکل نهضت آزادی ايران، 



9٤ 

 

 151 138٤دی  1٥کارنامه شش ماهه دولت جديد، 

اسناد   مجموعه  سالگرد   ٤٤ارائه  يازدهمین  مناسبت  به  ايران  آزادی  نهضت  فعالیت  سال 

 138٤دی  2٦درگذشت شادروان مهندس مهدی بازرگان،  

156 

آيت هللاا منتظری: نهضت آزادی حزبی است که استوار و با ثبات در دفاع از اسالم و اطالعیه،  

 138٤دی   3٠است، مبارزه با ديکتاتوری و استبداد ايستادگی کرده  

16٠ 

 162 138٤بهمن   12تشديد فشار بر سنديکای کارگران شرکت واحد و ابهامات آن، 

 164 138٤بهمن  2٤پیامدهای برگزاری انتخابات آزاد در فلسطین،  

اسفند   ٤کنیم،  حمله تروريستی به دو مرقد ائمه اطهار )ع( در سامرا را شديدا محکوم می

138٤ 

168 

 17٠ 138٤اسفند   1٦،  138٥بینی برنامه سال و پیش 138٤عملکرد سال بررسی 

 178 138٤اسفند   19ديدار جمعی از اعضای نهضت آزادی ايران با عبدالفتاح سلطانی، 

 179 138٤اسفند   2٤اطالعیه ديدار نوروزی، 

 18٠ 138٤اسفند  2٤، نهضت آزادی ايران در بوته آزمون،  احزاب و استفاده از فنون سیاسی 

 191 نهضت آزادی ايران   138٥کارت تبريک نوروز  

 


