
بخش سوم

احضار به دادگاه و تفهیم اتهامات و گزارش پنجاه و سه جلسه بازجویی

سابق) براي حضور در ٢١(۶اي از دادگاه انقالب شعبه ـ مقدمه : دو هفته بعد از ورودم، نامه١

هاي معمولی و رایج قوه قضاییه نبود، بلکه به صورت دادگاه دریافت کردم. این احضاریه روي فرم

). انتظار این احضار را داشتم. اگر بالفاصله بعد از عدم تصویب ١یک نامه رسمی اداري بود (پیوست 

- شدم قطعا انعکاس بسیار بدي به ضرر دولت ایران در مجامع بینقطعنامه علیه ایران، بازداشت می

هضت هاي نبود که آن گروهی که به دنبال به صفر رساندن فعالیتکرد. اما روشن المللی پیدا می

- اندازد و به دادگاه احضار میام را، که مفتوح بود به جریان میآزادي و شخص من بودند، پرونده

)٢ها منعکس گردید. (پیوست شوم. احضار به دادگاه در رسانه

یم، آقایان دکتر سید احمد صدر و ، همراه با دو نفر از وکال١٣٨١اردیبهشت ١۴شنبه در روز 

) دادگاه از قبول وکالت آقاي صدر، به این ٣محمدعلی دادخواه به دادگاه انقالب رفتم. (پیوست 

بهانه که ایشان خود از زمرة متهمین پرونده نهضت آزادي هستند، امتناع نمود و چون رسیدگی به 

ه حضور در جلسات بازجویی را نداد. این اتهامات در مرحله بازجویی بود، به آقاي دادخواه اجاز

و به، دوشناي سه روز، روزهاي شنبهادامه یافت. ابتدا هفتهام بود. بازجوییاولین جلسه بازجویی

اي یک روز شد. بازجوییاي دو روز و بعدها هفتهساعت. سپس هفته۶تا ۴. هر جلسه بین چهارشنبه

، قاضی بابایی انجام ۶لسه اول بازجویی را رئیس شعبه جلسه به طول انجامید. چند ج۵٢جمعا 

(اسم مستعار)، که مأموري از سپاه بود صورت » حسینی«داد. اما جلسات بعد توسط بازجویی، به نام 

تبی ها ککرد. بازجوییگرفت. در بعضی از جلسات بازجویی قاضی بابایی نیز حضور پیدا میمی

سئواالت شفاهی، پیرامون مطالب سیاسی که ربطی هم به صورت گرفته است. اما بازجو بعضا، 



دادم. رفتار بازجو در هایم را ارایه میها و تحلیلکرد و من هم جواباتهاماتم نداشت مطرح می

مجموع مودبانه بود. در هر جلسه بعد از نوشتن پاسخ سئواالت بازجو، در فرصتی که او به خواندن 

هاي شفاهی را نیز ها و پاسخنوشتم. پرسشهایم را میت و پاسخپرداخت، من سئواالهایم میجواب

کردم. قاضی بابایی در چند نوبت به یادداشت برداشتنم اعتراض کرد و پرسید براي چه یادداشت می

ا ام. پرسید که آنهاید و من چه جواب دادهنویسم. جواب دادم براي این که بدانم شما چه پرسیدهمی

هم ها بدتوانم آنها را بگیرم، گفتم. اگر بخواهم به روزنامهها بدهی؟ من میزنامهخواهی به رورا می

ا هها را به روزنامههاي مرا بگیري، قطعا متن بازجوییاحتیاجی به نوشتن ندارم و اگر یادداشت

ها در بیرون از اید که مطالب بازجوییخواهم داد. شما قاضی این دادگاه هستید و دستور داده

من تابع قانون هستم اما اگر بخواهید خالف قانون عمل کنید، من هم جور دیگري داد گاه بازگو نشود. 

رفتار خواهم کرد. او موضوع را دیگر پیگیري نکرد. بعد از هر جلسه مطالب یادداشت شده از هر 

شده است. مشروح هر جلسه بازجویی بدون آن که کم و زیادجلسه بازجویی، تنظیم و نهایی می

ها برايها عنوان شده است. مروري مجدد بر این گزارشهمان است که در بازجوییشده باشد عینًا

سخ توانستم از پاخود من آموزنده است. برخی سئواالت بازجو ربطی به اتهاماتم نداشته است و می

دادم. یمبایستی به گونه دیگري جواببه آنها خودداري کنم. پاسخ برخی از سئواالت بازجو را می

ام چندان مساعد نبود و تمرکز ذهنی ام در برخی از جلسات بازجویی حال عمومیبه خاطر بیماري

باشد. جلسه می۵٣هایم در طی آید، مشروح بازجوییمناسبی نداشتم. آنچه در صفحات بعد می

بابایی بود. که توسط خود قاضی آخرین جلسه بازجویی١٩/٧/١٣٨٢جلسه پنجاه و دوم در تاریخ 

انجام شد و همانطور که در متن گزارش آمده است تکرار اتهامات و آخرین توضیحاتم بوده است.

هایی هستند که در آنها دادستانی وجود ندارد. و رئیس هاي انقالب، از جمله دادگاهدادگاه

از دادگاه هم دادستان، هم بازجو و هم قاضی است. بعد از فعال کردن دادسرها، اگر چه برخی

تغییر نام داد، از مشمول ۶، که به شعبه ٢١هاي انقالب، مشمول این تغییرات شدند، اما شعبه دادگاه

، قاضی بابایی، اصرار داشت که ١٩/٧/١٣٨٢این قانون مستثنی شناخته شد بر این اساس در جلسه 



ود دفاعیات خبنامد، یعنی دادگاه برگزار شده است و متهم آخرین» آخرین دفاعیات«این جلسه را 

رجوع کنید).۵٣را هم ارایه داده است. اما من زیر بار نرفتم. (به متن گزارش جلسه 

هاي بخش سومپیوست

١٠/٢/١٣٨١ـ احضاریه دادگاه انقالب ١

ـ انعکاس احضار به دادگاه در مطبوعات٢

هااحضار یزدي و صدور احکام ملی ـ مذهبی

14/2/1381بنیان -رییس دادگستري تهران خبر داد

عباسعلی علیزاده رییس دادگستري استان تهران اعالم کرد: ابراهیم یزدي دبیرکل نهضت آزادي به 

زودي در دادگاه انقالب محاکمه خواهد شد. دادگاه فرا خوانده شده است و به



یزاده خاطرنشان کرده است که یزدي خبرگزاري فرانسه به نقل از رادیو ایران گزارش داد که عل

قبل از محاکمه دستگیر نخواهد شد. 

ها که در چند ماه رییس کل دادگستري تهران در مورد دیگر اعضاي نهضت آزادي و ملی ـ مذهبی

اند گفت: حکم این افراد تا چند روز آینده به اطالع عموم خواهد رسید. گذشته محاکمه شده

ي جزییات افزود: برخی از این افراد به زندان یا پرداخت جریمه محکوم و دیگران وي بدون ارائه

اند. از سوي دیگر ابراهیم یزدي در گفتگو با خبرنگار ما اعالم کرد: امروز جهت بیان تبرئه شده

شود. دادگاه انقالب اسالمی حاضر می٢١ي اي توضیحات در شعبهپاره

شوم. به همراه وکالیم در دادگاه انقالب حاضر می٩ه ساعت وي گفت: روز شنب

محمدعلی دادخواه وکیل ابراهیم یزدي نیز در گفتگو با بنیان گفت: بر اساس اعالم ریاست 

اي توضیحات به دادگاه انقالب دعوت شده است، اگرچه دادگستري تهران، آقاي یزدي جهت پاره

رسد قیقاتی را در این زمینه انجام داده است و به نظر میدادگاه انقالب در طول یک سال گذشته تح

ایشان براي رفع ابهام به دادگاه احضار شده است. 

ها را به اتهام نفر از اعضاي نهضت آزادي و ملی ـ مذهبی۴٠سال گذشته دادگاه انقالب حدود 

زندان آزاد کرد. این اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و پس از چند ماه بازجویی با قرار وثیقه از 

سري بیماري خود در آمریکا بهها زمانی صورت گرفت که ابراهیم یزدي براي معالجهبازداشت

ها، دادگاه انقالب با صدور برد. پس از بازداشت اعضاي نهضت آزادي و ملی ـ مذهبیمی

ب است و باید خود را به دادگاه معرفی کند. یاي اعالم کرد که یزدي نیز تحت تعقاطالعیه

ها جز تحت فشار قرار دادن بازداشت ملی ـ مذهبی-ابراهیم یزدي به دادگاه انقالب احضار شد  

اي نداشت.ي خارجی نتیجهایران در عرصه

١٣٨١اردیبهشت ١٠شنبههمبستگی ـ سه-جمهورمعاون حقوقی و پارلمانی رییس



جمهور گفت: رفتارهاي ناصواب سیاسی داخلی قوقی و پارلمانی رییسگروه سیاسی ـ معاون ح

ند. کها را در منطقه دارد فراهم میترین دموکراسیي فشارهاي خارجی را بر ملتی که بزرگزمینه

محمدعلی ابطحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن بیان مطلب فوق گفت: اگر بتوانیم در 

کمتر بهانه به دست دشمنان بهیم، قطعاً اجراي تصمیمات سوء دشمنان بر ضد رفتارهاي سیاسی خود، 

هاي جمهور کشورمان به وضعیت سیاسی بهبودیافته ماهما عقیم خواهد شد. معاون پارلمانی رییس

ي مخالفین جمهوري اسالمی ایران از اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: امسال فرصت سوءاستفاده

هاي ي محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از سوي کشورهاي جهان از نشانهنامهبین رفت که رد قطع

هاي نیروهاي ملی ـ مذهبی در یک سال گذشته گفت: این آن است. ابطحی با انتقاد از دستگیري

ت. ي دیگري نداشهاي داخلی و خارجی نتیجهها جز تحت فشار قرا گرفتن ایران در عرصهدستگیري

یل دلي جهانی و رعایت حقوق بشر درس خوبی است تا بیاخیر ایران در عرصهوي افزود: موفقیت

ي ملت سرافراز ایران خرج نشود. از جیب و سرمایه

بر اساس آخرین اخبار عصر دیروز ابراهیم یزدي به دادگاه انقالب احضار شد. 

ـ حضور در دادگاه به اتفاق وکال ٣پیوست 

رفت و برگشتابراهیم یزدي به دادگاه انقالب 

١۴/٢/١٣٨١روزنامه نوروز

هاي قاضی گروه اجتماعی: ابراهیم یزدي دبیرکل گروه نهضت آزادي دیروز چهار ساعت به سؤال

دادگاه انقالب پاسخ داد. ٢١ي شعبه

صبح دیروز ابراهیم یزدي به اتفاق دکتر حاج ٣٠/٩مقارن ساعت » نوروز«به گزارش خبرنگار 

ي یک دادگستري در محل دادگاه انقالب حاضر شدند. ه وکیل پایهسیدجوادي و محمددادخوا



اي یزدي اي که براي آقي بسیار محترمانهدادخواه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ما به دلیل دعوتنامه

فرستاده شده بود به دادگاه انقالب مراجعه کردیم، در این دعوتنامه که اصالً مطابق فرم آیین 

دادگاه ٢١ي اي توضیحات در شعبهده از آقاي یزدي خواسته شده بود بابت پارهدادرسی کیفري نبو

انقالب حاضر شود. 

ي که اوي افزود: در بدو ورود ما به ساختمان دادگاه انقالب گویا دوستان منتظر ما بودند به گونه

ال قرار گرفتیم رفتیم و برخالف انتظارمان مورد استقب٢۶ي ي ورودي به دفتر شعبهبدون ثبت ورقه

و حتی از ما با شیرینی پذیرایی نمودند. اما پس از گذشت مدتی از طرف دادگاه اعالم کردند که 

علیه ١۴١٠اي که در شعبه توانم وکالت آقاي یزدي را بپذیرم. علت این امر را نیز پروندهمن نمی

مدنی و آیین دادرسی من طرح شده اعالم کردند. من نیز پاسخ دادم که به صراحت آیین دادرسی

شود و نه رد وکیل. اما مذاکرات کیفري که از قوانین آمره هستند این مسأله منجر به رد دادرس می

ي حضور در دادگاه داده نشد. ما به نتیجه نرسید و به من اجازه

ند، تکه خود متهم آن دادگاه هسوکیل ابراهیم یزدي افزود: به دکتر حاج سیدجوادي نیز به دلیل این

ظهر که ما در محل حضور داشتیم ١٢ي دخالت در دادگاه ندادند و در نهایت تا حدود ساعت اجازه

داد. تنهایی در محل دادگاه حضور داشت و به سؤاالت پاسخ میدکتر یزدي به

ت که به توانم بگویم این اسدکتر ابراهیم یزدي نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: تنها چیزي که می

ي همراه دو تن از وکالي خود به دادگاه رفتم. پرونده در مراحل مقدماتی است. به همراهان اجازه

ه قرار شد ي آرامی بود. در پایان جلسظهر آنجا بودم. جلسه١٢حضور ندادند. من هم تا ساعت 

روز دوشنبه مجددًا در دادگاه انقالب حاضر شوم. وي در مورد مذاکرات مطرح شده هیچ توضیحی 

دستور داده است که فعالً حرفی در مورد محتواي جلسه زده نشود. نداد و گفت: قاضی محترم شعبه

ابراهیم یزدي دیروز به دادگاه رفت. 

)١٣٨١اردیبهشت ١۵همبستگی (یکشنبه 



ابراهیم یزدي روز گذشته در دادگاه حاضر شد. ابراهیم یزدي در گفتگو با ایسنا اعالم کرد که طبق 

تواند ي امروز نمیي مفاد بحث و سؤاالت و مطالب جلسهي قاضی شعبه، چیزي دربارهخواسته

بگوید. 

ت شنبه ساعشود گفت  امروز ي نهضت آزادي مربوط میکه موضوع به پروندهوي با تأکید بر این

صبح به همراه دکتر صدر (وکیل سابقش) و دادخواه (وکیل رسمی) به دادگاه انقالب مراجعه ٣٠/٩

که صدر جزو یکی از متهمین گروه نهضت آزادي بوده است او کردیم. اما دادگاه انقالب به علت آن

تناع کرد. ها را قبول نکرد و از قبول هر دو امعنوان مشاور نیز آنرا نپذیرفت و حتی به

به تنهایی در آنجا حضور داشتم. وي از قرار حضور خود طی روز دوشنبه در ١٢لذا تا حدود ساعت 

دادگاه خبر داد. 

محمد دادخواه در این خصوص گفت: در دادگاه عنوان کردند که چون رئیس شعبه علیه من در 

ذا خواستار ترك دادگاه توانم در جلسه حضور یابم، لطرح دعوي کرده است، نمی١۴١٠ي شعبه

شدند و من نیز آنجا را ترك کردم. 

ي علت قانونی و استناد کار خود (امر به ترك دادگاه دادخواه اضافه کرد: قاضی پرونده درباره

ردم که من نیز تأکید کدانی درحالیتوسط وکیل مدافع) پاسخ داد که شما حقوقدانی و خود بهتر می

ه وجود ندارد. که هیچ قانونی در این زمین





جلسه یکم بازجوئی

بحص٩ساعت ١۴/٢/١٣٨١شنبه 

نامه قبلی به اتفاق آقایان دکتر سید احمد صدر حاج سید جوادي و محمدعلی با احضار و دعوت

دادگاه انقالب اسالمی تهران حاضر شدیم.٢١صبح در دفتر شعبه ٩دادخواه  در راس ساعت 

کرد. زیارت عتبات برگشته بود و در دفتر کارش از میهمانان پذیرایی میقاضی (بابایی) تازه از سفر

کرد. آقاي حسینی ـ رئیس رئیس دفتر دادگاه نیز، با یک جعبه شرینی از ارباب رجوع پذیرایی می

دفتر شعبه ـ به آقاي دکتر صدر حاج سید جوادي متذکر شد که چون خود ایشان یکی از متهمین 

ابراین وکالت ایشان مورد قبول دادگاه نیست. به آقاي دادخواه نیز گفته شد که باشند، بنپرونده می

از شما شاکی است و پرونده شکایت ایشان در دادگاه دیگري در حال بررسی ٢١چون رئیس شعبه 

توانند وکالت مرا داشته باشند. وي تاکید کرد که به هر حال چون متهم در مرحله است ایشان هم نمی

ست، حضور وکیل در جلسات بازجویی به نظر قاضی بستگی دارد، قاضی این حضور را بازجویی ا

دهد. به دنبال سخنان رئیس دفتر شعبه، این دو بزرگوار دفتر دادگاه را ترك نمودند. قبل اجازه نمی

هاي قانون را، به شرح زیر تهیه و همراه خود بردم:از رفتن به دادگاه، کتاب

١٣۶٨و تغییرات سال ١٣۵٨مصوب ـ قانون اساسی ایران١

ـ قانون مدنی جلد اول، دوم و سوم ـ همراه با قانون مسئولیت مدنی ـ تدوین جهانگیر منصور ٢

١٣٨٠چاپ نشر دوران 

اي ههاي عمومی و انقالب (در امور کیفري) قانون تشکیل دادگاهدادرسی دادگاهـ قانون آیین٣

هاي عمومی و انقالبنون تشکیل دادگاهنامه اجرایی قاعمومی و انقالب، آیین

١٣٨٠نامه شرح وظایف قضات تحقیق. تدوین از جهانگیر منصور. نشر دیدار آیین

١٣٨٠ـ قانون مجازات اسالمی. تدوین از جهانگیر منصور. نشر دیدار ۴



لی نامه داخـ مجموعه قوانین و مقررات سیاسی، قانون مطبوعات، قانون احزاب، انتخابات و آیین۵

مجلس خبرگان رهبري. عبدالهاشم مفیدي، نشر سکه

به اطاق قاضی احضار شدم در آنجا ٣٠/١٠قاضی سرگرم پذیرایی از میهمانانش بود. حدود ساعت 

دیکري عالوه بر قاضی دو نفر دیگر هم بودند. بعد ها دانستم که یکی از آن دو قاضی حداد و

ند. قاضی بابایی از پشت میز صدارت پایین آمد و و بازجوي پرونده من) هستحسینی( اسم مستعار

اي از گفتگوهاي شفاهی این جلسه که بیشتر معارفه بود، به شرح در صندلی دیگري نشست. خالصه

زیر است:

کنیم قاضی بابایی بعد از حال و احوال پرسی، گفت که در این جلسه کمی با هم معمولی صحبت می

شروع خواهد شد.و جلسه بازجویی در روز دوشنبه 

ام که بالفاصله بعد از ورود به ایران خود را به هاي متعدد گفتهقاضی مطرح کرد که من در مصاحبه

ام.دادگاه معرفی خواهم کرد. چرا بعد از آمدنم به دادگاه مراجعه نکرده

م. اما اجواب دادم من اعالم آمادگی براي حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهامات را بیان کرده

حضور در دادگاه بر طبق قانون مقرراتی دارد که باید صورت بگیرد از جمله احضار رسمی و تعیین 

ام.باشد. در حالی که من به طور رسمی احضار نشدهوقت مراجعه می

قاضی بابایی مدعی شد که حکم احضار من به طور رسمی به درب منزل مسکونی من الصاق شده 

است.

یمار دانستید که من بگویید اطالعی ندارم. ثانیا شما میمن از چیزي که شما میپاسخ دادم که اوال

ام را و خارج از کشور هستم و کسی در منزل ما نبوده است. ثالثا یک رونوشت از حکم احضار رسمی

گویید به من بدهید.که می

ایم و آن خود کافی است.ها اعالم کردهقاضی بابایی گفت که در روزنامه



جواب دادم که اوال مصاحبه مطبوعاتی یا بیانیه مطبوعاتی رسمیت قانونی ندارد و ثانیا من در خارج 

دانستید که من بیمار معنا بوده است. شما میام، چنان احضاري بیاز کشور بیمار و تحت درمان بوده

تر سید احمد ام. من آقاي دادخواه را به سمت وکیل خود، عالوه بر آقاي دکو تحت درمان بوده

صدر تعیین کرده بودم. آقاي دکتر پورمند پزشک معالج من در تهران، قبل از سفرم، بودند. ایشان 

به درخواست من گواهی نوشتندآن را توسط وکیلم براي دادگاه فرستادم. اما دادگاه برگ وکالتنامه 

ه اجباراً با پست سفارشی ام را قبول نکرد و آقاي دادخوارسمی مرا به آقاي دادخواه و گواهی پزشک

دانست که من بیمار و تحت درمان هستم. بیانیه به . بنابراین دادگاه می*به دادگاه فرستادند

معنا بود.الملل مراجعه کردن بیها دادن و به پلیس بینروزنامه

ونی نقاضی بابایی از من خواست که مدارك پزشکی خود را به دادگاه ارایه دهم تا بر طبق مقررات قا

جهت ارزیابی به پزشکی قانونی ارجاع گردد.

ها و رادیوها را ندارم.قاضی بابایی سپس مطرح کرد که من به عنوان مجرم حق مصاحبه با روزنامه

خوانید. من به قاضی بابایی اعتراض کردم که از شما به عنوان قاضی بعید است که مرا مجرم می

توانید بگویید که من متهم یا مظنون هستم. کثر میام. شما حداهنوز محاکمه و محکوم نشده

باشد در اصالح سخن قاضی یکی از افراد حاضر که بعدا معلوم شد، بازجوي فعلی پرونده من نیز می

بابایی گفت که منظور ایشان همان متهم بودن شماست. قاضی بابایی بعد از کمی تامل سخنش را 

ودن است نه مجرم بودن.اصالح کرد و گفت منظور من همان متهم ب

ي بیگانه، باید به دادگاه جواب قاضی بابایی تکرار کرد که من به جاي پاسخ به روزنامه ها یا رادیوها

بدهم. 

کپی وکالتنامه و گواهی پزشک در پایان گزارش اولین جلسه آمده است.*



ها و رادیو و تلویزیون در مورد هایی با روزنامهها و مصاحبهپاسخ دادم که دادگاه انقالب طی بیانیه

ها و رادیوها در مورد این مطالب از من سوال است، روزنامهاتهامات وارده بر من مطالبی را گفته 

سخن شما هنگامی مورد داشت که دادگاه چیزي در مورد اتهامات کنند و من هم جواب میمی دهم. 

گفت، اما وقتی گفته شده است جواب دادن به آنها حق طبیعی و قانونی من است.ها نمیمن به رسانه

آقاي مهندس توسلی اعتراض داشت و گفت که ایشان باید این حبهقاضی بابایی هم چنین به مصا

ها. سخنان را در محکمه بزنند نه براي روزنامه

بیان کردم.همان مطالب باال را در پاسخ ایراد ایشان به آقاي مهندس توسلی

نیه، اقاضی بابایی سپس گفت که تا اعالم نظر دادگاه،  نهضت آزادي حق فعالیت ندارد. حق صدور بی

تشکیل جلسه و نشست را ندارد. این سخن قاضی بابایی به مناسبت پاسخی بود که من در مورد سئوال 

روزنامه نگاري پیرامون یک مسئله سیاسی جواب داده بودم که شوراي مرکزي نهضت آزادي ایران 

م که گفتاین باره اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در پاسخ قاضی باباییتشکیل جلسه خواهد داد و در

هیچ دادگاهی در مورد غیرقانونی بودن نهضت آزادي راي نداده است، بنابراین سخن شما براي من 

آور نیست.الزام

گویم.قاضی بابایی گفت که من به عنوان قاضی این پرونده چنین می

به ایشان جواب دادم که بر طبق قانون شما حق چنین تصمیمی را ندارید.

دگاه انقالب اسالمی (آقاي مبشري) به عنوان معاون رئیس دادگستري قاضی گفت که رئیس دا

تهران، حق چنین تصمیمی را دارد.

جواب دادم مایلم بدانم به استناد کدام قانون ایشان یا رئیس دادگستري تهران حق دارند فعالیت 

ه قاضی کتایید سخن قاضی گفتیک حزب سیاسی را غیرقانونی اعالم نمایند. یکی از حاضران، در



حق دارد فعالیت متهم را، تا پایان دادرسی متوقف سازد. جواب دادم که در مورد احزاب سیاسی 

چنین چیزي معنا ندارد.

تمام شد.١٢این معارفه یا بازجویی غیررسمی حدود ساعت 

صبح موکول گردید. ٩ساعت١۶/٢/١٣٨١دوشنبه بازجویی رسمی به روز

رسانه هابازتاب اخبار دادگاه در 

ابراهیم یزدي به دادگاه انقالب رفت و برگشت

هاي قاضی گروه اجتماعی: ابراهیم یزدي دبیرکل گروه نهضت آزادي دیروز چهار ساعت به سؤال

دادگاه انقالب پاسخ داد. ٢١ي شعبه

صبح دیروز ابراهیم یزدي به اتفاق دکتر حاج ٣٠/٩مقارن ساعت » نوروز«به گزارش خبرنگار 

ي یک دادگستري در محل دادگاه انقالب حاضر شدند. دادخواه وکیل پایهسیدجوادي و محمد

اي یزدي اي که براي آقي بسیار محترمانهدادخواه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ما به دلیل دعوتنامه

فرستاده شده بود به دادگاه انقالب مراجعه کردیم، در این دعوتنامه که اصالً مطابق فرم آیین 

دادگاه ٢١ي اي توضیحات در شعبهدادرسی کیفري نبوده از آقاي یزدي خواسته شده بود بابت پاره

انقالب حاضر شود. 

ي که اوي افزود: در بدو ورود ما به ساختمان دادگاه انقالب گویا دوستان منتظر ما بودند به گونه

رفتیم و برخالف انتظارمان مورد استقبال قرار گرفتیم ٢۶ي ي ورودي به دفتر شعبهبدون ثبت ورقه

از گذشت مدتی از طرف دادگاه اعالم کردند که و حتی از ما با شیرینی پذیرایی نمودند. اما پس

علیه ١۴١٠اي که در شعبه توانم وکالت آقاي یزدي را بپذیرم. علت این امر را نیز پروندهمن نمی

من طرح شده اعالم کردند. من نیز پاسخ دادم که به صراحت آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی 



شود و نه رد وکیل. اما مذاکرات منجر به رد دادرس میکیفري که از قوانین آمره هستند این مسأله

ي حضور در دادگاه داده نشد. ما به نتیجه نرسید و به من اجازه

د، که خود متهم آن دادگاه هستنوکیل ابراهیم یزدي افزود: به دکتر حاج سیدجوادي نیز به دلیل این

ظهر که ما در محل حضور داشتیم ١٢ي دخالت در دادگاه ندادند و در نهایت تا حدود ساعتاجازه

داد. تنهایی در محل دادگاه حضور داشت و به سؤاالت پاسخ میدکتر یزدي به

ت که به توانم بگویم این اسدکتر ابراهیم یزدي نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: تنها چیزي که می

ي اتی است. به همراهان اجازههمراه دو تن از وکالي خود به دادگاه رفتم. پرونده در مراحل مقدم

ي آرامی بود. در پایان جلسه قرار شد ظهر آنجا بودم. جلسه١٢حضور ندادند. من هم تا ساعت 

روز دوشنبه مجددًا در دادگاه انقالب حاضر شوم. وي در مورد مذاکرات مطرح شده هیچ توضیحی 

ر مورد محتواي جلسه زده نشود. دستور داده است که فعالً حرفی دنداد و گفت: قاضی محترم شعبه

ابراهیم یزدي دیروز به دادگاه رفت. 

)١٣٨١اردیبهشت ١۵همبستگی (یکشنبه 

ابراهیم یزدي روز گذشته رد دادگاه حاضر شد. ابراهیم یزدي در گفتگو با ایسنا اعالم کرد که طبق 

تواند امروز نمیي ي مفاد بحث و سؤاالت و مطالب جلسهي قاضی شعبه، چیزي دربارهخواسته

بگوید. 

ت امروز شنبه ساع:شود گفتي نهضت آزادي مربوط میکه موضوع به پروندهوي با تأکید بر این

صبح به همراه دکتر صدر (وکیل سابقش) و دادخواه (وکیل رسمی) به دادگاه انقالب مراجعه ٣٠/٩

که صدر جزو یکی از متهمین گروه نهضت آزادي بوده است او کردیم. اما دادگاه انقالب به علت آن

ها را قبول نکرد و از قبول هر دو امتناع کرد. عنوان مشاور نیز آنرا نپذیرفت و حتی به



به تنهایی در آنجا حضور داشتم. وي از قرار حضور خود طی روز دوشنبه در ١٢تا حدود ساعت لذا

دادگاه خبر داد. 

محمد دادخواه در این خصوص گفت: در دادگاه عنوان کردند که چون رئیس شعبه علیه من در 

دادگاه توانم در جلسه حضور یابم، لذا خواستار تركطرح دعوي کرده است، نمی١۴١٠ي شعبه

شدند و من نیز آنجا را ترك کردم. 

ي علت قانونی و استناد کار خود (امر به ترك دادگاه دادخواه اضافه کرد: قاضی پرونده درباره

ردم که من نیز تأکید کدانی درحالیتوسط وکیل مدافع) پاسخ داد که شما حقوقدانی و خود بهتر می

که هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد. 

جلسه دوم بازجوئی

بحص٩ساعت ١۶/٢/١٣٨١دو شنبه 

ملیون تومانی٣٠٠وثیقه 

در ابتداي جلسۀ بازجویی بابایی مدعی شد که حکم بازداشت موقت مرا صادر کرده است و سپس 

میلیون تومانی تبدیل نموده است. هم چنین او گفت باید مدارك ٣٠٠این قرار را به سپردن وثیقه 

ادگا بدهم تا براي تایید به پزشکی قانونی فرستاده شود. به او پاسخ دادم با توجه پزشکی ام را به د

تایید پزشکی قانونی دیگر مورد ندارد. حتی قرار به صدور قرار وثیقه تحویل مدارك پزشکی و

بازداشت من، که هرگز آن را به رویت من نرسانیدند، خالف قانون بود. زیرا به موجب قانون قاضی 

تواند حکم بازداشت موقت صادر نماید. شرح چگونگی تامین قرار وثیقه و اي میشرایط ویژهتنها در

اي در پایان این گزارش آمده است.مراجعه به پزشکی قانونی در بخش جداگانه

قاضی بابایی خود بازجویی کتبی را آغاز کرد.

اسامی اوالدان خود را بنویسید.خانوادگی، پدر، شماره شناسنامه، شغل ، نام همسر وس ـ نام، نام



، صادره از تهران، متولد ٣٨١۵٧ج ـ ابراهیم، یزدي، فرزند محمد صادق، دارنده شناسنامه شماره 

در قزوین. در کارخانه داروسازي ایران داروك مسئول واحد تحقیق و توسعه هستم. ١٣١٠مهر 

یم انم خلیل، سارا، لیلی، یوسف، مرهمسرم خانم سرور طلیعه یزدي، فرزند مرحوم باقر طلیعه. فرزند

و ایمان.

س ـ آدرس خود را بنویسید.

٢١ج ـ تهران، خیابان ولیعصر، کوچه تورج شماره 

محل سکونت، شما ابالغ ضرورت مطلع ساختن دادگاه در صورت تغییرمبنی بر١٢٩س ـ ماده 

شود.می

ج ـ بله متوجه شدم.

گردد.تفهیم میس ـ اتهامات شما به قرار زیر به شما 

به قصد برهم زدن امنیت کشور ١٣۶٠اندازي و فعالیت غیرقانونی در نهضت آزادي از سال ـ راه١

و براندازي نظام و شرکت فعال در ائتالف موسوم به ملی ـ مذهبی

هایی ـ تبلیغ علیه نظام جمهوري اسالمی، تضعیف و اخالل در امنیت ملی از طریق شرکت در نشست٢

صدر ...، تضعیف ارکان حاکمیت ها، شوراي مقاومت ملی، بنیها، کمونیستن، ضد انقالببا معاندی

نظام، تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب و تهمت و توهین و افترا نسبت به مسئولین نظام  

ـ القا ناکارآمدي نظام و ایجاد یاس و ناامیدي در مردم

هاي انقالب اسالمیـ نفی باورها و ارزش

هاي خارجی ارتباط با بیگانگان از طریق دیدار با سفراي خارجی در تهران، شرکت در کنفرانسـ ٣

و احزاب بیگانه



موجود.فقید انقالب و مقام معظم رهبري ـ به موجب نوارـ توهین به رهبر۴

ـ نگهداري اسلحه و اختفاي آنها در منزل مسکونی۵

ط و مستدل بنویسید.هاي خود را به اتهامات فوق به طور مبسوپاسخ

باید دالیل و شواهد اتهامات ج ـ هیچ یک از اتهامات باال را قبول ندارم. به موجب قانون دادگاه می

وارده را ارایه دهد.

یک از اتهامات جداگانه بنویسید.قاضی بابایی ـ پاسخ خود را درباره هر

از اتهامات وارده:١ج ـ درمورد بند 

توسط شادروانان مهندس مهدي بازرگان، ١٣۴٠اوًال نهضت آزادي ایران در اردیبهشت ماه سال 

ـ مذهبی تأسیس  دکتر یداهللا سحابی، آیت اهللا طالقانی و جمعی از شخصیت هاي برجسته فعال ملی 

. ١٣۶٠یافت نه در سال 

المی و قانون احزاب، قانون اساسی جمهوري اس٢۶ثانیًا فعالیت نهضت آزادي ایران برطبق اصل 

مجلس شوراي اسالمی قانونی است. رسیدگی به تخلفات احزاب سیاسی با ١٣۶٠مصوب شهریور 

قانون احزاب ١۶قانون اساسی و ماده ١۶٨قانون احزاب بر طبق اصل ١٠شکایت کمیسیون ماده 

ست عالوه بر خواهد بود. تاکنون هیچ دادگاه صالحه اي نهضت آزادي را محاکمه و محکوم نکرده ا

این وزارت کشور با صراحت و به کرات اعالم کرده است که نهضت آزادي اگرچه پروانه دریافت 

نکرده است و رسمی نیست اما غیرقانونی هم نیست.

ثالثاً در مورد اتهام برهم زدن امنیت ملی، من نمی دانم تعریف شما از امنیت ملی چیست؟ و کدام 

موجب برهم زدن امنیت ملی کشور شده است. از آنجا که شوراي یک از فعالیت هاي نهضت آزادي

امنیت ملی برطبق قانون اساسی نهاد رسمی و قانونی براي تعریف ارکان امنیت ملی است، در سال 

هضت نگذشته هنگامی که از طریق بیانیه هاي سیاسی ـ مطبوعاتی دادگاه انقالب از اتهامات خود و



مه اي به آقاي خاتمی، رئیس جمهور و ریاست شوراي عالی امنیت آزادي ایران مطلع شدم طی نا

ملی، از ایشان درخواست کردم که امنیت ملی را تعریف کنند و چارچوب هاي آنرا مشخص نمایند. 

اما تاکنون پاسخی از این نامه دریافت نکرده ام. بنابراین هنوز هم مطلب براي من روشن نیست و 

دادگاه درخواست می نمایم به این پرسش من پاسخ بدهید.نمی دانم اتهام من چیست. از

ـ مذهبی شناسنامه دار و شناخته رابعاً نه من و نه نهضت آزادي ایران، و نه هیچ یک از نیروهاي ملی 

شده، معتقد به براندازي نظام نیستند و عملی که مصداق براندازي باشد انجام نداده ایم. وزیر

قانونی پیگیري مسایل مربوط به امنیت ملی می باشند با صراحت و بطور محترم اطالعات، که مسئول 

رسمی و علنی اعالم کرده است که نهضت آزادي و سایر گروههاي ملی ـ مذهبی برانداز نیستند. 

بنابراین چنین اتهامی را قبول ندارم. اگر دادگاه اسناد یا مدارکی در تأیید ادعاي خود و اتهام وارده 

دهد. دارد، ارایه 

قاضی بابایی بعد از خواندن پاسخ من، شفاهی گفت که قاضی مستقل است و مستقل عمل می کند. 

صدد براندازي ما نظر وزارت کشور و وزارت اطالعات را قبول نداریم. چطور می گویی که در

ران ینیستید. شما خودت در یکی از نوشته هایت گفته اي که می خواهید شرایط بهنیه ( به نیه) در ا

بوجود بیاورید!!

جواب دادم شما قوه قضاییه هستید نه دستگاه و نهاد اطالعاتی و انتظامی. شما تنها حق دارید آنچه 

*را که دستگاههاي زیربط در اختیار شما قرار می دهند رسیدگی نمائید.

ادامه بازجویی کتبی

:٢ج ـ درمورد اتهامات بند 

می باشد و در مقاله اي آنرا بکار برده بودم، بهنیه ( به نیه) خواند و معناي Optimumقاضی بابایی واژه بهینه که معادل فارسی ××  

ي او را در جلسه بازجویی دربسته اصالح نمایم. آنرا هم نفهمید و معادل براندازي تصور کرده است. من لزومی ندیدم این خطا



سالمی رأي داده است و به آن وفادار است و هیچگاه علیه اوًال نهضت آزادي ایران به جمهوري ا

نظام جمهوري اسالمی تبلیغ نکرده است نهضت آزادي ایران به کرات طی بیانیه هاي رسمی اعالم 

دار افنموده است که به آرمانهاي انقالب اسالمی هم چنان معتقد است، به نظام جمهوري اسالمی و

اما با سیاست ها و عملکردهاي حاکمیت مخالف است؛ حاکمیت است و به قانون اساسی التزام دارد

مخالفت با عملکرد آنان مخالفت با نظام نیست.را معادل نظام نمی داند. و

ثانیاً نهضت آزادي و شخص اینجانب هیچ نشستی با معاندین، ضدانقالب، کمونیست ها شوراي 

عیف و اخالل در امنیت ملی بپردازیم. این مقاومت ملی، آقاي بنی صدر نداشته ایم تا در آنجا به تض

اتهام کذب محض است.

ثالثاً نهضت آزادي ایران هیچ یک از ارکان نظام را تضعیف نکرده است. انتقاد و ایراد از عملکرد یک 

تضعیف ،نهاد، تضعیف آن نهاد نیست. هیچ حاکمیتی معادل نظام نیست، که اگر از آنان انتقاد شد

دد. استیضاح و عزل رئیس جمهور یا وزیر، که در قانون اساسی پیش بینی شده ارکان نظام تلقی گر

است معادل تضعیف نظام محسوب نمی گردد. 

رابعًا در هیچ یک از بیانیه هاي نهضت آزادي یا سخنرانیها و مصاحبه هاي اینجانب مطلبی که ایجاد 

ه مسئولین نظام باشد وجود تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، تهمت و توهین و افترا نسبت ب

ندارد. تشویش افکار عمومی را کسانی مرتکب شده اند و می شوند که علیه رئیس جمهور منتخب 

مردم هر نه روز یک حادثه ایجاد می کنند.

خامساً هیچ مطلبی که مصداق القاء ناکار آمدي نظام باشد و یا موجب یأس و ناامیدي مردم شده 

ایران و یا شخص بنده عنوان نشده است. اما ناکارآمدي سیستم هاي باشد از طرف نهضت آزادي 

سیاسی کشور چیزي است که به کرات از جانب خود مسئوالن کشور به مدیریت اقتصادي، فرهنگی و

صور گوناگون مطرح شده است. اگر مردم مأیوس و ناامید شده اند علت آن فعالیت هاي نهضت 



خود حاکمیت و مسئوالن کشور است که موجب دلسردي و آزادي نیست. سیاستها و عملکردهاي

ناامیدي مردم شده است. 

سادساً نهضت آزادي همچنان به ارزش ها و آرمانهاي انقالب اسالمی یعنی آزادي مردم و حاکمیت 

ملت و استقالل کشور معتقد و پاي بند است و سخنی که مصداق نفی آنها باشد، بیان ننموده است.

٣اتهامات بندج ـ در مورد 

به دنبال درخواست سفراي خارجی براي دیدار و گفتگو با اینجانب، موضوع در دفتر سیاسی نهضت 

آزادي مطرح و بعد از تصویب آن و اطالع روز، ساعت و محل دیدار، آدرس و شماره منزل به 

راتوزارت امورخارجه ( مدیرکل تشریفات)، این دیدارها صورت گرفته است. صورت جلسه مذاک

هر دیدار تهیه و به شوراي مرکزي گزارش شده است. این گزارش ها در بایگانی و آرشیو مرکزي 

نگهداري می شده است که توسط مامورین دادگاه ضبط و در اختیار دادگاه می باشد. در هیچ یک 

از مذاکرات مطلبی که خالف و یا موهن براي کشورمان باشد مطرح نشده است. این دیدارها رویه

کشورهاي دیگر نیز فعالیت مشابه دارند و باید داشته (در)رایجی در تمام کشورهاست. سفراي ایران 

باشند. در این مورد دادگاه می تواند نظر کارشناسی وزارت امورخارجه کشورمان را، که نهاد 

مسئول دیپلماسی کشور می باشد، جویا شود.

۴ج ـ درمورد اتهامات بند

گفته و نوشته هاي من، یا نهضت آزادي ایران مطلبی که حاکی از توهین به مقام هیچ یک از اوًال در

رهبر فقید انقالب باشد وجود ندارد.

ثانیاً اتهام توهین به رهبر انقالب و نوار مورد استناد، در سالها قبل بازداشت شدم و اتهام در دادگاه 

شدم. مسئله مشمول مرور زمان شده انقالب مورد رسیدگی قرار گرفت، و سپس با قید کفیل آزاد 

است. و طرح آن خالف قانون است.



۵ج ـ در مورد اتهامات بند 

بازرسی از منزل من در غیاب من و بدون نماینده مورد وثوق من صورت گرفته است. آنچه در صورت 

جلسه تحت عنوان کشف اسلحه و غیره آمده است مورد قبول من نیست و تکذیب می کنم.

ایی بعد از خواندن پاسخهاي من بطور شفاهی گفت که نیازي ندارد از وزارت امورخارجه قاضی باب

در مورد دیدار سفرا با اینجانب سئوال کند. قاضی مستقل است. 

گفتم بهر حال آنها در مسائل دیپلماسی کارشناس هستند نه شما. اگر شما نپرسید من رسماً و کتباً 

نظرآنها را خواهم پرسید.

به اتهام توهین به رهبر فقید انقالب در دادگاه انقالب محاکمه و ١٣٧۵دعی شد که در سال قاضی م

فرستاده اند. ٢١محکوم شده ام. آن پرونده را هم براي شعبه 

جواب دادم در آن پرونده، دادگاه بدوي به شکایت مؤسسه حفظ و نشر آثار امام مرا متهم کرد که 

مرا به شش ماه زندان محکوم کرد. امام به امام توهین کرده ام. وبا تکذیب اصالت نامه منتسب به 

تغییر پیدا کرد و در یک دادگاه غیرصالح به جریمه “ اشاعه اکاذیب”اما در تجدید نظر این اتهام به 

نقدي محکوم شدم. بنابراین اتهام به رهبر فقید انقالب  بی اساس است.

گفت چون دادگاه حکمی ١٣٧۶قالب و موضوع بازداشت سال اتهام به رهبر انقاضی بابایی در مورد

نکرده است، پرونده مفتوح است آنرا هم براي این شعبه فرستاده اند. صادر

جواب دادم به موجب قانون، چه حکم صادر شده باشد و چه نشده باشد، مشمول مرور زمان گردیده 

.*است

31/6/1378از قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب مصوب 173ماده *



عصبانیت گفت که کسانی که از طرف دادگاه به قاضی بابایی در مورد کشف اسلحه از منزل من با 

دادگستري و مورد اعتماد هستند و تردید در گزارش آنها “ ضابطین”بازرسی منزل من پرداخته اند 

به مأمور دولت تلقی می شود و نشانه مشکل شما با نظام می باشد.“اهانت”

اق دیگر شما این حرف را بزنید، از این اطجواب دادم، با عصبانیت و تندي، که آقاي بابایی اگر یکبار 

که بیرون بروم در اولین فرصت مصاحبه می کنم و خواهم گفت که قاضی بابایی نظام جمهوري 

اسالمی را انکار می کند و با نظام مسئله دارد.

شما مرا تهدید می کنید که اگر صحت صورت جلسه ضابطین شما را، که در غیاب من، برخالف قانون 

بدهم، مرا متهم خواهید کرد که با نظام مسئله دارم. اما شما تردید قرارزل من رفته اند، موردبه من

امروز با صراحت در چند نوبت گفتید که وزارت اطالعات، وزارت کشور و وزارت امورخارجه، که 

ا من!! یسه نهاد بسیار مهم و کلیدي کشور هستند، را قبول ندارید. حاال شما با نظام مسئله دارید 

دست داشته است، با اسلحه مأمورین شما همسایه اي که کلید منزل ما را، براي آب دادن به گلها در

کردن درب آپارتمان و مجبور به امضاي صورتجلسه نموده اند. مأمورین تهدید و او را مجبور به باز

را تهدید می کنید. شما، برخالف قانون، حتی اسامی خود را پاي صورت جلسه ننوشته اند، حاال م

شما درك نادرستی از استقالل قاضی ارائه **تهدید متهم در عین بازجویی، خود نقض قانون است.

می دهید. معناي استقالل قاضی، استبداد رأي قاضی نیست. قاضی تنها در چارچوب قانون باید 

عمل دلبخواهانه اي.حرکت کند نه انجام هر

تقاضاي من، جلسه بازجویی براي تجدید وضو و آمادگی براي هنگام اذان ظهر، به١٢در ساعت 

هاي شویینماز متوقف شد. وسایل پزشکی خود را براي تخلیه مثانه به همراه آورده بودم. اما دست

دادگاه فاقد امکانات اولیه بهداشتی مناسب براي وضعیت من بود. اگر چه باالجبار در همان شرایط 

بعدازظهر، به قاضی ٢م، بعد از خواندن نماز و اتمام بازجویی در ساعت مجبور به تخلیه مثانه بود

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب آمده است: سئواالت (در بازجویی) باید مفید و روشن باشند. سئوالت 129در ماده **

اکراه و اجبار متهم ممنوع است.تلقینی یا اغفال یا 



توانم خطر آلودگیهاي دادگاه براي من ممکن نیست و نمیشوییاطالع دادم که استفاده از دست

ساعت بیشتر ۴تا ٣میکروبی و پیامدهاي آن را بپذیرم. بنابراین مدت بازجویی در هر روز نباید از 

ایی مخالفت نکرد اما آن را موکول به دریافت نظر پزشکی قانونی نمود. شود. قاضی باب

٩بعدازظهر پایان پذیرفت. و ادامه بازجویی به روز چهارشنبه ساعت ٢جلسه بازجویی در ساعت 

صبح موکول گردید.

در پزشکی قانونی

درمان صفحه اي گزارشات پزشکی مرکز پژوهش و 19در ابتداي این جلسه بازجویی رونوشت 

سرطان در هیوستوِن تگزاس و گواهی پزشک معالجم در ایران، آقاي دکتر پورمند، را که همراه با 

اي به شرح زیر که خطاب به رئیس دادگاه نوشته بودم به دادگاه تسلیم کردم:نامه

بسمه تعالی     

21ریاست محترم شعبه 

دادگاه انقالب اسالمی تهران

/ط د3010/80/4146پرونده -15/2/81

در آن شعبه به پیوست 14/2/81با سالم  پیرو مذاکرات حضوري مورخ 

مدارك پزشکی مورد درخواست شامل گواهی آقاي دکتر پورمند، پزشک معالج 

اینجانب در تهران، گواهی پزشکان معالجم در هیوستون، تگزاس و آخرین 

با تقدیم احترام ـ صفحه)19گردد (در ام ارسال میگزارشات وضعیت پزشکی

.دکتر ابراهیم یزدي



ام را به دادگاه بدهم تا براي بررسی و تایید به اما بابایی گفت که من باید مدارك پزشکی

پزشکی قانونی فرستاده شود. تا آن ها آن را ارزیابی کنند و نظرشان را به دادگاه به نویسند. با 

میلیون تومانی صادر کرده بود، ارایه مدارك پزشکی موردي 300توجه به این که قاضی قرار وثیقه 

ند، پزشک معالجم مراجعه کردم. دکتر پورمند، از متخصصین نداشت. با وجود این، به دکتر پورم

ن مراجعه هایم به ایشاباشد. قبل از سفر براي ناراحتیبرجسته اختالالت کلیوي و دستگاه ادراري می

کردم و در جریان وضعیت بیماري و معالجاتم در آمریکا نیز بودند. یک نسخه از کلیه مدارك را می

ام وام به ایشان دادم. ایشان هم گواهی الزم را مبنی بر  بیماريکیبراي حفظ در پرونده پزش

هاي پزشکی و دسترسی به امکانات بهداشتی براي تخلیه مثانه را به شرح زیر نوشتند  ضرورت مراقبت

که در جلسه دوم بازجویی به رئیس دادگاه داده شد. 

گواهی

بیماري پروستات و (حبس ادرار) به علت 4/11/78آقاي دکتر ابراهیم یزدي از تاریخ 

1378قرار گرفتند در سال Self Int.Cathتحت نظر و درمان اینجانب بوده است و تحت 

هاي اختصاصی قرار گرفته و پس از انجام در آمریکا بنا به توصیه اینجانب تحت آزمایش

شود. در این مورد ابتدابرداري تشخیص آدنوکارسینوم پروستات داده مینمونه

شود که ایشان نیز تحتدرمانی چهار ماهه و سپس هشت هفته رادیوتراپی انجام میشیمی

درمانی و سه ماه بعد درمانی و اشعهاند در طول  شیمیاین درمان قرار گرفته

اند. خوشبختانه سرطان پروستات ایشان در حال حاضر تحت کنترل تراپی نیز شدههورمن

باشد. آزمایشات و استفادهماهیانه جهت کنترل دقیق میهاي شد ولی نیاز به بررسیمی

هاي یاد شده اختالالت از عکسبرداري مختلف اختصاصی ضرورت دارد. به علت درمان

ایمنی همراه با عوارض پوستی طبق گواهی متخصصین پوست مرکز پزشکی 

M.D.Anderson به وجود آمده است که همچنان تحت مراقبت و درمان متخصص پوست

ایستی قرار گیرند.ب



شایان توجه است که نامبرده روزانه حداقل پنج بار نیاز به تخلیه مثانه به وسیله سوند 

ـ موجب 1دارند که باید در شرایط کامال استریل باشد. عدم انجام تخلیه توسط سوند 

ارولژیست ـ -ها خواهد شد.   دکتر غالمرضا پورمندـ تخریب کلیه2عفونت ادراري و 

پیوند کلیهجراح 

هاي پزشکی آمریکا را نیز مطالبه کرد!! در دیدار بعدي اما رئیس دادگاه مدارك و گزارش

برگ، شامل نامه دکتر سارا یزدي، دخترم به آقاي دکتر پورمند( 19، این مدارك را در 15/2/81

کان هاي پزشدر پایان گزارش این جلسه بازجویی آمده است) وگواهی دکتر پورمند و گزارش

ه براي اي کمعالجم در آمریکا به دادگاه تسلیم نمودم. دادگاه این مدارك را به ضمیمه نامه محرمانه

سازمان پزشکی قانونی نوشته شده بود، الك و مهر شده به خود من داد تا به پزشکی قانونی مراجعه 

رد بسیار محبت ک، با رئیس پزشکی قانونی، آقاي دکتر محفوظی دیدار کردم.29/2/81نمایم. در 

اي است و و مدارك را دید و اظهار داشت این کار ضرورتی ندارد. دکتر پورمند متخصص برجسته

کنند. براي ها صادر نمیمراکز پزشکی بزرگ نظیر ام.دي.اندرسن، بی جهت از این نوع گزارش

300ر وثیقه ایشان توضیح دادم که رفتار دادگاه فاقد انسجام قانونی ـ منطقی است. وقتی قرا

ها کند بیمار باشم یا نباشم. چه نیازي به این گواهیمیلیونی تومانی صادر کرده است، چه فرقی می

است. با متخصصین پزشکی قانونی صحبت کرد و آنها وقت مالقات براي روز بعد را دادند. روز 

ده مدارك را دیبه پزشکی قانونی مراجعه کردم و دو نفر از پزشکان متخصص که30/2/81دوشنبه 

بودند، دیدار نمودم. برخورد آنها بسیار مودبانه و محترمانه بود. بعد از گفتگوهاي علمی مختصري، 

مدارك را تایید و براي دکتر محفوظی فرستادند. دکتر محفوظی اظهار داشت آنها را مستقیماً براي 

دادگاه خواهد فرستاد.



مند در باره وضعیت پزشکی ام نامه اي نوشت رونوشت دکتر سارا یزدي( نوربخش) به آقاي دکتر پور

آن به دادگاه داده شد.

بازتاب اخبار دادگاه در رسانه ها

ي بازجویی از ابراهیم یزديبرگزاري دومین جلسه

1381اردیبهشت ماه 16ایران دوشنبه 

ب اسالمی دادگاه انقال21ي ي بازجویی از دبیرکل گروه نهضت آزادي امروز شعبهدومین جلسه

ـ با احضار کتبی به همراه دو وکیل  ـ دبیرکل نهضت آزادي  تهران برگزار خواهد شد. ابراهیم یزدي 

صبح امروز در دادگاه حاضر خواهد 9مدافع خود ـ حاج سیدجواتدي و محمد دادخواه ـ ساعت 

هشت هم اردیبطور کتبی پاسخ خواهد داد. نامبرده روز شنبه چهاردشد و به سؤاالت قاضی پرونده به

ي مدت سه ساعت و نیم به سؤاالت قاضی دادگاه دربارهدادگاه انقالب حضور یافت و به21ي در شعبه

طور کتبی پاسخ داد. ابراهیم یزدي ي مطروحه در دادگاه بهفعالیت گروه نهضت آزادي و پرونده

ام در دادگاه کیل مدافعصبح روز شنبه به همراه دو و9ي احضار خود به دادگاه گفت: ساعت درباره

ي حضور در دادگاه داده نشد.انقالب حاضر شدم که البته به وکالیم اجازه

30حیات نو ـ دوشنبه-ابراهیم یزدي براي تأیید گزارش بیماري به پزشکی قانونی مراجعه کرد 

1381اردیبهشت 

عه به پزشکی قانونی مراجرسانی حایت نو ـ ابراهیم یزدي دبیرکل نهضت آزادي ایان، دیروز اطالع

کرد. 

ي همسر یزدي در پی تماس ایسنا با تأیید این مطلب افزود: دادگاه، گزارشات طبی او را (درباره

ها را تأیید کند. به همین دلیل او بهاش) قبول نکرده و گفته بود باید پزشکی قانونی آنبیماري

پزشکی قانونی رفت. 



ه ها خودشان گزارشی را بي نظر پزشکی قانونی مشخص نیست و آنوي متذکر شد که فعًال نتیجه

دادگاه ارائه خواهند کرد. 

میلیون تومانی براي ابراهیم یزدي300ي وثیقه

1381اردیبهشت 17شنبه نوروز ـ سه

گویی شد. وي دیروز در گفتي سیصد میلیون تومانی آزاد گروه اجتماعی: ابراهیم یزدي با قرار وثیقه

دادگاه انقالب مراجعه 21ي گفت: صبح دوشنبه همراه با وکیل خود به شعبه» نوروز«با خبرنگار 

اي آرام ي همراهی و ورود داده نشد. پس از آن در جلسهبار نیز به وکیل من اجازهکردم. این

ها پاسخ دادم. وي افزود:امی آنهایی پرسیده شد که به تمبازجویی و تحقیقات ادامه یافت و سؤال

اي معادلبعدازظهر، هنگامی که قصد خروج از دادگاه را داشتم، قاضی درخواست وثیقه5/2ساعت 

سه میلیارد ریال نمود که سند الزم تهیه شد و براي گذراندن مراحل اداري و ثبت به دادگاه تحویل 

بار دیگر خود را صبح یک9نبه رأس ساعت داده شد. یزدي افزود: دادگاه مقرر کرد که صبح چهارش

روز يگفت: مطابق جلسه» نوروز«به دادگاه معرفی کنم، داد. خدا وکیل یزدي نیز در گفتگو با 

ي همراهی دکتر یزدي به من داده نشد و از من خواستند که براي استراحت به گذشته باز هم اجازه

از دکتر یزدي خواسته است تا وکیل خود را عوض طور تلویحی منزل برگردم. وي افزود: دادگاه به

اي با اتهامات عضویت در گروه نهضت دادگاه انقالب پرونده21ي کند. الزم به ذکر است در شعبه

آزادي، اقدام براي براندازي نظام و نگهداري غیرمجاز سالح براي دکتر یزدي تشکیل شده که در 

حال تحقیقات مقدماتی است. 



17شنبه همشهري ـ سه-میلیون تومان وثیقه به زندان نرفت 300با سپردن ابراهیم یزدي

1381اردیبهشت ماه 

گروه سیاسی: دادگاه انقالب اسالمی تهران، دیروز براي ابراهیم یزدي دبیرکل نهضت آزادي ایران 

میلیون تومانی صادر کرد. 300ي قرار وثیقه

دادگاه 21ي دگاه انقالب اسالمی تهران، این قرار را شعبهبه گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دا

ي صادره را تودیع کرد.انقالب اسالمی پس از تحقیقات و تفهیم اتهام صادر کرد که متهم وثیقه

دیف متهم ر«عوان ي دادگاه انقالب اسالمی از وي بهي تحقیقات از ابراهیم یزدي که در اطالعیهادامه

اردیبهشت ماه موکول شد. 18به نام برده شده، » اول

ي روابط عمومی دادگاه انقالب اسالمی، توضیحی در مورد نوع اتهام وارده به یزدي در اطالعیه

داده نشده است. 

دادگاه انقالب اسالمی 21ي ي گذشته در شعبهي تحقیقات از ابراهیم یزدي روز شنبهاولین جلسه

ار شده است. تهران و بدون حضور وکیل مدافع وي برگز

1381اردیبهشت 30ابراهیم یزدي در پزشکی قانونی نوروز ـ دوشنبه 

ابراهیم یزدي دبیرکل نهضت آزادي ایران، دیروز به پزشکی قانونی مراجعه کرد. به گزارش 

یک منبع مطلع در منزل دکتر یزدي با تأیید این خبر گفت: دادگاه گزارشات طبی » نوروز«خبرنگار 

ه همین رد بها را تأیید میاش قبول نکرده و گفته بود باید پزشکی قانونی آني بیمارياو را درباره

خص ي نظر پزشکی قانونی مشدلیل دیروز او به پزشکی قانونی رفت. وي متذکر شد که فعًال نتیجه

يها خودشان گزارشی را به دادگاه ارائه خواهند کرد. این منبع مطلع افزود: جلسهنیست و آن

دگاه امروز (دوشنبه) ابراهیم یزدي فعالً به تعویق افتاده است. گفتنی است: دکتر ابراهیم یزدي دا

بار به دادگاه مراجعه کرده است. 6تاکنون 



جلسه سوم بازجویی

ص9ساعت 18/2/81چهارشنبه 

پرسی.بازجویی کتبی توسط قاضی بابایی در اتاق بازجویی صورت گرفت. بعد از سالم و احوال

هاي سیاسی خود را قبل و بعد از انقالب بنویسید.س ـ سوابق فعالیت

هاي فرهنگی ـ سیاسی شدم. ابتدا به عضویت در نهضت سالگی وارد فعالیت16-15ج ـ از سن 

دانش آموز 5سالگی مجله دانش آموزان را با همکاري 16خداپرستان سوسیالیست درآمدم. در 

وره دبیرستان به جلسات انجمن اسالمی دانشجویان راه یافتم. در دیگر منتشر ساختیم. از اواخر د

ها ها و تظاهرات و راهپیماییدوران جنبش ملی ـ رهبري شادروان دکتر مصدق در تمام فعالیت

بودم در دوره دانشگاه از طرف دانشجویان کالسم به نمایندگی آنها انتخاب شدم. بعد از کودتاي 

ریزي مت ملی پیوستم و مسئولیت هاي مختلف داشتم. در برنامهبه نهضت مقاو1332مرداد 28

به منظور دیدن یک دوره کوتاه 1339تظاهرات خیابانی علیه دولت کودتا شرکت داشتم. در سال 

هاي ضد استبدادي مجبور شدم در آمریکا علمی به خارج رفتم اما به علت مشارکت مستمر در فعالیت

هاي اسالمی ه آمریکا، نهضت آزادي ایران  در خارج کشور، انجمنبمانم. در تاسیس جبهه ملی شاخ

هاي اسالمی، اعم از ایرانی یا غیر ایرانی نقش داشتم. سفر تاریخی رهبر دانشجویان و سایر انجمن

ریزي کردم در پاریس برنامه سیاسی امام را تدوین نمودم. و تا آمدن فقید انقالب به پاریس را برنامه

نجا بودم. بعد از تشکیل و شوراي انقالب عضو آن شدم و در دولت موقت معاون نخست به ایران در آ

وزیر و وزیر امور خارجه بودم.

س ـ سوابق شغلی خود را بنویسید.

مدیر 1334تا 1331هاي اجتماعی کارگران از ج ـ کارمند بخش بهداري و دارویی سازمان بیمه

1332، آسیستان در دانشکده داروسازي از 1339تا 1332تولید در شرکت سهامی تولید دارو، از 

. درآمریکا، مدرس دانشگاه، فرلی دیکنسون (در نیوجرسی)  و دانشکده پزشکی بیلور در 1336تا 



هاي تشخیص طبی در بیمارستان وي ـ اي در شهر هیوستون هیوستون، تگزاس، رئیس آزمایشگاه

می، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه در دولت تگزاس. بعد از انقالب، عضو شوراي انقالب اسال

موقت، نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی در دوره اول، سرپرست موسسه کیهان، 

ها.نماینده ویژه امام براي رسیدگی به مشکالت شهرستان

س ـ مشخصات خانواده، همسر، فرزندان، برادران و خواهران خود را بنویسید.

همسرم ، بانو سرور طلیعه، فرزند مرحوم باقر طلیعه، از قضات شرافتمند و پاك و معروف ج ـ 

دادگستري ، متولد مشهد می باشد. فرزندانم عبارتند از خلیل، سارا، لیلی، یوسف، مریم و ایمان. 

سه برادر دارم: دکتر کاظم یزدي، دکتر اسماعیل یزدي و مهندس علی یزدي. سه خواهر دارم: خانم 

مهین صدیقی، خانم عصمت توسلی و خانم نصرت پایدارفر.

س ـ نوع ویزاي سفر شما به آمریکا چیست؟

ـ هنگامی که  سال بعد از انقالب براي اولین بار جهت دیدار فرزندانم عازم آمریکا بودم، سفارت 8ج 

ی علت بیماري یکامریکا در برن، از دادن ویزا به من براي سفر به آمریکا خودداري کرد. اما من به 

از فرزندانم مجبور به سفر بودم. با اقداماتی که فرزندانم انجام دادند و گرفتن وکیل، باالخره بعد 

هاي روز تالش، ویزاي ورود به آمریکا براي یکبار و حداکثر به مدت سه ماه صادر شد. در سال50از 

کردم انبول یا فرانکفورت مراجعه میهاي آمریکا در استبعد هر بار که براي اخذ ویزا به کنسولگري

کشید. روز طول می45تا 30ماه اقامت، حداقل بین 3صدور ویزا آن هم براي یکبار ورودحداکثر 

این وضعیت هم از جهت مالی بار سنگینی براي من داشت و هم فشار روحی بود. در یکی از موارد 

یافت مدارك ویزا بود، با عصبانیت گري مسئول درمراجعه، هنگامی که به فردي که در کنسول

کنید، او جواب داد که بعد از انقالب اعتراض کردم و از او پرسیدم که چرا مرا این طور اذیت می

اسالمی، وزارت امور خارجه آمریکا فهرستی از اسامی کلیه کسانی که در انقالب نقش و مشارکت 

هاي خود ابالغ کرده است. به موجب خانهفارتاند، تهیه و به تمام ساند و صاحب مقامات بودهداشته



اند، ها حق ندارند به این افراد ویزا بدهند یا ندهند. آنها موظف شدهخانهتصمیم دولت، سفارت

اوراق درخواست کننده را به وزارت امور خارجه بفرستند. یک کمیته ویژه مرکب از نمایندگان چند 

اگر صدور ویزا براي آن شخص را تصویب کردند، کنند وواحد دولتی درخواست را بررسی می

تواند یک ویزاي یکبار ورود، حداکثر به مدت سه ماه، را صادر کند. انجام این کار، چیزي سفارت می

کند، این کشد. بنابراین هر بار و به هر کجا که مراجعه کنید فرقی نمیروز طول می45تا 30حدود 

روند باید اجرا شود. 

در یکی از سفرهایم، فرزندانم اصرار کردند که از امکانات قانونی براي رفع اشکال ویزایم بنابراین 

سه تن از فرزندانم متولد آمریکا هستند و حق دارند براي پدر و مادر خود درخواست  استفاده کنند. 

،ویزاي دایم بنمایند. با توجه به مشکالتی که شرح دادم، یکی از فرزندانم، دکتر یوسف یزدي

ساله براي ورود مکرر صادر شد. و از آن پس با این 5درخواست خود را داد و بعد از چندي ویزاي 

هاي آمریکا ندارم.کنم و نیازي به مراجعه به سفارتخانهویزا سفر می

س ـ فعالیت نهضت آزادي خارج از کشور قبل از انقالب را شرح دهید.

اش، تاسیس شد. فعالیت اصلی و عمده1341بهار ج ـ نهضت آزادي ایران در خارج از کشور در

سازماندهی دانشجویان و ایرانیان با گرایش ملی و اسالمی از جمله مشارکت در تشکیل انجمن 

ساخت. ماهنامه پیام مجاهد را منتشر می1350اسالمی دانشجویان در امریکا و اروپا، بود. از سال 

داشت. جمعی از رهبران و فعاالن آن با همکاري در سازماندهی تظاهرات ضد استبدادي مشارکت

هاي چریکی زدند.ها دست به تشکیل اردوگاه آموزش مبارزات مخفی و جنگمصري

هاي نهضت هنگامی که مرحوم شادروان شهید چمران در جنوب لبنان مستقر شد، یکی از فعالیت

آموزش و یا شرکت در جنگ آزادي خارج از کشور، اعزام داوطلبان ایرانی به جنوب لبنان براي

مردم لبنان و فلسطین علیه اشغال جنوب لبنان بود.



نهضت آزادي ایران در خارج از کشور همچنین ارتباط تنگاتنگی با علماي نجف از جمله آقاي خمینی 

و روحانیان داشت.

در جریان انقالب نیز نهضت آزادي ایران خارج از کشور مشارکت داشت.

لوشاتو رفتند و در عالقمندان نهضت آزادي، به دعوت و درخواست نهضت به نوفلتعدادي از اعضا و 

هاي چند ماهه در پاریس شرکت داشتند.فعالیت

بعد از انقالب، کلیه رهبران و فعاالن نهضت آزادي ایران در خارج از کشور به ایران آمدند و از آن 

پس نهضت آزادي خارج از کشور فعالیتی نداشته است.

شود.هاي خارج از کشور چگونه تدوین و منتشر میبیانیهس ـ 

اي نداشته و ندارد.ج ـ نهضت آزادي در خارج از کشور بیانیه

س ـ در دورانی که اعضاي شوراي مرکزي و دفتر سیاسی نهضت، سال گذشته،  در بازداشت به سر 

شده است؟و چگونه تهیه میشد، توسط کی هایی که به نام نهضت آزادي منتشر میبردند، بیانیهمی

ج ـ دبیرکل نهضت آزادي ایران، به موجب اساسنامه سخنگوي سازمان است و حق بیان و توضیح 

کرده ام و بعضا نظر مشورتی ها را خود من تهیه میمواضع مصوب شوراي مرکزي را دارد، این بیانیه

ام.شدهآقایان دکتر رضا صدر و مهندس عبدالعلی بازرگان را هم جویا می

اید به خاطر کنفرانس حقوق بشر در ها چرا گفتهگفت که شما در روزنامهقاضی به طور شفاهی می

اند و سپس در حالی که به شدت عصبانی بود به طور کتبی پرسید:ژنو شما را بازداشت نکرده

س ـ در ژنو و کنفرانس حقوق بشر چه گذشته است؟

. نماینده ویژه قوه قضاییه آقاي میرمحمد صادقی و آقایان من در ژنو نبودم و خبري ندارمج ـ

اند. از آنها سوال کنید مطمئنا اطالعات دقیق را آنها دارند.دکتر مهرپور و هاشمی بوده



ها گفته است که به دلیل جلسه کمیسیون حقوق بشر س ـ مهندس سحابی در مصاحبه با روزنامه

اند؟اید، چرا این حرف را زدهدهسازمان ملل متحد در ژنو شما بازداشت نش

توانم اظهار نظر کنم من فقط مسئول سخنان ام و نمیج ـ من سخنان آقاي مهندس سحابی را ندیده

باشم.خودم می

س ـ (با عصبانیت) ـ من حکم جلب شما را در فرودگاه داده بودم و خود من به دلیل بیماري شما، 

هیچ کس به من دستور نداد و من تحت تاثیر هیچ مقامی دستور دادم که شما را بازداشت نکنند. 

نبودم.

کنم که وقتی شما برايج ـ من اطالعات دقیق ندارم که در ژنو چه خبر بود. اما تحلیل سیاسی می

ا وجود ام پس چرا بشوید، حاال که وارد ایران شدهالملل متوسل میدستگیري من حتی به پلیس بین

ر پاي پلکان هواپیما صادر شده بود، اجرا نشد. خوب تحلیل من این است این که حکم بازداشت من د

در گیريکه برگشت من همزمان شد با اجالس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و زمان راي

شد.شدم، قطعنامه تصویب میمورد قطعنامه علیه ایران. اگر بازداشت می

موکول 22/2/81ت و ادامه بازجویی روز یکشنبه جلسه بازجویی در ساعت دو بعدازظهر پایان یاف

گردید. 

جلسه چهارم

ص9ساعت 22/2/81یکشنبه 

بعد از سالم و احوال پرسی، بازجویی کتبی توسط قاضی بابایی آغاز شد.

هاي نهصت را قبل و بعد از دستگیري اعضاي نهضت بنویسید.س ـ فعالیت



داند و در چارچوب اساسنامه خود مواضع و میج ـ نهضت آزادي ایران خود را یک حزب قانونی

ها، کلیه هاي مصوب شوراي مرکزي را اعالم و پیگیري نموده است. بعد از دستگیريسیاست

هاي تشکیالتی نهضت آزادي متوقف بوده است. اما من به عنوان دبیرکل، وظایف خود را با فعالیت

ام.دادههاي مصوب انجام میمشیتوجه به خط

سامی اعضاي شوراي مرکزي از بدو تاسیس تا کنون را بنویسید.س ـ ا

تشکیل گردید. اسامی اعضاي شوراي مرکزي 1340ج ـ نهضت آزادي ایران در اردیبهشت ماه 

ها را به یاد ندارم.لسازمان در طی این سا

س ـ اسامی اعضاي آخرین شوراي مرکزي را بنویسید.

یازدهم عبارتند از آقایان دکتر یداهللا سحابی، دکتر سید ج ـ اعضاي شوراي مرکزي منتخب گنکره

احمد صدر حاج سید جوادي، مهندس صباغیان، مهندس توسلی، دکتر توسلی، مهندس عبدالعلی 

بازرگان، مهندس ابوالفضل بازرگان، مهندس هندي، خسرو منصوریان و اینجانب.

س ـ افراد برجسته نهضت را بنویسید.

ـ افراد برجسته نه دس اهللا طالقانی، مهنهاي گذشته عبارتند از آیتضت آزادي ایران در طی سالج 

سید جوادي، رحیم عطایی، عباس رادنیا، دکتر شریعتی، بازرگان، دکتر سحابی، دکتر صدرحاج

دکتر چمران و ...

هاي گذشته، نحوه همکاري با جبهه ملی اول و دوم، انشعاب هاي نهضت در سالس ـ روند فعالیت

جبهه ملی را بنویسید.از

توسط شادروان دکتر محمد مصدق تشکیل شد. در آن زمان 1328ج ـ جبهه ملی اول در سال 

نهضت آزادي ایران هنوز به وجود نیامده بود. بنابراین رابطه با جبهه ملی اول بالموضوع است. اما 

هندگان جبهه ملی د، خود از جمله موسسین و تشکیل1340موسسین نهضت آزادي ایران در سال 



هایی از جمله اند. نهضت آزادي از جبهه ملی انشعاب نکرد، بلکه در پاسخ به ضرورتدوم بوده

ضرورت تشکیل یک سازمان سیاسی که هم ملی باشد و هم اسالمی، به وجود آمد.

اید بنویسید.اید در تشکیل آنها مشارکت داشتههایی که نوشتهس ـ در مورد سازمان

به خارج از کشور سفر کردم. در همان سال 1339ام، در شهریور سال طور که قبال نوشتهج ـ همان 

با همکاري افراد ملی دیگري در آمریکا جبهه ملی ایران شاخه امریکا را تشکیل دادیم و من عضو و 

دبیر شوراي مرکزي و هم چنین عضو هیات اجرایی جبهه ملی بودم. برخی دیگر از اعضاي هیات 

عبارت بودند از دکتر چمران، دکتر نخشب.اجرایی

، با همکاري دانشجویان MSA، انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا یا 1342در سال 

در کردم ومسلمان ایرانی و غیرایرانی تشکیل شد. من هم در بسیاري از جلسات آنها شرکت می

دبیران آن انتخاب شده بودم. با ازدیاد ها هم به عنوان عضو هیاتها حضور داشتم. مدتفعالیت

تعداد دانشجویان فارسی زبان در امریکا، شاخه گروه فارسی زبان، مرکب از دانشجویان ایرانی و 

هاي آمریکا، به علت تعداد قابل مالحظه افغانی را به وجود آوریم. به تدریج در بسیاري از دانشگاه

المی دانشجویان در آمریکا و کانادا، گروه فارسی دانشجویان ایرانی، واحدهاي محلی انجمن اس

زبان به وجود آمد.

در تاسیس انجمن اسالمی پزشکان 1350با باال رفتن تعداد پزشکان مسلمان در آمریکا، در سال 

ها عضو هیات دبیران آن بودم.شرکت کردم و مدتIMAآمریکا و کانادا 

با دعوت مسلمانان مقیم شهر، جامعه تقل شدم،هنگامی که از نیوجرسی به هیوستون در تگزاس من

ها رئیس این جامعه بودم. و اولین را تاسیس کردیم. و سالISGHاسالمی کالن شهر هیوستون یا 

مسجد ایالت تگزاس را در شهر هیوستون بنا نهادیم.



ضت ین نهزاده و پرویز ام، به اتفاق دکتر شریعتی، دکتر چمران، صادق قطب1341در اردیبهشت ماه 

آزادي ایران در خارج از کشور را تاسیس کردیم. بعد از پیروزي کاسترو در کوبا و پیروزي جبهه 

بخش الجزایر، گروه مرکزي نهضت آزادي ایران در خارج از کشور، مطالعه انقالبات جهان آزادي

هاي نگرا در دستور کار خود قرار داد و سپس براي تشکیل اردوگاه آموزش مبارزات مخفی و ج

اد و سازمان مخصوص اتح«پارتیزانی با الجزیره و مصر تماس گرفتیم. در نهایت شاخه نظامی با نام 

الیت فعها شبکهـ سماع ـ را تشکیل دادیم و در مصر مستقر شدیم. بعد از دریافت آموزش» عمل

صوص روحانیانسازمان مخصوص در خاورمیانه، در عراق و بیروت به وجود آوردیم و با ایرانیان بخ

ر برخی ها بر سهایی که میان سماع با مصرينجف ارتباط برقرار کردیم. بعد به دلیل اختالف نظریه

از مسایل کلیدي از جمله خلیج فارس به وجود آمد، از مصر بیرون آمدیم.

هاي نهضت تذکر داد.قاضی بابایی به طور شفاهی درباره غیرقانونی بودن فعالیت

اي نهضت را غیرقانونی اعالم نکرده هضت آزادي قانونی است و هیچ دادگاه صالحهپاسخ دادم که ن

هاي انقالب، به نیابت از طرف دادستان، که رئیس است. قاضی بابایی مجددا گفت که رئیس دادگاه

دادگستري تهران است، حکم انحالل نهضت را داده است. پاسخ دادم که اوال دادستان چنین حقی را 

نیا حکم او را به من ابالغ کنید تا وظیفه قانونی خود را انجام دهم. قاضی بابایی تندي کرد ندارد. ثا

و گفت اگر ادامه بدهید، در صدور حکم علیه شما موثر خواهد بود و محکومیت سنگینی خواهید 

گشتم.ترسیدم به ایران برنمیداشت. به او جواب دادم که مرا از زندان نترسانید، اگر می

اساسی را علیه دولت موقت بیان کرد و در ضمن آن مرا براي بار دوم بابایی مطلب تند و بیقاضی

خواند.» مجرم«

نید کبه او سخت اعتراض کردم. که اوال اگر من به نظر شما مجرم هستم چرا وقت خود و مرا تلف می

. ستم مرا محکوم کنیدکنید تا بعدا دادنامه علیه من صادر کنید، اگر مجرم هو از من بازجویی می

ثانیا به موجب قانون وقتی قاضی یک دادگاه، قبل از انجام مراسم دادرسی، نسبت به پرونده متهمی 



دهد. و شما دیگر اظهارنظر بکند، صالحیت خودرا براي رسیدگی به پرونده آن متهم از دست می

ید، که کنموقت را محاکمه میحق ندارید در این پرونده دخالت کنید. ثالثا مگر شما در اینجا دولت

نمائید. مگر در تفهیم اتهام من چیزي درباره عملکرد دولت موقت به عملکرد آن دولت حمله می

اي در هیچ دادگاهی براي رسیدگی به عملکرد دولت موقت تشکیل نشده اید؟ هنوز هیچ پروندهگفته

است و دخالت و اظهارنظر شما هم موردي ندارد.

توجه به موقعیت خود به عنوان قاضی پرونده نهضت آزادي، علیه دولت چنان، بیمقاضی بابایی ه

ها و عملکردهاي نهضت قبل و بعد از انقالب داد. او به سیاستموقت و نهضت آزادي داد سخن می

کرد.حمله می

اياي به آقبه او یادآور شدم که اوال آقاي خمینی بعد از انتشار استعفاي دولت موقت در نامه

مهندس بازرگان و پذیرفتن استعفاي ایشان، از زحمات دولت موقت تشکر کردند. سخنان شما نه تنها 

ربطی به اتهامات تفهیم شده من ندارد، بلکه فاقد وجاهت قانونی و سیاسی است.

قاضی بابایی گفت که من سیاسی نیستم و از سیاست هم اطالعی ندارم. جواب دادم مشکل عملکرد 

50ه هم همین است که پرونده اتهامات یک حزب چهل ساله و فردي مثل مرا با بیش از قوه قضایی

اینجا اند. مشکلفهمید دادههاي سیاسی به دست شما که از سیاست چیزي نمیسال سابقه فعالیت

است. قاضی بابایی، که احساس کردم از سخنان من سخت یکه خورده و ناراحت است، جلسه را ترك 

ازجو، آقاي حسینی( اسم مستعار بازجو) خواست که بازجویی را ادامه دهد.کرد و از ب

بازجو براي تلطیف جو جلسه از من خواست که عصبانی نشوم قاضی بابایی در مجرم خواندن من 

نظري نداشته است. به او جواب دادم که وقتی قاضی چنین سخنانی را بگوید دیگر صالحیت رسیدگی 

هاي عمومی دادستان و د که این مشکل ساختار دادگستري است. در دادگاهندارد. بازجو یادآور ش

توان آن تفکیک را رعایت کرد. به اوبازپرس و قاضی همه یک نفر هستند و در چنین سیستمی نمی



پاسخ دادم هزینه خرابکاري و ندانم کاري مسئوالن قوه قضاییه را من متهم نباید بپردازم. اگر قاضی 

دیگر با من چنین سخن بگوید، از پاسخ به سواالت به کلی امتناع خواهم کرد. بابایی یکبار 

فایده است. هیچ چیز علیه نهضت آزادي ندارید. بهتر است با بزرگترها اید بیکاري که شما کرده

مشورت کنید و پرونده را به طور آبرومندانه جمع و جور کنید و آن را ببندید.

ها د، درباره دیدارهایم در سفر اخیر به خارج از کشور و مجموع نشستبازجو گفت که براي جلسه بع

ام سئوال خواهد کرد. و جلساتی که داشته

25/2/81بعداز ظهر پایان یافت و ادامه بازجویی به روز چهارشنبه 2بازجویی حدود ساعت 

موکول گردید.

بازتاب اخبار دادگاه در رسانه ها:

ه انقالب چهارمین حضور یزدي در دادگا

دکتر ابراهیم یزدي دبیرکل نهضت آزادي براي چهارمین بار در دادگاه انقالب حاضر  گروه اجتماعی: 

شد. 

صبح در محل دادگاه حاضر 9گفت: مطابق معمول ساعت » نوروز«دکتر یزدي در گفتگو با خبرنگار 

هاي قاضی پاسخ دادم. دقیقه بعدازظهر به پرسش30و 1شدم و تا ساعت 

تواند در مراحل مقدماتی از همراهی وي با تأکید بر این نکته که طبق نظر قاضی پرونده، وي نمی

سیدجوادي خود جزو که دکتر صدر حاجوکیل خود استفاده کند. گفت: پیش از این به دلیل این

ي اي نهضت آزادي بود. دادگاه وکالت ایشان را قبول نکرد و اینک با صدور حکم برمتهمان پرونده

محمدعلی دادخواه، احتماالً دیگر وکیل من نیز امکان کار نخواهد داشت. 



دکتر یزدي گفت: با اعالم قطعی زمان دادگاه از سوي قاضی پرونده وکالي جدید خود را به دادگاه 

معرفی خواهم کرد. 

صبح بار دیگر در دادگاه حاضر شوم.9وي افزود امروز مقرر شد که روز دوشنبه رأس ساعت 

جلسه پنجم

25/2/81شنبه 

پرسی، بازجویی کتبی شروع شد.بالفاصله بعد از سالم و احوال

اید بنویسید.هایی را که داشتهس ـ شرح سفر خود به آمریکا و فعالیت

ـ بعد از تشخیص بیماري و ضرورت درمان در شهر هیوستون ـ تگزاس، هر موقع که وضع 1ج ـ 

بنیاد «ر جلسات قرائت و بحث قران، که روزهاي یک شنبه در داد دام اجازه میجسمی و روحی

کردم.شد شرکت میشهر هیوستون برگزار می» دینی و فرهنگی ایرانیان

بهمن به دعوت ایرانیان و دانشگاه مونترال 22ام مساعد شد، به مناسبت ـ هنگامی که وضع عمومی2

ـ به دعوت مسلمانان غیرایرانی کالیفرنیا، 3به کانادا رفتم و در جمع ایرانیان سخنرانی کردم. 

ـ به دعوت جمعی از ایرانیان به شهر 4انجلس رفتم، جامعه اسالمی کالیفرنیاي جنوبی، به لوس

چنین در مؤسسه خارومیانه واشنگتن دي سی رفتم و در اجتماع آنان سخنرانی کردم. در این سفر هم

صحبت کردم.

ـ در گرانادا الیست پارلمان اروپا به همایش گفتگوي فرهنگـ به دعوت فراکسیون احزاب سوسی5 ها 

ـ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره زندانیان اخیر، اسامی و موقعیت 6ـ اسپانیا رفتم. 

آنان با من در تماس بوده است.

س ـ درباره سفر خود به برلین در دیدار با مقامات آلمانی بنویسید.



به دعوت فراکسیون پارلمانی حزب سبزها، به اتفاق آقاي مهندس توسلی به 1379ج ـ در اسفند 

برلن سفر کردیم و در یک گردهمایی و میزگردي که نمایندگان پنج حزب بزرگ آلمان تشکیل شده 

بود، آقاي مهندس توسلی درباره گذشته روابط آلمان و ایران صحبت کردند و من درباره روابط 

آینده دو کشور.

هاي مهندس توسلی دیدار با فرخ نگهدار و ر گزارش سفر و همچنین در یادداشتس ـ د

اید؟هایی کردهخانباباتهرانی آمده است. این دیدار براي چه بود و چه صحبت

ج ـ آقاي فرخ نگهدار با یکی از دوستانشان براي دیدن ما به محل اقامت ما در هتل آمدند. آنها 

آمیز و قانونی نهضت آزادي ایران بدانند. اره خط مشی مبارزه مسالمتمایل بودند، دالیل ما را درب

ما پیرامون این استراتژي و همچنین دالیل مخالفت خود را با استراتژي براندازي براي آنان توضیح 

بینانه خواند و اظهار داشت که نگهدار خط مشی مبارزه قانونی را درست و واقعدادیم. آقاي فرخ

بینانه است.این نتیجه رسیده است که مبارزه سیاسی علنی و حمایت از اصالحات واقعسازمان آنها به

ها حضور داشتند. در این جلسه بنده پیرامون جنبش آقاي خانباباتهرانی در جلسه عمومی ایرانی

مشی مبارزه قانونی صحبت کردم. ایشان هم درآن جلسه بودند اصالح طلبی و ضرورت تمکین از خط

سئواالت مطرح کردند که من جواب دادم. و برخی 

اید و این جرم است.س ـ شما با عناصر ضد انقالب و برانداز دیدار و گفتگو کرده

ج ـ اوال در کجاي قانون و یا مصوبه دولت اعالم شده است که نشستن و صحبت کردن با هموطنانی 

ا قانع ثانیا اگر آنها در گفتگو با مکه عالقمند و نگران کشورشان هستند، حتی ضد انقالب، جرم است، 

بینانه و بشوند که براندازي به ضرر منافع و مصالح ملت ایران است و خط مشی مبارزه قانونی واقع

به نفع کشورمان هست، آیا به ضرر ایران است و باید مورد مواخذه قرار بگیریم؟ یا برعکس باید 

تشویق شویم.



ارجی حزب سبزها در پارلمان آلمان درباره تفتیش عقاید، س ـ شما با مسئول کمیسیون روابط خ

اید. چه ها، اعزام نماینده براي نظارت صحبت کردهزندانیان ملی ـ مذهبی، بازدید از زندان

توضیحی دارید.

ـ شما قانون اساسی کشور را زیر پا گذاشته اید. تفتیش عقاید، به یک رویه عمومی در تمام نهادها  ج 

قانون اساسی تفتیش عقاید را قویا ممنوع ساخته است. در 23در حالی که اصل تبدیل شده است

اید. حتی وزارت کشور در ها،  شما بارها عقاید مرا مورد بازخواست قرار دادههمین بازجویی

شود. اینها خالف قانونهاي چاپ شده انتخاباتی، از داوطلبان در مورد باورهایشان پرسیده میفورم

را متوقف کنید تا طرح آنها از جانب ما یا هر فرد و گروه دیگري بالموضوع باشد. درباره است. آنها

ایم اما وقتی جوابی زندانیان و سایر موارد نیز ما در داخل کشور به هر مقام و نهادي اعتراض کرده

د خوخداوند دوست ندارد کسی صداي«دهند ما مجبوریم براساس آن شریفه که: یا ترتیب اثري نمی

را بلند کند مگر آن کس که به او ظلم شده است: الیحب اهللا الجهر بالسوء من القول اال من ظلم.

شما اگر دست از این فشارها و تخلفات قانونی برندارید، از هر فرصتی براي بلند کردن صداي 

زندان صداي اعتراضمان استفاده خواهیم کرد. اگر شما مرا به زندان هم بیاندازید، از درون همان 

اعتراضم را از بام دنیا بلند خواهم کرد. نکنید این کارها را.

هاي امریکا چه کسی بوده است؟س ـ واسطه دعوت شما توسط دانشگاه

اي در کار نبوده، آقاي دکتر رضا قدس استاد دانشگاه اوهایو پیشنهاد دهنده بود.ج ـ واسطه

اید و آقاي احسان توسلی را در قبرس فاکس زدهس ـ شما به یک آمریکایی ارشد سفارت آمریکا 

اید که به او ویزا بدهد.معرفی کرده

ج ـ کذب محض است.

اید که احسان در قبرس به او مراجعه کند.اید و نوشتهس ـ شما از آمریکا به توسلی اي ـ میل زده



یکا، به آمریکا کنید کجاست؟ احسان قبل از سفر من به آمرج ـ اصل سندي که به آن استناد می

هاي فاحش براي چیست؟رفت. این دروغ

تان با عناصر وابسته به ضد انقالب و اسامی آنها بنویسید.س ـ مجددا درباره دیدارهاي

ام.ج ـ قبالً به این سوال پاسخ دادم. مطلب همان است که نوشته

اید.کردهزاده درباره چه مسائلی صحبتس ـ با بیات

مند و نگران وضع هاي اروپا است و عالقهزاده از مسئوالن جامعه سوسیالیستبیاتج ـ آقاي دکتر 

مشی مبارزه علنی، قانونی صحبت شد. ایشان نیز این ایران. با ایشان نیز پیرامون مسائل ایران و خط

اند.هاي برانداز فاصله گرفتهخط مشی را تأیید کرده و از گروه

ت که دعوت حزب سبزها از شخص دکتر یزدي بوده است و من س ـ توسلی در اظهاراتش گفته اس

ام.کردهایشان را همراهی می

ج ـ دعوت حزب سبز به نام شخص من بود. اما به عنوان عضو یک حزب سیاسی دعوت را در دفتر 

سیاسی مطرح کردم و آنها آن را تأیید نمودند. بر طبق رویه گذشته، از دفتر سیاسی درخواست 

نفر، ترجیحا، رئیس دفتر سیاسی مرا همراهی کند. دفتر تصویب کرد و من هم به حزب کردم که یک 

آیم. آنها هم پذیرفتند. سبزها، اطالع دادم که همراه ایشان می

اند.س ـ حمید بهشتی و قهرمانی در آلمان چه نقشی در این دعوت داشته

اندم و از آنها نظر خواستم و سپس به اطالع آنها رساند. مسئله دعوت راج ـ آنها نقشی نداشته

قبولی خود را و زمان آن را به اطالع حزب سبزها رساندم.

کنند.هاي ضد انقالب در تماس هستند و همکاري میس ـ حمید بهشتی و قهرمانی با گروهک



هاي عالقمند به سرنوشت ایران با هم در تماس هستند. ولی تا آنجا ج ـ در خارج از کشور ایرانی

هاي معتقد به برانداز همکاري دانم آقاي بهشتی و آقاي قهرمانی با هیچ کس از گروهمن میکه 

ندارند و اعتقادي هم به آنها ندارند.

هاي فدایی، با شما در تماس بوده است؟س ـ بهبهانی از چریک

ج ـ آقاي بهبهانی به عنوان عضو حزب سبزها، از طرف حزب، مامور راهنمایی ما بود. در 

هایی که با ما داشت چندین بار تصریح کرد که به هیچ گروه سیاسی ایرانی همکاري ندارد. بتصح

قبل از انقالب با کنفدراسیون همکاري داشته است.

، روابط عمومی دادگاه انقالب فعالیت نهضت آزادي را غیرقانونی اعالم کرده 28/12/79س ـ در 

عالیت کنید. است. بنابراین شما حق ندارید به نام نهضت ف

ج ـ نهضت آزادي ایران قانونی است . وزیر کشور صریحا گفته است که نهضت آزادي رسمی نیست، 

اما غیرقانونی هم نیست.

در -1489اي به شماره طی نامه27/12/73قانون احزاب در 10س ـ دبیرخانه کمیسیون اصل 

ی است.پاسخ به سوال دکتر سحابی گفته است که نهضت آزادي غیرقانون

اند، به طور علنی ام، اما آقاي وزیر کشور اخیرا نظر دادهگویید ندیدهاي که شما میج ـ نامه

ها هم آمده است.اند و در روزنامهگفته

شور قانونی بودن نهضت را تصریح کرده است.کهایی وزارت س ـ در چه زمان

اعالم وقت آقاي محتشمییر کشوروز1368ها را به خاطر ندارم. هنگامی که در سال ج ـ تاریخ

کرد که قرار است قانون احزاب اجرا شود، درمورد احزابی، نظیر نهضت آزادي که فعال هستند، 

گفت کافی است مدارك الزم را به وزارت کشور بدهند. در همان زمان، نمایندگان مجلس در 

در دانشگاه در پاسخ به ، اقایان موسوي الري و اصغرزاده، در سخنرانی خود 90کمیسیون اصل 



دانشجویان درباره وضعیت نهضت آزادي گفتند که نهضت قانونی است. از آن تاریخ تا کنون هم هیچ 

اي، که بر طبق قانون احزاب و قانون اساسی تشکیل شده باشد، رایی علیه نهضت دادگاه صالحه

سوال آقاي دادخواه نیز در پاسخ به 90آزادي صادر نکرده است. در سال گذشته کمیسیون اصل 

جواب داده است که نهضت غیرقانونی اعالم نشده است.

موکول 28/2/81بعداز ظهر پایان یافت. ادامه بازجویی به روز شنبه 2جلسه بازجویی در ساعت 

گردید.

جلسه ششم

صبح9ساعت 28/2/81شنبه 

اروپا مبنی بر تغییر استراتژي از ها در ، در مورد نشست گروهEي متن گزارش میزان بازجو, با ارائه

چیست Eبراندازي به فعالیت قانونی در چارچوب قانون اساسی توضیحات خواست و پرسید میزان 

و کیست؟ 

مندي به ایران مندان نهضت آزادي در اروپا است که به دلیل عالقهنام یکی از عالقهEج: میزان 

فرستاد. هاي خود را براي ما میدي تحلیلکند و در موارتغییرات و تحوالت را پیگیري می

چگونه صورت گرفت؟1375س: دعوت حزب سبزها در سال 

االسالم که آن موقع ج: حزب سبزها مستقیمًا با خود من تماس گرفت. من از آقاي قهرمانی و داعی

حزب،مند بودند در مورد این در آلمان بود و همچنین از آقاي بهشتی که به نهضت آزادي عالقه

ها هم نظر مثبت خود را دادند. ها پرسیدم. آنسوابق و مواضع آن

اختصار جواب دادم.طور شفاهی از سوابق هر یک از آقایان پرسید که در حد ضرورت بهبازجو به

س: در مورد مذاکرات با ایرانیان مقیم برلن توضیح دهید. 



ایرانیان مقیم برلن مایل به دیدار با ما ج: در سفري که به دعوت حزب سبزها به برلن سفر کردیم،

ها هم آمدند و پیرامون مسایل ایران سؤاالتی ها گذاشته شد و آناي در یکی از سالنبودند. جلسه

کردند و ما هم پاسخ دادیم. 

اید.اید چه مذاکراتی کردهس: با لیگ حقوق بشر دیدار داشته

ایم، موارد نقض اصول متعدد قانون اساسی ام. آنچه ما گفتهاید و توضیح دادهج: قبالً پرسیده

جمهوري کشورمان نیز مطرح شده کشورمان بوده است. بسیاري از این نکات در سخنان حتی رییس

است. 

س .. رییبازجو: از روي تقدیم یادداشت روز آقاي مهندس توسلی خواند و پرسید که شما از خانم .

اید درست است؟ کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا درخواست اعزام ناظر به ایران کرده

ي تعداد زندانیان سیاسی پرسید و گفت که سازمان طور است. آن خانم از ما دربارهج: بله همین

،ها گفته است یکصد هزار نفر زندانی سیاسی در ایران هست. از ما نظر خواستمجاهدین به آن

تردید ها همین است که بیهاي خارج از کشور بپرسید جواب آنجواب دادیم که اگر از گروه

آمیز است. اگر از دولت ایران بپرسید، خواهند گفت که ما اصالً زندانی سیاسی نداریم. اگر از اغراق

است خود رما بپرسید باز ما حزب مخالف هستیم ممکن است آمار درستی نداشته باشیم. بنابراین بهت

را ي زندانیان سیاسی و حقوق بشرشما یعنی پارلمان اروپا ناظرینی را به ایران بفرستید و مسأله

بررسی نمایید. 

اید که در ایران شکنجه و تفتیش عقاید است.س: شما به این خانم گفته

به ز اتهامیکنید و هنوطور است. شکنجه یعنی چه، وقتی شما افرادي را بازداشت میج: بله همین

برید که نه نور و نه هواي کافی هاي انفرادي میاثبات نرسیده و حکمی صادر نشده است به سلول

برید سیدجوادي را میساله آقاي صدر حاج84دارد، چیزي جز شکنجه نیست. وقتی شما یک پیرمرد 



وه بر این آیا شما برید، این یعنی شکنجه، عالشب او را براي بازجویی می12به زندان و بعد از 

دهید؟ پس شکنجه هست هم روحی برخی از زندانیان را با مشت و لگد و سیلی مورد حمله قرار نمی

و هم بعضاً جسمی.

اما در مورد تفتیش عقاید یک رویه مستمر شده است. 

اید؟ س: اختالف میان بهشتی و بهبهانی چه بوده است، که نظر قهرمانی و حاجی را نوشته

ن چه ربطی به اتهامات من دارد. اگر در گزارش به شوراي مرکزي چنین مطلبی آمده است ج: ای

هر چه هست همان است. 

س: مشروح مذاکرات خود را با خانبابا تهرانی بنویسید. 

مشی هاي ما در مورد وضعیت ایران و دالیل اتخاذ خطج: آقاي خانبابا تهرانی بعد از شنیدن تحلیل

ع بینانه و خالف منافمشی براندازانه را غیرواقعها را تأیید کرد و خطقانونی آني علنی ومبارزه

هاي آخر عمرش ملی کشورمان دانست. او اظهار امیدواري کرد که بتواند به ایران برگردد و سال

که در آرشیو را در خاك وطن باشد. جزییات مطلب همان است که در گزارش آمده است و اصل آن

اید، اکنون نزد شما است.ي بوده است و شما بردهنهضت آزاد

س: در مشروح مذاکرات آمده است که فرخ نگهدار درخواست کرده است با نهضت آزادي ارتباط 

ها هماهنگ شوند و مواضع مشترکی اتخاذ گردد. داشته باشد و فعالیت

که بتوانم نظر بدهم.امج: چنین مطلبی را به خاطر ندارم. مشروح مذاکرات را هم تازگی ندیده

چه بوده است؟» راه توده«س: ارتباط شما با 



مشی نهضت آزادي سؤال ي خطج: هنگامی که در کلن بودم، دو نفر به دیدن ما آمدند. درباره

قه ها برسد، عالخواستند ترتیبی داده شود که نشریات ما به دست آنداشتند. توضیح دادیم می

را مرتب ببینیم و نظر بدهیم. هاداشتند، ما هم نشریات آن

يهاي خود با فرخ نگهدار در تغییرات و اصالحات در مورد وزارت اطالعات، اطالعیهس: در صحبت

اید؟ چرا؟ چه هدفی داشتید؟ اي و استعفاي وزیر گفتههاي زنجیرهوزارت اطالعات در مورد قتل

اوالً آنچه گفته شد، اطالعات محرمانه نبود، اخبار ر ها بود. ما این اخبار را تحلیل کردیم و وزنامهج: 

ل هاي امنیتی مرتکب قتخصوص در جهان اسالم سازمانگفتیم که در بسیاري از کشورهاي جهان به

دهد. اما در ایرانکند و وزیر استعفا میهاي شدید ایجاد میندرت واکنششوند. اما بهو جنایت می

هاي اي بدهد و قتلکه بیانیهکرده است. به جاي اینآقاي خاتمی بسیار خوب و مدبرانه عمل

ادار ها را وجمهور موضع بگیرند، آنها علیه رییساي را به وزارت اطالعات نسبت بدهد و آنزنجیره

ها را بر عهده بگیرند. تعدادي از مسؤوالن را بازداشت کنند، وزیر کرد خود بیایند و مسؤولیت قتل

ده ها خیلی مهم و مؤثر بوغییرات مثبتی در وزارتخانه صورت بگیرد. ایناطالعات استعفا بدهد و ت

ها را هم دید. است.  در کمتر کشوري در جهان سابقه داشته است. باید این

ها را مسؤولیتجمهور و عملکرد دادگاه پرسیده و شما آنس: فرخ نگهدار در مورد مسؤولیت رییس

اید؟ رهبري دانسته

ي مجریه است و زیر نظر مستقیم مقام رهبري قرار دارد. بنابراین مقام مستقل ازقوهي قضاییهج: قوه

حمهور طبق قانون مسؤولیت اجراي ي قضاییه مسؤول هستند. رییسرهبري در برابر عملکرد قوه

قانون اساسی را دارد و سوگند هم خورده است اما فاقد ابزارهاي قانونی براي انجام وظایف خود 

روز یک 9ها و ایجاد هر اي روزنامهرییس جمهوري جز بیان مشکالتی نظیر تعطیل فلهباشد.می

بحرانی کاري نتوانسته است انجام دهد. 

س: مذاکرات خود را با بابک خسروي بنویسید. 



ج: نهضت آزادي ایران در مورد ضرورت اجراي اصول مصرح در فصل هفتم قانون اساسی در مورد 

داده بود در این بیانیه چنین اظهار نظر شده بود که با تشکیل شوراهاي شهر و روستا اي شوراها بیانیه

تشنجات قومی به میزان وسیعی کاهش پیدا خواهد کرد. آقاي بابک امیر خسروي نگران بود و تصور 

نین که چایم. درحالیکرده بود که ما براي حل مشکالت قومی فدرالیسم را مطرح و پیشنهاد کرده

در دیداري که داشتیم این مسأله مورد بحث و گفتگو بود. نیست.

اي شرکت کرده بودید، موضوع بحث چه بود؟ صدر در جلسهس: به دعوت دوستان بنی

اي از ایرانیان از پزشکان و مهندسان از صدر نبود. در کلن عدهج: جلسه از طرف دوستان آقاي بنی

ایل ایران صحبت کردیم و به پرسش حاضران جواب ما دعوت کردند. در آن جلسه ما پیرامون مس

کردند که دادم. یک یا دو نفر هم سؤاالت و ایرادات و بعضاً حمالت تندي به نهضت آزادي میمی

صدر هستند. مندان آقاي بنیبعد از جلسه به ما گفته شد که این دو نفر از عالقه

موکول شد. 4/3/81وز شنبه ي آن به رپایان پذیرفت. ادامه30/1بازجویی در ساعت 

ي هفتم شنبهجلسه

20/9ـ ساعت 4/3/81

پرسی ـ قاضی بابایی (کتبی)، انتشار بیانیه نهضت به مناسبت چهلمین روز درگذشت بعد از احوال

ي اطالعات هم چاپ شده است، خالف است. نهضت حق فعالیت ندارد دکتر سحابی، که در روزنامه

و اگر ادامه بدهید، موجب تشدید قرار خواهد شد. 

شود اگر چاپ این اطالعیه ي ولی فقیه اداره میمایندهي اطالعات زیر نظر نپاسخ دادم که روزنامه

ثًا داند. ثالکردند. ثانیًا نهضت آزادي خود را قانونی میخالف قانون باشد، ایشان آن را چاپ نمی



اید، مرا سال زندان محکوم کرده11شما مرا از زندان نترسانید. شما آقاي مهندس صباغیان را به 

روم. زیر بار حرف غیرقانونی نمیسال محکوم کنید. من22به 

شد. هاییس: در مورد سفر به گرانادا توضیح دهید که چرا رفتید و چه کسانی بودند و چه صحبت

ام. ي همایش گرانادا مفصل توضیح دادهدرباره» هاگفتگوي فرهنگ«اي تحت عنوان ج: در نشریه

توانید به این نشریه رجوع کنید. می

ما کسان دیگري هم از ایران دعوت شده بودند؟ س: آیا غیر از ش

ت آقاي ي مشارکدانم از ایران چه کسانی دعوت شده بودند. شنیدم که از دبیرکل جبههج: دقیقاً نمی

دکتر محمدرضا خاتمی نیز دعوت نموده بودند. 

تصدر در کلن تشکیل شده بود شرکاي که به دعوت طرفداران بی، شما در جلسه78س: در سال 

کردید؟ 

اي از ایرانیان اظهار تمایل کرده بودند تا با من صدر نبود، عدهج: جلسه به دعوت طرفداران بنی

ضت آزادي هاي نهکنندگان یک یا دو نفر بودند که به سیاستاي داشته باشند، در میان شرکتجلسه

فته شد که آن دو خود شناختم. بعد از جلسه گها را نمیکردند. من آندر ایران به شدت حمله می

دانند. صدر میرا هوادار آقاي بنی

کنندگان در آن جلسه را بنویسید.س: اسامی شرکت

بخش ها که بودند آقاي مهندس حاجی و آقاي دکتر یزداني اسامی را به یاد ندارم، از آنج: همه

را به یاد دارم. 

است؟ زاده چه مطالبی بین شما صحبت شده س: در دیدار با بیات



ي حاکمیت ملی و حاکمیت ملت نوشته بودند که اي تحلیلی دربارهزاده مقالهج: آقاي دکتر بیات

ي آن با من صحبت کردند. بحث خوبی بود و درباره

ها را بنویسید.اید؟ اسامی و سوابق آني ملی هم شما دیدار داشتهس: با اعضاي جبهه

کنم به کار تجارت مشغول ند و آقاي هوشی تصور میج: آقایان هوشی و یاسایی به دیدن ما آمد

وآمد است. آقاي یاسایی هم به کار است و براي امور تجارتی و صنعتی بین ایران و آلمان در رفت

ته کنم فعالیتی داشي ملی فعال بود. اما حال تصور نمیاي در جبههتجارت مشغول است، در یک دوره

روند. و میآیند باشد. ایشان هم به ایران می

س: با دکتر مهدي ممکن آیا رابطه دارید؟ و دیدار داشتید؟

شناسم، هنگامی که در تولید دارو بودم ایشان هم ج: آقاي دکتر ممکن را از زمان دانشجویی می

بعد از اتمام دانشکده در همین شرکت مشغول به کار شدند، زیر نظر خود من، اما ایشان را در آن 

خبرم. هاي ایشان بیعالیتسفر ندیدم و از ف

اید؟هاي فدایی خلق در تماس بودهس: شما با آقاي بهبهانی از فعاالن چریک

هاي قبل از انقالب بوده است. در حال حاضر ج: آقاي بهبهانی از اعضاي فعال کنفدراسیون در سال

ت و هاي آلمان اسباشد. اما عضو حزب سبزيدانم عضو هیچ گروه سیاسی ایرانی نمیتا آنجا که می

به دعوت حزب سبزها به آلمان رفتیم ایشان از جانب این حزب 1378در سفري که در اسفند 

مهماندار ما بودند. 

اید؟در سفر به آلمان با آقاي الهیجی و خانم شیرین عبادي دیدار و گفتگو داشته1377س: در سال 

ن شهرداري یا دانشگاه تشکیل داده بودند، دراي که ایرانیان برلن یا فرانکفورت در سالج: در جلسه

اواخر جلسه خانم شیرین عبادي و آقاي الهیجی نیز حضور پیدا کردند، اما دیدار خصوصی نداشتیم. 



اید؟ س: شما با آقاي پناهی و هوشی هم دیدار داشته

ي ن قدیم جبههایم. آقاي پناهی از فعاالاي با آقاي پناهی داشتهج: یاد ندارم که دیدار جداگانه

کنم در حال حاضر فعال باشند. ایشان هم نظیر آقاي هوشی و ملی در اروپا هستند، اما تصور نمی

یاسایی به کار تجارت خصوصی در آلمان مشغول هستند و بر این چنین اموري مرتب به ایران 

ها خبري ندارم. گردند. اما از نوع کار آنآیند و برمیمی

اند توضیح دهید. اي دکتر فرزانه که با شما دیدار داشتهس: در رابطه با آق

آیند و با بازدید از ج: آقاي دکتر فرزانه از طرف پزشکان ایرانی مقیم آلمان مرتب به ایران می

برداري کرده و از آلمان براي ها را صورتها، کمبود وسایل پزشکی آنهاي شهرستانبیمارستان

دار ایشان با من صرفاً در این چارچوب بوده است و نه هیچ کار فرستادند. دیها مجانی میآن

دیگري. 

االسالم و دیدارش با شما توضیح دهید. هاي آقاي داعیس: در مورد فعالیت

االسالم اطالع دقیقی ندارم. به یاد ندارم که در سفر به آلمان ایشان هاي آقاي داعیج: از فعالیت

ور ي ایرانیان کلن حضرا دیده باشیم. چون ایشان مقیم پاریس هستند نه آلمان. احتماًال در جلسه

داشته است. اما دقیقاً چیزي به خاطر ندارم. 

کاران پرسید، جواب دادم با فرد د ارتباط و دیدار با محافظهطور شفاهی در موربازجو حسینی، به

ایم. اما اگر بدانیم این دیدارها در حل مشکالت کشور و کاهش تشنجات مفید خاصی دیداري نداشته

نماییم. خواهد بود، امتناع نمی

بازجو پرسید: تا چه حد امکان ائتالف وجود دارد؟ 

ج در ي سیاسی رایسی با گرایشات حتی متناقض، یک پدیدهجواب دادم ائتالف میان نیروهاي سیا

دنیاست. اما در حال حاضر شرایط براي ائتالف میان نیروهاي سیاسی از این نوع وجود ندارد، آنچه 



هاي سیاسی، بروز انسدادها از یک طرف و جدي ما مطرح کردیم اوالً وفاق ملی است. افزایش تنش

هاي سیاسی به هم نزدیک شوند و ضرورت کند گروهایجاب میبودن تهدیدات خارجی علیه ایران،

ناپذیر و وفاق ملی هم قبول گفتگو میان نیروهاي سیاسی است. ي اجتنابوفاق را بپذیرند و مقدمه

گفتگو میان احزاب سیاسی، به معناي ائتالف نیست؛ بلکه صرفاً گفتگوست و هدف از آن توافق بر سر 

وها، ایجاد همبستگی میان مردم و دولت و مقابله با خطرات خارجی کاهش تشنجات میان این نیر

است. 

ها وجود دارد؟ بازجو پرسید: آیا امکان ائتالف و نزدیکی میان گروه

اري ي همکجواب دادم: بسیاري از نیروهاي سیاسی فعال کنونی، در بیرون و درون حاکمیت، سابقه

با یکدیگر را در دوران انقالب دارند. بنابراین امکان این نزدیکی وجود دارد. اما شرایط اصلی آن 

باید توانند و نکار و راست نمیاست نه همه با من. نیروهاي محافظه» همه با هم«ي قبول وفاق بر پایه

واضع خود ها از مها شوند و معناي وفاق این نیست که گروهانتظار داشته باشند که همه تسلیم نظر آن

ها با حفظ مواضع خود، در چارچوب قانون با سایر دست بردارند. بلکه معنایش این است که گروه

ی هاي رقیب یا مخالف یا حتهنیروها سازگاري داشته باشند؛ یعنی هر گروه حق حضور و فعالیت گرو

ها و احزاب سیاسی با رعایت دشمن خود را در چارچوب تمکین از قانون بپذیرد، و هر یک از گروه

مقررات بازي مدنی با هم همکنش یا تقابل داشتند باشند. 

بازجو به استناد نظر قاضی بابایی گفت که نهضت آزادي غیرقانونی است و حق صدور بیانه را ندارد.

روم. جلسه در جواب دادم که این سخن نادرست و غیرقانونی است و من شخصًا زیر بار آن نمی

موکول گردید. 6/3/81ي بازجویی به روز دوشنبه پذیرفت. ادامهپایان12ساعت 

جلسه هشتم

30/9ـ ساعت 6/3/81دوشنبه 



ا کی ادامه دارد؟  من تمام بعد از سالم و احوال پرسی، از بازجو پرسیدم این برنامه بازجویی ت

سؤواالتی که مربوط به اتهامات می شده است جواب داده ام.

بازجو گفت: تحقیقات هنوز تمام نشده است. قاضی تحقیق باید تصمیم بگیرد. وقتی تحقیقات تمام شد 

سه دادگاه آنرا اعالم می نماید و روز محاکمه را به متهم اطالع می دهد. متهم با وکالي خود، تا 

وکیل که حق دارد، در دادگاه حاضر می شود. وکال و متهم پرونده را  می خوانند، دفاع می نمایند 

و سپس دادگاه رأي می دهد.

، است.  بازجو پیرامون مسائل مختلف 500، 499، 498بازجو تاکید کرد که اتهامات من موضوع مواد 

سیاسی روز به بحث آزاد پرداخت.

بازجویی کتبی:

از آلمان براي شما ارسال شده است که در آن ارسال نشریات براي رسانه Eرشی از میزان س ـ گزا

هاي گروهی، از جمله هشت رادیو گزارش داده شده است.

ج ـ منظور شما را از هشت رادیو نمی فهمم؟

س ـ بی بی سی، رادیو صداي آمریکا، رادیوفرانسه، رادیو آلمان

براي این رسانه ها نمی فرستاده است. و نهضت آزادي در مورد ج ـ نهضت آزادي نشریات خود را 

بر طبق دستور نهضت آزادي در آلمان کار Eمسئولیتی نداشته است. و میزان Eفعالیت هاي میزان 

نظرات و تحلیل هاي خود را در مورد گروههاي سیاسی خارج از کشور “ نمی کرده است. اما او بعضا

براي ما می فرستاده است.

ـ ارتباط نهضت با گروههاي ضد انقالب خارج از کشور را بنویسید.س 



ج ـ نهضت آزادي ایران و هیچ یک از رهبران و فعاالن آن با گروههاي ضد انقالب برانداز خارج از 

کشور ارتباطی نداشته و ندارند.

س ـ ارتباط نهضت با نشریه نیمروز لندن چیست؟

ج ـ هیچگونه ارتباطی وجود ندارد.

ـ ارتباط نهضت یا خودتان را با روزنامه کیهان لندن بنویسید.س 

ج ـ نه من و نه نهضت آزادي با روزنامه کیهان لندن هیچ گونه ارتباطی نداریم.

س ـ بریده جراید در نهضت توسط چه کسی تهیه می شد و چرا؟

ند و بخوانند، دفترج ـ براي صرفه جویی در هزینه افراد که مجبور نباشند همه روزنامه ها را بخر

من همه روزنامه ها را می خرید و من مقاالت و مطالب را عالمت می زدم و دفتر من آنها را بریده 

و تنظیم و تکثیر می کرد.

نشریات تعلیماتی نهضت چگونه تهیه می شد.س ـ

علیمات تج ـ کمیته تعلیمات نهضت آزادي سه شعبه داشت. تعلیمات سیاسی، تعلیمات عقیدتی و 

تشکیالتی. هر یک از مطالب تعلیماتی را گروهی می نوشت و بعد ازنهایی شدن به اعضاء داده می 

شد.

س ـ انگیزه مؤسسین نامه توسط نهضت به اتحادیه چپ دموکراتیک چیست؟ 

ج ـ تا آنجا که من به یاد دارم نهضت آزادي نامه اي به اتحادیه چپ دمکراتیک ننوشته است. ممکن 

نها نامه به نهضت آزادي نوشته باشند و نهضت جواب آنرا داده باشد. اما من مطمئن نیستم. است آ

باید نامه ها را ببینم تا اظهار نظر نمایم.

موکول شد. 11/3/81ادامه بازجویی به روز شنبه 



جلسه نهم

45/9ساعت 11/3/81شنبه 

هضت آزادي حق فعالیت ندارد و این بعد از سالم و احوال پرسی، بازجو بار دیگر مطرح کرد که ن

دستور دادگاه است.

جواب دادم آیا بر طبق قوانین و آیین دادرسی کیفري، دادگاه انقالب حق دارد که فعالیت یک حزب 

را، آن هم نهضت آزادي با سابقه اي بیش از چهل سال را ممنوع اعالم نماید؟ وزارت کشور مسئول 

به دادگاه انقالب 1380هاست. وزارت کشور طی نامه در دیماه اجراي قانون احزاب و نظارت بر آن

. به عالوه آقایان *اطالع داده است که نهضت آزادي در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده است

حقشناس، مبلغی، عرب عامري، که هرکدام در دوره هایی یا مدیرکل یا معاون سیاسی وزارت کشور 

نهضت آزادي قانونی است، اگرچه رسمی نمی باشد. بازجو، سپس بوده اند، به کرات گفته اند که

تکذیت اصالت نامه امام پرسید:درباره پرونده 

شما به اتهام اهانت به رهبر فقید انقالب محاکمه و محکوم شدید. جریان آنرا 1375س ـ در بهمن 

بنویسید.

طور همان“ ه آن مراجعه کنید. ثانیاپرونده، بنا به اظهارات خودتان، در اختیار شماست. ب“ ج ـ اوال

که در دفاعیات آن دادگاه گفته ام، بنا به نص صریح وصیت امام هر چیزي که بعد از درگذشت ایشان 

بنام ایشان منتشر شود علی الطالق فاقد اصالت است مگر خط و امضاي ایشان، در مورد نوشته، به 

تصدیق کارشناس خط برسد. 

کارشناسی شده و صحت خط و امضاي امام تصدیق شده است.72اسفند5س ـ این نامه در 

ها به آقاي دادخواه، وکیل اینجانب و قانون فعالیت احزاب و جمعیت10کپی نامه آقاي دکتر محمد جواد حقشناس، دبیر کمیسیون ماده *

ست.همچنین خبر نامه آقاي دادخواه به کمیسیون مذکور و بررسی این کمیسیون در پایان گزارش بازجویی جلسه نهم آمده ا



ج ـ خیر چنین چیزي وجود ندارد. کارشناسی خط و امضاء صورت نگرفته است. اگر بود در اسفند 

، که بنا به شکایت مؤسسه حفظ ونشر آثار امام در دادگاه انقالب محاکمه می شدم، آنرا ارائه 1375

رد. در آن دادگاه، تکذیب اصالت انتساب نامه امام، توهین به امام می دادند. چنین چیزي وجود ندا

تلقی شد و بنده را به شش ماه زندان محکوم کردند. در تجدید نظر، این رأي لغو شد اما جرم را به 

و مجازات را به جریمه نقدي سیصد هزار تومان تبدیل نمودند. اگر به خاطر اصرار » اشاعه اکاذیب« 

*احمد صدر نبود، من جریمه را نمی دادم و به زندان می رفتم.آقاي دکتر سید 

س ـ در مورد پرونده اتهامی شما توهین به مقام رهبري، که نوار آن موجود است، در تاریخ شهریور 

معاون وزارت اطالعات از شما و گوهک غیر قانونی نهضت آزادي ایران شکایت کرد و در 1376

فتوح است.دادگاه حاضر شدید، و پرونده م

“آن پرونده، به موجب قانون مشمول مرور زمان شده است و قابل طرح مجدد نیست. ثانیا“ ج ـ اوال

معاون وزیر اطالعات آقاي سعید امامی ( یا اسالمی) بوده است که به اتهام قتل “ در آن موقع ظاهرا

**شت.هاي زنجیره اي بازداشت شد.طرح مجدد این مسائل سودي براي شما نخواهد دا

س ـ آشنایی و روابط خود را با کشورها و شخصیت هاي خارجی بنویسید.

ج ـ در طول نزدیک به هیجده سالی که در خارج از کشور بودم، همراه با مسلمانان غیر ایرانی 

فعالیت هاي اسالمی داشتم. با دانشجویان مسلمان از کشورهاي متعدد اسالمی که براي تحصیل به 

د آشنا شدم. بسیاري از آنها بعد از اتمام تحصیل به کشورهاي خود برگشتند ولی آمریکا آمده بودن

ارتباطمان را حفظ کردیم. این افراد در کشورهاي مختلف اسالمی، مصر، سوریه، الجزایر، ترکیه، 

مالزي، پاکستان، آفریقاي جنوبی هر کدام صاحب مقام و موقعیتی یا مصدر فعالیت هایی شدند. با 

روههاي اسالمی در کشورهاي مختلف ارتباط داشته و دارم. اسامی برخی از افراد که احزاب و گ

. مشروح این محاکمه در بخش                  آمده است.*
. مشروح این محاکمه در بخش                  آمده است.**



بیاد دارم عبارتند از: ابراهیم صالح، غالت همت، یوسف ندا، خورشید احمد، انیس احمد، صادق 

المهدي، حسن الترابی، موالنا مودودي، قاضی حسین، انور ابراهیم، ماها تیرمحمد و....

چه کسی اداره می کند؟س ـ سایت نهضت را

ج ـ آقاي دکتر احمد هادوي

بازجو شفاهی گفت که سایت نهضت خیلی مرتب نیست.

صبح موکول گردید. بازجو گفت که 30/9ساعت 13/3/81ادامه بازجویی جلسه بعد، روز دوشنبه 

نی ذهدر جلسه بعد درباره ریز سفرهاي من به خارج از کشور و داخل کشور خواهد پرسید. آمادگی 

داشته باشم.     

جلسه دهم

13تا 30/9ساعت–13/3/81دوشنبه 

ابتدا بازجو شفاهی پرسید که در دیدار با مقامات رسمی، آیا آنها از وضعیت دادگاه پرسیده اند و 

من گزارش دادگاه را داده ام.

عاتی موازي جواب دادم من وظیفه ندارم در این موارد به شما خبر بدهم. شما که سازمان اطال

درست کرده اید خودتان آنرا پیگیري و بررسی کنید. آیا این سؤال به اتهامات من مربوط می باشد؟ 

خبر دیدار رسمی با آقاي کروبی را در روزنامه ها خوانده اید. مطالب مختلفی بحث شد و من پاسخ 

قانون قاضی بابائی سؤال هاي ایشان را در مورد وضع دادگاه و بازجویی ها و اظهارنظرهاي خالف

داده ام.

بازجو پرسید آیا از وزارت اطالعات هم کسی با شما تماس گرفته است؟

جواب دادم خیر کسی بامن تماس نگرفته است.



س ـ سفرهاي خود را به خارج از کشور بعد از انقالب به تفصیل بنویسید.

ـ بعد از پیروزي انقالب اولین سفرم به خارج از کشور سفر به  ـ کوبا در سال ج  بود. ششمین 58هاوانا

کنفرانس سران کشورهاي غیر متعهد در هاوانا تشکیل شده بود و من به عنوان جانشین و نماینده 

نخست وزیر، آقاي مهندس بازرگان به کوبا رفتم. دومین سفرم به آمریکا براي شرکت در اجالس 

به سفر حج رفتم. در 62ن، در سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همان سال بود. بعد از آ

سالهاي بعد، که تاریخ هایش را بیاد ندارم، به ترکیه   ( چندین بار)، به آلمان ( دو یا سه بار)، سوئد، 

اسپانیا سفر کرده ام.

س ـ در سفر به سوئد شما به دعوت چه کسی رفتید و با چه اشخاصی دیدار داشته اید.

ه طور کتبی به شوراي مرکزي نهضت آزادي داده شده است، ج ـ مشروح گزارش این سفر، که ب

درمیان اسنادي است که شما از آرشیو نهضت در دفترمرکزي برده اید. می توانید به آن مراجعه 

کنید و اگرنکته مبهمی بود سؤال کنید.

س ـ شما با مهرداد صهبا و هانس بکمن دیدار داشته اید درباره این توضیح بدهید.

بکمن، رئیس کمیته حقوق بشر ایران و سوئد است و کسی است که از طرف مرکز بین ج ـ هانس 

المللی اوالف پالمه مرا به مناسبت پنجاهمین سال انتشار بیانیه جهانی حقوق بشر دعوت کرد. آقاي 

مهرداد صهبا، از گویندگان برنامه فارسی زبان رادیو سوئد می باشند که با من مصاحبه هایی کرد.

کز اوالف پالمه سخنرانی کردم. عنوان سخنرانی من، که خود آنها خواسته بودند، حقوق بشر، در مر

وجوه مشترك در اسالم و غرب، متن این سخنرانی که در آرشیو نهضت آزادي بوده است در اختیار 

*شماست.

المللی اوالف پالمه در پایان گزارش این جلسه بازجویی آمده است.. مشروح سفر به سوئد و متن سخنرانی در مرکز بین*



. .بازجو سپس به سؤال شفاهی پیرامون مسائل جاري، نظیر جریانهاي چپ، محافظه کاران و ...

پرداخت.

موکول گردید. 30/9، ساعت 18/3/81ادامه بازجویی به روز شنبه 

جلسه یازدهم

ص30/9ساعت 18/3/81شنبه 

ي قضایی تهران خارج و بازجو اظهار داشت که به موجب گزارش مأمورین در فروگاه شما از حوزه

اید. به تبریز سفر کرده

ي قضایی تهران را ندارم؟ در کجاي طور است. اما مگر من حق خروج از حوزهجواب دادم، بله همین

شود که یک رژیم پلیسی حاکم است شماقانون و حکم دادگاه چنین چیزي آمده است! وقتی گفته می

ن یهاي پلیسی رفت و آمد شهروندان به شدت زیر نظر است. شما هم همکنید. در رژیماعتراض می

کنید. کار را می

بازجو مدعی شد که فردي که خود را مرتبط با یکی از اعضاي شوراي عالی امنیت ملی ایران 

ها با من گفتگو کرده است. مشخصات او را از من ي بازجوییدانست، به دیدار من آمده و دربارهمی

ایم. پرسید؟ او گفت ما در این مورد گزارش رسمی دریافت نکردهمی

ب دادم که چنین کسی با این عنوان به دیدار من نیامده است، یا خود را با چنین عنوانی معرفی جوا

نکرده است و من موظف به جوابگویی گزارش رسمی مورد ادعاي شما نیستم و تا آن را نبینم نظري 

دهم. نمی

یس نوه پیشي تماس با داماتو، سناتور آمریکایی سؤال کرد. او مدعی شد کبازجو سپس درباره

ي آن ضرورت حمایت از نهضت آزادي آمده است!!ام و در مقدمهقانون داماتو را من تهیه کرده



ام و نه سناتورهاي جواب دادم، این از وهمیات است. نه من با چنین شخصی تاکنون دیدار داشته

خواهند به نویس طرحی را که میآمریکایی با آن همه امکانات و مشاورین نیاز دارند که پیش

ها همین اندازه که در ها تهیه کنم! و عالمت دروغ بودن این حرفمجلس سنا بدهند، من براي آن

ي قانون داماتو اسمی از نهضت آزادي برده نشده است. عالوه بر این بعد از تصویب قانون مقدمه

دخالت آمریکا در اموراي به دبیر سازمان ملل متحد آن را داماتو، ما تنها گروهی بودیم که طی نامه

1داخلی و ایران و نقض منشور سازمان ملل اعالم کردیم.

بازجو مدعی شد که قانون را در اختیار دارد و نام نهضت در آن آمده است. اما علیرغم اصرار من 

زند اما خیلی ناشیانه!چنین متنی را نشان نداد. معلوم بود بلوف می

که 1364هاي شوراي مرکزي نهضت آزادي در سال از نشستي یکیجلسهبازجو به استناد صورت

جمهوري سوریه بزنم، مدعی شد که شما از در آن آمده است که من تلگرافی به حافظ اسد، رییس

اید به ایران براي کاهش فشار بر نهضت آزادي فشار بیاورد. حافظ اسد خواسته

ي مذاکرات شورا دقت و توجه کنید، این جلسهجواب دادم که چنین چیزي نیست، اگر به متن صورت

در ي امام موسی صبري رهبر امل با خانوادهپیشنهاد در رابطه با اختالفات داخلی لبنان میان نبیه

بوده است. نه براي تظلم از دولت ایران به حافظ اسد، که دولتش که در سرکوب مسلمانان سوء 

سابقه دارد. 

ي مذاکرات شوراي یاد شدهجلسهدر لبنان پرسید که در صورتي تماس با صدرالدینبازجو درباره

آمده است.

الدین (صدر) خواهر امام موسی صدر، با من جواب دادم که بعد از تماس و گفتگوي خانم ربابه شرف

در تهران و گزارش اختالفاتشان با نبیه بري، و درخواست از من که به لبنان بروم براي صحبت با نبیه 

. ي دهم آمده استگزارش جلسه. متن این نامه اعتراض در پایان1



در دفتر سیاسی و سپس در شوراي مرکزي مطرح شود. شوراي مرکزي ضمن تأیید این بري، مطلب

آوري شود و یکی از منابعی که اقدام، نظر داد که قبل از سفر اطالعاتی در موضوع اختالفات جمع

توانست مفید باشد، آقاي صدرالدین صدر، پسر امام موسی صدر بود که در ان موقع در هالل می

شغول به کار بود. احمر ایران م

ي شما به لبنان و حرکت محرومین و امل از کجا و براي چیست؟بازجو پرسید رابطه و عالقه

، دوران پرهیجان 1330و 1329هاي جواب دادم که آشنایی شخص من با امام موسی صدر به سال

ان ود. ایشي حقوق دانشجو بگردد. در آن زمان آقاي صدر در دانشکدهملی شدن صنعت نفت برمی

ه الدین باهللا شرفبه لبنان رفت تا رهبري شیعیان را بعد از فوت آیت1337بعداً در حدود سال 

خصوص در بیروت ي خاورمیانه بهکه من در منطقه47و 1346تا 1344عهده بگیرد. در سال هاي 

ن رفت. مرحوم ، مرحوم دکتر چمران به لبنا1349هاي نزدیک داشتم. در سال بودم با ایشان تماس

المحرومین و سازمان امل نقش کلیدي داشت. خود من در چمران در تأسیس و مدیریت حرکت

ها هاي فکري و سیاسی به این فعالیتتنها عالقهام. بنابراین ما نههاي امل تدریس کردهکالس

ز من صدر ادانستیم. بر اساس این سابقه بود که خانم ربابداشتیم، بلکه خود را جزیی از آن می

دعوت کرد به لبنان بروم. براي دخالت مفید در این اختالفات ما نیاز به اطالعات بیشتري داشتیم و 

آوري اطالعات کسی را به لبنان بفرستیم. صحبت شد که براي جمع

ي لیبی پرسید.ي ما دربارهبازجو در مورد مواضع خصمانه

ي ناپدید شدن امام موسی اساسی بود، اول مسألهجواب دادم اختالف ما با لیبی بر سر دو موضوع

صدر در لیبی است. دولت لیبی امام موسی صدر را به لیبی دعوت کرده بود، یک روز بعد از ورود 

ناپدید شده است. دولت لیبی بایستی جوابگو باشد. درست است که 1357به لیبی، در شهریور سال 

و سیاسی و دینی خودمان پیگیر مسأله بودیم. اما ملت لبنان هاي فکري ها و وابستگیخاطر عالقهما به

ت باشد. تفاوبایستی نسبت به این امر بینیز خواهان روشن شدن این مسأله است و دولت ایران نمی



ان باشد. قضایاي ملی ایراما مشکل ایران با لیبی تنها به ناپدید شدن امام موسی صدر محدود نمی

التحریر طلب گروهی از اعراب خوزستان نظیر جبههجنبش جداییمطرح است. دولت لیبی از

کند. خواندند) حمایت میمی» عربستان«ها خوزستان را االحواز و یا العربستان (آن

ها در آن در لیبی، کسانی به عنوان این سازمان» هاکنفرانس خلق«یک سال قبل از انقالب در 

. دولت لیبی همچنین از جدایی کردها و تشکیل دولت کنفرانس به دعوت دولت لیبی شرکت کردند

ها با تمامیت ارضی ایران در تضاد است. در دولت موقت، کند. این سیاستمستقل کرد حمایت می

روشن شدن این مسایل را شرط برقراري روابط با دولت لیبی قرار داده بودیم. 

ین یک خود را با ایران قطع کرده بود. بنابرابازجو ادعا کرد که لیبی در مخالفت با شاه روابط دیپلمات

درست نبود که بعد از انقالب این روابط برقرار نشود. 

پاسخ دادم که این نظر دولت نیست. دولت لیبی در اعتراض به استقرار حاکمیت ملی ایران بر سه 

ي ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، پس از خروج نیروهاي انگلیسی از خلیج فارس، روابط جزیره

خود را با ایران قطع کرد. 

توجه به موضوع بحث، اتهامات ها، قاضی بابایی وارد اتاق بازجویی شد و بدون در وسط این بحث

رائج خودشان را علیه ما، در مورد آمریکایی بودن، مخالف انقالب بودن، حمایت از سلطنت مطرح 

کرد. 

شود. اگر مدارکی و اسنادي علیه ما اساسی است که زده میهاي پوچ و بیها حرفپاسخ دادم این

ي بازجویی است. این هم جلسهها را ارائه دهید. ناسالمتی اینجا دادگاه ودارید آن

قاضی بابایی گفت که گذشته هم مهم نیست. امام فرمود میزان حال فعلی افراد است. 

اند حتی یکزنید!! کسانی که یک سیلی براي انقالب نخوردهجواب دادم این چه حرفی است می

خواری انقالب و میراثاند حال مدعاند و یا بعضاً حتی مخالف انقالب و امام بودهقدم برنداشته



اد کنید که میزان حال فعلی افراند و شما براي توجیه رفتارهاي آنان به این استناد میانقالب شده

شوید به گذشتهرو میاند، روبهها براي انقالب زحمت کشیدهاست. اما وقتی با کسانی که سال

کنید. اساس را تکرار میگردید و اتهامات بیبرمی

رسید از ملی ـ مذهبی خواسته شده بود که نهضت روابط خود را با لیبی بهبود بخشد. چرا؟بابایی پ

ها چنین درخواستی را دانم کی از ملی ـ مذهبیجواب دادم من از چنین چیزي خبر ندارم، نمی

ها چیست؟کرده بود؟ و منظور شما از ملی ـ مذهبی

ي من مطرح شده است هاي نهضت و یا مصاحبهنیههاي انسداد سیاسی که در بیابازجو در مورد واژه

عنوان یک سیاست راهبرديها در مورد ضرورت وفاق ملی، بهها و مصاحبهپرسید. آنچه را که بیانیه

شرط آن، گفتگو میان تمامی نیروهاي سیاسی، آمده است براي خروج از انسدادهاي کنونی و پیش

توضیحاتی دادم. 

بازجویی کتبی 

س: در مورد دیدارهاي خود در سفر به سوئد بنویسید. 

ج: جزییات این دیدارها را به خاطر ندارم اما مشروح آن در گزارش کتبی به شوراي مرکزي آمده 

است. این گزارش که در آرشیو نهضت آزادي بوده است، اکنون در اختیار شماست به آن مراجعه 

کنید و اگر ابهامی بود بپرسید. 

نیت که به کردستان رفت چه کسانی بودند. ي حسنفاهی: هیأت ویژهبازجو ش

اهللا سحابی، مهندس هاشم صباغیان و جواب دادم تا آنجا که به خاطر دارم آقایان مهندس عزت

مرحوم داریوش فروهر بودند. 

اید. علت آن را توضیح بدهید. ي نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردهس: در سوئد شما درباره



ي جهانی حقوق بشر بود. ایران یکی ازج: دعوت از من به مناسبت پنجاهمین سالگرد انتشار بیانیه

امضاکنندگان این بیانیه است و الجرم باید به آن متعهد باشد. دولت ایران برخی از موارد این بیانیه 

اساسی ي اصلی من در سخنرانی نقض مکرر اصول متعدد قانونرا نقض کرده است. اما تکیه

ام. جمهوري اسالمی توسط حاکمان است. در آن سخنرانی این موارد را من شمرده

اید؟ هاي ضد انقالب در سوئد دیدار و مذاکره کردهس: شما با گروه

ام. جریان عکسشود. من با هیچ گروهی با این ویژگی دیدار و مصاحبه نکردهج: خیر. تکذیب می

اي آمدند و با سر دادن شعارهاي مرگ بر می سخنرانی من، عدهي علنی و عموآن است. در جلسه

طوري که پلیس مجبور به دخالت خاتمی، مرگ بر جمهوري اسالمی، نظم جلسه را بر هم زدند. به

شد و شعاردهندگان را به بیرون از جلسه بردند. شعاردهندگان دو گروه بودند، گروه وابسته به 

ها از این شعار این است که اگر خاتمی و دادند. توجیه آنیمجاهدین شعار مرگ بر خاتمی را م

، که گردد. اما گروه دیگرطلبی موفق شود، استراتژي براندازي به کلی بالموضوع میجنبش اصالح

دادند. خبر بر هم زدن نظم جلسه و عمدتاً راه کارگر بودند، شعار مرگ بر جمهوري اسالمی را می

ها منعکس گردید، رادیوهاي گر در تمامی رسانهردن عناصر آشوبدخالت پلیس سوئد و بیرون ب

گران هاي آنان به این روش آشوبفارسی زبان سوئد با بسیاري از ایرانیان مصاحبه کردند و اعتراض

هایی انجام شد که گزارش کتبی آن در اسناد آرشیو نهضت آزادي منعکس گردید. با من هم مصاحبه

ید. به آن اسناد مراجعه کنید. ابوده است که شما برده

ي طرح موارد نقض قانون اساسی در سوئد و براي اتباع بیگانه و مخالفین جمهوري س: انگیزه

اسالمی چیست؟

هاي انقالب همچنان اعتقاد دارد، به جمهوري گوییم نهضت آزادي ایران به آرمانج: وقتی می

ید موارد اختالف خودمان را با حاکمان و مسؤوالن اسالمی وفادار و به قانون اساسی التزام دارد، با



جمهوري اسالمی توضیح بدهم، در آن سخنرانی هم این ایرادات که نقض یا نادیده گرفتن برخی از 

باشد، مطرح گردیده است. خصوص فصل سوم. حقوق ملت، میاصول مطرح در قانون اساسی، به

اید، ن در جمهوري اسالمی صحبت کردهبحرا5هاي خود در سوئد پیرامون س: در سخنرانی

منظورتان چیست؟ 

ام که عبارتند از: ج: در مقاالت و تحلیل مختلف چاپ شده در ایران این پنج بحران را شرح داده

بحران سیاسی، بحران اقتصادي، بحران مدیریت. بحران عقیدتی و باالخره بحران فرهنگی و هویت. 

داده شده است و در نهایت توضیح داده شده است که بدون حل ویژگی هر یک از این بحران را شرح 

پذیر نیست. این همان شعاري است که آقاي هاي دیگر امکانیک از بحرانبحران سیاسی، حل هیچ

ي اقتصادي است. ي سیاسی مقدم بر توسعهخاتمی هم داده است که توسعه

اید؟صحبت کرده» هاديفقدان آزا«و » فشار و سرکوب سیاسی«هاي س: چرا از واژه

ج: اوالً مگر فشار و سرکوب سیاسی علیه دگراندیشان و نیروهاي سیاسی مخالف حاکمان وجود 

ین ها هستید؟ ثانیاً تعیاند؟ و شما منکر آنهاي مصرح در قانون اساسی نقض نشدهندارد؟ مگر آزادي

ي رهکه مواضع خود را دربان آنو تبیین شفاف مرز میان اپوزیسیون با براندازي ضروري است. ما ضم

ایم اعتراض، انتقاد و مخالفت خود را با انقالب، نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسی اعالم کرده

هاي ایم. حاکمان معادل با نظام نیستند. برخی از گروهها و عملکردهاي حاکمان توضیح دادهسیاست

ست نهضت آزادي مبنی بر تغییر حاکمان را دانند، سیاسیاسی که حاکمان را معادل با نظام می

اي اند و به همین ترتیب آن را منعکس ساختند. در همان سال تکذیبیهمتردادف با براندازي دانسته

ي اطالعات چاپ شد و گفته شد که ما با از طرف خود من و نهضت آزادي صادر شد که در روزنامه

وجب بحران شده است. بحران محصول ساختارها نظام مسأله نداریم، این عملکرد حاکم است که م

باشد. ي رفتارهاي حاکمان مینیستند، بلکه نتیجه



ها را بنویسید و اید. اسامی آندیدار و گفتگو داشته» حزب چپ«س: در سوئد شما با رهبران 

اید. ي چه موضوعاتی صحبت کردهدرباره

ها ایرانی بود. من ابتدا از مواضع رم. یک نفر از آنها را به یاد نداها سه نفر بودند. اسامی آنج: آن

ها توضیح دادند که حزب چپ همان حزب فکري و سیاسی و ایدئولوژیک حزب چپ سؤال کردم، آن

کمونیست سابق است که بعد از فروپاشی شوروي نام خود را تغییر داده است به حزب چپ و چندین 

ب سوسیال دموکرات حاکم نزدیک است. اما در اش به حزنماینده در مجلس ملی دارد. مواضع

ها و مواضع مشی، اندیشهي سوابق، خطها از من دربارهباشد. آنتر میها رادیکالمواردي از آن

نهضت آزادي پرسیدند و من هم توضیحاتی دادم.

اکه از فراریان حزب توده است و در آن جلسه بوده و با شم» معصومی«س: در مورد شخصی به نام 

صحبت کرده است توضیح بدهید. 

شناسم. احتماالً همان کسی است که در جلسه حضور داشت ج: چنین فردي را نه اسماً و نه قیافه نمی

ي حزب چپ معرفی کرده بود. به احتمال قریب به یقین، نام وي در گزارش و خود را عضو برجسته

اید. کتبی من به شوراي مرکزي نهضت آزادي ذکر شده است و شما آن را دیده و خوانده

آیا او قبًال از شما دعوت کرده بود؟ س: 

قبل از سفر به سوئد، چنین دعوتی از من نشده بود و اصوالً با گروهی به نام حزب چپ آشنا  ج: خیر. 

نبودم. ایشان در دیدارمان در سوئد اظهار داشت که قبالً از من براي دیدار دعوت کرده بود، اما من 

کرد، و قبل از سفرم به سوئد به نام حزب چپ از من دعوت میچنین چیزي به یاد ندارم. اگر در ایران 

پذیرفتم. طبیعتاً آن را نمی

د. ایي گفتگوهاي انتقادي میان اروپا و ایران حمایت کردهس: در مذاکره با حزب چپ، شما از ادامه



شارهاي م في اروپا با ایران، علیرغطور است. اوًال سیاست گفتگوهاي انتقادي اتحادیهج: بله همین

کند. مشی مستقل اروپا از آمریکا را بیان میشده است، در واقع این سیاست، خطآمریکا پیگیري می

منافع ملی ایران در این است که از خط مشی مستقل اروپا در برابر آمریکا استقبال نماید. ثانیاً ما 

اي خودمان را با حاکمان هعنوان یک حزب سیاسی از موضع اپوزیسیون، باید مواضع و مرزبنديبه

. طور شفاف بیان کنیممشی براندازي براي هر کس که مایل به شنیدن باشد بهو همچنین با خط

ر ایم دو این کاري است که در آن دیدارها و مذاکرات صورت گرفته است. هر آنچه گفته و نوشته

کنیم. ها کامالً دفاع میچارچوب منافع ملی بوده است و از آن

صبح موکول گردید. 30/9ساعت 20/3/81ي بازجویی به روز شنبه مهادا

ي دوازدهمجلسه

صبح30/9ـ ساعت 20/3/81دوشنبه 

ي بازجویی آمده است. پرسی بازجو گفت که با درد کمر شدید به جلسهبعد از سالم و احوال

توانستید خبر بدهید تا نیایم و استراحت کنید. گفتم: خوب، می

رد. ها سؤال کي بازجوییطور شفاهی در مورد تماس وزارت اطالعات با ما و پیگیري پروندههبازجو ب

نوع سؤال حاکی از آن بود که احساس رقابت با اطالعات دارند و از دخالت وزرات اطالعات در این 

پرونده نگران هستند. 

ي قضاییها نیستم. قوهدر جواب بازجو، پاسخ دادم که من موظف به پاسخ دادن به این سؤال شم

آوري اطالعات بپردازد. قبل از تشکیل تواند یک واحد اطالعاتی داشته باشد و رسماً به جمعنمی

پرونده شما باید از سایر نهادهاي ذیربط، وزارت کشور و وزارت اطالعات سوابق را همراه با نظر 

که ثابت کند که وزارت اطالعات نهایت اید. بازجو تالش کردخواستید. اما این کار را نکردهها میآن



ي وزارت اطالعات همکاري را با دادگاه داشته است. به او یادآور شدم که نظر رسمی و اعالم شده

گویید نیست. که شما میاین

کس از وزارت اطالعات، به جز همان روز اول یا دوم ورودم رغم این بود که هیچها علی(این پاسخ

ماس نگرفته بود.) به ایران با من ت

هاي خارجی (منظورش سیا و موساد بود) مطرح کرد بازجو: سعید امامی و وابستگی او به سرویس

که کادرهاي وزارت اطالعات چندان قابل اعتماد نیستند. و این

ز ي قضاییه و برخی اپاسخ دادم که اما وابستگان به سعید امامی یا به قول شماها، ادنابش در قوه

کاران فعال هستند!!نهادهاي همسو با جریان راست و محافظه

ي نهضت آزادي پرسیدم.ي احکام متهمین پروندهاز بازجو درباره

اند. برگ احضاریه جهت حضور در دادگاه و ابالغ دادنامه صادر شده27/3/81گفت: که احکام در 

رده است. ي متهمان ارسال شده است. اما هنوز کسی مراجعه نکبراي کلیه

اي رسیدگی و حکم کس مراجعه نخواهد کرد. به موجب قانون وقتی دادگاه به پروندهگفتم: هیچ

رستند. بف» واحد ابالغ«کنند، دیگر کاري با آن پرونده ندارد. باید احکام را براي ابالغ به صادر می

ها ابالغ خواهد کرد.ها را به خود متهمین یا وکالي آنواحد ابالغ هم آن

بازجو اصرار داشت که بهتر است متهمین بیایند و احکام را بگیرند. 

ها ابالغ کنید. جواب دادم به وکالي آن

گفتم آقاي دادخواه وکیل تعدادي از متهمان پرونده است از ایشان دعوت کنید. 



راي بتواند. بازجو تأکید کرد که هنوز زمینهبازجو گفت قاضی از ایشان شکایت کرده است و نمی

آور نشده بحث و تبادل نظر وجود دارد. بازجو ادعا کرد که اگرچه در قانون ابالغ به وکیل الزام

ها بیایند دادنامه و احکام را بگیرند. است اما وکالي آن

در ها ابالغ کند و ثانیاً آقاي باباییآیند. اوالً وظیفه ندارند. واحد ابالغ باید به آنگفتم وکال نمی

نند بیها هم لزومی نمینماید و آنعنوان قاضی و وکال را نمیبا وکال رعایت شئون خود بهبرخورد 

براي دریافت احکام در دادگاه حاضر شوند. 

بازجو گفت شما به یکی از وکال توصیه کنید که بیاید و احکام را بگیرد. 

خواهید انتخاب کنید و به من آیند. با وجود این شما از میان وکال هر کدام را میها نمیگفتم آن

بگویید تا من با او صحبت کنم. 

توانند با اعتراض متهمین به در مورد احکام، بازجو یادآور شد که این احکام قطعی نیستند و می

دادگاه تجدیدنظر برود. 

هاي سیاسی علیه دادگاه، بعد از ابالغ احکام بیان کرد و گفت محافل بازجو نگرانی خود را از جنجال

او تأکید کرد که مسأله را سیاسی نکنید،». ي قضاییه هستندهجمه به دادگاه و قوه«ي متعددي آماده

شود. کار از مجراي قانونی پیگیري می

ي یک حزب چهل و چند ساله و افرادي سی است. محاکمهاالطالق سیاجواب دادم این پرونده علی

ي اند، یک محاکمهاند و در انقالب نقشی داشتهها در مبارزات ضد استبدادي زمان شاه بودهکه سال

ا کنیم. امکامًال سیاسی است. چطور توقع دارید سیاسی نشود!!  ما در چارچوب قانون حرکت می

هاي عام و انقالب با صراحت ورود ست. قانون تشکیل دادگاهدادگاه حاضر به تمکین از قانون نی



بینی شده منع نموده ها در قانون خاصی پیشدادگاه انقالب را در موضوعاتی که رسیدگی به آن

2است.

ت. بینی نموده اسي رسیدگی به تخلفات احزاب را پیشقانون احزاب، یک قانون خاص است که نحوه

الحیت رسیدگی به اتهامات نهضت آزادي را ندارد. بنابراین دادگاه انقالب ص

بازجو گفت در آغاز دادرسی، متهمین و وکالي آنان به صالحیت دادگاه اعتراض کردند. اعتراض 

ها صالحیت دادگاه انقالب را تأیید کردند. ها به دادگاه تجدیدنظر رفت و آنآن

پرسیدم کدام مرجع به این اعتراض رسیدگی کرد؟ 

فت: رییس دادگستري تهران ـ که نقش دادستان را هم دارد. آن را به دادگاه تجدید نظر بازجو گ

استان تهران فرستاده است. 

گفتم دادستان خود شاکی و مدعی نهضت آزادي است. او حق ندارد در این مورد اظهار نظر یا 

اقدامی بنماید. 

نون احزاب تنها شامل آن احزابی بازجو غیرقانونی بودن نهضت آزادي را مطرح کرد و گفت: قا

ها که غیر قانونی هستند. است که قانونی شده باشند نه آن

شاید قبل از تولد شما تأسیس یافته است. 1340گفتم این سخن عجیبی است، نهضت آزادي در سال 

در انقالب نقش کلیدي داشته است. پیروزي انقالب بر اثر همکاري روشنفکران انقالب هم نهضت 

ادي به فعالیت خود ادامه داده است. شما مدعی هستید که نهضت آزادي وجود ندارد، غیرقانونی آز

است؟ شما حتی قانون اساسی و قانون ازاب را هم قبول ندارید. در کجاي قانون آمده است که شرط 

قانونی بودن فعالیت احزاب سیاسی کسب پروانه از وزارت کشور است. 

رسیدگی به اموري که به حکم قانون به مرجع دیگري واگذار شده «هاي عمومی و انقالب: ازقانون تشکیل دادگاه3ي ، ماده2ي . تبصره2

». ي شمول این قانون خارج استاز دایره



ه دادگاه نوشته است که نهضت آزادي حق فعالیت ندارد. بازجو گفت وزارت کشور ب

جواب دادم هر سندي دارید که این ادعا را ثابت کند نشان بدهید. 

اید؟ بازجو گفت شما حتی پروانه نگرفته

گفتم پروانه براي شخصیت حقوقی پیدا کردن یک سازمان سیاسی است نه براي قانونی شدن آن. 

هاي تجارتی، باید شخصیت حقوقی پیدا کنند تا بتواند به نام حزب، تاحزاب سیاسی هم، نظیر شرک

روط به ها مشمثالً در بانک حساب داشته باشند، یا اموال غیرمنقول خریداري کنند. ولی فعالیت آن

کسب پروانه نشده است. 

ین با اي سوابقی که با آقاي خمینی داشتید چرا بازجو از در دیگري وارد شد و گفت: شما با همه

کنید؟ نظام اسالمی مخالفت می

جواب دادم، نه من و نه نهضت آزادي با نظام مشکل نداریم. مشکل در دودوزه بازي کردن و 

باشد. ریاکاري مقامات و مسؤوالن کشور می

موکول شد.30/9ساعت 25/3/81ي بازجویی ـ به روز شنبه ادامه

21/3/81-حضور در مجلس شوراي اسالمی

زیر از این دیدار تهیه شده است:گزارش 

براساس تصمیم دفتر سیاسی نهضت آزادي ایران و هماهنگی انجام شدة قبلی قرار بود ساعت 

آقاي دکتر یزدي به اتفاق آقایان منصوریان، دکتر توسلی، مهندس 21/3/81شنبه صبح روز سه10

خرم و مجید حکیمی به دیدار آقاي کروبی بروند.

و عدم آشنایی قبلی تردد به مجلس حضور با نیم ساعت تاخیر انجام گرفت. به دلیل ترافیک 

اي از سوي آقاي کروبی مسئول استقبال و راهنمایی مدعوین از بیرون ساختمان تا دفتر نماینده



ایشان بود. با دیدن مدعوین جلو آمد و با روي گشاده و باز استقبال نمود و بدون توقف و بازرسی 

تمان ریاست مجلس راهنمایی شدند.مستقیماً به ساخ

ها شروع شد.هنگامی که در ورودي خبرنگاران متوجه حضور آقاي دکتر یزدي شدند سوال

خبرنگارـ علت حضور شما در مجلس چیست؟

دکتر یزدي ـ اقدام براي خروج از مشکالت داخلی و مقابله با تهدیدات خارجی

اید؟ها به مجلس آمدهملی ـ مذهبیگویند شما براي تشکر از آزادي خبرنگار ـ می

دکتر یزدي ـ این هم درست است مجلس در مسائل گذشته خوب عمل کرده و ما از نمایندگان چه 

کنیم.اقلیت و چه اکثریت تشکر می

خواهید با رئیس مجلس گفتگو کنید؟خبرنگارـ آیا نهضت آزادي یک گروه قانونی است که می

بینیم ثابت کنیم که قانونی هستیم یا نه، مجلسنمایندگان لزومی نمیدکتر یزدي ـ ما براي دیدار 

اند.دانیم، هر چند که تا به حال به ما پروانه ندادهمتعلق به همه است و ما خود را قانونی می

خبرنگار ـ در مورد دادگاه خود صحبت کنید.

ادامه دارد و طبق دستور دکتر یزدي ـ دیروز دوازدهمین جلسه بود که مراجعه کردم و تحقیقات 

توانید از قاضی سوال کنید ولی به طور کلی همان مطالبی است قاضی نباید چیزي بگویم. شما می

اند.که قبالً اعالم کرده

ها باال رفتند که همزمان، حداد عادل از باال به پایین در حرکت بود وقتی با آقاي سپس از پله

»گر یک عکس دیگر از ما بگیرند کار هردومان ساخته است.ا«مواجه شد به شوخی گفت: یزديدکتر 

شوخی کنند که ایشان بهکه با اشاره به فیلمبردار صدا و سیما گفته شد دارند فیلمبرداري می

پشت به دوربین کردند.



هاي مختلف مالقات کنیم، ما باید سدها را بشکنیم و دکتر یزدي ـ ما آمادگی داریم که با فراکسیون

ها مالقات کنم.اي بگذارید که من با رؤساي فراکسیونکنیم، جلسهگفتگو 

کنم.حداد عادل ـ من در فراکسیون مطرح می

همه حضار و کارکنان با شور و شوق کروبیو همراهان به دفتر آقاي یزديبا ورود آقاي دکتر 

از جا بلند شدند و اظهار محبت و خوشوقتی از این دیدار داشتند. یکی از مسئولین دفتر به شوخی 

منتظر شما 10از ساعت کروبیاند، آقاي گفت: با توجه به تأخیر ما مطمئن شدیم در راه شما را گرفته

هستند.

د و ایشان با آغوش باز و احترام تمام استقبال کردند. راهنمایی شدنکروبیسپس به اتاق آقاي 

پس از دیده بوسی و تعارفات وقتی عدم هماهنگی پیشنهادي بازرسی را علت تاخیر بیان شد ناراحت 

اي نیست.شدند و خواستند با مسئولین تماس بگیرند که گفته شد مسئله

ـ ما آمده و همه نمایندگان تشکر کنیم، در مسجدایم از جنابعالی در سمت ریاست مجلسدکتر یزدي 

از طرف جنابعالی شرکت کرده بودند از مواضع شما به عنوان رئیس صفاریاندانشگاه تهران دکتر 

مجلس تشکر کردم و خواستم به دلیل مواضع مثبت مجلس پیام تشکر ما را هم به اقلیت و هم به 

ورم که یک شماره از ماهنامه پیام مجاهد اي بیااکثریت برسانید و امروز خواستم براي شما هدیه

که در آن شرح زندگانی و مبارزات پدر مرحوم شما را چاپ کرده بودیم، اما 1357مربوط به سال 

پیدا نکردم.

کروبی ـ (به شوخی) دوستان شما!!

ام برگ سبزي تحفه درویش.دکتر یزدي ـ چون آن را نتوانستم پیدا کنم چند کتاب آورده

هاي دو جانبه به شرح ذیل انجام گرفت.تشکر و قدردانی کردند سپس صحبتکروبیآقاي 



گفتگوي آقایان دکتر یزدي و کروبی

دکتر یزدي ـ سال گذشته سال خاصی بود دوستان ما زندانی شدند و من گرفتار بیماري و باالجبار 

درمان.

ون از آب افتاده کردم که به بیردر خارج از وطن که بودم خودم را مثل ماهی احساس می

ک معالج رغم نظر پزشباشد. بنابراین تصمیم گرفتم با پایان یافتن درمان و بهبودي برگردم و علی

روم.گفتم مشیت الهی است می

در ورود به کشور مسئوالن تدبیر و حکمت به خرج دادند و بازداشت نکردند. و قطعنامه هم بر 

حقوق بشر از من دعوت کرده بودند که براي بیان علیه ایران تصویب نشد چون مسئوالن کمیسیون

نظراتم به ژنو بروم ولی من به آنها جواب منفی دادم و نرفتم به جاي آنجا آمدم به ایران؛ این جا 

خواهم عرض کنم.دو مطلب است که می

اول ـ غرض از حضور من در مجلس عرض تشکر از جنابعالی به خاطر مواضع، شجاعت و 

کنم.ایندگان است که اعتراض کردند و موضع گرفتند و من تشکر میصراحت شما و نم

مطلب دوم و اساسی ـ وضع مملکت بسیار بحرانی است مرحوم دکتر سحابی که به مجلس آمد 

ایم نه براي گویم ما براي کشور آمدهام نه براي نهضت. حاال من میگفت من براي نهضت آمده

وافق ما از اوضاع مام ببینم شما با تحلیلما چیزي بخواهم آمدهاز شنهضتام براي . من نیامدهنهضت

بینید یا نه؟هستید و شما هم اوضاع را بحرانی می

اي دارید و ما در رابطه با نسخه شما چه بینید براي حل این بحران چه نسخهاگر بحرانی می

توانیم بکنیم. کار می



مداهللا کسالت رفع شده، در رابطه با دوستان، از کنیم و الحکروبی ـ خوشحالیم شما را زیارت می

نجام خواهیم با سرعت و دقت کار اشویم ولی میشبی که دوستان را گرفتند گفتیم ما وارد محتوا نمی

ها و ... تماس داشتیم.شب با قاضی12شود و همان روز تا ساعت 

اح کنیم. آقاي نظري الحجه و عید غدیر رفتیم مجلس جدید را افتتذي18صبح روز قبل از 

دانستم اند که من گفتم ده نفر آزاد شدند و این را وظیفه مینماینده اراك گفت هیچ کدام آزاد نشده

و ما دهیمگفتم وثیقه را ما میخانم خرم خواهیم قضیه حل شود. به و از روز اول پیگیري کردم و می

توانستیم عمل کردیم و فعًال این جوري است حتماً من در مصاحبه تعمدًا گفتم آقاي در حدي که می

گفته در پیش نویس اولیه قانون اساسی حکومت اسالمی بود وقتی متن را به امام ارائه یزديدکتر 

مخصوصاً گفتم که جمهوریت را بیان کردیم امام کلمه حکومت را خط زد و جمهوري نوشت و من

اند و سعی در بهبود ها معترضایم اینایم که اوضاع آرام شود و ما گفتهکرده باشم و کاري کرده

ساز است باید اوضاع داریم و امیدواریم که بهبودي انجام شود ولی موقعیت حساس، سرنوشت

ت کنند با وجود همۀ اختالف نظرها و هاي مختلف حتی ملی بتوانند خدمنیروهاي مختلف با گرایش

ها.اختالف سلیقه

اي هم نیست حتی در شرایط حاد هم تنها مجله شاهد بود که حرف مهندس پشتیبانی من چیز تازه

اي گفتم ایشان باید حرفشان را بزنند و چاپ شود.بازرگان را چاپ کرد و من به دکتر افجه

ی گوییم و سعرسد در جلسات و محافل میذهنمان میبینیم و آنچه را بهاوضاع را ما حساس می

مه این ما در یک کلمان پیش نیاید. نسخهها طوري حرکت کنیم که مشکل برايزنیکنیم با رأيمی

است.

ضمن عزت و اقتدار باید از ماجراجویی پرهیز کنیم و در داخل تحمل و سعه صدر و وسعت نظر 

لی با مشارکت جمعی هستم. به وجودآوریم.  من معتقد به وفاق م

توانیم به وفاق ملی امیدوار باشیم؟ در عمل، نه در حرف.دکتر توسلی ـ چقدر می



ر گویم نکنیم، ما دو تفککند، من میشود که بعضی را نگران میهایی زده میکروبی ـ گاهی حرف

ن امر مرا نگران کنند و ایافراطی داریم هم در راست و هم در چپ، که مسائل جزیی را عمده می

کرده است.

کنند مواضع خودشان را تعدیل اند و سعی میگرایی تمایل یافتهاي به خرددر جناح راست عده

گویند و طرف مقابل را تحریک ترم، چون مطالبی میکنند و من از تندروهاي جناح چپ نگران

توانیم.ها نباشد ما میکنند، اگر این تحریکمی

افق است منتهی ما بحث داریم در ضرورت پذیرفتن وفاق ملی، ما اي ما، همهدکتر یزدي ـ دید

را اند خواستند خاتمیکارها هر کاري که توانستند کردهبینیم محافظهجامعه را در حال انسداد می

پنجر کنند ... نتوانستند

کاران محافظهتوانند کار کنند، در شرایط فعلی بقاي اند به تنهایی نمیها فهمیدهحاال جناح

ق برد، اگر کشتی سوراخ شود همه غرطلبان است و بالعکس. سیل بیاید همه را میمعادل بقاي اصالح

افتیم.ایم منافع ملی در خطر است اگر یکی بیفتد همه میشوند، چون به این نقطه انسداد رسیدهمی

شویم و این جز با پذیرشبست انسداد خارج ها است باید از بنمسئله ما اکنون فراتر از گروه

توافق ملی ممکن نیست و باید شعار همه با من کنار گذاشته شود و شعار همه با هم را مطرح کنیم و 

ها با حفظ منافع گروهی به گفتگو بپردازند. قبل از وفاق گفتگو کنیم و محورهاي وفاق را همۀ گروه

تواند ون اساسی میثاق ملی است که میها عمل کنیم. ما معتقدیم قانمشخص کنیم و براساس توافق

مبناي وفاق باشد دنبال اثبات اعتقاد و عدم اعتقاد نباشیم و خواستار التزام باشیم هر کسی در سر 

هاي او را کنکاش کرد.چهار راه با دیدن چراغ قرمز ایستاد کافی است. نباید انگیزه

کند و این تهدیدات را تهدید مینکته دوم در لزوم وفاق، خطرات متعددي است که مملکت را 

قتی مقام گویم. وکرد و در اینجا میایم زیرا مشکالتی ایجاد میام ولی یک چیز را نگفتههمه جا گفته

را ربستانعسه بار مخالفت عربستانرهبري گفت که نفت را ببندیم سعود الفیصل وزیر امور خارجه 



را اگر آنها نفت«گفت: آمریکات ملی رئیس جمهور با این نظر اعالم کرد و خانم رایس مشاور امنی

.»کنیم که آنها مجبور شوند نفت را بخورند و بمیرندببندند ما کاري می

و مفهوم این مطلب آن است که ممکن است تنگه هرمز در خلیج فارس را ببندند و با این کار 

وژاپن نند و کشورهاي ککند کشورهاي عربی از ما حمایت نمیدر مشکل اساسی گیر میایران 

توانیم کاري کنیم.کنند و ما عمالً نمیو ... نفت تهیه میعربستاناروپایی هم از 

ما پیشنهادمان این است:

تواند جلوي این کار را بگیرد، برنامه امریکا امر محتوم الهی نیست که نشود جلوي میایران 

بگیرد به شرط این که:راآمریکاتواند جلوي این کار میایرانآن را گرفت 

در خارج شعار گفتگوي خاتمی شود آقاي ها را از بین ببریم، نمیـ در سطح داخلی تنش1

ها را بدهند در داخل همدیگر را تحمل نکنیم. دیروز که جلسه دوازدهم دادگاه من بود گفتم تمدن

ود، این ششکل ایجاد میگیرید مکه ما با نظام مشکل نداریم وقتی شما حاکمیت را معادل نظام می

قفل بزرگی است.

کنید؟ گوید اگر شما نهضت آزادي ایران را تحمل نکنید چه گروهی را تحمل میدنیا به شما می

توانید با دنیا ارتباط برقرار کنید.چگونه می

ها را نسبت به دنیا عوض کنیم.ـ ما نگرش2

ر پذیریم ولی باید با عمل درست و تغییرا بامریکامعنی این حرف این است که ما نباید سیطره 

در دیپلماسی خارجی جلو مشکالت را بگیریم من با دعوت کمیسیون امنیت ملی مجلس این مطالب 

را آنجا مشروح خواهم گفت.



ما معتقدیم براي رفع انسداد کنونی در دیپلماسی خود تغییراتی ایجاد کنیم. مقدمۀ واجب رفع 

هم گفتگو کنیم. در این رابطه ما در اولین قدم خدمت شما به عنوان انسداد کنونی این است که با 

ایم که اگر موافق هستید شما پیشگام این گفتگو میان همه باشید و تقاضا رئیس نمایندگان مردم آمده

هاي اقلیت، اکثریت و مستقل هم این گفتگو را داشته باشید. اگر داریم با رؤساي فراکسیون

ذیرفتند نتیجه آن باید در جامعه بروز پیدا کند، دانشجویان زندانی و هاي ما را پاستدالل

هاي توقیف شده را آزاد کنید و با این کار به دنیا پیام دهید. همین نگرفتن من پیام به دنیا روزنامه

دهند میها حکمگوییم چرا به نهضتیها حکم بدهند پیام منفی است. ما نمیبود. االن اگر به نهضتی

حرف این است که در این شرایط حاد چرا؟ولی 

ها قلو مستوفاق باید عملی شود و ما هیچ ابایی نداریم که با محافظه کاران، اکثریت، اقلیت

یم بکنیم.توانایم نظر شما را در این رابطه جلب کنیم و ببینیم که ما چه کار میمذاکره کنیم ما آمده

حاد و وفاق  و این که باید همدیگر را تحمل کنیم مطلب کروبی ـ شما دو مطلب مطرح کردید، درات

گیري در سطح شما روشن  و درست است در مورد مسائل خارجی که کاري جمعی است تصمیم

هاي شما در رابطه با سیاست خارجی ضمن این شود و صحبتمسئولین و نهادهاي مربوطه انجام می

، وزارت خارجه و شوراي عالی امنیت ملی که مطلب صحیح و درستی است ولی در اختیار رهبري

هاي شما درست است در مورد ها و نگرشام دیدگاهام انجام دادهتوانستهاست و من هر کاري که می

خاتمیجزئیات هم باید صحبت کرد و در هر مورد کار متناسب انجام داد. شما حتماً با آقاي 

ه وقتی بدهد، شما او را هم ببینید. در رابطه کنم کجمهور) صحبت کنید. من با او صحبت می(رئیس

ه هایی که گفته شده یک یا دو جلسها و حرفکردم که با توجه به اطالعیهبا احضار شما بنده فکر می

کنم.گیري میاید، من پیشما را فرمالیته بخواهند و خبر نداشتم که دوازده جلسه داشته

مورد از خودتان خرج کنید.خواهم شما در ایندکتر یزدي ـ نه، من نمی



دانم، اما در وفاق باید خط قرمزها را رعایت کنیم گاهی مطالبی از کروبی ـ من وظیفه خودم می

کند ... گوید: این قبا همه را خفه میشود که صالح نیست. مثالً یکی میهاي مختلف عنوان میجناح

اعتقاد و التزام، التزام مطرح است. چرا که قانون اساسی باید به طور کامل اجرا شود و در مورد 

آخوندهاي ما هم بعضی از اصول را ممکن است قبول نداشته باشند.

ا کنم بمن با وفاق ملی عملی موافق هستم و هر چند که شما ورزیده و پخته هستید عرض می

ها یک دفعه تحریک نشوید و مسائل را حساس نکنید.حرف

اده با متولی استزدکتر یزدي ـ احترام امام

گویید.دانم شما چه میکروبی ـ  من می

اند و گوید چون ضابط ما این وسایل را از منزل شما کشف کردهدکتر یزدي ـ جالب است قاضی می

سازد که آنها در منزل من گذاشته باشند، ها مال من نیست و این را ممکن میگویید اینشما می

است ولی وقتی ما نظرات وزارت اطالعات و وزار کشور را درباره گوید این اقدام برخالف نظاممی

ها را قبول ندارم و من به او گفتم از اینجا که بروم مصاحبه گوید من اینگوییم او مینهضت می

کنم که در این مملکت یک قاضی هست که دو نهاد و مهم مملکتی را قبول ندارد.می

ید وزارت کشور تقاضاي انحالل حزب را بکند و شرایط من در بازجویی گفتم که طبق قانون با

انحالل حزب در قانون مشخص است و سپس به اتهام مثال داشتن اسلحه در منزل من رسیدگی کنید.

د و در کنها را رفع میکروبی ـ من با نظر شما براي مالقات با اقلیت و اکثریت موافقم زیرا کدورت

کند. تلطیف فضا کمک می

ي ـ شما با آقایان صحبت کنید ما حاضریم.دکتر یزد

دهمگیرم و انجام میو ... تماس میخاتمی، حدادکروبی ـ من با آقاي 



هیم خواگیرند و ما میکنند و موضع مشترك میدکتر یزدي ـ در دنیا نهادهاي مختلف صحبت می

، من در خدمت شما هستمفردا گفت بوش نهادهاي مختلف در مملکت این کار را انجام دهند. مثال اگر 

حرف شما چیست؟

اي خود را مشخص کنیم و در شرایط مقتضی از کانال معین و مشخص ارائه ما باید شرایط مرحله

اند و افعی مار خوردهها، آمریکاییهاي مختلف عمل کردشود از کانالدهیم در این دنیا نمی

اند.شده

ا خراب را شمامریکانداریم من به یکی گفتم رابطه با خبرامریکا کروبی ـ ما واقعاً از مذاکرات با 

شود دوباره شما درست کنید بگذارید کس دیگري درست کند البته آبرومندانه.کردید حاال نمی

گفتم برو جاي دیگر.آمد میبه در خانه من هم میبوشدکتر یزدي ـ اگر در شرایط کنونی 

ل منافع دنباامریکامملکت ما مشخص نیست، اگر هايها و اولویتمشکل ما این است که سیاست

جایی است که ما از دیگران بخواهیم بهخود است ما هم باید دنبال منافع خود باشیم این انتظار نابه

سپتامبر عالئم و 11فکر منافع ما باشند من در سخنرانی خودم در موسسه خاورمیانه گفتم: بعد از 

مردم شادي کردند، در واقعه کابل بروز پیدا کرد. در فتح انایرهاي خوبی از طرف مردم واکنش

ها شمع روشن کردند و شهردار تهران به شهردار نیویورك نامه همدردي فرستاد، سپتامبر جوان

ابراز همدردي کرد، ورزشکاران در استادیوم آزادي اعالم سکوت و همدردي ایرانرئیس جمهور 

چه کرده است؟ایرانبا آمریکاامضاء کردند اما یسسوکردند، دفتر یادبود را در سفارت 

ما کردیم؟ گفتم شاید؟ به ایران چه دادید؟  رئیس موسسه گفت ما باید چه کار میشما چه کرده

را بدون قید و شرط ایرانکردید که سپردهاي دادید و اعالم میباید حسن نیت خود را نشان می

هاي پیش آمده استفاده نکرد. در شرایط کنونی یط و فرصتاز شراایران کنیم. به هر حال آزاد می

قبل از هر چیز شرایط و نظرات خود را تبیین و درجه بندي کردند صد و نود و هشتاد ... خود را 

مشخص کنیم و اقدامات عملی فقط از یک کانال انجام شود و من در کمیسیون امنیت ملی شرایط و 



دائما در حال تغییر است ما باید شرایط خودمان را روشن چگونگی را خواهم گفت. شرایط جهانی

ایگرد در یک پفلسطیندر یک پایگرد تاریخی است، تشکیل دولت امریکاو ایران کنیم. روابط 

در ش بوتاریخی است، به دلیل واقعه سپتامبر غرور امریکاییان لطمه خورده و به دلیل عملکرد 

م که ایاي رسیدهشده است. و االن در داخل به نقطهبوشافکار عمومی به شدت طرفدارافغانستان

تصمیم گیرندگان باید هماهنگی داشته باشند و یک نهاد مستقل و مشخص به صورت علنی و شفاف 

را مشخص نموده و به اجرا بگذارد و شما به عنوان رئیس مجلس باید امریکاچگونگی مواجهه با 

اري کامریکادقیقًا بر آن اشراف داشته باشید. ما نگران هستیم که بدون اطالع مردم در رابطه با 

انجام شود که تبعات آن گریبانگیر مردم شود.

ا پاسخگو باشند.اي را تعیین کند و آنهما نگران هستیم مجلس باید با اقتدار کمیته

است و مجلس هم نظارت داردخاتمیآقاي کنیم، دولت هم دولتکروبی ـ ما نظارت می

گفت دنبالعبدالعلی بازرگان به من و آقاي یزديدکتر یزدي ـ در دوره دوم مجلس شیخ محمد 

یم شما دو گفتخواهیم که کمک کنید و ما را لغو کنیم و از شما میالجزایرهاي راهی هستیم که بیانیه

اید.سال دیر سراغ ما آمده

نباید بگذاریم زمان از دست برود.

قاي گذاریم و به آکنم و وقت میها صحبت میکنم و با فراکسیونکروبی ـ من مسئله را دنبال می

تی برد، حها را از بین میها ذهنیتها و صحبتگویم که تشریف بیاورند. چرا که حرفهم میخاتمی 

روحانیون و مراجع هم تماس بگیرید.شما با 

دکتر توسلی ـ شما مسئولیت خاصی دارید باید مسئله را روي روند درستی بیندازید، تا دیر نشده 

باید اقدام کنید و به عنوان لوالیی مشکل را حل کنید.

الريشود؟ مالقات با آقاي منصوریان ـ پروانه نهضت چه می



روانه که ... پطبرزديها که به گروه دهند؟ ایننهضت پروانه نمیطلبان به دکتر یزدي ـ چرا اصالح

لبان ططلبان باید کاري کنند. چرا باید هزینه را اصالحدادند این سوال دانشجویان است، اصالح

بدهند؟

ها پروانه بدهند آنها لغو کنند.شما به آقایان نصایح پدرانه بفرمایید، این

ـ من به آقاي  شود اي هستید مسائلی که مطرح میدانم شما آدم پختهویم، من میگمیالريکروبی 

هاي انتقادي نکند.شما را وادار به مصاحبه

گوییم.ها را میزنیم، ضرورتهاي تشنج آفرین نمیدکتر یزدي ـ ما حرف

با تشکر متقابل و دیده بوسی و جلسه پایان یافت.

مدند و ها پایین آنمایندگان حاضر در آنجا از پلهبا بدرقه کروبی و کارکنان دفتر و تنی چند از 

خبرنگاران سواالت خود را مطرح کردند.

ـ علت دیدار شما با آقاي کروبی چه بود؟

دانیم پیش نیاز وفاق ملی هاي کنونی میناپذیر براي حل بحرانـ ما وفاق ملی را ضرورت اجتناب

طلب و حتی نیروهاي بیرون از حاکمیت است. اصالحکار، ها اعم از محافظهگفتگوي میان همه گروه

ا یکدیگر گفت توان بها به معناي پذیرش مبانی فکري و سیاسی یکدیگر نیست میگفتگوي میان گروه

و گو کرد و در عین حال مواضع خود را حفظ نمود.

چه بود؟کروبیـ نتیجه دیدار شما با آقاي 

ها وتوانیم با همه گروهقابل تداوم است و ما میبندي مشترکی وجود داشت و این حرکتـ جمع

ها جلسه و گفتگو داشته باشیم.رؤساي فراکسیون



طرح مسازمان مجاهدین انقالب اسالمی ـ نظر شما درباره تاکتیک بازدارندگی سیاسی که توسط 

شده چیست؟

ا جدي است امکند ـ اساس بازدارندگی سیاسی بر این است که اگر چه خطري کشور را تهدید می

فعال مایشاء نیست و این خطرات مشیت الهی نیست که نتوان از آن جلوگیري کرد و به همان امریکا 

تواند یباشند. دولت ایران مگیري نیز میبینی هستند، قابل پیشها قابل پیشاندازه که این تهدید

ن دادن به تشنجات سیاسیجلوي این خطرات را بگیرد و راهکار اجراي این سیاست وفاق ملی و پایا

ها حق بیان مواضع خود را دارند و راهکار دوم این است که داخلی و پذیرش این که همه گروه

گیرنده در ایران با توجه به تغییرات در مناسبات حیاتی پس از حادثه یازده سپتامبر مقامات تصمیم

دیپلماسی فعال جدیدي در چارچوب منافع ملی داشته باشند.

ائتالف نهضت با جناح راست صحت دارد؟ـ آیا

طلب کار و اصالحموردي است بحث ما وفاق و گفت و گوي گروه ها اعم از محافظه ـ این سخن بی

کاران حتی خرد گریز هم حاضر به گفتگو هستیم.است ما با محافظه

ـ در مورد دادگاه خود بفرمایید؟

همه بیش از چهار ساعت به طور انجامیده است ام که هر جلسه من تا دیروز دوازده جلسه رفته

ه هایی است کو در مورد تحقیقات هم قاضی از من خواسته چیزي نگویم ولی به طور کلی همان چیز

اند.قبالً خود آنها اعالم کرده

هم مطرح شد؟عباس امیر انتظام ـ آیا در این جلسه موضوع 

ـ بحثی در این زمینه صورت نگرفت.

اد رانصاريرسش و پاسخ با خبرنگاران در حال خروج از درب ساختمان با آقاي پس از پایان پ

مواجه شدند و برخورد بسیار صمیمانه داشتند و گفته شد قصد دیدار شما وجود داشته که به اتفاق به 



اي همشغول صحبت در مورد بحثیزدي و دکتر انصاري راد محل کمیسیون اصل نود رفتند آقاي 

وارد شدند و عنوان کردند که ما نعیم پورو شکوري راد بودند که آقایان کروبیمطروحه با آقاي

یافتیم ولی وقتی از خبرنگاران خبر حضور شما را در کمیسیون االن باید در جلسه دیگري حضور می

اند ههاي مختلف نتوانستتوضیح دادند که جناحیزديشنیدیم به خدمت رسیدیم مجدداً آقاي دکتر 

را به نقطه صفر برسانند و این انسداد سیاسی است. اکنون نابودي هر گروه معادل نابودي یکدیگر 

رون افتد، تنها راه باستعفا دهد حوادثی مانند سی تیر اتفاق میخاتمیها است اگر امروز سایر گروه

نرفت از این انسداد پذیرش وفاق است و پیش نیاز وفاق گفت و گوي همه جانبه حول محور قانو

باشد به شرط این که کسی فراقانونی عمل نکند و همه قانون اساسی اجرا شود.اساسی می

ارجی هاي خها را به صفر برسانیم و براي خنثی کردن توطئهکند ما تنشامنیت ملی ایجاب می

باید دو کار کنیم:

ـ وفاق ملی در داخل را تقویت کنیم.1

وض کنیمـ نگرش خود را نسبت به سیاست خارجی ع2

به فکر منافع ملی ما باشد، ما باید به تناسب تحوالت جهانی عمل کنیم و امریکا دلیل ندارد 

زنیم که شائبه کنار آمدن با گروه خاص از ها حرف میتهدیدات را خنثی کنیم.ما با همه فراکسیون

بین برود.

ـ نظر من این است که اگر تهدیدات هم نباشد راه اداره مم هاي لکت همین است، فرصتانصاري راد 

عظیمی از دست رفته و حاال هم چاره دیگري نداریم.

انددرب کمیسیون اصل نود براي همه باز بوده حتی کسانی که ظاهر مناسبی هم نداشته

کمک ایم و این کارها بدونگیري نمودهایم و حرفشان را شنیده و ضبط کرده و کارشان را پیپذیرفته

پذیر نبود.ي کمیسیون) امکاناین آقایان  (اعضا



اید.پور ـ البته یکسر شدن الزم است و شما (انصاري راد) این نقش را داشتهنعیم

کنیم و بحث شان دفاع میشکوري راد ـ ما از حق همۀ شهروندان بدون توجه به مواضع سیاسی

کنیم .کنیم بحث حقوقی میسیاسی نمی

است چون همه چیز سیاه و سفید نیستدکتر یزدي ـ امید ما به همین آقایان 

کاران و مخالفان به گفتگو باید وفاق ملی را براساس قانون اساسی به وجود آورد با محافظه

کاران خرد گریز هم صحبت کرد.نشست وحتی باید با محافظه

اشکوري راد ـ شاید تعداد کسانی که حاضر به گفتگو نیستند کمتر از انگشتان یک دست باشد و تنه

هم خودشان نیستند اکثریت قریب به اتفاق با گفتگو توافق دارند.

ـ ما این روحیات را در مجلس سراغ داریم و به همین دلیل ابتدا از مجلس آغاز کرده ایم دکتر یزدي 

خواهیم گفتگو را جو غالب کنیم و با گفتگو مسائل حل شود.و می

ام.ام براي نهضت آمدهراي عزت نیامدهوقتی به مجلس آمد گفت من بسحابیشادروان دکتر 

ایم.ایم و براي کشور آمدهگویم ما براي نهضت نیامدهو حاال من می

و همراهان مجلس را ترك کردند. یزديدقیقه آقاي دکتر 40/13در ساعت

جلسه سیزدهم

صبح30/9ـ ساعت 25/3/81شنبه 

بطور شفاهی پرسید، توضیحاتی در حدي بازجو در مورد مالقات با آیت اهللا کروبی، رئیس مجلس، 

که در روزنامه ها آمده است به او دادم، به خصوص در مورد تهدیدهاي آمریکا توضیح دادم.

احکام صادره ابالغ خواهند شد و همه متهمان براي دریافت حکم 17/4/81بازجو گفت که در 

احضار شده اند.



انون احکام را به واحد ابالغ بفرستد و آنها بر به او توضیح دادم که دادگاه موظف است بر طبق ق

طبق قانون به متهمین یا وکالي آنان ابالغ نمایند.

بازجو اصرار کرد که یکی از وکال با دادگاه تماس بگیرد.

گفتم هیچیک از وکال و متهمین تماس نخواهند گرفت. شما خود می توانید با یکی از آقایان وکال، 

اخري تماس بگیرید.آقاي دادخواه یا آقاي ز

بازجو مایل بود این درخواست و توصیه از جانب من باشد.

بازجوـ شفاهی ـ شما طی یک نامه با ایمیل، از آمریکا به مهندس توسلی نام یک آمریکایی در 

سفارت آمریکا در قبرس را برده اید و گفته اید احسان توسلی براي ویزایش به او مراجعه کند.

ی اساس است. کو آن نامه؟ آنرا نشان بدهید.جواب دادم بکلی ب

گفت: مهندس توسلی آنرا اعتراف کرده است.

گفتم این ادعاي شماست. کمترین حقیقتی در این امر وجود ندارد و شما خود می دانید  که ادعاي 

بی اساسی است.

بازجویی کتبی:

ي آمریکا را شما نوشته اید. وس ـ بنابه  اعتراف دوستان خودتان، متن طرح سناتور داماتو در سنا

اطالعات موجود، نیز حاکی از همین است.

ج ـ قبال هم این سؤال را مطرح کرده اید و جواب داده ایم. شما مدعی شدید که در این مورد سند 

"دارید. اما هیچ سندي ارائه ندادید. حاال می گویید دوستان ما در زندان اعتراف کرده اند. اوال

"وستان ما چنین اعترافی کرده اند؟ این اعتراف کجاست؟ آنرا نشان بدهید. ثانیاکدام یک از د

اعتراف متهم در زندان فاقد هر گونه اعتباري است. نهضت آزادي ایران تنها گروه سیاسی است که 



از تصویب طرح داماتو، به عنوان دخالت در امور داخلی ایران به سازمان ملل طی نامه اي شکایت 

. حاال به سزاي آن اعتراض، ما را به چنین امر واهی متهم می کنید!!کرده است

شما و نهضت آزادي متهم هستید که طرفدار حزب دموکرات در آمریکا هستید؟ س ـ

از نظر نهضت آزادي "شما بر اساس کدام سند و دلیلی چنین تهمتی به ما می زنید؟ ثانیا"اوالج ـ

ره عملکرد دولت آمریکا، چه دموکرات و چه جمهوري خواه منافع و شخص بنده، معیار قضاوت دربا

و امنیت ملی کشورمان می باشد. آنچه شما در مورد تفاوت حزب دموکرات و حزب جمهوري هواه 

می گویید، تصادفا موضوعی است که از جانب برخی از فعاالن حزب جمهوري اسالمی، در مجلس 

ر و آزادساختن گروگانها مطرح گردید.اول، در مورد ضرورت کنار آمدن با کارت

س ـ اختالفات دولت موقت با شوروي ها چه بود؟

ج ـ چندین مسئله مورد اختالف در دولت بود. اول آنکه، دولت موقت به پیشنهاد وزیر بهداري وقت 

شادروان دکترسامی، بیمارستانهاي خارجی در ایران از جمله بیمارستان آمریکایی و بیمارستان 

شوروي، را ملی اعالم کرد، دولت روسیه به این اقدام دولت موقت اعتراض شدید کرده بود. دوم 

آنکه دولت موقت اصرار داشت که در قرارداد انتقال گاز ایران به شوروي، قیمت گازسیال و تابع 

راي هر بنوسانات بازارهاي بین المللی باشد. اما روسها زیر بار آن نرفتند. به موجب قرارداد روسها

سنت به ایران می پرداختند. در مذاکرات سطح باال، در تهران، با 30متر مکعب گازطبیعی حدود 

سنت هم حاضر شدند، اما حاضر به قبول 80حضور نخست وزیر مرحوم بازرگان، روسها تا سقف 

و می ه را لغپیشنهاد ایران نشدند. دولت ایران به روسها اطالع داد که قرارداد انتقال گاز به روسی

کند. و چون روسها حاضر به تغییر نظر خود نشدند، دولت آنرا لغو کرد. و تصمیم گرفت به جاي 

صادر کردن گاز، به توسعه شبکه گاز رسانی در داخل کشور بپردازد.

سومین موضوع مورد اختالف مسئله کنسولگري هاي ایران در شوروي بود. ایران عالوه بر سفارت 

رهاي باکو و لنین گراد کنسولگري داشت. دولت شوروي هم در مقابل در تهران در مسکو، در شه



سفارت و در شهرهاي رشت و اصفهان کنسولگري داشت. دولت ایران اصرار داشت که کنسولگري 

خود را از لنین گراد به عشق آباد، در مرز شمالی ایران، در ترکمنستان، منتقل سازد. اما روسها 

غییر نشدند. در زمان وزارت صادق قطب زاده کنسولگري لنین گراد بسته شد و حاضر به قبول این ت

دولت شوروي مجبور شد کنسولگري خود را در اصفهان نیز تعطیل کند. چهارمین مسئله مورد 

میان دو دولت بود. دولت ایران در طی سالیان دراز گذشته، 1921قرارداد 6و 5اختالف، مواد 

به دولت شوروي اطالع داده بود. 1921قرلرداد 6و 5موضوع بودن مواد نظر خود را مبنی بر بال

اما روسها آنرا نپذیرفته بودند، حتی در زمان دولت مرحوم دکتر مصدق نیز آنرا نپذیرفتند. در 

دولت بازرگان به عنوان وزیرامورخارجه در مذاکره با وزیر امور خارجه وقت شوروي ویشنیسکی، 

مسئله دیگر موضع دولت ایران در مورد دولت کمونیستی افغانستان این مسئله مطرح و  پیگیري شد. 

و حمایت از گروههاي جهادي بود.

س ـ در مورد مالقات هاي دیپلماتیک زمان دولت موفت در الجزایر بنویسید.

ج ـ این سؤاالت شما چه ارتباطی با اتهامات من دارد. در آن موقع دولتی سربر کار بوده است و 

خست وزیر و وزیر امور خارجه آن حق داشته اند با دیپلمات هاي خارجی دیدار کنند. اگر موضوع ن

خاصی هست که به اتهامات من مربوط می شود سؤال کنید یا اگر مربوط بود جواب بدهم.

س ـ در سفر خود به آمریکا در شوراي روابط خارجی و مؤسسه خاورمیانه سخنرانی کردید. دعوت 

کسی بوده است؟ چند بار سخنرانی کرده اید؟کننده چه 

ـ دو بار دعوت شده و سخنرانی کرده ام. بار نخست در شهریور  ، هنگامی که به عنوان وزیر 1358ج 

امور خارجه جمهوري اسالمی، براي شرکت در سی و چهارمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 

بار دوم را دقیقا یادم نیست.به نیویورك رفته بودم دعوت شدم و صحبت کردم. تاریخ

س ـ چگونه دعوت شدید؟



ج ـ بار اول با دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل تماس گرفتند و برنامه ریزي شد. بار دوم، 

هنگامی که براي دیدار خانوادگی در آمریکا بودم، از دفتر شورا تماس گرفتند و برنامه ریزي شد.

ط خارجی با دولت و احزاب سیاسی آمریکا چیست؟ س ـ ماهیت و ارتباط شوراي رواب

ج ـ یک نهاد مستقل مدنی است. به هیچ حزب و نهاد دولتی وابسته نیست. بسیاري از اساتید 

دانشگاهها، اقتصاد دانان، مدیران صنایع و شرکت هاي بزرگ، سیاستمداران عضو این شورا هستند.

هم حضور داشتند.س ـ در جلسه سخنرانی شما آیا ایرانیان دیگري 

ج ـ به درخواست من سفیر و سایر اعضاي هیات نمایندگان در سازمان ملل متحد نیز دعوت شده 

بودند، به جز سفیر تعدادي از اعضاي نمایندگی حضور داشتند.

س ـ به مؤسسه خاورمیانه چند بار دعوت شده اید.

1380و باردوم در سال 1378ج ـ دوبار، یکبار در سال 

سسه خاورمیانه به کدام نهاد دولتی وابسته است؟س ـ مؤ

ـ مؤسسه خاورمیانه یک نهاد مستقل و غیر وابسته به دولت یا یک  است. برخی از کشورهاي NGOج 

عربی از آن حمایت می کنند و این مؤسسه سیاست هاي نزدیک به اعراب دارد نه اسرائیل.

س ـ نحوه تماس و دعوت را بنویسید. 

ـ بعد از آ ن که یک دوره درمان پزشکی ام تمام شد، براي دیدن پسرم و خانواده اش به نیوجرسی ج 

رفتم. آنها از دفترشان تلفن زدند و دعوت کردند.

س ـ آیا از ایران دعوت شده بودید؟

ج ـ خیر. از ایران دعوت نشده بودم.



س ـ هزینه سفر را چگونه پرداختید؟

هزینه اي در برنداشت که بپردازند.ج ـ با پسرم رفتم، او رانندگی کرد. 

س ـ با چه ویزایی به آمریکا سفر کردید؟

ج ـ پسرم ـ یوسف ـ متولد آمریکاست و براي من یک ویزاي چند ساله گرفته است .

س ـ در سخنرانی خود گفته اید که حکومت سلطه روحانیت است. چرا؟

ت دردست ماست و ما هم به این ج ـ این سخن خود روحانیت است که به کرات گفته است حکوم

سادگی آنرا از دست نخواهیم داد. بد و خوب آنهم به پاي خودمان نوشته می شود. به سخنان مکرر 

آقاي شیخ محمد یزدي و نوشته هاي آقاي محمد جواد حجتی کرمانی رجوع کنید.

. آن را داردبازجو به موفقیت والیت فقیه در نظام جمهوري اسالمی پرداخت که حکم تیرك خیمه

ضربه به آن کل نظام را درهم می ریزد.

جواب دادم اما ضربه اي که دارد می خورد از درون و از عملکرد خود آقایان است. 

س ـ شما حکومت روحانیان را هایروکراتیک خوانده اید. چرا؟

ج ـ هایروکراسی یک اصطالح جامعه شناسانه است به معناي حکومت روحانیان. در جمهوري

اسالمی. مقام هاي طراز اول همه روحانی هستند، حکومت و قدرت در دست روحانیان است. و این 

را بسیاري از روحانیان نیز اذعان دارند.

س ـ نظام جمهوري اسالمی را شما نظام حاکمان دینی خوانده اید.

علماي حوزه ج ـ نظام جمهوري اسالمی استقرار پیدا کرده است اما بسیاري از مقامات برجسته،

منصوب از جانب خدا دانسته و معرفی کرده اند. این امر با “ نظام حاکمان دینی” علمیه قم، آنرا 

سرشت جمهوریت، که رکن اصلی نظام جمهوري است در تعارض است.



موکول گردید.30/9، ساعت 27/3/81ادامه بازجویی به جلسه بعد، روز دوشنبه 

جلسه چهاردهم

صبح30/9ـ ساعت 27/3/81دوشنبه 

ن نوشته آقاي یوسفی اشکوري را از م“ روشنفکري دینی” بازجو در ابتدا، بطور شفاهی، سراغ کتاب 

گرفت. جواب دادم در بسیاري از کتابفروشی ها باید باشد. اگر پیدا نکردید از شرکت قلم تهیه کنید.

ن اساسی گفته اید که یک س ـ در سخنرانی خود در شوراي روابط خارجی درمورد تغییر در قانو

گروه انتصابی این تغییرات را انجام داده است. و این گروه شرایط رهبري را تغییر دادند تا اهداف 

روحانیان تأ مین گردد. و مردم راضی نبودند.

مگر آنها از جانب رهبر فقید انقالب منصوب نشدند و انتصابی نبودند؟ من یک واقعیت را "ج ـ اوال

"ام. اگر ایرادي هست در خود آن واقعیت است نه در دادن خبر آن از جانب من، ثانیابیان کرده 

آنها اگر شرایط رهبري را تغییر نمی دادند کسی که واجد آن شرایط باشد و بتواند جایگزین امام 

بشود، نداشتند. بنابراین شرط مرجعیت را حذف کردند و اعلمیت فقهی و سیاسی را از هم جدا 

مگر مردم به آن گروه رأي داده بودند و راضی "و اعلمیت سیاسی را کافی دانستند، ثالثاساختند. 

بودند؟ 

س ـ بیان عدم رضایت مردم، مشروعیت تغییرات را زیر سؤال می برد؟ 

نفر 24ج ـ بحث من برسر مشروعیت مصوبات نبود. بلکه این بوده است که مردم در انتصاب آن 

نبودند.نقش نداشتند و راضی 

س ـ اگر مردم اعتراض داشتند، و بعد همه پرسی شد، شما چرا در همه پرسی شرکت کردید و به 

آن رأي مثبت دادید.



ـ نگفتم مردم اعتراض داشتند. گفتم بدون رضایت مردم بود. تغییر در قانون اساسی فرایند خاصی  ج 

انتصاب مهندس بازرگان به را، از طریق مجلس مؤسسان منتخب مردم باید طی کند. در فرمان 

نخست وزیري به نقش مجلس مؤسسان در تدوین یا تغییر قانون اساسی اشاره شده است. این فرایند 

صورت نگرفت. اما از بعد از انجام تغییرات آنرا به همه پرسی گذاشتند. ما در همه پرسی شرکت 

تغییراتی که داده شده است نکردیم و رأي ندادیم. زیرا به نحوه و چگونگی انتصاب یک گروه و 

اعتراض داشتیم. تمام قوانین اساسی دنیا متمم دارند. قانون اساسی وحی منزل نیست که قابل تغییر 

اما تغییردر قانون اساسی باید توسط نمایندگان منتخب مردم، و مجلس مؤسسان صورت گیرد  نباشد. 

یرات و همه پرسی، وزارت کشور از نهضتنه یک گروه کوچک انتصابی. با وجود این، بعد از انجام تغی

آزادي خواست تا نظرش را نسبت به قانون اساسی جدید بنویسد. نهضت هم طی نامه اي نوشت که 

به قانون اساسی التزام داریم.

س ـ شما بارها گفته اید که به والیت فقیه اعتقاد ندارید. آیا اگر فرصت پیدا کنید این اصل را لغو 

نمی کنید.

مردم حق دارند هر تغییري را که می خواهند در "این ربطی به اتهامات من ندارد.ثانیا"والج ـ ا

من امیدوارم شما کارهایی نکنید که مردم باالخره روزي مجبور شوند "قانون اساسی بدهند. ثالثا

این تغییرات را بدهند.

و اندیشه هاي آنها پرسید.و ویژگی آنها، وتفاوت آرا “ روشنفکران دینی” بازجو شفاهی در مورد

بطور مختصر درباره بازرگان، شریعتی، سروش، کدیور و شبستري توضیحاتی دادم.

موکول گردید.  30/9، ساعت 1/4/81شنبه ادامه بازجویی به جلسه بعد، 

جلسه پانزدهم

صبح30/9ـ ساعت 1/4/81شنبه 



بحث شد.21سط شعبه بعد از سالم و احوال پرسی، درباره ابالغ احکام صادره تو

قانون آیین دادرسی کیفري در پایان دادرسی و محاکمه، 212بازجو مدعی بود که بر طبق ماده 

رأي دادگاه صادر و حضوري ابالغ می شود.

را با هم خواندیم: 212کتاب قانون را همراه داشتم. ماده 

بر شرف و وجدان و با توجه به دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه ” 

محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه مبادرت به صدور رأي می نماید. مگر این که انشاء 

رأي متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت، حداکثر ظرف مدت یک هفته، 

“مبادرت به صدور رأي می نماید.

است دادگاه می بایستی در پایان جلسه دادرسی رأي خود را صادر می به بازجو گفتم قانون روشن

قانون تشکیل دادگاهاي عمومی و انقالب می گوید: قاضی دادگاه پس از اعالم ختم 17کرد. ماده 

دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأي می باشد. صدور رأي با ابالغ رأي فرق دارد. عالوه بر 

ن ماده تخلف کرده است. به موجب این ماده از قانون، دادگاه موظف بوده این دادگاه از مفاد ای

است حداکثر یک هفته بعد از پایان محاکمه رأي صادر می کرد. اما ماهها از پایان محاکمه گذشته 

است و تازه می گویند رأي صادر شده است.

رد:قانون استناد ک216بازجو در مورد ابالغ حضوري رأي به متهم به ماده 

رأي دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی که قاضی دادگاه ” 

“حضوري رأي را به طرفین اعالم و ابالغ نماید. دادن رونوشت رأي به آنان بدون اشکال است.

در پایان جلسه دادرسی 212این مربوط است به هنگامی که به موجب ماده "به بازجو گفتم اوال

قاضی رأي خود را صادر کند. و صورت جلسه اي تنظیم گردد. اما دادگاه بعد از پایان هر محاکمه 

اي صورت جلسه اي تنظیم نکرده است. و رأي خود را حضوري اعالم و ابالغ ننموده است.



بازجو سپس به بیانیه نهضت و بحث وفاق ملی پرداخت و از مواضع عسگراوالدي و محبیان دفاع 

نمود.

معنا دارد و می تواند راه گشاي خروج از انسدادهاي “ همه با هم” اب دادم که وفاق ملی، برمحور جو

رامی خواهند. و این نه عملی است و نه مفید. “ همه بامن” کنونی باشد. اما این آقایان وفاق بر محور 

د. فراقانونی می داننآنها معناي والیت مطلقه فقیه را برخورداري رهبر از اختیارات نامحدود و"اوال

در حالی که ما معتقدیم اختیارات نامحدود ولی فقیه، از دیدگاه بعضی از صاحب نظران جریان 

راست، یک بحث نظري است. اما این اختیارات در قانون اساسی تعریف و تحدید شده است. وهیچ 

خود را به هنگام اجراي مقامی حق ندارد گامی فراتر از قانون بردارد یا دیدگاه هاي نظري و کالمی

قانون دخالت بدهد. اما این آقایان این محدودیت قانونی را قبول ندارند. یعنی قانون اساسی را 

آنها دومقوله اعتقاد و التزام را با هم خلط کرده اند."قبول ندارند. ثانیا

اشید. این د نداشته ببازجو گفت چطور شما می توانید به قانون التزام داشته باشید، اگر به آن اعتقا

نفاق و ریاکاري است.

1358جواب دادم چنین نیست. اگر شما به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی در سال 

مراجعه کنید خواهید 1368و یا به مشروح مذاکرات گروه مأمور به بازنگري قانون اساسی در سال 

تصویب شده است. آنهایی که رأي مخالف دید که کمتر اصلی از اصول قانون اساسی باتفاق آراء

داده اند، قطعا اعتقاد نداشته اند که رأي نداده اند. اما وقتی اصلی به تصویب رسید، همه، موافق و 

مخالف، معتقد و غیر معتقد، موظف به تبعیت  از قانون هستند. در مجلس شوراي اسالمی، لوایح و 

فق صحبت می کنند. مخالفین چون اعتقاد ندارند، طرحها به بحث گذاشته می شوند. مخالف و موا

مخالفت می کنند و رأي نمی دهند. اما وقتی تصویب شد، می شود قانون و همه به آن باید التزام 

داشته باشند.

بازجو گفت اما شما با اصولی از قانون اساسی از جمله اصل والیت فقیه مخالفت می کنید. 



عقیده خود را درباره هر موضوعی، اظهار نماید. برخی از نظریه جواب دادم که هرکس حق دارد 

پردازان و شخصیت هاي برجسته خط راست و محافظه کاران به مردم ساالري و به حقوق و آزادي 

هاي اساسی مردم اعتقاد ندارند. در مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی با آن اصول مخالفت 

فرصتی هم، استفاده کرده و با این اصول مخالفت می کنند. کرده اند و رأي نداده اند و از هر

بنابراین ابراز عقیده آزاد است اما کسی حق ندارد، با قانون به مقابله برمی خیزد.

بازجو پرسید شما می گویید به نظام جمهوري وفادارید، آیا تا بحال از برخی از مواضع رهبري، که 

اید؟به نظر شما درست بوده است حمایت کرده

جواب دادم مقام رهبري به نامه مؤدبانه و مشفقانه مرحوم دکتر یداهللا سحابی پاسخ ندادند و قاضی 

مرتضوي به آقاي شمس الواعظین گفته بود که شما چرا نامه دکتر را چاپ کردید و علت اصلی توقیف 

راد اوت نسبت به افروزنامه شما چاپ آن نامه است! عالوه بر این معناي حرف شما این است که در قض

و مقامات جنبه هاي مثبت را هم ببینیم و اگر انتقادي  می کنیم نکات مثبت را هم یادآور شویم. این 

یک نگاه خوب و منطقی است اما شما که این توصیه را می کنید چرا خود عمل نمی کنید؟ آیا مرحوم 

نکرده اند که شایسته تجلیل مهندس بازرگان و نهضت آزادي هیچ خدمتی به این مردم و مرزوبوم

باشند؟ و آیا سزاوار است که از هر فرصتی در صدا وسیما و منبرهاي نماز جمعه به ما حمله شود و 

نسبت هایی بدهند که هرگز درست نبوده و نیست؟

بازجو پرسید که آیا شما دنبال بازنگري در قانون اساسی نخواهید رفت؟

ناقضات درونی است. برخی از اصول با هم همخوانی ندارند. و گفتم بی تردید قانون اساسی دچار ت

شاید الزم باشد بازنگري هایی صورت گیرد!

بازجو پرسید فکر می کنید کدام اصول باید بازنگري شوند! از سخنان او چنین استنباط کردم که می 

او گفتم، قانون بپردازم. اما من مثال دیگري زدم و به 110خواهد من به ضرورت بازنگري در اصل 

اساسی رئیس جمهور را مسئول اجراي قانون اساسی دانسته است و رئیس جمهور در پیشگاه خداوند 



و ملت به قرآن کریم سوگند خورده است. این سوگندي است دینی و قانونی. اما قانون اساسی روشن 

نکرده است که رئیس جمهور چگونه باید این وظیفه خود را انجام دهد.

در مورد بازداشت و محاکمه نهضت گفت که نهضت مشکلی نداشته است و فعالیت می کرده بازجو 

اید. مشکل شما از ائتالف با نیروهاي ملی ـ مذهبی شروع شده است.

به بعد، گروههاي فشار مورد 1360جواب دادم، این توجیه خوبی نیست و واقعیت ندارد. از سالهاي 

هضت آزادي حمله می کرده اند. در تبریز و در چالوس حمله حمایت نهادهاي اجرایی به جلسات ن

کردند. در بهشت زهرا، بازرگان و سحابی را بهمراه سایر دوستان نهضتی که در مراسم فاتحه خوانی، 

در سالگرد تأسیس نهضت بر سر مزار طالقانی حاضر شده بودند، ربودند و چشم بسته به محل مخروبه 

ارهاي زشتی که نکردند، در نمازهاي جمعه، به اشاره و رهنمود بزرگان به اي بردند و با آنها چه رفت

1367دفتر نهضت را اشغال کردند، در سال 1363سب و لعن بازرگان و نهضت پرداختند. در سال 

جمعی از فعاالن را بازداشت و شکنجه کردند، در هیچ یک از آن موارد ائتالفی با سایر 1369و

مطرح نبود، حاال چه شده است که شما این حرفها را مطرح می کنید.نیروهاي ملی ـ مذهبی 

ـ مذهبی در بازجویی ها گفته اند ما یزدي را قبول نداریم، او  بازجو گفت، افرادي از نیروهاي ملی 

دنبال قدرت سیاسی است!

اگر چنین است و آنها ما را قبول ندارند، چرا نگرانید؟"این ادعاي شماست. ثانیا"گفتم اوال

بازجو گفت اگر مسئله ائتالف با عناصر معاند و مسئله دار نیروهاي ملی ـ مذهبی نبود، امروز در این 

شرایط نبودید.

جواب دادم ما با هیچ فرد یا گروهی که معاند و یا مسئله دار باشد و از حقوق اجتماعی محروم شده 

ئتالف نکرده ایم. ما با گروههاي شناسنامه دار، براي یک هدف معین، شرکت در انتخابات، باشد ا



ماه ـ ائتالف کرده بودیم و محورهاي این ائتالف هم در آئین نامه شوراي 6براي یک دوره معین ـ 

هماهنگی ائتالف با صراحت ذکر و امضاء شده بود.

.اد فرهنگی بازرگان قانونی نیست و حق فعالیت نداردبازجو مسئله ساختمان را مطرح کرد و گفت بنی

جواب دادم مگرشما مسئول رسیدگی به بنیادها و احزاب و انجمن ها هستید؟ وزارت کشور و وزارت 

حق دخالت و اظهار نظر دارند. از بازجو پرسیدم چرا دفتر انجمن اسالمی مهندسین "ارشاد قانونا

ا غیر قانونی هستند. انجمن اسالمی مهندسین به ثبت نرسیده را الك و مهر کرده بودید؟  گفت آنه

است.

جواب دادم به دادگاه انقالب چه مربوط است. در کجاي قانون تشکیل دادگاههاي انقالب چنین 

وظیفه اي به عهده دادگاه انقالب محول شده است.

از بازجو پرسیدم چرا دفتر کار مهندس صباغیان را الك و مهر کرده اید.

زجو گفت باید سند بیاورد که به نهضت آزادي تعلق ندارد!با

گفتم عجیب است که در قوه قضائیه جمهوري اسالمی، سند مالکیت را قبول ندارید و از متهم می 

خواهید که سند بیاورد که آپارتمان مال نهضت نیست!!

ی نطور از آنها دفاع نمبازجو ادعا کرد که اگر شما اعترافات دوستان ملی ـ مذهبی ها را ببینید ای

کنید.

جواب دادم، اعترافات زندانیان، در سلولهاي انفرادي، همراه با فشارهاي جسمی و روحی به هیچ 

وجه معتبر نیست.

بازجویی کتبی:

س ـ در مورد آشنایی و ارتباط خود با اتباع ترکیه بنویسید.



یی قوتان و عبداهللا گل از رهبران ج ـ از سالهاي قبل با نجم الدین اربکان، طبیب اردوغان، رجا

حزب رفاه ترکیه آشنا هستم و ارتباط داریم.

س ـ درمورد نحوه آشنایی و ارتباط با کمال گلر بنویسید.

ج ـ کمال گلر بهنگامی که در انگلیس تحصیل می کرد با انجمن اسالمی دانشجویان همکاري داشت. 

به استانبول رفتم با او از نزدیک آشنا 1968در و هنگامی که براي شرکت در یک کنفرانس اسالمی، 

شدم.

س ـ نحوه دعوت شما به کنفرانس چگونه بود؟

ج ـ شوراي اسالمی اروپا با من تماس گرفت و بعد از جواب موافق من، دعوت نامه فرستاد.

در سفري به ترکیه با اعضاي حزب رفاه در ازمیر، آنکارا دیدار داشته اید، موضوع مذاکرات س ـ

چه بوده است؟ 

ج ـ در ازمیر با شوراي مرکزي حزب جلسه اي داشتیم و درباره نقش ایدئولوژي در فعالیت هاي 

هضت آزادي سؤالسیاسی و موضع گیري اسالمی حزب رفاه بحث کردیم. آنها از ما درباره مواضع ن

کردند و جواب دادیم. در آنکارا، با رئیس فراکسیون نمایندگان حزب رفاه در مجلس، آقاي عبداهللا 

گل دیدار و مذاکره داشتیم.

س ـ در منزل شما یک دسته کلید با نام آپارتمان کمال گلر پیدا شده است. توضیح بدهید.

از آپارتمانهاي خود را به ما داده بود که هر ج ـ آقاي کمال گلر که ساکن ازمیر است کلید یکی 

وقت به ازمیر رفتیم از آن استفاده کنیم.

س ـ چرا در مورد فشار به نهضت با حزب رفاه صحبت کردید؟



ج ـ آنها به مسائل ایران عالقمندند و حوادث را پیگیري می کنند و سوابق نهضت را  می دانند و از 

ري اسالمی می گذرد نگرانند، پرسیدند ما هم توضیح دادیم.آنچه بر سر نهضت آزادي، در جمهو

س ـ منظور شما از فشارها چیست؟ شرح دهید.

ج ـ عدم صدور پروانه، فشارها و تهدید بر روي اعضاء و عالقمندان نهضت، و اخراج از دانشگاه یا 

عدم تمدید جواز کسب و.... حمالت در روزنامه، در صدا وسیما .......

جو از روي اوراقی که در پیش رو دارد، سؤال ها را می نویسد.) چرا اینها را براي آنها س ـ ( باز

شرح دادید.

ج ـ احزاب اسالمی نسبت به سرنوشت هم عالقمندند. همانطور که ما نسبت به آنچه در الجزایر، 

خالقی امصر، سودان، ترکیه و پاکستان می گذرد عالقمندیم و در موارد ضروري به عملکردهاي غیر

یا خالف قانون علیه احزاب اسالمی اعتراض می کنیم آنها هم عالقمندند و مسائل ایران را پیگیري 

می کنند.

بازجوـ شفاهی: در مورد وضعیت عراق، تهدیدهاي آمریکا، موقعیت ایران را چطور می بینید؟ آیا 

ایران نقشی دارد؟ اگر ایران هم وارد شود چه می شود؟

مه آمریکا براي عراق قطعی است و دیر یا زود وارد اجرا خواهد شد. ایران متاسفانه جواب دادم برنا

نتوانسته است از فرصت هاي مناسب درست استفاده کند. هنوز هیچ پیمان صلحی میان ایران و عراق 

امضاء نشده است. و مسئله غرامت جنگ نیز هم چنان پادرهواست. تصور نمی کنم ایران بتواند نقش 

در عراق ایفا نماید. در افغانستان که اقدامات و همکاري ایران با آمریکا به مراتب شفاف تر درستی

و روشن تر بود، ایران نتوانست بهره برداري مناسب را داشته باشد.

بازجو پرسید آیا آمریکا به ایران هم حمله می کند؟



ه حمله نظامی گسترده. مهم این جواب دادم حمله نظامی خیر. ممکن است بعضی جاها را بزند. اما ن

است که بدانیم تهدیدهاي خارجی جدي است. و براي مقابله با آن تنها راه کاهش تشنجات و تنش 

هاي سیاسی داخلی است.

رفتاري که با مخالفین حاکمیت می شود، موجب کاهش تنش ها نیست بلکه برعکس بر ابعاد آن می 

افزاید.

درباره سه نفر نقل کرد که بعد از سفر به پاریس و برگشت به بازجو مطلبی را از مرحوم مطهري

ایران از او درباره سه نفرـ بنی صدر، قطب زاده و یزدي پرسیدند، او گفت  بنی صدر غیر از خودش 

هیچکس را قبول ندارد، صادق قطب زاده را با یک جلسه دیدار می توان شناخت. اما یزدي چنین 

نیست.

.جوابی به بازجو ندادم

موکول گردید.   30/9ساعت 3/4/81ادامه بازجویی به جلسه بعد، روز دوشنبه 

جلسه شانزدهم

صبح30/9ـ ساعت 3/4/81دوشنبه 

در ابتداي جلسه، بازجو اظهارداشت که بازجویی امروز در ادامه بازجویی جلسه قبل درباره شوراي 

یادداشت هایی که در پیش رو داشت، آنرا مطرح روابط خارجی آمریکاست. اما بعدا با نگاه به روي 

نساخت.

بازجو، گفت فعالیت نهضت آزادي غیرقانونی است. حق فعالیت تشکیالتی هم ندارید.

جواب دادم، دادگاه حق چنین دستوري را ندارد.



بازجو گفت که در نهضت آزادي همه با هم فامیل هستند و یک گروه خانوادگی است. 

خانواده بزرگی هستیم و همه اعضاي نهضت آزادي، عضو این خانواده هستند.جواب دادم ما یک 

بازجو گفت شما حق فعالیت تشکیالتی ندارید.

جواب دادم این سلب حقوق اجتماعی است. در حالی که هیچ دادگاهی ما را از حقوق اجتماعی 

انون احزاب تکلیف را محروم نکرده است. دادگاه انقالب حق دخالت در فعالیت احزاب را ندارد. ق

روشن کرده است.

بازجو تهدید کرد که ادامه فعالیت بنام نهضت آزادي موجب تشدید قرارهاي شما  و برخورد با افراد 

خواهد شد.

جواب دادم این یک تهدید است و شما در جریان بازجویی حق تهدید ندارید.

شهرستانها پرسید.بازجو درباره گزارش نشست اعضاي نهضت در تهران و 

جواب دادم که گزارش تمام این فعالیت ها در آرشیو نهضت آزادي بوده است و شما آنها را برده 

اید و در اختیار شماست.

بازجویی کتبی:

س ـ اسامی، سمـَت ها و تاریخ دیدارهایی را که با سفراي استرالیا و کنسول هاي کانادا، آلمان و 

هلند را بنوسید.

ها و اسامی را بیاد ندارم.ج ـ تاریخ

س ـ در مورد سفارت هلند،موضوع مذاکرات چه بوده است؟



ج ـ کسی که به دیدن من آمد، اظهار داشت که براي تز دکتراي خود درباره انجمن هاي مدنی 

تحقیق می کند. او درباره سابقه تأسیس و فعالیت اصناف و اتحادیه ها و نقش آنها در ایران پرسید و 

ی از منابع چاپ شده در مجالت و کتاب ها را که می دانستم به او گفتم.من برخ

س ـ از اعضاي نهضت آزادي آیا کسی حضور داشت؟

ج ـ خیر. او به عنوان مصاحبه با من آمده بود، بعد که آمد خود را معرفی کرد و گفت وابسته به 

سفارت هلند است و براي تکمیل رساله دکتریش پژوهش می کند.

، کنسول هلند به دیدن شما می آید، دونفر از اعضاي دفتر سیاسی هم بوده 79و. در شهریور بازج

اند و خانم فرشته بازرگان صورت جلسه مذاکرات را نوشته است.

ج ـ اگر چنین یادداشتی را دارید ارائه بدهید. ممکن است.

س ـ اگر دستخط خانم فرشته بازرگان باشد چطور؟

خط ایشان باشد، قبول دارم. اما خود من حضور ذهنی ندارم، نه درمورد جلسه ج ـ باید ببینم. اگر

و نه مذاکرات و نه افرادي که حضور داشتند.

س ـ دستخط ارائه می گردد.

ج ـ متن روئت شد. ظاهرا خط خانم فرشته بازرگان است. اما من از مذاکرات حضور ذهن ندارم 

باید متن را بخوانم.

ه اید، دخالت رهبري در طرح اصالح قانون مطبوعات، هزینه سنگینی براي س ـ در مذاکره گفت

رهبري داشته است. منظورتان چه بوده است ؟

ج ـ چیزي به خاطر ندارم. باید متن را به خوانم.

گردد.س ـ متن ارایه می



تاین است که دخالت و ورود رهبري در طرح اصالح قانون مطبوعا» هزینه سنگین«ج ـ منظور از 

شد، به ضرر اعتبار این مقام شده است. چه لزومی داشت ایشان دخالت کنند. اگر طرح تصویب می

کرد. مجلس اگر حاضر به تامین نظر شوراي نگهبان شوراي نگهبان منصوب مقام رهبري آن را رد می

ع مشد و مجمصوبه به مجمع تشخیص مصلحت، که منصوب مقام رهبري است، ارجاع داده میشدنمی

این عجله و اصرار براي دخالت پوست خربزه اي زیر پاي رهبري بوده است و هیچ آن را رد می کرد. 

لزومی نداشت.

احزاب را دارد.بازجو ـ شفاهی گفت که برخالف نظر شما دادگاه انقالب حق دخالت در فعالیت

ب را براي بازجو قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقال3ماده 2جواب دادم که خیر. تبصره 

خواندم که با صراحت و در دادگاه انقالب را در رسیدگی به اتهامات احزاب سیاسی منع کرده است.

جرایمی را که 6تا 1هاي عمومی و انقالب در بندهاي قانون تشکیل دادگاه5بازجو گفت ماده 

رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه انقالب است بر شمرده است.

کنید، و ما را به ارتکاب آنها متهم که شما به آنها استناد می4تا 1م به کلیه جرایم بندهاي جواب داد

این قانون شما صالحیت 3ماده 2در قانون احزاب آمده است. بنابراین بر طبق تبصره ایدساخته

توانید رسیدگی کنید. دخالت ندارید و نمی

ادامه بازجویی کتبی

ه در دیدار با کنسول هلند را بنویسید.س ـ اسامی شرکت کنند

هر دو از اعضاي دفتر سیاسی هستند. به ج ـ اسامی در گزارش صورت جلسه مذاکرات آمده است

جز خانم بازرگان

س ـ اسامی را بنویسید.



ج ـ همان است که در متن گزارش آمده است.

سیاسی و شوراي مرکزي. و خانم بازجو اسامی را از روي گزارش خواند: دکتر توسلی عضو دفتر 

فرشته بازرگان عضو شوراي مرکزي.

س ـ هدف از دیدار را بنویسید.

ـ پاسخ به درخواست کنسول براي دیدار و توضیح و تشریح مواضع نهضت آزادي در پاسخ به سوال ج 

هاي دیپلماتهاي سیاسی امري رایج در تمام کشورها است. ها با گروهآنها. این نوع دیدار دیپلمات

دهند. یا باید انجام بدهند.ایرانی در کشورهاي دیگر نیز آن را انجام می

براي رهبري؟» هزینه سنگین«اید س ـ در مورد طرح اصالح قانون مطبوعات چرا گفته

ها این است که با بودن هاي رهبري بحثی نشد. امامنظور از هزینهج ـ در آن دیدار درباره هزینه

ن و مجمع تشخیص مصلحت دخالت مستقیم مقام رهبري در توقیف طرح اصالح قانون شوراي نگهبا

مطبوعات لزومی نداشت.

کرد و اگر مجلس کرد، شوراي نگهبان منصوب رهبري آن را رد میاگر مجلس طرح را تصویب می

د رفت و آنها هم رشد، مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت میهم حاضر به تغییر در طرح نمی

کردند. بنابراین دخالت مستقیم، آشکار و خالف قانون مقام رهبري ضرورتی نداشت. رد این می

تردید از نظر افکار عومی مردم منفی بوده است و این هزینه در افکار عمومی به پاي ایشان طرح بی

نوشته شد.

ان ام دارید. منظورتاید به تمامی اصول قانون اساسی اعتقاد ندارید، اما التزس ـ در مذاکره گفته

چه بوده است؟



ها بود و این که نهضت آزادي متهم است که هاي سیاسی در روزنامهج ـ سئوال او معطوف به گفتگو

به قانون اساسی اعتقاد ندارد. وقتی این سئوال مطرح شد، ما هم توضیح دادیم که اصل التزام است 

شود.نه اعتقاد؛ و کمتر قانونی به اتفاق آرا تصویب می

اند، به دلیل عدم اعتقادشان بوده است. اما وقتی قانون تصویب شد آن آنها که به قانون راي نداده

اند باید به قانون التزام داشته باشند.کسانی هم که به قانون راي نداده

و تواند به آن التزام داشته باشد. این نفاقس ـ چگونه کسی که به اصلی یا قانونی اعتقاد ندارد می

ریاکاري است.

ج ـ این نگرش درستی نیست. معناي دیگر سخن شما این است که اگر کسی به قانونی اعتقاد نداشت 

ان به دانیم بسیاري از مسلمانتواند آن را زیر پا بگذارد. التزام به قانون فراتر از اعتقاد است. میمی

ر خورند، سگویند، ربا میال دروغ میگذارند. مثقوانین دینی اعتقاد دارند اما آنها را زیر پا می

گذارند، از طرف دیگر هموطنان مسیحی ما به برخی از قوانین جمهوري اسالمی که مردم کاله می

تر جنبه دینی دارد اعتقاد ندارند، اما باید التزام داشته باشند. بنابراین التزام به قانون از اعتقاد مهم

است.

اصول قانون اساسی اعتقاد ندارید. آیا درصدد تغییر آنها اید که به برخی ازس ـ شما گفته

باشید.نمی

ج ـ ما با تغییر اصول قانون اساسی از طریق اعمال زور و خشونت مخالفیم. به تغییرات تدریجی و 

آمیز و قانونمند اعتقاد داریم.مسالمت

دهید؟نمیس ـ شما با اصل والیت فقیه در قانون اساسی مخالفید، آیا آن را تغییر 

ج ـ امیدوارم کاري نکنید که مردم در نهایت به آنجا برسند که حدف آن را از قانون اساسی 

بخواهند.



س ـ این اصل در قانون اساسی تغییر ناپذیر است.

ج ـ قانون اساسی وحی منزل نیست. در قانون اساسی مشروطه هم اصل سلطنت موروثی و استمرار 

تغییر بود.آن در خاندان پهلوي غیرقابل

شما متهم بودید که به عنوان 1369هاي قبلی فعاالن نهضت در سال س ـ به استناد گزارش بازداشت

ستون پتجم دشمن عمل می کردید.

ج ـ یک اتهام بی اساس و مسخره اي بود و نتوانستند چیزي را ثابت کنند و مجبور شدند حرفشان 

را پس بگیرند.

ه طور مسالمت آمیز و آرام تغییر بدهید و براندازي کنید.س ـ شما می خواهید نظام را ب

در بازنگري قانون 1368ج ـ تغییر قانونمند ساختارهاي نظام براندازي محسوب نمی شود. در سال 

اساسی، نهاد نخست وزیري حذف شد. اما این تغییر در ساختار را کسی براندازي تلقی نکرد. ولی 

قانونی تغییر دهیم. قانون اساسی این حق را به مردم داده است.ما می خواهیم حاکمیت را از طرق

س ـ حاکمیت یعنی نظام.

ج ـ خیر. حاکمیت یعنی هیأت حاکمه. تغییر نظام نیست.

صبح 30/9ساعت 8/4/81بازجویی در ساعت یک بعدازظهر متوقف شد. ادامه آن به روز شنبه 

موکول گردید.

جلسه هفدهم

صبح30/9ـ ساعت 11/4/81شنبه 

بعد از سالم و احوال پرسی، به بازجو گفتم، این بازجویی ها را تمام کنید. مطالب عمومًا تکراري 

است و حال من مساعد براي آمدن هاي مکرر نمی باشد.



بازجو شفاهی، نظر مرا درباره صحبت هاي آقاجري پرسید و درباره آن و واکنش ها بحث شد. او 

مدعی بود که سخنان آقاجري خیلی بد است. 

پرسیدم او چه گفته است که بنظرشما خیلی بد است! 

گفت او منکر ضروریات دین شده است!

ست.گفتم کدام سخن او مصداق انکار کدام یک از ضروریات دین ا

ظاهراً بازجو همه سخنان آقاجري را نخوانده بود و نمی توانست جواب درست و دقیقی بدهد.

گفتم اما برخی از علماي قم که نوار سخنان او را خوانده اند،  گفته اند، چیزي که در حد انکار 

ی ضروري دین و ارتداد باشد در سخنان او نیست. به عالوه آزادي عقیده چه شد؟ از یک طرف م

گویند در جمهوري اسالمی کسی را براي عقیده اش بازداشت و مؤاخذه    نمی کنند! اما از طرف 

دیگر یک شخصیت فرهنگی، دانشگاهی را براي عقایدش بازداشت و محاکمه می کنند. براي بازجو،  

سیکی از گفته هاي رئیس سابق قوه قضائیه، شیخ محمد یزدي را بازگو کردم که  گفته بود: هیچک

براي عقیده زندانی نمی شود. خبرنگاري در مصاحبه با من، نظرم را در مورد این سخن آقاي یزدي 

پرسید، گفتم محمد یزدي درست گفته است. تا زمانی که کسی عقیده خود را ابراز نکند، مورد 

بازخواست قرارنمی گیرد. مشکل او بعد از بیان عقیده است.

ا کنسول هلند بازجویی ادامه خواهد داشت. اما اولین سؤال او بازجو گفت امروز درباره دیدار ب

درباره دیدار با سفیر استرالیا بود.

س ـ در دیدار با سفیر استرالیا گفته اید که به تغییر و اصالح ساختارها معتقدید. توضیح بدهید 

منظورتان چه بوده است.

ه ایم.ج ـ در آن مذاکرات ما درباره تغییر ساختارها بحثی نداشت



س ـ تغییر حاکمیت، یعنی تغییر ساختارها.

ج ـ خیر. این درست نیست. حاکمیت یک مقوله است و نظام مقوله دیگري. تغییر حاکمیت به معناي 

تغییر نظام نیست.

بازجو شفاهی اصرار داشت که بنابه بعضی از منابع و مآخذ حقوقی، حاکمیت مترادف و معادل همان 

نظام است.  

م که اوالً ممکن است این نظر بعضی ها باشد. اما اتفاق نظر نیست. ثانیاً شما به نشریات جواب داد

متعدد نهضت آزادي رجوع کنید می بینید ومتوجه می شوید که مخالفت نهضت آزادي با سیاست ها 

و عملکردهاي مسئوالن است. و مسئوالن نظام معادل خود نظام نیستند. و اعتراض مخالفت عمومی، 

بروز کرد علیه مسئوالن بود نه نظام.76در انتخابات خرداد که 

بازجو مدعی بود که نهضت در دانشگاهها نفوذ دارد و دانشجویان تحت تأثیر نهضت هستند.

جواب دادم که نهضت آزادي فعالیتی در دانشگاهها ندارد. اما دانشجویان، به خط مشی نهضت تمایل 

پیدا کرده اند.

کرد که در دیدار با سفیر استرالیا ضرورت بازنگري در قانون اساسی را مطرح بازجو مجددأ مطرح 

کرده اید.

جواب دادم که قانون اساسی وحی منزل نیست. قابل تغییر و اصالح می باشد. درخود قانون اساسی 

نیز تغییرات ساختاري در قانون اساسی دادند.68این ضرورت به رسمیت شناخته شده است. در سال 

جویی کتبی: باز

با سفیر استرالیا حضورداشتند بنویسید.1375س ـ اسامی کسانی را که در دیدار سال 



ج ـ حضور ذهن ندارم. در گزارش این دیدار به شوراي مرکزي، که در آرشیو نهضت بوده است و 

شما برده اید، همه این اطالعات هست به آن مراجعه کنید.

بود؟س ـ انگیزه شما از این مالقات چه

ج ـ ما درخواست مالقات نکرده بودیم. او خواسته بود و ما هم جواب مثبت دادیم.

این نوع دیدارها امري رایج است. وقت و محل مالقات را به وزارت امورخارجه ( مدیرکل تشریفات 

ت ا) کتبًا اطالع دادیم. آنها هم مطلب را عینًا براي مقام وزارت فرستادند ضمنًا از مدیرکل تشریف

توضیحاتی درباره شخصیت سفیر خواستیم و اطالعاتی دادند.( رونوشت این نامه در پایان این جلسه 

بازچویی آمده است).

س ـ وزارت امور خارجه دریافت اطالعیه را تکذیب کرده است.

ج ـ سخنگوي وزارت امورخارجه در دو نوبت در این باره اظهار نظر کرده است. دربار اول گفت 

ندارد. اما دربار دوم گفت پیگیري کرده است، و تأئید کرد که نامه به وزارت امور خارجه اطالعی 

رسیده است. و این رویه رایجی است.

س ـ اهم مذاکرات را بنویسید.

است. به خاطر ندارم به گزارش مشروح مذاکرات که در دست خود 1375ج ـ این دیدار براي سال 

شماست مراجعه کنید.

مذاکرات آمده است که دانشجویان با سیاست هاي حکومتی موافق نبودند و مخالفت می س ـ در 

کردند.

بود. مردم و دانشجویان از سیاست هاي دولت وقت ناراضی 76ج ـ این دیدار قبل از دوم خرداد 

بودند. بهمین دلیل علیرغم حمایت هاي گسترده حاکمان از ناطق نوري، به خاتمی رأي دادند.



ته اید که دانشجویان به سمت خط مشی نهضت گرایش یافته اند. یعنی چی؟س ـ گف

ج ـ یعنی دانشجویان هم خواستار قانمداري، جامعه مدنی، اصالحات، اولویت توسعه سیاسی بر 

توسعه اقتصادي، یعنی همان برنامه هاي خاتمی. البته در دیدار مطالب به همان صورت کلی گفته 

ر آنجا نیامده است. نه او پرسید و نه لزومی براي بحث بود.شده است. این توضیحات د

س ـ گفته اید که هاشمی ممکن است به شوراي رهبري برود. انگیزه شما از این صحبت چه بوده 

است؟

، یعنی آخرین سال ریاست جمهوري دوره دوم هاشمی بود.75ج ـ این دیدار در سال 

می و انتخابات ریاست جمهوري مطرح بود. برخی در همه محافل سیاسی و غیره بحث آینده هاش

مجوز انتخاب براي بار سوم براي هاشمی را، مطرح می کردند. بعضی هم مسئله عضویت هاشمی در 

شوراي رهبري را عنوان کرده بودند.

س ـ عضویت هاشمی در شوراي رهبري توسط چه جریانی مطرح شده بود.

امام، شورایی بودن یا فردي بودن رهبري مطرح بوده ج ـ حضور ذهن ندارم. اما بعد از درگذشت

است. و گاه به گاه مطرح می شده است، به خصوص  تا قبل از درگذشت حاج سید احمد آقا تحلیل 

خود من هم این بوده است.

، از رحلت امام سالها گذشته بود، چرا بحث هاشمی مطرح گردید.75س ـ در سال 

هوري دوره دوم هاشمی بود. بنابراین آینده سیاسی او مطرح آخرین سال ریاست جم75ج ـ سال 

بوده است.

س ـ به چه دلیل می گویید تحلیل خود من بوده است؟



ج ـ در آن زمان در روزنامه هاي وابسته به گروهها و محافل سیاسی این موضوع مطرح بوده است. 

اما حاال حضور ذهن ندارم که در کدام روزنامه.

منظورتان چه بود و چرا؟“ فساد گسترده درحکومت” ا سفیر گفته اید: س ـ در مذاکره ب

ج ـ به روزنامه هاي آن زمان مراجعه کنید بحث مفاسد گسترده در حکومت به کرات و فراوان آمده 

است.

س ـ طرح این مسئله با سفیر با چه انگیزه و هدفی بوده است؟

ت ها آنها را می خوانند و پیگیري می کنند.ج ـ در روزنامه ها این بحث ها بوده است. دیپلما

بازجوـ شفاهی: وزارت امور خارجه گفته است که دو مورد اطالعیه هاي مرا دریافت کرده است. 

اما وقتی مذاکرات را خواندند، گفتند که اگر می دانستیم به قوه قضاییه ارجاع  می دادیم. 

نمی توانم نظري بدهم.جواب دادم: تا این نظر وزارت امورخارجه را نبینم

را بخرید.“ بامداد نو” بازجو گفت شما در شوراي مرکزي بحث کرده اید که روزنامه 

جواب دادم یادم نیست. تصور نمی کنم. نمی دانم روزنامه بامداد نو مال چه کسی بوده است!

.یدس ـ گفته اید به تغییرات تدریجی، در جهت دموکراتیزه کردن معتقدید و تالش می کن

ج ـ بله. همین طور است. بعضی ها تغییرات تدریجی در جهت استبدادي را اعمال کرده اند. اما ما 

به تغییرات در جهت مردم ساالري اعتقاد داریم. قانون اساسی را وحی منزل نمی دانیم. تمام قانون 

ر ي تغییر دقانون اساسی دارند. در کوشش برا“ متمم” اساسی هاي دنیا در اکثر کشورهاي جهان 

قانون اساسی چند نکته مهم است. نکته اول ضرورت تغییرات است. مثل حذف نهاد نخست وزیري در 

، نکته دوم جهت تغییرات است. برخی از نیروهاي سیاسی که با 68بازنگري قانون اساسی در سال 

جهت تغییراتاصل و رکن جمهوریت مخالفند، و با گفته امام که: میزان رأي مردم است. مخالفند، 



را در همان سمت و سو می خواهند. اما نهضت آزادي تغییرات را در جهت نهادینه کردن مردم 

ساالري پیگیري می کند.

س ـ شما چه نوع تغییرات ساختاري در حکومت را می خواهید؟

ج ـ در قانون اساسی فعلی مشکالت، تناقضات، گره هاي کوري وجود دارد. مثًال به موجب قانون 

ساسی  رئیس جمهور مسئول اجراي قانون اساسی است. اما ابزار قانونی براي انجام این مسئولیت ا

قانونی اش ندارد. می تواند اخطار قانون اساسی بدهد، اما اگر ترتیب اثري به اخطار رئیس 

جمهوري ندادند، معلوم نشده است که او چه می تواند بکند. در قانون اساسی نمایندگان در حفظ 

حراست از قانون اساسی و حقوق مردم سوگند یا د می کنند. اما ابزار انجام این سوگند را ندارند، و

مصونیت هاي الزم را ندارند.

بازجو شفاهی پرسید که آیا جمهوري اسالمی هیچ دستاورد مثبتی که شما از آن یاد بکنید ندارد؟

هاي انقالب هستند. نه عملکرد مسئوالن جواب دادم چرا ندارد. دارد. اما آنها عمدتاً دستاورد

مثالً در مورد حقوق و آزادي هاي زنان، توضیح دادم که زنان ما امروز در تمام زمینه هاي  حکومتی. 

سیاسی، اقتصادي، صنعتی، مدیریت، فرهنگی، ورزشی، هنر، سینما، فعال هستند و دستاوردهاي 

ایران را دختران تشکیل می دهند. اما اینها خوبی دارند. بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاهاي 

همه از دستاوردهاي انقالب است. زنان در این زمینه وام دار کسی نیستند. در دوران انقالب ملیونها 

زن ایرانی، جایگاه تاریخی و سنتی خود را که در منزل بود، رها کرد، بیرون آمد و همراه مردانشان 

ند. حضور و مشارکت زنان در فرایند انقالب، آنان را سیاسی در تظاهرات علیه استبداد شرکت کرد

کرد. سیاسی شدن زنان ایران، نقش کلیدي و اساسی در تحوالت بعد از انقالب داشته است.

در زمینه هنر، بخصوص هنر سینما، دستاوردهاي کمی نداریم. که نتیجه و حاصل خود انقالب است.



طیف عالمه) دو طیف وجود دارند: نهضت گفت در دفترتحکیم (بازجو درباره ارتباط دانشجویان با 

طیف مشارکتی ها و طیف ملی ـ مذهبی ها، طیف نهضت و ملی ـ مذهبی روي سه موضوع یا محور 

با دفتر تحکیم بحث می کرده است. پرهیز از افراط، سیاست هاي مسالمت آمیز، کار فرهنگی کردن، 

زاب. سوم بیرون ماندن از ساختار قدرت.دوم حفظ استقالل از قید مشارکت و اح

جواب دادم که در تماس با دانشجویان دفترتحکیم ما به ضرورت کار فرهنگی، بخصوص مطالعه 

.تاریخ معاصر ایران خیلی تأکید می کرده ایم

رونوشت نامه ها به وزارت امور خارجه

24/3/79-نامه به وزارت امور خارجه

بسمه تعالی

مدیرکل محترم تشریفات

جمهوري اسالمی ایرانوزارت امور خارجه

با سالم و آرزوي سالمتی و توفیق خدمت به ایران و اسالم

رساند که به دنبال درخواست سفیر سفارت استرالیا در تهران، ایشان بدین وسیله به اطالع می

انب، خیابان ولیعصر کوچه تورج ، در منزل مسکونی اینج11ساعت 79ماه خرداد25شنبه روز چهار

با اینجانب دیدار و گفتگو خواهد داشت. با سالم مجدد. دکتر ابراهیم یزدي21شماره 

وزارت امور دیرکل محترم تشریفاتبسمه تعالی  م15/5/79نامه به وزارت امور خارجه
ین بدایران و اسالمبا سالم و آرزوي سالمتی و توفیق خدمت به جمهوري اسالمی ایرانخارجه

رساند که به دنبال درخواست سرکنسول سفارت کانادا در تهران، ایشان روز وسیله به اطالع می



بعدازظهر، با اینجانب در منزل، دیدار خواهد 7، ساعت 1379مرداد ماه 16یکشنبه مورخ 

با سالم مجدد دکتر ابراهیم یزدي. داشت

ادامه بازجویی کتبی:

ار با دبیر اول سفارت کانادا چه بوده است؟س ـ انگیزه دید

ج ـ پاسخ به درخواست مالقات او بوده است. با اطالع وزارت امورخارجه بوده است. مشروح 

مذاکرات در آرشیو نهضت بوده است که اکنون در اختیار شماست.

س ـ آیا این دیدار را با اطالع وزارت امورخارجه رسانیده اید؟

رها طی نامه اي به اطالع وزارت امورخارجه می رسیده است.ج ـ بله. تمام دیدا

س ـ از دبیر اول سفارت کانادا پرسیده اید که آیا با وزارت امورخارجه ایران هماهنگ   کرده اید 

و او گفته است بله. توضیح بدهید.

گ آنها هماهنج ـ در مواردي بنده از مدیر کل تشریفات پرسیده ام، یا جواب داده است که سفیر با 

کرده است یا این که گفته است مسئولیتی براي همانگی ندارند.

در متن گزارش دیدار که ارائه شد، س ـ ولی او ( تشریفات) گفته است خیر. هماهنگ نشده است. (

تغییر پیدا کرده بود.“ نشده است” با قلم بطور مشخص به “ شده است” 

ج ـ وزارت امورخارجه براي هماهنگ کردن دیدار سفرا با شهروندان غیردولتی مسئولیتی ندارد. 

چون مالقات با مقامات رسمی نیست. سفارت کانادا هم مسئولیتی براي هماهنگی ندارد. این یک 

اگر ایران بخواهد مانع شود، آنها هم متقابالً مانع فعالیت هاي سفیر ایران در انادا کرسم رایج است. 



می شوند. سفیر ایران درکانادا، با گروههاي اسالمی در تماس دایم است. با مساجد رابطه دارد و 

کمک هاي خیرخواهانه می کند.

س ـ در دیدار گفته اید که دادگاه ویژه روحانیت غیرقانونی است توضیح بدهید.چرا؟

ی باشد. طبیعی است که او از ما ج ـ این بحث، هم در آن زمان و هم حاال در روزنامه ها مطرح م

نظرمان رابپرسد. ما هم در چارچوب مواضع منتشر شده نهضت آزادي توضیح    داده ایم.

30/9ساعت 15/4/81به پایان رسید. ادامه بازجویی به روز شنبه 30/12بازجویی در ساعت 

موکول گردید.

ت کرد و مدعی شد که او به دفتر بازجو بعد از اتمام بازجویی، بطور شفاهی درباره حمسی صحب

پلمپ شده نهضت رفته و پلمپ را باز کرده و اموال نهضت را برده و فروخته است. بعضی از وسایل 

نظیر کامپیوترها را محققی گرفته است. اما برخی از وسائل را برده و فروخته است.

دعی وي باید نهضت باشد، پاسخ دادم این ادعاهاي شماست. اگر هم وسایلی برده و فروخته است. م

نه شما.

بازجو گفت که حمسی با جوانها جلسات داشته است. او صالحیت کار با جوان ها را ندارد. رفتار او 

با برخی از خانمهاي جوان مراجعه کننده به نهضت خوب نبوده است. باید دقت شود.

ننده اي نداریم. اگر دفاترمان جواب دادم حاال که شما دفتر نهضت را بسته اید و ما دیگر مراجعه ک

را پس گرفتیم، برنامه ریزي جدیدي خواهیم کرد.

جلسه هجدهم

صبح30/10ساعت 81-4-15شنبه 



در دفتر دادگاه که به انتظار شروع بازجویی نشسته بودم، آقاي مهندس مدبر، که در یکی از 

اش آمده بود، دیدار یلهاي ساختمان نهضت آزادي دفتر دارد، و براي پس گرفتن وساآپارتمان

کردم. اما فرصت صحبت بیشتري نشد.

در این جلسه بازجویی، از بازجو پرسیدم براي چی به ساختمان شخصی آقاي مهندس مدبر رفته و 

اید؟لوازم شخصی و دفتري او را برده

نبازجو مدعی شد که منشی او گفته است که این آپارتمان هم مال نهضت است. هنگامی که ماموری

رادیوي موج کوتاه قوي براي گرفتن رادیوهاي خارجی، هر کدام رو یک 6-7روند به دفتر او می

. در کرده استطول موج فیکس شده بود. گفته است که اخبار این رادیوها را براي نهضت پیاده می

ریه شهاي نهضت را داشته است. بعد گفته است که براي نهضت نبوده بلکه براي یک ندفترش بیانیه

کرده است.تهیه می

بازجو مدعی شد که او در اظهاراتش دچار ضد و نقیض است. بازجو گفت که او عضو هیات مدیر 

ساختمان است.

کرده است و یا اظهارات بازجو را در مورد این که مهندس مدبر براي نهضت آزادي کار می

فتم این ادعاي شما است و براي آپارتمانش متعلق به نهضت آزادي است رد کردم. در سایر موارد گ

من قابل قبول نیست.

بازجو سپس با اشاره به متن مشروح مذاکرات هیات پارلمانی حزب سبزها، که به تهران آمده بودند، 

در دفتر مرکزي با نمایندگان نهضت آزادي دیدار کرده بودند، به بحث شفاهی 26/2/78و در 

پیرامون این دیدار پرداخت.

اند ه حزب سبزها با تمامی نیروهاي اپوزیسیون بیرونی و داخلی در تماس است و گفتهبازجو گفت ک

را سرنگون کنند. بازجو به تجربه جنبش » رژیم مالیان«خواهند که در ائتالف با اصالح طلبان می



همبستگی لهستان اشاره کرد و به چگونگی عملکرد این جنبش از نظر خودش پرداخت. اطالعات او 

هایش سطحی بود. داشتکم و بر

ام. چرا مرا بیرون نکردند!! او هاي امریکا مصاحبه کردهبازجو پرسید که در آمریکا علیه سیاست

ت کنند بازداشپرسید چرا افرادي مثل نوام چامسکی که علیه دولتشان تند و شدید انتقاد می

شوند!!نمی

تواند و حق ندارد افراد را به تی نمیدر پاسخ بازجو توضیح دادم که در آمریکا دولت و هیچ قدر

دلیل اظهارنظر و یا انتقاد و ایراد از دولت، رئیس جمهور و یا حتی مسخره کردن مقامات، مورد 

هاي استبدادي چون از درون احساس تزلزل و ضعف وجود دارد، هر بازخواست قرار دهد. در نظام

گیرند. اما در امریکا نظام ه شدت جلوي آن را میدانند و بنوع انتقاد و ایراد را معادل براندازي می

حاکم با ثبات است و از نقد و ایراد احساس خطر نمی کنند. و اما آنچه که من در آمریکا، در 

ام بیشتر در دو محور بوده است. یکی حمایت آمریکا هایم درباره آمریکا گفتهها و مصاحبهسخنرانی

. 32مرداد 28گیري بوده است. دوم، کودتاي آنها به گروگاناز صدام در حمله به ایران، که واکنش

تواند با دولت ایران کنار بیاید و حتی روابط رسمی هم داشته ام که آمریکا میهایم گفتهدر سخنرانی

مرداد از ملت عذرخواهی کند  28باشند. اما اگر بخواهد با ملت ایران آشتی کند باید بابت کودتاي 

.و غرامت بپردازد

اي به شوراي در نامه19/12/79بازجو سپس با نگاهی به اوراق پیش روي خود گفت، شما در تاریخ 

مرکزي خواسته بودید که طرح کالن توسعه که توسط مقام رهبري به مجمع تشخیص مصلحت داده 

ره اید. اما او درباگفت نظرات خوبی در آن نامه دادهشده بود را مطرح و بحث نمایند. بازجو می

نظرات من بحثی نکرد.

اي در آن نبود. مهمتر از آن چه ساله)خوب بود، اما چیز تازه20چشم انداز (جواب دادم که طرح

در آن بود نادیده گرفتن برخی مسائل اساسی در آن طرح بود.



بازجو پرسید کدام مسایل؟

در حالی که مشکل اي به ضرورت توسعه سیاسی نشده است. جواب دادم، در این طرح هیچ اشاره

. توانیم به سایر مسائل بپردازیماساسی ما بحران سیاسی است. تا بحران سیاسی حل نشود، نمی

اد اش انتقاید. همهبازجو گفت شما چرا تا به حال از کارهاي مثبت رهبر یک مورد هم تأیید نکرده

گیرید.کنید و ایراد میمی

کنید. مگر دولت موقت، کنید خود بدان عمل نمییه میجواب دادم شما چرا چیزي را که به ما توص

مهندس بازرگان و نهضت آزادي در دوران انقالب و بعد از آن هیچ کاري که شایسته تأیید و حمایت 

اند، مهندس بازرگان کم به ایران و اسالم خدمت کرده است؟باشد نکرده

بازجویی کتبی

توضیح 1378هیات پارلمانی حزب سبزها در سال س ـ درباره دیدار نمایندگان نهضت آزادي با 

بدهید.

ج ـ این هیات به ایران آمده بود. از ما درخواست مالقات کردند. آنها همراه با یک یا دو نفر از 

شان در ایران، به دفتر مرکزي آمدند.جانب نهادهاي رسمی میزبان

س ـ اسامی آنها را بنویسید.

اید و در جلسه مشروح مذاکرات، که ازآرشیو نهضت آزادي بردهج ـ به یاد ندارم. اما در صورت 

اختیار دارید، موجود است.

ـ در مشروح مذاکرات هست که سه نفر از طرف دفتر سیاسی تصویب شد که دیدار کنند بوالفضل اس 

بازرگان، مهندس هاشم صباغیان و شما. آیا درست است؟

ه بودند.ج ـ بله سه نفر از طرف دفتر سیاسی معین شد



س ـ محور مذاکرات را بنویسید.

ج ـ جزئیات را به خاطر ندارم. آنها سئواالتی داشتند و ما توضیح دادیم.

س ـ خانم .... درباره قدرت ریاست جمهوري از شما سئوال کرده است. جواب شما چه بوده است؟

حضور ذهنی ندارم. ج ـ از زمان آن دیدار چندین سال گذشته است و در مورد مذاکرات آن جلسه

به مشروح مذاکرات رجوع کنید.

اید؟س ـ در مورد وضعیت وزارت اطالعات چه توضیحاتی داده

ها حضور ذهنی ندارم.کنم که نه درباره سواالت و نه جوابج ـ باز تکرار می

ها پاسخ دهید. باید پاسخگو باشید.س ـ سند را بخوانید و به سئوال

پاسخگوي سخنان خود و دوستان هستم، هر سوالی دارید به طور دقیق و مشخص ج ـ سند را دیدم. 

بپرسید تا توضیح بدهم.

... س ـ در سند آمده است که شما گفته اید جمهوري اول، تثبیت نظام بود و در جمهوري دوم 

هاي داخلی. چرا؟درگیري

د و سپس نهادهاي رسمی ج ـ در جمهوري اول ساختار نظام از طریق قانون اساسی اول تعریف ش

شکل گرفتند. گرونگانگیري آغاز جنگ و تقابل قدرت بود. نتیجه آن جنگ تحمیلی بود. در این دوره 

حاصل جنگ و درگذشت آقاي خمینی، الشعاع خود قرار داد. بعد از پایان بیجنگ همه چیز را تحت

د. سازي مطرح شخصوصیجمهوري دوم آغاز شد. مسائل کلیدي در سطح کالن، توسعه انقتصادي، 

هاي جدیدي آغاز شد.نظرات متفاوت بود، تقابل

اید جنگ قدرت و درگیري نیروها؟س ـ در دوره تثبیت چرا گفته



صدر و حزب جمهوري و روحانیان درگیري و جنگ قدرت نبود؟ اعالن ج ـ آیا درگیري میان بنی

میان نیروها نبود؟ حمله به جنگ مسلحانه و تظاهرات خیابانی شدید، جنگ قدرت و درگیري 

ها، جنگ قدرت نبود؟ همه این هاي گسترده، اعدامها، بازداشتها، تعطیلی روزنامهگردهمایی

هاي سیاسی داخلی بود.رویدادها، محصول جنگ قدرت و درگیري

هنگامی که سند را خواندم، نکات جالبی در آن دیدم. به بازجو گفتم شما چرا از من درباره وزارت 

طالعات پرسیدید؟ در سند گفتگوي چیزي درباره وزارت اطالعات مطرحم نبوده است. شما نگران ا

اید؟ در سند مذاکرات آنچه درباره آقاي خاتمی گفته شده است خالف قانون و خالف اخالق چه بوده

ر اایم مردم به انقالب معتقدند، به جمهوري اسالمی وفادارند، خواستنیست. در آن مذاکرات گفته

یک انقالب دیگر نیستند، بلکه خواستار اصالحات هستند. هیچ سخن غیرمعقول، خالف قانون یا مغایر 

با منافع و مصالح ملی گفته نشده است. این سند افتخار ما است. آن را منتشر کنید. حتما هم منتشر 

د. کنیاست میکنید بگذارید همه مردم بدانند که شما براي چه چیزهایی ما را بازداشت و بازخو

کردیم.اید اگر در دسترس ما بود حتما منتشر میمتاسفانه اسناد را برده

بازجویی کتبی

س ـ میزان شناخت شما از حزب سبزها چقدر است، بنویسید.

ج ـ حزب سبزها، در ابتدا یک گروه غیرسیاسی، براي حفظ محیط زیست بود. بعد سیاسی شدند. و 

مونیست آلمان شرقی ائتالف کردند. اقلیت فعالی در مجلس بودند. با یک حزب چپ، بقایاي حزب ک

با حزب اکثریت ائتالف کردند و وارد دولت شدند. وزیر امور خارجه آلمان از آنها است.

اند. چرا اطالعات خود را کتمان س ـ شما چند بار با این حزب در تهران و آلمان دیدار کرده

کنید.می



ـ دو بار در آلمان و ی شریات ایم. نک بار در تهران با نمایندگان پارلمانی حزب سبزها دیدار داشتهج 

ام. اطالعاتی بیش از این نداریم. و چیزي بیش از این در نشریات آنها حزب را دیده و خوانده

ام. اطالعات دیگري ندارم که کتمان کنم. اگر شما سندي یا دلیلی دارید که اطالعات هست و ندیده

ایم بگویید تا من هم بدانم.م و نگفتهدانیما می

هاي سیاسی در اید که براي تامین آزاديبازجو شفاهی گفت. شما از یک دولت خارجی خواسته

هاي مردمی به ایران فشار بیاورد.ها، در مورد توسعه سیاسی و مشارکتمورد ملی ـ مذهبی

سیاست آلمان براساس گفتگوي دانند، دولت آلمان هم اعالم کرده است کهجواب دادم همه می

ایم. آنها با انتقادي است. یک طرف این گفتگو ایران است. ما مبتکر و آغاز کننده این گفتگوها نبوده

دهند. اما موضوع اصلی سیاست آمریکا در مورد ایران مخالفند، و گفتگو را بر حمله ترجیح می

ند. آنها آوروضع سیاسی به ایران فشار میدانند که آنها براي بهبود گفتگوي آنها چیست؟ همه می

با دعوت یا تصویب دولت ایران به کشورمان آمدند. نمایندگان نهادهاي میزبان همراه آنها بودند، 

توانستند با برنامه دیدارهاي آنان در تهران به اطالع مقامات ذي ربط رسیده بوده است. می

ایم. ما بیشتر از آنچه در نشریات ما آمده است نگفتهدیدارشان با ما موافقت نکنند. ما به آنها چیزي

ها و تغییرات گیريدرباره ضرورت و شرایط توسعه سیاسی ، مشارکت همه نیروهاي در تصمیم

ایم. کجاي این مواضع ما خالف است؟قانونمند در قدرت صحبت کرده

ا منافقین در رفت چرا او رصدر خواستار حاکمیت قانون بود. او با اید بنیس (کتبی) ـ شما گفته

اید؟مدافع حاکمیت قانون معرفی کرده

هاي او قبل از عزل تفاوت وجود دارد. در مورد ج ـ میان آن چه موجب عزل او شد، با سیاست

داند نه مجلس را. اما حزب وزیر، قانون اساسی رئیس جمهور را مسئول و ذي حق میمعرفی نخست

ول نظر آنها را تامین کند. او به جاي انجام مسئولیت قانونی خود، صدر اخواست که بنیجمهوري می

مجلس را وادار کرد چند نفر را کاندیدا کند و او از میان آنها یکی را انتخاب نماید. جنگ میان 



هاي ها و برنامهروحانیان صاحب قدرت و روشنفکران دینی هنوز هم ادامه دارد. هر کدام خواست

.متفاوت خود را دارند

ماند بهتر صدر که دنبال حاکمیت قانون بود، و این که مهندس صباغیان گفته است اگر میس ـ بنی

ها بود .. آن هم به یک خارجی چه معنایی دارد؟بود و به نفع روشنفکران دینی و ملی ـ مذهبی

ایت با حمج ـ عملکرد او قبل از عزل و فرار یک مسئله است و بعد از عزل و فرار مسئله دیگري. او

به نفع ماندگریخت و اگر میروحانیان انتخاب شد، اما بعد اختالف پیدا کردند. او نباید به خارج می

روشنفکري دینی و جمهوري اسالمی بود.

رود، اما س ـ در مورد این حرف مهندس صباغیان که روشنفکري دینی با استدالل پیش می

توضیح بدهید.گرایان با تعقل و استدالل مخالفند سنت

ـ این مسائل، اعتقادات و باورها ست. چه ارتباطی با اتهامات من دارد. ورود دادگاه به این مسائل  ج 

ها هنوز هم ادامه دارد. از مقوالت دهم که این بحثخالف قانون اساسی است. با وجود این توضیح می

ص موضوع با مردم است.فکري ـ نظري و اعتقادي است. فقها حکم را باید بگویند ولی تشخی

موکول 30/9ساعت 22/4/81تمام شد. ادامه بازجویی به روز شنبه 30/13بازجویی در ساعت 

گردید. 

جلسه نوزدهم

صبح10ساعت -22/4/81

هاي خود پرداخت. صورت جلسه بعد از سالم و احوال پرسی. بازجو به بررسی یادداشت

کرد.رور میهاي گذشته را، که پیش رو داشت مبازجویی

اهللا طاهري امام جمعه اصفهان را مطرح کرد و نظر مرا خواست.بازجو به طور شفاهی بیانیه آیت



گفتم: یا کاري انجام شده است یا در شرف انجام است که ایشان این طور عصبانی است و جوش 

آورده است.

بازجو: آیا تحریک نشده است؟

ه سابقه، تحریک شود و چنین مواضعی را اتخاذ کند،جواب: اگر یک روحانی برجسته، با این هم

خیلی بد است. و شما از یک جوان چه توقع دارید. اما برداشت و تصور شما نادرست است. بیانیه 

اهللا طاهري حاکی از آن است که وضع آنچنان بد است که براي یک شخصیت برجسته روحانی آیت

هم قابل تحمل نیست.

ض کرد و دیدار آقاي مهندس ابوالفضل بازرگان با سفیر بوسنی ـ بازجو موضوع بحث را عو

هرزگوین را مطرح ساخت و مدعی شد که برحسب اظهار نظر آقاي مهندس بازرگان در بازجویی، 

ایشان را در هتل الله تنها دیده است. منظور از دیدار چه بوده است.

ـ هدایایی جمع ي شده بود. یک نامه رسمی از طرف آورجواب دادم که براي کمک به مردم بوسنی 

نهضت با امضاي دبیرکل (خود من) مبنی بر ابراز همدردي نوشته شد و به اتفاق چند نفر از اعضاي 

شوراي مرکزي به محل سفارت بوسنی رفتیم و دفتري را هم امضا کردیم. بنابراین کسی تنها نرفته 

هاي می مهندسین براي دادن کمکبود. ممکن است آقاي مهندس بازرگان از جانب انجمن اسال

آوري شده مراجعه کرده باشند.جمع

بازجو سپس دیدار با نمایندگان حزب سبزهاي آلمان را مطرح ساخت و گفت که او پرسیده است که 

اید که دنبال رفورم دینی و دموکراسی و شما جواب دادهفهمدنقش روشنفکري دینی را نمی

منظورتان چه بوده است.

شود. اما دموکراسی در یک کشور اسالمی ایم که جنبش دموکراسی در ایران پیروز میدادهتوضیح

مثل ایران نوع خاصی از دموکراسی خواهد بود. نه لزوما از نوعی نظیر انچه در کشورهاي اروپایی 



هاي سیاسی در کشورهاي فرانسه، انگلیس و آلمان و آمریکا ایم که ماهیت نظامهست. توضیح داده

دموکراتیک است. اما ساختارها و نوع روابط درونی نهادهاي قدرت با هم متفاوت است. در همه آنها 

شود، اما دموکراسی در دموکراسی هست اما با هم یکسان نیستند. دموکراسی در ایران پیروز می

وع ایران، از نوع خاص خودش خواهد بود. حتی اگر دموکراسی اسالمی در ایران پیروز شود، با ن

نظیر هند و پاکستان متفاوت خواهد بود. اگر چه در سطح دموکراسی در سایر کشورهاي اسالمی،

ساالري بدون حضور فعال ساالري، مردمکالن همه دموکراتیک خواهند بود. دموکراسی یعنی مردم

ا حتی یمردم معنا ندارد. مردم با باورها و اعتقاداتشان، باورهاي فرهنگی ، سنتی، دینی، غیردینی

کنند. بنابراین ساختارها و محتوا تحت تاثیر این باور و سوابق ضد دینی در سرنوشت خود دخالت می

ارهاي گیري ساختگیرد. مثال فرهنگ غالب شیعی یا سنی در شکلو شرایط تاریخی جامعه قرار می

نظام اثر گذارند.

اکرات با حزب سبزها به شوراي بازجو با نگاه به متن پیش روي خود که ظاهرا گزارش مشروح مذ

اند، اظهار داشت: نمایندگان حزب سبزها مرکزي نهضت آزادي بود، که از آرشیو مرکزي نهضت برده

اید هر نوع کمکی در راه دموکراسی ، اند که از ما چه کمکی انتظار دارید. شما گفتهاز شما پرسیده

منظورتان چه بوده است؟

ه انتظار پذیریم. بلکخواهیم و نمیام که کمک مالی نمیدپیلماسی گفتهجواب دادم: مؤدبانه و با ادب

خواهانه ملت ایران خیانت نکند.داریم که دولت آلمان براي منافع زودرس خود به آرمان آزادي

بازجویی کتبی

اید که روابط اقتصادي معنا دار با یک دولت غیر س ـ در دیدار با نمایندگان حزب سبزها گفته

اید که در عمل یعنی شرکت همه نیروها در خواهند. در مورد دموکراسی گفتهراتیک را نمیدموک

آمیز قدرت. منظورتان چه بوده است؟ توضیح دهید.جایی مسالمتبهتصیمات و لزوم جا



اي هج ـ با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي سابق، جنگ سرد تمام شد. در دوران جنگ سرد اولویت

المللی داشت. به عنوان مثال ایران، به عنوان عضو پیمان سنتو، دي در روابط بینسیاسی نقش کلی

کرد. اما در دوران مابعد ماند، ولو این که شاه با استبداد کامل حکومت میباید در اردوي غرب می

المللی پیدا کرده است. روابطهاي اقتصادي نقش تعیین کننده در روابط بینجنگ سرد، اولویت

صول الدي از دو نوعند: درازمدت و کوتاه مدت. روابط اقتصادي را بررسی و استراتژیک علیاقتصا

هاي قدرتمند و به ضرر کشورهاي دراز مدت هستند. روابط اقتصادي کوتاه مدت معموال به نفع دولت

هاي اساسی دارد. از جمله ثبات سیاسیشرطتوسعه نیافته است. اما روابط اقتصادي درازمدت پیش

شدن »دموکراتیزه«در کشورهاي معامله کننده. در دوران ما بعد جنگ سرد، ثبات سیاسی به معناي 

است. ترهاي استبدادي با ثباتترین حکومتهاي جهان از قويترین دموکراسیها است. ضعیفنظام

آن ودر دوران جنگ سرد ثبات سیاسی یک معنا داشت. اما اکنون ثبات سیاسی تعریف جدیدي دارد 

شود. یتعریف مها است. ثبات سیاسی در یک نظام دموکراتیک با دو ویژگیدموکراتیزه شدن نظام

ه هاي کالن حضور داشتگیرياول این که تمام نیروهاي سیاسی فعال در جامعه، در فرایند تصمیم

، یعنی باشند. این حضور، حتی اگر به معناي حضور یک نماینده از یک حزب سیاسی در مجلس باشد

تمام تصمیمات از نظر آن حزب مشورعیت دارند. این امر بسیار مهم است. زیرا یک حزب ممکن است 

در شرایطی در اقلیت باشد اما ممکن است در اثر تغییرات سیاسی، به حزب اکثریت تبدیل گردند. 

ی شوند. گونهاي کالن درازمدت اقتصادي نباید تحت تاثیر نوسانات سیاسی معمول دچار دگربرنامه

ه جایی قدرت از یک گروه به گروبلکه علیرغم تغییرات ادامه یابند. ویژگی دوم این است که جا به

ـ مسالمت آمیز و قانونمند صورت گیرد. نه با خشونت و درگیري، نظیر آنچه در کشورهاي دیگر آرام 

ابط فع ملی ایران در روایم این است. مناغیردموکراتیک مرسوم است. بنابراین آنچه در آنجا گفته

اقتصادي دراز مدت و استراتژیک با سایر کشورها است. این هنگامی میسر است که نظام سیاسی 

دموکراتیک شده باشد.

اید؟س ـ چرا به نمایندگان حزب سبزها چنین گفته



هاي اساسی برايج ـ همانطور که توضیح دادم میان روابط اقتصادي درازمدت و کوتاه مدت تفاوت

ها و اعتبارات براي ایران در مقایسه با منافع ایران وجود دارد. مثال در روابط کوتاه مدت، بهره وام

هاي درازمدت بسیار باال است. بنابراین به نفع ایران نیست. عالوه بر این آنها پرسیده بودند در وام

ح یست ما هم توضییک نظام دموکراسی اسالمی و جمهوري اسالمی شرایط براي روابط اقتصادي چ

ایم که باید درازمدت باشد.داده

ایم.بازجو، شفاهی درباره منافع ملی و روابط خارجی پرسید و این که چرا آن پاسخ را داده

، به دنبال تامین منافع کوتاه مدت خود با بازدهی بسیار باال ها ممکن استجواب دادم که آلمانی

ها در رابطه با ایران قدرت کنار بیایند و بسازند. آلمانیهاي مختلف صاحب براي آنها، با گروه

مشی را مطرح کرده بودند. این سیاست یک محور آن ضدیت و استقالل از خط» گفتگوي انتقادي«

ها در این آمریکا است. اما بخش دیگر آن درباره حقوق بشر در ایران است. آیا تا چه حد آلمانی

د.امر جدي هستند، مورد سوال ما بو

هاي آقاي مهندس صباغیان را خواند که بازجو با نگاه به اوراق پیش روي خود، قسمتی از صحبت

گفته بود: شما یک شخصیت حقیقی، (شهروند آلمانی) هستید. و یک شخصیت حقوقی (نماینده حزب 

*سبزها) مردم آلمان را در جریان اوضاع ایران قرار دهید.

فتم: کدام کند. گهاي شما قضاوت مینیست. قاضی بعدا با مطالعه پاسخبازجو: جواب شما قانع کننده 

قاضی و کدام دادگاه؟ این قاضی و این دادگاه؟ از روي عدالت؟ کدام عدالت؟ قضاوت بیطرفانه در 

این دادگاه امکان ندارد. نه قاضی صالح است و نه دادگاه.

منزل ما پرسید.» سرایدار«بازجو به طور شفاهی درباره 

بزھا در مجلس ملي آلمان بھ * یح آن كھ ھیاتي از نمایندگان حزب س ایران آمده بودند. این ھیات در دفتر مركزي توض
ت آزادي ایران روح مذاكرات این نھض تند مش ت آزادي دیدار و گفتگو داش تاد مطھري با نمایندگان نھض در خیابان اس

خواند.شد توسط دادگاه انقالب برده شده بود. بازجو از روي آن ميجلسھ كھ در آرشیو نگھداري مي



گفتم  او سرایدار نبود. مستاجر بود. از پیش ما رفته است به تبریز. آدرس و تلفن او را ندارم.

ادامه بازجویی کتبی

ی هاي سیاسهاي آقاي صباغیان و طرح ضرورت توسعه سیاسی و تحقق آزاديس ـ در مورد صحبت

هاي آلمان و با مقامات ایرانی. بازجو شفاهی گفت که من از جواب ها، در روزنامهتوسط آلمانی

روم.طفره می

یاسی حل ت سام. اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادي. تا مشکالج ـ مطلب همان است که گفته

نشود مشکالت اقتصادي هم حل نخواهد شد.

بازجوبه سوال شفاهی در این موضوع پرداخت.

هاي سیاسی نباشد، مسئوالن هر کاري که بخواهند، ولو به ضرر ملت انجام گفتم هنگامی که آزادي

ت در دهند. قرارداد مخابرات را با زیمنس آلمان، در زمان غرضی، قراردادهاي شرکت دخانیامی

ذوب آهن در زمان محلوجی را مثال زدم. اگر آزادي نباشد هر کاري قراردادهاي…زمان صامت و 

آید. بازده سرمایه در روابط کوتاه مدت بسیار باال است. اگر ها هم بدشان نمیکنند. آلمانیرا می

دل مسئوالن ایرانی نسوزد آنها قطعا دلشان براي منافع ملی ما نسوخته است.

(کتبی) خانم ... (یکی از اعضاي هیات نمایندگان حزب سبزها) گفته است که در مدت اقامت س ـ 

کنم؛ میان اهداف شما و اهداف حزب خود در ایران و بعد از آن در آلمان از این هدف دفاع می

بینم. توضیح بدهید. منظورش چه بود؟سبزها فرقی نمی

فتر مرکزي اظهار کرد. فرصتی براي بحث نبود. ها را هنگامی خداحافظی و ترك دج ـ این حرف

از او پرسیدم که منظورش از عدم تفاوت میان اهداف نهضت آزادي با اهداف حزب سبزها چه بوده 

است؟



س ـ منظور از اهداف نهضت روشن است، مطالبات سیاسی است. منظور شما از طرح مسایل سیاسی 

با نمایندگان حزب سبزها چه بوده است؟

ان طور که در باال توضیح دادم منافع کوتاه مدت به ضرر ایران است. منافع درازمدت است ج ـ هم

که هم براي ایران و هم براي آلمان سودمند است. و این مستلزم توسعه و ثبات سیاسی در ایران 

است.

ـ در مورد دیدار با سفیر بوسنی و هرزگوین توصیح بدهید.س 

هاي دریافتی از مردم به آنها بود. همدردي و تحویل کمکج ـ همان طور که گفتم، ابراز 

افرا پرسید. که واحد کرج فعالیت تشکیالتی دارد، شفاهی در مورد فعالیت آقاي حمسی و گلبازجو 

فروشند. حمسی پلمپ دفتر نهضت در خیابان مطهري را شکسته کنند و مینشریات نهضت را تکثیر می

هایش به این امر اقرار کرده است .. خود او در بازجوییها رفته استو به داخل اطاق

دانم آقاي حمسی جواب دادم. این ادعاهاي شما است و من چنین اطالعاتی ندارم و تا آنجا که می

پلمپ دفتر را باز نکرده است.

س (کتبی) ـ تعداد دیدارهاي خود را با سفیر بوسنی ـ هرزگوین بنویسید.

در محل سفارت آنها، براي امضا دفتر و دادن رونوشت نامه اعتراض به ج ـ یک یا دو بار آن هم

هاي حاوي ابراز همدردي و احتماال تحویل سازمان ملل متحد در مورد کشتار مسلمانان بوسنی و نامه

آوري شده بود، است. هاي مالی جعدادن کمک

کرده است؟س ـ چرا مهندس ابوالفضل بازرگان با سفیر بوسنی به تنهایی دیدار 

آوري شده توسط انجمن اسالمی مهندسین.هاي جمعج ـ احتماال براي تحویل دادن کمک



، بوده است که 1375س ـ  به اقرار و اعتراف مهندس ابوالفضل بازرگان، دیدار سفارت در سال 

اید.هیاتی از نهضت دیدار کرده است. اما در خارج از سفارت هم دیدارهایی داشته

آورم دیدار چند نفري اعضاي نهضت آزادي در سفارت ن ندارم. آنچه به خاطر میج ـ حضور ذه

بوده است.

هاي انفرادي با یک سفیر خارجی باید توضیح بدهید؟س ـ در مورد مالقات

هاي جمع آوري شده بوده است، اگر صورت گرفته باشد.ج ـ  گفتم که احتماال براي دادن کمک

در هتل دیدار شده است؟س ـ براي دادن کمک مالی چرا

هايدانم . به من و یا نهضت آزادي مربوط نیست. در پرونده باید باشد. احتماال کمکج ـ  نمی

آوري شده انجمن اسالمی مهندسین بوده است که یک جا به آنها بدهند.جمع

س ـ مشروح مذاکرات خود با سفیر استرالیا را بنویسید.

ام به مشروح مذاکرات که نزد شما است مراجعه کنید.ح دادهج ـ  قبال پرسیده بودید، توضی

س ـ  آیا تماس با سفیر بوسنی به اطالع مقامات رسیده بود؟

هاي مردمی بوده است. ج ـ  خیر. براي ابراز همدردي و اهداء کمک

ر دها، محل و دفعات و افراد نهضتی حاضرس ـ  در مورد دیدار با سفراي استرالیا، تاریخ مالقات

دیدارها را بنویسید.

ام حضور ذهن ندارم. محل مالقات در منزل من بوده است براي اطالع از ج ـ  همان طور که گفته

اید تاریخ و افراد نهضت آزادي به پرونده مربوطه که در ارشیو نهضت آزادي بوده است و برده

مراجعه کنید.



ـ با حضور 1379خرداد 25بازجو صورت جلسه مذاکرات را ارایه داد:  ، استوارت هیوم در منزل ما 

آقایان مهندس ابوالفضل بازرگان و دکتر توسلی. به همراه دبیر اول سفارت. (بازجو مدعی شد که 

این فرد، عنصر اطالعاتی سفارت استرالیا است)

د اناي از جوانان فعالیت دارد. بعضی از بازداشت شدگان گفتهبازجو شفاهی گفت که حمسی با عده

فروشند.اند. نشریات را میدادهکه به حمسی گزارش می

جواب دادم که ممکن است نشریاتی از گذشته مانده باشد و آنها هم فروخته باشند .

اند.بازجو  گل افرا گفته است که جلسه داشته

جواب دادم که نباید به نام نهضت آزادي جلسه بگذارند.

آورده است هوري اسالمی، اخبار مورد نیاز شما را میس ـ  نام فردي را که در خبرگزاري جم

بیک را نام برد)بنویسید (خود بازجو ولی

ها پیش در خبرگزاري بود هنگامی که کمال خرازي رئیس خبرگزاري بود. آن ج ـ ولی بیک سال

آورده است.هم نه در ایران. بلکه در خارج از کشور بود. هیچ خبري هم براي ما نمی

موکول گردید.30/9ساعت 31/4/81جویی روز دوشنبه ادامه باز

جلسه بیستم

صبح30/10ساعت -31/4/81

بازجویی توسط قاضی بابایی صورت گرفت.



به طور شفاهی اعتراض کرد 26/4/81قاضی بابایی از نیامدن من به جلسه بازجویی در چهارشنبه 

کند.ضبط و خودم را هم بازداشت میو با تندي گفت اگر احضار کتبی بشوم و نیایم، وثیقه مرا

توانم بیایم.به او جواب دادم که گرفتار بودم و بطور کتبی خبر دادم که نمی

نوشته شده 23/4/81ات امروز رسیده است. گفتم خیر ـ نامه من در قاضی بابایی گفت که نامه

ه نامه را با مهر دفتر به دفتر دادگاه داده شده است. قاضی از دفتر خواست ک25/4/81است و در 

نبود. به قاضی متذکر شدم که در نامه 31/4/81بیاورد. اما برخالف نظر او، تاریخ دریافت نامه 

شنبه به من زنگ زدند که دوشنبه بیایید. گفته بودم شنبه به دادگاه می آیم. از دفتر دادگاه روز پنج

شنبه دریافت کرده بودند.5بنابراین نامه مرا حداقل 

بایی با تندي و با صداي بلند گفت که نیامدن باید با عذر موجه باشد. حق نداري نیایی. جواب با

ام بر طبق قانون با من رفتار دادم. در شأن قاضی نیست که صدایش را بلند کند. اگر تخلفی کرده

کنید.

ات فتاريرقاضی گفت ـ نیامده بودي که بروي به کنگره جبهه مشارکت و آنجا بلبل زبانی کنی؟ گ

این بود؟

گفتم آن دیگر مربوط به من است.

توانم دستور بازداشت ترا بدهم.گفت می

گفتم مرا از بازداشت نترسان. در حالی که بلند شده بودم، ادامه دادم: نامردي اگر مرا به زندان 

م.تنفرستی. آماده ام به زندان بروم. قاضی با تعجب به من نگاه کرد. گفتگو متوقف شد، نشس

بازجویی کتبی



ات با سفرا اهداف و دفعات آن بنویسید.س ـ در مورد دیدارهاي گذشته

ام به آنها رجوع کنید.ج ـ قبالً نوشته

س ـ باید مجددا بنویسید.

ج ـ حضور ذهن ندارم. به آرشیو نهضت آزادي و مشروح مذاکرات که نزد شما است رجوع کنید.

اید. باید به خاطر داشته باشید و باید بنویسید.ها بودهم این برنامهس ـ شما به عنوان دبیرکل در تما

ها قبل است. نوشتن مشروح مذاکرات و نگهداري آنها در آرشیو ج ـ این دیدارها مربوط به سال

براي همین است که اگر الزم باشد به آنها مراجعه شود و به سواالت پاسخ داده شود.

متن ها را خواندم و جواب دادم به آنها رجوع کنید.در جلسات بازجویی گذشته، آن 

اند. بنا به اظهارات اعضا همه س ـ اهداف در مذاکرات نیامده است. اسناد یا مخفی و یا معدوم شده

اسناد اینجا نیست.

ج ـ این اظهارات درست نیست. هیچ سندي مخفی و یا معدوم نشده است. اهداف در مشروح 

هاي قبلی.. به آنها مراجعه کنید و به بازجوییمذاکرات مکتوب آمده است

س ـ در آن مشروح مذاکرات شما درباره سپاه، وزارت اطالعات، و والیت فقیه و حکومت ونظام 

صحبت کرده اید. درباره آنها توضیح دهید.

ام به آنها مراجعه کنید اگر نکات ج ـ در تحقیقات گذشته این مطالب مطرح شده و توضیح داده

ی هنوز باقی است، با ذکر موارد بنویسید تا توضیح دهم.مبهم

ـ در مالقات اید که آنها در تغییر حاکمیت و استقرار حکومت غیردینی به شما کمک ها شما خواستهس 

کنند.



ج ـ تغییر حاکمیت یعنی تغییر هیأت حاکمه و مسئوالن، که در قانون اساسی پیش بینی شده است. 

تقرار حکومت غیردینی نیست. این یک اتهام جدید است. نهضت آزادي نهضتآزادي به دنبال اس

خواهان اجراي تمام و کمال قانون اساسی است. در قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوري، اعضاي 

مجلس شوراي اسالمی و به تبع آن تغییر سایر مقامات و انتخابات مجلس خبرگان رهبري هر هشت 

تواند در آن مسئوالن با رأي ملت است و هیچ نیرویی بیرون از ملت نمیسال یکبار و ... تغییر همه 

اثر بگذارد.

اید؟ها چه اهدافی داشتهس ـ شما از این مالقات

ج ـ آنها درخواست مالقات کردند. مراتب به وزارت امور خارجه اداره تشریفات، روز، ساعت و 

دهند. از وزارت اي ایران هم انجام میمحل اطالع داده شده است. این یک رویه رایج است. سفر

امور خارجه سوال کنید.

ـ در مورد دیدارها اگر دیدار سفرا با مقامات مسئول کشور باشد وزارت امور خارجه آن را ترتیب  س 

دهد. اما در مورد احزاب باید با اجازه و اطالع وزارت امور خارجه باشد.می

رت امور خارجه نیست. اگر ایران چنین چیزي را مطالبه ج ـ در مورد احزاب نیاز به مجوز از وزا

کنند و معلوم نیست سرنوشت نماید، کشورهاي دیگر نیز همین رویه را با سفراي ایران اعمال می

هاي ایران در کانادا، لبنان، ترکیه، و ... به چه صورت درخواهد آمد.خانههاي سفارتفعالیت

صبی بود، به بازجویی که در اتاق بود، نه بازجو حسینی که در این موقع قاضی بابایی که هنوز ع

اي بروم شما قانون را به ایشان توضیح بدهید کند، گفت من باید به جلسهمعموال از من بازجویی می

شود باید بیاید ... بعد از اتاق خارج شد.که وقتی احضار می

بازجو به طور شفاهی: شما باید طبق قانون عمل کنید.

قانون را به من ارایه دهید.جواب:



بازجو به دنبال کتاب قانون رفت. من در چند جلد کتاب قانون در کیف داشتم. به جستجو پرداختم. 

متهم «در مورد عدم امکان حضور در دادگاه، وقتی متهمی احضار شود، آمده است:116ماده 

در این ماه » د را اعالم نماید.موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خو

بند آمده است.6جهات عذر مموجه در 

بازجو هم کتاب قانون را آورد. خواند به او گفتم قانون مسئله را روشن کرده است. اگر قاضی عذر 

کند.گویی را ندارد. تنها خودش را سبک میداند، حق تندي و درشتمرا در نیامدن موجه نمی

ون در مورد عدم حضور در دادگاه را رویت کردید. در مورد نیامدن به جلسه س (کتبی) ـ ماده قان

علت رابنویسید.26/4/81بازجویی در روز چهارشنبه 

ادبی را ندارد. من به رفتار تواند بر طبق قانون با من رفتار کند، اما حق تندي و بیج ـ قاضی می

نمایم.قاضی به شدت اعتراض نموده و درخواست رسیدگی می

تواند وثیقه شما را توقیف کند. س ـ اگر بعد از احضار در دادگاه حاضر نشوید، دادگاه می

دهد اجرا نماید.ج ـ قاضی در چارچوب قانون باید عمل کند و هر آنچه را قانون اجازه می

براي دادگاه فرستاده بودم به پیوست است.23/4/81اي که در متن نامه

جلسه بیست و یکم

صبح30/10ساعت -2/5/81

بازجو بعد از حال و احوال پرسی، پرسید در جلسه گذشته چه اتفاقی افتاده است که هم شما و هم 

قاضی عصبانی شده بودید.

گفتم ـ قاضی نباید عصبانی شود، اگر قاضی درعین انجام وظیفه با متهم عصبانی شود و تندي کند 

ی دیگر صالحیت رسیدگی به اتهامات مرا ندارد. او دهد. قاضی بابایصالحیت خود را از دست می



تواند هر کاري دلش بخواهد انجام بدهد. اگر از زندان ترساند، مگر او میمرا از زندان می

گشتم.ترسیدم به ایران برنمیمی

توانند خودشان ، بازجو گفت که متهمان می5/5/81در مورد ابالغ احکام صادره توسط دادگاه در 

آنها براي دریافت احکام مراجعه کنند.با وکالي 

فرستد و کند، به واحد ابالغ احکام میگفتم ـ به موجب قانون، وقتی دادگاه حکمی را صادر می

کنند وکالي آنها هم دیگر با متهمان کاري ندارد. بنابراین متهمان پرونده نهضت آزادي مراجعه نمی

تید.کنند احکام را به واحد ابالغ بفرسمراجعه نمی

ها مطالب مجرمانه دارند.جو گفته است بیانیهبازجو گفت ، آقاي رزم

توانسته است امضاي خود را گفتم ـ این ادعاي شما است. اگر هم ایشان چنین سخنی گفته باشند. می

پس بگیرد. 

توانند به یکی از وکال یادداشت بدهند که حکم را از بازجو گفت ـ متهمانی که وکیل ندارند می

جو تماس گرفته و به او جو، که تبرئه شده است. گفت رزمدادگاه دریافت کنند. از جمله آقاي رزم

وضعیت حکمش گفته شده است.

آن مراجعه کنید.است بهمشارکت و مواضع آن پرسید که گفتم چاپ شدهبازجو در مورد جبهه

وي سپس درباره برنامه آمریکا براي ایران پرسید. 

آنچه در مقاالت مختلف در نشریات امریکا آمده است، آمریکا به دنبال جایگزین گفتم، به موجب

خواهند نظام پادشاهی را برگردانند و روي رضا پهلوي سازي براي ایران است و ظاهرا می

اند.گذاري کردهسرمایه



نوشته هاي فرانسه نکاتی را بازجو شفاهی گفت مهندس ابوالفضل بازرگان درباره حزب سوسیالیست

است. اما حاضر نشد توضیحی بدهد که چه؟

بازجو در مورد هنرستان کارآموز گفت که به ثبت نرسیده است و فعالیتش غیرقانونی است. که جواب 

کند به ثبت رسیده است.دادم اشتباه می

بازجویی کتبی

س ـ در مورد دیدار با نمایندگان حزب سوسیالیست فرانسه توضیح بدهید. 

ف نهضت آزادي سه نفر آقایان مهندس هاشم صباغیان، دکتر غالمعباس توسلی و من ج ـ از طر

ها آنها از سیاست مستقل فرانسه (مستقل از آمریکا) در رابطه با ایران صحبت کردیم. محور بحث

توضیح دادند. مهندس صباغیان از قرارداد توتال انتقاد کرد، نمایندگان حزب سوسیالیست را خوش 

حاتی دادند.نیامد،توضی

اند.نمایندگان حزب سوسیالیست ظاهرا با نمایندگان جبهه مشارکت نیز دیدارهایی داشته

س ـ نهضت چرا قبول کرد با حزب سوسیالیست فرانسه صحبت کند؟

ها که آقاي خاتمی، رئیس جمهور ایران آن را مطرح کرده مورد استقبال قرار ج ـ گفتگوي تمدن

هاي مختلف هنري، ورزشی، فرهنگی ها، گروهها یا تمدنتگوي فرهنگگرفته است. در چارچوب گف

پردازند. احزاب سیاسی در دنیاي کنونی کنند و به مبادله نظرات میو دانشگاهی به کشورها سفر می

نهادهاي مدنی و مردمی هستند. بنابراین گفتگو با حزب سوسیالیست فرانسه در چارچوب گفتگوي 

نجام شده است.هاي آقاي خاتمی اتمدن

س ـ در مورد سالح کمري رولور کبري، هدیه حافظ اسد، بدون فشنگ و مصرف نشده، توضیح 

دهید.



وزیر ج ـ هدیه حافظ اسد است که توسط عبدالحلیم خدام داده شد. هنگامی که من معاون نخست

در امور انقالب و یا در وزارت امور خارجه بودم.

ـ در دفتر نخست وزیري یا وزارت امور خارجه معین کنید.س ـ تاریخ و مکان دریافت آن را

ج ـ تاریخ دریافت آن را به یاد ندارم.

اید؟س ـ آیا مجوز داشته

اند.ج ـ خیر. این اسلحه اکبند در همان جعبه اصلی فابریکی آن بود. اما آنرا از جبه خارج کرده

س ـ چرا مجوز نگرفتید.

رح نشده بود.ج ـ در آن زمان هنوز مقرراتی مط

اید.س ـ آیا از آن استفاده کرده

دهد که نو است. فشنگ آن را نداشتم. به عالوه یادگاري است، ج ـ خیر. خود اسلحه نشان می

هاي دیگري داشتم.کنم. موردي هم پیش نیامده بود که استفاده کنم. سالحخواستم استفادهنمی

اید.توضیح بدهید از کجا آورده32هاي کالیبر عدد فشنگ24س ـ در مورد 

هاي یوزي باشد که در دوره اول مجلس، دانم کالیبر آنها چیست؟ ممکن است مال مسلسلج ـ نمی

ام. ها را ندادهبه نمایندگان داده بودند. هنگامی که آنها را به مجلس برگرداندم، احتماال فشنگ

ا شرح دادم.شاید هم مال اسلحه دکتر طباطبایی است. شفاهی جریان ر

خورند.ها به خشاب کلت نمیس ـ این فشنگ

ج ـ ممکن است مال یوزي باشند.



خورند. این فشنگ ها مال سالح هاي نوع رولور است. از کجا این س ـ خیر. اینها به یوزي هم نمی

ها به دست شما رسیده است و سالح اصلی آنها کجاست؟فشنگ

ام و خورد، هرگز نداشتهها به آنها میدادید این فشنگهایی را که شما توضیح ج ـ نوع سالح

*دانم از کجا نزدمن پیدا شده است.نمی

هاي کمري، از کجا به دست و یک عدد خشاب خالی مربوط سالح9فشنگ کالیبر 13س ـ 

اید؟آورده

ـ فشنگ درش اها و خشاب مال کلت کمري دکتر طباطبایی باید باشد که آن اصل را به برادرش ومج 

ام.تحویل داده

س ـ مشخصات رولور را بنویسید و کجاي منزل شما بوده است.

اصلی آن بوده است که از آن خارج شده . در جعبهN61767ج ـ شماره سالح از روي خود آن: 

ها قبل بوده است به یاد ندارم در کجاي منزل بوده است.است. چون سال

وف به رولور کبري است.و معر38بازجو گفت کالیبر این سالح 

گفتم من اطالع چندانی ندارم.

س ـ در مورد سالح خودکار ایتالیایی که در منزل شما پیدا شده است توضیح بدهید. (آن را نشان 

داد)

همان طور » سالح خودکار ایتالیایی؟«گویید ج ـ این یک قلم و خودکار عادي است. این را شما می

بینید. به اندازه و شکل یک قلم خودکار است که در انتهاي آن یک کپسول کوچک به اندازه که می

ھ بازج* ت وزیري وزارت امور خارجھ و دوره بعد از این جلس داري كھ در دوره نخس ویي، از آقاي مھدي وفاجو، پاس
وص است كھ ما ھیچ وقت ھا مال سالحاول مجلس با من بود در مورد چنین سالحي پرسیدم. گفت این فشنگ ھاي مخص

.نداشتیم



ها شده است. اما سالگیرد و از آن براي دفاع شخصی، در هیوستون استفاده مییک عدس جاي می

است از رده خارج شده کپسول آن هم دیگر در بازار نیست. انواع جدیدتري در بازار آمده است از 

شود.ا استفاده میآنه

س ـ در مورد دیدار با تیم فرانسه بنویسید در کجا دیدار انجام شد در منزل یا دفتر؟

ج ـ در دفتر نهضت آزادي در خیابان مطهري

س ـ آیا به وزارت امور خارجه یا وزارت کشور اطالع دادید؟

ج ـ خیر

س ـ با مقامات هماهنگ نکردید؟

شد و آنها مایل نبودند درگیر وجب بروز اشکاالت براي آنها میج ـ خیر. درگیري این مقامات م
شوند، وظیفه ومسئولیتی هم نداشتند.

ـ در مورد میکروفن بی سیم، که در منزل شما پیدا شده است توضیح بدهید (آن سیم، فرستنده بیس 
را نشان نداد)

اید به من نشان بدهید. هاید در منزل من کشف کردج ـ اوال این فرستنده بی سیم که مدعی شده
ـ آیا میکروفون بی سیم که درمجالس از آن استفاده می 15تا 10شود و بورد کوتاهی حداکثر ثانیا 

سیم!! است.متر دارد، فرستنده بی

احتماال یک میکروفون بدون سیم بوده است که در جلسات عاشورا و تاسوعا منزل ما از آن استفاده 
شده است.می

ها مطرح شده است توضیح دهید؟مسایل حزبی که در دیدار با فرانسويس ـ درمورد

دانم منظور از مسایل حزبی چیست؟ ما ازآنها در مورد سمت آنها در حزب ج ـ دقیقا نمی
المللی حزب هستند. آنها در مورد وضعیت پرسیدیم آنها گفتند که مسئوالن شاخه بینسوسیالیست

دانیم اما مقامات دولتی اختالف یح دادیم که ما خود را قانونی مینهضت آزادي سئوال کردند. توض



دانند. برخی دیگر، به نظر دارند. مقامات رسمی وزارت کشور ما را قانونی، اما غیررسمی می
کنند. دانند اما تحمل میقانون احزاب ما را غیر قانونی می10خصوص اعضاي سابق کمیسیون ماده 

قی تالش داریم پروانه اخذ نماییم.ما براي احراز هویت حقو

س ـ با هیأت فرانسوي چند بار در ایران دیدار داشتید؟

ج ـ یک بار

س ـ مهندس ابوالفضل بازرگان گفته است دو بار.

ج ـ درست نیست تنها یک بار بوده است.

س ـ اسامی، آنها را بنویسید.

ـ چون خارجی، فرانسوي، بودند اسامی آنها را به یاد ند ارم. اما نام یکی از آنها را، دکتر پاکزاد، ج 
االصل است، به یاد دارم.که افغانی

س ـ اتباع فرانسوي چند نفر بودند.

االصل است.ج ـ هر سه فرانسوي بودند. دکتر پاکزاد افغانی

س ـ سمت آنها دردولت یا در پارلمان فرانسه؟

سوسیالیست هستند و در هیچ نهاد دولتی المللی حزب ج ـ خودآنها گفتند که اعضاي شاخه بین
عضویت ندارند.

قبل خبر خواهند داد.48ادامه بازجویی به جلسه بعد، موکول شد. وقت جلسه را 

جلسه بیست و دوم

صبح30/9ساعت -9/5/81چهارشنبه 

بعد از حال و احوال پرسی متقابل، در مورد اقدامات انجام شده درباره اعتراض به احکام صادره 
رسیدم بازجو گفت، لوایح اعتراضی براي رئیس دادگستري تهران فرستاده شده است. او قانون پ



رود یا موظف است به شعبه تجدیدنظر بفرستد. پرسیدم که آیا بر طبق قانون به دیوانعالی کشور می
فرستند.نمی

گفت به نظر رئیس دادگستري بستگی دارد.

آیند این هاي اروپایی به ایران میر این موقعیت که هیاتدر یک بحث شفاهی، به بازجو گفتم چرا د
احکام صادر و ابالغ شده است؟ این به نفع خود شما نیست.

توانستید مشکل نهضت با حاکمان را حل کنید بازجو به جاي جواب این سئوال من گفت که شما می
اما نکردید. بازجو مسئله میثاق نیروهاي ملی ـ مذهبی را مطرح کرد. 

ایم آیین نامه شوراي هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی را تصویب کرده«جواب دادم که ما 
نه میثاق را. 

».ایدشما با ضد انقالب پیوند خورده«بازجو مدعی شد که 

کنید. نظام، هر نظامی به احزاب توانید مشکالت خود را حل کنید فرافکنی میجواب دادم، شما نمی
است.مخالف نیازمند 

بازجو گفت روش، منش و بینش دکتر یزدي با اول انقالب فرق کرده است. 

ها تابع شرایط هستند. اما در بینش ومنش هیچ تغییري حاصل نشده جواب دادم، روش بله، زیرا روش
است.

ها سوابق خوبی ندارند. جواب ها را مطرح کرد و مدعی شد بعضیبازجو اسامی امضا کنندگان بیانیه
اوال کسی که به طور قانونی از حقوق اجتماعی محروم شده باشد در میان امضا کنندگان نیست. دادم

اند که افتخار ایران هستند، نظیر دکتر هادیزاده استاد فیزیک دانشگاه مشهد.ثانیا کسانی امضا کرده

بودن و کی ها به امضاي تمام افراد رسیده است. کجا بازجو گفت اسناد ومدارك موجود در پرونده
بودن مهم نیست. مهم تعلق آنها به نهضت است.

بازجو در ادامه گفت که در صورت جلسه شوراي مرکزي آمده است که اسناد مخفی گردد. بعضی از 
این اسناد رااز باغ شاکرین ـ رفتند آوردند.



پور اسناد را در منزل همسایه روبرو گذاشته بود.نعیم

ن نهضت رفتم، تمام اسناد روي زمین پراکنده بود، کشوها همه باز گفت وقتی به ساختمابازجو می
زده بود.ها شبیه به جنگبودند ... وضعیت اتاق

پرسیدم بازدید شما از دفتر قبل از بازرسی بود یا بعد از آن؟

جوابی نداد .

یک هاي مفصلسپس بازجو مسئله دیدار با سفرا و ضد انقالب خارج از کشور را مطرح کرد. بحث
هاي بازجو در واقع توجیه دادنامه صادره بود.اي کرد. بحثطرفه

ها متفاوت است. دیدار سفرا  با فعاالن سیاسی یک پروسه رایج در تمام کشورها در پاسخ گفتم، دیدگاه
دهند. دادگاه صالحیت قضاوت در این امر را است. سفراي ایران در سایر کشورها نیز انجام می

وزارت امور خارجه، که کارشناس دپیلماسی است سئوال کند (اطالع داشتم که دادگاه ندارد. باید از
اند که اوال این ازوزارت امور خارجه در مورد این دیدارها پرسیده است و آنها هم جواب داده

رسیده است ثانیا وزارت امور خارجه وظیفه اي به اطالع وزارت امور خارجه میدیدارها طی نامه
قت یا مخالفت نداشته است. ثالیا این دیدارها رویه جاري و رایج در دنیا است. اقدام دادگاه در مواف

کند)انقالب فعالیت سفراي ایران در سایر کشورها را دچار مشکل می

تري دارید. دبیرکل نهضت هستید و سابقه سیاسی دارید. او بازجو گفت که شما مسئولیت سنگین
».تمام اتهامات دقیق کالسه و مستند شده استدر مورد نهضت«مدعی شد که 

هاي کمري گفت: در مورد سالح اهدایی سوریه هاي قبلی من در مورد سالحبازجو، با اشاره به پاسخ
به شما شاهد کیست؟ این اسلحه به سالح سازمانی پلیس ایران است.

ارجه و معاون ریاست به او گفتم یعنی چه شاهد بیاوریم، آقاي عبدالحلیم خدام وزیر امور خ
جمهوري سوریه در سفر خود به ایران آن را به من هدیه کرده است. من اکراه دارم که از او 
درخواست نمایم گواهی  بدهد. معنایش این است که مقامات دادگاه سخن وزیر امور خارجه اسبق 

. این زشت است براي کنندایران را قبول ندارند اما به گواهی وزیر امور خارجه سوریه اعتماد می
جمهوري اسالمی.



بازجو پرسید: آیا براي این سالح مجوز دارم.

ها در کار نبود. جواب دادم خیر. سابقه مجوز  وجود ندارد، در آن موقع، در اوایل انقالب، این حرف
کردند مجوز داشتند؟ها حرکت میمگر همه مردمی که سالح در دست در خیابان

بازجویی کتبی

مورد اهدا سالح آیا کسانی هم حضور داشتند و شاهد بودند.س ـ در

وزیر در امور انقالب بودم یا در وزارت دانم. به یاد ندارم. در آن زمان من یا معاون نخستج ـ نمی
امور خارجه. قاعدتا مسئول دفتر من، مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه، یا مسئول میز سوریه 

اما به یاد ندارم که چه کسانی در آن جلسه بودند.باشندباید حضور داشته

س ـ اهداء این سالح در چه تاریخ و چه محلی بوده است.

وزیري بوده است وزیري من بوده باشد، در همان ساختمان نخستج ـ اگر در دوره معاونت نخست
و اگر در دوره وزارت امور خارجه بوده باشد. در محل وزارتخانه بوده است.

ها توضیح بدهید.در مورد فشنگس ـ 

ج ـ مرحوم دکتر طباطبایی، یک اسلحه کلت کمري با یک تعداد فشنگ داشت. که مجوز کتبی هم 
به او داده بودند. هنگامی که به دلیل بیماري عازم خارج بود. آنها را به من داد تا توسط برادرش 

م . ی نیامد. با منزل مادرش تماس گرفترضا طباطبایی به مسئوالن برگردانده شود. اما رضا طباطبای
و باالخره مادر دکتر طباطبایی با برادر دیگرش کیان طباطبایی به منزل ما آمدند. من اسلحه را با 

ها را پیدا نکردم.مجوزش به آنها دادم. اما فشنگ

س ـ آیا دکتر طباطبایی مجوز داشته است.

ج ـ بله، احتماال از سپاه 

این سالح اهدایی در منزل شما خبر داشته است.س ـ چه کسی از وجود



کنم به او هم همین نوع اسلحه را داده شده باشد. ج ـ احتماال دکتر صادق طباطبایی. زیرا گمان می
همسرم در آن زمان مطلع شد. اما بعدا از ذهن هر دوي ما رفته بود و فراموش کرده بودیم که چنین 

سالحی در منزل ما موجود است.

شفاهیسوال

اید؟پس این سالح را از داخل تهیه نکرده

جواب شفاهی: خیر نیازي نداشتم

شده است؟س (کتبی) ـ در منزل کجا نگهداري می

ایم، اگر ج ـ به خاطر ندارم. از یادم رفته بود که اصوال چنین سالحی در منزل داریم و کجا گذاشته
گویند آن را در ن را بیابید. مامورین شما میکردم که شما آدانستم که در منزل نگهداري نمیمی

اند.یک چمدان قدیمی پیدا کرده

س ـ چرا مجوز نگرفتید؟

ج ـ در آن زمان که من معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بودم، هنوز گرفتن مجوز حمل سالح 
مجوزبگیرم.مطرح نبود. بعد از آن هم به کلی از یاد برده بودم که چنین سالحی دارم که بروم 

س ـ قبول دراید که مجوز ندارید؟

ام.ج ـ همان طور که گفتم هدیه بوده است، متعلق به من است اما مجوز نگرفته

س ـ بنابراین نگهداري آن غیرمجاز بوده است. وضعیت تشکیالت کنونی نهضت چگونه است؟

صالح خود را قانونی ه ذيج ـ نهضت آزادي ایران تا اعالم انحالل نهایی از جانب مراجع و دادگا
دهند.داند و شوراي مرکزي و دفتر سیاسی براي بحث و بررسی مسائل مطروحه تشکیل جلسه میمی

موکول گردید.12/5/81پایان پذیرفت. ادامه بازجویی به شنبه 30/12بازجویی در ساعت 

جلسه بیست و سوم شنبه

صبح30/9ساعت -12/5/81



بازجویی کتبی آغاز شد.بعد از حال و احوال 

س ـ در مورد دیدار با کالیندوپل نماینده ویژه سازمان ملل متحد به طور کامل بنویسید.

هاي قبل است، هنگامی که او نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر ج ـ این دیدار مربوط به سال
ن دیدار داشتیم. درباره سازمان ملل درباره ایران بود. با او دو بار در منزل شادروان مهندس بازرگا

نفري) و 90وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی (اعضاي نهضت آزادي ایران و امضا کنندگان نامه 
داد. وضعیت حقوقی و قانونی نهضت آزادي صحبت شد. مهندس بازرگان به سواالت او جواب می

دادم.بعضی از سئواالت را هم من جواب می

رباره دیدار با کالیندوپل را در جلوي خود داشت)(بازجو اطالعیه نهضت آزادي د

س ـ هدف از دیدار با کالیندوپل چه بوده است؟

ج ـ هدف اجابت درخواست او بود.

س ـ هدف نهضت از این دیدار ها چه بوده است؟ آیا موضوعات سیاسی هم مطرح گردیده است؟

بوده است. جزئیات آن را به و در گذشت مهندس بازرگان1373ج ـ این دیدار مال قبل از سال 
خاطر ندارم. کلیات آن را درباره نقض حقوق بشر، از دید قانون اساسی جمهوري اسالمی بود و نه 

المللی و منشور سازمان ملل متحد و بیانیه جهانی حقوق بشر.فقط معاهدات بین

س ـ در مورد وضعیت سیاسی و زندانیان  گروهکی چه اطالعاتی دادید؟

ـ او  نفري 90اي به بحث مسایل سیاسی نداشت. ما اسامی زندانیان امضا کننده نامه معروف عالقهج 
را که خواسته بود، به وي دادیم.

بازجو شفاهی با نگاه به بیانیه نهضت آزادي گفت شما در مورد زندانیان عضو نهضت و جمعیت (دفاع 
اید.از آزادي و حاکمیت ملت) و وضعیت نهضت صحبت کرده

ـ آخرین دیدار با نماینده ویژه کی بود؟س 

، مرحوم مهندس بازرگان و من بوده است.1369، احتماال در سال 1373ج ـ قبل از سال 

اید؟بوده است؟ آیا بعد از آن هم دیداري داشته1370س ـ آیا اخرین دیدار در سال 



آخرین دیدار با کالیندوپل بوده است.1370ج ـ احتماال دیدار سال 

ازجو قسمتی از متن فارسی ترجمه گزارش کالیندوپل به مجمع عمومی سازمان ملل را قرائت کرد ب
و نظر مرا خواست.

جواب دادم گزارش اوست به ما مربوط نیست.

س ـ آیا با دفتر او در تهران ارتباط دارید؟

ـ خیر، نمی ان به دعوت دولت ایردانم چنین دفتري دارد یا خیر. تنها ارتباط ما با او وقتی بود کهج 
اي با مرحوم مهندس بازرگان و بنده دیدار کرد.به ایران آمده و بر طبق برنامه از قبل تنظیم شده

اید؟س ـ در مدت اقامت خود در امریکا آیا با او یا با نماینده او دیدار داشته

ج ـ او دیگر نماینده ویژه نبود، که لزومی به دیدار با او باشد.

اینده جدید سازمان ملل چطور؟ یا با او تماس داشتید؟س ـ با نم

، از دفتر آقاي کاپیتورن نماینده ویژه با 1380و فروردین 1379هاي اسفند ج ـ بعد از بازداشت
من تماس گرفتند و اسامی بازداشت شدگان را فرستادند تا من اسامی را تأیید و یا تکمیل نمایم. 

نها را اصالح کردم و برگرداندم. قبل از برگشت به ایران، از من ایرادهایی در لیست اسامی بود. آ
دعوت کردند که به ژنو بروم و در مورد نقض حقوق بشر در ایران در کمیسیون حقوق بشر گواهی 

بودند هایی که علیه ایران در ژنو جمع شدهبدهم. اما نرفتم. بنا به دالیلی. اوال آن دسته از گروه
ثانیا با آزادي بازدشت شدگان عالیم مثبت از تغییر روش در ایران و حساسیت مورد قبول من نبودن د. 

به اجراي قانون دیده شد. لذا ترجیح دادم که نروم.

س ـ اسامی را چگونه براي شما فرستادند؟

ج ـ با پست الکترونیک و من هم از همان طریق جواب دادم.

رفت چه بود؟س ـ مشخصات کسی که از طرف نمیانده ویژه تماس گ

ج ـ نامش را به یاد ندارم. با پست الکرونیک بود.

اید بنویسید.هایی را که در آمریکا داشتهس ـ کلیه سخنرانی



ـ قبالً نوشته هاي اوهایو، ایداهو، کلرادو و مؤسسه خاورمیانه ایراد ها در دانشگاهام. این سخنرانیج 
شده است.

کجا وابسته است؟بازجو شفاهی: مؤسسه خاورمیانه به 

ها، پیرو اعراب یا هوادار اعراب است.است. اما در دیدگاهNGOجواب شفاهی؛ یک مؤسسه مستقل، 

س شفاهی ـ آیا شوراي روابط خارجی امریکا دولتی است؟

ام.اید و جواب دادهاست. در جلسات قبل پرسیدهNGOج شفاهی ـ خیر. غیردولتی و یک 

، و مؤسسه 1998نوامبر 10مرا در شوراي روابط خارجی مورخ بازجو ترجمه فارسی سخنرانی
، 18/3/64، فهرست اخبار جلسه 20/3/64خاورمیانه، صورت جلسه شورا (یا دفتر سیاسی) مورخ 

، متن فارسی صورت مذاکرات با سفیر استرالیا، مورخ 18/3/64صورت جلسه شوراي مرکزي مورخ 
در سه صفحه، 18/10/71یر اول سفارت کانادا، مورخ متن تایپ شده مشروح مذاکرات با دب3/75

صفحه، را 6در 25/3/79متن تایپ شده مشروح مذاکرات با سفیر استرالیا، استوارت هیوم، مورخ 
به من ارایه و خواست که آن را ببینم و امضا کنم. دیدم و امضا کردم که کلیات صورت جلسات مورد 

تأیید است.

روابط خارجی در مورد تغییر شرایط والیت فقیه در قانون اساسی س ـ در سخنرانی در شوراي
اید. توضیح بدهید.صحبت کرده

ج ـ اوال این یک اظهار عقیده و بیان نظر است که جرم نیست و نباید مورد پیگرد قرار گیرد. ثانیا در 
ی رااز نمشروح مذاکرات مجلس تغییر قانون اساسی آمده است که اعلمیت و مرجعیت سیاسی و دی

بینی کرده بود که با مشکل روبرو خواهند شد هم جدا کردند. و آن را به امام نسبت دادند که پیش
و توصیه کرد. بود که مرجعیت به عنوان شرط رهبري حذف شود.

س ـ در مورد مشکل و بالتکلیفی روحانیت در اعمال والیت فقیه بعد از درگشت امام، که در 
توضیح دهید.اید سخنرانی خود آورده

ج ـ امام توجه به مشکل کرده بودند. چون با مشکل واقعی و عینی روبرو بودند. درمجلس خبرگان 
اهللا گلپایگانی، بر طبق اصول ومبانی نظري والیت رهبري کسانی مانند آذري قمی به رهبري آیت



کالت دهند و تفویض اي را وفقیه روایی معتقد بودند و این که ایشان رهبر شوند و سپس آقاي خامنه
در بازنگري هم، با استناد به نظر امام، شرط مرجعیت را حذف  اختیار نمایند و اجازه دخالت بدهند. 

کردند و هم اعلمیت فقهی و سیاسی را از هم تفکیک کردند.

اید روحانیت براي حکومت خود والیت فقیه را مطرح کرد. س ـ شما در بیان تغییرات در قانون گفته
گوئید به قانون التزام دارید.خالفت با قانون اساسی است. چگونه میاین م

ـ اظهار نظرپیرامون چگونگی تغییرات در قانون سااسی، عدم التزام به قانون نیست. اگر معتقدین  ج 
رهبر جدید را انتخاب کنند با 1358خواستند بر طبق قانون اساسی مصوب آذر به والیت فقیه می
دند. بنابراین قانون را تغییر دادند. اما ما بارها التزام خود را به قانون اساسی شمشکل روبرو می

ایم.اعالم کرده

بست، قانون اساسی را تغییر داده است.اید روحانیت براي برون رفت از این بنس ـ گفته

ري از اج ـ اوال این یک اظهارنظر و تحلیل است کجاي آن مخالفت با قانون اساسی است. ثانیا بسی
اند که حکومت در دست روحانیان است و باید باشد. هنگامی که آنها بعد از امام علما و بزرگان گفته

با مشکل انتخاب رهبر بر طبق شرایط مصرح در قانون اساسی ـ مواجه شدند براي استمرار و حفظ 
با قانون اساسی اند. آیا بیان این مطلب واقعی مخالفتمقام رهبري قانون اساسی را تغییر داده

است؟

ـ به سئواالت دقیق و روشن جواب بدهید. گفته اید که در قانون اساسی جدید به رهبري اختیارات س 
بیشتري داده شده است تا از منافع سیاسی روحانیت حراست کند. آیا پایین آوردن شان والیت فقیه 

ون اساسی است؟ مشروحا توضیحدر حد حافظ منافع سیاسی روحانیت به معناي التزام عملی به قان
دهید که علت بیان این مطالب در شوراي روابط خارجی چیست؟

ج ـ این مطالب عموما اظهار عقیده و تحلیل است و اصرار شما در این سوال تفتیش عقاید است. با 
با تغییرات 58کنم مقایسه اختیارات مقام رهبري در قانون اساسی مصوب آذر وجود این تکرار می

دهد که به این افزوده شده است. این چیزي نیست به وضوح نشان می68در قانون اساسی در سال 
کنم، که من ساخته باشم. واقعیت خارجی دارد. اما در مورد انگیزه آنان از این تغییرات، تکرار می

د را از خومعتقدین به استمرار رهبري و والیت فقیه، که عموما از میان روحانیان هستند، و تعریف 
اهداف سیاسی دارند، براي استمرار آن اهداف، این تغییرات را ضروري دانستند. منظور من در 



اینجا از منافع سیاسی به معناي منافع فرد و شخص (رانتخواري و قدرت پرستی) نیست. بلکه اهداف 
ي سیاسی تغییر هاهاي سیاسی مورد نظر و اعتقادشان است. باالخره بحث پیرامون انگیزهو برنامه

دهندگان قانون اساسی است نه آن که والیت فقیه در خدمت گروه سیاسی (روحانیت) باشد. مجددا 
شوم، تحلیل و نقد قانون اساسی مغایر با اصل التزام به قانون اساسی نیست. کما این که یادآور می

اکنون نیز در مورد هاي متعددي هستند که هم در میان مقامات مسئول در قواي سه گانه شخصیت
تواند موجبی براي عدم التزام آنها به اصولی از قانون اساسی انتقاد دارند. اما این انتقادات نمی

آور است که به جاي حسن استفاده از این نگرش، آن را به عنوان یک اتهام علیه قانون باشد. تعجب
شهروندان علیرغم هر نظري، اعم از تأیید کنید، بحث اصلی و جدي  و مهم این است که ما مطرح می

یا انتقاد به قانون اساسی، باید به آن التزام داشته باشند. کجاي این موضع خالف اصول است یا 
مخالفت با التزام به قانون اساسی است.

، خشم و اعتراض مردم به حاکمیت روحانیان 76اید که رأي به خاتمی در انتخابات س ـ شما گفته
بود.

همین نظر را داشتند. هر 76ها در مورد نتایج انتخابات خرداد ـ تمام نیروهاي سیاسی و روزنامهج 
تر براي رأي دادن به خاتمی جلو قدر روحانیان بیشتر از ناطق نوري حمایت کردند مردم مصمم

ي آمدند. هم در انتخابات شرکت کردند و هم به خاتمی رأي دادند. اگر باور ندارید به آمارها
نهادهاي رسمی مراجعه کنید و قضاوت مردم را بخوانید. متاسف و متاثرم که باید درباره عقاید و 

نظراتم بازجویی شوم و توضیح بدهم.

بازجو به بحث شفاهی پیرامون این مسائل پرداخت و گفتگویی صورت گرفت.

نفوذ کرده و کنترل اید که خط راست در بیت مقام رهبري و نیروهاي مسلح س ـ به چه دلیل گفته
اید؟دارد. چرا این چنین نسبت زشتی را داده

ج ـ تحلیل و نظرم این است. با توجه به ترکیب جریان معروف به خط راست و اقدامات و 
شود، این امر روشن است.هایی که میگیريموضع

ل باید م که حداقوقتی براي جلسه بعد معین نشد. بازجو گفت که اطالع خواهد داد. به او تأکید کرد
ساعت جلوتر به من خبر بدهند.48



جلسه بیست و چهارم

صبح30/9ساعت -16/5/81شنبه

ختم کند. پرسید مشکلی 12پرسی از بازجو خواستم که بازجویی را در ساعت بعد از سالم و احوال

جعه کنم.رادارید؟ گفتم با پزشک معالجم در بیمارستان وعده دارم و براي آزمایشات پزشکی باید م

بازجویی کتبی:

س ـ نحوه تشکیل ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی و همکاري و تاریخ آن را شرح دهید. 

ج ـ در زمان انتخابات مجلس پنجم، به منظور شرکت در انتخابات و دعوت مردم به شرکت، گروه 

منظور مجلس ششم، بهتالشگران آزادي انتخابات تشکیل شد. در جریان انتخابات  ریاست جمهوري و 

ها براي شرکت در انتخابات، نیروهاي ملی ـ مذهبی براي همکاري با هم به توافق هماهنگی فعالیت

نامه ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی براي شرکت در انتخابات مجلس ششم به تصویب رسیدند و آیین

د.اي که در اختیار شما است رجوع کنیرسید. براي جزئیات به آیین نامه

س ـ اسامی اشخاص و وابستگی گروهی و تشکیالتی هر یک از اعضاي ائتالف را بنویسد.

ـ  ـ آقاي محمدي (از اصناف) دکتر نفر به نمایندگی از گروه8ج  ها یا به عنوان منفرد شرکت کردند 

انی قنگار (منفرد)، رضا خانی از جاما ـ کاظمیان از جنبش مسلمانان مبارز، خانم طالرئیسی و بسته

از جمعیت زنان انقالب اسالمی، هدي صابر از گروه ایران فردا و یکی از سه نفر منصوریان، صباغیان، 

توسلی از نهضت آزادي ایران

ها ائتالف را بنویسید.س ـ اسامی فراکسیون

ج ـ فراکسیونی در کار نبود. هر گروه و حزبی یک نماینده فرستاده بود. تصیمات به اتفاق آرا اتخاذ 

شد.می



س ـ نماینده جنبش ملی مبارز چه کسانی بودند؟

ام.ج ـ آقاي کاظمیان، که قبًال نوشته

س ـ نمایندگان جاما چه کسانی بودند؟

رفتم در مورد افراد کنم یا آقاي رضاخانی بود یا دکتر قهاري. اما من چون خودم نمیج ـ تصور می

تردید دارم.

کردند؟المی چه کسانی شرکت میس ـ در مورد جمعیت زنان انقالب اس

کردند.ج ـ خانم طالقانی شخصا شرکت می

کرد.زد و سئوال میاي را که پیش رو داشت. ورق میبازجو، اوراق پرونده

س ـ نمایندگان گروه ایران فردا چه کسانی بودند؟

کرد.ج ـ تنها هدي صابر شرکت می

گرفتید.س ـ آیا براي ائتالف با وزارت کشور تماس 

ماه براي انتخابات مجلس ششم 6دار به مدت هاي شناسنامهج ـ خیر، یک ائتالف موقت میان گروه

بود و قانونا نیازي به تماس با وزارت کشور نبود. در انتخابات شوراها نتوانست به توافق برسد و عملی 

مشترکی انجام نشد.

ویسید.دار عضو ائتالف را بنهاي شناسنامهس ـ اسامی گروه

ج ـ نهضت آزادي ایران، جاما، جنبش مسلمانان مبارز، جمعیت زنان انقالب اسالمی و گروه ایران 

فردا.

ها کدام یک از وزارت کشور براي فعالیت سیاسی و انتشاراتی مجوز گرفته بودند؟س ـ از این گروه



مجوز از وزارت کشور ها مشروط به کسب قانون اساسی، فعالیت احزاب و گروه26ج ـ بر طبق اصل 

نیست.

پرسم آیا مجوزي براي فعالیت دریافت شده بود؟س ـ مجددا می

ج ـ همان طور که گفتم به مجوز نیاز نبود و مجوزي کسب نشده بود.

ـ مذهبی هشداري از جانب مقامات قضایی  ـ آیا در مورد فعالیت نهضت تحت پوشش ائتالف ملی  س 

نکردید؟و امنیتی دال بر ممنوعیت دریافت

ـ خیر. هیچ مقامی با نهضت آزادي ایران تماس نگرفت و نظري دال بر ممنوعیت مبارزه انتخاباتی  ج 

ها به نهضت آزادي ایران نداد. در انتخابات مجلس پنجم صالحیت برخی از در ائتالف با سایر گروه

نهضت شده عضوکاندیداهاي نهضت آزادي تصویب شدند، اما به علت کمی وقت کاندیداهاي تصویب

آزادي آقایان دکتر فریداعلم و مهندس ابوالفضل بازرگان، فرصت تبلیغات را پیدا نکردند. اما در 

ها اوراق انتخاباتی را توزیع انتخابات شوراها یا مجلس ششم، جمعی از جوانان که در خیابان

داده شدند. قاضیکردند، بازداشت شدند. و از طریق نیروهاي انتظامی به دادگستري تحویل می

دادگاه بازداشت آنها را غیرقانونی دانست و همه آنها را آزاد کرد و اوراق انتخاباتی را هم به آنها 

پس داد. در جریان این بازداشت جمعی از نیروهاي انتظامی و امنیتی به دفتر نهضت آزادي مراجعه 

کردند!!اي هم تنظیم نکردند، اوراق انتخاباتی را بردند، و صورت جلسه

س ـ چگونگی اداره تشکیالت گروه ملی ـ مذهبی را بنویسید.

ج ـ ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی تشکیالتی نداشت، تا اداره شود. یک شوراي هشت نفره 

کردند. اما ائتالف تشکیالتی گرفتند و اجرا میهاي ائتالف، به اتفاق آرا تصمیم مینمایندگان گروه

شود. هیچ گروهی هم حق نداشت به نام ملی ـ مذهبی فعالیت مستقل نداشت تا درباره آن بحث

نماید.



س ـ منظور از این که حق نداشته است به نام ملی ـ مذهبی فعالیت مستقل کند چیست؟

نامه شوراي هماهنگی نیروهاي ائتالف ملی ـ مذهبی توافق و تصویب شده بود که هیچ ج ـ در آیین

استفاده از نام ملی ـ مذهبی را براي سازماندهی ندارد. هر گروهی یک از اعضاي این ائتالف حق 

خواهد انجام بدهد.توانسته است به نام خود، هر فعالیتی را میواضح است که می

: درمورد فعالیت و جلسات و میزگردهاي ائتالف، آیا توافقی درباره بازجو شفاهی می پرسد 

مهندس سحابی در امیرکبیر درباره رادیکال کردن هايموضوعات شده بود؟ به عنوان مثال صحبت

هاي دکتر پیمان در جلسات میزگرد که گفته است قیام مسلحانه جنبش دانشجویی ... یا صحبت

ایرادي ندارد. اما حاال وقتش نیست.

ها ربطی به ائتالف ندارد و خود آن فرد یا گروه مسئول است.جواب دادم سخنان افراد و گروه

مهندس سحابی اعتراف کرده است که هدي صابر و علیجانی و تقی رحمانی به او خط بازجو گفت:

اند. در اسناد درون گروهی این افراد پیرامون مواضع نسبت به نهضت آزادي آمده است دادهمی

اند ولی از اعتبار آنها باید استفاده کرد.که جمعی پیرو و از کار افتاده

خواهم درباره آنها نظري بدهم.هاي شما است و نمیجواب دادم اینها سخنان و ادعا

س (کتبی) ـ در مورد فعالیت دبیرخانه ائتالف ملی ـ مذهبی توضیح دهید.

ج ـ به موجب آییننامه شوراي هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی دبیرخانه موظف به اجراي 

دارم.مصوبات شورا بوده است. اما از جزئیات فعالیت دبیرخانه خبري ن

هاي جسمی و جنسی در زندانیان به هاي ائتالف واژه شکنجهبازجو شفاهی گفت که در یکی از بیانیه

کار رفته است.

ام و به یاد ندارم که چنین چیزي آمده باشد.جواب دادم ندیده



بازجو: در بیانیه نهضت آزادي آمده است.

ي ملی ـ مذهبی و چه نهضت آزادي را نشان از او خواستم اصل بیانیه را، چه بیانیه ائتالف نیروها

امضا داشت نشان داد. که معلوم شد نه اعالمیه نهضت آزادي بوده 312اي را که بدهد. او بیانیه

است و نه ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی. چون امضاي من هم در آن اعالمیه بود پرسید که چرا من 

ام لغت جنسی در آن به کار اي که من امضا کردهمیهام. جواب دادم اوال اصل اعالآن را امضا کرده

312نرفته بود. ثانیا آنچه شما خواندید از روي دادنامه صادره است، نه از روي اصل اعالمیه 

امضایی. آن اعالمیه را بیاورید تا ببینم آیا در آن این واژه به کار رفته است یا خیر.

.موکول گردید30/9ساعت 45/11بازجویی ساعت 

جلسه بیست وپنجم

30/9ساعت -26/5/81دوشنبه 

بعد از سالم و احوال پرسی، بازجو پرسید، با توجه به اعالم احکام، از جمله حکم انحالل نهضت 

آزادي، آیا تشکیل حزب جدیدي را در نظر دارید؟ 

می کجواب دادم اوال ـ هنوز حکم انحالل قطعی نشده است. دادگاه انقالب صالحیت صدور چنین ح

ـ قانون به ما اجازه تشکیل حزب دیگر را میرا ندارد و ما زیر بار این کار خالف نمی دهد رویم. ثانیا 

و هر زمان که حکم انحالل از طریق مجاري قانونی قطعی بشود، ما تشکیل حزب جدید را مورد 

مطالعه قرار خواهیم داد.

بازجو:  آیا قصد و برنامه مسافرت ندارید؟

جواب: خیر

بازجو : چه خبر از اوضاع مملکت؟



گوید دراین کشور چه خبر است.جواب: شما صاحب مملکت هستید و به ما ب

را مطرح و 21بازجو: اعالمیه اخیر صادره توسط نهضت آزادي پیرامون صدور احکام توسط شعبه 

استناد شده (قانون مجازات اسالمی) 500و 499اید که: احکام صادره در دادنامه به مواد گفته

است که موضوع آنها براندازي نیست.

اید.استفاده کرده» براندازي به روش نوین«جواب ـ شما در دادنامه از واژه جدید، اما بی معناي 

معلوم نیست که آیا حزب محاکمه شده است یا اشخاص. روشن 21در دادنامه صادره توسط شعبه 

اید یا به عنوان دبیرکل حزب.ازجویی قرار دادهنیست که شما مرا به عنوان شخص خودم مورد ب

بازجو: شما به عنوان اداره کننده جمعیت.

اید. ثانیا ـ اول باید حزب محاکمه شود و اگر ثابت شد که جواب : اوال شما این را با صراحت نگفته

ه محزب مرتکب خالف شده است، مسئول حزب یا دبیرکل محاکمه شود. در حالی که هنوز حزب محاک

اید.نشده است، شما اعضا را محاکمه و محکوم کرده

ت اسناد نهض«اند پرسیدم، از جمله این که چرا سپس از بازجو درباره اسنادي که از منزل من برده

اید از منزل را که مجلد شده بودند، و کپی و اصل آنها را از دفتر نهضت آزادي برده» آزادي ایران

اید. برده» جلد کتاب27«رتجلسه بازرسی منزل من آمده است که اید. چرا؟ در صومن هم برده

اند، ممنوع بوده است؟ چرا لیست هایی که با اجازه وزارت ارشاد چاپ شدهچرا؟ مگر داشتن کتاب

ها را باید به من برگردانید. در اند؟ این کتاباند در صورت جلسه ننوشتههایی که بردهکتاب

اند. چرا؟ در صورت قطعه عکس از آلبوم منزل من برده80-70د صورتجلسه آمده است که حدو

اند؟ ابزار جرم؟ چرا ها ابزار براندازي بودهاند؟ آیا اینبرده» ضبط صوت«جلسه آمده است 

ا را همنظور چیست. چرا این» وسیله شنود«اند؟ باید پس بدهند. در صورت جلسه آمده است برده

اید چیست که دادگاه مدعی شده استدستگاه شنودي که کشف کردهدهید تا بدانمبه من نشان نمی

د؟کنید این کار مسخره باشام؟ آیا فکر نمیکه من خودم در منزل خودم شنود غیرقانونی نصب کرده



کند و بعد نتیجه را به من خبر خواهد داد.بازجو اظهار داشت با قاضی صحبت می

بازجویی کتبی

(صورت جلسه شوراي مرکزي یا 1364نهضت آزادي ـ مربوط به سال س ـ در یک سند داخلی 

خواستید درباره لبنان اوري اطالعات از لبنان بحث شده است. چرا میدفتر سیاسی؟) درباره جمع

آوري کنید؟اطالعات مستقیم و غیرمستقیم جمع

1346تا 1344اي هگردد. در سالبرمی1329ج ـ آشنایی و رابطه من با امام موسی صدر به سال 

هاي سیاسی ـ مدتی در لبنان بودم، با حرکت محرومین، سازمان امل همکاري داشتم. در کالس

ام. با بسیاري از رهبران و کادرهاي برجسته امل از نزدیک آشنا هستم. عقیدتی امل تدریس کرده

کرد. ر اختالفاتی بروزهاي دیگر شیعه و خانواده امام موسی صدبعد از انقالب میان نبیه بري و گروه

از من خواستند براي میانجی گري بروم لبنان. اما من چون عضو نهضت آزادي بودم، موضوع را در 

جلسه رسمی با دوستان مطرح و مشورت کردم. قرار شد اطالعات بیشتري به دست آوریم و اگر الزم 

ود.بود بروم. اما این ماموریت از طرف نهضت نبود. حرکتی کامال شخصی ب

س ـ درباره صدرالدین صدر بنویسید.

ـ ایشان فرزند ارشد امام موسی صدر است. بعد از انقالب آمد ایران و مدت ها در ایران، در هالل ج 

کرد. بعد به لبنان برگشت و مسول بنیاد فرهنگی امام موسی صدر شد. آیا این موضوع احمر کار می

جز اتهامات تفهیم شده من است؟ 

خواهیم فعالیت نهضت را شفاف کنیم.اما میبازجو خیر.

آوري اطالعات درباره لبنان جرم است؟جواب آیا جمع

هماهنگ شود. منظور چیست؟» صدر«س ـ در صورت جلسه آمده است براي سفر به لبنان با 



ج ـ به دلیل بعد مسافت و گرفتاري خانواده صدر در جنوب لبنان و مشکالت دیگر، در ایجاد تماس، 

ئله پیگیري نشد و اقدام خاصی هم صورت نگرفت.مس

، صحبت از تلگراف به حافظ اسد شده است. موضوع چه 18/3/1364س ـ در صورت جلسه مورخ 

بوده است؟

ج ـ در رابطه با جریان لبنان، قرار شد من تلگرافی به حافظ اسد بزنم. اما بعد از مشورت تصمیم 

آوري کنیم.گیریم و اطالعات جمععوض شد و فقط قرار شد با لبنان تماس ب

ها به نام چه کسانی است جواب دادم، بازجو در مورد ساختمان به طور شفاهی پرسید که آپارتمان

اید مراجعه کنید.به اسنادي که برده

کنید؟گريس (کتبی) ـ چه تاریخی از شما خواسته شد که بروید به لبنان و در اختالفات میانجی

باید باشد.1364ر ندارم. احتماال همان سال ج ـ دقیقا به خاط

بازجو به طور شفاهی به گزارش وزارت اطالعات درباره نهضت اشاره کرد و گفت. نهضت به اعضایش 

داخلی در 19/196375/109داده است. و به سندي با شماره آموزش کارهاي زیرزمینی می

به سندي تحت 21ادنامه صادره توسط شعبه نهضت استناد شده است. اما آن سند را نشان نداد. در د

اشاره کرده است. توضیح دادم که این نوع 15/9/66به تاریخ » دستورات امنیتی«عنوان 

در نهضت آزادي رسم نبوده است. نهضت آزادي نشریات آموزشی داخلی داشته است گذاري،شماره

آزادي نیست.کرده است اما این سند مربوط به نهضت گذاري هم میو شماره

بازجو به طور شفاهی مطرح کرد که وزارت اطالعات از طریق شنود دفتر مرحوم مهندس بازرگان 

به این نکات پی برده است. بازجو همچنین مدعی شد که از طریق این شنود به روابط نامشروع منشی 

اند.مخصوص مهندس بازرگان پی برده



اض و اضافه کردم که این مسئله یعنی سند مورد ادعا به این سخنان غیراخالقی بازجو به شدت اعتر

سال پیش. اگر این موضوع صحت داشت و در 15است، مربوط به 15/9/66گویید مال که می

شد. شاید هم شده باشد در هر حال فعاالن نهضت آزادي مطرح می1367هاي سال جریان بازداشت

ست.سال از آن زمان گذشته است و قابل طرح مجدد نی15

اي که در پیش رو داشت به طور شفاهی پرسید که منبع اخباري که بازجو با مرور بر اوراق پرونده

اند. بعضی اخبار نظامی و برخی سیاست خارجی شده است چه کسانی بودهدر جلسات مطرح می

یري گاند؟ خبر دستدادهمربوط به وزارت امور خارجه هستند. این اطالعات را چه کسانی به شما می

بیگ را، که در آن زمان،الدین را از کجا گرفتید؟ بازجو نام آقایان یارجانی و باقرولیمولوي محی

داشتند، مطرح و پرسید آیا آنها این اخبار را ، با وزارت امور خارجه همکاري 1366سال 

اند.دادهمی

سال پیش است 15ه بوده مال ها ربطی به اتهامات من ندارد. ثانیا هر چجواب دادم که اوال این حرف

ت بیگ در ارتباط با نهضو قابل طرح نیستند. ثالثا تا آنجا که به یاد دارم آقایان یارجانی و ولی

آزادي نبودند که خبري داده باشند.

اي در پرونده خواند که دکتر یزدي توصیه کرده است که براي کارهاي فرهنگی بازجو از روي نوشته

هاي جانبی درست شود. از من خواست که توضیح بدهم.و انجمنها و سیاسی سازمان

جواب دادم که چه ایرادي دارد؟

اید.بازجو کار شفاف نکرده

یرادي ها چه اگفتید که بروید یک حزب دیگر درست کنید. تشکیل این نوع انجمنجواب مگر نمی

ار کنیم. براي کنگی هم میدارد؟ آیا کار فرهنگی کردن جرم است؟ ما پنجاه سال است که کار فره

فرهنگی نیاز به حضور در نهضت آزادي نیست.



بازجو با طرح موضوع دیگري، این مطلب را درز گرفت. درباره حکم آقاي صدر، مدعی شد که خود 

آقاي صدر از قاضی درخواست کرده بود که ایشان را براي آزمایش مواد مخدر نفرستند. این ادعاي 

ال آقاي صدر به من گفته بودند که وقتی چند گرم تریاك در کمد همسر متوفاي بازجو نادرست بود. قب

ام دلیل ایشان پیدا کردند در پاسخ قاضی توضیح دادم که براي تسکین دردهاي شدید همسر مرحومه

ده بود که هاي دیگر توصیه کرابتال به سرطان کشنده،  پزشک معالج عالوه بر تزریق مورفین یا مسکن

نیز استفاده کند. و این وسایل و تریاك مال آن زمان است. قاضی پرسید آیا خود شما هم از تریاك

کنید. جواب منفی دادم و خواستم که مرا براي آزمایش به آزمایشگاه بفرستد. قاضی مصرف می

بابایی اظهار داشت که نیازي نیست.

فظ دعاي  شما درست بود که براي حمعنا است. اگر ادر پاسخ بازجو گفتم این استدالل شما بسیار بی

آبروي آقاي صدر برخالف درخواستی که کرده بودند، ایشان را براي آزمایش نفرستادید چرا در 

آیا قاضی براي » باشداعتیاد آقاي صدر به تریاك براي قاضی محرز می«دادنامه آمده است که 

ي را کشف کرده است!! شما هاي الزم پزشکی وسیله جدیدتشخیص اعتیاد افراد، بدون آزمایش

تقوایی گویید براي حفظ آبروي متهم او را به آزمایشگاه نفرستادید، اما در دادنامه با کمال بیمی

اید که اعتیاد ایشان بدون انجام هیچ گونه آزمایشی محرز است!!مدعی شده

بازجو کامال ناراحت شد.

ادامه بازجویی کتبی

گري، درخواست کننده چه کسی بود؟میانجیس ـ در مورد سفر به لبنان براي 

الدین.ج ـ خانم صدرـ ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر و همسر آقاي شرف

، چه بوده است؟18/3/84س ـ مطالب لبنان در 

درست است؟18/3/84ج ـ آیا تاریخ سند شماره 



گري کنید؟س ـ چه مسایلی در مورد لبنان مطرح بود که بروید میانجی

(سیدحسین ام اختالفات میان نبیهقبال هم گفتهج ـ (سازمان امل) و برخی کادرهاي امل  بري 

موسوي) با خانواده صدر و مجلس اعالي شیعه.

ي خارجی در لبنان اطالعات بگیرید. »هاگروگان«بازجو شفاهی: شما قرار بوده است بروید درباره 

اساس خواندم.حرفش را بی

ادامه بازجویی کتبی:

ـ محور اطالعاتی که خواسته بودید چه بوده است؟س 

هاي درگیر و موارد آنها و این که آیا دخالت و ج ـ در مورد علل و محتواي اختالفات، طرف

تواند مفید فایده باشد یا خیر.گري  ما میمیانجی

بازجو شفاهی  در صورت جلسه آمده است که شما گذرنامه ندارید. چرا؟

توانستم گذرنامه 1364تم. براي سفر به مکه گذرنامه حج گرفتم. بعد از سال گذرنامه سیاسی داش

عادي بگیرم.

هاي درگیر و موضوعات درگیري چه بوده است؟س (کتبی) ـ طرف

دانستم. بنابراین الزم بود ابتدا هاي اختالف را دقیق نمیهاي درگیر را گفتم. اما موضوعج ـ طرف

ردیم.کشدیم بعد اقدام میمطلع می

هاي سیاسی و اختالفات را بنویسید.س ـ وضعیت سیاسی لبنان، شرایط گروهک

سال پیش است. دقیق به یاد ندارم. 17ام. این مسئله مال ج ـ این سئوال تکراري است. توضیح داده

کلیات آن مربوط است به اشغال جنوب لبنان، و تشکیل سازمان امل براي مقابله با ارتش مهاجم. نبیه 

دامه کار بري معتقد به اري مسئول دفتر سیاسی امل بود و بعد از ناپدید شدن امام موسی صدر، نبیهب



در حالی که فرماندهان نظامی امل، شاگردان دکتر چمران، به ادامه مبارزه مسلحانه  نظامی نبود. 

اعتقاد داشتند. خانواده صدر نگران ادامه اشغال جنوب توسط اسرائیل بوند.

کاران در انتخابات اید که محافظهگفته25/3/79یدار استوارت هیوم سفیر استرالیا، در س ـ در د

مجلس ششم شکست سختی خوردند و آنها به حکومت اسالمی نوع خلیفه، امیرالمومنین اعتقاد 

دارند.

کاران به کاران در انتخابات مجلس ششم شکست نخوردند؟ برخی از محافظهآیا محافظهج ـ

یک حزب 1376المی سنتی از نوع خالفت خلیفه امیرالمومنین اعتقاد دارند. در سال حکومت اس

سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تغییر نام جمهوري اسالمی به حکومت اسالمی رسما 

نامه نوشت. این یک اظهار نظر و تحلیل است.

صدا و سیما، سپاه این نظر را دارند.هاي قم، هیات مؤتلفه، اید که دست راستیس ـ به سفیر گفته

پاه در گویند، ساند، گویندگانی در صدا و سیما این را میهاي قم و موتلفه گفتهج ـ برخی از راستی

اند و نظرات مشابهی دارند. هایی را زدهمواضع رسمی خود نگفته است اما برخی از آنها چنین حرف

م مطمئن شوم.الطفا اصل سند را بدهید تا از آنچه گفته

سند را ارایه داد. متن سند تایپ شده است. اما روشن نیست متن توسط دفتر نهضت تایپ شده است 

ها در قم و مؤتلفه. در یک جا یا توسط بازجوها ... در سند از دو گروه اسم برده شده است: راستی

تأیید متن تایپ شدهبه بازجو توضیح دادم که اصل خطی سند نیست.» بخشی از سپاه«هم آمده است 

مسئول دفتر دبیرخانه نهضت آزادي را ندارد.

اند. منظورتان چیست؟ها در آرا مردم دست کاري کردهاید راستیس ـ به سفیر گفته

ها ج ـ به گزارشات وزارت کشور، دعاوي شوراي نگهبان با وزارت کشور، که در بسیاري از روزنامه

منعکس شده است مراجعه کنید.



اند؟ها در آرا دست کاري کردهاید که راستیدر دیدار با سفیر چرا مدعی شدهس ـ 

ها آمده بوده است، استناد شده است. ج ـ در تحلیل سیاسی انتخابات به آنچه در روزنامه

مقدسین و«ها هم جزو ها هستید یا راستیشفاهی به بازجو گفتم مگر شما وکیل مدافع راستی

»!ندشومعصومین محسوب می

پایان پذیرفت. بعد از امضاي کلیه اوراق بازجویی، ادامه بازجویی به 30/12بازجویی در ساعت 

صبح موکول گردید. 30/9ساعت 28/5/81روز دوشنبه 

جلسه بیست وششم

صبح30/9ساعت 2/6/81شنبه 

س ـ اطالعات خود را از میثاق نیروهاي ملی ـ مذهبی به تفصیل شرح دهید.

خبرم.ام و از آن بیملی ـ مذهبی را ندیدهج ـ میثاق 

س ـبه موجب اسناد، میثاق در جلسات دفتر سیاسی نهضت مورد بحث قرار گرفته است.

نامه ج ـآنچه در جلسات دفتر سیاسی نهضت آزادي ایران مورد بحث و تصویب قرار گرفته است آیین

شوراي هماهنگی نیروهاي ملی ـ مذهبی است و الغیر.

زد، ادامه داد: س اي را که پیش روي خود داشت ورق میر حالی که اوراق پروندهبازجو د

اند را بنویسید.هایی آن را تایید کردهنامه شوراي ائتالف و چه گروهـچگونگی تدوین و تهیه ایین

نامه شوراي ها، آیینج ـ بعد از انتخابات مجلس و ریاست جمهوري، براي شفاف کردن همکاري

ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی توسط نهضت آزادي مطرح، پیگیري تدوین و سپس در هماهنگی 

هاي منفرد پذیرفته شد و به تصویب نهایی رسید.دار و شخصیتهاي شناسنامهشوراي نمایندگان گروه



پرسد:زند و میبازجو، مجددا اوراق پرونده پیش روي خود را ورق می

شده است، کاظمیان، رجایی، منصوریان وتوسلی آنها امضاء س ـمیثاق در دبیرخانه ائتالف بحث 

اند.کرده

اید؛ نهضت از سوابق ائتالف کرده» خروش موحدین«گوید: شما با بقایاي منافقین، بازجو شفاهی می

این افراد اطالع داشته است. نهضت به ملیون، که امام آنها را مرتد خواند نزدیک شد براي ائتالف، 

تند.ما آنها نپذیرف

کرد که میثاق همان چیزي است که نهضت هم آن را پذیرفته و امضا کرده است. بازجو اصرار می

اند که این میثاق درنهضت مطرح و تصویب کرد که دوستان دیگر نهضت، گفتهمدعی بود و اصرار می

شده است.

آنها که تصویب اند. در دوران بازجویی هم خلط شده است. ج (کتبی) ـ دو واژه با هم خلط شده

نامه مورد نظرشان بوده است.اند، آیینآنرا در نهضت تایید کرده

هاي منفردین س ـ میثاق را چه کسی از نیروهاي ملی ـ مذهبی نوشته است. اسامی احزاب و گروه

ائتالف را بنویسید.

فرد یا افراديدانم نویسنده یا نویسندگان آن میثاق چه ج ـ چون در آن تاریخ در ایران نبودم نمی

نامه هاي عضو شوراي هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی در ذیل آییناند. اسامی گروهبوده

آمده است، که عبارتند از نهضت آزادي ایران، جنبش مسلمانان مبارز، گروه ایران 79مصوب مرداد 

فردا، جاما، جمعیت زنان انقالب اسالمی، اصناف و منفردین.

اید. فکر اولیه تهیه این میثاق از جانب میثاق نیروهاي ملی ـ مذهبی را تایید کردهس ـ شما وصول

کدام گروه و اعضاي ائتالف ارایه شده است؟



ام. گویید وصول آن را تایید کردهام. بنابراین چطور میج ـ همان طور که گفتم میثاق را ندیده

ش نویس این طرح ارایه شده، اما هرگز در دفتر ام این است که به نقل یکی از دوستان پیآنچه نوشته

سیاسی به بحث گذاشته نشد. این که چه کسی نوشته است، نه من و نه هیچ یک از دوستان نهضتی 

دانیم.مطمئن نیستند و نمی

س ـ میثاق توسط چه فرد یا گروهی به اعضاي نهضت ارایه داده شده است؟

که چه کسی یا گروهی به عضوي از اعضاي نهضت آزادي دانمج ـ نوشتم که در ایران نبودم و نمی

ام و نه کنید که نه آن را دیدهاي سئوال مینویس نوشتهداده است. شما از من درباره پیش

ایم.خوانده

هاي منفرد و سوابقشان به تفکیک بنویسید.هاي عضو ائتالف و شخصیتس ـ درباره احزاب  و گروه

اهللا تاسیس شده است. از جمله موسیسن آن، آیت1340اردیبهشت ماه ج ـ نهضت آزادي ایران در 

اعضاي مرکزي نهضت آزادي 1341اند. در سال طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، ... بوده

همه بازداشت و سپس محاکمه شدند. نهضت آزادي در دوران انقالب، از ارکان انقالب محسوب 

ان برجسته نهضت آزادي عضو شوراي انقالب اسالمی و دولت موقت شود. در دوران انقالب، رهبرمی

نفر از آنان از طرف مردم انتخاب شدند.6بودند. در انتخابات دوره اول مجلس 

اهللا سحابی ـ با سوابق روشن و مبارزات علیه ـ گروه مجله ایران فردا ـ به مدیریت مهندس عزت2

بوده است. نماینده این گروه از ائتالف آقاي هدي صابر استبداد و چندین بار در زمان شاه زندانی 

بود. از سوابقش خیلی اطالع موثق و مشخصی ندارم.

توسط مرحوم دکتر سامی تاسیس شد. آقاي رضاقلی نماینده این 1344ـ جاما ـ که در سال 3

گروه در ائتالف بوده است.



تاسیس شده است. و آقاي 1355ال ـ جنبش مسلمانان مبارز، که توسط آقاي دکتر پیمان در س4

اند. از طرف این گروه آقاي کاظمیان، سردبیر دکتر پیمان در یک دوره هم عضو شوراي انقالب بوده

گردید، و گاهی اوقات هم روزنامه فتح، که توسط آقاي عبداهللا نوري، وزیر سابق کشور منتشر می

کرده است.آقاي رجایی شرکت می

اهللا طالقانی ـ دختر شادروان آیت]اسالمی به دبیرکلی خانم ]اعظمـ جمعیت زنان انقالب5

ـ و ناشر پیام هاجر. نمی کرده دانم از طرف این گروه چه کسی در شوراي ائتالف شرکت میطالقانی 

است.

ـ منفردین آقاي دکتر رضا رئیس طوسی استاد دانشگاه ایران، آقاي محمدي اردهالی، از اصناف، 6

ار داماد مرحوم  طالقانی نگآقاي بسته

س ـ درباره اعضاي گروه ایران فردا و سوابق آنها بنویسید.

ج ـ مهندس سحابی، با سوابق روشن و خدمات فراوان به ایران و اسالم. هدي صابر، علی سحابی 

دانم.نگار سوابق اینها را نمی(برادر مهندس سحابی)، تقی رحمانی، بسته

اند ساله) بازداشت داشته10نهضت را با کسانی که سوابق مجرمیت (س ـ دالیل و عامل همکاري 

را بنویسید.

ج ـ ائتالف نهضت با گروه ایران فردا بود نه با شخص معین. مهندس سحابی صاحب امتیاز مجله بود 

امه ننامه مشخص براي مدت معین و در چارچوب آیینبا همه سوابقش. ائتالف هم در چارچوب آیین

بود. آنهایی را هم که شما اسم بردید از حقوق اجتماعی محروم نشده بودند. 79د ماه مصوب مردا

صالحیت آنها به تایید وزارت ارشاد هم رسیده بود. از ماهیت جرم و محکومیت آنها اطالع درستی 

نداشته و ندارم. ائتالف براساس شرایط معین بود. بنابراین موردي براي نگرانی نداشتیم.



اند و در دفتردهد که اعضاي نهضت از سوابق این افراد مطلع بودهو اسناد نشان میس ـ سوابق

سیاسی هم اختالفاتی در همکاري با آنها بوده است. دالیل همکاري نهضت با این افراد چیست؟

اند؟ ممکن است. اوال ما با فرد دانستهج ـ آیا برخی از اعضاي نهضت آزادي سوابق این افراد را می

بودند، دوران زندان خود ایم. ثانیا این افراد به هر جرمی که محاکمه و محکوم شدههمکاري نداشته

هیچ سند و مدرکی ارایه نشده که آنها به محرومیت از حقوق اجتماعی محروم شده را گذرانیده اند. 

ا این مجله ینوشتند، در باشند. آنها با یک مجله وزین همکاري قلمی داشتند، مقاالت خود رامی

شده است. هیچ مقامی انذار و اخطار نداد که این افراد سوابق محکومیت هاي دیگر چاپ  میرسانه

هاي و محرومیت از حقوق اجتماعی دارند. همکاري نهضت آزادي با افراد نبوده است با گروه

شنش بوده دار و شناخته شده ایران فردا، مهندس سحابی با همه سوابقش و خدمات روشناسنامه

است.

دار بوده است که به خاطر ارتکاب جرایم تعطیل شد؟س ـ آیا ایران فردا، گروه شناسنامه

اي با امتیاز رسمی از وزارت ارشاد اسالمی، یک نهاد رسمی و قانونی مجوز ج ـ ایران فردا مجله

ت.، انتشار آن رسمی و قانونی بوده اسداشته است و تا زمانی که توقیف نشده بود

شده است؟س ـ مواضع ائتالف شوراي هماهنگی چگونه تبلیغ می

ماه بوده است. 6ج ـ ائتالف شوراي هماهنگی نیروهاي ملی ـ مذهبی براي انتخابات و به مدت 

هاي عمومی منتشر شده یا به صورت کارت پستال با اسامی کاندیداهاي مواضع یا به صورت اعالمیه

شده است.هاي گروهی نیز منتشر میبعضا در رسانهمورد قبول جمع ـ این نشریات 

پذیرید؟هاي ائتالف ملی ـ مذهبی را به عنوان مسئول نهضت میس ـ مسئولیت بیانیه

ـ اعالمیه ـ مذهبی به تصویب آنها رسیده ج  هایی که از طرف شوراي هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی 

پذیرم.عنوان دبیرکل میباشد و نهضت آزادي آن را قبول کرده باشد به 



است و فرایند تصویب آن چه بوده است؟نوشتهس ـ اعالمیه را چه کسی می

اند. من از جزئیات خبر ندارم، اما بعد از تهیه در شوراي هماهنگی خوانده ج ـ افراد مختلفی نوشته

و تصویب شده است.

ار منزلش زده شد، کسی نبود. یکبدر اینجا بازجو شفاهی پرسید: آقاي خرم تهران نیست، تلفن به 

کند؟هم خانمی جواب داد که در شهرستان کار می

کند. براي چی؟ مگر رسیدگی به اتهامات او تمام کار میج ـ نمی دانم کجا و در کدام شهرستان

نشده است؟

دعی جو مکردیم. بازبازجو: چرا، اما به خاطر سرقت لوازم از دفتر نهضت، باید از او نیز بازجویی می

شد که پرونده حمسی هنوز باز است و متهم به فک پلمپ از دفتر نهضت در خیابان مطهري و سرقت 

لوزام نهضت شده است.

ج ـ سرقت لوازم از دفتر نهضت آزادي، اگر شده باشد، مربوط به نهضت است نه شما. نهضت آزادي 

باید مدعی باشد، به شما چه ربطی دارد؟ 

پلمپ، که به دستور دادگاه بوده است، نموده است.بازجو: اما حمسی فک 

ج ـ خوب، پس سرقت نیست. اگر شده باشد نهضت آزادي مدعی است نه شما.

بازجو: تاکید کرد که موضوع فک پلمپ است از آقاي خرم و محققی نیز بازجویی خواهد شد.

آنها برخی مطالب را اي که پیش رو داشت مراجعه کرد و از روي بازجو مجددا به اوراق پرونده

ضرورت علنی «خواند، اما چیزي که به طور جدي مطرح کند و بپرسد نبود. در یک جا خواند که 

بحث شده است.»بودن جلسات



بازجو همچنین به صورت جلسه مذاکرات سه نفر آقایان مهندس هندي، مهندس صباغیان، و 

هضت صورت گرفته بود در دفتر مرکزي نپور، که با تصویب دفتر سیاسیمنصوریان با آقاي محتشمی

آزادي بایگانی شده بوده است، اشاره کرد اما مطلب خاصی را مطرح نساخت.

بازجو بار دیگر کتبی سئوال کرد:

پذیرید؟هاي ائتالف را، به عنوان سرکرده نهضت آزادي میس ـ مسئولیت اعالمیه

ی را که هایآزادي ایران مسئولیت اعالمیهج ـ همان طور که قبال هم نوشتم به عنوان دبیرکل نهضت

ـ مذهبی مطرح و تصویب  با حضور نماینده نهضت آزادي در شوراي هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی 

پذیرم.شده باشد می

موکول گردید.4/6/81ادامه بازجویی به روز دوشنبه 

جلسه بیست و هفتم

صبح15/10ساعت 4/6/81شنبه 

تیر ماه را و نظر مرا جویا شد. در پاسخ به خبر 18پرسی، بازجو حوادث  بعد  از سالم و احوال 

سال در این وقایع بازداشت 17تا 13ها اشاره کردم که تعداد قابل توجهی نوجوانان بین روزنامه

اند. جواب دادم که مسئله آزاد شدن عموما آزاد شده» اطفال«اند. بازجو مدعی شد که این شده

هاي خیابانی و بازداشت آنها بحث دیگري حث است و علت حضور آنها در آشوباین افراد یک ب

است. این پدیده نشانه آن است که نسل جدید و جوان، که بعد از انقالب به دنیا آمده است و در 

هاي درسی، آموزگاران و سایه این نظام، در مدارس این نظام پرورش یافته است، از طریق کتاب

اي متعدد گذشته و دقیقا گزینش شده و در هواي فرهنگی ـ تبلیغاتی مستمر صدا هدبیران از صافی

اند. بازجو در پاسخ به من اند، به کلی از این نظام و این مجموعه بریده و بیگانهو سیما تنفس کرده

است!! براي بازجو توضیح دادم که آموزش دین » علت عدم آموزش دین«تاکید کرد که این امر به 



دهند. این واکنش نتیجه بسیار هم هست. اما جوانان به ریاکاري دینی حاکم واکنش نشان میهست و 

ها گیرد این واکنشاعمال جبري دین از طریق قدرت است. وقتی دین در خدمت قدرت قرار می

بینی است.قابل پیش

بازجویی کتبی:

ف نیروهاي ملی ـ مذهبی، شوراي هماهنگی ائتال1378بهمن 2س ـ بازجو با ارایه صورت جلسه 

به هنگام انتخابات مجلس ششم، خواست که جزئیات مذاکره شوراي هماهنگی درباره عدم صالحیت 

شوراي نگهبان را بنویسیم.

ـ در جلسات شوراي هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی حضور پیدا نمی کردم و از جزئیات ج 

ه اعمال نظارت شوراي نگهبان است که از قانون اساسی اطالعم. اما کلیات آن درباره نحومباحث بی

و قانون انتخابات تخلف نموده است. اعتراض به چگونگی نظارت استصوابی و تخلف شوراي نگهبان 

باشد.اش میاز محدوده اختیارات قانونی

به امضاي منصوریان، کاظمیان، هدي صابر و محمد توسلی رسیده 2/7/78س ـ صورت جلسه 

علت مخالفت با نهاد قانونی شوراي نگهبان چیست؟است. 

ج ـ مخالفت با نهاد شوراي نگهبان به عنوان یک نهاد رسمی در قانون اساسی نیست. بلکه مخالفت 

با عملکرد شوراي نگهبان است. مخالفت با عملکرد یک نهاد، مخالفت با خود آن نهاد نیست.

کاظمیان، توسلی و منصوریان که در آن به امضاي هدي صابر، 27/11/78س ـ صورت جلسه 

فهرست مصوبات، که باید در یک بیانیه آورده شود، آمده است. این تصمیمات در مورد صدور بیانیه 

علیه نهادهاي قانونی است. آن را توضیح دهید.



ج ـ اوال من در آن جلسه نبودم که جوابگو باشم. ثانیا در متن این صورت جلسه و فهرست مصوبات 

شود. نقد عملکردهایی که در مصوبه آمده است، که ادامه آن چیزي که علیه نهادها باشد دیده نمی

به ضرر خود این نهادها است.

س ـ شما به عنوان دبیرکل نهضت، که عضو ائتالف است باید جوابگو باشید. ثانیا منظور از اعتراض 

و هجوم و انتقاد از شوراي نگهبان چیست؟

ـ در طول این کنید یا به اتهام ها، روشن نشده است که مرا به صفت شخصی بازجویی میبازجوییج 

دبیرکلی نهضت آزادي ایران. در تفهیم اتهام اول من این مسئله روشن نشده است. اما اعتراض ونقد 

اعمال شوراي نگهبان، حق شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر (اصل هشتم قانون اساسی 

باشد. در هیچ قانونی در جمهوري اسالمی اعتراض و نقد عملکردهاي مقامات رسمی و میایران) 

شود.حکومتی از جمله شوراي نگهبان، جرم محسوب نمی

س ـ آیا با اعتراض و هجوم و اتهام سیاسی جناحی عمل کردن به شوراي نگهبان امر به معروف و 

نهی از منکر است؟

ق هر شهروندي است. اعتراض به عملکرد شوراي نگهبان در قانون ج ـ نقد عملکرد شوراي نگهبان ح

بینی شده است. نهادهاي مختلف در مورد سیاسی و جناحی عمل کردن شوراي نگهبان آمده و پیش

اند. شوراي نگهبان هم جواب داده است. اما هیچ کجا این نقد را جرم و اتهام طرح موضوع کرده

اند که شکایت کند.ندانسته

آمده است.» اعتراض«به کار برده نشده است. بلکه لغت » هجوم«ورت جلسه واژه در ص

اید.س ـ اما شما این نقد و اعتراض را دربیانیه علنی منتشر کرده



ج ـ عملکرد شوراي نگهبان علنی بوده است، نه غیرعلنی که تذکر و نقد آنها هم غیرعلنی باشد. 

ـ مردم مالک این مملکت است، عملکرد آنها، حداقل به زعم بسیاري، از  بین بردن حقوق شهروندان 

که به طور علنی براي آنها، توزیع آن هم در تیراژ بسیار محدود و معدود بوده است.

س ـ اعضاي فعال نهضت در ستاد انتخابات را بنویسید.

ت از ج ـ جزئیات را به خاطر ندارم. اما مگر شرکت در انتخابات، دعوت مردم به مشارکت، حمای

فهمم که اتهام ما چیست؟ کاندیداهاي مورد تایید وزارت کشور و شوراي نگهبان جرم است؟ من نمی

لطفا آن را روشن نمایید. آیا شرکت در انتخابات جرم است؟ به موجب کدام قانون؟

هاي انتخاباتی و تبلیغاتی ائتالف ملی ـ مذهبی و نهضت چگونه تامین گردیده است.س ـ هزینه

هاي انتخاباتی و تبلیغاتی ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی در جریان نیستیم باید ر مورد هزینهج ـ د

ها و درآمدها خبر ندارم. در مورد نهضت آزادي از محل پرسیدید. من از هزینهاز خود افراد می

مندان تأمین شده است.هاي مالی اعضا و بعضا عالقهکمک

و بود که به طور شفاهی پرسید: آیا یکیتا عضو نهضت است. جواب بازجو با مروري بر اوراقی جلوي ا

داده شد که فعالیت تشکیالتی ندارد.

ادامه بازجویی کتبی:

را بنویسید.1378س ـ همکاري نهضت آزادي با عناصر جبهه ملی در انتخابات سال 

ا نهضت آزادي با فعالیتی نداشت ت1378دانم جبهه ملی در انتخابات سال ج ـ تا آنجا که من می

آنها همکاري نماید.

شوراي هماهنگی آمده است که براي 4/8/78س ـ برگ بازجویی از منصوریان یا صورت جلسه 

همکاري با جبهه ملی با آنها تماس گرفته شد.



ج ـ در این برگ، که شما ارایه دادید، صرفا آمده است که تماس براي قانع کردن افراد و 

اي که نشان بدهد همکاري به مشارکت در انتخابات بوده است. اما هیچ نکتههاي جبهه ملی شخصیت

شود. آیا این سخن منصوریان، که در این برگ آمده میان جبهه و نهضت آزادي شده است، دیده نمی

است که فعالیت نهضت آزادي پارلمانی است و باید در انتخابات شرکت کرد. خالف قانون است؟ 

ها به شرکت در انتخابات جرم است؟که اتهام چیست؟ قانع کردن گروهسوال شما روشن نیست

هاي غیرقانونی متهم به براندازي خالف است. منظور شما از مبارزه پارلمانی س ـ نشستن با گروه

کند؟چیست و چه اهدافی را نهضت آزادي دنبال می

ـ نشستن و صحبت کردن با هر گروهی، اعم از اکثریت مسلمان یا  مذهبی هاي دینی یا اقلیتاقلیتج 

هاي سیاسی براي قانع کردن آنها به شرکت در انتخابات، که توسط حکومت، بر طبق قانون، یا با گروه

شود، جرم نیست. حرکتی به نفع نظام جمهوري است. همانطور که در صورت جلسه ارایه انجام می

جبهه ملی بوده است نه با خود گروه. شده آمده است موضوع نشستن و صحبت کردن با افرادي از 

مبارزه پارلمانی در گفتمان سیاسی تعریف دارد: شرکت در انتخابات، دعوت مردم به شرکت، حمایت 

ها عنوان اتهام و جرم را دارد؟از کاندیداهاي تایید شده، کدام یک از این فعالیت

ده و خطاب به او در مورد شخصی در این موقع قاضی بابایی براي دیدن بازجو به اطاق بازجویی آم

به نام حسینی موضوعی را مطرح ساخت و سپس به شوخی به من گفت منظور من این آقاي حسینی 

دیگري است ما اینجا دو حسینی داریم. به او جواب » حسینی«(نام مستعار بازجو) نیست، بلکه یک 

سر و کار داریم. او طنز مرا فهمید (یعنی دو حسینی)» حسینیان«دانم که در اینجا ما با دادم که می

ها و محاکمات ام حسینیان  بر این بازجوییدر اینجا نقشی ندارد. گفتم شنیده» حسینیان«و گفت نه 

نظارت دارد. قاضی بابایی انکار کرد. قاضی بابایی در مورد نحوه برخورد بازجو پرسید که گفتم 

ام در دانشگاه تربیت معلم، که در او سخنرانیهمحترمانه است و وي سپس در مورد مطالب مصاحبه

ها منعکس شده بود، سئوال کرد. که در چارچوب همان مطالب منتشر شده توضیحاتی دادم.روزنامه



ادامه بازجویی کتبی بعد از رفتن قاضی بابایی.

صباغیان گفته است که سطح توقعات 11/8/78س ـ منظور از مبارزه پارلمانی چیست؟ در جلسه 

اند. توضیح دهید.ز نمایندگان را باال ببریم... نظارت بر ولی فقیه را مطرح کردها

ج ـ مبارزه پارلمانی در گفتمان سیاسی معنا و مفهومی روشن دارد. شرکت در انتخابات، پیشبرد 

االصول یک مبارزه سیاسی، اهداف یک حزب یا گروه سیاسی از طریق مبارزه پارلمانی، که علی

لنی است. صرف نظر از اهداف، این اهداف تنها از طریق فرایندهاي قانونی، در مجلس قانونی و ع

مردم باید از داوطلبان، برنامه بخواهند و سپس از آنها انجام آن تعهدات را مطالبه  قابل وصول است. 

کنند که این باال بردن بازدهی و کارآیی مجلس است.

، قانون اساسی آن را معین کرده است و طرح آن در مورد نظارت مجلس خبرگان بر مقام رهبري

هیچ اشکال قانونی ندارد.

س ـ در جلسه تشکیالت نهضت آزادي مسئله نظارت مجلس بر مقام رهبري مطرح گردیده است.

ج ـ اوراق ارایه شده، مربوط به گفتگوهاي جلسه ستاد انتخابات است نه مصوبات شوراي مرکزي و 

نهضت. اما در مورد نظارت بر مقام رهبري قانون اساسی شفاف و روشن است. نه در تشکیالت درونی 

در این نظارت هم دو نکته وجود دارد. نظارت بر مقام رهبري ونظارت بر نهادهاي زیرمجموعه.

30/9ساعت 9/6/81به اتمام رسید. ادامه بازجویی به روز شنبه 30/12جلسه بازجویی درساعت 

صبح موکول گردید.

بیست و هشتم شنبهجلسه

صبح30/10ساعت 9/6/81



پرسید که آیا یونسی (استاندار سابق کردستان) با سران پرسی، بازجو شفاهی بعد از سالم و احوال

نهضت در تماس و ارتباط بوده است؟ او خود چنین ادعا کرده است.

پاسخ داده شد که خیر. چنین نیست. 

ها اید، آیانوشتن این مطالب براي خراب کردن گروهواب ندادهبازجو گفت که چرا شما به این ادعا ج

کند؟نیست و نهضت اگر ارتباطی نداشته است چرا تکذیب نمی

ها خراب شود. منطق و جواب داده شد که نهضت آزادي ایران معتبرتر از آن است که با این حرف

مایه است که آنها ضعیف و بیکنندگان به نهضت آزادي آنقدرمحتواي سخنان این گویندگان و حمله

کنند نه نهضت آزادي را.آبرو میخود را خراب و بی

بازجویی کتبی

ـ مذهبی چه بوده است؟ توضیح دهید. ـ محورهاي همکاري نهضت آزادي با شوراي فعاالن ملی  س 

ـ همکاري نهضت آزادي ایران با  ـ مذهبی«ج  در چارچوب » شوراي هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی 

ها در همان ماه بوده است. محورهاي این همکاري6، براي مدت 1379نامه مصوب مرداد ماه آیین

نامه آمده است.آیین

گویی شده است. فعالیت و همکاري دقیق نهضت با شوراي فعاالن ملی ـ قبلی کلیس ـ در مباحث

مذهبی را بنویسید.

شناسم.دانم چیست و آنها را نمینمیرا » شوراي فعاالن ملی ـ مذهبی«ج ـ منظور شما از 

نامه در چارچوب آیین»شوراي هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی«نهضت آزادي ایران عضو 

هایش دعوت مردم به مشارکت در انتخابات و حمایت از بوده است. فعالیت79مصوب مرداد ماه 

شوراي «ها با امضاي صدور بیانیهکاندیداهاي تایید شده وزارت کشور و شوراي نگهبان از طریق



و تشکیل جلسات پرسش و پاسخ، سخنرانی و گفت و » هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی

شنودهاي عمومی بوده است.

هاي ائتالف ملی ـ مذهبی را بنویسید.س ـ نحوه تهیه، تدوین و توزیع بیانیه

ممکن بود از جانب هر یک از اعضاي شوراي هاام. انشاء بیانیهج ـ در سئواالت قبلی توضیح داده

هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی باشد. با طرح و تصویب آن در شوراي هماهنگی، نهایی 

شده است.شد و توسط ستاد منتخب همین شورا و اعضاي آن توزیع میمی

هاي هر کدام را بنویسید.س ـ اسامی نیروها و اعضاي آن، با سمت

ـ نهضت آزادي ایران، نماینده آن مهندس 1ام، عبارتند از : به سئواالت قبلی گفتهج ـ در پاسخ

ـ جمعیت زنان انقالب اسالمی، 3ـ جنبش مسلمانان مبارز، نماینده آن آقاي کاظمیان، 2توسلی، 

اش ـ گروه ایران فردا، نماینده5اش آقاي دکتر قهاري ـ جاما، نماینده4اش خانم طالقانی نماینده

نگار.ـ منفردین و اصناف، آقایان دکتر رضا رئیسی، محمدي اردهالی و بسته6ي هدي صابر آقا

س ـ نحوه اداره جلسات شوراي هماهنگی و رئیس آن را بنویسید.

دانم. از طرف نهضت آزادي ایران افراد دیگري شرکت ج ـ من چون عضو آن شورا نبودم، نمی

، اداره جلسات شورا، به ترتیب حروف الفبا، میان اعضاي نامه مصوباند. اما برحسب آیینکردهمی

چرخیده است.شورا می

بازجو به طور شفاهی، به نقل از صورت جلسه شوراي فعاالن خواند که مهندس سحابی در ضرورت 

نقد عملکرد مقام رهبري صحبت کرده است و بازجو اضافه کرد که نامه دکتر سحابی و چاپ شدن 

م مصوبه دفتر سیاسی نهضت بوده است.ها هآن در روزنامه

باشد. آن چیزي که مصوبه جمع است که به جواب داده شد که اوال هر کس جوابگوي سخن خود می

نیاز از انتقادند؟ سخنان باشد. ثانیا مگر مقام رهبري بیتصویب رسیده باشد و سخنان یک فرد نمی



هفته هم ایشان صبر 4تا 3بعد از ارسال نامه دکتر سحابی مشفقانه و فاقد هر گونه توهین بوده است.

کردند تا جوابی دریافت کنند. اما چون جوابی داده نشد، موضوع هم جنبه شخصی و فردي نداشت 

ایشان آن را منتشر کردند. ثالثا نباید گفت دفتر سیاسی نهضت آن را تصویب کرده است. بلکه درست 

ضت آزادي ایران و عضو شوراي مرکزي و مقید به آن است که آقاي دکتر سحابی، از موسسین نه

اي که تهیه کرده بودند، خواسته اند و نظر دفتر سیاسی را در مورد نامهرعایت نظم تشکیالتی بوده

بودند.

بازجویی کتبی

س ـ اسامی اعضاي ستاد فعاالن ائتالف ملی ـ مذهبی و طرز کار آنها را بنویسید.

بینی ي به نام ستاد وجود ندارد. یک کمیته اجرایی سه نفري پیشنامه اجرایی، چیزج ـ در آیین

شده بود. وظایف این کمیته اجراي مصوبات شوراي هماهنگی و پیگیري آنها بوده است. افراد آن، 

نگار و یکی از سه نفر منصوریان، مهندس صباغیان، و مهندس توسلی، بوده احتماال هدي صابر، بسته

است.

ر کمیته را دقیق بنویسید.س ـ جزئیات طرز کا

اند پرسیده دانم. قاعدتًا باید از سایر همکاران، سه نفر، که بودهام، دقیق نمیج ـ چون عضو نبوده

باشید.

پذیرید؟هاي ائتالف ملی ـ مذهبی را میس ـ آیا مسئولیت بیانیه

ـ مذهبی با ج ـ اعالمیه حضور نماینده نهضت هایی را که در شوراي هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی 

آزادي به تصویب رسیده باشند، قبول دارم.

) انتقاداتی از شوراي نگهبان شده است. نظیر: انحصارطلبانه 10/11/78(3س ـ در بیانیه شماره 

پذیرید؟و ... آیا مسئولیت آن را می



وه اعمال ج ـ محور اصلی آنچه در آن بیانیه آمده است. انتقاد از عملکرد شوراي نگهبان در نح

احراز «نظارت شده است. در قانون احراز عدم صالحیت مطرح است. اما شوراي نگهبان درصدد 

تواند احراز باشد. شوراي نگهبان حق ندارد احراز صالحیت نماید. بلکه حداکثر میمی» صالحیت

عدم صالحیت نماید. اصل این است که همه صالحیت دارند مگر خالف آن، احراز عدم صالحیت،

8ثابت شود. این نوع انتقادات اوال از مقوله آزادي عقیده و بیان در قانون اساسی است ثانیا اصل 

قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را حق و وظیفه مردم شناخته است و تنها راه اصالح روش 

باشد.و عملکرد حاکمان می

امام مراجعه کرد، در مورد نحوه انتخابات. هاي بازجو شفاهی مطرح کرد که باید به نوشته و حرف

تان باشد اي هر کجا که به نفعجواب دادم که اما نباید سوء استفاده کرد سخنان امام را به طور گزینه

مورد استفاده قرار دهید. امام در برابر انتقادات و ایرادهاي نهضت آزادي، مخالفت کردند اما 

نکردند. بعد از استعفاي دولت موقت هم با برخی از رهبران مزاحم نشدند. محکوم نکردند، زندانی 

نهضت آزادي کار کردند.

ادامه بازجویی کتبی:

کلماتی چون انحصارگر، س ـ امر به معروف و نهی از منکر توهین و افترا نیست. در بیانیه

خواه و ... به کار برده شده است.تمامت

ده است. فقهاي شوراي نگهبان هر قدر هم مقامشان شامخ ج ـ در بیانیه نقد عملکرد شوراي نگهبان ش

گفتند و علی(ع) چگونه با باشد از حضرت علی که باالتر نیستند. خوارج با علی(ع) چگونه سخن می

گفتند.تر علیه علی(ع) میخوارج رفتار کرد؟ خوارج به مراتب تند

ظري نوشته بود ارایه داد و به طور اهللا منتبه آیت25/8/67اي را که نهضت آزادي در بازجو نامه

شفاهی از روابط نهضت آزادي با ایشان پرسید.



رفتیم و آنچه را که در خیر اند. ما هم به دیدارشان میجواب دادم که ایشان قائم مقام رهبري بوده

شنیدند گفتیم. ایشان هم با روي گشاده مطالب ما را میدانستیم به ایشان میصالح ملت و مملکت می

پذیرفتند.دادند که پیگیري کنند. بعضا هم برخی از انتقادات و ایرادات ما را میو قول می

ادامه بازجویی کتبی:

، ائتالف ملی ـ مذهبی انتقادهاي تندي از شوراي نگهبان 20/11/78مورخ 4س ـ در بیانیه 

پذیرید؟اید. پاسخ شما چیست و آیا مسئولیت آن را میکرده

ي نگهبان خالف قانون عمل کرده است، در تصمیماتش سیاسی کاري کرده است. و این ج ـ شورا

دارند. ما علیرغم رد کنند و ابراز میاندکاران انقالب بر آن تکیه میسخنی است که بسیاري از دست

ها به طور خالف قانون، با وجود این مردم را دعوت کردیم که به صحنه بیایند و در انتخاباتصالحیت

هاي شوراي نگهبان را به حساب کل نظام نگذاشتیم و شرکت کنند، با نظام قهر نکردیم، خالف کاري

از مردم خواستیم که از میان کسانی که مورد تایید شوراي نگهبان و وزارت کشور هستندانتخاب کنند 

.ایمایم و هم مشارکت نمودهو راي بدهند. این کار درستی بوده است. هم انتقاد کرده

ـ در بیانیه شماره  امده است که شوراي نگهبان سیاسی عمل کرده است. جناحی برخورد نموده 4س 

اید.اید. نظارت استصوابی را به زیر سوال بردهاست. شما شورا را متهم کرده

ج ـ شوراي نگهبان در اعمال نظارت استصوابی خالف قانون عمل کرده است. حداقل در مورد خود 

است. و به اعتراض ما هم کسی ترتیب اثر نداد. عالوه بر این نقد عملکرد شوراي من چنین بوده

نگهبان به موجب هیچ قانونی خالف و جرم نیست.

موکول گردید.11/6/81تمام شد و ادامه بازجویی به روز دوشنبه 30/12بازجویی در ساعت 

جلسه بیست و نهم

صبح30/9ساعت 11/6/81دوشنبه 



علیک ... بازجو با لحن خاصی شروع کرد به مقدمه چینی که ما مایلیم به صداقت شما بعد از سالم و

خواهم دهیم و از شما میدر پاسخ به سئواالت همچنان مطمئن باشیم. امروز سندي را به شما ارایه می

که با صداقت درباره آن توضیح دهید.

شما حق ندارید با من این چنین سخن العمل تندي نشان دادم و گفتم در پاسخ به سخن بازجو عکس

» بازجو«دانم. شما براي من فقط یک شناسم، سوابق و نام واقعی شما را نمیبگویید. من شما را نمی

شناسید، بیشدهم. اما شما من و جد و آبادم را میهستید و به اعتبار بازجو بودن به شما جواب می

ها دانید. من نیازي ندارم حاال بعد از این سالا میاز نیم قرن سابقه فعالیت سیاسی و فرهنگی مر

بخواهم صداقتم را به شما به اثبات برسانم. شما هر سئوالی بکنید در چارچوب قانون به شما جواب 

خواهم داد.

بازجو شروع کرد حرف خود را توجیه کردن و قسم و آیه که نظر خاصی نداشته است. به او تاکید 

چنین سخن بگوید به هیچ سوال شما جواب نخواهم داد. به او گفتم اگر کسی کردم اگر با من بخواهد

الزم باشد صداقت خود را به اثبات برساند این شما هستید نه من.

بعد از این مقدمه گفت سندي از منزل شما به دست آمده است که مربوط به مانور ذوالفقار ارتش در 

نام و امضاي نویسنده گزارش با قلم مشکی، سیاه شده باشد. آن را به من ارایه داد.جاده قم می

بود. از من خواست درباره آن، هویت نویسنده توضیح بدهم. به او جواب دادم، چنین سندي در 

شناسم و کسی که آن را به من داده صورت جلسه بازرسی منزل من نیامده است. نویسنده را نمی

دو صفحه اول گزارش را بخوانم.شناسم، به یاد ندارم. از من خواستاست نمی

اي که خواندم، چیزي که خالف یا موهن باشد نامه خطاب به شخص خاصی نیست. در متن دو صفحه

بند 12خود، در نبود. متنی بود به صورت گزارش خبري از مانور ذوالفقار. نویسنده در پایان مطلب

و همچنین خوشحالی آنان را از حضور ها از وضع موجودهاي ارتشیها و ناراحتیبرخی از اعتراض



فرمانده کل قوا بیان کرده بود و این که مانور جمعا بسیار مثبت و خوب بوده است. نامه مال سال 

است. سپس بازجویی کتبی آغاز شد.1375

س ـ در مورد سند ارایه شده که مربوط به مانور نظامی است درباره نویسنده توضیح بدهید.

، که 2بینم. در صفحات ا و شناسم. اولین باري است که چنین گزارشی را مینمیج ـ نویسنده را 

) است، که مشابه آن در مطبوعات همان 1375ارایه دادید، گزارش ژورنالیستی از مانور ذوالفقار (

بند اثرات و ایرادات آمده است، که 12زمان چاپ شده است. در صفحات آخر و ماقبل آخر هم در 

یان از حضور فرمانده کل قوا در جمع خودشان بوده است. اما انعکاس خوشحالی ارتشبسیار جزیی 

شناسم و اولین بار است که آن را خواندم.است. نویسنده را نمی

س ـ مانور ذوالفقار اسم دیگر این مانور بوده است. نام اصلی آن مانور والیت بوده است. هویت 

که اگر از این گزارش خبري نداشتی، پس چرا از آن به نام نویسنده را بنویسید (بازجو شفاهی گفت

آمده بود.)» مانور والیت«ها با نام اي ـ در حالی که در روزنامهمانور ذوالفقار اسم برده

اید آمده است و ابداع من نبود. نویسنده را هم ج ـ نام ذوالفقار، در صفحه دو از متن که داده

شناسم.نمی

اسخ شفاهی پرداخت. بازجو به پرسش و پ

هاي نهضت تاکید کرد که غیرقانونی است. باز هم به او جواب دادم که فعالیت در مورد ادامه فعالیت

نهضت آزادي قانونی است و دادگاه حق چنین تصمیمی را ندارد. دادگاه به طور مرتب مرتکب خالف 

مالشود. ضرب و شتم بازداشت شدگان و رفتارهاي زشت با متهمان خالف قانون است. مورد جمی

ساز (عضو نهضت آزادي در شیراز) را مطرح کردم که در حالی که بیمار و در منزل بستري بود زره

سازند. تمام داروهاي اوبرند و وي را تهران منتقل میبا آمبوالنس او را به مرکز سپاه در شیراز می

اشت. هر پزشکی گیرند. در حالی که او تحت درمان با مقدار باالي کورتون قرار درا از او می



داند که قطع ناگهانی استفاده از کورتون در بیماري که تحت درمان دوز باالي کورتون باشد، می

، داروهاي او را ندادند و از او خواستند 59خطر ایست قلبی و مرگ را به دنبال دارد. اما در زندان 

اند. اما بازجو تمام ک هم زدهگوید که او را حتی کتساز میکه مطالبی را اعتراف نماید. جمال زره

*ساز را رد کرد و نادرست خواند.هاي زرهحرف

تیر ماه است ارایه داد. 18بازجو سندي را که گزارش جلسه معاونت وزارت اطالعات در باره حادثه 

بینم. بازجویی کتبی:گفتم که اولین بار است آن را می

هویت کسی که آن را به شما داده است بنویسید.س ـ این سند از منزل شما به دست آمده است. 

اید. بازرسی منزل در غیاب من ج ـ این ادعاي شما ست که این سند را از منزل من به دست آورده

بوده است. چنین سندي در صورت جلسه بازرسی منزل من نیامده است.

که در » ه طرح ادغامدربار«، از یک مجموعه را 7و 6بازجویی به طور شفاهی، دو برگ ـ صفحات 

به من ارایه داد. متن نه امضا دارد و نه تاریخ ـ » براي بحث داخلی«باالي آن نوشته شده بود 

بازجویی کتبی:

از منزل شما به دست آمده است که متعلق به نهضت » طرح ادغام سپاه و ارتش«س ـ تحلیل درباره 

است. انگیزه این بحث چیست؟

آن نیست. 5تا 1از یک متن است. صفحات 7و 6نشان دادید، صفحات ج ـ این دو برگ، که به من

باره آید که تحلیلی است دراین متن نه امضا دارد و نه تاریخ، از متن دو صفحه ارایه شده چنین برمی

وزیري آقاي حسین موسوي در مجلس (شاید دوم) مطرح ادغام سپاه و ارتش، که در زمان نخست

حتماال در نهضت آزادي هم مورد بحث و نقد قرار گرفته است. متن یک دستخط بوده است. بنابراین ا

است.

ت و طرز رفتار با وي را بھ طور كامل شرح داده است.ساز در الیحھ اعتراضیھ خود بھ دادگاه تجدیدنظر چگونگي بازداشجمال زره*



س ـ آیا در جلسات نهضت بحث شده است؟

هاي نهضت هاي نهضت آزادي بوده باشد، در حوزهج ـ به خاطر ندارم. اگر همراه با دستور بحث

ه باشد، خیر. همه این شده است. اما اگر تحلیل یک فرد براي بحث در دفتر سیاسی بودبحث می

ها به فرض اثبات انتساب آن به نهضت آزادي است.بحث

قبل از ترك جلسه، بازجو به طور شفاهی نامه مهندس بازرگان به شاه ایران را، بعد از انقالب مطرح 

مورد خطاب قرار داده است!! جواب دادم که شاه علیا حضرت نبود » علیا حضرت«کرد که شاه را با 

اش او را دانست که شاه علیا حضرت نیست. اما مهندس در نامههم این اندازه میو مهندس 

خطاب کرده بود. انگیزه مهندس در ارسال نامه، که با » اعلحضرت سابق جناب محمد رضا پهلوي«

اطالع و تایید رهبر فقید انقالب بود، حل بحران گروگانگیري بود. مهندس در آن نامه به شاه پیشنهاد 

ود که براي حل بحران کنونی، داوطلبانه از سلطنت استعفا بدهد تا به عنوان یک شهروند کرده ب

عادي ایرانی به درمان بیماري سرطان خود در امریکا ادامه دهد. استعفاي او از سلطنت، رفع 

28ها ممکن است دوباره با قدرت نظامی، نظیر کودتاي شد که آمریکاییها مینگرانی ایرانی

ها حاضر نشدند این نامه را بگیرند و به شاه شاه را به ایران برگردانند. اما آمریکایی1332مرداد 

بدهند.

هاي شفاهی، از بازجو در مورد مهدي وفاجو، پاسدار سابقم، در دوران در خالل یکی از بحث

*وزیري و مجلس اول، پرسیدم. او گفت که مهدي وفاجو احضار و یا بازجویی نشده است.نخست

، که در جلسه 1367اهللا منتظري در سال همچنین در ابتداي بازجویی، نامه نهضت آزادي به آیت

قبل مورد سوال قرار گرفته بودم، به طور شفاهی مورد بحث قرار گرفت.

پرسیدند. او ھم گفتھ است كھ در دوران ھاي من ميمھدي وفاجو بھ من گفتھ بود كھ او را احضار و بازجویي كردند و از وي درباره اسلحھ*
گوید از او را بھ مجلس برگرداندیم. مھدي وفاجو ميمجلس اول، چند قبضھ اسحلھ مجلس داده بود بھ نمایندگان، كھ پس از اتمام دوره ھمھ آنھا

اش بوده كرد قلماي كھ از او دیدم و استفاده ميام یا خیر. او جواب داده است كھ تنھا اسلحھپرسیدند كھ آیا بعد از اتمام دوره مجلس اسلحھ داشتھ
است.



30/9ساعت 16/6/81به پایان رسید. ادامه بازجویی، روز شنبه 15/12بازجویی حدود ساعت 

صبح موکول گردید. 

ی امجلسه س

صبح30/10ساعت 16/6/81شنبه 

بازجو، در ابتدا و قبل از بازجویی کتبی، سه سندي را که در جلسه قبل عنوان کرده بود ارایه داد 

در ذیل هر یک نوشتم که: ربطی به اینجانب ندارد و اطالعی از آنها ندارم.

بازجویی کتبی

به طور مبسوط بنویسید.س ـ سازمان نهضت و ارکان تشکیالتی و نحوه اداره آن را

ام. اگر نکات مبهمی هست با ذکر مورد اید و جواب دادهج ـ این سئوال را در جلسات قبلی پرسیده

مطرح فرمایید تا جواب داده شود.

س ـ درباره ارکان تشکیالتی نهضت و وظایف آن به طور مبسوط جواب دهید.

ام و در اساسنامه نهضت، که در اختیار هج ـ همان طور که عرض شد در سئواالت قبلی جواب داد

باشد، ارکان و وظایف هر یک آمده است. دادگاه می

) عضویت در 16/2/81بازجو شفاهی تاکید کرد که چون اتهام اولیه شما (جلسه بازجویی مورخ 

حزب غیرقانونی نهضت آزادي است باید به سئواالت جواب دهید. 

کنید ا مرا به عنوان شخص خودم با دبیرکل حزب محاکمه میبه طور شفاهی جواب دادم که ایا شم

و اتهاما حزبی است یا شخصی است. او اصرار داشت که بازجویی گاه درباره نهضت بوده است و گاه 

خواند که یکی از اتهامات عضویت در گروه 16/2/81شخصی است. او از روي بازجویی جلسه 



هنوز هیچ حکمی علیه نهضت صادر نشده 16/2/81در غیرقانونی بوده است. به اوجواب دادم که

».حزب غیرقانونی«اید بود. چرا و به چه مناسبت گفته

ادامه بازجویی کتبی

ها را بنویسید.هاي تشکیالت نهضت و وظایف هر یک از ارگانس ـ به طور کتبی درباره ارگان

ده است به آنجا رجوع کنید.ج ـ در اساسنامه نهضت که در اختیار دادگاه است این مطالب آم

شود؟س ـ در حال حاضر نهضت چگونه اداره می

نماید. دفتر هاي کلی را مطرح و تصویب میج ـ شوراي مرکزي بر طبق اساسنامه تصمیم و سیاست

ها فعال تعطیل گذارد. هیات اجرایی و سایر کمیتهسیاسی این تصمیمات را پیگیري و به اجرا می

هستند.

اعضاي دفتر سیاسی را بنویسید.س ـ اسامی 

ـ آقایان مهندس توسلی، مهندس صباغیان، مهندس بازرگان، مهندس هندي، دکتر توسلی و دکتر  ج 

یزدي

ها را بنویسید.س ـ اسامی اعضا و فعالیت نهضت در شهرستان

ز اند. اما بعد اهاي اصفهان، تبریز، مشهد و زنجان هسته یا افراد عضو بودهج ـ در شهرستا

ها و محاکمات فعالیتی ندارند جز ارتباط در رابطه با احکام دادگاه و تماس با وکالیشان دستگیري

جهت تهیه لوایح دفاعی.

ها هسته فعال وجود دارد؟س ـ غیر از شهرهاي اصفهان، تبریز، مشهد و زنجان در کدام شهرستان

ج ـ در هیچ شهر دیگري وجود ندارد.



ر خوزستان (اهواز) را بنویسید؟س ـ وضعیت عناصر نهضتی د

پرسید که گفتم به خاطر ندارم.)» دارویی«(بازجو به طور شفاهی در مورد شخصی به نام 

ج ـ نهضت آزادي در حال حاضر در خوزستان (اهواز) عضو ندارد. 

ا انداخته است و ارتباط وي بکه تشکیالت به نام مصدق راه» دارویی«س ـ در رابطه با فردي به نام 

نهضت بنویسید.

ارتباطی با نهضت آزادي ندارد و نهضت آزادي مسئولیتی در » دارویی«ج ـ فعالیت فردي به نام 

هاي او ندارد.قبال فعالیت

س ـ به چه دلیل عضویت او رد شد؟

ام چنین است که عضویت او مطرح نشد. او هرگز عضو نشد. به همین ج ـ عرض کردم در حافظه

دعوت نشد و حضور نداشت.دلیل هم در کنگره 

س ـ سوابق دارویی را بنویسید.

ج ـ شناخت چندان از او و سوابق وي ندارم.

س ـ هر مقدار از او شناخت دارید بنویسید.

هاي قبل نوشته و دیگر رابطه و خبري از اي است که در سالج ـ شناخت من از او در حد چند نامه

او ندارم.

بود؟س ـ معرف او به نهضت چه کسی

گیري در ج ـ تا آنجا که به خاطر دارم کسی معرف او نبود. شاید هم این امر موجب عدم تصمیم

مورد عضویت او شده باشد.



اند.س ـ در اهواز چه افراد دیگري مرتبط با نهضت بوده

ج ـ در اهواز و خوزستان افراد دیگري با نهضت آزادي ارتباط ندارند. گروهی که با مجله ایران 

کردند یک بار مرا و آقاي دکتر توسلی را براي سخنرانی دعوت کردند. اسامی دا همکاري میفر

آنها را به یاد ندارم.

س ـ اسامی و مشاغل کسانی که شما یا محمد توسلی را دعوت کردند و محل برگزاري جلسه را 

بنویسید.

کی العی ندارم. جلسه در منزل یج ـ اوال دکتر توسلی بود نه مهندس توسلی، ثانیا از مشاغل آنها اط

از همان افراد در اهواز بود.

هاي نهضت به صورت مشروح توضیح دهید.س ـ پیرامون وظایف کمیته استان

ـ ارسال نشریات براي آنها، دریافت حق عضویت ها، دعوت از آنها براي شرکت در جلسات عمومی ج 

بودند. این وظایف به عهده مسئول کمیته ها فعال هاي شهرستاناعضاي در دورانی که هسته

باشد.ها بود. در حال حاضر این وظایف تعطیل میشهرستان

ها و خارج از کشور شرح داده شده است وظایف کمیته در مورد نامه کمیته استانس ـ در آیین

تشکیالت خارج از کشور چیست؟

ه خارج از کشور رفتند یا به ایران اعضایی از نهضت آزادي که یا ب1367هاي قبل از ج ـ در سال

ها واگذار نیامده بودند، عالقمند به ادامه تماس بودند. این وظیفه به عهده مسئول کمیته شهرستان

ها به کلی قطع شد.این تماس1367شده بود. بعد از سال 

آمده است. یعنی چه؟ توضیح Eس ـ در اسناد ارتباط با تشکیالت خارج از کشور زیر پوشش میزان 

بدهید.



تشکیالت نبود. حتی عضو هم نبود.Eام. میزان هاي قبلی جواب دادهج ـ در پرسش

شد، وظایف افراد چه بوده است.س ـ فعالیت نهضت در خارج از کشور چگونه پوشش داده می

ـ بعد از پیروزي انقالب نهضت آزادي ایران در خارج از کشور تشکیالتی ند افت اشته و ندارد. دریج 

است. 1367هاي قبل از ها مربوط که سالو توزیع نشریات و این نوع فعالیت

ها و خارج از کشور دارد؟ نامه فعالیت کمیته شهرستانبازجو به طور شفاهی گفت که نهضت آیین

ا و خارج از هنامه فعالیت کمیته شهرستانجواب دادم که خیر ندارد. بازجو متنی را با عنوان آیین

. براي بازجو توضیح دادم که 1364کشور، نشان داد. متنی بود خطی و ناتمام به تاریخ مهرماه 

است.1364نامه مال سال آیین

ادامه بازجویی کتبی:

هاي اپوزیسیون بنویسید. اگر کسی عضو نبود اش با سایر گروهس ـ در مورد دکتر قهرمانی و رابطه

شد؟عهده او واگذار میایا این وظایف سنگین به

از او خواسته شد که تغییرات و تحوالت در مواضع  ـ او عضو نبود. اما عالقمند و داوطلب کمک بود.  ج 

ها را پیگیري کند و گزارش نماید. براي یک حزب سیاسی اطالع از این تغییرات ضروري بوده گروه

بودند. این آمیز را قبول کردهمسالمتاست. آنها از مواضع براندازي دست برداشته بودند و مبارزه

همان سیاست تبدیل معاند به مخالفت یا دوست بوده است. این کار سنگینی نبود که ایشان نتوانند.

شود و هویت و محل ارایه می*س ـ پیام یا نامه اعضاي نهضت در خارج از کشور به کنگره سوم

سکونت این اشخاص را بنویسید.

.بود1379كنگره سوم نبود، كنگره یازدھم تیر ماه *



باشد. هیچ مطلبی هم خالف قانون به کنگره شامل پیشنهادات بسیار خوب و مفید میج ـ پیام یا نامه 

طلبان طلبان تندروي نکنند. از اصالحیا مصلحت وجود ندارد. توجه به این داده شده است که اصالح

حمایت شود، کوشش شود جرم سیاسی تعریف گردد و غیره.

ونت، آنان را نبویسید.س ـ اسامی اعضاي نهضت در خارج از کشور محل سک

ج ـ آقایان دکتر جلیل ضرابی، دکتر احمد هادوي، دکتر مهدي نوربخش، خیلی همافر.

س ـ سوابق هر یک را جداگانه بنویسید.

هاي اولیه از اعضاي نهضت آزادي بود ج ـ دکتر جلیل ضرابی، پزشک متخصص اطفال، جزو گروه

بعد از آزادي از زندان به آمریکا رفت و بعد از دستگیر، محاکمه و محکوم شد.1343که در سال 

گرفتن تخصص مشغول کار شد. او سپس در هنگامه جنگ داخلی لبنان به دعوت امام موسی صدر از 

آمریکا به بیروت رفت و مدیریت درمانگاه شهرك صدر را به عهده گرفت. بعد از انقالب به ایران 

د با وضع وخیمی، با برانکارد به آمریکا براي معالجه آمد، ولی به دلیل بیماري دیسک کمر مجبور ش

کند. عضو فعال انجمن اسالمی برود. دکتر مهدي نوربخش، دکتراي علوم سیاسی دارد و تدریس می

دانشجویان آمریکا و کانادا، گروه فارسی زبان بود. بعد از اتمام تحصیل در آمریکا مانده است. 

سال 3ـ2دانشجویان بود. بعد از انقالب به ایران آمد. اما  خلیل همافر عضو فعال انجمن اسالمی 

کند. دکتر احمد هادوي، مهندسی خود را در تهران گرفت و بعد از بعد برگشت. در آنجا کارمی

انقالب براي ادامه تحصیل به آمریکارفت، دکتراي خود را گرفته است و مشغول تدریس است.

ا صدر، توضیح دهید.س ـ در مورد عضویت و فعالیت دکتر رض

ج ـ دکتر رضا صدر تحصیالت حوزوي خود را تا مرحله اجتهاد گذرانید. سپس به دانشکده معقول و 

منقول رفت و چون شاگرد اول شد، براي ادامه تحصیل به خارج رفت.



کرد. بعد از انقالب به دعوت شوراي انقالب به در آمریکا براي شرکت داروسازي تولید دارو کار می

به 1359یران آمد و وزیر بازرگانی در دولت موقت شد و بعد از استعفاي دولت موقت در سال ا

عضویت نهضت درآمد.

موکول 30/9شهریور ساعت 18تمام شد. ادامه بازجویی به روز دوشنبه 30/12جلسه بازجویی در 

گردید

جلسه سی و یکم

صبح30/10ساعت 18/6/81دوشنبه 

د ارجاع اعتراض و درخواست تجدیدنظر متهمان پرونده نهضت آزادي ابتدا ازبازجو در مور

پرسیدم. او جواب داد که پرونده به دادگستري تهران ارسال شده است و رسیدگی به نظر رئیس 

باشد، بستگی دارد. دادگستري تهران، که دادستان تهران هم می

ن حجتیه بیان کرد و گفت که نهضت بازجو شفاهی نظر وزیر اطالعات را درباره رابطه نهضت و انجم

آزادي با انجمن حجتیه ارتباط ارگانیک داشته است. بازجو هم چنین مدعی شد که بعضی از اعضاي 

ام. که آن را انکار کردم و نادرست خواندم.اند که البته من ارتباط داشتهها گفتهنهضت در بازجویی

بازجویی کتبی:

ن بنویسید.س ـ درباره تشکیالت نهضت در گیال

ج ـ نهضت آزادي هیچ نوع تشکیالتی در گیالن، یا عضو، ندارد.

س ـ به جز شهرهاي اصفهان، تبریز، مشهد، زنجان، نهضت آزادي در چه شهرهایی عضو دارد و در 

ارتباط هستید.



ـ این سوال را قبال جواب داده ام. به جز در شهرهاي تبریز، اصفهان، زنجان و مشهد در هیچ شهريج 

عضو فعال و مرتبط نداریم.

هاي سیاسی آنها را بنویسید.س ـ اسامی اعضاي نهضت در مشهد و سوابق فعالیت

ـ در مشهد آقایان دکتر هادیزاده، استاد فیزیک دانشگاه، آقاي خدادادي (بازرگان) سوابق آنها  ج 

هاي قبل از انقالبگردد به سالبر می

حقایق اسالمی مشهد بعد از انقالب را بنویسید.س ـ ارتباط نهضت آزادي با کانون نشر

ـ برخی از اعضاي نهضت آزادي با موسسین و فعاالن کانونی نظیر استاد شریعتی روابط و دوستی  ج 

گردد. اما هاي قبل از انقالب برمیو سال30و 20هاي اند که به دههبسیار قدیمی و طوالنی داشته

آزادي و کانون وجود نداشته و ندارد. کانون عمري به مراتب هیچ نوع رابطه ارگانیک میان نهضت 

تر از نهضت آزادي دارد. قدیمی

س ـ در مورد نحوه عضو گیري در نهضت آزادي بنویسید.

ج ـ بر طبق اساسنامه، شرایط عضویت باید محرز گردد؛ معرف داشته باشد و شرایط و صالحیتش 

یب شد مراسم تحلیف به جا آورد.تصویب شود. سپس درخواست بنویسد و اگر تصو

کنند؟ها تحت چه نامی فعالیت میس ـ اعضاي نهضت در شهرستان

شود.ها هیچ فعالیتی به نام نهضت آزادي انجام نمیج ـ در حال حاضر در شهرستان

ها تحت چه نامیس ـ قبل از اعالم ممنوعیت فعالیت سیاسی نهضت، اعضاي نهضت در شهرستان

است؟فعالیت داشته 

ج ـ اوال هیچ ارگان و نهاد رسمی و قانونی اعالم ممنوعیت فعالیت نهضت آزادي را نهایی نکرده 

اند.ها فعالیت مستقل سیاسی نداشتهاست. ثانیا در گذشته، اعضاي نهضت آزادي در شهرستان



ها، زیر تاند که از مرکز دستور دارند که براي پایین آوردن خطرات امنیتی فعالیس ـ اعضا، گفته

هاي مختلف کار کنند. توضیح دهید.پوشش انجمن

هاي فرهنگی غیر اند و در فعالیتهاي فرهنگی خود آزاد بودهج ـ اعضاي نهضت آزادي در فعالیت

نموده هاي فرهنگی را تایید و تشویق میاند. نهضت آزادي این نوع فعالیتسیاسی مشارکت داشته

م ها جراست و هیچ اقدام خالفی انجام نشده است و این فعالیتها علنی بوده است. این فعالیت

شود.محسوب نمی

هاي دانشجویی مبنی بر عدم ها و برخی از تشکلس ـ توصیه شما به اعضاي نهضت در شهرستان

هاي مستعار، از جمله انجمن توسعه فرهنگی تبریز، و دفتر استفاده از نام نهضت، و فعالیت با نام

اي صورت پذیرفته است؟نجان ... با چه انگیزهفرهنگی محک ز

ج ـ نهضت آزادي ایران با وجودي که یک سازمان سیاسی ملی ـ اسالمی است، اما اعضایش هیچ 

هاي فرهنگی همیشه مورد تاکید و تشویق نهضت آزادي اند، بنابراین فعالیتگاه تک بعدي نبوده

ي شده نهضت آزادي اعم از دانشجو یا غیر آن توصیهبوده است. نه تنها به اعضا و بلکه به عالقمندان

رهنگی فاست که کار مطالعات فرهنگی،  تاریخی و فکري بکنند، در چارچوب قوانین کشور انجمن

ـ غیرسیاسی تشکیل بدهند.

داند. مشارکت و فعالیت جمعی را یادگرفتن میاز طرف دیگر نهضت آزادي کار گروهی و دسته

ها، خود تمرین و ورزش براي کار گروهی و جمعی است.نجمنمستقل جوانان در ا

ها نه خالف قانون است و نه عناوین مجرمانه دارد. چرا باید در این بازجویی مطرح این نوع فعالیت

گردد؟

هاي هاي فرهنگی در زنجان و تبریز و شیراز پوششی براي فعالیتبازجو شفاهی گفت که انجمن

هاي مهندس صباغیان در شیراز این موضوع با که در فیلم صحبتنهضت بوده است. مدعی شد 



صراحت بیان شده است. به او پاسخ دادم که اوال چنین نیست. ثانیا فیلم مورد ادعا را باید ببینم تا 

نظر بدهم.

در مورد ساختمان تعهد داده 1/7/72بازجو به طور شفاهی در مورد ساختمان گفت که شما در 

یار هیچ گروه و حزبی که پروانه از مقامات مسئول دریافت نکرده باشد قرار ندهید بودید که در اخت

در غیر این صورت به هر تصمیمی که قانون مقرر دارد تسلیم هستید. جواب دادم که آن متن را باید 

ببینم تا اظهار نظر نمایم.

که ماموري برود و از دفتراز بازجو در مورد بنیاد فرهنگی بازرگان و کتاب چمران پرسیدم. قول داد

بنیاد فرهنگی بازرگان فک پلمپ نماید و اگر متن تایپ شده کتاب چمران آنجا بود بیاورد. به او 

زادگان مدیر اجرایی بنیاد بروند و آن را پیدا کنند و یک کپی توصیه کردم که با آقاي مهندس بدیع

موکول 25/6/81جویی به روز دوشنبه تمام شد.  ادامه باز15/12به من بدهند. جلسه در ساعت 

گردید.

جلسه سی و دوم

صبح30/9ساعت 25/6/81دوشنبه 

ي چمران پرسیدم. پرسی، ابتدا از بازجو در مورد برگرداندن مجموعهبعد از سالم و علیک و احوال

اند. هتاي را نیافاند، چنین مجموعهاو جواب داد که در میان لوازمی که بنیاد فرهنگی بازرگان برده

پرسید » ي آمریکا به ایرانحمله«و ABCي فریدون روحانی با او سپس نظر مرا در مورد مصاحبه

ور اما تص» ي امریکا به ایران چیست؟حمله«دانم منظور فریدون روحانی از که توضیح دادم. نمی

ریاي رمز را از دي هي نظامی بنماید. اما ممکن است تنگهي گستردهکنم آمریکا به ایران حملهنمی

عمان به روي صادرات نفت از ایران و واردات کاال به مقصد ایران ببندد. توضیح دادم که سال گذشته، 

مقام رهبري اعالم کردند که کشورهاي اسالمی صادرات نفت را تحریم نمایند. اما هیچ کشوري از 

یصل در سه نوبت، در ي عربستان سعودي ـ سعود الفاین نظر حمایت نکرد. وزیر امور خارجه



هاي مختلف با تحریم نفت مخالفت کرد و آن را به معنا دانست. اما خانم رایس، مشاور امنیتی مصاحبه

اند، ها صبحت از تحریم فروش نفت کردهجمهور آمریکا در واکنش به این مطلب گفت که آنرییس

ند. کنیم آن را بخورند و بمیرور میها نتوانند نفت خود را بفروشند و مجبما کاري خواهیم کرد که آن

ها و ضررهاي آن کشیده ي این بحث، صحبت به تعدد مراکز قدرت و اقدامات موازي و زیاندر دنباله

شد. از جمله من فعالیت نهادهاي موازي امنیتی با وزارت اطالعات را مطرح کردم و اعتراض به 

ت گفت که تشکیل حراسنیتی را ندارد. بازجو میي قضاییه قانوناً حق دخالت در امور امکه قوهاین

ي قضاییه است. به وي پاسخ دادم که مگر در سایر با کادرهاي خود قوهي قضاییه در رابطهدر قوه

ها، نهاد امنیتی مستقل از وزارت اطالعات وجود دارد؟ وزارتخانه

کنید. از جمله مثال زدم میي قضاییه هم دخالتعالوه بر این، شما در مسایل امنیتی خارج از قوه

اید وي نهضت آزادي را شما بدون همکاري و هماهنگی با وزارت اطالعات تشکیل دادهکه پرونده

ات ها، دنبال تکمیل اطالعچون اطالعاتی نداشتند با بردن اسناد نهضت آزادي از آرشیو و بازجویی

خود هستید. 

ضت به ما گزارش و اطالعات داده است. اما معتقد بازجو جواب داد که وزارت اطالعات در مورد نه

ها و مقاصد است. در واکنش من یعنی چه؟ گفت: جناح» اطالعات فریب«بود آنچه داده شده است 

معاون 76سیاسی در گردش اطالعات و اقدامات امنیتی تأثیرگذار است. او تأکید کرد که در سال 

جدي گفتم البد سعید امامی (یا اسالمی) شاکی بوده اطالعات شاکی علیه من بوده است. به شوخی و 

است. 

هاي مدنی به بازجو اعتراض کردم که دادگاه در غیاب مسؤول نهضت آزادي و مسؤوالن انجمن

ها براي اداي توضیحات یک از مسؤوالن این سازمانرسیدگی کرد و حکم صادر نموده است. هیچ

اند. احضار نشده



از دادگاه شکایت کنید. وي سپس مشکالت موجود در روابط میان وزارت بازجو جواب داد که شما 

ي ي قضاییه را مطرح کرد و من توضیح دادم که قاضی باید داور باشد نه مدعی. قوهاطالعات و قوه

بدهد و کند پرونده تشکیلقضاییه باید بر اساس اطالعاتی که از منابع رسمی و قانونی دریافت می

رسیدگی کند. 

ي وي توسط وزارت اطالعات تشکیل و به جو سپس بحث آرمان رضاپور را مطرح کرد که پرندهباز

اتهام ارتبط با نهضت آزادي بازداشت شده است. بازجو مدعی شد که پدر رضاپور با دکتر یزدي در 

خواستند در جریان بازي تماس و آشنایی بوده است. جمعی از جوانان نزدیک به نهضت آزادي می

شوند. ها بازداشتاي را که تهیه کرده بودند منتشر کنند. وزارت اطالعات خواست آنل بیانیهفوتبا

ها نهضتی«گوید: کند و مییکی از رؤساي سه قوه در موقع صحبت از نهضت ضبط را خاموش می

که وزارتي قضاییه و دادگاه بود و اینبحث و تالش بازجو در دفاع از عملکرد قوه» دین ندارند.

دهد. او مدعی شد که تعطیل زندان توحید روي فشار اطالعات روي اغراض جناحی نظر داده و می

ي قضاییه باشند. ها باید زیر نظر قوهي زنداندادگستري و بر این اساس بود که همه

ادامه یافت و سپس بازجویی کتبی آغاز شد. 30/11این بحث و گفتگوهاي شفاهی تا ساعت 

هاي غیرقانونی به نفع نهضت از ي فعالیتواسطهس: اسامی و سوابق افراد جوان دانشجو که به

اند را بنویسید. بازداشت شده80زمستان 

ج: اوالً این از جمله اتهامات مطرح شده علیه من نبوده است تا مجبور باشم به آن جواب بدهم. ثانیاً 

ها هستند ونم که افراد جوان دانشجوي بازداشت شده کیداشناسم و نه میمن نه این افراد را می

چه بوده است. چطور انتظار دارید 80هاي غیرقانونی آنان، در تاریخ مورد نظر، زمستان فعالیت

ها را براي شما بنویسم؟!من اسامی آن

ي اطالعات خود را بنویسید. س: در مورد آرمان رضاپور کلیه



ام. با او آشنایی ندارم. در اش مطلع شدهها، آشنا و از خبر دستگیريمهج: با اسم او از طریق روزنا

آورم. هنگام بازداشتش در ایران نبودم او را اصًال به یاد نمی

مردادي و ارتباطش با نهضت بنویسید.س: در مورد مسعود گل

به منزل ما که از شنشناسم و به یاد ندارم. در جلسات قرآن روزهاي سهج: فردي را با این نام نمی

ها را به یاد کنند اما اسامی آنها و افراد زیادي شرکت میشروع شده است. جوان1363سال 

ندارم. 

بازجو: شفاهی گفت که شما او را باید خوب بشناسید. جواب دادم چیزي به یاد ندارم. 

هاي جواد طواف و ارتباطش را با نهضت بنویسید. س: سوابق فعالیت

جواد طواف از دانشجویان فعال دانشگاه امیرکبیر بود که بعد از اتمام تحصیل ارتباط خود ج: آقاي 

را با دانشجویان آن دانشگاه حفظ کرده است. ارتباط او با نهضت در حد شرکت در بعضی از جلسات 

خاطر کرد. بهعمومی آن بوده است. در بعضی موارد در جلسات قرآن منزل من هم شرکت می

هاگاه عضو نهضت آزادي نشد و مدتماند. او هیچها در منزل ما میر تهران، بعضی شبتنهایی د

ها، ارتباطش را با نهضت آزادي و جلسات قرآن منزل ما قطع کرده است حتی قبل از دستگیري

است. 

اند.ها (جوانان دانشجویان بازداشت شده) به نفع نهضت فعالیت کردهطور شفاهی گفت: آنبازجو به

فعالیت به نفع نهضت غیرقانونی است. 

جواب دادم که هنوز هیچ دادگاهی حکم نهضت آزادي را قطعی و نهایی نکرده است. بنابراین 

فعالیت به نفع نهضت آزادي غیرقانونی نیست. 

ي بازجویی کتبی: ادامه



س: نقش طواف را در جذب دانشجویان امیرکبیر به نهضت بنویسید. 

اي که آقاي طواف با نهضت آزادي یا با شخص من تماس و آشنایی پیدا کرد، فعالیت ج: در دوره

ی ي تشکیالتاي براي جذب عضو و توسعهنهضت آزادي و جلسات عمومی محدود بوده است و برنامه

ایم. بنابراین نقش او، اگر چنین نقشی داشته است، در حد معرفی بعضی از دانشجویان در نداشته

جلسات عمومی بوده است. 

30/9ساعت 3/7/81ي بازجویی به روز چهارشنبه پایان یافت. ادامه15/12بازجویی ساعت 

موکول گردید.

جلسه سی وسوم

صبح15/10ساعت 3/7/81چهارشنبه 

ابتدا دقایقی به حال و احوال پرسی گذشت. سپس بازجویی کتبی به شرح زیر انجام شد. 

مقامی با نهضت و سوابق سیاسی او توضیح دهید.رامین قائمس ـ در مورد رابطه 

دانم. در جلسات عمومی نهضت آزادي، در جلسات قرآن منزل من، در ج ـ سوابق او را دقیقا نمی

اگر رفت وجلسات دعاي کمیل گاهی شرکت می کرد. به دلیل مشکالت خانوادگی گاهی منزل نمی

افسرده و گرفتار مسائل شخصی و خانوادگی خود بوده است.ماند. بسیارمن تنها بودم، پیش من می

هاي نهضت دارد؟س ـ در حال حاضر چه ارتباطی با فعالیت

ج ـ هیچ ارتباط و تماسی ندارد.

س ـ در مورد امیر رزاقی و ارتباطش با نهضت توضیح بدهید.



ن، یا جلسات عمومیشناسم. ممکن است در جلسات دعاي کمیل، قرآج ـ چنین فردي را با نام نمی

ضیح لطفا توشناسم. این سئواالت چه ربطی به اتهامات من دارد؟نهضت بیاید، اما او را به نام نمی

بدهید.

ها و شماره شامل اسامی، آدرس» فهرست اسامی دوستان«در این جا بازجو، فهرستی تحت عنوان 

دست آمده است. شفاهی از من خواست ها، ارایه داد و مدعی شد که در میان اوراق منزل من به تلفن

درباره آنها توضیح بدهم.

اید، بیاورید اول به من ارایه بدهید و در مورد تعلق آنها جواب دادم که شما هر چه از منزل من برده

به من از من امضا بگیرید، بعد درباره آنها از من توضیح بخواهید. بنابراین شما باید ابتدا ثابت کنید 

اید. بازجویی کتبی ادامه یافت.ست را از منزل من بردهکه این فهر

س ـ در مورد بهروز مظلومی و ارتباطش با نهضت توضیح بدهید.

هايکرد. تا آنجا که به یاد دارم در فعالیتج ـ در جلسات قرآن و بعضا دعاي کمیل شرکت می

انتخابات ریاست جمهوري به نفع آقاي خاتمی فعال بود.

دانم.شفاهی از سن و شغل او پرسید، که جواب دادم درست نمیبازجو به طور 

س ـ سوابق سیاسی، اجتماعی و شغلی بهروز مظلومی را بنویسید.

کند دانم دانشجو بود. اما االن کجا است و چه میج ـ از سوابق او اطالعی ندارم، تا آنجا که می

دانم.نمی

اش با نهضت بنویسید.نیا و سوابق و ارتباطس ـ در مورد دکتر زندي

ج ـ ایشان عضو انجمن اسالمی دانشجویان در آمریکا و کانادا بودند، بعد از انقالب و برگشت به 

اش را با من حفظ کرده است. ارتباطی با نهضت آزادي ندارد. در جلسات قرآن منزل ایران تماس



کار پردازيهادهاي دادهها یا ناش کامپیوتر است و یکی از شرکتکند. تخصصما بعضا شرکت می

کند.می

س ـ در مورد رابطه امیر منصوري آرانی با نهضت توضیح بدهید.

شناسم و به یاد ندارم که مردي با این نام با نهضت آزادي ارتباط ج ـ چنین فردي را به نام نمی

داشته است.

د.اش را با نهضت توضیح بدهیچی، سوابق و رابطهس ـ در مورد محمدحسین پنبه

دانم. با نهضت هم ارتباطی ندارد.اش را نمیام. سوابقج ـ او را در جلسات قرآن دیده

س ـ در مورد فرزین نصیرایی توضیح بدهید.

دانم.اش با نهضت اگر داشته است، چیزي نمیشناسم و در مورد ارتباطج ـ کسی را با این نام نمی

وضیح دهید.اش با نهضت تس ـ در مورد مسعود عبدي و رابطه

شناسم و از ارتباط وي با نهضت خبري ندارم.ج ـ چنین فردي را نمی

پرسید)خواند و می(بازجو اسامی را از روي همان فهرستی که در باال عنوان نمود، می

خواه و ارتباطش با نهضت آزادي بنویسید.س ـ در مورد روزبه جفت

طش با نهضت خبري ندارم.شناسم و از ارتباج ـ چنین فردي را با نام نمی

س ـ در مورد مهدي وکیلی توضیح دهید.

شناسم و از ارتباطش با نهضت خبري ندارم.ج ـ چنین  فردي را با این نام نمی

س ـ در مورد حسین کربالیی محمد و سوابقش و ارتباطش بنویسید.



، از من نظرخواهیبود» کائوس«ج ـ ایشان دانشجوي کامپیوتر بود. در مورد تزش که تحت عنوان 

هایم خوانده بود. در بعضی از جلسات قرآن کرد، چون مطالب مرا درباره کائوس در یکی از کتاب

آمد. اما با نهضت ارتباطی نداشت. می

زاده احدي بنویسید.س ـ در مورد امین

ت شرکخواند. بعضا در جلسات قرآن دانم در رشته اقتصاد در آمریکا درس میج ـ تا آنجا که می

می کرد؛ ارتباطی با نهضت آزادي ندارد.

س ـ در مورد سید محمد طباطبایی فرد بنویسید.

شناسم و از ارتباطش با نهضت خبري ندارم.ج ـ چنین فردي را با این نام نمی

س ـ در مورد علیرضا دهکردي توضیح دهید.

ي ندارم.شناسم و از ارتباطش با نهضت خبرج ـ چنین فردي را با این نام نمی

س ـ در مورد علیرضا جعفري بنویسید.

شناسم و از ارتباطش با نهضت خبري ندارم.ج ـ چنین فردي را با این نام نمی

س ـ در مورد امیر کشفی بنویسید.

شناسم و از ارتباطش با نهضت خبري ندارم.ج ـ چنین فردي را با این نام نمی

س ـ درباره فرهاد جوان بنویسید.

آمد و ارتباطی دانشجو بود. اما ظاهرا ترك تحصیل کرد و به کار پرداخت. در جلسات قران میج ـ 

هم با نهضت آزادي نداشته و ندارد.

س ـ در مورد مهرگان وثوق توضیح بدهید.



اهللا رضی شیرازي در مسجد شفاء است. بعضا در جلسات قرآن منزل ما ج ـ ایشان از شاگردان آیت

نهضت آزادي ارتباطی نداشته و ندارد.آمده است و بامی

س ـ در مورد شهرام گلستانی و ارتباطش با نهضت بنویسید.

شناسم و از ارتباطش با نهضت خبري ندارم.ج ـ چنین فردي را با این نام نمی

اش با نهضت بنویسید.س ـ در مورد بشیر طاهري و رابطه

بعضا در جلسات قرآن منزل ما شرکت ج ـ فرزند اقاي مهندس اکبر طاهري و دانشجو است.

کرده است. ارتباطی هم با نهضت آزادي ندارد.می

س ـ در مورد ارتباط موسی قنبري با نهضت بنویسید.

ج ـ فرزند یک استاد کار نقاشی است، دانشجو است. ارتباطی هم با نهضت ندارد.

م با امضاي خود«. بعد از نوشتن در پایان هنگامی که بازجو خواست تا اوراق بازجویی را امضا کنم

ضمنا به طرح این سئواالت که هیچ ارتباطی با اتهامات من ندارد «اضافه کردم. » نمایمگواي می

»نمایماعتراض خود را مجددا تقدیم می

صبح موکول گردید. 30/9ساعت 8/7/81ادامه بازجویی به جلسه بعد در روز دوشنبه 

جلسه سی و چهارم

صبح10ساعت 8/7/81دوشنبه

اي را که دو روز قبل با پست پیشتاز براي دادگاه فرستاده قبل از شروع بازجویی، یک کپی از دو نامه

دادگاه انقالب 21ي ي برخودر آقاي حسینی، رییس دفتر شعبهبودم به بازجو دادم و در مورد نحوه

ود، اعتراض کردم. این دو نامه را ها را براي تحویل به دادگاه برده بکه نامه» پیک بادپا«با مأمور 

توسط پیک بادپا فرستاده بودم. آقاي حسینی با مأمور این پیک برخورد سختی کرده 7/81-4در 



اي با فالنی داري؟ فوراً برو اینجا نباش و اي؟ چه رابطهچرا تو این نامه را آورده«و گفته بود که: 

نوع رفتار و نامه را نگرفته بود. مأمور پیک بادپا با این » نیا وگرنه تو را بازداشت خواهم کرد...

ها را با پست پیشتاز براي دادگاه فرستادم. ها را به من بازگرداند و من همان روز آنباالجبار نامه

ها اظهار داشت که با قاضی صحبت خواهد کرد. بازجو بعد از دریافت نامه

عتراض به رأي دادگاه و درخواست تجدیدنظر ي اقبل از شروع بازجویی، همچنین از بازجو درباره

ي متهمان و وکالي آنان پرسیدم. گفت که توسط رییس دادگستري تهران، آقاي علیزاده، به شعبه

بعد از این مختصر گفتگوي شفاهی بازجویی کتبی 3ارسال شده است.» تجدیدنظر دادگاه انقالب«

به شرح زیر انجام شد. 

مندان نهضت آزادي در استان همدان و سیاسی اعضا و عالقههايس: اساس و سوابق فعالیت

هاي آن را شرح دهید. شهرستان

کنند. ج: نهضت آزادي در همدان عضو ندارد. چند نفري هستند که اظهار عالقه کرده و می

ها را بنویسید. مندان و سوابق آشنایی با آنس: اسامی عالقه

» ريعسگ«در اسدآباد هم نفر هست به نام ». موسوي«نام ج: آقایان احتظاظی، دینوي و شخصی به

(از نامش مطمئن نیستم).

کند.)کند و اسامی را چک می(بازجو به لیستی که در جلوي خود دارد نگاه می

ي اختیارات ي الیحهطور شفاهی دربارهي بازجویی کتبی، بهدر اینجا بازجو به جاي ادامه

جمهور بر طبق قانون اساسی مسؤول اجراي قانون اساسی رییسجمهور پرسید. جواب دادم رییس

ا هاست و همچنین در مراسم تحلیف سوگندهایی خورده است که قانونًا و شرعًا مسؤول اجراي آن

ي ھاي عمومي و انقالب ھر حوزهمرجع تجدیدنظر آراي دادگاه«دارد: ھاي عمومي و انقالب مقرر ميآیین دادرسي دادگاه233ي . ماده3
خواھد بود. در بند دال این ماده » دیوان عالي كشور«ھا قضایي. دادگاه تجدید نظر ھمان استان است. مگر در موارد ذیل كھ مرجع تجدیدنظر آن

ي نھضت آزادي بھ دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقالب وارد ضروري ذكر شده است. ارجاع درخواست تجدیدنظر متھمین پروندهي اموال از ممصادره
شد.بھ دیوان عالي كشور ارجاع مي233خالف موازین قانوني است. بایستي بر طبق بند دال ماده 



ها اختیار ندارد. این الیحه در واقع براي روشن شدن وظایف است. اما به تناسب این مسؤولیت

جمهور از قانون تخلف کرد، تکلیف چیست؟ جواب دادم در ییسمهور است. بازجو پرسید اگر ررییس

ي جمهور توسط مجلس، هر فردبینی شده است. عالوه بر امکان استیضاح رییسقانون اساسی پیش

ي مجریه (و رییس آن) شکایت نماید. نیز از قوه90تواند به کمیسیون اصل می

ي بازجویی کتبی ادامه

ي آشنایی خود را با آقاي احتظاظی بنویسید. س: سابقه

ایشان در جلسات عمومی نهضت آزادي و جمعیت دفاع از آزادي و حاکمیت 1365هاي ج: از سال

کرده است. اما عضو نهضت آزادي نشد. ملت شرکت می

داده است. هایی براي نهضت انجام میس: آقاي احتظاظی چه نوع فعالیت

تباط تشکیالتی با نهضت آزادي ندارد و نداشته است. اما در برگزاري مراسم یادبودها و ج: ایشان ار

عتی اهللا طالقانی، دکتر شریهاي برجسته نظیر شادروان مهندس بازرگان، آیتبزرگداشت شخصیت

هایی ي ششم مجلس شوراي اسالمی فعالیتیا به هنگام برگزاري انتخابات ریاست جمهوري و یا دوره

ه است.داشت

هاي ایشان چه بوده است؟ س: در انتخابات مجلس ششم فعالیت

دانم که ایشان در ستاد خاتمی به نفع ام. اما میهاي ایشان قرار نداشتهج: من در جزییات فعالیت

ته ها فعالیت داشي مشارکت به نفع کاندیداي آنایشان و در انتخابات مجلس ششم در ستاد جبهه

است. 

اید کی و کجا بوده است؟ ري که آقاي احتظاظی را دیدهس: آخرین با

ها را به یاد ندارم. ج: بعد از بازگشتم به ایران ایشان دو بار به دیدنم آمدند اما تاریخ آن



س: سابقه و آشنایی با آقاي دینوي و ارتباط ایشان با نهضت را شرح دهید. 

را ي ایشانآقاي احتظاظی بوده است. سابقهج: آشنایی با ایشان احتماالً همزمان با آشنایی با

دانم که معلم بوده است. اما عضو نهضت آزادي نشد. دانم. اما در این حد میدرست نمی

هایی داشته است؟هاي تابعه چه فعالیتس: آقاي دینوي براي نهضت آزادي در همدان و شهرستان

حد هاي او احتماًال درشته است. فعالیتج: ایشان عضو نهضت آزادي نبود و ارتباط تشکیالتی ندا

ي ششم مجلس و یا همکاري در همان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوري آقاي خاتمی و یا دوره

برگزاري مراسم یادبودها بوده است. 

هاي س: به موجب اخبار و اطالعات، آقاي دینوي از اوایل انقالب با نهضت تماس داشته است. فعالیت

هران و همدان به نام نهضت بنویسید. او را در ت

با نهضت آشنا شده 1365هاي فهمم. او احتماالً از همان سالج: منظور شما را از اوایل انقالب نمی

کرده است. و در جلسات عمومی بعضاً شرکت می

س: آقاي دینوي، آخرین بار کی و کجا شما را دیده است؟ 

ر در منزلم از من دیدن کرده است. تاریخش را به یاد ندارم. با3یا 2ج: بعد از برگشتنم از خارج 

گویید به یاد ندارم. شما را دیده است. چطور می2/7/81س: دینوي در 

ها چه ربطی به اتهامات من دارد؟ این سؤاالت ربطی به اتهامات تفهیم ج: بله آمده بود. اما این

ها معترضم. ي من ندارد و به طرح آنشده

موضوعاتی در دیدارتان مطرح شد؟ س: چه 

ام. ج: کلیات وضع مملکت، وضع عمومی و خصوصی حال خودم و بیماري



هاي نهضت در همدان با ایشان صحبت کردید؟س: آیا براي فعالیت

ج: خیر

اند، از بازجو پرسیدم که (چون خبر داشتم آقاي دینوي را بعد از خروج از منزل ما بازداشت کرده

اند. ت شده است؟ او گفت که نیروهاي انتظامی به او مشکوك شدند و او را بازداشت کردهچرا بازداش

اش، مقاالت تحلیلی من و نهضت آزادي را داشته است. در پاسخ گفته است در بازرسی از کیف دستی

ـ تریاك ـ داشته است. بازجو  که با من دیدار داشته است. بازجو مدعی شد که در کیفش مواد مخدر 

ها گزارشفت که بعد از بازداشتش، نیروي انتظامی از استان همدان استعالم کرده است و آنگ

ي از بازجو پرسیدم مگر داشتن اعالمیه4ماه زندان دارد.5ي سابقه1370اند که وي در سال داده

نهضت آزادي جرم است؟ جواب داد که دادگاه انقالب حکم صادر کرده است. او گفت رییس دادگاه

د و تواند حکم بدهانقالب، معاون رییس دادگستري تهران (یعنی معاون دادستان تهران) است و می

او حکم داده است که فعالیت نهضت آزادي ممنوع است. جواب دادم که اوالً دادستان یا دادگاه 

گستري دادي صدور چنین حکمی را ندارند. ثانیًا حکمی را که دادستان یا رییس انقالب قانوناً اجازه

تهران به این مضمون صادر کرده است، به نهضت آزادي ابالغ نشده است و فاقد وجاهت قانونی 

است. بعد از این گفتگوي شفاهی، بازجویی کتبی ادامه یافت.)

س: آیا آقاي دینوي در دیدار با شما گزارش اوضاع سیاسی همدان را داد؟

ج: خیر. گزارش از اوضاع همدان بحث نشد. 

رابط نهضت آزادي در همدان کیست؟س: 

كند. از نشریات نھضت آزادي و ي قرآن ھفتگي منزل ما حضور پیدا مي، در جلسھ2/7/81شنبھ . آقاي دینوي روز سھ4
شود تا بھ كھ از منزل خارج مي10دارد. حدود ساعت ھاي خود من كھ تكثیر شده بودند، یك نسخھ برميمقاالت و مصاحبھ

كنند. شود كھ یك ماشین پیكان با چند سرنشین او را تعقیب ميمتوجھ ميترمینال غرب رفتھ و بھ ھمدان برگردد. در خیابان
دھد. باالخره در سر خیاباني ماشني جلو او توقف و او را مورد بازجویي او براي اطمینان چند بار مسیرش را تغییر مي

را پایین بیندازد. او را كنند كھ سرشكنند و سپس سوار ماشین كرده و مجبور ميدھند، كیفش را بازرسي ميقرار مي
بھ زندان  برند. دادگاه انقالب مي21ي برند روز بعد براي بازجویي بھ شعبھمي59ظاھراً



کسج: هیچ

ي آشنایی خد را با آقاي موسوي ساکن استان همدان شرح دهید؟ س: سابقه

اي از ایشان ندارم. ج: سابقه

مندان، اعضا و رابطین نهضت آزادي در گیالن را شرح دهید؟ س: عالقه

دانم و ها را نمی. اما اسامی آنمند هستندج: نهضت آزادي در گیالن عضو ندارد. تعدادي عالقه

ي تشکیالتی با نهضت آزادي ندارند. ها هیچ کدام رابطهدانم که آنشناسم. اما میها را نمیآن

چینی شده کتاب چمران را بازجویی پایان یافت. در پایان جلسه، متن حروف30/12حدود ساعت 

ا درخواست کرده بودم آوردند و تحویل که از بنیاد فرهنگی بازرگان برده بودند، و برگشت آن ر

هاي دکتر چمران در آن نبود. بعدها متوجه شدم دادند. اما متأسفانه بخش اصلی کتاب یعنی، نامه

اند. هاي چمران را هم که در منزل داشتم بردهکه اصل نامه

صبح ادامه خواهد یافت. 30/9ساعت 15/7/81ي آینده دوشنبه بازجویی در جلسه

نامه به دادگاهدو 

دو نامه براي دادگاه انقالب فرستادم (متن نامه ها ذیالً آمده است ). نامه اول 6/7/81امروز 

ها.اند . و دومی اعتراض به بازجوییدرخواست برگشت اموال و مدارکی است که از منزلم برده

س آقاي حسینی، رئیها را توسط پیک بادپا فرستادم به نقل از فردي که آن را برده بود، نامه

اي اي با فالنی داري؟ به چه حقی آمدهبا او به شدت برخورد کرده بود که تو چه رابطه21دفتر شعبه 

شوي. او باید خودش آن را بیاورد و به دبیرخانه بدهد. بهر به اینجا!! فورا برو و گرنه باز داشت می

حال نامه را برگرداندند.

با پست سفارشی، با پست پیشتاز فرستادم.ها راهمان روز بالفاصله نامه



توانسته است آورنده نامه را راهنمایی دفتر دادگاه چنین برخوردي را نداشته است. حداکثر می

کند که آنها را دبیرخانه ببرد و به دبیرخانه تحویل دهد و شماره بگیرد!

نامه اول:

تعالیبسمه

3/7/81

ب اسالمی تهران دادگاه انقال21ي ریاست محترم شعبه

، 20/4/80و 28/1/80هاي طور که مستحضرید مأمورین دادگاه انقالب در تاریخبا سالم، همان

ام به محل مسکونی اینجانب در خیابان ولیعصر کوچه ي قانونیبدون حضور اینجانب و یا نماینده

هاي علمی، ديها، لوازم کامپیوتري، سیوارد و به بازرسی و ضبط کتاب21تورج شماره 

اند. با توجه به آنچه در هاي یادداشت و تعدادي عکس و اوراق خطی و غیره پرداختهدفترچه

شود لوازم زیر، به اینجانب عودت داده وسیله درخواست میي بازرسی آمده است بدینجلسهصورت

شوند: 

هاي رابطیک دستگاه رایانه کیفی و متعلقات و سیم-1

المعارف و...)ري (شامل تفسیر قرآن، دائره.دي کامپیوتپنج حلقه سی-2

هاي مختلف نه جلد سررسید مربوط به سال-3

نویس (خاطرات و مطالعات شخصی)چهار جلد دفترچه دست-4

بیست و هفت جلد کتاب تحت عناوین مختلف (بدون ذکر عناوین)-5

یک حلقه فیلم ویدئویی بزرگ خانوادگی-6

یک دستگاه کیس کامپیوتر شخصی-7



1370تا 1359هاي یازده جلد مجموعه اسناد نهضت آزادي ایران مربوط به سال-8

چهارده جلد جزوه تحت عناوین مختلف (مطالعات شخیص)-9

ها و مطالعات شخصی)پنج جلد جزوه و بولتن تحت عناوین مختلف (یادداشت-10

چهار کارت شناسایی شخصی-11

ها)پنج جلد کتاب تحت عناوین مختلف (بدون ذکر نام کتاب-12

چهل و چهار عدد نوار کاست شخصی ـ قدیمی -13

متري خانوادگیمیلی8کم یک عدد فیلم هندي-14

سه حلقه نوار کاست کوچک شخصی-15

هاي شخصی در ابعاد مختلف یکصد و هشتاد و هفت قطعه عکس-16

هاي شخصی مختلف)برگ اوراق اصل و یا کپی (شامل خاطرات یا یادداشت17-1273

یکیک دستگاه فاکس پاناسون-18

صوتر سونی یا پاناسونیک یک دستگاه ضبط-19

موج یک دستگاه رادیو سونی هفت-20

قدیمی 15*20یک کالسور حاوي شش قطعه عکس -21

یک نامه به همراه یک قطعه عکس-22

هاي قرآنیچندین جزوه حاوي بررسی-23

)1357هاي پاریس (دفاتر حاوي خاطرات و یادداشت-24



نام همسرم خانم طلیعه ـکارت مالکیت ماشین شورلت نواي ایران ـ به-25

سه دفترچه تلفن-26

اند به رؤیت اینجانب برسانند. ي اشیاء و مدارکی را که از منزل بردهشود کلیهضمنًا درخواست می

دکتر ابراهیم یزدي-با تشکر از اقدام مقتضی. با احترام

نامه دوم:

تعالی بسمه

4/7/81

دادگاه انقالب تهران 21ي ریاست محترم شعبه

ي اتهامیاحترامًا به قراري که کامًال اطالع دارید اینجانب ابراهیم یزدي یکی از متهمان پرونده

د آن شعبه، از ط301/80/4146، شماره 21/2/81ي مورخ نامهنهضت آزادي ایران پیرو دعوت

ه ي بازجویی در آن دادگاوسه جلسهجمعًا در سی81تا روز چهارشنبه سوم مهر 14/2/81تاریخ 

هاي صحیح و صریح وحضور یافته و به سؤاالت کتبی و شفاهی دادگاه و آقاي قاضی تحقیق جواب

نماید: ام. اینک توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب میشایسته بیان کرده

ها طرفین دعوا حق دارند براي خود ي دادگاهقانون اساسی صراحت دارد که در همه35اصل .1

..»وکیل انتخاب نمایند.

هاي عمومی و انقالب حضور وکیل متهم در آیین دادرسی دادگاه128ي ي ذیل مادهاگرچه تبصره

ي دادگاه نموده است اما ي تحقیق مشروط به اجازهخصوص جرایم علیه امنیت کشور را در مرحله

ده اي تحقیق دي حضور در مرحلهدادگاه هرگز توضیح نداده است که چرا به وکیل اینجانب اجازه

نشده است و این حق طبیعی و الهی اینجانب نادیده انگاشته شده است. 



قانون اساسی که قانون برتر از قانون عادي است، قانون اساسی بر این مبنا استوار شده است که 

تواند برخالف آن تصمیمی اتخاذ گردد و قانون عادي نمیي ارکان دادگاه محسوب میوکیل از زمره

ي آن است که رکنی از تحقیق و دادرسی مفقود گردیده باشد. وکیل به مثابهنماید. فقدان 

در طول این دوران و جلسات متعدد بازجویی در مواردي سؤاالت تکراري و یا بدون ارتباط با .2

باشد. اتهامات اینجانب می

مقرراتیي تحقیقاتهاي عمومی و انقالب، راجع به نحوهقانون آیین دادرسی دادگاه126ي ماده

گوید: تعیین کرده است و می

که در طی جلسات متعدد بازجویی سؤاالت، مبهم و و حال آن»... سؤاالت باید مفید و روشن باشد«

ي بازجوي محترم پرونده مطرح وسیلهگونه ارتباطی با موضوعات مورد اتهام اینجانب بهبدون هیچ

نی باشند. این خود تخلف دیگري است از دستور گردیده است که هم تکراري و هم غیرمفید و غیرروش

ي حوهاي که ارتباط سؤال و نکنندهگونه توجیه قانونی قانعقانونی. در مقابل اعتراض اینجانب هیچ

طرح آن را با موارد اتهام ثابت نماید از طرف ایشان ابراز نگردیده است. این نوع سؤاالت نه جرمی 

برد. جرمی میکند و نه راه به کشف را ثابت می

قانون آیین دادرسی 173ي اند. مادهها که مشمول مرور زمان شدهطرح مطالبی در بازجویی.3

هاي عمومی و انقالب موارد و موضوعاتی را که مشمول موقوفی تعقیب خواهند بود، دادگاه

گردد، سال و حداکثر ده سال شامل آن موضوعات یا اتهامات می3یعنی مرور زمان حداقل 

رح داده است. برخی از موضوعات مورد سؤال آقاي قاضی تحقیق از اینجانب غالباً مشمول ش

ها نشده است. باالخصاین دستور قانونی است که با وجود تذکرات و اعتراضات توجهی به آن



در مورد مواضع و مسایل نهضت آزادي ایران، معلوم نیست بعد از صدور رأي محکومیت انحالل 

باشد؟ راري و جدید براي کشف چه موضوعات و اتهاماتی میآن، سؤاالت تک

اند باید به این امرعنوان دبیرکل نهضت آزادي فراخوان دادرسی قرار دادهاگر اینجانب را به.4

چگونه در شرایطی که » ي وجب، واجب استمقدمه«فرمودند که اصولی توجه شایسته می

اي منعقد اي علیه اینجانب صادر نشده و محاکمهامههنوز بازجویی اینجانب اتمام نیافته و ادعان

نگردیده است. همین دادگاه مبادرت به صدور حکم مبنی بر انحالل حزب نهضت آزادي نموده 

که نوعی مصادره به مطلوب است که از نظر منطقی مردود تلقی است. این اقدام گذشته از آن

، گذاريرسد؛ زیرا تا زمانی که سیاستیگردد از جهت روال دادرسی نیز مخدوش به نظر ممی

ي دبیرکل آن احراز نگردیده چگونه ممکن است مشی، روش و اهداف جزب با محاکمهخط

حزب را منحل نمود. این ابداعات دور از موازین در هیچ نظام حقوقی قابل پذیرش نیست و 

ي ن مادهیید کمیسیوعنوان یک تشکیالت قانونی مورد تأکه نهضت آزادي بهانگیزتر آنحیرت

احزاب 10ي احزاب است و کمیسیون موصوف تنها مرجع قانونی مورد تأیید کمیسیون ماده10

است و کمیسیون موصوف تنها مرجع قانونی تشخیص قانونی بودن فعالیت احزاب است. 

طور غیابی محکوم شده است بنابراین نهضت آزادي ایران بدون فراخوان شدن به دادرسی به

ه داند که چنین اقداماتی بهر کس مختصر آشنایی به حقوق و قانون و قضا داشته باشد میکه 

گمان عدالت قضایی که گام نخست عدالت اجتماعی است رعایت هیچ روي، موجه نیست و بی



يمند است دربارهترین حقوق جوامع قانونترین و ضرورينشده است و حق دفاع از بدیهی

دیده انگاشته شده است. نهضت آزادي ایران نا

ي ي اینجانب، به جز یک مورد، همان اتهامات متهمان کالسهاتهامات مطروحه در پرونده.5

باشد که جزییات موارد اتهام تماماً توسط نهضت آزادي ایران و اعضاي آن می141/81/21

اوري دي ریاست محترم آن شعبه مورد رسیدگی و آقایان بازجویان رسیدگی شده و به وسیله

المدت هاي طویلقرار گرفته و بر حسب رأي صادره متهمان عموماً به جرایم نقدي و یا حبس

اند و موارد اتهام علیه جمعیت نهضت آزادي ایران (شخصیت حقوقی آن) نیز محکوم گردیده

متهم (مشتکی عنه) رسیدگی و داوري شده و در رأي صادره » ي قانونینماینده«بدون حضور 

دي ایران غیاباً محکوم به انحالل گردیده است. نهضت آزا

دهد که دادرسان و قضات هاي عمومی و انقالب دستور میآیین دادرسی کیفري دادگاه46ي ماده

تحقیق در مواردي که در همین ماده تصریح شده است. باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و 

. توانند آنان را رد کنندطرفین دعوي نیز می

مذکور که دستور منع رسیدگی و تحقیق را داده است موضوع 46ي یکی از موارد مصرحه در ماده

ـ دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبالً اظهار نظر ماهوي «گوید: بند د آن است که می د 

»کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.

اتهامات اینجانب (یعنی همان مواردي که اعضاي که در مورد 21ي ترتیب ریاست محترم شعبهبدین

قبالً از حیث ماهیت امر قضاوت کرده و رأي به محکومیت نهضت آزادي متهم بوده و محکوم شده اند) 

(یعنی در مورد همان اتهامات اینجانب) داده اند. بنابراین طبق نهضت آزادي و متهمان مذکور 



سیدگی امتناع نمایند و اگر امتناع نکنند و به دادرسی دستور این ماده از قانون مذکور باید از ر

اند؛ ادامه دهند از دستور قانونی تخلف کرده

الذکر موارد موقوفی تعقیب یعنی اتهاماتی که مشمول قانون آیین دادرسی فوق6ي ماده.6

بار شق پنجم اعت«ها شوند را در شش مورد توضیح داده است که یکی از آنموقوفی تعقیب می

اند، اعتبار امر است، یعنی اموري که سابقاً رسیدگی و مورد حکم قرار گرفته» مر مختومها

گردد. در صورتی که بخش اصلی و ها موقوف میمختوم بها را یافته و دیگر قابل تعقیب آن

زند، ي سؤاالت آقاي بازجو از اینجانب حول همین امر (اعتبار امور مختوم بها) دور میعمده

مان موضوعاتی که مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد متهمان عضو نهضت آزادي یعنی ه

گیرد. طبیعی است که چنین آراي محکومیت صادر شده، مجدداً مورد پرسش و تحقیق قرار می

ترتیبی برخالف قانون مذکور است. 

دارد:ي جهانی حقوق بشر اشعار میاعالمیه7ي ماده

اعمالی که ناقض حقوق بنیادینی باشد که قانون یا قوانین دیگر براي هر کسی حق دارد در برابر«

»دار مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود.هاي صالحیتاو مقرر داشته است به دادگاه

به این اعالمیه و الحاقات آن پیوسته و آن را امضا کرده 17/2/1354مستحضر هستید که ایران در 

قانون مدنی تأکید دارد که مقررات و عهودي که بر طبق قانون اساسی بین 9ي هاست. متعاقباً ماد

تواند در هنگام ضرورت دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و هر کس می

گردد. ي حقوق موضوعه محسوب میها استناد نماید. بنابراین در زمرهبه آن

هاي عمومی و انقالب در امور کیفري نیز صریحاً براي متهم دادگاهاز آنجا که قانون آیین دادرسی

الذکر اینجانب ضمن بیان اعتراضاتراه اعتراض و ایرادات را باز گذاشته است. با توجه به نکات فوق



ي قانونی، منطبق با موازین و اتخاذ تصمیم شایسته21ي فوق تقاضاي توقف بازجویی توسط شعبه

ارد. با تقدیم احترام.دکتر ابراهیم یزديقانون اساسی را د

لسه سی و پنجم دوشنبه

صبح10ساعت 10/7/81

بازجویی کتبی 

س ـ سه برگ، شامل اسناد محرمانه که در منزل متهمان نهضت آزادي در اصفهان به دست آمده 

اند؟گویند این اسناد را از شما گرفتهاست را رویت کنید. آنها می

یه شده عبارت بودند از نامه خیلی محرمانه آقاي ابطحی، رئیس دفتر آقاي سه برگ یا سند ارا

خاتمی رئیس جمهوري به وزارت اطالعات، نامه دوم از وزارت اطالعات به آقاي ابطحی و سومی 

هاي زیادي فحاشی شده بود. اهللا اصفهان انصار والیت بود، که در آن به افراد و گروهاعالمیه حزب

. بینموم مربوط به همین اعالمیه بود. اولین بار است که این اسناد و اوراق را میدو نامه اول و د

پیام ام اما نه آن قسمت کهباشد، قبال دیدهاهللا اصفهان انصار والیت میبرگ سوم را که اعالمیه حزب

ولین ااردیبهشت ماه مقام رهبري را دارد. فقط نیم صفحه را. از سابقه دو سند دیگر اطالعی ندارم.

بینم.بار است که می

اید.گویند شما آن را به آنها دادهس ـ متهمان اصفهان آقایان مسکین، اشفاق، غروي و صلواتی می

بینم و از سوابق آنها اطالعی ندارم.ج ـ همان طور که نوشتم اولین بار است که این سندها را می

اید؟نهضت در اصفهان قرار ندادهس ـ شما این سند خیلی محرمانه را در اختیار اعضاي 

بینم.ج ـ خیر. اولین بار است که آن را می



گوید که این سندي است که دکتر صلواتی به خاطر آن محکوم شده است. بازجو به طور شفاهی می

اند.اند که از شما گرفتههم صلواتی و هم سه نفر اعضاي نهضت گفته

کنم آنهاچنین سخنی را گفته باشند.نمیجواب دادم که آن را ندیده بودم و تصور 

س ـ اسامی و سوابق اعضاي نهضت در اصفهان و سایر شهرهاي استان را بنویسید.

اید اکنون در اختیار شما ج ـ این اسامی در اسناد نهضت آزادي، که از آرشیو و دفتر نهضت برده

ري که نامش را به یاد ندارمباشد. آقایان مسکین، اشفاق و دکتر غروي در اصفهان و شخص دیگمی

در نائین عضو نهضت هستند.

نائین و سوابق سیاسی و آشنایی با آنها را بنویسید.س ـ اسامی اعضاي فعال نهضت در شهرستان

ج ـ همان طور که نوشتم در شهرستان نائین نهضت آزادي یک عضو دارد، سوابق او را خیلی 

ها است و جلسات قرآن و نماز جماعت جمعه دارد.یرستاندانم که دبیر دبدانم. همین قدر مینمی

ها بنویسید.س ـ در مورد روابط آقاي صلواتی با فعاالن نهضت در تهران و شهرستان

ج ـ آقاي دکتر صلواتی از فعاالن سیاسی قبل از انقالب است و قاعدتا با فعاالن سیاسی دیگر در 

که براي شرکت در مراسم سوگواري یا اعیاد و باشد، در مواقعی اصفهان در تماس بوده و می

دیدم. در دوره اول ام ایشان را هم در برخی از این جلسات میرفتهها به اصفهان میبزرگداشت

مجلس شوراي اسالمی ایشان  نماینده بودند و با برخی از اعضاي نهضت آزادي که در آن دوره 

مان حیات مرحوم عالمه محمدتقی جعفري، نماینده مجلس بودند، دیدارهایی داشته است. در ز

دیدم.کردم، آقاي صلواتی را هم آنجا میهرزمان که میسر بود و از ایشان دیداري می

هاي فارس و سوابق آنها بنویسید.س ـ در مورد اعضاي فعال نهضت در شیراز و سایر شهرستان



ند. در سایر شهرهاي فارس ج ـ نهضت آزادي در شیراز عضو ندارد. در فسا آقاي خائف عضو هست

نهضت عضو ندارد. آقاي خائف کارمند بازنشسته ثبت هستند.

س ـ به سوال توجه کنید. اسامی فعالین نهضتی (اعم از عضو نهضت یا عالقمند و مشارکت کننده در 

مراسم و یا در انتخابات) را دقیق بنویسید.

ري مراسم بزرگداشت شادروان مهندس ج ـ در شیراز کسی عضو نهضت آزادي نیست. اما در برگزا

اند. نظیر کردهاهللا طالقانی، دکتر شریعتی افرادي مشارکت و کمک میبازرگان، دکتر سحابی، آیت

ساز و یا آقاي زمانی در انتخابات مجلس ششم.آقاي جمال زره

ساز و فرارویی با نهضت بنویسید.س ـ در مورد روابط و سوابق جمال زره

کرده است. زره ساز عضو نهضت نبوده است. در زمان برگزاري مراسم کمک میج ـ آقاي جمال

با انجمن 1334تا 1330هاي آقاي فرارویی در دوران دانشجویی در دانشگاه تهران در سال

اسالمی دانشجویان در دانشگاه تهران همکاري داشته است. بنابراین ممکن است با برخی از اعضاي 

ت یا دانم فعالیانشجویان رابطه و تماس داشته باشد. اما تا آنجا که من میقدیمی انجمن اسالمی د

کند و ندارد.کار سیاسی نمی

فعالیت »جمعیت توسعه سیاسی«اي از جوانان که تحت عنوانی پوششی س ـ در استان فارسی هسته

ات ند که جلسااند که اعضاي آن طی تحقیقات به عمل آمده اقرار نمودهنمودند، شناسایی شدهمی

اند. در این خصوص توضیح بدهید.متعددي با امیر خرم و مصیب دوانی از اعضاي نهضت داشته

ـ من اطالع چندانی از این جمعیت ندارم. آقاي مهندس خرم در دوره دانشجویی در شیراز بوده  ج 

ازرون است است، شاید در تماس بوده باشد. اما من خبري ندارم. آقاي مصیب دوانی هم، که اهل ک

هایش با گروهی که نام بردید اطالعی ها و تماسخانواده و دوستانی در شیراز دارد. اما از فعالیت

هاي غیرقانونی داشته است؟قانونی بوده است و آیا فعالیت» جمعیت توسعه سیاسی«ندارم. آیا 



رد. و گفتبازجو به طور شفاهی در مورد چاپ پوستري از عکس دکتر مصدق با خاتمی صحبت ک

خاتمی شکایت کرده است و متهم دارد. امیر خرم با گروه توسعه سیاسی در تماس بوده است. 

کنم ها چه ارتباطی با اتهامات من دارد؟ به عالوه من تصور نمیبه بازجو اعتراض کردم که این صحبت

؟ اما رم استآقاي خاتمی شکایتی دراین مورد کرده باشد. مگر چاپ عکس دکتر مصدق با خاتمی ج

من از آقاي خاتمی در این مورد سوال خواهم کرد.

اي حرفش را، که خاتمی شکایت کرده است، پس گرفت.بازجو بگونه

من گفتم تازه پرونده رسیدگی شده و کسانی که آن پوستر را چاپ کرده بودند، خود اعتراف 

اند و ظاهرا سپاه در آن دست داشته است.نموده

ن طور نیست. پرونده هم مفتوح است و درباره متهمین اصلی هنوز رایی صادر بازجو گفت خیر ای

نشده است. دادگاه شیراز راي به عدم صالحیت داده و آن را به تهران فرستاده است. او اضافه کرد 

ساز در پرونده جزو متهمین است. و در اسناد هست و خود او هم در تهران در که جمال زره

ت که خوبست انجام بدهید.ها گفته اسبازجویی

و شکل رابطه آنها با نهضت » احیاگران ملی ـ مذهبی«اي از جوانان زیر نام س ـ در مورد هسته

بنویسید.

شنوم. از ارتباط چنین گروهی با نهضت آزادي اطالعی ج ـ اولین بار است که چنین نامی را می

ندارم.

هاي آقایان خرم و مصیب دوانی ته و برنامهس ـ از ارتباط و جلسات تشکیالتی نهضت با این هس

بنویسید.

ج ـ ارتباط تشکیالتی میان نهضت آزادي و این گروه که نام بردید، وجود نداشته است و از 

اطالعم.هاي آقایان نامبرده هم بیبرنامه



س ـ آقاي خرم عضو شوراي مرکزي نهضت است و در جلسات احیاگران ملی ـ مذهبی و توسعه 

شرکت کرده است؟سیاسی 

ها هم آشنا نیستم.ج ـ خبري از حضور ایشان ندارم و با این گروه

بازجو مجددا به طور شفاهی در مورد پوستر شیراز ـ عکس خاتمی، مصدق، بازرگان و شریعتی 

ـ را کرده است.  ـ چاپ پوستر  توضیح داد و گفت اطالعات فارس شاکی است. اما گفتند سپاه این کار 

اي را مرور کرد و از روي آن برخی مطالب را خواند. و مدعی شد که مهندس روندهوي اوراق پ

ها پیرامون دخالت و نظرشان در مورد پوستر ساز در بازجوییامیر خرم و مصیب دوانی و جمال زره

اند.مطالبی را گفته

یح توضس ـ ارتباط و سوابق آشنایی فاضل، گلچین و کشکولی از گروه فوق با نهضت آزادي را

دهید.

ج ـ با این اسامی آشنایی ندارم. از ارتباط این اشخاص، مورد ادعاي شما با نهضت خبري ندارم و 

کنم رابطه تشکیالتی وجود داشته و یا بوده باشد.تصور نمی

س ـ ارتباط تشکیالتی امیر خرم، عضو شوراي مرکزي نهضت آزادي و مصیب دوانی عضو نهضت با 

ست؟این گروه چه بوده ا

مجدداً به بازجو اعتراض کردم که این سواالت چه ارتباطی با اتهامات من دارد. مگر تشکیل 

سرکرده گروهی هستید که متهم به ارتکاب «هاي فرهنگی، خالف قانون است؟ او گفت که شما گروه

هاي نهضت هستید.ذکر شده است. و مسئول کلیه فعالیت498جرایمی است که در ماده 

آزادي هیچ ارتباط تشکیالتی با گروه فوق نداشته است. گفتگوي آقایان خرم و دوانی، ج ـ نهضت 

اگر هم بنا به ادعاي شما، صورت گرفته باشد، اوال جرم نیست ثانیا در چارچوب یک دستور تشکیالتی 

و مشخص نبوده است.



ر با این چاپ پوستس ـ اگر دستور تشکیالتی نبوده است پس چرا او در سفر آقاي خاتمی به شیراز و

اند؟افراد جلسه گذاشته

ج ـ من از جلسه ادعایی شما خبري ندارم و از جریان چاپ پوستر آقاي خاتمی نیز اطالعی ندارم.

ه اید که به موسسه صراط، متعلق باید، توصیه کردهس ـ در جلساتی که با جوانان (در تهران) داشته

و تصمیم تشکیالتی بوده است؟آقاي سروش وصل شوند، آیا این یک دستور 

ـ خیر. این توصیه شخص من به جوانان مراجعه کننده بود، نه یک تصمیم تشکیالتی نهضت آزادي.  ج 

صحبت من هم وصل شدن به موسسه صراط نبوده بلکه شرکت در جلسات فرهنگی، جامعه شناسی، 

واز تشویق نکرده بودم. عرفان و فلسفه در آن موسسه بود. آنها را به شرکت در جلسات رقص و آ

جوانان ها را برويکردم. شما تمام راههاي دیگري میپس به نظر شما البد بهتر بود که به آنها توصیه

بندید و انتظار دارید منحرف نشوند. براي شما بسیار متاسفم.می

س ـ با چه کسی در صراط صحبت کردید؟

هاي موسسه و امکان ایشان در مورد برنامهج ـ با آقاي دکتر دباغ، پسر آقاي دکتر سروش. از

شرکت جوانان در آن جلسه جویا شدم.

س ـ اسامی جوانانی را که معرفی کردید بنویسید؟

شنبه در پاسخ نیازهاي جوانان که ج ـ اسامی کسی را به یاد ندارم. در جلسه قرآن روزهاي سه

راهنمایی خواسته بودند، گفتم و توصیه کردم.

22/7/81ظهر پایان یافت و ادامه بازجویی به جلسه آینده روز دوشنبه 12ساعت بازجویی در 

صبح موکول گردید.30/9ساعت 



جلسه سی و ششم دوشنبه

صبح15/10ساعت 22/7/81

دانم. قبل از شروع بازجویی کتبی، بازجو پرسید، آیا آقاي دینوي آزاد شد؟ که جواب دادم: نمی

اما شما باید بدانید. آیا آزاد شد؟ گفت او توسط نیروي انتظامی بازداشت شده بود. 

س: اسامی و مشخصات رابطین و فعالین نهضت در شهرستان قم، به خصوص در شهر قم را بنویسید.

له کنند. در مراسم یادبودي که معموال همه ساج : افراد معینی در قم براي نهضت آزادي فعالیت نمی

آیند، اظهار عالقمندي شود، افراد میبراي بزرگداشت مهندس بازرگان در مقبره بیات قم برگزار می

دانم و به خاطر ندارم.کنند. اسامی آنها را نمیمی

هاي اراك و ساوه توضیح دهید.س ـ در مورد رابطین و فعالین نهضت آزادي در شهرستان

اید نهضت آزادي عضو یا رابط عالقمند ندارد. نام بردههایی کهج ـ در هیچ یک از این شهرستان

در هنگام انتخابات مجلس ششم افرادي مراجعه کردند اما با آنها آشنایی ندارم و نام آنها را 

دانم.نمی

س ـ رابطین و فعالین نهضت آزادي در شهرستان هاي استان مازندران را توضیح دهید.

ري در جلسات عمومی، در مراسمی که در حسینیه ارشاد یا نف3یا 2ج ـ از چالوس چند نفري، 

کنند.آیند و شرکت میشود روي عالیق خودشان میجاهاي دیگر برگزار می

آمد. اما اینها هیچ کدام عضو نبودند. از ساري آقاي چمبوري (نامی شبیه به از ساري یک نفر می

آمد. این) می

آمدند را بنویسید.س ـ اسامی کسانی را که از چالوس می

دانم. آمدند. اما اسامی آنها را نمینفري می3ـ 2ج ـ همان طور که نوشتم 



در این موقع بازجو، دو برگ دست نویس ارایه داد که آن را بخوانم. این گزارش صورت جلسه دفتر 

بود. اسامی حاضرین و غائبین در جلسه و موضوعاتی که مطرح و بحث 21/5/1364سیاسی در 

شده بود در صورت جلسه آمده بود. در صورت جلسه آمده بود که من جزء غائبین بودم. این سند، 

از جمله اسناد آرشیو نهضت آزادي بوده است و مامورین دادگاه انقالب آن را ضبط کرده بودند. در 

در ياین صورت جلسه گزارش دیدار سه نفر از اعضاي دفتر سیاسی با آیت اهللا العظمی اقاي منتظر

در این دیدار توضیحاتی پیرامون سفر آقاي مهندس بازرگان به آلمان داده شده بود.  قم آمده بود. 

آقاي منتظري به دوستان مالقات کننده گفته بودند که از رد صالحیت مهندس بازرگان براي انتخابات 

ید و خود را بکنریاست جمهوري ناراحت نباشید؛ توصیه کرده بودند که تندروي نکنید، کار فرهنگی

دارید. بعد از رویت و قرائت صورت جلسه، بنا به درخواست بازجو، آن را با ذکر براي روز مبادا نگه

) امضا کردم.22/7/1381تاریخ رویت (

: در سندي که رویت کردید، منظور از سخنان آقاي منتظري که در قبال بستن میزان و  س 

را براي روز مبادا نگه دارید چیست؟ردصالحیت بازرگان، تندروي نکنید و خود

آمده است، من در آن جلسه نبودم و از کم و کیف مذاکرات 21/5/64ج ـ همان طور که در سند 

توانم منظور گوینده آن سخنان را بعد از گذشته نمایندگان نهضت آزادي در قم خبري ندارم و نمی

سال توضیح دهم.17

اید، باید درباره جمله منظور از روز دفتر سیاسی نهضت بودهس ـ شما عضو شوراي مرکزي و رئیس 

مبادا چیست، توضیح دهید.

ج ـ اوال من در آن جلسه دیدار حضور نداشتم که منظور گوینده را بفهمم. ثانیا در جلسات دفتر 

شده است نه جزئیات آن. ثالثا چطور انتظار ها گزارش میسیاسی و شوراي مرکزي کلیات فعالیت

سال پیش است به خاطر داشته باشم و درباره آن توضیح 17اي را که مربوط به د که من مسئلهداری

بدهم.



ها و ارتباطات نهضت با آقاي منتظري را بنویسید.س ـ مشروح دیدارها و تماس

اهللا العظمی منتظري از قبل از انقالب اسالمی و ج ـ تماس و ارتباط نهضت آزادي با حضرت آیت

ایشان بازداشت شده بودند، شروع شده است. بعد هنگامی که ایشان به پاریس آمدند هنگامی که

در هیچ دیدار و مالقاتی، که ایشان با رهبر فقید انقالب داشتند نبود که من حضور نداشته باشم.

اهللا طالقانی امام جمعه تهران شدند، هر هفته یا بعد از انقالب، هنگامی ایشان بعد از درگذشت آیت

ام و بنا به تقاضاي خودشان اهم مسایل اساسی و مهم سیاسی هر دو هفته یک بار با ایشان دیدار داشته

ام.کردهداخلی و خارجی را برایشان توضیح و تفسیر می

سال گذشته با آقاي منتظري یا افراد منتسب 5ها و مذاکرات نهضت را در طی س ـ مشروح مالقات

به ایشان را بنویسید.

اند، با شخص ایشان دیداري سال گذشته، که ایشان در منزل خود محصور بوده5ر طی ج ـ د

ایم و موضوع گفتگو ام. اما با فرزندانشان، آقا سعید و آقا احمد، یکی دو باري دیدار کردهنداشته

استفسار از حال و سالمتی ایشان بوده است.

س ـ با سعید کی و چه کسی دیدار داشته است.

از درگذشت مرحوم دکتر سحابی، آقاي سعید منتظري در مراسم شرکت کرده بود. بعضی ج ـ بعد 

از دوستان براي تشکر از وي به دیدارش رفته بودند. اما چون من در آن موقع در ایران نبودم 

دانم چه کسی رفته است.نمی

س ـ دیدارهاي خود را احمد منتظري توضیح دهید.

طالقانی در حسینیه ارشاد ایشان را دیدم و در حد سالم و علیک با اهللاج ـ در مراسم سالگرد ایت

هم صحبت کردیم.



شد.س ـ در این دیدارها چه موضوعاتی بحث و تبادل نظر می

ـ همان طور که عرض کردم، دیدار در حسینیه ارشاد و در سالم و علیک بود و فرصتی براي بحث  ج 

و تبادل نظر نبود.

خطاب به من به عنوان دبیرکل نهضت 1379ت نویسی را که در مرداد بازجو سپس یک نامه دس

آزادي نوشته شده بود، ارایه داد. نامه فاقد امضا بود. نامه گزارشی بود از اقدامات به ثمر نرسیده 

در این نامه در مورد مراجعه به برخی از موسسات و ». موسسه فرهنگی متین«براي راه اندازي 

داشت به آنها کمک شود و مراجعه کرده بودند ولی توفیقی به دست نیامده مراکزي را که احتمال

بود، گزارش شده بود. بعد از ارایه آن بازجویی ادامه یافت:

، که در منزل شما به دست آمده است. توضیح دهید.5/79س ـ در مورد نامه مورخ    /

بی که به وجود آمده بود، بعضی ج ـ بعد از پیروزي انقالب آقاي خاتمی و فضاي باز سیاسی مناس

هاي فرهنگی بیشتر شنبه منزل من، اظهار عالقه کردند براي فعالیتاز افراد جلسه قرآن روزهاي سه

تر. من به آنها توصیه کردم، خودجوش باشند و خود دست به کار شوند. آنها اقدام کردند و و وسیع

ماه 6ند. اما چون نتوانستند در مدت مقرر مجوز یک گروه فرهنگی را از وزارت ارشاد دریافت کرد

بعد از دریافت مجوز فعال شوند، مجوز باطل شد. آنها امکانات نداشتند و مجوز خود به خود باطل 

شد. بعد هم من به خارج رفتم و بیماري من پیش آمد و دیگر خبري از آنها نشد.

س ـ اسامی آنها را که موسسه را تشکیل دادند بنویسید.

سامی آنها را به خاطر ندارم. دو سه نفر بودند. هیچ کدام هم عضو نهضت آزادي نبودند. یک ج ـ ا

کرد. اسم او فکر می کنم امینی بود (یا چیزي شبیه به این)نفر از آنها خیلی پیگیري می

س ـ شما موسسات فرهنگی و استفاده از امکانات این موسسات را به آنها معرفی کرده بودید. درباره 

ین موسسات و رابطه آنها با نهضت آزادي توضیح دهید.ا



ـ آنها می توانستم شخصا خواستند کار فرهنگی مستقل بکنند.بنده هم آنها را تشویق کردم. اما نمیج 

به آنها کمک نمایم. آیا این کار جرم است یا خالف قانون است؟ تشویق جوانان به کار مستقل 

فرهنگی، حتی بدون وابستگی به نهضت آزادي گناه است؟ لطفا از آنچه ارتباطی به اتهامات من 

ندارد سوال نکنید. 

نوشته شده است. موضوع به س ـ نامه به عنوان جناب دکتر یزدي دبیرکل نهضت آزادي ایران

هایی انجام داده است؟گردد. نام این موسسه چیست و چه فعالیتفعالیت نهضت بر می

بوده است و چون کمک » موسسه فرهنگی بینش«ج ـ در نامه ارایه داده شده آمده است که نام آن 

ماه عمال بالموضوع شد.6نشد بعد از گذشت 

کرد؟بایستی مییهایی آقاي میرخانی مس ـ چه کمک

خواست کار را شروع کند و نیاز به دفتر داشت. من به ز گرفته بود، میمجوج ـ آنها یعنی فردي که 

او توصیه کردم که با آقاي میرخانی تماس بگیرد شاید بتواند از او اطاقی به قیمت مناسب اجاره 

کند. اقاي میرخانی موافقت نکرد و موضوع منتفی شد.

کیست و چه نوع کاري دارد؟س ـ میرخانی 

ـ ایشان در کار تجارت است ولی از نوع کارش خبر ندارم. در دفتر کارشان قرار بود اتاقی بگیرند  ج 

اما ایشان قبول نکرد.

س ـ شما توصیه کرده بودید که از امکانات شرکت جامعه روز استفاده کنند، در این باره توضیح 

بدهید.

روز ساختمان بزرگ و امکانات خوبی داشت به مراجعه کننده توصیه ج ـ در آن موقع شرکت جامعه 

دانم رفت و نشد یا اصال مراجعه کردم که برود و با مسئوالن شرکت جامعه روز صحبت کند. اما نمی

نکرد.



س ـ با چه کسی در شرکت جامعه روز هماهنگی کردید؟

ورت نگرفت.ج ـ با هیچ کس از شرکت جامعه روز صحبتی نکردم و هماهنگی ص

س ـ آیا با آقاي ولی بیک صحبت کردید؟

اي نکردم.ج ـ عرض کردم به هیچ کس توصیه

وبیک صحبت کردید؟س ـ در مورد توزیع شبکه کتاب آیا با ولی

ج ـ در آن زمان موسسه هنوز کاري را شروع نکرده بود، که من در انجام آن به کسی توصیه بکنم. 

من ندارد.این موضوع هم ربطی به اتهام

س ـ موسسین و مسوالن موسسه کوثر چه کسانی هستند؟

و ام اما موسسینالزمانی را شنیدهدانم چه کسانی هستند. نام آقاي صاحبشناسم و نمیج ـ نمی

شناسم.مسوالن آن را نمی

ه بس ـ با توجه به هماهنگی میان مدرسه کوثر و نهضت شما به جوانان رابط با نهضت این توصیه را 

آنها کردید؟

ج ـ هیچ نوع هماهنگی و رابطه میان مدرسه کوثر و نهضت آزادي وجود ندارد و من در هیچ کجا 

رفا کنند. آشنایی من با مدرسه کوثر صام که جوانان با مدرسه کوثر همکاري میام و نه گفتهنه نوشته

اي برايضت هم توصیههاي آموزشی مدرسه بوده است. به هیچ یک از مرتبطین با نهدر حد روش

ام.مراجعه به مدرسه کوثر نکرده

پایان یافت. از بازجو در مورد لوازم و مدارکی که از منزلم 45/11جلسه بازجویی در ساعت 

ام دادگاه انقالب باز پس دادن آنها را درخواست کرده21ام به رئیس شعبه اند و در نامهبرده



ر داده است. قرار است از انبار بیاورند. در جلسه بعد خواهند پرسیدم. او گفت که رئیس دادگاه دستو

آورد.

موکول شد.81آبان ماه 4ادامه بازجویی به روز شنبه 

جلسه سی و هفتم

صبح30/9ساعت 4/8/81شنبه 

هاي شفاهی گذشت. موضوعاتی که بحث تمام وقت این جلسه بازجویی، تا هنگام اذان ظهر، با بحث

است:شد، به قرار زیر 

ام را عنوان کردم. بازجو ـ ضرورت پس دادن لوازم و مدارك مصادره شده از منزل مسکونی1

شود، و بعضی از اقالم را به شما پس و بررسی می*جواب داد که قاضی دستور آن را داده است

دهیم.می

هیچ چیز (مطهري) 234ـ اسناد نهضت آزادي: بازجو مدعی بود که در آرشیو نهضت در ساختنان 2

نبود. همه اسناد را برده بودند و در جاهاي دیگري، از جمله در باغ آقاي شاکرین، در لواسانات 

ها، به هنگام بازرسی از دفتر نهضت آزادي در پنهان کرده بودند. او مدعی بود که مامورین دادگاه

ه افرادي با عجله دهد کاند. این فیلم نشان میخیابان مطهري، فیلم برداري کرده234ساختمان 

اند و در آرشیو چیزي از اسناد وجود نداست.تمام ساختمان را بهم زده و مدارك را برده

بازجو توضیح داد که بازرسی از دفتر یکماه بعد از بازداشت افراد صورت گرفته است. در این مدت 

اند.توانستند از دفتر بردهکسانی هر چه را می

، برخي از این لوازم را تحویل دادند. بھ موجب صورت جلسھ تحویل اشیاء، 11/8/81. در جلسھ سي و ھشتم، شنبھ *
دستور داده است.22/7/81قاضي در 



فسر آمریکایی در دوبی توسط شخصی در شیراز براي مهندس سحابی ـ بازجو مدعی شد که یک ا3

پایه و اساس  است، صغري و کبري و پیغام داده است. به او اعتراض کردم که چنین سخنانی بی

و رابط پیغام دهنده» شخص«مبتداء خبر ندارد. نه نام و هویت افسر آمریکایی معلوم است و نه آن 

یشتر به ها بخبر دهنده چگونه چنین خبري را ساخته و پرداخته است. ایننه متن پیغام. و نه این که

سازي شباهت دارد تا هر چیز دیگري.پرونده

هاي اي است با بیش از نیم قرن خدمت به این مملکت و فعالیتمهندس سحابی فرد شناخته شده

ي ناچسب است.هاها در مورد او خریدار ندارد. اینها برچسبسیاسی و فرهنگی، این حرف

ـ بازجو مدعی شد که مهندس سحابی با منافقین در ارتباط بوده است. این ارتباط سوابق خدمات 4

او را مخدوش کرده است. پاسخ دادم که رویه و مشی سیاسی مهندس سحابی به کلی با خط مشی و 

ذهبی، با ماستراتژي مجاهدین فرق دارد، مهندس سحابی، نهضت آزادي و سایر دوستان ملی ـ

کنند، این ادعا با سلوك سیاسی مهندس براندازي مخالفند و مشی اصالح از درون را پیگیري می

کند.سحابی تطبیق نمی

بازجو به اعترافات مهندس سحابی در زندان استناد کرد.

به او پاسخ دادم که بر طبق موازین شناخته شده و معتبر قضا در اسالم، به خصوص در فقه شیعه، 

راف متهم در زندان فاقد ارزش و اعتبار است و قابل استناد نیست.اعت

ـ بحث پیرامون اعتقاد یا التزام به قانون اساسی و والیت فقیه: بازجو اصرار داشت که چون نهضت 5

آزادي به والیت فقیه اعتقاد ندارد، ادعاي التزام به قانون اساسی منافقانه است.

در پاسخ توضیح دادم که کمتر اصلی از اصول قانون اساسی در مجلس بررسی پیش نویس قانون 

ـ موضوع رهبري،  اساسی (مجلس خبرگان) به اتفاق آرا تصویب شده است، حتی اصل یکصد و دهم 

آنهااهللا طالقانی،نیز به اتفاق آراي نبود. هشت نفر از نمایندگان راي ندادند. از جمله مرحوم آیت



که به این اصول راي ندادند البد اعتقاد نداشتند که راي ندادند. اما وقتی اصلی با اکثریت آرا 

تصویب شد یعنی قانون شده است و همه چه موافق و چه مخالف، باید به این قانون التزام داشته 

خالف قانون اساسی راي م110اهللا طالقانی به اصل باشند. هیچ کس مدعی نشده است که چون آیت

داده است، پس التزام ایشان به قانون اساسی ریا کارانه و یا بدتر، منافقانه بوده است.

ورد کند، در ماین مسئله نه تنها در مورد مصوبات مجلس بررسی و تصویب قانون اساسی صدق می

مصوبات مجلس شوراي اسالمی هم صادق است. نمایندگان، به هنگام بحث و اظهارنظر پیرامون 

اي مورد ها و یا لوایح در مخالفت یا موافقت از روي اعتقاد و یا عدم اعتقاد به طرح یا الیحهطرح

کنند.بحث صحبت می

رسد، همه موظف به تمکین از قانون هستند شود و الیحه یا طرح به تصویب میگیري میوقتی راي

ولو در مجلس راي مخالف داده باشند.

یت اند که اعتقاد به والخود اشاره کرده» االسرارکشف«در کتاب توضیح دادم که رهبر فقید انقالب

ه اهللا خویی هستند و ایشان هم بفقیه از فروع دین است. بسیاري از متدینین، مقلدین مرحوم آیت

والیت فقیه اعتقادي نداشت.

باشند.اما همین مقلدین، از باب نظم اجتماعی، موظف به تمکین از قانون اساسی می

ما: مرحوم مهندس بازرگان و دکتر سحابی و سایر ث پیرامون علل اختالف میان گروهـ بح5

ها، با روحانیان عضو شوراي انقالب (بهشتی، هاشمی و ...).نهضتی

خواست بداند که اختالف از کجا پدید آمد.بازجو می

. نداشتند و ندارندساالري اعتقادي دانستند. به مردمتوضیح دادم که آقایان قدرت را حق خود می

ل پیدا مشک» از ما جدا شدند«ها از وقتی هاشمی رفسنجانی اخیرا در سخنانی، گفته بود که نهضتی



» همکاري«ها حاضر به دانند و چون نهضتیکردند. این سخن یعنی این که آقایان خود را محور می

با آنان نشدند و راه خود را ادامه دادند، با آنها برخورد شده است.

ـ ضرورت وجود مخالف ـ اپوزیسیون7

پرسید که چرا نهضت آزادي، که خود در انقالب نقش داشته است، دست به مخالفت با بازجو می

حکومت زده است.

هاي جدید نقش موثر و مثبتی در تثبیت وبراي بازجو توضیح دادم که اپوزیسیون سیاسی در جامعه

د. این سازها و اختالف میان دولت و ملت را منعکس میتعادل سیاسی دارند. اپوزیسیون نارضایتی

ها تا سر حد انفجار انباشته شوند. بنابراین نقش شود که نارضایتیانعکاس و اعتراض مانع از آن می

ها بهداشتی دارند. در زمان شاه، خیلی سعی کردند که یک نوع اپوزیسیون درست کنند. شاه میلیون

زیرا شاه براي اپوزیسیون واقعی خود حق حیات قایل نبود و تحمل تومان هزینه کرد، اما نشد. 

ها و احزاب مخالف وجود دارند. اما کرد و نکرد. در جمهوري اسالمی به طور طبیعی گروهنمی

فهمند و حاضر نیستند حضور آنها را تحمل کنند.حاکمان قدر و ارزش آنها را نمی

که در بازداشت بودم، یک روز بازجو مرا به 1376ه براي بازجو توضیح دادم که در آذر و دي ما

دیدار آقاي رهبرپور، رئیس وقت دادگاه انقالب اسالمی تهران برد. همین سئواالن را آقاي رهبرپور 

مطرح کرد. از او پرسیدم که آیا تا به حال دچار تب و لرز شده است؟ تب و لرز نشانه بیماري است. 

آید. اما این یک موهبت و نعمت الهی است. اگر تب و لرز خوشمان نمیها از تب و لرز معموال ما آدم

ها و هاي اپوزیسیون، با اعتراضفهمد که بیمار و نیازمند به درمان است، گروهنباشد بیمار هرگز نمی

سازند. انعکاس هاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي جامعه را منعکس میهاي خود، بیماريانتقاد

گردد.ات مردم، مانع از تراکم و انفجار آنها میقانونمند مطالب



ته هیچ گردید، البموضوعاتی که در این جلسه و جلسات مشابه به طور شفاهی توسط بازجو مطرح می

دادم و طرح و بحث ارتباطی با اتهامات من، متهم، ندارد. اما متعمداُ و آگاهانه به آنها جواب می

دانم.یاالصول مثبت و مفید مآنها را علی

موکول گردید.11/8/81با شنیدن صداي اذان ظهر، جلسه به پایان رسید. جلسه بعد به شنبه 

جلسه سی و هشتم

)9:30به جاي ساعت (10ساعت 11/8/81شنبه 

در این جلسه، بازجو اطالع داد که برخی از لوازمی را که از من برده اند  و طی نامه اي درخواست 

درحالی که منتظر دریافت این . ه ام، از انبار می آورند که تحویل دهندپس دادن آن ها را نمود

و یادآور به بازج. لوازم از انبار بودم، بحث هاي شفاهی پیرامون بنیاد فرهنگی بازرگان صورت گرفت

شدم که بنیاد فرهنگی بازرگان یک نهاد مستقل فرهنگی است که توسط خانواده آن مرحوم به منظور 

بازجو .ر نوشتاري، صوتی و تصویري شادروان مهندس بازرگان، تأسیس یافته استجمع آوري آثا

مدعی بود که بنیاد فرهنگی پوششی است براي فعالیت هاي نهضت آزادي.  در پاسخ بازجو توضیح 

دادم که سیاست نهضت آزادي و بنیانگذارانش تفکیک حوزه هاي فعالیت سیاسی از فرهنگی بوده 

هنگامی که اعضاي فعال انجمن اسالمی مهندسین یا دانشجویان، در داخل کشور بنابراین حتی . است

و یا خارج از کشور، قبل از انقالب، عضو نهضت آزادي بوده اند، از انجمن ها براي فعالیت نهضت 

بنیاد فرهنگی بازرگان صرفا براي کار فرهنگی تأسیس یافته است و . آزادي استفاده نمی کرده اند

. حزبی استفاده نکرده است–نهضت آزادي هیچ گاه از امکانات آن براي کار سیاسی 

قاضی بنابراین. بازجو مدعی بود که دفتر محل کار بنیاد فرهنگی بازرگان متعلق به نهضت است

.دستور الك و مهر کردن آن را داده است

د ابالغ ثانیاً به فرض که چنین باشد باید به بنیا. پاسخ دادم که اوالً نظر و استنباط قاضی درست نیست

نه آن که محل کار آن ها را تعطیل. کنید که بیایند لوازم خود را ببرند و آپارتمان را تخلیه کنند



ه اد کردم، که در آن ناممن به نامه مقام رهبري درباره مهندس بازرگان و دکتر سحابی استن. کنید

خدمات فرهنگی این بزرگواران مورد تایید و تحلیل قرار گرفته است، اگرچه از نظر سیاسی 

.اختالفات عمیقی وجود دارد

بنابراین دادگاه نمی تواند به صرف این که بنیاد فرهنگی به نام مهندس بازرگان می باشد و دفتر 

است، آن جا را هم الك و مهر کند و جلوي فعالیت بنیاد در همان ساختمان دفتر نهضت آزادي

.دادگاه باید دفتر بنیاد را به آن ها پس بدهد. هایشان را بگیرد

بعد از این گفتگوها، چهار قلم از اشیاء و لوازم برده شده از منزل مرا آوردند و طبق یک صورت 

پس دادن سایر اقالمی که از بعد از تحویل این اشیاء، درخواست خود در مورد.جلسه تحویل دادند

بازجو پاسخ داد که اسناد باید بررسی شوند و اگر مانعی نباشد پس . منزل برده بودند را تکرار کردم

ول بازجو ق. در مورد پس دادن کتاب چمران، که از دفتر بنیاد فرهنگی برده اند پرسیدم. می دهند

.داد که پیگیري می کند

9:30ساعت 20/8/81جلسه بعد به روز دوشنبه . پایان رسیدبه 11:30جلسه در حدود ساعت 

.موکول گردید

جلسه سی ونهم

9:45ساعت 13/8/81دوشنبه 

:بازجو قبل از بازجویی کتبی، چند پرسش شفاهی کرد

رضا صدر کجاست؟ ایران یا آمریکا؟-س

.آمریکا است-ج

در ایران شخص دیگري به نام رضا صدر دارید؟-س

چطور مگر؟خیر، -ج

. پوشه اي در برابرش بود که از روي آن یادداشت بر می داشت. بازجو جوابی نداد



آیا جلسات شوراي مرکزي ماهی یک بار تشکیل می شود؟-س

.معموالً-ج

:بازجویی کتبی

.اسامی اعضاي شوراي مرکزي، محل تشکیل و زمان آن را در چهارماه گذشته بنویسید-س

محل تشکیل آن در منازل . زي هر ماه به طور متوسط تشکیل می شودجلسات شوراي مرک-ج

.در منازل آقایان صدر، دکتر توسلی، مهندس توسلی، و خودم بوده است. اشخاص می گردد

.اسامی اعضاي شوراي مرکزي را بنویسید-س

د عبارتنبرخی از آن ها . تمام اسناد نهضت نزد شما است و اسامی اعضاي شورا را هم می دانید-ج

دکتر صدر، مهندس توسلی، دکتر توسلی، دکتر بنی اسدي، مهندس ابوالفضل بازرگان، مهندس : از

.هندي، خسرو منصوریان، مسکین، دکتر غروي، دکتر فرزدي و خودم

بازپرس سپس به طور شفاهی درباره فعالیت هاي آقاي حمسی در کرج و ارتباط آن ها با نهضت 

حمسی شخصی را به نام امیر رازقی به شما معرفی کرده است تا درباره آزادي سئوال کرد و گفت که

رازقی در جلسات "نظر بدهید، و این که "آزادي خواهان ایران"مرامنامه جمعیت در حال تشکیل 

حمسی او را به من معرفی کرده است که جمعیت ، "قرآن منزل من، و سایر گروه ها شرکت می کند

.راه بیندازد

ممکن است در جلسات . زجو را رد و  گفتم: شخصی را به نام رازقی، با نام نمی شناسماظهارات با

.قرآن شرکت کرده باشد ولی به نام او را نمی شناسم

حمسی گفته است که شما در مورد تشکیل جمعیت به آن ها کمک می کنید، سایت درست : بازجو

.کنند و با همه تماس بگیرند

جلسه سی و نهم

30/9ساعت 20/8/81دوشنبه 



این جلسه بازجویی ظاهراً باید -2صفحه اول یادداشت هاي این جلسه گم شده است؛ -1متاسفانه: 

جاسه چهلم باشد. 

)منظور آقاي کثرانی است( آیا اخیرا او را دیده اید؟-س

ردن پیدا کاخیراً هم چون می خواهد ازدواج کند براي . بله بعد از برگشتنم از سفربه دیدنم آمد-ج

.من هنوز نتوانسته ام به او کمکی کنم. کار از من کمک خواست

بازجو شفاهی مدعی شد که حمسی گفته است که کثرانی با یزدي دیدار کرده است و می خواهند 

.درباره باطبی برنامه هایی اجرا کنند

:بازجویی کتبی

سلطنت طلب و پان ایرانیست حمسی مدعی شده است که به واسطه فعالیت هاي من با عناصر -س

.در این باره توضیح بدهید. ها در کرج، دکتر یزدي با من برخورد نموده است

.من از این موضوع به کلی بی خبرم و به یاد ندارم که چنین مسأله اي با من مطرح شده باشد-ج

.پیرامون سابقه ي آشنایی خود با آقایان کثرانی و باطبی توضیح بدهید-س

آقاي. عکس و نامشان را درروزنامه دیده و خوانده ام. اي باطبی را ندیده ام و نمی شناسمآق-ج

.شنیدم در وقایع تیرماه دانشگاه بازداشت و زندانی شد. کثرانی در جلسات قرآن شرکت می کرد

کاخیرا هم آمده بود که به او کم. بعد از برگشتنم به ایران به دیدن من آمد. از او بی خبر بودم

.ظاهرا می خواهد ازدواج کند. کنم تا کاري پیدا کند

با آقاي کثرانی چند بار دیدار داشته اید؟-س

.چندین بار به منزل ما آمده است-ج

.تاریخ هایی را که به دیدن شما آمد و نام همراهانش را بنویسید-س

.تاریخ ها را هم به یاد ندارم. او همیشه تنها آمده است-ج

کثرانی چه مسائلی مطرح شده است؟با -س



یکی دو بار هم درباره . یکی دو بار درباره مشکل خانوادگی، قصد ازدواج و نیاز به کار کردن-ج

یک بار هم درباره وضعیت جسمانی باطبی که بیمار . مشکلی که در فهم یکی از آیات قرآن داشت

لطفا از طرح مسائلی . هامات من دارداما این سئواالت شما چه ربطی به ات. است برایم صحبت کرد

.که ارتباطی با اتهامات تفهیم شده من ندارد خودداري فرمایید

ما می خواهیم اطمینان پیدا کنیم که شما به سئواالت ما درست جواب می دهید .بازجویی( شفاهی): 

ور همان ط.من هرچه را مصلحت بدانم جواب می دهم. گفتم: شما حق ندارید این گونه سخن بگویید

که شما روي مصالح خودتان همه ي حرف ها را به ما نمی گویید، من هم آن چه را صالح  به دانم 

متأاسفانه صفحه یا صفحات آخریاداشت هاي این جلسه بازجویی گم شده اند. .جواب می دهم. 

معرفی آقا ي احدي به عنوان وکیل نهضت آزادي ایران

دادگاه مربوط به فعالیت هاي نهضت آزادي بود و در دادنامه از آن جا که بخش اعظم ا دعا هاي

صادره علیه نهضت آزادي نیز مطالبی عنوان شده بودبعد از مشورت با مشاورین حقوقی آقاي احدي 

که از حقوق دانان برجسته ایران هستند به عنوان وکیل نهضت آزادي به دادگاه  معرفی شدند. 

به عملکرد غیر قانونی دادگاه به دیوانعالی کشور فرستادند: ایشان  نامه زیر را د ر اعتراض 

بسمه تعالی 

ریاست محترم دیوانعالی کشور جمهوري اسالمی ایران

141/81/21شماره پرونده: -18/8/81تاریخ 

ملصق به تمبر قانونی، به وکالت از نهضت 18/7/81ـ 288550با سالم و تقدیم وکالت نامه شماره 

ا نمایندگی آقاي دکتر ابراهیم یزدي دبیرکل نهضت آزادي ایران، به عرض آزادي ایران، ب

دادگاه انقالب تهران در تعقیب اعالم جرم دادگستري استان تهران، با احضار 21رساند: شعبه می

اعضاي نهضت آزادي ایران از سراسر کشور و تحقیق و صدور قرار بازداشت موقت براي برخی از 



هاي سنگین حبس مبادرت درسی و صدور احکام علیه آنان به تعیین مجازاتآنان، سرانجام با دا

کرده و پس از ابالغ آراي صادر شده، معلوم گردیده دادگاه انقالب تهران علیه نهضت آزادي ایران 

نیز تصمیم اتخاذ کرده و راي به انحالل و مصادره اموال داده است، بدون این که نماینده نهضت را 

اخوانده یا راي را پس از صدور به نهضت آزادي ابالغ کرده باشد. از آنجا که دادنامه ه دادرسی فرب

هاي متهمان نهضت دادگاه انقالب  تهران در پرونده21صادر شده از شعبه 141/81/21شماره 

آزادي، فاقد اساس و مبانی و قضایی بوده و ناقض حقوق مشروع و شناخته شده در قانون اساسی و 

ب و تحصیل شده نهضت آزادي از زمان تاسیس سادي جمهوري اسالمی ایران و حقوق مکتقوانین ع

باشد، از آن مرجع عالی قضایی که می1357تا وقوع انقالب اسالمی 1340آن در اردیبهشت ماه 

امر خطیر نظارت قضایی بر حسن اجراي قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی و حفظ و صیانت از 

اخته شده در شریعت حنیف اسالم و قوانین و مقررات مملکتی، دارد، تظلم و حقوق مشروع و شن

نماییم:دادخواهی و به جهات زیر به دادنامه صادر شده، اعتراض می

ـ راي مورد اعتراض از مرجعی صادر شده که صالحیت ذاتی براي رسیدگی نداشته و ندارد: 1

هاي عمومی و انقالب مصرح است و یل دادگاهقانون تشک5موارد صالحیت دادگاه انقالب در ماده 

قانون تشکیل 8قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده 167این دادگاه که مطابق اصل 

ها و دعاوي باید طبق قوانین مدون و موضوعه به شکایت1373هاي عمومی و انقالب مصوب دادگاه

رسیدگی به موري که «همان قانون 3ه ماد2در حدود صالحیت خود، رسیدگی کند، و طبق تبصره 

با نقض قانون» به حکم قانون به مرجع دیگري واگذار شده، از دایره شمول این قانون خارج است.

هاي ها و انجمن) و قانون احزاب و جمعیت59ـ 37ـ 34اساسی جمهوري اسالمی ایران (اصول 

(تبصره 1360سیاسی مصوب  دادرسی کیفري قانون آیین249ماده 2و قواعد آمره دادرسی 

هیئت عمومی دیوانعالی کشور به 2/12/1371ـ581) و راي وحدت رویه شماره 1378مصوب 

امري رسیدگی کرده که حق دخالت در آن نداشته و بدین وسیله حقوق مسلم و ثابت و تحصیل شده 

دیده بوده، نانهضت آزادي ایران را که طبق قوانین موضوعه کشوري قبل و بعد از انقالب مکتسب



گرفته است. از آنجا که براساس قواعد الزامی دادرسی و موازین قضایی و رویه مسلم محاکم 

دادگستري چنین رایی فاقد اعتبار است، از آن مرجع عالی قضایی احقاق حقوق و تامین عدالت 

قضایی را توقع داریم.

که هیچ گاه طبق نصوص قانونی مند، در فرض صالحیت ذاتی دادگاه صادر کننده ــ راي معترض2

صالحیت نداشته ـ فاقد اعتبار قانونی و قضایی است. زیرا مطابق قانون اساسی و قوانین عادي 

ها و دعاوي با رعایت قوانین راجع به اند به شکایتها، مکلفجمهوري اسالمی ایران، دادگاه

و مقررات نشده و در حالی که دادرسی حکم صادر کنند. متاسفانه در این بخش نیز رعایت قوانین

ها به نهضت آزادي ایران با اعالم جرم دادگستري استان تهران نسبت داده شده، ترین اتهامسنگین

دادگاه بدون این که فرد مسئول نهضت آزادي را که برابر قوانین مسئولیت اعمال و افعال منتسب 

بدون تحقیق مقدماتی و استماع دفاع او، باشد، به دادرسی فراخواند، ونهضت را دارد و پاسخگو می

26به صدور حکم انحالل نهضت و مصادره اموال آن، مبادرت کرده است. در حالی که مطابق اصل 

هاي سیاسی اصوال به شرط عدم ها و انجمنقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، احزاب، جمعیت

اساس جمهوري اسالمی، آزاد و داراي نقض اصول استقالل، آزادي، وحدت ملی، موازین اسالمی و

اند و بر این اساس داراي حقوقی هستند که عبارت است از: تقاضاي ثبت و صدور نوعی موجودیت

به محاکم 10) شکایت از کمیسیون ماده 1360قانون احزاب مصوب 9پروانه از وزارت کشور (ماده 

همان قانون). این مواد از 13ه قانون اساسی (ماد168دادگستري و رسیدگی به آن طبق اصل 

قانون اساسی 26براساس نوعی از موجودیت شناخته شده در اصل 1360قانون احزاب مصوب 

بوده، و حقوق یاد شده به هیچ وجه مشروط و منوط به ثبت احزاب نبوده و رد تقاضاي ثبت آنها 

در 1360احزاب مصوب قانون 13موجب سلب این حقوق تا زمانی که محاکم دادگستري طبق ماده 

آن باره تصمیم قطعی اتخاذ نکرده باشد، نخواهد شد.

هاي ها و انجمنقانون احزاب و جمعیت5توان اقامه کرد، ماده دلیل دیگري که در این باره، می

هاي مذکور در منظور از کلیه گروه«باشد که صراحتا اعالم داشته است: می1360سیاسی مصوب 



26هاي سیاسی و ... شناخته شده موضوع اصل ها، انجمنون، احزاب جمعیتمواد بعدي این قان

بنابراین نهضت آزادي ایران، بر این اساس و مواد استناد شده از قانون » باشد.قانون اساسی می

اشعلیرغم این که تقاضاي ثبت و صدور پروانه1360هاي سیاسی مصوب ها و انجمناحزاب، جمعیت

همان قانون حق شکایت 12قانون احزاب رد شده، همان گونه که طبق ماده 10در کمیسیون ماده 

داشته و از این حق قانونی خود، استفاده کرده، الکن هنوز دادگاه صالحیت دار، درباره اعتراض 

اتخاذ تصمیم ننموده، به همان دلیل و استناد قانونی چنان چه 10نهضت به تصمیم کمیسیون ماده 

اعالم جرمی واقع شده باشد، باید از طرف مرجع قضایی احضار و دعوت شود و از مورد اتهام یا 

حقوق قانونی خود دفاع کند. ابراهیم احدي

884422ـ 8825709ـ طبقه سوم تلفن: 1ـ پالك 15تهران: خیابان میرزاي شیرازي ـ کوچه 

جلسه چهلم

2/9/81شنبه 

ه بخبر نداده است که قبال بازجو بیمار بود. و علیرغم حضور در اطاق بازجویی، عذرخواهی کرد که 

هاي آقاي حمسی مجددا به طور شفاهی نیایم. بازجویی صورت نگرفت. اما در مورد فعالیتدادگاه 

وپذیرم و دفاع می کنمپرسید، جواب دادم که من مسئولیت تصمیمات و اقدامات سازمان را می

ند.خود آنها باید پاسخ بدهکه دستور تشکیالتی نباشد، نیستم گوي رفتارهاي فردي اعضا جواب

موکول شد.9/9/81جلسه آینده به شنبه 

جلسه چهل ویکم

صبح30/10ساعت23/9/81شنبه 

، طبق قرار قبلی)30/9صبح (به جاي 30/10شروع بازجویی 



برگزار شود. اما به دلیل ضرورت مراجعه به پزشک 9/9/81این جلسه بازجویی قرار بود، شنبه 

معالجم و انجام آزمایشات، تلفنی به دفتر دادگاه خبر دادم که در جلسه بازجویی حاضر نخواهم شد. 

بازجویی کتبی بالفاصله شروع شد.

س ـ در مورد فعاالن نهضت آزادي در قزوین توضیح بدهید.

ام. از سایر دوستان هم در اید و جواب دادهسوال را کردهج ـ تا آنجا که به یاد دارم قبال همین 

اند. در اسناد نهضت هم که از ساختمان دفتر نهضت اید و آنها هم جواب دادهمراحل بازجویی پرسیده

اید این اطالعات وجود دارد. به آنها رجوع کنید.برده

بازجویی شفاهی :

ین، سید محسن یحیوي، عبدالحسین داداشیان، بازجو چند نفر را نام برد: میرطاهر ماجدي، فرد

کنند. زاده. وي مدعی شد اینها در قزوین به نفع نهضت فعالیت میسیدمحمد صادق بیان

آنان بی خبرم.شناسم و از فعالیتجواب دادم که هیچ کدام را نمی

ادامه بازجویی کتبی:

آقاي مهندس احمد سلطانیه توضیح توانیم از شما هم سئوال بکنیم. در مورد فعالیت س ـ ما می

بدهید.

ها قبل از گیرد. سالج ـ آقاي سلطانیه عضو نهضت آزادي نیست. عالقمند است و بعضا تماس می

هاي اسالمی دانشجویان با هم آشنا شدیم. عالوه بر انقالب در آمریکا دانشجو بود و از طریق انجمن

در اطاق بازرگانی هم در تماس است. بعضا به دیدن ها این، ایشان با دفتر آقاي هاشمی و با بعضی

آید.من هم می

کند؟س ـ آیا احمد سلطانیه در قزوین براي نهضت فعالیت می



ج ـ خیر او براي نهضت فعالیتی ندارد.

هایش توضیح بدهید.س ـ درباره دکتر مرتضی سلطانیه و فعالیت

حسابداري خوانده است. از وضعیت شغلی و ج ـ ایشان دکتر نیستند. مهندس و احتماال در رشته 

کارش هم چندان اطالعی ندارم.

هاي ایشان براي نهضت آزادي توضیح بدهید.س ـ درباره فعالیت

باشد.ج ـ ایشان فعالیتی براي نهضت آزادي در حال حاضر ندارند. در حد ابراز عالقه می

ها بنویسید.س ـ درباره جلسات با دانشجویان در دانشگاه

ج ـ لطفا ارتباط این سئوال را با اتهامات تفهیم شده مرقوم فرمایید. به نظر من ربطی ندارد.

س ـ این جلسات با شما به عنوان دبیرکل نهضت آزادي بوده است. درباره آنها توضیح بدهید.

ج ـ لطفا ارتباط این را با اتهامات بنده توضیح بدهید.

ها را بنویسید. هر نوع فعالیت نهضت آزادي انشگاههاي دانشجویان در دس ـ کلیه فعالیت

باشد.هاي نهضت آزادي جزو اتهامات شما میغیرقانونی است. همه فعالیت

ـ بنا به دعوت دانشجویان براي سخنرانی به دانشگاه ام. فعالیت نهضت آزادي را تا هنگامی ها رفتهج 

قانون اساسی تایید نگردد، 168صل دار بر طبق اکه راي دادگاه بدوي توسط دادگاه صالحیت

دانم.قانونی می

اید، و اسامی سایر اعضاي نهضت که در این ها رفتهس ـ در مورد شرکت در جلساتی که به دانشگاه

ها شرکت دارند، بنویسید.برنامه



ج ـ اوال این سوال ربطی به اتهامات من ندارد. ثانیا در طی ماه مبارك رمضان در افطاري دانشکده

ام علم و صنعت، تربیت معلم، روانشاسی و علوم تربیتی، شهید بهشتی، عالمه طباطبایی شرکت داشته

ام.و صحبت کرده

ادامه خواهد 30/9ساعت 2/10/81ختم گردید. بازجویی در روز دوشنبه 12بازجویی در ساعت 

یافت.

*                  *                    *

ت برگ خروج در ساختمان دادگاه به دفتر دادگاه مراجعه کردم منشی هنگامی که براي دریاف

دادگاه اطالع داد که قاضی بابایی مایل است شما را ببیند. او را در حالی دیدم که پایش شکسته و 

کچ گرفته بود و روي یک صندلی قرار داشت. حال او را پرسیدم. گفت: در هنگام بازي پایش شکسته 

کند، باید گردنش  می او گفتم خدا را باید شاکر باشد. با کارهایی که میاست. جدي و شوخی به

همین که به جاي گردن، پایش شکسته است باید شکرگذار باشد.شکست و فلج می شد. 

هاي سنگین متهمین پرونده پرسیدم. جواب داد که از او درباره تبدیل قرارها و آزاد شدن وثیقه

شعبه تجدیدنظر مراجعه کنند.توانند مستقیما بهمتهمین می

شد و شعبه در صورت موافقت با (دادگاه بدوي) نامه نوشته می21بر طبق روال گذاشته به شعبه 

فرستاد. اما روال کنونی با گذشته فرق کرده درخواست، آن را  با نظر موافق به شعبه تجدیدنظر می

صمیم بگیرد و به شعبه تجدیدنظر می تواند تهم که بنویسید، قاضی شعبه نمی21است. به شعبه 

فرستد.



دادگاهرئیسمطبوعاتی–مصاحبه سیاسی 

در حالیکه بازجوئی من ادامه داشت و هنوز دادگاهی براي رسیدگی به اتهامات تشکیل نشده و 

حکمی صادر نشده بود قاضی دادگاه برخالف قانون مصاحبه کرد و آنچه را خواست علیه من ونهضت 

ن کرد. متن این مصاحبه به شرح زیر است: آزادي بیا

قاضی پرونده اعضاي نهضت آزادي:دادگاه حق انحالل این گروه را داشته است. اتهامات متهمان 

دانماین پرونده را سیاسی نمی

مسئول رسیدگی به پرونده گروه نهضت آزادي نحوه و سیر رسیدگی به این پرونده را تشریح 

دادگاه انقالب، در 21وقی ایسنا ، قاضی حسن بابایی، رئیس شعبه کرد. به گزارش خبرنگار حق

خصوص روند دادرسی پرونده متهمان گروه موسوم به نهضت آزادي در محل دادگاه انقالب اسالمی 

هاي مخالف، مبارزه با ها، ابرقدرت) گفت: با ظهور انقالب اسالمی و گسترش ارزش21تهران (شعبه 

ها، داخل شروع کردند و به تحریک ضد انقالب و ترور خواص و شخصیتآن را از طریق وابستگاه 

کودتا و جنگ تحمیلی پرداختند و پس از ناکامی از آنها با استفاده از عناصر اسیر دنیا و تشنه ابرقدرت 

ها هاي جدیدي از مبارزه اعم از تهاجم فرهنگی و زیر سوال بردن ارزشو افراد منکوك شده به روش

ب هاي اصلی انقالباورها و با مطرح کردن جدایی دین از سیاست و اتهام به شخصیتو سست کردن

و تالش براي براندازي و تغییر نظام جمهوري اسالمی متوسل شدند.

دادگاه انقالب، افزود: گروه غیرقانونی نهضت آزادي از جمله در این راستا 21رئیس شعبه 

ام راحل و غیرقانونی و غیررسمی بودن این گروه با هاي اماند و علیرغم تذکرات و نصیحتبوده

ها و مشکالت مردم و با ائتالف با دیگر عناصر مخل امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام استفاده از فرصت

رسیدگی به این پرونده به دادگاه ارجاع شد.28/12/79العموم در تاریخ با شکایت مدعی

ر شدن دادگاه اعضاي نهضت آزادي و نیز در قاضی بابایی در خصوص علل غیرعلنی برگزا

قانون اساسی این دادگاه باید علنی و با حضور 168ارزیابی اظهاراتی مبنی بر این که طبق اصل 



قانون 165شد، به دلیل این که اتهامات مطرح شده سیاسی بوده، گفت اصل هیات منصفه برگزار می

دادگاه و در جرایم منافی عفت و یا اقدام علیه داند مگر به تشخیص اساسی محاکمات را علنی می

آیین دادرسی کیفري علنی بودن دادگاه را در صورتی که محل 168امنیت ملی و نیز بند سه ماده 

داند.به امنیت کشور باشد ممنوع می

کنم بابایی ادامه داد: بنابراین با تشخیص این موارد و موضوعاتی که از ذکر آن خودداري می

به وضعیت جامعه براي دادگاه قرار غیرعلنی صادر کردم. مسئول رسیدگی به پرونده نهضت با نگاه

قانون اشاره کرد و افزود: قانون باید جرم سیاسی 168آزادي در خصوص جرایم سیاسی به اصل 

را براساس موازین اسالمی تعریف کند، تا کنون نمایندگان مجلس براي جرم سیاسی تعریفی ارایه 

ند  و هنوز قانون مشخص نکرده است که کدام عمل مصداق جرم سیاسی است. بنابراین با انداده

توجه به قانون، صالحیت رسیدگی به جرایمی همچون اقدام علیه امنیت کشور به عهده دادگاه انقالب 

گذارده شده که این دادگاه هم هرگز این اتهام را جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.

مجلس هم طبق قانون خویش جلسات غیرعلنی دارد و هیچ کس هم در این بابایی تأکید کرد:

کند، زیرا آن جلسات محرمانه است. در خصوص دادگاه هم همین است.باره اعتراضی نمی

داند حتی طبق وي خاطرنشان کرد: دادگاه هیچ کدام از اتهامات مطرح شده را سیاسی نمی

راي این منظور اسلحه تهیه کنند محارب تشخیص داده قانون اگر هدف گروهی براندازي باشد و ب

شوند.می

هاي مکشوفه را در حد عرفی مصداق این قانون تشخیص ندادیم و از اتهام وي افزود: ما سالح

محاربه صرف نظر کردیم. 

مسئول رسیدگی به پرونده گروه نهضت آزادي هم چنین در ادامه این گفت و گو دو اسلحله گرم 

و عنوان کرد که این دو اسلحه متعلق به ابراهیم یزدي بوده است.را نشان داد



دانستند. ایشان پس از ها کشف سالح در منزل یزدي را کذب میوي اضافه کرد: برخی از رسانه

ها به او تعلق دارد. مسئول رسیدگی به پرونده گروه گذراندن مراحلی قبول کردند که این اسلحه

الی مبنی بر این که با توجه به این که قاضی این پرونده از وکیل برخی نهضت آزادي در پاسخ به سو

متهمان (دادخواه) شکایت کرده، آیا این شکایت طبق قانون باعث رد دادرس پرونده نیست؟ گفت: 

وکیل این پرونده در کلیه جلسات دادگاه حاضر بوده است اما در برخی از جلسات نظم جلسه را به 

در بیرون اظهارات کذبی را مطرح کرده است. در این رابطه نیز دادگاه شکایت هم ریخته است و یا 

اند و ایشان دیگر کرده و رسیدگی هم شده و حتی دادگاه تجدید هم حکم صادره را تایید کرده

توانند در مراحل دادگاه این پرونده حضور یابند.نمی

رد دادرس است یا خیر؟ باید وي ادامه داد: در خصوص این سوال که آیا این شکایت باعث

بگویم که موارد رد دادرس در حال حاضر بر طبق آیین دادرسی است و برخی از این موارد چندان 

شود و به نظر شاید منسوخ شده باشد منتهی در خصوص ایشان دادگاه عمومی (شعبه استفاده نمی

) به این مورد رسیدگی کرده است.1410

تواند حکم به غیرقانونی بودن یک حزب یا انحالل آن گاه میوي در خصوص این که آیا داد

العموم رسیدگی را آغاز کرد. گروه نهضت دهد، پاسخ داد: دادگاه با توجه به شکایت نماینده مدعی

آزادي در مراحلی تا قبل از صدور حکم مدعی بودند که قانونی هستیم اما غیررسمی، نظر دادگاه 

شده، این است که این دادگاه از قبل غیرقانونی بوده است.با توجه به استنادات انجام 

مسئول رسیدگی به پرونده گروه نهضت آزادي با اشاره به نامه امام راحل(ره) به وزیر کشور 

نوشته شده بود که در آن آمده است: 30/11/66وقت در خصوص نهضت آزادي گفت: این نامه در 

تگی کشور ایران به آمریکا است و در این باره از هیچ نهضت به اصطالح آزادي طرفدار جدي وابس«

کوششی فروگذار نکرده است و بر حسب امور بسیار، دیگر صالحیت هیچ امري از امور دولتی یا 

قانونگذاري یا قضایی را ندارد و ضرر آنها به اعتبار این که متظاهر به اسالم هستند و با این حربه 



نتیجه آن که نهضت آزادي و کرد، از منافقین هم بیشتر است،جوانان عزیز ما را منحرف خواهند

ردد، گاطالع از مقاصد شوم آنها هستند میافراد آن چون موجب گمراهی بسیاري از کسانی که بی

»باید با آنها برخورد قاطعنانه شود.

برخوردي به بعد با توجه به این نامه هم هیچ 66بابایی ادامه داد متاسفانه مسئوالن از سال 

صورت ندادند و فعالیت این گروه استمرار یافته است.

هاي بسیاري در رابطه دادگاه انقالب ادامه داد: همچنین مقام معظم رهبري نامه21رئیس شعبه 

9/12/79اند در اخر یکی از اظهارات ایشان در جمع دانشجویان در تاریخ با همین گروه داشته

خواهیم براندازي قانون کنیم. چیز عجیبی است ند و گفتند که میدر محافل خود نشست«آمده است: 

شناسیم. هر حرکت و تالشی که به قصد براندازي صورت گیرد، ما چیزي به اسم براندازي قانونی نمی

»شروع به محاربه است و حکم محاربه هم در اسالم معلوم.

ی نص صریح قانون به کتب فقهبابایی اضافه کرد: قاضی باید براي صدور حکم در صورت نبود 

مراجعه کند، چون قانون شروع به براندازي را جرم ندانسته، بنابراین دادگاه حتی به عنوان 

براندازي نیز نسبت به آن متهمان حکم نکرده است.

دادگاه انقالب با اشاره به این که احزاب باید از کمیسیون ماده ده احزاب مجوز 21رئیس شعبه 

اي به اینها نوشته قانون احزاب طی نامه10دبیر کمیسیون ماده 73، گفت: در سال فعالیت بگیرند

جناب آقاي یداهللا سحابی، درخواست تأسیس نهضت آزادي ایران قبال به این کمیسیون آمده و «

». مورد تصویب واقع نشده و رد شده و لذا هرگونه فعالیت تحت عنوان فوق خالف قانون است

رقانونی بوده و دادگاه با احراز غیرقانونی بودن نهضت، حکم انحالل آنها را صادر بنابراین نهضت غی

کرده و اعالم کرده که هر گونه فعالیتی در قالب این گروه غیرقانونی است. متاسفانه آقاي یزدي 

هنوز در برخی محافل به عنوان دبیرکل نهضت سخنرانی دارند، با وجودي که حکم صادر شده که 

کند.ندارند، اما چون حکم قطعی نیست دادگاه فعال برخورد جدي نمیحق فعالیت



قاضی بابایی با اشاره به اسناد و مدارك مکشوفه که از اسناد پرونده بوده است اظهار داشت: 

نفر از آنها دستگیر شده بودند 60دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده را که بیش از 

هاي حفاظتی که این گروه داشتند و بعضا اسناد را در جاهاي و دستورالعملشروع کرد. طبق اسناد 

جلسه دادگاه و با 45مخفی اختفا کرده بودند، بزه انتسابی آنها را رسیدگی و با تشکیل حدود 

دفاعیات متهمان و وکالي مدافع آنها، حکم الزم را صادر و ابالغ کرد.

به حکم صادره، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وي اضافه کرد: با اعتراض برخی محکومین 

به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.19/6/81این عده در تاریخ 

دادگاه انقالب، ادامه داد: پرونده نسبت به برخی از متهمان که متواري بودند و 21رئیس شعبه 

ت اعضایی که نسببردند، از جمله ابراهیم یزدي، بازرگان و صدر و سایردر خارج از کشور بسر می

به آنها اقدامی نشده در دادگاه مفتوح است.

وي با اعالم این که پرونده ابراهیم یزدي در مرحله تحقیقات است، گفت: این پرونده هنوز اماده 

تشکیل جلسات دادگاه و صدور حکم نیست.

ندگان نمایقاضی بابایی با اشاره به مالقات ابراهیم یزدي، دبیرکل موسوم به نهضت آزادي با 

مجلس خاطرنشان کرد: دادگاه براي مالقات و مذاکراتی که وي با نمایندگان مجلس داشته منعی 

نداشته است و از محتویات این دیدارها مطلع نیست.

وي اضافه کرد: با توجه به این که وي دبیرکل گروه بوده باید تحقیقات الزم انجام پذیرد. یزدي 

میلیون تومانی آزاد است.300هم اکنون با قرار وثیقه 

مسئول رسیدگی کننده به پرونده اعضاي نهضت آزادي در ادامه خاطرنشان کرد: متهمان این 

نفر از آنها محکوم شدند و بیش از 41نفر از آنها تبرئه و حدود 11نفر بودند. بیش از 60پرونده 

ارجاع شد.نفر به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدید نظر30



دادگاه انقالب، هم چنین یادآور شد: درج و انتشار احکام غیرقطعی ممنوع است 21رئیس شعبه 

ها به وسیله خود متهمان عین حکم را منتشر کردند. البته دادگاه از این اما متاسفانه برخی رسانه

ها به اتهام مفتري شکایت کرده است.رسانه

اي از ابهام نیست، حکم ت آزادي به هیچ عنوان در هالهوي تأکید کرد: پرونده اعضاي نهض

غیرقطعی این پرونده صادر شده و در حال طی کردن مراحل قانونی خود است.

تقاضاي این نهضت را رد و 61و 60هاي احزاب بعد از سال10وي ادامه داد: کمیسیون ماده 

یرغم نامه امام راحل در خصوص آن را غیرقانونی اعالم کرده است. متاسفانه مسئولین وقت عل

برخورد قاطع با این گروه این مسئله را پیگیري نکردند.

مسئول رسیدگی به پرونده گروه نهضت آزادي در خصوص انتشار اخباري مبنی بر مصادره 

ها مطلبی درج شده مبنی بر این که در اموال شخصی متهمان این پرونده گفت: در یکی از روزنامه

دگان مجلس با حقوقدانان اتحادیه اروپا چنین موضوعی مطرح شده است. در این خبر مذاکراه نماین

مجلس هستند از جمله 90آمده که این نمایندگان که اعضاي کمیته حقوق بشر کمیسیون اصل 

پور و محمد پور، علی کشوري راد، فتاحزادگان، جمیله کدیور، محمد دادفر، محمد نعیمیحسن

فر، اموالشان طبق حکم صادره مصادره شده اند که یزدي، صباغیان و معینگفتهتابش، در این دیدار

است.

هنوز پرونده یزدي در مرحله تحقیقات است و حکمی صادر نشده است، در وي ادامه داد:

کیل نشده اي تشفر هم باید بگویم که وي متهم این پرونده نیست و نسبت به وي پروندهخصوص معین

هیچ عنوان اموال شخصی متهمان گروه نهضت آزادي را مصادره نکرده است به جز است. دادگاه به

اموال، وسایل و ابزار آالت متعلق به خود نهضت آزادي که براي ارتکاب جرم مورد استفاده قرار 

گرفته است. 



دادگاه انقالب اسالمی تهران اضافه کرد: در حال حاضر هیچ یک از متهمان این 21رئیس شعبه 

ونده در زندان نیستند و همگی با قرار وثیقه آزاد هستند. بابایی همچنین حداکثر حکم صادره پر

سال حبس و حداقل حکم را پرداخت جریمه مالی خواند.11تا 10براي متهمان نهضت آزادي را 

را از اتهامات مطرح در این پرونده ذکر کرد » اقدام علیه امنیت کشور«و » تبلیغ علیه نظام«وي 

و افزود: همچنین برخی از اتهامات در این پرونده نگهداري سالح و مهمات و در برخی موارد 

نگهداري مواد مخدر بوده است.

دادگاه اسالمی به علت غیرقطعی بودن راي از ارایه توضیح نسبت به مفاد و 21ریئس شعبه 

جزئیات خودداري کرد.

یح و ضمنی که به اثبات رسیده، در حقیق وي گفت: آنچه براساس اسناد، مدارك و اقاریر صر

اي به وزیرمهر تاییدي بود بر شهادت تاریخی و اظهارات حضرت امام(ره) که این گروه را طی نامه

کشور وقت غیرقانونی اعالم کردند. برخی از این متمان داراي سوابق متعدد کیفري بودند، که از 

اند.فعالیت و شرکت در برخی اعمال محروم شده

دادگاه انقالب اسالمی تهران اعالم کرد که همین امروز هم که من در حال 21رئیس شعبه 

مصاحبه هستم ابراهیم یزدي به عنوان مراحل تحقیق توسط ضابطین ما در حال تحقیق شده است و 

هنوز امکان پیش بینی براي این که دادگاه وي چه روزي آغاز شود وجود ندارد.

ه گروه نهضت آزادي با اشاره به انتشار اخباري مبنی بر فلج شدن خود مسئول رسیدگی به پروند

ا اي صحت ندارد و صرفدر اثر یک سانحه ضمن تکذیب شدید این مطلب اظهار داشت چنین مسئله

ن برم. ایشست پاي من در اثر حرکات ورزشی شکسته بود که هم اکنون در صحت کامل به سر می

طرافیان من که در تهران نیستند شده، هر چند که تعقیب قانونی درج خبر باعث ایجاد نگرانی براي ا

دانم.کنندگان این خبر را براي خود محفوظ می



کنم که تنها با در نظر گرفتن خدا، وجدان، شرف وي در پایان اظهار داشت: به تاریخ اعالم می

ام معظم رهبري و اسناد و (ره) و مقترین دلیل و شهادت امام راحلو قانون و با استفاده از قوي

ام.مدارك مکشوفه و اظهارات و اقاریر صریح و ضمنی متهمان این راي را صادر کرده

ودومي چهلجلسه

2/10/81شنبه 

بازجو نیامد و به جاي او قاضی 45/11شروع شود. اما تا ساعت 30/9ي بازجویی قرار بود از جلسه

بابایی متهم را احضار کرد. 

اش را روي رفتم. به دلیل شکستگی پایش، روي صندلی پایین نشسته بود و پاي شکستهبه اتاق او 

صندلی دیگري باال قرار داده بود. به او گفتم خدا بد ندهد! گفت در بازي پایم شکسته است. گفتم 

ته کنی باید شکر کنی که گردنت نشکسباید شکر خدا را به جاي آوري با این کارهایی که کرده و می

. است

اش گفته بود که من دو اش اعتراض داشت. او در مصاحبهاو نسبت به سخنان من در جواب مصاحبه

که ام گفته بودمام. من در مصاحبهها را پذیرفتهاند و من آنام و به من نشان دادهنوع اسلحه داشته

ي دوم که اسلحهاند. او مدعی شد این سخن قاضی نادرست است و فقط یک اسلحه به من نشان داده

اند. در جواب دادم که: خیر نشان نداده5اند.یک سالح اتوماتیک ایتالیایی، را هم به من نشان داده

ي اول پرسد که حافظ اسد غیر از شما به چه کسانی از این نوع اسلحه هدیه داده است. مورد اسلحه

اند اما اسامی دریافت کردهجواب دادم که کسان دیگري هم در دولت موقت هدایایی از همین نوع

ها را به یاد ندارم. آن

ي قاضي بابایي و پاسخ آن بھ پیوست است.مصاحبھمتن . 5



قاضی بابایی گفت که فعالیت نهضت آزادي غیرقانونی است و مرا تهدید به بازداشت نمود. گفت 

فعالیت به نام خودم آزاد است اما نه به نام نهضت.

بنابراین جواب دادم هنوز حکم دادگاه بدوي در مورد نهضت آزادي تأیید و نهایی نشده است.

هاي نهضت آزادي شود. تواند مانع فعالیتکس نمیهیچ

نهضت هايقاضی بابابیی مدعی شد که دادستان (رییس دادگستري تهران) حکم به توقف فعالیت

عنوان دبیرکل و رییس آزادي داده است. جواب دادم که اوالً نامه و حکم او کجاست؟ آن را به من به

ثانیاً دادستان حق چنین اقدامی را ندارد و ما زیر بار چنین نظر غیرقانونی این سازمان ابالغ کنید. 

خواهید مرا بازداشت کنید، بکنید. رویم. مینمی

ه ي بعد به روز شنببازجویی شفاهی توسط قاضی بابایی به اتمام رسید. جلسه15/12در ساعت 

موکول شد.7/10/1381

وسومي چهلجلسه

)30/9(به جاي 30/10ساعت7/10/1381شنبه 

ی جمهور متوفي حافظ اسد، رییساید که هدیهس کتبی: در مورد سالح کمري که به ایسنا گفته

سوریه بوده است، توضیح دهید.

ام که یک قبضه سالح کمري کوچک را عبدالحلیم خدام، وزیر هاي قبلی نوشتهج کتبی:  در بازجویی

جمهور سوریه در سفر خود به ایران، بعد از پیروزي انقالب از جانب امور خارجه و معاون رییس

حافظ اسد به من هدیه داده بود. 

م شاهد بودند؟ س: آیا در هنگام تحویل این سالح (رولور) کمري کسانی ه



وزیري کهج: به یاد ندارم که آن را در دفتر کارم در وزارت امور خارجه که بودم یا در دفتر نخست

وزیر بودم، آورد تحویل داد و آیا کسانی بودند یا خیر؟ معاون نخست

ی مي یک قلم خودکار را که در لوازم قدیاي به اندازهدر این موقع بازجو یک قطعه کوچک استوانه

ي بازرسی منزل من ثبت جلسهدر صورت» سالح اتوماتیک ایتالیایی«عنوان من بود و آن را هم به

ها گفته است که این یک سالح خودکار است و کرده بودند نشان داد و اظهار نمود که کارشناس آن

ي م، ساچمههاي آن در انتهاي قلگیرد و از سوراخآور، بلکه گلوله در آن جا مینه براي گاز اشک

آید!! چون سوزن دارد؟!گلوله بیرون می

اي است. این کارشناس ناشی کیست که این نظر مسخره را داده ج شفاهی: این اظهار نظر مسخره

هاي ها منفجر و از سوراخگیرد که با سوزن آن گلولهاست. گلوله در کجاي این قلم خودکار جاي می

اش گرفت و گفت من کارشناس اسلحه نیستم اما ازجو خندهآیند؟!! خود بها بیرون میآن ساچمه

ها اید و با انواع سالحي کارشناس ماست. به او گفتم شما سپاهی هستید، در جنگ بودهاین نظریه

» یاییي اتوماتیک ایتالاسلحه«تواند یک آشنایی دارید، به من بگویید این قلم خودکار چگونه می

نداد. به بازجویی کتبی ادامه داد. باشد!! بازجو جوابی نداشت و 

اند. اسامیاید که کسان دیگري هم از این نوع سالح کمري از سوریه هدیه گرفتهس: مدعی شده

ها را بنویسید. آن

ها را به یاد ندارم. احتماالً از اند اما اسامی آنج:  اشخاص دیگري هم همین هدیه را دریافت کرده

اي دکتر صادق طباطبایی نیز از همین نوع سالح دریافت کرده است. وزیر وقت، آقمعاونین نخست

اما مطمئن نیستم. باید از خود ایشان سؤال شود. 

س: باید شاهدي بر ادعاي خود مبنی بر دریافت آن از سوریه بیاورید.

تواند از عبدالحلیم خدام سؤال کند. ج: اگر دادگاه بخواهد می



توانم از خدام بپرسم؟ گفتم من هرگز این کار را نخواهم کرد. آن میبازجو شفاهی پرسید که آیا من 

دانستم؛ زیرا معنایش این است که در جمهوري اسالمی به نظر را براي جمهوري اسالمی موهن می

ي سوریه مورد اعتماد است. خود ي اسبق خود اعتماد ندارند. اما وزیر امور خارجهوزیر امور خارجه

دادگاه سؤال کند. 

س: سالح کوچک خودکار که در منزل شما به دست آمده است ساخت ایتالیا به شکل یک قلم خودکار 

ي آن را بنویسید. ي تهیهاست. نحوه

ار ي کوچک قري دفاع شخصی است که در رأس آن یک محفظهج: اوالً این سالح نیست. یک وسیله

ي افراد شود و در هنگام حملهاده میي یک عدس در آن قرار دداد که یک کپسول کوچک به اندازه

ا هاي آمریکشود. در مغازهناشناس معموالً براي گرفتن کیف و محتویات جیب از آن استفاده می

رسد. البته این نوع آن دیگر منسوخ شده است. انواع جدیدتر طور آزاد به فروش میانواع آن به

موم آزاد است ولی با گرفتن مجوز. اما این آن به بازار آمده است. در آمریکا حمل اسلحه براي ع

سد. رها به فروش میشود، آزاد است و در تمام مغازهنوع وسایل که براي دفاع شخصی استفاده می

هاي نهضت گفت که حق صدور ندارید. بازجو باز هم به طرح سؤاالت شفاهی پرداخت. در مورد بیانیه

ق چنین سخنی را ندارد. او گفت اتهام نهضت آزادي جواب داده شد که دادگاه انقالب قانوناً ح

باشد. چون مصداق نداشته است. بنابراین نهضت مشمول نمی187ي محارب و برانداز، موضوع ماده

این ماده نبوده است. او گفت که در بعضی از اعترافات مهندس سحابی و سایر فعاالن ملی ـ مذهبی 

نظام جمهوري اسالمی هستند. شرکت نهضت آزادي در با صراحت آمده است که به دنبال تغییر 

هانماید. وي ادامه داد که اتهامات آنها، نهضت را هم شامل اتهامات آنان میائتالف ملی ـ مذهبی

عنوان موتور است. او گفت که دکتر پیمان استفاده از ترور را به500و 499و 498هم همان مواد 

تر از نهضت هستند. رافیان مهندس سحابی رادیکالکنند!! اطحرکت جوانان تجویز می



توضیح دادم که اوالً نهضت آزادي به کرات گفته و نوشته است که به براندازي اعتقادي ندارد و آن 

داند. ما میان حاکمیت یا حاکمان و نظام فرق قایل هستیم. تغییر حاکمان را مفید براي مملکت نمی

اي با سایر نیروهاي ملی ـ مذهبی نامهآزادي در چارچوب آیینبه معناي تغییر نظام نیست. نهضت

ها از هر نامهنامه متعهد و وفادار است و در چارچوب آن آیینائتالف کرده است و به آن آیین

کند. اقدامی که توسط ائتالف ملی ـ مذهبی صورت گرفته باشد دفاع می

دانید که اعتراف متهم در زندان قابل اعتنا نیست و در مورد اعترافات مورد اشاره و استناد، حتماً می

فاقد ارزش است. 

طور شفاهی در مورد تماس خانم الهه کوالیی با من و ارسال امانتی آقاي سید هادي بازجو سپس به

خسروشاهی از مصر پرسید. توضیح دادم که خانم کوالیی براي انجام مأموریتی از طرف مجلس مصر 

اي گیرند. آقا با آقاي خسروشاهی که سفیر ایران در مصر هستند، تماس میرفته بودند و در آنج

دهند، عنوان سفیر، به مطالعات اسالمی خود نیز ادامه میخسروشاهی که ضمن انجام وظایف خود به

کتاب اخیرشان را براي من توسط خانم کوالیی فرستاده بودند. ایشان هم بعد از تماس با من توسط 

ن مجلس کتاب را برایم فرستادند.  یکی از مأموری

ید که اطور شفاهی پرسید و گفت شما نوشتهي نهضت آزادي به احزاب بهبازجو سپس در مورد نامه

ي فروپاشی است و این تشویق افکار عمومی است. مملکت در آستانه

ر نبوده است. اگشده چنین چیزي هاي تفهیمجواب دادم که اوالً این یک اتهام جدید است و در اتهام

خواهید تفهیم اتهام کنید تا جواب بدهم. ثانیاً رسیدگی به اتهام تشویش افکار عمومی از اختیارات می

گویید در نشریات نهضت آزادي وجود ندارد. قانونی دادگاه انقالب نیست. ثالثاً چنین چیزي که می

بازجو اصرار کرد که خودش مطلب را خوانده است و من آن را انکار کردم. به دفتر دادگاه (آقاي 

ساالري ي مردماي را آوردند که در برگ اول آن یک شماره از روزنامهحسینی) زنگ زد و پرونده



واند و ساالري را تیتر اول چاپ کرده بود. آن نامه را خي نهضت آزادي به حزب مردمبود که نامه

سپس آن را بست و بحث شفاهی را ادامه نداد. به پرسش و پاسخ کتبی برگشت. 

شود؟س: نشریات نهضت توسط چه کسانی تهیه می

ج:  کار گروهی است و فرد خاصی مسؤول نیست. 

س: اسامی اعضاي دفتر سیاسی را بنویسید.

ن مراجعه کنید. ج: اسامی اعضاي شوراي مرکزي و دفتر سیاسی را که دارید به هما

گردد؟ ها توسط دفتر سیاسی تهیه میس: آیا این بیانیه

شوند. ها توسط دفتر سیاسی تهیه میج:  برخی از این بیانیه

ي نهضت آزادي به احزاب سیاسی توسط چه کسانی تهیه شده است؟ س: نامه

یان مهندس توسلی و ي بنده، آقاي آن به عهدهج:  در دفتر سیاسی تصویب گردیده است و تهیه

مهندس صباغیان واگذار شد. 

اید که کشور در حال فروپاشی است. توضیح دهید.ساالري نوشتهس: در نامه به مردم

ج:  آیا این یک اتهام جدید است؟ لطفاً تفهیم اتهام نمایید...

یه اقدام علهاي آن جواب بدهید. قبالً س: شما مسؤول نهضت آزادي هستید و باید به تمام فعالیت

آمده ساالري همین مسایلامنیت ملی، تبلیغات علیه نظام به شما تفهیم شده است. در نامه به مردم

است. 



کنید؟ این را روشن کنید. قبالً هم همین ج: آیا شما مرا به صفت دبیرکل نهضت آزادي محاکمه می

ها یم اتهام شده است این اتهام در آناید. ثانیًا قبًال که تفهام و تاکنون جوابی ندادهسؤال را کرده

نبوده است. 

ساالري اید. در این نامه به حزب مردمس: در جلسات بازجویی قبلی مسؤولیت مکاتبات را پذیرفته

ي فروپاشی جغرافیایی و اجتماعی است.اید کشور در آستانهگفته

ساالري را که در آنه به حزب مردمهاي قبلی چنین اتهامی نبود. ثانیاً اصل نامج: اوالً در بازجویی

اید اما در این موضوع آمده باشد، ارایه دهید. در مورد اتهامات تفهیم شده، مدارکی را ارایه داده

ها چنین اتهامی نبوده است. میان آن

بازجوي شفاهی از من خواست که از مکاتبات نهضت آزادي با احزاب یک نسخه براي دادگاه ببرم. 

عد از تفهیم اتهام و دریافت دالیل آن در اختیارش قرار خواهم داد. بازجو همچنین جواب دادم ب

اظهار داشت که ممکن است اعضاي نهضت در رابطه با اتهام جدید احضار شوند. اما توضیحی نداد. 

تعیین شد. 14/10/1381ي بعد روز دوشنبه تمام شد و جلسه15/12بازجویی در ساعت 

جلسه چهل و چهارم

صبح45/9ساعت 14/10/81

دادگاه انقالب حاضر شدم وبعد از ارایه برگ ورودي، در راهروي 21در دفتر شعبه 45/9در ساعت 

به انتظار دعوت و بازجویی نشستم. از نشستن در اتاق دفتر شعبه کراهت دارم. 21جلو دفتر شعبه 

ادبانه است. و ار زشت و بیطرز برخورد کارمندان دفتر، به خصوص رئیس دفتر با مراجعین بسی

کند. علیرغم دعوت ریئس دفتر به تماشاي این طرز برخوردها با مردم مرا به شدت ناراحت می

دهم که در راهروي بیرون به انتظار بنشینم. در راهرو نشستم و کتاب نشستن در اتاق دفتر، ترجیح می



خواندم و تمام کردم. حدود را که براي خواندن و استفاده از وقت همراه داشتم 6»دولت موقت«

بود که یکی از کارمندان خبر داد که به اتاق بازجویی بروم.11ساعت 

نام مستعار)معذرت خواست که به علت مشکلی که در باز کردن قفل در اتاق داشته »(حسینی«بازجو 

سر موعد شروع کند.است، نتوانسته جلسه بازجویی را در

ام ساالري را برایش بردهاو ابتدا به طور شفاهی پرسید که آیا کپی نامه نهضت آزادي به حزب مردم

ساالري به طور کامل چاپ شده یا خیر؟ که جواب دادم خیر. متن همان است که در روزنامه مردم

جمهوري اسالمی در آستانه است. او مجددا گفت که در این نامه نهضت آزادي گفته است که نظام 

فروپاشی جغرافیایی و اجتماعی است و این تشویش افکار عمومی است. جواب دادم که این درست 

هاي کنونی حل نشود کشور به نیست. آن چه در آن نامه آمده این است که اگر مشکالت و بحران

مسئله را مطرح کردید سوي فروپاشی خواهد رفت. به او یادآور شدم که در جلسه قبل، شما همین 

اي حاوي بریده جراید را خواستید و برایتان آوردند و نامه را در روزنامه خواندید و متوجه و پرونده

ایم، بعد به روي خود نیاوردید، پرونده را بستید و حاالدوباره همان حرف و شدید که ما چه نوشته

د دلیل آن را بیابید و ارایه دهید: البینه کنید. شما اگر ادعایی دارید بایادعاي خود را تجدید می

علی المدعی. 

هاي نهضت آزادي باخبر او اظهار داشت که من به عنوان دبیرکل موظفم که دادگاه را از کلیه فعالیت

اي را به دادگاه بفرستم.سازم و یک نسخه از هر نوع بیانیه یا نامه

در مورد نهضت 21نکرده است. به عالوه شعبه جواب دادم که قانون چنین تکلیفی را براي من معین 

آزادي حکم خود را داده است و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است و این شعبه دیگر حق ورود 

به آن موضوع را ندارد.

1380دولت موقت، خیرهللا اسماعیلي، مركز اسناد انقالب اسالمي، زمستان 6



او اصرار داشت که پرونده من هنوز مفتوح است و من باید پاسخگو باشم.

هاي شما، اتهام جدیدي است. ام. حرفجواب دادهجواب دادم که در چارچوب اتهامات تفهیم شده 

آن را تفهیم نمایید و دالیل خود را ارایه دهید. در اتهامات اولیه من تشویش افکار عمومی نبوده 

باشد.است. به عالوه رسیدگی به اتهام تشویش افکار عمومی از وظایف دادگاه انقالب نمی

بی به شرح زیر صورت گرفت.بعد از این گفتگوي شفاهی ـ سئوال و جواب کت

اید وضع موجود منجر به فروپاشی ساالري که در آن گفتهس ـ در مورد نامه و بیانیه به حزب مردم

شود. توضیح بدهید.جغرافیایی و اجتماعی می

ج ـ لطفا اگر این اتهام جدیدي است تفهیم نمایید و دالیل آن را با ذکر مورد قانون  ـ (انطباق با 

قانونی) مرقوم دارید تا روشن شوم.ماده 

تمام شد. در ابتداي بازجویی به او 45/11بازجویی کتبی با همین یک سوال و جواب در ساعت 

در بیمارستان باشم و خواسته بودم جلسه 12گفته بودم که براي انجام آزمایشات پزشکی باید ساعت 

زودتر پایان پذیرد.

موکول گردید. 28/10/1381جلسه بعد به روز شنبه 

ي هاي نهضت آزادقبل از ترك جلسه بازجویی، بازجو اصرار داشت که در جلسه بعد درباره بیانیه

خواهد از من بازجویی کند. بنابراین آنها را مطالعه کنم تا حضور ذهن می1379ایران در سال 

ید در دادنامه آورده اید و ااید و هر ایرادي داشتهداشته باشم. به او گفتم شما تمام آنها را خوانده

تواند وارد به آن موضوع دیگر نمی21اید و پرونده به تجدیدنظر رفته است و شعبه حکم صادر کرده

بشود.



جلسه چهل و پنجم

صبح15/10ساعت 28/10/81شنبه 

بر باالي آن به امضاي آقاي ابطحی » خیلی محرمانه«اي با مهر بازجو در آغاز ، با ارایه نامه

رئیس دفتر ریاست جمهوري خطاب به آقایان عبداهللا نوري، وزیر کشور وقت و حسن فریدون 

روحانی دبیر شوراي عالی امنیت ملی، از من خواست که آن را رویت و امضا کنم. در ذیل سند 

ام و نه درباره آن چیزي بینم، تا کنون ندیدهرویت شد. این اولین باري است که آن را می«نوشتم: 

امضا کردم. در روي صفحه اول سند با قلم نوشته شده بود » 28/10/1381ده بودم. به تاریخ شنی

این نامه در مورد گروهی از انصار والیت در اصفهان معروف به گروه ». ابراهیم یزدي«مربوط به 

کاوه بود. بازجو به طور شفاهی گفت که دکتر غروي (از اعضاي شوراي مرکزي نهضت آزادي) در 

هایش گفته است که آن را از دکتر یزدي گرفته است و دکتر صلواتی هم اقرار کرده است وییبازج

دانم آقایان که آن را از دکتر غروي دریافت کرده است. آن را تکذیب کردم و جواب دادم که نمی

*اند یا خیر. اثبات آن بر عهده شما است.دکتر غروي و دکتر صلواتی چنین سخنانی را گفته

ل کتبی: درباره سندي که به رویت شما رسید توضیح دهید؟سئوا

جواب کتبی: عین عبارتی را که در ذیل نامه، به شرح باال نوشته بودم، نوشتم.

اند. درباره آن توضیح دهید.س ـ ضابطین در بازرسی از منزل شما این سند را به دست آورده

من صورت گرفته است. ثانیا  کشف چنین سندي ج ـ اوال بازرسی منزل من در غیاب من یا فرد معتمد 

کنم.در صورت جلسه بازرسی منزل من نیامده است. آن را مطلقا تکذیب می

آن روز كھ این سند را بھ من ارایھ داد، متوجھ نشدم كھ در ھمین نامھ، آقاي ابطحي، رونوشت براي آقاي دكتر صلواتي *
ور اسناد پرونده اتھامات مرا ارایھ دادفرستاده است. در جلسھ چھل و نھم  ، این نامھ محرمانھ بازجویي، كھ بازجو كالس

دم كھ ادعاي بازجو مبني بر این كھ  ھ بود كھ متوجھ ش ا كنم. در آن جلس نیز در آن بود كھ بخوانم و رویت و آن را امض
اساس است.ام بينامھ را من بھ دكتر غروي و دكتر صلواتي داده



س ـ به گفته برخی از اعضاي بازداشت شده نهضت، سند شماره (شماره آن در سوال آمده است) 

نی دبیر شوراي به امضاي آقاي ابطحی خطاب به وزیر کشور عبداهللا نوري و فریدون حسن روحا

اید.عالی امنیت ملی را شما در اختیار آنان قرار داده

*ام.بینم و هیچ اطالعی از این سند نداشتهج ـ همان طور که نوشتم اولین بار است که آن را می

خیابان مطهري چند آپارتمان در اختیار نهضت آزادي است؟234س ـ در ساختمان شماره 

مانی در اختیار ندارد. آنها پلمپ شده در اختیار دادگاه انقالب ج ـ نهضت آزادي هیچ آپارت

باشند.می

کرده است؟نهضت استفاده می234هاي ساختمان س ـ از چند واحد در آپارتمان

ج ـ از چهار واحد. یک واحد طبقه اول و سه واحد در طبقه سوم.

، درباره 234نهضت در ساختمان هاياي که مربوط به آپارتمانبازجو شفاهی و از روي صورت جلسه

اند پرسید.هفت آپارتمانی که در اختیار نهضت بوده

جواب دادم که از سه واحد در طبقه چهارم، دو واحد فروخته شده است. یک واحد به نام آقاي 

اند.بازرگان است که ایشان آن را در اختیار بنیاد فرهنگی بازرگان گذاشتهمهندس عبدالعلی

هایی است؟آپارتمان شمال غربی  طبقه چهارم براي چه نوع فعالیتیس ـ 

اند و براي ج ـ در اختیار بنیاد فرهنگی بازرگان است که خانواده آن مرحوم تاسیس کرده

کند.آوري، تدوین آثار قلمی، زبانی و تصویري مرحوم مهندس بازرگان فعالیت میجمع

گی بازرگان بوده است؟س ـ از چه تاریخی در اختیار بنیاد فرهن



دانم که بعد از آن تاریخی بود که دادگاه انقالب ج ـ تاریخ آن را به یاد ندارم. اما همین قدر می

هاي بنیاد با هزینه خود آن شان برگرداند و خانواده بازرگان براي فعالیتها را به صاحبانآپارتمان

را تعمیر کردند.

ادي از چه محلی تامین شد؟هاي نهضت آزس ـ پول خرید آپارتمان

در اختیار نهضت آزادي بود و اجاره آن را به بنیاد شهید 60و 59هاي از سالهاج ـ این آپارتمان

خواستند آنها را بفروشند، نهضت به جاي داد. بعد از تعیین تکلیف آنها، صاحبانشان چون میمی

یا نفري از اعضاي نهضت قبول کردند کهتخلیه ساختمان تصمیم گرفت آنها را بخرد. بنابراین چند

هاي مردمی وجه آن را تامین نمایند. به این ترتیب گذاري کنند و یا با دریافت کمکخود سرمایه

خریداري شد.

اید؟کردهس ـ از چه تاریخی استفاده می

1360و 1359هاي ج ـ از حدود سال

س ـ اسناد آن کجا است؟

ـ نمی شده است. در بازرسی مامورین دادگاه انقالب دفتر مرکزي نگهداري میدانم. همه آنها در ج 

دانم.از ساختمان و بعد از چه شده است نمی

بازجوشفاهی گفت باید اسناد پیدا شود. در تجدیدنظر به نفع خودتان است.

جواب دادم که اسناد در مرکز ثبت هست. گفت بله سوابقش در آنجا پیدا شده است. از او پرسیدم

گردانید؟ گفت: اسناد تعلق آن به وي آپارتمان شخصی آقاي مهندس صباغیان را چرا به او برنمی

کافی نیست. 



باشد. ها، اگر چه به نام اشخاص است اما براي استفاده شخصی نمیجواب دادم: هیچ یک از آپارتمان

ان از همان سال هاي آقاي مهندس صباغیهیچ کس هم استفاده شخصی نکرده است. اما آپارتمان

دفتر کار ایشان بوده است و هیچ وقت هم براي نهضت آزادي از آن استفاده نشده است.1360

اند، آمده است که اسناد به نام افراد س ـ در صورت مجلسی که آقاي مهندس توسلی امضاء کرده

گردیده است. توضیح بدهید.

، اسناد به نام اعضایی که در تهیه پول ج ـ همان طور که نوشتم درهنگام انتقال در محضر رسمی

خرید همت کرده بودند، صادر گردید.

س ـ چرا اسناد به نام اشخاص صادر شد؟

ج ـ در باال توضیح دادم. چون نهضت شخصیت حقوقی پیدا نکرده بود. بنابراین اسناد به نام اعضایی 

که پول تهیه کرده بودند، صادر گردید.

ها به نام اعضا منتقل گردید؟س ـ اسناد کدام آپارتمان

هایی که در باال اشاره شد. دو آپارتمان هم بعد از برگردانیدن آنها از طرف دادگاه ج ـ همان

ها، فروخته شدند.انقالب، براي تعمیرات و پرداخت بدهی

ها به نام هاي زیر به موجب اسناد در اختیار نهضت آزادي بوده است. این آپارتمانس ـ آپارتمان

چه کسانی است؟

ـ جنوب 4، 3ـ شمال شرقی طبقه 3ـ شمال غربی طبقه سوم ، 2ـ شمال غربی طبقه اول، 1ج ـ 

.4ـ شمال غربی طبقه 5، و 3شرقی طبقه 



ـ آقاي 5ـ به نام خودم و 4ـ به یاد ندارم، 3اسدي، ـ دکتر بنی2ـ مرحوم مهندس بازرگان، 1

ت آزادي نبوده است بلکه  توسط بنیاد فرهنگی مهندس عبدالعلی بازرگان، که در اختیار نهض

شده است.بازرگان استفاده می

، از چه زمانی در اختیار نهضت و بوده و کی در اختیار بنیاد 4س ـ آپارتمان شمال غربی طبقه 

فرهنگی و آقاي عبدالعلی بازرگان قرار گرفت؟

ي بود. سپس دادگاه انقالب آن را در اختیار نهضت آزاد67ها تا سال ج ـ بعد از خرید آپارتمان

) در اختیار 75(یا 1374ها در سال ها بست. بعد از برگردانیدن آپارتمانهم، نظیر سایر آپارتمان

کرده است.نهضت نبود و بنیاد فرهنگی بازرگان از آن استفاده می

س ـ آیا بنیاد فرهنگی بازرگان به ثبت رسیده است؟ 

دانم که مراتب ثبت آن تمام شده ت آن اقدام شده بود. اما دقیقا نمیج ـ از طرف خانواده براي ثب

کنم ثبت شده باشد.است یا خیر. اما تصور می

هاي نهضت آزادي بوده است. و س ـ براساس اسناد نهضت آزادي، بنیاد مذکور در راستاي سیاست

کرده است. از چه حساب بانکی؟ توضیح دهید.نهضت کمک هزینه به بنیاد می

بنیاد فرهنگی بازرگان مستقل از نهضت آزادي تشکیل شده است و هیچ گونه  ج ـ خیر، درست نیست. 

نموده است. کمکی هم از نهضت آزادي دریافت نمی

تعیین 30/9ساعت 14/11/1381پایان پذیرفت. جلسه آینده روز دوشنبه 12بازجویی در ساعت 

گردید.

وششمي چهلجلسه

صبح10اعت س14/11/1381دوشنبه 



هاي شفاهی مطرح شد. بازجو از اعضاي نهضت که براي انتخابات ها و بحثابتدا پرسش و پاسخ

اند پرسید. خود او اسامی هفت نفر را برد که من تأیید کردم. نام کردهشوراي شهر ثبت

بهمن و 14دانم تعمدي در کار بوده است که به جاي شنبه، امروز که دوشنبه به بازجو گفتم نمی

وزیري مهندس بازرگان قرار بازجویی تعیین شده است. مصادف است با سالروز صدور حکم نخست

وزیر در امور انقالب در چنین روزي اگر هم بازجویی از عضو سابق شوراي انقالب و معاون نخست

غرضانه دانست. صادف باشد یک طنز تاریخی است. بازجو آن را یک تصادف بیت

پرسید که آیا من در همان هواپیماي ایرفرانس با امام به ایران برگشتم یا نه؟ که جوابش مثبت بود. 

ها چه کسانی بودند؟ کهها چند نفر بودند و از نهضتیخواست بداند که در آن هواپیما از ایرانیمی

زاده نام بردم. خصوص از صادق قطبحاتی دادم بهتوضی

وده وزیري بازرگان موافق نبپور که گفته بود امام با نخستي سخنان محتشمیبازجو نظر مرا درباره

ي است، پرسید. توضیح دادم که چنین سخنی نادرست است. آقاي خمینی شخصًا درباره

اي داشت و نه با قبولدس بازرگان نه عالقهوزیري مهندس بازرگان تأکید داشت و چون مهننخست

چنین سمتی موافق بود، آقاي خمینی بارها از من خواست که با مهندس بازرگان صحبت کنم و او را 

راضی نمایم. 

ریزي شده بود و آیا امام در جریان بود بازجو در مورد دیدار در الجزایر پرسید که آیا از قبل برنامه

دار چه کسانی بودند؟ ي دییا خیر؟ در جلسه

دهد که چون توضیح دادم که سفارت آمریکا در الجزایر به سفارت ایران در الجزایر اطالع می

وپنجمین سال پیروزي انقالب الجزایر شرکت نماید مایل برژینسکی هم ممکن است در جشن بیست

د. آقاي مهندس بازرگانروند، دیداري داشته باشاست با آقاي مهندس بازرگان، اگر به الجزایر می

دیدند، چراکه کلیات هم با اصل دیدار موافقت کردند و لزومی هم براي طرح مسأله با امام نمی

سیاست ایران با آمریکا قبالً بحث و تصویب و تأیید شده بود. آقاي خمینی با قطع رابطه با آمریکا 



ختالفات و تعیین تکلیف مطالبات موافق نبودند. دیدار و مذاکره با نمایندگان آمریکا جهت حل ا

ایران هم مورد قبول و تأیید بوده است. 

در آن جلسه برژینسکی به اتاق آقاي مهندس در هتل آمد و مرحوم دکتر چمران و من نیز در آن 

جلسه بودیم و بالفاصله بعد از جلسه هم خبر آن توسط خبرگزاري پارس منتشر گردید. 

ي دولت موقت و روشنفکري دینی که با حداد عادل را دربارههاي بازجو همچنین مورد صحبت

هایی پیرامون سوابق حداد عادل قبل از انقالب اند، صحبت کرد. بحثهاي امام همراه نبودهدیدگاه

ي والیت فقیه آقاي خمینی که در گاه با نظریهمطرح شد. همچنین گفته شد که نهضت آزادي هیچ

ي هاي آقاي خمینی هم در پاریس چیزي دربارهنبود. در مصاحبهعراق درس داده بودند، موافق 

ي والیت فقیه نیامده است. اجراي نظریه

اهللا طالقانی براي عضویت در شوراي انقالب دعوت بازجو همچنین مایل بود که بداند که چرا از آیت

صدد ابله با ایشان دررغم آقاي خمینی و براي مقاهللا طالقانی بهکرد که آیتنشده بود. او فکر می

ها و احزاب بوده است. بازجو همچنین مدعی شد که دکتر تشکیل شوراي انقالب از نمایندگان گروه

خواست شورا تشکیل بدهد که ماها رهبري اوسنجابی در کتابش گفته است که طالقانی براي این می

را بپذیریم!! جواب دادم که این حرف درست نیست. 

ت. اصل یا ها نیاز اسها به اسناد محضري آنه براي تعیین تکلیف نهایی آپارتمانبازجو سپس گفت ک

خواهند. جواب دادم که اسناد در دفتر نهضت بوده است. بعد از بازرسی مأمورین، ها را میکپی آن

در غیاب مسؤوالن نهضت خبر ندارم که اسناد کجا است. 

بازجو سپس سؤال کتبی خود را نوشت. 

طور کامل شرح بدهید که کدام یک به نام چه کسانی است؟ هاي نهضت بهرد آپارتمانس: در مو

ها در کجاست؟اسامی مالکین و اسناد آن



ام. اسناد در محل دفتر ام و اسامی مالکین را نوشتهطور کامل شرح دادهج:  در جلسات گذشته به

اختمان چه اتفاقی افتاده است. اند. اطالعی ندارم که در جریان بازرسی از محل سنهضت بوده

باشد. اند، نزد کدام یک از اعضاي نهضت میس: در بازرسی از ساختمان، اسناد در آنجا نبوده

طور شفاهی در مورد آپارتمان آقاي مهندس صباغیان پرسید، توضیح دادم که از اول بازجو باز هم به

ه در اختیار نهضت نبوده است. بازجو گفت گامتعلق به خود ایشان و دفتر کارشان بوده است و هیچ

اما تاریخ انتقال سند به نام ایشان همان تاریخی است که نهضت خریداري کرده است. توضیح دادم 

دند هایی که مالکین آن در ایران نبوکه بر طبق فرمان، آقاي خمینی بنیاد شهید سرپرسی ساختمان

آمدند و وضعیت حقوقی خود را معین کردند و 234را به عهده گرفت. اما وقتی صاحبان ساختمان 

تنها نهضت بلکه افراد دیگري هم که در همان ساختمان مستأجر خواستند ساختمان را بفروشند، نه

ها را خریدند و همه همزمان براي امضاء اسناد در محضر حاضر شدند. آقاي مهندس بودند، آپارتمان

است. صباغیان هم در همان تاریخ خریداري کرده 

باشد؟ یک از اعضاي نهضت میس: در بازسی از ساختمان اسناد در آنجا نبودند. نزد کدام

دانم کجاست. دانم در دفتر مرکزي نهضت بوده است. اما االن دقیقاً نمیج: تا آنجا که می

س: از سایر اعضا در مورد اسناد تحقیق کنید. 

ي بعد براي روز شنبه پایان یافت. جلسه30/11بعد از امضاي اوراق بازجویی ـ جلسه در ساعت 

تعیین گردید. 4/12/1381

جلسه چهل و هفتم

صبح30/10ساعت3/12/81شنبه 



نهضت آزادي در خیابان مطهري اخیرا 234بازجو در ابتدا به طور شفاهی توضیح داد که ساختمان 

اند. سرایدار ه و درها باز شدهمورد بازرسی قرار گرفته است و گزارش شده که پلمپ قبلی آن شکست

ساختمان احضار شده و در بازجویی اظهار کرده  و نوشته است که آقایان مهندس محققی و مهندس 

اند. بازجو مدعی شد توسلی و ... چندنفر دیگر را هم اسم برده است که به ساختمان مراجعه کرده

اند. چون این جا شدهها جابهپارتماناند. اسنادي در این آها دست کاري شدهها و پلمپکه قفل

اقدامات بعد از برگشت من به ایران صورت گرفته است بنابراین از من هم تحقیقات به عمل خواهد 

آمد.

به بازجو گفتم در شرایط انتخابات *در مورد نامه نهضت آزادي پیرامون پلمپ دفاتر نهضت بحث شد.

بهمن این کار صورت بگیرد. 15گرنه چرا باید در شوراها، دادگاه یک حرکت سیاسی کرده است و

هاي طبقه پنجم هیچ ربطی به نهضت آزادي نداشته و ندارند و قبال هم پلمپ نشده بعد هم آپارتمان

اید؟بودند و در احکام دادگاه بدوي هم چیزي نیامده است. آنها را چرا پلمپ کرده

که چه چیزي براي من مقدس است. به او اعتراض بازجو از این صحبت من ابراز ناراحتی کرد. پرسید

دانم کی هستی، شما فقط بازجوي من هستی. اما شما مرا شناسم و نمیکردم و گفتم من شما را نمی

دهم. بعد گفت، بهر آن چه برایت مقدس است قسم که این شناسی این سوال شما را جواب نمیمی

است. براي توجیه اقدام دادگاه گفت که هر کجا که گویید نیست. کار سیاسی نشده طور که شما می

آید. شود، به دستور قاضی به طور ادواري از محل بازرسی به عمل میتوسط دادگاه الك و مهر می

حکم به بازرسی محل داده است و 19/10/1381اش گفت قاضی بابایی در سپس براي تاکید سخن

ي سپس صورت جلسه این بازرسی را مرور صورت گرفته است. و15/11/1381این بازرسی در 

در طبقه سوم تماماً 43و 42، 41طبقه اول فک پلمپ شده است؛ واحدهاي 37کرد و خواند: واحد 

در 49، در طبقه چهارم ـ بنیاد بازرگان ـ فک پلمپ شده است؛واحد 46اند؛ واحد فک پلمپ شده

فتر مهندس صباغیان ـ فک پلمپ شده در طبقه اول ـ د35طبقه پنجم فک پلمپ شده است؛ واحد 

باشد.دادگاه انقالب نوشتھ شده است بھ پیوست مي36امھ بھ شعبھ متن این ن*



ها اسنادي از افراد در آنجا به جا مانده است که تاریخ آنها جدید است. در بازرسی از این آپارتمان

اند.سرایدار اسامی اشخاص را هاي بانکی، که جا گذاشتهاست. اسناد و فیش12/11/1381یعنی 

داده است.

تواند ترسیده باشد یا تطمیع شده یدار مالك نیست، او میهاي سرابه او اعتراض کردم که اوال حرف

بایستی به من به عنوان مسئول اید که فک پلمپ شده است میباشد. اگر در بازرسی مشاهده کرده

کردید. این ادعاهاي دادید و سپس در حضور من یا نماینده نهضت صورت جلسه مینهضت خبر می

در طبقه پنجم هیچ گاه پلمپ نشده بود و در دادنامه 49آپارتمان شما فاقد اعتبار است. عالوه بر این 

دادگاه هم اسمی از آن نیست.

اسدي، محققی، توسلی (مهندس)، صباغیان (مهندس)، و وحید بازجو اظهار داشت که آقایان بنی

اند.به دادگاه احضار شده14/12/1381صباغیان و مهندس هندي براي روز 

ه نهضت آزادي در ارائه اسناد ساختمان همکاري نکرده است. جواب دادم که کرد کبازجو اظهار می

شما در غیاب مسئول نهضت یا وکیل و نماینده مورد وثوق به دفتر رفتهاسناد همه در دفتر بوده اید اند. 

اید، مسئول فقدان اسناد خود شما هستید.ها به بازرسی پرداختهو با شکستن درها و قفل

ها به نام آقاي دکتر یداهللا سحابی است. استعالم ثبتی شده است. برخی از آپارتماناو گفت البته

اند.مهر انتقال دادهتوضیح دادم که به نام ایشان بود. اما همه را به نام موسسه خیریه دین

موضوع انتخابات شوراها و سردي مردم مطرح شد. به او اعتراض کردم که چرا در این شرایط دفاتر 

بهمن صالحیت آقاي مهندس توسلی، به عنوان نامزد انتخابات 14اید. در را الك و مهر کردهنهضت

شوراي شهر تهران تایید شد و قرار بود ایشان از آپارتمان خود را دفتر ستاد خود قرار بدهند. دادگاه 

. ده استروز بعد رفته آنجا را الك و مهر کرده است. بازجو مدعی بود که این یک تصادف صرف بو

ها موثر بوده است!! به او گفتم اگر این طور بود و اظهار داشت که دادگاه در تایید صالحیت نهضتی

ها را الك و مهر کنید!!رفتید آپارتمانکه نمی



ام از این مصاحبه درباره مصاحبه دکتر صادق طباطبایی با کیهان نظرم را پرسید، که گفتم نخوانده

خیلی تعریف کرد.

زجویی کتبی به عمل آمد.سپس با

اند توضیح دهید.پلمپ شده18/1/1380آپارتمانی که در 6س ـ در مورد فک 

خیابان مطهري فقط چهار واحد در اختیار نهضت 234هایی واقع در ساختمان ج ـ اوال از آپارتمان

شامل 18/1/1380هاي پلمپ شده در واحد. ثانیا ـ تا آنجا که به خاطر دارم آپارتمان6بوده نه 

خبرم.ها به کلی بیطبقه پنجم نبوده است. ثالثا ـ از فک پلمپآپارتمان

ها توضیح بدهید.آپارتمانس ـ در مورد فک پلمپ

ها مدعی آن ج ـ همان طور که نوشتم هیچ اطالعی ندارم، جز آن چه خود شما در جریان بازجویی

اید.شده

[سر خیابان مطهري] برخی از اعضاي 234ایدار ساختمان س ـ به موجب اظهارات علی ساکی 

اند. شما چه اطالعی دارید.ها دخالت داشتهشوراي مرکزي نهضت در فک پلمپ

دانم هیچ یک از اعضاي شوراي مرکزي در فک پلمپ ج ـ هیچ اطالعی ندارم. تا آنجا که می

اند. اند، دخالتی نداشتهلپ شدهاند و به دستور دادگاه پمهایی که در اختیار نهضت بودهآپارتمان

موکول گردید. 17/12/1381ادامه بازجویی به روز شنبه 

جلسه چهل و هشتم

صبح30/10ساعت 17/12/81شنبه 



ابتدا بازجویی درمورد نتایج انتخابات دومین دوره شوراهاي شهر و روستا نظر مرا پرسید. 

بابت این که کاندیداهاي ما انتخاب نشدند و جواب دادم شما که باید خیلی خوشحال باشید، هم از

دار این جوري اند. او گفت که خوب مردم دینهم از جهت این که کاندیداهاي خط راست برنده شده

اند!!راي داده

هاي راي امتناع ورزیدند و فقط حدود گفتم که در این انتخابات مردم از حضور در پاي صندوق

دادن مردم به ضرر خودشان بود. بازجو گفت که این طور نیست اند. راي ندرصد شرکت کرده10

توانستند بیایند پاي صندوق و به کاندیداهاي ضد نظام (!!) مثل گروه محسن سازگارا راي مردم می

بدهند.

اند و عدم مشارکت من توضیح دادم که مردم از عملکرد شوراي شهر تهران به کلی دلسرد شده

رده است.مردم انسدادها را شدید ک

سپس بازجویی کتبی آغاز شد.

ها توضیح بدهید.هاي ملی ـ مذهبیس ـ در مورد نحوه تهیه بیانیه

نامه مصوبی عمل ام، ائتالف ملی ـ مذهبی بر طبق آییناید و جواب دادهج ـ بارها پرسیده

توانم نظر بدهم کرده است. تمام تصمیمات به اتفاق آرا بوده است. من چون عضو شورا نبودم نمیمی

کرده است اطالعی ندارم.و از جزئیات این که چه کسی تهیه می

پذیرید؟هاي ائتالف ملی ـ مذهبی را میس ـ آیا مسئولیت اعالمیه

اي که با امضاي شوراي ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی به اتفاق آرا تصویب شده ج ـ هر بیانیه

بار دارد.و صادره شده باشد از نظر نهضت آزادي اعت

هاي ائتالف در داخل نهضت آزادي چگونه بوده است؟س ـ بررسی و تصویب بیانیه



شد نماینده شد و اگر مسئله تصویب میج ـ قبل از هر اقدامی، موضوع در نهضت مطرح می

شد آن اقدام قابل اجرا توانست در شوراي ائتالف به آن راي بدهد و اگر تصویب نمینهضت می

فاق آراء نبود.نبود. چون ات

هایی به نام ائتالف صادر شده است که نهضت با آن موافق نبوده است؟س ـ آیا بیانیه

اي بدون تصویب و ج ـ اکنون به خوبی به خاطر ندارم. اما احتمال دارد که چند مورد بیانیه

نظر نهضت منتشر شده باشد.

توانید عناوین آنها را نام ذکر کنید؟س ـ آیا می

به یاد ندارم. باید ببینم تا نظر بدهمج ـ خیر

در پایان وقت جلسه معین شد. بازجو اعالم کرد که بعد از عید تماس خواهند گرفت و روز و 

ساعت جلسه بازجویی بعدي را اطالع خواهد داد و کتبا تعهد گرفت که در صورت اطالع حضور پیدا 

ـ مذهکنم. بازجو از من خواست بیانیه را ببینم، زیرا در جلسه بعدي درباره آنها بیهاي ائتالف ملی 

مورد سوال قرار خواهم گرفت. 

ونهمي چهلجلسه

)30/9(به جاي ساعت 10ساعت 9/4/82دوشنبه 

روز دوشنبه دوم تیرماه از دادگاه انقالب به منزل زنگ زدند و چون کسی نبود جواب بدهد پیغام 

سابق زنگ 21ي شنبه به دفتر شعبهگاه بروم. روز سهبه داد30/9گذاشتند که روز چهارشنبه ساعت 

د که شنبه از دفتر دادگاه زنگ زدنآیم. روز پنجتوانم بیایم، شنبه میزدم و گفتم که چهارشنبه نمی

تیر بیایید. امروز در دادگاه حاضر شدم. 9قاضی روز شنبه گرفتار است روز دوشنبه 



ي نهضت آزادي ایران و متهمین آن شده یدگی به پروندهدادگاه انقالب که مأمور رس21نام شعبه 

ـ ظاهراً این تنها تغییري است که با اجراي قانون تشکیل 6ي است، تغییر پیدا کرده و شده است شعبه

سابق صورت گرفته است. 21ي دادسراها در شعبه

ازجوي شما اما بقاضی بابایی در اتاق کارش نبود، حسینی رییس دفتر شعبه گفت که قاضی نیست.

اید. از حسینی علت تغییر نام باشد و در راه است، میام میهمان کسی است که بازجوي پرونده

اند. ي دادسرا، بعضی دادگاه ماندهاند شعبهها شدهپرسیدم، گفت: بعضی از شعبه6به 21شعبه را از 

هایی که مأمور گفت دادگاه. میجدید که هم دادگاه است و هم دادسرا6قدیم و 21ي از جمله شعبه

دهند. براي اند همچنان به کار خود نظیر گذشته ادامه میهاي حقوقی بودهرسیدگی به پرونده

ي ي نهضت حقوقی است که به شعبههاي حقوقی، دادسرا وجود ندارد. پرسیدم آیا پروندهپرونده

ي ویژه است. شما فرستاده شده است. گفت این یک پرونده

رد. پرسی کبه اتاق کار قاضی بابایی فراخوانده شدم. بازجو حسینی سالم و احوال10حدود ساعت 

هاي در ها پرسیدم توضیحاتی داد. قانون تشکیل دادسراها شامل پروندهي تغییرات در دادگاهدرباره

ی به گها به روال گذشته خواهد بود. گفتم رسیدشود. رسیدگی به این پروندهحال رسیدگی نمی

ي گیرد. گفت پروندهي بازجویی است چرا به روال گذشته صورت میي من که هنوز در مرحلهپرونده

اي است که در این دادگاه کالسه و بر طبق مقررات قبلی تشکیل شده اتهامی شما بخشی از پرونده

اها و بازرسی و ي تغییر شعب، ایجاد دادسرماند. بازجو دربارهاست. لذا در همین دادگاه باقی می

دادیاري توضیحاتی داد. 

خواهد دوباره سلطنت را به هاي کنونی آمریکا به تحریک اراذل و اوباش میبازجو با طرح آشوب

ي ایران برگرداند. او پرسید که به نظر من آیا آمریکا جدي است. توضیح دادم که ظاهراً برنامه

هاي دانشجویان موافق ورد تظاهرات و گردهماییآمریکا در مورد ایران جدي است. با نظر او در م

نبودم. توضیح دادم سه گروه در این برنامه دخالت و نقش داشته و دارند. گروه اول دانشجویان 



ها و دهها و یا در دانشکهستند که هم مطالبات صنفی روشن نظیر بهبود و کیفیت خدمات در خوابگاه

ممکن است در طرح برخی از مطالبات سیاسی از هم مطالبات سیاسی کم و بیش مشخص دارند.

هاي فشار نیست. بلکه باید با ها اعزام گروههاي افراطی استفاده کنند، اما راه برخورد با آنروش

وحدت دار هستند ـ نظیر دفتر تحکیمهاي دانشجویی که شناسنامهها به گفتگو نشست و به انجمنآن

پیمایی را ي گردهمایی و راهقررات قانونی امکان و اجازهها مشخص هستند، تحت مـ مسؤوالن آن

ها را مسؤول دانست و مؤاخذه کرد. گروه دوم عناصر و افرادي داد و اگر خطایی صورت گرفت آن

با تحریک کنند وهاي دیگري که بعضاً پنهان هم نمیهستند که عموماً غیردانشجو هستند و با انگیزه

ها هستند که آیند و گروه سوم، لباس شخصیها میرزي به خیابانهاي فرامرادیو و تلویزیون

اند. همه تر شدن اوضاع شدهاند و موجب وخیمبرخالف قانون و مقررات به دانشجویان حمله کرده

ر ابعاد شود، بلکه بچنینی مشکل حل نمیهاي اینها کجاست. با سرکوبدانند که سرنخ این گروهمی

هاي خیابانی شوید، اما مدت، موفق به مهار آشوبممکن است در کوتاهگردد.بحران اضافه می

ي بعد بحران شدیدتر بروز خواهد کرد و هر راهگشاي خروج از انسدادها و بحران نیست در مرحله

تر خواهد بود. براي بازجو توضیح دادم که ابعاد مشکل بار که بروز کند، ابعاد آن بیشتر و گسترده

تر است. امروز هم اگر آن را با زور مراتب گستردهبا امروز مقایسه کنید. به1378تیر 18را در 

تر خواهد شد. سرکوب کنید، دور بعد از همین شدیدتر و وسیع

ها و اهداف آمریکا است. جواب دادم که این نگرش، ها در راستاي برنامهگفت این آشوببازجو می

یست که آمریکا براي ایران برنامه ندارد و تحریک ساده کردن صورت مسأله است. موضوع این ن

لی و هاي داخکند. بلکه همه چیز را به آمریکا نسبت دادن فرافکنی و عدم توجه و قبول ریشهنمی

درونی بحران است و نوع برخوردها نهایتاً به نفع نیروهاي خارجی است. تنها راه براي حاکمان این 

ند و فعالیت آنان را تحمل کنند. اگر شما نتوانید یک حزب است که وجود احزاب مخالف را بپذیر

ها ساله فعاالن آن را تحمل کنید و به آن50-40سیاسی نظیر نهضت آزادي با سوابق شناخته شده 



پیمایی ندهید، مردم جان به لب رسیده به دنبال هر صدایی براي رهایی ي گردهمایی، راهاجازه

حرکت خواهند کرد. 

ها زیر پوشش حزب توده، علیه هاي خیابان دوران مصدق مثال زدم که انگلیساز آشوببراي بازجو 

انداختند و هدفشان این بود که به مراکز و مقامات داخل ایران و به دولت مصدق آشوب به راه می

ها ثابت کنند که دکتر مصدق فاقد اقتدار یک دولت است و ها به خصوص آمریکاییخارجی

راحتی او را سرنگون کنند. توانند بهها میکمونیست

هایی صورت گرفت، حاال هم همین برنامه دکتر مصدق وقتی به سازمان ملل رفت در غیاب او آشوب

شود، رود یا کنفرانس مهمی در تهران برگزار میشود. هر وقت خاتمی به خارج میاجرا می

اهداف ها عمًال به نفعحاال هم این برنامهکنند.آفرینی میها حادثههاي فشار وابسته به راستیگروه

شود. آمریکا تمام می

کند؟ پاسخش را دادم که نه مثل عراق، اما ممکن است بازجو پرسید آیا آمریکا به ایران حمله می

ي طور گزینشی با موشک بزند. اما آمریکا از اختالفات داخلی و نارضایتی گستردهبرخی جاها را به

سال پیش بسیار متفاوت است. آن روزها ماهواره و 50کند. شرایط کنونی با مردم استفاده می

ها نقش دارند. براي بقاياینترنت نبود. امروز این ابزارها در انتقال اطالعات به مردم و تحریک آن

هاي اساسی مردم نظام هیچ راهی جز پذیرفتن حق حاکمیت مردم و اجراي کامل حقوق و آزادي

ی آمده است ندارید. در قانون اساس

بازجو پرسید آیا کسی مزاحم شما نشده است؟ 

کنند. آیند مزاحمت ایجاد میجواب دادم خیر. اما براي کسانی که به دیدارم می

اند بگویم. هایی را که مزاحمت براي کسی ایجاد کردهبازجو انکار کرد و خواست نمونه



ا مزاحمتی که براي آقاي دینوي از همدان بعد از اي دارد. اما خود شما بجواب دادم چه فایده

دیدار من ایجاد کردند، مطلع هستید. 

رك عصر در جلوي پابازجو انکار کرد و گفت به موجب گزارش پلیس دینوي در تقاطع انقالب و ولی

شود، پلیس به ایشان دانشجو ایستاده بوده است و چون در این پارك بعضاً مواد مخدر توزیع می

ت هاي نهضکند. هنگامی که اعالمیهدهد و کیفش را بازرسی میك و او را مورد سؤال قرار میمشکو

ع در ها را براي توزیگوید به دیدن دکتر یزدي رفته بودم و ایشان آنکنند میرا در کیفش پیدا می

همدان به من داده است. 

دینوي پرداخت و آورد و مدعی ي بازجو بلند شد و در کمدي که در اتاق بود به جستجوي پرونده

جاست. اما آن را به من نشان نداد. شد که گزارش نیروي انتظامی در مورد بازداشت دینوي این

هاي شفاهی از بازجو پرسیدم: شأن احضار امروز من چیست؟ مرا براي چی احضار بعد از این بحث

هایمان تنگ شده بود؟ اید؟ البد دلتان براي من و بحثکرده

ها اسنادي کرد گفت ایني قطوري که روي میز بود اشاره میپرونده8-7که به زجو درحالیبا

ها را ببینید و امضا کنید. هستند که از منزل شما به دست آمده است و شما باید آن

ي بازرسی منزل چیزي جلسهبا تعجب پرسیدم این همه اسناد از منزل من؟ پس چرا در صورت

زیاد از اسناد گفته نشده است؟ ي این حجمدرباره

ها را ببینید و امضا اید. آنها دیدهها را قبالً در جلسات بازجوییبازجو ا دامه داد که بعضی از آن

سانتیمتر جلوي من گذاشت. روي جلد 20ي قطور به قطر ي آن اسناد یک پروندهکنید. از مجموعه

: توطئه علیه امنیت ملی و براندازي ـ جلد هشتم آن نوشته شده بود: متهم: ابراهیم یزدي، اتهام

یک اسناد درون کالسور پرداختم. در پشت میزي که در اتاق بود نشستم و به بررسی یک



ها صورت جلسات شوراي مرکزي اسنادي درهم، نامنظم و بدون ارتباط با هم بودند. تعدادي از آن

، 27/11/79ي جلسهاصلی بود. صورتکه به خط دبیر شورا، نسخ1379نهضت آزادي در سال 

ي جلسه، صورت29/10/79ي جلسه، صورت26/8/79ي جلسه، صورت1/10/79ي جلسهصورت

. در ذیل هر بند نوشتم که این سند مربوط به منزل من نیست. در آرشیو نهضت در خیابان 28/7/79

اند. مطهري بوده

صفحه 6. این برنامه را در 80ي راهبردي دبیرکل براي سال ي برنامهي خطی و تایپ شدهنسخه-

، هنگامی که در آمریکا بیمار و مشغول درمان بودم نوشته و براي دوستان 1379ماه دي20در 

ي راهبردي سالیانه را با تهران فرستاده بودم. به موجب اساسنامه دبیرکل موظف است برنامه

اري رییس هیأت اجرایی و رییس دفتر سیاسی تهیه کند و براي بررسی به شوراي مرکزي همک

ي تایپ شده آن در میان این اسناد بود. ي خطی فاکس شده به تهران و یک نسخهبدهد. نسخه

از ذیل سند نوشتم این سند در منزل ما نبوده است. از دفتر نهضت آزادي در خیابان مطهري 

برده شده است. 

. مطلب 26/8/79ي شوراي مرکزي قبل از جلسهصورت6تا 3ک سند ناقص شامل صفحات ی-

ذیل اسناد باال را در ذیل این سند نیز نوشتم. 

که به من مربوط نبود. نوشتم که در منزل » واحد اطالعات«سندي بدون امضا و تاریخ با عنوان -

بینم. من نبوده است اولین بار است آن را می

از کانادا که به 1966جوالي 1زاده، به تاریخ طی از شخصی به نام نادر نورياي خنامه-

ي سختی کرده بود که همراه بود با اظهار نظرهاي تند و مشی و سیاست نهضت آزادي حملهخط



سند دیدم. ذیل اینادبانه به مراجع و رهبر فقید انقالب و نظام. اولین بار بود آن را میبعضاً بی

بینم. به من مربوط نیست. اولین بار است آن را مینوشتم که 

نوشتم که از اسناد منزل من نبوده است و احتماًال 25/9/78ي شوراي مرکزي مورخ جلسهصورت-

از آرشیو نهضت آزادي در خیابان مطهري برده شده است. 

شور، و جمهور ـ ابطحی به عبداهللا نوري وزیر کاز معاون رییس» خیلی محرمانه«اي نامه-

ي رونوشت به حسن روحانی دبیر شوراي امنیت ملی، بهزاد نبودي و دکتر صلواتی که به ضمیمه

وزارت اطالعات در مورد گروه 23/10/77ـ مورخ 2/75/خ/59531ي آن تصویر نامه

جمهور همراه بود. ي اصفهان به امضاي معاون وزیر اطالعات به ابطحی رییس دفتر رییسکاوه

باند رو سیاه ـ همکاران باند رو سیاه از زبان «اهللا انصار والیت اصفهان به نام ي حزبنشریه

اسی هاي سیضمیمه شده بود. در پشت جلد این نشریه عکس تعدادي از شخصیت» رییس باند

اهللا صلواتی، مهندس سحابی و... آمده بود و طلب، از جمله عکس اینجانب، دکتر فضلاصالح

ي این اشخاص آمده بود. الب موهنی دربارهدر صفحات داخلی آن مط

بازجو این نامه را قبالً در یکی از جلسات بازجویی به من نشان داده بود و مدعی شده بود که از 

اند و مدعی شده بود که آقاي دکتر صلواتی گفته است که منزل دوستان نهضت در اصفهان پیدا کرده

ه است و دکتر غروي هم گفته است که آن را از دکتر یزدي این نامه را از دکتر غروي در اصفهان گرفت

ي وزارت اطالعات چگونه به دست دریافت کرده است. بازجو از من پرسید که نامه خیلی محرمانه

ه من بینم و بشما رسیده است. در ذیل سند، در همان موقع نوشته بودم که اولین بار است آن را می

مربوط نیست. 



ه دقتی متوجه نشدنگام بازجویی این سند را به من نشان داده بود، اما در اثر بیاگرچه بازجو در ه

ي خیلی محرمانه، خود رونوشت این نامه را براي ي اصلی این نامهبودم که آقاي ابطحی امضاکننده

اهللا صلواتی فرستاده است. بنابراین ادعاي بازجو اشخاص مختلف، از جمله آقاي دکتر فضل

. اساس استبی

. 1374ي آقاي مهندس عباس امیرانتظام به شوراي مرکزي نهضت آزادي به تاریخ تیرماه نامه-

به دیدن آقاي دکتر سحابی 1374دهد که در هفتم تیرماه آقاي امیر انتظام در این نامه شرح می

ي عضویت خود در نهضت آزادي با ایشان صحبت کرده است. آقاي دکتر سحابیرفته بود و درباره

عضو نهضت 1340به ایشان گفته است که وي جز چند ماه بعد از تأسیس نهضت آزادي در سال 

هاي خود با نهضتآزادي نبوده است. مهندس امیرانتظام در این نامه توضیحاتی پیرامون همکاري

آزادي داده است. 

و ي بوده استذیل این نامه نوشتم که این سند در آرشیو نهضت آزادي در ساختمان خیابان مطهر

برده شده است و مربوط به اسناد منزل من نیست. 

72ي مهندس امیر انتظام به مهندس بازرگان مورخ اسفند نامه-

در 27/6/76ي مهندس امیرانتظام به آقاي دکتر سیداحمد صدر حاج سیدجوادي مورخ نامه-

مورد قانون اساسی.

اند. یو نهضت آزادي است که از ساختمان بردهها نوشتم که مربوط به اسناد آرشدر ذیل این نامه

. این نامه قبالً به 8/10/73ي مهندس توسلی به مهندس بازرگان در مورد ساختمان مورخ نامه-

من ارائه شده بود و ذیل آن توضیح داده بودم. 



صفحه 5در 25/8/67اهللا العظمی منتظري مورخ ي خصوصی نهضت آزادي به آیتنامه-

ي مسایل عمومی کشور. ذیل آن نوشتم که مربوط به اسناد نهضت آزادي در بارهنویس، دردست

آرشیو است که برده شده است نه از منزل من. 

جلسه گزارش مالقات نمایندگان در این صورت28/5/1364ي شوراي مرکزي جلسهصورت-

را به من نهضت آزادي با آقاي منتظري آمده است. در طی جلسات بازجویی، بازجو این سند

ام. ارائه داده بود و توضیحات داده

کننده آمده است که آقاي منتظري در مورد رد جلسه به نقل از نمایندگان مالقاتدر این صورت

ما «صالحیت آقاي مهندس بازرگان در انتخابات ریاست جمهوري، به دوستان توصیه کرده بودند که 

مبادا حفظ نماییم و در این شرایط بیشتر به کارهاي در مقابل تندروي نکنیم و خود را براي روز 

بازجو حساس بود که منظور از این سخن آقاي منتظري چه بوده است. آن » فرهنگی... ادامه دهیم.

سال (به متن بازجویی جلسه... رجوع کنید) در ذیل ورقه قبالً توضیحات داده بودم. 17هم بعد از 

روشن نبود براي چیست. اما صورت مذاکرات میان چند سندي پیرامون بحث منشور جمعیت که -

دیدم. نفر از اعضاي نهضت است که براي اولین بار می

ي سفر دکتر یزدي به لبنان که در آن مسأله18/3/1364ي شوراي مرکزي در جلسهصورت-

مطرح شده است (به مشروح بازجویی جلسات قبل رجوع کنید). قبالً در زمان بازجویی ذیل 

توضیح داده بودم. سند

در مورد مسافرت دکتر یزدي به لبنان (به 20/3/1364ي شوراي مرکزي مورخ جلسهصورت-

شرح بازجویی جلسات قبل رجوع کنید)



نویس اصلی آقاي دکتر فرهاد بهبهانی براي ترین سند در این پرونده متن کامل دستجالب-

ازداشت شده بود و او را مجبور کرده ب1369ي تلویزیونی بود. هنگامی که در سال مصاحبه

بودند که مصاحبه کند. 

ي خطی از آن بود دارد و آن هم در حال چگونه این سند، که قاعدتًا تنها یک نسخه، همین نسخه

ي اسناد مربوط به اتهام من آمده ي دکتر بهبهانی در وزارت اطالعات باید باشد، به پروندهپرونده

اند!!از منزل من به دست آوردهاست؟ و بازجو مدعی شد که

ي من!! و شما مدعی به بازجو اعتراض کردم که این سند چگونه و چرا آمده است در پرونده

اید؟ این سند نه مربوط است به منزل من و نه مربوط به شوید که این اسناد را از منزل من بردهمی

آرشیو نهضت آزادي ایران. 

دقیقه پایان یافت. وقتی براي جلسه بعد تعیین نشد. بازجو 45/11ي بازجویی در ساعت جلسه

ي پرسید که آیا شما همچنان روزهاي فرد گرفتاري کاري دارید؟ که جواب مثبت دادم. گفت جلسه

دهد. بعد را خبر می

اند مطالبه کردم. بردهدر پایان جلسه مجدداً برگرداندن اسناد و مدارك و لوازمی را که از منزل 

اند را داد، یکی عکس بزرگی از مرحوم مهندس بازرگان و دیگري دو قاب عکس که از منزل برده

.1373ماه عکس آخرین جلسه شوراي مرکزي با حضور مهندس بازرگان قبل از سفر به خارج در دي

-70اند. بیش از سونی مرا ندادهصورت اند. گفتم نه همه را. مثالً ضبطبازجو گفت که لوازم را داده

هاي مرا برگردانید و...گردانند. کتاباند و چرا برنمیاند. چرا بردهعکس از منزل من برده80

بازجو قول داد که با قاضی صحبت کند. از بازجو در مورد رأي دادگاه تجدید نظر پرسیدم. گفت: 

گاه تجدیدنظر رأي خود را به دادگاه بدوي هنوز چیزي به ما ابالغ نشده است. او گفت معموالً داد

فرستد تا ابالغ شود. اما هنوز چیزي به دست ما نرسیده است. می



ي پنجاهمجلسه

30/9، ساعت 23/4/82دوشنبه 

30/9امروز دوشنبه ساعت 21/4/82سابق) در روز شنبه 21(6به دنبال تلفن دفتر دادگاه شعبه 

در دادگاه حاضر باشم. 9ایراد گرفت که قرار بود ساعت در دادگاه حاضر شدم. قاضی بابایی

بازجویی، برخالف معمول در اتاق کار خود قاضی و یا در اتاق بازجویی صورت نگرفت. بلکه در یک 

بازجویی شروع شد. 10اتاق دیگر بود. حدود ساعت 

ح مجدداً مطرتهیه شده است. برخی از سؤاالت» گردش کار«قاضی بابایی توضیح داد که گزارش 

. ي دادگاه استي بازجویی است یا جلسهگردد و شما جواب بدهید. پرسیدم آیا این جلسه ادامهمی

ي بازجویی است. بعضی از سؤاالت را باید توضیح بدهید براي تکمیل پرونده و اگر گفت نه ادامه

یید براساس این گزارشتوانید بگوچیزي هم از یادتان رفته بود اما حاال به یادتان آمده است می

توانید در دادگاه شود با وکیل میگردد. وقت دادگاه بعداً اعالم میگردش کار، ادعانامه صادر می

دهد. بیایید. درخواست کردم یک نسخه از گردش کار را بدهد، گفت نمی

بازجویی کتبی:

ها را شرح دهید. هاي کیفري دارید. آنس: سوابق محکومیت

ي کیفري و محکومیت ندارم. دانم سابقهه میج: تا آنجا ک

اید ي نقدي محکوم شدهدادگاه انقالب به شش ماه زندان و سه میلیون ریال جریمه12س: در شعبه 

ي نقدي را تأیید کرد. که بعداً دادگاه تجدید نظر فقط جریمه

د توهین به مقام رهبر فقیي نشر و حفظ آثار امام به اتهام ، با شکایت مدیر مؤسسه12ي ج: در شعبه

انقالب به استناد تکذیب اصالت نامه منتسب به امام محاکمه شدم. اتهام توهین به روایت، ولو از 



ي اشاعه«شود. در تجدیدنظر اتهام توهین رد شد ولی اتهام اهللا (ص) توهین محسوب نمیرسول

ه هاي انقالب نیست در دادگاگاهعنوان گردید و چون رسیدگی به این اتهام در صالحیت داد» اکاذیب

قدي ي ني اکاذیب به سه میلیون ریال جریمهدیگري مطرح شد (بدون حضور متهم) و به جرم اشاعه

7ي آقاي صدر آن را پرداختم.خواستم بپردازم. اما به توصیهمحکوم شدم که نمی

م و سؤال بعدي را خوانهاي شما را نمیقاضی بابایی شفاهی گفت که چون فرصت نداریم، جواب

نویسم. می

در یک جلسه به رهبر فقید انقالب توهین کردید، نوار آن موجود است. محاکمه 1376س: در سال 

شدید، اقرار به اشتباه خود کردید. 

ام که به آن شکایت رسیدگی شد و مشمول مرور زمان شده است. ها گفتهج: قبًال هم در بازجویی

شود. حکمی صادر نشده است، مشمول مرور زمان نمیقاضی بابایی شفاهی: چون

هاي عمومیشود. قانون تکلیف را روشن کرده است. (به کتاب قانون دادگاهجواب دادم ـ خیر می

ـ مرور زمان را توضیح داده است)173ي و انقالب مراجعه کردم. فصل ششم ماده

نویسد. میقاضی بابایی سپس از روي گزارش گردش کار، سؤال بعدي را

ي امام به وزیر کشور وقت غیرقانونی اعالم ، به موجب نامه1367س: نهضت آزادي ایران در سال 

یه ي گروهک غیرقانونی، به تبلیغ علعنوان سرکردهشد. معذالک شما به فعالیت خود ادامه دادید. به

ل و هاي داخها، الئیکـ مذهبیها، ملیطلبنظام و تضعیف آن پرداختید. با ضد انقالب، سلطنت

گذاري كرد. بھ ي اكاذیب پرونده بھ دادگاه عادي نرفت. آقاي شیخ محمد یزدي با ابتكار خود بدعت. براي رسیدگي بھ اتھام اشاعھ7
كرد و حكم داده علیھ نھضت آزادي را رسیدگي ميي شكایت دادگاه انقالب ـ آقاي تولیت كھ پرونده12ي این معنا كھ بھ رییس شعبھ

ي اكاذیب را غیاباًكند. ایشان اتھام اشاعھصادر مي12ي عادي را با بدون انفصال از ریاست شعبھبود ـ حكم ریاست دادگاه
نماید!!ي نقدي صادر ميرسییدگي و رأي بھ پرداخت جریمھ



خارج از کشور براي تغییر حکومت دینی به غیردینی و ایجاد همگرایی و همسویی به فعالیت ادامه 

دادید. 

اهللا سیدحسین موسوي ي منتسب به امام، آیتشود. در مورد نامهج: تمام مطالب باال تکذیب می

نوشته است که آقاي سیداحمد خمینیهاي انقالب با صراحت گفته وتبریزي، دادستان اسبق دادگاه

در حضور آقاي محتشمی با صراحت گفته است که نامه کذایی به خط ایشان است. بنابراین قابل 

اند که نهضت آزادي غیررسمی است اما استناد نیست. وزیر محترم کشور در چندین نوبت گفته

ري نداشته و ندارد. در هیچ غیرقانونی نیست. نهضت آزادي ایران با هیچ گروه ضدانقالب همکا

اي از نهضت آزادي نیامده است که نهضت آزادي خواهان تغییر حکومت دینی به غیر دینی نشریه

است. 

ي دوستان شما با آقاي محتشمی آمده است که او گفته نامه مال امام جلسهقاضی بابایی در صورت

اید. است و شما هم آن را پذیرفته

الت کجاْ نهضت آزادي اصجلسه را ببینم بعد نظر بدهم. ثانیاً در هیچجواب دادم اوالً باید متن صورت

انتساب نامه به امام را نپذیرفته است. 

قاضی بابایی شفاهی گفت که سیدحسین موسوي تبریزي گفته است که امضاي نامه از امام است 

اگرچه خط سید احمد است. 

ق االطالت امام آمده است که هرچه بعد از درگذشت ایشان منتشر شود علیجواب دادم که در وصی

گردد مگر خط و امضاي خود ایشان به تصدیق کارشناس خط باشد. تکذیب می

نامه آمده است خط یا امضابابایی (شفاهی) در وصیت

نامه را بخوانید. جواب دادم خیر گفته است خط و امضا، بروید وصیت

ي بازرگان زده است!هاي زیادي دربارهي نور حرف(شفاهی) امام در صحیفهقاضی بابایی 



ها زده است. امام همیشه احترام بازرگان را هاي دیگر هم حرفي خیلیجواب دادم امام درباره

داشته است و در زمان حیات خودش اجازه ندادند نهضت آزادي را تعطیل کنند و رهبرانش را 

بگیرند. 

بازداشت شدید. 67نیست. شما در زمان امام سال بابابیی چنین

بود. 1376جواب خیر چنین نیست بازداشت من در سال 

ي بازجویی کتبیادامه

هاي خود را در گروه غیرقانونی نهضت آزادي بنویسید. س: مسؤولیت

ن مج: من در هیچ گروه غیرقانونی فعالیت ندارم. نهضت آزادي ایران قانونی است و مسؤولیت 

دبیرکل و رئیس شوراي مرکزي نهضت آزادي ایران است. 

س: شما عضو ائتالف با عناصر ملی ـ مذهبی هم بودید و همچنین آیا عضو محافل فعال در خارج از 

کشور هستید یا خیر؟ 

هاي خارج از کشور عضو نبوده و نیست. در مورد عضویت یک از گروهج: نهضت آزادي ایران در هیچ

هاي اسالمی دانشجویان و پزشکان قبل از انقالب هاي خارج از کشور در انجمنسازمانخود من در 

تصویب شده بود، براي 1379ام. در مورد ائتالف با نیروهاي ملی ـ مذهبی که در مرداد عضو بوده

ماه براي انتخابات مجلس ششم و دعوت مردم به شرکت در انتخابات و دادن رأي به 6مدت 

ب همکاري داشته است. کاندیداي مصو

اید؟ س: شما عضو جمعیت دفاع از آزادي در خارج از کشور بوده

ام. ج: خیر نبوده

ام. اید که عضو بودههاي قبلی گفتهس: در بازجویی



ج: کدام جمعیت؟ 

س: جمعیت دفاع از آزادي و حاکمیت ملت 

ج: این جمعیت در ایران تشکیل شده بود نه در خارج از کشور. 

شما در محافل و مجامع ضد انقالب خارج از کشور حاضر شده علیه نظام در آن مجامع سخنرانی  س: 

ا عناصر اید بها علیه نظام و تضعیف آن صحبت کردهها را بنویسید. در دانشگاهاید. اسامی آنکرده

اید. ضد انقالب دیدار نموده

محفل یا مجمعی که نیروهاي ضدانقالب ام در هیچ هاي قبلی گفتهطور که در بازجوییج: همان

ام. تههاي آمریکا علیه نظام سخنی نگفام. در دانشگاهام و سخنرانی نکردهتشکیل داده باشند نرفته

ها و عملکردهاي حاکمان بوده هاي مکتوب من هست، نقد سیاستام و در متن سخنرانیآنچه گفته

ها در اسناد برده شده در آرشیو نهضت و اسامی آناست. در دیدار با اشخاصی که به دیدن ما آمدند 

آمیز قانونی و علنی و همچنین علل مخالفت با ي مسالمتمشی مبارزهي خطآمده است، ما درباره

ایم. براندازي صحبت کرده

ها را بنویسید. س: اسامی آن

ام. هاي قبلی گفتهها را به یاد ندارم. در بازجوییج: اسامی آن

ید. س: بنویس

ام (بابایی متن جواب مرا نخوانده بود ـ متن نوشته را خواندم)ج: نوشته

طور شفاهی از قاضی بابایی پرسیدم: آیا دادگاه تجدیدنظر رأي خود را صادر کرده براي شما به

فرستاده است؟ 

اند؟ بابایی: به شما گفته



اند. اند که به شما دادهگفته-

اند. به شما گفته-

و مراجعه اند. من که محکوم نیستم برومها رفته بودند، گفتهستانی که براي تبدیل وثیقهخیر به دو-

خوانید. کنم. من متهم هسمت، اگرچه شما مرا مجرم می

اند. اید اموال مرا بردهخوانم، نه مجرم. شما گفتهمن شما را متهم می-

هاي مرا که با دهید. کتابصوت مرا چرا پس نمیاید، ضبطها و لوازم مرا بردهبله شما کتاب-

صوت را اند اما چرا ضبطاند، به من برگردانید. فاکس مرا دادهي ارشاد چاپ شدهاجازه

اند. نداده

البد در ضبط صوت چیزي را جاسازي کرده بودید؟ -

دهید؟ صوت سونی را پس نمیاما چرا ضبطگفتید. حال به من میاگر بود تابه-

ها را اید و آنس (کتبی): آقاي یزدي دادگاه تعیین کرده است که شما اسناد حفاظتی مهمی داشته

اي هایم. با گروهها را از منزل شما و سایر منازل کشف کردهاید، به لطف خداوند ما آنمعدوم کرده

ا فرخ نگهدار و خانبابا تهرانی عضو شوراي مقاومت ملی، باید. باضد انقالب نشست تشکیالتی داشته

اید. بخش جلسات داشتهزاده، دکتر یزدانبهشتی، قهرمانی، بیات

که پرونده هنوز در مراحل تحقیقات و بازجویی است و هنوز چیزي ثابت نشده است و ج: درحالی

وم ها را معدایم و آني داشتهدادگاهی تشکیل نشده، چطور دادگاه تعیین کرده است که ما اسناد

ایم!! اسناد معدوم شده را از کجا و چگونه کشف کردید؟ هیچ سندي معدوم نشده است. از کرده

منزل من هم هیچ سندي که مطلبی خالف در آن باشد به دست نیامده است. هیچ سندي را شما 

. ما ایدفتر مرکزي را بردههاي نهضت آزادي در داید. شما اسناد موجود در بایگانینکرده» کشف«



شوراي کس که عضوایم. با هیچاید نشست تشکیالتی نداشتههایی که نام بردهیک از گروهبا هیچ

ایم. آقاي فرخ نگهدار و خانبابا تهرانی به دیدن ما آمدند. ما هم مقاومت ملی باشد دیدار نکرده

قانونی و علنی و علل مخالفت خود را آمیز ي مسالمتمشی نهضت آزادي را در مبارزهموضع و خط

آقایان بهشتی و قهرمانی عضو هیچ گروه سیاسی نیستند. ها شرح دادهبا براندازیث براي آن ایم. 

گذار شهر خدا در اردستان بخش، پزشک ارجمند ایرانی در آلمان و مؤسس و پایهآقاي دکتر یزدان

روند. آیند و میهستند و مرتب هم به ایران می

هیه هاي سیاسی نهضت آزادي چگونه تها و اطالعیهمسؤولیت  شما در تهیه و تنظیم و صدور بیانیهس:

شده است. می

ج: منظور شما کدام بیانیه است؟ 

که به بعد، با توجه به این1367هاي هایی که توسط نهضت آزادي صادر شده است سالس: بیانیه

و 78و 77، 76هاي هایی که از سالخصوص بیانیه. بهنهضت آزادي غیرقانونی اعالم گردیده است

غیره از منزل شما کشف شده است.

دار نهضت آزادي را غیرقانونی اعالم نکرده است. ثانیاً آنچه به ج: اوًال هیچ مقام قضایی صالحیت

هایی است که طی اید بیانیهکرده» کشف«اید یا به قول شما نام نهضت آزادي از منزل من برده

یاز نشده است و کاري مخفی نبود که طور علنی منتشر میهاي مختلف توسط نهضت آزادي بهسال

مصوب مشی، در چارچوب خطهاي نهضت آزادي بر طبق اساسنامهها باشد. ثالثاً بیانیهآن» کشف«به 

گردد. شوراي مرکزي توسط دفتر سیاسی تهیه می

ها، فعالیتيکه دبیرکل و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادي بودید مسؤولیت کلیهس: با توجه به این

پذیرید؟ را میهاي صادره ها و بیانیهاطالعیه



هاي صادره توسط نهضت آزادي که به تصویر دفتر سیاسی رسیده باشد را ي بیانیهج: مسؤولیت کلیه

پذیرم. می

وده اید با کسانی که دستشان به خون مردم آلکه تند و عصبانی بود گفت که شما رفتهبابایی درحالی

ام کرده شتم تیري که به سرم خورد، متالشیخود ندااید. من در گنبد، اگر کالهشده است دیدن کرده

د؟ ایداد گفت شما به دیدن چنین فردي رفتهها شعار میشدت علیه چریککه بهبود. او درحالی

هاي خودمان را زدیم. ها به دیدن ما آمدند و ما حرفجواب دادم که ما به دیدن کسی نرفتیم. آن

اند و اکنون با براندازي مخالفند. در مشی دادهش و خطها تغییر روها منطق ما را پذیرفتند. آنآن

خانبابا اهللا آیا مشکل مملکت فرخ نگهدار وپاسخ به سخنان هیجانی او گفتم، آقاي بابایی بینی و بین

ت یا ها اسهاي خارج از کشور هستند؟ آیا نارضایتی مردم به خاطر تبلیغات سوء اینتهرانی و گروه

میلیارد تومان را تصور کنید که 5توانید میزان هاي حاکم، آیا شما میقازادهي آفساد مالی گسترده

کرد و جوابی نداشت که بدهد. ي یک آقازاده بوده است؟ بابایی ساکت و آرام فقط گوش میوثیقه

هاي صادره توسط نهضت آزادي که اکثراً در جهت تضعیف نظام ها و بیانیهس (کتبی): در اطالعیه

منظور تحریک و اغوا و فریب مردم و المی و تبلیغ و فعالیت علیه آن بوده، مطالبی بهجمهوري اس

ها و ترور شخصی و ایجاد ناامنی و درگیري و آشوب براي رسیدن به اهداف خود و تحریف واقعیت

سر دادن شعارهاي کذب و تشویش اذهان و تخریب حاکمیت و زیر سؤال بردن قانون اساسی و 

گیري در مقابل حوادث جاري جامعه در جهت مخالفت با نظام جمهوري و موضعاعتقادات مردم

ا هاي دیگر از جمله ائتالفی که باسالمی و به نفع بیگانگان در راستاي تحکیم و تداوم اهداف گروه

عنوان یک رهبر و سرگروه و رأس این گروه در جهت تضعیف نمود و شما هم بهها شده است میآن

اید. اسالمی فعالیت کردهنظام جمهوري 

اساس علیه اینجانب است. اما بر طبق قانون هاي بیاید، عناوین اتهامج: آنچه در باال ذکر کرده

هاي هاي شما ضروري است از میان بیانیهاید. براي پاسخ به سؤالدالیل و اسناد آن را ارائه نداده



دعاهاي باال باشد استخراج کنید و با اصل صادره توسط نهضت آزادي مطالبی که مصداق اتهامات و ا

هاي انقالب باور عمیق هاي نهضت آزادي، ارائه دهید. نهضت آزادي ایران به آرمانسند، بیانیه

ها و دارد. به نظام جمهوري اسالمی وفادار است به قانون اساسی التزام دارد. اما با سیاست

عملکردهاي حاکمان مخالف است. 

ي قضاییه متأسف و براي کشورم متأثر هستم. اساس براي قوهمطالب بیگونهاز طریق این

هاي برانداز چه بوده است؟ ها و همکاري و فعالیت با گروهس: هدف از ائتالف با ملی ـ مذهبی

ي شوراي هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی ـ مذهبی آمده است و آن نامهج: هدف از ائتالف در آیین

بوده است. آیا 79ماه از مرداد 6ابات و دعوت مردم به انتخابات، براي مدت براي شرکت در انتخ

فهمم که اتهام من چیست؟ نهضت آزادي دعوت مردم به شرکت در انتخابات جرم است؟ من نمی

ام. ایران با هیچ گروه براندازي ائتالف نکرده است. تمام این سؤاالت را قبالً جواب داده

هاي صادره بعد از انتخابات این ائتالف به فعالیت خود ادامه و اطالعیهس: جهت بررسی و سوابق

خصوص نمایندگان نهضت آزادي ایران که از داد. بر طبق اظهارات بعضی اعضاي آن، به

گردانندگان اصلی آن بوده است و حتی بدون نظر آن ائتالف معنی نداشته و هدف ائتالف تنها 

صورت یی و همفکري نیروهاي مختلف در جهت فعالیت علیه نظام بهانتخابات نبوده است بلکه همگرا

باشد. آمیز میمسالمت

هاي مرا بخوانید کوتاه بنویسم عرض فرمایید وقت تنگ است و فرصت ندارید پاسخج: چون می

ام. ائتالف در چارچوب هاي قبلی جواب دادهطور مبسوط در بازجوییکنم به این مطالب بهمی

ـ مذهبی براي مدت نامهآیین ماه بوده است و تصمیمات 6ي شوراي هماهنگی ائتالف نیروهاي ملی 

ی با ي شوراي هماهنگهایی مورد تأیید است که در جلسهبه اتفاق آرا گرفته شده است. تنها بیانیه

اي که با امضاي عام ملی ـ مذهبی ي نهضت آزادي تصویب شده باشد، نه هر بیانیهحضور نماینده

تشر شده باشد. من



اید که به قانون اساسی التزام دارید. اما در میثاق آمده است جدایی دین س: شما در پاسخ باال گفته

اید که استقرار حکومت غیردینی یکی از اهداف نهضت آزادي از سیاست. در مصاحبه با سفیر گفته

حکومت دموکراتیک است. یکی از سران نهضت آزادي در دادگاه گفته است که ما از اول هم

خواستیم. غیردینی می

ج: در ابتداي بازجویی امروز گفتید که چون در گزارش گردش کار که تهیه شده است نکات مبهم 

خواهید. هاي روشن مرا میکنید. در این بازجویی و پاسخوجود دارد، بعضی سؤاالت را مطرح می

عدد طوالنی گذشته به تمامی این سؤاالت ها همه تکراري است. من در جلسات متاما اکنون سؤال

ام و کنید. اما میثاق را تاکنون ندیدهها را مطرح میام. اما باز شما آنطور مبسوط جواب دادهبه

ي میثاق هاي قبلی دربارهي مطالب میثاق ندیده تعهدي ندارم. بارها در بازجوییدرباره

اند. اند، اما آن را نشان ندادهپرسیده

در گروه نهضت آزادي چه معنا دارد. توضیح دهید در خصوص تشکیالت نهضت آزادي Eان س: میز

در خارج از کشور و فعالیت آن، اعضاي آن، ارتباط آن با محافل و مجالس خارج از کشور و ارتباط 

با داخل توسط شما، هر مطلبی دارید بیان کیند. 

در نهضت Eام. میزان ی به این سؤال پاسخ دادههاي قبلج: باز هم سؤال تکراري، بارها در بازجویی

آزادي هیچ معنایی ندارد. نهضت آزادي خارج از کشور وجود و فعالیت ندارد. اعضا ندارد. بعضی 

اند بعضاً با ما ارتباط دارند اما کار و فعالیت تشکیالتی از اعضاي نهضت آزادي که به خارج رفته

حال ادعا ها ندارد وآنها هم تابهي فعالیت آندربارهندارند و نهضت آزادي هم هیچ مسؤولیتی

کنند. اند از جانب نهضت آزادي فعالیت مینکرده

هاي انجام شده و بر طبق اظهارات برخی از اعضاي شوراي مرکزي نهضت قرار س: حسب بررسی

هاي تشکیالت نهضت آزادي در خارج از کشور تمرکز گردد. بوده است که فعالیت



ج: چنین چیزي صحت ندارد. نهضت آزادي ایران تشکیالت در خارج از کشور ندارد. تمامی 

شود. ها توسط شوراي مرکزي و دفتر سیاسی در تهران انجام میفعالیت

شده است. از مجامع خارجی و کشورهاي هاي نهضت از چه طریقی و منابعی تأمین میس: هزینه

شده است؟ هاي سفرهاي خارجی چگونه تأمین مید و هزینهایهایی دریافت کردهخارجی چه کمک

شود. از هیچ مجمع و کشور خارجی مندان تأمین میهاي نهضت آزادي با کمک و عالقهج: هزینه

ـ اسالمی است و براي من که بیش از پنجاه  کمک دریافت نکرده است. نهضت آزادي یک حزب ملی 

م. سفرها کنارم طرح این سؤال را توهین به خود تلقی میي فعالیت روشن اسالمی وطنی دسال سابقه

کرده است و اگر دعوت از دانشگاه بوده ها را خود شخص تأمین میاگر شخصی بوده است هزینه

شده است. ي سفر داده میتوسط دانشگاه هزینه

ها یونها میلچه بوده است؟ حسابی داشته است که خارجیEطور شفاهی پرسید میزان بابایی به

ین کار اند که اي نهضت گفتهاند. بعضی از اعضاي برجستهریختهدالر کمک خود را به آن حساب می

دبیرکل است و او خبر دارد. 

به شدت به او اعتراض کردم و گفتم شما حق ندارید چنین اتهامی بزنید و اگر سندي یا مدرکی دارید 

ارائه بدهید. 

به نام Eي میزان هاي محرمانهي حسابکل هستید تشکیالت محرمانهکه شما دبیرس: با توجه به این

اشخاص یا خودتان را بنویسید. 

اي هم نداشته وج: نهضت آزادي ایران هیچ تشکیالت مخفی نداشته و ندارد. هیچ حساب محرمانه

ندارد. این سخنان کذب محض است. 



ي ي بازجویی را امضا کردم و ادامهصفحهپایان پذیرفت. یازده صفحه اوراق 12بازجویی در ساعت 

و ي بعد تفهیم اتهام خواهد شدبازجویی به روز چهارشنبه موکول گردید. بابایی گفت که در جلسه

چند پرسش دیگر.

پرسیدم. تفهیم اتهام که شده است. آیا اتهام جدیدي مطرح است؟ 

گیرم. اب میپرسم و جوهاي قبلی مطروحه را میبابایی گفت نه همان اتهام

ویکمي پنجاهجلسه

صبح9ساعت 25/4/82چهارشنبه 

ام تشکر کرد (در که آمدم و سر ساعت هم آمدهپرسی از اینقاضی بابایی بعد از حال و احوال

اي را که پیش ي قبل گفته بودم که چهارشنبه گرفتارم و ممکن است نتوانم بیایم). دست نوشتهجلسه

نوشت. هیا بازجویی سؤاالت را میکرد و از روي آن در برگهرو داشت مرور می

ود آمده ب» اقدام علیه امنیت ملی«عنوان متهم، اتهام من بازجویی بعد از ذکر نام من بهيدر برگه

شود. که اتهامات وي تفهیم میاین

س: در مورد دیدار با سفراي خارجی و احزاب خارجی در داخل و خارج از کشور به موجب 

از هانوشتهاسناد و دستجلسات، گزارش مالقات براي وزارت امور خارجه ارسال نشده است. صورت

نهضت کشف شده است این دیدارها بدون اطالع وزارت امور خارجه بوده است. 

ج: تمام دیدارها، با ذکر روز، ساعت و محل دیدار و نام سفیر، آدرس محل دیدار و شماره تلفن 

ا هاست. آني کل تشریفات اطالع داده شده اي به وزارت امور خارجه، ادارهطور کتبی طی نامهبه

خواستند ها بفرستیم. البته اگر میگزارش دیدارها را از ما نخواستند و ما هم تکلیف نداشتیم براي آن

ب، عنوان یک حزها را کشف کنید. بهاند که شما آنفرستادیم. اسنادي پنهان نبودهبرایشان می

ضت در آرشیو دفتر ي مخصوص در بایگانی نهشده است و در پروندهصورت مذاکرات نوشته می



هایی که به وزارت اید. در میان همان اسناد کپی نامهاند. شما آن را بردهشدهمرکزي نگهداري می

امور خارج نوشته و اطالع داده شده است، وجود دارد. این دیدارها امري رایج است. از وزارت 

امور خارجه در این مورد بپرسید. 

خواهیم!! جواب دادم که سخنگوي ها را دارید؟ ما رسید میمهبابایی شفاهی پرسید، آیا رسید نا

اند. اند و مطلع بودههاي ما را دریافت کردهوزارت امور خارجه صریحاً گفته است که نامه

ها را باید بدهید. بابایی گفت سخنان او را قبول ندارد. رسید نامه

اید. چیز را بردهگفتم: در دفتر مرکزي بوده است و شما همه

ي دادگاه تجدید نظر نوشته است که اطالع بابایی مدعی شد که وزارت امور خارجه در پاسخ به نامه

اند. نداشته

ورد امها را براي شما فرستاده است؟ من باید نامهگفتم مگر دادگاه تجدیدنظر رأي داده و پرونده

ادعاي شما را ببینم تا نظر بدهم. 

ي نهضت آزادي مطلب را علیه متهمین پرونده81ي صادره در مرداد نامهبابایی از روي اوراق داد

نویسد. ها را میخواند و سؤالمی

اید و نهضت آزادي را گویم شما در مورد این اتهامات رأي خود را دادهکنم و میبه او اعتراض می

ت هستید و ایناید. این بازي و بازجویی براي چیست؟ به دنبال کشف کدام حقیقمحکوم کرده

ها چه تأثیري در رأي و نظر شما دارد؟ بازجویی

ي شما هنوز مفتوح است. نوشت گفت: در هر حال پروندهکه میبابایی درحالی

هاي زیر با سفرا و کاردانان خارجی دیدار س: به موجب اسناد مکشوفه از منزل شما، شما در تاریخ

ا سفراي استرالیا، کاردار سفارت کانادا و غیره را آورد. در بند تاریخ، دیدار ب6اید: سپس در داشته



ي انتخابات شوراي نگهبان، اختالف میان سه قوه، پایان نوشته است که در این دیدارها شما درباره

سپاه، مجلس خبرگان، والیت فقیه، تغییر حاکمیت و استقرار حکومت غیردینی مطالبی را عنوان 

اید براي تغییر حکومت دینی به غیر دینی به شما کمک کنند و از نهضت هها خواستاید و از آنکرده

ها چه بوده است؟ اید. هدف شما از این دیدارها و بحثپشتیبانی نمایند و انتقال اطالعات نموده

علیه نهضت آزادي و فعاالن آن آمده 21ي ي صادره توسط شعبهاین مطالب عیناً در دادنامه-1ج: 

رأي و حکم صادر کرده و با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده است. قاضی 

ها چه تأثیري در حکم صادره خواهد داشت. این یک کار عبث است. بنابراین طرح مجدد این سؤال

ام. ي همین سؤاالت جواب دادهطور مفصل دربارههاي قبلی بهدر بازجویی-2فایده است. و بی

با وجود این چون بازجوي -3ها براي چیست؟ معناست. طرح مجدد آنها بین سؤالتکرار ای

اند کدام از منزل من برده نشدهاین اسناد هیچ-3-1دهم: خواهد به اختصار توضیح میمحترم می

از ي بازرسیجلسهاند. در صورتبلکه از بایگانی نهضت آزادي در آرشیو دفتر مرکزي برده شده

ن اید باید متن اینین اسنادي ذکر نشده است. براي اظهار نظر پیرامون آنچه پرسیدهمنزل من چ

تا آنجا که به خاطر دارم بسیاري از مطالب آمده در این -3-2اسناد را ببینم و سپس نظر بدهم ؛ 

ایم، اند و ما جواب دادهها پرسیدهسؤال در آن دیدارها عنوان نشده است. برخی از مطالبی که آن

-3د؛ انکرات عنوان شده است و مطالب خاصی نبودههاي یومیه بهموضوعاتی هستند که در روزنامه

نهضت آزادي ایران نه اعتقادي به حمایت و پشتیبانی بیگانگان داشته است و نه هرگز به دنبال -3

تغییر حاکمان در جمهوري اسالمی از طریق فرایندهاي قانونی-3-4ها بوده است و کمک آن

خالف نیست. به موجب قانون اساسی از طریق انتخابات ادواري نمایندگان مجلس، رییس جمهوري، 

ي مسؤوالن کشور در سطوح مختلف را تغییر داد. توان کلیهتبع آن میمجلس خبرگان رهبري و به

بنابراین تالش براي تغییر حاکمان جرم نیست. 



است. در محافل و مجامع تشکیالتی ضد انقالب س: در مراسم حزب سبزها، که حامی ضد انقالب 

اید داخل و خارج نظیر حزب توده، فدایی خلق، راه کارگر، حزب کمونیست شرکت و سخنرانی کرده

اید.کردهي نظام همکاري میعلیه نظام و براي مخدوش ساختن چهره

یک ازدي در هیچیک از رهبران نهضت آزاج: تمام این مطالب کذب محض است. نه اینجانب و هیچ

محافل و یا مجامع تشکیالتی و غیر تشکیالتی ضد انقالب در داخل یا خارج از کشور شرکت یا 

ل ي نظام به خاطر اعماایم تا علیه نظام سخنی گفته باشیم. مخدوش شدن چهرهسخنرانی ننموده

د. نهضت آزادي باشخواران وابسته به حاکمان قدرتمند و فرار محرمان اسرار آنان میزشت رانت

ین دهد که اایران و اینجانب از این اتهام مبري و پاك هستیم. الحمداهللا. سوابق و لواحق نشان می

را نشان اساساید دالیل و اسناد این اتهامات بیچسبد و شما هم تا به حال نتوانستهاتهامات به ما نمی

بدهید. اللهم لک الحمد. 

در ي اروپا استوئد که عضو کمیسیون روابط خارجی اتحادیهس: شما در حزب سوسیال دموکرات س

ي نظام سخنرانی اید و در جهت مخدوش ساختن چهرهزمان برقراري روابط علیه ایران صحبت کرده

ي مطالعان خاورمیانه علیه ایران، والیت فقیه و حکومت روحانیون و در مورد اید. در مؤسسهکرده

حکومت روحانیون و تغییر حکومت دینی به حکومت غیردینی صحبت تغییر در قانون اساسی به نفع 

کنید. گویید به قانون اساسی اعتقاد دارید ولی آن را نفی میاید. شما میکرده

ام. روابط ایران و سوئد ج: من هرگز در جلسات حزب سوسیال دموکرات سوئد سخنرانی نکرده

ي خاورمیانه دارید در آن متن چنین را در مؤسسهسالیان دراز است که برقرار است. متن سخنرانی م

ن کنم که به قانوام و تکرار میاید وجود ندارد. من بارها گفته و نوشتهمطالبی که شما ادعا کرده

اساسی التزام دارم. 

شخص عنوانعنوان قاضی بهطور شفاهی بحث اعتقاد و التزام را مطرح کرد و گفت، نه بهبابایی به

گویی. التزام و اعتقاد ندارید. خورم که دروغ مییخودم قسم م



ربط او عصبانی شدم و به او پرخاش کردم. او هم تند شد. به او گفتم آیا در واکنش به سخنانی بی

خواران و غارتگران اموال عمومی از اعضاي نهضت آزادي و مشکل مملکت ما هستیم؟ آیا رانت

دند که گویید ضد انقالب بودند جنگیید و با کسانی که میروشنفکران هستند؟ آیا شما در گنبد رفت

اي کشور را غارت کنند؟ امروز عده

کرات به حکومت روحانیون اشاره شده است. در مشروح مذاکرات مجلس بازنگري قانون اساسی به

آیا در قانون اساسی تغییرات به نفع تثبیت حکومت روحانیون داده نشده است؟ 

یک واحد Eدهد میزان فه از منزل یکی از اعضاي نهضت سندي است که نشان میس: در اسناد مکشو

رج از کشور هاي خاتشکیالتی تحت نظر مسؤول تشکیالت تهران بوده است که مأمور به ارتباط با گروه

بوده است.

من اطالعی از سند مورد ادعاي شما ندارم، آن را به من نشان بدهید. میزان  ت گاه تشکیالهیچEج: 

کرده است. مأموریتی نداشته است. یک فرد نهضت آزادي نبوده است. به دستور نهضت عمل نمی

کرده است. نهضت آزادي هم در هایی میبوده است که بدون هماهنگی با تشکیالت تهران فعالیت

ها مسؤولیتی نداشته است مأموریتی هم از سوي تشکیالت نداشته است. برابر این فعالیت

د انقالب هاي ضي ما، با گروهیت تبلیغاتی نهضت آزادي خارج از کشور برابر اسناد مکشوفهس: فعال

اید اید و قرارداد پایاپاي با گروه منفور راه توده و کار داشتهراه توده، پژواك، کار و... ارتباط داشته

ع است و شما مطلشدهآنجلس نشریات ارسال میها، رادیو لسرادیو و تلویزیون و رسانه18و براي 

اید. بوده

ام هایی که ناي براي تبلیغات خارج از کشور نداشته است و با گروهج: نهضت آزادي ایران برنامه

اید ارتباط نداشته است. با هیچ گروهی از جمله گروه راه توده و کار قرارداد پایاپاي نداشته برده

دي است. است. گروه کار از مخالفین و دشمنان سرسخت نهضت آزا



نوشته و اعتراف مهندس توسلی آمده است که نهضت براي فعال کردن س: در اسناد مکشوفه و دست

ها براي ایجاد هماهنگی و همگرایی ریزي داشته و با آنهاي ضد انقالب خارج از کشور برنامهگروه

را قبول دارید؟سلیي تودر مشی براندازي، تبلیغ علیه نظام، تماس تشکیالتی داشته است. آیا نوشته

هاي هنوشتاساس است. دالیل و اسناد و ادعاها را نشان بدهید. اسناد و دستکلی بیج: این ادعاها به

ست ها اهاي ضد انقالب خارج از کشور سالام که اظهارنظر کنم. گروهآقاي مهندس توسلی را ندیده

مشی ریزي نماید. خطها برنامهن آنکه فعال هستند و نیازي نبود که نهضت آزادي براي فعال کرد

آمیز و قانونمند است و با براندازي مخالف است. بنابراین ي قانونی مسالمتنهضت آزادي مبارزه

زي ریها برنامهها نداشته است که براي همگرایی و هماهنگی با آنهیچ وجه تشابهی با این گروه

نماید. 

ي مسلحاه ومشی و راهکار مبارزهبا حکومت دینی خطس: آیا نهضت در مبارزه با نظام و مخالفت

ي خود قرار داده است؟ در غیر این صورت چرا در مالقات با بیگانگان استفاده از اسلحه را در برنامه

اید که از ابزار خشونت استفاده کنید. او گفته است که امروز توپ و تانک اثر و مقام خارجی گفته

ي اعتقادي دینی، تخریب، اشاعهآمیز و ایجاد یأس و بدبینی و بیمتي مسالندارد بلکه مبارزه

اکاذیب و نهایت براندازي کارساز است. 

ي ام، در صدها بیانیه و سخنرانی که هدف ما مبارزه با نظام نیست و با مبازرهج: بارها گفته و نوشته

ت. مبارزه به وجود نیامده اسمسلحانه مخالفیم. ماهیت ساختار تشکیالت نهضت آزادي براي آن نوع 

ها را کجا و به کی زده است؟ استفاده از خشونت گویید کیست؟ و این حرفاین مقام خارجی که می

گوید النصر بالرعب، پیروزي با خشونت و ترور، را یکی از بزرگان روحانی تجویز کرده است که می

نه نهضت آزادي ایران. 

هاي تروریست برانداز مسلحانه که نویسد) شما در رابطه با گروهمیخواند و س: (از روي ورقه می

هاي اید و با گروهدستشان به خون مردم ایران آلوده است براي همگرایی و همگونی جلسات داشته



و کاتالیزور را بر 8اید و نقش واستهاپوزیسیون الئیک ضد نظام عقد اخوت بسته و همکاري کرده

اید. عهده گرفته

نهضت آزادي ایران با هیچ گروه تروریست و برانداز مسلحانه و غیرمسلحانه دست دوستی و ج: 

ها نداشته و ندارد. با هیچ گروه اخوت نداده است. اعتقادي به براندازي و همکاري با این نوع گروه

ته شالئیک ضد انقالب و ضد نظام عقد اخوت و برادري نبسته است تا نقش واسطه و کاتالیزور را دا

باشد. منظور شما از کاتالیزور چیست؟ 

اید ها نوشتهاید. خود شما در بیانیهاید، صحبت کردهها دیدار کردهاید با آنبابایی شفاهی:  شما گفته

ها خواسته با آني حزب است که میخواهید کاتالیزور باشید! اعترافات رهبران برجستهکه می

همگرایی کنید. 

چنین نیست. کجاست دالیل و اسناد این ادعاهاي شما؟ بیاورید ببینم و بخوانم تا جواب دادم مطلقاً

زنید؟ طور تهمت میاظهار نظر کنم. مگر شما دین ندارید و به خدا اعتقاد ندارید که این

بابایی من باید به خدا جوابگو باشم. 

کنید. اتامرون عمل نمیکند که خود زنید و مردم را به چیزي دعوت میاما شما دم از خدا می-

الناس بالبر و تنسون انفسکم ـ همه باید جوابگوي خدا باشیم. 

دفاع توانیداید که حاال نمیهایی زدهاید و حرفشماها در جلسات با بیگانگان احساساتی شده-س

هایی زدم اما کنید. جوانی که بازداشت شده بود در بازجویی به من گفت جو مرا گرفت حرف

نم. پشیما

بھ ھمین صورت نوشتھ شد8 ه است. . در متن سؤال عیناً



ام زنم و نزدهسال فعالیت و مبارزه، بدون مطالعات و تجربه حرفی نمی50اما من بعد از بیش از -

که امروز نتوانم از آن دفاع کنم. 

ترسی. که میزنی براي ایننمی-س

ام اعتقاد ندارم. اگر روزي مصلحت کشور بدانم هر زنم و نزدهاز کی؟ از شما؟ اگر حرفی نمی-

آنچه الزم است خواهم گفت. 

ي بازجویی کتبی: ادامه

عضاي هاي انوشتهطور که در اسناد و دستس: آقاي یزدي با توجه به آنچه که گفته شده است و همان

نگان منعکس شده است اهداف گروه نهضت آزادي در مبارزه با هاي متعدد با بیگاگروه در مالقات

نامه ائتالفی گروه حکومت دینی ایجاد حکومت غیردینی و دموکراتیک بوده است و این میثاق

عنوان اصول اعتقادي جدایی دین از حاکمیت و دولت اشاره شده آن به5کنندگان که در بند ائتالف

ن گروه و نیز در پرونده از جمله اعترافات ابوالفضل بازرگان، است و توسط اعضاي شوراي مرکزي ای

توسلی، صباغیان، خسرو منصوریان تأیید گردیده که تدوین میثاق همکاري بین اعضا بوده که در چه 

تبلیغات سیاه این گروه 9کند و غیره. و نیز عمالیاتچارچوبی و در چه سطوحی حرکت و مبارزه می

هاي نرانیها، سخها، اطالعیهم جمهوري اسالمی باشد از طریق انتشار بیانیهکه همان تبلیغ علیه نظا

که عبارت است: الف ـ تضعیف هایی از آناعضا و غیره که همگی منعکس در پرونده است و قسمت

ارکان نظام، ب ـ تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب، تهمت و افترا نسبت به مسؤولین نظام، ج ـ 

هاي ي نظام و ایجاد یأس و بدبینی و ناامیدي در مردم و د ـ نفی باروها و ارزشالقا ناکارآمد

غ هاي مخالف نظام و تبلیانقالب اسالمی و غیره و قبًال قرائت گردیده است که همسو با دیگر گروه

در متن سؤال کتبی قاضي بابایي9 . عیناً



ي نظام است. در این خصوص چه علیه آن و ارکان حاکمیت و همکاري با دشمن با اهداف استحاله

ارید. توضیحی د

ي قبل پرسیدید و گفتم اوالً نهضت آزادي دوشنبه3/4/82ي بازجویی طور که در جلسهج: همان

که هدفش ایجاد حکومت غیردینی دموکراتیک ي ایناي و یا سخنرانی دربارههیچ بیانیه و اعالمیه

د رصکه در کشوري که نود و هفت دباشد مطرح نکرده است. عکس آن مطرح شده است یعنی این

ساالري واقعی حکومت خواه و ناخواه رنگ دینی مردم آن مسلمان هستند با تحقق جمهوري و مردم

ام و در نهضت آزادي هم مطرح و تصویب نشده است و نهضت خواهد داشت. ثانیاً میثاق را ندیده

ما دهید. اام این میثاق را به من نشان باید و من خواستهآزادي تعهدي به آن ندارد. بارها پرسیده

اید آن را به من ارائه بدهید. ثالثاً آنچه که شما در باال تحت عناوین الف ـ هنوز هم حاضر نشده

تضغیف ارکان ب ـ تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب، تهمت و افترا نسبت به مسؤولین نظام، ج 

هاي ی باورها و ارزشـ القاي ناکارآمدي نظام و ایجاد یأس و بدبینی و ناامیدي در مردم و دـ نف

اساس است. هیچ دلیل و مدرکی بر اثبات ادعاي خود ارائه اید کًال بیانقالبی اسالمی آورده

ت آور است. نهضام. تکرار آن براي شما و من مالمتاید و من توضیح دادهاید. به کرات پرسیدهنداده

لکردهاي حاکمان و مسؤوالن یک گاه ارکان نظام را تضعیف نکرده است. انتقاد از عمآزادي هیچ

کنند که علیه هایی ارکان نظام را تضعیف کرده و میرکن نظام تضعیف آن نهاد نیست. آن

اند، به وزیر کشور و وزیر ارشاد در نماز جمعه جمهور کشور هر نه روز یک بحران ایجاد کردهرییس

هاي دانشجویی د، در خوابگاهي مردم در شوراي شهر تیراندازي نمودنحمله کردند، به نماینده

داند و همچنان به سابقه مرتکب شدند، نهضت آزادي خود را یک پاي انقالب میهاي بیجنایت

هاي انقالب وفادار است. رهبران نهضت آزادي از خدمتگزاران صادق به ایران و اسالم آرمان

ت مقام رهبري به مناسبت درگذشي عنوان مثال نامهاند و این چیزي است که جملگی بر آنند. بهبوده

ي کافی گویاست. این اتهامات بی اساس را بارها شادروان مهندس بازرگان و دکتر سحابی به اندازه

ها ي این بحثاید. فایدهام و شما هیچ سند و مدرکی ارائه ندادهاید و من توضیح دادهمطرح کرده



اي براي محکوم کردن ما وجود دارد. شما اید، ارادهو سؤاالت چیست. شما تصمیم خود را گرفته

اید، حکم مرا هم بدهید، وقت خود و مرا تلف نکیند. حکم صادر کرده

رغم غیرقانونی اعالم شدن گروه نهضت آزادي و ممنوعیت فعالیت حتی توسط س: شما علی

ش م و پخاید و اقدام به فعالیت غیرقانونی، تهیه و تنظیالعموم و دادگاه دست برنداشتهمدعی

اید و بعضاً موارد و موضوعات خصوص بعد از هر بازجویی داشتهاعالمیه، سخنرانی و مصاحبه، به

گیري نمودید که عملی است خالف و در تصمیمپرونده که قانوناً درج آن در جراید ممنوع است را می

گردد. تشدید می

اساسی و قانون احزاب تشکیل شده قانون168داري که بر طبق اصل ج: اوالً هیچ دادگاه صالحیت

ي نهضت آزادي را بررسی نکرده و آن را غیرقانونی اعالم ننموده است. وزیر کشور و باشد. پرونده

اند که نهضت آزادي اگرچه رسمی نیست اما صالح وزارت کشور بارها گفتهسایر مقامات ذي

ته شده باشد نهضت آزادي حق فعالیتالعموم که در آن گفي مدعیغیرقانونی هم نیست. ثانیاً نامه

ندارد تاکنون به رؤیت من یا سایر مسؤوالن نهضت آزادي نرسیده است. ثالثاً حکم دادگاه بدوي 

دادگاه انقالب در مورد نهضت آزادي که صالحیت رسیدگی به تخلفات احزاب را 21ي یعنی شعبه

ندارد، هنوز قطعی و نهایی نشده است. 

ام. هیچي من هنوز محکومیتی ندارم و از حقوق اجتماعی محروم نشدهمصاحبهدر مورد سخنرانی و

ام. جز مواردي که دادگاه یا شخص هاي خود نگفتهها در مصاحبهمطلب خاصی از محتواي بازجویی

ام. اگر موردي هست بنویسید تا بدانم.اید که نادرست بوده است و به آن جواب دادهشما سخنی گفته

ب که در آن جا براي مخفی کردن وسایل درست شده بود در منزل شما کشف شده است. س: یک کتا

ي آن توضیح بدهید. درباره

دانم اید تا باید به من نشان ندادهحال چنین چیزي که شما مدعی کشف آن در منزل من شدهج: تابه

چیست؟ 



اید به آقاي ها گفتهییمیلی متري که در بازجو9هاي هاي مکشوفه، فشنگس: در مورد سالح

ها را بنویسید. اید و آدرس آناي کی دادهطباطبایی داده

هاي مربوط متري به من تعلق ندارد و اما در مورد فشنگمیلی9هاي ام فشنگطور که نوشتهج: همان

به کلت مرحوم دکتر طباطبایی، اصل کلت را به آقاي کیا طباطبایی و مادرش تحویل دادم اما 

ها را آن موقع پیدا نکرم که بدهم هم، مال ایشان است. فشنگ

بابایی بعد از قرائت این پاسخ گفت این چه سالی بوده است بنویسید. 

ها را پیش من امانت اش رفت و آناز ایران به علت شدت بیماري1366ج: دکتر طباطبایی سال 

ا هر کس سالحی دارد ببرد به چادرهگذاشت که برادرش رضا طباطبایی بیاید ببرد. وقتی اعالم شد 

بریزد به رضا پیغام دادم بیاید آن را ببرد اما نیامد. به آقاي کیا طباطبایی پیغام دادم ایشان با 

ها دادم. مادرش آمد و به آن

اید و اید که از مرحوم حافظ اسد آن را دریافت داشتهس: در مورد رولو آمریکایی عنوان داشته

ها را بنویسید. اند، اسامی آنحضور داشتهچند نفر دیگر هم 

وزیري یا در وزارت امور خارجه بودم و ام که به یاد ندارم در نخستهاي قبلی گفتهج: در بازجویی

ي اسبق جمهوري چه کسانی در آن موقع در دفتر من بودند. اگر حرف و سخن وزیر امور خارجه

دام معاون رییس جمهوري سوریه بپرسید. از کسانی اسالمی را قبول ندارید، از آقاي عبدالحلیم خ

اند آقاي صادق طباطبایی است. اي دریافت کردهدیگري که احتماالً چنین هدیه

ي س: به موجب اسناد و مدارك مکشوفه و اظهارات متهمین، شما متهم هستید به سرکردگی در اداره

سیاسی و شوراي مرکزي با هدف:گروه غیرقانونی موسوم به نهضت آزادي ایران و عضو دفتر 

اقدام علیه امنیت کشور، ضدیت با آن، و نفی حکومت اسالمی مبتنی بر رأي مردم از طریق: .1

ها و نیروهاي معاند و معتقد به براندازي نظام و موسوم به ائتالف ملی ـ الف ـ ائتالف با گروه



با بیگانگان اعم از احزاب،مذهبی در تحکیم مبارزه با حکومت اسالمی ب ـ برقراري و ارتباط

منظور کسب حمایت و پشتیبانی این کشورها. در مبارزه سفرا و کارداران کشورهاي خارجی به

هاي مدنظر براي تغییر حکومت و ي محورها و شیوهعلیه نظام جمهوري اسالمی همراه با ارائه

ها ـ شرکت در گردهماییدر اختیار قرار دادن اطالعات مربوط به اوضاع کشور به بیگانگان، ج 

هاي معاند در خارج از کشور و برقراري ارتباط و هاي برگزار شده توسط گروهو کنفرانس

هاي ضدانقالب و معاند با ملت و نظام (مثل کمونیستی، راه مالقات با عناصر و وابستگان گروه

لی) که مشیجو و شوراي مقاومت مکارگر، چریک فدایی، راه توده، الئیک، منافق، سلطنت

ها است که خوني تروریستی خود داشته و دارند و سالي براندازي نظام در کارنامهمسلحانه

سازيریزند، به نیت ایجاد پیوند و همگرایی و اشتراك و هماهنگآحاد مردم را بر زمین می

ت ودر مبارزه علیه نظام، د ـ مخدوش کردن و بر هم زدن وحدت و انسجام ملی و بنیادین مل

ها بندي و دوگانگی و ایجاد شکاف در جامعه و تشویش و تحریک بین گروهکشور با ایجاد قطب

ر، کاهایی مثل محافظهها با یکدیگر و خلق واژهو جدایی و مخالفت و رویارویی قرار دادن آن

ي تضاد و نفوذ در ارکان گردانی اجتماعی و توسعهطلب، انسداد سیاسی و رويخشونت

ها به تحصن و تجمع و اعتصاب و تحریک و دانشگاه و تحریک دانشجویان و تشویق آنحاکمیت 

ها با حاکمیت و تضعیف حکومت ها جهت رسیدن به مطالبات خود و رویارویی آناحساسات آن

سازي شرایط مناسب براي اقدامات قهرآمیز علیه نظام و فراهم کردن راهکارهاي و فراهم

اسی گیري سیي گروه نقش برجسته و عظیمی در جهتعنوان سرکردهکه شما بهبراندازي آن، 



اید و در هاي غیرقانونی این گروه، در موارد فوق علیه امنیت کشور ایفا نمودهو پیشبرد فعالیت

مقام دبیرکلی تشکیالت نهضتی که بیانگر تعارض کامل با نظام و قانون اساسی بوده همواره در 

خصوص غربی و به ویژه آمریکا و سرانجام کشورهاي خارجی بههايصدد جلب آراء و حمایت

هايها و دستگاهبهگام و نفوذ در دانشگاهضد انقالب داخلی و خارجی با هدف تسخیر گام

گیري نظام بوده و حتی در مراحل تحقیق با سوءاستفاده از حسن نیت دولتی و نهادهاي تصمیم

ن روند فوق را ادامه و با عدم رعایت تذکرات به اعمال دادگاه که با قرار تأمین آزاد شدید، ای

ها علیه ها و مصاحبهها و اطالعیهخاالف قانون خود استمرار بخشیده و به تهیه و تنظیم بیانیه

نظام و مسؤولین و تضعیف آن پرداختید. 

هیه تهاي مخالف و معاند آن از طریقتبلیغ علیه نظام جمهوري اسالمی و فعالیت به نفع گروه.2

ها و انجام سخنرانی و مصاحبه به نام نهضت آزادي ایران و ائتالف ها و اطالعیهو توزیع بیانیه

ملی ـ مذهبی و یا عناوین گروهی از فعاالن سیاسی و غیره، حاوي مطالب خالف و تبلیغات 

منفی و موهن و ارائه تصویر خشن و مخدوش از نظام جمهوري اسالمی و ایجاد یأس و ناامیدي

ن و افکو بدبینی در مردم نسبت به ارکان نظام و تشویش اذهان و طرح اظهارات کذب و شبهه

تزلزل در باورهاي دینی و اعتقادات مردم و نفی والیت فقیه و تخریب نظام جمهوري اسالمی 

هاي مخالف نظام در و تغییر حکومت دینی و الیی به غیر دینی و دموکراتیک، همسو گروه

.داخل با خارج



ساخت کشور آمریکا، ب ـ 61767ي الف ـ نگهداري یک قبضه سالح کمري رولور به شماره.3

ي تشخیص هویت نگهداري یک قبضه سالح مخفی شبه خودکار که حسب اعالم اداره

و نگهداري آن بدون مجوز 10اینج دارد22قابلیت تغذیه و شلیک خفیف کالیبر 18/12/81

صورت متري و غیره بهمیلی39و 32فشنگ کالیبر ممنوع است. ج ـ نگهداري مقادیري

غیرمجاز.

اي که این عمل شما در مراحل بعدي اهللا خامنهاهانت به مقام عظماي والیت فقیه حضرت آیت.4

استمرار داشته است و دارد. 

ي وزارت ي خیلی محرمانهبندي شده از جمله نامهآوري اطالعات طبقهنگهداري و جمع.5

اطالعات به ریاست جمهوري که از منزل شما کشف و متهم اشفاق مدعی است از طریق آقاي 

صلواتی براي آقاي یزدي تهیه و ارسال شده است لذا هرگونه دفاعی دارید بیان کنید. 

اي الف، ب، ج و د ادعا شده است در طی جلسات متعدد بازجویی جواب ، بنده1ج: آنچه در قسمت 

اساسی است که مستندات و دالیل آن ارائه نشده است. عالوه بر ام و این مطالب ادعاهاي بیداده

آمده است و شما از روي آن رونویسی 21ي ي صادره توسط شعبهاین، این ادعاها عیناً در دادنامه

ها و توضیحات من تأثیري در رأي قاضی اید. بنابراین تکرار آنها رأي دادهني آکردید و درباره

ندارد. آن هم قاضی که هم بازپرس، دادستان، هم مدعی و هم قاضی است و با اظهارنظرها و 

هیا خود، قبل از رسیدگی و دادرسی از خود سلب صالحیت نموده است. (هنگامی که اتهامات قضاوت

جا اید ایناي که نامش را شنیدهم شفاهی به قاضی گفتم شما هر گروه و دستهخواندبند ج را می

هااید و ما را به داشتن ارتباط و همکاري با آنها نام نبردهها و اسرائیلیاید، چرا از صربآورده

ي . قاضي بابایي جواب مرا خواند، با تمسخر گفتم كھ آن قلم خودكار را بیاورید و بھ من نشان بدھید كھ چگونھ گلولھ10
.اینچ تغییر داد22ي خود را بھ اینچي است. و نوشتھ22گیرد. او گفت اشتباه شده است اینچي در آن جا مي2



ه تاید؟ در جاي دیگر که ارتباط با بیگانگان را گفته است به طنز به او گفتم که یادتان رفمتهم نکره

نهضت هايها تحلیلها، اطالعیهیک از بیانیهاست که از چین و روسیه و ژاپن هم نام ببرید!!) در هیچ

هاي شخص اینجانب مطالبی که مصداق ادعاهاي ها و مصاحبهآزادي ایران یا مقامات و سخنرانی

خود اهد و دلیلگویید به مصداق البینه علی المدعی، باید ششما باشد وجود ندارد و اگر راست می

را ارائه دهید و به مصداق آن آیه شریفه: هاتوا برهانک ان کنتم صادقین. 

، نیز تاکنون هیچ دلیل و مدرکی دال بر ارتکاب نهضت آزادي یا شخص 2در مورد اتهامات بند 

اینجانب به این اتهامات باشد ارائه نشده است. 

جمهور و نمایندگان مردم ین حمالت را به رییساند که بدتري نظام را کسانی مخدوش کردهچهره

اند که از منبر نماز جمعه به دنیا کنند. تشویش افکار عمومی را کسانی انجام دادهاند و میکرده

ها ها در جهان است. این افراد و گروهاند نظام جمهوري اسالمی رباخوارترین نظاماعالم کرده

خوارانی هستنددهند، مسؤول یأس و ناامیدي مردم رانتهستند که تصویر خشن از نظام ارائه می

کنند و مورد حمایت محافل قدرتمند از میان حاکمان که در ابعاد میلیاردي سوءاستفاده کرده و می

هستند. 

خواهید بروید از دولت سوریه سؤال کنید. در مورد آنچه ام. اگر میـ توضیحات داده3در مورد بند 

اعالم شده است، بار » خودکاري مخفی شبهیک قبضه اسلحه«لم خودکار که از روي نادانی یک ق

دهم که این قلم مطلقاً اسلحه نیست و باید کارشناس بیاید و نشان بدهد که چگونه دیگر توضیح می

ید ام بروها به من تعلق ندارند. صاحبش را گفتهگیرد. فشنگاینچی در این قلم جا می22گلوله 

بپرسید. 

اي است مشمول مرور زمان. ـ پرونده4در مورد بند 

ي بازرسی جلسهاید و در صورتاي از منزل من نبردهگونه سند محرمانهـ شما هیچ5در مورد بند 

ام. منزلم چنین سندي ذکر نشده است و من اولین بار آن را در جریان بازجویی دیده



ل قانون اساسی و قانون احزاب تشکیل شد، در آنجا طور علنی بر طبق اصواي بهاگر دادکاه صالحه

اساس صحبت خواهم کرد و اگر هم چنان نشود، که روشن ي این اتهامات بیطور مسبوط دربارهبه

گذارم. افوض امري علی اهللا ان اهللا بصیر است که چنان نخواهد شد، امر خود را به خدا وامی

ی و نعم الوکیل، الهم لک الحمد و لک الشکر علی ما هدانا.بالعباد، انه بصیر بذات الصدور. نعم المول

باشد. بعد از تنظیم کیفر خواست بهي بازجویی من میقاضی بابایی اظهار داشت این آخرین جلسه

دانم من اطالع خواهند داد. ضمناً او از من مجدداً آدرس و تلفن کیا طباطبایی را پرسید که گفتم نمی

سئوال کنید در مورد رضا طباطبایی آخرین بار شنیدم در دانشگاه امام حسین از وزارت امور خارجه 

خوانده است. او از حسینی، رییس دفترش خواست نشانی این افراد را داده یا درس مییا درس می

پیدا کند. 

جلسه پنجاه و دوم

30/9ساعت19/7/82شنبه 

جو حسینی (اسم مستعار) در اطاق صبح در دادگاه حاضر شدم. باز30/9با دعوت تلفنی، ساعت 

بازجویی حاضر شد. 

هاي آن بود. موضوع بازجویی ـ درباره خشاب یک اسلحه کلت کمري و فشنگ

اند وهایی که از منزل ما بردهاي که در دست داشت در مورد خشاب و فشنگبازجو با مرور پرونده

تر اسلحه کلت کمري متعلق به مرحوم دکهاي قبلی گفته بودم که آنها مربوط است بهمن در بازجویی

اند و او گفته است که خبري ندارد و طباطبایی، اظهار داشت که از آقاي رضا طباطبایی پرسیده

برادرش کیا در جریان است. دادگاه با وزارت امور خارجه و از طریق آنها با کیا طباطبایی تماس و 

یک قبضه کلت کمري با خود به دادگاه آورده و ارایه اند. کیا طباطباییاو را به دادگاه احضار کرده



خورد. بازجو بعد از توضیحات  شفاهی، داده است. اما خشاب کشف شده در منزل ما به آن کلت  نمی

سئوال خود را به طور کتبی نوشت و توضیح خواست.

ـ همان طور که در بازجویی وم لت کمري مرحها متعلق به کام خشاب و گلولههاي قبلی نوشتهجواب 

هاي اول انقالب مجوز حمل گرفته بود. هنگامی که وي به دلیل دکتر طباطبایی است، که در سال

اش عازم آمریکا شد، این سالح را نزد من امانت گذاشت تا برگردد. اما در آنجا ماند وخامت بیماري 

ر سطح شهر نصب ، نیروي انتظامی چادرهایی د1378یا 1377و درگذشت. هنگامی که در سال 

کرد و از مردم خواست تا هر کس سالحی در منزل دارد به این چادرها ببرد و بدهد، همسرم از من 

خواست تا امانت دکتر طباطبایی را به چادر نیروي انتظامی بدهم. اما چون براي این سالح مجوز 

ند و س گرفتم تا بیایرسمیی صادر شده بود به جاي این کار با خانواده مرحوم دکتر طباطبایی تما

امانت دکتر طباطبایی را تحویل بگیرند. آقاي  کیا طباطبایی به همراه مادرش آمدند و آن سالح و 

هاي آن را پیدا نکردم، در حالی که در مجوز مجوز را تحویل گرفتند. در آن تاریخ خشاب و گلوله

ها ذکر شده بود.هم شماره کلت و هم تعداد فشنگ

ارایه داد و مدعی شد که 1360رونده، پیش روي خود نامه و مجوزي را به تاریخ بازجو از روي پ

این مجوز سالحی است که به دکتر طباطبایی داده شده است. در جواب نوشتم که اما این برگ آن 

برگ مجوزي که همراه کلت کمري بود و من به خانواده طباطبایی داده بودم، نیست. در این برگ 

ها نیزمده بود. در حالی که در مجوزي که همراه کلت بود، تمام عداد فشنگشماره سالح و ت

مشخصات آمده بود، شماره کلتی که آقاي کیا طباطبایی ارایه داده است و براي آن مجوز جدید 

گرفته است و در صورت مجلس ارایه شده آمده است. باید با شماره کلتی که در مجوز اولیه وجود 

ام مقاییسه شود. سئوال من این است که مجوز اولیه، که دکتر طباطبایی دادهداشت  و به خانواده

ها را داشت کجاست و چرا آن مجوز در پرونده نیامده همه مشخصات اسلحه کمري و تعداد فشنگ

است؟



ها و خشاب به اسلحه  اي بازجو سئوال قبلی خود را مجددا به طور کتبی مطرح کرد که این فشنگ

خورد.طباطبایی ارایه داده است نمیکه آقاي کیا

جواب ـ همان جواب قبلی را، بار دیگر نوشتم.

بازجو ـ براي بار سوم سئوال خود را مطرح کرد.

جواب ـ همان جواب قبلی را تکرار کردم.

اي است که کیا طباطبایی از من بازجو به طور شفاهی اصرار داشت که بگویید این همان اسلحه

ت. اما مطرح کردم که اصل مجوزي که همراه کلت کمري به آقاي کیا طباطبایی تحویل گرفته اس

صادر شده است. در 1376دادم کجاست چرا در پرونده نیست! مجوز آقاي کیا طباطبایی به سال 

ها الحآوري سحالی که تحویل سالح به ایشان، بعد از تاریخی بود که نیروي انتظامی اقدام به جمع

ال زیاد تحویل کلت کمري مرحوم دکتر طباطبایی به آقاي کیا طباطبایی بعد از سال نمود و به احتم

بوده است.1376

خواست هاي دیگري، مربوط به اوضاع جاري کشور پرسید و میبعد از بازجویی کتبی، بازجو سئوال

، با رندي دادگاه انقالب پرسیدم36نظر مرا بداند. در مورد عدم ابالغ احکام تایید شده از شعبه 

گفت، تا تکلیف دبیرکل حزب معلوم نشود، ابالغ و اجراي احکام سایر اعضاي نهضت معنا ندارد. 

پرسیدم معطلی شما براي تعیین تکلیف دبیرکل، چیست؟ گفت تحقیقات هنوز کامل نشده است!!

خاتمه پذیرفت. براي جلسه بعدي وقتی تعیین نشد.30/11جلسه بازجویی در ساعت 

دادگاهقاضیتبلیغاتی–یاسی مصاحبه س

قضائی قبل از رسیدگی به اتهامات در یک دادگاه ه آقاي بابائی برخالف عرف و موازین شناخته شد

ح این مصاحبه:رذي صالح با انجام یک مصاحبه مطبوعاتی مرتکب یک خالف حقوقی شد. ش



است. اتهامات متهمان قاضی پرونده اعضاي نهضت آزادي: دادگاه حق انحالل این گروه را داشته 

دانماین پرونده را سیاسی نمی

مسئول رسیدگی به پرونده گروه نهضت آزادي نحوه و سیر رسیدگی به این پرونده را تشریح 

دادگاه انقالب، در 21کرد. به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا ، قاضی حسن بابایی، رئیس شعبه 

ه نهضت آزادي در محل دادگاه انقالب اسالمی خصوص روند دادرسی پرونده متهمان گروه موسوم ب

هاي مخالف، مبارزه با ها، ابرقدرت) گفت: با ظهور انقالب اسالمی و گسترش ارزش21تهران (شعبه 

ها، آن را از طریق وابستگاه داخل شروع کردند و به تحریک ضد انقالب و ترور خواص و شخصیت

رت از آنها با استفاده از عناصر اسیر دنیا و تشنه ابرقدکودتا و جنگ تحمیلی پرداختند و پس از ناکامی

ها هاي جدیدي از مبارزه اعم از تهاجم فرهنگی و زیر سوال بردن ارزشو افراد منکوك شده به روش

ب هاي اصلی انقالو سست کردن باورها و با مطرح کردن جدایی دین از سیاست و اتهام به شخصیت

نظام جمهوري اسالمی متوسل شدند.و تالش براي براندازي و تغییر

دادگاه انقالب، افزود: گروه غیرقانونی نهضت آزادي از جمله در این راستا 21رئیس شعبه 

هاي امام راحل و غیرقانونی و غیررسمی بودن این گروه با اند و علیرغم تذکرات و نصیحتبوده

ظام صر مخل امنیت کشور و تبلیغ علیه نها و مشکالت مردم و با ائتالف با دیگر عنااستفاده از فرصت

رسیدگی به این پرونده به دادگاه ارجاع شد.28/12/79العموم در تاریخ با شکایت مدعی

قاضی بابایی در خصوص علل غیرعلنی برگزار شدن دادگاه اعضاي نهضت آزادي و نیز در 

اه باید علنی و با حضور قانون اساسی این دادگ168ارزیابی اظهاراتی مبنی بر این که طبق اصل 

قانون 165شد، به دلیل این که اتهامات مطرح شده سیاسی بوده، گفت اصل هیات منصفه برگزار می

داند مگر به تشخیص دادگاه و در جرایم منافی عفت و یا اقدام علیه اساسی محاکمات را علنی می

دادگاه را در صورتی که محل آیین دادرسی کیفري علنی بودن168امنیت ملی و نیز بند سه ماده 

داند.به امنیت کشور باشد ممنوع می



کنم بابایی ادامه داد: بنابراین با تشخیص این موارد و موضوعاتی که از ذکر آن خودداري می

با نگاه به وضعیت جامعه براي دادگاه قرار غیرعلنی صادر کردم. مسئول رسیدگی به پرونده نهضت 

قانون اشاره کرد و افزود: قانون باید جرم سیاسی 168سی به اصل آزادي در خصوص جرایم سیا

را براساس موازین اسالمی تعریف کند، تا کنون نمایندگان مجلس براي جرم سیاسی تعریفی ارایه 

اند  و هنوز قانون مشخص نکرده است که کدام عمل مصداق جرم سیاسی است. بنابراین با نداده

گی به جرایمی همچون اقدام علیه امنیت کشور به عهده دادگاه انقالب توجه به قانون، صالحیت رسید

گذارده شده که این دادگاه هم هرگز این اتهام را جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.

مجلس هم طبق قانون خویش جلسات غیرعلنی دارد و هیچ کس هم در این بابایی تأکید کرد:

انه است. در خصوص دادگاه هم همین است.کند، زیرا آن جلسات محرمباره اعتراضی نمی

داند حتی طبق وي خاطرنشان کرد: دادگاه هیچ کدام از اتهامات مطرح شده را سیاسی نمی

قانون اگر هدف گروهی براندازي باشد و براي این منظور اسلحه تهیه کنند محارب تشخیص داده 

شوند.می

ق این قانون تشخیص ندادیم و از اتهام هاي مکشوفه را در حد عرفی مصداوي افزود: ما سالح

محاربه صرف نظر کردیم. 

مسئول رسیدگی به پرونده گروه نهضت آزادي هم چنین در ادامه این گفت و گو دو اسلحله گرم 

را نشان داد و عنوان کرد که این دو اسلحه متعلق به ابراهیم یزدي بوده است.

دانستند. ایشان پس از منزل یزدي را کذب میها کشف سالح دروي اضافه کرد: برخی از رسانه

ها به او تعلق دارد. مسئول رسیدگی به پرونده گروه گذراندن مراحلی قبول کردند که این اسلحه

نهضت آزادي در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به این که قاضی این پرونده از وکیل برخی 

شکایت طبق قانون باعث رد دادرس پرونده نیست؟ گفت: متهمان (دادخواه) شکایت کرده، آیا این 

وکیل این پرونده در کلیه جلسات دادگاه حاضر بوده است اما در برخی از جلسات نظم جلسه را به 



هم ریخته است و یا در بیرون اظهارات کذبی را مطرح کرده است. در این رابطه نیز دادگاه شکایت 

اند و ایشان دیگر تجدید هم حکم صادره را تایید کردهکرده و رسیدگی هم شده و حتی دادگاه

توانند در مراحل دادگاه این پرونده حضور یابند.نمی

وي ادامه داد: در خصوص این سوال که آیا این شکایت باعث رد دادرس است یا خیر؟ باید 

رد چندان بگویم که موارد رد دادرس در حال حاضر بر طبق آیین دادرسی است و برخی از این موا

شود و به نظر شاید منسوخ شده باشد منتهی در خصوص ایشان دادگاه عمومی (شعبه استفاده نمی

) به این مورد رسیدگی کرده است.1410

تواند حکم به غیرقانونی بودن یک حزب یا انحالل آن وي در خصوص این که آیا دادگاه می

العموم رسیدگی را آغاز کرد. گروه نهضت دعیدهد، پاسخ داد: دادگاه با توجه به شکایت نماینده م

آزادي در مراحلی تا قبل از صدور حکم مدعی بودند که قانونی هستیم اما غیررسمی، نظر دادگاه 

با توجه به استنادات انجام شده، این است که این دادگاه از قبل غیرقانونی بوده است.

ه نامه امام راحل(ره) به وزیر کشور مسئول رسیدگی به پرونده گروه نهضت آزادي با اشاره ب

نوشته شده بود که در آن آمده است: 30/11/66وقت در خصوص نهضت آزادي گفت: این نامه در 

نهضت به اصطالح آزادي طرفدار جدي وابستگی کشور ایران به آمریکا است و در این باره از هیچ «

حیت هیچ امري از امور دولتی یا کوششی فروگذار نکرده است و بر حسب امور بسیار، دیگر صال

قانونگذاري یا قضایی را ندارد و ضرر آنها به اعتبار این که متظاهر به اسالم هستند و با این حربه 

نتیجه آن که نهضت آزادي و جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد، از منافقین هم بیشتر است،

ردد، گاطالع از مقاصد شوم آنها هستند میافراد آن چون موجب گمراهی بسیاري از کسانی که بی

»باید با آنها برخورد قاطعنانه شود.

به بعد با توجه به این نامه هم هیچ برخوردي 66بابایی ادامه داد متاسفانه مسئوالن از سال 

صورت ندادند و فعالیت این گروه استمرار یافته است.



هاي بسیاري در رابطه قام معظم رهبري نامهدادگاه انقالب ادامه داد: همچنین م21رئیس شعبه 

9/12/79اند در اخر یکی از اظهارات ایشان در جمع دانشجویان در تاریخ با همین گروه داشته

خواهیم براندازي قانون کنیم. چیز عجیبی است در محافل خود نشستند و گفتند که می«آمده است: 

ر حرکت و تالشی که به قصد براندازي صورت گیرد، شناسیم. هما چیزي به اسم براندازي قانونی نمی

»شروع به محاربه است و حکم محاربه هم در اسالم معلوم.

بابایی اضافه کرد: قاضی باید براي صدور حکم در صورت نبود نص صریح قانون به کتب فقهی 

عنوان مراجعه کند، چون قانون شروع به براندازي را جرم ندانسته، بنابراین دادگاه حتی به 

براندازي نیز نسبت به آن متهمان حکم نکرده است.

دادگاه انقالب با اشاره به این که احزاب باید از کمیسیون ماده ده احزاب مجوز 21رئیس شعبه 

اي به اینها نوشته قانون احزاب طی نامه10دبیر کمیسیون ماده 73فعالیت بگیرند، گفت: در سال 

واست تأسیس نهضت آزادي ایران قبال به این کمیسیون آمده و جناب آقاي یداهللا سحابی، درخ«

». مورد تصویب واقع نشده و رد شده و لذا هرگونه فعالیت تحت عنوان فوق خالف قانون است

بنابراین نهضت غیرقانونی بوده و دادگاه با احراز غیرقانونی بودن نهضت، حکم انحالل آنها را صادر 

فعالیتی در قالب این گروه غیرقانونی است. متاسفانه آقاي یزدي کرده و اعالم کرده که هر گونه

هنوز در برخی محافل به عنوان دبیرکل نهضت سخنرانی دارند، با وجودي که حکم صادر شده که 

کند.حق فعالیت ندارند، اما چون حکم قطعی نیست دادگاه فعال برخورد جدي نمی

وفه که از اسناد پرونده بوده است اظهار داشت: قاضی بابایی با اشاره به اسناد و مدارك مکش

نفر از آنها دستگیر شده بودند 60دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده را که بیش از 

هاي حفاظتی که این گروه داشتند و بعضا اسناد را در جاهاي شروع کرد. طبق اسناد و دستورالعمل

جلسه دادگاه و با 45نها را رسیدگی و با تشکیل حدود مخفی اختفا کرده بودند، بزه انتسابی آ

دفاعیات متهمان و وکالي مدافع آنها، حکم الزم را صادر و ابالغ کرد.



وي اضافه کرد: با اعتراض برخی محکومین به حکم صادره، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض 

به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.19/6/81این عده در تاریخ 

دادگاه انقالب، ادامه داد: پرونده نسبت به برخی از متهمان که متواري بودند و 21به رئیس شع

بردند، از جمله ابراهیم یزدي، بازرگان و صدر و سایر اعضایی که نسبت در خارج از کشور بسر می

به آنها اقدامی نشده در دادگاه مفتوح است.

تحقیقات است، گفت: این پرونده هنوز اماده وي با اعالم این که پرونده ابراهیم یزدي در مرحله

تشکیل جلسات دادگاه و صدور حکم نیست.

قاضی بابایی با اشاره به مالقات ابراهیم یزدي، دبیرکل موسوم به نهضت آزادي با نمایندگان 

مجلس خاطرنشان کرد: دادگاه براي مالقات و مذاکراتی که وي با نمایندگان مجلس داشته منعی 

و از محتویات این دیدارها مطلع نیست.نداشته است

وي اضافه کرد: با توجه به این که وي دبیرکل گروه بوده باید تحقیقات الزم انجام پذیرد. یزدي 

میلیون تومانی آزاد است.300هم اکنون با قرار وثیقه 

مسئول رسیدگی کننده به پرونده اعضاي نهضت آزادي در ادامه خاطرنشان کرد: متهمان این 

نفر از آنها محکوم شدند و بیش از 41نفر از آنها تبرئه و حدود 11نفر بودند. بیش از 60پرونده 

نفر به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد.30

دادگاه انقالب، هم چنین یادآور شد: درج و انتشار احکام غیرقطعی ممنوع است 21رئیس شعبه 

ها به وسیله خود متهمان عین حکم را منتشر کردند. البته دادگاه از این متاسفانه برخی رسانهاما 

ها به اتهام مفتري شکایت کرده است.رسانه

اي از ابهام نیست، حکم وي تأکید کرد: پرونده اعضاي نهضت آزادي به هیچ عنوان در هاله

حل قانونی خود است.غیرقطعی این پرونده صادر شده و در حال طی کردن مرا



تقاضاي این نهضت را رد و 61و 60هاي احزاب بعد از سال10وي ادامه داد: کمیسیون ماده 

آن را غیرقانونی اعالم کرده است. متاسفانه مسئولین وقت علیرغم نامه امام راحل در خصوص 

برخورد قاطع با این گروه این مسئله را پیگیري نکردند.

نده گروه نهضت آزادي در خصوص انتشار اخباري مبنی بر مصادره مسئول رسیدگی به پرو

ها مطلبی درج شده مبنی بر این که در اموال شخصی متهمان این پرونده گفت: در یکی از روزنامه

مذاکراه نمایندگان مجلس با حقوقدانان اتحادیه اروپا چنین موضوعی مطرح شده است. در این خبر 

مجلس هستند از جمله 90اعضاي کمیته حقوق بشر کمیسیون اصل آمده که این نمایندگان که 

پور و محمد پور، علی کشوري راد، فتاحزادگان، جمیله کدیور، محمد دادفر، محمد نعیمیحسن

فر، اموالشان طبق حکم صادره مصادره شده اند که یزدي، صباغیان و معینتابش، در این دیدار گفته

است.

نده یزدي در مرحله تحقیقات است و حکمی صادر نشده است، در هنوز پرووي ادامه داد:

کیل نشده اي تشفر هم باید بگویم که وي متهم این پرونده نیست و نسبت به وي پروندهخصوص معین

است. دادگاه به هیچ عنوان اموال شخصی متهمان گروه نهضت آزادي را مصادره نکرده است به جز 

علق به خود نهضت آزادي که براي ارتکاب جرم مورد استفاده قرار اموال، وسایل و ابزار آالت مت

گرفته است. 

دادگاه انقالب اسالمی تهران اضافه کرد: در حال حاضر هیچ یک از متهمان این 21رئیس شعبه 

پرونده در زندان نیستند و همگی با قرار وثیقه آزاد هستند. بابایی همچنین حداکثر حکم صادره 

سال حبس و حداقل حکم را پرداخت جریمه مالی خواند.11تا 10ضت آزادي را براي متهمان نه

را از اتهامات مطرح در این پرونده ذکر کرد » اقدام علیه امنیت کشور«و » تبلیغ علیه نظام«وي 

و افزود: همچنین برخی از اتهامات در این پرونده نگهداري سالح و مهمات و در برخی موارد 

ر بوده است.نگهداري مواد مخد



دادگاه اسالمی به علت غیرقطعی بودن راي از ارایه توضیح نسبت به مفاد و 21ریئس شعبه 

جزئیات خودداري کرد.

وي گفت: آنچه براساس اسناد، مدارك و اقاریر صریح و ضمنی که به اثبات رسیده، در حقیق 

اي به وزیرگروه را طی نامهمهر تاییدي بود بر شهادت تاریخی و اظهارات حضرت امام(ره) که این 

کشور وقت غیرقانونی اعالم کردند. برخی از این متمان داراي سوابق متعدد کیفري بودند، که از 

اند.فعالیت و شرکت در برخی اعمال محروم شده

دادگاه انقالب اسالمی تهران اعالم کرد که همین امروز هم که من در حال 21رئیس شعبه 

یزدي به عنوان مراحل تحقیق توسط ضابطین ما در حال تحقیق شده است و مصاحبه هستم ابراهیم

هنوز امکان پیش بینی براي این که دادگاه وي چه روزي آغاز شود وجود ندارد.

مسئول رسیدگی به پرونده گروه نهضت آزادي با اشاره به انتشار اخباري مبنی بر فلج شدن خود 

ا اي صحت ندارد و صرفمطلب اظهار داشت چنین مسئلهدر اثر یک سانحه ضمن تکذیب شدید این 

ن برم. ایشست پاي من در اثر حرکات ورزشی شکسته بود که هم اکنون در صحت کامل به سر می

خبر باعث ایجاد نگرانی براي اطرافیان من که در تهران نیستند شده، هر چند که تعقیب قانونی درج 

دانم.کنندگان این خبر را براي خود محفوظ می

کنم که تنها با در نظر گرفتن خدا، وجدان، شرف وي در پایان اظهار داشت: به تاریخ اعالم می

(ره) و مقام معظم رهبري و اسناد و ترین دلیل و شهادت امام راحلو قانون و با استفاده از قوي

"ام.مدارك مکشوفه و اظهارات و اقاریر صریح و ضمنی متهمان این راي را صادر کرده

****

جریان این پرونده ، که هنوز ادامه دارد، در جاي دیگري آمده است. اما به  ادعاي نادرست آقاي 

درودیان ربطی ندارد. بنا براین در اینجا آورده نمی شود. 


