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اشاره

شناخت	سرشت	و	دانستن	سرنوشت	احزاب	و	گروههای	سیاسی،	برای	کسی	که	بخواهد	از	تاریخ	
معاصر	ایران	آگاه	شود؛	و	یا	در	این	زمینه	تحقیق	کند،	ضروری	است.

مؤسسه	مطالعات	و	پژوهشهای	سیاسی	آثار	متعددی	درباره	احزاب	و	گروههای	سیاسی	مبارز	
قبل	از	انقالب	و	نیز	احزاب	وابسته	به	رژیم	پهلوی	منتشر	کرده	است	که	به	سبب	استناد	به	
مدارک	و	اسناد	منتشرنشده،	مورد	توجه	اهل	تحقیق	و	عالقه	مندان	به	تاریخ	امروزین	ایران	قرار	

گرفته	است.
کتاب	حاضر	از	مجموعه	بررسی	احزاب	سیاسی	ایران،	بررسی	مستند	تاریخچه،	مواضع	و	

کارنامه	مرحوم	مهندس	مهدی	بازرگان	و	نهضت	آزادی	ایران	از	1332تا	1396	می	باشد.
سابقه	پژوهشگر	ارجمند	جناب	آقای	مجتبی	سلطانی	در	تألیف	کتاب	خط	سازش،	مؤسسه	
را	بر	آن	داشت	که	این	مهم	به	ایشان	پیشنهاد	شود،	که	پذیرفتند	و	پس	از	سالها	تحمل	رنج	
تحقیق،	یادداشت	ها	و	فیش	های	بسیاری	از	انبوه	منابع	و	اسناد،	فراهم	آوردند	و	تدوین	اولیه	کتاب	

را	به	پایان	بردند؛	اما	به	سبب	مشغله	فراوان،	از	تکمیل،	تنظیم	و	تدوین	نهایی	کار	بازماندند.
از	ویرایش	 با	موافقت	مکتوب	آقای	سلطانی،	این	مجموعه	ارزشمند	را	پس	 لذا	مؤسسه،	
براساس	شیوۀ	مألوف	و	معیارهای	مؤسسه	و	کنترل	منابع	و	مآخذ	و	تکمیل	آنها،	در	قالب	یک	

جلد	برگزیده	و	برای	انتشار	آماده	کرد	که	اینک	تقدیم	خوانندگان	می	گردد.

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی- زمستان 1398



1. از پیدایش تا انقالب اسالمی



تأسیس نهضت آزادی ایران

جمعیت»نهضتآزادیایران«درتاریخ25اردیبهشت1340تأسیسشد.1یکروزپیشاز
برگزاریمیتینگجبههمّلیدرمیدانجاللیهتهران،جلسهافتتاحیهواعالمموجودیتنهضت
دربعدازظهرچهارشنبه27اردیبهشتباحضورحدودپانصدتنازمدعویندرمنزلصادق

فیروزآبادی،فرزندآیتاهللسیدرضافیروزآبادی،تشکیلگردید.2
مهندسبازرگان،اولینسخنرانجلسهافتتاحیه،چنینگفت:

جبهه ملّی یک اتحادیه و ترکیبی از احزاب و جمعیت های حزبی و احیاناً از افرادی می باشد 
که هنوز در اجتماعی متشکل نشده اند... نهضت آزادی ایران به هیچ وجه من الوجوه درصدد 
ایجاد دکانی در مقابل جبهه ملّی ایران و در عرض آن نیست. بلکه در طول آن و در حکم 

یکی از عناصر تشکیل دهنده و تکمیل کننده آن است.3
مهندسبازرگان،کهمؤسساصلیاینجمعیتتازهتأسیسمحسوبمیشدونامهدعوت
برایشرکتدرجلسهافتتاحیهراامضاکردهبود،4درمقاماولیندبیرکلنهضت،درمصاحبه
میگویدکهاعضایهیأتمؤسسنهضتدرحدود42نفربودهاندکه»تشکیالتوپایهاصلی
نهضتراباکسبنظرازآقایدکترمصدقریختهاند.آقایانسیدمحمودطالقانی،دکتریداهلل
سحابی،مهندسمنصورعطایی)وزیرکشاورزیکابینهآقایدکترمصدق(،آیتاهلل]سیدرضا[
زنجانی،حسننزیه،رحیمعطایی،عباسسمیعیواینجانبجزءهیأتیهستیمکهازطرف
1.تاریخمندرجدراعالمیهتأسیسومرامنامهنهضت،25اردیبهشت1340است.گویامؤسسانمایلبودهاندهمان
تاریخمندرجدرنامهحمایتدکترمصدقازتأسیسنهضترابهعنوانروزتأسیس،ثبتکنند.دربسیاریاز
اسنادوکتابهاینهضتهمینتاریخذکرشدهولیدربرخیمنابعدیگرمانندخاطراتبازرگانوتاریخسیاسی
25ساله،روزبرگزاریجلسهاعالمتأسیس،27اردیبهشت1340،بهعنوانتاریختأسیسنهضتاعالمشدهاست.
2.سندساواکازگزارشجلسهاعالمتأسیسنهضتآزادیمندرجدرکتاب:قیامپانزدهخردادبهروایتاسنادساواک،

مرکزبررسیاسنادتاریخی،1378،ج1،صص326و327
3.جریانتأسیس،نهضتآزادی،اردیبهشت1340،ص9

4.درتکاپویآزادی،حسنیوسفیاشکوری،1379،ج1،قسمت1،ص265
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هیأتمؤسسمأمورتهیهمرامنامهواصولکارنهضتشدیم.«1

افرادمذکور،بهجزسیدرضازنجانی،بعدهاغالباًبهعنوانپایهگذاراناصلینهضتآزادی
شناختهشدهاند.2اعالمیهتأسیس»ازطرفهیأتمؤسس«نیزبهامضایهمانانانتشاریافت.3
ازدهههفتادبهبعد،دربسیاریازنشریاتوکتابهاینهضتآزادیومهندسبازرگان،
مؤسساناصلی،سهتنذکرمیشوند.درکتابتاریخسیاسی25سالهایران،کهموردتأیید
نهضتآزادیاست،وکتابخاطراتبازرگان،هردوبهقلمسرهنگنجاتی،چنینآمدهاست:
»بنیانگذاراننهضتآزادیایرانعبارتبودنداز:مهندسبازرگان،آیتاهللمحمودطالقانی،دکتر

یداهللسحابی.«4
حسننزیه،عضومؤسسوهیأتاجرائیهوکمیتهسیاسیوتبلیغات،درجلسهاعالم

تأسیسچنینگفت:
ده ماه قبل در همین خانه و در محفلی نظیر این مجلس بود که به اینجانب مأموریت داده شد 
تا خبر تجدید فعالیت جبهه ملّی را اعالم کنم... شاید مقدر بود که تأسیس »نهضت آزادی 
ایران« هم در این خانه اعالم شود تا انشاءاهلل به سهم خویش پیروزی های جبهه ملّی را تکمیل 

و تقویت نماید.5 
درآخرینتغییر،سایترسمینهضتآزادی،چهارنفرازامضاکنندگاناعالمیهتأسیسرا،
بهاضافهفرددیگریکهنامشدرذیلاعالمیهتأسیسنبود،بهعنوانبنیانگذاران،معرفیکرده
است؛کهبهترتیبعبارتاندازبازرگان،یداهللسحابی،آیتاهللطالقانی،محمدرحیمعطایی،6

1.مجلهروشنفکر،ش25،404خرداد1340،مصاحبهبابازرگان،ص50
2.پسازاستعفایدولتموقت،دراغلبنشریاتنهضتآزادی،تاسالهابعدهنگامذکراسامیمؤسساننهضت،نام
حسننزیهسانسورشدهاست.مثالًدرویژهنامهروزنامهمیزانبهمناسبتبیستمینسالگردتأسیسنهضتآزادی،که
مدتیبعدبهصورتکتابمستقلیازسوینهضتتجدیدچاپگردید،اینحذفعمدی،آشکاراست.تاآنجاکه

حتیسخنانویدرجلسهاعالمتأسیسنهضتنیزباسانسورنامویدرجشدهاست.
3.اسنادنهضتآزادیایران)جریانتأسیسوبیانیهها1340-1344(،جاول،چاپخانهرایکا،1361،ص42

4.تاریخسیاسی25سالهایران،غالمرضانجاتی،انتشاراترسا،1371،ج1،ص163؛تصریحبازرگاندر:شصت
سالخدمتومقاومت،خاطراتمهندسمهدیبازرگاندرگفتگوباسرهنگغالمرضانجاتی،1375،ج1،

ص383
5.جریانتأسیس،نهضتآزادی،ص11

6.محمدرحیمعطاییدانشآموختهکارشناسیحقوقدانشگاهتهران،متولد1298درتهراناست.درسال1332مسئولیت
کمیتهسیاسینهضتمقاومتملیرابرعهدهگرفت.ویدرسال1340بهدلیلمالقاتبادکترمصدقبازداشتواز
کارمعلقشد،همچنینپساز15خرداد1342مدتیبازداشتبود.اوسرانجام8مرداد1356پسازسفریدرمانیو

درمسیربازگشتازآمریکادرکانزاسسیتیدرگذشت.
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عباسرادنیا.1نامعباسسمیعی،2حسننزیه3ومنصورعطایی4کهجزوهفتامضاکنندۀ

اعالمیهتأسیسبودند،حذفشدهاست.5
شهربانیکلکشورنیزدراردیبهشت1342دربارهنهضتآزادیبهدادرسیارتشچنین

اطالعمیدهد:
...جمعیت نهضت آزادی ایران در اردیبهشت ماه سال 1340 وسیله آقایان مهندس مهدی 
عطایی-  منصور  مهندس  عطایی-  رحیم  روافیان-  عباس  مهندس  نزیه-  حسن  بازرگان- 

سیدمحمود طالقانی- دکتر یداهلل سحابی- عباس سمیعی، تأسیس شد...6
درنامهسرگشادهمهندسمنصورعطایی،وزیرکشاورزیدولتمصدق،منتشرهدردوم
خردادماه1340،خطاببهدکترامینی،نخستوزیروقت،هنگامشرحمسافرتنمایندگان
بنیانگذاراننهضتبهاحمدآبادبرایمالقاتبادکترمصدقدرتاریخ40/2/29،چنینآمدهاست:

در این مسافرت آقایان حسن نزیه- مهندس عباس روافیان- رحیم عطایی اعضاء مؤسس 
نهضت آزادی ایران که از دوستان اینجانب می باشند همراه بودند.7

دراولیننشریهداخلینهضتآزادی،مورخ40/3/21،نیزخبراینمسافرتآوردهشده8و
مهندسعباسروافیان،کهیکسالبعدنامخانوادگیخودرابهامیرانتظامتغییرداد،9درزمره

اعضایمؤسسنهضتبرشمردهشدهاست.

1.عباسرادنیامتولد1293درتهران،ازعناصرنهضتملیمقاومتبودودرسالهای1340تا1343نیزبهزندانافتاد.
ویدرسال1361درگذشت.

2.عباسسمیعیلیسانسهادبیاتواولینرئیسسازمانمحیطزیستایرانبعدازانقالباسالمی)ازاسفند1357تاآبان
1358(بود.

3.حسننزیهمتولد1300شمسیدرتبریزلیسانسقضائیازدانشکدهحقوقتهرانازهوادارانمحمدمصدقوازاعضای
فعالنهضتمقاومتملیبود.عملکردمالیاودردورهمدیرعاملیشرکتملینفتایران)اسفند1357تامهرماه

1358(ونیزمواضعضداسالمیاوبارهاجنجالآفرید.ویشهریور1391درپاریسدرگذشت.
4.مهندسمنصورعطاییمتولد1283درتهران،مهندسیکشاورزیازپاریسداشت.اوبهصورتتخصصیبرروی

اصالحبذرگندممتمرکزبودودردولتدکترمصدقوزیرکشاورزیشد.
5.سایتنهضتآزادیایران،صفحهزندگینامههایبنیانگذارانواعضایشورایمرکزی.

6.نامهشهربانیکلکشور،ش5/10631مورخ42/2/11،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
7.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،ص58،نامهسرگشادهمهندسعطایی،40/3/2

8.اسنادنهضتآزادیایران)جریانتأسیسوبیانیهها1340-1344(،چاپخانهرایکا،1361،ج2،صص19و28،نشریه
داخلینهضتآزادی،ش40/3/21،1،ص1

9.عباسامیرانتظامدرنامهایبهابراهیمیزدیمورخ1342/2/14:»...یکسالقبلنامخانوادگیخودمراازروافیانبه
امیرانتظامتغییردادهام.«شصتسالصبوریوشکوری،خاطراتدکترابراهیمیزدی،انتشاراتکویر،1392،ج2،

دفتردوم-نامهها،بخشاول،ص115
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امیرانتظامدرسال93درمصاحبهایعلتتأسیسنهضتآزادیونحوهمشارکتخودرا
درآناینگونهتوضیحداد:

اختالفاتی در اداره جبهه ملّی و نهضت آزادی وجود داشت، می دانید که نهضت آزادی از 
ابتدا بخشی از جبهه ملّی ایران بود. مهندس بازرگان به دلیل آن اختالفات، خود را از جبهه ملّی 
کنار کشیدند و شاید در آن زمان حق به جانب ایشان بود. من در کنار تمام فعالیت های مهندس 
بازرگان بودم و اگر جایی می رفتم بخاطر ایشان بود نه بخاطر اعتقادات درونی خودم. ایشان 
 یک روز به من گفتند که می خواهیم نهضت آزادی ایران را تشکیل دهیم تو می پذیری؟ من

 هم گفتم هر چه که شما تشخیص دهید من آن را می پذیرم اما از من نخواهید در تمام جزئیات 
کار ها دخالت کنم، ایشان هم پذیرفتند. به این ترتیب من به عضویت نهضت آزادی ایران 

درآمدم و کارت شماره ۷ عضویت نهضت آزادی متعلق به من بود.1
نامامیرانتظامهممانندنزیه،بعدهاازاسنادونشریاتنهضتحذفشد؛2درحالیکهارتباط

تشکیالتیویبانهضتآزادیدرخارجوداخلکشورتاپسازانقالبادامهداشت.
مهندسعزتاهللسحابی،ازمسئوالنهیأتاجراییهاوانتأسیسنهضت،میگوید:

آقایان نزیه و امیرانتظام اگرچه جزو مؤسسان و فعاالن اولیه نهضت آزادی در سال 1340 
بودند، لکن از سال 1341 صحنه را ترک کردند و در داخل و خارج کشور به دنبال کسب 

مال و جاه رفتند.3
درجلسهاعالمتأسیسنهضتآزادیمتندوپیامازپایهگذارانروحانینهضت،کهخود

درآنجلسهحضورنداشتند،قرائتشد.
ابتداپیامآیتاهللسیدرضازنجانی4خواندهشدکهضمنحمایتازتشکیلنهضتآزادی،
تأکیدداشتکه»درجلبوثوقعامهمسلمینواشتراکمساعیباجمعیتهایمتشکلهاصیل

 http://www.rahesabz.net/story/891981.گفتگویسایت»جرس«باامیرانتظام،تاریخانتشار28دی1393؛
2.درفروردینسال58نهضتآزادیباصدوراطالعیهایاعالمکردکهامیرانتظامفقطسهماهدرسال1340بانهضت
آزادیهمکاریداشتهولیخودامیرانتظامباتأکیدبراینکهویپسازشورایمؤسس،هفتمیننفریبودهکهبهنهضت
پیوسته،مینویسدکهاطالعیهفوقموردمخالفتبازرگانودکترسحابیبودهاستوصدورآنبدوناجازهایندو،
ازسویمهندسسحابیوهمفکرانشصورتگرفتهاست.)کیهان،58/1/18،ص8.آنسویاتهام،خاطراتعباس

امیرانتظام،ج1،چ5،نشرنی،1381،صص30و31(
3.شصتسالخدمتومقاومت،خاطراتمهندسمهدیبازرگاندرگفتگوباسرهنگغالمرضانجاتی،1377،ج2،

ص131
4.ویکهبهتصریحمهندسبازرگانعضوهیأتتهیهمرامنامهواصولکارنهضتآزادیبودهاست،حضورومشارکت
فعالیدرنهضتنداشتوظاهراًبههمینعلتدرشرحتاریخچهنهضت،دیگربهندرتنامویذکرمیشودوعمدتًا

بهذکرنامطالقانی،بازرگان،وسحابیاکتفامیشود.
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ورعایتاحتراموتشییدارتباطباجبههمّلیبهوظایفخودقیامواهتمامنمایند.«1

سپساطالعیهآیتاهللطالقانیخواندهشدکهدرآنتصریحشدهبودکهوی»دعوت
همکاریبابنیادگذاراننهضتآزادی«راپذیرفتهاست.ایشاندرایناطالعیهکهدرمطلعش
باالهامازبیانیههایفداییاناسالمآمدهبود:»بهیاریخداوندقهاروتوانا«،2درموردجلوگیری

ازنفوذعناصرناسالمدرنهضتآزادیاینگونههشدارمیدهد:
مسلماً افراد آلوده، سست عنصر و بدسابقه را در این جمعیت راهی نیست ولی از هموطنان مؤمن 

و غیور خواستارم مراقبت نمایند دست های ناپاک و دودل در آن رخنه ننماید...3
مهندسبازرگانهمسالهابعد،تصریحکردکهآیتاهللطالقانی»مؤسسدرجهاول«در
تأسیسنهضتنبودهاستبلکهایشان»استخارهکرد،آمدوشدعضونهضتآزادی...نهرئیس
ونهگرداننده،نهکسیکهدارایحقوتواست،بلکهیکعضوسادهمثلسایرین.البتهجزء

مؤسسینهمبود،امانهمؤسسدرجهاول،مؤسسیکهدعوتراپذیرفتهبود...«4
اینکهدعوت به ازاشاره خودآیتاهللطالقانیهم،درپیشنویسدفاعیهدادگاه،پس
مؤسسیننهضترابرایعضویتپذیرفته،باتأکیدبرناچیزدانستنهرکاردیگریدرمقابل

»انجاموظیفهروحانیت«،چنیننوشتهاست:
تنها مسئولیتی که در این جمعیت به عهده گرفته ام همان راهنمایی به اصول و احکام عالیه 
اسالمی است که جزو مرامنامه می باشد، و پاسخ به پرسش ها و روشن کردن افراد و جوانان و 

جواب گویی مسایل مطروحه در این حدود است.5
ایشاندرهمانجایادآوریکردهاستکهبهدلیلآشناییطوالنیبامؤسسیناصلی،پس
ازمشورتبابرخیازعلماو»تشخیصتکلیفدینیواستعانتواستخارهازقرآنکریم«،به

همکاریبااینجمعیتاقدامنمود.
آیتاهللطالقانینسبتبهنهضتآزادیتلقیسازمانیوحزبینداشتوهمکاریویاز
نوعارتباطبامبارزانوفعاالنسیاسیبود.درهمانسال1340،ایشاندرمشهددرپاسخبه

1.جریانتأسیس،نهضتآزادی،ص31.یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادی،ضمیمهروزنامهمیزان،1360/2/31،ص
3.اینیادنامهدربهار1362بهصورتیککتابتوسطنهضتانتشاریافت.

2.اعالمیههایفداییاناسالم،بااینعبارتامضاءمیشد:»بهیاریخدایتوانا«.آیتاهللطالقانیازاواخردهه20بانواب
صفویوفداییاناسالمارتباطوهمفکریداشت.

3.همان،ص30.همان،ص3
4.یادنامهابوذرزمان،شرکتانتشار،1360،سخنرانیبازرگانمورخ59/6/22،صص199و200
5.ماهنامهیادآور،شناختنامهجامعآیتاهللسیدمحمودطالقانی،تابستان1391،صص405و406
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سؤالیکیازحضارراجعبهتأسیسنهضت،ضمناشارهبهضرورتمرتبطبودنومتشکل
شدننیروهایفعالاجتماعی،گفت:

جمعیت نهضت آزادی ایران تأسیس شد البته صورت حزبی هم ندارد. عنوانش عنوان جمعیت 
است... در این مسیر، مسلمانها، متدینین باید همکاری کنند... ما در مسیر درست مردم پیش 

برویم تا بتوانیم مطالب و حقایقی که از مبانی اسالم می دانیم به مردم بفهمانیم.1
آیتاهللطالقانیدرجلسهاعالمتأسیسنهضتحضورنداشت.اّمادربرنامهافتتاحکلوب
)دفتر(نهضتآزادی،بهتاریخ40/3/23،سخنانیایرادنمود.بنابهگزارشساواک،اودراین
سخنرانیمردمرابههمکاریدرراهتحکیممبادیجبههمّلیدعوتنمود.2دراینمراسم،
تنهاسخنراندیگرجلسه،حسننزیه،افتتاحرسمیکلوبنهضترااعالمنمودومطالبی

دربارهآناظهارداشت.
درپایانجلسهاعالمتأسیس،»آقای]صادق[فیروزآبادیضمنتشکرازحضارازآنها
دعوتنمودکهدرمیتینگ]جبههمّلی[پنجشنبه40/2/28درمیدانجاللیهشرکتنمایند

ودرضمن،همبستگیانجمنمزبور]=نهضتآزادی[رابهجبههمّلیاعالمداشت.«3
یکیازگزارشهایساواکدرموردجلسهاعالمتأسیسنهضتآزادیبهشرحذیلمیباشد:

تاریخ: 40/2/28 شماره: ۷91/س ت     
موضوع: جلسه عمومی انجمن مرکزی نهضت آزادی ایران

روز چهارشنبه 40/2/2۷ ساعت 1۷30 جلسه عمومی انجمن مرکزی نهضت آزادی ایران در 
منزل آقای فیروزآبادی واقع در ]دروازه شمیران خیابان هدایت[ خیابان خیام کوچه درویش 

دست چپ در دوم تشکیل گردید.
جلسه در ساعت 1810 رسمیت یافت. ابتدا مهندس بازرگان پس از فرستادن درود و ثنا به دکتر 
مصدق رشته سخن را به دست گرفته و پیرامون اتحاد و همبستگی و یگانگی و ایجاد انجمنهای 
مفید و تشکیل احزاب ملّی و تشویق مردم به این احزاب صحبت کرد و برای مثال تعویض 
دولت شریف  امامی و همچنین نیل بسوی هدفهای خود از خدمات و انجمنها قبل از جبهه ملّی 

بیان نمود و مدت یک ساعت روی این موضوع صحبت کرد.

1.طالقانیفریادیدرسکوت،سیدمحمدحسینمیرابوالقاسمی،شرکتانتشار،1382،ج1،صص424و425
2.گزارشساواکمورخ40/3/24وش11/872م،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

3.سندساواکمنتشرهدرکتابتاریخقیامپانزدهخرداد،جوادمنصوری،مرکزاسنادانقالباسالمی،1378،ج1،سند
ش1/69،اسنادبخشاول.
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سپس حسن نزیه عضو انجمن نهضت آزادی شروع به صحبت نمود و اظهار داشت که در ده 
ماه پیش توسط اعضای منتخب جبهه ملّی در این محل طی یک جلسه به اینجانب مأموریت 
داده شد تا تشکیالت جبهه ملّی را تقویت نموده و به طور محرمانه انجمن را تشکیل دهم و 
این کار را کردم و شعباتی نیز در دانشگاه و سایر مناطق شروع به فعالیت نمود و در نتیجه یک 

دولت نیم انقالبی بوجود آمد.
سپس مظفریان شروع به صحبت نموده و درباره انجمن نهضت آزادی صحبت نمود و مرامنامه 
انجمن را برای مدعوین که در حدود 500 نفر بودند قرائت نمود و یک نسخه اعالمیه نیز بین 

حضار توزیع نمود.
بعد علی خالقی دانشجوی سال دوم پزشکی پیام آقای آیت اهلل زنجانی و آیت اهلل طالقانی را که 
به مناسبت تشکیل انجمن مزبور فرستاده بودند قرائت کرد و در خاتمه آقای فیروزآبادی ضمن 
تشکر از حضار از آنها دعوت نمود که در میتینگ پنج شنبه 40/2/28 در میدان جاللیه شرکت 
نمایند و در ضمن همبستگی انجمن مزبور را به جبهه ملّی اعالم داشت و اظهار نمود که در 
صورت موافقت جبهه ملّی انجمن مزبور با جبهه همکاری خواهد کرد و در غیر اینصورت 

بطور آزاد خود دست به فعالیت خواهد زد.
و در ضمن در آخر جلسه از حضار مبلغ یکصد ریال جهت تشکیل حزب نهضت آزادی 
دریافت شد و جلسه در ساعت 2015 با ابراز احساسات و کف زدن حضار و درود به دکتر 

مصدق پایان پذیرفت و در ضمن تراکت ها و اعالمیه هایی پخش گردید.
بازرگاندرهمانزمانتأسیسنهضتدرمصاحبهباهفتهنامهروشنفکرتأکیدکرد:

نهضت آزادی ایران... اعالم داشت که در مبارزات سیاسی آینده خط مشی و روش جبهه ملّی 
را دنبال خواهد کرد... ما در اصول، هیچ گونه اختالف نظر و عقیده با جبهه ملّی نداریم.1

البتهبازرگاندرابتدایدهههفتاد،دربارهوجود»عناصریبسیارمحافظهکاروفرصتطلب«
دررهبریجبههمّلیدومچنیناذعانکردهاست:

دستگاه رهبری آن ]= جبهه ملی[ دربرگیرنده عناصری بود که در مجموع دچار تضاد و تناقض 
می شد، در نهایت عناصری بسیار محافظه کار و فرصت طلب توانستند در سطوح باالی رهبری 

جبهه قرار گیرند.2
بااینحال،بازرگاننهضتآزادیرابرآمدهازدرونجبههملیمیداند:

1.هفتهنامهروشنفکر،ش1340/3/25،404،ص50
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص373
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... از درون جبهه ملّی نهضت آزادی به وجود آمد که هم وارث نهضت مقاومت ملّی بود و هم 

فرازنده و بلندکننده شعار شاه سلطنت کند نه حکومت.1   
امانهضتآزادیدرجزوۀمنتشرهدرتیرماه1362،اینمطلبراکهنهضتآزادیبرآمده

ازدرونجبهۀملیاست،سختتکذیبمیکند:
به  نهضت آزادی فرزند ارشد و یا خلف جبهه ملّی نیست. چنین قضاوتی مولود جهل 
سابقه و تاریخ ملّت ایران در چهل سال گذشته می باشد... نهضت آزادی از درون جبهه 

ملّی بیرون نیامد.2
مؤسساناصلینهضتآزادی،کهاغلبازاعضایسابقوپیروانجبههمّلیبودند،در
تشکیلمجددجبههمّلیبهطورمستقیمنقشداشتند.دراولینشمارهنشریهداخلینهضت

چنینآمدهاست:
به طوری که اغلب خوانندگان محترم استحضار دارند چند نفر از اعضای مؤسس نهضت آزادی 
ایران، در خرداد و تیرماه 1339 در تجدید فعالیت جبهه ملّی ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
با عضویت شورای مرکزی جبهه یا بدون عضویت آن، سهیم بوده قدم های مؤثری برداشته اند.3
درنشریهپیاممجاهد،ارگاننهضتآزادیایران)خارجکشور(،نیزتصریحشدهاست:
در سال های 38 و 39 فعالین و مؤسسین نهضت ... پیشنهاد تشکیل مجدد جبهه ملّی را مطرح 
ساختند و با ابتکار و فعالیت های همین عناصر بود که باالخره جبهه ملّی با شرکت کلیه 
عناصر ملّی، سران و رهبران احزاب ملّی و همکاران سابق دکتر مصدق تجدید فعالیت خود 

را اعالم نمود.4 
اماهمیننهضتآزادیمعتقداست:

در احیاء مجدد جبهه ملّی، سیاست انگلستان نقش اول و سیاست آمریکا نقش دوم را 
بازی می کرد.5 

دراولیننشریهنهضت،مورخ21خرداد1340،»تأسیسنهضتآزادیمنطبقباهدفو
1.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،گردآورندهوناشر:عبدالعلیبازرگان،1361،ص214.
)الزمبهذکراستکهناماینکتاببررویجلدبههمینشکلدرجشدهولیدرعطفجلدآمده:مسائلومشکالت

اولینسالانقالب.امادرصفحهاولوشناسنامهآمده:مسائلومشکالتنخستینسالانقالب.(
2.نامهسرگشادهبهسپاهپاسدارانانقالباسالمی،نهضتآزادیایران،تیرماه1362،ص58

3.اسنادنهضتآزادیایران،ج2،ص26
4.نشریهپیاممجاهد،ارگاننهضتآزادیخارجازکشور،ش11،اردیبهشت1352،ص1،مقالهدوازدهمینسالگردتأسیس

نهضتآزادی.
5.اسنادنهضتآزادیایران،ج2،ص332
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مرامواساسنامهجبههملّی«برشمردهشدوتأکیدگردیدکه»یکیازهدفهایتأسیسنهضت

آزادیایرانتقویتواعتالینامجبههملّیایراناست.«1
دکترکریمسنجابی،رئیسهیأتاجرائیهجبههملّی،در12تیر1340درمالقاتبامأمور

سفارتآمریکادرتهران،دربارهنهضتآزادیمیگوید:
اگر ما یقین داشته باشیم که آنها صمیمی هستند آنها را به جبهه ملّی راه خواهیم داد، ولی هنوز 
درباره آنها اطمینان نداریم. بایستی مدتی صبر کنیم تا ببینیم آنها چگونه رفتار می کنند تا بتوانیم 

تشخیص بدهیم که آنها واقعاً صمیمی هستند یا خیر.2
درمهر1340،محمدعلیکشاورزصدر،سخنگویجبههملّی،درگفتگوبایکرابط

سفارتآمریکادرتهران،چنینگفت:
بین آراء جبهه ملّی و نهضت آزادی جز در مورد سرعت عمل اختالف زیادی نیست. معهذا 
آنها اعضای زیادی ندارند. آنها موافقت کرده اندکه آراء ما و کنترل ما و جهت ما را بپذیرند. 

احتماالً در آینده مشکل دیگری بین این دو گروه نخواهد بود.3 
دکترعباسشیبانی،ازمؤسسین4وعضوهیأتاجرائیهومسئولکمیتهدانشگاهنهضت

آزادی،درموردعللتشکیلنهضتآزادیمیگوید:
موقعی که جبهه ملّی تشکیل شد و مهندس بازرگان هم جزو شورایش بود، مطالبی را در 
نهضت مقاومت مطرح می کردیم و به ایشان می گفتیم آنجا مطرح کن. آنها هم می گفتند 
که همه گروه ها، دستجات مشخصی دارند؛ شما هم بروید یک دسته ای بشوید و بیایید... 
مجبور بودیم مستقاًل متشکل شویم. لذا نهضت آزادی را تشکیل دادیم... اکثر آنهایی که در 
نهضت جمع شدیم مذهبی بودیم. البته کسانی مثل حسن نزیه هم سوابق غیرمذهبی داشتند... 
همه اعضای مرکزی نهضت هم کاماًل همفکر و محکم نبودند... ما هم نمی خواستیم از جبهه 
ملّی جدا بشویم، می خواستیم یک گروه ملّی مذهبی درست بکنیم و در داخل جبهه ملّی، 
صاحب کرسی و نظر بشویم یعنی یک فراکسیون مذهبی در جبهه ملّی باشیم. البته قبل از 
ما حزب ایران هم ظاهراً مذهبی بود... ولی ما وجهة مذهبی تری می خواستیم تا بتوانیم مردم 
را بسیج کنیم ولی نتوانستیم موفق شویم... بازرگان اعتقاد به دموکراسی غربی و پارلمان و 

1.همان،صص24و26
2.اسنادالنهجاسوسیآمریکا،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،1389،کتابدوم،ص716

3.اسنادالنهجاسوسی،دانشجویانمسلمانپیروخطامام،ش22،احزابسیاسیدرایران)3(،بیتا،ص35
4.دکترشیبانی)متولد1310(میگوید:»...مؤسسینحدود30نفربودندولیبرایاینکهخطردستگیریوجودداشتهمهآنها
معرفینشدند.خودبندههمجزومؤسسینبودم.«)روزنامهاطالعات1359/6/18،ضمیمه»یادوارهآیتاهللطالقانی«،ص3(
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اصالحات در داخل رژیم پادشاهی و موافقت شخص شاه داشت؛ چون فکر نمی کرد که 
سلطنت را هم می شود حذف کرد. اصوالً بازرگان اختالف مهمی با جبهه ملّی در روش 

مبارزه نداشت، منتهی مذهبی تر بود و جبهه ملّی به مذهب اعتنا نداشت.1
کارشناسساواکچگونگیتشکیلنهضتآزادیرااینگونهتشریحدادهاست:

روزی در جلسه شورای جبهه ملّی بین داریوش فروهر و مهندس مهدی بازرگان مشاجره 
لفظی صورت گرفته و داریوش فروهر اظهار می دارد بنده به نمایندگی از یک حزب صحبت 
می کنم و شما از طرف خودتان، و با این ترتیب بازرگان که فرد خودخواهی می باشد از این 
حرف ناراحت شده و اظهار می دارد من هم حزبی تشکیل خواهم داد و بالفاصله جلسه را 
ترک می کند. و در جلسه بعدی نیز به علت اینکه به عضویت هیأت اجرائیه جبهه ملّی انتخاب 
نمی گردد و دکتر مهدی آذر به جای وی تعیین می شود به شدت عصبانی شده و تصمیم می گیرد 
که به فکر خود جامة عمل پوشانده و سرانجام با کوشش و همکاری افرادی از قبیل رادنیا، رحیم 
عطایی، مهندس عطایی، حسن نزیه و چند نفر دیگر که جبهه ملّی عضویت آنها را قبول نکرده 
بود، نهضت آزادی را تشکیل و در پوشش مذهب و با استفاده از احساسات یک مشت جوان و 
دانشجوی متعصب مذهبی که اکثر آنها شهرستانی و ساده بودند به مقصود خویش نائل می آید... 

جنبه دینی و مذهبی این جمعیت به سیاسی بودن آن کامالً تفوق و برتری دارد.2
دکترکریمسنجابی،ازسرانجبههملّیدوم،درگفتگوبارابطسفارتآمریکادرتاریخ12

تیر1340تأکیدکرد:
بازرگان تا زمانی که به عضویت کمیته اجرایی انتخاب نشد، در جبهه ملّی باقی ماند؛ آنگاه او 

شورای جبهه ملّی را ترک کرد و اکنون نهضت آزادی ایران را تأسیس کرده است.3
مهندسکاظمحسیبی،ازدیگرسراناصلیجبههملّیدوم،نیزدرنامهایبهآقایدکترمحمد
مصدقدرسال1342،چگونگیتشکیلنهضتآزادیرامثلسنجابیروایتکردهومینویسد:

اما آقای مهندس بازرگان که عضو مؤسس و عضو هیأت اجرایی جبهه ملّی ]دوم[ بودند در 
تجدید انتخابات به علت غیبت عمدی و عدم ابراز داوطلبی، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، 
امر موجب  این  انتخاب گردید و  ایشان آقای دکتر مهدی آذر  به جای  انتخاب نشدند و 
گله مندی و اعراض ایشان از شرکت در جلسات شورای جبهه ملّی و عاقبت منجر به تشکیل 

1.فصلنامهکتابنقد،ش13،زمستان1378،صص61تا63،مصاحبهبادکترشیبانی.
2.سندش419/دعمورخ45/10/15،پروندهمهدیبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
3.اسنادالنهجاسوسی،دانشجویانمسلمانپیروخطامام،ش21،احزابسیاسیدرایران)2(،بیتا،ص55
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حزب نهضت آزادی گردید...1

دریکسندساواکبهتاریخ40/3/9،بهنقلازمهندسبازرگانآمدهاستکهویمیگفت:
کسانی که تحت عنوان جبهه ملّی فعالیت خود را شروع کرده اند اکثراً کسانی هستند که 
موضوع جبهه ملّی را وسیله اجرای مقاصد شخصی و سیاسی خود قرار داده و خود دکتر 
مصدق نیز به آنها نظر مساعدی ندارد. این عده می خواهند تحت عنوان جبهه ملّی جنجال 
و آشوبی در تهران ایجاد کرده از دولت و مقامات مسئول کشور مزایایی به دست آورند و 
برای پیشرفت مقاصد سیاسی خود بی میل هم نیستند از وجود توده ای ها استفاده کنند. مهندس 
بازرگان می گفت ما هرگز برنامه ای برای تضعیف مقام سلطنت نداریم و با توده ای ها هم 

همکاری نخواهیم نمود و می  خواهیم فقط از آزادی در ایران دفاع کنیم.2
درهمینجلسهحسننزیهبهعنوانعضوهیأتمؤسسینوسخنگوینهضتآزادی

تأکیدکرد:
اینکه می گویند ما از جبهه ملّی جدا شده ایم کاماًل دروغ است و چنین چیزی نیست.3

درجلسهمورخ40/4/15کلوبنهضتآزادی،مهندسبازرگاناعالمکرد:
ما طرفدار این هستیم که باید حکومت را جبهه ملّی در دست بگیرد و ما هم مانند یک عضو 

جبهه ملّی از آنها پشتیبانی خواهیم نمود.4
مهندسبازرگانبعدهامجدداًتأکیدکرد:

بیشتر آقایان سران جبهه ملّی مردان با تقوی، وطن دوست و درستکار بودند. خالصه، راه ما و 
نقطه نظرهایمان یکی بود. ولی نحوه اجرای برنامه هایمان فرق داشت، به اصطالح، اختالفاتمان 

جنبه »تاکتیکی« داشت.5

نهضت آزادی، حزب یا جبهه
نهضتآزادی،کهدربدوتأسیسقراربودیک»حزب«باشد،درعملبافتیجبههایداشت
ودرآنازحسننزیهسکوالرتادکترشیبانیمتعبّدومتشرععضویتداشتند.سالهاپساز
تأسیس،14تنازاعضایاولیهواصلینهضتآزادیدرآذر1358،درهمینبارهدرمتن
1.یادنامهدکترغالمحسینصدیقی،پرویزورجاوند،1372،ص573بهنقلازیادنامهمهندسکاظمحسیبی،صص15تا25

2.تاریخقیامپانزدهخرداد،ج1،سندش1/66
3.همان.

4.همان،سندش1/71
5.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص213
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استعفایخودچنینآوردند:
و  به لحاظ مکتبی  ناهمگن  از یک ترکیب  از آغاز تشکیل خود  ایران  ... نهضت آزادی 
گرایشات اجتماعی برخوردار بود و تنها، بنا به تحلیل و برداشت برخی از رهبران آن روز 

نهضت، از یک بافت جبهه ای، برخوردار بود تا بافت حزبی و مکتبی.1 
مهندسعزتاهللسحابیدراینبارهمیگوید:

نهضت آزادی هم، یک تشکل جبهه ای بود، تا یک حزب... ماهیت جبهه ای داشت.2 
ویبااشارهبهوجود»اختالفات«دردروننهضتآزادیازابتدایتأسیس،ووجوددو
جناحدرشورایمرکزی،»جبهه«ایبودننهضتراحاصلگرایشیکجناحمیداند؛جناحی

کهگویامهندسبازرگاننیزبهآنتمایلداشت:
جناح نهضت مقاومتی ها، که رهبری آنها با مرحوم رحیم عطایی بود، معتقد به جبهه بودن نهضت 
آزادی بودند. و به همین دلیل هم در ابتدای کار شرط عضویت در نهضت را مسلمان بودن 
قرار نداده بودند. ولی گروه مذهبی های سیاسی، که من هم در زمره آنها بودم، به حزب بودن 

نهضت و برخورد ایدئولوژیک با مسائل سیاسی- تشکیالتی اعتقاد داشت.3
مهندسبازرگاندرجلسهمورخ40/4/15کلوبنهضتآزادی،درپاسخبهاینسؤالکه
»آیاشمااشخاصبیدینراهمبهعضویتخودمیپذیرید؟«،پاسخداد:»هرکسمیتوانددر

حزبمااسمنویسیکندومابادینداشتنونداشتناوکارینداریم.«4
مهندسسحابینیزدرخاطراتخود،نقلمیکندکهمهندسبازرگانیکماهبعدازتأسیس

نهضتدرجلسهدفترانجمناسالمیمهندسیناظهارداشت:
افراد  موضوع عضویت  همچون  نیز  مسائلی  و  نیست  مذهبی  نهضت، یک دست،  ترکیب 
افراد  و  زنان  عضویت  مسأله  همچون  مسائل  پاره ای  است...  شده  مطرح  و...  غیرمسلمان 
غیرمسلمان در نهضت آزادی با اعتراض دکتر سحابی مواجه شده است و ایشان فعالً خود را 

کنار کشیده اند.5
درادامه،مهندسعزتاهللسحابیمیگوید:

باآزادی،خاطراتشفاهیدکترسیدمحمدمهدیجعفری،صحیفهخرد،1389،ج2،ص511؛روزنامه 1.همگام
جمهوریاسالمی،1380/8/7،ص8

2.روزنامهجامعه،1377/1/31،ص11،میزگردآزادیسیاسیباحضورعزتاهللسحابی.
3.نیمقرنخاطرهوتجربه،خاطراتمهندسعزتاهللسحابی،تهران،1388،ج1،ص242

4.تاریخقیامپانزدهخرداد،ج1،سندش1/17
5.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص228
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پدر من و آیت اهلل طالقانی اصرار داشتند که خانم ها باید باحجاب باشند... موضوع دیگر 
هم مسأله عضویت اشخاص غیرمذهبی و غیرمسلمان بود که بر روی این مسأله هم بحث 
زیادی صورت گرفت که در این میان با میانجی گری مرحوم طالقانی و چندتن دیگر، مسأله 

تا حدودی حل شد.1
دردادگاهتجدیدنظرسراننهضتآزادی،کهازاسفند1342تاتیر1343بهطولانجامید،
مهندسبازرگاندرپاسخبهادعایکیفرخواستدربارهتشکیلنهضتآزادیبهدلیل»اختالف
سلیقههاوپارهایاختالفات«دردرونجبههملّی،چگونگیتشکیلنهضتآزادیرااینگونه

تشریحکرد:
حقیقت مبدأ تأسیس نهضت آزادی ایران را باید در وصایای شاه سابق ]رضاخان[ و در اعزام 
محصلین به اروپا جستجو کرد. مشاهدات و تأثیرات اروپا نقش ابتدایی را داشت. ایمان و 
عالقه ما به اسالم محرک و میزان اصلی شد... جبهه ملّی ایران همانطور که از اسمش پیدا است 
جبهه بود. یعنی اجتماع و اتحادی از واحدها یا مکتب های اجتماعی و بعضی افراد شاخص 
که دارای مقصد مشترک )استقالل کشور و آزادی ملت( بودند. ولی مقصد مشترک داشتن 
مالزم با محرک مشترک داشتن نیست... محرک بعضی ممکن است ناسیونالیسم، بعضی 
دیگر عواطف انسانی یا تعصب های نژادی... ولی برای ما و برای عده زیادی از همفکران 
و شاید اکثریت مردم ایران محرکی جز مبانی و معتقدات مذهبی اسالمی نمی توانست وجود 
داشته باشد. نمی گویم سایرین مسلمان نبودند یا مخالفت با اسالم داشتند. خیر برای آنها اسالم، 
ایدئولوژی اجتماعی و سیاسی حساب نمی شد. ولی برای ما مبنای فکری و محرک و موجب 

فعالیت اجتماعی و سیاسی بود.2
ازآنپسدرتوضیحعللتشکیلنهضتآزادیتأکیدخاصیبر»هویتاسالمی«آنشد
وبهکراتگفتهشدهکهتفاوتاصلیآنباجبههملّی،درگرایشاسالمیبودهاست.البته
مهندسبازرگاندرکتابانقالبایراندردوحرکت،کهدرسال1363منتشرشد،باتأکیدبر
صبغهاسالمینهضتآزادیتصریحمیکندکهاینامربهمعنایجهتگیری»بهقصداجرای

اسالم«نبودهاست:
نهضت آزادی ایران، به عنوان اولین حزب سیاسی که بنا به وظیفه دینی و با ایدئولوژی منطبق 
و مأخوذ از اسالم، به دنبال سالیان طوالنی، تدارک و برای پر کردن جای خالی اکثریت 

1.همان.
2.مدافعاتدردادگاهغیرصالحتجدیدنظرنظامی،انتشاراتمدرس،مهرماه1350،صص206تا207
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مسلمانان در مبارزات ایران ایجاد شده بود، در سال 1340 تأسیس گردید. 

البته نه نهضت آزادی یک جمعیت خارج و مقابل جبهه ملّی بود و نه جبهه ملّی مخالف اسالم؛ 
بلکه در میان مؤسسین و گردانندگان جبهه، عده ای از علما مانند انگجی، حاج سیدجوادی، 

طالقانی و رضوی مشارکت داشتند...
متدینین و متشرعین بنا به وظیفه شرعی و با صبغه دینی، به منظور خدمت و دفاع از مملکت و 
برای نجات ملّت از ظلم و فساد و کفر وارد در فعالیت های سیاسی و اجتماعی می شدند، نه به 

قصد اجرای اسالم که از مقوله و رسالت دیگری است.1 
دراغلبمنابعمتأخرمربوطبهنهضتآزادی،اختالفاتموجوددرجبههملّی،کهمنجر
بهتشکیلنهضتآزادیشد،ناشیاز»اسالمگرایی«،»مبارزهآشکارباشاه«و»اختالفات
دوراننهضتمقاومتمّلی«برشمردهشدهاست.اّماخاطراتواقوالواسنادومنابعمتقدم،
بخشاعظمروایتبرساختهجدیدوتوضیحاتوتوجیهاتبابطبعدوراناسالمگراییو

انقالبیگریدهه50و60راچندانتأییدنمیکند.
محمدمهدیجعفری2بهعنوان»یکعضونهضتآزادی«،درمقالهایبهتاریخ15مرداد

58،انگیزهمؤسسینازتشکیلگروهجدیدرااینگونهشرحمیدهد:
چون آن افراد ]نهضت مقاومت ملّی[ روش ضد ملی، ضد اسالمی، سازشکارانه و محافظه کارانه 
گردانندگان جبهه دوم را که به سوی سازش با غرب و بویژه آمریکا پیش می رفت، مشاهده 
با تأکید بر ادامه راه مصدق و با  با ایدئولوژی اسالمی و  کردند، به فکر تأسیس جمعیتی 
استراتژی مخالفت مستقیم با دیکتاتوری شاه افتادند و »نهضت آزادی ایران« را تشکیل دادند.3 

جاللالدینفارسی،4درمورداسالمگراییمؤسساننهضتچنینمیگوید:
نهضت آزادی آمد گفت که ما باید حزبی اسالمی تشکیل بدهیم. این فکر اصلی بود. گفتند 

1.انقالبایراندردوحرکت،مهندسمهدیبازرگان،ناشر:نویسنده،1363،ص19
2.سیدمحمدمهدیجعفری)متولد1318(دربدوتأسیسنهضتآزادیازاعضایاولیهوفعالبودودرکمیتهدانشگاهدر
غیابدکترشیبانیجانشینمسئولکمیتهوعضوهیأتاجرایینهضتبودهاست.)شصتسالخدمتومقاومت،ج

2،ص115(
3.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،نهضتآزادیایران،1362،ص177

4.طبقخاطراتجاللالدینفارسی)متولد1312(،ویبهتوصیهآیتاهللطالقانیدرشهریور1341پسازآزادیاززندان،
برای»اصالحامور«و»کارتعلیماتیوعقیدتی«بهتشکیالتنهضتآزادیواردشدولیبا»مماطله«برگهتقاضای
عضویتراپرنکرد.امادرزمستان41،بعدازبازداشتسراننهضتوتشکیلهیأتاجرائیهموقت،بهعنوانیکی
ازسهنفرعضوآنهیأت،مسئول»تعلیماتوتبلیغاتوانتشارات«نهضتشد.)زوایایتاریک،جاللالدینفارسی،

انتشاراتحدیث،1373،صص74و89(
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شما چه فرقی دارید با بقیه جبهه ملّی؟ گفتند ما می خواهیم اسالمی باشیم. البته این خط را آقای 
طالقانی دادند نه بازرگان. منتهی بازرگان هم پذیرفت، دکتر یداهلل سحابی هم پذیرفت چون 
آدم های مذهبی و متدین بودند... نهضت، یک جناح غیراسالمی هم حتی در میان مؤسسانش 
داشت... طرز تشکیل نهضت اصاًل اشکال داشت و با فلسفه اش نمی خواند... بعضی از سران 
نهضت اصاًل این صالحیت را نداشتند و نه تنها اسالم را نمی شناختند که نماز هم نمی خواندند...

نهضت از همان اول و در شورای مرکزی اش مشکل داشت.1 
درتوضیحایننکته،ویدرکتابزوایایتاریک،چنینمیگوید:

جمعیتی که مدعی بود اصول و هدف های مرامنامه اش را به حکم »مبادی عالیه دین مبین 
اسالم« مطرح کرده و می خواهد »ترویج اصول اخالقی و اجتماعی و سیاسی بر اساس دین 
مبین اسالم« کند باید همه مؤسسین و اعضای شورای مرکزی و هیأت اجرائیه اش آشنا با 
معارف و فرهنگ اسالم و ملتزم به احکامش می بود. اگر آقایان مهندس بازرگان و دکتر 
سحابی را به مرحوم آیت اهلل طالقانی ملحق کرده واجد این دو شرط بدانیم، چهار مؤسس 

دیگر قطعاً فاقد آن بودند.
مرحوم آیت اهلل طالقانی در اعالمیه تأییدیه خویش شرط هایی برای کسانی که در مراکز 
تصمیم گیری قرار می گیرند قائل شد که به هیچ وجه رعایت نگشت... این عدم رعایت، معلول 
یک علت ریشه ای در شخص کارگردان اصلی نهضت یعنی آقای مهندس بازرگان بود. وی 
برای تأسیس یک جمعیت اسالمی و مدیریت آن، دو خوهرزاده اش را، با علم به این که فاقد 
شرایط و صالحیت الزم برای چنین مسئولیتی هستند، به این امور گماشت. رحیم عطایی که 
کارمند راه آهن بود در آنجا با عباس سمیعی و فوالدی، دو سمپات حزب توده، آشنا شد و 
آنها را به تشکیالت نهضت مقاومت ملّی آورد. در تأسیس یک جمعیت اسالمی، مهندس 
بازرگان، اولی را در هیأت مؤسسین و شورای عالی مرکزی و دومی را در مناصب عالیه آن 
جای داد. حسن نزیه، که از اطالعات سیاسی و حقوقی بی بهره نبود، ملتزم به احکام اسالمی 
و اهل نماز و روزه نبود. اصاًل احکام اسالم را برای اداره کشور، صالح نمی دانست. این پنج 
نفر به همراه نظائرشان در شورای مرکزی و در هیأت اجرائیه ]قرار گرفتند[... ترکیب مؤسسان 
و- به تبع آن- شورای مرکزی و هیأت اجرائیه، از دو دسته ملتزم به احکام اسالمی و غیرملتزم 
به آن، معایبی اساسی در آن سازمان به وجود آورد. از جمله، اختالط مرامنامه را از اصول و 

1.فصلنامهکتابنقد،ش13،صص196و198و203
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آراء اسالمی و غیر آن سبب گشت. این اختالط، در پاره ای مواضع و موضوعات به التقاط نیز 
کشید... همان دو عیب اساسی سبب گشت اوالً، آن سازمان سیاسی به سه شاخه متمایز تقسیم 
شود و ثانیاً، بدنه آن که از افراد متعهد و ملتزم به احکام اسالم تشکیل می شد با کادر رهبری یا 

یکی از دو جناح آن در تصادم افتد و به کشمکش درآید.1 
مهندسعزتاهللسحابی،درهمینزمینهچنینمیگوید:

از همان روز تأسیس نهضت آزادی، در ساختار تشکیالتی و ترکیب اعضای آن، دو گرایش 
وجود داشت:

یکی گرایش معروف به »انجمنی« یعنی افرادی که از انجمن های اسالمی دانشجویان یا 
مهندسین یا معلمین به نهضت آزادی پیوسته بودند و وجه مشخص آنها در عین ملّی بودن 
یا برداشت  اعتقاد  به دیانت اسالم، یک  این بود که نسبت  از  و مصدقی بودن، عبارت 
ایدئولوژی  با  ایران را یک حزب  ایشان نهضت آزادی  ایدئولوژیک داشتند.  مکتبی و 

مدرن اسالمی می شناختند.
دسته دوم، یا گرایش دوم، معروف به »نهضت مقاومتی«ها، متشکل از اعضا و فعالین نهضت 
مقاومت ملّی بودند که در ملّی و مصدقی بودن با دسته اول اشتراک داشتند و تقریباً همگی 
مسلمان و کم و بیش عامل هم بودند ولی از اسالم برداشت ایدئولوژیک و یا مکتب سیاسی- 
اجتماعی نداشتند. ایشان به نهضت آزادی، نه به عنوان یک حزب و سازمان صاحب ایدئولوژی، 

بلکه به مثابه یک »جبهه« می نگریستند که کم و بیش »آلترناتیو« جبهه ملّی دوم باشد...
در بطن همین دو گرایش، دو نوع گرایش دیگر به وجود آمده بود؛ یکی تمایل به برخورد 
انتقادی شدید با جبهه ملّی دوم و دیگری تمایل به پیوستن به جبهه ملّی دوم و همکاری 
سازنده با آن. بودند کسانی که هم با گرایش انجمنی در گرایش مخالف جبهه ملّی دوم قرار 

می گرفتند و عده ای دیگر، موافق با همکاری جبهه ملّی بودند.2 
مهندسبازرگان،کهخودنقشفعالومؤثریدرتأسیسجبههملّیدومدرتیرماه1339
داشتهاست،درشرحچگونگیشکلگیریاندیشهتأسیسنهضتآزادی،درمدافعاتخود
)اسفند42(،بهخاطرهایازهمانتابستانسال39اشارهمیکندواینکه»سهمسأله«برایوی

وهمفکرانشمحرزبود:
1. فعالیت سیاسی و تشکیل یک حزب یا جمعیت، در شرایط موجود مملکت، بر ما واجب 

1.زوایایتاریک،صص70تا73
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص137،مصاحبهسحابیبانجاتیگردآورندۀکتاب.
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است؛ 2. جمعیت مورد نظر و مورد لزوم، مرام و ایدئولوژی آن باید بر مبنی و مأخوذ از 
اسالم باشد؛ 3. ما ذوق و فرصت و قدرت این کار را نداریم. هفت هشت ماه، باز به تردید و 
تأخیر گذشت. باالخره در آغاز 1340 از تردید بیرون آمده و در یک جلسه بیست سی  نفری 
دوستان، تصمیم به تأسیس »نهضت آزادی ایران« گرفتیم )1340/2/2۷(. در اولین اجتماع 
عمومی، تأسیس »نهضت آزادی ایران« و علت تشکیل و مرام آن را به هموطنان اعالم کردیم.1 

مهندسبازرگانمیگوید:
مؤسس و مبتکر برای بار دیگر فعال کردن جبهه ملّی ما بودیم.2

بازرگانپیشازتشکیلجلسهافتتاحیهنهضتآزادی،درتاریخ21اردیبهشت1340برای
جلبحمایتپیشوایتاریخیوعقیدتیجبههملّی،نامهایبرایدکترمحمدمصدقفرستاد.
مصدقاقدامبازرگانودوستانشراتأییدکرد؛3واینتأییداوموجبنارضایتیسایررهبران

جبههمّلیگشت.4
درجلسهافتتاحیهنهضت،مهندسبازرگاناعالمکرد:

به طور خالصه باید عرض کنم ما مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی، و مصدقی هستیم.5
وسپساصولمرامنامهنهضتآزادیرااینگونهتوضیحداد:

1- مسلمانیم ... ورود ما به سیاست و فعالیت اجتماعی، من باب وظیفه ملّی و فریضه دینی بوده 
دین را از سیاست جدا نمی دانیم ...

2- ایرانی هستیم ... ایران  دوستی و ملّی بودن ما مالزم با تعصب نژادی نیست... نسبت به حیثیت 
و استقالل و تعالی کشورمان فوق العاده پافشاری می کنیم ...

3- تابع قانون اساسی ایران هستیم ولی منافق )نومن ببعض و نکفر ببعض( نبوده، از قانون اساسی 
به صورت واحد جامع طرفداری می کنیم ...

4- مصدقی هستیم ...از )تز( و )راه مصدق( پیروی می کنیم.6
بازرگانقبلازسخنانمزبورگفت:»آقایحسننزیهعضومؤسسنهضتآزادیایرانبه

1.مدافعاتدردادگاهغیرصالحتجدیدنظرنظامی،صص207تا208
2.قلموسیاست،محمدعلیسفری،نامک،1373،ج2،ص503

3.داریوشفروهر،ازسرانجبههملّیدوم،نزدمأمورسفارتآمریکاازتأییدمصدقابرازتأسفکردوکوشیدازاهمیت
آنبکاهد:مصدق»میخواستهاستدوستیخودرابامهدیبازرگاننشاندهد.«،اسنادالنهجاسوسی،ش22،ص53

4.درتکاپویآزادی،ج1،صص260تا261
5.کتابچه»نهضتآزادیایران«،هیأتاجرائیهنهضتآزادیایران،دهمتیرماه1340،ص9.متناینکتابچهدرسایر

کتابهاینهضت،تحتعنوان»جریانتأسیسنهضتآزادیایران«باتغییراتیبازنشرشدهاست.
6.همان،ص10
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تفصیلوتشریحکافیازمرامنامهصحبتخواهندکرد.«نزیهنیز،ضمناشارهبههمگامیبا
جبههملّی،درموردخطمشیسیاسینهضتآزادیچنینگفت:

هدف نهضت آزادی ایران،  از لحاظ احیاء حقوق اساسی ملّت ایران قبل از اینکه متکی بر 
یک تحول انقالبی باشد مبتنی بر فکر تکامل است، تکامل از نظر اجرای اصول دمکراسی و 

مشروطیت واقعی.
... در رژیم سلطنت مشروطه شاه باید بماند، خاندانش نسالً  بعد نسل سلطنت کند و تنها عاملی 
که می تواند این امتیاز را برای یک سلسله سلطنتی حفظ نماید احتراز جدی شاه از قبول 

مسئولیت و اجتناب دائم او از طرفیت با دولت و مجلس و مردم و خارجی هاست.1
قبلازنهضتآزادی،جبههملّیدومنیزازبدوتأسیس،شعار»شاهبایدسلطنتکندنه
حکومت«راکهدرنهضتمّلیشدننفتنیزبرجستهشدهبود،مجدداًمطرحکرد.درسند

ساواکمورخ39/11/2آمدهاست:
نظر و تز فعلی سران جبهه ملّی که شدیداً مشغول تبلیغ آن هستند این است: »ما هیچ گونه نظر 

مخالفت نسبت به اعلیحضرت همایونی نداریم. شاهنشاه باید سلطنت کند نه حکومت.«2
مهندسبازرگانسالهابعددربارهمواضعمصوبکنگرهجبههملّیدومدردیماه41،که

مشابهمواضعنهضتآزادیبود،گفت:
نه  کند  باید سلطنت  شاه  اینکه  بر  مبنی  قطعنامه ای صادر کرد  کار خود  پایان  در  کنگره 
حکومت، انحالل ساواک، آزادی زندانیان سیاسی، اجرای اصالحات اجتماعی، آزادی فردی 
و اجتماعی... همان حرف های تکراری سابق، که نه تنها شاه به آن توجه نداشت بلکه مقدمات 

استبداد سلطنتی را فراهم می کرد.3

آیت اهلل طالقانی و »نهضت«
همانگونهکهمهندسبازرگانصراحتاًبیانکردهاست،آیتاهللسیدمحمودطالقانیبه
عنوانعضوعادیدعوتمؤسسیناصلینهضتآزادیرابرایهمکاریپذیرفت.کمااینکه
ایشانعضویتوهمکاریباجبههملّیدومراهمدرابتدایتأسیسقبولکردوپسازآن
کهتالشهایویوهمفکرانشدراصالحخطمشیومسیراینگروهباشکستمواجهشد،

1.همان،صص16و17
2.جبههمّلیبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1379،ص42

3.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص368
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ازآنجداگشت.

آیتاهللطالقانیدرپاسخبهبازجوییساواکدرموردفعالیتحزبیچنیننوشتهاست:
در زمان دکتر مصدق وابسته به جبهه ملّی بودم. تعدادی از این افراد روی مبانی دینی اسالم 
جمعیت تشکیل دادند که من وابسته به آن جمعیت به نام نهضت آزادی بودم که پس از 

استخالص از زندان، دیگر به هیچ گروهی وابسته نشدم.1
دیدگاههاومواضعروشنویدردفاعازآیتاهللکاشانی،روحانیتوجریاناسالمخواه،
وبهویژهفداییاناسالمنشانمیدهدکهآیتاهللطالقانیضمنتأکیدبرجریاناسالمگرایی،
میپنداشتکهمیتواندباهمکاریومشورت،زمینهاصالحخطمشیورفتارسیاسیجبهه

ملّیرافراهمسازد.
دکتراسداهللبادامچیان،2کهدرابتدایتأسیسنهضتآزادیبهعضویتاینگروهدرآمد
وبعدهاباآیتاهللطالقانیدرزندانهمبندبود،درموردرابطهایشانونهضتآزادی،چنین

گفتهاست:
باید گفت که نهضت آزادی به مرحوم آیت اهلل طالقانی به چشم یک همکار سیاسی نگاه 
می کردند نه یک عالم و مرشد دینی که آن جمع، حجت شرعی فعالیت های خود را از او 
می گیرد. البته سران نهضت برای ایشان واقعاً یا ظاهراً احترام قایل بودند اما نگرش مسلط 
بر این گروه به لحاظ ایدئولوژی و سیاست، نگرش مهندس بازرگان بود. پس از تشکیل 
نهضت در سال 40، مرحوم طالقانی در تأیید این گروه جدیدالتأسیس مسلمان، اعالمیه ای 
صادر کردند و در آن، شرایط فراوانی را برای حفظ سالمت آن گروه ذکر نمودند. در 
واقع صدور همین اعالمیه در آغاز فعالیت های این گروه موجب جذب بسیاری از متدینین 
و مذهبی ها در آن شرایط خاص شد... خود من و چهره هایی چون آقای فارسی، شهید 
]صادق[ اسالمی و شهید ]علی[ درخشان به لحاظ تأیید مرحوم طالقانی به نهضت پیوستیم و 

در برخی جلسات آن شرکت می کردیم.
البته آقای طالقانی اختالفات تئوریک فراوانی با اندیشه مسلط بر نهضت داشت. مقوالتی چون 
اعتقاد به رهبری امام، اعتقاد به جنگ مسلحانه، اعتقاد به اندیشه عاری از التقاط و موارد دیگر 

1.آیتاهللسیدمحمودطالقانیبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1382،ج3،ص110
2.بادامچیان)متولد1320(»ازآغازتأسیسنهضتآزادیدرسال1340درحوزههایاینتشکلحضوریافتهواین
حضورتاسال42ادامهیافتهاست.ویازنزدیکبامؤسسینوسراننهضتآزادیآشناییورفاقتداشتهاست.«

)بررسیتحلیلینهضتآزادیایران،اسداهللبادامچیان،اندیشهناب،1384،ص9(
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از مصادیق این اختالف بود.1

دکترشیبانینیزمعتقداستکهآیتاهللطالقانیرانمیتواندرقالبتشکیالتینهضتقرارداد:
آقای طالقانی دیدگاه رادیکال علیه شاه و سلطنت داشت. با نواب صفوی هم خیلی خوب 
و  فعال تر  و  بازرگان،  از  تندتر  و  عمیق تر  خیلی  مبارزه،  و  سیاسی  نظر  از  طالقانی  بود2... 
عقیدتی تر بود. البته فعالیت تشکیالتی نمی کرد و داخل تشکیالت نهضت آزادی هم عمل 

نمی کرد، یعنی ایشان را نمی شود اصطالحاً نهضتی دانست.3
و بازرگان مهندس طالقانیوشخص آیتاهلل دیدگاههای تفاوت از برجستهای موارد
همفکراناودرنهضتآزادیقابلذکراست.ازجمله،همانگونهکهگفتهشدآیتاهللطالقانی
حامیفداییاناسالمبودوجهتگیریوخطمشیمبارزاتیآنانراتأییدمیکرد.4آیتاهلل
طالقانیدرصددرفعاختالفوکدورتهامیانمصدقوجبههملیبافدائیاناسالمبود.به
روایتعزتاهللسحابی،دردورانپسازکودتای28مرداد،نوابصفویبامهندسبازرگان
مخفیانهمالقاتکردوگفتکهفداییاناسالمآمادهازسرراهبرداشتنسپهبدزاهدیهستند.اما

بازرگانودوستانشدرنهضتمقاومتمّلیموافقتنکردند.5
همچنیندرماجراینهضتملّیشدننفت،آیتاهللطالقانیازآیتاهللکاشانیهمحمایت
میکردوآیتاهللکاشانینیزمتقاباًلازایشانحمایتمینمودتاآنجاکهدرماجرایکاندیدا
شدنآیتاهللطالقانیازچالوسوتنکابنبرایمجلسشورایملّیدرسال1331،آیتاهلل
کاشانیباصدوراطالعیهایازویحمایتکرد.6آیتاهللطالقانیدراختالفاتبینآیتاهلل
کاشانیودکترمصدقوجبههملّی،ضمنآنکهاصلایناختالفاترانادرستمیدانستو

1.ویژهنامهروزنامهرسالت،1380/6/22،ویژهنامه»اباذرامام«،ص6
2.ویدرمصاحبهدیگریمیگوید:»...فداییاناسالمهمبهشکلدستهجمعیدرجلساتمسجدهدایتشرکت
میکردند...رابطهمرحومشهیدنوابصفویباآقایطالقانیبسیارصمیمیوفراترازیکآشناییخشکوخالی،
آنطورکهبعضیهاادعاکردند،بود...ایننسبتخشونتونظایرآنکهبعضیهادرسالهایاخیربهآنهادادهاند،از
سرناآگاهیاست...مرحومآقایطالقانیپسازترورحسینعالءدرسال1334ازجملهکسانیبودکهفداییاناسالم
رادرمنزلخودمخفیکردوبهخاطرهمینمسألههممدتیبهزندانرفت.«)ماهنامهیادآور،تابستان1391،صص

148و149(
3.فصلنامهکتابنقد،ش13،ص63

4.سیدهادیخسروشاهیمیگوید:»روابطآیتاهللطالقانیبافداییاناسالمماهیتعمیقاًعقیدتیدارد.روحیهایشاندر
واقعهمانروحیهفداییاناسالمیبود...موافقتکاملبارهبریفداییاناسالموجودداشت.«)ماهنامهیادآور،تابستان

1391،ص108(
5.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص102

6.طالقانیفریادیدرسکوت،ج1،ص393
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بهسهموتوانمحدودخویشدرآنزمان،دررفعایناختالفاتمیکوشید،تاآخرعمر،جز
بهنیکیازآیتاهللکاشانییادنکردوهموارهبرجایگاهونقشویدررهبرینهضتنفت،

درکنارمصدق،تأکیدمیکرد.
آیتاهللطالقانیهموارهبهدکترمصدقاحتراممیگذاشتونقشویرادرنهضتنفت
میستوداماخودرامصدقیوپیروتزوراهمصدقمعرفینکرد.برخالفاو،مهندسبازرگان

وبسیاریازسراننهضتتاآخراصرارداشتندخودرا»پیرومصدقومصدقی«بنامند.1
همچنینآیتاهللطالقانیبهشدتمواضعضدآمریکاییوضدامپریالیستیداشتتاحدی
کهدراینزمینه،بسیاریایشانراچپگرامینامیدند،امامهندسبازرگانوبسیاریازدوستان

ویدرنهضتبااینخطمشیمخالفبودند.2
پسازپیروزیانقالباسالمینیزموارداختالفبرجستهایبینآیتاهللطالقانیومهندس
بازرگاندرزمینههاییمانندنحوهمواجههباشورشهایمسلحانهدرکردستان،صدورانقالب،
مواضعضد اقتصادیمستضعفگرایانه، مواضع مسألهشوراها، انقالبی، وشیوه قاطعیت

امپریالیستی،وماهیتوعملکرددولتموقت،بروزوظهوریافت.
اندیشهسیاسیآیتاهللطالقانیرا»شورا«،»قسط«و مهندسعبدالعلیبازرگان،مثلث
»طاغوتستیزی«برمیشمردومیگوید:»بزرگداشتطالقانی،درواقعبزرگداشتشورا،قسط
وآزادی)اجتنابازطاغوت(است.«3دراسنادمکتوبنهضتآزادی،بهجز»آزادی«،بهعنوان
بخشیازموضوعمبارزهباطاغوت؛و»دموکراسی«،بهمثابهقطعهایازدیدگاهشورایی،وجه
اشتراکیبااندیشهسیاسیطالقانیدیدهنمیشودومیتوانگفتکهحداقلدوسوماندیشه

سیاسیآیتاهللطالقانی،دراندیشهسیاسینهضتآزادیغایبومهجوراست.
آیتاهللطالقانیدربارهتطابقمشیخویشبامشیامامخمینیتصریحنمودهاست:»من
رهبریقاطعایشانرابرایخودمپذیرفتهوهمیشهسعیکردهاممشیمنازمشیاین
شخصیتبزرگوافتخارقرنواسالم،خارجنباشد.«4درحالیکهبازرگانونهضتآزادی

چنیننگاهیبهامامنداشتند.
آیتاهللطالقانی،طیدودههمبارزهقاطعانهبارژیمشاه،جایگاهویژهاییافتهبودودر
1.ماهنامهیادآور،تابستان1391،صص107و108و149و156و157و158و159و170.طالقانیفریادیدر

سکوت،ج1،صص253تا273
2.طالقانیفریادیدرسکوت،سیدمحمدحسینمیرابوالقاسمی،شرکتانتشار،1382،ج2،صص411و423و425و426

3.آیهرحمت،سیدجوادمیرسلیمی،رامند،1384،صص131و132و148
4.روزنامهاطالعات،1358/2/1،ص4
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ماههایآخرمنتهیبهپیروزیانقالب،نقشیفراترازاحزابوگروههااحرازکردهبود.1

دکتریزدینقلکردهاستکهدرجریانمباحثمربوطبهتشکیلشورایانقالبدرپاریس،
امامخمینیازویخواستهاستکهوضعیتارتباطاتحزبیآیتاهللطالقانیراازایشانبپرسد:

من به مرحوم طالقانی تلفن کردم... در پاسخ گفتند که بعد از آزادی اخیر از زندان، نه عضو 
شورای نهضت آزادی هستم و نه جبهه ملّی. برای اینکه بتوانم همه نیروها را جمع کنم فکر 
کردم به هیچ حزب و گروهی وابسته نباشم بهتر می توانم وظیفه ام را انجام بدهم. من این 

مکالمه تلفنی را که ضبط کرده بودم به آقای خمینی انتقال دادم.2
محمدمهدیجعفریدراینموردچنینمیگوید:

در نیمه دوم سال 5۷ که آیت اهلل طالقانی و مهندس سحابی از زندان آزاد و در میان ما 
بودند، باز هم نتوانستیم به یک نقطه نظر برسیم و آیت اهلل طالقانی مصلحت دیدند که در 
یک جمعیت مشخص، محدود نباشند و وظیفه رهبری عمومی خود را در غیاب امام و بعد 

از آمدن امام در کنار ایشان، ادامه بدهند.3
آیتاهللطالقانی،خوددرتیرماه1358درپیامیخطاببهمردمتصریحکرد:»بههیچجناحو

گروهیوابستهنیستمونخواهمبود.«4
عبدالعلیبازرگان،باتأکیدبرسابقهعضویتآیتاهللطالقانیدرنهضتآزادی،دربارهعدم

ارتباطتشکیالتیایشانبانهضتدردورانانقالب،چنیننوشتهاست:
او به این نتیجه رسیده بود که جریان انقالب متعلق به همه ملّت است... مسئولیتش را گسترده تر 
می کند، و احساس می کند اگر به یک جمعی محدود نباشد بهتر می تواند با عموم مردم ارتباط 
برقرار کند... طالقانی خودش را آزاد کرده بود و اسیر هیچ حزب و جمعیت و گروهی هم 

نبود... بدون تعصبات فردی و گروهی عمل می کرد و نقش فراگیر داشت.5
دکترابراهیمیزدیدرموردوابستهنبودنآیتاهللطالقانیبهنهضتآزادیچنینمیگوید:

... مرحوم طالقانی، بعد از آزادی از زندان، ضمن حفظ روابط با رهبران نهضت، از جمله دکتر 
سحابی و مهندس بازرگان و احترام به نهضت، با صداقت و صراحت اطالع داد که از این 
پس، به دلیل موقعیت خاصی که در کل جنبش پیدا کرده اند، مصلحت را در این می بینند که 

1.نک:ماهنامهمهرنامه،ش31،مهر1392،ص86
2.نشریهایرانفردا،ش52،فروردین1378،صص14تا17

3.روزنامهکیهان،1358/11/23،ص12
4.طالقانیفریادیدرسکوت،ج1،ص432

5.خاطراتیازپیشگامان،عبدالعلیبازرگان،شرکتسهامیانتشار،1381،صص116و117



37 از پیدایش تا انقالب اسالمی
به صورت فرد مستقل و نه حزبی، به کار خود ادامه دهند.1

درسال93،دکتریزدی،آیتاهللطالقانیرامدیونومرهوننهضتآزادیمعرفیکردوبه
ایشانازبابتخودداریازهمکاریبانهضتدرسال57،انتقادکرد:

مرحوم طالقانی هم وقتی از زندان آزاد شد، به من گفت به دلیل موقعیتم دیگر نمی خواهم 
وابستگی حزبی داشته باشم. خب آقای طالقانی در کنار مهندس بازرگان و نهضت آزادی، 
طالقانی شد. این درست نیست که افراد از طریق یک جریانی بیایند و قدرت و معروفیتی پیدا 
کنند و بعد به آن جریان پشت کنند... از زندان که آزاد شد، دیگر عضو نهضت آزادی نبود. 
در یک گفتگوی تلفنی از پاریس ، ایشان گفت من می خواهم فراگروهی عمل کنم. این را 
از نظر سیاسی یک تفکر غلط می دانم. یعنی چه فراگروهی عمل کنیم؟ فعالیت حزبی چه 
ایرادی دارد؟ این درست نیست که با یک جریانی باال بیایند و بعد که به آن باال رسیدند، 

بگویند ما به راه خود، شما به راه خود.2
آیتاهللطالقانیبهعنوانیکمجتهدمبارزدارایسابقهزندانرضاشاهیدرسال1318،
سالهاپیشازتأسیسنهضتآزادی،یکچهرهبرجستهاجتماعیوسیاسیمحسوبمیشد
وبهجایاینکهایشانوامدارنهضتباشد،ایننهضتآزادیبودکهدرهنگامتأسیسوبعد
ازآن،وامدارحسنشهرتواعتبارآیتاهللطالقانیبود.درجلسهاعالمتأسیسنهضت،برای
تحکیمموقعیتاینگروهکوچکنوپا،اعالمیهآیتاهللطالقانیقرائتشدودرکنارمرامنامۀ
آنانتشاریافت.پسازسال41وزندانهاوتبعیدهایمکررآیتاهللطالقانی،ایننامایشانبود
کهموجبآبروواعتباربرخیازگروههاواشخاصمبارزبودوتاسال57،ازنهضتآزادی
جزیکنامنحیف،چیزیوجودنداشتکهبرایآیتاهللطالقانیوسیله»باالرفتن«باشد.با
اینحال،درتمامدوراندبیرکلیمهندسبازرگانودکتریزدی،دراسنادنهضت،هموارهازنام

آیتاهللطالقانیاستفادهابزاریشدهاست.
دکترحبیباهللپیمان،درسال59دربارهجایگاهآیتاهللطالقانیوارتباطایشانبانهضت،

چنینمیگوید:
... آقای طالقانی در نهضت آزادی بودند که باید اعتراف کرد بینش و طرز تفکر و برخورد 
ایشان با مسایل، ورای محدودیت های گروهی و سازمانی بود... خصوصیت آقای طالقانی 
تکیه بر وحدت همه گروه های مسلمان که در متن مبارزه قرار داشتند بود و با هواهای نفسانی 

1.روزنامهنشاط،1387/2/5،ص6
2.وبگاهتاریخایرانی،1393/7/9،مصاحبهدکتریزدی.
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و خصلت ها یا خودخواهی های مانع از وحدت مبارزه می کرد. در حقیقت آیت اهلل طالقانی 

هیچ وقت متعلق به یک گروه خاص نبودند.1
بااینهمه،نهضتآزادیاصرارداردآیتاهللطالقانیرادرکنارمهندسبازرگانبهعنوان
بنیانگذاراولیهمعرفینمایدوخودراوارثایدئولوژیکایشانبنمایاند.حتیبرایتوجیه
مخالفتخودباوالیتفقیه،تالشکردهباانتسابکذب»رأیمخالف«آیتاهللطالقانیبه
اصلوالیتفقیهدرمجلسخبرگان،2و3وبسیاریمواردنادرستدیگر،کهدرجایخود

بحثخواهدشد،ازآیتاهللطالقانیکسبمشروعیتکند.
محمدمهدیجعفرینقلمیکندپسازآنکهآیتاهللطالقانیبهامامخمینیپیشنهاداقامۀ
نمازجمعهراداد،امامخمینی،ضمنموافقت،اقامۀنمازرابهخودِایشانمحولکرد.آیتاهلل،

ازطریقحاجاحمدخمینیبهامامپیامداد:
سالم بنده را خدمت امام برسانید و بگویید که شما به عنوان ولی فقیه باید امام جمعه را منصوب 

بکنید. از این جهت باید حکم بنویسید.4
دکترشیبانی،کیفیترابطهآیتاهللطالقانیونهضتآزادیرااینگونهبیانمیکند:

مرحوم آقای طالقانی هم از این تجمع سیاسی و دینی برای ادامه مبارزه حمایت می کرد، اما 
اینکه بگوییم ایشان نهضتی بود، به هیچ وجه این طور نبود. به خاطر اینکه گذر زمان نشان داد 
که مشی و شیوه ایشان به کلی با نهضت آزادی متفاوت است... ایشان اساساً به نظام پادشاهی 
و سلطنتی اعتقادی نداشت، اما نهضت در چارچوب قانون اساسی آن زمان و پذیرش سلطنت 
فعالیت می کرد. شما اگر به نگاه دینی آقای طالقانی و تفاسیر و همچنین نوشته های دیگر 
ایشان از جمله مقدمه و پاورقی بر »تنبیه االم ة« توجه کنید، می بینید که اساساً نمی تواند به 
نظام پادشاهی، آن هم به شکل رایج آن، اعتقادی داشته باشد. تفاوت دیگر، حمایت ایشان 
از مبارزات مسلحانه بود و نهضت با مبارزه مسلحانه موافقتی نداشت. در مجموع غیر از یکی 
دو سال اول که به آن زندان سال 41 ما منتهی شد، ایشان اساساً چندان هم در قالب نهضت 

فعالیت نکرد.5

1.روزنامهاطالعات،1359/6/18،یادوارهآیتاهللطالقانی،ص3
2.آیتاهللطالقانیدر19شهریور1358درگذشت؛واصلپنجمقانوناساسی،مربوطبهوالیتفقیه،در21شهریور

موردرأیگیریوتصویبقرارگرفت.
3.اطالعیهنهضتآزادیدرپاسخبهدکترعباسشیبانی،مورخ1383/5/24

4.همگامباآزادی،ج2،ص462
5.ماهنامهیادآور،تابستان1391،ص150
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نهضت مقاومت ملّی

چگونگیارتباطایدئولوژیکوتشکیالتینهضتآزادیباجبههمّلی،موضوعیمهمو
اساسیاست.یکیازحلقههایاینارتباط،»نهضتمقاومتمّلی«استکهدرنشریاتنهضت
آزادیبرآنتأکیدزیادیمیشود:»درواقعنهضتآزادیایرانادامههماننهضتمقاومت

مّلیبود«1کهدرشهریور1332بهوسیلهباقیماندههایجبههمّلی،بهوجودآمدهبود.
نهضتآزادیتأکیددارد:

رهبران و فعالین و مبارزین نهضت مقاومت ملّی همان کسانی بودند که بعدها در اردیبهشت 
40 نهضت آزادی را تأسیس نمودند.2

درنشریاتنهضتآزادیادعامیشودکهانگیزهتشکیلنهضتمقاومت»حفظدستاوردهای
نهضت]ملیشدننفت[وبسیجمردمجهتمقابلهومقاومتدربرابرنظامکودتایی«بودو
نهضتمقاومتملی»طیهشتسالمبارزاتخود«درصحنهبودهاست.معذلکدرهمین
نشریاتاعترافشدهکههمهآنمبارزاتبهانتشارمحدودبعضینشریاتوبعضیارتباطات

»تاحدفعالیتهایمحفلیمحدودمیگشت«.3
دکترعباسشیبانی،عضوکادررهبرینهضتمقاومت،4میگوید:

نهضت مقاومت البته خیلی در میان مردم مؤثر نبود و پایگاه اجتماعی مهم و مؤثری نداشت. 
ولی گاه گاهی اعالمیه و شب نامه ای می داد که اینها با دستگاه پلی کپی و با پول خودمان در 

خانه خود من تکثیر می شد.5
گروهیازاعضاوحامیانجبههملّی،کهبرخیازآنانصبغهمذهبیداشتند،بامحوریت
آیتاهللسیدرضازنجانی،»نهضتمقاومتمّلی«راتشکیلدادند.نخستینافرادشاخصاین
حرکتعبارتبودنداز:عباسرادنیا،ناصرصدرالحفاظیورحیمعطایی.اینعدهدوروزبعد
ازکودتادرمنزلزنجانیگردهمآمدند.6بعداز»چندنشستمخفیدرمنزلآیتاهللزنجانی،
برایدعوتازشخصیتهایحائزشرایطونیزنمایندگانمورداعتماداحزابوگروههای

1.یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادیایران،ص2
2.همان.
3.همان.

4.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص106
5.فصلنامهکتابنقد،ش13،زمستان78،ص59

6.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص99.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص306
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سیاسی،مذاکرهوتبادلنظرکردند.«1

مهندسبازرگان،درخاطراتخودنحوهپیوستنبهنهضتمقاومتمّلیرااینگونهشرح
میدهد:

چند روز بعد، اینجانب و چند تن از دوستانمان از جمله دکتر یداهلل سحابی، دکتر شاپور 
بختیار، فتح اهلل بنی صدر و حسین شاه حسینی را به عضویت و همکاری دعوت نمودند.2

افراددیگریکهبهاینجمعپیوستندعبارتبودنداز:
محمدنخشب،ابراهیمکریمآبادی،احمدتوانگر،حیدررقابی)هاله(،داریوشفروهر،آیتاهلل
سیدضیاءالدینحاجسیدجوادی،علیاردالن،عباسسمیعی،آیتاهللسیدمحمودطالقانی،
مسعودحجازی،حاجحسنمیرمحمدصادقی،آیتاهللسیدجعفرغروی،حسینفوالدی،
حاجحسنشمشیری،حاجحسنقاسمیه،حاجمحمودمانیان،محمدعلیخنجی،حسننزیه،
نصرتاهللامینی،عباسروافیان]امیرانتظام[،ابراهیمیزدی،عزتاهللسحابی،مصطفیچمران،

اصغرپارسا،علیاکبرنوشین،باقررضوی،محمدپورسرتیپو...3
مهندسبازرگاندربارههمکاریکوتاهونافرجاماحزابوگروههادرقالبنهضتمقاومت

مّلی،چنینمیگوید:
در ابتدا، تقریباً همه احزاب و دستجات ملّی، دعوت نهضت ]مقاومت[ را به گرمی استقبال 
کردند و آمادگی خود را برای همکاری با نهضت ابراز نمودند. اما متأسفانه در عمل، آنطور 
که انتظار می رفت، با نهضت مقاومت ملّی همکاری نکردند... عدم همکاری احزاب سیاسی 
با نهضت مقاومت به جایی رسید که چند ماه بعد، خصوصاً بعد از 30 تیر 1333، کمیته های 
نهضت مقاومت، بدون حضور نمایندگان احزاب تشکیل می شد... اختالفات درون حزبی... 
اختالفات احزاب با یکدیگر، عامل بازدارنده دیگری در همکاری آنها با نهضت مقاومت 
ملّی بود... احزاب ملّی حاضر به همکاری با یکدیگر نبودند، چه رسد به ایجاد اتحاد با 
نهضت مقاومت ملّی... خودبینی، برتری طلبی، توقعات و انتظارات بجا یا نابجا در احراز 
عناوین حزبی، باعث رنجش و ناراحتی و اعتراض رهبران و کادرها نسبت به حزب خود و 
دیگر احزاب می شد.4 کوشش های نهضت مقاومت ملّی، برای رفع مشکالت، غالباً به نتیجه 

1.قلموسیاست،ج2،ص49بهنقلازخاطراتفتحاهللبنیصدر.
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص306

3.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،صص106تا109
4.ابراهیمیزدیمینویسد:»نهضتمقاومتمّلی،کهبعدازکودتای28مرداد32،توسطشخصیتهاواحزابسیاسی
ومّلیتشکیلشدهبود،برایمدتکوتاهی4-3سالیخوشدرخشید،اماهمانعواملدرونییعنیروحیاتو
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نمی رسید...1 

مهندسعزتاهللسحابینیزمیگوید:
... نهضت مقاومت، پله پله کوچک شد. یک عده رفتند، یک عده انشعاب کردند، حزب 
ایرانی ها رفتند، خلیل ملکی رفت، آخرش یک معدودی ماندند... تمام پیرهای سیاسی رفتند 

کنار، بازنشسته شدند. تمام احزاب و جبهه ملّی یکی یکی جدا شدند...2 
ابراهیمیزدیومهندسبازرگاندورانفعالیت»گستردهومؤثر«نهضتمقاومتمّلیرا

»سهسال«میدانند3و4ودرمقالهایمینویسد:
نوع تجمع  از  فعالیت هایی  و  داد  ادامه  به حیات خود  تا سال های 35 و 36  این جمعیت 
»راه مصدق«، صدور  انتشار روزنامه مخفی  نامه،  و  اعالمیه  تظاهرات، پخش  و تشکل و 
نامه سرگشاده اعتراض به قرارداد کنسرسیوم نفت داشت. با زندان افتادن اینجانب و آقای 
مهندس سحابی و گیتی بین در سال 1335 و پس از آنها بازداشت آیت اهلل حاجی سیدرضا 
زنجانی، مرحوم دکتر معظمی و مرحوم رحیم عطایی و آقایان عباس سمیعی، عباس رادنیا، 
استاد محمدتقی شریعتی، طاهر احمدزاده و عده ای از تجار مشهد و مرحوم آیت اهلل میالنی 
و باال رفتن کنترل فرمانداری نظامی توأم با کنار رفتن حزب ایران و حزب مردم ایران، 

نهضت مقاومت ملّی عماًل تعطیل گردید.5
عزتاهللسحابی،دریکجمعبندیتأکیدمیکندکهاینتشکل»خیلیتأثیرمثبتزیادی

نداشت«:
بعد از کودتای 28 مرداد یک جریان مخفی به اسم »نهضت مقاومت« که صورت خوبی داشت 
به وجود آمد. ولی مخفی، حزب غیرقانونی هم نبود، یعنی منکر نظم موجود، سلطنت، نبود، 
قانون اساسی را قبول داشت. ولی به دلیل اینکه اجازه کار به این حزب نمی دادند مخفیانه کار 
می کردند. آن حزب هم یک مقدار تشکیالت داشت و در یک حدودی هم مؤثر بود. از سال 
1332 تا سال 1340 که مجدداً یک آزادی برقرار شد، این حزب، پرچم نهضت ملّی مصدق 

خلقیاتبهتدریجاثراتمنفیخودرابرهمکاریهایجمعیظاهرساخت.«)شصتسالصبوریوشکوری،ج
1،ص278(

1.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،صص308تا310
2.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،عزتاهللسحابی،گامنو،1383،صص159و160

3.انقالبایراندردوحرکت،ص201
4.شصتسالصبوریوشکوری،ج1،ص278

5.روزنامهکیهان،1358/11/20،ص10،پانوشتشماره4،مقالهبازرگان.
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را برافراشته نگهداشت و نگذاشت بیفتد و به کنار رود، ولی خیلی تأثیر مثبت زیادی نداشت.1

دکترعباسشیبانی،عضوکادرمرکزینهضتمقاومت،نیزمعتقداست:
نهضت مقاومت ملّی چندان تأثیر عمده ای هم در جامعه آن روز نگذاشت. و ما فقط هر 
بار پول هایمان را روی هم می گذاشتیم و اعالمیه ای را تکثیر و پخش  چند وقت یک 

می کردیم. اعالمیه ها هم عمدتاً در منزل ما تکثیر می شد.2
بااینحال،آمریکاازارتباطبااینجمعغافلنشد.دکتریداهللسحابی،ازمؤسساننهضت،

میگوید:
آمریکایی ها با نهضت مقاومت هم تماس هایی برقرار کردند. از طریق آقای اللهیار صالح، 
که در حزب ایران بود و مدتی در آمریکا سفیر بود و آمریکایی ها او را خوب می شناختند، 
این تماس برقرار می شد. آنها حتی پیشنهاد پول و کمک مالی نیز نموده بودند، لکن هرگز 

از سوی نهضت پذیرفته نشده بود.3 
اسنادالنهجاسوسینشانمیدهدکهشاپوربختیاروامیرانتظامازطرفنهضتمقاومت
را امیرانتظام بازرگاندرمصاحبهای، بودهاند.4مهندس ارتباط آمریکادر باسفارت ملّی

»عضوفعالورابطسیاسینهضتمقاومتباخارجیها«معرفیکردهاست.5
بازرگاندرمقالهایمیگوید:

پایه گذاران و اعضاء و عالقه مندان »نهضت مقاومت ملّی« نه تنها با آمریکا بلکه با بعضی از 
کشورهای اروپا و نیز با دولت وقت، ارتباط های کم و بیش پنهانی داشته اند.6

ویاضافهمیکند:
در دوران فعالیت نهضت مقاومت ملّی به خاطر آنکه کنترل روی خارجی های مقیم یا مأمور 

به ایران زیاد بود، ارتباط به طور غیرمستقیم و با تدابیر احتیاطی صورت می گرفت.
مهندسبازرگاندرادامهمقالهخود،کهپسازتسخیرالنهجاسوسی)بهمن1358(،مینویسد:

امیرانتظام و مرحوم  از اعضای خود، آقای  نفر  به وسیله دو  ایران  ملّی  نهضت مقاومت 

1.ویژهنامهفصلنامهیاد،نشریهبنیادتاریخانقالباسالمی،احزابسیاسیدرایران،1378،صص59تا60
2.ماهنامهیادآور،تابستان1391،ص150

3.یادنامهدکتریداهللسحابی،گردآورندهمحمدترکمان،انتشاراتقلم،1377،ص129
4.اسنادالنهجاسوسیآمریکا،کتابدوم،صص88تا89و90تا92.روزنامهکیهان،1358/11/18،ص14،دفاعیه

امیرانتظامدرموردارتباطباسفارتآمریکاازطرفنهضتمقاومتملی.
5.روزنامهبامداد،1358/10/3،صص1و9،مصاحبهبازرگان.

6.روزنامهکیهان،1358/11/20،ص10،مقالهبازرگان.
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رحیم عطایی با یک جوان دانشجوی آمریکایی ]= ریچارد کاتم[ ارتباط منظم داشت.1

مارکگازیوروسکی،پژوهشگرآمریکایی،کهخودارتباطنزدیکبامقاماتسیادارد،میگوید:
کاتم از 1953 تا 1958 ]1332 تا 133۷[ با عنوان مأمور سیا در ایران فعالیت می کرد و به 

طرفداری از مصدق و جنبش ملّی شدن نفت شهرت داشت.2

تقاضای عضویت در جبهه ملّی
درنشریهداخلینهضتآزادیبهتاریخ1340/3/21چنینآمدهاست:

تأسیس نهضت آزادی ایران منطبق با هدف و مرام و اساسنامه جبهه ملّی ایران و در جهت 
تأیید و پشتیبانی و تقویت آن است.3 

دکترشیبانیمیگوید:
ما در آغاز به هیچ وجه فکرمان این نبود که از جبهه ملّی منشعب بشویم. در واقع می خواستیم 

با ایجاد یک فراکسیون قوی مذهبی در داخل جبهه ملّی، این تشکل را تقویت کنیم.4
بازرگان،مؤسساصلینهضتآزادی،کهخودقباًلبهعضویتشورایمرکزیجبههمّلی
درآمدهبود،5درتاریخ1340/3/1درنامهایرسماًبراینهضتآزادیتقاضایعضویتمیکند:

جناب آقای باقر کاظمی ریاست محترم شورای جبهه ملّی
محترماً به پیوست یک نسخه اعالمیه مورخ 1340/2/25 و یک نسخه مرامنامه نهضت آزادی 
ایران برای استحضار آن جناب و شورای محترم جبهه ملّی )ضمن تقاضای عضویت در جبهه 

ملّی( تقدیم می شود. از طرف مؤسسین نهضت آزادی ایران- مهندس مهدی بازرگان.6 
مهندسبازرگاندربدواعالمموجودیتجبههملّیدوم)تیرماه1339(عضومؤسس
شورایعالی،ودرکناردکترکریمسنجابی،دکترشاپوربختیار،محمدعلیکشاورزصدر،

مهندسعبدالحسینخلیلی،عضوهیأتاجرائیهجبههملیبهریاستباقرکاظمی،بود.7
سنجابیدراینبارهمیگوید:

1.همان.
2.فصلنامهتاریخمعاصرایران،ش37،بهار1385،ص193

3.نک:اسنادنهضتآزادیایران،ج2،ص24تا26
4.ماهنامهیادآور،تابستان1391،ص150

5.نامهسرگشادهبهسپاهپاسدارانانقالباسالمی،ص59
6.اسنادنهضتآزادیایران،ج2،ص34

7.گزارشساواک،ش3439/3/2،مورخ39/6/31،پروندهمهندسبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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در ابتدای کار... اختیار را به آقای سیدباقرخان کاظمی دادیم که چهار نفر دیگر از اعضای 
شورا را برای همکاری با خودش انتخاب کند و جمعاً کمیته مرکزی موقت جبهه ملّی را 

تشکیل بدهند... بنده و کشاورزصدر و مهندس بازرگان و شاپور بختیار بودیم.1
درشورایمرکزیومؤسسجبههملّیدوم،عالوهبربازرگان،دکتریداهللسحابی،آیتاهلل

طالقانیوحسننزیهنیزعضویتداشتند.2
البتهمهندسبازرگانتأکیدمیکند:

بنده و دکتر سحابی هم در شورای عالی جبهه ملّی عضویت داشتیم ولی در اقلیت بودیم 
و اصوالً با همه تصمیم های شورا، اتفاق  نظر نداشتیم، در عین حال نمی خواستیم خودمان 

را به کلی کنار بکشیم و جبهه را ضعیف کنیم.3
مهندسبازرگانبرنقشتأسیسیخودوهمفکرانشدرجبههملّیدوم،اینگونهتأکید
کردهاست:»...بایدبگویم،مؤسسومبتکربرایباردیگرفعالکردنجبههملّی،مابودیم.«4
باوجودمشارکتفعالوتأسیسیآندستهازگردانندگاننهضتمقاومتمّلی،کهمؤسسان
بعدینهضتآزادیشدند،جزوهایبهامضایرحیمعطایی؛عباسرادنیا؛وعباسسمیعی،
سهتنازاعضاینهضتمقاومتمّلیوعضوهیأتمؤسسنهضتآزادی،منتشرشدکه»در
آنبهطورصریحوآشکاربهجبههملّیحملهشدهبود.بهرهبرانجبههملّی،ازآنجملهبه
نام،بهدکترصدیقی،سنجابی،کاظمیوصالححملهشدهبودکهاینهاافرادفرصتطلبهستند

وموقعیکهمّلتبرایمبارزهظاهرمیشودآنهاهمازسوراخبیرونمیآیند.«5
سنجابیمیگوید:

قابل  این دورویی چیست و چطور  به اعتراض کردند که آقا،  رفقای جبهه ملّی شروع 
توجیه هست؟ شما یا با ما هستید یا نیستید. اگر ما را صمیمی و صادق و درست می دانید 
و با ما هستید، پس این انتشارات چیست؟ اگر ما همین هستیم که در این نشریه نوشته اید 
پس چرا با ما هستید. ما تصور می کنیم این نشریه بدون اطالع شما و از طرف اشخاصی 

غیر از رفقا و دوستان شما نوشته شده و مجعول است.
آقای مهندس بازرگان گفت: نخیر، مجعول نیست و آن را رفقای ما نوشته اند. گفتیم: به به 

1.خاطراتسیاسی،کریمسنجابی،صدایمعاصر،1381،ص228
2.قلموسیاست،ج2،ص493.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص346)بدونذکرنامنزیهدراینمنبع(

3.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص347
4.قلموسیاست،ج2،ص503

5.خاطراتسیاسی،سنجابی،ص242
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مبارک است. همه رفقای ما اعتراضات شدید کردند... همه اعتراض کردند که این یک 

دورویی محض است. شما موظف هستید یا آنها را اخراج کنید و یا از ما کنار بگیرید.
بازرگان گفت: ما نمی توانیم آنها را اخراج بکنیم ولی از آنچه نوشته اند متأسف هستیم. گفتیم: 

ما با اشخاصی که ما را خائن می دانند و خدمتگزار ملّت نمی دانند نمی توانیم همکاری بکنیم.
این سبب شد که از آن تاریخ آنها دیگر در جلسات ما شرکت نکنند ولی در عین حال 
خودشان را وابسته به جبهه ملّی بدانند. وضع بر همین منوال بود تا موقعی که حکومت امینی 

تشکیل شد و آنها از همراهان او شدند.1
بازرگانضمنتأییددوگانگیمواضعورفتارخودودوستانشدرجبههمّلی،درپاسخبه

اظهاراتسنجابیچنینگفتهاست:
عضویت بنده و آقای دکتر سحابی در شورای عالی جبهه ملّی، به معنای تأیید همه تصمیمات 
شورای مزبور و همکاری تام و تمام با جبهه ملّی نبود... در مورد نشریه مورد بحث، که در آن 
سران جبهه ملّی مورد انتقاد و حمله قرار گرفته بودند، نویسندگان آن اعضای نهضت مقاومت  

بودند.«2
بازرگاننیزخوداعترافمیکندکهسنجابیوهمفکرانشدراعتراضفوقحقداشتهاند:

آقایان با حضور رهبران نهضت آزادی در جبهه مخالف نبودند، از همان ابتدای ایجاد جبهه، 
من در شورای عالی جبهه بودم. آنها از شیوه کار چند تن از تندروهای نهضت ناراضی و 
ناراحت بودند، در مواردی هم حق داشتند، زیرا بعضی از نهضتی ها، سران جبهه را به باد 
حمله و انتقاد می گرفتند و گاه، آنها را متهم می کردند. ما هم با همه کارهای آنها موافق 

نبودیم. ولی در هر سازمان سیاسی، این گونه افراد وجود دارند، باید راهنماییشان کرد.3
مهندسبازرگاندرمصاحبهدیگریازیکسومیگوید»درزمانانتشاراعالمیهازسوی
»بعضیاعضایتندرو«درزندانبودهواطالعیازآنهانداشتهاستوازسویدیگر،اظهار

میکندکهاخراجنویسندگانآناعالمیههاهم»مقدورنبود.«4
ویتصریحمیکندکهاعتراضجبههملّی»مربوطبهرویهسهتنازاعضاینهضتآزادی،
رحیمعطایی)همشیرهزادهام(،عباسسمیعیورادنیابودکهانتقادداشتند.ماهمقبولداشتیم

1.همان،صص242تا243
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص362

3.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص213؛دراینبارههمچنیننک:نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص226؛یادنامه
دکتریداهللسحابی،ص131

4.همان.



نهضت آزادی ایران 46
کهدرنهضتآزادیعدهایازجوانان،تندروهستند...«1
مهندسسحابیماجرارااینگونهروایتکردهاست:

در همین اوان اتفاق دیگری که به وقوع پیوست و تأثیر بسزایی در روابط درون جبهه ملّی 
داشت، انتشار نامه ای از سوی اعضای نهضت مقاومت ملّی- که در این دوران عماًل وجود 
خارجی نداشت- بود. نویسنده این نامه مرحوم رحیم عطایی بود. در این نامه که خطاب به 
رهبران جبهه نوشته شده بود، آمده بود که مردم سؤال می کنند که چرا جبهه ملّی در قبال 
وضع موجود ساکت است. چرا هر زمان که امثال دکتر امینی...به میدان می آیند و از آزادی 
اللهیار صالح هم در  یا  انتخابات صحبت می کنند، سران جبهه همچون دکتر صدیقی و 
صحنه حاضر و ظاهر می شوند. این نامه که به طور گسترده توزیع نشده و فقط برای سران 

جبهه ملّی ارسال شده بود، طوفانی را در درون جبهه ملّی برانگیخت.
در درون جبهه، سران جبهه ملّی مهندس بازرگان را به دلیل آن که دایی رحیم عطایی بود- 
علی رغم آن که هیچ اطالعی از نگارش نامه نداشت- تحت فشار شدید قرار دادند تا از نامه و 

محتویات آن تبری جوید. ولی بازرگان در مقابل این فشار مقاومت کرد و تن به آن نداد.«2
رحیمعطایی،اما،بهنقلدکترشیبانی:»معتقدبودکهداییاش)بازرگان(درمسائلسیاسی،

چیزیسرشنمیشود.«3
لطفاهللمیثمیدربارهاین»جزوهافشاگرانه«که»مضمونشاینبودکهجبههملّیمیخواهد

باآمریکاسروسریداشتهباشد«،چنینتوضیحمیدهد:
... رحیم عطایی و چند تن دیگر، اعالمیه ای 40 صفحه ای4 دادند که خیلی مهم بود و به 
نظر سران جبهه ملّی مقداری توهین آمیز بود. در آن اعالمیه گفته شده بود که آنها را ما از 
خانه هایشان درآوردیم و وارد صحنه کردیم، حاال که به میدان آمده اند، ما را حذف می کنند.5
سران جبهه ملّی، از این حرف خیلی ناراحت بودند و نسبت به آقایان رحیم عطایی، رادنیا، 
سمیعی، لوالگر و بچه های نهضت مقاومت، حساس شدند. در آن تحلیل 40 صفحه ای، به 

1.همان.
2.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص226

3.فصلنامهکتابنقد،ش13،ص62
4.بهنقلسنجابیاینجزوه»درحدودبیستوچندصفحه«بود)خاطراتسیاسی،سنجابی،ص242(

5.بهنوشتهنجاتیشورایعالیجبههملّیدربدوتجدیدفعالیت»باحضورجناحرادیکالنهضتمقاومتمانندرحیمعطایی،
عباسسمیعی،حسینفوالدی،عباسرادنیاوچندتندیگردرجبهه«مخالفتکرد.)تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،

ص147(
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شدت به جبهه ملّی حمله شده بود. نوشته بودند: »آن وقت که ما مبارزه را شروع کردیم شما 
در سوراخ موش بودید. از زمانی که آمریکا دم از آزادی زد و شاه گفت انتخابات امسال آزاد 

است، شما فعالیت خود را شروع کردید، و در شرایط سخت فعالیت نکردید.«1
پسازاعالمدرخواستعضویتنهضتآزادیبهعنوانیکتشکلسیاسیدرجبههمّلی

دوم،شاپوربختیاردرجلسهمورخ40/4/17دانشجویاندرباشگاهجبههملّیچنینگفت:
باید عرض کنم که  نهضت و جامعه سوسیالیست ها2  پذیرش  یا عدم  پذیرش  مورد  در 
در نهضت ما شخص مهندس بازرگان را قبول داریم ولی اطرافیان او را قبول نداریم به 
همین دلیل جبهه ملّی، آنان را به عضویت نخواهد پذیرفت. و از طرف ناراحت است 
که چرا این موضوع پیش آمده است. در مورد جامعه سوسیالیست ها، باید عرض کنم 
که قضیه درست بر عکس است. یعنی شخص خلیل ملکی را قبول نداریم. و طرفداران 
ایشان که جوانانی فعال هستند اگر فرامین جبهه ملّی را بدون چون و چرا قبول کنند، ما 

هم طرفداران شخص ملکی را قبول داریم، نه خود ملکی...3  
مختلف شیوههای به دوم، ملّی جبهه در آزادی نهضت درخواستعضویت موضوع
پیگیریمیشد.چوندرابتدایشکلگیریاینجبهه،حزبایران،حزبمّلتایران،و
حزبمردمایرانبهعنوان»حزب«پذیرفتهشدهبودند،عضویتاشخاص،فردیوغیرحزبی
محسوبمیشد.نهضتآزادی،کهدهماهپسازشکلگیریجبههملّیدوم،تأسیسشدهبود،

1.درحالیکهرحیمعطاییخودبهمیثمیگفتهبودکهباریاستجمهوریکندیوسخنانشاهدرموردآزادی»تحلیل
مااینبودکهشرایطمناسبیبرایحرکتسیاسیفراهممیشود.«،وباهمینتحلیلبرایتجدیدفعالیتجبههمّلی
باسرانآنتماسگرفتهبودند)ازنهضتآزادیتامجاهدین،لطفاهللمیثمی،نشرصمدیه،1379،ص70(.امادر
موضعیمتناقضباهمیندیدگاه،درجزوۀ40صفحهایمزبور،اقدامسرانجبههمّلیوتحلیلمشابهآنهادرمورد

شرایط،موردحملهواقعشدهبود.
2.»جامعهسوسیالیستهاینهضتملّیایران«نامتشکلیبودبهرهبریخلیلملکی،ازانشعابیونحزبتودهدرسال
1326،کهدرخواستعضویتبهعنوانیکگروهدرجبههملّیدومداشت.ملکیدردوراننهضتنفتبامظفربقایی
درتأسیسحزبزحمتکشانملّتایرانمشارکتداشتودرتیرماه1331باعنواننیرویسومازآنحزبانشعاب
کرد.نظرنامساعدشورایعالیجبههملّیباعضویت»سازمانیوحزبی«نهضتآزادیوجامعهسوسیالیستهاتاپایان
عمرسیاسیجبههملّیدومیکیازمهمترینوبحثانگیزترینموارداختالفدرونیونیزاختالفبادکترمصدقبود.
برخیتحلیلهایکمیسیونسیاسینهضتمقاومتونهضتآزادیباتحلیلهایخلیلملکیهماهنگیداشتویا 
باهمکاریویویارانشتهیهمیشدوروابطحسنهبینآنانبرقراربود.باآنکهدرمواضعرسمی،جبههمّلیدوم
تقاضایعضویتجامعهسوسیالیستهارامسکوتگذاردهبود،درمواردیماننداظهاراتبختیار،آشکارابرمخالفت

اکثررهبرانجبههملّیدومبارهبراینگروه،خلیلملکی،تصریحمیشد.
3.گزارشساواکش1826ست،مورخ40/4/19،شرحجلسهدانشجویاندرباشگاهجبههملی.پروندهجبههمّلی

)دانشجویان(،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی
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بااصراربردرخواستپذیرشعضویتحزبی،درصددافزایشوزنونفوذخوددرساختار
وتصمیمگیریهایجبههبودودرواقعرقابتدرونحزبیشدیدیرابراینیلبهجایگاه
رهبرییاکسبنفوذدرشورایمرکزی،درپیشگرفتهبود.رقابتیکهیکطرفاصلیآن

حزبایرانبهرهبریاللهیارصالحوهمفکرانویبود.1و2
یکیازمواردپیگیریهاینهضتکهدرگزارشهایساواکبازتابیافته،شرحیازیک

جلسهدرمنزلدکترغالمحسینصدیقیدرتاریخ41/6/2استکهطبقآن:
]عباس[ رادنیا از نهضت آزادی در مورد ائتالف نهضت آزادی و جبهه ملّی و اینکه سران 
نهضت آزادی بایستی در شورای مرکزی جبهه ملّی پذیرفته شوند با آقای دکتر صدیقی 
مشروحاً مذاکره نمود و در پایان، آقای دکتر صدیقی اظهار داشت جبهه ملّی می تواند 

فقط آقای طالقانی و مهندس بازرگان را در شورای مرکزی بپذیرد.3 
باپادرمیانیومکاتبهدکترمصدق،اللهیارصالحدرپانزدهمآذر1341بهویاطالعمیدهد:

در جلسه اخیر شورای مرکزی جبهه ملّی آیت اهلل حاج سیدمحمود طالقانی و آقایان مهندس مهدی 
بازرگان، دکتر یداهلل سحابی و حسن نزیه به عضویت شورای مرکزی جبهه ملّی پذیرفته شدند.4

دراسنادمنتشرۀاللهیارصالحیادداشتیبدونامضاازطرفچهارتننامبردهفوقوجوددارد
کهمتعاقبدعوتازآنانبرایشرکتدرشورایمرکزیجبههمّلی،اعالمکردهاند:

فعاًل به عنوان شخصی حاضر خواهیم شد تا به طوری که وعده فرموده اند موضوع وابستگی 
جمعیت نهضت آزادی ایران را در کنگره مطرح نمایند.5

موضوععضویتنهضتآزادیدرجبههملیدوم،ازمسائل»جنجالبرانگیز«کنگرۀجبهۀ
ملیبود.دراینکنگره»ازنهضتآزادیایران،چهارتن،بازرگان؛یداهللسحابی؛طالقانی؛و
حسننزیهدعوتشدهبودند.چندتنازفعاالننهضتآزادیمانندعباسشیبانی،عزتاهلل
سحابیومحمد]مرتضی[مقدمنیز،کهعضودانشجویانجبههملّیبودند،بهعنواناعضای

هیأتدانشجویان،درکنگرهحضوریافتند.«6
1.بازرگان:»عمدهترینحزبتشکیلدهندهجبههملّیدوم،حزبایرانبودکهدرشورایمرکزیوهیأتاجراییاکثریت

داشت.«)شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص400(
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،صص395و400و401

3.گزارشساواکمندرجدرپروندهمهدیبازرگانمورخ41/6/2،بخشاطالعاتداخلیبدونشمارهوتاریخثبت.
4.پروندهصالح)دربارهاللهیارصالح(،ایرجافشار،نشرآبی،1384،ص475.درداخلکتابص328تاریخایننامهبه

اشتباه30آبان41درجشدهاست.
5.همان،ص477

6.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،صص210تا211
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درجلسۀچهارمکنگره،شاپوربختیار،مسئولکمیتهدانشگاهجبههملی،ضمناعالماینکه
»مابااجازههیأتاجرائیه،تمامدانشجویانوابستهبهنهضتآزادیرابهعنوانعضوجبههمّلی
قبولکردیم«،تأکیدکردکهجبههامیدواراست»نهضتآزادیهم،عناصریکهمطیعدستورات
آننیستندراتصفیهکند...درهایجبههملّیبهرویافرادواحزابیکهافکارمشابهدارندباز

استاماایندربهرویهرکسبازنیست.«1
موضوعنامهنهضتیهاعلیهرهبرانجبههملّیبهعنواناقدامیضدتشکیالتیوتنشزا،چند
باردرخاللسخنرانیهایکنگرهمطرحشدوتقریباًهمگانقبولداشتندکهاینکارزشتو
نادرستبودهاستورهبراننهضتآزادینیزتحتفشارشدیدکنگرهبرایمحکومکردنو
جبرانآنقرارگرفتند.نزیه،شیبانی،یداهللسحابیوبازرگاندرجلساتکنگرهسخنگفتندو
ضمنپاسخبهمعترضان،ودفاعازانگیزهصادقانهنویسندگانوتأییدبخشیازمحتواینامه
مزبور،انتشارآنرانوعیبیانضباطیورفتارخودسرانهتوصیفکردندوبهتصریحیاتلویح

وعدهجبرانوجلوگیریازتکراردرآیندهرادادند.2
بهعلتفضایسنگینعلیهنهضتآزادیدرجلسهمزبور،باپیشنهاددکترسنجابیو
تصویباکثریتحضار،مسألهقبولعضویتنهضتآزادیبههیأتاجراییوشورایمرکزی
جبههملّیواگذارشد.3نمایندگاننهضتآزادیدراعتراضبهاینمصوبهدرنامهایبهاللهیار
صالح،اعالمنمودندکهدیگردرجلساتکنگرهشرکتنخواهندکردوازجلسهبیرونرفتند.4
نهایتاًبامادهواحدهپیشنهادیحسیبی،کهباامضایبیشازشصتتنوبااصالحعباراتی

تصویبشد،بهاینشرحاست:
عضویت نهضت آزادی ایران در جبهه ملّی ایران به این شرط مورد تصویب نمایندگان کنگره 
واقع می شود که جمعیت مزبور قبالً تصفیه الزم را به نحوی که مورد قبول شورای مرکزی آینده 
جبهه ملّی واقع شود، به عمل بیاورد. اکثریت الزم برای موافقت شورا، دوسوم آراء خواهد بود.5 

دکترسنجابیدرخاطراتخودضمنشرحاختالفاتبابازرگانونهضتآزادیمیگوید:

1.صورتجلساتکنگرهجبههمّلیایران،بهکوششامیرطیرانی،گامنو،1388،ص223
2.همان،صص190و262و369

3.گزارشساواکباعنوان»جریاناولینکنگرهجبههمّلیمنعقدهدرتهران«،ص22،پروندهشماره12/114درمجلد
آییننامههاوبرنامهها،پروندهکلیجبههملی،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

4.قلموسیاست،ج2،ص521
5.درصورتجلساتکنگرهجبههمّلیایران،ص477،متنمادهواحدهتفاوتاندکیدربرخیعباراتدارد،مثاًلنامکامل

جبههمّلیبعدازعبارتکنگرهذکرشدهاست.قلموسیاست،ج2،ص521
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... کنار آمدیم و آنها را به کنگره دعوت کردیم و در کنگره هم شرکت کردند، بعد هم 

عضویت نهضت آزادی را در جبهه ملّی پذیرفتیم.1
ولیمهندسبازرگاندرپاسخچنینگفتهاست:

اظهارات آقای دکتر سنجابی درباره عضویت نهضت آزادی در جبهه ملّی، به طور یقین ناشی 
از کبر سن و احیاناً فراموش کردن گذشته ها است... در کنگره دی 1341 نیز با عضویت 
نهضت در جبهه ملّی مخالفت شد. حتی این تصمیم مورد سؤال و انتقاد دکتر مصدق گردید.2

اللهیار صالح و دکترین آیزنهاور
مهندسبازرگانیکیازپنجعلتاصلیاختالفنهضتآزادیراباجبههملیدوموبه
ویژهحزبایران،کهعمالًکنترلجبههرادردستداشت،»تأییددکترینآیزنهاورتوسطاللهیار
صالحدبیرکلحزبایران«ذکرمیکند.وقتیصالحدکترینآیزنهاوررادرسال1335تأیید
کرد،بازرگانویانهضتمقاومتملّی،مخالفتینکردند.مهندسبازرگاندراحیایجبههمّلی
دومنیزبااللهیارصالحهمکاریکرد.اساساًدرفعالیتهایسیاسی،پسازسال1335همکاری
وارتباطبینبازرگانونهضتمقاومتملیوصالحقطعنشدوتاسالهابعدنیزتداومیافت.
اعالم»دکترینآیزنهاور«3وحمایتمهمترینحزبمّلیگرایایرانازایندکترین،ازوقایع
سیاسیمهماواخردوراننخستوزیریحسینعالءبهشمارمیرود.مانورآمریکادرمورد
ایران،باعضویترسمیایراندر»پیمانبغداد«4وسپسانعقادقراردادنظامیدوجانبهباایران
شروعشد.کمیتهمرکزیحزبایراندراولبهمن1335،باانتشاراعالمیهایبهامضایاللهیار
صالح)رئیسهیأتخلعید،وزیرکشور،وسفیردولتمصدقدرآمریکا(،»دکترینآیزنهاور«

1.خاطراتسیاسی،سنجابی،ص267
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،صص403و404و405

3.ژنرالدوایتآیزنهاور،رئیسجمهورایاالتمتحدهآمریکا،ازحزبجمهوریخواهوتصویبکنندهطرحکودتای28
مرداد،الیحهایدربارهسیاستآمریکادرخاورمیانهومناطقپیوستهبهآن–بانگاهبهنفوذشورویوخطراتآنبرای
غرب–درژانویه1957بهتصویبکنگرهرساند.اینالیحهکهبهدکترینآیزنهاورشهرتیافت،سهاصلمهمداشت:
استفادهازنیروهایمسلحآمریکابهدرخواستکشورهادرقبالنفوذوخطرکمونیسم،کمکبهتوسعهاقتصادیاین
کشورها،وکمکنظامیواقتصادیبهکشورها»بهشرطاینکهکشورهایمزبوردرازاءآن،اجازهاستفادهازخاکشانرا
بهنیروهایمسلحآمریکابدهند.«حوزهجغرافیاییایندکترین،ازلیبیدرغربتاپاکستاندرشرق،ترکیه،درشمالو

شبهجزیرهعربستاندرجنوبرادربرمیگرفت.
4.آمریکاخودعضوپیمانبغدادنبودولیدرباطنازحامیانجّدیاینپیمانبود.عالوهبرایندرپیمانبغدادانگلیسو

ترکیه،دوعضومهمناتو،عضویتداشتندوپیمانبغداد)بعدهاسنتو(ازاینطریقبهناتووصلمیشد.
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راتأییدکرد.1

حزبایراندرسال1325بهوسیلهگروهیازاعضایکانونمهندسینتشکیلشد.
مهندسبازرگان،اگرچهبهعضویتاینحزبدرنیامداماباآنهمکارینزدیکداشت.2

مطابقسنددستنویساعالمیهحزبایران،3عالوهبراللهیارصالح،هشتتنازاعضای
کمیتهمرکزیحزب،اعالمیهتأییددکترینآیزنهاورراامضاکردهاند.اینهشتنفرعبارتنداز:
شاپوربختیار،علیقلیبیانی،باقرکاظمی،جهانگیرحقشناس،توکلامیرابراهیمی،عبدالحسین

دانشپور،ودونفردیگر.
رسولمهربان،عضوقدیمیحزبایران،دربارهاعالمیهمزبورمینویسد:

تدوین این اعالمیه با مشارکت همه رهبران جبهه ملّی و حزب ایران انجام شد و نقش عمده 
از  به عهده داشت، و فقط آقای دکتر کریم سنجابی پس  بختیار  را آقای دکتر شاهپور 
رسوا شدن مفاد آن و اوج گیری اعتراضات افراد ساده  حزبی به این سند بردگی و نوکری، 

مختصر اعتراضی به کار کمیته مرکزی حزب کرد.4
درگزارشمورخ23بهمن1335فرماندارینظامی،ادارهکنندگانحزبایرانومخالفان

اعالمیهصالحبهاینشرحمعرفیشدهاند:
برابر گزارش رسیده اشخاصی که با حزب ایران فعاًل همکاری می نمایند و در واقع هیأت 
مدیره حزب را تشکیل داده اند عبارتند از آقایان: مهندس احمد زیرک زاده، دکتر ناظرزاده، 
دکتر غالمحسین صدیقی، مهندس سیف اهلل معظمی، مهندس بازرگان. اشخاصی که در 
کمیته نهضت مقاومت ملّی بودند و تا به حال با اعالمیه اللهیار صالح مخالف هستند عبارتند از 
آقایان حاج سیدرضا زنجانی، مهندس حسیبی، دکتر سیدعلی شایگان، مهندس حق شناس،5 
دکتر محمدعلی ملکی، دکتر ملک اسماعیلی، دکتر کمال جناب، تیمسار بازنشسته صارم، 
سرتیپ بازنشسته قلعه بیگی، سرتیپ بازنشسته هوشمند افشار، سرتیپ بازنشسته احتسابیان.6  

1.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص153.حزبایران،مجموعهایازاسنادوبیانیهها،بهکوششمسعودکوهستانینژاد،
شیرازه،1379،صص330تا331

2.نک:درتکاپویآزادی،ج1،صص99و100؛مدافعاتدردادگاهغیرصالحتجدیدنظرنظامی،ص109؛زندگینامه
سیاسیمهندسمهدیبازرگان،سعیدبرزین،نشرمرکز،1387،ص59

3.پروندهصالح)دربارهاللهیارصالح(،صص472و473،تصویردستنوشتهاعالمیهحزبایران.
4.بررسیمختصراحزاببورژوازیلیبرال،رسولمهربان،ج1،پیکایران،1360،ص47

5.درمتندستنویساعالمیهصالح،امضایمهندسحقشناسوجودداردولیچوندرآنزمانوبعدهااسامیامضاکنندگان
انتشارنیافت،احتماالًمنبعفرماندارینظامیبراساسمسموعاتدرونگروهیخودگزارشفوقرادادهاست.

6.مطالعاتسیاسی)کتاباول(،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،1370،ص188
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مهندسبازرگانبعدهادرخاطراتخودیکیازعللاختالفباصالحراهمینموضوع
عنوانکردهومیگوید:

ادعای پیروی از مکتب مصدق و تشکیل جبهه ملّی، با تأیید و قبول دکترین آیزنهاور، رئیس 
جمهوری کودتاچی، منافات داشت.1

بازرگانتأکیدمیکند:
ایران، که رهبر آن در بهمن 1335 دکترین  با حزب  ملّی دوم[ نمی توانستیم  ]در جبهه 

آیزنهاور را تأیید کرده بود، همکاری سیاسی تمام و کمال داشته باشیم.2 
مفهومضمنیاینجملهآناستکههمکاریسیاسی»غیرتماموکمال«باحزبایران
بالاشکالبودهاست.همکاریدرتجدیدفعالیتجبههملّیدومباآغازجلساتیدرخانهاللهیار
صالح،پذیرشجایگاهویدرشورایرهبریوریاستهیأتاجراییوریاستکنگرهجبهه

مّلی،ظاهراًازنوعهمکاریهای»تماموکمال«نبودهاست.
رسولمهربان،عضوسابقحزبایران،دربارهتأییددکترینآیزنهاورازسویاللهیارصالح

چنینشرحدادهاست:
صالح... دکترین آیزنهاور را تأیید کرد و درباره آن اعالمیه مشروح و مفصلی صادر کرد 
و تمام اصول آن دکترین را با مرام و ایدئولوژی و خط مشی حزب ایران قابل انطباق اعالم 
کرد... و تعهد به محترم داشتن عهود و قراردادهای بین المللی را جزو هدف های حزب 
ایران اعالم کرد، و در حقیقت، اصالت و صحت قرارداد استعماری کنسرسیوم را مورد 

تأیید قرار داد.
انتشار این تأییدیه خیلی سر و صدا به راه انداخت، واقعاً هم خیلی زشت بود که ما دکترین 
شخصیتی مثل آیزنهاور را که خودش عامل کودتای 28 مرداد است، تأیید کنیم... من در آن 
روزها تقریباً همه روزه در خانه اللهیار صالح بودم و پاکنویس نامه ها و تنظیم فیش هایش را به 

عهده داشتم و در بعضی مالقات ها هم همراه او بودم.3
اگرمهندسبازرگاندرابتدایدهههفتادشمسیدرخاطراتخودعدمموافقتشراباتأیید
دکترینآیزنهاورذکرنمیکرد،هیچگاهآشکارنمیشدکهوی،حداقلدرضمیرباطنخویش،
باآنموافقنبودهاست.زیراطیچهاردههقبلازآن،مخالفتیازویبروزنیافتهوثبتنشده

1.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص362
2.همان.

3.کیهانهوایی،ش1378/12/2،1368،ص20،مصاحبهبارسولمهربان.
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بود.حتیدرسندفرماندارینظامی،ناممهندسبازرگاندرزمرهمخالفانذکرنشدهاست.در
سایراسنادویاخاطراتمنتشرهنیزشاهدوقرینهایدالّبرمخالفتمهندسبازرگانبااعالمیه
مزبوردرزمانصدورآنویادردههسیوچهل،دیدهنشدهاست.بازرگانحتیدرسال43

درمحاکمهخود،ازاللهیارصالح،تأییدکنندۀدکترینآیزنهاور،تجلیلمیکند.1

جبهه ملّی دوم و »سوپاپ اطمینان«
مهندسبازرگاندربارهتأسیسجبههملّیدومچنیننوشتهاست:

به  بنا  انتخاباتی که دولت کودتا،  منظور شرکت در  به  ملّی دوم« در سال 1339،  »جبهه 
مصلحت اندیشی آمریکایی ها به منظور باز کردن سوپاپ های اطمینان، آزاد اعالم نموده 
و معلوم بود که به آن عمل نخواهد کرد، با پیگیری و پادرمیانی »نهضت مقاومت ملّی« و 

استقبال همکاران سابق دکتر مصدق و اعضای جبهه ملّی اول، تأسیس گردید.2 
همچنینویمیگوید:

به اتفاق آقایان دکتر ]کاظم[ یزدی و سیستانی ]احتماالً = سنجابی[ و شاپور بختیار و عباس 
رادنیا به منزل اللهیار صالح رفتیم و پیشنهاد جبهه ملّی دوم را به ایشان و به وزراء کابینه دکتر 

مصدق دادیم.3 
دکترابراهیمیزدیبااشارهبهتشکیلجلساتکمیتهاجرایینهضتمقاومتمّلیازسال

1336درهردوشنبهدردفترامیرانتظام،تأکیدمیکند:
این دیدارها و پیگیری مسایل سیاسی و تحلیل آنها، در نهایت در اواخر سال 38 منجر به 

تصمیم کمیته اجرایی ]نهضت مقاومت[ برای تشکیل جبهه ملّی دوم شد.4
ویپسازتوضیحمشروحاقداماتیکهپیروتصمیمنهضتمقاومتبرایتماسبافعاالن
سیاسیوتشکیلمجددجبههملّیازطریقهماهنگیوارسالدعوتنامهبرایتشکیلاولین

جلسهآنانجامشد،دربارهناموفقبودنآناقدامات،چنینمیگوید:
... آن جلسه به صورتی که مورد نظر و برنامه بود تشکیل نشد اما این اقدامات زمینه را برای یک 

حرکت گسترده فراهم ساخت.5
1.مدافعاتدردادگاهغیرصالحتجدیدنظرنظامی،صص192تا193

2.انقالبایراندردوحرکت،ص19
3.مجلهایرانفردا،ش4،آذرودی1371،ص59،مصاحبهبابازرگان.

4.شصتسالصبوریوشکوری،ج1،ص268
5.همان،ص300
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دکترغالمحسینصدیقیتأکیدمیکندکه»گامنخستبرایتشکیلجبههملّیدومبههمت
وتالش«ویبرداشتهشدهاست.1

درروز23تیرماه1339،بهدعوتصدیقی،هفدهتنازفعاالنسیاسیدرمنزلاواجتماع
کردندودرزمینهتجدیدفعالیتدرقالبتشکلسیاسیبهتوافقرسیدند.»جبههمّلی«نامی
بودکهبهپیشنهادسنجابیبرایایندورهجدیدتصویبشد؛واعالمیه»تجدیدفعالیت«در
سالگردقیام30تیرانتشاریافت.2اللهیارصالح،کهدرپیشنهادتجدیدفعالیتبرایانتخابات
مجلسبیستمنقشفعالومؤثریایفاکردهبود،برایجلوگیریازحساسیتهیأتحاکمه،
مایلبهانتخابنامجبههملّینبودوعقیدهداشتکه»درآغازکاربهتربودنامدیگریدرنظر

گرفتهمیشد.«3
درنشستیباحضورخبرنگارانوفعاالنسیاسیدرمنزلصادقفیروزآبادی،حسننزیه

اعالمکرد:»ازامروزجبههملّیایرانفعالیتخودرامجدداًآغازمیکند.«4
دولتدکتراقبالامکانشرکتدرمبارزاتانتخاباتیدورهبیستمرابهجبههمّلیدوم
نداد.درروز2مرداد1339نمایندگانجبههملّی)صدیقی،بازرگان،اردالن،بختیار،کاظمیو
کشاورزصدر(باوزیرکشورمالقاتودرخواستکردندکهدولتبهتأمینآزادیانتخابات
متعهدباشد.وینیزوعدۀمساعددادولی»درعملتغییریدررویهدولتمشاهدهنشدهو

رأیگیریبهروالگذشتهانجامگرفت.«5
در25مرداد1339میتینگطرفدارانجبههمّلی،دراراضیجاللیهبرپاشد.برگزارکننده
اصلیاینمیتینگ30هزارنفری،کهاولیناجتماعبزرگمّلیپسازکودتای28مردادبود،
عباسشیبانی،دانشجویپزشکیدانشگاهتهران،بودکهخودنیزسخنرانیکردودولترابه
بادانتقادگرفت.شرکتکنندگاندرمیتینگ،خواهانابطالانتخاباتشدند.6دکترصدیقی،که
خودرابانیجبههملّیدوممیدانست،وسایرهمفکرانویدرشورایعالیجبهه،بااین

میتینگمخالفبودند.کشاورزصدردرمالقاتبارئیسساواکتهرانمیگوید:
آقای دکتر صدیقی با میتینگ اولیه دانشجویان وابسته به جبهه ملّی مخالف بودند و عباس 

1.یادنامهدکترغالمحسینصدیقی،ص509
2.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص136

3.قلموسیاست،ج2،ص491.خاطراتاللهیارصالح،بهاهتمامسیدمرتضیمشیر،انتشاراتوحید،1364،ص212
4.جریانتأسیس،نهضتآزادی،ص11

5.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص139
6.همان،ص140
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شیبانی خودسرانه این عمل را انجام داد و دکتر صدیقی شدیداً با ایشان مخالفت کردند و حاال 

آقای شاپور بختیار امور دانشجویان دانشگاه را اداره می کنند تا این جریانات تکرار نگردد.1  
در26مرداد1339رأیگیریشروعشد؛وطیدوروزبعددرچندینحوزهانتخاباتی،
انتخابات، نبودن بهآزاد زدوخوردهاییدرگرفت.جبههملّیدراعالمیهای،دراعتراض

درخواستابطالآنراکرد.2
حزبدولتیمردمومنفردیننیزتقاضایابطالانتخاباتراکردند.کاربهاستعفایدکتر
اقبالکشید.دولتجدیدبهنخستوزیریشریفامامی،وزیرصنایعدولتاقبال،تشکیلشد

وانتخاباتمجلسمتوقفگردید.
شریفامامیدرخصوصآزادیانتخاباتونیزآزادیمطبوعاتواجتماعاتقولمساعد
بهجبههملّیداد.امابههیچیکازوعدههاعملنشدوحتیکلوبجبههدرخیابانفخرآباد

بهاشغالپلیسدرآمد.
در10بهمن1339چهاردهتنازرهبرانجبههملّیازجملهمهندسبازرگاندرمجلس
سنامتحصنشدند.تحصنپنجهفتهبهطولانجامید.3همزمانبااینتحصنبینتیجه،مجلس
بیستمدردوماسفندماهگشایشیافت.اللهیارصالح،عضومؤسسجبههملّیدومورهبرحزب
ایران،نمایندهکاشاندرمجلسبیستمشد.عمراینمجلسفقطدوماهبودودر19اردیبهشت

40،مجلسبیستمبهدستورشاهمنحلشد.
دراواخرسال1339/اوایلسال1961،مقاماتسیاسیآمریکاوضعایرانرانگرانکننده
توصیفکردند.وزارتامورخارجهآمریکادرگزارشیمفصل،پسازبررسیدقیقنیروهای
اپوزیسیونوتأکیدبربیاعتباریروزافزونشاه،دستورالعملیارائهکردتاشاهباعملبهآناز
سقوطرهایییابدومسیرمبارزهنیروهایاپوزیسیونمنحرفشود.طبقایندستورالعمل،برنامه

اصالحاتشاهشکلگرفتکهبعدهابه»انقالبسفید«و»انقالبشاهوملت«مشهورشد.4
رسولمهربان،عضوسابقحزبایرانوجبههملّیدوم،میگوید:

1.جبههمّلیبهروایتاسنادساواک،ص34
2.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص140

3.عزتاهللسحابیضمنشرحمخالفتنیروهایجوانودانشجویانجبههملّیباتحصندرسنا،دربارهحضوربازرگان
دراینتحصنمیگوید»ماوسایراعضاینهضتمقاومتهمنسبتبهمهندسبازرگاناعتراضداشتیمکهچرادر
اینتحصنشرکتکردهاست.بهنظرماودانشجویان،اینتحصنیکاقدامسازشکارانهبهشمارمیرفت.«)نیمقرن

خاطرهوتجربه،ج1،ص221(
4.شیروعقاب،جیمزبیل،ترجمهفیروزهبرلیان،نشرفاخته،1378،صص188تا189
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همزمان با قضایای مربوط به روی کار آمدن کندی در آمریکا یک امیدواری در جبهه ملّی 
ایجاد شد... جریانی در آمریکا تحت عنوان آزادی خواهی و استحاله حکومت های استبدادی 
در کشورهای آسیایی و آمریکای التین و تبدیل حکومت های نظامی و استبدادی این کشورها 
به حکومت های دمکراسی وابسته به آمریکا مطرح شد، البته با حفظ ضدیت با کمونیسم. 
این طرحی بود که دار و دسته کندی در آمریکا مطرح کردند. این طرح در ایران موجب 
امیدواری اعضای جبهه ملّی مخصوصاً اللهیار صالح، دکتر غالمحسین صدیقی، کریم سنجابی 
شد... حزب دموکرات با رهبران جبهه ملّی ارتباطات وسیعی داشت، مخصوصاً خود صالح با 
تعدادی از رهبران درجه یک حزب دموکرات و اعضای سنای آمریکا روابط کاماًل دوستانه 
داشت. حتی بعضی از آنها که به ایران می آمدند در منزل با او مالقات می کردند... در همین 
موقع جبهه ملّی یک شکل کامل و انسجام سازمانی پیدا کرد و وارد مبارزات اجتماعی شدند.1 

مهندسعزتاهللسحابیدراینبارهبااشارهبهحمایتاولیهآمریکاازجبههملّیدومبرای
اجرایاصالحاتدرایران،چنینمینویسد:

بازتاب پیدا  ایران، در خبرهای رسیده از نشریات آمریکایی هم  ...برنامه های آمریکا در 
به دست آورده ترجمه می کردند.  این خبرها را  می کرد. رحیم عطایی و عباس سمیعی 
از جمله مجله Nation آمریکا به ایران می آمد که مقاالت سنگین و خوبی داشت. در آن 
نشریه نوشته شده بود: »چرا ما خود را در ایران به شاه محدود کرده ایم؟ در حالی که در 
دولت او فساد بسیار است. ما در ایران دوستانی داریم که هم سالم اند و درست کار و هم با 
اصالحات موافقند و همچنین دموکرات و طالب آزادی می باشند.« منظور مقاله، جبهه ملّی 
بود. آن مقاله اضافه می کرد: »در عین حال این دوستان خطر کمونیسم هم ندارند«... بنابراین 

دموکرات ها و روشنفکران آمریکا روی احزاب ملّی در ایران حساب می کردند.2 
مهندسبازرگاندرموردبرنامهآمریکاییهابرایاصالحاتدرایرانمیگوید:

آمریکایی ها می خواستند در برابر نارضایتی های ناشی از سوءسیاست شاه و رژیم های ضعیف 
مانند ایران و نیز مقابله با جنگ سرد و تبلیغات شوروی ها، برنامه رفورمی را که خود تهیه کرده 
بودند، در ایران و دیگر کشورهای ناآرام جهان سوم، به وسیله رژیم های دست نشانده آمریکا 

در این کشورها پیاده کنند، بی آنکه تغییری در ساختار کلی این رژیم ها به عمل آید.3  

1.هفتهنامهکیهانهوایی،1378/12/2،ص20،مصاحبهبارسولمهربان.
2.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص233

3.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص353
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دکتر علی امینی و نهضت آزادی

بافشارآمریکا،شاهبهناچار1در17اردیبهشت1340فرماننخستوزیریدکترعلی
امینی،عاقدقراردادکنسرسیوم،راصادرکرد.امینیبهبرادرانکندینزدیکبود.دولت

آمریکانخستوزیریاوراشرطدادنوام35میلیوندالریبهایرانکردهبود.2
شورایعالیجبههملّیدر18اردیبهشت1340باصدوراطالعیهایرسماًبادولتامینی
مخالفتکرد.ایناطالعیهراکلیهاعضایشورایعالیازجملهاللهیارصالح،کریمسنجابی،

شاپوربختیار،مهدیبازرگانوداریوشفروهرامضاکردهبودند.3
دکترعلیامینیروز16اردیبهشت1340بهنخستوزیریمنصوبمیشودویازدهروز
بعدنهضتآزادیدر27اردیبهشتاعالمموجودیتمیکند4وبرخالفموضعرهبریجبهه
ملّی،مشیتقویتدولتدکترامینیرابرمیگزیند.آیااین»تقارن«و»تقارب«تصادفیواتفاقی
استیامیتواناین»تعامل«رایکیازعللوعواملمؤثردرتأسیسنهضتآزادیازدرون

جبههمّلی،محسوبنمود؟5

1.ن.ک:ظهوروسقوطسلطنتپهلوی،عبداهللشهبازی،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،1391،ج2،صص306و307
2.شیروعقاب،صص200تا201؛ظهوروسقوطسلطنتپهلوی،ج2،صص307تا308،بهنقلازروزنامه
آیندگان،1356/7/30؛ایرانبیندوانقالب،یرواندآبراهامیان،ترجمهاحمدگلمحمدیومحمدابراهیمفتاحی،نشر

نی،1377،ص519
3.بربالبحران،؛زندگیسیاسیعلیامینی،ایرجامینی،نشرماهی،1386،ص372

4.دکترسحابیبهخطا،دوراننخستوزیریدکترامینیرابادورانفعالیتنهضتمقاومتمّلیمقارندانستهوگفته
است:»درزمانویفعالیتهایمخفیونیمهمخفینهضتمقاومتمّلیهمچنانادامهداشتوتوسعهزیادیحتی
درشهرستانهاپیداکردهبود...دراینزمانبودکهفکرتشکیلجبههملّیدومبافعالیتجوانهاینهضتمقاومت،
ایجادشد.«)یادنامهدکتریداهللسحابی،ص130(درحالیکهجبههملّیدومماههاقبلازتشکیلدولتامینیتأسیس
شدونهضتآزادیهممقارنباآناعالمموجودیتکرد،ولینهضتمقاومتدرآنزمان،موجودیتسیاسیو

تشکیالتینداشت.
5.دکترعلیامینیپیشازپیروزیانقالباسالمیبهخارجازکشوررفتوپسازپیروزیانقالب،باهدایتوحمایت
دولتآمریکابرایمقابلهباانقالباسالمیایرانونظامجمهوریاسالمی،گروهسلطنتطلب»جبههنجاتایران«
رادرپاریستأسیسکردکهمانندسایرگروههایضدانقالبمقیمخارج،پسازچندسال»فعالیت«تعطیلشد.
درکتابپسازسقوط،نوشتۀمشاورمالیسابقرضاپهلوی،فاششدهکهگروهمزبوربودجهمشخصومستقلی
بالغبرماهیانه180هزاردالرازسویسازمانسیاداشت.فرزنددکترامینیدرگفتگوییپژوهشیازحضورو
همراهیخوددرمالقاتپدرشبارئیسسیا،درالنگلیویرجینیاساختمانمرکزیاینسازمان،صراحتاًسخن
گفتهاست.روزنامهنیویورکتایمزنیزدرگزارشیفاشکردکهبرایفعالیتهایگروهدکترامینیمبلغپنجمیلیون
دالرازسویسازمانسیادراختیارویقرارگرفت.ماجرایفعالیتهایضدایرانیدکترامینیدرخارجازکشور
ورسواییحمایتآشکارآمریکاازوی،برگدیگریبهکارنامهاودرمقابلهبامنافعمّلیوآرمانهایمّلتایران،
افزود.امینیدرسن87سالگیبهسال1371درپاریسازدنیارفت.)پسازسقوط،احمدعلیمسعودانصاری،

مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،چهفتم،1388،ص269.هفتهنامهکیهانهوایی،1371/11/7.(
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مهندسبازرگانمیگوید:
رهبران جبهه ملّی در زمینه اتخاذ یک سیاست کلی در برابر دکتر امینی و دولت او، اتفاق 
نظر نداشتند. جناح تندرو معتقد بود که باید از اختالف بین شاه و امینی استفاده کرد و با 
پشتیبانی از نخست وزیر، قدرت شاه و مداخله گری های او را مهار نمود... جناح میانه رو، که 

در شورای عالی اکثریت داشت، به مبارزه علیه امینی تأکید می کرد...1 
بازرگانتأکیدمیکندکهویجزوجناحمیانهرونبودهاست.بااینحال،اووسایر
همفکرانش،کهمدتیبعدازرویکارآمدنامینینهضتآزادیراتأسیسنمودند،معتقد

بودندکه»بایدبهامینیفرصتداد.«2
دکترکریمسنجابیمیگوید:

در دوران امینی، مهندس بازرگان و رفقایش با امینی همراهی و همکاری می کردند. شاید 
پیش خودشان چنین توجیه می کردند که تقویت امینی مخالفت با شاه است...جلسات ارتباط 

و مذاکره با امینی به طور مرتب و منظم داشتند.3 
مهندسبازرگاندرپاسخبهایناظهاراتسنجابیچنینگفتهاست:

نخست وزیر،  امینی  علی  آقای دکتر  با  و دوستانم  بنده  مورد همکاری  در  ایشان  ادعای 
صرفاً یک ادعای نادرست و غیرمنطقی است...بنده و دوستانم در نهضت آزادی، با توجه 
به اهداف و مرامنامه نهضت، نمی توانستیم با دولت امینی و دیگر دولت های پس از کودتا 
همکاری و همراهی داشته باشیم و نداشتیم، ولی همانطور که قباًل هم گفتم، معتقد بودیم 

که مخالفت با دکتر امینی، به سود شاه تمام می شود و موضع او را تقویت می کند.4
مهندسعزتاهللسحابینیزتأییدمیکندکهنحوهبرخوردنهضتآزادیبادولتامینی

بهگونهایبودکهدربینسیاسیونبهمفهومهمکاریتلقیمیشد.5
بااینهمه،پسازبازداشتتعدادیازسرانواعضایجبههمّلیونهضتآزادیدرآستانه
30تیر1340وجلوگیریازبرگزاریمراسمسالگردسیتیر،نهضتآزادیباانتشاراطالعیهای

بهتاریخ31تیر،حمالتشدیدیبهشخصدکترامینیکردواورااینگونهتوصیفنمود:
... ایشان پس از شرکت در کابینه کودتا، پس از داّلل رشوه شدن برای کودتاچیان، پس 

1.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص351
2.همان،ص352

3.خاطراتسیاسی،سنجابی،ص241
4.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص364

5.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص232
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از شرکت در جنایات دولت زاهدی، پس از عقد قرارداد کنسرسیوم، و پس از شرکت در 
کابینه مبارزه با فساد!! عالء و به عهده گرفتن دفاع از پیمان بغداد رهسپار آمریکا شدند، 

رفتند تا اطوار نخست وزیری بیاموزند و درس دروغگویی و نیرنگ بگیرند.1
مهندسسحابیازیکسوتأکیدداردکههمکاریبرخیاعضاینهضتآزادیازجمله
صدرحاجسیدجوادیوخودویبادولتامینی»فردیوغیرتشکیالتی«بودودراینزمینه

شوراینهضتچیزیتصویبنکردهبود،معالوصفازسویدیگرتصریحمیکند:
همکاری در مبارزه با فساد، با دولت امینی یک مشی آگاهانه بود که نهضت آزادی انتخاب کرد.2

مهندسبازرگان،مطلقاًهمکاریاعضاینهضتآزادیباامینیراتکذیبکردهاست.
مهندسسحابینیزمیگوید:

نهضت آزادی عدم مبارزه خود را با امینی پنهان نمی کرد ولی این عدم مبارزه به معنی همکاری 
عمیق سیاسی نبود.3

دکتریداهللسحابینیزدربارۀدکترعلیامینیچنینگفتهاست:
به خیر و صالح می دیدم و حتی فکر  او را  با  او دفاع می کردم و مذاکره  از  من خیلی 
می کردم راهنمایی او الزم است، و ما باید با مشاوره، او را در اصالح بنیادهای اقتصادی 
و سیاسی کمک نماییم... ولی در میان جوانان مبارز، بدبینی ]به امینی[ بیش از اینها بود. با 
همه احوال، دوران 15 ماهه حکومت امینی... دوران امیدبخشی به لحاظ اصالحات بود.4 

درسنددیگریکهجمعبندیمشروحساواکدراسفند1346ازروابطدکترامینیباافراد
وجناحهایمختلفسیاسیاست،تصریحمیشودکهویبادکترسحابیومهندسبازرگان
»دارایروابطنزدیکیبودهوهست«وبهمکالماتتلفنیمرتبنامبردگانومالقاتهایشان

استنادشدهاست.5
مهندسسحابیدرتوجیهحُسنروابطنهضتآزادیبادولتامینی،بهرغمسوابق
آشکارامینیدروابستگیبهآمریکاوهمکاریبادولتکودتاوعقدقراردادکنسرسیوم،

مینویسد:
در مورد امینی هم ما این را فهمیده بودیم که امینی هم به اتکای آمریکا این برنامه ها را به مورد 

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،ص87
2.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص236

3.همان،ص237
4.یادنامهدکتریداهللسحابی،صص129تا131

5.همان،ص321.پروندهامینی،ج11،برگ231و232،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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اجرا گذاشته است و سیاست امینی همان سیاست آمریکاست. ولی در درون هیأت حاکمه 
]رژیم شاه[، هم آدم سالم و هم فاسد و کثیف وجود داشت. امینی آدم فاسد و کثیفی نبود.1 
در جریان انعقاد قرارداد کنسرسیوم هم که امینی عامل اجرای آن بود، پس از آن که از سوی 
کنسرسیوم به عوامل قرارداد همچون سپهبد زاهدی و امینی پول داده شد، این مبلغ دریافتی را 
که رقم هنگفتی بود به خزانه دولت واریز کرد. امینی فردی غرب گرا و راست محسوب می شد 

و در زمره اعضای هیأت حاکمه بود ولی فرد سالم تری در هیأت حاکمه به شمار می رفت.2 
فرزنددکترامینینیزدرکتابیکهدربارۀزندگیسیاسیپدرشنوشته،بهروابطدوستانۀ

پدرشباسراننهضتآزادیاشاراتیکردهاست.3
امینی دولت در آزادی، نهضت مرکزی شورای عضو حاجسیدجوادی، احمدصدر
نیز امینی دکتر و آزادی نهضت نزدیک و مستقیم ارتباط کانال او تهرانشد. دادستان
محسوبمیشد.بهعنواننمونهمهندسسحابیبهارسالپیامازسویامینیدرفروردین

1342برایسراننهضتآزادیبهوسیلهصدرحاجسیدجوادیاشارهکردهاست.4
آزادی امینیوسراننهضت متعددیدربارۀروابط نیزگزارشهای اسنادساواک در

موجوداست.5
بعدازتشکیلجمعیتایرانیدفاعازحقوقبشربهوسیلهمهندسبازرگانوجمعی
ازافرادنهضتآزادیوجبههملّیوفعاالنسایرجریانهایمّلیگراوسکوالردرتابستان
1356،مواردیازارتباطوهماهنگیاینجمعیتبادکترامینیدراسنادساواکثبتشده
است.6رحمتاهللمقدممراغهای،اسالمکاظمیهوعلیاصغرحاجسیدجوادیکهدراسناد

ساواکازوابستگاندکترعلیامینیخواندهشدهاند،جزومؤسساناینجمعیتبودند.
علیامینیدریادداشتهایشنوشتهاستکهدرتابستان56»برایتشکیلجبههواحدی
1.بهبخشیازفسادسیاسیوجرائموتخلفاتمالیویدرجلددومظهوروسقوطسلطنتپهلوی)صص323
تا327(اشارهشدهاست.همچنیندوجلداسنادمنتشرشدهساواکدربارهعلیامینیوشهادتهاییکهدر
خاطراتمبارزانورجالسیاسیپیشوپسازانقالبوجودداردنشانمیدهدکهداوریسحابیدربارهدکتر

امینی،قرینواقعیتنیست.چنانکهخودمهندسبازرگانبهبخشیازسوابقسوءامینیاذعانکردهاست.
2.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص238

3.بحران؛زندگیسیاسیعلیامینی،ایرجامینی،نشرماهی،1386،ص372
4.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص238

5.براینمونهنک:ظهوروسقوطسلطنتپهلوی،ج2،ص319.پروندهامینی،ج10،برگ145.آرشیومؤسسه
مطالعاتوپژوهشهایسیاسی؛علیامینیبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1379،ج1،ص

571؛همان،ص384.ظهوروسقوطسلطنتپهلوی،ج2،ص319
6.علیامینیبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1379،ج2،صص451و452
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ازدستجاتمخالفدولتباآقایانمهندسبازرگانودکترسحابیازیکطرف،آقایاندکتر
سنجابی،داریوشفروهروشاپوربختیارازطرفدیگر،وآقایمهندسرحمتاهللمقدمو

دکتر]رحیم[عابدی«تماسبرقرارکردهاست.1
درشهریور57،دکترامینیدرنوشتهایکهدرروزنامهکیهانچاپشدمیگویدافرادی
چونآقایانمهندسبازرگان،دکترسحابی،اللهیارصالحوعلیاصغرحاجسیدجوادی)برادر
صدرحاجسیدجوادی(نیزاز»رجالمّلی«هستندوبایدازنظرآناندرحلمشکالتکشور

استفادهشود.2
مهندسبازرگاندراواخرشهریور57هنگامبازداشتهشتروزهبهوسیلۀفرماندارینظامی

تهران،ضمناشارهبهدیدگاهمثبتدربارهامینیوسابقهروابطباوی،چنینتصریحمیکند:
با من تماس دارد. هر دفعه که به خارج می رفت و برمی گشت حالت یأس و  امینی  علی 
بی عالقگی نسبت به امور سیاسی و دخالت در آن داشت. ولی این دفعه که از خارج مراجعت 
نام شبستری که جشن  به  لذا در منزل شخصی  ببیند،  کرد اظهار تمایل کرده بود که مرا 
عروسی بود با وی در اطاق خلوتی مالقات و دیدم خیلی سر حال است و خود را آماده قبولی 
نخست وزیری نشان می داد با وجود اینکه نسبت به اعلیحضرت ایراداتی داشت لیکن در مورد 
حفظ قانون اساسی و سلطنت مشروطه اعتقاد دارد و فقط می خواهد اختیارات کامل برابر 
قانون اساسی در دست داشته باشد. ضمناً به طوری که اطالع دارم امینی با گردانندگان سایر 
جناح های مخالف و روحانیون به خصوص آیت اهلل شریعتمداری تماس هایی گرفته و نظرات 
آنان را جلب کرده است... من نیز شخصاً اعتقاد دارم برای خارج شدن از این بن بست باید از 
وجود امینی استفاده شود. او را فرد میهن پرستی می دانم. اگر با آمریکایی ها هم تماس داشته 

باشد روی تبادل نظر و مصلحت اندیشی است.3
دونمونهدیگرازتماسومالقاتامینیبامهندسبازرگانودکترسحابیدرطولسال
57،یکیپسازمالقاتوتماسشاهباوی،ودیگریپسازمراجعتبازرگانازپاریس،در

بخشهایمنتشرهیادداشتهایدکترامینیذکرشدهاست.4
امینیدرآنهنگام،مشاورشاهمحسوبمیشدودرمسیرکاستنازشتابودامنهانقالب

1.بربالبحران،ص535
2.کیهان،1357/6/7،ص2،نامهدکترامینی.

3.فرازهاییازتاریخانقالببهروایتاسنادساواکوآمریکا،روابطعمومیوزارتاطالعات،1368،ص117
4.بربالبحران،صص545و546
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اسالمیبراینجاترژیمسلطنتیمیکوشید.درسندساواکمورخ57/8/23،ضمنتشریح
برخیتماسهاوارتباطاتدکترامینی»درراهتحققآرمانهایبزرگشاهنشاهآریامهر«به
»ارتباطوتبادلنظر«ویباطیفگستردهایازفعاالنسیاسیازجملهمهندسبازرگان،دکتر

سحابیوبرخیدیگرازدوستانویتصریحشدهاست.1
برخیموارددیگرتماسدکترامینیبامهندسبازرگاندرنیمهدومسال1357،کهدراسناد
موجودساواکثبتشده،بهاینشرحاست:»آبان57؛استنادامینیبهصحبتبابازرگاندر
مالقاتباشاه،2وقرارمالقاتدکترسحابیومهندسبازرگاندرتماستلفنیدکترامینی.3
آذر57؛قرارمالقاتمهندسبازرگانودکترسحابیبادکترامینیدرمنزلعبداهللانتظام4و
دی57؛تماسامینیبابازرگانبرایهماهنگیوحمایتازغالمحسینصدیقیدرصورت
قطعیشدنانتصابویبهنخستوزیری.«5احمدصدرحاجسیدجوادینیزدرخاطراتخود

بهمالقاتبادکترامینیدردفتردکترسحابیدردیماه57اشارهمیکند.6
درکتابخاطراتمهندسبازرگان،تنهابه»تماسهاومذاکرات«بینتیجهویبادکتر
علیامینیدرپاییز57اشارهایکوتاهوگذراشدهاست7ومعموالًدرسایرمتونوخاطرات
مربوطبهبازرگانوسایراعضایمهمنهضتآزادی،دربارۀروابطنهضتآزادیبادکتر
امینی،بهویژهدرسالهایپسازنخستوزیریویوآستانهانقالب،تقریباًسکوتشده

استوازتشریحدقیقاینروابطدردوراننخستوزیریاشنیزپرهیزمیشود.
پسازبرکناریامینی،نهضتآزادیدرقبالدولتامیراسداهللَعَلم،جانشینامینی،بااین
استداللکهاساساًبایدباهیأتحاکمهودولتمعارضهکرد،برمخالفتآشکاربادولتعلم

تأکیدداشت.دریکگزارشساواکچنینآمدهاست:
طبق اطالع واصله، جناح نهضت آزادی جبهه ملّی مرتباً سران جبهه ملّی را از تماس و مذاکره 
با دولت ]علم[ منع کرده و اصرار دارند که خط مشی جبهه ملّی باید مقابله و معارضه در برابر 
هیأت حاکمه و دولت فعلی باشد نه سازش و مماشات با آنها. جناح مذکور معتقد است که تنها 

1.علیامینیبهروایتاسنادساواک،ج2،ص569
2.همان،ص556
3.همان،ص552
4.همان،ص626
5.همان،ص642

6.خاطراتصدرانقالب:یادداشتهایاحمدصدرحاجسیدجوادی،مسعودرضوی،نشرشهیدسعیدمحبی،1387،ص50
7.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص270
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از راه مخالفت و مبارزه با هیأت حاکمه است که می توان مردم را به طرف خود جلب نمود.1

بهنظرمیرسددرکنارعللگوناگون،آشفتگیتحلیل،وترجیحجناحآمریکاییبهجناح
انگلیسی،موجبشدهبودکهنهضتآزادیازدولتامینیاستقبالکندوباآنارتباطو

همکاریداشتهباشد.
بارفتنامینیوآمدنعلم،ازتغییروتحواّلتیکهسرچشمهاشدرسیاستآمریکابود،چیزی
نصیبجبههملیونهضتآزادینشد.بعضیازدستاندرکارانجبههونهضت،عّلتاین

بینصیبماندگیرادردرون»جبهه«و»نهضت«جستوجومیکردند.
مهندسسحابیبادفاعتلویحیازمشیهمکاریبادولتامینی،ارزیابیخودراازآثار

منفیتشکیلجبههملّیدومچنینتوضیحمیدهد:
جامعه  در  مثبتی  آثار  آمد  وجود  به   1339 سال  در  دوم  ملّی  جبهه  که  بعد  مرحله  در 
نداشت، بلکه یک اثر منفی هم داشت و آن اثر این بود که مدتی با امینی مبارزه کردند 
که این مبارزه شان اشتباه بود، برای اینکه آن زمان امینی در مقابل شاه بود و مبارزه با امینی 
معموالً به معنی تقویت شاه بود و شاه از امینی استقبال می کرد و امینی را تحریک می کرد 

که با جبهه ملّی دربیفتد. 
جبهه ملّی، عمل سیاسی مؤثری انجام نداد. تا اینکه در سال 1341 نهضت روحانیت شروع 
شد، جبهه ملّی یک مقدار رو به افول رفته بود که جریان های 15 خرداد و جریان رفراندوم 

شاه اتفاق افتاد، جلو جبهه ملّی را گرفتند و از این به بعد جبهه ملّی کاماًل از بین رفت.2

استشاره از مصدق
بازرگانمیگوید:

پس از مطالعه اطراف و جوانب امر، و استشاره از جناب آقای دکتر مصدق و تأیید کتبی ایشان 
به تأسیس »نهضت آزادی ایران« مبادرت شد.3

حسننزیه،عضوهیأتمؤسس،نیزدرجلسهسخنرانیبهمناسبتتأسیسنهضتآزادی
گفتکهتشکیلنهضتآزادی»بااستشارهازجنابآقایدکترمصدق«4صورتگرفتهاست.
1.پروندهجبههمّلی،ش121111،ج4،ص219)مهرپشتسند(،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،گزارش

مورخ1341/9/17
2.ویژهنامهفصلنامهیاد،احزابسیاسیدرایران،1378،ص60

3.مجلهروشنفکر،ش1340/3/25،404،ص50
4.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،ص24
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مهندسبازرگانرسماًخبرتأسیسنهضتآزادیراطینامهایدر21اردیبهشت1340به
دکترمصدقاطالعدادوازاوتقاضای»پشتیبانیوراهنمایی«کردوویرا»پیشوایبزرگ

خود«خواند1
نهضتآزادیدرمرامنامهخوداعالمکرد:

مصدقی هستیم... از تز و راه مصدق پیروی می کنیم. از خدا می خواهیم پیمان ما با او و با شما 
پیوسته برقرار بوده...2

موضوعرهبریونقشمصدقونیز»استشاره«وتأییدیهگرفتنازاو،ازموارداختالفمیان
نهضتوجبههشد.3

دربارۀاینکهمصدقمحوراختالفنهضتآزادیباجبههمّلیشدهبود،درتحلیلساواک
مورخ 41/9/25چنینآمدهاست:

از همان ماه های اولیه تجدید فعالیت خود در سال 1339 دستخوش  ... جبهه ملّی تقریباً 
پراکندگی ها و اختالف سلیقه هایی بوده و احزاب و دستجات وابسته به آن هر یک خط مشی 
متفاوتی را دنبال می نموده اند ولی همگی آنها در مورد لزوم ادامه و تعقیب افکار و نظریات 
دکتر مصدق اتفاق نظر داشته و دارند منتها برخی از این احزاب از جمله جمعیت نهضت 
آزادی ایران به رهبری بازرگان در این مورد راه افراط را می پیمایند و بعضی دیگر نظیر 
سران حزب ایران معتقدند که در حال حاضر باید جبهه ملّی را به صورت رهبری دستجمعی 
اداره کرد و از نام مصدق تنها به عنوان مظهر و به منظور جلب طرفداران وی به جبهه ملّی 
استفاده نمود. شخص دکتر مصدق ظاهراً تاکنون سعی کرده است کماکان طرفداری کلیه 
دستجات و احزاب مختلف المسلکی را که از افکار وی پیروی می نمایند نسبت به خویش 
حفظ نماید و به همین مناسبت به همه نامه ها و پیام هایی که احزاب و دستجات به اصطالح 
طرفدار ادامه نهضت ملّی از جمله حزب نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی، جمعیت نهضت 
آزادی ایران به رهبری مهندس بازرگان و دستجات مختلف مقیم خارج از کشور جهت 

وی ارسال می دارند پاسخ داده و آنها را به ادامه مبارزه و فعالیت تشویق می کند.4
گزارشدیگریازساواکدرهمینبارهشرحدادهاست:

1.همان،ص4
2.همان،ص18

3.دراینبارهنک:صورتجلساتکنگرهجبههملیایران،صص365و366؛ازنهضتآزادیتامجاهدین،ص77
4.پروندهجبههمّلی،ج6)121111(،ص1گزارشساواک،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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... عوامل وابسته به مهندس بازرگان ضمن شرکت در فعالیت های جبهه ملّی پیوسته در داخل 
جبهه مذکور جناح خاصی را تشکیل داده و بعضاً با سایر رهبران این جبهه در زمینه های 
مختلف اختالفاتی داشتند و به طور کلی معتقد به لزوم تشدید هر چه بیشتر فعالیت و دست 
زدن به اقدامات حاد بوده و برخالف اکثریت اعضای شورای مرکزی جبهه ملّی که به رهبری 
دسته جمعی عقیده مند و مصدق را تنها به عنوان سمبل و مظهر می پذیرفتند، مهندس بازرگان 
و طرفداران وی معتقد بودند که جبهه ملّی باید در شرایط فعلی نیز همچنان در فعالیت های 
خود از مصدق کسب دستور نموده و حتی خواهان نخست وزیری مجدد وی باشند. در اثر این 
اختالف سلیقه ها و پاره ای اختالفات دیگر مهندس بازرگان و عده ای از دوستان و همفکران 

سیاسی وی تصمیم گرفتند که به تشکیل جمعیت و سازمان سیاسی مستقلی مبادرت ورزند.1

اختالف میان نهضت آزادی و جبهۀ ملی
درزمانتأسیسنهضتآزادی،بازرگانابرازشجاعتوصراحتدردفاعازدکترمصدق
وتزاورا،وجهاختالف»غیراصولی«نهضتباجبههملّیاعالمکردهبود.2درنشریاتنهضت
آزادیپسازانقالب،ادعامیشودکهبهعلتطرزتفکراسالمیواختالفنظربانظرات
جبههملّی،نهضتآزادیتأسیسشدهاست.هرچندکهبازرگاندرهمانموقع»انشعاب«

یا»اختالف«راباصراحتتمام»شایعهغرضآلود،بیاساسوکذبمحض«خواندهبود.3
درتحلیلهایاسنادنهضتآزادیسهحرکتسیاسیواجتماعیدرتاریخسیاسیمعاصر

بهخصوصبعدازشهریور1320تصویرمیشود:
1.حرکتمارکسیستی؛2.حرکتمّلی؛3.حرکتاسالمی.

درابتدایدهۀشصت،نهضتآزادیمدعیبودکهبهجریانحرکتاسالمیتعلقداردو
خودرادرکنارفداییاناسالموحرکتروحانیتقرارمیداد4ومکرراًتأکیدداشتکهنهضت
آزادی»محصولیکجریاناصیلاسالمیاستکهقریببهچهلسالسابقهفعالیتومبارزه
دارد.«5امّااسنادنشانمیدهدنهضتآزادیمحصولمستقیمحرکتجبههمّلیودرامتدادآن

1.گزارشویژهساواکدرسال42)پسازپانزدهخرداد(ص3،پرونده1213011،ج6،ص329،آرشیومؤسسه
مطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

2.مجلهروشنفکر،ش1340/3/25،404،ص50
3.همان.

4.یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادی،ضمیمهروزنامهمیزان،صص1و2
5.روزنامهکیهان،1360/4/2،ص14،اطالعیهنهضتآزادی،مورخ27خرداد1360
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بودهاست.سیدمحمدمهدیجعفری،درسال58،درمتنیباامضای»یکعضونهضتآزادی«
علتتشکیلنهضترا،اینگونهترسیمکردهاست:

و  سازشکارانه  اسالمی،  ضد  ملی،  ضد  روش  ملّی[  مقاومت  ]نهضت  افراد  آن  چون   ...
محافظه کارانه گردانندگان جبهه دوم را که به سوی سازش با غرب و به ویژه با آمریکا 
پیش می رفت، مشاهده کردند، به فکر تأسیس جمعیتی با ایدئولوژی اسالمی و با تأکید بر 
ادامه راه مصدق و با استراتژی مخالفت مستقیم با دیکتاتوری شاه افتادند و »نهضت آزادی 

ایران« را تشکیل دادند.1 
جعفرییادآورمیشود:»نهضتآزادیایرانبالفاصلهپسازتأسیس،ازجبههمّلیتقاضای
عضویتکرد.«2بازرگاننیزدرهمانابتدایتأسیسنهضتگفتهبود:»اگرمارابهعضویت

پذیرفتندتشریکمساعیوهمکاریصمیمانهخواهیمکرد.«3
کریمسنجابی،آخریندبیرکلجبههمّلی،درگفتوگوبارابطآمریکاییسفارتدرتاریخ
1تیر1340بهنکاتیاشارهکردهکهتاحدیبهروشنشدنموضوعکمکمیکند.ویدرباره

نهضتآزادیمیگوید:
این گروه اخیراً چوب الی چرخ ما شده است. همانطور که می دانید مهدی بازرگان سابقاً در 
شورای جبهه ملّی بود ولی در آن زمان این گروه رساله ای در حمله علیه بعضی از ما از جمله 
]اللهیار[ صالح و خود من منتشر کرد و ما را به آن متهم کرد که آلت دست آمریکایی ها 
هستیم و برای شستن آثار خون فاطمی با وانمود کردن اینکه ملّی گرا هستیم کار می کنیم و 
مردم را آرام می سازیم. ما با بازرگان در این موضوع یک بحث جدی انجام دادیم... معذلک 
بازرگان تا زمانی که به عضویت کمیته اجرایی انتخاب نشد، در جبهه ملّی باقی ماند. آنگاه 

او شورای جبهه ملّی را ترک کرد و اکنون نهضت آزادی ایران را تأسیس کرده است...4 
دربارهانشعاببازرگانازجبههملّیبهدلیلعدمانتخابویبهعضویتدرهیأتاجرایی
جبههملّی،مهندسحسیبیازرهبرانخوشنامجبههملّیدرپاسخبهنامهمصدقبهاللهیار

صالح،در10اردیبهشت42طینامهبهدکترمصدقچنینمینویسد:
اما آقای مهندس بازرگان که عضو مؤسس و عضو هیأت اجرایی جبهه ملّی ]دوم[ بودند در 

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص177
2.همان.

3.همان،ج1،ص17
4.اسنادالنهجاسوسی،ش21،احزابسیاسیدرایران)2(،ص55
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تجدید انتخابات... انتخاب نشدند... و این امر موجب گله مندی و اعراض ایشان از شرکت در 
جلسات شورای جبهه ملّی و عاقبت منجر به تشکیل حزب نهضت آزادی گردید که خود 

وسیله عدم رضایت و اعتراض عمومی ]در داخل جبهه ملّی[ شد.1
ابراهیمیزدی،کهساکنآمریکابود،دربارۀ نامهایبه مهندسبازرگاندرسال41در

اختالفاتشباجبههملّیدوم،چنیننوشتهاست:
... ما نه تنها در اصل جبهه و همراه آن بودیم بلکه تا حدود زیادی بنیانگذار و گرداننده 
آن بودیم ولی بعداً سوءظن افراطی و سوء سیاست و سوء رفتار عده ای از رفقای صمیمی 
فعال )البته این سه قسمت بنا به عقیده افراد زیادی از نهضت و خود بنده( ما را وادار به 
کناره گیری و نهضت و جبهه را وادار به حریم گیری و حتی ایرادگیری و ضدیت کرد. 
در حالی که چه آن موقع و چه حاال اساس و هدف و شخصیت جبهه ملّی در نظر نهضت 
آزادی ایران محترم و الزم بود و ما به هیچ وجه در مقابل جبهه ملّی دکانی باز نکردیم و 
نهضت آزادی ایران را یک حزب در ردیف حزب ایران و نیروی سوم و غیره، عنصری 
از عناصر تشکیل دهنده جبهه می دانیم و در تمام تظاهراتمان با تجلیل و تأیید از جبهه نام 
برده ایم )علیرغم بی اعتنایی و حتی اتهام ها و دشمنی های بعضی از جبهه ایها( و بالفاصله 
پس از تأسیس نهضت آزادی ایران تقاضای کتبی عضویت در جبهه را فرستاده ایم... ولی 
البته هیچ گاه اصالت و شخصیت خود و نظریات اساسی و تا اندازه ای قاطعیت خود را 

فراموش نکرده و منتی نکشیده ایم.
اختالف ما با جبهه یک مقدار جنبه های شخصی و احساساتی و رقابتی و بدگمانی است که 
خیلی مهم نیست و باید چشم پوشید ولی یک مقدار هم اساسی بوده و هست. مخصوصاً 
در دو عدد ذیل: الف( احترام و اقرار به شخصیت و رهبری جناب آقای دکتر مصدق و 
اعالم صریح نام و مقام او، ب( قاطعیت و صراحت در تشخیص و اعالم منشأ بدبختی ها و 

گرفتاری ها و تکیه کردن در اینکه شاه مشروطه سلطنت می کند و نباید حکومت کند.2
البته به لحاظ ایدئولوژی و مبانی فکری نیز چون ما معتقد و متکی به اصول اسالم هستیم 

1.یادنامهدکترغالمحسینصدیقی،ص573؛گزارشبخش312ساواکش419/دعمورخ45/10/15،پروندهمهدی
بازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

2.هردوموردذکرشدهتوسطبازرگان،تقریباًتحصیلحاصلبود.چونهممصدقدرارتباطباسرانجبههمّلیبودو
کنگرهجبهههمباپیامصوتیویافتتاحشدوهمرسماًدربیانیههاوتراکتهایجبههمّلیشعارشاهبایدسلطنت
کندنهحکومت،وجودداشت.نهایتاًاینکهکمیدرموردتکراروشدتوضعفتاکتیکیمواردمزبور،تفاوتهایی

بینرفتارسیاسینهضتآزادیوجبههمّلیدوموجودداشتکهنمیتوانآنهارا»اساسی«توصیفنمود.
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و به تقوی و عمل و تربیت و فعالیت های عمقی خیلی اهمیت می دهیم با جبهه ای ها وجوه 
تمایزی داریم. البته هیچ کدام اینها مانع همکاری و همراهی نباید باشد و به لحاظ ما نیست.1 

دربارۀنقشوجایگاهمصدقدرجبهۀملیدوم،سنجابیبهرابطآمریکاییسفارتمیگوید:
ملّی  ندارد... اگر جبهه  نقشی ]مستقیم و اجرایی[  ملّی  مصدق در حال حاضر در جبهه 

قرار باشد فردا قدرت را به دست بگیرد قول می دهم اللهیار صالح نخست وزیر می شد.2 
همچنینغالمحسینصدیقی،ازرهبرانجبههملّی،دریکیازهماننوعمالقاتهابارابط

آمریکاییدرتاریخ26تیر1340میگوید:
برای مصدق احترام عظیمی وجود دارد... ولی حتی اگر هم مصدق بتواند به تهران بیاید او 
پیرتر و از لحاظ جسمی ضعیف تر از آن است که بتواند یک نقش فعال و رهبری کننده ای 
در جبهه ملّی داشته باشد... من و دیگران برای اللهیار صالح احترام بزرگی قائل هستیم. او 

دارای موقعیت الزم و شهرت الزم است. من به نفع اللهیار صالح رأی می دهم.3
داریوشفروهر،ازاعضایشورایمرکزیجبههملّی،نیزدریکیدیگرازآنمالقاتهابا

رابطآمریکاییدرتاریخ7تیر1340میگوید:
مصدق نمی تواند هیچ گونه نقشی را در حال حاضر )در رهبری جبهه ملّی( ایفا کند.4

نامهساواکتهرانمورخ41/10/18نیزتأکیدداردکهباپادرمیانیوحمایتدکترمصدق،
سراننهضتآزادیبهعضویتشورایجبههمّلیپذیرفتهشدند:

طبق اطالع واصله بنا به پیشنهاد دکتر مصدق چهار نفر از سران نهضت آزادی به عضویت 
شورای مرکزی جبهه ملّی برگزیده گردیده اند.5 

تماسبازرگانازجانبنهضتآزادیبامصدقدرآندوران،یکبدهوبستانآشکاربود:
ازیکسومصدققویتروبیشترمطرحمیشد؛وازسویدیگرمشروعیتووجههایبرای
نهضتآزادیومخصوصاًبازرگانفراهممیگشت.نامههایمتبادلهبینمصدقوبازرگانو
حمایتمصدقازنهضتآزادیبرگبرندهایبودکهموجبشدنهضتآزادیدردستیابیبه

1.نامهمهندسمهدیبازرگانبهدکترابراهیمیزدیمورخ1341/8/10،مندرجدرضمائمکتاب:شصتسالصبوریو
شکوری،ج2،صص517و518

2.اسنادالنهجاسوسی،ش21،احزابسیاسیدرایران)2(،ص54
3.همان،ش22،احزابسیاسیدرایران)3(،ص23

4.همان،ص54
5.جبههمّلیپرونده121111،ج6،ص38)مهرپشتسند(،گزارشش16746مورخ41/10/18،آرشیومؤسسه

مطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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یکهویتمستقلسیاسیشکستنخورد.داریوشفروهراحساساتدوستانخودرادرجبهه

ملّیراجعبهتأییدیهمصدقبدینصورتبیانکردهبود:
من بسیار متأسف بودم که مصدق به آنها آن نامه را فرستاد. مصدق از تماس بسیار خارج 
شده است و در واقع نمی داند چه می گذرد و می خواسته است دوستی خود را با مهدی 

بازرگان نشان دهد.1
دکترمصدقدرنامهایدرآبان41،خطاببهصالح،خواستاررفعاختالفبینآندوشد.2
ایندرحالیبودکهقبالًدکترمصدقدرمکاتباتخودبااللهیارصالحوخسروقشقاییگفته

بود:»درکارجبههملّیکمتریندخالتیننمودهاموبعدهمنخواهمکرد.«3
تأسیسنهضتآزادیازدیدگاهیارانصالح،دالیلعقیدتینداشتویکمشکل»تشکیالتی«
بود.دکترخسروسعیدی،ازاعضایحزبایرانوجبههملّیدوم،»تأسیسنهضتآزادی«را
»انشعاب«وموجب»واردشدنضربهشدیدبهموقعیتجبههمّلی«توصیفکردهاست.4ویدر

موردتأسیسنهضتآزادیمینویسد:
متأسفانه در این ایام با وجود اوج گرفتن مبارزه جبهه ملّی در داخله مملکت برای استقرار 
حکومت قانون... اولین ضربه کاری از داخل جبهه، در نتیجه انشعاب یک عده از آن به 
برنامه تعصبات افراطی و در ضمن به عنوان خرده گیری به بی حالی ها و غیرانقالبی کار 
کردن ها، به سازمان جبهه نواخته شد و دلسردی های فراوانی را سبب گردید... این ضربه 
قاطع تر از ضربات دیگر مسلماً روحیه پاره ای از رهبران جبهه و اللهیار صالح را کسل کرد، 
صالح خود معتقد به اصول و مبانی مذهبی بود ولی در جبهه ای متشکل از همه نوع افکار 
و عقاید که در آن افراد، پیرامون چند درخواست کلی و اساسی گرد هم آمده بودند عدم 
تحمل سایر اعتقادات از جانب آن عده را صحیح و منطقی نمی دانست. و مانند بسیاری، 
حتی این ایراد را می گرفت که پاره ای از مدعیان جدید نه خیلی مذهبی تر از دیگران هستند 
و نه دیگران در مسایل سیاسی ادعایی کم ایمان تر از آنها. بنابراین باز کردن حساب جداگانه 

و ایجاد نفاق برای چیست؟5
نظربهمفهوم»جبهه«کهفاقدوحدتویکپارچگیعقیدتیوایدئولوژیکتعریفمیشود

1.اسنادالنهجاسوسی،ش22،ص53
2.پروندهصالح)دربارهاللهیارصالح(،صص326و327

3.همان،ص323
4.اللهیارصالح،زندگینامه،خسروسعیدی،نشرطالیه،1367،ج1،ص13

5.همان،صص175تا176
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ومعموالًبراساسهمکاریحولیکبرنامهسیاسیمشترکمتشکلازافرادوگروههای
مختلفباایدئولوژیهایگاهمتفاوتشکلمیگیرد،نهضتآزادیرانیزبههنگامتأسیس،
بایستیازسنخ»جبهه«طبقهبندیکرد.زیراهمانتنوعوعدمانسجامفکریوایدئولوژیک

موجوددرجبههملّیاولودوم،دردروننهضتآزادینیزوجودداشت.
مهندسعزتاهللسحابیدربارهماهیتجبههاینهضتاینگونهمیگوید:

نهضت آزادی هم یک تشکل جبهه ای بود، تا یک حزب... البته عالئق احساسی- عواطفی 
و  نگاه می کنیم  دلیل هم طی سال های گذشته که  به همین  و  اعضا وجود داشت  میان 
می بینیم ماهیت جبهه ای داشت. در همان ایام تأسیس که بنده از جوانان نهضت بودم، وقتی 
عده ای به من می گفتند نهضت، ماهیت جبهه ای دارد من نمی پذیرفتم و با این سخن مقابله 
می کردم. چون من گرایش مذهبی داشتم و به نوعی افکارم شکل داشت، فکر می کردم 

مجموعه نهضت نیز به همین نحو است.1 
بازرگاندرروزهایآغازتأسیساعالمکرد:

»ما طرفدار این هستیم که باید حکومت را جبهه ملّی در دست بگیرد و ما هم مانند یک 
عضو جبهه ملّی از آنها پشتیبانی خواهیم نمود.«2

بهرغمپیوندهایعمیقتاریخیوتشکیالتیسراننهضتآزادیباجبههمّلی،بنابهیک
سندساواک،مهندسبازرگاندرخرداد40،داوریخودرادربارهمقاصدوبرنامههایجبهه

ملّیدوم،متناقضبابسیاریدیگرازمواضعخود،چنینشرحمیدهد:
کسانی که تحت عنوان جبهه ملّی فعالیت خود را شروع کرده اند اکثراً کسانی هستند که 
موضوع جبهه ملّی را وسیله اجرای مقاصد شخصی و سیاسی خود قرار داده اند و خود دکتر 
مصدق نیز با آنها نظر مساعدی ندارد. این عده می خواهند تحت عنوان جبهه ملّی جنجال 
و آشوب در تهران ایجاد کرده و از دولت و مقامات مسئول کشور مزایایی به دست آورند 

و برای پیشرفت مقاصد سیاسی خود بی میل هم نیستند از وجود توده ای ها استفاده کنند3...
1.روزنامهجامعه،1377/1/31،ص11،میزگردآزادیسیاسیباشرکتعزتاهللسحابی.

2.گزارشساواک،ش311/1167س-ت،مورخ40/4/18،مندرجدرکتابتاریخقیامپانزدهخرداد،ج1،سندش
1/71،ص347

3.ارتشبدفردوسترئیسدفترویژهاطالعاتمحمدرضاشاه،درخاطراتخودشرحدادهاستکهبهدرخواستیاتسویچ
رئیسقرارگاهسیادرسفارتآمریکا،فهرستاعضایجبههمّلیدومبررسیشدوآشکارشدکهحدودسیدرصد
ازآناندارایسابقهعضویتویاهمکاریباحزبتودهبودهاند.نمایندهسیادرایرانپسازارسالگزارشبهآمریکا،
اطالعدادکه:»آنهادستوردادهاندکههیأتمدیرهجبههمّلیسریعاًعناصرتودهایراتصفیهکند.«)ظهوروسقوط

سلطنتپهلوی،عبداهللشهبازی،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،1391،ج1،ص339(
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ما هرگز برنامه ای برای تضعیف مقام سلطنت نداریم و با توده ای ها هم همکاری نخواهیم 

نمود و می خواهیم فقط از آزادی در ایران دفاع کنیم.1 

بستر ایدئولوژی
دربارهفقدانکارفکریواسالمیدرنهضتآزادی،مهندسمیثمیدرخاطراتخودچنین

نوشتهاست:
مهندس بازرگان در جلسه افتتاحیه گفته بود که ما مسلمان هستیم ولی نمی خواهیم قرآن را 
در طاقچه بگذاریم، می خواهیم اصول آن را اجرا کنیم. بر این اساس، این سؤال برای بچه ها 
مطرح شد، که پس روش تحلیل اسالمی چیست؟ با قضایا و امور چگونه برخورد کنیم که 
اسالمی باشد؟ ما هم مثل جبهه ملّی هستیم و ما هم مانند آنها تحلیل کارشناسی می کنیم. هر 
کس هوش و استعدادش بیشتر باشد، تحلیل بهتری می کند و اسالم در کار ما نقشی ندارد... 
در پی طرح این سؤال ها، 9 نفر از بچه ها که روابط نزدیک تری با هم داشتند، نامه ای 9 
صفحه ای به سران نهضت آزادی نوشتند. تا جایی که یادم است، محمدمهدی جعفری، 
محمد حنیف نژاد، سعید محسن، عنایت ]ربانی[، حسین مظفری، خودم و چند نفر دیگر، 
جزو این 9 نفر بودیم... انگیزه اصلی بچه ها، نارسایی های تشکیالتی، تعلیماتی، آموزشی و 

کارهای عملی اعضا و کادرهای فعال درون نهضت، و میزان کار روی اسالم بود...2 
ویمضموننامه9نفرفوقوواکنشمهندسبازرگانبهآنرااینگونهشرحدادهاست:

در این نامه نوشته شده بود: »شما که گفتید ما مسلمان هستیم، پس اسالم ما کجاست؟ در 
جلسه ها که ما فقط تحلیل سیاسی می کنیم و از مذهب به سیاست نمی رسیم. تفاوت ما با 
جبهه ملّی در این زمینه چیست؟« محتوای این نامه این بود که ما اسالمی می خواهیم که در 

عمل، راهنمای ما باشد و ما می خواهیم تحلیل سیاسی مذهبی داشته باشیم...
]بازرگان در جلسه با نویسندگان نامه[ گفت: »من نمی دانستم که این بچه ها این قدر به اسالم 
عالقه دارند. من تمام مطالب نامه را قبول دارم و اگر دو سه جای آن را تغییر دهید خودم هم 

آن را امضا می کنم. این بحث ها در شورای مرکزی هم مطرح است.«
به این شکل مسأله را عادی قلمداد کرد و بعد توضیح داد: »این حرفی که شما می زنید، یعنی 
روش تحلیل اسالمی و این قبیل مسائل، خیلی وقت می خواهد و خرج دارد. خود من در ماه 

1.گزارشساواکمورخ40/3/10،پروندهنهضتآزادی،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
2.ازنهضتآزادیتامجاهدین،ص93
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4000 تومان هزینه زندگی دارم و باید در شرکت کار کنم تا آن را تأمین کنم. خوب، کار 

مردم هست، کار دانشکده هم هست و وقت زیادی برای این کارها نمی ماند.«1
بهاستنادآنچهگفتهشدوسایرشواهد،ازنظرمذهبیوایدئولوژیکنمیتوانبستروانگیزۀ

مذهبیمستقلواصیلبرایپیدایشنهضتآزادیقائلگشت.
بدیهیاستکهاینامر،باوجودمحرکهاوانگیزههایمذهبیفردیوشخصیدربرخی
مؤسسیننهضت،منافاتیندارد.وجههاسالمیبعضیازمؤسسیننهضتآزادیووجود
رگههایمذهبیدرانگیزههاواهدافوبرنامههاینهضتآزادیانکارناپذیراست.امانمیتوان
عللاصلیوعمدهپیدایشنهضتآزادیرادرامتدادیکجریاناسالمیاصیلباویژگیهای

سیاسیاجتماعیکاماًلایدئولوژیکجستجونمود.
ازمنظریمتفاوت،دیدگاهدکترمهدیمظفری،عضوجبههمّلیکهسابقاًعضوشورای
مرکزینهضتآزادیخارجبوده،2دربارهتعارضوتناقضادعایبازرگانونهضتآزادی
مبنیبرپایبندیهمزمانبهراهمصدقوداعیهدینیدرتشکیلنهضتآزادی،قابلتوجهاست:

... جبهه ملّی یک ساختار سکوالر و دموکرات بود. مسلمانان معتقد و حتی روحانیون در آن 
حضور داشتند اما باورهای مذهبی و مسلکی شرط اساس همکاری نبود. بازرگان در برابر 

این جبهه ملّی- ملّی، یک جبهه ملّی- اسالمی به نام نهضت آزادی درست کرد.
... در مرامنامه آمده که نهضت آزادی »مصدقی« است. آیا مصدق، دین و سیاست را یکی 
می دانست؟ مصدق با تمام قوا کوشید تا امر حکومتی را از امر مذهبی کاماًل جدا نگه دارد 

و بازرگان این دو را در هم ادغام کرد.... 
بازرگان انگیزه اصلی تأسیس نهضت آزادی را به روشنی بیان می کند و می گوید: »نهضت آزادی 
ایران، به عنوان اولین حزب سیاسی که بنا به وظیفه دینی و با ایدئولوژی منطبق و مأخوذ از اسالم... 
در سال 1340 تأسیس گردید.« )انقالب ایران در دو حرکت، ص 19(. کی و کجا مصدق از 
ایدئولوژی اسالمی سخن گفته بود؟ شاید برخی بگویند اگر چنین است چرا مصدق تأسیس 
نهضت آزادی را به بازرگان شادباش گفت. اول اینکه مصدق در آن زمان که در حصر خانگی 
به سر می برد به هر کس که به او نامه می نوشت، حتی اشخاص عادی و گمنام پاسخی می داد، چه 
رسد به شخص مبرزی مثل بازرگان. دوم اینکه محتوای هر دو نامه جالب است. بازرگان در نامه 

1.همان،صص95و96
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص170.شصتسالصبوریوشکوری،خاطراتدکترابراهیمیزدی،]بدون

نامناشر،چاپخارجازکشور[،1391،ج2،ص238
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خود )21 اردیبهشت 1340( کوچکترین اشاره ای به اسالم و احکام شریعت و ایدئولوژی اسالمی 
نمی کند. او از »احیای آزادی و تأمین استقالل کشور عزیز«، »ادامه راه پیشوای محبوب« و »از 
سرمایه شرف و غیرت و همت مردم آزاده ایران« یاد می کند و نیز به »توکل به عنایات خداوندی« 
بسنده می کند. مصدق در پاسخ )25 اردیبهشت 1340( با اظهار خوشوقتی می نویسد: »تردید ندارم 
که این جمعیت... موفق به خدمات بزرگی به ملّت و به مملکت خواهد شد.« دو واژه »ملت و 

مملکت« حائز اهمیت است. همین و بس.
... دو سال پس از تأسیس نهضت آزادی، شورش 15 خرداد 1342 روی داد. این شورش، 
عمدتاً دینی بود و تحت رهبری خمینی و یاران او... اهمیت این واقعه آن است که گفتمان 

دموکرات و سکوالر که راه مصدق و برنامه جبهه ملّی بود کاماًل به حاشیه رانده شد.1 
و فرزندخواندۀجبهه این گریبانگیر کار آغاز ازهمان ایدئولوژیک، »بحرانهویت«

مصدقشدهبود.

مصدق و قیام 15 خرداد
ایرانگزارشمیکند:»درتظاهرات11محرم تاریخسیاسیمعاصر آنگونهکهکتاب
]14خرداد[1342گروهیمصدقرادرشعارهاقرارمیدهندوسعیمیکننداینشعاررا
تعمیمبدهند:»خمینیرهبرشیعه-مصدقرهبرمّلی«و»مصدقپیروزاست«...وهواداراناو
]مصدق[باشعاراصالحاتآریدیکتاتورینه،عماًلسنگراهمبارزهشده«2 درصفوفقیام
مردمتشتتواختالفپدیدمیآوردند.سراناصلینهضتآزادی)بجزحسننزیه،منصور
عطایی،رحیمعطایی،عباسسمیعی(دراولبهمن41بازداشتشدهبودند؛امادر16خرداد
42اعالمیهایتحتعنوان»هوشیارباشیدتنهاحکومتمصدقحکومتمّلتایراناست«به

امضاینهضتآزادیمنتشرشد.3و4  
درایناعالمیهیکروزبعدازقیاماسالمی15خردادبهرهبریامامخمینی،بایادآوری
1.قسمتیازمقالهمهدیمظفریعضوجبههمّلیاروپاورئیسیکمرکزمطالعاتیدردانشگاهآرهوسدانمارککهدر

سایتهایمختلفاینترنتیوازجملهرادیوفردا،انتشاریافتهاست.
http://www. radiofarda. com/ content/f12 _iranian_national_ religious_party_and_its_past_mistakes/24474059.html.

2.تاریخسیاسیمعاصرایران،ج2،ص36
3.بهدلیلنامعلوماعالمیهمذکورباتاریخنامشخص»خرداد42«درمجموعهاسنادنهضتآزادیایرانبهچاپرسیدهاست.
درحالیکهبهشهادتکتاب»یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادی«تاریخدقیقاطالعیهفوق»16خرداد42«بودهاست.

)اسنادنهضتآزادیایران،ج1،ص293.یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادی،چاپدوم،بهار62،صص37و38(
4.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،صص289تا293
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30تیر31وفریاد»یامرگیامصدق«،»مصدقوجبههمّلی«رهبرمّلتایرانخواندهشده
مجدداًتأکیدگشتهبود:»تنهاحکومتمصدقویاراناوحکومتمّلتایراناست.«1آنگاه
مردمرا»ازدادنشعارهایانحرافیکهساختهخوددستگاهاست«برحذرداشتهودرانتها
رهنموددادهشدهبود:»بگوئیدکهمّلتایرانخواستارسقوطشاهوحکومتمصدقاست«.2
درمیانشعارهایانتهایایناعالمیه،یکشعارچشمگیرچنینبود:»سالمبهمصدقعزیز

رهبرنهضتمّلیایران«.3 
اطالعیهفوقوسایرنشریاتیکهباامضاینهضتآزادیدرآنسالمنتشرودرآنهابه
شاهوسلطنتحملهشدهبود،بعداًازسوییارانوهمفکرانرهبرانبازداشتشدهنهضت،
موردتکذیبرسمیقرارگرفت.4انتشاراینگونهمواضعضدسلطنتیدراطالعیهها،بهاستناد
خاطراتوشواهدیکهبعدهاانتشاریافت،ناشیازحضورجناحیازدانشجویانوجوانان
انقالبیدردروننهضتبودکهبااستفادهازفرصتغیبتبعضیازرهبرانبهصدورآن

اعالمیههاپرداختهبودند.
دردورانقیامخونین15خردادنامدکترمصدقگهگاهوجستهوگریختهدرتظاهرات
دانشجوییباهدایتورهبریجوانانعضویاهوادارجبههمّلیونهضتآزادی،مطرح
میشد.دکترمصدقدرآنزمانبرایمبارزانجوانوتحصیلکرده،سمبلمبارزهبا»استعمار
انگلستان،سلطنتواستبدادپهلوی«بهشمارمیرفت.حمایتوطرفداریدانشجویاناز

مصدقومطرحکردنناماوبیشترمعلولچنینبرداشتوتصوریبود.
اماطرحناممصدقدروقایعیکهاوهیچگونهحضورفعالوجدیسیاسیدرآنها
نداشتبهچهمعناییمیتوانستباشد؟دکترمصدقکهدرآنسالهابهنامههایدوستان
پاسخمیدادوبرکتابهاتقریظمینوشت،5چگونهدربارۀقیامخونین15خردادحتییک
خطهمننوشت.همینموضوعبهانهایبرایفرصتطلبیحزبزحمتکشانفراهمکردو

دراطالعیهاینوشت:

1.همان،صص291و292
2.همان.

3.همان،ص292
4.دربررسیدیدگاههاینهضتآزادیپیرامونسلطنت،مفصلومستنددراینبارهبحثشدهاست.

5.ازجملهدودستنوشتهازمصدقبرایمهندسبازرگانموجوداست.یکیپاسخنامهبازرگاندربارۀتشکیلنهضت
آزادیوحمایتازآنبهتاریخ25اردیبهشت40.ودیگرینامهایبهعبدالعلیبازرگانفرزندمهندسبازرگانکهدر

آنازشخصبازرگانتمجیدوتقدیربسیاریکردهاست.نامهدومدرتاریخ3آبان1344نوشتهشدهاست.
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مصدق که برای مجلس ترحیم مرحوم شمشیری اعالمیه صادر می کنند و شما هواخواهان مصدق 
عین آن را گراور می کنید و هزاران نسخه منتشر می نمائید، ایشان که به افتخار جناب آقای خسرو 
قشقایی دستخط صادر می کنند عیناً در روزنامه باختر امروز ارگان جبهه ملّی اروپا گراور می شود، 
ایشان که برای دانشجویان و غیره دستخط صادر می فرمایند و عیناً منتشر می شود، چطور است که 

برای کشته شدن صدها نفر ]در قیام پانزده خرداد[ ابداً به روی مبارک نمی آورند.1
بازتابعدمموضعگیریمصدقدرمورد15خرداد،ضمنگزارش درسندیدرباره
جلسهگروهیازاعضایجبههملّیباحضوراللهیارصالحدردیماه42،آمدهاستکهیکی
ازاعضایجلسه»ضمناشارهبهعکسدکترمصدقکهدرمحلتجمعنصبکردهبودگفت
عالقهمنبهاینمردخیلیکمشدهاینشخصحاضرنشدهدرموردروز15خردادکهچند

هزارنفرکشتهشدنداظهارتأسفیبکند.«2  
پسازپیروزیانقالبنیزجریانهایمختلفسیاسیچپوراستدرطرحنامدکتر

مصدقباهممسابقهگذاشتهبودند.بهتصریحبیانیهنهضتآزادیدر13خرداد58:
در شرایط انقالبی امروز سخن از پیشوایی بزرگمردی که حضور ندارد ناشی از عدم درک 
مفاهیم و ایدئولوژی انقالب ایران و مشکوک به قصد تفرقه و تشتت در صفوف ملّت است.3

مهندسبازرگاندرهرسخنرانیخود،بیمناسبتیابامناسبت،سعیمیکردنامیاز
مصدقبهمیانآورد.نشریاتبعدازانقالبنهضتآزادیمشحونازتوصیفوتمجید
مصدقاست.ازدیدگاهنهضتآزادی،انقالباسالمی،ادامهحرکتمصدق،4و»بزرگداشت

مصدقبهمنزلهبزرگداشتمبارزاتبرحقمّلتایران«5بود.
روزنامهمیزان،ارگاناصلینهضتآزادی،بادرجمقاالتوویژهنامههاییبرایدکترمصدق
مکرراًاورامطرحمیکردودراینکارآنقدرافراطمیکردکهبهطورمثالحتیدرمقالهای
کهازمبارزاتامامخمینیعلیهکاپیتوالسیونسخنگفتهمیشد،بهجایعکسامام،عکس

مصدقراچاپکردهبود!6
تبلیغاتگستردهگروههایچپوراستپیراموندکترمصدقوتالشبرایبهرهبرداری

1.تاریخسیاسیمعاصرایران،دکترسیدجاللالدینمدنی،دفترانتشاراتاسالمی،1361،ج2،ص77
2.گزارشساواکش24274/ستمورخ42/10/24،پروندهجبههمّلی،ج7،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

3.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص435
4.همان،صص310تا313

5.همان،ص305
6.روزنامهمیزان،1359/8/4،ص2
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ازنامویدرجهتتضعیفانقالباسالمی،دراولینماهبعدازپیروزیانقالب)احمدآباد
14اسفند57(وسپسدرغائله14اسفند159دردانشگاهتهرانکهزیرپرچمناممصدق
برگزارشد،بهروشنینمایانگراهمیتیاستکهمعارضهجویانعلیهانقالب،درفعالیتهای

خودبرایناممصدقوخطاوقائلمیشدند.
دولتموقتبهریاستمهندسبازرگانبرایبرگزاریگستردهمراسم14اسفند1357و
تجلیلازدکترمصدقدرکناردعوتگروههایمختلفمّلیگراوچپوالتقاطیازمردمو
برنامهریزیوسیعغیردولتی،برایمشارکتکارکنانوزارتخانههاواداراتدولتینیزتسهیالت
خاصفراهمنمود.دولتموقتدرآنروزکلیهاداراتدولتیتهرانراازساعت11صبح
تعطیلکردتاکارمندانبتوانندبرایشرکتدراینبرنامهبهاحمدآبادبروند.2دانشگاههای
تهراننیزبااعالمتعطیلیکالسهایدرس،برایعزیمتدانشجویانبهاحمدآباد،اتوبوس
ووسائلنقلیهاختصاصدادند.وزارتآموزشوپرورشنیزدراطالعیهرسمی،برگزاری
مراسمسالگردمصدقدرتماممدارسکشوررابخشنامهکردواعالمنمودامکاناتالزمبرای
اینبرنامهرافراهممیسازد.3نهضتآزادیهمدربیانیهای،مشارکتخودرادراینبرنامه

اعالمنمود.4
درمراسم14اسفند1359دردانشگاهتهران،کهبامحوریتدفتررئیسجمهوربنیصدرو
مشارکتاکثرگروههایسیاسیچپوراست،بهویژهسازمانمجاهدینخلقوجبههمّلی،
برگزارشدومنجربهاغتشاشوتشنجسیاسیدامنهدارگردید،نهضتآزادیایرانمشارکت
فعالداشت5وپیوندکاملخودراباائتالفمزبوربهرهبریبنیصدرتحکیموتقویتنمود.متن

اطالعیهنهضتآزادیبرایدعوتمردمبهحضور»گسترده«دراینمراسم،بهاینشرحبود:
مردم مبارز تهران

بکوشیم هر چه باشکوه تر یاد دکتر محمد مصدق را گرامی بداریم.
نهضت آزادی ایران از عموم مردم مسلمان و آزاده تهران دعوت می نماید که به طور گسترده 

1.اسنادومدارکزیادیازنحوۀهماهنگیومشارکتگروههایمختلفسیاسیمخالفخطاماموازجملهنهضت
آزادی،برایبرگزاریمراسمتنشآفرینمزبوردرکتاب»غائلهچهاردهماسفند1359ظهوروسقوطضدانقالب«

کهزیرنظرآیتاهللموسویاردبیلیدرسال1364توسطدادگستریجمهوریاسالمیایرانمنتشرشد،وجوددارد.
امیرانتظام.روزنامهآیندگان، 2.خبرگزاریپارس،1357/12/13،بولتنش334بهنقلازسخنگویدولتمهندس

1357/12/14،ص1.روزنامهاطالعات،1357/12/13،صص1و2
3.خبرگزاریپارس،1357/12/12،بولتنش333

4.روزنامهاطالعات،1357/12/13،ص2
5.روزنامهانقالباسالمی،1359/12/13،ص12
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در جریان برگزاری مراسم یادبود مصدق که از سوی دفتر روابط عمومی ریاست جمهوری 
در چهاردهم اسفند در دانشگاه تهران برگزار می شود شرکت نمایند. نهضت آزادی ایران. 

1 59/12/12
عالوهبراطالعیهرسمینهضتآزادیبرایشرکتدراینمراسم،نمایندگاننهضتآزادی
درجلساتهماهنگیاینبرنامهکهدردفتررئیسجمهورتشکیلمیشدشرکتمیکردند؛از
جملهعباسرادنیابهنمایندگیازنهضتدرآنجلساتحضورداشت.162نمایندۀمجلسنیز
باصدوربیانیهایضمنتجلیلازدکترمصدقاعالمکردندکهدرمراسمدانشگاهتهرانشرکت
خواهندکرد.ذیلاینبیانیهرامهندسبازرگان،دکترسحابی،صدرحاجسیدجوادی،مهندس
سحابی،مهندسمعینفر،صباغیان،محمدمهدیجعفریوچندنمایندۀحامیبنیصدرامضا

کردهبودند.3 

1.روزنامهکیهان،1359/12/13،ص12.روزنامهمیزان،1359/12/13،ص1
2.غائلهچهاردهماسفند1359،زیرنظرسیدعبدالکریمموسویاردبیلی،انتشاراتنجات،چاپدوم،1377،ص440

3.روزنامهانقالباسالمی،1359/12/14،ص12.روزنامهمیزان،1359/12/14،ص2



زادبوم نهضت آزادی؛ جبهه ملّی

جبههملّیازطیفیازافرادغیرهمگونونامتجانسبهرهبریدکترمصدقشکلگرفت
وازنظرایدئولوژیک،مّلیگراوسلطنتطلبمحسوبمیشد.

درموردچگونگیتشکیلجبههمّلیچندقولمختلفوجوددارد.یکقولکهتقریبًا
»روایترسمی«محسوبمیشودوبااندکتفاوتهاییدراغلبکتبمنتشرهبهقلمیارانو

دوستانوهواداراندکترمصدقتکرارشدهبهاینشرحاست:
دراعتراضبهمداخالتدولتدرانتخاباتدورهشانزدهممجلس،نمایندگاناقلیت
دورهپانزدهمهمراهباعدهایازروزنامهنگارانورجالملّیبهرهبریدکترمصدقتصمیم
میگیرندکهدرکاخسلطنتیتجمعوتحصنکنند.بهنوشتهسرهنگنجاتیدرپیانتشار
پیامدکترمصدقدرروزنامههامبنیبردعوتازمردمبرایحضوردرتجمع22مهر1328
مقابلکاخمرمر،»مردمتهراناستقبالگرمیازدعوتدکترمصدقبهعملآوردندوچون
تحصنهزارانتنحاضراندرآنمحلمقدورنبود،بیستنفرازمیانجمعیتانتخاب
شدندودردربارتحصناختیارکردند...چونپسازچهارروزبهتقاضاوشکایتآنها
ترتیباثردادهنشد،بهتحصنخودپایاندادند1وطیبیانیهایخطاببهمردم،انتخابات
راغیرقانونیاعالمکردند.روزاولآبان1328نوزدهنفرازمتحصنیندربار،درمنزلدکتر
مصدقاجتماعکردندوسازمانسیاسیجبههملّیرابهرهبریدکترمصدقاعالمنمودند.«2

اسامیبیستنفرمتحصنینعبارتبوداز:
1.دکترمحمدمصدق2.احمدملکی3.یوسفمشار4.شمسالدینامیرعالیی5.دکتر

1.دربرخیکتب،تعدادمتحصنینهیأتمؤسسجبههملّیبهنادرستدوازدهنفرذکرشدهوتحصنچهارروزهبهتجمع
اعتراضآمیزدرمحوطهکاخشاهومذاکرهباوزیردربارتبدیلوتقلیلیافتهاست.)ایرانبیندوانقالب،صص310و

311.سیوهفتروزپسازسیوهفتسال،انتشاراترادیوایران،فرانسه،1361،ص18(.
2.جنبشملّیشدنصنعتنفتایرانوکودتای28مرداد1332،غالمرضانجاتی،شرکتسهامیانتشار،1364،ص84
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علیشایگان6.محمودنریمان7.دکترکریمسنجابی8.دکتررضاکاویانی9.دکترمظفربقایی
10.حسینمکی11.عبدالقدیرآزاد12.ابوالحسنحـائریزاده13.عباسخلیلی14.ابوالحسن
عمیدینوری15.دکترحسینفاطمی16.محمدرضاجاللینائینی17.ارسالنخلعتبری18.

مهندساحمدزیرکزاده19.حجتاالسالمسیدجعفرغروی20.مهندساحمدرضوی.

اهداف و مؤسسان جبهه ملی
بهنوشتهاحمدملکیدرتاریخچهجبههملی:

... متحصنین ]دربار[ که به منزل دکتر مصدق برگشتند اساسنامه نوشته و تصمیم گرفتند مبارزه 
خود را فقط برای اجرای سه امر ادامه دهند. ایجاد انتخابات آزاد- آزادی مطبوعات- اصالح 
قانون حکومت نظامی، و تنها خط مشی این عده اجرای سه ماده مزبور مقرر گردید و کلیه 
اعضای آن به نام مؤسس جبهه ملّی نامیده شدند و ورود هر شخص دیگری را برای تکمیل 
این عده و جهت پیشرفت اساسنامه، مقید به اتفاق آراء نموده و در حقیقت حق وتو برای خود 

قائل شدند.1 
یرواندآبراهامیانهستهاولیهجبههمّلیرابهسهگروهطبقهبندیمیکندومینویسد:

امیرعالیی،  مانند  برجسته ای  دربار  ضد  سیاستمداران  از  بودند  عبارت  اول  گروه  اعضای 
نریمان، کارمند  بود؛ محمود  قوام خدمت کرده  اشراف زاده ای که در دولت  حقوقدان و 
عالی رتبه مستقلی که او هم در دوره قوام خدمت کرده بود؛ و یوسف مشاراعظم، دوست 

قدیمی مصدق و سیاستمدار کهنه کاری که توسط رضاشاه از کشور اخراج شده بود. 
گروه دوم را این گونه سیاستمداران مرتبط با بازار تشکیل می دادند: سیدابوالحسن حائری زاده، 
متحد نزدیک کاشانی از زمان مبارزات ضد جمهوری خواهی در سال 1304؛ مظفر بقایی، 
حقوقدان تحصیل کرده اروپا، که هواداران زیادی در بین محافظه کاران بازار کرمان داشت؛ 
و حسین مکی، کارمند جوانی از یک خانواده بازاری یزدی و نویسنده کتاب معروف تاریخ 
بیست ساله ایران که نگاه مثبتی به روحانیون و نظر خصمانه ای به سلطنت پهلوی داشت. مکی، 
بقایی و حائری زاده- به منزله طرفداران قوام- به مجلس پانزدهم راه یافته بودند اما از حزب 

دموکرات کناره گیری کرده بودند تا اعتراضات بازاریان علیه دولت را سازمان دهند.
سومین و مهم ترین گروه این کمیته را شماری از تندروهای جوان و تحصیل کرده غرب 

1.تاریخچهجبههمّلی،احمدملکی،بینا،1332ش،ص3
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تشکیل می دادند که اغلب از طبقه روشنفکر فارسی زبان بودند؛ مانند دکتر کریم سنجابی و 
زیرک زاده،  دو تن از رهبران حزب ایران؛ دکتر علی شایگان، رئیس دانشکده حقوق و وزیر 
فرهنگ قوام در سال 1325؛ حسین فاطمی، روزنامه نگار تحصیل کرده فرانسه که بعدها شهید 
اصلی جبهه ملّی شد؛ و احمد رضوی، مهندس تحصیل کردة فرانسه که هر چند از خانواده 
ثروتمندی بود- پدر وی رئیس جامعه شیخی کرمان بود- از حزب توده و جناح تندرو و 

حزب دموکرات پشتیبانی می کرد.
... جبهه ملّی در نخستین بیانیه عمومی خود سه خواسته مشخص را مطرح کرد: برگزاری 
انتخابات درست، لغو حکومت نظامی و آزادی مطبوعات. یکی از شرکت کنندگان در همان 
نشست، بعدها می نویسد که مسأله نفت در آن جلسه مطرح نشد، زیرا در آن هنگام رهبران 
جبهه متوجه انتخابات بودند نه شرکت نفت ایران و انگلیس ... مصدق، هم پیش از شکل گیری 
جبهه و هم پس از آن، پافشاری می کرد که ائتالفی آزاد و باز از سازمان ها با یک هدف 
عمومی برای ایران مناسب تر است ... در ماه های بعدی چهار سازمان حزب ایران، حزب 
زحمتکشان، حزب ملّت ایران و جامعه »مجاهدین اسالم« ]= مجمع مسلمانان مجاهد[ به جبهه 

ملّی پیوستند و پشتیبانان اصلی و سازمان یافته مصدق را تشکیل دادند.1
غالمرضانجاتیدرتوضیحترکیبسازمانیجبههملّیاز»حزبایران«،»سازماننظارت
برآزادیانتخابات«،»حزبملّتایرانبربنیادپانایرانیست«،»جمعیتآزادیمردمایران«،
»جمعیتفداییاناسالم«و»مجمعمسلمانانمجاهد«2ناممیبرد3ودرموردفداییاناسالم
تأکیدمیکندکهاینجمعیت»درتماممبارزاتسیاسی-مّلیسالهای1327و1328و1329

شرکتفعالنمودونیرویعاملومتحرکجبههمّلیراتشکیلداد.«4
دکتریداهللسحابیدربارۀنقشنوابصفویوفداییاناسالمدرپیشرفتجبههمّلیچنین

گفتهاست:
یکی دیگر از روحانیونی که با اخالص برای اهداف ملّی کوشش کرد، »نواب صفوی« با 
تشکیالت فداییان اسالم بود. اینان افرادی کاماًل معتقد و مذهبی بودند که فداکاری زیادی هم 

برای پیشبرد اهداف ملّی نمودند.

1.ایرانبیندوانقالب،صص310تا312
2.مجمعمسلمانانمجاهددرسال1327بهرهبریآیتاهللکاشانیوریاستسیدشمسالدینقناتآبادیتشکیلشدو

ازاواخرسال1331رسماًدربرابردولتدکترمصدقموضعگرفت.
3.جنبشمّلیشدنصنعتنفتایرانوکودتای28مرداد1332،صص86تا91

4.همان،ص90
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... اینان با ترور چند ]وزیر و[ نخست وزیر، راه جبهه ملّی را برای تصدی قدرت باز کردند.1 

دکترسحابیدربارۀنقشآیتاهللکاشانینیزمیگوید:
کار  این  ولی  بود،  مطرح  مذهبی  رهبر  عنوان  به  ملّی  جبهه  طرف  از  هم  کاشانی  آقای 

جبهه ای ها بیشتر به خاطر نفوذ آیت اهلل کاشانی در مردم بود نه وحدت مرامی با ایشان.2
احمدملکیدربارهنقشآیتاهللکاشانیدرتقویتجبههمّلیمینویسد:

... خدمات حضرت آیت اهلل کاشانی در قوام و دوام جبهه ملّی اثرات بسیار نیکو و برجسته ای 
داشت و تنها، شاخصیت برجسته حضرت آیت اهلل که همیشه در رأس جبهه ملّی و سمت ریاست 
واقعی جبهه ملّی را عهده دار بودند توانست خود، تبلیغات مفسده انگیز مخالفان جبهه ملّی و 
طرفداران رزم آرا که جبهه ملّی را پیرو مکتب کمونیزم و طرفدار تقویت حزب کمونیست توده  
می دانستند، باطل ساخته و هرگونه شایعات غرض آمیز در این باره را به کلی تکذیب نماید. و 
چون غالباً جبهه ملّی شب ها تشکیل شده و تا مقارن نیمه شب به طول می انجامید ادای فرایض 
مذهبی از طرف حضرت آیت اهلل و توجه خاص افراد جبهه به تعالیم و دستور مقدس مذهب 

اسالم، نقش مخالفین را که جبهه ملّی را کمونیست می دانستند، نقش بر آب ساخت.3
بهرغموجاهتملّیدکترمصدقوبرخیدیگرازمؤسسان،وجودافرادنامناسبو
ناهماهنگبادیگراندرجبههملی،موجببیانسجامیاینتشکیالتجبههایشد.بعدهادکتر
مصدقنمایندگانجبههمّلیدرمجلسشانزدهمرابهدودستهتقسیمکردودربارۀدستۀدوم

نوشت:»نمایندگانیکهآزادیواستقاللراوسیلۀپیشرفتاغراضومقامقرارداده«بودند.4 
همچنینمهندسکاظمحسیبیدرنامهایبهدکترمصدقدربارهوجودافرادفاقدصالحیت

درتأسیسجبههمّلیچنیننوشت:
خود آن جناب بهتر از هر کس می دانید که مؤسسین اصلی جبهه ملّی در مرحله اول، همه 
صالحیت و شایستگی آن افتخار را نداشته اند بلکه عده ای در میان آنها بودند که از همان 

روز اول صالحیت آنها مورد تردید مردم عالقه مند به سرنوشت کشور بود.5
فخرالدینعظیمینیزدرموردعدمانسجاموناهمگونیجبههمّلیمینویسد:

]جبهه ملی[ هم از لحاظ سازمانی و هم از نظر عقیدتی، تشکیالتی نامنسجم و نامشخص به 
1.یادنامهدکتریداهللسحابی،ص119

2.همان،صص115و116و119
3.تاریخچهجبههمّلی،ص108

4.خاطراتوتألماتمصدق،محمدمصدق،انتشاراتعلمی،1365،ص247
5.یادنامهدکترغالمحسینصدیقی،ص572،)بهنقلازیادنامهمهندسحسیبی(
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شمار می رفت.1 

جبههملّیازبدوتأسیسبهارتباطباسفارتخانههایآمریکاوانگلیساقدامکرد.احمد
ملکیدراینبارهمیگوید:

موضوع بسیار مهمی که در اوایل تشکیل جبهه ملّی جلب نظر می نمود توجه سیاست خارجی 
نسبت به روش و شخصیت و اهلیت افراد مؤسس جبهه ملّی و طرز رفتار و خط مشی شخص 
دکتر مصدق بود... کمیسیون سیاسی جبهه ملّی مأمور شد که تماسی با عمال سیاست خارجی 
گرفته و به هر دو طرف ]آمریکا و انگلیس[ ثابت کند که این عده فقط یک جمعیت ملّی 

است... کمیسیون سیاسی اقدامات اساسی در این مورد به عمل آورد...2 
احمدملکی،مدیرروزنامهستاره،عضومؤسسجبههملّی،مدیرعاملومنشیانجمن
روزنامهنگارانایراندرابتدایدهه30،دربارهمصدقوجبههمّلیچنینداوریکردهاست:

... تمام اعضای جبهه ملّی انصافاً  با شور و عشق و عالقه خاصی به میهن دور دکتر مصدق 
جمع شده و تشکیل هسته اولیه جبهه ملّی را دادند تا اگر با کمک آن رجل ملّی آن زمان و 
خدمتگزار واقعی آن عصر قدمی در طریق اصالح امور مملکتی برداشته شود ولی افسوس 
که دکتر مصدق پس از چندین ماه خدمتگزاری صادقانه مانند تمام دیکتاتورهای زمانه فریب 

اطرافیان مغرض و نامناسب را خورده و به کلی از جاده صالح و صواب خارج گردید...3
درواقعجبههملّی،کهابتدانقطۀقوتدکترمصدقبود،بهزودیبراثراختالفاتدرونی
وفروپاشیبهنقطهضعفویتبدیلشد.فخرالدینعظیمیدرنگرشیهمدالنهبامصدق،

وضعیتجبههمّلیاولرااینگونهتوصیفکردهاست:
مصدق مبارزه ملّی شدن نفت را در چهارچوب جبهه ملّی پیش برد که هم از لحاظ سازمانی 
و هم از نظر عقیدتی، تشکیالتی نامنسجم و نامشخص به شمار می رفت. اما پس از آن که به 
قدرت رسید، سعی نکرد جبهه ملّی را به یک حزب منسجم مبدل سازد، و در واقع آن را به 

حال خود رها کرد.4 
دکترمصدقدرخاطراتخوددربارۀاینموضوعچنینمینویسد:

... بعد از انتصاب اینجانب به نخست وزیری، جلسات جبهه ملّی مثل سابق تشکیل نگردید... 

1.مصدق،نفت،ناسیونالیسمایرانی،جیمزبیل،ویلیامراجرلویس،ترجمهعبدالرضاهوشنگمهدویوکاوهبیات،نشر
گفتار،1372،ص102

2.تاریخچهجبههمّلی،ص18
3.همان،صدوممقدمه.

4.مصدق،نفت،ناسیونالیسمایرانی،ص102
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جبهه ملّی، حزبی نبود و در مجلس اکثریت نداشت تا بتواند دولت را حفظ کند. جبهه ملّی، 

اقلیتی بود که افکار عمومی پشتیبان آن شده بود.1 
مهندسعزتاهللسحابیدرموردانفعالاحزابورجالجبههمّلیدرقبالکودتای28

مردادووضعیتدرونیآنمیگوید:
... به هنگام بروز کودتا، واقعاً هیچ یک از اینها هیچ اقدامی نکردند. گویی همه دچار یک نوع 
سِحرزدگی شده بودند. از لحاظ استراتژیک، یکی از دالیل این سِحرزدگی به خود جبهه 
ملّی بازمی گشت که به هنگام وقوع کودتا به میزان زیادی از هم پاشیده بود. اختالفات درونی 
جبهه ملّی از اواخر سال 1331 آن چنان باال گرفته بود که، به قول مهندس بازرگان، کودتا به 
داد جبهه ملّی رسید. و وضعیت چنان شده بود که اگر کودتا ُرخ نمی داد اختالفات درونی 
جبهه موجب رسوایی و بی آبرویی شده و به انقراض جبهه ]ملی[ منجر می شد... کسانی که از 
جبهه ملّی جدا شدند این چنین در مقابل نهضت ]مصدق[ قرار گرفتند. و این مواضع بر روی 
مردم هم تأثیر می گذاشت و اعتماد مردم به نهضت از بین رفت و وقتی کودتا شد، مردم در 
مقابل کودتا مقاومت نکردند. عالوه بر آن، کسانی هم که تا پایان در جبهه ملّی باقی ماندند با 
یکدیگر منسجم نبودند. به عنوان مثال بسیاری از آنان در خصوص اصل تز ملّی شدن نفت به 

تردید افتاده بودند، و پاره ای نیز علناً می گفتند که مصدق اشتباه کرد...
همة تقصیرات هم به گردن اعضای جبهه ملّی نبود. بخشی از آن هم بر عهده خود دکتر 

مصدق بود.2 

جبهه ملّی دوم
بعدازکودتای28مرداد،کهکشمکشهایدرونیواختالفاتورقابتهایرهبرانجبهه
ملّیازعواملپیروزیآنمحسوبمیشد،تاسال1339تشکیالتیبهنامجبههمّلیدرصحنه

سیاسیایرانوجودنداشت.
وضعیتبرخیاعضایمهمجبههملّیدرایندوران،بهروایترسولمهربان،دستیاراللهیار

صالحدرحزبایران،چنیناست:
]بعد از کودتا[ چندین سال هیچ خبری از مبارزات سیاسی گروه جبهه ملّی نبود و برخی 
اعضای باقیمانده جبهه ملّی روی توافق هایی که با حکومت شاه کردند، به تأسیس شرکت های 

1.خاطراتوتألماتمصدق،ص252
2.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،صص155و156و157



نهضت آزادی ایران 84
مقاطعه کاری و عضویت و استخدام در سازمان برنامه ]و بودجه[ روی آوردند... کارهای 
اقتصادی و سیر و سیاحت عالم... مهندس علی قلی بیانی تئوریسین حزب ایران پس از همکاری 
با مهندس اصفیا در سازمان برنامه تا معاونت وزارت آب و برق و همکاری با مهندس روحانی 
]فعالیت دولتی اش[ ادامه یافت و مهندس امیر پرویز ]عضو شورای عالی حزب ایران[ هم در 

کابینه شریف امامی وزیر کشاورزی شد.1
بهدنبالفضایبازسیاسیدورانحکومتامینیکهتحتفشارآمریکابهمثابهسوپاپ
اطمینانجهتجلوگیریازوقوعتحوالترادیکال،فراهمشدهبودجبههمّلیدومدوباره
تشکیلشد.قدرتطلبیهایبرخیسرانجبههملّیکهمنجربهزمزمههایکنارگذاردندکتر
مصدقازصحنهرهبریجبههشدهبودورفتارحاکیازبینیازیآنان،ویرابهموضع
مخالفتبارهبرانجبههملّیدومکشانید.حمایتآشکاردکترمصدقازنهضتآزادی
عمالًبهمعنایتضعیفگردانندگانجبههمّلینیزمحسوبمیشد.اختالفاتتشکیالتیبین
رهبریجبههملّیدومودکترمصدقبهتدریجبیشتروتقریباًعلنیشد.مخالفتدکترمصدق
بانظراتسرانجبههملّیدومتاحدیبرایاودربیندانشجویانونسلجدیدجبههمّلی

محبوبیتایجادمینمودواوراازانزوادورمیساخت.
بعدازقیامخونین15خردادوظهورامامخمینی،جاذبههایسیاسیمّلیگرایانتحتالشعاع
قرارگرفت؛وصحنهمبارزهازانحصاردوجریانچپوراست،یعنیحزبتودهوجبهه

مّلی،درآمد.
دکترمصدق،براینجاتجبههمّلیازانزوایسیاسیاجتماعی،درنامههاییبهکمیته
دانشگاهجبهه،صریحاًرهبرانجبههراموردانتقادقراردادوازجوانانخواستکهکاررابه
دستگرفتهوجبههرااحیاءکنند.اینبرخوردمصدقازسویگردانندگانجبههمّلیدومدر
گفتوگوهاینهانیناشیازپیریواختاللمشاعراوتلقیشد.باالخرهباباالگرفتناختالفات
دکترمصدقوسرانجبههونیزتشتتدرونی،جبههمّلیدومدراردیبهشت1343درنامهای
بهدکترمصدق،اعالمانحاللکردوکامالًازهمپاشید.2تالشبرایتشکیلجبههمّلیسوم
درسال44نیزبهجایینرسید.تنیچندازرهبرانجبههمّلی،چهدرزمانبرپاییتشکیالت
وچهدردورههایفترت،ارتباطاتخودراباسفارتآمریکاحفظمیکردند.بخشیازاین

ارتباطاتدراسنادالنهجاسوسیآمدهاست.

1.هفتهنامهکیهانهوایی،1378/12/2،ص20
2.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص245
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محسنمیالنیبااشارهبهتأثیرانشعابنهضتآزادیازجبههمّلیدومبرنفوذاجتماعی

جبههمّلی،چنیننوشتهاست:
زمزمه های   محدود موازات  به  بود...  ملّی گرا  و  سکوالر  سازمان  عمده ترین  ملّی  جبهه 
آزادیخواهانه اوایل دهه 1960، جبهه ملّی فرصت ظهور مجدد یافت. کادر رهبری  این جبهه 
در غیاب مصدق که در این زمان تحت بازداشت خانگی بسر می برد، دچار چنددستگی،  
سردرگمی، بی ارادگی و فقدان خالقیت سیاسی شد، و از این رو فعالیت های مقطعی آن 
نیز ناکارآمد جلوه کرد. اما آنچه بزرگ ترین ضربه را در درازمدت بر پیکره جبهه ملّی وارد 
کرد همانا کناره گیری مهندس بازرگان و متحدان او از این جبهه و تشکیل یک حزب ملّی- 
اسالمی به نام نهضت آزادی بود. این انشعاب، جبهه ملّی را از بخش اعظم ارتباط خود با جامعه 

روحانیت محروم کرد.1  
رسولمهربان،ازاعضایقدیمیحزبایرانوجبههمّلی،دراینبارهچنینگفتهاست:

جبهه ملّی ]دوم[ به دلیل اختالفات فراوان با بن بست مواجه می شود و اعالم انحالل می کند و از 
سال 42 تا 1356 هیچ خبری از جبهه ملّی نیست. گاه و بیگاه نوشته هایی در اروپا به نام جبهه ملّی 
منتشر می شد اما ارتباطی با داخل نداشت. رجال جبهه ملّی هر کدام پی کار خودشان رفتند، عده ای 
به جمع آوری ثروت ومال رفتند یا مشغول مقاطعه کاری شدند و بعضی هم به بنیاد پهلوی پیوستند. 
یکی از برجسته ترین آنها شاپور بختیار بود که نماینده بنیاد پهلوی و از مدیران شرکت های بنیاد 
پهلوی بود... و مهندس جهانگیر حق شناس وزیر راه کابینه دکتر مصدق و از اعضای سرشناس 

جبهه ملی... بعضی افراد هم به این قبیل کارها تن ندادند مثل مهندس حسیبی و محمود نریمان.2 

جبهه ملّی چهارم
درسال56باوزیدننسیمآزادیهاوفضایبازسیاسیناشیازسیاستحقوقبشرکارتر،
رئیسجمهورجدیدآمریکاازحزبدمکرات،جبههمّلیدرچارچوبقانوناساسیرژیم
سلطنتی،آرامآرامخودرامجدداًاحیاکرد.درحالیکهایرانآمادۀانفجارعمومیوانقالب
بود،جبههمّلیبهعنواننیرویسیاسیمخالفدرصحنهحاضرشدتابامطالباترفرمیستی

ومخالفتهایصوریومحدود،ابتکارعملرادردستبگیرد.

1.شکلگیریانقالباسالمیازسلطنتپهلویتاجمهوریاسالمی،محسنمیالنی،ترجمهمجتبیعطارزاده،گامنو،
1381،ص153

2.هفتهنامهکیهانهوایی1378/12/2،ص21
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نامههایسرگشادهبهشاهاولینقدمدرراهتثبیتمطالباترفرمیستیوتقلیلحدودمخالفتها
ازشاهبهدولت،بود.در22خرداد1356سهتنازرهبرانجبههملّی،سنجابی،فروهروبختیار،

درنامهسرگشادهایخطاببه»پیشگاهاعلیحضرتهمایونشاهنشاهی«چنیننوشتند:
این همه ناهنجاری  در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست. 
مدیریتی که برخالف نص صریح قانون اساسی و اعالمیه جهانی حقوق بشر جنبه فردی و 
استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده است. در حالی که نظام شاهنشاهی خود 
برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنه تاریخ ایران می باشد که با انقالب مشروطیت 

دارای تعریف قانونی گردیده...1 
امضاکنندگاننامهفوقدرادامهایناظهاراتخواستههاییچون»تمکینمطلقبهاصول
مشروطیت،احیاءحقوقملت،احترامواقعیبهقانوناساسیواعالمیهجهانیحقوقبشر«را

ازشاهطلبمینمایند.
ایننامهرامهندسبازرگاننوشتهبود؛اّمابهعلتاصرارویبرایامضایجمعیدیگر
ازاعضاینهضتآزادیومخالفتسهتنمزبور،بازرگاننیزازامضاینامهخودداریکرد.2 
در11آبان56دربیانیهایتحتعنوان»درخواستهایهمگانی«خواستهایفوقبا
تفصیلبیشتریدرقالبمطالبهدمکراسیوکاستنفشارواختناقاجتماعی-سیاسیتکرار
شد.3بیانیهمذکورراسراننهضتآزادی،مّلیگرایانوگروهیازروشنفکرانونویسندگان
از مراغهایوسنجابی مقدم نزیه، بازرگان،سحابی،صباغیان، بودند. کرده امضا سکوالر

امضاکنندگاناینبیانیهبودند.
بهزودیرسانههایغربدرگزارشوقایعایرانبرجبههمّلیوعناصرهمفکرآنمتمرکز
شدند.مطبوعاتورادیوهایخارجینظیربیبیسیبارهبرانجبههمّلیمصاحبهمیکردندو

ازآنبهعنوانبزرگترینواصلیترینجناحاپوزیسیونرژیمشاهناممیبردند.
بااوجگیریانقالبوآشکارشدننشانههایزوالرژیمشاه،آمریکاکهدرصددجایگزینی
نظاممطلوبوحافظمنافعخودبرآمدهبود،جبههمّلیراذخیرهوآلترناتیواصلیرژیمشاه
قرارداد.دراسنادالنهجاسوسیسیرتالشهایآمریکابرایاینجایگزینیدرطولانقالب،
مشاهدهمیشود.دراینتالشها»نهضتآزادی«هم،بهطورمستقیمحضورداشتهوموافقت

1.تاریخسیاسی25سالهایران،ج2،صص524و525
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،صص215تا218

3.اسنادنهضتآزادیایران،ج9،دفتراول،نهضتآزادی،1362،صص211تا219
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وهمراهیخودراباجایگزینیملّیگراهابهآمریکاییهاابرازداشتهاست.1سولیوانسفیر

آمریکادرگزارشخودبهوزارتامورخارجهدولتمتبوعخویشمینویسد:
... اقداماتی در دست است تا از طریق دستکاری در افکار عمومی، جبهه ملّی با زیرکی رهبری 
مخالفین را از دست خمینی بیرون آورد. شاه معتقد است که می تواند با جبهه ملّی در مورد 

تشکیل یک سلطنت مبتنی بر قانون اساسی مذاکره کند ولی با خمینی هرگز.2 
دکترحبیباهللپیمان،رهبرگروهجنبشمسلمانانمبارز،کهدردورانانقالبارتباطات
وسیعیبافعاالنسیاسیداشتوازنزدیکباسرانجبههمّلیونهضتآزادیآشناومرتبط

بود،درنامهایبهامامخمینیدر29مهر57دربارهجبههمّلیچنیننوشت:
جبهه ملّی نان وجهه دکتر مصدق و نهضت ملّی ایران را می خورد، به همین دلیل معروفیت 
ملّی و جهانی دارد. قدرت عمل آن بسیار محدود است و نقش تعیین کننده ای در جنبش 
کنونی ]= انقالب اسالمی[ ندارد. اما محافل خارجی و حتی داخلی برای تضعیف جنبش 
اسالمی و به دلیل خطر کمتری که از جانب آنها احساس می کنند و شناسایی روشن تری از 
خواست های آنها دارند، با پر و بال بیشتر دادن در اخبار و تبلیغات خود، آنها را بیش از آنچه 
هستند بزرگ کرده سعی می کنند نقش رهبری به آنها بدهند و در مقابل، رهبری اصیل 
جنبش اسالمی را کوچک و ناچیز بشمارند. محافل لیبرال غرب و به خصوص اروپا که 
معموالً آزادیخواه غیرمذهبی هستند به جبهه ملّی که خصلت های انقالبی و مذهبی ندارند 

بیشتر عالقه مندند و آن را در برابر رژیم، مورد حمایت قرار می دهند.3 
جبههمّلی،چندماهقبلازپیروزیانقالب،بههنگامتجدیدفعالیت،درمرامنامهخود

اعالمکرد:
جبهه ملّی خواستار... احیاء حقوق ملّت بر طبق اصول پیش بینی شده در قانون اساسی و متمم 

آن و اعالمیه جهانی حقوق بشر است.4 
امادرآستانهپیروزیانقالب،سنجابی،رهبرجبههمّلیایران،حمایتکاملخودویارانش
راازرهبریواهدافامامخمینی،کهآشکارابرنفیسلطنتوقانوناساسیمشروطهاستوار

1.تالشآمریکابرایحفظسلطنتبهکمکمّلیگرایانوردپاینهضتآزادیدرآن،درفصل»نهضتآزادیوسلطنت«
بهطوردقیقومستندمطرحشدهاست.

2.اسنادالنهجاسوسی،ش13،ص3
3.شصتسالصبوریوشکوری،خاطراتدکترابراهیمیزدی،]بدوننامناشر،چاپخارجازکشور[،1390،ج3،

ص513
4.جزوهاصولهدفهایجبههمّلیایران،تابستان1357،ص2
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بود،اعالمکرد.
ویدرمصاحبهبابیبیسیگفت:

حضرت آیت اهلل خمینی مبارزات کنونی مردم مسلمان ایران علیه نظام استبدادی را رهبری 
مبارزه  این  است، در  بوده  ابتدا همانطور که خط مشی وی  از همان  ملّی  می کنند. جبهه 
انقالبی شرکت جسته و از رهبری داهیانه ایشان پیروی نموده است... راه ما با راه حضرت 

آیت اهلل خمینی در مبارزه علیه استبداد و سلطه خارجی یکی بوده است.1 
همچنینبعدهادکترسنجابیدرتجلیلوتوصیفامامخمینیواهدافجبههمّلیتعابیر

شگفتیبیانمیکند:
... در جبهه ملّی گفتم یک مجله خارجی امام را مرد سال خطاب کرده است. ما امیدواریم 
که ایشان عالوه بر مرد سال، مرد قرن و حتی امیدواریم برای افتخار ملّت ایران، ایشان مرد 
هزاره باشد. از زمان غیبت امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه تاکنون مقتدایی به این بزرگی در 
عالم تشیع و شاید در عالم اسالم به وجود نیامده است که در جهان اسالم شعار حمایت از 

مستضعفان را سر دهد و آن را یک شعار جهانی قرار دهد.2 

جبهه ملّی، بختیار و آخرین دولت شاه
درامتدادتالشهایآمریکابرایایجادانحرافدرمسیرنهضتاسالمیمردمایران،شاپور
بختیار،یکیازسرانجبههملّی،رویکارآمدتابااستفادهازنامدکترمصدق،سلطنتپهلوی

راازنابودیوفروپاشینجاتبدهد.
بهرغممخالفتتاکتیکیسرانجبههمّلیبابختیار،روشنبودکهاگربختیاربتواندبر
ناآرامیهاغلبهکندودولتخویشرامستقرکند،جبههمّلیوگروههایهمسوباآنپیروز

میدانمحسوبخواهندشد.استمپلمأمورسیاسیسفارتآمریکامینویسد:
... در مورد نقش ایاالت متحده بین مخالفین شکاف افتاده بود. در یک سو جبهه ملّی و نهضت 
آزادی ناخشنود بودند از اینکه ایاالت متحده برای به وجود آمدن یک مصالحه قابل قبول ]با 
رژیم شاه[ کمک بیشتری نمی کند. از سوی دیگر رهبران مذهبی در اطراف آیت اهلل بهشتی و 
آیت اهلل طالقانی اجتماع کرده بودند و هیچ فایده ای از ایاالت متحده نمی دیدند، و در عوض 
خط خمینی را تصریح می کردند و اظهار می داشتند که نهضت اسالمی مخالف دولت جدید 

1.روزنامهکیهان،1357/11/8،ص4
2.همان،1358/12/2،ص1
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است چرا که بختیار از »شاه غیرقانونی« فرمان گرفته است.1 

بازرگان و بختیار
مهندسبازرگان،درمصاحبهایباخبرنگارانداخلیوخارجیدر3بهمن1357،میگوید:

در مورد دکتر بختیار باید بگویم که من او را از 34 سال پیش می شناسم و با هم در نهضت 
مقاومت و در جبهه ملّی همکاری داشته ایم. او مردی وطن پرست، بسیار منطقی و دارای 

تشخیص درست است.2
ارادتمهندسبازرگانبهبختیارازجملهعواملیبودکهبعدهااینسوءظنرادرموردبازرگان
برانگیختکهویدرفراردادنبختیاردستداشتهاست.بعدازپیروزیانقالب،دکترصالحخو
سخنگویکمیتهارتباطبامطبوعاتازجانبدولتموقت،ضمنتأییددستگیریبختیاراعالم
کرد:»ازنخستوزیرسابقبازجوییخواهدشدودرصورتبیگناهیبالفاصلهآزادمیشود.«3

هنوزبرخیازابعادمخفیشدنوچگونگیفراربختیاردرهالهایازابهامقراردارد.
پسرشاپوربختیاردرهمانزمان،دوستینزدیکسیسالۀپدرشومهندسبازرگانرا

یادآورشدواظهارامیدواریکردکهبازرگانجانپدرشراحفظکند.4 
آقایقاسمصالحخو،ازفعاالنانجمناسالمیدانشجویانوازمرتبطاننزدیکدکتریزدی
درآمریکادرسال57،ازطرفدولتموقترسماًبهخبرنگاراناعالمکردهبودکهبختیار
بازداشتشدهولیپسازفراروی،آقایصالحخونهسخنخودراتکذیبکردونهتوضیحی
دراینزمینهداد.نامبردهدردههشصتنمایندهدولتایراندرصندوقبینالمللیپولبود؛
وبهگفتهمهندسسحابی،هرهفتهاسنادومطالبیراازواشنگتنبرایویارسالمیکرد5و
روابطنزدیکشرابابرخیسراننهضتآزادیحفظکردهبود.آقایصالحخوبعدهاحاضر
نشدتوضیحیدراینبارهبدهدودرپاسخپژوهشگرانیکهبااوتماسگرفتهاند،ترجیحداده
استکهسکوتکندوروشننسازدکهچرادربهمن1357بهعنوانسخنگویمطبوعاتی

دولتموقت،درنخستوزیریبازداشتبختیاررارسماًتأییدکردهبود.
رسولمهربان،عضوقدیمیحزبایرانوازنزدیکانبختیار،دربارۀدوستیویومهندس

1.درونانقالبایران،جاندی.استمپل،ترجمهمنوچهرشجاعی،رسا،1378،چ2،ص230
2.روزنامهکیهان،1357/11/4،ص3

3.روزنامهاطالعات،1357/11/25،ص8
4.روزنامهکیهان،1357/11/25،ص8

5.نیمقرنخاطرهوتجربه،خاطراتمهندسعزتاهللسحابی،خاوران،1392،ج2،ص213
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بازرگان،چنینمیگوید:
شاپور بختیار دوستی صمیمانه ای با بازرگان داشت. به طوری که حتی با یکدیگر شوخی 
هم می کردند و به همدیگر متلک می پراندند. من چندین بار این آقایان را در منزل اللهیار 
صالح دیدم. حتی در آن کارهایی که شاپور بختیار در شرکت هامون داشت کمک هایی 

هم از تشکیالت فنی مهندس بازرگان می گرفت.1
بختیاردرکتابخاطراتخودبهنامیکرنگیضمناشاراتمتعددبهسابقهارتباطبا
مهندسبازرگان،مدعیمیشودکهبازرگاندراغلبمواردباویاشتراکمواضعسیاسی
داشتهونسبتبهامامخمینیبدبینبودهوهیچگاهاوراواقعاًقبولنداشتهاستوتصور
میکردهپسازتشکیلدولتموقت،ایشانبهقمخواهدبازگشتوادارهکشوروحکومت

تماماًدراختیاربازرگانودوستانشخواهدبود.2 
بختیارمیگویدنامهایکهدرخرداد56خطاببهشاه)باسهامضایسنجابی،بختیار،
فروهر(منتشرشددرتدوینآن»آقایبازرگانهمدستداشت،ازاشخاصیکهبعدامضاء

نکردندیکیایشانبود.«3 
طبقسندساواکدرشهریور1348،درمراسمعقدپسرشاپوربختیاربادخترمهندسکاظم
جفرودی،شاهددختر،مهدیبازرگانوشاهدپسرباقرکاظمیبودهاست.4البتهعالوهبردوستی
نزدیکبختیارومهندسبازرگان،مهندسجفرودی5نیزازهمدورهایهایتحصیلبازرگاندر
پاریسبودهوبهرغمحضورویدرمجلسهجدهمدربعدازکودتای28مردادوهمکاری

علنیباعامالنکودتا،ظاهراًدرعالمرفاقتهمچنانموردعنایتبازرگانقرارداشتهاست.
شاپوربختیاردرسال1360درمصاحبهایدرپاریس،اینگونهازبازرگانیادکرد:

در  مذهب  دخالت  به  راجع  اختالفات  وجود  با  و  بودیم  هم زندان  سال ها  بازرگان  با  ما 
سیاست، من او را آدم فاسدی هیچ وقت ندیدم. کج سلیقگی ها و ضعفی هم که دارد مدیون 

همان دردی است که دارد که همه چیز را می خواهد با معادله مذهب حل کند.6 

1.هفتهنامهکیهانهوایی،1378/12/9،ص12
2.یکرنگی،شاپوربختیار،ترجمهمهشیدامیرشاهی،پاریس1982،صص217تا219

3.سیوهفتروزپسازسیوهفتسال،ص30
4.گزارشساواکش20/29982ه2مورخ48/6/4،پروندهمهدیبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
5.مهندسبازرگانخودنیز،مهندسجفرودیراازعامالنکودتای28مرداد،مرتبطبابیگانه،ومخالفنهضتمّلی

برشمردهاست.)شصتسالخدمتومقاومت،ج1،صص320و321(
6.سیوهفتروزپسازسیوهفتسال،ص24،مصاحبهبارادیوایران)خارجازکشور(در1360
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درگفتگویدیگریبختیاربهسابقه30سالآشناییبامهندسبازرگاناشارهمیکند.1 

بختیارمدعیاستدرجریانبرنامهریزیسفربهپاریسومالقاتباامام)دردیماه57(
کهبهعلتشرطگذاریامامبرایاستعفایبختیارپیشازمالقات،لغوشدبامهندسبازرگان

توافقکردهبودکهاوهمهمراهویبهپاریسبرود.2و3 
بازرگاندردوراننخستوزیریخوددرمصاحبهایبااوریانافاالچیازخائنشمردن
بختیارخودداریمیکند؛»فاالچی:پسشماهماو)بختیار(رایکخیانتکارمیدانید؟بازرگان:

نمیتوانمدراینموضوعصحبتیکنم.«4
درحالیکهبرخیدوستانووزرایخودبازرگاننیزبهدفعاتبرخیانتوفسادسیاسی
بختیارتصریحکردند.روزنامهکیهاندرمرداد58،درگزارشسخنرانیدکتریزدیوزیرامور

خارجهدولتبازرگان،اینگونهتیترزد:
»دکتریزدیسندخیانتبختیارورابطهاوباآمریکارافاشساخت.«5

مهندسهاشمصباغیان،ازرهبراننهضتآزادیووزیرکشوردولتموقتبازرگان،نیز
»دریکمصاحبهاختصاصیباخبرگزاریپارس...باتأکیدبراینکهشاپوربختیارنخستوزیر
انتصابیشاهمخلوععنصرفاسدیبودهاستگفت:...بهنظرمنجنایتوخیانتیکهبختیار
درمدتکوتاهنخستوزیریخودبهمّلتایرانکردباعثروسفیدیتمامجانیانرژیمگذشته

شده،...«6
اسنادروابطمشکوکشاپوربختیارباانگلستاندردوراننهضتمّلیشدننفتازخانهسدان
رئیسشرکتنفتایرانوانگلیسبهدستآمدهبودوحتیدریکتحلیلسیاسیازسوی
نهضتآزادیدردیماه1340بعدازشرحعالیقآمریکابهجبههمّلیبدانحدکه»سیاست
آمریکاقصدداشتازجبههملّیتاآنجاحمایتکندکهجبههمّلیبهمجلسنمایندهبفرستدو
شایدتاآنجابهپیشرودکهجبههبهقدرتبرسد«،7شاپوربختیاررانمایندهجناحانگلیسیدر

1.همان،ص45
2.بختیارمیگوید»سهچهارنفرقطعیاست«کهمانعاینمالقاتباامامشدند.اوبنیصدر،همسروآقایسنجابی،و
همسروآقایداریوشفروهرراناممیبردومیگوید»اینهارویآنکوتهنظری،رویحقارتوتُنُکمایگیکهدارند،

نتوانستندببینندکاریانجامبشودوآنهاسهمینبرند.«)سیوهفتروزپسازسیوهفتسال،ص27(
3.همان،ص26

4.روزنامهاطالعات،1358/7/22،ص4
5.کیهان،1358/5/16،ص2

6.آیندگان،1358/5/11،ص1.جمهوریاسالمی،1358/5/11،ص2
7.اسنادنهضتآزادیایران،ج2،ص330
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جبههملّیمیشماردکهباحملهبهآمریکاسعیدربهمزدنروابطجبههمّلیوآمریکادارد.1
مهندسبازرگاندرزمانیازصحبتکردنپیرامونبختیاراباداشتکهعالوهبرمسئولیت
اودر اسناددربارۀ بهکشتارمردمدرحکومت37روزهاش،برخی ویدرحوادثمنجر
مطبوعاتبعدازانقالبانتشاریافتهبود.ازجملهاسنادطرحقتلامام2وبازداشتعمومی
رهبرانمبارزهوسرکوبخونینانقالبدر21بهمن،وموافقتوهمراهیبختیاربااینطرح،
فاششدهبود.اسنادمذاکراتبختیارباسپهبدمقدم،رئیسساواک،دریکیازجرایدمرداد58

بهچاپرسیدهبودکهبختیارصریحاًگفتهبود:
خمینی پیش افتاده است و فعاًل کاری نمی شود کرد... ما برای اینکه بتوانیم رهبری جنبش را از 

اختیار او خارج کنیم باید منتظر فرصت و زمان باشیم... و در فرصت مناسب او را کنار زنیم.3
بعدهاسنددیگریازساواکمنتشرشدکهمذاکراتخصوصیبختیارپیرامونوضعیت

جبههمّلیونظراتجبههنسبتبهبازرگانونهضتآزادیرادرآذرماه57،نشانمیداد:
رهبران جبهه ملّی به طور کلی عقیده دارند که در »شرایط کنونی« نهاد سیاسی قدرتمند و محکمی 
نیست که بتواند علیه خمینی مبارزه مؤثری بکند و لذا الزم است که با شیوه های زیرکانه در مقابل 

او زمینه های تدریجی مبارزه را فراهم نمود و این تنها راه رهایی از بن بست کنونی است.
در رابطه با همین عقیده است که مهدی بازرگان و اعمال او مورد تأیید جبهه ملّی نیست. بازرگان 
موضع خود را مشخص نمی کند و به نحو آشکاری تردید و دورنگی نشان می دهد. از یک سو 
خود را مخالف نظریات خمینی وانمود می کند و از سوی دیگر در اعالمیه هایش حتی شدیدتر از 
خود خمینی، گفته های او را تکرار می نماید. بازرگان از نظر سیاسی فرد باثباتی نیست و لذا جبهه 
ملّی با نظرات سیاسی او موافقتی ندارد. اعالمیه های نهضت آزادی که معموالً انشاء آن از عوامل 
افراطی و بی مایه است و به بازرگان تحمیل می شود، در واقع به اصطالح اقدامی است که طی آن 
نهضت آزادی روی دست جبهه ملّی بلند می شود و محتوا و ارزشی ندارد. کوشش سران جبهه 
ملّی بر آنست که حساب مهدی بازرگان و جمعیت نهضت آزادی را از جبهه ملّی جدا نمایند.4 

1.همان،صص330و331
2.طرحقتلامام،ابتدادرسال1394،ازسویروزنامۀانگلیسیگاردینفاششد.شاپوربختیار،آخریننخستوزیر
رژیمشاهنشاهی،ازمأمورانموساددرتهرانخواستهبودامامخمینیرابهقتلبرسانند.بهگزارشگاردین)5
ژوئن2015(یوسیآلفر،مأمورمقیمموساددرتهران،33سالپسازخروجازموساد،اینموضوعرادرکتابش
بهناماسرائیلدرجستجویمتحدانخاورمیانهاش)Periphery: Israel's Search for Middle East Allies(افشاکرد.

3.روزنامهکیهان،1358/5/16،ص2
4.روزنامهاطالعات،1367/11/13،ص8
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دربارهنقشورفتارجبههملّیدرقبالانقالب،چنگیزپهلوانچنینمینویسد:

در آستانه انقالب، رهبری این جبهه با اتخاذ روش های مبهم و دوپهلو در برابر نظام موجود 
و نظامی که می رفت از انقالب سربرآورد، این جبهه را یکسره در معرض موقعیتی ناآشنا 
و نامشخص قرار داد. جبهه ای ها که تفکر انقالبی منسجمی نداشتند و بسته به موقعیت ها 
به انقالب عالقه نشان می دادند در مقابل توفان انقالبی و تندروی های رایج در جامعه به 
عنوان سازمانی محافظه کار، تمامی موقعیت خود را از دست دادند و به انزوا کشیده شدند. 
فعالیت های پس از انقالب این جبهه آمیخته بود با تفرقه درونی، ابهام در آرمان ها و تفکرات 
عرفی ناروشن و نامنظم. در نتیجه جبهه ]ملی[ به صحنه ای وارد شد، یعنی انقالب اسالمی، 
که متعلق به آن نبود و در آن حتی به اندازه نهضت آزادی هم نقشی به عهده نداشت... جبهه 

]ملی[ با یکی دو موضع گیری به ناچار رویاروی انقالب قرار گرفت.1 

نهضت آزادی و فراخوان جبهه ملّی برای آشوب
دراواخرخرداد60،همزمانباعزلبنیصدرازفرماندهیکلقواوطرح»بررسیعدم
کفایتسیاسیرئیسجمهور«درمجلس،وعلنیشدنائتالفمنافقینومارکسیستهاو
مّلیگرایان،جبههملیطیاطالعیهایاعالمکردکه»انقالببزرگملتراازکلیۀهدفهای
بنیادیخودمنحرفکردهاند«،2وسهالیحه»قصاص،احزاب،وبازسازی«راموجب»پایمال
نمودنشخصیتانسانیملت«توصیفنمود.3جبهۀملی،مردمرابهراهپیماییاعتراضآمیز
دربعدازظهر25خرداد1360دعوتکرد.قراربودفردایآنروزدرجلسه26خردادمجلس
شورایاسالمیپیرودرخواست120نماینده،دوفوریتطرحعدمکفایترئیسجمهور
)بنیصدر(بهبحثورأیگیریگذاردهشود.بهنظرمیرسیداعالمراهپیماییجبههمّلی،
عالوهبرایجادفشاراجتماعیعلیهمجلس،مقدمهوآزمونشورشبزرگتریبودتادر
صورتموفقیت،بهوسیلهسازمانمجاهدینخلقوبقیهگروههایحامیبنیصدرطی
روزهایبعدتکرارشودوزمینهآشوبگستردهبرایبراندازیحاکمیتپیروخطامامفراهم

گردد.
صبح25خرداد،مهندسبازرگان،دکتریداهللسحابیودکترکاظمسامیدریکنامه

1.هفتهنامهراهنو،سالاول،ش1377/3/9،6،ص8
2.روزنامهاطالعات،1360/3/26،ص4

3.نشریهپیامجبههمّلی،ش1360/3/16،76وش1360/3/19،77،ص1
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مشترکاعالمکردنددراعتراضبهعدمامنیتووجودسانسوروادامهتوقیفچندروزنامه
)ازجملهروزنامهبنیصدر،روزنامهنهضتآزادیوروزنامهمجاهدینخلق(ازشرکتدر

جلسهعلنیمجلسخودداریخواهندنمود.1 
مجاهدینخلق،حزبرنجبران،چریکهایفداییاقلیتوسایرگروههایضدانقالببه
طورمستقیمیاغیرمستقیمپشتیبانوزمینهسازحرکتجبههمّلیبودند.اینجریانباهماهنگی
گروهکهایضدانقالبی،طوریطرحریزیشدهبودکهمیتوانستمبدأحرکتهایشورشی
بعدیبرایمقابلهصریحترباکلیتنظامجمهوریاسالمیقرارگیرد.دکترکریمسنجابی،
رئیسهیأترهبریجبههمّلی،بعدهادرخاطراتخوددرمورددعـوتبهراهپیمایی25
خـردادبارعایتمالحظاتامنیتیوسیاسیوپنهانسـازیبرخیابعادماجـرا،چنینمیگوید:

ما می خواستیم در روز 25 خرداد 1360 به مناسبت یکصدمین سال تولد دکتر مصدق2اجتماع 
و تظاهرات و در صورت امکان راهپیمایی بزرگی ترتیب بدهیم... مسئوالن جبهه ملّی از اوایل 
خردادماه در حال نیمه اختفا بودند و شورا و کمیته مرکزی ما در محل های مختلف به صورت 
پنهانی تشکیل می گردید و با همه خطرات و محظوراتی که متوجه ما بود بر تصمیم خود در 
برگزاری تظاهرات راسخ بودیم... مجاهدین خلق هم به ما گفتند که اعالمیه مخالف علیه آن 
نمی دهند... در این موقع اختالف مجلس و بنی صدر به حد اعال رسیده بود. چند روز قبل از 25 
خرداد ما خانه های خود را ترک کردیم و به حال اختفای مطلق افتادیم و در حال اختفا بودیم...3 

ازاردیبهشتماه1360،همزمانباطرحالیحهقصاصدرمجلسشورایاسالمی،جبهه
مّلی،همراهباسایرگروههایمارکسیستیوالتقاطی،تبلیغاتشدیدیعلیهالیحهمزبورآغاز
کرد.نشریهپیامجبههمّلی،ارگانرسمیاینگروه،دراواخراردیبهشت60،اینتیتررادر
صفحهاولدرجکرد:»الیحهقصاصرامنطبقبااصولاسالمیوانسانینمیدانیم.«4ازاوایل
خرداد60،نشریهمزبور،درجسلسلهمقاالتیتحتعنوان»تحلیلیبرالیحهقصاص«راآغاز

1.روزنامهکیهان،1360/3/26،ص11
2.درهیچیکازفراخوانهاواطالعیهجبههملّیبرایراهپیمایی25خرداد60،کوچکتریناشارهایبهنامدکترمصدق
ویاسالروزتولدوینشدهاست.ضمناًطبقدوتاریختولدذکرشدهبرایمصدق)1258و1261ش(،سال1360
مصادفبایکصدمینسالتولدوینبودهاست.طبقدستخطدکترمصدق،ویدر29اردیبهشت1261متولدشده
کهآنهمبا25خرداد1360،مناسبتینداشت.)خاطراتوتألماتمصدق،ص420(ولیایرجافشاردرسال1359با
محاسباتخودنشاندادکهمصدقاشتباهکردهوتاریخصحیح،26خرداد1261شمسیبودهاست.)همان،ص418(

3.همان،ص346
4.نشریهپیامجبههمّلی،ش1360/2/22،70،ص1
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کرد.1همزمانوهماهنگباائتالفلیبرالتروریستیبنیصدروسازمانمجاهدینخلق،جبهه
مّلیاز12خرداد60تبلیغاتبرای»میتینگوراهپیمایی«25خردادراآغازکرد،ودراولین

فراخوان،دربارهالیحهقصاصچنیناعالمموضعکرد:
الیحه قصاص، بازی با حیثیت انسانی و نابودی شأن آدمی و اختالل در عدالت قضائی است.2 

درفراخواندومباعبارتدیگریاینموضعتکرارشد:
در شرایطی که با مطرح کردن لوایحی چون الیحه قصاص، الیحه احزاب و الیحه بازسازی، 

حیثیت انسانی ملّت ستمدیده ایران را لگدمال می کنند.3
درفراخوانسومواطالعیهنهاییهممجدداًاینموضعتکرارشدوآشکارابهالیحه

قصاصتوّجهوتأکیدخاصوبارزیابرازشد.4 
نشریهمجاهد،ارگانسازمانمجاهدینخلق،هماهنگبامواضعجبههمّلیدربارۀالیحه
قصاص،دوهفتهقبلازاعالمراهپیمایی،درمقالهایتحتعنوان»بررسیالیحهقصاص«،آن

راردومحکومکردهبود.5
امامخمینیباتکیهبرخطفکریحاکمبرجبههمّلیومقاالتومواضعقبلیآندرمخالفتبا
الیحهقصاص،راهپیماییجبههملّیرامقابلهصریحبانصقرآنکریموضروریاسالمدانست.6
آیتاهللگلپایگانیوآیتاهللنجفیمرعشی،نیزبدونآوردناسمجبههملی،منکرانالیحه
قصاصرامرتداعالمکردند.بهگفتهیوسفیاشکوری»اظهارنظرمراجعدینییادشده،تلویحًا

بهمعنایارتدادجبههملیتفسیرشد.«7
امامخمینیدررمضانتاریخیخوددرروز25خرداد،خطاببهنهضتآزادیچنینگفت:

... این هایی که پیوند کرده اند با جبهه ]ملی[، پیوند کرده اند با این منافقین، پیوند کرده اند با 
منحرفین. من با اینها کار دارم که شمایی که متدین هستید و مدعی تدین، چه توجیهی از این 

معنا دارید...؟ 

1.همان،ش1360/3/12،75،ص1
2.همان.

3.همان،ش1360/3/16،76،ص1
4.همان،ش1360/3/19،77،ص1

5.نشریهمجاهد،ش122و123
6.بهزادنبوی،کهدرخرداد60وزیرمشاوروازمسئوالنسطحباالیامنیتیکشوربود،گفتهاستکهدرماجرای25
خرداد،سازمانمجاهدینخلقمیخواست»تمامنقاطحساسشهرراتصرفکندکهباسخنرانیتاریخیامام،آن

اجتماعبرچیدهشد.«)روزنامهنشاط،1378/1/31،ص2(
7.درتکاپویآزادی،حسنیوسفیاشکوری،نشرقلم،1379،ج1،قسمت2،ص520
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در مقابل این اعالمیه جبهه ملّی که مخالف نص قرآن مجید است و شما بعضی تان از مفسرین 
قرآن مجید هستید، در مقابل این دعوتی که مردم را دعوت کرده است به راهپیمایی در مقابل 
قانون الهی ]آیا[ دیگر تکلیف ندارید شما؟... وای به حال ملتی که ملی هاشون این باشد و 
متدینینی هم که اظهار تدین می کنند آن باشد... با این ها ما چه بکنیم، با این مقدس هایی که 
از اینها پشتیبانی می کنند و با هم ائتالف کردند و با منافقین هم از اول ائتالف داشتند، با این 

مسلمان های نمازخوان ما چه بکنیم؟
این که من گفتم درد دل خودمان را باید در میان بگذاریم برای این بود که  سعدی از دست 
دوستان فریاد. ما این دوست نماها را چه بکنیم؟... خوب من با این جمعیت نمازخوان و متدین چه 
بکنم؟ من به اینها عالقه داشتم حاال به بعضی شان باز هم عالقه دارم با اینها تکلیفمان چی است؟ 
خوب چرا حسابتان را جدا نمی کنید؟ من حاال باز عرض می کنم به شما حسابتون را جدا کنید... 
جبهه ملّی تکلیفش معلوم است. آن صریحاً ضد اسالم قیام کرده اما شمایی که مسلمان 
هستید و هیچ گاه نمی خواهید به ضد اسالم قیام کنید،  این قدر هواهای نفسانیه زیاد شده 
است که نمی فهمید دارید چه می کنید... بیایید حساب خودتان را جدا کنید. آیا نهضت 
آزادی هم قبول دارد آن حرفی را که جبهه ملّی می گوید؟ آنها هم قبول دارند که این 
حکم، حکم قصاص که در قرآن کریم و ضروری بین همه مسلمین است غیرانسانی است؟ 
آیا این نماز شب خوان ها این را قبول دارند یا نه؟ شک ندارم که قبول ندارند. خوب اعالم 

کنید. چرا ساکت نشستید؟ 
مگر نهی از منکر... فقط برای این است که دولت را ُخرد کنید و مجلس را ُخرد کنید؟1 با منکر 
می خواهید نهی از منکر کنید؟ کدام منکر؟ شما می فرمایید که آن کسی که دعوت می کند به 
اینکه بیایید با این حکم غیرانسانی اسالم راهپیمایی کنید، مسلمان ها بنشینند تماشا کنند سب به 

رسول اهلل بشود سب به قرآن هم بشود؟... 
با این نمازخوان ها چه باید بکنیم همین نماز خوان هایی که حضرت امیر)ع(؛ نمی خواهم بگویم 
من حضرت امیر آنها خوارج، خیر، من هم مثل شما یکی از افراد ملّت هستم، اما اینها همین 
جمعیت هایی هستند که حضرت امیر در مقابل آنها فشل شد نتوانست کاری بکند... من نظرم 

به این جمعیتی است که اینها را تأیید می کند. یک قدر اصالح کنید خودتان را. 
آقا چرا برای دنیا آنقدر دست و پا می زنید؟ انسان اینقدر برای دنیا دست و پا بزند که این 

1.اشارهبهاطالعیههاومصاحبههاومواضعنهضتآزادیوسرانآنعلیهدولتشهیدرجاییواکثریتخطامامیمجلس
شورایاسالمی.
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جمعیتی که قرآن را سب می کنند و یک جمعیتی که کمونیست ها را دعوت می کنند برای 
ضدیت با اسالم، شما تأییدشان می کنید؟ شما ناهی از منکر و مفسر قرآن، خوب بیایید در 
مقابل اینها بایستید در مقابل اینها بگویید این امری که آنها گفتند کفر است، اینکه کسی 
بگوید حکم خدا غیرانسانی است، اسالم غیرانسانی است این کافر است، خوب شما بیایید 

این را بگویید. 
 من بسیار متأسفم، اینکه مرا به درد دل وادار می کند مقابله با این جمعیت است مقابله با آنی 
است که حضرت امیر را نگذاشتند کارهایش را انجام بدهد. اگر اینها واقعاً اعتقاد به اسالم 
دارند و الزم می دانند نهی از منکر کنند کدام منکری باالتر از این است که بگوید حکم 
قرآن غیرانسانی است... این دسته ای که مسلمان هستند لیکن دید سیاسی شان ناقص است... 
در بعضی از این اشخاص هم من باید بگویم که اینها علم دارند لیکن عقلشان به اندازه 

علمشان نیست. اعمالشان هم معلوم است که چه به روز خودشان آوردند و چه کردند.
 شما آقایانی که نهی از منکر را واجب می دانید و واجب هم هست جزو ضروریات اسالم 
است نباید این دوستان خودتان را نهی کنید؟ که به ضد قرآن حکم نکنند، دعوت نکنند به 
ضد قرآن... من آن دسته متدین را حاال هم عقیده بهشان دارم، در عین حالی که آنها هم 
ضربه دارند می زنند. من آنها را علی حده می کنم و از خدا می خواهم که اینها جدا بشوند از 
آن جمعیت ها جدا بشوند و وارد بشوند با سایر مردم، شنا نکنند به مقابل سیل، برخالف سیل، 

سیل خروشان، شنا نکنند. 
... شما بیایید حسابتان را از اینها که اعالم مقابله با اسالم در اطالعیه شان کردند و کمونیست ها 
را دعوت کردند آن کمونیست ها که دشمن سرسختشان هستید... شما حسابتان را بیایید جدا 
کنید، همین امروز، دیر نشده است. همین امروز در رادیوی ایران اعالم کنید به اینکه این 
اعالمیه ای که جبهه ملّی داده است... شماها که اسالم را قبول دارید و می دانم که قبول 
دارید، شما نهی از منکر را واجب می دانید و می دانم که واجب می دانید، اگر شیطان باطنیت 
بگذارد که عقلتان عمل بکند، شما بیایید همین قضیه را محکوم کنید. رادیو بعد از ظهر را 
ما باز کنیم گوش کنیم ببینیم که نهضت آزادی اعالم کرده است که این اطالعیه جبهه 
ملّی کفرآمیز است، قرآن را سب کرده... آقایانی که متدین هستند اعالم کنند به اینکه این 

دعوت به راهپیمایی، دعوت بر ضد اسالم است، چنانچه صریحش این است... 
اآلن هم من نصیحت می کنم، این جمعیت متدین نهضت آزادی را ... شما وکالئی هستید در 
مجلس، محترم هستید، متدین هستید، جدا کنید حساب را از مرتدها. آنها مرتد هستند، جبهه 
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ملّی از امروز محکوم به ارتداد است.1و2 

درپاسخبهدعوتامامازنهضتآزادیبرایجداکردنحسابخودازجبههملی،به
عنواناولینعکسالعمل،مهندسبازرگانطیتماسیباخبرگزاریپارسشرکتنهضت
آزادیرادرراهپیماییآنروزتکذیبکرد.3و4دوروزبعدازسخنانامام،اطالعیهایازسوی

نهضتآزادیمنتشرشد.اطالعیهباخطاب»هموطنانعزیز«چنینشروعمیشد:
به دنبال بیانات امام در روز دوشنبه 25 خرداد 60 و سوءتعبیرها و برداشت های مغرضانه ای که 
برخی کج اندیشان در مطبوعات و رسانه های گروهی علیه نهضت آزادی از آن نموده اند، برای 

روشن شدن اذهان و رفع هرگونه ابهام و اتهام مراتب زیر به اطالع می رسد.5
درایناطالعیهنهضتآزادی،اعتقاداتاسالمینهضتموردتأکیدقرارگرفته،شرکتو
اطالعازجریانراهپیماییجبههمّلیوائتالفبااحزابدیگرنیزتکذیبشدهبود.»درمورد

قصاصوالیحهپیشنهادیقصاص«نیزچنینتوضیحدادهشدهاست:
نهضت آزادی ایران به حکم اعتقاد به مبانی اندیشه اسالمی قصاص را از امور ضروری اسالم 
می داند و از آنجا که بارها در طول عمر مبارزات و فعالیت های اسالمی خود این اعتقاد را عماًل 

1.امامخمینیدرادامهسخنانخودتأکیدکردکهاگرجبههمّلیاعالمکرد»بهاینکهایناطالعیهایکهحکمضروریجمیع
مسلمینراغیرانسانیخوانده،ایناطالعیهازمانبوده...ازآنهاهممیپذیریم...توبهکنید،برگردید،توبههمهتانقبولاست.«
)کیهان،60/3/26،صص3و9(درپیعدمپاسخجبههمّلیبهدرخواستاماممبنیبرنفیموضعگیریضددینیاعالمیه
قبلیخود،»گروهزیادیازمردمبرایجلوگیریازبرقراریاینمیتینگدرساعاتقبلازموعدتعیینشدهدرمیدان
فردوسیاجتماعکردند...جمعیتسپسمسیرخیابانانقالبرابهسویمیدانانقالبودانشگاهتهراندرپیشگرفتو

بافریادشعارهاییبرعلیهجبههملّیورئیسجمهوری]بنیصدر[بهراهخودادامهداد.«)کیهان،60/3/26،صص1و2(
2.روزنامهکیهان،1360/3/26،ص3.صحیفهامام،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،1379،ج14،ص462

3.روزنامهاطالعاتبهمدیریتسیدمحموددعاییدرسرمقالهاش،اقدامجبههملّیراحاصلطراحی»جبههمؤتلفهضد
انقالب«توصیفکردودرموردنقشنهضتآزادیوواکنشاینگروهدرقبالهشدارامامچنیننوشت:»مردم...
چنینفهمیدهاندکهشخصآقایرئیسجمهورومتدینیننهضتآزادینیزدراینجبههائتالفیحضوردارند.به
همیندلیلاستکهامامایندورامجّزاازدیگرانمخاطبقرارمیدهدکهعلیرغمآنچهتاکنونکردهایدوعلیرغم
همۀپیمانشکنیهاصفتانراازدیگرانجداکنید...بااینهمهمنطقواستدالل،بااینهمهنصیحتوخضوع،بااین
همهصداقتوخلوص،بااینهمهتعریفازتدیّنمتدیّنینوبااینهمهمهربانیوشفقت،کهدرسرتاسرگفتارامام
محسوسبود،معذلکآقایبنیصدرونهضتآزادیهمچناندراعالممواضعصریحخودنسبتبهاعضایجبهه
ائتالفیومتحدضدانقالبساکتاند.آنچهنیزنهضتآزادیدراطالعیهکوتاهدیروزشاعالمکردفیالواقعجزاعالم
عدمحضوروعدمشرکتدرراهپیماییمزبور،چیزینبود...بیآنکهبراساسسخنانامامدربرابرمرتدین،منافقین
ودیگراعضایجبههمؤتلفهضدانقالب،صریحاًموضعگیریکند.«)اطالعات،60/3/26،ص2(روزنامهکیهان،به
مدیریتسیدمحمدخاتمی،نیزباانتقادازکیفیتموضعگیرینهضتآزادیومهندسبازرگان،آنرفتاررا»زیرکانهو

رندانه«ودرعینحال»ناشیانه«توصیفکرد.)کیهان،60/3/26،ص12(
4.روزنامهاطالعات،فوقالعاده،1360/3/25،ص2.روزنامهکیهان،1360/3/26،ص12

5.روزنامهاطالعات،1360/3/30،ص11.روزنامهکیهان،1360/4/2،ص14
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نشان داده هرگز انتظار آن را نداشته است که با چنان سوابق روشنی احتیاجی باشد درباره هر 

یک از مسائل اساسی اسالمی جداگانه اعتقادات خود را بیان کند.
آنگاهقصاصرابهطورمشروطوالیحهقصاصرامنوطبهطیمراحلقانونیتصویب،

تأییدمیکند.1
نهضتآزادیبااظهاربیاطالعی)!(ازراهپیماییوتکذیبکلیائتالف،علناًازاتخاذ
موضعصریحعلیهجبههملّیخودداریکرد.ودرواقعبرخالفمقصودامام،نهضتآزادی

حسابخودراازجبههملّیجداننمود.
بعدازاینگریززیرکانهازاعالممواضعروشننسبتبهجبههملّی،امامدریکسخنرانی

دیگرنهضتیهاراموردعتابقراردادوچنینگفت:
... من به شما عرض کردم که یک مطلبی که برخالف ضرورت اسالم است و برخالف نص 
قرآن است و از یک گروهی صادر شده است با اسم و رسم، من دعوت کردم از اینها حسابتان 
را جدا کنید، چرا شما نکردید؟... شما اآلن وقت دارید، وقت توبه باقیست، وقت جدایی از 
گروه هایی که به ضد اسالم قیام کردند باقیست. یک قدم روی هوای نفس بگذارید، یک قدم 
روی خواسته های شیطانی خود بگذارید و اعالم کنید به اینکه این کسانی که اعالمیه جبهه ملّی را 
داده اند و بر ضد اسالم اعالمیه داده اند و ارتباط برای هر کدام از آنها ثابت بشود که به اطالع آنها 
بوده است این مطلب، مرتد شدند. شما از آنها تبری کنید... من عالقه دارم به بسیاری از شماها و 
شما توجه ندارید، من باید بگویم که شماها با اینکه در سیاست بزرگ شدید شّم سیاسی ندارید، 

چنانچه آقای بنی صدر هم نداشت.2
علیرغمهمهاینتصریحاتوتأکیداتامام،نهضتآزادیوبازرگانباسکوتیمعنیداراز
موضعگیریصریحامتناعکردند.ششماهبعدازبیاناتامام،مهندسبازرگاندر15آذر60،

نامهایراجعبهجبههملّیمینویسد:
نهضت آزادی در سال 1340 از جبهه ملّی جدا شد و با آن آقایان اختالف نظرهای سیاسی 
و روشی و حتی هدفی داشتیم ولی در مجموع آنها را خائن، صاحب سوءنیت و ضد اسالم 
و انقالب نمی دانم و به طوری که در دادگاه نظامی گفته بودم خدمات ارزنده ای به کشور و 

مبارزات ملّی کرده اند.3

1.همان.
2.روزنامهاطالعات،1360/4/2،ص14.صحیفهامام،ج14،صص491تا492

3.مکاتباتآیتاهللصدوقیبامهندسبازرگان،نهضتآزادیایران،مرکزنشر،1360،ص15
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مهندسبازرگاندرسخنانونوشتههایخود،وفاداریخویشرابهجبههملّیحفظنمود
وباکمالارادتازسرانآنیادمیکردومکرراًموضعنظامجمهوریاسالمیدرقبالجبهه
ملّیرامحکوممینمود.درکتابیکهبهتاریخبهمن62ازسویبازرگانبهچاپرسیددرباره

مخالفتباجبههملّیچنینآمدهاست:
دشمنی با مصدق و با جبهه ملّی و ملیون که خصلت و برنامه سیاست های استیالگر خارجی 
انگلیسی و آمریکا و همچنین شوروی و احزاب مارکسیستی وابسته و غیروابسته به آن، بوده و 
هست، امر کاماًل طبیعی است... چیزی که باعث تعجب و تأسف است هم آوازه شدن طرفداران 
انقالب و اسالم و جناحی از روحانیت تشیع با دربار و آمریکا و انگلیس و با کمونیسم علیه 
کسی و گروهی است که در سیاست ضد استعماری و طرد استیالی خارجی بزرگ ترین 
موفقیت تاریخی را در تحقق آمال دیرینه مردم ایران و شکستن طلسم امپراطوری انگلستان به 

دست آوردند.1 
درتوضیحاظهاراتبازرگانبایدگفتکهاساساًجبههملیایکهبهزعمبازرگانتوانست
سیاستضّداستعماریواستیالیخارجیراطردکندوآمالدیرینۀمردمایران،یعنیملی
شدننفت،رامحققکندوطلسمامپراتوریانگلستانرابشکند،جبههملیایبودکهبه
روحانیتومشخصاًآیتاهللکاشانی،پشتگرمبود.آنموفقیتناشیازحضورمردموحضور
مردمناشیازحضوروحمایتروحانیتبود؛وآنگاهکهجبههملیخودرامستغنیازحمایت

روحانیتدانست،بااندکبادیدر28مرداد1332ازمیانرفت.
رسولمهربانمنشیالهیارصالحوعضوکمیتهمرکزیحزبایران،دربارهتاریخچهعملکرد

جبههملّیچنینمیگوید:
تاریخ جبهه ملّی و حزب ایران از تشکیل آن در سال 1328 تا اعالم انحالل آن در سال 1360 
جز خیانت به دکتر مصدق و سکوت و تسلیم در مقابل کودتا و دیکتاتوری و سر آخر، خیانت 

به جمهوری اسالمی، فصل درخشانی ندارد.2

1.بازیابیارزشها،مهدیبازرگان،نهضتآزادیایران،بهمن62،ج3،صص103و104
2.روزنامهعصرآزادگان،1379/1/28،ص5،مقالهرسولمهربان.
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نهضت آزادی و سلطنت

پیچیدگیوتودرتویی،ویژگیبرخیازمهمترینمواضعنهضتآزادیدرسالهایپیشو
پسازپیروزیانقالباست.الیههایمختلفومتنوعوگاهمتضاد،ومتناقضمواضعنهضت

آزادیدرپارهایازموارد،امکانداوریهایمتناقضراپیشرویمینهد.

تبعیت از قانون اساسی مشروطه
درجلسهاعالمتأسیس،اصولمرامنامهنهضتآزادیاینگونهاعالممیشود:

ما مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم.1و2 
بدیهیاستهنگامیکهتبعیتازقانوناساسیبهعنوانیکاصلدرمرامنامهگنجاندهشود
احتراموپذیرشسلطنتمشروطه،کهروحقانوناساسیرژیمسابقبود،ازلوازمآنخواهد

بود.بازرگانتأکیدکردهبود:
تابع قانون اساسی ایران هستیم ولی منافی )نومن ببعض و نکفر ببعض( نبوده از قانون اساسی به 

صورت واحد جامع طرفداری می کنیم.3
البته27سالبعدازتأسیسنهضت،مهندسبازرگاناعالممیکندکهتغییراتیکهدردورۀ
پهلویدرقانوناساسیمشروطهدادهشدهبودراقبولنداشتهاست؛بدونآنکهسندیاشاهدی

برابرازاینموضوعدرسالهایگذشتهارائهنماید.
بازرگاندرسال67دریکمصاحبهچنینگفت:

آن زمان میثاق و سند دیگری بین ملّت و دولت وجود نداشت و به چیز دیگری نمی شد 
استناد کرد. آن زمان نیز اساس قانون اساسی را قبول داشتیم و آن تغییراتی که شاه سابق و 

1.دربسیاریازنشریاتعمومینهضتآزادیمنتشرهدردهۀشصت،»تابعقانوناساسی«حذفشدهاست.
2.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،ص17

3.همان.
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شاه اسبق در آن داده بودند مورد قبول ما نبود.1

بعدازپیروزیانقالباسالمی،نهضتآزادیمدعیشداینمنطقکه»درطیسالیاندراز
مبارزه،تأکیدبراجرایقانوناساسیازطرفمبارزینبهمنزلهقبولنظامسلطنتیبودهاست،

درستنمیباشد.«2
برایموجهجلوهدادناینموضع،سعیشدهاستکهتکیهبرقانوناساسیازسوینهضت
آزادیبابرخوردامامخمینیدرسالهایقبلازپیروزیانقالب،مقایسهوقرینوهمسان

نمایاندهشود.3امامخمینیدرسخنرانی11آذر1341میفرماید:
این نکته الزم است یادآوری شود که استناد و تکیه ما روی قانون اساسی از طریق »اَلِزمُوُهمْ 
ِه اَ ن ُْفَسُهمْ«4 می باشد،  نه اینکه قانون اساسی از نظر ما تمام باشد. اگر علماء از  بِما اَْلَزمُوا َعلَی ْ
طریق قانون حرف می زنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب هر 
قانون؟5 مائیم و قانون اسالم،  قانون خالف قرآن را از قانونیت انداخته است واال، مالَنا َوال ْ
علماء اسالم،  علماء اسالمند و قرآن کریم، علماء اسالمند و احادیث ائمه اطهار، هر چه 
موافق دین و قوانین اسالم باشد ما با کمال تواضع به آن گردن می نهیم و هر چه مخالف 
دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو التزامات بین المللی باشد با آن مخالف هستیم.6

اماموضعنهضتآزادیدربارهقانوناساسیسلطنتمشروطه،برمبنایاعالممؤکداعتقاد
والتزامبهآنبودودرهیچیکازاسنادنهضت،قرینهیاجملهایکهاعتبارقانوناساسیرا
درمقایسهباقرآنواسالمقراربدهدوپذیرشآنرابهضرورتزمانمجازبشمرد،دیده

نمیشود.
حسننزیه،عضوهیأتمؤسسنهضت،درجلسهتأسیس،هدفنهضتآزادیایرانرا
احیاءواجرایقانوناساسی»ازنظراجرایاصولدمکراسیومشروطیت«،اعالممیکند.7
اعتقادنهضتآزادیبهقانوناساسیتاآنحداستکهحتیمقارنپیروزیانقالباسالمی،
کهمرامنامهواصولنهضتموردتجدیدنظرقرارمیگیرد،»قانوناساسیومتممآنکهبه

1.روزنامهکیهان،1367/11/24،ص2
2.یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادی،ص134

3.همان.
4.»آنهاراملزمکنیدبهآنچهکهخودشانرابرآنملزممیکنند«،اشارهبهقاعدۀفقهی»الزام«مبتنیبرکالمامامموسی

کاظم)ع(است.
5.»ماراچهبهاینقانون؟«

6.صحیفهامام،ج1،ص116
7.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،ص26
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بهایخونشهدایآزادیواستقاللایرانبهدستآمدهاستباتوجهبهاصالحآنکهدر
جهتتحققحاکمیتاساسیمّلتضرورتدارد«درکنار»اعالمیهحقوقبشر«دوپایهاز

پایههایسهگانهمرامنامۀتجدیدنظرشدۀنهضتآزادیاعالممیگردد.1

»شاه باید بماند«
حسننزیه،عضوهیأتمؤسسنهضتآزادی،دراولینجلسهتأسیسصریحاًمیگوید:

تنها  و  نسل سلطنت کند  بعد  نساًل  بماند، خاندانش  باید  در رژیم سلطنت مشروطه شاه 
عاملی که می تواند این امتیاز را برای یک سلسله سلطنتی حفظ نماید احتراز جدی شاه 
از قبول مسئولیت و اجتناب دائم او از طرفیت با دولت و مجلس و مردم و خارجیهاست.2

مهندسبازرگانهمدردفاعیاتخوددردادگاهنظامیگفت:
نظریات ما هم در مورد سلطنت، هم بر رونق و دوام و مقام سلطنت خواهد افزود و هم اجازه 

تولید نیروهای فوق العاده ملّی می دهد.3
اماآننظراتیکهبهزعمبازرگان»بررونقودوامسلطنت«میافزودچهبود؟نزیهدر

جلسهتأسیسمیگوید:
...به نظر نهضت آزادی ایران،  ضامن حفظ رژیم حاضر مملکت اجرای صحیح و کامل اصول 
مشروطیت،  انتقال صددرصد قدرت تصمیم و اختیار به دولت، یک دولت برگزیده مردم 
می باشد به همان ترتیب که درکشورهای سلطنتی سوئد و انگلستان و دانمارک و بلژیک 

متداول است.4
دکتریداهللسحابی،نفردوممؤسسیننهضتآزادی،دربهمن41درپاسخبهبازجویی

ساواکچنیننوشتهاست:
ضدیت با مقام سلطنت هرگز و هیچ گاه نه در عقیده شخصی ام بود، نه در مرام نهضت آزادی 
است. اینجانب معتقد هستم سلطنت مشروطه برای این مملکت با موقعیتی که دارد، الزم است. 
البته سلطنتی که بنا به اصول مدون یعنی قانون اساسی باشد و خالصه آنکه پادشاه بر دل های 

مردم رسوخ داشته و معاً و معناً برای ترقی و تعالی این آب و خاک و مردم آن بکوشند. 

1.همان،ج11،ص57
2.همان،ج1،ص27

3.مدافعاتدردادگاهغیرصالحتجدیدنظرنظامی،ص116
4.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،ص28
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مهندسبازرگاننیزدرمحاکمهخودتوضیحمیدهد:

بنا به نصوص صریح قانون اساسی  ایران مانند آقای دکتر مصدق و  وقتی نهضت آزادی 
می گوید در مملکت مشروطه شاه سطنت می کند نه حکومت، قصدش نه تنزل دادن مقام 
سلطنت است و نه خیانت کردن به ملّت و مملکت1 ...در آن زمان که اعلیحضرت سلطنت 

می کردند در میان مردم محبوبیت داشتند.2
ویدربازجوییخودنیزبرایناعتقادخویش،چنینتصریحکردهاست:

نسبت به رژیم هم، جبهه ملّی و نهضت آزادی و شخص اینجانب همواره طرفدار و تابع 
قانون اساسی و رژیم مشروطیت سلطنتی کامل بوده ایم. آنچه گفته و کرده ایم برای تحکیم 

آن است و رژیم دیگری را هیچ گاه نخواسته و تبلیغ نکرده ایم.3
دکتریداهللسحابیهمدربازجوییدیگریچنیننوشتهاست:

مکرر این صحبت در هر محضر و اجتماعی پیش آمده، گفته ایم که با خصوصیات طبیعی 
و امروزی ایران، مصلحتی جز سلطنت مشروطه و احترام قانون اساسی آن نمی باشد.

ما اگر غرض و نظر اهانت و پایین آوردن احترام مقام سلطنت را داشته ایم، نامه ای رسمی 
و سرگشاده از روی کمال خیرخواهی و خدمتگزاری به عنوان مقام ایشان نمی نوشتیم و 
راه های مضری که به وسیله بدخواهان باز شده و ضرر آنها عاید مملکت و ملّت و خود 
ایشان شده و می شود، نشان نمی دادیم. چگونه بگویم و اگر حمل بر ضعف نشود به قید 
قسم بگویم بزرگ ترین غصه ما بر این است که چرا پادشاه بااحترام مملکت، وفادارانی 
را که جز خیر و مصلحت و اعتالی این مملکت و سرافرازی خود ایشان هیچ نظر ندارند 

از چاپلوسان و بدبختانه دشمنان به نظرشان فرق گذاشته نمی شود.4
نوعدفاعیاتمکررمهندسبازرگاندرجلساتدادگاهسال1343دربابسلطنت،قابل
تأملوتوجهاست.گزارشساواک،ازچهلویکمینجلسهدادگاهتجدیدنظر5اعضاینهضت

آزادیچنیناست:
1.مدافعاتدردادگاهغیرصالحتجدیدنظرنظامی،ص132

2.همان،ص135
3.ادارهدادرسیارتش،بازجوییازمهدیبازرگان،جلسهسوممورخ42/2/9ص4آخریندفاع،پروندهبازرگان،آرشیو

مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
4.جلسهسومبازجویییداهللسحابی،مورخ42/2/11،ص3،بازپرس:سرهنگستادناصرمقدم-ادارهدادرسیارتش)به
اشتباهدرسربرگاینصفحه42/2/11ثبتشدهولیباتوجهبهاوراققبلیوبعدیتاریخصحیح42/2/10میباشد(،

آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
5.اینجلسهباحضورشصتنفرتماشاچیدر34/3/6درمحلباشگاهدرجهدارانپادگانعشرتآبادبرگزارشد.
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اعلیحضرت همایون  اینکه  اسبق در مورد  امینی نخست وزیر  با دکتر  به موضوع مذاکره 
شاهنشاه نسبت به وی بدبین و همچنین نسبت به اسم مصدق آلرژی دارند پرداخته و اظهار 
ما درس  نموده و بگویم مصدق آن کسی است که  داشت حاال می خواهم رفع آلرژی 
عالقه مندی به قانون اساسی و رژیم مشروطه سلطنتی را از او فراگرفته ایم... در سال 1332 
که برای اولین بار به فرمانداری نظامی جلب گردیدم بازجو اظهار می داشت مقصود شما از 
اظهار تأسف راجع به 28 مرداد مراجعت اعلیحضرت همایون شاهنشاه به وطن می باشد، و 
این موضوع باعث تعجب ما شده بود که چرا به ما تهمت وارد ساخته، و بایستی بگویند ما 

متأسفیم که چرا معظم له از ایران تشریف بردند.1
مهندسبازرگاندرهفتادمینجلسهدادگاهتجدیدنظر،درآخریندفاعخوداظهارداشت:

... ما طرفدار و مدافع قانون اساسی و سلطنت مشروطه بوده و می باشیم ولی با هرگونه غلو و 
زیاده روی مخالفیم. ما به پادشاه هم احترام می گذاریم و هم وجود سلطنتشان را برای ایران 
مفید و الزم می دانیم ولی سلطنت را یک مقام بشری و در طول سایر مقامات لشکری و 
کشوری می شناسیم و برای این مقام هم طبق قانون اساسی، حقوق و حدودی قائلیم و در 

همه جا گفته ایم شاه باید سلطنت کند نه حکومت.2
بهگفتۀمهندسبازرگان،نهضتآزادی»فرازندهوبلندکنندهشعارشاهسلطنتکندنه
حکومت«3بودکهبهادعایوی»درآنزمانشعاربسیارخطرناکوموجبزندانافتادنو
شکنجهدیدنبود«4و»مترقیترینوانقالبیترینشعاربود.«5حالآنکهجبههمّلیدوماز
ابتدایاعالمموجودیتدرتیرماه1339،اینشعاررادرتراکتهاواعالمیههایخودبارها

مطرحنمودهبود.6
ایندرحالیاستکهقضاوتدکترابراهیمیزدیدرنامهایبهتاریخمرداد40،دربارۀشعار

»شاهسلطنتکندنهحکومت«،چنیناست:
... امروز وقتی شعار »شاه بایستی سلطنت کند نه حکومت« در روزنامه مطرح می شود فکر کن 

1.گزارشساواک،43/3/6،ص2،پرونده123011،ج1،ص330،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
2.گزارشساواک،مورخ43/4/7،ص3،پرونده123011،ج3،ص35،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

3.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص214
4.همان.

5.روزنامهکیهان،1358/11/20،ص10،پانوشت4،مقالهبازرگان.
6.یادنامهدکترغالمحسینصدیقی،ص533،متنکاملاعالمیهمزبورصص533تا540؛همان،متنکاملصص545تا
522؛اعالمیهچاپی»قطعنامههایسیاسینخستینکنگرهکشوریجبههمّلیایران«،پروندهجبههمّلی،آرشیومؤسسه

مطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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چه حالی برای شخص دست خواهد داد... 1. چه ضرورتی برای دادن چنین شعاری وجود 
داشت؟ 2. چنین شعاری توسط دکتر مصدق یکی از نقاط ضعف او بوده است )حتی با توجه 
به شرایطی که مبارزه را شروع کرد(... برای جبهه ملّی این حکم خودکشی است اگر بخواهد 

چنین شعاری بدهد.1

نامه سرگشاده به »شاه«
نهضتآزادیدرآبان1340دراعالمیهای»درخصوصفرمانمورخبیستوچهارم
آبانماه40«،شاه2راطرفخطابقرارداد.اعالمیهمذکورباچهارنقلقولازسخنانو

نوشتههایشاهشروعمیشود:
استظهار ما به الطاف الهی است که امیدواریم نظر مرحمت خود را با وجود اشتباهات و 

خطاهایی که مرتکب می شویم از ما باز نگیرد.
از نطق شاه به مناسبت افتتاح مجلس سنا در 33/۷/14

بشر برای وصول به حد اعالی رشد و تکامل فکری به آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی برای 
جبران اشتباهات خود نیازمند است. در این مورد پیامبر بزرگ اسالم به جامعه انسانی خدمات 
بسیار گرانبهایی کرده و آزادی فردی را یکی از اصول اساسی دین مبین اسالم اعالم فرموده 

است.
از پیام شاه به مسلمانان جهان به مناسبت والدت حضرت رسول اکرم در 40/6/۷

عادت من آنست که از نظریات اشخاص مختلف به طرق مختلف آگاه شوم. از اشتباهات 
پدرم یکی این بود که در امور به آراء معدودی از مشاوران خود تکیه داشت که چون از او 

می ترسیدند حقایق را به سمع او نمی رساندند و به چاپلوسی و مداهنه می پرداختند.
از کتاب مأموریت برای وطنم

برای رسیدن به پایه یک جامعه مترقی در دنیایی که با سرعت رو به تکامل و پیشرفت می رود 
باید موجبات حکومت مردم بر مردم که اساس اصول دمکراسی است فراهم گردد. هر دقیقه 

1.نامهدکتریزدیبهدوستساکنآمریکاباعنوان»سیدجان«مورخ21آگوست1961مطابق30مرداد1340،ص2،
موجوددرپروندهساواک،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.بهنوشتهیزدی،»سیّد«ناممستعارسیدمرتضی
خاموشیعضوانجمناسالمیدانشجویانبرکلیدرآمریکا،بود.ویپسازرهاکردننیمهکارهتحصیالت،درلبنانبه
سازمانمجاهدینخلقپیوستودرسال1354،مارکسیسمراپذیرفت.نامبردههنگامورودبهایراندرمرزطیدرگیری

مسلحانه،کشتهشد.)یادنامهشهیدبزرگواردکترمصطفیچمران،ابراهیمیزدی،انتشاراتقلم،1383،ص593(
2.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،صص95تا103
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از این فرصت مغتنم را از دست بدهیم برای ما و دولت و ملّت گناهی عظیم خواهد بود.

1
از فرمان مورخ 40/8/24 

سپسبعدازاینمطلع،چنینآمدهاست:
نهضت آزادی ایران... با توجه به اینکه اعلیحضرت ظاهراً میل دارند از نظریات اشخاص و 
مقامات مختلف به وسایل گوناگون وقوف حاصل نمایند تا از اشتباه پدر فقید خود مصون 

و برحذر بمانند به صدور این اعالمیه مبادرت می نماید.2
همچنیندرتکرارچنینشیوهای،نهضتآزادیدرمرداد1341نامهسرگشادهدیگریبه
شاهمینویسد.3و4بهگفتۀمهندسبازرگان،نویسندۀنامهنزیهبودهاست.5در»نامهسرگشاده
نهضتآزادیایرانبهاعلیحضرتمحمدرضاشاهپهلوی«6تأکیدشدهبود:»مابااتکاءبهبیان
اعلیحضرتدرباشگاهمطبوعاتآمریکابهاینانتقادخیرخواهانهومنصفانهاقدامکردهایم.«7

درایناطالعیهباتکیهبرسخنانشاهومقامات،ضمنیادآوریعقایدنهضتآزادیدرباره
مسائلمختلفوازجملهسلطنتمشروطه،شاهبارهاباواژهتشریفاتیوبسیارمحترمانه
»اعلیحضرتا«،موردمخاطبقرارگرفتهبود.8درایناطالعیهباتوضیحمجددعقایدوعملکرد
دکترمصدق،صریحاً»تصورضدپهلویبودناو«یکاشتباهو»قضاوتوتصوربیمورد«9
خواندهشد.وبانقلسخنانویدرمجلسپنجمپیرامونرضاخان،منظوردکترمصدق
اینگونهتفسیرشدکهاومیخواستهاست»ازوجوداعلیحضرتفقیدبراثرنیلبهمقام

سلطنتمشروطه،سلبفائدهوخدمتنشود.«10

1.همان،ص95
2.همان،ص96

3.درکتاباسنادنهضتآزادیایرانکلمه»مفید«درعبارت»وجودمفیداعلیحضرت«،سانسوروحذفشدهاستدر
حالیکهدراصلمتنمنتشرهدرآنزمان،عبارتمزبوروجوددارد.

4.همان،صص133تا156
5.روزنامهاطالعات،1359/5/27،ص4

6.بهگزارشساواک:»نامهسرگشادهمزبوروسیلهمهندسبازرگانعضومؤسسورهبرجمعیتمزبورطرحوتوسط
حسننزیه،وکیلدادگستریومشاورحقوقیمدیرعاملسازمانبیمههایاجتماعیوعضومؤسسدیگرجمعیت
تدوینوبهوسیلهشخصثالثیکهتاکنونشناختهنشدهودرجمعیتنهضتآزادیایرانهمطرازمهندسبازرگان
وحسننزیهمیباشد،تصحیحگردیدهاست.«)گزارشمورخ41/6/24،پروندهش123811،ص16،آرشیومؤسسه

مطالعاتوپژوهشهایسیاسی(
7.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،صص134و156

8.همان،صص138و142و146و151و156
9.همان،صص150و153

10.همان،ص154
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تکذیب

نهضتآزادیایران،کهپسازبازداشتسرانواعضایفّعالشدربهمن1341،فعالیتآن
عماًلتعطیلگردید.1درسال42اطالعیهکوتاهیبهاینشرحمنتشرکرد2:

تکذیب اعالمیه هایی که از سوی سازمان امنیت به نام نهضت آزادی منتشر شده است.
هموطنان ارجمند:

نهضت آزادی ایران از چاپ و انتشار اعالمیه های مجعولی که به نام این جمعیت و برخالف 
مرامنامه و اساس تشکیالت نهضت به وسیله سازمان امنیت و دستگاه های دیگر دولتی منتشر 
می شود، اطالعی نداشته و آنها را جداً تکذیب می کند. عوامل استعمار و دستگاه های دولتی 
جدیت می کنند که به وسایل ممکن این جمعیت را غیرقانونی اعالم کرده و موجبات ناراحتی 

رهبران زندانی آن را فراهم نمایند.3
منظورازاین»اعالمیههایمجعول«تراکتهاواطالعیههاییبودکهبامضامینضدسلطنتی

وضدشاهیبهامضاینهضتمنتشرشدهبود.
بهنوشتهجاللالدینفارسی،کهدرتهیهوانتشاربسیاریازاطالعیههایضدسلطنتیمزبور
مباشرتداشته،ایناعالمیهتکذیببهدستورمهندسبازرگانازداخلزندانوتوسط»دار
ودستهغیرمذهبی،کهخواهرزادهایشانرحیمعطایی،عباسسمیعی،حسننزیه،وفوالدی

جزوشانبودند«انتشاریافت.4
فارسی،درعینحالمیگوید:»اعالمیههاوبیانیههایماهمازطریقیکواسطهباآقایان

طالقانیوبازرگاندرزندانهماهنگمیشد.«5
باتوجهبهدفاعیاتمهندسبازرگاندردادگاهونفیوتکذیباتهامضدسلطنتبودن
نهضتآزادی،انتشاراینتکذیبنامهدرادامهخطرهبراناصلینهضتبود.درواقعنهضت
آزادیباایناعالمیهرسماًخودراازگردونۀمبارزاتمردمیروحانیتبارژیمشاهخارج

ساخت.
1.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص24

2.دراسنادنهضتآزادیایران،تاریخایناعالمیهبههمانصورتمبهمدرجشده،لیکنترتیبچاپآن،بعدازقیام15
خردادقرارگرفتهاست.اماجاللالدینفارسیتاریخصدورایناعالمیهرامقارنبادادگاهتجدیدنظربازداشتیهای
نهضتدربهار1343میداندکهدرنشراسنادنهضتپسازانقالب،تاریخمزبوروبرخیدیگرازتاریخهایانتشار

اسناد،برایاغراضحزبیدستکاریوجابجاشدهاست.)زوایایتاریک،صص118و123(
3.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،ص332

4.زوایایتاریک،ص118
5.روزنامهکیهان،1379/5/31،ص10
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با درفروردینماه1343نهضتآزادیباصدوراطالعیهدیگری،بهطورمشروحو
صراحتازمبارزاتضدسلطنتی،برائتمیجوید.1اعالمیهمزبوراینگونهآغازمیشود:

به نام خدا،
هموطنان گرامی: نظر به مراجعاتی که اخیراً از طرف طبقات و اصناف مختلف مملکت 
نسبت به نهضت آزادی ایران شده و اظهار عالقه به اطالع بیشتر از مرام و هدف نهضت 
آزادی ایران کرده اند، و نظر به اتهام و عنوان مسخرة »اقدام علیه امنیت کشور و بر هم زدن 
اساس مشروطیت سلطنتی« که زیر فشار سازمان امنیت بر هشت نفر از رهبران عالیقدر و فعال 

ما گذارده شده است، الزم دیدیم این بیانیه را برای استحضار افکار عمومی منتشر کنیم.2
درایناعالمیۀمفصل،براعتقادوالتزامنهضتآزادیبهقانوناساسیوسلطنتمشروطه

تأکیدشدهاست.فرازهاییازایناعالمیهچنیناست:
... مردم ایران و جهان به خوبی می دانند که نهضت آزادی ایران برای خاطر استقالل و آزادی 

وطن و اجرای کامل قانون اساسی تأسیس گردیده...3
زندان طوالنی سران نهضت و قطع ارتباط آنان با خارج و ممانعت از رهبری آنان در خارج 
از یک طرف، و تلقینات سوء سازمان امنیت و عوامل دستگاه حاکمه و ادعانامه مخدوش 
و بی اساس دادستانی ارتش از طرف دیگر، تعبیرات بی جا و نسبت های ناروا به مرام و رویه 
نهضت آزادی را زیادتر ساخته و در عالقه مندان ایجاد ناراحتی هایی کرده که از پیوستن به 
صفوف آن بیم داشته باشند... ما کوشا در احیای حقوق اساسی ملّت ایران بوده و قانون اساسی 
را میثاق آزادی و استقالل کشور خود دانسته و خواهان اجرای تمام اصول قانون اساسی و متمم 
آن هستیم... ما در عین آنکه سلطنت مشروطه را به منطق و مفهوم قانون اساسی و متمم آن قبول 

داریم پادشاه را نیز از مسئولیت مبرا می دانیم...4 
...ما دکتر مصدق را صالح ترین رجال اخیر ایران و مظهر مبارزات ضد استعماری مشرق و 
آفریقا می دانیم... او پایبند و عالقه مند به حکومت مشروطه قانونی ایران بوده و برای حفظ 

احترام و دوام این شکل حکومت معتقد بود که: شاه باید سلطنت کند نه حکومت.5
باتوجهبهدواعالمیهتکذیبیهوسایرشواهدوقرائن،اعالمیههاییکهبامضامینضد

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،صص340تا344
2.همان،ص340

3.همان.
4.همان،ص341
5.همان،ص343
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سلطنتبهنامنهضتآزادیمنتشرشدهاسترافقطمیتواننشانهایازچنددستگیو

اختالفدرونی،ویاتغییرمواضعتاکتیکیدانست.
جاللالدینفارسیبرآناستکهنهضتیهاچوندرفضایسیاسیپسازپیروزیانقالب
اسالمیایرانایننوعتراکتهاواعالمیههارا»افتخارآمیز«دیدند،»آنهارامتعلقبهخودشان

قلمدادکردهوجزء»اسنادنهضتآزادیایران«آوردهاند.«1
عزتاهللسحابیدربارهچگونگیانتشاراطالعیههایمذکور،ونیزشیوهادارهنهضت،پس

ازدستگیریسران،چنینگفتهاست:
پس از دستگیری مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم طالقانی و دکتر سحابی در بهمن ماه 1341 

در عمل برنامه ریزی و اداره نهضت به دست جوانتر ها که بنده هم شامل می شدم، افتاد.2
جاللالدینفارسینیزجناحمخفینهضتآزادیراپسازبازداشتسراناینگونهتوصیف

کردهاست:
در حالی که مرحوم طالقانی و مهندس بازرگان هنوز در زندان بودند و محاکمه شان هم شروع 
نشده بود، ما به فکر یک سازمان زیرزمینی افتادیم... یک هیأت اجرایی موقت سه نفره مرکب 
از مرحوم مهندس حنیف نژاد، مهندس محمود احمدزاده و بنده تشکیل شد که به جز یکی 
دو نفر خارج از زندان و مرحوم طالقانی و مهندس بازرگان که در زندان بودند کسی از آن 
خبر نداشت و اعالمیه ها و بیانیه های ما هم از طریق یک واسطه با آقایان طالقانی و بازرگان در 

زندان هماهنگ می شد.3
مهندسسحابیومحمدمهدیجعفرینیزدراینبارهنکاتینقلکردهاندکهدرمجموعبه
اینواقعیتاشارهداردکهاتخاذمواضعضدسلطنتیصریحدرقالباطالعیههاییباامضای
نهضتآزادی،بهوسیلهجوانانخارجاززندانومستقلازرهبراناصلینهضتآزادی،

صورتپذیرفتهاست.

قیام امام
درآغازقیامامامخمینیبهسال1341،پسازچاپوپخشدوتلگرامایشاندربارهالیحه
انجمنهایایالتیووالیتیباهمراهیوهمکاریمراجعتقلید،درمیانمردم،موجشورو

1.زوایایتاریک،ص121
2.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص181

3.روزنامهکیهان،1379/5/31،ص10
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عصیانعلیهدولتایراناوجگرفت.اقشارمختلفمردمدرتلگرامهاوطومارهاییکهبرای
علماومقاماتروحانیمیفرستادند،آمادگیخودرابرایهرگونهفداکاریاعالممیکردند.1
نهضتآزادیایراننیزدرآبانماه1341،دراعالمیهایباعنوان»دولتازهیاهویانتخاباتی
انجمنهایایالتیچهخیالیدارد؟«،تصویبنامهدولتراعوامفریبیوسرگرمساختنمردم
دانست.وبایادکردازدکترمصدقبهعنوان»رهبرواقعیومحبوبهمگی«،انتخابنمایندگان
مجلسرااولینکارالزمدانست.2»نهضتآزادیگرچهدراینبیانیههیچنامیازمراجعتقلیدو
نهضتروحانیوننبرد،لکنصدورچنینبیانیهایازنیروهایسیاسی،دربینعلماگامیمثبت

تلقیشد.«3جبههمّلینیزدراعالمیههفتمآذرماهخودبهحرکتعلمااینگونهاشارهکرد:
خودسری های فردی به آنجا رسیده که حتی در میان جامعه پرتحمل روحانیت، که یکی از 
پایه های ثبات و معنویات کشور است، ناراحتی های شدید به وجود آمده و اضطراب و نگرانی 

عموم را فراهم ساخته است.4
سرانجام،پسازپنجاهروزمبارزه،دولتآشکاراعقبنشینیکرد؛ودرمطبوعاتدهم
اعالمشدکه»درهیأتدولتتصویبشدکهتصویبنامهمورخه آذرماه1341صریحاً

41/7/14قابلاجرانخواهدبود.«
اماابعادوعمقمبارزاتامامخمینیفراترازتصویبنامهمزبوربودواینموضوعفقطبستر
وفرصتیبرایشعلهورساختنقیامعلیهرژیمشاهرابرایایشانفراهمساخت.امامدراعالمیه
پاسخبهاصنافشهرستانقم،کهبعدازتلگرامنخستوزیروقتبهبعضیمراجعصادرشد،
بهمّلتایران»اعالمخطر«کردکهاسالمواستقاللمملکتواقتصادآن»درمعرضقبضۀ

صهیونیستهاست«وتارفعاینخطرهانبایدسکوتنمود.5
نهضتآزادیایران،باردیگرباصدوراعالمیهایتحتعنوان»درزمینهاعالمیههایاخیر

علمایاعالمومراجععظام-دامتبرکاتهم«بهدفاعازنهضتروحانیونبرخاست.6
دراعالمیهنهضتآزادی،بازگشتروحانیتبهصحنهمبارزه»پسازگذشت56سال«

1.براینمونهنک:سهسالستیزمرجعیتشیعه،روحاهللحسینیان،مرکزاسنادانقالباسالمی،1382،صص137-138
و140و145
2.همان،1630

3.سهسالستیزمرجعیتشیعه،ص145
4.یادنامهدکترغالمحسینصدیقی،ص539،متناعالمیهجبههملی.

5.صحیفهامام،ج1،ص109
6.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،صص174تا178
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ورهبریانقالبمشروطیت،موجب»اعجابوامید«خواندهشدهبود.حالآنکهمهندس
بازرگانودوستانشدرجبههملّی،خودازنزدیکشاهدرهبریآیتاهللکاشانیدرنهضت

مّلیشدننفتوحضورفعالروحانیاندرآنمبارزاتبودند.
یوسفیاشکوریدربارهمواضعنهضتآزادیدرقبالنهضتروحانیتبهرهبریامام

خمینیچنیننوشتهاست:
در اوایل مهرماه 1341 در دولت امیراسداهلل َعلَم، نهضت روحانیان آغاز شد. نهضتی که ادامه 
پیدا کرد و تا سرنگونی رژیم پهلوی کوتاه نیامد و متوقف نشد. با شروع مبارزات روحانیان، 
نهضت آزادی هم در مواضع خود رادیکالتر شد و لذا از جبهه ملّی بیشتر فاصله گرفت و هم 
در مقابل، به روحانیان نزدیکتر شد و به طور طبیعی گرایش عمیق تر و گسترده تر اسالمی 
پیدا کرد. رهبران نهضت، به ویژه طالقانی و بازرگان و کمیته دانشجویی نهضت که جناح 

رادیکال آن محسوب می شد، در این گرایش نقش مؤثری ایفا کردند.1
امام)ره(لحنو نیزتأکیدمیکند:»بااوجگیریمبارزهروحانیتو جاللالدینفارسی

محتوایاعالمیههاینهضتآزادیمحرکتروخشنترگشت.«2
پسازپایانماجرایانجمنهایایالتیووالیتی،رژیمپهلوی،تبلیغاتدامنهداریعلیه
روحانیتآغازکرد.مضامینتبلیغاتحولمحورارتجاعیشمردنروحانیتدورمیزد.شاهدر
19دیماه1341دریکاجتماعتبلیغاتی،اصولپیشنهادیخودرا،کهبعدها»اصولششگانه

انقالبسفید«نامگرفت،اعالمکردوازمردمخواستکهطیرفراندومیبهآنرأیدهند.
درروزاولبهمن1341،امامخمینیطیاعالمیهایکهبهسرعتدرتهرانوشهرستانها
پخششد،رفراندومراخالفاصولوقانون،واجباریدانستوآنراتحریمکرد.3سایر
مراجعنیزاطالعیههاییعلیهرفراندومصادرکردند.روزدومبهمنبازارتهراناعتصابکردو

تظاهراتگستردهایصورتگرفت.
تعدادیازعلماوروحانیوندرتهرانوشهرستانهادرسومبهمنبازداشتشدندوفضای

برخیشهرهاچهرهنظامیوتحتکنترلشدیدپیداکرد.4
جبههمّلیاطالعیهایدرتاریخدومبهمنمنتشرساختکهبهبیانیه»اصالحاتآری،

1.درتکاپویآزادی،ج1،ص266
2.زوایایتاریک،ص76

3.صحیفهامام،ج1،صص23تا24
4.خاطراتومبارزاتشهیدمحالتی،ص51
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دیکتاتورینه«شهرتیافت،ودرآن،ضمنغیرقانونیخواندنرفراندوم،برنامهاصالحاترا
فریبکارانهخواندودخالتشاهدرحکومترامحکومکرد.درایناعالمیه،هیچاشارهایبه

امواجروبهگسترشقیاممردمیامامخمینیومراجعوروحانیت،نشدهبود.1
نهضتآزادینیزطیبیانیهمشروحی،درتاریخسومبهمن،ابعادوآثاررفراندومرابررسی
کردهوبدوناشارهبهقیامامامخمینی،بامواضعیمشابهجبههمّلی،اصالحاتدروغینو

رفراندومقالبیرانفیومحکومنمود.2
بنابهگفتهمهندسعزتاهللسحابی:»جبههمّلیشعارشاینبودکه»اصالحاتآری،

دیکتاتورینه«اماموضعنهضتآزادیخیلیمحکمتربود.«3
اینتلقیازتفاوتبینمواضعایندوگروه،دراغلبکتابهاوتحلیلهایتاریخی،چه
موافقوچهمخالفنهضت،تکراروپذیرفتهشده،درحالیکهمقایسهمتندواعالمیهمزبور،
نشانگرنادرستیتفسیرفوقاست.مهندسبازرگانهمدراظهاراتونوشتههایمتأخرخود
چنیناّدعاییراتأییدمیکرد؛اّماهمودردادگاهسال43،بههمسانیموضعنهضتوجبهه،

اذعانوتصریحکردهاست.
درجلسه43دادگاهتجدیدنظردر10خرداد43،»...مهندسمهدیبازرگانبهدنبال
دفاعیاتجلساتقبل،موضوعمرحلهبازپرسیرامطرحنمودهواظهارداشتبازپرسمربوطه
پسازآنکهنظراینجانبراراجعبهقطعنامهطرح6مادهای]انقالبسفیدشاه[میپرسد...در
جواباظهارداشتمهمماوهمجبههمّلیبهموجبمنشورکنگره،بااصل]لوایح[ششگانه

موافقبودهولیباطرزاجرایآنمخالفمیباشیم.«4
ازابتدایبهمن41بازداشترهبرانجبههملّیونهضتآزادیآغازشد.بهقولمهندس

بازرگان:
به دستور شاه کلیه افراد جبهه ملّی و نهضت آزادی و حتی افرادی از روحانیون و بازار را به 

زندان انداختند برای اینکه اینها نباشند تا در رفراندوم مخالفت بکنند.5
روزچهارمبهمن،شاهدرحالیکهشهرقمبهصورتیکپایگاهنظامیدرآمدهبود،تحت
شدیدتریناقداماتامنیتیبهآنجاسفرکرد.ویدراینسفر،باجسارتبیسابقهایبهعلماو

1.قلموسیاست،ج2،ص482.یادنامهدکترغالمحسینصدیقی،صص544تا552
2.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،صص303تا321.درتکاپویآزادی،ج1،صص268تا273

3.درتکاپویآزادی،ج1،ص268
4.گزارشساواک،پرونده123011،ج1،ص337.آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

5.درتکاپویآزادی،ج1،ص273
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رهبراندینیاهانتکردومجدداًباتفصیلبیشتریازخطر»ارتجاعسیاه«سخنگفت.

روزششمبهمن،رفراندومبرگزارشد.دولت،بهدروغاعالمکردکهبیشازپنجمیلیوننفر
رأیموافقداده،ازاصالحاتشاهحمایتکردهاند.کِنـِدی،رئیسجمهورآمریکا،ورهبران

دیگرکشورهابهشاهتبریکگفتندوحمایتخودرااعالمنمودند.1
امامخمینیدرروزهفتماسفند41،مصادفباعیدفطر،مردمرابهتداوممبارزهعلیه

اقداماتخالفشرعوقانونحکومتپهلویفراخواند.2
مهندسسحابیدربارهوضعیتنهضتآزادیدرآنزمانمیگوید:

در سال 41 که نهضت روحانیان شروع شده بود پدرم و مهندس بازرگان و آقای طالقانی در 
زندان بودند و امور نهضت آزادی توسط هیأت اجرایی پنج شش نفره انجام می شد که من 
هم عضو آن بودم و نسبت به مواضع آقای خمینی خیلی داغ بودم و همراه انجمن اسالمی 

مهندسین و انجمن اسالمی دانشجویان برای دیدار امام به قم می رفتیم.3
روزدومفروردین1342،مصادفباسالروزشهادتامامجعفرصادق)ع(،درمجلس
سوگواریمدرسهفیضیهقمکهجمعیتانبوهیدرآنشرکتکردند،مأمورانرژیم،بالباس
مبّدل،هجومآوردندوبهضربوجرحمردموشکستندروپنجرهمدرسهپرداختند.دراین

ماجرایکیازطالبکشتهشد.همزمانبااینفاجعه،بهمدرسهطالبیهتبریزنیزحملهشد.
اعالمیهتاریخیامامخمینیدربارهایناقداماتسرکوبگرانهرژیمشاه،شجاعانهوصریحبود:

اینان با شعار شاهدوستی به مقدسات مذهبی اهانت می کنند. شاهدوستی یعنی غارتگری، 
به مراکز علم و دانش؛ شاهدوستی یعنی  هتک اسالم، تجاوز به حقوق مسلمین، تجاوز 
ضربه زدن به پیکر قرآن و اسالم، سوزاندن نشانه های اسالم و محو آثار اسالمیّت؛ شاهدوستی 
یعنی تجاوز به احکام اسالم و تبدیل احکام قرآن کریم؛ شاهدوستی یعنی کوبیدن روحانیت 

و اضمحالل آثار رسالت.4
جبههملّیدراعالمیهایباامضای»سازمانجبههمّلی-استانتهران«تحتعنوان»سراسر
خاکوطندرآتشاستبدادمیسوزد«فاجعهفیضیهقموطالبیهتبریزرامحکومکردولی

اشارهایبهقیامعلمابهرهبریامامخمینینکرد.5
1.تاریخقیام15خردادبهروایتاسناد،ج1،صص343تا346

2.صحیفهامام،ج1،ص151
3.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص200

4.صحیفهامام،ج1،صص177و178
5.همان،ص356.درتکاپویآزادی،ج1،ص275؛یوسفیاشکوریایناعالمیهرامربوطبهبعدازپانزدهخردادمیداند
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نهضتآزادیبهدلیلزندانیبودنرهبرانش،دربارهحوادثفیضیهوطالبیهونهضت
روحانیتوامامخمینیواکنشینشاننداد.

روز13خرداد1342مصادفبودباعاشورایحسینی.امامخمینیدرسخنرانیتاریخی
خود،باحملۀشدیدبهشخصشاه،روحتازهایدرمردمدمیدونهضتراواردمرحلۀ

تازهایکرد.
بهتعبیرغالمرضانجاتی:

غول وحشت و هراسی که نام شاه طی سال های متمادی در اذهان جای داده بود، در هم 
شکسته شد. آیت اهلل روح اهلل خمینی در حضور دهها هزار تن مستمع، شاهنشاه را »آقای 
شاه!«، »تو!«، »بیچاره!«، »بدبخت!« خطاب کرده بود! بت بزرگ سخت ضربه خورده بود؛ 
اقتدار رژیم کودتا و ترس و وحشتی که از سازمان امنیت مخوف او در اذهان وجود داشت، 

آسیب دیده بود.1
ویدرادامه،مینویسد:

نطق روز 13 خرداد 1342 آیت اهلل خمینی نقطه عطفی است در تاریخ معاصر ایران؛  نمودی 
است از یک حرکت پهلوانی و واکنش شدیدی است در برابر ستمگری های محمدرضاشاه. 
بپذیریم یا نپذیریم، سخنان آن روز آیت اهلل خمینی رژیم شاهنشاهی را تکان داد؛ سخت 
هم تکان داد و شمارش معکوس از همان روز شروع شد. ابعاد ماجرا وسیع تر از آن بود که 
بتوان از راه تهدید یا وعده و وعید با آن مقابله کرد. شاه، به شیوه معمول و با اتکا به پشتیبانی 
آمریکا، در برابر این تهدید به سیاست خشونت و سرکوب متوسل شد و دستور بازداشت 

آیت اهلل خمینی را صادر کرد.2
روزعاشورادرتهرانتظاهراتیبهحمایتازامامخمینیبرگزارشد.درتظاهراتروز13
خردادمصادفباعاشورا،اعضایجواننهضتآزادیفعاالنهوخودجوشمشارکتداشتند.
شهیدعراقیکهدرسازماندهیتظاهراتآنروزنقشبسیارمهمیداشتدرخاطراتخود

میگوید:
در مسیر تظاهرات مسجد ابوالفتح تا دانشگاه تهران چند نفر از دانشجویان نهضت آزادی به 
سخنرانی پرداختند. در چهارراه مخبرالدوله مرتضی زمردیان و در مقابل دانشگاه تهران ]نوری[ 

ونیزتأکیدمیکندکهدرایناعالمیه»بهروحانیانوعلماویاماهیتمذهبیقیامها«اشارهاینمیشود.
1.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص228

2.همان،ص233
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شیخ االسالمی سخنرانی کرد.1

جاللالدینفارسیدربارهحضورفعالدانشجویانووابستگانبهنهضتآزادیدراین
تظاهرات،نقلمیکندکه:»مرحومطالقانیاینکارراهدایتمیکرد.«2

دریکسندساواکمورخ13خرداددربارهاجتماعوتظاهراتدانشجویانوبرخیاعضای
جواننهضتآزادی،چنینآمدهاست:

طبق دعوت نامه های قبلی از ساعت 16 به تدریج عده ای در حدود ۷00 نفر از دانشجویان 
اسالمی و اعضای وابسته به نهضت آزادی ایران در مسجد هدایت اجتماع و ابتدا دو تن از 
دانشجویان پیرامون وقایع روز عاشورا مطالبی ایراد و سپس ناصر مکارم شیرازی سخنرانی 
خود را که حمالتی نیز به دولت و مصادر امور داشت ایراد و در ساعت 18/45 دقیقه مراسم 
مزبور خاتمه یافت. پس از ختم جلسه مسجد هدایت تعدادی در حدود 400 نفر از دانشجویان 
اسالمی که از مسجد هدایت خارج شده بودند در حالیکه شعار )خمینی خمینی خدا نگهدار 
تو- بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو(- )خمینی پیروز است( می دادند از چهارراه الله زار به 
طرف الله زار پایین و به سمت میدان سپه در حرکت هستند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده 

می شود که تعداد به 2000 نفر می رسد.3
ساواکدرگزارشیدیگر،نقشجوانانعضونهضتآزادیدرتظاهراتعاشورای42تهران

رابهاینشرحتوضیحدادهاست:
در تهران بامداد روز عاشورا طبق دعوت و اعالم قبلی، گروهی در حدود 3 هزار نفر مرکب 
از عناصر منتسب به جمعیت نهضت آزادی و انجمن های اسالمی وابسته به آن عوامل طرفدار 
آیت اهلل بهبهانی- بقایای فداییان اسالم- اعضای جمعیت ها و هیأت های مذهبی- افراد کمیته 
بازار جبهه ملّی و برخی از بازاریان متعصب که همگی آنها ضمن داشتن پاره ای اختالفات با 
یکدیگر در تأیید و پشتیبانی از نظریات آیت اهلل خمینی وحدت نظر دارند در مسجد حاج ابوالفتح 
واقع در میدان شاه جمع و به صورت دمونستراسیون در خیابان های ری- سرچشمه- بهارستان- 
شاه آباد- اسالمبول- فردوسی- شاهرضا - سی متری نظامی- سپه و ناصرخسرو به گردش 
درآمده و به دادن شعارهایی له خمینی و بعضاً دکتر مصدق و علیه دولت و مقامات عالیه کشور 
پرداخته و در خاتمه در حالی که از تعداد آنها تا حدودی کاسته شده بود به مسجد سلطانی 

1.ناگفتهها،خاطراتشهیدحاجمهدیعراقی،انتشاراترسا،1370،ص181
2.زوایایتاریک،ص84

3.قیام15خردادبهروایتاسنادساواک،ص377،گزارشادارهسوم،42/3/13
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وارد و در آنجا به آنان اعالم شد که بعد از ظهر روز مذکور در مسجد هدایت گرد آیند.

ابتکار این تظاهرات به دالیل و قرائن ذیل بیشتر در دست عوامل منتسب به جمعیت نهضت 
آزادی بود:

1. مشاهده عده ای از عناصر طرفدار این جمعیت در بین متظاهرین.
2. دادن شعارهایی له مصدق.

3. دادن شعارهای تندی علیه مقامات عالیه کشور که مخصوص افراد این جمعیت می باشد.
4. کشاندن متظاهرین به خیابان های شمالی شهر و توقف در برابر دانشگاه.

5. اعالم اینکه متظاهرین بعد از ظهر روز عاشورا در مسجد هدایت حضور به هم رسانند.
عده مذکور بعد از ظهر روز عاشورا در مسجد هدایت اجتماع و سخنان مکارم شیرازی را 
استماع و آنگاه به طرف مسجد آذربایجانی ها که فلسفی واعظ در آن به وعظ می پرداخت 
رهسپار شد و در بین راه تظاهراتی علیه دولت و له خمینی به عمل آورده و فردای روز عاشورا 
مجدداً در مسجد حاج ابوالفتح گرد آمده و با عده کمتری )در حدود یکهزار و پانصد نفر( با 
دادن شعارهای تندتری در همان خط سیر روز قبل به تظاهرات پرداخته و در بعد از ظهر نیز 
با شکستن در مسجد هدایت که ظاهراً به دستور سیدمحمود طالقانی بسته شده بود وارد این 
مسجد شده و در خاتمه مجلس به آنان اطالع داده شدکه فردای آن روز )چهارشنبه 42/3/15( 

بار دیگر در مسجد سلطانی گرد آیند.1
درسپیدهدم15خرداد12/1342محرم1383امامخمینیدستگیروبهتهرانمنتقلشد.این

دستگیری،قیامخونین15خردادراآفرید.
بسیاریازافرادنهضتآزادینیزدرروز15خردادبهخیابانهاریختهودوشادوشمردم
آنروزبهزدوخوردبانظامیانپرداختند.دراینروز،شماریازاعضاینهضتآزادینیزدر

کناربازداشتهایگستردهروحانیانوفعاالنسیاسیبازارودانشگاه،بازداشتشدند.
سندساواکدربارهتظاهرات15خردادتهرانوحضورجواناننهضتآزادیوجبههمّلی

درآن،چنینگزارشمیدهد:
مقارن همین احوال در حدود ساعت 0830 قریب به 400 نفر از عناصر وابسته به جمعیت 
نهضت آزادی و اعضای جبهه ملّی بازار طبق قرار قبلی در مسجد سلطانی اجتماع کرده 
بودند که مأمورین انتظامی آنان را پراکنده ساختند. عده مذکور به اتفاق سایرین در بازار و 

1.همان،ج3،صص178تا179
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سایر خیابان های جنوبی و شرقی شهر و میدان بارفروش ها کسبه و اصناف را به تعطیل کار و 
مغازه های خویش دعوت و به تدریج گروه کثیری از بازاریان و متعصبین مذهبی در خیابان 
بوذرجمهری و حوالی بازار گرد آمدند. توضیح اینکه چون بامداد روز 4 شنبه نیز برگزاری 
مجالس روضه خوانی و اجتماع مردم در مساجد به مناسبت ایام سوگواری همچنان ادامه 
داشت لذا این امر را نمی بایستی در مطلع شدن هر چه بیشتر مردم از خبر بازداشت خمینی و 

سایر روحانیون و پیوستن به صفوف مجتمعین بی تأثیر دانست.
متظاهرین در اثر تبلیغات چند روزه وعاظ در منابر کاماًل تحریک و از شنیدن خبر بازداشت 

خمینی - فلسفی و سایرین عصبانی شده بودند.1
گزارشساواکترکیبگروههایشرکتکنندهدرتظاهرات15خرداد42رابهاینشرح

اعالمکردهاست:
در تظاهرات و فعالیت های مخربی که در تهران صورت گرفت تا آنجا که گزارش های واصله 

حکایت می کند طبقات ذیل شرکت داشته اند:
1( عناصر وابسته به جمعیت نهضت آزادی و انجمن های اسالمی منتسب به این جمعیت.

2( بازاریان طرفدار جبهه ملّی.
3( اعضای هیأت های مذهبی نظیر هیأت قائمیه و جوانان ]هیأت[ حداد و غیره.

4( بقایای فداییان اسالم.
5( طرفداران آیت اهلل بهبهانی و برخی دیگر از روحانیون.

6( بازاریان متعصب مذهبی.
۷( جمعی از متنفذین و چاقوکشان جنوب شهر و میدان بارفروش ها نظیر طیب حاج رضایی.

این دستجات و طبقات که در اجتماع مسجد حاج ابوالفتح و سپس دمونستراسیون خیابان ها 
در روز عاشورا ]13 خرداد[ نیز شرکت داشتند همانطوری که فوقاً ذکر شد گرچه ممکن 
است با یکدیگر دارای تضادهای فکری و اختالف نظرهایی بوده باشند ولی در این اواخر 

کلیه دستجات فوق جدّاً از آیت اهلل خمینی طرفداری و پیروی می نمودند.2
نهضت قبال در دانشجویان دستهبندی درباره 42/3/21 مورخ ساواک سند یک در

روحانیتبهرهبریامامخمینیبهنقلازمنبعساواکچنینآمدهاست:
دانشجویان دانشگاه در جریانات اخیر سه دسته شده اند. دسته ای افراد وابسته به نهضت آزادی 

1.همان،ج3،صص180تا181
2.همان،ص182
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که کامالً با مقامات روحانی همکاری می کنند. دسته ای هم افراد عضو حزب سابق توده هستند 
که در جریانات اخیر نقش رهبری کننده برنامه تخریبی را انجام می دادند. و دسته دیگر که 
وابسته جبهه ملّی هستند اکثراً این روزها اصوالً از خانه های خود خارج نشده و به نام اینکه 
نمی دانند پشت این پرده چیست فعالیتی در ماجراهای اخیر نداشتند. چون مهندس بازرگان 
دارای محبوبیت فوق العاده ای در بین دانشجویان است و خود دارای تعصب مذهبی شدید 

می باشد ]افراد[ پیرامون او عموماً با بازاری ها همکاری می کنند.1
همراهباامواجگستردهکشتاروبازداشتاقشارمختلفمردممبارزودستگیریوتعقیب
روحانیونومسئوالنهیئاتعزاداریوجمعیتمؤتلفهاسالمی،اقداماتپیشنهادیساواک
بعدازوقایع15خرداد،مشتملبردستگیری»کلیۀاعضاینهضتآزادیوانجمنهایوابسته

وهمچنینبقایایفداییاناسالموبرخیازهیأتهایمذهبی«نیزبود.2
یکیازمأمورانساواکدرآبان1342طیگزارشیازقممشهوداتخودرادربارهارتباط

طالببانهضتآزادی،اینگونهگزارشکردهاست:
اکثریت طالب جوان قم طرفدار خمینی هستند و تقلید غیر او را حرام می دانند. این عده با 
دانشگاهی ها و جبهه ملّی و نهضت آزادی در تماس هستند. اگر مسافر غریبی به قم وارد 

شود فوری او را تبلیغ می نمایند که آقای خمینی اعلم است مردم روشن باشید.3
دریکگزارشدیگرساواکدربارهارتباطنهضتآزادیوروحانیت،چنینتحلیلشدهاست:

... جمعیت نهضت آزادی از عناصر جبهه ملّی متمایل به روحانیون تشکیل شده و تحت 
رهبری دکتر سحابی و مهندس بازرگان اداره می شود. این جمعیت با استفاده از پوشش 
عوام فریبی و نزدیک شدن به روحانیون و مراجع تقلید وضع خود را تا حدودی محکم 
نموده و تشکیالت نسبتاً منظمی برای خود به وجود آورده اند... طرفداران جمعیت مذکور با 
انتشار اعالمیه ها و نشریات دینی و نزدیک شدن با روحانیون تا حدودی برای خود وجهه ای 
کسب نموده و اغلب به نام روحانیون نظریات و افکار جمعیت نهضت آزادی را در بین 
مردم متعصب مذهبی نشر می نمایند. افراد وابسته به این جمعیت در بازار و بین طالب و 

کسبه و تجار تا حدودی نفوذ نموده و نظر آنان را جلب نموده اند.4

1.همان،ص217
2.همان،ص186

3.مدرسهفیضیهبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،بهار1380،سندساواکمورخ1342/8/29،ص116
4.اسنادساواک،پرونده123030،ص14،گزارشمورخ43/2/9،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.



121 تضاد و تردید در فکر و عمل
همچنینبعدازپانزدهخرداد،پیشنهادتشدیدبرخوردبانهضتآزادیکهجوانانآندرقیام
امامحضورفعالداشتند،بهمنظورارعاببیشترمردم،توسطساواکطرحمیشود.دریکی
ازگزارشهایساواکتحتعنوان»بررسیوقایع15و16خرداد42«،نقشنهضتآزادیو
جمعیتهایوابستهبهآندرقیام،وارتباطباروحانیونوعشایرجنوب،بهعنوانعلللزوم
برخوردشدیدبانهضتذکرگردیدهودرانتهاپیشنهادشدهکهبا»تنبیهشدیدعواملدرجهیک
نهضت«،درکنارسایراقداماتعلیهروحانیونومردم،»بااینترتیببهطورموقتالتهابات

تسکینیافتهواخاللگرانمرعوبخواهندشد.«1

انحالل »جبهه« و تعطیلی »نهضت «
درغیابسراناصلینهضتآزادی،در19خرداد42بیانیهایبهنام»دیکتاتورخونمیریزد«

بهامضاینهضتآزادیصادرودرآنبهاقداماترژیماعتراضشد:
در طول تاریخ ایران نخستین بار است که به مقام منیع نیابت عظمای امام علیه السالم جسارت 
می شود و مراجع تقلید؛ حضرت آیت اهلل خمینی دزدیده و زندانی می شود و حضرت آیت اهلل 
شریعتمداری در خانه خود و در میان صدها سرباز گارد شاهی زندانی است و حضرت آیت اهلل 
میالنی را که برای شرکت در انقالب خونین مردم تهران از مشهد حرکت نموده بودند از نیمه 
راه بازگردانیده و علمای تهران، شیراز، قم، مشهد، تبریز و شهرهای دیگر را دسته جمعی زندانی 

می کنند. 
مردم با غیرت 

رقم کشته ها و زخمی ها در کشور از ده هزار نفر متجاوز است. مردم عریان و به جان رسیده این 
مملکت سینه های لخت خود را به رگبارهای مسلسلهای شاه دیکتاتور جبار سپردند و مردند و 

تسلیم حکومت جبار نشدند. 
دانشجویان دانشگاه تهران با شعار دیکتاتور خون می خواهد، مرگ بر دیکتاتور خون آشام، به 
یاری مردم مسلمان به خیابانها ریختند و امروز ششمین روز قیام و انقالب سراسری مردم کشور 
علیه دیکتاتوری است و هنوز علیرغم تصور باطل عمال دیکتاتوری مقاومت مردم ادامه دارد.2

بهگفتۀدکترجوادمنصوری،ایناطالعیه»موضعتعدادیازاعضایخارجاززنداناین
گروهبود.چندیبعداعالمیهدیگریبهامضایدستگاهاجرایینهضتآزادیمنتشرشدکه

1.اسنادساواک،پرونده123215،ج4،صص599تا602،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
2.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،ص296
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اختالفنظرآنانراباگروهمنتشرکنندهاعالمیهقبلیفاشمیساخت.«1مهندسمیثمیدر
موردایناعالمیهمیگوید:»سراننهضتاطالعیههایبعداز15خردادراکهبهنامنهضت
آزادیدادهشدهبود،نپذیرفتند.«2قباًلنیزاشارهشدکهبهخواسترهبرانبازداشتینهضت،
دواعالمیهتوسطنهضتآزادیمنتشرشدکه»ایناعالمیهوچنداعالمیهمشابهآنراتکذیب

کردندوساختگیدانستند.«3
مهندسسحابیدربارهایناطالعیهچنینگفتهاست:

صورت  به  دومی ها  رده  شدند،  نهضت...دستگیر  سران  که  ماه(  1341)بهمن  سال  ...در 
خودجوش و دلسوز شب و روز کار می کردند، و پس از آن که رده دومی ها نیز به زندان 
افتادند، نفرات بعدی که پیش از این همه زحمات عملی و پادویی بر دوش آنان بود، فعالیتی 
برابر از خود نشان دادند. به طوری که بعد از 15خرداد اعالمیه »دیکتاتور خون  چندین 
می ریزد« را نوشتند و پخش کردند و آبروی نهضت را خریدند. این اعالمیه را احتماالً آقای 

حسام انتظاری نوشت...4
مهندسبازرگاندرخاطراتخویشجریانپیشنهادخودرادرزندانبهرهبرانجبههمّلی
برایصدوراعالمیهایدرمحکومیتاعمالرژیموکشتار15خردادتوضیحمیدهداماهیچ
اشارهایبهاطالعیههایمنتشرهبهنامنهضتآزادیدربیروناززنداننمیکند.5درمجموعه
اسنادنهضتآزادیباوجودچاپاطالعیهمزبور،بدونهیچتوضیح،چندصفحهبعداعالمیه

تکذیباینگونهاطالعیههادرجشدهاست.6
غالمرضـانجاتیدرموردعدمموضعگیریجبههمّلیدرقبالقیـامپانزدهخردادمینویسد:

رهبران جبهه ملّی دو سه روز پس از قیام پانزده خرداد، در زندان از حادثه آگاه شدند. فاجعه 
مهم تر از آن بود که نسبت به آن بی تفاوت بمانند. بازرگان پیشنهاد کرد شورایعالی جبهه 
ملّی، اعالمیه صادر کند و اعمال رژیم را در کشتار مردم محکوم نماید... بحث درباره تهیه 
و تصویب اعالمیه مبنی بر محکوم کردن رژیم کودتا در کشتار مردم در قیام 15 خرداد، به 
اختالف نظر شدید و مشاجره کشید و سرانجام مقدمات انحالل و فروپاشی جبهه ملّی دوم 

1.تاریخقیامپانزدهخرداد،ج2،ص61
2.ازنهضتآزادیتامجاهدین،ص137

3.نهضتامامخمینی،ج1،چ15،ص649
4.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص102

5.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،صص391تا394
6.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،صص296و332و340



123 تضاد و تردید در فکر و عمل
را فراهم ساخت.1

البتهنهسرهنگنجاتیونهخودمهندسبازرگانهیچاشارهایبهاینموضوعنمیکنند
کهچرامهندسبازرگانفقطبهجبههمّلیپیشنهادکردکهاعالمیهبدهد،درحالیکهوی
بهراحتیمیتوانستبهبیروناززندانپیغامدهدکهازطرفنهضتآزادیاعالمیهایدر
حمایتازپانزدهخردادمنتشرشود،نهاینکهبعداًدستوردهدکههماناعالمیههایجوانانرا

نیزتکذیبکنند.
بازرگاننیزدرشرحماوقعمربوطبهپیشنهادبهجبههمّلیچنینمیگوید:

قرار شد آقای صالح موضوع را در هیأت اجرائیه جبهه ملّی مطرح کند و تصمیم بگیرند. 
نتیجه از پیش معلوم بود، هیأت اجرائیه پس از چند روز سرانجام به مخالفت با صدور اعالمیه 
رأی داد... آقای بختیار در خاطرات خود گفته است که با کوشش او طرح مورد بحث 
)صدور اعالمیه جبهه ملّی در اعتراض به حادثه 15 خرداد( به تصویب نرسید. به هر حال 
این موضوع نیز که حاکی از اختالف نظر بین رهبران جبهه ملّی بود، مقدمه انحالل جبهه را 

فراهم ساخت.2
سرهنگنجاتینوشتهاست؛

با اوج گرفتن اختالفات درونی جبهه ملّی که بخشی از آن به ویژه در زمینه ساختار تشکیالت 
در کنگره جبهه ملّی )دی 1341( تشدید گردید، پس از آزادی سران آن در شهریور 42، 
روند از هم پاشیدگی این گروه شتاب یافت. مکاتبات متعدد شورایعالی جبهه و دکتر مصدق 
به نتیجه ای نرسید و »کشمکش درون سازمانی تا اردیبهشت 1343، که شورای عالی جبهه ملّی 

در پاسخ به نامه دکتر مصدق انحالل خود را اعالم کرد، ادامه یافت.«3
همزمانبادستگیریروحانیانوتداومسرکوبمبارزانمذهبی،ازنیمهدومسال1342
رژیمشاهبهسرکوبنیروهایسیاسیمخالفپرداخت.درآبانماه،سراننهضتآزادی
بهمحاکمهکشیدهشدند.داریوشفروهروچندتنازفعاالن»حزبمّلتایران«،همچنین
گروهیازدانشجویان،بازاریانوافرادوابستهبهجبههمّلی-بامحاکمهوبیمحاکمه-بهزندان
افتادند.جمعیبرایخدمتسربازیبهنقاطبدآبوهوافرستادهشدند.طیبحاجرضاییو
حاجاسماعیلرضایی،بهاتهامتحریکمردمبهشورشدرپانزدهخرداد،بهحکمدادگاهنظامی

1.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص243
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،صص392و394

3.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص245
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درآبان43بهشهادترسیدند.1

یوسفیاشکوریدرموردآزادیسرانجبههمّلیاززندانووضعیتنهضتآزادیمینویسد:
رهبران جبهه ملّی سرانجام بدون دادرسی و محاکمه، در روز 18 شهریور 1342، از زندان 
آزاد شدند. اما اعضای نهضت آزادی در زندان ماندند. دلیل آن نیز روشن بود. جبهه ملّی در 
مجموع راه مسالمت آمیز خود را در مبارزه با رژیم دنبال کرد و به آن وفادار ماند. ولی نهضت 
آزادی با شتاب، رادیکال و ستیزه جو شد... و در نهایت با نهضت انقالبی و حماسی روحانیان و 
به ویژه آیت اهلل خمینی، مرجع سازش ناپذیر و مقاوم جنبش جدید روحانیان پیوند برقرار کرد.2

یکسندساواک،واکنشبهمحکومیترهبراننهضتآزادیرادرمحافلدانشجوییجبهه
مّلی،اینگونهگزارشدادهشدهاست:

در محافل دانشجویان وابسته به جبهه ملّی که اخیراً از وضع جبهه ناراضی می باشند، ادامه 
مبارزات مهندس بازرگان و آیت اهلل طالقانی و سایر همکارانشان تا سرحد محکومیت، از آنها 
تجلیل می نمایند... ]یکی از دانشجویان جبهه ملّی[ اظهار می داشت: اعضای جبهه ملّی چوبی را 
که می خورند نتیجه سهل انگاری و روش غلط سران جبهه است... بایستی جبهه ملّی مقاومت 
می کرد و به مبارزه خود ادامه می داد و حتی اگر سران جبهه هم مانند نهضت آزادی محکوم 
می شد، دست از مبارزه نمی کشید و تن به خواری نمی داد. با این وضع باید بعد از این متوجه 

نهضت آزادی باشیم.3
بهنظرجاللالدینفارسی،درآنزمانساواکپیبردهبودکه»عناصرمتدین،باتجربهواهل
مطالعۀنهضتآزادیباپیروانامام)ره(یانیروی15خرداد،بههمپیوستهاند.«4ویهمچنین
میگوید»بیشازهشتادتانوددرصدبدنهنهضتآزادیجوانانمتدین،ملتزمبهاحکامو

دارایمطالعاتوآموزشاسالمینسبتاًخوبیبودند.«5
فارسی،کهآنزماندرنهضت،مسئولیت»تعلیماتوتبلیغاتوانتشارات«رادرهیأت
اجرائیهموقتسهنفرهبرعهدهداشت،6میگویدکهبانوشتنوانتشاردواعالمیهباامضای
نهضتآزادی،یکیباعنوان»آفرینندگانمشروطهبرضداستعماربپاخاستند«درآذر42،و

1.همان،ص297
2.درتکاپویآزادی،ج1،ص275

3.گزارشساواکمورخ42/10/25،پرونده123023،ص30،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
4.زوایایتاریک،ص111

5.همان،ص66
6.همان،ص89
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دیگریباعنوان»پیوندمقدسیکهناگسستنیاست«درزمستان42،»وحدتنهضتآزادی
ایرانبانهضتاسالمیامام)ره(رااعالمداشتم.«ویهدفایننوعاقداماتخودرا»جذبو

جلبنهضتآزادی،وذوبکردنآندرنهضتاسالمی«نامیدهاست.1
جاللالدینفارسیدرخاطراتخودمینویسد:

نهضت آزادی مثل همه سازمان های سیاسی، امکان چاپ و انتشار چیزی نداشت و محتاج 
هم  آزادی  نهضت  اعالمیه های  انتشار  در  بود...  مؤتلفه  هیأت های  یعنی  امام)ره(  پیروان 

هیأت های مؤتلفه شرکت می کردند.2
یوسفیاشکوریدربارهمحاکمهرهبرانواعضاینهضتآزادیمینویسد:

... پس از اجرای دو مرحله محاکمه )بدوی و تجدیدنظر( تقریباً تمامی رهبران و کادرهای 
اصلی و اعضای درجه دو و سه آن به حبس )یک تا ده سال( محکوم شدند.3 رژیم می خواست 
از محاکمه علنی آنان در دادگاه نظامی به نفع خود بهره برداری کند اما مدافعات آنان )به ویژه 

مدافعات مهندس بازرگان( در دادگاه تجدیدنظر نظامی... کاماًل به زیان رژیم تمام شد.4
پسازمحاکمهرهبران،فعالیتهاینهضتآزادینیزمتوقفشد.5

اظهاراتفرزندآیتاهللطالقانی،کهدرگزارشساواکمنعکسشده،تصویریروشناز
وضعیتسازمانینهضترانشانمیدهد:

روز 43/3/13 ابوالحسن طالقانی فرزند سیدمحمود طالقانی ضمن صحبت خصوصی اظهار 
داشته است که فشار دستگاه حکومت بر نهضت آزادی در این روزها فوق العاده طاقت فرسا 
شده به طوری که تشکیالت نهضت متالشی شده و افرادی هم که در گذشته با ما همکاری 
داشته اند دیگر آن دلبستگی سابق را ندارند. به این ترتیب حوزه ها]ی تشکیالتی نهضت[ 
در وضع فعلی تعطیل و فعالیت فقط منحصر به تماس هایی شده تا اخبار مورد حاجت را به 

یکدیگر اطالع دهند.6

1.همان،صص91و95و96
2.همان،ص92

3.مجموعمحکومیننهضتآزادی19نفربودند.هشتنفردرمحاکمات42و43ویازدهنفر)3و8نفرجداگانه(دردو
سریمحاکمهتاپایانسال44.یعنیبنابهتعبیربیوگرافینویسبازرگان،اینان»تقریباًتمامیرهبرانوکادرهایاصلی
واعضایدرجهدووسه«نهضتبودهاند.پسآنهمهعددونفرونامکهدراسنادوکتبنهضتبهعنوانمؤسسانو

رهبرانوکادرهایاصلی،ردیفمیشوند،چهمیشود؟
4.درتکاپویآزادی،ج1،ص276

5.همان،ص376؛اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص24
6.گزارشش20/5690الف،مورخ43/3/20،پروندهمهدیبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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یادکرد امام از محبوسین نهضت 
در15فروردینماه1343،امامخمینی،پسازچندماهکهدرتهرانتحتنظربود،آزاد
شدوشبانهبهقمانتقالیافت.هزارانتنازمردمازسراسرکشوربهدیدارامامشتافتند.جشن
باشکوهیدرمدرسهفیضیهکهسهشبانهروزادامهداشتباحضوردههاهزارنفرتشکیل
گردید.درقطعنامهاینجشناهدافنهضتامامدرمورداجرایقوانیناسالموجلوگیریاز
ظلموفساددر9بندقرائتومنتشرشد.1نظیرچنینجشنهاییدرتهرانوبسیاریازنقاط

کشوردرمساجدوحسینیههاومنازلعلمابرپاگردید.2
در21فروردین43،گروهیازدانشجویانانجمنهایاسالمیبهدیدارامامشتافتندوضمن
تقدیمسبدگلوتبریکآزادیایشان،درخواستنمودندبرایآزادیمحکومیننهضتآزادی

اقدامیشود.امامدرپاسخچنینگفت:
از زندانی بودن آقای طالقانی و مهندس ]بازرگان[ افسرده نباشید. تا این چیزها نباشد کارها 
درست نمی شود؛ تا زندان رفتن ها نباشد، پیروزی به دست نمی آید. هدف، بزرگ تر از آزاد 
شدن عده ای است؛ هدف را باید در نظر داشت؛ هدف، اسالم است، استقالل مملکت است، 

طرد عمال اسرائیل است، اتحاد با کشورهای اسالمی است...3

زندان، آزادی، بازنشستگی
آنعدهازرهبرانواعضاینهضتآزادیکهدستگیر،زندانی،ومحاکمهشدندعبارتبودند
از:آیتاهللطالقانیومهندسبازرگان)دهسال(،دکتریداهللسحابی)چهارسال(،دکترعباس
شیبانیواحمدعلیبابایی)ششسال(،مصطفیمفیدی)پنجسال(،محمدمهدیجعفری،
عزتاهللسحابی،ابوالفضلحکیمیومحمدبستهنگار)چهارسال(،مجتبیمفیدی)سهسال(،
مهدی )دوسال(، عالی،محمدمهدیحمسیومحمدرضاحمسی4 رادنیا،حسین عباس
شاملومحمودی،مرتضینیلفروشانشهشهانی،محمودمقدسپوروجلیلضرابی)یکسال(.5

1.تاریخقیامپانزدهخرداد،صص370و371
2.همان،صص842تا846،سهسالستیزمرجعیتشیعه،صص371تا376

3.صحیفهامام،ج1،صص267
4.دربسیاریازنوشتههانامخانوادگیایندوبرادربهاشتباه»خمسی«همثبتشدهاست.حتیدرنوشتههایسرهنگ

نجاتیکهبهاسنادوافرادنهضتهمکاماًلدسترسیداشتهاست،ایناشتباهتکرارشدهاست.
5.درتکاپویآزادی،ج1،صص276و277؛مقاومتدرزندان،بهکوششابراهیمیزدی،انتشاراتقلم،1378،صص

577و599؛تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،صص332و334
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حسیننزیه،منصورعطایی،رحیمعطایی،وعباسسمیعی،کهاعالمیۀتأسیسنهضت

آزادیراهمامضاکردهبودند،اساساًتحتتعقیبقرارنگرفتند.
بهگفتۀسرهنگنجاتی،درمحاکمهسریاولدرسال42،»مبنایکیفرخواستدادستان
ارتش،چنداعالمیهازسوینهضتآزادیبود«کهبعدازقیامپانزدهخردادودرهنگام

بازداشترهبراننهضت،انتشاریافتهبود.1
درواقع،اقداماتجناحانقالبیجواناننهضتآزادیبهپایرهبراننهضتگذاشتهشده

بود.بهگزارشساواک:
ایرج سحابی فرزند دکتر یداهلل سحابی عضو نهضت آزادی ایران که در حال حاضر محاکمه 
انتشار  مورد  در  نهضت  دانشجویان عضو  اقدامات  و  از روش  مذاکراتی  می شود، ضمن 
نشریات انتقاد نموده و افزوده که تعدادی از نشریات نهضت آزادی به وسیله دانشجویان 
عضو نهضت از روی تعصب و بی فکری و بدون نظر هیأت مؤسسین انتشار می یابد. و همین 
امر باعث ناراحتی سران جمعیت به خصوص آقای مهندس مهدی بازرگان گردیده است.2

البتهدرموردآیتاهللطالقانیکهپسازبازداشتدربهمن41،دراوایلخرداد42آزادشده
بودوبعداز15خردادمجدداًبازداشتگردید،پیشنویساعالمیهایکهبهخطایشانخطاب

بهسربازانوافسرانمسلمانکشفشدهبود،مستنداصلیمحکومیتویقرارگرفت.3
ازسریاولمحکوماننهضت،فقطسهتنجزومؤسسیناصلیبودند:مهندسبازرگان
متهمردیفیک،دکترسحابیمتهمردیفدو،وآیتاهللطالقانیمتهمردیفسه؛وپنجتن
دیگرعمدتاًازجوانانپرشورعضونهضتآزادیوازاعضایدرجهدووسهنهضتبهشمار

میآمدند.
دربارهغیرمترقبهبودنمحکومیتنهضتبرایبسیاریازهواداراننهضت،دریکسند

ساواکچنینآمدهاست:
نبوده و  انتظار طرفداران آنها  محکومیت اعضاء مؤسس نهضت آزادی به هیچ وجه مورد 
محکوم شدن آیت اهلل طالقانی و مهندس بازرگان به ده سال زندان، نهایت موجب وحشت 
دوستان و طرفداران آنها شده... گروه کثیری هنوز علت محکومیت این اشخاص را درک 
نکرده بعضی معتقد هستند علت محکومیت این اشخاص مخالفت با دربار است و عده ای 

1.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص411
2.گزارشساواکش20/2111الفمورخ43/2/6،پروندهمهدیبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

3.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،صص415تا416
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اظهارنظر می کنند که در روز 15 خرداد نهضت آزادی نقش مؤثری داشته است.1

یکعلتظاهریومحکمهپسندتشدیدحکممحکومیتمهندسبازرگانودکترسحابی،
تاریخ بود.در اززندان انتشاردرخارج برای اتفاقیاعالمیهدستنویس ماجرایکشف
42/3/26هنگامانتقالبازرگانویداهللسحابیاززندانقصربهزندانقزلقلعه»چهاربرگ
نامهکهعبارتستازدوبرگمتناعالمیهایکهدرزندانقصرتهیهوتصمیمبهچاپونشر
آنداشتندودوبرگدیگرکهمتناعالمیهموردبحثرامطالعهودستوراتیدربارهتصحیح
وچگونگیچاپونشراعالمیهموردبحثدادهشده«2ازداخللوازمدکتریداهللسحابی

کشفمیگردد.
دوبرگاعالمیه،بهخطمهندسسحابیومتنآنموردتوافقمهندسبازرگانودکتر
سحابیبودهاست.دکترسحابیدربازجوییجنبهضدسلطنتیوانقالبیآنرانفیوتکذیب
میکند.دوبرگضمیمهنیزبهخطاحمدعلیباباییبود.کشفاینمواردموجببازجویی

مجددوسنگینترشدنپروندهنامبردگانمیشود.
علتاصلیحکمسنگیندادگاهرابایددرارزیابیساواکازنهضتآزادیوشرایطکشور،
ودستورشدیدشاهیافت.درپیتهیهوارسالگزارشادارهکلسومساواکبهدفترویژه
اطالعات،درتاریخ43/2/15)حینبرگزاریدادگاهتجدیدنظر(،شاهدستورمیدهد:»منتظر
نمانیدوبااینجمعیتمثلحزبتودهرفتارکنید«.پیروایندستور،فردوست،رئیسدفتر
ویژهاطالعاتوقائممقامرئیسساواک،بهمقدم،رئیسادارهکلسوم،شفاهاًدستورشاهرا

ابالغمیکندوساواکمأموراجرایدستورفوقمیشود.
اینواقعیتکهبستراجتماعیوسیاسیدورانمحاکمهسرانواعضاینهضتآزادیو
تأثیرآندربیننیروهایمذهبیزمینهسازدستورمحمدرضاشاهبرایتشدیدبرخوردبااین
گروهشد،درخاللبرخیاسنادساواکقابلمشاهدهواستنباطاست.گزارشیازساواکبه
تاریخ43/1/12،بازتابمحاکمهسرانواعضاینهضتآزادیدربینفعاالنسیاسیمذهبی

رابهاینشرحتوصیفکردهاست:
از  پاره ای  و  آزادی  نهضت  افراد  فعالیت  آزادی  نهضت  سران  محاکمه  آغاز  مناسبت  به 
دستجات مذهبی بار دیگر شدت یافته است. هم اکنون در بازار و محافل مذهبی و جوامع دیگر 
از محاکمه نظامی آقایان مهندس بازرگان و سیدمحمود طالقانی انتقاد می شود و احساسات 

1.گزارشساواکمورخ42/10/25،پرونده123023،ص29،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
2.گزارشبخش312ساواک،بدونشمارهوتاریخ،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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عوام علیه ارتش تحریک می گردد. پخش تراکت های مذهبی در این زمینه ادامه دارد. قرار 

است اعالمیه ای از طرف دانشجویان وابسته به جبهه ملّی منتشر گردد.1
درسنددیگریازساواکبهتأثیرمحاکمهنهضتیهابرتحکیمارتباطآنانباروحانیت

اینگونهاشارهشدهاست:
فعالیت جمعیت نهضت آزادی و طرفداران مهندس بازرگان جهت جلب توجه و حمایت 
و پشتیبانی علماء و روحانیون و حوزه های علمیه ادامه دارد. این عده می کوشند مردم را به 
طرفداری آیت اهلل خمینی و دیگر مراجع روحانی تشویق کنند و سپس از نزدیکی با آنها 
جهت آزادی و رفع محکومیت مهندس مهدی بازرگان و سیدمحمود طالقانی استفاده نمایند. 
برای این کار گروهی از طالب را آلت اجراء مقاصد خود ساخته اند و هم اکنون در قم اکثر 
طالب و اهالی نسبت به بازداشت و محکومیت طالقانی اظهار تأثر می کنند و مغرضین از این 

احساسات به منظور تحریکات علیه دولت بهره برداری می نمایند.2
درتاریخ43/4/8استادمطهریدرنامهایبهامامخمینینوشت:

دفاعیات این آقایان صددرصد جنبه دینی و مذهبی به خود گرفته است و برای اجتماع دینی 
بسیار افتخارآمیز بوده است و توجه اکثریت قریب به اتفاق متدینین را جلب کرده است. 
همچنین در خارج بسیار حسن انعکاس داشته و پس از ضعف یا خیانت نشان دادن ملیون 
غیرمذهبی، این ثبات و استقامت از طرف جناح مذهبی به اصطالح ملی، برای عالم اسالم 

باعث سربلندی و افتخار و حسن ظّن طبقاتی در خارج از ایران شده است.3
استادمطهریدرنامهاشنوشتهبودکهسراننهضتآزادیازدرونزنداناطالعدادهاند
مایلندهرچهزودترازطرفامامنامهایبرایحمایتازآنانصادرشود.امامخمینیباصدور
اعالمیهایدر19تیر43،حکمدادگاهتجدیدنظررادربارۀآیتاهللطالقانیومهندسبازرگان
ودوستانشانبهشدتمحکومکردوبهاعضایدادگاهنظامیهشداردادکه»رأیدهندگانباید
منتظرسرنوشتسختیباشند.«امامدرایناعالمیهبهتداوممظالمرژیمشاهودستگیریوحبس
مبارزان15خردادنیزاشارهکرده،وبخشاعظماعالمیهرابهروشنگریومحکومکردنروابط
رژیمشاهبااسرائیلاختصاصدادوتأکیدکردکهمّلتایرانازاسرائیلوعمالاسرائیلمتنفرند.4

1.قیام15خردادبهروایتاسنادساواک،ج4،ص398
2.همان،ج5،ص428

3.عالمجاوداناستادشهیدمرتضیمطهریبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1382،ص58
4.طبقاسنادساواک،اعالمیهامامدرتاریخ43/4/19انتشاریافت.)سیرمبارزاتامامخمینیدرآینهاسنادبهروایت
ساواک،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،1386،ج3،صص311تا315.(امادردوکتاب:صحیفهامام،ج1،ص
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بهگزارشساواک:
ساعت 30 :20 روز چهارشنبه 43/4/31 آقای مطهری پس از ادای نماز در مسجد هدایت 
ملّی1 که روی  افراد جبهه  مأیوسند مخصوصاً  ... همگی  داشته  اظهار  مربوطه  مأمور  به 
همین اصل عقب نشینی کردند و سران نهضت آزادی هم تنها روی ایمان آنها بود که 

ایستادگی کردند. 
سپس اضافه نمود وظیفه ما روحانیون و وعاظ است که نگذاریم مردم از مبارزه خود ناامید 

شوند بلکه باید مردم را امیدوار به آینده نماییم و آنها را نیز تقویت روحی کنیم.2
دربدوتأسیسنهضت،مهندسبازرگانآشکارااعالمکردهبودکه»اعضایهیأتمؤسس
نهضتدرحدود42نفربودهاند«.همچنینبیانیهتأسیسنهضتآزادیراهفتنفرامضاکرده
بودند.امامعلومنیستکهمقاماتامنیتیونظامیرژیمشاهچراهمهیااکثریتمؤسسینرا

بازداشتومحاکمهنکردند.
شایدهیاهویناشیازتعدادزیادمؤسسیننهضتبیشترجنبهتبلیغاتیوتوخالیداشته
وعماًلدرتأسیسنهضت،کسانمهمواهلعملاندکبودهاندوچونفیالواقعبودو
نبودشانتأثیریدرسرنوشتنهضتنداشته،اساساًمعافازمؤاخذهوپیگردرژیمشاه

محسوبمیشدند.
درموردچهارنفریکهنامشانپایاعالمیهتأسیسنهضتبودوچندانگرفتاربگیروببند
نشدند،موضوعبهجلساتمحاکمهنیزکشیدهشد.ازجملهدرموردتفاوتبرخوردرژیمبا

سرانواعضاینهضت،مطالبیتوسطوکالیمدافعدردادگاهطرحگردید.
دادگاه جلسه سومین در بازرگان، مهندس مدافع وکیل امیررحیمی، عزیزاهلل سرهنگ

تجدیدنظراعضاینهضتآزادیمورخ42/12/19میگوید:

261ونهضتامامخمینی،ج1،چ15،ص984بهاشتباهتاریخصدوراعالمیهمزبور،شهریور1343ذکرشدهاست.
1.دریکسندساواکازموضعجبههمّلیدربارهمحاکمهسراننهضتآزادیچنینگزارششدهاست:»اعضاینهضت
آزادیسکوتجبههملّیرادلیلبرعدمپشتیبانیجبههازنهضتآزادیوترسرهبرانجبههمّلیازمقاماتدولتیو
انتظامیمیدانندواعضایجبههملّیایرانعقیدهدارندکهدراینموقعیتباریک،پشتیبانیجبههمّلیاززندانیاننهضت
آزادیایرانسودینداردوجززیانعایدافرادزندانینمیگردد...ولیچونمهندسبازرگانودکترسحابیوآیتاهلل
طالقانیعضوشورایمرکزیجبههمّلیهستندلذااعضاینهضتآزادیمیگوینداز]این[نظر]که[آنانعضوشورا
هستندمیبایستشورایجبههمّلیدراینموردایشانرابهعنواناینکهعضوشورایمرکزیمیباشندموردتأییدو
حمایتقراربدهدومحاکمه]و[محکومیتآنانراغیرقانونیبداندومحکومکند.ایناختالفاتومباحثغالباًبین
دوگروهازدانشجویانعضونهضتوجبههدردانشکدههاجریاندارد.«)جبههملیبهروایتاسنادساواک،ص169(

2.عالمجاوداناستادشهیدمرتضیمطهریبهروایتاسنادساواک،ص60
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... چرا آقایان رحیم عطایی زاده و حسن ]منصور[ عطایی که در کیفرخواست به نام مؤسس 
شناخته شده اند با ده هزار تومان کفیل آزاد شده اند ولی عضو همان جمعیت را به 6 سال حبس 
محکوم و یا یکی دیگر از مؤسسین را به ده سال زندان محکوم نموده اند. من برای آقای 

مهندس بازرگان به جای ده هزار تومان یک میلیون تومان کفالت خواهم داد.1
دریازدهمینجلسهدادگاهبهتاریخ43/1/15،سرهنگپگاهی،ازوکالیمدافع،اظهارداشت:

در کیفرخواست هفت نفر را که عبارت بودند از مهندس بازرگان، آیت اهلل طالقانی، دکتر 
سحابی، مهندس منصور عطایی، حسن نزیه، عباس سمیعی و رحیم عطایی، به نام مؤسس 
نهضت آزادی نام برده که یک نفر]رحیم عطایی[ به علت ابتال به مرض قلبی آزاد شده اند، بقیه 

آقایان را به چه دلیل مرخص نموده اند؟ سایرین را به همان دلیل آزاد کنید.2
درجلسهدوازدهمدادگاهتجدیدنظربهتاریخ43/1/17سرهنگضرابی،وکیلمدافع

عباسشیبانی،میگوید:
اگر عمل جمعیت نهضت آزادی اقدام بر علیه استقالل مملکت و سلطنت مشروطه است همه 
اعضاء آن کرده اند و اگر نیست همه نکرده اند. ما در اینجا فقط سه نفر از اعضاء مؤسس این 
جمعیت را می بینیم و جای بقیه خالیست و این خأل را با عباس شیبانی و سایرین پر کرده اند. 

حاال چرا سایر اعضاء مؤسس را آزاد کرده اند؟ خودشان می دانند.3
جاللالدینفارسیدراینبارهگفتهاست:

با نصیری رئیس ساواک قرارداد ترک  یک دسته از مؤسسین و اعضای مرکزی سازمان 
مخاصمه بستند و تعهد کردند از زندان که بیرون رفتند علیه رژیم موضع نگیرند. قصد فریب 
ساواک را هم نداشتند چون به این تعهد تا آخر عمل کردند... این طیف نه تنها با جناح 
اسالمی نبودند بلکه با دسته دوم که در داخل زندان بودند و بر خط مشی سابق نهضت پافشاری 
می کردند، همراه نشدند... دو نفر از خواهرزاده های مهندس بازرگان به نام های منصور و 
رحیم عطایی، جزو همین امضاکنندگان تعهدنامه ترک مخاصمه با ساواک بودند... بعضی 
از افراد طیف جناح میانی نهضت که در زندان بودند، در دادگاه نظامی به دادستان می گویند: 
اگر عضویت ما در نهضت آزادی جرم است چرا بعضی از اعضای شورای مرکزی و هیأت 

1.گزارشساواک،مورخ49/12/20،صص4و5،پرونده123011،ج1،ص116،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهای
سیاسی.

2.پروندهرحیمعطایی،شماره123011،ج2،ص10،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
3.گزارشساواک،پرونده123011،ج2،ص50،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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اجرایی نهضت، بیرون از زندان آزاد هستند ولی ما را محاکمه می کنید. خب آنها در زندان خبر 

نداشتند که دوستانشان از پشت خنجر زده اند...1
مهندسبازرگاندردفاعیاتخود،مکرراًبرنفیاتهامضدیتباسلطنتتأکیدداشت.
بازرگاندرجلسه71محاکمهدرتاریخ43/4/7،نهضتآزادیراآخرینسنگردفاعازقانون

اساسیوسلطنتمشروطهتوصیفکرد:
... دفاعی که اینجانب و سایر متهمین می کنیم آخرین دفاع از سلطنت مشروطه است و اگر ما 
متهمین و نهضت آزادی را که یگانه جمعیتی است که صریحاً گفته و می گوید موافق قانون 
اساسی و طرفدار سلطنت مشروطه است محکوم نموده و نامش را از صفحه ایران محو نمائید 
یقین بدانید که بعد از این اگر جمعیتی طبیعی )نه فرمایشی و دستوری( که یقیناً تشکیل خواهد 
شد، صرفنظر از مخفیانه یا آشکارا، دیگر اعضاء آن حزب، طرفدار سلطنت مشروطه نخواهند 
بود و ما آخرین سنگر دفاع از قانون اساسی و سلطنت مشروطه ایران هستیم و دادگاه های بعدی 

با کسانی سر و کار خواهند داشت که واقعاً مخالف سلطنت هستند.2
محسنمیالنی،مدعایمهندسبازرگانرااینچنینتأییدوبازگوییمیکند:

در  ثبات آفرینانه ای  نقش  ایفای  به  قادر  آن،  ابعاد  بودن  رغم کوچک  به  آزادی  نهضت 
ایدئولوژی اصالح طلبانه و  و  به سازوکار سلطنت  بود. وفاداری آن  ایران  عرصه سیاسی 
برابر تندروی چپ گرایان و تعصبات  به مثابه مانعی مؤثر در  آزادی خواهانه آن توانست 
راست گرایان عمل کند. رژیم شاه با سرکوب نهضت آزادی، پل موجود میان شاه و قشر 

اصالح طلب طبقه متوسط را از میان برداشت.3و4
جعفرشریفامامی،رئیسمجلسسنا،واستاداعظمفراماسونریوازمهرههایبسیارمهم

رژیمشاه،نیزتقاضایعفوبازرگانراکرد.5
1.روزنامهکیهان،1379/5/31،ص10

2.گزارشساواکمورخ43/4/8،ص1،پرونده123011،ج3،ص70،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
3.توصیفنهضتآزادیبهعنوان»پلموجود«بینشاهوطبقهمتوسط،دقیقوصحیحنیست،مگرآنکهقیدمیشد
»یکیازپلهایموجود«.درحالیکهطبقمفروضاتمقبولنویسندهمذکور،جبههمّلیباسابقهتاریخیبیشترودارا
بودنپایگاهاجتماعیوطبقاتیاستوارترازنهضت،بهمراتببهترقادربودنقشپلراایفاکند.ازاینحیث،اشتباهاول
رژیمشاهسرکوبجبههمّلیبودکهمیتوانستبهعنوانحلقهواسطباطبقهمتوسطایفاینقشکند.ضمناًبنیانتحلیل
طبقاتیمزبوردرموردجامعهایرانیدهه40وویژگیهایقشریااقشاراصالحطلبطبقهمتوسط،اصوالًنقصدارد،

ونیازمندتصحیحوتکمیلاست.
4.شکلگیریانقالباسالمیازسلطنتپهلویتاجمهوریاسالمی،محسنمیالنی،ترجمهمجتبیعطارزاده،گامنو،

1381،ص158
5.اسنادالنهجاسوسی،دانشجویانمسلمانپیروخطامام،ش24،احزابسیاسیدرایران)5(،بیتا،ص2
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طبقسندساواکمورخ42/11/5،علتاینتقاضایشریفامامیدرخواستسرانو
فعالینجبههملّیازویبرایوساطتبودهاست.1مطابقاینسند،مهندسریاضی،رئیس
مجلسشورایملّی،بهعلت»سابقهدوستیوهمکاریبامهندسبازرگان،مایلبهکمک

مشارالیهمیباشد.«
مهندسبازرگاندرسال46مشمولعفوملوکانهشاهشدوپسازچهارسالو9ماه
تحملحبس،درسنشصتسالگیآزادگشت.2بقیهاعضاینهضتآزادینیزتاپایانسال

1346آزادشدند.
بازرگانوسایر بازرگانمخالفبودودرگزارشیدربارۀطرحعفو باعفو ساواک

محکومیننهضتآزادیواحمدآرامش،3چنیناظهارنظرکرد:
با توجه به درجه تعصب محکومین مورد بحث و اینکه عفو و استخالص آنها از زندان نه 
اثر تحبیبی در ایشان دارد و نه مانع اقدامات خرابکارانه آنها در آینده خواهد بود هیچ کدام 
و  استحقاق عفو  مانده،  باقی  از محکومیتش  قلیلی  استثناء ردیف 8 که مدت  به  آنان  از 

بخشودگی ندارند.4
اززمانآزادیهمهسرانواعضاینهضتآزادیدرسال1346،دیگرهیچگونهفعالیت

سیاسیوتشکیالتیبهنامنهضتآزادیدرخاللسالهای46تا56شکلنگرفت.
بهگفتۀمهندسعزتاهللسحابی:

... نهضت آزادی، در جریان محاکمات سال 42 و 43 محکوم و غیرقانونی شد و پس از آن 
به کلی تشکیالت و روابط آن در داخل کشور گسیخته شد تا اینکه در سال 56 به جمع آوری 

1.مطابقاسنادموجودساواک،مهندسبازرگانودکترسحابیپسازآزادینیزازطریقکشاورزصدرومهندسسالور
باشریفامامیدردیماه46تماسهاییرابرقرارمیسازندتامشکلبازنشستگیآناندردانشگاهوبرقراریمزایایآن
بهوساطتشریفامامیحلشود.کشاورزصدردرتماسبابازرگانمیگوید:»باجنابنخستوزیر]=هویدا[هم
صحبتکردموایشانهمموافقتفرمودند.«)گزارشش20/32345ه2مورخ46/10/17،پروندهسحابیوبازرگان،

آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی(.
2.تاریخبازداشتوآزادیمهندسمهدیبازرگانطبقنامهدادرسیارتش:ویدرتاریخ41/11/3بازداشتشدوبه
موجبحکمدادگاهنظامیتجدیدنظرمورخ43/4/15بهدهسالحبسبااحتسابازروزبازداشت،محکومگردید،

ولیدرتاریخ46/8/3بهموجبعفوملوکانهشاهبهمناسبت4آبانجشنتاجگذاری،آزادشد.
3.رئیسسابقسازمانبرنامهووزیرمشاوردرکابینهشریفامامی،کهاززماندولتامینیابتدابهعنوانمنتقددولتو
سپسبهتدریجدرموضعمخالفتبانظامسلطنتیاقدامبهفعالیتهایینمودکهدستگیرومحاکمهشدهبود.درخواست

عفوویبههمراهدرخواستعفوسراننهضتآزادیدریکلوح)نامه(مشترکقرارداشت.
4.گزارشساواک،مورخ46/5/7،ادارهکلسوم،پروندهمهدیبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهای

سیاسی.
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مجدد اعضای پراکنده پرداختند.1

دکترابراهیمیزدیهممیگوید:
... نه تنها نهضت آزادی ایران، بلکه وضعیت گروه های سیاسی دیگر هم این جور بود که 
شکل کار آنان دائماً بین محفل و سازمان حزبی نوسان داشت... کادرهای اصلی نهضت، طی 
سال های طوالنی از 1341 تا 1356، دچار نوسانات متعددی شده بودند و هر کدام در مسیر و 
بستر خاصی از فعالیت های سیاسی قرار گرفته بودند. اگرچه همه هویت نهضتی خود را حفظ 
کرده بودند. اما در برابر بسیاری از مسائل جدی روز، موضع واحد نداشتند. برای ایجاد انسجام 

مورد نیاز یک فعالیت حزبی الزم بود.2
مهندسبازرگان،درهماناولینروزهایآزادی،درمالقاتبایکیازاعضایجامعه

سوسیالیستهااوضاعکشوروچشماندازآیندهمبارزاتراچنینارزیابیکرد:
ما مسلمانیم و وظیفه ماست که با بدی ها و بی عدالتی ها مبارزه کنیم و سپس افزود تنها راه مردم 
همین راه دین است. چنانکه می بینید تمام ایدئولوژی ها پس از گذشت زمان منجر به شکست 
گردیده و حتی در مملکت خودمان حزب توده ای ها، نیروی سومی ها و باالخره مصدقی ها 

بودند، در صورتی که در حال حاضر هیچ کدام از آنها وجود ندارند.3
بهرغمتعطیلیتشکیالتنهضتآزادی،مجموعاطالعاتساواکازارتباطاتفردیو
نظراتخصوصیمهندسبازرگانوهمفکرانشبهویژهتحکیموتقویتگرایشدینیآنان
درمواضعسیاسیاجتماعی،باوجوداجتنابویازفعالیتسیاسیتشکیالتی،ایندیدگاهرا
نزدساواکتقویتکردهبودکهنهضت،باتوجهبهزمینههاوسوابقشدینیتروانقالبیشده
است.درنظربرخیکارشناسانساواک،نهضتآزادیدرمسیردگردیسیبهگروهیشبیه
فداییاناسالمقرارگرفتهبود.درگزارشادارهکلسوم)امنیتداخلی(مورخ46/9/25درباره

نهضتآزادیچنیناظهارنظرشدهاست:
جمعیت نهضت آزادی یکی از دستجات و گروه های براندازی و حاد مذهبی است که از نظر 
مردم می توان آن را در ردیف جمعیت فداییان اسالم، با تفاوت اینکه رهبران نهضت آزادی با 
توجه به شغل و وضعیت ظاهری و کیفیت تجمع آنان به دور هم، دارای موقعیت و نفوذ بهتر و 

1.روزنامهجامعه،1377/1/31،ص11،میزگردآزادیسیاسیدرایران.
2.روزنامهنشاط،1378/2/20،ص7

3.گزارشادارهکلسومساواکبهشماره312/571-دع،مورخ46/8/30،پروندهمهدیبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعات
وپژوهشهایسیاسی.



135 تضاد و تردید در فکر و عمل
بیشتری در طبقات مختلف اجتماع هستند، محسوب نمود... این افراد معتقد به روی کار آمدن 

یک حکومت دینی و اجرای بی چون و چرای دستورات و احکام خشک مذهبی می باشند.
ضمناً این جمعیت از طرفداران و پیروان سرسخت و دنباله رو مصدق در زمان حیات وی و نیز 

زنده نگهدارنده افکار و خاطره او در اذهان مردم پس از مرگش می باشند...
افرادیست متعصب مذهبی، فاقد  از  ... می توان گفت که جمعیت نهضت آزادی متشکل 
شم سیاسی و تا اندازه ای فناتیک و همین تعصبات سخت و خشک آنها مانع از هرگونه 
انعطاف پذیری و تجدیدنظر در روحیه و عقاید و افکار این افراد و باالخره پذیرش حقایق امور 

گشته و آنها را به صورت عناصری آشتی ناپذیر با دستگاه درآورده است...1
دربهمن46،منابعساواکگزارشدادندکهیکیازدوستانمهندسبازرگان،بهنقلاز
وی،تنهاراهفعالیتومبارزهرادستبردنبهاسلحهعنوانکردهاست.2بهدنبالاینگزارش
دستورتشدیدمراقبتوگزارشماهیانهازسویمدیرکلادارهسومصادرشدودرمورداینکه

آیاواقعاًایننظرویمیباشد،دستورتحقیقبیشتردادهمیشود.3
ساواکدرتحقیقاتش،نشانهویاسندیدالبرگرایشبازرگانبهمبارزاتمسلحانهپیدا
نکرد.درسال48اظهارنظربخش4312ساواکدربارهوضعیتمهندسبازرگانودکتر

سحابی،درذیلیگگزارشچنیناست:
سحابی و بازرگان در حال حاضر رویه محافظه کارانه ای پیش گرفته و کمتر در تالش برای 

انجـام فعالیت های سیاسی هستند.5
درگزارشدیگریبهسال48،وضعیتنهضتآزادیومهندسبازرگانواختالفویبا

جناحباصطالحچپآن،اینگونهتوصیفشدهاست:
به طوری که از برخی از عناصر جمعیت نهضت آزادی شنیده شده عناصر روشنفکر و جناح 
به اصطالح چپ این جمعیت با کادر رهبری آن از جمله بازرگان و سحابی اختالف نظر پیدا 

کرده اند و کمتر حاضر به مالقات و یا پذیرفتن رهبری آنها هستند.
نظریه منبع: این مطلب به طور خیلی صریح گفته نشده لیکن در تماس با افراد این جمعیت، 
کم و بیش اشاراتی به این موضوع می گردد و در صورت صحت می تواند احتماالً معلول 

1.پرونده123011،ج4،صص355و356،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
2.گزارششماره20/33918ه2مورخ46/11/7،اسنادساواک.

3.نامه312/80307مورخ46/11/11،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
4.بخشاحزابودستجاتسیاسیومذهبیافراطیدرادارهکلسومساواک)امنیتداخلی(.

5.گزارششماره312/203،مورخ48/4/4،دربارهدکتریداهللسحابی،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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گرایش بازرگان و دوستانش به سمت کارهای تجارتی باشد که طبعاً همین گرایش در آنها 
تمایل به فعالیت حاد سیاسی را که مورد درخواست افراد جناح چپ می باشد تخفیف داده 

است.
مشاهده  محسوسی  فعالیت  آزادی  نهضت  از جمعیت  است  مدتی  عماًل  مالحظات 312: 
نمی گردد. و تنها تالش های سیدمحمود طالقانی تحت عنوان شرکت در جلسات مسجد 
هدایت و یا دیدار از برخی افراد جمعیت مذکور، تنها نمود تحرک این جمعیت به حساب 
می آید. لیکن قرینه مشخصی که صحت خبر فوق را تأیید کند از طریق سایر منابع به دست 

نیامده و موضوع قابل تحقیق و بررسی بیشتر است.1
متعاقباًدرذیلگزارشیدیگر،بخش312ساواکباتأییدکنارهگرفتنمهندسبازرگانو

دکترسحابیازاقداماتسیاسیچنینمینویسد:
تا حدود زیادی مهندس بازرگان و یداهلل سحابی به علت اشتغال به کارهای تجاری، از دست 
زدن به اقدام حاد و انجام فعالیت های مضره ای که موجب بازداشتن آنها از این امور گردد 

خودداری می نمایند.2
ازسویدیگرروابطزیادفعاالنسیاسیمختلفبامهندسبازرگانموجبشدساواکدر
سال52ودراوجدرگیریرژیمباگروههایمسلح،برمراقبتمداومازویتأکیدکند.درنامه

ادارهکلسومساواکدرمرداد52چنینآمدهاست:
مهندس بازرگان از سوژه هایی است که لزوم مراقبت مداوم و آگاهی از فعالیت ها و اقدامات 

او به کرات، مورد تأکید قرار گرفته است.3
آنطورکهازاسنادبرمیآیدمهندسبازرگان،دکترسحابی،واقعاًدرآنسالهاخودرا
ازفعالیتسیاسیبازنشستهکردهبودند.نهضتآزادیهمبهطریقاولی،تحرکینداشتو
کاماًلازصحنهغایببود.بنابراینفعالیتهایمستقلوغیرتشکیالتیرانمیتوانبهپایکل
تشکیالتگذاشت.4نشربعضیاطالعیههاواعالمیههایتحلیلیبهوسیلۀگروهیازاعضای

نهضتآزادی،هیچگاهنمیتواندخألفاصلهسالهای46تا56راپرنماید.
محمدمهدیجعفری،ازنسلدوموجناحچپنهضتآزادی،وضعیتنهضتآزادیرا

1.گزارشش312/3144،مورخ48/9/26،پروندهدکترسحابی،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
2.گزارشساواک،شماره312/5942مورخ48/9/29،پروندهبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

3.نامهش312/5116،مورخ52/5/23،ازادارهکلسومبهریاستساواکتهران،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهای
سیاسی.

4.وایندقیقاًهمانکاریاستکهدرمقدمهجلد9اسنادنهضتآزادیایرانصورتگرفتهاست.)صص3-1(
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ازسال42تا57اینگونهتوضیحدادهاست:

در سال های 42 به بعد که سران نهضت در زندان بودند، در بیرون این جریان ادامه پیدا کرد 
و در سال 44 بدیع زادگان، حنیف نژاد و سعید محسن سازمان مجاهدین خلق ایران را تشکیل 
دادند )البته این آغاز جریانی بود که بعد به این سازمان ختم شد( به هر حال این جریان جدا 

از نهضت آزادی نبود، بلکه تکامل همان مبارزه ضد دیکتاتوری با ایدئولوژی اسالمی بود. 
از آن به بعد هم بعضی فعالیت داشتند و بعضی با مجاهدین خلق از جنبه ایدئولوژی فعالیت 
داشتند. تا سال 1350 که جریان مجاهدین خلق علنی شد، این همکاری بین بنیادگذاران 

سازمان مجاهدین و اعضای قدیمی نهضت آزادی وجود داشت.
ولی از سال 53 بیشتر فعالیت نهضت آزادی به خارج از کشور منتقل شد1... در داخل کشور، 
زندانی بودن آیت اهلل طالقانی و مهندس عزت اهلل سحابی باعث شد که نهضت فعالیت چشمگیری 

نداشته باشد.2
امادردهه40و50،سوابقارتباطبانهضتآزادی،ازنظرساواکیکمعیاروسرنخبرای
شناساییمبارزینمذهبیمحسوبمیشد.کمااینکهدارابودنرسالهوعکسامامخمینی،
حضورفعالدربرخیمساجدوهیأتهایمذهبی،تماسبااعضایسابقفداییاناسالمو
هیأتهایمؤتلفهوروحانیتمبارز،ومطالعهبرخیکتبخاصو...نیزدربررسیسوابق

افرادتوسطساواک،اهمیتداشت.
ساواکدردهه50،برخیمراکزومحافلرابانامنهضتآزادینشانهگذاریمیکردواصوالً
یکفردمبارزمذهبیرابهمحضوجودکمتریننشانه،بهنهضتآزادیمنتسبمیکرد.این
نوعیطبقهبندیوسادهسازیبرایسهولتبیشترپیگیریهایساواکبودامادرمواردزیادی
نیزموجباشتباهوگمراهیساواکدرشناختدقیقافکاروگرایشمبارزینمذهبی،میشد.
ازجملهقابلذکراستکهدرگزارشهایساواک،مساجدهدایت)آیتاهللطالقانی(،
جلیلی)آیتاهللمهدویکنی(،قبا)شهیدحجتاالسالمدکترمفتح(،ونیزحسینیهارشاد)دکتر

شریعتی(3،محلتجمعطرفدارانوعناصرنهضتآزادیمعرفیشدهاست.

1.قبالًدرسال1339وپیشازآن،بعضیازاعضایجواننهضتمقاومتملّی،سلفنهضتآزادی،نظیریزدی،
قطبزادهوچمرانبهخارجازکشوررفتهبودند،کهبعدهاباروحیهایانقالبیترودرتماسمستقیمباامامخمینیدر
نجف،نهضتآزادیخارجازکشورراراهاندازیمیکنندکهمواضعاعالمیآنغالباًوبهخصوصدرموردسلطنت،

مخالفومغایربانهضتآزادیداخلکشوربودهاست.
2.روزنامهکیهان،1358/11/23،ص12

3.البتهبعدازکشفموجودیتسازمانمجاهدینخلق،ازنظرساواکحسینیهارشادبهمحلاصلیحضورهواداران
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همچنیندرگزارشهایساواکازجلساتوهیأتهایمذهبیوکالسهایهفتگی
روحانیونیمانندشهیددکتربهشتی،عالمهجعفری،شهیدمطهریو...نیزبهحضورافرادیاز

جمعیتنهضتآزادیاشارهمیشود.
بنابهگزارشهایمتعددساواک،درسخنرانیهایآیتاهللطالقانـی،شهیدمطهری،آیتاهلل
خامنهای،شهیددکـتربهشتی،آقایهاشمیرفسنجانـی،شهیددکترباهنروآقایمهدویکنی،

دربسیاریازمواقع،اعضاوسراننهضتآزادیشرکتداشتهاند.
ازنظرساواکمدارسرفاه،پاتوقهوادارانیااعضایسابقنهضت؛ودبیرستانکمال،
متعلقبهسراننهضتوتحتمدیریتدکترسحابی،پایگاهمطلقنهضتآزادیبود.بنابراین

تحتمراقبتداشتندائمیآنهامعمولوالزمبود.
معموالًدرگزارشهایساواکبههنگامذکرسوابقافراد،نسبتبهارتباطیاعضویتجبهه
ملّی،نهضتآزادی،حزبتوده،حزبایرانوبعداًچریکهایفداییومجاهدینخلق،
حساسیتویژهوجودداشت.بههمینعلتساواکدرهرگزارشیدربارهافرادمذهبی،سابقه
هرنوعفعالیتسیاسییاارتباطوتماسباسراننهضترابهعنوانعضویتیاگرایشبه

نهضتآزادیذکرمیکرد.
اینگزارشهاهمهجنبۀمراقبتیداشتونهعملیاتی؛زیراازمیانۀدهه40بهبعد،درداخل
کشوردیگرچیزیبهنامنهضتآزادی،نهبرایمردمونهبرایرژیمشاه،اساساًمطرحنبود.
فیالواقعآزادیبازرگاناززندان،پایانفعالیتسازمانیویدرقالبنهضتآزادیبود.

مجاهدینخلقتبدیلشدکهعالقهمندبهمبارزهمسلحانهبودندودیگرنهضتآزادیبرایشانجاذبهاینداشت.



نهضت آزادی و آیت اهلل شریعتمداری

روحیهمهندسبازرگانپسازآزادیاززنداندردیداربادوستانوآشنایانخوببهنظر
میرسید.براساسگزارشساواک،یکیازعالقهمندانویدردیماه46درنامهایبهیک
دوست،برداشتخودراپسازمالقاتبامهندسبازرگانچنیننوشتهبود:»روحیهشانبه

عظمتوثباتگذشتهباقیستودرپایمردیشانخللیراهنیافتهاست.«1
اولینوچشمگیرتریناقداممهندسبازرگان،پسازآزادی،یعنیدیدارویازمؤسسه

دارالتبلیغآیتاهللسیدمحمدکـاظمشریعتمداریدرقـم،بسیارگویاومعناداربود.
بهگزارشساواک،صبحروز4بهمن46آقایمهندسبازرگانواردقمشدوبااجازه
آیتاهللشریعتمداریازدارالتبلیغقمدیدنکردهوازتأسیسواقداماتآنتعریفو

تمجیدنمود.2
بازرگاندرتوصیفدارالتبلیغضمنتقدیرازمؤسسآن،درسخنرانیخودمیگوید:

]دارالتبلیغ[ همان چیزی ]است[ که آرزوی بنده ]و[ شاید هزاران نفر مردم مسلمان و دردمند 
جامعه اسالمی است.3

حمایتمهندسبازرگانازجریاندارالتبلیغوآیتاهللشریعتمداری،اینپیامرامنتقلمیکرد
کهویازمبارزهومخالفتبارژیمشاهدستشستهوازفعالیتحاّدسیاسیعقبنشینیکرده
است.ودرتداومسنتسیاسیجبههملّی،همانندآقایشریعتمداری،موضعمسالمتوآشتی

باحکومتمحمدرضاپهلویاتخاذنمودهاست.
مؤسسهدارالتبلیغاسالمیقمدرسال1344بهوسیلۀآیتاهللشریعتمداریتأسیسشد.
1.گزارشساواک،شماره9645/ه،مورخ46/10/17،پروندهمهدیبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهای

سیاسی.
2.گزارشساواک،ش3191،مورخ46/11/7،پروندهمهدیبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

3.متنسخنرانیمهندسبازرگانپیوستنامهش21/4210مورخ46/11/7،ساواکقمبهادارهکلسومساواک،پرونده
مهدیبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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آقایشریعتمداری،کهپسازآغازمبارزاتامامخمینیوهمراهیاولیهومحدود،دست
ازمبارزهکشیدوخطمسالمتبارژیمشاهرادرحوزهعلمیهقمپیگیریکرد،بهمروربه
عنوانمرجعمقبولشاهودربارشناختهشدوحتیدرمواردیموردحمایتعلنیرژیمشاه
قرارمیگرفت.باتوجهبهمشیآقایشریعتمداریدرغیرسیاسیکردنحوزهوروحانیتو
مخالفتبامشیانقالبیامامخمینی،تأسیسدارالتبلیغبامخالفتاماموپیروانراهاودرحوزۀ

علمیۀقمروبروشد.
با مواضع آقای شریعتمداری مخالف بود و معتقد بود که به علت  آقای هاشمی سخت 
با دارالتبلیغ  نباید  مواضع ایشان، هیچگونه همکاری، حتی در درس دادن و بحث علمی 
ایشان بشود. حتی به نزد پدرم و مهندس بازرگان رفته و از آنها انتقاد کرده بود که چرا برای 

تدریس به آنجا می روید؟1
آیتاهللطالقانی،2کهمهندسبازرگانبههمراهیوهمفکریباویشهرتداشت،برخالف
دوستقدیمیخود،هیچگاهازدارالتبلیغبازدیدنکردوبههمکاریباآننپرداخت.نقلشده
استکهپسازپاسخمنفیآیتاهللطالقانیبهدعوتآقایشریعتمداریبرایتدریسدر
دارالتبلیغ،ایشانعلتاستنکافخودراچنینشرحدادهبود:»خوفداشتمتدریسدرآنجا،

موجبتضعیفموقعیتآیتاهللخمینیباشد.«3
سیدمحموددعاییدرخاطراتخودچنینگفتهاست:

در آن هنگام آقای شریعتمداری دارالتبلیغ اسالمی در قم تأسیس کرده بود که ما این مکان 
را سد راه مبارزه با رژیم و مخالف راه امام می دانستیم. آقای مهندس بازرگان وقتی از زندان 
آزاد شد به این مکان رفت و از آنجا دیدار کرد. شاه و رژیمش هم سعی می کردند به نوعی 

1.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص33
2.مهندسسحابیمیگوید:»]بعدازفوتآیتاهللبروجردی[بزرگترهاوسراننهضتهمچونمهندسبازرگانوآقای
طالقانینیزبهآقایشریعتمداریگرایشپیداکردند...ولیپاسمقامآقایخمینیراهمبسیارداشتندودرزندان
همهمیشهمیگفتندمانبایدبگذاریماختالفاتمیانآقایخمینیوشریعتمداریتوسعهپیداکند...بههیچوجهاز
شریعتمداریبهطورکاملحمایتنمیکردیم.«)نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص240(گفتۀسحابیدرموردآیتاهلل
طالقانیدرستنیست.حجتاالسالمکیائینژاد،ازآشنایانقدیمیآیتاهللطالقانی،نقلکردهاستکهدرسال47،ایشان
درپاسخبهسؤالیکمقلدآقایشریعتمداری،تأکیدکردهاستکهتغییرمرجعیتبهامامخمینی»تردیدنمیخواهد...
هیچتردیدنکنید.«)ماهنامهیادآور،تابستان1391،ص344(آیتاهللطالقانیدرقولوعملهماثباتنمودکههیچ
مرجعدیگریرابرامامترجیحنمیدادوبههمکاریوهمراهیباشریعتمدارینیزتننداد.ایشاندرهمانسال1340
بعدازفوتآیتاهللبروجردیدرجمعیکهمهندسبازرگانهمحضورداشتبهمردماعالمکردهبودکه:»مناز

حاجآقاروحاهللتبعیتمیکنم.«)همان،ص368(
3.ماهنامهیادآور،تابستان1391،ص305
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از دارالتبلیغ اسالمی حمایت کنند. دوستان و عالقه مندان آقای شریعتمداری سعی می کردند 
برای وجهه دادن به دارالتبلیغ و بها دادن به آن از شخصیت های خوشنام و معروف بهره 
بگیرند... یک مرتبه که نزد آقای طالقانی رفته بودم از این امر گله کردم و گفتم: دوستان 
شما آزاد می شوند و بعد از آزادی بالفاصله به دارالتبلیغ که سد راه مبارزه امام و راه امام 
است می روند، کانونی که علیه خط امام تشکیل شده است. خالصه در این مورد، اعتراض 
و گله کردم. آقای طالقانی هم با بزرگواری و سعه صدر گفتند: من برای آقای بازرگان 

توضیح می دهم...1
رابطهمهندسبازرگانودوستانشدرنهضتآزادیباآیتاهللشریعتمداریمحدودبه

دارالتبلیغنبودوازمدتهاپیشآغازشدهبود.
یکیازاعضایحزبملّتایران،درسال47،بااشارهبهحمایتبازرگانودوستانشاز

شریعتمداری،دربارهآنانچنیناظهارنظرکردهاست:
مهدی غضنفری اظهار داشت: مهندس مهدی بازرگان و دار ودسته اش افرادی مرتجع هستند 
زیرا به نهضت ملّی با تک روی های خود خیانت کرده اند. و از جمله مثال آورد که آنها از 
آیت اهلل شریعتمداری جانبداری می کنند و با وی در تماس هستند.2 و اظهار عقیده نمود 
که چون شریعتمداری به خمینی خیانت نمود و خود را به دستگاه فروخت پس بازرگان و 

رفقایش هم با همکاری با خائن، خود خیانت پیشه کرده اند.3 
یکمأمورساواکنیزپسازمالقاتباآقایشریعتمدارینتیجهگفتوگویخودرابا

ویچنینگزارشمیکند:
به عقیده وی، خمینی عنصری است که به حال مملکت و ملت، مضر است... کوشش های 
خمینی علیه نظام مملکتی خطر حتمی برای موجودیت مذهب و ملّت دارد و لذا او را تأیید 

نمی کند.4
بنابهسندساواک،آقایشریعتمداری»موجودیتخودراومذهبشیعهراملزومبقاءمقام

1.گوشهایازخاطراتحجتاالسالموالمسلمینسیدمحموددعایی،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،نشرعروج،
1387،ص101

2.مهندسسحابیمیگوید:»...بعدازپانزدهخرداددرزندان،جوانانومیانساالننهضتوازجملهخودمنبهآقای
خمینیگرایشپیداکردیم.«)نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص241(

3.گزارشساواک،ش20/15342ه47/4/30،2،پروندهمهدیبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهای
سیاسی.

4.انقالباسالمیبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1377،ج2،صص280و282
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شامخسلطنتمیداند.«1

آقایشریعتمداری،درتیرماه1354،درمالقاتبانمایندهساواکپسازحوادثمدرسۀ
فیضیهدرخردادهمانسال،بهویگفت:

با  اقدامی  از هر  بهتر است نظر دستگاه، قبل  از سوءتفاهم در آینده  به منظور جلوگیری 
اینجانب در میان گذارده شود تا با در نظر گرفتن خواسته های دستگاه، اقدام الزم انجام 
گیرد... من مورد محبت شخص شاهنشاه آریامهر بوده و هستم، و به معظم له و کشور ایران 

عالقه دارم و پیوسته برای پیاده کردن برنامه های دولت، همه گونه آمادگی دارم.2
اینشریعتمداریایبودکهمهندسبازرگانوتعدادزیادیازسرانواعضایهمفکروی
درنهضتآزادی،ازابتدااورابهعنوانمرجعتقلیدپذیرفتهبودندومرجعیتشرابهدیگران

توصیهمیکردند3ودردیدگاههاوخطمشیسیاسی،باویاشتراکنظرداشتند.
آزادی مّلیونهضت اوجگیرینهضتاسالمی،جبهه دنبال به دردوسال56و57
میکوشیدندخبرنگارانروزنامههایمعروفجهانرانزدآقایشریعتمداریببرندوبااو

مصاحبهکنندوبدینوسیلهاورادربرابراماممطرحوتقویتکنند.
بهگزارشساواک،درتاریخ25اردیبهشت1357»...آقایمهندسبازرگانخدمتآقای

شریعتمداریبودندونمایندهبیبیسینیزباایشانمصاحبه]کرد[...«4
آقایشریعتمداریدرگفتگوییبامقاماترژیمشاهبهتاریخاولمهر1357بهارتباطدیرینه
خودباجبههمّلیونهضتآزادیواینکهآنهاخبرنگارانخارجیرانزداومیفرستنداشاره

1.همان.
2.گزارشبخش312امنیتداخلیساواک،54/4/22،پرونده66151،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

فصلنامه15خرداد،دورهسوم،سالدهم،ش33،پاییز91،ص383
انقالبعضوشورایمرکزیانجمناسالمیدانشجویانآمریکا)گروه از 3.محمدهاشمیرفسنجانی،کهپیش
فارسیزبان(بودیکیازموضوعاتمورداختالفبانهضتآزادیخارجکشوربهگردانندگیدکتریزدیرا
به بانهضتیهاو انجمن »اختالفاتگروهمستقل آقایشریعتمداریذکرکردهوگفتهاست: مسألهمرجعیت
ویژهدکتریزدی،اختالفاتمبناییبود...یکیازبحثهادرداخلانجمن،بحثمرجعیتبود.نهضتآزادی
وطرفدارانآنازمرجعیتآیتاهللشریعتمداریتقلیدمیکردند،امااعضایمستقلانجمن،طرفدارمرجعیت
امامبودند.پیشازایندربحثنشریهروحانیتو15خردادهمنهضتیهابهنفعخودشاناقدامبهترویجاو
کردهبودندوحتیاینموضوعراشایعکردهبودندکهآقایشریعتمدارینسبتبهمسائلروز،روشنترازامام
هستند.«)خاطراتمحمدهاشمی،ص185(ویتأکیدمیکند:»وزنیکهنهضتآزادیبرایشریعتمداریقائل
بود،ازامامباالتربود.آنزماناینگونهمطرحبودکهچونآقایشریعتمداریمرجعنهضتآزادیبود،لذا
نهضتآزادیهااوراازتبریزبهقمآوردند.یعنینهضتآزادیهامرجعیتآقایشریعتمداریرابیشترازامام

ترویجمیکردند.«)همان،ص167(
4.سندساواکمورخ37/2/26)1357(،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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میکند.درگزارشساواکدراینبارهچنینآمدهاست:

درباره کسانی که به عنوان نمایندگان حقوق بشر1 به منزلش رفت و آمد می کنند گفت: »در 
خانه من باز است، تعدادی از آنها از قدیم با من دوست بوده اند و من نمی توانم در منزلم را 

بر روی مردم ببندم. آنها مخبرین خارجی را برای مصاحبه با من می آورند.«2
روابطویژهنهضتآزادیباآقایشریعتمداری،پسازپیروزیانقالبنیزادامهیافت.به

گفتهآیتاهللمحمدیزدی:
آقای  دیدن  به  ابتدا  می آمدند،  قم  به  وقت  هر  آزادی  نهضت  آقایان  انقالب[  از  ]پس 
شریعتمداری می رفتند و سپس به محضر امام)ره( شرفیاب می شدند. گاهی اوقات حتی نزد 

دیگر مراجع نمی رفتند، ولی مقیّد بودند که حتماً نزد آقای شریعتمداری بروند.3
یکماهپسازاستعفایمهندسبازرگان،دراغتشاش16آذر58تبریزواشغالمراکزدولتی
وفرودگاهورادیوتلویزیونازسوی»حزبجمهوریاسالمیخلقمسلمانایران«،4وابستهبه
آقایشریعتمداری،یکیازخواستههایشورشیان،روشنشدن»علتاصلیاستعفایجناب

مهندسبازرگانازنخستوزیری«اعالمشد.5
آقایشریعتمداریدرطرحکودتایقطبزاده،6تاهمدلیوهمراهیباکودتاچیانیکهقصد
بهشهادترساندنمردمجمارانوامامخمینیرانیزداشتند،پیشرفت.پسازاینماجرا،
ویازسویمدرساندرجهاّولحوزهعلمیهقمازمرجعیتخلعشدوتاآخرعمردرقم

منزویبود.7

1.نمایندگانحقوقبشریامؤسسین»جمعیتایرانیدفاعازآزادیوحقوقبشر«،گروهیازسرانواعضاینهضت
آزادیوجبههمّلیبودند.

2.شریعتمداریدردادگاهتاریخ،حمیدروحانی،دفتراسنادانقالباسالمی،1361،ص47
3.خاطراتآیتاهللمحمدیزدی،مرکزاسنادانقالباسالمی،1380،ص500

4.نامکاملورسمیحزبمزبور،چنینبودولیدراغلبگفتههاونوشتههابهصورت»حزبخلقمسلمان«،ذکرشدهاست.
5.نشریهخلقمسلمان،ش1358/9/18،18،ص5

6.صادققطبزاده)1361-1314(،عضوشاخهدانشآموزینهضتمقاومتملی،عضوجبههملیدرآمریکاواز
مؤسسانورهبراننهضتآزادیخارجازکشور،پسازپیروزیانقالبعضوشورایانقالب،رئیسصداوسیماو
وزیرامورخارجهبودکهبعدازناکامیدرانتخاباتدورهاولریاستجمهوریوخروجازنظامحکومتی،درتماسبا
عناصرضدانقالبداخلوخارجکشوروجلبهمکاریبرخیدولتهایخارجی،برایانجامیککودتایخونین
برنامهریزیکرد.رهبریمذهبیآنکودتاراآقایشریعتمداریتقبلکردهبود.قطبزادهدرفروردین1361بازداشت

شدوپسازمحاکمه،درشهریورهمانسالاعدامشد.
7.جامعهمدرسینحوزهعلمیهقممتشکلازمدرسینعالیمقامروحانیوبرجستهکشور،بهاتفاقآرا،»عدمصالحیت«
آقایشریعتمداریبرایمرجعیترادرتاریخ1361/1/31،اعالمنمود.پسازبیانیۀتوضیحیجامعۀمدرسین،جامعه
روحانیتمبارزتهراننیزطیاطالعیهایاعالمکرد:»آقایشریعتمداریشرایطاحرازمرجعیتوصالحیتتقلیدرادارا
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افشایمستند از بهشریعتمداریحتیپس آزادی نهضت بازرگانو مهندس ارادت
مواضعوروابطویبارژیمشاهونقشداشتندرکودتایقطبزاده،همچنانحفظوابراز

میشد.
درپیدرگذشتآقایشریعتمداریدراوایلسال1365،مهندسبازرگانازجانبخودو
نهضت،تلگرام»تسلیتی«بهحضورآیتاهللمرعشینجفیارسالکرد.متناینتلگرامبهصورت
یکاطالعیهدرفروردین1365ازسوینهضتآزادیچاپومنتشرگردید.آقایبازرگان،
دراینتلگرامضمنتجلیلازآیتاهللشریعتمداریبهعنوان»یکیازمبلغینفرهنگتشیع«بر

مظلومیتویدرچهارسالآخرزندگی،تأکیدنمود!

نمیباشد.«)خاطرهها،محمدمحمدیریشهری،مرکزاسنادانقالباسالمی،1383،ج1،ص312(



جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

درسال1356همزمانباایجادفضایبازسیاسیناشیازسیاستحقوقبشرکارتر،در
شرایطیمشابهزمانتأسیسنهضتآزادیدردوراناعطایآزادیهاینمایشیناشیاز
سیاستهایکندی،نهضتآزادیدرپوشش»جمعیتایرانیدفاعازآزادیوحقوقبشر«
آغازبهفعالیتدوبارهکرد.چندتنازمؤسسانواعضایاصلینهضتدرپایهگذاری
جمعیتفوقالذکرنقشاساسیومستقیمداشتند.ازدیدگاهخودنهضتآزادینیز،جمعیت
حقوقبشریکیازحلقههایسلسلهفعالیتنهضتراتشکیلمیدهد.بنابراینمواضعو
عملکرداینجمعیتمیتواندمعرفچگونگیمواجهۀنهضتآزادیباانقالبدرطولدو

سالحساس56و57باشد.
بازرگاندرخاطراتخودچنینمینویسد:

فروردین 56- پایه گذاری و فکر تأسیس »جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر« 
در استفاده از رقابت ابرقدرت ها، بنا به پیشنهاد آقای فتح اهلل بنی صدر در دعوتی که آقای 

فوالدی1 از سرشناسان مبارزات ملّی و اسالمی کرده بود...2
دراسنادجمعیتحقوقبشرنهتنهااسمیازدوفردمذکوردرمیانمؤسساندیده
نمیشودبلکهدرمیاناعضایدیگرآنهم،نامیازفتحاهللبنیصدروفوالدینیامدهاست.3
ظاهراًنقشآناندرپشتپردهوانتقالاینپیشنهادبهمهندسبازرگانبودهاست.آیامنشأ

اینپیشنهادحقیقتاً»کجا«بودهاست؟

1.امیرحسینپوالدی)فوالدی(درزمانتشکیلنهضتآزادیازاعضایهیأتمؤسسوهیأتاجراییومعاونکمیته
تشکیالتبود.)تداومحیاتسیاسیدراختناق:تاریخشفاهینهضتمقاومتملیایران،وحیدمیرزاده،سلک،1379،

ص119(
2.شورایانقالبودولتموقت،نهضتآزادی،زمستان61،ص13

3.اسنادنهضتآزادیایران،ج9،دفتردومجمعیتایرانیدفاعازآزادیوحقوقبشر،نهضتآزادی،اسفند1362،
صص41و82تا83
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مؤسسانجمعیت،طیفناهمگونیازعناصرملیگرا،مذهبی،وچپگراباتمایالتوسالئق
سیاسیواجتماعیگوناگونومتناقضبودند.زیرنامهمؤسسانجمعیتبهدبیرکلسازمانملل
متحدواعالمتأسیسکمیتهایرانیدفاعازآزادیوحقوقبشر،امضای29نفردیدهمیشود1
ازجمله:مهندسبازرگان-دکترعلیاصغرحاجسیدجوادی-دکترناصرمیناچی-دکترکریم
سنجابی-احمدصدرحاجسیدجوادی-دکترعبدالکریمالهیجی-حسننزیه-دکترنورعلی
تابنده-دکتراسداهللمبشری-سیدابوالفضلموسویزنجانی-شمسآلاحمد-دکترحبیباهلل
پیمان2-خلیلاهللرضایی-دکترکاظمسامی-دکتریداهللسحابی-مهندسهاشمصباغیان-
سیداحمدمدنی-مهندسرحمتاهللمقدم]مراغهای[-دکترمنوچهرهزارخانی-دکترابراهیم
یونسیو...9نفراول،امضاءکنندگاناساسنامهجمعیتبودند3وهفتنفراولبهعنواناعضای
کمیتهاجراییانتخابشدندکهازمیانآنانمهندسبازرگان،احمدصدرحاجسیدجوادیو
میناچیبهترتیببهسمتهایرئیس،نایبرئیسوخزانهدارجمعیتانتخابشدند.4در
مصاحبههاواعالمیههانیزغالباًدکترسنجابیومهندسبازرگانبهعنواننمایندگانجمعیت

مطرحمیشدند.

فعالیت های »معتدل و قانونی«
دراولینمصاحبهمطبوعاتیکمیته5ایرانیدفاعازآزادیوحقوقبشردر22دی56اعالمشد:

روش ما مبتنی بر یک رشته فعالیت های معتدل و قانونی در چارچوب قانون اساسی ایران و 
اعالمیه جهانی حقوق بشر خواهد بود.6

درنامهجمعیتبهنخستوزیروقت،جمشیدآموزگار،بهویاطمیناندادهمیشود:
هیچ گونه اقدامی جز از طریق قانون آن هم با رفتاری کامالً مسالمت آمیز از ناحیه این جمعیت 

1.همان،صص82تا83
2.دکترپیماندرتاریخ1357/7/29،درنامهایخطاببهامامخمینیدربارۀترکیبجمعیتچنیننوشتهاست:»...در
جمعیتدفاعازحقوقبشرعناصرمنفردیباگرایشهایمختلف،بعضی)دربینشاجتماعی-سیاسی،غیرمذهبی(،
بعضیبازمینهمارکسیستی،بعضیوابستهوفرصتطلب،وبعضیچونآقایسیدابوالفضلزنجانیمخلصوبیریاو

مؤمن،شرکتدارند.«)شصتسالصبوریوشکوری،ج3،ص517(
3.اسنادنهضتآزادیایران،ج9،ص41

4.همان،ص128
5.دراسنادنهضتآزادیایرانازهردوکلمه»کمیته«و»جمعیت«براینامیدناینتشکل،استفادهشدهاست.

6.همان،ص89
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صورت نخواهد گرفت.1

اینموضعمسالمتجویانهدرقبالرژیمشاهموجبتضمینامنیتیساواکنیزمیشود؛به
گونهایکهپسازبازداشتکوتاهتعدادیازاعضایجمعیتدرفضایملتهبپسازفاجعه17
شهریوروسپسآزادیآنها،احمدصدرحاجسیدجوادیدرگفتگوییباخبرنگاریونایتدپرس

درتاریخ57/6/30بهویمیگوید:
از طرف سازمان امنیت با ما تماس گرفتند... راجع به کار ما گفتند که تحت تعقیب نخواهید بود و 
هیچ کس با شما کاری ندارد و دفتر حقوق بشر هم می تواند به کارش ادامه داده و فعالیت نماید.2

جمعیت،باپذیرشقید»چارچوبقانوناساسی«،چهبهصورتتاکتیکیوچهاستراتژیک،
رسماًخودراازدایرهمبارزات»انقالبی«ضدنظامشاهخارجساختهبودازاینروقراردادن
قطعنامهراهپیماییتاسوعاوعاشورای57درالبالیاسنادجمعیتایرانیدفاعازآزادیو
حقوقبشر3بهعنوانیکیازاعضای»کمیتهبرگزاری«آنراهپیمایی،درمادهاولقطعنامه
مذکوراعالمشدهبود:»حضرتآیتاهللامامخمینیرهبرماستوخواستههایایشانخواسته
عموممّلتاست.«درمادهدوم:»سقوطوبرچیدهشدنبساطشاهورژیمسلطنتیواستبداد«
ودرمادهسوم:»برقراریحکومتعدلاسالمی«خواستهملتاعالمشدهبود.تمامیموارد

فوق،صراحتاًناقضاساسنامهواهدافوروشهایاعالمشدهجمعیتحقوقبشربود.
بهنظرمحمدمهدیجعفری،نهضتآزادیدرآنزمانازانقالبعقبافتادهبود:

... ]در سال 56 و 5۷[ تمام اعضای نهضت آزادی خودشان را در جّو مبارزه انقالبی مردم قرار 
داده بودند اما نتوانستند همه نقطه نظرهای افراد درون را با هم همسطح کنند، این اختالف 
سطح که بعضی در جّو سال های پیش زندگی می کردند و بعضی می خواستند پیشرو مردم 
یا حداقل با مردم گام بردارند باعث اصطکاک هایی شد که مانع حرکت و عقب افتادن از 

حرکت انقالبی مردم شد...4

»جمعیت« و آمریکایی ها
قبلازبررسیروابطنیمهعلنیوپنهانجمعیتحقوقبشربامأمورینآمریکاییبیفایده

1.همان،ص102
2.گزارشساواک،ش822/728،مورخ57/7/10،پروندهصدرحاجسیدجوادی،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

3.اسنادنهضتآزادیایران،ج9دفتردوم،صص212تا214
4.روزنامهکیهان،1358/11/23،ص12
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نیستبهدواقدام»علنیتر«جمعیتدرقبالدولتآمریکااشارهایبشود.
نامه»جمعیتایرانیدفاعازآزادیوحقوقبشر«به»معاونوزارتامورخارجهآمریکا-
قسمتحقوقبشر«درموردفاجعه17شهریور،1شایانتوجهاست.درایننامهضمنارائه
شرحیازوقایع،ازاشنایدر،2معاونوزارتامورخارجهایاالتمتحده،استمدادشدهکهبا
»اقداماتسریع،دررفعظلموستمیکهدرنتیجهاینکشتارفجیعبهمّلتایرانواردمیشود

وبرقراریآزادیوحکومتقانون،مّلتایرانرایاریدهد.«3
رونوشتنامهفوقبهاستمپل،4کارمندسیاسیسفارتآمریکاومأمورسیا،باعنوانمجعول
»مسئولاجرایمقرراتحقوقبشر«درسفارت،ارسالمیشودواشارهمیگرددکهبهدلیل
احتمالممانعتمقاماتدولتازارسالتلگرامفوق»لذاعطفبهتوصیهجنابآقایاشنایدر
معاونوزارتقسمتحقوقبشر،جنابعالیدرارسالورساندنپیاماینجمعیتاقدامفوری

مبذولفرمائید.«5
درخواستکمکازمعاونوزارتامورخارجهآمریکابرای»برقراریآزادیوحکومت
قانون«درفضایانقالبیشهریور57،رفتاریدرتضادباهویتانقالببودوشکایتازرژیم
شاهبهخاطرفاجعه17شهریور،6نزدیکمقامدولتیآمریکاکهحامیرژیمپهلویبود،کاری
غیرمقبولبود.ملتایراندوقرناز»دخالتخارجی«رنجبردهاند؛ودرانقالباسالمینیز،
»استقالل«اولینمطالبۀآنانبودهاست؛وازهمهاینهاگذشته،»آمریکا«دراینانقالب،خود
طرفاصلیملتایرانبود.مردمایران،شاهورژیمسلطنتیراابزارسلطهآمریکامیدانستند.
پسازجنگجهانیدوم،آمریکاکارنامهسیاهیازجنایتوظلمبرضّدبشریتدرکرهو

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج9دفتردوم،صص159تا160
2.مارکلویساشنایدر،یهودیحامیرژیمصهیونیستی،معاونحقوقبشروزارتامورخارجهآمریکادردولتجیمی

کارتر)1977-1981(
3.همان،ص160

4.جاندی.استمپلوابستهسیاسیومعاونبخشسیاسیسفارتآمریکادرایران)1979-1975(.دربیوگرافیرسمی
استمپلمنتشرهدرسایتدانشگاهکنتاکی،ضمناشارهبهسوابقرسمیخدمتیویدروزارتدفاعوخارجه،تصریح

شدهکهوی»مشاورسازمانسیاوآژانسامنیتملی«نیزبودهاست.
5.همان.

6.یرواندآبراهامیاندربارۀفاجعه17شهریور1357چنینمینویسد:»درمیدانژاله)شهدا(تانکهاوکماندوهاکه
تظاهرکنندگانرامحاصرهکردهبودندونمیتوانستندآنهاراپراکندهسازند،بهآنهاشلیککردند.یکخبرنگاراروپایی
مینویسدکهاینصحنهبهجوخهآتششبیهبودکهدرآنافرادمسلحبهمعترضانبیحرکتشلیکمیکنند...باکشتار
17شهریور،دریاییازخونبینشاهومردمپدیدآمد...همچنین،موقعیتمیانهروهاییراکهخواهاناجرایقانون

اساسیمشروطهبودندوبرایسازشباسلطنتمیکوشیدند،تضعیفکرد.«)ایرانبیندوانقالب،ص636(
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ویتناموکامبوجوآمریکایالتینوآفریقاداشت.

ازیکجریانمذهبیمدعی»مبارزه«انتظارنمیرفتبرخالفآموزههایصریحقرآنوسنت
ازدولتیتوقعیاریومساعدتداشتهباشدکهخود،بزرگترینعامل»نقضحقوقبشر«و
حامیرژیمهایدیکتاتوریبودهاست.درنامهمذکورنکتهدیگریوجودداشتکهاستنباط
سابقهروابطجمعیتحقوقبشروآمریکاییهاراازخاللآنامکانپذیرمیساخت.عبارت
»عطفبهتوصیهجنابآقایاشنایدر«بهروشنیاشارهبهروابطگذشتهجمعیتباویدارد.
اینروابطچگونه،درچهسطحی،وباچهسابقهزمانیبودهاست؟سؤالیاستکهپاسخآن
بهآسانیبهدستنمیآید.دکترکریمسنجابیهممیگویدپسازمشاهدهروابطصمیمانهبا

نمایندهآمریکاییهاازصمیمیتومسبوقبهسابقهبودنآندرشگفتشدهاست.1

آقای باتلر
بازرگاندرخاطراتخوداز»مسافرتبعدیآقایباتلر،2از]جمعیت[حقوقبشرآمریکا،
بهایرانبرایمالمتشاه]![ومالقاتباسرانجمعیتایرانیحقوقبشروطبقاتمردم«در
تاریخ57/1/19،یادمیکند.3ویدرمصاحبهبافاالچیاز»بارهاتماس«باباتلرو»موافقت
ویباتشکیلجمعیتحقوقبشردرایران«سخنبهمیانمیآورد.ویلیامباتلر،رئیسانجمن
مرکز بشروسرپرست بینالمللیحقوق کمیته اصلی ازمسئوالن آمریکاییحقوقدانان،
نیویورککمیتهمزبور،بهفعالیتهایغیرمتعارفدرجهتمنافعدولتآمریکامتهمبود.
مهندسبازرگاندرمصاحبهبااوریانافاالچی،خبرنگارمشهورروزنامهایتالیاییکوریرهدالسرا،

دربارۀباتلرمیگوید:
من به این خاطر از باتلر نام بردم زیرا او در آن زمان بارها با من تماس گرفت تا با ایده های 
من آشنا شود و به من اطالع دهد که آمریکایی ها هرگز اجازه نخواهند داد که رژیم ایران 
به طور ناگهانی تغییر کند. آنها بیم آن را داشتند که با سرنگونی شاه کشور دچار آنارشیزم 
شده و بدین ترتیب فضایی برای دخالت شوروی باز شود. من هر بار به باتلر پاسخ می دادم 
که من هم خواهان یک انقالب ناگهانی نیستم ولی شاه می بایستی برود. بنابراین الزم بود 

1.خاطراتسیاسی،سنجابی،صص315تا316
2.ویلیامجی.باتلر،یهودیحامیرژیمصهیونیستی،رئیسکمیتهاجراییکمیسیونبینالمللیحقوقدانان)مستقردر
آمریکا(ورئیسانجمنآمریکاییکمیسیونبینالمللیحقوقدانانکهدرسال57بهعنوانرئیسهیأتحقوقبشر

اعزامیازآمریکابهایرانآمد.
3.شورایانقالبودولتموقت،ص15
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که عملیات در همان مسیر قرار می گرفت، کم کم و هر کدام به موقع خود. سرانجام باتلر 
نیز متقاعد شد تا آن درجه که با تشکیل جمعیت حقوق بشر در ایران موافقت کرد، او نزد 

دولت های اخیر منجمله دولت شریف امامی قدم هایی نیز برداشت.1و2
مالحظهمیشودکهطبقگفتهصریحمهندسبازرگان،جمعیتحقوقبشردرایراندر
مسیراستراتژیمشترکباآمریکاتشکیلشدهبود.درآنزمانبرفعاالنسیاسیپوشیدهنبود
کهطرحتشکیلاینجمعیتبهدنبالایجادفضایبازسیاسیدرتعقیبسیاستفریبکارانه

کارتر،رئیسجمهوریدمکراتآمریکا،عملیمیشد.
بسیاریازافرادموجهوفعاالنسیاسیمذهبیومستقل،عضواینتشکلنشدندوحتی
دعوتبههمکاریباآنرانیزنپذیرفتند.ازجملهشهیدآیتاهللدکتربهشتیدعوتشرکت

درجمعیتحقوقبشرراردکرد.ویبعدهااینموضوعرااینگونهنقلکرد:
از جانب دوستان به من پیشنهاد شد که در جمعیت حقوق بشر شرکت کنم. گفتم که نه، من 
در مسیر مبارزاتم این خط را ندارم. این جمعیت متکی به فضای باز سیاسی کارتری به وجود 

آمده و به درد من نمی خورد.3
دکترسیدمحمدمهدیجعفری،کهخودوتعدادیازدوستانشبهرغمسابقهعضویت
درنهضتآزادیوارادتبهمهندسبازرگان،ازهمکاریباجمعیتدفاعازحقوقبشر،

خودداریکردهبودند،علتاینموضعخودراچنینتوضیحدادهاست:
من و دکتر فریدون سحابی و چند نفر دیگر از دوستان نهضت آزادی، تمایالت رادیکال تری 
مردم  فریب  را  بشر  حقوق  شعارهای  داشتیم.  سحابی  دکتر  و  بازرگان  مهندس  به  نسبت 
می دانستیم و اعتقادی به کارهای سیاسی در آن مقطع نداشتیم. خودمان به طور مستقل گروهی 

1.اینبخشازمصاحبه،درروزنامهاطالعاتبابرخیتغییراتعبارتیدرترجمه،بهاینشکلانتشاریافت:»از
بوتلر]باتلر[حرفزدمبهایندلیلکهدرآنزمانهااوخودشراخیلیبهمننزدیککردهبود.اغلببرایاینکه
نقطهنظرهایدیرپایمرابشناسدوهمچنینمرامطلعسازدکهآمریکاییهاهرگزاجازهنخواهنددادکهتغییراتی
سریعدرایرانانجامگیرد.چونمیترسیدندکهباسقوطشاهکشوربههرجومرجکشیدهشودوفضابرایدخالت
شورویهاخالیشود.همیشهبهبوتلرمیگفتمکهمنهمخواهانیکانقالبناگهانینیستم.ولیشاهدرهرصورت

بایدبرودوبایددرهمینجهتعملکرد،بهآهستگی.
باالخرهبوتلرمعتقدشدکهنظرمنصحیحاستتاآنجاییکهبرایگشایشدفترحقوقبشردرایراناقدامکرده، 
قدمهاییهمدراینراهبرداشت،باتماسهاییباکابینههایآخریرژیممثلدولتشریفامامی.«)اطالعات،

58/7/22،ص4(
2.روزنامهاطالعات،1358/7/22،ص4.شریعتمداریدردادگاهتاریخ،صص49و50.ترجمهدومنبعدارایاندکی

تفاوتاست.
3.روزنامهکیهان،1358/12/2،ص3
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مخفی برای تدارکات و پشتیبانی از حرکت های مسلحانه تشکیل داده بودیم.1

امامهندسمهدیبازرگانترجیحمیدادباکمکباتلروباهمراهیطیفمتنوعیازفعاالن
سیاسی،جمعیتدفاعازآزادیوحقوقبشرراپیشببردوآنراتداوموپوششفعالیت

نهضتآزادیمیدانست.
بهرغمذکرخیرمهندسبازرگانازباتلر،دکترابراهیمیزدیاورااینگونهتوصیفکرده

است:
... سخت طرفدار شاه و مخالف سرسخت ملیون ایران به خصوص مذهبی ها بود...2

دراردیبهشت1357،باتلروچندتنازاعضایکمیتهحقوقبشرآمریکاواردایرانشدند.
باتلرابتداباشاهدیداروگفتوگوکردوسپسبابازرگانودیگراعضایکمیتهایرانیحقوق

بشرمالقاتنمود.
بهگزارشسندساواک،محتوایمالقاتباتلرومحمدرضاشاهکهبهاطالعجمعیتحقوق

بشرنیزرساندهشد،چنینبودهاست:
پلیس و  ایران و عدم رعایت آن توسط  این مالقات درباره حقوق بشر در  باتلر در  آقای 

مأمورین، مذاکره و گزارش به شاهنشاه داده که نکات زیر در آن منعکس بوده است:
1. آزادی حق وکالت و دفاع آزاد از موکلین

2. رعایت حق اختیار و آزادی اقلیت های سیاسی و حزبی و قضات مملکت
3. متوقف کردن بمب گذاری در خانه مخالفین

4. متوقف کردن کتک زدن و حمله در کوچه و خیابان به مخالفین
5. متوقف کردن اعمال وحشیانه پلیس در دانشگاه ها و سایر اماکن 

آقای باتلر اضافه کرده است که از این تاریخ تا شش ماه دیگر به حکومت و دولت ایران 
فرصت داده می شود که جلوی این گونه عملیات را شدیداً بگیرند و رعایت حقوق انسانی و 
بشری را در ایران بکنند و چنانچه موردی برخالف این مشاهده گردید کمیته جهانی حقوق 
بشر ناچار هرگونه مذاکرات و مکالماتی را با شاهنشاه ایران در این زمینه برای همیشه متوقف 
خواهد کرد. در این مذاکرات که به مدت یک ساعت به طول انجامیده و هویدا هم حضور 
داشته است شاهنشاه با نکات ذکرشده موافقت کرده است و گفته که جلوی خشونت پلیس 
و بمب گذاری را خواهد گرفت. درباره واقعه تبریز و قم و یزد نیز اظهار تأسف کرده و گفته 

1.همگامباآزادی،ج2،ص362
2.شصتسالصبوریوشکوری،ج3،ص256



نهضت آزادی ایران 152
است که عوامل پلیس را که باعث این واقعه شدند شدیداً تنبیه کرده است.1

درادامهگزارشساواک،دربارهدیدگاهباتلردربارهجمعیتدفاعازحقوقبشرچنین
آمدهاست:

آقای باتلر اظهار کرد که کمیته جهانی دفاع از آزادی حقوق بشر کمیته ایرانی را به رسمیت 
شناخته است و آنها را وابسته به خود می داند و خود ایشان نیز درباره سوابق و مشخصات تک 

تک افراد این کمیته تحقیق و مطالعه کرده و همه را با صالحیت کافی تشخیص داده است.2
مهندسبازرگانودوستانشدرجمعیتحقوقبشر،درخاطراتخود،سفرباتلرو
مذاکراتویدرایرانرامهمومفیددرمسیرمبارزاتمردمنشانمیدهد.امادکترابراهیم
یزدیباتأکیدبرطرفداریباتلرازشاهتصریحمیکندکهوی»بعدازبازگشتبهآمریکا

کمتریناقدامیدرجهتمطالباتمردمانجامنداد.«3
دکترناصرمیناچیبههنگامتصدیوزارتارشادمّلی)دولتموقتوپسازآن(در
مصاحبهایباخبرگزاریپارس،درواکنشبهانتشاراسنادالنهجاسوسی،4بهتشریحچگونگی
شکلگیریجمعیتدفاعازآزادیوحقوقبشرپرداختوتأکیدکردپسازشناساییرسمی
سازمانمللمتحدوتماسهایمختلفبامراکزبینالمللیدرجهتافشایوضعیتزندانهای

رژیمشاهوشکنجهزندانیان،اقداماتمؤثریانجامگرفت.5
ویدراینمصاحبهارتباطوحضورمستقیمخودرابهنمایندگیازجمعیتدر»صلیب
سرخژنو،سازمانعفوبینالمللیلندن،وکمیسیونروابطخارجیسنایآمریکا«فاشکردو
البتهتأکیدکردکهازطریقسازمانحقوقبشرنیویورک،»وزارتخارجهآمریکادایرهحقوق
بشرخودرادرجریانگذاشتوآنهانمایندهخودرادرایرانکهدرسفارتآمریکابودبه

جمعیتایرانیحقوقبشرمعرفیکردند.«
بهگفتهمیناچی:

همزمان با نزدیک شدن پیروزی انقالب یعنی از جمعه سیاه به بعد در سال 5۷، نمایندگی حقوق 
بشر که از طرف سفارت ]آمریکا[ از نیویورک معرفی شده بود مرتب به دفتر جمعیت مراجعه 
می کرد و از همه کسانی که در دفتر جمعیت بودند به خصوص خانواده زندانیان مصاحبه 

1.انقالباسالمیبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1378،ج5،صص194و195
2.همان،ص195

3.شصتسالصبوریوشکوری،ج3،ص256
4.ر.ک:اسنادالنهجاسوسی،شماره27،نهضتآزادی.

5.روزنامهکیهان1358/11/17،ص11
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می کرد. بنابراین هر کس هر چه داشت به او می گفت که گاهی هم مسائل سیاسی رژیم مطرح 
می شد. در این موقعیت، سازمان بین المللی حقوق بشر هیأتی از اساتید دانشگاه و اعضای برجسته 
حقوق بشر را برای حل بحران سیاسی ایران از نظر رعایت اصول ]حقوق[ بشر به ایران اعزام 
کرد. این هیأت جلسات مکرر و متعدد با هیأت مدیره جمعیت ایرانی داشتند و در این مذاکرات 
نظریه سیاسی دولت آمریکا اعالم می شد و هیأت مدیره ایرانی حقوق بشر نظریه انقالبیون و به 
خصوص رهبری امام را مطرح می ساختند. یعنی آنها دم از برقراری آزادی و حکومت بدون 
سلطنت می زدند و هیأت مدیره جمعیت ایرانی حقوق بشر دم از رفتن شاه و جمهوری اسالمی، 

تا اینکه این مذاکرات عیناً  تمام جزئیاتش به رهبران مذهبی در ایران منتقل شد.
ویدرادامهمصاحبهبرداشتهاونظراتمندرجدراسنادسفارتآمریکارامربوطبه

گزارشگرانتوصیفکردهوآنهاراقویاًتکذیبکرد.1
ناصرمیناچیدربارهاسنادالنهجاسوسیدرموردارتباطویباسفارتآمریکااینطور

توضیحمیدهد:
سفارت آمریکا کوچکتر از آن بود که طرف ارتباط ما باشد... ارتباط ما به نمایندگی از 
طرف هیأت اجرایی جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر ایران، مستقیماً با معاونت حقوق 
بشر وزارت خارجه آمریکا در راستای دفاع از زندانیان سیاسی و تحت شکنجه برقرار شده 
بود، که در اواخر سال 56 و 5۷ ]جمعیت دفاع[ به عنوان شعبه رسمی سازمان جهانی حقوق 

بشر، علیه حاکمیت رژیم گذشته فعالیت می کرد.2
پسازانتشاراسنادالنهجاسوسی،مهندسبازرگاننیزدرمقالهایضمنارائهشرح
مشابهیازوضعیتجمعیتدفاعازحقوقبشروارتباطبامرکزحقوقبشرآمریکا،تصریح
میکندکهدرقالباینجمعیت»ازجملهبااعضاءبرجستهسفارتووزارتخارجهآمریکا

کهدررابطهباحقوقبشربینالمللیبودند،مالقاتهاییانجامشد.«3
ویدرمقالهمزبور،همچنینتأکیدمیکند:

از یکی دو سال مانده به پیروزی انقالب، هدف و برنامه فعالین سابق نهضت آزادی ایران 
در داخل و خارج کشور از برقراری ارتباطات ]با مقامات و رسانه های غربی[4 دو منظور 

1.همان.
2.روزنامهبیان،1379/2/8،ص6،پاسخناصرمیناچیبهیکمقاله.

3.روزنامهکیهان،1358/11/20،ص10
4.ویدراینمقاله،ارتباطاتبارسانههاومطبوعاتخارجیراهمدرردیفارتباطمخفیبامأمورینرسمیآمریکایی

قرارمیدهدومفصاًلدرموردچگونگیوآثارآنهاتوضیحدادهاست.
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ذیل گردید: اوالً- معرفی جهانی مبارزه نهضت اسالمی ایران و زمینه سازی برای بازگشت 
آیت اهلل خمینی، ثانیاً- برگرداندن افکار عمومی اروپا و آمریکا از شاه و برداشتن حمایت 

همه جانبه نفع طلبانه  ای که از او می نمودند.1

»خط سازش« 
ریچاردکاتم،مأمورسیاومشاوردولتکارتر،کهازسال1332بانهضتمقاومتمّلی
ارتباطوبامهندسبازرگانوبرخییارانشآشناییمستقیمداشت،دربارهطرحوبرنامۀ

بازرگانپیشازپیروزیانقالبمیگوید:
برنامه موقت مهدی بازرگان یک برنامه مبتکرانه بود. تصور می کنم زمانی که می شد از 
انقالب اجتناب کرد و به سوی یک پارلمان آزاد رفت که عماًل منعکس کننده دیدگاه های 
مردم باشد و می توانست به وسیله جبهه ملّی و نهضت آزادی انجام گیرد... این طرح نیاز به 
پشتیبانی ما داشت. اما در تشکیالت مدیریت کارتر مناقشه بزرگی بر سر این مسأله جریان 
داشت. مثاًل افراد وزارت امور خارجه به چنین سیاستی تمایل داشتند... آنها به این برنامه 
عالقه داشتند و نیز به نقشی که بازرگان با مورد توجه قرار دادن آمریکا می توانست ایفا 
کند، عالقه مند بودند. اما عنصری چون برژینسکی که اساساً انقالب را هدایت شده از سوی 

شوروی تلقی می کرد، این برنامه موقت را در حد خیانت می دید.2
استمپل،مأمورسیاووابستهسیاسیسفارتآمریکا،درکتابخود،ذیلعنوان»کوششهای
محرمانهدرراهسازش«بااشارهبهتماسهایطیفهایگوناگونمخالفانبارژیمشاهازنوامبر

]آبان57[مینویسد:
... در یک مورد، نهضت آزادی ضمن تماس با وزارت دربار راه های گوناگونی را ارائه داد... 
کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر برای مذاکرات و پیدا کردن راه حل ها به صورت مهم ترین 
ابزار سازمانی درآمد. تمام گروه های مخالف میانه رو در آن نماینده داشتند... دکتر ناصر میناچی 
رئیس کمیته حقوق بشر3 ستایشگر و وفادار ثابت قدم شریعتمداری و دکتر ]احمد صدر[ 
حاج سیدجوادی یک حقوقدان مخالف )اولین وزیر کشور پس از پیروزی انقالب( پیشنهاداتی 

1.همان.
2.روزنامهجامعه1377/1/15،ص11،بهنقلازمصاحبهکاتمبانشریهکریتیک،پاییز1997

3.مهندسبازرگانرئیسکمیتهاجراییجمعیتحقوقبشربودوبنابراینبرخالفنقلاشتباهاستمپل،بازرگانرئیس
آنمحسوبمیشد.
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دادند که همه حاکی از تشکیل شورای سلطنت بود... کوشش برای ایجاد یک دولت از رهبران 

مخالف، تحت نظر شاه، در برابر اصرار خمینی مبنی بر کنار رفتن شاه با شکست مواجه شد.1
نمونهایازمذاکرهبارژیمشاهازطریقنهضتآزادیوجمعیتحقوقبشروآقای

شریعتمداری،درکتاباستمپلچنینتشریحشدهاست:
هفته بعد از تظاهرات عظیم روزهای دهم و یازدهم دسامبر ]تاسوعا و عاشورا/ آذر 5۷[، شاه 
بالدرنگ برای ایجاد یک کابینه ائتالفی کوشش های خود را از سر گرفت. بسیاری از میانه روها 
و حتی بیشتر رهبران سرسخت نهضت آزادی حاضر بودند تا دولتی را که شامل یک »شورای 
برجسته« متشکل از شخصیت های ممتاز غیردولتی باشد و تا وقتی که نظارت شورا بر انتصابات 
ارتش محفوظ بماند، مورد توجه قرار دهند... در یک طرح آمده بود که شاه قدرت را به یک 
شورای سلطنت، مرکب از وفاداران به شاه، رهبران مخالف و دو یا سه نفر »شخصیت ممتاز« که 
مورد تأیید طرفین باشد، واگذار کرده و کشور را ترک نماید. در طرحی که توسط کمیته دفاع 
از آزادی و حقوق بشر به نمایندگی از سوی جامعه روحانیت2 و سایر روحانیون پیرو آیت اهلل 
شریعتمداری ارائه شد، پیشنهاد شده بود که دو تن از فرماندهان مشاغل نظامی و یک یا دو تن از 
افسران ارشد بازنشسته نیروهای مسلح، نمایندگی مخالفین در شورای سلطنت را به عهده داشته 

باشند... دریادار احمد مدنی... و ارتشبد فریدون جم و سپهبد ]نادر[ باتمانقلیچ.3
بهنظراستمپل:

این روش- انتقال قدرت از شاه به یک رژیم جدید با همکاری ایاالت متحده- تا چهار ماه بعد 
که انقالب به پیروزی رسید، به عنوان تز اساسی نهضت آزادی باقی ماند.4

انتشارایناسناد،اثراتقابلتوجهیبرافکارعمومیباقیگذاشت.مهندسبازرگانونهضت
آزادیدرابتدا،انتشاروافشاگریاسنادالنهجاسوسیرامحکوموسندیتواعتبارآنهاراتخطئه
میکردند.گاهیازاصلآنهارابیارزش،گاهیساختهدستآمریکابرایتفرقهاندازی،وگاهی
ترجمههایآنراغلطخواندند.اماپسازادامهافشاگریهاومشخصشدنحجمگسترده

1.درونانقالبایران،چ2،صص212تا213
2.سندیوجودنداردکهنشاندهدجمعییاتشکلیازسوی»جامعهروحانیت«درسال1357بهجمعیتدفاعازآزادیو
حقوقبشرنمایندگیووکالتدادهباشدکهطرحموردحمایتآقایشریعتمداریبرایانتقالقدرترابهآمریکاییها
پیشنهادکند.اگرمنظور،جامعهروحانیتمبارزتهرانباشد،اسنادنشانمیدهدکهاکثراعضایآندرهمانپاییز57،نه

تنهاروابطخوبیباآقایشریعتمدارینداشتندبلکهازمخالفینومنتقدینجدیاومحسوبمیشدند.
3.همان،صص221تا222

4.همان،ص186
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اسنادواثباتاصالتوسندیتآناسنادومدارک،بهگونهایدیگربااینموضوعبرخورد
نمودند.آقایبازرگاندرمقالهایبهدفاعازمالقاتهاوارتباطاتخودباجاسوسانآمریکایی
پرداختوآنراقدمیدرجهتپیروزیانقالبخواند.ویسابقهودامنۀاینارتباطاترابه

زماننهضتمقاومتمّلیو،بامأمورینوعواملسایرکشورهایاروپاییرساند.1
مهندسبازرگاندرآنمقاله،هدفازارتباطباآمریکاییهارادوچیزبرمیشمرد:

اوالً رساندن ندای خفه شده ملّت ایران به دنیا، ثانیاً افشاگری علیه شاه. 

»استبداد« و »استعمار«
موضعمهندسبازرگاندرآندوراناینبودکهمافعاًلنمیتوانیمدرهردوجبهۀاستبداد
داخلیواستعمارخارجیهمزمانبجنگیم.فعاًلبایدطرفحسابماشاهودیکتاتوریاو
باشدوبهآمریکاکارینداشتهباشیم.اینفکر،کهبهاستعمارخارجی،یعنیآمریکا،کاری
نداشتهباشیم،چیزیجزامتیازبالعوضوبالوجهبهاستعمار،واستبدادتحتالحمایهاشنبود.
مهندسبازرگانبهمأمورسیاسیسفارتآمریکاگفتهبودجنبشاسالمی»ضدغرب«نیست.
اینشیوهمهندسبازرگانبرایمبارزهبااستبدادداخلیبود.شهیدمظلومدکتربهشتیدراین

بارهچنینگفتهاست:
یک نوع تفکر این بود که ما باید لبه تیز مبارزه را متوجه استبداد داخلی بکنیم و به استعمار 
خارجی فعاًل کاری نداشته باشیم. گفتگو کنیم، قانعشان کنیم که به صالح و صرفة آنها 
نیست که استبداد را در ایران حمایت کنند، دست حمایتشان را از سر این استبداد بردارند 
و مطمئن هم باشند که ما مبارزین، خیلی سربه سر این استعمارگران نخواهیم گذاشت. این 
یک طرز تفکر، لیبرال ها در ایران سمبل این طرز تفکر بوده و هستند و خواهند بود... به ما 
می گفتند که شماها ساده اندیشید. این عین تعبیری است که برای ما و حتی برای امام به کار 
می بردند. ]می گفتند[ شماها از متون مبارزه اطالعاتتان کم است، این ساده اندیشی است که 
ما بتوانیم هم با آمریکا دربیافتیم و هم با شاه. بهتر این است که سربه سر آمریکا نگذاریم 
فعاًل فقط با شاه دربیافتیم... یک طرز فکر دیگر در مقابل این قرار داشت و آن طرز فکر این 
بود که نه آقا، استعمار و استبداد دستشان در گردن هم است. مبارزه با استبداد از مبارزه با 

استعمار جدایی ناپذیر است.2

1.روزنامهکیهان،1358/11/20،ص10
2.اوبهتنهایییکامتبود،بنیادشهیدانقالباسالمی،1361،صص246و247
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دردیدگاهامامخمینیریشهاصلیمصائبوبدبختیهایکشور،نفوذاجانبواستعمارگران
بود.ازاینرودرسخنانایشانهمیشهشاهدرکناراربابانوحاکمانخارجیاشبهویژهآمریکا
مطرحمیشد.مهندسعزتاهللسحابی،دیدگاهمهندسبازرگانرادربارهاستعمارواستبداد

چنینتوضیحدادهاست:
مهندس بازرگان استعمار را فرع بر استبداد می دانستند. به نظرم این با واقعیت استعمار تطبیق 
نمی کند... از قرن نوزدهم به این طرف، استعمار یک امر ذاتی غرب شد... نمی توان گفت 
که استعمار تابع استبداد است یا استعمار به اعتبار استبداد در داخل می تواند عمل کند. نه، 
خودش مهاجم است. ذاتش مهاجم است. اگر دولت استبدادی باشد، با او همکاری کند، 
راحت قدرتش را اعمال می کند و اگر نباشد آن دولت مقاوم آزادیخواه را از بین می برد... نظر 

بنده با نظر آن مرحوم در این زمینه متفاوت بود.1
درتحلیلیکهدرسال58ازسویگروهجنبشمسلمانانمبارزبهرهبریدکترحبیباهلل
ارائهشد،دربارهعدمتوجهویبهنقش بازرگان پیماندربارهخطمشیسیاسیمهندس

استعماردرنابسامانیکشور،چنینآمدهاست:
ایران در دیکتاتوری شاه خالصه  ملّت  بدبختی های  و  نابسامانی ها  ایشان همه  اندیشه  در 
می شد به طوری که اگر شاه دست از دیکتاتوری برمی داشت همه چیز روبراه می گشت. 
در تحلیل های ایشان عامل استعمار و امپریالیسم و نظام ضد خلقی و مناسبات استعماری 
جایی نداشت، فقط اگر شاه، آدم سر به راهی می شد، مردم به همه خواست های خود دست 
می یافتند. به همین جهت ایشان و یاران لیبرالشان در مبارزه با دیکتاتوری شاه، سرسختی 
با رژیم  و مداومت و پی گیری قابل تحسینی از خود بروز دادند. و اگر در مشی مبارزه 
شاه راه حل های مسالمت جویانه و گام به گام و سازشکارانه توصیه می کردند نه از روی 
امپریالیسم و داشتن  به عدم شناخت عامل  مربوط  بلکه دقیقاً  با دیکتاتوری،  سازشکاری 
بینش لیبرالی بود که در همان حال مانع از درک و تشخیص درست قدرت توده و ایمان 

به مردم می شد.2
درمتناستعفایجمعیازاعضاینهضتآزادیدرسال58،بهاینموضوعنیزتوجهشده
است.درایناستعفانامهبااشارهبهسیاست»حقوقبشرکارتر«واینکهبسیاریازتحلیلگران
سادهلوح،حرکتهایانقالبیدرجهانرامعلولومحصولسیاست»حقوقبشریکارتر«و

1.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص151،مصاحبهسال74
2.اطالعات،1358/8/20،ص4
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»دمکراسیغربی«مینامند،چنینآمدهاست:
همین اشتباه در ارزیابی و تحلیل تاریخی حوادث دوساله اخیر ایران ]56 و 5۷[، پدران و 
پیشگامان نهضت آزادی را بدان راه کشانید که خط فکری و تحلیلی جدا و منتزعی از آنچه 
در درون جامعه انقالبی در جریان بود اتخاذ کرده و بر آن مبنا آثار عملی و حرکتی از خود 
بروز دهند. اینها معموالً  اشتباهات بینشی و تاریخی هستند. این گونه خطاها، همان  ها هستند 
که رجال و احزاب سیاسی را از حرکت اجتماع عقب انداختند و انزوا و مرگ سیاسی را 

برای آنها به ارمغان آوردند.
ریشه اصلی عقب ماندگی نهضت آزادی از سال های 56 به بعد، در همین واقعیت نهفته 
است. وقتی خود جامعه و سیر تحولی و تکاملی حرکت ضد رژیمی و تغییرات بنیادی که 
در ارزش ها و آرمان های مردم شورش گر پیدا شده بود، به طور عینی و علمی شناخته نشده 
و به تاریخ گذشته این سرزمین، علی الخصوص دویست سال اخیر آن از سر پیش داوری و 
وصله کاری های تخیلی و نه واقعی، به تحلیل و تجزیه گرفته شد، و پیدایش استعمار و تأثیر 
آن بر حوادث اجتماعی و سیاسی ایران نادیده انگاشته شده و با صراحت و سماجت تمام به 
افکار و اندیشه ها و تحلیل های افراد دیگر درون نهضت و متفکران و تحلیل گران غیرنهضتی 
بی اعتنایی شد، ماحصل آن، همان اشتباه تاریخی و بینشی است که از اوایل سال 5۷ نهضت 

آزادی ایران را... دچار عقب ماندگی از حرکت انقالبی جامعه ایرانی کرد.1
دربخشدیگریازایناستعفانامه،دیدگاهمهندسبازرگانوهمفکرانشچنینتحلیلو

ریشهیابیشدهبود:
تکامل نهضت ملّی و ضد استعماری مصدقی در این بوده و هست که وجه ضد استبدادی 
و ماهیت مکتبی بر آن افزوده گردد و این همان بود که جنبش ملّی ایران از سال های 41 به 
بعد به تدریج بدان دست یافت و تا سرحد یک انقالب همه جانبه و تاریخ ساز ارتقاء یافت، 
ولی رهبران و پدران نهضت آزادی ایران را، اندیشه این بوده و هست که بعد از مرحوم 
مصدق نهضت فقط علیه استبداد داخلی جریان و تکامل یافته است، و این دقیقاً  خالف مسیر 
واقعیت در جامعه ایرانی مسلمان بوده و هست. فراموش نکنیم که در دادگاه نهضت آزادی 
در سال 42 که اوج اثر و پیشگامی و پیشتازی نهضت در حرکت سیاسی اجتماعی ایران 
بود، تنها استبداد مورد حمله و تحلیل قرار گرفت، و پیشوای فقید و مرحوم ما دکتر مصدق 

1.همگامباآزادی،ج2،صص508تا509
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نسبت به مدافعات جناب مهندس بازرگان این ایراد را گرفته بود که چرا هیچ اثری از نقش 

استعمار در این مدافعات نیست. 
تاریخی حرکت و تحول در جامعه  نارسایی در تحلیل واقعیت  و  اشتباه  این  به هر حال 
ایران، یک خطای استراتژیک بود که عامل اصلی و اساسی عقب ماندگی نهضت آزادی از 
انقالب و انقالبیون شد. و این دقیقاً مربوط و معطوف بود به اصرار و لجاجت پدران ما، به 
ویژه مهندس بازرگان. و کادرها و فعالین نهضت که در خارج و داخل کشور یا در داخل 
زندان بودند، این نقیصه را به خوبی تشخیص می دادند، ولی به سبب نظام پدرساالری که 
بر نهضت حاکم بوده و هست، احترامی برای پدران خود قائل بوده و هستند، هرگز درد 
آنها مورد اعتنا قرار نگرفت و فریادشان به جایی نرسید... از اشتباهات اساسی و سازمانی 
یک حزب آن است که رهبران یک حزب، همه چیز را به خود نسبت دهند و معتقد باشند 
به دلیل آنکه تأثیر اخالقی بر ساخت و بافت ارزش و فرهنگ حزب دارند، سازمان بدون 

ایشان و نظر ایشان، هیچ است.1
دردورانانقالب،تالشهایمشروعوحسابشدهبرایفریبدشمنانوسردرگمکردن
آناننیزوجودداشتهاستکهنبایدبارفتارناموجهمرتبطانباآمریکاییهاخلطشود.استراتژی

فریبآمریکابهوسیلهجریاناسالمیوشورایانقالبرااستمپلچنینبازگوکردهاست:
... نهضت اسالمی برای پنهان کردن مقاصد نهایی خود متحمل رنج بسیار شد تا هم پیمانان 
غیرمذهبی او در زمانی نابهنگام از او جدا نشوند... بسیاری از کارشناسان که می کوشیدند 
تا نیروی محرکه نهضت خمینی را بفهمند، در مورد رفتار آیت اهلل خمینی پس از کسب 
قدرت گمراه بودند. برای مثال ریچارد فالک استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستن که در 
پاریس با خمینی مالقات کرد و در جریان قبل از انتقال در دوران انقالب و نیز پس از 
پیروزی انقالب به طور وسیعی مطلب می نوشت و سخن می گفت، ادعا کرد که حاکمیت 
الهی آیت اهلل الزاماً ضد غرب نخواهد بود... در نمونه دیگر علی رغم استبداد مذهبی آشکار 
و بی قید و بند خمینی و ضد آمریکایی بودن او، هنری پرشت ]پرکت[ که از سال 19۷2 
تا 19۷6 در سفارت آمریکا در تهران خدمت می کرد و حاال ریاست گروه کار ایران در 
وزارتخانه را به عهده داشت از سیاست های مبتنی بر این باور حمایت می کرد که خمینی 

یک میانه رو است.2

1.همان،صص509و510و511
2.درونانقالبایران،چ2،صص410تا411
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بهنوشتهاستمپل:
اولین گفت وگوی رویارو با دست پروردگان متنفذ خمینی تا ژانویه 19۷9 ]دی ماه 135۷[ 
تلفن کرد.  بهشتی  به آیت اهلل  اسکادرو...  استانل  بود که  نکرد و آن هنگامی  پیدا  تحقق 
پیروزی  تا  کردیم...  مالقات  ]اردبیلی[  موسوی  آیت اهلل  با  سولیوان  و  من  ماه  همان  در 
با سیاست های نهضت آزادی داشتند.  انقالب، حتی منفی ترین آیت اهلل ها توافق نزدیکی 
این روحانیون در پاسخ به پیشنهادات آمریکا خاطرنشان ساختند که روابط ایاالت متحده 
با مقامات نهضت آزادی برای آنها کافی است. از این که مذهبیون و غیرمذهبیون افراطی 
از برقراری حتی کمترین تماس با نمایندگان غربی و به خصوص سفارت ایاالت متحده به 

شدت اکراه داشتند، رفتارشان غیرعادی نبود.1
هنریپرشت)پرکت(میگوید:

پروفسور کاتم در تعطیالت کریسمس ]اواسط دی 5۷[ به تهران رفت و سفارت را با آیت اهلل 
بهشتی، عالی رتبه ترین روحانی که می شناختم، آشنا کرد.2

ریچاردکاتمدر7دی57باعنواناستادعلومسیاسیدانشگاهپیتسبورگ،درپاریسباامام
خمینیدیدارکردوسپسبهتهرانآمدوباهمانپوششوعنوانآکادمیک،باشهیدبهشتی

بهعنواننمایندهشورایانقالب،مالقاتوگفتوگوکرد.
ازپاییز1358بهبعددرمقاالتوبیانیههاینهضتآزادیومصاحبههاوسخنرانیهای
اعضا،غالباًهنگامیکهموضوعتماسباآمریکاییهابهمیانمیآمد،مسألهبااینابهاممطرح

میشدکه:
در این تماس ها آقایان دیگری نیز شرکت داشته اند، با هایزر به تنهایی مالقات ها داشته اند، 

در مالقات با سولیوان بوده اند.3
اینجمالت،دستاویزیشدبرایسازمانمجاهدینخلقتاشخصشهیدبهشتیراآماج
حمالتخودقراردهد.بهاینترتیب،نهضتآزادیتالشکردتاآیتاهللدکتربهشتیرا،
کهنمادنیروهایپیروخطاماممحسوبمیشد،بهزیرسؤالببرد؛ونگاههایپرسشخواه
راازرویخودبرداردوبهسویدیگریمنحرفکند.دراینماجراعناصرمجاهدینخلق
ازاینمبهمگوییبازرگانبرایحملهبهشهیدبهشتیاستفادهکردند.طرفدارانمجاهدین،

1.همان،ص405
2.فصلنامهمطالعاتتاریخی،ش4،ص290،ترجمهمصاحبهکاتمبامیدلایستجورنال.

3.یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادی،چاپدوم،ص126
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درتجمعهاوتظاهراتخودفریادمیزدند:»بهشتی!بهشتی،باهایزرچهگفتی؟«.

مطابقخاطراتمهندسبازرگان،مشخصشدکهمنظوراز»آقایاندیگر«،شخصیبه
جزشهیدبهشتیبودهکههمراهباآقایبازرگاندردی57باسفیرآمریکاازسویشورای

انقالبوامام،مالقاتداشتهاست.
مهندسبازرگاندرذکرخاطراتخودهنگامگاهشماریوقایعانقالب،مالقاتمزبوررا

بدینصورتذکرمیکند:
دی 5۷- مالقات محرمانه با آقای سولیوان سفیرکبیر آمریکا به اتفاق آقای موسوی اردبیلی با 

تصویب شورای انقالب و اجازه امام.1 
دکتریزدیدرتوضیحاتخودراجعبهیکمالقاتبازرگانونمایندگانحقوقبشر،

مینویسد:
... عالوه بر آقای مهندس بازرگان، سه نفر دیگر از طرف جمعیت ایرانی دفاع از آزادی 
و حقوق بشر حضور داشتند. در آن جلسه به هیأت آمریکایی گفته شد: شاه باید برود و 
تا تعیین تکلیف قطعی تغییر نظام، یک شورای سلطنت که اعضای آن مورد قبول کمیته 
حقوق بشر و شخص امام2 باشد مسئولیت انجام وظایف قانونی را به عهده بگیرد، تا دولت 

ملّی مورد اعتماد مردم بر سر کار بیاید.3
درواقعجمعیتحقوقبشر،آگاهانهبهیکواسطهخودخواندهسیاسیمبدلشدهبود
کهبدونصالحیتورسمیتیازجانبرهبریانقالبومردم،بهمذاکرهوبررسیراهمورد

توافقآمریکابرایانتقالقدرتمیپرداخت.

آماده پذیرش سلطنت
مهندسبازرگانهمراهدکترسحابیومحمدتوسلیدرتاریخچهارمخرداد57بامأمور
سیاسیسفارتآمریکامالقاتمیکند.دراینمالقات»بازرگانوتوسلیگفتندکهجنبش
اسالمیبهطوراساسیمتمایلبهغرباست.«4وهمچنیندرمالقاتیدیگربهتاریخنهمخرداد

1.شورایانقالبودولتموقت،ص18
2.دکتریزدیدراینجاشرطموافقتامامخمینیباشورایسلطنتراازطرفمهندسبازرگانذکرکردهاست.پیش
کشیدننامامامازرویواقعبینیومصلحتسنجیسیاسیبودهکهمیدانستندهرطرحیبدونموافقتامامشکست

خواهدخورد.
3.ایران:روایتیکهناگفتهماند،محمدحسنینهیکل،ترجمهحمیداحمدی،الهام،1366،ص394

4.اسنادالنهجاسوسی،ش23،ص15
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57مهندسبازرگانمیگوید:
نهضت آزادی به قانون اساسی معتقد است. اگر شاه حاضر باشد که تمام مواد قانون اساسی 

را به اجرا درآورد ما آماده ایم تا سلطنت را بپذیریم.1
اینگفتوگوهادرزمانیبودکهامامازمدتهاپیشمکرراًدربارهتوطئهحفظرژیمو

شخصشاهدرچارچوبقانوناساسیهشدارمیداد.
درسال56امامدرپاسخبهپیامسیزدهمینکنگرهاتحادیهانجمنهایاسالمیدانشجویان

دراروپا،خطاببهجناحهایسیاسیچنینهشداردادهبود:
باید برنامه و نشریات همه جناح ها بدون ابهام، متکی به اسالم و حکومت اسالمی باشد. و در 
مقدمه، سرنگون کردن طاغوت و شاخ ها و شاخه های آن که در کشور ما رژیم دست نشانده 
پهلوی است. و جداً از خواسته هایی که الزمه اش تأیید رژیم طاغوتی پهلوی است اجتناب 
کنید. مثل آنچه در نوشته های بعضی احزاب و گفته های بعضی دیده می شود که هدف، 
چهارچوب قانون اساسی است. و باید در نشریات و خطابه ها هر جا ممکن است با صراحت 
و ااِّل با کنایه، نقطه اصلی مظالم و جنایات و خیانت ها را که شخص شاه است معرفی کنید 
و از توجه دادن آنها به مأمورین یا هیأت حاکمه دولت که الزمه اش دور نگهداشتن مجرم 

اصلی است، جداً احتراز کنید و نویسندگان و گویندگان را از این امر آگاه کنید.2

نزدیکی به رهبران مذهبی
مهندسمحمدتوسلی،ازاعضایسطحباالینهضتآزادی،درمالقاتبامأمورسیاسی

سفارتبهویاطالعمیدهد:
نهضت آزادی در جهت نزدیک تر کردن روابط خود با رهبران مذهبی می باشد. از زمان  
مصدق، نهضت آزادی پایگاه توده ای خود را از دست داده و درکنار اسالم، این پایگاه 

بایستی دوباره بنا شود.3
برداشتونتیجهگیریمأمورسیاسیسفارتآمریکابعدازمالقاتبامهندسبازرگان،دکتر

سحابی،ومهندستوسلیدرتاریخ27تیر57چنینبود:
مذهبی،  رهبران  با  ائتالف  هرگونه  در  که  دارند  اعتقاد  آشکارا  آزادی  نهضت  رهبران 

1.همان،ص18
2.صحیفهامامخمینی،ج3،صص323و324
3.اسنادالنهجاسوسی،ش23،صص38و39
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تسلط خود را حفظ خواهند کرد. این استحکام عقیده شان قابل ذکر است ولی به نظر 

می رسد عقیده شان کمی اشتباه باشد.1
دکترحبیباهللپیمان،ازهمکارانمهندسبازرگاندرتأسیسجمعیتحقوقبشر،در
تحلیلیکهدرمهرماه1357نگاشته،دربارۀتمایلنهضتیهابهتسلطبررهبریانقالباسالمی

چنینمیگوید:
... دوستان نهضت آزادی با وجودی که از لحاظ کمیت بسیار ناچیزند )حدود 20 عضو، آن 
هم در تهران( اما سخت عالقه مند به حفظ حزب و تسلط آن بر جنبش و اشغال مواضع رهبری 

است.2
دکترپیمان،همانجادربارۀمهندسبازرگانودیدگاهویدربارهامامخمینیمینویسد:
ایمان  باشد.  وی  نظریات  تابع  احیاناً  و  کند  مشورت  ایشان  با  باید  امام  که  است  معتقد 
یک دست و تبعیت بی چون و چرای مردم از امام تا حد زیادی موجب ناراحتی و نارضایتی 
وی است... شدیداً پای بند عالئق گروهی است و این علقه گروهی همراه با حس جاه طلبی و 
رهبری، سبب شده است نهضت سخت سلطه جو و انحصارگر شود، یعنی بکوشد همه چیز 
را زیر چتر رهبری خود درآورد و در پیشبرد این مقصود، در بسیاری موارد، اصول تقوی و 

صداقت و اخالص زیر پا نهاده می شود.3

مصلحت اندیشی بازرگان
دیدگاههای ناموفق، تالشی در میکند سعی بازرگان مهندس رویکرد، این امتداد در
سیاسیخودوهمفکرانشرابهرهبرانقالببقبوالند.ویدرذکرخاطراتخودمیگوید
کهپارهایازاعالمیههایامامدرسالهای56و57،بهنظراوودوستانش،متناسبباموقع
ومصلحتنبودوبهعالوهخودآناننیز،پیشنهادهاونظریاتیداشتند.لذادرمرداد457
نهضتآزادیبهوسیلهیکیاززائرانعتباتپیامیبرایامامارسالمیکند.قسمتیازمطالب

آنپیام،چنینبود:

1.همان،ص31
2.شصتسالصبوریوشکوری،ج3،ص524

3.همان،ص514
4.درجزوهایکهبخشیازخاطراتمهندسبازرگاندرآنبهچاپرسیدهتاریخفوقبادوصورتمتفاوتثبتشده،
یکبار»اردیبهشت57«وچندصفحهبعد»مرداد57«ذکرشده)شورایانقالبودولتموقت،صص15و19(وبا

توجهبهمحتوایپیامکهناظربهزمانرویکارآمدنشریفامامیمیباشدتاریخدومصحیحبهنظرمیآید.
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قانون اساسی ایران به صورت اصلی و متمم آن بدون اضافات بعدی، سند زنده و قابل ارائه و 
استناد و دفاع در محاکم داخلی و محافل بین المللی است و فعاًل یگانه ضامن اجرای اصول و 
احکام اسالمی می باشد. اگر آن را نفی کنیم منطقاً و قانوناً هرگونه مدرک محکومیت رژیم 
شاه را از دست می دهیم. به معنای ضامن سلطنت شاه نیز نیست چون سراسر به خالف آن 
عمل کرده و خود را قانوناً معزول ساخته است. لبه تیز حمالت فعاًل بهتر است به استبداد باشد 
نه استعمار. جنگ کردن در دو جبهه مانع پیروزی است و مصلحت در برانگیختن سیاست 

آمریکا و اروپا که علیه خودمان و به سود و حمایت شاه است نخواهد بود.
کلیه جنبش های ملّی و مذهبی اخیر که در زمان خود ما به موفقیت های عمده رسیده و سطح 
بیداری و تحرک مردم را باال برده است با اعالم انتخابات آزاد از طرف دولت و استقبال 
رهبران شروع شده است، با وارد شدن در فعالیت های انتخاباتی بهتر توانسته اند حرف خود را 

بزنند و مردم را متوجه و متحرک سازند...
هدف نهایی، البته سرنگونی رژیم است اما در مرحله اول، رفتن شاه، در مرحله دوم، نظارت و 
محدودیت جانشینان او در چهارچوب قوانین موجود و آزادی ها، سوم، کار کردن روی افکار 
و افراد و تشکل و تربیت و تجهیزات و باالخره در مرحله چهارم، تبدیل به جمهوری اسالمی.1

مواضع امام
امامخمینیدربارهشعارانتخاباتآزادچنینروشنگریکرد:

اخیراً دولت نغمه ناموزونی را به راه انداخته است مبنی بر آزادی انتخابات... این نغمه... برای 
انحراف اذهان از مسیر حرکت اصلی است... ملّت باید بداند که این حیله، جز نگهداری شاه 
از تعرض گویندگان و پرخاش جوانان غیور اسالمی نیست و الزم است گویندگان محترم و 
روحانیون معظم ایران شدیداً از آن احتراز کنند و باید بدانند که خیال انتخابات آزاد با برقرار 

بودن قدرت شیطانی شاه امری موهوم است.2
اینجمالت،پاسخمستقیمامامبهپیغاممرداد57نهضتآزادیمحسوبشد.درپیامی

دیگربهفاصلهچندروزبعد،اماممجدداًدراینبارهتذکرمیدهد:
شاه با طرح مسأله انتخابات می خواهد مسیر حرکت اسالمی ایران را که سرنگونی این دودمان 
است تغییر دهد و ملّت را اغفال نماید ولی دیگر دیر شده، طرح حکومت اسالمی در عروق 

1.شورایانقالبودولتموقت،صص19و20
2.صحیفهنور،ج2،ص82
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مردم ایران ریشه دوانده است.1

شریف امامی و »مائدۀ الهی«
در29مرداد1357،جعفرشریفامامیبزرگاستادفراماسونریدرایران،وازعناصر
کلیدیرژیمشاهنشاهی،باشعاردولت»آشتیملی«،بهعنوانیکروحانیزادۀعالقهمندبه
اسالمومقلدآقایشریعتمداری،بهجایجمشیدآموزگاربهنخستوزیریمنصوبشد.او

دوماهفرصتخواستتانابسامانیهاراجبرانکند.
شریفامامیتاریخشاهنشاهیراکنارگذاشتوتاریخشمسیرامجدداًرسمیکرد؛

کازینوهاوکابارههایعمومیراظاهراًتعطیلنمود؛ووعدهآزادیوامنیتداد.
نهضتآزادیبااحتیاطتمامدرکنارجریانهایملّیگراوآقایشریعتمداریبهاستقبال
شریفامامیرفتوازاوحمایتمیکرد.پیاممهندسبازرگانبهامام،مرتبطبازمینهسازیهای
حکومتشریفامامیتلقیگردید.آقایبازرگاندرمصاحبهباحامدالگاردراینبارهچنین

گفتهاست:
وقتی که شریف امامی نخست وزیر بود با استفاده از حقوق بشر کارتر واقعاً آزادی هایی داده 
شده بود و امکان این بود که دو نفر دور هم جمع شوند و حرف بزنند و مردم هم بیایند و 
گوش کنند. دولت هم مقدار زیادی جلو آمده بود. شاه از سال شاهنشاهی صرفنظر کرده بود، 

مطبوعات را آزادی داده بودند و چند کار بود که شریف امامی کرده بود. 
آنجا به عقیده بعضی از دوستان، نظر این بود که موقعیت طوری است که ما می توانیم از این 
امکانات استفاده کنیم، پوزیسیون خود را محکم کنیم و بعد یک حمله مجدد، یعنی به تدریج 
عمل بشود. آن وقت چگونه به تدریج عمل بشود؟ یکی از راه هایش مثاًل انتخابات بود. آن 
وقت بحث روی انتخابات بود که ما شرکت بکنیم و یا نکنیم؟ عقیده ماها، نهضت آزادی ها و 

سایرین، این بود که انتخابات یک مائده الهی است.2

»راه نجات« رژیم یا مردم
بهدنبالموضعگیریهاوبرخوردقاطعانهامامدرقبالدولتشریفامامیوپیشنهادهای
مهندسبازرگان،نهضتآزادیشیوهپیچیدهتروحسابشدهتریاتخاذکرد.در6شهریور

1.همان،ص87
2.اطالعات،1357/7/27،ص4
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57نهضتآزادیاطالعیهایباعنوان»راهنجاتازبنبستحاضر«انتشارداد.درایناعالمیه
باتیتردوم»هشدارنهضتآزادیایرانبهشاهوملت«،تحلیلیازاوضاعارائهشدهوباذکر
خطرجنگوآشفتگیمملکت،»بنبست«موجودمیانشاهومردمتشریحگردیدهوسپسبه

شیوهایمحترمانهخطاببهشاهچنینآمدهبود:
جا دارد اعلیحضرت که در حکم فرماندهی مطلق العنان، مسئول تمام جریانات بوده و کشور 
را به بن بست امروز کشانده اند و حقوق ملّت و قوانین اساسی و احکام اسالمی را زیر پا 
گذارده قانوناً خود را معزول ساخته و گروه عظیمی از ملّت را بر ضد سلطنت و دولت و 
حتی مشروطیت و قانون ]اساسی[ برانگیخته اند، تن به حقیقت تلخ بدهد، نفع شخصی و 
مصلحت خود و ملّت را در نظر گرفته و رضا به خونریزی های بیشتر مردم کوچه و بازار 
و بدفرجامی کار خود و کسانشان ندهند... با استعفا و رفتن ایشان مملکت از بن بست بیرون 
آمده چاره جویی هایی امکان پذیر خواهد شد. با فروکش کردن ناامیدی و طوفان خشم ملت، 
فرصتی به دست خواهد آمد که... جانشینان ایشان با عبرت از گذشته به قانون اساسی و حقوق 

و حیثیت مردم تمکین نمایند.1
بازرگاندرمصاحبهباالگارنیزتصریحمیکند:

... بیشتر اینجایی ها از جمله خود آقای شریعتمداری و دوستان ما، همه طرفدار سنگر به سنگر 
بودیم و طرفدار این که شاه به این زودی نرود.2

درواقعاعالمیهمذکورویاسخنانمهندسبازرگاندرمصاحبهمخفیباتلویزیونبلژیک،
که»رفتنشاه«رامطرحساختهبود،طرحیبراینجاترژیمسلطنتیبود.

بهنوشتهاستمپل،درآنزمان،شاهبهجبههمّلیونهضتآزادیامیدبستهبود:
هم زمان در سرتاسر سپتامبر و اکتبر ]10 شهریور تا 9 آبان 5۷[ شاه کوشش های محرمانه ای 
با  با مخالفین میانه رو حاصل شود تا نوعی رابطه  به عمل آورد که توافق رضایت بخشی 
دولت برقرار کنند. شاه به این امید که نفوذ رو به گسترش خمینی از بین برود، به گروه هایی 
نهضت آزادی،  ملّی و  از جمله جبهه  نمی کردند،  نفی  را  رژیم سلطنتی  که هنوز کامالً 

پیشنهاد کرد تا از فرصت مشارکت قانونی در حکومت استفاده کنند.3
بعدازارسالپیاممهندسبازرگانبهامامخمینیدرنجفاشرف،ومخالفتامامباآن،

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص16
2.نشریهنصر،مصاحبهدکترحامدالگاربامهندسبازرگان،نسخهتایپمجدد،ص3

3.درونانقالبایران،چاپدوم،صص179تا180
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دوماهبعد،بازرگاندرمسافرتبهپاریسومالقاتباامامدرتاریخ30مهرماه57،مجدداًبر

نظراتخودپافشاریمیکند.
مهندسبازرگاندرخاطراتش،ازآنمالقاتاینگونهیادمیکند:

مختصری از وضع ایران، عقب نشینی های شاه و امکان توسعه فعالیت و پیشروی و پیروزی 
صحبت کرده گفتم انتخابات مجلس که وعده آزادی آن را داده اند فرصت خوبی برای 
نفوذ و موفقیت خواهد بود و پادشاه را می شود بتدریج بیرون انداخته، از راه های قانونی و 

مجلس مؤسسان تغییر نظام داد.1
دراوایلسال1358،ویدرمصاحبهبااریکرولو،سردبیرنشریهفرانسویلوموند،به

گونهایدیگرازمالقاتفوقالذکرسخنمیگوید:
وقتی که در نوفل لوشاتو با امام مالقات کردیم به ایشان توصیه کردم که در کارها نباید زیاد 
شتابزدگی به خرج داد و ضمناً به ایشان گفتم که رژیم سلطنتی با وجود ظواهر و اوضاع 
]خراب[، هنوز نیرومند است و برای تضعیف و از بین بردن آن مدتی وقت الزم است. در آن 
موقع آیت اهلل شریعتمداری و من عقیده داشتیم که پس از خارج شدن شاه از کشور باید با 
انجام انتخابات عمومی آزاد، راه را برای تدوین یک قانون اساسی جدید و انتقال قدرت فراهم 
سازیم. شاپور بختیار که در آن زمان نخست وزیر بود2 کم و بیش با این طرح موافق بود. اصوالً 
من در زندگی عقیده دارم که باید آهسته اما با اطمینان کامل پیش رفت. اما امام توصیه های مرا 
در نوفل لوشاتو رد کردند و گفتند اگر ما پیشروی مرحله به مرحله را بپذیریم وقت را به هدر 
خواهیم داد و روحیه ملّت تضعیف خواهد شد و شور و هیجان انقالبی را از دست خواهد داد.3

مهندسبازرگاندرپاییزسال58درمصاحبهبااوریانافاالچی،دربارهاینمالقاتچنینگفت:
س - ... رابطه شما با ایشان )امام( چگونه است؟ 

ج - ... از نقطه نظر سیاسی رابطه مشکل است، خیلی مشکل پیش می رویم. اولین مشکل 
استراتژی صحیحی جهت  و می خواستیم  رفتم  پاریس  به  ایشان  برای مالقات  زمانی که 
مبارزه با رژیم را مطالعه کنیم، بروز کرد. همه می دانند من معتقد به سیاست قدم به قدم 
بودم. معتقد بودم که برای رهایی از دست شاه فقط یک راه بود و آن اینکه آمریکا را 

1.شورایانقالبودولتموقت،ص21
2.دراینمصاحبه،مهندسبازرگاناشتباهکردهاست.درآنهنگامکهبازرگانبهپاریسرفتهبودهنوزشریفامامیبرسر
کاربودوهیچنامیهمازبختیاردرمیاننبود.بختیاربعدازدولتنظامیازهاریدرتاریخ57/10/16نخستوزیرشد

درحالیکهبازرگاندر57/7/30بااماممالقاتکردهبود.
3.اطالعات،1358/2/31،ص5
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مجبور کنیم کم کم شاه را ول کند... و معتقد بودم که چون ایرانیان همیشه تحت سلطه یک 
مستبد بوده اند بنابراین عادت به اطاعت کرده اند و هر دفعه هم که ناگهانی و بی مقدمه قیام 
کرده اند، عاقبت بدی داشته اند. و می گفتم ملّت آمادگی مواجه شدن با آزادی را ندارند. 
با قدم های کوتاه و آهسته  اینکه سیاسی شوند.  تا  می بایست عادتشان داد، تعلیمشان داد 
قدرت را به دست گیریم: اول، مدارس، بعد، مطبوعات، بعد، دادگستری، بعد، اقتصاد بعد، 
به حالت آشفتگی می افتیم و حتی ممکن است یک دیکتاتوری دیگری  ارتش. وگرنه 
ظهور کند. امام خمینی بر عکس این را می گفتند... ولی هنوز هم معتقدم که شاید استراتژی 
من صحیح تر بود. اگر سیاست قدم به قدم را پیش گرفته بودیم، مسائلی را که امروز با آن 

دست به گریبانیم نداشتیم.1
آیتاهللبهشتیدرسخنرانیدرخرداد58بهماجرایسفرمهندسبازرگانبهپاریسچنین

اشارهکرد:
... اینها به پاریس آمده بودند تا امام خمینی رهبر عالیقدر ملّت انقالبی را... به خیال خودشان 
قانع کنند که ایشان بپذیرند که راه حل بحران سیاسی و اجتماعی ایران، قبول کردن انتخابات 
آزاد2با قبول رژیم است... بحث هایی بوده است که خود من حضوراً در آنها شرکت داشته ام، 
که این آقایان تأکید داشتند که پافشاری امام در نبودن شاه بی جا و یک آرمان ایده آلیستی 
است. وقتی بعد یک پله تنزل کردند گفتند خیلی خوب حاال شاه هم نباشد، ولی ایشان 
شورای سلطنت و ولیعهد و انتخابات آزاد زیر نظر شورای سلطنت را قبول کنند و در این مسأله 

پافشاری و تأکید داشتند.3
بهترینتوصیفوتحلیلراازسیاستگامبهگامبازرگان،امامخمینیکردهاست:

در این نهضت هم بعضی قدم به قدم می گفتند برویم... من به آن آقایی که آمد پاریس و این 
مطلب را گفت، گفتم در قدم اول پای همه تان را می شکنند.4

گام به گام؛ نهضت آزادی
سیاست»گامبهگام«،سیاستواستراتژیشخصمهندسبازرگاننبود؛بلکهمجموعه

1.همان،1358/7/22،ص4
2.بنابهمتنیکهدرروزنامهجمهوریاسالمیمنتشرشده،دراینجاکلمه»بختیار«اضافهشدهکهبهنظرمیرسداشتباه

سخنرانبودهاست.زیراسفربازرگانبهپاریسقریببهسهماهقبلازدولتبختیار،انجامشد.
3.جمهوریاسالمی،1358/3/10،ص3.اوبهتنهایییکامتبود،صص212و213

4.صحیفهامامخمینی،ج6،ص333



169 تضاد و تردید در فکر و عمل
نهضتآزادیازاینسیاستپیرویمیکرد.البتهدربرخینشریاتنهضتآزادیخاطرنشان

شدهاست:
در هیچ نشریه یا اعالمیه رسمی نهضت آزادی از سیاست گام به گام دفاع نشده بلکه تاکتیک 

سنگر به سنگر را پذیرفته بودند.1
اینتوجیهبیشازیکبازیباالفاظنبود.مهندسبازرگان،بهعنواندبیرکلنهضتآزادی،
رسماًوصریحاًسیاستگامبهگامرابهنهضتآزادیمربوطمیدانست.ویدرمصاحبهبا

فاالچیمیگوید:
چنانکه آقای بوتلر ]باتلر[ که رئیس حقوق بشر با مرکز نیویورک است، خوب می داند که سیاست 

قدم به قدم مربوط به نهضت آزادی است. یعنی نهضت آزادی ای که من پایه گذاری کردم.2
ویحتیدردفاعازاینسیاستوتداومآندردولتموقت،بعدهامدعیشدکه»گامبه

گام«مطابقفرمانامامبودهاست.3
دکترپیمان،درمهرماه1357،دربارۀسیاست»گامبهگام«نهضتآزادیچنیننوشتهاست:

دوستان بازرگان معتقد به راه حل گام به گام هستند و هر قدم را پیروزی می دانند. می گویند 
نباید به آمریکا حمله کرد زیرا بین آمریکا و شاه قائل به تضادند )در اعالمیه اخیرشان منعکس 
است(. این که باید راه حل وسطی را که حداکثر هدف آن، رفتن شاه و توافق روی جانشین 
وی است، با سکوت درباره هدف ها و منافع آمریکا، پذیرفت. و می کوشند در درجه اول 
آقای خمینی را با این راه حل موافق سازند، و در غیر اینصورت، پیش گرفتن راهی مستقل 
از آقای خمینی را توصیه می کنند و در محافل خصوصی صریحاً دفاع می نمایند. و موضع 
آقای خمینی را مانع عمده ای در راه گشودن بن بست، و پیشرفت به سوی هدف دانسته و 
روش آقای خمینی را دور از واقع بینی و سیاستمداری معرفی می نمایند. و حتی به دیگر 
محافل سیاسی ملّی و مذهبی فشار می آورند که خود را از وابستگی به سیاست های آقای 
خمینی آزاد کرده سیاست مستقلی پیش گیرند. و سیاست گام به گام را پذیرفته حول محور 
شعار رفتن شاه )نه سلطنت پهلوی و نه سلطه آمریکا و متحدین او( متحد شوند. ]نهضتی ها[ 

فعاًل با تمام قوا در پیشبرد این منظور می کوشند.4

1.یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادی،چ2،ص130
2.اطالعات،1358/7/22،ص4

3.شورایانقالبودولتموقت،ص42
4.شصتسالصبوریوشکوری،ج3،ص529
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مهندسبازرگانبرخالفتصریحاتقبلیوبعدیخوددربهکارگیریتعبیر»گامبه
گام«،مدعیشدکهمخالفین،ایناصطالحراساختهوبهوینسبتدادهاند:

کلمه »گام به گام«... در ابتدا ابتکاراً از طرف نهضت آزادی و بنده هیچ وقت عنوان نشده، 
بلکه مخالفین یک مقدار از روی شیطنت، به اصطالحی که ترجمه از نظریه کیسینجر در 
روابط بین اعراب و اسرائیل بود، این اصطالح را به کار بردند. آنچه نهضت آزادی و شخص 
بنده گفتیم و در اعالمیه های قبل از پیروزی انقالب هم آمده، کلمه »سنگر به سنگر« بود.1

امامخمینیدر2آبان57،درپاریس،دربارهپیشنهادبازرگانوسیاستگامبهگامچنینگفت:
باید ملّت ایران دیگر به این مردک مهلت ندهد و باید بدون مهلت او را کنار بزند. اگر مهلت 
پیدا بکند این برای ملّت ما مصیبت است. گاهی از بعضی اشخاص که به تمام مسائل خیلی 
توجه ندارند پیشنهادهایی می شود، بعضی از آقایان، بعضی از محترمین، که مثاًل خوب است 
که اصل رژیم باقی باشد ولی این شخص برود2 حتی بعضی پیشنهاد به این می کنند که ایشان 
هم باشند لکن همانطور که قانون اساسی تکلیف سلطان را معین کرده است، می گویند سلطان 
باشد و حکومت نکند، اما سلطنت بکند. ما هم همانطور رفتار بکنیم و بگوییم ایشان سلطنت 

بکند و حکومت نکند، و حاال به مطلب قانع شویم و بعد کم کم یک قدم جلو برویم. 
این فکر اشتباهی است که آقایان دارند. آنهایی که سوءقصد دارند، یعنی می خواهند این 
رژیم را حفظش کنند، و بعد هم هر کاری می خواهند بکنند. و آنهایی هم که حسن نیت 

دارند و آن طور نیست که بخواهند یک ظلمی ادامه پیدا بکند، آنها هم اشتباه می کنند... 
یک آدمی که یک عمر جنایت بر این ملّت کرده است، یک عمر خون بچه های این مملکت 
را ریخته است حاال بگوییم که خوب، برای اینکه حاال آرامشی پیدا بشود، ایشان سلطان باشند، 
آقا باشند و دیگران خدمتگزار؟ کدام ملّت می تواند این را از ما قبول کند؟ کدام آدم که اعتقاد 
به خدا و اسالم دارد می تواند این نقشه را پیاده کند و تصدیق این مطلب را بکند؟ جز آن کس 

که اشتباه کرده و ما به آن آدمی که اشتباه کرده می گوییم از اشتباه بیرون بیاید.3
همچنینامامخمینیدرمصاحبهباخبرنگارخبرگزاریفرانسپرسدرتاریخ3آبان57،

درپاسخبهسؤالدربارهمالقاتبازرگانباایشان،برمواضعخویشمجدداًتأکیدورزید:
خبرنگار- شما آقای مهندس بازرگان را به حضور پذیرفتید و آقای دکتر کریم سنجابی نیز 

1.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،بنیادفرهنگیمهندسمهدیبازرگان،1391،ج23،ص49
2.یکیازمصادیقبارزاینجمله،اعالمیهنهضتآزادیدرتاریخ57/6/6بود.

3.پیامانقالب،ج2،صص19و20
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پاریس آمد و گفته می شود آیت اهلل شیرازی هم خواهد آمد. معروف است همه این ها هوادار 

سیاست آشتی هستند. آیا شما به این سیاست ملحق می شوید؟
امام- من با روش آشتی و بینابینی مخالفم و از اول هم با این روش مخالف بودم. علت هم 
آنست که این کار نه رژیم شاه را از »بن بست« خارج می کند، چرا که علت در بن بست قرار 
گرفتنش برنامه هاییست که مأمور اجرایشان بوده است، و نه از فشار و اختناق و کشت و 

کشتار می کاهد. 
اگر همه به طور روشن و قاطع این موضع را اتخاذ کنند که رژیم شاه باید برود، دیگر رژیم 
ناگزیر می شود سیاست خسته کردن را از راه کشتارهای مستمر و روش های تازه فشار و 

اختناق، کنار بگذارد و پیروزی ملّت نزدیک تر می شود.1
پسازپیروزیانقالبنیزامامخمینیدراینبارهچنینگفت:

پیش تر که در پاریس بودم بعضی آمدند پیشنهاد کردند به اینکه خوب است قدم به قدم 
جلو برویم و حاال شاه را نگهش داریم و سلطنت بکند و حکومت نکند و بعدش ما مجلس 

درست کنیم و بعدش چه کنیم و بعدش اینها را از بین ببریم.
من به آن آقا که آدم صحیحی بود لکن فکرش اشتباه بود گفتم شما تضمین می کنید این 
معنا را که این نهضتی که اآلن حاصل شده بعد از خوابیدن دوباره روشنش کنید؟ گفت: نه. 
گفتم: شما تضمین می کنید که اگر ما مهلت به شاه دادیم یک قدم جلو برود فردا همه ما 

را از بین نبرد؟ گفت: نه. 
گفتم اآلن این آتشی که روشن شده است ما باید استفاده کنیم. اگر اآلن ما تمام مقاصدمان 
نهایی مان را عرضه  باید همان مطلب  را حاصل نکنیم در شکست خواهیم بود. اآلن ما 
بکنیم. مطلب نهایی ما رفتن رژیم منحوس شاهنشاهی که در طول تاریخ، جنایات آنها و رفتن 

جناح های چپ و راست، معلوم است.2

نتیجه گفت وگو با امام در پاریس
دررابطهباموضوعسلطنتوشیوهمبارزهبرطبققانوناساسی،مهندسبازرگاننظرات
خودرادرپاریسبرایامامخمینیبیانمیکندوبهنقلخودوی،درآنجلسههمباامام

1.همان،ص25
2.درجستجویراهازکالمامام،دفتردهم،امیرکبیر،1362،ص241
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بهتوافقنمیرسد.1لیکنبعدازآنمالقات،درجلساتیبادکتربهشتیوبحثباایشان،
مهندسبازرگانقانعمیشودوظاهراًخطمشیامامدرمبارزهقاطعانهباشاهوسلطنترااز
طرفخودونهضتآزادیمیپذیرد؛کهبهانتشاراعالمیهایازجانبنهضتدرتهرانمبنی
برپذیرشرهبریامامدرراهاستقرارحکومتاسالمی،ومبارزهعلیهشاه،ورژیمسلطنتی،

منجرمیگردد.2و3
دکتربهشتیماجرایمالقاتمزبوررادریکسخنرانیچنینتشریحمیکند:

]در پاریس بعد از مالقات بی نتیجه بازرگان با امام[ »به همراه یکی دیگر از دوستان با این 
آقایان ]بازرگان و همراهانش[ جلسات طوالنی داشتیم. برایشان استدالل می کردیم که آقا 
منطق رهبر انقالب و انقالب اینست که امروز که ملتی بپاخاسته و این نیروی عظیم آماده 
برای کارزار و نبرد و پیکار است باید کار را یکسره کرد، گام به گام معنی ندارد. و باالخره 
پس از چندین ساعت استدالل و گفتگو- چند نفری و یا جمعی- این آقایان هم پذیرفتند 

که باید در نفی رژیم قاطع بود.4
بعدازاینکهچنینتفاهمیبهاطالعاماممیرسدایشاننیزطیمصاحبهباخبرگزاریرویتر
درپاسخبهسؤال»حضورآقایانمهندسبازرگانوکریمسنجابیدرنزدشماچگونهبوده

است؟«چنینگفت:
بارها گفته ام که ملّت ایران خواهان برچیده شدن رژیم شاهنشاهی و سقوط دودمان منحوس و 
خائن پهلوی و برقراری حکومت اسالمی می باشد. هر کس اینجا آمده است من این موضوع 
را با او مطرح کرده ام. این دو آقا هم آمدند و من مطرح کردم آنان پذیرفتند5 و رفتند. هر 

1مهندسبازرگاندرخاطراتخودتصریحمیکندکهدرمالقاتباامامراجعبهروشگامبهگامدربرخوردباسلطنت،
»دنبالکردنبحثدراینزمینهرابیفایدهدیدم.«)شورایانقالبودولتموقت،ص22(همچنینشهیدبهشتیدر
یکسخنرانیبااشارهبهآنمالقاتمیگوید:»]بهامام[گفتیم:آیااینآقایانپذیرفتهاند؟گفتند:نهنپذیرفتند«.)اوبهتنهایی
یکامتبود،ص256(ضمناًبازرگاندرمصاحبهباالگارنیزازعدمتوافقخودباامامطیمالقاتدرپاریس،صریحًا

یادمیکند.
2درصفحاتپیشیناشارهشدکهموضعموافقبازرگانوهمفکرانشدرموردقانوناساسیورژیمسلطنتیتازمان

حکومتبختیارهمادامهداشت،ولیدرظاهرواعالمعمومی،نوعیتغییرمواضعمشاهدهمیشد.
3.اعالمیهنهضتآزادی،57/8/14،اسنادنهضتآزادیایران،ج11،صص32و33

4.اوبهتنهایییکامتبود،ص256
5.مهندسبازرگانمیگوید:»آقایدکتریزدیعقیدهوتاحدودیاصرارداشتکهقبلازترکپاریسودیدارخداحافظی،
اعالمیهایدرتعیینموضعخودموتأییدرهبریامامبدهم.مناینعملراغیرضروریدیدموترجیحدادمپساز
گزارشمالقاتبهدوستاننهضتدرتهرانوباتصویبآنهاانجامشود.«)شورایانقالبودولتموقت،ص24(.
روز13آبان1357درتهرانجلسهشوراینهضتآزادیبرگزارشدواعالمیههمبستگیباامامخمینیتوسطنهضت،

درروز14آبانانتشاریافت.
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کس برخالف خواست ملّت، مسأله ای را عنوان کند، خائن به ملّت و مملکت است.1

مبارزه و سیاسی کاری
دوهفتهبعدازمالقاتمهندسبازرگانباامامخمینی،نهضتآزادیدر14آبان57باانتشار
اعالمیهایتحتعنوان»آیاوقتآننرسیدهاستکهنظامحاکمواقعبینباشد؟«مواضعخودرابا
مواضعاماممنطبقساخت.درایناعالمیه»دوحقیقت«انقالبمردمایرانبهاینشرحاعالمشد:

1- اکثریت قاطع ملّت ایران، شاه و رژیم او را نمی خواهد و خواستار حکومت اسالمی 
 است. 2- اکثریت قاطع ملّت ایران آی ةاهلل العظمی  خمینی را به رهبری خود برگزیده  است.2

همزمان،دکترکریمسنجابینیزدرپاریسبالفاصلهپسازمالقاتبارهبرانقالب،متن
اعالمیهسهمادهایموردقبولامامرابهامضایخودوباعنوان»اطالعیهجبههمّلیایران«به
تاریخ14آبان57صادرکرد.سنجابیدراعالمیهمزبور،برنفیسلطنتوحمایتازآرماننظام

آینده»براساسموازیناسالمودمکراسیواستقالل«،تصریحنمود.3
برایاولینباربودکه»جبهه«و»نهضت«رسماًموضعیگرفتندکهمتضمنبقایرژیم
سلطنتینبود؛وبدینترتیببهامواجخروشانجنبشانقالبیمردمپیوستند.اّمادرمالقاتهای
خودبامأمورانآمریکاییپیشنهاد»معامله«برسرشاهورویکارآمدنیک»دولتمتمایلبه
غربولیمردمی«راطرحمیکردند.4اینحرکت،نوعی»سیاسیکاری«ومغایرفضایمبارزه

وانقالببود،کهالبتهبابینشحاکمبرسراننهضتآزادیتعجبآورنبود.
شهیدبهشتیتفاوتبین»مبارزهسیاسی«و»سیاسیکاری«رااینچنینتوضیحدادهاست:

فرق است بین مبارز سیاسی و سیاسی کار... سیاسی کار کسی است که می آید در گود سیاست 

1.مصاحبهباامام،مجموعهچندینمصاحبهرسانههایخارجیباامام،گردآوریوترجمهایرججمشیدی،پیشگام،1357،
ص72.صحیفهامام،ج4،ص524

2.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،صص32و33
3.تاریخسیاسی25سالهایران،ج2،صص159و550و549

4.مقدممراغهایدرخاطراتخودبهمالقاتیدرنیمهدومآبان57اشارهمیکندکهدردفترجمعیتحقوقبشربا
حضورمهندسبازرگانوسایراعضایهیأتمدیرهبرگزارشد:»مهندسبازرگانمراصداکردوگفتبفرمایید
مطلبی]خصوصی[نیست،همهآقایاندرمذاکرهشرکتدارند.آقایانخارجیرامعرفیکرد.وگفتآقایلمبراکیس
ازسفارتآمریکاکهاورامیشناختم.ویکنفردیگرکهناماورافراموشکردهام،گفتهشدنمایندۀدفترحقوق
بشردروزارتخارجهآمریکاست...نمایندهآمریکاسؤالکردمخالفانچهمیخواهند؟...منپیشنهادکردمکه
راهحلعملیانتخابیکنخستوزیرمّلیاست...گفتمبازرگانمورداعتماداست...بازرگانگفتمنفرمان
نخستوزیریرااگرازطرفشاهصادرشودقبولنمیکنم.«)سالهایبحرانینسلما،رحمتاهللمقدممراغهای،

نشرعلم،1386،ص812(
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اگر دید هوا پس است، بعد می رود با دشمن به گفتگو می نشیند بلکه یک آوانس بدهد 
یک آوانس بگیرد. این نوع فعاالن سیاسی از نظر امام و خط امام، مطرود، مردود و حتی 
ملعون هستند. برای خط امام، نه خط سازش، مبارز، مبارزه اش هر قدر می خواهد باشد درجه 
مبارزاتش هر قدر می خواهد باشد اما اصالت داشته باشد، معامله گر نباشد، اهل داد و ستد 

سیاسی مطلقاً نباشد... »خط امام« طرد »خط سازش« است.1
دراسنادالنهجاسوسی،مواردیازتمایلمشهودنهضتآزادیبه»معامله«یابهقولشهید
بهشتی»سیاسیکاری«ثبتشدهاست.دربارۀمالقاتبهرامبهرامیانومحمدتوسلیازطرف

نهضتآزادیبامأمورسیاسیسفارتآمریکادرتاریخ57/7/3چنینگزارششدهاست:
مقامات نهضت آزادی گفتند که جنبش آنها در پی یک مالقات در سطح سیاسی با مقامات 
آمریکایی است تا وضعیت خودشان را برای جلب حمایت ایاالت متحده در ترتیب دادن 

انتقال از دولت استبدادی فعلی در ایران به یک سیستم دمکراتیک تر ارائه نمایند.2
وزارتامورخارجهآمریکادرتحلیلیدرباره»رهبرانمخالفمیانهرو«ایرانوسیاست

خارجی،بهسفارتآمریکاچنینمینویسد:
بسیاری از رهبران مخالف میانه روتر به کارمندان رسمی سفارت به طور خصوصی اطمینان 
داده اند که آنها هیچ دعوای اساسی با دولت آمریکا ندارند و فقط تقاضا دارند که دولت 
آمریکا دست از حمایت شاه بردارد. بسیاری از آنها احتیاج اساسی ایران را به یک حامی 
بزرگ مانند آمریکا، علیه دشمن دائمی مرزهای ایران یعنی روسیه مورد تأکید قرار داده اند.3

از محمدرضاشاه خلع اعالمیه صدور در نشد حاضر 57 آذرماه در آزادی نهضت
سلطنت،باروحانیانمبارز4همکاریومشارکتکند.5خاطراتواسنادموجود،نشاندهندۀ
اینواقعیتاستکهحتیپسازسفرمهندسبازرگانبهپاریسوپذیرفتننظراتامام
خمینیوتمهیدتشکیلشورایانقالب،هنوزنهضتیهادودلبودندودوگانهرفتارمیکردند.
بنابهگزارشساواکدردی57،سراننهضتآزادیازاحتمالنخستوزیریدکترغالمحسین

1.اوبهتنهایییکامتبود،صص245و246
2.اسنادالنهجاسوسی،ش23،ص44

3.همان،ش13،ص84
4.اعالمیهخلعشاهازسلطنت،متضمننفیصریحمحمدرضاشاهورژیمسلطنتیواعالمحمایتازحکومتجمهوری
اسالمیدرتاریخ1357/9/29باامضایعلماومدرسینحوزهعلمیهقموذکرنام38تنازآنانمنتشرشد.)اسناد

انقالباسالمی،مرکزاسنادانقالباسالمی،1374،ج3،صص506تا508(
5.جامعهمدرسینحوزهعلمیهقمازآغازتاکنون،زیرنظرسیدمحسنصالح،مرکزاسنادانقالباسالمی،1385،ج1،

صص562تا568
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صدیقیاستقبالکردند.غالمحسینصدیقیپسازمذاکرهباشاهدرروزدومدی57بامهندس

بازرگانودکتریداهللسحابیمالقاتمیکند:
امروز هر دو نفر این آقایان را مالقات کردم و آنها را در کمال حسن نیت نسبت به خودم 
حس کردم. البته بازرگان می گفت حدود یک سال و نیم قبل مطالبی را نوشته که به لحاظ 
آن نوشته ها مستقیماً نمی تواند، ولی غیرمستقیم، همه نوع همکاری را خواهد کرد و افرادی را 
در اختیار او )صدیقی( قرار خواهد داد تا موفقیت نصیب او شود و گفته از اینکه به این سمت 

منصوب می شوم خوشحال هستم و از صمیم قلب دعا می کنند که توفیق حاصل نمایم.1
درهمانزمان،هنریپرشتمسئولمیزایراندروزارتامورخارجه،درماههایآخر
منتهیبهپیروزیانقالببادکترابراهیمیزدی،نمایندهنهضتآزادیدرخارج،مرتبطبود.

ویدراینبارهمیگوید:
بعد از آن که یزدی را در واشنگتن مالقات کردم ]در 21 آذر 135۷[، او به پاریس رفت و 
من شماره تلفنش را داشتم. بنابراین، یک کانال ارتباطی بین ما وجود داشت. من با او تماس 
می گرفتم و او نیز با من تماس داشت. اما، سفارت ]آمریکا در فرانسه[ نیز در این وسط نقش 
واسطه را داشت. وارن زیمرمن، کنسول سیاسی ما در آنجا ]پاریس[ بود. به وارن تلگراف 
می زدیم که برود یزدی را ببیند و با او صحبت کند و ببیند که او چه می گوید. بنابراین دو کانال 
ارتباطی ]با یزدی[ داشتیم. یکی رسمی از طریق وارن، که واقعاً عالی کار می کرد، و دیگری 

غیررسمی از طریق تلفن منزلم.2
درآذرماه57هنریپرشتبهاتفاقرابرتهیرشمنوماروینزونیس،ازمأمورانومشاوران
سیاودولتآمریکا،بادکترابراهیمیزدی،دررستوراندومینیکشهرواشنگتنمالقاتکردند.در
پایاناینگفتوگوطرفینتوافقکردندکهاینمالقات،تماسرسمیبینامامخمینیوحکومت

ایاالتمتحدهمحسوبنمیشود.یعنیدکتریزدینمایندهامام،ومالقات،رسمینبودهاست.3
بهنوشتهگریسیکدرکتابهمهسقوطمیکنند،زیمرمندرپاریسبادکتریزدیبه
عنواننمایندهامامخمینیمالقاتمیکرد.سیکازپنجمالقاتبینایندوتندرآذر،دیو
بهمن57یادمیکند.مالقاتهایفوقباتأییدرئیسجمهورآمریکاانجاممیشد.4دکتریزدی
1.سندساواک،خبربخش312،مورخ1357/10/2،یکنسخهدرپروندهیداهللسحابی،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهای

سیاسی.
2.فصلنامهمطالعاتتاریخی،ش4،ص209

3.همان،ص306
4.همان،ص307.اسنادالنهجاسوسی،ش18،ص155
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درخاطراتخودگفتهاستکهدراینپنجمالقات،فقطنقشپیامآورداشتهاستوعیناًپیغام
آمریکاییهارانزدامامخمینیمیبردهوسپسپاسخامامرایادداشتمیکردهبهاطالعطرف

مقابلمیرساندهاست.
بعدازپیروزیانقالب،جنبشمسلمانمبارز،بهرهبریدکترحبیباهللپیمان،1درواکنشبه
نامههاومصاحبههایمهندسبازرگان،میناچی،امیرانتظاموسایرسراننهضت،کهدردفاعاز
روابطخودبامأموراندولتآمریکا،پیروزیانقالباسالمیرامدیونایننوعروابطتوصیف

میکردند،نامۀسرگشادهایمنتشرکردکهدرآنآمدهاست:
مردم دریافتند که در طول 25 سال گذشته در کنار حرکت انقالبی و ضد امپریالیستی و اصیل 
توده، یک جریان لیبرالیستی سازشکار نیز وجود داشته است که هدفش صرفاً مبارزه با استبداد شاه 
از طریق جلب حمایت و همکاری محافل امپریالیستی آمریکا بوده است... این جریان در رابطه و 
تماس نزدیک با محافل آمریکا سعی می کردند مبارزه انقالبی مردم به رهبری امام خمینی را که 
هدفش واژگون کردن سلطنت و قطع سلطه آمریکا و برقراری حکومت اسالمی بود از مسیر خود 

منحرف ساخته، به اصطالح بحران را، ضمن سازش با آمریکا و رژیم حل کنند.
سخنگویان این جریان که در گرماگرم مبارزات خونین خلق، طرفدار حکومت آشتی ملّی علی 
امینی یا بختیار بودند و با آنان مذاکره و سازش داشتند، ناجوانمردانه وانمود می کنند که پیروزی های 
خونبار ملّت را آنان با زحمت و تالش زیاد و با خواهش در پیشگاه آمریکایی ها و ضمن چانه زدن با 

دالالنی چون سولیوان و دیگر مقامات آمریکایی و مأموران سیا به دست آوردند...
کاش الاقل رئیس دولت لیبرال و سخنگوی برجسته این جریان سازشکار ... از این که حاصل 
این مجاهدت ها و اعتصاب ها، آتش سوزی ها و شهادت ها را به حساب درایت و فداکاری 
خود ]بگذارد[... و اینچنین به انقالب خلق و رهبری قاطع آن امام خمینی توهین روا می دارد و 

پیروزی را اهدایی دوستان آمریکایی شان معرفی می کنند، احساس شرمساری نمایند.2

استقبال از بختیار
دردی1357،آمریکابهاتکاءروابطپنهانباسرانبرخیازگروههایمخالفرژیمشاه،وبه
1.دکترپیمانازدهه40بامهندسبازرگانواعضاینهضتآزادیدرارتباطمستقیمبود،ودردهۀ50باتعدادیاز
آنانمانندمهندسعبدالعلیبازرگانفرزندارشدمهندسمهدیبازرگان،همکاریتشکیالتینزدیکداشت.وی
پسازاوجگیریانقالباسالمیدرسال57،بهیکیازمنتقدینمهندسبازرگانونهضتآزادیتبدیلشدو
ازمخالفاندولتموقتبود.اماازدهۀهفتادبهبعدبانهضتآزادیدرائتالفمّلیمذهبیهمکاریکردهاست.

2.کیهان،1358/11/21،ص1
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تصورتواناییهدایتوکنترلانقالب،بهرفتنشاهازایرانتندادتابهوسیلهبختیار،باظاهری
مّلیومردمیدرزیرعکسمصدقووعدههایفریبندهاصالحات،مردمراآراموانقالبرا

ازمسیرخودمنحرفنماید.
نهضتآزادیعمالًازنخستوزیریشاپوربختیاراستقبالکرد.مهندسبازرگاناواخرآن

ماهدرمصاحبهباصدایآمریکاازجانبخودگفت:
توافق ضمنی بین بختیار و رهبران مذهبی وجود دارد.1

روایتاستمپلازموضعنهضتآزادیدربرابربختیار،چنیناست:
... بختیار علی رغم اخراج رسمی از جبهه ملّی، مذاکرات خصوصی خود را با سیاستمداران 
و تمام گروه های مخالفین ادامه داد... اگر چه نهضت آزادی پیشنهاد ]همکاری با[ بختیار را 
نپذیرفت و آن را از دست داد، اما با احتمال اینکه نخست وزیر جدید واقعاً شاه را مجبور 
به ترک کشور کند، مفتون شده بود. بازرگان و دیگران روش انتظار کشیدن و دیدن را 

برگزیدند. آنها کمک نکردند اما مانعی هم ایجاد ننمودند.2
بختیاردرکتابیکرنگیمیگویددرکابینهاشپنجپستبراییارانمهندسبازرگاندرنظر
گرفتهبود،وبرایسفربهپاریسومالقاتباامامخمینی،باویمشورتکردهومتنپیامبه

امامراشخصویوبازرگان،دونفریتهیهکردند.3
درتهرانوپاریستالشمیشدتاامامخمینیبختیاررابپذیرد.دراینرابطهدکتریزدیو
قطبزادهدرپاریسومهندسبازرگاندرایران،نقشاساسیراایفامیکردند.4حجتاالسالم
فردوسیپور،ازاعضایدفترامامخمینیدرنجفاشرفویکیازهمراهانامامدرسفربه

پاریس،کهآنزماندردفتراماممسئولیتداشت،نقلمیکند:

1.همان،1357/11/1،صص1و2
2.درونانقالبایران،ص226

3.یکرنگی،ص163
4.یزدیدرکتابآخرینتالشهادرآخرینروزهاکوشیدهاستاثباتنمایدکهویباطرحآشتیوسازشبین
بختیارواماممخالفبودهاست.ویبرایاثباتاینموضوعبهتحلیلسیاسیاینطرحپرداختهوبهروشنیماهیت
ضدانقالبیآنراتشریحنمودهاست.البتهآقاییزدیدراینکتابتاحدزیادیبهتوجیهنقشخودومهندس
بازرگاندراینموضوعمیپردازدوتالشنمودهانگیزههاواهداففعالیتهایبازرگانونهضتیهایداخلایران
برایترتیبمالقاتبختیارباامامراصادقانهودرجهتمنافعانقالببنمایاند.امادرنهایت،دکتریزدیبهمحکوم
نمودنوردکردناینفعالیتهاپرداختهاست.ولیمهندسبازرگاندرکتابانقالبایراندردوحرکتباحسرت
وافسوسازشکستتالشهایخودبرایمالقاتبختیارباامامخمینییادمیکند:»اگربههمینترتیبعمل
میشدخدامیداندچهصرفهجوییهاوچهاحترازازمکافاتهاوخونریزیهاوخرابیهایبعدیمیداشتیماما
بعضیهاجنگوجدالبیشترمطلوبشانبودتاحلمسائلوحصولمقاصد.«)انقالبایراندردوحرکت،ص74(
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بعد از شنیدن خبر جعلی رادیوها مبنی بر پذیرفتن بختیار برای مالقات از سوی امام »با عجله 
]از پاریس[ عازم نوفل لوشاتو محل اقامت امام دام ظله شدیم. به آقای دکتر یزدی برخوردم، 
پرسیدم چه شد؟ جواب داد: تمام شد، امام مالقات را پذیرفتند و ما هم مصاحبه کردیم و 

اعالم نمودیم که امام، بختیار را می پذیرد و عنقریب مالقات انجام می شود.1
امامخمینیدراعالمیهایبهتاریخ57/11/8پذیرششاپوربختیارراباسمتنخستوزیری

تکذیبکرد:
آنچه ذکر شده است که شاپور بختیار را با سمت نخست وزیری من می پذیرم، دروغ است. 
بلکه تا استعفا نداده است او را نمی پذیرم. چون او را قانونی نمی دانم، حضرات آقایان به ملّت 

ابالغ فرمائید که توطئه ای در دست اجرا است و از این امور جاریه گول نخورند.2
قبلازآن،نهضتآزادیدرمذاکرهباسفارتآمریکا،بارویکارآمدنبختیاربهتوافق

رسیدهبود.براساساسنادالنهجاسوسی:
اینطور  استمپل[  ]سفارت،  سیاسی  مسئول   )5۷/10/19( ژانویه   9 گفتگوی صبح  دو  در 
دولت  که  آماده اند  آزادی  نهضت  هم  و  سیاسی  میانه رو  رهبران  هم  که  برداشت کرد 
بختیار را تحمل کنند، برای وقت محدود، تا تأثیر رفتن شاه از کشور تعدیل بیابد. هر دو 
منبع معتقد هستند شاه می خواهد فرار کند. آنها از توصیه مسئول سیاسی مبنی بر اینکه 
سازمان هایشان نقشه برنامه بعد از رفتن شاه را با نظم هر چه تمام تر بکشند استقبال کردند.3

حجتاالسالمسیداحمدخمینیدربارهمالقاتنمایندهکارتربااماموطرحسفربختیاربه
پاریسچنینگفتهاست:

... از طرف کاخ الیزه پاریس کسی پیش امام آمد؛ و مردی را هم با خودش آورده بود که 
این مرد نماینده مستقیم کارتر است و پیامی دارد. و آن اینکه، بختیار از ماست، بختیار را ما 
گذاشته ایم و باید از او پیروی کنی وااّل نابودتان می کنیم. )البته نابودتان می کنیم را با کنایه گفت 
و به قدری تند و تیز حرف زد که نماینده ژیسکاردستن پشت سر هم، معذرت می خواست 
و می گفت به ما مربوط نیست، به ما مربوط نیست، حضرت آیت اهلل مهمان ما هستند( نماینده 
کارتر دوباره تکرار کرد که شوخی نیست، ما بختیار را آورده ایم و اگر با او مخالفت کنید، با 
جان خودتان بازی کرده اید. امام پس از شنیدن این حرف ها کمی مکث کردند و گفتند: به 

1.ماهنامهپاسداراسالم،ش26،بهمنماه1362،صص56و57
2.پیامانقالب،مجموعهپیامهاوبیاناتامامخمینی،ج3،ص293

3.اسنادالنهجاسوسی،دانشجویانمسلمانپیروخطامام،ش10،بیتا،ص8
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کارتر بگوئید، از خمینی راجع به آمریکایی هایی که در ایران هستند خیلی سؤال شده که باید 
با آنها چه کرد ولی من هنوز دستوری نداده ام. امید است کار به آنجا نکشد که فتوای خودم 
را راجع به آنها صادر کنم. و امام برخاستند و رفتند. و نمایندگان کارتر و ژیسکاردستن که به 

خیال خودشان حاال خیلی باید با امام حرف بزنند، گیج شده بودند.1
حمایتنهضتآزادیازبختیارتاآنجاباالگرفتکهبههمراهجبههمّلی،درپشت
پرده»بهبختیارکمکمیکنندکهکابینهاشراجمعوجورکند.«2درحدوددوماهقبلاز
آن،درآذرهمانسال،بهدستورامامخمینی،شورایانقالببرایآمادهساختنمقدمات
استقرار»جمهوریاسالمی«تشکیلشدهبودوبعضیازهمینسراننهضتآزادیدر

آنحضورداشتند.
مسائلمحرمانهشورایانقالببعضاًازطریقواسطههایسیاسینهضتآزادیبهسفارت
آمریکامنتقلمیشد.3دستصلحوسازشنهضتیهابهسویآمریکانیزدرازشدهبود.
امیرانتظام،ازرابطیننهضتآزادیباسفارتآمریکا،درمالقاتبامأمورسیاسیسفارتگفت:

نهضت آزادی مایل است که با یک هیأت آمریکایی مالقات کند برای مذاکره در مورد منافع 
آمریکا در ایران و تالش برای اجتناب از درگیری بین آمریکا و جنبش اسالمی که خواستار 

روابط خوب با آمریکاست.4

روابط با مقامات رژیم شاه
سراننهضتآزادیازیکسوبامأمورانسفارتآمریکا،وازسویدیگربامهرههاو
مقاماتمهمرژیمشاهرابطهداشتند.5مهندسبازرگاندرمقالهایبهوجودچنینمالقاتهاییبا
افرادرژیماذعانمیکند.6اسنادالنهجاسوسینشانمیدهدکهآمریکاازاینمالقاتهاوروابط

1.اطالعات،1358/7/24،ص4
2.اسنادالنهجاسوسی،دانشجویانمسلمانپیروخطامام،ش27،خطمیانه)3(،بیتا،ص34

3.بهطورمثالدربارهلیستافرادتأییدشدهازسویامامبرایعضویتشورایانقالب،امیرانتظامطیمالقاتیبامأمور
سیاسیسفارتآمریکادرتاریخ20دی57قولدسترسیبهآنرادر24ساعتآیندهبهویمیدهد.)اسنادالنه

جاسوسی،ش27،ص34(
4.همان،ش10،ص32

5.ارتشبدفردوستازطریقشوهرخواهرش،کهرابطهفامیلیسببیبامهندسبازرگانداشت،ازسالهاقبلباویدر
ارتباطبود،واینروابطتاپسازپیروزیانقالبودردوراندولتموقتادامهیافت.)ظهوروسقوطسلطنتپهلوی،

ج1،صص624و627تا631(
6.کیهان،1358/11/20،ص10،مقالهبازرگان.
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اطالعداشتهاست.ازجملهدرگزارشسولیوانبهوزارتخارجهآمریکابهتاریخ57/11/4
چنینآمدهاست:

بازرگان و دکتر  با مهندس مهدی  قوا(  )فرمانده کل  قره باغی  ژنرال مقدّم )ساواک( و 
یداهلل سحابی رهبران ارشد نهضت آزادی شب 29 ژانویه ]5۷/11/9[ مالقات کردند.1

طبقیکسندالنهجاسوسیآمریکا،درچهارمبهمن57،ازدوتنازروحانیونعضو
شورایانقالب2نیزبرایمالقاتبامقدموقرهباغیدعوتشدهبودکهماننددفعاتقبل
نمیآیند»هممقدموهمبازرگانبعداًبهمیناچیگفتهبودندکهباوجودغیبتسرانمذهبی،

مالقاتخیلیمفیدبودهاست.«3
دربارهروابطمهندسبازرگانوسپهبدمقّدمباتوجهبهبرخوردبعدیبازرگانپساز
پیروزیانقالبباویوتالشبراینجاتجاناووحتیدادنپستجدید،بهنظرنمیآید
کهاینارتباطات،حسنهنبودهودرجّویجزتفاهمواحتراممتقابلصورتگرفتهباشد.
حجتاالسالمخلخالی،هنگامیکهحاکمشرعدادگاهانقالببودطیمصاحبهایچنینگفت:

آقای بازرگان خیلی تالش می کرد تا ناصر مقدم و هویدا محکوم نشوند و حتی در منزل امام 
در قم با من مشاجره کرد و مشاجرة ما باال گرفت زیرا حکم ریاست رکن دو را به نام ناصر 

مقدم داده بود.4
مهندسبازرگان،اینموضوعراتکذیبکردوگفت:

من یا دولت، چنین حکمی صادر نکرده ایم و شغلی برای مقّدم، رئیس ساواک منحله، در نظر 
نگرفته بودیم.5

درپاسخبهبازرگان،مجدداًحجتاالسالمخلخالیتأکیدکردکه:
آقای قدوسی دادستان کل و دکتر آیت هر دو شاهدند که ایشان، این حکم را به نام ناصر 

مقّدم صادر کرده بود.6
بنابهنقلآقایخلخالی:

1.اسنادالنهجاسوسی،ش10،ص43
2.بنابراسنادوخاطراتموجود،برخیازمالقاتهایسراننهضتآزادیبامقاماتارشدرژیمشاهبهویژهدربهمن
1357،بااطالعوهماهنگیشورایانقالب،انجاممیشد.اماسابقهاینروابطبهماههاقبلازتشکیلشورایانقالب،

ودربعضیمواردبهچندینسالقبل،بازمیگشت.
3.اسنادالنهجاسوسی،ش10،ص44

4.کیهان،1358/11/21،ص3،مصاحبهباحجتاالسالمخلخالی.
5.همان،1358/11/25،ص2
6.همان،1358/11/27،ص2
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بازرگان با خط خود به دادگاه نوشته بود: وقتی که شاهپور بختیار و ناصر مقدم را برای محاکمه 

احضار می کنید، مرا هم به عنوان شاهد دادگاه احضار کنید.1و2
حجتاالسالمخلخالیدرادامه،افزودهاست:

همه می دانیم با مزاج نازک نارنجی که بازرگان داشت، نمی توانست در دادگاه علیه آن دو 
مطالبی بگوید و اقامة دعوا کند. او می خواست آن دو را تبرئه کند... این نوشته بازرگان، دلیل 
واضحی بود بر این که شاهپور بختیار، دستگیر شده بود، اما بازرگان، فروهر و شاه حسینی و 

سایر رفقای جبهه ملّی، وی را با تردستی فراری دادند.3
حجتاالسالموالمسلمینهاشمیرفسنجانینیزدرنامهایخصوصیخطاببهمهندس

بازرگانبهتاریخ8آبان1362،دراینبارهچنیننوشتهاست:
... و روزهایی که با اعدام و کیفر افرادی مثل نصیری و مقدّم و هویدا و... مخالفت می ورزیدید 

و فکر می کردید که »مقّدم«ها می توانند در رأس اطالعات جمهوری اسالمی باشند.4و5
نویسندهبیوگرافیرسمیمهندسبازرگانبهاستنادمقالهایکهآقایخلخالیدرسال59
منتشرکردوعللمخالفتخودرابااعتبارنامهشهیدحسنآیتدرمجلساولتوضیحداده
بود،نوشتهاست:»آقایخلخالیپیبهدروغبودناینخبربُرد.«6امّاحجتاالسالمخلخالی
بهرغماینکهدرسال59تصورکردهبودآقایآیت،خبرنادرستیبهویدادهاست،بعدها
دردهۀهفتاد،مجدداًاینموضوعرادرخاطراتخودکهابتدادرروزنامهسالممنتشرمیشد
وسپسدرقالبیککتابانتشاریافت،باشرحوتفصیل،تکراروتأییدوتأکیدکردهاست.7
روابطحسنهسپهبدناصرمقدّمبامهندسبازرگانتاحدیبودکهویپسازپیروزی
انقالبنهتنهاخطریبرایخوداحساسنمیکرد،بلکهدرانتظارانتصابازطرفدولت
موقت،بهنخستوزیریهمرفتوآمدداشت.امیرانتظامکهمعاوننخستوزیروسخنگوی

1.مهندسبازرگاندرموردایننامهچنینگفت:»آنچهکهبهدادستانکلانقالبنوشتهبودم،اینبودکهمرابهعنوان
شاهددرمحاکمهسپهبدمقّدمدعوتکنند.چونمطالبواطالعاتیداشتمکهبهلحاظقضاوتومملکتبسیارالزم

بود،والبته]ازدعوتبهمحاکمه[خبرینشد.«)کیهان،58/11/25،ص2(
2.خاطراتآیتاهللخلخالی،صادقخلخالی،سایه،1380،ج1،صص390و391

3.همان،ص391
4.بهنوشتهارتشبدفردوست،ویبهدرخواستبازرگانوازطریقتیمسارقرنی،سپهبدمقدمرابرایریاستتشکیالت

امنیتیپسازانقالب،معرفیکردهبود.)ظهوروسقوطسلطنتپهلوی،ج1،ص628(
5.درتکاپویآزادی،ج2،ص259

6.همان.
7.خاطراتآیتاهللخلخالی،ج1،صص389تا392
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دولتموقتبوددرخاطراتخودآخرینمالقاتباویرااینگونهشرحدادهاست:
سپهبد ناصر مقّدم به دیدنم آمد تا در جلسات متوالی، بخشی از اسرار پشت پرده ساواک 
من،  اتاق  ترک  از  پس  ساواک  رئیس  مقدم  ناصر  کند...  بازگو  انقالب  دولت  برای  را 
منتقل شد.  قصر  زندان  به  و  دادستانی دستگیر  عوامل  توسط  نخست وزیری  راهروی  در 
نخست وزیر پس از اطالع از این اقدام دادستانی، نامه ای با خط خود نوشت1 و جان خود را 
درگرو جان تیمسار مقّدم قرار داد و بدین وسیله می خواست از مرگ این بانک اطالعات 

ایران جلوگیری نماید.2
تالشهایمهندسبازرگانبهجایینرسیدوآخرینرئیسساواکرژیمپهلویپساز

محاکمه،اعدامشد.
حجتاالسالمموسویخوئینیهانیزماجرایتصمیممهندسبازرگانبهمنصوبکردن

تیمسارناصرمقّدمراتأییدکردهوچنینگفتهاست:
رئیس دولت موقت، که خدا رحمتش کند، من از نظر شخصی خیلی به ایشان احترام 
می گذارم... کسی که زمانی رئیس کل سازمان امنیت و اطالعات شاه بوده، می خواستند 

او را رئیس کل سازمان امنیت و اطالعات بعد از پیروزی انقالب کنند.3
مهندسبازرگاندرتاریخ57/12/2طینامهشماره4844بهآقایمهدیهادوی،دادستان
کلانقالب،درمورداحتمالاعدامهویدااظهارنگرانیشدیدکردهوخواستکه»محاکمه
آقایهویدابرطبقموازینحقوقیوبارعایتاصولمحاکماتازجملهحضورناظرانیاز
جانبادگارفور4وسازمانمللمتحدانجامگیرد.«5مهندسبازرگانبعدهااقدامخودرادر
جهتحفظهویدابرایافشایاسرارواطالعاتسیزدهسالنخستوزیریویدررژیم
پهلوی،خوانده،آنراتوجیهمیکرد.حجتاالسالمخلخالی،قاضیدادگاهانقالب،کههویدا
رامحاکمهکرد،درکتابخاطراتخود،روایتدیگریازنحوهبرخوردمهندسبازرگاندر

اینزمینه،بهاینشرحبیانکردهاست:
1.اینهماننامهایستکهحجتاالسالمخلخالیدرخاطراتخودبهآناشارهکردهومحتوایآنرادرخواستحضور

درمحاکمهمقدموبختیاربرایادایشهادت،ذکرکردهاست.
2.آنسویاتهام،خاطراتعباسامیرانتظام،نشرنی،1381،ج1،صص29و30

3.سخنانحجتاالسالمموسویخوئینیهادردیداربادانشجویان،1389/9/9،بهنقلازسایتشخصیویبهنام
»آهنگراه«،بازنشردر:سایتتاریخایرانی،1390/8/28

4.ادگارفوررئیسسابقمجلسمّلیفرانسه)تاابتدایسال1357(،سیاستمداروسناتورمتنفذفرانسویکهبراینجات
امیرعباسهویدااقداماتسیاسیودیپلماتیکانجامدادواعالمآمادگیبرایوکالتویکردهبود.

5.نشریهامیدانقالب،ش1360/4/27،11
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با کارشکنی های دولت موقت بازرگان روبرو بودیم، زیرا اعضای این  در دادگاه، مرتباً 
با اعدام هویدا مخالف بودند. یداهلل سحابی می گفت: اگر خلخالی هویدا  دولت تقریباً، 
را اعدام کند، نخست وزیرکشی در ایران امری عادی خواهد شد و ممکن است پس از 
شکست انقالب، ما را هم بکشند. بازرگان سرسختانه با اعدام هویدا مخالفت می کرد و برای 
جلوگیری از اعدام، سخت در تالش بود. به من می گفت: شما نباید هویدا را اعدام کنید، 

چون می گویند که او هم در سازمان ملل و اروپا، طرفداران زیادی دارد.1
باتوجهبهحساسیتوپیچیدگیشرایطآنزمان،بهاعتقادبسیاریازصاحبنظرانسیاسی،
هرگونهتأخیرویاسستیدرمجازاتسرانرژیمشاهدرابتدایپیروزیانقالب،میتوانست
خطراتوپیآمدهایناگواریراموجبشود.پسازاعدامهویدا،امیرانتظامسخنگوی
دولتموقت،اعالمکردکهازنظردولت،»هویدافردیخائنومفسدفیاالرضبودوباید

تیربارانمیشد.«2
درموردمالقاتمهندسبازرگانباسپهبدناصرمقدم،رئیسساواک،محمدحسنینهیکل

بهنقلازشخصبازرگانچنینمیگوید:
یک روز در اواسط ماه نوامبر3 در حالی که بازرگان در زندان قصر، یکی از زندان های ساواک 
به سر می برد... بازدیدکننده ژنرال مقدم جانشین نصیری رئیس ساواک... او گفت: »من یک 

پیام از شاه برای تو دارم« و به نحو غم انگیزی افزود:
»اعلیحضرت حاضر است سلطنت کند نه حکومت... او مایل است به مردم ایران اجازه دهد 
تا راهی را که می خواهند برگزینند. اگر یک پادشاهی قانون اساسی چیزی است که آنها 

می خواهند می توانند داشته باشند. چرا تو به او کمک نمی کنی.«
بازرگان که سیاستمدار باهوشی بود از این موضوع رم نکرد، او گفت:

»تو در حالی این را می گویی که من هنوز در زندان هستم، جایی که نمی توانم با دوستانم 
تماس بگیرم، آیا باید پیشنهاد شاه را با خودم، به بحث بگذارم؟«

مقدم به او گفت:

1.خاطراتآیتاهللخلخالی،ج1،صص376و377
2.کیهان،1358/1/20،ص6

3.بهنظرمیرسدهیکلمطابقگفتهمهندسبازرگانبهوی،اینتاریخرادرجکردهاست.زیراماهنوامبربرابرباماههای
آبانوآذر)8/10تا1357/9/9(میباشددرحالیکهبازداشتبازرگاندرشهریورصورتگرفتهبود.مهندسبازرگان
بهخطا،تاریخبازداشتوحبسموقتخودراکهدرآنباسپهبدمقدممذاکرهداشتهاست،آبانماهذکرنمودهاست

کهبرخالفاسنادموجوداست.
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»اگر آزاد شوی پیشنهاد شاه را مورد بررسی قرار می دهی؟«

بازرگان گفت آن را بررسی می کند. بدین ترتیب دستور آزادی او صادر شد.1
دکتریزدیدرتوضیحاتیکهظاهراًبهنقلازمهندسبازرگانبراینقسمتنوشتهاست،
ضمنتأییداصلمالقات،مطالبمطرحشدهراجعبهپیامشاهرابهگونهایدیگرطرحنموده
است.2باتوجهبهقرائنوشواهدمستندومعتبریکهدرمورددیدگاههایویوهمفکرانش
پیرامونقانوناساسیورژیمسلطنتیوجوددارد،بعیدبهنظرمیآیدکهمهندسبازرگاندر
آنمالقاتبهگونهایکهدکتریزدیگفتهاستباطرح»اجرایقانوناساسی«برخوردتند
ونفیکنندهکردهباشدواصوالًچنینبرخوردی،درموضعگیریهایمهندسبازرگان،کمتر
بهچشممیخورد.بنابهاسنادساواک،مهندسبازرگانروز16شهریور1357بازداشتو
در26شهریورآزادشدهاست.3و4درمطبوعاتآنزمانهم،خبربازداشتوآزادیویدر
تاریخمذکور،منتشرشدهاست.5امامهندسبازرگاندرخاطراتخودمدعیشدهکهدرنیمه
دومآبانماهدربازداشتبودهودوروزپسازسخنرانیتلویزیونیمعروفمحمدرضاشاه،
در15آبان،سپهبدناصرمقدمدربازداشتگاهبااومالقاتومذاکرهکردهاست.آقایبازرگان
اشارهکردهکهسپهبدمقدمباصباغیان،مقدممراغهای6ومانیانهمدرزندانگفتگوداشته
ولیباوی»مذاکرهمفصل«کردهاست.7درحالیکهنامبردگاندرشهریورماهبازداشتو
اندکیبعدآزادشدندودرآبانماهدربازداشتنبودند.اینادعاینادرستبعدازمهندس

1.ایرانروایتیکهناگفتهماند،ص290
2.همان،ص394

3.جالباینجاستکهمهندسبازرگانپسازآزادیازاینبازداشت،بهقممسافرتکردوپسازمالقاتومذاکره
باآیتاهللشریعتمداریبههمراههفتتنازمتحصنینجمعیتدفاعازحقوقبشردرمنزلوی،بهتهرانبازگشت.

)پروندهمهندسبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،گزارشساواکقم،مورخ57/6/28(
4.گزارشساواک،ش312/329مورخ57/6/28.فرازهاییازتاریخانقالببهروایتاسناد،ص117

5.اطالعات،1357/6/28،ص2
6.مقدممراغهایدرخاطراتششرحیازاینماجرادرطولبازداشتپساز17شهریور57،دادهاست:»یکروزدر
زندانفعالیتزیادشد،گفتندسپهبدمقدّمرئیسسازمانامنیتبرایبازدیدبهزندانمیآید.سپهبدمقّدمبهزندان
آمدولیاززندانبازدیدنکرد.بازرگانرابهدفترزندانبردندوخبرآزادشدنبازرگاندرزندانانتشاریافت.چند
روزبعدمجدداًسپهبدمقدّمبهزندانآمد،آقایانصباغیانومهندسبنافتیاززندانآزادشدند.بعدازبیستروز
مرااززندانانفرادیبهاتاقیکهقباًلبازرگاندرآنزندانیبود،منتقلکردند...اززندانیانواقعه17شهریور،منو
آیتاهللمفتحدرزندانبودیموبقیهبهتدریجآزادشدند.سپهبدمقّدمبرایسومینباربهزندانآمد،برایمالقات
مرابهدفترزندانبردند.«)سالهایبحران،صص808و809(ویدرادامهنوشتهاستکهپسازآزادیاززندان

بهدیداربازرگانرفت.
7.انقالبایراندردوحرکت،صص57و58
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بازرگاندرسایرکتابهاومقاالتتکرارشدهاست.شایدمهندسبازرگان،بهسببخطای
حافظه،یکمالقاتدیگرباسپهبدمقدمرابهمالقاتدربازداشتگاهربطدادهوباترکیب

دوخاطره،یکخاطرهواحدازگفتگوبارئیسساواک،ارائهدادهاست.
طبقگزارشهایساواکدربارهتماسهایمختلفتلفنیوحضوریبامهندسبازرگاندر
روزهایپساز15تا25آبانمسجلاستکهویدرآنایام،بازداشتنبودهاست.خاطرات
واقوالمنتشرهاعضایجمعیتدفاعازآزادیوحقوقبشرنیزنشانمیدهدکهویدرنیمه
دومآبان57،درجلساتوفعالیتهایجمعیتمزبورحضورومشارکتداشتهاست.الزم
بهذکراستکهدرنیمهاولآبانماه،مهندسبازرگاندرسفراروپا)فرانسهوانگلیس(بهسر

میبردوخارجازایرانبود.
درموردآزادیمهندسبازرگانازبازداشتهشتروزهشهریورومالقاتبامهندس

بازرگان،یکسندساواکمورخ57/6/26چنینگزارشکردهاست:
با مهندس بازرگان مؤدبانه صحبت و  ... تیمسار سپهبد ریاست ساواک... مقرر فرمودند 
امشب مرخص شود. و در توجیه موضوع فرمودند به مشارالیه گفته شود متعاقب مالقاتی 
که تیمسار مقدم با شما داشتند مراتب به شرفعرض پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر رسید 
فرمودند چطور ایشان را گرفته اند و اوامر مؤکدی به فرمانداری نظامی صادر که جنابعالی 

را مرخص نمایند.1
ساواکازجریانمذاکراتبامهندسبازرگاندردورانبازداشتهشتروزهمزبور،بولتنی
برایاطالعمحمدرضاشاهتهیهکردکهمیتواناستنباطنمودبخشزیادیازمفادآنحاصل

مالقاتوگفتگویسپهبدناصرمقدمرئیسساواکبامهندسبازرگان،بود.
باتوجهبهمطالبفوقوآنچهکهمحمدحسنینهیکلدرکتابخودبهنقلازمهندس
بازرگاندربارۀمفادمذاکرهویباسپهبدمقدمآوردهاست،بهنظرمیرسدکهطرحهایانتقال
قدرتدرچارچوبقانوناساسیورژیمسلطنتی،پسازشهریور57نیزهمچنانازسوی

نهضتآزادیپیگیریمیشدهاست.
بااینحالمسافرتبهپاریسدراواخرمهرماهواقامت12روزۀویدرخارجازکشور
تغییراتیدردیدگاهاوایجادکردومهندسبازرگانپیوندبیشترونزدیکتریباجریانانقالبیپیدا
کرد.سرعتوکیفیتتحوالتوگسترشانقالباسالمی،تاکتیکیااستراتژی»میانهروی«را
1.سنددستنویسمورخ57/6/26،گزارشخطاببهرئیسکمیتهمشترکضدخرابکاری،آرشیومؤسسهمطالعاتو

پژوهشهایسیاسی.
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ازکارانداختهبود.
گزارشدیگریازساواک،نشانمیدهدکهدرآبان1357،مالقاتومذاکرهدیگریبین
مهندسبازرگانوسپهبدمقدمرئیسساواکانجامشدهاست.ظاهراًدراینمالقات،مقدم
سؤالهاییازبازرگانکردهاستکهبخشیازآنسؤالهارابازرگاندرمذاکرهحضوریبا
مقدمپاسخدادهاست.متعاقبمالقاتمزبور،کارمندساواکبهنامبصیریمأمورمیشود
پاسخمهندسبازرگانبهسؤاالتباقیماندهرابگیرد.ویدرتاریخ57/8/30خطاببهرئیس

ساواکاینگونهگزارشدادهاست:
پاسخ  باال جهت اخذ  نامبرده  با  امر، روز 5۷/8/29  به عرض می رساند. در اجرای  محترماً 
سؤاالت مطروحه تماس حاصل، مشارالیه اظهار داشت تیمسار ده سؤال مطرح کرده بودند که 
در حین مذاکرات مفصل به هفت سؤال ایشان جواب داده شد... ضمناً در این مالقات در حین 

بحث و گفتگو مطالب زیر کسب گردید:
... در مالقات با آقای خمینی در پاریس، او را فردی یکدنده و قاطع و خودرأی شناخته و 
از نظر سیاسی نامبرده مبارزات فعلی مردم را اسالمی می داند و تکیه دارد که این مبارزات 
را به نام اسالم تمام کند، روی ملّت و ملّی و غیره تکیه ندارد و انتظار دارد تمام گروه های 
سیاسی موجود در کشور که فعالیت علیه رژیم دارند تحت لوای مبارزات اسالمی به فعالیت 
خود ادامه دهند، و غیر از آن، عناوین دیگری از قبیل جبهه ملّی، نهضت آزادی و غیره را 

قبول ندارد...
هیچ نوع توافق مابین مهدی بازرگان و خمینی در روش مبارزه یکسان به عمل نیامده و حتی 

روش مبارزه مرحله ای )گام به گام( مورد تأیید ایشان قرار نگرفت.
... در شرایط فعلی اسم آقای خمینی تمام گروه های سیاسی مخالف را تحت تأثیر قرار داده 
و هر کدام از آنها از جمله نهضت آزادی هر گاه اعالمیه صادر می کند ناچار است از آقای  
خمینی به عنوان رهبر مبارزات نام ببرد در غیر این صورت مورد تکفیر قرار خواهند گرفت.1

کیفیتودامنهتماسهاومالقاتهایسراننهضتآزادیباسفارتآمریکاواظهارات
آناننزداعضایسفارتبهگونهایبودهاستکهدر17بهمن57،فقط5روزبهپیروزی
انقالب،مأمورسفارتبرداشتکلیخودراچنینبهوزارتخارجهآمریکاگزارشمیکند:

از بحث ها چنین برمی آید که اعضای نهضت آزادی ایران از موضع آشتی ناپذیر و سرکش  

1.مجله15خرداد،ارگانمرکزاسنادانقالباسالمی،1369/3/15،ش1،ص42
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خمینی به تنگ آمده و امیدوارند او را کنار بگذارند.1

ظاهراًهمیننحوهاظهارنظرهانزدمأمورانآمریکاییبودهاستکهدربحبوحۀانقالب
تصویرامیدوارکنندهایبرایآمریکاییهاترسیمکردهبود.

سولیوان،سفیرآمریکادرتهران،بعدازشرحمالقاتبانمایندگاننهضتآزادیمینویسد:
بهترین امید در شرایط فعلی این است که مشکالت درونی هر گروه، آن را وادار به سازش کند 

و از برخورد رودررو ]با رژیم شاه[ جلوگیری به عمل آید.2
ویدرگزارشدیگریپسازذکرگزارشهاواطالعاترسیدهتوسطواسطههایسیاسی

نهضتآزادی،درپایانمینویسد:
سؤال اصلی حاال این است که آیا پروسه سیاسی می تواند به راه حلی برسد که قبل از اینکه 

سران داغ )انقالبی( امور را به دست بگیرند، حرکت انفجاری را خنثی کند.3
بعدها،استمپلکارمندسیاسیسفارتآمریکادردورانانقالب،درکتابخود،دوسناریوی

آمریکادرآستانهسقوطرژیمشاهراچنینشرحدادهاست:
... واحدهای مختلف سازمانی ]دولت آمریکا[ دو پیشنهاد متمایز از هم برای اداره امور 
پیشنهادها که مورد  این  از  انقالب تقریباً در حال وقوع بود. یکی  اوضاع عنوان کردند، 
حمایت سولیوان و کارکنان سفارت قرار گرفت ]این بود[ که ایاالت متحده یک دالل 
شرافتمند باشد و برای معامله بین مخالفین و بقی ة السیف رژیم، به خصوص ارتش، نقش یک 
ماما را بازی کند. چنین کوششی راه انتقال احتمالی قدرت را هموار می کرد، ساختار اساسی 
نیروهای مسلح را حفظ می کرد، و بدین سان منافع حیاتی ایاالت متحده و به همین نحو 
ایران، رعایت می شد. اجرای چنین راه حلی احتماالً بیشتر به نفع جناح میانه روهای انقالبی 

بود تا تندروها. 
در سناریوی دیگری که به شیوه ای خام و نابهنجار توسط برژینسکی و با کمک پنتاگون 
تهیه شده بود پیش بینی می شد که ایاالت متحده آمریکا برای شکست دادن انقالبیون از 
نیروهای مسلح ایران حمایت کند. هنگامی که واشنگتن این پیشنهاد را عنوان کرد فرصت 

از دست رفته بود...4

1.اسنادالنهجاسوسی،ش27،ص173
2.همان،ش10،ص34

3.همان،ص37
4.درونانقالبایران،صص420تا421
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جمهوری »دمکراتیک«
دمکراتیک »جمهوری نظریه بهمن1357 تاریخ4 به مصاحبهای در بازرگان مهندس
اسالمی«رامطرحکرد؛وسؤاالتزیادیبرانگیخت.درصفحهاولکیهاندرکنارعکس

مهندسبازرگاناینتیترآمدهبود:
بازرگان: به جمهوری اسالمی صفت دمکراتیک را باید اضافه کرد.1و2

انقالبمطالبۀاصلیشان»استقالل،آزادی،جمهوری ششماهبودکهمردمورهبری
اسالمی«بود.اینکیکیازرهبرانمخالفانمذهبیشاه،درآستانهپیروزیانقالب،میگفت
»جمهوریدمکراتیکاسالمی«.کمترینسؤالیامشکلیکهطرحاینموضوعایجادمیکرد

اینبودکهاسالمالبدبادمکراسیتعارضداردوناهماهنگاست.
مهندسبازرگانبعدهااظهارداشتکهتکیهویبرجمهوریدمکراتیکاسالمی،نوعی
تأسیواحترامبهمادهاولاساسنامهشورایانقالببودهاستکهدرمتنآن،عبارت»حکومت

جمهوریدمکراتیکاسالمی«ذکرشدهبود.3
نغمهناموزونجمهوریدمکراتیکوجمهوریدمکراتیکاسالمی،درهنگاماولینرفراندوم
پسازانقالب،بهمحوریاصلیدرتبلیغاتضدانقالبوگروههایسکوالرچپوراست

تبدیلگشت.
تلویزیونیدربارهاضافهکردنلفظدمکراتیکبهجمهوری شهیدمطهریدرمصاحبه

اسالمیگفت:
... در عبارت جمهوری دمکراتیک اسالمی، کلمه دمکراتیک، حشو و زائد است.4

ویدرتبییننظرامامخمینیوتأکیدایشانبراجتنابازغربگرایی،چنیناظهارداشت:
دلیل دیگری که در تأیید بر حذف کلمه دمکراتیک مورد نظر امام بوده، تقلید از غرب و تقلید 
کورکورانه از معیارهای آنان است... این دنباله روی نه تنها کمکی به ملّت ایران نمی کند بلکه 
در نهایت به تضعیف روحیه و شکست او منجر می شود. از نظر امام به کار بردن این کلمه نوعی 

خیانت به روحیه مستقل این ملّت محسوب می شود.5
توضیحاتامامخمینیدرباره»جمهوریدمکراتیکاسالمی«درمصاحبهباحامدالگار،

1.تصویرصفحهروزنامهفوقتحتشماره13درجشدهاست.
2.کیهان،1357/11/4،صاول

3.شورایانقالبودولتموقت،ص42
4.پیرامونانقالباسالمی،شهیدمرتضیمطهری،دفترانتشاراتاسالمی،1357،ص78

5.همان.
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موضعایشانرابهطورصریحنشانمیداد.امامدراینمصاحبهچنینگفت:

)دشمنان( تا توانستند راجع به جمهوری اسالمی مخالفت کردند. مثاًل جمهوری باشد اسالم 
را می خواهیم چه کنیم؟ جمهوری دمکراتیک باشد اسالمش نباشد. آخرش که آن خوب 
خوبهایشان صحبت می کرد می گفت: جمهوری اسالمی دمکراتیک. ملّت ما این را قبول 
نکرد، گفتند آنچه ما می فهمیم اسالم را می فهمیم و جمهوری را هم می فهمیم چیست. اما 
دمکراتیکی که در طول تاریخ پیراهنش را عوض کرده است هر وقت به یک معنی، اآلن هم 
این دمکراتیک در غرب یک معنی دارد و در شرق یک معنی دیگر دارد... آن دمکراتیک را 
حتی پهلوی اسالم هم بگذارید ما قبول نداریم. عالوه بر این، من این را در یکی از حرف هایم 
گفتم که این که ما قبول نداریم برای اینکه، این اهانت به اسالم است. شما این را پهلویش 
می گذارید، معنایش این است که اسالم، دمکراتیک نیست و حال آنکه از همه دمکراسی ها 

باالتر است.1

پیروزی انقالب و نخست وزیری بازرگان

روز15بهمن57،امامخمینیسهروزپسازبازگشتبهایران،مهندسمهدیبازرگانرا
مأمورتشکیل»دولتموقتانقالباسالمیایران«کرد:

... بنا به پیشنهاد شورای انقالب... و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس 
اسالم و اطالعی که از سوابقتان در مبارزات اسالمی و ملّی دارم، جنابعالی را بدون در نظر 

گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم...2
مهندسبازرگانپسازدریافتحکمنخستوزیری،تصدیاینمسئولیترا»عظیمترین

شغلووظیفهوبزرگترینافتخار«خود،خواندودرآغازسخنازبابتواضعگفت:
خدا را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را 

نداشته ام به من ارزانی داشته...3
همانطورکهدرمتنحکمنخستوزیریمهندسبازرگان4مشاهدهمیشود،امامبه»پیشنهاد

1.درجستجویراهازکالمامام،دفتردهم،ص175
2.همان،دفترپنجم،ص27.صحیفهامام،ج6،ص54

3.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص2
4.متنحکمپسازتعیینکلیاتآنازسویامام،بامشورتآقایانبازرگان،مطهری،هاشمیرفسنجانی،مهدویکنی،
یداهللسحابی،ابراهیمیزدیوچندتندیگر،تنظیمشد)انقالبوپیروزی،کارنامهوخاطراتسالهای1357و1358

هاشمیرفسنجانی،دفترنشرمعارفانقالب،1383،ص170(
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شورایانقالب«باتوجهبهزمانهوزمینۀسیاسیکشوردرآنهنگام،اورا»بدوندرنظر
گرفتنروابطحزبیوبستگیگروهیخاص«انتخابمیکند.محمدرضابهشتی،فرزندشهید

بهشتی،گفتهاست:
... مرحوم بهشتی نسبت به مرحوم بازرگان نظر مثبت داشت، البته پیشنهاد اصلی در مورد 
افراد دیگری  بهشتی می گفت وقتی  اما آقای  بود.  بازرگان را، آقای مطهری داده  آقای 
مطرح شدند، من دیدم که آقای بازرگان با دیگرانی که نام آنها مطرح شد، قابل قیاس نبود.1

دکترعلیمطهری،فرزندشهیدمطهری،میگوید:
ایشان ]شهید مطهری[ بین افراد موجود، مهندس بازرگان را بهتر می دانست. چون از سال 34 
ایشان را می شناخت و با افکار و روحیات و شخصیت ایشان آشنا بود. شهید مطهری معتقد 
بود که آقای بازرگان گرچه در برخی مسائل اعتقادی... به نوعی دچار علم زدگی است... 

اما فرد صادقی است... ظاهر و باطنش یکی است و نفاقی در او نیست...2
مهندسبازرگاندرخاطراتخودنقلمیکندکهویرایکیازاعضایشورایانقالببا
موافقتبقیهپیشنهادکردو»آیتاهللخمینیتبسمواظهارخوشوقتیکردهگفتندبهاینترتیب
خیالمازدوطرفراحتشد.ظاهراًمنظورایشانازدوطرفیکیملیونوروشنفکرهابود

ویکیعلماوروحانیون.«3
حساسیتوشکنندگیشرایطآندورهبهگونهایبودکهبهنظرمیرسیدجزمهندس
و درگیری از انقالب دولت نخستوزیری موضع در نمیتوانست دیگری فرد بازرگان،
پراکندگینیروهایسیاسیواقشارمختلفجلوگیریکندودرعینحالحمایتوپشتیبانی
اکثریتسیاسیونومردمرابهخودجلبنماید.واینموقعیتمهندسبازرگانمرهونشیوه

خاصسلوکاجتماعیوسیاسیویدردورانگذشتهبود.

عدم وابستگی حزبی
از انقالب، دیدگاهشورای به اشاره درخاطراتخود،ضمن رفسنجانی آقایهاشمی
»مالحظه«امامخمینینسبتبهوضعیتتشکیالتیوتعهدحزبیمهندسبازرگانچنینیاد

کردهاست:

1.ماهنامهیادآور،تابستان1391،ص268
2.ماهنامهنسیمبیداری،ش44،بهمن92،ص44

3.شورایانقالبودولتموقت،ص26.
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از اولین روز ورود امام به ایران، مهم ترین بحث در بین ما، بحث تعیین نخست وزیر و اعضای 
دولت انقالب بود و چون از ابتدا تصمیم بر این بود که روحانیت در امور اجرایی دخالت 
نکند، همة ما به این نتیجه رسیده بودیم که در این زمینه ازنیروهای نهضت آزادی و جبهه ملّی 

استفاده بشود.
بنابراین ما به عنوان اعضای شورای انقالب، پس از بحث و بررسی موضوع ]در جلسه مورخ 

14 بهمن 135۷[ مهندس مهدی بازرگان را پیشنهاد دادیم.
امام، مالحظاتی داشتند و از جمله، می فرمودند: اینها حزبی اند. و ایشان نمی خواستند به این وسیله، 
حزب را تأیید کنند. اما سرانجام با این شرط که حکم را به شخص ایشان و بدون در نظر گرفتن 

سوابق حزبی، بدهند، پیشنهاد شورا را پذیرفتند و این مطلب را نیز در متن حکمشان آوردند...1
مهندسبازرگان،جلسهشورایانقالبدربارۀتعییننخستوزیردولتموقت،رااینگونه

تشریحکردهاست:
... عصر چهاردهم بهمن ماه ]5۷[ در ... شورای انقالب... ]امام خمینی[ ما را مخاطب قرار داده 
پرسیدند، برای نخست وزیری چه کسی را تعیین کنیم؟ حاضرین ساکت مانده، به یکدیگر نگاه 
می کردند. اسامی اشخاصی از جمله آقای صدر حاج سیدجوادی در صحبت های بین االثنین 
به میان می آمد. نمی دانم مرحوم مطهری بود یا یکی دیگر از روحانیون شورای انقالب که مرا 
پیشنهاد کرد. اعضای غیرروحانی هم شخص دیگری را در نظر نداشتند، ولی نظر عموم روی 

من رفت و اگر کسی موافقت نداشت، حرفی نزد...
شورای انقالب اصرار داشت فوراً از من بله بگیرد و اعالمیه صادر گردد تا هم دکتر بختیار در 
برابر عمل انجام یافته قرار گیرد، و هم توقع و تحمیل ها خاموش شود. من نخواستم فوراً قبول 
کنم و گفتم اجازه دهید مطالعه و مشورتی بنمایم و چون فشار می آوردند که همان شب کار 
تمام شده، حکم را بنویسند و اعالم کنند، من ناراحت شده، گفتم شمر هم به امام حسین یک 
شب مهلت داد، آقای طالقانی تأیید کرد و آیت اهلل خمینی با تبسم گفتند بگذارید تا فردا صبح...

بعد از این صحبت ها یا قبل از آن، آیت اهلل خمینی راجع به عدم وابستگی حزبی و این که 
نخست وزیر و وزرا- و شاید اعضای شورای انقالب- نباید عضو هیچ حزب باشند و تصور 

تمایل و تبعیت ایشان از هیچ گروه و حزب پیش نیاید،2 بیاناتی کردند.

1.انقالبوپیروزی،صص168و169و174
2.احمدصدرحاجسیدجوادیعضوشورایمرکزینهضتآزادیوعضوشورایانقالبدرخاطراتخودچنیننوشته
است:»]امامخمینی[گفتندسعیکنیدکهوزرابهچپوراستمتمایلنباشندوشماهاهمبایدازحزب]نهضتآزادی[
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حاضرین متعجب شدند چون امر مسلّم، نخست وزیر انتخابی از نهضت آزادی بود. همین 
مطلب را آقای مهندس کتیرایی یا مرحوم مطهری عنوان کردند. آیت اهلل خمینی گفتند خوب، 

استعفا دهند.
مرحوم طالقانی اشکال کردند که اگر بازرگان استعفا از نهضت آزادی بدهد، همه می دانند که 
مؤسس و عضو عالقه مند نهضت آزادی است... باالخره قرار شد، کسانی که حزبی هستند از 

مسئولیت و اشتغال، فعالیت و مشارکت در حزب خود، خودداری نمایند.1
مهندسبازرگاندرنقلجلسهانتخابنخستوزیردولتموقت،برخینکاتمهمرااز
قلمانداختهوتأکیدکردهاستکهوی،چوننخواستهاستفوراًقبولکند،تقاضاییکشب
مهلتکردهاست.اماواقعیتآنبودکهبهعلتاصرارامامخمینیبرضرورتاستعفایمهندس

بازرگانازنهضتآزادی،کاربهتقاضایفرصتبرای»استخاره«کشیدهشد.
دکترسیدمحمدمهدیجعفری،ازاعضایقدیمینهضتآزادی،روایتدیگریازجلسه
مزبوربیانکردهکهاحتماالًنسخه»درونگروهی«روایتنهضتآزادیازنخستوزیری

بازرگاناستوباروایتعمومیمهندسبازرگانتفاوتهاییدارد:
شرط امام خمینی این بوده که مهندس بازرگان از رهبری نهضت آزادی ایران استعفا بدهد. 
استدالل امام نیز این بوده که نمی خواسته دولت منسوب به ایشان، هیچ گرایش حزبی و گروهی 
خاصی داشته باشد. اما مهندس بازرگان این شرط امام را نمی پذیرند و می گویند: من دنبال 

نخست وزیری نیستم و شما برای این کار اصرار دارید. از نهضت آزادی هم استعفا نمی دهم.
بین امام و بازرگان بحث درمی گیرد. از امام، اصرار و از مهندس بازرگان، انکار. بازرگان 
می گوید: من در این شرایط انقالبی قدرت اداره یک دولت موقت انقالبی را ندارم و خودم 

هم انقالبی نیستم.
در آن جلسه، آیت اهلل طالقانی، شهید مطهری، و عده معدود دیگری هم بوده اند. امام با اشاره 
به آنان خطاب به مهندس بازرگان می گویند: این دوستان اصرار می کنند وگرنه من خودم 

اصرار ندارم.
مذاکرات به بن بست می رسد. در این وقت آیت اهلل طالقانی پادرمیانی می کند و پیشنهاد می کند 
که امام در حکمشان برای مهندس بازرگان بنویسند که: ایشان را جدای از نهضت آزادی به 

استعفابدهید.وباالخرهبحثوگفتگوبهایننتیجهرسیدکهفقطازسِمَتحزبیاستعفادادهبشودنهازخودحزب،یعنی
بهصورتیکعضوسادهباقیبمانند.«)خاطراتصدرانقالب،صص140و141(

1.شورایانقالبودولتموقت،صص33و38-36
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نخست وزیری منصوب می کنم.

آیت اهلل طالقانی می گویند: شما از مهندس بازرگان نخواهید که از نهضت آزادی استعفا بدهد 
و من از آقای بازرگان هم خواهش می کنم این مسئولیت را بپذیرند.

امام می پذیرد و به مهندس بازرگان نگاه پرسش آمیزی می کند. در این هنگام مهندس بازرگان 
به امام می گوید: اجازه بدهید من استخاره بکنم.

امام می گویند: همین اآلن استخاره کن.
مهندس بازرگان به شوخی می گوید: عمر سعد یک شب به امام حسین فرصت داد، شما یک 

شب هم به من فرصت نمی دهید؟
امام می خندند و می گویند: خیلی خوب، برو فردا بیا.

مهندس بازرگان می گوید: استخاره کردم و خوب آمد. از این رو، روز بعد به محل اقامت امام 
می رود و آمادگی خود را برای قبول پست ریاست دولت موقت اعالم می کند.1

ویهمچنیننقلکردهاستکهآیتاهللطالقانیدرپاسخبهاعتراضبرخیافراد،ازانتصاب
مهندسبازرگانحمایتکردهاست:

آیت اهلل طالقانی گفتند: چند روز بعد از حکم انتصاب نخست وزیری آقای مهندس بازرگان، 
عده ای از جوانان نزد من آمدند و گفتند: چرا شما گذاشتید امام، مهندس بازرگان را به ریاست 

دولت تعیین بکند؟ ایشان نمی تواند در شرایط انقالبی، این کار را انجام بدهد.
من به آنها گفتم: شما یک نفر با این سابقه و با این تجربه به من معرفی کنید که جوان و انقالبی 
هم باشد، من تعهد می کنم که امام را وادار بکنم آقای مهندس بازرگان را کنار بگذارد و آن 

فرد را معرفی بکند.
آیت اهلل طالقانی می گفت: من تعلیق به محال کردم. زیرا اصاًل در بین جوانان انقالبی، کسی 

نبود که در آن اوضاع بتواند چنین مسئولیتی را بپذیرد و به عهده بگیرد.2
درایننقلقولهانیزمشاهدهمیشودویژگیهایشخصیخاصیدرمهندسبازرگان
وجودداشتکهویرابرایمسئولیتدولتموقت»انتقالی«مناسبساختهبود.بهنظر
میرسد»حسنشهرت«مهندسبازرگانومقبولیتنسبیویبیننخبگانمبارزوفعاالن
سیاسیاپوزیسیون،دربهمن57،موقعیتمنحصربهفردبرایمهندسمهدیبازرگانایجاد
کردهبودکهبهتعبیرآیتاهللطالقانییافتنفردمناسبجایگزینوی،درآنزمانکاریدشوار

1.همگامباآزادی،ج2،صص432و433
2.همان،ص437
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و»محال«بود.مرورکوتاهیبرخصائلوویژگیهایمهندسبازرگانتاسال1357،تصویر
مزبورراروشنترمیسازدوبهدرکبهترعللانتخابوانتصابویکمکمیکند.

خصائل شخصی و »حسن شهرت«
توصیفساواکازمهندسمهدیبازرگاندرسال41چنیناست:

مردیست باسواد و دانشمند و نّطاق و متدین و متعصب و مذهبی و درست و صحیح العمل و 
صریح اللهجه و لجوج و یکدنده و دارای وضع مادی متوسط می باشد.1

مارکسیستهاوتودهایهادرزندانبادیدنرفتـارهایمتشـرعانهوبرخیپافشاریهای
مهندسبازرگاندرعقایدوامورمذهبیدرمقابلتساهلوتسامحآیتاهللطالقانینسبت

بهمبارزان،تعبیرکنایی»مهندسطالقانیوآیتاهللبازرگان«رابهکارمیبردند.2
فنی دانشکده استاد یک تشّرع و تدیّن انقالب، از پیش فرهنگی و فکری فضای در
وتحصیلکردۀرشتهمکانیکدرفرانسه،وفعالسیاسیدرجریانمّلیگرایی،اهمیتو
برجستگیخاصّیداشت.دربینمبارزانازهرطیففکری،مهندسبازرگانتابهمن1357
یکمبارزمتدیّنومتشّرعشناختهمیشد؛البتهتدیّنباتوجهبهمعیارهایآنزمانوبسط
نسبیاینمفهوم.درسالهایسیاهرژیمپهلویورواجبیدینیوبیتقوایی،آثارفکریو
سلوکعملیمهندسبازرگان،ازبارزترینمصادیق»اسالمگرایی«دربیندانشگاهیانوملیّون
محسوبمیشد.شخصیتهایمختلفازجریانهایسیاسیسکوالرواسالمگرا،بهرغم
تفاوتدیدگاههاوحتیانتقادهایآشکاروپنهانبهمواضعورفتارسیاسیمهندسبازرگان،

درویژگی»تعّهدوتدیّن«ویاشتراکنظرداشتند.
امامخمینیدرروزمعرفیمهندسبازرگانبهعنواننخستوزیردولتموقت،درتاریخ

16بهمن1357،ازویژگیهایویچنینیادکرد:
چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سال های طوالنی است از نزدیک می شناسم، 
یک مردی است صالح، متدین، عقیده مند به دیانت و امین و ملّی، و بدون گرایش به یک 
شیئی که برخالف مقررات شرعی است، من ایشان را معرفی می کنم که رئیس دولت باشند.3

1.گزارشمورخ41/10/18،بخش312ساواک،پروندهمهدیبازرگان،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
2.حکایتهاییاززندگیمهندسبازرگان،شعبانعلیالمعی،قلم،1376،ص95.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادی

مّلی،ص174
3.صحیفهامام،ج6،ص58
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درموردشخصیتورفتاراجتماعیوسیاسیمهندسبازرگان،درهمانمقطعبهمن
1357،برخیمبارزانانتقادهاییداشتند.یکیازخصلتهایمهندسبازرگانکهبردوستان
نزدیکشپوشیدهنبود،لجاجتمثالزدنیویبود.هرچندکهعالقهمندانوی،اینخصلترا
»تسلیمناپذیری«1نامنهادهاند،ولیهمانگونهکهمهندسعزتاهللسحابیتصریحکردهاست:

بازرگان یک آدم لجوج بود. یعنی وقتی می دید که شما دارید چپ می زنید او بر عکس 
راست می زد. خصلت لجاجت در او بود. همه هم از قدیم می گفتند.2

بهتعبیرهمو:
آن موقع که در دولت بود از لج بچه ها وقتی برای سخنرانی می رفت کراوات می زد.3

خصلتلجاجتمهندسبازرگان،بهنظرمهندسسحابیازشیوهفکریویناشیمیشد:
شیوه بازرگان، خودش دارای نقدی است. متدولوژی بازرگان پوزیتویستی است. یعنی تا 
چیزی را خودش لمس نکند یا به چشمش یا با درونش لمس نکند، اگر دنیا می آمد می گفت 
چنین واقعیتی هست ممکن بود به این تسلیم شود، ولی به آن اعتقاد پیدا نمی کند... این خصلت 
متدولوژیک بازرگان بود... از درون خودش رشد می کرد. آزمونی جلو می رفت. هر جا 
کشف می کرد یا می رسید، سفت و سخت روی آن می ایستاد... این خصلت را داشت که 
یک چیزی را باید خودش احساس می کرد. تا خودش احساس نمی کرد تصمیم نمی گرفت 

حتی لجاجت می کرد.4
آیتاهللخامنهای،کهبهگفتهدکتریزدیدررأیگیریشورایانقالبتنهافردیبودکهبه
انتخاببازرگانبرایتصدینخستوزیریرأیمنفیدادهبود،5دردیماه58دربارهعلل

گزینشمهندسبازرگانچنینگفت:
... ما معتقدیم که آقای بازرگان با همه صداقت و امانت و دیانت و پاکی، مبّرا از اتهامات 
گوناگون، فردی نبودند که در پایه یک رئیس دولت برای انقالبی باشند که امام خمینی 
رهبر آن انقالب هستند... آقای مهندس بازرگان در خط انقالبی قاطعانه قرار ندارند اما 
دارای نقاط قوت و امتیاز بسیار هستند که شاید یکی از عوامل و انگیزه های کسانی که ایشان 

1.درتکاپویآزادی،ج2،صص622و623
2.ناگفتههایانقالبومسائلبنیادیمّلی،ص170

3.همان،ص174
4.همان،ص171

5.نقلشدهازدکترابراهیمیزدیدربرخیجلساتسیاسیومصاحبهها.درموردعدمرأیمثبتیکنفرازاعضای
شورایانقالب،ر.ک.درتکاپویآزادی،ج2،ص163
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را به نخست وزیری پیشنهاد کردند و امام برگزیدند، همین بود.1

پسازدرگذشتمهندسبازرگاندرسال1373،آیتاهللخامنهایدرمسندرهبرینظام
جمهوریاسالمی،درتلگرامتسلیتخطاببهدکترسحابی،خاطرنشانکرد:

تبیین  و  ترویج  پیشروان  از جمله  نیز  و  با رژیم ستمشاهی  مبارزین دیرین  از  ایشان یکی 
اندیشه های ناب اسالمی با زبان و منطق نوین بود و از این رهگذر، بی شک در چشم همة 
عالقه مندان به گسترش و رواج ایمان اسالمی در میان طبقات تحصیلکرده در دوران خفقان 

و دین زدایی رژیم پهلوی، دارای شأن و ارزش بخصوصی بود.2
امام بازرگاندر16بهمن57،ویدرحضور درجلسهاعالمنخستوزیریمهندس
خمینی،جمالتیدرالتزاموتبعیتازرهبرانقالببیانمیکندوخطاببهاماممیگوید:»با
تأسیبهرویه...خودآیتاهلل«که»عزمراسخوایمانکاملبهخداواعتمادبهموفقیتاینراه«
است،»منهمهمینراهرامیپیمایم«و»ایناولیندرسیاستواولیندستوریاستکهاز

آیتاهللگرفتهام.«3
اعالمیهنهضتآزادیدرموردانتصاببازرگانبهنخستوزیرینیزبااستنادمشروعیتحکم

امامبه»قرآنووالیتامرونیابتاماممعصوم)ع(«،بسیارمهمودرنوعخودکمنظیراست:
اکنون که رهبر بزرگ و زعیم عالیقدر امام خمینی بنا به حق شرعی و قانونی خویش در این 
موقعیت حساس و تعیین کننده و تاریخی جناب آقای مهندس بازرگان را بدون درنظر گرفتن 
وابستگی حزبی به ریاست دولت موقت انقالبی شرعی و قانونی برگزیده اند ما این انتصاب 
انقالبی و تاریخ ساز را به ملّت شریف و فداکار ایران تبریک می گوئیم و از آنجا که به فرمان 
آیه شریفه »اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم« اطاعت از این امر را وظیفه شرعی 
و عقیدتی خود به شمار می آوریم و از آنجا که بر طبق اصول واالی اسالم، و به خصوص 
مذهب شیعه که مرجعیت عالی آن به عنوان نیابت از امام، حق عزل و نصب دارد وظیفه خود 
می دانیم که به برادر ارجمند آقای مهندس بازرگان اطمینان دهیم که هر چه بیشتر در جهت 
رسالت مکتبی و تشکیالتی که نهضت آزادی ایران بر دوش دارد بر تالشهای خود بیفزائیم.4

1.روزنامهجمهوریاسالمی،1358/10/11،ص11
2.درتکاپویآزادی،ج2،ص362

3.روزنامهکیهان،1357/11/17،ص3.روزنامهاطالعات1357/11/17ص8؛
  http://www.nehzateazadi.org/archive/IDminbaz.ram»فیلمیکوتاهومنحصربهفردازجریانانتصابواستعفای

شادروانمهندسمهدیبازرگاندراوایلانقالب«
4.روزنامهکیهان،1357/11/18،ص3.اعالمیهمورخ1357/11/17،اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص71
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اماپسازآشکارشدنعدمالتزامعملیبازرگانونهضتآزادیبهاینمبانی،نقضعهد،
ورفتارمعارضبامطالباتمردمیواقتضائاتانقالب،وفاصلهگرفتنازخطمشیرهبری
انقالب،کهمنجربهناکامیوسقوطدولتبازرگانشد،بعدهاامامخمینییکعلتمهم
انتخاببازرگانرا»نداشتن«و»نشناختن«فردیمناسبدرآنشرایطذکرنمود.ایشاندریک

سخنرانیچنینفرمود:
آن وقت ما نداشتیم فردی را که بتوانیم ]منصوب کنیم[، آشنا نبودیم که بتوانیم انتخاب 

کنیم، انتخاب شد و خطا شد.5
وبعدهاهمامامتأکیدکردکهاساساًباانتصابویموافقنبودهوهمدلینداشتهاستاما

بهمشورتعملنمودهاست:
... واهلل قسم، من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم، ولی او را هم آدم خوبی می دانستم... 

نظر دوستان را پذیرفتم.6
امامخمینیازپیشازپیروزیانقالبمعتقدبودکهدرنظاماسالمی،روحانیونمتصدی
اموراجرائیودولتینشوند.7اماپسازمشاهدهناکارآمدیوناتوانیبرخیازسیاسیونلیبرال
مانندمهندسبازرگانوبنیصدر،بنابهضرورتپذیرفتکهدرسطوحعالیاجراییکشور،

روحانیوننیزحضورپیداکنند.

وظایف نخست وزیر »موقت«
نکتهاساسیدیگریکهدرموردانتصابمهندسبازرگانبهنخستوزیریوجودداشت،

وظایف،و»حدود«استقاللواختیارویدرتصمیمگیریهابود.
امامخمینی،مأموریتدولتموقترااینگونهترسیمنمودهبود:

... ما از اول به آقای مهندس بازرگان مأموریت دادیم تا سه مطلب را تشکیل بدهد و آن این 
بود که رفراندوم را به انجام رساند و بعد هم مجلس مؤسسان و پس از آن مجلس شورا، وقتی 

این کارها تمام شد، ایشان هم کنار می رود.8
بدینترتیبامام،مهندسبازرگانرافقطبرایآندورهکوتاهوموقتودرعینحال

5.صحیفهامام،ج13،ص47
6.همان،ج21،ص331
7.همان،ج18،ص101

8.درجستجویراهازکالمامام،دفترپنجم،ص37
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حساس»انتقال«،درنظرگرفتهبود.بازرگاندرجلسهقبلازانتصاب،»شورایانقالبرابه
عنوانمجلسیکهمیتواندازدولتسؤالواستیضاحکردهویاآنراعزلکندولوایحقانونی
دولتبهتصویبآنبرسد،وهمچنینخطوطاصلیسیاستوخطمشیکلیدولترا،امام
تعیینکند«،1پذیرفتهبود.بنابراین،درصورتپایبندیکاملبهآنشروط،مهندسبازرگان
کامالًتحتهدایتوکنترلرهبریانقالبمیبود،وبهدلیلاعتمادبهحسننیتوی،در

مجموع،میتوانستمؤثرومفیدواقعگردد.اماچنیننشد.

شرط گذاری امام و بازرگان
دربارۀادعایمخالفتطالقانیدرموردپذیرشنخستوزیری2ودرخواستمهندس
بازرگانمبنیبرتجدیدنظردرتصمیمشورایانقالبوتوجهبهافکارواخالقوسوابقوی،3

حجتاالسالموالمسلمینهاشمیرفسنجانیمیگوید:
اما این که آقای بازرگان برای پذیرفتن مسئولیت، شرایطی را مطرح کرده باشند و وضع خودشان 
را با تفکر و سلیقه اجرایی خاص شرح داده باشند، یا این که آقای طالقانی به مهندس بازرگان 
نپذیرفتن این مسئولیت را توصیه کرده باشند، چنین چیزهایی را من به خاطر نمی آورم، قرائنی 

هم برخالف این هست، از جمله همان شرط امام در فرمان نخست وزیری آقای بازرگان.4
درسال77،روزنامهسالم،درمقالهایضمناعتراضبهاصالحطلبانیکهازاوایلدهه
هفتادبهعذرخواهیازمهندسبازرگانپرداختندومیکوشیدندتندرویهایخودرادردهه
شصتباتجدیدنظردراعتقاداتخوددربارۀاماموانقالبجبرانکنند،دربارهانقالبینبودن

مهندسبازرگانوانتخابویبهمسئولیتدولتموقتچنیننوشت:
»بازرگان«های  خود،  حقیقت  در  می کنند  عذرخواهی  »بازرگان«  مرحوم  از  که  آنان   ...
کوچکی بوده و هستند که از درک انقالبی محروم بوده و هستند. مرحوم »بازرگان« مردی 
متدین و شریف بود، ولی از درک انقالب ناتوان بود و به همین دلیل هم نمی توانست با 
»امام« همراه شود. مرحوم »بازرگان« در اوایل سال 5۷ که »امام« اعالم کرده بود »شاه« باید 
برود و اصالحات و انتخابات آزاد »شاه« را قاطعانه رد کرده بود، آن مرحوم با این موضع 

1.شورایانقالبودولتموقت،ص27
2.زندگینامهسیاسیمهندسبازرگان،ص267.شورایانقالبودولتموقت،ص37.درتکاپویآزادی،ج2،ص162

3.شورایانقالبودولتموقت،ص27.درتکاپویآزادی،ج2،ص160
4.هاشمیوانقالب)تاریخسیاسیایرانازانقالبتاجنگ(،مسعودرضوی،همشهری،1376،ص152
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»امام« مخالف بود و آن را اشتباه می دانست. یعنی هنوز آن مرد محترم درک نکرده بود که 
مبارزات مردم و رهبری نهضت تا کجا پیش رفته است و کار رژیم به پایان رسیده است و 
پذیرفتن اصالحات و انتخابات آزاد »شاه« یعنی بر باد دادن رنج طاقت فرسای پانزده سال 

مبارزات ملّت مسلمان ایران.
مرحوم »بازرگان« پس از پیروزی انقالب هنگامی که حضرت »امام« به توصیه های امثال مرحوم 
»شهید مطهری« و »شهید بهشتی« پست نخست وزیری را به وی پیشنهاد کردند، نمی پذیرفت؛ 
یعنی با توجه به اینکه »بختیار« هنوز خود را نخست وزیر ایران می دانست و امر و نهی می کرد 
و تسلیم انقالب نشده بود، »بازرگان« حاضر نبود نخست وزیر انقالب شود. یعنی خود را مرد 
شرایط انقالب و مدیریت دوران انقالب نمی دید و جالب است که بدانید در پی اصرارهای 
فراوان، سرانجام با توسل به استخاره این مسئولیت را قبول کرد. بدیهی است فردی با چنین 

خصوصیات نمی تواند با »امام« و انقالب این راه را تا آخر طی کند.
خالصه آنکه انقالب نسبت به نظام سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی رژیم شاه، 
چنان توفنده و ویرانگر بود که چهره های برجسته ای همچون »بازرگان« خود را مرد آن عرصه 

نمی دیدند.1
آقایهاشمیرفسنجانیمیگوید:

البته عامل مهم دیگری هم اعضای شورای انقالب را به انتخاب آقای بازرگان ترغیب کرد 
که آن، رابطه ایشان و بختیار بود، که تصور می شد از حادشدن مسائل و درگیری خونین 

جلوگیری خواهد کرد و انتقال قدرت را آسان می کند...2

اولین سخنرانی
وبهاینترتیب،مهندسبازرگاناولیننخستوزیرورئیسقوۀمجریهایرانبعدازپیروزی
انقالباسالمیشد.ویدوروزقبلازسقوطرژیمپهلوی،دراولینسخنرانیعمومیخود
دردانشگاهتهراندر20بهمن1357،درموردحلمشکالتپیشرویانقالب،آبپاکی

رویدستهمهریختوچنینگفت:
از حاال باید عرض کنم که از این بنده حقیر سراپا تقصیر انتظار علی]ع[ بودن نداشته باشید. 
علی]ع[ نیستم که همان شب اول بگویم: معاویه از جایت بلند شو، حتی انتظار ]عمل کردن 

1.روزنامهسالم،1377/2/30،صص3و7
2.انقالبوپیروزی،ص174
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مثل[ رهبری و مرجع عالیقدری که بنده را مأمور و مفتخر به این خدمت کرده اند و با عزم 
راسخ و ایمان و قدرتش سربه زیر انداخته و بولدوزروار حرکت می کند و حرکت کرده 
صخره ها و ریشه ها و سنگ ها را سر جایش ُخرد کرده ولی پیش رفته و می رود، این انتظار 
را هم از بنده نداشته باشید. بنده ماشین سواری نازک نارنجی هستم که باید روی جاده های 

آسفالت و راه هموار حرکت کنم.1
اینسخنانسرآغازسلسلهسخنرانیهاواظهارنظرهایبازرگاندرمقامنخستوزیری
بود.سخنانیکهموجبدلسردیانقالبیونبودوبههیچوجهبرازندۀنخستوزیربرکشیدۀ

انقالبنبود.2
دولتموقتازروز23بهمن57زمامامورکشوررادردستگرفت.

روشنبودکهمردم،انتظاراستمرارانقالبراداشتند.کسیتوقعنداشتکهیکشبههمۀ
مشکالتحلشوداماشوروهیجانانقالبیمردم،مواجههقاطعباهمهمظاهرونشانههاو
پایههایرژیمشاهنشاهیراطلبمیکرد.امامهندسبازرگانبهاسماینکهبرایبهجریان
انداختنامورمملکت،فرصتومهلتالزماست،بیتوجهیخودرابهمسائلابتداییانقالب
حتیدرموردشکلوفرمقابلتغییرحکومت،توجیهمینمود.اینبیتوجهیدربرخورداول،
قابلاغماضبهنظرمیرسید،ولیدرواقعنشانگرحاکمیتروحیهایبودکهباانقالباسالمی

بیگانهبود.

اولین انتقاد
امامخمینیبراساسنگرشعمیقوتحلیلواقعبینانهازشرایطکشورومطالباتمردم،در

تاریخ10اسفند57برایاولینبار،بهنرمیزبانبهانتقادازدولتموقتگشود:
من باید به مصادر امور بگویم که اخطار کنم که این قدر ضعف نفس به خرج ندهید. دنبال این 
نباشید که فرم غربی پیدا کنیم... وزارتخانه ها و وزارتخانه های اسالمی... از همه وزارتخانه ها 
از همه ادارات باید این شیروخورشید منحوس قطع بشود. اینها آثار طاغوت است. این تاج، 
آثار طاغوت است آثار اسالم باید باشد. باید دولت بیدار باشد. ملّت بیدار باش، کم کم شما را 

1.روزنامهکیهان،1357/11/21،ص3
2.احمدصدرحاجسیدجوادیعضوشورایمرکزینهضتآزادیدرخاطراتشنوشتهاستکهپسازصدورحکم
نخستوزیریمهندسبازرگان،درجلسهشورایانقالبتأکیدشدهبودکه»بایدآقایمهندس،نویددنبالکردنانقالب

راطوریبدهندکهمعلومشودانقالبیهستند،نهغیرانقالبی.«)خاطراتصدرانقالب،ص146(
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دوباره نکشانند به آنجا. از اآلن باید این مسائل حل بشود، البته تدریج هم می خواهد، به دولت 
باید مهلت بدهیم... البته تصفیه می شود، تمام ادارات تصفیه می شود، تمام وزارتخانه ها تصفیه 
می شود، دزدها بیرون می روند خیانتکارها بیرون می روند لکن همه خیانتکار نیستند، امنا باقی 

می مانند عزیزند... هر جا اشتباه شد تذکر بدهید، ]دولت را[ تضعیف نکنید.1

ضعف نفس، غرب زدگی
هنگامیکهامامخمینیبیتوجهیوعدمتحرکدولتموقت،معطوفبهروحیه»غربگرایی«
رامشاهدهنمودوعالئمتغییرمحسوسدرشیوههایآنراندید،در15اسفند57قدری

شدیدتروصریحتربهانتقادپرداختوعاملاصلیضعفدولتراتبیینکرد:
وزارتخانه اسالمی نباید در آن معصیت شود. در وزارتخانه های اسالمی نباید زن ها لخت بیایند... 
دولتی که می گوید دولت اسالمی است و هستند، نباید تحت تأثیر واقع بشود و هر طوری سابق 
بوده در زمان محمدرضاشاه خائن بوده است، حاال هم همان فرم باشد. پس شما چه کاره اید؟... 
ما یکی یکی باید بگوئیم؟ دانه دانه باید بشمریم؟ اینها باید اصالح بشود و شماها هم می دانم 
مسلمانید. من همه افراد اینها را، بعضی شان را می شناسم، بعضی شان را هم معرفی کرده اند به 
من. اینها همه متعهدند، همه مسلمانند لکن ضعیف النفس اند. می ترسند که مبادا یک وقت، 
میهمانی از اجانب بیاید در کاخ دادگستری یا در کاخ نخست وزیری، و اینها، ببینند که یک 

چیز محقری است. باید حتماً به فرم غرب باشد؟ 
ضعیفید آقا. تا ضعیفید زیر بار اقویا هستید. آن وقتی که نَْفس شما قوی شود، اعتنا نکردید 
به این زخارف، آن وقت است که از شما حساب می برند... اگر از خودتان شروع نکنید 
نمی توانید اصالح کنید. وزارتخانه ها را اصالح کنید. همه، همة درد و بالی ما اینست که 
غربزده هستیم. سال های طوالنی زیر بار غرب بودیم، زیر بار آمریکا بودیم، سال های متمادی 
مأنوس شدیم، ما اصاًل  قلوبمان قلوب غربی است، متبدل شدیم به یک انسان غربی. به این 

زودی ها شما نمی توانید برگردید، لیکن همت کنید برگردید...2

1.درجستجویراهازکالمامام،دفترهفتم،صص24و25.صحیفهامام،ج6،صص274تا275
2.همان،دفترپنجم،صص32و33.صحیفهامام،ج6،صص329و330
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سوغات غرب

مهندسبازرگانشرحزندگانیخودرااینگونهشروعمیکند:
... اینجانب با مواریث و ریشه های یک خاندان قدیمی تاجرپیشه خالص ایرانی آذربایجان، 
بلوغ خود را  به دنیا آمده ام. سنین صباوت و کودکی و  انقالب و اعالم مشروطیت  در 
پابه پای سلطنت سه پادشاه از قاجاریه طی نموده ام. سپس ناظر کودتای سوم حوت 1299 
و تغییرات و تحوالت شگرف مملکت بوده، تحصیالت به سبک جدید را تا آنجا که در 
ایران امکان داشته به پایان رسانده با اولین کاروان منظم محصلین اعزامی ایران به خارج 
بردند،  سعدآباد  باغ  به  شاهانه  اوامر  اصغای  و  برای خداحافظی  را  ما  اعزام...  کشور  از 
اعلیحضرت شاه سابق با بیان خیلی مالیم و در عین حال مطمئن و متین با نگاه خفته و 
بیدار مخصوص به خود... ما را خطاب صحبت قرار دادند... گفتند: »یقیناً تعجب می کنید 
ما شما را به کشوری می فرستیم که رژیم آن با ما فرق دارد. آزادی و جمهوری است ولی 
وطن پرست هستند. شما وطن پرستی و علوم و فنون به ایران سوغات خواهید آورد.« این 
توصیه و تأکید را نه تنها شاه مملکت در باغ سعدآباد به ما می کرد بلکه روز بعد مشایعینی 
که به باغ وزارت معارف آمده بودند و همچنین آنها که سر راه به ما برمی خوردند تا موقع 
سوار شدن کشتی که اعضای اتاق تجارت بندر پهلوی آخرین نطق وداع را رئیسشان برای 
ما ایراد نمود، همه به زبان حال و به زبان مقال از ما می خواستند به فرنگ برویم و علم و 

تمدن و تربیت بیاوریم.1
بازرگانجوانتازهبهغربرسیده،ازنظرخودمبانیورموز»برتری«فرنگیهارا،چنین

توضیحمیدهد:
برای بسیاری از محصلین و از جمله اینجانب چیزهای دیگر تازگی و تأثیر عمیق داشت که 

1.مدافعاتدردادگاهغیرصالحتجدیدنظرنظامی،صص37تا40
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باید با حوصله و توضیح یک به  یک به عرض برسانم. در آنجا بود که پی درپی به مبانی 
و مظاهر وطن پرستی فرانسوی ها و رموز برتری و ارزش فرنگی ها پی  می بردیم. ارمغانی 
از آنجاها جستجو  بودند  ما خواسته  از  تا گدا  از شاه  تأکید و سفارش  با آن همه  را که 

می کردیم.1
و  می دهند  آزادی  و  حق  و  ارزش  فرد،  به  اروپایی  حکومت های  و  اروپایی  جامعه   ...
در مقابل، خدمت و فداکاری دریافت می کنند، مملکت به سود همه کس آباد و آزاد 

می شود.2
... جامعه غربی از یک قرن و نیم گذشته در جهت تجمع افراد و جانشین ساختن جمع به جای 

فرد سیر کرده با سرعت تمام در پیشرفت و توسعه بوده است.3
... مهم ترین مأموریت و رسالت برای هموطنانم فهماندن این مطلب بود که اروپای متمدن 
مترقی و اروپای واقعی، اروپای سینما و رمان نیست، اروپا با شاپو و کراوات مردها و زلف و 
ماتیک خانم ها اروپا نشده است. اروپا معنویت و مذهب و ایده آل دارد. فعالیت و فداکاری 

دارد، تقوی و روح اجتماعی دارد.4
لحنمثبتوگرایشمحسوسبازرگانبهتمجیدازدورانحکومترضاخانوبعضی
دستاوردهایآنباتوصیفشاعرانهواحساساتی»بیانخیلیمالیمودرعینحالمطمئنو
متینبانگاهخفتهوبیدارمخصوصبهخود«ازحاالترضاخان،کهطرحآناحتماالًجزقصد
تأثیرگذاریبرقضاتدادگاهشاهنشاهی،ضرورتخاصینداشت،درمنظریکمبارزسیاسی
دهۀچهلبدجورتویذوقمیزد.تأکیدبرنصایحورهنمودهای»اعلیحضرترضاشاه«در
شرایطسال1343،رضاخانمنفوروبدنامراشخصیتیدلسوزوآگاهبهلزومرشدوتکامل
علمیوصنعتیکشورترسیممیکرد.تعبیرخوشبینانهبازرگانازقانونظاهرفریباعزام
محصلبهخارج،کهدرجهتگسترشنفوذفرهنگغربدرایرانبرایتحکیمپایههای
وابستگیبود،بهاینکهرویفکرانتقالتمدنو»بینیازکردنونوکردنمملکت«بودهاست،و
خودراجزودستهایقلمدادنمودنکه»بهاستقبالپهلویرفتهوبهاومیدانداده«،نیزازنکات

تأملبرانگیزدیدگاهمهندسبازرگاننسبتبهسلطنتپهلویاست.

1.همان،ص44
2.همان،ص54
3.همان،ص57
4.همان،ص73
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تأثیر آداب و اخالق غربی

ورودبازرگانجوانبهفرانسهدرسن21سالگی،درمراحلحساستکوینشخصیت
اجتماعیاشصورتپذیرفت.خودِاونیزگفتهاستکهبیشترابعادشخصیتیاش،درمحیط

غربیپرورشیافتوشکلگرفت.
البتهاودرسخنانشخودرابهدورازتأثیراتاخالقیمنفیفرهنگغرب،معرفینمودو
باتأکیدبراینکه:»بسیاریازپدرهاومادرهایماوخودمانگرانیواصرارداشتیمکهاگر
دراینسفرتحصیلیموفقنشویمچیزیبهدستبیاوریمالاقلسرمایهقبلیواخالقودین
خودراازدستندهیم«،1گفتهاستکهدرفرانسه،بهطرفکلیساهاومجامعدینیوخیریه
وانجمنهایعلمیومظاهرمثبتتمدنوفرهنگغرب،جذبشدهبود.دربازگشتاز
اروپابهایران،مهندسمهدیبازرگان،فارغالتحصیلرشتۀمکانیکازمدرسۀسانترالپاریس،

مردیمؤمنوپایبندبهمذهببود؛ودرحقیقتدرآندوران»پدیدهاینادر«بود.
جلوۀرفتارمذهبیبازرگاندربینسیاستمدارانغیرمذهبیوملّیگراچنانبودکهدکتر
صدیقینقلکردهاستکهپسازرفتندکترمحمودحسابیازوزارتفرهنگکابینهدکتر
مصدق،وقتیکهمهندسبازرگانرابهجایاوپیشنهادکرد،دکترمصدقگفت»ایشانخیلی

آدمخوبیاست،ولیبهدردپیشنمازیمیخوردنهاینکار«.2
دکترفریدونآدمیتهمبهنقلازدکترعلیشایگاننقلکردهکهدکترمصدقگفتهبود:
»بازرگانبهدرداینکارنمیخورد،واولینکاریکهبکندایناستکهچادرسردختربچههای

مدرسهبکند.«3مهندساحمدزیرکزادهمیگوید:
مهندس بازرگان را من از اروپا می شناختم... مالقاتی که به خاطر دارم در کانون مهندسین 
بوده است... از همان برخوردهای اول، تظاهر او به مذهب و مقدس نمایی او خوشایند طبع 

من نبود و چندین بار با هم جر و بحث هایی داشتیم.4
رفتارشخصیمهندسبازرگاندرتقیّدبهنمازوروزهوحجوپرداختوجوهات،والتزام
بهشعائردینی،دربیندانشگاهیانومّلیون،پیشازانقالبکاماًلمتمایزوکمنظیربود.بسیاری
ازآنانکهباویهمکاری،معاشرتنزدیکومسافرتداشتند،یادرزندانباویهمنشین

1.همان،ص41
2.فصلنامهتاریخمعاصرایران،ش29،بهار83،ص127

3.آشفتگیدرفکرتاریخی،دکترفریدونآدمیت،ضمیمهجهاناندیشه،خرداد1360،ص2.آدمیتنوشتهاست:»این
مطلبرابهلفظوروایتمعتبرنقلکردم.«

4.پرسشهایبیپاسخدرسالهایاستثنایی،ص200
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شدند،ازنمازشبوعباداتمستحبوینیزخاطرههادارند.
ناگفتهنماندکهاودرفضایسیاسیدربرخیامورمانندحجابومصافحهبانامحرمو
معاشرتمختلطدرمجالسومحافل،بسیارآسانگیربودوگاهازمرزهایشرعوعرف

متشرعینعبورمیکرد.
دردیماه1360نهضتآزادیباصدوراطالعیهای،درموردمصافحهمهندسبازرگانبا
همسرسفیرترکیهکهعکسآن»درسطحوسیعیازشهرتهرانوبرخیدیگرازشهرستانها...

وحتیدرمحوطهوراهروهایمجلسشورایاسالمیتوزیعگردیدهاست«،توضیحداد:
در این مورد ممکن است به آقای مهندس بازرگان به خاطر این خالف صغیره ایراد وارد 
انتشار عکس های اوایل سال 1358 بعد از گذشت دو سال در شرایطی که حسن  باشد... 
همجواری کشور مسلمان ترکیه برای ملت مسلمان و در حال جنگ ایران، بسی مغتنم است و 

ذکر تلویحی آمریکایی بودن مراسم به سود چه کسانی است؟1
دکترسعیدبرزیننیزدرکتابزندگینامهسیاسیمهندسبازرگانچنیننوشتهاست:

فرهنگ و راه و رسم جامعه مدرن فرانسه، تأثیر عمیقی بر او گذاشته بود، هم افکارش را درباره 
مذهب سنتی ایرانیان تغییر داده بود و هم او را با اندیشه های جدید اجتماعی و سیاسی آشنا 
کرده بود. این تغییرات به ویرانی کامل اندیشه های قبلی وی نینجامید، ساختار فکرش، ترکیبی 

از عناصر قدیم و جدید شد.2

مهم ترین رسالت، پس از بازگشت
آغازدههچهلشمسی،آغازجنبش»بازگشتبهخویشتن«درکشورهایاستعمارزدهجهان
سومبود.البتهدرجهاناسالم،جنبشبازگشتبهخویشتن،سابقهاشبهدهههاقبلمیرسید.
درهرحالدرآغازدههچهل،جنبشبازگشتبهخویشتندرایرانبازتابقویداشت.عالوه
براینکهیکیازمؤلفههایمهمقیامامامخمینیهمینکنارگذاشتنغربوغربزدگیبود،
روشنفکرانیچونجاللآلاحمدنیزبهنظریهپردازیدراینبارهپرداختهبودند.درچنینحال
وهوایی،یکمبارزمذهبی،مثلمهندسبازرگان،باترسیمچهرهایزیباازغرب،بهپیکراین

جنبشعظیمفرهنگیسیاسیضربهواردمیساخت.
درهماندورانیکهبازرگانمذهبدراروپامینوشتوازغرببهروایتخویشتجلیل

1.توضیحنهضتآزادیایرانپیرامونتوطئهاخیردشمنانانقالباسالمی،1360/10/5،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
2.زندگینامهسیاسیمهندسمهدیبازرگان،ص28
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میکرد،امامخمینیدرکتابکشفاسرار،کهبعدازشهریور1320تألیفنمودهودرحقیقت
اولینمواجههایشانبامخاطبگستردۀاجتماعیبرایترویجاندیشهنابوخالصتوحیدی
وزدودنغبارتحریفودروغواتهامازچهرهاسالم،وبنیادگذاریحرکتیاسالمیدرجهت
اصالحوانقالببهشمارمیآید،دراینبارهباشدتبرخوردنمودهومسلمانانرامتوجه

چهرهپلیدوزشتغربمیساخت:
... اروپائیان به کجا رسیدند؟ آیا اروپای امروز را که مشتی بی خرد، آرزوی آن را می برند باید جزء 
ملل متمدنه به شمار آورد؟ اروپایی که جز خون خوارگی و آدم کشی و کشورسوزی مرامی ندارد 
و جز زندگی ننگین سرتاسر آشوب و هوسرانی های خانمانسوز، منظوری در پیش او نیست... 
اروپایی که میلیون ها همجنس خود را در زیر تانک ها و آتش توپخانه ها به دیار نیستی فرستاده 
و می فرستد... اروپا به کجا رسیده که از او ستایش می کنید... آنچه در اروپا هست، سرتاسر، 
بیدادگری ها و آدم دری ها است... آنچه در اروپا هست، دیکتاتوری ها و خودسری ها است... اروپا 
به کجا رسیده تا ما قانون او را با قانون ِخَرد تطبیق کنیم. زندگی امروز اروپا از بدترین زندگانی ها 
است که با هیچ قانونی آن را نمی توان وفق داد. لکن شما بیچاره های ضعیف العقل، یکسره خود 
را در مقابل آنها باخته و به طوری که قانون خود را نیز فراموش کرده اید، و آنچه اروپایی می کند، 

خوب، و میزان تمدن را همان می دانید. و این از بزرگ ترین خطاهای شما است.1
تفاوتدوبینش،کاماًلمشهوداست.یکبینش،گرایشوشیفتگیبهغربرا،ودیگری
مقاومتومقابلهبارویهاستعماریغربراترویجمیکرد.بینشاولیاناشیازخودباختگی
بودویااینکهازشیفتگی،بهخودباختگیمنجرمیشد.بینشدوم،طالیهدارنهضتبازگشت
بهخویشواحیایروحیهاستقاللوخودباوریبود.بینشاولبرمواردخاصیازجلوههای
مثبتتمدنغربانگشتمیگذاردوبابزرگنماییآنها،زشتیهاراازچهرهغربمیزداید.
امابینشدوم،باطنماهیتتمدنغربراافشاءمیکردوتصویرواقعیظلموفسادنهفتهدر
تمدنوفرهنگروبهانحطاطغربراترسیممینمود.البتهبعدهامهندسبازرگانتوضیحداد:

اگر من در بیان مشاهدات و نظریات خودم، توجه عمده ام به محاسن و صفات مثبت آنها  
می رود، نه بدان دلیل که در آنجا معایب و مفاسد وجود نداشته و از هر جهت آنها نسبت به 
ما برتری دارند، بلکه حساسیت نسبت به ویژگی ها و عواملی داشتم که در حفظ و ترقی و 

توسعه آنها مؤثر بوده و می توانسته از موانع و علت های خرابی اوضاع ما باشد.2

1.کشفاسرار،امامخمینی،دفترنشرفلق،بیتا،صص272و273
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،ص193
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باآنکهمهندسبازرگاندرمدافعاتخود،تصریحمیکردکهبهتقلیدازغرباعتقادندارد،
امامجموعتبیینوتحلیلشازفرهنگوتمدنغربی،صبغهتجلیلوترویجداشت.ویدر

سخنانشگفت:
... طرفدار تقلید و تبعیت از اروپایی ها نبودیم. فقط توجه و تبعیت از اصول می کردیم. اصول 
هم، همان طور که از اسمش پیداست، اصول است و عمومیت و کلیت داشته، مخصوص به 

زمان و مکان نیست و هر کس باید تسلیم اصول شود.1
مهندسبازرگاندرمدافعات،تأکیدداشت:

آنچه در مطالبات و مشاهدات خود در اروپا به مکاتب فلسفی و اجتماعی و معالم اخالقی و 
مزایای انسانی برخورده بودیم، می دیدیم کامل تر و بهتر و باالتر آن در تعلیمات اسالم و در 

آیات قرآن هست.2
امانهدرآنسخنانونهدرسایرآثارمهندسبازرگان،اینوجوهکاملتروبهتروباالتر،
جلوهوجاللیمستقلازدستاوردهایفرهنگیغربپیدانکرد.بلکهدربیشترموارد،اگرهم
ذکریازمعارفاجتماعیاسالممیشد،درتطبیقآنبااجتماعیاتغربیبودوسایهالتقاطو

دوگانگی،برمباحثاعتقادیمهندسبازرگانهموارهسنگینیمیکرد.
دغدغهاصلیویوهمفکرانش،همسوییوهمگامیوهمراهیدینبادستاوردهایاندیشه
مدرنغربی،محسوبمیشد،نهاینکهتفکرزمانهبامحکومعیاردینسنجیدهواصالحشود.

»راه طی شده«
درسال1327بازرگانکتابراهطیشدهرانوشت.ویدرآنکتاببارویکرد»علمزده«و
»غربگرایانه«سعیداشتثابتکندکهراهیراکهبشرامروزدرجوامع»غرب«یبااستمداد

ازدانشوکوششخویش،پیمودهاست،همانراهانبیاءاست.
بشر روی دانش و کوشش و به پای خود، راه سعادت در زندگی را یافته است و این راه 

سعادت، تصادفاً همان است که انبیاء نشان داده اند.3
ویباادعایاینکهتمدنغرب،بینیازیبشرراازعدالتدینیدرزندگیدنیوی،ممکن

1.مدافعاتدردادگاهغیرصالحتجدیدنظرنظامی،ص66
2.همان،صص63تا64

3.راهطیشده،مهندسمهدیبازرگان،انجمناسالمیدانشجویان،چاپاول،1327،ص79،چاپهایبعدی،شرکت
انتشار،ص124
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ساختهاست،میگوید:

برای بقا- که بقا مستلزم ترقی و تکامل است- عدالت غیرمذهبی که یک عدالت اجتماعی 
است کافی می باشد.1

مهندسعبدالعلیبازرگاندرمورددیدگاهپدرشچنینگفتهاست:
نظر ایشان این بود که بشر لنگ لنگان با پای خودش به همه چیز می تواند برسد به استثنای 

دو چیز، اول شناخت خالص خدا، دوم آگاهی از آخرت.2
مهندسبازرگان،بعدهادرکتاببررسینظریهاریکفرومکهدردورۀبدبینیبهایدئولوژیهای
بشریدرمیانهدههپنجاهتألیفکردهبود،باتحلیلوبررسینظریاتاریکفروم،نئومارکسیست
انسانگراومنتقدتمدنغربازمنظرسیاسیاجتماعیوروانشناختی،راهوتمدنبشریرا
خالفتکاملوسعادتمیداندوباتصویرصحیحاوضاعاسفناکانسانغربیبهایننکته

اعترافمیکند:
تکامل خودهدفانة بشری است که کار را به مشکالت الینحل و به اسارت افتادن انسان در دام 

بت های خودساخته اش کشانده است.3
باوجودچنیندریافتی،مهندسبازرگانبارهابهتجدیدچاپکتابراهطیشده،کهدر
واقعتوجیهمذهبیودینیتکاملوتمدن»خودهدفانۀغرب«است،دستمیزندوبرداشت

خطاکارانهنیلتمدنغربیبهاهدافومسیرانبیاءراتأکیدوترویجمیکند.
این»دوگانگی«درنوشتههایمهندسبازرگانکمنیست.ویدرهمانکتابراهطیشده
زندگیاروپائیانراتحسینکردهو»آنانرادرخطانبیاءمیداند،حمامرفتنصبحگاه)وگاهی
قبلازآفتاب(آنانرابهمنزلهوضووغسلمیشمارد،خواندنسرمقالهروزنامهصبحرابهمنزله
نماز،وخواندنمقاالتواطالعاتدیگررادرحکمتعقیباتنماز،وروزنامهنیمهروزخواندنو
بهاخباررادیوگوشدادنشانراصلوۀالوسطی،وکتابخواندنبعدازظهررادرحکمتعقیبات
نمازظهرمیداندوخوابیدنشانراهمانهشتساعتخوابشرعیمؤمنانکهعبادتهم
هستمینمایاند،وبهقمارخانهومیخانهورقاصخانهرفتنشانرابسیاراندکوغیرقابلمالحظه

میداند،وورزشوتئاتروموزهرفتنشبانهشانراهمدرحکمامورمستحبهمیشمارد.«4
1.همان،چاپاول،ص80.چاپهایبعد،ص125

2.خاطراتیازپیشگامان،ص195
3.بررسینظریهاریکفروم،مهندسمهدیبازرگان،دفترنشرفرهنگاسالمی،بدونتاریخنشر،ص151

4.نهضتبیدارگریدرجهاناسالم،مترجمونویسنده:سیدمحمدمهدیجعفری،تهران،1362،ص161بهنقلازراه
طیشده،چاپاول،صص76تا78
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اینجمالت،خالصهایازدوصفحهتوضیحتحسینآمیززندگیغربیانومقایسهآنبا
عباداتوامورشرعیمسلماناناستکهدرچاپاولکتابراهطیشدهآمدهاست.

مطالبمذکوردرچاپهایبعدیراهطیشدهحذفشدهاست.لیکنمضمونوروح
حاکمبرمطلبمزبور،هماناستکهدرسرتاسرکتاببهچشممیخورد.

تشبیهسبکزندگیاسالمیکهازبامدادبا»نمازصبحگاهی«آغازمیشود؛وبانمازهای
دیگرواحیاناً»تعقیباتنماز«ادامهمییابدوغرضازآننگهداشتنهموارهوهمیشه»یاد
خدا«درفکروذهنیکمسلماناست،بهسبکزندگیاروپاییکه»خدا«درآنجاییندارد
وبهجایخدا»من«و»شهوات«نشستهاست،قطعاًبهعباداتوسبکزندگیاسالمیچیزی
نمیافزاید،بلازآنکممیکند.کمترینضرراینتشبیهایناستکهمیتواندبرایناآگاهان
وشیفتگاناروپا،دستاویزیبرایکنارگذاشتننمازوعباداتدیگروجایگزینکردنسبک

زندگیاروپاییوبهمعنایدیگرتکمیلغربزدگیگردد.
شایداینتشبیهوتوصیف،چیزیبیشازنوعیابراز»قدردانی«و»ارادت«نسبتبه
غربنبودهاست.مهندسبازرگانبهمناسبتیدریکیازسخنرانیهایخودبهضربالمثلی

فرانسویاستنادکردهواضافهمیکند:
البته ذائقه و مشرب، فرانسوی است. و بعد هم به پاس اینکه ۷ سال من در آنجا تحصیل 
کرده ام و خودم را به فرمایش علی که فرمود: َمنْ َعلََّمنی َحرْفاً فََقدْ َصیََّرنی َعبْ داً، مدیون 

آن ها می دانم ولو اینکه بگویند غرب زده است.1

1.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص293



اسالم از دریچه غرب

مهندسمهدیبازرگان،درحالیکهخودرامدیونغربمیداندوتحسینگرزندگیغربیان
است،وهمهابعادزندگیهموطنانشوحتیانقالبراهمارمغانغربمیداند،باچنینروحیهو
رویکردی،بهسراغاسالممیآیدواسالمراازآندریچهمینگرد.خودویصریحاًمعترفاست:

ما از نو اسالم را از دریچه غرب شناختیم.1
محمدمهدیجعفری،درنوشتهایبهسال1362،شیوهبرخوردویبااسالمرااینگونه

شرحمیدهد:
اصوالً محور مقاالت و سخنرانی های مهندس بازرگان که غالباً تکمیل و به صورت کتاب 
درآمده است، اثبات حقانیت اسالم از راه علوم تجربی و ریاضیات و مطابقت و هماهنگی 
با دانش های جدید است... مهندس بازرگان علوم جدید را تحصیل کرده  احکام اسالم 
است و استاد ماشین های حرارتی است و سر و کارش با ریاضیات است. لذا مسائل اسالمی 
و انسانی را هم از همین دریچه می بیند یا آنها را مناسب ترین ظرف برای بیان حقایق همیشه 

زنده و پویای اسالم می داند.2
مهندسعبدالعلیبازرگاندرموردآثارپدرشچنینداوریکردهاست:

نوشته های مهندس بازرگان عمدتاً تاروپود و رنگ و طعم قرآنی دارند... اما با عینک علوم 
روز، به خصوص علوم دقیقه نوشته شده.3

شیوۀ بازرگان در تفسیر قرآن
مهندسبازرگاندربارهروشخوددرارائهدیدگاههایشدربابتفسیرقرآنچنینگفتهاست:

1.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص344
2.نهضتبیدارگریدرجهاناسالم،ص159

3.خاطراتیازپیشگامان،ص171
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روش یا سبک اتخاذ شده برای تدبر و تفسیر... تکیه ما بر طبیعت مشهود و علوم تجربی و 

عینی بوده، پیرامون فلسفه و ذهنیات یا عواطف و احساسات غیرقابل اثبات نمی گردیم...1
درموردمیزانتحصیلوصالحیتعلمیمهندسبازرگاندرمعارفدینیوازجمله

مباحثقرآنیوروایی،عبدالعلیبازرگانچنیناذعانمیکند:
با  باشند سعی می کردند  این مورد دیده  مرحوم پدر بدون آنکه آموزش کالسیک در 

تدبر و تفکر مستقل، پاسخ معضالت خود یا جامعه را از قرآن استخراج کنند.2
...اما درباره اخبار و احادیث، هر چند به دلیل مطالعات شخصی و آنچه در مجالس و محافل 
مذهبی از قدیم شنیده بودند اطالعات گسترده ای داشتند، اما به معنای دقیق کلمه متخصص 

در این امور نبودند و آشنایی با علم رجال و درایه نداشتند.3
بازرگاندرمقدمهکتابپابهپایوحی)تفسیرتدبریقرآنبرحسبنزول(بایادآوری
و»درودورحمتینثاراساتیدیمانندمیرزاابوالحسنخانفروغیمدیردارالمعلمینمرکزی
درسالهای1300تا1306،شریعتسنگلجیبانیدارالقرآنو...«4ازایندوچهره،که
یکیاساساًازعالماندینینبودودیگریمشهوربهتأثیرپذیریازسلفیانووهابیانبود،

تجلیلمیکند.5

معلم اول؛ ابوالحسن فروغی
مهندسبازرگاندرمصاحبهایدربارۀسابقهآشناییاشباتفسیرقرآن،میگوید:

در کالس چهارم متوسطه برای اولین بار با تفسیر قرآن آشنا شدم که ابتکار مرحوم میرزا 
ابوالحسن خان فروغی، مدیر دارالمعلمین مرکزی و برادر ذکاءالملک بود. چیزی که تازگی 
داشت و جلب توجه می کرد این بود که مرحوم فروغی عالوه بر ترجمه و تفسیر ساده 
قرآن، به تفهیم آیات و اثبات یا ارائه حقیقت و حقانیت آنها بر مبنای نظریات علمی و 

تاریخی و اجتماعی می پرداخت.6

1.پابهپایوحی،مهدیبازرگان،دفترنشرفرهنگاسالمی،1374،مقدمهکتاب،ص10.مجموعهآثار،ج21،ص14
2.خاطراتیازپیشگامان،ص189

3.همان،ص190
4.پابهپایوحی،مقدمه،ص7.مجموعهآثار،ج21،ص11

5.دربارۀتأثیرپذیریشریعتسنگلجیازجریانسلفیووهابینک:اثرآفرینان،زیرنظرمحمدرضانصیری،انجمنآثار
ومفاخرفرهنگی،1384،ج3،ص310؛ونیزکشفاسرار،صص57و58

6.ماهنامهکیان.ش11،فروردینواردیبهشت1372،ص7
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ویدربارهتأثیرپذیریخویشازابوالحسنفروغیچنینتأکیدمیکند:

دارالمعلمین  مدیریت  در  که  فلسفه  و  تاریخ  ادبیات،  استاد  فروغی  ابوالحسن خان  میرزا 
مرکزی، پایه گذار تفسیر قرآن و نویسنده مبتکر به سبک علمی و جدید در مدارس بود و 

من بهره فراوان از شاگردی او بردم.1
عبدالعلیبازرگاننیزدربارهتأثیرابوالحسنفروغیبرمهندسبازرگانچنیننوشتهاست:

متعارف  دروس  بر  عالوه  ظاهراً  و  است  بوده  ایشان  معلم  فروغی  ابوالحسن خان  مرحوم 
مدرسه، مباحثی هم در زمینه مسائل عقیدتی با شاگردان مطرح می نموده و آیاتی را نیز برای 
شاگردان تفسیر می کرده است. مرحوم پدر سخت تحت تأثیر تفسیر ایشان از آیه دهم سوره 
رعد: »ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم« بودند که تحوالت جامعه را موکول به 

تغییرات عمیق نفسانی یک ملّت کرده است.
... البته قرآن خواندن صبح گاهی، سنتی بود که مرحوم پدر و خواهر و برادرانشان به پیروی 
از پدرشان آموخته بودند... هر چند مرحوم پدربزرگ روشنفکر بود، اما تأثیر معلمی همچون 

فروغی با اطالعات گسترده اش از دنیای آن روز، نقش بیشتری می توانست داشته باشد.2
دربارۀابوالحسنخانفروغیبسیارگفتهاندواوراازپیشگامانروشنفکریدینیدانستهاند.3
میرزاابوالحسنفروغی،فراماسونبود.مطابقپروندهمنتشرهمیرزاابوالحسنفروغیدر
لژفراماسونری»بیداریایران«،سهتنازاعضایلژمزبوردرمعرفینامۀعضویت،عقاید

مذهبیوسیاسیمیرزاابوالحسنرادرسال1289شمسی،اینگونهتوصیفکردهاند:
فیلسوف و آزادیخواه«، »متعصب نیست، ترقی خواه«، »ایده مذهبی خاصی ندارد و آزادیخواه 

است.4
ابوالحسنخانفروغی،دربارۀشاگردجوانش،مهدیبازرگان،گفتهاست:»...ممکناست

برحسبپیشامدومناسباتیکهبرایاوفراهمشود،مردبزرگیبشود...«5

1.همان،ص3
2.خاطراتیازپیشگامان،ص187

3.دربارۀابوالحسنفروغینک:یادنامۀدکتریداهللسحابی،صص107،43و108؛»پیشگامروشنفکریدینی«،یوسفی
اشکوری،روزنامۀشرق،1383/10/22،ص19؛»داستاندوستان«،حبیبیغمایی،مجلهیغما،ش10،سال21،دی
1347،ص574؛میرزاابوالحسنفروغی،محمودنجمآبادی،مجلۀآینده،ش3-1،سال19،فروردین-خرداد1372،
صص63تا64؛رهآوردحسن،حسنرهآورد،کتابخانه،موزهومرکزاسنادمجلسشورایاسالمی،1388،ص107؛

مجلهمردمشناسی،ش3،ص120
4.تاریخآغازینفراماسونریدرایران،یحییآریابخشایش،سورهمهر،1384،ج3،صص309و311و312

5.روزنامۀشرق،همان.
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بازرگان و شهید مطهری  
مهندسبازرگانبعدازآزادیاززنداندرسال46،هیچفعالیتسیاسینداشتوبه
کارهایتحقیقیوسخنرانیهایعلمیواسالمیدرمجامعمختلفاکتفاکرد.علیرغمانتقادات
بسیاربردیدگاههایایدئولوژیکمهندسبازرگان،کهبعداًبهبعضیازآنهاخواهیمپرداخت،
فعالیتهایفرهنگیویعاملمؤثریدرگرایشکثیریازجوانانودانشجویانبهاندیشه
اسالمیدرسالهایپیشازانقالببود.علتعمدهحمایتوارتباطبعضیروحانیونو
انقالبیونباویودیگرهمفکرانشرابایددرهمینتأثیرافکارمهندسبازرگانبربخشیاز
نسلجوانوتحصیلکردۀپیشازانقالبجستجوکرد.درآندورانتاریکوجّوخفقانو
تبلیغاتضداسالمیمستقیموغیرمستقیم،کوچکترینصداییکهرگهایازدینومذهبدر

آنیافتمیشد،موردحمایتوپشتیبانیاقشارمذهبیوروحانیونقرارمیگرفت.
اوجروابطحسنهوقدیمیشهیدمطهریبامهندسبازرگانبهایندورانبازمیگرددکه
چهرهفرهنگینوینیازمهندسبازرگاندرافکارعمومیمبارزانمسلمانساختهوپرداختهشد.
ارتباطوآشناییاستادشهیدمرتضیمطهریبامهندسمهدیبازرگانازاواسطدهۀسیو
مقارنباتدریسایشاندردانشکدهالهیاتدانشگاهتهرانوحضوردرجلساتانجمناسالمی

دانشجویانآغازشد.بهگفتۀفرزندشهیدمطهری:
این سه نفر یعنی مرحوم طالقانی و شهید مطهری و مرحوم بازرگان، ارتباط خیلی نزدیکی 
با هم داشتند و به نظر من پیشگامان پیوند حوزه و دانشگاه بودند. البته در همان سال ها]ی 
میانه دهه سی[ انجمن اسالمی مهندسین و بعد انجمن اسالمی پزشکان تشکیل می شود که 
مرحوم بازرگان از مؤسسین انجمن اسالمی مهندسین بود و شهید مطهری هم تا همان اواخر، 

سخنران اصلی این دو انجمن بود.1
محمدمهدیجعفرینیزدراینبارهچنینمیگوید:

انجمن مهندسین درباره مسائل مختلف درس  سال های سال، آقای مطهری در جلسات 
می داد و بحث می کرد. یکی از ستون های ثابت این درس ها مهندس بازرگان بود.2

علیمطهریدربارۀبرخیاختالفاتعلمیاستادآیتاهللمطهریبامهندسبازرگانمیگوید:
شهید مطهری معتقد بود که آقای بازرگان گرچه در برخی مسائل اعتقادی مثل بحث توحید 

1.ماهنامهنسیمبیداری،س5،ش44،بهمن1392،ص43
2.سازمانمجاهدینخلقازدرون،خاطراتدکترسیدمحمدمهدیجعفری،گفتگواز:سیدقاسمیاحسینی،نشرنگاهامروز،

1383،ص206
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و نبوت و معاد برداشت های ویژه خودش را دارد و به نوعی دچار علم زدگی است- که البته 
آن هم ناشی از عدم آشنایی مهندس بازرگان با فلسفه بود- اما فرد صادقی است. در موارد 
مختلف به نظرات آقای بازرگان درباره توحید و نبوت و معاد انتقاد داشت و با صراحت هم 
این انتقادات را بیان کرده است... ایرادی که به بازرگان داشت، مسأله علم زدگی بود که 

وی اصالت را به علم تجربی می داد، لذا برداشت هایش هم متأثر از همین علم زدگی بود.1
استادشهیدآیتاهللمطهریدرخاللمباحثمشروحخوددرانجمناسالمیپزشکان،که
درخاللسالهای1346تا1350دربارۀمباحثاعتقادیتوحید،نبوت،معادوامامتارائه
نمود،باصراحتوبعضاًدرحضورخودمهندسبازرگان،دیدگاههایویرابررسیونقد
کرد.2شهیدمطهریدرمقدمهوپاورقیهایجلدپنجمکتاباصولفلسفهوروشرئالیسمنیز
برخیدعاویاعتقادیمهندسبازرگاندرکتابراهطیشده،رانقدوردکرد.اوشیوۀکتاب

راهطیشدهرادرشناختتوحید،»بیراهه«توصیفمیکند.3
دریکیازجلساتانجمناسالمیپزشکان،درپاسخبهانتقادیکیازحاضراندرمورد
ردّمطالبکتابراهطیشده،شهیدمطهریدیدگاهخودرادرموردکتابمزبورچنینشرح

میدهد:
این مقداری که ما گفتیم، خیلی احترام ایشان را رعایت کردیم، اگر نه خیلی بیش از اینها 
معایب دارد... هیچ حرف مفید در آن نیست... چه در نبوت، چه در توحید و چه در معاد، 
این کتاب یک کلمه درست ندارد... اگر کسی بخواهد از روی آزادفکری مطالعه کند، 
اساس نبوت را متزلزل می بیند، اساس توحید را هم متزلزل می بیند، اساس معاد را هم متزلزل 
می بیند. و ما که نباید به خاطر حب و بغض، یک چیزی را که با اصول دین سر و کار دارد، 

اغماض کنیم.4
همچنیندرموردموضوع»روح«،استادمطهریبااشارهبهوجودتفاوتوتعارضدر

کتابهایمهندسبازرگان،اینگونهاظهارنظرنمودهاست:
... جناب آقای مهندس بازرگان با اینکه در چندین کتابشان... مثل راه طی شده یا مسأله وحی، 
مسأله روح را انکار می کنند و مدعی هستند اینکه انسان دارای روحی مجرد است یک فکر 

1.ماهنامهنسیمبیداری،ش44،بهمن1392،ص43
2.ر.ک:مجموعهآثاراستادشهیدمطهری،انتشاراتصدرا،1376،ج4.
3.همان،ج6،ص896،مقدمهجلد5اصولفلسفهوروشرئالیسم.

4.همان،ج4،صص389و390
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یونانی است که وارد عالم اسالم شده است و در متن اسالم چنین چیزی وجود نداشته است؛ 
ولی خود ایشان در کتاب ذره بی انتها... خوشبختانه از راهی رفته اند با اینکه در اینجا ایشان 
باز مدعی هستند که من نمی خواهم روح مجرد را اثبات کنم و می خواهند نفی کنند، ولی 

صددرصد اثبات کرده اند.1
استادشهیدمطهریدرمباحثپیشگفتهضمنانتقادشدیدازکتابراهطیشده،کتابچه
ذرهبیانتهارا»بهترینکتابآقایمهندسبازرگان«و»بسیارنفیسوخیلیعالی«توصیف

کردهاست،2ونظراتویدراینکتابرا»خیلیمفید«و»بسیارذیقیمت«میداند.3
مهندسبازرگانهمباحضوردریکیازجلساتاستادمطهریدرپاسخبهانتقاداتایشان
ودیگراندربارۀنظراتشپیرامونموضوعروح،میگویدکهدرپاورقیچاپسومکتابراه

طیشدهنوشتهاست:
نه در کتاب راه طی شده و نه در کتاب مسأله وحی یا جاهای دیگر به هیچ وجه درصدد اینکه 
بطالن روح را ثابت کنیم نبوده ایم... این کتاب برای جوابگویی به توده ای ها و ماتریالیست ها 
در آن زمان نوشته شده بود، که می گوییم بسیار خوب، فرض می کنیم به قول شما روح 
وجود ندارد اما قرآن که بر پایه قبول روح، قیامت را ثابت نکرده است... ما هم احتیاجی به 

استناد به فرضیه روح نداریم.4
ویدرواکنشبهتفسیراستادمطهریازمباحثکتابذرهبیانتهاوامکاناثباتروحاز

طریقآن،تصریحمیکندکه:»ایناستفادهراازآنبیانذرهبیانتهانمیشودکرد...«5
همانگونهکهمحمدمهدیجعفریهماشارهکردهاست،اختالفآندودربارۀموضوع

روح،شدیدبودوظاهراًچندانتغییریدرنظرآقایبازرگانایجادنشد.
درسال1355،شهیدآیتاهللمطهریدرجلسهایخصوصی6باحضورآیتاهللخامنهای،

1.همان،صص717و718
2.همان.

3.همان،ص727
4.همان،صص747و748

5.همان،ص835.
6.جلسهمزبوربهگفتهمحمدمهدیجعفریدراسفند1355درمنزلیحوالیحسینیهارشادبرگزارشدوموضوعاصلی
بحث،تدوینپیاممناسبیبرایجوانانمسلمانخارجازکشوربود.)همگامباآزادی،ج2،صص200و201(اما
جعفریدرادامۀنقلخاطرهاشبهاشتباهگفتهاستکهدرهنگامصحبتآقایخامنهای،شهیدمطهریبرخاست
ورفت.درحالیکهایشانتاآخرجلسهحضورداشتوپسازارائهسخناندکترشریعتی،آیتاهللخامنهایو
فخرالدینحجازی،بهعنوانآخرینسخنران،مطالبخودرابیاننمود.متننواراینجلسهتحتعنوان»گفتو

گویچهارجانبه«بهوسیلۀانتشاراتصدرامنتشرشدهاست.
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دکترشریعتیوفخرالدینحجازیبهمناسبتبحثپیراموناظهارنظرافرادغیرمتخصصدر
مباحثتخصصیاسالم،ضمنتأکیدبرمفیدبودنوحقاظهارنظراینگونهافرادودرنهایت
مالکقرارگرفتننظرافرادمتخصص،بازرگانرابهعنواننمونهایازافرادغیرمتخصص

برمیشماردودربارهویمیگوید:
آقای مهندس بازرگان... دوست بسیار صمیمی و بسیار قدیمی ما، من در مسائل علمی با ایشان 
شدیداً اختالف نظر دارم،1 ولی در عین حال مردی است در نهایت اخالص، و کارهایی که 
این مردکرده است، با اینکه بیشتر اطالعاتش در فرهنگ جدید است، کارهای بسیار پرثمری 
بوده، یعنی بسیار مواد خوبی را این مرد طرح کرده که حاال اگر هم مطلبی را فرضاً نتوانسته 
تا نهایت امر برساند، ولی آن جور طرح کردن را یک همچنین کسی الزم بوده که چنین 

تحصیالت و چنین معلوماتی داشته باشد.2
مهندسعزتاهللسحابیدرمصاحبهایدرسال74میگوید:

مهندس بازرگان یک اشکال داشت. از آنجا که خیلی معتقد بود که فرد باید کار کند، تالش 
و فعالیت کند، همیشه به خالقیت های خود متکی بود، مطالعه نمی کرد.3

اشکال مهندس بازرگان این بود که از کار تئوریک به شدت پرهیز می کرد و این کارها را با 
لغت حّرافی، نفی می کرد.4

عبدالعلیبازرگاننیز،فقدانتحصیالتوپژوهشهایاسالمیسطحعالیپدرشراباتعبیر
»خودآموزی«،اینگونهتوصیفمیکند:

ایشان بدون آن که دروس معهود حوزوی را خوانده و آموزش های کالسیک دینی را دیده 
باشند، پا به پای تحصیل و تجربیات عملی در زندگی، خودآموزی و دگرآموزی کرده اند و 

سرچشمه آموزش های شان نیز کتاب خدا یعنی قرآن بوده است.5
نداشتنجایگاهحوزویومطالعاتاصولیدرحوزهمعارفاسالمی،موجبشکلگیری
رفتارخاصیدرسلوکمهندسبازرگانبابسیاریازعلماوروحانیونشدهبود.آقایمحمدجواد

1.متندرجشدهدرکتابگفتگویچهارجانبهازنظرعباراتبااینمتناندکیتفاوتداردوقدریویراستهاستولیدر
اینجاعباراتسخنرانیعیناًازروینوارپیادهونقلشدهاست.

2.هفتهنامهپگاهحوزه،ش12،129اردیبهشت1383،ص11.گفتوگویچهارجانبه،انتشاراتصدرا،چ1390،7،
صص52و53

3.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص155
4.همان،ص161

5.خاطراتیازپیشگامان،ص184
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حجتیکرمانی،ازروحانیانعالقهمندودوستاندورانزندانبازرگان،دربارۀروشبازرگاندر
طرحمباحثدینیوبیاحترامیویبهجایگاهعلمیودینیروحانیتمیگوید:

وقتی که مرحوم مهندس بازرگان شروع کرد یک سری اجتهادات خاص خودش را در مورد 
دین مطرح کردن، کتاب راه طی شده را نوشت، و نیز در کتاب ها و سخنرانی های حدود نیم 
قرن آن مرحوم، با نوعی بی احترامی و عدم رعایت شئون علمای دین و روحانیون برخورد 
کرد... بازرگان در یک خانواده مذهبی پرورش یافته بود. پدرش تاجر بازار بود که از مریدان 
آقاسیدابوالحسن  مرحوم  با  بازرگان  خانواده  و  بازرگان  پدر  می شد.  محسوب  روحانیت 
طالقانی پدر مرحوم طالقانی رفت و آمد داشتند. خود بازرگان همواره با روحانیت محشور 
بود. خودش را اهل خانواده دینی و روحانیت می دانست. این آدم با روحانیون طوری صحبت 
می کرد که روحانی یا طلبه یا فقیهی که او را ندیده بود و نمی شناخت، تصور می کرد یک 
متجدد از اروپا برگشته نه تنها اسالم جدیدی را مطرح کرده، بلکه آنها را هم قبول ندارد و 
دارد به آنها اهانت می کند. در صورتی که واقع مسأله این نبود... واقعیت این بود که مهندس 
بازرگان خودش را در متن خانواده  دین می دانست. من با ایشان در زندان محشور بوده ام و با 
او نشست و برخاست و گفتگو داشته ام. ایشان خودش را مجتهد دینی می دانست، به این معنی 
که مبانی اعتقادی اش را خودش استنباط کرده بود، مقلد نبود، خودش استنباط دینی کرده 
بود و مسلماً یک مجتهد نوجو و متجدد مثل بازرگان جوان اشتباهاتی می کند که بخشی از 

این اشتباهات را در کتاب راه طی شده می توان دید.1
این»مجتهد«خودآموزوخودخوانده،خودشدرسنینکهولت،بهسال1356،درهمان
اعالمیۀتوضیحیسابقالذکر،دربارۀ»اطالعاتناقص«خویشازمعارفاسالمی،اینگونه

نوشتهاست:
اگر انتساب تحصیالت عالیه و فرهنگ غربی مرحوم شریعتی، ایرادگیری به او تلقی شده 
باشد، باید اعتراف کنم که خود نگارنده نیز در غالب گفته ها و نوشته هایم مرتکب همین گناه 
در مواجهه اکتشافات و نظریات جدید با آیات و احکام، و به کار بردن شیوه های علمی با 
استفاده از تحصیالت عالیه ناچیز و فرهنگ غربی ضعیفم، شده ام. ضمن آنکه همیشه اعتراف 
به اطالعات ناقص در معارف و متون اسالمی، و احتیاج به استمداد از اساتید فن و علمای 

صاحب نظر داشته ام.2

1.روزنامهجامعه،1377/1/16،ص12
2.همگامباآزادی،ج2،صص328و329
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آیتاهللسیدمحمدحسینحسینیطهرانیدرکتابنورملکوتقرآن،بهتفصیلمباحث
قرآنیکتابخلقتانسان،نوشتهدکترسحابی،وکتابراهطیشده،نوشتهبازرگان،رانقد
کردهواشتباهاتآنهارامتذکرشدهاست،ودرپایانبااشارهبهعدمتخصصمشارالیهمادر

علومقرآنیومعارفاسالمیچنینتأکیدنمودهاست:
اگر انسان در فنی متخصص شد، باید فقط در آن فن اجتهاد کند. حق دخالت در فنون دیگر را 
به طوری که نظر بدهد و حکم کند، ندارد، وگرنه نظیر این اشتباهات برای وی رخ می دهد.1

آقایهاشمیرفسنجانیدرمورداختالفاتفکریامامخمینیوروحانیونهمفکرایشان
بامهندسبازرگانمیگوید:

امام انتقاداتی به افکار مهندس بازرگان داشتند. همین کتاب راه طی شده ... سخنرانی ایشان در 
مورد بعثت که می خواست بعثت را یک حالت خودجوشی معرفی کند که انسان خودش به 
مقام نبوت می رسد و باال می رود و به حدی می رسد که می تواند با خدا ارتباط برقرار کند، با 
دیدگاه همة متکلمین شیعه و سنی تفاوت داشت. همه می گفتند این یک گزینش الهی است، 
خداوند کسانی را که صالحیت دارند انتخاب می کند و تحت هدایت و وحی برمی گزیند. 
امام به این نکته مهندس بازرگان خیلی اعتراض داشتند. یک دفعه در جلسه ای امام گفتند ما 
باید اول حسابمان را با اینها حل کنیم، تا اختالف ]عقیدتی[ نباشد و بعد وارد میدان ]همکاری 
با آنها[ بشویم. روی مسائل عقیدتی و فکری، امام این قدر تکیه داشتند... اما اختالفات، تحمل 

می شد، حتی در عقاید.2
بهرغمانتقادهایجدیاستادمطهریبربرخیآراءمهندسبازرگان،ازمیانۀدههچهلتا
اواخردههپنجاهروابطوهمکاریهایفرهنگیواجتماعیآندو،بسیارنزدیکوزیادشده
بود.عبدالعلیبازرگانتأکیدداردکهارتباطپدرشباشهیدمطهری»منحصراًدرزمینهمسایل
اعتقادیبود.مرحوممطهری...ترجیحمیدادنددرزمینهمسایلزیربناییفکریفعالیتکنند.
بههمیندلیلهمباآغوشباز،دعوتانجمنهایاسالمیدانشجویان،مهندسینوپزشکان
رامیپذیرفتندودرمحافلمختلفآنانشرکتمیکردند.درهمینمجالسومحافلبودکه
دوستیوارتباطعمیقیمیانآندوشکلگرفت.«3تاآنجاکهبهگفتهمحمدمهدیجعفری،

درجریاناختالفاتبرسرنحوۀمدیریتحسینیهارشاد،کهدرسال49و50رخداد:

1.نورملکوتقرآن،آیتاهللحاجسیدمحمدحسینحسینیطهرانی،نورملکوتقرآن،1390،ج2،ص203
2.وبگاهتاریخایرانی،ناگفتههایهاشمیرفسنجانیازشهیدبهشتی،1391/4/3،بهنقلازروزنامهشرق.

3.خاطراتیازپیشگامان،صص188و189
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آقای مهندس بازرگان در این ماجرا جانب مطهری را گرفته بود. من همیشه می دیدم که 
مهندس بازرگان خیلی به مرحوم مطهری عالقه دارد و مرحوم مطهری هم خیلی به مهندس 

بازرگان عالقه داشت.1
همو،دربارۀعالقۀمتقابلبازرگانوشریعتیچنینمیگوید:

... از خود مهندس بازرگان چندین بار شنیدم که شریعتی را فرزند فکری و معنوی خودش 
می دانست... مهندس بازرگان احترام خاصی برای دکتر شریعتی قائل بود و حتی یادم هست 
در چندین مورد، نوشته های تاریخی و سیاسی خود را برای اظهارنظر می داد دکتر شریعتی... 
دکتر شریعتی نیز احترام فوق العاده ای برای مهندس بازرگان قائل بود و اساساً خود را شاگرد 
و دنبال کنندة راه او می دانست... در جریان اختالفاتی که پیش آمده بود، در سال 1350 به 
بعد، ایشان جانب آقای مطهری را گرفتند. بازرگان شریعتی را فرزند خود می دانست اما 

نسبت به آقای مطهری ایمانی قوی داشت.2

علم گرایی غربی و اصل »والیت«  
نام به نویسندهای وهابیمآبی رویکرد در علمگرایانه نگرش به اینجا در که بهجاست

حیدرعلیقلمداران)1368-1290(وتأثیرویبرمهندسمهدیبازرگاننیزاشارهایشود.
قلمدارانآشناییاشراباآقایبازرگاناینگونهشرحمیدهد:

یک روز که برای مراجعت از روستا به قم در کنار جاده منتظر اتوبوس ایستاده و مشغول مطالعه 
بودم متوجه شدم یک اتومبیل شخصی که چند مسافر داشت به عقب برگشت. جلوی بنده که 
رسید، آقایان تعارف کردند که سوار شوم. در مسیر راه فهمیدم که یکی از سرنشینان آقای 
مهندس مهدی بازرگان است که گویا آن موقع )سال 1330 یا 1331 خورشیدی( مسئولیت 
صنعت نفت ایران را به عهده داشتند و از آبادان برمی گشتند. آقای بازرگان به بنده گفتند: برای 
من بسیار جالب بود که دیدم شخصی در حوالی روستا کنار جاده ایستاده غرق در مطالعه است.3

بنابهنوشتهکتابچهایکهدربارهقلمدارانمنتشرشدهاست:
این اتفاق بذر دوستی و مودت را در میان ایشان پاشید و بارور ساخت، تا جایی که مهندس 
بازرگان در کتاب بعثت و ایدئولوژی خود از کتاب حکومت در اسالم قلمداران استفاده 

1.همگامباآزادی،ج2،ص205
2.همان،صص213و214

3.یادیازیار،حنیفزرنگار،بیناشر،1380،صص4و5
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فراوان نمود. البته کتاب ارمغان آسمان وی نیز که قباًل چاپ شده بود مورد توجه و پسند 

مهندس بازرگان واقع گردیده و برای دکتر علی شریعتی وصف آن را گفته بود.
... مهندس مهدی بازرگان چهار بار برای دیدار با آقای حیدرعلی قلمداران به قم آمدند.1

همچنینیکیازکتابهایقلمدارانبهنامزکاتدراوایلدهۀپنجاهباهمکاریمهندس
بازرگاندرشرکتانتشاربهچاپرسیدهاست.2

رسولجعفریان،حیدرعلیقلمدارانرادرزمرۀافرادیکهبهجریانتجدیدنظرطلبدر
عقایدشیعهتعلقدارند،قراردادهاست.بهعقیدۀجعفریان،فاصلهگرفتنازمرجعیتو
روحانیت؛تأثیرپذیریازنگرشوهابیتوأمباخردورزیغربی؛وقرآنگراییتوأمبابیاعتنایی

بهحدیث،ازویژگیهایاینجریاناست.3
درچندکتابمهندسبازرگانمانندمرزمیاندینوسیاست،بعثتودولت،بعثتو
ایدئولوژی،وپادشاهیخدا،بهبرخیازنوشتههایقلمداراناشارهویااستنادشدهاست.4
جعفریان،دریکمقالهپژوهشیباتأکیدبراینکهرویکردغالبدرکتابحکومتدر
اسالم،غیرشیعیوبیشترمطابقباآراءاهلسنتاست،درموردتأثیرپذیریمهندسبازرگان

ازآنچنیننوشتهاست:
بازرگان با قلمداران رابطه دوستی داشته و... قلمداران... از وی به عنوان دوست خود یاد 
کرده است... مرحوم مهندس بازرگان در بخش سوم کتاب بعثت و ایدئولوژی، مبحثی را 
به حکومت در اسالم اختصاص داده و در آنجا مطالبی را به تفصیل از کتاب حکومت در 
اسالم قلمداران نقل کرد و به آن ارجاع داد. بازرگان پس از آن هم، به ویژه از ص 145 
و بعد از آن، مطالبی آورده که به وضوح از کتاب قلمداران بوده و نشانگر تأثیر عمیق آن 
کتاب بر وی می باشد. در واقع باید گفت بخش سوم این کتاب، منهای صفحات نخستین، 

برگرفته از کتاب حکومت در اسالم قلمداران است.5

1.همان،ص6
2.همان،ص13

3.جریانهاوسازمانهایمذهبیسیاسیایران،رسولجعفریان،دانشواندیشهمعاصر،1385،صص703و704
4.قلمداراندرسال58مینویسد:»...یکیازدوستاندانشمندماجنابآقایمهندسبازرگانکهبهیکیدواثرما)ارمغان
آسمانوحکومتدراسالم(دردواثرخود)مرزبیندینوسیاستوایدئولوژیوبعثت(اشارتیکردهاندوازآنها
بهتقدیروحرمتنامبردهاند،خودمیفرمودندکهازطرفپارهایمخالفینموردمذمتقرارگرفتهاند...«)حکومتدر

اسالم،ج2،ص177(
5.حیدرعلیقلمدارانودیدگاهاودربابحکومتاسالمی،رسولجعفریان،1384،پایگاهکتابخانهمجلس:

 http://historylib.com/articles/644
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درسال56شهیدسیدمحمدجوادشرافت)1360-1306(متنمشروحیدرنقدکتاب
بعثتوایدئولوژینگاشت؛وباذکردالیلومستنداتقرآنیوروایی،نشاندادکهمهندس
بازرگاندرکتابخودتحتتأثیرنوشتهقلمداران،ازمبانیتفکرشیعیفاصلهگرفتهوحتی
متناقضباسایرنوشتههایخود،برخالفاصولوالیتوامامتمطالبیطرحنمودهاست.
ایننقدهمانزمانبهمهندسبازرگانارائهشدهوویباتصحیحکتابخویشموافقتکرده
بود.امابهعلتاوجگیریفضایسیاسیوکثرتمشغلهمهندسبازرگان،اصالحاتمزبور

هرگزانتشارنیافت.
شرحنسبتاًمفصلیازاینماجراونقدهایشهیدشرافتراآقایجعفریاندرمقالهپژوهشی

خودآوردهاست.
شهیدشرافت،درنقدخوددربارۀکتاببعثتوایدئولوژینوشتهاست:

شاید تطبیق اصول اسالم )بعثت( با مبانی پذیرفته شده ایدئولوژی غربی- که ماده اصلی 
کتاب را تشکیل می دهد- انگیزه طرح این نظریه شده باشد تا حکومت اسالمی با دمکراسی 
غربی موافق از کار درآید و مورد پسند روشنفکرانی که چشم به غرب و صادرات فکری 

غرب دوخته اند، قرار گیرد.

نگرش دین با عینک علم تجربی
تالشبرایاثباتحقانیتدینازطریقعلومتجربی،منشأوسرچشمهاغلبجریانهای
اعتقادی-سیاسیخطاکارانهوالتقاطیاستکهدرچنددههاخیربهامتزاجواختالطاسالمبا

سایرمکاتبغربیوشرقیپرداختهاند.
مهندسسحابیدربارهپوزیتویسمفکریبازرگانمیگوید:

به نظر من روش شناسی ایشان پوزیتویستی بود که روشی عقیم است و کمتر فکر و اندیشه را 
به شکوفایی صحیحی می رساند و این شیوه چندان قابل استمرار نیست.1

و اهداف ماهیت، بین که است بنیادینی تفاوتهای و تمایزها معلول بیاعتباری، این
روشهای»علمتجربی«و»دین«وجوددارد.علومتجربیحاصلکاوشبشردرمحدودۀ
حواسمادیاوست؛وروشکسبمعرفتدرعلومتجربیفرضیهوآزموناست.برخورد
»علمی«بادینموجبمیشودکهفردبهجایتالشبرایدرکدین»آنچنانکههست«در

1.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص174
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جستجویدین»آنچنانکهمقبولعلماست«باشد.

اگرانسانباجهانبینیعلمیبهمکتبدینیرجوعکند،نارساییهاینگرشعلومتجربی
رابهشناختخویشازمکتبنیزانتقالخواهدداد.جهانبینیعلمیبانواقصوکمبودهای
اساسیبسیاردرروشهاونتایجخود،غالباًتواناییتوضیح،تبیینویاتفسیربسیاریازمفاهیم
واصولدینیراندارد.شهیدمطهریپسازذکرمحدودیتهاونواقصجهانبینیعلمیدر

پاسخبهمسائلاساسیجهانشناسیبرایپیریزییکایدئولوژی،میگوید:
ارزش جهان بینی علمی، ارزش علمی و فنی است نه نظری. آنچه می تواند تکیه گاه یک 

ایدئولوژی قرار گیرد ارزش نظری است نه علمی.1
ازاینروایشانتأکیدداردکه:

علم از جنبه نظری یعنی ارائه واقعیت آنچنان که هست، و از نظر جلب ایمان به چگونگی 
واقعیت هستی، متزلزل و ناپایدار است. چهره جهان از یک دیدگاه علمی روز به روز تغییر 
می کند زیرا علم بر فرضیه و آزمون مبتنی است نه بر اصول بدیهی اولی عقلی. فرضیه و آزمون 
ارزش موقت دارد. به همین جهت جهان بینی علمی یک جهان بینی متزلزل و بی ثبات است و 

نمی تواند پایگاه ایمان واقع شود.2
اینهمانتالشبینتیجهمهندسبازرگاندرغالبنوشتههایدینیوایدئولوژیکشبوده
است.اوبعضیمفاهیموقواعدعلمیبهخصوصترمودینامیک)علمدماپویایی،دانشبررسی
رابطهمکانیکوحرارت(کهبهتخصصدرسیوکاریویمربوطمیشد،رابهعنوانزمینه
وابزاریبرایاثباتوتبیینمفاهیمجهانبینیوایدئولوژیاسالممورداستفادهقراردادهاست.
ویدرکتابهایخودباتکیهبر»پایگاهمتزلزل«وعقیمدانشتجربی،استنتاجهایفلسفیو
جهانشمولیکردهکهاساساًباروشتجربهگراییعلمیمغایرومتبایناست.ازاینرودردام

تناقضیحلنشدنیناشیازنگرشعلمیبهاسالم،گرفتارشدهاست.
بعضی توضیح در را بشر علمی دستاوردهای از بهرهبرداری که نیست معنا بدان این
جنبههایاستنادیووجوهآفاقیمکتباسالمدربابدنیاوطبیعت،نادرستقلمدادکنیم.کار
نادرستآناستکههمهمفاهیماسالمیوبهخصوصتبیینهایکلیوابعاد»متافیزیکی«
معارفاسالمی،بااصولودریافتهایعلمتجربی-کهنسبیبودنونارسایینتایجشدر
هستیشناسیروشناست-تطبیقگردد.موضوعاتعلمیدرکتببازرگانصرفاًشاهدبر

1.جهانبینیتوحیدی،مرتضیمطهری،صدرا،1358،صص15و16
2.همان،ص13
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مدعانیست،بلکهپایهوبنیان»استدالل«و»تفسیر«آموزههایاسالمقرارگرفتهاست.1

علم برای علم
»علمزدگی«غربیازرنسانسبهاینطرفوحاکمیتاندیشه»علمبرایعلم«یاعلمبرای
انسانرهاشدهدردامانطبیعتواسیرهواوهوس،ازمهمترینعواملسقوطوانحطاط
اخالقیوفرهنگیدنیایامروزمحسوبمیشود.عاملیکهبعضیاندیشمندانغربیآنرا

»بربریتوتوحش«غربنامیدهاند.2
مهندسبازرگانبااینکهمیداند:

در کلمات پیغمبرمان و ائمه اطهار و در ادعیه، اشارات به اینکه علم باید نافع، برای هدف 
الیق و رساندن انسان به خدا باشد، زیاد داریم. اصوالً اسالم یا قرآن به زندگی و جهان به 
چشم جدی نگاه کرده خلقت را عبث و دنیا را بازیچه و بیهوده نمی دانند، بنابراین علم را 

مانند مال و مانند عقل و عطایای دیگر خدا و مانند حیات، هدف دار می شناسند.3
بازرگان مهندس میپردازد. علم« برای »علم دیدگاهخطای تأیید و بهطرح معذلک

صریحاًبااستنادناصحیحبهآیاتمیگوید:
در کلیه آیاتی که توصیف و تجلیل از علم آمده بود دیدید هیچ جا شرط و قید برای آن 
گذارده نشده، علم را به دنبال و به خاطر چیزی نیاورده اند. همه جا علم برای اطالع و آگاهی 
پیدا کردن برای روشن شدن، به یقین رسیدن و قضاوت صحیح و اتخاذ تصمیم درست کردن 
آمده است یعنی علم برای علم... علم از هیچ کس و از هیچ اصل و مصلحت نباید دستور بگیرد 

1.مرحومجاللآلاحمدازدیدگاهیدیگربهنحوهتبیینعلمیمهندسبازرگانازاسالم،اشارهکردهاست.ویدر
کتابدرخدمتوخیانتروشنفکران،آنجاکهمشخصاتروشنفکراناصطالحیزمانرابرمیشمارد،مینویسد:
»بیدینییاتظاهربهآنیاسهلانگارینسبتبهدین.یعنیکهروشنفکراعتقادبههیچمذهبیراالزمنمیداند.
بهمسجدنمیرودیابههیچمعبددیگری.اگرهمبرودکلیسارابهعلتارگیکهدرآنمینوازندبردیگر
معابدمرجحمیدارد.نمازخواندنراهماگرلغونداند،نوعیورزشصبحانهمیداند.همچنینروزهراکهاگر
بگیردبرایالغرشدنمیگیرد.یعنیاگرازتهدلالمذهبنباشداعمالمذهبیراباشرایطروزتوجیهمیکند
وبامقدماتعلمی.]دراینجاآلاحمدخوانندهرابهپاورقیارجاعمیدهد.[درپاورقیآمدهاسترجوعکنید
بهمطهراتدراسالمبهقلممهندسبازرگاناستاددانشگاهکهدرآنُکربودنآبراازنظرعلمیتوجیهکرده
ونیزبهدیگرنوشتههایهمیننویسندهکهجمعًادرچنینحوزهایقلممیزند.ومیخواهددینومذهبرا
برایایندستهازفرنگیمآبهاتوجیهکند.«)درخدمتوخیانتروشنفکران،جاللآلاحمد،ج1،انتشارات

خوارزمی،1357،ص44(
2.همچونروژهگارودیدرکتابهشداربهزندگان.

3.بازیابیارزشها،مهدیبازرگان،1362،ج3،ص129
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یا تأیید و تبعیت نماید.1

بااینحال،تجربۀ»علمی»بشری،اصل»علمبرایعلم«رازیرسؤالبردهاستوامروزه
بابروزبحرانهایگستردهوفزایندهاجتماعیوزیستمحیطی،مباحثیمانندرابطهاخالقو

علم،ونسبتدینوعلم،درکانونتوجهاندیشمندانغربیقرارگرفتهاست.

التقاط و استنباط ایدئولوژی از دین 
محمدمجتهدشبستری،کهخودازنواندیشاندینیمحسوبمیشود،طیمصاحبهایدر

اواخردهههفتاد،دربارهنقصرویکردفکریمهندسبازرگان،چنینمیگوید:
تعبیر دقیق تر، در  به  یا  بازرگان کوشش می کرد که در اسالم  به مهندس  جریان مربوط 
کتاب و سنت، یک ایدئولوژی برای زندگی اجتماعی و سیاسی پیدا کند. این جریان معتقد 
بود چنین ایدئولوژی ای در کتاب و سنت وجود دارد و این ایدئولوژی با مفهوم آزادی در 
شکل مدرنیته آن سازگار و منطبق است، یعنی آن طور که آزادی را در مدرنیته می فهمند 
ایدئولوژی کتاب و سنت هم به عبارتی همین آزادی را بیان می کند و یا با آن سازگار است. 
روش آنها این بود که چنین ایدئولوژی ای را از کتاب و سنت استنباط کنند. زیرا معتقد 
بودند چنین ایدئولوژی ای، در کتاب و سنت بیان شده و وجود دارد. مختصرترین کتابی 
که تبلور این فکر است، کتاب شناخته شده مرحوم مهندس بازرگان تحت عنوان بعثت و 
ایدئولوژی است. همانطور که از اسم کتاب هم پیداست، ایشان می خواهد بگوید آنچه در 

ایدئولوژی های امروز هست در کتاب و سنت به نحوی وجود دارد.
... در ایدئولوژی دعوی می شود که محصول تفکر آدمیزاد است. ایدئولوژی آن است که 
انسان آن را ساخته و پرداخته و پذیرفته است. ایدئولوژی ابزار فکری زندگی اجتماعی و 

سیاسی است که انسان آن را می پردازد.2
شبستریبهدرستیاینشیوهرا»التقاط«توصیفمیکندوآنراعقیموناتواندراثبات

مدعایخویشبرمیشمرد:
کلیه کسانی که در کتاب و سنت به دنبال آزادی، حقوق اساسی و حقوق بشر با مفهوم مدرن 
آن می گردند، این افراد بدون اینکه خودشان متوجه باشند همان روش بیان حکم را دنبال 
می کنند. آنها التقاطی را مرتکب می شوند که ساختار کتاب و سنت را به هم می ریزد. آنها 

1.همان،ص130
2.هفتهنامهجامعهمدنی،ش20،24اسفند79،ص5
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می خواهند آزادی، حقوق اساسی و حقوق بشر مدرنیته را که مبناهای فلسفی هستند از کتاب 
و سنت بیرون بکشند و این کار ممکن نیست. و درست در همین جا است که طرف مقابل 
یعنی دارندگان زبان فقهی اشکال وارد می کنند و اشکال به حقی هم هست و آن این است که 

این مفهوم ها از کتاب و سنت به دست نمی آید...1
نظردکترحبیباهللپیماندربارهتفکرایدئولوژیکبازرگانبامفروضدانستناقتباسمهندس
بازرگانازاصلمارکسیستیتفکیکزیربناوروبناوشباهتعاقبتدگردیسیفکریمهندس

بازرگانباتغییرایدئولوژیمنافقین،وسکوالریسماواخرعمربازرگان،جالبتوجهاست:
مرحوم بازرگان معتقد بود که ما ]از غرب[ روبناها را گرفته و بر روی مبانی دینی و اخالقی 
خودمان می گذاریم. نتیجه این بحث هم این بود که بشر به همان راهی رفته که دین رفته است، 
منتهی بشر از طریق عقل خودش این راه را پیموده و راه طی شده بشر همان راه رفته شده انبیاء 
می باشد. نتیجه این تفکیک ]بین مبانی و روبناها[ خودش را در قضیه سال 54 سازمان مجاهدین 
نشان داد. آنها روبناهای چپ ملهم از غرب و مشخصاً سوسیالیسم را بر روی این مبانی نهادند 

همان گونه که آقای مهندس بازرگان بخش لیبرالی آن را اخذ کرد.
در فاصله ای نه چندان دور به علت تعارضات، کم کم به این نتیجه رسیدند که اساساً دین 
نمی تواند برای جامعه کارآیی داشته باشد. نتیجه اندیشه و اقدام مجاهدین را مهندس بازرگان 
بعد از بیست سال تجربه به دست آورد. مردی که یک عمر روی ایدئولوژی کار کرده و 
می گفت از دین می توان مبانی ارزشی و عدالت و دمکراسی درآورد، دینی که با علم آشتی 

داشته باشد، حاال به صورتی درآمده که عنوان می نماید هدف دین تنها آخرت است.2
پیماندراینتحلیل،جریانبازرگانراشاخه»راست«از»تجددگراییدینی«توصیفمیکند:

]در قبال غرب[ دومین پاسخی که داده شد این بود که ما از آنها ]غربی ها[ روبناها را می گیریم 
و راه حل ها را در مبانی سنت و دین خودمان جستجو می کنیم. که این را تجددگرایی دینی 
نامیدیم و این خود دو شعبه شد یک عده ای بخش راست روبناهای جامعه سرمایه داری و یک 

عده بخش چپ مدرنیته را مورد توجه قرار دادند.3
دربارهنگرشانفعالیودفاعیمهندسبازرگانبهدینبهاتکاءعلموارزشهایغربی،
وسرنوشتیمشابهتغییرایدئولوژیمجاهدینخلق،مهندسعزتاهللسحابیچنینمیگوید:

1.همان،ص7
2.هفتهنامهپیامهاجر،سالهجدهم،شماره1378/3/4،265،ص11

3.همان.
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... شیوه و سبک مهندس بازرگان اصاًل  دفاعی بود، در مورد علم و در مورد آزادی و ارتباط 
آنها. این شیوه دفاعی موضعی ضعیف تلقی می شود... در روش دفاعی، نقاط ضعف طرف 
کمتر مورد ]توجه[ قرار می گیرد. ما اگر بگوییم آزادی هایی که در غرب وجود دارد خوب 
است و ما در اسالم هم همان را داریم- در حالی که جهان سومی ها روی آن حرف دارند و 
اآلن خود غربی ها هم مدل های رایج در غرب را دموکراسی اصیل نمی دانند- نتیجه، متفاوت 
خواهد بود. این روش را مجاهدین هم داشتند. آنها سوسیالیزم مارکسیستی را اول می گرفتند 
بعد می گفتند ما در اسالم ]استفاده از[ علم داریم. این شیوه ها همیشه ضربه پذیر است. ]نسل[ 
اولی ها ممکن است دچار مشکل نشوند ولی بعد از مدتی پیوستگان به آنها می گویند اگر این 
طور است، نسخه اصلی که بهتر است و اسالم را کنار می گذارند. این روش دفاعی و انطباقی، 

در عمل هم مشکل دارد و ایجاد انگیزه نمی کند. شور و حال ندارد. تدافعی است.1

افکار غربی به »سود« اسالم
مهندسبازرگاننهتنهاتأکیدمیکردکهازتماسوبرخوردباغرب،»اسالمراازنو

شناخت«،بلکهمیگفت:
بحکم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد،  از تماس و تصادم با فرنگستان، هم غیرت و میل 
به وحدت یافتیم و هم خیلی چیزهای دیگر آموختیم. ابتدا بفکر حفظ و دفاع از حریم های 
خود افتاده گوینده و خواهنده استقالل شدیم، پس بخود آمده واژه و مفهوم ملّت و مملکت 

را ساختیم. 
... همین تعلق و تعصب دینی و نژادی بود که وحشت و نفرت و غیرتمان را برمی انگیخت 
و احساس ملیت و مملکت و عشق به ایرانیت و اسالم و استقالل را بمیانمان بوجود آورد.2
دریکیازاسنادالنهجاسوسیدرباره»غربگرایی«مهندسبازرگانچنینآمدهاست:

چه انتظام و چه بازرگان هر دو در جهان بینی غربی، روشنفکری، و راهی که زندگی باید در 
جهت آن حرکت کند با همدیگر سهیمند. هر چند هر دو مذهبی هستند )بازرگان بیشتر از  
انتظام( هر دو به طور تلویحی و ضمنی بیشتر از متفقین دینی خود در نهضت اسالمی، به مفاهیم 

عقالیی غرب معتقد هستند.3

1.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص173
2.روزنامهمیزان،1360/2/15،ص2،مقالهبازرگان.

3.اسنادالنهجاسوسی،دانشجویانمسلمانپیروخطامام،ش18،ص32
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ارتباطاتبازرگانودوستانشباسفارتآمریکا،کهبخشیازآندرفصولپیشینمطرحشد،
دریکتحلیلاولیه،خودمعلولطرزتلقیوبرداشتیاستکهآنانازغربوآمریکادارند.

مهندسبازرگاندرسال1360درمصاحبهایصریحاًمیگوید:
غربی با کاپیتالیزم و امپریالیزم برای مسلمانان و کشورهای ضعیف جهان عنادانگیز و جهانخوار 
و  مارکسیسم  ولی  ندارد،  و خطری  معارضه حاصل  اسالم  خود  علیه  که  حالی  در  است 
قدرت های پیرو آن، هم برای اسالم خطرناک و دشمن مکتبی است و هم برای مسلمانان 
و کشورهای ضعیف جهان... علوم و افکار غربی مِن َحیُث  الَْمجموع به سود اسالم تمام شده 
معرفت و ایمان و حرکتمان را باال برده است در حالی که مکتب کمونیسم و فلسفه ماتریالیسم 

در اساس منکر خدا و مخرب دین و ایمان است.1
دینستیزیمکاتبوایدئولوژیهایغربیفقطمنحصربهمارکسیسمنیست.ضمناًبازرگان
اینواقعیترانیزنادیدهمیگیردکه»مارکسیسم«همیکایدئولوژی»غربی«وسوغاتشوم
»غرب«برایجهانیانوازجملهمسلمانانبودهاست.جدالسیاسیوایدئولوژیکشرقو
غربجغرافیایی،دردورانجنگسردهم،واقعهایبوددردلتمدنوفرهنگغربیوربطی

بهدوگانۀوهمی»غربمتدینوشرقملحد«نداشت.
ازنیمهدومقرننوزدهبهبعد،بهدنبالظهورچهرههایینظیرسیدجمالالدیناسدآبادی
واقبالالهوریو...تزویرغربدرپنهانساختنماهیتضداسالمیاش،نزدغالبنخبگان
جهاناسالمآشکارشدهبود.میتوانگفتدرقرنبیستمهیچمتفکرمسلمانی،بهجزآنانکه
دردامغربگرفتارآمدهبودند،دراینکه»غرب«بزرگتریندشمن»اسالمواستقاللوآبادانی

سرزمینهایاسالمی«بودهاستشکیبهخودراهنمیداد.
رویکردبازرگانبهویژهپسازانقالب،آشکارابرخالفاینجهتبود.اوناخواستهوظیفه
دفاعازغربرابرعهدهگرفتهبود.دراوضاعوشرایطیکهدرگفتمانمبارزانوانقالبیون
مسلمان،غرباستعمارگر،بهدرستیوواقعبینانه،»ضداسالم«توصیفمیشد،بازرگاننقش

وکیلمدافعغربرابرعهدهگرفتهبود.

بازتاب غرب گرایی در »نهضت آزادی« 
رویکردوروحیهغربگرایانهدرمرامنامهنهضتآزادیبهوضوحخودرانشانمیدهد.

1.روزنامهمیزان،1360/1/9،ص5،مصاحبهبابازرگان.
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نهضتآزادیاعالمکرد:»مامسلمان،ایرانی،تابعقانوناساسیومصدقیهستیم«واهم
مقاصدخودرا»احیاءحقوقاساسیمّلتایرانبااستقرارحکومتقانونبرایتعیینحدود
اختیاراتومسئولیتهایمصادرمختلفهمملکتبهمنظورتأمینواقعیحکومتمردمبر
مردم«1ذکرنمود؛بااینقیدکه»احیاءحقوقاساسیمّلتایرانقبلازاینکهمتکیبریک
تحولانقالبیباشدمبتنیبرفکرتکاملاست.تکاملازنظراجرایاصولدموکراسیو

مشروطیتواقعی«.2
همچنینبعضیازاهدافاخالقگرایانهبهصورتشعارهاییکلیومستقلازمفاهیمدینی
نظیرتالشبرای»احیایشخصیتهایفردیواجتماعیایرانی«3نیزاضافهشدهبود.البتهدر
اعالممواضععمومیدرسطحمطبوعات،تأکیدیبراهدافاخالقینشدهوتنهادرجلسات

محدودازاینگونهمسائلنیزسخنبهمیانمیآمد.4
بامالحظهروححاکمبراولینمرامنامهنهضتآزادیبهروشنیمشاهدهمیشودکهسه
عنصراصلی»ایرانیت،تبعیتازقانوناساسیومصدقیبودن«بر»اسالمیت«تفوقوبرتری

دارند.
درواقعارکاناصلیایدئولوژیسیاسینهضتآزادیبههنگامتأسیس،»ملیگرایی«؛»قانون
اساسیسلطنتمشروطه«؛و»مصدق،نمادرفورمیسمپارلمانتروسکوالر«،ترجمانهمان
اصولوعناصریبودکه»غرب«درسیطرهسیاسیوفرهنگیخود،واردقاموسنخبگان

ایرانیکردهبود.
حتیدراوجانقالباسالمی،کهنهضتبهتجدیدمرامنامهواصولخودپرداخت،عناصر
آشکارغربگراییمجدداًدرآنحضوریقدرتمندداشت.مرامنامهتجدیدنظرشدهنهضت

آزادیکهدردیماه1357منتشرشد،خودراچنینمعرفیمیکرد:
نهضت آزادی ایران مرامنامه تجدیدنظرشده خود را که همواره ناشی و متکی بر پایه های 
سه گانه زیر است اعالم می دارد: 1. اصول عالیه اسالم با فرایض و مسئولیت های فردی و 
اجتماعی ناشی از آن. 2. قانون اساسی ایران و متمم آن که به بهای خون شهدای آزادی و 
استقالل ایران به دست آمده است با توجه به اصالح آن که در جهت تحقق حاکمیت اساسی 

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،ص25
2.همان،ص26
3.همان،ص25

4.ر.ک:مصاحبهبازرگانبامجلهروشنفکر،25خرداد1340،ص50،دراینمصاحبهویفقطاهدافسیاسیداخلیو
خارجینهضتآزادیرابیانمیکند.
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ملّت ضرورت دارد. 3. اعالمیه جهانی حقوق بشر.1

هرچندممکناستبتوانعباراتمرامنامهتجدیدنظرشدهرابهعلتویژگیالتقاطیاش
تاحدیتفسیروتوجیهموافقاسالمگرایینیزنمود،ولیدرمجموعهگفتمانسیاسینهضت،

دلیلقابلتوجهیبرمکتبیواسالمیبودنجریاننهضتآزادیبهشمارنمیآمد.
نهضتآزادیادعامیکند:

بر اساس جهان بینی توحیدی و  از قدیمی ترین سازمان های سیاسی کشور است که  یکی 
ایدئولوژی اسالمی و در جهت ایجاد حکومت و جامعه اسالمی تأسیس یافت.2

اّمانهتنهاهیچنشانهوردپاییاز»حکومتاسالمی«بهعنوانیکیازاهدافتأسیسنهضت
آزادیدراسنادآننمیتوانیافت،بلکههموارهمقاصدیبرخالفویامغایرباآنازجانب
نهضتطرحودنبالشدهاست.اصرارولجاجتبازرگاندرتأکیدبرارزشهاومفاهیم
غربیمؤیدچنیناّدعایینمیتواندباشد.درزمینۀسیاسی،بازرگانپایبندیخویش-وطبعًا
همفکرانوهمراهانش-رابهاصولسیاسی»غربگرایانه«پنهاننمیساخت.ویدرفضای
پساانقالبودرشرایطیکهتعارضدمکراسیغربیبامردمساالریدینی،لفظاًومعناًآشکار

شدهبود،صریحاًدراینبارهمیگفت:
طرفدار حاکمیت  و  دموکراسی  به  معتقد  می کنند  وارد  من  به  که  اعتراضاتی  علیرغم 

ملّی هستم.3

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص57
2.آزادیوانتخابات)پیکنهضت21(،نهضتآزادی،آبانماه1362،ص1

3.روزنامهکیهان،1358/11/8،ص11



 4. دولت موقت



تشکیل دولت 

»دولتموقت«برایمهندسبازرگانوهمفکرانشیک»فرصتطالیی«بود؛فرصتیکهدر
صورتُحسناستفاده،موجبعزتوآبروینهضتآزادیمیشدوناماینجریانرابا
افتخاردرتاریخانقالباسالمیبهثبتمیرساند.همموافقانوهممخالفاننهضتآزادی،
البتهبامعیارهاواصولمتفاوت،برآنندکهاینفرصتبهسادگیازدسترفت؛آنهمبههزینۀ
بسیارسنگینیکهنهفقطخودآنان،بلکهکشورنیزبهمراتببیشتروگستردهتر،بارپرداخت

آنرابردوشگرفت.
درطولدودهههفتادوهشتاد،نهضتآزادیبابهرهگیریازنوسانهایسیاسیداخلیو
خارجی،وضعفهایموجوددربرخوردهایتبلیغاتیوتحلیلیمخالفینخود،تاحدزیادی
توانستهاستازفشارانتقادهابر»دولتموقتنهضتآزادی«بکاهد.پیچیدگیروزافزون
مسائلسیاسی،شرایطمتالطموبحرانی،وازهمهمهمترتحریفودروغپردازیدرخاطرات
وتاریخنگاریهایحزبیوجریانی،تغییرنسل،تغییرگفتمانمسلط،وضعفحافظهتاریخی

مردم،عواملیاستکهموجب»مشتبه«نمودنبسیاریازحقایقشدهاست.
پیشازبررسیماهیتوعملکرددولتموقتضروریاستبهایننکتهاشارهشودکه

نهضتآزادیقباًلومکرراًاعالمنمودهاست:
نداشته است و دولت موقت یک دولت  نقشی در دولت موقت  به عنوان یک سازمان، 

نهضتی نبوده است.1
درحکمنخستوزیریمهندسبازرگاندوریازروابطحزبیوگروهیشرطشدهبود،
ولیعماًلاکثریتاعضایدولتموقتنهتنهامستقیموغیرمستقیمعضونهضتآزادیو
پیروخطمشیآنبودند،بلکهافراددیگرجناحهایمّلیگرایحاضردردولتنیزازهمفکران

1.یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادیایران،چ2،ص103
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وهمراهانقدیماینگروهبهشمارمیآمدند.

درمرامنامهمصوبتیرماه1359نهضتآزادینیزبهاینواقعیتاعترافشدهاستکه
»وظایفاصلی«دردولتموقتبرعهده»نهضتآزادی«بودهاست:

نهضت آزادی... توانسته است سهم ناقابلی به حول و قوه الهی در تداوم مبارزه و تدارک 
انقالب اداء نماید و سپس در تشکیل دولت موقت... عهده دار وظایف اصلی باشد.1

درکتبونشریاتیکهطیسهدههاخیرازسوینهضتآزادیچاپومنتشرگردیدهنیز
مطالببسیاریدردفاعازدولتموقت،چهاززبانمهندسبازرگانوچهباامضایحقوقی

نهضتآزادی،بهچشممیخورد.

گام به گاِم نابه هنگام
دولتموقتبا»خصلتدموکراتمآبی«،2و»کسبپرستیژدرمحافلبینالمللی«3همراه
با»تفکروروحیهغیرانقالبیبهانقالب«4و»نابردباریدربرابرانتقادمخالفانولجبازیبا

منتقدین«5پابهعرصهوجودگذارد.
میتوانگفتدرشرایطواقتضائاتفضایناشیازانقالباسالمیمردمدرسال57،
ضعفاساسیدولتموقت،اعتقادبهروشغیرانقالبی»گامبهگام«درمواجههبامسائلو

مشکالتانقالببود.
آقایبازرگاندرمواردومواضعمختلفبهاشارهیاتصریحبراینرویکردورویهخویش
صحهگذاردهبود.ویبعدازاولینسخنرانیدردانشگاهکهقولنداد»عدالتعلیوقاطعیت
خمینی«رابکاربندد،6درپیامرادیوتلویزیونیخود،مغایربامطالباتمردموفضایشورانگیز

انقالبی،چنینمیگوید:
از همه شما می خواهم که فرصت دهید و بگذارید این دولت ولو لنگ لنگان ولو با قدم های 

تک تک و با عیب و کسری کار کند.7

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص236
2.همان،ص144
3.همان،ص199
4.همان،ص114
5.همان،ص144

6.شورایانقالبودولتموقت،ص33
7.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص85
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»نابههنگام«بودنومغایرتبااقتضائاتونیازهایمعقولزمینهوزمانه،ویژگیاصلیراهبرد
دولتموقتونهضتآزادیدرپیشوپسازانقالببودهاست.چهدرسال42،چهدر
سال57،چهدرسال58وچهدرسالهایجنگکهدربرابرتهاجممستمردشمن،تسلیمدر

قالبمذاکرهوصلحراتوصیهوتبلیغمیکرد.
درپرشسهگام،پسازبرداشتنسهگاماول،بایدازجاجستوجهشکرد.دراینجا
دیگرگامبهگامرفتنیعنیخالفقاعدهرفتارکردن،وباختنوازدورخارجشدن.انقالب،
مثلپرشسهگاماست.انقالباسالمیمّلتایراننیزبسیاریازگامهایشرا»گامبهگام«
ازآغازنهضتامامخمینیدرسال41برداشتهبودودرسال58،پسازبهزیرکشیدننظام
پهلوی،درمرحلهجهشانقالبیبرایرسیدنبهنقطهبدونبازگشتبود.دراینجاگامبه
گام،یعنیتوقف،یعنیعقبگرد،یعنیمحرومشدنازانرژیتوفندهوجوشانمردم،یعنی
مقابلهبا»انقالب«،وایستادندربرابرمطالبهوخواستمعقولمردم.این،نابههنگامیموجب
میشدمشیگامبهگام،برخالفظاهرموجهومعقولش،درباطن،غیرعقالنیوخالف
منطقوضرورتزمانهباشد.بهعبارتدیگر،دولتموقتبه»آناکرونیسم«یازمانپریشیو

زمانهستیزیمبتالبود.
اصراروتأکیدمهندسبازرگانبرسیاست»گامبهگام«،درمواردزیادیبهابزاریتبدیل
شدهبودتابیکفایتیوبیتدبیریدرادارۀامورانقالبوکشورراتوجیهکند.مطالبهافکار
عمومیاینبودکهچرادولتحتیدرحرکتگامبهگامخودش،بهدرستیوباسرعتو
استواریوچابکیگامبرنمیداشت.گویی»گامبهگام«،تعبیردیگریازاهمالومماشاتبود.

نخستوزیردولتموقت،بعدازاستعفا،بهعنوانآخرینپیامنیزخطاببهمردمتأکیدکرد:
... همان روش گام به گام را پیش بگیریم... بنده هم از زمانی که مادرم دستم را گرفت و پا 
به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت هیچ راهی برای پیشرفت در دنیا جز قدم به قدم ندیده ام... 

باز توصیه می کنم که همه راه گام به گام را بگیرند.1
وهمچنیندرمصاحبهمطبوعاتیبعدازاستعفاگفت:

... ما گام به گام و قدم به قدم جلو رفتیم و غیر از این راهی یا وسیله ای بلد نبودیم.2
درآنزمان،سیاست»گامبهگام«درتقابلباخطمشی»انقالبیوقاطع«تعریفوترسیم
میشد.افکارعمومیهم،رویکرد»گامبهگام«رادربرابر»اقتضائاتوضرورتهای«انقالب

1.همان،ص282
2.جمهوریاسالمی،1358/8/17،ص1
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میدیدوفهممیکرد.لذانهتنهامردمبادولتموقتهمدلیوهمداستانیدراینبابنداشتند،

بلکهبهانحاءمختلفاعتراضخودرانشانمیدادند.
سیدمحمدموسویخوئینیهادرسال58معتقدبود:

سیاست گام به گام دولت موقت، جریان انحرافی آمریکا در انقالب ایران بود.1

 بازرگان و نقد دولت موقت
سیاست»گامبهگام«کهآشکارادرمقابلخطمشیقاطعانهو»انقالبی«امامخمینیو
مطالباتمردمیوگرایشغالبنخبگانوفعاالنسیاسیکشوربود،موجبدلسردیو
اعتراضمردموبهویژهنسلجوانوپرشورحاضردرعرصهسیاسیشدهبود.دولتموقت
دربرابرانتقادهایروزافزوناقشارمختلفمردم،بهجایاصالحروشخود،مرتباًنالهو
شکایتمیکردوازدخالتهاینابجاگالیهمینمود.ازجملهمهندسبازرگاندرسخنانیدر

موردانتقادهایمردموامامخمینیچنینگفت:
نه تنها طبقات مختلف به دولت فشار وارد می آورند بلکه آقا هم ما را تحت فشار می گذارند. آقا 
که یکپارچه احساس و انقالب و عطوفت و همیشه از قلب و دل و مغز و زبان مدافع و طرفدار 
طبقه ضعیفان و بینوایان و به قول خودشان پابرهنگان هستند. احساسات ایشان را برمی انگیزند 
و آن وقت آقا وارد می شوند، طاقت نمی آورند، از باال سر ما بدون مراجعه و مشاوره با دولت 
بدون اینکه از ما بپرسند اعالمیه و دستور صادر می فرمایند. یک دفعه دست و پای ما را در پوست 
گردو می گذارند... شب جمعه اخیر هشت نفر از هیأت وزراء خدمت آقا رسیدیم صاف و 
پوست کنده گفتیم خدا عمر و عزت و توفیق آقا را زیاد کند، شما هم که ما را کالفه کردید.2

ویدرایننطقرادیوتلویزیونیکهبهتاریخ23اسفند57ایرادشد،بازیرکیهرچهتمامتر
ازانتقاداتاساسیامامخمینیطفرهرفتوباخلطمبحثوپیشکشیدنمسائلیهمچون
مجانیکردنآبوبرقواتوبوسبرایبینوایان،انتقاداتواعتراضاتامامرااحساسیو

عاطفیجلوهداد.

کمیته های »ملت« و خشم بازرگان
مهندسبازرگانازاعتراضاتهمهگیرمردمدرموردروشهای»غیرانقالبی«دولتموقت،

1.اطالعات،1358/10/9،صص1و12
2.روزنامهکیهان،1357/12/24،ص4.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،صص99و100
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درسخنانمختلفخودبهنقزدنوچوبالیچرخگذاشتنتعبیرمیکردومرتباز
دخالتهای»مردم«شکوهوشکایتداشت.اودریکیازسخنرانیهایشچنینگفت:

پس از پیروزی انقالب ما در برابر دو پدیده و یا دو امر تازه قرار گرفتیم. از یک طرف زبان ها 
و قلم ها باز شد و مردم آنچه در دل دارند می گویند... و از طرف دیگر، پدیده دیگر، ملّت 
است که دست و پا درآورده و به راه افتاده است. ملّت کمیته  ها درست کرده و کمیته ها در 
کار دولت هم دخالت می کنند. این دو پدیده و دو حالت، چیز کاماًل تازه ای است که قباًل 
وجود نداشت و دولت را از هر جهت در تنگنا و ناراحتی و گله و درد دل قرار داده است. و این 
اولین مسأله ای است که دولت با آن روبرو شده و من هم در یکی از صحبت های تلویزیونی 

از آن گله کردم.1
سیاستگامبهگامدولتبازرگان،موجبدلگرمیضدانقالبشدهبود؛واینبرایمردمی
کهثمرۀمبارزاتوجانفشانیهایخودرادرحالازدسترفتنمیدیدند،قابلتحملنبود.

»کمیته«ازآنروکهبازویمشارکتمردمودخالتمردمومولودحرکتهایمردمیبود،
عاملتنگناوناراحتیدولتموقتخواندهمیشد.اّماعلتاصلیتنگناومشکالتدولتدر

جایدیگریبود.بهقولعباسعبدی:
آقای بازرگان می گفت ملّت محترم و عزیز انقالب کردید خسته نباشید حاال بروید خانه تان. 
تصور ایشان از انقالب این است که مثاًل یک عده ای آمدند یک خانه ای ساخته اند و مزدشان 
را می گیرند و می روند. ایشان در این خانه می نشیند و آن را اداره می کند. در حالی که قضیه 
به این سادگی نیست. اگر آقای بازرگان می خواست عقایدش را پیاده کند، راهش این بود که 
حداقل با این موج همراهی می کرد و در عمل سعی می کرد آرام و هدایتش کند. ولی وقتی 

جلوی موج بایستی خرد می شوید.2
عباسعبدی3درمصاحبهایبهسال86دربارهجایگاهسیاسیومشارکتستیزیدولت

مهندسبازرگانچنینتحلیلکرد:
...قریب به اتفاق افراد و گروه ها در مقابل دولت بازرگان بودند، حتی آن کسانی که امروز زیر 

عکس آقای بازرگان مصاحبه می کنند.

1.روزنامهکیهان،1358/1/6،ص7
2.گفتگوباویژهنامهبازرگانروزنامهشرق،1384/10/27،نقلدر:سایتعباسعبدی:

http:// www. ayande.ir/1384/11/post-i.html#more.
3.مهندسعباسعبدیازدانشجویانپیروخطاماموازتسخیرکنندگانالنهجاسوسیآمریکابود.ویدردهههفتادبه

اصالحطلبانپیوست.



237 دولت موقت
... همین رفقای امروز آقای بازرگان، آن زمان دشمن او بودند. در خود نهضت آزادی با او 
همراه نبودند... آقای بازرگان از ابتدا باید می دانست که نمی شود جامعه ای غیرهمسو را به این 

نحو یک سویه و با گروهی محدود اداره کرد...1

رحمت و انتقام
درستدرشرایطیکهبازرگانحمالتشدیدخودرامتوجهکمیتههایمردمیانقالب
نمودهبودومیخواستدستوپایشانراببندد،ضدانقالبباآزادیهرچهتمامتربه
اقداماتتخریبیخودمشغولبودوبازرگانهمبرایآنانآیهرحمتمیخواند.ویدراولین

سخنرانیخودمیگوید:
و  و خشونت  از دشمنـی  احتراز  و  و صلح  و صفـا  سـلم  ملت،  اکثریت  و  بنده  طبیعت 

خونریزی است.2
مهندسبازرگانبهرغممواضعگاهمثبتخودووزرایشدردفاعازدادگاهانقالب،در
رویکردیدوگانه،ازهمانآغازبهانتقادتندازبرخورددادگاههایانقالبباجنایتکارانرژیمشاه
نیزپرداخت.وی،انقالبرابهدومرحلهتخریبوسازندگیتقسیمکردوازلزوممهرومحبت
وعفوسخنمیگفت.حالتدشمنیوانتقامنسبتبهمجرمینطاغوترامخالفسازندگی
قلمدادنمودهوتوصیهمیکردگذشتهرابایدفراموشکرد.3محاکمهومجازاتجنایتکارانرژیم

پهلویرانادرستمیخواندوباذکرانتقادهایمجامعغربیازایننگرانبودکه:
ببینید چه بی آبرویی برای ما در دنیا برپا شده.4

بااوجگیریاقداماتتروریستیوتجزیهطلبانهضدانقالبدرنقاطحساسکشورنظیر
کردستانوگنبدوخوزستانونیزحرکاتآشوبگرانهگروهکهادرشهرها،کهمستلزم
برخوردقاطعانهدولتبود،مهندسبازرگانمکرراًازلزوممهرومحبتوعفویادمیکرد.و

ایندرحالیبودکهامامخمینی،چنینهشدارمیداد:
که  است  آن  وقت  و سپس  خائنین کوتاه شود  باشد که دست  متوجه  باید  افکار  تمام 
ریشه  های عفونت بار رژیم سابق و اجنبی ها و عمال آنان را قطع کرد. وااّل هیچ کار انقالبی 

1.هفتهنامهشهروندامروز،9دی86،صص51و52،مصاحبهعباسعبدیدربارهبازرگان.
2.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص82

3.همان،صص136و137
4.همان،ص98
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نمی توانید بکنید. ما هنوز در راه انقالب هستیم، ما هنوز در حال مبارزه هستیم.1

مسامحهبازرگاندربرخوردباضدانقالبآنقدرازحدگذشتهبودکهحتیبعدازشهادت
تیمسارقرنی،اولینرئیسستادمشترکارتشجمهوریاسالمیایران،2ویطینطقیدر

تلویزیون،بخشزیادیازصحبتخودرابهعفووگذشتاختصاصمیدهدومیگوید:
اآلن حالت انقالب گذشته است و دوران سازندگی مثبت شروع شده است... مادامی که 
حالت دشمنی، دودستگی، انتقام، قهر و اعتراض وجود داشته باشد، سازندگی نمی توان 

کرد.3
مهندسبازرگانبهخطامیپنداشتمجازاتعادالنهسرانرژیمشاهازمصادیقانتقامبه
مفهوممنفیاستوباسازندگیدرتضاداست.آنهمازتضادهاییکهبهزعمویازعلل
وموجباتناتوانیدولتموقتبود.اودرشرحعللناتوانیدولتموقتووجودتضادها

میگوید:
... یکی تضاد مابین سازندگی است و انتقام. به طوری که در چندین پیام تلویزیونی دیگر هم 
من روی این بحث کردم و شواهد و دالیل و مثال هایی هم آوردم که وقتی بخواهند هر دولتی 
کار مثبت انجام بدهد و سازنده باشد و خواسته ها را برآورده کند ولی در عوض این را هم 
بخواهند که حساب های گذشته تصفیه بشود و انتقام گیری بشود و این حالت انقالبی پاکسازی 

صورت بگیرد، این دو عمل با هم جور درنمی آید...4
نهضتآزادیهمدرتأییدمواضعدولتموقتدرمقالهایباعنوان»دیگریگانهباشیم«در
نشریهپیام،ارگانسیاسی-ایدئولوژیکخود،5از»داغبودنتنورقصاصوانتقام«سخنگفته6
و»عفو«وبخششجنایتکارانرژیمشاهراباتوجهبه»سعهصدروبزرگواری«توصیهمیکند.7
اوضاعزمانرابهفتحمکههمانندمیسازدوشعار»انتمالطلقا«)شماآزادید(سرمیدهد.8
1.درجستجویراهازکالمامام،دفتردهم،ص318.صحیفهامام،ج7،صص82و83)باتفاوتاندکدرعبارات(.
2.ازجملهاقدامات»رحیمانه«ودرواقعضدانقالبیومأیوسکنندۀمهندسبازرگان،برکناریتیمسارسرلشکر)سپهبد
بعدازشهادت(ولیاهللقرنیبود.وینظامیکارکشتهوباسوادیبودکهازسالهاقبلبهجبههانقالبپیوستهبودو
درجریاناولینشورشضدانقالبیدرکردستان،بسیارخوبوقاطععملکردهبود.دولتموقتبابرکناریویتمام

ضدانقالبراامیدوار،وتمامانقالبیونرامأیوسکرد.
3.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص136

4.روزنامهجمهوریاسالمی،1358/8/17،ص1؛مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص287
5.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،صص414تا416

6.همان،ص414
7.همان،ص415

8.همان.
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آنگاهباتشبیهموقعیتبهدورانحکومتدکترمصدقواشارهبهمأموریتمهندسبازرگان
درهیأتخلعیدازشرکتنفتانگلیسدرجنوب،مقالهایراکهویدرآنزمانتحت
عنوان»قیمتیترازنفت«درروزنامۀارگانشرکتنفتنوشتهبود1بااینتوضیحکه»بهخاطر

شباهتهایفراوانیکهبامسائلفعلیجنبشدارد«2نقلمیکند.
مضمونآنمقالهاینبودکه:»انتقامجویی،ازبقایاونتایجسیاستاستعمارمیباشد«،
خائنینوجاسوسهارامجازاتنبایدکردزیرا»روحبلندوطبععالیومردانه«وعطوفت
ومهرومحبتاینگونهحکممیکند.زیراآنان،»اسموشکلوزبانشانمثلبندهوشما
است.«»آنهاازافرادهمینکشورند.«اگرخودشانخادمنبودهاند»پدروبرادروعموزاده
واقوامآنها«مانندتمامافرادمّلتدرنهضت]آنزمان،مّلیشدنصنعتنفت[شرکت
داشتهاند.»بندهوشماچهحقداریمعدهایازفرزنداناینآبوخاکراازایفایوظیفه
عمومیوهمکاریدرایندستگاهمّلیمحرومکنیم؟!«»تشخیصبیگناهوباگناهمشکل
است«وهمچنین»گرحکمشودکهمستگیرنددرشهرهرآنچههستگیرند«.درانتها
عواقبمجازاتخائنینوجواسیسرامتذکرمیشودکهدرصورتمجازاتآنان،مگر
»آدمنیستند؟زبانندارند؟یاروقومندارند؟دستوپانخواهندکرد؟سروصداواختالل
واضطراببهراهنخواهندانداخت؟«وبّرهنیستندکهبگذارندراحتکنارباغچهسرشان
راببریم،»خیلیسروصداودنبالهودردسرهاوگرفتاریهاخواهدداشت«و»درواقع

کارنفتوزندگیمانرابایدبگذاریموبیاییمبهدعواوآنتریکبپردازیم.«3

بازرگان در هیأت خلع ید
حسینمکیدرکتابسیاه،دربارهمقاله»قیمتیترازنفت«،کهدوروزپسازاخراج

انگلیسیهاازشرکتمّلینفتدرتاریخ13مهر1330منتشرشدهبود،چنینمینویسد:
بین کارمندان و کارگران و مهندسین سر و صدای عجیبی بلند کرده بود که موجب تحریک 
اعصاب کسانی که از صمیم قلب به ملّی شدن نفت کمک کرده و فداکاری نموده بودند 

1.درکتابتکاپویآزادی،کهبیوگرافیرسمیمهندسبازرگانمحسوبمیشود،دربارۀاینمقالهچنینآمدهاست:
»...اینمقالهومحتوایآنیکیازاستوارترینوعمیقترینافکارواندیشههاوآرایسیاسیبازرگاندرطولحیات
سیاسیواجتماعیایشاناست.وبهویژهدردوراننخستوزیریدولتموقتانقالباسالمینیز،همینتفکرو

عملکردموجباختالفدرجبههرهبرانومدیرانانقالبشد..«)درتکاپویآزادی،ج1،ص119(
2.همان،ص416

3.همان،صص416تا417
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نگارنده واصل  نامه ها و طومارهایی جهت نخست وزیر و آیت اهلل کاشانی و  گردید،1 و 
گردید. زیرا در غالب سخنرانی هایی که در آبادان و مناطق نفت خیز کرده بودم همواره قول 
و وعده داده بودم که پس از اخراج انگلیسی ها عوامل ایرانی نمای آنها از خدمت شرکت 
برکنار خواهند شد. و مهندس بازرگان در این مقاله از آنان دفاع و به آنها تأمین داده بود که 

کماکان در خدمت شرکت نفت باقی خواهند ماند.2
درهمانموقع،راس،رئیسانگلیسیاخراجشدۀپاالیشگاهآبادان،درمصاحبهایدرفرودگاه

لندناعالمکردهبود:
ما هنوز در ایران طرفداران زیادی داریم... حتی در میان رؤسای عالیرتبه شرکت ملّی نفت 

ایران...3
حسینمکیکهخودازمسئوالناصلیاجرایخلعیدبود،مقالهمهندسبازرگانرااین

طورتوصیفکردهاست:
... مهندس بازرگان عضو هیأت مدیره موقت مقاله ای در خبرهای روز ارگان شرکت ملّی 
نفت به امضاء خودش در زیر عنوان »قیمتی تر از نفت« در شش ستون نوشت که از تمام 
عوامل نشاندار و سرسپرده انگلیس ها به شدت حمایت کرده بود... وجود این کثافت ها را 

قیمتی تر از نفت به حساب آورده ... .4
بهگفتۀمّکی،»مقالهبازرگانمانندبمبمنفجرشد.«5

مقالهمهندسبازرگانبااستقبالوتمجیدجمالامامی،نمایندهمشهورانگلوفیلورهبر
اقلیتمخالفدولتدکترمصدقنیزمواجهشد.دربینملّیونومصدقیها،جمالامامی
منفورعاموخاصآناناست،واگرکوچکترینسخنیارفتاریازویبهسودکسیصادر
میشد،نزدمّلیگرایانبهعنوانسند»ضدمصدقیبودن«آنشخصمحسوبمیشدو
امّااینموضوعدرموردمهندسبازرگان،با برایمحکومیتوطردشکفایتمیکرد.

اغماضروبروشدودرتاریخنگارینهضتنفت،کاماًلسانسورگشتهاست.
جمالامامیدرجلسهمورخه1330/9/17،دورۀ16مجلسشورایملی،دربارۀبازرگان

1.بیشترنطقهاوپیامهایمهندسبازرگاندردوراننخستوزیرینیزموجبتحریکاعصابکسانیکهازصمیمقلب
بهانقالبخدمتکردهبودند،میشد.

2.کتابسیاه،پسازخلعید،حسینمّکی،نشرناشر،1362،ج4،ص9
3.همان.

4.همان،ص10
5.همان،ص12
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ومقالهاشچنینگفت:

یک مهندسی است به نام مهندس بازرگان. این، آدم شریفی است. پدرش هم آدم مسلمان 
و شریفی است. این بیچاره را مثل غالب ماها احساساتی کرده اند که آقا ما می خواهیم 
انگلیسی ها را بیرون کنیم و نفت را بگیریم، رفت خوزستان. حاال آمده است یک مقاله 
نوشته است، شما را به خدا مقالة او را بخوانید. این یک آدم بی طرفی است، حاال مگر اخیراً 
نوکر استعمار شده باشد، نمی دانم، از وقتی که این مقاله را نوشته نوکر استعمار شده، نوکر 
شرکت نفت شده. ولی هفت هشت روز قبل، نوکر نبود. مثل این که چند ماه پیش از این 
بنده هم نبودم حاال شده ام. او هم نبود، حاال شده است. ببینید چی نوشته است این رئیس 
هیأت مدیره شرکت نفت... این بیچاره تا آمد یک حرف حقی بزند چون مانع دکان داری 

است، به او حمله کردند و قیام کردند و گفتند که تو مزخرف می گویی.1
درزندگینامۀرهبرنهضتآزادی،تفکرایدهآلیستیوغیرواقعبینانهحاکمبراینمقاله

اینگونهتوجیهشدهاست:
]مهندس بازرگان[ می خواست وحدت دوران نهضت حفظ شود، همکاری و تفاهم ادامه یابد. 
افراد )ولو خطاکار( شخصیت و اهمیت پیدا کنند... با نیروهای متخصص )ولو عامل پیشین 

عمال نفت بیگانه( با عفو و گذشت برخورد شود.2
مهندسبازرگان،دکتررضافالح3را،کهنشانوفاداریازدولتانگلستانگرفتهبود،به

عضویتهیأتمدیرهپاالیشگاهمنصوبنمود.4
حسینمکی،کهازپیشگامانشهیرنهضتنفتمحسوبمیشدوعضواعزامیهیأت
خلعیدازشرکتنفتانگلیسبود،چونبرتصفیهوبرکناریعناصروابستهوخائنتأکید

1.روزنامهاطالعات،1330/9/17،ص5.صورتمذاکراتمجلسشورایملی،دوره16،جلسه1330/9/17،211
2.درتکاپویآزادی،ج1،ص121

3.رضافالح،بعدهاازبرجستهترینمقاماتنفتیایرانشد.تنهاکسیبودکهشاهدرامورنفتیبااومشورتمیکرد.بسیار
طرفتوجهشاه؛وهمسرشنیزازمالزمانفرحدیبابود.فالحثروتسرشاریکسبکردوامالکزیادیدرتهرانو

لندنداشت.کاخافسانهایاودرالهیهبهکاخشاهپهلومیزد.
4.نمونهدیگریازرفتارتفریطی مهندسبازرگان،حمایتویازیکمقاموابستهبهفرقهجاسوسیبهائیتدر
زمانریاستسازمانآبتهرانبود.عبدالعلیبازرگانباتعابیرجانبدارانهوربطدادنموضوعبهتعصبات،وابراز
تردیددربهائیبودنمهندسمنصورروحانی،اینماجرارااینگونهروایتکردهاست:»وقتی]مهندسبازرگان[
رئیسلولهکشیآبتهرانبود،برخیمتعصبیناصرارداشتندمعاوناداریخودمهندسروحانیرا)کهبعدها
وزیرآبوبرقشد(بهدلیلآنکهمدعیبودندبهاییاستعوضکند.امااوکهنمیخواستاعتقاداتمذهبی
رادرکاراداریدولتیدخالتدهدوبهعالوهازعملکرداوهمناراضینبودزیربارنمیرفت.«)خاطراتیاز

پیشگامان،ص165(
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از استعفا اعتراضیویو قهر به پیداکردوماجرا اختالف بازرگانشدیداً با میورزید،
مأموریتخلعیدمنجرشد.1و2

همانگونهکهدرکتابدرتکاپویآزادیآمدهاست:
»... اختالف نظر، روشن است و دیدگاه هر کدام از دو طرف اختالف نیز کاماًل قابل فهم 
می باشد. یکی معتقد است که افراد وابسته و جاسوس بیگانه باید اخراج و تصفیه و حتی 
مجازات شوند و دیگری عقیده دارد که چنین نیست و تفاهم و وحدت و همکاری ... از اصل 

نفت قیمتی تر است...3

درک بازرگان از »انقالب«
مهندسبازرگاندربارۀ»انقالب«میگفت:»دعاکردیمبارانبیاید،سیلآمد.«4روشنبودکه
دردیدگاهویانقالبمانندسیل،ویرانگرومخربمحسوبمیشد.اوانقالبراباسازندگی
درتعارضمیدید.ایننگرش،رفتارورویکردبازرگانرانسبتبهانقالباسالمیمّلتایران
شکلمیدادودرنقشسیستمعاملذهنیوی،عملمیکرد.درکنادرستوتلقیمنفیاو
نسبتبهانقالب،دردورانتصدیمسئولیتنخستوزیریومواجههبامشکالت،تشدیدو
تقویتشد.دربیانیهتحلیلینهضتآزادیبهتاریخ27خرداد58،بااشارهبهدیدگاهمهندس

بازرگاندربارۀتعارضانقالبوسازندگی،چنینپاسخدادهشد:
انقالب، امری مستمر است. کسی که مدعی تمام شدن انقالب است، می پندارد که انقالب 
با سازندگی منافات دارد... سازندگی و اصالحات منهای انقالب، یعنی رفورمیسم، یعنی 
محتوایی نو و ضعیف را در قالب و سازمانی کهنه و پوسیده و در عین حال قدرتمند، 

پیاده کردن.5
بعدها،مهندسبازرگاندرروزنامهمیزانبانوشتنسلسلهمقاالتیتحتعنوان»روش

1.اینماجرامدتیبعدبهاستعفایمهندسبازرگاننیزانجامید.ظاهراًایناولیناستعفایویازیکمقامدولتیاستکه
بعدهانیزدرزندگیسیاسیواداریویتکرارشد؛پذیرشمنصبیمهمدرشرایطیدشواروبحرانی،وسپساستعفادر
شرایطدشواروبحرانیدیگر؛بحرانیکهمعموالًعاملاصلیومسببشعملکردوتفکرنادرستمهندسبازرگانبود.
2.مشروحجریانایناختالفدرجلدسومقسمتدومکتابسیاهبهقلمحسینمکی،بنگاهترجمهونشرکتاب،1360،
صفحات906تا911آمدهاستودرص12جلدچهارماینکتابنیزبهآناشارهشدهاست.شرحاینماجرااز

منظرمهندسبازرگاندرکتابتکاپویآزادی،ج1،صفحات119تا128،درجشدهاست.
3.درتکاپویآزادی،ج1،ص124

4.بازرگاناسوهتقویوصداقت،ابراهیمیزدی،انتشاراتقلم،1396،ص14
5.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،صص112و113
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انقالبیوروشانتظامی«1بامغالطاتواستناداتنادرست،دیدگاهخودرادرنفی»روش
انقالبی«تبیینکرد.ویدریکسخنرانی،برداشتوروایتخودراازمشیومنشانقالبی،

چنینتشریحنمود:
انقالبی بودن یا انقالبی عمل کردن نیز چند مشخصه دارد که باید توجه شود:

1. خواستن و رسیدن با سرعت و شدت یا ضربتی و قاطع عمل نمودن
2. خصلت خصمانه خشمگین با مشت های گره کرده

3. بریدگی کلی و انهدام گذشته با محو و واژگونی هر رویه و سابقه و سرمایه همراه با تصفیه 
حساب ها و انتقام جویی

4. حالت طبقاتی و انحصاری ضد ملّی و روشنفکری و اداری و ضد غربی داشتن با تمایل به 
روحانیت و اتکاء بر توده مردم و دفاع از مستضعفین

5. خودسری و تمرد طبقات جوان و مأمورین انقالبی از اوامر دولت و مقامات و تا حدودی 
ابتکار عمل و گردانندگی انقالب2

اینمطالبکهبیشتربارمنفیداشت،تعبیراتیاستکهبازرگانبااستمدادازتجربیات
ناخوشایندشخصیخودشبرمفهومانقالبتحمیلنمودهبود.ودرواقع،تالشیناپسند
برایتحریفومسخوواژگونهساختنمفهومانقالبدرگفتماناسالمیامامومردمایران
بود.مهندسبازرگاندرآنسخنرانی،کهبعدهابهصورتمقالهبهچاپرسیدومبنایسایر
نظراتویدرموردانقالبمحسوبشد،همچوننوشتههایشدرکتابانقالبایراندر
دوحرکتباصراحتوکنایهبهتوصیفمنفیتمامیویژگیهاییکهبهانقالبنسبتداده
بود،میپردازد.نگرشمنفیمهندسبازرگانبهمفهوموتجربه»انقالب«،درکتابمذکور
باصراحتوشدتبیشتریظهوریافت.ویدرآنکتاب،»روحانقالبوانقالبیگری«را

اینگونهتوصیفمیکند:
احساس تضاد یا تخاصم با گذشته و با غیر خود و عشق به دگرگونی و واژگونی و انتقام تا 

سرحد طرد و تخریب و مرگ، توأم با شدت و حّدت یا قاطعیت.3
اوباچنیننگاهیبهانقالب،بهعنوانرئیسدولتموقت،غالباًبرخالفمقتضیاتانقالب

عملمیکرد.

1.اینمقاالتدرتاریخهای2و3و1359/12/10بهعنوانسرمقالهروزنامهمیزان،چاپشد.
2.بازیابیارزشها،مهدیبازرگان،ج1،چ2،بهار1362،صص118و119

3.انقالبایراندردوحرکت،ص89
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بهتعبیرعباسعبدی:
بازرگان جلوی موج انقالب ایستاد و این ایستادن، سیاستمدارانه نبود. اگر موج حاکم را 

نمی پسندید، یا نباید می آمد و یا کنار می نشست تا موعد مناسب برسد.1
محمودشمسالواعظیننیزدرسال58درروزنامهکیهان،دربارهناسازگاریدولتموقت

باانقالبچنیننوشت:
همانطور که می دانیم پس از انقالب رهایی بخش اسالمی و ضد امپریالیستی ایران، دولت 
موقت تشکیل شد تا اداره دولت انتقالی ایران را بر عهده گیرد، طرز تفکر حاکم بر این دولت 
در مجموع و ترکیب آن به هیچ وجه ناشی از اصول و بینش مکتبی اسالم انقالبی نبوده است... 

دولت موقت نتوانست خود را با شرایط خاص و انقالبی خلق همگام سازد...2
علیرضاعلویتبار،فعالسیاسیجناحاصالحطلب،کهدرسالیاناخیرمواضعوتحلیلهای
مشترکبسیاریباجریاننهضتیهاداشتهاست،بهعنوانعضوشورایسردبیریروزنامهصبح

امروزدرسال78چنیناذعانکرد:
انقالب به دنبال بن بست اصالحات، شکل گرفت و جامعه ما به دنبال یک انقالب بود اما دولت 
موقت این را نمی خواست بپذیرد. شکست دولت موقت این بود که مقابل انقالب ایستاده 
بود... من نمی خواهم بگویم که همه گناه مال دولت موقت است بلکه می خواهم بگویم دولت 

موقت، اصاًل انقالبی نبود.3
جنبشمسلمانانمبارزبهرهبریدکترحبیباهللپیمان،کهازدهه70بهبعددرعدادمؤتلفین
نهضتآزادیدرآمد،درسال58دربارهبینشدولتموقتدربارهانقالباینگونهاعالمنظرکرد:

دولت آقای بازرگان انقالب را در شورش 22 بهمن ماه خالصه می کرد که در شب آن روز 
با تسلیم ارتش تمام شد و به نتیجه رسید. اشکال کار از همین بینش دولت نسبت به انقالب 

برخاست...4
آیتاهللطالقانیپسازبازگشتازجلسهشورایانقالبدر14بهمن1357وتعیین

مهندسبازرگانبراینخستوزیری،بهبعضیازنزدیکانشگفتهبود:
به نظر من بازرگان به درد این کار نمی خورد. ایشان آدم خیلی خوبی است ولی مرد قاطع و 

1.هفتهنامهشهروندامروز،1386/10/9،صص51و52
2.کیهان،1358/12/1،مقالهبهقلممحمودشمس]الواعظین[،ص2

3.خرداد،1378/8/26،ص3
4.اطالعات،1358/8/20،ص4
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مدیری برای پیشبرد انقالب نیست.1

مهندسبازرگانبهاستنادضرورتبهکارگیریعناصرمتخصص،باپاکسازیمجرمانو
متخلفانباقیماندهازرژیمشاهمخالفتمیکرد.البتهاوبامواضعمتناقضمکرر،درعینپذیرش
اصلپاکسازی،درعملبهشکلجّدیبهاینکارالزموضرورنمیپرداخت.حتیبسیاریاز

بلندپایگانورؤساومدیراندورانپهلویدراداراتمختلفبرسرکاربودند.
اینبیحالیوانفعالبازرگان،نهادهاوارگانهایمردمیمولودانقالبرابهاتخاذسیاستهای
مخالفدولتوادارمیساخت.وازسویدیگردردورنمایتالشهاودیدگاههایدولت
موقتکهبهتدریجازقدرتوتسلطبیشتربرخوردارمیشد،مردمامکانبازگشتطاغوتو

احیایقدرتونفوذخائنینرامشاهدهمیکردند.
حجتاالسالممحمدجوادحجتیکرمانیبهرغمنرمخوییشخصیوحسنظنوعالقهای

کهبهمهندسبازرگاندارد،دربارۀشیوهدولتموقت،سالهابعدچنینمیگوید:
من اطمینان قطعی ندارم که اگر مهندس بازرگان با همه حسن نیت و صداقتی که داشت، با 
همان شیوه اول انقالب و دوره نخست وزیری ادامه می داد، آیا مسائلی مثل 28 مرداد پیش 

می آمد یا نه؟2
دکترکاظمسامی3همدراستعفایخودازمسئولیتوزارتبهداریدولتموقت،بهاین
موضوعاشارهکردهبودکهدولتموقت»بهدستگاهاداریسابق«تسلیمشدهو»باهمانعناصر
ساواکیگذشته«کارمیکرد.4چنینرویکردی،دربینبسیاریازنخبگانواکثریتمردم،

موجبایجادنگرانیوبیمازسرنوشتانقالبنوپاشدهبود.

1.طالقانیوتاریخ،بهرامافراسیابی،سعیددهقان،نیلوفر،چاپدوم،1360،ص288
2.ماهنامهیادآور،تابستان91،ص131

3.دکترکاظمسامی)1367-1314(درسال1322درکنارمحمدنخشبوبرخیدیگر،نهضتخداپرستانسوسیالیست
راتأسیسکرد.پسازادغامتشکلشاندرحزبمردمایرانبهدلیلتفاوتنگرشواعتقادبهمبارزهقهرآمیز،گروهی

مخفیبانام»جنبشانقالبیمردمایران«یا»جاما«تأسیسکردوتاآخرعمررهبراینگروهماند.
پسازپیروزیانقالباسالمی،دردولتموقتاولینوزیربهداشتجمهوریاسالمیشدامابهدلیلاختالفنظر 
بابازرگان،7روزقبلازپایانایندولتاستعفایشرابهامامخمینیداد.ویدرفهرستیازطرفجاماوچندگروه
دیگردرکنارعلیاصغرحاجسیدجوادی،مسعودرجوی،حبیباهللپیمانو...ازحوزهانتخابیهاستانتهراندرانتخابات
مجلسخبرگانقانوناساسینامزدشدکههیچیکموفقبهکسبرأینشدند.سپسنامزدانتخاباتریاستجمهوری
شدوباکسب89هزاررأی،دررتبهششمقرارگرفت.پسازآن،نامزدانتخاباتمجلسشورایاسالمیشدو
نامشبجزسرفهرستیلیست12نفرهجامادرتهران،درفهرستدفترهمکاریمردمبارئیسجمهورهمقرارگرفت

وتوانستدردوردومواردمجلسشودوپسازآنتاپایانعمرهیچمسئولیتسیاسینداشت.
4.کیهان،1358/8/7،ص12
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ایندلهرهوتردیدمسئوالنهموجبمیشداکثرمردم،آرامآراماعتمادخودرابهمجریانامر
ازدستبدهند.ضدانقالبنیزکهبهیمنآزادیهایبیحدومرزومسامحهدولتموقت،

امکانوعرصهفعالیتگستردهداشتباتمامقواواردعملشدهبود.
در27خرداد58،نهضتآزادیدربیانیهایبهانتقادازدولتموقتوسیاستهایآن

پرداخت.1دراینبیانیهآمدهبود:
نیروهای ضد انقالب در شرایطی می توانند ضربه قاطعی وارد کنند که انقالب و دولت 
موقت نتوانسته باشند در بیان و اجرای اهداف و وعده های خود، روحیه و اعتقاد و اعتماد 
مردم را نسبت به انقالب حفظ کرده شور و شوق انقالبی مردم را فروزان و آنان را در حال 

بسیج نگه دارند.2
باوجودآنهمهانتقاداز»طرزحکومت«بازرگانوباوجودمطالباتشدیدمردمازدولت
برایعملکردقاطعانهوبرخوردضدانقالب،بازرگانهمچنانبهشیوهمألوفخود،ادامه
میداد.شیوهعملبازرگانازروزاولبهگونهایبودکهبسیاریازضدانقالبیونسلطنتطلب
درسرهوایبازگشتشاهرا»تاچندماهدیگر«میپروراندند؛وبیتفاوتهاهمدرباره»نماندن

1.دراینکهچهعللوانگیزههاییباعثصدوراینبیانیهشددواحتمالمیشودداد:
انتقادیبا یکاحتمال،آنبودکهجناحجوانترودارایافکارانقالبیدرنهضتآزادیکهطبعاًمسئوالنهترو
سیاستهایدولتموقتبرخوردمیکردند،درغیابرهبراناصلیکهدرکادردولتمشغولبودند،بااستفادهاز
فرصتبهاینوسیلهنظراتخودراصادقانهانتشاردادهاند.البتهاینبدانمعنانبودکهنویسندگانوانتشاردهندگانبیانیه

مذکورازاصولوخطمشیکلینهضتانصرافحاصلکردهبودند.
احتمالدوماینبودکهچونناکارآمدیوضعفهاوعیوبدولتموقتبهقدریآشکارشدهبودکهانتقادنکردن
ازآنهابهمنزلهعقبماندنازتحوالتسیاسیجامعهوانزوادرافکارعمومیبود،گردانندگاننهضتضروری
تشخیصدادندکهبرایحفظموقعیتووجههسیاسینهضتونیزدوربودنازاتهامتعصبنسبتبهدوستان
خوددردولتموقت،بهذکربعضیازانتقاداتبپردازند.البتهبهگونهایکهاصطالحاً»نهسیخبسوزدنهکباب«.
دراینبیانیهکهبهقسمتهایمختلفیازآناستشهادخواهدشد،بهروشنیمشاهدهمیشودکهعلیرغمتالش
نویسندگانآنبرایارائهدیدگاههایانقالبیدربارهمسائلکشور،وفاداریآنانبهمبانیومواضعاصلینهضت
آزادیکهبرخوردهایغیرانقالبیدولتراتوجیهمینمود،باعثشدهکهتناقضهاییدرآنبروزنماید.ازیکسو
مطابقمذاقانقالبیونسخنگفتهشدهوباذکربعضیواقعیاتوهمراهیدرانتقاد،هویتانقالبیتأییدواحراز
میشد،وازسویدیگر،هشیارانهعللوعواملاصلیپنهانماندهاست.لذادرعیناذعانبهبعضیعللواقعی،

کلیتدولتموقتدرنهایتتبرئهگشتهوتاحدزیادیحقبهآندادهشدهبود.
باوجودایندوگانگیحاکمبرتحلیلهایبیانیهمزبور،کهاحتمالدومراتأییدمیکند،بعضیاعترافاتآنازنظر
تاریخیسندمحکمیدرگزارشماهیتوعملکرددولتموقتمحسوبمیشود.سالهابعدعزتاهللسحابیفاش
کردنویسندهاینگونهبیانیههاویودوستانهمفکرشبودهاند،کهچندماهپسازصدوراطالعیهمزبور،درپاییز58

دستهجمعیازنهضتاستعفادادند.)ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص166(
2.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص108
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اینحکومت«بهیقینرسیدهبودند؛وگروههایضدانقالبچپهمباامیدواریبهتحرکات
خودشدتمیبخشیدند.برایآنانبازرگانهمان»کرنسکی«1بود.درمرداد58،اوضاعکشور،
درنتیجهناکارآمدیدولتموقتبازرگانبهچنانوخامتیرسیدکهامامخمینیدرسخنانی

هشداردهندهگفت:
اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقالبی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهای 
فاسد، و دولت انقالب و ارتش انقالب و پاسداران انقالب هیچ یک از اینها انقالبی عمل 
نکردند و انقالبی نبودند. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را 

خراب کردیم به طور انقالبی عمل کرده بودیم... این زحمت ها پیش نمی آمد.2
امام موضع از اینگونه موقت، دولت دادگستری وزیر حاجسیدجوادی، احمدصدر

حمایتکرد:
نظر امام نسبت به اقدام و عمل انقالبی، کاماًل صحیح است. برای اینکه اگر امروز ما انقالبی 
عمل نکنیم، ضد انقالب بالفاصله خودش را مستحکم خواهد کرد و بعد در موقع مقتضی، 
ضربت قاطعی خواهد زد. بنابراین وظیفه فرد فرد اعضای هیأت دولت است که انقالبی عمل 
کند. و ما در دادگستری تا آنجا که قادر باشیم، این کار را خواهیم کرد... مردم ایران با تمام 
وجود احساس می کنند که دستورات امام با یک آینده نگری عمیق توأم می باشد که بایستی 

انقالبی عمل کرد و نگذاشت انقالب از مسیر اصلی خودش منحرف شود.3
نهضتآزادینیزباصدوراطالعیهایضمنتأکیدبرضرورتبرخوردقاطعدردفاعاز
انقالب،تأکیدکردکهدربرابرعملیاتتحریکوتوطئه»جناحهایمخالفودشمنصفت،
بالیبرالبازیوسستیونرمشهایبیمنطقنمیتوانمواجهشد.باضدانقالببهنرمیرفتار

کردنوآزادیدادن،همانوسرنوشتانقالبراتقدیمآنکردن،همان.«4
اینموضعنهضتآزادیبارویکردوعملکرددولتموقت،بسیارمتفاوتبود؛ودرعین

حالنمونهایازبرخوردهاومواضعمتناقضنماینهضتآزادیبود.
بسیاریازاعضایدولتموقتنیزانقالببیبازگشتراباورنداشتندواحتمالبرگشت

1.الکساندرکرنسکی،یکیازمهمترینرهبرانانقالبضدتزاریروسیهبود.اوپسازپرنسلووف،دومیننخستوزیر
دولتموقتروسیهانتخابشد.سخنرانیهایغیرهمسوباخواستعمومیوعملکردغیرانقالبیویموجب

نارضایتیشدیدمردمروسیهوزمینهسازرویکارآمدنکمونیستهاشد.
2.درجستجویراهازکالمامام،همان،ص345.صحیفهامام،ج9،صص281و282

3.کیهان،1358/5/29،ص8
4.همان،1358/5/28،ص10
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رژیمسابقرامیدادند.شهیدمحمدعلیرجایینقلمیکرد:
در دولت موقت هرگاه، بنا بر اخذ تصمیمی بود بالفاصله مطرح می شد که مبادا اقدامی بکنیم که 

در صورت تغییر رژیم و بازگشت رژیم سابق، از نظر قانونی مشکلی برایمان ایجاد شود.1

»دولت موقت و انقالب« در تحلیل »نهضت«
درگزارشیازسفارتآمریکادرتهرانبهوزارتامورخارجهآمریکا،گرایشدولتموقت

بهشیوههایرایجپیشاانقالب،چنینتوصیفشدهاست:
امنیتی را در  او تمایل دارند که سیاست جاری و مسائل  از هم قطاران  بسیاری  بازرگان و 

قالب های سیاسی رایج حل کنند.2
مهندسبازرگانبهبهانهحفظنظموگردشامور،کهتوجیهیظاهراًمعقولومنطقیبه

نظرمیآمد،توصیهمیکرد:
نظام موجود را به هوای نظامی که هنوز جانشینش نشده و ساخته نشده بر هم نزنید.3

دوستانبازرگاندرنهضتآزادیدرخرداد58ایندیدگاهبازرگانراچنیننقدکردهبودند:
... تضاد مهم دیگر دولت با انقالب، در تلقی دولت از انقالب و نتیجتاً روش عمل آن است که 
البته خود دولت بارها گفته است این دولت، انقالبی نیست بلکه انتقالی است4 ... دولت برای 
جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد نظم می خواهد امور را در نظم و مقرراتی به اجرا گذارد 
که البته کار درستی است ولی در بسیاری از جاها قوانین قدیم دست و پای انقالب را می بندد 
و طبیعتاً در این حالت، اولویت با انقالب باید باشد، ولی دولت با توجه و پایبندی به مقررات 

قدیم مشکالتی برای انقالب به وجود آورده است.5
دربخشیدیگرازهمانبیانیهچنینآمدهاست:

دولت در ماه های گذشته به اجرای قوانین و نظریات خود در چهارچوب اداری و بوروکراسی 
موجود اصرار داشت و بدین سبب گاه در برابر خواست های انقالبی و اقتضائات انقالبی جامعه 
قرار می گیرد و این امر را حمل بر مخالفت انقالبیون با نظم و مدیریت می کند در حالی که 

1.نشریهعصرما،ش1375/10/5،60،ص5،پانوشت18
2.اسنادالنهجاسوسی،ش6-1،ص477

3.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص86
4.کنایهازاینکهدربینشدولتموقت»انتقالی«بودنبهمعنای»انقالبی«نبودن،محسوبمیشد.ازاینروبرایتوجیه

ضعفخودمدامبرایننکتهتأکیدمیورزید.
5.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص144
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انقالب با نظم و مدیریت مغایر نیست...1

بنابهتحلیلنهضتآزادی:
اکنون ]در دوران دولت موقت[ ما شاهدیم که یک حرکت آرام در بازگشت بورژوازی 
وابسته اداری به مواضع و پست های قدرت و نیز حرکتی در جهت بازگرداندن بورژوازی 

وابسته صنعتی به قدرت اقتصادی وجود دارد.2
همانبیانیهدربارهعواملضعفدرونیدولتموقتمیگوید:

عوامل ضعف درونی نقش اساسی را بازی می کنند زیرا بین هیأت دولت و انقالب یک 
نوع عدم هماهنگی و عدم تفاهم وجود دارد.3 شخص رئیس دولت بارها گفته اند دولت، 
انتقالی است و بر اساس قوانین موجود عمل می کند... مسأله بر سر این نیست که چه قوانینی را 
پذیرفته ایم. مسأله بر سر درکی است که ما از انقالب داریم و اینکه در شرایط انقالبی جامعه 
که مردم یا الاقل انقالبیون که نیروهای حاکم کشورند انتظارهایی انقالبی دارند. انتقالی یا 
رفرمیستی عمل کردن و قالب گذشته را نگاه داشتن، خود به خود تضاد و تزاحم و ضعف 

پیش می آورد. 
یک ضرورت و ویژگی کار انقالبی صرفنظر از فکر و ارزش و محتوای نوینی که دارد، سرعت 
و قاطعیت در عمل است... این تجربه همه انقالبات جهان است که هر وقت سرعت و قاطعیت 
به کار رفت پیروزی از آن انقالبیون شد و هر وقت مسامحه و آرام کاری پیش گرفته شد نتیجه 
به شکست انجامید. اگر دولت ]موقت[ در درک انقالب و اهداف و ایدئولوژی حاکم آن با 
توده مردم و یا الاقل با آن بخش های پیشتاز و شکل بخش اندیشه انقالب، هماهنگی داشته 
باشد می تواند حتی در ظرف همین قوانین گذشته هم تسلط خود را بر امور اجرایی حفظ کند 
و مانع پیشرفت انقالب هم نشود. ولی اشکال اساسی بر این است که یک عدم اشتراک در 

ادراک از انقالب وجود دارد. 
به عنوان نمونه: بعضی از افراد قوه اجرائیه اعالم می دارند که انقالب تمام شده و حال موقع 

1.همان،ص145
2.همان،صص106و107

بیانیهمشارکت این تهیه در آزادی، نهضت باعزتاهللسحابیوهمفکرانشدر که 3.سیدمحمدمهدیجعفری
داشت،دیدگاهتهیهکنندگانآنرادربارۀنسبتدولتموقتوانقالب،اینگونهبیانمیکند:»مادرآناوضاع
باانقالبتناسبیندارد...مااعتقادداشتیمکهانقالببرایخود میدانستیمکهدولتموقتمهندسبازرگان
منطقوقانونخاصیداردکهمهندسبازرگاننمیتوانستآنهارابرآوردهکند.«)همگامباآزادی،ج2،صص

488و489(
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سازندگی است در حالی که انقالب تمام نشده و فقط قدم اول آن برداشته شده است... اگر 
از دیدگاه توحیدی به مسأله بنگریم، انقالب تا سرحد پیوستگی انسان به آستان پروردگار 
ادامه دارد، انقالب امری مستمر است. کسی که مدعی تمام شدن انقالب است می پندارد که 
انقالب با سازندگی منافات دارد،1 یا انقالب با نظم و انضباط آهنین مغایر است، یا انقالب فقط 
به معنای شورشگری و خرابکاری است. در حالی که انقالب با نظم استبدادی و فاسد مخالف 
است. سازندگی و اصالحات منهای انقالب یعنی رفرمیسم، یعنی محتوایی نو ولی ضعیف را 

در قالب و سازمانی کهنه و پوسیده و در عین حال قدرتمند پیاده کردن... 
اکنون در میان نسل جوان و مسلمان و انقالبی چنین آمادگی و بسیج انقالبی فروزانی وجود 
دارد. پس در شرایطی انقالبی، این روحیه و بسیج همگانی را که به ویژه در نسل جوان وجود 
دارد اسیر بوروکراسی طاغوتی کردن، پرنده بلندپرواز انقالب و بسیج مردم را پای بند آهنین 

زدن است... 
دولت]موقت[ می پندارد که گره مشکالت با اعالن عفو عمومی گشوده می شود در حالی که 
به موجب »ُخُذوا ما آتَیناُکْم بُِقّوۀ« حفظ انقالب و نهادهای آن محتاج به قاطعیت و صالبت 
است و یک وجه از این قاطعیت و صالبت، مجازات عوامل اصلی رژیم گذشته و مراقبت بر 

عوامل غیراصلی است... 
مسائل بسیار دیگری به واسطه اختالف فهم از انقالب بین دولت، و سازمان های پیشتاز انقالب 
و مردم، وجود دارد. از جمله ]دولت موقت[ نسبت به مسأله استعمار و عملکرد آن سهل انگار 
است و آن را بسیار ناچیز می گیرد و به وجه ضد استبدادی انقالب گرچه درست هم هست، 
خیلی تکیه می کند و می خواهد انقالب را به همین وجه منحصر کند. از قرار، دولت، استعمار 
خارجی را فقط در حضور سرباز می بیند در حالی که چنین نیست و امروزه استعمار نوین 

استعمار اقتصادی و فرهنگی است... 
یک نوع عدم تفاهم بین دولت ]موقت[ و رهبران و یا پیشتازان انقالب وجود دارد، و امام خمینی 
از این جهت بیدار و هوشیار است. این دید ضعیف دولت موجب می شود که نسبت به آنگونه 
و آن دسته از عواملی که از نظر استعماری و یا رابطه با استعمار جزو انقالب محسوب نمی شوند، 
سهل انگار باشد و این موجب ضعف می شود. زیرا وقتی که فهم و درک دولت با ملّت متفاوت 

1.سیدمحمدمهدیجعفریمیگوید:»مهندسبازرگانمیگفت:دورانانقالب،دورانتخریباستوبعدازپیروزی
انقالب،دورانسازندگیاست...انقالبباسازندگیدردوجهتمتناقضاست....مهندسبازرگاناساساًانقالبرا

ماهیتیتخریبیوویرانگرمیدانست.«)همگامباآزادی،ج2،صص488و489(
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بود، دولت تصمیماتی می گیرد یا لوایحی را می گذراند و به اجرا می گذارد، در حالی که مردمی 
که در این انقالب، خون دادند و زحماتی کشیدند و آرزو و آرمان هایشان طی سال ها در رابطه 
با این مسائل شکل گرفته، نمی توانند بپذیرند و عدم اطاعت مردم از برنامه ها و تصمیمات دولت، 
خود بزرگ ترین عامل ضعف دولت است. ما اعتقاد داریم که اگر عامل ضعف درونی دولت 
ترمیم و تصحیح شود آن عامل خارجی یعنی دخالت دیگر مراکز قدرت قابل مهار کردن یا 

تخفیف است.1
دربررسیکارنامهدولتموقتهمینبیانیهنهضتآزادی،کافیووافیبهمقصوداست.

دراینبیانیهبهخوبیمشاهدهمیشودکهدولتموقتچگونهبهدلیلضعفهاییاساسی،
خواستهویاناخواسته،برخالفمسیرانقالبگامبرمیداشت.2

راجعبهتحلیلنهضتآزادیدربارهدولتموقت،بایدتوجهداشتکهبهراحتینمیشد
منشأوانگیزههایصدورچنینبیانیهایرا،عطفبهخطفکریحاکمبرنهضت،شفافو
روشندانست.درمتنهمینتحلیل،دوگانگیهاوتالشهاییبرایتبرئهدولتموقتو

حمایتمحتاطانهازمواضعآنوجوددارد.
تحلیلمزبوردرتقسیمبندیمشکالتدولتموقت،عواملاصلیراباتوجیهاتیکمرنگ
نمودهوبیشتر،فشارهایبیرونیرامقصرجلوهمیداد.دراینتحلیلعواملضعفدولت

چنینفهرستشدهبود:
1. عدم آمادگی دولت از نظر برنامه

2. نداشتن شخصیت های الزم انقالبی شناخته شده
3. جنگ زده بودن3 و از هم پاشیدگی کشور و مشکالت احیاء آن

4. مشخص نشدن نیروهای انقالبی از فرصت طلبان

1.اسنادنهضتآزادی،ج11،صص111تا114
2.یوسفیاشکوریدربیوگرافیرسمیمهندسبازرگان،انتقاداتمربوطبهعدمقاطعیتوانقالبینبودندولتموقت
رااینگونهپاسخدادهاست:»...بیانصافیاستکهبگوییمبازرگانودولتاوهیچقاطعیتنداشتهواقدامینکردهو
درمقابلضدانقالب)بهمعنایواقعیکلمه(سستیبیشازحدنشاندادهاست.دولت]موقت[ازهمانآغازکوشید
باجایگزینیتدریجی]=گامبهگام![افرادومدیرانصالح،افرادناصالحراتصفیهوحداقلدرانزواقراردهد...پس
ازاحساسضرورتهایبیشتروانتقادهایمردموهشدارهایرهبری،دولتنیزاقداماتجدیتریصورتداد...
دولتیابیشازآننتوانستویابیشازآناعتقادنداشتوآنراروانمیدانست.«)درتکاپویآزادی،ج2،صص

272و273(
3.یکسالپیشازجنگتحمیلیعراقعلیهایران،وضعیتکشوربهگونهایبودکهتحلیلنهضتآزادی،ازتعبیر

»جنگزده«برایتوصیفشرایطاستفادهکردهاست.
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5. فقدان بینش ایدئولوژیک واحد بین رهبران که همین نکته موجب سوءتفاهم بین دولت و 

انقالبیون می شود.
انقالب زخم  انقالب در حالی که ضد  اولیه  پیروزی  از  بعد  پنج عامل سبب شد که  این 
خورده و کینه توز توطئه های روزافزون خود را آغاز می کرد و مخالفین انقالب اسالمی هم 
به فتنه انگیزی های خود می افزودند، وضعی بحرانی پیش بیاید و دولت را در متن این بحران 

قرار دهد.1
اینهاهمهدرست،اماتنهابخشیازواقعیتبود.نهضتآزادیدربیانیهانتقادیخودآنچنان

کهبایدوشایدبهتفکراتحاکمبردولتموقتنپرداختهبود.
طیفیازنسلدومنهضتکهتهیهکنندهاینبیانیهبودند،بعداًدراستعفانامهخودازنهضت
آزادیدرپاییز58،ایندوگانگیراناشیازمحذوراتفکریوتشکیالتیدانستندودرباره

وضعیتخودچنیناذعاننمودند:
آنها ]= منتقدین دولت بازرگان[ در درون نهضت ]آزادی[ خود را می خوردند و در بیرون، به 
توجیه کاری اعالمیه ها و بیانات و موضع گیری های رهبرشان می پرداختند، و این گذشته از تلخی 

دردناکش، برای اشخاص و گروه های خصم نهضت نیز بهانه های بسیاری به دست داد.2
مهندسعزتاهللسحابی،درگفتگوییدرزمستان58،دربارهریشهیابیتهیهوانتشارتحلیل
مزبورومالحظاتیکهبرایویودوستانشدرموردعدمتضعیفمهندسبازرگانوجود

داشت،گفت:
]بعد از آزادی از زندان در پائیز 5۷[ این اختالفات در تحلیل ها، بررسی ها و موضع گیری ها 
تا تشکیل دولت ادامه داشت که ناشی از بینش سیاسی و جهان بینی رهبران بود... تفاوت 
این بینش که اکنون کناره گیری کرده است با عمل دولت را می توان با مراجعه به جزوه ای 
که نهضت در اردیبهشت3 منتشر کرد و تیپ آقای ]سیدمحمدمهدی[ جعفری در آن تحلیل 
نقش داشتند دید. کسی که تحلیل اردیبهشت نهضت ]آزادی[ را بخواند و با مواضع دولت 
مقایسه کند، متوجه این اختالف بینش و تحلیل تاریخی خواهد شد. به هر حال این مسائل 

1.اسنادنهضتآزادی،ج11،ص104
2.همگامباآزادی،ج2،ص510

3.مهندسسحابیگفتهاستکهاینتحلیلرادراردیبهشتسال1358تهیهکردهودر»هفتادوهشتصفحه«زیراکسشد
ومنتشرگردید.ولیباردیگربااصالحاتی،چاپشدودرمقیاسمحدودیمنتشرگردید.)نیمقرنخاطرهوتجربه،ج
2،صص98و100(متنیکهدراسنادنهضتآزادیدرسال1362،بازنشرگردید،تاریخ1358/3/27رابرخوددارد

وشصتوپنجصفحهاست.نسخهاردیبهشتاینتحلیل،کهانتشارمحدوددرونگروهیداشته،دردسترسنیست.
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باعث تضعیف  از نهضت را مصلحت نمی دانستیم چون  ادامه داشت و آن موقع خروج 

دولت  آقای بازرگان می شد.1
درآنتحلیل،اشاراتزیادیبه»ضعفدرونی«دولتموقتنیزوجودداشتولیدر

موضوعتضادبارهبریانقالبوروحانیت،دولتموقّتمحقخواندهشد:
یک  از  باشد.  سرنوشت ساز  و  مهم  تضادی  می رسد  نظر  به  انقالب  و  دولت  میان  تضاد 
طرف با توجه به مسائلی که نسبت به روحانیت گفته شد یعنی خطری که از ناحیه روند 
انحصارگرایانة روحانیت2 احساس می شود، ما دولت را به معنای واقعی دمکرات می یابیم. 
این یک وجه تضاد دولت و رهبری انقالب است که به نظر نهضت آزادی در این زمینه، 
دولت محق است. خصلت دمکرات بودن دولت سبب می شود نیروهای ملّی، روشنفکری 
و حتی برخی از نیروهای مارکسیستی آمادگی تفاهم بیشتر با دولت )قوه اجرائیه( داشته 

باشند...3
کداممارکسیستها؟همانمارکسیستهاییکهچندصفحهقبل،همانبیانیهدربارهآنان

چنیننوشتهبود:
برداشت مسلمین، امروزه این است که جناح مارکسیستی در اندیشه ضایع ساختن روح 
اسالمی انقالب ایران است و در این راه حتی از استتار و جبهه گیری ضد انقالب در میان یا 

در پشت صفوف خود نیز ناراحت نیستند و استقبال هم می کنند.4
بهگفتهمحمدمهدیجعفری،نویسندهاصلیبیانیه65صفحهایمزبور،مهندسعزتاهلل
سحابیبود.نوشتهسحابیرابعداًجعفریودیگراناصالحکردندومطالبیبرآنافزودند.5

1.کیهان،1358/11/23،ص3
2.درآنزمان،اغلبگروههایسیاسیپسازناکامیدررقابتجلبآرایافکارعمومی،وموفقیتروحانیتدرکسب
اعتماداکثریتجامعه،مدعیانحصارطلبیروحانیتمیشدند.تاهمضعفخودرادرپساینانگزدنپنهانکنندو
همدستاویزیبرایبرهمزدنقواعددموکراتیکرقابتسیاسیفراهمسازند.درشرایطیکهعملکرددولتموقتو
فاصلهگرفتنازآرمانهاومطالباتمردم،موقعیتگروههاییمانندنهضتآزادیراتضعیفکردهبودوموجباقبال
بیشترمردمبهجناحموردحمایتروحانیانمبارزوحزبجمهوریاسالمیشدهبود،نهضتآزادینیزروحانیترا
بهانحصارطلبیمتهممیساخت.درحالیکهدرشرایطماههایاولپسازپیروزیانقالب،روحانیتدرقیاسباسایر
جریانهایمتشکلسیاسیمانندمجاهدینخلقوگروههایمّلیگراونهضتآزادیکهمناصبوامکاناتدولتیرا
نیزعمدتاًدراختیارداشتند،ازتوشوتوانتشکیالتیکمتریبرخورداربودوتنهابااتکابهحمایتروزافزونمردم

توانستمانعهژمونیسایراحزابوسازمانهاشود.
3.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص144

4.همان،ص130
5.همگامباآزادی،ج2،ص481
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متعاقبانتشارتحلیلمزبور،مهندسبازرگانجلسهایتشکیلداد.دراینجلسهبحثداغی
میانجناحمهندسسحابیبااودرگرفت.آقایبازرگانهمگفتکهدرآنبیانیهخیلی

بیانصافیکردهاندوحداکثربهآننمره12میدهد.1
مهندسسحابیوسیدمحمدمهدیجعفریگفتهاندکهدرموردمحتوایتحلیلمزبورونقد

دولتموقت،»مرحومطالقانیباماهمنظربود.«2و3
پانزدهسالبعد،درسال73،مهندسسحابی،درسخنرانیشبهفتمدرگذشتبازرگانبر

سرمقبرهوی،دربابناهماهنگیدولتموقتبامقتضیاتانقالبچنینگفت:
پایان دولت موقت، دو خط  تا  انقالب،  پیدایش دولت  بدو  از  و  انقالب  پیروزی  از  بعد 
فکری در جریان انقالب ایران وجود داشت... یکی گرایش به سمت سرعت و تشدید و 
تسریع انقالب و دیگری به سمت تعقل، تأمل و سنگر به سنگر پیش رفتن... آن جماعتی که 
آن زمان می گفتند و حاال هم می گویند که دولت بازرگان با مقتضیات انقالب هماهنگ 

نیست، آنها بودند که طرفدار تسریع و تشدید انقالب بودند.4
نبود. مطابق واقعیات با انقالب«، »تشدید و »تعقل« درباره دوگانهسازیسحابی این
انقالبیونپیروامامدرسال58،کهآنزمانخودسحابیهممیکوشیددرآنطیفتعریف
شود،تعمیقوتثبیتسریعانقالبراهمراهباتعقلوقاطعیتتوأمانمیخواستندواصوالً
تعارضبادولتموقت،تعارضدونوععقالنیتبود:»عقالنیتمحافظهکارنابههنگامو

نابهجا«دربرابر»عقالنیتانقالبیبههنگاموبهجا«.
عزتاهللسحابی،درفضایعاطفیفوتمهندسبازرگانوپیچیدگیفضایسیاسیدولت
دومآقایهاشمی،گوییبرایجبرانمافاتدرحقمرشدسیاسیخویش،اصرارداشتاثبات

کند:
پس این ایراد دوم که می گویند بازرگان با مقتضیات انقالب هماهنگ نبود، لذا به کنار رفت، 

وارد نیست.5
1.همان،صص494و495.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص99

2.آیتاهللطالقانیدرجلسهشورایانقالبمورخ58/2/6گفتهبود:»نمیتوانمنهازدولت،نهشخصمهندسبازرگانو
نهازشورایانقالبدفاعکنم.فقطازامامخمینیدفاعمیکنم.«)صورتمذاکراتشورایانقالب،ص159(

3.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص166.همگامباآزادی،ج2،ص495)مشابهمضمونسخننقلشده
توسطسحابی،جعفریگفتهاستکهآیتاهللطالقانی»درجمعبندی...حقرابهماداد.البتهدربرخیجاهاهمبه

مهندس]بازرگان[حقمیداد.«(
4.همان،ص139
5.همان،ص141
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سحابیدرموارددیگرینیزداوریهایخودرادربارهمهندسبازرگانودولتموقت

تغییردادهاست.1
عزتاهللسحابیدرمصاحبهایبهسال1374،تغییرعقیدهخودرادربارهبازرگانتوجیه
میکندامادرعینحالاذعانمیکندکهبهدولتموقت»خیلینقدوارداست.«اومیگوید:

به خصوص  اعتقاد داشتند دولت موقت  در آن مقطع، خود من جزو آن دسته بودم که 
شخص بازرگان، انقالب را درک نکرده اند... جزو جناح منتقدین دولت موقت بودیم... 
ولیکن بعدها... در عمل به این رسیدم که حرف مهندس بازرگان درست بود... به دولت 
موقت خیلی نقد وارد است ولی... دیگران که اصاًل چیزی سرشان نمی شد، مگر برنامه 

داشتند؟2
دکترکاظمسامی،وزیربهداریدولتموقت،دراستعفانامهآبان58خوددربارهضعفهای

دولتموقتچنیننوشت:
به جای آن که دولت به عنوان موتور انقالب مردم را به جلو ببرد، خود به وسیله فشار مردم 
به طور نامنظم به جلو رانده شد... تسلیم شدن به دستگاه اداری سابق و کار کردن با همان 
عناصر ساواکی گذشته که هنوز هم ادامه دارد... همچنین عدم تجانس در هیأت وزیران و 
عدم هماهنگی در برنامه های وزارتخانه ها در کل با اهداف انقالب و... بی توجهی به نقش 

سیاست های خارجی و عمیق آنها، ]موجب می شود[ ضد انقالب رشد کند.3و4
دکترحبیباهللپیمان،درسال1377هنوزبرتحلیلخودوهمفکرانشدربارۀدولت

موقتاستوارماندهبود.ویدرمصاحبهایگفت:
انتقال قدرت از رژیم قبلی به دولت جدید  ما معتقد بودیم که وظیفه دولت موقت تنها 
نیست، بلکه باید به خواسته های جامعه انقالبی، پاسخ می داد... اگر جامعه از مسیر رفورم 
)اصالحات( به آن شرایط رسیده بود، اقدام دولت موقت، قابل قبول بود، اما مردم انقالب 

1.ازجملهدریکادعایغیرقابلاثباتونادرستگفت:»مناآلناینرامیگویمکهاگردولتموقتبازرگان،ادامهپیدا
میکرد،امروزمادروضعیتخیلیبهتریبودیم.«)درتکاپویآزادی،ج2،ص324(درحالیکهتحلیلواقعبینانه
آنزمانواکنون،اثباتمیکندکهاگرآندولتباآنماهیتوترکیبورویکرد،باقیماندهبود،چیزیمانندکودتای
28مردادوشکستانقالبمّلتایرانرخمیداد،ویکرژیممستبدوخشنآمریکایی،دوبارهبرایرانمسلطمیشد.

2.همان،صص166و168
3.ویدرپایاناستعفانامهخودنوشتهبود:»بهعنوانیکسربازمعتقدومؤمنبهانقالبورهبریبههمراهدیگر

همفکرانم...گوشبهفرمانامامخواهیمبود.«
4.کیهان،1367/10/20،ص12.اطالعات،1367/9/29،ص6
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کرده بودند، و انقالب، مسائل خاص خود را دارد... دولت موقت باید قاطع عمل می کرد...1

مهندسلطفاهللمیثمیازپیوستگاناولیهنهضتآزادی،درمصاحبهایدرمهر1358
دیدگاهخودوهمفکرانشرادربارۀدولتموقت،گفت:

عملکرد ضعیف دولت ]موقت[، واقعیتی است غیرقابل انکار و این ضعف، ناشی از یک روحیه 
رفورمیستی است که بر دولت حاکم می باشد... دولت بازرگان جوابگوی نیازهای مردم و روحیه 
انقالبی شان نیست... برداشت دولت از انقالب به خاطر ماهیت طبقاتی آن است... این دولت به 

خاطر تفکرات رفورمیستی حاکم بر آن نمی تواند در خدمت طبقات مستضعف قرار گیرد.2
آیتاهللمنتظرینیزدرنمازجمعهچهارمآبان58خطاببهدولتموقتگفت:

انقالب باید در تمام شئون پیاده شود و دولت و مردم و همه گروه ها، انقالبی عمل کنند. در 
ادارات هنوز از انقالب نشانی نیست... دولت باید این قبیل اشخاصی را که در جهت انقالب 

نیستند از ادارات تصفیه کند...3
شهیدبهشتینیزپسازسقوطبازرگاندرمصاحبهایچنینگفت:

... آقای مهندس بازرگان از دوستان خیلی قدیم من هستند... ولی خط فکری شان را در مورد 
سیاست انقالبی ایران، از اول هم خطی که با ما بخواند، نمی یافتم، و ما از همان اول حس 
می کردیم که نقطه نظرهامان مختلف است. منتها با توجه به اینکه اینها یاران و دوستان انقالب 
بوده اند و خدماتی داشته اند، ما ترجیح می دادیم که با وجود این اختالف نظرها، همکاری داشته 
باشیم... ولی نقطه نظرشان را در جهت این انقالب، هم از پیش، نمی یافتم و روز به روز این نظر 
قوی تر می شد، چه در جهت مسائل داخلی انقالب و چه در مورد مسائل خارجی انقالب... 
ما معتقد بودیم که در داخل مملکت، باید خارج از این فرم بوروکراتیک عمل کرد. آقای 
مهندس بازرگان عجیب تکیه داشتند روی اینکه همه کارها را ببرند توی همین کانال های 
بوروکراتیک و به همین دلیل خیلی ضربه خوردیم... ما معتقدیم که این ملت، امروز به کارهای 
ضربتی و بنیادی احتیاج دارد. ما معتقدیم که همانطور که درخور انقالب است... باید اآلن، به 
مردم کمک کرد... آقایان ]دولت موقت[ اینطور فکر نمی کردند و فکر می کردند که حاال ما 

در یک شرایطی قرار داریم که می توانیم ملّت را معطل کنیم.4

1.هفتهنامهتوانا،ش1377/4/28،20،ص7.نقلدر:درتکاپویآزادی،ج2،صص256و257
2.کیهان،1358/7/2،ص7
3.همان،1358/8/5،ص5

4.بهشتیاسطورهایبرجاودانهتاریخ،بنیادشهیدانقالباسالمی،1361،صص1037و1038



کردستان؛ »ادعاهای بی اساس«

عملکرددولتموقتدربرابرجنایاتوفجایعیکهضدانقالبوگروههای»دمکرات«و
»کومله«درکردستانبهبارآوردندبرایهمگانسؤالبرانگیزوناراحتکنندهبود.

پسازسقوطدولتموقت،مهندسبازرگانونهضتآزادیبارهاازعملکرددولت
موقتدربارهکردستاندفاعکردهاند.بهگفتۀآنانهرچهکهدربارهمسئولیتدولتموقت
»ادعاهای میشود، و گفتهشده کردستان اوضاعوخیم آمدن پدید در او بد وعملکرد

بیاساس«1بودهاست.
مهندسسحابیدربارۀنقطهشروعحوادثکردستانچنینگفتهاست:

درست از همان روز 22 بهمن 5۷، که رژیم ]شاه[ سرنگون شد، احزاب دموکرات و کومله 
که در زمان رژیم پیشین سرکوب شده بودند، به همراه سایر گروه های چپ، در کردستان 
قیام کردند. آنها حرکت خود را استقالل طلبی و خودمختاری کردها، و ما آن را تجزیه طلبی 
می نامیدیم. آنها در روز 23 بهمن 5۷، پادگان مهاباد را تسخیر کردند و از آن نقطه بر سایر 
نقاط کردستان و آذربایجان غربی مسلط شدند... در ایام نوروز 58، در کردستان جنگ 
تمام عیاری برپا شد. پس از تصرف پادگان ها، ارتش به مقابله با آنها برخاسته بود. و به دلیل 
این وضعیت، هیأتی مرکب از آقایان طالقانی، بهشتی، هاشمی و بنی صدر از سوی شورای 
انقالب برای بررسی و حل مسأله به کردستان عزیمت کردند. آنان در میان رگبار گلوله 
وارد سنندج شده و با مقامات کرد مذاکراتی را آغاز کردند. ولی علی رغم توافق های به 

عمل آمده، جنگ ادامه یافته و آتش بس به وقوع نپیوست.2
بهگفتهمهندسعزتاهللسحابی،عضوهیأتویژهسهنفرهاعزامیدولتموقتبهکردستان،
عبدالرحمنقاسملو،دبیرکلحزبدمکرات،درمذاکره)اوایل58(میگوید:»مادرکردستان

1.نامهسرگشادهبهسپاهپاسدارانانقالباسالمی،ص72
2.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص83
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خودمختاریداریم،فقطبایددولتایرانآنرابهرسمیتبشناسدوگرنهکردستانآتشمیگیرد.«1

اتخاذ راه  حل سیاسی
امامخمینیازابتداتأکیدداشت:»حسابمردمشریفکردستانازاشرارجداست«،اما
برخوردقاطعوشدیدباشورشیانمسلحجداییطلبوبرقراریسریعامنیتراازدولتو

قواینظامیمطالبهمینمود.
امانهضتآزادیمعتقدبهراهحلسیاسیبودزیرابهعقیدۀنهضتآزادی،راهحلنظامی
بهدالیل»خطرانسجامزودرسارتش،سابقهبرخوردنظامیحکومتشاهبامردمکردستان
کهبهحیثیتجمهوریاسالمیلطمهمیزدوامکانتوطئهجنگمسلحانهوشورشگری

درازمدت«صحیحنبود.2
استداللنهضتآزادیمطلقاًدرستنبود.فتنۀچپدرکردستاندرابتدایامربایکنیروی
نظامیقاطعومؤمنقابلسرکوببود.»انسجامارتش«همکاریبودکهبایدهرچهزودتر
انجاممیشد.عجیباستکهیکگروه»ملی«مذهبی،انسجامارتشکشوررا»خطر«تلقی
کند.ارتشیکهخائنانشبهمجازاترسیدهویادرانتظارمجازاتبودندوبدنهمؤمنآنهم
بهانقالباسالمیپیوستهوباآنهمکاریمیکردوحتیدرهمانابتدایامردرقضایای
کردستانقهرمانانهظاهرشدهبود،انسجامشچهخطریداشت؟جنگکردستان،میراثشوم

دیدگاهنادرستنهضتآزادیوعملکردبددولتموقتبود.3
همچنینروشناستکهدرآنزمان،سرکوبچپیهاوساواکیهاوتجزیهطلبهاو
سلطنتطلبهایمسلح،بهمعنایدرگیریبا»مردم«نبودکهحیثیتجمهوریاسالمیرابه
خطربیندازد.اساساًخواستمردمازدولتهمینبود.تحلیلنهضتآزادی،تأییدضمنیاین

تبلیغنادرستبودکهضدانقالبدرکردستانازپشتیبانیمردمیبرخورداربودهاست.
انتخابات اولین در بزرگکردستانطرفدارداشت. بیشترشهرهای در اسالمی انقالب
شورایشهرسنندج،کهپسازدرگیریهایفروردین58انجامشد،باوجودفضایهراسناکی
کهکوملهودمکراتوچریکهایفداییدرستکردهبودند،گروهاسالمیاکثریتراحائز

1.فرازوفرودجنبشکردی،حمیدرضاجالییپور،لوحفکر،1385،ص82
2.نامهسرگشادهبهسپاهپاسدارانانقالباسالمی،صص72تا76

3.مرحوممهندسبازرگاندریکاقدامبسیارنامناسبوغلط،سپهبدشهیدولیاهللقرنیراکهفرمانسرکوبیقاطعضدانقالب
تجزیهطلبرابهپادگانسنندجدادهبود،برکنارکردوبااینکارخودموجبدلسردیارتشیانیکهدرهمانروزهایاول

انقالببهدفاعازتمامیتکشوربرخاستهبودندونیزتضعیفروحیۀآنانوتقویتمواضعضدانقالبیونرافراهمکرد.
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شد.وقتیگروههایچپوکوملهودمکراتبرمنطقهایمسلطمیشدند،اولینکارشان
ارعابوارهابوترساندنمسلمانانووفادارانبهانقالببود؛کاریکهبعدهاداعشیهادر
مناطقتحتتسلطخودبرایزهرچشمگرفتنازمردممیکردند.دراثرجنایاتگروههای
چپبسیاریازمسلمانانکردستان،آوارهشدهبهشهرهایدیگرکوچکردندویامجبوربه
سکوتشدندودرنتیجهدراثرعملکردنادرستدولتموقتپایگاهمردمیانقالباسالمی

درکردستانتضعیفشد.
نادرستیخطرسومیکهنهضتآزادیدرنفیشیوهنظامیبهآناستنادکرده،یعنیامکان
توطئهجنگمسلحانهوشورشگریدرازمدت،روشنترازآناستکهنیازیبهتوضیحداشته
باشد.براثرروشمذاکرهمحافظهکارانهدولتموقت،ضدانقالبدرکردستانامیدوارشد،
طرفدارانانقالبمأیوسوناامیدشدند،ودرنتیجهکاربهجنگوشورشگریدرازمدت
کشید؛آنهمجنگیکهسالهاطولکشیدوچهبسادرصورتتداومشیوهموردتأییدنهضت

آزادیطوالنیتر،گستردهتروهمریشهدارترمیگشت.

اعترافات و اعتراضات »نهضت«
بههنگاماوجماجرایکردستان،دوستاندولتموقتدرنهضتآزادی،بعدازسخنرانی
کوبندهامامدرانتقادازانقالبیعملنکردندولت،بیانیهایدرموردحوادثکردستانانتشار
دادند.اینبیانیهرامیتوانتالشبرایحفظاعتبارسیاسی،باتوجهبهرفتارغیرقابلقبول
دولتموقتدربحرانهاومشکالتجاری،ویاناشیازتضاددرونگروهینهضتآزادی

دانست.قسمتهاییازاینبیانیه1کهدراواخرمرداد58انتشاریافت،چنیناست:
حوادث پاوه و سنندج و موضع گیری قاطع امام در مورد آنها و به طور کلی امور جاری کشور و 
انقالب، مسائل عمده ای را در رابطه با نظام حاکم مطرح کرده است... ضد انقالب را نمی توان تنها 
استعمار خارجی و بیگانگان دانست... ضد انقالب داخلی، هم اصالتاً برای دفاع از منافع خود، و 
هم وکالتاً در مقام یاری و دستیاری استعمار و امپریالیسم- که متحد طبیعی اوست- عمل می کند.

اما ضد انقالب دیگری هم هست که از رگ گردن به انقالب ما نزدیکتر است. این ضد 
انقالب در درون رفتار غیرانقالبی و سکون و سکوت ما و عدم تعهد ما در برابر انقالب قرار 
دارد و این شیوه رفتار، زمینه را برای عمل ضد انقالبی ها فراهم می کند و بدینسان به صورت 

1.اینبیانیهباعنوان»دولتموقتانقالب،نهدولتموقتانقالبی«درروزنامهکیهانمنتشرشد.)58/6/3،ص10(
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متحد طبیعی آنها درمی آید. 

ما، همانطور که بارها امام گفته است، انقالب را آنسان که باید و شاید جدی نگرفتیم و در 
هیچ زمینه ای انقالبی عمل نکردیم. ما می بایست قاطعیت به خرج می دادیم، مرز میان انقالب و 
ضد انقالب و به تبع آن انقالبی و غیرانقالبی و ضد انقالبی را معین می کردیم. ضد انقالبی ها 
را شدیداً می کوبیدیم... موقع و موضع عمل »شریعت سمحة سهله« را که جامعه مؤمنان به 
انقالب و مکتب و شریعت است، با محیط و جّوی که ضد انقالب در آن بیداد می کند، 
یکی گرفتیم و در جایی که به خاطر بسط و توسعه »قسط و عدل« و »رحمت« و »مغفرت« 
باید شدت عمل به خرج می دادیم، عفو و رحمت را در حق ضد انقالب توصیه کردیم، و 
در واقع ثابت کردیم که شایستگی همراهی با محمد]ص[ رسول خدا و قدرت تشخیص آنان 
را نداریم که مشمول وصف »اَِشّداُء علی الُکّفار ُرحماُء بینُهم« شویم، و در مقابل، آگاه یا 
ناآگاه در حق خودی ها با حذف و طرد آنها و یا میدان دادن به این طرز کار و محدود کردن 
رابطه ها به روابط دوستی و آشنایی و رعایت اتیکت و داشتن تشریفات دیپلماتیک، بی عدالتی 
پیشه کردیم. عنوان کردن عفو در هنگامی که هنوز چهره های ضد انقالبی و حتی غیرانقالبی 
به صراحت و دقت شناخته نشده بودند، و موضعگیری در برابر ضد انقالب، قرار و قاعده 
مشخصی نیافته بود، یک عمل غیرانقالبی بود. واقعیت های تاریخی را که در متن زمان معین و 
مکان و موقعیت خاص جریان یافته و قرار پذیرفته اند، با واقعه نگاری اشتباه کردیم و بر اساس 
این طرز تلقی غلط، شیوة رفتار پیامبر را در فتح مکه، یعنی سالیانی دراز پس از استقرار جامعه 
اسالمی و بدون داشتن دشمنی خارجی همچون استعمارگران شرق و امپریالیست های غرب، 
با شیوه رفتاری یکی دانستیم و در اجرای آن پافشاری کردیم که، بالفاصله ما در صبح انقالبی 
می بایست در پیش می گرفتیم1... دولت پیوسته تنها بر جنبه ضد استبدادی مبارزه تأکید دارد 
و بورژوازی وابسته اداری را خطری جدی تلقی نمی کند. روشن است که این برداشت که با 
استناد به دستاوردهای تاریخی و استقرار جامعه اسالمی، شیوه های »رفرمیستی« را تبلیغ می کرد، 

اندک اندک مسئوالن امر و سازمان اداری را از مردم انقالبی جدا ساخت... .2
درادامهبیانیهمزبورآمدهبود:

امام به دلیل پیروی از اصول و آشنایی به روحیه مردم، در سخت گیری نسبت به ضد انقالب 

1.اینقسمتازبیانیهدرحقیقت»اقراربهگناه«و»تصحیحمواضع«ومطالبیبودکهتحتعنوان»دیگریگانهباشیم«
درنشریهنهضتآزادیبعدازپیروزیانقالببهچاپرسید.درصفحاتپیشیناشارهایبهمحتوایآنمقالهشد.

2.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،صص193تا196
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پافشاری می کند، اما دولت و شورای انقالب، کار را به عفو می کشانند.1

آنگاهبهعدمقاطعیتدولتموقتچنیناشارهشدهاست:
اگر دولت به جای تهدید کردن به استعفا- در امور جزئی- و هدر دادن وقت و نیروی امام در 
حل و فصل مسائل »رفورمیستی« و شکلی، به مسائل جدی کلی توجه می کرد، و در خصوص 
آنها، در کنار امام قرار می گرفت و با قاطعیت عمل می کرد، کار ما پس از شش ماه به اینجا 

نمی رسید که درباره انقالب نیاز به طرح چنین حقایق تلخی باشد. 
به هر حال مسلّم است که این راه و رسم نه قابل دوام است و نه قابل توجیه یا دفاع و تأیید، و اگر 
دولت نخواهد به لوازم و مقتضیات انقالب عمل کند، موضع انقالب ما، هر روز بیشتر از روز 
پیش تضعیف می شود و روحیه و تحرک انقالبی مردم به تحلیل می رود و ضد انقالب زمینه 

عمل گسترده تری پیدا می کند... این روزها پاوه و سنندج میدان عملیات ضد انقالب است... 
در این لحظات تاریخی که به گفته امام یک ساعت تأخیر نیز مسئولیت آور و قابل مؤاخذه است، 
یکی از دو راه در برابر ما گشوده است: یا آنکه دولت به لوازم و مقتضیات انقالب با آگاهی تمام 
عمل کند و اصوالً جهت کار خود را متوجه قطب انقالب گرداند، از نوعی لجبازی2 که در 
کارهای وی مشهود است دست بردارد، و به کسب پرستیژ در محافل بین المللی توجه نداشته باشد 

و از اتهامات مطبوعات غربی نهراسد، و از اقدامات ضروری انقالبی دریغ نورزد... .3
مدتیبعدمهندسبازرگاندراواخرمهر58،درمصاحبهبافاالچیدربارۀوقایعکردستان،

گفت:
... آنها بودند که اول به ما حمله کردند. ما می خواستیم که با آنان به توافق برسیم. با وجود اینکه با 
رادیکال های افراطی طرف بودیم، گفتیم بگذاریم هر طور که دلشان می خواهد باشند. بگذارید 
هر چه را که میل دارند انتخاب کنند. وقتی شروع کردند از خودمختاری صحبت کردن، آن را 
هم قبول کردیم و اصرار کردیم که استاندار کردستان باید کرد باشد و سربازان کردستان، کرد 
باشند. ادارات کردستان توسط کردها اداره شوند... حمله به پادگان ها... توسط افسران کرد و 
با اسلحه انجام می گرفت. سنگرهای مختلف در هر دهکده، در هر شهر ایجاد کردند و سران 
نیروهای انتظامی را کشتند و بدین ترتیب یک شورش تبدیل به یک جنگ گردید که حتی 

1.همان،ص197
2.لجبازیصفتیاستکهمهندسبازرگاندرمیاندوستانشبهآنمشهوربود.احتماالًنویسندگانبیانیهدراینجاشخص

بازرگانراموردنظرداشتهاند.
3.همان،صص198و199
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اسلحه آن هم از کشورهای خارج می رسید. حقیقت و واقعیت آنچه در کردستان گذشت هرگز 
گفته نشده و توضیح داده نشده که چرا مجبور شدیم مداخله ]نظامی[ کنیم، چون که در اتحاد 
ملّی ما خللی وارد نگردد. خودمختاری تنها نمی خواستند، می خواستند از ایران جدا شوند و جزء 
ایران نباشند و می توانست بدتر از اینهم شود، موفق شدیم که مواضع آنها را با حداقل تلفات 
جانی در هم بشکنیم. باید به شما بگویم که تعداد کشته شدگان ما چه نظامی و چه پاسدار بیش از 
شورشیان کرد بوده است. و اما در مورد محاکمه شدگان دادگاه انقالب و اعدام آنها باید گفت 

آنان کسانی بودند که سربازان و مردم عادی را کشته بودند، حتی در بیمارستان ها.1
کارنامهشورشگرانتجزیهطلبکردستاندرکشتاروترورفجیعنیروهاینظامیواداری
واعضاینهادهایانقالبیمانندجهادسازندگی،کمیتههایانقالبوسپاهپاسدارانانقالب
کهبسیاروحشیانهوبهقصدافزایشرعبووحشتوجلوگیریازحضوربیشترنیروهای
داوطلبمردمیدرکردستانبود،سیاهترازآناستکهدراینمجالبتوانحتیاندکیازآنرا
بیانکرد.2تنهابرایتقریبذهنمیتوانجنایاتتروریستهایداعشدرعراقوسوریهرا
مثالزدوشباهتشگفتجنایاتآن»چپهاوکمونیستهایمترقی!«رابااین»اسالمگرایان!

افراطی«یادآوریکرد.
سرگذشتکردستانپسازانقالب،قصهقصوروتقصیردولتموقتاست.

مهدیکروبی،نمایندهمجلسورئیسبنیادشهید،درسخنانپیشازخطبههاینمازجمعه
61/7/16خطاببهرهبراننهضتآزادیمیگوید:

مگر شما نبودید که کردستان را از دست دادید؟ مگر شما نبودید که به جالل برادر عزالدین 
گمراه در اسفند 5۷ اسلحه دادید و آنها روز بعد به پادگان سنندج حمله کردند؟ مگر شما 
نبودید که در مقابل درخواست مرحوم قرنی مبنی بر جلوگیری و سرکوبی ضد انقالبیون در 
کردستان، پاسخ منفی دادید و نگذاشتید او کار کند. و وقتی او مانع از سقوط پادگان سنندج 
شد، از او انتقاد نموده و ایشان را به همین جرم که در مقابل ضد انقالبیون مقاومت کرده بود، 

از کار برکنار کردید؟3 ...

1.اطالعات،1358/7/22،صص4و5
2.ر.ک.گزارشوقایعکردستانتوسطشهیددکترمصطفیچمران:روزنامهکیهان،1358/8/23،ص1358/8/24.10،ص

1358/8/26.14،ص1358/8/27.10،ص10.وکتاب»کردستان«بهقلمآنشهید.
3.آقایهاشمیرفسنجانیدرسال63گفت:»خیانتهایاینلیبرالهادرکردستانبرایهمیشهدرصفحاتتاریخخواهد
ماند...مرحومقرنیکهآدمقاطعیبود...عزلکردند،بهایندلیلکهدرآنجاازخودقاطعیتنشاندادهاست.بعدهمبرای
جبراناینقاطعیتباکمالتعجبدیدیمکهیکاستاندارتودهایرادر]همان[جاییمنصوبکردندکهکمونیستهاو
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آیا مسئولیت خون بچه مسلمان هایی که در آنجا شهید شدند تا توانستند سنندج را آزاد کنند، 
به عهده شما نیست؟ آیا مسئول خون مسلمان هایی نظیر شبلی ها که از خانواده های برادران اهل 

تسنن ]بودند و[ در زیر شکنجه توسط گروهک ها به شهادت رسیدند، شما نیستید؟1
گروهمهندسلطفاهللمیثمیدرتحلیلخودازوقایعکردستان،درشهریور59چنیننوشت:

لیبرال ها نیز همان گونه که از آغاز انقالب نشان داده اند، خواهان درگیری بوده اند. آنها در 
دولت موقت علی رغم اطالع از حمل مقادیر زیادی اسلحه برای کردستان، هیچ گاه درصدد 
جلوگیری و یا افشای آن برنیامده اند و حتی در قبال جریاناتی از قبیل اشغال پادگان مهاباد، خیلی 
منفعل برخورد کردند. آنها در این درگیری ها، تثبیت خود و تضعیف خط امام را می جویند، 
چرا که آرامش در آن منطقه، نیروهای مکتبی را متوجه لیبرال ها و سازش هایشان با آمریکا، 
خواهد کرد. در صورتی که در جّو تناقض و ایجاد ]فضای[ ضد تجزیه طلبی و ضد کمونیستی، 
لیبرال ها و موضع ضد انقالبی آنها به فراموشی سپرده می شود. آنها خواهان حل مسأله کردستان 

نیستند، چرا که درد مکتبی نداشته و فقط حفظ قدرت و بقاء خود را می جویند.2
مهندسسحابی،رویکرددولتموقتدرکردستانرا،درمصاحبهایدرسال82،»لیبرال

بازی«توصیفکردوگفت:
دولت موقت در همان اول انقالب، روی این اصل که »حاال مردم همیشه سرکوب شده اند و 
استبداد بوده، گفت: ما باید آزاد کنیم، اختیار استان ها را بدهیم دست خودشان«... این دیگر 
واقعاً خیلی لیبرال بازی بود، که به اصطالح، مراعات خطرهای موجود را نکنیم... این طور 
نیست که یک ملّت بتواند آزاِد آزاد باشد. بگوئید مسئولین بیایید خودتان استاندار انتخاب 
کنید... هزار دست خارجی و جاسوس هست. گروه هایی کینه توز و برانداز هستند. وقتی 
شما آزادی را یک باره بدهی، اینها فعال می شوند... در این شرایط که دولت مرکزی ما این 
قدر غیرمقتدر است، صحبت از گرایش های قومی یا دامن زدن به حقوق قومیت ها، موجب 
رشد گرایش های جدایی طلبانه می شود. هر وقت دولت ضعیف بوده، کردستان منفجر شده... 
این  به خاطر گروه ها و شخصیت های سیاسی داخل  در دورة دولت موقت، منفجر شد... 

قومیت هاست. ولی خود قوم این طور نیست... دیگر اینکه دست خارجی ها در کار است.3

چپیهادرآنجابرایراضیکردناربابانشانآشوبوخونریزیبهپاکردهبودند.«)روزنامهاطالعات،1363/11/10،ص3
1.روزنامهجمهوریاسالمی،1361/7/17،ص5

2.اطالعات،1359/6/1،ص6
3.نشریهچشماندازایران،ویژهنامهکردستان،فروردین1382،صص70و71



انتصاب های دولت موقت

موضوعانتصاباتدولتموقتچهدرسطحوزراءواستاندارانوچهدرسطحپائینتر،از
اولینروزهاییکهدولتمهندسبازرگانبهرویکارآمد،مطرحوبحثبرانگیزبود.امام

دراولینانتقاداتخودنسبتبهدولتموقت،بهاینمسألهنیزاشارهایگذراکرد:
البته بعضی انتصابات، انتصابات اشتباه بوده است که عمداً نبوده است، دولت عمداً خالف 

نمی کند.1
بنیانگذارجمهوریاسالمیمکرراًدرسخنانخودبرضرورتانتخابافرادصالحبرای
مسئولیتهایاجراییتأکیدمیورزید.محوراصلیاینصالحیتبرحسنسابقهوعقاید،
استواربود.مهندسبازرگانمدعیاستدرانتصاباتخوداینمعیارهارادرنظرمیگرفت.
ویگفتهاستکهباتوافقشورایانقالب،چهارشرطرابرایانتخابوزرامدنظرقرارمیداد.

اینچهارشرطعبارتبودنداز:
1. مسلمان عامل به فرایض 2. سابقه مبارزاتی مشخص و عدم همکاری سیاسی و تبلیغاتی با نظام 
شاهنشاهی 3. حسن شهرت و شایستگی اخالقی و اجتماعی 4. سابقه و آشنایی و صالحیت 

اداری و فنی در وظیفه ارجاعی.2
اکتفاکردنبهآشنایانودوستاندرحلقهایمحدود،3اولیندولتپسازانقالبرا
نامحبوبوناکارآمدساخت.ترکیبهیأتدولتائتالفیمهندسبازرگان،نشانمیدادکه
بهجزشرطچهارم،سهشرطاولبرایبرخیازمهمترینوزرایانتخابیکابینه،یارعایت
نشدهبودویابهحداقلاکتفاشدهبود.بلکهبانگاهیبهاعضایدولتموقتمشاهده
میشودکههمفکریافرادبرمبنایروابطبا»نهضتآزادیوجبههملی«برشروطچهارگانه

1.درجستجویراهازکالمامام،دفترهفتم،ص25.صحیفهامام،ج6،ص275
2.شورایانقالبودولتموقت،ص30
3.روزنامهاطالعات،1358/4/14،ص11
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ترجیحداشتهاست.

اینواقعیت،بهتعبیرمهندسعزتاهللسحابیاینگونهبیانشدهاست:
... روی همین بدبینی ]به جوانان انقالبی[، اول که ]مهندس بازرگان[ روی کار آمد، سعی 
کرد بر سر همه سازمان ها]ی دولت موقت[ یک عده از آدم های قدیمی و مسن نهضت 

آزادی، جبهه ملّی و غیره را بگذارد.1
آیتاهللخامنهایدرتیرماه58طیمصاحبهایتأکیدکردکه»مواردزیادی«ازانتصابات
دولتموقت،»شایسته«نبودهوایشاننظراتخودرابادولتموقتدرمیانگذاشتهکه
»درپارهایازاینانتصاباتتجدیدنظربشود،گاهیهمترتیباثردادهاندوگاهیهم

نشده...«2
سیدمحمدمهدیجعفریبهنقلازمهندسبازرگانگفتهاست:

امام خمینی فقط یک توصیه به من کرده اند و گفته اند هر کسی را می خواهی به عنوان وزیر 
یا معاون انتخاب بکن اما دو شرط داشته باشد: یکی اینکه عامل به احکام باشد، دوم اینکه 

سابقه سوئی در نظام گذشته نداشته باشد. دست مرا در دیگر موارد باز گذاشته است.3

»چهره« های دولت موقت
اولینوزیرامورخارجهدولتموقت،دکترکریمسنجابی،دبیرکلجبههملی،بود.

سیدمحمدمهدیجعفریگفتهاستکهجناحچپنهضتآزادی،کهمهندسسحابیو
خوداوافرادشاخصآنبودند،ازابتدانسبتبهانتصابسنجابیانتقادداشت:

آقای سنجابی را با تمام احترامی که به عنوان دبیرکل جبهه ملّی و یک فرد مبارز و ایران دوست 
برایش قائل بودیم، اما می دانستیم که وزارت امور خارجه جای مناسبی برای ایشان نیست و 
نمی تواند آن طور که انقالب می خواست، آنجا را انقالبی اداره کند... تحلیل ما درست بود و 

دکتر سنجابی نتوانست در آن مجموعه دوام بیاورد و استعفا کرد.4
یکیدیگراز»چهره«هایدولتموقت،عباسامیرانتظامبود.امیرانتظاممعاوننخستوزیر
بود.چندروزبعدازپیروزیانقالب،دراوایلاسفند،بازرگاناورابهسخنگوییدولت

1.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص172
2.روزنامهجمهوریاسالمی،1358/4/6،ص7

3.همگامباآزادی،ج2،ص438
4.همان،ص442
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انقالبهممنصوبکرد؛وامیرانتظامشدمعاوننخستوزیروسخنگویدولت.اوحتیدر
میاندوستانمهندسبازرگانودرنهضتآزادیمخالفانبسیارداشت.خودِامیرانتظامدر

خاطراتشنوشتهاست:
یک روز صبح که در جلسه ساعت شش و نیم نخست وزیر شرکت داشتم، نخست وزیر 
به عنوان  را  معاونت نخست وزیر شما  بر سمت  امروز عالوه  از  به من گفت که  خطاب 
از  اتمام سخنان نخست وزیر، هاشم صباغیان  از  منصوب می کنم. پس  سخنگوی دولت 
به هم زد.  به شدت  را  را ترک و در  اتاق نخست وزیر  بدون هیچ حرفی  بلند شد و  جا 

نخست وزیر پرسید: چرا صباغیان چنین رفتاری کرد؟! گفتم: نمی دانم.1
مهندسسحابیدربارۀمخالفتشورایانقالبوسایرینباانتصابامیرانتظامچنین

گفتهاست:
]در شورای انقالب[ من شاهد گفتگو و نارضایتی آقایان بهشتی و مطهری از سخنگو بودن 
آقای عباس امیرانتظام در دولت موقت بودم. عالوه بر آقایان روحانی، بعضی از دوستان 
خود ما همچون آقای مهندس معین فر و مهندس کتیرایی هم از حضور ایشان در دولت 
ناراضی بودند. من هم که از سابق آقای امیرانتظام را می شناختم نسبت به حضور ایشان 
در دولت و سخنگویی شان معترض بودم... دکتر یزدی هم ... به این انتخاب ناراضی بود.2

عباس امیرانتظام، سخنگو و اولین چهرۀ جنجالی دولت
عباسروافیان]امیرانتظام[متولد1311،ازسال1329دانشجویدانشکدهفنیدانشگاه
تهرانبود،همراهاستادشمهندسبازرگان،درسال32بهعضویتنهضتمقاومتمّلیدرآمد

ودرکنارحسننزیه،ابراهیمیزدیومهدیبازرگانوتنیچند،عضوکمیتهاجراییشد.
امیرانتظامدرآذر1332مقارنباسفرنیکسون،معاونرئیسجمهورآمریکا،بهایراننامه
اعتراضآمیزنهضتمقاومتملّیرابانظرمهندسبازرگانازطریقریچاردکاتم،کارمندارشد
سفارتآمریکاوعضوسیا،بهمقاماتآمریکاییرساند.ارتباطامیرانتظامباکاتمتاپیشاز

خروجکاتمازایراندرسال37،ادامهیافت.
دربارۀکاتم،درفصل»نهضتمقاومتملی«اطالعاتونکاتیذکرشد.بهتصریحمارک

جیگازیوروسکیپژوهشگرآمریکاییمرتبطباسیا:
1.آنسویاتهام،ص24

2.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص45
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فعالیت  ایران  در  سیا  مأمور  عنوان  با  تا 133۷[   1332[ تا 1958  از 1953  کاتم  ]ریچارد[ 

می کرد و به طرفداری از مصدق و جنبش ملّی شدن نفت شهرت داشت.1
نویسندهسایتبیبیسیهماذعانکردهاست:

... کاتم در دهه 1950 میالدی مأمور مخفی سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( بوده 
جوان،  کاتم  مأموریت های  اولین  از  یکی  که  می گوید  گازیوروسکی...  مارک  است. 
فعالیت های تبلیغاتی در پشت صحنه کودتای 28 مرداد علیه مصدق و هوادارانش در حزب 
توده بود... با وجود نقشی که خودش در کودتای 28 مرداد داشت، آن را »اشتباه استراتژیک 
بزرگ« می خواند و با فعاالن جبهه ملّی و نهضت آزادی معاشرت داشت... گری سیک، 
دستیار زبیگنیو برژینسکی )مشاور امنیت ملّی کارتر(، که با ریچارد کاتم در تماس بود... 
می گوید: »کاتم عمیقاً به طرفداران مصدق باور داشت و معتقد بود که مسیر آینده ایران، 

مسیر آنهاست.«2
جیمزبیلنیزدرکتابشیروعقابازریچاردکاتمبهعنوانکسیکه»میاندولتآمریکاو

میانهروهایایراننقشواسطهراایفامیکرد«،نامبردهاستومینویسد:
به وجود آمدن یک  از  او به شدت  بازمی گشت.  به دهة 1950  با جبهه ملّی  رابطه کاتم 
حکومت لیبرال در ایران پس از انقالب، طرفداری می کرد... اعتقاد آمریکا به میانه روها 
موجب شد که دولت، سیاست محتاطانه پشتیبانی از میانه روها را در پیش گیرد و بر تماس 
خود با نخبگان سیاست نو، که پایگاه استواری نداشتند و بالفاصله پس از دوران پهلوی 
به روی کار آمده بودند، بیفزاید... ]مقامات آمریکایی[ تصمیم گرفتند هر اندازه که میسر 
باشد، تماس های خود را با ایرانیان افزایش دهند. آنها درصدد برآمدند تا با نخبگان سیاسی 
دولت بازرگان، مستقیماً تماس برقرار کنند. این تماس ها از طرف رهبران میانه روی ایران 
با اشتیاق روبرو شد... بعضی از مقامات دولت انقالب نظیر عباس امیرانتظام، به لیاقت و 

کارآیی اطالعاتی آمریکا معتقد بودند...3
نویسندهمزبورکهبهنقشکاتمبهعنوانمشاورتأثیرگذاروزارتخارجهآمریکادر
»میانهروهای« بر آمریکا دولت تمرکز و توجه دربارۀ است، کرده اشاره انقالب، دوران

غربگرا،چنینمینویسد:

1.فصلنامهتاریخمعاصرایران،ش37،بهار85،ص193
2.ریچاردکاتم؛حلقهاتصالآمریکاباانقالبایران،کامبیزفتاحی،وبگاهبیبیسیفارسی،1393/11/13

3.عقابوشیر،صص377و378
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آنها کسانی بودند که دیدگاه های لیبرال شان با فلسفه سیاسی آمریکا مطابقت داشت. چرا 
به زبان  افراد  این  بیشتر  با آنها احساس مشترک داشتند.  از لحاظ فرهنگی و سیاسی  که 
انگلیسی آشنا بوده و تحصیالت خود را در آمریکا و یا دست کم در اروپا گذرانده بودند. 
عباس  افرادی چون:  آنها  بقیه  بنی صدر(  بازرگان،  )بختیار،  اولیه  نمونه روشن  سوای سه 
امیرانتظام، ابراهیم یزدی، صادق قطب زاده، هدایت اهلل متین دفتری، ناصر میناچی، حسن 
نزیه و شخصیت های قدیمی جبهه ملّی چون یداهلل سحابی و کریم سنجابی بودند... ایاالت 

متحده با این افراد رابطة مستقیم برقرار کرده بود...1
درگزارشبیبیسیدربارهسوابقعضویتکاتمدرسیاودرارتباطشباامیرانتظام

آمدهاست:
در آن روزها سازمان نوپای سیا هنوز شهرت مخوف جهانی خود را کسب نکرده بود، 
این  به  میهنی می دانستند  را وظیفه  با کمونیسم  مقابله  لیبرال هایی چون کاتم که  بنابراین 
سازمان ملحق می شدند... او ناسیونالیسم در ایران را به عنوان موضوع پایان نامه ]دکتری[ 
انتخاب کرد... به ایران رفت... کاتم در تابستان 1952 ]1331[ به آمریکا بازمی گردد و یک 
سال بعد... در سن 28 سالگی رسماً به عنوان مأمور مخفی به استخدام سیا درآمد... سه سال 
بعد... ریچارد کاتم برای مأموریتی دو ساله به تهران اعزام شد2... مأموریت کاتم جوان در 
تهران، زیر نظر گرفتن مخالفان شاه به ویژه در نهضت مقاومت ملّی بوده است. او از جمله 
با دانشجوی جوانی به نام عباس امیرانتظام در تماس بود... عباس امیرانتظام هنوز کاتم را 
خوب به خاطر دارد... می گوید: »جوانی بود بسیار گشاده رو و در تماس گرفتن راحت، 

بدون اینکه از خودش دبدبه و کبکبه ای بگذارد، تماس می گرفت.«...3
امیرانتظامنیزخودسابقهآشناییوارتباطخودباکاتمرااینگونهشرحدادهاست:

با افکار و  من که در دوران دانشکده فنی افتخار شاگردی مهندس بازرگان را داشتم و 
فعالیت های سیاسی ایشان آشنا شده بودم، در مسیر مبارزات سیاسی نیز جزو شاگردان ایشان 
درآمدم و از همان ابتدای شروع فعالیت نهضت مقاومت ملی... به عضویت هیأت اجرائیه 

1.همان،صص375و376
2.دربیوگرافیرسمیریچاردکاتمکهبهقلمدخترودوتنازهمکاراندانشگاهیاش،پسازدرگذشتکاتم
بوده تا1337[ تا1958]1332 بین1953 تهران اودر منتشرشدهاست،تصریحشدهکهدورانمأموریت
استوبهنظرمیرسد،گزارشبیبیسیدرموردزمانحضورکاتمدرایران،چنداندقیقوصحیحنیست.

)PS:Political Sience and Politics, Vol 31, No. 1 (Mar.1998), p.83)
3.وبگاهبیبیسیفارسی،1393/11/13
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نهضت مقاومت ]درآمدم[ و مسئول اداره دانشگاه تهران شدم... در سفری که جانسون1 
برای دیداری به ایران آمده بود کمیته مرکزی نهضت مقاومت ملّی ایران تصمیم گرفت نامه 
اعتراضیه به جانسون ]نیکسون[ بدهد... من داوطلب دادن نامه شدم و نامه را از طریق سفارت 
آمریکا و شخصی به نام ریچارد کاتم به جانسون ]نیکسون[ دادم... آقای کاتم پیشنهاد کرد 
چنانچه نهضت مقاومت ملّی ایران اجازه دهد هر چند وقت یک بار من او را ببینم و مطالبی 
که دارم به او بدهم. پیشنهاد او را به اطالع کمیته مرکزی نهضت مقاومت رساندم و کمیته 
تصویب کرد که در صورت ضرورت او را ببینم. درست به خاطر ندارم ولی مجموعاً شاید 
چند بار پس از دادن نامه جانسون ]نیکسون[، آقای کاتم را دیدم و اعتراضات مجدد نهضت 
مقاومت ملّی ایران را از طریق او به دولت آمریکا اطالع دادم. آقای کاتم پس از مدتی از 

سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا استعفا داد و از ایران رفت.2
مهندسبازرگان،دربهمن58،درمقالهایبدونآنکهبهنامکاتمویاسمترسمیویدر

سفارتآمریکااشارهکند،دلیلبرقراریاینارتباطرااینگونهتوضیحداد:
نهضت مقاومت ملّی ایران به وسیله دو نفر از اعضای خود )آقای امیرانتظام و مرحوم رحیم 
عطایی( با یک جوان دانشجوی آمریکایی ارتباط منظم داشت که به بررسی و بحث روی 
مسائل سیاسی می پرداختند... هر قدر تماس و تبادل نظر پیش می رفت جوان آمریکایی تفاهم 
و تمایل بیشتر نسبت به حقوق پایمال شده مردم ایران پیدا می کرد و در پایان مأموریت خود نیز 

کتابی به نام ناسیونالیسم در ایران تألیف نمود.3
بایکجوان مقاومت بایستینهضت بودکهچرا نداده بازرگانهم،توضیح مهندس
دانشجویآمریکایی»ارتباطمنظم«برقرارکندودوتنازمسئوالناصلیتشکیالتخودرا
بهاینکارمشغولبداردتادرنهایت،بهتألیفکتابنامبردهیاریبرسانند.امابازرگانکهدر
آنزمانودرآنمقالهمیکوشیدصریحاًبهنامومأموریتدولتیکاتماشارهنکند،از»پایان
مأموریت«ویسخنگفتهبودکهبرایخوانندهاینسؤالراپیشمیآوردکهیکجوان

دانشجویآمریکاییچه»مأموریتی«داشتهاست.
یکسالبعد،دراسفند59،مهندسبازرگانبهعنوانشاهددردادگاهامیرانتظام،توضیح
1.امیرانتظامدراینجابهاشتباهنوشتهاستجانسون،زیراجانسون،معاونکندی،درشهریور41بهایرانآمدکهدرآن
زمانکاتمدرایراننبود.ولیدرآذر32نیکسون،معاونآیزنهاور،بهایرانسفرکردکههمزمانبامأموریتریچارد

کاتمدرایرانبود.
2.روزنامهکیهان،1358/11/18،ص14

3.همان،1358/11/20،ص10
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بیشتریمیدهدوباذکرنامدانشجویمزبورچنینگفت:
شما اسم »کاتم« را بردید. این آقا در دوران نهضت مقاومت ملّی، آن موقع که ما علیه کودتا 
تشکیالت مخفیانه درست کرده بودیم و آقای امیرانتظام در آن موقع دانشجو بودند، ایشان 
]= امیرانتظام[ مسئول ارتباط بین ما و خارجی ها بودند... ارتباط با خارجی همیشه به معنای 
خیانت و جاسوسی نیست... به هر حال یادم نیست که چگونه با ایشان آشنا شدیم. کاتم آن 
موقع دانشجو بود. آنها رسمشان این است که دانشجویان سالهای آخر را مأموریت می دهند 
که هم، مطالعه کنند و هم، کاری انجام دهند... یادم نیست که چگونه با هم آشنا شدیم، او 

ما را پیدا کرد یا ما او را پیدا کردیم... ایشان ]امیرانتظام[ رابط ما با کاتم بود.1
امیرانتظامدرهمیناوانبهپاریسوسپسبهسانفرانسیسکودرآمریکارفتودردانشگاه
برکلیفوقلیسانسمهندسیمحاسباتساختمانگرفت.پسازبازگشتبهایران،اودر
سال1349شرکتمهندسیمشاورتدبیرصنعتراتأسیسکردوبهگفتهمهندسسحابیاز
فعالیتهایسیاسیتاآستانهانقالب،کنارهگیرینمود.اماارتباطویباریچاردکاتم2تاپیروزی
انقالبهمچنانادامهداشت.دراسنادالنهجاسوسیآمدهاستکهامیرانتظامقبلازپیروزی
انقالبازویاستفسارمیکندکهباسفارتآمریکادرتهراندرتماسباشدوکاتمهماورا

بهاینکارتشویقمیکند.
ریچاردکاتم،کهدرآمریکاشغلدوموعلنیاشاستادیدانشگاهپیتسبورگبود،»بهطور
مستمربهواشنگتنمیرفتونظراتشدربارۀایرانرابامقاماتوزارتخارجهدرمیان
میگذاشت.«3بهگزارشوبگاهبیبیسیبااوجگرفتنانقالبدرایران،»ریچاردکاتمبا
]داشتن[دوستانیچونمهدیبازرگان،ابراهیمیزدیوصادققطبزاده،یکیازاولینرابطان

وزارتخارجهآمریکا«بافعاالنسیاسیایرانشد.4
امیرانتظامدرسال58،ارتباطشراباکاتمدردورانانقالببهاینترتیبشرحدادهاست:

اواخر آذرماه یا اوایل دیماه 135۷ بود که آقای کاتم پس از رفتن به پاریس و احتماالً 

1.روزنامهمیزان،1359/12/27،ص4
2.ازریچاردکاتمکهبعدهابهعنواناستادومحققدانشگاهپیتسبورگشهرتیافت،عالوهبرکتابناسیونالیسمدرایران،
مقالهایتحتعنوانایاالتمتحدهآمریکا،ایرانوجنگسرد،ازاودرایرانمنتشرشدهاست.کاتمازکارشناسانمهم
روابطآمریکاوایرانمحسوبمیشد.وییکدههپسازپیروزیانقالباسالمیایران،دراواخرسال1997درسن

72سالگیدرگذشت.
3.وبگاهبیبیسیفارسی،1393/11/13

4.همان.
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مالقات با حضرت آیت اهلل امام خمینی به تهران آمد و من از طریق سازمان دفاع از حقوق 
بشر مطلع شدم... جلسه خواهد داشت. مرا هم به این جلسه دعوت کردند. افرادی که در 
این جلسه حضور داشتند عبارت بودند از: آقای دکتر میناچی وزیر ارشاد ملّی، آقای دکتر 
استمپل و  بنافتی، آقای ریچارد کاتم و آقای  علی اصغر حاج سیدجوادی، آقای مهندس 
شخص من. موضوع مورد مذاکره، عدم حمایت دولت آمریکا از شاه و دولت وقت ایران 

بود. پس از ختم جلسه آقای کاتم آقای استمپل را به من معرفی کرد.1
درآنزمانبرایسفارتآمریکا،امیرانتظاممنبعجدیدنهضتآزادیمحسوبمیشدکه
ازطریقکاتمبااوارتباطمستقیمپیداکرد.سولیوان،سفیرآمریکا،درنوزدهمدی57،گزارش
اولینمالقاتمسئولسیاسیسفارتباامیرانتظامرابهوزارتخارجهآمریکاارسالکردودر

آنچنیننوشت:
منبع جدید نهضت آزادی می گوید: نهضت آزادی با دولت بختیار مقابله و رقابت نخواهد 

کرد، و سعی خواهد کرد که رفتن شاه هر چقدر ممکن باشد آرام صورت گیرد.2
پیشازآندرنامۀوزارتخارجهآمریکاخطاببهسفارتتهرانآمدهبود:

امیرانتظام به کاتم گفت که می خواهد با سفارت در تماس باشد. کاتم ظاهراً او را در این جهت 
تشویق کرده است.3

مالقاتعلنیکاتمباامامخمینیدرپاریسباعنواناستاددانشگاه،باوساطتدکترابراهیم
یزدیترتیبدادهشدهبود.یزدیدرخاطراتخودگفتهاست:»منشخصاًکاتمراازمدتها

قبلمیشناختم.«4
دکترصادقطباطباییدرموردمالقاتمزبورچنیننوشتهاست:

ریچارد کاتم سیاستمدار برجسته و کهن سال آمریکایی در دوران کودتای سیا علیه دکتر 
مصدق در سال 1332، کارمند سفارت آمریکا در ایران بود. در دولت کارتر هر چند از 
مشاوران سیاست خارجی آمریکا بود ولی مقام رسمی نداشت. با قرار قبلی از طریق دکتر 
یزدی به دیدن امام آمد. امام در این دیدار ضمن برشمردن جنایات شاه و حمایت های بی دریغ 
آمریکا از ]دولت[ ایران، صریحاً اعالم کردند که ملّت ما دولت آمریکا را مستقیماً عامل اصلی 

1.روزنامهکیهان،1358/11/20،ص10
2.اسنادالنهجاسوسیآمریکا،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،1386،کتاباول،ص496

3.همان،ص494
4.شصتسالصبوریوشکوری،ج3،ص318
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جنایات ضد بشری شاه می داند.1

ارتباطقدیمیوپایدارنهضتآزادیباریچاردکاتمبهگونهایبودکهدرنامۀمورخ16
خرداد57سفارتآمریکابههنریپرکتمسئولمیزایرانوزارتخارجه،باشگفتیازآنیاد

شدهاست:
برای ما بسیار جالب است که ریچارد کاتم، همان طور که چند نفر از ما فکر کرده بود، هنوز 
رابط عمدة نهضت آزادی در آمریکاست و آنها ]رهبران نهضت آزادی[ هم مایل بودند که 

حتی در مراحل اولیه مذاکره، بر این موضوع صحه بگذارند.2
بهنوشتهگازیوروسکی،دردورانانقالب،»امیرانتظاماحتماالًبیشترینمیزانتماسرابا

آمریکاییهاداشته]است[.«3
عالوهبرکاتم،درهمانسال1332،امیرانتظامبایکمأموردیگرسیادرسفارتآمریکابه
نامجورجکِیْو)George Cave(آشناییوارتباطپیدامیکند.جرجکیودراسنادالنهجاسوسی
همانفردیاستکهباناممستعارآدلسیک،بعدازعزیمتکاتمبهآمریکا،مسئولیتارتباط
باامیرانتظامرابرعهدهداشتهاست.حتیپسازانتصابامیرانتظامبهسفارتدرکشورهای
اسکاندیناوی،بهاذعانخودامیرانتظام،حداقل»دوبارآقایاستمپلوآقایژرژگیوبااجازه
قبلیآقاینخستوزیرووزیرخارجهبهسوئدآمدند...کهگزارشاتمحرمانهرابرایجلب

توجهدولتموقتدراختیارقرارمیدادند.«4
آیامیتوانپذیرفتکهبهقولامیرانتظام،بهدلیل»تراکمکارها«یمقاماترسمیدرداخل
ایران،دومأمورقدیمیوبرجستۀسیادرسفارتآمریکادرتهرانبرایتبادلاطالعاترسمی
بادولتایرانبهسوئدسفرکنند.ایننوعروابطومالقاتها،اگرقانونیومشروعبود،چرا

درداخلخاکایرانوبامقاماتارشددولتموقتانجامنمیشد؟
بهنظرمیرسدعلتواقعیسفرآندوبهسوئدومالقاتمستقلباامیرانتظام،چیزیفراتر

ازروابطرسمیودیپلماتیکبیندودولتبودهباشد.بهنوشتهگازیوروسکی:
اوایل مرداد ]1358[ امیرانتظام به سمت سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی منصوب 
شد و از ایران رفت. مأموریت اصلی او در این سمت، ادامه دادن تماس هایش با مقام های 

1.خاطراتسیاسیاجتماعی،دکترصادقطباطبایی،ج3،نشرعروج،1394،ص128
2.اسنادالنهجاسوسیآمریکا،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،1386،کتابسوم،ص109

3.وبگاهبیبیسیفارسی،1391/10/26،گزارشمذاکرهپنهانی.نشریهاندیشهپویا،ش5،دیوبهمن1391،ص61،
مذاکراتپنهان.

4.روزنامهمیزان،1360/1/11،ص10
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آمریکایی بود، کاری که بیرون ایران راحت تر می توانست انجام دهد.1

وبگاهبیبیسی،جرجکیورااینگونهمعرفیکردهاست:
مأمور کهنه کار سیا که به فارسی هم تسلط داشت... در دوران حکومت شاه سال ها به عنوان 
دیپلمات در تهران فعالیت داشت و بسیاری از مخالفان ملّی گرای شاه را از نزدیک می شناخت... 
در آمریکا از جرج کیو به عنوان یکی از باتجربه ترین و مطلع ترین مأموران فارسی زبان سیا یاد 
می شود2... یک بار بین سال های 133۷-1342 3 و بار دیگر بین سال های 1352-1355 به عنوان 
دیپلمات سفارت آمریکا در تهران کار می کرد... او در دوران مأموریت اول خود با مخالفان 
شاه در نهضت مقاومت ملّی از جمله مهدی بازرگان، حسن نزیه و عباس امیرانتظام آشنا شده 
بود. آقای کیو می گوید که وظیفه اش جمع آوری اطالعات و زیر نظر گرفتن گروه بازرگان 
بود... او می افزاید: »انتظام را خوب می شناختم. حسن نزیه را هم می شناختم. سال 1961 )1339 
شمسی( یزدی می خواست برای مطالعه پزشکی به آمریکا سفر کند، در میهمانی خداحافظی اش 
بودم.« کیو می گوید با ابراهیم یزدی به اندازه عباس امیرانتظام یا حسن نزیه، آشنا نبوده... او 
می گوید: »من تحت تأثیر انتظام قرار گرفته بودم. خیلی باهوش بود. بلندپروازی های سیاسی 

داشت. وقتی که برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت، تماس ما قطع شد.«4
جیمزبیل،درموردکیوچنیننوشتهاست:

رابط اصلی آمریکا با او یک مأمور سیا به نام جرج و. کیو بود که بعدها در سال های 86-
او در مورد  یافت... اطالعات  ایران- کنترا نقشی اساسی  1985 )65-1364( در ماجرای 
ایران، اگر نه فوق العاده، ولی به طور کلی رضایت بخش به حساب می آمد... از سوی ایران، 
امیرانتظام کوشش بیشتری برای ایجاد تماس بین آمریکا و دولت بازرگان نمود... بررسی 
سوابق امر نشان می دهد که امیرانتظام مشوق برقراری رابطه بین ایران و آمریکا بوده است.5

و نخستوزیر اداری معاون بهسمت را امیرانتظام بهمن57 در23 بازرگان مهندس
سرپرستنخستوزیریمنصوبکردوچندروزبعدمسئولیتسخنگوییدولترانیزبه

1.نشریهاندیشهپویا،ش5،دیوبهمن1391،ص62،مقالهمارکگازیوروسکی.
2.جرجکِیْوبعدهادرسال1365،درماجرایمکفارلیننقشمهمیایفاکرد.

3.بیبیسیاشارهنکردهاستکهاولینمأموریتجرجکـیو،درزمانکودتای28مرداد1332بودهاست.)تایم،22
دسامبر1986(

انقالبیاطالعاتمیرساند،کامبیزفتاحی،وبگاهبیبیسیفارسی، 4.وقتیسیاازتدارکاتجنگیصدامبهدولت
1393/11/21

5.شیروعقاب،ص391
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ویداد.عبدالعلیبازرگاندرموردمخالفت»اکثریتهمکاران«بازرگانباانتصابامیرانتظام
بهمعاونتنخستوزیری،مینویسد:

»ابداًبهانتقاداکثریتآشنایاناعتنانکرد.«1
سیدمحمدمهدیجعفری،عضوشورایمرکزینهضتآزادیدرسال58،دیدگاهخود

وجمعهمفکربامهندسسحابیدربارهامیرانتظامراچنینتوضیحدادهاست:
آقای امیرانتظام که سخنگوی دولت بود، سخت مورد انتقاد ما بود. ایشان مسائل ابتدایی 
اسالمی و مکتبی را نمی دانست... ما از مهندس بازرگان انتقاد کردیم و گفتیم: شما چرا 
چنین کسی را به عنوان سخنگوی دولت تعیین کرده اید؟ سخنگوی دولت، کیست؟ چه 

سابقه ای در مبارزه دارد؟
مهندس بازرگان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: من به آقای دکتر یزدی و آقای امیرانتظام 
از آن جهت احترام می گذارم که از نهضت مقاومت ملّی با ما بوده اند و بسیارهم فداکاری 

کرده اند.
ما پس از این سخنرانی آقای دکتر یزدی را دیدیم. گفتیم: شما با این حرف موافقید؟ آیا واقعاً 

کار امیرانتظام، هم سنگ شماست؟
دکتر یزدی که مالحظه مهندس بازرگان را می کرد، جوابی نداد.

امیرانتظام در نهضت مقاومت ملّی بود و در اوایل تشکیل نهضت آزادی هم عضو بود. اما بعداً 
به آمریکا رفت و کار خاصی هم تا انقالب نکرده بود.

پس از مشورت با آیت اهلل طالقانی ما بار دیگر بیانیه ای در نقد عملکرد امیرانتظام با امضای 
با دکتر یزدی  نهضت آزادی ایران صادر کردیم و در آن گفتیم که آقای امیرانتظام اوالً 
هم سنگ نیست و ثانیاً در نهضت مقاومت ملّی و نهضت آزادی ایران فعالیت چندانی نداشته و 

در حال حاضر نیز اصاًل فرد مناسبی برای سخنگویی دولت انقالب نمی باشد.
به دنبال فشار ما مهندس بازرگان ناچار شد امیرانتظام را از معاونت نخست وزیری بردارد و به 
عنوان سفیر ایران در سوئد تعیین کند... جلسه تودیع با امیرانتظام... آمد و به من سالم کرد، 
جواب سالمش را ندادم... در سوئد نیز ایشان همان تشریفات دوره سلطنتی را اجرا کرده 
]بود[... به دکتر یزدی گفتیم: چرا این کار را کردید؟ شما اصاًل نباید چنین فردی را سفیر 
کشوری اسالمی و انقالبی می کردید؟ ... ما به هر حال با دولت مهندس بازرگان بر سر آقای 

1.خاطراتیازپیشگامان،ص166
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امیرانتظام توافقی نداشتیم.1
امیرانتظام،خودگفتهاست:

بارها دکتر ابراهیم یزدی به من گفت که اگر او نخست وزیر بود، هرگز مرا برای همکاری در 
هیأت دولت موقت دعوت به کار نمی کرد. تنها دلیلی که من از حرف های او درک کردم، 
این بود که من در نظر او مسلمان غیرمذهبی بودم و شباهتی با اکثریت اعضای مذهبی هیأت 

دولت نداشتم.2
درحالیکهدوستانمهندسبازرگانوعدهایازسراننهضتآزادی،ازهمانابتدا،از
بابتانتصابامیرانتظام،سختبهبازرگاناعتراضداشتند،مهندسبازرگاندرخاطراتشو
بعدهاازاواخردهۀهفتادبهبعدبرخیاشخاصماننددکتریزدینیز،لبهتیزحملهرابهسمت
روحانیونشورایانقالبوحزبجمهوریاسالمیچرخاندهاندومدعیشدهاندکهبرای
کارشکنیدراموردولتموقت،آنانبهامیرانتظاموبرخیدیگرازمنصوبانمهندسبازرگان،

انتقادواعتراضداشتهاندوجّومنفیرادامنمیزدند.
البتهشخصیتوعملکردامیرانتظاموبرخیاظهاراتومواضعمغایربااصولوضروریات
انقالب،موجبمیشدکهازجناحهایگوناگونسیاسیوایدئولوژیک،باانگیزههاواهداف

متفاوت،ازامیرانتظامانتقادشود.
آیتاهللخامنهایطیسخنانیدرتابستان59دربارۀامیرانتظامچنینگفت:

خود من و همچنین برادران دیگر در شورای انقالب، چندین بار به آقای بازرگان اعتراض 
کردیم. گفتیم: امیرانتظام مورد سوءظن بعضی هاست، دربارة او حرف هایی هست. در اینکه با 
بختیار رفیق صمیمی بوده، شکی نیست. ایشان مناسب نیست معاون شما باشد. آقای بازرگان 

با کمال اوقات تلخی می گفتند مسأله معاونین نخست وزیر به شورای انقالب ربطی ندارد.3
بنابهگفتهآیتاهللخامنهای،سرانجامامامخمینیبهمهندسبازرگانپیامفرستادکهامیرانتظام

ازسمتمعاونتنخستوزیربرکنارشود.4
نهضتآزادیعضویتامیرانتظامدراینگروهراتکذیبکرد:

بدین وسیله به اطالع عموم ملّت ایران می رساند که آقای مهندس امیرانتظام تنها به هنگام 

1.همگامباآزادی،ج2،صص498و499
2.آنسویاتهام،ج1،ص39

3.روزنامهجمهوریاسالمی،1359/12/25،ص10
4.همان،1359/12/26،ص10
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تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340 به مدت 3 ماه با این حزب همکاری داشته است و 
از آن پس، چه در داخل و چه در خارج از کشور، هیچ گونه فعالیتی در نهضت آزادی ایران 

نداشته است و نهضت در برابر سخنان و نظرات و اعمال وی مسئولیتی ندارد.1
امیرانتظامدرخاطراتخود،اطالعیهرسمینهضتآزادیرا،اطالعیهایبدونامضانامیده

ودربارۀنحوۀصدورآنچنیننوشتهاست:
این اطالعیه بدون امضا ضربه ای بود برای دولت موقت، چرا که مطالب آن مبیّن اختالف و 
دودستگی در نهضت آزادی بود. نخست وزیر و دکتر یداهلل سحابی- وزیر امور انقالب- و 
سایر مسئوالن و اداره کنندگان نهضت آزادی نمی دانستند که این اطالعیه توسط چه کسی و به 
چه دلیل داده شده است... به ذهنم رسید که مهندس سحابی این اطالعیه را منتشر کرده است... 
سؤال کردم که چرا این کار را کردی؟! ایشان جواب داد: مگر تو عضو حزب بودی؟... دکتر 
یداهلل سحابی هنگامی که دانست این اطالعیه توسط چه کسی تنظیم شده بسیار ناراحت شد.2

درخاطراتمهندسسحابی،دراینبارهچنینآمدهاست:
یکی از مسائلی که آن روزها بر سر زبان ها بود و بحث ایجاد می کرد، حضور آقای مهندس 
امیرانتظام در دولت موقت و به عنوان سخنگوی دولت بود. این امر موجب اعتراض و دلخوری 
و حساسیت تعداد زیادی از دوستان شده بود... ایشان را از فعاالن و مبارزان علیه رژیم شاه 
نمی دانستند... مرحوم طالقانی هم نسبت به این امر حساس شده بود... در جلسه ای که در منزل 
فریدون، برادرم، با حضور مرحوم طالقانی و مرحوم قطب زاده و تعداد دیگری از دوستان 
نهضتی خارج از کشور و سایر اعضای نهضت در داخل، به غیر از اعضای دولت، تشکیل 
شد، درباره سوابق آقای امیرانتظام بحث شد... در آن روز ما اعالمیه ای دادیم... این کار باعث 

گله گذاری و دلخوری ایشان شد و می گفت این کار شما بی انصافی بود...
در شرایط انقالبی آن روز شنیده می شد که بیشتر کسانی که با آنان برخورد می کردیم نسبت به 
حضور و صحبت های آقای امیرانتظام موضع مخالف داشتند، حتی از درون خود دولت موقت 

می شنیدیم... لکن خود مهندس بازرگان از او جانبداری می نمود.3
چندروزپسازاعالمیۀمذکور،مهندسبازرگاندرپیامرادیوتلویزیونیخود،ازامیرانتظام

حمایتکرد:

1.همان،ص8.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص77
2.آنسویاتهام،ج1،صص30و31

3.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،صص97و98
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... مدتی است که مطالبی دربارة آقایان همکاران مستقیم و درجه اول من، آقایان معاونین 
نخست وزیر راه انداخته اند. من به طور صریح می گویم افراد شناخته شده ای مطمئن تر و مناسب تر 
و پاک تر از این سه نفر یعنی دکتر یزدی، مهندس صباغیان و مهندس امیرانتظام، من اگر پیدا 
کرده بودم، آنها را به عنوان معاونت در نخست وزیری می آوردم. ]اینان[ بسیار هم فداکاری 

می کنند، و با دو تا از آنها از زمان نهضت مقاومت همکاری داشتیم و ... هم زندگی کردیم.1
بااینحال،بیشازیکسالبعد،درآذرماه1359،هنگامیکهنهضتمستقیماًتحت
مدیریتبازرگانقرارداشت،باصدوراطالعیهرسمیدیگری،اعالمیهقبلی»هیأتاجرایی

وقتنهضت«تأییدشدومجدداًمضامینآنتکرارشد.2
بهنظرمیرسیدباافزایشمشکالتودردسرهایامیرانتظام،نهضتآزادییاردیرینخود
رارهاکردهبودونمیخواستهزینهتصمیموموضعدبیرکلدراینموردبهپایتشکیالت

گذاردهشود.
بهرغمآنکهامامخمینیوجمعزیادیازاعضایشورایانقالبودولتموقت،وحتی
خودنهضتآزادی،درموردبرکناریامیرانتظامبهمهندسبازرگانتوصیهوتأکیدداشتند،
ویاقدامینکردتاآنکهامیرانتظامشخصاًازنخستوزیرتقاضایخروجازدولتکرد.در

خاطراتامیرانتظامچنینآمدهاست:
من مدتی مقاومت کردم... مشکالتی را که برای من به وجود می آوردند با مشکالت آقای 
ابراهیم یزدی و هاشم صباغیان فرق داشت، چون آنها  وابسته به جناح روحانیون بودند، در 
حالی که من از دیدگاه آنان غیرمتشرع قلمداد می شدم. بنابراین مجبور شدم مشکل را با 
شخص نخست وزیر مطرح کنم و از ایشان بخواهم که اجازه دهد از دولت خارج شوم. آقای 
بازرگان به من تکلیف نمود که در حل مشکالت خارج از کشور به ایشان کمک کنم... ایشان 
پیشنهاد کرد به عنوان سفیر به آمریکا و یا انگلستان بروم. عذر خواستم و گفتم ترجیح می دهم 

که به محل ساکت تری بروم. پرسیدند: کجا؟ گفتم کشورهای اسکاندیناوی.3
امیرانتظامدرتیرماه58بهعنوانسفیرجمهوریاسالمیایراندرکشورهایاسکاندیناوی
ساکناستکهلمپایتختسوئدمیشود.تماسوارتباطامیرانتظامباآمریکاییهامیتوانستدر

آنجاآسانتروبیشترشود.

1.روزنامهکیهان،1358/1/26،ص3
2.روزنامهمیزان،1359/9/24،ص2،نامهسرگشادهنهضتآزادی.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص268

3.آنسویاتهام،ج1،ص38
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در28آذر58ویبهتهرانفراخواندهوبهاتهامهمکاریباسازمانجاسوسیسیاوارتباط
پنهانیباآمریکاتوسطدادستانیکلانقالببازداشتشد.دراسنادکشفشدهالنهجاسوسی
دههابرگسنددربارهامیرانتظاموجوددارد.درایناسنادنامافرادیهمچونکاتم،جرجکیو،
جاناستمپل،کهازمأمورانرسمیسیابودند؛وگاهینیزنامهایآشناتریهمچونرمزی
کالرک،دادستانوویلیامسولیوانسفیرآمریکادرایران،دیدهمیشودکهمخلوطیازروابط

دیپلماتیکواطالعاتیرانشانمیدهد.
امیرانتظامدرخاطراتخودگفتهکهقبلازعزیمتبهتهران،وزیرامورخارجهسوئدبهوی
اطالعدادهکهحکومتایران»توطئهای«برایویترتیبدادهوپیشنهادکردبهایرانبازنگردد،
امااوبهرغماینهشداربهایرانآمد.1بهنظرمیرسدکهویاحتمالنمیدادبازداشتشودو

بهحمایتمهندسبازرگانونهضتآزادیاطمینانداشت.
مهندسسحابیدربارهسوابقنزیهوامیرانتظام،چنینمیگوید:

آقایان نزیه، عباس امیرانتظام و... اگرچه جزو مؤسسان و فعاالن اولیه نهضت در سال 1340 
بودند، لکن از سال 1341 صحنه را ترک کردند و در داخل و خارج کشور به دنبال کسب 
مال و جاه رفتند... در این پانزده شانزده سال برای ما به هیچ وجه روشن نبود که آقایان اصاًل 
چه مسیری را طی کردند و افکارشان کجا رشد یافت... برای دوستان ما هم روشن نبود که 
این آقایان با چه محافلی و چه خط هایی تماس دارند، لذا اعتراض داشتند که چرا یک مرتبه 

این عده بعد از 15 سال، خودمانی و مشاور دست اول )دولت موقت( شدند.2

اتهام یا جرم »جاسوسی«
جمهوری روزنامه امیرانتظام، بازداشت و امام پیروخط دانشجویان افشاگری متعاقب

اسالمی،بهسردبیریمیرحسینموسوی،درصفحهاولباتیتربسیاردرشتچنیننوشت:
امیرانتظام به جرم جاسوسی به نفع »سیا« دستگیر شد.3

باآنکهتعابیرولحندانشجویانارائهکنندهچندسنداولیهدربارهامیرانتظام،تندوتهاجمی
بوداماآنانازکلمه»جاسوسی«استفادهنکردهبودندوازاینکهچنینتیتریدرروزنامه
جمهوریاسالمیبهکاررفتهبود،راضینبودند.بعدهاآیتاهللدکتربهشتینیزفاشکردکه

1.همان،ص51
2.کیهان،1375/4/3،ص2

3.جمهوریاسالمی،1358/9/29،ص1
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ایشاننیزازاینکارروزنامهانتقادکردهبود.1

روزنامهتحتمدیریتمیرحسینموسوی،باقدریتعدیلبهتکرار»اتهام«جاسوسی
برایامیرانتظامادامهدادودرسرمقالهشمارهبعدیتأکیدکرد:»سزایکسانیکهجاسوسی

برایآمریکامیکنندنیزچیزیغیرازاعدامنمیتواندباشد.«2و3
میرحسینموسویبعدهادرمصاحبهای،احساساتودیدگاهخوددربارهافشاگریعلیه

امیرانتظامرااینگونهتوصیفنمود:
... خاطره آن شبی را نقل می کنم که اسناد النه جاسوسی در رابطه با امیرانتظام افشا شد. 
واقعاً احساس می کردم کوه سنگینی از روی دوش من برداشته شد... بعد از انقالب ما شاهد 
یک چهره ای بودیم به عنوان سخنگوی دولت که یک سنجاق طال روی کراوات خود 
می زد... آن سنجاق همیشه مانند یک تیغی بود که در چشمان من فرومی رفت... مسائل پشت 
پرده ای بود که درشورای انقالب و این سو و آن سو شاهد و ناظر بودیم... افشا شدن این 
چهره به نظر من مقدمه ویرانی عظیمی ]در جریان لیبرال ها[ بود که ما طبیعتاً پیشگویی آن 
را می کردیم و واقعاً هم چنین شد. من هیچ موقع خوشحالی آن شب را فراموش نمی کنم... 
اینکه شروع شد به افشاگری این جریان ]لیبرال ها[، این امید را به ما می بخشید، با معجزاتی 
که در انقالب دیدیم، این انقالب تا آخر بتواند پیش برود و این جریان را جارو کند و 

چنین هم کرد.4
رویکردبعضاًافراطیمزبورکههمانزماندرموضعگیریگروههاییمانندمجاهدین
انقالباسالمیوجنبشمسلمانانمبارزدرکناراحزابوگروههایچپمارکسیستی
گسترشمییافت،تاحدیباتوجهبهشرایطزمانهقابلدرکبود،اماقابلدفاعنبود.این
افراطیگریدراستنادبهظواهریمانندسنجاقکراواتونحوهلباسپوشیدن،صورتی
مبتذلونازلمییافت.بعدهاکسانیمانندمهندسعزتاهللسحابیومهندسعبدالعلی

بازرگانهمبهاینصورتمبتذلونازلدرانتقادبهامیرانتظام،اشارهکردهاند.5
1.اولینرئیسجمهور،محمدجوادمظفر،انتشاراتکویر،چ1378،2،ص170

2.اینسرمقالهراشخصمیرحسینموسوینوشتهبود؛البتهبدونامضا.
3.جمهوریاسالمی،1358/10/1،ص8،ادامهسرمقالهتحتعنوان:انتظامهاوالتزامها.

4.کیهان،1360/11/15،ضمیمهویژهنامهسومینسالگردانقالب،ص4
5.مهندسسحابیمیگوید:دراعتراضاتجناحچپنهضتآزادی،»دلیلدیگرهمظاهرشیکپوشوآراستهایشانبود
کهباجوّوفضایانقالبیآنروز،شباهتینداشت.«)نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص97(بهگفتهمهندسعبدالعلی
بازرگانهمیکیازعوامل»انتقاداکثریتآشنایان«بهانتصابامیرانتظام،اینبودکه»اصالحمیکردوادکلنمیزدو
کتوشلواروکراواتشکاملوسرووضعشمرتبومنظمبود.«)خاطراتیازپیشگامان،ص166(البتهالزمبهذکر
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سرمقالهروزنامهجمهوریاسالمی،بهقلممیرحسینموسوی،دراولینشمارهپساز
افشایاسنادامیرانتظام،ایننوعبرخوردراچنینبازتابمیداد:

با طرز زندگی کردن، فکر  بلکه  با آمریکا رابطه داشت،  با زبان خود  تنها  نه  امیرانتظام، 
کردن، نشستن، برخاستن، نگاه کردن، لباس پوشیدن نیز با امپریالیزم در ارتباط نزدیک بود.1

امارهبراناصلیحزبجمهوریاسالمی،آقایانخامنهای،بهشتی،2ورفسنجانی3موضوع
امیرانتظامرامحتاجبررسیدردادگاهصالحهدانستند.آقایخامنهایمخصوصاًسفارشکرد:

امروز در کنار همه احساسات تند و هیجانات انقالبی ما احتیاج به موازین و ضوابط اخالق 
اسالمی داریم و تا تشکیل نشدن یک دادگاه صالح نباید قاطعانه حکم کنیم.4

امادانشجویانخطامامتحتنظارتوهدایتحجتاالسالمموسویخوئینیها،در
مرحلهبعدیافشاگری،باارائهاسنادوتحلیلهاییتأکیدکردندکهمسألهامیرانتظام،یکمسأله
فردینیستبلکهبایستیبهعنواننمادیازجریاننهضتآزادیموردتوجهقرارگیرد.

روزنامهجمهوریاسالمی،اینافشاگریرادرصفحهاولخودبادوتیتردرجکرد:
امیرانتظام رابط نهضت آزادی و آمریکا بود. افشاگری دانشجویان پیرو خط امام درباره ارتباط 

نهضت آزادی با آمریکا.5
درواکنشبهاینافشاگریکهازتلویزیونپخششدومتنآندرهمهمطبوعاتمنتشر
گشت،نهضتآزادیباصدوراطالعیهای،ضمناعتراضشدیدواعالمآمادگیبرای»هرگونه

مناظرهومبارزهسیاسی«،تأکیدکرد:
آیا می توان جمعیتی را که به لحاظ سابقه مبارزاتی و اسالمی، صادق ترین و سابقه دارترین 
گروه سیاسی موجود است، تنها با یک خبر نسنجیده و تفسیرهای غیرمرتبط، لجن مال کرد؟ 
... جمعیتی را که از آغاز پیروزی انقالب تا این تاریخ، سنگین ترین بخش مسئولیت اجرایی 
کشور را بر دوش خود کشیده... از پایه گذاران حرکت های انقالبی سال های 56 و 5۷ بود.

... ما به دانشجویان عزیز خط امام مستقر در النه جاسوسی آمریکا هشدار می دهیم که... در 
استکهدراشارهبهایننکته،اغراقشدهاستزیرااغلباعضایهیأتدولتموقتظاهریمشابهامیرانتظامداشتند،
اماواقعیتاینستکهبرخیافراددرنهضتآزادیوسایرمنتقداندولتموقت،درانتقادبهامیرانتظام،بهقدریافراط

وظاهرگراییداشتندکهظواهراوراهمدرکنارسایراشکاالتشطرحوبرجستهمیکردند.
1.جمهوریاسالمی،1358/10/1،ص1،سرمقاله:انتظامهاوالتزامها.

2.کیهان،1358/10/4،ص2
3.همان،1358/10/6،ص10

4.جمهوریاسالمی،1358/10/11،ص11
5.کیهان،1358/10/5،صص1و2
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انتشار و بیانات خود احساس مسئولیت اسالمی و انقالبی کنند که راه انتقام بی دلیل پیمودن، 

جز تفرقه در صفوف ملّت و گرم شدن بازار افترا و تهمت حاصلی ندارد...
شما با اقدام ضد امپریالیستی خود، راهی پرتوان و جدید در روند انقالب اسالمی ایران 
گشودید و آوازه و دامنه آن را به ماوراء مرزها رساندید، الزم است به رسالت عظیم خود 

پی برده و از بیراهه رفتن ها و تجاوز از خط مستقیم امام، سخت برحذر باشید.1
سهتنازسرانورهبراننهضتآزادی،مهندسمهدیبازرگان،دکتریداهللسحابیو
احمدصدرحاجسیدجوادی،طیشکوائیهسرگشادهایخطاببهدادستانکلانقالبعلیه

دونفرمجریبرنامهمزبور،اعالمجرمنمودهبودند.2
باتوجهبهآنکههنوزرهبراناصلینهضتآزادیمانندمهندسبازرگانودکترسحابی
درشورایانقالبودولتحضورداشتندونهضتآزادییکجریاناسالمیمبارزوفادار
بهنظامجمهوریاسالمیشناختهمیشد،شورایانقالبرسماًدرحمایتازنهضتآزادی
اطالعیهایصادرنمود.درایناطالعیهکهباعنوان»اعالمیهشورایانقالبدربارۀنهضت
آزادی«درنهمدی58انتشاریافت،ضمنحمایتازدانشجویانمسلمانپیروخطامامو

تداومافشاگریها،چنینآمدهبود:
... همان گونه که خود این دانشجویان اعتراف کرده اند، نشر هرگونه استنتاج و تفسیر و تحلیل 
اسناد باید با رعایت همه جوانب اسالمی، و در پی صدور رأی دادگاه صالح صورت گیرد. 

مبادا خدای ناکرده در این اقدام سودمند، خطایی سر زند و نتیجه معکوس دهد...
گوناگون  موضع گیری های  و  مطبوعات،  و  رسانه  در  ایران  آزادی  نهضت  شدن  مطرح 
گروه ها در این زمینه... گروهی که سابقه مبارزات طوالنی اسالمی دارد، نباید ناگهان در 
معرض یک سلسله حمله های بی حساب قرار گیرد. در اینجا سخن از شخص یا اشخاص 
مبارزه  در خط  دیرباز  از  که  است  گروه  مخدوش کردن یک  از  نیست... سخن  معینی 

اسالمی بوده و هم اکنون نیز افرادی از آنان، بار مسئولیت های اجرایی را بر دوش دارند.3
باآنکهمیرفتتاحواشینحوۀاجرایبرنامهافشاگری،قدریبراصلموضوعسایه

افکند،روزنامهجمهوریاسالمیدرسرمقالهخودبهدرستیچنینتذکرداد:
اگر چه مهم است که بدانیم آقای امیرانتظام جاسوس مستقیم آمریکا و سیا بوده است یا نه، 

1.همان،1358/10/6،ص10
2.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص232

3.جمهوریاسالمی،1358/10/9،ص2
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و چرا و چگونه آقای مهندس بازرگان که در مسلمانی شان شکی نیست از ایشان در گذشته 
دفاع کرده اند و هنوز هم می کنند، ولی از اینها مهم تر آنست که خلق دریابند آن فرایندی 
که امیرانتظام ها را به پست معاونت و صدارت می رساند، و جریان فکری ایشان را حاکم بر 
جّو انقالبی ایران می نماید، و در جهت سد رشد وشکوفایی این انقالب به کار می اندازد، 
دارای چه مشخصات و اجزائی است. این فرایند در تمامیت خود از کدامین آبشخور سیراب 
می گردد... برانگیخته شدن این احساس در میان خلق است که چگونه از جوجه گذاشتن و 
تکثیر چهره هایی نظیر امیرانتظام و نزیه، و نیز برای جلوگیری از گسترش این فرآیند تباه کننده، 

باید جلوگیری کنند.1
اینسرمقالهکهبهقلممیرحسینموسویبود،دیدگاهآیتاهللخامنهایوآیتاهللبهشتی
وهمفکرانایشانرامبنیبراینکهجرمامیرانتظامبایددردادگاهاثباتشود،بهتندیرد

میکرد:
آنچه در این افشاگری ها ممکن است خلق را به بیراهه بکشاند تلقیناتی از این گونه است که 
گویا حل و فصل این نوع قضایا مربوط به دادگاه هاست. در حالی که این مسائل، مربوط به 
محکمه های ملّی با شرکت میلیون ها مردم شهید داده و برپاخاسته دلیر است. در اینجا هیأت 

منصفه و دادستان و قاضی، ملّت است، و میزان، مردمند.2
درسرمقالهمزبور،میرحسینخطاببهدانشجویانمستقردرالنهجاسوسیتأکیدکردکه
»گوشرابهآهونالههایلیبرالهاوغربزدههاوسازشکارانوترسوهاببنددوگوشرابرغریو

شکوهمندمردم،اینمردمعزیز،بازکندکهفریادمیزند:
دانشجوی خط امام! افشا کن! افشا کن!« چرا که این بار مردم می خواهند، خود به قضاوت 

بنشینند.3
جمهوری روزنامه در آن مشابه موارد و مزبور مقاله نگاه و نظرمیرسدرویکرد به
اسالمی،پیشازآنکهدرآنزمانمنعکسکنندهدیدگاهشورایمرکزیحزبجمهوری
اسالمیودبیرکلآنآیتاهللدکتربهشتیباشد،بیشتر،بازتابدهندهوتکرارکنندهمواضع

جنبشمسلمانانمبارزورئیسآندکترحبیباهللپیمانبود.
مدتیبعددراواخربهمن58،آیتاهللبهشتیدرجمعدانشجویاندانشگاهمّلی)بعداً

1.همان،1358/10/10،ص1،سرمقاله:افشاگریسرآغازیبرایانقالبفرهنگی.
2.همان،ص2

3.همان.
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شهیدبهشتی(،دربارهاتهام»جاسوسی«امیرانتظامگفت:

در مورد ایشان ]امیرانتظام[ یکی دو مطلبی منتشر کردند که آن یکی دو مطلب حداقل این 
است که ایشان را از مهره های فعال خط سازش از نوع دوم معرفی می کرد. یکی اینکه ایشان 
خودشان دنبال این تماس ها بودند و بعد، در ضمن مطالب، یکی هم این بود که کمی بعد از 
رفتن شاه، ایشان اطالعاتی به آنجا ]سفارت آمریکا[ دادند که امام به ایران نمی آید. و ما اینها 
را معتقد بودیم که دادگاه باید حتماً رسیدگی کند، و ]این گونه مطالب[ از حد اظهارنظر 

سیاسی، دیگر فراتر است.1
آیتاهللبهشتی،مقارنهمانایامدردیماه58دریکجلسهخصوصیبااعضایدبیرخانه
شورایانقالب،کهبیستسالبعدانتشارعمومییافت،درموردیکسندمربوطبهامیرانتظام،

اینگونهتحلیلکردهبود:
اینکه یک ساعت و نیم بعد از رفتن شاه خبر بدهد که آقای خمینی نمی آید، ظاهراً اسم 
این، جاسوسی است. منتها روزنامه ]جمهوری اسالمی[ حق نداشت این را بگوید... ایشان 
یک ساعت و نیم بعد از رفتن شاه به آنجا خبر داده که آقای خمینی نمی آید.2خوب، جاسوس 

معموالً چه کار می کند. منتها برخورد روزنامه با این مسأله به این شکل، غلط بود.3
مدتیبعد،آیتاهللقدوسیدادستانکلانقالبدرمصاحبهایگفت:

اگر خود من بخواهم برای ایشان کیفرخواست بنویسم، اتهام اصلی ایشان را اقدام علیه امنیت 
جمهوری اسالمی خواهم نوشت.4

روز26اسفند1359دادگاهانقالباسالمیبهریاستآیتاهللمحمدیگیالنیتشکیل
جلسهداد.مهندسبازرگانبهحمایتازامیرانتظامبهعنوانشاهددرایندادگاهحضوریافت
وبرخیدیگرازاعضایدولتموقتوبلندپایگاننهضتآزادیماننددکتریداهللسحابی،
دکتراحمدصدرحاجسیدجوادی،مهندسمحمدتوسلیودکترابراهیمیزدینیزدرجلسات

بعدیبرایادایشهادتبهنفعامیرانتظامحاضرشدند.
دراولینجلسهمحاکمه،مهندسبازرگانباپذیرشمسئولیتاقداماتمهندسامیرانتظام

1.همان،1358/11/24،ص12
2.ر.ک:سندشماره1ازافشاگریشماره25دانشجویانمسلمانپیروخطامام،روزنامهجمهوریاسالمی،1358/10/5،

ص2.اسنادالنهجاسوسیآمریکا،کتاباول،ص499
3.اولینرئیسجمهور،ص171

4.کیهان،1359/4/9،ص10
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درارتباطبامأمورینآمریکایی،تأکیدکرد:»بهجایامیرانتظاممنبایدمحاکمهشوم.«1

دادگاهامیرانتظامازمعدوددادگاههاییبودکهمتنکاملآنرابسیاریازمطبوعاتآن
زمانبهچاپرساندند.اینمحاکمهمجموعا17ًجلسهبهطولانجامید.امیرانتظامدرآخرین

جلسهدادگاهگفت:
من تمام مطالب و دالیلم را به عرض دادگاه و ملّت ایران رساندم و دیگر حتی یک کلمه به 

دادگاه چیزی نخواهم نوشت.2
در21خرداد1360،حکمدادگاهانقالباسالمیدربارهعباسامیرانتظامصادرگردیدکه
طبقآننامبردهبهجرمشرکتدرتوطئهانحاللمجلسخبرگان،مالقاتهاوتماسهایسّری
بادشمنانانقالبودادناطالعاتبهآنهادرموردمسائلومشکالتداخلی،وفراریدادن

سرانفاسدرژیمشاهبهحبسابدمحکومشد.3
روزنامهکیهانبهسرپرستیسیدمحمدخاتمی،خبرمزبوررابااینعنوانمنتشرکرد:

»امیرانتظامبهجرمجاسوسیبرایآمریکابهحبسابدمحکومشد.«4
آقایخاتمیدرسرمقالهایدرمهر1360،با»جاسوسومزدور«نامیدنامیرانتظامخطاب

بهمهندسبازرگاننوشت:
چه نقصی در کار شماست که فردی چون امیرانتظام، جاسوس و مزدور آمریکا تا سطح 

معاونت نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت باال می آید؟5
امیرانتظام،بهرغمحمایتروزنامهمیزان،ارگاننیمهرسمینهضت درخاللمحاکمه
آزادی،وتنیچندازرهبراننهضتآزادیازامیرانتظام،حزبنهضتآزادیازویهیچ

حمایتینکرد.
انقالبدرباره باحکمصادرهدادگاه تاسال1377،درمخالفت آزادی حزبنهضت
امیرانتظام،اطالعیهیابیانیهایصادرنکرد.امادراواخردهۀهفتادبهبعد،رهبراننهضتآزادی

مواضعیدرحمایتازویگرفتند.
امیرانتظامدراردیبهشت77درمصاحبهباروزنامهجامعهتأکیدکردکلیهفعالیتهایش

1.اطالعات،1359/12/27،ص1
2.میزان،1360/2/30،ص1

3.کیهان،1360/3/21،ص15
4.همان،1360/3/21،ص1

5.همان،1360/7/18،ص3،ادامهسرمقالهبهقلممحمدخاتمی.
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درارتباطباآمریکاییهاقانونیبودهاست.1ویهمچنینتأکیدکردکهدانشجویانپیروخط
امامدراسناد»دستبردهاند«و»اسنادساختگی«رادربیناسنادقراردادهاندوهمۀآناسناد،

»کذبمحضوساختگیبود.«2
مرکزنشراسنادالنهجاسوسی،بهاظهاراتامیرانتظام،اینگونهپاسخدادهاست:

به نظر می رسد که 19 سال حبس برای آقای امیرانتظام قابل تحمل نبوده است و از این 
نظر ممکن است به لحاظ تألمات روحی شایسته همدردی باشند، لیکن این امر دلیل آن 
نمی شود که واقعیات مسلم تاریخی را نادیده گرفت. ... از اظهارات آقای امیرانتظام می توان 
استنباط کرد که اصل محکومیت وی مورد پذیرش است، زیرا ایشان مدعی اند که اسناد 
مذکور برای تخریب و بدنام کردن چهره وی جعل شده است. بنابراین پذیرفته اند که مفاد 

مطالب مذکور، بدنام کننده طرف مذاکره و علی القاعده، مجرمانه بودن عمل فرد است.3
باچهرههاییمانندنزیهوامیرانتظامومدنیو...،بسیاریازانتصاباتسطوحباالوپائین
دولتیضعیفوپرمسألهبود.درعینحال مدیریتاجراییکشور،دولتموقتاساساً
بازرگان،سیاستمدارانهازروزاولهنگامسخنرانیدردانشگاهتهرانبااشارهبه»قحطالرجال«
ونیزمبّراومعصومنبودنهمکارانآیندهاش،سعیدرتوجیهپیشدستانهآنداشت.دوستان
ویدرنهضتآزادیدربیانیههایانتقادیایننکتهراازنقاطضعفبارزوآشکاردولت
دانستهمکرراًبهخطربازگشتمهرههایضدانقالبیدرسیستمادارهکشوراشارهمیکردند.
انقالبگرایدرون قدیمیجناح اختالفات به اشاره با مهندسعزتاهللسحابی قول به

نهضتباجناحبازرگان:
این اختالفات در تحلیل ها، بررسی ها و موضع گیری ها تا تشکیل دولت ادامه داشت... در 
عمل پس از تشکیل دولت ]موقت[ نیز مسائل مختلف دیگر مثل انتخابات، انتصابات، قوانین 

مصوبه دولت و امثال آن باعث اختالفاتی دیگر شد.4

علی محمد ایزدی، وزیر کشاورزی و شهروند مفید آمریکا
علیمحمدایزدی)متولد1306(وزیرکشاورزیدولتبازرگان،دربحبوحهانقالب)20

1.جامعه،7و8و1377/2/9،ص12
2.همان،1377/2/8،ص12

3.جمهوریاسالمی،1377/2/27،پاسخمرکزنشراسنادالنهجاسوسیبهاظهاراتعباسامیرانتظام.
4.کیهان،1358/11/23،ص3،دوعضوسرشناسنهضتآزادیکنارهگیریکردند.
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خرداد57(ازسفارتآمریکاتقاضایویزایمهاجرتیواقامتدائمدرآمریکانمودهبود
وهنگامیکهبهوزارتمنصوبشدهنوزدرخاکآمریکابهسرمیبرد.ایزدیدرنامه

درخواستشخطاببهسفارتآمریکاچنیننوشتهبود:
عالیجناب، در طول اقامتم در آمریکا من بسیار تحت تأثیر آمریکایی ها قرار گرفتم... اکنون 

احساس عالقه می کنم که برگردم و بکوشم یک شهروند مفیدی برای آمریکا باشم.1
اوپسازذکرسوابقومدارکعلمیوپانصدهزاردالرسرمایهخویش،مینویسد:

من فکر می کنم با مهاجرت به آمریکا می توانم سرمایه و امتیازی برای آنجا باشم.2
ایزدیاینتقاضارابهعلتمعطلماندندرپیچوخمهایاداریپسگرفتهبودوبالفاصله
باویزایمعمولیبهآمریکامسافرتکردتادرآنجاامکاناتمهاجرتخویشرافراهمکند.
اماباپیروزیغیرمترقبۀانقالباسالمی،پسازانتصاببهوزارتدردولتموقت،بهایران
بازگشت.3سیدمحمدمهدیجعفری،وزیرکشاورزیدولتموقترایکیازوزرایمورد

انتقادخودوهمفکرانشدرجناحچپنهضتآزادیذکرمیکندومیگوید:
مهندس ایزدی که عضو حزب مردم ایران و سابقاً عضو نهضت سوسیالیست های خداپرست 
بود... طرفدار زمین داران و فئودال ها بود و حتی می گفت: خوانین و زمین دارها حکم پدر 

رعایا را دارند.4
ایزدیازسال58بعدازسقوطدولتموقت،بهآمریکا،وبعداًبهکانادامهاجرتکرد.

رضا صدر، وزیر بازرگانی و »مجتهد« نهضت آزادی
رضاصدر)متولد1311(وزیربازرگانیدولتموقت،20سالدرآمریکاباروادید

مهاجرتیاقامتداشتوحتیاظهارنامهتمایلبرایتابعیتآمریکاراامضاکردهبود.5
ویازمهرههایمهمنهضتآزادیبهشمارمیرفت.انتصابصدربهوزارتدردولت
موقت،نیززمانیصورتگرفتکهاوهنوزدرآمریکابهسرمیبرد.ویبعدازسقوط
دولتموقتوانتشارروزنامهمیزان،ارگانغیررسمینهضتآزادی،بهعنوانمدیرمسئول
آنانتخابشد.مهندسبازرگان،دریکیازدیدارهایخصوصیاش،رضاصدررا»مجتهد

1.اسنادالنهجاسوسی،ش6-1،ص354
2.همان.

3.همگامباآزادی،ج2،صص439و440
4.همان،ص443

5.اسنادالنهجاسوسی،ش34؛استعمارسیاسیآمریکا،صص69و70
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نهضتآزادی«معرفیکردهبود.1

پسازآنکهقرارشدتعدادیازوزرابهعضویتشورایانقالبدرآیند،بهپیشنهادبازرگان،
صدربهترکیباینشورااضافهشد.2ازاسنادالنهجاسوسیبرمیآیدکهصدر،موردتوجه
واعتمادآمریکاییهابود.ایناعتماد،همدراسنادموجودذیلپیشنهاداوبهعنوانسفیرایران
درآمریکاازسویدولتموقت3وهمدربرخیاسناددیگرمشهوداست.بهعنواننمونهیک
روزپسازآنکهامامازتوطئهآمریکابرعلیهاقتصادایرانسخنگفتند،سایروسونسوزیر
امورخارجهوقتآمریکادردوماردیبهشت1358بهسفارتآمریکادرتهراندرنامهایکهبا
قید»فوریمحرمانه«برایاقدامجهتتداومکنترلبربازارایران،دستورالعملهاییصادرکرد
ودرآنمیگوید:»ماپیشنهادمیکنیمکهشروعمذاکرهبارضاصدروزیربازرگانیباشد]...[
صدرمدتهادرآمریکا)درهوستون(بهسربردهورویاینحساببرقراریروابطبازرگانی

بیندوکشورراتأییدخواهدکرد...«4

احمد مدنی، وزیر دفاع دولت نهضت آزادی
انتصابدریاداراحمدمدنی)1384-1308(بهوزارتدفاعوفرماندهینیرویدریایی5
ونیزسایرانتصاباتنادرست،ارتشپساانقالبرابسیارآسیبپذیرساختهبود.باوجود
از سال1342 در که یکسخنرانی در مدنی،وی مبارزات سابقه مورد در داستانهایی
سویادارهکلانتشاراترادیوبهچاپرسید،بهثناگوییرضاخانوفرزندشپرداختهبود.
درسخنرانی»سرکارناوسرواناحمدمدنی«تحتعنوان»دریانوردیخلیجفارسوپیشینه

تاریخیآن«،درموردرویکارآمدنمحمدرضاشاهچنینآمدهبود:
ناگهان افق سیاسی ایران درخشندگی خاصی پیدا کرد و دگربار شاهنشاهی نیرومند همانند 
ساسانیان و بر همان مدار و مرکزیت، زمام امور میهن را به دست گرفت و گام هایی بلند 

1.سوانحایام،ابوالفضلبرقعی،داراآللوالصحب،1387،ص253
2.روزنامهرسالت،1394/10/22،ص7مصاحبهمهندسعلیاکبرمعینفر.

3.اسنادالنهجاسوسیآمریکا،کتابدوم،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،1386،ص489
4.اسنادالنهجاسوسیآمریکا،کتاباول،ص127

5.فردوستنوشتهاستکهویروز23بهمن57بهدرخواستمهندسبازرگانوباواسطهتیمسارقرنی،چهارنفررا
برایتصدیمسئولیتهایارشدنظامیوامنیتیمعرفیکردهاست.ازجملهسپهبدآذربرزینبراینیرویهوایی،دریادار
مدنیبراینیرویدریاییوسپهبدمقدمبرایسازمانامنیتیواطالعاتی.)ظهوروسقوطسلطنتپهلوی،ج1،ص

628(انتصاباینسهتن،توسطمهندسبازرگانپیگیریشدکهدرموردآخریموفقنشد.
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در بزرگداشت ایران برداشت.1

مدنیروابطیباجبههمّلیونهضتآزادیداشتکهادامهروابطمزبوردرچارچوب
»سیاستزدائیکاملدرارتش«دررژیمشاه،موجبدردسرهاییبرایویشدومدنیبا
درجهدریاداری]=سرتیپی[بازنشستهشد.ایندردسرهابعدهاباآبوتابوغلوواغراق،
سطورکارنامهمبارزاتیاوراتشکیلمیداد.درتأسیسجمعیتدفاعازآزادیوحقوق
بشر،احمدمدنینیزدرکنارمهندسبازرگانودکترسنجابیودیگران،حضورداشتواز

امضاکنندگاناعالمیهتأسیسبود.2غالمرضانجاتیدربارهسوابقمدنیچنینمینویسد:
مدنی در سال های دهه دوم 1350 با جبهه ملّی مربوط شد و احتماالً از همان موقع، و به 

طور قطع از اوایل سال 1359، با سازمان سیا ارتباط و همکاری برقرار ساخت.3
بهنقلازکتابهاشمیوانقالب:

هاشمی، مدنی را که یکی از صاحب منصبان ارتش و اصاًل اهل کرمان بود، می شناخت. پدر 
وی روحانی بنامی بود. قبالً هم اشاره شد که وی در دوران دولت بختیار به عنوان یکی از 

رابطین شورای انقالب با بختیار انتخاب شده بود.4
مدنیدردولتموقت،وزیردفاع،وهمزمانفرماندهنیرویدریاییواستاندارخوزستان
بود.اودراینسمتهابهکارهاییدستزدکهآشکارابرخالفمصالحانقالباسالمیبود.
برخیاسنادومدارکعملکردخالفویدرزمینهانتصاباتواجرایسیاستهاینادرست،
درسال58منتشرشد.ویپسازرداعتبارنامهنمایندگیاشدراولیندورهمجلسشورای
اسالمی،ازایرانفرارکردوباحمایتآمریکاوسازمانسیابهاقدامعلیهجمهوریاسالمی

مشغولگشت.
دکترابراهیمیزدی،مخبرکمیسیونتحقیقدورهاولمجلس،نتایجتحقیقدربارهاحمد
مدنیرااعالمکردکهطیآنآشکارشدکهویباساواکودربار،ارتباطمستمرداشته
ودردورانانقالبنیزباگروهیازفعاالنسیاسیومقاماترژیمشاهکهمیکوشیدند
طرحیبرایجلوگیریازپیروزیانقالباسالمیاجراکنند،همکاریداشتهاست.برخی
تخلفاتنامبردهدرسمتوزارتدفاع،فرماندهینیرویدریاییواستانداریخوزستان،

1.خلیجفارس،مجموعهمقاالتنخستینسمینارخلیجفارس،ادارهکلانتشاراترادیو،]1342[،ج2
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص227

3.ماجرایکودتایسرلشکرقرنی،سرهنگغالمرضانجاتی،رسا،1373،ص130
4.هاشمیوانقالب،ص148
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واسنادیدرموردروابطویباعواملسفارتآمریکانیزدرگزارشکمیسیونتحقیق

مجلسطرحشدهبود.1
سرهنگغالمرضانجاتیدربارۀمدنیمینویسد:

دریادار احمد مدنی، که در آغاز انقالب با سازمان مرکزی اطالعات آمریکا همکاری داشت، 
خود را در صف رهبران اپوزیسیون و مخالفان رژیم شاه جا زده بود و در مقام وزیر دفاع، 
استاندار خوزستان و فرماندهی نیروی دریایی ایران، به طرفداری از انقالب تظاهر می کرد. 
مدنی با استفاده از حمایت مالی و تبلیغاتی CIA در اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران، 
نامزد شد و آراء قابل توجهی کسب کرد... اسناد مربوط به روابط احمد مدنی با CIA و 
پرداخت 500000 دالر برای هزینه های مربوط به نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری، که 
در کمیسیون سنای آمریکا مورد بررسی قرار گرفته همراه با دیگر مدارک مربوط به دریافت 
چند صد هزار دالر دریافتی او از CIA در سال های پیش، که دریادار مدنی وصول آن را تأیید 

کرده است، در اختیار نویسنده است.2
مسعودبهنود،درمتنیکهبرایبیبیسیفارسینوشت،ضمنتجلیلفراوانازمدنی،

دربارهارتباطویباسیا،مینویسد:
به گروه های مخالف جمهوری  افشای کمک های کشورهای خارجی  با  مدنی... همزمان 
اسالمی، آشکار کرد که از این کمک ها بهره برده است، اما از آنها به عنوان »قرض الحسنه« یاد 

کرد که با آزاد شدن کشورش خواهد پرداخت.3
احمدمدنیازچندسالپیشازمرگبهسال84،دبیرکلجبههمّلیخارجازکشورشده

بودودرمنابعمربوطبهاینگروهازویبهعنوانیکیازرهبرانجبههمّلییادمیشود.
بدیهیاستکهعملکرداوپسازسقوطدولتموقت،ربطیبهآندولتنداردامابیانگر
وتجّلیمبانیفکریوشخصیتیویبودهاست.دراسنادالنهجاسوسی،اوراقزیادیبه

دریاداراحمدمدنیاختصاصدارد.

مقدم مراغه ای، استاندار آذربایجان
آقایبازرگاندرسهنقطهحساسواستراتژیکایران:آذربایجان،کردستانوخوزستان،

1.کیهان،1359/5/14،ص2و1359/5/15،ص15
2.تهاجم؛مروریبرپاسخبهتاریخ،سرهنگغالمرضانجاتی،مؤسسهخدماتفرهنگیرسا،بهار1372،ص22

3.وبگاهبیبیسیفارسی،سهشنبه14فوریه2006،مقالهمسعودبهنوددربارهدرگذشتاحمدمدنی.
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یعنیکانونهایخطراغتشاشوتجزیهتوسطعواملاستعمار،ومناطقیبااهمیتحیاتی
برایایران،سهفردکاماًلناهماهنگبااهدافانقالباسالمیورهبریانقالبرابهاستانداری
منصوبنمود.مقدممراغهای،یونسیتودهای1ومدنیبهترتیببهاستانداریآذربایجان،
کردستان،وخوزستانمنصوبشدند.دوتنازاینافراددرهمانسالهای58و59بهخارج

ازکشورگریختهوعلناًدردامانضدانقالبغلتیدند.
مهندسمقدممراغهایرهبرگروهدوسهنفرۀ»نهضترادیکال«ومرتبطباسفارت
آمریکا،همانسرگردرحمتاهللمقدممراغهایسابق،منشیومشاورمخصوصسرتیپ
دفتریدررژیمشاهبود.بیشترافرادفامیلویازوابستگانرژیمپهلویبودندکههر
کدامبهنحویچهدرمنطقهآذربایجانوچهدرسایرنقاطبهوابستگیدربارشاهمشهور
بودند.ویکهمدتیدرپاریسدررشتهجغرافیاوروزنامهنگاریتحصیلکردهبود،در
جریانحزببازیهایشاه،باحمایتاسداهللعَلَم،بهعنوانعضوحزبمردم،ازمراغه
ومیاندوآببهمجلسبیستمراهپیداکرد.ویبانزدیکیبهعلیامینینخستوزیر،به
سمتمدیرعاملسازمانآبمنطقهایآذربایجانمنصوبشد.اوسپسبااستفادهازرابطه
خودباسرهنگ]بعدهاسپهبد[ناصرمقدم،کهآنروزهامدیرکلادارهسومساواکبود،
امتیازیکشرکتمهندسیمشاورراازسازمانبرنامهوبودجهگرفتوثروتبسیاری
بهمزد.ویالیاودرجنوبفرانسه،ویالیمجللشدرکناردریایخزروباغوسیعمحل

مسکونیاشدرتهران،زبانزددوستانوآشنایانشبود.2
دفترمخصوص بهدیدنرئیس مرتباً نزدیکداشتودرمقطعی ارتباط بادربار وی
شاهمیرفتوبهاشکالمختلفاینروابطراحفظمیکرد.3مقدممراغهایباآغازفضای
باصطالحبازسیاسیوسیاستحقوقبشرکارتر،عضوهیأتمدیرهموقتکانوننویسندگان،

مؤسسوعضوهیأتاجراییجمعیتدفاعازحقوقبشرنیزبود.
اوازدوسهسالقبلازپیروزیانقالبباآیتاهللشریعتمداریارتباطداشتوبهسرعت

درزمرۀمعتمداننزدیکویقرارگرفت.
براساساسنادالنهجاسوسی،مقدممراغهایازسال1332باقرارگاهسیادرتهرانارتباط

باگرایش نیزهمچناننویسندهای انقالب از افسرانحزبتوده،پس ابراهیمیونسیعضوسابقسازمان 1.دکتر
مارکسیستیمحسوبمیشد.ویهرگزازمراممارکسیستیوسابقهعضویتدرحزبتودهاظهاربرائتنکرد.

2.نگرشیکوتاهبرانقالباسالمیایران،سازمانمجاهدینانقالباسالمی،1359،ص85
3.همان،صص84و88
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داشتهوازآبان1340تأییدیهعملیاتیبرایهمکاریبیشترباوی،صادرشدهاست.نامرمز
وی»اسدیپروب«بود.1مقدممراغهایدرکتابخود،فقطبهبازتابمطبوعاتیافشاگری
دانشجویانپیروخطامامدربارۀخودشدرآذرماه1358اشارهکردهاستودرپاسخگفتهکه
درآنافشاگریشرحمالقاترسمیویبامأمورسفارتآمریکا،»باتحریفاتبسیار«پخش

شدهاست.2
مقدممراغهایبهدنبالانتشاراسنادالنهجاسوسیوافشایروابطاوباسفارتآمریکا،به
پاریسگریختودرکناربختیارونزیهوسایرفراریانرژیمشاهوضدانقالبیونجدید،به

اقدامعلیهانقالباسالمیمشغولگشت.
اودرخرداد73باگرفتنگذرنامهایرانیودرپیپانزدهسالدوریازایرانبهکشور
بازگشت،وگویابهعلتکهولتسنوبعضیجهاتمخففهدیگر،ازپیگردقضاییومجازات

معافشد.

ابراهیم یونسی، استاندار کردستان
درستدرلحظاتیکهکردستاندستخوشتوطئۀگروههایچپوتجزیهطلببودوپادگان
سنندجازسویکوملهدمکراتوچریکهایفداییخلقدرمحاصرهافتادهبود،دولتموقت،
ابراهیمیونسیرابهاستانداریکردستانمنصوبکرد.روزنامهکیهان،کهدرآنزمانحزب
تودهدرآننفوذداشت،درششمفروردین58تیترزد:»ابراهیمیونسیاستاندارکردستانشد.«
طبقبیوگرافیمندرجدراینروزنامه»ویبهخاطرعضویتدرسازمانافسرانحزبتوده
درسال33بهاعداممحکومشدولیاعدامنشدوپسازهشتسالزندانزیرفشارافکار

عمومیجهانآزادشد.«3
دکتربهشتیوروحانیونشورایانقالبباانتصابیونسیباسابقۀ»یکافسرتودهای
انتقاد اعتراضو این به تندی مارکسیست«،مخالفتکردندولیدولتموقتواکنش

نشاندادوآنرادخالتدرکاردولتتوصیفکرد.
شهیدآیتاهللدکتربهشتیکهدرتاریخاولفروردین58درهیأتچهارنفرهاعزامیاز
سویامامخمینیوشورایانقالببهکردستانحضورداشت،طییکسخنرانیدرسال59،

1.اسنادالنهجاسوسی،ش55،صص116و119و120و121
2.سالهایبحرانینسلما،ص924

3.کیهان1358/1/6،صص1و6
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ماجرایانتصابیونسیرااینگونهشرحداد:
از اعضای شورای انقالب برای رسیدگی به وضع، به آنجا ]کردستان[ رفتیم. وزیر کشور 
هم با یک عده آمد، همراهانش عموماً مارکسیست، گفتیم: آقا اینها چه کسانی هستند دنبال 
شما؟ گفتند: چون اوضاع و احوال ناجور است، اینها آمده اند که ما را یاری کنند. بعد که 
به تهران برگشتیم و دیدیم یکی از این همراهانشان آقای دکتر یونسی مارکسیست بود که 
حاال بعنوان استاندار برایش حکم صادر شده1 و ما گفتیم: چرا کردید؟ این کار را نکنید، 
این را بگذاریدش کنار. آنوقت می گفتند: دخالت می کنند در کار ما. مراکز تصمیم گیری و 
قدرت متعدد نمی گذارد مملکت اداره شود. این حرف ها را که یادتان می آید و ... ما خون 
دل می خوردیم و علی وار سکوت می کردیم )در بیرون(، و )در داخل( فشار می آوردیم که 

آقا، این نباید آنجا باشد، فشارها مؤثر واقع شد، این آقا را از آنجا برداشتند.2و3
دکترابراهیمیونسی)1390-1305(پسازآزادیاززندانوخروجازارتش،بهنویسندگی
وترجمهرویآوردوازدهۀچهلبهبعدبهعنوانیکمترجمپرکارچپگراشناختهمیشد.
ویدرکنارمهندسبازرگانازاعضایمؤسسکمیتهایرانیدفاعازآزادیوحقوقبشربودو
دوستینزدیکیبااحمدصدرحاجسیدجوادی،اولینوزیرکشوردولتموقت،داشت.ویدر

مصاحبهایچگونگیانتصاببهاستانداریکردستانرااینگونهشرحدادهاست:
جناب صدرحاج سیدجوادی- وزیر وقت کشور- با توجه به حشر و نشری که پس از زندان 
با ایشان داشتم و چیزهایی که ضمن گفت وگوها شنیده بودند، به این نتیجه رسیده بودند 
که بنده را به عنوان کارشناس و کسی که به محل، آشناست انتخاب کنند... همان شبی 

1.احمدصدرحاجسیدجوادیوزیرکشوروقت)تاتیرماه1358(،درمصاحبهایگفتهاستکهویدرهمانسفر
کردستانیونسیرادرتلویزیونبهعنواناستاندارمعرفیکرد:»مسئلهانتخابیونسیبعدازجلساتیبودکهمابا
شیخعزالدینحسینی]سخنگویاصلیگروههایتجزیهطلب[ومفتیزاده]نمایندهنیروهایمذهبیهوادارانقالب[
داشتیم...آنموقعاحساسفوریتکردیمحتماًکسیراآنجا]استاندار[بگذاریم...آقایدکتریونسیقباًلگرایشهای
چپداشت،ولیبهایندلیلکهازمسائلحزبتودهکاماًلسرخوردهبودونارواییهاییازآنهادیدهبودبهکلی
افکارشبرگشتهبود،حاالنمیگوییمکهاومذهبیشدهبود.امادرروابطیکهمابااوداشتیمقبلازانقالبازافکار
تودهایاشبهکلیبرگشتهبودوصالحترینفردیراکهبندهدرنظرگرفتم)ازنظرشناسایی(دکتریونسیبود.اگر
میخواستیمکسدیگریراانتخابکنیمناچاربایدبهتهرانمیآمدیمتابادوستانمشورتکنیم،ولیچوندکتر
یونسیباما]درکردستان[بود،بالفاصلهبهتلویزیونرفتیموهمانجابندهمعرفیشانکردم.«)مجلهچشماندازایران،

ویژهنامهکردستان،فروردین1382،ص44(
2.صدرحاجسیدجوادیمیگوید:»انتخابآقاییونسیبهنظرما)کهمشورتکردیم(بهترینانتخاببود.نههیأتدولت
موقتونهدیگرانمخالفتینکردند...«)مجلهچشماندازایران،ویژهنامهکردستان،فروردین1382،ص45(پسازتغییر

وزیرکشوردرتیر58،وتظاهراتمردمعلیهوی،یونسیازاستانداریکردستانکناررفت.
3.جمهوریاسالمی،1360/4/9،ص6
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که دولت موقت به حضور امام خمینی)ره( معرفی شد، جناب صدر به بنده فرمودند که به 
سنندج بروم، بنده نپذیرفتم... آن طور هم که شنیده بودم، جریان در هیأت وزیران عنوان 

شده بود و همه به جز مرحوم دکتر سحابی، با انتصاب بنده به این سمت موافق بودند.1
مهندسعزتاهللسحابیکهازمنتقدینانتصابیونسیبودهاست،دراینبارهچنینمیگوید:

]صدرحاج سیدجوادی[ پیشنهاد کرده بودند برای این که استمالتی هم از کردها بشود استاندار 
کردستان را از کردها انتخاب کنیم. با پیشنهاد ایشان آقای ابراهیم یونسی )از افسران سابق 
حزب توده که بعدها جدا شد( استاندار کردستان شد. گفتنی است که آقای یونسی در دوره 
سال 56 و 5۷ در محافل حقوق بشر، با مهندس بازرگان و با آقای صدرحاج سیدجوادی 
خیلی رفت و آمد داشت... انتخاب آقای یونسی به عنوان استاندار محلی، تجربه خوبی نبود. 
یعنی خیلی به کردهای جدایی طلب یا متعصبین »ژیان کرد«2امتیاز داد. که در نهایت هم 
این شد که در زمان ایشان به پادگان مریوان حمله شد و اسلحه خانه آنجا را تخلیه کردند. 

یونسی در مظان اتهام قرار گرفت.3
همچنینشهیدآیتاهللدکتربهشتیعضوهیأتچهارنفرهاعزامیازسویامامخمینیو

شورایانقالببهکردستاندربارهآثارانتصابیونسیگفت:
یک استاندار توده ای مارکسیست، وقتی آنجا می رود، خود به خود باید چکار کند؟ همین 
حزب دمکرات، همین کومله ها، به همین ها قدرت می دهد،  که قدرت هم داد و فاجعه را 

به وجود آورد.4
حجتاالسالموالمسلمینهاشمیرفسنجانیعضوهیأتاعزامیبهکردستاننیزدربارۀ

انتصاباستانداروتحلیلوقایعکردستان،درمهرماه58چنینگفت:
نارضایتی  این  از  منطقه کردستان وجود دارد و حزب دمکرات  نارضایتی در  یک مقدار 
سوءاستفاده کرده و از ضعف نیروی اجرایی استفاده کرد. و متأسفانه استانداری هم که قباًل 

1.نشریهچشماندازایران،ویژهنامهکردستان،فروردین1382،صص76و78،مصاحبهبادکترابراهیمیونسی.
2.»ژیانکرد«بهمعنای»حیاتکرد«درفرهنگعامهبرخیمناطقکردنشینجنبهتقدسداشتهاست.ضمناًاشارهبهنام
گروه»کوملهژیانکرد«)جمعیتاحیایکردستان(استکهدرسال1321باحمایتنیروهایاشغالگرارتششوروی،
درشهرمهابادتأسیسشدودرسال1324منحلگردید.شیخعزالدینحسینی)1389-1301(درسال1322به
عضویتاینگروهدرآمدهبود.درسال1348گروهدیگریبانامکوملهشکلگرفتودرسال1357باادغام3گروه
چپگرا،سازمانجدیدکوملهبهوجودآمدکهدرشورشهایمسلحانهدرکنارحزبدمکرات،نقشایفامیکردو

عزالدینحسینیازرهبرانآنمحسوبمیشد.
3.همان،ص63،مصاحبهبامهندسعزتاهللسحابی.

4.گفتارها،ج1،ص230.روزنامهجمهوریاسالمی،1360/4/9.ص6
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برای کردستان تعیین شده بود ]یونسی[ در جهت حزب دمکرات قدم برداشت و امکانات 
منطقه را در اختیار حزب دمکرات و چپی ها قرار داد و عوامل رژیم سابق و دولت عراق هم 
به اینها کمک کرده و نیروی چپ افراطی هم که در کشور وجود دارد به آنها پیوست، و 
مجموعه این افراد بود که توانستند یک آشوبی به راه اندازند و این آشوب به خاطر اینکه 
حرف حسابی نداشتند با اولین دخالت ارتش و پاسداران انقالب زود متالشی شد. البته بقایای 

اینها هستند و برای یک مدتی مزاحم خواهند بود.1
آیتاهللمنتظرینیزدرآبان58صریحاًدربارهنقشومسئولیتدولتموقتدرآشوبهای
کردستانچنینگفت:»دولتدرقضیهکردستانمسامحهکردهومقصراست.«ویدرباره

انتصابیونسینیزاینگونهانتقادکرد:
من دولت را در قضیه کردستان مقصر می دانم. برای اینکه از همان اول، یک استاندار کمونیست 
را در رأس کردستان قرار داد و آن هم رفت کمونیست ها را در رأس کارهای استان قرار داد و 
امکانات را در اختیار دمکرات ها قرار داد. و وقتی که کردستان در اختیار آنها قرار گرفت، تازه 
دولت از خواب بیدار شد... ما به دولت از همان اول گفتیم که استاندار کردستان کمونیست 
است. ولی استاندار و فرماندار مهاباد را یک نفر کمونیست قرار داد و هر چه امکانات داده 

می شد، در اختیار آنها ]تجزیه طلبان[ قرار داد.2

حسن نزیه، مدیرعامل شرکت ملی نفت
دیگر»چهره«مطرحدولتموقت،حسننزیهبود؛اولینمدیرعاملشرکتمّلینفت3
ایرانبعدازپیروزیانقالباسالمی.نزیهسختمحبوبوموردعالقهمهندسبازرگان
بود.مهندسعزتاهللسحابینیزتأییدکردهاستکهمدیریتحسننزیهدرشرکتنفت

مشکلسازبود:
زیرا مشاوران و همکاران دست اول آقای نزیه، اغلب از مسئولین و مقامات قبل از انقالب 
آن مؤسسه بودند که هزاران مسأله و سؤال درباره آنها مطرح بود و ایشان همواره به ادامه 

کار با آنها اصرار و تأکید داشت.4

1.اطالعات،1358/7/17،ص6
2.کیهان،1358/8/2،ص11

3.تاآنزمانوزارتنفتدرایرانتشکیلنشدهبود.شرکتملینفتایرانازمهمترینمؤسساتوارگانهایدولت
بود؛چندماهبعدازپیروزیانقالبهمینشرکتومؤسساتونهادهایجنبیآنبهوزارتنفتتغییرنامدادهشد.

4.شصتسالخدمتومقاومت،ص134
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نحوهعملکردغیرقانونیوجنجالآفریننزیه،موجباعتراضوبحراندرتأسیساتنفتی
ایرانشدهبودودامنهآنبهسطحافکارعمومیکشورنیزکشیدهشدودراینحال،مهندس
بازرگانبهشدّتازویحمایتمیکرد.حتیمهندسصباغیان،وزیرکشور،نظرمخالفانو

منتقداننزیهراتأییدکردهواظهارداشتهبود:
اصوالً سیستم اداره شرکت نفت به سیستم نظام گذشته بود که این سیستم قابل قبولی نبود.1

امامهندسبازرگانرییسدولت،ضمنردکلیهاتهاماتنزیه،ازویپشتیبانیوقدردانی
کردوگفت:

آفرین بر نزیه که توانسته است وظائف محوله را در خدمت انقالب و مردم به خوبی انجام 
دهد... من به امام عرض کردم اگر آنچه درباره نزیه گفته اند راست باشد و خطائی متوجه او 

شناخته شود اول من باید کنار بروم.2
بهدنبالاینسخنان،خبرگزاریپارس]بعداًجمهوریاسالمی[اینجمالترابهنقلاز

نزیهگزارشداد:
با توجه به گفته مهندس بازرگان که گفته است اگر نزیه از شرکت نفت کنار برود شاید 
مناسب باشد که من هم به علت اینکه او را نشناخته بودم از کار کنار بروم، امکان کناره گیری 

نخست وزیر هم می رود.3
باباالگرفتنموجمخالفتهاوارائهمدارک،نزیهازکاربرکنارشدوازسویدادستانی

کلانقالباحضارگردید.بازرگانبهدنبالاینواقعهلحنخودراتغییرداده،میگوید:
نه می شود گفت خدای ناکرده نزیه خائن است و نه می شود گفت مبّرا.4

دادستانیانقالب،موارداتهامنزیهراپرداختودریافتوجوهغیرقانونیوسوءاستفادهاز
بیتالمالاعالمکرد.5

حسننزیه،درآذر58ازبیممحاکمهومجازات،بهخارجازکشورگریختوبهصفوف
ضدانقالبیونپیوست.دانشجویانپیروخطاماماسنادیمنتشرکردندکهاورادرفهرست
عواملایاالتمتحدهنشانمیداد.براساسایناسناد،حسننزیهبانامرمز»اس.دی.

1.انقالباسالمی،1358/7/7،ص2
2.همان،1358/7/14،ص2

3.همان.

4.همان.
5.همان،1358/7/30،ص2؛روزنامهکیهان،1358/7/30،ص12
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پوتی/1«روابطاطالعاتیباآمریکاداشتهاست.1

مهندسعزتاهللسحابیدربارهفرارنزیهوفعالیتهایضدایرانیاودرخارجازکشور
گفتهاست:

شرایط سیاسی اوایل انقالب و هجوم جماعات حزب اهلل و دیگران و تجاوزات خالف قانون 
به منزل ایشان2 موجب گردید که در سال 31359 اجباراً و مخفیانه کشور را ترک کند... در 
جریانات سیاسی ضد انقالب خارج از کشور به انحاء مختلف شرکت کرد و اخیراً ]مقارن 
سال 13۷5[ هم به جمع اتحاد سلطنت طلبان با سایر گروه های معروف به دمکراسی طلب 
مشارکت کرده و می خواهند چیزی به نام »همبستگی ملی« راه بیندازند که با منافع ملّی ایران 
و گذشته نهضت ملّی به رهبری دکتر مصدق مغایرت دارد... با سلطنتی ها و ضد انقالب ها 
پیوند خورده، حتی در جایی اظهار موافقت با جدایی آذربایجان و تشکیل دولت آذربایجان 

مستقل و واحد کرده است.4
اماآقایبازرگاندرمصاحبهایدرموردحسننزیهوخیانتهایاوبهنکاتخوبیاشاره
کردکهیادآوریآنبرایعالقهمندانوهمفکرانشکهبعداًخودبههمانرفتارمبتالشدند،

قابلتأملاست:
... جبهه گرفتن علیه انقالب شکوهمند و جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه نمی تواند 

چیزی جز خیانت یا جهالت باشد...
نارضایتی و حق اعتراض، غیر از انصراف و پشت کردن و پیوستن به صف دشمنان و خنجر 
زدن به انقالب اسالمی است. انقالبی که عموم طبقات در آن شرکت داشته و اکثریت 
سنگین آنها به جان و دل رهبری امام خمینی را پذیرفته بودند. ایراد و انتقاد نباید شخص را 

از روش و اعتقاد چندین ساله برگرداند و به لجبازی و خصومت بپردازد.
     دریای فـراوان نشـود تیره به سیل          عــارف کـه برنجد تُنُک آب است هنـوز
      اگر زکوه فـروغلتد آسـیا سنگی          نه عـارف است که از جای خویش برخـیزد

آقای نزیه با چنین گفتار و کرداری، اگر از او باشد، مانند شاهپور بختیار خود را برای ابد 

1.اسنادالنهجاسوسی،دانشجویانمسلمانپیروخطامام،بیتا،ص47
2.نزیهطبقاقدامقانونیدادستانیانقالبتحتتعقیبقضاییقرارگرفتهوبهدادگاهاحضارشدهبودوبازرسیمنزل
ویبهحکمقضاییتوسطمأموریندادستانیانجامشدنهتوسطافرادیکهمهندسسحابیبهطعنهآنانرا»جماعات

حزباهلل«نامیدهاست.
3.سال1358صحیحاستومهندسسحابیاشتباهکردهاست.

4.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص135
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از چشم و دل ملّت دور می سازد و نام بدی از خود در تاریخ به یادگار خواهد گذاشت.1

مهندسبازرگاندرهمانمصاحبهگفت:
وی همچنین گاهگاه اظهارنظرهای سیاسی و انتقاداتی می کرد که با عقیده و سیاست دولت 
موقت و شورای انقالب انطباق نداشت و موجبات اعتراضات شدیدی را فراهم ساخت. و با 
وجود تعهدی که به دنبال تذکرات دوستان و بنده داده بود باز از جاده خارج می شد. ولی 
به هیچ وجه آن اظهارات و اختالفات که مورد اعتراض شدید ما هم بود از مقوله انحراف 
اصولی و اعتراض به انقالب و جمهوری اسالمی و رهبری آن نبود و حالت اعتراض و 

مقابله نداشت.2
منظورمهندسبازرگان،بهاحتمالزیاد،اظهاراتحسننزیهدربارهاجرایقوانیناسالم
بود.نزیهدرخرداد58،یعنیفقطسهماهپسازپیروزیانقالبیکهخواستاصلیمردم

برقراریحکومتاسالمیواجرایقوانیناسالمیبود،گفت:
اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می توانیم در قالب اسالمی بسازیم، 

آیات عظام هم می دانند که این امر در شرایط حاضر نه مقدور است نه ممکن و نه مفید.3
همینسخنانجنجالبرانگیزموجبناراحتیشدیدافکارعمومیومردممسلمانانقالبی
شد؛وهمانطورکهبازرگانهماشارهکرده»باعقیدهوسیاستدولتموقتوشورای

انقالبانطباقنداشت.«
بهگفتهمهندسعزتاهللسحابی،نزیه،درسال1363باتماسهایتلفنیمکرر،ازمهندس

بازرگانودکترسحابیتقاضایکمکمالیمیکند.مهندسسحابیمیگوید:
ما اصرار داشتیم که این کمک را نکنید؛ اوالً او مواضع مشکوکی گرفته، با سلطنتی ها و ضد 
انقالب ها پیوند خورده، حتی در جایی اظهار موافقت با جدایی آذربایجان و تشکیل دولت 
آذربایجان مستقل و واحد کرده است. ثانیاً او در همه محافل به شخص شما بدگویی می کند، 
در حالی که شما چوب انحرافات و اشتباهات او را خورده اید. ولی مرحوم بازرگان می گفت: 
او باالخره یک انسان است و گرفتاری پیدا کرده و باید در رفع مشکل او کمک کنیم... ]نزیه[ 
به جای تشکر زیاد از کمکی که برای نجات خانه اش از حراج بانک به او کرده بودند، پاسخ 
او فحاشی و تهمت و توهین بود... نزیه حتی به هنگام درگذشت مرحوم بازرگان در اول بهمن 

1.روزنامهکیهان،1359/2/28،ص2
2.همان.

3.روزنامهکیهان،1358/3/7،ص3
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13۷3، باز از بدگویی نسبت به آن مرد پاک خودداری نکرد.1

حسننزیهروزجمعه24شهریور1391درسن91سالگیدرپاریسدرگذشت.
مهندسعزتاهللسحابیدربارهسوابقمشکوکحسننزیهوعملکردویدردولتموقت،

بهتفصیلچنینگفتهاست:
... ]نزیه[ از مؤسسین نهضت آزادی و عضو شورا و هیأت اجرائیه نهضت بود. ایشان با وجود 
سوابق آزادیخواهی و همکاری نزدیک با مرحوم دکتر مصدق، به لحاظ روحیه و منش، با 
دیگر مؤسسین نهضت تفاوت هایی داشت... در دستگیری های سی ام تیر 1340 ... مرحوم 
بازرگان و پدرم و آقای نزیه، بازداشت شدند... داخل زندان موقت... ما همگی در یک جا 
بودیم ولی آقای نزیه را نیاوردند... این ظن می رفت که آقای نزیه، موضعی در زندان گرفته 
است که ساواک خرج ایشان را از نهضتی ها و جبهه ای ها، اعم از رهبران یا غیر آن، جدا 

کرده است.
... در سال 1341 به ویژه در پاییز و زمستان آن سال که مبارزات ضد رژیم اوج تازه ای گرفت... 
آقای نزیه به کلی مخفی شد و از تمام فعالیت ها غایب بود. همین طور در خرداد 1342 که 
اکثریت فعالین و دوستان نهضت آزادی را زندانی و سپس 9 نفر را به محاکمه کشیدند، آقای 

نزیه همچنان غایب بود و ساواک متعرض ایشان نشد...
در جریان محاکمات رهبران و فعالین نهضت... باز آقای نزیه به کلی از انظار غایب و از هر 
نوع فعالیتی معاف شده بود. او هیچ گاه حتی یکبار به دادگاه یا دیدن زندانیان نیامد و به کلی 
فعالیت سیاسی و مبارزاتی و حتی ارتباطات دوستی با رهبران نهضت را قطع کرد2 و دیگر 
از ایشان خبری نبود، تا اینکه در سال 1356 که فضای سیاسی رو به باز شدن می رفت، ایشان 
دوباره پیدا شد و در جلسات شورای نهضت ]آزادی[ و مذاکرات و فعالیت های به خصوص 

سال 56 و 5۷ شرکت فعال داشت...
پس از پیروزی انقالب... در فعالیت های خارج از دولت ]موقت[ نهضت آزادی هیچ گونه 
حضور و دخالتی نداشت ولی از همان آغاز نیز از کسانی بود که انتظار پست و مقامی عالی 

داشت...
به هر حال، آقای نزیه، پست ریاست شرکت ملّی نفت را برگزید و دوران ریاست ایشان، 

1.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،صص135و136
2چونمهندسسحابیازسال1350تا1357درزندانبود،اطالعمستقیمودقیقازروابطرهبراننهضتبایکدیگر

نداشتهاستوتأکیدویبرقطعارتباطنزیهباآنان،صحیحنیست.



299 دولت موقت
امور شرکت نفت سرشار از مشکالت برای دولت بود و اعتراض همه را برانگیخت.

به خانه سازمانی بسیار مجلل رئیس  بر مشکالت مدیریتی، وی[ خانه خود را  ... ]عالوه 
شرکت نفت که با شرایط و فرهنگ دوران انقالب هیچ سازگاری نداشت منتقل کرد...

به هر حال، آقای نزیه، به دلیل ارتباط با حزب خلق مسلمان، که مسائل سیاسی ایجاد کرده 
بود، مورد اعتراض و حمله حزب جمهوری اسالمی قرار گرفت و زیر فشار شورای انقالب از 
کار کناره گیری کرد و دولت مصلحت دید که وزارت نفت را تأسیس کند... آقای مهندس 
معین فر، که اولین وزیر نفت بود، تا مدت ها پس از اشتغال در آن وزارتخانه، گرفتار مشکالت 

اداری و حقوقی بود که آقای نزیه ایجاد کرده بود.«1
حسننزیه،دراسفند57درمصاحبهایگفتهبودکهازنظراوعنوان»جمهوریایران«کافی
استومناسبتراست،2پسازخروجازایراننیزتأییدکردکهویبهعنوانیک»الئیک«با

جمهوریاسالمیورهبریآنمخالفتداشتهاست.3

جایگاه نهضت آزادی در دولت موقت
ترکیبدولتموقتازنظرگروهبندیهایسیاسینیزازابتداموضوعبحثوانتقادبوده
است.مهندسبازرگاندرنقلخاطراتخودباارائهلیستاسامیوزرایدولتموقتدر
9ماه،ترتیبتوزیعمجموعوزراءرا،برحسبگروهبندیهایسیاسیواجتماعی،اینگونه

برمیشمارد:
از نهضت آزادی 11 نفر )36/6% کل( از جبهه ملّی و منفردین و ملیون دیگر 11 نفر )%36/6 
نفر  انقالب 4  از روحانیون شورای  نفر )13/3% کل(  انجمن اسالمی مهندسین 4  از  کل( 

)13/3% کل(.4
دکترحسینبشیریهبهواقعیتترکیبسیاسیدولتموقتاینگونهاشارهکردهاست:

دولت موقت در واقع ائتالفی از احزاب و گروه های اپوزیسیون کوچک و محدود دوران 
پیش از انقالب بود و از جبهه ملّی )حزب ایران(، حزب ملّت ایران و نهضت آزادی تشکیل 

شده بود.5

1.همان،صص131تا135
2.کیهان،1357/12/2،ص4

3.نشریهکیهان،چاپلندن،1369/7/19
4.شورایانقالبودولتموقت،صص39و40

5.دیباچهایبرجامعهشناسیسیاسیایران،حسینبشیریه،نگاهمعاصر،1381،ص35
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آیتاهللخامنهایدرسال1360،درمصاحبهایبهترکیبسیاسیدولتموقتاینگونه
اشارهکرد:

در آن ترکیب دولت ]موقت[ چهار پنج نفری از اعضای سازمان های گوناگون بودند و بقیه 
از نهضت آزادی، چه به صورت عضو یا به صورت هوادار.1

آقایهاشمیرفسنجانینیزدربارهترکیبدولتموقتگفتهاست:
ترکیب دولت مهندس بازرگان که عمدتاً از اعضا و هواداران جبهه ملّی و نهضت آزادی و 
بعضی از گروه های دیگر مثل جاما و حزب ملّت ]ایران[ بودند به طور طبیعی مورد موافقت 
بخشی از نیروهای مذهبی و پرشور انقالبی قرار نگرفت و حتی بعضی از عناصر و گروه ها و 

سازمان های غیرمذهبی نیز آن را رد کردند.
انقالب چنین چیزی را پیش بینی می کردیم، ولی در آن روزها چاره دیگری  در شورای 
نداشتیم. مهندس بازرگان و نهضت آزادی تنها مجموعه متشکل مذهبی بودند که مورد 
اطمینان و شناخته شده بودند و ما و دوستان روحانی دیگر نیز، برنامه و تجربه ای برای حضور 

در امور اجرایی نداشتیم.2
جبههمّلیونهضتآزادیدرواقعثمرههایدرختمّلیگراییبودهاند.اساساًمیتوان
نهضتآزادیرابخشیازجبههملّیویادنبالهوادامهآندانست.انجمناسالمیمهندسین
همدرطولقبلوبعدازپیروزیانقالب،اگرگفتهنشودتحتکنترل،تحتتأثیرمستقیم
تعلیماتسیاسیفرهنگینهضتآزادیبودهاست.درتراکتانتخاباتیمهندسبازرگان،وی
بهعنوان»مؤسسومبتکرانجمناسالمیمهندسین«معرفیشدهبود.انجمناسالمیمهندسین
تالینهضتآزادیونهضتآزادیتالیجبههمّلیمحسوبمیشد.درواقع،دولتموقت،

بیشتردولتیحزبیوجبههای؛وحزبنهضتآزادیشاکلۀاصلیآنبود.
شایدمهندسبازرگانباتفکیکاینتشکلهاهنگامطرحگروهبندیهایسیاسیدولت
موقت،میخواستنشاندهدکهدولتموقت،دولتییکدستومتشکلازفقطاعضای

نهضتآزادینبودهاست.
سیدمحمدمهدیجعفریکهدرترمیمکابینهبهسمتمعاونوزیرعلوممنصوبشد،نقل

کردهاست:

1.مصاحبهها؛مجموعهمصاحبههایحجتاالسالموالمسلمینسیدعلیخامنهایدرسال1360،وزارتفرهنگوارشاد
اسالمی،1368،ص148

2.انقالبوپیروزی،ص207



301 دولت موقت
...آقایان بهشتی و باهنر گاهی به شوخی و گاهی جدی می گفتند: کابینه که کابینه نهضت 
آزادی است. و من چندین بار به آنها توضیح دادم که...این کابینه، کابینه حزبی نیست. حاال 
اگر چند نفری از نهضت آزادی در کابینه هستند، به عنوان حزب نیستند بلکه به دلیل لیاقت 

فردی و شخصی است. که البته آقایان قبول نکردند.1
آیتاهللخامنهای،نمایندهاولیندورهمجلسشورایاسالمی،دربارۀغلبهگرایشنهضت

آزادیدردولتموقت،گفت:
گروه نهضت آزادی، آن روز نه فقط بر دولت، بلکه بر رسانه های گروهی هم مسلط بود. 
رادیو تلویزیون در اختیار آقای قطب زاده بود که ایشان عضو نهضت آزادی بود، کما اینکه 

وزیر خارجه ]یزدی[ و اکثر اعضای دولت هم عضو نهضت آزادی بودند.2
مهندسسحابی،دراینبارهمیگوید:

البته اگر کاری را بر عهده شما بگذارند، طبیعی است که شما ابتدا از دوستان و نزدیکانتان 
دعوت به همکاری می کنید... دولت موقت شاید در انتخاب اول خود، اعضای هیأت دولت 
و معاونان هیأت دولتش را بیشتر از طیف ملّی- مذهبی گذاشته باشد... مهندس بازرگان 

تعصبی روی نهضتی بودن نداشت.3
بهرغمآنکهامامخمینیشرطکردهبودکهمهندسبازرگانوکابینهاشهویتحزبی
نداشتهباشندودرمدتتصدیمناصبدولتی،ازسمتهاوفعالیتهایحزبیدوریکنند،
نخستوزیردولتموقتوسایرمقاماتنهضتی،برخالفتعهدیکهبهاماموشورای
انقالبدادهبودند،درجلساتشورایمرکزیوسایربرنامههایحزبینهضتآزادیشرکت
میکردند.طبقصورتاسامیدستنوشتاعضایجلسۀشورایمرکزینهضتدربهار
1358،اکثریتقریببهاتفاق37تنعضوشورایمزبور،درحالیکهمناصبدولتیداشتند،

بهفعالیتحزبیخودادامهمیدادند.4
دربارهنخستوزیریبازرگانوترکیبسیاسیدولتموقت،عباسعبدیتحلیلخودرا،
کهمیتواندنمایانگردیدگاهطیفیازجواناندانشجویفعالدرانجمنهایاسالمیسال58

باشد،بهاینشرحارائهکردهاست:

1.همگامباآزادی،ج2،ص442
2.کیهان،1359/6/29،ص3

3.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص227
4.نهضتآزادیایرانازتأسیستاانشعاب،عباسقلیطایفهواحسانکیانی،انتشاراتصمدیه،1395،صص315و316
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جامعه  در  آزادی  نهضت  وزن  که  بود  این  واقعیت  اما  شد  نخست وزیر  بازرگان  ...آقای 
و انقالب ایران بسیار کوچک بود. اگر آن روز به هر دلیلی فردی را به رغم وزن اندک 
گروهش نخست وزیر کردند، او اول از همه باید دیگران را مشارکت دهد تا آنها را از مخالفت 
خلع سالح کند. هیأت دولت آقای بازرگان را لیست کنید. غیر از چند نفر که متمایل به جبهه 
ملّی بودند که آنها هم بعداً با نهضتی ها عوض شدند، بقیه همگی نهضتی بودند. این کابینه 

تناسبی با نیروهای حاضر در جامعه و انقالب نداشت... 
همان رفتاری و تساهلی که امام در انتخاب وی با ایشان داشت، خوب بود که ایشان هم با 
دیگران می داشت. اگر امام می خواست فقط همفکر خودش را نخست وزیر کند که قطعاً 
آن مرحوم، ]نخست وزیر[ نمی شد. این سعه صدر و مشارکت جویی را باید آن مرحوم هم 

می داشت. 
... یک دولت برآمده از اکثریت می تواند ترکیب یک دستی داشته باشد. اما دولت آقای 
بازرگان نه تنها برآمده از یک اکثریت پارلمان نبود که اقلیت کوچکی هم بود. به عالوه 
نتیجه این عدم مشارکت، همانی شد که دیدیم، قریب به اتفاق افراد و گروه ها در مقابل 
مصاحبه  بازرگان  آقای  عکس  زیر  امروز  که  کسانی  آن  حتی  بودند،  بازرگان  دولت 

می کنند.1
دراسفند58ماشاءاهللشمسالواعظین)محمودشمس(،چنیننوشت:

... طرز تفکر حاکم بر این دولت در مجموع، و ترکیب آن، به هیچ وجه ناشی از اصول و بینش 
مکتبی اسالم انقالبی نبوده است... دولت موقت نتوانست خود را با شرایط خاص و انقالبی 

خلق همگام سازد...2

1.هفتهنامهشهروندامروز،1386/10/9،صص51و52
2.کیهان1358/12/1،ص2،مقالهبهقلممحمودشمس.



طرح انحالل مجلس خبرگان

مهمترینوظیفهایکهبرایدولتموقتتعیینشدهبود،انتخاباتمجلسبررسینهائیقانون
اساسیوسپسبههمهپرسیگذاشتنقانوناساسیبود.اینکاریبودکهبایدهرچهزودتر
بهانجاممیرسیدتاکشورازحالت»موقت«وبالتکلیفیدرآید.طرحتشکیلمجلسمؤسسان
بهدلیلتعدادزیاداعضا،کهمستلزمزمانطوالنیبرایانتخاباتوهمچنینامکانایجاد
چالشهایبحرانزادرشرایطشکنندهوحساسپسازپیروزیانقالببود،بانظردولت

موقتوشورایانقالب،کنارگذاشتهشد.
آقایهاشمیرفسنجانینحوهشکلگیریدیدگاهاماموشورایانقالببرایایجاد مجلس

خبرگانرااینگونهشرحدادهاست:
]در شورای انقالب[ گروهی از جمله آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل بهشتی، من و چند نفر دیگر 
معتقد بودیم که پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقالب و دولت موقت، بهتر است 
مستقیماً به همه پرسی گذاشته شود تا به این وسیله در عبور کشور از دوره انتقال و رسیدن به 

دوره ثبات، تسریع الزم به عمل آید.
اما گروه دیگر که آقایان آیت اهلل طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی و چند نفر دیگر 
جزو آنها بودند، این نظر را نمی پسندیدند و می گفتند بهتر است طبق وعده داده شده به 
مردم، مجلس برای تدوین نهایی قانون اساسی تشکیل شود... پس از آنکه از بحث های ما 
در شورای انقالب نتیجه ای عاید نشد، قرار شد مسأله در حضور امام مطرح و تصمیم نهایی 

گرفته شود...
پس از آنکه پیشنهاد آیت اهلل طالقانی برای تشکیل مجلس محدودتر و کوچک تر برای بررسی 

و تدوین قانون اساسی مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، امام این پیشنهاد را پذیرفتند...1

1.انقالبوپیروزی،صص294تا295
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گرچهآنمجلسدرافواهعمومبهمجلسخبرگانشهرتیافت،امانامرسمیآن»مجلس
بررسینهاییقانوناساسیجمهوریاسالمیایران«بود؛وانتخاباتآنبهتصریحمهندس
بازرگان»سالمتر،بیخدشهتروبیدخالتترازتمامادواربعدازانقالبمشروطیتبود.«در
انتخاباتمجلسبررسینهاییقانوناساسی،همهگروههاواحزاب،حتیاحزابوگروههای
غیرمعتقدبهاسالم،نظیرحزبتودهوسازمانچریکهایفداییخلقوسازمانپیکاروامثال

آنهانیزشرکتکردهونامزدهایخودرامعرفیکردهبودند.
باتوجهبهوضعیتخاصکشوروضرورتتدوینهرچهزودترقانوناساسی،مجلس
خبرگانوقانوناساسیباسرعتودرعینحالبادقتدستبهکارتدوینقانوناساسی
شد؛وتامهرماه58،عمدۀاصولقانوناساسیراتدوینوتصویبکرد.باتوجهبهناتوانی
آشکاردولتموقتدرادارهامورکشور،امیدهمهمردمبهتصویبهرچهزودترقانوناساسی

ودرنتیجهآنکناررفتندولتموقتبود.امادردولتموقتخبرهایدیگریبود.
امیرانتظامدرکتابخاطراتخودمینویسد:

در مهرماه 1358 برای شرکت در جلسه ای که جان استمپل و جرج کیو1 و کارمند دیگر 
تهران  به  باشند،  داشته  نخست وزیر  بازرگان  مهندس  با  بود  قرار  آمریکا  وزارت خارجه 
آمدم.2 در چند روز اقامت در تهران در چند میهمانی خانوادگی شرکت کردم و دلیل آن 
هم این بود که بتوانم از نظرات سایر دوستان و هموطنانم آگاه شوم. در این جلسات، عموماً 
از وضعیت موجود شکایت داشتند و اوضاع را خیلی وخیم توصیف می کردند. چون در این 
جلسات، اغلب زن و مرد و عده ای نوجوان هم شرکت داشتند، من نمی توانستم نظرات خود 

1.گازیوروسکیپژوهشگرآمریکاییکهبهمنابعسیادسترسیکاملدارد،بااشارهبهعضویتکیودرسیاازسال1955،
میگویدکهویدرسفارتآمریکادرایران،جایگزینکاتمشدو»همۀارتباطاتکاتمراادامهداد.یکیازاصلیترین
وظایفکاتمدرپایگاهسیآیای،برقراریارتباطبامصدقیهابود...دلیلیوجودنداردکهاعتقادداشتهباشیمایرانیانی
کهباکیوارتباطداشتند،همچونامیرانتظام،ازهویتاطالعاتیاومطلعبودند...وظیفهکیوعمدتاًهمانرابطهبانیروهای
مّلیبودکهبازرگانهمجزوشانبود.کیوباالخرهدرسال1342شمسیایرانراترککرد...کیودوبارهدرسالهای53
تا56شمسیبراییکدورهمحدوددوسالهبهایرانفرستادهشد.دراینزمان،اوقائممقاممدیرایستگاهسیآیایدر
تهران،ودرفاصلهایکهرئیسایستگاه]درایران[نبود،اوبهعنوانرئیسایستگاهعملمیکرد...کیوبهعنوانمسئول

ایستگاهسیادرتهران،درگیرتمامماجراهابود.«)اندیشهپویا،ش5،دیوبهمن91،صص68و69(
2.گازیوروسکیدرسال1391مقالهایتحتعنوان»کمکاطالعاتیآمریکابهایران،مه-اکتبر1979«منتشرساختکه
درایرانباعنوان»مذاکراتپنهان«درنشریهاندیشهپویاچاپشد.ویدراینمقالهکهبهبخشیازروابطنهضتآزادی
ودولتموقتباسفارتآمریکاپرداختهاست،شرحیازمالقاتمزبورنیزارائهدادهکهبراساسآن،آمریکاییهادر
مهر1358،بهمقاماتدولتایراناطالعاتیدربارۀآمادهشدنعراقبرایحملهبهایران،عرضهکردهاند.)اندیشهپویا،
ش5،صص59تا69(گازیوروسکیسپسدرمصاحبهتأکیدکردکهبنابراطالعاتاو،مقاماتدولتموقت)بازرگان،
یزدی،امیرانتظام(ایناطالعاترابهمسئوالنبعدازدولتموقتویارهبریایران،ندادهاند.)همان،صص67و69(
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را درباره اوضاع و دورنمای آینده مملکت تشریح کنم، بنابراین درصدد برآمدم اعضای 
شورای مقاومت ملّی سال 1332 را برای مشورت و تبادل نظر دعوت کنم... نظر من بر این 
بود که مشکالت ما ناشی از فقدان قانون است و چون در این رابطه مجلس خبرگان که 

ماهیتی بدعت آمیز داشت، تخلف کرده بود، طرح انحالل آن را پیشنهاد کردم.1
رحمتاهللمقدممراغهای،کهخوددرآنزماننمایندهاستانآذربایجانشرقیدرمجلس
خبرگانبودودرجلسهطرحانحاللآنشرکتداشت،ماجرایآنجلسهرادرخاطرات

خود،اینگونهشرحدادهاست:
مجلس خبرگان به پایان نزدیک می شد... یادداشتی از آقای ]عباس[ رادنیا که یکی از افراد 
مبارز جبهه ملّی بود، به من داده شد... شرحی به این مضمون بود: »برای مطلب مهمی الزم 
است مذاکره شود... به دفتر آقای مهندس بازرگان تلفن کنید، در دفتر ایشان منتظر خواهیم 
بود.« ... در دفتر آقای نخست وزیر، آقای امیرانتظام که در آن هنگام سفارت ایران در سوئد 
را به عهده داشت، و آقای رادنیا منتظر من بودند. آقای امیرانتظام خیلی ساده و صریح مطلب 
را عنوان کرد و گفت خطر استبداد در کمین است... تنها چاره آن است که از هم اکنون 

برای ریاست جمهوری آقای مهندس بازرگان فعالیت کنیم...
و بعد از توضیح اینکه مجلس خبرگان از حدود اختیاراتی که دارد تجاوز کرده است، گفت 
پیشنهاد می کنم جلسه ای... تشکیل شود... به منزل آقای ]محمدتقی[ انوری رفتم، در حدود 
ده نفر آنجا بودند... شرکت کنندگان در جلسه بر این نظر بودند که بعد از آیت اهلل خمینی 
اصل والیت فقیه، بالقوه در آینده خطری خواهد بود... بحث ها به این نتیجه رسید که تنها 
مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت می تواند مشکل را حل کند، آقای امیرانتظام گفتند: 
فردا من با نخست وزیر قرار مالقات دارم با ایشان در این باره مذاکره می کنم. آقای ]احمد[ 
صدرحاج سیدجوادی گفتند: روز جمعه من و آقای مهندس بازرگان در کرج میهمان هستیم، 
در آنجا فرصت کافی دارم که ایشان را متقاعد کنم در این باره اقدام کنند. قرار شد آقای 
صدرحاج سیدجوادی وزیر دادگستری و آقای ]فتح اهلل[ بنی صدر دادستان کل، مشترکاً طرحی 

تهیه و به نخست وزیر برای اجرا ارائه کنند...
آن طور که بعدها شنیدم تصویب نامه ای در دولت تهیه و به امضای وزرا رسیده بود، ولی 
آیت اهلل خامنه ای که در آن موقع معاونت وزارت دفاع را به عهده داشتند و در غیاب وزیر دفاع 

1.آنسویاتهام،ج1،ص48
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در کابینه شرکت کرده بودند، از امضای تصویب نامه استنکاف نموده و می گویند که مسأله ای 
با این اهمیت را نمی شود بدون اطالع آیت اهلل خمینی تصویب و اجرا نمود. نخست وزیر 

پیشنهاد را می پذیرد و با عده ای از وزیران به قم می رود، بازرگان ناکام به تهران بازمی گردد.1
امیرانتظامدریادداشتیکهبعدهاازدفترکارشبهدستآمد،ماجرارااینگونهشرحمیدهد:

بنا به پیشنهاد من در تاریخ چهارشنبه 1358/۷/18 جلسه در منزل تقی انوری با حضور افراد 
زیر تشکیل شد:

سمیعی 6.  عباس  مراغه ای 5.  مقدم  رضی 4.  ابوالحسن  رادنیا 3.  عباس  انوری 2.  تقی   .1
]امیرحسین[ پوالدی ۷. ابوالفتح بنی صدر 8. عباس امیرانتظام 9. احمد صدر حاج سیدجوادی. 
منظور از تشکیل این جلسه پیدا کردن راه حل مقابله با بحران موجود و رسیدگی به پیشنهاد 
تشکیل جبهه واحدی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورا و ریاست جمهوری بود. 
چون مسأله مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از مسائل بااهمیت روز بود، ابتدا درباره 

آن بحث شد... 
آقای بنی صدر این موارد را که عبارت بود از طوالنی تر کردن زمان بررسی قانونو همچنین 
]بیان  اساسی جدید  قانون  تهیه  تهیه شده،  اساسی  قانون  پیش نویس  به  به جای رسیدگی 
نمود[، تصمیم گرفته شد که این دو مورد به اطالع آقای نخست وزیر رسانیده شود و در 
صورت موافقت نسبت به انحالل مجلس اقدام بشود. این وظیفه به عهده من گذاشته شد. 
روز سه شنبه ]پنج شنبه[ ساعت 11 صبح ایشان را دیدم و مطالب را به اطالع ایشان رساندم. 

ابتدا این مسأله برای ایشان سنگین بود ولی بعد قرار شد متنی از طرف ما تهیه شود و ایشان آن را 
ببینند. متن فوق در همین روز از طرف آقای ]فتح اهلل[ بنی صدر تهیه و به اطالع و صالحدید آقای 
احمد صدر حاج سیدجوادی و آیت اهلل ]سیدرضا[ زنجانی تهیه شد. ساعت 5 بعد از ظهر به اطالع 
ایشان رساندم قرار شد آقای احمد صدر حاج سیدجوادی آن را امضاء کند. صدر آن را امضاء و 
به مهندس بازرگان داد ولی قرار شد متن آن تغییرات کوچکی بنماید و به امضاء کلیه وزراء برسد. 
متن اصالح شده در ظهر روز شنبه 58/۷/21 ]58/۷/28[ به اطالع نخست وزیر رسید و قرار 
شد ۷ نفر از وزراء را من )دکتر سامی -اردالن- فروهر- دکتر اسالمی - دکتر میناچی- صدر 
حاج سیدجوادی- دکتر یزدی( قبالً ببینم و بقیه را خود مهندس بازرگان صحبت نماید. تا 
چهار بعد از ظهر من کلیه آقایان را دیدم و قبل از جلسه هیأت دولت در ساعت 6/5، در دفتر 

1.سالهایبحرانینسلما،صص897تا899



307 دولت موقت
نخست وزیر بودم...

1۷ نفر به شرح زیر این طرح را قبل از تشکیل جلسه دولت، امضاء کردند که اسامی آنها 
عبارتند از: )دکتر ایزدی- دکتر اسالمی- دکتر سامی- دکتر حبیبی- رجائی- یداهلل سحابی- 
مهندس عزت اهلل سحابی- دکتر احمدزاده- مهندس کتیرائی- اردالن- صباغیان- فروهر- 
صدر حاج سیدجوادی- دکتر رضا صدر- مهندس اسپهبدی- مهندس بنی اسدی- ...( و قرار 

شد خود مهندس بازرگان در جلسه امضاء کند. 
این اولین باری بود که یک پیشنهاد با یک چنین اکثریتی به تصویب می رسد. کسانی که 
امضاء نکرده بودند )معین فر- چمران- یزدی- میناچی( بوده البته میناچی صبح قبول کرد که 

امضاء کند و شب متأسفانه مانند همیشه با هزار دلیل و برهان، از امضاء این طرح سر باز زد. 
قرار گذاشته بودیم که بالفاصله پس از تصویب، آن را از طریق رادیو تلویزیون و روزنامه ها 
اعالم کنیم و به همین دلیل نمایندگان کلیه آنها را دعوت کردیم و ساعت 10/5 شب که 
جلسه دولت تمام شد همه حضور داشتند. ما حتی روزنامه ها را آماده نگهداشته بودیم که در 

همان ساعت شب بتوانند مصوبه دولت را به صورت فوق العاده چاپ کنند.1
مهندسبازرگان،دراولینجلسهدادگاهامیرانتظام،درسال59،دربارهاینموضوعچنینگفت:

نامه ]= طرح انحالل مجلس خبرگان[ در هیأت وزیران مطرح شد و با امضای اکثریت تصویب 
شد و با حضور آقایان هاشمی رفسنجانی، خامنه ای، و آقای مهدوی کنی، که اینها به سمت 
معاون وزارت کشور و مسئول، حضور داشتند. بعد از تصویب شدن، آقای هاشمی رفسنجانی 
گفتند ممکن است عمل این آقایان را امام علیه خودشان تلقی کنند. پس ... موضوع را با امام 

در جریان بگذاریم...2
طرحمزبور،دقیقوزیرکانهتهیهشدهبود.درمتنیکهقراربودهبهعنواناعالمیهدولتپخش
شود3صورتکار،قانونیوطبیعیجلوهدادهواستداللشدهبودکهمدتزمانقانونیبررسیو
تنظیمقانوناساسیتوسطمجلسخبرگانبهپایانرسیدهاستو»باتوجهبهاینکهطبقاصول
وموازینشرعیوحقوقیاگروکالتونمایندگیمحدودبهزمانمعینیباشدبعدازانقضای
آن،وکالتونمایندگیزائلمیگردد«ونیزبهدلیلاینکهدرالیحهقانونیادارهامورمجلسو
نظامنامهداخلیمجلس،مدتبررسیقانوناساسیمحدودومعینگردیدهبود»بنابراینادامه

1.روزنامهاطالعات،1359/4/9،ص1.روزنامهکیهان،1359/4/10،ص2.روزنامهجمهوریاسالمی،1359/4/9،ص3
2.آنسویاتهام،ج2،ص22

3.روزنامهجمهوریاسالمی،1359/4/9،ص3.روزنامهانقالباسالمی،1359/4/9،ص2
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کارمجلسبررسینهائیقانوناساسیبعدازانقضاءمدتوزوالوکالت،مخالفقانونو
مصوباتآنفاقداعتباراستوچونوکیلحقنداردمدتوکالتخودرایکطرفهتمدید
نماید،تمدیدمهلتقانونیازطرفآنمجلسوجههشرعیوقانونینداشتهاست.علیهذابه

استناداصولوقوانینفوق،انحاللمجلسبررسینهائیقانوناساسیاعالممیگردد.«
ظاهرکار،قانونیوشرعینمایاندهشدهبود.ازاینروتنیچندازاعضایهیأتدولت،
کهمواضعینسبتاًمستقلازنهضتآزادیداشتندوبهخطامامنزدیکتربودند،نیزاحتماالً
فریباینجمالتبهظاهرموجهراخوردهپایاعالمیهفوقراامضاکردهبودند،ویاصرفًا

بهعلتاعتمادبهمهندسبازرگانوبهتبعیتازموافقتوی،نظرموافقداشتهاند.
امتناعشهیدچمرانازامضایاعالمیهانحالل،باتوجهبهسوابقومواضعوی،بهاحتمال
زیادازحیثمخالفتبااصلاقدامبودهاست.همچنینباوجودتطابقتفکراتسیاسیمعینفر،
میناچیویزدیبامجموعجهتگیریدولتموقتدرچارچوبنهضتآزادی،اینسهنفر
نیزاعالمیهانحاللمجلسخبرگانراامضانکردند.شایدبا»هوش«سیاسیخودشکستآنرا
پیشبینیمیکردند؛وشایدهمبا»عقلوفهم«سیاسیخودآنرابهصالحکشورنمیدانستند.
مهندسبازرگاننیزبهخوبیمیدانستکهچنینطرحیاگرتأییدامامرانداشتهباشدبا
ناکامیروبروخواهدشد؛موافقتکردباطرحموضوعنزداماموحتیالمقدورتوجیهآن،

رضایتایشانجلبشود.امیرانتظامدراینبارهمینویسد:
جلسه دولت تمام شد و طرح هم تصویب شد ولی »اِنْ قُلْ تی« را که بر روی طرح گذاشتند 
عبارت از آن بود که تا اطالع امام، منتشر نشود. معنی این کار نفی مطلب بود. چون متأسفانه 
مهندس بازرگان با همه خصوصیات عالی و قدرت فوق العاده در قبول شرایط سنگین زمان، 
فاقد جسارت کافی است و از ابتدای حکومت انقالب، ما دچار همین مشکل بوده ایم. آنجا 

که احتیاج به جسارت برای یک کار بزرگ هست او همیشه فرار می کند...
فردا بازرگان و عده ای از افراد هیأت دولت به دیدن امام رفتند و طرح را مطرح کردند. 

پرواضح بود که امام آن را رد خواهد کرد.1
درپایانیادداشتمزبور،امیرانتظامطرحخودرا»انقالبیدرانقالب«نامیدهوچنین

نوشتهاست:
طرحی که می توانست انقالبی در انقالب باشد، و ناامیدی ها را به امید تبدیل کند، مانند 

1.جمهوریاسالمی،1359/4/9،ص3.روزنامهانقالباسالمی،1359/4/9،ص2
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سایر پیشنهادات سازنده]![ دفن شد.1

بهنوشتهروزنامهاطالعات،وقتیکهامیرانتظامدرزنداناوین،طرحاجرانشدهخودرابا
حسرت،»انقالبدیگریدرانقالب«توصیفکرد،خبرنگاریازاوپرسید:»تصورنمیکنید
کهاین،یککودتامیبودکهشمابدوناطالعامام)کههمهقدرتشماازایشانناشیمیشد(
میخواستیدبهمرحلهاجرابگذارید؟،امیرانتظامدرپاسخاینسؤالسکوتکردوهیچنگفت.«2
دردستنوشتهامیرانتظام،جابجاییوابهامهاییدربارهتاریخهایذکرشدهوجوددارد.با
توجهبهفاصلهبینجلسهاولهماهنگیوطراحیطرحمزبوردرتاریخ58/7/18تاجلسه
هیأتدولتدرتاریخ58/7/28،اینسؤالمطرحمیشودکهدراینفاصله،امیرانتظامچه
اقداماتیراپیگیریمیکردهاست.بهجزهماهنگیهایداخلیباهمفکرانوگرفتنامضا
ازوزرا،بهنظرمیرسددومالقاتافشاشدۀویباجرجکیو،مقامبلندپایهسیا،درآنروزها
بسیارمهمبودهاست.اولینمالقاتبهتاریخ58/7/23انجامشدکهدرآنکیوبههمراهران
اسمیت،یکیدیگرازمأمورانسیا،وبروسلینگن،کارداروسرپرستسفارتآمریکادر
تهران،باامیرانتظامودکتریزدیمالقاتکرد.3دومینمالقات،روزجمعه58/7/27یکروز

پیشازجلسۀمذکورهیأتدولت،بینکیووامیرانتظامبرگزارشد.4
باکیو اسنادالنهجاسوسیومصاحبههایشخصیخودش استناد به گازیوروسکی
شوروی، نفت صادرات درباره آمریکاییها اول، مالقات در که است نوشته لینگن و
وضعیتامنیتیخوزستانوکردستانوتدارکاتدولتبعثعراقبرایحملهبهایران
وپروژهآیبکس،5اطالعاتیبهایرانیهادادهاندودرمالقاتدونفرهدومهم،کیوشرح

مفصلوپرجزئیاتدربارهآیبکسبهامیرانتظامارائهنمود.6

1.اطالعات،1359/4/9،ص1
2.همان،1359/6/31،ص10

3.ماهنامهاندیشهپویا،ش5،دیوبهمن1391،ص64
4.همان،ص65

5.گازیوروسکی،پروژهآیبکسراسیستمگردآوریمخفیانهاطالعاتازفعالیتهاینظامیعراق،معرفیکردهاست.
)اندیشهپویا،ش5،ص64(اماابعادپروژهمزبوربیشازآنچیزیبودکهگازیوروسکینوشتهاست.اینپروژهکهدر
4مرحلهطراحیشدهبودوازاوایلسال1970درایرانآغازشدهبود،کشورشورویومتحدانمنطقهایآنراتحت
پوششداشتودوپایگاهپیشرفتهکبکان)خراسان(وبهشهر)مازندران(بخشیازاینطرحبودند.اینطرحزیرنظر
ژنرالآمریکایی،فیلیپَگست،بهوسیلۀمستشارانارتشآمریکاوکارشناسانسیا،ودرچارچوبمالحظاتومنافع

امنیتیواستراتژیکایاالتمتحده،درخاکایرانوباسرمایهایرانی،اجرامیشد.
6.همان.
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مواردیکهدرمقالهگازیوروسکیومدافعاتامیرانتظامدراینزمینهطرحشده،1برای
توجیهعلتسفرویژهدومقامسیابهایراندرآنمقطعومالقاتباامیرانتظامکافیبهنظر
نمیرسد.پیشازآن،دراستکهلمچنینمالقاتهاییانجامشدهبودوفوریتیاضرورتی

نداشتکهدرتهرانوبهآنشکلنامتعارفوکمسابقه،تکراروپیگیریشود.
بایدتوجهداشتکهدرآنزمان،امیرانتظامفقطسفیرایراندرکشورهایاسکاندیناوی
بودورسماًمقاممسئولوذیربطمذاکرهباآمریکاییهادربارۀمسائلامنیتیونظامینبود.
ویگفتهاستکهازطرفمهندسبازرگان،نخستوزیر،مسئولیتپیگیریمذاکراتبا
آمریکاییهارابرعهدهداشتهاست2وبازرگانهماعالمکردکههمۀمالقاتهایامیرانتظام

باآمریکاییهابهدستورویبودهاست.3
ازسویدیگر،بهرغماینکهامیرانتظامگفتهکهمهندسبازرگانپسازجلسههیأتدولت
بهقیدسوگندازاوخواستهبودکهموضوعطرحانحاللرافراموشکندوبهسایرافرادمطلع
همگفتهشودکهدربارهاینموضوعسکوتکنندوآنراجایینقلنکنندویانشرندهند،4
درآبان58نشریهخلقمسلمان،ارگانحزبجمهوریاسالمیخلقمسلمان،وابستهبهآقای

شریعتمداری،خبراینموضوعرابهاینشکلمنتشرساخت:
... گفته می شود به دنبال انتشار نامه جبهه ملّی در مورد مجلس خبرگان، وی و گروهی دیگر 
از اعضای کابینه اش با نوشتن نامه ای به رهبری انقالب، خواستار انحالل مجلس خبرگان 
شاید  نشد،  منتشر  انحالل مجلس خبرگان که هرگز رسماً  مورد  در  نامه دولت  شدند... 

آخرین تیر ترکش دولت بود...5
گفتنیاستکهجبههمّلیدراولمهرماه58،جزوهایدوازدهصفحهایتحتعنواننامه
سرگشادهبهمّلتایرانمنتشرکردواعالمنمودکهمجلسخبرگانازاصولقانونگذاری
انحرافپیداکردهاست.6درایننامهضمنمخالفتباگنجاندناصولاسالمیووالیتفقیه
درقانوناساسی،روشکارمجلسخبرگانباهماندالیلیغیرقانونیونامشروعخواندهشده
کهبعداًدرطرحامیرانتظامومصوبهدولتموقتتکرارشد.مضموناینجزوه،درخواست

1.آنسویاتهام،ج1،صص45و46.ماهنامهاندیشهپویا،ش5،صص62تا64
2.همان،ص40

3.همان،ج2،صص18و20
4.همان،ج1،صص50و143

5.هفتهنامهخلقمسلمان،دورهجدید،ش1358/8/20،14،ص6
6.بامداد،1358/7/3،ص3.روزنامهاطالعات،1358/7/3،ص2



311 دولت موقت
تلویحیتعطیلیوانحاللمجلسخبرگانبود.

درجلسهعمومیحزبجمهوریاسالمیخلقمسلمانبهتاریخ58/7/26،مهندسمقدم
مراغهایضمنانتقادازتصویباصلوالیتفقیه،اعالمنمودکه»انقالبداردازمسیرواقعی
خودشمنحرفمیشودومامیخواهیمآنرادرمسیراصلیاشهدایتکنیم.«1دراینجلسه
دکترمحمودعنایتصریحاًاظهارداشتتنهاراهحل،»انحاللمجلسخبرگان«است.2نشریه
سازمانمجاهدینخلقنیزباانتشارمقاالتوتحلیلهایی،مجلسخبرگانرا»مدافعاستثمار
ونظامطبقاتی«خواندووالیتفقیهراپوششیبرای»استبدادوانحصارطلبی«توصیفنمود.3

مهندسبازرگاننیز،دردادگاه،دردفاعازامیرانتظامتأکیدکرد:
اینکه گفته شد آقای امیرانتظام درصدد انحالل مجلس بوده، درست نیست، این فکر از 

خیلی وقت پیش بود... این فکری نبود که ایشان تلقین به ما کرده باشد.4
امیرانتظامدودههبعدازمحاکمه،درخاطراتشچنیننوشت:

طرح انحالل مجلس خبرگان، اتهامی بود که در اصل حقیقت داشت... تهیه این طرح باعث 
افتخار من بود.5

البتهشخصمهندسبازرگان،خودازمهمترینآغازگراناعتراضوحملهبهمجلسخبرگان
بود.اودرمراسمبزرگداشتآیتاهللطالقانیتأکیدکردکهآنمرحومنگرانقانوناساسیو
»منحرف«شدنمجلسخبرگانبود.6متعاقبآندرمراسمبزرگشبهفتمرحلتآیتاهلل
طالقانی،مهندسعزتاهللسحابیکهدرآنزمانگردانندهاصلینهضتآزادیونمایندهمجلس

خبرگانبود،بهتفصیلدرانتقاداصلوالیتفقیهواعتراضبهتصویبآنسخنگفت.7و8
امامخمینیدراولیندیدارعمومیبعدازمالقاتمورخ29مهر58بامهندسبازرگانو
چندتنازوزرادربارۀمجلسخبرگان،بدوناشارهبهاقدامدولتموقت،ازموضوعانحالل

1.انقالباسالمی،1358/7/28،ص3
2.همان.بامداد،1358/7/29،ص3

3.نشریهمجاهد،ش1358/7/30،7،ص2.ش1358/8/7،8،ص7
4.میزان،1359/12/27،ص4.آنسویاتهام،ج2،ص22

5.آنسویاتهام،ج1،ص168
6.اطالعات،1358/6/21،صص1و2

7.آیتاهللمنتظریدرنمازجمعهتهرانبهتاریخ30شهریور1358،بهانتقادهاواعتراضهاعلیهوالیتفقیهپاسخگفت
ودرحضورمهندسبازرگانوتعدادیازوزراکهدرصفاولنمازقرارداشتند،ضمنتأکیدبراینکهوالیتفقیه
»ضامناجرای«احکاماسالمدرنظامجمهوریاسالمیاست،گفت:»فقیه،امینوعالماستبهحاللوحرامدین،و

دستوراو،دیکتاتوریواستبدادنیست.«)روزنامهاطالعات،58/7/31،ص2(
8.همان،1358/6/28،ص2
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مجلسخبرگانسخنگفت.امامبااشارهتلویحیبهجلسهعمومیحزبجمهوریخلق
مسلمانچنیناظهارداشت:

در مجلس خبرگان به مجرد اینکه صحبت والیت فقیه شد، مخالفت را شروع کردند. حتی در 
این دو سه روز اخیر در یکی از مجالس شان، این منحرفین، اینهایی که از اسالم هیچ اطالعی 
ندارند، اینهاکه مخالف با اسالم هستند، در مجلس شان گفته اند که این مجلس خبرگان باید 
منحل بشود. و دیگران هم تظاهر کردند و دست زدند... شما در پوشش اسالم، در پوشش 
طرفداری از خلق مسلمان، برخالف اسالم عمل می کنید... مگر شما می توانید که مجلس 
خبرگانی که ملّت با آن آرای زیاد این مجلس را درست کرده، با یک کلمه ای که شما 

بگوئید... منحل باشد؟
... شما از والیت فقیه نترسید. فقیه نمی تواند به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد 
زورگویی کند، این فقیه دیگر والیت ندارد... در اسالم قانون حکومت می کند... والیت 

فقیه، ضد دیکتاتوری است.1
امامخمینیدراولآبان58دردیدارباگروهیازمردمدراینبارهچنینگفت:

مجلس خبرگان با رأی اکثریت ملت، مشغول کار است، حاال می بینیم که یک دسته چند 
نفری دور هم جمع می شوند و می گویند مجلس خبرگان باید منحل شود. من نمی دانم که 
این آقایان چه کاره هستند و برای چه این مجلس باید منحل شود؟ ... مجلس خبرگان را مردم 
تعیین کرده اند. بیش از دو میلیون نفر از مردم تهران تنها به مرحوم آقای طالقانی رأی داده اند، و 
بیش از دو میلیون به آقای منتظری رأی داده اند... در شهرهای دیگر نیز اکثریت قاطع به دست 
آورده اند... این آقایانی که ادعای دموکراسی می کنند و در اقلیت هستند، می خواهند بگویند 
که نه، رأی اکثریت میزان نیست و این مجلس باید منحل شود... مجلس منحل نمی شود و 

کسی حق انحالل ندارد و خود ملّت حق دارند.2

تهدید به استعفا
درروزهایپایانیزمستانسال1359متنیکسخنرانیازآیتاهللخامنهایانتشاریافتکه

درآن،بهماجرایطرحانحاللمجلسخبرگان،اینگونهاشارهشدهاست:
آن شبی که در جلسه هیأت دولت، نامه ای که امیرانتظام تهیه کرده بود و بعد، 15 نفر یا 

1.کیهان،1358/8/1،ص3
2.همان،1358/8/3،ص11
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14 نفر از وزرای کابینه دولت موقت، از قبل امضا گرفته بود، و قرار بر این بود که این 
نامه به اطالع امام برسد و این عده دست جمعی استعفا بدهند یا انحالل مجلس خبرگان را 
بخواهند، آن شبی که این نامه در هیأت وزیران مطرح بود، بنده خود از کسانی بودم که از 
طرف شورای انقالب در آن جلسه حضور داشتم... ما می گفتیم که اینطور نیست و مجلس 
خبرگان یقیناً نماینده مردم است و باید قانون اساسی را تمام کند. البته آقایان تندی کردند، 
حتی به ما اهانت نمودند. اما باالخره اظهارات ما، موانع کارشان را روشن کرد و فهمیدند 
که ما قبل از اینکه به امام برسد، در مقابل توطئه هایی که علیه مجلس خبرگان ممکن است 

انجام گیرد، ایستاده ایم.
ما توانستیم آنها را قانع کنیم که آنها بروند و قباًل مسأله را با امام در میان بگذارند و نامه ای را که 

نوشته اند در سطح عموم مطرح نکنند، افکار مردم را ناراحت و مضطرب نکنند...
امام به طور قاطع، بدون اندکی تردید اعالم کرده بود که اگر می خواهید استعفا بدهید، بروید 

بدهید. مجلس خبرگان باید باشد و به کار خود ادامه دهد.1
آقایهاشمیرفسنجانینیزدرخاطراتخود،ازاینماجرااینگونهیادکردهاست:

وقتی که ایشان فهمیدند آقای مهندس بازرگان و دوستانش در اعتراض به گنجاندن والیت 
فقیه در قانون اساسی »تصمیم گرفته اند که یا انحالل مجلس خبرگان را مطرح کنند یا استعفای 
دسته جمعی بدهند«، در مقابل آنها ایستادند و به آنها هشدار دادند و فرمودند که با استعفایشان 

موافقت خواهند کرد.2
دربیانیهنهضتآزادیدرتوضیحعدمقصد»توطئه«درطرحانحاللمجلسخبرگان،

چنینآمدهاست:
اگر دولت موقت در قضیه مجلس خبرگان قصد توطئه داشت نظر و پیشنهاد خود را در جلسه 
علنی هیأت دولت با حضور و آراء آقایان خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی و دکتر 
باهنر به بحث و بررسی نمی گذاشت و بعد نظر تصویب شده را برای کسب تکلیف خدمت 

امام نمی برد و آنگاه طبق نظر ایشان عمل نمی نمود.3
اماجلساتومشورتهایقبلیوهماهنگیوزرایموافقپیشازتشکیلجلسه،و
اخذامضابرایمصوبهازپیشآمادهشده،نشانمیدادکهقصدوبرنامهقبلیبرایتحمیل

1.جمهوریاسالمی،1359/12/25،ص10
2.انقالبوپیروزی،صص357و358

3.پاسخبهسرمقاله»آیاسزاواراست؟«روزنامهجمهوریاسالمی،نهضتآزادی،1361/2/9
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واجرایطرحمزبوروجودداشت.وجودچهارنفرمخالفدرهیأتدولت،علیالقاعده
نمیتوانستمانعتصویبواجرایآنشود.زیرابااکثریت17یا18نفری،مصوبهصورت
قانونیپیدامیکرد.امامهندسبازرگانبهتعبیرامیرانتظام»فاقدجسارتکافی«بود.امیرانتظام
درخاطراتخودمیگویدکهآنشب،جلسههیأتدولتپنجساعتطولکشیدووقتیکه
مهندسبازرگانازجلسهخارجشد،»فوقالعادهعصبیوهیجانزدهبود.وقتیبهمنرسید
مرابهکناریکشیدهوابتداسوگنددادتامسألهرافراموشکنمودوماینکهبالفاصلهبهسوئد

بازگردم.ازایشانجریانراپرسیدم،گفتبعداًبرایتخواهمگفت.«1

1.آنسویاتهام،ج1،ص50



»بهبود« روابط با آمریکا

جیمزبیل،مثلهمۀصاحبنظرانغربیعلومسیاسی،معتقداست:
انقالب کوبنده ایران، تصمیم گیرندگان ایاالت متحده آمریکا را شگفت زده کرد.1

ویدربارۀشرایطسیاسیایرانپسازانقالبمینویسد:
در زیر آنچه در سراسر ایران می گذشت، نوعی ضد آمریکایی گرایی شدید در جریان بود... 
شدت احساسات ضد آمریکایی در گروه های مختلف تفاوت داشت ولی از همان آغاز همه 
جا محسوس و قابل لمس بود، و سیاست پردازان آمریکایی می بایست بر ضد عدم اطمینانی که 

در 25 سال گذشته در ایران انباشته شده بود، دست به کار شوند.2
گفتههایجیمزبیل،»کشف«تازهاینبود.مردمایرانبعدازکودتای28مرداد،نفرتیشدید
ازآمریکاپیداکردندکههماننفرتشدیدیکیاززمینههایانقالباسالمی57بود.شعارهای

مردمدرجریانانقالبنیزحاکیاز»شدتاحساساتضدآمریکایی«بود.
گازیوروسکیدربارۀفضایضدآمریکاییپسازانقالبوامیدواریآمریکابهموفقیت

دولتموقتمینویسد:
انقالب، حس ضد آمریکایی شدیدی در جامعه ایران فراگیر کرده بود. چون آمریکا روابط 
نزدیکی با نظام سلطنتی برافتاده داشت و این اعتقادی عمومی بود که آمریکا تالش داشته تا 
جلوی انقالب را بگیرد و حاال هم می کوشد شرایط را به قبل برگرداند... آمریکایی ها دریافتند 
دولت بازرگان، امیدبخش ترین امکان تحقق اعتدال و میانه روی در ایران و برقراری روابط 
دوجانبه ای سازنده میان ایران و آمریکا است... موضع تازه آمریکا در قبال ایران در این برهه، 

مستلزم حمایت از دولت بازرگان بود.3

1.شیروعقاب،ص372
2.همان،ص374

3.ماهنامهاندیشهپویا،ش5،دیوبهمن1391،ص60
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ابتدایانقالبمحاسباتوتحلیلهایآمریکادرعرصهواقعیات از اماهمانگونهکه
بابیکفایتیهایدولتموقت،وحضور نیزآمریکا، بار باشکستروبروشدهبود،این
قدرتمندانۀامامومردم،باناکامیروبروگشت.گریسیک،مشاورشورایامنیتمّلیآمریکا

درزمانوقوعانقالباسالمیایران،معتقداست:
یکی از اشتباهات کارتر در ایران پس از انقالب، اعتماد و اتکای بیش از حد به میانه روها 

بود.1
جیمزبیلنیزهمینرامیگوید:

جدی ترین حسابگری سیاسی آمریکا که غلط از آب درآمد، توجه و تمرکز آنها بر میانه روها 
بود. ایاالت متحده پس از شرط بندی روی شاه که بازنده از آب درآمد، حال روی یک سری 

از رهبران میانه رو که پس از شاه روی کار آمده بودند، شرط بندی کرده بود.2

روابط حسنه، »کج دار و مریز«
دریکیازگزارشهایسفارتآمریکادرتهراندربارۀمالقاتبازرگانباکاردارسفارت،

چنینآمدهاست:
بازرگان با توجه دادن به این نکته که او شخصاً به مناسبات حسنه ایاالت متحده و ایران 
نظر مساعد دارد، پاسخ داد و به ارزش مالقات های قبلی خود با سفیر سولیوان و مأمور 
سیاسی اشاره کرد. مناسبات حسنه با ایاالت متحده از اعتقادات شخصی نخست وزیر است 
از  بود نخست وزیر  به یزدی مورد بحث  امور خارجه  و هنگامی که دادن پست وزارت 
یزدی درباره این نکته پرسیده بود تا اینکه اطمینان حاصل کرده بود که یزدی از مناسبات 
دوستانه با ایاالت متحده پشتیبانی می کند... بازرگان قضاوت کرد که ایاالت متحده در 

اینکه خواستار مناسبات حسنه با ایران است صمیمیت دارد.3
ایناحساساتمثبتوعقایددوستانهبازرگاننسبتبهآمریکا،تنهادرجلساتگفتوگو
بامأمورینآمریکاییطرحنمیشدبلکهویعلناًدرمصاحبههایرسمینظراتمساعد
خویشنسبتبهروابطباآمریکاراابرازمیکرد.هنوزیکهفتهازپیروزیانقالباسالمی

نگذشتهبودکهمهندسبازرگاندرمصاحبهباخبرنگارنیویورکتایمزگفت:

1.همهچیزفرومیریزد،گریسیک،ترجمهعلیبختیاریزاده،مرکزاسنادانقالباسالمی،1384،ص261
2.شیروعقاب،ص375

3.اسنادالنهجاسوسی،ش18،ص29
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دولت انقالبی ایران مشتاق است روابط خوب خود را با آمریکا از سر گیرد.1

چندروزبعدویمجدداًدرمصاحبهبانیوزویک،گفت:
ما روابط دوستانه ای با ایاالت متحده داشته ایم و میل داریم روابط دوستانه مان را با ایاالت 

متحده و تمامی کشورهای جهان حفظ کنیم.2
ایناظهاراتباحالوهوایانقالبتناسبنداشت.

جیمزبیلبازتابروابطدوستانهدولتموقتباآمریکادربینانقالبیونرابهاینشکل
تصویرکردهاست:

بسیاری از ایرانیان انقالبی، با دلخوری و نگرانی ناظر این اظهار محبتهای دوجانبه بودند. به 
عقیده آنها، انقالب... همچنین برای از میان بردن نفوذ آمریکا در امور سیاسی کشورشان 
نیز بوده است، ولی می دیدند که بار دیگر آمریکاییان بازگشته و به فعالیت افتاده اند. نگرانی 
آنها بیشتر از این بابت بود که آمریکاییان با لیبرال های تحصیل کرده در غرب متحد شوند.3

درمقابلاعتراضهاوانتقادهابهسیاستخارجیدولتموقتدرقبالآمریکا،نهضت
آزادیاستداللکردهاست:

ادامه روابط با آمریکا از همان ابتدای پیروزی انقالب از جانب رهبری و دولت و شورای 
انقالب امری طبیعی تلقی شده بود.4

»ادامهروابطباآمریکا«،اظهاردوستیوارادتسرانیککشورتازهانقالبکردهرابه
ابرقدرتحامیرژیمپیشینتوجیهنمیکند.هرچندکهادعای»طبیعی«وعادیتلقیشدن

روابطباآمریکادرمنظررهبریانقالب،نوعیتحریفدربرداشت.
دریکیازنشریاتنهضتآزادیآمدهاستکهامام،خطاببهنخستوزیرواعضای

دولتموقتاینمضمونرافرمودهبود:
فعاًل با آنها ]آمریکایی ها[ کج دار و مریز رفتار کنید.5

»کجدارومریز«،کنایهازاحتیاطومماشاتودفعالوقتاستونمیتوانآنرادستمایه
مهرورزیوُحسنرابطهقرارداد.

درموردعدمقطعرابطهباآمریکا،نهضتآزادیگفتهاست:
1.اطالعات،1357/11/30،ص12

2.همان،1357/12/3،ص1
3.شیروعقاب،ص378

4.نامهسرگشادهبهسپاهپاسدارانانقالباسالمی،ص71
5.همان.



نهضت آزادی ایران 318
فرض کنیم دولت موقت در مورد قطع رابطه با آمریکا قصور کرد و شورای انقالب هم در 
این باره توجهی ننموده مسأله را جدی نگرفت، چرا امام که می فرمودند: »الهی این روابط 
قطع گردد« تصمیمی مشابه قطع روابط با مصر نگرفته دستور قطع روابط با آمریکا را به دولت 

ندادند؟1
نهضتآزادی،ازامامخمینینقلکردهاستکهایشانمیفرمودندالهیاینروابطقطع
شود.2ایننقل،دقیقوکاملنیست،امامدرتاریخ58/2/29بااشارهبهمحکومیتاعدامهای
بعدازانقالبازسویسنایآمریکا،متذکرشدکهدولتآمریکاتهدیدکرده»اگرچنانچهاین
اعدامهاادامهپیدابکنددرروابطایرانباآمریکایکقدریخطرمیافتد.«3امامپسازنقلاین

جمله،اضافهمیکند:
الهی که به خطر بیفتد، ما روابط با آمریکا می خواهیم چه بکنیم، روابط ما با آمریکا، روابط 

یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است.4
اساساًدرآنزمان،مطالبهامامواکثریتمردموجناحهایسیاسیمسلمان،»اصالحو
محدودکردن«رابطهایرانوآمریکاواتخاذموضعقاطعومتناسبباشرایطیککشوراسالمی
دربرابرآمریکابودوبهجزبرخیگروههایچپمارکسیستویاالتقاطی،کسیبه»قطع
رابطه«توصیهنمیکرد.امادمزدنازبهبودروابطواتخاذمواضعمنفعالنهمسئوالندولت

موقت،بهکلیبرخالفخواستعمومیمردمبود.
طبقیکسندالنهجاسوسی،مهندسامیرانتظامدرسمتمعاوننخستوزیروسخنگوی
دولتموقت،نیزدرپاسخبهاظهارتمایلکاردارسفارتآمریکابرایعادیکردنروابطمیان

دودولت،گفت:
دولت وی نیز همچنان خواهان روابط خوبی با آمریکاست.5

وایندرحالیبودکهاواحساسامامومردمرانسبتبهآمریکامیدانستوحتیتذکر
دادهاستکهعادیکردنروابطبایستی»بادقت«صورتگیردتامبادامّلتانقالبیایران

برآشفتهگردند:
این موضوع قابل درک است که احساسات ضد آمریکایی در ایران شدید و گسترده باشد 

1.همان،صص70و71
2.همان،ص69

3.صحیفهنور،ج6،ص57؛روزنامهکیهان،1358/2/30،ص8
4.همان.

5.اسنادالنهجاسوسی،ش10،ص56
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و عادی کردن روابط بایستی با دقت صورت گیرد.1

جادارددراینجاماجرایجالبیازروحیهضدآمریکاییمردم،کهبرایشخصکاردار
سفارتآمریکااتفاقافتادودریکیازاسنادالنهجاسوسیآمده،ذکرشود.اومینویسدکه

روزیبرایکاریبهساختمانمجلسخبرگانرفتهبودوموقعخروجازساختمان:
بیرون مجلس دختر دوازده چهارده ساله ای بود که لیموزین چایل سیاه ما را دید که بیرون 
منتظر بود. او از افسر امنیتی من پرسید: »این ماشین مال کیست؟« وقتی جواب شنید که متعلق 
به کارمند آمریکایی است او گفت: »ولی من فکر کرده بودم که تمام آمریکایی ها از اینجا 

رفته اند. ما آنها را بیرون خواهیم کرد.«2
دراولینسالپسازپیروزیانقالب،تعمیقوگسترشاندیشهواحساساتضدآمریکایی
دربینمردم،ازمهمترینموانعبازگشتروابطایرانوآمریکابهحالتعادیبود.مبارزهبا
اینپدیدهکهازنگرانیهایاصلیآمریکاییهابهشمارمیرفت،دریکیازاسنادالنهجاسوسی

اینگونهموردتوجهقرارگرفتهبود:
این طرز فکر که آمریکا مخالف ایران است و می خواهد ایران را مثل سابق وابسته به خود 

نگهدارد، باید خنثی شود.3
بعضیازاظهاراتومواضعدولتمرداندولتموقتدربارهآمریکا،خواستهیاناخواسته
درجهتتحققهدفمزبورقرارداشت.مهندسبازرگاندراغلبسخنرانیهایخودچنان
رفتارمیکردکهگوییاصاًلآمریکارانمیشناسدونمیداندآمریکاچهجنایاتیدرحقمّلت

ایرانکردهاست.
پسازاعالمقطعرابطهتوسطدولتآمریکا،نهضتآزادی،زیرفشارفضایسیاسیو
اجتماعیکشوروبهقصدکاهشبارسنگیناتهامگرایشبهآمریکا،ازقطعرابطهاستقبالکرد

ودر19فروردین59اعالمکرد:4
زیادی  محاسن  ما  انقالب  برای  و  است  بوده  پیش بینی  قابل  ما  برای  آمریکا  رابطه  قطع 
دارد و در جهت تداوم انقالب می تواند بسیار مؤثر باشد. از آثار قطع رابطه آمریکا با ما 
یکپارچگی بیشتر در جناح های داخلی و آمادگی جدی مردم برای تحمل هرگونه سختی 

1.همان،ص57
2.همان،ش6-1،ص346
3.همان،ش34،ص101

4.درمجموعهاسنادنهضتآزادی)1359-1357(کهدرسال1362منتشرشد،برخیاعالمیههاوبیانیههاوازجملهاین
موضعگیریواعالمنظربعدی،درجنشدهاست.
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فرهنگی،  و  سیاسی  وابستگی  قطع  هرگونه  برای  جدی  برنامه ریزی  بایستی  و  می باشد، 
اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و غیره داشته باشیم. مردم مسلمان و مبارز ایران وقتی که 
با شهادت های خود و رهبری قاطع امام، ریشه پنجاه ساله عمال امپریالیسم را از ایران قطع 
کردند، بدیهی است برای آنها، در مقابل تحریم های اقتصادی مقاومت کردن، کار بسیار 
سهل و آسانی می باشد... قطع رابطه و تحریم های ناشی از آن... با وجود این که ممکن 
است در کوتاه مدت از نظر اقتصادی مشکالتی برای ما به وجود آورد ولی در درازمدت، 

صددرصد به نفع ملّت ما خواهد بود.1
چندروزبعد،درپاسخبهنظرخواهیروزنامهکیهاندربارۀمبارزهباامپریالیسم،نهضت

آزادیهمصداباافکارعمومیاعالمکرد:
... امروز با امپریالیسم جهانخوار آمریکا رو در رو هستیم... تداوم انقالب در جهت از بین 
بردن و نابودی تمامی روابط و آثار فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی امپریالیسم ... نهضت 
آزادی ایران... به مبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیستی خود کماکان ادامه می دهد... در 

چهارچوب اطاعت کامل از رهبری انقالب اولواالمر...2
پسازقطعرسمیرابطۀایرانوآمریکا،جّوضدآمریکاییدرکشورروزبهروزشدیدتر
شد.حملهنظامینافرجامآمریکاوماجرایطبس،کشفتوطئهکودتایمعروفبهنوژه،3
تشدیدحمالتنظامیعراقبهایرانوسرانجامحملهگستردهصدامحسینبهایرانوحمایت
آمریکاازآن،حوادثمهمیبودکهخشموالتهابمردمایرانرابرضّدآمریکاتحریکو

تشدیدمیکرد.امانهضتآزادیوبازرگانساکتبودند.
آیتاهللخامنهایدرمورددیدگاهرئیسدولتموقّتدربارهمرگبرآمریکا،وخاطرهای

نقلکردهکهجالبتوّجهاست:
به خاطر دارم در جلسات هیأت دولت یک روز رئیس هیأت دولت موقت با عصبانیت 
به این مضمون و با ناراحتی در کمال تعجب گفت: چرا این مرگ بر آمریکا را مردم ول 
نمی کنند!؟ ما که از ناراحتی و تعجب ایشان به شدت متعجب و ناراحت شدیم، به ایشان 
گفتیم این چه حرفی است که می گویی؟! مگر می شود شعار مرگ بر آمریکای مردم را که 
یک شعار طبیعی است و هیچ کس در ذهن مردم نگذاشته، بلکه فرهنگ مبارزه و انقالب 

1.کیهان،1359/1/19،ص2
2.همان،1359/1/24،ص4

3.چونبیشترطراحانوعامالنکودتادرپایگاههواییشهیدنوژههمدانبودند،اینکودتابهغلطبهکودتاینوژهمعروفشد.
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این را به آن ها یاد داده، از ذهن مردم بگیریم و مگر چنین کاری جایز است؟1

باهمۀاینها،درچنانجّووشرایطی،برخیازمهمترینمقاماتدولتموقت،درموضع
رسمیواظهاراتعلنی،سعیدرالقاءوترویجدیدگاهمثبتنسبتبهآمریکاداشتند.مهندس

امیرانتظامسخنگویدولتموقتدرمصاحبههایمختلفتأکیدمیکرد:
دولت ایران عالقه مند است که روابط حسنه اش را با آمریکا و دیگر کشورهای دنیا ادامه دهد.2

درسندیازالنهجاسوسیدربارهنمونهایازمصاحبههایامیرانتظامچنینآمدهاست:
او )امیرانتظام( به خبرنگاران گفت که امیدوار است روابط با آمریکا به زودی به سوی 
بهبودی رود. در مورد فسخ قراردادهای نظامی، امیرانتظام گفت که فسخ تمام قراردادهای 
سابقی که ایران قباًل در آنها میلیاردها دالر سرمایه گذاری کرده بود غیرعاقالنه است. او 

حتی غیرمستقیم به لزوم متخصصان نظامی آمریکایی اشاره کرد.3
همچنینگزارشیکیازمصاحبههایدکتریزدیدریکسنددیگرچنیناست:

یزدی آنطور که در تهران تایمز 23 ژوئن ]19۷9[ ]=1358/4/2[ منعکس شده شخصاً این 
به ادامه  مسأله را مطرح نموده که ایران نمی تواند به تنهایی به پیش برود. یزدی صریحاً 

وابستگی به غرب اقرار کرد.4
بهدنبالایننوعگزارشهایسفارتآمریکادربارهیزدیوامیرانتظام،وزارتخارجه

آمریکابهسفارتآمریکادرتهراندستورمیدهدازآندوقدردانیشود5:
هنگامی که شما یزدی یا امیرانتظام را ببینید خواهشمند است قدردانی ما را از اظهارات اخیر 

مفیدشان در تلویزیون راجع به روابط ایاالت متحده و ایران ابراز دارید.6
بعضیازدولتمرداندیگرنیزدرگفتوگوهایخصوصیوگاهدرمراسمعمومیازابراز

1.خاطراتوحکایتها،مؤسسهفرهنگیقدروالیت،1383،جلد5-1،ص193
2.اطالعات،1358/3/19،صص1و7

3.اسنادالنهجاسوسی،ش34،صص137و138
4.همان،ص63

5.وقتیکهجیمزبیلبهعنوانمعاونمرکزپژوهشهایخاورمیانهدانشگاهتگزاسدرمیزگردمجلهتایمدکتریزدیو
مهندسامیرانتظامراازطرفدارانآمریکامعرفیکرد)کیهان،57/12/21،صص1و8(،طیگزارشهاییازسفارت
آمریکادرتهران،هشداردادهشدکهانتشارچنانمطالبیمیتواندبهیزدیوامیرانتظامصدمهواردکند.)اسنادالنه
جاسوسی،ش28،ص27،ش15،سند27(سولیوانسفیرآمریکابهوزارتامورخارجهدولتمتبوعچنیننوشت:
»متأسفانهبیل،ازیزدیو]امیر[انتظامکههردوازافرادمهمدولتبازرگانهستند،اسمبرد.درشرایطفعلیاینعمل
فقطمیتواندبهآنهاصدمهبزندوممکناستبهاینمنجرشودکهآنهاگامیبهجهتاثباتاینکهعاملآمریکانیستند،

بردارند.«)اسنادالنهجاسوسی،ش28،سند6(
6.همان،ص140
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عقایدخوشبینانهومثبتنسبتبهآمریکاخوددارینمیکردند.احمدصدرحاجسیدجوادی،
وزیردادگستریکابینهبازرگاندرمالقاتیباکاردارسفارتآمریکابهوی»باگفتناینکهروابط
ایرانوآمریکادرگذشتهخوببودهاستودلیلیوجودنداردکهدوکشورقادرنباشندبه
داشتنرابطهنزدیکوسودمنددوجانبهادامهدهند،خوشآمدگفت«.1اودراینمالقات
صریحاًدرموردسیاستتضعیفدادگاههایانقالبکهازسویآمریکاتأییدوتأکیدمیشد،

موضعموافقگرفتوبههمسوییبامأمورانآمریکاپرداخت:
]صدر حاج سید[ جوادی مجدداً تشکر خودش را از مالحظات ما ابراز داشت و تکرار کرد 
که سیاست دولت موقت ایران اینست که قدرت دادگاه های انقالب را هر چه سریع تر تا 

آنجایی که شرایط اجازه می دهد تقلیل دهد.2
ایناظهاراتنوعیتسلیمطلبیوهمگراییباسیاستآمریکارانشانمیداد؛وبههیچوجهبا
انقالباسالمیکههدفوخواستهاشاستقاللونفیهرگونهتسلیمطلبیدربرابرقدرتهای
بیگانهبود،تناسبنداشت.آیتاهللطالقانیدرجلسهشورایانقالبمورخ58/2/20گفت:

»دولتموقتنسبتبهآمریکاُمستَسبَع]وحشتزدهوازترسخشکیده[است.«3
ناصرمیناچی،وزیرارشادمّلیدولتموقت،کهازمدتهاقبلبامأمورانآمریکاییدرارتباط
بود،درمالقاتیتأکیدکردکه»بهبهبودیروابطایرانوآمریکاامیددارد«.4سفارتآمریکانیز
برایویگاهیخدماتیانجاممیداد.مثاًلوزارتامورخارجهآمریکابهطوراستثناییباوجود
اینکهمهلتثبتنامبهپایانرسیدهبود،موافقتدانشگاهجرجتاونرابرایثبتنامفرزند
میناچیجلبکردوموافقتشدهبودکهبرنامهمناسبهمچونتدریسخصوصیبرایوی

ترتیبدادهشود.5
رضاصدر،وزیربازرگانیدولتموقت،درمالقاتیباکاردارسفارتآمریکاازمشکالت

مربوطبهروابطایرانآمریکااینچنینیادمیکند:
پشتیبانی بدون قید و شرط ایاالت متحده از شاه جراحاتی را باقی گذاشته ولی از آنجایی که 
خود او در جریان انقالب در ایاالت متحده بوده است، از مشکالتی که در داخل وزارت امور 
خارجه آمریکا درباره ایران وجود داشته کاماًل آگاه است و معتقد می باشد که این انقالب 

1.همان،ش28،ص81
2.همان،ص83

3.صورتمذاکراتشورایانقالب،ص202
4.همان،ص68

5.همان،صص103تا106
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برای ایاالت متحده و کشورهای دیگر نیز نافع خواهد بود.1

علیاردالن،وزیرداراییدولتبازرگان،درمالقاتیباکاردارسفارتومیهمانوزارت
خارجهآمریکا،احساساتمثبتخودرانسبتبهآمریکاییهااینگونهبازگومیکند:

بررسی تاریخی نشان می دهد که میان ایران و آمریکا روابط مفید و طوالنی وجود داشته است. 
خاطرات آمریکایی هایی که در اوایل انقالب مشروطه ایران در این کشور همکاری می کردند 

مورد تکریم ایرانیان است.2
نمونههایفوقتنهابخشیمختصرازمطالبوتعارفاتیبودهاستکهدرمالقاتهایپرشمار
مقاماتدولتموقتبامأمورینالنهجاسوسیآمریکاردوبدلمیشد.اینگرایشهایمثبت
بهآمریکادرشرایطیابرازمیشدکهباورعمومیمردمواکثرنخبگانکشورآنبودکهکشور
ونظامنوینایرانمستقیماًهدفدسیسههاوحمالتآمریکاقرارگرفتهاست.بهعلتمباینت
وتضادآشکاراینمواضعبادیدگاههایصریحوروشنرهبریانقالب،پسازفاششدن
ایننوعاسناد،قضاوتبسیاریاز»انقالبیون«درموردمقاماتدولتموقتتوأمباانتقادهای

شدیدوخشمآگینبود.
بنابراین»آژانسارتباطاتبینالمللیایاالتمتحده«بهسفارتآمریکارهنمودمیدهدکه:
هدف های هیأت نمایندگی سیاسی ایاالت متحده در ایران در حال حاضر عبارت است از 
حفظ مناسبات صریح و پر از همکاری های عملی با دولت موقت ایران تا اندازه ممکن، 

علی رغم تندگویی ها از جانب رسانه ها و رهبران مذهبی و افراطیون.3
درهمینرابطهوزارتامورخارجهآمریکادرمرداد58،موضعخودرانسبتبهدولت

موقتبرایسفارتتهراناینچنینتشریحکرد:
ما خصوصاً در هرگونه اقدام عملی که وی ]بازرگان[ فکر می کند ایاالت متحده می تواند برای 
کمک به دولت موقت ایران در تالش هایش برای باال بردن ثبات و فراهم آوردن زندگی بهتر 
برای شهروندان ایرانی انجام دهد، ذی عالقه هستیم. محدودیت های آشکاری در آنچه ایاالت 
متحده می تواند انجام دهد وجود دارد ولی در جایی که مقتضی باشد می خواهیم تا آنجایی که 

می توانیم برای بازرگان نخست وزیر و دولتش مفید باشیم.4

1.همان،ش34،ص81
2.همان،ش18،ص5

3.همان،ش15،ص139
4.همان،ش34،ص178
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جیمزبیلدرموردکیفیتوابعادروابطآمریکاودولتموقتبهسابقهارتباطهایقدیمی
نهضتآزادیاشارهمیکندومینویسد:

پس از انقالب، ایاالت متحده درصدد برآمد تا از تماس های خود با نهضت آزادی، نهایت 
رهبری  کلیدی  جایگاه های  در  آن  اعضای  از  بسیاری  اینک  چه  بنماید،  را  بهره برداری 
سیاست ایران بودند. مسیر ارتباطی که استمپل در 19۷8 )135۷( برقرار کرده بود، اینک 
تنها راهی بود که ]سفارت[ آمریکا می توانست از انقالب ایران، ارزیابی به عمل آورد. در 
با رهبران مذهبی، میانه روهای نهضت آزادی،  شرایط فقدان نسبی هرگونه تماس جدی 
کانون توجه شده بودند. افزون بر آن، تا زمانی که دولت آمریکا در ایران نماینده سیاسی 
داشت، چاره ای نداشت جز اینکه با کسانی که نماینده رسمی جمهوری اسالمی بودند، 
معامله کند. در مقابل نیز رهبران قانونی حکومت ایران، ناچار بودند با مقامات رسمی دولت 

آمریکا در معامله باشند.
ولی رابطه از حد این ناچاری فراتر بود، چرا که جاسوسان آمریکایی و بسیاری تماس های 
غیررسمی را نیز دربر می گرفت. همین تماس ها بودکه بعدها توسط تندروهای انقالبی افشا 

گردید و به درگیری های خشونت آمیز و نهایتاً برکناری میانه روها انجامید.1
بهرغمپذیرشخطرایننوعارتباطاتازسویبرخیمقاماتدولتموقتوباآنکه
دولتآمریکاخودراشیفتهآنانومشتاقموفقیتدولتشاننشانمیداد،اماعماًلحمایت
ایاالتمتحدهنهتنهاحاصلیبرایبقاودوامدولتموقتنداشت،بلکهخودبهپاشنهآشیل

ونقطهضعفاصلیآندولتتبدیلگردید.
رفتاردوگانهوفریبکارانهمقاماتآمریکایی،کهبعدهاازسویکسانیمانندجیمزبیل،گری
سیک،سولیوان،استمپلوگازیوروسکیناشیازمشکالتبوروکراتیکواختالفاتدرونی
دولتآمریکاتوصیفشد،برایدولتموقتوطیفهمگراباآندرنهایتجزسرخوردگی

ویأسدستاوردچندانینداشت.
درکتابجیمزبیلبهاینواقعیت،اینگونهاذعانشدهاست:

صرف نظر از دور کردن تندروها، ایاالت متحده با وارونه گویی و بیاناتی برخالف نیت خود، 
میانه روها را نیز در ایران ناراضی نمود؛ درست همان گروهی که تصمیم گیرندگان سیاست 
آمریکا امید داشتند با آنها رابطه استواری برقرار سازند. خود میانه روها می گفتند اگر دولت 

1.شیروعقاب،ص390
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آمریکا نیت حمایت دارد، واقعاً که روش عجیبی اتخاذ کرده است.

آنها می گفتند آمریکا هیچ گاه به طور رسمی، انقالب را تأیید و پشتیبانی نکرده و از خود 
هیچ گونه آمادگی ای برای اعتراف در مورد اشتباهات سیاست خارجی در گذشته، نشان 
نداده است؛ وسایل یدکی ]نظامی[ را که به شدت مورد نیاز است )و بهای آن سال ها پیش 
پرداخت شده( تحویل نمی دهد؛ نمی خواهد به اخراج جنایتکاران سیاسی و استرداد ثروت 
پهلوی توجه کند و برای همکاری با رهبر واقعی انقالب هیچ گونه کوشش جدی به عمل 

نیاورده است.
و  غیردوستانه  رفتار  از  آمریکایی  دیپلمات های  به  دائماً  ناامیدی  و  خشم  با  میانه روها 
کوتاهی های سیاسی گله می کردند... در اوایل اکتبر 19۷9 )مهر 1358( عباس امیرانتظام، 
آمریکا را متهم ساخت که سخن دوستانه زیاد می گوید، ولی از رفتار دوستانه خبری نیست. 
در حقیقت به بازی »صبر کن تا ببینیم« مشغول است، که در آینده بار دیگر در امور ایران 
دخالت کند... در یک گفتگوی طوالنی در مورد روابط ایران و آمریکا، ابراهیم یزدی با 
صراحت کامل، در مقایسه با گذشته گفته بود: آمریکا هیچ گاه واقعاً از ما پشتیبانی نکرده 

است...
این گونه اشتباهات در مناسبات سیاسی، به منافع آمریکا در ایران به گونه ای جدی صدمه زد و 

در میان چیزهای دیگر، به از میان رفتن نیروهای میانه رو کمک کرد.1
گوییهمانبالییکهناشیازاعتمادودلخوشیدولتدکترمصدقبهآمریکابرسرشآمد،

برسروارثانسیاسیاشدردولتموقتنیزآمد.
یوسفیاشکوریدربارۀمقصربودنآمریکادرسیروقایعمنتهیبهسقوطدولتموقتو

پسازآن،چنیننوشتهاست:
اگر به واقع آمریکا پس از انقالب، از دخالت در امور ایران خودداری می کرد، دلیلی نداشت 
که واکنش های شدید علیه آن کشور، پدید آید و حتی دلیلی وجود نداشت که ارتباط 
قطع گردد. مثاًل اگر آمریکا، با این که حساسیت موضوع را می دانست، شاه را در آمریکا 
نمی پذیرفت، احتماالً حوادث بعدی روی نمی داد. نمی توان انکار کرد که مسئولیت اصلی 

حوادث بعدی- اشغال سفارت و رشد رادیکالیسم در ایران- عمدتاً بر عهده آمریکاست.2
دولتموقتوجناحاصلیرهبرانواعضاینهضتآزادی،تاپیشازآنبهجّدوبا

1.همان،صص381و382
2.درتکاپویآزادی،ج2،ص314
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صمیمیتدرراهبهبودوبازسازیروابطآمریکاوایرانپساانقالبکوشیدند،ولیبهتعبیرجیمز
بیل:»یکرشتهاقداماتبیثمررسمیآمریکا...یکیدرروندسیاسیودیگریاقداماتسّری
اطالعاتی«1برایمداخلهوتأثیرگذاریبرنظامنوپایجمهوریاسالمیایران،تالشمیانهروهارا

باناکامیروبروساخت.

1.شیروعقاب،ص384



»تصمیم« فروش اف-14

اولین بار که من از نزدیک هواپیمای اف14 را دیدم... داخل کابین نشستم، دیدم سیستمی 
که در این هواپیما وجود دارد با سیستم های ]قبلی[ ما زمین تا آسمان فرق می کند... در 
اصفهان آموزش دیدیم... هم اساتید ایرانی داشتیم و هم آمریکایی... ولی عمده آموزش ها 
روی دوش اساتید ایرانی بود... اواخر سال 56 دوره ما تمام شد... ما باید تجهیزاتی می داشتیم 
که بتوانیم هواپیمای هدف را در داخل خاک خودش شناسایی کرده و حداقل در 100 

1
کیلومتری آن را می زدیم... فقط اف111 توان این کار را داشت و اف14. 

عباراتفوق،توصیفهواپیمایجنگندهبسیارپیشرفتهاف14اززبانیکخلبانبرجسته
نیرویهواییاستکهخوداستادآموزشخلبانیاینهواپیمابودهاست.ویدرادامهمیگوید:

اگر تام کت ]= اف14[ ها نبودند ما در زمان جنگ واقعاً به مشکل برمی خوردیم... موشک 
فونیکس دوربردترین موشک هوا به هوای دنیا بود... می توانستیم به صورت همزمان 24 
هدف را بگیریم و روی 6 هدف، قفل و شلیک کنیم... پایگاه هشتم شکاری اصفهان، 
هنوز هم بزرگترین پایگاه خاورمیانه است و ما آن زمان بزرگترین انبارموشک فونیکس 

را داشتیم.2
استادخلبانسابقاف14،دربارهاقدامدولتموقتبهفروشهواپیماهایفوقمدرنو

استراتژیکمذکور،میگوید:
بحث فروش تام کت ها را بعد از انقالب، همین آقای یزدی مطرح کردند. استداللشان هم این 
بود که این هواپیماها، هواپیماهای گران قیمتی هستند و نگهداری شان فوق العاده گران است. 
مغز آقای بازرگان را هم خوب شستشو داده بودند. همان موقع من خودم یکی ازکسانی 
بودم که ]از پایگاه اصفهان[ به تهران آمدم و به مدرسه رفاه رفتم و موضوع را برای امام)ره( 

1.مصاحبهخبرگزاریفارسباخلبانفریدونعلیمازندرانی،94/12/18،بخشاول.
2.همان.
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و بقیه آقایان توضیح دادم... بعد از اینکه من توضیحاتم را دادم، امام گفتند که سالم من را به 

فرزندانمان برسانید و بگویید خیالتان راحت باشد.1
پسازپیروزیانقالباسالمی،حفظوافزایشتواندفاعیایرانازمهمتریناولویتهای
و پیشرفته سالحهای و تجهیزات وارث ایران اسالمی جمهوری ارتش بود. نوپا نظام
گرانقیمتیبودکهدردهۀآخرعمررژیمپهلویبهاقتضایسیاستمنطقهایآمریکادر

نظامدوقطبیومعادالتجنگسرد،باهزینهگزافازثروتمّلتایرانتهیهشدهبود.
فروش به موقت دولت تصمیم برانگیخت، را زیادی حساسیت که مسائلی از یکی

هواپیماهایاستراتژیکاف-14بود.
باوجودخطراتیکهکشورراتهدیدمیکردوباوجودآگاهیازاحتمالجّدیجنگبا
عراق،اینسؤالوابهامهمچنانباقیاستکهدولتموقتچراتصمیمبهاینکارگرفتهبود.
دراسفند57وزیردفاعدولتموقت،دریادارمدنی،اعالمکرددورانخدمتسربازیبه
یکسالکاهشیافت،کهبهگفتهآقایحسنروحانی:»ازتصمیماتبسیارناپختهدولت
موقتبود،اگرنگوییمکهتوطئهآمیزبود.«2ایناقدام،بسیاریازپادگانهاراازسربازان

خالیکرد.آنگاهپسدادنهواپیماهایاف14مطرحشد.
احمدمدنیدراولینمالقاتخودباژنرالگست،رئیسهیأتمستشارینظامیآمریکا
درایران،دراواخراسفند57،ازاحتمالبازگرداندنتجهیزاتپیشرفتهماننداف14بهآمریکا

سخنگفت.بهگزارشسفارتآمریکادرتهران:
مثل  پیچیده  فوق  تسلیحاتی  سیستم های  متحده  ایاالت  دولت  آیا  که  کرد  سؤال  مدنی 
اف-14 یا هلیکوپترهای اِی اچ جی وان )کبرا( را در صورتی که دولت ایران تصمیم 

بگیرد که دیگر به آنها احتیاجی ندارد، بازخرید خواهد کرد؟3

مذاکره برای فروش
بررسی به تنها موقت، دولت بهدرخواست که کرده تأکید نامهخود در یزدی دکتر
امکاناتفروشهواپیماهایاف-14واستمزاجازآمریکاییهااقدامنمودهاست.درحالی
کههماودرمصاحبهایباکیهان،درپاسخسؤالخبرنگارکههمراهبایادآوریاهمیتنظامی

1.همان.
2.خاطراتدکترحسنروحانی،مرکزاسنادانقالباسالمی،1387،ج1،ص507

3.اسنادالنهجاسوسی،ش28،سند7
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وتکنولوژیکآنهواپیماهابود،بااشارهبهگرانیهزینهنگهداریآنهامیگوید:

چنانکه می دانید به غیر از نیروی دریایی آمریکا هیچ کشوری هواپیمای اف-14 ندارد مگر 
ایران. و سیستم پرواز این هواپیما بسیار پیچیده است و حتی موشک هایی که این هواپیما 
حمل می کند )فونیکس( هنوز آزمایش نشده و به طور کلی به کار انداختن این هواپیما برای 
خود آمریکا هم بسیار مشکل است و اگر دولت ایران بخواهد اینها را به کار بیندازد حداقل 
به چهارصد مستشار آمریکایی برای آموزش خلبان ها نیاز داریم... ]با[ بررسی جمیع جوانب 
امر، چنین نتیجه گرفتیم که نمی توانیم هواپیماهای اف-14 را نگهداریم زیرا نگهداری آنها 

باعث تشدید و استمرار وابستگی ما به آمریکا می شود.1
ویدرهمانمصاحبهدربارۀ»تصمیم«دولتموقتبهفروشهواپیماهایاف-14چنین

تصریحکرد:
دولت تصمیم گرفته این هواپیماها را به آمریکا یا هر دولت دیگری که حاضر باشد، بفروشد.2

یکروزپسازپیروزیانقالب،فرماندهنیرویهواییرژیمشاه،درحضوریزدی،امکان
استفادهازهواپیماهایپیشرفتهباکادرایرانیراتأییدکردهبود.

درمصاحبهچهارتنازفرماندهاننظامیرژیمشاهدر23بهمن57،کهگردانندهمصاحبه
دکتریزدیبود،درموردهواپیماهایپیشرفتهوازجملهاف-14سؤاالتومطالبیطرحشد
کهپسازپاسخسپهبدربیعی،آخرینفرماندهنیرویهواییشاهنشاهی،درموردوجوداین

هواپیماهایپیشرفته،سؤالوجوابزیربینآندوردوبدلشد:
دکتر یزدی-گفته اند که ما بدون کمک مستشاران نمی توانیم از هواپیماها استفاده کنیم.

سپهبد ربیعی- نه، ما می توانیم با کمک کادر ایرانی به طور کامل از سالح های پیشرفته 
نیروی هوایی سود ببریم.3

امادکتریزدیدرآنگفتگویشبانگاهیباسراننظامیرژیمشاه،بهنحویعجیب،کهآن
زمانبهچشمنیامدوجلبتوجهنکرد،برعدمامکاناستفادهایرانیهاازتجهیزاتپیشرفته
نظامی،پافشاریمیکرد.وقتیکه»تیمسارربیعیپاسخداد...مادراینموردکاماًلآموزش

دیدهایم«،یزدیگفت:
اما به گفته خود مقامات آمریکایی و بر طبق شواهد بسیار، استفاده از این سالح ها حداقل 

1.کیهان،1358/5/13،ص9
2.همان.

3.همان،1357/11/24،ص8
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تا بیست سال دیگر، برای افراد ارتش ایران ]به طور مستقل[ امکان داشته است.1

چهارروزبعد،رادیولندنگزارشدادکهمقاماتآمریکا،نگران»جنگندههایبازدارنده
بسیارپیشرفتهازانواعاف14هستند«وچنیناعالمنمود:

اکنون دولت آمریکا از فروش جنگنده ها بسیار متأسف است. هشتاد فروند از این جنگنده ها 
به ایران فروخته شده است... هنوز هفتادوهفت فروند از آنها در اصفهان وجود دارد. یک مقام 
عالی رتبه آمریکایی گفته است از صمیم قلب آمریکا امیدوار است دوباره آنها را از ایران بخرد.2

کمترازدوهفتهبعد،مقاماتآمریکاییازاحتمالافتادناسرارجنگندههایاف14وموشک
فونیکسبهدستروسها،اظهارنگرانیکردند.3بهنظرمیرسیداینگونهخبرسازیهابهمنظور
آمادهسازیافکارعمومیوتوجیهبازخریدهواپیماهایمزبور،صورتمیگرفتونشانمیداد

کهتاچهحداینموضوعبرایآمریکااهمیتدارد.
مدتیبعد،پسازمالقاتمدنی،وزیردفاعدولتموقت،بارئیسهیأتمستشارینظامی

آمریکادرایران،دراوایلفروردین58ویدرمصاحبهایباروزنامهواشنگتنپستگفت:
از جمله  بود،  آمریکا خریده  از  سابق  شاه  را که  از سالح هایی  بعضی  دارد  تصمیم  ایران 

هواپیماهای اف14، دوباره به آمریکا بفروشد.4
بنابهخبرمنتشرهدرمطبوعاتایران:

واشنگتن پست اضافه کرد که دریاساالر مدنی گفته است که ارتش ایران نصف خواهد 
شد و در صورت لزوم، بعضی از مستشاران آمریکایی خواهند توانست به ایران بازگردند.5

درپیاینمصاحبه،سخنگویوزارتامورخارجهآمریکا،هادینگکارتر،بهسرعت
واکنشنشاندادواعالمکرد:

دولت ایران در نظر دارد سالح های پیچیده آمریکایی از جمله جنگنده های اف14 را به 
خود آمریکا بفروشد و بازگشت برخی کارشناسان آمریکایی را به ایران خواستار شود... 

در این زمینه گفتگوهای مقدماتی میان دو کشور آغاز شده است.6
همچنینویگفت:

1.اطالعات،1357/11/24،ص5
2.همان،1357/11/29،ص12.بولتنگزارشهایویژه،خبرگزاریپارس،ش1357/11/29،332،ص11

3.همان،1357/12/12،ص8
4.کیهان،1358/1/8،ص2

5.همان.
6.اطالعات،1358/1/9،ص8
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انجام شده... در شرایط  این موضوع،  ایران درباره  با دولت موقت  هم اکنون مذاکراتی 
فعلی آمریکا مایل است عالوه بر هواپیماهای اف14، تعدادی از سایر سالح های فروخته 

به ایران را نیز از این کشور خریداری نماید.1
بهرغمپیگیریطرفین،دولتموقتایرانودولتآمریکاعماًلدرتحققسریعاین

تصمیم،موفقیتینداشتندوموضوعتاتابستان58ادامهیافت.
بامقاومتروحانیونشورایانقالب،اینتالشهاکهناشیازسطحینگریدرمدیریت
کالنکشورونیزمشاورههایعواملنفوذیآمریکادردستگاهسیاسیونظامیکشوربودبا
شکستمواجهگردیدوقضیهفروشجنگندههایاف-14بهآمریکامنتفیگشت.امامسلمًا

سؤاالتیکهبهدنبالآنپدیدآمد،هنوزهم»منتفی«نگشتهاست...
حجتاالسالمحسنروحانیکهدرسال58درستادارتشمسئولیتداشتمیگوید:

از آنجا که من در جریان این کار بودم، تردید ندارم که موضوع فروش جنگنده های اف14 
طرحی بوده که آمریکایی ها طراحی کرده بودند و با فریب دولت موقت، طرح آن را به شورای 
انقالب برده بودند تا فروش هواپیماها را به تصویب شورای انقالب برسانند. بعدها که صورت 
مذاکرات شورای انقالب را درباره موضوع مزبور مطالعه کردم، دیدم که آقای بازرگان و یزدی 
اصرار داشتند که هواپیماهای اف14 به آمریکا پس داده شود، ولی در مقابل، دکتر بهشتی، آیت اهلل 
خامنه ای و آقای هاشمی با پافشاری گفته اند که این تصمیم درست نیست و ما باید هواپیماها را 

حفظ کنیم. به این ترتیب خوشبختانه جلوی این کار گرفته شد و این خیانت تحقق پیدا نکرد.2
همچنینسـنددیگریدرباره»تصمیم«دولتموقتمبنیبرفروشهواپیماهایاف-14
توسطآقایروحانیمنتشرشدهکهذکرآندراینجاضروریبهنظرمیرسد.ویدرمقام
رئیسکمیسیوندفاعدورهدوممجلسشورایاسالمیطییکسخنرانیمتنیادداشت
وزارتامورخارجهدولتموقتخطاببهسفارتآمریکادرتاریخاولمردادماه1358را

بهاینشرحقرائتکرد:
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با ابراز تعارفات خود به سفارت ایاالت متحده 
و پیرو مذاکرات تیرماه گذشته دکتر یزدی وزیر امور خارجه و کاردار سفارت، احتراماً 

مایل است مطالب زیر را یادآور شود:
ایران مسأله نگهداری هواپیماهای اف-14 که 80 فروند  دولت موقت جمهوری اسالمی 

1.کیهان،1358/1/9،ص8
2.خاطراتدکترحسنروحانی،ج1،صص537و538
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آن توسط رژیم گذشته خریداری شده بود را مورد مطالعه قرار داد و تصمیم به فروش این 

هواپیماها گرفته است.
از سویی چون این هواپیماها دارای دستگاه های محرمانه تجسسی می باشند، دولت موقت ترجیح 

می دهد که دولت ایاالت متحده آمریکا در مورد بازخرید ۷8 فروند موجود آن اقدام کند.
وزارت امور خارجه پیشنهاد می کند که ایاالت متحده در این منظور با دولت ایران وارد 
مذاکره شود. جزئیات، تاریخ و محل مذاکرات، مورد بحث و توافق قرار خواهد گرفت.1
بعدها در جریان جنگ تحمیلی دیدیم که این هواپیماها چقدر نقش مؤثر داشتند و وجود 
و  بهترین  جزو  هنوز  اف14  هواپیماهای  نیز  حاضر  حال  در  داشت.  اهمیت  چقدر  آنها 

پیشرفته ترین جنگنده ها به شمار می روند و از آنها به خوبی استفاده می شود.2
یکهفتهبعدازاقداموزارتامورخارجهایران،بهگزارشخبرگزاریفرانسه:

ایران و آمریکا پیرامون احتمال  وزارت امور خارجه و دفاع آمریکا... گشایش مذاکرات 
بازخرید ۷8 جنگنده اف14 را ... تأیید کرد... مذاکرات اخیر دو هفته قبل به پیشنهاد دولت 
]موقت[ ایران از سر گرفته شده است... طی این مذاکرات مسأله بازخرید 200 موشک... 

فونیکس نیز مطرح گردیده...3
بنابهاظهاراتآقایروحانی،دکتربهشتینیزدرجلسهمورخ21مرداد58شورایانقالب
بهشدتبافروشهواپیماهایاف-14بهآمریکامخالفتکردهوتأکیدمیکندکهدولتموقت

بدوناجازهشورایانقالبحقچنینکاریراندارد.4
آیتاهللخامنهای،کهدرآنزمانعضوشورایانقالبومعاونوزیردفاعبود،دریک

سخنرانیازاینماجراچنینیادکرد:
زمزمه اش را راه انداختند که اف14 ها رابفروشند... موضع گیری قرص کردیم، گفتم هر 

کس اسم این کار را بیاورد خائن است. فهمیدند که نه نمی شود این کار را کرد.5
مهندسمهدیچمران،برادردکترمصطفیچمران،کههموارهدردورانتصدیمسئولیتهای
مختلفدرکنارویبودهاست،نقلکردهکهشهیدچمراننیزدراینموردبهمخالفتباتصمیم
دولتموقتپرداخت.درآنزماندکترچمرانمعاوننخستوزیربود.مهندسچمرانمیگوید:

1.اطالعات،1365/7/21،ص15
2.خاطراتدکترحسنروحانی،ج1،صص536تا538

3.انقالباسالمی،1358/5/9،ص12
4.اطالعات،1365/7/21،ص15

5.سخنرانیمورخ1362/12/24،بهنقلازوبگاهدفترحفظونشرآثارحضرتآیتاهللالعظمیخامنهای.
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در موضوع فروش هواپیماهای اف14... دکتر چمران وقتی از این موضوع آگاه شد، خیلی 
ناراحت شد و نزد مهندس بازرگان آمد و در کمال احترام، اما به شدت اعتراض کرد... 

شهید چمران با فعالیت هایی که داشت مانع فروش هواپیماهای اف14 شد.1
درآنزمانحتیدرسطحمطبوعاتنیزاعتراضهاییبهتصمیمدولتموقتدربارۀ
فروشهواپیماهاشد.روزنامهجمهوریاسالمی،یکهفتهبعدازمصاحبهدکتریزدی،درمقاله
مشروحیتحتعنوان»فروشسالحهابهآمریکا،خیانتبهانقالباست«،شدیداًبهدولت

موقتانتقادکرد.دراینمقالهآمدهبود:
با فروش این جنگنده ها که مدرن ترین هواپیماهای تهاجمی دنیاست، قدرت هوایی ارتش 
ایران را در مهم ترین منطقه استراتژیک دنیا تا حد »فلج« ضربه پذیر کرده ایم... به مسئولین 
و مقامات عالی رتبه دولتی و نظامی کشور هشدار می دهیم که فروش این جنگنده ها در 
انقالب  و  ایران  به  خیانت  جز  عمل  این  است...  کشور  دفاعی  سیستم  فروش  حقیقت، 

اسالمی، تعبیر دیگری نخواهد داشت.2
بهرغممخالفتروحانیونشورایانقالبومتخصصاننیرویهواییوافکارعمومی،
دولتموقتازتالشخوددراینزمینهدستبرنداشت.دریکگزارشسفارتآمریکادر
تهرانبهتاریخ5شهریور58باعنوان»تمایلایرانبهبازفروشهواپیماهایجنگندهاف14«،

چنینآمدهاست:
طی مباحثاتی که کاردار با وزیر امور خارجه ایران، یزدی در تاریخ 22 اوت ]31 مرداد[ در 
مورد اف14 ها داشت، یزدی گفت که موضوع پیگیری خواهد شد و کابینه در این مورد 

بحث خواهد کرد.3
درانتهایاینگزارشدربارۀمخالفیناقدامدولتموقتاینگونهاشارهشدهاست:
بعضی از روحانیون و عناصر زیادی از نیروی هوایی می خواهند که اف14 ها را نگهدارند.4

درسنددیگریازالنهجاسوسیبهتاریخ8شهریور58بااشارهبهافزایشنفوذاجرایی
امامخمینیوروحانیونشورایانقالبدراموردولتموقت،دربارۀآیندۀهواپیماهای

اف14کهتحتتأثیراینتحولقرارگرفته،سفارتآمریکادرتهرانچنینگزارشداد:
1.وبگاهباشگاهخبرنگارانجوان،1393/2/12،کدخبر:4825406

2.جمهوریاسالمی،1358/5/15،ص8
3.اسنادالنهجاسوسیآمریکا،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،کتاب4،ص301.اسنادالنهجاسوسی،دانشجویان

مسلمانپیروخطامام،ش34،سند57
4.همان.
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امر مشورت دربارة آینده  به طور خیلی نزدیک در  آیت اهلل خامنه ای معاون وزارت دفاع 

هواپیماهای جنگی اف14 می باشد.1
باالخرهدرپیمخالفتقاطعروحانیونشورایانقالبوفشارافکارعمومی،پسازچند
ماهپیگیریدولتموقت،دکتریزدی،وزیرامورخارجه،ناچاربهعقبنشینیشدودراواخر
مهر58دریکبرنامهخبریدررادیوگفتکهمواضعقبلیویفقطنظراتوزارتامور

خارجهبودهونظراتدولتنیستوافزود:
ما نظرمان را به هیأت دولت ابالغ کردیم و دولت هم گفت که اختیار الزم برای تصمیم گیری 
درباره سرنوشت اف14 ها را ندارد، بنابراین شورای انقالب دارد به مسأله رسیدگی می کند 

و تصمیم نهایی را شورا می گیرد.2

لغو قراردادهای نظامی
از مجموعهای »لغو« به اقدام مورد در موقت دولت طباطباییسخنگوی دکترصادق

قراردادهاینظامیباآمریکا،در20مرداد58چنیناعالمکرد:
قراردادهای تسلیحاتی 9 میلیارد دالری ایران با ایاالت متحده لغو شده است. این قراردادها 

شامل خرید جنگنده های اف-16، آواکس و ناوشکن های جنگی بود.3
تیترصفحهاولروزنامهاطالعات،چنینبود:

قراردادهای نظامی ایران و آمریکا لغو شد.4
سایرمطبوعاتنیزاینخبربسیارمهمراباتیترهایدرشتدرصفحهاولخود،منتشر

کردندوحتیبرخیتیتراولخودرابهآناختصاصدادند.5
سخنگویدولتموقتیکیازعللموجتبلیغاتیرسانههایغربعلیهایرانراچنین

توضیحداد:
نباید فراموش کرد که ما قراردادهای خود را با ایاالت متحده آمریکا در مورد خریدهای نظامی 

1.همان،کتاب2،ص292.همان،ش16،سند12
2.همان،کتاب11،ص493،گزارشبدونطبقهبندیهیأتمستشارینظامیآمریکادرتهرانبهوزارتدفاعآمریکا

شاملترجمهانگلیسیاظهاراتپخششدهیزدیازاخباررادیوایراندرتاریخ58/7/24
3.اطالعات،1358/5/20،ص11.روزنامهکیهان،1358/5/20،ص3

4.همان،ص1
5.دوروزنامهجمهوریاسالمیوانقالباسالمییکیازتیترهایصفحهاولخودرابهاینخبراختصاصدادند
اماروزنامهبامدادبااستقبالویژه،بزرگترینودرشتترینتیترصفحهاولراازاینخبربرگزیدوبخشیاز

خبرراهمدرهمانصفحهکارکرد.)روزنامههای:جمهوریاسالمی،انقالباسالمیوبامداد،1358/5/20(
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به مبلغ 9 میلیارد دالر، لغو کرده ایم... با آلمان نیز قرارداد عظیم چند میلیاردی ]نیروگاه اتمی[ 
بوشهر و قراردادهای زیردریایی های اتمی را که 5 میلیارد حجم قرارداد آنها بود، به هم زدیم.1 

درموردخبروتیترهایفوقطیروزهایبعدهیچتوضیحوتکذیبیازسویدولت
موقتانتشارنیافت.اقداماولیهلغواینقراردادهاتوسطبختیارانجامشدهبود،وتأییدنهایی

وتنفیذآنتوسطدولتموقتصورتپذیرفت.
مصاحبهآیتاهللخامنهایدرروزنامهکیهانبااینعنوانانتشاریافت:»ایرانبهنیروی

دفاعیکاملدرمقابلامپریالیسمنیازدارد.«2
ودربارهلغوقراردادهاینظامیخارجیاینگونهاظهارنظرنمود:

مسأله لغو قراردادهای نظامی مسأله ای نیست که به این آسانی بتوان دربارة آن تصمیم گرفت. 
درست است که ما قصد نداریم که مثل دوران گذشته ژاندارم منطقه باشیم و قصد نداریم که 
حافظ منافع ابرقدرتها باشیم. اما به هیچ وجه جایز نمی دانیم که از وجود دشمنان سوگند خورده 
خود در منطقه و دولت های ارتجاعی وابسته به امپریالیزم غافل بمانیم... تردیدی نداریم که 
دولت آمریکا با وضع کنونی ما، به لغو برخی از قراردادهای گذشته به شدت تمایل دارد و 
برخی از مقدورات نظامی ما را برای خود خطر بالقوه به حساب می آورد. و بنابراین و به همین 

دلیل، ما در مورد لغو قراردادها باید بسیار محتاطانه و دوراندیشانه برخوردکنیم.3
اینهشداروسایراقداماتپنهانوآشکارروحانیونشورایانقالبومسئوالنانقالبی
کشورموجبشددولتموقتدرپیگیریاقداماتخودنسبتبهباقیماندهقراردادهای
نظامیووضعیتتجهیزاتپیشرفته،مجبوربهتجدیدنظروتوقفشود.ولیمتأسفانهدر
موردقراردادهای9میلیارددالری،باتوجهبهاقدامدولتبختیارودولتمهندسبازرگان،

دیگرکارازکارگذشتهبودولغوآنقراردادهااجراییورسمیشدهبود.
دوماهپسازاعالمموضعسخنگویدولتموقت،دکتریزدی،وزیرامورخارجه،در
مصاحبهایکهحکمنوشدارویپسازمرگسهرابراداشت،اعالمکرد:»ایرانلغوقرارداد

نظامی9میلیارددالریباآمریکارانمیپذیرد.«4
اوبدوناشارهبهمواضعرسمیقبلیدولتموقت،چنینتوضیحداد:

1.همان،ص3
2.همان،1358/5/27،ص9

3.همان.روزنامهجمهوریاسالمی،1358/5/27،ص2
4.کیهان،1358/7/19،ص1



نهضت آزادی ایران 336
با  نظامی  قراردادها]ی  این  از  دالر  میلیارد   9 حدود  بختیار،  سقوط  از  پیش  هفته  یک 
آمریکا[ لغو شده است. لغو این قراردادها یک جانبه به سود آمریکاست و ما نمی توانیم 
آن را بپذیریم1... ما معتقدیم لغو چنین قراردادی را نباید بپذیریم چون به طور یک جانبه 
به زیان ماست. کسانی که می گویند باید این قراردادها به طور کلی لغو شود دانسته و 

ندانسته آب به آسیاب دشمنان ما می ریزند.2
درآخرینروزهایعمررژیمشاهنشاهی،دغدغۀبزرگآمریکا،تعیینتکلیفقراردادهای

مهمنظامیبینایرانوآمریکابود.بهگفتهاستمپل:
... روز 5 فوریه]5۷/11/16[ بود که بختیار قرارداد تحویل تجهیزات آمریکایی را به ارزش ۷ 
میلیارد دالر که شامل دو ناوشکن، حدود 1000 موشک هوا به هوا و دریا به هوا و ضد ناو و ۷ 
هواپیمای هشداردهنده ]آواکس[ و 1۷6 فروند از جدیدترین جت های جنگنده بود لغو کرد.3و4

پسازپیروزیانقالب،سخنگویدولتموقت،عباسامیرانتظام،نیزدرفروردین58اعالم
کردایرانبیشازهزارقراردادباآمریکاداردکهبیشترآنهانظامیاستودرصورتیکهایران
بدونرسیدگیدقیقاینقراردادهارالغوکندبیمآنمیرودکهمیلیونهادالرسرمایهکشور

درآمریکامصادرهشود.5
... کابینه ]دولت موقت[ موافقت کرد که خرید اسلحه های غیرضروری متوقف شود. بنابراین 
که  کردند  اعالم  همدیگر  با  هم زمان  ایران،  و  متحده  ایاالت  مارس]5۷/12/24[   15 روز 
۷ میلیارد دالر از تجهیزات سفارش 11 میلیارد و 600 میلیون دالری تحویل نخواهد شد. 
بازرگان مذاکرات و ترتیباتی را که بختیار قباًل به عمل آورده بود مطالعه کرد و مقاصد اصلی 

1.سالهابعددکتریزدینوشت:»پسازپیروزیانقالبهنگامیکهبهوزارتخارجهمنصوبشدماولینگام،اعالم
تصمیمدولتایراندرخروجایرانازعضویتدرپیماننظامیسنتوبودوهمچنینپیمانهاینظامیدوجانبهای
کهدرزمانشاهمیانایرانوآمریکامنعقدشدهبود،همهرالغوکردیم.«)سالنامهشرق،ش1384،2،ص19(
خروجایرانازپیمانسنتوقبالًاواخراسفند1357توسطدکترسنجابیاولینوزیرخارجهدولتموقت،اعالم

شدهبود.)کیهان،57/12/20،ص8و57/12/21،ص4(
2.همان،ص16

3.متنپیشنویسیادداشتتفاهمدولتآمریکاودولتبختیارکهبرایامضادرتاریخ14بهمن57تهیهشدهبودو
دوروزبعدامضاشدورسمیتیافت،دراسنادمنتشرنشدهالنهجاسوسیوجودداشتکهدرسال1388توسط
مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسیبهضمیمهاسنادمنتشرهقبلی،برایاولینبارانتشاریافت.ر.ک:اسنادالنه
جاسوسیآمریکا،کتابیازدهم،صص338تا341.تهیهوامضایاینیادداشتتفاهمبعدازورودامامخمینیبه

ایرانوآشکارشدنطلیعهپیروزیانقالبصورتپذیرفتهاست.
4.درونانقالبایران،ص251

5.کیهان،1358/1/20،ص6
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نخست وزیر پیشین را تأیید نمود.1

ودرمردادماهسال58،صادقطباطبایی،دومینسخنگویدولتموقت،لغوکلیهقراردادهای
خریداسلحهازآمریکابهارزش9میلیارددالررااعالمکرد.2درحالیکهقباًلاظهارشدهبود
لغوقراردادها3موکولبهبررسیدقیقمفادآنهاستوخطربلوکهشدناموالایرانوجوددارد.
در16فروردین،امیرانتظامخبرلغوقراردادخریدتانکهایپیشرفتۀچیفتنراداد.4اودر

مصاحبۀدیگریدراینبارهتوضیحداد:
در قراردادی که با انگلیس بسته شده بود، 2650 تانک باید به ایران تحویل می شده که تعداد 
1142 عدد آن در رژیم گذشته تحویل شده و 1508 عدد تانک باقیمانده آن نیز بالفاصله در 

دولت جدید لغو گردید.5
حجتاالسالمحسنروحانیدربارۀلغوقراردادهایاستراتژیکنظامیوهستهایمیگوید:

ظاهراً آمریکایی ها پشت پرده و غیرمستقیم... ساده لوحان را تحریک می کردند که این گونه 
قراردادها از طرف ما لغو شود تا هم سالح های مدرن و تکنولوژی پیشرفته به دست ما نرسد و 
هم از لحاظ حقوقی نه تنها غرامتی به ما پرداخت نکنند، بلکه به دلیل لغو آنها از طرف ایران، 
ناچار شویم به آنها غرامت هم پرداخت کنیم. در ماجرای نیروگاه هسته ای بوشهر، زیردریایی 
آلمان و هواپیماهای اف16 آمریکا می بینیم که چه وضعی پیش آمد. بیشتر این گونه قراردادها 
را دولت بختیار لغو کرد. اگر هم چیزی باقی ماند، دولت موقت لغو کرد. حتی اگر افرادی 
چون شهید بهشتی، آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل هاشمی در شورای انقالب نبودند، هواپیماهای 

اف14 را هم به آمریکا پس می دادند.6

1.درونانقالبایران،ص307
2.طبقیادداشتتفاهمدولتبختیاربادولتآمریکا،مهلتپایاناقداماتاجراییوتهیهفهرستهاوبرنامههایمورد
نیازبرایلغوقراردادهاینظامی،تاریخ24ژوئیه1979)1358/5/2(تعیینشدهبودوظاهراًبنابهاعالمسخنگوی
دولتموقت،طبقهمانزمانبندی،دولتمهندسبازرگاننیزعماًلورسماًتفاهمنامهمزبورراتنفیذواجرایی

نمودهاست.
3.معاونحقوقیوپارلمانیوزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلحتعداداینقراردادهاینظامیرابیشاز2200دانسته
استکهپسازانقالببخشیازاینقراردادهالغوشدوبخشیازآنهاباشرایطجدیدادامهیافتکهآمریکاآنشرایط
رانیزرعایتنکردوهمینموجبشکایتایرانشد.هنوزدربارهبخشیاز1126قراردادنظامیتعیینتکلیفنشده،
دعوایحقوقیبینایرانوآمریکادردیوانالههدردسترسیدگیاست.)ن.ک:روزنامهایران،16شهریور1396،

ص2(،بهنظرمیرسدعلتتفاوتارقاماعالمشدهنیزکثرتقراردادهاوسرنوشتمتفاوتهریکازآنهااست.
4.همان،1358/1/22،ص2
5.کیهان،1358/1/18،ص3

6.خاطراتدکترحسنروحانی،ج1،ص452



مالقات با برژینسکی

خبرمالقاتوگفتگویمهندسبازرگانودکتریزدینخستوزیرووزیرامورخارجهدولت
موقتجمهوریاسالمیایرانبازبیگنیوبرژینسکیمشاورامنیتمّلیکارتررئیسجمهور
آمریکادرخاللمراسمبیستوپنجمینسالگرداستقاللالجزایر،1بهسرعتدرسراسرجهان
وایرانانعکاسوسیعیپیداکرد.اینمالقات،کهبهعلتپایینتربودنسطحمقاممشاور
امنیتمّلیآمریکا،درمحلاقامتنخستوزیرایرانصورتپذیرفت،یکساعتو25دقیقه
بهطولانجامیدودرآنهیچعکاسوخبرنگاریحضورنداشت.2افکارعمومیجهانیبه
مالقاتمزبورکهاولینمالقاتسطحباالمیاندودولتایرانوآمریکاپسازانقالبضّد
آمریکاییایرانبود،حساسیتوتوجهنشانداد.اینتوجهوحساسیتدرداخلایرانبه

مراتبشدیدتربود.
مهندسعزتاهللسحابیدیدگاهخودوهمفکرانشدرنهضتآزادیرادربارهاینمالقات

چنینشرحدادهاست:
... از مالقات پیش بینی نشده مهندس بازرگان با برژینسکی نیز در شگفت بودیم... ما به صداقت 
مهندس بازرگان اعتماد داشتیم و مطمئن بودیم که ایشان بدون توجه به اینکه مردم وی را 
تحسین کنند یا مورد حمله قرار دهند، کاری را که از نظر منافع و مصالح ملّی صحیح بداند 
انجام می دهد. با این وجود این اقدام را درست نمی دانستیم و به همین لحاظ به آقای دکتر 
یزدی که وزیر خارجه دولت موقت بود و در این دیدار حضور داشت، انتقاد کردیم که شما 
چرا با این امر موافقت کردید. ولی دکتر یزدی به ما گفت که مهندس بازرگان شخصاً در این 

1.دراینمالقاتدکترمصطفیچمرانآخرینوزیردفاعدولتموقتکهیکماهقبلبهاینسمتمنصوبشدهبود،
نیزشرکتداشت.امابهعلتمواضعانقالبیوعالئقآشکارویبهامامخمینی،نهدرآنزمانونهبعدها،آماجانتقاد
نیروهایاسالمیقرارنگرفت.افکارعمومیمسئولیتاصلیاینمالقاترابرعهدهمهندسبازرگانودکتریزدینهاد

وحتیحضورشهیدچمراندرآنمالقاترابهفراموشیسپرد.
2.کیهان،1358/8/12،ص3
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مورد اصرار داشت و شما می توانید از خود ایشان نیز این مسأله را جویا شوید... در آن شرایط 
می بایست پاسخگوی مسائلی می بودیم که در ایجاد آنها هیچ نقش و دخالت و یا حتی اطالعی 
نداشتیم. در حالی که امری با آن اهمیت، ضرورت داشت تا در هیأت اجرائیه یا کمیته سیاسی 

نهضت مطرح می شد. این مسأله مقدمه ای برای اختالفات بعدی شد.1
مهندسسحابیبیاطالعیاعضاینهضتآزادیاز»برنامهسفرالجزایر«رااینگونهتعریف

میکند:
... شبی ما و همه اعضای نهضت آزادی در منزل مهندس صباغیان جمع شدیم. همه فعاالن 
نهضت چه در دولت و چه در خارج از آن و اعضای خارج از کشور، همگی حضور داشتند... 
در آن شب مهندس بازرگان و دکتر یزدی و دکتر چمران به قصد رفتن به الجزایر در فردای آن 
روز خداحافظی می کردند... آنان درباره آن که در الجزایر چه برنامه ها و احیاناً چه مالقات هایی 
خواهند داشت، چیزی مطرح نکردند. در آن جلسه که همه نهضتی ها بودند درباره برنامه سفر 

الجزایر حرفی زده نشد و حتی به ما نیز که هیأت اجرایی بودیم منعکس نشد.2
جیمزبیلمالقاتالجزایررا»یکاشتباهعظیمسیاسی«توصیفکردهومینویسد:

با وجود سوءظن فزاینده در ایران و دادن اجازه ورود به شاه، دیدار در الجزایر واقعاً یک 
اشتباه عظیم سیاسی بود. هر دو طرف دچار اشتباه بزرگی شده بودند: برژینسکی به خاطر 
غیرحساس بودنش نسبت به رویدادهای ایران، و مقامات ایرانی به خاطر عدم درک صحیح 

از اوضاع کشور خود.
در همان روز، یعنی اول نوامبر، تظاهرات انقالبی شدیدی علیه آمریکا در تهران صورت 
گرفت. تقریباً دو میلیون نفر تظاهرکننده در خیابان ها شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. در 
سخنرانی های آتشین، آمریکا را به خاطر دادن اجازه ورود به شاه جنایتکار، نکوهش کردند.3

دکترحبیباهللپیمان،کهدرآبان58عضوشورایانقالببود،4دربارهمالقاتبابرژینسکی
درمصاحبهایدراواخردهههفتادچنینگفتهاست:

این واقعیت باید از سوی دولت موقت درک می شد که در کشور واقعاً انقالب شده است... 
باید شرایط و حساسیت ها را درک می کردند... اگر شرایط انقالب درک شده بود، نباید قبل 

1.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص103
2.همان،صص102و103

3.شیروعقاب،ص396
4.شورایانقالبودولتموقت،ص25
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از اینکه موضوع در یک مجمع رسمی جمعی مثالً شورای انقالب یا پارلمان بحث شود، با 
آمریکا مذاکره کنند. دیدید که یک چنین خطای تاکتیکی کوچکی چه انعکاسی داشت و 
چه مستمسکی به دست مخالفان داد برای کوبیدن دولت موقت )بعد از مالقات با برژینسکی(.1

درکتابزندگینامۀمهندسبازرگانهمآمدهاست:
پس از انتشار خبر دیدار نخست وزیر و همراهانش با مشاور امنیتی دولت کارتر، موجی از انتقاد 
تند علیه نخست وزیر برخاست و بسیاری آن دیدار را نادرست و خالف مصالح انقالب و مغایر 

با سیاست دولت انقالبی شمردند.2

1.سقوطدولتبازرگان،بهکوششغالمعلیصفاریانوفرامرزمعتمددزفولی،انتشاراتقلم،چ1387،3،ص33
2.درتکاپویآزادی،ج2،ص212



5. از پوزیسیون تا اپوزیسیون



وزیر خارجه و »تابعیت« آمریکا

دراسفند57جیمزبیل،معاونمرکزپژوهشهایخاورمیانهدانشگاهتکزاس،درمیزگردمجله
تایمدربارهدوچهرۀمهمدولتموقت،یعنیامیرانتظامویزدی،مطالبیگفتکهدربرخی

مطبوعاتایراناینگونهبازتابیافت:
جیم ]جیمز[ بیل از جمله آمریکائیان نادری است که برخی از اطرافیان آیت اهلل خمینی را به خوبی 
می شناسد. وی عده ای را نام برد که در آمریکا تحصیل کرده و اصوالً محافظه کارند. مردانی که 
آمریکا می تواند با آنها کنار آمده و برای جریان یافتن دوباره نفت ایران به غرب از کمک آنها 
بهره مند شود... از جمله این افراد دکتر ابراهیم یزدی و عباس امیرانتظام هستند. دکتر یزدی مدت 
10 سال در شهر هوستون اقامت داشت و به گفته جیم بیل... وی مردی جدی و از طرفداران 
آمریکا و دارای شخصیت نفوذناپذیری است. جیم بیل در مورد امیرانتظام گفت او در رشته 
مهندسی مقاومت مصالح از دانشگاه کالیفرنیا فارغ التحصیل شده و هر چه بخواهید آمریکاییست.1

سخنگویدولتموقت،امیرانتظام،ازطرفخودویزدیاینمطالبرا»قویاًتکذیب«نمود.2
دکتریزدینیزشخصاًباارسالجوابیهایبهمطبوعات،بهتکذیبکلیمطالبمجلهتایم

پرداخت.3
اقدامجیمزبیلموجبنارضایتیوانتقادمأمورانسیاسیآمریکادرتهرانشد:

... هم یزدی و هم انتظام که در گذشته دائماً در موضع یاری به ما بوده اند، در نتیجه بی مباالتی 
جیم بیل در مجله تایم، شروع به حمله نموده اند. خصوصاً یزدی که به نظر می رسد برای اثبات 
اینکه طرفدار آمریکا نیست، تکرار می شود، نیست، منتهی درجه سعی خود را به عمل می آورد...

همچنیندرسنددیگرساواکمربوطبهبهمن56،دراینبارهآمدهاست:

1.اسنادالنهجاسوسی،ش14،ص46؛هفتهنامهتایم،12مارس1979.روزنامهکیهان،1357/12/21،ص8
2.کیهان،1357/12/22،ص1
3.همان،1357/12/26،ص8
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 دکتر ابراهیم یزدی از دانشجویان قدیمی ایرانی و یکی از رهبران فعالیت های گروه های 
مذهبی افراطی در آمریکا می باشد که دارای گذرنامه آمریکایی و با روح اهلل خمینی در 
ارتباط است و چندی قبل نیز طی مسافرتی به عراق با مشارالیه مالقات و مذاکره کرده 

است.1
دراسنادالنهجاسوسیهمدربارۀتابعیتآمریکایییزدیتصریحاتیوجوددارد.2

برطبقاسنادمنتشرهدرویکیلیکس،درآنزماندروزارتامورخارجهآمریکادربارهادامۀ
تابعیتآمریکاییدکتریزدیمکاتباتیانجامشدهاستکهنهایتاًدرتاریخ20سپتامبر1979
)1358/6/29(رسماًاعالممیشود:»وزیرامورخارجهایرانمجازبهحفظشهروندیایاالت

متحدهاست.«3
درواکنشبهانتشارچنینمطالبیدرمطبوعاتایران،دکترابراهیمیزدیبرخالفتکذیب

قاطعامیرانتظام،بهداشتن»پاسپورتغیرایرانی«اذعانکردوچنینتوضیحداد:
... آیا کسی با یک پاسپورت ایرانی، وطن پرست می شود؟ من صریحاً می گویم تبعه هیچ 
کشوری جز ایران نیستم. سارا یزدی دخترم نیز مطلبی را که در آیندگان به نقل از نیویورک 
تایمز نوشته شده بود، تکذیب کرد... وطن دوستی یک فرد، چه رابطه ای با پاسپورت وی 
می تواند داشته باشد؟ همانطوری که داشتن پاسپورت ایرانی برای اردشیر زاهدی و شاه و 
دیگران که در حال حاضر به خارج از کشور فرار کرده اند، دلیل وطن دوستی آنان نیست. 
من با پاسپورت غیرایرانی سفر می کردم، چون پاسپورت ایرانی مرا تا قبل از آنکه به ایران 

سفر کنم، توقیف کرده بودند. پاسپورت جدیدی هم به من ندادند.4
دوسالبعد،دکتریزدیدرجزوهمنتشرهنهضتآزادی،بااشارهبهاولینورودشدرسال
1339بهآمریکاواخذاقامتدائمازطریقدانشگاهوسپساستقراردرلبناندراواخردهه

1340،درباره»گذرنامهآمریکایی«خودچنینتوضیحداد:
گذرنامه های ایرانی دوستان ما در موقع مراجعه به سفارتخانه ها برای تمدید مدت توقیف 
گردید و تهیه گذرنامه ضرورت حیاتی پیدا کرد... در زمان عبدالناصر توانستیم گذرنامه 
مصری بدست آوریم... پس از درگذشت ناصر، مقامات مصری از تمدید گذرنامه اینجانب 

1.گزارشبخش333ساواک)ادارهسومعملیاتوبررسیادارهکلسومساواک(ضمیمهنامهمورخ2536/11/13)1356(،
آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

2.اسنادالنهجاسوسی،ج18،صص167،5و174
3.سندبدونمتنباعنوان:»Iranian Foreign Minister allowed to retain US citizenship«،20سپتامبر1979،اسنادویکیلیکس.

4.همان،1358/2/4،ص5



نهضت آزادی ایران 344
خودداری کردند. در تحت چنین شرایطی تهیه گذرنامه آمریکایی تنها راهی بود که در 
برابر ما قرار داشت. مقررات قانونی آمریکا این امکان را به ما می داد. به این معنا که هر تبعه 
خارجی که اجازه اقامت دائم و کار در آمریکا داشته باشد و حداقل به مدت 36 ماه به طور 
مستمر در آنجا اقامت نموده باشد1 می تواند درخواست تابعیت و صدور گذرنامه بنماید، 
و اقدام گردید... با پیروزی انقالب و مراجعت به میهن و قبول سمت های رسمی در دولت 
انقالب، در سفرهایی به کشورهای خارجی با گذرنامه سیاسی ایران... تابعیت آمریکا به 
موجب قوانین تابعیت اتباع خارجی، خود به خود لغو و منتفی و بالموضوع گردیده است.2

درپروندهیزدیدرساواک،نهتنهاسندیوجودنداردکهنشاندهدگذرنامهدکتریزدی
درزمانرژیمشاهتوقیفشدهباشد،بلکهاسنادیوجودداردکهثابتمیکنددرسال1349
کنسولگریایراندرشهرسانفرانسیسکوگذرنامهایبهشماره821-1116474برایابراهیم
یزدیصادرکردهاست.3ویدرخاطراتخودگفتهاستکهگذرنامهاشپسازسپتامبر
1965)شهریور1344(»هرگزتمدیدنشد«ولیباُمهرجعلیکنسولگریایران،تا1974
)1353(آنراتمدیدکردهبود.4درپاسخیزدیهماشارهشدهکهگذرنامههای»دوستان«او
توقیفشد.اسنادنشانمیدهدکهویباوجودداشتنگذرنامهایرانی،گذرنامهآمریکایی
گرفتهبودودرپاسخمزبور،باذکربیربطگذرنامهمصریدرکنارگذرنامه»آمریکایی«،
ازپرداختنبهعلتحقیقیاخذتابعیتآمریکا،کهدربینمبارزینمسلمانخارجکشور

کمسابقهبود،طفرهرفتهاست.
بنابرخبرمنتشرهازسویخبرگزارییونایتدپرسبهنقلازواشنگتنپستدرسال1360،
ابراهیمیزدیدرسال1971)50-1349(،تابعیتآمریکارابهدستآوردهوآنراترک
نکردهاست.5وحتیدیوانعالیآمریکادر17می1982)1361/2/27(بهاتفاقآراءدرمقابل
درخواستقانونیروزنامهواشنگتنپستبرایدسترسیبهاسنادتابعیتدکترابراهیمیزدی
ودکترعلیبهزادنیا6،مخالفتکرد.روزنامهمزبورابتداطبققانونآزادیاطالعات،ازوزارت
1.طبقماده316قانونمهاجرتوملیتایاالتمتحدهشرطاقامتمستمر،60ماهیا5سالاستو»36ماه«طبقماده319
شاملافرادخاصمانندهمسریکتبعهآمریکایادارایشرایطویژهنظیراشتغالدریکنهادموردتأییددادستانکل

آمریکابودهاست.
2.جزوه»وسوسههایخناسبزرگ«،نهضتآزادی،آبان1360

3.نامهادارهکلنهمساواکشماره911/3746مورخ54/5/18،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
4.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،ص525

The Supreme Court agreed today todecide whether the...)1360/8/18(،19815.یونایتدپرس،9نوامبر
6.عضوشورایمرکزینهضتآزادی،معاونوزارتارشادمّلیدردولتموقتورئیسسازمانهاللاحمردر
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امورخارجهآمریکادرخواستبررسیاسنادفوقرانمودهبودکهپسازمخالفتوزارت
خارجه،بهدادگاهشکایتکرد.دیوانعالیآمریکاباادعایاینکهافشایاسنادفوقزندگیدو

فردمزبوررادرایرانبهخطرخواهدانداخت،بهنفعوزارتامورخارجهرأیداد.1
روزنامهواشنگتنپستدرتاریخ4اکتبر1979مطابقبا12مهر1358طیگزارشیدرباره

دکترابراهیمیزدی،وزیرامورخارجهدولتموقت،چنیننوشتهبود:
یزدی، که آشکارا به انتقادات داخلی درباره 1۷ 2 سال اقامت پیش از انقالب وی در ایاالت 
متحده حساسیت دارد، گزارش ها را مبنی بر اینکه او یک شهروند آمریکایی است، صریحاً 

تکذیب کرده است.
به استناد اداره مهاجرت و تابعیت ایاالت متحده، یزدی در جوالی 1962 ]= تیر و مرداد 
1341[ مجوز اقامت دائم ]= گرین کارد[ در آمریکا را دریافت نمود، و در تاریخ 19 مارس 
19۷1 ]= 1349/12/28[ با اخذ تابعیت، یک شهروند آمریکایی شد. اداره مذکور اعالم 

نموده است که یزدی تاکنون تابعیت آمریکایی اش را ترک نکرده است.3
گزارشفوقدرمطبوعاتایرانبازتابینداشتوهیچتوضیحیاتکذیبیهاینیزدربارهآن،
ازسویدکتریزدینهدرآمریکاونهدرایرانانتشارنیافت.امادرآبان1360،خبرپیگیری
حقوقیواشنگتنپستبرایدسترسیرسمیبهاسنادتابعیتیزدی،درمطبوعاتداخلکشور

بازتابیافت.
روزنامهصبحآزادگانمشروحخبریونایتدپرسدرموردبررسیدیوانعالیآمریکابرای
درخواستدسترسیروزنامهواشنگتنپستبهاسنادتابعیتدکتریزدیراانتشاردادونوشت:

واشنگتن پست به موجب قانون اطالعات تقاضا کرد اسناد وزارت خارجه که در آن نشان 
داده می شود شخص دارای تابعیت آمریکاست و یا اینکه پاسپورت آمریکایی دارد، منتشر 
شود. وزارت خارجه آمریکا از این کار خودداری کرد... اخطار کرد: به هر فردی در ایران که 
مظنون به تابعیت آمریکایی و یا داشتن ارتباط آمریکایی باشد، با نظر بی اعتمادی می نگرند.4

دورهبنیصدر.
خبرگزاری ویژه، )The Supreme Court ruled 9-0 today...)1361/2/27 گزارشهای ،1982 17می یونایتدپرس، .1

جمهوریاسالمی،ش1361/2/29،60،ص18،بهنقلازخبرگزاریرویتر.
2.باتوجهبهتفاوتدرنحوهمحاسبۀماهوسالورودوخروج،ومیزاناقامتمستمر،طولحضورآقاییزدیدر
آمریکا،گاه17وگاه18سالذکرشدهاست.درحالیکهبهعلتقریبدوسالاقامتدرمصرولبنان،مّدت

اقامتمستمرویدرآمریکا،حدود16سالبودهاست.
The Washington Post, October 4, 1979, P. A27.3

4.صبحآزادگان،1360/8/20،ص4
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رادیوصدایآمریکانیزهمانزمانگزارشیدراینبارهپخشنمودودرآنتأکیدکردکه
بهنظروزارتامورخارجهآمریکاافشایاطالعاتموجودممکناستامنیتنامبردهرامورد

تهدیدقراردهد.1
روزنامهکیهان،تحتمدیریتآقایسیدمحمدخاتمی،بهتاریخ28آبان1360درصفحه
اول،تیتردرشتیبهاینخبراختصاصدادونوشت:»ادعایواشنگتنپستدربارهتابعیت
آمریکاییدکتریزدی«.درسوتیترهمینصفحهاولچنینآمدهبود:»دکتریزدی:هیچگونه
اعتراضیبهافشایاسنادوزارتخارجهآمریکادرموردبهاصطالحتابعیتاینکشورندارم.«2

همچنیندرخبرکوتاهمربوطبهاینتیتر،روزنامهکیهاننوشت:
دکتر یزدی در رابطه با این موضوع گفت: دشمنان اسالم کوشش می کنند که موج اخیر 
تبلیغات علیه جمهوری اسالمی را افزایش دهند و وانمود کنند که اوضاع آنقدر در ایران 
خراب است که انتشار یک داستان ساختگی می تواند زندگی یک نماینده مجلس را به 

خطر اندازد.3

داستان ساختگی
دکتریزدی،کهآنزماننمایندهمجلسبودوبهترمیموبهبودروابطشخصیخویشبا
جناحهاییدرداخلحاکمیتپرداختهبود،درموردعدمتهدیدامنیتخوددرستگفتهبود،

اماهیچ»داستانساختگی«ایوجودنداشت.
استمپلمینویسد:

یزدی هرگز از تابعیت خود که در سال 1962]41-1340[4 از آمریکا پذیرفته بود صرفنظر 
نکرد و حتی امروز یک شهروند آمریکایی است.5

درپاورقیترجمهکتاباستمپل،بهیکبیانیهنهضتآزادیمنتشرهدرسال1363،استناد

1.گزارشهایویژهخبرگزاریپارس،ش235ضمیمه،1360/8/20،صص1و2
2.کیهان،1360/8/28،ص1

3.همان،ص2
4.ازدوتاریخنقلشدهدرواشنگتنپستواستمپل،اولیصحیحاست.زیرااستمپل،مبدأراتاریخدریافت»گرینکارد«وی
قراردادهوواشنگتنپستتاریخدریافت»پاسپورتآمریکایی«رادقیقاًثبتکردهاست.خوددکتریزدیهماشارهکردهکه
بعدازدرگذشتناصر)سپتامبر1970(ویاقدامبهاخذتابعیتکردهاست.سهدههبعدازگزارشواشنگتنپست،یزدی
درخاطراتشنوشتکهدرسال1962م»ویزایاقامتدائمخودوخانوادهاش«صادرشدهودرسال1351شدرخواست
گذرنامهآمریکاییدادهو»درسال1972)1353(«اقدامکردهبود)شصتسالصبوریوشکوری،ج2،صص525و526(

5.درونانقالبایران،ص238
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شدهاستکه»تابعیتدکتریزدیازآمریکاپسازقبولمسئولیتدردولتموقت،خودبه
خودمنتفیشد.«دربیانیهمورداشاره،نهضتآزادیصریحاًبهتابعیتآمریکایییزدیاذعان

کردهولیآنراتوجیهنمودهوسپسمنتفیدانستهاست:
... مسائلی را از قبیل تابعیت ایشان از آمریکا... تنها آقای دکتر یزدی نبود که به دلیل ضرورت 
مطالعات علمی و یا مبارزاتی در خارج از کشور و آمریکا اقامت و تابعیت داشته است، 
بسیاری از پزشکان ایرانی نیز ناچار گشته اند به چنین کاری تن دردهند. تعداد قابل توجهی 
از دست اندرکاران کنونی و مخالفین نهضت از چپ و راست، سال ها در خارج از کشور و 
آمریکا مقیم بوده اند و بسیاری از مخالفان هم اکنون بنا به ادله سیاسی در کشورهای خارجی 
مستقر شده اند... در هر حال تابعیت آقای دکتر یزدی از آمریکا پس از قبول مسئولیت در دولت 
موقت خود به خود منتفی شده و شرکت ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل و مسافرتشان به 
نیویورک )به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران( با گذرنامه سیاسی ایرانی یکی 

از نشانه های این امر می باشد.1
یزدیدرخاطراتخود،کهبهسال1393درخارجازکشورانتشاریافت،بهگونهای
متفاوتشرحیازاقدامبرایاخذگذرنامهآمریکاییدرسال1351دادهاستوبرایاولین
بارازادعایمکّرر»لغوخودبخودی«دستبرداشتهوگفتهکهپسازدیماه57گذرنامه

آمریکاییاشرارسماًبهسفارتآمریکاپسدادهاست.2

نهضت آزادی ایران )خارج از کشور(
دکتریزدیدرمصاحبهایبهسال58گفتهبود:»منازطرفنهضتآزادیمأموریتپیدا
کردمبراییکمدتکوتاهبهآمریکابروم.«3سفرویبهآمریکادرشهریور1339وتأسیس

نهضتآزادیدراردیبهشت1340بود.
اماآقاییزدیدرمصاحبهدیگریبهسال75میگوید:»تهرانرابهقصدادامهتحصیل

ترککردم.«4
سابقهعضویتدرنهضتخداپرستانسوسیالیستوانجمناسالمیدانشجویانوحضور

1.بیانیه»کیمقصراست«،نهضتآزادی،دیماه1363،ص4
2.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،صص525و526

3.اطالعات،1358/2/4،ص5
4.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص163
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درجلساتسخنرانیمهندسبازرگان،زمینهسازهمکاریویبانهضتمقاومتمّلیو
جمعیتمتاع1شدهبود.همینهاموجبآشنایینزدیکدکتریزدیبامؤسساننهضتآزادی
شد.یکسالپسازتشکیلنهضتآزادیدرایران،»مقدماتتأسیسنهضتآزادیایراندر

خارجازکشور،ازاوایلسال1341فراهمشد.«2
بهگفتهدکتریزدیهستهاولیهشاخهنهضتآزادیدرآمریکاواروپاشاملپنجنفربود:دکتر
علیشریعتیوپرویزامینمستقردرفرانسه؛ودکترمصطفیچمران،3دکترابراهیمیزدیو
صادققطبزادهمستقردرآمریکا.اینعدهتلفنیومکاتبهایبایکدیگردرارتباطبودند.دکتر
یزدیمیگویدکهبهعنوانمسئولاینهیأتانتخابشدوگزارشیبهمهندسبازرگاندر
تهرانارسالکرد.درآبان1341،دبیرکلنهضتآزادیتشکیلشعبنهضتدراروپاوآمریکا
بهوسیلههیأتمزبورراتأییدکرد.4درواقع،شاخهدانشجوییخارجازکشوردرقالبنهضت

آزادیمستقلازتشکیالتایرانبهصورتهستهغیرعلنیدرسطحمحدودیشکلگرفت.
بهگفتهدکتریزدی:

نمی گذاشت.  باقی  محافظه کاران  برای  جایی  کشور  از  خارج  در  مبارزه  سیاسی  محیط 
بنابراین حمله مستقیم به شاه و حمایت و تجلیل صریح و بی پرده از دکتر مصدق، مورد 

قبول تمامی نیروها بود.5
بهاقتضایشرایطخارجازکشورتفاوتهایبارزومهمیدربرخیمواضعسیاسیو

فکرینهضتآزادیخارجنسبتبهنهضتآزادیداخلکشوروجودداشت.
فعالیتهاینهضتآزادیخارجازکشورتاسال1357،درسهدورهقابلتفکیکوارزیابی

است:دورهاولفعالیتمحدودوغیرعلنیتاسال1346.
1.متاع،مخفف»مکتبتربیتیاجتماعیعملی«،گروهیبرایفعالیتهایفرهنگی،اجتماعیواقتصادیبودکهدر
بهمن1334توسطمهندسبازرگانوتعدادیازدوستانشتشکیلشد.»اسامیمؤسسانآناعالمنشدوحتی
نامآننیزرسماًاعالننشدهاست.«)درتکاپویآزادی،ج1،ص230(درزندگینامهرسمیمهندسبازرگان،
مهمتریناقداماتاینجمعیت؛تأسیسانجمنهایاسالمیمهندسین،پزشکان،بانوانومعلمان،شرکتسهامی

انتشار،مؤسسهاسالمینارمک،کارخانهایرفوودبیرستانکمالذکرشدهاست.)همان،صص232تا244(
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص165

3.نقشدکترمصطفیچمراندرتأسیسنهضتآزادیخارجوحتیعضویتویدرآن،فقطادعایدکتریزدیو
دوستانشبودهاستوهیچگاهخودویویااسنادمستقلدیگرآنراتأییدنکردهاند.روابطوهمکاریهایدوستانه
ونزدیکدکترچمرانبادکتریزدی،الزاماًبهمفهوممشارکتونقشویدرتأسیسنهضتآزادیخارجوروابط

تشکیالتیباآنگروهنمیتواندمحسوبشود.
4.همان،صص165و166

5.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،ص235
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در این دوره فعالیت نهضت آزادی به طور عمده، حفظ ارتباط با اعضای خود در اروپا و 
آمریکا بود و فعالیت های دفاعی به منظور کمک به مبارزات داخل کشور از طریق سازمان های 
دانشجویی و جبهه ملّی انجام می داد... در طی سال های 1964-1966 ]1344 تا 1346[ که 
تعدادی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی خارج از کشور ]یزدی، چمران، پرویز 
امین، بهرام راستین و علی شریفیان[ برای تشکیل یک سازمان سیاسی- نظامی و تدارک مبارزه 
مسلحانه با رژیم شاه در قاهره مستقر شدند، ارتباط ها و تماس هایی میان نهضت آزادی و 
سازمان های سیاسی و انقالبی منطقه، نظیر سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف(، حزب التحریر، 

اتحادیه بین المللی احزاب سیاسی کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای التین برقرار شد.1
دردورهدومبینسالهای1346تا1350،بهنوشتهیزدی:

احزاب سیاسی،  فعالیت  بود...  از کشور در حال سکوت و رکود  نهضت آزادی خارج 
نهضت آزادی و جبهه ملّی در داخل ایران نیز به کلی متوقف شده بود.2

دورهسومازسال1350بهبعد،نهضتآزادیخارج،درسهمحورفعالمیشودکهدکتر
یزدیایندورهرااینگونهشرحدادهاست:

با اولویت کار عقیدتی، محور  انجمن های اسالمی دانشجویان در آمریکا و اروپا  محور 
نهضت آزادی ایران با اولویت کار سیاسی و محور سوم با اولویت کار نظامی زیر نظر دکتر 

چمران در جنوب لبنان.3و4
درایندورهنشریهپیاممجاهدزیرنظردکتریزدیدرآمریکاباهمکاریرضاروحانی،
حسینمظفریوکمالخرازیمنتشرمیشد5وکتابهایسیاسیوایدئولوژیکازجملهبرخی
متونسازمانمجاهدینخلقومدافعاتاعضایآندردادگاههایرژیمشاهتوسطنهضت

1.همان،ص238
2.همان،ص239

3.فعالیتهایدکترچمراندرلبنانصبغهتشکیالتیبهنمایندگیازنهضتآزادینداشتولیدکتریزدیاصرارداردکه
برایبزرگنماییفعالیتهاینهضتخارجازکشور،اقداماتاورادرذیلگروهتحترهبریخودقراردهد.شخص
شهیدچمراننیزدرمصاحبههاونوشتههاوسخنرانیهایخودهرگزبهکنایهیابهصراحتنامیازنهضتآزادی
نبردهواقداماتخودرادرلبنانبهاینگروهمرتبطندانستهاست.ضمناًتاپیشازپیروزیانقالب،دکتریزدیمحور
یاضلعسومفعالیتنهضتخارجکشوررا،حمایتازسازمانمجاهدینخلقوهمکاریفردیوتشکیالتیباآن
گروه،اعالممیکرد.بهقولمحمدهاشمیرفسنجانی:»آقاییزدیمیگفتانجمناسالمی،بُعدایدئولوژیک،نهضت
آزادی،بُعدسیاسیومجاهدینخلق،بُعدنظامیهستند.«)خاطراتمحمدهاشمی،فاطمهیابنده،مرکزاسنادانقالب

اسالمی،1392،ص181(
4.همان،ص242
5.همان،ص241
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آزادیخارج،انتشارمییافت.یزدیتأکیدمیکندکهنهضتآزادیایراندرخارجازکشور
»مبارزهمسلحانهسازمانمجاهدینراتأییدکردوحاضربههرنوعکمکوهمراهیبود.«1

دکتریزدیآخریناعضایشورایمرکزینهضتآزادیدرآمریکابهسال1357رااز
اینقرارمعرفیمیکند:»دکتررضاصدر،دکترجمشیدحقگو،دکترجلیلضرابی،دکترکلود
طباطبایی،دکترشهیناعتضادی،مهندسحسینمظفری،دکترکمالخرازی،مهندس]هادی[

نژادحسینیان،علیآگاه،رضاطباطبایی،محسنسازگاراوخودمن.«2
سیدعلیاکبرمحتشمی،کهدرآنسالهادرنجفاقامتداشتویکیازکانالهایارتباطی
دفترامامخمینیبادانشجویانخارجازکشوربود،دربارهفعالیتنهضتآزادیخارجچنین

میگوید:
نهضت آزادی در خارج از کشور در طول سال های 50 به بعد به صورت سه بعدی عمل 
می کرد. به این صورت که در آمریکا و یا اروپا یک تشکیالت انجمن اسالمی وجود داشت 
که روزهای یکشنبه جلسه عمومی داشتند. در این جلسات صرفاً مسائل شرعی، نهج البالغه، 
تفسیر قرآن و بحث های مذهبی و اعتقادی مطرح می شد و هیچ گونه فعالیت سیاسی نبود... 
در کنار جلسات انجمن، افرادی را که زمینه فعالیت سیاسی داشتند و مورد توجه و نظر 
نهضت آزادی بودند، به اصطالح گلچین می کردند و به جلسات تحلیل سیاسی خود دعوت 
می نمودند که در این جلسات، نظرات و تحلیل های نهضت منعکس می شد و رفته رفته آنها 
سمپات و در نهایت عضو نهضت آزادی می شدند. اما در این مجموعه دانشجویی عده ای از 
جوانان پرشور بودند که با کار اعتقادی و یا سیاسی محض، شور و شعورشان ارضا نمی شد 
و می خواستند اضافه بر این، اقدامات عملی و نظامی علیه رژیم انجام دهند. بدین ترتیب 

افراد را گزینش و از کانال های خاص به سازمان مجاهدین خلق معرفی می کردند.3
برخالفادعایبرخینزدیکانوعالقهمندانمهندسبازرگانمبنیبرمخالفتویبامشی
مسلحانه،شواهدونقلقولهایمختلفوقابلتوجهیازسایرنزدیکانوهمکارانوینشان
میدهدکهبازرگاندرترغیبوتشویقمؤسسانسازمانمجاهدینبهاتخاذمشیمسلحانه
نقشداشتهودرحمایتازآناناقداماتینیزنمودهاست.درسال59،مهندسبازرگاناز

تفاوتمشینهضتآزادیوسازمان،چنینسخنگفت:

1.همان،ص240
2.همان،ص242

3.خاطراتسیاسی،سیدعلیاکبرمحتشمی،ج2،خانهاندیشهجوان،1378،ج2،صص234و235
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فرزندان نهضت  از جوجه ها و  همان طور که می دانید و گفته اند سازمان مجاهدین خلق 
آزادی ایران بودند... مجاهدین به مبارزه مسلحانه معتقد شدند و مبارزه مسلحانه جزء برنامه 

و رئوس ]مرامنامه[ نهضت آزادی نبود.1
سرهنگنجاتیدرکتابتاریخسیاسیبیستوپنجساله،تأکیدمیکند:

دکتر یزدی از فعال ترین رهبران نهضت آزادی در آمریکا و نیز از طرفداران مبارزه مسلحانه 
بود.2

سخنگوی »سازمان«
دکتریزدیباتصریحبراینکهنهضتآزادیخارجازکشور»باتمامقوابهحمایتاز
سازمانمجاهدینخلق)اولیه(«برخاست،3بهپیوستنتعدادیازاعضاینهضتوانجمن
اسالمیدانشجویانبهسازمان،باتصویبوپشتیبانیمسئولیننهضتآزادیخارج،اشاره
میکند.4ویدرخاطراتخودبهمعرفیوشرحسرنوشتبعضیازافرادیکهازطریقاو
بهسازمانمجاهدینپیوستند،پرداختهاست5اماتأکیدکردهکهپسازآشکارشدنانحراف
وتغییرایدئولوژیسازماندرسال54،»رابطهنهضتآزادیدرخارجازکشورباسازمان

مجاهدینخلقبهکلیقطعگردید.«6
بهگفتۀحجتاالسالممحتشمی»نهضتآزادیدرخارجازکشور،بیشترسنگمجاهدین
خلقرابهسینهمیزد.«7تاآنجاکهانتشارنشریهپیاممجاهدبهوسیلۀنهضتآزادیخارج،با
استفادهازعنوان»مجاهد«،وآوردنآیۀمندرجدرآرمسازماندرباالینامنشریه،وانعکاس
گستردهبیانیههاواخبارسازمانمجاهدین،اینتصورراایجادکردهبودکهایننشریهارگانآن

سازماندرخارجاست.بههمیندلیلهمانگونهکهدکتریزدیتوضیحدادهاست:
سازمان مجاهدین هنگامی که انتشار پیام مجاهد شروع شد با آن به مخالفت برخاست... 
آنها می خواستند که خود مستقیماً در خارج از کشور به سازماندهی نیروهای هوادار خود 

1.کیهان،1359/5/8،ص11
2.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص467

3.یادنامهشهیدبزرگواردکترمصطفیچمران،دکترابراهیمیزدی،انتشاراتقلم،1383،ص53
4.همان.

5.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،صص243تا246.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص187
6.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص187

7.خاطراتسیاسی،سیدعلیاکبرمحتشمی،ج2،صص229و230
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بپردازند. نظر ما این بود که... ]برای[ انعکاس و تبلیغ مبارزه سازمان مجاهدین... نهضت 
آزادی این مسئولیت را برای خود قائل می باشد... مرکزیت سازمان مجاهدین نزد رهبران 

نهضت، آقایان طالقانی و بازرگان شکایت کردند.1
نتیجهایناختالفبهآنجامنتهیشدکهدرفروردین1352»پیاممجاهدکهتاآنزمانبدون
انتساببهنهضتآزادیمنتشرمیشد،ازآنپسبهعنوان»ارگانرسمینهضتآزادیایران

درخارجازکشور«معرفیشد.«2
سیدمحمدمهدیجعفریدربارهروابطنهضتآزادیخارجازکشورباسازمانمجاهدین

میگوید:
در فاصله سال های 1350 تا 1356 شاخه نهضت آزادی در آمریکا و اروپا خیلی به سازمان 
مجاهدین خلق ایران نزدیک شد. به طوری که در مقاطعی به سخنگوی این سازمان در خارج 
از کشور تبدیل شد و بسیاری از اخبار، جزوه ها و کتاب های سازمان مجاهدین را منتشر یا 

تجدید چاپ می کرد.3
نشریهپیاممجاهد،ارگاننهضتآزادیخارجازکشور،درکناراخباروبیانیههایسازمان
مجاهدینخلقتامدتیبهنشراخبارودرجکاملاطالعیههایسازمانچریکهایفدایی
خلق)مارکسیست(نیزمیپرداختودرمقاالتخودازآناننیزتجلیلوتمجیدمیکرد.4در
متنثابتیکهدرهمهشمارههایایننشریه،داخلیککادردرجمیشدچنینآمدهبود:»پیام
مجاهدمبارزاتحقطلبانهمردممارا،صرفنظرازوابستگیهایفکریوعقیدتیمنعکس

میسازد.«5
البتهنشریهمزبوراخبارواطالعیههایامامخمینیوروحانیونانقالبیایرانوخارجاز
کشوررانیزمنتشرمیکرد.پیاممجاهدازمهر1352،بعضیازاطالعیههایامامرابهسبک
بااینعنواندرجمینمود:»پیامقائدبزرگاسالمحضرت روحانیانمبارزنجفمعموالً

1.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص185
2.همان،ص186.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،صص240و241.پیاممجاهد،ش10،فروردینماه1352

3.همگامباآزادی،ج2،ص384
4.نشریهپیاممجاهد،ش2،تیرماه1351،ص4.ش13،تیرماه1352،ص8.ش28،اسفندماه1353،ص1.ش29،

فروردینماه1354،ضمیمه،ص3
5.اینجملهتاخرداد1357درنشریهمزبورچاپمیشد.همچنینجملهثابتدیگرینیزبهاینشرحدرجمیشد:»پیام
مجاهددرخدمتجنبشانقالبیخلقماقراردارد.«درمرداد1357جملهمزبوربهاینشکلتغییریافت:»پیاممجاهد

درخدمتجنبشانقالبیخلقمسلمانایراناست.«)پیاممجاهد،ش60،مردادماه1357،ص2(
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آیتاهللالعظمیخمینی«1اماازبهمن1356،عنوان»پیامامامخمینی«رابهکارمیبرد.2

تحلیلهایمندرجدرایننشریهمبانیفکریمنسجمواستوارینداشتوغالباًرنگوبوی
چپگرایانهوالتقاطیداشت.وگاهیهمدیدگاههایاسالمگرایانهدرآنبهچشممیخورد.
مواضعاسالمیایننشریهبهتدریجازسال1354بهبعدبیشترشد.ضمناًازابتدایانتشار،این
نشریهمواضعصریحورادیکالضدامپریالیستیوآمریکاستیزانهاتخاذمـیکردودردفـاعاز

فلسطین،موضـعضداسرائیلیوضدصهیونیستیآشکارداشت.
برخالفمواضعرهبراننهضتآزادیداخلکشور،نشریهپیاممجاهدآشکاراموضعی
ضدسلطنتیداشتودیدگاههایانقالبیجریاناسالمخواهوپیروانامامخمینیرادرکنار
منتشر شاهنشاهی، نظام سرنگونی خواهان چپگرای و التقاطی گروههای سایر مواضع
میساخت.فضایحاکمبرایننشریه،اصالتدادنبههرنوعمخالفتومبارزهبارژیمشاه

بودوسمتگیریاعتقادیآنگاهبسیارکمرنگوضعیفمیشد.
غلبهگرایشهایرادیکالالتقاطیبهویژهدلبستگیبهبنمایههایایدئولوژیکسازمان
مجاهدینخلق،درغالبشمارههایارگاننهضتآزادیخارجبهچشممیخوردومشهود
بود.دکترابراهیمیزدی،کهعماًلنقشاصلیوتعیینکنندهدرنهضتآزادیخارجداشت،در
سخنرانیهاوکالسهاونوشتههایخود،گوییدرقالبشاخهبرونمرزیسازمانمجاهدین
خلققرارگرفتهبودوبازتابدهندهویرایشچپایدئولوژیرفرمیستیوغربگرایانهنهضت

آزادیداخلکشور،محسوبمیشد.
نشریهپیاممجاهددرمقالهایدرمهرماه1354باعنوان:»بازهم:مارکسیستاسالمی
چرا؟«قبلازانتشارعمومیبیانیهاعالممارکسیستشدنسازمانمجاهدینخلقودر
تبلیغات اعترافاتواظهاراتاعضایدستگیرشدهسازمانو از بهاخبارمنتشره واکنش
رسمیرژیمشاهدرسوءاستفادهازآنها،اصلموضوعرااساساًانکارنمودوجریانتغییر

مواضعایدئولوژیکراظاهراًناباورانهتحلیلکرد.دربخشیازآنمقالهآمدهاست:
... خود رژیم بهتر از هر کس می داند که اتهام مارکسیست بودن یا شدن مجاهدین مسلمان 
ما، در عین حال  ملّت  نخواهد چسبید...  با هزار من سریشم هم  ناجوری است که  وصله 
که تفاوت میان جهان بینی اسالمی و مارکسیسم را می داند، اما به مارکسیست های انقالبی 
و اصیل و صادق همان اندازه احترام می گذارد که به مسلمانان مجاهد و صادق و متعهد... 

1.همان،ش15،ص6.ش16،ص8.ش29،ص1
2.همان،ش53،ص1
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مارکسیست های راستین و انقالبی احتیاجی نمی بینند که در سازمان های انقالبی اسالمی نظیر 
مجاهدین بروند و فعالیت کنند؛ چه آنها می توانند با پیوستن به سازمان های انقالبی مارکسیستی، 
از آن جمله سازمان چریک های فدایی خلق، متشکل شده و به امر انقالب ایران کمک کنند.1

اینسرمقالهکهدرواقعبیانیهاعالمموضعنهضتآزادیخارجکشورمحسوبمیشد،با
تجلیلازمبارزاتمارکسیستهایبهتعبیرنهضت»صادق«اعالممیداشت:

ما مطمئن هستیم که عناصر انقالبی بخصوص مجاهدین مسلمان و راستین با واقع بینی و 
تحرک انقالبی خود، موانع را از پیش پا برداشته بار دیگر جنبش ]= سازمان مجاهدین خلق[ 

را از این مرحله سخت بحرانی به سوی تشکل و انسجام هر چه بیشتر سوق خواهند داد.2
مواضعودیدگاههاینهضتآزادیخارجکشوردربارهسازمانازآنرواهمیتویژهای
داشتکهنهضت،ناشراصلیآثارواعالمیههایسازمانوتشکلحامیآندربیننیروهای
مسلمانخارجازایرانمحسوبمیشدوبخشعمدههوادارانومرتبطانسازماندرآمریکا

واروپا،دراینجمعویاحولوحوشآنقرارداشتند.
دوماهبعد،درآذر54،درنشریهپیاممجاهد،درشرایطیکهباانتشارعمومیبیانیهاعالم
مواضعایدئولوژیکسازمانمجاهدینخلقایران)مهر1354(موضوعکاماًلروشنشدهو
دیگرامکاناتخاذموضعچندپهلوومبهموجودنداشت،مقالهیاشبهبیانیهدیگریچاپشد
کهعنوانآن»دربارهخیانتوانحراف«بود.دراینموضعگیریدوم،کلماجراعمدتاًبه
افشاومحکومکردنچندتنعاملاجراییخالصهشدهبودوازسرشتالتقاطیایدئولوژی

وهویتسازمان،سخنیبهمیاننیامدهبود؛بلکهتلویحاًاینحقیقتانکارشدهبود.
درسرمقالهبدونامضایپیاممجاهد،چنینآمدهبود:

در چند ماه گذشته، اطالعیه هایی به نام و امضای »سازمان مجاهدین خلق ایران« منتشر شده 
است که محتوای آنها از یک انحراف آشکار از خطوط اساسی و بنیان های اصلی ماهیت 
ایدئولوژیک سازمان و استراتژی سیاسی نظامی آن، و از خیانت عظیمی به جنبش انقالبی 

ایران و خصوصاً جنبش انقالبی اسالمی حکایت می کند...
نهضت آزادی ایران از مدت ها قبل از انتشار این اعالمیه ها و بیانیه ها، به موجب اسناد و 
مدارکی که در اختیار داشت، از تمایالت انحرافی این گروه مطلع بود و می دانست که 
آنها چه خیانت عظیمی را در درون سازمان مجاهدین مرتکب شده اند... خط مشی نهضت 

1.همان،ش35،مهرماه1354،صص3و7
2.همان،ص7
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آزادی ایران در برابر این انحراف، محکوم ساختن قاطعانه آن و طرد منحرفین بوده است... 
بررسی اسناد منتشرشده از طرف منافقین و منحرفین، در بیانیه به اصطالح اعالم مواضع 
انقالبی  ایدئولوژی  پذیرش  به  تظاهر  با  مارکسیست  نفری  چند  که  می دهد  نشان  کاماًل 
اسالمی با سوءاستفاده از صداقت انقالبی مجاهدین اصیل به درون سازمان مجاهدین خلق 
راه یافته اند و سپس به تدریج و موذیانه در دو جهت مشخص حساب شده حرکت کرده اند. 
اول در جهت پیاده کردن تدریجی عقاید مارکسیستی خود در درون سازمان، و دوم در 

جهت کنترل مواضع قدرت و ایجاد سلطه در درون سازمان...1
درسرمقالهپیاممجاهد،بهصراحتازآثاراولیهسازمانکاماًلدفاعشدهبود:

بررسی محتوای ایدئولوژیک نشریات سازمان... نشان می دهند که کلیه نشریات سازمان تا 
آن تاریخ ]= آبان 53[ از یک محتوای همگون اصیل متناسب با ایدئولوژی انقالبی اسالمی 
برخوردار می باشد. تنها از آبان 53 به بعد یعنی همان تاریخی که در سازمان کودتا کرده اند، 

تغییرات ایدئولوژیک کاماًل محسوس و مشخص شروع می گردد...2
بودو برده اولیهسازمانپی ایدئولوژیک آثار انحرافدر به ادّعاکردکه یزدیبعدها
حتیدرسال51،جزوهشناخترابهدقتمطالعهکردهو:»مطالبشناختراانحرافی
وغیراسالمیتشخیصدادم...الگویبهکاررفتهدرجزوهشناختهماناصولاندیشهو
جهانبینیماتریالیسمدیالکتیکاست...ماحاضرنشدیمجزوهشناختراچاپوتکثیرکنیم.«3
الزمبهذکراستکهقبلوبعدازاعالمتغییرایدئولوژی،اغلبمتونوکتباعتقادیو
سیاسیاولیهسازمانمجاهدینخلقبادرونمایههایالتقاطیوگرایشهایچپرادیکال،به
وسیلهنهضتآزادیخارجازکشورتکثیروتوزیعمیشد.بهتصریحدکتریزدی:»کلیهبیانیهها
ونشریاتسازمانمجاهدیناولیه،بجزچندنشریهتعلیماتیآنها...توسطنهضتآزادیخارج

تکثیرشدهاست.«4
دردیماه1354پیاممجاهد،»بیانیهکادرهایسازمانمجاهدینخلق«مورخآذر54را
منتشرساخت.5اینبیانیه»ازسوی»گروهیازاعضایسازمان«صادرشدهبود.نهضتآزادی

1.نشریهپیاممجاهد،ش36،آذرماه1354،صص1و2
2.همان،ص2

3.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،صص244و245
4.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص188

5.بهرغمآنکهدرآنزماندکتریزدیصریحاًمحتوایاینبیانیهرابدونهیچگونهاصالحویانقدی»تأیید«کردهاست،
درسال1391ضمنخاطراتخودبهبرخیاشکاالتاینبیانیه،اذعانمیکند:»مشکلاساسی...دربیانیهکادرها،ادامه



نهضت آزادی ایران 356

خارجازکشور،نویسندگانبیانیهمذکوررا»مجاهدیناصیلوراستین«توصیفنمودو
صریحاًمواضعآنانراتأییدکرد.1

درآنبیانیه،سابقهگرایشبهمارکسیسمدرایدئولوژیسازماناینگونهتحلیلشدهبود:
اگر سازمان ما به مارکسیسم رو آورد و آن را جزو مطالعات و آموزش های ایدئولوژیکی 
خود قرار داد... ]به این دلیل بود که[ سازمان ما به درستی دریافت که تئوری های علمی 
مارکسیسم... عناصر زیادی از حقیقت را دربر دارد که آشنایی با آن برای شناخت و تحلیل 
درست پدیده ها و به خصوص در جریان یک تحول انقالبی اجتماعی ضرورت دارد... این 
مسأله که برخی از رفقای ما به دنبال یک سری مطالعات خود به مارکسیسم رو آورند یک 
پدیده استثنایی و غیرعادی نیست. سازمان به شهادت سوابق پرافتخارگذشته و اسنادی که 
در دست دارد نشان داده است که فرقی بین یک انقالبی مارکسیست و یا غیرمارکسیست 
در صورتی که با اعتقاد به محو هرگونه استثمار، صادقانه در راه انقالب مبارزه کند، قائل 

نیست...2
سیدمحمدمهدیجعفریدربارهیکیازنویسندگاناصلیبیانیهفوقورابطهویباآقای

یزدیچنینمیگوید:
از  را  معدودی  عده  و  سازمان، خودش  ایدئولوژی  تغییر  در جریان  رئیس طوسی  آقای 
مقیم  ابراهیم یزدی که  با دکتر  تا 135۷  ایشان در سال های 1354  انحراف حفظ کرد... 
آمریکا بود و در آن جا به مبارزه برون مرزی خود با رژیم پهلوی ادامه می داد، تماس برقرار 
کرد... دکتر یزدی که غالباً کارهای بخش برون مرزی نهضت آزادی ایران در خارج از 
باقیمانده و از جمله رئیس طوسی  کشور را رهبری و هدایت می کرد، از گروه مسلمان 

حمایت کرد و با کمک آنها مجله مهم و تئوریک پیام مجاهد را منتشر کرد.3
بهنوشتهآقاییزدی،رضارئیسطوسی،ازمرتبطانقدیمینهضتآزادی،بامعرفیاحمد
صدرحاجسیدجوادی،زیرنظردکتریزدی،درسال1343درقاهرهآموزشهاینظامیگذرانده
بود4وپسازبازگشتبهایران»بااولینهستهسازمانمجاهدیناولیهتماسبرقرارساختو

خوشبینیبهجریانهایمارکسیستیوبیتوجهیبهواکنش]مثبت[گروههایمارکسیستیبهانحرافوخیانترهبری
سازمانمجاهدینخلقبود.«)شصتسالصبوریوشکوری،ج2،ص247(

1.نشریهپیاممجاهد،ش37،دیماه1354،ص1
2.همان،ص2

3.سازمانمجاهدینخلقازدرون،ص152
4.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص179؛شصتسالصبوریوشکوری،ج2،صص303و244؛کیهان،
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اولینخانهامنرابرایآنهادرنارمکطبقاصولسازماندهیمخفیبهوجودآورد.«1بهگفته
محمدمهدیجعفری»آقایدکتررضارئیسطوسیرابهیکمعنامیتوانجزومؤسسیناصلی
سازمانمجاهدینخلقایرانبهشمارآورد.«2روزنامهکیهان،بهسرپرستیدکتریزدی،همدر
تیر1359ویرا)بانامرضارئیسی(از»بنیانگذارانواعضایاولیه«سازمانبرشمردهاست.3
جزوههاوکتابهاییکهدرسالهای54تا56بهوسیلۀانجمنهاومحافلتحتتأثیرونفوذ
نهضتآزادیخارجازکشوردرواکنشبهبیانیهتغییرایدئولوژیسازمانانتشاریافت،مبتنیبر
همانتحلیل»نفوذوتوطئهوکودتایعدهایمارکسیستفرصتطلبوخائن«بودوآشکارا
تالشمیشد»هویتواعتبارونامسازمان«نجاتدادهشودوازمبانیایدئولوژیکوسیاسی

بنیانگذارانوکادرهایاولیهسازماندفاعشود.4
دکتریزدیپسازپیروزیانقالباسالمینیزکماکانبرتحلیلخودپایمیفشاردو
ضمننادیدهگرفتنالتقاطفکریریشهداروانحرافبنیادینعقیدتیسازمانمجاهدینخلق،
بااغراقوکجبینیدربارهنقشسازمان،برآنستکهاشکاالتایدئولوژیکسازمانمجاهدین

اولیهقابلرفعبود:
سازمان مجاهدین اولیه در صحنه مبارزات ملّی و اسالمی ایران موجب جهش و گسترش 
وسیعی در تمامی ابعاد عقیدتی- سیاسی ونظامی حرکت اسالمی گردید... قطعاً اگر همان 
رویه ای که توسط مجاهدین اولیه و مؤسسین پایه گذاری شده بود ادامه می یافت و در ضمن 
عمل، اشکاالت و ایرادات ایدئولوژیک هم مرتفع می گردید، سازمان می توانست نقش و 

رسالت تاریخی عظیمی را چه در دوران مبارزات و چه بعد از پیروزی ایفا نماید.5
گفتنیاستکهمسعودرجویوهمفکرانش،کهپسازپیروزیانقالب،سازمانمجاهدین
خلقرااحیاکردندوسپسآنرابهمخوفترینگروهتروریستیتاریخایرانتبدیلنمودند،
نیزهمانتحلیلدکتریزدیوهمفکرانشرادربارهتغییرایدئولوژیسازمانقبولداشتندو
تبلیغمیکردند.6گروهتروریستیرجویهویتاعتقادیوتاریخیخویشرابهنسلاول

1359/4/21،ص16
1.همان،ص181

2.سازمانمجاهدینخلقازدرون،ص150
3.کیهان،16و1359/4/17،ص1؛1359/4/21،ص16

4.سازمانمجاهدینخلق؛پیداییتافرجام،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،1385،ج2،صص134و135
5.آخرینتالشهادرآخرینروزها،ابراهیمیزدی،ویرایشدوم،انتشاراتقلم،1379،ص50

6.تحلیلآموزشیبیانیهاپورتونیستهایچپنما،سازمانمجاهدینخلقایران،1358،ص69.سازمانمجاهدینخلق؛
پیداییتافرجام،ج2،صص144و145
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سازمانمجاهدینخلقمنتسبمیکردکهبهنظرمیرسیدجزدرموردتروریسمجنایتکارانه
ووابستگیبهبیگانگان،درسایرموارد،خالفواقعیتنبود.

درسال1364برخیازهمفکرانسابقنهضتآزادیدرکتاببحراندرخطمشی،دیدگاه
جدیدیمطرحکردند.دراینکتابازمواضعنهضتآزادیخارجازکشوردربارهجریان
تغییرایدئولوژی،کهمشابهمواضعبرخیازکادرهایبرونمرزیسازمانونیزمجاهدین
زندانیدرداخلبود،انتقادوتأکیدشدهبودکهآنان»دراصالتوصحتمبانیایدئولوژیک
سازمانودستاوردفکریبنیانگذارانتردیدنکردند؛ضعفهاوتناقضاتدرونیوویژگیدو
منطقی)التقاطی(آنراندیده،آشکارننمودند«1درکتاببحراندرخطمشی،دربارهعللاصلی

تغییرایدئولوژیسازمانآمدهاست:
... نارسایی های عقیدتی، التقاط فکری و حالت دومنطقی سازمان، و کم مایه بودن دستاوردهای 
ایدئولوژیک، و عدم دسترسی اعضا به منظومه تمام عیار بینش توحیدی، و نادرستی منطق 
شناخت، و اصل حل شدن اعضا و تبعیت بی چون و چرا از رهبری ]سازمان[، عوامل مبنایی 

در بروز بحران فکری و ارتداد بسیاری از اعضا در سال 54 محسوب می شوند.2
بنیانگذاران ایدئولوژی از زیاد حرارت با یزدی دکتر مشهود، واقعیت این رغم به
سازمانمجاهدینخلقدفاعمیکردونمیتوانستمرگتراژیکفانتزیانقالبیامثال

خودراباورکند.
حتیپسازاعالمارتدادسازمانمجاهدینخلق،کتابراهانبیا،راهبشرسومینکتاب
ایدئولوژیکسازمان،درسالهای55و56بهوسیلهنهضتآزادیخارجبازنشرشد.3این
کتاب،کهدرواقعبهوسیلۀمحمدحنیفنژاد،مؤسساصلیسازمان،نگاشتهشدهبودومانند
سایرمتونقبلیوبعدیبدوندرجنامنویسندهبهعنوانمتنرسمیسازمانانتشاریافتهبود،
مشحونازارجاعاتواستناداتبهمتونومفاهیممارکسیستیاستوبارهادرآنبهاولین
متنعقیدتیسازمانیعنیشناختارجاعشدهاست.4اساسوساختارکتابمزبورمبتنیبر
کتابراهطیشدهمهندسبازرگانبودونامکتابهمعیناًبرگرفتهازعنوانمندرجدرفصلی

1.سازمانمجاهدینخلق؛پیداییتافرجام،ج2،ص143
2.همان،ص142

3.نشریهپیاممجاهد،ش46،فروردینماه1356،ص5.عالئمبیانواقعیتهستند؛تحلیلیبرنهضتآزادیایرانخارج
ازکشور،انتشاراتموعود،]بیتاریخ[،ص13

4.سازمانمجاهدینخلق؛پیداییتافرجام،ج1،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،1385،صص325تا327.عالئم
بیانواقعیتهستند،صص13تا17
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ازکتاببازرگانبود.1اینکتاببهاستناددیدگاهمهندسبازرگانکهبشرهمانراهانبیارابا
پایخوددرعلمپیمودهاست،مارکسیسمرابزرگتریندستاوردعلمیبشربرایمبارزهدانسته
والتقاطازمارکسیسمراتوجیهنمودهاست.مهندسسحابینیزمیگوید:»راهانبیا-راهبشر

درواقعادامهکتابراهطیشدهمهندسبازرگانبود.«2
الزمبهذکراستکهدرهمانزمانسایرکتبالتقاطیمجاهدینخلقمانندسهمتنجداگانه
»درسیازسوره«هایانفال،توبه،ومحمد)ص(نیزکماکانبهوسیلۀنهضتآزادیخارج،
توزیعوعرضهمیشد.3دراینمتون،مفاهیمقرآنیبااصولمارکسیستیتأویلمیشود.4البته
درآرشیودیجیتالنهضتآزادیشاملشمارههاینشریهپیاممجاهدالبتهباحروفچینیمجدد،
اطالعیههایمربوطبهتوزیعاینمتونالتقاطیبهوسیلۀنهضتحذفوسانسورشدهاست.

نهضتآزادیخارجنهتنهاهرگزازتکثیروانتشارمتونالتقاطیسازمانمجاهدینخلق
ابرازاعتذارویاندامتنکرد،بلکهبهانحاءمختلف،تصریحاًیاتلویحاًموافقتوهمفکری
خویشراباایدئولوژیمجاهدینخلقاولیهابرازمینمود.لیکنشخصدکتریزدیدرتیرماه
1359وپسازاعالمعلنیموضعامامخمینینسبتبهانحرافاعتقادیمجاهدینخلق،در
سرمقالهایدرروزنامهکیهانتحتسرپرستیاش،التقاطیبودناندیشهسازمانمزبورراتأیید
کردومدعیشدکهپیشازانقالببهاینامروقوفپیداکردهبود.5اماتوضیحیندادکهچرا
تاپیشازپیروزیانقالبدرنشریهپیاممجاهدتأکیدواصرارداشتکهایدئولوژیسازمان

مجاهدیناولیه،اصیلواسالمیبودهاست.
بهرغمچنانگرایشهایالتقاطینهچندانپنهاننهضتآزادیخارجودکتریزدی،چون
ناموهویتنهضتآزادیدردههپنجاهشمسی،غالباًمعرفگرایشاسالمیمحسوبمیشد
وشخصدکتریزدیوبرخیهمکاراننهضتیاشنزدبخشقابلتوجهیازمبارزانمسلمان،
حسنشهرتداشتندوبهارتباطمستقیمباامامخمینیومبارزانروحانیمقیمنجفافتخار
میکردند،بهویژهازسال54بهبعدکهسازمانمجاهدیناهمیتواعتبارونقشگذشتهاش
راازدستداد،بهتدریجنهضتآزادیخارجازکشورموقعیتجدیدییافتوکوشیدخود

رابهمثابهجریاناصیلاسالمگرایپیروامامخمینی،طرحوتثبیتکند.
1.بازرگان،مهدی،راهطیشده،بیتا،ص19

2.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج1،ص306
3.نشریهپیاممجاهد،ش35،مهرماه1356،ص5

4.سازمانمجاهدینخلق؛پیداییتافرجام،ج1،صص331تا333
5.کیهان،1359/4/9،ص4
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از »جمهوری سوسیالیستی« تا »حکومت اسالمی«
دکتریزدیتأکیددارد:»ازجملهفعالیتهایمادرخارجازکشور،سازماندهیمبارزه
مسلحانهعلیهرژیمشاهبود.«1چونایناقدامازسال1342شروعشد،سرهنگنجاتیازآقای
یزدیمیپرسد:»...میتوانگفتکهنهضتآزادیدرشروعتهیهطرحنبردمسلحانهدرایران
پسازکودتای28مرداد1332،پیشگامبودهاست؟«ودرپاسخ،دکتریزدیمیگوید:»شاید

همینطورباشد.«2
پنجتنازاعضاومرتبطیننهضتآزادیخارجکشوردرپیمذاکراتیکهبامحوریت
دکتریزدیبامقاماتدولتمصرصورتگرفت،درتاریخ1342/10/25)1964/1/15(
میثاقیبادولتمصر3امضاکردندکهبرمبنایآن،اینپنجنفر،نمایندگان»نهضتآزادی
ایران«معرفیشدندو»اصولومبانیتشکیالتیواعتقادی«خودرااینگونهاعالمنمودند:

تالش در راه »برقراری جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی... تحقق دموکراسی به همراه 
سوسیالیسم بر مبنای عقیده به خداوند و اصول و مبانی اسالم«4

پنجنفرمزبور)یزدی،شریفیان،راستین،چمران،امین(نمایندگانگروهسماع)سازمان
مخصوصاتحادوعمل(محسوبمیشدند.5درمتنعربیمیثاقمذکورکهبهامضارسیدو
تحویلدولتمصرشد،تصریحشدهاستکهآنانبهعنواناعضاونمایندگاننهضتآزادی
ایران)حرکةاحلریةاالیرانیة(بامصریهاتوافقکردهبودند.6ناموعنوانسماع،درواقعیک

نامگذاریدرونگروهینهضتآزادیخارجبودهاست.
دکتریزدیگفتهاستکهدربهمن1341و»دریافتاولینپاسخهایمثبتازمقامات
مصر«،گزارشمفصلیبرایمهندسبازرگانفرستادهودرپاسخ،مهندسبازرگان»بااصل
استراتژیمبارزهمسلحانهمخالفتنکردهبود«7وبااشارهبهمذاکراتمزبور،تلویحاًاقدامدکتر

1.ماهنامهگزارش،ش91،شهریور1377،ص13
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص175

3.مصردرآنزمانتحتحکومتجمالعبدالناصربود.ناصرپرچمدارناسیونالیسمعرببودودرغربآسیا،ازجمله
ایران،بهسببمواضعضدآمریکاییوضداسرائیلیاشمحبوبیتداشت.درزماناوروابطسیاسیبینرژیمشاهو

دولتمصرقطعشد.
4.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص578،بند1و3متنعربی.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،ص321.

5.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص177.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،ص299؛تاریخسیاسی25
سالهایران،ج1،ص470

6.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،ص321؛تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص578
7.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص174.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،صص298و299
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یزدیودوستانشراتأییدکردهبود.درسال1361نیزکتابچهایازطرفنهضتآزادیانتشار

یافتکهدرآنچنینآمدهبود:
آقای مهندس بازرگان در جریان ]برنامه اعزام به مصر[ قرار گرفتند و آن را تأیید نمودند. در 
تهران نیز یک گروه سه نفری مسئول تدارک الزم برای اجرای این برنامه ها شدند و مأمور 

ارتباط با خارج از کشور. یکی از اعضای این هیأت سه نفری مرحوم رحیم عطایی بود.1
بعدازاستقرارگروهمزبوردرقاهره)تیر1343(،بهگفتهدکتریزدیگروهازطریقدکتر
احمدصدرحاجسیدجوادی،عضومؤسسنهضتآزادی،بامهندسبازرگانوبقیهاعضای
زندانینهضت،مرتبطوهماهنگبودوانتخابومعرفیافرادبرایآموزشهاینظامیو

چریکیزیرنظرصدرحاجسیدجوادیصورتمیپذیرفت.2
ازسال1371کهبرایاولینبارتصاویربرخیاسنادمربوطبهاعزاماعضاینهضتآزادی
خارجبهمصربهوسیلهسرهنگنجاتیانتشاریافتوسپسدکتریزدیهمدرخاطراتشآنها
رابازنشرکرد،تاکنونویودیگرانفقطبهمتنفارسی»اصولمرامی«گروهمزبوراستناد
کردهاندکهدرآن»کوششبرایتحققنظامجمهوریورژیماقتصادیسوسیالیستیمتکی
برجهانبینیخداپرستی«3بهعنوانهدفذکرشدهاست.درحالیکهطبقمتنعربیکهبه
گفتهدکتریزدیبهوسیلهیکیازاعضایگروه،علیشریفیانرضویترجمهوتهیهشده4و
سنداصلیارائهشدهبهمقاماتمصریبود،هدفگروهصریحاًایجاد»جمهوریدموکراتیک

سوسیالیستی«ذکرشدهاست.
درهرحال،هردوتعبیرمتنفارسیوعربی،بیانگرتداوموادامهحیاتنگرشالتقاطی
»نهضتخداپرستانسوسیالیست«درخطمشی»نهضتآزادیخارج«استونمیتواناین
واقعیترادرپیشینهدکتریزدیوهمفکرانشنادیدهگرفت.ایننکتهایاستکهکمتربهآن

توجهشدهاست.
بهگفتهدکتریزدیطیدوسال1343و1344تعداد31تن5وبهگفتهمهندسمحمد
توسلیتعداد20نفر،6درمجموعچهاردورهآموزشیدرمصر،شرکتکردندکهاسامیواقعی

1.زندگینامهسرداررشیداسالمشهیددکترمصطفیچمران،نهضتآزادیایران،آبان1361،ص22
2.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص177.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،ص301

3.تاریخسیاسی25سالهایران،ج1،ص470
4.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،ص320
5.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،ص180

6.وبگاهتاریخایرانی،1389/12/8،گفتوگوبامحمدتوسلی.
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یامستعارتعدادیازآنهاذکرشدهاست.درسال1345بهعلتمشکالتدرونگروهیو
تیرگیروابطبامقاماتمصر،برنامهآموزشیمزبورقطعشدودکتریزدیپسازمدتیاقامت
درلبنان،بهآمریکابازگشت.دکترمصطفیچمراننیزدرتیر1345درنامهایبهدکتریزدی
مشکالتدرونیگروهسماعراتحلیلکردوبااشارهبهمواردیمانند»غرور«،»اختالفات

داخلی«و»عدماعتمادوهماهنگی«دربینافرادگروهمذکور،چنیننوشت:
متأسفانه جمع ما صالحیت چنین کاری را نداشت، حتی به طور پتانسیل ]= بالقوه[ نیز فاقد این 

صالحیت بود.1

شهید چمران و نهضت آزادی
دکترچمراندرمرداد1358درمصاحبهایضمنشرحسوابقسیاسیومبارزاتیخودو
نامبردنازنهضتمقاومتملّی،انجمنهایاسالمیوجبههمّلیخارجکشور،هیچنامیاز
»نهضتآزادی«نمیبردوکوچکتریناشارهایبهعضویتخوددرنهضتآزادیخارجاز

کشورنمیکند.2
زیرانهضتآزادیخارجتاسال1350وبهویژهفروردین1352کهبرایاولینبارنشریه
پیاممجاهدراارگانخودمعرفیکرد،فعالیتتشکیالتیعلنینداشتهاست.ودکترچمراناز
اواخرسال1349درلبنانمستقرشدهبودوآنزمانپیوندیاارتباطتشکیالتیبانهضتآزادی
خارج،موضوعیتنداشت.روابطویبادکتریزدیوسایراعضایاهواداراننهضتآزادی

خارجوداخل،غالباًفردیوازبابهمفکریمبارزاتیبودهاست.
حتیمهندسبازرگانهمطیمصاحبهایدرسال1360،بااشارهبهسوابقآشناییخودبا
چمرانازسال1332وشرحفعالیتهایسیاسیاودرنهضتمقاومتملّیوانجمناسالمی
دانشجویان،هیچاشارهوادعاییمبنیبرعضویتدکترمصطفیچمراندرنهضتآزادی

داخلوخارج،نکردهاست.3
حضورچمراندرجلساتاعضاینهضتآزادیپسازپیروزیانقالبویاعضویت
درهیأتامنایبنیادغیرانتفاعیمحک4نیزبرعضویتدکترچمراندرنهضتآزادیداللت

1.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،ص332
2.کیهان،1358/5/27،صص16و3

3.نشریهجاما،1360/4/4،مصاحبهبامهندسبازرگان.یادنامهشهیدبزرگواردکترمصطفیچمران،صص95تا98
4.بنیادغیرانتفاعیمحک،هیأتامنایروزنامۀمیزان،ارگانغیررسمینهضتآزادی،بود.بامؤسسهخیریۀمحک)ثبت

در1370(اشتباهنشود.
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نمیکندوحداکثر،گویایروابطدوستانهوهمکاریهایغیرحزبیاومحسوبمیشود.دکتر
یزدی،کهمدعیشدهدکترچمرانپسازپیروزیانقالببهعضویتشورایمرکزینهضت

آزادیانتخابشد،1هنوزسندمعتبریدراینبارهارائهننمودهاست.
درسال1395،دکتریزدیدوبرگهدستنویسبهیکپژوهشگرارائهدادهکهطبقآن،
اعضایشورایمرکزینهضتآزادیدربهارسال1358،نامونشانیوتلفنخودرابهخط
خویشنوشتهاند.ازجملهردیف25،نامدکترچمراندرجشدهاست.2اینبرگهاثباتمیکند
کهشهیدچمراندرآنجمعوجلسهحضورداشتهولیسندعضویتتشکیالتیویمحسوب

نمیشود.دکترچمرانبهیکیازدوستاننزدیکخودگفتهبود:
به  استاد من هستند و گاه  ایشان  و  قائلم  بسیاری  احترام  بازرگان  مهندس  برای  این که  با 
واسطه اصرار ایشان در جلسات نهضت آزادی شرکت می کنم، اما از عضویت در آن عذر 

خواسته ام و همه آنها این را می دانند.
دردواطالعیهنهضتآزادینیزبهمناسبتشهادتدکترچمراندرخردادوتیر1360،به
رغمآنکهویاز»اعضایسابقهدار«و»عضودیرینه«نهضتآزادیتوصیفشده،ادعانشده

کهویعضوشورایمرکزیبودهاست.3
دکترسیدمحمدمهدیجعفریتأکیدمیکند:

در بدو کار، دکتر مصطفی چمران با دکتر یزدی در این زمینه همکاری می کرد. اما پس از 
مدت کوتاهی دکتر چمران برای آموزش چریکی به مصر رفت و پس از آن نیز امام موسی 
صدر او را به لبنان برد و دکتر چمران عماًل از همکاری با شاخه آمریکایی نهضت آزادی 

ایران، بازماند.4
ارتباطویاهمکاریبانهضتآزادیخارجازکشوروسایرگروههاییکهگرایشانقالبی
ومواضعصریحعلیهرژیمسلطنتیداشتند،درسالهایپیشازپیروزیانقالباسالمی،برای
بسیاریازمبارزانخارجکشور،امریغیرمعمولنبودودلیلیوجودنداشتتاپسازپیروزی
انقالبآنراانکارکنند.کمااینکهدکترچمراندرمصاحبهخودصریحاًازارتباطوهمکاری
باجبههمّلیخارجکشورکهآنهمدارایمواضعقاطعدرنفینظامسلطنتیبود،سخنگفته

1.یادنامهشهیدبزرگواردکترمصطفیچمران،ص59.زندگینامهسرداررشیداسالمشهیددکترمصطفیچمران،ص42
2.نهضتآزادیایرانازتأسیستاانشعاب،ص316

3.همان،صص80و81
4.همگامباآزادی،ج2،ص384
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ولیهیچنامیازنهضتآزادینبردهاست.
مواضعنهضتآزادیخارجوداخلتاخرداد1360،کهدکترمصطفیچمراندرجبهه
جنگبهشهادترسید،دربسیاریازموارد،بامواضعنهضتآزادیدرسالهایبعد،کاماًل
تفاوتوگاهتعارضدارد.بهرغماشکاالتومشکالتدرونینهضتآزادیواختالفات
ناشیازدولتموقتوپیآمدهایتسخیرالنهجاسوسی،نهضتآزادیدرخردادسال1360
هنوزیکگروهاسالمیداخلنظامجمهوریاسالمیوپیرورهبریانقالببهشمارمیآمد.
نهادهای مسئولین از »پشتیبانی ،1359 سال در خود سوم کنگره در آزادی نهضت
جمهوریاسالمی«و»قبولرهبریامامامتومبارزهباهرعملیکهموجباتتضعیف
رهبریرافراهمسازد«،رابهعنوانموضعرسمیخویشاعالمکرد1ودرکنگرهچهارم
مورخآبان1360،»افکارانحرافیوالتقاطی«و»مشیبراندازیجمهوریاسالمیایران«را
»مطرودومحکوم«نمودهبود.2درتیرماه1360نیزنهضتآزادیطینامهسرگشادهایتحت
عنوان»درددلنهضتآزادیایرانبارهبرانقالب«،ضمناعالموفاداریبهنظامجمهوری
اسالمیایرانورهبریامامخمینی،دربارهمواضعنهضتآزادیخارجکشورچنیننوشت:

... اعضای نهضت آزادی خارج کشور همچون دکتر شریعتی، دکتر چمران، دکتر یزدی 
و مهندس توسلی بنیانگذار حرکت اسالمی در میان دانشجویان خارج از کشور، به وجود 
و  غربی  اربابان  و  ]شاه[  رژیم  ضد  سرسخت  مبارزان  از  و  اسالمی  انجمن های  آورنده 

آمریکایی اش... ]بودند.[3

نهضت آزادی و حکومت اسالمی
دردیماه1352،ارگاننهضتآزادیخارج،متنمصاحبهنمایندهنهضتبایکنشریه

عربیرامنتشرساختکهدرآنچنینآمدهاست:
نهضت آزادی ایران، نهضتی است مردمی که هدف اولیه اش به حرکت درآوردن مردم ایران 
برای شرکت در مبارزه ای قطعی به منظور نابودی نظام کنونی و ایجاد حکومتی ملّی بر اساس 
نیازها و خواست های مردم ایران می باشد... در رأس حرکت عظیم مذهبی در ایران، حضرت 
آیت اهلل العظمی خمینی قرار دارند... خط مشی سیاسی ما همان راه مصدق است... تنها راه 

1.مواضعنهضتدرکنگرههایسوم-چهارم-پنجم،نهضتآزادی،1362،صص11و12
2.همان،ص34

3.درددلنهضتآزادیایرانبارهبرانقالب،نهضتآزادی،1360/4/4،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
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باقیمانده مبارزه علیه رژیم ]شاه[، انقالب مسلحانه می باشد.1

دراردیبهشت1356نشریهپیاممجاهدبرایاولینباردرسرمقالهخود،کهبیانگرمواضع
رسمینهضتآزادیخارجمحسوبمیشد،از»ایجادحکومتاسالمی«درقالبپرسش
موجوددربینمخاطبانخودسخنگفت.2وهرچندکهپاسخروشنیبهآنپرسشنداد
امابااستنادبهبیانیههاینسلجواننهضتآزادیداخلکشورپسازقیامپانزدهخرداد42،
»همبستگیکامل«خودراباجنبشاسالمیاعالمنمودولیبررویکردالتقاطیخویشچنین

تأکیدکرد:
نهضت ]آزادی[ تنها سازمانی بوده و هست که... از یک طرف ادامه دهنده راه مصدق است 

و از طرف دیگر از نظر ایدئولوژیک، اسالمی و پیرو مدرس ها و خمینی هاست.3
آرمان»حکومتاسالمی«دربیننیروهایمسلمانازدیربازمطرحبود.طیسالهایپس
ازشهریور1320تادهۀپنجاه،رسائلوکتابهاییهمبهطورمستقلبهبحثوبررسیدر
اینبارهپرداختندومفهوم»حکومتاسالمی«،درادبیاتسیاسیاسالمخواهانرایجومتداول
بود.طرحتفصیلیامامخمینیدربارهحکومتاسالمی،طیمباحثوالیتفقیهبهسال1348

ارائهشدوبهشکلجزواتوسپسیککتابمستقلانتشاریافت.4
البتهدربینگروههایدارایایدئولوژیدوپایهوالتقاطینیزمفهومحکومتاسالمی،بعضًا
کاربردوسابقهداشت.دربرخیمتونومدافعاترهبراناولیهسازمانمجاهدینخلقنیز

گاهیازاینآرمانیادشدهبود.5
پسازاعالمتغییرایدئولوژیسازمانمجاهدینخلقوظهورنشانههایاوجگیریجنبش
اسالمخواهبهرهبریامامخمینی،نهضتآزادیخارجکشورتدریجاًبهتصریحوتأکیدبر

»حکومتاسالمی«بهعنوانآرمانمبارزهبارژیمسلطنتی،رویآورد.
ارگاننهضتآزادیخارجازکشوردربهمن1356،شعارجدیدخودرااینگونهاعالمکرد:

پیروز باد مبارزه یکپارچه مسلمانان انقالبی در راه سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار حکومت 
اسالمی.6

1.نشریهپیاممجاهد،ش18،دیماه1352،ص2
2.همان،ش47،اردیبهشتماه1356،ص2

3.همان.
4.زوایایتاریک،صص140تا142

5.سازمانمجاهدینخلق؛پیداییتافرجام،ج1،صص331و384.ج2،ص12
6.نشریهپیاممجاهد،بهمنماه1356،ش53،ص4
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دراسفند1356،نشریهمزبورچنیننوشت:
شعار نهضت آزادی ایران: وحدت نیروهای اسالمی است در راه پیروزی اسالم و تشکیل 
حکومت اسالمی برای آزادی و استقالل ایران به رهبری مرجع عالیقدر امام خمینی و با 

بزرگداشت خاطره دکتر مصدق.1
ازمیانهسال1356،اسالمگراییدرمواضعنهضتآزادیخارجومطالبنشریهپیاممجاهد

غلیظترشد.
پسازفوتمشکوکدکترشریعتیدرلندن)خرداد1356(وآیتاهللسیدمصطفیخمینی
درنجفاشرف)آبان1356(وقیام19دی1356مردمقمدرحمایتازامامخمینیووقایع
متعاقبآن،نهضتآزادیخارج،بهویژهازخردادسال1357،تصویرجدیدیازخویش
بهنمایشگذاردوتالشمیکردخودرانمایندهوسخنگویانقالباسالمیبهرهبریامام
خمینیمعرفیکند.ولیدرانجمناسالمیدانشجویانآمریکا،همچنانفضایغیرسیاسیغلبه

داشتوگسترشامواجانقالباسالمیدرآنبهکندیصورتمیپذیرفت.
ساواکدرخرداد1357،انجمناسالمیتحتنظرآقاییزدیرااینگونهارزیابیکردهاست:

انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در آمریکا و کانادا – طرفداران دکتر یزدی، تعدادشان 
نامعلوم است، بخش راست اسالمی هستند و زیاد فعالیت سیاسی نمی کنند.2

یزدی و هجرت امام به پاریس
دکترابراهیمیزدیازآذرسال1344باامامخمینیویارانایشانتماسبرقرارکردوتا
سال1357،سهبار)آذر44،خرداد56،مهر57(بهمالقاتایشاندرنجفرفت.3سومین
دیدارویبدونمالقاتیامذاکرهخاصیباامام،بههمراهیاتفاقیوغیرمترقبهدرسفرامامبه
پاریس،منجرشد.ویازطرفانجمنهایاسالمیدانشجویانآمریکاونهضتآزادیخارج،
نظیربسیاریازفعاالنوگروههایسیاسیدیگر،باامامویکیدوتنازیارانایشاندرنجف
مکاتباتمتعارفینیزداشت.دربهمن1358،درآستانهانتخاباتمجلسشورایاسالمی،دکتر
یزدیدریکنامهرسمیعماًلازنهضتآزادیبرائتجست.ویدرآننامهچنیننوشتهبود:

1.همان،اسفندماه1356،ش54،ص4
2.گزارشازساواکسانفرانسیسکوبهساواکمرکزتحتعنوان»اوضاعفعلیجریاناتدانشجوییدرآمریکا«،ش413،

37/3/25)57(،پروندهابراهیمیزدیش74068،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
3.شصتسالخدمتومقاومت،ج2،صص200تا202.شصتسالصبوریوشکوری،ج2،صص355و360و366
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از بدو ورود به ایران با قبول مسئولیت در دولت مبعوث امام و به موجب ضوابطی که 
امام برای کلیه دولتمردان تعیین فرمودند مبنی بر اینکه قبول مسئولیت در دولت نباید با 
داشته ام  دولتی  مسئولیت  که  مدتی  تمام  در  باشد،  همراه  حزبی  و  گروهی  فعالیت های 
از  از دولت و کناره گیری  استعفا  از  بعد  نداشته ام...  فعالیت حزبی و گروهی  هیچ گونه 
مسئولیت های رسمی حکومتی، به علت مشاهده اختالفات شدید و دسته بندی در درون 

نهضت، عماًل کنار بوده ام و در هیچ یک از فعالیت های آن شرکت مؤثر نداشته ام.1
صورتدستنوشتهایکهدرموردجلسهشورایمرکزینهضتآزادیمنعقدهدربهار
1358،موجوداست،2ونیزبهشهادتمهندسعزتاهللسحابی،درکنگرهنهضتآزادی،که
درتابستان1358ودرزمانحاکمیتدولتموقتدرکرجبرگزارشد،همهاعضاینهضت

آزادیازجملهمهندسبازرگانودکتریزدیحضورداشتند.3
بازرگانویزدیبارهاگفتهاندکهشرطامامخمینیمبنیبرکنارهگیریازفعالیتحزبیدر
دورانمسئولیتدولتموقترارعایتکردهاند.امّامهندسسحابیگفتهاستکهیکعلت
استعفایویوهمفکرانشازنهضتآزادیدرآذر58،حضورفعالورهبریطلبیدکتریزدی

ودوستانشدرتشکیالتنهضتآزادیبود.4
مهندسسحابیدربارهدومینکنگرهنهضتآزادیدرشهریور1358چنینگفتهاست:
کنگره نهضت در باغ برادر آقای هاشم صباغیان در جاده کرج برگزار شد... همه کسانی 
که پیش از آن در نهضت فعال بودند چه در داخل و چه خارج از کشور، شرکت داشتند...  
انتخابات صورت گرفت و من به عضویت هیأت اجرایی انتخاب شدم و چون رأی باالتری 
انتخابات  وجود  با  شدم...  معرفی  هیأت  این  مسئول  یا  دبیر  عنوان  به  عماًل  بودم  آورده 
هیأت اجرائیه، افرادی که از آمریکا آمده بودند و دوستان دکتر یزدی بودند، فعالیت های 
مستقلی انجام می دادند... به رهبری دکتر یزدی فعالیت می کردند... ]یزدی[ مانند بسیاری از 
سیاستمداران روز دنیا داعیه مقام و رهبری تشکیالت را نیز دارد... افراد و اصحاب وی نیز 

کاماًل دست به فرمان وی بودند.5
باوجودآنکهدکتریزدیبهعنوانوزیرامورخارجهدولتموقتتاحدیسعیداشت

1.همان،1358/11/28،ص10
2.نهضتآزادیایرانازتأسیستاانشعاب،صص315و316

3.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،صص100و101
4.همان،صص101تا105

5.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،صص100و101و102
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درچارچوبنظراتنخستوزیرعملنمودهوموضعگیریکند،دیدگاههاوسیاستهایی
برخالفخطمشیعمومیدولتموقتنیزازسویویطرحشدهاست.

یزدی،درنامهایبهیکیازجراید،برضدامپریالیستبودنخویشتأکیدکردهوشواهدی
ازسخنانشآوردهبود.یزدیدرآننامهنوشتهبود:

آری برادر- این وزیر امور خارجه دولت موقت بود که دائم می گفت:
- صهیونیزم در بافت سیاست آمریکاست. )کیهان 58/2/1۷(

- ما به آمریکا اجازه نخواهیم داد تا در امور داخلی ما مداخله کند. )کیهان 58/3/12(
- آمریکائیان در هر مورد قتل و شکنجه و فشار در ایران دخالت داشته اند. )کیهان 58/2/2۷(

- تدارک ارتش تهاجمی )توسط آمریکا( سیاست امپریالیستی آمریکاست. )کیهان 58/4/2۷(
- ما همه امکانات را برای مبارزه با امپریالیسم بسیج می کنیم. )کیهان 58/6/4(

- ما به آمریکایی ها گفته ایم که دیگر تسلط آنها بر ایران تمام شده. )کیهان 58/۷/4(
- انقالب اسالمی ایران توازن بین المللی را در سطح جهانی بر هم زد. امپریالیسم آمریکا از ایران 
بزرگ ترین لطمه را خورد. امپریالیسم و صهیونیزم اسرائیل دست به دست هم داده می خواهند 
اوضاع ایران را بر هم زنند ولی هرگز قادر نخواهند بود که مانع پیشرفت انقالب ما بشوند. 

)کیهان 58/8/12(.1
درمقاطعی،مواضعضدآمریکاییویبسیارشدیدوهمجهتبانیروهایپیروخطامام

ابرازمیشد.اودرموردجنگایرانوعراقاینگونهاظهارنظرکردهبود:
این جنگ، جنگ ایران و عراق نیست، بلکه جنگ ایران و آمریکاست.2

درواقعاستقاللنسبینهضتآزادیخارجکشورازنهضتداخلکشور،وشرایطو
فضایسیاسیایرانیانخارجبهاضافهویژگیهایفردیوروابطسیاسیدکتریزدی،موجب
جداییواختالففاحشدربرخیمواضعآندوتشکیالتموجبگشتهبود.ایناختالف
درموردرهبریامام،حکومتاسالمی،مبارزهعلیهشاهوسلطنت،ومواضعضدامپریالیستی

کاماًلبارزبود.
محتواینشریاتنهضتآزادیخارجکشوردرخیلیازموضوعات،برخالفمواضع
اتخاذیمهندسبازرگانودوستانشدرداخلایرانبودهاست.وهمانگونهکهقباًلاشارهشد،
درپاییز1357حتیواکنشعلنیمهندسبازرگانرابرانگیختوویتاحدیازآنمواضع

1.اطالعات،1359/11/25،ص7
2.کیهان،1359/7/9،ص9
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فاصلهگرفت.

دکتریزدیوبعضیازاعضایاصلینهضتآزادیخارج،دردهۀچهل،بادولتعبدالناصر
وخیلی داشتند نزدیک روابط مسلمان و آزادیبخشعربی برخیجنبشهای و درمصر
»رادیکال«ترازنهضتیهایداخلکشوربودند.سابقهمبارزاتیبرخیازاعضاینهضتآزادی
خارجکشورونوعنظریاتومواضعآنان،ونیزروابطحسنهوپایداریکهبااماموبرخی
یارانایشاندرنجفداشتندموجبشدکهامامخمینیدرپاسخبهدرخواستنهضتخارج

ازکشور،طیپیامیدر30مرداد1357ازآنانتفقدکرد.درابتدایاینپیامچنینآمدهبود:
نهضت آزادی ایران خارج از کشور، اروپا- آمریکا

زحمات  تذکر  و  اسالم  به  وفاداری  بر  مبنی  را  تعالی  اهلل  ایدکم  اسالم  فرزندان  شما  پیام 
آزادی  و  استقالل  ضامن  که  اسالم  عالیه  اهداف  راه  در  آنان  ساله  چندین  طاقت فرسای 
ملت هاست، دریافت نمودم و موجب کمال تشکر گردید. از خداوند تعالی توفیق و تأیید 
گروه ها یا اشخاصی را که برای اسالم عزیز و مسلمین ستمدیده فداکاری می کنند و عمر خود 
را در راه حق و رسیدن به هدف اسالمی و انسانی صرف می کنند، خواستارم و عالقه خود را 

به تمام گروه های آنان اعالم می دارم. 
امروز باید افراد محترم نهضت آزادی ایران در داخل و خارج، و جمیع جناح های اسالمی 
ایدهم اهلل تعالی بدون از دست دادن فرصت، دست در دست یکدیگر نهاده و در این امر 
حیاتی که برچیده شدن رژیم پهلوی است مبارزه، و بدون مناقشات، ملت را به سوی هدف 

غایی که ایجاد حکومت اسالمی است هدایت نمایند.1
پیاممزبور،پاسخبهپیامنهضتآزادیخارجازکشورمورخ19مرداد1357بودکهدرآن

خطاببهامامخمینیچنینآمدهبود:
پیشگاه مبارک رهبر عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی آقای خمینی دامت برکاته العالیه پس از 

عرض سالم و تحیات
خاطر آن مقام عزیز و عظیم مستحضر است که نهضت آزادی ایران از بدو تأسیس و در 
طول سالیان دراز مبارزه همواره از هواداران قاطع راه و رسم آن حضرت بوده است و تحت 
زعامت آن مقام از هیچ فداکاری فروگذار نکرده است... و در طول دوران جدید مبارزه 

1.صحیفهامام،ج3،صص447و448.روزنامهمیزان،1360/2/31،ضمیمهیادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادیایران،
ص16.طبقتاریخمندرجدراینمنبعذیلپیامامام،16شهرصیام98درجشدهکهمطابق30مرداد57میشود،ولی

درصحیفهامامتاریخاینپیام،اولشهریور1357مطابقبا18رمضان1398ذکرشدهاست.
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نیز چه در داخل و چه در خارج در خط کلی تعلیمات و رهبری آن حضرت قدم برداشته 

و برمی دارد.1
گفتنیاستکهنهضتآزادیخارجمتنپیامخودبهامامخمینیوپاسخایشانرادر
نشریهپیاممجاهدویاازطرقدیگرمنتشرنساخت.اینپیام،دراردیبهشت1360برایاولین
بار،درروزنامهمیزانانتشاریافت.پیامدراوایلدههشصتاینپیامچندباربهوسیلهنهضت
آزادیداخلکشوربهعنوانکارنامهافتخارچاپشدهاست.امامدرآنپیام،تلویحاًتغییر
موضعشخصمهندسبازرگاننسبتبهشاهراکهطیآنمسألهدوراهیآزادییاشاهرادر

مصاحبهایباتلویزیونبلژیکاعالمکردهبود،موردتقدیروتأییدقرارداد.
حضوروهمراهیدکتریزدیبامهندسبازرگانوتصدیدبیرکلینهضتپسازسال
73،نشاندهندۀتناقضهایفراواندررفتارسیاسیوحزبیومواضعنهضتآزادیوسران

آناست.

1.یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادیایران،چ2،ص86



استعفای بازرگان و سقوط دولت موّقت

یکروزپسازتسخیرالنهجاسوسیدر13آبان1358،مهندسمهدیبازرگاننخستوزیر
دولتموقتاستعفایخودرابهامامخمینیتقدیمکرد.1

نهضتآزادیدربارهاستعفایبازرگانوسقوطدولتموقتبیانیهایصادرکرد.دراین
بیانیهضمنتمجیدازمهندسبازرگانوتوصیفشرایطدشواروبحرانیرویکارآمدندولت

موقت،بهواقعیتهاییدربارهآناذعانشدهبود:
دولت، غیرمنسجم از نظر اعضا، بی هیچ فرصتی برای مطالعه و برنامه ریزی، بدون داشتن نظری 
نزدیک به چشمداشت ها و تلقی های مردم، در میان چنین جوی مأمور به انجام وظیفه گردید، 
و با ایثار و فداکاری قابل توجهی به تالش دست زد... دولت با این برداشت که برنامه اش 
شخصاً همان فرمان هایی است که امام در حکم نخست وزیری قید کرده بود، نسبت به آنچه 
در مملکت هر روز حادث می شد و نسبت به سر و سامان دادن به ماشین عظیم و زنگ زده 
اداری، توجه کمتری نشان می داد... دولت موقت انقالب، خسته و کوفته از تالش های بسیار 
و فداکاری و ایثار، و رنجیده از دخالت های باجا و بی جا، تهمت زدن ها و تعدد مراکز قدرت 
و اِعمال قدرت های بعضاً حساب نشده، در برابر انتقادهای سازنده و منطقی دوستداران و 

دردمندان نیز تاب تحمل را از دست داده به گالیه و شکایت و توقع یاری می پردازد.
دولت و هیأت رهبری که شامل شخص امام و شورای انقالب و مجریان امور و کمیته ها و 
پاسداران و بنیادهای مختلف نیز می شود، در همین مدت کارهای عظیم و اقدامات درخشان و 
چشمگیری کرده اند که با توجه به شرایط فوق الذکر و مشکالت حساب شده و نشده، اغلب 
به معجزه شبیه بوده است. اما نه مردم انقالبی را، به علت فوق العاده بودن دردها و نابسامانی ها و 

با توجه به خواسته های فراوانشان، قانع می کرد و نه روشنفکران واقعی و انقالبی را.2

1.اطالعات،1358/8/15،ص1.کیهان،1358/8/15،ص2
2.همان،1358/8/23،ص10.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،صص211و212
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استعفاهای دولت موقت
مهندسبازرگانازماهدومانتصاببهنخستوزیریدولتموقت،تانهمینماهنخستوزیری
خود،برایتحمیلنظراتویاامتیازگیریازاماموشورایانقالبچندبارشفاهاًاستعفادادو

یاتهدیدبهاستعفاکرد؛ازجملهدرتیرماه58،کهدرمطبوعاتنیزانعکاسیافت:
... هیأت دولت در دیدار اخیر خود با امام در قم، به دلیل مشکالت فراوان و تعدد مراکز 
قدرت که دست و پای دولت را برای اجرای لوایح انقالبی بسته است، به قصد استعفای 
دسته جمعی به حضور امام رسید. امام در آن جلسه، از پذیرفتن استعفا در شرایط حساس 
کنونی، خودداری کرد و مهندس بازرگان، ادامه کار در دولت را در کنار همکاران خویش 

یک تکلیف شرعی دانست.1
مهندسعزتاهللسحابیدراینبارهمیگوید:

اینکه  برای  استعفا کوتاه می آمد،  از  بعد  بار  هر  ولیکن  داد  استعفا  بار  بازرگان چندین   ...
می خواست حفظ مملکت بشود.2

بهگفتهعزتاهللسحابی،استعفایمهندسبازرگانپسازتسخیرالنهجاسوسی،»سومین«
استعفایویبود:

3
پیش از آن در تیرماه 58 مهندس بازرگان استعفا ]داد[... بار دیگر در شهریورماه 58. 

بازرگان پس از استعفا
بهرغمآنکهاستعفایدولتمهندسبازرگاندرفضایسیاسیاجتماعیکشوربااستقبال
اکثریتمردموجریانهایسیاسیروبروشد،دربدوامر،اماموشورایانقالببااغماضو

تقدیر،نخستوزیردولتموقترابدرقهکردند.
روزنامهجمهوریاسالمی،ارگانحزبجمهوریاسالمی،درسرمقالهایضمناشارهبه
ناتوانیوشکستمهندسبازرگاندرمسندنخستوزیریدولتموقت،ازخدماتآندولت
نیزیادکردوبهنظرمیرسیدبانیمنگاهیبهاحتمالحضورویدرسطوحعالیآیندهکشور،

تالشمحسوسیبرایحفظشخصیتواعتبارآقایبازرگانشدهبود:
... ضعف بازرگان در کیفیت ایفای نقش های سیاسی و ضعف بیشتر او در مسائل تبلیغاتی 

1.همان،1358/4/9،ص2
2.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص137

3.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص96
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نباید مانع شناخت این واقعیت صریح شود که او یکی از برجسته ترین متفکرین و یکی از 
سرسخت ترین مبارزین اخیر ایران بوده و هست... این بدین معنی نیست که استعفای او به 
معنی غیبت او از صحنه مبارزات حق طلبانه مستضعفین خواهد بود... بازرگان نرفته و در صحنه 

حضور دارد و خدا و خلق هر دو از او راضی اند.1
سایرگروههاواحزاب،غالباًباتحلیلهایصریحترودورازمالحظاتشخصییادیدگاه
حکومتی،موضعانتقادیخودراابرازمیکردندکهباافکارعمومینسلجوانانقالبیآنزمان
تناسببیشتریداشت.تحلیلجنبشمسلمانانمبارزبهرهبریدکترپیماندربارهاستعفای

بازرگانچنینبود:
کابینه مهندس بازرگان استعفا کرد. عدم هماهنگی بین ارگان های انقالب، فقدان مدیریت 
واحد و انتقادات و مخالفت ها؛ به عنوان دالیل استعفا ذکر شده اند، ولی تردید نیست که علل 
یادشده تنها معلول  های عوامل ریشه ای هستند... دولت موقت انقالب در کار خود به بن بست 
رسیده بود و در چارچوب بینش فکری و مشی سیاسی که دنبال می کرد، راهی برای خروج 
از بن بست وجود نداشت. نفس وجود دشواری ها که در پی هر انقالبی طبیعی و قابل پیش بینی 

است نمی تواند دلیل منطقی شکست تلقی شود...
البته دولت آقای بازرگان... دمکراسی را در مفهوم لیبرالی که با نظام سرمایه داری همراه است 

محترم می داشت...
درست است که دولت فاقد اختیارات کامل و قدرت عمل کافی بود اما اگر هم همه اختیارات 
در دست های آن متمرکز می گشت جز بر بینش و سیاست خاص خود عمل نمی نمود، راهی 

را که دولت پیمود به تثبیت نظام سرمایه داری وابسته منجر می گردید.2
پسازاستعفایدولتموقت،بهاصرارروحانیونشورایانقالب،امامخمینیباابقای

مهندسبازرگاندرشوراوتداومهمکاریویواکثرهمفکرانش،موافقتکرد.3
بهرغماختالفنظراتودیدگاههابینروحانیونشورایانقالببامهندسبازرگانو
همفکرانش،کسانیمانندآیتاهللدکتربهشتیهنوزبهتداومهمکاریباآنانتمایلداشتندو
میکوشیدندمانعواگراییکاملنهضتیهاازانقالباسالمیشوند.اّمابرخینیروهایتندرو،
اینرویکردرابرنمیتابیدند.دریکسندشورایهماهنگیسازمانمجاهدینانقالب،کهبهزاد

1.جمهوریاسالمی،1358/8/16،ص1
2.اطالعات،1358/8/20،ص4

3.انقالبدربحران،صص410و411
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نبوی،محسنآرمین،مرتضیالویری،مصطفیتاجزاده،ومحمدسالمتیدرآنعضوبودند،
دربارهمواضعآنسازماندرقبالنهضتآزادیودولتموقتچنینآمدهاست:

... سازمان ]مجاهدین انقالب اسالمی[ اولین جریان سیاسی بود که پس از انقالب نسبت به 
دولت موقت و نهضت آزادی موضع انتقادی خصوصاً در زمینه های روشنفکری و غرب زدگی 
گرفت... سازمان پس از استعفای دولت موقت، از برادران روحانی عضو شورای انقالب، بارها 
کتباً و شفاهاً درخواست کرد که نهضتی ها و روشنفکران غربزده را از شورا اخراج کنند و 
آنقدر در این زمینه اصرار کرد که حتی برادران عزیزی چون شهید بهشتی، شهید باهنر و 
حجت االسالم هاشمی ما را به تنگ نظری متهم کردند... لبه تیز حمالت کلیه روشنفکران 
غرب زده خصوصاً بنی صدر، نهضت آزادی، منافقین اکثراً متوجه سازمان و اعضای آن... بوده 

و هست...1
یوسفیاشکوریدرزندگینامهتحلیلیمهندسبازرگان،مخالفانومنتقداندولتموقت

رادرپنجدستهطبقهبندیکردهاست:
1- روحانیان و نهادهای اسالمی برآمده از انقالب... 2- مارکسیست ها و نیروهای چپ... 
3- عناصر الییک که تکیه گاه اصلی شان دموکراسی و لیبرالیسم است. 4- افراد و عناصر 
مستقل... رادیکال تر و انقالبی... 5- گروهی از نسل جوان تر نهضت آزادی، که بسیاری از 

آنها در دولت نیز عضویت داشتند...2
مهندسمحمدتوسلی،رئیسدفترسیاسینهضتآزادی،دراواخردهههفتاد،طیمصاحبهای
گروههایسیاسیمخالفدولتموقترابهششدستهتقسیممیکندودربارهآنچنینمیگوید:

یک، سلطنت طلبان و ساواکی ها... دو، گروه های دگراندیش که خود را همرنگ انقالب 
کرده بودند... رهبری این گروه ها با حزب توده بود... گروه سومی که در این دوره نقش 
که  بودند  انقالبی  مسلمان  نیروهای  چهارم  گروه  بود...  اسالمی  جمهوری  حزب  داشت 
خمیرمایه تفکرشان مارکسیستی و سوسیالیستی بود... گروه پنجم خود نهضت آزادی ایران 
بود... افرادی همچون مهندس سحابی و سایر دوستان که مسئولیت نداشتند، نهضت را اداره 
می کردند... در جایگاه اپوزیسیون دولت موقت قرار گرفتند... گروه ششم تشنگان قدرت 
بودند... از جمله آقای بنی صدر... مرحوم قطب زاده... که مسئول صدا و سیما بود. در واقع تمام 

1.سازمانمجاهدینانقالباسالمی)ازتأسیستاانحالل1365-1358(،مهدیسعیدی،مرکزاسنادانقالباسالمی،
1386،ص143

2.درتکاپویآزادی،ج2،ص251
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گروه های سیاسی در این فضای ملتهب برای دولت موقت کارشکنی می کردند.1

»تنها« در خانه
آقایتوسلیاذعانمیکندکهدرمخالفتبانخستوزیردولتموقت،نوعیاجماععمومی

شکلگرفتهبود:
آن موقع همه، از شورای انقالب گرفته تا امام، با دولت بازرگان مخالف بودند... در آن 
زمان همه با آقای مهندس بازرگان مخالف بودند... آقای بازرگان حتی در بین دوستانش 

نیز تنها بود.2
محسنسازگارا،عضوشورایمرکزینهضتآزادی،دربارهاجتنابناپذیریسقوطدولت

بازرگانواستقبالمردمازآنمیگوید:
... بازرگان باید استعفا می داد و سقوط دولت، طبیعی بود. این خواست همه ملّت بود. یعنی 
نه تنها ملّت از سقوط دولت بازرگان تأسفی نخورد، سهل است، شادی هم کرد... این یک 
فضای عمومی بود که جامعه را فراگرفته بود. حتی در داخل حزب مهندس بازرگان، یعنی 
نهضت آزادی هم این بحث به صورت جدی مطرح بود. من خودم هم به عنوان یک عضو 
شورای مرکزی نهضت آزادی در آن مقطع انتقادهای جدی نسبت به مهندس بازرگان و 
دولتش... داشتم... به دلیل آن که در آن موقع جّو عمومی به گونه دیگری بود و دولت موقت 

با مردم حرکت نکرد، مردم هم از سقوط دولت تأسف نخوردند.3
مهندسعزتاهللسحابی،کهدرزمانسقوطدولتموقتهنوزعضوشورایمرکزی
نهضتآزادی،دبیرهیأتاجراییوعماًلگردانندهاصلیآنبود،دربارهفضایسیاسیآن

هنگامکشورمیگوید:
اشکال آقای بازرگان این بود که با شرایط انقالبی جامعه مقابله می کرد... آقای بازرگان 
شرایط انقالب را درک نمی کرد یا اگر هم درک می کرد قصد لجاجت و مقاومت با آن را 
داشت... دولت موقت واقعاً مظلوم بود، البته شخص آقای بازرگان بی تقصیر هم نبود، زیرا با 
انقالبیون لجاجت می کرد. به نظر من این لجاجت، روش حکیمانه ای نبود. درست است که 
جوانان می خواستند به سرعت به آرزوهایشان برسند، ولی این آرزوها ناحق هم نبود. این 

1.سقوطدولتبازرگان،صص93و94و95و96
2.همان،ص105

3.همان،صص171و172
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لجاجت، حذف بازرگان را تسریع کرد. زیرا رفتار مهندس بازرگان به گونه ای بود که همه 

آنها از دولت موقت سرخورده شدند و به سمت روحانیت رفتند.1
ویدرمصاحبهدیگریدربارهانتقادهایواردهبهدولتموقتچنینگفتهاست:

در آن مقطع خود من جزو آن دسته بودم که اعتقاد داشتند دولت موقت به خصوص شخص 
مهندس بازرگان انقالب را درک نکرده اند... من خودم جزو جناح منتقدین دولت موقت 
نقد عملکرد دولت موقت[ در سال 1358 دادیم در حدود ۷0  بودم. ما جزوه ای ]شامل 

صفحه که جزو آثار نهضت آزادی است. مرحوم طالقانی با ما هم نظر بود...2
مهندسمعینفر،وزیرنفتدولتموقت،دربارهمقبولیتاجتماعیمهندسبازرگانو

واکنشمردمدرهنگامسقوطدولتوی،چنینمیگوید:
اقبالی که مردم به مهندس کردند دو جنبه داشت. یکی مربوط به شخص مرحوم مهندس 
و دیگری  بود  و روشنفکری شناخته شده  دانشگاهی  قشرهای  میان  در  بود که  بازرگان 
مربوط به آقای خمینی بود که توده های مردم به فتوای ایشان از وی حمایت کردند. قطعاً 
اگر آقای خمینی از ایشان حمایت نمی کرد چنین اقبالی به ایشان نمی شد... در حمایت مردم 
از مهندس بازرگان باید بگویم 30 درصد شخصیت خود مهندس مؤثر بود و ۷0 درصد، 
شخصیت آقای خمینی... مهندس بازرگان... در آن موقع آن وجاهت ملّی را نداشت که 
مردم را جذب کند، احساسات و عواطف مردم دست آقای خمینی بود... دولت موقت، 
دولت مستعجلی بود که به صورت ناهماهنگ شکل گرفته بود... دولت موقت یک مُسّکن 

سیاسی در یک دوره خاص بود.3
دکتریزدیدربارهکاهشمقبولیتمردمیدولتموقت،برچسب»پوپولیسم«رابرمیگزیند
وهمسوییبامطالباتوارادهعمومیمّلتراتودهگراییوعوامفریبیمینامدوفاصلهگرفتن

دولتمهندسبازرگانازمردمرااینگونهتوضیحمیدهد:
... پوپولیسم در اعتقاد مهندس بازرگان جایی نداشت... هر انسان وطن پرستی قبل از آن که 
به فکر اعتبار سیاسی و وجاهت ملّی خودش باشد باید عمیقاً ببیند که چه چیزی به نفع ملّت 
و مملکت است، آن را انجام بدهد... آقای مهندس بازرگان... می بایست بر اساس وجدان 
و اجتهاد سیاسی خودش عمل بکند ولو به عدم محبوبیتش بینجامد... مردم حق انتخاب 

1.همان،صص202و208و209
2.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص166

3.سقوطدولتبازرگان،صص278و279و288و291
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دارند... اما یک جایی باید بایستیم و به مردم بگوییم که اشتباه می کنید. برای منافع مردم کار 
کردن، معنایش لزوماً دنباله روی از مردم نیست، در غیر این صورت می شود عوام فریبی... 
راه صحیح آن بود که بازرگان می گفت، اما نکردند... دولت بازرگان 9 ماه سر کار بود، 

حاال 90 سال باید جواب بدهد...1
رضاعلیجانی،ازهمکارانمهندسسحابیوسردبیرماهنامهایرانفردا،مهندسبازرگانرا
»پدرنوگراییدینیدرایران«وازشخصیتهای»کمنظیر«مینامد.همودربارهسقوطدولت

موقتورویکردمردمدرقبالآنچنینمیگوید:
... در کناررفتن یا سقوط دولت موقت همه اینها ]= اختالف با روحانیت و شورای انقالب[ 
عوامل فرعی است حتی مخالفت گروه های سیاسی و روشنفکری نیز فرعی است. عامل اصلی 
این است که در آن زمان مردم ایران تنها به حرف آقای خمینی و روحانیت گوش می دادند... 
جامعه انقالبی ایران دولت مهندس بازرگان را همانند کلیه پیوندی که گاه بدن جدید آن را 
پس می زند، پس زد. شرایط انقالبی آن زمان نیازمند یک دولت انقالبی بود... وی که دارای 
روحیه ضد جوان و ضد چپ بود نمی توانست با یک انقالب که روحیه جوان و چپ دارد 
گفتگو کند... مهندس بازرگان در یکی از سخنرانی هایش... به طنز می گفت دولت موقت هم 
اگر هیچ کاری نکرده باشد دست کم به طور وارونه و منفی باعث شد که همه از چپ چپ 
تا راست راست در کوبیدن آن با هم متحد شوند... دولت موقت در دوره سردرگمی به سر 
می برد. تنها هشداری که از طرف دولت موقت به مردم داده می شد این بود که عجله نکنید، 
زود و زیاد نخواهید... احساس می شد که گویا دولت موقت با این خواسته ها ]ی مردم[ تعارض 
ایدئولوژیک دارد و اساساً این آرمان ها را قبول ندارد... جامعه احساس می کرد که با دولت 
خیلی فاصله و شکاف دارد... مهندس بازرگان با اهداف انقالب همدلی و هم سخنی نشان 
نمی داد... آقای طالقانی به مردم می گفت تند نروید و مطالبات زیادی نداشته باشید، در عین حال 
ایشان همه کارهای آنها را قبول نداشت و از کندی و بی عملی دولت موقت حوصله اش سر 
می رفت. آقای طالقانی از کارهای انقالبی دفاع می کرد... مهندس بازرگان یک بازی را شروع 
کرد، پیش رفت و در آن مات شد... در زمان سقوط دولت مهندس بازرگان حتی یک نفر به 
نفع دولت موقت تظاهرات نکرد... پشتوانه دولت موقت خالی شده و به انتهای خط رسیده بود.2 

تقیرحمانی،فعالسیاسیکهدردهههفتادباطیفهمفکرانمهندسسحابیپیوند

1.همان،صص344و346و349و352
2.همان،صص229و230و232و237و240و242
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داشت،دربارهاستعفایدولتموقتاینگونهداوریکردهاست:
اساساً دولت بازرگان، دولت دوران انقالب نبود... 

او آنقدر آزادمنش بود که وقتی دید مردم او را نمی خواهند، به راحتی کنار رفت، ولی روی 
عقیده خودش بود... مهندس بازرگان دستور توقف سیل یا انرژی انقالب را که به حرکت 
به نظر من مهندس  بازرگان غافلگیرانه بود...  درآمده بود، می داد... کناره گیری مهندس 
بازرگان عالوه بر تقوای سیاسی، در اداره امور نیز ناتوان بود. مهندس بازرگان وقتی استعفا 
کرد عضو شورای انقالب بود و در سال 64 هم نامزد ریاست جمهوری بود. پس این مطرح 
نبود که قدرت نمی خواست. مهندس بازرگان یک سیاستمدار بسیار پاک و صادق بود ولی 
سیاستمدار دوره انقالبی نبود... آن موقع شرایط جهانی و افکار عمومی داخل به ضرر آقای 

بازرگان بود.1
دکترحبیباهللپیماندربارۀدولتموقتگفتهاست:

دولت موقت نه تنها فضای جهانی را درک نکرد که فضای پیروزی انقالب را نیز درک 
نکرد... ماهیت فکری و اجتماعی دولت موقت اجازه نمی داد درک درستی از ماهیت تحول 
جامعه ایران داشته باشد... قشرهای اجتماعی که در عرصه انقالب حضور فعال داشتند، اصاًل 
با این گرایش های لیبرالی سنخیتی نداشتند. مدافع لیبرالیسم، طبقه سرمایه داری است... دولت 
موقت با تمام جریان های موجود به تضاد رسید... نمی خواهم آقایان را به دلیل انقالبی نبودن 
سرزنش کنم. اگر می دانستند که برای حکومت کردن در آن شرایط آمادگی ندارند، نباید 
می پذیرفتند... آنها نتوانستند از آزادی ها حراست کنند به این دلیل که نتوانستند با نیروهای 

انقالب، هم سویی نشان دهند.
به همین دلیل، پرمعناست که مردم وقتی دولت موقت استعفا کرد از آن دفاع نکردند، در 
حالی که برای آمدنش میلیون ها نفر شعار دادند و حمایت کردند... ما می دیدیم که دولت 
موقت علناً و رسماً با تغییرات انقالبی، تداوم حضور مردم در صحنه سیاسی و تشکیل و 
گسترش شوراها، روی موافق نشان نمی دهد به طوری که مخالفت همه روشنفکران را از 

کلیه گرایش ها بر ضد خود برانگیخته است و توده را به انفعال و دلسردی می کشاند...2
شواهدواسنادفراوانیکهدرالبالیاظهاراتفوقالذکرآمدهاستوسایرمباحثپیشین،
اینواقعیترابهروشنینشانمیدهدکهکناررفتندولتموقتباتعبیر»سقوط«بیشتر

1.همان،صص140و141و144و145و147و148
2.همان،صص27و29و30و33و42
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تناسبدارد.امامهندسبازرگاندرکتابانقالبایراندردوحرکت،درستیچنینتعبیری

راردمیکند:
بعداً گروه های چپی و افراطی مخالف اصرار داشتند که استعفای دولت موقت را »سقوط 
دولت موقت« بنامند... در حالی که روز قبل از اشغال سفارت، استعفا به تصویب هیأت دولت 

رسیده ]بود[...1
اماتاریخذیلاستعفایمهندسبازرگان،14آبان58،یکروزپسازتسخیرالنهجاسوسی
استوبهگزارشمطبوعات،بعدازظهرهمانروزجلسههیأتدولتبهبررسیاستعفا

اختصاصیافت.

استعفا از نهضت آزادی 
استعفایدولتموقتبهاستعفایجمعیازاعضایرادیکالومتمایلبهخطامامدر
نهضتآزادیانجامید.استعفاکنندگاننامهایبهمهندسبازرگاننوشتهوچنیننتیجهگیری

کردهبودند:
معتقدیم ملّت ایران در حال حاضر در یک حالت انقالبی به سر می برد و اگر ما بخواهیم در 
وضعیت فعلی هم پای ملّت حرکت کنیم، مجبور به تخطی از تشکیالت خواهیم بود و اگر 
بخواهیم هم پای تشکیالت حرکت کنیم، از ملّت عقب می مانیم و در این وضعیت، بهترین 

راه استعفا است.2
بهگفتهمحمدمهدیجعفری:

آقای مهندس بازرگان از قبل از پیروزی انقالب اعتقاد نداشت که نظر مرحوم امام نظر نهایی 
است... اما امضاکنندگان نامه نظر امام را حرف نهایی از جایگاه امام امت می دانستند.3

متناستعفانتیجهگفتگویجمعیبودکهباانشایمهندسسحابیبهوسیلهجعفری
نوشتهشد.درذیلایناستعفانامهمورخاواخرآذر58،اسامیچهاردهتنازاعضایقدیمی
نهضتآزادیبهاینشرحدرجشدهبود:محموداحمدزادههروی،عبدالعلیاسپهبدی،
محمدبستهنگار،سیدمحمدمهدیجعفری،حسنحبیبی،کریمخداپناهی،علیدانشمنفرد،
محمدعلیرجایی،عزتاهللسحابی،فریدونسحابی،حسنعربزاده،انسیهمفیدی،امیر

1.انقالبایراندردوحرکت،ص95
2.ماهنامهاندیشهپویا،ش21،آبان1393،ص55

3.همان.
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ناطقی،همایونیاقوتفام.1

محمدمهدیجعفرییادآورمیشود:»ازمیاناستعفادهندگان،شهیدمحمدعلیرجاییبه
حزبجمهوریاسالمیتمایلیافتوبعداًنخستوزیرورئیسجمهورشد.«2پنجتنازآنان
عضونهضتآزادیاروپا)خداپناهی،حبیبی،فرانسه؛یاقوتفام،ناطقی،آلمان؛فریدونسحابی،

انگلیس(بودندوخانممفیدیهمسردکترعباسشیبانیبودکهقباًلازنهضتجداشدهبود.
عزتاهللسحابیدرگفتگوباکیهاندربهمن58،ضمناعالماستعفایجمعیازکادرهای

نهضتآزادی،گفت:
... اختالفات در تحلیل ها، بررسی ها و موضع گیری ها تا تشکیل دولت ادامه داشت که ناشی 
از بینش سیاسی و جهان بینی رهبران بود... این مسائل و اختالف نگرش به مسائل باقی ماند 
تا اینکه سران نهضت و آقای بازرگان از دولت خارج شدند و فرصت گفتگو و بحث به 
وجود آمد. بعد از بحث و گفتگو ما به این نتیجه رسیدیم که باید نهضت را ترک کنیم... 
افشاگری دانشجویان مسلمان پیرو خط امام باعث شد که ما در اعالم تصمیمات تجدیدنظر 

کنیم و آن را به تأخیر اندازیم.3
سیدمحمدمهدیجعفرینیزهمانزماندرگفتگوباکیهانکنارهگیریجمعیازاعضای

نهضتآزادیرااینگونهشرحداد:
پس از اینکه مهندس بازرگان مسئول تشکیل دولت شد و به دستور امام بدون وابستگی 
حزبی این کار انجام گرفت، عده ای از اعضای نهضت معتقد بودند که باید بیرون از کادر 
اجرایی به کار مکتبی و سازماندهی حزبی بپردازند... تعهدی هم نسبت به دفاع از دولت 
نداشتند و لذا بی طرفانه انتقادهایی که متوجه دولت بود اعالم کردند. در عین حال کارهای 

مثبت دولت را هم تأیید و تشویق می کردند. 
ولی در این ضمن نقطه نظرها و برداشت های اعضای دولت در درون دولت و افرادی که در 
خارج دولت فعالیت داشتند روزبروز بیشتر می شد. و باالخره بعد از استعفای دولت و یک 
ارزیابی و جمع بندی از گذشته، عده ای از اعضای نهضت به این نتیجه رسیدند که نمی توانند به 
اتفاق دیگر برادران به وظیفه انقالبی خود در موقعیت کنونی انقالب اسالمی ایران عمل کنند. 
لذا به عنوان »جهادی برای تداوم انقالب اسالمی ایران« از نهضت آزادی کنار گرفتند. بدون 

1.همگامباآزادی،ج2،ص502
2.همان،صص502و503

3.کیهان،1358/11/23،ص3
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آنکه خدمات و امتیازات گذشته آن نهضت را نادیده انگارند و ارزشی برای آن قائل نباشند...

ما از 1۷ – 18 ماه پیش صحبت هایی داشتیم در مورد مسائل مختلف از جمله موضع گیری های 
اجتماعی و سیاسی. علت کناره گیری نیز عدم توافق است... این تصمیم در اواخر آذرماه ]58[ 
گرفته شد و حتی استعفانامه نیز نوشته شد، ولی نخواستیم آن را منتشر کنیم و این قبل از 
افشاگری دانشجویان بود. شاید مسائل اخالقی و انسانی مانع انتشار شد و لذا اعالم تا به حال 

باقی مانده بود و در این موقعیت الزم بود.1 
البتهالزمبهذکراستکهاعالماستعفامقارنباتداومافشاگریهایدانشجویانپیروخط
اماموواکنشرهبراننهضتآزادیبود.محمدمهدیجعفریکهفراموشکردهاستخودو

مهندسسحابیدر23بهمنمصاحبهکردهاند،درخاطراتخودچنینگفتهاست:
در اسفند 1358 که تبلیغات مجلس اول شورای اسالمی مطرح شد، روزنامه های کیهان و 
اطالعات چیزهایی درباره انشعاب در نهضت آزادی نوشتند و حتی اسم چند نفر از ما را هم به 
عنوان منشعبین درج کردند که در آن مورد هم ما سکوت اختیار کردیم و خبر آن را نه تأیید 

کردیم و نه تکذیب.2
روزنامهاطالعاتدرهمانروزیکهمصاحبهکیهانبادوچهرهمطرحاستعفادهندگان
انتشاریافت،درخبریباعنوان»انشعاببزرگدرنهضتآزادی«اینگونهبهماجراپرداخت:

سرانجام، شکافی که در پی بروز برخوردهای درون سازمانی از ماه ها قبل در »نهضت آزادی 
این جمعیت سیاسی شد.  انشعاب دیگری در داخل  بروز  به  منجر  بود،  ایجاد شده  ایران« 
خبرگزاری پارس، خبر مربوط به کناره گیری عده ای از اعضای »نهضت آزادی ایران« را به 
شرح زیر پخش کرد، بدون اینکه اسامی اعضای مستعفی را ذکر کند. »گروهی از اعضای 
نهضت آزادی در تماس با خبرگزاری پارس اظهار داشتند که در گفتگوهای درون گروهی 
که از هجده ماه پیش در نهضت آزادی آغاز شده بود پس از موضع گیری های بهار و تابستان 
1358 جمعی از اعضای نهضت آزادی استعفای خود را از این جمعیت رسماً اعالم کردند.« 
در این مورد با دو تن از شخصیت های مطلع نزدیک به نهضت آزادی تماس گرفتیم، یکی از 
این شخصیت ها، عده اعضای مستعفی نهضت آزادی ایران را ده تن ذکر کرد. باید دانست که 
مجاهد نستوه مرحوم آیت اهلل طالقانی مدت ها پیش از نهضت آزادی کناره گیری کرده بود... 
کناره گیری سیدمحمدمهدی جعفری و مهندس عزت اهلل سحابی... قطعی به نظر می رسد و 

1.همان،ص12
2.همگامباآزادی،ج2،صص503و504
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احتماالً دکتر حسن حبیبی نیز جزو اعضای مستعفی است.1

مهندسعزتاهللسحابینیزدرموردسابقهاختالفدرونینهضتازتابستان57،در
بهمن58چنینگفت:

این اختالف دید و برداشت از یک سال و نیم قبل وجود داشت. یعنی از جریانات قبل از 
پیروزی انقالب، حدود تابستان 5۷، تحلیل هایی در مورد جنبش، انقالب و شعارهایی که 
باید مطرح شود وجود داشت که با تحلیل های رهبری تفاوت داشت. این تفاوت بین فعالین، 
کادرها و رهبری باعث وجود اختالف شد که تا حدودی در خارج از نهضت بین مردم نیز 
منعکس بود. به این ترتیب که با بعضی شعارها و موضع گیری ها، فعالین مخالفت می کردند و 

نسبت به این موضع گیری ها اعتراض وجود داشت.2
مهندسبازرگاندربهمن58دربارهاستعفایجمعیازاعضاینهضتآزادیگفت:

این یک امر داخلی نهضت است و این استعفا هم اصاًل هیچ ارتباطی با قضایای اخیر نداشته و 
هنوز هم در شورای حزب مورد بررسی و قبول یا رد قرار نگرفته است.3

بعدهاعزتاهللسحابیدرخاطراتخودمیگویدکهکسیدرداخلنهضتبهنامهاستعفای
آنانرسیدگینکرد؛واودرواکنشبهانتشاراسنادالنهجاسوسیدربارهنهضتوبازرگان
درآذرماه58،تصمیمبهادامۀهمکاریعملیبانهضتگرفتولیدرآستانهانتخاباتاولین
دورهمجلساقدامبهاعالمعمومیاستعفایخودودوستانشنمود.4بنابراینروشناستکه

درزماناعالماستعفا،موضوعانتخاباتمجلسمدنظربودهاست.
گفتنیاستکهمتننامهاستعفادرآنسالهاانتشارنیافتوبرایاولینباربهوسیله
محمدمهدیجعفریدرسال1389بهضمیمهخاطراتشمنتشرشد.5جعفریدرخاطراتش

متذکرمیشود:
استعفای ما دستاوردی نداشت. ما در آغاز مایل بودیم که سیزده نفری که استعفا داده ایم 
]به جز شهید رجایی[ تشکیالت جدیدی پایه ریزی کنیم. اما میان ما سیزده نفر وحدت نظر 

کاملی وجود نداشت و هر کدام به راهی رفتیم.6

1.اطالعات،1358/11/23،ص2
2.کیهان،1358/11/23،ص12

3.همان.
4.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص106

5.همگامباآزادی،ج2،صص507تا513
6.همان،ص504
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مطالعهقسمتهاییازاستعفانامهچهاردهتنازکادرهایقدیمینهضتآزادیدرآذر
1358نشانمیدهدکهبرخیضعفهاواشکاالتریشهاینهضتآزادیتاچهحدبرای

اعضایاصلینهضت،آشکاربودهاست.
درابتدایمتناستعفاتحلیلیازاستراتژیجدیدآمریکاوغربازدهههفتادمیالدیبرای
مقابلهبارشدمبارزاتملتهایدربنداستعمار،ارائهشدهوبازتابآندرآستانهانقالب

اسالمیایران،چنینترسیممیشود:
نخستین خط مشی و استراتژی جدید غرب که برنامه ریزان کمیسیون سه جانبه طراحی کردند 
تحت نام »حقوق بشر« در جهان معروف گردید و همانست که راه را برای تحوالتی در 
کشورهای جهان سوم که آماده شورش و انقالب بودند باز کرد. این سیاست همانست که 
تبلیغ گران غرب آن را »حرکت کارتری« می دانند و برخی از رجال و شخصیت های سیاسی 
جهان سوم را نیز به اشتباه انداخت و چنین پنداشتند یا وانمود کردند که حرکات انقالبی این 

کشورها منجمله انقالب اسالمی ایران هم وابسته و محصول یا مدیون و مرهون آن است.
و این یک خلط سیاسی و تاریخی بوده است چرا که آنان بدون توجه به عنصر درونی 
ناراضی و  اندیشه و ارزش های مردم  بنیادی که در  ایران و تحول  انقالب در  حرکت و 
شوریده ایران در شرف تکوین و تکامل بود، تنها عامل و محرک خارجی را منشأ حرکت 

و انقالب خواندند و تأکیدی بیش از نقش واقعی بر آن نهادند. 
همین اشتباه در ارزیابی و تحلیل تاریخی حوادث دو ساله اخیر ایران و جهان، پدران و 
پیشگامان نهضت آزادی را بدان راه کشانید که خط فکری تحلیلی جدا و متنزعی از آنچه 
در درون جامعه انقالبی در جریان بود و سیر واقعیت سیاسی و اجتماعی در این سرزمین، 

اتخاذ کرد و بر آن مبنا آثار عملی و حرکتی از خود بروز دهند.1
درادامهاینمتن،علت»عقبماندگی«نهضتآزادیازحرکتانقالبیمردمایراندر

سالهای56و57،اینگونهتحلیلشدهاست:
... خطا در شناخت واقعیت و مبنای فرآیند یک انقالب و تشخیص انگیزه های اصلی و فرعی 
و عوامل درونی و ذاتی یا برونی آن، یک امر تاکتیکی یا ناشی از نقائص سازمانی نیست. اینها 
معموالً اشتباهات بینشی و تاریخی هستند. این گونه خطاها همانها هستند که رجال و احزاب 
سیاسی را از حرکت اجتماع عقب انداختند و انزوا و مرگ سیاسی را برای آنها به ارمغان آوردند.

1.همان،ص508



نهضت آزادی ایران 384
ریشه اصلی عقب ماندگی نهضت آزادی ایران از سال های 56 به بعد، در همین واقعیت 
نهفته است. وقتی ]که[ ... با صراحت و سماجت تمام به افکار و اندیشه ها و تحلیل های 
افراد دیگر درون نهضت و متفکران و تحلیل گران غیرنهضتی بی اعتنایی شد، ماحصل آن 
همان اشتباه تاریخی و بینشی است که اوایل سال 5۷ نهضت آزادی ایران را به رغم همه 
گذشته های غنی و افتخارآمیزش و همه صداقت ها و فداکاری ها و تقوای رهبران و کادرها 

و فعالیتش، دچار عقب ماندگی از حرکت انقالبی جامعه ایرانی کرد.1
سپسبااشارهبهنقصوشکستنهضتضداستعماریمّلیشدننفت،تکاملآننهضت
دریافتنتوأمانوجهضداستبدادیوضداستعماریوماهیتمکتبیانقالباسالمیایران،

توصیفمیشود:
... تکامل نهضت ملّی و ضد استعماری مصدقی در این بوده و هست که وجه ضد استبدادی 
و ماهیت مکتبی بر آن افزوده گردد و این همان بود که جنبش ملّی ایران از سال های 41 به 
بعد به تدریج بدان دست یافت و تا سرحد یک انقالب همه جانبه و تاریخ ساز ارتقاء یافت،  
ولی رهبران و پدران نهضت آزادی ایران را این اندیشه بوده و هست که بعد از مرحوم مصدق 
نهضت فقط علیه استبداد داخلی جریان و تکامل یافته است و این دقیقاً خالف مسیر واقعیت 

در جامعه ایرانی مسلمان بوده و هست. 
فراموش نکنیم که در دادگاه نهضت آزادی در سال 42 که اوج اثر و پیشگامی و پیشتازی 
نهضت در حرکت سیاسی، اجتماعی ایران بود، تنها استبداد مورد حمله و تحلیل قرار گرفت و 
پیشوای فقید و مرحوم ما دکتر مصدق نسبت به مدافعات جناب مهندس بازرگان این ایراد را 

گرفته بود که چرا هیچ اثری از نقش استعمار در این مدافعات نیست.
به هر حال این اشتباه و نارسایی در تحلیل واقعیت تاریخی حرکت و تحول در جامعه ایران، 
یک خطای استراتژیک بود که عامل اصلی و اساسی عقب ماندگی نهضت آزادی از انقالب 

و انقالبیون شد.2 
اعضایمستعفینهضتآزادیدرادامهمتناستعفایخود،»لجاجت«مهندسبازرگانو
برخیمؤسساننهضتونیزوجود»نظامپدرساالری«درتشکیالتنهضتراموانعاصلی
تصحیحخطایبینشیمزبوربرشمردهاندوبهصراحت،بحرانتشکیالتیوخطمشینهضت

آزادیراتبیینکردهاند:

1.همان،صص508و509
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و این ]عقب ماندگی از انقالب[ دقیقاً  مربوط و معطوف بود به اصرار و لجاجت پدران ما و 
به ویژه جناب مهندس بازرگان. و کادرها و فعالین نهضت که در خارج و داخل کشور یا در 
داخل زندان بودند، این قضیه را به خوبی تشخیص می دادند ولی به سبب نظام پدرساالری که 
بر نهضت حاکم بوده و هست، احترامی برای پدران خود قائل بوده و هستند، هرگز درد آنها 

مورد اعتنا قرار نگرفت و فریادشان به جایی نرسید. 
بهترین و صادقانه ترین زحمات و فداکاری های فعالین نهضت در سال 5۷ و بعد از آن در سال 
58 به علت همین خطای بینشی و تاریخی رهبران، بی ارزش شد و بازتاب واقعی و درخور خود 
را نداشت و زحماتشان به هرز رفت. آنها در درون نهضت، خود را می خوردند و در بیرون 
به توجیه کاری اعالمیه ها و بیانات و موضع گیری های رهبرشان می پرداختند، و این گذشته از 
تلخی دردناکش، برای اشخاص و گروه های خصم نهضت نیز بهانه های بسیاری به دست داد. 
خطاهای بینشی و استراتژیک فرد یا گروه سیاسی موجب شکست سیاسی آنها می شود و اگر 
بر سر آن لجاج و تأکید رود، آن فرد یا گروه سیاسی به خزانه تاریخ سپرده خواهد شد. نهضت 
آزادی ایران که به برکت صداقت و تقوی و فداکاری پیشروان و فعالین دست اولش از آغاز 
فعالیت در سال 40 و با روشن بینی سیاسی که داشت پیشتاز حرکت سیاسی در آن دوران ]بود[ 
و تنها نارسایی آن نقص سازمانی و انضباطی اش بود و تمام تحلیل ها و پیش بینی های آن که در 
آثار و بیانات آن دوران منعکس است بعدها به تصدیق حرکت واقعی حوادث رسید، امروز 

از چنین موضع عقب مانده و بی جاذبه ای برخوردار شده است.1
دربخشدیگریازایناستعفانامه،آمدهاست:

از اشتباهات اساسی و سازمانی یک حزب آن است که رهبران یک حزب، همه چیز را به خود 
نسبت دهند و معتقد باشند به دلیل آن که تأثیر اخالقی بر ساخت و بافت ارزش و فرهنگ 
حزب دارند، سازمان بدون ایشان و نظر ایشان هیچ است. این طرز تلقی به معنای صفر دانستن 

و هیچ گرفتن نقش و تأثیر دیگران نیست؟ 
درست است که افرادی به دلیل استعداد شخصی یا اعتقاد جمعی، از امکان نوشتن و گفتن 
برخوردار می شوند و به تشخیص و تصمیم جمع، آن را به خود اختصاص می دهند، اما این 
کار نباید موجب شود که حزب عرصه را بر رشد استعداد دیگران تنگ کند و یا نقش و 
تأثیر ایشان را در وجود مثبت سازمان نادیده انگارد. چنین معنایی موجب از میان رفتن امنیت 
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فکری و عملی اعضای فعال و متفکر می شود و افراد حزب، استقالل شخصیت را از کف 

می دهند و خصلت جمعی و سازمانی حزب به هدر می رود.1
»بافتجبههای«وترکیبناهمگننهضتآزادیکهبهنظراعضایمستعفیازبدوتأسیس
تاسال1358تداومیافتهوناکارآمدشدهبود،مشکلاساسیدیگریاستکهدرمتناستعفای

آنان،برجستهشدهاست:
از طرف دیگر نهضت آزادی ایران از آغاز تشکیل خود از یک ترکیب ناهمگن به لحاظ 
مکتبی و گرایشات اجتماعی برخوردار بود و تنها، بنا به تحلیل و برداشت برخی از رهبران 

آن روز نهضت، از یک بافت جبهه ای برخوردار بود تا بافت حزبی و مکتبی. 
این بافت در سال های 42-40 از کارآیی سیاسی کافی بهره مند بود ولی پس از گذشت 
پانزده سال و تغییرات بنیادی در حرکت انقالبی و اسالمی مردم، دیگر آنچنان بافت، کارآیی 
الزم را ندارد. و از آن گذشته عناصر و افراد مختلف قدیم نهضتی در جریان پانزده سال 
گذشته نسبت به گسستگی روابط سازمانی و یا مبانی و تربیت اولیه خود، در رشته ها و افکار 

گوناگونی رشد یافتند و اغلب با شرایط اقتضایی انقالب اسالمی حاضر هماهنگی ندارند.2
اختالفاتدرونتشکیالتیبااعضاییکهپسازاستعفایدولتموقتبهفعالیتحزبی
نهضتآزادیبازگشتهبودندوموجبرقابتهایدرونحزبیبرای»منافعشخصی«وازبین
رفتن»اعتمادمتقابل«شدهبودند،درفرازپایانیاستعفانامهتشریحشد.بعدهامهندسسحابی
عاملاصلیاینمشکلرادکتریزدیودوستانشمعرفیکرد.امادرزماناستعفابدونذکرنام

وی،ازاینموضوعچنینیادشدهبود:
... روند حوادث و عملیات در میان دوستان و برادران نهضت آزادی حقایق دردناکی را بر ما 
روشن ساخت. از مجموع عملیات بعضی از برادران که در یک ماهه اخیر از مسئولیت های 
اجرایی خارج شدند و به کار نهضتی پرداخته اند بر ما چنین روشن شد که صرف نظر از 
تفاوت های ریشه ای و یا غیرریشه ای در اندیشه ها و برداشت های سیاسی اجتماعی که ما خود 
را آماده حل آنها کرده بودیم، مسائل دیگری وجود دارد که در مجموع، روابط خالصانه 
و صادقانه دیرین را که خاصه و ویژگی  نهضتی بودن شناخته بودیم، در میان ما خدشه دار 
می سازد. سنت نهضت چنین بود که همیشه مسائل و افکار و منافع شخصی تحت الشعاع مصالح 

جمع و حرکت جنبش بود. 
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در حالی که ما چنین احساس می کنیم که امروزه نام نهضت آزادی وسیله ای برای تبلیغ 
پیشبرد افکار خاص شخصی و غیرمنطبق با ایدئولوژی توده نهضت و ارزش های انقالب 
اسالمی ایران، در نزد بعضی از برادران، و یا پایگاهی برای تبلیغ مصالح شخصی نزد بعضی 

دیگر، می گردد. 
و این به کلی محیط صفا و برادری اولیه ما را بهم می زند، لذا در محیطی که نه تفاهم و تطابق 
فکری وجود دارد و نه اعتماد متقابل شخصی، کدام عمل و حرکت سیاسی و خالصانه و 

اسالمی را می توان پیش برد.1
مهندسسحابیدرخاطراتخودبااشارهبهفعالیتهایدرونگروهیمستقل»افرادی
کهازآمریکاآمدهبودندودوستاندکتریزدیبودند«،2همانانرامنشأرقابتهایتشکیالتی
معرفیمیکندکه»حدوددویستنفربودندمتشکلومنسجمبهرهبریدکتریزدیفعالیت
میکردند.«3سپستأکیدمیکندکهدکتریزدی»داعیهمقامورهبریتشکیالت«رانیزداشت
و»افرادواصحابوینیزکاماًلدستبهفرمانویبودند.«4ویبایادآوریاینکهدردرون
نهضت،»مهندسبازرگاندکتریزدیراتأییدمیکرد«،اختالفخودودوستانشبایزدیو

یارانشراازموجباتکنارکشیدنازنهضتبیانمیکند:
آن روز احساس می کردم که در صورت بروز اختالفی میان ما، مهندس بازرگان حتماً 
طرف آنها خواهد بود... مهندس بازرگان وی ]= دکتر یزدی[ را قبول داشت و او را مشاور 
خود قرار می داد... ترجیح دادم به جای کشمکش و ادامه مبارزه ]با گروه یزدی[ خود را از 

صحنه کنار بکشم.5
یکماهپسازاستعفایدولتموقتکهبرنامهریزیدکتریزدیبرایدیداربابرژینسکیو
عملکردشدروزارتخارجه،ازعواملتسریعوتسهیلآنبود،درماجرایاستعفایگروهی
ازاعضایمهمنهضتآزادیوازجملهدوتنعضوهیأتاجرایی،نقشوردپایدکتریزدی
دوبارهبهچشممیخورد.البتهسهدههبعد،درسال1389اینبارخوددکتریزدیبودکهپس

ازپانزدهسالدبیرکلینهضتآزادی،استعفایخودرااز»پستدبیرکلی«اعالمکرد.6

1.همان،ص512
2.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص101

3.همان.
4.همان،ص102

5.همان،صص104و105
6.وبگاهخبرگزاریجمهوریاسالمی،1389/12/29،کدخبر:30306497.وبگاهجرس،1390/1/17،کد35149
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همانگونهکهقباًلاشارهشد،اعضایمستعفینهضتآزادیدرسال1358یکیازموارد
اختالفاتخودبامهندسبازرگانوهمفکرانشرادرموردرهبریامامخمینی،اعالمکردند.
درمتناستعفانامهآنانپسازتمجیدازمهندسبازرگانودکترسحابی،دربارهرهبریامام

خمینی،چنینآمدهاست:
ایمان ما به رهبری امام خمینی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که امام را تبلور کاملی از 
آرمان های ضد استعماری، ضد استبدادی و ضد استثماری توده های قیام کرده و شهید داده 
ملّت ایران می دانیم و بدین دلیل رابطه طبیعی امامت امت بین ایشان و این ملّت هدف دار برقرار 
است و لذا هرگونه مقابله و مخالفت با ایشان و مواضع اساسی ایشان را در حقیقت مقابله با امت 

و انقالب امت تلقی می کنیم.1

1.همگامباآزادی،ج2،ص513



نهضت آزادی در دو حرکت

نهضتآزادیدرمواضعیکهبعدازسقوطدولتموقتاتخاذکردهاست،بهتدریجاغلب
مواضعودیدگاههایپیشین1خودراتغییردادهاست.اوجاینچرخشدرکتابانقالبایران
دردوحرکتبهقلممهندسبازرگان،کهرسماًازسوینهضتآزادیدربهار1363منتشر
شدهاست،مشاهدهمیشود.2اینچرخشباسهجلدکتاببازیابیارزشهابهقلممهندس
بازرگان،کهطیسهسال،ازسال60تا62،انتشاریافتوبهوسیلهنهضتآزادیتوزیع

میشد،آغازشدهبود.3

چرخش در مواضع ضد امپریالیستی
روابطنهضتآزادیوآمریکاییها،ودیدگاهرهبرانواعضایآندربارهروابطایرانو
آمریکا،برمبنایحسنظنومحافظهکاریشکلگرفتهبود.لیکندرفضایسیاسیوشرایط
انقالب،نهضتسعیمیکرددرمواضعرسمیخود،ازدیدگاههایضد ازپیروزی بعد
امپریالیستیوضّدآمریکاییحمایتکند.سخنگوینهضتآزادیبهمناسبتبیستمینسالگرد
تأسیسنهضت،درسال60،مواضعاینسازمانرادربارهمبارزهباامپریالیسم،بدینصورت

بیانکردهبود:
ایران  ملّت  مبارزات  کل  از  جدای  را  امپریالیسم  علیه  مبارزه  ایران  آزادی  نهضت   ...
نمی داند و نهضت خود را از پیشگامان چنین مبارزاتی می داند... تظاهرات مردمی که به 

1.دراینجامقصوداز»مواضعودیدگاههایپیشین«،مواضعیاستکهبعدازپیروزیانقالباسالمیوتاقبلازسقوط
دولتموقتازسوینهضتاتخاذشدهبود.

2.انقالبایراندردوحرکت،مهندسمهدیبازرگان،بهار1363.درشناسنامهکتاب،نویسندهناشرکتابقیدشده،
مرکزپخش،دفترنهضتآزادیاعالمشدهوامضایپیشگفتارنیز،نهضتآزادیایران،درجشدهاست.

3.سهجلدکتابچه»بازیابیارزشها«بهقلممهندسبازرگان،نشرتوسطنویسندهوپخشبهوسیلهدفترنهضت
آزادی،بهترتیبجلداولدرمهرماه1360،جلددومدرتیرماه1361وجلدسومدربهمنماه1362،منتشرشد.
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ابتکار نهضت  بر پا می شد، مطالب و روزنامه های راه مصدق و مکتب مصدق، بیانیه های 
نهضت آزادی در سال های 40 تا 43 و بعداً در سال های قبل از پیروزی انقالب، نشریات 
نشریات و  پیام مجاهد و سایر  ماهنامه  نظیر  از کشور  تبعید و خارج  نهضت آزادی در 
برنامه ها، تماماً بیانگر خط اصلی و واقعی نهضت آزادی و موضع گیری علیه امپریالیسم 
آمریکا و دستیارانش می باشد. اما نهضت آزادی ایران این مبارزه را تنها در شعار دادن 

نمی داند، این گونه تظاهرات برای بسیج اولیه مردم ضروری است.1
گفتنیاستکهدرمیاننشریاتذکرشده،عمدتاًماهنامهپیاممجاهد،ارگاننهضتآزادی
خارجازکشور،مواضعقاطعضدآمریکاییداشتکهآنهمبهگفتۀدکتریزدی:»مستقلاز
واحدداخلکشوربودهاستوبرنامههاوروشهاوخطمشیخودرامجزاومستقل،تعیین

واجرامینمودهاست.«2
مهندسبازرگاندرسفرخودبهاروپادرپاییز1357،ضمنمصاحبهبانشریهایرانپست
تأکیدکردکهنهضتآزادیخارج»کموبیشبهدنبالنهضت]آزادیداخلکشور[هستند،

امابهلحاظعدمارتباط،آنهامستقلهستند.«3
درآذرماه1357بیانیهایتحتعنوان»قطعنامهنهضتآزادیایراندرخارجازکشور«
انتشاریافت.اینبیانیه،اعالمموضععلیهنهضتآزادیداخلکشورمحسوبشد.در
اینقطعنامه،صریحاًباخطمشی»سنگربهسنگریاگامبهگام«طرحشدهتوسطمهندس
بازرگانونهضت،اعالممخالفتشدهبودوباذکرمواضعنهضتداخلکشور،تأکیدشد:

مسئولیتی در مواضع متخذه توسط این برادران در ایران نخواهیم داشت... موضع گیری ما 
در قبال برخی از موضع گیری های نارسا و غیرمنطقی برادران در ایران، ابداً دلیل بر انشعاب 

و رفع مسئولی نیست.4
بنابرایننمیتوانمواضعضدامپریالیستینشریهنهضتآزادیخارجرامبیّنمواضع
رهبراننهضتداخلکشورمحسوبنمود.بااینحالتااوایلدههشصت،نهضتآزادی
ازهرطریقمیکوشیدایننکتهرااثباتکندکهاز»پیشگامان«مبارزهضدامپریالیستیو

ضدآمریکاییبودهاست.

1.یادنامهبیستمینسالگردتأسیسنهضتآزادیایران،ص123
2.جمهوریاسالمی،1358/11/28،ص10

3.ایرانپست،1357/8/12،نقلدر:عالئمبیانواقعیتهستند،صص59و106و107
4.ماهنامهپیاممجاهد،ش63،آذرماه1357،ص2
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حرکتدومنهضتآزادیدرچرخشازمواضعپیشینباانتشارجلداولکتاببازیابی
ارزشهابهقلممهندسبازرگانآغازگشت.ویدریکسخنرانیتحتعنوان»بیگانهپرستی«،
ًبهانگارهخودساختهواغراقشدهایحملهمیکندکهچرا کهدرآنکتاببهچاپرسید،شدیدا
ماباید»همهمصائب«راازچشمقدرتهایخارجیوآمریکاببینیم؟،وآنرا»بیگانهپرستی
منفی«مینامد.1اینموضوعدرکتابانقالبایراندردوحرکتنیزمجدداًومکرراًمورد

تأکیدقرارگرفتهاست.2
اینتکراروتأکیدبرایآنبودکهراهبرایایناستنتاجبعدیهموارشودکهمشکالتو
نابسامانیهایکشورناشیازمداخالتوسیاستهایسلطهجویانهآمریکانیست؛وسپس
بهشکلیمغالطهآمیزرویکردمقاومتومبارزهباآمریکا،زیرسؤالمیرفت.مسلماًهیچکس
اتخاذمواضعضداستعماریوضدسلطهگریرا،بهمعناینادیدهگرفتنزمینههایداخلی
وضعفهاونقائصدرونی،تعبیرنمیکرد.امامهندسبازرگاناصرارداشتکهگویی
رهبریانقالبوحاکمیتپیروخطامام،»همه«بدبختیهاونابسامانیهاراناشیاز»توطئه

ودخالتبیگانگان«میدانندومرکزثقلآنهارادر»خارج«جستجومیکنند.
نتیجهاینمیشدکهراهچاره،درمبارزهباسلطهاستعمارگرانبیگانهنیست.مهندس
بازرگانحتینارضایتیخودشرااز»شعارهایضدآمریکایی«درتظاهراتمردمواظهارات

مسئوالن،پنهاننمیکندوبهشرحمضارآنمیپردازد.
درعینحالذکرایننکتهضروریاستکهنهضتآزادیوشخصبازرگان،همواره
هرگونهموضعگیریودیدکینهتوزانهرانسبتبهابرقدرتشرق،شوروی،روامیدانستند.
درحقیقتآنچهکهمهندسبازرگاندرردوطعنموضعگیریتندعلیهقدرتهایبیگانه

میگفت،تنهاشاملآمریکاوقدرتهایغربیمیشد.
مهندسبازرگاندرموردخصلتتهاجمیاستعمارودنیایآکلومأکول،دربهمن

1358،پنجاهدرصدتخفیفدادهواعتقادخودرااینچنینبیانکردهبود:
البته می توانیم بگوییم و بسیار راحت است که بگوییم خارجیان و استعمار و امپریالیسم 
است که این همه آتش ها را روشن می کند، و ضد انقالب است که هر روز هزار توطئه و 
تحریک راه می اندازد. به فرض هم که این توجیه درست باشد، که از جهتی درست است، 
اما انصاف هم باید داد که خودمان نیز بی دخالت و بی اثر نیستیم. اقاًل یک طرف قضیه تا 50 

1.بازیابیارزشها،ج1،صص93و109
2.انقالبایراندردوحرکت،صص12و35و58و59
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درصدش مربوط و تقصیر خودمان است. خارجی و دشمن در هر جا هر چه بکند طبیعی 

است. در حساب منطق و منافع او باید چنین باشد، دنیا دنیای آکل و مأکولی است.1
اعترافویبهطبیعیبودندشمنیاستعماردردنیاییکهبرمبنایروابطظالمانهآکلو
مأکولرفتارمیشود،کلیداصلیدرکفلسفهمقاومتومبارزهعلیهقدرتهایسلطهگر
است.توجهبهاینبینشدرشناختحرکتاولنهضتآزادیوسپسچرخشبعدیآن،

اهمیتزیادیدارد.
مهندسبازرگاندرهمانجا،بهسابقهنفوذوتسلطاستعمارنیزاشاراتیدارد:

که  قرن هاست  دارد.  چنته  در  نیرنگ،  و  حقه  هزار  است.  کهنه کار  ما حریف  طرف   ...
مملکت مابین دو سیاست و دو مکتب قرار گرفته است.2 این دو مکتب و سیاست مثل 
کفتار و کرکس دور و بر ما و باالی سر ما دائما در حال گردش و پروازند. هر یک مراقب 
و مانع دیگری است. منتظر هستند که ِکی الشه ای یا موجودی می خوابد یا می افتد آن وقت 

با هم متحد می شوند و می آیند اول دفعه چشم و قلبش را درمی آورند. 
یک خارجی از قدیم در مملکت ما پایگاه داشته، صاحب اختیار شاه و دستگاه و دربار بوده 
است. همکارانی و مزدورانی در داخل و خارج داشته که آنها به وظیفه شان عمل می کرده اند 
زمینه های  در  دیگر  راه های  از  و  آن  پای  به  پا  هم  دیگری  کهنه کار  سیاست  می کنند.  و 
فکری، ایدئولوژیک و تشکیالتی نفوذ در همه سوراخ  سمبه های دولت و ملّت و مواضع 

حساب شده ای، داشته و دارد.3
بنابراین،آقایبازرگانزمانیبهاینمسألهمعتقدبودهکهانقالباسالمیایرانخواهناخواه
با»طرف«یدرعرصهجهانیروبرواست.اگرماباحریفیکهنهکاروباهزارحقهونیرنگ

طرفهستیم،چرامبارزهبااومعقولومنطقینباشد؟
امادرچرخشفکریمهندسبازرگاندبیرکلوایدئولوگنهضتآزادی،اتخاذسیاست
مقاومتومبارزهباسلطهگریآمریکاناشیازسیاستهایغلطرهبریانقالبومنطبقبر

عقایدواهدافمارکسیسمتوصیفشدهکهبرایانقالبزیانبارمحسوبمیشد.
بازرگانمیگوید:

1.کیهان،1358/11/1،ص3.انقالبایراندردوحرکت،ص221
2.اگرمنظورمهندسبازرگانازدومکتب،مارکسیسموکاپیتالیسمودوسیاست،شورویوآمریکااست–کهظاهراًهم
همینطوراست–بایدگفتعمرهیچیکازایندوسیاستدرایراندرزماننگارشمتنمزبوربه»قرنها«نمیرسد؛

وازنیمقرنتجاوزنمیکند.
3.همان.
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مانند کمونیسم بین المللی، ضدیت و سرکوبی آمریکای امپریالیست، شعار ردیف اول انقالب 
ما شده مقام خواسته اصلی را یافت... آمریکای بیگانه به عنوان دشمن شماره یک که عامل و 
مقصر تمام توطئه ها و بدبختی های مملکت و مؤثر دست اول بر سرنوشت مملکت و انقالب 
بالبداهه هر  است، شناخته شد و باید به او حمله و تعرض به قصد نابودی به عمل آید و 

پیش آمدی پای او نوشته شود. 
به این ترتیب، آئین و منطق بیگانه پرستی در حساب منفی، و سنت دیرینه دوران قاجاریه )به 
انضمام جنبه تعرض حاد( در قالب انقالب اسالمی احیا گشت و سرلوحه سیاست خارجی و 
داخلی جمهوری اسالمی قرار گرفت. تداوم انقالب اسالمی به جای آنکه در جهت خودسازی 
و خودجوشی یعنی باال بردن سرمایه ها و تولید و تراوش ها و دفاع از کشور برود، در جهت 

تعرضی و درافتادن با ابرقدرت های خارجی سوق داده شد.1
مهندسبازرگاننارضایتیخودراازرویکردضداستعماریانقالبدرسایرمقاالتو
نوشتههایدههشصتخودخیلیتکرارمیکندودرکتابانقالبایراندردوحرکت،که
درواقعمانیفستنهضتآزادیدرعبوراز»انقالباسالمیبهرهبریامامخمینی«است،به

ایننکتهنیززیادپرداختهاست.

نفی اصالت مواضع ضد سلطه
دردیدمهندسبازرگانوهمفکراناودرنهضتآزادی،مواضعوشعارهایضداستعماری
درانقالباسالمیایراناصالتندارد.ویتکیهوتأکیدداشتکهاینشعارهابعدازپیروزی
انقالب،وایضاًبهتحریکوتلقیننیروهایچپمارکسیست،واردفرهنگانقالباسالمی
شد.بهاعتقادویدرشعارهایدورانانقالب،»...شعارهایضداستعمارواستثماروامپریالیسم

وضدمّلیاصاًلدیدهنمیشدویاکمدیدهمیشد.«2
ظاهراًدرنظرمهندسبازرگان،»شعارضدمّلی«همخانوادهوهمجنسشعار»ضداستعمار

واستثماروامپریالیسم«قلمدادشدهاست.
آقایبازرگاندرجایدیگربهدستهبندیشعارهایراهپیماییهایدورانانقالبپرداخته،از
»چیزهاییکهگفتهوخواستهنمیشدیابهندرتوجودداشت«سخنمیگوید،چیزهاییمانند:

نابودی استکبار... صدور انقالب یا صدور اسالم، مرگ بر آمریکای جهانخوار، درافتادن با 

1.بازیابیارزشها،ج1،ص109
2.همان،ص104
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امپریالیسم، مرگ بر شوروی )]در پاورقی:[ البته در شعارهای نه شرقی و نه غربی جمهوری 
اسالمی یا استقالل آزادی حکومت اسالمی، نفی شوروی و آمریکا و نفی استعمار یا استیالی 
خارجی وجود آشکار داشت ولی در مفهوم کاماًل دفاعی و ملّی آن...( ... مبارزه با ارتجاع، 
استثمار و استعمار و با سرمایه داری... شیطان بزرگ... مخالفت و مبارزه با آمریکایی ها، فرع 
بر حمایت آنان از شاه بود و بارها امام در پاریس اعالم کرده بودند که به شرط عدم حمایت 
آمریکایی ها از شاه و عدم دخالت در امور داخلی ما، روابطمان با آنها دوستانه خواهد بود.1

شرطامامهرگزمحققنشدوآمریکاییهاهمتاآخرازشاهحمایتکردندوهماینکه
هیچگاهاز»دخالتدرامورداخلی«ایراندستبرنداشتند.بااینحالمهندسبازرگاندرآن
زمان،وسایرغربگرایاندرمقاطعدیگر،ازتداوممبارزهباآمریکاابرازنارضایتیومخالفت
کردهاندوآنرا»آمریکاستیزی«وتأثیرپذیریازچپهاوکمونیستهاتوصیفکردهاند.ضمنًا
اسنادمکتوبومدارکسمعیوبصریباقیماندهازدورانانقالباثباتمیکندکهبرخالف
ادعاینادرستمهندسبازرگانمواضعوشعارهایمرگبرآمریکا،مرگبرشوروی،مرگ
برامپریالیسمواستعمار،ونظایرآنهادربسیاریازراهپیماییهاواعالمیههابهوفوروجود

داشتهاست.
آقایبازرگانبرایاثباتعدماصالتمواضعضدآمریکاییامامومردم،بارهاتأکیدداشت
کهدرمصاحبههایامامخمینیدرنوفللوشاتویپاریس»نسبتبهدولتهایغربیوآمریکا
نیزلحننسبتاًدوستانهباشرطاحتراممتقابلهودرهرحالغیرخصمانهبهکاربردهمیشد.«2
آقایبازرگانبرایاثباتسخنانخودنمونههاییازمصاحبههایامامرانیزذکرمیکند.از

جملهمصاحبهباسیبیاسآمریکا)57/8/15(:
سؤال- رابطه یک دولت اسالمی و دولت آمریکا در آینده چگونه خواهد بود؟

جواب ـ باید ببینیم آمریکا خودش در آینده چه نقشی دارد. اگر آمریکا بخواهد همانطور 
که حاال با ملّت ایران معامله می کند رفتار کند، نقش ما با او خصمانه است و اگر چنانچه 
آمریکا به دولت ایران احترام بگذارد ما هم با همان احترام متقابل عمل می کنیم و با او 
به طور عادالنه که نه به او ظلم کنیم و نه به ما ظلم کند رفتار خواهیم کرد و اشکالی 

پیش نمی آید.3

1.انقالبایراندردوحرکت،صص39و40
2.همان،ص50
3.همان،ص52
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نمونهدیگر،مصاحبهامامباروزنامهیونانیتوویما)57/8/15(است:

س ـ به نظر شما دخالت های خارجی که هدفشان سلب آزادی و استقالل می باشد کدام است؟
و  شاه  فاسد  رژیم  از  سایرین  و  چین  روسیه،  انگلیس،  آمریکا،  خارجی  سیاست های  ج ـ 
خیانت های او پشتیبانی می کنند، اقتصاد ما را بر هم زده اند، ارتش ما را وابسته کرده اند، فرهنگ 

ما را آلوده ساخته اند. اما ملّت ما با قیام خود به دخالت های این اجانب پایان خواهد داد.1
مالحظهمیشودکهحتیدرنمونههاییکهخودبازرگانذکرکردهنهتنهالحنامامنسبت
بهآمریکاوسایرقدرتهایاستعمارگر،دوستانهنیستبلکهصراحتوصالبتانقالبیبه

وضوحدرآنهامشهوداست.بااینهمهمهندسبازرگاناینگونهنتیجهگیریمیکند:
در هیچ یک از مصاحبه های مربوط به روابط خارجی، صحبت از درافتادن با امپریالیسم 
جهانخوار یا مرگ بر ابرقدرت های شرق و غرب نیست، تماماً جنبه دفاعی معقول دارد.2

اماتأکیدبازرگانبرسیاستتدافعی،مفهومخاصیداشت.اینمفهومبردومفروضنادرست
»عدمتهاجمآمریکاپسازپیروزیانقالب«و»هجومبیدلیلانقالببهآمریکا«مبتنیبود.ذیاًل
مواردیازمصاحبههایامامخمینیدرپاریسذکرمیشودتادقیقاًروشنشودکهسیاست»دفاع

تهاجمی«و»مقاومتطلبانه«رهبریدرموردآمریکاوابرقدرتهاچگونهبودهاست.
مصاحبهامامبارادیوتلویزیونآلمانبهتاریخ57/10/6:

روزنامه های خارجی در اینجا گزارش داده اند که ایرانی ها یک تنفری نسبت به آمریکایی ها 
و انگلیسی ها دارند، آیا این نقل قول درست است یا اینکه غلط است؟ چه دلیلی برای این تنفر 

وجود دارد؟
جواب- دقیقاً صحیح است. دولت های آمریکا و انگلیس آنقدر به ملّت ما فشار آورده اند و 
اشخاص جنایتکار را تأیید کرده اند که کم کم موجب تنفر ملّت ما شده است. البته شوروی 
هم دست کمی از آنها ندارد... ما فعاًل آمریکا و انگلیس و شوروی را دشمن شماره یک 

مردم خود می دانیم، البته آمریکا از همه بدتر است.3
دکترجیمکرافت،استاددانشگاهروتگرزآمریکا،درتاریخ57/10/7ازایشانسؤالمیکند:

آیا ایاالت متحده اکنون در ایران، در حال جنگ است؟
امامپاسخمیدهد:

1.همان،ص53
2.همان.

3.صحیفهنور،ج4،صص98و99.صحیفهامام،ج5،ص356،تاریخمصاحبهدراینجا:57/10/16ثبتشدهاست.
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ما تقریباً در ایران، با آمریکا می جنگیم.1

آیادراینسخنان،»لحندوستانه«وجوددارد؟
درموردروابطحکومتاسالمیآیندهباکشورهایغربیوخصوصاًآمریکا،امامهمواره
تأکیدمیکردکهروابطباهمۀکشورهاوازجملهآمریکابراساس»اقداممتقابل«خواهدبود.2

»دفاعی« یا »تهاجمی«
خویش»دفاعی«پیشازپیروزی درهرحال،مهندسبازرگانباتکیهبرمواضعبهظِنّ

انقالباسالمی،مواضعبهتعبیرخود»تهاجمی«بعدازپیروزیرازیرسؤالمیبرد:
مبارزه با استیالی خارجی، به شهادت شعارهای راه پیمائی ها و محتوای اعالمیه ها و مصاحبه ها، 
جنبه کاماًل دفاعی داشت و فقط اعتراض به پشتیبانی آمریکا از شاه و سرسپردگی شاه به 
آمریکا می شد. آنچه مردم و رهبری انقالب می خواستند کوتاه کردن دست جنایتکار و 
چپاولگر ابرقدرت ها از دخالت در امور ایران و از سلب استقاللمان بود. ولی بعد از پیروزی 
گام فراتری برداشته شده شعار و ادعای درافتادن با تمامی بیگانگان و نابودی امپریالیسم و 
پنجه در پنجه آمریکا انداختن در سطح جهانی، در برنامه انقالب وارد گردید. چیزی که در 
مکتب مارکس، در سیاست خارجی شوروی و در مرام احزاب کمونیست بین الملل مقام 

شماره یک را دارد و امر حیاتی مماتی برای آنها محسوب می گردد.3و4
آقایبازرگانیکیازتبعاتطرحوتبلیغخطامامدرایرانپساانقالبراسیاستصدور

انقالبمیداندکهبهمستضعفانجهانتعمیمیافت:

1.همان،ص106.همان،ص296
2.نک:صحیفهامام،ج5،صص431،339،148

3.نهآقایبازرگانونههیچکسدیگرنمیتوانستیکنقلقول،حتیغیرمستقیموباایماواشارهازنوشتههایمارکس
بیاوردکهدرآنحداقلیکیازسهموضوعموردادعایوی)1.درافتادنباتمامبیگانگان2.نابودیامپریالیسم3.پنجهدر
پنجهآمریکاانداختندرسطحجهانی(ازآناستنباطشود.سیاستخارجیشوروینیزهیچگاهبراینمبناقرارنگرفتهو
اززمانلنینتافروپاشی،مشخصاتاصلیآندرقبالآمریکا»همزیستیمسالمتآمیز«،»تقسیمجهانبهدومنطقهنفوذ«
و»اجتنابازتضادودرگیریبنیادی«بود.رهبرانوطراحانسیاستخارجیشورویبهانحاءمختلفبرایننکات
صحهمیگذاردند.جدیدترینآنهانسبتبهزمانانتشارکتابمهندسبازرگان،اظهاراتیبودکهپروفسوروادیمزاگالدین،
عضوبخشبینالمللیکمیتهمرکزیحزبکمونیستشورویوازنظریهپردازاندیپلماسیآنکشور،درمصاحبهبا
اشپیگلابرازنمود.اوصریحاًاعالمنمود:»اینهدفسیاسیمانیستکهکاپیتالیسمرادردیگرکشورهاازبینببریم«،
»سیاستدرگیریازطرفیاینهدفرادنبالمیکندکهسیستمدیگرراازبینببرد،اینسیاستمانیست.«)روزنامه

کیهان،1363/10/25،ص20(
4.انقالبایراندردوحرکت،ص93
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چون  که  شدند  عنوان  جهان  مستکبران  متقابل،  و  منطقی  طور  به  مستضعفان،  دنبال  به 
جهان خوارند و دشمن اسالم و ضد خدا و صاحب نظام الحادی و پرچمدار ضد انقالب، باید 
سرکوب و ذلیل گردند. مصداق مقدم آنها آمریکای امپریالیست بود که از ماه هفتم پیروزی، 
حمالت تندی را امام علیه آن آغاز کرد بدون آنکه ذکر از عمل خاصی یا جنایت تازه یا نقض 

عهدی به میان آید. 
به دنبال معظم له این مسأله با شعارها و دعاها در منابر و مطبوعات مطرح گردید. به این 
ترتیب انقالب در حقیقت ضد استبدادی و استقالل طلبانه ملّی اسالمی ایران، چهره سیاسی 

ضد امپریالیستی و آزادی بخش جهانی یافت.1
بازرگاندرآذر58طیمصاحبهخصوصیبادکترحامدالگار،کهبرایاولینباردربهمن
1359منتشرشدنیز،ادعای»حمالتبیدلیل«امامخمینیعلیهآمریکارااینگونهطرحمیکند:

ایشان شاید از 4 ماه قبل، آمریکا و کارتر را به عنوان رأس دشمنان ما گرداننده فالن و بدون 
اینکه هیچ مدرکی و دلیلی و نشانه ای باشد، اتوماتیک و بنا به تعریف و به طور مسلّم همه چیز 

را از چشم آمریکا و کارتر می بیند و بدگوی اوست.2
روندبرخوردهایامامباآمریکاپسازپیروزیانقالب،سیریکامالًمنطقیوآرامداشت.
درماههایاولیهقبلازموضعگیریمداخلهگرانهمجلسسنایآمریکاعلیهاعدامسرانرژیم
شاه،عمدهرهنمودهایامامجنبۀ»فرهنگی«شکستن»بتغرب«راداشت.مبارزهباغربزدگی
درسطوحفکروفرهنگجامعهوسیستمآموزشیکشوربهخصوصدانشگاهها،دردیدامام،
گاماولواساسیبراینیلبهاستقاللورهاییازسیطرهونفوذآمریکاواستعمارجهانی
بود.بعدازعلنیشدنمواضعضدایرانیهیأتحاکمهآمریکاواوجگیریتبلیغاتامپریالیسم
خبریعلیهایرانونیزحادشدنبحرانفلسطینولبنانوتحرکاتنیروهاینظامیآمریکا
درخلیجفارس،وجنبوجوشکشورهایمرتجععربیدرچارچوبسیاستاستعماری
آمریکا،واثباتدخالتوحمایتشیطانبزرگدراقداماتضدانقالبداخلوخارجکشور،

بهمرور،مواضعضدآمریکاییامامدربعد»سیاسی«شدتوحّدتبیشتریپیداکرد.
تأکیدمداممهندسبازرگانبرنشأتگرفتنمواضعضدآمریکاییازتفکراتمارکسیستی،
قبلازهرچیزباادعاهاوتاریخچهنهضتآزادیمغایرومخالفبود.مگرآنکهآقایبازرگان،

1.همان،ص114
2.نشریهنصر،انجمناسالمیدانشجویاندرآمریکاوکانادا،1359/11/12.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج22،

ص206
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نهضتآزادیرانیزدرسالهایقبلازانقالب،متأثرازمارکسیستهابداند.
دریادنامۀبیستمینسالگردنهضتآزادیآمدهاست:»نهضتآزادیایرانبهمبارزهبا
امپریالیسم،اعمازشرقیوغربیاشاعتقاددارد.1«درهمینیادنامهگزارشیازفعالیتهای
نهضتآزادیخارجازکشوربهعنوانبخشیازتاریخچهعملکردومواضعنهضتآزادیبه
چاپرسیدهکهدرآنازانتقالدانشانقالبیمبارزاتضدامپریالیستیاینگونهیادشدهبود:

قسمت دیگری از فعالیت های نهضت ]آزادی خارج کشور[، شامل انتقال دانش انقالبی 
به ایران بود که با ترجمه آثار و تجارب انقالبی صورت گرفته است )نظیر مبارزات مردم 
ایرلند، فیلیپین، اریتره، چاد، ویتنام، کوبا و غیره...(. برای شناخت و معرفی ماهیت و عملکرد 
واقعی دشمن اصلی، امپریالیسم آمریکا، نهضت آزادی ایران عالوه بر تحلیل های متعدد 
سیاسی درباره عملکرد آمریکا، که در ماهنامه پیام مجاهد آمده است، چندین کتاب و 
نشریه در این مورد تهیه و در هزاران نسخه توزیع نموده است از قبیل »شورشگری و ضد 

شورشگری« و »جنگ بی پایان- آمریکا در تدارک ویتنام های دیگر« در سه جلد.2
جیمزبیلدربارهسابقهشعارعلیهآمریکادرایران،مینویسد:

نهضت سال های 1950 ]ملی شدن نفت 1329 تا 1331[ شدیداً ناسیونالیستی بود و لحن ضد 
غربی و نفرت خاصی نسبت به انگلیسی ها داشت. اما حتی در 1953 ]32-1331[ نیز نشانه هایی 
از احساسات خشن ضد آمریکایی در آن مشاهده می شد. شعارهایی چون شعاری که سفارت 

آمریکا را »النه جاسوسی« بنامند، حتی در 1953 نیز در خیابان های تهران به گوش می رسید.
شعاری که در 19۷8 ]5۷-1356[ در خیابان های تهران مرتب تکرار می شد، »مرگ بر شاه 

آمریکایی« بود.3
امامهندسبازرگان»باتأسف«،فضایافکارعمومیبعدازانقالبرا»افکارجاهالنهو
تبلیغاتمزورانهایکهبعدازپیروزیانقالبعلیهغربوآمریکابهعملآمد«توصیفمیکرد.4
کنکاشوبازنگریدرمجموعهمواضعامامازابتداتاپیروزیانقالبخودبهروشنی

نادرستیادعایآقایبازرگانوامثالاوراثابتمیکند.
دراینجاتنهابهیکیازمواردپرشماراشارهمیشود.خبرنگارروزنامهفرانسویلومونددر

1.یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادی،ص124
2.همان،ص82

3.مصدق،نفت،ناسیونالیسمایرانی،ص471
4.یادنامهدکترغالمحسینصدیقی،ص231،مقالهمهندسمهدیبازرگان.
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مصاحبهایبهتاریخچهارماردیبهشت1357،چنینسؤالمیکند:

موقع و موضع شما در قبال آمریکا چیست؟
امامدرپاسخمیگوید:

بار موقع و موضع خویش را در  پانزده سال اخیر، چندین  بیانیه های  در طی اعالمیه ها و 
قبال آمریکا و قدرت های بزرگ دیگر بیان کرده ام که از ثروت ممالک فقیر بهره برداری 
می کنند و عمال خود را در این ممالک تحمیل می نمایند و قهر و خشونتی را که بر مردم 
دنیای سوم تحمیل می شود، تأیید می نمایند. آمریکا که منشأ کودتای 1332 و بازگشت و 
سپس حفظ شاه بر سر قدرت بوده است، سیاست خود را تغییر نداده است. تا وقتی که وضع 

به همین منوال است، موقع و موضع من در قبال آمریکا همچنان تغییرناپذیر خواهد ماند.1
درپاسخبهتکرارادعایمهندسبازرگاندربارهمطابقتویکسانیتمایالتچپیهای
مارکسیستباهرنوعاتخاذمواضعضدآمریکایی،یکیدیگرازموضعگیریهاینهضت
آزادیپسازپیروزیانقالب،ذکرمیشود.سخنگوینهضتدراردیبهشت1360چنین

تأکیدمیکرد:
... در حال حاضر هدف اصلی مبارزه ضد امپریالیستی، آمریکا و صهیونیست ها هستند و باید 

تمامی نیروها را بدانسو جهت داد.2
دربارهاینکهآقایبازرگانمدعیبودکهتمرکزامامبرآمریکادرمواضعضداستعماری،
»هماناستکهچپیهاوغیرهممیخواهند«،بایدگفتکهازهماندهه40،امامخمینی
آمریکارابهعنوان»دشمناصلی«نامیدهاست.درابتداینهضتآنجملهمعروفرادرباره
آمریکاوانگلیسوشورویگفتودرپایانتذکرداد:»لکنامروزسروکارماباآمریکاست.«
درپاریسنیزگفت:»آمریکابدترازهمهاست«؛ودرایراننیز»شیطانبزرگ«و»امالفسادقرن«

رالقبماندگارآمریکاساخت.
روزنامهلومونددرپاییز1357دربارهاختالفمهندسبازرگانوامامخمینیدرموردمبارزه

باآمریکا،درمقالهایبهقلمخبرنگاراعزامیخودبهایرانچنینمینویسد:
حتی در بین مریدان و طرفداران آیت اهلل خمینی راجع به سیاست آن مرد بااراده، اختالف 

نظریه وجود دارد، گو اینکه از لحاظ اصول، همه با وی موافق هستند.
آقای مهدی بازرگان، بانی نهضت آزادی...، به من گفت که: آیت اهلل خمینی چون مدتی 

1.صحیفهنور،ج2،ص49.صحیفهامام،ج3،ص375)باتفاوتاندکدرترتیببعضیعبارات(.
2.میزان،1360/2/31،یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادیایران،ص14
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است که در خارج از ایران به سر می برد با واقعیت های ملموس داخلی ایران تماس ندارد و 

لذا راهی را انتخاب می کند که با راه ما فرق دارد. 
بعد آقای مهدی بازرگان گفت: آیت اهلل خمینی چون در داخل ایران از نزدیک با مسائل 
موجود تماس ندارد، مبارزه با ستمگری و دیکتاتوری را با مبارزه با استعمار آمریکا، برابر 
می داند و عقیده دارد که با هر دو، در یک موقع باید مبارزه کرد و هر دو را در یک زمان 

برانداخت. در صورتی که ما این نظریه را نداریم...1
دکترحسنحبیبی،عضومستعفینهضتآزادی،کهدردولتموقتدومینوزیرفرهنگو
آموزشعالیبود،دردیماه58دربارهخطضدامپریالیستیامامخمینیوسابقهآنچنینگفت:

... خط امام عبارت است از یک خط ضد امپریالیستی و همه حرف در این است که آیا 
در این برهه از زمان که هستیم آیا استعمار را به عنوان محور اصلی مبارزه می شناسیم]؟[... 
آیا استعمار را به عنوان یک عنصر و عامل اصلی بدبختی های سراسر جهان می دانیم یا 
نمی دانیم]؟[... استعمار، اصل است... و بقیه مسائل از قبیل استبداد هم فرع بر این استعمار 
می شود. در گذشته، رژیم محمدرضا شاهی متکی به این استعمار بود. یعنی اگر استعمار 
پشتش نبود نمی توانست که بماند... 15 سال پیش موقعی که امام اعالمیه و سخنرانی علیه 
کاپیتوالسیون را کرد... به جنگ رویارو با استعمار رفت و همان موجب تبعید ایشان به 

ترکیه شد و بعد ماجرای غربت و دربدری چهارده سال شد...2

»جهش« به سوی مارکسیسم
یکیدیگرازدالیلمهندسبازرگاندرنفیمواضعضدآمریکاییانقالباسالمی،اینبودکه
بهزعماو،مخصوصاًبعدازتسخیرالنهجاسوسی،»بُعدانسانیوعام«انقالبدرجهانازبین
رفتوافکارعمومیجهانعلیهانقالببرانگیختهشد.بازرگاناینمطلبراباتأکیدمکرربر
تأثیرمارکسیسموهماهنگیاینمواضعبانیروهایچپمارکسیستی،چنینبهقلمآوردهاست:

امر مسلم این است که انقالب ما رفته رفته از مرزهای ایران و از مبارزه با استبداد تجاوز کرده 
داعیه خدمت به اسالم و رسالت جهانی را پیش گرفت و سپس هدف های ثانوی و از جهاتی 
اصلی آن، در افتادن با امپریالیسم آمریکا و صدور انقالب برای نجات و برتری مستضعفان 
جهان گردید. اگر حالت جهانی عام و دفاع انسانی را آن طور که محمد هیکل می گوید از 

1.مجلهخواندنیها،سال39،ش1357/7/22،5،ص70،بهنقلازلوموندبهقلمژانگیرا.
2.کیهان،1358/10/25،ص10
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دست داده باشد ولی به لحاظ تازگی اولویت اهداف یا اتخاذ سیاست های تاکتیکی، به طور 
خواسته یا ناخواسته جهش آشکار به سوی مارکسیسم بین الملل کرده است. با مشت های 
گره کرده، جبین در هم رفته و با مرگ خواهی و ستیزه جویی خود، بیشتر یادآور انقالب های 

طبقاتی کمونیستی بوده است تا ارائه چهره تابناک رحم ة للعالمین محمدی.1
اینجامهندسبازرگاندرپانوشتبهمالقاتیکهبیناووکیانوریدبیرکلحزب در
مارکسیستتودهدرنیمههایعمردولتموقترخدادهبوداشارهمیکند.ویدرآنمالقات،

علتطرفداریحزبتودهازانقالبراسؤالمیکندوپاسخکیانوریچنینبودهاست:
از  امپریالیسم  و  استعمار  با  دشمنی  و  جهان  رنجبران  و  بین الملل  پرولتر  طرفداری  مگر 
اصول اولیه مرام کمونیسم نیست؟ ما که تعصب در کلمات نداریم، وقتی ایشان ]= امام 
خمینی[ اصطالحات مسلمانی آنها را به کار برده می گویند انقالب اسالمی ایران مدافع 
مستضعفین جهان و دشمن سرکوب کننده مستکبرین استعمارگر است، چرا ما تأییدکننده 

و همکاری کننده نباشیم؟2
مهندسبازرگانماهیت»منافقانه،فرصتطلبانه،وفریبکارانه«مواضعحزبتودهرابه
خوبیمیشناخت.بااینحالاظهاراتدبیرکلآنحزبرابهعنواندلیلیبرهمسوییبا
مارکسیستهامیآورد.پسبهاینترتیبآیاحمایتسازمانمجاهدینخلقوچریکهای
فداییخلقازدولتموقتکهموجبتشکرعلنیبازرگانشد،3نیزبهمفهومآنبودکهوی
معتقدوهمجهتباآناناست؟ویاحمایتتبلیغاتیهمهگروههایچپوراستسکوالر
ازانقالباسالمیمردمایرانکهنشانهانفعالوفرصتطلبیآنانبودرامیتوانبهمفهوم

همگراییواقعیبینآنانورهبریانقالبدانست؟
باعلمبهتفاوتمبانیودواعیواهداف،ِصرفحمایتوتشابهوتطابقصوریادعاها،
درعالمسیاست،ثابتکنندۀهمفکریوهمگامینیست.عجیبنیستکهمنافقانوشیاطین
زیرکبرایسوءاستفادهوفریبمردم،هموارهآرمانهاوشعارهایحقراملعبۀدستو

مستمسکخویشسازند.
بازخوانینمونهدیگریازمواضعضدامپریالیستینهضتآزادی،جالبتوجهاست.بعد
ازقطعرابطهآمریکاوتشنجدرروابطایرانوعراقودرگیریهایمرزیدرسال59،در

1.انقالبایراندردوحرکت،صص114و115
2.همان،ص115

3.کیهان،1357/12/24،ص4.اطالعات،1357/12/24،ص4
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پاسخبهنظرخواهیکیهان،نهضتآزادیدرموردمتحدشدناحزابوگروههابرای»مبارزه
باامپریالیسم«چنیناعالمموضعکرد:

نظر ما وحدت همه گروه هایی است که به انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی اعتقاد دارند 
و در این خط عمل کرده اند... نه تنها برای اینکه امروز با امپریالیسم جهانخوار آمریکا روبرو 
هستیم بلکه معتقدیم... تداوم انقالب در جهت از بین بردن و نابودی تمامی روابط و آثار 
فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی امپریالیسم، جز از طریق وحدت... ممکن و میسر نخواهد بود.

استعماری و ضد  مبارزات ضد  به  ملّت  تمامی  آنکه در کنار  ایران ضمن  نهضت آزادی 
امپریالیستی خود کماکان ادامه می دهد، وحدت نیروهای ذکرشده را نیز ضروری و حیاتی 
انقالب  رهبری  از  کامل  اطاعت  در چارچوب  نیز  نیروها  این  اینکه  بر  مشروط  می داند... 

اولواالمر باشند...1
دراعالمیههاومواضعحزبتودهمیتوانعباراتیشبیهوگاهکاماًلیکسانبااینمواضع
رسمینهضتآزادییافت.شخصآقایبازرگانگاهدربارهآناندیدگاههایمثبتوالبته
نادرستی،ابرازنمودهاست.مثالًویدربارهنقشوتأثیرحزبتودهدرمبارزاتسیاسی

کشور،گفتهاست:
مبارزات سیاسی در دوران جدید و تأسیس حزب و گروه های انقالب را توده ای ها به جوانان 
ایرانی یاد دادند. حاال گرچه با آنها مخالفیم ولی حق را باید گفت که در آن زمان ]پس از 
شهریور 20[ نه ملی ها و نه آخوندها هیچ یک در این مسائل وارد نبودند و عماًل کمونیست ها 

بودند که اندیشه مبارزه سیاسی را به ایران آوردند و راه و رسم آن را به همه تعلیم دادند.2
همچنینیادآوریسابقههمکارینهضتمقاومتمّلیبازرگانودوستانش،باتودهایهابه
نقلمهندسعزتاهللسحابی،قابلتأملاست.بهگفتهویدراعتصاب21آبان32واعتراض
بهورودکارداروتجدیدرابطهباانگلستانکهبهوسیلۀنهضتمقاومتمّلیسازماندادهشد،
»تودهایهاهمهمکاریکردند.رابطباحزبتودهدکترابراهیمیزدیبودکهتوسطیکیاز

دانشجویانتودهایتماسبرقرارمیشد.«3
جالباینجاستکهدکتریزدیدرخاطراتشضمنشرحمذاکراتشبانمایندهحزبتوده،
چنیننوشتهاست:»شعاراولکههردوموافقبودیماینبود:مرگبرامپریالیسمآمریکاو

1.کیهان،1359/1/24،ص4
2.ماهنامهایرانفردا،ش4،آذرودی1371،ص54
3.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص100
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انگلیس.«1

چونمهندسبازرگاندفاعازمستضعفینراهمازمصادیقونشانههایجهشبهسوی
مارکسیسمتوصیفکردهبود،بازهم،بهروایتمهندسعزتاهللسحابی،پیشگامیبازرگان

درطرحشعار»حاکمیتمستضعفین«،شنیدنیوجالباست:
همین حاکمیت مستضعفین، این را بازرگان اول بار مطرح کرده بود، ِکی؟ در زندان سال 
1341. یک سخنرانی تحت عنوان جنگ شکر در کوبا داشت که با آیه »و نرید ان نمن 
علی الذین استضعفوا« شروع کرد. منظورم این است که بسیاری از آن چیزهایی که بعدها در 
انقالب ایران ارزش شد، نکته شد، محور شد، ]مثل[ بازگشت به خویش یا نقد تمدن غرب، یا 

حاکمیت مستضعفین، مبتکر و طرح کننده اولیه اش بازرگان بود.2
درآثارواسنادنهضتآزادیازدوواژهاستضعافومستضعفنیزبسیاراستفادهشده
ودرمواردیغلظتمستضعفگراییآنهاکمترازجریانهایچپمذهبیوالتقاطینبود.
حتیدر»مرامنامهواصولبرنامهوخطمشینهضتآزادی«مصوبکنگرهسوممورخ
تیرماه1359،ضمندفاعاز»حالتضدآمریکاییوضدامپریالیستیشدید«انقالباسالمی
و»رسالتدفاعازمستضعفانجهان«،3یکبندازاصولمرامنامهبهاینشرحاست:»انتقال

تجاربودستاوردهایانقالباسالمیایرانبهمستضعفانجهان«4

افکار عمومی غرب و انقالب
با اوایلتسخیرالنهجاسوسی،محمدحسنینهیکل،روزنامهنگارمعروفمصری، در
دانشجویانمسلمانپیروخطامامدیداروگفتوگوکرد.مهندسبازرگانبهنقلازیککتاب،

جریاناینمالقاترابازگومیکندکههیکلخطاببهدانشجویانمیگوید:
انقالب ایران در آغاز یک نهضت انسان گرایانه جهانی )اومانیست( بود، حالت اسالمی پیدا کرد 
محدود به انقالب اسالمی ایران شد، و سرانجام به یک انقالب ساده شیعی منتهی گردید. شما 

با اقدام اخیرتان خود را از جهان انسان ها جدا و در چهاردیواری کشورتان محبوس ساختید.5
بهاعتقادآقایبازرگان»قضاوتآقایمحمدهیکل«»ازدیدیکناظرعالقهمندخارجیکه

1.شصتسالصبوریوشکوری،ج1،ص230
2.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،ص155

3.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص236
4.همان،ص239

5.انقالبایراندردوحرکت،ص97



نهضت آزادی ایران 404

تأسفازدسترفتنحسننظروهمآهنگیافکارعمومیجهانباانقالباسالمیایرانرا
میخورد«1بودهاست.

اینکهبعدازآنواقعه،افکارعمومیجهاندرمورد»انقالباسالمیازحسننظربهسوء
نظرمبدلشده«،مطلبیاستکهدرسخنانونوشتههایبازرگانبارهاتکرارشدهاست.ویدر
مصاحبهباالگارنیزاینمسألهرامطرحساختهبوداماشایددرهنگامنگارشانقالبایراندر

دوحرکتپاسخالگاررافراموشکردهبود.
پروفسورحامدالگاردرمصاحبهبامهندسبازرگانمیگویدآمریکابرنامهتبلیغاتیشدیدی
علیهایرانراهانداختهاست.بازرگانمیپرسد:»بعدازمسألهگروگانها؟«الگارپاسخمیدهد:
»قبلازآنهمبودوهدفاینحملهتبلیغاتیتنهاایراننیست،تنهاشخصامامهمنیست،

بلکهاسالماست.«2
رسانههایغربیازهمانآغازپیروزیانقالباسالمی،بهپخشاخبارنادرستوایجاد
فضایمسمومدربارۀایراِناسالمیدستزدند.حتیشخصبازرگانوسایرمقاماتدولت
موقتبارهابهدروغپردازیرسانههایغربیاعتراضوانتقادداشتند،اینکمهندسبازرگان،

آنچهراافکارعمومیغربمیخواند،اساساًباتسخیرالنهجاسوسیمربوطمیسازد.
درهمانماههایاولپسازپیروزیانقالب،دکتریزدی،وزیرخارجهکابینهآقایبازرگان،

دربازگشتازنیویورک،ازقولوالدهایم،دبیرکلسازمانملل،نقلمیکند:
خبرگزاری ها اخبار درستی راجع به ایران نمی دهند.3

آقایابراهیمیزدیدرجایدیگری،بهسابقهتبلیغاتمنفیغربیهاعلیهانقالب،چنین
اشارهکردهاست:

مطبوعات غرب را اگر از زمان ورود امام به پاریس نگاه کنید، می بینید پر است از مطالبی 
مغرضانه علیه انقالب ایران. در جایی نوشته اند که امام از کمونیست ها پول می گیرد. در 
یک جا نوشته اند که امام از لیبی کمک می گیرد. در مجله تایم و نیوزویک و نیوز اند ورلد 

ریپورت نوشته اند که امام با مارکسیست ها وحدت دارد.4
ازاینهاگذشتهآیاافکارعمومیجهانآنقدرعاشقوشیدایآمریکابودهاستکهمقاومت

1.همان،ص114
2.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج22،ص208

3.جمهوریاسالمی،1358/7/14،صص1و3
4.اطالعات،1358/2/4،ص5



405 از پوزیسیون تا اپوزیسیون
دربرابراقداماتسلطهجویانهآنواشغالالنهجاسوسیاشدرتهران،احساساتاکثریتمردم
جهانراجریحهدارکندواذهانرانسبتبهانقالباسالمیبدبیننماید؟آیا»غرب«یعنی

همهجهان؟

تسخیر النه جاسوسی و »خط شیطان«
حجتاالسالمسیدمحمدموسویخوئینیها،کهدرپاییز1358بهعنوانرهبرتسخیرکنندگان
سفارتآمریکاشهرتیافتودرنیمهدومدهههفتادازرهبراناصلیجریاناصالحات
محسوبمیشد،بهسال1370،چگونگیاشغالالنهجاسوسی را بهاینشرحبیانکردهاست:

سه نفر از برادران دانشجو، آقایان میردامادی و بی طرف و اصغرزاده1 طبق قرار قبلی به محل 
کار بنده در جام جم آمدند. 

ابتدا پس از گفتگوی کوتاهی از اوضاع جاری کشور، و از عملکرد دولت موقت و بازتاب 
منفی آن در جامعه، خصوصاً  در میان نیروهای انقالبی مبنی بر اینکه سمت و جهت دولت 
به سوی آمریکاست، برادران طرح خود را در میان گذاشتند و در بیان لزوم طرح اضافه 
کردند که طبق اطالعات به دست آمده یکی از عناصر مهم سیا در پوشش یک دیپلمات 

آمریکایی وارد ایران شده است. 
به هر حال در ابتدا نظر بنده را جویا شدند که من هم موافق بودم. سپس پرسیدند به نظر شما 
حضرت امام با چنین اقدامی موافق خواهند بود یا نه. بنده در ضمن تحلیل کوتاهی نتیجه 
گرفتم که ایشان قطعاً موافق خواهند بود. در اینجا از من خواستند که بروم قم و طرح برادران 
را با امام در میان بگذارم و نظر ایشان را بخواهم. بنده با طرح قضیه خدمت امام مخالفت 
کردم و دالیل خودم را توضیح دادم که برادران نیز قانع شدند و قرار شد پس از تصرف 

النه بالفاصله به اطالع ایشان برسانیم و چنانچه مخالفت کردند سریعاً محل را ترک کنیم.2
دکتریزدیوزیرامورخارجهوقتمیگوید:

1.میردامادیدرسال1385دبیرکلحزبمشارکتشد.بیطرفدردولتاصالحاتوزیرنیرووعضوشورایمرکزی
حزبمشارکتشد.اصغرزادهدردوراندولتاصالحاتمدتیدبیرکلحزبهمبستگیوجبههدومخردادبود.هر
سهتنرشدسیاسیخودراباماجرایتسخیرالنهجاسوسیآغازکردندوباپایانآنماجرابهمسئولیتهایمختلف
سیاسیواجراییمنصوبشدندوبعدهانیزدروقایعسیاسینیمهدومدهههفتادنقشآفرینشدند.میردامادیدرسال
1385دبیرکلحزبمشارکتشد.بیطرفدردولتاصالحاتوزیرنیرووعضوشورایمرکزیحزبمشارکتشد.

اصغرزادهدردوراندولتاصالحاتمدتیدبیرکلحزبهمبستگیوجبههدومخردادبود.
2.فصلنامهحضور،ش2،آبان1370،ص12
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من بعد از ظهر روز یکشنبه 13 آبان حدود ساعت 4 بعد از ظهر با آقای خمینی برای گزارش 
سفر به الجزیره دیدار کردم و ضمن گزارش سفر، حمله و اشغال سفارت را به ایشان مطرح 
کردم. واکنش ایشان این بود که اینها کی اند؟ برو بریزشان بیرون؛ ایشان تا 36 ساعت یا 48 

ساعت درباره این حادثه اظهارنظری نکردند.1
برخالفگفتهدکتریزدی،همانروز13آبان،هنگامنمازظهروعصر،حجتاالسالم
موسویخوئینیهاازتهرانبامنزلامامدرقمتماسمیگیردوحجتاالسالماحمدخمینی
بیندونماز،خبرتسخیرالنهجاسوسیرابهاماممیدهد.ایشانفوراًخطاببهدانشجویان
پیغامخصوصیداد:»جایبسیارخوبیراگرفتهاید،محکمنگهدارید.«2فردایهمانروز
نیزدراولیندیدارعمومی،روزچهاردهمآبان58امامدرسخنرانیخویشازایناقدام

حمایتکردوآمریکارا»شیطانبزرگ«نامید.3
همچنینبرخالفادعاهایبعدیمبنیبرمخالفتبا»اشغالسفارتآمریکا«،درسال59

دکتریزدیمیگوید:
بعد از اینکه مسأله گروگان گیری اتفاق افتاد من اولین کسی بودم که تأیید کردم و با آقای 
موسوی خوئینی ها تلفنی تماس گرفتم و گفتم این کار الزم بود. و در مورد گروگان ها من 

تحلیل هایی دارم که نوشته ام راجع به اینکه اینها چگونه باید محاکمه شوند.4
اظهاراترسمیویدربارهتسخیرالنهجاسوسیدرتاریخ14آبان58نیزجالبتوجه
است.دکتریزدی،وزیرامورخارجه،درمصاحبهمطبوعاتیضمنتشریحاقداماتدیپلماتیک
دولتموقتاززمانطرحموضوععزیمتشاهبهآمریکادر29مهرماه،وتالشهایبینتیجه
دیپلماتیکدراعتراضبهپذیرششاهدرآمریکاوتقاضایاستردادویوبازگرداندناموال

ویوحتیطرحاینموضوعدرمالقاتبابرژینسکی،گفت:
و  اخطارها  علی رغم  که  می دانیم  آمریکا  دولت  متوجه  مستقیماً  را  حوادث  مسئولیت   ...
یادداشت های ما نه تنها شاه را پذیرفتند بلکه به یادداشت ما برای استرداد شاه و همسرش و 

http://mizankhabar.net:1.پاسخدکترابراهیمیزدیبهترجمهمقالهگازیوروسکی،1391/11/24،بهنقلازپایگاهاینترنتی
ماهنامهمهرنامه،ش1391/9/30،27،ص17

2.گنجینهدل،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،1374،ص523.مهاجرقبیلهایمان،حمیدانصاری،مؤسسهتنظیم
ونشرآثارامامخمینی،1379،ص158.دانشجویانوگروگانها)تاریخشفاهیدانشجویانپیروخطامام(،حسین

جودوی،مرکزاسنادانقالباسالمی،1392،صص135و309
3.صحیفهامام،ج10،صص489و491.جمهوریاسالمی،1358/8/15،ص8

4.روزنامهرسمی،مذاکراتجلسهعلنیمجلسشورایاسالمی،1359/6/27،ص24.کیهان،1359/6/29،ص3
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اموال غارت شده ملّت به وسیله آنها، ترتیب اثر ندادند. و الجرم تنها راه برای ملّت ایران به 

منظور عکس العمل و نشان دادن مواضع خود به دنیا، عمل شد...
من تصور می کنم عمل دانشجویان در پشتیبانی از عمل دولت بوده، زیرا دولت بود که این 
یادداشت را هفته گذشته به دولت آمریکا داده و استرداد شاه را خواسته و بنابراین عملی که 

اینها انجام دادند، در واقع تأیید درخواست شاه مخلوع و فرح از آمریکاست... 
به آنها اطالع داده شده که مسئولیت این حوادث به عهده خود آمریکاست و تنها راهش 
این است که آمریکا مواضع خود را تغییر دهد و به یادداشت های ما ترتیب اثر بدهد و به 
درخواستی که دولت ایران کرده و امروز با پشتیبانی قاطع تمام ملّت ایران روبروست، پاسخ 

مثبت بدهد.1
دکتریزدی،خودیکیازطرفدارانمحاکمهگروگانهابودوحتیبرایمحاکمهآنهاطرحی

تهیهومنتشرکرد.اودراسفند1358مجدداًبراینخواستهچنینتأکیدکرد:
در اولین فرصت باید گروگان ها محاکمه شوند... برای محاکمه عملکرد دولت آمریکا در 

ایران... اصل قضیه را باید بر محور محاکمه گروگان ها و دولت آمریکا گذاشت.2
امابعدازاوجگیریافشاگریها،تسخیرالنهجاسوسیآمریکاوماجرایگروگانگیری،با
پیآمدهایگوناگونش،موردانتقادمهندسبازرگانودوستانشقرارگرفت.البتهدراینزمینه
هممانندسایرمواردچرخشهاییصورتگرفتهاست.بیانیهنهضتآزادیایرانبهمناسبت

اشغالسفارتآمریکادرتاریخ15آبان58بااینجمالتآغازمیشد:
و  گذشته  سال  سراسر  در  ایران  انقالبی  مردم  شعار  اسالمی،  جمهوری  استقالل،  آزادی، 
گزارشگر خواست های آنان پس از انقالب بوده و هست. در این خواست، خصلت ضد 
استعماری انقالب اسالمی ایران آشکارا دیده می شود و تحقق این خواست، بزرگ ترین عمل 
انقالبی انقالبیان مسلمان ایران است. آمریکای استعمارگر و سردسته استعمارگران، دشمن 
بزرگ خلق های مستضعف جهان شناخته شده و نه تنها به عنوان سردسته، بلکه رمز و سمبل 
استعمار، باید هدف اصلی و اساسی ضد استعماریان راستین و نستوه باشد. دانشجویان انقالبی 
مسلمان با تصرف سفارت آمریکا، با وضوح تمام، خصلت ضد استعماری انقالب اسالمی 
ایران را اعالم کرده اند و مردم مبارز ایران با تأیید خود نشان داده اند که به خوبی راهی را که 

1.جمهوریاسالمی،1358/8/15،ص2
2.بامداد،1358/12/20،ص12
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باید در پیش داشت تشخیص می دهند.1

درایناطالعیه،نهضتآزادی،تندوتیزترازهمه،باتأکیدازشورایانقالبخواستهاست
به»قطعرابطهسیاسیباآمریکا«اقدامکند.2

نهضتآزادیتازمانشروعافشاگریهاومدتکوتاهیبعدازآن،شعارهایحادضد
امپریالیستیسرمیدادوتعمیقوهمهجانبهنمودن»مشیبنیادیضدامپریالیستی«رادر

پیشنهادهایخودمیگنجاند.3
اگرنتواناسممواضعبعدیمهندسبازرگانونهضتآزادیرا»چرخش«گذاشت،یاباید
حرکتپیشین»ناصادقانه«محسوبشودویااینکهیکسرهمواضعنهضتآزادیراازمواضع
بازرگانجداتلقینمود،تااینتناقضحلشود.»موجسواری«و»همگامیباشرایطروز«و

»دوگانگیهایحسابشده«نیزممکناستعلتاینتناقضهاباشد.
تسخیرالنهجاسوسیکهباسرعتوشدتموردتأییدنهضتیهاقرارگرفتهبود،بعداز
توسعهدامنه»افشاگریاسناد«ازآنروکهنهضتیهاخودبهیکیاز»سوژههای«اصلیمبدل
شدند،ناگهاناقدامیمطرودومبغوضومشکوکشد؛وسرانوهمراهاننهضتبهنفیو

تخریبوتخطئهآنپرداختند.
ابتداازسوینهضت،تنهابه»نصایح«و»پیشنهادها«ودرخواست»مناظره«اکتفامیشد.
امابااوجگیریافشاگریها،حمالتتندبهتسخیرکنندگانآغازشد.آقایمهندسبازرگان
دریکسخنرانیدراسفند1358باعصبانیتهرچهتمامتردربارهدانشجویانپیروخطامام

اینگونهاظهارنظرکرد:
اسم خودشان را می گذارند خط امام، خط شیطا  نند اینهایی که افشا می کنند... آخر فالن 
فالن شده ها... بی شرفند اینهایی  که می گویند ما با آمریکا راه کج رفتیم و راه سازش رفتیم. 

اینها  ضد انقالبند، مأمور همان آمریکا یا شوروی اند که می خواهند اختالف بیندازند.4
بعدهاامامخمینیضمنیکسخنرانیدرتیرماه1360بهاینبرخوردبازرگان،چنین

اشارهنمود:
خط این بود که این قضیه مرگ بر آمریکا منسی ]= فراموش[ بشود، لهذا دیدید که آن 

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص207
2.همان،ص208
3.همان،ص213

4.انقالباسالمی،1358/12/21،ص12،سخنرانیبازرگاندرمسجدجامعنارمکتهرانبهتاریخ58/12/19
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روزی که این جوان های بیدار عزیز ما این النه جاسوسی را گرفتند، این شیاطین به دست 
و پا افتادند. یکی گفت که اینها خط شیطان هستند... قضیه گرفتن این محل جاسوس خانه 
ناگوار بود برای آنها، برای اینکه پرونده های اینها هم ظاهر می شد... این جوان های عزیز 
ما که می گفتند ما در خط اسالم هستیم، می گفتند به آنها که شما در خط شیطان هستید. 
خوف این بود که این پرونده ها ظاهر بشود و این چهره هایی که قالب زدند خودشان را، این 

چهره ها معلوم بشود که چه جور اشخاصی بودند.1
عباسعبدیدرمصاحبهایدرسال85،دیدگاهرایجدربینبخشیازنیروهایانقالبی

جوانسال58راچنینشرحدادهاست:
... بازرگان، دانشجویان را مزاحم می دید. او نباید دانشجویان و منتقدانش را مسخره می کرد. 
همین امروز اگر یک سیاستمدار چنین کند، و من و شما هم تردیدی در خطا بودن برداشت 
یا رفتار دانشجو یا دیگران نداشته باشیم، اما آن سیاستمدار را برای این کارش نمی بخشیم... 
بازرگان  بر  نقد من  نقد کنم.  بازرگان را  از بچه های النه،  به خاطر دفاع  من نمی خواهم 
پیشینی تر است. من به چینش کابینه و اندیشه غیرمشارکتی و تا حدودی مکانیکی ایشان 
انتقاد دارم و می گویم که عمل بازرگان، تمام گروه ها و جامعه و از جمله دانشجویان را در 
اقدامات مقابله جویانه شان، تهییج کرد... او نتوانست مخالفان خود و جامعه را تعدیل کند. 

بازرگان جلوی موج انقالب ایستاد و این ایستادن، سیاستمدارانه نبود...
خبرنگار- یعنی بازرگان ماجراجو بود؟

عبدی- شاید او هم مثل دانشجویان پیرو خط امام بود، اما در نقطه مقابل. و اگر بر دانشجویان 
بتوان ماجراجویی را بخشید، بر سیاستمدار نمی توان بخشید.

خبرنگار- شما اسمش را می گذارید ماجراجویی و من اسمش را پرنسیپ ]= اصل، اصول[ 
سیاسی می گذارم.

عبدی- گیریم که به فرض، مصالحه ممکن نیست، اما مجادله را هم نمی توان پرنسیپ سیاسی 
این  نامید. از این نوع پرنسیپ سیاسی چه چیزی عاید جامعه و مردم می شود؟ اگر واقعاً 
پرنسیپ سیاسی بود، چرا جلوی بیگانه این پرنسیپ را نباید نشان داد و فقط جلوی مردم باید 
پرنسیپ داشت؟ چطور پس از بردن شاه به آمریکا مالقات با برژینسکی بی پرنسیپ نیست؟... 
آیا سازش و همراهی فقط باید با اقویا و بیگانگان باشد، اما وقتی به مردم و جامعه خود 

1.صحیفهامام،ج15،صص29و30
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می رسیم شمشیر را از رو ببندیم؟ مگر نه این که باید حساب منافع عمومی را نمود؟ قهرمانانی 

که در پی حفظ پرنسیپ به این معنا باشند، بناچار باید منافع جامعه را به حاشیه برانند.1

اجماع ملّی در حمایت از »تسخیر« 
تسخیرالنهجاسوسیتاآنحدمقبولوموردحمایتافکارعمومیورجالوجریانهای
کشورهای در ایران سفیر مقام در امیرانتظام، عباس حتی که داشت قرار کشور سیاسی
اسکاندیناوی،درمصاحبهایدرنروژ،درآذر58،ضمناعالماقداماتدیپلماتیکدرحمایت

ازتسخیرالنهجاسوسیگفت:
قبل از انقالب بیش از صد هزار نفر خارجی که چهل هزار نفر آنها آمریکایی بودند در 
ایران زندگی می کردند و پس از انقالب، دولت ایران امکانات خروج این افراد را به ترتیبی 
امروز تصمیم می گیریم که  اگر  نیامد و  به هیچ کس آسیبی وارد  فراهم می ساخت که 
سفارت را اشغال کنیم بدان علت است که سفارت آمریکا النه جاسوسی است... به اندازه 
کافی مدرک به دست آمده که نشان می دهد که در طول سالیان دراز گذشته، آمریکا از 
داخل سفارت آمریکا بر ایران حکومت و جاسوسی می کرده است. دو موضوع، ملّت ما را 
وادار به اشغال سفارت آمریکا کرد. اول، جلوگیری از ادامه حکومت و جاسوسی آمریکا 
در ایران. دوم، رسانیدن صدای حق طلبانه ملّت ستم دیده ایران به گوش جهانیان به منظور 

پس گرفتن شاه سابق ایران از آمریکا.2
نهتنهاگروههایچپگرا،بلکهگروههایطیفراستسکوالرهمدرتبعیتازفضای
یکپارچهسیاسیکشورخودراناگزیربهاتخاذموضععلیهآمریکامیدیدند.ازجمله
دبیرکلجبههملّی،دکترکریمسنجابی،نیزضمنانتقادازواکنشانفعالیدولتموقتدر
قبالپذیرششاهبهوسیلۀآمریکا،درسخنرانیبهمناسبتسالگردانقالب،ازتسخیرالنه

جاسوسیحمایتکردوضمنمحکومکردنآمریکادرموردپناهدادنشاهگفت:
دولت وقت، عکس العمل شایسته ای انجام نداد و کار را به تعارف گذراند وگروگان گیری 

یک اقدام الزم بود که ملّت انجام داد.3
درآنزمانهیچکس،حتیمقاماتدولتی،اقدامدانشجویانرامغایربامقرراتبینالمللی

1.هفتهنامهشهروندامروز،صص51و52
2.جمهوریاسالمی،1358/9/4،ص1

3.کیهان،1358/11/27،ص2
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نمیدانستندوهمگانازآندفاعمیکردند.دکترحسنحبیبی،دربارهمالقاتشورایانقالب
بادبیرکلسازمانمللمتحدواتهامنقضقوانینبینالمللیدرتسخیرالنهجاسوسی،دردی

58چنینگفت:
... پاسخی که به او داده شد این بود که... مسأله گروگان ها دست هشتم و نهم است. مسأله، 
دعوای ملّت ایران در مجموع با آمریکاست. و مسأله نقض مقررات و قوانین بین المللی را 
در این کار، محدود نباید گرفت که مثاًل مصونیت سیاسی و دیپلماتیک نقض شده. شما 
بایستی به مردم دنیا حالی کنید که آمریکا 25 سال استقالل ایران را نقض می کرده و اگر 

حقوق بین المللی وجود دارد دوسره است و نه یکسره...1
وینیزماننددکتریزدی،وزیرامورخارجه،مسئولیتعواقبتسخیرسفارتجاسوسی

آمریکارامتوجهدولتآمریکادانستوتأکیدکرد:
ماجرای گروگان گیری تحریکی بود که از طرف آمریکا صورت گرفت... آمریکایی که 
آگاه بوده از اینکه اگر شاه را به آمریکا فرابخوانند و نگهدارند با عکس العمل شدید یک 
ملتی روبرو می شود... در قبالش باید تمامی عکس العمل ها و عواقبی را که به وجود آمده 

تحمل کند.2
مهندسبازرگانعواقبوپیآمدهایماجرایتسخیرالنهجاسوسیدربعدداخلیو
خارجیراعمدتاًمنفیمیداندومهمتریندستاوردآن،یعنیشکستنبتآمریکاوتحقیر
مغرورترینوسرکشترینقدرتظالمدنیاراتنهایکعقدهگشاییودلخوشیانتقامجویانه

میخواند:
عقده های حقارت گذشته و عطش انتقام را با تصرف سفارت آمریکا در خاک خود و به 
اسارت گرفتن دیپلمات های آمریکایی در پناه خود، خالی کرده و ]ملت[ دلخوش بود که 
طلسم ابرقدرتی آمریکا را شکسته تدابیر و تالفی های او )از جمله حمله طبس و محاصره 
اقتصادی( را نقش بر آب ساخته و نشان داده است که انقالب اسالمی ایران می تواند چنان 
مستکبر جهانخواری را خوار و زبون سازد و در برابرش مقاومت نموده و انواع شعارها و 

دشنام ها را نثارش کند.3
درپاسخمهندسبازرگان،بهتراستبهبخشیدیگرازسخناندکتریزدیدرهمانزمان

1.همان،1358/10/25،ص10
2.همان،1358/10/26،ص10

3.انقالبایراندردوحرکت،ص100
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تسخیرالنهجاسوسی،اشارهبشود.ویدراینبارهگفتهبود:
اشغال سفارت سابق آمریکا به عنوان النه جاسوسی به وسیله دانشجویان پیرو خط امام هم به 
همین منظور است که ما هم شاه و هم پول های او را می خواهیم و آمریکا با حمایت از شاه 
مخلوع دشمنی علنی خود را با ملّت ایران نشان می دهد... آمریکا سربازان کشوری را به جان 
ملّت و کشور دیگر می اندازد و ملت  ها و دولت ها را استثمار می کند. ولی مبارزه ملّت انقالبی 
ایران و بیداری ملل دیگر جهان، آمریکا را روز به روز رسوا می کند و این رسوایی آمریکا قدم 
به قدم به پیروزی ما کمک می کند و به طوری که همیشه خون بر شمشیر پیروز شده و این بار 

هم به رهبری امام خمینی ما بر آمریکا پیروز خواهیم شد.1

1.جمهوریاسالمی،1358/9/13،ص12



سیاست »تشدید تضاد«

درقطعنامهکنگرهپنجمنهضتآزادی)اسفند1361(سیاستخارجیجمهوریاسالمیایران
بهدوراز»اهدافصحیحاسالمیوملی«1خواندهشدوپیشنهادشدکهدیپلماسیجمهوری
اسالمیدرقبالابرقدرتها»...بایددرجهتتشدیدتضادهایداخلیوخارجیابرقدرتها
ودرجهتتضعیفهردوومصونساختنانقالبوکشورازآسیبرسانیآنهاباشد.
معاالسفعکساینسیاستدرچندسالگذشتهدنبالشدهاست.«2اینپیشنهاددرمورد

سایرکشورهایاروپایینیزتکرارشدهاست.
نظریهنهضتآزادیبراصلوجودتضادهایداخلیوخارجیدربینابرقدرتهاوبه
ویژهآمریکامبتنیبود.درموردآمریکا،بهسببوجودجناحهایمتفاوت،یاحّداقلدوجناح
متفاوت،شایدبتوانازتضادویابهتربگوییم،اختالفنظرمیانجناحهاصحبتکرداماروشن
استکهدرروسیهشوروی،»تضادمیانگروههایداخلی«مصداقبارزنداشت.همچنین
ابتداضروریاستبهتفاوتمفاهیم»تضاد«و»رقابت«اشارهاینیزبشود.»تضاد«عموماًبر
درگیریوتخاصمیبنیانیواساسیاطالقمیشودکهچیرهگشتنیکطرفمستلزمنفی
ونابودیطرفدیگراست.ازاینرودوجریانباریشههاوماهیتیکاماًلمتضادهیچگاهبه

تفاهمدستنمییابند.
اما»رقابت«کهبهمسابقهایمسالمتآمیزومعموالًدوستانهبیندوگرایش،دولتویا
جریاناطالقمیشوددرچارچوباشتراکاتاساسیواختالفاتروشی،تاکتیکیوصوری،
وپرهیزازدشمنیوتضعیفموجودیتدیگریقابلتعریفاست.درفرهنگسیاسی،دو
جریانرقیبدردرونیکسیستمبهطوراستراتژیکمتحدوهمسوبودهتنهابهلحاظتفاوت

دراتخاذتاکتیکهایویژهازهممتمایزمیشوند.
1.مواضعنهضتدرکنگرههایسوموچهارموپنجم،ص67

2.همان،ص68



نهضت آزادی ایران 414

مرزرقابتوتضاد،درالتزامرقبابهحفظموجودیتومنافعکالنیکدیگر،بهخصوصدر
مقابلدشمنواحدترسیممیشود.البتههموارهخطرتبدیلرقابتبهتضادوجودداردامادر
رودرروییبادشمنمشترک،اینخطرتاحدصفرتقلیلمییابد.بااینتوضیح،درستیکاربرد

واژهتضاددرامورداخلیوخارجیابرقدرتهاوکشورهایاروپاییباتردیدمواجهاست.

تظاهر به تضاد
نمیتواندرگیریهاوکشمکشهایفراوانوشدیدبیناحزابونیروهایداخلیآمریکا
واروپاراانکارنمود،اماایندرگیریهاوکشمکشهارانیزنمیتوانبهمثابۀ»تضاد«میان

آنهادانست.
»نمایش«دوگانگیدرجناحهایقدرت،شایداصلیترینعاملانعطافوتواناییتطبیق
سیاستگذارانآمریکاییباتغییراتداخلیوجهانیبودهاست.درسایهاینسیاستمنافع
وموجودیتآمریکاوغرب،تضمینوتداومیافتهاست.درآمریکادوحزبدمکراتو
جمهوریخواهبازیگراناصلیایننمایشنامههستند.باوجودآنکهنمیتوان»تضادی«میان
ماهیتوعملکرد»االغ«و»فیل«1پیداکرد،سعیمیشودکهتفاوتهایمهموفراوانبین

جمهوریخواهانودمکراتهابهچشمبیاید.
حزبدمکراتبهعنوانمبّلغسیاستهایآزادیخواهانهومسالمتجویانه،باماسکیاز
حقوقبشروتکیهبرصلحجهانیوتالشمسالمتآمیزبرایحفظآن،ظاهراًبیاعتقادبه
مداخلهمستقیموغیرمستقیمآمریکادرسایرکشورهایجهانولیکاماًلمشتاقوآمادهبرای
کمکوهمکاریدرجهتپیشرفتمللتوسعهنیافتهودرحالتوسعه،وبیعالقهبهرشد
نظامیگریودامنزدنبهتشنجاتجهانی،بهمثابهنمایندهکارتلهاوسرمایهدارانصنایع
غیرنظامیونفتیوبخشعمدهالبیصهیونیستیشناختهشدهاست.درصحنهسیاسیایاالت
متحده،حزبدمکرات،جناحکبوترهایهیأتحاکمه،وجریانلیبرالمحسوبمیشودو

ایدئولوژیلیبرالیسمرانمایندگیمیکند.
حزبجمهوریخواههم،بهعنوانجناحخشنتوسعهطلبکهگسترشحوزهتسلطو
حاکمیتآمریکادرسطحجهانرادردورهجنگسردبرایجلوگیریازگسترشنفوذغول
کمونیسموحفظصلحجهانیضروریمیپنداشت،شهرتدارد.اینحزبطبعاًمشوقو
1.االغسمبلحزبدمکرات،وفیلسمبلحزبجمهوریخواهاستودرطبیعتهمایندوحیوان،شکاروشکارچی

یکدیگرنیستندومیتوانندباهمهمزیستیداشتهباشند.
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حامیتقویتوتوسعهصنایعنظامیبرایباالبردنتوانایینظامیآمریکاواردوگاهغرباست
ودرزمانجنگسرداستقرارصلحرابااتکاءبهقدرتسختوجبههگیریدرمقابلشوروی
میسرمیدانست.جمهوریخواهاندردورانجنگسردبهحمایتازدیکتاتوریهاینظامی
ودستنشاندگانمستقیمدربرابرگسترشجنبشهایآزادیخواهانهکهبهزعمآنانعامل
نفوذشورویبودند،اعتقادداشتندوپسازفروپاشیبلوکشرق،درجهتنظامتکقطبی
جهانیوایجادنظمنوینبینالمللیکوشیدهاند.اینجناحبهعنواننمایندهصاحبانصنایع
جنگیوجنگطلبانصهیونیست،ظاهرشدهاست.هویتایدئولوژیکحزبجمهوریخواهبا
ایدئولوژیکنسرواتیسم)محافظهکاری(تعریفشدهاست.اینحزبجناِح»بازها«یحاکمیت

آمریکارانمایندگیمیکند.
واقعیاتتاریخیبسیاریاینقالبهایکلیشهایرادرهمشکستهوبهروشنیاثبات
نمودهاندکهاینتفاوتهاواختالفهابیشازآنچهکهتصورمیشود»کاذب«،»تبلیغاتی«
و»صوری«است.ضرورتهاوشرایطواوضاعناگهانیوغیرقابلکنترلدرمقاطعمختلفی
باعثشدهاستتاهریکازجناحهایدموکراتوجمهوریخواهبرخالفمشیاعالمشده

وبرنامهریزیهایمتعارفخودعملنمایند.
موریسدوورژه،ازصاحبنظرانبرجستهعلومسیاسیدرغرب،مینویسد:

بین حزب جمهوری خواه و حزب دمکرات هیچ گونه اختالف ایدئولوژیکی وجود ندارد.1
نوامچامسکی،استادکرسیزبانشناسیدانشگاهام.آی.تی.آمریکاونویسندهوپژوهشگر

علومسیاسی،دراینبارهتأکیدمیکند:
در چهار وجه سیاست خارجی آمریکا در دوره جنگ سرد که عبارت بودند از: برقراری 
روابط ایدئولوژیک یا عملی با ابرقدرت دشمن )شوروی(- مجموعه روابطی که با دول 
همیشگی  قربانیان  با  روابط  گشته-  ایجاد  صنعتی  پیشرفته  کشورهای  و  اروپایی  متحد 
)کشورهای جهان سوم( - و روابط با طبقه دیگری از قربانیان یعنی مردم ایاالت متحده 

آمریکا، هیچ گونه تغییر عمده ای حاصل نگردیده است.2
نظریهانفعالی»تشدیدتضاد«درواقعپوششیبودبردیدگاهتسلیموسازشباآمریکا.
زیرابااینتحلیل،سادهترینومنطقیتریننتیجهگیرینظریهنهضتآزادیاینبودکهبه

1.رژیمهایسیاسی،موریسدوورژه،مترجمناصرصدرحفاظی،جیبی،1358،ص107
2.مستخرجازکتاب»ابرقدرتهادربرخورد«،نقلدر:اطالعات،1363/5/22،مقالهتغییردرکادرسیاستهایثابتبهقلم

ع-مروی.کتابمزبوربهنام»دههجنگسرد:روندجنگسرددردهه1980«درایرانترجمهومنتشرشد.
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منظورمصونماندنازحمالتوصدماتابرقدرتهاوتشدیدتضادآنهامطلوبترین
شیوه،حمایتازیکجناحداخلیدرآمریکا)مثاًلدمکراتها(وقرارگرفتندریکجناح

قدرتدرجهان)مثاًلآمریکا(میباشد.
نشریهامت،ارگانجنبشمسلمانانمبارز،دردیماه1358،ازمنظروبهشیوهتحلیلی
خویش،سابقهتاریخیدیدگاهنهضتآزادیرادرموردبهرهگیریازتضاددرونیوبیرونی

آمریکااینچنینشرحدادهاست:
لیبرال ها چون پایگاه توده ای نداشتند... در مبارزه با استبداد شاه همیشه چشم به خارج به 
خصوص آمریکا داشتند. این امر دو دلیل داشت یکی به خاطر تضاد آمریکا با انگلیس 
در ابتدای نهضت ملّی ایران به رهبری دکتر مصدق، دوم تضاد دو جناح وابسته به طبقه 
حاکمه آمریکا... در مورد دلیل اول، لیبرال ها از درک این واقعیت عاجز بودند که در زمان 
دکتر مصدق، استعمار مسلط در ایران، انگلستان بود و استفاده از تضاد آمریکا با انگلیس... 
واقعیتی بود که می توانست به سود ایران تمام شود، در حالی که در بیست سال اخیر، آمریکا 
استعمار مسلط است و پناه بردن به آمریکا برای مبارزه با رژیم مانند آنست که به شاه علیه 

رژیم او پناه می بردیم.
اما در استفاده از تضاد دو جناح لیبرال های آمریکا )کبوترها( و بازها )طرفداران خشونت 
و شدت عمل(، لیبرال های ایران در چارچوب بینش فکری خود درست عمل می کردند... 
سعی می کردند از تضاد جناح لیبرال آمریکا با استبداد شاه برای رسیدن به قدرت یا کسب 
آزادی استفاده کنند... یک سره امیدشان به لیبرال های آمریکا بود و چشم می دوختند تا 

کدام جناح در انتخابات پیروز می شود...
جناح لیبرال آمریکا... در برابر بازها... در هدف اصلی با هم اختالف ندارند... ]هر دو جناح 

آمریکا[ نقطه امیدشان در داخل ]ایران[ لیبرال ها بودند و هستند...
با آغاز مرحله جدید سیاست آمریکا )حقوق بشر کارتری( لیبرالیسم آمریکا به همکاران 
خود در ایران چراغ سبز نشان دادند... در این مرحله لیبرال های مذهبی موقعیت مناسب تری 
برای شروع کار داشتند... ]در دوران انقالب[ روابط بین لیبرال ها و محافل آمریکایی گرم تر 
و زیادتر شد... این روابط را نباید جاسوسی و مزدوری نامید زیرا با آن تفاوت آشکار و 

ماهیتی دارد... صحبت از یک جریان است...
همه تاکتیک ها، شعارها و اقدامات لیبرال ها در یکی دو سال پیش از انقالب و بعد از آن، 
بی چون و چرا و بدون استثنا در چارچوب بینش و مصالح مشترک، قابل توجیه و تفسیر 



417 از پوزیسیون تا اپوزیسیون
است... ما در اولین روزهای بعد از سرنگونی رژیم ]شاه[ و روی کار آمدن دولت موقت، 
خطر لیبرالیسم را افشا کردیم و نوشتیم که حکومت این جریان، انقالب را مدفون و کشور 

را در وابستگی به امپریالیسم نگاه می دارد.1
رویکردسیاسینهضتآزادی،ازهمانابتدا،غربگراییوجلبدوستیوحمایتجناح
لیبرالآمریکاواروپابرایتغییرنظاماستبدادیبهدمکراسیومدرنسازیکشورواستفادهاز

تضاددرمعادالتدرونوبیرونحاکمیتآمریکابودهاست.
دورترینریشهتاریخیاینرویکرد،بهدیدگاهورویکردحزبایراندرابتدایدههبیست
شمسیبرایواردکردنقدرتسومدرمعادالتداخلایرانبرایکاهشنفوذانگلستانو
روسیه،برمیگردد.واوجآندرنهضتملّیشدننفتبااعتمادواتکایجبههملّیودکتر
مصدقبهدولتدمکراتآمریکاونسخهانگلیسیآن،حزبکارگردردولتانگلستان،بود.
دردیدگاهپیروانسنتسیاسیدکترمصدق،افولاعتبارونفوذبینالمللینهضتنفتاز
زمانیآغازشدکهدولتمحافظهکاردرانگلستانبهقدرترسیدورئیسجمهورآمریکااز
حزبجمهوریخواهانتخابشدکهدرنهایتباهمکاریآندو،بررویکنارزدندولت

لیبرالمصدقتوافقحاصلشد.
تجدیدفعالیتجبههمّلیوتأسیسنهضتآزادیدرابتدایدههچهلنیزآشکارابهحمایت
لیبرالهایحاکمبردولتآمریکاورئیسجمهوردمکراتآنبستگیداشت.چنانکهدرسال
1356نیزبهقدرترسیدنکارترازحزبدمکرات،بهاحیایگروههایمّلیگراونهضت
آزادیانجامید.جالباینجاستکهدردهههایبعدهمبارویکارآمدنیکرئیسجمهور
دمکراتدرآمریکا)کلینتونوسپساوباما(جریانهایغربگراوازجملهنهضتآزادیبه

تجدیدفعالیتوافزایشحضورخوداقداممیکردند.
درتماماینادوار،استنادواستداللگروندگانبهجریانلیبرالحاکمبردولتهایوقت
آمریکایابرخیدولتهایمهماروپا،چنینبودهاستکهبایداز»تضاد«بینآنانباجناحهای
تندروومحافظهکاردراحزابآمریکاواروپا،بهرهگیریکرد.شواهدوقرائنوگاهتصریحات
درگفتههاونوشتههایرهبراننهضتآزادیدراینزمینه،اندکنیستونمیتواننقشاین
گروهرادرپیشگامیوابتکارتئوریزهکردنومشروعجلوهدادنارتباطوپیوندبامحافللیبرال

حاکمدرغرب،نادیدهگرفت.

1.هفتهنامهامت،ش1358/10/12،38،ص2
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»شیطان اکبر«
درنشریاتوکتبنهضتآزادیوسخنانرهبرانآندردههشصت،کراراًبرضدیتبا
شورویتأکیدشدهاست.باوجوداینکهحساسیتنیروهایانقالبینسبتبهخطرشوروی
وکمونیسمبهصورتمعتدلوطبیعیهموارهوجودداشت،نهضتیهابهگونهایشوروی
وخطرکمونیسمراطرحمیکردندکهمواضعضدآمریکاییتحتالشعاعقرارمیگرفتو
»منسی«میشد.مخصوصاًمهندسبازرگان،رهبرنهضتآزادی،دربارۀنفوذگستردهووسیع
مارکسیستهادرارگانهایجمهوریاسالمی،تحتتأثیرکمونیستهاقرارگرفتنمسئوالن
ومجریانامور،ومرتبطنمودنهرگونهاعتراضوحملهبهدولتموقتونهضتآزادیبه

نیروهایچپ،هیاهوبهراهانداختهبود.ویحتیصریحاًگفت:
شیطان بزرگ تر یا اکبر هم داریم و آن مارکسیسم است.1

روزنامهمیزاندرباالیصفحهاولخودباتیتریچشمگیر،اینسخنانرابااینعبارت
درجکرد:

اگر آمریکا شیطان کبیر است، شیطان اکبر مارکسیسم است.2
اینسخنصراحتاًدربرابرکالمامامخمینیمبنیبراینکه»دراینانقالب،شیطانبزرگ،
آمریکااست«قرارداشت.متناقضباسخندبیرکلنهضتآزادی،درقطعنامهکنگرهچهارم

نهضتآزادی،ازاصلیبودنخطرآمریکاوصهیونیزموانگلیسدمزدهشدهاست:
نهضت آزادی ایران بر اساس ماهیت و عملکرد سیاست خارجی آمریکا و صهیونیزم در 
ایران و سایر نقاط جهان و همچنین با توجه به منافع و ریشه های عمیق نفوذ استعمار انگلیس 
در ایران و منطقه، این نیروها را دشمنان شماره یک اسالم و مسلمانان و انقالب اسالمی 
دانسته و مبارزه با توطئه ها و سیاست های شیطانی عوامل و ایادی آنان را ضروری می داند.3

اماهیچگاهسخنانمهندسبازرگاندرمورداصلیدانستنخطرشورویومارکسیسم،از
سوینهضتمورداعتراضوانکارقرارنگرفتهوایننکتهراهممیتوانبهفهرستطوالنی

تناقضهایموجوددرمواضعآنزماننهضتافزودهشد.
هم و اسالم برای هم را شوروی میدانست، مارکسیسم را اکبر شیطان که بازرگان
مسلمین،وآمریکاراتنهابرایمسلمینخطرناکومضرمعرفیمیکرد.اینموضعگیریها

1.بازیابیارزشها،ج2،ص34.میزان،1360/1/15،ص7
2.میزان،1360/1/15،ص1

3.مواضعنهضتدرکنگرههایسوموچهارموپنجم،ص29
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آشکارابهفراموشاندنویاکاهشحساسیتوتوجهدربارۀخطرآمریکامنجرمیشد.امام

خمینیاینجریانرااینگونهمعرفینمود:
خط این بود که اصاًل آمریکا منسی ]= فراموش[ بشود. یک دسته شوروی را طرح می کردند 

تا آمریکا منسی بشود... خط این بود که این قضیه مرگ بر آمریکا منسی بشود.1

سیاست »بی طرفی و بی تفاوتی«
نهضتآزادیظاهراًدرسیاست»تشدیدتضاد«نیزتجدیدنظرکردوبهسیاست»بیطرفی
وبیتفاوتیکامل«درعرصهبینالمللیمعتقدشد.مهندسبازرگاندرکتابانقالبایراندر
دوحرکتچرخشنهضتدراینموردراشرحدادهاست.ویضمناشارهبهاتخاذحالت
تعرضیوشدیداًضدآمریکاییو»گاهبهگاهبرایخالینبودنعریضهمرگبرشوروی«2در

سیاستخارجیایرانبعدازدولتموقت،موضعجدیدنهضترااینچنینبیاننمود:
البته نهضت آزادی ناراحت از این جریان و طرفدار و سازشکار با آمریکا نمی باشد و تنها 
تمایل و تبعیت از شوروی را طرد نمی کند، بلکه می گوید مصلحت ما و حق این است که 
در سیاست داخلی ایران و به خاطر حاکمیت ملّی و خودکفایی کشورمان قویاً مقابل مطامع 
و دسائس آمریکا و استیالی غرب و یا شرق بایستیم، ولی در سیاست خارجی و صحنه 
بین المللی لزومی ندارد در مناقشات بین المللی ابرقدرت ها شرکت کرده آلت دست شوروی 
و بلندگوی کمونیسم شده خود را فدای جنگ ابرقدرت ها بنمائیم... مبارزه با کمونیزم یعنی 
شرکت در مناقشات و گروه بندی های جهانی به نفع امپریالیسم آمریکا. همین امر در مورد 
مبارزه با سلطه آمریکا در داخل ایران و در سطح جهانی صادق است. خداوند عزیز حکیم نیز 
از هیچ یک از رسوالن خود، و از هیچ امام و امت نخواسته است بیش از دفاع شخصی و قومی 
و فراتر از ارشاد و احسان یا خدمت به نوع و ناس، فضولی و دستپاچگی در دستگاه خلقت و 
مشیت او به خرج داده کفرستیزی پیشه نماید، یعنی به نابودی شیطان و کافران و به قلع و قمع 
تعرضی مستکبرین و طاغوتیان و شیطانیان بپردازند یا خود را موظف به پاک کردن جهان از 

ظلم و ظالم ها، و به استقرار قسط و عدل در دنیا، پیش از ظهور امام زمان بدانند.3
»بیطرفیوبیتفاوتی«درعرصهبینالمللی،ازسویبازرگانبهعنواندیدگاهوموضع

1.صحیفهامام،ج15،ص29
2.انقالبایراندردوحرکت،ص172

3.همان.
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نهضتآزادیابرازشد.درقطعنامهششمینکنگرهنهضت)اسفند1362(،پیرامون»سیاست
خارجی«چنینآمدهبود:»درزمینهسیاستخارجینهضت،مواضعاتخاذیومراتبمندرج
درقطعنامهکنگرهپنجموهمچنینمفادنشریاتسیاسیصادرهطیسالگذشتهموردتأیید
میباشد.«بنابراینکماکانسیاست»تشدیدتضاد«و»بیتفاوتی«درکنارهمموردقبولنهضت
آزادیمحسوبمیشد.)قطعنامهنهضت،انتشاردربهار1363،ص22(وجوداینتناقض
میتواندنشانگراینواقعیتباشدکهنهضتآزادیدرتعیینوارائهخطمشیخوددچار

سردرگمیبودوشدیداًتحتتأثیرروحیه»مخالفخوانی«قرارداشت.

ضد امپریالیست سابق
دراینمیاندکتریزدیشخصاًمواضعخاصدیگرینیزابرازمیکرد.ویبهعنوان
وزیرامورخارجهدولتموقت،پسازنطقیمشحونازمضامینومواضعضدامپریالیستی
وآمریکاستیزانهدرکنفرانسجنبشغیرمتعهدهادرهاوانابهتاریخ16شهریور1358،در
سخنرانیخوددرمجمععمومیسازمانمللمتحدبهتاریخ12مهر،بهامپریالیسموکمونیسم
حملهکرد.ویدرآنسخنانبخشزیادیازمطالبخودرابهنفیدیدگاههاوتئوریهای

مارکسیستیاختصاصداد.اوهمچنیندراعالمموضععلیهامپریالیسمچنینگفت:
رژیم شاه و شخص وی خدمتگزار امپریالیسم و صهیونیسم بودند... ]پیروزی انقالب[ نتیجه 
نهایی بیش از یک سال تظاهرات و اعتصابات علیه رژیم پهلوی و امپریالیسم آمریکا بود... 
دولت موقت بازرگان تحت رهبری امام خمینی با افتخار، پیوستن ایران را به نیروهای ضد 
و  سلطه،  اختناق،  است...  کرده  اعالم  امپریالیستی  ضد  و  صهیونیستی،  ضد  استعماری، 

میلیتاریسم، کاالی امپریالیسم است.1
بعدازآنآقاییزدیدرمهر1358،درسخنرانیدرمرکزاسالمیکوئینزنیویورکصریحًا

اعالمکرد:
با  اگر می خواهیم در جنگ  بجنگیم.  امپریالیسم  با  نمی توانیم فقط در یک کشور  ما   ...
امپریالیسم موفق شویم باید در تمام جبهه ها با آن مقابله کنیم و این تنها ما نیستیم که با 
امپریالیسم می جنگیم، ملت های دیگری هم هستند. و اگر ما دست به دست آنها ندهیم و 

1.هفتهنامهسروش،ش1358/7/21،24،سخنرانیدکتریزدیدرسازمانمللتحتعنوان»مارکسیستهاازمذهببینش
غلطدارند«.دکترینامنیتملی،صص15و22تا31.کتابچه»نطقدکترابراهیمیزدیدرسیوچهارمیناجالس

مجمععمومی«،12مهرماه1358
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امپریالیسم را در تمام دنیا در تنگنا نگذاریم آنها با قدرت بیشتری می آیند و دوباره ما را در 
تنگنا قرار خواهند داد. بنابراین ما باید به اندازه امکاناتمان به آنها ]فلسطینیان[ کمک کنیم.1

یزدیاینسخنانرادرپاسخبهسؤالعلتمساعدتبهفلسطینیهاازسویایرانابراز
داشتهبود.اینمطالببهترینپاسخبهنظریهسیاستبیطرفیاستکهبعداًازسویبازرگان

بهعنوانموضعنهضتآزادیاعالمشد.

1.جمهوریاسالمی،1358/7/12،ص8



تلبیس لیبرالیسم

لیبرالیسم،بهمفهوماصطالحیاش،بنابهتعریف،بااصولومبانیدینیناسازگاراست؛
ودینراازساحتجامعهوسیاستکنارمیگذارد.

نهضت آزادی و لیبرالیسم
دکترابراهیمیزدیدومیندبیرکلنهضتآزادی،درسال1359،درباره»لیبرالنبودن«نهضت

آزادی،لیبرالیسمومصداقآندرایرانرااینگونهتبییننمود:
بسیاری از مردم سؤال می  کنند که آیا در ایران، گروه  ها و قشرها و عناصر لیبرال وجود دارند؟ 
خوب بله، واضح است که در ایران لیبرال  ها هستند. بحث بر سر این نیست که لیبرال  ها نیستند، 

اما چه کسانی لیبرال هستند؟ آیا در میان مسلمان  ها هم لیبرال هستند؟ خوب بله که هستند.
در ایران هستند کسانی که ممکن است مسلمان باشند، شهادتین را هم گفته باشند، نماز هم 
بخوانند و روزه هم بگیرند، اما به لیبرالیسم به معنای غربی  اش اعتقاد دارند. معتقد به جدایی 
دین از سیاستند... خواستار استقرار حکومت  هایی از نوع غربی  اش در ایران می  باشند...حکومت 
الهی را نفی می  کنند، جمهوری اسالمی را حکومت آخوندها می  دانند، شیروخورشید سرخ را 
بر اهلل اکبر به روی پرچم ایران ترجیح می  دهند... ریشه عقایدشان به ولتر و مونتسکیو می  رسد، 

آزادی را به همان معنای غربی  اش قبول کرده  اند...«1
البتهدکتریزدیدرآنزمان،مصداقاینلیبرالهایمسلمانرادکترمظفربقاییوحزب
زحمتکشانمعرفیکرد،ولیتطبیقویژگیهایمذکوربربسیاریازآراءمهندسبازرگانو
1.میزان،1359/10/2،ص2.جالباینجاستکهدکتریزدیالحادوضددینبودنمارکسیستهارا،بانفیوحیو
سکوالریسمدرلیبرالیسم،یکسانومشابهمیداندوبااستنادبهاینتشابهدراظهارنظریمنحصربهفرد،میگوید:
»حزبتودهوسایررفقایمارکسیستآنها،همهجزولیبرالهاهستند.«)روزنامهمیزان،1359/10/2،ص2(حال
آنکهمارکسیسمایدئولوژیایغیرلیبرالومخالفلیبرالیسممحسوبمیشود،ونظردکتریزدی،ادعاییمندرآوردی،

ودرعلومسیاسینادرونامعتبراست.
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مواضعنهضتآزادینیز،بهسهولتامکانپذیراست.

ریچاردکاتم،دربارهمهندسبازرگانوارزشهایلیبرالیاش،چنیننوشتهاست:
پای بندی بازرگان به ارزش های لیبرال در موارد دشوار متعددی آشکار شد... وی اعتقادات 

عمیق مذهبی داشت و اسالم او نیز با ارزش های لیبرالی اش سازگار بود.1 
مهندسعزتاهللسحابیدرسال74درمصاحبهایباتأکیدبراینکهمباحثبازرگاندربارۀ

مسائلایدئولوژیک،عمیقنبودهوویاصوالًازمباحثعمیقگریزانبودهاست،میگوید:
ایشان خیلی اهل تحّقق ]=تجربه  گرایی[ بود... به شدت از حرف و تحلیل فرار می کرد و این 
به نظر من یک مقدار، افراطی و نقطه ضعف بود. مهندس بازرگان در مورد همین مسائل 
لیبرالیسم و سوسیال دمکراسی و مسائل اجتماعی و سیاسی که آن موقع مطرح بود، کمتر 
حاضر به بحث های عمیق و طوالنی و فلسفی بود و از این بحث ها فرار می کرد. بازرگان در 
بسیاری از ارزش ها پیشگام، مبدع و مبتکر بود، لیکن به دلیل اینکه از بحث و تحلیل دوری 

می کرد هیچ وقت این چیزها را به طور علمی فرهنگی جا نینداخت.2
معالوصفسحابیمعتقدبودکهبازرگانبهمبانیلیبرالیسماعتقادداشتواینامردردیدگاه

اقتصادیوینیزبازتابداشتهاست:
نکته سوم، دیدگاه اقتصادی ایشان است که به دلیل همان اعتقاد عمیق به آزادی و اختیار 
انسان، در زمینة اقتصاد هم، نظر به آزادی مطلق و عدم دخالت دولت داشت. به نظر من 
در جامعه ای که مجموع و دربست، آزاد نیست، وابسته است، بحث فشار و محاصره های 
اقتصادی موجب تحلیل رفتن  لیبرالیزم و آزادی  اقتصادهای قوی و غالب جهانی است، 
کل جامعه در اقتصاد جهانی می شود. این نظریه را من برای جهان جنوب، به خصوص 

کشورهای نفتی، مضر می شناسم.3
عزتاهللسحابیدرسال86قدریمتفاوتباآنچهکهبهسال74دربارۀلیبرالبودنبازرگان

گفتهبود،اینگونهمیگوید:
مرحوم بازرگان یک آزادی خواه بود و در مدل حکومت داری معتقد به عدم دخالت دولت 
در حوزه های متعدد و متنوع بود. با این تعبیر می توان او را یک لیبرال دانست اما نه به آن 
مفهومی که در دنیا رایج است. لیبرالیسم در دنیا معانی متفاوتی دارد. ایشان به آزاد بودن 

1.مصدق،نفت،ناسیونالیسمایرانی،ص64
2.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیملی،ص153

3.همان،ص173
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جامعه در فعالیت های اقتصادی و سیاسی تأکید می کردند اما چندان به مکتب لیبرالیسم 
دوران  خصوصاً  داخلی  تجارب  از  استفاده  با  بازرگان  مرحوم  نبودند.  پای بند  اروپایی 
رضاشاه، به کوچک بودن دولت معتقد بودند. ایشان بیشتر از آنکه از غرب الهام گرفته 
باشند با دقت و توّجه در مناسبات داخلی و تاریخی دریافته بودند که اگر همه چیز در دست 
دولت باشد، روند توسعه کشور، آرام و الک پشتی است... نظر من راجع به مرحوم بازرگان 

نیز در این حوزه  ها تغییر یافته است و متفاوت از گذشته راجع به ایشان فکر می  کنم.1
شرایطکشوردرزماندولت9ماههموقتبهریاستمهندسبازرگان،بهگونهاینبودکه
بتوانقضاوتکردمهدیبازرگان،درعملودرواقع،تاچهحدبااینتوصیفاتتطبیقمیکند.
پسازسقوطدولتموقت،مهندسبازرگانویارانشبهنمایندگیمجلسشورایاسالمی
دورهاولانتخابشدند،امادرجریانچهارسالنمایندگینیزموضعوپیشنهادیکهنشانبدهد
مهندسویارانشدرزمینههایاقتصادیوساختاردولتچگونهمیاندیشند،ازآنانمشهود
نشد.تنهاموضعبازرگانکهحکایتاز»لیبرال«بودنویمیکند،دفاعازگروهکهاییبودکه

دستشانتامرفقبهخونمردمومسئوالنکشورآغشتهبود.
علیأیّحال،برخیدوستانوعالقهمندانمهندسبازرگان،برارائۀتصویرمثبتوانسانیو
عقالنیازلیبرالیسموسپسنسبتدادنآنبهبازرگان،کماکاناصرارمیورزند.نشریهمنسوب
بهحزبکارگزارانسازندگیدرجشننامۀصدمینسالگردتولدوی،اوراچنینمیستاید:»او
ازبزرگان»علم«و»لیبرالیسم«درایرانبودهاست«2وبالفاصلهبااستنادبهسخنیازپوپر
پیداشدهاست.«و تاریخبشر بهترینجامعهایاستکهدر لیبرال، مینویسد:»جامعه
آنگاهباتشبیهبازرگانبهبرتراندراسل،اورا»لیبرالوشکاک«مینامد.3روزنامۀشرق
نیزدرسرمقالهاشباعنوان»جرأتلیبرالبودن«،بازرگانرا»مهمتریندموکراتایرانی«

لقبمیدهدکه»لیبرالیکاملهمبود«.4بااینتوضیحکه:
البته لیبرالیسم بازرگان، محصول مطالعات عمیق دربارة این مکتب فلسفی غربی نبود اما او، 
چون لیبرال های اولیه، با محور قرار دادن ارزش آزادی و مقدم دانستن آن بر همة ارزش های 

انسانی، به صورتی فطری و غریزی، راه لیبرالیسم را پیمود.5

1.هفتهنامهشهروندامروز،ش31)شپیاپی62(،1386/10/9،ص48
2.همان.
3.همان.

4.شرق،1383/10/30،ص1،سرمقاله.
5.همان.
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آنگاهویژگیهایلیبرالیبازرگان،اینگونهتوصیفشدهاست:

توده گرا نبود... آزادیخواه بود... بورژوا بود... با همة مترقی بودن و نواندیشی به یک معنا 
سنّت گرا بود... محافظه کاری جسور بود.1

دکترغالمعباستوسلی،عضوشورایمرکزینهضتآزادی،مهندسبازرگانونهضت
آزادیرادرزمرهلیبرالهاقرارمیدهدومینویسد:

دیگری  و  سکوالر  لیبرال های  یکی  شدند،  گروه  دو  ایران  در  لیبرال ها  مشروطه،  از  بعد 
لیبرال های طرفدار مذهب. لیبرال های سکوالر توّجهی به سنّت ها و باورهای مردم نداشتند و 
صرفاً آزادی خواهی را مطرح می کردند، اما به تدریج این نوع لیبرالیسم در ایران تعدیل شد 
و لیبرال هایی همچون بازرگان و گروه نهضت آزادی پیشتازان لیبرالیسم توأم با مذهب بودند. 
در واقع آنها سنتزی از باورهای روشنفکران اروپایی و اعتقادات عموم مردم در ایران بودند... 
ما در ایران با یک لیبرالیسم فلسفی هم روبه رو بودیم... در لیبرالیسم فلسفی بیشتر، آزادی 
مطلق مطرح می شود و به عرصة اجتماع و قوانین اجتماعی توّجهی ندارد، بنابراین کسانی که 
بدون این نوع مالحظات، حرف از لیبرالیسم می زنند بیشتر پی گیر لیبرالیسم فلسفی هستند. 
این برداشت از لیبرالیسم، بعد از انقالب در ایران تبدیل به برچسبی شد برای از میدان به در 
کردن رقیب. به همین دلیل گاهی برای تخریب بازرگان به او لیبرال هم می گفتند. منظور 

آنها از لیبرال، کسی بود که هیچ محدودیتی ندارد و اساساً در مقابل مذهب است.2
برخالفگفتهدکترغالمعباستوسلی،همۀآنانیکهاینتوصیفرابرایبازرگانو
همفکرانشبهکارمیبردند،ازهرطیفوگروهوجریانیوباانگیزههایمختلفوگاهمتضاد،
بر»وجهسیاسی«لیبرالیسمتکیهوتأکیدداشتند،وگاهحتیبهتفکیکآناز»لیبرالیسمفلسفی«

تصریحمیکردند.
روزنامۀاعتماد،ازطیفموسومبهاصالحطلب،دریکمقالهتحتعنوان»تابویلیبرالیسم«،

بهاینتنوعاشارهمیکند:
... تقریباً همة نیروهای سیاسی دخیل در انقالب، دولت موقت را با عنوان لیبرال معرفی 
کردند در حالی که هر کدام با دیدگاه خاص خودشان این واژه را تعبیر می کردند که شاید 

در نوع خود منحصر به فرد بود.3

1.همان،صص1و2
2.اعتماد،1387/2/12،ضمیمه،ص29

3.همان،1387/8/13،ضمیمه،ص2
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حمیدرضاجالئیپور،فعّالسیاسیبعضاًهمگرابانهضتآزادی،گرایشسیاسینهضت
آزادیرا»لیبرالسوسیال«مینامد.1

دکترمحمودصدرینیزدرمقالهایباعنوان»لیبرالیسماسالمیونهضتآزادیایران،از
آغازتااکنون«دروبگاهرادیوفردابااشارهباتاریخشکلگیریلیبرالیسمدراروپاوتأثیرآندر

دوانقالبآمریکاوفرانسه،مینویسد:
لیبرالیسم در اروپا و آمریکا، و دو قرن بعد از آن در ایران، در صرافت توجیه دینی خود بود... 
منادیان لیبرالیسم اسالمی...دانشگاهیانی مانند مهدی بازرگان )190۷-1995(، یداهلل سحابی 
)1905-2002( و همفکران حوزوی آنها بودند که اندیشه لیبرالیسم اسالمی را دنبال کردند. 
رویکرد فکری و دینی بازرگان و سحابی هر چند از ماهیت علمی رشته های تخصصی شان 
)ترمودینامیک و دیرین شناسی( مایه گرفته بود، اما همواره با اندیشه و عمل سیاسی ملی گرای 

آنها نیز عجین بود... 
در سال 1960 میالدی، در هنگامی که جبهة ملی دوم در نهایت ضعف و انشقاق به سر می برد 
بازرگان، سحابی، و همفکران شان به فکر بنیاد نهادن »نهضت آزادی ایران« افتادند...12عضو 

مؤسس نهضت، همگی از ملی گرایان لیبرال و نواندیشان دینی بودند...2
کاربردواژۀلیبرالولیبرالیسمبرایتوصیفایدئولوژیسیاسیمهندسبازرگانونهضت
آزادی،بهامریمرسومورایجدرادبیاتسیاسیتبدیلشدهاست،وچنینانتسابیدرسالهای

اخیر،بیشترازسویعالقهمندانوهمفکراننهضتآزادیصورتمیپذیرد.

خّط لیبرالیسم؛ خّط سازش
شهیدآیتاهللدکتربهشتیدربهمن1358دریکسخنرانیکهمتنکاملآندرآبان1360
تحتعنوان»خّطاماموخّطسازش«انتشاریافت،3بهتبیینویژگیهایخطلیبرالیسمو

مقایسۀآنباخطامامپرداخت.
دکتربهشتی،درسخنرانیمزبورابتدابهتعریفوتبیین»خّطامام«وجایگاهکلیدی

آندرگفتمانانقالباسالمیونظاممنبعثازآنپرداختوگفت:
... انقالب اسالمی به حق در راستای خط امام به ثمر رسیده. همة تقالها، همة کوشش ها، 

1.ایران،1379/8/9،ص10،مقالهحمیدرضاجالییپور.
2.وبگاهرادیوفردا،1390/2/24

3.جمهوریاسالمی،1360/8/19،صص1و12و11
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همة مبارزه های مسلحانه و غیرمسلحانه، همة فعالیت های فرهنگی و سیاسی که در طول ده ها 
سال در ایران، در جریان بوده، به ثمر رسیدنش از وقتی است که همة این کوشش ها در خط 

امام قرار گرفت و با سرعت به سوی پیروزی نهایی پیش رفت. 
... خط امام، ویژگی ایدئولوژیک]به مفهوم مثبت[ دارد، از نظر اسالمی. شما می دانید در 
دنیای پهناور اسالم، افراد و گروه ها و سازمان های بسیار گوناگون هستند که اینها همه شان 
خودشان را مسلمان می دانند... اینها یک برداشتی از اسالم دارند که از اسالم من و شما 

جداست. بنابراین باید ویژگی ایدئولوژیک اسالمی خط امام را درست شناخت.1
دکتربهشتیسپسسهنوعرویکرداسالمشناسی»متحجرانه،التقاطی،خالص«راشرح
دادوضمناشارهبهمخالفتخطامامباهردورویکرد»تحجر«و»التقاط«،برحفظاصالت

اندیشهاسالمیتأکیدکرد.ویرویکردالتقاطیراچنینتوضیحداد:
شکل دوم، اسالم شناسی کسانی است که آراء و عقاید و اندیشه های بیگانه از اسالم را، قباًل 
پذیرفته اند. از یک فکر غیراسالمی خوششان آمده آن را قبول کرده  اند. با یک چنین زمینة 
ذهنی قبلی آمده اند سراغ کتاب و سنّت، سراغ آیات قرآن و احادیث، و بعد نخواسته اند 
صمیمانه بفهمند این آیه قرآن چه می گوید، این حدیث چه می گوید. پس چه کردند؟ 
کوشش کردند این آیه قرآن یا این حدیث را آنطور بفهمند که دلشان می خواهد... در 
میانشان افراد و جمعیت های دوست داشتنی، پاک نیت، با ایمان، فراوان است. چنین نیست 
که همه شان آدم های دغل ناجوری باشند. در میان اینان کسان فراوانی بوده اند که زاهد 
بودند،  عابد بودند، باتقوا بودند اما زهد و عبادت و تقوایشان بر اصل همان برداشت ذهنی 

قبلی شان، بوده که از اسالم داشتند.
... آن انقالبِی دارای اندیشه التقاطی که قباًل اندیشه های لیبرالیستی یا مارکسیستی را پذیرفته...

طرفدار یک نوع تحول و دگرگونی لیبرال مآب است، یا طرفدار یک نوع انقالب خونین و 
خشن برخوردار از روش های مارکسیستی و احیاناً حتی استالینیستی است، آدمی هم هست 
افکار و آراء از  برای  دارای کماالت، از خودگذشتگی ها، روشنفکری ها، جاذبه دارد... 
پیش پذیرفته شده اش پشتوانه و سند از کتاب و سنّت می آورد، ده تا آیه قرآن می آورد، سی 
تا حدیث می آورد. اما آیه قرآن و حدیث را تطبیق کرده است بر آراء و اندیشه ها و افکار 

و عقاید بیگانه از اسالم، که قباًل آنها را پذیرفته است.2 

1.همان،ص12؛اوبهتنهایییکامتبود،صص235و236
2.همان.همان،صص237و238



نهضت آزادی ایران 428

تبیینویژگیهایاسالمشناسینابواصیل،درسخنانویاینگونهبود:
صاحبان  اسالم شناسی  شاخص،  اسالم  شناسی  از  است  عبارت  اسالم شناسی  از  سوم  نوع 
انسان های درس خواندة  اسالم شناسی  اسالم شناسی مجتهدان آگاه،  پویا...  و  زنده  اجتهاد 
به  برای قرآن فهمیدن و حدیث فهمیدن، آشنا  به علوم و فنون الزم  مطالعه کرده، آشنا 
مسائل بشر و بشریت...کسانی که با تمام این تخصص و آگاهی وقتی سراغ قرآن و حدیث 

می آیند، می آیند واقعاً ببینند قرآن و حدیث چه می گوید، همان را قبول کنند. 
... اسالم شناسی خالص و مجتهدانه، نه تابع ظواهر است، و نه تابع و پیرو آراء این و آن است، 
و نه تابع زمینه های قبلی فکری و آراء و تمایالت قبلی. با فکر باز، با اندیشه دوربرد، سراغ 
قرآن و حدیث می رود برای اینکه ببیند اسالم، قرآن، حدیث به او چه می گوید، همان را 

بگیرد و عمل کند. به این ما می گوییم اسالم شناسی اصیل و صحیح.1
دکتربهشتیدربارۀتفاوتبینسیاسیکاریومبارزۀاصیلسیاسی،بااشاراتیبهسوابق

رفتارسیاسیجریانهایلیبرال،گفت:
فرق است بین مبارز سیاسی و سیاسی کار... مبارز سیاسی کسی است که تا مرز جهاد مسلحانه 
]بیشتر[ جلو نمی رود اما هر جا دستش برسد یک ضربه سیاسی بر دشمن می زند. سیاسی  کار، 
کسی است که می آید در گود سیاست، اگر دید هوا پس است، می رود با دشمن به گفتگو 

می نشیند بلکه یک آوانس بدهد یک آوانس بگیرد. 
این نوع فعاالن سیاسی از نظر امام و خط امام مطرود، مردود و حتی ملعون هستند. برای 
خط امام، نه خط سازش، ]مهم اینست که[ مبارز، مبارزه اش هر قدر می خواهد باشد، درجه 
مبارزاتش هر قدر می خواهد باشد، اما اصالت داشته باشد. معامله گر نباشد، اهل داد و ستد 
سیاسی مطلقاً نباشد. بنابراین ویژگی »نه« اش را هم به خاطر بسپاریم که »خط امام، طرد خط 

سازش است«.2
ویهمچنینیکتفاوتبارزواساسیبیندوجریاندرموردنگرشبهاستعمارو
استبدادرادرخاللسالهایمبارزهبهویژهدوسالآخرانقالب، اینگونه تشریح و نقد کرد:

به  و  بکنیم  استبداد داخلی  متوّجه  را  مبارزه  تیز  لبة  باید  ما  بود که  این  تفکر  نوع  ...یک 
استعمار خارجی فعاًل کاری نداشته باشیم، حتی با آنها تماس داشته باشیم. گفتگو کنیم، 
قانعشان کنیم که به صالح و صرفة آنها نیست که استبداد را در ایران حمایت کنند، دست 

1.همان.همان،صص239و240
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حمایتشان را از سر این استبداد بردارند، و مطمئن هم باشند که ما مبارزین خیلی سر به سر 
این استعمارگران نخواهیم گذاشت. این یک طرز تفکر. لیبرال ها در ایران، سمبل این طرز 

تفکر بودند و هستند و خواهند بود. 
به ما  ...اینها بحث هایی است که در جلسات کرده اند...در جلسات، وقتی صحبت می شد 
می گفتند که شماها ساده اندیشید. این عین تعبیری است که برای ما و حتی برای امام به کار 
می بردند. ]به ما می  گفتند[ شماها از متون مبارزه اطالعاتتان کم است. این ساده اندیشی است 
که ما بتوانیم هم با آمریکا دربیفتیم و هم با شاه. بهتر این است سر به سر آمریکا نگذاریم، فعاًل 
فقط با شاه دربیفتیم... برای مبارزه با استبداد، پرآب و تاب حرف زده اند و در بحث مبارزه با 

استعمار، یا اصاًل کلمه ای نیست یا خیلی رقیق و کم رنگ. 
نه آقا، استعمار و استبداد دستشان  ...یک طرز فکر دیگر در مقابل این قرار داشت...که 
گردن هم است، مبارزه با استبداد از مبارزه با استعمار جدایی ناپذیر است. شما اگر مبارزه با 
استعمار را بخواهید به مرحله بعد بگذارید؛گام به گام، و بگویید گام اول، مبارزه با استبداد، 
گام دوم، مبارزه با استعمار، تازه در مبارزه با استبداد هم که گام اول است گام به گام کار 
کنیم، حاال شورای سلطنت را قبول کنیم تا شاه برود، بعد آن وقت ببینیم تکلیفمان با شورای 
سلطنت چه می شود، آنجا هم گام به گام ]هرگز موفق نمی  شوید[...این است ساده اندیشی 

شما...این، خیال خام است. 
]اما خط امام معتقد بود[ این ملّت بپاخاسته را باید یک پیروزی قطعی به او نشان داد. باید 

هم شاه برود، هم سلطنت برود، هم آمریکا برود، یک  جا با هم. ولو قربانی بیشتر بدهیم.1 
شهیددکتربهشتیبرایجلوگیریازداوریهایشتابزدهوافراطی،لزومدقتدربارۀدو

معنیمختلفسازش»منفعتجویانه«یا»مصلحتجویانه«رانیزیادآورشدوگفت: 
وقتی می گوییم سازش، سازش دو معنی دارد.... یک معنی سازش این است که کسانی 
بروند با آمریکا وارد مذاکره شوند و بخواهند یک امتیاز به نفع خودشان از آمریکا بگیرند، 
یک امتیاز به آمریکا بدهند...سازش می کند بر سر دادن منافع و مصالح ملّت و گرفتن امتیاز 

برای شخص یا گروه خودش. این، یک نوع سازشکاری است. 
این آقایانی که من گفتم ]= لیبرال های نهضت آزادی[ اینها از این قبیل سازشکارها نبودند و 
نداشتند، انصافاً تا آنجا که من آنها را می شناسم...]کسی[ نمی خواست خیانت کند تا خودش 

1.همان.همان،صص241و242و243و245
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آمریکا  از  است...برای سرکوب کردن شاه  این  پیروزی  راه  فکر می کرد  برسد،  نوایی  به 
می خواست استمداد کند، کمک بگیرد. ]چنین فردی[ واقعاً هم دلش به حال ملّت می سوزد، 
واقعاً عقیده اش این است که دارد به ملّت خدمت می کند. و واقعاً آن موقع و موقف و موضع 
قاطعانة اول را ساده اندیشی تلقی می کند، خودش را مرد سیاست می داند، آگاه می داند... این 

آقایان و گروه هایی که نام بردم، نوع سازششان، مصلحت جویانه بود. 
ولی خط امام، هم نوع اول سازش را که همه رد می کنند، رد می کند، هم نوع دوم سازش 
را... در میدان سیاست و مبارزه و انقالب یک انقالبی می تواند با نمایندگان دشمن حرف 
بزند به یک شرط، به شرط اینکه در این حرف زدن ذره ای از او چیزی نخواهد، هیچ چیز 
از او نخواهد نه نظر بخواهد نه کمک بخواهد...]در مذاکره[ باید وقتی آنجا می نشینید قاطع 
حرف بزنید...بله، با دشمن سخن بگو و او را از خود مأیوس کن. دندان طمع دشمن را بکن... 
خط امام، خط نفی سازش هم به آن معنی خائنانه اش و هم به آن معنی مصلحت جویانه اش 

است. و خط »برخورد قوی با دشمن« است.1

اختالف حّساس
مهندسبازرگاندرآبان60،سخنرانی»ایرانواسالم«راایرادنمود،ولیبهعّلتشرایطحاّد
سیاسیکشوروافزایشفشارافکارعمومیملتهبعلیهنهضتآزادی،انتشارآنتاسال61به
تعویقانداختهشد.ازآنبهبعد،اینمتنبارهابهاشکالمختلفتجدیدچاپشدومطالب
آننیزطیدهۀشصتدرقالبهایگوناگون،بازنشرگردید.دراینسخنرانی،ویکوشیدبا
سپرقراردادنمفاهیمایرانوملیتووطنخواهی،مشخصههایلیبرالیسمسازشطلبرادر
ایدئولوژیسیاسیخودتحتالشعاعآنهاقراردهد،وخطامامرانگرشضدایران،معرفی
کند.مضامیناصلیاینمتنراهبردیبهسرعتدرشکلدهیبههویتاپوزیسیونیومواضع

سیاسیمهندسبازرگانواتباعشاهمیتویژهیافت.
برایتبیینبیشترودقیقویژگیهایلیبرالیسمالتقاطیمهندسبازرگانونهضتآزادی،
بررسیمقاله»ایرانواسالم«،محورهایاساسیاینبحثرابهدستمیدهد.اینمقاله
کهازجهاتبسیاریاولینمتنبیانگرصریحنظراتودیدگاههایواگرایانۀنهضتآزادی
پسازانقالبتلقیشدهاست،همانگونهکهذکرشدمکتوبیکسخنرانیدرآبان1360
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دردفترنهضتآزادیبودهاست.1آقایبازرگاندراینسخنرانی2بهصراحت،تفاوتهای
خطفکریخودوهمفکرانشرابا»خطامام«بیانکردوبهدفاعازمفاهیمایدئولوژیک

ملّیگرایانهدرمقابلدیدگاههایاسالمیامامخمینی،پرداخت.
ویدرابتدایآنسخنرانی،ضمنذکرخاطرۀمجلسانتصابواعالمنخستوزیریدولت
موقت،بهاختالفیبسیارمهممابینسخنانامامخمینیوسخنانخود،اشارهمیکند.مهندس
بازرگانایناختالفراکهبهتصدیقخودش»سرنوشتساز«و»حّساس«بود،اینگونه

توضیحدادهاست:
آن اختالف ظریف حّساس نامرئی که عرض کردم همین جا بود: رهبر انقالب حرکت 
و رنج و شهادت مردم را برای اسالم و دولت را دولت اسالمی می دانستند، در حالی که 
نخست وزیر منتخب منصوب ایشان، قبول خطر و زحمت و مأموریت، به خاطر و در راه 

ملّت عزیز ایران یا ایران، می کرد.3
دراینسخنان،آقایبازرگانبهاحیایدوگانۀکاذب»اسالمیومّلی«پرداختهوصراحتًا
بهترسیممرزیتصنعیبینآندوپرداختهاستواصرارداردرهبریانقالبرامعّرفیک
دیدگاهباانگیزههاواهدافاسالمی)درتقابلباآنچهکهبهمّلتمنسوباستیعنیمّلی(،و
خودرانمایندهیکگروهباانگیزههاواهدافمّلی)درتقابلباآنچهکهبهاسالممنسوباست

یعنیاسالمی(،بشناساند.
اودرهمانسخنرانیدامنۀاینطرزتفکرراازشخصخودگسترشداده،»دوستاننهضت
آزادیواحزابومبارزینمّلیوهمچنیناکثریتقاطعکسانیکهدرراهپیماییسال57«4
شرکتمینمودندرانیزهمفکرباخودبرمیشمارد.ویسپسمقصودخودراروشنتر

بیانمیکند:
دو هدف یا دو طرز فکر را در صدر انقالب ایران جلوه گر می بینیم:

1- در خاطر اکثریت انقالب کنندگان و ملّیون و نخست وزیر منتخب امام، خدمت به ایران
2- در خاطر امام و جمعی از روحانیون و پیروان خاص ایشان، خدمت به اسالم

3- برای بنده، مأموریت و هدف و تعهد، خدمت به ایران بود از طریق اسالم

1.بازیابیارزشها،ج2،صص153-113
2.مطالبسخنرانیمذکورمجدداًدرکتاب»انقالبایراندردوحرکت«تکراروبسطدادهشدهاستوبخشزیادیاز

آنکتاببرمحوراینسخنرانیقرارگرفتهاست.
3.همان،ص116.انقالبایراندردوحرکت،ص195

4.بازیابیارزشها،ج2،ص118
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4- برای امام، هدف و برنامة انقالب، خدمت به اسالم بود از طریق ایران یعنی با استفاده از 

مردم و کشور ایران1
سپسآقایبازرگانخودرا»خادمانسان«وامامرا»خادمبهاسالم«میخواند:

1. در یک طرف، انسان که حمایت و سعادت او آن طور که اسالم می گوید خواسته می شود 
و 2. در طرف دیگر، اسالم است که دفاع و اجراء و تسلط آن، آن طور که از انسان برمی آید، 

تعقیب می شود.2
ویدراینجابرایالقایعدممسئولیتوتعهدرهبرینسبتبهمردم،وتلقینجدایی

فکریوروحیامامخمینیازمّلتایرانبهمخاطبخود،اینگونهتأکیدمیکند:
تا حدودی طبیعی بود که چنین باشد، کسی که در داخل مردم و در دستگاه های خدماتی 
بوده شغلش مهندسی یعنی سازندگی و مدیریت است، هدفش و درکش از مأموریت باید 
خدمت به کشور باشد. و کسی که عمری در شناخت و تدریس و تبلیغ اسالم و اجرای 

احکام آن صرف کرده است، فکر و ذکرش چیزی غیر از اسالم نمی توانست باشد.3
البتهآقایبازرگاندراینجاباتناقضآشکاریروبرومیشودکهاشخاصبسیاریبرخاسته
ازجایگاههایاجتماعیوشغلینظیرویوحتیبرخیدوستانوهمحزبیهایشنیز،»خدمت
بهاسالم«رابهعنوانهدفمبارزهانتخابکردهاند.پسبهناچاردرپانوشتبهکسانی»ازجمله
درنهضتآزادیخارجازکشورکهایدئولوژیحزبیورسالتمّلیراحاکمیتاسالمبرتمام

جهانقرارمیدادند«4اشارهمیکند.
اینتفکیکوتقابلبینمواضعوخواسترهبریبامردمدرانقالباسالمیایران،کاماًل
نادرستوغیرواقعیبود.زیرااکثریتقاطعمردماگرکسیرابهرهبریانتخابکردند،
قطعاًقبلازهرچیزاوراتبلورآمالوآرزوهاوخواستههایخودیافتهاند.بنابراین»خط
امام«تنهامعرفواقعیدیدگاههاونظرات»اکثریت«جامعهانقالبیایراناست.بهعبارت

دیگر،»خطمردم«همان»خطامام«بودهاست.
بازرگاندرانقالبایراندردوحرکت،عدماعتقادنهضتآزادیبهانگیزهوهدف»اجرای
اسالم«راضمنتکرارادعاهایغیردقیقواغراقآمیزدربارۀهویتدینیوجایگاهگروهخود

1.همان،صص118و119
2.همان،ص119

3.همان.
4.همان.
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درمبارزاتمردمایران،چنینتشریحمیکند:

نهضت آزادی ایران، به عنوان اولین حزب سیاسی که بنا به وظیفة دینی و با ایدئولوژی منطبق 
و مأخوذ از اسالم، به دنبال سالیان طوالنی تدارک و برای پر کردن جای خالی اکثریت 
مسلمانان در مبارزات ایران ایجاد شده بود، در سال 1340 تأسیس گشت.1 البته نه نهضت 
آزادی یک جمعیت خارج و مقابل جبهة ملّی بود و نه جبهة ملّی مخالف اسالم، بلکه در 
میان مؤسسین و گردانندگان جبهه، عده ای از علما مانند انگجی، حاج سیدجوادی، طالقانی و 
رضوی مشارکت داشتند. در آن زمان و در جبهة ملّی اول و قبل از آنها از صدر مشروطیت به 
این طرف، استقالل و امنیت مملکت و آزادی و ترقی ملّت، هدف مبارزین، اعم از روحانی 
و روشنفکر و متجّددین بود. متدیّنین و متشرعین بنا به وظیفة شرعی و با صبغة دینی، به منظور 
خدمت و دفاع از مملکت و برای نجات ملّت از ظلم و فساد و کفر وارد در فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی می شدند، نه به قصد و اجراء اسالم که از مقوله و رسالت دیگری است.2

درگفتمانفرهنگیوسیاسیمبارزاناسالمگرا،نهتنهابین»تالشبرایسازندگیو
خدمتبهکشور«،و»قصداجرایاسالم«،مباینتومغایرتیوجودنداشتبلکهانگیزههای
متعالیوبهتریرادرمسیرخدمتبهمّلتومملکتایجادمیکرد.بااینهمه،آقای
بازرگانبینایندومفهومدرهمتنیده،مرزبندیکاذبایجادمیکند؛وبهویژه،بربیاعتقادی

خودوهمفکرانشبهاندیشه»خدمتبهاسالم«پافشاریمینماید.
ایرانمصوبدیماه1357،»مراموهدف«نهضت، بیانیهخطمشینهضتآزادی در
»جهانبینیتوحیدیوایدئولوژیاسالمی«اعالمشدهاست.3همچنیندریکیازاطالعیههای
نهضتاعالمشدهبودکهمؤسسینوفعالینآن»بهخاطرپیروزیاسالمقدموقلمزدهاند«4
شخصبازرگاندرسخنرانیپسازاستعفاگفتهبود:»عرضیکهبهامامداشتهباشیمایناست

1.پیشازاینمالحظهشدکهبههنگامتأسیسنهضتآزادیتأکیدیبرهویتایدئولوژیکاسالمیمطرحنبودهاست
وهمانگونهکهبازرگانبعداًاشارهکردهاساساًتفاوتمرامیمیانجبههملیونهضت،وجودنداشت.ولیدرابتدا
تنهارگۀرقیق»انگیزهوعالئقدینیومذهبی«کهباایدئولوژیومرامسیاسی،هموزنومتجانسنبود،مطرحشد.
درسالهایبعد،روایتهاوگزارشهایغلیظوایدئولوژیکازاینرگۀمختصر،تولیدوبازتولیدوتکرارشد.الزم
بهذکراستکهاینرگۀرقیقازمسلمانبودنواسالمخواهیفردیواخالقیوهویتی،قباًلدرجبههملیوسایر
احزابناسیونالیستهمتاحدودیوجودداشتهاستاماهیچگاهبهمفهوم»اسالمگرایی«ایدئولوژیکتلقینمیشد.

البتهبخشزیادیازتغلیظهویتدینینهضت،ناشیازتمایلواصرارنسلجوانمذهبیپیوستهبهنهضتبود.
2.انقالبایراندردوحرکت،ص19
3.اسنادنهضتآزادی،ج11،ص64

4.کیهان،1360/4/2،اطالعیهنهضتآزادیمورخه27خرداد60
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کهمادرخطشماهستیموبودیم«.1

خدمت به اسالم
بازرگانمعتقداست:

به طور کلی ادیان و شرایع و ارسال رسل، طریقیت دارند نه موضوعیت، و نمی توانند به 
خودی خود هدف باشند.2

آنگاهبرایاثباتاینامر،ازقرآنشاهدآوردهشدهاست:
]در قرآن[ به کلماتی مانند لالسالم و الی االسالم برنمی خوریم، تا دلتان بخواهد هلل، الی اهلل، 

الیه، الینا، باهلل، ابتغاء وجه اهلل، مرضات اهلل، لقاءاهلل و مخصوصاً سبیل اهلل زیاد داریم.3
آقایبازرگاندرعینحالنمیتواندادعاکندکهدرقرآن»للناس«و»سبیلالناس«ویالفظ
خدمتبهمردم،وجوددارد.امابنابهضرورتتوجیهایدئولوژیکخطنهضتآزادی،وی
باتعبیریکهبهنظربسیاریازعلمایاسالم،قریببهعقاید»مشرکانه«محسوبمیشود،
سبیلاهللرااینگونهتعریفکند:»سبیلاهلل،سبیلالناساست«4و»انساندوستیونوعپروری
مانندخدادوستیوخداپرستیاست«.5شبیههمیناستداللدرمتونسازمانمجاهدینخلق
نیزوجودداشتوآنانآغازکردنبا»بهنامخداوبهنامخلققهرمان«راتوحیدیوصحیح

میدانستند.
بااینکهمهندسبازرگان،هدفخودراخدمتبهمردمبرمیشمرد،هدفپیامبرانراازنوع
دیگریمیداندکههدفآنان»مثاًلبشارتوبیمدادنآخرتیاهدایتگمراهانورحمت
رساندنبهعالمیان«6است.روشناستکهاینامورازبهترینمصادیق»خدمتبهمردم«
استودرانحصارپیامبراننیستوبرعهدۀهرانسانآگاهوصالحنیزهست،امانهازآن
نوعخدمتمتناسببامشاغلدنیویومادیوقومگرایانهایکهبازرگانبرحصرمفهومآن

تأکیدمیورزید.
خدمتبهایرانوآبادیکشور،بخشیازوظیفۀخدمتبهاسالماست.»خدمتبه

1.انقالباسالمی،1358/8/17،ص2
2.بازیابیارزشها،ج2،ص132

3.همان،ص134
4.همان،ص137
5.همان،ص138
6.همان،ص132
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اسالم«یا»تالشبرایاجرایاحکاماسالم«متضمنکوششبرایسعادتوسازندگی

همگانوازجملهمّلتایراناست.

خدمت به ایران
دردیدگاهمهندسبازرگانبینخدمتبهایرانوخدمتبهاسالم،تمایزوتفاوتوجود
دارد.ویدرتحلیلانقالبمعتقداستبهدنبالپیروزی،حرکتجدیدیدرجامعهشروع
شدکهبرخالفاهدافوآرمانهایاصیلحرکتاولانقالببود.او»مکتبگرایی«،به
تعبیررایجدردهۀشصت،رااولینعاملاینحرکتنووبهزعمخویشناصحیح،میداند:

اولین تمایز و توسعه خط مشی امام نسبت به حرکت اول، توّجه خاص به اسالم و مسلمانان 
بود و کنار گذاشتن یا فرعی شناختن ایران و ایرانیان.1 چنین اختالف ظریف نامحسوس 
مابین ایشان )و خصیصین پیروانشان(، با ما و اکثریت قریب به اتفاق مبارزین سالیان گذشته و 
شرکت کنندگان در راهپیمایی ها و حرکت اول، یکی از حّساس ترین عوامل سرنوشت ساز 
در  متدرجاً  که  گردید  بعدی  اساسی  مسائل  و  اختالفات  مبیّن  و  منشأ  و  بود  ما  انقالب 
جمهوری اسالمی نوپای ایران رخ داد. هدف اتخاذی دولت موقت، »خدمت به ایران از 
طریق اسالم« و به دستور اسالم، بود. در حالی که آقای خمینی برای انقالب و برای رسالت 
خود »خدمت به اسالم از طریق ایران« را اختیار کرده بودند. به عقیده ایشان »ملّت ایران با 
دادن خون خودشان برای اسالم خدمت کردند« و بعدها در دیدار با نمایندگان مجلس در 

تاریخ 60/3/6 گفتند که »ملّت ایران، اسالم را می خواهد.«2
دوجملهایکهآقایبازرگانازامامنقلکردهکاماًلبامنظورومقصودویبیگانهاست.
امامبر»حفظماهیتاسالمیانقالب«وجلوگیریازمحدودشدنقلمروآندرحصارتنگ
مّلیتوقومیتتأکیدداشت.عّلتاساسیاختالفخطبازرگانونهضتیهاباخطامامرا
ازاینجابایدجستجونمود.امامخمینیمعتقداستکهاساساً»نهضتمااسالمیاستقبل
ازآنکهایرانیباشد،نهضتمستضعفینسراسرجهاناست،قبلازآنکهبهمنطقهایخاص

متعلقباشد.«3

1.اینمطالبدرکتاب»انقالبایراندردوحرکت«آمدهامادراینجابازرگانطبقپانوشت،خوانندهرابهمقاله»ایرانو
اسالم«ارجاعدادهاست.

2.انقالبایراندردوحرکت،ص111
3.درجستجویراهازکالمامام،دفتردهم،ص174



نهضت آزادی ایران 436

حتینهضتآزادیهمدرکتابچۀمبارزاتسیاسیومبارزاتمذهبی،کهدرزمانآغازو
گسترشنهضتامامخمینیبهسال1341منتشرساخت،صریحاًبهبیپایگیوعدماصالت
انگیزههایمّلیگرایانه،وجایگاهونقشحیاتیانگیزههایمذهبیدربینمّلتایران،اذعان
کردهاست.اینمتن،درواقعبهقلممهندسبازرگانبودولیبدوننامنویسندهوبهعنوان
جزوۀتعلیماتحزبینهضتانتشاریافت.کتابچۀمزبوربارهادرسالهایپیشوپساز
پیروزیانقالباسالمیبهنامنهضتویاباناممؤلفآنتجدیدچاپشدهاستوازآثار
مهماینگروهمحسوبمیشود.دراینجزوه،دربابعالیقملیودینیمردمایران،چنین

آمدهاست:
در ایران ما تا بعد از انقالب مشروطیت و تماسی که با فرهنگ و رسوم اروپایی پیدا شد و به طور 
سطحی و تقلیدی بسیاری از مفاهیم و قوانین غربی را پذیرفتیم، قبل از آن مردم و دولت ها درک 
و عالقه چندانی نسبت به مفاهیم ملّیت و ایرانیت نداشته اند. توّجه دینی و دلبستگی ها از حدود 
ممکن و شهری تجاوز نمی کرد. شاهد آن، اسامی و عناوین دائمی است که علماء و شعراء و سایر 
برجستگان قوم انتخاب می نموده اند. )از قبیل حسن دامغانی - حسین شیرازی - محمد گلپایگانی 
- احمد الریجانی- محسن کنی و غیره. حتی در بعضی از مناطق ایران مانند آذربایجان به انتسابات 
جزئی تر محله ای و کوچه ای برمی خوریم مثل امیرخیزی - خیابانی - کوچه مشگی و غیره(. در 
دیوان شعرا و کتب نویسندگان - فردوسی را که کنار بگذاریم- کمتر به اسم ایران برمی خوریم. 
حتی مرد جهان دیده بلندنظر نوعدوستی چون سعدی که »بنی آدم اعضای یکدیگرند« را سروده 
است وقتی از ایران دور و گرفتار غربت و اسارت می شود، از ایران هیچ گاه یاد نمی کند بلکه 

آرزوی شیراز و خاک و آب و اهل آنجا را می نماید. 
همینطور جنگ هایی که در ایران رخ داده است اوالً جنبه قیام یا دفاع ملّی را نداشته به فرماندهی 
و دستور چپاولگران و امیران و پادشاهان بوده، لشکر از خود اراده و اختیاری نداشته است و 
ثانیاً برای مصونیت یا تمامیت ارضی کشور به عمل نیامده است. و اگر رمان های تقلیدی جدید 
یا افسانه های قدیم را کنار بگذاریم، کمتر کسی در این سرزمین برای »وطن«1 و »ملّت ایران« 
یا برای »آزادی« و »حکومت عمومی« و حتی برای »شاه ایران«، اشک ریخته است و سنگی 

به سینه زده است. 
اما برای خدا و امام و امام زاده و ماّل، چقدر مردم اشک ریخته و می ریزند و پای َعلَمشان سینه 

1.گیومههاوعالیمبعدیازخودمتناست.
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می زنند؟! چقدر برای وظایف و عالیق دینی خرج می کنند – زحمت می کشند – احساساتشان 
به جوش می آید – تعصب به خرج می دهند – می کشند و کشته می شوند؟! احساسات و 
معتقدات مذهبی چه محرک قوی برای هرگونه عمل اعم از اخالقی و خرافی بوده است؟! هر 
وقت، مردم به میل و به پای خود راه افتاده اند یا به دنبال پیشرویی جمع شده اند...عالیق دینی و 

عواطف و عقاید مذهبی و تأثیر و تعصب های آنها را مشاهده می کنید.1
دریکیازتحلیلهاینهضتآزادیکهدرماههایاولپسازپیروزیانقالبانتشاریافت،
دربحثیتحتعنوان»مّلیتایرانیومذهب«،ازغلبۀوجهاسالمیدرانقالبایرانسخن
میرودوآنرابرخورداراز»ریشههایتاریخیاستوار«میخواند.اینریشهها،چنینتوضیح

دادهشدهاست:
از آغاز نهضت تحریم تنباکو تا سال 41 ، جنبش ملّی ایران که همواره با خصلت ضداستبدادی 
و ضداستعماری مشخص می شد، از انگیزه های مذهبی سرچشمه می گرفت و اگر تنی چند از 
رهبران و پیشتازان جنبش، مستقل از مذهب می اندیشیدند یا عمل می کردند، عامل پذیرش 
رهبری آنها و گسترش جنبش در میان مردم، همان انگیزة مذهبی و سنّت های ضدظلمی و 
ضداستعبادی اسالم و توحید بود که بیش از هر فکر و فرهنگی، در قلوب توده مردم ایران 

نفوذ دارد.2
دراینتحلیل،بهیکبارهبرتمامیدعاویمّلیگرایانهووطنپرستانهمشابهآنچهبعدهااز
سویبازرگانونهضتعنوانشد،خطبطالنکشیدهشدهواساساً»مذهب«عاملپیونداقوام

درسرزمینایران،ذکرشدهاست:
... آنچه که الاقل دربارة کشور ما و ملّت ایران صادق و غیرقابل انکار است اینکه عامل ربط و 
پیوند بین اقوام و نژادها و زبان های گوناگونی که در سرزمین ایران زیست می کنند، همان مذهب 

است و این نکته پیش از اسالم در مذهب زردشت، و بعد از آن در دین اسالم، تجلی کرد.3
همچنینرویکردمشابهدیدگاهبعدیمهندسبازرگان،یعنیجداسازیخطخدمتبه

اسالمازخطخدمتبهایران،بهشدتمحکومشدهاست:
توّجه به حقیقت فوق که بر هیچ فرد آگاه از تاریخ ایران پوشیده نیست، ما را به این حقیقت 

1.مبارزاتسیاسیومبارزاتمذهبی،نهضتآزادیایران)نویسندهوناشر(،چاپاول1341،تجدیدچاپتوسطنهضت
آزادیخارجازکشور1355،صص12و13

2.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،صص425و426
3.همان،ص426
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ایران،  رهنمون می شود که جدا کردن نهضت ملّی یا اهداف ملّی از اهداف مذهبی در 
به هیچ وجه با واقعیت تاریخی تطبیق نمی کند. این صحیح است که دین اسالم برای هر 
فرد مؤمن و متعهد، وظایف وآرمان هایی طرح می کند ]که[ از حدود و مرزهای ملّیت و 
سرزمین خاص و زمان خاص فراتر رفته و به بی نهایت و ابدیت و ذات الیزال و بی منتهای 

پروردگار گرایش می یابد، ولی مسأله، بر سر ]نادرستی[ تغایر و تضاد است.1
نفی»مّلیگرایی«ازجانبرهبریانقالباسالمینیزهیچگاهبهمعناینادیدهگرفتنمردم
ومّلتنبودهاست.بلکهعمدتاًمفهومایدئولوژیکآندربرابراسالمگرایی،وسوءاستفادۀ

استعمارگرانازتبلیغوترویجآن،موردنظرامامبودهاست:
اینکه من مکرر عرض می کنم که این ملّی گرایی اساس بدبختی مسلمین است برای این 
است که این ملّی گرایی، ملّت ایران را در مقابل سایر ملّت های مسلمین قرار می دهد... اینها 

نقشه هایی است که مستکبرین کشیده اند که مسلمین با همدیگر مجتمع نباشند.2
ودربارهمّدعیانومدافعانمّلیگراییدرایران،ایشانچنینگفتهاست:

از آنها  از مسائل، ولو فرض کنید بعضی  از سال های طوالنی اشخاص بی اطالع  ایران  در 
مغرض نبودند، اینها هم هی طبل ملّیت را کوبیدند... همان ملّیتی که می خواست اساس اسالم 
را در ایران برچیند... اینها]= ملّی گرایی[ تبلیغاتی بوده است، تلقیناتی بوده است از ابرقدرت ها 
که می خواستند ما را بچاپند، شده است و مع االسف بعضی از اشخاص مسلمان صحیح هم 

باورشان آمده است.3

حّب الوطن
آقایبازرگانمیگوید:

میهن دوستی و ملّی بودن نیز نه تنها شرک به خدا و راه خطا نیست بلکه فرموده اند حّب الوطن 
من االیمان.4

ازنظرامام:
... حّب الوطن، حّب اهل وطن و حفظ حدود کشور، مسأله ای است که در آن حرفی نیست. 

1.همان،صص426و427
2.درجستجویراهازکالمامام،دفتریازدهم،ص33

3.همان،صص33و34
4.بازیابیارزشها،ج2،صص138و139
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ولی ملّی گرایی در مقابل ملّت های مسلمان دیگر، مسأله دیگری است که اسالم و قرآن کریم 
و دستور نبی  اکرم برخالف آن است. و آن ملّی گرایی که به دشمنی بین مسلمین و شکاف در 
صفوف مؤمنین منجر می شود، برخالف اسالم و مصلحت مسلمین، و از حیله های اجانب است 

که از اسالم و گسترش آن رنج می برند.1
مهندسبازرگانخودشاهدوناقلواقعهایدرجبهۀجنگبودهاستکهپاسخینمادین
بهدوگانهسازیکاذب»ایران-اسالم«است.ویدرگزارشیکهازبازدیددوروزۀمناطق

جنگیجنوبدرمهرماه1359منتشرساخت،نقلکردهاستکه:
افسری را کنار کشیدم و پرسیدم: شما برای اسالم می جنگی یا ایران؟ گفت: هر دو، مگر 

فرقی هست؟2
بازرگاندربارۀعللوانگیزههایمخالفتبامّلیگراییمیگوید:

مخالفت با ملّیت و ملّی بودن و به تعبیری ملّی گرایی، در جریان های قبل و بعد از انقالب 
اسالمی مقدار زیادی روی جنبه های سیاسی ضداستعماری از یک طرف، و ]در بین[ ضد 
ملّیون و ضد مصدق به خاطر هواخواهی از مرحوم کاشانی از طرف دیگر، بوده است. 
ضمن آنکه نفوذ مارکسیسم و معارضه بنیادی که انترناسیونالیسم با ناسیونالیسم دارد، بی اثر 

و بی دخالت در ضدیت با ناسیونالیسم و روح ملّی و ایران دوستی، نبوده است.3
مخالفتخطامامبامّلیگرایییاهمان»ناسیونالیسم«تنهاناظربهمفاهیممصطلحو
معمولآندرقاموسفلسفیسیاسیغربوغربگرایانبود.شهیدآیتاهللمطهریدراین

بارهاشارهایداردکهازقضامورداستنادآقایبازرگاننیزقرارگرفتهاست:
ناسیونالیسم آنگاه عقاًل محکوم است که جنبة منفی به خود می گیرد، یعنی افراد را تحت 
عنوان ملّیت های مختلف از یکدیگر جدا می کند و روابط خصمانه ای میان آنها به وجود 
می آورد و حقوق واقعی دیگران را نادیده می گیرد... اسالم، همة احساسات ناسیونالیستی را 
محکوم نمی کند، احساسات منفی ناسیونالیستی را محکوم می کند، نه احساسات مثبت را.4

البتهمهندسبازرگاندراستنادبهاینجمالت،بیشتربهمواردمثبتناسیونالیسمتوّجه
داردتابدانوسیله»مّلیگرایی«خودراناسیونالیسممثبتقلمدادکند.درحالیکهدرهمان

1.درجستجویراهازکالمامام،دفتریازدهم،ص35
2.میزان،1359/7/17،ص2

3.بازیابیارزشها،ج3،ص103
4.خدماتمتقابلاسالموایران،مرتضیمطهری،دفترنشرفرهنگاسالمی،1354،ص30.بازرگاناینجمالترادر

بازیابیارزشها،ج3،ص103مورداستشهادقراردادهاست.
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کتابیکهشهیدمطهریازجنبههایمثبتومنفیاحساساتناسیونالیستیسخنگفته،در
موردعدماعتبارمّلیتوقومیتنیزصریحاًاظهارنمودهاست:

این مسأله، مسلّم است که در دین اسالم، ملّیت و قومیت به معنایی که امروز در میان مردم 
مصطلح است هیچ اعتباری ندارد. بلکه این دین به همة ملّت ها و اقوام مختلف جهان با 
یک چشم نگاه می کند. و از آغاز نیز دعوت اسالمی به ملّت و قوم مخصوص اختصاص 
نداشته است بلکه این دین همیشه می کوشیده است که با وسایل مختلف ریشه ملّت پرستی 

و تفاخرات قومی را از بیخ و بن برکند.1
بازرگانخودنیزقبولداردکه»ناسیونالیسم«ازشرکهاینوینیاستکهبشرامروزبهآن

رویآوردهاست.
نهضتآزادیدرتاریخ13خرداد1358،بیانیهایتحلیلیمنتشرکردکهدربارۀماهیت
اسالمیانقالبایرانوعللوزمینههایاقبالعمومیمردمبهرهبریامامخمینیورویآوردن
بهروحانیت،حقایقونکاتمهمیرادربرداشت.2درصفحاتقبل،بهتناسببحثمّلیت،

چندفرازکوتاهآننقلشد.
بیانیۀمذکور،ریشههای»غلبۀوجهاسالمی«درجنبشمّلتایرانپسازقیامپانزدهخرداد

42،راتحتعنوان»مّلیتایرانیومذهب«،چنینتحلیلمیکند:
غلبة وجه اسالمی در درون جنبش ملّی ایران، که پانزده خرداد 42، آغاز تحّقق آن بود، 
ناگهانی و بدون سابقه نبوده بلکه از ریشه های تاریخی استواری برخوردار است...]در تاریخ 
معاصر ایران[ وقتی جدای از رهبران، گسترش جنبش در میان خود مردم را مد نظر قرار 
می دهیم، حرکت ملّی با انگیزة مذهبی شروع می شده و انگیزة مذهبی هم در قالب شعارها و 
خواست های مبتالبه ملّی در شرایط خاص تجلی و تحّقق می یافت. و اصوالً  بنا بر آموزش هایی 
که از زمان مرحوم سیدجمال الدین اسدآبادی و مرحوم آیت اهلل نایینی به مسلمانان داده شده 
است، حرکت ضد ظلم، ضد استعمار و ضد استبداد و استثمار، عین مبارزه با شرک و باز 
کردن راه جهت پرستش انحصاری اهلل است. به سبب همین واقعیت بوده است که در اغلب 

1.خدماتمتقابلاسالموایران،ص39
2.اینبیانیهدرسیرتاریخیمجموعۀاسنادنهضتآزادی)چهدرقالبکتابوچهنسخهالکترونیکی(درجایخودقرار
نگرفتهاست.ولیمتنآندرنشریهپیامارگانسیاسیایدئولوژیکنهضتآزادی)مندرجدربخشدیگریازاسناد
نهضت(قابلدسترسیاست.تهیهکنندگانوناشراناینبیانیه،جوانانونیروهایغالباًخارجازدولتموقتولیعضو
تشکیالتنهضتآزادیبودندکهدرآنزمانبهتدریجازمواضعبازرگانوسایررهبرانفاصلهمیگرفتندواختالفات

درونتشکیالتیشانافزونمیشد.
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موارد تاریخ جنبش ملّی ایران، روحانیون آزاده یا مؤمنین و افراد مسلمان در رأس جنبش قرار 
می گرفتند، یا اگر رهبری و پیشتازی از دیگران بود، روحانیون و مسلمین حامی اصلی و عامل 

گسترش و نفوذ جنبش در تودة مردم می شدند. 
این واقعیت از یک طرف، افتخاری برای روحانیون آزاده و مردم گرا است که بیش از همة 
قشرها و اصناف خلق ایران خدمتگزار، ملجأ، پناه و بازتاب دردهای اصیل ملّت ایران بوده اند 
و از طرف دیگر و با اهمیت بیشتر، این که، وظیفة دینی که یک روحانی یا یک فرد مسلمان 
متعهد را به جنبش و حرکت درمی آورد و به خدمت خلق خدا و راه خدا می کشاند، وظیفه و 
انگیزة ملّی را در درون خود دارد و از آن جدا نیست و در شرایط معین، که هدف های ملّی 

تحت شعارهای معین متبلور می شود، عین آن می گردد.
...مذهب در ایران یعنی وحدت ملّی، یعنی حفظ وطن، یعنی خودآگاهی و شعور ملّی، و از این 
جهت است که هر وطن خواه صادق و هر ناسیونالیست متعهد و حتی هر طرفدار اندیشه طبقاتی 
هم، اگر به راستی در دعاوی خود صادق و امین باشد و غم ملّت و وطن را بخورد نمی تواند 
از تأثیر اسالم و به ویژه تشیع روی گرداند و نقش ضد ظلم، ضد استعماری و ضد استبداد و 

استثماری آن را نادیده بگیرد و یا در برابر آن بایستد.
توّجه به حقیقت فوق، که بر هیچ فرد آگاه از تاریخ ایران پوشیده نیست، ما را به این حقیقت 
به  ایران  از اهداف مذهبی در  یا اهداف ملّی  ملّی  رهنمون می شود که جداکردن نهضت 

هیچ وجه با واقعیت تاریخی تطبیق نمی کند.1
دراینتحلیل،نهضتمّلیشدننفتنیزمرهونانگیزههایاسالمیورهبریروحانیت،

توصیفمیشود:
]ملّی شدن نفت[ اصوالً حرکتی بودکه نیروهای مذهبی، پیشتاز و جلودار و مبلّغ آن شدند. 
اگر اصل ملّی شدن، ابتکار فرد دیگری باشد، پذیرش و ترویج و توده ای شدن و شعار 
ملّی شدن آن، مختص رهبران مذهبی بود. نقش مرحوم کاشانی و نواب صفوی و خلیل 
طهماسبی در به راه افتادن این حرکت و حراست از آن، نقش مراجع آگاه آن روز و فتاوای 
فیض، مرحوم آیت اهلل  )مرحوم آیت اهلل سیدمحمدتقی خوانساری، مرحوم آیت اهلل  آنان 
امامی ها، و  نواب ها،  را توده ای کرد. خون  حجت، و مرحوم آیت اهلل صدر( آن نهضت 
طهماسبی ها در راه و به خاطر همین نهضت، ریخت. آیا آنان مردمانی غیرمذهبی بودند 

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،صص425تا427،نقلازپیامرساالتاهلل،ارگانسیاسیایدئولوژیکنهضتآزادی،
ویژه15خرداد1358
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یا انگیزه ای غیراسالمی داشتند، یا هدفی جز اعتالی اسالم و ملّت اسالم در سر داشتند؟1

دکترابراهیمیزدینیزدرموردفرهنگمّلیایرانیان،چنینتوضیحمیدهد:
فرهنگ ملّی ما ایرانیان از دو رکن ملّیت )ایرانیت( و دیانت )اسالمیت( بافته شده است. تکیه 
نامتعادل بر هر یک از این دو عنصر، به قیمت نادیده گرفتن عنصر دیگر، موجب واکنش 
خودجوش مردم می گردد. جفا به ملّیت )ایرانیت( به نام دیانت )اسالمیت( یا بر عکس، در 

واقع جفا به هر دو رکن است.2
درمیانۀدهۀچهلشمسی،مهندسبازرگاندرکتاببعثتوایدئولوژیباناسیونالیسم

صراحتاًمخالفتکرده،واسالمرادینفرامّلیتیتوصیفنمودهبود:
آن،  نظر  در  بوده  انسانی  و  فکر جهانی  طرز  عالی ترین  و  وسیع ترین  اسالمی،  ایدئولوژی 
مفهوم های میهن و ملّیت به عنوان برچسب های جداکننده و امتیازدهنده، معنی و موضوعی 
ندارد... ناسیونالیسم به آن معنی که مرکز و منتهی الیه هدف های ما بوده، مرتبت و منافع کشور 
یا ملّتمان را مافوق سایرین بدانیم، و پا روی حق و انصاف بگذاریم، در ایدئولوژی اسالمی 
مردود است. میهن ما اسالم و جهان است و در آن باید کوشش کنیم. اما به این معنی که ایران 
و ایرانی خوب را دوست بداریم و خود را به میراث، یا به شخصه، مسئول معایب و خرابی ها 
شناخته، و تا سر حد جانبازی به خدمت و دفاع از آن در برابر جباران داخلی و تجاوزکنندگان 

خارجی بپردازیم، چنین رویه ای از وظایف دینی حساب می شود.3

1.همان،ص427
2.عصرآزادگان،1378/12/5،ص17،مقالهابراهیمیزدی.

3.بعثتوایدئولوژی،صص226و230.مجموعهآثار،مهندسمهدیبازرگان،انتشاراتقلم،1377،ج2،صص
379و382



ایران و اسالم

مهندسبازرگاندرسال59ودرحالیکههنوزدرتریبونهایعمومیمیکوشیدرشتهالفت
خودرابااندیشۀاصیلاسالمیوخطامامنگسلد،درمصاحبهباروزنامۀبامداد،1دربارهنسبت

ایرانواسالمچنینگفت:
به عقیدة بنده، نظری که از سال ها قبل از پیروزی انقالب ابراز کرده بودم؛ همچنین در ماه های 
نزدیک به انقالب و در زمان دولت موقت، به ویژه در محیط های ارتشی گفته بودم که من 
مباینت و تضادی بین اسالم و ایران، با مسلمانی و ایرانی بودن، یا اسالمیت و ملّیت نمی بینم. 
بلکه اینها دو دامنه از یک مطلب هستند. و یک جایی هم اشاره کرده بودم که جلوة خیلی 
قشنگ این مسأله کتابی است که مرحوم مطهری نوشته بود، یعنی سخنرانی کرده بود که بعداً 

به صورت کتابی درآمد، به نام خدمات متقابل ایران و اسالم. 
ملّت ایران بعد از گرویدن به اسالم، بیشتر از سایر مسلمانان، حتی بیش از اعراب، خود را 
در خدمت اسالم گذاشت. از طرف دیگر، اگر ملّیت، وطن پرستی و ناسیونالیسم در ایران 
به وجود آمده، از زمانی ظهور و بروز و شدت پیدا کرد که ایران در معرض حملة دول 
استعماری و کسانی قرار گرفت که در چشم مردم به عنوان غیرمسلمان و ضد اسالم شناخته 
می شوند و بیشتر همان عالقه به دین و فداکاری در راه دین و مسلمانی بود که ایرانیان را یک 
دل و یک جهت برای مبارزه با کفر و بیدینی و بعد هم استقالل، با هم متحد کرد، و این دو 
هدف یعنی ملّیت و مسلمانی و مذهب تشیع، پابه پای هم جلو رفت...یکی را فدای دیگری 

کردن، اصالً یک عمل غلطی است و هیچ کدام از این دو هم با هم منافات ندارد...

1.پسازپایاناعتصابمطبوعات،کارکنانونویسندگانروزنامهرستاخیز،ارگانحزبرستاخیز،کهاینکموضوعیت
خودراازدستدادهبود،باهمکاریعدهایازنویسندگانوروزنامهنگارانضدانقالب،اعمازچپگراوراستگرا،
روزنامهبامدادرامنتشرکردند.اینروزنامهباادعایبیطرفیبهتبلیغسازمانیافتهعلیهانقالبوارزشهایاسالمی

میپرداخت؛وپسازمدتیازسویدادستانیانقالب،تعطیلشد.
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در مرحله اول، مسلمانیم و در مرحلة دوم ایرانی هستیم و عالقه مند و متعهد در برابر ایران و 
بسیار دوستدار ایران. و به مملکتمان افتخار هم می کنیم و بعد هم در مکتب و در تحت رهبری 

امام خمینی قرار گرفتیم. این دو با هم منافات ندارند، بلکه به عقیدة من مکمل هم هستند.1
دکترابراهیمیزدی،دومیندبیرکلنهضتآزادی،درسال79جمعبندیآخریندیدگاههای
خودوبازرگانرابهعنواننسخهبهروزشدۀمواضعنهضتآزادیدرباب»ناسیونالیسمدر

ایران«،چنیننوشتهاست:
ناسیونالیسم در ایران برخالف ناسیونالیسم اروپایی، هیچ گاه در رقابت یا تقابل با دین و یا 
سلطة طبقه روحانیت به وجود نیامد.2 رابطه میان دو پدیده ملّی گرایی و دیانت، بیشتر متأثر از 
مناسبات ویژة برخی از روحانیان با قدرت استبدادی بود.3 اثرات منفی رفتارهای اجتماعی- 
دینی برخی از روحانیان در افکار عمومی مردم، تأثیری در شکل گیری ناسیونالیسم ایرانی 

نداشته است.4
در ایران از اواسط قرن نوزدهم نوعی وطن دوستی و ناسیونالیسم بومی غیرایدئولوژیک و ضد 
اجنبی شکل گرفت. نوع برخورد با سیاست و زمامداری میرزاتقی خان امیرکبیر، در پیدایش 

این نوع ناسیونالیسم بی تأثیر نبوده است.5
مذهبیون و علمای دینی در مقابل این ناسیونالیسم به دو گرایش مختلف روی آورده اند. عده ای 
هیچ وجه افتراقی بین ناسیونالیسم )ایرانیت( و اسالمیت نیافتند.6 اما اقلیتی در بین علما اصوالً 
با هرگونه اندیشه نو و تحول آفرین مخالفت کردند. در جنبش مشروطیت، این دو گرایش 
آشکارا به صحنة سیاست ایران کشیده شد و یکی در برابر مشروطیت ]قرار گرفت[، و دیگری 

1.بامداد،1359/1/24،ص7
2.واضعانوبنیانگذارانناسیونالیسمایدئولوژیکدرایران،امثالآخوندزادهوآقاخانکرمانیبودهاند.آناندقیقاًدرتقابلبا

دینوروحانیت،قرارداشتند.مگرآنکهتباردیگریبرایناسیونالیسمدرایران،جعلشود.
3.خوددکتریزدیدربرخینوشتههایقبلیاشبهاینحقیقتاذعانکردهکهدردورانمقارنباظهورناسیونالیسمدر
ایران،علماوروحانیون،ملجأوپناهمردمدربرابرظلموستمحاکمانبودهاند.دراینجا،تعبیرمناسباتویژهباقدرت

استبدادی،ابهامگوییواتهامزنیاست.
4.اگر»اثراتمنفی«ادعایی،تأثیریبرپیدایشناسیونالیسمنداشته،پسطرحشدراینجا،زائداست.روحانیاندرآنزمان
وبعدها،علیاالغلبپیشتازوهمراهجنبشهایمّلیواجتماعیبودهاندوسخنگویمطالباتمردممحسوبشدهاند.
5.ذکرنامامیرکبیرکهربطیبهشکلگیری»ناسیونالیسم«نداشته،فقطبهکارآبروسازیوسوءاستفادهازحسنشهرت
آنمرحوممیآید.چونوطندوستی»غیرایدئولوژیک«پیشازوینیزوجودداشتهکهعنوانآنهم،ناسیونالیسمنبوده

است.البتهکه،آنامیرعزیزبهوجهاتّمازمصادیقبرجستۀ»وطندوستی«بود.
6.»ایرانیت«بهمفهومایراندوستی،درزمانمشروطیتنزدعلمامعادلناسیونالیسمنبود.وهیچعالموروحانیمعتبری

همادعانکردهبودکه»ناسیونالیسم«با»اسالم«،افتراقیندارد.
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در دفاع از آن با ملّیون بنای همکاری را گذاشت.1

آن دسته از روحانیانی که ملّیت و مذهب را در مقابل یکدیگر نمی دیدند، بعدها در صحنة 
سیاست به دفاع از ملّی شدن صنعت نفت پرداختند و یار و یاور دکتر مصدق شدند و تا پایان از 
باوفاترین پشتیبانان او قلمداد گردیدند. دکتر مصدق با شعار »هر آنچه ایرانیت و اسالمیت مرا 
تهدید کند با آن مبارزه می کنم« به این تجربه صدساله تاریخ کشورمان یعنی عدم تقابل ملّیت 

و دیانت، عینیت بخشید و بر دو عامل ملّیت و اسالمیت در ناسیونالیسم ایرانی اصرار ورزید.2
بازرگان به این جنبش پیوست و در جهت تحکیم این دو عامل و خصوصاً رکن اسالمیت در 
ناسیونالیسم ایرانی همت گمارد. به طوری که می توان گفت بازرگان معمار بزرگ جنبش 
ملّی- اسالمی در تاریخ معاصر ایران است. این تجربه کاماًل با تجربه ناسیونالیسم اروپایی 

متفاوت است و چیزی نیست که بازرگان از آن چشم پوشیده باشد.3
جنبش ناسیونالیستی ایران از ابتدا در بستر تاریخی خود شاخصه های منحصر به فرد خویش را 
رشد و نمود داده است. این حرکت در نهایت تبدیل به یک ناسیونالیسم آرمان خواه شده که 
نه تنها به عنصر ضد اجنبی ناسیونالیسم وفادار ماند که عناصر ضد استبداد، ضد غرب زدگی، 

طرفداری از قانون، طرفداری از دموکراسی و رنگ مذهبی داشتن را درون خود جای داد.4
در مقایسه با ناسیونالیسم عربی در منطقه خاورمیانه، ناسیونالیسم ایرانی به یک ایدئولوژی 

1.اختالفعلمادرآنزمان،دربارۀمفهوموتفسیر»مشروطیت«بود،نهایرانیت.
2.بهاذعانواجماعپژوهندگانموافقومخالفمصدق،ویدرمقامسیاستورزی،»سکوالر«بود.اظهاراتینظیرعبارت
منقول،دربینبسیاریازسیاسیونآندورانشایعورایجبودوهرگزبهمفهومصبغۀمذهبیناسیونالیسمتلقینمیشد.
ناسیونالیسممصدقوجبهۀملی،نشانوتأکیدیبر»اسالمیت«واسالمگراییسیاسینداشت.نهآنزمانونهپساز
آن،اسالمخواهان،مّدعیتقابلمّلیتودیانتنبودند.هموارهبحثبرسرایدئولوژی»مّلیتگرایی«بودهاست.بینسه

مفهوممتفاوت»مّلت«و»مّلیت«و»مّلیتگرایی«نبایدخلطکرد.
3.بهرغمرویکردالتقاطیبازرگانبهناسیونالیسمایدئولوژیک،ووجودرگههایاسالمگراییدربرخیآراءناسیونالیستی
وی،معالوصفنمیتوانثابتکردکهاودرتحکیم»رکناسالمیت«در»ناسیونالیسمایرانی«کوشید.مجموعاًونهایتاً،

مّلیتگراییاوبراسالمگراییاشتقّدمداشت.
4.بینجنبشناسیونالیستیو»ناسیونالیسم«تفاوتوجوددارد.صفتناسیونالیستیالزاماًمفهومایدئولوژیکنداردمگر
بهقرائنحالیهومقالیه.مثاًل،رهبرانوفعاالننهضتباصطالحناسیونالیستیملیکردننفت،درطیفوسیعیاز
اسالمخواهانتاسکوالرهاوحتیاسالمستیزان،قرارداشتند.آننوع»ناسیونالیسمآرمانخواه«التقاطیموصوفدر
جمالتمزبورهم،تحققتاریخینداشتهاست؛چهدرعرصۀنظروتئوری،چهدرعرصۀعملوسیاستورزی
جریانهایموسومبهمّلیگرایی.البتهوجودبعضیازآنویژگیهادربرخیمبارزانموصوفبهصفت»مّلی«،
نیزربطیبهآنناسیونالیسمادعاییندارد.ضّدیتبا»غربزدگی«وداشتنصبغۀ»مذهبی«جاییدرناسیونالیسم
ایدئولوژیکنداشت.ضّدیتبا»اجنبی«هم،دربینمّلیگرایان،ازاطالقوعمومیتبرخوردارنبود.چونآمریکای

»اجنبی«هموارهازشمولضّدیتاینجریان،خارجبودهاست.
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پرتوان آرمان خواه تبدیل گردید که هنوز، هم قهرمانان و هم  ایدئولوژی آن زنده]اند[، و 

اثرات عظیمی به یادگار گذاشته است.1
واقعیاتتاریخیونحوۀتکوینگفتمانایدئولوژیکناسیونالیسمدرایران،یکسرهبرخالف
مدّعایدکتریزدیاست.اشاراتتاریخیویدربارهروحانیتوامیرکبیرومشروطیتو
مصدقوبازرگانهم،مغشوشوحاویدعاویوداوریهاینامستندونادرستاست.آن
ناسیونالیسم»بومی«نازنینو»غیرایدئولوژیک«کههم»ضّداجنبی«،هم»ضّدغربزدگی«،هم

به»رنگمذهبی«بودهاست،اصوالًچرابایدمخالفیداشتهباشد؟

ملّی یا اسالمی؟
مهندسبازرگانباذهنیتدوپایۀالتقاطیودوگانهسازیهایمکرر،»جلوۀروشن«خط
خدمتبهاسالمرادرنامگذاریهاییکه»بهاشارهوگاهیبهاصراررهبریانقالب«بهعمل
میآمد،پیدامیکند.ویحساسیتانتقادیونارضایتیخودراازنامگذاریهایینظیر»انقالب
اسالمیایران«،»جمهوریاسالمیایران«،»مجلسشورایاسالمی«،»وزارتارشاداسالمی«،
»میهناسالمی«و»جنگاسالموکفر«پنهاننمیکند.2اینمسألهقباًلهمازسویسایر

مّلیگراهاطرحشدهوامامدربارۀآنچنینفرمودهبود:
... در یک نوشته ای دیدم که می گوید که چرا از ملّی می ترسید شماها؟ چرا نمی گویید 
مجلس شورای ملّی؟ که من به آن آقا می گویم شما چرا از اسالم می ترسید...من می گویم 
برای  خودمان  که  ما  ]کشور[.  جمعیت  این  ]تابع[  هستیم،  ملّت  این  تابع  ما  که  اینها  به 
]نفر[3 چیست.  میلیون  این 35  ببینیم خواست  ما می خواهیم  نیستیم.  خودمان همه کاره 
ما اسالم را می خواهیم. در  بود که  این  میلیون جمعیت،  این 35  ما دیدیم که خواست 
تمام صحبت ها]= شعارها و مطالبات مردم[ از اول تا آخر این نبود که ما ملّی گرا هستیم. 
ملّی گرایی برخالف اسالم است. اسالم آمده است که به یک نحو همة جوامع را نظر بکند... 
ملّی گرایی، این پان ایرانیسم است. پان عربیسم است. این برخالف دستور خداست و برخالف 
قرآن مجید است. ما که می گوییم جمهوری اسالمی، مجلس شورای اسالمی، برای اینکه از 

1.بازرگان،اسوۀتقویوصداقت،صص123و124
2.همان،ص123

3.جمعیتایرانمطابقآخرینسرشماریپیشازانقالبدرسال1355،بیشاز33میلیونو700هزارنفراعالمشدکه
باتوجهبهشاخصرشدجمعیت،درسال1359بیشاز35میلیوننفرتخمینزدهمیشد.
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آن امامزاده معجزه ای ندیدیم.1

درقضیۀتغییراسممجلسشورای»مّلی«بهمجلسشورای»اسالمی«درابتدایتشکیلدورۀ
اول،مهندسبازرگانبههمراهدکترسحابیازمخالفیناینتغییربودوبهآنرأیمخالفداد.2
ظاهراًاستداللاصلیآندوتنوچندمخالفدیگر،اینبودکهاینکاربرخالفقانوناساسی
استکهدرآنناممجلسشورایملّی،ذکرشدهبود.دکتریزدی،دومیندبیرکلنهضتآزادی،
برخالفآندو،مدافعاینتغییربود.یزدیدرسرمقالهایدرکیهانتحتسرپرستیاش،ضمن
توضیحریشههایناسیونالیسمومّلیگراییونفیآنازنظرفرهنگاسالمیواینکهمفهوم»مّلی«

درناممجلسیعنیمتعلقبهملّت،چنینپاسخبازرگانراداد:
آیا این سخنان بدان معناست که باید نام مجلس همچنان ملّی بماند؟ خیر. باید تغییر کند. 
ضرورت این تغییر از آنجاست که تمامی کسانی که قید ملّی را به کار می برند تعبیری که 
در باال بیان شد، یعنی تعبیر دوم را از ملّی ]متعلق به ملّت[ ندارند. برخی از کسانی که روی 
»ملّی« تکیه دارند و اصرار می ورزند، از ملّی گرایانی هستند که به اسالم نه تنها اعتقادی 
ندارند، بلکه عناد می ورزند و »ملّی گرایی« را در چهارچوب تعبیر غربی اش در برابر اسالم 
قرار داده اند. اینان نشانگر استمرار حضور سلطة فرهنگی خاصی هستند که از بدو حکومت 
رضاخان پاالنی آغاز گردیده و تعصبات ملّی و ملّی گرایی بی مایه و بی پایه ای دامن زده شد. 
به  باتوّجه و عنایت  قانون اساسی جمهوری اسالمی  در مجلس خبرگان، تنظیم کنندگان 
را مجلس  تشکیل می گردد، آن  اسالمی  است که در جمهوری  اینکه مجلس، مجلسی 
شورای ملّی با همان تعبیر دوم که بیان شد، نامیده اند. اما ما اکنون در شرایطی قرار داریم که 
برخی لغات و کلمات فرهنگ سیاسی دچار فساد شده اند و جریانات و گروه هایی که همه 
چیز هستند جز »ملّی«! یعنی همه گیر در سطح تمامی مملکت و ملّت و نماینده همة اقشار 
ملّت، ملّی گرایی را پوششی برای انحرافات خود و محلی برای تجلّی عنادهای ضدانقالبی و 
زمینه ای برای به لوث کشیدن احتمالی در فرصت های بعدی، ]قرار داده اند[. برای پیشگیری 
از هرگونه خطری مرزها باید مشخص شوند. و لذا تغییر ]نام[ مجلس شورای ملّی به شورای 
اسالمی یک ضرورت می گردد. خصوصاً با توّجه به اینکه »اسالمی«بودن شورا، تناقض و 
مغایرت با مفهوم ملّی به تعبیر دوم ما ندارد. ضمن آن که جامع تر و رساتر است و بیان کنندة 
ماهیت مکتبی مجلس شورا می باشد. ضرورت تغییر نام مجلس را امام تصریح فرموده اند اما 

1.درجستجویراهازکالمامام،دفتریازدهم،صص31و32.صحیفهامام،ج12،ص334)باتفاوتاندک(.
2.اطالعات،1359/5/1،ص14.اطالعات،1359/5/26،ص4
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امام همانطور که شیوة مرضیة ایشان است آن را بر عهده خود مجلس گذارده اند.1

درآنزمانیزدیاساساًمّلیگراییوناسیونالیسمرانفیمیکردوبهشدتباآنابراز
مخالفتمینمود.درهمانمقالهایکهبعضیازجمالتشذکرشدویشدیداًبهمّلیگرایی

حملهکردهبود.اودرسخناندیگرینیزگفتهبود:
ناسیونالیسم و ملّی گرایی با اسالم تناقض دارد... وقتی ناسیونالیسم به دنیای اسالم آمد باعث 
تفرقه و اسارت ما شد... ناسیونالیسم، عامل بدبختی و جدایی برای سرتاسر دنیا شده. اسالم 
آمده که به وحدت دعوت کند و امّت را واحد کند، ولی ناسیونالیست، خالف این کار عمل 

می کند... اسالم، جهان وطنی است و ملّت و ملّیت جای خودشان را دارند.2
بنابراینظاهراًدرآنهنگام،یزدیدرموردملّیگراییباخطنهضتآزادیاختالفنظر
اصولیداشتهاست.اینهمیکیازابهاماتیاستکههرگزروشننشد.آیادرسال60که
بازرگانردایملّیگراییرادوبارهبرتنتشکیالتنهضتکرد،یزدیبهمثابهنمایندهیک
جناحدرداخلنهضت،ازنظراتگذشتهخوددربارۀناسیونالیسمعدولنمودویاتنبه
تناقضوهمزیستیپارادوکسیکالدادهبود؟وسپسبهحاشیهزدنوتأییدمواضعمهندس

بازرگانپرداختتااعتمادکاملاوراجلبکند؟

در سوگ شیر و خورشید
اولینپیامد»عملی«خّطامامبهزعممهندسبازرگان،اینگونهطرحوترسیمشدهاست:

چون، اسالم به عنوان هدف در برابر ایران و ملّیت قرار می گیرد و ناخالصی و معارضه یا 
شرک پذیرفته نیست، هرگونه افکار و آمال ملّی و حفظ و احترام به سنن خوب یا بد گذشته، 
عنوان ملّی گرایی پیدا کرده، انحراف و شرک باید تلقی شود، نهضت ضّد ایران به راه افتد 
و »ملّی زدایی« سکة رایج گردد. در قلمروی قلم و بیان شعارها، رفته رفته واژه های ملّی و 
ملّت ایران کمتر دیده و شنیده شده و به جای ملّت، واژة امّت متداول گردد. می باید عالئم 
و آثار تاریخی مانند شیر و خورشید، محو و منسوخ گردد،3 ]در پانوشت همین جا: شیر به 

1.کیهان،1359/4/19،ص2
2.همان،1359/5/5،ص3

3.دکترمظفربقاییرهبرحزبزحمتکشانکهبهعلتجداییازدکترمصدق،مخالفمصدقیهاونهضتآزادیهمبود،
نیزدرسخنرانیموسومبهوصیتنامهسیاسیاشباحملهبهنظامجمهوریاسالمیمدعیبودکه:»اینحکومت،اول
کاریکهمیکند،فرهنگایرانرازیرپامیگذارد،اولکاریکهمیکندتویقانوناساسی،شیروخورشیدسرخرابه

دورمیاندازد.«)روزنامهمیزان،1359/10/2،ص2(
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اعتبار علی)ع( که اسداهلل الغالب است آمده، ذوالفقاری به دست داشت، و خورشیدی که از 
پشت آن، پرتو می اندازد یادآور نور هدایت اسالم و »اهلل نورالسموات واالرض« بوده است.1[ 
عید نوروز و تعطیل سیزده، با اکراه در لیست تعطیالت رسمی بیاید و به شخصیت های 
بزرگ ملّی ولو قهرمان جهانی مبارزات ضداستعماری چون دکتر مصدق، توهین کرده 
نامش از کاشی خیابان ها برداشته شود. افراد نهضت آزادی به اعتبار مسلمان نمازخوان بودن 

موقتاً قابل قبول گردند و با جبهة ملّی خصمانه عمل شود.2 
بهراستیکدامینافکاروآمالوسننمّلیخوبوپسندیده،انحرافوشرکتلقیشده
بود؟نهضتضّدایرانومّلیزداییدرکجاوچهوقتراهافتادهبود؟آیامّلیزدایی،بهتعبیری
کهدرسخنبازرگانآمده،بهمعنایزدودنهویتمّلیتاریخیوجغرافیایی،اساساًبهراه
افتادهبود؟مبهمسخنگفتنکارچنداندشوارینیست.باجمالتوادعاهایمبهم،همهچیز
وهمهکسرامیتوانزیرسؤالبرد.امااینکهتاچهحداینعالمتهایسؤالاعتبارداشتهو

پابرجاباشند،نکتهدیگریاست.
دفاعغیرقابلتوجیهمهندسبازرگانازآرموعالمترژیمشاهنشاهی3،درآنزمان،واقعًا
جایتعجبداشت.همیننکتۀظاهراًکوچکونهچندانمهمواساسیدردفاعازنشان
شیروخورشیدرا،میتوانیکیدیگرازنمادهاونمودهایبارزلیبرالیسممّلی-مذهبی،دانست.
ارتباطاینموضوعبااستنادبهسخناندکتریزدیدوستوهمفکرووارثسیاسیبازرگان،

روشنترمیشود.ویقباًلدرموردویژگیهایلیبرالیسمدرایرانچنینگفتهبود:
از دستة مسلمان های لیبرال، هم اکنون هستند کسانی که... شیروخورشید سرخ را بر اهلل اکبر 

روی پرچم ایران ترجیح می دهند.4
البتهویدرآنهنگام،مظفربقاییوحزبزحمتکشانرامصداقایندستهمعرفیکردهبود،
اماپسازدفاعجانانۀمهندسبازرگانازشیروخورشید،بهروشنیمیشدهمینویژگیهارابر
اووهمفکرانشنیزصادقدانست.سخنانآقایبازرگاندردفاعازنشانپرچمقاجاروپهلوی،
باادعاهایمّلیگرایانضدانقالبیکهبرایازدسترفتنمّلتومیهنمرثیهسراییمیکردند،

1.صرفنظرازاینکه،چنانتفسیروتأویلهایذوقیدینیازنشان»شیروخورشید«تاچهحدپایهواساسداشت،محل
نزاعایننبودکهآیاآننشان،بداستیاخوب.بلکهسخنبرسرترجیحآن،برنشان»اهلل،واهللاکبر«بودهاست.

2.بازیابیارزشها،ج2،صص124و125
3.درمهر1358،هنگامتصدیدولتموقت،درمحلنخستوزیریکمیسیونیبرای»بررسیوتصمیمگیریدربارۀنشان

جمهوریاسالمیایران«تشکیل،ونشانشیروخورشیدتصویبشد.)بامداد،1358/7/26،صص1و3(
4.میزان،1359/10/2،ص2
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شباهتوتطابقشگفتیداشت.
همچنینبایدپرسیدمهندسبازرگانازکجاپیبردهبودکهتعطیالتعیدنوروزوسیزده
فروردین»بااکراه«درلیستتعطیالترسمیآمدهاست؟اگرهممالحظاتومطالبیدرمورد
سیزدهفروردینوجودداشتودارد،بهکجایمیراثمّلیمیهن،لطمهمیخورد؟درحالیکه
اساساًنحسشمردنسیزدهبرپایۀخرافاتبودهوهیچپیامویادگاریازسننوآثارمثبت
تاریخگذشتهباخودندارد.البتهچندیپسازانقالب،بانامگذاریروزطبیعتوگرامیداشت
محیطزیست،تالششدتاازسیزدهفروردینخرافهزداییشودورنگوبویعقالنیبهاین

تعطیلیسنّتیدادهشود.
دفاعوحمایتمکررمهندسبازرگانازدکترمصدقوجبهۀمّلیهمکهدیگرجایبحث
ندارد.بااینیادآوریکهدراواخرخرداد1360،»فقط«نامدکترمصدقازخیابانهاحذفشدو
نههیچکسدیگریازمفاخرمّلی.اینکارهمدرواکنشهایمردمیبهآشوبطلبیمصدقیها
وائتالفآنانبامجاهدینخلق،وپسازموضعگیریصریحامامخمینیدربارۀمصدق،ابتدا
بهدستخودمردمانجامشد1ولیبرخالفادعایآقایبازرگان،ایناقدامدرموردهیچیک
از»شخصیتهایبزرگمّلی«تکرارنشد.چنانکهازهمانابتدایانقالباسالمی،اسامی
دکترفاطمی،امیرکبیر،قائممقامفراهانی،ستارخان،باقرخان،شیخمحمدخیابانی،کلنلپسیان،
میرزاکوچکخانوبسیاریدیگرازمصادیققهرمانانمّلی،زینتبخشمعابروخیابانهای

بزرگومهمتهرانوبسیاریازشهرهایکشوراست.2

مکتب گرایی و مشابهت
مهندسبازرگاندرسخنرانی»ایرانواسالم«،میگوید:

خط خدمت به اسالم برای خود مکتبی است... از این نظر مشابهت صوری و روشی با مکاتب 

1.اطالعیۀوزارتکشوردرتاریخ29خرداد1360:»بهدنبالراهپیماییعظیممیلیونیروز15خردادجاری،مردمتهران
درپاسخبهاعالمیههایمنافقانهگروهکهاوتوطئهگرانداخلیکهنهایتاًمنجربهکندهشدنتعدادیازپالکهایاسامی
خیابانهایشهرتهرانگردید،بدینمنظوروباتوجهبهخجستهزادروزحضرتبقیة اهلل االعظمارواحنافداه]مطابق28
خرداد1360[وبنابهپیشنهادشهردارتهرانواختیاراتقانونیوزارتکشور،نامخیابانمصدق-حدفاصلمیدان

راهآهنتامیدانتجریش-بهولیّعصر]عج[تغییرمییابد.«)اطالعات،1360/3/30،ص10(
2.حتیبعدازانقالب»ضدپادشاهی«اسالمیکهنامپادشاهانازرویخیابانهابرداشتهشد،نامکریمخانزند،بهایناعتبار
که»وکیلالرعایا«وپادشاهی»ملی«و»مردمدوست«بودازروییکیازبزرگترینوزیباترینبلوارهایتهرانبرداشته
نشد.ازاینباالتر،نامومجسمۀفردوسی،»شاعرملی«و»احیاگرفرهنگواساطیرباستانیایران«همچنانبااحترام
پابرجااست؛بااینکهنامفردوسی،مدتها»وسیله«و»دستاویز«سیاستهایضدّاسالمیرضاشاهومحمدرضاشاهبود.
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فلسفی ایسم دار قرون جدید که از اروپا آمده است پیدا می کند. مانند: ناسیونالیسم، سوسیالیسم 
و مارکسیسم. طرفدارانش خود را مکتبی، معرفی و ممتاز می نمایند و در مملکت و دولت باید 
مکتب پیاده شود، و یکی از روش های تشکیالتی مکاتب فلسفی سیاسی ایدئولوژیک معاصر، 

انحصارگری و انضباط حزبی است.1
درکتابانقالبایراندردوحرکتنیزآشکارامکتبگراییمترادفویامالزمانحصارگری،
بهعنوانیکیازنتایجخطّامامذکرشدهاست.اشارهبازرگانبه»مکاتب«فلسفیایسمدارو
ذکرنامدوایدئولوژیدیگر،مقدمهچینیبرایدعویتشابهوتطابقمکتبگراییپیروانامام
بامارکسیسم،بود.هنگامیکهبازرگانوجهمشابهتصوریوروشیآندورا»انحصارگری
وانضباطحزبی«معرفیمیکند،معلومبودکهمنظورویفقطمارکسیسماست.چوناین
خصیصهدربارۀدوایسمدیگرمطرحنیست.درانقالبایراندردوحرکت،ایناتهامتکرارشد:

... یکی از نتایج منطقی و مستقیم ورود عنصر مذهب به جای ملّت و مملکت و با برداشتی که 
به عمل می آمد، مکتب گرایی و انحصارگری بود.2

امامکتببهکداممعنا؟آقایبازرگانتوضیحمیدهد:
برابر مکاتب و مذاهب دیگر و مافوق  نه به معنای اسالم در مفهوم وسیع آن در  مکتب 
ایران و ایرانیت. بلکه اوالً به مفهوم ایدئولوژی سیاسی و اینکه کلیه برنامه ها، هدف ها و 
شیوه ها و افراد دست اندرکار و حتی بهره مندشونده از نظام، انطباق کامل با آن داشته باشند. 
مجریان و مردم، هم مکتبی باشند، و هم مکتبی فکر و عمل نمایند. ثانیاً مذهب اسالم در 
شاخه خاص فقاهتی، آنطور که روحانیت تاریخی و حوزه های دینی در رساله های عملی 
درک و تعریف و بدان عمل می نمایند، بر قوانین و افکار و سیاست های داخلی و خارجی و 
جامعه مان حاکم باشد. ثالثاً هدف انقالب و وظیفة دولت چیزی شبیه یا باالتر از رسالت انبیاء 
بوده، و در مرحله اول و بیش از اداره مملکت و انجام خواسته های ملّت، به تبلیغ و اجرای 

اسالم، یا به صدور و احیاناً تحمیل آن بپردازند.
قضیهبههمینجاختمنمیشود؛وعالوهبرمارکسیستهاپایفاشیستهانیزبهمیان

میآید.اوبالفاصلهبعدازتوضیحمعنایمکتبازدیدگاهخود،اضافهمیکند:
با چنین طرز تفکر انحصاری،  مارکسیست ها و فاشیست ها  انقالب های اروپا و مخصوصاً 
احزابشان را پایه گذاری می کردند و بر آن مبنا تعلیمات و تشکیالت را تنظیم نموده حرکتشان 

1.بازیابیارزشها،ج2،ص125
2.انقالبایراندردوحرکت،ص128
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و دولت بعد از پیروزیشان را اداره می نمودند.1

بدیهیاستکههرنظام»ایدئولوژیک«بهمفهومعام،میکوشدبرمبناودرمسیرایدئولوژی
خودقدمبردارد.قضاوتدربارۀیکنظام،بهنتایجعملکردآننظامبرمیگردد.

هماننظامهایغربیمطلوببازرگانوهمفکرانش،عمیقاًایدئولوژیکهستندواساساًبدون
ایدئولوژی،بیهویتمیشوند.تنهاتفاوت،درنوعایدئولوژیاست.غربیهابهانواعمختلف
لیبرالیسموسوسیالیسم،وکشورهایکمونیستیقرنبیستمبهگونههایمختلفایدئولوژی

مارکسیسماتکاداشتهاند.
یافتنچنینتشابههاییبینبسیاریاز»نظامها«وهمچنین»آدمها«بهراحتیامکاندارد.
دستگذاشتنرویاینتشابههایصوریبرایهیچچیزوهیچکس،»اعتباری«باقینمیگذارد.
بهراحتیمیتوانتشابههایزیادیبینحکومتاسالمیپیامبراعظم)ص(وامامعلی)ع(،با
سایرحکومتهایباطلپیدانمود.اماهمۀاینتشابهها»صوری«و»طبیعی«است،درکنار
تمایزهاوتفاوتهایبسیار.تشابهصرفاًصوری،الزاماًمترادفوهمراهباتشابه»ارزش«و
»محتوا«نیست.بهسیاقتشبیهاتصوری،بینمثالًشخصآقایبازرگانوخیلیآدمهای
بسیاربدوبسیارخوب،میتوانتشابههایزیادیبهدستآورد.امااینشباهتهایصوری
اگرماهوینباشد،ویراباآنهادریکصفقرارنمیدهد.اگرآقایبازرگانشباهتهاییبین
»صورت«نظاماسالمیومارکسیستیپیداکرده،یافتنچنینشباهتهایصوریبینجمهوری

اسالمیوجمهوریهایکاپیتالیستیهم،چنداندشوارنیست.
همۀحکومتهایکاپیتالیستیولیبرال،نظامحکومتیخودرا»جمهوری«میخوانندو
ایراناسالمیهمجمهوری.همۀحکومتهایمارکسیستیهمنظامخودراایدئولوژیکو
»مکتبی«میدانندوجمهوریاسالمی،هممکتبی.امافاصلههاوتفاوتهابهراحتیقابلدرک

است.»میانماهمنتاماهگردون،تفاوتاززمینتاآسماناست.«
انتقادواعتراضبهنحوهاجراوبعضیتعابیرمنعندییاافراطیاز»مکتبیبودن«دربین
برخیمقاماتدولتیوسیاسیدهۀشصتوپسازآن،موضوعیاستپسندیدهوقابل
تقدیر،وهرمقامومسئولیخودبایستیپاسخگووپذیرندۀعواقبوآثارخطاهایاافراطو

تفریطهایخویشوزیردستانش،باشد.
اماحملهبهارزشهایانقالبونفیاصولنظامبااستتاردرانتقادهایظاهراًمنطقی،نیرنگ

1.همان،صص128و129
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ومغالطهاست.خوانندهخودبامرورمجّدددعاویآقایبازرگاندرمییابدکهاو،عمداًیا
سهواً،اصلموضوعراازنحوهاجرایآنتفکیکنکرده،وجهتگیریاصلیموضعش،متوّجه
منفیومنفورجلوهدادنمنطق»حاکمیتارزشهایاسالمی«است.اوباانتسابانحصارگری
بهروحانیتونیروهایپیروخطاماموبهویژهحزبجمهوریاسالمی،مکتبگراییرا
دستاویزانحصارگراییمیدانست.البتهچنیناتهامیازبدوپیروزیانقالب،ترجیعبندمواضع
همۀجریانهایاپوزیسیونوضدانقالببودوبهنظرمیرسیدآنانبااغراقودروغوتبلیغات
سیاه،هدفاصلیخودراامامخمینیقراردادهبودندکهتلویحاًوتصریحاًبهعنوانحامی

انحصارطلبانمعرفیمیشد.
ضمناًگفتنیاستکهاصرارآقایبازرگانبرمشترکلفظی»انحصارگری«درنظامجمهوری
اسالمیوحکومتهایمارکسیستی،ازاعتقادراسخویبهتصّور»نفوذوتأثیروحتیحاکمیت

مارکسیستهادرانقالباسالمی«،ناشیمیشد.
مارکسیسمبهمثابهیک»دگم«ذهنیوهیوالییوحشتناککهسایهاشدراغلبتحلیلهای
بازرگانحضورداشت،ازنظراو»بهلحاظبرنامههایاجراشده«یکیازسهفاتحبزرگانقالب
اسالمیایرانبهشمارمیرود.1اصرارمفرطمهندسبازرگانبراینادعاوتردیدافکنیبر
مشروعیتواستقاللایدئولوژیکوتحوالتانقالباسالمی،متأسفانه،باتالشهایتبلیغاتی

ضدانقالب»سلطنتطلبومّلیگرا«مشابهتوگاهمطابقتداشت.
ازسویدیگرویباتعریفیکهاز»مکتب«درخطامامارائهمیدادوسپسآنرانظیر
مارکسیسموفاشیسممینامید،آشکاراخودرادرموضعمعارضهباهویتمکتبیوایدئولوژیک

انقالبقرارمیداد.
»خطاکاریها«،»سختگیریها«،»جهالتها«و»عجالتها«ِیمکتبگراییدهۀشصت،که
نوعاًحاصلطرزفکروطرزعمِلاصالحطلبانامروزبود،نمیتواندقاعدۀقویمترجیح»متقیان
عالِمومجاهد«برفاقداناینویژگیهاراتضعیفکند.قرآنکریمبراکراممتقینوترفیععالمین

وتفضیلمجاهدینتصریحکردهاست.
اتکابهنیروهایمکتبیوترجیحاهلتقویواهلعلمواهلجهادبردیگرانرانمیتوانبا

انحصارگریحزبیمارکسیستییکیدانست.

1.بازیابیارزشها،ج1،ص122.انقالبایراندردوحرکت،ص165
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اسالم »فقاهتی«
دومینمشخصهایکهبازرگانبرایحاکمیتمکتبازدیدخطامامبرمیشمرد،موضوع

»اسالمفقاهتی«است.
ویاستداللمیکرد:

...]اسالم[ که اصوالً به مصداق ان الدین عنداهلل االسالم، آئین ساده و عام و واحدی بوده و با 
وجود همة وسعت و احاطه اش، مقیّد به صفت دیگر و تخصصی وتقسیم بندی، نمی باشد و 
حداکثر آن است که گفته شود قرآنی است، و قید کتاب خدا و سنّت رسول به آن زده شود.1

اضافۀصفتفقاهتیبهاسالم،ازنظربازرگانبیموردوناصحیحاست.
امامخمینیشخصاًتعبیرمزبورراهرگزبهکارنبردهاستوفقطیکمورددردیداربا
شورایمرکزیسپاهپاسدارانانقالب،ازترکیب»اسالمفقاهت«استفادهکردهاست.2البتهدر
سخنانورهنمودهایامامبراینمضمونبارهاتأکیدمیشدکهاسالمصحیحواصیلراباید

ازطریقاجتهاددانشمندانوفقهایاسالمشناخت.
شهیدآیتاهللدکتربهشتیدراواخرسال59،درنامهایخصوصیبهامامخمینی،در

تشریحابعاداختالفبینجریانخّطامامبالیبرالهامینویسد:
یک بینش، معتقد و ملّتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا بودن، 

باید سخت ملّتزم به وحی و تعبّد در برابر کتاب و سنّت باشد.
بینش دیگر، در پی اندیشه ها و برداشت های بینابین، که نه به کلّی از وحی بریده است و نه 

آن چنان که باید و شاید در برابر آن متعبّد و پای بند.
... بینش اول، به نظام و شیوه ای برای زندگی امّت ما معتقد است که در عین گشودن راه 
به سوی همه نوع پیشرفت و ترقی، مانع حل شدن مسلمان ها در دستاوردهای شرق یا غرب 

باشد و آنان را بر فرهنگ و نظام ارزشی اصیل و مستقل اسالم، استوار دارد.
بینش دیگر، با حفظ نام اسالم و بخشی از ارزش های آن، جامعه را به راهی می کشاند که 

خود به خود درها را بر روی ارزش های بیگانه از اسالم و بلکه ضّد اسالم، می گشاید.3  
آقایهاشمیرفسنجانینیزبهسال1360،درمورداختالفبرسراسالمفقاهتی،چنین

گفتهاست:

1.انقالبایراندردوحرکت،ص128،پانوشت.
2.صحیفهامام،ج15،ص320

3.انقالبدربحران،صص405و406
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داستان ما و لیبرال ها، داستان ما و بنی صدر، داستان ما با خیلی ازگروهک هایی که خودشان 
را مسلمان می دانستند، همین بود. ما می گفتیم اسالم  فقاهتی، و اسالمی که مجتهدین و 
مسایل»من  آنها  ]امّا[  باشد.  جامعه  بر  حاکم  بکنند،  تعیین  اسالمی  تأییدشدة  کارشناساِن 
با هم  با هم[ جور نمی آمد. سر هر چیز  ]این دو فکر  برای خودشان.  درآوردی« داشتند 
اختالفمان می شد؛ به  حجاب می رسیدیم اختالفمان  بود...به  مسأله ربا می رسیدیم اختالفمان 
می شد؛ به  مالیات می رسیدیم اختالفمان می شد...سر هر مسأله ای که  برخورد می کردیم که 
می خواست رنگ سالم فقاهت داشته باشد، آن دید با این دید فرق می کرد و به اختالف 

کشیده می شد.1
بنابرایناسالمفقاهتییعنیشناختاسالمازمنظرعلمواجتهادوتقوی.وبدونتردیدیکی
ازمهمترینراههایمصونیتحریممکتباسالمازبدعتوانحراف،التزامبهفقهوفقاهت
واجتهادفقیهانه،است.فقهبرارکاناستوار»قرآن،سنّت،عقلواجماع)اتفاقنظرفقها(«تکیه
زدهوازدستاوردهاییبسیارغنیوارزشمنددرعرصههایمختلفحیاتفردیواجتماعیو
حکومتیبرخورداراستوعالمانمجتهدوزمانآگاهبااستمدادازاینمنابعومیراثپیشنیان،

بهارائهروزآمدآموزههاواحکاماسالممیپردازند.
واینبرخالفآنچیزیستکهبازرگانمیکوشیدالقاکندکهاسالمفقاهتیمحدوداست
بهآنچهکه»روحانیتتاریخیوحوزههایدینیدررسالههایعملیدرکوتعریفوبدان
عملمینمایند«.درحالیکه»رسالۀعملی«مصطلح،تنهاشاملبخشیازآدابواحکامفردی
واجتماعیانسانمؤمناست.کوتهفکریوبیاطالعیاستاگر»اسالمفقاهتی«،به»اسالم

رسالهای«خالصهومنحصرشود.
دکترحسنحبیبیدرمقالهای2باتأکیدبراینکهامامخمینیازنجفحرکتفکریجدیدی
درتوّجهبهاسالمبهعنوانیک»نظامهماهنگ«آغازکردهبود،آنرااسالممبتنیبرفقاهتو

1.جمهوریاسالمی،1360/10/19،ص11
2.مقالۀمفصّلمزبورباعنوان»اسالمفقاهت،معیارشناساییگروهبندیها«بهسال1361دردوشمارۀروزنامۀاطالعات،
هربارنزدیکبهیکصفحۀکاملرابهخوداختصاصداد.اینمقاله،بسطیافتۀمباحثنویسندهدرسمیناراتحادیه
انجمنهایاسالمیدانشجویاندراروپابهسال1349بودودرنوعخود،کمنظیروجالبتوجهبود.)اطالعات،
6و1361/2/12،ص6(بهاینترتیب،یکیازاشخاصیکهدردهۀشصتشمسی،کوشیددربارۀاسالمفقاهتیتبیین
مشروحیارائهدهد،دکترحسنحبیبیبود.ویعضوباسابقۀعضویتدرنهضتآزادیخارجازکشورونیزعضو
اولینشورایمرکزینهضتپسازانقالببود؛ودرنخستینانتخاباتریاستجمهوریازطرفنهضتآزادینامزد
شدکهالبتهازحمایتحزبجمهوریاسالمیوجامعۀمدرسینحوزۀقمنیزبرخوردارگشت.حبیبیدرزمستان

58رسماًازنهضتآزادیاستعفاداد.
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والیتبهمثابهیکنظامجامعاالطراف،توصیفمیکندوضمننقدرویکردهایمتحجرانهو
سکوالروالتقاطی،مینویسد:

]امام خمینی[ در نخستین درس]والیت فقیه به سال 1348 در[ نجف اشاره می کنند که اسالم 
را باید در تمام وجوه و جهات آن دید، فقه درباب عبادات و کتاب معامالت، خالصه 
نمی شود. اسالم، نظام است... این طرز فکر و راه و رسم تازه است...راهی که اسالم را 
یک نظام می بیند و همة پاسخ ها را از خود آن می خواهد... اگر اسالم جامع االطراف مبتنی 
بر فقاهت و والیت را محک و مالک بگیریم...در شناسایی راه از بیراهه و گزینش راه، و 
پرداختن به مسائل اصلی و وانهادن امور فرعی دچار تزلزل نخواهیم بود... مسألة اصلی ما 
دفاع از اصالت ها و پایه ها و مایه های فکری اسالمی مان است... هرگونه فاصله گرفتن از خط 
اصیل اسالم جامع االطراف، و هرگونه سکوت در برابر ضرباتی که به این جریان اصیل و 

الهی وارد می شود، خطرناک است.1

انقالب و ابرقدرت ها
پیامددیگرخطّامامازنظرمهندسبازرگان،اینگونهتصویرشدهاست:

چون هدف، خدمت و پیشبرد اسالم است که رو به خارج و جهان بشریت دارد برنامه های 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی جنبه ماوراء ایرانی و فوق ملّی پیدا کرده، به فکر صدور 
است و باید به داد و نجات مستضعفین جهان و نهضت های آزادیبخش رفت. قهر و مبارزه 
و سرکوبی مستکبرین دنیا خصوصاً امپریالیسم جهانخوار آمریکا، مانند مارکسیسم لنینیسم 
در باالی فهرست گذارده شود. قهراً پای تصادم منافع و تحریک و تخاصم با ابرقدرت های 
بین الملل و طاغوت های سیاست پیش می آید. سیاست خارجی اشداء علی الکفار دولت بر 
سیاست داخلی امنیت و عمران، سایه تقدم و تفوق می اندازد و جنگ، اشتغال اصلی ملک و 

دولت می گردد.2
سیاستغیرانفعالیوضدسلطهگریآمریکا،وصدورانقالب،کهدورکناساسیروابط
خارجیجمهوریاسالمیدردهۀشصتوسالهایدفاعمقّدسراتشکیلمیداد،هموارهاز

سوی»خطنهضتآزادی«نفیشدهاست.
درابتدااین»خط«،آشکارنبودونهضتسعیمیکردخودراضدامپریالیستجلوهدهد:

1.اطالعات،1361/2/12،ص6
2.بازیابیارزشها،ج2،صص125و126
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نهضت آزادی ایران به مبارزه با امپریالیسم، اعم از شرقی و غربی اش اعتقاد دارد.1

در حال حاضر هدف اصلی مبارزة ضدامپریالیستی، آمریکا و صهیونیست ها هستند.2
بهرغماجماعمبارزانوگروههایسیاسیدرابتدایدهۀشصتبراصلمبارزهباآمریکا
وصهیونیستهایدشمنملّتایران،مهندسبازرگانازتحریکوتخاصم»قهری«وبهبیان
دیگرطبیعیو»موّجه«ابرقدرتهایبینالمللعلیهمّلتایران،سخنمیگوید.اماواقعیتاین
استکهاینآمریکاومتحدانشبودندکهازروزاول،وحتیازقبلازپیروزیانقالباسالمی،

دشمنیخودراباانقالبوجمهوریاسالمیآغازکردند.
دکترابراهیمیزدیطیمقالهای،واقعیتتهاجمطبیعیاستکباربهانقالباسالمیراچنین

بیانکردهاست:
انقالب اسالمی ایران و استقرار موفقیت آمیز جمهوری اسالمی ایران، هرگز برای دشمنان 
فراوانی که ما داریم قابل تحّمل نمی باشد، و لذا طبیعی است که دست به یک تهاجم همه جانبه 

بزنند.3
مهندسبازرگاننیزدریکیازسخنرانیهایقدیمیخود،ازجدالاجتنابناپذیردشمنان

بایکانقالباسالمی،اینچنینیادکردهاست:
در انقالب های فکری )ایدئولوژیک( چون منافع و نظامات به هم می خورد قهراً معارضه 
و منازعه پیش می آید. فقط مکتب های عرفانی و فلسفی لفظی یا خیالبافی های پای منقل و 
مجالس انس است که چون از دایره حرف خارج نشده به گاو و گوسفند کسی لطمه نمی زند، 
اگر مناقشه و جدالی تولید کند از حدود چشم و زیر لب و حداکثر از پرتاب دفتر و لنگ 
کفش تجاوز نخواهد کرد! وااِّل همین که بنا شود قیام و انقالب، عمیق و عملی و مؤثر باشد، 
رقابت ها و منافع تهدید شده و مقامات متزلزل شده سربلند می کنند و جنگ درمی گیرد. چه 

تغییر نظام و چه تغییر رژیمی انقالبی تر و زیر و رو کننده تر از خداپرستی و اسالم می شود؟4
آقایبازرگانایناستداللروشنوتحلیلصحیحرابهکنارگذاشتهبرایمحکومنمودن
حاکمیتخطامامینظامجمهوریاسالمی،همۀمصیبتهارابهپایسیاستهایآنانمیگذارد.
ویدرمقامنخستوزیردولتموقتدرمرداد58،خصومتابرقدرتهارابهعّلتمنافع

1.یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادیایران،چاپدوم،ص124
2.همان،ص125

3.کیهان،1359/7/7،ص1،سرمقاله.
4.اسالممکتبمبارزومولّد،بازرگان،مهدی،الفتح،بیتا،صص9و10
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آناندررژیمپهلویوصدماتناشیازوقوعانقالب،میخواند:
انقالبی که نه تنها نظام استبدادی 2500سالة با قدرت و شوکت را، سرنگون کرده، بلکه تنه و 
طعنه به منافع و سیاست ها و دسیسه ها و نقشه های سلطه گران داخلی و خارجی فراوانی زده...

صهیونیست ها که بیشتر از همه صدمه از این انقالب خورده اند...ضرر و زیانی که عایدشان 
شده و صدماتی که خورده اند اصاًل قابل تصّور و اندازه گیری نیست... چه قراردادها، چه 
معامالت و چه منافع هنگفتی، دول خارجی از قِبَل رژیم استبدادی داشته اند و بسیار طبیعی 
است آنها خیلی ناراحت باشند و کینه و عداوت و بغضی از انقالب ایران و از پیروزی ما، در 
دل داشته باشند... انقالب اسالمی و در واقع انقالب جهانی که در دنیا تکانی به وجود آورده، 
طبیعی است که هیچ تکانی بدون عکس العمل و مخالفت و دشمنی از ناحیة کسانی که متضرر 

شده اند، نمی تواند باشد...صهیونیست ها و امپریالیست های سرمایه دار و غیر سرمایه دار...1
اماهمینآقایبازرگاندرکتابانقالبایراندردوحرکتچنانتصویرخیالیودروغینی
ازانقالباسالمی57ارائهمیدهدکهاساساًدردیدگاهاو»مادرپایانحرکتاولوپیروزی
انقالب،ضدانقالبنداشتیم،بلکهازخارجوداخلباتسهیلوتوحیدوتسلیموتوفیقروبرو
بودیم.«2هرچندخودویدرهمانکتابدچارتناقضمیشودواز»ضّدانقالبها«نیز
یادمیکند،لیکنتالشداردپیدایشضدانقالبرانیزتاحّدزیادیناشیازتقصیرات

هیأتحاکمهورهبریجمهوریاسالمیبنمایاند.
مهندسبازرگاندرآغازیکیازنامههایسرگشادهاشدرسال1358،آرزویروزهایقبل
ازپیروزیانقالبرامیکند؛روزهاییکهبهگمانویابرقدرتهاازدشمنیدستبرداشته

بودند:
بیرون آمده دولت جمهوری  دولت های بزرگ هم از حالت بی طرفی و حالت دشمنی 
اسالمی را به رسمیت شناخته تبریک می گفتند. دولت های بزرگ، نفع خود را به دلیل 
رقابت فیمابین، در محکم و مستقر دیدن ایران و مسلط شدن جمهوری اسالمی می دیدند.3

بهرسمیتشناختندیپلماتیکیکدولتبرآمدهازیکانقالبپیروز،ازسرناچاریوقبول
واقعیتبود؛ونهبهمعنایعدمدشمنی.بهویژهآنکهدرعمل،دشمنیهاتداوموتزایدیافت.

1.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،صص207و208و210و211.اطالعات،1358/5/11،
صص1و12)باتفاوتدربرخیعبارات(.

2.انقالبایراندردوحرکت،ص74
3.همان،1358/11/1،ص3.انقالبایراندردوحرکت،ص215
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بهشهادتواقعیات،هیچگاهدولتهایبزرگخارجی،»نفع«خودرادراستحکامواستقرار
جمهوریاسالمیمستقلومتکیبهمردمنمیدیدند.اغتشاشاتکردستان،خوزستان،گنبد،
آذربایجانشرقیوتشنجاتداخلیشهرهایکشورکهبالفاصلهپسازپیروزیانقالبرخ
دادواقداماتگروههایچپوراستمرتبطبابیگانگاندرآشوبگری،کهبهوضوحدست
آمریکاوانگلیسوشورویدرهمۀآنهانمایانبود،شاهدیبراینمدعاست.البتهبازرگان
همقباًلبه»جبهۀمشترک«دشمنانخارجیوداخلیبهعنوانعاملمشکالتمزبور،اذعان

کردهبود.1

صدور انقالب
نهضتآزادیدرتحلیلیکهبعدازپیروزیانقالبمنتشرکرد،انقالباسالمیرادارای

ابعادجهانیومقصدنهاییآنرا»آزادکردنخلقهایدربندجهان«توصیفمیکند:
به جامعه  تا رسیدن  تا محو کامل آثار استبداد و استیال و  به خوبی می دانند که  مردم ما 
توحیدی و قسط اسالم، فاصله ها دارند. اگر می خواهیم آنچه را تاکنون بدست آورده ایم از 
دست ندهیم، اگر عزم ما بر آن است که نسل های آینده نیز همچنان راه ما را ادامه دهند، و 
اگر امید جهان را که به انقالب ما بسته است نمی خواهیم ناامیدکنیم و دشمن را امیدوار به 
بازگشت سازیم، باید بدانیم که یک لحظه غفلت امکان دارد به فاجعه تبدیل شود و تمام 
تالش هایمان از دست برود یا به جهت دیگری منحرف گردد. وظیفه داریم که کار را تمام 
شده نپنداریم، روحیه انقالبی خود را از دست ندهیم، برای تحّمل مشکالت بیشتر آماده 
باشیم و دستاوردهای خود را هر روز از پیش بیشتر کنیم و تا رسیدن به مقصد نهایی که آزاد 

ساختن کامل خود و آزاد کردن خلق های دربند جهان است، از پای ننشینیم.2
اماچندیبعد،مهندسبازرگانرهبرنهضتآزادی،اصل»صدورانقالب«رانفی،وباطرح
مشکالتومصائببهعنوانمعلولاینسیاست،القامیکندکهاگرمقاماتایرانکاریبهکار

مستکبراننداشتند،آنهاهمدرگیرنشدهومشکلودردسریبهوجودنمیآمد.
دربسیاریازاطالعیههاینهضتوسخنرانیهایرهبرانآندرماههایاولبعدازپیروزی
انقالب،از»صدورانقالب«،قاطعانهدفاعمیشد.نهضتآزادیبهقدریدراعتقادبهایناصل،

1.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص210
2.پیامرساالتاهلل،ارگانسیاسیایدئولوژیکنهضتآزادی،شماره5،اسفند1357.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،

ص397
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راسخبودکهدر»مرامنامهواصولبرنامهوخطمشینهضتآزادیایران«مصوبتیرماه1359،
سومیناصلاز»اصولبرنامهوخطمشی«خودرااینگونهاعالمنمودهبود:

ج. رسالت در گسترش جهانی انقالب اسالمی.
1. ارائه نظری و عملی حقانیت جهان بینی توحیدی به عنوان تنها راه نجات بشریت.

2. انتقال تجارب و دستاوردهای انقالب اسالمی ایران به مستضعفان جهان.
3. همکاری و کمک مادی و معنوی به نهضت های اسالمی و انقالبی جهان.

4. مبارزه اصولی و پیگیر با نظام های طاغوتی جهان )استعمارگران غربی و شرقی(.1
اماآقایبازرگاندرسخنرانی»تداوموتحولانقالب«)اسفند62(2وکتابانقالبایراندر
دوحرکت)بهار63(نظیرسخنرانی»ایرانواسالم«)آبان60(،مبارزۀضداستکباریوتالش

برایصدورانقالبرانشانۀتحولمنفیوانحرافازمسیراصلیانقالبخواندهاست.
مالحظهمیشودکهتمامیآنچهبازرگانونهضتآزادیازسال60بهبعدبهعنواننتایج
منفیخطامامخواندهوباآنمخالفتورزیده،درگذشتهاینهچنداندور،جزو»مرامنامه«

نهضتبودهاست.
نهضتآزادیتالشبرایپیروزیمستضعفینجهانرایکیازاهدافمسّلمانقالب
اسالمیمیدانست.3اماپسازکنارگذاشتهشدنازقدرتوآغازفرایندتبدیلشدنبه

اپوزیسیون،دبیرکلگروهبهنفیاصالتوحقانیتاصلصدورانقالب،پرداخت.

»ُمشک« و »عّطار«ی انقالب
آبان59،مهندسبازرگاندرمصاحبهباروزنامۀانقالباسالمی،متعلقبهبنیصدر،

دیدگاهخاصخودرادربارۀصدورانقالب،اینگونهبیانکرد:
این کلمه صدور یک کلمه تجارتی است. در واقع خواسته اند انقالب را هم مثل یک کاالیی 
در نظر بگیرند که آن کاال را مالک آن یا سازنده و فروشنده اش به خارج کشور خود صادر 
می کند... به قول شاعر که می گوید: مُشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید...و 
اگر بگوید توی سرش زده است. بنابراین انقالب ما هم به نظر من احتیاج به این ندارد که 

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص239
2.اینسخنرانیدرقالبجزوۀمستقلیتحتعنوان:تداوموتحولانقالب،سخنرانیآقایمهندسمهدیبازرگان

بمناسبتپنجمینسالگردانقالباسالمیایران،دراسفند1362،بهوسیلۀنهضتآزادیمنتشرشد.
3.همان،ص270.ومواردمتعدددراعالممواضعمکتوبیااظهاراتسراننهضتآزادی.
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عطار داد بزند و یقه مردم را بگیرد و بگوید بیایید ببینید مُشک دارم، من گالب دارم... 

بنابراین صدور انقالب، هم باید مثل مُشک واقعی و مثل کاالی تجارتی با ارزش باشد، هم 
خودش ببوید. که انقالب ما اگر انقالب اسالمی واقعی باشد که هست )یعنی نیت اینست( همان 
طور که در مراحل قبل از انقالب دیدیم با چه فشار و هجوم و شوقی خبرنگارهای خارجی 
می آمدند و به زور از دست اندرکاران اطالعات می گرفتند و می رفتند در شهرها عکس برداری 
می کردند، فجایع شاه و دستگاه را در خارج منعکس می کردند و بعد دیدیم جّو مطبوعاتی 
اروپا و آمریکا و حتی اروپای شرقی به ترتیب و تا حدودی ملل عرب و مسلمان، چگونه 
طرفدار و مبلّغ و تأییدکننده انقالب ما قبل از مرحله پیروزی شدند. آن موقع ما هیچ کس را 

نداشتیم... خود آنها آمدند و دیدند و پسندیدند و شدند دالل های این انقالب اسالمی ما. 
حاال چه شده که بعد از پیروزی انقالب، این جّو در آنجا پیدا شده. پس اگر ما خوب اداره 
می کردیم، این انقالب چنان طبیعت و خصلتی داشت و چنان ارزشی دارد که مثل یک 
کاالی تجارتی مرغوب و ارزنده واقعی که دنیا برایش سر و دست بشکند خودشان می آمدند 
و عامل صدور می شدند و یا با اصرار و خواهش، این انقالب را از ما می گرفتند و می بردند... 
در مورد رابطه بین صدور انقالب و بقای انقالب باید بگویم آن طور که من صدور را صحیح 
می دانم، نتیجة خود انقالب است. یعنی وقتی انقالب، خداپسند و مستضعف پسند و دنیاپسند و 

مردم پسند باشد، صادر می شود و باقی می ماند.1
هرفردیولوباکمتریناطالعازامورسیاسی،بامطالعهسطورفوقمتعجبمیشودکهچگونه
شخصمدعیمبارزهوآگاهیازسیاست،چونمهندسبازرگان،تااینحدسادهاندیشانه،از
اوضاعجهانسخنمیگوید.فیالواقعدراینجا،عرصۀپیچیدهوگستردۀسیاستوفرهنگ
بینالمللی،بابازارودکان»عطاری«اشتباهشدهاست.خودبازرگانهممیدانستدردنیایی
کهاربابانزروزوروتزویر،حاکمیتدارندمجالدادهنمیشودکه»عطروشمیم«اندیشهای
آزادیبخشوعدالتخواه،بهسادگیوخودبهخود،درمیانمللجهانمنتشرگردد،وآنانهمآرام

بنشینندومدیریتافکارعمومیرابهرقیبودشمنواگذارند.
دردهۀهشتادمیالدی،وپیشوپسازآن،اینتمایلارباباندنیایارتباطاتبودکهبه
نشروگسترش»وسیع«اندیشهای،امکانمیدادویانمیداد.انقالباطالعاتیوارتباطی
اواخرقرنبیستمودهۀاولقرنبیستویکم،ومعادالترابکّلیتغییرداد،وسلطۀارباب

1.انقالباسالمی،1359/8/22،ص5
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قدرتبرفضایمجازیوجریاناطالعرسانیرابالمنازعنمود.معالوصفتصّورمهندس
بازرگان،ازانتشاربدونمانعوسهلاندیشههایرقیبیامبارزهجودربرابرایدئولوژیهای
نظامسرمایهداریجهانی،نهتنهادردرابتدایدهۀهشتادمیالدی،بلکههنوزهمسادهانگارانه

وغیرواقعگرایانهاست.
ازاینروتنهابامبارزۀتبلیغاتیگستردههمراهبابهرهگیریازهمۀامکاناتوظرفیتهای
موجود،میتوانتااندازهایبهمقابلهبا»تزویروتحمیقجهانیشده«بهوسیلۀ»ناتویفرهنگی«
برخاست.جالباینجاستکهآقایبازرگانوقتیمیخواستنمونهایتاریخیبرایصدور
انقالبازطریق»ُمشکبویی«نه»عطارگویی«ارائهدهد،چونبهخوبیمیدانستکهحتیدر
دورانیکهازغلبۀغولهایتبلیغاتیخبرینبود،بازهمبهآنسادگیکهویتصورمیکند،
اندیشۀ»انقالب«مجالصدورنمییافت،بهصدورفکرآزادیخواهیوجمهوریخواهی

انقالبفرانسهبهوسیله»جنگهای«ناپلئون،اشارهمیکند.1
دکترابراهیمیزدی،وزیرامورخارجهدولتموقت،دربارۀخطمشیحمایتازجنبشهای

آزادیبخشجهان،اینگونهاعالمموضعکردهبود:
تمام جنبش های آزادی خواهانة مستضعفین  از  پشتیبانی  برپایه  ما  سیاست خارجی  اصوالً 
جهان است. در چنین چارچوبی با توّجه به امکان های خود و با توّجه به شرایط خاص زمان 
و مکان، و بر اساس حفظ ارزش های ایدئولوژیک و با استفاده از اولویت ها، کمک های 

خود را در اختیار این جنبش ها خواهیم گذاشت.2
یوسفیاشکوریدربیوگرافیمهندسبازرگان،دیدگاهویرادربارۀمفاهیمینظیرصدور

انقالباینگونهجمعبندیکردهاست:
...بازرگان با مفاهیمی چون »صدور انقالب«، »استکبارستیزی«، »دشمنی با امپریالیسم« و... 
چندان توافق نداشت و طرح و اجرای این نوع شعارها را نه اسالمی می دانست و نه منطبق 
با مصالح ملّی و نه الزم و نه شدنی و نه مفید... عقیده داشت که این نوع تفکر و سیاست، 

عمدتاً برآمده از تأثیرپذیری جوانان مسلمان از مارکسیسم می باشد و اصالتی ندارد.3 
شماریازرهبراننهضتآزادیووزرایدولتموقت،همسوبافضایگفتمانیومطالبات
مردمدراولینسالپسازپیروزیانقالباسالمی،مواضعونظراتگاهتندروانهایدربارۀ

1.همان.
2.اطالعات،1358/4/27،ص12

3.درتکاپویآزادی،ج2،ص313
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ضرورتصدورانقالباتخاذمیکردند،امامهندسبازرگاندرسال60بهگونهایازصدور
انقالبسخنمیگویدکهگویینهضتآزادیوهمفکرانسابقهداروقدیمیوینقشیدر

نظریهپردازیهاوحمایتازاینخطمشینداشتهاند.
مهندسبازرگانبههنگامتصدیدولتموقت،تصریحاتواشاراتیموافقبامفهومصدور
انقالبونقشجهانیانقالباسالمیایرانداشت.بازرگاندراولینروزقدسپسازانقالب،
در25مرداد1358،درسخنرانیپیشازخطبههاینمازجمعهدربارۀتأثیرجهانیانقالبو

وظیفۀیاریبهمبارزانوآزادیخواهانجهان،باادبیاتیشورانگیزوانقالبیچنینگفت:
انقالب ما اتحاد و اتفاق الزم میان ملّت های تحت ستم را بیشتر ساخته و نمونة آن، امروز 
است... از آنجا که ارادة خداوند بر باال آمدن مستضعفین و حکومت آنان بر مستکبرین است، 
و در حقیقت مستضعفین اند که باید وارث زمین باشند، انقالب اسالمی ایران نیز با تبعیت از این 
ایدئولوژی و درنظرداشتن حقوق حقه ملل مستضعف و تحت ستم به پیروزی گرایید، و اینک 

می رود تا وسیله ای برای آزادی و نجات خلق های تحت ستم شود. 
انقالب اسالمی ایران اکنون وسیله ای شده تا دیگر ملل استعمارزده و بیچاره و گرفتار نیز 
به خود آیند و با تالش و کوشش بسیاری به فکر نجات از چنگال طاغوت های کوچک و 
بزرگ داخلی و خارجی افتاده اند. و این افتخار ایران است که رابط این جریانات قرار گرفته و 
پلی است که ارتباط و اتحاد ملّت های اسالمی را به هم مربوط می سازد. همان گونه که اتحاد 
و تعاون و ایمان و اراده و قبول شهادت و فداکاری ملّت ایران، سبب پیروزی و ازهم پاشیدگی 
نظامی پوسیده و پوشالی گردید، و بدون شک اتحاد و ایمان و اراده دیگر ملل اسالمی با 
یکدیگر نیز سبب خواهد شد تا بزودی بر استعمارگران و غارتگران ملل مستضعف و زیر 
ستم فائق آیند... این قیام و خروج و این اتحاد و ایمان و اتفاق میان مسلمانان دنیا که پشتیبانی 
و حمایت از مردم مستضعف و مردم عدالت پرور، عدالت خواه و عدالت دوست دنیا را به دنبال 
دارد...صرفاً به خاطر ایفای نقشی است که قرآن بر دوش هر مسلمان مؤمن گذارده، و بر هر 

مسلمان است که آن را به انجام برساند.1 
اینسخنانبازرگان،درکتابیکهمهندسعبدالعلیبازرگاندرسال1361بهعنوانمجموعۀ
سخنانوپیامهایپدرشبهچاپرساند،سانسورشدهوآوردهنشدهاست.2وبهجایآن

1.کیهان،1358/5/27،ص7
2.مشکالتومسائلاولینسالانقالب،ص337،دراینجابایستیطبقترتیبکتاب،بعدازپیشخطبۀنمازجمعهمورخ
58/5/19)صص330-335(متنپیشخطبۀمزبورمورخ58/5/26قرارمیگرفت،کهبهجایآنسخنرانیمورخ
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متنیتحتعنوانپیامروزقدس،چاپشدهکهبسیاریازجمالتمزبوردرآننیستولی
تقریباًهمینمضامینرابالحنیضعیفتر،دارد.1ازجملهدراینمتنویراستهوتعدیلشده،به

اثرگذاریجهانیانقالب،اززبانمهندسبازرگان،اینگونهاشارهشدهاست:
چنین پیروزی بی سابقه در دنیا، پیروزی عظیم، از طریق جلب قلوب و تحسین و خوشحالی 
و مسرت در مرحلة اول، ملل مسلمان و در مرحلة دوم، کلیة ملل در زنجیر و استعمارزده و 
بیچاره و گرفتار طاغوت های داخل و خارج را هم متوّجه انقالب کرد. و انقالب اسالمی 
ایران، وسیلة دیگری شد برای آن که و حدت و اتحادی بین ملل مسلمان و زیردستان به وجود 
بیاید... همان طور که اعتماد و ایمان و اراده و قبول شهادت و فداکاری ملّت ما، یک نظام 
2500ساله را سرنگون کرد، این ارتباط و اعتماد در قیام عمومی ملل مسلمان و مستضعفان 
جهان، مسلماً موفق به سرنگون کردن آن نظام طاغوتی و غاصب دیگر یعنی نظام صهیونیستی 
و دولت اسرائیل خواهد شد...این قیام و خروج و اتحاد مسلمانان دنیا...ایفای نقشی است که 
قرآن به دوش هر مسلمان و هر مؤمن گذارده است، آنجا که می فرماید: ُکنتُْم َخیَْر أُمَّة أُْخِرَجْت 

لِلنَّاِس تَأْمُُروَن بِالَْمْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن الُْمنَکر.2و3
دکتریزدیدرمرداد59،دربارهصدورانقالبمیگوید:

من هرگز با صدور انقالب مخالف نبوده ام... اگر منظور از صدور انقالب، انتقال تجارب 
انقالبی از ایران به سایر کشورها، و توسعه و گسترش فکر و اندیشة اصیل اسالمی، و کمک 
به مبارزین و مستضعفین سایر نقاط جهان است، نه تنها با چنین امری موافق هستم، بلکه آن را 
از ضروریات تفکر و اندیشة اسالمی می دانم و وظیفة هر مسلمانی. به دلیل همین اعتقاد، اولین 
بار بعد از پیروزی انقالب، در زمان تصدی اینجانب در وزارت امور خارجه، ادارة نهضت های 
آزادیبخش جهان به منظور جمع آوری اطالعات در مورد نهضت های آزادیبخش و شناخت 

58/6/20درجشدهاست.
1.درهردومتنمنتشره)روزنامهکیهانوکتاببازرگان(،چندبارازواژههایینظیر»امپریالیسمجهانخوارآمریکا«،
»استعمارگران«،»سیاستامپریالیستی«،»مستکبرین«،»مستضعفین«،»خلقهاومللاستعمارزده«استفادهشدهاست.
همانتعابیریکهبعداًآقایبازرگاننسبتبهاستفادهازآنهااعتراضوانتقادداشت،وبهنادرست،رواجآنهاراناشی
ازتأثیرونفوذمارکسیسمتوصیفمیکرد.)کیهان،58/5/27،ص7.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبان

مهندسبازرگان،صص218و219و220(
2.یکسالبعد،آقایبازرگانبهاستنادهمینآیه،مفهومصدورانقالبرافقطبهامربهمعروفونهیازمنکردرقالب
تبلیغ،منحصرومحدودکرد.واقداماتعملیدرکمکبهجنبشهایآزادیبخشرااز»صدورانقالب«جدامحسوب

نمودونامشرا»اجرایبرنامهانقالباسالمیجهانی«گذارد.)انقالباسالمی،59/8/24،صص5و7(
3.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،صص218و219
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آنها و تماس با آنها و کمک به آنها، به وجود آمد.1

حتیداریوشفروهر،وزیرکارواموراجتماعیدولتموقتودبیرکلحزبمّلتایرانکه
بهاسالمگراییشهرتنداشت،درمرداد58،دربارۀضرورتصدورانقالب،اینگونهگفت:

...انقالب ایران نمی تواند و نباید در درون مرزها باقی بماند...این انقالب که خمیرمایة اصلی 
آن را اسالم می سازد، باید از حدود این مرزها بگذرد.2 

ناگفتهنماندکهامامخمینیدربارۀتعریفصدورانقالب،چنینگفتهبود:
اینکه می گوییم باید انقالب ما به همه جا صادر بشود، این معنی غلط را از او برداشت نکنند 
که ما می خواهیم کشورگشایی کنیم. ما همة کشورهای مسلمین را از خودمان می دانیم... ما 
می خواهیم این چیزی که در ایران واقع شد و این بیداری که در ایران واقع شد و خودشان از 
ابرقدرتها فاصله گرفتند و دست آنها را از مخازن خودشان کوتاه کردند، این در همة ملّت ها و 
در همة دولت ها بشود، آرزوی ما این است. معنی صدور انقالب ما این است که همة ملّت ها 
بیدار بشوند و همة دولت ها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و از این تحت 
سلطه بودن که هستند، و از اینکه همة مخازن آنها دارد به باد می رود و خودشان به نحو فقر 

زندگی می کنند، نجات بدهد.3

نقش رسانه های بین المللی
مهندسبازرگانضمنسخنانتجدیدنظرطلبانهاشدربارهصدورانقالب،میگوید:

اگر صدور انقالب را به آن صورت و معنی مکتبی و ایمانی و روحی اش بگیریم همانطور 
که گفتم دو مرحله می توانیم قائل بشویم. یکی قبل از پیروزی انقالب و یکی بعد از پیروزی 
انقالب. قبل از پیروزی انقالب، برنامه خیلی خوب اجرا شد. آبرو و حیثیت برای انقالب و 
تمایلی در خارجی ها نسبت به آن پیدا شده بود...انقالب ما در فاز اول با موفقیت صادر شد. 
اما در مرحله دوم بعد از پیروزی انقالب به خصوص چند ماهی که از دولت انقالب گذشت، 

وضع عوض شد.
دست  صهیونیست هاست  دست  عمومی  افکار  می گویند  و  می کنند  شکایت  همه  اینکه 
امپریالیست آمریکاست و اینها علیه ما توطئه کردند و علیه ما دروغ پراکنی می کنند و نباید 

1.کیهان،1359/5/13،ص9
2.بامداد،1358/5/21،ص12

3.صحیفهامام،ج13،ص281
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گذاشت که این کار را بکنند، به نظر من این استدالل، هیچ صحیح نیست.1 برای این که همان 
مطبوعات بودند و همان خبرنگار و مقاله نویس و همان رسانه های گروهی هستند که قبل از 

انقالب هم وجود داشتند. 
آنچهکهمهندسبازرگاندراینسخنانبرآنتأکیدداشتوبهدفعاتنیزتکرارکرده،این
استکهتبلیغاتمنفیرسانههایغربی،»عمدتاً«ازعملکردوروشهایغلطمسئولیننظام

جمهوریاسالمیناشیشدهاست.
سیطرۀصهیونیستهابررسانههایخبری،نزدسیاسیوندنیاامریبدیهیاست.2خودوی

نیزقبالًدرمصاحبهبافاالچیبرایننکتهتأکیدکردهبود:
...فراموش هم نکنید که اکثر روزنامه های خارجی و مطبوعات غربی در دست صهیونیست ها 

است. آیا برای آنها منفعتی در بر دارد که از ما خوب بنویسند؟3 
موضعگیریرسانههایغربیدرقبالانقالبتاپیشازپیروزی،آنگونهکهبازرگانتأکید
میکند»چندان«و»همواره«مثبتوبیطرفانهویاموافقنبودهاست.کیفیتموضعگیریآنها،
قبلازهرچیزدیگری،تابعسیاستهایبلوکغرببهسرکردگیآمریکابود.لذاتازمانیکه
آمریکابهپشتیبانیازشاهادامهمیداد،ماشینتبلیغاتیغربباانعکاسناقصوتحریفشدۀ
اخباروگزارشهایانقالب،قیاممردمایرانراتنهادرحداعتراضاتیسطحیورفرمیستی
درچارچوبرژیمشاه،معرفیمیکرد.چهرۀدُِفرمهودگرگونهایکهآنهاازانقالباسالمی
ترسیممیکردند،بهوضوحدرنحوهبازتابانگیزهها،اهداف،مطالبات،هویت،ورهبری

انقالبمّلتایران،مشهودبود.
همزمانبااوجگیریانقالبوقطعامیدآمریکاازتثبیتشخصشاه،ونیزمعامالتو
توافقهایآشکاروپنهانغربیهاباجریانهایمحافظهکارومیانهرویداخلایران،واتخاذ

1.مهندسبازرگاندرمرداد58:»صهیونیستهاکهبیشترازهمه،صدمهازاینانقالبخوردهاندوبیشازهمهمتضرر
شدهاند،وحامیانامپریالیستآنهاوپرقیچیهایمختلف،آنهاهمبایستیوطبیعیاستکهبهجنبوجوشبیافتند
وآنچهدرقدرتوامکاندارندعلیهمملکتوانقالبمابهکارببرند.چونضرروزیانیکهعایدشانشدهوصدماتی
کهخوردهاند،اصاًلقابلتصورواندازهگیرینیست.«)مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،

ص208(
2.عباسامیرانتظامسخنگویدولتموقتنیزچندباربهسیطرۀصهیونیستهابررسانههایغربیبهویژهآمریکاتصریح
کردهبود،ازجملهدرخرداد58چنینگفت:»تعدادزیادیازمطبوعاتآمریکاوبیشتررادیوتلویزیونهایآمریکادر
اختیارصهیونیسماستوکسیکهبیشازهمه،ازموفقیتانقالبمالطمهخوردوضرردیدصهیونیستهاهستند،

وتبلیغاتبزرگیرادراروپاوآمریکاوتمامدنیابرعلیهانقالبمامیکنند.«)کیهان،58/3/5،ص5(
3.اطالعات،1358/7/22،ص9
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سیاست»تثبیترژیمسلطنتی«یانهایتاًبرقراری»جمهوریبهسبکغربی«،لحنوبیانرسانههای
غربهمتغییرکرد.ابتدابرخیاقداماتجنایتکارانۀشاه،ودرگامهایبعدیماهیتاستبدادی
رژیمسلطنتی،باپردهپوشیکمتریانعکاسمییافت.دراینمقطع،انقالبایرانباهویت

جنبش»مّلی«و»دموکراسیخواه«وبدونتأکیدبروجهاسالمیآنطرحوتعریفمیشد.
پسازاقامتامامدرفرانسهوتشدیدفعالیتانقالبیونخارجازکشور،شرایطنوینو
تحمیلشدهایشکلگرفتکهتاحدزیادیمحدودکنندۀتحریفگریوغرضورزیآشکار
رسانههایغرببود.تأثیرروانیاینموضوعوتاکتیکهایهوشمندانۀخبریوتبلیغیامامو
یارانش،درکوتاهمدتموجبجلبنظرمثبتافکارعمومیغربشد.تصّوروتوّهمغربیها
دربارۀهویتوساختارلیبرالیحکومتآیندۀایران؛احتمالفوتقریبالوقوعامام؛ناتوانی
روحانیتازکسباقتدارونفوذمؤثرحکومتیدرآینده؛بازسازیقدرتبوروکراسیغربگرا
درنظامجدید؛وقویدانستنریشههاوبنیانهایوابستگیبهغربدرفرهنگواقتصادو
ارتشایران،نیزازعللمهمیبودکهانفعالاولیۀرسانههایغربیدرآستانۀپیروزیانقالب

اسالمیرارقمزد،وغربیهارابهآیندۀمنافعشاندرایرانامیدوارساخت.
امادرپگاهتشکیلواستقرارجمهوریاسالمی،تشدیدحرکتبهسمتتعمیقهویت
دینیانقالباسالمی،نهادسازیمتناسببااقتضائاتانقالب،قاطعیتدرمقابلهباارکانرژیم
پهلویوعناصروابستهبهاستعمار،وتأکیدبراصولاستقاللطلبانهوعدالتخواهانه،ازعوامل
اصلیهجومیکپارچهامپریالیسمخبریعلیهانقالباسالمیبود.طبعاًدراینمسیر،بهانههاو
مستمسکهاییهم،جستجویاابداعواّدعامیشد:»خشونتواعدامهایبعدازانقالب،نقض
حقوقاقوام،غربستیزیومواضعضّدآمریکاییوگروگانگیری،نقضحقوقبشرواقلیتها،
تحدیدآزادیاحزابومطبوعات،استبداددینیوحکومتروحانیت،چپگراییوگرایشبه

شورویوبلوکشرق،حجابونقضآزادیزنان،صدورانقالب،وجنگ«.
مهندسبازرگانضمنسخنانخوددربارۀصدورانقالب،نقشیهمبراینحوهبرخورد
مسئوالنباخبرنگارانخارجیقائلشدهبود.گفتنیاستکهاخراجخبرنگارانیکهاخبارو
گزارشهایمغرضانهوکذبفرستاده،ویااینکهاحیاناًعملکردمشکوکبهجاسوسیداشتند،
ابتدادردولتموقتبهاجرادرآمد.بدیهیاستکهخبرنگارانخارجی،اهل»رودربایستی«
نیستندکهبهقولبازرگانبامهربانیوُحسنُخلق،خجالتزدهشوندوبهنفعانقالبگزارش
وتحلیلبنویسند.همانگونهکههیچگاهعّلتواقعیمواضعمنفیآنها،نحوهبرخوردمسئوالن
ایرانینبودهاست.زیرامعموالًبهتریننوعپذیراییازآنانبهعملمیآمد،وعرفبینالمللیدر
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موردشانرعایتمیشد.ضمناًمطبوعاتورسانههایخبریغربهمآنقدربیدروپیکرو
»دمکرات«نبودهاندکههرکسهرچهدلشخواست،منتشرکند.

بههرحال،حّساسیتغیرمنطقیوافراطیمهندسبازرگانبهرسانههایغربی،بههنگام
تصدینخستوزیریدولتموقت،ازعللیبودکهباعثمیشدویبابسیاریازاقدامات

»انقالبی«ضروری،ظاهراًبهعلتواکنشمنفینشریاتغربی،بهمخالفتبپردازد.
یکیازمواردیکهدراواخراسفند57باانتقادویروبروشد،نحوۀاولینمحاکمههایدادگاه
انقالبواعدامهایسریعسرانمجرمرژیمشاهبود؛باایناستداللکهانعکاسخارجیاش
بدبودهوخارجیهاازروی»دلسوزی«،آنراموجبلکهدارشدنشهرتوحیثیتانقالب
دردنیا،خواندهاند.بازرگانبابزرگنماییاینموضوع،تأکیدکردکه:»ببینیدچهبیآبروییبرای

مادردنیاست«.1درهمانزمان،امامخمینیایننحوتلقیرا،ناشیازغربزدگیخواند:
من متأسفم از اینکه باز غربزدگی در ماها هست، و ما ترس از این داریم که مبادا در روزنامه های 

غرب چیزی بنویسند.2

دفاع از مجازات اعدام 
درابتدا،اغلبچهرههایبرجستۀانقالبیوبرخیوزرایدولتموقتوحتیشخص
بازرگانبااستداللهایروشنبهدفاعازمجازاتاعداممجرمانرژیمپهلویدردادگاههای
انقالب،میپرداختند.مروربرخیازاینمواضعواظهارات،ادعایمشهوررامبنیبرمخالفت
مطلقبازرگانودوستانشبااعدامهانقضمیکندوضمناًنوعاستداللهاوتوضیحاتنیز،

منطقوفضایآنزمانرابهخوبینشانمیدهد.
ذکریکنکتهتاریخیمربوطبهبازداشتومجازاتمقاماترژیمشاهخالیازلطفنیست.
در23بهمن57،دوگروهجداگانهازمقاماتارشدرژیمشاهدرمصاحبۀرادیوتلویزیونیو
مطبوعاتیشرکتکردندکهادارهکنندۀهردومصاحبه،دکترابراهیمیزدیبودوگاهنیزبا

سؤاالتیااظهاراتخود،درروندگفتگوهامشارکتمیکرد.3
یزدیدرسمتمعاوننخستوزیردرامورانقالب،درمصاحبهایکهاوایلاسفند57
1.کیهان،1357/12/24،ص4.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص98،)باتفاوتدر

برخیعبارات(.
2.صحیفهامام،ج6،ص460

3.مشروحایندومصاحبهدردوروزنامه؛کیهان،1357/11/24،ص8،واطالعات،1357/11/24،ص5،درجشدهو
تصویردکتریزدینیزدرعکسهایایندومصاحبه،بهچشممیخورد.
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انتشاریافت،دربارۀدادگاههایانقالبومجازاتاعداممقاماتمجرمرژیمپهلوی،اینگونه

اظهارداشت:
به موجب پیشنهاد شورای انقالب اسالمی و دستور صریح رهبر انقالب حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خمینی، دستور تأسیس دادگاه های فوق العاده انقالب اسالمی را به دولت صادر فرموده اند و 
بر اساس امر امام، دادگاه های مخصوص تشکیل شده است تا به حساب جنایت ها، آدم کشی ها، 
خیانت ها و چپاول ها و غارتگری هایی که به دست عمال کثیف رژیم سابق انجام شده است، 
رسیدگی نماید و بر طبق موازین قضاء شرع اسالم و مقررات اسالمی، آنها را به مجازات برساند. 
و همانطور که می دانید دو گروه از این جنایت کاران در دادگاه انقالبی محاکمه و به جزای 

اعمال خودشان رسیده اند.1
دوروزپسازانتشارنظرانتقادیمهندسبازرگان،آیتاهللطالقانیدرمصاحبهمطبوعاتی
در26اسفند57،دربارۀدادگاههایانقالبومجازاتاعداممقاماتمجرمرژیمشاه،بهسؤال

یکخبرنگارخارجیچنینپاسخداد:
ما  اگر  می شوند.  اعدام  انقالب،  اول  روزهای  در  نفر  هزاران  انقالبی  کشورهای  همة  در 
می خواستیم مانند همة کشورهای انقالبی عمل کنیم با عصبانیتی که مردم ما از عوامل رژیم 
سابق داشتند، باید روزی صد نفر را اعدام کنیم. از ابتدای سقوط رژیم تا به حال، من خیلی در 
این محاکمات وارد نیستم و نمی خواهم دخالت کنم، ولی در روزنامه ها که می بینم و می خوانم 
اکثر اینها را که می شناسم دستشان به خون جوانان ما آلوده است و هزاران شهود عینی برای 

مجرمیت آنها در میان مردم موجود است. 
احتیاج به آن طرز روش دادگاه های معمول، هیچ نیست. از جهت دیگر، کسی وکالت آنها را 
قبول نمی کند. حتی آن وکالی عادی و بی تفاوت نیز در خودشان احساس شرمندگی می کنند 

و قدرت دفاع ندارند... گفته های اینها، دالیل جرم آنها، در روزنامه ها منعکس می شود. 
متأسفانه قریب یک دهه یا بیشتر است که در ایران در رژیم سابق، دائماً دادگاه های مخفی 
فعالیت داشته و دسته دسته می کشتند، و نه علل جرمش برای مردم معلوم بوده و نه هم 
شهود عینی در آن حضور داشتند. و از شما غربی ها هم هیچ وقت اعتراض ندیدیم،2 و حاال 

1.کیهان،1357/12/3،ص7
2.امامهندسبازرگاندرنطقدوروزقبلش،برخالفنظرآیتاهللطالقانی،بعضیاقداماتمجامعغربیدراواخرعمر
رژیمشاهرا،باآبوتابشرحدادهوبااغراقدرموردتأثیرآنها،چنینگفتهبود:»مجامعبینالمللیکهیکروزی
مابهآنهامتوسلمیشدیموآنهابهدادمارسیدندوعاملمؤثریدرسرکوبیوسقوطرژیمسابقبودند...پشتیبانما

شدندومؤثرهمبودند،حاالهمانهابهایندولتانقالباعتراضمیکنند...«)کیهان،57/12/24،ص4(
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سروصدا راه می اندازند. در کشورهای غربی، آنها که منافعشان به خطر افتاده، این را یک 
نقطه ضعفی برای ما کرده، مشغول تبلیغات در دستگاه ها و رسانه های عمومی شان هستند.1 

درادامه،خبرنگارخارجیسؤالکردچراآنهارابهمرگمحکوممیکنیدوچرابهحبس
ابدمحکومنمیشوند؟آیتاهللطالقانیدرپاسخگفت:

در قانون اسالم، اساساً مسأله زندان و محکومیت زندان به صورتی که در دنیا معمول است 
نیست و اینها دالیلی دارد که من بارها گفتم و خواهم گفت... چون کسی که جانی و آدمکش 
باشد و مفسد در زمین و قابل اصالح نباشد، در همة دنیا محکوم به مرگ است. بعضی از 
کشورهایی هم که قانون اعدام را ندارند به صورت دیگر مردم را می کشند. اسرائیل مثاًل 
مدعی است که قانون اعدام ندارد. فلسطینی ها را در کوی و برزن و هر جا شکار می کنند، 
مردم بی گناه جنوب لبنان را زن و کودک و زارع و کاسب را زیر بمب ها از بین می برند، بدون 

اینکه گناهی داشته باشند. و یا آمریکای به اصطالح آزادیخواه. 
بلکه آدمکش  نه آدمکش فردی  این اصل، همة آدم کش ها آن هم  به عقیده شما، روی 
حرفه ای، باید در زندان ها پذیرایی بشوند و از نظر تغذیه و بهداشت و وسائل زندگی تأمین 

باشند. یک روز هم باز می آیند بیرون و کارهایشان را از سر بگیرند. آیا این درست است؟ 
بگویید اگر شما بودید با این جانی ها چه کار می کردید؟ این همه جوان های ما را از بین بردند، 
]شما خارجی ها چرا[ نفس ها را حبس کردید؟ این همه جوان ها را یک کتاب]= بی حساب[، 
پی در پی حکم اعدام صادر می کردند. و یک عده از بهترین جوان های ما هنوز مفقوداالثر 
هستند و معلوم نیست چه بالیی سرشان آمده. این اعمال، به دست همین کسانی که اعدام 

شدند صورت گرفت.2
بااینحال،بهمنظورآرامسازیفضایپرالتهابداخلی،بستنراهایرادگیریوبهانهجویی
بیگانگانوبازگذاشتندستدولتموقت،فعالیتنخستیندادگاهانقالببهدستورامام
خمینیدر25اسفند57،متوقفشد.طبقفرمانامام،باتوّجهبهمنتفیشدنضرورت»تسریع«
درمحاکمهها،مقررشدمحاکماتزیرنظرشورایانقالبودولتموقتطبقآییننامهای
کهتهیهبشود،انجامگیرد.3سپسدرابتدایفروردین58،طیاطالعیۀدولتموقتدربارۀ

اعدامهایدادگاههایانقالبدرپاسخبهبرخیانتقاداتداخلیوخارجی،چنیناعالمشد:

1.اطالعات،1357/12/26،ص2.کیهان،1357/12/26،ص3
2.همان.

3.همان،1357/12/26،ص8
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در مورد بازداشت ها و کیفرها و اعدام هایی که از تاریخ شروع]5۷/11/23[ تا 23 اسفندماه 
135۷ نسبت به جنایتکاران و خطاکاران دوران استبداد و ایام اخیر، در تهران و شهرستان ها 
وقوع یافته است... با توّجه به فجایع و کشتارهای وحشیانه و وحشتناک که غالب اعدام شدگان 
قتل و  میزان  از یک طرف، و  ایرانی مرتکب شده اند  دربارة مردم آزادیخواه و شرافتمند 
خونریزی و خرابی که انقالب های سیاسی و اجتماعی دیگر دنیا به دنبال داشته است از طرف 

دیگر، آنچه که در ایران جریان دارد، قابل اغماض و بسیار ناچیز می باشد.
حالت طغیان و التهاب و عصیان مردم پرشوری که سالیان دراز زیر شدیدترین سخت گیری ها 
و ستمگری ها بوده برای آزادی ملّت، زجر ها دیده و کشته ها داده اند، نه چنان آسان بوده است 

که رهبری انقالب بتوانند جلوگیر آن باشند.
اینک که به دستور امام، عملیات دادگاه های انقالب متوقف گردیده است، امیدواریم بر طبق 
آئین نامه ای که از طرف دولت تهیه شده و به تصویب شورای انقالب می رسد و با رعایت 
کامل موازین شرعی و حقوقی صحیح، شرایط بازداشت و بازپرسی و محاکمه و اجرای 

احکام، به نحو مطلوب انجام گردد.1
الزمبهذکراستکهآییننامۀمزبور2پسازتصویبشورایانقالب،درتاریخ16فروردین
58،چهارروزبعدازاعالمنتیجۀرفراندوموتأسیسرسمینظامجمهوریاسالمی،انتشار

یافت.3
دراردیبهشت58،مهندسبازرگاننخستوزیردولتموقتدرمصاحبهایباخبرنگار
فرانسوی،کهمتنآندرمطبوعاتایراننیزانتشاریافت،درپاسخبهتبلیغاتسوءغربیهااز

اعدامهایپسازانقالب،چنینگفت:
بهانة  دارد.  ایران وجود  اسالمی  علیه جمهوری  مطبوعاتی گسترده ای  تبلیغات  ]در غرب[ 
مطبوعات غربی، اعدام های دادگاه های انقالب است و به نظر می آید که افکار عمومی اروپا 
و آمریکا تدریجاً نظر سوء نسبت به کشور ما پیدا می کنند. آنچه برای ما ایرانیان قابل درک 
نیست، این احساسات و طرفداری است که مطبوعات غربی به سود خائنان و جنایتکاران 
کشور ما نشان می دهند. خائنان و جانیانی که به جابرانه ترین و وحشیانه ترین صورت، مدت 

1.همان،1358/1/9،ص7
2.بهموجباینآییننامه،اقدامکنندگانبه»قتل،شکنجهوحبسمردمبیگناهایران«،فعالیتدر»تحکیمنفوذبیگانگان
دررژیمننگینپهلوی«،»غارتوحیفومیلبیتالمالوبرهمزدناقتصادکشور«،»اقدامبهحملهمسلحانه«در

دادگاههایانقالبمحاکمهمیشوند.
3.کیهان،1358/1/16،صص1و2
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25 سال یا بیشتر در این کشور حکومت کردند. در عین حال اگر شمار اعدام های دادگاه های 
انقالب را که به 60 نفر هم نمی رسد با تعداد بیش از 100 هزار نفری که طی حکومت شاه 
کشته و یا شکنجه شدند مقایسه کنیم، توجیه رفتار مطبوعات غربی مشکل تر خواهد شد. آنچه 
مهم است و باید تذکر بدهم- و البته مطبوعات خارجی مایل و یا قادر به درک آن نیستند- 

اینست که عده ای از هم میهنان ما هنوز به مبارزة خود علیه رژیم و افراد شاه ادامه می دهند.
در حال حاضر دولتی قانونی بر سر کار است و حالت انقالبی و روحیة انقالبی همچنان باقی 
است. ملّتی که کشته داده، زخمی داده و غارت شده است حاضر نیست به محض رفتن شاه و 
سرنگون شدن رژیمش، آرام بگیرد. این روحیة ملّی توقع دارد که هر چه زودتر به پاکسازی 
محیط اجتماعی خود بپردازد و چون سابقاً نمی توانست به دلیل عدم قدرت چنین کاری کند، 

حاال می خواهد این کار بسیار سریع انجام گیرد.1 
بعدازقطعنامۀسنایآمریکاعلیهاعدامهایدادگاههایانقالبایران،وزیردادگستری
جاویتس جاکوب رشوهگیری اسناد افشای ضمن مبشری، اسداهلل دکتر موقت، دولت
سناتورصهیونیستآمریکاییوبانیقطعنامۀمذکورازرژیمشاه،دربارۀاعدامهااینچنین

اظهارنظرکرد:
اگر از گوشه و کنار جهان می آمدند و از نزدیک، ناظر جریان محاکمات می بودند، می دیدند 
که در گذشته، این افراد که امروز محاکمه می شوند مرتکب چه جنایاتی شده اند و آن وقت از 
اعدام چند نفر، تعجب نمی کردند. گرچه این تعجب، ساختگی است... کسانی که در عرض 
چند ساعت، مردم را با رگبار گلوله درو کرده و بکشند، بعد اگر اعدام بشوند، می گویند اینها 
چه آدم های خشن و تندی هستند... این عده که محکوم به اعدام شدند واقعاً افراد حیرت آوری 
بودند. خیلی از آنها می گفتند ما در آن مراحل آخر می دانستیم که کشته می شویم و باید 
بشویم، ولی می خواهیم جنایاتی که ما کردیم بگوییم که مردم بدانند، بلکه خدا در جزای ما 
تخفیف بدهد. بعد کارهایی که کرده بودند شرح دادند، حقیقتاً به قول معروف مو بر تن آدم 
راست می ایستد، می گفتند چه طوری می کشتند و چه طوری می سوزاندند و حتی بعضی ها از 

جنایات خودشان متأثر شده بودند...2
دکترابراهیمیزدی،وزیرامورخارجۀدولتموقت،نیزاینگونهازدادگاههایانقالبو

اعداممجرمانرژیمشاهدفاعکرد:

1.همان،1358/2/12،ص5
2.همان،1358/2/31،ص3
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جنایتکاران  عنوان  به  عناصری  انقالب،  دوران  در  و  داده،  رخ  ما  کشور  در  انقالبی  یک 
ضدانقالبی که در از بین بردن جان و مال و نفوس مردم دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم 
داشته اند دستگیر و مجازات شده اند. طبیعی است که پس از انقالب باید به تخلفات و جنایت ها 
رسیدگی شود. این حق ملّی ماست که بر اساس ضوابط و معیارهای انقالبی ایران، به جرایم 

جنایتکاران رسیدگی کنیم...
در نامه ای که به آقای سایروس ونس ]وزیر خارجه آمریکا[ نوشته شده در آنجا ابراز تعجب 
شده از اینکه چگونه سنای آمریکا هنگامی که رژیم گذشته جوانان ما را بی پروا به خاک و 
خون می کشید سکوت کرد و نگفت که حقوق بشر در ایران نقض شده است. اما اکنون که 
بعد از پیروزی انقالب، جنایتکاران ضدانقالبی بدون در نظر گرفتن وابستگی های مذهبی شان 
به سزای اعمالشان می رسند، اینچنین نسبت به این مسأله عکس العمل نشان می دهند و از کسانی 
که بیش از 50 سال در این مملکت مرتکب جنایت های بی شرمانه ای شده اند علناً و صریحاً 

پشتیبانی می کنند.1
امیرانتظام،سخنگویدولتموقت،همدربارۀاعدامهاموضعدولتراچنیناعالمکرد:
بسیار بدیهی است که جنایتکاران و مفسدینی که در ایران مجازات شدند، به حق مجازات 

گردیدند...و سنای آمریکا بر خالف حقیقت، مطالبی گفته است.2 
پیشازآن،مهندسبازرگاندرمصاحبهبااریکرولوخبرنگارلوموند،دردفاعازاعدامها

گفتهبود:
رهبران و شکنجه گران رژیم پیشین، بی شک مستحق اشّد مجازات هستند.3 

آیتاهللطالقانینیزباحمالتشدیدیبهآمریکاو»شیاطیندنیا«نامیدنآمریکاییها،از
مجازاتاعداممجرمانرژیمشاهاینچنینحمایتکرد:

... سنای آمریکا و صهیونیست های آنجا ... دیدند که عواملشان برای خدمت به استعمار در حال 
از بین رفتن است، و اصل مطلب هم همین است، آنها برای کشتن و چگونگی کشتن کسی، 
دلسوزی نمی کنند. بلکه هدف آنها غارت مردم دنیا است. آنها سال ها زحمت کشیدند کسی 
را مانند هویدا4 برای خود تربیت کردند، لذا در این مورد هم باید دلشان بسوزد. ولی آنها همان 

1.همان،1358/3/1،ص8
2.همان،1358/3/5،ص5

3.اطالعات،1358/2/31،ص5
4.ضمناًآیتاهللطالقانیازسرعتاعدامهویداورؤسایساواکباایناستداللکهآنهامیتوانستنداسرارزیادیرافاش
کنند،اینگونهانتقادکرد:»...اگردیرتربهسزایاعمالکثیفشانمیرسیدندبهتربود،زیرادنیامتوجهمیشدکهاینهابا
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مردمی هستند که میلیون ها نفر را در ویتنام و کامبوج زیر آتش بمب می انداختند و اسرائیل را 
نیز که هم اکنون در حال کوبیدن مردم لبنان و فلسطین است نه تنها جلوگیری نمی کنند بلکه 
آنان را تشویق هم می کنند. اینها همان شیاطین دنیا هستند که بر اثر ضربه ای که خورده اند، ناله 

سر داده اند.1 
نهضتآزادیهم،دراغلببیانیههابهتصریحیاتلویحازقاطعیتدادگاههایانقالب

حمایتمیکردوازجملهدرابتدایاطالعیهایبهتاریخ5خرداد58،چنینتأکیدکرد:
انقالب اسالمی ملّت ما با پشت سرگذاردن موانع بسیار، از جمله نابودی رژیم سابق و اعدام 
نظام  بقایای  و  ارتجاع  آنها، می رود که مظاهر  وابستگان و مزدوران سرسپرده  از  گروهی 
طاغوتی سابق را نابوده کرده و انقالب را در مسیر تکاملی خویش یعنی ایجاد جامعه توحیدی 

بر اساس قسط اسالمی بنا نهد.2
درمطبوعات30اردیبهشتتا4خرداد58،اعالمیههایگروههایمختلفچپوراست،
ومذهبی،دراعتراضبهسنایآمریکاودفاعازدادگاههایانقالبودعوتبهتظاهرات

ضدآمریکایی،انتشاریافت.
ازجملهدراطالعیهجبهۀمّلی،اینگونهازاعدامهاحمایتشد:

امپریالیسم آمریکا...که بزرگ ترین عامل خفقان و فساد و غارت و تباهی دوران منفور پهلوی 
محسوب می شود...در سوگ پست ترین عناصر حکومت فاسد ایران نشسته اند و برخالف 
اصول دیپلماتیک، علناً به حمایت از محکومین جامعه ایران برخاسته اند و در امور داخلی یک 

کشور مستقل دخالت می کنند. 
در سال های اخیر میلیون ها جوان بی گناه در سراسر گیتی و ایران بر اثر آزمندی امپریالیسم به 
فجیع ترین وضعی جان خود را از دست داده اند و خانواده های بی شماری سرگردان و نابود 
شده اند. ما خود از نزدیک، شاهد کشتار و قتل و زجر و شکنجة بیش از صدهزار نفر از 
هموطنان خود بوده ایم. اینان همه بر اثر دسایس آمریکا برای حفظ منافع خود و موجودیت 
یک دستگاه ظالم و فاسد شهید شدند. اکنون که قاتلین و مسببین سیه روزی ملّت، به کیفر 
اعمال تبهکارانة خود می رسند، امپریالیسم...با انقالب ملّت زجردیده ایران به مقابله برمی خیزد... 
ما ضمن تأیید مجازات خائنین و سرکردگان رژیم فاسد شاهنشاهی، در دفاع از آزادی و اصول 

اینمّلتچهکردهاند...«)کیهان1358/3/3،ص3(
1.کیهان،1358/3/3،ص3.روزنامهاطالعات،1358/3/3،ص12)باتفاوتدرعبارات(.

2.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص163
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دمکراسی استوار هستیم.1

توّجهبهیککارکردمهمدادگاههایانقالب،درمهارخشممردموقانونمندکردنمطالبات
مردمیبرایمجازاتجنایتکارانرژیمشاه،بهویژهبراینسلیکهشرایطآنزمانراندیدهو
یابهخاطرنمیآورد،ضروریبهنظرمیرسد.آیتاهللمحمدیگیالنیکهاز19فروردین58،
مسئولدادگاهانقالبشد،درسال59،نقشدادگاههایانقالبرااینگونهتوصیفنمودهاست:

... دادگاه های انقالب، در حقیقت، ترمز خشم ملّت بوده است. چون اگر دادگاه انقالب، 
حساب کار این جنایتکاران و طاغوتیان را نمی رسید، مردم مسلمان و مستضعف و این ملّت 
مبارز و قهرمان که سال ها در زیر بار ظلم و ستم بوده و جانشان از دست این گروه جنایتکاران و 
طاغوتیان بر لب رسیده بود، خودشان حساب همة این گروه را می رسیدند و در چنان موقعیتی، 
خشک  و تر با هم می سوخت... دادگاه های انقالب، معقوالنه طوفان خشم ملّت رامهار کرد...

]این دادگاه ها[ تا آنجا که می توانند البته تالش می کنند که متهمین، مشمول رحمت واقع شوند 
و توبه کنند و آزاد شوند.2

درمورداولیندادگاههایانقالبوبرخیمواردخشونتیاافراطدرمراحلمقدماتی
بازداشتوبازجوییوتنظیمپرونده،گفتنیاستکهنفوذعناصرتشکیالتیگروههایچپ
مانندمجاهدینخلق،درابتداموجببروزمشکالتیشد.ودرنتیجه،مغایرنظروارادۀرهبری

انقالبومسئوالندولتوشورایانقالب،اتفاقاتینادرستنیزرخداد.
یکعضوقدیمیوباسابقۀگروهتروریستیسازمانمجاهدینخلق،پسازجداشدن،طی

مصاحبهایدرآلمانبهسال1374،دراینبارهمیگوید:
از  اولیه...بعد  اعدام های  مثاًل آن  بکنم؛  انقالب 135۷ شروع  اوایل  ...از صحنة دادگاه های 
پیروزی انقالب 135۷، خوب- به ظاهر- به اسم جمهوری اسالمی و کمیته و )نمی دانم( این 
چیزها تمام شد. در حالی که در باطن، کسانی هم از همة سازمان ها از جمله سازمان مجاهدین 
خلق جزو آن دادگاه ها بودند که ]برخی[ عناصر رژیم گذشته را بدون داشتن وکیل و یا حتی 
آن دادگاه هایی که از حقوق اولیه، حقوق مدنی اجتماعی، برخوردار نبودند، مخفیانه اعدام 
کردند. از جمله آقایان وکالیی که از مجاهدین در ]اوایل[ آن دادگاه ها و اعدام ها شرکت 
داشتند و باعث و بانی و تحریک کننده ]برخی از[ این اعدام ها بودند، آقا]ی[ رضا خاکسار 

1.روزنامهکیهان،1358/3/2،ص8
2.اطالعات،1359/11/25،ویژهنامهدومینسالگردپیروزیانقالب،ص28،گزارشومصاحبهتحتعنوان»دادگاههای

انقالب،ترمزخشممّلت«.
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بود که بعد از سال 1360 در درگیری های داخل ]کشور[ کشته شد. نفر بعدی اش آقای نادر 
رفیعی نژاد1 هست که کماکان در درون سازمان مجاهدین خلق است، عضو مرکزیت این 

سازمان است و اآلن هم در کشور آلمان )به عنوان پناهنده( دارد زندگی می کند.2
دکتراحساننراقینیز،ضمنبیانخاطراتخودازدورانگذرانمحکومیتشدرزندان
پسازانقالب،مطالبیرابهنقلازیکعضوزندانیسازمانمجاهدیندربارۀنفوذاعضایآن

سازماندردادگاههایانقالب،بیانمیکند:
دربارة اعدام های زیادی که در مورد مسئولین رژیم سابق صورت گرفت، سعید ]متحدین[ 
نفوذ  إعمال  ]خلق[  متوجّه شدم چنانچه مجاهدین  آنها  اساس  بر  داد که  به من  اطالعاتی 
نمی کردند، تعداد این اعدام ها آنقدر زیاد نمی شد... در این زمان، ]بعضی اعضای سازمان[ 
مجاهدین با داشتن نگرش غیرمذهبی و با عنوان زندانیان سیاسی سابق، سمت دادیار دادگاه را 
به خود اختصاص دادند. آنها دادرسی دعاوی را با چنان شدت و حرارتی پیگیری می کردند 

که منطقاً نتیجه ای جز صدور حکم اعدام باقی نمی ماند.3
سخنگویدادگاهانقالباسالمی،درهمانزمانطیمصاحبهایتأییدکردکهدرمقطعاول
»دادسرایانقالبتهران«از25بهمن57تااواخراردیبهشت58،بخشیازکادردادسراو

دادگاهانقالب،»سمپاتبرخیازگروههابودند«کهبههمیندلیلتصفیهشدند.4
مهندسعزتاهللسحابیکهدرآنزمانبهعنواننمایندۀشورایانقالببادادگاههای
انقالبازنزدیکارتباطداشت،درخاطراتخود،ذیلعنوان»خشونتهاواعدامهاپساز

پیروزیانقالب«،برخینظراتومشاهداتشرا،بازگومیکند،کهنکاتقابلتوّجهیدارد:
1.یکیازمسئوالناطالعاتیسابقسازمانتروریستیمجاهدینخلق،مینویسد:»نادررفیعینژادیکیاززندانبانانو
شکنجهگرانسازمانمجاهدینمیباشد.ویازاعضایقدیمیسازماناستکهبعداز22بهمن1357بههمراهرضا
خاکساروحسنمحصل)رضاخاکساردردرگیریهاینظامیبعداز30خرداد1360کشتهشد،حسنمحصلنیز
یکافسرشهربانیدررژیمشاهبودکهبعدهااززندانبانانسازمانمجاهدیندرعراقشد(دردادگاههایانقالب
مستقردرزنداناوین،بهبازجوییوشکنجهسردمدارانرژیمشاهمشغولبودند.بعدازاتخاذتاکتیکهایرادیکال
سیاسیازجانبسازمانمجاهدیندرسال1358،نادررفیعینژادوحسنمحصلورضاخاکسارازدادگاههای
مستقردراوین،توسطرژیمجمهوریاسالمیتصفیهشدند.سپسنادررفیعینژادبهدستورسازمان،»کانونوکالی
مسلمان«رادرتهرانتشکیلداد.ویبعدازشروععملیاتمسلحانهوتروریستیدرسیخرداد1360بهاروپا
آمدویکیازمسئولینروابطخارجیسازمانشد.«)روزهایتاریکبغداد،محمدحسینسبحانی،آلمان:کانونآوا،

1383،ص88(
2.اسکوالستیکنویندرفرقۀرجوی،مصاحبۀسردبیرنشریۀایرانآزاد]نوروزعلیرضوانی[بارادیوصدایایران،انتشار

درآلمانبدوننامناشر،مارس1996،صص7-8
3.ازکاخشاهتازنداناوین،احساننراقی،ترجمهسعیدآذری،رسا،1372،صص286-287

4.کیهان،1358/5/23،ص9
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...عده ای بودند که با کینه توزی و انتقام جویی، درون زندان ها تحت عنوان انتقام خلق یا قهر 
انقالبی و این که »مرگ ظالمان، سخت و بی امان« باید باشد، در تنور خشونت می دمیدند. در 
میان بازجوها و افراد خشونت طلب درون زندان ها... حضور افراد تندرو مجاهدین ]خلق[ و 
چپ های افراطی و افراد انقالبی که خود را از پیروان خط شریعتی می دانستند )آن دسته ای که 
از آغاز وارد دستگاه حکومت شدند(، هم به چشم می خورد. بیشتر آنان بر این کینه توزی ها 
پافشاری می کردند. مجاهدین در روزنامة خود نوشته بودند، باالترین لذت یک انقالبی آن 
روزی است که انتقام بگیرد. و در این مورد تبلیغ می کردند. این حرف ها در آن زمانی مطرح 
می شد که هنوز مخالفت آنان با نظام حکومتی، جدی نبود و خود، همکاری های اطالعاتی با 
شورای انقالب داشتند. شاید این گروه های انقالبی چپ گرا، چه آنان که از مجاهدین بودند و 
چه آنان که از حکومتیان گردیدند، الگوی خود را از انقالب فرانسه و شوروی می گرفتند! در 

آن روز برای آنان، فضا، فضای حمام خون بود.
...بچه های انقالبی اعم از مجاهدین و انقالبیون تندرو خط امام، به عنوان بازجو در دادستانی 
کار می کردند و به آنها محّققین گفته می شد. من ]به عنوان نماینده شورای انقالب برای پیگیری 

امور دادگاه های انقالب[ چندین جلسه در میان آنان حضور یافتم تا حرف ایشان را بشنوم.
...در یک جلسه که آقایان بهشتی و بنی صدر نیز حضور داشتند، محّققان دورتادور اتاق 
نشسته بودند. آقای بهشتی از آنان پرسید: »نحوه بازجویی های شما چگونه است؟ آیا برای 

به دست آوردن مدرک، شکنجه می دهید؟«
یکی از محقّقین گفت: »متهم من، تیمسار برنجیان بود. ما فهمیده بودیم که احتماالً وی عالوه 
بر ریاست نیروی هوایی، عضو سی. آی. ا. نیز هست و معروف بود که هفته ای یک بار با شاه 
غذا می خورد.« بازجو که از مجاهدین ]خلق[ بود ادامه داد: »من برای به دست آوردن مدرک 
و اطالعات درست از او، مجبور شدم سی وشش ساعت به طور مداوم از وی بازجویی کنم 
و اجازه خوابیدن به او ندادم. ولی در تمام این مدت، خود نیز تحت فشار عصبی بودم و اصاًل 
نخوابیدم!« آقای بهشتی گفت: »همین کار را نیز دیگر نکنید. همین قدر هم فشار نیاورید.« 
من سخن آقای بهشتی را غیرصادقانه ارزیابی نکردم و هنوز هم همین نظر را دربارة او دارم.1

امابرخالفواقعیات،امپریالیسمخبریتحتپوششدفاعازحقوقبشر،جنگتبلیغاتی
گستردهایدربارۀاعدامهایپسازانقالببهراهانداختهبود.آشکارااینکارزارپرفشاربهقصد

1.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،صص53و55
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رهاسازیگریبانمجرمانرژیمپهلوی،وشکستنارادهواقتدارنظامجدید،وسعتمییافت.
آقایبازرگاندرمقامنخستوزیردولتموقت،باابرازنگرانیزیادهازحد،نشانمیداد
کهتحت»تأثیر«امواجتبلیغاتسیاه،قرارگرفتهبود.درهمانحال،امامخمینیمکرراًهشدار
میدادکهمسئوالنکشورنبایدازجوسازیهاوتبلیغاتمسمومرسانههایدشمناثربپذیرند

وبهانفعالافتند.
علیرغماینشرایط،درهماندیارغربهم،کمنبودندانسانهایآگاهیکهتحتتأثیر
تبلیغاتسیاهقرارنمیگرفتند.شمارقابلتوّجهیازنخبگانواهلتحقیقناوابستهبهدولتها
نیز،تبلیغاتمنفیعلیهایرانراباورنداشتند.مثاًلیکمحّققوانسانشناسفرانسوی،پساز
گذراندنچندماهدرایرانوسفرهایمتعدددیگر،دراوایلدهۀهشتادمیالدیطیمصاحبهای

بایکنشریهمعتبرفرانسوی،درموردخشونتواعدامهایپسازانقالبچنینگفت:
میان همة  از  ایران  انقالب اسالمی  اعالم می کنم که  از مطالعه ای عمیق و کامل  من پس 

پدیده های مشابه قرن 20، کمترین خشونت را با خود به همراه داشته است.1

1.بولتنبررسیمطبوعاتجهان،ادارهکلمطبوعاتورسانههایخارجیوزارتارشاداسالمی،1363/4/2،ص14،به
نقلازنشریهکرواسانس،چاپفرانسه،مه1984،مصاحبهباژانلوهربرت.
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»جنگ« و صلح

جنگایرانوعراق،مقطعبسیارمهمیازتاریخمعاصرایرانوجهاناست.چکیدۀمجموعه
نظراتنهضتآزادیدربارۀجنگ،درجزوهایتحتعنوانتحلیلیپیرامونجنگوصلح،
منتشرهدرتابستان63،مطرحشدهاست.درآنزمان،انتشاراینجزوهبااستقبالگرممّلیگرایان

ولیبرالهایضدانقالبمقیمخارجروبروشد.
نشریهانقالباسالمیدرهجرتکهازسویبنیصدرودوستانشدرپاریسمنتشرمیشود،
واغلباوقات،اخبارواطالعیههایمربوطبهنهضترانیزبهچاپمیرساند،مفادآنجزوه

راهمبهتفصیلمنعکسکرد.
پسازانتشاراینجزوهوبازتابوسیعآندرخارجوداخل،وافزایشتحرکاتتبلیغی
علیهتداومدفاعمقدّس،آقایهاشمیرفسنجانیدرخاطراتشانتشاراینجزوهوبازتابهای

تبلیغاتیآندرخارجوداخلرا»فسادتبلیغاتی«توصیفکردهبود.1
درتحلیلمزبوربه»طبیعی«بودن»بروزجنگ«بعدازهرانقالبی،اینگونهاعترافشدهاست:

مسأله خطر حمله و تهاجم از جانب نیروها و عوامل و دولت های خارجی به دولت جدید بعد 
از یک نهضت یا انقالب، غالباً صورت گرفته و در انقالب ما نیز مطرح بوده...2

بااینحال،دراینتحلیلتالششدهتقصیرشروعجنگبهنحویمتوّجهرهبرانو
مسئوالنکشورشود.ابتدابهاینصورتمقدمهچینیشدهاست:

بسیاری از انقالبات جهان بعد از پیروزی با خطر حملة نظامی از خارج مرزها و جنگ خارجی 
توسط همسایگان دور و نزدیک خود روبرو شده اند. در برخی از موارد، رهبران انقالب با 
دوراندیشی خطر را پیش بینی کرده و به چاره جویی پرداخته اند و با بکارگیری شیوه های 

1.امیدودلواپسی،کارنامهوخاطراتهاشمیرفسنجانی،سال1364،دفترنشرمعارفانقالب،1387،ص21،63
فروردین1364

2.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،نهضتآزادیایران)نویسندهوناشر(،تابستان1363،ص37
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مناسب، مانع بروز جنگ شده اند و یا حداقل وقوع آن را به زمانی که نظام جدید آماده تر بوده 
است، به عقب انداخته اند. اما در مواردی هم، این امر، امکان پذیر نبوده و یا رهبران نتوانسته اند 

پیشگیری نمایند و جنگ با نتایجی وحشتناک و به ضرر نظام نوپا به وقوع پیوسته است.1
آنگاهباتکیهبرقابلپیشبینیبودنحملۀعراقبهایرانوامکانپیشگیریآن،نتیجهگیری

میشودکه»جنگعراقباایرانقابلاجتناببودهاست.«2
اماهمیننهضتآزادیدر14مهر59دربارهجنگایرانوعراقواقعیت»غیرقابلاجتناب

بودن«جنگرااینگونهاذعانکردهبود:
هموطنان عزیز، نبرد اجتناب ناپذیر و تحمیلی با رژیم سرسپرده عراق که بعد از سرنگونی 
شاه و قوام گرفتن جمهوری اسالمی در ایران، سخت به وحشت افتاده است، به مراحل 

امیدبخش پیروزی خود نزدیک می شود.3
درتابستان63،درتحلیلجدید،نهضتآزادیعواملوقوعجنگراچنینبرشمردهاست:

ماندن  باقی  و  انقالب[  صدور  ]یا  انقالبی  فانتری  از:  عبارتند  جنگ  بروز  داخلی  عوامل 
انقالب در مرحلة سلبی... عوامل خارجی بروز جنگ پس از انقالبات عبارتند از: تأثیرات 
طبیعی وقوع انقالب در جوامع دیگر، ترس حکام و دولت های غیرملّی، نقش ابرقدرت ها و 

سیاست های بیگانة ذی نفع، و تأثیر جنگ در رشد اقتصادی.4
بامالحظۀاینفهرست،درابتدابهنظرمیآمدکهنهضتدرتحلیلعللوقوعجنگ،
بیطرفانهومنصفانهبرخوردکردهوهمۀعواملموجودرادرنظرگرفتهاست.درحالیکهبا
توجّهبهسایردیدگاههایآقایبازرگانونیزتأکیداتتحلیلمزبور،»عّلتاصلی«وقوعجنگ

ازدیدنهضت،اتخاذسیاست»صدورانقالب«ازسویجمهوریاسالمی،بودهاست.
اینموضوعراقباًلآقایبازرگاننیزطرحکردهبود.ویدریکسخنرانیبهمناسبت
پنجمینسالگردپیروزیانقالب)زمستان1362(دردفترنهضتآزادی،ضمنتوضیحمراحل
تحولانقالبازدیدگاهخود،پسازاینکهتالشبراینجاتمستضعفینوکفرستیزیرابا

لحنیکنایهآمیزبهعنوانیکیازاهدافوبرنامههایانقالببرمیشمارد،میگوید:
با چنین هدف و برنامة عقیدتی، طبیعی است که مورد حملة همسایه ای چون عراق قرار 

1.همان،ص35
2.همان،ص48

3.اسنادنهضتآزادی،ج11،ص245
4.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،صص37و42و43
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بگیریم که بیش از سایرین، هم چشم طمع به بهره برداری از ناتوانی ما پیدا کرده بود و هم، 

خود را در معرض تهدید دیده تدارک و پیشدستی حمله ای را بنماید.1
همچنیناودرکتابانقالبایراندردوحرکت،جنگرا»محصولحرکتدومانقالب«

مینامدودرموردارتباطصدورانقالبباوقوعجنگ،میگوید:
... وقتی اهداف انقالب در حرکت دوم اوج گرفته، صدور انقالب همراه با مستکبرکوبی و 
کفرستیزی، سایه بر سایر اشتغاالت انداخت، حملة نظامی عراق در 31 شهریور 59 به عنوان 
ارمغانی از غرب که انتظار آن را داشتند و باید به استقبالش شتافت، با خونسردی و سربلندی 

پذیرفته شد.2
پسمطابقاینتحلیلوتحریف،بهنظرآقایبازرگان،»حملۀ«عراقبهایران»طبیعی«بوده
ودرواقععراقبرایدفاعازخود»پیشدستی«کردهاست؛زیراپیامد»صدورانقالب«،طبیعتًا

جنگباهمسایگانبودهاست.
و »تجاوزکاری وجنایت ازجرم را رژیمصّدام نمیتواند این از بهتر دفاعیهای هیچ

جنگافروزی«تبرئهنماید.

تقصیر و مقّصر
ادعایآقایبازرگانونهضتیهادراینباره،بهاستناداسنادبیشمار،قابلرّدونقضاست.
ازاینگذشته،اگرقرارباشددربهوجودآوردنزمینههایجنگ،مسئولیتیمتوّجهمسئوالن
رژیمجمهوریاسالمیبشود،بسیاریبرآنبودهاندکهقبلازهرکس،»دولتبازرگان«
نخستینمسئولومقصّرخواهدبود.دکتریزدی،وزیرامورخارجۀدولتبازرگانودبیرکل
بعدینهضتآزادی،درمقالهای،سیاستدولتموقترادرقبالدولتعراق،قبلازوقوع

جنگ،چنینتشریحنمود:
و  منطقی  و  ارتباطات الزم  به  قادر  و  عراق  اوضاع  به  وارد  سفیر  اعزام یک  اول،  محور 
سّری با گروه های مسلمان مخالف رژیم صّدام در داخل عراق. این امر ضروری بود. در 
تحلیل های گذشته نشان دادیم که رژیم صّدام کمترین پایگاهی میان توده های مردم عراق 
ندارد. ما می توانیم و وظیفه داریم به مسلمانانی که برای کسب آزادی و استقالل عراق 

1.تداوموتحولانقالب،ص14
2.انقالبایراندردوحرکت،صص154و155



483 نهضت آزادی و دفاع مقدس
تالش می کنند، کمک کنیم.1

یزدیمحورهایدیگرینیزبرایسیاستخارجیدولتبازرگاندررابطهبارژیمعراق
ذکرمیکندکهمشخصۀاصلیوبارزهمۀآنها»تهاجمی«بودنعلیهرژیمصّداماست.اومحور

پنجمرا،اقداماتتبلیغاتی،برشمردهبود:
... محور پنجم سیاست ما علیه عراق و سایر اعراب خصوصاً در رابطه با مردم عراق، اجرای 

برنامه های تبلیغاتی به زبان عربی بوده است.2و3
بنابراین،بهاعترافصریحشخصدکتریزدی،»دولتموقت«درموردعراقسیاستی
تهاجمیداشتهوعماًلدرامورداخلیرژیمبعثعراقمداخلهمیکردهاست.هرچنددر
ظاهر،ویبههنگامتصدیمسئولیتوزارتخارجه،عرفدیپلماتیکرامراعاتمیکردوبه
شکلمتفاوتی،موضعمیگرفت.ازجملهاودرمصاحبهایاز»بهبودبخشیدنبهروابطایران
وعراق«سخنمیگویدکهقدماولآن،توافقدرموردقطع»حمالتتبلیغاتیبیندوکشور«
برای»برطرفساختنسوءتفاهماتیکهبهوجودآمده«اعالممیشود.4یزدیدرهمانگفتوگو
حمالتهواپیماهایعراقیبهخاکایرانرا،اشتباهاًوسهویتوصیفنمودکهباعذرخواهی

مقاماتعراقهمراهبودهاست.اوهمچنیندربارۀصدورانقالب،چنینگفت:
باید توّجه داشت که انقالب، امری صادر شدنی نیست و دولت جمهوری اسالمی ایران به 

هیچ وجه چنین هدفی را دنبال نمی کند.5
اصوالًازدیدگاهنظامیوسیاسی،جمهوریاسالمیدرزمانآغازجنگ،عماًلامکانو
تواناییتهاجمنظامیبهعراقرانمیداشت،کهرژیمصدّامرابهتعبیرآقایبازرگانبهپیشگیری

ودفعحملۀقبلازوقوعوادارسازد.
دراینجابایدبادکتریزدیهمعقیدهبودکه:

1.کیهان،1359/7/5،ص1،سرمقاله.
2.همان،ص2

3.البتهجایسؤالاستکهازنظرسیاسیوامنیتی،اقدامدکتریزدیدرتوضیحوتشریحسیاستهایدیپلماسیپنهاندر
خصوصعراقازقبیل»کمکبهانقالبیونعراقیوتبلیغاتعلیهحکومتعراق«تاچهحدصحیحوعاقالنهبوده
است.زیراویبهعنوانکسیکهزمانیرسماًمسئولیتادارهدیپلماسیکشوررابرعهدهداشتهاست،حقنداشتبا
اظهاراینگونهمطالبواطالعات،برایرژیمبعثعراقکهدرصدداثباتمداخلۀایرانقبلازوقوعجنگ،میبود،
سندومدرکبهدستبدهد.کمااینکهسازمانتروریستیمجاهدینخلق،درتحلیلعللوقوعجنگوتالشبرای
تبرئۀدولتبعثومحکومیتنظامایران،بهقسمتهاییازمقالۀدکتریزدی،استنادکردهاست.)ازجملهدرنشریه

مجاهد،ش1363/8/18،227،ص18(
4.جمهوریاسالمی،1358/4/25،ص8

5.همان.
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... علّت حملة رژیم بعث عراق به جمهوری اسالمی، ناشی از ماهیت و سرشت و طینت حزب 
و رژیم بعث از یک طرف، و ماهیت و سرشت انقالب اسالمی ایران، از طرف دیگر است.1

اگرآقایبازرگانودوستانش،برایوقوعجنگ،بهدنبالمقّصریدرداخلخاکایران
میگشتند،بهناچاربایدابتدادولتموقّترامؤاخذهمیکردند.درحالیکهمنطقاًعللواقعی
تجاوزعراقبهایرانرابایددرواقعیاتیازقبیل:وقوعانقالباسالمیایرانوبههمریختن
ایدئولوژی عنوانیک به اسالم ابرقدرت،طرح دو بین قوا موازنۀ و بینالمللی معادالت
آزادیبخش،تزلزلوعدمثباتداخلیرژیمبعثعراق،واستراتژیآمریکاوشورویدر

منطقهجستجونمود.آن»جنگ«،بهواقعبرایران»تحمیل«شد.
درتحلیلنهضتآزادیپیرامونجنگوصلح،برایندیدگاهناصوابکهرهبرانجمهوری
اسالمی»مسئولومقصر«آغازجنگبودهاند،پافشاریشدهاست.2بهاینمنظور،دربارۀ
راهبردوهدایتسیاستخارجیپسازانقالب،گفتهشدهکه»دونوعتفکر«دراینموردبر
نیروهایداخلحاکمیتجمهوریاسالمی،سایهانداختهبود.یکتفکر،بر»تمرکزنیروهادر
سازندگیداخلی«برایتبدیلنمودنایرانبهیک»نمونۀموفقوالگو«تکیهداشتومعتقد
بودکه»صدورواقعیوسالمانقالبتنهاازاینراهمیسراست«.3سپسادعاشدهکه»تفکر

حاکمبردولتموقت«ازایننوعبود.4
تفکردیگربهزعمنهضتآزادی:

ایران  انقالب  باور داشت که اگر  انقالب حاکم بود، چنین  در میان رهبران و فعالین در 
قدرت تهاجمی خود را در منطقه بکار نیندازد دشمن فرصت پیدا کرده ما را مورد حمله 
قرار داده انقالب را منکوب خواهد ساخت. معتقدین به این تفکر، همچنین مدعی بودند که 
باید منافع آمریکا را در هر کجا که ممکن و میسر است، مورد حمله قرار داده و به آنها ضربه 
زد و تمام منطقه را به آشوب کشید. عالوه بر این، مدعی بودند که اگر این کارها انجام 
نگردد به تدریج شور و هیجان انقالبی مردم فروکش خواهد نمود و مردم، سرد خواهند 
شد... این تفکر، قدرت و نفوذ فراوان و طرفداران جدی در میان رهبران و مسئوالن انقالب 

1.کیهان،1359/7/5،ص1،سرمقاله.
2.مسعودرجوینیزتحلیلسازمانتروریستیمجاهدینخلقرامشابهتحلیلنهضتآزادیبیانکردهاست:»بانیو
موجبجنگ،درحقیقتخودرژیموسردمدارانآن)ودررأسهمهشخصخمینی(بودهاند.«)نشریهمجاهد،

ش227،ص18(
3.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،صص48و49

4.همان،ص49
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داشت. شاید عدم اعتقاد یا توانایی رهبران در هدایت نیروی پرخاشجوی مردم در جهت 

سازندگی، موجب رشد این تفکر گردید.1 
آنگاهادعاشدهکهسیاستدولتموقتبرایجلوگیریازوقوعجنگ،»ازطریقبکارگیری
شیوههایدرستدیپلماسی،بدونکمترینسازشی«و»بهمصلحتونفعمّلتبوده«است،اّما:

متأسفانه اقدامات دولت موقت مرتباً توسط گروه دیگر خنثی می شد.2
ادعایاینکه»تفکرحاکمبردولتموقت«،تمرکزنیروصرفاًبرایسازندگیداخلیبوده،
خالفواقعاست.نظراتدکتریزدیدرموردضرورتتهاجمهمهجانبهومستمرعلیه

آمریکا،قباًلذکرشد.3
همچنینمیتوانبهمواردمتعدددیگریازسخنانسایراعضایدولتموقتاشارهنمود
کهمتناسبباشرایطوفضایآنروزها،شعارهایضدآمریکاییسرمیدادندوازگسترش
این باحرارتسخنمیگفتند. آزادیبخش، نهضتهای یاری و مبارزاتضدامپریالیستی
واقعیات،نشانمیدادکههیچگاهتفکرحاکمبردولت،حداقلازابتداودرظاهر،وبرطبق
آنچهاعالموابرازمیشد،تکیهوتأکیدصرفبرسازندگیداخلی،وبیتوّجهیبهصدور
انقالبنبودهاست.بنابرایننمیتوانتفکررهبرانانقالبرادراینمورد،درظاهروبادی
امرکاماًلمباینومتضادباتفکردولتموقتدانست.چراکهاساساًاگراینطورمیبود
عمرکوتاهدولتموقتازچندروزفراترنمیرفت.اشخاصیدردولتموقتمانندرجایی،
چمران،یزدی،سامی،عزتاهللسحابی،شریعتمداری،فروهر،معینفروحتیصباغیانوصدر
حاجسیدجوادی،دیدگاههاومواضعیداشتندوگاهابرازنمودهاندکهنهتنهاانزواطلبیخارجی
بهبهانۀتمرکزبرسازندگیداخلیرانفیمیکرد،بلکهسیاستخارجیتهاجمیوفعالعلیه

ابرقدرتهاراتوصیهوتأییدمیکرد.
درمورداجتنابناپذیریوقوعجنگبعدازیکانقالب،تحلیلزیرخواندنیوجالباست:

رفته  پیش  خونریزی  و  بدون جنگ  که  است  داده  رخ  دنیا  در  انقالب  کدام  حال  به  تا 
باشد؟ انقالب کبیر فرانسه، مگر کم کشته داد؟ استقالل آمریکا آیا بی سر و صدا گرفته 
شد؟ انقالب سرخ کمونیسم و انقالب خیلی انسان دوستانه و مالیم سوسیالیسم، آیا هنوز 
شورش ها و کشتارها در چهار گوشه دنیا برپا نمی نمایند؟ همینطور استقالل هندوستان و 

1.همان.
2.همان،ص50

3.جمهوریاسالمی،1358/7/12،ص8
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سایر نهضت های ملّی و فکری. اگر حضرت مسیح و حواریون او جنگ نکرده اند برای آن 
است که حضرت عیسی فرصت آن را پیدا نکرد. بنا به مدارک تاریخی تمام مدت دعوت 

حضرت مسیح، شش ماه و حداکثر سه سال بوده است.
خوانندۀاینسطور،قطعاًنویسندۀمطالبمذکوررایکیازافراد»جنگطلبوتندرو«
قلمدادخواهدکرد.واگرازاعضاوهواداراننهضتآزادیومرحومبازرگانباشد،اورایکی
ازافرادوابستهبهجریانپیروخطامامخواهددانستکهبرایتوجیهسیاستهایستیزهگرانه،
حتیحضرتمسیحرانیز»جنگطلب«میخواند!اماهموبسیارتعجبخواهدکرداگربداند

کهاینجمالتراشخصمهندسبازرگانگفتهونوشتهاست.1
مهندسبازرگان،درکتاببعثتوایدئولوژی،کهبرنامۀحکومتینهضتآزادیخوانده

شده،نیزمیگوید:
سرنوشت کلیه قیام های حق خواهانه و انقالب های آزادی و استقالل طلبانه نیز، باالخره در 
میدان های جنگ تعیین شده است. تا قیام کنندگان حاضر به مبارزة پرمخاطره و به کشته 
شدن و کشتن، نگردیده دست به سالح نبرده اند، به پیروزی نرسیده اند. شواهد در تاریخ، 
فراوان است... این فکر خامی است که بعضی ها انتظار دارند با منطق و مسالمت، و با صبر و 

انتظار، بتوان دست غاصبین حقوق و دشمنان آزادی را، باالخره کوتاه کرد.2
همچنیندرمقالۀدیگریبازرگانچنینمیگوید:

مسلماً دنیاداران صاحب زر و زور هیچ گاه به میل و رغبت و به استدالل و نصیحت، تسلیم به 
حق و طرفدار مظلومان نشده و به پای خود از اریکه قدرت و لذت پایین نیامده و نمی آیند. 
سرنوشت انقالب ها و پیروزی نهایی، همیشه در صحنه های نبرد تعیین شده است. ظهور ادیان 

الهی نیز پیوسته مواجه با مخالفت متولیان متعصب و پادشاهان و غاصبین و مترفین بوده...3 
بازرگاندرجایدیگریمیگوید:

دنیا آنچه دارد یعنی سرمایه های تمدن و اخالق و معتقدات بشری، مدیون همین مبارزه ها و 
انقالب هاست... همة تحوالت و ترقیات، در رأس آن فداکاری و خون بوده است... همین 
که مردمی حاضر به فداکاری و مبارزه شدند، رحمت خدا و موافقت تصادف ها و استفاده 

1.بازرگان،مهدی،اسالممکتبمبارزومولد،ص9.همچنینشبیهاینعباراتدرکتاببعثتوایدئولوژینیز
وجوددارد.

2.بعثتوایدئولوژی،مهندسمهدیبازرگان،مشهد:انتشاراتطلوع،1345،صص183و184،پانوشت.
3.بازیابیارزشها،ج1،ص43
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از تضادها و سیاست ها پشت سرش می رسد.1 

امادرسخنرانی-مقالهایکهبهتاریخآذر59انتشاریافته،بازرگانیکجملۀمعترضههم
اضافهکردهاست:

بنابراین کسانی که تشنة جنگ با طاغوت ها و شهادت هستند نباید نگران باشند، درگیری 
پیش خواهد آمد و سالح های سرد و گرم به صدا درمی آیند. مسأله در اینست که کی 

پیشقدم در جنگ شود.2
درعبارتطعنهآمیزفوق،آقایبازرگانبهتأخیروتعویقمبارزهتااطالعثانویتوصیه
میکند.اماالزمنیستکهمظلومانومغضوبانطواغیتبنشینندتاببینند:»کیپیشقدمدر

جنگشود«.مهندسبازرگان،قباًلجوابسؤالرادادهاست:
... به محض اینکه دولت های باطل و ناحق از دور ببینند پرچم حقی باال می رود، چنان در 
منافع و در افکار و در اندامشان لرزه خواهد افتاد که خودشان به جنب و جوش و فتنه و 

حمله خواهند پرداخت و راه را برای جهاد باز خواهند کرد.3
آقایبازرگاندریکسخنرانیبهسال59نیزجنگوجدالدائمیبینحقوباطلرا

اینگونهبیانمیکند:
جنگ میان حق و باطل از روز خلقت آدم شروع شده و به اعتقاد شیعه تا ظهور و پیروزی امام 

غائب و استقرار حکومت جهانی واحد، ادامه خواهد داشت.4

مخالفت به قصد تضعیف
»نهضتآزادی«،درحرکتنوینوتجدیدنظرطلبانۀخویش،بسیاریازمبانیاعتقادیو
مواضعصحیحمبتنیبرمکتبراکنارگذاشتوازسال1360بهبعدبانادیدهگرفتنحقانیت
ودرستیفلسفۀتداومدفاع،برآنشدتابههرشکلممکن،آثاروشرایطدشوارناشیازجنگ

تحمیلیرابهمستمسکیبرایتضعیف»حاکمیتپیروخطامام«تبدیلکند.
جزوۀتحلیلیپیرامونجنگوصلحاساساًبهمنظورزیرسؤالبردنمسئوالنودستاندرکاران
نظامجمهوریاسالمی،باابرازعلنیمخالفتبااستمراردفاعمقّدس،انتشاریافت.چنانکهقباًل

1.مبارزاتسیاسیومبارزاتمذهبی،صص2و5و7
2.همان.

3.بعثتوایدئولوژی،ص191
4.میزان،1359/10/1،ص4،متنسخنرانیبازرگانتحتعنوان:پیوستگیجبهههایجنگحقوباطل.
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درقطعنامۀششمینکنگرهنهضت)زمستان62(،آمدهبود:
]نهضت آزادی[ با آنکه جنگ را در اصل، ابتالی الهی و وسیله ای برای اصالح و ارتقاء 
ملّت ایران می داند، نه گردانندگان و دست اندرکاران را غیرمسئول و غیر مقصر می شناسد 
و نه تشدید و استمرار جنگ را مطابق دستور و رضای خدا و به مصلحت انقالب و ایران و 

اسالم، می داند.1
درجزوۀتحلیلیپیرامونجنگوصلحبرایکاهشزشتیمشهودتضعیفمسئوالندر

بحبوحهدفاعدربرابردشمنان،تأکیدشدهاست:
...طرح و مطالعه مسائل و مشکالت جنگ به منظور مخالفت با دست اندرکاران، به معنی 
مقابله با جنگ، طرفداری از دشمن و تسلیم به او، پذیرفتن صلح اجباری، و هرگونه تصمیم 

از پیش اتخاذ شده نیست.2
دراسفند63،نهضتآزادیدراطالعیهایتحتعنوان»چهکسیبایدتعهدکند؟«،انگیزۀ

نشرجزوه»تحلیلیپیرامونجنگوصلح«راآشکارکرد:
انتشار نشریه »تحلیلی پیرامون جنگ و صلح« و بررسی عمیق اعتقادی و سیاسی- اقتصادی 
جنگ از طرف نهضت آزادی ایران، بسیاری از تبلیغات و تصمیمات هیأت حاکمه را زیر 

سؤال برده...3
درمردادسال1362،مهندسبازرگاندرشرایطتشدیدجنگوهمزمانباعملیاتوالفجر
2و3،درمجلسشورایاسالمی،نظامسیاسیکشوررابهاستبدادوخفقانمتهمکردودر
موردانتخاباتآیندهمجلسمطالبتنشآفرینیابرازنمود.4آقایهاشمیرفسنجانی،رئیس
مجلس،وآقایناطقنوری،وزیرکشور،وتعدادیازنمایندگانوفعاالنسیاسی،شدیداً

ازبازرگانانتقادکردند.
سیدعطاءاهللمهاجرانی،نمایندهمجلس،دربارۀسخنانمهندسبازرگاناینگونهاظهارنظر

کردکه عراق، جبهههارابمبارانمیکندوبازرگان،پشتجبهههارا:
چه تقارن شگفتی! بمباران گیالنغرب توسط صّدام و بمباران نظام جمهوری اسالمی توسط 
بازرگان. صّدام، مستقیماً بمب های خوشه ای را بر سر مردم می ریزد و بازرگان، امید و آرمان 

1.قطعنامهششمینکنگرهنهضتآزادی،ص13.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،ص93
2.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،ص11

3.اطالعیهنهضتآزادیتحتعنوان:چهکسیبایدتعهدکند؟مورخهاسفند1363
4.جمهوریاسالمی،1362/5/22،ص9،متنکاملنطقپیشازدستورمهندسبازرگاننمایندهتهراندرجلسهمورخه

1362/5/20مجلسشورایاسالمی.
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همان مردم را نشانه می رود. یورش نظامی صّدام و تهاجم تبلیغاتی و سیاسی بازرگان، نوعی 
تناسب و تطابق دارند... باید به بازرگان گفت گرچه قدری دیر شده اما: به طهارت گذران، 
منزل پیری و مکن خلعت شیب به تشریف شباب آلوده... مویی بر دیدة شما نشسته و شما 

مو را کوه می بینید و »موی در دیده بود کوه عظیم«.1 
بعدازنطقبازرگانوتشنجچندروزهدرمجلس،واقدامغیرقانونینهضتآزادیبرای
برگزاریسمینارتأمینآزادیانتخاباتدرآبانماه62،میرحسینموسوی،نخستوزیر

وقت،نیزگفت:
مسألة لیبرال  ها روشن است. آنها چون یقین پیدا کرده  اند که مردم بدانها رأی نخواهند داد، 
برای آمریکا غذا تهیه می  کنند...شعار تأمین آزادی برای انتخابات، نمی  تواند در هنگامة 
جنگ به عنوان وسیله  ای جهت تضعیف جبهه  ها، به کار گرفته شود، و واقعاً بنده از این همه 

پررویی متعجبم.2
آقایبازرگاندرنطقمزبورکهمتنکاملآندرمطبوعاتانتشاریافت،صریحاًاعالمکرد

کهبرگزاریانتخاباتدرآنشرایط،
... عاری از اعتبار و ارزش از نظر شرعی و قانونی و حقوقی بوده، هر اکثریتی که آورده شود 

و هر ادعایی که از استقبال و تأیید مردم بنمایند، پیشاپیش مردود و باطل است.3
نطقبازرگانموجیازخشموانتقاددرمیانفعاالنسیاسیونمایندگانمجلسآفرید.به

گفتهیوسفیاشکوری:
در واقع این نطق، بهانه ای شد تا عده ای بار دیگر ایشان و نهضت آزادی و دولت موقت را مورد 

حمله و انتقاد شدید و گسترده قرار دهند.4
نهضتآزادیدراوایلپیروزیانقالبچنیناعالمنظرکردهبود:

دمکراسی  نیمه مرفه،  یا  مرفه  طبقات  به  وابسته  و  لیبرال  روشنفکران  درد  و  اصلی  مسألة 
و  ضداستبداد  ایشان  سخنگویان  و  مستضعف  مردم  که  حالی  در  است  پارلمانتاریستی 
بهره کشی هستند ولی لزوماً خواهان نظام پارلمانتاریسم غربی نیستند. در کشوری نظیر ایران 
و دوران کوتاه5 پس از پیروزی انقالب در بعد سیاسی، هزاران دست و زبان و اندیشه ناپاک 

1.اطالعات،1362/5/20،صص1و15،سرمقاله.
2.جمهوریاسالمی،1362/8/8،ص11.درتکاپویآزادی،ج2،ص466

3.همان،ص3.جمهوریاسالمی،1362/5/22،ص9
4.درتکاپویآزادی،ج2،ص460

5.اینسخنرانیجنجالیبازرگاندرمرداد1362،یعنیپنجسالبعد،بود.پنجسال،دوراندرازیبراییکانقالب
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و منافق که هنوز در جامعه وجود دارند و پیروزی کامل انقالب را در نابودی خود و کوتاه 
شدن دست اربابانشان از ذخائر مادی و معنوی ملّت می بینند، در لوای حق آزادی و استفاده 
بی قید و شرط از آن به سم پاشی و تفرقه افکنی در صفوف مردم پرداخته و از دمکراسی 
پارلمانتاریستی بهره ها خواهند برد و انقالب را در عمل به سوی ضدانقالب گسیل خواهند 
کرد. درد مردم و محرومان حفاظت از انقالب و دستاوردهای آنست در حالی که درد 
مرفهین لیبرال و روشنفکر که رابطه ارگانیک با تودة مردم ندارند، دمکراسی پارلمانتاریستی 

است.1
بعدازجنجالآقایبازرگاندرمجلس،نهضتآزادیدرآبان62تراکتهاییبهعنوان
دعوتنامهبرایشرکتدرسمینارتأمینآزادیانتخاباتدرسطحوسیعیبینمردمتهران
پخشکرد.اینتراکتهاباادبیاتتحریککنندهوالقایوجوداختناقونبودآزادی،فیالواقع
یکفراخوانبرایگردهماییوتظاهراتعمومیبودولیمحلاینگردهماییعمومیبانام
سمینار،ساختماندفترنهضتآزادیاعالمشدهبود.بعدازآنفراخوانعمومی،نهضتآزادی
صرفاًبهمنظوراطالعودرخواستمحافظتوتأمینامنیتمحلبهوزارتکشوراطالعداد
کهبامخالفتآنوزارتخانهروبروشد.باتوّجهبهآندعوتعمومی،ساختمانکوچکنهضت
آزادیگنجایشافرادمختلفیکهازاقشارمختلف)ضدانقالب،مرفهینناراضی،کنجکاوان
وحتیمخالفاننهضتآزادی(ممکنبودحضوریابندرانداشت.طبعاًاجتماعبهخیابانو
فضایعمومیکشیدهمیشد.ازاینروباتوّجهبهشرایطحساسجنگواحتمالبروزآشوب
واغتشاش،مجوزتشکیلآنسمینارودرحقیقتتظاهراتصادرنشد.بهگفتهوزیرکشور،
بعدازمخالفتوزارتکشورهمهنوزدعوتنامههاتوزیععمومیمیشد،ونهضتآزادیبه
انتشاریکتراکتتحریکآمیزدیگردستزدکهالقامیکردمخالفتوزارتکشوربرخالف

قانوناساسیبودهاست.2
آقایهاشمیرفسنجانیدرخاطراتروزجمعه6آبان1362نوشتهاست:

امروز عصر، نهضت آزادی اعالم میتینگ به نام »سمینار تأمین آزادی انتخابات کرده است. 
وزارت کشور اجازه نداده و مردم جمع شده و بساط آنها را به هم ریخته اند و نیروهای پلیس 

محسوبنمیشد.خصوصاًاینکهدرآنمقطع،کمترمجالآنبودکهنظامپساانقالبفارغالبالبهتحققآرمانهایخود
بپردازدبلکهبیشترآنرادردفاعازموجودیتایراناسالمیودفعحمالتدشمنانسپریکردهبود.

1.همان،ص434
2.جمهوریاسالمی،1362/8/11،ص11
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و کمیته آنها را نجات داده و به خانه هایشان برده اند.1

درجزوهایکهنهضتآزادیمنتشرکردودرکتابزندگینامهرسمیمهندسیبازرگاننیز
اینادعاتکرارگشت:

در آن روز عده ای از مأموران کمیته و سپاه به ساختمان نهضت آزادی یعنی محلی که قرار 
بود سمینار در آن برگزار شود حمله کرده، مهندس صباغیان و مهندس توسلی را کتک 
زده، ساختمان را اشغال کرده و تمامی اوراق و اسناد و آرشیو را با خود بردند. روز بعد از 

طرف دادستانی، ساختمان را تحویل نمایندگان نهضت دادند.2
حجتاالسالمناطقنوری،وزیرکشور،درمصاحبهایبهشرحجزئیاتواقعهپرداختو
توضیحدادکهبعدازاقداماتغیرقانونینهضتوحضورگروهیازمعترضاندرمحلدفتر
آنگروه،مهندسبازرگانباتماستلفنیازمسئوالناستمدادکردهودرپیایندرخواست

مأموریناقدامکردهبودند:
بنده دستور اعزام کمیته را به منطقه دادم... مردم را از ساختمان بیرون می کنند... آقایان نهضت 
آزادی را... مأمورین کمیته از پشت ساختمان آنها را با ماشین اسکورت کمیته به دور از چشم 
مردم به خانه هایشان بردند... با اینکه آنها توهین به نظام جمهوری اسالمی نموده... و با تمام 
سوابق بدی که اینها در میان امت حزب اهلل دارند، ما از مأمورین کمیته خواسته ایم که جان 
آنها را حفظ کنند... همانطور که رئیس مجلس و نخست وزیر فرمودند، هدف آنها از اینگونه 

حادثه آفرینی، خوراک درست کردن برای رادیوهای بیگانه است.3
رئیسمجلس،آقایهاشمیرفسنجانی،درنمازجمعه،رفتارنهضتآزادیراچنینتحلیل

وتشریحکرد:
]آمریکایی ها[ یک هجوم تبلیغاتی در داخل کشور ما شروع کردند و البته نمی خواهم بگویم 
این حرکت را کردند آمریکایی هستند، ولی در جهت خواست  این روزها  آنهایی که 
می خواهیم  ما  که  گفتند  مظلوم نمایی...  انداختند یک  راه  آمدند حرکت  است.  آمریکا 
سمینار تأمین آزادی انتخابات درست کنیم... آزادی انتخابات تأمین نیست، آنها می خواهند 
تأمین بکنند... مردم را تحریک کردند، مردم هم ریختند آنجا. البته من تأیید نمی کنم که 

مردم بروند، خود ما عاجز نیستیم، می توانیم جلوی آن را بگیریم... دولت مسلط است...

1.آرامشوچالش،کارنامهوخاطراتهاشمیرفسنجانی،سال1362،دفترنشرمعارفانقالب،1381،صص354و355.
2.درتکاپویآزادی،ج2،ص463

3.جمهوریاسالمی،1362/8/11،ص11
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انتخابات آزاد است... انتخابات گذشته را هم می گفتند آزاد نبود... انتخابات آزاد است. 
ما نیاز نداریم به خفقان... ملت ما و اکثریت مردم که رأی شان دمکراسی می سازد، اینها با 

انقالبند.1
آقایموسویخوئینیها،نایبرئیسوقتمجلسشورایاسالمی،درهماننمازجمعه،

پیشازخطبههاگفت:
من امروز با دولت موقت و آن گروه سیاسی ]نهضت آزادی[ صحبتی ندارم، چون آنها یک 

جنازه سیاسی هستند که فقط آمریکا باید این جنازه را در دست بگیرد.2
رسولمنتجبنیا،نمایندهمجلس،دربارهاینماجرا،درسخنرانیخوددرمجلسچنین

گفت:
... چنین دعوت اجتماعی، میتینگ است نه سمینار... و نهضت آزادی کسب اجازه نکرده 
بود... بعد از اعالم ممنوعیت، عوامل نهضت به پخش و نصب اعالمیه و تراکت ها ادامه 
دادند... مردم حزب اهلل تهران در حالی که این قانون شکنی و توهین به ساحت قانون و آزادی 
را قابل تحمل ندیدند به اطراف دفتر نهضت آزادی آمدند... مأمورین کمیته در حالی در 
محل حاضر شدند که مردم داخل دفتر شده و با افراد نهضت درگیر شده بودند... ]مأمورین[ 
افراد نهضت را از پشت بام ها فراری داده و با اتومبیل کمیته آنها را به خانه هایشان می رسانند.

... در پایان متذکر می شوم که این ملت شهیدپرور از این پس اینگونه توطئه های شیاطین و 
حرکات مذبوحانه را تحمل نخواهند کرد و این تفاله های استعمار باید بدانند که دیگر در 

این کشور برای آنها جایی و پایگاهی نیست.3
ماجرایناتمامسمینار-میتینگنهضتآزادی،درجلسهبعدیمجلسشورایاسالمی
ادامهیافتوجنجالدیگریپدیدآمد.هاشمصباغیاندرسخنانپیشازدستوردرمجلس،به
گونهایبهشرحماجراپرداختکهباواکنشتعدادیازنمایندگانروبروشدوکاربهدرگیری

فیزیکیوزدوخوردپشتتریبوننیزکشید.
آقایهاشمیرفسنجانیدرخاطراتمربوطبهروزسهشنبه10آبان1362چنیننوشته

است:
برخورد  با مظلوم نمایی، جریان  از دستور،  پیش  نطق  در جلسه علنی، آقای صباغیان در 

1.کیهان،1362/8/14،صص21مکررو22مکرر.اطالعات،1362/8/14،ص19
2.همان،ص21مکرر.جمهوریاسالمی،1362/8/14،ص5

3.همان،1362/8/11،ص17مکرر
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روز جمعه را گفت و آخر صحبت او آقای ]غفاری[ قره باغ دخالت کرد و دعوایشان شد. 
به کتک کاری رسید. تریبون را قطع کردم و پخش از رادیو قطع شد. آقایان معین فر و 

صباغیان را به اتاقی منتقل کردند و تحت حفاظت گرفتند.1
ویدرنمازجمعهشرحبیشتریدادوگفت:

تریبون آزاد مجلس، دیدید چه  از  آنها آمدند توی مجلس یک مصیبت نامه ای خواندند 
خواندند، به دروغ گفتند که 300 نفر مسلح آمد، نعوذباهلل که آدم اینقدر کج باشد ما تریبون 
آزاد در اختیارش بگذاریم و پخش مستقیم لکن او بیاید دروغ بگوید که 300 نفر مسلح 

ریختند و سمینار ما را به هم زدند2...
اینها سوابقی دارند و آدم دلش می خواهد اینها تا آخر با ما باشند اما من این را نصیحت 
می کنم به آنها، نصیحت می کنم به خانواده هایشان که جلوی اینها را بگیرند، اینها دارند 
اشتباه می کنند. اینها کارشان به جایی می رسد که فردا مثل محارب در مقابل جمهوری 
اسالمی قرار بگیرند، اینجوری که شروع کردند یعنی همه اش توطئه است... توی مجلس به 
دروغ گفتند 300 نفر مسلح ریختند آنجا را به هم زدند، واهلل اینجور نبوده، ]تعدادی مأمور[ 

مسلحین رفته بودند اینها را نجات بدهند... رفتند اینها را نجات دادند و بردند...
با اینکه این دروغ رابه طور آزاد توی مجلس گفت من کنترل کردم مجلس را که ده دقیقه 
تا دوازده دقیقه ایشان حرف زد. هر چه من اخطار ]تمام شدن وقت[ می کردم، چراغ قرمز 
تا حد  بود  نمی کرد. ُخب دیگر حوصله مجلسی ها سر رفته  ایشان ول  ]روشن[ می کردم 
قانونی اش همه تحمل کردند. وقتی که از حد قانونی اش گذشت یکی از آقایان آمد آنجا، که 
البته من آن کار را هم قبول ندارم، منتهی من متوجه نشدم یک وقت دیدم ایشان را می خواهد 
از پشت تریبون پایین بیاورد. دیگر آنجا پشت تریبون با یک مظلوم نمایی جدیدی... که چرا 
ما را می زنید، حال این آقا ]صباغیان[ داشت او ]نماینده معترض[ را می زد. من دیدم ]صباغیان[ 
دستش را که رفته بود عمامه آن آقا را بردارد، اما می گفت چرا ما را می زنید، برای اینکه به 

مردم ]از طریق پخش مستقیم رادیو[ بگویند که توی مجلس دارند ما را می زنند.3
عطاءاهللمهاجرانیهمدرسرمقالهایدرروزنامهاطالعاتتحتعنوان»آخرخط«بااشاره

1.آرامشوچالش،ص358
2.دراینجانمازگزارانشعاردادند:»مرگبربازرگان«ودرواکنشبهآن،آقایهاشمیگفت:»نمیخواهد...خواهش
میکنم،منیکبارقباًلهمگفتم،شمااینمرگرانگویید،استحقاقمرگندارد.«)خطبههاینمازجمعه،هاشمی

رفسنجانی،ج5،دفترنشرمعارفانقالب،ص210.درمطبوعاتفقطواکنشآقایهاشمیثبتشدهاست.(
3.جمهوریاسالمی،1362/8/14،ص9
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بهنطقبازرگانوصباغیانوجنجالآفرینینهضتآزادی،چنیننوشت:
رهبران و دست اندرکاران نهضت آزادی ایران نخواسته اند و شاید هم نتوانسته اند اندیشه خود 
را نسبت به انقالب پاک و پاالیش کنند... سقوط بنی صدر، سقوط نهضت آزادی هم بود. 
سقوط جبهه ملی، سقوط نهضت آزادی هم بود و باالخره سقوط منافقین، سقوط نهضت 
آزادی بود. نهضت آزادی مثل حلقه واسطی می مانست که قبل و بعدش، جبهه ملی و منافقین 
هر دو شکسته شده بودند. متأسفانه به جای اندیشیدن در آنچه خود کرده اند، مرحله دیگریرا 

شروع کرده اند...
         کوزه بودش آب می نامد به دست        آب را چون یافت، خود کوزه شکست

پیش از انقالب، نهضت آزادی مثل کوزه خشک و برشته ای در انتظار انتخابات نفس نفس 
می زد. انقالب پیروز شد و آقایان عقب آمدند. حاال که انتخابات رسیده است، کوزه نهضت 

آزادی شکسته.
می خواستند به بهانه سمینار، میتینگ برگزار کنند. شعور چندانی نمی خواهد که آدم بفهمد 
وقتی درسطح شهر با خطاب »هموطنان« تراکت پخش می کنند... اگر دو سه هزار نفر هم 

بیایند به ناگزیر در خیابان می مانند، خیابان بسته می شود و سمینار می شود میتینگ...
وقتی نهضت آزادی بیرق مخالفت با انقالب اسالمی را به دوش می کشد، همه مخالفین در 
زیر چنین بیرقی سینه خواهند زد... این چه افتخاری است که مخالفین و منحرفین طرفدار 

آدم باشند.1
درتاریخ12آبان1362مهندسبازرگانبههمراهیزدی،یداهللسحابیوصباغیاندرنامهای
کوتاهبهرئیسمجلس،به»تعبیرهای»نارواوحقُکشیها«یویاعتراضکرد.2درپاسخبه
اینیادداشت،آقایهاشمیرفسنجانی»نامهمفصلی«تهیهکردکهمتنکاملآنتاکنونانتشار
نیافتهولیدربخشیازآنکهضمنخاطراتایشانبهچاپرسیده،خطاببهسراننهضت

آزادیچنینآمدهاست:
شما خوب می دانید انتخابات از گذشته تا به امروز همیشه آزاد و کاماًل آزاد برگزار شده و 
مطمئن هستید که در انتخابات آینده همان آزادی گذشته محفوظ است و هر کس که مورد 
اعتماد مردم باشد، سر از صندوق ها بیرون خواهد آورد و مسئوالن کشور هیچگونه نیازی به 
سلب آزادی و تحمیل رأی نمی بینند. به جای این کارها در فکر پیدا کردن افراد صالح و وجیه 

1.اطالعات،1362/8/11،صص1و15
2.نامهاعتراضنمایندگاننهضتآزادیبهرئیسمجلس،1362/8/12،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
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برای کاندیدا کردن در انتخابات باشید و موقع تبلیغات که رسید کار تبلیغ را با مراعات مقررات 

کشور و موازین دینی و اخالقی آغاز فرمایید.1
درنشریاتنهضتآزادیوکتابدرتکاپویآزادی،ادعاشدهکهبا»حملهتنیچند
ازنمایندگانبهتریبونوسخنران،نطقآقایصباغیانقطعشد.«2نهضتیهاشهادتآقای
هاشمیمبنیبراینکه»آقایصباغیانبودکهاولبهآقای]غفاری[قرهباغ]نمایندهارومیه[
حملهکردند«3را»گزارشخالف«خواندهاند.درهمانزماننیزآقایصباغیانمدعیشدکه
حملهراآقایغفاریآغازکرد.4اماآقایهاشمصباغیانپسازسهدههبعددرسال1395،
اعترافکردکهحملهفیزیکیابتداازسویخودویآغازشدهبود.صباغیاندرمصاحبهبا

وبگاهتاریخایرانیچنینگفتهاست:
هنگام نطق، آقای سیدابوالفضل موسوی نماینده تبریز آمد که کاغذ نطق من را بردارد، من 
ُهلش دادم، عمامه از سرش افتاد، شلوغ شد، فریاد می زدند بیا پایین... ُهل دادم که کاغذ را 
برندارد و دستش را ببرد کنار، عمامه اش افتاد و بعد ریختند و ما را از آنجا کشیدند پایین و 

شروع کردند به زدن...5
البتهآقایصباغیاننامنمایندهایراکههلدادهبود،اشتباهذکرکردهوطبقگزارشخود
صباغیاندرسال62وآقایهاشمیودیگران،نمایندهمزبورحجتاالسالمسیدمیرعلیاکبر
غفاریقرهباغبود.آقایهادیغفاریکهبهعلتتشابهاسمیوحضوردرمحلدرگیری،به
عنوانحملهکنندهبهصباغیان،شهرتیافتهبود،درسال1395درمصاحبهایباخبرگزاری

جمهوریاسالمیدربارهوقایعآنروزمجلسخاطرهایجالبتوجهنقلکردهاست:
دو روز قبل آقای رفسنجانی حدود 25 نماینده از جمله من، صادق خلخالی، مرتضی الویری، 
علی محمد بشارتی را جمع کرده و گفته بود آقای صباغیان می خواهد پس فردا حرف های 
تندی در مجلس بزند. اگر امام و من را دوست دارید خواهش می کنم وارد این تشنج ها نشوید 
و نگذارید مجلس شلوغ شود. امام نمی خواهد از او دفاع کنید، بگذارید هر چه آقای صباغیان 

می خواهد بگوید و کاری به کارش نداشته باشید.
روز حادثه آقای صباغیان پشت تریبون رفت و شروع کرد به حرف زدن و هر چه خواست، 

1.آرامشوچالش،ص364
2.درتکاپویآزادی،ج2،ص464

3.همان،ص465
4.سرگذشتتأسفبار»سمینارتأمینآزادیانتخابات«،پیکنهضت،ش23،آذرماه1362،مشاهداتآقایمهندسصباغیان.

5.گفتگویسایتتاریخایرانیباهاشمصباغیان،1395/11/2
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گفت. آقای علی محمد بشارتی که بعداً وزیر کشور شد، خطاب به آقای هاشمی گفت ایشان 
همه انقالب را زیر سؤال بردند باز هم شما می گویید سکوت کنیم که هاشمی پاسخ داد بله 

و باز هم می گویم سکوت کنید. لطفاً ساکت باشید.
... وقت که تمام شد... صباغیان ده دقیقه دیگر هم حرف زد. یک مرتبه آقای غفاری قره باغ 
بلند شد و به سمت تریبون رفت... گفت: آقای هاشمی اگر شما عرضه اداره مجلس را ندارید 
ما خودمان این کار را می کنیم... ابتدای کار دعوا هم نشد. ولی وقتی صباغیان داشت از 
تریبون پایین می آمد ناخواسته دستش به عمامه قره باغ خورد و عمامه افتاد زیر پای نمایندگان. 
وقتی عمامه سید اوالد پیامبر)ص( زیر پا افتاد خون نمایندگان خط امام به جوش آمد و جنگ 

آغاز شد. مقصر هم به نظر من قطعاً صباغیان بود.1
بهگفتهصباغیان:

ما را بردند به اتاق آقای موسوی خوئینی ها نایب رئیس مجلس که ادعای روشنفکری و 
طرفداری از آزادی داشت. جالب این بود که وقتی ما به آن اتاق رفتیم، به ایشان گفتم آقا 
شما نایب رئیس مجلس هستید، باید این گونه باشد!؟ بعد گفت: »اگر دست من بود شما دو 

نفر نباید وجود می داشتید.2
ضمناًآقایصباغیانتأکیددارد:

این اتفاق، همین یک بار در مجلس جمهوری اسالمی پیش آمد. دیگر اصاًل چنین اتفاقی 
نیفتاد و این جور زدوخورد هرگز دیگر پیش نیامد.3

بعدازهمهجریاناتمزبوروتداومنامهنگاریهاوانتشاربیانیههاونشریاتازسوینهضت
آزادیدربارهانتخاباتدومیندورهمجلسشورایاسالمی،سرانجاماینگروهاعالمکردچون
نتوانستهسمینارهاواجتماعاتموردنظرخودرابرگزارکندوبارفعتوقیفازروزنامهمیزان

موافقتنشده،ازثبتنامومعرفیکاندیداخودداری4وعماًلانتخاباتراتحریمکرد.
نهضتآزادیدرمرداد58دراوجتوطئههایضدانقالبچنینتحلیلکردهبود:

به پروردگار  تاریخی نسبت  برابر مسئولیتی عظیم و  ما را در  امر اساسی روز که  اما یک 
بی همتای آفرینش و تاریخ و بشریت قرار می دهد، این است که آیا ما باید از انقالب اسالمی 

1.وبگاهایرناخبرگزاریجمهوریاسالمی،1396/7/18،کدخبر:82261686)5601679(،گفتگوباهادیغفاری.
2.گفتگویسایتتاریخایرانیباهاشمصباغیان،1395/11/2

3.همان.
4.همان،ص466.بیانیهشماره5پیرامونانتخاباتمجلسشورایاسالمی؛چرانهضتآزادیکاندیدامعرفینکرد؟،

نهضتآزادیایران،1363/1/4
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خود حراست و پاسداری بکنیم یا نه؟ مسلماً احدی نمی تواند و حق ندارد نسبت به قطعیت و 
مسئولیت این حق برای انقالب ایران تردید کند. پاسداری از انقالب متضمن تحّمل رأی و نظر 
و اندیشه مخالف می تواند باشد ولی تحمیل تحریک، توطئه، عملیات نفاق آمیز و تفرقه انگیز 
و تضعیف روحیه مردم، شکست انداختن در روندهای اساسی جامعه و... هرگز!  این محصول 
تجربة تاریخی تمام انقالب های جهان است که پس از پیروزی انقالب نسبت به اینگونه عملیات 
و توطئه های جناح های مخالف و دشمن صفت با لیبرال بازی و سستی و نرمش های بی منطق 
نمی توان مواجه شد. با ضدانقالب به نرمش رفتار کردن و آزادی دادن همان و سرنوشت 
انقالب را تقدیم آن کردن همان. و این فرمان الهی مکتب اسالم است که ُخُذوا ما آتَیْناُکْم 
ة. وقتی روزنامه ای یا جماعتی با استفاده از اصل آزادی بیان و اندیشه و جماعت با پوششی  بُِقوَّ
از ترقیخواهی یا چپ نمایی به تحریک و نشر اکاذیب و انتشار اسرار نظامی کشور و راهنمایی 
آشکار به مهاجمین نسبت به استقالل کشور می پردازد، ضبط یا توقیف آن، محدودیت اندیشه 
و بیان و تجمع نیست. محدودیت و افسار زدن به توطئه و تحریکات ضدانقالب، پاسداری از 
انقالب است1... در حقیقت انقالب اسالمی ایران صرف نظر از حقانیت تاریخی و طبیعی خود 
به لحاظ رهبری و دولت نیز به سبب پشتیبانی عمیق 90% از جمعیت و توده مردم، از مشروعیت 

کافی سیاسی برای تعطیل و توقیف تمام مراکز توطئه و تحریک برخوردار است.2 
حضورگستردهمردمدرمقاطعمختلفمقارنباموضعگیریهایمنفیوتنشزایمهندس
بازرگانونهضتآزادی،مانندانتخاباتریاستجمهوریومجلسخبرگانوراهپیماییباشکوه
22بهمن62کهیادآورخاطراتتاسوعاوعاشورای57بود،نشاندهندۀوجود»مشروعیت

کافیسیاسیبرایتعطیلوتوقیفتماممراکزتوطئهوتحریک«بود.
هفتهنامۀآمریکایینیوزویکدربارۀتظاهراتسالگردانقالببهسال1362،چنیننوشت:

هفته گذشته در حالی که ملّت بازگشت خمینی را با رژه، سرود و نیایش جشن گرفته بود 
یک چیز کاماًل مسلم بود: آیت اهلل انقالب اسالمی اش را کاماًل مستحکم کرده است.«3

مهندسبازرگان،زمانیکهخودنخستوزیربودشدیداًمعتقدبهجلوگیریازانتقادو
اعتراضدرشرایطپسازانقالببود.نطقهاومصاحبههایبازرگاندردوراننخستوزیری

1.اینمطالبدرتوضیحودفاعازتعطیلیروزنامهآیندگانتوسطدولتموقتنگاشتهشدهبود،ولیشایدبتوانایندالیل
راپاسخیبهادعاهاینهضتآزادیپسازتوقیفروزنامهمیزاننیزمحسوبنمود.

2.آزادیوانتخابات،ص12
3.هفتهنامهنیوزویک،20فوریه1984]1362/12/1[،گزارش:ایرانخمینیپنجسالهمیشود.
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دولتموقتنشانمیدهدکهاولینکسیکهانتقادهاواعتراضهارانقزدنوچوبالی
چرخگذاشتنتعبیرکرد1وازآنرضایتنداشت،خودویبود.اوغالباًدرهرفرصتیکهبه
دستمیآوردازافزایشاعتراضوانتقادگلهوشکایتمیکردوآنراعاملتضعیفدولت
خویشمیخواند؛مخصوصاًانتقادهایامامخمینیوسایررجالسیاسیدربارهعدمقاطعیت

وضعفهایبیشماردولتموقتراتحملنمیکرد.
ویدرآخرینمصاحبهتلویزیونیبعدازاستعفاضمنشرحعللکنارهگیریخودچنین

میگوید:
14 روز قبل در شورای انقالب گفتم اگر آقایان اطالع و اعتراف به این دارند که مملکت 
در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته که لب پرتگاه است... در این شرایط هیچ راهی جز این 
نیست که تمام قوا و تمام عوامل و عناصری که معتقد به انقالب هستند باید با هم همکاری 
بکنند نه تنها انتقاد، مخالفت، کارشکنی، مزاحمت و ایراد نباید باشد بلکه همه باید خودشان 
را موظف بدانند که با آن هیأتی یا آن سیستمی و یا آن فرد و دستگاهی که مسئول اداره امور 
مملکت است باید با تمام قوا همکاری کنند و گفتم که با وضع موجود صریحاً اعالم خطر و 

اعالم عجز می کنم.2
پسازسقوطدولتموقت،دردورانیکهمشکالتودشواریهابهسببعملکردبسیار
بددولتموقتوافزایششدیدتوطئههایضّدانقالببیشتروگستردهترشدهبود،ویو

همفکرانشبرخالفاعتقادقبلی،خودراموظفبه»طرحایراداتوانتقادات«میدانستند.
ازشیوههایاستکباروقدرتهایضدبشریدرپیشبرداهدافخودبرایسرکوبیملتهای
عدالتجووآزادیخواهاستفادهازتکنیکهایجنگروانیاست.بخشمهمیازجنگروانی
برایتضعیفقدرتنرمملتهایمستقلویأسآفرینی،برمحورانتقادمأیوسکنندهواعتراض
دشمنانهشکلمیگیرد.بزرگنماییمشکالت،ناکامیها،وضعفهابرایناامیدساختنمردم
درادامۀمقاومتوحمایتازقدرتملیوآرمانی،مهمترینهدفسیاهنماییوانتقادرادیکال
وعیبجوییافراطیدشمناست.بنابراینبسیارسادهلوحیاستکهنظامبرآمدهازانقالب
اسالمیدرجنگروانیدشمنخودراخلعسالحکندوبهاسمانتقادوآزادیخودرادرمقابل
دشمنبیدفاعسازدوبهاردویخودناامیدیوسستیراهدهد.انقالبهموارهدرچالشو

1.البتهدرآنزمانبخشقابلتوجهیازانتقاداتواعتراضاتبهوسیلهگروههایمخالفنظاموبهشیوههایتخریبی
صورتمیپذیرفتولینکتهدراینجاستکهاواینمسألهرابههمگانتعمیممیداد.

2.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص277
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مبارزهاست.آقایبازرگانبارهابهایناصلعقالنیاشارهوبرآنتأکیدکردهبود.ویبهرغم
شهرتآزادمنشیبیشازحد،درمسندقدرتچهدرقولوچهدرفعلباانتقادواعتراض

مخالفبودامابعضاًوبهناچاربرایحفظوجههدولتموقتچنینمیگفت:
... نه اینکه بگویم ایراد و انتقاد و پیشنهاد نباشد... مشکل وقتی است که ایرادها و اعتراض ها 

روحیه کش و خصمانه باشد، ترمزکننده و فلج کننده و مانع کار باشد.1
مهندسبازرگانمدتهاپسازسقوطدولتموقتودرشرایطیکهبابنیصدرپیوند
محکمپیداکردهبودوبهافزایشسهمگروهخویشازقدرتسیاسیامیدداشت،درمصاحبه

بامیزانگفتهبود:
البته ایراد و انتقاد و اعتراض به بسیاری از جریان ها و کارهایی که می شود داریم، باید بگوییم و 
پایش بایستیم. اما نه به صورتی که لطمه به انقالب و رهبری آن و وحدت و مملکت بخورد.2

ویخودبهاینواقعیتمعترفبودکهدرشرایطحادوحّساسانقالب،انتقادناصحیحاز
هرعملیضدانقالبیتروخائنانهتراست:

... نق زدن و انتقاد کردن و تضعیف کردن و این طرف و آن طرف محیط مسموم ایجاد 
کردن، بدبینی و یا الاقل تردید به وجود آوردن و برای ملّتی که باید یک دل و یک جهت 
تمامش در جهت انقالب و جمهوری اسالمی حرکت کند، این تشتت و مسمومیت را به 
وجود آوردن، این برای شما بد است و برای انقالب بد است. آیا خیانتی از این باالتر می شود؟ 

عمل ضدانقالبی از این قوی تر می شود؟3

ادامۀ دفاع و اهداف ایران 
جنگایرانبادولتبعثیعراق،کهازدفاعسرزمینیآغازگشتوبهاقتضایرفعکامل
تجاوزتاداخلمرزهایعراقکشیدهشد،اقدامیدفاعیوکاماًلمنطقیومشروعبود.قباًلهم
اشارهشدکهاصطالحفقهی»جهادابتداییوتعّرضی«هیچگاهدرشرایطجنگایرانوعراق،

مصداقنداشتهاست.
درتمامدوران»دفاعمقّدس«،مجموعهایاز»عملیاتتدافعیوتهاجمی،دفاع،حملهوضّد
حمله«وجودداشتکهنمیتوانیکبُرشراجداکردومستقاًلآنرا»ابتدابهجنگوتعّرض«

1.همان،ص89
2.میزان،1359/7/20،ص2

3.مشکالتومسائلاولینسالانقالب،ص233
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معرفینمود.جنگتحمیلی،یککّلبههمپیوستهبودکهبرایایرانازابتداتاانتها،»دفاع«بود.
طبیعتوقانونهمۀجنگهااقتضامیکندکهگاهیدرخاکخودوگاهیدرخاکدشمن،
نبردادامهپیداکند.»ابتداییوتعّرضی«بودنرابایددر»ابتدا«یجنگجستجوکردنهدر»میانۀ«

آن.ازوسط،نمیشودکتابجنگرادرستخواند.
درتبلیغاتجنگیرژیمصّدامدرسالهایپسازفتحخرمشهردرخرداد1361،موقعیت
تجاوزکارانۀارتشبعثیعراق،باشّدتبیشتری،»دفاعی«توصیفمیشدوایرانبهتعرضو
تجاوزبهخاکعراق،متهممیگشت.بهرغمحضورارتشعراقدربسیاریازمناطقداخل
خاکایران،جنگروانیصّدامبراینمحورقرارداشتکهایرانرادرموضع»تعّرضوتجاوز«
معرفیکند.شباهتوهمسوییوتکرارتبلیغاتجنگیصّدامدرتحلیلهاینهضتآزادی،

واقعیتیبودکهازدیدبسیاریازمردموصاحبنظران،پنهاننمیماند.
مهندسبازرگاندرسخنرانیدردفترنهضتآزادیبهمناسبتپنجمینسالگردپیروزی
انقالببهسال1362،ضمنتوجیهتلویحیحملۀعراقبهایراندرآغازجنگ،مدعیشدکه
باادامۀجنگ،ایرانازحالتدفاعیخارجشده،وبرخالفمنطققرآنبهحالتتهاجمی1

درآمدهاست:
بنا به خاصیت جبر یا نیروی زندة حاصله از تحرک سنگین و شتاب جنگ دفاعی، توقف 
ماشین جنگی سرشار از ایمان و عشق و انرژی و غرور، امکان پذیر نبوده هرگونه پیشنهاد 
صلح و شرایط آبرومند، پس زده می شود و با همان قوت و شدت به پیشروی ادامه داده از 

حالت مشروع و مثاب دفاع، به حالت حمله درآمدیم. 
جنگ که در اساس و منطق قرآن، چیزی جز وسیله و آن هم وسیلة محدود و مشروط نیست، 
بزرگترین مسأله و هدف علی االطالق انقالب اسالمی گردید. هدفی که نهایتش در ابتدا، 
تسلیم و استعفای صّدام بود. ولی اوج گرفته متدرجاً رفتن به کربال، تصرف بغداد، انقالب 
اسالمی و جمهوری اسالمی در عراق، جهش از بغداد به بیت المقّدس، آزاد کردن قدس 
انقالب اسالمی در عربستان سعودی و مصر و سایر  نابود ساختن اسرائیل،  و فلسطینی ها، 
کشورهای مسلمان، و باالخره سرنگونی نظام الحادی امپریالیستی آمریکا با سایر دولت ها و 

1.اتهام»تعرضیشدن«جنگتوسطبازرگانسپسدرکتابانقالبایراندردوحرکتتکرارشدودردورانجنگو
پسازآن،بهاشکالمختلفدربیانیههاینهضتآزادیویامصاحبههایدبیرکلوسایرمسئوالناصلیآنتکرار
شد.بهگونهایکهغلظتوشدتایناتهامعلیهراهبرددفاعیایران،گاهیبیشترازمواضعرژیمصداموحامیان

بینالمللیاشبهچشممیآمد.
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ابرقدرت ها را، در بر گرفت. 

باز هم طبیعی است که چنین جنگ، اولویت درجه یک پیدا کند و همه چیز در خدمت آن 
قرار گیرد: نیروی انسانی، سرمایه های خدادادی و دست آوردهای ملّی، خودکفایی و تولیدات 
یا اقتصاد و استقالل، آزادی و عدالت و باالخره وحدت... و حتی شهرت و مقبولیت اسالم، 

ولو به بهای نابودی ایران و به آتش کشیده شدن جهان.1
مطالبفوق،یکیازاولینتصاویرمخدوشیبودکهنهضتآزادیبازبانگزندۀمهندس
بازرگان،ازدفاعمقّدسترسیممیکرد.توصیفتداومجبریومکانیکیازآنچهکهبازرگان
»ماشینجنگی«نامیده،گوییترمزشبریدهوفرمانشدردستکسینیست،طعنۀآشکاری

بودکهمردمورهبرشانرایکجابهسخرهمیگرفت.
اینکهدردهۀشصت،جنگ،بزرگترینمسألهوبهزعمنادرستوخالفواقعبازرگان،
»هدفعلیاالطالق«انقالبگردیدونهضتآزادیراازگسترشآرمانهاواهدافخودنگران
میساخت،حاصلتجاوزمتجاوزیبودکهدرصدرفهرستحامیانشآمریکاواروپایلیبرال

قرارداشت.
اماهمینمهندسبازرگانقبالًدربعثتوایدئولوژیبرخالفطعنههاوتمسخرهای

اخیرش،چنیننوشتهبود:
وقتی قصد جان و مال مسلمان ها و مخصوصاً منع و محو آیینشان را کردند و به توطئه و 
فتنه انگیزی پرداختند و رعایت حدود و عهود را ننمودند، قرآن دیگر درنگ را جایز نشمرده 
است. باید جنگ کرد و آنها را هر جا هستند کشت و آنقدر پیش رفت تا بساط فتنه برچیده و 

حکم خدا یکسره برقرار شود.2
ودرهمانجاتأکیدکردهبود:

سرنوشت کلیة قیام های حق خواهانه و انقالب های آزادی و استقالل طلبانه نیز باالخره، در 
میدان های جنگ تعیین شده است.3

اینهماننهضتآزادیبودکهدرمانیفست»مبارزاتسیاسیومبارزاتمذهبی«خود،به
قلمبازرگان،نوشتهبود:

دنیا آنچه دارد یعنی سرمایه های تمدن و اخالق و معتقدات بشری، مدیون همین مبارزه ها و 

1.تداوموتحولانقالب،صص14و15
2.بعثتوایدئولوژی،ص180

3.همان،ص183
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انقالب هاست.1

وبازهمینمهندسبازرگانبودکهدراسالم،مکتبمبارزومولّد،لزوممبارزهوخطرو
مقاومتراحتیازنظرعلمیتوجیهمیکرد:

اصوالً پدیدة حیات و هر پدیدة ضد مرگ و تکامل و رشد، چون مخالف جریان طبیعی 
و خودبخود است و منافی با اصل دوم ترمودینامیک درمی آید، ایجاد تعارض و برخورد با 
عوامل موجود می نماید. مانند شنا کردن در جهت خالف جریان رودخانه است که بدون 

مقاومت و ابراز قدرت و فعالیت و خطر، پیش نخواهد رفت.2
ویدرهمانکتاب،ذیلتیتر»مقاومتجنگیبهعنوانخصلتوضرورتهمگانی
وهمیشگی«تأکیدمیکندکهازنظرقرآن»پیشآمدحملهوضرورتقبولمحرومیتو
مقاومت«،امریاستثناییبرایمسلمانانصدراسالمنیستو»همهوقتوهمهجا،قیامهای
الهیچنینبودهوخواهدبود«.3و»فضلخدادرهمینواداشتنمابهقلعوقمعکردنمردمان
فاسدودشمنخدااست...ازاینباالتر،قرآن،جنگکردندرراهخدارانهتنهاالزمو

ضروریمیداندبلکهیکعملعالیمحبوبخدامعرفیمینماید.«4
درانتهایجزوۀتحلیلیپیرامونجنگوصلح،ژستانساندوستانهایگرفتهشدهکه
انگیزۀنهضتآزادی،»اجرایرهنمودهایحیاتبخشقرآن،حفظجانومالوآبروی
مسلمانان،واتخاذروشهاییعاقالنهومبتنیبرمصالحدومّلتمسلمان،میباشد.«5این
ژستدلسوزانهدرکتابانقالبایراندردوحرکتبانیشوکنایهبه»مّلتحزباهلل«،

اینگونهتکرارمیشود:
جنگ، برنامة اصلی جمهوری و شغل و هدفی برای ملّت حزب اهلل شده است. هدفی بی انتها 
که در برابرش، کم و زیاد خسارت ها و خرابی ها یا تعداد شهیدها و کشته ها، مطرح نیست 

و می گویند: هر چه بیشتر، بهتر.6
درپاسخبهنظرآقایبازرگانونهضتآزادیمبنیبرنفیتداومدفاعمقّدسبهعّلت
خسارتوخرابی،بیفایدهنیستکهبهسخنیازابراهیمیزدیاشارهشود.ویهنگامیکه

1.مبارزاتسیاسیومبارزاتمذهبی،ص2
2.اسالممکتبمبارزومّولد،ص11

3.همان،ص17
4.همان،ص20

5.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،ص74
6.انقالبایراندردوحرکت،صص156و157
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نمایندۀمجلساولبود،ماننددیگرهمفکرانش،متناسببافضایجامعه،موضعگیریهای

مثبتیداشت.اوطیمصاحبهایمیگوید:
اگر این جنگ ادامه پیدا کند، بدون شک باعث سقوط صّدام خواهد شد. البته برای ما نیز 

خرابی و کشتار و خسارت به همراه دارد، ولی برای هر ارزشی باید بهایی پرداخت نمود.1
درعاشورای1359،مهندسبازرگاننیزدرسخنانیکهباعنوانپیوستگیجبهههای
 جنگحقوباطل،منتشرشد،جبهههایجنگرا»کربالها«مینامدوآنهارامصداق»ُکلُّ
یَومٍعاشورا«توصیفمیکند،ودربارۀتداومجنگحقوباطلمیگوید: اَرٍضَکرباَلَوُکلُّ

جنگ میان حق و باطل از روز خلقت آدم شروع شده و به اعتقاد شیعه تا ظهور و پیروزی 
امام غایب و استقرار حکومت جهانی واحد، ادامه خواهد داشت.2

فتح خرمشهر و »شرایط آبرومند صلح«
مهندسبازرگاندرسخنانش،ازپسزدنپیشنهاد»صلحوشرایطآبرومند«سخنگفتهبود.
بهزعماونپذیرفتنپیشنهادهایصلح،امکانخاتمۀ»آبرومند«جنگرادرآنمقطعازبینبرد.
درقطعنامۀکنگرۀپنجمنهضتآزادی)مصّوباسفند61ومنتشرهدربهار62(درموردلزوم

پذیرشصلحبعدازفتحخرمشهر،چنینآمدهاست:
به نظر نهضت آزادی بعد از فتح خرمشهر که موفقیت ممتازی در جهت نظامی سیاسی و 
اسالمی برای ایران پیدا شده و خصم خود را ناچار دیده بود راه توبه و تسلیم پیش گیرد و 
همسایگان حاضر شده بودند تضمین هایی بدهند، دولت می توانست به مصداق آیة کریمة 
و إن جنحوا للّسلم... فرصت های مناسبی که برای اتخاذ و إعمال خط مشی های مؤثر جهت 
ختم موفقیت آمیز جنگ، فراهم شده بود استفاده کرده و مطابق مصالح و منافع ملّت ایران 
اقدام نماید، اما به دلیل ارزیابی های غیرواقع بینانه و رویدادهای بعدی، به طور مناسب از آن 
شرایط و فرصت ها استفاده نشده است. متأسفانه به مردم خیراندیش هم امکان ابراز نظر داده 

نشده... 
وقت  آخر  کردن  آزاد  به  مشابه  وضعی  در  عاقبت االمر  اینکه  از  نگرانی  با  نیز  اینک 
گروگان ها که موجب از دست دادن شرایط مساعد و امضای عجوالنة قرارداد زیانبار با 
آمریکا )بیانیه الجزایر( شد، قرار نگیریم و انقالب اسالمی ایران با آن همه شهید و ضایعات، 

1.کیهان،1359/7/29،ص2
2.میزان،1359/10/1،ص4
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دست خالی از معرکه برنگردد، نهضت آزادی عقیده دارد با توّجه به اینکه خداوند حکیم 
رحیم برای بندگانش پس از پیروزی و خاموشی فتنه  خواهان سالمت و صلح و امنیت و 
محیط سازندگی و برکت است، چنانچه هنوز هم شرایط، مساعد و به سود ایران باشد، اقدام 
عاجل، شرافتمندانه و حق طلبانه ای برای سرفراز بیرون آمدن از این ابتالی الهی صورت 

گیرد.1
نهضتآزادیدرتحلیلیپیرامونجنگوصلح،مجّدداًادعایامکانصلحبعدازفتح

خرمشهررامطرحنمود:
ایران می توانست با استفاده از اثرات این پیروزی، مسأله را به نفع جمهوری اسالمی ایران و 

اسالم فیصله دهد.2 
اماآیاواقعاًپیشنهادهایصلحوآتشبسبعدازفتحخرمشهر،بهنفعجمهوریاسالمی

ایرانواسالمبود؟
بعدازآنکهارتشعراقبا14لشکردر31شهریورماه1359بهخاکایرانحملهکردوتا
عمق70کیلومتریپیشروینمود،اولینتالشهایتبلیغاتیوصوریبرایمتوقفساختن
جنگازسویسازمانمللمتحدآغازشد.شورایامنیتدرجلسهویژهای،ضرورتتوقّف
عملیاتنظامیوشروعمذاکراتصلحرابه»طرفینجنگ«توصیهنمود؛والبتههیچاقدام
مؤثریبرایجلوگیریازادامهتجاوزارتشصّدامنکرد.دولتجمهوریاسالمیایران،سریعًا
آمادگیخودرابرایپذیرشآتشبسدرصورتعقبنشینیارتشبعثعراقبهمرزهای
بینالمللی،اعالمکرد.امارژیمبعثباسوءاستفادهازشرایطخاصحاکمبرایرانوبهرهمندی
ازتوافقآشکارابرقدرتها،دربرابرنظارۀبیتفاوتشورایامنیتسازمانمللبهپیشروی
نظامیخودادامهداد،وبااشغالبیشاز15.000کیلومترمربعازخاکایراندرجبههایبه
طول700کیلومترازخوزستانتاآذربایجانغربی،باالخرهبارشادتوپایدارینیروهای

نظامیجمهوریاسالمیایرانجلویپیشرفتنیروهایعراقیگرفتهشد.
صدّامبههنگامصدوردستورتجاوزارتشعراق،دربرابردوربینتلویزیونقرارداد1975
الجزایررابهدستخودپارهکرد.مسئولینومقاماتبعثیدرسخنانوگفتگوهایرسمی
وتبلیغاتیخودبهصراحتازتالشبرایتجزیهایران،سقوطجمهوریاسالمیومبارزهبا
انقالباسالمیایرانسخنمیگفتند.نقشههاییکهدرآناستانخوزستانبهنامعربستانبه

1.مواضعنهضتدرکنگرههایسوم-چهارموپنجم،صص49و50
2.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،ص51
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خاکعراقضمیمهشدهبود،ازسویدولتبعثچاپومنتشرگشت.

امابعدازمقاومتدلیرانهارتشایرانوبسیجعمومیمردمبرایمقابلهباتجاوز،وروبهرو
شدنبعثیهاباواقعیت،تغییراتیدرموضعآنهاپدیدارشد.دیگر،بهطوررسمیسخناز

انضمامکاملخوزستانبهعراقوسقوطنظامجمهوریاسالمیدرمیاننبود.
سعدونحمادی،وزیرخارجهوقتدولتبعثیعراق،اعالمکردحداقلخواستهای
عراق،سلبحاکمیتایرانازسهجزیرهخلیجفارس،الحاقدومنطقۀاستراتژیکدرمرزبه
خاکعراق،وحاکمیتمطلقبرشطالعرب]اروندرود[است.1درآنحال،تالشکشورهای
غیرمتعهدبرایبرقراریصلح،بهعلّتمواضعتوسعهطلبانۀصّدامباشکستمواجهشد.کمیته
میانجیگریسازمانکنفرانسکشورهایاسالمیتاقبلازفتحخرمشهربارهابهپایتختهای
ایرانوعراقرفتوطرحهاییبرایآتشبسویاصلحارائهدادکهتماماًبینتیجهبود.اوالف
پالمه،نخستوزیرسوئد،چندماهپسازآغازجنگ،طرحصلحیبهدوکشورپیشنهادکرد.
دراینطرح،قرارداد1975الجزایربهعنواناساسوپایهمذاکراتدرنظرگرفتهشدهبود.اما

رژیمبعثیعراقبرخواستههایارضیوسیاسیتجاوزکارانهپافشاریکرد.
ضربۀسهمگین»فتحخرمشهر«سردمدارانحاکمبرعراقوحامیانمنطقهایوبینالمللیاش
راازخوابخرگوشیبیدارساختوآنانرابهتکاپووجنبوجوشواداشت.اینباررژیم
صّدامبرخالفگذشته،کهخودرادر»موضعقدرت«میپنداشت،از»موضعضعف«دستبه
دامناینوآنشدتاایرانرابهپذیرش»صلحتاکتیکی«فرصتسازبرایصّداموفرصتسوز
برایایرانوادارکنند.درطرحهایصلحیکهازجانبدولتهایمختلفبهمنظورنجات
صّدامارائهمیشد،تنهاامکانپذیرشمجّددقراردادالجزایرازسویرژیمبعث،گنجانده
شدهبود.دراینطرحهاشروطاصلی»تعیینمتجاوزومحکومیتبینالمللیآن«و»پرداخت
غرامتبهجمهوریاسالمیایران«وجودنداشت.برخیسخنانبدونپشتوانهوتضمین
عملی،بهوسیلهبعضیازمیانجیهاطرحشدمبنیبراینکهکشورهایخلیجفارسپیشنهاد
کردهاندصندوقیبرایجبرانخسارتهایایرانتشکیلگردد،مبالغیراآنانبهاینصندوق
بریزندومابقیازکمکسایرکشورهاتأمینوبهصورتاقساطودورهایبهایرانپرداخت

1.فروردین1359وششماهقبلازتجاوزگستردهارتشبعثیبهایران،»صدامحسینپایانگرفتندرگیریهایبیندو
کشورراموکولبهتحققسهشرطزیرکرد:1-خروجبدونقیدوشرطنبروهایایرانازسهجزیرهتنببزرگ،
تنبکوچک،وابوموسی...2-بازگرداندندنبالهشطالعرب)اروندرود(...بهعراق...3-بهرسمیتشناختنایناصل

کهمردم»عربستان«]=نامجعلیبرایخوزستان[عربهستند.«)کیهان،1359/1/27،ص4(
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شود.وعدههایسرخرمن،کههیچگاهصورتبرنامۀعملیوتضمینشدهنیافتونمییافت.
درآنسناریو،رژیمصّدامهیچمسئولیتیبردوشنمیگرفتوبدونقبولمسئولیت
تجاوزوآغازجنگ،پسازواردآوردنآنهمهخساراتجبرانناپذیربهایران،میتوانستبه
سادگیوسهولت،خودراازمعرکهبیرونبکشدتا»ذلت«و»خفت«رامانند»جنگ«برایران

»تحمیل«کند.
نهضتآزادی،اینشرایطرا،»فرصتمناسب«برایصلحآبرومندمیخواندوازاینکهچرا
ایرانپسازفتحخرمشهربهصلحذلتبار،تنندادهناراضیبود،ومسئوالنودولتمردانرا

ناآگاهوبیکفایتتوصیفمیکرد.
البتهاگرنظامایراندچارچنانخطایراهبردیوتسلیمطلبانهمیشد،درهمانزمانوبعدها

قادربهپاسخگوییبهمّلتایراننمیشد.
همانگونهکهبههنگاماولینتجاوزارتشصّدام،هیچکشورویاسازمانبینالمللیاقدام
عملیومؤثرینکردند،ونقضصریحومکررمقرراتومعاهداتبینالمللیوزیرپاگذاشتن
بدیهیتریناصولانسانیعلیهمّلتایرانرابابیتفاوتینظارهگرشدند،»هیچ«تضمینیهم

وجودنداشتکهبههنگامنقضمجّددپیمانصلحجدید،همانبیتفاوتیتکرارنشود.
باتوجّهبهحمایتگستردۀابرقدرتهاوکشورهایخلیجفارسازصّداموتداومتجهیز
ایراندرآیندهاینزدیک،قابل وتوسـعۀقدرتنظامیاش،تجاوزمجّددارتشبعثیبه

پیشبینیبود.
دراردیبهشت61وپسازآغازعملیاتبیتالمقّدس،کهبهفتحخرمشهرمنتهیشد،

همگامبافضایجامعه،نهضتآزادیاطالعیهایحماسیوهمسوبانظاممنتشرکرد.
اطالعیهایکهبرخیمفادآنمیتواندپاسخمواضعمتناقضبعدیاینگروهمحسوبشود
وبازتابدهندۀگوشهایازواقعیاتدفاعمقّدسبود.متنکاملایناطالعیهبهشرحذیلاست:

بیت المقّدس  عملیات  در  را  ایثارگر  رزمندگان  اخیر  پیروزی های  ایران  آزادی  نهضت 
تبریک می گوید

بسم اهلل القاسم1 الجبارین
یا علی ابن ابیطالب

»نهضت آزادی ایران، جنگ تجاوزکارانة عراق علیه ایران را محکوم کرده و آن را بخشی 

1.القاصمصحیحاست.
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امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم علیه  ابرقدرت ها به خصوص  از تحریکات و توطئه های 

جمهوری اسالمی ایران می داند«.
از قطعنامة چهارمین کنگره نهضت آزادی ایران، کنگره سردار شهید اسالم دکتر مصطفی 

چمران – آبانماه 1360
بر امّت اسالم است که در چنین شرایط حّساس که رزمندگان ما در جبهه وسیعی از خاک 
میهن اسالمی در بیرون راندن متجاوزین صّدام آمریکایی ایثارگرانه به نبرد پرداخته اند، دست 
دعا به سوی حق تعالی بلند کرده و پیروزی نهایی حق گرایان بر کفرپیشگان بعثی را از درگاه 
احدیت بخواهند. بر همگی ما است که با حفظ وحدت و ایجاد جّو تفاهم، خون های پاکی را 
که از قلوب همیشه زنده و پرطپش برادرانمان در کربالی خوزستان و غرب به زمین می ریزد 

پاس داریم و بدین وسیله دشمن جنایتکار را بیش از پیش ناامید و رسوا سازیم.
هر قطره از خون این عزیزان، نهال انقالب اسالمی را تنومندتر و آمریکای جهانخوار را زبون تر 

خواهد ساخت.
نهضت آزادی ایران ضمن ارج نهادن و تقدیر از فداکاری های سپاهیان اسالم اعم از نیروهای 
سه گانة ارتش، سپاه، بسیج و عشایر که هم اکنون با نام موال علی ابن ابیطالب)ع( برای نابودی 
دشمن متجاوز و اخراج کامل آنها از میهن اسالمی ایران در تالش هستند، آرزو می کند که 
هر چه زودتر پیروزی نهایی بر خصم، نصیب رزمندگان جانباز و ایثارگر ما گردد و دست 
صّدام و دیگر ایادی امپریالیسم آمریکا در منطقه از سرزمین های اسالمی کوتاه گشته، موجبات 

آزادشدن سایر مستضعفین از سلطة ابرقدرت ها و صهیونیسم فراهم شود. انشاءاهلل.
نهضت آزادی ایران دگر بار، پیروزی های جدید رزمندگان را به رهبر انقالب و فرمانده کل 
قوا، امام خمینی، همة رزمندگان ایثارگر، رئیس     محترم ستاد مشترک، فرماندهان نیروهای 
سه گانة ارتش، سپاه پاسداران و سایر ارگان های مسئول تبریک عرض نموده و توفیق هر چه 
بیشتر سربازان غیور اسالم را در پاکسازی میهن اسالمی و طرد کامل امپریالیسم و صهیونیسم 

در منطقه، از خدای تعالی خواستار است.
 نهضت آزادی ایران
1

 61/2/11
تلگرامتبریکنهضتآزادیخطاببهامامچنینبود:

1.آرشیودیجیتالیاسنادنهضتآزادیایران،اسنادسال1361
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حضور محترم حضرت امام خمینی رهبر انقالب و فرمانده کل قوا. انافتحنا لک فتحاً مبینا. 
پیروزی غرورآفرین سپاه اسالم و فتح خرمشهر را به حضرتعالی، قوای سه گانه و سپاه پاسداران 
و نیروهای مردمی تبریک گفته، پیروزی های جدید در جبهه های داخلی و خارجی و اشاعه 
کلمه حق و خدمت به اسالم و مسلمین برای آن حضرت و همة رهروان راه خدا آرزومندیم.1

دربیانیۀنهضتآزادیبهمناسبتفتحخرمشهر،2کهدردوروزنامۀاصلیعصرهیچبازتابی
نداشت،همچنانهمسوباافکارعمومیدربارۀدفاعمقّدساینگونهاعالمنظرشدهبود:

نهضت آزادی ایران ضمن سپاس به درگاه باریتعالی این پیروزی و فتح بزرگ را به ملّت 
مسلمان و شهیدپرور ایران، امام خمینی رهبر انقالب و فرمانده کل قوا، فرماندهان و رزمندگان 
ارتش جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران و بسیج تبریک می گوید و با تجلیل از شهدای عزیز 
و جانبازان جبهه های جنگ ایمان علیه کفر و استکبار، برای خانواده های آنان از خداوند 
منان صبر و پایداری و اجر الهی مسئلت می نماید. نهضت آزادی ایران امیدوار است این گونه 
پیروزی های غرورآفرین در جبهه های جنگ با دشمنان داخلی و خارجی انقالب، زمینه های 
رشد و تعالی بیشتر و وحدت و اتحاد عمیق تر و سازندگی سریع تر را در کشور فراهم سازد.3

دراینبیانیههیچموضعگیریخاصیدربارۀادامهجنگپسازفتحخرمشهر،نشدهبود.
فضایسیاسیآنزمانبهقدریعلیهلیبرالهاونهضتآزادیبودکهنهتنهااتخاذمواضع
مثبتوهمسوبانظامازسوینهضت،دررسانههایاصلیومهمبازتابنمییافتبلکهایراد
اتهامبرخیرجالسیاسیدربارۀنقشمنفیاینگروهدروقوعجنگتحمیلیچنانمؤثربود
کهنهضتآزادیدرشرایطپسازفتحخرمشهر،هنوزمیکوشیدازخوددفاعکند.دفاعیۀ
نهضتآزادیتحتعنوانتالشدولتموقتبرایجلوگیریازجنگتحمیلیعراقدر
تاریخاولتیر1361انتشاریافت.4جالباینجاستکهدرایندفاعیههم،نهضتآزادیمواضع

همسوبانظامدربارۀ»وقوعجنگ«و»شروطپایانجنگ«اتخاذمیکند:
... همه می دانند که از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، رژیم بعث عراق درصدد حمله 
به ایران بوده است و تدارک می دیده و تحریکات می نموده است. حملة نظامی به ایران بعد 

1.پیامتبریکنهضتآزادیبهامامخمینیبهمناسبتفتحخرمشهر،1361/3/4،آرشیواسنادنهضتآزادی.
2.درآرشیودیجیتالیاسنادنهضتآزادی،پیامتبریکبهامامبهمناسبتفتحخدمشهر،واینبیانیۀمهم،درجنشدهاست
ودرمنابعمربوطبهنهضت،ازآنذکریبهمیاننمیآید.گوییچنینبیانیهایاصاًلازسوینهضتصادرنشدهاست.

3.بیانیهنهضتآزادیبهمناسبتآزادیخرمشهر،1361/3/4.صبحآزادگان،1361/3/5،ص7
4.درآرشیودیجیتالیاسنادنهضتآزادی،اینبیانیهدراسنادسال61درجنشدهوباتغییرتاریخذیلآن،عمداًیاسهواً

دراسنادسال64قراردادهشدهاست.
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از پیروزی انقالب، قابل پیش بینی بود. در تمام انقالبات جهان، بعد از پیروزی و سقوط نظام 
کهنه و پوسیده گذشته، در دوره ای که نظام جدید و جامعه دوره انتقال را می گذراند و نظام 
جدید هنوز کاماًل مستقر نشده است، نیروهای ضدانقالب در خارج کشور متمرکز شده و از 
آنجا حمله را آغاز می کنند تا به خیال خود مانع استقرار نظام جدید شده و آن را ساقط سازند. 

در انقالب ایران نیز همین امر پیش بینی می شد و لذا حملة عراق به ایران غیرمنتظره نبود... 
مگر ادعای به حق دولت ایران در حال حاضر این نیست که ارتش عراق از ایران به کلی بیرون 
برود، دولت عراق، متجاوز شناخته شود و غرامت خسارات جنگ را بپردازد. و اگر دولت 
عراق این شرایط را بپذیرد و به تجاوز خود اعتراف و آمادگی خود را برای پرداخت غرامت 

اعالم نماید آیا دولت ایران نخواهد پذیرفت؟
... البته عالوه بر شرایط باال، در حال حاضر دولت ایران یک شرط دیگری نیز برای پایان 
جنگ قائل شده است و آن سقوط صّدام حسین می باشد. اما این شرط را دولت ایران زمانی 
اعالم کرده است که ارتش بعثی عراق، بخش عظیمی از سرزمین میهن ما را اشغال کرد و 
هزاران جوان ارزشمند ما را به خاک و خون کشید و چند میلیون از هموطنان ما را آواره 
ساخت. جنایات صّدام در این جنگ از آن حدی که بتواند تنها با قبول اشتباه و پرداخت 
غرامت، خسارات را جبران کند گذشته است، و هیچ مسلمان متعهد و ایرانی وطن دوستی در 

این شرایط...آن را نمی پذیرد.1
بنابرایننهضتآزادیدرتیرماه61رسماًشرطسقوطصّدامبرایپایانجنگراصحیحو
منطقیدانستهوازآنحمایتکردهاست.معالوصفدرآراءومواضعقبلیمهندسبازرگان
ومواضعبعدیویونهضتآزادی،تناقضودوگانگینظیرایننمونه،زیادوجودداشت.

درپایانشهریورسال1361،هنوزنهضتآزادیدراعالمعلنیمواضعخود،رعایت
افکارعمومیرامیکردومیکوشیدبااستداللهاییدرستومعقول،دربارۀجنگتحمیلی
وراهبرد»تداومدفاعمقّدس«اظهارنظرکند.متن»اطالعیهنهضتآزادیبهمناسبتدومین

سالگردجنگتحمیلیعراق«جالبتوّجهوقابلتأملاست:
با رسیدن مهرماه، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دو ساله می شود. دو سالی که برای ملّت 
رزمنده و دلیر ایران، سازنده و سرنوشت ساز و برای دشمنانی که به شکست جمهوری نوپای 
اسالمی ما دل بسته و امیدوار بودند این ملّت به پاخاسته را به زانو درآورند، مأیوس کننده بود.

1.تالشدولتموقتبرایجلوگیریازجنگتحمیلیعراق،نهضتآزادیایران،1361/4/1،صص1و3و4.درآرشیو
دیجیتالینهضتآزادی،ایناطالعیهباتغییرعمدییاسهویتاریخانتشار،دراسنادسال1364درجشدهاست.
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کمتر انقالبی است که پس از پیروزی سیاسی، مورد تهاجم خارجی ضدانقالب و پشتیبانانش 
قرار نگرفته باشد و در میان همة انقالب ها کمتر ملّتی توانسته است همچون امّت رزمنده 
و ایثارگر ایران، اینچنین با سربلندی در برابر مهاجمین ایستادگی کرده و نمونه های بارز و 

کم سابقه ای از شهامت، ایثار و جانبازی به دنیا عرضه کند.
رژیم بعثی عراق زمانی را برای حمله به ایران برگزید که هنوز نهادهای جمهوری اسالمی 
کاماًل شکل نگرفته ارگان هایی که از رژیم سابق باقیمانده بود از هم پاشیده و هیچ یک توانایی 
دفاع از مرزها را نداشتند، و با توّجه به این واقعیت ها اطمینان داشت به زودی جمهوری 

اسالمی را از پا درآورده به قول خود، خاطره و داستان فتح قادسیه را زنده خواهد ساخت.
آنچه توسط رژیم عراق نادیده گرفته شده بود عزم و اراده ملّت و انسجام و یکپارچگی 
آنان و قاطعیت رهبر انقالب امام خمینی در مقابله با دشمنان انقالب بود. آنها از میزان ایثار و 
فداکاری فرزندان انقالب و استقبال آنان از ایثار و شهادت بی خبر بودند و هرگز نمی توانستند 
باور کنند گروهی که از تجهیزات مدرن محروم بوده و در محاصره اقتصادی قرار گرفته و از 
حمایت همة دولت ها محرومند بتوانند ارتشی مجهز را که از پشتیبانی همة قدرت های موجود 
در منطقه و جهان بهره می گیرند و مدرن ترین تجهیزات ابرقدرت های شرق و غرب را در 
اختیار دارند، از سرزمین خود رانده و بیش از چهل هزار نفر از افراد آن را به اسارت بگیرند.

تجربه دو ساله جنگ، ارتش، سپاه و ملّت ما را آبدیده ساخت و به خوبی نشان داد که ایمان، 
وحدت و یکپارچگی ملّت به خوبی می تواند محاسبات دشمنان را بر هم ریزد و حماسه سازی 

و افتخارآفرینی کند.
نهضت آزادی ایران در آستانة سومین سال جنگ به روان شهیدان عالیقدری که خون خود را 
در پای نهال دفاع از میهن و انقالب اسالمی ریخته اند درود فرستاده برای آنان طلب رحمت 
می کند. در برابر رزمندگانی که از ایثار مال، جان و هستی خود در این راه دریغ نمی کنند 
سر تعظیم فرود آورده و از آنان که موجبات دلگرمی رزمندگان را فراهم ساخته اند قدردانی 
می کند و امیدوار است این جنگ با نصرت کامل رزمندگان ما و شکست قطعی صّدامیان 
از خدا بی خبر به طور مطلوبی پایان بپذیرد تا بتوانیم همة نیروها و امکانات کشور را در راه 

سازندگی و رشد و تعالی جامعه بکار اندازیم. اال ان نصراهلل قریب.1
اینبیانولحنحماسیدربارۀتداومدفاعمقّدسپسازفتحخرمشهر،درشرایطیاست

1.اطالعیهنهضتآزادیایرانبهمناسبتدومینسالگردجنگتحمیلیعراق،1361/6/30.آرشیواسنادنهضت.



511 نهضت آزادی و دفاع مقدس
کهمحاسباتوتحلیلهایمتعارف،بهسودایرانبودوهنوزمشکالتوناکامیهایمدیریت
جنگبروزنکردهبود.بنابراین،باچشماندازپیروزی،حتینهضتآزادینیزتالشمیکرداز

قافلۀحمایتازدفاعمقّدسعقبنماندودردلافکارعمومیجاییبازکند.
نهضتآزادیبعدهاکوشیدهاستخودراپیشگامدراعالممخالفتباتداومدفاعمقّدس
پسازفتحخرمشهرمعرفی،وبرایخود»فضلتقدم«ایجادکند.امادراتخاذموضِعمخالفت
باادامهدفاعمقدّس،ابتداحزبتودهوسلطنتطلبهایسکوالروسازمانمجاهدینخلقبه
میدانآمدند.وسپسنهضتآزادیازاسفند1361بهآرامیبهاینجریانپیوستوازاواخر
سال62برجسارتخویشافزودوتاتابستان1363کاماًلبامواضعضدانقالبخارجنشین،

همراهوهمسوشد.
بعدها،دردوراندولتاصالحات،بهکمکمطبوعاتزنجیرهایوپوششرسانههای
خارجی،ادعای»تقّدمنهضتآزادیدرمخالفتباادامۀدفاعمقّدسپسازفتحخرمشهر«

شهرتفراوانیافتوتقریباًاغلبموافقینومخالفیننهضت،آنراباورکردند.
امادراین»صلحطلبی«،نهضتآزادیفقط»دنبالهرو«وتکرارکنندۀمواضعوتحلیلهای

رادیوبغدادوحزبتودهوسازمانمجاهدینخلقبودهاست.1

برساختۀ پساجنگ از »تداوم دفاع« 
دربارۀتداومجنگپسازفتحخرمشهر،بسیاریازافراددردودهۀاخیر،مخصوصاًنسِل
پسازانقالب،چنینتصّورکردهاندکهبهرغموجودشرایطمناسببرایپایانجنگ،مسئوالن
سیاسیونظامیکشوربهعّلتارزیابیغلطازاوضاعوبازتعریفنامعقولاهدافجنگ،

موجبطوالنیشدنآنبهمدتششسالشدند.
برایتحلیلصحیح،الزماستشرایطوبسترتاریخیتصمیمگیریدربارهتداومدفاع
مقّدسرادرنظرگرفت.ازسویدیگر،دردورانپساجنگغالباًاینتصمیمگیریرانهبرمبنای
»بنیانهاواصول«،بلکهبرپایۀ»نتایجوپیامدها«یآن،نقدمیکنند.بههمیندلیلالزماست
»امکانواقعیاتمامجنگدرآنوضعیت«بهصورتعقالنیومنطقیموردتوّجهقرارگیرد.

1.یکروزپسازفتحخرمشهر،مسعودرجویرئیسگروهتروریستیمجاهدینخلق،بههمراهچندگروهضدانقالب
دیگردرپاریساعالمکردکهازاینپسایران»دیگرهیچبهانهایبرایادامۀجنگندارد«وخطاببهنیروهاینظامی
ایرانگفتکهبایدهمۀسالحهارابهروینظامجمهوریاسالمیورهبرآن،نشانهرویکرد.)بولتنویژهخبرگزاری

جمهوریاسالمی،ش1361/3/6،68،صص19و20و24،بهنقلازرادیوصدایآمریکاورادیوصدایآزاد(
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بافرضاینکهجنگبهدلخواهرژیمبعثیعراقواپوزیسیونحکومتایران،پسازفتح
خرمشهربالفاصلهپایانمییافت،امروزمهمترینایرادوسؤالاینمیشدکهچراجمهوری
اسالمیایراندرشرایطیکهموضع»برتر«داشتودشمندروضعیتهزیمتوشکستبود،

جنگرابدوناحقاقحقوقمّلتایران،خاتمهداد.
نهضتآزادیوسایر»صلحطلبان«بهگونهایسخنمیگویندکهگویاپسازآزادیخرمشهر،
دیگرهیچنقطهایازخاکایراندردستدشمننبود؛ودیگرجایهیچنگرانیازبابتادامه
تجاوزصدامیاتجاوزمجدداو،برفرضبرقراریصلح،وجودنداشت.واقعیتایناستکه
همانطورکهجنگبرایرانتحمیلشد،»ادامهجنگ«همبرایرانتحمیلشد.موضعایران،از
روزاولجنگ،عقبنشینیکاملدشمنازخاکایران،اعالممتجاوز،وپرداختغرامتبود.
ایندرخواستهایایرانتقریباًدرقطعنامه598شورایامنیتمستتربود.اماشورایامنیت
سازمانملل،تحتنفوذآمریکاواروپا،نهدرابتدایجنگونهپسازآزادیخرمشهر،چنین
قطعنامهایراصادرنکرد.قطعنامه598،درحقیقت،حاصلپیروزیهایبزرگایرانوبهخطر
افتادنموجودیترژیمصّداموهراسوابستگانآمریکادرمنطقهبود.اگرشورایامنیت،در

همانابتدایجنگ،قطعنامهایبامفادقطعنامه598صادرمیکرد،جنگادامهنمییافت.
محسنرضایی،فرماندهسپاهدرزمانجنگ،نیزمیگوید:

از سوی قدرت های  پیشنهاد صلح  ندادن  فتح خرمشهر،  از  ادامة جنگ پس  دلیل اصلی 
بین المللی بود... اگر پیشنهاد صلح به ایران می شد و مسائل کلیدی و اختالفات اصلی از 

جمله مرزهای بین المللی حل می شد، ایران به جنگ ادامه نمی داد.1
نهضتآزادیدرقطعنامۀپنجمینکنگرهنهضت،منتشرهدرفروردین1362،باتأثری
نوستالژیک،ایدۀکهنهوبیپشتوانۀپایاندادنبهجنگبااستفادهازفرصتومتکیبرموقعیت
ممتازنظامیوسیاسیایران»بعدازفتحخرمشهر«،رایادآوریکرد.ودرموقعیتیکه9ماهپس
ازعملیاتبیتالمقّدس،سایراقداماتنظامیبهنتایجمطلوبنرسیدهبودووضعیتایران،
نامناسببهنظرمیرسید،نهضتآزادیاینزمزمهراآغازکردکهازبعدازفتحخرمشهر،
»مخالفادامۀجنگ«بودهاست.2درحالیکهدرمقطعپسازفتحخرمشهردرخردادو
تیر1361،نهضتآزادیازتداومدفاعحمایتکردهبودوهیچگونهمخالفتیاانتقادعلنیو

1.روزنامهانتخاب،1381/3/5،ص2؛دراینبارههمچنیننک:جنگبهروایتفرمانده،درسگفتارهایجنگدکتر
محسنرضایی،بنیادحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدس،1390،ص116

2.قطعنامهپنجمینکنگرهنهضتآزادیایران)اسفند1361(،فروردین1362،ص10
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مکتوبدراینمورد،اعالمننمودهبود.

قبلازنهضتآزادی،حزبتودهتأکیدداشتکهادامۀجنگبعدازفتحخرمشهربهسود
امپریالیسماستوایرانبایدبهجنگخاتمهدهد.1چندگروهضدانقالبدیگردرخارج،هم
همراهبارژیمصدّام،بالفاصلهپسازفتحخرمشهر،خواستارصلحبارژیمصدامشدهبودند.2
نکتۀمهمدرموضعگیریکنگرۀپنجمنهضتآزادی،ادعایوجود»فرصتمناسب«برای
صلحشرافتمندانهوتحّققحقوقمّلتایرانبود،درحالیکهجداازفضاسازیتبلیغاتی،در
عرصۀعملیهیچفرصتواقعیمناسبیبرایایرانپدیدنیامدوامکانپیگیریوتحّقق

مطالباتوحقوقمّلتایرانازطریقغیرنظامی،وجودنداشت.
مهندسبازرگاندرمصاحبهباروزنامۀتهرانتایمزدربهمن1367،دربارۀمالقاتباآقای

هاشمیرفسنجانیدرایامپسازفتحخرمشهر،چنیناظهارداشت:
فتح  از  داشتیم در خرداد 61 پس  با آقای هاشمی رفسنجانی دیدار  باری که  ما آخرین 
خرمشهر بود که به اتفاق آقایان دکتر یزدی و مهندس صباغیان به دفتر ایشان رفتیم... از 

ایشان پرسیدیم: از این به بعد نظرتان چیست؟ 
ایشان گفتند: ما قصد داریم که در همین جا متوقف بشویم، چون عراقی ها درخواست صلح 

می کنند و ایشان اضافه کرد که نظر امام هم همین است.3
 که من گفتم: خدا پدرتان را بیامرزد، ما برای همین آمده بودیم که مبادا حاال که عراقی ها 

را بیرون کردیم به درون خاک عراق برویم. 
آنها  به ضرر ماست... و حال که  از هر جهت  یزدی و هم من تشریح کردیم  هم دکتر 
درخواست صلح می کنند، باید پذیرفت. و گفتیم که یقین بدانید که صّدام هم چاره ای جز 

انتحار نخواهد داشت و ما غرامت می گیریم، و می پردازیم به سازندگی کشورمان.

1.پرسشوپاسخ،نورالدینکیانوری،حزبتودهایران،ش1361/3/15،6،صص11تا14
2.گزارشهایویژه،خبرگزاریجمهوریاسالمی،ش1361/3/6،68،صص5و10و11.ش1361/3/7،69،صص

23و24،بهنقلازخبرگزاریهاورادیوهایخارجی.
3.مهندس بازرگان،در اسفند1362در نامهایمحرمانهبه امامخمینینوشت:»...مجوز ادامۀجنگوتجاوزبه داخل
عراق)کهدر ابتداخودجناب عالی،آنطورکهدرایامتخلیۀخرمشهرازآقایهاشمیرفسنجانیشنیدیمآنرامصلحت
وحقنمیدانستید(،با شعارسقوطصداموحزببعثوتعرضهایدیگر،برایماروشننیست.«)نامهمحرمانه

دبیرکلنهضتآزادیبهرهبرانقالبدرموردجنگ،1362/12/3(
آقایبازرگان،دراینجا،عملیاتتعقیبیوتنبیهیایراندرخاکدشمنرا»تجاوز«نامیدهوفتحخرمشهرراباتعبیر
صّدامیوبعثی»تخلیۀخرمشهر«،یادکردهاست؛گوییپیروزیایدرکارنبودهاستبلکهصدامخودخرمشهررا

»تخلیه«کردهاست.
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 که ایشان گفت: خیالتان راحت باشد. 

)پیرامون این بخش از سخنان مهندس بازرگان، از سوی روزنامة تهران تایمز با دفتر آقای 
هاشمی رفسنجانی تماس برقرار شد و مسئول دفتر آقای هاشمی رفسنجانی پس از در میان 
گذاردن با آقای هاشمی، گفتند: آقای هاشمی می فرمایند اصل جلسه را به خاطر دارم، اما 
حافظه ام پیرامون بحث درون جلسه، چندان یاری نمی کند و به خاطر ندارم دقیقاً چه سخنانی 

رد و بدل شد(.1
درخاطراتروزانۀخرداد61آقایهاشمی،اشارهایبهاینمالقاتنشدهاست.فقطدر
شرحوقایعروزجمعه7خرداد1361آمدهاستکهآقایهاشمیرفسنجانیدرخطبههای
نمازجمعۀآنروزازمردمدرخواستکردکهدرادامۀتکبیرهایخود،شعار»مرگبربنیصدر
وبازرگان«2راسرندهندوشعار»مرگبرآمریکا«رابااینشعارغلط،تضعیفنکنند،زیرا
بنیصدر،ورشکستۀمردهایاستکهدوستداردبههرقیمتمطرحبماند،ومهندسبازرگان

هماستحقاقچنیننفرینیراندارد.3
دررابطهباموضوعادامۀجنگ،مهندسعزتاهللسحابیسالهابعد،»حقیقتی«بسیارمهم
رابرزبانآوردهکهاین»اظهارنظر«،دربینهمفکرانودوستانش،بیسابقهونادراست.او
درمصاحبۀاختصاصیباآقایمحمددرودیان،پژوهشگرجنگ،کهدرکتابویانتشاریافت،

دربارۀعدمتقصیردولتایراندرادامۀجنگوناگزیربودنآن،چنینگفتهاست:
از سال 1362 شاهد دارم که آقای هاشمی گفته دنبال خاتمة جنگ هستند. تحلیل من این 
است که حتی اگر عراق عقب می نشست، با حمایت خارجی آنها نمی گذاشتند جنگ تمام 
شود. دنیا صّدام را تهییج می کرد تا جنگ را تمام نکند. به نظرم جمهوری اسالمی از سال 
1362، مقصّر نیست در ادامة جنگ. من به آقای یزدی و دوستان نهضت آزادی و مرحوم 

بازرگان هم، این موضوع را می گفتم.4
متأسفانهآقایمهندسسحابیدرسایرمکتوباتومصاحبهبامطبوعات،اینعقیدۀخویش
را»کتمان«میکردومطابقنظرمشهورومألوفمهندسبازرگانونهضت،ادامۀدفاعبعداز

1.روزنامهرسالت،1367/11/4،ص2.بیانیهنهضتدرموردمصاحبهمهندسبازرگانباروزنامهتهرانتایمز،بهمن67،
آرشیواسنادسایتنهضتآزادی.

2.روزنامهجمهوریاسالمی،1361/3/9،ص7
3.پسازبحران،کارنامهوخاطراتهاشمیرفسنجانی)سال61(،دفترنشرمعارفانقالب،1393،ص120

4.پرسشهایاساسیجنگ،محمددرودیان،مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،چ1382،2،ص136،مصاحبهاختصاصی
نویسندهبامهندسسحابیبهتاریخ1378/7/18
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فتحخرمشهررامحکوممینمودومسئوالنایرانرامقّصرطوالنیشدنآنمیدانست.مثاًل
درمقالهای،ویادامهدفاعمقّدسرا،»ادامۀبیمنطقجنگباچشماندازسرنگونیرژیمحاکم

برعراقواسالمیزهکردنمنطقه«،توصیفکردهاست.1
البتهدرجلددومخاطراتمشارالیهکهپسازدرگذشتاو،درسال1392درپاریسانتشار

یافت،عقیدۀویدرموردبیتقصیریایران،تلویحاًتکرارشدهاست:
ولی به هر صورت، جنگ در سال 62 به اتمام نرسید... اعتقاد خود من چنین است که از سال 
62 تا 6۷، عراق که به پشتیبانی قدرت  های خارجی متکی بود، قصد خاتمة جنگ را نداشت.2

به داوطلبانهحاضر درخرمشهر، ازشکست قبل داشت، قصدصلح واقعاً اگرصّدام
عقبنشینیازمناطقاشغالیمیشدوباتحّققیکیازمهمترینخواستههایایران،ممکن
بودزمینۀپایانجنگفراهمشود.اماپسازفتحخرمشهرهم،وی،همچنانبااستقرارارتش
خوددرمناطقاشغالی،بهدنبالتأمیناهدافخودبااستفادهازدواهرم»زمان«و»زمین«بود.
دردهمتیرماه1361،یکماهواندیپسازفتحخرمشهر،هنوزبیشاز2500کیلومتر

مربعمناطقمهمواستراتژیکایران،دراشغالارتشصّدامقرارداشت.3
میرحسینموسوی،نخستوزیردورانجنگ،کهبعدهادرسال1388،مجّدداًمواضعخود
رادرحمایتازادامۀجنگپسازفتحخرمشهرتکرارکرد،بادفاعاز»درستیتصمیمتداوم

جنگ«،درموردتهدیدارضیدشمندرآنشرایط،چنینگفتهاست:
گذشت زمان نشان می دهد که تصمیمی که درآن زمان گرفته شد درست بوده است، چون 
جنگ در مقطع فتح خرمشهر نمی توانست تمام شود. با شناختی هم که بعداً از رژیم صّدام 
پیدا کردم، اگر جنگ در آن مقطع تمام می شد، قطعاً بخش هایی از خاک ما دست آنها بود 

که رهایشان نمی  کردند، ضمن اینکه خطر حملة دوباره نیز وجود داشت.4 

میانجی گری و توهم پرداخت غرامت
دربارۀدورجدید»میانجیگری«درخرداد1361،نیزواقعیاتبهاینشرحبود:پساز
فتحخرمشهروتجاوزرژیمصهیونیستیبهجنوبلبنان،سازمانکنفرانساسالمیبهریاست

1.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیملی،ص270
2.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص164

3.جمهوریاسالمی،1361/4/9،ص14؛ونیزنک:عللتداومجنگ،محمددرودیان،مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،
1382،ص182

4.خبرگزاریمهر،1388/3/2،شناسهخبر:883124،گفتگوبامیرحسینموسوی.
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پادشاهعربستانسعودی،تحرکجدیدیبرایمیانجیگریآغازکرد.کمیتهصلحاسالمیاز
15تا18خرداد1361درجدهومکهجلسهگذاشت،وهیأتهایجداگانهبهعراقوایران
اعزامنمود.ازرئیسجمهورایرانبرایشرکتدرجلسۀکمیتهصلحدرمکهمکرمهدعوت
شد،کهبنابهتصمیمشورایعالیدفاع،بهعّلتبیطرفنبودنعربستاندرجنگ،ودعوت

همزمانازصّدام،پذیرفتهنشد.1
مدتیبعد،همزمانبارفتوآمدمیانجیگران،بعضیاخبارغیررسمیومبهمدربارۀمبلغ
پیشنهادیغرامتبهایران،دررسانههایخارجیانتشاریافت.آقایهاشمیرفسنجانیدر

خاطرات14خرداد61،مینویسد:
منابع غربی شایع کرده اند که کنفرانس شورای همکاری خلیج فارس در ]عربستان[ سعودی 
تصمیم گرفته مبلغ 25 میلیارد دالر به عنوان غرامت به ایران بپردازد،2 و کنفرانس نتوانسته 
تصمیمی دربارة حمایت از صّدام بگیرد، و تالش  ها روی راضی کردن ایران به صلح متمرکز 

شده است...معموالً با این شایعات، اهداف انحرافی را دنبال می  کنند.3
بعدها،دکتریزدیومهندسسحابیدرمصاحبههایخود،صرفاًبراساس»شنیدههاو
شایعات«،ارقاممختلف75،60و100میلیارددالررابهعنوانمبلغغرامتپیشنهادیمیانجیهای

پسازفتحخرمشهر،اعالمنمودهاند.4
اپوزیسیوندربارۀ بیگانهوگروههای درپاسخبهشبهاتوپرسشهاییکهرسانههای
پیشنهادهایپرداختغرامتپسازفتحخرمشهر،دامنزدهاند،مسئوالنارشدزمانجنگ،

نکاتیرااظهارنمودهاند.
دکتروالیتی،وزیرامورخارجهوقت،دربارۀشایعۀپیشنهادعربستانبرایپرداختغرامت

بهایرانپسازفتحخرمشهر،چنینگفتهاست:
من به عنوان کسی که در دوران هشت سال دفاع مقّدس و دو سال مذاکرات سیاسی بعد از آن 

1.جمهوریاسالمی،1361/3/19،ص12،مصاحبهحجتاالسالمرفسنجانی.پسازبحران،ص132.تاریخسیاسی
جنگتحمیلی،علیاکبروالیتی،دفترنشرفرهنگاسالمی،1376،ص134

2.مطابقخاطراتآقایهاشمیرفسنجانیحتیپیشازفتحخرمشهر،چنینشایعاتیبامبالغبیشتر،درموردپرداخت
غرامتبهایرانوجودداشت.در15اسفند1360،»ناخداافضلی]فرماندهنیرویدریاییارتش[...اطالعدادکهوابسته
نظامیایتالیاگفتهکشورهاینفتخیزمنطقهمایلند60میلیارددالرخسارتجنگراازطرفصدامبهایرانبدهندو
ایرانازشرطسومکهکیفرصداماستمنصرفشود.«)عبورازبحران،کارنامهوخاطراتهاشمیرفسنجانی)سال

1360(،دفترنشرمعارفانقالب،1380،ص500(
3.پسازبحران،ص130

4.وبگاهتاریخایرانی،1393/10/14،»پاسخیزدیبهدرودیان؛اسنادپیشنهادغرامتجنگمنتشرشد«.
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در جریان قضایا بودم، اعالم می کنم این ادعا صحت ندارد.1

همچنین،آقایهاشمیرفسنجانیدرسال1378گفت:
این حرف ها که گفته می شود به ما پول پیشنهاد دادند، درست نیست. هیچ پیغامی در این زمینه 

به ما نرسید...2
دکتروالیتینیزهمانزمان،چنینگفت:

از هیچ کشور و نهاد بین المللی، پیشنهاد پرداخت پول برای جبران خسارت نشد. اشخاص 
و واسطه ها پیشنهاد می دادند. حبیب شطی دبیرکل اسبق]سازمان کنفرانس اسالمی[ با ما 
صحبت کرد و رفت برای تأمین نظر ما جواب بیاورد و طرف اصلی مشخص شود، که دیگر 
نیامد. ما دو چیز می خواستیم عقب نشینی و تعیین متجاوز... معاون وزیر خارجه هند نیز فعال 

شده بود که ما نظرمان را دربارة غرامت گفتیم، که رفت ولی پاسخی نیاورد.3 
آقایهاشمیرفسنجانیدرسال1379بااشارهبهادعاهایینظیراینکهپسازفتحخرمشهر،

درصورتپذیرشآتشبس،اعرابخساراتجنگرابهایرانمیپرداختند،گفت:
همة آنها شایعه بود و پس از پی گیری، متوّجه می  شدیم که چنین اظهاراتی صحت ندارد.4

درسال1379،آقایهاشمیرفسنجانیبااشارهبهمطالبۀافکارعمومیپسازفتحخرمشهر،
دربارۀاینکهبرخیاشخاص)کهبعداًبانهضتآزادیهمعقیدهشدند(،نسبتبهاحتمالخاتمۀ

جنگبادریافتغرامتچهموضعیداشتند،چنیننوشتهاست:
فشار افکار عمومی و خود رزمندگان برای تعقیب صّدامیان در داخل خاک عراق، بسیار باال 
بود، و خیلی از کسانی که امروز حرف های دیگری می زنند آن روز مسئوالن دفاع مقّدس 
را متهم به کوتاهی در پیشروی و ادامة نبرد می کردند، و با بهره گیری از شایعات بی اساس 
آمادگی عرب ها برای پرداخت خسارات جنگ مسئوالن کشور را متهم می نمودند که »بوی 

دالر به دماغشان خورده«.5
جمعبندیآقایهاشمیرفسنجانیدربارۀشایعاتغرامت،ونقشمیانجیهادروقتکشی

وسرگرمکردنایرانبرایایجادفرصتبازسازیارتشصّدام،اینگونهاست:
دشمنان هم از این حربه استفاده می کردند، و معموالً از قول منابع نامعلوم شایع می کردند که 

1.جمهوریاسالمی،1377/3/6،ص2
2.حقیقتهاومصلحتها،گفتگوباهاشمیرفسنجانی،مسعودسفیری،نشرنی،1378،ص92

3.عللتداومجنگ،ص196
4.جمهوریاسالمی،1379/3/4،ص3

5.پسازبحران،ص14
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حامیان سابق عراق آمادة پرداخت خسارات جنگند، و سپس در چنین فضایی آمد و رفت 
میانجی ها شروع شد و از سوی کنفرانس اسالمی هیأت مهمی مرکب از سران چند کشور 
اسالمی آمدند. افراد جداگانه، از سوی دولت ها یا سازمان های جهانی هم می آمدند. پیغام ها و 

تلفن ها فراوان بود که معموالً برای تحت فشار گذاشتن ایران، بزرگ می شد.
قابل توّجه اینکه، هیچ یک از اینها پیشنهادی که بتواند بخشی از مطالبات مردم و حقوق مسلم 
ایران را تأمین کند، نداشتند و حتی حاضر نبودند تضمینی بدهند که عراق پس از بازسازی 

نیروهایش، دوباره دست به تجاوز نزند. 
و نظر بخشی از کارشناسان این شد که اینها بیشتر برای وقت کشی و تأخیر پیشروی ایران 
و خریدن زمان برای آمادگی بعث عراق و کسب اطالع از وضع درونی و دادن فرصت به 
نیروهای استکباری برای حضور در منطقه، می آیند. در عین حال، ایران هیچ گاه مانع حضور 

میانجی ها نشد و همیشه آمادة شنیدن پیشنهادها بود که تا آخر هم ادامه داشت.1
آقایهاشمیرفسنجانیدربارۀهیأتهایمیانجینیزمیگوید:

آنها که می آمدند بحث غرامت را مطرح نمی کردند. حتی بیرون رفتن از خاک ما را هم 
نمی پذیرفتند. می گفتند اول مذاکره کنید تا نتیجة آن بیرون رفتن عراق از خاک شما شود. ما 
این را نمی پذیرفتیم. آنها می گفتند اول آتش بس شود و بعداً مذاکره کنید. می دانستیم قبول 
کردن آتش بس، یعنی ماندن همیشگی عراق در سرزمین ما، که به آسانی نمی توانستیم آن را 

از دست آنها بیرون بیاوریم.2

حزب توده »پیشگام« مخالفت با ادامۀ جنگ
قبلازنهضتآزادی،حزبتودهنیزمخالفادامهجنگبود.

نورالدینکیانوریدبیرکلحزبتودهدرجلسهپرسشوپاسخعمومیبهتاریخپانزدهم
خرداد1361،اینگونهاعالمموضعمیکند:

در مرحلة کنونی، آمریکا با تمام قوا مخالف پایان  یافتن جنگ است و با تمام قوا برای تدارک 
در جهت توسعه دادن آتش جنگ در مجموعه منطقه تالش می کند... این جنگ تا به حال 
فقط به امپریالیسم و صهیونیسم فایده رسانده است... به نظر ما، این جنگ به سود امپریالیسم 

1.پسازبحران،ص15
2.بیپردهباهاشمیرفسنجانی،قدرتاهللرحمانی،انتشاراتکیهان،1383،ص73
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است و در آینده هم به سود امپریالیسم است.1

نهضتآزادی9ماهدیرترازحزبتوده،درقطعنامۀکنگرۀپنجم،کهبهصورتبسیارمحدود
ومحفلیدراسفند1361تشکیلشد،بهامکانختمجنگپسازفتحخرمشهر،اشارهکرد.

دراسفند1362مهندسبازرگان،دبیرکلنهضتآزادی،درنامۀمحرمانهبهامام،مجّدداًاز
بابتادامۀجنگاظهارنگرانینمودوهمانمطالبقبلیراتکرارکرد.2
آقایهاشمیرفسنجانیدرخاطرات15اسفند1362نوشتهاست:

آقای  مهندس  ]عزت اهلل [ سحابی  آمد و انتقاداتی  به  حکومت  داشت . مدعی  خفقان  بود و 
می   گفت  اکثریت  مردم  با حکومت  نیستند و گرانی  را معلول  لج بازی  مردم  در مقابل  حکومت  
می دانست . راجع  به  جنگ  هم  نظر منفی  داشت . تحت  تأثیر تبلیغات  دشمنان  است . متأسف  

شدم  که  اینها، همان  روحیة  زمان  بنی صدر را دارند.3 
دکترابراهیمیزدیدرسال59،ضمنتأکیدبرادامۀجنگتانابودیرژیمصّدام،طییک

سخنرانیدر»نمازجمعه«یکیازشهرستانهاچنینگفت:
برای ما پیروزی مطرح نیست، ما ادای وظیفه می کنیم. آنچه که باعث پیروزی حق شود، ما 
انجام می دهیم. ما در این دنیا باید جنگمان را تنها ادامه دهیم. این جنگ، یک مشیت الهی 

است برای پایان دادن به استبداد حاکم در عراق.4
البتهدرسال63گویندۀاینسخنان،همراهباسایرسراننهضتآزادی،بهصفمخالفان
ادامۀدفاعمقّدسپیوستوهمراهآنانازضرورتومشروعیت»صلحتحمیلی«با»استبداد

حاکمدرعراق«دفاعمیکرد.

»مذاکره« 
قسمتیازتحلیلعقیدتیجنگوصلحنهضتهم،بهموضوع»مذاکرهبادشمناناز
دیدگاهاسالم«اختصاصداشتکهدرآنبرمشروعیتمطلقمذاکرهوگفتگوبادشمنان،

تأکیدشدهبود.5

1.پرسشوپاسخ،نورالدینکیانوری،حزبتودهایران،ش1361/3/15،6،خرداد1361،صص12و13
2.ایننامهدرتاریخسوماسفندسال1362بهصورتدستنویسومحرمانهبرایامامارسالشدکهبعدهابهوسیلۀ

نهضتآزادیانتشارعمومییافت.آرشیواسنادنهضتآزادی،سال1362
3.آرامشوچالش،)خاطرات1362(،ص527

4.کیهان،1359/8/3،ص11،سخنرانیدکتریزدینمایندهدورهاولمجلسدرنمازجمعهرشت.
5.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،صص33و34
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دکترابراهیمیزدیدرمصاحبهباخبرنگاریکنشریۀعربیچاپانگلستانبهنامالمجّله،
درپاییز1363،پیرامونلزوممذاکرهچنینگفت1:

معتقدیم که مذاکره در هر مرحله ای مفید است و هرگز تصّور نمی کنیم که قبول آتش بس 
با مذاکره، به معنی قبول شرایط طرفی است که با آن در حال جنگیم. به نظر من تبادل آراء، 
خیانتی به اسالم و ایران محسوب نمی شود. با وجود اینکه عراق آغازگر این جنگ بود، ولی ما 
بایستی اقدامات صلح را پذیرا باشیم و به ایده ها و نظریات هیأت های حسن نیت گوش فرادهیم.2

چندیبعد،مهندسبازرگانودکتریزدیدراوایلسال64،درمصاحبهمشترکبا
خبرنگارروزنامۀفرانسویلوموند،مواضعخویشدربارۀجنگرانیزطرحنمودند.دراین
مصاحبهکهانعکاسوسیعیدرنشریاتضدانقالبورادیوهایبیگانهداشت،درموردپایان

جنگومذاکره،مجّدداًتأکیدشد:
ما اعتقاد داریم که برای حل این مشکل و پایان بخشیدن به جنگ، باید با دشمن طبق قوانین 

قرآن و سنّت های پیامبر به مذاکره بنشینیم.3
متناینمصاحبهدردونشریهضدانقالبخارجازکشورومتعلقبهسلطنتطلبان،با

اینتیتربسیاردرشتبهچاپرسید:»بازرگان: باید با بغداد مذاکره کرد.«4
اصوالًمذاکرهبهمنظورتبادلنظریاتطرفین،تعدیلمتقابلدیدگاههاوتقریبمواضع
برایحصولتفاهم،انجاممیشود.اماآقاییزدیفقطبهیکجنبۀآنتحتعنوان»تبادل
آراء«اشارهکردهبود.درتحلیلنهضتآزادینیزتأکیدشدهکهمنظورازمذاکره،»روبرو

شدنبامدعیانوطرحنظریاتومواضعخویش«5میباشد.
مذاکرهدرآنشرایطجنگایرانوعراق،هنگامیفایدهوضرورتداشتکهدوطرف
متخاصمازمواضعیکدیگرآگاهینمیداشتندوشرایطترکمخاصمهبرایطرفینمجهولو

1.متناینمصاحبهدردیماه63بهوسیلهنهضتآزادیچاپومنتشرشد.الزمبهذکراستکهتفاوتهاییدربرخی
عباراتاینمتن،بااصلمصاحبهمنتشرهدرخارج،بهچشممیخورد.لیکنمحتوا،تغییرچندانیپیدانکردهبود.متن

مورداستفادهدرایننوشتارمستقیماًازروینسخهاصلیالمجلهترجمهشدهاست.
2.بولتنبررسیمطبوعاتجهان،شماره1363/9/5،684،ص10،نقلازالمجّلهچاپانگلستان،3نوامبر1984.مصاحبه
آقایدکترابراهیمیزدیبامخبرنشریهعربیالمجّله،نهضتآزادیایران،1363/10/22،ص9.اینمصاحبهدرتاریخ

10مهرماه63انجامشدهاست.
3.نشریهفرانسویلوموند،دومماهمه1985.متنسؤالوجواباینمصاحبهپیرامونجنگطبقترجمهنهضتآزادیدر

اطالعات،1364/2/19،ص19،درجشدهاست.
4.کیهانچاپلندن،1364/2/19.پیامایران،چاپلسآنجلسآمریکا،1364/2/15

5.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،ص34
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یاحداقلمبهم،جلوهمیکرد.بدیهیاستکهاینوضعیتتاآنزماندرجنگایرانوعراق،

مصداقینداشت.
یزدیوبازرگاندرمصاحبهخودبالوموندگفتند:

ما بدون هیچ تردیدی عراق را متجاوز می دانیم و معتقدیم که عراق جنگ را در نتیجة یک 
اشتباه تاریخی آغاز کرد. به همین دلیل می بایستی مسئولیت جنگ را بپذیرد و به خاطر این 

اشتباه تاریخی1خود و آغاز حمله به ایران، حاضر به پرداخت غرامت شود.2
صّدامهرگزحاضرنبودحتّیمحترمانهمسئولیتحملهبهایرانرابپذیرد؛وبهایران
غرامتبدهد.کمااینکهسالهابعد،شکستهاینظامی-سیاسیوتغییرمعادالتمنطقهای
وبینالمللی،صّدامرامجبورکرددرآستانۀحملهبهکویت،درچارچوبروابطدوجانبه،
قرارداد1975الجزایررامجدّداًبپذیرد.اماهرگزدرسازمانمللویادرروابطدوجانبه،

حاضرنشدمسئولیتآغازجنگراازنظرحقوقیرسماًبرعهدهگیرد.
نفیمذاکرهوصلحباصّداممتجاوزدراستراتژیایران،الزاماًبهمفهوممخالفتباخاتمۀ
جنگنبود.درآبان1361امامخمینیبهمسئوالنکشوراجازهدادهبودکهدرصورتتأمین
شرایطعادالنه،آتشبسومتارکۀجنگرابپذیرند.حجتاالسالموالمسلمینهاشمیرفسنجانی

درخاطراتخودمینویسد:
را  جنگ  متارکة  و  آتش  بس  شرایطی،  با  ولی  نمی  کنیم  صلح  صّدام  با  که  گفته  اند  امام 

می  پذیریم.3
مجّدداًدرفروردین1362نیزاینسیاست،توسطامامتأییدشدهبود:

]امام[ گفتند: با خاتمة جنگ موافقند، اما باید شرایط خوبی باشد که در دو ملّت]ایران و 
عراق[، اثر بدی نگذارد.4 

آنچهکهازپاییز67بهبعدرخداد،»مذاکرهازنوعیدیگر«بودکهدرچارچوباولین
قطعنامۀقابلاجرایشورایامنیتوبهوساطتسازمانمللشکلگرفت،ونهایتاًهمبین
دولتایرانورژیمصّدام،هرگز»مذاکرۀصلح«صورتنپذیرفت،وقراردادصلحینیزبا

1.درمصاحبهیزدیباالمجلهایننکته،باتعبیر»محاسباتغلطونادرست«رژیمعراق،بیانشدهبود.درترجمۀارسالی
نهضتآزادیبهروزنامهاطالعات،نیزتعبیر»محاسباتغلط«و»جبرانخطا«آمدهاست.)اطالعات،1364/2/19،

ص19(
2.لوموند،1985/5/2)1364/2/12(،ص1

3.پسازبحران،ص289
4.آرامشوچالش،ص14
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رژیمبعثیامضانشد.
تمامآنچهکهتاقبلازسقوطصّدام،بیندودولتایرانوعراقگذشت،مذاکراتسه
جانبهویادوجانبهبرای»اجرایقطعنامهورعایتآتشبسوتعیینحدودمرزی«بود،و
نوعآنبامذاکرهایکهنهضتآزادیدرسال63توصیهوتجویزمیکرد،ماهیتاًمتفاوتبود.
حتیدرابتدایجنگ،ایرانآمادگیخودرابرایمذاکرهوحلاختالفات،مشروطبه
عقبنشینینیروهایمتجاوز،رسماًاعالمنمود.بنابراین،برخالفادعایآقایبازرگاناین
طورنبودکهرهبرانایراندرهیچشرایطیحاضربهمذاکرهنبودهاند،بلکهبر»شرایطعادالنه«

برایمذاکرهومعاهده،تأکیدداشتند.
امامخمینییکهفتهپسازآغازجنگ،اعالمنمودکهدرصورتعقبنشینیوکنارهگیری
متجاوزان،ایرانبهخاطرمصالحمسلمین،ممکناستازآنچهکهگذشتهچشمپوشیو

»سکوت«کند.1

 عدم سازندگی داخلی
دومینپیامدیکهنهضتآزادیدرسال63برایمحکومنمودنادامۀدفاعمقّدسمطرح

ساخت،»عدمسازندگیداخلی«بود:
ادامة جنگ و صرف شدن بخش عمده ای از درآمد ملّی در این راه، مانع از پرداختن به کار 

سازندگی و آبادانی کشور می گردد.2
اینپیامدجنگهمقابلانکارنیستولیبایدتوّجهداشتکهدرآنزمانپذیرشصلحبا
رژیممتجاوزبعثعراقموجبایجادشرایطینمیشدکهایرانبتواندباآرامشبهسازندگی
داخلیبپردازدودیگربیمیازجنگوتجاوزدشمننداشتهباشد.زیرامصالحهبارژیمبعثی
عراق،بههماندالیلیکهذکرشد،پایدارنبودوبه»صلحمسّلح«و»جنگسرد«کهمتضمنادامۀ
مسابقهتسلیحاتیوتالشطرفینبرایافزایشتوانوتجهیزاتنظامیاست،منجرمیگشت.

علیرغمجنگنابرابروخساراتبیشمارناشیازآن،درسالهایدفاعمقّدسنیزسازندگی
وتوسعۀزیربناییبخشاعظمبرنامهنظامراتشکیلمیداد.توسعهشبکهراهها،آبلولهکشی
وبرقرسانیوگازرسانیوتلفنبهتمامشهرهاوروستاهایدورافتادهدرهمینمّدتهشت

سالجنگبهانجامرسید.
1.صحیفهامام،ج13،ص252

2.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،ص56
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جامعه بسته و تحدید آزادی 

درجزوهتحلیلیپیرامونجنگوصلح،یکیدیگرازپیامدهایادامۀدفاعمقدس،موضوع
با بارهم،همصداوهمجهت این آزادی، نهضت بود. آزادیهایسیاسی نبود و اختناق
ضدانقالبیونخارج،مدعیبودکهجنگموجبسرکوبیآزادیهاوفعالیتهایسیاسیدر
جامعهاستوبدینطریق،حاکمیتبامستمسکقراردادنجنگ،اختناقوخفقانرابرجامعه

تحمیلمیکند:
جنگ از آغاز به عنوان پوشش و بهانه ای برای عدم اجرای اصول مصرحه در قانون اساسی 
به کار گرفته شده است1 به طوری که خود، یکی از عوامل تشدیدکنندة بحران مهلک 
سیاسی موجود می باشد. محور پاسخ بسیاری از مقامات مسئول به ایراد منتقدان پیرامون عدم 
اجرای قوانینی همچون قانون احزاب، قانون مطبوعات و... همواره این بوده است که انتظار 
احقاق حقوق ملّت وآزادی های مصرح در قانون اساسی در هنگامی که جوانان برومند ما 
جان خود را در مرزها نثار نموده و با خون خود از اسالم و میهن اسالمی دفاع می کنند 
توقعی بیجاست. شاید چنین پاسخ هایی عده ای را قانع سازد که جنگ، ریشه های نارضایتی 

را از میان برداشته است.2
و آزادیها تحدید و کنترل برای کهجنگ میداند دانشسیاسی، کمترین با هرکس
فعالیتهایسیاسی،»پوششوبهانه«محسوبنمیشود.بلکهجنگ،»منطقاًوطبیعتاً«بهعنوان
یکعامل-چهبرخالفویاوفقتمایلگردانندگانیکنظام-موجباعمالمحدودیتهایی

برایآزادیهایسیاسیمیشود.
بههنگاممالزمۀاستقاللوموجودیتیککشورونظام،بامحدودیتآزادیسیاسی،عقل
سلیمحکممیکندتارفعخطراتوتهدیدها،آزادیسیاسیمحدودوکنترلبشود.ایناصلی

بدیهیاستکهبقاوامنیتمقدمبرآزادیوهرچیزدیگریاست.
حتیبههنگامحاکمیتیکنظامفاقدمشروعیتمّلی،اگرکشور،موردتهاجمدشمنقرار
گیرد،همۀآحادمردمبههمکاریوشرکتدردفاع،ولوزیرپرچمحاکمیتنامشروعوجبار،

موظفهستند.شرعاسالمنیزاینحکمعقلیراامضاوتأییدنمودهاست.
1.سازمانتروریستیمجاهدینخلقومتحدانلیبرالومارکسیستوتجزیهطلبآندرقالب»شورایملیمقاومت«،نیز
دربیانیۀرسمیخودتداومدفاعمقدسرا»دستاویزبرایسرپوشگذاردنبرمسائلومشکالتبزرگجامعهایران
وپردهپوشیجنایات«نظامجمهوریاسالمیدر»سرکوبنیروهایمترقیوانقالبی«توصیفنمود.)نشریهمجاهد،

ش227،ص27(
2.همان،ص59
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درقانوناساسیجمهوریاسالمینیزصریحاًبهاینموضوعاشارهشدهودراصلنهم
تصریحشدهکهدرهیچشرایطی»هیچفردیاگروهیامقامیحقنداردباناماستفادهازآزادی
بهاستقاللسیاسی،فرهنگی،اقتصادیونظامیوتمامیتارضیایرانکمترینخدشهایوارد
کند«،زیرا»درجمهوریاسالمیایران،آزادیواستقاللووحدتوتمامیتارضیکشوراز

یکدیگرتفکیکناپذیرند«.
همیناصل،»سلبآزادیهایمشروعجامعه«بهنامحفظاستقاللوتمامیتارضیکشور
رانیزممنوعساختهاست.اماباتوّجهبهتصریحبرجلوگیریازضربهبهاستقاللکشورتحت
پوششآزادی،»کنترلومحدودیت«موقتآزادیهابههنگامشرایطاضطراریجنگ،در

چارچوبقانوناساسیمیگنجید.
وجوداکثریت،خودنشانگروجوداقلیتاست.بخشیازاقلیّتکهباجمهوریاسالمی
مخالفند،معموالًمترّصدزمینۀمناسبفعالیتندوباسوءاستفادهازپوششهایقانونیبهاقدامات

تنشزاوگاهشورشگرانهرویمیآورند.
مدیریتاینوضعیت،درشرایطعادی،مشکالتکمتریداردوآسیبهایآنقابلکنترل
وکاهشاست.ولیدرشرایطجنگی،کهضروریاستهمۀظرفیتهاوامکاناتمتوّجه
دفاعباشند،زیاناقداماتسیاسیشبهقانونیوباطناًشورشگرانه،فراترازمحاسبهخواهدبود.
برایهرکشوردرحالجنگوازجملهایراندردورانهشتسالدفاعمقّدس،آرامشو
هماهنگیسیاسی-اجتماعی،ازمهمترینپیشنیازهایاقتداروامنیتمّلیمحسوبمیشود.

پس،کاهشفعالیتهایسیاسیاپوزیسیوندرزمانجنگ،ضرورتیمعقولومتعارف
است.آنچهکهطیسالهایدفاعمقّدس،درایرانبهشکلمحدودیاتفاقافتاد،تماماًبهروال

مزبوروبرهمانمبنابودهاست.
نهضتآزادیکهبهرغماینحقیقت،جنگرا»پوششوبهانهایبرایعدماجرایاصول
قانوناساسی«1میدانستمعتقدبوداینامرموجبتشدید»بحرانمهلکسیاسیموجود«
میگردد.بحرانمهلکسیاسی،فیالواقع،ناموعنوانیدیگربرعدمامکانبهرهبردارینهضت

آزادیوسایرمخالفینازشرایطجنگبرایابرازمخالفتبانظامبود.
بایدوشاید فعالیتهایسیاسیآنطورکه بر معالوصف،درسالهایدفاعمقّدس،
وهمهجانبه،محدودیتوکنترلیوجودنداشت.همیننهضتآزادی،علیرغمشرایط
1.مسعودرجویسرکردۀگروهتروریستیمجاهدینخلقدرتحلیلهایخوددرپاریسوبغداد،»دفاعمقدس«را

»سرپوشاختناق«مینامید.)نشریهمجاهد،ش227،ص36(
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جنگی،بدونهیچمانعورداعیهرچهخواستعلیهراهبرددفاعیکشوروقواینظام
گفتومنتشرساخت.نهضتآزادیازسال1360،کتابهاوجزوههاوبیانیههایمتعدد
بامضامینومواضعمخالفتبادفاعمقدّسوحمایتازصلحبارژیممتجاوزصّداممنتشر
کرد.بهخصوصازسال62،اینمواضع،رادیکالتروتحریکآمیزهمشد.سراننهضت
بارسانههایبیگانهوبعضاًحامیصّدام،مصاحبهمیکردندودرتأییدادعایآتشبسو
مذاکرۀرژیمبعثعراقسخنمیگفتندوآشکارابادشمنهمراهیمیکردند.1مصاحبۀپر
سروصدایدکتریزدیومهندسبازرگانبالومونددربهار64یکنمونۀقابلتوّجهبود.
با بازرگان مصاحبه انعکاس بیبیسی،ضمن انگلیس، دولتی رادیوی فارسی بخش
لوموند،مهندسبازرگانرا»بزرگترینمخالفدولتجمهوریاسالمیایرانکهدرداخل

فعالیتمیکند«،نامیدومصاحبۀمزبوررا»مصاحبهایبینظیروصریح«توصیفنمود.
اینرادیوهمچنینتأکیدکرد:

تقاضای صلح از طرف آقای بازرگان که در صفحة اول روزنامة معتبر لوموند در فرانسه به 
چاپ رسید، قاعدتاً باید برای دولت ایران غیرمنتظره باشد.2 

ضمناًنهضتبادبیرکلسازمانمللمتحد،اعضایشورایعالیدفاعوبعضیازمقامات
درمخالفتباادامهدفاعمکاتبهونامهنگاریمیکردومضامیننامههاراهمبرایعموممنتشر
میکرد.اغلبمواضعنهضتدرموردجنگ،ازسال63بهبعد،دربرنامههایفارسیبرخی

رادیوهایبیگانهمنعکسمیشد.3
در5اردیبهشتسال64،درمقابلتذکررئیسجمهوروقتبهنهضتآزادیدربارهمواضع
واقداماتش،نهضتدرنامۀسرگشادهایاقدامات»علنی«وگستردۀاینگروهدرمخالفتبا
ادامهدفاعمقدّسراانکارکرد.درایننامهسرگشادهخطاببهآیتاهللخامنهای،چنینآمدهبود:

1.مثاًلنشریهالمجلهازطرفعراقوسایرکشورهایمرتجععربیتغذیهوحمایتمیشدوهموارهبهنفعرژیم
عراقوعلیهجمهوریاسالمیموضعگیریداشت.متنمصاحبهدکتریزدیباایننشریه،توسطنهضتآزادی

دردیماه63چاپومنتشرشد.
2.جمهوریاسالمی،1364/2/14،ص11

3.اخباراقداماتوموضعگیریهایعلنیوظاهراًغیرعلنینهضتآزادیومصاحبههاینشریاتخارجی،دردهۀ
شصتبهصورتخبروتفسیرتوسطبخشفارسیرادیوهایبیگانههمچون»بیبیسی«،»صدایآمریکا«،»رادیو
بغداد«،»رادیواسرائیل«،»رادیومسکو«،ورادیوهایضدانقالبی»نجاتایران«،»ایرانآزاد«و»صدایمجاهد«منتشر
میشد.سپستوسطافرادیکهدرداخلکشورباانگیزهکنجکاویویاضدانقالبیازاینرادیوهااستفادهمیکردند،و
اشخاصومحافلنزدیکبهاعضاینهضت،درمیانمردموبهخصوصمحیطهایدانشگاهیواقشاراهلمطالعه،

کتباًوشفاهاً،بازنشرمیشد.
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... از بیاناتتان چنین استفاده می شد که برخی ایرانیان از داخل کشور، اخیراً، نظرات خود را 
پیرامون مسأله جنگ و صلح به مسئولین نوشته اند. عدم انتشار این نظرات و ناآگاهی مردم از 
آنها، حکایت از این دارد که اظهارنظر این افراد به طور خصوصی و در حلقه ای محدود صورت 
گرفته است. ولی شما مصلحت در آن دیدید که این عمل هموطنان خود را علنی ساخته و به 

دنیا اعالم دارید. 
آیا مقتضای حق و عدالت، آن نبود که به آنان مستقیماً پاسخ می دادید و یا الاقل نخست 
نظرات آنان را به اطالع عموم می رساندید و سپس به نقد و بررسی و احیاناً انتقاد از آنان 

می پرداختید تا مردم بتوانند در این مسأله عادالنه قضاوت کنند... 
نمازهای جمعه سی ام  نوشته اید که رئیس     جمهوری و نخست وزیر در  ما می پرسند چه  از 
فروردین در تهران و اصفهان و کسان دیگری فرصت یافته به طور هماهنگ تهمت ها و 

افترائات را متوّجه نهضت ساخته اند؟ 
ما در برابر این سؤال پاسخی نداریم جز آنکه بگوییم این حمالت به منزله اعالم وصول نامة 
خصوصی نهضت به اعضای شورایعالی دفاع1 پیرامون مسائل جنگ و تحلیل و اظهارنظر ما 

بوده است.2
درنامۀسرگشادۀمذکور،چندینبارومکرراًبرخصوصیبودناعالمموضعدرموردجنگ
وصلحتأکیدشدهتابهاینوسیلههمچونسایرمواقع،حقانیتومظلومیتنهضتالقاءگردد.

چنانکهدوستانضدانقالبلندننشیناینگروه،درنشریۀخودازقولنهضتتیترزدند:
به حزب اهلل دستور بدهید ما را تصفیة جسدی کنند. ما جسارت اظهارنظر را داریم و حاضریم 

عواقب آن را هم تحّمل کنیم.3 
آیتاهللخامنهایدرخطبۀنمازجمعهسیامفروردین1364،ضمناشارهبهجنگروانی
رادیوهایبیگانهبامّلتایرانوهمراهیبرخیافرادداخلکشوردرتهیۀخوراکتبلیغاتیآنها،

درمورداقداماتنهضتآزادیگفتهبود:
یک عده، ورشکستگان سیاسی اند. آن کسانی که چهرة آنها را این انقالب آشکار کرد. 

1.درنامهمزبورکهبرایاعضایشورایعالیدفاعوبرخیمسئولینارسالشد،ابتدامخاطبانبهمطالعهجزوهتحلیلی
پیرامونجنگوصلحفراخواندهشدهاند،وسپسضمنتکراراستناداتناصحیحدینی،براینادعامجدداًتأکیدشده
بودکهادامۀجنگپسازفتحخرمشهر،ازحالتدفاعیخارجشدهوماهیتتعّرضیپیداکردهاست.)نامهبهاعضای

شورایعالیدفاعپیرامونمسألهجنگوصلح،ش1364/1/18،21/4/800،آرشیواسنادنهضتآزادی(
2.نامهسرگشادهنهضتآزادیایرانبهرئیسجمهوری،1364/1/18،ص2

3.نشریهجبههملیونایران،چاپلندن،ش82،خرداد1364،ص6
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دم از انقالب، مبارزه، آزادگی و آزادی خواهی می زدند. اما وقتی که انقالب به همت ملّت 
ایران پیروز شد و آنها آمدند از پیروزی ملّت بهره برداری کردند، در آن مدتی که اختیاردار 
امور انقالب بودند، آنچنان پرونده ای برای خودشان در چشم این ملّت درست کردند که 

هرگز دل این ملّت، دیگر با آنها صاف نخواهد شد.
به آنها داده سوءاستفاده می کنند...جنگ و  انقالب و جمهوری اسالمی  ...از آزادی که 
مسئولین را زیر سؤال می برند...البته ما از اینها هم بیش از اینکه در مقابل آرمان ها و شعارهای 
مردم مخالفت کنند، انتظار نداریم...آدم هایی که عالقه مندی آنها به آمریکا و آمریکایی 
بیش از عالقه مندی آنها به امّت حزب اهلل بوده و هست، از امّت حزب اهلل لجشان می گیرد و 

بدشان می آید...
ورشکستگان  همین  و  گروهک ها  گرایش های  است.  معلوم  مردم،  خواست  و  ...مطلب 
بیایند ] بر خالف خواست مردم[ این جور وسوسه آفرینی  سیاسی...معلوم و روشن است... 

بکنند، این جور خواست و احساسات مردم را مورد تحقیر و بی اعتنایی قرار بدهند.1
امامجمعۀتهران،درادامۀسخنانخودهشدارداد:

...کسانی که سعی می کنند از آزادی...سوءاستفاده کنند بدانند این برای مسئولین جمهوری 
اسالمی همیشه قابل قبول و تحّمل نیست... البته ما نشان دادیم که در مقابل آن کسانی که 
قصد خیانت و توطئه ندارند اهل سخت گیری نیستیم...کسانی که خالف عقاید ما عقایدی 
دارند هرگز محدود و محصور نکردیم، امکان و اجازه دادیم حرفشان را بزنند... اما اگر 
قرار باشد در لباس اظهار عقیده و نظر، علیه مصالح ملّت و علیه آن چیزی که در این روزگار 
حّساس برای این ملّت ضروری است، در جامعه به صورت شایعه پراکنی ]و همکاری با 

بیگانگان[ انجام بگیرد، آن دیگر قابل قبول نیست.2 
و منطوق و لحن معنوی تحریف مقادیری از پس ایشان، به پاسخ در آزادی نهضت
مفهومسخنانمذکور،باتأکیدمجّددبرخصوصیبودناظهارنظرشپیرامونجنگ،برسر

رئیسجمهور،»منّت«نهادهوچنینادعاکرد:
همانطور که در نامة خصوصی خود به اعضای شورایعالی دفاع متذکر شده ایم با درک 
ویژه  به  برداشت  و  از هرگونه سوءتعبیر  منظور جلوگیری  به  و  اوضاع کشور  حّساسیت 
از طرف دشمنان اسالم و ایران، نظرات و نگرانی های خود دربارة جنگ را که یکی از 

1.جمهوریاسالمی،1364/1/31،ص8
2.همان.
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مهم ترین مسائل مملکتی است تنها برای اعضاء شورایعالی دفاع و معدودی از مسئوالن مؤثر 
کشور فرستاده و بر خصوصی و مستقیم بودن آن تأکید کردیم و حتی از اشاعه خبر نوشتن 

چنین نامه ای خودداری نمودیم.1و2
برخالفاینادعاها،اینخودنهضتآزادیبودکهخبرِنامۀخصوصیبهاعضایشورای
عالیدفاعراعلنیساخت.زیرادرتمامسخنانآیتاهللخامنهایحتیکلمهایدیدهنمیشد
کهبیانگرارسالنامۀخصوصینهضتباشد.نهضتآزادیبازیرکیبهبهانۀسخنانایشانکه
درمورد»اقداماتعلنی«ضّددفاعمقّدسبود،ازفرصتاستفادهکردهوخبرِ»نامۀخصوصی«

خودرادرقالبپاسخبهایشان،منتشرساخت.
درنامۀسرگشادۀسابقالذکربهمنظورالقایوجوددیکتاتوریونبودنآزادیازموضعحق

بهجانب،چنینآمدهاست:
آیا بیانات شما حاکی از آن نیست که معتقدید به استثناء چند نفر از خواص، احدی حق 
اظهارنظر دربارة مسائل اساسی کشور حتی به صورت نوشتن نامه ای خصوصی و مستقیم ندارد؟ 
و  انواع حمالت  انتظار  در  باید  نظری کند  اظهار  نموده  اگر کسی جرأت و جسارت  و 
تهمت ها و تهدیدها باشد! آیا شما که روزنامه های غیرموافق را تعطیل نموده فعالیت های 
اسالمی و قانونی غیرموافقین را متوقف ساخته برخالف موازین شرعی و قانونی دفتر نهضت 
آزادی را الک و مهر نموده و اعضای این حزب قانونی را از استفادة اموال و اسنادشان 

محروم ساخته اید، تحّمل یک نامة خصوصی را هم از دست داده اید؟3
درایننامهبهبستهشدندفترنهضتآزادیدرآنزماننیزاشارهشدهکهشرحآنازاین
قراراست:درهفتمینسالگردپیروزیانقالب،22بهمن63،بهدعوتنهضتآزادیعدهای
اندکازهوادارانآنگروه،درمقابلهباراهپیماییمیلیونیمردمدرمیدانآزادی،همزمانبه
تظاهراتیدربرابردفترنهضتدرچهارراهمبارزان)تقاطعخیابانمطهریوخیابانمفتح(،
دستزدند.بهدنبالدرگیریواغتشاش،دادستانیتهرانطبقاختیاراتقانونی،دفترنهضت

1.ایننکتهباواقعیتمغایرتدارد.رهبراننهضتآزادیدرمالقاتومصاحبهفرستادهلوموند،همخبروهممحتوای
نامهخودبهشورایعالیدفاعرابرایانتشاربهاطالعویرساندهبودند.البتهگزارشلوموند،چندروزپسازانتشار
نامۀسرگشادۀنهضتمنتشرمیشودتابهنظرآیدکهاینموضوعازآنطریقبهاطالعآنانرسیدهاست.امادرگزارش
لوموند،بهجملهایازنامۀخصوصیمذکوراشارهشدهکهمستلزمدراختیارداشتنمتنکاملآنبود.زیرادرنامۀ

نهضتبهرئیسجمهور،آنعبارتنقلنشدهاست.
2.نامهسرگشادهنهضتآزادیبهرئیسجمهوری،ص2

3.همان،ص3
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راموقّتاًتعطیلکرد.پسازمّدتی،درآستانۀانتخاباتریاستجمهوری64،ایندفتربازشد.
دربارۀبرگزاریتظاهراتنهضتیها،دربرابرتظاهراتمردمی22بهمنمیدانآزادیدر
آنسال،مرحومکیومرثصابریکهدردهۀشصتباناممستعار»گلآقا«ستونطنزروزنامۀ
اطالعاترامینگاشت،باکنایهبهآخرینکتابمهندسبازرگانتاآنزمان،بهنامانقالبایران
دردوحرکت،مطلبیتحتعنوان»کلهپاچهتلفنی«نوشتکهخواندنآنخالیازلطفنیست:

- الو، گل  آقا؟ 
- بله بفرمایید.  

- نظر شما راجع به »انقالب در دو حرکت« چیه؟  
- کی این حرف را زده؟  

- آدم  های لیبرال.  
- چی  برال؟  

- ای کلک...ما را گرفتی...یعنی تو نمی  دانی لیبرال چیه؟  
- این تلفن ما خش  خش می  کنه!...  

- یعنی روی همین کلمه »لیبرال« خش  خش می  کنه؟  
- نخیر، روی »انقالب در دو حرکت« هم خش  خش می  کنه!  

- پس می  دونی »انقالب در دو حرکت« چیه؟  
- راستش تا 22 بهمن نمی  دانستم، آن روز دانستم.  

- از کجا دانستی؟  
- از آنجا که 2 میلیون نفر در میدان آزادی بودند، چند مثقال نفر در چهارراه مبارزان... این، 

میشه دو حرکت.  
- پس چرا تا حاال چیزی ننوشتی؟  

- فکر کردم مورچه چیه که کله  پاچه  اش باشه؟ 
)مکالمه قطع می  شود(1 

میرحسینموسوی،نخستوزیروقت،نیزدراردیبهشت1364،طییکمصاحبهمطبوعاتی
ورادیوتلویزیونی،ضمنتشریحمواضعدولتدربارهموضوعاتمختلفوازجملهجنگ،
بااشارهبهاقداماتتحریکآمیزهمراهبا»تهمت«و»دروغ«نهضتآزادیعلیهنظامومردم،

1.اطالعات،1363/12/16،ص3
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چنینگفت:
...در حقیقت، موضع  گیری سیاسی اینها ]= سران نهضت آزادی[ معموالً با موضع  گیری  های 
استکباری در سطح جهان تنظیم می  شود. در اسناد النة جاسوسی آمریکا نیز مدارکی داریم؛ 
در رابطه با یکی از این افراد که بحث می  شود: فالنی این خصلت  ها را دارد، به اضافه اینکه به 
داوری آمریکا نسبت به ایران زیاد اهمیت می  دهد...آنها فکر می  کردند در این دو سه ماهه اخیر 
که یک مقدار فعالیتی کردند، اگر دقت کرده باشید یک فعالیت گسترده در جهان صورت 
گرفت بر علیه جنگی که ما درگیر آن شدیم و کشاندن ما به سمت یک صلحی که متضمن 
منافع آمریکا در منطقه می  تواند باشد، بنا براین، فکر کردند خبری است و شروع به اخذ این 
موضع  گیری  ها کردند. و عماًل این موضع  گیری  ها را، حرکت مردم و حضور مردم در صحنه 

خنثی می  کند...
شما در کجا دیده  اید که در یک شرایط جنگی که همة دنیا بر علیه یک ملّتی که در چنین 
جنگی شرکت کرده، بسیج شوند، افرادی حتی این جرأت را پیدا کنند که بر علیه آن جنگ، 
صحبت کنند. در این کشور، اینها ]نهضت آزادی[ آمدند حتی اعالمیه دادند، بیانیه دادند، مردم 
را دعوت به این مسأله ]= مخالفت با جنگ[ کردند و اطالعیه برای سازمان ملل فرستادند. تمام 
این کارها را بر علیه حرکت مردم و رهبری خودشان و بر علیه شرکت مردم در نظام کردند.1 

ویهمچنینتلویحاًبهنامۀنهضتآزادیخطاببهرئیسجمهور،اشارهنمودودربارۀآن
اینگونهاظهارنظرکرد:

ما می  بینیم که ما با خوشرویی، فقط با توضیح، با آنها روبرو شدیم و جالب اینجاست که این 
آقایان ]نهضت آزادی[ می  خواهند که حتی این توضیح هم داده نشود. وقتی که مردم ما و ائمة 
جمعه ما در نهاد مردمی و در این حرکت مردمی نمازجمعه، می  آیند و می  گویند که این آقایان 
]نهضت آزادی[ که شبنامه پخش می  کنند، حرف  هایشان و صحبت  ها و استدالل  هایشان در این 
نقاط ]= نکات[، دروغ است، تازه به آن هم دارد اعتراض می  کند. و واقعاً ما در شگفتیم که تا 

چه اندازه اینها باید بی  انصاف باشند.2 

آیندۀ جنگ و شروط ایران
درتحلیلنهضتآزادی،گمانهزنی»آیندۀجنگ«درصورتاستمرارآندرسال63بهبعد،

1.جمهوریاسالمی،1364/2/24،ص10
2.همان.
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بابررسی»امکانتحّققشروطموردنظرایران«واحتماالتموجود،بحثشدهاست.نهضت
بهمنظوراثباتضرورتوفایدۀصلحبارژیمصّدامکهآنرا»صلحشرافتمندانه«خوانده،

شروطایرانبرایخاتمۀجنگراطرحونقدنمودهبود:
بازپس دادن تمامی مناطق ایران که هنوز در دست دشمن است، پرداخت غرامت خسارات 
جنگی به ایران از طرف عراق، سقوط و برکناری صّدام و محاکمه و مجازات او تا سقوط 
حزب بعث عفلقی، و تحّقق انقالب اسالمی در عراق و استقرار یک جمهوری اسالمی مشابه و 
مطیع ایران به منظور سکوی پرتاب به طرف قدس. از این چهار هدف یا شرط مشخص و اعالم 
شده، گمان نمی رود دو هدف اول، مشکل عمده ای باشد. شرط سوم، یعنی سقوط صّدام، مانع 
عمده ای در راه رسیدن به صلح است. مقامات جمهوری اسالمی بارها اعالم داشته اند که برای 
پایان جنگ، شرط اصلی، سقوط صدّام و حزب بعث عراق و استقرار جمهوری اسالمی از 

نوع ایران در عراق می باشد.1
نهضتآزادیشروطمطروحۀایرانبرایپایانجنگراتحریفکردهبود.استقراریک
جمهوریاسالمیمتکیبهمردمدرعراق،»ایدهآلومطلوب«ایرانبود،ولیبهعنوانیک
»شرط«،مطرحنبود؛آنهمنظاماسالمیازنوع»مشابهومطیع«ایرانکههیچگاهازسوی

مقاماتایرانحتیحرفچنینشرطنامعقولیزدهنشدهبود.
بهزعمنویسندگانتحلیلنهضت،دستیابیبهدوهدفاولبامشکلعمدهایروبرونبوده

است.درحالیکهاتفاقاًتاانتهایجنگ،»مشکلعمده«،همیندوهدفاولبود.
بهشهادتاسنادوشواهدمتعدد،مناطقاشغالیدرآنزمان)1363(ازطریقمیانجیهاو
مذاکرهآزادنمیشد.چنانکهچهارسالبعد)1367(همپسازپذیرشقطعنامۀ598ازسوی
ایران،ارتشصّدام،بهغربوجنوبکشوردوبارهحملهکرد،وفقطبامقاومتنظامیوبسیج

مردمی،ازمناطقاشغالیبیرونراندهشد.
درهمانزمان،دکتریزدیدرمصاحبهباالمجّلهتصریحمیکندکهاولینواساسیترینشرط
پایانجنگ،محکومیترسمیوعلنیعراقبهعنوانیکمتجاوزاست.ویدراینبارهمیگوید:

اعراب باید توّجه داشته باشند که تا زمانی که عراق به عنوان متجاوز و آغازگر جنگی که 
خرابی ها و خسارات فراوان به  بار آورده است رسماً و علناً محکوم نشود، و خسارات جبران 
نگردد امکان ندارد مذاکرات صلح به نتیجة مطلوب برسد... دولت عراق نمی تواند حملة وسیع 

1.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،ص60
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ارتش خود به خوزستان و بمباران شهرهای دوردست را نتیجة خطا و اشتباه غیرعمدی نظامیان 
قلمداد نماید. دنیا می داند و اعراب بهتر از هر کس، که حملة عراق به ایران بر طبق یک برنامة 
حساب شده ای بوده است. اگر چه بر اساس محاسباتی غلط و نادرست. بنابراین دولت عراق 
باید عوارض و عواقب محاسبات غلط خود را که منجر به خسارات فراوان به دو ملّت مسلمان 

ایران و عراق شده است بپردازد.1
همچنیندرمصاحبهدکتریزدیومهندسبازرگانبالومونداینموضوعاینگونهمورد

تأکیدقرارگرفتهبود:
ما بدون هیچ تردیدی عراق را متجاوز می دانیم و معتقدیم که عراق جنگ را در نتیجة یک 
اشتباه تاریخی آغاز کرد. به همین دلیل می بایستی مسئولیت جنگ را بپذیرد و به خاطر این 

اشتباه تاریخی خود و آغاز حمله به ایران، حاضر به پرداخت غرامت شود.2
بدیهیاستکه»عوارضوعواقب«تجاوزرژیمصّدامبهایرانوپذیرشفرضی»مسئولیت
جنگ«ازسویدولتبعثیعراق،تنهاباپرداختغرامتجبراننمیشد.وانگهی،صّدامبه
هیچوجهوهرگزحاضربهپذیرشمسئولیتآغازجنگنمیشد،وتاآخرهمنشد.نهتنها
صدّامبهجرمخوداعترافنکرد،بلکهحامیانبینالمللیومنطقهایوینیزنگذاشتندشورای
امنیتسازمانمللرسماًاعالمکندکهعراقمتجاوزوآغازگرجنگبودهاست.زیرادرآن
صورت،عالوهبرتبعاتسنگینسیاسیوحقوقی،پرداختغرامتجنگیبهایرانبرایکشور

عراق،الزامآورمیشد.
همگانوازجملهسازشطلباننهضتآزادیاذعانداشتندکه»شرطاول«وغیرقابل
مناقشۀپایانجنگ،محکومیترژیمصّدامبهعّلتتجاوزبهایرانبودهاست.روشناستکه
باتحقّقاینشرط،طبعاًسایرشرایطایرانوازجملهسقوطحزببعث،امکانپذیرمیشد.

دکتریزدی،هنگامیکههنوزآشکاراتغییرجهتندادهوکاماًلدرموضعمخالفخطامام
قرارنگرفتهبود،بابحثوتحلیلمتکیبرآماروارقاماظهارمیکردکهپایانجنگتنهابا

سقوطصّدام،امکانپذیرخواهدبود.
ویدرمصاحبهایباروزنامۀمیزانگفتهبود:

همانطوری که من بارها در تحلیل های گذشته گفته ام و از روی ارقام و آمار با ذکر شواهد 
نشان داده ام، این جنگ، یک پایان بیشتر ندارد. این راهی که وارد شده ایم جاده ای است 

1.مصاحبهدکتریزدیباالمجّله،ص9
2.لوموند،دومماهمه1985،ص1
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یکطرفه. انتهای این جاده و جهت حرکت ملّت ما چیزی نیست جز سقوط رژیم صّدام حسین 

و بعثی های عراق.1

صلح  با »رژیم صّدام«
درتحلیلنهضتآزادیهمانگونهکهازابتداروشنبود،تمامیمقدماتوبحثهاو
تحلیلهابرایآناستکهصلحباصّدام،مشروعومنطقیجلوهدادهشود.دراواخرتحلیل

مزبورمجّدداًبرموضوعصلحتأکیدشدهاست:
صلح کردن- یا قبول صلحی که از طرف دولت های عالقه مند و بی طرف یا از ناحیه خود 
دشمن پیشنهاد و اصرار می شود- به هیچ وجه عمل خالف شرع و اسالم نیست، بلکه مورد 

تمجید و تأکید قرآن بوده پیغمبر اکرم از آن دریغ نداشتند...2
اینصلحطلبی،درانتهایتحلیلنهضت،بهعنواننتیجهورهنمود،اینگونهابرازمیشود
کهدستاندرکارانبادرکممنوعبودنجنگابتداییدرزمانغیبت»بهپیشنهاداتصلحو
میانجیگریبهنظرمساعدنگریستهوبااستفادهازشرایطداخلیوبینالمللیجهتتحّقق
صلحیشرافتمندانهبهنفعدومّلتمسلمان،انعطافبیشتریدراینزمینهازخودنشاندهند.«3
درفروردینسال1364،درسالروزبعثتگرامیپیامبراکرم)ص(،امامخمینیدربارۀ

صلحطلبیجریانهایینظیرنهضتآزادیچنینگفت:
... اخیراً در داخل و خارج یک حرکت خاصی پیدا شده به این که بیاییم ما صلح کنیم... 
طرفدارهای آمریکا در هر جا که هستند، یک دفعه هم صدا... می گویند که بیایید صلح کنیم... 
ملّت ما که نمی ترسد. شما چند نفر نشسته اید آنجا می ترسید، هی القاء ترس می کنید... آنهایی 
که نشسته اند و روابطشان را با آمریکا محکم کرده اند و از اول ]این روابط[ بود و حاال هم 
هست و خواهد بود،4اینها توّجه به این ندارند که با این اراجیفی که اینها دارند، این ملّت تغییر 

نمی کند. 
ما عالَم گیری نمی خواهیم بکنیم که شما ما را می ترسانید که نمی شود عالَم را گرفت.5 

1.میزان،1359/10/9،ص4
2.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،ص67

3.همان،ص73
4.بخشیازدیدگاههاوروابطسراننهضتآزادیباآمریکادربخشهایپیشینکتاب،مستندبهاسنادوشواهدمعتبر،

تشریحشد.
5.درکتابانقالبایراندردوحرکتوجزوۀجنگوصلح،اینمضمونطرحشدهکهگوییانقالباسالمیخیال
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... ما جنگ نمی خواهیم بکنیم، از اول هم جنگ نداشتیم، ما بادی ]= شروع کننده[ جنگ 

نبودیم، ما بعد از اینکه به ما حمله کردند، دفاع کردیم، حاال هم در حال دفاع هستیم. 
دفاع معنایش این نیست که تا آن گفت: یااهلل دستت را بده به من با هم صلح بکنیم، ما رها 
کنیم، این حرف غلطی است. مایی که می بینیم ماهیت یک حیوان درنده]= صّدام[ چیست، ما 

به واسطة اینکه او می گوید که بیایید صلح کنیم، بیاییم صلح کنیم؟ ... با کی صلح کنیم؟ ... 
... من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی ما را بیدار کند و افراد ملّت ما را بیدار کند، در 
خواب هستند آنهایی که خواب آمریکا را می بینند، خدا بیدارشان کند، توّجه بهشان بدهد... 
ما اآلن هم در حال دفاع هستیم. شما می گویید که با یک کسی که مسلمین را ُخرد کرده 
است و به اسالم هیچ اعتقادی ندارد و هر روز که زورش برسد اسالم را زیر پا می گذارد و 
منهدم می کند، ما با او ]= صّدام[ بنشینیم و دست دوستی بدهیم و بعد بگوئیم: َسلََّمُکمُ اهلل]خدا 
شما را سالمت بدارد[ ؟ این چه منطقی است؟ منطق اسالم این است؟ شما اسالم شناسان، این 

را منطق اسالم می دانید؟ 
خداوند اصالحتان بکند انشاءاهلل... جوان های ما و ارتش ما و سپاه ما و بسیج ما و همه و همة 
ایران، به استثنای یک عده معدودی که خداوند اصالحشان کند، همه در این متفقند که ما 

باید در صحنه باشیم و از حقوق مسلمین دفاع بکنیم.1

»دعوت از صّدام« و »روز قدس 64«
»روزقدس«سال1364نقطهعطفیدردهۀشصتومقطعبسیارمهمیدرروندجنگ
تحمیلیمحسوبمیشود.حضورگستردهوچشمگیرمردمدرتظاهراتاینروزکهبه
منظورتأکیدبرموضعرهاییبخشانقالباسالمیو»حمایتازاستمراردفاعمقّدس«برگزار
شد،آثارمهموبارزیبرجایگذاشت.براساسبرآوردهایرسمیوغیررسمی،میلیونها
تنازمردمدرسراسرکشوربهراهپیماییپرداختند.طبقبعضیمحاسبات،جمعیتآنروز

راهپیماییتهران،بااستقبالتاریخیازامام،قابلقیاسبود.
اینراهپیماییباشکوهدرشرایطیبرگزارشدکه»جنگشهرها«دراوجخودبودوصّدام
تهدیدکردهبودکهباشّدتبسیارواستفادهازسالحهایجدیدترومرگبارتر،شهرهایایران
رادرحینتظاهراتروزقدسموردحملهقرارخواهدداد.ازسویدیگرگمانمیرفت

تصّرفعالَمراداردکهبهصدورانقالبوتداومجنگمیپردازد.
1.جمهوریاسالمی،1364/1/31،ص12
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کهگرمایشدیدوروزهداریمردمدرآخرینجمعهماهرمضان،مزیدبرعّلتفوق،موجب
کاهشحضورگستردهمردمشود.امابرخالفآنچهکهانتظارمیرفتودرمیانناباوریو

حیرتناظرانخارجیوداخلی،آنراهپیماییبهبهتریننحووباشکوهتمامبرگزارشد.
ازآنجاکهمشروعیتمّلیاستمراردفاعمقّدسبااستنادبهراهپیماییهایروزقدس
سال64نزدهمگانوبهویژهمخالفینداخلیوخارجیبیشازپیشآشکارگردید،و
باتوّجهبهتقارناینراهپیماییبااوجگیریتبلیغاتمنفیگروههایاپوزیسیونداخلو
ضدانقالبخارجعلیهاستمراردفاعمقدّس،ذکرمواضعنهضتآزادیدرمورداینواقعهو
موضوع»حمایتمردمازاستمراردفاعمقّدستانیلبهپیروزی«،ضروریبهنظرمیرسد.
دراغلبنشریاتنهضت،ادعاینارضایتیگستردهومخالفتمردمباجنگ،مطرحمیشد.
درمصاحبهدکتریزدیباالمجّله،جنگیکیازعلل»ناامیدیوناراحتی«مردمخواندهشد.1
درجزوهجنگوصلحباتأکیدبرلزومشرکتدادنمردمدرسرنوشتوتصمیمگیریجنگ،
ایننکتهالقاءمیشدکهمردمازواقعیاتآگاهنبودهاندواستمراردفاعمقّدسنیزازحمایت
بنیادیوپایدارمردمبرخوردارنبودهاست.ازاینرودرمقاطعیازسال63،نهضتآزادیاز

مردمدرخواستمیکندکهدرجهتنیلبهصلحوخاتمۀجنگاقدامکنند:
]نهضت آزادی[ از هموطنان عزیز می خواهد که با مشارکت فکری، مالی، جانی خود در 
راه پایان دادن به این فاجعة خانمانسوز و رسیدن به صلحی اسالمی و شرافتمندانه میان دو 

ملّت مسلمان، کوشش کنند.2
دربیانیۀچهبایدکرد؟کهازسوینهضتدرآبان63انتشاریافت»جنگ«یکیازدالیل
»سرخوردگیونارضایتی«مردمتوصیفشدهبود.3اینموضوعبهُصَورمختلفدراکثر

نشریاتنهضت،طیسالهایدفاعمقّدس،تکرارشدهاست.
درخرداد64،بازرگاندرمصاحبۀتلفنیبایکنشریۀآمریکاییکهخبرشازبخش

فارسیرادیوآمریکانیزپخششد،چنینمیگوید:
اکثریت هم میهنان از جنگ، خسته و بیزار شده اند.4

بهدنبالاوجگیریتبلیغاتضّددفاعمقّدس،وجنگروانیدشمنازخارجوداخلکشور
1.مصاحبهدکتریزدیباالمجّله،ص3

2.تحلیلیپیرامونجنگوصلح،ص70
3.چهبایدکرد؟،نهضتآزادی،آبان63،ص1

4.بولتنرادیوهایبیگانه،واحدمرکزیخبر،1364/3/22،صص15تا17،گفتگویتلفنیبازرگانبانشریهآمریکایی
کریستینساینسمانیتورپخششدهدراخباربخشفارسیرادیوآمریکابهتاریخ1364/3/21
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بامضموننارضایتیمردمازادامۀجنگ،اینتحلیلنزدحاکمانمتجاوزبعثیعراقمعتبرتلقی
شدکهدرصورتحملۀوسیعبهشهرهاونقاطمسکونی،نارضایتیمردمتشدیدمیشودو
دولتایرانتحتفشارافکارعمومیوبهعّلتسلبحمایتمردمی،ناچاربهصلحتحمیلی

تنخواهدداد.
میتوانگفتکهنظراتوتحلیلهایگروههایسیاسیمخالفوبهویژهنهضتآزادی
مبنیبرنارضایتیمردمازادامۀدفاعمقّدس،یکیازعواملاصلیتشویقوتشجیعرژیمبعثی

عراقبهآغاز»جنگشهرها«درسال64بودهاست.
میرحسینموسوی،نخستوزیر،بااشارهبهنهضتآزادیتصریحکردکهاعالمیههایاین
گروهبهمنزلۀارسالدعوتنامهبرایبمبارانمناطقمسکونیتوسطرژیمصّداماست.ویطی
سخنانیدرمراسماحیاءشب21رمضانسال64شمسیدرمهدیهتهران،ضمنتأکیدبرراهبرد

استمراردفاعمقدّس،دربارۀتأثیراعالمیههاینهضتآزادیبرجنگشهرهاچنینگفت:
اعالمیه ها و بیانیه هایی که در حقیقت دعوت نامه هایی هستند برای صّدام، از سوی لیبرال ها 
در داخل کشور علیه جنگ منتشر می شود. یقیناً این لیبرال ها در خون بی گناهانی که در این 
بمباران در کشور ریخته شده، سهیم هستند. آنها در حقیقت با این اعالمیه ها، بمب افکن های 

روسی صّدام را دعوت می کنند که بیایند.1 
مهندسبازرگاندرخرداد64درمصاحبهتلفنی2باتلویزیون»جنبشمّلیایران«،کهاز
سویضدانقالبیونمقیمکالیفرنیاادارهمیشد،دربارۀمواضعخودونهضتآزادیدرمخالفت

باادامهدفاعمقّدس،وتوصیفآنبهمنزلهدعوتبهبمبارانشهرها،چنینپاسخداد:
... ما راجع به جنگ چندین نشریه دادیم، نامه برای اعضای شورای عالی دفاع نوشتیم و حاال 
باز هم چیزهای دیگر خواهیم داد و نظریاتمان را خواهیم گفت. آنچه مصلحت و حق است 
می گوئیم، علی رغم اتهامات و دروغ هایی که علیه ما می بندند و این ارتباط ما را که مثاًل 
می گویند نوشته های ما دعوت از صّدام حسین برای بمباران است، خوب آنها مرتّب باید از این 
حرف ها بزنند. عوض اینکه جواب منطقی بدهند و ما آیه قرآن می آوریم و آیه قرآن جواب 
بدهند، و ما دالیل سیاسی و اقتصادی و مصلحت مملکت و خواستة ملّت را می آوریم، و آنها 

1.جمهوریاسالمی،1364/3/22،ص12
2.مهندسبازرگانبرایتوجیهعملنادرستمصاحبهبایکرسانۀسلطنتطلبمقیمآمریکا،اظهارداشتکهمطالب
ویدریک»مذاکرهتلفنی«ابرازشدهو»مصاحبه«نبودهاست.)تلگرامبهروزنامهجمهوریاسالمی،64/5/31،آرشیو

اسنادنهضتآزادی(.
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همه اش متوسل به این جور تهمت ها و تحریف حقایق و توهین و اینها می شوند.1

درپیاوجگیریمرحلۀاولجنگشهرها،آقایهاشمیرفسنجانی،رئیسوقتمجلس
شورایاسالمیونمایندۀامامدرشورایعالیدفاع،بهمنظورخنثینمودنتهاجمتبلیغاتی
دشمنواثباتبیفایدهبودنتداومحملهبهمناطقمسکونی،درخطبهنمازجمعهدهمخرداد
1364پیشنهادکردیکراهپیماییعمومیدرحمایتازاستمراردفاعمقّدسبرگزارشود.وی

موضوعرابدینشکلعنواننمود:
من با جناب ریاست جمهوری و نخست وزیر هم در این قضیه مشورت کردم. آنها موافقند که 
ما برای اینکه هم خودمان را بشناسیم، هم مردممان را بشناسیم، هم دیگران ما را بشناسند، اعالم 
می کنیم: آنهایی که در سراسر این کشور، زیر این آسمان، موافقند که جنگ تا پیروزی و رفع 
فتنه ادامه پیدا کند، در مراسم 15 خرداد یا روز قدس یا هر روزی که اعالم گردید، شرکت 

کنند و نظرات خودشان را با پالکاردهایی که با خودشان می آورند به دنیا اعالم کنند.2
درهمانسخنرانی،آقایهاشمیرفسنجانی،»نهضتآزادی«را»نکبتآزادی«نامیدو

دربارۀنقشآندر»دعوت«ازصّدامبرایبمبارانشهرها،چنینگفت:
...همین مقداری که عراقی  ها می  آیند و مزاحمت درست می  کنند، عامل آن، ضد انقالب 
باالی سر  را  بمب  افکن  ها و موشک  ها[   =[ اینها  و  را دادند  این گزارش  ها  است. همین  ها 
شما آوردند... منافقین، پیکاری  ها، توده  ای  ها، تمام جریان  های مارکسیستی، و از این طرف 
سلطنت  طلب  ها، ملّی  گراها، و همین نکبت آزادی ]= نهضت آزادی[ خودمان و امثال اینها...

تمام اینها همدست شده اند برای اینکه پشت جبهه را تضعیف بکنند، و اینها صّدام را دعوت 
کرده  اند که بیا اینجا را بزن. بدانید، اینها دعوت کرده  اند...3   

پسازاعالمرسمی»روزقدس«آنسال)24خرداد64(بهعنوانروز»حمایتازتداوم
جنگ«،نهضتآزادیدرمخالفتباایناقدام،بیانیهای»پیراموننظرخواهیدربارۀادامۀجنگ
درراهپیماییروزقدس«،منتشرکرد.نهضتدرایناطالعیه،منکرهرگونهارزشواثرمعتبری

برایاینراهپیماییشدوپیشاپیشآنرابیهودهوفاقدارزشتوصیفکرد.
نهضتآزادیبالحنیدوگانهازیکسو،استعالمعلنیآراءعمومیدرموردجنگراموجب
1.مصاحبهتلفنیبازرگانباتلویزیونجنبشملیایراندرتاریخ1364/3/26،منتشرهدرنشریاتضدانقالبخارجاز

کشور؛پیامایران)ش228(وایرانامروز)ش106(چاپامریکا.
2.روزنامهجمهوریاسالمی،1364/3/11،ص8.توضیحاتیپیرامونمذاکره،آتشبس،صلح،نهضتآزادی،بدونتاریخ

)انتشاردرتیرماه1364(،ص16
3.همان.
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»خوشوقتی«خواندهوازسویدیگر،پیشنهادچنینتظاهراتیرا»موجببهتوحیرتبسیاری
ازناظرینآگاهسیاسی«تلقینمودهواساسًا»نظرخواهیدربارۀادامۀجنگوسیاستجنگی
دولتبهمنظورشناختنظراتمردمویااثباتحقانیتخطمشیحاکمیت،دربحبوحهجنگ،

کاریبیسابقهوقابلتأمل«خواندهشدهاست.قابلتأملازآنروکهبهاعتقادنهضت:
هیأت های حاکمه ای که قدرت خود را از طریق إعمال حق حاکمیت مردم و اجرای صادقانة 
اصول مصّرحه در قانون اساسی کسب کرده باشند و مراکز تصمیم گیرندة آنها از راه های 
مشروع و قانونی و بر اساس شایستگی ها شکل گرفته باشند،...نه تنها نیاز ندارند برای اثبات 
قانونی و مشروع بودن و یا حقانیت سیاست های خود در زمان اوج گیری مقابله با دشمن از 
مردم دعوت به راهپیمایی بنمایند، بلکه خود می دانند چنین عملی فاقد ارزش و اعتبار مورد 

نظر است.1
نهضتآزادیازچنینموضعی،بهتخطئۀراهپیماییروزقدسپرداختوآنرابامراسم
فرمایشینظیر»بزرگداشتکودتای28مرداد،6بهمنانقالبسفید،تاجگذاریوغیره«در
رژیمشاهکهتنهافایدۀآنهاتأمین»خوراکتبلیغاتورجزخوانیهایحاکمیت«وضمناً»هزینه
کردنمبالغهنگفتیازبیتالمال«میبود،مقایسهوتشبیهکردهاست.درپایانتأکیدشدهبود
که»اجتماعوراهپیماییتعدادیازمردم،ولوبهیکمیلیونهمتخمینزدهشودداللتیبرنظر

اکثریتمردمویاحقانیتموضعحاکمیتنمینماید.«2
پسازبرگزاریراهپیماییروزقدسدرسال64،کهبرخالفانتظارنهضتآزادی،جمع

عظیمیازمردمدرآنشرکتکردند،نهضتآزادیدربیانیهایاظهارداشت:
حاکمیت، راهپیمایی روز قدس را که تظاهری از نفرت ملّت ایران از صهیونیسم و مخالفت 
آنان با تجاوز بعثیان عراقی و دلبستگی شان به قبلة اول مسلمین بود، اهرمی برای تثبیت خود، 
تأیید سیاست جنگی و تأکیدی بر داشتن پایگاه مردمی تلقی و تبلیغ نمود. راهپیمایان تهران 
را 5 میلیون نفر و راهپیمایان ایران را 30 میلیون قلمداد کرد. ما اوالً آمار و محاسبات و ارقام 
حاکمیت را خالف واقع دانسته و به موقع با استداللی ریاضی و منطقی نشان دادیم که چنین 
ادعاهایی حاکی از عدم درک سخنرانان از مفهوم اعداد و ارقام می باشد. به عالوه روشن 
ساختیم که این راهپیمایی اگر چه به دعوت یکی از مسئولین صورت گرفته است تأیید سیاست 

1.بیانیهنهضتآزادیپیراموننظرخواهیدربارهجنگوراهپیماییروزقدس،خرداد1364
2.همان.
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جنگی حاکمیت و صّحه نهادن بر مشکالت ناشی از جنگ، تورم و فساد و... نیست.1

نهضتآزادیبابازیمحاسباتی،تعدادکلجمعیتراهپیمایانرا750/000وحداکثر
یکمیلیوننفر،تخمین»قطعی«زدهبود.2و3

سالهابعد،دکتریزدیاذعانکردکهموضعنهضتدربارهجنگ،بانظر»عموممردم«
مخالفبودهاست.4

موشک  باران و محکومیت »دو طرف«
نهضتآزادیدرمرحلۀدومحمالتگستردۀرژیمصّدامبهشهرهایایراندراسفند1366،
ضمنتکرارمواضعدشمنپسند،گوییخودرادرمقامیکناظربیطرفخارجیقراردادهبود.
پسازافزایشابعادتهاجمرژیمبعثیعراقبهمناطقمسکونیبهوسیلۀموشکهایدوربرد،
نهضتآزادیدراطالعیهایبدونمحکومکردنعراق،ناامنیوخرابیحاصلهازجنگشهرها
را،بیطرفانهودلسوزانهمتذکرشدهوتلگرامدبیرکلنهضتبهدبیرکلسازمانمللمتحدرا،
بهعنوانتنهاواکنشخود،منتشرنمود.5مهندسبازرگانازطرفنهضتآزادیدرتلگرام
خودبهدبیرکلسازمانملل،علیرغمتصریحبهآغازگریرژیمصّدامدرجنگشهرها،

آنرا»بههرصورتوازهرطرفکهباشد]![شدیداًمحکوممینماید.«6
درادامۀاطالعیۀنهضت،ازمردمتقاضاشدهبودکه»بانامههاوتلگرامهایخودبهمجامع
بینالمللیازآنانبخواهندکهدرمرحلۀاولبهاینجنگخانمانسوزشهرها،ودرمرحلهبعدی
بهجنگبیندوکشور،خاتمهدهند.«مهمتریناین»مجامعبینالمللی«سازمانمللبودکهدر
تماممدتجنگدربرابرحملهبهمناطقمسکونیایران،کاربردسالحشیمیایی،وازهمهباالتر

آغازجنگوتجاوزبهخاکایرانساکتبود.7

1.بیانیهنهضتآزادیپیرامونارزیابیانتخاباتچهارمیندورهریاستجمهوری،1364/5/30،ص5
2.رادیوبغدادکمیمنصفانهترازنهضتآزادی،جمعیتتظاهرکنندگانتهرانرا2میلیوننفرذکرکرد،البتهبااینتوضیح
که»پاسدارهادومیلیوننفرازروستائیاناطرافرابهاجباربهتهرانآوردندتادرتظاهراتشرکتکنندوبهآنهاگفتند
اگردراینتظاهراتشرکتنکنیدوشعارندهید،کوپنشماراقطعخواهیمکرد.«)جمهوریاسالمی،64/3/26،ص

11؛گفتاررادیوبغداددرتاریخ25خرداد64(
3.پاسخنهضتآزادیبهمطالبروزنامهکیهانوجمهوریاسالمی،مهرماه1364،ص6

4.روزنامهنشاط،1378/2/20،ص7،مصاحبهبادکتریزدی.
5.اطالعیهنهضتآزادیایرانپیرامونجنگشهرها،1366/12/16.نشریهپیکنهضت،ش1366/12/25،124

6.همان.پیکنهضت،ش124،ص14
7.همان.



مذاکره، آتش بس، صلح

نهضتآزادیدرتابستان1364جزوهایتحتعنوانتوضیحاتیپیرامونمذاکره-آتشبس-
صلحمنتشرکرد.دکترابراهیمیزدیبیستسالبعد،نقلکردکهانتشاراینبیانیهپسازیک
مالقاتخصوصیطوالنیباامامخمینیضرورتپیداکرد.یزدیماجرایمالقاتمزبوررا

اینگونهشرحدادهاست:
در فروردین 64، امام گفته بودند با ایشان دیداری داشته باشم... رفتم... حدود نود دقیقه با هم 
صحبت کردیم... بحث اصلی و عمده شاید سه چهارم یا چهار پنجم وقت، دربارة جنگ بود. 
امام خمینی نظر مرا دربارة ادامة جنگ پرسید. گفتم که چرا می گویید جنگ جنگ تا رفع فتنه 

از عالم؟ ایشان گفت نه، ما جنگ نمی خواهیم، ما صلح می خواهیم. 
گفتم ولی بیرون همه جا صحبت شما جنگ است... ایشان گفت نه، برنامه]فرماندهان نظامی[ 
این است که بصره را بگیریم وقتی گرفتیم صّدام سقوط می کند و ما با جانشین او صلح 
می کنیم. گفتم که ایران نمی تواند بصره را بگیرد، دالیلش را هم شرح دادم... سپس توضیح 
دادم که حتی اگر ایران بصره را هم بگیرد نمی تواند آن را نگه دارد. دالیل چندی را ذکر 

کردم... 
ایشان سپس از من پرسیدند پس به نظر تو ما باید چه کار کنیم؟ گفتم ایران چندین بار 
جاده بغداد- بصره را گرفته، ولی نمی تواند آن را نگه دارد. برای نگه داشتن آن به زمان 
نیاز دارید، پس وقتی پیروزی نظامی به دست می آورید، بالفاصله آن را به پیروزی سیاسی 

تبدیل کنید.
...در سازمان ملل مطرح شود که اوضاع وخیم است،  آتش بس بدهند... وقتی قطعنامة آتش بس 
پیشنهاد و تصویب شود، ایران باید بالفاصله بپذیرد. برای اینکه شما زمین را گرفته اید، زمان 

می خواهید...
پرسیدند یعنی تو فکر می کنی که ایران بنشیند با صّدام صلح کند؟... در آن جلسه احساس 
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کردم که از نظر ایران، مفاهیمی چون آتش بس، مذاکره و صلح یکی هستند... بعد از این 
دیدار بود که مسأله را در نهضت آزادی مطرح کردم و بیانیه »آتش بس، مذاکره و صلح« را 

تنظیم و منتشر کردیم.1
تحلیلوپیشنهاددکتریزدیبهامامدرفروردین1364،نهتنهاچیزجدیدوبدیعینبودبلکه

ازسال1361ازسویآقایهاشمیرفسنجانیطرحوپیگیریمیشد.
بهگفتهمحسنرضایی،پسازعملیاترمضاندرسال1361،»آقایهاشمیمیگفتبا

یکعملیات،میتوانازراهدیپلماتیکجنگراخاتمهداد.«2
آقایهاشمیرفسنجانیدرخاطراتسال1362،نظرخودراچنینبیانکردهاست:

...نظر من و بعضی از مسئوالن رده باالی نظام این است که اگر یک عملیات موفق در داخل 
عراق انجام دهیم و منطقه  ای از دشمن را تصرف نماییم که با آن بشود بعد از پذیرش آتش  بس، 

بر عراق فشار آوریم و حق  مان را بگیریم، باید با آتش  بس موافقت شود.3
دکتریزدیگفتهاستکهپسازاینمالقاتباامامخمینیبهاینعّلتبهفکرانتشارجزوه
»مذاکره،آتشبس،صلح«افتادکهاینمفاهیمرابرایایشانومسئوالنکشورروشنسازد.4
جزوۀمذکور،باهدفتکرارتبلیغاتالقاییبرایعامهمردم،بهمنظورتحکیممطالبجزوه
جنگوصلحوبادرنظرگرفتنانتقادهاییکهتاآنهنگامدربارۀمواضعضدّجنگنهضت

آزادیمطرحشدهبود،انتشاریافت.
دربخشیازجزوۀمذکور،تحتعنوان»صلح«،ضمنتکرارنظراتقبلینهضتآزادیو
استنادنادرستوتحریفگرانهبهقسمتهاییازنظراتبرخیفقهادرموردمتارکۀجنگبا
کفاروتطبیقتلویحیآنهابرجنگعراقوایران،درپاسخبهتعبیریازامامخمینیکهدریک
سخنرانیفرمودهبودچطورممکناستقراردادصلحینوشتهشودکهیکطرفآنراصّدام

وطرفدیگررارئیسجمهورایرانامضاکند،چنینآمدهاست:

1.یادنامهشرق،ضمیمهش6،ویژهجنگ،مهر1384،ص13
2.جنگبهروایتفرمانده،ص141

3.آرامشوچالش،ص502؛دراینزمینههمچنیننک:بهسویسرنوشت،کارنامهوخاطراتهاشمیرفسنجانی،سال
1363،دفترنشرمعارفانقالب،1385،ص39

4.شرحمطالبمطروحهدرمالقاتمذکورباامام،»فقط«ازسویدکتریزدینقلشدهوچونویبهعلتضعف
حافظهویااغراضشخصی،نقلقولهاونسبتدادنهایغیردقیقویانادرست،درمواردزیادیاظهارنمودهاست،
نمیتوانبهجزئیاتنقلمزبور،کاماًلاعتمادداشت.اهمیتخاطرۀفوقبیشترازحیثنَْفسمالقاتبودهاست.زیرا
مهندسبازرگانودکتریزدیچندبارمدعیشدهبودندکهامامکانالیزهشدهوازنظراتمخالفینوازجملهنهضت

آزادیاطالعنداشتهاست.
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این مطلب در مجلس شورای اسالمی آن زمان ]دوره اول مجلس، در اواخر سال 1362[ در 
یک جمع خصوصی مطرح شده بود، یکی از نمایندگان روحانی که مجّدداً نیز ]در دوره 
دوم[ انتخاب شده است گفت مگر صدّام از معاویه بدتر و آقای خامنه ای از امام حسن]ع[ بهتر 
است؟ امام حسن]ع[ وقتی مصلحت امّت و آینده اسالم را دیدند صلح نامه را امضاء کردند...1

سابقهماجراچنینبودکهامامخمینیدراسفند1362،دریکسخنرانیبااشارۀتلویحی
بهمهندسبازرگان،کهدرنامهایظاهراًمحرمانه2توصیهبهپذیرشصلحباصّدامکردهبود،

چنینفرمود:
... بعضی اشخاص که به نظر انسان می آید مغرض هم نیستند، به نظر انسان می آید که متدیّن 
هم هستند، اینها صحبت می کنند از اینکه اصالح چرا نمی شود، بیایید اصالح بکنید، جوان ها 

تا کی کشته بشوند. 
اینها هم، دیدشان ناقص است. اینها توّجه به این ندارند که ما... با این وضعی که هستیم اگر 
چنانچه پیشنهاد صلح را قبول بکنیم و ما بنشینیم پشت میزی که صّدام یک طرفش نشسته، آقای 
رئیس     جمهور ما هم یک طرفش نشسته، دنیا به ما چه می گوید؟ اسالم به ما چه می گوید؟ ... 
یک کسی که... چهار پنج سال است که گرفتارش هستیم که هر چه توانسته کرده... و هر چه 
هم بتواند عمل می کند و بعدها هم هر چه بتواند عمل می کند، ما این را مهلتش بدهیم و بنشینیم 

با او صلح کنیم؟... این با عّزت اسالم نمی سازد، با شرف انسان نمی سازد... 
آقایان اشتباه می کنند. خیال می کنند که خوب، حاال ما جوان دادیم... لکن صلح کردن با یک 
کسی که بعدش خنجر را از پشت محکم تر خواهد زد، این یک صلح شرافتمندانه است؟ یک 

1.همان،ص16
2.ایننامهدرتاریخسوماسفند1362درروزآغازعملیاتخیبر،بهصورتمحرمانهبرایامامارسالشدوخبرآنمدتی
بعددرمجلسشورایاسالمیومحافلسیاسیمنتشرشد.البتهمضامینآننامه،قبالًدرسخنانمهندسبازرگانو
برخیبیانیههاینهضتآزادیازجملهجزوه»جنگایرانوعراق«)تیرماه62(طرحشدهبود.درسال1363،درجزوه
»جنگوصلح«بهخبرارسال»نامههایمحرمانهجهترهبریانقالب«اشارهشدوتماممحتوایایننامهدرآنجزوه
تکرارتفصیلیشد.درسال1364همدربیانیه»توضیحاتیپیرامونمذاکره،آتشبس،صلح«صریحًابهارسالایننامه
ومفادآناشارهشد.باالخرهدردهۀهشتاد،متنکاملایننامهتوسطنهضتآزادیدرآرشیودیجیتالیاسناد،انتشار
یافت.درزمانارسالنامۀفوق،هنوزمهندسبازرگانوچندتنازدوستانوهمفکرانش،دراولیندورۀمجلسشورای
اسالمینمایندهبودند.ازاینرودرنامه،چنینتظاهروتأکیدشدهبودکه:»اختالفنظرمادراینمسائلموجبآن
نیستکهَعَلممخالفتدرمقابلجنگاسالمیبرافراشتهوآببهآسیایدشمنانبریزیم.هدف،نصیحتائمۀمسلمین
استوتوصیهبهحقوانجاموظیفهالهیبادعایتوفیق.«اماچندماهبعد،محتوایهمیننامهباشرحوتفصیلبیشتر
توسطنهضتآزادیمنتشرشدوتاآخرینروزدفاعمقدس،»َعَلممخالفتباجنگاسالمی«مّلتایران،دردست

ویونهضتآزادی،برافراشتهماند.
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صلح عقالیی است؟... 

این، آن ملّی گرایی است که اسالم مخالف با آن هست؛...که اگر برای خاک ما بود، تا فرد 
آخرمان کشته می شد اشکال هم نداشت. همانی که می گوید حاال چرا، اینقدر کشته می دهید، 
می گوید که...آن وقتی که آنها در خاک ما بودند، تا آخرین فرد را هم خوب بود بدهیم.1 
حاال که آنها رفته اند در یک جای دیگر، کنار رفتند... آیا شرافتمندانه است؟ ... اظهار صلح 
می کنند... از آن ور هم آن جنایت ها را می کنند. خوب، اینها صلح طلب که نیستند، دروغ 

می گویند... 
جنایتکاری که مسلماً جنایاتش طوری است که انسان نمی تواند با او بنشیند و اصالح کند و 
یک چیزی را امضا کند. آقای رئیس     جمهور ما آن طرفش را امضا کند، آقای صّدام هم آن 
طرفش را، آخر، این مسأله ای است که کسی از ما می پذیرد؟2... ملّت ها چه می گویند به ما؟ 

اسالم به ما چه می گوید؟ پیغمبر اسالم، امام زمان به ما چه می گویند؟3
امامدرسخنانیبهتاریخدومشهریور1365بااشارهبهمواضعنهضتآزادیدربارۀ
صلح،آنرابه»تحمیل«َحکَمیتبهامیرالمؤمنین)ع(وصلحبهامامحسن)ع(،تشبیهکرد.4

معّمای »تحمیل«
مطلبجالبتوجّهتر،بحثمفصّلیاستکهچندصفحهجزوۀ»مذاکره،آتشبس،
صلح«رااشغالکردهوبهموضوع»معّمای«جنگوصلح»تحمیلی«اختصاصدادهشده
بود.نویسندۀظاهراًزیرکاینجزوه،کهبعدهامعلومشددکترابراهیمیزدیبود،برای

توضیحمعمایخود،مقدماتظاهراًمنطقیوصحیحیچیدهومیپرسد:
چگونه می شود که هم جنگ، تحمیلی باشد و هم، صلح؟5

1.درنامۀمهندسبازرگانبهامامآمدهبود:»آنزمانکهصدامدیکتاتورعراق...تجاوزآشکاربهمرزوبوموبهجان
ومالماکرد،وظیفۀانقالبیوقانونیهمگیوباالترازآن،حکمخدااینبودکهباتمامنیروتاآخریننفرونفس
بجنگیم...آنکارزار،قتالفیسبیلاهللبود،برایدفاعازآدمها،ازآبوخاکمان...«)نامهمحرمانهدبیرکلنهضتبه

رهبرانقالبدرموردجنگ،1362/12/3(
2.درنامۀمهندسبازرگانبهامامحتیدوباراشارهشدهکه»بهفرضپیروزی«هم،ادامهجنگ،نادرستوبدعاقبتاست:
»شایدهمشاهدپیروزیهایدرخشانجدیدبشویم...آیاغائلهونائرۀجنگخاتمهخواهدیافت؟...بهفرضپیروزیو
پیشروی،اینقافلهتابهحشر،لنگاست...«)نامهمحرمانهدبیرکلنهضتبهرهبرانقالبدرموردجنگ،1362/12/3(

3.صحیفهنور،ج18،صص255و256،سخنرانیمورخه1362/12/14
4.نک:صحیفهنور،ج20،صص34تا36

5.توضیحاتیپیرامونمذاکره،آتشبس،صلح،صص16تا19
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در»شرایط«یکهنظامسلطۀجهانیمیپنداشت»جنگ«موجبسقوطنظاممردمساالردینی
ایرانوشکستانقالباسالمیمیشود،آنرا»تحمیل«کردوازادامۀآنحمایتمینمود.اما
زمانیکه»شرایط«بهنفعمّلتایرانتغییرکردودفاعمقّدسموجبتقویتوتثبیتوبسط
امنیتمّلیایرانگشتوسرنوشتیکیازمهمترینمهرههایاستکباردرمنطقهباخطرجدی
مواجهشد،حامیانجنگافروزیصّدام،حامیدروغینصلحشدندوحداکثرتالشخودرابه
تحمیل»سازشوصلحباصّدامصلحستیز«برمّلتایران،معطوفنمودند؛وآنچهراکهبهنام
صلحدرصددتحمیلبهمردمایرانبودند،فیالواقع»تثبیتوضعیتجنگهمیشگی«بابرتری

رژیمصّدامبود،نهیکصلححقیقیوعادالنهوپایدار.
اینتفکیکعقالنیوکاماًلمفهومرانهضتآزادینادیدهمیگرفتوبهشکلیکاماًل
عامیانهباَخلطمبحثوطرحمغشوشواقعیاتومتناقضنشاندادن»جنگتحمیلیوصلح

تحمیلی«مغالطهمیکرد.

پلنگ و آهو
درآستانۀعملیاتپیروزمندوالفجر8ودراوجبسیجعمومیبرایاعزامبهجبهه،در
دیماه1364نهضتآزادیجزوهایبانامپایانعادالنۀجنگبیپایانمنتشرکرد.انتشاراین
جزوهنیزبااستقبالضدانقالب،رادیوهایبیگانهورسانههایخارجیدشمنروبروشد.
محتوایاینبیانیههم،تکرارادعاهاینادرستپیشیننهضتدرموردمحکومیتاستمرار
دفاعمقّدسبود،تنهابااینتفاوتکهعبارتخوشایند»پایانعادالنۀجنگ«برایتوصیهبه

پذیرشسازشباصّدامانتخابشدهبود.
دراینجزوهآمدهبود:

... ]ما[ پیشنهاد صلح با صّدام را نداده بودیم1 بلکه صحبت از پایان دادن جنگ و پذیرفتن 
شرایط و پیشنهادهایی کرده بودیم که تأمین کنندة غرامات و تضمین هایی باشد که در آنها 
احتیاطات سوق الجیشی و سیاسی و بین المللی رعایت گردد و خودمان بتوانیم به تدارک و 

تقویت نیروها و به ترتیب دادن تدابیر دفاعی الزم بپردازیم.2
1.درآرشیودیجیتالاسنادنهضتآزادی،اینجمله،حذفوسانسورشدهاست.گویادرتنظیموتایپاسناد،سعیشده
درمواردمهم،حذفوسانسورإعمالشودتامدارکبرخیازاشکاالتواشتباهاتمشهودوچشمگیر،ازبینبرود.
درخاللبرخیمباحثکتاببهچندمورداشارهشدهکهبهنظرمیرسداگربررسیدقیقترانجامشود،تعدادایننوع

دخلوتصّرفهایناروادر»اسناد«نهضت،پرشمارخواهدبود.
2.پایانعادالنهجنگبیپایان،نهضتآزادیایران،اولدیماه1364،ص5
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اماهمۀمشکلآنجابودکهتاآنزمان،آن»شرایطوپیشنهادهای«شیرینبهایرانداده

نشدهبود.
نهضتقادرنبوددرآنزمان،حتییکموردپیشنهادرسمیومعتبرخاتمۀجنگ،متضّمن
حّداقلیازحقوقمّلتایران،بهعنواننمونه،شاهدبیاورد.فرمولپیشنهادینهضتهمبرای

پایانجنگ،هیچمعنایدیگریجز»صلحباصّدام«نداشت.
نکتۀقابلتوّجهودرعینحالتازهوشگفتانگیزاینجزوه،استداللبه»نظامطبیعتدر
بینجانداران«،بود.براساسایننوعاستدالل،همانطورکه»آهو«برایدفاع،ازبرابر»پلنگ«
میگریزد،مبارزهونبردمظلومینباظالمینومتجاوزانقدرتمند،خالف»نوامیس«طبیعتو

حیات،است.1
ایندیدگاهناتورالیستیقرننوزدهمی،کههمان»قانونجنگل«ومبنایایدئولوژیکنازیسم،
فاشیسموکاپیتالیسماست،درجزوۀنهضتبهصورتقانونعلمیوعقالنی»حیاتانسان«
بیانشدهوبهاستنادآن،مبانیعقلیوانسانیواعتقادیمقاومتونبرددربرابرظلموتجاوز،

نفیوانکارشدهبود.

»انحرافی عظیم«
درهفتمینسالگردپیروزیانقالباسالمی،نهضتآزادیدر23بهمن1364درمکاندفتر
خودواقعدرخیابانشهیدمطهریتهران،مراسمیبرگزارکردکهطبقمعمولسنواتی،پایانآن
بهدرگیریواغتشاشانجامید.مهندسبازرگاندرسخنرانیمراسمفوقبهبررسیایدئولوژی
انقالباسالمیایرانپرداختوباشمارشموارد»انحرافهای«آنپسازپیروزی،تداومدفاع

مقّدسرابهعنوان»عاملانحرافیعظیم«و»تجاوز«نامید:
تداوم جنگ تحمیلی عراق که محصولی از طرز تفکر صدور انقالب می باشد، عامل انحرافی 
عظیم در ایدئولوژی انقالب بوده سرمایه ها و افکار و فعالیتها را مشغول به خود و منصرف از 
اهداف اصلی نمود. در نشریه های »جنگ و صلح« و »جنگ بی پایان« تشریح شده است که 
ادامة جنگ عراق و تجاوز بعد از فتح خرمشهر، برنامه  های دولت و ملّت یا نظام جمهوری را 

در مسیرهای مغایر و متضاد با اهداف انقالب و انتظارات اولیه انداخت...2

1.همان،صص10تا12
2.سرگذشتوسرنوشتایدئولوژیانقالباسالمیایران،سخنرانیمهندسبازرگانبهمناسبتسالگردپیروزیانقالب،

نهضتآزادیایران،اسفند1364،ص13
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نهضت،دربیانیۀدیگریتحتعنوانروزنههایامیدکهدراسفندماه64ودرفضایمتأثر
ازپیروزیایراندرفتوحاتفاووسلیمانیهمنتشرکرد،ودرآن»مجاهدتدرخشانایثارگران
ودالورانایران«راتبریکگفتهبود،باسوءتعبیروتحریفسخنانآقایهاشمیرفسنجانی
درنمازجمعه،آنرااعترافبهصحتتحلیلنهضتآزادیتوصیفکردوتمامفداکاریهای

دوراندفاعمقّدسرابازی»مطلوب«بیگانگانخواند:
...این همه ایثار و فداکاری و شهادت و قربانی و به طور کلی خسارت و خرابی که به خیال 
خودمان در راه اسالم عمل کرده ایم، مطلوب ابرقدرتها و اسرائیل بوده است و به معنای کامل 

کلمه، ابرقدرتها ایران و عراق را به سود خودشان و اسرائیل، بازی داده اند و می دهند.1 
دربیانیۀنهضتآزادیازقولآقایهاشمیاینگونهنقلشدهبود:

آنهائی که )در سازمان ملل و شورای امنیت( حاکم هستند و قدرتهائی که حق وتو دارند... 
نمی خواهند این جنگ تمام بشود... آنها مایلند این جنگ باشد و در این جنگ پیروزی 
وجود نداشته باشد. جمهوری اسالمی و عراق درگیر باشند و آنها بتوانند از این درگیری 
استفاده بکنند. و آن چیزی که خیلی نمی خواهند این است که جمهوری اسالمی در این 
جنگ پیروز بشود... و آن چیزی که خیلی می خواهند2 این است که جمهوری اسالمی 

شکست بخورد.3 
سپس،بهاینسخناناستنادشدهبودکهمقاماتایرانهمباالخرهفهمیدندواعترافکردند
کهابرقدرتهاخواهانتداومجنگهستندواینیعنیتأییدتحلیلنهضتآزادی.درحالی
کهخودآقایهاشمیدرادامۀسخنانش،پاسخایناشکالمقّدروسوءاستفادۀمحتملرابه

اینشرحدادهبود:
اینها نمی  خواهند جنگ تمام بشود. البته اینها ممکن است بچه  های ساده را گول بزنند و بگویند 
ُخب، شما ایرانی  ها هستید که نمی  خواهید جنگ تمام بشود. اگر بیاییم از حقوقمان بگذریم، 
اگر قبول کنیم صّدام آنجا باشد، اگر شرایط را همینطور قبول کنیم، این  جور تمام بشود، آنها 
می  خواهند... آنها هم می  خواهند بدینصورت تمام بشود، بر اساس حق نمی  خواهند تمام بشود. 

ترجیح می  دهند اینطور بماند و بر اساس حق، جنگ تمام نشود.4

1.روزنههایامید)درزمینهجنگ(،نهضتآزادیایران،1364/12/20،ص1
2.دربیانیهنهضت،»میخواهند«،بهصورت»نمیخواهند«تحریفودرجشدهکهکاماًلمعناراتغییرمیداد.عبارت

صحیحدرمطبوعاتمنتشرشدهبود.)جمهوریاسالمی،64/12/10،ص10(
3.همان.

4.جمهوریاسالمی،1364/12/10،ص10
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سخنانمزبور،همانتحلیلقبلیومکّرراًاعالمشدۀایرانبودکهابرقدرتهاخواهان
»خاتمۀعادالنۀجنگ«نبودهاند،ومیخواستندجنگرابهسوداستراتژیمنطقهایخود

وبدوناحقاقحقوقایران،خاتمهدهند.
درابتدایهمانبیانیههمبااستنادبهسخنیازآیتاهللخامنهای،رئیسجمهوروقت،که
ایرانعالقهمندنیستجنگبهخارجازعراقگسترشیابد،اظهارشادمانیشدهکه:»برای
اولینبار،حّدنهائیبرنامۀجنگیومفهومپیروزیراکهدائماًدرشعارجنگجنگتاپیروزی
تکرارمیشود،مشخصکردند...«1درصورتیکهاینموضع،بارهااززبانامامخمینی،و
سایرمسئوالنارشدکشوربیانشدهبود2وبههیچوجه،موضعجدیدویاتغییریدرموضع

قبلیایراننبود.
امانهضت،دربرابردیدگانهمه،بهتحریفلفظیومعنویمواضعمسئوالنپرداختهبود
وازآنهادستاویزجعل»روزنههایامید«برایصّداموتحّققدعاویدشمنپسندخود،فراهم

ساختهبود.
درقطعنامۀهشتمینکنگرۀنهضتآزادیکهبهتاریخاسفندماه1364انتشاریافت،ضمن
تأکیدویادآوریمطالبجزواتقبلیدربارهجنگ،مجّدداًاعالمشدکهنهضت،»تداوم
جنگراخواستۀابرقدرتها،بهسودآنهاوصهیونیسموبهزیاندومّلتمسلمانایرانوعراق

میداند.«3
متناقضبااینادعا،همانشرایطاعالمیمسئوالنکشوربرایخاتمۀجنگ،کهمستلزم
تعیینوتنبیهمتجاوزبود،بهعنوانموضعنهضت،اظهاروتکرارشدهبود.4وناگفتهپیدابود

1.روزنههایامید)درزمینهجنگ(،ص1
2.ازجملهرجوعشودبهبرخیازسخنانامامدرهمینکتابونیز:صحیفهامام،ج16،ص251،سخنرانی1361/2/26.ج
16،صص391و393،سخنرانی1361/5/3.ج17،ص323،پیام1361/11/22.ج17،ص396،پیام1362/1/12.

ج18،ص145،پیام1362/6/31.و...
3.قطعنامههشتمینکنگرهنهضتآزادی،اسفند64

4.»نهضتآزادیایرانباتوجهبهموقعیتوامکاناترزمندگانمسلمانایران،شرایطعادلهبرایپایانجنگرابهترتیب
زیراعالممینماید.

1ـعراقبهعنوانآغازگرجنگدرسازمانمللمتحدمحکومگردد.
2ـیکهیئتکارشناسبینالمللیموردقبولطرفینخساراتوضایعاتراتعییننماید.

3ـعراقملزمبهپرداختخساراتوضایعاتجنگعلیهایرانشود.
4ـکلیهاسرایجنگیدوطرفآزادگردند.

5ـیکحاشیۀاستحفاظیبرایمدتیمعیندرداخلخاکعراقزیرنظارتنیروهایحافظصلحسازمانمللقرار
گیرد.

6ـنیروهایایرانبهپشتمرزهایبینالمللیقبلازآغازجنگونیروهایعراقبهپشتحاشیهاستحفاظیفوق
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کهعّلتتداومجنگ،تالشبرایرسیدنبههمیناهدافبود.اماسردرگمیوسرگردانی
مواضعنهضتدربارهجنگ،بدانحّدرسیدهبودکهدوستودشمنراهمدرفهممواضع

وحرفحسابنهضت،دچارسرگیجهمیکرد.

پیام به رهبری، سند به دشمن
پیامنهضتآزادیبهرهبرانقالباسالمیایرانعنوانجزوهایاستدربیستصفحهکه
درشهریور1365،ازسوینهضتآزادیمنتشرشد.موضوعاصلیاینجزوهکهبه»جنگ«
اختصاصداشتفارغازلحنتندوشرایطزمانانتشار،زائدبرآنچهکهقباًلازسوینهضت
اعالمشدهبود،نکاتجدیدوخاصیدربرنداشت.امااستقبالرسمیرژیمصّدامازآن،اتفاق

عجیبوتازهایبود.
درمهر1365،درجلسۀرسمیمجمععمومیسازمانمللمتحد،نمایندۀرژیمصّدامبرای

محکومکردندولتایران،رسماًبهپیاممزبورباامضایمهندسبازرگان،استنادکرد.
پسازتشکیلسازمانملل،ایناتفاقبرایاّولین،وشایدآخرین،باررخدادکهیکدولت
متخاصمودرحالجنگبایککشوربرایاثباتدعاویخویش،ازمواضعواظهاراتیک
فعالسیاسیوگروهمتبوعویکهدرداخلکشورشفعالیتعلنیداشتهاست،بهطوررسمی
اتخاذسندکردهوشاهدآوردهاست.ماجرایاینواقعۀنادر،مدتیبعددرمطبوعاتایرانبا
عنوان»استنادطارقعزیزبهپیامنهضتآزادی«درخاللبرخیمقاالتوتحلیلهامورداشاره

قرارگرفت،ولیبازتابخبریمناسبدرزمانوقوعنداشت.
درتاریخ20بهمن1365،اینخبربرایاوّلینباردرروزنامهجمهوریاسالمیانتشار

یافت.متناینخبرچنینبود:
طارق میخائیل یوحنا عزیز وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر عراق، طی سخنرانی اخیر 
خود در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای محکوم نمودن جمهوری اسالمی 
ایران به مطالب پیام گروه تحریف گران استناد کرده و بر اساس آن، مسئولیت ادامة جنگ 

عقبنشینیکنند.
بهمنظورتحققپایانجنگالزماستدیپلماسیایراندرجهتتحققشرایطفوقفعالترگرددونیروهایرزمندهایران 
تاهنگامدستیابیبهصلحعادالنهوپایداردرطولجبهههاابقاءوتقویتگردندوبهطورکلیبرایپیشگیریهرگونه
تجاوزاتبعدیودورنگاهداشتندشمنان،نیروهاینظامیمادرحداکثرتوان،مجهزومسلطشود.«)قطعنامههشتمین

کنگرهنهضتآزادی،اسفند1364(
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را متوّجه نظام جمهوری اسالمی نموده است.1

باتوّجهبهاینکهدرآنزمانازسویخبرگزاریهاومطبوعاتدراینبارهخبریمنتشر
نشدهبود،نهضتآزادیدرپاسخبهروزنامۀجمهوریاسالمیدراسفند1365،ضمنایجاد

تردیددراصلماجرا،اینگونهبهرفعورجوعموضوعپرداخت:
این استدالل از طرف حزبی  ثانیاً  ارائه نداده است.  بر مّدعای خود  نویسنده، سندی  اوالً 
]= حزب جمهوری اسالمی[ عنوان می شود که مواضع آن سال ها ]![ مورد تأیید رهبران 
حزب خائن توده بوده و کاندیداهای آن در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مورد 
از حزب جمهوری  تأیید رهبران حزب توده  اگر  بوده است.  تبلیغ آن حزب  حمایت و 
بتواند برچسب »مارکسیست اسالمی« بر آنها بچسباند، استناد طارق عزیز نیز به »پیام نهضت« 

می تواند برچسب »اسالم صّدامی« به ما بچسباند.2
خبراستنادطارقعزیزبهپیامنهضت،قبلازانتشاردرمطبوعات،ابتدادرآبان1365،در
بعضیبولتنهایداخلینهادهامطرحشدهبود،کهبعدهابهچندکتابنیزراهیافت.3ازآنجا
کهاحتماالًمبنایتنظیمچنینخبری،نقلقولشفاهیازبرخیدیپلماتهایاایرانیانحاضردر

مجمععمومیسازمانمللبود،درذکرجزئیاتخبردقتالزمنشدهبود.
شرحدقیقماجرا،مطابقبولتنرسمیسازمانمللمتحددربارۀجلسۀیازدهماجالسچهل
ویکممجمععمومیسازمانمللمتحد،کهدرتاریخ25سپتامبر1986مطابقبا3مهر1365،

برگزارشد،اینچنیناست:
پسازسخنرانیطارقعزیزدرمجمععمومیسازمانمللمتحدومتهمکردنایرانبهآغاز
جنگوانجامجنایاتجنگی،دکتررجاییخراسانینمایندۀوقتایران،طبقحقپاسخگویی

نمایندگانکشورها،بهادعاهایویپاسخداد.
درواکنشبهسخناننمایندۀایران،نمایندۀرژیمصدّامدرسازمانملل،ازطرفطارقعزیز،
مجّدداًمطالبیرابیانکردوازجملهبرایاثباتدعاویضّدایرانیخود،بهنامۀدبیرکلنهضت

آزادیمهندسبازرگانخطاببهامامخمینی،استنادکرد:
در این زمینه مایل نیستم هیچ سند عراقی ارائه کنم. بلکه صرفاً می خواهم به یک سند ایرانی 
ارجاع و استناد کنم. امروز، 25 سپتامبر1986 ]1365/۷/3[، بنا به خبر ارسالی آژانس فرانس 

1.جمهوریاسالمی،1365/11/20،ص9
2.پاسخیبه«تحریفگران«سلسلهمقاالتروزنامهجمهوریاسالمی،نهضتآزادیایران،اسفند1365،ص14

3.روزشمارجنگایرانوعراق،مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،ج1380،44،ص170
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پرس، نامه ای از سوی بازرگان، اولین رئیس     دولت ایران پس از سقوط شاه، در لوموند درج 
شده است. در آن نامه، خطاب به خمینی، بازرگان او را علناً متهم ساخته است که وی تنها 
مسئول جنگ و تداوم آن است؛ جنگی که ایران را فقط به سوی فاجعه سوق داده است. 

آن سند در واقع مدرک محکومیت ]دولت ایران[، و شهادتی از سوی ملّت ایران است.1
مطابقاینسندرسمیسازمانمللمتحد،هیچتردیدیدرموردبهرهبرداریرژیمصّدامدر
مهمتریناجتماعبینالمللیجهانازنامۀمهندسبازرگانونهضتآزادی،باقینمیماند.هیچ
ایرانیباهرنوعتفکرودیدگاهی،نمیتوانددراینباره،داوریمثبتوخوشایندیداشتهباشد.
بهگزارشخبرگزاریجمهوریاسالمیازپاریس،روزنامۀلومونددرتاریخ1365/7/2،
دوستون15سطریازصفحۀاّولوسهستوننیمصفحۀداخلیرابهنامۀمزبوراختصاص

دادهوچنیننوشت:
در حالی که رهبران ایران با تحرک شدیدی، حملة بزرگ و نهایی را بر علیه عراق تدارک 
می  بینند، نهضت آزادی ایران به ریاست مهدی بازرگان با انتشار پیامی در تهران خطاب به رهبر 
انقالب، از وی مصّرانه می  خواهد تا به این جنگ که هم برای ایران و هم برای عراق، مخّرب 

می  باشد سریعاً خاتمه دهد...
در این پیام که هزاران نسخه از آن در تهران توزیع گردید، بازرگان و یارانش اظهار می  دارند 
که اغلب مسئولین ایران با یافتن راه حلی از طریق مذاکره برای این جنگ موافقند ولی تنها 
خمینی به طور مستبدانه و دیکتاتوری که مغایر اسالم، قرآن و قانون اساسی است، لجوجانه 

خواهان ادامة جنگ می  باشد... 
این اولین بار نیست که بازرگان و یارانش...نظرات خود مبنی بر پایان بخشیدن به جنگ 
خلیج]فارس[ را از طریق مذاکره ابراز می  دارند...این  بار، نهضت آزادی در پیام خود فراتر رفته 

زیرا خمینی را شخصاً مسئول ادامة جنگ می  داند.2  
بیانیهنهضتآزادیایران،مورداستقبالهمهضدانقالبیونمقیمخارجازایرانقرارگرفت.
درداخلکشورنیزموردتوجهونقدمطبوعاتواشخاصومحافلسیاسیومذهبیقرار

گرفت؛وپاسخهایمستّدلیبهاینبیانیهدادهشد.
حجتاالسالمموسویخوئینیها،کهدرآنزماندادستانکلکشوربود،پسازانتشارنامۀ

26،A/41/PV.11،1.متنانگلیسیگزارشنشستیازدهمدرچهلویکمیناجالسمجمععمومی،سازمانمللمتحد
سپتامبر1986،صص147و148

2.گزارشهایویژه،خبرگزاریجمهوریاسالمی،ش1365/7/4،190،ضمیمه،ص1
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نهضتآزادیبهامامخمینی،ضمنحمایتقاطعازراهبردتداومدفاعمقّدس،حمالتتندی
بهنهضتآزادینمود.ویسراننهضتآزادیرا»ورشکستگانسیاسی،همصداباصّدام
وآمریکا،کهظاهرالصالحهستند«نامیدودربارۀدعاویآنهامبنیبرفقدانمشروعیتدینی

تداومدفاعمقّدسچنینگفت:
اخیراً فقیه هم شده اند، راجع به حالل و حرام فتوا می دهند... تازگی مرجع تقلید شده اند 
و به ما می گویند از کالم خدا منحرف شده اید... اگر بعضی از آنها ظاهرالصالح هستند 
افرادی هم بین آنها قرار دارند که حامی صّدام اند و این حرف ها را به زبان و قلم آنها به راه 
انداخته اند... بعد از انقالب هر چه تالش کردند که انقالب را به بهانة ترس از شوروی به 
دامن آمریکا بیندازند نتوانستند. اینها اگر زمان حضرت علی)ع( هم بودند حتماً به روی علی 

شمشیر می کشیدند تا در مقابل معاویه، صلح را بپذیرد.1

تحریم جنگ
از بیپرواتر برایعموم،کهگاهی منتشره آزادی پیکنهضت،نشریهداخلینهضت
انتشاراتدیگرنهضتبهنشرمطالبومواضعضدجنگمیپرداخت،دریکیازشمارههای
آذرماه1365،خبریتحتعنواننظر»آیتاهللقمیدربارۀجنگ«،بهاینشرحبهچاپرساند:

مخالفت  قمی2 طباطبایی  حسن  آیت اهلل  جنگ،  مورد  در  شخصی  استفتاء  به  پاسخ  طی 
خویش را با ادامة جنگ بیان نمودند و به دلیل عدم تطبیق با احکام اسالمی، جنگ را حرام 
دانسته و هرگونه کمک و تشویق یا تأیید در امر تدارک نیروها در جبهه را تحریم کردند. 

ایشان معتقدند که ادامة جنگ به نفع ابرقدرت  ها و اسرائیل می باشد.3
انتشاراینخبربهشکلفوقاززبانیکیازروحانیونمخالفرهبرینظامجمهوری
با به»همکاری باتدارکجنگ،وفیالواقعتوصیه بهمخالفت اسالمی،آشکاراتشویق
دشمن«بود.ایناقدامدرشرایطیبودکهکشوردرتکاپویاعزامسراسریصدهزاررزمنده
1.روزنامههایاطالعاتورسالتمورخ1365/8/5بهنقلازبیانیهنهضتآزادیپیرامونسخناندادستانکلکشورتحت

عنوان»دادستانکلوبیدادگریها«،1365/8/10
2.آقایسیدحسنطباطباییقمی)1386-1290(بههمراهآقایسیدرضازنجانی،آقایسیدصادقروحانیوآقایسیدکاظم
شریعتمداری،درارتباطباشبکهکودتایبختیارقرارداشتند،وشاخهروحانیتومرجعیتکودتایسلطنتطلباندر
سال1359محسوبمیشدند.)کودتاینوژه،چ4،صص171و226(آقایسیدحسنطباطباییقمیازآنسالبه
بعد،درانزوا،درشهرمشهدبهسرمیبردودرسال1365ازمخالفینامامخمینیونظامجمهوریاسالمیمحسوب

میشد.
3.پیکنهضت،1365/9/16،ص6
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بهجبهههابودودشمنانمّلتایراندرقبالامواجگستردۀتداومحمایتمردمیازدفاع
مقّدس،بهچنینسوژههایساختداخلبهشدتنیازمندبودند.بههمینعّلت،رسانههای
بیگانهازخبرمزبوراستقبالزیادیکردندتاپشتوانۀدینیومردمیدفاعمقّدسراضعیفو
متزلزلنشاندهند.ازاینرومرحومآیتاهللمنتظریدردیدارباپیشتازانسپاهمحمد)ص(

دربارۀستونپنجمدشمنچنینگفت:
فعالیت می  کنند  اجانب  برای  پنجم هستند که در داخل  ]از دشمنان[...ستون  دستة دیگر 
و از پشت به ما خنجر می  زنند. آنان نیز مانند اربابانشان از این همه نیروی عظیم به هراس 
نیاز دارند...بسیجیان، در حقیقت  افتاده  اند... سپاهیان اسالم بیش از پیش به پشتوانة مردم 

همان کشاورزان، کارگران، دانش  آموزان و دیگر اقشار مختلف مردم عزیز ما هستند.1
اینگونهمواضعنهضترا،کهازمرزابرازعقیدۀِصرف،پارافراترگذاشتهبهمرحلۀتوصیه
وتشویقعمومیدرجهتتقویتدشمن،وتضعیفتوانرزمیمیهنرسیدهبود،میتواناز

مصادیقبدونشبهۀ»خیانتدرزمانجنگ«محسوبنمود.2

پژواک تبلیغات صهیونیستی
یکهفتهپسازانتشارنامۀسرگشادهنهضتآزادیبهآقایهاشمیرفسنجانیپیرامون
جنگ3درابتدایبهمن1365،کهدرآناستمراردفاعمقّدسوسیاستهایجنگیمسئوالن
محکومشدهبود،4نهضتآزادیجزوهدیگریتحتعنواننقشاسرائیلدرجنگایران

وعراقمنتشرکرد.
درنشریاتقبلینهضتهمبارهاادعای»نقشاسرائیلدراستمرارجنگ،ومنافعاین
کشوردرآن«،طرحشدهبود.اینادعاهابهویژهدرمواقعاوجگیریجنگتبلیغاتیرسانههای

1.کیهانورسالت،1365/9/10،ص2
2.حجتاالسالمریشهری،وزیراطالعاتدولتمیرحسینموسوی،طیمصاحبهایدرسال1367،دربارهاقدامات»ضد
دفاعمقدس«نهضتآزادیچنینگفت:»کدامنظاموجودداشتهکهدرحالجنگ،یکحزبیراتحملکندکهمردمرا
بهعدمحضوردرجبههتشویقمینمایدوشبکهاطالعاتیتشکیلمیدهد.«)جمهوریاسالمی،1367/11/26،ص11(
3.ایننامه،حاویمطالبیدرنفیوردّسیاستجنگیمسئوالنکشور،صریحاًمطابقتبلیغاتدولتصّدامبودوازاینکه
میزانتلفاتوضایعاتوخساراتدرجبهههاومناطقغیرنظامی،اعالمنشدهبوداظهارناراحتیواعتراضداشت.
همچنینمسئوالنکشوررابهتاراجونابودیسرمایههایکشورورفتاربیمسئولیت،متهمنمودهوهمکالمباصّدام،
مسئوالنکشوررامقّصروخودسرنامیدهبود.ضمناًدروغبزرگوساطتاسرائیلدرحمایتآمریکاازایرانرا،تکرار

کردهوایرانراآتشبیارتنورصهیونیستها،خواندهبود.
4.نک:نامهسرگشادهبهجنابآقایهاشمیرفسنجانیپیرامونجنگ،نهضتآزادیایران،1365/11/3
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خبریغرببرایبدنامکردنایراندرجهاناسالموادعایکذبرابطهتسلیحاتیبینایران

واسرائیل،بهشکلبارزیدرمیانمواضعنهضت،برجستهمیشد.
درسال1365،پسازافشایماجرایسفرپنهانیمکفارلین)مشاورامنیتمّلیریگان
رئیسجمهورآمریکا(وهمراهانشبهتهران،بهعّلتمداخلۀپنهانیوتوطئهآمیزاسرائیلدر
آن،ایننوعتبلیغاتتشدیدشدهبود.آقایهاشمیرفسنجانیبهعّلتایفاینقشاصلیدر
مدیریتمذاکراتوماجرایمزبور،درسخنرانیمراسم13آبان65،بهافشایابعادیازآن

پرداخت.
درجزوۀنهضتآزادیهم،بااستنادبهمضامینجنگروانیامپریالیسمخبریپیرامون
خریدسالحازاسرائیلازسویایران،وطرحتحلیلهایغیرواقعیدربارۀاستراتژیمنطقهای
اسرائیلومنافعومطامعرژیمصهیونیستیدرجنگعراقوایران،باصراحتبرنقشاصلی
اسرائیلدر»اداره،تجهیزوتشدید«جنگتأکید،ودرنهایت،ادامۀدفاعمقّدسازسویایران

درجهتمنافعواهدافاسرائیلقلمدادشدهبود.
نهضتآزادیمطابقادعاهایدروغینضدصهیونیستیرژیمصّدام،عراقراصرفنظر
از»حاکمیتحزببعث«،دشمناسرائیلخوانده1وتلویحاًضربهبهعراقرابهسودسیاست

اسرائیلارزیابیکردهبود.2
حتیبرخالفاینواقعیتروشنکهتجاوزعراقبهایراندرجهتمنافعرژیماشغالگر
قدسصورتگرفته،ادعاشدهکهحملۀعراقبهایران،موجباتنگرانیبرخیازجناحهای

حکومتصهیونیستیرافراهمآوردهبود.3
درسال65و66،غربکوشیدباسازماندهیجنگروانیوسیعبهمنظورتضعیفنفوذ
ایراندرافکارعمومیمّلتهایمسلمان،ادعایکذبهمکاریوهمسوییرژیمصهیونیستی

ودولتایرانراجابیندازد.
نهضتآزادینیزهمصداباصّدامومنافقین،نظاماسالمیایرانرادرتداومدفاعمقّدس،به
1.کشورهایعربیمخالفپیمانکمپدیویدوسازشاعرابواسرائیل،درابتدایدهۀ80میالدی،درائتالفیتحت
عنوان»جبههپایداری«رسماًازجمهوریاسالمیایرانحمایتمیکردندوتجاوزرژیمصّدامرامحکوممینمودند.
صفبندیکشورهایمرتجعحامیصّدامدربرابردولتهایحامیمقاومتعلیهرژیمصهیونیستی،دردوراندفاع
مقدسآشکاربود.همراهیوهمسوییرژیمبعثیعراقبااهدافاستراتژیکدولتغاصباسرائیلنیزواقعیتیبود
کهعالوهبرتحلیلرفتاروعملکرد،متکیبراسنادگوناگونیبودکهدرهمانسالها،وپسازسقوطصدامانتشار

یافت.درتمامهشتسالدفاعمقّدس،مّلتایرانبردفاعازآرمانفلسطینراسخماند.
2.نقشاسرائیلدرجنگایرانوعراق،نهضتآزادیایران،1365/11/11،صص2تا3

3.همان،ص4
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همسوییبااسرائیلمتهممیساخت.خسرومنصوریان،یکیازاعضایشورایمرکزینهضت،
درفروردین66درجلسهپرسشوپاسخدردفتراینگروه،میگوید:»برندۀاصلیاینجنگ،

اسرائیلاستواینجنگبهخواستاسرائیلوبااسلحهاسرائیلیداردادامهپیدامیکند«.1

»القبس« و »صوت الجماهیر«
نشریهکویتیالقبس،ازرسانههایمزدوررژیمبعثیعراقدرکویت،دراردیبهشت66،
متنکاملجزوهنهضتآزادیراباهمانعنوان»نقشاسرائیلدرجنگایرانوعراق«وبه
عنوانمقالهایبهقلم»مهدیبازرگان«منتشرکرد.ایننشریهدرانتخابتیتروبرجستهکردن
مضامینبیانیهنهضتوبازرگان،بهویژهبرمحورهایضدصهیونیستشمردنرژیمعراق،
ادعایروابطتسلیحاتیبینایرانواسرائیل،وجودتوطئههایاسرائیلیبرایتجزیهخاک

عراق،وچشمداشتایرانبهمناطقجنوبعراق،تأکیدکردهبود.2
همچنینصوتالجماهیررادیویرسمیرژیمصّدام،درهمانایامضمنپخشخبری
طوالنیبهانتشاراینمقالهدرالقبساشارهنمودوقسمتهاییازآنرانقلکرد.اینرادیودر

ابتدایخبرمزبور،چنیناعالمکرد:
مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر ایران در پی سرنگونی شاه، تأکید کرد رژیم صهیونیستی در 

تغذیه و گسترش جنگ ایران و عراق نقش فعالی دارد.3

پیک »نهضت«، خبرنامه »جمعیت«
عالوهبرجزواتونشریاتمفّصلیکهازسوینهضتآزادیوبامضمونمخالفتبا
تداومدفاعمقّدسمنتشرمیشد،اعالمیهها،مصاحبههاومطالبمتفرقهدیگرینیزازسوی
اینگروهانتشارمییافت.نشریۀداخلیگروهبهنامپیکنهضتکهبهطورماهانهتاسال
1367انتشارعمومیداشت،حجمزیادیازمطالبخودرابهتکراروتشریحمواضعضد

دفاعمقّدساختصاصمیداد.
بهموازاتمنشوراترسمینهضت،»جمعیتدفاعازآزادیوحاکمیتمّلتایران«،که

1.جلسهپرسشوپاسخمنعقدهدردفترنهضتآزادیبهتاریخ1366/1/26
2.روزنامهالقبس،1987/4/27)1366/2/7(،بهنقلاز:گزارشهایویژه،خبرگزاریجمهوریاسالمی،ش1366/2/19،50،

ص9
3.رادیوصوتالجماهیر،1987/5/8)1366/2/18(،بهنقلاز:گزارشهایویژه،ش50،ص15
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بهوسیلهسراننهضتآزادیوبامشارکتگروهکثیریازمّلیگرایاندراردیبهشتسال65
تأسیسگردیدهبود،نیزحجمعمدهجزوات،نشریاتوبیانیههایخودرابهمواضعضددفاع

مقّدستخصیصمیداد.
خبرنامه،نشریهداخلیجمعیت،کهآنهمتاسال67ماهانهبرایعموممنتشرمیشد،
درانتشارمواضعضددفاعمقدّس،نقشفعالیداشت.جمعیتدفاعازآزادیوحاکمیت
مّلت،کهمبتنیبرشبیهسازیشرایطکشوردرسال65و66باسال56،شکلگرفت،بهتعبیر
مهندسعزتاهللسحابیکهحاضرنشدهبوددرآنمشارکتداشتهباشد،نسبتبه»نفوذو

تسلطبیگانه«،»جهتضداستعماری«و»نیروهایسلطهگرخارجی«بیتفاوتبود.1
رادیوبیبیسیبهاستنادنامۀدبیرکلنهضتآزادیخطاببهامامخمینی،اعالمکردندکه
مهندسبازرگاندرخواست»عفوصّدام«راکردهاست.باآنکهمضموناینخبربرداشت
درستبیبیسیازمفادنامهبازرگانبود،ولیصراحتگزندۀخبربیبیسیدرافکارعمومی
ایرانتأثیرناخوشایندیگذاشت.نهضتآزادیناچارشددرفروردین1366درتکذیبیهای

اعالمکندکهچنیندرخواستیندادهاست.2
البتهدرپایانتکذیبیۀمزبور،تأکیدشدهبود:»موضعونظریاتنهضتآزادیایراننسبتبه

جنگوصلحهماناستکهدرپیامهاونشریاتعدیدۀگذشتهبیانشدهاست.«3
همچنین،نهضتدرمواردیکهکمتربازتابتبلیغیمییافت،تالشمیکردبرایپنهان
ساختنهمراهیخودبامواضعحامیانصّدام،آنانرامحکومنماید.درقطعنامۀنهمینکنگرۀ
نهضتآزادیکهدراردیبهشت1366بهصورتمحفلیبرگزارشد،درکنارسایرمواضع
مخالفامامخمینیوحاکمیتسیاسیکشور،نهضتآزادی»نقشفعالدولتشورویرا
درکنارآمریکاواسرائیلوسایرابرقدرتهادرحمایتازرژیممتجاوزبعثعراقمحکوم

میکند«.4والبتهکماکان،استمراردفاعمقّدسرافاقدمشروعیتاعالمنمود.
مشابهسایرموارد،تناقضنهفتهدرموضعمزبورآشکاربود:ازیکسوحامیانصّداممتجاوز
محکوممیشدندوازسویدیگرهمزمان،موضعصّداموحامیانشبرایتحمیلصلحناعادالنه
وختمجنگبدونمعرفیومحکومیتمتجاوز،تأییدمیشد.»یکبامودوهوای«نهضت

1.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص198
2.تکذیبدرخواستعفوصدامتوسطمهندسبازرگانازرهبرانقالب،نهضتآزادیایران،1366/1/18

3.همان.
4.قطعنامهنهمینکنگرهنهضتآزادیایران،نهضتآزادیایران،تیرماه1366
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آزادیپسازششسالتکرارایندوگانگیها،ظاهراًدیگرموجبتعجبکسینمیشد.

اشارات در »منشور انقالب«
امامخمینیدرپیامحّجسال1366،که»منشورانقالباسالمی«نامیدهشد،بهمواردیاز

جزواتنهضتآزادیدرموردجنگ،»اشاراتوتنبیهات«یداشت.
نهضتدرنامۀسالقبلبهاماموچندمقامدیگر،وجود»بنبست«درجنگواختالف
نظرگستردهدربینمسئولیندربارۀادامۀجنگراادعاکردهبود.1امامدربارۀایندعوی

تکراریچنیننوشت:
البته ممکن است غربزده ها و بزدالن، همان ها که نه در روزهای آغازین در میدان دفاع 
بوده اند و نه تا به امروز به حمایت از حماسه آفرینان و وطن بانان خدمتی کرده اند و نه در 
آینده لیاقت حضور در جنود و سربازان خدا را خواهند یافت، برای خوش خدمتی به اربابان 
و دلگرم نمودن آنان، از خستگی و بن بست در جنگ تحمیلی داد سخن دهند، و به خیال 
خام خود، افکار را از جنگ منحرف نمایند، و احیاناً آنها که خارج از مرزها نشسته اند 
باورشان بیاید که مردم و مسئولین و ارتش و سپاه و بسیج از جنگ و ادامة آن خسته شده اند 

و یا در میان آنان بر سر جنگ اختالف افتاده است. 
و حال آنکه به لطف خدا در حاکمیت جمهوری اسالمی، اختالفی بر سر مواضع اصولی، 
سیاسی و اعتقادی وجود ندارد و همه مصّمم  اند تا توحید ناب را در بین الملل اسالمی پیاده 
نموده و سر خصم را به سنگ بکوبانند، تا در آینده ای نه چندان دور به پیروزی اسالم در 

جهان برسند.2
درقسمتدیگریازپیامحضرتامام،بهادعایصلحطلبیصّداموتوصیۀنهضتآزادی

بهپذیرشاینصلحطلبی،3اینچنینپاسخدادهشد:
آیا واقعاً صّدام از گذشته ها و کرده ها و تجاوزات و ظلم ها و ستم های خود پشیمان شده 
است و اظهار ندامت می کند و از خیانتی که به ملّت ها و کشورهای اسالمی و در جهت 
تضعیف بنیه دفاعی ملل اسالمی نموده است عذر تقصیر می خواهد؟ آیا صلح طلبی صّدام 

1.پیامنهضتآزادیبهرهبرانقالباسالمیایران،نهضتآزادیایران،شهریور1365،صص14و16.بحران؛تحلیلیاز
وخامتاوضاعکشور،نهضتآزادیایران،مرداد1366

2.جمهوریاسالمی،1366/5/10،ضمیمهویژهپیامتاریخیامامامت،ص6.صحیفهامام،ج20،ص332
3.پیامنهضتبهرهبرانقالب،صص13و14
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روی دل سوزی و تنبه و آگاهی اوست و اصاًل با این همه خیانت ها و غارتگری ها برای 
صّدام، وجدان، شعور و عاطفه ای می توان تصّور کرد؟ یا اینکه این افعی زخم خورده به 

خاطر استیصال و درماندگی خود به طناب صلح طلبی چسبیده است. 
و عجبا که بعض مدعیان عقل و سیاست و دوراندیشی چگونه طرح می دهند و با تحریف 
آیات کتاب خدا و استناد به سنّت پیامبر- صلی اهلل علیه و آله و سلم- مسیر عّزت و کرامت 
مسلمین را دگرگون و مردم ما را از شرافت جهاد برحذر می دارند، که خداوند را سپاس 
می گذاریم که به ملّت ایران آگاهی و رشد مرحمت فرموده است که نه تنها تحت تأثیر این 
القائات نرفته و نمی رود، بلکه این موضع گیری های ناشیانه و بچه گانه را دلیل کمبود و ضعف 

مبانی فکری و عقیدتی صاحبان این تحلیل ها، دانسته و به آن، لبخند تمسخر می زند.
کدام انسان عاقلی است که با وجود همة شرایط مناسب و مقدمات الزم و فداکردن هزاران 
قربانی بزرگ، از نبرد با دشمن رو به احتضار مکتب و جامعه و کشور خود، چشم پوشی نموده 

و به او مهلت توان دوباره دهد تا در موقع مناسب به کشور ما حمله کند؟1

»حرب المجانین«
درمرداد1366،تحلیلمشروحومفّصلیتحتعنوان»ریشهگرانیهاومسئولگرفتاریها«2
ازسوینهضتآزادیمنتشرشدکهپساز20صفحهمباحثاقتصادی،برخالفمطالب
صفحاتقبلوبعد،کهامامونظامودولترابهبیتدبیریوبیکفایتیوسوءمدیریتمتهم
میساخت،اذعانمیکندکه»عّلتاصلیوعاملتعیینکنندۀگرانیهاوگرفتاریها«،»جنگ«

بودهاست.3
البتهنهضتآزادینهبهقصدرفعاتهاماتسابقازامامونظام،بلکهبرایتحکیممواضع

دشمنپسندخوددرمخالفتبااستمراردفاعمقّدس،ناچاربهبیاناینواقعیتشدهبود.4

1.صحیفهامام،ج20،صص327تا328
2.درتیرماه1366طرحجدیددولتبرایمبارزهباگرانفروشیاعالمشدوازاواخرتیرماه،ستادهایمبارزهباگرانفروشی
آغازبهکارکردندوموضوعمبارزهباگرانیدرافکارعمومیمطرحبود.درچنانفضاییکهنشانمیداددولتو
مسئوالنعالوهبراهتمامبهدفاعمقدسدرصددکاهشمشکالتاقتصادیمردمبرآمدهاند،بیانیۀنهضتآزادیصادر

شد.ضمناًشرایطنظامیوسیاسیجنگدرآنزماننیزدرمرحلۀحساسوویژهایقرارداشت.
3.ریشهگرانیهاومسئولگرفتاریها،نهضتآزادیایران،مرداد1366،ص22،ردیف7

4.بهرغمتوصیفجنگبهعنوان»علتاصلی«مشکالتاقتصادی،درادامۀبیانیه،متعارضباآنواقعیت،تأکیدشدهبود
که»البتهبیانفوقبهاینمعنینیستکهاگرجنگپیشنیامدهیاتداوموتشدیدنیافتهبود،مشکلومسألهایبهلحاظ

گرانیواقتصادنمیداشتیم.«)ریشهگرانیهاومسئولگرفتاریها،ص23(
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دراینبیانیه،دفاعمقّدسمّلتایران،»جنگبیپایانبیحاصلبیامان«که»همهچیزباید
فدایآنگردد«وپیروزیدرآن»ولوبهبهاینابودی«خواستهشدهوموجب»تأمیننقشهو
منافعاسرائیلوابرقدرتها«بودهوبرایایران»جزخونوخرابیوخرج«چیزینداشتهو
پایهاشبر»تصّورموهوم«خدمتبه»اسالمومستضعفینجهان«قرارگرفته،توصیفشدهبود.1
دراینبیانیهوسایرتحلیلهاینهضتآزادی،کهدرآنهابرمشکالتاقتصادیناشیاز
جنگوتداومدفاعمقّدستأکیدشدهبود،اصلعقالنی»تقدمامنیتبراقتصادومعیشت«نادیده
گرفتهشدهبود،وبهایننکتۀمعقولوبدیهیتوّجهنمیشدکه»امنیت«دررأسنیازهایفردو
اجتماعقراردارد.وهرهزینهایبرایکسبوحفظامنیت،نهتنهاموّجهومجاز،بلکهضروری

وواجباست.هدفازتداومدفاعمقّدس،دستیابیبه»امنیتپایدار«بود.
دربیانیۀمزبور،ضمناًتأکیدشدهبودکهدرمرحلۀاول،کهجنگ،»دفاعی«بود،مشروع
ومعقولوواجببودوتحّملضایعاتوخساراتنیزبجابود،اما»تداوم«جنگ»بهسود

اسرائیلومستکبرینجهانی«شد.
نهضتآزادیدرآنبیانیهبانقلقولیتحریفشدهازمعّمرقّذافیرییسوقتحکومت

لیبی،دفاعمقّدسمّلتایرانرا»حربالمجانینیاجنگدیوانگان«2نامید.3

قطعنامۀ 598
درآستانۀسفردبیرکلسازمانمللمتحدبهتهراندرشهریورسال66،نهضتآزادی
بیانیهایمنتشرکردکهدرآنپیرامونقطعنامۀ598شورایامنیتسازمانملل،کهدولتایران
آنرارسماًنهردونهقبولکردهبود،موضعتأملبرانگیزوجالبتوّجهیاتخاذنمودهبود.در

اینبیانیهضمنبررسیقطعنامۀمزبور،چنینآمدهاست:
... در صورتی که ایران قبل از آنکه تعهد و تضمینی در مورد اجرای خواسته های عادالنه اش 

1.همان،صص22و23
2.سرهنگقذّافیدر5فروردین1366،درمصاحبهبانشریۀلیبیاییالحّریهضمنابرازنگرانیازادامۀجنگ،تأکیدکرد
کهآمریکاواسرائیلمیخواهندانقالباسالمیایرانرادراینجنگ»جنونآمیز«ازبینببرند،وویخواستارتوقف
اینجنگ»جنونآمیز«است.)گزارشهایویژه،خبرگزاریجمهوریاسالمی،1366/1/6،ش6،ص14(قّذافیدر
آنمصاحبهکوچکتریناهانتیبهرزمندگانمّلتایراننکردهبودوچندبارنیزبرحمایتخودازایرانتأکیدکرده
بود،نهضتآزادیبهجایتعبیر»جنونآمیز«،آنرابه»مجانینودیوانگان«تحریفکردهبود:»دوستمتحدوپشتیبان
انقالبیآقایانیعنیسرهنگمعّمرقّذافی،نامشرا»حربالمجانین«یاجنگدیوانگان،گذاردهاست.«)ریشهگرانیها

ومسئولگرفتاریها،ص23(
3.همان،ص23
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در دست داشته باشد، بازگشت به مرزها، خواه بین المللی و یا قبل از آغاز تخاصمات را پذیرفته 
و عقب نشینی نماید، خود را از داشتن حربه ای مؤثر در مذاکرات، خلع سالح خواهد نمود. به 
نظر می رسد آنچه مورد نظر اصلی تدوین کنندگان این قطعنامه بوده است، همین ماده است که 
متضمن آتش بس و عقب نشینی نیروهاست. و فشار یکپارچة شورای امنیت تماماً برای اجرای 

همین ماده است.1
ودرقسمتدیگریازاینبیانیه،چنینتأکیدشدهبود:

نهضت آزادی ایران معتقد است حل مسألة جنگ از طریق دیپلماتیک و مذاکره سیاسی 
زمانی میسر خواهد شد که بر سر مجموعه ای از شرایط و نظرات،  که دربرگیرندة کلیة مراحل 
جنگ - صلح، از آتش بس گرفته تا تعیین تکلیف پرداخت خسارات )همراه با تضمین های 
الزم(، مبادلة اسرای جنگی، بازگشت نیروها به مرزهای قبل از آغاز تخاصم و پیشگیری 
تضمین شده ای از تجاوزات مجّدد عراق به ایران باشد، توافق های اصولی و همه جانبه صورت 

گیرد.2
معذلکهمینبیانیه،متناقضباجمالتقبلیهمینبیانیه،توصیهمیکرد:

به نظر نهضت آزادی ایران، با توّجه به آرایش نظامی و سایر شرایط موجود، آنچه در مقطع 
کنونی به نفع ایران است، پذیرفتن آتش بس همه جانبه بدون قبول هیچ گونه قید و شرط اضافی 

می باشد.3
پیشنهادنهضتمبنیبرپذیرشآتشبسبدونقیدوشرط،ِصرفاًیکراهحلذهنیو
بیفایده،ودرعینحالسازگارباتالشهایسازمانملل،ابرقدرتهاوحامیانمنطقهایصّدام
برای»تحمیلصلح«بود.ازدیدایرانهمتندادنبههرراهحّلیبدونپیششرطعادالنۀ
»تعیینومجازاتمتجاوز«،برخالفمنافعوامنیتملّیمحسوبمیشد.قطعنامۀ598برای
اولینبار،بازگشتبهمرزهایشناختهشدۀبینالمللیوتعیینهیأتبرایمعرفیمتجاوزرا

مطرحمیساخت.
اماموضععجیبوخالفعادتنهضتدربیانیۀمذکورکهمستلزمنفیقطعنامۀ598
واعترافبه»عادالنه«بودنخواستههایجمهوریاسالمیبود،دقیقاًمغایربامواضعقبلیو

بعدینهضتدرموردجنگبهنظرمیرسید.

1.بیانیهنهضتآزادیدرآستانهسفردبیرکلسازمانمللمتحدبهتهران،1366/6/18
2.همان.
3.همان.
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شروطالزمبرایحصول»توافقهایاصولیوهمهجانبه«کهدراینبیانیهطرحشده،به
ویژهشرطتأدیهخسارات،منوطبهشرطذکرنشدۀپذیرشمسئولیتوعواقبتجاوزاز
سویرژیمصّدامبود.وعجیبترآنکه،پیشنهادنهاییاینبیانیهبهپذیرشآتشبس،مواضع
قبلیهمینبیانیهراکهآنهاهمبهنوبۀخودناقضمواضعسایرنشریاتنهضتبودند،نقض
میکرد.تسلسلبیپایانتناقضاتواعوجاجاتدرآراءومواضعنهضتآزادی،تفسیرمعقولی

ازاینبیانیهومواردمشابهآنراناممکنساختهاست.

»قعر دّرۀ نابودی«
پسازبیانیۀمذکوردربارۀسفردبیرکلسازمانمللوقطعنامۀ598،بیانیهایازسوی
نهضتآزادیدرمحکومکردنحملۀآمریکابهسکوهاینفتیایرانمنتشرشد.دراینبیانیه
پسازاعالماعتراضبهحملۀآمریکاومحکومساختنسایرابرقدرتها،»متولیانومتصدیان
جمهوریاسالمیایران«بهاتخاذسیاستیبرای»خاتمۀجنگ«دعوتشدهبودند.1درواقع،
بهعنوانخیراندیشیو ابرقدرتهاوحامیانصّدام، تبلیغات همانمضموناعالمشدۀ

مصلحتبینی،تکرارمیشد.
درمهر66،نهضتآزادیدربیانیهایپیرامونسخنانرئیسجمهوردرسازمانملل،
ضمنانتقادازمضامینانقالبیواسالمیآنومقایسهباعملکردنظامجمهوریاسالمی

ونفیکارآمدیوموفقیتهایآن،تأکیدکرد:
مردم در تعیین سرنوشت خود، در تعیین نمایندگان خود، در مسائل مهم و خطیر جنگ و 

صلح، و انتخابات عماًل نقشی ندارند.2
درآذر1366نهضتآزادیباانتشاربیانیهایتحتعنوان»توسعهبحراندرخلیجفارس«
مدعیشدکهمقاماتتصمیمگیرندۀایران»یابهعمقخطرواقفنیستند«ویا»بهمنظور
بهرهبرداریسیاسیوحفظقدرتخوددرجهتتشدیدآنحرکتمیکنند.«دراینبیانیه
مجّدداًتحلیلهایقبلینهضتدرموردمسئولدانستنایراندربارۀوقوعجنگوتداومآن

تکرار؛واوضاع،وخیموبهزیانایرانتوصیفشدهبود.3
دراینبیانیه،نهضتآزادیامکانوقوعشرایط»نهجنگونهصلح«رامحتملخوانده

1.بیانیهمحکومکردنحملهآمریکابهسکوهاینفتیایران،نهضتآزادیایران،1366/7/29
2.بحثیپیرامونسخنانرئیسجمهوریدرسازمانملل،گفتارهاینغزوکردارهایلغو،نهضتآزادی،مهر1366

3.توسعهبحراندرخلیجفارس،نهضتآزادیایران،1366/9/4
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وباتکرارچندبارۀموضوعجانشینیرهبر،بهصراحتبهقریبالوقوعبودنرحلتامام

خمینیبهاینشکلاشارهمیکند:
رهبر  از درگذشت  بعد  که  داد  بیگانه خواهد  دولت های  در دست  اهرمی  این وضعیت، 
انقالب، جناح یا جناح های خاصی از حاکمیت را در جهت قبول نظرات یا سیاست های 
خودشان تقویت و تثبیت کنند و از این اهرم برای تحمیل هر چه بیشتر نظرات خود...استفاده 

نمایند.1
احتماالًنهضتآزادیدرآنزمان،تحتتأثیربرخیگزارشهایرسانههایغربیمبنیبر
وخامتحالامامخمینیقرارگرفتهبودویکسالونیمپیشازرحلتایشان،موضوعرابه

گونهایدرتحلیلخودطرحمیکردکهگوییدرهمانایاموماههاامامرحلتخواهدکرد.
دربیانیۀمفّصلمزبور،ضمنتکراربرخیتحلیلهایژورنالیستیدربارۀاهدافومواضع
ابرقدرتهادربارۀجنگعراقوایران،وتأکیدبراینکهدرآنمقطع،منافعآناندرعدمخاتمۀ
جنگقرارگرفته،تأکیدشدهبودکه:»درشرایطکنونیراهیبرایپایاندادنجنگوجود

ندارد.«2

»فریادی در گلو«
درآذر1366،نهضتآزادیبیانیهایتحتعنوان»فریادیدرگلو«درمخالفتبااقدامات

شورایعالیپشتیبانیجنگبرایتقویتتواندفاعیکشورمنتشرکرد.
نهضتآزادیدراینبیانیهبابرنامۀ»بسیجهمگانیوجهادمالی«اعالمشدهازسوی
شورایعالیپشتیبانیجنگ،مخالفتنمود.میرحسینموسوی،نخستوزیر،دربارۀاینبرنامۀ

جدید،چنینگفتهبود:
اعالم بسیج عمومی از سوی شورای عالی پشتیبانی جنگ ضمن اینکه به رزمندگان اسالم 
امکان انجام عملیات پی درپی می دهد، آمادگی وسیعی نیز در مقابله با شرارت های آمریکا به 
وجود خواهد آورد... ما در مقابل هر شرارتی در منطقه، از آمریکا و حامیان و دعوت کنندگان 

او به خلیج فارس انتقام خواهیم گرفت.3
دربیانیۀنهضت،ضمنادعایعدممشروعیتدینیوقانونیبرنامۀبسیجعمومی،درحالی

1.همان،ص7
2.همان،ص6

3.جمهوریاسالمی،1366/8/24،ص12
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کههنوزجوهراعالمیهقبلینهضتمتضمنرجزخوانیبرایدفاعازشرفمّلیخشکنشده
بود،چنینآمدهبود:

ما نیز علی رغم آنکه اظهار چنین حقایقی در شرایط اختناق آمیز حاکم، ضربات و صدمات 
فراوانی دنبال دارد، بر حسب وظیفة اسالمی و انسانی خویش به توصیة به حق و امر به معروف 
و نهی از منکر، مبادرت می نمائیم و از آنجایی که حاکمیت را شرعاً و قانوناً مجاز به اعمال 
چنین برنامه هایی نمی دانیم در آن مشارکتی نکرده، بر خدا توکل می کنیم و معتقدیم سایر 

کسانی که با ما هم عقیده اند حق دارند از مشارکت در این برنامه خودداری نمایند.1
دراثباتوجود»شرایطاختناقآمیزحاکموضرباتوصدماتفراوان«،همینبسکهشش
روزبعدازانتشاراینبیانیه،اعالمیۀدیگریتحتعنوان»اطالعیهدانشجویاننهضتآزادی
ایرانپیراموناقداماتشورایعالیپشتیبانیجنگ«،درمخالفتباطرحاعزامدانشجویان

داوطلببهخدمتوظیفهدرحینتحصیل،منتشرشد.2
درستونطنزروزنامۀاطالعاتتحتعنوان»دوکلمهحرفحساب«درتاریخسومدی
66،مطلبیپیراموناطالعیۀمذکورنهضت،باامضایگلآقا،ناممستعارنویسندۀنکتهپرداز

کیومرثصابری،بهچاپرسیدکهمطالعۀآنخالیازلطفنیست:
فریادی در گلو!

نامة وارده:
»حضرت برادر گل آقا!

نهضت آزادی اخیراً اطالعیه ای با عنوان »فریادی در گلو!« دربارة حضور در جبهه و مشارکت 
در جهاد مالی منتشر کرد که جا داشت تمامش با آب طال در همین ستون چاپ می شد، ولی 
چون بنای کار جنابعالی بر ایجاز و اختصار می باشد، لذا از باب تغییر ذائقه، خالصه آن را به 

استحضار می رساند:
»علی)ع( نه تنها به مردم تکلیف نمی کند، بلکه ... نامه ای به مردم کوفه می نویسد و با انتقاد از 
بی تفاوتی و سکوت آنها در قبال جریانات، به اتخاذ موضعی در حمایت یا مخالفت با خویش 
فرامی خواند...وقتی که مردم حاضر نمی شدند در بسیج عمومی شرکت نمایند ِشکِوه نزد خدا 
می برد...اما متولیان ما)!( مردم را به رفتن به جبهه و تکلیف به پرداخت هزینه های آن موظف 

1.فریادیدرگلو،بیانیهنهضتآزادیایرانپیراموناقداماتشورایعالیپشتیبانیجنگ،1366/9/10.پیکنهضت،
ش1366/9/15،117،ص6

2.اطالعیهدانشجویاننهضتآزادیایرانپیراموناقداماتشورایعالیپشتیبانیجنگ،1366/9/16
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کرده اند، ما نیز به حسب وظیفة اسالمی و انسانی خویش، در آن )جبهه و جهاد مالی( مشارکتی 

نمی کنیم...«!!
همان طور که مالحظه فرمودی، نهضت نه فقط قباًل و فعاًل در دفاع از میهن اسالمی هیچ 
مشارکتی- اعم از جانی، مالی، قلمی، قدمی، و غیره...- نکرده و نمی کند بلکه با این اطالعیه 
معلوم شد که منبعد و در آینده هم »بر حسب وظیفة اسالمی! و انسانی!! خویش« هیچ نوع 
بنده هم شخصاً شهادت می دهم در دورانی که قشر محروم و  مشارکتی نخواهد کرد! و 
مستضعف در راه دفاع از وطن، شهید و مجروح و معلول و مفقود و اسیر می شدند، خوشبختانه 
حتی یک قطره خون هم از دماغ هیچ یک از اعضای نهضت نیامد! هر کس غیر از این بگوید 

تهمت و افترا و بهتان است!
خالصه، شما که گل آقا هستی، مواظب باش یک وقتی، زبانم الل، یک عده آدم مغرض، یک 

وصلة دفاع از وطن به نهضت نچسبانند!
ارادتمند: ممصادق«

جناب آقای برادر ممصادق!
بر روی چشم! بنده مواظب هستم. شما هم مواظب باش! ولی بی انصاف نباش. من خودم 
شاهدم که هر وقت تمام مردم ایران یک صدا فریاد کشیدند، این ها هم فریاد زدند، منتهای 

مراتب، مردم در برابر ابرقدرت ها فریاد زدند، نهضتی ها در گلو!
جنابعالی این فریاد و باد گلوی نهضت را دست کم نگیر. انصاف هم خوب چیزی است!

گل آقا1

نامۀ امام دربارۀ نهضت
درتاریخ30بهمن1366ودرآستانۀبرگزاریانتخاباتسومیندورۀمجلسشورای
اسالمی،باتوجّهبهشرایطحسّاسجنگ،سیدعلیاکبرمحتشمیوزیرکشوردرنامهایبه
امامخمینیضمنارائۀگزارشیمختصرازمواضعوعملکردنهضتآزادی،دربارۀصالحیت

اینگروهبرایشرکتدرانتخابات،استعالمکرد.
امامخمینیدرپاسخبهایننامهبااستداللبهسوابقواسنادعملکرداینگروه،نظرصریح

خودرامبنیبر»عدمصالحیتورسمیت«نهضتآزادیاعالمنمود.

1.اطالعات،1366/10/3،ص3
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متننامۀمزبوردرآنزمان،انتشارعمومینیافتولیبهدستورامامیکنسخهازآنبرای
سرانسهقوهووزیراطالعاتارسالشد.محتواینامۀامامدرهمانزمانحیاتایشان،بدون
استنادصریحبهآن،درقالبمصاحبهازسویوزیرکشور)دراسفند1366(ووزیراطالعات
)دربهمن1367(بیانشد.پسازمّدتیخبرایننامهنیزدربولتنهایمحرمانۀبرخینهادهای

کشورانتشاریافت.
انتشارعمومیایننامهبههمراهتصویردستخطامام،برایاولینباربهوسیلۀحجتاالسالم
محتشمیدردیماه1368صورتپذیرفتوپسازآندرجلد22کتابصحیفهنوروجلد

20کتابصحیفهامام،نیزمتننامهانتشاریافت.
حجتاالسالممحتشمیدرنامۀخودبهامام،عالوهبرذکرسایرسوابقسوء،ومواضع
واقداماتنهضتدرتضعیفدولتوسایرقواینظام،دربارۀموضوع»جنگ«چنین

نوشتهبود:
... مسئولین نهضت با سم پاشی های خود نسبت به سیاست های دولت، دفاع مقّدس و جنگ... 
جهاد مالی و تصمیمات شورای عالی پشتیبانی جنگ... در جهت مبارزه و تضعیف نظام جمهوری 
اسالمی گام برداشته اند... دیدگاه نهضت آزادی راجع به جنگ و دفاع مقّدس در بیانیه ای تحت 
عنوان »جنگ بی پایان«1 چنین است: »آنچه فعالً دیده می شود جنگی است بی پایان که می تواند 
پایان دنیا باشد، پایان ایران و مردم ایران باشد...، گفته اند حتی اگر یک خانه هم در ایران سرپا 
بماند، باز به جنگ ادامه خواهیم داد و اگر یک نفر باقی بماند، آن یک نفر هم جنگ خواهد 

کرد، آیا این مترادف با چیزی جز »جنگ جنگ تا نابودی« هست؟«2
قسمتیازپاسخامامخمینیچنینبود:

...به حسب این پرونده های قطور...و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها... و به 
حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطالح آزادی صالحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا 

قانونگذاری یا قضایی را ندارند... باید با آنها برخورد قاطعانه شود، و نباید رسمیت داشته باشند.3
آقایمحتشمیدر6اسفند66پسازاخذمحرمانۀنظرامامخمینی،درمصاحبهایعدم
صالحیتگروههاییمانندنهضتآزادیرااعالموباارائۀتفسیریازقانونانتخاباتوقانون
احزاب،تأکیدکردکهبهعّلتعدمرسمیتهیچحزبوگروهسیاسیتاآنزمان،»تبلیغات

1.منظور،بیانیۀنهضتآزادیتحتعنوان»پایانعادالنۀجنگبیپایان«استکهدردی1364منتشرشدهبود.
2.صحیفهامام،ج20،صص479و480

3.همان،صص481و482
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بهعنوانگروهوحزببرایمجلس،خالفمحسوبمیشود«.1باتوّجهبهسایرمطالبآن
مصاحبه،ایناستنباطمیشدکهتلویحاًمشارکتنهضتآزادیبهعنوانیکگروهسیاسیدر

انتخابات،غیرقانونیاست.
نهضتآزادیدراعالمیۀخودپسازحمالتشدیدبهوزیرکشورویادآوریدوبار
شکایتازویبهدادسرا،بهنادرستوبدونذکردقیقمنبع،ازقولآقایمحتشمی،بهدروغ

اعالمکرد:»نهضتآزادیبهطورگروهیوتشکیالتی،نمیتوانددرانتخاباتشرکتکند.«2
درحالیکهنامبردهدرسخنانشدربارهنهضتآزادیچنینجملهاینگفتهبود.3

دراوایلاسفند1366آقایمحتشمی،وزیرکشور،بهاتفاقمعاونینومشاورینارشدخود،
ازجملهدکترسیدمحمدصدر)معاونسیاسی(ومحمدعطریانفر)مشاورعالیسیاسیوزیر(،
دریکمیزگردطوالنیدرجلساتدوروزهبامسئوالنروزنامۀاطالعاتشرکتکردکه
مشروحآندرسهشمارۀروزنامۀمزبورانتشاریافت.دراینمیزگرد،آقایمحتشمیبخشیاز
تعابیرامامخمینیدربارۀنهضتآزادیرا،بدوناستنادآشکاربهایشان،درقالبتحلیل،بیان

کردوچنینگفت:
چون در سؤال، شما از نهضت به اصطالح آزادی اسم بردید و ممکن است چهره زشت 
وابستگی عناصر آنها در پشت پردة اظهارات و صحبت  ها و تفسیر و تأویل  هایی که منافق  گونه 
از اسالم می  کنند و به همین سبب ممکن است ماهیت آنها برای برخی از مردم ما پنهان مانده 
باشد... مجبوریم اشارة مختصری به عملکرد و ارتباطات این گروه با جریان  های وابسته به 

غرب، و مستقیماً با آمریکا، بکنیم... 
موارد متعّدد تماس  های آنان با مقامات آمریکایی هم، از زمره نقاط تاریک پرونده نهضت 
به اصطالح آزادی است... هر یک از افراد این مجموعه، از ریز و درشت که یا عضو نهضت 
بوده   و یا از عوامل نزدیک دولت موقت بوده  اند، دور از چشم ملّت ایران با شیطان بزرگ 
ارتباط داشته  اند، چه درقبل از پیروزی انقالب که در جلسات خود با عوامل آمریکا خود را 

به عنوان آلترناتیو رژیم شاه مطرح می  کردند و چه پس از آن... 
دنبال  دیگر  شکل  های  در  را  مسیر  همان  نیز،  شهیدپرور  ملّت  توسط  آنان  طرد  از  پس 

1.اطالعات،1366/12/6،ص18
2.انتخاباتانحصاریومحرومیتمّلتازمشارکتدرآن،نهضتآزادیایران،1366/12/24

3.دراطالعیۀنهضت،منبعاظهاراتمنسوببهوزیرکشوردرقالبکلی»مصاحبههایمورخ12و14و24دیماهو
6اسفند66«ذکرشدهبود.درحالیکهدرمطبوعاتمنتشرۀتاریخهایمذکور،جملۀفوقالذکردربارۀمنعشرکت

نهضتدرانتخابات،وجودندارد.
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کرده  اند. اگر یک روز، منافقین را فرزند عزیز خودشان قلمداد و اعالم می  کردند، امروز نیز 
با تحریف حقایق و تخطئه اصول مسلّم اسالمی، به قصد تضعیف نظام، در حمایت و تقویت 

جریان نفاق به خیال واهی بازگرداندن آمریکا، تالش دارند.1
نهضتآزادیهم،درنامهبهرئیسجمهورودربیانیۀمنتشرۀخود،دربارهوزیرکشورگفت:

آقای وزیر کشور با چنان اظهارات و اعمال، فسق خویش را آشکار ساخته و صالحیت خود 
را برای برگزاری انتخابات مجلس سوم از دست داده است.2

فحوایبیانیۀنهضتآزادیدراواخراسفند66،واعالمیأسکاملازشرکتدرانتخابات،
باچاشنیحمالتعصبیوشدیدبهوزیرکشور،نشانمیدادکهخبرصدورنامۀامامخمینی
مبنیبرعدمصالحیتنهضتبرایفعالیتهایانتخاباتیورسمی،بهاحتمالزیادبهاطالع

مسئوالننهضتهمرسیدهبود.
آقایمحتشمیدرمصاحبهایبهسال1392،دربارهعللنگارشنامهبهامامخمینیو

استفسارازایشاندربارۀنهضتآزادیچنینگفت:
آن نامه در شرایطی بود که این ها در دوران جنگ و در حالی که آحاد مردم در مقابل 
تجاوز همه جانبة قدرت های جهانی به رهبری صّدام، کاماًل علیه ادامة جنگ موضع داشتند. 
این نامه ها و بیانیه ها همه جا پخش می شد و در خانه  ها جلسة سخنرانی می گذاشتند و ادامه 
داشت. در دورة سوم مجلس، زمزمه هایی شد که می خواهند لیست برای مجلس بدهند. 
بنده به عنوان مسئول امنیت کشور به این نتیجه رسیدم که اینها که اآلن تریبون دست شان 
نیست و در مجلس نیستند، اینگونه با آرمان مردم می ستیزند، در حالی که در هیچ کشوری 
از دنیا در زمان جنگ به هیچ حزبی اجازه فعالیت داده نمی شد و کوچک ترین حرف 
علیه نظامیان، مساوی نابودی آنهاست، این ها هر روز علیه رزمندگان حرف می زدند و از 
پشت خنجر می زدند؛ آن وقت به مجلس هم می خواستند بروند. گرچه ممکن بود رأی 
هم نیاورند، اما احتمال داشت چند نیروی آن ها به مجلس برود و آن وقت نمی شد اوضاع 

را جمع کرد. 
لذا من نامه ای به امام نوشتم و سخنرانی ها و بیانیه های آن ها را به پیوست ارسال کرده و از 

امام پرسیدم که آیا این ها می توانند وارد مجلس شوند؟ امام هم آن پاسخ را به نامه دادند.3

1.اطالعات،1366/12/6،ص18
2.انتخاباتانحصاریومحرومیتمّلتازمشارکتدرآن،نهضتآزادیایران،66/12/24

3.وبگاهجماران،1392/8/20،کدخبر:32268
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نهضتآزادیدرمواردمتعددیعلیهنامۀامام)ره(دربارۀنهضتموضعگیریکردهوحتی
اطالعیههایمستقلدراینخصوصانتشاردادهاست.دریکیازمطالبمنتشرهازسوی

نهضت،جمعبندیدیدگاهنهضتدربارۀایننامهبهاینشرحبیانشده:
دربارة نامه منتسب به رهبر فقید انقالب که سالهاست دستاویزی برای محروم کردن غیرقانونی 
نهضت آزادی ایران از حقوق مدنی خود شده است، همانطور که کراراً گفته و نوشته شده 
است،  نامه ای که پس از فوت ایشان در دی  ماه 1368 توسط آقای محتشمی مطرح شده، بر 
اساس نص صریح وصیت نامه فاقد اصالت است. در وصیت نامه تصریح شده است که هر 
نوشته ای را که بعد از فوت به ایشان نسبت دهند، علی االطالق فاقد ارزش و اعتبار است مگر 
آنکه خط و امضای ایشان به تصدیق کارشناس برسد. در مورد آن نامه تاکنون به وصیت نامه 

عمل نشده است.
فقید  نه رهبر  اوالً   باشد،  نوشته ای اصالت داشته  به محال هم که چنین  نزدیک  به فرض 
نظر اشخاصی جای احکام الهی و  انقالب خود را باالتر از قانون می دانستند و نه اصوالً 
مقررات قانونی را می گیرد. ثانیاً در بسیاری موارد به مراتب مهم تر از این موضوع، مسئوالن 
کنونی کشور برخالف نظرات صریحی که رهبر فقید انقالب در زمان حیات خود گفته و 

یا نوشته اند، عمل می کنند.
بنابراین برای حفظ برخی از شئونات بهتر است کسانی که سر مقابله با نهضت آزادی ایران 
دارند، از اعتبار رهبر فقید انقالب خرج نکنند و با اعتبار و کارنامة خود وارد این میدان شوند.1 

تأیید چند بارۀ اصالت نامه 
مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینیدربیانیهایبااشارهبهاینکهنهضتآزادی»مکرر
وبهطریقمختلفاصالتنامۀحضرتامامخمینیدرموردماهیتوعملکرداینگروه
راموردتردیدقراردادهاند«وبرایزیرسؤالبردنآن»اظهاراتخالفواقع«نمودهاند،

آمدهاست:
در آستانة انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسالمی در تاریخ 19 بهمن 1366 وزیر کشور 
حجت االسالم محتشمی طی نامه ای رسمی به شماره 2812۷/م... نظر امام خمینی را با استناد به 
ماده 30 قانون انتخابات و شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس، در خصوص این گروه جویا شده 

1.روزنامهنشاط،1378/5/9،ص2،پاسخنهضتآزادیبهیادداشتامیرمحبیان.
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است... امام خمینی در پاسخ به استعالم وزیر کشور نظر خویش در مورد نهضت آزادی را به 
تفصیل طی نامه ای مرقوم فرمودند. این نامه در تاریخ 30 بهمن 1366 برای وزیر کشور ارسال 
گردید. متن کامل نامة امام همراه با تصویر دستخط ایشان در ماهنامه پاسدار اسالم )دیماه 
1368( در صحیفه نور جلد 22، صفحه 384 و مجموعه آثار امام خمینی، جلد 21، صفحه 4۷9 

درج شده است و اصل نسخه خطی این نامه در آرشیو مؤسسه موجود می باشد.
در پی انتشار نامة امام در ماهنامة پاسدار اسالم، گروه نهضت آزادی بدون استعالم از مؤسسه 
و مراجع قانونی کشور اقدام به انتشار بیانیه ای نمود که در آن نامة امام را مجعول معرفی کرد. 
این مؤسسه در آن زمان بنا به نظر یادگار امام خمینی )ره( در دفاع از مواریث امام و بنا به 
وظیفة قانونی خویش با پرهیز جدی از جنجال های خبری و مطبوعاتی متداول به قوه قضائیه 
شکایت برد. از آن تاریخ تاکنون در چند مرحله، مؤسسه به عنوان مرجع قانونی و رسمی 

نظر صریح خویش را... اعالم نموده است. 
تاریخشکایتمؤسسه19تیر1369وجلسهبازپرسیبازرگان69/11/1شعبه32دادگستری

وشعبه12دادگاهانقالببودهاست.
طبقحکمامامخمینیدر17شهریور67و67/8/22مسئولیتگردآوریوتنظیمو
انتشاراسنادامامبهحاجسیداحمدخمینیسپردهشدوباتوّجهبه»قانوننحوهحفظآثارویاد
حضرتامامخمینی)س(«مصوبمجلس»مرجعقانونی«اعالمصحتوسقماسنادمربوط

بهامامبرعهده»مؤسسهنشرآثارامامخمینی«میباشد.
درنامۀحاجاحمدآقایخمینیبهامامبهاسنادومتون»منتشرنشده«امامصریحاًاشارهشده
وکسبتکلیفشدهکهامام)67/6/17(کلیهامورمربوطبهتنظیمآنهارابهویمحولمیکند

ومؤسسهآثارامامدرزمانحیاتاماموموافقتایشانتشکیلگردید.
بنابراین،همبهلحاظحکمصریحامامخمینیوهمبهلحاظقانونمعتبرمجلس،مرجع
رسمیوقانونیاعالمموضعدرموردصحتاسنادوآثارمنسوببهامامتعیینگردیدهاست.

ابراهیمیزدی،دبیرکلبعدینهضتآزادی،ادعاکردهاست:
در زمان مرحوم بازرگان خواسته شد نامة امام به دادگاه فرستاده شود تا کارشناس گواهی 
دهد اما نامه را نیاوردند و رئیس     دادگاه آن را به بعد موکول کرد و در بوته فراموشی قرار 

گرفت.1

1.]مطبوعات78/9/15[
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اّما»دقیقاًبرخالفایناظهارات...دراولینمراحلطرحشکایتمؤسسهوتشکیلپرونده
درشعبه32دادسرایعمومیتهران،نامۀامامخمینیهمراهبانامۀرسمیمؤسسهارائهگردید...
درپیاظهاراتمشابهازسویآقایدکترابراهیمیزدی...وشکایتاینمؤسسه...درجلسه
شعبه12دادگاهانقالباسالمیتهران،اینمؤسسهبرایاتمامحّجتمجّدداًاصلنسخهخطی
نامۀامامرادرحضورمتهمووکیلایشانبهریاستدادگاهارائهنمود...ودادگاهنیزدرتاریخ
75/12/7...بهاستنادماده698قانونمجازاتاسالمیوماده141قانونتعزیراترأیبه
محکومیتایشانداد...درتاریخ76/8/21شعبهاولدادگاهتجدیدنظراستانتهرانرأیقطعی
خویشرامبنیبرتأییددادنامۀصادرهازسویدادگاهقبلیومجرمیتمتهمانشاءوبادرنظر
گرفتنجهاتمخففه)کهموردتأکیدمؤسسهبود(ایشانرابهپرداختجزاینقدیمحکومو

رأیصادرهنیزاجراگردید.«

موشک باران
درتاریخدهماسفند1366باموشکبارانتهران،مرحلهجدیدیازجنگشهرهاوحمله
بهمناطقغیرنظامیبرایوادارساختنمردمبهقطعحمایتازدفاعمقّدس،آغازشدوبادو
وقفۀکوتاه،تااردیبهشت1367ادامهپیداکرد.طیاینمدت،170موشکبهسویتهرانو

شهرهایمرکزیایرانپرتابشد.
حمالتموشکیارتشصّدامبهشهرتهرانازیازدهماسفند66آغازشدودرروزهای

بعد،شدتبیسابقهاییافت.یکروزپسازآن،امامخمینیدردیداربامردمچنینگفت:
اشتباهی که این غربی ها دارند و این مخالفین ما دارند، اشتباه این است که خیال می کنند 
که وقتی کلمة موشک، تو کار آمد، مردم ایران می ترسند دیگر. این موشک ها را زدند و 
کشتند و چه کردند، و مردم ایران سر جای خود نشستند و به آنها می خندند. شما، مردم 
ایران را از موشک نترسانید، مردم ایرانی که شهادت را برای خودشان افتخار می دانند... این 
مردمی را که طالب شهادتند از شهادت می ترسانند. و این یک اشتباهی است که از باب 

اینکه نمی فهمند...1
چهارروزبعد،دراوجموشکبارانتهرانوسایرشهرها،نهضتآزادیباصدوراطالعیهای
ضمنبازنشرتلگراممهندسبازرگانبهدبیرکلسازمانمللمتحد،عمالًخطتبلیغاتیصّدام

1.صحیفهنور،ج20،ص186
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وحامیانشراتکرارکرد.درتلگراممزبور،اعالمشدهبودکهنهضتآزادی،جنگشهرهارا
»بههرصورتوازهرطرفکهباشدشدیداًمحکوممینماید.«

]در آن شرایط[ تشدید حمالت دشمن، آقای بازرگان از طرف خود و نهضتی ها اعالم کرد: 
اکثریت ملّت ایران »خواهان پایان عادالنه و شرافتمندانة جنگ هشت ساله ای هستند که جز 

خون و خرابی ارمغانی برای دو کشور نداشته است.«1
بهجایتقویتروحیۀمقاومتوایستادگیدربرابردشمنمتجاوزوجنایتکار،نهضت
آزادیبرایپایانجنگ،زبونانهبهسازمانمللمتوسلمیشد؛ودرکنارمحکومساختن
»تحریکعراق«درآغازجنگشهرها،دولتونظامایرانراهممحکوممیکردومجّدداًبه
صّدامسندمیدادکهاستراتژیویدرحملهبهمردمغیرنظامیموفقبودهومردمایران،دیگر

حامیدفاعومقاومتنیستند.
همینبیانیههاونظایرآندرگزارشهاوتحلیلهایسازمانتروریستیمجاهدینخلقو
سایرگروههایضدانقالبداخلوخارجکشوربودکهصّدامرابهادامۀموشکبارانوکشتار
غیرنظامیانتشویقمیکرد.نخستوزیروقت،میرحسینموسوی،همکارنهضترا»دعوت

ازصّدامبرایموشکبارانشهرها«خواند.
آزادگانایرانیپسازبازگشتبهمیهننقلکردهاندکهبرخیازاطالعیههاینهضتدر
کنارمطالبسازمانمنافقین،برایتضعیفروحیۀاسرایایرانیدراردوگاههاپخشمیشد.
اسرایعراقینیزشهادتدادهاندکهدرجلساتتوجیهسیاسی،افسرانبعثیبرایاثباتعدم
حمایتمردمایرانازجنگبهبیانیههاینهضتآزادیاستنادمیکردند.مهندسعزتاهلل

سحابیهماینموضوعراتأییدکردهاست.2

حملۀ آمریکا و نگرانی »عمیق«
درپیتشدیدحمالتنظامیآمریکابهایراندرخلیجفارسوتهاجمارتشآمریکابه
سکوهاینفتیوناوهایایرانی،نهضتآزادیدر7اردیبهشت7631،اطالعیهایمنتشرکرد.
درایناطالعیهپسازشرحخساراتواردهبهایران،عّلتحمله،بهنقلازآمریکاییها،
»مینگذاریوناامنساختنآبراههایبینالمللی«و»آسیبیکیازناوهایآمریکا«،اعالمشده
وسپسضمن»محکومنمودنشدیددولتآمریکا«،»مراتبنگرانیوتأسفعمیق«نهضت

1.اطالعیهنهضتآزادیایرانپیرامونجنگشهرها،1366/12/16
2.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص184
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آزادیاعالمشدهبود.1

پسازآغازجنگمستقیمورودررویآمریکاباایراندرخلیجفارس،اینسومیناطالعیۀ
نهضتآزادیدراینبارهبود.

دراولیناطالعیه)مهر66(بهمسئوالنکشور»هشدار«دادهشدهبودکهدرمقابلآمریکا
اقدامشدیدنشود.2دردومیناطالعیه)آذر66(،ضمندرخواستفضایبازسیاسیبرای
اپوزیسیون،مجّدداًابراز»نگرانی«شدهبودکهمبادانظامجمهوریاسالمیایرانبه»بهانهو
یابهایمبارزه«ازچالهبهچاهبیفتد.3ودرایناطالعیهسوم)اردیبهشت67(»ازمسئولینو
تصمیمگیرندگانقویاًمیخواهدکهشدیداًمراقبوهوشیاربودهازهرگونهاقداماتحادو
اعمالیکهموجبگسترشبحرانوتشدیدجنگوتضعیفچارهجوییهایسیاسیمیگردد،

پرهیزنمایند.«4
سهبار»هشدار«بهمسئوالنایرانبرایپرهیزازاقداممتقابلدربرابرحمالتارتشآمریکا
کهرسماًبهحمایتازصّدامدرجنگعراقوایرانمداخلهکردهبود،درواقعمکّملومقّوم

استراتژیارتشآمریکابرایارعابوترساندندولتومّلتایرانبود.

»هشدار« و انتحار
دومیننامۀ»جنگی«وسـرگشادۀنهضتآزادیبهامـامخمینی،دراردیبهشتوخـرداد
567تحتعنوان»هشدارپیرامونتداومجنگخانمانسوز«منتشرشد.درابتدایایننامهپس
ازاشارهبهتقاضایمالقاتمهندسبازرگانبرایمالقاتباامامبهاتفاقدکتریداهللسحابیو
دکترابراهیمیزدیدر»گرماگرمحمالتموشکی«وعدمپذیرشایشان،نهضتآزادی،خود

رانمایندهوسخنگویاکثریتمردم،و»مصلحتبین«انقالبونظامخواندهاست.6
همچنینازبابتموافقتنکردنامامبادرخواستمالقاتسراننهضت،انتقادشدهوبر
ضرورتمشورتواستماعهمۀنظراتتوسطرهبر،تأکیدشدهبود.اینمطلبکهبهویژه

1.اطالعیهنهضتآزادیایراندرموردحملهنظامیآمریکابهایراندرخلیجفارس،1367/2/7
2.بیانیهدرمحکومکردنحملهآمریکابهسکوهاینفتیایران،نهضتآزادیایران،1366/7/29

3.توسعهبحراندرخلیجفارس،نهضتآزادیایران،1366/9/4
4.نامهسرگشادهبهرهبرانقالب»هشدارپیرامونتداومجنگخانمانسوز«،اسنادنهضتآزادیایران،جلدنوزده.

5.بهشرحیکهخواهدآمد،تاریخمندرجدرذیلنامۀمزبور،اردیبهشتاستامّابهتصریحمهندسبازرگان،درخردادماه،
ارسالومنتشرشدهاست.

6.هشدارپیرامونتداومجنگخانمانسوز،نهضتآزادیایران،]15[اردیبهشت1367،صص1و2
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درنامۀقبلینهضتنیزبااصراروابرامطرحشدهبود،درسایرنشریاتنهضتنیزبهتکرار
وجودداشت.

قبلازایننامه،مهندسبازرگانیکباردرتاریخ66/12/20وسپسدرتاریخ67/1/17
ازامامخمینیدرخواستمالقاتنمودهبودتانظراتنهضتآزادیدربارۀجنگراحضوراً

نزدایشانمطرحسازد.
درابتدایتلگراممفصّلدوم،آقایبازرگانخطاببهامامنوشتهبود:»ممکناستحضرتعالی
خودراازشنیدننظریاتوحتیپاسخدادنبهتقاضایمالقاتمابینیازبدانید.«1اماچندسطر
بعد،هموبهمالقاتهایخصوصیقبلیمسئوالننهضتآزادیباامامخمینیومقامات

کشوروآیتاهللمنتظری،اعترافنمودهاست.
درایننامه،نهضتآزادیخطاببهامام)ره(گفتهبود:

چگونه یک فرد، هر قدر دانا و توانا و با تقوی، حق دارد خود را تشخیص دهنده و تصمیم گیرنده 
به جای پنجاه میلیون نفر، یا سخنگوی اسالم بداند؟ در جماران نشستن و جز در مورد پیروان 
خاص، به هیچ سؤال و اظهارنظر یا استغاثة مردم جواب ندادن و چیزی جز آنچه خواسته 
و عقیدة شخصی است نگفتن، و اطاعت و اجرا از همه خواستن، آیا با شیوة پیامبر)ص( و 
علی)ع( مطابقت دارد؟ مردم ایران آیا با گزینش و پذیرش رهبری جنابعالی، تفویض اختیار، و 

استعفا از شخصیت و استقالل و حیات خود کرده اند؟... 
البته ما می توانستیم و می بایستی به متولّیان و دولتیانی که مسئول اند و از جمله شورای عالی 
دفاع مراجعه نماییم که بر طبق قانون اساسی باید پیشنهاددهندة جنگ و صلح باشد. حال، اگر 
علی رغم تجربة گذشته، مبادرت به تقاضای مالقات و ارسال این نامه به خدمتتان نموده ایم، 
بنا به شنیده ها و دیده ها هیچ یک از مقامات و متصدیان یا مسئولین و  برای این است که 
نمایندگان، حتی شخصیت های دینی خانوادگی، دخالت و اجازه نظر و مشورت در امر جنگ 

و صلح ندارند.2
در11خرداد67،دادستانیانقالباسالمیتهراندفاترنهضتآزادیوجمعیتدفاعاز
آزادیوحاکمیتمّلتایران،راتعطیلنمودوازاعضایهریکازدوگروه،چهارتن)جمعًا
8نفر(رابازداشتکرد.روابطعمومیدادستانیباصدوراطالعیهایاینموضوعواتهامات
منتسبهبهایندوگروهرارسماًاعالمنمودکهیکیازاتهامات،عبارتبوداز:»تبلیغاتبهنفع

1.تلگراممهندسبازرگانبهرهبرانقالبودرخواستگفتگوپیرامونجنگ،نهضتآزادیایران،1367/1/17
2.نامهسرگشادهبهرهبرانقالب؛هشدارپیرامونتداومجنگخانمانسوز،نسخهاینترنتی،صص2و3
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رژیممتجاوزوجنگافروزعراق«1

مهندسبازرگانباصدوردوتلگرامجداگانهخطاببهامامخمینیوآیتاهللمنتظری،
مّدعیشدکهاینتعطیلیوبازداشت،بهعّلتانتشاربیانیۀ»هشدار«صورتگرفتهاست.2

بنابهتصریحشخصمهندسبازرگان،پسازتعطیلیدفترمرکزینهضت،تغییریدر
فعالیتهایاینگروهحاصلنشدومسئوالننهضت»بهادامۀبرنامههاوسازمانهاوحوزهها«
پرداختند،»جلسهماهیانۀشورایمرکزینهضتدرتاریخمقّرر2تیرماهتشکیلگردید«وطبق

مصّوبۀآن،ازکلیهاعضاخواستهشدکه»برنامههاووظایفخود«راادامهدهند.3
جمعیتدفاعهمکهدرواقع،زائدۀتشکیالتینهضتمحسوبمیشد،ضمنانعکاسنامۀ

مزبور،مطلبیتندترازمواضعومطالبنهضتدرهمانخبرنامهمنتشرساخت.4
مهندسبازرگاندرپیامدرونتشکیالتی،ماجرایتعطیلیدفترنهضتوبازداشتچهار
تنازاعضارااثباتکنندۀ»حقانیتومظلومیت«گروهخوددانستهوتأکیدکردکه»پیشآمد

مبارک«خردادماه67»نقطهعطف«درتاریخنهضتبودهاست.5
نشریه البته نشد. اعالمیۀشدیداللحن»هشدار«درزمانخودشچنداندیدهوشنیده
الدستور،چاپلندن،کهرسماًهوادارصدّامبود،متنمندرجدرخبرنامۀجمعیتدفاعاز
حاکمیتمّلتراکهحاویمفادنامۀمزبورودعوتازمردمبرایاظهارمخالفتباجنگبود،
منتشرکرد.بخشفارسیرادیوبغدادهمباشعفوشادیبهپخشبخشهاییازبیانیهمزبور

ونامۀمهندسبازرگانپرداخت.6
اساساًنهضتآزادیهیچگاهدرمعادالتسیاسیوزنهایبهحسابنمیآمد.ازاینرو،این
نامۀسرگشادۀنهضتبهامام،باوجودمضامینوتعابیرتندش،هیچانعکاسیدرمیانمردم

نداشت.
رسانههایمنطقهایوغربی،درتراکماخبارلحظهبهلحظهجدیدومهمنظامیوبینالمللی

جنگ،فقطدرالبالیبرخیاخباروتفاسیر،اشارهایهمبهآن»نامه«و»خبرنامه«داشتند.7
1.جمهوریاسالمی،1367/3/14،ص2

2.تلگرامدبیرکلنهضتآزادیبهرهبرانقالبدرموردحملهبهدفترنهضت،1367/3/12.تلگرامدبیرکلنهضتآزادی
بهآیتاهللمنتظریدرموردحملهبهدفترنهضت،1367/3/14

3.پیامدبیرکلنهضتآزادیبهاعضاپسازدستگیریچندتنازاعضاوتصرفدفترنهضت،1367/4/10
4.گزارشهایویژه،خبرگزاریجمهوریاسالمی،ش1367/3/12،74،صص15تا16

5.پیامدبیرکلنهضتآزادیبهاعضاپسازدستگیریچندتنازاعضاوتصرفدفترنهضت،1367/4/10
6.گزارشهایویژه،خبرگزاریجمهوریاسالمی،ش1367/3/10،72،صص15تا17

نام به لیبرال »گروهکوچک کرد: اعالم ایران ازوضعیت تفسیری درخالل بیبیسی رادیو درسومخرداد67 .7



نهضت آزادی ایران 574

مهندسعزتاهللسحابیدرخاطراتخود،دربارۀاعالمیۀ»هشدار«چنیننوشتهوداوری
کردهاست:

بعد از صدور این اعالمیه به اتفاق دوستان، قرار مالقاتی با مهندس بازرگان در خانة خواهر 
محمدی  یوسفی اشکوری،  آقایان  که  دیدار  این  در  گذاشتیم.  شاکرین،  نیّرخانم  ایشان، 
گرگانی و محمد نصراللهی نیز حضور داشتند این بحث را مطرح کردیم که این اعالمیه با 
آن که حقایق و گفتنی های مهمی را در بر دارد، ولی در عمل، به نفع صّدام هم تمام می شود. 
این جنگ، همان طور که بیان کرده اید زیان ها و خسارات بسیار داشته است و ما همه باید 
کوشش کنیم که این جنگ تمام شود ولی بیان علنی این مسائل، می تواند مورد سوءاستفادة 

دشمن قرار گیرد. 
مهندس بازرگان عقیده داشت که باید واقعیت ها را بیان کرد تا هشداری باشد و از بروز 

زیان های بیشتر و جبران ناپذیر پیشگیری شود. ما نیز استدالل های خود را مطرح می کردیم. 
ایرانی پخش  بعدها شنیدیم که سران ارتش عراق، این اعالمیه را در اردوگاه های اسرای 
کرده اند و به آنان گفته اند که مردم ایران از جنگ ناراضی اند و شما بیهوده جنگیده اید، و 

بدین ترتیب روحیه آنها را تضعیف نموده اند.1
همانگونهکهیوسفیاشکوریبهتصریح،وعزتاهللسحابیبهتلویح،دربارۀبیانیۀ»هشدار«
اشارهکردهاند،بیانیۀفوقازحیثسبکبیانولحنتندآنخطاببهامامخمینی،تاآنزمان،در
نهضتبیسابقهبود.ایننامهجسورانهترینمکاتبۀمهندسبازرگانونهضتآزادیباامامبود.
ایننامۀنهضتوسایرجزوات،تکرارهمانمواضعونظراتیبودکهبارهانهتنهاازکانال
نهضتوسرانآنبرایامامطرحشدهبودوهمهروزهازطریقرادیوهایبیگانه،حامیان
منطقهایوبینالمللیصّدام،وتبلیغاتضدانقالبیونخارجازچپتاراست،درجنگروانی

علیهجمهوریاسالمیایرانبهکارگرفتهمیشد.

نهضتآزادیبهرهبریمهندسمهدیبازرگان،نخستوزیراسبقجمهوریاسالمی،باردیگرخواستارصلح
شدهاست.«)گزارشهایویژه،خبرگزاریجمهوریاسالمی،ش1367/3/4،66،ص20(خبرگزاریفرانسهوروزنامه
لوموندنیزدرالبالیتحلیلخودبهایننامهاشارهکردند.)پایاندفاعآغازبازسازی،خاطرات1367،صص587و591(
رادیوبغداددرتاریخ1367/3/9ضمنقرائتبخشهاییازخبرنامۀجمعیت،باعنوان»ازبازرگانبهخمینی«،تأکید
نمود؛اولیننخستوزیرایرانپسازانقالب،سیاستجنگیامامخمینیراتقبیحکردومردمرابهتظاهراتعلیهوی
فراخواند.)گزارشهایویژه،ش1367/3/10،72،صص15تا17(پسازتعطیلیدفاترنهضتوجمعیت،رادیوآمریکا
وبیبیسی،موضوعرابهانتشارمطالباخیرایندوگروهعلیهسیاستجنگیحکومتمربوطدانستندوبخشهایی

ازآنهارابازنشردادند)گزارشهایویژه،ش1367/3/12،74،صص14تا17(
1.نیمقرنخاطرهوتجربه،ج2،ص184
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درنامهنهضتبهامامآمدهبود:

ما برای احتراز از سوءاستفاده های احتمالی داخل و خارج و دست آویز ندادن به تبلیغات 
دشمن، اصرار داشتیم دیدار و گفتارمان با جنابعالی حضوری و محرمانه باشد ولی اینک که 
اجابت نفرمودید، از آنجا که مالقات و مطالبمان مربوط به عموم است و ضرورت و فوریت 
داشت، عرایضمان را به صورت نامة سرگشاده خدمتتان فرستادیم تا عالوه بر خدا، بندگان خدا 

نیز شاهد و پشتیبان آن باشند.1
نهضتآزادیقبولداشتکهمطالبشموجبسوءاستفادهودادندستآویزبهدشمن
است.امابازهم،باانتشارمطالبش،موجباتسوءاستفادهدشمنرافراهمآوردبهدستدشمن

دستآویزداد.
باتوجهبهشرایطکشوردراردیبهشت1367،میشدحدسزدکهتقاضایمالقات
»نهضتیان«باامام،بیشتربانگاهبه»آینده«ونشاندادنتأثیردیدگاههای»سازنده«نهضتدر

وادارکردننظامبهقبولقطعنامه598،طراحیشدهبود.

ارزیابی جنگ »هشت ساله«
درنامۀمذکور،هدفنهضتازانتشارآن،بررسیوارزیابیتوفیقویاعدمتوفیقدر

»تجربۀنزدیکبههشتسالتداومجنگبیامان«2عنوانشدهبود.3
هرجنگی،فرازونشیبوشکستوپیروزیدارد.»شکست«یا»پیروزی«نظامی،دلیل
»حقانیت«ویا»عدمحقانیت«نیست،وبینشاسالمیهممیآموزدکهاصالتبا»قدرتو
ارادهالهی«است.باایندیدگاه،امامخمینیومّلتایراندرادامۀمقاومتودفاع»مقّدسو
حقطلبانه«خویش،بهپیروزینهاییوفتححقیقی،ایمانداشت؛فرازونشیبهارا،امتحان
وموجبعبرتوسازندگیمیدانست؛وباتوکلبرخداتانهایتتوشوتوان،ایستادگی
کرد.حقانیتچنینحماسهایبابهرخکشیدنضعفهاومشکالتوناکامیها،خدشهدار

نمیشود.

1.همان،ص4
2.البتهعالوهبرتعابیریمانند»جنگهشتساله«،دردوجاازایننامهبه»هفتسالونیمگذشتۀجنگ«و»بیش
ازهفتسال«هماشارهشدهاست.ناگفتهنماندکهاغلباوقات،ادعاشدهکهنهضتآزادیباتداومجنگپساز
سال61مخالفبود.ولیدراینجامانندچندجایدیگر،نهضتبهجاینفی»تداومششسالجنگ«،وبهرغم
ادعایحمایتازدوسالاولجنگ،عماًلکلدورانهشتسالدفاعمقدسراازدمتیغنفیوانکار،گذراندهبود.

3.همان،ص5
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نادیدهانگاشتنموفقیتهاوبزرگنماییضعفها،وخلقذهنی»شکستمطلق«درعرصۀ
دفاعمقّدس؛این،ابعادهمۀتصاویریاستکهدربیانیه»هشدار«نهضتارائهشدهبود.

باآنکهفرقبین»شعارورجزدربرابرخصم«،با»سیاستوراهبردعملیاتیدفاعمقّدس«
»شعارهای که داشت اصرار آزادی نهضت معالوصف، است، برهمگانواضحوروشن
روحیهبخشودشمنشکن«راهمان»طرحوتدبیروبرنامۀامامونظام«،معرفیکند.سپسبا
عدمتحّققآنشعارهایآرمانیپسازهشتسالدفاعمقّدس،مدعیشودکهنتیجۀمقاومت
ودالوریفرزندانمّلتایران،فقطشکستوخسارتوحسرتبودهاست.واگرنتایجو

دستاوردهاییداشتهکه»باعثافتخارایران«بوده،»بسیاراندکبودهاست.«1

استدالل های »فریبنده و گمراه کننده«
نهضتآزادیدربیانیۀ»هشدار«مدعیپاسخگوییبهاستداللهایمخالفصلحباصّدام
شدهبود.درایننامه،نهضتبهزعمخود»استداللهایفریبندهوگمراهکننده«تداومدفاع

مقّدسرابیاعتبارنمودهاست.2
تکراری همانحرفهای مجّدداً کفر«، و اسالم بین امکانصلح »عدم به درجواب
درموردصلحذکرشدهوبهشیوهمألوف،بهسنّتنبویوقرآن،استنادنادرستوایضًا

تکراریکردهاست.3
نهضتآزادیدراینبیانیهتقریباًدرمقاموکیلمدافعصدام،حملهبهشهرهایایرانرانیز

توجیهکرد:
صّدام حمله به شهرهای ما را به عنوان مقابله به مثل، به منظور تالفی و توقف پیشرویهای 
ایران در جبهه ها انجام داده است. مادام که حد و مرز و معیار قابل قبول برای عمل مقابله به 

مثل وجود نداشته باشد صّدام هم به خود حق می دهد که بگوید: نکنید تا نکنم.4
ایناستداللخیلیعجیبومغلطهآمیزاست.»مقابلهبهمثل«کاماًلتعریفشدهاست.یعنی
هرکاریتومیکنی»مثل«آنراهممنمیکنم.صدامبهشهرهاومناطقمسکونیایرانحمله
میکرد.ایرانپسازمدتهااجتناباز»مقابلهبهمثل«،سرانجامبهعنوانعاملبازدارنده،اقدام

1.نامهسرگشادهبهرهبرانقالب؛هشدارپیرامونتداومجنگخانمانسوز،آرشیودیجیتالنهضتآزادی،صص5و6
2.هشدارپیرامونتداومجنگخانمانسوز،]نسخهچاپی[ص17

3.همان،ص18
4.همان،ص24
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بهمقابلهبهمثلکردوبهشهرهایعراقحملهکرد.دیگرصدامکجاحقداشتبگوید»نکنید
تانکنم«؟برطبقاستداللنهضتآزادیایران،حملهبهشهرهاومناطقمسکونیونیزحمالت
شیمیاییوسایرجنایاتجنگیصدام،درحکمسایراقداماتمشروعجنگیاست.البتهایران

هرگزدرموردحمالتشیمیاییصدام،مقابلهبهمثلنکرد.
سپس»هشدار«نامۀنهضت،شعار»جنگجنگتارفعفتنهدرعالم«،رادوبارهنقدونفیو
تحریفکردهبود.1درنامۀقبلیهمدراینمورد،تأکیدزیادیشدهبود.برایهمگانروشن
بودکهاینشعار،قبلازآنکهبیانگراستراتژیعملیدفاعمقّدسباشد،نمایانگراعتقادوعالقۀ
آرمانیبهرفعفتنهدرعالمبود.اگرچهاینآرمان،بهحّدکافیازاعتبارواستداللقرآنی،روایی
وعقلیبرخورداراست،امابهجزکاربردروحیوروانیوَرَجزخوانیجنگیبرایتضعیف
ارادۀدشمنان،ارتباطعملیوعینیباسیاستهایاجراییدفاعمقّدسنداشت.معلومبودکه
هیچگاهاینشعاردرعرصۀدیپلماسیومراوداترسمیبینالمللی،بهعنواندلیلعدمپذیرش

صلحباصّدام،اعالمنشدهبود.
درخاتمۀبیانیۀمفصّلنهضتآزادی،راهحلپیشنهادی،پذیرش»آتشبسموقتومقدماتی«

ذکرشدهبود.2
سراننهضتآزادی،بعدهاگفتندکهجنگآنانباحاکمیت،»جنگقدرت«نبوده،بلکه

»جنگحّجت«بودهاست.3
جای»جنگحّجت«،عرصۀعلمودانشوحوزهودانشگاه،کنجکالسهاوحجرههاو
کتابخانههاست،نهدرحزبوگروهسیاسیایکهسیاستمدارانوسیاستورزاناساساًبهقصد
»کسبقدرت«،نهصرفاًقصدقربت،در»جمعیت«یدورهمجمعمیشوند.وسازمانوتشّکل
وکلوبودفترودستکودمودستگاهتدارکمیبینندوهزینههامیکنند،ازاینسفارتبهآن

1.همان.
2.همان،ص28

3.قطعنامهکنگرۀیازدهمنهضتآزادی:»شادروانمهندسبازرگانبهدفعاتدرگفتارهاونوشتارهایخودتاکید
میکردکه»جنگماباحاکمیت،جنگحجّتاست،نهقدرت.«)قطعنامهکنگرهیازدهم،1379/5/1(دکترابراهیم
یزدیدومیندبیرکلنهضتآزادی:»بازرگانبهعنوانکسیکهدبیرکلنهضتآزادییاپایهگذاروطراحاصلی
اصالحطلبیبوده،مطرحاست.اوگفت:جنگماباحاکمیت،جنگقدرتنیست،جنگحّجتاست.«)ایران
فردا،1394/2/15(مهندسمحمدتوسلی،عضوشورایمرکزیورئیسدفترسیاسینهضتآزادی:»ماپیشاز
اینهماعالمکردهایمکهجنگماجنگحّجتاستنهجنگقدرت.«)روزنامهاعتماد،1386/4/11(همو:»مهندس
بازرگاندردهۀ60دریکیازسخنرانیهایشگفت:جنگمابااینآقایانجنگحّجتاست،نهقدرت.«)همان،

)1386/7/26
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سمینار،وازاینمحفلبهآنمجلسرفته،وبهایندروآندرمیزنند.ودرپیتعاملوتکاثر
وائتالفوانشعابورقابتونقابت»امورسیاسیه«برمیآیند.

سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و »ختم جنگ«
در12تیر1367یکفروندهواپیمایایرباسمسافربریایرانکهبا290سرنشینعازمدبی
بود،برفرازخلیجفارسهدفحملۀموشکیناوگانآمریکاقرارگرفت.هواپیماسرنگونو

همۀمسافرانوخدمهقربانیاینجنایتشدند.
اینفاجعه،پیامواضحیبرایایرانداشتکهآمریکا،کهازچندماهقبلواردرویارویی
آشکارنظامیباایرانشدهبود،درحمایتازصّداموبهمنظورتحمیلسازشبهایرانوحفظ
رژیممتجاوزبعثعراق،حاضراستهمۀمرزهایانسانیتوقوانینوعرفجامعهبینالمللی

رازیرپابگذارد.
بسیاریازتحلیلگرانرسانههایجهانیدرضمنگزارشاینجنایتناوگانآمریکا،به
ایننکتهنیزاشارهمیکردندکهیکیازاهدافاصلیچنیناقدامی،تالشبرایتضعیفارادۀ

مّلتودولتایراندرتداومدفاعمقّدسبودهاست.
آقایهاشمیرفسنجانیدربارۀهدفآمریکاازسرنگونکردنهواپیمایمسافربری،برای

مجبورساختنایرانبهپذیرشسازشباصّدام،چنینمیگوید:
این حادثه پیام روشن و قاطع آمریکا مبنی بر تشدید جنگ در صورت عدم اقدام ایران برای 
خاتمه دادن جنگ بود. چنانکه ریگان رئیس     جمهور وقت آن کشور در این مورد اظهار 
با حداکثر شتاب، دو چندان  را  برقراری صلح  به  فاجعه، ضرورت دستیابی  »این  داشت: 

ساخته است.«1
یکسالپیشازآن،وزیردفاعوقتآمریکا،کاسپارواینبرگراعالمکردهبود:»آمریکا
نمیخواهدایراندرجنگبرندهشود.«2وریچاردمورفی،معاونوقتوزارتخارجه

آمریکا،گفت:»ادامۀجنگایرانوعراقبههیچوجهبهنفعآمریکانیست.«3
درچنانفضایی،نهضتآزادیاعالمکرد:

این اقدام وحشیانه عالوه بر قتل مردم بی گناه، بر تالش های دیپلماتیک برای پایان جنگ 

1.هاشمیبدونروتوش،]مصاحبهگر:[صادقزیباکالم،انتشاراتروزنه،1387،صص308و309
2.خبرگزاریجمهوریاسالمی،1366/2/10،بهنقلازخبرگزاریرویتر.

3.همان،1366/2/26،بهنقلازرادیولندن.
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اثر منفی می گذارد و جّو سیاسی جامعه را به نفع روندهایی که جنگ همه جانبة درازمدت 
را تبلیغ می کنند، ملتهب می سازد. اثبات عامدانه بودن حملة موشکی آمریکا به هواپیمای 
ایرانی نشان می دهد که آمریکا مایل به ختم جنگ تحمیلی و ایجاد صلح و  مسافربری 

آرامش منطقه نمی باشد، بلکه خواهان ادامة جنگ و بحران است.1
امنیتراپذیرفت. ایران،قطعنامۀ598شورای در27تیرماه1367،جمهوریاسالمی
بالفاصلهبعدازپذیرشقطعنامه،فضایبینالمللیبهنفعایرانتغییرکردوعراقدرانزوای
سیاسیقرارگرفت.پذیرشقطعنامه،چنانشوکیبررسانههایجهانواردساختکهبعد
ازهشتسالسانسور،بسیاریازحقایقتجاوزکاریوجنایاترژیمعراق،درسطحافکار

عمومیدنیاطرحشد.
نهضتآزادیچهارروزپسازاعالمپذیرشقطعنامۀ598باانتشاریکبیانیهچهارصفحهای

بهموضوعقطعنامهپرداخت.
اینبیانیهبااشارهبهواقعیتواضحوبارهااعالمشدۀمسئوالنمبنیبرعدمتأمینتمامی
شروطومنافعکشورازطریققطعنامه،باذکرضربالمثل»جلویضررهرجاگرفتهشود،
منفعتاست«،ازایناقداماستقبالنمودهونظراتتکرارینهضتوتکراربرخیبدیهیات

سیاسیونظامیمذکوردراظهاراتمسئوالنرا،طیچهاردهبندطرحکرد.2
نهضتآزادی،کهسرانشتأکیدمیکردند»جنگماباحاکمیت،جنگقدرتنیست،جنگ
حجتاست«،دراینبیانیهبهطورتلویحی،ازلزومشرکتدادنمخالفانوازجملهنهضت
آزادیدر»تصمیمگیرینهاییوترتیببعدیکار«،وتصریحبرضرورتایجاد»فضایباز
سیاسی«کهفیالواقعبهمفهومبسترسازیحضورنهضتیهاوهمفکرانشاندرعرصۀسیاسی

وتصمیمگیریکشوربود،سخنبهمیانآورد.
باشرکت مطبوعاتی کنفرانس یک در مجّدداً ایام، همان آزادی، نهضت مواضع این
مهندسبازرگان،دکترسحابی،ودکتریزدیمطرحگردیدوگزارشآنازبخشفارسی

رادیوبیبیسینیزپخششد.3
پسازآشکارشدنمجدّدماهیتتجاوزکارانۀصّداموتهاجمنظامیبهجنوبکشورو

1.اطالعیه:نهضتآزادیحملهموشکیآمریکابههواپیمایمسافربریایرانیراشدیداًمحکوممینماید،نهضتآزادی
ایران،ش1367/4/14،1882

2.اطالعیه:نظرنهضتآزادیایراندربارهقبولقطعنامه598شورایامنیتازطرفایران،1367/5/1
3.گزارشهایویژه،خبرگزاریجمهوریاسالمی،ش1367/5/14،138،صص48و49
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حملۀمنافقینتحتالحمایۀعراقبهغربکشوربعدازپذیرشقطعنامهازسویایران،نهضت
آزادی،کهطیسالیانقبلهموارهبادفاعمقّدسبهمخالفتپرداختهوآنراتحریمکردهبود،
ناگهانبهیادِعرقمّلیومیهنیخویشافتادوباصدوربیانیهایبرایشرکتدردفاعمقّدس

»اعالمآمادگی«کرد.1دراینبیانیهکهاقبالیدرافکارعمومینداشت،چنینآمدهبود:
نهضت آزادی ایران... اینک با توّجه به موقعیت حّساس کشور و توطئه ها و فشارهای همه جانبه 
علیه یکپارچگی کشور، آمادگی خود را برای مشارکت در این دفاع مقّدس، مجّدداً و به 
ترتیبی که مسئوالن جنگ مقتضی بدانند، و متناسب با امکانات و کارآیی آن باشد، اعالم 

می دارد.2
اعالمیهایهمباامضای»دانشجویاننهضتآزادی«کهدرسال66پشتیبانیازجنگرا

»تحریم«نمودهبودند،دراوایلمرداد67انتشاریافتکهدرآنآمدهبود:
ما دانشجویان نهضت آزادی ایران در این برهة حّساس از زمان برای دفاع از میهن و آئین 
خود، بنابر غیرت ملّی و فریضه دینی، جهت حضور فعال در جبهه ها اعالم آمادگی می نمائیم 
و ازکلیه همفکران و همة دانشجویان و ملّت ایران نیز درخواست می کنیم برای دفاع از تمامیت 

ارضی و استقالل ایران عزیز و حفظ حیثیت و شرافت ایرانیان با ما همصدا و همگام شوند.3
البتهدراینبیانیه،مغالطهشدهبودکهبا»تهاجممجّددعراق،جنگماهیتتدافعیواقعی
پیداکردهاست.«گوییاشغالبیشاز2500کیلومترمربعازخاکایران4طیسالهای61تا
67،بهقدرکافیبرایدانشجویاننهضتآزادیوسراناینگروهاهمیتنداشتکه»ماهیت

تدافعیواقعی«مقاومتوجنگمردمدرآنسالهارانشاندهد.
دراواخرمرداد67نهضتآزادیباصدوربیانیۀدیگریتحتعنوان»آتشبسومرزهای

1.چهارروزقبلازاعالمقبولقطعنامه،نهضتآزادیاطالعیهایمنتشرکردکهبهتصریحخودنهضت،»انتشارمحدود«
داشت.درآناطالعیه،تهدیدآشکاررژیمصّدامبرایتجاوزمجّددکهبارهادرسخنانمسئوالنسیاسیونظامی
مطرحشدهبود،تکرارگشتهواعالمشدهبودکهدرصورتحملۀمجّدد،مردم،قیامدالورانهومقاومتخواهندکرد.
همچنین،تأکیدشدهبودباحفظ»تمامیآنمواضعوتحلیلها«یگذشتهویادآوری»صحتودرستیپیشبینیها«یش،
به»خطرتهاجموتجاوزدشمن«هشدارمیدهد.)وظیفهدینیومّلیهمگاندردفاعازتمامیتارضیواستقاللایران

وازحاکمیتملی،نهضتآزادی،ش67/4/23،1884(
2.بیانیهمطبوعاتینهضتآزادیایراندربارهضرورتمقابلههمگانیباتجاوزاتاخیرعراق،1367/5/10

3.اطالعیهدانشجویاننهضتآزادیایرانپیرامونتجاوزاتاخیررژیمعراق،1367/5/8
4.درسال61،»ارتفاعاتمرزیمهران،نفتشهر،حاشیۀخسروی،حاشیۀفکه،حاشیۀطالییهوحاشیۀشلمچه«بالغ
بر»2500کیلومترمربعدراشغالعراقبود.«)سردارمحسنرشیدرئیسسابقمرکزمطالعاتجنگسپاه،ویژهنامه
روزنامهشرق،1390/5/29،ص14(باآنکهتاسال67هم،مناطقمختلفیدرهردوکشوردستبهدستشد،ولی

تااواخرجنگ،مناطقیازایراندراشغالارتشصدامباقیماندهبود.
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بینالمللی«،ضمنانتقادازقبولمذاکراتمستقیمقبلازبازگشتنیروهایطرفینبهمرزهای
بینالمللی،وضمنیادآوریاموریبدیهیمانندپیچیدگیوحّساسیتمسائلوموضوعات
مذاکرهولزومبهکارگیریافرادمتخصصوآگاهوورزیده،اظهار»غیرت«نمودهوبرضرورت

»ِعرقمّلی«ومیهنیکارشناسان،تأکیدکردهبود.1
برخالفادعاینهضتآزادی،ایرانپذیرفتهبودکه»بعدازاعالمرسمیواجرایآتشبس«،

درشهریورماه67مذاکراتسهجانبۀایرانوسازمانمللوعراقآغازشود.
پسازشکستنظامیسنگینارتشمتجاوزصّدامدرجبهههایجنوبوغرب،وبهعقب
راندناغلبقواینظامیدشمنتامرزهایبینالمللیطیچندینعملیاتپیروزنیروهای
مسلحایران،جنگتحمیلیصدّامعلیهملّتایرانبااعالمآتشبسازسویسازمانمللرسمًا

درتاریخ29مرداد1367خاتمهیافت.
درواقع،بالفاصلهپسازپذیرشقطعنامه،جنگدرسطحگستردهادامهیافت،ونباید
»زمانپذیرشقطعنامۀ598«رابهمنزلۀ»زمانپایانجنگ«قلمدادکرد.پایانجنگ،پساز
پیروزیهاینظامیدربیرونراندنمتجاوزینبابسیجنیروهایمردمیدرجبهههاوتبعیت
مردمورزمندگانازفرمانوفرماندهیامامخمینی،تحّققیافت.وبهتعبیریخداوندمتعال،
پاداش»پیروزی«رانصیبامامخمینینمودکهآبرویخویشرادرپذیرشقطعنامه،با»او«

معاملهکرد.
درشهریور67،نهضتآزادیباانتشارپیامسرگشادهایخطاببهرییسجمهوردربارۀ

قطعنامۀ598وبازسازیکشور،مجّدداًبهاظهارنظروابرازوجودپرداخت.
دراینپیامضمنتأکیدبرتقاضایتلویحیبازگشتبهعرصۀرسمیسیاستوقدرت،

نهضتآزادیخودرااز»مخالفینوفادارنظام«و»ضّدبراندازی«توصیفکردهبود.2
چندروزبعدهم،مهندسبازرگان،دبیرکلنهضت،باارسالتلگرامسرگشادهای،ازامام
خمینیبرایخودودکترسحابیودکتریزدیتقاضایوقتمالقاتکردتانظراتخود
دربارۀمذاکراتژنوواجرایقطعنامهوختمجنگرابهایشان»یاشخصدیگریکهمقتضی

بدانید«بیانکنند.3
سپسدرآبانماه67ووانفسایاوضاعسیاسیوبینالمللی،مهندسبازرگاندرمصاحبه

1.بیانیهپیرامونآتشبسومرزهایبینالمللی،نهضتآزادیایران،1367/5/23
2.پیامنهضتآزادیایرانبهریاستجمهوریاسالمیایراندربارهقطعنامه598وبازسازیکشور،شهریور1367

3.تلگرامدبیرکلنهضتبهرهبرانقالبودرخواستگفتگوپیرامونمذاکراتژنو،نهضتآزادی،1367/6/14
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بارادیویبیبیسی،ضمنبیانمواضعخوددرموردمسائلسیاسی،دربارۀمذاکراتژنوو
قطعنامه،کلیگوییهایشعاریبیانیههایقبلینهضتراتکرارکردوازاینکهبهزعموی

فضایسیاسیایرانبازنشدهبود،گالیهنمود.1
دکتریزدیهمدرمصاحبۀمفّصلی،مواضعودرددلهاینهضتآزادیمبنیبرنبودآزادی
سیاسیرابابیبیسیدرمیانگذاردوتمایلنهضترابرایشرکتدرانتخاباتریاست
جمهوریسال68،اعالمکرد:»ازمحدودیتعلیهنهضتآزادیوجمعیتدفاعکاستهنشده
است.دفترنهضتوجمعیتهمچنانبستهاست...حقوقوآزادیهایاساسیملتمصّرحه
درقانوناساسیرعایتنمیشود...درصورتیکهامکانفعالیتسیاسیقانونیآزادبرایهمه
گروههاواحزابسیاسیغیرموافقباحاکمیتبهطورجدیوواقعیفراهمگرددوحاکمیت
برخالفدفعهقبلانحصارطلبیوتنگنظریننماید،بهاحتمالقوینهضتآزادیدرآن

انتخابات]ریاستجمهوری[شرکتکردهوکاندیدایخودرامعرفیخواهدکرد.«2
آیتاهللخامنهای،رئیسجمهوروقتورئیسشورایعالیدفاع،دراولیننمازجمعهتهران
پسازپذیرشقطعنامه،بااشارهبهتبلیغاتدشمنانوافرادمنافقدربارۀخدشهدارشدنغرور
مّلتایران،ضمنتوصیفهشتسالمقاومتورشادتمّلتایرانبهعنوانپایهگذار»غرور

ملّیپایانناپذیر«،مواضعگروههاییمانندنهضتآزادیراچنینپاسخداد:
بعضی از این عناصر فرصت طلب و بددل که هیچ وقت با انقالب و با اسالم آشتی نکردند، 
آنها، از این فرصت ها خیلی استفاده می کنند برای سمپاشی. اینها کسانی هستند که از اول 
با جنگ مخالف بودند، حاال مؤمنین حزب اهلل و رزمندگان و پاکباختگان صادق عاشق را 

مورد خطاب قرار می دهند و می گویند شما دیدید؟، حاال رسیدید به آن حرف ما؟ 
این، بسیار ابلهانه است. این، مثل این است که در جنگ احد خیانت کردند و در جنگ 
بیایند در صلح حدیبیه بگویند؛  اینها  پیغمبر در میدان جنگ شرکت نکردند،  با  احزاب 

دیدید که ما آنجا نیامدیم، حق با ما بود.
آن کسانی که در این چند ساله، در بزرگ ترین حماسه تاریخ این ملّت شرکت نکردند، تا 

ابد سرشکسته هستند. 
این تجربة عظیم این ملّت، یک عده ای را برای همیشه و تا ابد سرشکسته کرد. یک عده ای 
را هم برای همیشه و تا ابد، سربلند. آن کسانی که هشت سال خونین ترین تجربة این ملّت را 

1.روزنامهجمهوریاسالمی،1367/4/28،ص11
2.مصاحبهدکتریزدیباخبرنگاررادیوبیبیسی،نهضتآزادی،1367/10/20
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دیدند و از کنج عافیت خودشان بیرون نیامدند، اینها تا ابد سرشکسته هستند. اینها خیال نکنند 
که حاال پذیرش قطعنامه حرف آنها را ثابت کرد، نه، حرف آنها به معنای نشانة ننگی بر پیشانی 

آنها تا ابد باقی خواهد ماند.1

»گردش مساعد روزگار«
دوسالپسازپذیرشقطعنامۀ598وادامۀشرایطنهجنگنهصلحبینایرانورژیم
صدّام،وموفقیتایراندرعرصۀدیپلماسی،صّدامحسیندرپیمکاتباتچهارماههبا
رئیسجمهورایران،طیآخریننامۀخودبهتاریخ23مرداد1369ضمناعالمپذیرشقرارداد
1975الجزایر،عقبنشینینظامیازمناطقاشغالی2ایرانوآمادگیبرایمبادلهفوریاسرا،

رسماًاعترافکردکهایرانبههمۀآنچهکهمیخواست،رسید.3
مکاتباتمزبوردراردیبهشت1369ودرحالیکهرژیمصّداممیکوشیدبرایخروجاز
بحرانناشیازشکستنظامیودیپلماتیکدرجنگباایران،مقدماتتجاوزبهخاککویت

والصاقآنبهعراقرافراهمسازد،آغازشد.
ایرانبهنامۀسوموچهارمصّدام،پاسخیندادودرپاسخبهنامۀپنجمکهپسازاشغال
کویتتوسطارتشصّدامارسالشدهبود،رئیسجمهوروقتایران،آقایهاشمیرفسنجانی،
اعالمکردکهمعاهدۀ1975بایدمبنایمذاکراتصلحبیندوکشورقرارگیردوعقبنشینی
نظامیارتشصّدامازبرخیمناطقاشغالی،بایستیبدوندرنگانجامپذیرد.سپسصّدامدر

ششمینوآخریننامۀخود،پذیرششروطایرانرااعالمکرد.4
دربیندهنامۀمتبادلهدرطول120روز،4نامه،پاسخایرانبود.ودرپیسفرمتقابلمقامات
دوکشور،درمهرماه1369،روابطدیپلماتیکبینایرانوعراقازسرگرفتهشد.سرانجامدر
18آذر1370دبیرکلسازمانمللمتحدطیگزارشیبهشورایامنیت،دولتبعثیعراقرا

آغازگرجنگاعالمنمود.5
1.همان،ص11

2.مناطقکوچکیازخاکایراندرنفتشهروخسرویپسازخاتمۀعملیاتنظامیدوکشوروآغازآتشبس،هنوزدر
اشغالخاکعراقبودکهارزشاستراتژیکنظامینداشتولیحضورارتشصدامدرآنمناطق،بیشترناشیازعدم
اعترافمجددصدامبهاعتبارمعاهدۀ1975تاآنزمانبود.وایرانکهمیخواستپایبندیخودرابهقطعنامه598و

آتشبسنشاندهد،برایآزادسازیآنهااقدامنظامینکردهبود.
3.تاریخسیاسیجنگتحمیلی،علیاکبروالیتی،دفترنشرفرهنگاسالمی،1386،ص461

4.همان،صص448تا462
5.همان،صص490تا492
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بهاینترتیب،پسازهشتسالنبردنظامیوسهسالنبرددیپلماتیک،ایراندرواقع،رسمًا
ازمیدانجنگتحمیلیصّدامپیروزبیرونآمد.

درشهریور1369نهضتآزادیدربیانیۀخودبااشارهبه»پیروزی«دولتومّلتایران
و»تسلیمعراق«،آنرا»پیشآمدمطلوبوگردشمساعدروزگار«نامید1واذعانکرداین
نتیجه،مرهون»فداکاریهاورنجهاوشهادتهاوپاداشصبروپایداریمّلتودولتایران«

بودهاست.2
نهضت،لجوجانهازاعترافبهدرستی،نتیجهبخشیوموفقیتراهبرد»تداومدفاعمقّدس«،
ونادرستیدعاویوتبلیغاتسوءبیحاصلدانستنمقاومتامامومردمدرجنگ،خودداری

نمود.
درآنبیانیه،نهضتبه»مّلتعزیزومدافعانایرانواسالمتبریکمیگوید«3ولیازامام
خمینیرحمةاهللعلیهکهرهبریواستقامتش،مردمومسئوالنرابهاینپیروزیرهنمون
ساخت،یادنکرد؛وبهگونهایموضوعراطرحنمودکهگوییازسرشانسواتفاقوگردش

مساعدروزگار،دشمنمتجاوز،تسلیموپیروزیمّلتایرانتکمیلشد.
دراطالعیۀمزبور،درخاللجملهایکهنهضتآزادی،دولتایرانرابهاستیفایسایر
حقوقایراننصیحتوتوصیهمیکرد،ظاهراًناخودآگاهبطورضمنیاعترافشدکهآنچه

دولتایرانمطالبهمیکردهاست،»همیشه و به حق مطالبه می کرده است«.4
ایناعتراف،اگربرجستهمیشد،میتوانستبهمفهومنفیونقضهمۀآنچهکهدرتبلیغات
سوءوسیاهنهضتآزادیمبنیبرنامشروعبودناهدافایراندرتداومدفاعمقّدسابرازمیشد،
محسوبگردد.ولیچوننظیراینتناقضهادرمواضعقبلوبعدنهضتآزادیبهوفوریافت
میشد،احتماالًایناعتراف،ودرعینحالتناقضوسردرگمیدرمواضع،نیزتوّجهکسیرا

بهخودجلبنکرد.
ضمناًدرآناطالعیه،نهضتآزادیبهحمایتازموضعدولتایراندرقبالتجاوزصّدام

بهکویتپرداختواعالمنمود:
ما ضمن آنکه تجاوز عراق به کویت را شدیداً محکوم و موضع اعالم شده دولت را تأیید 

1.بیانیهدرموردتسلیمعراقبهشرایطصلح،تجاوزوتوطئههایتازهوحملهبهکویت،نهضتآزادی،69/6/1
2.همان.
3.همان.
4.همان.
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می کنیم، دلسوزی برای کویت نداریم، زیرا که دولت مذکور، اینک چوب خیانت خود و 
کمک های مالی و نظامی به عراق علیه ایران را، می خورد و مّزه و معنای فرمایش نبوی »َمن 

أعاَن ظالماً َسلََّطهُ اهللَ َعلَیه« را می چشد.1
درهمانزمان،تحلیلگرانمنطقهایوبینالمللیاذعانمیکردندکهتحلیلامامخمینی
مبنیبرعدمتحقّقامنیتوآرامشدرمنطقهبابقایرژیمصّدام،صحیحومتقنبودهاست،
وضمناًپیشبینیایشانکهصّداماگرفرصتوامکانپیداکندبهکویتهمحملهخواهد

نمود،2محّققشدهبود.

1.همان.
2.سخنرانیامامخمینیبهتاریخ1361/8/13،صحیفهامام،ج17،صص84و85.سخنرانیمورخه1365/1/4،صحیفه

امام،ج20،ص26.پیامبهسمینارلبیکیااماممورخه1365/1/15،صحیفهامام،ج20،ص32
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لیبرالیسم التقاطی

اسالم شناسی بازرگان
آنچهدرفضایفکریوسیاسیاپوزیسیوننظاماسالمیایراندردهۀ70جلبتوّجهمیکرد،
بازسازیوبازگشتتدریجیاسالملیبرالیبود.جمعبندیپژوهشاسالمسیاسیدرایراناز
نوعاسالمشناسیبازرگان،دراینجاقابلذکرواستناداست:»سخنرانیمهدیبازرگاندرسال
]1371و[1372کهباعنوان»آخرتوخدا،هدفبعثتانبیاء«ایرادشد،نقطهعطفیدراحیای
اینگفتمانمطرودبهشمارمیآید.بازرگاندرمتنسخنرانیومقالهایکهبراساسآننوشته
شد،آخرتوخدارا]دو[هدفانحصاریبعثتتلقیکردهاست.1اودراینسخنرانیبا

بازسازیاندیشههایسنّتیخود،اندیشۀدینبرایدنیارانفیکرد.«2
بازرگانکهدرسالهایدهۀسیوچهلدرراهارائهتفسیر»سیاسی،مبارزوایدئولوژیکاز
اسالم«کوشیدهبود،»اینکدرسالهایدهۀهفتادبهجداکردندینازحکومتمیاندیشید.«3
آخریندیدگاههایمهندسبازرگاندربارۀدینودنیاازاینقراراست:»آخرتوخدا
قسمتاعظمواصلیآیاتقرآنیراتشکیلمیدهد4وچیزیکهدیدهنمیشودایناستکه
گفتهباشد»ماآنرافرستادیمتابهشمادرسحکومتواقتصادومدیریتیااصالحامور

زندگیدنیاواجتماعرابدهد.«5
اگردرمواردیهمبهکاردنیاپرداختهاست،بهعنوانوسیلهایبرایآخرتونزدیکیبه
خداونداست.«6وبهطورکلیاگرمنافعیازاینحیثنصیبمؤمنانمیشود،فرعیاست

1.آخرتوخداهدفبعثتانبیا،مهديبازرگان،رسا،1377،صص75و89
2.اسالمسیاسیدرایران،ص456

3.همان،صص456و457
4.آخرتوخداهدفبعثتانبیا،ص59

5.همان،ص61
6.همان،ص67
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ونهاصلی.«1اوکارکردسیاسیواجتماعیپیامبر)ص(وامامعلی)ع(راازکارکردهایدینی
آنانمتمایزمیکندومعتقداستتعلیمهایآناندرزمینههایسیاسیواجتماعیجزءدینبه

شمارنمیآید.2
بازرگان،شأنپیامبریوحکومترادرموردپیامبربهطورکاملازهمجدامیکندومعتقد
استدرحالیکهدراولیمشورتورأیمردمپذیرفتهنیست،دومیجزبارأیومشورت
مردمتحّققنمییافتهاست.3بهنظرویتشکیلحکومتهدفانبیاءنبودهاست4وپذیرش
به و مدینه قبیلههای توافق پی در و بوده استثنایی امری نیز پیامبر ازسوی حکومت

پیشنهادمردموپسازبیعتآنانصورتگرفتهاست.5
بهنظربازرگان،پیامبرانبرایتعلیممسائلیآمدهاندکهمانمیتوانستیمبفهمیم؛درحالیکه
حکومتوسیاستواقتصادراعقلمیتواندبفهمدودرککند.6بهاعتقادویدین،»آزاد
زیستنوبندگینکردندیگرانبرایخداییشدنانسانرابهمامیآموزد،ولیهمانگونه
کهدرسآشپزیوخانهداریندادهاستاموراقتصادیومدیریتوسیاسترانیزبه
خودانسانهاواگذارکردهتاباعقلوتجربهبشریانجامدهند.«ویمیپذیردکهدردین
دستورهاییچونمبارزهباستمگران،عدالتوادارهاّمتوجودداردولیایدئولوژیواحکام

وآموزشهایویژهایدراینزمینههاارائهنشدهاست.7
بازرگانتشکیلجامعهدینیبرایتربیتانساندینیراامریمطلوبمیشماردولیمیگوید
خداوفرستادگانخداازمانخواستهاندکهتأمینچنینهدفیباتصرفقدرتولوبههرقیمت
وبهدستمتولیاندینهمراهباشد.8»درهرحال،اگرحکومتدینیبهدستمؤمنانتشکیل
شدنبایددردینوایمانواخالقمردمدخالتکند؛چراکههرچندقدرتوزوردربرابر
بیگانگانومتجاوزینامریضروریاستامادربرابرعقیدهوعشقوعبادتورابطهانسانبا

خدابیجاونقضغرضاست.«9

1.همان،ص74
2.همان،ص76
3.همان،ص83
4.همان،ص87

5.همان،ص230
6.همان،ص230
7.همان،ص80
8.همان،ص86
9.همان،ص88
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بازرگاندربارۀنظامحکومتیموردقبولخودونسبتآنبادینمیگوید:

من با آن حکومت اسالمی مخالفم که خواسته باشد به نام اسالم و به خیال اسالم در داخل و 
خارج تحمیل اسالم نماید و خود را موظف و مسئول دین و ایمان مردم و اجرای احکام اسالم 
در ایران و دنیا بداند؛ واال حکومت و حاکمانی که در اداره امور ملّت و کشور خود در اجرای 
قوانین و حقوق و حدودها و در قضاوت و عدالت، خدا و دین او را مدنظر و عمل داشته باشند 
مورد آرزو و عالقه یا اعتقاد همیشگی ام بوده است... باید بگویم نظام و دولتی را که به خاطر 
منافع و مقام بر اریکه قدرت ننشسته باشد و مرام و اعمالش بر معیار حق و قانون و عدالت و با 
رعایت آزادی و مردم ساالری باشد نه تنها مؤمنین و متدیّنین مبارز ملّی و انقالبی قبول دارند 
بلکه غیرمتعهدین عامل به فرایض و ملّیون آزاداندیش بی طرف نیز آگاهانه و عالقه مندانه به آن 

رأی داده اند و مدافعش به حساب می آیند.1
بدیهیاستکههیچیکازنظریهپردازانوحامیانمعتبر»حکومتدینی«،ویژگیهایمنفی
وآثارنامطلوبادعاشدهدرسخنانبازرگانراقبولندارندوآنهاراناشیازکجفهمی،بدفهمی

ویاعدماجرایصحیحضوابطوقواعدحکومتدینیمیدانند.
درپژوهشاسالمسیاسیدرایران،ایدئولوژیالتقاطیلیبرالدمکراسیدرتفکربازرگان

چنینتوصیفشدهاست:
به هر حال، محور اصلی تفکر جدید بازرگان مردم ساالری و دمکراسی است. از نظر او جامعه 
از آن حیث که دینی است خود به حکومتی تمایل خواهد داشت که به ارزش های اسالمی 
تکیه داشته باشد. در این اندیشه نشانه های اصلی اسالم فقاهتی )فقه، روحانیت، والیت فقیه( 
به حاشیه رانده شده و بر نشانه هایی چون توحید، معنویت، اخالق و معاد تأکید می شود. در 
این نظریه، اخالقی شدن سیاست و آراستن آن به ارزش های دینی همچنان مطلوب است ولی 

تعارض آن با آزادی و مشارکت مردم نفی می شود.2
جریانلیبرالیسمدرایرانسختنیازمندتئوریسازیفردیمانندبازرگانبودتابالباس
روشنفکریدینیواستنادبهدین،گفتمانانقالباسالمیمبنیبرپیونددینوسیاستراآماج
حملۀجدیدقراردهد.اینحملهبهوسیلهعبدالکریمسروش،کهتفکرالتقاطیلیبرالمآب
منسجمتریازبازرگانارائهمیداد،قباًلآغازشدهبود.اماسروش،شهرتوقدمتحضور
بازرگاندرعرصۀسیاسیواجتماعیکشوررانداشتوخودشبهنوعیدربسیاریموارد،

1.آیااسالمیکخطرجهانیاست؟،مهندسمهدیبازرگان،انتشاراتقلم،1374،ص104
2.اسالمسیاسیدرایران،سیدمحمدعلیحسینیزاده،دانشگاهمفید،1386،ص459
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ریزهخواردعاویالتقاطیبازرگانمحسوبمیشد.

تبیین التقاطی اسالم
بازرگانمعتقدبودکهدرپرتویافتههایعلمی،شرایطمناسبتریبرایپذیرشدینفراهم

آمدهاست.اومیگوید:
امروز پیشرفت های علم و فرآورده های تمدن و صنعت گواه پیش بینی و دوربینی های قرآن 

است و درک آن مفاهیم و امکانات را تا اندازه ای آسان می کند.1
ازنوشتههایبازرگانکهدراینارتباطقابلذکراستمیتوانبهمطهراتدراسالم،راه
طیشده،بعثتوایدئولوژی،عشقوپرستشوامثالآناشارهکرد.بازرگاندرمقدمهکتاب
مطهراتدراسالممینویسد:»مامیخواهیمبیطرفانهوباطریقهعلمیمطهراتاسالمرا
مطالعهنماییم.«2اواضافهمیکندکه»احکاممطهراتاسالمیازحدودسفارشاتاخالقی،
کهبهاقتضایعقلسلیموطبعلطیفممکناستدرمیانمّلتیرایجشدهباشد،باالتر
بودهومبتنیبریکسلسلهقوانینطبیعیونکاتعلمیدقیقمیباشدکهحکایتازبینایی
کاملواضعآنبررموزطبیعتواسرارخلقتاست.«3بازرگانتأکیدمیکندکه»میخواهیم

خوشهایازثمرهعلومجدیدراباگونهایازاحکامقدیمتطبیقنماییم.«4
بازرگاندرکتابراهطیشدهبرآناستکهراهانبیاوراهعلم،راهجداگانهاینیستو
راهطیشدۀعلمهمانراهانبیااست؛ولذاتالشمیکنداصولاعتقادیاسالمرابایافتههای
علمیجدیدتبیینکند،هرچندتصریحمیکندکهادعایدقتوصحتقاطعدراستنتاجهای

ارائهشدهندارد.5
اودرهمینکتاب،فلسفهومعرفتهایعقلیراگمراهکنندهانسانورهیافتعلمیتجربیرا
مایهترقیوتعالیبشرمیداندودرمقایسهبینمعرفتهایفالسفهوپیغمبران،بهمعرفتهای
حاصلازفلسفهمیتازدوآنراغیرقطعیدانستهومعتقداستکهاینمعرفتهااغلبباشک
وتردیدوبااستمدادفرضوبهطورنسبیبیانمیشودوتأکیدمیکندکهفالسفهشخصرا

1.ذرهبیانتها،عبداهللمتقی]ناممستعارمهدیبازرگان[،نشرپژوهشهایاسالمی،1336،ص20
2.مطهراتدراسالم،مهدیبازرگان،الفتح،1359،ص2

3.همان،ص3
4.همان،ص4

5.راهطیشده،مهدیبازرگان،شرکتسهامیانتشار،1338،ص163
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ازسادگیوصفایفطریبهتاریکیحیرتوبدبینینسبتبهخلقتوحقیقتدرمیآورند.1

اومعتقداستکهفلسفهنهدردیازدنیارادوامیکندونهبهدردآخرتمیخورد.
بازرگان،درکتابعشقوپرستشبراساسمعرفتهایتجربی،مبدأومعادرانیزبااصل
آنتروپیوبقایمادهوانرژیتوجیهمیکندومعنویترینجنبههایحیاتانسانرابااصول

ترمودینامیکموردبررسیوتطبیققرارمیدهد.2
اماعلیرغمتالشهاینهچندانکامروایبازرگاندرتفسیردینبراساسعلم،ویبعدها

تأکیدکردکهبهتقدمعلمبروحیمعتقدنیست:
طرز تفکری خاص وجود دارد- یا به ما نسبت می دهند-که علم را مقدم بر وحی و شرط 
پذیرفتن گفته  های پیغمبران یعنی آیات و احکام دینی می دانند و می گویند آن چیزی را از 
اسالم یا دین قبول می کنیم که با عقل و علم و استداللمان درست دربیاید. چنین طرز تفکری 
در حقیقت انکار نبوت و وحی و ادعای بی نیازی انسان از دیانت است و مساوی دانستن 

خودمان با خداست.3
کنارهمگذاردنمبانیودعاویمعرفتیمهندسبازرگاندرموردنگرشعلمیبهاسالم
وقرآن،وتأکیدویبرپذیرشاصالتوتقدموحی،قدریگیجکنندهوعجیببهنظر
میرسد،زیراپیوندوآشتیدونگرشفوقامتناعمنطقیومعرفتشناسانهدارد.بازرگانهر
چنددینراامریدرونیدرانسانمیداند،4ولیسعیمیکندکهدرمقطعدیگریاسالمرا
یکایدئولوژیمعرفیکندکههدفوراهوصولبههدفرانشانمیدهد.ایننگاهوی
واکنشیبودکهدربرابرمکاتبدیگر،وبهویژهمارکسیسم،ارائهمیشد.بازرگانمیگفت:»ما
میخواهیمایدئولوژیخودمانراازاسالمیاازایمانالهیاستنباطکنیم.«ازاینرواوآنچه
راکهپیامبر)ص(آوردهبودبهدرستیشامل»ایدئولوژیحکومتوادارهاجتماعبراساس

موازینمحکممقبول«میدانست.5
بنابراین،بازرگان»ازجملهکسانیاستکهدرآثارنخستینخوداسالمرایکدینسیاسی

1.همان،ص11
2.دیدگاههایبازرگاندرراهطیشدهوعشقوپرستش،دراینجاباعباراتیکهنویسندهکتابگفتمانسیاسیشیعه
درایران،)نوشتهجاللدرخشه،انتشاراتدانشگاهامامصادق)ع(،1384،ص120(،ترسیمکرده،بیانشدهاست.

3.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج19،ص42
4.راهطیشده،ص16

5.بعثتوایدئولوژی،ص74
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میداند«1وتفکیکدینوسیاسترامیراثخاصدنیایمسیحیتقلمدادمیکندوجدایی
فلسفههایسیاسیازمؤسساتمذهبیرامربوطبهمحیطغربمیداند.2ویمعتقدبودکه
دراسالمازقدماول،ایمانوعملتوأمبودودینوسیاستبهمعنایادارهاّمتپابهپای
همپیشمیرفت،قرآنوسنّتسرشارازآیاتواعمالمربوطبهاموراجتماعوحکومت
هستند.اواصولعدالتوامامترابهمعنایتوّجهشیعهبهسیاستارزیابیمیکردو
میگفتسکهتشیعاگریکرویآندینیوفکریاسترویدیگرشسیاسیواجتماعی
بودهوتاظهوردولتحقهامامزمان)ع(ادامهخواهدیافت.3بهنظرمتقدموقبلیویبهترین
ایدئولوژی،ایدئولوژیالهیاستواستداللمیکردکهایدئولوژیبایدازکرسیاعالی
خلقتوالوهیتبهعملآیدتابزرگوکوچک،غنیوفقیر،داناونادان،زیرکوکودن،زن
ومرد،سیاهوسفید،خوبوبد،همهبهیکچشمنگاهکردهشوندومتساویاًموردحمایت

وتربیتورحمتقرارگیرند.4
بهزعمنویسندهپژوهشگفتمانسیاسیشیعهدرایرانمعاصر:

کوشش های بازرگان در کنار دفاع از دین توأم بانگرش اصالح طلبانه نسبت به دین بود.5 او 
معتقد بود که »حقاً یک رنسانس در اسالم الزم است، رنسانس در جهت احیای اندیشه 
قیامت با بهشت و جهنم آن، با استناد به شواهد طبیعی و طرز استدالل و ارائه طریقی که 

قرآن می نماید.6 
بازرگاندرکتابراهطیشده،برداشتوفهممتعصبانمتدیّنومتجّددانراازدینمنفی

ارزیابیکرده،مینویسد:
دسته اول مخصوصاً متعصبین متدیّنی که معروف به مقّدسین هستند، چون غالباً دیانت را در 
ریش و عبا و عمامه تصّور می کنند و کسی را مؤمن می دانند که انگشتر درشت بی قواره ای 
در دست داشته، با نعلین زرد ناراحتی با طمأنینه راه رود و مسئولیتی جز ورد و صلوات نداشته 
باشد، آهی کشیده می گویند دیندار؟ النادر کالمعدوم است. افراطیون این دسته از عمل به 

1.گفتمانسیاسیشیعهدرایرانمعاصر،ص112.توصیفمندرجدردوصفحهبعدازآرایبازرگانوگزینشمستندات
آنازکتابهایوی،مطابقآنچهکهدرهمینمنبعآمده،نقلشدهاست)صص121تا123(

2.بعثتوایدئولوژی،ص75
3.همان،ص77
4.همان،ص82

5.گفتمانسیاسیشیعهدرایرانمعاصر،ص122
6.ذرهبیانتها،ص24



593 تحول در اندیشۀ سیاسی بازرگان
دین اغلب به صورت ظاهر و آداب و تشریفات آن توّجه داشته، غرض اصلی و نتیجة نهایی 
را فراموش می نمایند و هر کاری را که طبق آن تشریفات و شاخ و برگ ها صورت نگیرد، 
در حکم فسق و لغو می پندارند، فعالیت های دنیای جدید را یکسر، کفر و زندقه می گیرند. در 
عالم عقاید نیز چون مشیت خدا را غیر از ناموس طبیعی می دانند و خدا و طبیعت را همیشه مانند 
یزدان و اهریمن دو مفهوم مخالف متضاد جلوه می دهند، تمام افکار و اعمال دنیای متمدن که 
مبتنی و متوّجه امور طبیعی مادی و محسوس است، به نظر آنها جدال با حق و فراتر از راه انبیا 
شمرده می شود، خالصه اینکه این دسته عقب افتاده که عبادات را فقط در ظاهر قرار داده و 
اعمال را در صور خارجی آن شناخته اند، دین را از حالت زنده متحرک مترقی به وضع منجمد 
بی روحی درآورده اند که البته برای گذاردن در موزه ها مناسب است، ولی تابع و طرفداران 
آن روز به روز کمتر می شود. دسته افراطی دوم که به نام تمدن و روشنفکری با ادیان مبارزه 
می کنند، صرف نظر از آنهایی که مست شهوات و مغرور به افکار خود هستند، غالباً کسانی 
می باشند که اطالعات دینی آنها منحصر به یادگار دوران کودکی و بقایای قصه هایی است 
که در دامن مادربزرگ از دهان پیرزن های قدیمی یا معرکه گیر سر گذر شنیده، هیچ وقت 
نخواسته اند تعمق بیشتری در دین عالوه بر توهمات قبلی وتصّورات شخصی بنمایند و اگر به 

تحقیق پرداخته اند، اصول و عمل متدیّنین را همیشه با هم اشتباه کرده اند.1و2
درعینحالمهندسبازرگاندرآنزمان،بهسبکعلمگرایانمصریاصالحدینداریعوام
ودینگریزیمتجدّدینرابدوناصالحدینباتأویلعلمیقرآنممکننمیدانستولذامعتقد
بودکهبایدچهرهعلمیجدیدیازدینارائهکرد.بازرگاندرمقالۀ»انتظاراتمردمازمراجع«
درکتابمرجعیتوروحانیت،تصوریارائهمیدهدکهگویاعالماندینیقادربهارائهتصویر
روزآمدومناسبزماننیستند.اوباترکیبیازمقدماتدرستونادرستواغراقواستنتاج
نادرست،بهنفیتخصصومرجعیتعلمیروحانیتگرایشداشت.3اومعتقدبودکهدستگاه
آیهنفر)122/توبه(درقرآنکریمرا بنیاننگذاشتهاند؛4ومفهوم پیامبران روحانیترا
1.اینانتقادیاستکهمیتواناززبانمهندسبازرگانمتقدمبهمهندسبازرگانمتأخروارددانست.زیراوینیزدر
نفیحکومتدینی،»اصول«ومبانیمستحکمآنرابا»عمل«وتجربهموجود،یکسانگرفتهو»اشتباه«کردهاست.
میتوانگفتدرواقع،آقایبازرگاننیزمانندهمان»دستهافراطیمدعیروشنفکریدردههبیست،بهاینآفتو

عارضهبینشیمبتالبود.
2.راهطیشده،صص1و2

3.برایاطالعبیشترر.ک:بحثیدربارهمرجعیتوروحانیت،صدرا،1397،مقاله»انتظاراتمردمازمراجع«بهقلممهدی
بازرگان.

4.راهطیشده،ص46
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برخالفتفسیرهایمفسرانشیعهمتوّجهعنوانکلیدینشناسیمیکرد1وحمایتمالی
مردمازروحانیوندرمقامتبلیغدینرامحکومکردهوآنرامضرمیدانست.2بازرگان
محدودبودنافقدیدبرخیروحانیونوفقهاراتعمیمدادهبودوتأکیدداشتکهگویی

اجتهادعلمابراساسمطالبقرونگذشتهدورمیزدواجتهادبستهومردهبودهاست.
کوششهایبازرگانازسویبرخیفعاالنروحانیوحوزههایعلمیه»مورداستقبالنیز
قرارگرفت؛زیرابهرهگیریازمعرفتتجربیدرنقداندیشههایالحادیودرتثبیتاندیشه
دینیبرایآناننیزپسندیدهبود،موضوعیکهبهتدریجتغییرکردوموردنقدوبررسی
قرارگرفت.«3مجموعهاینتالشهابرای»توجیهعلمیحقایقدینی«،آنزماندرزمره

»حرکتهاینوگرایانۀدینیمعاصر«بهشمارمیرفت.4
از اندیشههایچپ، توسعه با شد، شروع بازرگان مهندس با که التقاطی دیدگاههای
غربگراییایدئولوژیکلیبرالیبهشرقگراییمارکسیستیانجامید.دردهۀچهلتعدادیاز
جواناندانشجوکهعلمگراییراازبازرگانوهمفکرانشفراگرفتهبودند،تحتتأثیرآموزههای

چپوباالهامازحرکتچریکیویتنام،کوباوغیره،بهاقداماتمسلحانهرویآوردند.
را مارکسیسم بودند،5 پانزدهخرداد« »تحتتأثیرسرکوبخونین عمیقاً که اینگروه
بهمثابه»علم«مبارزهتلقیکردند؛وکوشیدنداسالمرانیزدرچهارچوبآنتفسیرکنند.
نتیجۀاینگونهرویکردالتقاطیعلمگرایانه،درایدئولوژیمجاهدینخلق،بربخشزیادی
ازنسلجواندهۀ40و50ایرانتأثیرجدیگذاشت.»اینگروهتعلیماتسیاسیودینی
خودراازنهضتآزادیوبهویژهاندیشههایمهندسبازرگانکسبکردند.تأکیدبرعلم
واندیشههایعلمیکهدرافکاروآثارمذهبیمهندسبازرگانوجودداشت،مجاهدینرا
قانعکردهبودکهدراسالمتضادیبینتعالیموباورهایمذهبیویافتههاوقوانینعلمی
بودند، توانسته دکترسحابی یا بازرگان مهندس که آنانهمانطور دید از ندارد. وجود
برخیازباورهایدینیرابالباسعلمیبپوشانند)ودرنتیجهدرستیآنباورهارابرمبنای
علمینشاندهند(چنینروشیرامیتواندرقبالاصولدینواساساًچهارچوباعتقادی
اسالمنشانداد.بهسخندیگراسالمیکهازدیدرهبراننهضتآزادی،ترویجمیشدیک

1.نیکنیازی،مهندسمهدیبازرگان،شرکتسهامیانتشار،1347،ص121
2.ر.ک:بحثیدربارهمرجعیتوروحانیت،ص94،وبرایتوضیحبیشترر.ک:راهطیشده،ص132

3.گفتمانسیاسیشیعهدرایرانمعاصر،ص124
4.همان.

5.ر.ک:سازمانمجاهدینخلق؛پیداییتافرجام،ج1،صص275تا296
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ایدئولوژیعلمیبود«1کهاینک،پسازکشفمارکسیسمبهعنوان»علممبارزه«فقطبه
جایدلبستنبهلیبرالیسمبایدتغییرجهتمیدادودرپیوندبامارکسیسمقرارمیگرفت.

بهتعبیردوتنازاعضایمرکزیتسازمان:
منظور ما ترکیب ارزش های واالی مذهب اسالم با اندیشه های علمی مارکسیسم است... ما 
معتقدیم که اسالم راستین با تئوری های تحول اجتماعی جبر تاریخ و نبرد طبقاتی سازگاری 

دارد.2 
موضوعیکهیکیازسهمؤسساصلیسازمان،سعیدمحسن،نیزدربازجوییهایخودبه

آنتأکیدمیکند.اومیگوید:
... سازمان ما بر مبنای ایدئولوژی اسالمی بنا شده بود و هدف این بود که از لحاظ ایدئولوژی 
بتوانیم با قوانین دیالکتیک و مطالعه قرآن تبیین صحیح از جهان )مبدأ و هدف آن( بنماییم...3

روشنبودکهتلقیمجاهدینخلقاولیهازناکارآییاسالمدرارائهفلسفهوبینشوشیوه
مبارزه،جدیبود.اینتلقیباعثشدکهدرنهایتباادعایخودکفاییدرشناختاسالمو

نفیمرجعیتعلمیعلماوروحانیون،التقاطوترکیباسالمبامارکسیسمتوجیهشود:
... این احساس در همة ما مشترک بود که... مذهب بدون آمیختن مارکسیسم لنینیسم در متن 

آن حتی یک سانتیمتر نمی تواند ما را جلو ببرد.4
کادرهایاولیهمجاهدینخلقعالوهبرکتابهاییازقبیلراهطیشده،عشقوپرستش،
اسالممکتبمبارزومولداثرمهندسبازرگان،وقرآنوتکامل،وخلقتانسانازدکتریداهلل
سحابی،ویکیدواثرپراکندهازآثارمنتشرهدههچهلاستادمطهریوآیتاهللطالقانی،به
عنوانمتونآموزشعقیدتی،خودنیزجزوههاییرابهتدریجتهیهوتدوینکردند.ازجمله
اینجزوهها،جزوهشناختبودکهدرآنبهتبیینمارکسیستیمباحثمعرفتشناسیپرداخته
ودرعینحالبهبرخیآیاتوفرازهاییازنهجالبالغهنیزاستنادشدهبود.آنهادردوجزوه
تکاملوراهانبیاء،راهبشرمراحلتکاملتاریخراازدیدمارکسیسمپذیرفتهوازپیامبرانبه
عنوانپیشتازانتاریخدرهرمقطعینامبردندوهدفنهاییراهخویشراهمانکموننهایییا
جامعهبیطبقهتوحیدیوبهعنوانجامعهفاضلهاسالمیمعرفیکردند.کتابچهاقتصادبهزبان

1.گفتمانسیاسیشیعهدرایرانمعاصر،صص125تا126
2.همان،ص126

3.پروندهحنیفنژاد،ج1،ص20،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
4.بیانیهاعالممواضعایدئولوژیکسازمان،ص115،آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.
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سادهازدیگرآثارآنانبودکهدرآنتئوریارزشاضافیمارکستبیینشدهبود.1

اعالمتغییرایدئولوژیمجاهدینخلقبهمارکسیسمدرسال1354،شوکبزرگیبرای
مبارزانمسلمانمحسوبمیشدودوستانوعالقهمندانوحامیاناینگروهمتحّملضربات

شدیدروحیوفکریشدند.
آنان از اینجریانمحسوبمیشدو ایدئولوژیک بازرگان،کهپدرفکریو مهندس
حمایتمعنویمیکرد2وحتیحمایتمالینیزمیکرد،3جلویچشمانخویشمشاهده
میکردکهسازمانیکهبهدستدانشجویانودستپروردگانعلمیوتشکیالتیاشپدیدآمده
بود،چگونهبهراحتیاسالمراکاماًلکنارگذاردورسماًاعالمارتدادوپیوستنبهایدئولوژی

الحادیمارکسیسمنمود.
سازمان فکری زیربنای بازرگان، مهندس »افکار جعفری: محمدمهدی دکتر گفتۀ به
]مجاهدینخلق[بود.«4یوسفیاشکوریهمتأکیدداردکه»...سازمان]مجاهدینخلق[به
لحاظایدئولوژیکوفکریعمیقاًازآراواندیشههایمهندسبازرگاناثرپذیرفتهبود.«5باآنکه
دربیانیهتغییرایدئولوژیازمهندسبازرگانصریحاًانتقادشدهبود،6امابنیانتفکرعلمگرایانۀ
وینیزبهعنوانپایهواساسشکلگیریایدئولوژیمجاهدینخلقمعرفیواذعانشد.7بنیانی
کهبهزعمتغییرایدئولوژیدادگان،بهایجادیکایدئولوژیالتقاطیانجامیدهبودکهدیریازود
بایستیپوستهمذهبیآنکنارزدهمیشدومغزعلمیومارکسیستیآنآشکارمیشدوخودرا

ازدوگانگیوالتقاطرهامیساخت.8
بهنظرمیرسیدبخشیازنگرانیوواکنشانفعالیمهندسبازرگانبهاینماجرا،کهدر
خاطراتعزتاهللسحابیومحمدمهدیجعفریودیگرانصریحاًیادشدهاست،9ناشیازآن
بودکهوینمیتوانستسهمونقشخودودیدگاههایعلمگرایانهاشرادروقوعمهمترین
فاجعهایدئولوژیکدهۀپنجاهنادیدهانگارد.هرچندکهویودوستانشهیچگاهصادقانهبه

1.برایبررسیبیشتر،ر.ک:مجاهدینخلق؛پیداییتافرجام.ج1،صص309تا343
2.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیملی،صص163تا164

3.سازمانمجاهدینخلقازدرون،ص31
4.همان،ص35

5.درتکاپویآزادی،ج1،ص403
6.آشفتگیدرفکرتاریخی،صص21و22

7.همان،ص119
8.همان،صص114و142

9.ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیملی،ص170،همگامباآزادی،ج2،صص102و103.نوگراییدینی،ص362
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اینامرمعترفنشدندوبهواکاویعللوریشههایمعرفتیآننپرداختند،وضمناًدوستانو
حتیمنتقدانبازرگاندربینروحانیانوسایرجریانهایمذهبیانقالبینیزاینموضوعرادر

سالهایپیشازانقالببهرویوینیاوردند.
بهگفتهآقایهاشمیرفسنجانی،امامخمینیازابتدانسبتبهنادرستیهایافکارمهندس
بازرگانتوجهداشتونسبتبهآنهشداردادهبود،اماآنچنانکهبایدوشاید،توسطیاران
اماماقدامنشدوگامهایجدیومؤثردرنقدواصالحآرایبازرگانصورتنپذیرفت.آقای

هاشمیدراینبارهچنینگفتهاست:
ایشان ]=امام خمینی[ قباًل هم به نهضت آزادی خیلی اعتقاد نداشتند. قبل از اینکه ایشان تبعید 
نوآوری هایی  یک  سخنرانی ها  این  در  و  می کرد  سخنرانی هایی  بازرگان  مهندس  شوند، 
داشت. حرف های تازه ای در مسایل وحی و بعثت و مجازات و غیره می گفت. امام اینها را 
نمی پسندیدند. یک بار به من گفتند که ما باید اول مسایل اینها را حل کنیم بعد به سراغ مسایل 

دیگر برویم، چون اینها افکار مردم را خراب می کنند.1 
امّاهمینضربههمموجبنشدکهبازرگاندررویکرد»علمیدیدن«همهچیزوانطباق
اسالمباعلمتجدیدنظرکند؛بلکهاوپسازتغییرایدئولوژیفرزندانفکریومعنویخویش،
دستبهکارتألیفکتابعلمیبودنمارکسیسمشد؛تاثابتکندکهمارکسیسم،»علم«نیست.
ازنظراومجاهدین،مثلخودِاو،رویکرددرستیدرشناختاسالمداشتند؛فقطدرتشخیص

»علم«از»غیرعلم«خطاکردهبودند.

چند نقد و نظر دربارۀ بازرگان
مصطفیملکیان،ازستایشگرانقدیمیمهندسبازرگانوشیفتهبسیاریازآرایاو،دربارۀ

الهیاتلیبرالیچنینمینویسد:
در االهیات، لیبرالیسم در تقابل با راست اندیشی )ارتدوکسی( های سخت گیرانه و انعطاف ناپذیر 
سنّتی قرار می گیرد. لیبرالیسم االهیاتی بر آن است که سخت گیری و انعطاف ناپذیری نظام های 
فکری قدیم را، که در درون فرهنگ دینی برآمده اند و بالیده اند، در هم بشکند، و در عین 
حال، حقایق اصلی دین را محفوظ بدارد و این حقایق را با الفاظ و مفاهیم دیگری و در قالب 
نظام های فکری جدید از نو بیان و تبیین کند... حقایق دینی برای اینکه در نظر انسان متجّدد 

1.هاشمیبدونروتوش،صص75تا76



نهضت آزادی ایران 598
کنونی مفهوم و مقبول باشند و در ساحت ذهن و ضمیر او حضور و حیات داشته باشند باید بند 

ناف خود را از علوم و معارف و روش ها و نگرش های قدما ببرند.1
باآنکهطبقدستهبندیومدعایملکیان،اسالمتجّددگرا،کهبازرگاننیزدرآندستهجای
میگیرد،بالیبرالیسماالهیاتینیزسازگاراست،امامقصودفراستخواهاززاویهدیگریمدعی
استکه»بازرگانباوجوداینکهبهلحاظسیاسیوفرهنگینگرشومنشلیبرالیداشتولی
الهیاتاو،اصاًلالهیاتلیبرالنبود.«2ویبازرگانرایکتجّددخواهدیناندیشمینامدکه

»درسیاست،صادقانهلیبرالمنشبودامادرالهیات،صادقانهراستکیش«.3
ویگرایشمهندسبازرگانبه»اسالمگراییسیاسیمعطوفبهقدرت«درسال41رابه
رغملیبرالمنشیوی،یکیازمصادیق»ناسازههایدرونی«دربینجریانمشتهربه»روشنفکری
دینی«مینامد4وباتأکیدبراینکهمعرفتشناسیبازرگانلیبرالنبودمینویسد:»میتوانبااندکی
تسامحولیبهروشنی،ازلیبرالیسمسیاسیوفرهنگیبازرگانسخنگفت.«بهاعتقادنویسنده
مذکور،بازرگان»بهدلیلحیطهتخصصومطالعات«و»جهتگیریهایعقیدتیومالحظات
ایماندرونی«،در»چرخشمعرفتشناختی«جریانموسومبهروشنفکریدینیدردوره»پسا

انقالباسالمی«،»اصالًسهیمنشد.«5فراستخواهمیگوید:
راست کیشی الهیاتی بازرگان، این متجّدد ملّی لیبرال را در موقعیت پدر پرنفوذ روشنفکری 
دینی قرار داد. ترمودینامیک خداپرستی که مبتنی بر رئالیسم پیشاکانتی بود، او را برانگیخت تا 
از میانجی های مؤثر در چرخش فکر سیاسی ملّی و عرفی ایران معاصر به فکر سیاسی مذهبی 
باشد، با اسالم سیاسی معطوف به قدرت روحانیت شیعه ائتالف بکند و یاری های مؤثری به 
تشکیل جمهوری اسالمی که خود صادقانه آن را کاماًل دمکراتیک می خواست، به عمل 
بیاورد. اما آن اضدادی که در فکر و عمل سیاسی این مسلمان لیبرال به طرز شگفت انگیزی 
جمع شده بود، در بیرون و در آزمون اجتماعی جامعه ایران، تجربه پرهزینة دشواری بر جای 

گذاشت که بازرگان خود از قربانیانش بود.6

1.سخنیدرچندوچونارتباطاسالمولیبرالیسم،مصطفیملکیان،ماهنامهکیان،ش48،مردادوشهریور1378،
ص11

)mehrnameh.ir/article/3060(،2.مهرنامه،ش18،مقالهفراستخواه
3.همان.
4.همان.
5.همان.
6.همان.
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وجودتضادوتعارضدرفکروعملسیاسیمهندسبازرگانواقعیتیاستکهازچشم

شیفتگانوعالقهمندانوینیزدورنماندهاست.
فراستخواهمیکوشدوضعیتپارادوکسیکالایدئولوژیبازرگانرااینگونهتوضیحمیدهد:

شاید این هم یکی از ناسازه های درونی باشد که منتقدان »روشنفکری دینی« در بررسی های 
خود با آن درگیر، و خود روشنفکران دینی با آن دست به گریبان می شوند. همین سبب 
می شد تا بازرگان در آغاز دهة 40 به سلک نویسندگان کتاب مرجعیت و روحانیت درآید 
که از نخستین بیانیه های ظهور »اسالم گرایی سیاسی معطوف به قدرت« در حوزه شیعی ایران 
بود. در سال 41 پس از فوت مرجع بزرگی که محکم برای غیرسیاسی ماندن حوزه ایستاده 
بود، بازرگان طی مقاله ای در کتاب یادشده با عنوان انتظارات مردم از مراجع، »سخنگوی مردم 
تقلیدکننده ایران و مخصوصاً جوانان« است و »خود، مقلدی بیش نیست« )بازرگان، 1341، 
انتظارات مردم از مراجع؛ م. آ. 8/38۷( و از ضرورت فقه سیاسی بحث می کند: »در کتب فقه 
ما باب مخصوصی با عنایت به طرز اداره امّت باز نشد. در صورتی که حکومت و اداره امّت 
یا مملکت یا ملّت، خود موضوع بسیار مهم و بزرگی است« )همان؛ م. آ. 8/392(. »از امتیازها 
و افتخارهای شیعه« این می داند که زیر بار »حکومت های جابر نرفته« و »حق حکومت و فرض 
اطاعت را فقط برای صاحبان امری که منصوب از جانب خدا و رسول یا الاقل صاحب عدالت 

و تقوی و منتخب و مورد قبول مردم باشند می دانسته و می داند.« )همان؛ م. آ. 8/395(...
اما چه در آغاز دهة 40 که بازرگان از »مرجعیت دینی« دعوت به زعامت سیاسی می کند و 
می گوید »اگر دین، سیاست را در اختیار و امر خود نگیرد، سیاست دین را مضحمل خواهد 
کرد« )بازرگان، 1341، مرز میان دین و سیاست؛ م. آ. 8/364(، چه در آغاز انقالب 5۷ که 
جمهوری دمکراتیک اسالمی می خواهد، چه در وسط ماجرا و در سال 65 که »ما می گوییم 
دین از سیاست جدا نیست و باید حاکمیت با دین باشد، هم به لحاظ ایدئولوژی و هم به لحاظ 
حکومت. ولی تأکید و تصریح می کنیم که حاکمیت با دیانت نه با روحانیت« )بازرگان، 
1365، تفکیک دین و سیاست؛ م. آ. 16/410( و چه در پایان کار که تز خدا و آخرت خود 
را طرح می کند )بازرگان، 13۷1( همچنان الهیات بازرگان، الهیاتی غیرلیبرال و مبتنی بر متن 
مقّدس به مثابه کالم خداست و فقط سطح انتظارات سیاسی و حکومتی از این متن تعدیل 

شده است.1

1.همان.
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مهندسلطفاهللمیثمیازبازماندگانکادراولیهسازمانمجاهدینخلقوعالقهمندسرسخت
مهندسبازرگان،درموردعدمانسجاموبحرانموجوددرتفکربازرگانچنینمیگوید:

... بنیان گذاران مجاهدین... با پذیرش انسجام آثار مهندس بازرگان توانستند یک سیستم 
آموزشی و کادرسازی راه بیندازند و سازماندهی کنند... توضیح می دهم که چگونه در طی 
زمان، ضعف ما هم از این نقطه قوت درآمد. انسجام مهندس بازرگان همان راه انبیا، راه بشر 
بود که حنیف نژاد بدان پی برد. این اسکلت را پذیرفتند... راه بشر را به مارکس هم تعمیم 
دادند. از نسخه ای که مرحوم بازرگان نوشته بود و حنیف نژاد بدان پی برد به نظریات بشری 
مارکس رسیدند... این نقطه ضعف از نقطه قوت راه انبیا و راه بشر درآمد. از آنجا که حرکت 
بحران آموزش های  بروز کرد.  مقطع 52  انسجام در  مجاهدین شتاب داشت، ضعف آن 
مهندس بازرگان در آن سال ها برای مجاهدین معلوم شده بود، و خودشان ]= بازرگان[ هم 

در این اواخر به این عدم انسجام ها اشاره کرده بودند.1
محسنآرمینهمدربارۀعدمانسجامآراءبازرگان،بهسال1392چنینگفتهاست:

اشکال مهم دیگری که می توان در اندیشه دینی بازرگان دید، این است که اندیشه دینی او 
فاقد یک نگاه عام و فلسفی است،  از این رو انسجام الزم را ندارد... به خاطر فقدان همین 
نگاه فلسفی است که در موارد مختلفی می بینیم بازرگان دچار تناقض شده است... یک جا 
به دیدگاه بنیادگرایانه یا ایدئولوژیک نزدیک می شود و یک جا از آن فاصله می گیرد... البته 
این تناقضات هم قابل درک است. باالخره بازرگان حداقل 6 دهه در عرصة روشنفکری و 
مبارزات سیاسی اجتماعی ما حضور داشته و در این 6 دهه، اندیشه بازرگان دستخوش تحوالتی 
شده. ولی به هر حال مبانی تئوریکی در آثار بازرگان وجود ندارد که بتواند تناقضات اش را 

برای ما حل کند و سامان دهد...2
دکترحبیباهللپیماندربارۀ»دوگانگیمعرفتشناختی«دررویکردوآثاروی،وفرجامآن،

چنینمیگوید:
روش ایشان ]= بازرگان[ در فهم و تفسیر و معرفی تعالیم دینی این بود که دستاوردهای علوم 
را مبنا قرار داده با جستجو در آیات قرآن و تعالیم دین، علمی بودن آنها را ثابت می کردند. 
معتقد بودند که همان نظم علمی در طبیعت عیناً در قرآن و دین نیز قابل مشاهده است، که 
خود نوعی رویکرد تحّققی )پوزیتویستی( به دین به شمار می رفت. همین نحوه رویکرد بود 

1.نوگراییدینی،مجموعهگفتگوهایحسنیوسفیاشکوری،انتشاراتقصیده،1377،صص260و261
2.ماهنامهنسیمبیداری،ش44،بهمن92،مصاحبهبامحسنآرمینو...،صص56تا67
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که به مجاهدین ]خلق[ هم منتقل شد و به استناد آن و اینکه مارکسیسم علم مبارزه است، آن 
را پذیرفتند و در قالب مقوالت اسالمی ریختند که فرجامش را دیدیم... بعد از پیروزی انقالب 
و استقرار جمهوری اسالمی... اواخر عمر... در شایستگی و صالحیت دین در اداره جامعه و 
رهبری امور اجتماعی و سیاسی تردید کرد و این نظر را مناسب تر و منطقی تر دید که اساساً 
دین برای این گونه امور نیامده و ورودی در این مسائل ندارد، و مسائل همه باید توسط عقل 
بشر حل شوند... زمینه های فکری این رویکرد را باید در مبانی معرفت شناختی ایشان جستجو 
کرد. رویکردی که دو قلمرو طبیعت و ماورای طبیعت را جدا می کند و عقل و وحی را منفک 
از هم و در دو خط موازی در حرکت می بیند. همان دوگانگی معرفت شناختی، که از همین 
طریق به مجاهدین هم منتقل کردند و سرانجام در سال 54 به مارکسیست شدن بخش عمده 
اعضا و رهبری آن انجامید. مشابه همین فراگرد، باید برای مرحوم مهندس بازرگان رخ داده ، 
مهدباشد... سابقه این طرز تفکر در راه طی شده منعکس است. آنجا که راه بشر از راه انبیا جدا 

می شود و وحی و عقل دو مقوله متفاوت و مستقل از هم در این طرز فکر می شوند.1
بهعبارتدیگر،دکترپیماناذعانمیکندکهمشابههمانسرنوشتمجاهدینخلقبر
سرمهندسبازرگانآمد.آنهابامارکسیستشدنکوشیدندازتناقضالتقاطودوگانگی
معرفتشناختیرهایییابند،ومعلمآنانآقایبازرگانباسکوالرشدنمیخواستازالتقاط

لیبرالیستیعبورکندوتکلیفخویشرابادوگانگیافکارشیکسرهسازد.
سعیدحجاریانبهرغمابرازارادتفراوانوگرتهبرداریبسیارازافکارومواضعبازرگان،

سیرتغییراتفکریاوراچنینترسیمکردهاست:
به گفته ظریفی ولو از سر مزاح، مهندس ]بازرگان[ از تشیع »صفوی« شروع کرد به »علوی« 
رسید و دست آخر به اعتقاد به تشیع »حلبی«، که معتقد به جدایی دین از سیاست بود. یعنی 

همان مقوله ای که انجمن حجتیه از آن صحبت می کند.2
دکترفریدونآدمیت،تاریخپژوهسکوالرکهدرغربگرایی،مّلیگراییومصدقستاییبا
مهندسبازرگاناشتراکاتفکریفراوانداشت،درخرداد1360درمقالهایباعنوانآشفتگی
درفکرتاریخی،حمالتتندوبیسابقهایبهبازرگاننمود.3آدمیتدرسال56درکنار

1.نوگراییدینی،صص313تا315)گفتگوباحبیباهللپیمان(.
2.روزنامههمبستگی،1379/11/5،صگفتگوباسعیدحجاریان.

3.فریدونآدمیتکهبهعلتنگارشآثارتاریخیبحثبرانگیزدربارهمشروطیتوشهرتپدرشعباسقلیخانآدمیت
مؤسسمحفلشبهماسونیجامعآدمیت،وسالهاتصدیمقاماتمهمدروزارتخارجهرژیمپهلوی،ازنویسندگان
نامداروشاخصجریانروشنفکریسکوالرمحسوبمیشد،درکتبومقاالتخودسبکولحنخاصیداشت
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مهندسبازرگانوهمفکرانشبرخینامههایسیاسیراامضاکردودرتأسیسوفعالیتهای
جمعیتدفاعازآزادیوحقوقبشرنیزباویسابقۀهمکاریداشت.

اودرمقالۀمذکورکهبهصورتیکجزوۀمستقلبهچاپرسید،باتأکیدبراینکه»گفتارما،
درآشفتگیفکرتاریخیاستکهاغتشاشدرتعقلاجتماعینیزبهیکمعنیازآنبرمیخیزد«،1

یکیازمصادیقاین»آشفتگیفکرتاریخی«رامهندسبازرگانبرشمرد.بهتعبیرآدمیت:
سخنران و مقاله نویس ما ]= بازرگان[ از همة مقوالت که زیر آسمان کبود می گذرد سخن 

می گوید، آن هم با جزمیت و تبحری که خاص خودش و امثال اوست.2
دکترآدمیتدرادامۀتوصیفاتخودازمهندسبازرگانمینویسد:»اوکهخود،پایهایدر
روشنفکریندارد«دارای»موضعضدروشنگریوضدروشنفکری«استو»یکجاگوید:ما

مصرفکنندهفاضالباروپا،چهغربوچهشرق،بودهایم.«3و4
اوسپسناسازگاریدرونیدیدگاهبازرگانرابااینکنایهتندنشانمیدهد:»مصرفکنندگان
»فاضالب«،آنانهستندکهمفهوممدنیتجدیدرادرکلآننفهمیدند،همجنوپریرا

شناختندوهمفیزیکاتمیرا،وخواستندقوانینطبیعیرابرآنپایهبشناسند.«5
آدمیتدرادامۀمقالهاش،پسازذکرداوریبازرگاندربارۀسنگاندازیهمیشگیجریان
چپدرراهمبارزهبااستیالیخارجی،و»خالففکرتاریخی«خواندناینقضاوت،بهکنایه،
بازرگانرا»خیلیبیانصافوبیدانشوضددموکرات«توصیفمیکندکههمۀجریانچپ
رابهیکچوبراندهویکسرهنفیکردهاست.6بهباورآدمیت،بازرگان»گرفتاروسواس

ضدچپاست.«7
آدمیت،پسازاشارهبهیکتوصیهاخالقیبازرگاندرخاللمقالهایبهتاریخآبان59،

کهدرمقالۀمذکورکمترنشانیازآنسبکمألوفویدیدهمیشد.بعدهانیزمقالۀمزبوردرمحاقرفتوکمترکسی
ازآنیادکردهاست.

1.آشفتگیدرفکرتاریخی،ص8
2.همان،ص12

3.اشارهبهجملهایازمهندسبازرگاندرمقالهاشکهبهسال59درروزنامهمیزانمنتشرشد:»اینافکارواحساسات
]چپگرایانه[برایماکهمتأسفانهمصرفکنندهفاضالباروپا)چهغربوچهشرقآن(بودهایم،همزمانباانقالب
مشروطیتبهایراننیزسرایتوتدریجاًبههمهجارخنهکرد«)روزنامهمیزان،1359/8/12،ص2،مقاله»گرزپهلوان

وحیایگربه«(
4.آشفتگیدرفکرتاریخی،ص16

5.همان.
6.همان،ص21

7.همان.



603 تحول در اندیشۀ سیاسی بازرگان
مهندسمهدیبازرگانرااینگونهتوصیفمیکند:

و  مبارزه  خود  حد  در  است،  مؤمنی  مسلمان  مرد  که  است  درست  و  راست  اندازه  این 
مجاهدت هم کرده، در ردیف دوم و سوم همکاران دکتر محمد مصدق هم بوده، و پس 
از آن نیز در زمره معترضان بر حکومت بد شاه بود... اما او هیچ گاه شناخته ترین مبارز ملّی 
نبود.1 به هیچ وجه روشنفکران به او اعتقادی نداشته، به عکس، خواه عنصر روشنفکر یا 
دیگران، اغلب وی را به تزویر سیاسی و دروغگویی می شناسند... آن معلم اخالق سیاسی 
و مدعی آزادگی و مجاهد سرسخت خستگی ناپذیر، در بزنگاه وا می دهد و به هر تحقیر و 
هر خواری تن درمی دهد. او هر هنری داشته باشد، به یقین وصف »سیاستمدار دانشمند و 
واقع بین و دوراندیش«2 گویا اندکی گزافه گویی است. حقیقت مشهود حکم می کند که در 

دولتمداری پایه ای نداشته، چه رسد به اینکه عاقبت نگر و تدبیرگر بوده باشد.3
فریدونآدمیتدرمقالهمزبور،برایاولینبارخاطرهایرادربارۀنظردکترمصدقدربارۀ

مهندسبازرگاننقلمیکند:
وقتی که دکتر علی شایگان او را برای پست وزارت فرهنگ به دکتر مصدق پیشنهاد کرد، 
این جواب را شنید که: بازرگان به درد این کار نمی خورد، و اولین کاری که بکند این 
است که چادر به سر دختربچه های مدرسه بکند. )این مطلب را به لفظ و به روایت معتبر نقل 

کردم( چنین بود استنباط دکتر مصدق که نسبت به او اعتقاد سیاسی نداشت.4
اماخودمهندسبازرگانصحتانتسابایننقلقولبهمصدقراردکردوآنرابه
مخالفانخودنسبتدادکههنگامبررسیاحتمالانتصابویبهوزارتفرهنگ،دربارهاشبه

1.اشارۀآدمیتبهمطلبیاستکهبهمن1359درروزنامه»میزان«متعلقبهنهضتآزادی،منتشرشدهبود.درآن
اینگونهغلوشده بازرگان، انتصابنخستوزیردولتموقتدربهمن57،دروصفمهندس باذکر روزنامه
بود:»شناختهشدهترینچهرهمبارزمسلمانملیایرانومعروفومحبوبدرنزدکلیهطبقاتاعمازروشنفکران،
بازاریان،روحانیون،کارگرانوکشاورزان«)میزان،1359/11/16،ص1،خاطرات7روزبحرانیانقالب(.آدمیتدر
مقالهخودهنگامنقلاینتوصیف،ازروزنامه»میزان«چنینیادمیکند:»نشریهسخنگویاودربارهصاحبکارش
مینویسد...«)آشفتگیدرفکرتاریخی،فریدونآدمیت،خرداد1360،ص21(ویعالوهبرنفیعالقهروشنفکرانبه
بازرگان،اضافهکردهاستکه:»نشانهایازتوجهکارگرانوکشاورزاننسبتبهاونداریمواساساًبرایحقوقکارگر

وبرزگرکارینکرده،ولیروزگاریجناحیازبازاریانوروحانیاناعتناییبهاوداشتهاند.«)همان،ص22(
2.اشارهبهتوصیفیاستکهآذر1359درگزارشروزنامهمیزاناززبانیکپرستاربیمارستانمحلبستریمهندس

بازرگان،نقلشدهاست.)میزان،1359/9/10،ص8(
3.آشفتگیدرفکرتاریخی،صص21و22

4.همان،صص21و22)پانوشت(.
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دکترمصدقچنانگفتهبودند.1مهندسعبدالعلیبازرگان،پسرارشدوی،نیزدرپاسخبهاین
خاطرهتأکیدکردکهمهندسبازرگانحتیچادربرسردخترانخودشهمنکرد.2

مهمنیستکهچناننقلیتاچهمیزانصحیحودقیقاست.نکتهاینجاستکهمخالفوموافق
بازرگاندراینتصویرازبازرگانهمداستانبودهاندکهآمیزهلیبرالمسلکیوروشنفکرمآبیاو
باسیمایتدیّنوتوّجهبهمناسکدین،تاچهحدشگفتوپارادوکسیکالاستولیبرالهاو
مذهبیون،وقتیکهبهافکاروشخصیتوینظرمیانداختند،اسبابنگرانیآنهافراهممیشدو

نمیتوانستندداوریقاطعیدرموردلیبرالبودنیامذهبیبودنویداشتهباشند.
اهمیتنوشتهآدمیتدرآنبودکهپردهراازداوریغربگرایانسکوالردربارۀالتقاط
وآشفتگیفکریمهندسبازرگانکنارزدهوتمامیتخواهیهواخواهانسکوالریسمرابا

خشونتکالمیعریاننشانمیدهد.
ضمناًتندخوییودرشتگوییدکترفریدونآدمیتنسبتبهمهندسبازرگاندرخرداد
1360متأثرازاوجگیریرادیکالیسموغلبهگرایشهایبراندازانهعلیهجمهوریاسالمی
درجریانموسومبهروشنفکریسکوالربود.مهندسبازرگانبهرغممشارکتدرائتالف
سیاسیچپالتقاطیومّلیگرایانسکوالر،چونرفتارسیاسیدوگانهداشتومحافظهکارانه
بادوستانسابقوالحقشهمراهیمیکرد،موجباتعصبانیتبرخییارانسابقسکوالرخود
مانندآدمیترافراهمساختهبود.تاآنجاکهدکترآدمیتصریحاًصفات»تزویرودروغ«رااز
زبان»روشنفکران«بهمهندسبازرگاننسبتدادهاست.البتهدرقاموسکسانیمانندآدمیت،
»روشنفکر«فقطعنوانیبرازندهغربگرایانسکوالربودوهرنوعگرایشدینیبههراندازه،

خروجازدایرهروشنفکریمحسوبمیشد.
روزنامهکیهان،تحتمدیریتآقایسیدمحمدخاتمیدرآذرماه1360،درمقالهای،ضمن
انقالباسالمی،»کجاندیشیو قبال بازرگاندر اینکهمواضعسیاسیمهندس بر تأکید
انحراف«بودهاست،باتندیولحنمشابهآدمیت،بهویپاسخدادودکترفریدونآدمیترا
»روشنفکرغربزدهخودباخته«توصیفکردکهاززمره»هرزهدرایان«استوعلتحمالتش
بهبازرگانناشیاز»کینهوعناد«بااسالموانقالباست.درمقالهمزبورباتفکیکحمالت

فریدونآدمیتازانتقادبهمواضعوعملکردسیاسیوحزبیمهندسبازرگان،تأکیدشده:
با این حال، دور از مردانگی و مروت و شرف است که آدمی همچون آدمیت، بر بازرگان 

1.زندگینامهسیاسیمهندسمهدیبازرگان،ص60،پانوشت19
2.مصاحبهعبدالعلیبازرگانباسایتملیمذهبی،1393/2/6
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بتازد... عملکرد بازرگان در مقابل انقالب اسالمی ایران قابل دفاع نیست... با این همه او هرگز 

در عمر خود نصیبی از تملّق گویی های شما هرزه درایان خودباخته نداشته است.1

داوری دایرة المعارفی
دکترغالمعلیحدادعادلدردایرۀالمعارفجهاناسالمدربارۀبازرگانمینویسد:

بازرگان چنانکه خود گفته است: »تحت تأثیر افکار دوره های رنسانس و تجّدد و ناسیونالیسم 
و لیبرالیسم اروپا« بود... و این سبب شده بود تا وی با رجال و جریانات سیاسی ملّی گرا و 

غیرمذهبی دوستی و سابقه همکاری دیرینه داشته باشد...
افزون بر این، بازرگان از دیرباز در بینش و روش خود با حوزه های علمیه و روحانیت اختالف 
سلیقه جدی داشت. این اختالف، به تلویح و تصریح، در غالب آثار او منعکس است؛ و 
حتی آیت اهلل طالقانی که به اظهار خود، مهندس بازرگان و روحانیون را خوب می شناخته، با 
نخست وزیری او، در ابتدا، مخالفت کرده و معتقد بوده است که »این دو نمی توانند با یکدیگر 

آن هم در سطح یک مملکت، همکاری کنند«...
با توجّه به اشاراتی که بازرگان در مصاحبه با مجله کیان )13۷2( به سیر اندیشه دینی در جهان 
اسالم و خصوصاً در کشورهایی مانند مصر و عثمانی و هندوستان و سوریه می کند، می توان او 
را تحت تأثیر متفکرانی مانند سیدجمال الدین اسدآبادی و عبده و رشیدرضا در مصر و نیز اقبال 
الهوری در هند و پاکستان دانست. یکی از مهم ترین ابعاد نظام فکری بازرگان، که شاخص 

اندیشه اوست، تالش گسترده او برای ایجاد سازگاری میان علم و دین است.
وی توسل به علوم زمان را بهترین راه برای درک اصول دین و اثبات حقانیت آن می داند و 
به علوم تجربی و حسی که در دوران پس از نوزایی )رنسانس( در مغرب زمین پدید آمده، از 
حیث مبادی و روش و نتایج اعتقاد تام دارد و معتقد است که بشر در سیری که از آغاز تاریخ 
خود در مسیر منتهی به علوم امروزی طی کرده همان راهی را پیموده است که راه انبیا بوده و 
روز به روز به مقصد انبیا نزدیک می شود. کتاب راه طی شده او در حقیقت تفصیل این مدعا 

و عرضه دالیلی در اثبات آن است. 
مراحلی که بازرگان در این کتاب برای تطور و تحول اندیشه بشر ذکر می کند شبیه مراحل 
یا تحّققی  فلسفه تحصلی  مبدع  فرانسوی و  فیلسوف  سه گانه ای است که اگوست کنت، 

1.کیهان،1360/9/21،ص15،مقاله»مروتومردانگیروشنفکرغربزده«.
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)پوزیتویسم(، تعلیم داده است؛ با این تفاوت که بازرگان، برخالف اگوست کنت، موحد و 
متدیّن به دین الهی است. در بیان همین مراحل است که او، درست همانند اگوست کنت،  
بی اعتمادی و بی اعتقادی خود را نسبت به فلسفه ابراز می کند و آن را محصول دوران ناپختگی 

بشر می داند. 
او پیروی از فلسفه یونان را برای اثبات اصول دین و کنار گذاشتن طبیعت و محسوسات 
و صحبت کردن از واجب الوجود و حادث و قدیم و ذات و عرض را مایة عقب ماندگی 
مسلمانان می شمارد، و حتی معتقد است که علمای اسالم مفهوم روح را از یونانی ها اخذ 
کرده اند و این مفهوم بدانگونه که در فلسفه اسالمی مطرح است، اصالت اسالمی ندارد و 
می گوید: »عقاید مادیّون که انکار روح را می نمایند، به هیچ وجه مخرب ایمان به رستاخیز یا 

قیامت نمی تواند باشد«.«1
البتهچوندرنگارشاینمقاله،بهمنابعدستدومنیزاعتمادشده،برخیبیدقتیهاو
نادرستیها،ازجملهادعاهایمخدوشدکتریزدییااشاراتناصحیحدرمصاحبهباکیان،
نیزبهاینمقالهراهیافتهاست.ازجمله،منابعوخاطراتدقیقنشانمیدهدکهمخالفتاولیه
آیتاهللطالقانیبانخستوزیریبازرگانعمدتاًناشیازانتقادایشانبهمشیومنشسیاسی
واداریبازرگانونامتناسبدانستنآنبااقتضائاتوشرایطانقالببودهاست2ودرمورد

عدمامکانهمکاریباروحانیون،آنگونهداورینداشتهاست.3
ضمناًدرموردسیدجمالنیز،شخصبازرگانتصریحکردهاستکهمستقیماًتحتتأثیرآراء
وافکاروینبودهوشناختیخاصویاتوجهویژهاینسبتبهآثاروآراءوینداشتهاست.4
پساینتصوّرکهاوتحتتأثیر،افکارسیدجمالالدیناسدآبادیبودهاست،نیزدرست

نیست.
درادامۀمقالهدکترحدادعادلدربارۀنقدافکاربازرگانچنینآمدهاست:

1.دانشنامهجهاناسالم،زیرنظرسیدمصطفیمیرسلیم،بنیاددایرۀالمعارفاسالمی،1375،حرفب،ج1،ص448
2.نقلشدهاستکهآیتاهللطالقانیپسازبازگشتازجلسهشورایانقالبوتعیینمهندسبازرگانبهعنوان
نخستوزیردولتموقت،بهتنیچندازاعضایخانوادهودفترخویشچنینگفت:»مسألهتعیینمهندسبازرگان
بهعنواننخستوزیرمطرحبود،منبههرحالتأییدکردماینمسألهرا،ولیبهنظرمنبازرگانبهدرداینکار
نمیخورد،ایشانآدمخیلیخوبیاستولیمردقاطعومدیریتیبرایپیشبردامورانقالبنیست،بهنظرمنایشان
میتواتندبهعنوانوزیرانتخابشودولینهبراینخستوزیری«)طالقانیوتاریخ،ص388.طالقانیفریادیدر

سکوت،ج2،ص91(
3.همگامباآزادی،ج2،صص432و437.هاشمیوانقالب،ص152

4.نوگراییدینی،مصاحبهمهندسبازرگانبایوسفیاشکوری،صص27و28
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این نحوه تفکر را معتقدان به فلسفه اسالمی به شدت انتقاد کردند. آیت اهلل مرتضی مطهری 
با آنکه بازرگان را به صفا و خلوص نیّت می ستود، راهی را که او در راه طی شده، طی کرده 
بیراهه می داند و در نقد این شیوه استدالل آن را »سپر انداختن در مقابل مادیین« می خواند و 
معتقد است: »راهی که مؤلف دانشمند آن کتاب بدان تمّسک جسته اند کوچکترین خدمتی 
به توحید نکرده و نمی توانسته است بکند...«. مدد گرفتن بازرگان از علوم تجربی برای 
تأیید دین، جز آنچه در راه طی شده آمده از راه های دیگر نیز به انجام رسیده است. او در 
کتاب های مطهرات در اسالم و باد و باران در قرآن می کوشد تا احکام شرع و آیات قرآن 
را منطبق و موافق با نظریه ها و دستاوردهای علوم طبیعی و ریاضی معرفی کند، چنانکه در 
عشق و پرستش نیز تالش می کند تا »تفسیری ریاضی – ترمودینامیکی از ضرورت کار و 
مجاهده در زندگی و رعایت تقوی، شیوه افزایش برکات برای اجتماع با التزام به ایمان و 

رعایت تقوی... به دست دهد«.
بازرگان نه تنها تحصیالت دینی به شیوه مرسوم در حوزه ها نداشت بلکه با فلسفه نیز، اعم از 
فلسفه اسالمی یا فلسفه غربی، آشنایی نداشت و به همین سبب نتوانست در برقراری پیوند 
میان علم و دین به مسائل فلسفی و معرفت شناختی این بحث توّجه کند و به راه مطلوب 
و شایسته ای دست یابد... آخرین اثر او آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا حاصل تکمیل و 
تدوین سخنرانی او در بهمن ماه 13۷1 در انجمن اسالمی مهندسان است. بازرگان در دو 
سه سال آخر عمر خویش در بخشی از افکار گذشته خود در باب اثبات پیوند نزدیک 
دین و »ایدئولوژی«، تجدیدنظر کرد و به این باور رسید که »ادیان توحیدی« الهام شده از 
طرف خالق عزیز حکیم، قطعاً نظر و اثر در شئون دنیایی و انسانی دارند ولی از یک افق 
دیگر و برای منظوری غیر از جوابگویی و حل مسائل و مشکالت دنیایی انسان  ها آمده اند«. 
»آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا« دربرگیرنده دیدگاه های اخیر اوست. از تأمل در دالیلی 
که وی برای تبیین نگرش جدید خود اقامه می کند، می توان دریافت که تلخکامی وی از 
تجربه نافرجام دولت موقت و نظر انتقادی شدید وی نسبت به جانشینان خود در جمهوری 

اسالمی، در این تجدیدنظر بی تأثیر نبوده است. 
... وی از دهة 1320 به بعد تأثیر بسیاری در به وجود آمدن قشر وسیعی داشته ... که می توان 
آنان را »روشنفکران مذهبی« ایران نامید. در وصیتنامة نسبتاً مختصر او که پس از مرگش 
منتشر شد، صداقت و صمیمیتی نسبت به اعتقاد به قیامت و معاد دیده می شود که اگر کسی 
نویسنده آن را نشناسد، گمان می برد که این وصیتنامه از آِن فرد مؤمن بسیط باصفایی است 
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که در همة عمر از محدوده ارزش ها و اندیشه های سنّتی مسلمانان فراتر نرفته است.1

دین و سیاست
پیشتر،چندباربهدیدگاههایمهندسبازرگاندربابرابطهدینوسیاستاشارهو
تصویریاجمالیازتطوروتغییرایندیدگاههاارائهشدهاست.اکنونقدریدقیقتربهاین
بحثپرداختهمیشودتاجمعبندیاینمقولهمهمواساسیدراندیشهسیاسیایدئولوگ
نهضتآزادی،بهتروروشنترامکانپذیرباشد.درپژوهشاسالمسیاسیدرایران،دیدگاههای

بازرگانچنینتقریروگزارششدهاست:2
در ابتدا »به نظر بازرگان، اسالم یک دین سیاسی است و برخالف مسیحیت و یهودیت در 

این دین تمایزی بین دین و سیاست وجود نداشته است:
در اسالم از قدم اول، ایمان و عمل توأم بود و دین و سیاست به معنای اداره امّت پابه پای 
و  اجتماعی  امور  به  مربوط  اعمال  و  آیات  از  سرشار  سنّت  و  قرآن  می رفت.  پیش  هم 
حکومت هستند... سکه تشیع اگر یک روی آن دینی و فکری است روی دیگرش سیاسی 
بنابراین، اسالم نه تنها  و اجتماعی بوده و تا دولت حقه امام زمان ادامه خواهد داشت.3 
بی طرف و بی عالقه نسبت به سیاست و اداره اجتماع نبوده است بلکه مسأله حکومت یا 
والیت را از اهم مسایل دینی می داند و شرکت مسلمانان را در انتخاب والی و مشارکت 
در اجتماع امّت و مراقبت از حکومت را در ردیف نماز و روزه، و بلکه مقدم بر آنها، 
می شمارد4 و مقدمات سیاست،  از جمله کسب آگاهی های سیاسی، نیز بنا به مقدمه واجب، 

حکم وجوب پیدا می کند.5
وی حتی تفکیک دین از سیاست را از عوامل عقب ماندگی مسلمانان دانسته6 و تأکید می کند 
جدایی این دو در جامعه به طور عملی ممکن نیست و یا »سیاست باید غالب و حاکم بر 
مسلک و معتقدات مردم و هدف های ملی شود و دین را نابود کند و آن را در دست گیرد یا 
دین باید بر سیاست غالب و حاکم شود و آن را در دست گیرد.« البته به نظر بازرگان اگر دین 

1.دانشنامهجهاناسالم،ص449
2.اسالمسیاسیدرایران،صص198تا200

3.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج8،ص282
4.همان،ج2،ص282
5.همان،ج8،ص381

6.همان،ص360
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غالب شود نه تنها سیاست را از بین نخواهد برد بلکه آن را اصالح، اداره و زنده خواهد کرد.1

با این حال، بازرگان تأکید می کند بین دین و سیاست مرزی وجود دارد که همواره باید 
مراعات شود:

دین نه تنها با سیاست بلکه با کلیه شئون زندگی و با جهان مرز مشترک دارد ولی مرزی است 
یک طرفه. دین در زندگی و در اخالق و عواطف و سیاست دخالت می کند و هدف و جهت 
می دهد اما آنها نباید در دین دخالت نمایند و راه و رسم دین را تعیین کنند. در این صورت 

ناخالصی و شرک پیش می آید.2 
به عبارت دیگر، دین فوق سیاست و حاکم بر آن است نه ذیل آنها و نه در ردیف آنها. خدا 
و چیزهای دیگر را کنار هم قرار دادن یک نوع تثلیث است و شرک.3 دین و سیاست نباید 
با هم مخلوط و مشتبه شوند حفظ مرز الزم است. در هر دو جا رعایت اصالت و استقالل و 
آزادی الزم است... در سیاست انحرافات و اشتباهات و خطاهای عمدی و غیرعمدی زیادی 
پیش می آید و ممکن است به پای دین نوشته شود4... به طریق اولی احزاب و رجال سیاسی 

نباید هیچ گاه دیانت را وسیله یا ملعبه برنامه های سیاسی خود قرار دهند.5
بازرگان به تقدم دین و اصالت دادن به آن در سیاست معتقد است:

سیاست باید هلل باشد. هلل هم در خیلی از آیات قرآن و دستورها مترادف، یا الاقل مالزم، با 
للناس است. هدف سیاست خیر و سعادت مردم است ولی باز یک شاخص مرزی نمودار 

می شود. در دین سعادت دنیا و آخرت از هم جدا نیستند، اما هدف اصلی آخرت است.6
و  نبوده  حکومت  ریزه کاری های  و  نوع  تعیین  معنای  به  سیاست  در  دین  دخالت  البته 

دربردارنده هیچ حقی برای روحانیان و متصدیان دینی در امر حکومت نیست:

1.همان،ص377
2.همان،ص379

3.همان.
4.درنظراول،دیدگاههایمزبور،زیباومعقولجلوهمیکننداماباقدریتأملوتعمق،ناسازواریدرونیونقصوتناقض
موجوددرآنهاآشکارمیشود.بدیهیاستکهباحاکمبودندینبرسیاستدیگرنمیتواندعوی»اصالتواستقاللو
آزادی«برایسیاستداشت.ضمناًاتصافسیاستبهدینوتأسیسنظامسیاسیدینی،طبعاًهزینههاییبرایاعتقادات
وعالیقدینیمردمدربرداردونمیتوانازبیمنوشتهشدنخطاهابهپایدین،تلویحاًبهتنزهطلبیدینیوفاصلهگذاری
بیندینوسیاستتوصیهکرد.پیونددینوسیاست،امریانتزاعینیستودرعملوجهانواقعرخمیدهدو
ناگزیرواجدآثارعملیبرهردوهست.امابریبودنساحتدینازخطاهایسیاستواهلآنرابایستیدرنظام
سیاسیمبتنیبردین،بهمردماظهارواثباتکردتامخالفانحضوردیندرعرصهسیاست،مجالسوءاستفادهنیابند.

5.همان،ص382
6.همان.
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دین اصول سیاست و هدف حکومت را تعیین می کند ولی وارد جزئیات نمی شود... انتخاب 
متصدیان و طرز اداره کار امری نیست که دیانت در آن نظر مستقیم داشته باشد1 و روحانیت 
بتواند در انتصاب ها و دستورالعمل ها به استناد مقام دینی خود دخالت نماید.2 البته پیشنهاد ما 
با اصل تبعیت دولت ها از مؤسسات مذهبی فرق آشکار دارد. ما می گوییم ایدئولوژی انسان 
باید از مبانی خداپرستی الهام بگیرد و از دریچه یا دیدگاه الهی به دنیا نگاه کرده و مردم 
را اداره کند نه آنکه اختیار حکومت را به دست متولیان مؤسسات مذهبی، به هر کیفیت و 

درک و رفتاری که دارند، بسپاریم و اطاعت کورکورانه را باب کنیم.3
بازرگان در اواخر دهة سی از بی توّجهی بخشی از روحانیت به امور سیاسی و اجتماعی گالیه 

کرده و علما و مراجع را به توّجه به سویه های اجتماعی و سیاسی اسالم دعوت می کرد.4 
به نظر وی مرجع تقلید باید »هم مرد میدان مبارزه،  هم گوینده رشید، و هم مردم شناس 
مردم دار، هم فعال، هم مدیر، هم مدبر و بصیر در کار دین و دنیا و امور نظری و عملی 

باشد.«5
تأکیدبرسیاسیبودناسالمدرفضایسرکوبدهۀچهلبرایبهرهگیریازظرفیتهای
مذهبیجامعهدرمبارزهبااستبدادپهلویبود.بازرگان،بهدرستی،اعتقادداشتمردمایرانجز
بهانگیزههایمذهبیدستبهعملنمیزنند.6بنابراین،تکیهبرباورهایمذهبیمیتواندزمینه
رابرایورودگستردهمردمبهمبارزهسیاسیفراهمسازد.7ازایندیدگاه،مذهبمیتوانست
1.مهندسبازرگاندرسایرنوشتههاوسخنانخود،بعضاًبهاینحقیقتاذعانداشتهکهدین،بسیاریازامورکلیوجزئی
سیاستراتعیینومشخصساختهاستودرمواردیهمبنابهتفاوتزمانومکانومصالحمتغیر،برخیازامورکلی
وجزئیرابهعرفوتشخیصعقالوکارشناسانمحّولنمودهاست.بنابراینحاکمکلیبازرگانمبنیبراینکهدینوارد
»جزئیات«سیاستوحکومتنمیشودودر»انتخابمتصدیانوادارهکار«،نظرمستقیمندارد،صحیحنیستواساسًا
دراینصورت،حاکمیتدینبرسیاست،شیربییالودمواشکمخواهدشدوعماًلسکوالریسمشکلخواهدگرفت.
روحانیتهمبهمعنایعالمانمجتهدزمانآگاه،بهاستنادعلمواجتهادخود،بایستیدرترسیموتأسیسوادارهنظام
سیاسیدینیحضورومشارکتداشتهباشند.والبتهبدیهیاستکهکثیریازامورفنیوکارشناسیغیردینیدراداره
جامعه،نیازیبهدخالتعالماندینینداردوکسینیزچنیندعویگزافینکردهکهبازرگاندرصددنفیونقضآنباشد.

2.همان،ص380
3.همان،ج2،ص287

4.همان،ص398
5.همان.

6.همان،ج1،ص126
7.قبالًهمگفتهشدکهدرمنظرگروهیازملیگرایانوازجملهمهندسبازرگانواتباعش،دینومتدینان،بیشتربهمثابه
ابزارتغییرسیاسیمحسوبشدهاندونگاهآنانبهرابطهدینوسیاست،عماًلوگاهنظراً،نگاهابزاریوعملگرایانه
بودهاست.برخالفآنچهکهبازرگاندرمواردیتأکیدداشتکهدیننباید»وسیلهوملعبهبرنامههایسیاسی«قرار
گیرد،غالباًشخصویوگروهنهضتآزادی،بهاینرویهورویکردنادرست،معتقدومبتالشدهبودند.مصادیقمستند
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نقشیمهمرادرتقویتروحیهاجتماعیوسیاسیمردمایران،وبهدنبالآناستقراردموکراسی

ونهادینهشدنآن،ایفانماید.1
برخیمحّققاندرارائهجمعبندیدیدگاهبازرگاننسبتبهدینوسیاستدچاراشتباه
شدهاند.اینانبااستنادبهبرخیآراءوگفتارویپنداشتهاندکهدیدگاهویدراینزمینهیکپارچه
وباثباتبودهودستخوشتغییرنشدهاست.ازجملهدرکتاباندیشهسیاسیمتفکرانمسلمان

مشتملبرمجموعهمقاالتپژوهندگانمختلف،چنینآمدهاست:
در نگاه بازرگان سیاست، مبنایی دنیایی و دین، پایه ای الهی دارد. بر همین اساس هدف هر 
یک از آن دو متفاوت می شود: یکی آخرت و دیگری اداره اجتماع یعنی دنیا. فرض اساسی 
وی در هر دو مقطع زمانی مورد مطالعه، ارتباط بین دین و سیاست و معادله یک طرفه بین 
آنها به نفع دین است. در هر دو مقطع زمانی در بعد مفهومی، دین را هادی و رهبر سیاست 
دانسته و حق هرگونه دخالتی را در سیاست به دین می دهد ولی دخالت سیاست - ولو از روی 
حسن نیّت - در دین را منع می کند؛ اما از نظر نهادی، چنین کیفیتی را بین نهاد دین و نهاد 
سیاست نمی پذیرد. نهاد دین را نخست مختص روحانیت نمی داند و دوم، آن را همکار نهاد 
سیاست قلمداد می کند؛ به عبارت دیگر حکومت اسالمی را در چهارچوب احکام الهی و 
مبتنی بر مردم – یا حکومت دموکراتیک اسالمی -  می داند و لزوماً آن را حکومت روحانیون 
نمی داند.2 حال با توّجه به اینکه در دو مقطع زمانی مورد بحث یک نظریه ابراز شده، می توان 
گفت که تغییری در نظریه سیاست و دین بازرگان حاصل نشده است؛ به عبارت دیگر از اول 
به نظریه دین برای دنیا معتقد نبوده که در اواخر عمر از آن ناامید شده باشد و دنبال نظریه 
دین برای آخرت و خدا رفته باشد. پس احتماالً کسانی که چنین چیزی را از بازرگان تفسیر 
کرده اند، حرف خود را از زبان ایشان زده اند وگرنه آن طور که مشاهده شد، ایشان چنین 

چیزی را علی االصول معتقد نبوده است.3

اینواقعیتدراینکتاب،بارهاذکروتشریحشدهاست.لذامیتوانگفت،دعویاواخرعمرمهندسبازرگانمبنی
براینکهاودرصددآنبودهتاساحتدینراازچنینوضعیدورسازدونگاهابزاریسیاستبهدینرانفیکند،در
واقعنوعیتالشدیرهنگاموبیفایدهبرایجبرانخبطوخطاییبودهکهویوهمفکرانشسالهامرتکبشدهاند.

1.همان.
2.هیچعالموصاحبنظردینیمعتبریدرایران،ادعانداشتهکهحکومتاسالمییعنی»حکومتروحانیون«،چنین
برچسبوادعایکذبرانیروهایسکوالرومخالفانقدیموجدید»روحانیتواسالمخواهان«،ساختهوپرداخته

وتکرارکردهاندتادستاویزظاهراًمعقولیبراینفیورّدحکومتاسالمیداشتهباشند.
3.اندیشهسیاسیمتفکرانمسلمان)جلد14(،علیاکبرعلیخانی،پژوهشکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعی،1390،

ص575
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و...البتهشخص بازرگان،3 عبدالعلی حقیقت،2 صادق دکتر توسلی،1 غالمعباس دکتر
مهندسبازرگانهمتأکیدداشتندکهویتجدیدنظرینکردهاست.4

عبدالعلیبازرگاندراینبارهمیگوید:
واقعیت امر این است که کوچکترین تجدیدنظر یا تغییری در نگرش ایشان ]مهندس بازرگان[ 
نسبت به اهداف و مقاصد دین در اواخر عمر حاصل نشده بود، هر چند روی موضوع »خدا و 
آخرت« به دلیل دیدگاهی که در تجربه حکومتی جمهوری اسالمی معتقد بودند حاصل شده 
است، در این اواخر تأکید و تمرکز بیشتری نشان می دادند تا اثبات کنند هدف بعثت انبیاء 
استقرار حکومت و تحکیم قدرت نبوده تا به آن وسیله خواسته باشند دین را اجرا کنند، بلکه 

اصلی ترین هدف آنها معرفی خالص خدا و یادآوری حیات پس از مرگ بوده است.5
بهگفتهعبدالعلیبازرگان:

جمعی از نزدیکترین یاران و همسنگران که گمان می کردند این نظریات، نقد پیوند دین و 
سیاست و آهنگ جدایی آنهاست را به موضع گیری و مخالفت واداشت،...6 

بهگفتهمهندسمصطفیکتیراییخالصهدیدگاهوطرحآقایبازرگانچنینبودهاست:
مردم  به  آخرت  اعتقاد  تفهیم  و  توحید  مراتب  اعالم  جز  مأموریتی  الهی  انبیای  اصوالً 
نداشته اند و امور دیگری از قبیل تمشیت امور مادی و زندگی روزمره جامعه، حتی اداره 

کشور و مسائل سیاسی را به خود مردم واگذاشته اند.7
اماعبدالعلیبازرگانکوشیدهاستتناقضفکریپدرخویشرابااستنادبهیکتناقض

عملیورفتاریاوپاسخدهد:
بازرگان[ اگر به این نتیجه رسیده بودند که دین فقط برای خدا و  مرحوم پدر ]مهندس 
آخرت آمده و کاری به سیاست و مبارزه و مسایل دنیایی ندارد، دلیل نداشت که در آخرین 
سخنرانی خود در ماه های آخر عمر دربارة »دین و آزادی« صحبت کنند و بیش از گذشته 

1.ماهنامهکیان،ش23،بهمنواسفند1374،صص22تا26،مقالهدینوسیاستازدیدگاهمهندسبازرگان،غالمعباس
توسلی.

2.ماهنامهنامهمفید،ش44،مهروآبان1383،صص18و19.روزنامهشرق،1392/11/6،ضمیمهسالگرددرگذشت
بازرگان،ص3

3.وبگاهراهسبز،1391/10/30،گفتگوباعبدالعلیبازرگان.
4.آخرتوخداهدفبعثتانبیا،ص233
5.خاطراتیازپیشگامان،صص193تا194

6.همان،ص167
7.آخرتوخداهدفبعثتانبیا،صص184تا185



613 تحول در اندیشۀ سیاسی بازرگان
بر ضرورت مبارزه و تالش برای کسب آزادی تکیه کنند.1

تالشفردیمهندسبازرگاندرعرصهسیاست،الزاماًبهنمایندگیازدینودیانتمحسوب
نمیشد.ویبهرغمدوگانگیوالتقاطفکری،آخرینتالشهایخویشرابرارائهتفاسیر
سکوالرودنیویازمفاهیمسیاسیدینمتمرکزساختهبودوبرآنبودکهتفاسیرایدئولوژیک
سابقخویشازدینرا،بهسودعرفیگراییوسکوالریسمبازخوانیوبازسازیکند.هرچند،
کماکاندوگانگیهاوتناقضهایموجوددرآراواقوالوی،امکانخوانشهایمتفاوتو

متغایررافراهمساختهاست.

بازرگان و نقد غرب
بهرغمآنکهدرآثاربازرگاندردهۀبیستوسی،تمجیدزیادوگاهافراطیازفرهنگو
تمدنغربیبهچشممیخوردوجوامعغربیمظهراعالیتکاملعلمیواجتماعیواخالقی
توصیفمیشد،ازدهۀچهلبهبعد،نشانههاییازنقدغربنیزدربرخینوشتههایبازرگان
یافتمیشود.درمجموعآثارمنتشرۀوی،وزن»ُحسنظن«بهغربوگرایشبهتمجیدو
تحسینغربیها،سنگینتراستومواردانتقادازغرب،کماًوکیفاًناسخوناقض»غربگرایی«
موجوددرآثاربازرگانمحسوبنمیشود.معالوصفوجودمواردانتقادیازغرببدون
تصحیحیاتنقیحدیدگاههایمتغایرومتناقض،مصداقدیگریازوجهپارادوکسیکالآراءو

آثاربنیانگذارنهضتآزادیبهشمارمیرود.
نمونهایازانتقادقدیمیبازرگاندرباباشکاالتو»انحرافهای«غربیها،متأثرازمشاهداتش
درمسافرتبهآمریکا،کهدرزمستان1339بیانشدودرابتدایدهۀ40انتشاریافت،چنیناست:

به طور محسوس فراهم بودن وسایل  انکار نیست،  قابل  در آمریکا وفور نعمت و ثروت 
زندگی و تأمین و تسهیل و تعمیم احتیاجات و لوازمی که برای کار کردن و تمتع از زندگی 
الزم است، دیده می شود. سعی وافری شده و می شود که مردم برای مسافرت و حرکت، 
برای مسکن، تغذیه، کار، تفریح، معالجه، تحقیق، و سایر شئون حیاتی، کوچک ترین اشکال 
و ناراحتی نداشته باشند... با فرد آمریکایی همان معامله می شود که با کندوی عسل، با گاو 
شیرده یا با درخت هلو. همان طور که دقیق ترین مطالعات در مورد نباتات و حیوانات به عمل 
آمده و مسائل و عوامل حیرت آوری برای افزایش میزان محصول و سودگیری از آنها کشف 

1.خاطراتیازپیشگامان،ص195
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شده و نهایت سخاوت و سهولت را در تدارک و تأمین مایحتاج آنها به لحاظ خوراک 
و محل و مراقبت و مداوا و غیره به کار می برند تا حداکثر شیر یا عسل یا تخم یا میوه را 
دریافت کنند، به فرد انسان نیز به چشم یک حیوان یا ماشین مولّد دالر نگاه می کنند. تمام 
عوامل و وسایل مادی و روحی را برمی انگیزند که شخص، حداکثر انتفاع را برای جامعه 
آمریکایی بدهد. بدون آنکه به مصلحت و تربیت و حیثیت او توّجه چندانی داشته باشند. 

انسان آمریکایی آن اندازه مورد عالقه و ارزش است که برای جامعه آمریکایی مفید باشد.1
مهندسبازرگانتصریحمیکندکه:»ایناستنتاجمبهموشایدناصوابیبودکهبندهدرآنسفر
]بهآمریکا[حسکردموچندانجرأتابرازواصراروتکرارآنرانداشتم«2،اماپسازمطالعه
مقالهایازیکنویسندهفرانسویکهمشابهایننقدرابهوضعیتانسانمدرنغربیوارد

دانستهبود،ایشاننیزبهخودجرأتمیدهدکهنقدمزبوررااظهارنماید.
بازرگاندرمقالهمزبوردموکراسیراچنینوصفمیکند:

عدالت  است...  قائل  تساوی  مردم کشور،  طبقات  مابین  که  سیاستی  و  مسلک  و  مکتب 
اجتماعی را می خواهد و حقوق همة افراد را مساوی و واجب الرعایه می شناسد.3 

اّماهموتأکیدمیکند:
تصّور نکنیم که دموکراسی و آزادگی، مرتبه خیلی اعالیی از تکامل باشد... بعداً همین 

دموکراسی در دوران بورژوازی، اسارت سرمایه و صنعت را پیش آورد.4
نظیرچنینانتقاداتیازتمدنغربودمکراسیدردهۀپنجاهواوایلدهۀشصتنیزجسته
وگریختهدرآراءبازرگانطرحمیشداماهیچگاهبهیکنقدمنسجموبنیانشکندرقبال
»غربگرایی«و»تحسینوتمجیدغرب«،منجرنشد.بلکهازهماندهۀشصتتاپایانعمر،
گوییدرواکنشبهامواجسنگیننقدغربومبارزهبااستعمارغربیوستیزبانظامسلطۀ
غرب،مهندسبازرگانتعمدداشتخالفجریانداخلکشورولیموافقامواجقدرتهاو
جوامعغربی،اظهارنظرکندوبیشتربهستایشوویرایشچهرهغرببپردازدتانقدونکوهش
غربشیفتگیوغربزدگی.شایدایننیزناشیازهمانخصیصۀ»لجاجت«مهندسبازرگان

باشد؛خصیصهایکهدوستانوآشنایانبازرگانبهآناشارههاداشتهاند.

1.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج2،صص83و84
2.چهارمقاله،مهدیبازرگان،شرکتسهامیانتشار،بیتا،مقالهانسانوخدا،صص11و12

3.همان،ص7.همان،صص79و80
4.همان،صص8و10،مجموعهآثار،ج2،صص80و82
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عدهایتصّورکردهاندکهمهندسبازرگاننقدجدیواساسیدربارۀ»تمدنغربومدرنیته«
داشتهاستو»نقصمهمی«مانند»سکوالریسم«راموجببروز»نتیجۀعکس«و»نقضغرض«
تمدنغربمیدانستهو»دوایایندرد«را»توّجهغرببهخداودرپیآنطردسکوالریسم«
دانستهاست.اینعده،اینسخنانبازرگاندربارۀغربرا»عصاره«افکاراودربارهغرب
مینامند.1امادرآثارمهندسبازرگانمواردرّدونقضاینادعابسیاراست.اگرواقعاًبازرگان

دربارهغربچنینفکرمیکرد،جریانانقالبیمقاومدربرابرغربباویمشکلنداشت.
نتیجهگیریشتابزده،غیردقیقونادرستفوق،باسایرمواضعومجموعهدیدگاههایوی
دربارۀغربناسازگاریوتعارضدارد.ویخیلیمواقع،نهتنهاغربرادورازخداتوصیف
نمیکندکهتوّجهبهخدارابرایحلمشکالتغربتوصیهکند،بلکهبرآنستکهدرمجموع،
رویکردغربیهابهمذهب،وحتیسکوالریسمآنها،نادرستنبودهوغربعالوهبرکارنامۀ

درخشاندرعلموتمدن،بهدیننیزغالباًرویکرددرستوموفقیداشتهاست.2
بازرگانبهشدتبهاینموضوعانتقادمیکردکهچراگفتهشدهکهبیشترتحصیلکردگان
غرب،مجرییاطرفدارسیاستغربیهاشدهاند.ویدرتالشبرایردونقضاینتحلیل،

ازجملهدرخاطراتخودچنینگفتهاست:
اما در مورد ... تبلیغات یا تحمیل هایی که دولت فرانسه و انگلیس )آن موقع دولت آمریکا 
دخالتی نداشت( به سود منافع سیاسی و یا تجارت خود، روی ما و دیگر محصلین خارجی 
می کردند، و به گفته آیت اهلل خمینی در اوایل انقالب، که در آنجا به ما درس هایی داده اند 
و طوری تربیتمان کرده اند که مجری، یا طرفدار سیاست آنها بشویم، و یا سخنان آن عده از 
روحانیون که علیه تحصیل کرده ها و فرنگ رفته ها تبلیغ می کردند... این مطلب برای من خیلی 
گران آمد، زیرا هرگز این تفکر را نداشتیم. من نظر خودم را می گویم: هیچ وقت در فرنگ به 
ما نگفتند این درس را بخوان، یا به فالن مدرسه برو، یا اینکه وقتی به ایران رفتی اینطور بکن... 
افکار آزادیخواهی و استقالل طلبی، ارمغانی بود که دانشجویان بعد از تماس با مردم اروپا به 
ایران آوردند و درست بر عکس آنچه ]منتقدان تحصیل کردگان غرب[ می گفتند، کسانی که 
در یک کشور خارجی درس خوانده بودند، اغلب پس از بازگشت به وطن، نسبت به همان 

1.اندیشهسیاسیمتفکرانمسلمان،ج14،مقالهبازرگان،ص575
2.درخاللفصولگذشتهاینکتاب،مصادیقومواردمکرریازمواضعمتمایلوگاهصریحبازرگانبهنوعیسکوالریسم
ازابتدایفعالیتاجتماعیوفرهنگیویتابهآخر،نقلشدهکهازجمله،اینمواضعدرآخرینمصاحبههایویبا

ماهنامهکیانوکتابنوگراییدینی،تکراروتثبیتشدهاست.
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کشور، بدبین و حتی دشمن می شدند... این طرز تفکر که تحصیل کردگان خارج، از خارجیان 
طرفداری می کردند، به کلی نادرست بوده و هست. این تبلیغات را بیشتر آنهایی که نتوانسته 
بودند برای ادامة تحصیل به خارج بروند، رواج می دادند و اشاعه می کردند، جبهه گیری آنها 
علیه تسلط خارجیان نیز، روی حسادت بود و بین تحصیل کرده های داخل و خارج شکاف 

ایجاد کرد، و مآالً به زیان کشور بود.1
کنایههاونسبتهایبازرگانبهاماموروحانیتدربارۀاینکهایشان»همه«تحصیلکردگان
خارجرا»مجرییاطرفدار«بیگانگانمیدانستند،همهنادرستاست؛واینکهغربیهامستقیمًا
وآشکارابهدانشجویانخارجینمیگفتندکه»وقتیبهایرانرفتی،اینطوربکن«ویااینکهاز
روی»حسادت«علیهتحصیلکردگانخارجتبلیغاتمیشد،نیزسادهسازیهایعوامانهاست.
آنچهکهدربینروشنفکرانمتعهدوبسیاریازصاحبنظرانآگاهخارجیوایرانیواز
جملهامامخمینیوروحانیتمبارز،براساسدالیلومستنداتمعتبرومتقندربارهبدبینیبه
گروهیازتحصیلکردگانغربیوجوددارد،ازجنسونوعینیستکهبازرگانتوصیفکرده
است.بلکهپسازاتخاذمواضعورفتارهایغربشیفتهوغربگرایگروهیازتحصیلکردگان
غربی،بهدرستیاینواقعیتتذکاردادهشدهکهیکیازعللمهماینپدیده،تأثیرتحصیالتو
تربیتغربیبردانشجویانایرانیزمینهداربودهاست.البته،آنانکهدرشخصیتیابینشفکری
خوددارایاستحکامواصولاستواربودهاندیادرغرببنابهعللاختیارییااتفاقیشرایطی
داشتهاندکهمانعشیفتگیوگرایشنادرستآنانبهغربشدهاست،بعداًدرمواضعوعملکرد
فرهنگیوسیاسیخودنشاندادهاندکهواقعاًاستقاللطلبوآزادیخواهبودهاندنهآنکهتحت

شعارمّلیگراییوآزادی،خواستهیاناخواسته،بهبیراههافتادهباشند.

تحلیل کدیور از مبانی فکری بازرگان 
محسنکدیور،علمگراییبازرگانرادرتبیینمعارفاسالمی،باتعبیر»سازگاریعلم
ودین«توصیفکردهودربارهاهمیتنقشودیدگاهاو،باغلّوواغراقچنیننوشتهاست:

مهندس بازرگان در نیمه اول قرن چهاردهم در بحث علم و دین در ایران بی بدیل و پیشکسوت 
است از چند زاویه: اول؛ او در یکی از علوم تجربی )ترمودینامیک( متخصص ترین استاد 
ایرانی است. دوم؛ از تعالیم اسالمی مطلع و بر قرآن در حد یک مفسر، مسلط است. سوم؛ 

1.شصتسالخدمتومقاومت،ج1،صص216و217



617 تحول در اندیشۀ سیاسی بازرگان
نخستین تألیف فارسی در سازگاری علم و دین با زبان تخصصی علم جدید )ترمودینامیک( 
یعنی راه طی شده به قلم اوست. چهارم؛ بیشترین تألیفات در حوزه سازگاری علم دین به 
او تعلق دارد. پنجم؛ بیشترین نفوذ را در میان نخبگان و تحصیل کردگان در سه دهه )سوم تا 

پنجم قرن چهاردهم( داشته است.1 
محسنکدیورپسازاینجمالتآمیختهبادعاوینادرست،اذعانمیکند:

رسوخ رشته تخصصی بازرگان در وی یعنی ترمودینامیک چنان شدید است که وی ناخودآگاه 
جز از زوایه اصول ترمودینامیک یعنی اصل بقای انرژی و اصل آنتروپی به تعالیم دینی ننگریسته 

است... او، اسالم و خدا و آخرت و حتی احکام فقهی را ترمودینامیکی تبیین کرده است.2 
البتهنویسندهمزبورپسازاشارهبهانتقاداتواردهبررویکردبازرگانتصریحمیکندکه
اینرویکرد،»چندانقابلتداومنیست...پاسخگووحاللمشکل]درمتافیزیکوتاریخو

حقوقوتشریعاتو...[نیست.«3

تحلیل پیمان از مبانی دینی بازرگان
درمباحثپیشیناینکتاب،بهتغییراتوتناقضهایفکردینیمهندسبازرگاناشاره
شدهاست.ارائهتصویریازاینتغییراتبهقلمیکیازنویسندگانیکهخود،درُقربوبُعد
بهمهندسبازرگان،تغییراتسینوسیزیادیداشتهاست،نوعقابلتوجهیازبازتابایدههای
ایدئولوگنهضتآزادیدربینسایرفعاالنفکریوسیاسیمعاصرویرانشانمیدهد.دکتر
حبیباهللپیماندرمقالهمفّصلیتحتعنوان»سیرتحولدیدگاهبازرگاندربارۀنسبتمیان
عقلووحی«،4دربارۀمراحلتغییراتفکریبازرگاندرمورداینبحثمبنایی،چنین

جمعبندیونتیجهگیریکردهاست:
اگر خط سیری را که اندیشه بازرگان از کتاب راه طی شده تا سخنرانی »آخرت و خدا« دربارة 
نسبت عقل و وحی پیموده است، یک بار دیگر ترسیم کنیم، به این جمع بندی می رسیم که: 
وی بعد از بازگشت از اروپا و تا سال های پایانی دهة 20 زیر تأثیر قوی پیشرفت های سریع و 
دستاوردهای خیره کننده علوم جدید قرار داشت و منطق تجربی و فلسفه علمی پوزیتیویستی بر 

1.بازرگان؛راهپاک،کویر،1384،ص354،مقالهمحسنکدیور.
2.همان،ص355
3.همان،ص358

4.همان،صص93تا119
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ذهن وی چیره بود. در پارادایم فیزیک نیوتنی و علم باوری می اندیشید و به امور می نگریست 
و به تبع آن به قدرت نامحدود عقل و علم بشری در کشف همة رازهای جهان و تضمین خیر 
و سعادت برای بشریت ایمان داشت. جمع بندی اولیه او از مشاهدات دوران اقامت چند ساله 
در اروپا این بود که آنان هر چند رسماً دین را از صحنة زندگی خود بیرون گذاشته اند و نسبت 
به آن بی ایمان و یا بی اعتنا هستند و نهادها و عقاید دینی را در امور زندگی دنیوی )زندگی 
اجتماعی – سیاسی، اقتصادی، آموزش و فرهنگ( دخالت نمی دهند، اما کلیه این امور را به 
یاری عقل و علم، چاره جویی و به نحو احسن حل و فصل و اداره می کنند، به طوری که خود 
را کامالً بی نیاز از دین می یابند. بازرگان به توانایی و صالحیت عقل و علم در راهبرد بشر به 

سوی خیر و صالح، رشد و تکامل، کشف همة اسرار جهان و تأمین سعادت باور داشت.1
اما از سوی دیگر، او فردی متدیّن و پای بند شرع و مؤمن به خدا و وحی و نبوت و آخرت 
بود. در ضمن، با شناختی که از مطالعه قرآن و دیگر منابع دینی از هدف ها و برنامه های 
اسالم به دست آورده بود، در این نکته تردید نداشت که پیامبران نیز هدفی جز هدایت بشر 

به سوی یک زندگی سالم و سعادتمند در دنیا و آخرت نداشته اند.
با وجود این، به موازات پیشرفت علوم و توسعه تمدن جدید، نه تنها دین از صحنة حیات 
اجتماعی حذف می شد که باالتر از آن، از سوی مخالفان، به مخالفت و دشمنی ذاتی با علم و 
عقل و پیشرفت و ترقی و آزادی و برابری متهم می گشت. این اتهامات برای بازرگان که با قرآن 
آشنایی داشت قابل قبول نبود؛ او نه می توانست علم را رد کند و نه دین را کنار بگذارد. نزد وی، 
آنها دو مرجع مستقل و ماهیتاً متفاوت بودند، یکی بشری و زمینی و دیگری الهی و آسمانی. با 
این حال، او تضادی میان علم و دین نمی دید. بنابراین وظیفة خود دانست که از هر دو اصول 
دین و علم دفاع کند و سازگاری میان آنها را به اثبات رساند. اما او باید به یک پرسش جدی 
پاسخ می داد؛ اگر بشر با عقل و علم خود، می تواند اسباب سعادت و زندگی سالم و آزاد را برای 
خود فراهم کند و اگر پیامبران هم با ادعای مشابهی مردم را به پیروی از دین دعوت می کنند، 
در این صورت فردی که طالب سعادت است چه باید بکند؟ هدایت دین را بپذیرد یا راهنمایی 

1.درآخرینجلسهنقدوبررسیدیدگاهمهندسبازرگاندرانجمناسالمیمعلمانبهتاریخ1372/7/21،بازرگانهمان
عقیدهقدیمیخویشراچنینبازگوکرد:»بشرکهعقلشمیرسدتاکرهمریخهمسفینهبفرستد،وتماماسرارژنتیک
راکشفکند،راهدرمانهمهبیماریهارابشناسدوازعلوممختلفدرحدوسیعآگاهشود،مسائلحکومتوسیاست
واقتصادوغیرهراهمقادراستبفهمد.«)آخرتوخداهدفبعثتانبیا،ص230(البتهنیازیبهتذکرنیستکهبشر
نتوانسته»تمام«اسرارژنتیکراکشفکندوراهدرمان»همه«بیماریهارانشناختهاست،ومعلوماتعلمیاشدربرابر

مجهوالتعلمیاشدرحکمهیچاست.
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و رهبری علم را؟ بازرگان علم و دین را هم هدف و هم جهت یافت و در توضیح تفاوت آنها 
به این بسنده کرد که یکی با پرواز از روی مسائل، مشکالت و دشواری های راه مستقیماً به 
هدف می رسد، و دیگری با پای پیاده بشر به سوی همان هدف ها حرکت می کند. نظریه راه 
طی شده، با اثبات سازگاری و آشتی علم و دین در کوتاه مدت مشکالت ذهنی روشنفکران و 
تحصیل کرده های مسلمان را حل می کرد و موضع آنها را در برابر حمالت ماتریالیست ها تقویت 
می نمود و به همین خاطر مورد استقبال قرار گرفت؛ ولی دیر یا زود آنها را در برابر یک انتخاب 

دشوار و سرنوشت ساز میان قبول رهبری دین یا علم قرار داد.1
بازرگان اعتراف می کرد که راه بشر با استعدادهای انسان ها سازگاری بیشتری دارد و در یک 
خط سیر تکاملی و صعودی بی وقفه به پیش رفته است، در حالی که راه انبیاء با نشیب و فراز و 
موانع بسیار و عقب گردها و گرفتار متناوب به شرک و فساد و تباهی روبرو است. به عالوه، در 
یک مقایسه ساده میان جامعه های دینی و غیردینی، افراد جدی و عالقه مند به پیشرفت و ترقی 
درمی یابند که پیشرفت و موفقیت افراد و اجتماعاتی که سوار بر مرکب عقل و علم راه بشر را 
برگزیده اند، تضمین شده است؛ در صورتی که افراد و جوامعی که با کاروان دین به سوی هدف 
راه افتاده اند، هیچ یک از سه هدف اصلی دین را تحقّق نبخشیده اند.2 راه طی شده، مخاطبان را 
ناگزیر از انتخاب یکی از دو راه عقل و علم و یا وحی می نماید. آنهایی که در پیشرفت به سوی 
هدف های تعیین شده جدی هستند از این انتخاب گریزی ندارند و برای کسانی که اهل عمل و 
فعالیت و مجاهده نیستند، هر یک را انتخاب کنند و یا هر دو را با هم داشته باشند، در هر حال، 
نتیجه یکی است! چون به هیچ یک از هدف ها نمی رسند. 2۷ سال بعد از انتشار راه طی شده، 
بخش اعظم اعضای گروه مجاهدین خلق که در چارچوب نظریه »راه انبیا، راه بشر« اندیشه و 
عمل می کردند، ناگزیر بر سر دوراهی انتخاب میان یکی از دو راه قرار گرفتند و ناباورانه، راه 

1.دراینجادکترپیمانکهخودازهماندستهافرادیبودکهمبنایمعرفتیمهندسبازرگانرااستقبالکردهبودند،حدیث
نفسنیزکردهاست.اهمیتاینتحلیلنیزناشیازهمینواقعیتاستکهنویسندهآن،خودازروندگانآن»راهطی

شده«بودهاست.
2.فارغازگزارشدیدگاهبازرگاندراینجمالت،بهنظرمیرسد،نویسندهنیزتلویحاًآنرامفروضوواقعیپنداشتهاست.
درحالیکهدرتاریخ،جوامعبسیاریبودهاندکهباکارواندین،ولودینتحریفشدهویاتضعیفشده،راهافتادهاندو
بهدرجاتگوناگونیازپیشرفتوتمدنومراتبیازعدالتومعنویتدستیافتهاند.تاریخنشاننمیدهدکهپیشرفت
وموفقیتجوامعیکهدینراکنارگذاردندوفقطباتکیهبهعلمتجربیوعقلمحدودبشریامورخویشراسامان
دادند،»تضمینشده«بودهاست.ضمناًحتیتمدنظاهراًغیردینیغرب،همریشههایدینیداردوهمآنکهدردینستیزی
شکستخوردهاست.درمقاطعی،بازرگانمتناقضباآراءقبلیاش،بهاینموضوعاذعانکردهوگاهبهترجیحدینو

تمدندینیاشاراتیداشتهاست.
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مطمئن و تضمین شده و عینیت یافته و آزمون شده علم و عقل – راه بشر – را برگزیدند و خود 

را از قید معتقدات دینی رها ساختند.
در سال های پایانی دهة 20 و اوایل دهة 30 بازرگان شاهد اقبال خیل بزرگی از جوانان و 
تحصیل کرده ها، از عقاید ماتریالیستی بود. آنان به ظاهر ایدئولوژی هایی را که مدعی علمی 
و عقالنی مدرن بودند، بر ایمان دینی که منفک و جدا از عقل و ماهیتاً غیرعلمی – و یا 
ضدعلمی – بود، برگزیدند. بازرگان متأثر و دل نگران از این تحوالت، سخنرانی »خداپرستی یا 
خودپرستی« را ایراد کرد و در آن، نظریه پیشین را با انتقاد شدید از دستاوردهای علم و عقل و 
تأکید بر اهمیت محوری دین و اخالق اصالح کرد و پیروی از راه دین و اخالق را تنها ضامن 
نیل به سعادت معرفی نمود. این یک عدول حقیقی از نظریه راه طی شده بود که در آن، دین 

اصالت پیدا می کرد و اعتبار و اصالت علم و عقل مخدوش می گشت.
سومین تحول در آرامش فکری بعد از طوفان سال های دهة 30 که محصول کودتای 28 
مرداد بود رخ داد؛ حمالت فکری و تبلیغاتی به دین قطع شده بود و روشنفکران ماتریالیست، 
دچار شکست خردکننده سیاسی و به تبع آن، ایدئولوژیک شدند. اکنون بازرگان می توانست 
با آرامش فکری بیشتری به تنظیم رابطه میان علم و دین بپردازد. بازگشت به مواضع و راه 
طی شده ناممکن بود. باقی ماندن در موقعیت از خداپرستی تا خودپرستی یعنی ضدیت علم 
با اخالق و دین و نکوهش عقل نیز دشوار و قابل دفاع نبود. اینجا بود که نظریه ابزارگرایانه 
در فلسفه علم به یاری وی آمد؛ او توانست با قرار دادن علم و عقل در مقام ابزار و وسایل، 
آنها را در خدمت هدف های دین قرار دهد. در بعثت و ایدئولوژی این دین و وحی بود که 
هدف ها و جهت گیری ها را تعیین می کرد و علم می باید راه های رسیدن به آن هدف ها را 
مشخص سازد. بدین وسیله تعادلی پایدار در نسبت میان عقل و وحی پدید آمد؛ به درستی 
معلوم نیست چرا مجاهدین ]خلق[ متوّجه این تحول در اندیشه بازرگان و تجدیدنظر اساسی 
در نظریه راه طی شده نشدند و تا آخر همان را مبنای نظری فعالیت های خود قرار دادند.1 

1.بهنظرمیرسدکهنویسندهدراینجاتبییندقیقیازمبانیورویکردمعرفتیبعثتوایدئولوژیارائهنکردهاست.کتاب
مزبورکهمکتوببسطیافتهوویراستهسخنرانیمهندسبازرگاندرجشنمبعثزندانقصربهسال1345بود،
متضمنتجلیلوتحلیلازسیرتحولایدئولوژیهادرغرببودوبهرغمتأکیدبرضرورتتوجهبه»ایدئولوژی
اسالمی«وتبیینایدئولوژیکازعقایداجتماعیوسیاسیاسالم،مبانیقبلیومشهورویدرموردعلمودینراتنقیح
وتصحیحنمیکرد.البتهبهنظرمیرسدزمانیاینکتابمنتشرشدکهفرایندتدوینایدئولوژیدرسازمانمجاهدین
خلقبهاتمامرسیدهبود.معالوصفالزمبهتأکیداستکهعالوهبرکتابراهطیشده،سایرکتبوجزواتبازرگان
ازقبیلخدادراجتماع،مسألهوحی،عشقوپرستش،اسالممکتبمبارزومولد،وکاردراسالم،دربرنامهمطالعاتی
مجاهدینخلققرارداشت.)سازمانمجاهدینخلق،پیداییتافرجام،ج1،صص296و297و303(درآثارمزبور،
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آنان در مقطع سال 54 نیز با بی خبری از مبانی نظری بعثت و ایدئولوژی خویشتن را مجبور 

به انتخاب یکی از دو راه انبیاء و بشر یافتند.
فقدان و یا ضعف مطالعات فلسفی و معرفت شناختی در کارهای بازرگان مانع از دست یابی 
وی به یک نظریه منسجم دربارة نسبت عقل و وحی گردید. به همین دلیل، دیدگاه های وی 
در این باره، همراه با جزر و مد زودگذر سیاسی و اجتماعی، دستخوش نوسان می گردید. 
در جریان یکی از همین تحوالت سیاسی بعد از انقالب بود که دستخوش بحران شد، در 
حالی که به خاطر فقدان مبانی نظری روشن و عمیق فلسفی، قادر به بازسازی آن در سپهری 
نبود که چهار دهه در آن می زیست و تنفس می کرد. او ناگزیر به پارادایم راه طی شده که 
ریشه در عصر نیوتن داشت، بازگشت نمود و با بیرون کشیدن پای دین از عرصة حیات دنیا، 
اوالً، استقالل کامل عقل و وحی را پذیرفت و ثانیاً، تعامل و ارتباط میان آنها را بر محور 
هر یک از انواع روابط دشمنی و ستیز، رقابت مسالمت آمیز، همکاری و هم زیستی، هدف 
و وسیله و باالتر از همه، خویشاوندی و وحدت ذاتی، منتفی دانست. بازرگان بعد از راه 
طی شده به هنگام نگارش مسأله وحی، روزنه هایی به سوی کشف وحدت ذاتی میان عقل 
و وحی گشود.1 اما به جای تعمیق و گسترش این اندیشه، به سرعت از آن عبور کرد و تا 
آخرین مرحله کوشش های فکری، ذهن وی از قید ثنویت میان عقل و وحی رهایی نیافت.2

البته،مسألهمهندسبازرگان،فقطثنویتعقلووحینبود.دوگانگیدرتمامیتاروپود
اندیشهوعملسیاسیواجتماعیویریشهدواندهبود.اماایندوگانگیهمانگونهکهدر
پایان،ولوبااماواگروتکذیبوتوضیح،بهاعالمسکوالریسمپاستوریزهمنتهیشدوبه
غلبهلیبرالیسمبررویکرددینیویانجامید،ازیکمنظر،عارضهومشکلمحسوبنمیشد.
لیبرالیسم،چهنابوچهالتقاطیاش،درذاتخود،ثنویتودوگانگیوگاهچندگانگیرا

داراستومیپروراند.

برخیتغییراتدیدگاههایبازرگانمشهودبودولیبهعلتبیانسجامیوتناقضدرونی،آنتغییراتقادربهحل
مشکالتناشیازکتابراهطیشدهنبود.مجموعآنآثاربازرگاندرسبدمطالعاتیوآموزشیمجاهدینخلق،بستر

التقاطیرافراهمساختکهنتیجهقهریآنبهعبورازدینمنجرشد.
1.دعویوحدتذاتیمیانعقلووحی،خودمستلزمتعریفروشنیازمفهوموحدودعقلوتبیینمعتبریازحقیقت
وحیاستوکاربردآندرنوشتهآقایپیمان،ازمبانیواستحکامنظریکافیبرخوردارنیست.معالوصفدیدوداوری
نامبردهدرموردسیرتغییراتفکریآقایبازرگان،متضمناینادعاستکهچنینوحدتیدرچشماندازنظریویوجود
داشتهاماتعمیقوگسترشنیافتهاست.البتهظاهراًنمیتواناینامرراایرادیبربازرگاندانستزیرادربسیاریازآثار
ویعقلووحیبنابهتعریفاومیبایستازهمجداوثنویباشندواینثنویت،عجیبوغریبوغیرطبیعینبود.

2.بازرگان؛راهپاک،صص115تا117.
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توکل، ایثار و شهادت

بازرگاندرسخنرانی»ایرانواسالم«بهمنظوربیانوجوهافتراقخطخودباخطامامونتایج
تبعیتازخطامام،باچاشنیطنزوطعنهوکنایهازارزشهایینظیرایثاروشهادتچنینیاد

میکند:
به خاطر وصول به هدف و اجرای برنامه های خدمت به اسالم از طریق ایران که اجر عظیم 
داشته و خدا جبران خواهد کرد اشکالی ندارد و بلکه الزم و مطلوب است که ایران و در 
مفهوم کلی انسان ایثار نموده قربانی شوند. بنابراین از محرومیت و شهادت باید استقبال کرد 
و شهادت آرزوی عبادی و هدف ثانوی گردیده با زمینة وسیعی که دکتر شریعتی برای آن 
فراهم کرده است اصالت پیدا می نماید. برای آبیاری خونین انقالب و اسالم تعطیل یا تعویق 
برنامه های عمرانی و سازندگی کشور، از دست رفتن سرمایه های ملّی بزرگ، ویرانی و اشغال 
مناطق زرخیزی از ایران و آواره و کشته شدن میلیون ها نفر از ملّت را نباید مصیبت عظمی و 
ایراد تلقی نمود. از جهاتی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد است و وسیله ای برای تزکیه 
و تحرک از نو و تکیه به خود. ایمان و توکل از شرایط و پایه های اصلی بوده به حکم ان 
تنصرواهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم و وعده قاطع و کافی و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه یک 
حالت بی باکی و بی اعتنایی نسبت به خطرات و تلفات و ضایعات حکمفرما می شود و اقتصاد 

و مادیات و مدیریت حتی علم و تخصص از ارزش می افتد.1
دربارۀهمینموضوعدرقسمتدیگریازسخنرانیویاینگونهتأکیدمیشود:

قدرت نفوذ و عمل این مکتب یا سیستم با توّجه به خصوصیات ذکر شده فوق العاده است: 
هدف گیری در راه دین خدا، القاء روح ایثار و شهادت در برابر پاداش آخرت، تکیه بر ایمان 
و توکل به قادر متعال، بی اعتنایی به خطرات احتمالی و حساب های عقالنی، احساس بی نیازی 

1.بازیابیارزشها،ج2،صص126تا127
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از وسائط مادی و علمی، خصوصاً در میان ملّت و نژادی سرشار از احساسات مذهبی که در 
طول تاریخ کهنسال خود همیشه به خاطر مذهب و معتقدات )اعم از حق یا باطل( به تحرک 
درآمده حاضر به خرج زحمت یا فداکاری و شهادت شده است.1 ضمن آنکه از تأسیسات 
وسیع و امکانات عظیم سنن و شعائر اسالم شیعی استفاده می نماید. از قبیل محراب و منبر یا 
عاشورا و اعیاد و زیارت ها و اجتماعات که در اختیار لشکر متشکل گسترده ای به نام روحانیت 
که ورزیده در تبلیغ و تحرک توده هاست به وجود آورده است. و اصوالً انسان وارث حیوان 
درنده خوی که در دنیای آکل و مأکولی زندگی می کند بیش از رأفت و رحمت آمادگی 

برای خصومت و خشونت دارد.2
درهمینسخنرانی،بازرگاندرنفیروحیهشهادتطلبیمیگوید:

... در قرآن فناء فی اهلل و ترک دنیا یا استقبال از مرگ به عنوان اصل و هدف نیامده است 
جز آنکه شهادت عارضی در راه خدا باشد.3

وباکنایهاضافهمیکند:
]خداوند[ از دعوت ما و عبادت و اطاعتش زنده شدن ما را می خواهد نه مرگ.4

ناصحیح تفسیر و تأویل درصدد توکلصریحاً باموضوع ارتباط در بازرگان مهندس
معجزاتبرآمدهوباوجودصراحتقرآنآنرااینگونهتعبیرمیکند:

در جنگ بدر... قضیه از مقوله تثبیت و تقویت روحیه مؤمنین و تضعیف مشرکین بود یعنی 
اصل ابی اهلل ان یجری االمور اال باسبابها سر جای خود باقی است.5 

1.مهندسبازرگانبرخالفاینگفتهدرسازگاریایرانیومواردمختلفدیگر،مدعیشدهکهملتایراندرتاریخخود
غالباًتسلیممهاجمانومتجاوزانشدهاست:»مااهلنبردوکوششبرایرقابتومسابقهبادیگرانواهلجنگیدنو
جانکندندرکشمکشباملیتهایبیگانهوفرهنگهایبیگانهنیستیم.تقلیدوسازگاریراترجیحمیدهیم.«)مجموعه
آثارمهندسبازرگان،ج4،ص447(درهمانجااستکهشوخیوجدیمیگوید:»سّربقایایران»پفیوزی«ماست.«
)همان،ص446(آقایبازرگاندریکیازآخرینمصاحبههایخودبهسال1373مجدداًبهحاکمیتروحیهتسلیمو
تظاهروکاسهلیسیدرتاریخمردمایراناشارهکردهاست.)نوگراییدینی،ص28(البتهیکاستثنازدهکه»شهادتوکشته
شدنازطریقدینداریودرراهدینفوقالعادهزیادبود.حاالچهدینحقیادینباطل.«)همان(وجالبایناستکه
مهندسبازرگانباآنهمهادعایتسلطواشرافبرتاریخوفرهنگملتایرانوقتیکهخواستهاستمثالیاز»فداکاریو
ایثارگری«ایرانیانبزندبه»پیروانبهائیتوبابیت«اشارهکردهاست.)همان(ایندیگراوجکجسلیقگیوبیاطالعیاست.
تاریخایراندرپیشازاسالموپسازاسالم،شاهدهزارانحماسهسترگغیرتوایثاروفداکاریملتایراندردفاعاز

سرزمینودینوشرفبودهاست.هرچندکهدراینحماسههاگاهپیروزیوگاهشکستداشتهاست.
2.بازیابیارزشها،ج2،صص129تا130

3.همان،ص135
4.همان،ص138
5.همان،ص150
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سپسباکنایهبهاینسخنامامکهفرمودهبود:»خونبرشمشیرپیروزاست«پرداختهبا

تمسّکبهقرآنمیگوید:
اگر بنا بود تجهیزات و تسلیحات یا تدابیر و اقتصادیات با وجود ایمان به خدا و آمادگی 
شهادت، بی خاصیت و غیرضروری باشد و خون به تنهایی از پس شمشیر برآید به دنبال همان 
الَْخیِْل  بَاِط  ِرّ َومِن  ةٍ  قُوَّ مِّن  اْستََطْعتُم  مَّا  لَُهم  وا  آیات جنگی سوره انفال نمی فرمود و َوأَِعدُّ
ُه یَْعلَُمُهْم َوَما تُنِفُقوا مِن  ُکْم َوآَخِریَن مِن ُدونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم اللَـّ ِه َوَعُدوَّ تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ اللَـّ

ِه یَُوفَّ إِلَیُْکْم َوأَنتُْم اَل تُْظلَُموَن.1 َشْیٍء فِی َسبِیِل اللَـّ
مشابهدیدگاههایمزبور،درسایرجزواتونشریاتنهضتآزادیودیگرنوشتههای
مهندسبازرگانبارهاتکرارمیشد.ازجملهویدرکتابانقالبایراندردوحرکتبعد
ازاشاراتیکنایهآمیزبهروحیهشهادتطلبیرزمندگانومقایسهآنبامنافقینوچپیهاو
ویتنامیهاوچینیهایدورانمائووهندیهایزمانگاندی،درپاورقینظریهخودرابااقتباس

ازیککتاباریکفروم،بهاینشکلتشریحعلمینمودهاست:
در روانشناسی بحثی است که انسان ها را به دو دسته تقسیم می کنند و به عبارت صحیح تر دو 
خصلت یا دو سائق متضاد در انسان از بدو طفولیت و والدت و وراثت وجود دارد که نهایت 
آنها زندگی پرستی یا مرگ پرستی است )حیات گرائی و مرگ گرائی(. اولی میل به نشاط، ایجاد 
محبت و احسان به دیگران دارد و حالت بهنجار آدمی است. دومی همراه با بدبینی، نومیدی و 
دشمنی بوده عالقه به خشونت، تخریب، انهدام و اعدام دارد، حالت نابهنجاری است که بیشتر از 
فقدان های عاطفی زمان کودکی و از ظلم و نابسامانی های اجتماعی، یا از ناراحتی های زندگی 
سرچشمه می گیرد. معذلک به دلیل آنکه عصیان در برابر طبیعت و در جهت تغییر خلقت است 

یک نوع خالقیت محسوب می شود و از ممیزات انسانی به شمار می رود.2
بازرگاندرادامۀبررسیویژهخودبهرواج»بیماریکهنۀمرگپرستی«پسازدوجنگ

جهانیورشدمحسوسآندرمغربزمینوجهاناشارهوتأکیدمیکند:
این حالت یا بیماری می تواند انعکاسی از خودبیگانگی  انسان در اثر زندگی ماشینی و روابط 
خشک مادی و مقرراتی خالی از عشق و انسانیت و خدا باشد که از دهة اول قرن بیستم 
میالدی با پیدایش وسائل و شیوه های تمدن معاصر در اروپا شیوع یافته است. نمونه های بارز 
آن هیتلر و نازیسم، موسولینی و فاشیسم یا استالین و مارکسیسم گفته می شود. پس از آن به 

1.همان.
2.انقالبایراندردوحرکت،ص159،پانوشت1
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سایر مناطق دنیا سرازیر شده است.1

نمونۀدیگریازایننظراتواتهامات،دراولیننامۀسرگشادهنهضتآزادیبهامامخمینی
درسال1365،اینگونهطرحشدهاست:

بعد از پیروزی انقالب به این برداشت و طرز تفکر دامن زده شده چنین تصّور و تبلیغ گردید 
و  علیه کفر  پیروزی  اجرا گردد  و  باشد  امّت  بخودی خود هدف یک  اگر شهادت  که 
استکبار خود به خود یا به حول و قوه الهی حاصل خواهد گشت. حتی می توانیم از تدارک 

و تدبیر برای جمع آوری تجهیزات مدرن و برای اداره و سیاست و کار بی نیاز باشیم.2
هبرایمقابلهبادشمن،چنیننتیجهگیری هوُعدِّ سپسباتأکیدبراصلبدیهیلزومتجهیزِعدِّ

شدهبود:
... در صورتی می توان به مقابله با مکائد ابرقدرت ها و دشمنان خارجی پرداخت که در 
اقتصاد و صنعت و علوم خودکفا و مولّد و مخترع گشته و خود سازنده و دارنده تسلیحات 

و تأسیسات و تجهیزات جدید شویم.3
درخاللاینکتاببارهااثباتشدکهبخشمهمیازنظراتومواضعمتأخرآقایبازرگان
بادیدگاههایپیشینویوهمفکرانشتناقضدارد.ازجملهبازرگاندرنوشتههاییمانند:عشق
وپرستش،مبارزاتسیاسیومبارزاتمذهبی،اسالممکتبمبارزومولد،بعثتوایدئولوژی
وسخنرانیهایانقالبیپسازپیروزیدرهنگامتصدینخستوزیریدولتموقتبهتکریم

وتعظیمارزشهایینظیرشهادتطلبیوایثارونظایرآنهامیپرداخت.4
دراولینعاشورایپسازآغازجنگتحمیلی،مهندسبازرگانطیسخنانیکهمتنآنبه

وسیلهروزنامهمیزانمنتشرشد،چنینگفتهبود:
عزای  در  بیت،  اهل  عاشق  و  ایران  شیعه  رسماً  مملکت  در  که  بود  قرن  شش  حدود 
سیدالشهدا]ع[ ... و زیارت وارث و پای قبر مطهر و اوالد و اصحابش به زبان آرزو می کردیم 
که ای کاش ما هم همراه شما بودیم و به فوز عظیم نائل می شدیم: یا لیتنا کنّا معکم و نفوز 

فوزاً عظیما.

1.همان،ص160،ادامهپانوشتصقبل.
2.پیامنهضتآزادیبهرهبرانقالباسالمیایران،شهریور1365،ص9

3.همان،ص11
4.عشقوپرستشیاترمودینامیکانسان،مهدیبازرگان،شرکتسهامیانتشار،بیتا،صص207و210تا215.مبارزات
سیاسیومبارزاتمذهبی،ص5.اسالممکتبمبارزومولد،صص17و18و20و21و45.بعثتوایدئولوژی،

مهدیبازرگان،قلم،1343،صص180تا181.مشکالتومسائلاولینسالانقالب،صص185و218و...
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انقالب اسالمی ایران و حمله نظامی دولت بعث عراق به خاک عزیز ما، ناگهان صفحات 
جنوب و غرب ایران را مبّدل به کربالها کرد... تحقق حدیث کل ارض کربال و کل یوم 

عاشورا را با روزی ده ها حماسه آفرینی هموطنان لمس می کنیم.1
مهندسبازرگانبهسال1341درجشننیمهشعبانانجمناسالمیدانشکدهفنیدانشگاه
تهران،طیسخنانیکهبعدهادرقالبکتابچهبارهامنتشرشد،دربارهضرورتقربانیشدنو

شهادتبرایپیروزیاسالم،چنینگفتهبود:
حق و باطل، و عدل و ظلم دو پهلوان زورآزمایی میدان زندگی هستند... وظیفه ماست که دائماً 
در برابر هر رجزخوانی و هر مُهره و حمله ای که پهلوان باطل به میدان اداره جهان می آورد، 
کالم حق و مخصوصاً عمل حق را ابراز بداریم. البته که در کشتی گرفتن اگر زدن و پیش 
بردن هست، زمین خوردن هم هست و سرنوشت در اولین مصاف روشن نخواهد شد. بلکه آن 
طرفی سرانجام پیروز خواهد شد که به حکم إنَّ اهللَ َمَع الّصابِرین، مقاومت و مجاهدت را ادامه 

دهد و بداند که ألْعاقِبَُة لِلُْمتَّقیِن...
امام  مبارک  مقدم  قبلی  شهدای  و  پیکار،  این  وسط  و  اول  صفوف  سربازان  ما  بگذارید 
عصر ]عج[ باشیم، و بر منافع و حیات قربانی شدة هزاران هزار امثال ما، جاده پیروزی اسالم 
بنیانگذاری شود... پیشتاز این جهاد جهانی عظیم شویم و از هم اکنون مالزم رکاب امام غایب 

قائم ]عج[ باشیم. بدانیم که: فَإنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُم الغالِبُون.2
اماآقایبازرگاندرابتدایدههشصت،آمادگیرزمندگانملتایرانبراینبردبادشمن
متجاوزوشجاعانهتامرزشهادترفتنرابهرغمفهمواذعانقبلیخود،قربانیشدنو
مرگخواهیوخسارتومخالفتباعقلوتدبیرتوصیفمیکردوطعنهبه»شهادتطلبی«را
دربازیابیارزشها،ابزاربازاریابیدرمیانغربگرایانوعافیتجویانتسلیمطلبساختهبود.

درکتابمشهورعشقوپرستشنوشتهمهندسمهدیبازرگان،کهبهتعبیرخودش»ارمغان
ماههایاولزندانفرماندارینظامی«دربهار1334بود،درباره»شهادت«وفداکاریدرراه
عقیده،مطالبیوجودداردکهاگردراوایلدههشصتآنهارابازخوانیمیکرد،پاسخبهکنایات

وابهاماتمتأخرشرامییافت.
درآننوشتهباتأکیدبرجملهمشهورومنسوببهامامحسین)ع(مبنیبرتعریف»حیات«

1.میزان،1359/10/1،ص4
2.پیروزیحتمیدرحکومتجهانی،مهدیباقری]بازرگان[،نشرفضیلت،1356،صص115تا117و120.مجموعه

آثارمهندسمهدیبازرگان،ج11،صص116تا118
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به»عقیدهوجهاد«،ذیلعنوان»شهادت«چنینآمدهاست:
انصاف دهیم درک این معنی که زندگی یعنی عقیده و جهاد، بسیار مشکل است... آنجایی 
که منافع و مخصوصاً حیات شخصی در بین می آید، به خود می گوید ]چرا[ برای خاطرعقیده 
دست از دارایی و راحتی ام بردارم؟ جان و عمرم را هم اگر الزم شد بدهم!... عقیده یک امر 
فرعی و اندیشه انتزاعی است، برای خاطر فرع که کسی نمی آید اصل را فدا کند... خیلی افراد 
به این سؤال جواب مثبت داده بدون تعجب و تردید، عقیده را بر منافع ترجیح داده اند... مراجعه 
به مجاهدات پیروان اولیه مسیحیت و اسالم و سایر اولیاء و شهدا، نمونه های برجسته فراوان 
می دهد... حقیقت این است که مظاهر و مطامع دنیا، زیاد چشم و گوش ما را به خود مشغول 
کرده است... چه دلیلی وجود دارد که ما همه چیز دنیای به این عظمت از ازل تا ابد را پوچ و 
بیهوده و فانی دانسته، وجود ناچیز ناتوان خود را که موقتاً در این هیکل کثیف محتاج، متشکل 
شده است قطب عالم امکان و باقی و باارزش بشماریم؟ در حالی که مرگ ما، مسلّم و رفتن ما 
حتمی است... فعالیت و فداکاری نکردن، پیشاپیش به استقبال مرگ رفتن و عین مرگ است... 
انسان هر چه زودتر و بیشتر دارایی های اندوخته خود را بدهد... جای دوری نرفته، معدوم نشده 
است. به صورت ارزنده ترین اکتساب، ذخیره حیات مجدد او شده است... عاشق دلباخته از 
شهادت استقبال می کند، برای اینکه از یک طرف از ننگ و نکبت... و از زندگی با مذلّت 
نجات می یابد و از طرف دیگر با فدا شدن برای معشوق، وجدانش را تسلّی و نجات می دهد.

به هیچ وجه نباید تصور کرد آن کس که در راه عقیده ای فدا می شود، فنا می شود. یا عمل لغوی 
را قبول می نماید که بهتر است از آن صرف نظر و جان خود را صرفه جویی نماید... شهادت به 
لحاظ صاحب آن، ختام نامه است ولی به لحاظ نشر عقیده و مرام، مطلع کتاب می باشد. درخت 
هیچ عقیده و مرامی در دنیا سر به آسمان نکشیده و بارور نشده است مگر آن که ریشه اش با خون 
قربانی ها آبیاری شده باشد. شهادت برای صاحب آن حقی ایجاد می کند که بر گردن تمام افراد 

بشر، که بعدها بیایند و برخوردار از آن ثمره تکامل شوند، آویخته خواهد شد...
هر کس و هر ملت که حیثیت شخصی و شرافت و استقالل ملی را به بهانه زنده ماندن به بهای 
نان و جان بفروشد و راضی به ننگ ذلت و عار حمایت شود، دیگر کمر راست نکرده، برای 
ابد... حیثیت و شخصیت و شرافت و عاقبت را از دست داده است. در سیر تکامل نه تنها دروازه 
پیشرفت را به روی خود بسته است بلکه با یک قدم به عقب برگشته، با از دست دادن عزت 

نفس، احترام خود را پیش خود برده مأیوس از تربیت و تکامل شده است...
اکتساب هیچ کمال بدون ابراز فعالیت و فداکاری میسر نخواهد بود. بعد از مقهور شدن و 
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ننگ ذلت خریدن، دیگر زندگی، زندگی نیست... چنین زندگی از مرگ هم پست تر است... 
بالعکس، کسی که ایستادگی کرده جان را فدای شرافت نماید... اگر موفق به کشتن دشمن 
و دفاع دولت نشده باشد، در هر حال اندیشه شرافت و حق حیات را به سهم خود نجات داده 

است...
حتماً در غلیان خون و در کیفیت جریان اعصاب مرد مجاهدی که در راه اثبات حق تا پای 
جان آمده جام شهادت به لب می رساند، چیزی هست و در وجود او حالتی هست که حکایت 

از انقالب عظیم و اکتساب بدیع می نماید...
چرا به ندای وجدان گوش ندهیم و خود را بنده و فدا نکنیم؟ به هر حسابی که حساب کنیم، 
عقاًل تمایل به این طرف است. آرزو کنیم که صاحب شخصیت و عقیده باشیم. اگر راه را به 

درگاه معبود یافتیم، شهادت برای ما روز وصال و شب زفاف خواهد بود.1
همانگونهکهدرمواردمتعددیگفتهشد،مهندسبازرگانبسیاریازارزشهایموردطعن
وانکاربعدیخودراقباًلموردتأییدوتأکیدقراردادهاست.مثاًل»ابتال«درمواضعپیشیناو
بهعنوانیکاصلاعتقادیعقالنیوقرآنی،بارهاطرحشدهاست.براینمونهویدرکتاب

بعثتوایدئولوژیدربارهجنگهاومصائبچنیننوشتهاست:
قرآن قبل از آنکه مسلمان ها به جنگ های دسته ای کشانده شوند و سختی ها و قربانی ها بچشند 
این پیش آمدها را به عنوان ناموس طبیعت و سنّت جاریه پرچمداران حقیقت پیش بینی نموده 
تذکر می داد. از طرف دیگر با وجود اعتقاد و اعالم قدرت »کن فیکونی رب العالمین« و عنایت 
و نصرتی که دربارة مؤمنین هست، وظیفة دفاع از خود و رفع دشمن را به عنوان یک آزمایش 
حیات بخش و شرط نجات و سعادت و وسیله تصفیه و تکامل تلقی نموده آن را به عهده مردم 

می گذارد:
عنکبوت 2: أََحِسَب النَّاُس أَن یُتَْرُکوا أَن یَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل یُْفتَنُوَن.

آیا مردم چنین حساب کردند که همینکه گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و مورد آزمایش 
و گرفتاری قرار نمی گیرند؟ 

تُْهُم الْبَأَْساُء  َِّذیَن َخلَْوا مِن قَبْلُِکم مَّسَّ ا یَأْتُِکم مَّثَُل ال بقره 214: أَْم َحِسبْتُْم أَن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ
ِه قَِریٌب. َِّذیَن آَمنُوا َمَعُه َمتَی نَْصُر اهللَّ أاََل إِنَّ نَْصَر اللَـّ ُسوُل َوال اُء َوُزلِْزلُوا َحتَّی یَُقوَل الرَّ رَّ َوالضَّ

آیا پیش خود حساب کردید وارد بهشت خواهید شد در حالی که هنوز داستان آنها که پیش از 

1.عشقوپرستش،صص210تا214
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شما گذشته اند به سراغتان نیامده است، در سختی های وحشت افزا و خسارات فراوان غوطه ور 
و متزلزل شدند تا آنجا که رسول و کسانی که با او ایمان آورده بودند گفتند )پس( یاری خدا 

کو، آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است.
َوالثََّمَراِت  َوالْنُفِس  الْمَْواِل  مَِّن  َونَْقٍص  َوالُْجوِع  الَْخْوِف  مَِّن  بَِشْیٍء  َُّکم  َولَنَبْلَُون بقره 155: 

ابِِریَن.  ِر الصَّ َوبَِشّ
و مسلماً  شما را دچار پیش آمدهای آزمایشی مختلفی از ترس و گرسنگی و از دست رفتن مال 

و جان و عایدات خواهیم کرد و پایداران را بشارت بده.
ابِِریَن َونَبْلَُو أَْخبَاَرُکْم. َُّکْم َحتَّی نَْعلََم الُْمَجاِهِدیَن مِنُکْم َوالصَّ محمد 31: َولَنَبْلَُون

و حتماً شما را مبتال می کنیم تا مجاهدین و صابرین شما را بشناسیم و اخبار و چگونگی تان را 
مورد آزمایش قرار دهیم. 

بقره 251: ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض ولکن اهلل ذوفضل علی العالمین.
و اگر چنین نبود که خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع می کرد حتماً  زمین 

فاسد و تباه می شد و لکن خداوند صاحب فضل بر مردم جهان است.
همانطور که گفتیم تنازع و جنگ در سازمان بشریت که هنوز به کمال رشد و تربیت توحید 
نرسیده است ریشه دار و اجتناب ناپذیر می باشد. دنیا دار تصادم منافع است و هر مکتب حق اگر 
اصالت و اثر عملی داشته باشد ناچار به مخالفت اهل باطل که بناحق مقامات و مزایایی برای 
خود احراز و انحصار کرده اند و مردم را در بندگی و استثمار درآورده اند برمی خورد. مضافاً 
به اینکه تعصب بشر در چسبندگی به معتقدات و عالئق موروث هر چند موهوم و مضر باشد، 
و پافشاری در نظام موجود که توأم با عادات و منافع آنها شده است امر غیرقابل انکار و نیروی 
غدار می باشد. هر ایدئولوژی تازه و هر منادی حق و حقیقت سرنوشتی و چاره ای جز جنگ 

و دفاع ندارد.1
مهندسبازرگاندرادامۀمطالبفوقتأکیدمیکند:

نیز باالخره در  سرنوشت کلیه قیام های حق خواهانه و انقالب های آزادی و استقالل طلبانه 
میدان های جنگ تعیین شده است. تا قیام کنندگان حاضر به مبارزه پرمخاطره و به کشته شدن 

و کشتن نگردیده دست به سالح نبرده اند به پیروزی نرسیده اند.2
مهندسبازرگاندرسخنانیدرانجمناسالمیمهندسیندرسال1354،کهمتنآنتحت

1.بعثتوایدئولوژی،صص181تا183
2.همان،ص183
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عنوانتالشوتوکلبهچاپرسید،بهتفصیلدربابمبانیعقلیودینی»توکل«سخنرانده

وازجملهچنینگفتهبود:
... تالش و توسل و توکل، به معنای اعم کلمات، تماماً پایه های طبیعی و منطقی داشته، متمم 
یکدیگرند، نه منافی و مخالف... به طور کلی... نزد کسانی که مقاصد مشکل مجهول را به 
عهده می گیرند، هر کس به نحوی توجه به مبدأ و انتظار برکت و موفقیت از منابع غیبی و یا 
مافوق را که خارج از اراده اوست، دارد... روح توکل و توسل... نه تنها مورد احتیاج عمومی 

است، بلکه باید آن را مسائل بزرگ روز و آینده حساب کرد...
... در قرآن منع و مالمت شده است که کسی تصور یا ادعا نماید که خود او تنظیم کننده 
برنامه ها و تصمیم گیرنده و به ثمررساننده کارهاست... با تکرار و تصریح قرآن، اصرار بر توکل 
به خدا می شود. و مؤمن مسلمان، متوکل به خداست. توکل به معنای وکیل گرفتن خدا و 
نگاهبان دانستن او و خدا را به عنوان اکرگزار به ثمررسان امور، اختیار کردن است... کمتر 
آیه ای دیده می شود که در آن امر به توکل شده باشد و این توکل به دنبال تالش یا تصمیم 
به کار و مالزم با عمل نباشد. بسیاری اوقات، امر به توکل در بحبوحه درگیری با دشمنان و 

گرفتاری های سخت آمده است...
... امدادهای غیبی تدریجاً و در صورت ضرورت می رسند و خود را نشان می دهند... چون گام 
نهادن در مسیر خدا و جهان و جهاد نمودن در برابر عوامل نفسانی و شیطانی، مالزم با تالش 
طاقت فرسا و برنامه طوالنی با آینده ناپیداست، به طریق اولی، پای توکل به خدا و واگذاری 
نتایج فداکاری ها به او پیش می آید... آنچه ما شخصاً بخواهیم به وجود بیاوریم، متناسب با 
نقص و ضعف و زوال ما بوده، دیری نخواهد پایید. ولی اگر به نام و به خاطر خالق الیزال 
بوده و واگذار به او گردد و در دامن طبیعت و در نهاد نسل آینده پرورانده و به دست خلقت 
خوراک داده شود، به ثمررسی و توفیق آن تضمین خواهد بود... با کشته شدن و از بین رفتن 
شهدا، قضیه خاتمه پیدا نمی کند و مکتب و مقصد، خاموش نگردیده، در دنیا ادامه خواهد 
داشت و عمل و عقیده پاکی که با خون آبیاری شده باشد، پیوسته از جانب پروردگار گرداننده 

زمین و آسمان ها، تغذیه دیده و به ثمر می رسد. 

تفسیر لیبرالیستی »آزادی«
آزادیرامیتوانمفهوممرکزیایدئولوژیبرساختهبازرگانوگفتمانتفسیرلیبرالیستیاز
اسالمسیاسیبهشمارآورد.بهنظربازرگان»آزادیدرایدئولوژیاسالمیموهبتیالهیوکلیدی
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استبرایترقیوتکاملبشر،وجلوگیریازآندرحکم»یصدونعنسبیلاهلل«ومخالفت
باخالقوخیانتبهبندگانمحسوبمیشود.1»آزادیواختیارامتیازیاستکهخداونداز
روزاولبرایبنیآدممقررداشتوکلیدتکاملورمزانسانیتمیباشد.«2انبیاءوادیانالهی
نیزدربیانالالهاالاهللوالتَْعبُُدواالاهللچیزیجزمفهومکاملآزادیراسرلوحهرسالتخودقرار

ندادهاند.«3بهنظروی:
مأموریت پیامبران آزاد کردن انسان ها از دست بت ها یا خدایان خیالی زاییده وهم و جهل، 
و از فریب شیطان یا هوای نَْفس و از راهزنان ایمان یا متولیان معابد و ادیان و از پادشاهان 
و قلدران ارباب زور و زر یا طاغوت های زمان بوده است.4قرآن و اسالم حاکمیت مطلقه 
و ارباب بودن را برای هیچ موجود و مقامی،  اعم از حقیقی یا حقوقی، که بخواهد سلب 
آزادی و حیثیت و حق  الهی از انسان ها بنماید به رسمیت نمی شناسد5 و انسان ها را از پرستش 
خدایان بدلی، همچون بت ها، اندیشه ها، ارزش ها و مخصوصاً آدم های ظاهراً نیرومندتر و 
برتر، منع می نماید و از وابستگی و سرسپردگی و بندگی هر حاکم و معبود و محبوبی غیر 

از خدا آزاد می سازد.6
بهنظربازرگان،حکومتاسالمی،درهمۀابعادخود،حکومتیاستآزادولیبرالکهدر
آنبهطورکلیهمۀاقشارمّلت،ازمطبوعاتورسانههایعمومیگرفتهتاحزبهایمخالف
واپوزیسیون،ازحقآزادیبیان،عقیدهوانتخاببرخوردارند.آزادیموهبتیالهیاستکه
شاملآزادیدرانتخابحاکم،آزادبودنمخالفانوغیرموافقانحکومتبودهومالزمبااجازه

وامکاناجتماعات،مطبوعاتواحزاباست.7
بهعقیدۀبازرگان»آزادیمحدودیتهاییدارد،اماهیچرژیمیحقنداردبهبهانۀمحدودیت
ومخالفتپارهایازسوءاستفادهکنندگانآزادی،قیدوبندتازهایبرعقلهاواستعدادهاوقفل
برزبانهابزندیاراهرابرایدیکتاتوریهاینوعدیگربازکند.«8بهنظروی،»گرفتنآزادیاز
انسانبزرگترینخیانتبهسرنوشتاوواهانتبهمقاموحیثیتانسانبوده،آدمیزادهرابه

1.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج2،ص317
2.همان،ص486
3.همان،ص321

4.بازیابیارزشها،ج1،ص65
5.همان،ص78

6.پادشاهیخدا،مهندسمهدیبازرگان،شرکتسهامیانتشار،1377،ص10
7.بازیابیارزشها،ج1،ص34

8.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج2،ص322
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حیوانیتوبردگیسوقمیدهد.«1بنابراینهرکسآزادیرابگیردبزرگترینخیانترادر

حقانسانمرتکبشدهاست.2
ضدیتبااستبدادنیز،کهمالزمباآزادیوآزادگیاست،ازویژگیهایبارزاندیشهبازرگان

وگفتماناسالمسیاسیلیبرالاست.3
آقایبازرگاناستبدادرانیزمانندآزادیوسایرمفاهیممرتبطدرقالبعباراتکلیو
شعارگونهتعریفمیکردوقادربهارائهمفهومدقیقومنسجموقابلبررسیوتحلیلمنطقی
بامصادیقروشننبود؛بلکهچنانمبهمومشروطبهشرایطوشروطمختلفسخنمیگفت
کهبتواندبهسهولتآنرابرهرنظاموسیستمیکهمایلبودتطبیقدهد.بهویژهآنکهمعموالً
میکوشیدباکنایاتیاتصریحات،نظامپساانقالبرامانندنظامپیشاانقالب،استبدادیو

مخالفآزادیتوصیفکند.
تبیینآزادیواستبداددرآثاربازرگانعمدتاًحالتبیانیهومرامنامۀسیاسیداردواز
انسجاممعرفتشناسانهومنطقمحکمودرونیکافیبرخوردارنیست.وگاهچناندرباب
آزادیواستبداد،بدیهیاتومقبوالتعامرادرقالبعباراتمطنطنوفاضلمآبانهمیریزد
کهابتداتصّورمیرودبحثیمتمایزوعالمانهارائهمیشود،ولیدرنهایتجزتکرارمکررات

وادعاهایمعمولورایج،چیززیادیفراچنگمخاطبنمیآید.
پژوهندهاسالمسیاسیدرایرانبهاستناداظهاراتتدافعیوتبلیغیاشدر»مدافعات«،چنین

نوشتهاست:
به نظر بازرگان:

در محیط استبدادی برای آنها که نخواهند به کلی تسلیم گردیده و شخصیت خود را از دست 
دهند و ضمناً حاضر به فدا شدن و مقاومت و مقابله هم نباشند یک راه فرار وجود دارد و آن هم 
دست به تقلب زدن و فریب دادن ارباب از راه گوناگون که یکی از آنها تملق است. همچنین 
در محیط های استبدادی دروغ و تزویر و ریا و کاله گذاری به عنوان راه های دفاعی حفظ 
نَْفس و مال یا تمهید منافع و مقامات پدیدار می شود. ناگفته نماند که تن به دروغ و ریا و تقلب 
و تزویر دادن هم مستلزم محو یا الاقل ضعف شخصیت است؛ وااّل یک انسان آزاد ارزنده که 
برای خودش ارزش و اعتبار قایل باشد نه حاضر به کج و خم کردن قامتش در برابر کسی 

1.بازیابیارزشها،ج3،ص90
2.همان،ص68

3.اسالمسیاسیدرایران،صص200تا201
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می شود و نه حاضر به کج و خم کردن زبان و عملش... . در هر حال وقتی از انسان شخصیت 
رفت همه چیز رفته است.1 در نظام استبدادی مردم نوکر و بنده اند. وظیفة آنها فرمانبرداری 
است. آدمی دارای ارزش و حقوقی نیست، احترام و شخصیت خود را از دست می دهد. چرا 
که چنین نظامی بر پایه دروغ و تملق بنا شده و فرد مجبور است که با تملق و دروغ به تأمین 

منافع مقامات حاکم بپردازد.2
ازسویدیگر،استبدادباتمدنوتوسعهمغایرتدارد:

این اوضاع در تناقض آشکار با تمدن معاصر است که در آن تجمع داوطلبانة نیروی انسانی و 
سرمایه انبوه زیربنای تولید و ترقی است. به طور مشخص، حکومت استبدادی امنیت مالکیت 
را به خطر می اندازد و امکان شراکت در سرمایه گذاری را غیرممکن می سازد و مانع پیشرفت 

و ترقی اقتصادی3 می شود.4
استبدادبادیندارینیزمعارضاست:

آب دین و استبداد هیچ گاه در سرچشمه در یک جوی نرفته و نخواهد رفت. این تعارض 
و  سالطین  فرمانروایی  می تواند  خدا  نه  داشت؛   خواهد  و  داشته  وجود  همیشه  جنگ  و 
نه حکومت استبدادی و طاغوت های قدیم و  ببیند و  فرمانبرداری مردم را اجازه دهد و 

جدید می توانند قبول اطاعت و اعتقاد مردم را به چیزی جز به اوامر و منافع خود بنمایند.5
بازرگاناستبدادرابزرگتریندشمنانسانواسبابکارشیطان6تلقیکردهوتاحدشرک

بهخداباالمیبرد.7و8
مضامینمزبوردرآثاربسیاریازمتقدمانومعاصرانبازرگانبارهاتکرارشدهاست.

1.مدافعاتدردادگاهغیرصالحتجدیدنظرنظامی،ص263
2.همان،ص260

3.پیشرفتوترقیاقتصادیبرخیکشورهاییکهطبقمعیارهایجهانیودمکراسیغربی،استبدادیمحسوبمیشدند
یامیشوندمانندچینیادیکتاتوریهاینظامیبرزیلوکرهجنوبیدرنیمهدومقرنبیستموحتیکشورآفریقای
جنوبیدرزمانحاکمیتنظامآپارتاید،بیانگراینواقعیتاستکهتمدنمعاصرغربی،هرجاکهمنافعشاقتضاکند،
شراکتوسرمایهگذاریرشداقتصادیراولودریککشوربانظاماستبدادی،تأمینوتضمینمیکند.ترقیاقتصادی
کشورهاییمانندعربستانواماراتونظایرآنهانیزازهمینقبیلبودهکهبهرغمحکومتاستبدادی،باحمایتغربیها
درمواردزیادیتوسعهاقتصادییافتهاند.البتهاستبداد،دشمنپیشرفتانسانیوعادالنهاقتصادیواجتماعیاست،اما

نظامسرمایهداریبینالمللیشدهغربی،بامقوالتانسانیوکرامتوعدالت،بیگانهومتعارضاست.
4.همان،ص237
5.همان،ص258

6.نیکنیازی،ص137
7.اسالمسیاسیدرایران،صص202تا203

8.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج2،ص297
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مهندسبازرگانگرچهسعیمشکوریدرمقابلهبااستبدادپهلویوترویجمفاهیمآزادیخواهانه
وضداستبدادیداشته،امادرتبیینونظریهپردازیاینموضوع،چیزجدیدیبراقوالوآراء
گذشتگانویااقرانخویشنیفزودهوصاحبنظربدیعیاتحلیلابتکاریدراینزمینه،
محسوبنشدهاست.کمااینکهاتهاماتویبهنظامجمهوریاسالمیازابتدایدههشصت
نیز،ابتکارینبودوتکرارمواضعگروههایسکوالروتروریستیوضدانقالبیونبود.اماشاید
بتوانگفتکهدرمواردی،نحوهبیانزیرکانهوتقریرآناتهامات،ونوعمغالطاتودالیل

ادعاییاو،متفاوتومتمایزازسایرینبود.
مهندسبازرگاندرسخنرانی»ایرانواسالم«،بااشارهبهموضوعآزادی،نتایجمنفیخط

امامرابهدنبالمطالبپیشین،چنینبرشمرد:
در صحنة داخلی چون دولت و نظام برای اشاعه و اجرای اسالم درست شده اند، تبلیغ دین تا 
سرحد تحمیل اصول و فروع آن برنامة کلی می شود و هر چه ممکن است سریع تر و قاطع تر 
عمل به احکام و رعایت شعائر دین باید عمومیت یافته اجازه و امکان تخلف از آن و اختیار 
و آزادی، حتی در خلوت و اندرون به کسی داده نشود. برای محکم کاری و پیش گیری، 
اعمال نفوذ و تفتیش عقاید دینی و سیاسی مدافع پیدا می کند و کسانی که صددرصد در خط 
خاص یا مکتبی و حزب  اللهی نیستند نباید صاحب شغل و مقام تا درجات پایین باشند و حق 

مشارکت در رسانه های گروهی و اجتماعات و آراء و امور از غیرخودیها سلب می شود.1
اگربتوانبرایبرخیازاینادعاهابهعنوانانتقادبرعملکردبرخیدستگاههاومجریانامور
شواهدیعینیارائهداد،مطمئناًهیچدلیلیبراینکهتحمیلدینوسلبآزادی»برنامۀکلی«

حاکمیتخطامامبود،وجودنداشت.
»انحصارطلبی« »تحمیلدین«، قبیل از بازرگان اشاره عناویناصلیموضوعاتمورد
و»آزادی«،بارهادرجزواتونشریاتوسخنانبازرگانودیگرسرانواعضایاصلی
نهضتازهمانابتدایشکلگیرینظامپساانقالبتکراروتبلیغشدهاست.تصویریکه

ویازشرایطاجتماعیوسیاسیترسیممیکرد،ازاوضاعزمان»شاه«نیزبدتربود.
امادراینجاتاهمینحدگفتنیاستکهدرهررژیمونظامیوازجملهنظامجمهوری
اسالمی،مجریانودستاندرکارانبایدشایستگیوسنخیتکافیبافرهنگواعتقاداتو
اخالقیاتمقبولاکثریتمردمراداراباشند.جلوگیریوممانعتازنفوذعناصربیاعتقاد،

1.بازیابیارزشها،ج2،ص127
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مخرب،فاسدومخالفمعانددرمشاغلحّساس،وضروریبودنگزینشوانتصابمسئوالن
برمبنایضوابطخاص،امریمنطقیوصحیحاست.طبیعتاًبااذعانبهحقانیتنَْفسموضوع،
تبیینضوابطومعیارهاوتعیینشیوههاومجاریمناسبوباصالحیت،ظرافتودقتفراوان
میطلبدکهدراینراستامیتواننسبتبهبسیاریازآنچهکهدرعرصۀعملرخداده،بادیده
انتقادیواصالحینگریست.تشبیهمراقبتازنفوذعواملدشمندرحکومتبه»تفتیشعقاید
دینیوسیاسی«،دورازانصافوخالفواقعاست.پرسوجوازهویتاعتقادیوسیاسی
کسانیکهطالبتصدیمقاماتومناصبدرکشورهستند،شاملداوطلبانبودونههر
شخص.بنابرایناگرکسیمایلنبودعقایددینیوسیاسیخودراآشکارسازدوآنهاراکتمان
میکرد،هیچکسمزاحمویامفتشاونمیشدومأمورانحکومتیکاریبهکارشنداشتند.

درهمهجایدنیا،حتیبرایبسیاریازمشاغلکماهمیت،بایستیسوابقوهویتفکریو
سیاسیواجتماعیودینیمتقاضی،معلوموآشکارباشد.اینامربرایدرخواستیکویزای

سادهگردشگریهمپذیرفتهومتعارفشدهاست.
درکشوریکهدرگیرجنگگستردهبادشمنمتجاوزخارجیبود؛ودرداخلنیزگرفتار
تروریسموانواعسابوتاژوخرابکاریبود،اینچیزهاعادیومنطقیبود.درهمانشرایط
هم،مسئوالنسطحباالینظام،ازجملهحضرتامامخمینی)ره(بارهاوبارهاتالشکردند،
ازبرخوردهایافراطیمجریانجوانوناآگاه،وتضییعحقوقشهروندیمردمجلوگیریکنند.

بیانیههشتمادهایامام،نمونهایازاینتالشهابود.
ضمناًنیازیبهیادآوریاینواقعیتنخواهدبودکهنهضتآزادیدرحالیازانحصارطلبی
وتفتیشعقایدسخنمیگفتکهازهمانسال60تاکنون،بهانتشارتندترینمواضعمخالف

رهبریوحاکمیتمشغولبودهاست.
برخیبرخوردهایخشونتبارپراکندهومردمیعلیهنهضت،بارهابهعنواندلیلوجود
محدودیتسیاسیواجتماعی،معرفیشدهاست.تحلیلواقعبینانۀوجهیازاینگونهبرخوردها،
چنینبودکهبخشهاییازمردمدربحبوحهدفاعمقّدس،هنگاممشاهدهنفیارزشهاوحقایق
انقالبمردمایرانتوسطاپوزیسیونهمسوبادشمن،تابتحّملراازکفدادهوتحریکو
عصبانیمیشدند.وبهاینترتیبپسازانفجاراجتماعیوخارجشدنکنترلاوضاعازدست
مسئولین،نیزباتوجهبهشرایطکشور،امریطبیعیومنطقیبود.مصاحبهبااوریانافاالچیاز

اینمنطقدفاعکردهبود:
... توده ها انقالب کردند، آنها بودند که خیابان ها و میدان ها را با جنازه های خود پوشاندند 
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و اگر اراده آنان را در نظر نگیریم آنان با خشونت آن را به ما تحمیل می کنند.1

باهمهاینها،دولتومسئوالننظام،هیچگاهاینبرخوردهایمردمیراتشویقوتأیید
نکردهاند.آقایهاشمیرفسنجانیبرایازبینبردنزمینههایتحریکافکارعمومی،درخرداد
بازرگان«کهمدتهامردمدر باخواهشودرخواستازمردم،ازشعار»مرگبر 1361

تجمعاتوراهپیماییهاونمازجمعهتکرارمیکردند،جلوگیریکرد.
ذکرایننکتهتاریخینیزخالیازلطفنیستکهبخشیازتخلفاتوتندرویهایسیاسیو
تبلیغاتیدهۀشصتبهوسیلهکسانیصورتمیگرفتکهبعدهادردهۀهفتادوهشتادبهطیف

طرفداراننهضتآزادیپیوستهاند.
باری،معموالًمفهومیکهازآزادیبهذهنمیآید،تواناییبدونمزاحمتافرادجامعهبرای
انتقادمیباشد.درحقیقتآزادیدربُعدسیاسیآنبیشتربرآزادیمخالفتوابرازعقایدمتفاوت

تکیهداردکهازآنبهآزادیبیانوعقیدهتعبیرمیشود.مهندسبازرگاندراینبارهمیگوید:
آزادی، آزادی مخالفت و مخالف است و اجازه بی دریغ و بی اشکال انتقاد و اعتراض علیه 
حکومت... آزادی یعنی وجود مدعی و بروز جریان های بر هم زنندة سکوت و حرکت عادی.2

امامهندسبازرگانهیچگاهاز»مسئولیتوتکلیف«ناشیاز»آزادیمخالفت«،سخننگفت.
ظاهراًمطابقعقیدهویوهمفکرانشآثارسوءوتخریبیناشیازسوءاستفادهازآزادیسیاسی
کهدرقالبتحریکاقوامومذاهبواقشارجامعهبهشورشواغتشاش،وتنشآفرینیو
فتنهانگیزیوحتیتروروآدمکشیامکانوقوعدارد،مسئولیتیمتوجهمخالفاننمیکندو
حاکمیتدرقبالچنینامریدستبستهوخلعسالحاست.درادبیاتسیاسیلیبرالهایایران،
بهویژهدرموضعمخالفتبانظامجمهوریاسالمی،هرگزازمسئولیتمالزمباآزادیسخنی

بهمیاننمیآید.
دریکیازنشریاتنهضتآزادیازموضعمطالبهمطلقوبدونپذیرشقواعدوچارچوب

محدودکنندهآزادی،چنینآمدهاست:
نیز از فقدان  ... آن آزادی که ملّت می خواست و هنوز هم می خواهد و نهضت آزادی 
آن شکایت دارد... آزادی های سیاسی، اجتماعی، آزادی نطق و بیان، آزادی اجتماعات، 

آزادی مطبوعات و احزاب، آزادی فکر و اندیشه است.3

1.اطالعات،1358/7/22،ص4
2.بازیابیارزشها،ج1،ص80

3.آزادیوانتخابات،پیکنهضت21،نهضتآزادیایران،زمستان1362،ص17
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نهضتآزادیحتیدراستنادبهاصلنهمقانوناساسیدراینباره،تحریفمیکندوبند
مربوطبهاینکه»هیچفردیاگروهویامقامیحقنداردبهناماستفادهازآزادیبهاستقالل
سیاسی،فرهنگی،اقتصادیونظامیوتمامیتارضیایرانکمترینخدشهایواردکند«را
حذفمیکند.1و2تأکیدبرآزادیهایفردیبدونتأکیدبر»محدودیتهایعقالنیوقانونی،و
مسئولیتپذیریدرقبالنظموامنیتجامعه«،عوامفریبیوتبلیغاتوپروپاگاندایلیبرالیستیو
درحقیقتشعاریفریبندهبرایتحمیقمخاطباناست.حالآنکههمهایدئولوژیهاومکاتب

غربی،ضرورتمحدودیتآزادیراتأییدمیکنند.
مهندسبازرگانبهسال1362دربارهمبانیدیدگاهخویشنسبتبه»آزادی«چنینگفت:

آن آزادی که نهضت آزادی ایران به نام آن و به خاطر آن تأسیس شد، تقلید از مغرب زمین 
نبود بلکه به تبعیت از اسالم و قرآن بود. انعکاس از الاله االاهلل بود و از آی ةالکرسی بود که 
رهایی از طاغوت را تأکید می کند ... ما مسلمانان نه در کلمه الاله االاهلل، نه در آی ةالکرسی و 
نه در هیچ جای قرآن به کلمه آزادی یا حریت برنمی خوریم ولی اوالً در فرمایشات رسول 
اکرم]ص[ و ائمه اطهار]ع[ مکرر آمده است و ثانیاً در آی ةالکرسی و در آیات دیگر قرآن، 

به صراحت و اصرار، مفاهیم، چهره ها و نتایج آزادی را می بینیم.3
معالوصفآقایبازرگانهرجاکهازآزادییادمیکرد،آشکاراتأثیرپذیریخودراازمفهوم
جدیدآزادیدرغربکهباانقالبکبیرفرانسهشروعشدوبهدمکراسیاروپاییوآمریکایی
رسید،پنهاننمیکردوغالباًالگوهاونمونههایخودراازجامعهغربیذکرمینمود.ودر
هنگامبرخوردبادینهمصریحاًیاتلویحاًسعیمیکردمبانیدینیرابامفاهیمآزادیغربی

منطبقسازد.درحالیکهبهگفتۀشهیدمطهری:
اساساً مفهوم آزادی به آن معنا که فلسفه های اجتماعی غرب اعتقاد دارند، با آزادی به آن 

1.ممکناستگفتهشودکهایناشتباهچاپیبودهوعمدینبودهاستلیکندرتجدیدچاپنشریهایکهدرآنایناصل
درجشدهنیزدوبارهبههمینصورتتکرارشدهاست،وحذفیکجملهبهاینآشکاریکهدرمتنتغییرمفهوم
واضحیپدیدمیآورد،بعیدبودسهواًرخدادهباشد.همینحذفعمدیبهشکلدیگریبابههمریختنساختارجمله
درجزوهدیگریبهاینصورتانجامشد:»هیچفردیاگروهیامقامیحقنداردبهناماستفادهازآزادیبهاستقالل
سیاسی،فرهنگی،اقتصادیونظامیوتمامیتارضیکشورآزادیهایمشروعرا،هرچندباوضعقوانینومقررات،

سلبکند.«)آزادیدرجامعهما،نهضتآزادیایران،پاییز1362،ص20(
2.آزادیازدیدگاهقانوناساسیوشخصیتها،نهضتآزادیایران،تابستان1362،ص2.آزادیدرجامعهما،شهریور

1362،ص4
3.بازیابیارزشها،ج3،ص72
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معنا که در اسالم مطرح است تفاوت عمده و بنیادی دارد.1

بهتعبیرشهیدمطهری:
از دیدگاه اسالم، آزادی و دمکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسانی انسان ایجاب 

می کند.2 
وبهتعبیرشهیدمحمدباقرصدر:

قرآن پس از آزاد نمودن انسان از نَْفس اماره اش که آن را قدم اول و اصلی می داند به آزادی 
اجتماعی فرد می پردازد.3 

متفکرشهیدآیتاهللمحمدباقرصدر،تقابلآزادیدراسالمباآزادیدرغرب،راچنین
توضیحمیدهد:

در  و  بندگی  مختلف  اَشکال  به  و  شروع  آزادی  از  انسان  برای  غرب  تمدن  دست آورد 
بندبودن منتهی می گردد در صورتی که آزادی در اسالم درست در نقطه مقابل آن قرار 
گرفته است، یعنی بدین صورت که ابتدا از بندگی و اخالص و عبودیت خداوند متعال 

شروع و سپس به آزادی و رها شدن از قید هر بندگی و عبودیت دنیوی منتهی می گردد.4
شهیدآیتاهللدکتربهشتیدراینبارهمیگوید:

اما در  انسان آزاد است  نیز دارد،  اجتماعی  در اسالم آزادی های فردی، محدودیت های 
چهارچوب حدوداهلل و در چهارچوب قوانین الهی.5

اینمحدودیتوچهارچوبدرزمینۀآزادیعقیدهوبیانکهدراینجاموضوعبحثاست
مسئولیتخاصیبراینظاماسالمیایجابمیکندتابرایحفظحریمجامعهازدستبردو
هجومعقایدشیطانی6وضدتوحیدیکهمسیرکمالانسانراناهمواروتخریبمیکنند،

اقدامنماید.

1.پیرامونانقالباسالمی،چ2،ص100
2.همان،ص104

3.مفهومآزادیازنظرقرآن،ص15
4.همان،ص8

5.اوبهتنهایییکامتبود،چ1361،2،ص319
6.غربیهابهرغمتظاهربهآزادیتقریباًنامحدودکهحقانتقادواعتراضبهخداوعیسیمسیحوسایرانبیاراهمشامل
میشود،خطوطقرمزیبرایآزادیبیاندارند.دربسیاریازکشورهایغربی،محدودیتهایصریحومحکمقانونی
وانتظامیبرایبیانوانتشاروتبلیغعقایدیکهبهتروریسم،نژادپرستی،صهیونیسمستیزی،کودکآزاریجنسی،
واحیاینازیسموفاشیسمونظایرآنهاتشویقکند،وجوددارد.امادرعملنسبتبهانواعدینستیزیوبهویژه

اسالمستیزیوترویجشیطانپرستیتساهلومدارامیشود.
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راجعبهمحدودیتآزادی،بازرگانچنینمیگوید:
خارج از مورد کشتار و فتنة ضد حیات آزادی افراد محفوظ است.1
قباًلاومنظورخودراازفتنۀضدحیاتروشنساختهاست:

کارهایی... از نوع قتل نفس و فساد و فتنة بدتر از کشتار بوده حاکمیت خدا بر آدمیان را که 
همان آزادی و حیات و امنیت و سالمت است ممنوع سازد.2

وجایدیگری،محدودیتآزادیرابرمبنایالَضرروالِضرارمطرحمیکند.آقایبازرگان
بهایننکتهتوّجهنداشتکهبرایجانهایانسانهاهمحقوقیهست.بهقولاستادعالمه
محمدتقیجعفری:»همانگونهکهبرایجسمافرادبشرحقوقیقائلهستیمبایدبرایارواح
وجانهایآدمیانهمحقوقیقائلشویموتابهحقوقجانهااحترامگذاشتهنشوداحترام

حقیقیبهحقوقاجساموابدانبشرممکننخواهدبود.«
یکسؤالاساسیاینجاستکهآیاتجاوزبهحریمروحوجانآدمیانهم،مشمولتعدی،
فتنه،فسادوضررمیشودکهموجبمحدودیتآزادیشود؟اگرفردیبخواهددارویی
فاسدویاغذاییمسمومدرجامعهعرضهکند،»آزاد«نیستکهاینکاررابکندوجلوی
اوگرفتهخواهدشدوحتیمجازاتهمخواهدشد.امااگرفردیافکاروعقایدمسمومو
فاسدرادرقالبهایزیباوفریبندهبهجامعهارائهکردوجانهایگروهیازانسانهارابه
دلیلضعففکرییامشکالتروحیویافریبخوردگیدرمعرضخطرقراردادچهباید
کرد؟اگرکسیباافکارجامعهستیزانهوهرجومرجطلبانهگروهیرابهدورخودجمعکرد
وبااستفادهازآزادی،دعوتبهبهآشوبوتشنجکرد،چه؟آیافقطهنگاموقوعآشوب
بایدجلویآشوبگرراگرفتیاآنکهبایدبستروشرایطمساعدپدیدآمدنآشوبگرهارانیز

رفعکردوزمینههایبروزناامنیوشورشوترورراازبینبرد؟
درعمرچهاردههنظامجمهوریاسالمیایران،بهرغمشرایطومشکالتفراوان،التزام
حاکمیتبهدفاعازآزادیهاونهادینهوقانونمندساختنآزادیسیاسی،یکواقعیتمشهودو

مثالزدنیدرتاریخهمهانقالبهایبشریبودهاست.
دربیانیهتفصیلینهضتآزادیمورخ13خرداد1358درپاسخبهکانونوکال،کههمان
زمانکنگرهخودرابرگزارکردهبودندومطالبینظیرآنچهآقایبازرگانبعدهاگفت،گفتهو
بهنظاماسالمیاتهاماتیزدهبودند،ازجملهفقدانآزادی،نهضتآزادیدرتحلیلواقعبینانهو

1.بازیابیارزشها،ج3،ص115
2.همان،ص89
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موضعگیریصحیحخود،چنیناعالمنظرکرد:

آزادی بیان و قلم در کنار احساس تعهد مسئولیت نسبت به مردم و سرنوشت انقالب مردمی 
است، که ارزش واقعی را می یابد و ااِّل بیان و قلم نامتعهد در برابر 90 درصد جمعیت کشور 
و وابستگی های عقیدتی آنها و انقالب آنها، مرادف است با هرج و مرج، مرادف است با 
ایجاد تفرقه در صفوف انقالبیون، و مرادف است با دلسردی و مأیوس ساختن مردم نسبت 
به رهبری انقالب اسالمی و بازگرداندن آنها از انقالب، و همة اینها در نهایت برای کمک 
به تجدید حیات و تجدید سازمان ضدانقالب... آزادی بیان و مرام تا آنجا مجاز و پسندیده 
است که موجبات بازگشت ضدانقالب را فراهم نکند. و بر اساس مسئولیت، و متعهد نسبت 
به کلیاتی از انقالب اسالمی ایران باشد. این آزادی، محترم است و غیر آن موجب خشم 

مردم ستمدیده و مسلمان ایران خواهد بود.1
مالحظهمیشودکهدربیانیهرسمینهضتآزادی،صریحاًآزادیبیانمشروطبهشروط
استومهمترینشرطآنهمرعایتمصالحانقالباسالمیکههمانامنیتومنافعمّلی
است،برشمردهمیشود.طبقمنطقبیانیهنهضتآزادی،آزادیبسترسازضدانقالبیاهمان
دشمنانایرانواسالم،»مجازوپسندیده«نبودهاست.امامهندسبازرگان،دبیرکلنهضت
آزادی،پسازسقوطدولتموقتودرچرخشبهسمتاپوزیسیونوتکراربرخیادعاهای
آنانوحتیمواردیبازگوییدیدگاههایضدانقالبیون،درسخنانومکتوباتبعدیخود،

موضعرسمینهضتوعقایدمستدلومقبولگذشتهخویشرازیرپاگذاشت.
مهندسبازرگان،خود،دریکیازکتابهایقبلازانقالبخویشچنیننوشتهاست:

اصوالً نه آزادی به خودی خود می تواند هدف و سعادت باشد و نه در تکامل به معنای 
تحرک، الزاماً خیر و خوشبختی وجود دارد. هر دوی آنها فقط به عنوان رفع مانع یا وسیله و 
به شرطی که مقدمه و طریق برای رسیدن به یک شئ یا حالت و محل مطلوب خوشبختی  آور 
باشند می توانند ارزنده و خواستنی تلقی شوند... در هر حال آزادی و تحرک، ارزش های 
اعتباری هستند و متوقف و موکول به شناختن و هدف گیری یک موقعیت ارزنده و مطلوبی 

که در جهت آن حرکت می نماییم ]می باشند[2
نهضتآزادیدرپاسخبهگروههاییکهبهسال1358،ازخطراستبدادو»حاکمیتروحانیت«

سخنمیگفتندوخواهانآزادیبیقیدوشرطبودند،چنینمیگفت:
1.اسنادنهضتآزادی،ج11،صص431و432

2.بررسینظریهاریکفروم،ص117.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج10،ص113
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گروه های مارکسیستی یا روشنفکری و بعضی از گروه های اسالمی مثل سازمان مجاهدین 
خلق که علیه حاکمیت آخوند و استبداد روحانی عمل و تبلیغ می کنند، آیا این را می دانند 
که دشمن اصلی انقالب ایران، این هرج و مرج و آزادی بی قید و مسئولیت است نه حاکمیت 

آخوند.1
همانگونهکهپیشترذکرشداینمطالبمربوطبهزمانیاستکهسراننهضتآزادیبر

اریکۀقدرتنشستهبودند.
موقعیتوپایگاهاجتماعیهرشخصیاجریانینیزتعیینکنندهاستکهآزادیابرازواظهار
مخالفتتاچهحدومرزیپذیرفتهمیشود؟هنگامیکهچندنفربرسردوراهیبایکوسیله
مشترکمیخواهندراهیرابروندواکثریتبررفتنازیکراهتوافقکردهاندواقلیتمخالف
استووسیلهنقلیههمبهفرماناکثریتازآنمسیرراهمیافتد،ابرازمخالفتدربینراهچیزی

جزآشوبگریوبرهمزدنآرامشنیست.
بایددوبارهقلمرابهدستتحلیلگراننهضتآزادیسپردتابهیادآوردآنهنگامکه

اوضاعزمانوادارشانساختهبودباانصافبیشترتحلیلکننددراینبارهچهگفتهاند:
انقالب اسالمی می تواند نیروهای مخالف را تحّمل کند به شرطی که نیروهای مخالف هم 
برای خودشان حدود و حقوقی قائل باشند که خارج از اندازه و قدر اجتماعی خودشان نباشند.2

سخنفوق،منطقیومتیناست.بهرهگیریقانونیورسمیمخالفانازآزادیاجتماعی
سیاسییعنیامکاناستفادهازامنیتوفضایسیاسیاجتماعی؛ومسلماًجیرهوسهمیکیدو

درصدازجامعه،اشغالبخشاعظمآنفضانیست.
ازسویدیگر،گروههاییمانندنهضتآزادیخودتاچهحد،اندازهوقدراجتماعیخود

رامراعاتکردهاند؟
بازرگانبعدازاستعفایدولتموقت،درآخرینمصاحبهتلویزیونیخودگفت:

یک نکته را هم در همین جلسه 14 روز پیش در شورای انقالب اضافه کردم، باز گفتم فرق 
ما با دیگران این است که اگر از ما همکاری خواستید کمک می کنیم، اگر راهی که رفتید راه 
درستی بود مساعدت می کنیم و اگر به نظر ما بد آمد، انتقاد نخواهیم کرد، مخالفت نخواهیم 

کرد. احساس می کنم بعد از این هم رویه دوستان و رفقا همین خواهد بود.3 

1.اسنادنهضتآزادی،ج11،ص433
2.همان،صص131و132

3.مشکالتومسایلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص278
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نهشخصآقایبازرگانونهدوستانشهرگزبهاینتعهدوفانکردندوبهزودیبهجرگه
مخالفاننظاموانقالبپیوستند.البتهازیکفعالسیاسیویایکگروهانتظارنمیرودکه
موضعانتقادیومخالفاتخاذنکندولیبرخالفاینقاعده،آقایبازرگانبیهودهومغایربا

صداقت،ادعاییکردکهطبعاًنمیتوانستبهآنپایبندباقیبماند.
ازسویدیگر،طبقمنطقانقالب،نظاممردمیبرآمدهازآنحقداشتهاستکهباتوّجهبه
نوعومیزاناصالتمواضعوپایگاهاجتماعیهرجریانباآنمواجهشودواینحقیبودکه

نهضتآزادیهمآنرااذعانکردهاست:
... نحوه مواجهه نظام انقالبی کنونی با نیروهای مخالف بر مبنای مواضع سیاسی، اجتماعی 
و  مرفه  طبقات  یا  ضدانقالب  یا  شرق  و  غرب  به  وابستگی شان  عدم  و  وابستگی  آنها، 

برخورداران اداری، باید تعیین گردد...1
گوییوصفحالخطسازشکهازدههشصتدرپشتنقابدفاعازآزادیودمکراسی

پنهانشدهدرالبالینوشتههایقدیمینهضتآزادیبهتروشفافتربیانشدهاست:2
عده ای دیگر که به خاطر ضعف فکری و ناتوانی در تحلیل، در روزهای تاریک مبارزه 
نتوانسته اند پیشتاز مبارزه خلق قرار گیرند و یا به سبب نارسایی های خصلتی و وابستگی هایی 
که داشتند، قدرت قیام قاطعانه در برابر رژیم جبار و فاسد و خائن گذشته را نداشتند، و حتی 
در آخرین روزهای مبارزه قهرآمیز ملّت علیه رژیم پهلوی، جرأت نفی یکباره سلطنت و 
طرح انتقال قاطع قدرت به ملّت را نداشتند پس از پیروزی چشمگیر و اعجاب آور انقالب، 
برای عقب نماندن از صف رهبری و ریاست، سنگ آزادی و دمکراسی را به سینه می زنند 
و خود را میوه چین جنبش و فداکاری های مردم قرار می دهند و وارث رهبران و پیشوایان 
گذشته ملّت معرفی می کنند تا مگر در پرتو نام و محبوبیت آن رهبران، برای خود اعتباری 
کسب کنند... بدون ذره ای کوشش و تالش در جهت حل مسائل انقالب یا خدمت به مردم 
محروم و زحمتکش این سرزمین، با شعار و تبلیغ و با ایجاد شایعه خود را غمخوار آزادی 
معرفی می کنند و تخم تفرقه و نفاق را در میان مردم انقالبی می کارند و آشوب و هرج و 
مرج را دامن می زنند تا انقالب و رهبری انقالب در انجام رسالت های خود ناکام و دچار 

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص185
2.البتهمصداقخطابنهضتآزادیدرآنهنگام)خرداد1358(گروهیبهنامجبههدمکراتیکملیبود،ولیبهدلیل
امکانانطباقصفاتومشخصاتکلیآنجریانبانهضتآزادیمتأخر،میتواندرحقیقتاینگروهرانیزبا

ادعانامهایتنظیمشدهازسویهمانگروه،درافکارعمومیمحاکمهنمود.
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شکست شود. در حالی که جوانان و مردان و زنان مسلمان با شور و اخالصی بی نظیر در 
گوشه و کنار بیابان ها و روستاهای کشور به خدمت و ایثار به خلق های مستضعف، بدون 
کوچک ترین ریا و تظاهر مشغولند، اینان در محافل لوکس روشنفکری و غربزدة خود فریاد 

دلسوزی برای آزادی را سر می دهند.1
»دلسوزیبرایآزادی«همانمضموناصلیومهمترینمحورتبلیغاتودعاویبعدی
نهضتآزادیوگروههایهمسویآنبودهاست.دربیانیهها،کتبونشریاتمنتشرهو
کنشهایدیگراجتماعیوسیاسی،هموارهدستاویزاصلیاینجریان،باشعارفقدانآزادی

شکلگرفتهاست.
... آنچه مردم در وضع حاضر شاهد هستند، حاکمیت انحصار و اختناق و فقدان بسیاری از 
آزادی های قانونی است. ... آزادی قلم و مطبوعات و تبلیغات... به شدت محدود و ممنوع شده ...2

آقایبازرگاننیزمکرراًاینگونهتوضیحمیداد:
... وقتی آزادی گفته می شود مراد، آزادی مخالفین، آزادی بی اشکال و خطر برای احراز و 

ابراز عقیده مخالف است.3

»انقالب«، انقالب اسالمی
ازشعارهایحمایتوطرفداریازانقالباسالمی،مدتزیادینگذشتهبودکهنهضت
آزادیازارزشومفهوم»انقالب«فاصلهگرفت.ازنظرآقایبازرگان،انقالباسالمی»معجونی
هفتخطازخداوخودوبااهدافپیشرفتهعالیوسرمایههایبیسابقهعظیمایمانوشهادت
وایثاروادعاهایاسالمیوالهیولیباتقلیدوبرگشتارتجاعیبهروحیهورویههایانقالبی
بشری...عداوتوعجلهوکشتار،دفعوتفرقهبهجایجلبووحدت،انحصارگریبهعوض
همکاریدوستانهوهمزیستیآزادانهو...«4شدهبود.ویدرجلدسومکتاببازیابیارزشها
کهبهتاریخبهمن62انتشاریافت،سعیکردباطرحموضوع»رسالتانبیاءوانقالبمّلتها«،

انقالباسالمیایرانراازابتداواساسمحکومنماید.
مهندسبازرگاندرمقالهایکهتدوینوتکمیلیکسخنرانیخصوصیدرنهضتآزادی

1.همان،ص434
2.مطبوعات،ج15،ص234

3.مشکالتومسایلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص278
4.مجموعهآثار،مهدیبازرگان،بنیادفرهنگیمهندسمهدیبازرگان،1389،ج25،ص162
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بود،برایمقایسهرسالتانبیاءوانقالبمّلتهاابتداباروشالقاییاینسؤالرامطرحمیکند:

... ببینیم انقالب ما چه شباهت و تبعیت نسبت به عمل پیغمبران و به طور کلی با رسالت 
انبیاء دارد.1 

ویسپسباژستبیطرفانهازپاسخمستقیمبهاینمسألهظاهراًاجتنابمیکندونتیجهگیری
رابهعهدهخوانندگانمیگذاردمیگوید:

دو نوع انقالب را با هم مقایسه می کنیم، یکی انقالب های نبوی به رهبری خدا علیه شیطان 
یا رسالت انبیاء؛ و دیگر هجوم ها، شورش ها، انقالب ها یا قیام های طبقاتی و ملّی و قبیله ای 
به رهبری افرادی مانند مارکس،2 لنین، هیتلر، گاندی، عبدالناصر، اسکندر، چنگیز و غیره 

علیه نظام های حاکم.3
امابازرگانفقطبهایندستهبندیکنایهآمیزاکتفانمیکندومینویسد:

انقالب اسالمی ایران با تدارکات و تأثرات قبلی خود با رهبری روحانی و تسمیه و تحوالت 
بعدی آن، می تواند تعلق به هر دو نوع داشته ضمناً ویژگی هایی نیز نشان دهد.4 

سپسآقایبازرگاندرمقایسهانقالبهایبشریورسالتهایخداییبهمشخصاتاصلی
انقالبهایبشریمیپردازدوزیرکانهباتوّجهبهتوصیفاتشازانقالباسالمی،مشخصههایی
راکهبرایانقالباسالمیقائلبود،بهعنوانمشخصههایکلیانقالبهایبشریمطرح

میکند:
انقالب کنندگان برای رسیدن به پیروزی کامل و با توّجه به عدم تعادل شدید نیروهای حاضر 
مجبورند هم جمعیت و کّمیت ولو سیاهی لشکر به میدان آورده پشتوانة عددی خود را برای 
وحشت دشمنان و اطمینان دوستان نشان دهند و هم جبران ضعف نظامی و اقتصادی و سیاسی 
را با برتری روحیه و عقیده، صبر و تحّمل، تبلیغ و تأثیر، و باالخره تدبیر و تصمیم یعنی از راه 

ایمان و اراده و ابتکار، جبران نمایند و تا می توانند آتش انتقام و انهدام را تیز کنند.
پس از رسیدن به پیروزی و تا قبل از تصرف و تسلط کامل یا استقرار و احراز تعادل که 
مدت ها طول می کشد پارامترهای جدیدی وارد میدان می شود. نگرانی از حملة متقابل حریف 
و اخالل ها و ایادی او که نامش را ضدانقالب می گذارند، ترس و تزلزل به وجود آورده 

1.همان،ص328
2.دربینافرادیکهآقایبازرگانمثالزدهونامبرده،کارلمارکسهیچگاهرهبریهجومیاشورشیاقیاموانقالبرا

برعهدهنداشت.
3.همان،ص329

4.همان.
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تضاد و تخاصم را شدیدتر می کند و بدبینی و مراقبت را در برنامة انقالب وارد می سازد. هر 
حرکت و صدا از روی احتیاط هم که شده باشد باید بالدرنگ کوبیده شود. سیستم نورسیده 
نمی تواند اجازه کمترین احتمال خطر و حضور خصم را بدهد. از طرف دیگر قبول محرومیت 
و اطاعت و وجود اتحاد و یا وحدتی که تا قبل از پیروزی همه آن را ضروری و بدیهی و 
پذیرفتنی می دانستند و رهبران تأکید و تکیه به آن می کردند با کنار زده شدن خصم و چشیدن 
مزه پیروزی و قدرت، ایراد و اشکال پیدا کرده، توده مردم و مخصوصاً دست اندرکاران و 
سهامداران نمی خواهند تحمیل و تحکم های نظیر نظام گذشته را از ناحیه خودی ها تحّمل 
نمایند. رقابت بر سر قدرت و مقام نیز مزید بر علّت گشته اختالفات و تنازع های داخلی از هر 
طرف سر در می آورد. خصوصاً در انقالب های با ایدئولوژی و با داعیه همکاری و آزادی و 
مردمی، ضمن آنکه شرایط حاصل هنوز اجازه سستی و تعدد و تردید را نمی دهد. کسان یا 
کسی که سکان کشتی انقالب را به دست گرفته و بر عرصه نشسته است هرگونه توقع و تکان 
را مزاحم خود و مضر برای تداوم و تسلط انقالب دانسته به راحتی متوسل به حربة کاری و 
از آب درآمده تهمت ضدانقالب و انواع وصله ها، به رقیبان همکار گذشته ]وارد[ می کردند. 
یک دوران رقابت، اختالف، انتقام و انهدام در درون سیستم گاهی شدیدتر از خود انقالب 
حکمفرما می شود. برای جلوگیری از هرگونه اختالل و اختالف یا تردید و تزلزل، چاره 
منحصر به فرد اختناق آزادی ها و اختیارات و انحصار تصمیم گیری و تبلیغات و تشکیالت در 

دست فرد یا جناح حاکم می شود.1
بامراجعهبهاظهاراتقبلیبازرگانروشنمیشودکهمنظورومقصودبازرگانازذکر
ویژگیهایانقالبهایبشریکهسپسبهسلبمشروعیتآنمیپردازد،انقالباسالمی

ایرانبودهاست.بازرگاندر14اسفند59گفتهبود:
اما متأسفانه بعد از پیروزی اول، انحراف ها و افراط هایی پیدا شد. به جای الفت و اتحاد، 
انتقام و تفرقه رشد کرد. به جای استبداد سرنگون شده، انحصارگری گروهی، صنفی و 
استعال چیره شد. و به جای اسالم اصیل پاک با چهره رحمت و برکت و حرکت، التقاط 

ناشی از خصومت و تخریب و تعجیل غلبه نمود.2
پیشازآن،بازرگانباانتشارسلسلهمقاالتیدرروزنامۀمیزانتحتعنوان»اختناقشاخو

1.همان،صص339و340
2.مجموعهآثار،ج23،ص230
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دمندارد«1مشابهمطالبفوقرابهتفصیلبیانکردهبود.ویدرآنمقاالتصریحاًبااشارهبه
اختناقودیکتاتوریرژیمطاغوتواینکهانقالببرضدآنوضعیتصورتگرفت،اضافه
میکندکهاختناقبعداز»انقالبدربعضیمواردبهوجهشدیدتر«اززمانطاغوتبودهاست
واگرهم»آزادیهاییوجودداردنتیجهفقدانقدرتمرکزیوبیسروسامانیهایعمومی
است.«وحتیمردمرادرشرایطبعدازانقالب،بیپناهتراززمانشاهمیخواندومینویسد:

آنها  بر  آنچه  و  از رسمی(  )اعم  امور  عاملین  برابر  در  ایران  مردم  هیچ گاه  نمی کنم  فکر 
می گذرد این اندازه، بی پناه شده باشند... اصوالً مردم این کشور چه قبل از پهلوی و زمان او 

و چه حاال، در برابر دولتیان بیچاره اند.2
بهعقیدهآقایبازرگاندردورهپهلوی»تاحدودیبهدردمردممیرسیدند.«3

بازرگاندرتحلیلانقالبهایبشریبااستنادبهآیهمبارکهاِنَّاهللَالیَُغیُِّرمابَِقْومٍ...مینویسد:
شرط توفیق و نتیجه دهی مطلوب هر انقالب اجتماعی و سیاسی انجام یک پیش انقالب 
عمومی و درونی افراد آن اجتماع است. اگر چنین دگرگونی و تحول نَْفسانی رخ داده باشد 
نه تنها انقالب در آن جهت به پیروزی خواهد رسید، بلکه حداقل تالش و فشار الزم خواهد 
بود. شاید هم بدون تالش و بدون نیاز به انقالب جنجالی منظور تأمین گردد... انقالب های 
بشری اگر بر همین منوال صورت می گرفت و مرام و عقیده آنها قباًل در نفوس ملّت ها نفوذ 
الزم را پیدا می کرد مسلماً این همه اشکال و اختالف و تصادم روی نمی داد... تقریباً کلیه 
انقالب ها و مخصوصاً پرهیجان های آنها ضمن آنکه دارای ریشه های طبیعی و تاریخی و 
عوامل درون مردمی بوده اند، از ناحیه اقلیت هایی عنوان و رهبری و اجرا می گردد... حال 
با توّجه به اینکه انقالب های سیاسی، اجتماعی منطبق با آیه پرمعنای فوق نبوده جوش و 
خروشی راه می افتد که ریشه های عمیق وسیع در جامعه ندارد و برخوردار از قدرت طبیعی 
و مشروعیت الهی کافی نیست مواجه با یک سلسله اشتباهات و اشکاالت می گردد و ناچار 

به انحرافات و به اصالحات کشانده می شود.4
اماهمینبازرگان،قباًلاعترافکردهاستکهانقالباسالمیایراننتیجه»تحولوانقالب

درونی«ملتاست:

1.روزنامهمیزان،روزهای7،4،3و8آبان1359،ص2
2.همان،1359/8/7،ص2

3.همان.
4.بازیابیارزشها،ج3،صص18و19
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آنچه به خودم و به شما و به همگی تبریک عرض می کنم، تحول و انقالب درونی ملت است.1

در این مملکت انقالب شده و بیش از جنبه های ظاهری انقالب، انقالب درونی است که 
بیشتر ارزش دارد و ضامن پیروزی و بقا خواهد بود.2

جعل افالطونی
بازرگانبهنقلازافالطوندرکتابجمهورمراحلتکاملیاتحولانقالبهارابهاین

صورتتوصیفنموده:
و  متملقین  و  کذابان  آزادی  این  از  و  می شود  حکمفرما  آزادی  مردمی،  انقالب  از  پس 
سوفسطائیان سود برده قدرت سیاسی مردم را از راه تحمیق آنان به دست می آورند )مرحله 
1(. سپس با ادعای حفظ اموال مردم و گرفتن حق آنها از ثروتمندان، ثروت آنان را در 
اختیار می گیرند )مرحله 2(. آنگاه برای حفظ جان و منافع خود و سرکوب مخالفان، جمعیت 
»پاسداران« و »نگهبانان« انقالب را از نیروهای مسلح به وجود می آورند )مرحله 3(. با استفاده 
از پاسداران و نگهبانان فداکار به سرکوبی محدود مردم می پردازند )مرحله 4(. برای ساکت 
نگاه داشتن مردم و جلوگیری از ابراز نارضایتی ها جنگ با یک دولت خارجی را دامن 
می زنند )مرحله 5(. به بهانة حراست انقالب و دفاع در برابر دشمن، سرکوبی مردم و استقرار 
قدرت خویش را کامل می سازند )مرحله 6- دوران جباریت(. انقالب پس از این مرحله 
فرجام یافته حکومت استقرار پیدا می نماید و مدتی دوام می آورد تا انقالب دیگری علیه آن 

به راه افتاده مدار )یا حلقه منحوسه انقالب دمکراتیک به تعبیر افالطون( از سر گرفته شود.3
مهندسبازرگانمطالبفوقرابهنقلازافالطونآوردهاستولیاینانتساب،درست
نیست.بامراجعهبهکتابجمهورمشاهدهمیشودکهدراینکتابهیچجاسخنازمفهوم

»انقالب«ومراحلتکاملیاتحولانقالبهانیست.4
بلکهفقطدرکتاب]=فصل[هشتمکهافالطونپنجنوعحکومتوپنجنوعآدمیرا

1.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص304
2.کیهان،1358/1/6

3.بازیابیارزشها،ج3،ص20
4.همانگونهکههاناآرنتدرکتابخودتحتعنوان»انقالب«اشارهکرده،افالطوندربارهدگرگونیسیاسیوحکومتی،
درهیچیکازآثارخودهیچذکریازمفهوم»انقالب«نکردهبلکهازاصطالحالتینmetabolaiیعنی»تبدلنیمهطبیعی
صورتیازحکومتبهصورتدیگر«،استفادهکردهکهبعداًارسطوآنراتفسیروتبییننمود.)انقالب،هاناآرنت،

ترجمهعزتاهللفوالدوند،صص23و24(واساساًاصطالحانقالبازقرنهفدهمبهمفهومسیاسیبهکاررفت.
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برمیشمارد)آریستوکراسیوآریستوکرات-تیموکراسیوتیموکرات-اُلیگارشیواُلیگارک
-دمکراسیودمکرات-استبدادومستبد(وبهتریننوعراآریستوکراسی)حکومتافاضل
واشراف(میداند؛وبرعکسآنچهکهآقایبازرگاننقلمیکند،سیرتحولمنفیوانحطاط
ازآریستوکراسی)بهترینحکومت(رابهسویاستبداد)بدترینحکومت(باعبورازسهنوع
حکومتدیگر،مطرحکردهاست.دراثرمزبوراصاًلهیچسخنیازانقالبو»حلقهمنحوسه
انقالبدمکراتیک«درمیاننیست.البتهچندمطلبدرالبالیمطالبافالطونوجودداردکه
احتمالمیرودبازرگانیافردیکهبهاوکمککردهباتحریفومسخوتفسیرشخصیو
چسباندنآنهابههم،چنینمطالبیراساختهباشد.افالطوندرکتابخود،هنگامتوضیحعوامل
نابودیوانحطاطآننوعحکومتها،بهاینموضوعمیپردازدکهدمکراسی،بهسببافراطدر
آزادی،بهاستبدادکشیدهمیشود.1پنجمرحلهادعاییآقایبازرگانکهاحتمالمیرودسعی
شدهبااقتباسازاینقسمتکتابیعنیتغییردمکراسیبهاستبدادجعلشود،نهدراین

بخشونهدرهیچجایکتابجمهورافالطونوجودندارد.
درنوشتهبازرگان،افراطدرآزادی،بهسوءاستفاده»کذابانومتملقینوسوفسطائیان«تبدیل
شدهومرحلهاولپسازانقالبنامیدهشدهاست.همچنیندراثرافالطونموضوعیبهنام
»مصادرهاموالبهادعایحفظاموالمردم«وجودنداردولیافالطوندرذکرخصوصیات
حاکممستبد،فریبکاریهایروزهایآغازینحکومتشرااینگونهتوصیفمیکندکهزمینها
رامیانمردموبهخصوصطرفدارانخودتقسیممیکند.2مرحلهچهارمتئوریساختگی
بهنامافالطون)ایجادجنگبادیگران(درحقیقتتحریفبحثویدربارهپلۀدومتثبیت
حکومتمستبداناست3نهمرحلهچهارمانقالب،آنهمایجادجنگنهبهخاطر»ساکتنگاه
داشتنمردموجلوگیریازابرازنارضایتیها«بلکهبهسهدلیل:»ایجادنیازمندیدرمردمبرای
پیشواییمستبد–سرکوبیآزادیخواهان–تهیدستساختنمردمودرنتیجهمشغولنمودن

آنهابهتأمینمعاششخصی...«4
افالطونهرگزازتشکیل»جمعیتپاسدارانونگهبانانانقالب«چهبهشکلیکموضوع
مستقلوچهبهعنوانمرحلهسومبعدازانقالب،سخنینمیگویدبلکهفقطازنگهبانانییاد

1.جمهوری،افالطون،ترجمهمحمدحسنلطفی،انتشاراتابنسینا،1353،صص437و438
2.همان،ص446

3.همان،صص446و447
4.همان،ص447
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میکندکهحاکممستبدازمیانبردگانبرمیگزیندتاازویمحافظتکنند؛1ودیگرحرفیاز
»سرکوبیمحدودمردمبااستفادهازپاسدارانونگهبانانفداکار«درمیاننیست.ونیزمرحلۀ
ششمتئوریساختگیآقایبازرگان،تحریفشدهتوصیفیاستکهافالطونازوضعیمیکند
کهدرآنحاکممستبدبهسرکوبیمردممیپردازدآنهمبهدلیلاستثماروارضاءشهواتخود
وچاکرانش2نه»بهبهانهحراستانقالبودفاعدربرابردشمن«.بیچارهروحافالطونچقدر
بایدمعذبباشدکهبناماوتئوریخلقوجعلکردهاندتاانقالباسالمیمظلوممّلتایران

زیرسؤالبرود.
اماکتابآقایبازرگانفقطبهتعذیبروحافالطون،فیلسوف2500سالپیش،اکتفانمیکند
ومعاصرینراهمازقلمنمیاندازدوبعدازافالطون،پایکِرِیْنبرینتون،استادتاریخآمریکایی،
بهمیانمیآید.مهندسبازرگانیااحتماالًفرددیگریکهکمکویبوده»حلقهپنجمرحلهای
برینتون«رابهعنوان»تحلیلوتصّورواقعبینانۀجالبتر«ازافالطون،اینگونهساختهوتنظیم

کردهاست:
یا  مکتبی  نیروهای  بسیج  دوم -   مرحله  محبوب،  روشنفکران  یافتن  قدرت  اول-   مرحله 
اصول گرا که تبعیت از اصول انقالب را به شدت توصیه می کنند و بیشتر توّجه به پوسته 
و قالب دارند تا به محتوی و تصرف قدرت با جنجال برانگیزی و چپ روی، مرحله سوم-  
اختناق  عمومی و عکس العمل مردم نسبت به فشارهای سیاسی و مقابله دولت با آن، مرحله 
چهارم-  هرج و مرج در کنار رشد سریع ماشین نظامی و پلیسی بخشی از حکومت، مرحله 

پنجم-  استبداد که بیش از چهل سال ادامه پیدا می کند.3
آقایبازرگانسعیوافرداشتتابههرنحویکهشدهبراینظریاتخودشدربارهانقالب،
پشتوانهوپوششیعلمیپیداکند.البتهتفاوتهاوحتیتناقضهایدوفرمولافالطونیو
برینتونیساختهجناببازرگانقابلتوّجهاست.درفرمولاول،بعدازانقالب،کذابانو
متملقینوسوفسطائیانوسوءاستفادهگرانازآزادی،قدرترابهدستمیگیرندودراینجا
روشنفکرانمحبوب.گویابههرشکلممکنمیبایستنظریاتمفروضمشارالیهراجعبه
انقالببرتئوریوفرمولیعلمیمنطبقگرددوبرایاینکهجایخالیدولتموقتدرفرمول
اولپرشود،توسلبهنظریهدومضرورتیافتهاست.امامرحلهدومفرمولمجعولبرینتونی

1.همان،صص448و449
2.همان،کتابنهم،بهویژهصص462تا464

3.بازیابیارزشها،ج3،صص20و21
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نیزحاویتناقضاست.نیروهایمکتبییااصولگراکهتبعیتازاصولانقالبرابهشدت
توصیهمیکنند،نمیتواندعنوانصحیحیبرکسانیباشدکه»بیشترتوّجهبهپوستهوقالب

دارندتامحتوی«.
باوجوداینکهآقایبازرگانهمیشهسعیداشتهبرایغنینشاندادننوشتههایخودبه
کتبومآخذمعتبربسیاریاستنادکندوحتیاگرکتابیبهزباناصلیبود،گاهیمتنمورد
استفادهراباهمانزباندرمتنیاپاورقیهمبیاورد1دراینجاازمأخذ،آنهممأخذنظریهای
بهاینمهمّیکهمبنایبحثویشده،نامنبردهاست.ترجمهفارسیاثرمشهوربرینتونبانام
اصلیکالبدشناسیانقالب،اولینباردرمهرماه1362بهنامکالبدشکافیچهارانقالبانتشار
یافت.ولیآنگونهکهخودبازرگاندرفصلالحاقیکتابانقالبایراندردوحرکتتصریح
کردهتااواخرسال1362هنوزآنرانخواندهبود.2بنابراینهنگامارائهنظریهساختگی»حلقه

5مرحلهایبرینتون«ویبامفادومحتوایکتابمزبورآشنایینداشتهاست.
ازنظربرینتوندراینکتاب،مسیرچهارانقالب)انگلستان،فرانسه،آمریکا،روسیه(از
حکومتمیانهروهایاجناحراستانقالبشروعشدهودرلحظهمعینیباظهورقدرت
تندروهایارادیکالهابهچپمیگراید،سپسبهدنبالیکدورانپرتالطمکهباترورو
خشونتوخونریزیبیرحمانهایتوأمبودهاست،بهدورانثباتوسازندگیوالتیامیا
ترمیدور،منجرشدهاست.درکتابفوقجنگهایاستقاللآمریکاازانگلستاننیزبهعنوان
انقالبدرکنارسهانقالبکالسیکومشهوراروپاقرارگرفتهاستوهدفعمدهکتاب
مزبورتشریحهمانندیهاووجوهمشترکآنچهارانقالباست،3اماچیزیبهعنوان»حلقه

پنجمرحلهای«درآنطرحنشدهاست.
درچهارانقالبمذکور،مشابهتهاییوجودداشته،درانقالباسالمیایرانهموقایعی
رخدادهکهازحیثصوریقابلتطبیقبربرخیمواردمشابهاستاماهمانگونهکهبرینتون
درکتابخودتأکیددارد،وجودچنینتشابههاییبهمفهومحاکمیتقواعدکلیوقابلتعمیم

1.نک:کتابهایراهطیشده،بادوباراندرقرآن،مذهبدراروپا،عشقوپرستش،انسانوخدا،وگمراهان.
2.انقالبایراندردوحرکت،ص205

3.کرینبرینتون)Crane Brinton(چهارانقالبمذکوررا»انقالبهاییمردمییادموکراتیک«نامیدهوتأکیدمیکندکه:
»سهانقالبازچهارانقالبما-انقالبانگلیس،فرانسهوروسیه-درمجموعمسیرهاییعجیبهمساندارند...
انقالبآمریکادقیقاًازاینالگوپیروینمیکند.«)کالبدشکافیچهارانقالب،صص23و26و27(ویدرپایان
اثرخودنکتهایراکهچندبارقباًلدرموردعدمامکانتعمیمیکنواختیهاوویژگیهایمشترکآنچهارانقالب
تذکردادهبود،مجدداًتصریحمیکند:»چهارانقالبموردبررسیما،تنهایکنوعانقالببهشمارمیآیندوما
نبایدبکوشیمکهچنانتعمیمهاییرابرآنهاهموارسازیمکهبرایهمهانقالبها،بهکارآیند.«)همان،ص305(
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درهمهانقالبهانیست.بهویژهانقالباسالمیایران،شرایطوماهیتکاماًلمتفاوتیاز
چهارنمونهمزبورداشتهاست.برینتونتصریحمیکندکهچهارانقالبموردبررسیوی
»درجهانغربپسازسدههایمیانهرخدادهاند«وحتی»انقالبروسیهبهعنوانوارث

روشنگریسدههجدهم«،1نیزبهفرهنگوگفتمانغربیمتعلقبودهاست.
بسیاریازپژوهندگانغربیمتأخربرآنندکهتحوالتیمانندانقالباسالمیایران،»تحلیلهای

نظریگستردهایراکهدربابجامعهشناسیانقالبصورتگرفتهبود،منسوخکردند.«2
اماآقایبازرگانبهاستنادیکنظریهناقص،تأکیدمیکند:»مورخینوجامعهشناسان،حلقه
پنجمرحلهایبرینتونراباانقالبهایاخیرمقایسهنمودهوبهتطبیقهایی«رسیدهاند.3البتهوی

نامیازآنمورخینوجامعهشناساننبردهاست.
بههرحالبازرگاندوفرمولاختراعیوساختگیمندرجدرسخنرانی-مقالۀخودرامبنای
»تجزیهوتحلیلهایمنطقیوکلیومعرفقیافۀعمومیانقالبهایبشری«توصیفکردهو

مبتنیبرآنبهجمعبندیمشخصاتانقالبهامیپردازد.4
ویبهدنبالهمۀاینمقّدمات،هماننظراتپیشینخودراراجعبهانقالباسالمیایران

تکرارمیکند.
همینطورهممغالطاتونتیجهگیریهایمطبوعطبعمخالفانانقالبرامکرراًبااصطالحات
وتعابیرمعطوفبهگفتمانپساانقالبدرالبالیجمالتمطول،پیچیدهوتکراروتکرار
میکند.ویبهتکرارمواردوشواهدیمیپردازدکهاوضاعوحشتناکبعدازیکانقالبرا
بهتصویرمیکشد،وازانتقاموقتلوغارتواختناقودیکتاتوریوانحصارگریوجنگ

وتجاوز،سخنمیراند.5و6
بازرگانآنقدرخودشراباانقالباسالمیبیگانهمیبیندکهدرادامۀسخنانخودراجعبه

1.کالبدشکافیچهارانقالب،کرینبرینتون،ترجمهمحسنثالثی،1366،ص23
2.راهنمایجامعهشناسیسیاسی،ویراستهکیتنشوآلناسکات،ترجمهقدیرنصریومحمدعلیقاسمی،پژوهشکده

مطالعاتراهبردی،1388،ص285
3.بازیابیارزشها،ج3،ص21

4.همان،ص22
5.همان،صص22تا25

6.دربیانیهتحلیلی13خرداد58نهضتآزادی،»توهین«به»ایدئولوژیانقالباسالمیایران«و»انقالبراغیراسالمی
قلمداد«کردن،عملیاستکهبهفرصتطلبانومنافقانپسازانقالبدر»محافللوکسروشنفکریوغربزده«با»فریاد
دلسوزیبرایآزادی«،نسبتدادهمیشودو»دشمناناصلیاسالمیعنیامپریالیستهایغربوشرقراخوشحال«
میکندوجلب»حمایت«آنانراازآنفرصتطلبانومنافقاندرپیدارد.)اسنادنهضتآزادی،ج11،صص434و435(
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اوضاعبعدازانقالب،بهعنوانتئوریکلی،انقالبهندوآمریکارامنزهازآنمواردساخته
و»طبعسلیمومکتبانساندوستانۀرهبران)مثلگاندییاجفرسون(«1رامتذکرمیشود
واز»قراردادنصددرصدآنهادرچهارچوبفوق«صریحًاامتناعمیورزدولیانقالب

اسالمیایرانراازآنچارچوبمستثنانمیکند.
مهندسبازرگانبعداًدرکتابانقالبایراندردوحرکت،کهدربهار1363انتشاریافت،
خالصهکتاببرینتونراضمیمۀکتابخودکرد؛والبتههیچسخنویااشارهایبه»حلقهپنج

مرحلهای«کذایینکرد.ویدربارهخالصهمزبورچنیننوشتهاست:
... عصاره ای است از کتاب »کالبدشکافی چهار انقالب«... که اگر قبل از تدوین »انقالب 
ایران در دو حرکت« خوانده بودم استفاده و استنادهایی در متن می کردم. کرین برینتون 
دکتر در فلسفه از دانشگاه هاروارد و استاد رشته تاریخ در همان دانشگاه تا پایان عمر )1968( 
بود. شهرت به نام در میان نویسندگان و دانشمندان جهان دارد. مؤلف محقق همانطور که 
از نام کتاب برمی آید چهار انقالب معروف و بزرگ دنیای غرب را مورد بررسی تطبیقی 
و موشکافانه قرار داده سعی کرده است وجوه مشترک آنها را استخراج و نتیجه گیری های 
آموزنده ای بنماید. این چهار انقالب که به لحاظ زمان و مکان و مردم با هم متفاوت و از 
جهاتی متضاد بودند جنبه های اشتراکی جالبی نشان می دهند... بنابراین قابل تعمیم نسبی و تعلیم 
برای انقالبی های دیگر می باشد2... خوانندگان گرامی... می توانند نکات اشتراک یا اختالف با 
انقالب اسالمی ایران را بسنجند و استنباط ها و پیش بینی هایی که به نظرشان می رسد، بنمایند.3

درخالصهیاعصارۀ25صفحهایکهبازرگانبهشکلهدفمندوگزینشیازکتابمزبور
تهیهوباادبیاتپرکنایهونیشخاصخویشارائهکرده،4چندموردنیزدرپانوشت،نظرات
وتوضیحاتیرامتذکرشدهودرمجموعکوشیدهرویکردونگرشمنفیخودرابهانقالب
اسالمیایراندرقالبویاشبیهسازینظراتبرینتونالقاکند.جالباینکهدرمواردیوی
نظراتخودواستنباطهایخالفمقصودنویسندهکتابرانیزدرآنخالصهگیرینه
چندانوفاداربهمتن،گنجاندهاست.برایکسانیکهدرمیانهدههشصتمخاطبکتاب

1.همان،ص25
2.قباًلهماشارهشدکهبرینتونمدعیتعمیمپذیرینتایجمطالعهخودشنبود.ازجملهدرمقدمههمتأکیدمیکند:»بسیار
روشناستکههمهانقالبهایگذشتهواکنونوآیندهباالگوییکهدراینجابهدستمیدهیمهمسازیندارند.«

)کالبدشکافیچهارانقالب،ص6(
3.انقالبایراندردوحرکت،صص205و206

4.همان،صص225تا250
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بازرگانبودند،چنیناستنادهاینادرستوغیردقیق،آشکارنبودومبنایمعتبردانستن
مهندس دعاوی تکرار و بازتولید میشد. دیدگاههایویمحسوب پنداشتن محققانه و
بازرگاندرکتابانقالبایراندردوحرکت،یکیازارکاناصلیگفتمانتجدیدنظرطلب
واستحالهجویدهههفتادبهبعدراشکلدادکهدرذاتخود،باماهیتانقالباسالمی
ایرانسرناسازگاریوعداوتداردومیکوشداینناسازگاریوعداوتراتئوریزهومبتنی

برمطالعاتوپژوهشهایآکادمیکوعلمیومعتبر،نشاندهد.

انتقاد و انتقام
طبیعتاًانقالبیکهدردیدگاهمهندسبازرگانوهمفکرانش،شبیهانقالبهایزشتسیرت
وبدفرجامبشریمحسوبمیشود،بایددرمعرضحمالتوضربات»روشنفکرانمحبوب«
محرومازقدرتقرارگیرد.اینحمالتوضرباتدرلباس»انتقاد«،موّجهترومؤثرتربهنظر

میرسد.
مردم نیست،1 آزادی ما بودکهدرجامعه ابتدایدهۀشصتمدعی از آزادی نهضت
احساسآزادینمیکنند2واگرهماحساسآزادیهستبرایصاحبانقدرتاست.3

بازرگاندراسفند1359مدعیشد:
اشکال اصلی به عقیده بنده اینست که این آقایان که اآلن صاحب اختیار کشور هستند حاال یا به 
حزب خاص وابسته هستند یا همکاری می کنند و صاحب مقامات و اختیارات نیز هستند، اینها 
باطناً و در ضمیرشان معتقد به آزادی نیستند. عقیده به آزادی ندارند... از آزادی نباید ترسید 

که به نظر من اینها می ترسند.4 
ونیزدرسال1362گفت:

... کم هستند متصدیان و متولیانی از انقالب و جمهوری اسالمی که باطناً اعتقاد به آزادی 
داشته باشند و آن را در هر حال مفید و ضروری بدانند. آن زمان که حضرات در اردوی 
محرومان و مظلومان دستگاه شاه بودند فریاد از اختناق و انحصار برمی آوردند و برای آزادی 
به عنوان یک حق قانونی و انسانی و اسالمی سینه چاک می کردند ولی حاال که به قدرت و به 

1.آزادیدرجامعهما،ص2
2.همان،ص5
3.همان،ص3

4.انقالباسالمی،1359/12/10،ص9
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آزادی رسیده اند حد موجود را کافی و حق اختصاصی خود و همکاران دانسته آزادی دادن 
به مخالفین و غیرموافقین و حتی کسانی را که به لحاظ سلیقه و رویه اختالف نظر داشته و 
انتقادشان در عدم اجرای اصول قانون اساسی است، به دلیل اینکه مخالف و مزاحم دولت اند و 
باعث تضعیف و تأخیر می شوند مضر به حال انقالب و نظام و اسالم می دانند... خالصه آنکه 
آزادی دادن به غیر خودیها و محروم نساختن مخالفین و غیرموافقین را، از حقوق و حدود 

قانونی و مشروع، امر خالف مصلحت و بالبداهه غلط و خائنانه و ابلهانه می دانند.1 
وایندرحالیبودکهنهضتآزادیوتشکیالتدوقلویشبهنامجمعیتدفاعازآزادیو
حاکمیتملتایراندردهۀشصتدارایدفتروساختمانرسمیوتابلوبودند،نشریاتچاپی

وزیراکسیایندوگروهتوزیعمیشدوجلساتوکالسهایمختلفدرآنجابرقراربود.2
از1360تابهارسال1361بیشاز50عنوانجزوهوکتابودوبرابرآناعالمیهوبیانیهو
نامهسرگشادهازسوینهضتآزادیچاپوپخششدهوقانونوارگانهایقانونیمتعرض
آننگردیدند.معالوصفدراردیبهشت61،اینگروهدربیانیهبهمناسبتبیستویکمینسالگرد

تأسیسخود،مخالفانخود،وبهکنایهنظامجمهوریاسالمی،رادرحّدکفارقرارمیدهد:
درست است که روز به روز سختگیری ها علیه نهضت زیادتر شده و حلقه تضییقات تنگ تر 
می شود ولی وظیفة ماست که با توکل به ذات الیزال و با ایمان به حقانیت راه اسالم به تالش 
خود ادامه داده و با تکیه بر صبر و تقوی دست نیایش به درگاه الهی برآوریم که ربّنا اَفِْرْغ 

َعلَیْنا َصبْراً َو ثَبِّْت اَقْداَمنا َوانُْصرنا َعلَی الَْقْوِم الْکافِرین.3

زخم و نمک پاشی
ازابتدایدهۀشصتتاکنونمحوراصلیتبلیغاتنهضتآزادیعلیهنظامجمهوری
اسالمی،برتشدیدنارضاییعمومیوبزرگنماییمشکالتومصائباجتماعیاقتصادیناشی
ازجنگوتحریمهاودیوانساالریونارساییهاییکهدرهمهکشورهاکمابیشوجوددارد،

استواربودهاست.

1.بازیابیارزشها،ج3،ص86
2.مسئوالننهضتآزادیبرایکالسهاوجلساتخود،کسانیرامیپذیرفتندکهاشخاصمعّرفموردقبول،آنهاراتأیید
میکردند.لیکندرنشریاتنهضتآزادیادعامیشدکههمگانمیتواننددرآنهاشرکتکنند،ازجملهبهنادرست
دریکیازجزواتاینگروهچنینتأکیدشدهبود:»کالسهاوجلساتبحثوانتقادوسخنرانیهاعلنیوشرکت

درآنهابرایعمومآزاداست«)لیل  ةالقدرنهضتآزادی،مردادماه61،ص2(
3.بیانیهبهمناسبتبیستویکمینسالگردتأسیسنهضتآزادیایران،1361/2/25،ص6
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نهضتآزادیدرگذشتهادعامیکردکهیکیازاصولبرنامهوخطمشیآن:»تشویقمردم
بهحضورفعالدرصحنهومبارزهباهرعملیکهموجباتبیتفاوتیمردمرافراهمسازد«1

میباشد.ومهندسبازرگاندرزماندولتموقتمیگفت:
... مادامی که این دولت یا هر دولتی سر کار است، ]خطاب به مردم[ عامل شماست وسیله 
شماست، شما وظیفه دارید که این دولت را تقویت کنید. دشمن دلش می خواهد دولت 
ضعیف باشد. شما ]مخالفین و منتقدین[ همان کاری که ضدانقالب می خواهد، شاه می خواهد، 
نمی دانم فالن می خواهد، اسرائیل می خواهد، می کنید. آنها هم همین را می خواهند که این 
دستگاه از داخل پاشیده و محو شود. این دستگاه دولت است، خوب یا بد، عوض اینکه روحیه 

بدهید، دلگرمی بدهید، تضعیف می کنید؟2
اماپسازسقوطدولتموقت،درانتشاراتوتبلیغاتنهضتآزادیومؤتلفانشدر
روزنامۀمیزان،اطالعیهها،بیانیههاوکتبونشریاتگروهی،خطتضعیفدولتومأیوسو

ناامیدساختنمردم،برجستهوغالببودهاست.
یکیازروشهایتبلیغاتینهضتآزادی،نامههایسرگشادهبهمقاماتومسئولینکشور
است.نامهبهآقایهاشمیرفسنجانیدرشهریور61،درآنزمانروشنگربسیاریازعقایدو
نظراتباطنینهضتآزادینسبتبهانقالببود.درآننامهباروشالقاییوزیرکانهبعداز
مقدمهایراجعبهمردموحکومتوخفقانونارضایتیعموم،اززبانمردمچنینآمدهبود:

]مردم[ سراغ ما می آیند که درد دل ها و سوزها و نارضایی هایشان را بگویند، چون از پشت 
جدارهای تاریک و ضخیم ماشین های بادپیمای آژیرکش با اسکورت و ژ-3، صدایشان 
به گوش آقایان نمی رسد و از ترس پاکسازی یا برچسب ملّی گرایی، لیبرالی، ضدانقالبی و 

طرفداری از منافق و محارب صدایشان درنمی آید و امضا پای نوشته ای نمی گذارند.3
درادامۀنامۀسرگشادهمزبوروبهدنبالزمینهچینیادعایوجودوحشتواختناقچنین

آمدهبود:
اما درد دل ها و نارضایی های مردم که به دنبال گوش شنوا و زبان گویا می گردند چیست؟ 
چه بهتر که مطلب را از قول خودشان و زبان حالشان بگوییم. می دانید که عامه مردم بیش 
از آنچه به استدالل و احتجاج یا تشخیص سیاست و حقانیت بپردازند به نتیجه و محصول 

1.مواضعنهضتدرکنگرههایسوم-چهارموپنجم،ص12
2.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،صص233و234

3.ششنامهسرگشاده،نهضتآزادیایران،بهار1362،ص51
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نگاه می کنند. شده ها را با وعده ها می سنجند و داده ها را با گرفته ها. اول سؤال و کالم مردم 
مملکت و همانها که در انقالب عالقه و وحدت نشان دادند این است که گردانندگان و 
سیاستمداران پس از سه سال و نزدیک چهار سال غیر از خون و خرابی، غیر از لبریز شدن 
زندان ها و قبرستان ها در همة شهرها، غیر از صف های طوالنی و کمبود و گرانی غیر از 
بیکاری و بی پولی، بی خانمانی و شعارهای تکراری و آینده تاریک چه ارمغانی برای ما 

آورده اند.1و2
البتهکهادعاینهضتآزادیدرایننامه،مبنیبرنقلقولازمردم،یکشگردنخنماودر
واقعسلبمسئولیتاثباتدعاویوپیشگیریازواکنشهایبعدیبود.نهضتآزادی،خود

اذعانداشت:
بی انصافی است اگر ترازنامة چهار ساله انقالب را تنها در یک ستون ارزیابی کرده و نقاط 

قوت و ضعف آن را با هم نسنجیم.3 
آقایهاشمیرفسنجانیاولینواکنشنمایندگانمجلسشورایاسالمیونظراتخود
دربارهنامهسرگشادهمزبوررادرخاطراتروزسهشنبه13مهر1361،چنینثبتکردهاست:

صبح زود به مجلس رفتم جلسه علنی داشتیم. آقای ]علی[ موحدی ساوجی در نطق پیش از 
دستور به نهضت آزادی و مهندس ]مهدی[ بازرگان به خاطر نامه سرگشاده ای که اخیراً به من 
نوشته اند و همه دستاوردهای انقالب را منکر شده و اتهاماتی وارد کرده اند، تاخت و گروهی 
از تندروهای مجلس هم سر و صدا راه انداختند، اکثریت نمایندگان با آنها هم صدا شدند و 
بیرون رفتند. من رفتم و آنها را آرام کردم و به داخل تاالر آوردم. قرار شد که عصر رسیدگی 
کنیم... ]بعد از ظهر[ سپس جلسه حزب اللهی ها تشکیل و درباره نهضت آزادی بحث شد 
حرف ها خیلی داغ بود و باالخره من صحبت کردم و گفتم که آنها با خط امام اختالف اساسی 
و بینشی دارند و ما نباید در این دام بیفتیم. آنها می خواهند که به عنوان محور مخالفان مطرح 
شوند و مایلند حرف ها به تریبون مجلس بکشد. آمریکا هم خیال می کند که اینها می توانند 
آلترناتیو خط امام باشند. ما باید غیرمستقیم عمل کنیم و از طرفی باید مخالف و اقلیت را تحمل 

1.دربسیاریازنامههاوبیانیههاونشریاتنهضتآزادیوجمعیتدفاعازآزادیوحاکمیت،اینمضامینبارهاتکرار
میشد.ازجملهدربیانیهمفصلیبهتاریخاولتیرماه1365تحتعنوان»بحران،تحلیلیپیرامونوخامتاوضاع
کشور«،نهضتآزادی،کشوررافرورفتهدر»امواجخونوخرابیوفقر«وآکندهازفسادونابسامانیودر»لبهپرتگاه

جنگوجهنم«توصیفکرد.
2.همان،صص51و52

3.بیانیهنهضتآزادیایرانبهمناسبتچهارمینسالگردپیروزیانقالباسالمی،1361/11/16
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کنیم. عمل صبح آقایان را محکوم کردم و مؤثر واقع شد.1

نهضتآزادیدرنامهسرگشادهاشبهآقایهاشمیرفسنجانیبهسخنانویکهدرنماز
جمعهششمشهریور2بهفقدانپایگاهاجتماعیگستردهنهضتآزادیاشارهایکردهبود،

اینگونهپاسخدادهبود:
حمله به نهضت آزادی ایران چیز تازه ای نیست... ما نیز قصد نداریم به دفاع از خود و ادعا یا 
اثبات محبوبیت و مقبولیت بپردازیم... حمله های مکرر و نسبت های خالف و خیانت که هر 
بار کذب آنها روشن می شود و همچنین تالش پیگیر بی علت برای »شکستن بت شخصیت« 
سران نهضت، آیا خود دلیل بر حقانیت و مقبولیت آنان و هراس متولیان از عدم تأیید خودشان 
نمی باشد؟ منفور و مطرود ساختن گروهی که به قول مدعیان، ِعّده و ُعّده ای ندارند و هیچگاه 
دریوزگی قدرت نکرده داوطلبانه کنار رفته اند3 چه هدفی می تواند داشته باشد؟ ... شما خودتان 
هستید که منظماً ما را مطرح و موضوع روز کرده شهرت و مظلومیت و محبوبیت و مسئولیت 

برایمان می سازید.4
بخشیازسخنانآقایهاشمیرفسنجانیدرخطبهایکهنامهنهضتآزادیبهآناشاره

داشت،چنینبود:
از این سران نهضت آزادی یک وقتی یکی شان به من می گفت که امروز رأی آزادی باشد 
ما مثاًل ۷0، 80 درصد رأی می آوریم... خیال می کنند که آن کانال هایی که دارند، یعنی اینها 
با انسان های ناراضی رابطه دارند، خانمشان ناراضی هست، خاله شان ناراضی است، مثاًل قوم 
و خویششان ناراضی اند و ُخب اینها با اینها زندگی می کنند و فکر می کنند که مجموعه مردم 
اینجا هستند و آراء مردم را از اینجا می خواهند دربیاورند... یک چیزهایی برای خودشان 

1.پسازبحران،صص269و270
2.نمازجمعهمزبوربهتاریخ1361/6/5برگزارشدهبودولیچونخبرمطبوعاتیآنششمشهریورمنتشرشدهبود،در

نامهنهضتاینتاریخذکرشدهاست.
3.دربخشهایمختلفاینکتابمستنداًنشاندادهشدکهِعّدهوُعّدهبسیاریازگروههایاپوزیسیونوضدانقالبمقیم
خارجورادیوهایبیگانهدرخدمتنهضتآزادیقرارگرفتهبودوتالشفوقالعادهاینگروهدرائتالفبابنیصدر
ومنافقینبرایحذفنیروهایخطامامو»بازگشتبهقدرت«واعالمکاندیداتوریهایناکامدرسالهایبعد،
واقعیتیآشکارومعلومبود.ضمناً،نهضتآزادیودولتموقت»داوطلبانه«کنارنرفتندبلکههنگامیکهفشارسیاسی
واجتماعیبرآنهااوجگرفت،بهناچارازسریرقدرتسقوطکردند.هرچندکهبابرنامهریزیبرایمجلسوریاست
جمهوری،تظاهربهاستعفایداوطلبانهبهعنوانژستیبرایفرارازپاسخگوییوکسباعتبارومحبوبیتسیاسیو

اجتماعی،بهوسیلهاینگروهصورتپذیرفت.
4.ششنامهسرگشاده،صص49تا51
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درست می کنند و گرفتار اوهام می شوند.1

بعدازارسالنامهنهضتآزادی،مهدیکروبینیزواکنشتندینشانداد.بهقولآقای
هاشمیدرخاطرهنمازجمعه16مهر1361:

آقای ]مهدی[ کروبی در سخنرانی پیش از نماز به نهضت آزادی به خاطر نامه سرگشاده اش 
حمله کرد و از نقاط ضعف آنها خیلی تند گفت.2

ازجملهاشخاصیکهبهنامهنهضتآزادیپاسخمشروحداد،آیتاهللمشکینیبودکهدر
خطبهنمازجمعهقمضمنقرائتبخشهاییازآنوتوضیحآنها،تأکیدکرد:

این نامه خیلی بد نوشته شده است و بسیار زننده نوشته شده، هتاکی هم کرده، دروغ هایی هم 
در نامه گفته شده است.3

مطالبیکهدرآنپاراگرافاصلیوجنجالینامهمزبورمطرحشدهبوددوویژگیداشت:
1.سیاهنماییوتصویرنمودنشرایطکشوربهصورتبسیاروحشتناک.

2.اتهامزنیومقصرجلوهدادنرهبریوومسئوالنارشدنظام.
قبلازتوضیحمختصریپیراموندوموضوعفوق،اشارهبهبخشیازسخنانآقایبازرگان
درزماندولتموقتحولاینگونهموضوعات،جالبتوجهبهنظرمیرسد.ودرحقیقت
نوعیمحاکمهوجدانینهضتآزادیمیتواندمحسوبشود.مهندسبازرگاندریکنطق

تلویزیونیبعدازذکرمشکالتوپیشرفتهایانقالبچنینگفتهبود:
... حرفی که من دارم این است که چرا اصرار دارند هی عقب این بگردند که کی مقصر 
است که بین مقصرها اگر کسی را پیدا نکردند بگویند دولت. چرا اشکال و عظمت این 
موضوع ]انقالب[ را نمی بینند؟ اتفاقاً پریروز در همین فکرها بودم صبح که قرآن می خواندم 
به سوره عنکبوت رسیدم. خداوند در اینجا می پرسد که آیا اینهایی که ایمان آورده اند خیال 
کردند همینکه گفتند ما مسلمان شدیم کار تمام می شود؟ و مورد آزمایش و گرفتاری قرار 
نمی گیرند؟ در حالیکه سنّت خلقت و ناموس طبیعت در این است که کسانی که قباًل ایمان 

آورده بودند مورد گرفتاری و آزمایش قرار گرفتند. 
شما بزرگ ترین انقالب را در تاریخ دنیا کرده اید، انگور خوردیم پای لرزش هم باید بنشینیم. 
این انقالب، این عظمت، این افتخار، مفت و مسلم به این آسانی به دست نمی آید. جراح از 

1.جمهوریاسالمی،1361/6/6،ص4
2.پسازبحران،ص271

3.کیهان،1361/7/17،ص13
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پهلوی مریض یا از گلوی مریض غده ای به اندازه عدسی به اندازه نخود درمی آورد ببینید تا 
مدت ها این مریض بیهوش است، درد دارد، در زحمت است، تمام جوارحش تمام ارگانیزمش 
همه دستخوش اختالل می شوند. یک جراحی بعد از 2500 سال در این مملکت شده چرا هی 
می گوئید این تقصیرکاره، اون تقصیرکاره؟ خودتان مقصرید، خودتان مفتخرید، خودتان هم 
مقصر. الزمه این انقالب، الزمه این عمل عظیم که ما انجام دادیم، الزمه سرعت پیروزی، 

اینهاست. بیکاری باید باشد، گرانی باید باشد این غیرقابل انکار است. 
چرا من در دومین سخنرانی سوره والعصر را خواندم؟ عوض اینکه به همدیگر توصیه به صبر 
و پایداری و رحمت و مرحمت و دوستی بکنیم که بتوانیم این بار سنگین را به منزل برسانیم، 
نق می زنیم، ایراد می گیریم، فحش می دهیم، تهمت می زنیم و اعتراض می کنیم... نق زدن و 
انتقاد کردن و تضعیف کردن و این طرف و آن طرف محیط مسموم ایجاد کردن، بدبینی یا 
الاقل تردید به وجود آوردن ... آیا خیانتی از این باالتر می شود؟ عمل ضدانقالبی از این قوی تر 
می شود... عوض اینکه همه اش اشتباهات را ببینید، اشکاالت را ببینید، ببینید با چه کوه هایی 
همة ما روبرو هستیم. همین، هی بیایید بد بگویید؟ بیایید انتقاد کنید؟ هنر می کنید؟ ُعرضه به 

خرج می دهید؟ کشف آمریکا کرده اید؟ قانون نسبیت انیشتین را کشف کرده اید؟...1
مشابههمینمضامیندرمورداجتنابناپذیربودنبسیاریازمشکالتناشیازانقالبو
جنگتحمیلی،درپاسخبهنامهنهضتآزادیبهآقایهاشمی،ازسویبرخیمسئوالنو
رجالسیاسیکشورطرحمیشدولیبایکبامودوهوایلیبرالها،آنپاسخهاتوجیهوطفره

قلمدادمیشدوبردعاویواتهاماتخویشاصراروتکرارداشتند.
امامخمینیچندروزپسازانتشارخبرنامهنهضت،در21مهر1362بااشارهبهافرادی

مانندسراننهضتآزادی،چنینگفت:
بدهیم...  ازدست  را  انسانی خود  نمی توانیم شرافت اسالمی-  ما  بایستیم...  باید محکم  ما 
را  انجام شده  بفهمند و کارهای  را  از خودگذشتگی  این همه  نمی توانند  افراد  از  بعضی 
نادیده می گیرند... حاال اگر کم و کسری در مملکت وجود دارد، ما متأثریم و دولت و 
مسئولین با همه توان خود در رفع کمبودها می کوشند... اگر ما تسلیم آمریکا و ابرقدرت ها 
می شدیم ممکن بود امنیت و رفاه ظاهری درست می شد و قبرستان های ما پر از شهدای عزیز 
ما نمی گردید، ولی مسلماً استقالل و آزادی و شرافت ما از بین می رفت. آیا ما می توانیم 

1.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،صص231و232و234
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نوکر و اسیر آمریکا و دولت های کافر شویم تا بعضی چیزها ارزان شود و شهید و مجروح 
ندهیم؟ هرگز ملّت زیر بار این ننگ نخواهد رفت و تن به این ذلت نخواهد داد. ملّت ایران 

در مقابل آمریکا می ایستد و به امید خداوند پیروز است.1
البتهدیرزمانیبودکهدبیرکلنهضتآزادیاینمشکالتراطبیعیانقالبنمیدانست؛چون
اساساًنَفْسمبارزهانقالببانظامسلطۀجهانیراقبولنداشت.بازرگاندرهمانسخنرانی
اسالموایران،مبارزهجوییانقالبعلیهاستکباررابهعنوانیکیازپیامدهایخطاماماینگونه

تخطئهکرد:
چون در منطق این مکتب عّزت و غلبه اسالم مالزمه با نابودی و محو کفر دارد و به مصداق 
اکثرهم مشرکون، اکثرهم فاسقون و اکثرهم الیعقلون، ابناء بشر غالباً ضد خدا و خارج از 
اسالم و فاقد شعور تلقی گردیده روح بدبینی و قهر و غرور و بدخواهی نسبت به همنوعان و 
بیگانگان رواج آسان پیدا می کند. هرگونه همکاری و همزیستی با غیر اسالم و مسلمین و به 
طریق اولی با ضداسالم و با ملّت و دولت هایی که نظام الحاد دارند غیرقابل قبول می شود اگر 
چه زیانی به ما نرسانده باشند... در خارج کشور ... قرار بر کینه و خصومت و لعنت است تا آنجا 
که مرگ خواهی برای آنها در ردیف واجب تر از نماز می شود و مادام که موفق به نابودی شان 
نشده ایم باید از برقراری هرگونه ارتباط و مبادله، احتیاط و احتراز بنمائیم و آنچه را که نام و 
نشان خارجی داشته و از آنجاها آمده است اگر چه از مقوله علوم و صنایع و تحصیالت و افکار 

باشد چون شیئ نجس قابل پرهیز است و عامل وابستگی و غربزدگی بدانیم.2
الزمبهتوضیحنیستکهدروغهایینظیرتلقیاغلبابناءبشربهعنوان»ضدخدا«و«فاقد
شعور«وغیرهتاچهحدمسخرهوبهدورازساحتاماموگفتمانانقالبیونپیروامامبودهاست.
هیچکسازانقالبیونومعتقدانامامخمینیهرگزبامردمآمریکاوعمومبیگانگاندشمن

نبودهاند.
بازرگانازکینه،خصومتومرگخواهی3سخنمیگوید.»مرگخواهی«نامیاستکه
لیبرالهاوهمفکرانشانبررویشعارهاییگذاردهاندکهمردمبعدازهرتکبیرمیگویند.روشن

1.صحیفهامام،ج17،صص34و35
2.بازیابیارزشها،ج2،صص128و129

3.درگفتماناسالمیانقالب،مرگخواهیدشمنانانسانیتوعدالتوآزادی،درواقعزندگیخواهیوطلبحیات
برایارزشهایانسانیاست.درواقعطلبمرگبرایآنانکهمرگونیستیرابرایمظلومانبهارمغانمیآورندوبا
جنگافروزیوگسترشفقروفساد،بشریترابهدیارمرگونابودیمیکشانند،چیزیجزآرزومندیحیاتوزندگی
انسانیوعادالنهوآزادانهنیست.اینجامرگبر»مرگآفرینان«و»مرگگستران«یعنیزندهبادآزادیوحقیقتوعدالت.
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استکهچهدولتهاییموردخشمولعنتومرگخواهیمردمهستند:قدرتهایسلطهگرو
جنایتکار.بنابراینآقایبازرگانازموضعقهرآمیزانقالباسالمیدرقبالدولتهایجنگافروز

وظلمپیشهدلخوربودهاست.اودرجاییدیگرصریحاًگفتهبود:
به عقیده ما، اوالً اصالت دادن به دشمنی و تضاد یا مرگ خواهی برای غیر خود طرز تفکر 
اسالمی ایرانی نبوده از مبانی دیالکتیکی و معیارهای مارکسیستی به شمار می رود و یکی از 
نفوذهای فکری است که حزب توده و چپی ها در ایدئولوژی انقالب و جمهوری اسالمی 

ایران وارد کرده اند.1
دراینجاهمباتکراراستفادهازحربهزنگزدهچپزدگیونفوذمارکسیستها،کههمیشه
بهوسیلهآمریکاییهاوآمریکازدههادردورانجنگسردبهکاربردهمیشد،مبارزهجوییبا

مستکبران،فاقدمبنایاسالمینمایاندهشدهبود.البتهآقایبازرگاناساساًمعتقدبود:
خداوند عجله برای نابود کردن )یا نابود شدن( منکرین و مستکبرین نداشته می گذارد به 
پای خودشان و با غرور و گناهانشان به هالکت و عذاب بیفتند و با دست و عمل خود 

گورشان را بکنند.2
بنابهخوانشمزبور،انسانهاومسلمانانوظیفهومسئولیتیبرایمقاومتومبارزهعلیه
ظلموسلطهگریمستکبرینندارندوکارراکاًلوجزئاًبایدبههمانمستکبرانواگذارندکه

خودشانبهدستخودشانگورخودرابکنندوبههالکتوعذاببیفتند.
مرگخواهیولعنتکفارمعاندومستکبرانوظالمان،بهعنوانگامیدرراهمبارزهبا
آنان،اقتدابهروشخداوندمتعالوقرآنکریماست.خداونددرآیاتمتعددی،کافران

معاندومستکبرانودشمنانحقرا»لعنت«کردهاست.

»کفرستیزی« و »استکبارکوبی«
آقایبازرگاندرتوجیهدینیسازشبامستکبرانمیگوید:

مقاومت و مقابله که ممکن است به مقاتله هم بکشد تنها برای دفاع از حیات و حیثیت و حقوق 
نفوس است و تأمین امنیت و آزادی برای امّت و رسالت. خارج از آن، اصل بر نوعدوستی و 
خدمت و رحمت به جای قهر و خشونت و خصومت است. از دفع تعرض و رفع فتنه و از صلح 
و مذاکره استقبال می نماید و حتی طبق آیات صدر کالم ]آیات 45 تا 4۷ سوره احزاب[ به 

1.همان،ج3،ص85
2.همان،ص35



663 دگردیسی ارزش ها
پیغمبر تکلیف بی اعتنایی و انصراف نسبت به آزار کفار و منافقین شده است.1 

انبیاء»آیا بااستفهامانکاریمیپرسدکهدرانقالبهایخداییبهتبعیتاز بازرگان
هیچیکازرسوالنخدامأموریامأذونبه»کفرستیزی«و»استکبارکوبی«ازغیرطریقبیّنات
وارشادکهدررسالتشاندیدیمبودند؟وحاالاّمتهاچنینتکلیفواجازهرادارند؟«2
سپسمثالحضرتموسیوفرعونراآوردهکهقرآنمیگویدبااوبهنرمیسخنبگوتا
شایدمتذکرشود.باوجوداینکهقباًلبهایننوعبحثپرداختهشدهاست،دراینجابایدبه
نقدشبهاستداللهایبازرگانوتفسیربهرأیویازقرآنهماشاراتیمجددبشود.درآیه
25سورهحدیددرکنار»بیّنات«و»کتاب«و»میزان«،خداوندمتعالازنزول»آهنسخت«و
حربهکارزارسخنگفتهاستوپاسخسؤالمزبوررادادهکهپیامبرانعالوهبرارشادبرای

قیامبهقسط،دربرابرمستکبرانبهنبردسختینیزمیپردازند.
دردیدگاهاسالم،مقابلهومقاتلهفقطبرایدفاعازحقوقشخصیخودوسرزمینموطن
نیستبلکههرمسلمانیوظیفهداردازبرادرایمانِیخود،کهموردظلموستمقرارگرفته،

دفاعکند.
بهویژهمسئولیتدفاعازمسلمینیکهندایکمکخواهیدارندودفاعازانسانهاییکه
طلبکمککردهاند،حکموجوبکفاییوگاهمتناسبباشرایط،وجوبعینیپیدامیکند.
درآیاتمورداستنادآقایبازرگان،کهخداوندبهپیغمبراسالم)ص(تکلیفبیاعتناییو
انصرافنسبتبهکفارومنافقینمیکند،درشرایطخاصصلحوعدممحاربهوجنگآنانبا
اسالمومسلمینوبیخطریآناناست.وااِلّقرآنبهپیامبراکرم)ص(صریحاًفرمانمیدهد:

جاِهِدالُْکفاَرَوالُْمنافِقِیَنَواْغُلْظَعَلیهِم.)آیه9سورهتحریم( یااَیَُّهاالنَّبِیُّ
مهندسبازرگان،خوددراولینکتابمهموتأثیرگذارخودبهنامراهطیشده،میگوید:

امّت اسالم با وظیفة امر به معروف و نهی از منکر که بر او واجب شده است امّتی می شود که 
در واقع بر دنیا خروج باید بنماید.3 

مهندسبازرگانکهازدههشصتبهبعد،مدعیبودانبیارسالتومأموریتیبرایجهاد
»استکبارکوبی«ومبارزهونبردنداشتندوچنینادعاییبهتعابیرمختلفتوسطدیگراننیز
تکراروبازگوشد،دردههچهلوپنجاهبارهابهمبارزاتانبیا،اشارهواستنادداشتهاست.

1.بازیابیارزشها،ج3،صص36و37
2.همان،ص39

3.راهطیشده،ص42
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عالوهبرآنچهکهدرفصولپیشینهمینکتابذکرشد،ویدرمتنیکهبهسال1352نگاشته
دراینبارهچنینتصریحکردهبود:

اگر پیغمبران و امامان علیهم السالم »نه« نمی گفتند و روش منفی و مخالف در برابر نظام حاکم 
نمی داشتند، دشمنی اربابان زر و زور را علیه خود برنمی انگیختند و افراد زیادی از آنها به 
شهادت نمی رسیدند؛ زکریا)ع( را الی درخت ارّه نمی کردند؛ سر یحیی)ع(، هدیه معشوقه 
پادشاه نمی شد؛ مصلوب کردن عیسی)ع(، مطرح نمی شد... در برابر انبیا، همیشه سه دسته 

صف آرایی کرده، تا سرحد جانشان رفته اند:
خدمه بتخانه یا روحانیت مذهب حاکم، اشراف صاحب مال و مقام، و باالخره فرعون ها و 

یزیدها یا داعیان اولوهیت.
به شهادت  اما  انبیا، جهت منفی همان طور که دیدیم، غلبه و تقدم دارد...  ... در رسالت 
تاریخ، بعثت انبیا و نهضت های اصالحی دینی، با وجود جنبه های منفی قوی اولیه، در حکم 
تزکیه و تصفیه هایی بوده است که با بیرون ریختن عناصرمرده و پاشیدن بذرهای پاکیزه، 

رشد و برکت ایجاد کرده است...
این مخالفت و مبارزه پیغمبران با افکار یا اوضاع موجود و سعی و توفیق آنها در واژگون کردن 
نظام فکری و عقیدتی یا اجتماع موجود، قیام و انقالب است، و خالف سنت و عمل همه 
انقالب های طبیعی و تاریخ بشری نیست. هر انقالب کننده ای با عمل منفی شروع می نماید، 
خواه طغیان و سرکشی علیه حکومت باشد، خواه انتقاد و اصالح افکار و عقاید. از این جهت 
شباهت و اشتراک وجود دارد ولی اوالً از همه آنها باالتراست و واژگون کننده ترین انقالب ها 
می باشد، ثانیاً اصالحات ابتدا و انتهایی دارد... پس بعثت انبیا و سنت ائمه، مبارزه بوده است... 
بعثت یا رسالت انبیا که به صورت منفی علیه ادعاهای طاغوتی و اعتقادهای جاهلیت شروع 
گردیده و هدف آن برگرداندن و خارج کردن مردم از انحراف ها و از تاریکی ها است، با 
اشاعه مکتب و پیروزی ظاهری آنها، خاتمه نیافته است، بلکه مبارزه به صورت جهاد اصغر و 

جهاد اکبر در برابر دنیاپرستی و نفاق و وساوس نفسانی ادامه دارد.1
درنامۀسرگشادهنهضتآزادی،بهصفهایطوالنیهمکهبرایبرخیارزاقعمومیدر
دههشصتوجودداشت،اشارهشدهبود.بایدبهقولیکیازسرمقالههایمیزانخطاببه
نهضتآزادیسؤالمیشدکه:»درکدامصفیم؟صفجنگیاارزاق«2آنروزهاکهنهضت

1.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج11،صص214و215و216و219
2.میزان،1359/7/6،ص1،سرمقاله.
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آزادیخودرامعتقدووفاداربهانقالبورهبریمعرفیمیکرد،صفهایغیرضروریو
کاذبومنشأنادرستآنهاراطرحمیکردوباتأکیدبر»انسان،مصداقمنهاتابهاضافه
بینهایت«بهتحلیلاثراتمثبتوسازندهجنگوناسازگاریهاومشکالتدرساختنانسان
روبهبینهایتمیپرداختوسخنامیرالمؤمنین)ع(رایادآورمیشدکهاصالحیکملت»در

روبروشدنباسختیهاومشکالت«محققمیشود1ومیگفت:
... فداکاری ها و جان فشانی های برادران ارتشی و ژاندارم و سپاه پاسداران که از روح ایمان 
و عشق آنها به وطن و اسالم مایه می گیرد و همبستگی و بسیج توده های مردم در دفاع از 
کشور، نشان داد که وقتی پای حیثیت اسالمی و شرف ملّی و تمامیت ارضی و سرنوشت 
انقالب در پیش است مردم هرگونه اختالف و دلگیری و حساب های شخصی را یک 
سو می نهند و زیر بار ذلت قبول سلطة اجانب نمی روند و یک صدا با هم درمی آمیزند و 
بنیان خصم تجاوزگر برمی اندازند... اینک شما ای خلق قهرمان به کوری چشم دشمنان 
قُوا همچنان همبستگی  انقالب اسالمی ایران بیایید به حکم َواْعتَِصمُوا بَِحبْلِ اهللِ َجِمیَعاً َوالتََفرَّ
خود را حفظ نموده دست به دست هم داده و با سعه صدر اسالمی از گذشته ها بگذریم، 
بنگریم و همچنان  به دید خود وسعت بخشیم و افق های روشنی بخش آینده اسالمی را 
پیش قراوالن مبارزات آزادی بخش مستضعفین جهان باشیم... به امپریالیسم و صهیونیسم 
جهانی که چشم طمع به خاک ما دوخته اند نشان دهیم که ما از جان خود می گذریم و تمام 

َّة.2 ل شدائد و نامالیمات حاصله از جنگ را ... تحمل می کنیم... هیهات مِنَّ الذِّ
از نارضایتیاستفادهو القاء ازهرفرصتیبرای اپوزیسیون، نهضتآزادی،درقامت
تمامیاقداماتتبلیغاتیدشمننیزسوژهیابیمیکرد.مثاًلیکاقداممضحکومذبوحانهاز
سویسلطنتطلباندرابتدایدههشصتراموضوعانتشارنشریهایویژهومستقلکرد.در
جنگروانیباانقالب،بههدایترادیوهایبیگانه،گروهیاندکدرخیابانهایمرفهنشین
شمالشهربهعنوانابرازمخالفت،چراغهایماشینهایخودراروشنکردند.چنیننمایش
لوس،کهدرمقایسهباسایرطرحهاودسیسههایتروریستیواقتصادیونظامیدشمنان
انقالببسیاربیاهمیتبود،بهوسیلهنهضتآزادیبزرگنماییشدوعماًلبهبهانۀآن،
درجزوۀشانزدهصفحهای زدهشد. دامن مردم نارضایتی مورد در روانیدشمن جنگ
نهضتآزادی،تحتعنوان»پیرامونتالشمذبوحانهسلطنتطلبان«،چنانحرکاتوانتشار

1.همان،1359/7/5،ص1،سرمقاله.
2.همان،1359/7/14،ص1،بیانیهنهضتآزادیایراندررابطهباجنگایرانوعراق
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شایعاتدربارهآنها»ازنظرروانشناسیاجتماعیمبیننارضاییهایعمیقدرجامعه«دانسته
شدهاست.1سپسبرایاثباتمدعایواهیرجعتبهنظامگذشتهوانحرافدرانقالب،

مثالهاییمیزندومنجملهراجعبهانقالبفرانسهباادبیاتکناییچنینآوردهاست:
پس از دوره کوتاهی که زمام امور در دست روشنفکران محبوب بود،2 فرصت طلبان و 
انحصارطلبان در قالب اصول گرایی و یا با شایعه سازی و زور اسلحه، قدرت را در دست 
گرفتند و آنچنان در لفاف شعارهای انقالبی علیه هدف های اصلی انقالب عمل کردند 
که اکثر مردم از انقالب روی برتافتند. به عنوان مثال، آزادی که شعار اصلی انقالب کبیر 
فرانسه را تشکیل می داد به بهانة حفظ انقالب و جلوگیری از رشد ضدانقالب کاماًل زیر پا 
گذاشته شد و حکومت ترور و اختناق و وحشت حاکم گشت. روبسپیر و طرفدارانش با 
ادعای استقرار جمهوری فضیلت ده ها هزار تن را در دادگاه های انقالب از دم تیغ گذراندند 
و آتش جنگ را با کشورهای خارجی فروزانتر کردند و عاقبت به سرنوشت محکومین 

دادگاه های خود دچار گشته، سرهای خویش را بر باد دادند.3 
پسازاینمقدمهچینی،باالخرهمقصودنهضتآزادیآشکاروصریحبیانمیشود:

روحیه های  و  انتقام جویی  خشونت ها،  خصومت ها،  دلیل  به  نیز  ایران  اسالمی  انقالب 
مارکسیستی، خفقان، انحصارطلبی ها و ندانم کاری ها و انحرافات و استکبارهای پیدا و نهان 
مع االسف بسیاری از اشتباهات انقالب های دیگر را تکرار کرده و با نادیده گرفتن برخی 
از ضروریات جذب مردم، رفته رفته آنچنان زمینه های ناراحتی و نارضایی را باال برده است 
که افراد ناآگاهی حسرت دوران شاه را می خورند و در دل طاغوتیان و سلطنت طلبان امید 
بازگشت را زنده کرده و مردمی چند را نیز در این کشور متأثر از تبلیغات خود نموده است.4

ازهنگامیکهنهضتآزادیبهاپوزیسیونپیوست،بخشزیادیازتبلیغاتاینگروهبر
محورآنبودهکهبعدازانقالب،ایرانپیشرفتوتوسعهچندانینداشتهاست.بهرغمهشت
سالجنگتحمیلیوتحریمهایگستردهآمریکاومتحدانش،ایران،امروزبهیمنپیشرفتها
ودستاوردهایشاولینقدرتدرمنطقهغربآسیاست؛وبهاینحقیقت،حتیدشمناننیز

معترفند.
1.پیرامونتالشمذبوحانهسلطنتطلبان،نهضتآزادیایران،مهر1362،ص2

2.منظورنهضتآزادی،مطابققرینهسازیهایمرسوموشیوۀمألوف،از»دورۀکوتاهیکهزماماموردردستروشنفکران
محبوب«بودروشناست.

3.همان،ص4
4.همان،ص6
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درحالیکههمهکشورهایجهاندرگیرانواعیازنابسامانیهایشدیداقتصادیهستند،
معضالتاقتصادیایران،خارقالعادهونامتعارفمحسوبنشدهاست.گزارشهایمعتبر
نهادهایبینالمللیمانندبانکجهانیوصندوقبینالمللیپولکهدردسترسهمگانقرار
دارد،حاکیازآناستکهدرتمامسالهایپسازپیروزیانقالب،اقتصادووضعیتمعیشت
ورفاهعمومیمردمایرانپیشرفتورشدداشتهاست.بهرغمافزایشجمعیتبهبیشازدو
برابروکاهشفروشنفتبهیکسومزمانرژیمسلطنتی،وباوجودخساراتعظیمناشی
ازتحمیلجنگوتحریمهایچنددههوبهویژهسختترینوپیچیدهترینتحریمهوشمند
درتاریخمعاصرجهانطیدههدومقرنبیستویکم،اقتصادمقاومکشور،معجزهآساتوانمند

ورشدیابندهبودهاست.
رسانههایغربیباتبلیغاتگستردهوفزایندهمیکوشندکه»احساس«و»تلقی«مردمایران
ازمشکالتاقتصادی،مضاعفویأسآفرینشود.تبلیغاتمنفیگروههایاپوزیسیونمانند

نهضتآزادینیزبخشیاززنجیرۀاینکوششهامحسوبمیشود.
مهندسبازرگاندرپیامبعدازاستعفایشازنخستوزیری،ضمنشرحعللناتوانیهای

خودوتوجیهشکستخویشچنینگفت:
از روز اول مواجه شدیم با مخالفت ها، مزاحمت های دشمنان، حاال من به دوست کار ندارم 
اون بعد خدمتشان می رسیم. حاال چه احزاب افراطی چپ داخلی و چه دشمنان خارجی که 
مخصوصاً در نقاط سرحدی در شهرستان های دوروبر برای ما دائماً و هنوز هم دائماً زیادتر 
]مشکل درست می کنند[ به طوری که اصاًل مجال نفس کشیدن و فکر کردن برای این دولت 
وجود نداشت. و به قول شاعر که مصرع دومش را من نمی دانم یادم نیست: ابلیس کی  گذاشت 

که ما بندگی کنیم، البته عامیانه می گن ِکی شد که بی  سر خر زندگی کنیم؟1
آقایبازرگان،کهمزاحمتهارادلیلمنطقیوتوجیهمناسببرایعدمپیشرفتبرنامههای
دولتخودقلمدادمیکرد،همراهدوستانشدردههشصتکهمزاحمتهاومخالفتهابیشتر،
وکشورهمبهبلیّۀعظیمیچونجنگتحمیلیدچارشدهبود،دولتومسئوالنرابهکمکاری

وبیلیاقتیوبیتخصصیمتهممیساخت.

1.همان،1358/8/17،ص1.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،ص288)بااندکیتغییر
درعبارات(



ستیز با »َکلِمَ ۀُ الَْحق«

یکدههپسازکودتایسیاه28مرداد1332وشکستسهمگینوسنگیننهضتملی،همه
نگاهها،امیدوارانه،بهسویمردیدوختهشدکهدرقمقیامخودراآغازکردهبود.

دکتریزدیدربارهگرایشروشنفکرانبهامامخمینیچنینگفتهاست:
... از سال 40 به بعد ... از میان مراجع، رفته رفته ویژگی های خاص امام بروز پیدا می کند. دو 
خصوصیت توکل و جسارت در ایشان بیشتر بارز بود... هنگامی که در جریان انقالب سفید شاه، 
درگیری میان روحانیان و شاه شکل گرفت و از میان علما و مراجع، آقای خمینی قاطع تر از همه 
برخورد کردند، روشنفکران مبارز عموماً و روشنفکران دینی خصوصاً، به ایشان جلب شدند.1

پسازبازداشتمهندسبازرگاندربهمن41،دراطالعیههاینهضتآزادیکهتاپیشاز
آناشارهوتصریحیبهنامامامخمینینداشت،درغیابرهبراناصلینهضت،کهگاهاعالمیهها
باهماهنگیآنانانتشارمییافت،ازایشانباتعابیریمانند»مرجعمجاهدعالمتشیعحضرت
آیتاهللالعظمیخمینی«،یادمیشد.2مهندسبازرگانهمدربخشیازدفاعیهدادگاهتجدیدنظر
سال1343کهامکانقرائتنیافتولیبعدها،بهسال1350،متنآنمنتشرشد،بااشارهبهقیام

15خردادچنیننوشت:
قیام بی سابقه وسیعی به پشتیبانی از مرجع بزرگ زندانی حضرت آیت اهلل خمینی و به اعتراض 
علنی علیه دولت و شاه در مملکت به پا گردید. قیامی که برای استبداد به هیچ وجه قابل هضم 
و گذشت نبود و در روز 12 محرم )15 خرداد 1342( مواجه با آن کشتار بی رحمانه چند هزار 

نفری به دست ارتش شاهنشاهی گردید.3
نهضتآزادیهمدراطالعیههایخودازسال1357تعابیررهبرمعظموزعیموامامرا

1.مصاحبهاختصاصیوبالگتورجانبادکترابراهیمیزدی،آذر1383،انتشار:1388/10/26
2.اسنادنهضتآزادیایران،ج1،ص350

3.مدافعاتدردادگاهغیرصالحتجدیدنظرنظامی،ص348
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بهکارمیبرد.دردوبیانیهآذرودی1357ازتعبیر»زعیمعالیقدرآیتاهللالعظمیخمینی«
استفادهشدودربهمنواسفندهمانسالازایشاناینگونهیادمیکرد:»رهبربزرگوزعیم

عالیقدرامامخمینی«.1
آیتاهللطالقانیطیمصاحبهایدرآبان1357دربارهامامچنینگفت:

من از دوران طلبگی از نزدیک با ایشان بوده ام و افکار و نظریات و حسن سوابق ایشان برای 
همه روشن و آشکار است. حضرت آیت اهلل العظمی خمینی از همان آغاز دارای تقدس خاص 

و از هر جهت ممتاز بوده اند و هستند.2
دراطالعیهنهضتآزادیدربارهانتصابمهندسبازرگانبهنخستوزیریدولتموقت،
اطاعتاز»رهبربزرگوزعیمعالیقدرامامخمینی...کهمرجعیتعالی...بهعنواننیابتاز
امام]معصوم[«دارد،»بهفرمانآیهشریفهاطیعواهللواطیعوالرسولواولیاالمرمنکم«،»وظیفه

شرعیوعقیدتی«خواندهشدهبود.3
شخصمهندسبازرگانهمدرسخنانیبااستنادبهآیهمزبور،تأکیدکردکهمصداق
ائمه)ع(، اکرم)ص(و امتدادخداوندورسول ایشاندر امامخمینیاستو اولیاالمر

»والیتدارد.«4
آقایبازرگاندراولینسخنرانیپسازانتصاببهنخستوزیری،دردانشگاهتهران
بهتاریخ20بهمن1357،امامخمینیرا»حسین«زماننامیدوچندبارباتعابیرفاخرو

اوصافواالازایشانیادکرد:
... رهبر عظیم و عزیز ما آیت اهلل العظمی خمینی... رهبر عالیقدر ما... عزیزترین و عظیم ترین 
پدراین مملکت و رهبر عظیم الشأن مان... رهبری و مرجع عالیقدری که... با عزم راسخ و ایمان 
و قدرتش... حرکت می کند و حرکت کرده صخره ها و ریشه ها و سنگ ها را سر جایش ُخرد 

کرده ولی پیش رفته و می رود...
درباره این شعارها و گفته های مردمی که می گویند: »شعار ما حسینی است، رهبر ما خمینی 
است« و »اهلل اکبر، خمینی رهبر«، باید بگویم... مردم کوفه از حسین ابن علی]ع[ دعوت 
کردند... بی وفایی کردند... اما خوشبختانه، پس از طی 14 قرن، ملت ایران کار مردم کوفه 

1.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،صص22و41و46و71
2.کیهان،1357/8/9،ص2

3.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص71
4.مجموعهآثارمهندسبازرگان،ج22،ص184
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را نکرد. وفاداری نشان داد. با آغوش باز حسین زمانش را پذیرفت.1

بیانیههاینهضتآزادیتاسال1359،میتواناوصافوتعابیرزیررادربارهامام در
خمینی،بهنحوبرجستهوبارزمشاهدهنمود:»رهبرخردمندوواقعبینوقاطعامامخمینی«،2
»زعیمعالیقدروپدرمهربانملتایرانامامخمینی«،3»مرجعبزرگودلیرامامخمینی«،4
»رهبرارجمندانقالباسالمیایرانامامخمینی«،5»امامخمینیرهبرعالیقدرملتایران«،6
»ابراهیمزمانخمینیبتشکن«،7»مردتوکلوایمانحضرتآیتاهللالعظمیروحاهللالموسوی
الخمینی«،8»فرزندراستینحسین)ع(امامخمینی«،9»رهبربالمنازعانقالبما)درحقیقت
مقبولومنتخبومتّبَعاکثریت(امامخمینی«،10»رهبریقاطعامامامتخمینیبتشکن«،11

»امامخمینیرهبرعظیمالشأنانقالباسالمیایران«.12
آیتاهللطالقانیدراردیبهشت1358،درپیامیرادیوتلویزیونیدربارۀامامخمینیورهبری

اوچنینگفت:
رهبری حضرت آیت اهلل امام خمینی را نه ما، دنیا پذیرفته است... مسلمان های دنیا، آزادگان 
دنیا اینها همه پذیرفته اند که این رهبری، رهبری غیرعادی بوده، بر طبق موازینی که دنیا در 
رهبری دارد، نبوده، رهبری است که منشأش ایمان، تقوا، وارستگی، صمیمیت، قاطعیت 
]بوده است[. و من خودم کسی نیستم که تازه ایشان را شناخته باشم.. این مخلص که نسبت 
به رهبری ایشان بارها و بارها نظر داده ام و رهبری قاطع ایشان را برای خودم پذیرفته ام، 
همیشه سعی کرده ام که مشی من از مشی این شخصیت بزرگ و افتخار قرن خارج نباشد.13

ایشانهمانزماننظرخویشرادرموردمخالفتبارهبریامامخمینیاینگونهتصریحنمود:

1.کیهان،1357/11/21،ص3.مشکالتومسائلاولینسالانقالباززبانمهندسبازرگان،صص71و73و74و83
2.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص395

3.همان،ص81
4.همان،ص160
5.همان،ص166
6.همان،ص119
7.همان،ص217
8.همان،ص235
9.همان،ص252

10.همان،ص254
11.همان،صص260و273و276و289و307

12.همان،ص263
13.اطالعات،1358/2/1،ص4.کیهان،1358/2/1،ص8
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مخالفت با رهبری و شخص ایشان، مخالفت با دین اسالم است.1

درشهریور59نهضتآزادیدربیانیهخودبهمناسبتسالگردرحلتآیتاهللطالقانی
ضمنتأکیدبرپیوندعمیقایشانباامامخمینی،نوشت:

همه با هم از ایمان و صبر و سعه صدر رهبر انقالب الهام بگیریم که طالقانی نیز با آن همه 
عظمت روحی هر وقت که خسته و ناامید می شد به پیش امام می رفت و از قاطعیت و توکل او 
بهره می جست. و ما نیز با بهره جویی از رهنمودهای او همه با هم در راه آرمان های آزادیبخش 

اسالمی که طالقانی منادی آن بود، بکوشیم.2
نهضت نیمهرسمی ارگان میزان، روزنامه تحریریه و سرپرستی شورای دیدار از پس
آزادی،باامامخمینیدراسفند1359،اینروزنامهضمنگزارشدربارهبرخیازویژگیهای

شخصیتیایشانچنیننوشت:
اینجا ]جماران[ خانه کسی است که قلب ایران است. در اینجا کسی سکونت دارد که با کار 
بزرگش، بزرگترین قدرت منطقه را به زیر کشید... خانه کسی است که قلب 36 میلیون نفر در 

این کشور برایش می تپد... آنگاه این چنین ساده و بی آالیش و بی تجمل و محقر...
او را دیدم... متین، آرام، استوار... لباس معمولی سفیدرنگی بر تن داشت و کالهی سیاه رنگ 
شبیه عرقچین بر سر... او را همچون کوهی می دیدم که استوار و سرافراز بر جای خود قرار 
گرفته بود. دنیایی را متوجه خویش ساخته بود ولی امکان نداشت که بازیچه دنیا شود... اتکاء 
به نفس، اطمینان و اعتماد از نگاهش می بارید. سراپا قدرت بود، اما ذره ای قدرت طلبی را نه در 

وجودش، نه در کالمش و نه در حرکاتش نمی شد یافت.
کالمش همچون زمزمه پاک جویبار بر ما جاری می گشت و ما همه سراپا چشم شده بودیم و 
گوش... سرانجام، وقتی زمان مالقات به پایان رسید... وقتی از کوچه بن بست خارج شده، و به 

طرف اتومبیل ها می رفتیم... پیرزنی، آهسته گفت: زیارت قبول.3
درهمانشمارهروزنامهمیزان،گزارشدیگریتحتعنوان»ارزشهایاماموانقالب«

درجشدهکه»خانه«امامخمینیراچنینتوصیفکردهبود:
خانه امام در جماران، خانه علی و فاطمه علیهم السالم را به یاد می آورد. خانه امام هم چون 
خانه موال علی و همسرش از نظر وسعت بسیار کوچک است... ولی همین خانه کوچک 

1.روزنامهکیهان،1358/2/1،ص6
2.روزنامهمیزان،1359/6/18،ص1.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص241

3.همان،1359/12/13،ص4
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با همین گلیم ساده و پذیرایی فقیرانه اش همچون خانه علی]ع[ و فاطمه ]س[ سرنوشت ساز 

تاریخ است، گرچه در مقیاسی کوچکتر.1
درسال1365،مهندسمهدیبازرگانمانندبرخیدیگرازخارجشدگانازحلقهارادت
امامخمینیبرایتوجیهتغییرمواضعواحساساتشدرموردایشان،کوشیدسهساحت
جداگانهبرایشخصیتامامتعریفکندوباتفکیکدووجهعلمیومبارزاتیایشاناز

دورانرهبریپساانقالب،2دستاویزیجعلکندتاستیزهاشبا»کلم ةالحق«موجهشود.
نهضتآزادی،یکیازاصولوبرنامهوخطمشیهایخودرا»قبولرهبریاماماّمتو
مبارزهباهرعملیکهموجباتتضعیفرهبریرافراهمکند«3اعالمکردهبود.معهذااولین
کسیکهازدروننیروهایمذهبیبهتالشآشکاربرایخدشهبهتقدسونفوذامامدست

زد،بازرگانرهبروایدئولوگاینگروهبود.
ویدرسخنرانیبهمناسبتدرگذشتآیتاهللطالقانیوقتینامامامخمینیرابرزبان

آوردومردمسهصلواتفرستادندبهاعتراضگفت:
من اگر جای پیغمبر بودم گله می کردم که چرا برای من پیغمبر یک صلوات می فرستید ولی 

برای اوالدم ]= امام خمینی[ سه صلوات.4 
البتهقبالًدرماهرمضانسال1356نیز،آقایبازرگان،همینموضوعرادرمسجدقبا
مطرحکردهبود.روشنبودکهصلواتچهیکیچهسهتاهمهبرایپیغمبراکرمصلواتاهلل
علیهاستوهنگامیکهمردممیخواهندکسیراتجلیلوتمجیدکنندرسماستکه
به»پیامبر«درودمیفرستند.دکتریزدیهمدرخاطراتخوداذعانمیکندکهاینرفتار

مهندسبازرگانرانمیپسندیدو»اگرنمیکردند،بهتربود.«5
آیتاهللمهدویکنینیزدراینبارهازمنظرنمادینمبارزه،چنینگفتهاست:

... اینکه نام امام همراه با سه صلوات معمول شد جنبه مبارزه و دهن کجی به رژیم داشت 
نه اینکه نعوذباهلل امام خمینی را از پیامبر اکرم)ص( باالتر می دانستند، که مرحوم مهندس 

بازرگان روی آن حّساسیت نشان می داد.6

1.همان.
2.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج24،ص383

3.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص237
4.درتکاپویآزادی،ج2،ص60

5.شصتسالصبوریوشکوری،ج3،ص156
6.خاطراتآیتاهللمهدویکنی،تدوینغالمرضاخواجهسروی،مرکزاسنادانقالباسالمی،1385،ص110



673 دگردیسی ارزش ها
درسومینجلسهدادگاهتجدیدنظرنهضتآزادیمورخ42/12/19،کهدرمحلباشگاه
درجهدارانپادگانعشرتآبادباحضور89نفرتماشاچیتشکیلشد،هنگامیکهسرهنگ
رحیمی،درحیندفاعازموکالنش،نامآیتاهللخمینیراذکرکرد،»صلواتوتظاهرات

تماشاچیان«باعثاخطاررئیسدادگاهشدکه:»آقایانحقتظاهرندارند.«1
همچنینبهگزارشساواک،درحینسخنانآیتاهللمطهریدرمسجدهدایتبهتاریخ

1348/9/11،باذکرنامامامخمینی،»حضارباصدایبلندسهمرتبهصلواتفرستادند.«2
آقایبازرگاندرمصاحبهجنجالبرانگیزشبااوریانافاالچیراجعبهامامچنینگفت:

... امام هرگز نه یک مرد سیاسی بوده است نه یک ژنرال و نه یک مدیر شرکت، با این 
توضیحات می خواهم بگویم که ایشان هرگز خود را آماده برخورد با چنین مسئولیت هایی 
که اکنون بر پشت خود حس می کنند نکرده بود. بنابراین از اینکه چگونه باید حکومت 
کرد و چگونه می بایست یک مملکت را اداره کرد ایشان اطالعی ندارند. در هجده سال 
پیش ایشان وارد سیاست شد و شروع کردند به مبارزه با شاه ولی ایشان صرفاً مثل یک فرد 
مذهبی وارد مبارزه شد و بدون برنامه بودند. )بدون( اینکه در نظر داشته باشند که در آینده 
ایشانند که می بایست انقالب را رهبری کنند، من حتی در فکرم که ایشان آیا حس کرده 

بودند که انقالبی را آغاز کرده اند؟3 
قابل خمینی امام مبارزات تاریخ درباره بازرگان آقای ناخواسته یا عمدی تحریف
اغماضبهنظرنمیرسید.خودویدریکسخنرانیاشارهمیکندکه:»]درسال[1323
اولیناعالمیهآیتاهللخمینیخطاببهعلماودعوتبهقیامعلیهمفاسداجتماعیودینی«

صدوریافت.4درایناعالمیهامامبهعلماومردمچنینخطابمیکند:
امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصالحی بهترین روز 
است. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید 
تمام آئین و ثروت شما را  بر شما چیره شوند و  فرداست که مشتی هرزه گرد شهوتران 
دستخوش اغراض باطل خود کنند... شماها که به حق مشروع خود قیام نکردید خیره سران 
بی دین از جای برخاستند و در هر گوشه کشور بی دینی را آغاز کردند و به همین زودی ها 

1.گزارشساواکدربارهسومینجلسهدادگاهتجدیدنظرسراننهضتآزادی،42/12/21،ص7،پرونده123011،ج1،
آرشیومؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی.

2.عالمجاودان،ص195
3.گفتگوهایاوریانافاالچی،انتخابوترجمهغالمرضاامامی،نشرافق،1387،ص31

4.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج24،ص64
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بر شما تفرقه زده ها چنان چیره شوند که از زمان رضاخان قلدر سخت تر شود.1      
تحلیلشجاعانۀامامازاوضاعحکومتپهلویوطرححکومتاسالمیواثباتحقانیت
آندرآنزمانکمنظیربودهاست.بعدازآنهمباتوجّهبهموقعیتآیتاهللالعظمیحائری
از مؤسسوزعیمحوزهعلمیهوسپسآیتاهللالعظمیبروجردیوضرورتپشتیبانی

مرجعیت،امامخمینیحرکتسیاسیمستقلرابهصالحنمیدانست.
یکیدیگرازتالشهایضدانقالببرایضربهبهرهبریانقالب،بیخبرنشاندادن
ایشانازمسائلوطرحکانالاطالعاتیمحدودبرایامامبود.اینطرحازابتدایانقالب
آغازشدهبود.مهندسبازرگان،کهدراواخرآبان59دربیمارستانبستریبودوهنوزمورد
لطفامامقرارداشت،هنگامعیادتحجتاالسالمسیداحمدخمینیازطرفامامونیز
درزمانحضورسایرمسئوالنومقامات،اطالعیهایباعنوان»کانالهایاطالعاتیامام«2به

مالقاتکنندگانخودهدیهمیداد.
ویدرایناطالعیهباآرزویاینکهایکاشدرمملکتمامؤسسهایشبیهگالوپبرای

نظرسنجیازمردموجودمیداشتنوشتهبود:
کانال های اطالعاتی امام محدود و مخصوص است. از جهاتی انحصاری و انحرافی و در 
مواردی ناقص و ساکت. با اطالعات نارسا و احیاناً خطا که از این کانال ها می رسد... دچار 

بی خبری و خدای ناکرده اشتباه می شوند.3 
آنچهکهبازرگانراتحریککردهبودتابهنشرچنیناطالعیهایبپردازد،انتقاداماماز
و بازرگان به کهسخت بود غربزده روشنفکران و میزان نظیر روزنامههایی نوشتههای
دوستانشگرانآمدهبود.ویبهانگیزهومحرکخوددرهماناطالعیهاینچنیناشارهمیکند:

اعالم  تفرقه افکنی  را  آنها  عمل  و  می شود  بلند  روزنامه ها  دست  از  دادشان  وقتی  مثاًل 
می نمایند اطالعات از ناحیه همان کسانی تحویلشان شده است که مورد انتقاد و شکایت 
قرار گرفته اند... واقعاً اگر قرار باشد روزنامة میزان، نهضت آزادی و بازرگان نفاق افکن و 
ضدانقالب تشخیص داده شوند در این صورت باید فاتحه انقالب را خواند، یا قبول کرد 
که کانال معیوب و مغرض است... آنجا هم به امام چنین فهمانده اند و در کالمشان آمده 
است که دست هایی در داخل کشور و انگلیس و آمریکا از خارج بین روحانیت و ملّت 

1.صحیفهامام،ج1،ص22
2.ایناطالعیهتاریخ1359/8/26برخودداشتوقبلازبستریشدنویتنظیموتکثیرشدهبود.

3.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج22،ص343
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اختالف می اندازند یا روشنفکرانی تبلیغ برای تفکیک دین از سیاست می نمایند، باز خالف 
به عرضشان رسانده اند.1 اگر بعضی از مسئوالن و متولیان بیش از وظایف محوله و دور از 
تقوی و عدالت و قانون اعمالی انجام می دهند تا جایی می روند که به قول یکی از آیات 
عظام آدمیزاد را در جمهوری عدل اسالمی راحت تر از گوسفند سر می برند قضیه مربوط 
به خود حضرات می شود و نباید دیگران را مقصر شناخت... به هر تقدیر اگر امام نگرانی و 
ایرادی داشته آزادی مشروع و مشروط بیان و قلم را مضر و ممنوع می دانند سمعاً و طاعتاً. 
صریحاً بفرمایند خودمان روزنامه ها را تخته می کنیم و از مجلس هم استعفا داده و آخر 
عمری در گوشه ای می نشینیم... زمان شاه زبان بندان بود و ما حرفمان را می زدیم ولی حاال 

به خاطر انقالب و جنگ و وحدت اگر دستور می فرمایند قول می دهیم چیزی نگوئیم...2
اینادعایکذبازآغازانقالبطرحوتبلیغشدهبودوامامهمانموقعدرمهرماه

1358گفت:
این طور نیست... که مغرضین می گویند که یک کانال فقط وجود دارد. من هیچ کانال خاصی 
ندارم. من هیچ اصحابی ندارم... من با همة قشرها مالقات می کنم و مطالب همه را می شنوم... 
اینها دسته ای مغرض هستند که خیال می کنند که مرا در جعبه ای گذاشته اند و درش را هم قفل 

کرده اند و یکی دو تا معمم در آن را باز می کنند.3 
دریکیازاسنادالنۀجاسوسی،کهنامۀسفارتبهآژانساطالعاتبینالمللیآمریکاست،

راجعبهامامچنینآمدهاست:
... روش اتخاذ تصمیم خمینی آرام و سنجیده است، او با صبر بی پایان همة نقطه نظرها را گوش 
می کند و به هنگام اخذ تصمیم او تنها و بدون واسطه اقدام می کند. وقتی وی تصمیم می گیرد 

قاطعانه از آن دفاع می کند.4 

نهضت آزادی و روحانیت
بااینکهنهضتآزادیازابتدایتأسیس،سعیدرارتباطباروحانیتداشتهاستوبارها
ادعاکردهاستکهازابتدایمبارزاتشبهدرستیدریافتهبودکهتنهاراهپیروزیمّلتدرمقابل
1.اشارهبازرگانبهبخشهاییازسخنانمورخ59/8/25امامخمینیبود.ر.ک:صحیفهامام،ج13،صص348

تا352
2.همان،صص343و344و345و347

3.صحیفهامام،ج10،ص303
4.اسنادالنهجاسوسی،کتاباول،ص57
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ابرقدرتهاواستعمارگرانهماناوحدتروحانیوروشنفکرمیباشد«وخودراسمبلچنین
وحدتی،ونیزمبلغومؤیداندیشهپیونددینوسیاستمینمایاند،معذلکپسازپیروزی
انقالباسالمیعمالًنشاندادکهباعینیتبخشیدنبهایناندیشههاموافقنبودهوبرای
روحانیتشأنووظیفهوموقعیتسیاسیقائلنمیباشد.نهضتآزادیدرخرداد58در
اطالعیهایبعدازتکراراتهاماتانحصارطلبیروحانیونصریحاًدیدگاهخودرادربارۀنقش

سیاسیروحانیتچنینابرازمیکند:
به نظر ما چنین می رسد که روحانیت همان نقش پدرانه و بی طرف خود را به لحاظ سیاسی 
نسبت به همة مسلمانان و گروه ها و نحله های درون تفکر اسالمی و شیعی حفظ کند و با 
کار تحقیق و تعلیم خود و گسترش عمل فرهنگی خود وظیفة حفظ اصالت اندیشه اسالمی 

را پیش برد.1
ودرحقیقت،نقشبیطرفییابیخاصیتنسبتبهجریانهایسیاسیومنحصرنمودن
وظیفۀروحانیتدرفعالیتهایفرهنگی،تعبیرمحترمانهتریبرایکنارگذاشتنروحانیوناز

دخالتدرامورسیاسیبود.
چهقبلوچهبعدازسقوطدولتموقت،لبهتیزحمالتوبهاصطالحانتقاداتبازرگان
وهمفکرانشمتوّجهروحانیتبود.بعدازدولتموقتاینحمالتشدتبیشتریگرفت
ودرکنارسایرجریانهایچپوراستباعناوینگوناگونروحانیتراموردهجومقرار
میدادند.بازرگانمنظورخودودوستانشراازحمالتبهروحانیتاینچنینروشنمیسازد
کهبهاستنباطاوسیاستازروحانیتنبایدتبعیتداشتهباشدویدریکسخنرانیمیگوید:

برای ما نه تنها دین از سیاست جدا نیست و از 28 سال قبل پرچم مخالفت با تفکیک سیاست از 
دیانت را برافراشتیم بلکه طرفدار و مبلغ تبعیت سیاست از دیانت )نه سیاست از روحانیت( بودیم.2

بازرگانباانتشارکتابگمراهاندیدگاهخویشرانسبتبهروحانیتعیانتربیانکرد.
ویبهبهانۀتفسیرسورهحمدوتوصیفوتشریحضالّینوگمراهان،درتوضیحاهمیت

موضوعانکیزیسیون)یاتفتیشعقایددرقرونوسطابهوسیلهکلیسا(چنینمیگوید:
... ]انکیزیسیون[ پدیده ای و نهضتی بوده است مذهبی، انسانی، اجتماعی و سیاسی که در صدر 
و ذیل آن مسأله اساسی حاکمیت خدا و دین و روحانیت و مفهوم و برد الاکراه فی الدین 
مطرح می شده و شاید در تاریخ چنین همکاری مابین روحانیت و دولت و ملّت به سرپرستی 

1.اسنادنهضتآزادی،ج1358/3/27،11،ص123
2.مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،ج25،ص369
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روحانیت رخ نداده باشد.1 

بازرگانبااصراردربهکارگیریکلماتواصطالحاتمعمولاسالمیدرتطبیقبریکپدیده
تاریخیمربوطبهمسیحیتوکلیسادرقرونوسطیبهروشنینشانمیدهدکهویدرطرح
اینمسألهبهدنبالیکاستنتاجونتیجهگیریمنطبقبرشرایطفعلیجامعهوروحانیتاست.
بازرگانصریحاًبهخوانندهتذکرمیدهدکه:»استنتاجهایاجتماعیوسیاسیراموکولبه
خوانندگانعزیزمینمائیم«2البتهبازرگاندربسیاریازمواردنمیتواندازاستنتاجهایاجتماعی

وسیاسیخودداریکندومنظورخودراصراحتاًابرازمیکند:
نکته حّساس و کلید اصلی مسأله در همین مطالب است همیشه در همه جای دنیا چه در 
مذاهب توحیدی و چه در شرک و بت پرستی، تولیت ها، روحانیت ها و سلطنت های با داعیة 
الوهی، به اعتبار و با ادعای ارتباط، استخالف یا نیابت خدا و مقامات معنوی اعلی، یک نوع 
قداست و شبه اولوهیت به کار، به قدرت و به موجودیت فرد می داده اند و اگر بتوانند مابین 
شغل و وظیفه و مقام خود با آئین و خدا یک نوع وحدت و ارتباط برقرار سازند... عناوین 
متداولی از قبیل ظل اهلل، سیف الدین، حّجت اهلل و االسالم، سیف االسالم و ابوالمل ة والدین 
از همین مبنا ناشی می شده است... قرآن روحانیون اهل کتاب را به عنوان واقعیت موجود و 
مسئول قبول داشته از قسیسین و رهبانان باانصافی که تکبر نورزیده تمایل به مودت با مؤمنین 
نشان می دهند نیز تمجید می نماید )مائده 85/82(... قرآن در مورد روحانیت اسالم ضمن 
آنکه صراحتاً مؤسس ومؤید آن نیست، آیه ای دارد که آن را مبدأ و مبانی این نماد عنوان 
می نمایند. آیه ای که اساساً ناظر به زمان رسول اکرم و طوائف دوردست عربستان بوده است 
که عده ای از آنها برای فهم و دریافت دین تازه به مدینه خدمت پیغمبر آمده در مراجعت 
قوم خودشان را از عواقب و عذاب ها انذار نمایند نه آنکه مأموریت اجرایی و مدیریت 

مستمر دین و دنیایی مؤمنین را به عهده بگیرند.3
آیاواقعاًبازرگاندرستمیگوید؟روحانیتوظیفۀدخالتمستقیمدردینودنیایمؤمنین

راندارد؟وآیاعبارتزیباوفریبندۀعدمتبعیتسیاستازروحانیتسخندرستیاست؟
درحالیکهبرایدرمانبیماریهایجسمیورفعنیازهایروزمرۀزندگیبشردرعرصۀ
مادیات،همگانتبعیتازمتخصصراامریکاماًلبدیهیومنطقیمیشمارندوهیچکسآن

1.همان،ج28،صص36و37
2.همان،ص38

3.همان،صص45و46
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رامخالفآزادیواختیارقلمدادنمیکند،آیانبایدهمیناصلرادرموردمسائلدینیهم
معتبردانست؟

آیاپیچومهرههایدستگاهآبمیوهگیریازروحوفکرانسانهاباارزشتراستکهآن
بایدبهدستمتخصصتعمیرکاربیفتدواینآماجافکارونظراتوشبهاتمتفاوتومتضاد
ودرستونادرستناآگاهانبهمکتبومدعیانعلمدینقرارگیردودرورطهگمراهیو

ضاللتدرغلتد؟
روایاتبسیاریکهمسئولیتعلماءدینرادرمسائلاجتماعیتوضیحمیدهد،خودبیانگر
نقشاجتماعیسیاسیعلماءدیناست.امامعلی)ع(عهدومیثاقخداباعلماراتذکرمیدهد
کهبرگرسنگیومحرومیتمظلوموشکمخوارگیواسرافکاریظالمسکوتنکنند.1رسول
خداوظیفۀعلمارادرظهوربدعتهایادآورمیشودکهبایدعلمخویشراآشکارکنند.2و
مسلماًروشناستکهبیشتربدعتهادرصحنۀاجتماعوسیاسترخمیدهدواصوالًعامل

پدیدآمدنبدعتهاسیاستهابودهاند.
باهمهاینها،آقایبازرگانکهازمواضعنمایندگانمجلسدورهاولدررنجاستومیگوید:

رنج می بریم و ناراحتیم از اینکه چرا ]نمایندگان[ احساس مسئولیت و بلوغ نمی نمایند تا خود 
را از شیر امامت بگیرند.3

درسال1976،سازمانسیاجزوهایتحتعنواننخبگانوتقسیمقدرتدرایرانبرای
آشناییمقدماتیافرادیکهبرایمأموریتهایمختلفسیاسیوجاسوسیازطرفآمریکا
بهایرانمیآمدند،تهیهکرد.اینجزوهمجموعهفشردهونسبتاًجامعیازساختارجامعهایران
ونیروهایسیاسیاجتماعیآنزمانازدیدگاهمتخصصانادارهتحقیقاتسیاسیسازمانسیا
میباشدوداراینکاتبرجستهایاست.جزوهفوقدرتیراژبسیارمحدودیباطبقهبندیسری
برایاستفادهمحدودمنتشرشدهبود؛ودرمیاناسنادالنۀجاسوسیآمریکادرایرانبهدستآمد.

دراینبولتنتحقیقاتیراجعبهروحانیتچنینآمدهاست:
... روحانیون مسلمان از منتقدین شدید شاه هستند... یک شعار احساساتی و مردمی آنها این 

1.علماءدرنهجالبالغه:...ومااََخَذاهللَُعَلیالَْعَلماءِااّلیُقاوُِرعلیکِظَِّةظالموالسغبمظلوم«»خداوندازعالمانعهدو
میثاقگرفتهکهشکمخوارگیواسرافکاریظالموستمگرومحرومیتوگرسنگیمظلومستمدیدهرانبایدتحملو

باآنموافقتداشتهباشند.«)خطبه3،ص50،صبحیصالح(
2.رسولخدا)ص(:اذاَظَهَرِتالْبَِدُعفِیاَُمتّیَفْلیَْظُهرِالعالُِمِعْلَمه«»زمانیکهدرامتمبدعتهاظاهرگشتبرعالماست

کهعلمخویشراآشکارکند.«)اصولکافی،ج1،ص70(
3.میزان،59/7/20-مصاحبه.
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است که به طور ضمنی و بعضی اوقات به طور صریح شاه را با یزید که در قرن هفتم مسئول 

قتل امام حسین بود مقایسه کنند.1
درنشریهمذکورعمقووسعتمخالفتخاصروحانیتبارژیمشاهچنینتوضیحداده

شدهاست:
مخالفت روحانیت منحصراً متوّجه شاه فعلی نبوده است. روحانیون دالیل خاصی برای تنفر 
از پهلوی ها دارند. از زمانی که شیعة اسالمی به عنوان مذهب الهی برقرار شد )قرن شانزدهم( 
علمای شیعه با هر سلطنتی مخالفت کرده اند. مخالفت آنها پایه مکتبی و ایدئولوژیکی دارد.2

استعمارستیزیروحانیتدربولتنجاسوساناینگونهتوصیفشدهاست:
روحانیت خودش به شدت از نفوذ خارجیان متنفر بوده است و همچنین به طور مشخصی 

در نهضت های ضدخارجی مردمی شرکت داشته است.3 
سازشناپذیریوقاطعیتروحانیونوناامیدیجاسوسانازبرقراریصلحبینآنانورژیم

طاغوتصریحاًدرجمالتزیرپیدااست:
به نظر می رسد که روحانیون در مجموع کمتر از دیگر اقشار جامعه انعطاف داشته باشند.4 

وحشتدستگاهجاسوسیآمریکاازمخالفتروحانیتبارژیمشاهواستعدادرهبرییک
انقالبمذهبیضداستعماری،آشکاراذکرمیشود:

از نقطه نظر منافع آمریکا، جنبه مهم این قضیه )اختالف روحانیت و دولت( دشمنی یک گروه 
بسیار بانفوذ است که دسترسی همیشگی به عامه مردم دارند. )روحانیت( تمایل ضدخارجی 

ایرانی ها همیشه مثل آتش زیر خاکستر بوده است. 
بوده و هر موقع که چنین  برانگیختن احساسات ضدخارجی مردم کار آسانی  ... همواره 

حادثه ای اتفاق افتاده جنبه مذهبی داشته است.5 
امامخمینیدرپاسخبهحمالتبعضیجریانهایمدعیروشنفکریبهروحانیتبراین

مسألهتأکیدمیکند:
این روشنفکرهایی که اآلن دارند می گویند و مع الوصف بینشان بعضی متدیّنین هم هست که 
بازی خورده اند و غرب زده اند، می گویند که روحانیت باید بروند سراغ کار خودشان و ملّت 

1.اسنادالنهجاسوسی،کتاباول،ص253
2.همان.
3.همان.

4.همان،ص254
5.همان،ص257
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را بگذارند و سیاست را بگذارید برای ما، شما سیاست را پنجاه سال داشتید و هیچ غلطی 
نکردید. شما کجا کار مثبتی توانستید انجام بدهید؟ هر کدامتان که ملّی بودید یا فرض کنید 
متدیّن بودید تا صدایتان درمی آمد تو سرتان می زدند. چی بود که این ملّت را غلبه داد بر همه؟ 
آن چه گروهی بودند که نقش بزرگتر از همه را در جنبش داشتند؟ شما با همة این جنبش ها 
آن وقت ها مخالفت کردید. شما را من می شناسم. من نمی خواهم اسمتان را ببرم. سرجایتان 

بنشینید، آدم بشوید.1
بازرگانخودمعترفاست:

آیت اهلل العظمی خمینی اگر قاطعیت، مقبولیت و موفقیت پیدا کردند برای این بود که برنامه 
و مقصد اصلی و اعالم شده ایشان، برخالف بزرگان و گذشتگان از روحانیت، کوتاه کردن 
دست کفار از مرز و بوم اسالم و مبارزه با استعمار و خارجیان، به صورت مستقل از نظام حاکم 
نبود. خود را همگام و هم آواز با ملّت کرده فریاد می زنند که شاه باید برود ولو خولی و شمر 
جانشینش شوند... ]اشاره به پیام امام در مورد وحدت همة اقشار علیه شاه[ ... رهبر انقالب 
که این چنین طبقات مختلف ملّت را علیه شاه مخاطب قرار داده بودند خوب می دانستند 
که خواسته اکثریت قریب به اتفاق چنین است و از وحدت کلمه مردم ایران در این امر و از 
استقبال عمومی و اجابت آنان آگاه بودند و به همین دلیل بود که رهبر بالمنازع و محبوب و 
مطاع اکثریت ملّت، تقریباً در تمام مشاغل آزاد و دولتی و حتی کسانی که توّجه یا تعهد چندان 
به مذهب و احکام فقهی نداشتند، گشتند. نه مقام روحانی و مرجعیت ایشان، نه هدف بودن 
اسالم در انقالب و نه به حکومت رساندن روحانیت، هیچ کدام از عوامل عمده عنایت مردم 
و انتخابشان نبود. حتی تصریح کرده بودند که طرفدار حکومت عبا و عمامه نیستند و پس از 
رسیدن به تهران و رفتن شاه به حوزه خواهند برگشت. اگر ایشان چنان وحدت مرام و کالم با 

ملّت و قاطعیت تمام در براندازی سلطنت نداشتند رهبر مسلم و متبع انقالب نمی شدند.2
عزتاهللسحابینیزمیگوید:

روحانیون در بسیج و برانگیختن مردم تأثیر بسزایی داشتند. چون روحانیت در ایرانی که سابقه 
حکومت استبدادی درازمدت و دو سه هزار ساله داشت، تنها نهادی بود که از نفوذ و دخالت 
و قوای امنیتی اطالعاتی آن مصون مانده بود. ضمن آنکه محل ارتزاق روحانیت و پایگاه 

1.صحیفهامام،ج13،ص349
2.مجموعهآثارمهندسبازرگان،ج24،ص314،سخنرانیمهندسبازرگانبهمناسبتسالگردپیروزیانقالبنهضت

آزادی،22بهمن1364
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اقتصادی آن از خود مردم بود، لذا با مردم آمیختگی تام و تمام داشت. این طبقه تا سال های 
42-43، معموالً خود را از امور کالن و سیاسی جامعه برکنار نگه می داشت. اما از سال های 
41-42 بخش عمده ای از روحانیت به خصوص روحانیت جوان وارد مسائل سیاسی و کالن 
جامعه شدند. نهاد روحانیت در تمامی اقشار جامعه به خصوص طبقات متوسط به پایین حضور 
داشت و این طبقات نیز به لحاظ جمعیتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل می دادند. لذا 
مؤثرترین گروه در بسیج نیروها و هدایت آنها بر علیه شاه روحانیت بود. اما باید توّجه داشت 
که روحانیت از شعارها و گفتمان های روشنفکران شهری دربارة انقالب استفاده می کرد... این 
روحانیت بود که این شعارها را به داخل این جماعت برد و با زبانی که مخاطبانش با آن سال ها 
خو کرده بودند این مفاهیم را برای آنان بازگو کرد... روحانیت قوی ترین نهاد در بسیج مردم 

در سراسر کشور بود...1 
وهمومیگوید:

برای  باید  بدهیم،  به گروه خاصی  براندازی و سقوط رژیم شاه  برای  نقشی  اگر بخواهیم 
روحانیت و رهبری امام خمینی جایگاه و اعتباری بیشتر از سایر گروه ها قائل شویم. اما این 
واقعیت را نیز باید بپذیریم که روحانیت گرچه به لحاظ حوزه عمل، قدرت نفوذ در میان 
مردم و تشکیالتی بودن بر تمامی نیروهای سیاسی برتری داشت، اما تز و شعارهایی که مطرح 

می کرد محصول و تولید جامعه روشنفکری بود.2

1.روزنامهصبحامروز،77/11/20،ص6
2.همان.



نهضت آزادی و انقالب فرهنگی

درروزهای27تا30فروردینماه1359،پسازدرگیریبیندانشجویانمسلمانوپیروخط
امامباهوادارانگروههایمارکسیستومجاهدینخلقدردانشگاههایتبریز،پلیتکنیک، 
شیراز،تربیتمعلم،کرمانوعلموصنعت،ازسویانجمنهایاسالمیایندانشگاهها،این
مراکزتعطیلشدودانشجویانمسلمانخواستارپاکسازیمحیطآموزشیازدفاتروستادهای

گروههایمسلحوسایراحزاب،وتغییرنظامآموزشیشدند.1
اسالمی انجمنهای اقدامات با مخالفت به بیانیهای انتشار با خلق، مجاهدین سازمان
پرداخت.2بنیصدر،رئیسجمهوروقت،همدریکموضعگیریدوگانهاظهارامیدواریکرد
کهطیسهروز،خودگروههادفاترخودرادردانشگاههابرچینندووضعیتعادیدراین

مراکزبرقرارشود.3
درروزجمعه29فروردینماه1359،اعضایشورایانقالباسالمیوابوالحسنبنیصدر،
دیداروگفتوگوییطوالنیباامامخمینی)ره(داشتند.درپایاناینمالقات،شورایانقالب
اطالعیهایصادرکردوضمناعالممهلتسهروزهبرایبرچیدهشدنستادهایاحزابو
گروههادردانشگاهها،بااستنادبهبخشیازپیامنوروزیامامدربارۀلزومتحولدرنظامآموزش
عالی،آنراخواسِتموردتأییددانشگاهیانودانشجویاناعالمکرد.براساسایناطالعیه،
مقررشدکهپسازاتمامامتحانات،دانشگاههاومراکزآموزشعالی،تعطیلشودتا»فرصت

کافیبرایتهیهبرنامهونظامآموزشیبرپایهمعیارهایانقالبی«بهدستآید.4
که تعطیلشد.گروههایچپ، دانشگاهها نامگرفت، فرهنگی انقالب که روندی در

1.کیهان،1359/1/30،صص3و12
2.همان،1359/1/30،ص3

3.همان.

4.همان.
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مهمترینپایگاههایعملیاتیخودراازدستدادهبودند،بهبهانهتعطیلیدانشگاههاشروعبه
تبلیغاتمنفیوسیاهنماییکردند.گروههایضدانقالبراستوجبههملیوسلطنتطلبها

نیزبهآنهاپیوستند.
در26و27آذر59،مهندسبازرگاننیزدردوسرمقالهروزنامهمیزانراجعبهانقالب
فرهنگی،تعطیلیدانشگاههاوبیکاریبیشازصدهزارجوانراازعواقبمنفیانقالب

فرهنگیبرشمردوخواستاربازگشاییدانشگاههاشد.1
درپاسخبهاظهارنظربازرگاندرمیزانونیزتبلیغاتمنفیدربارهتعطیلیدانشگاهها،امام

خمینیدریکیازسخنرانیهایعمومیاشگفت:
اینقدر اشخاص از تعطیلی دانشگاه ناراحتند دانشگاهی که به حسب آنچه که به من یکی از 
مطلعین گفت همین چند روز پیش از این دانشگاهی که اطاق جنگ بوده برای کردستان یعنی 
در دانشگاه اتاقی بوده است که جنگ کردستان را جنگ دمکرات را و سایر اشرار را اینها 
اداره می کردند. شماها یک چنین دانشگاهی می خواهید؟ شما که فریادتان بلند شده است که 
چرا دانشگاه تعطیل است می خواهید یک چنین دانشگاهی باز باشد؟ اطاق جنگ باز بشود 
برای هدایت دمکرات و امثال این که ایران را به باد فنا بدهند. این دانشگاه را شما می خواهید؟ 

تأسفتان برای این دانشگاه است؟ آیا این دانشگاه اگر بسته باشد بهتر نیست که باز باشد؟...2

نهضت آزادی و بنی صدر
بااینکهبنیصدردردوراندولتموقت،خودرامخالفومنتقدبازرگاننمایاندهبود
ازسوی بهریاستجمهوری، انتخاب از بعد بهآنحملهمیکرد، برایکسبوجهه و
بازرگانودوستانشسختتأییدوتقویتمیشد.همزمانبافاصلهگرفتنبنیصدرازامامو
رویاروییاشباخطامام،نهضتآزادیآرامآرامخودراکاماًلدرکنارجریانبنیصدرقرارداد
ودراغلبمسائلسیاسی،اجتماعیهمگاموهمراهآنحرکتمیکرد.تبلیغاتشدیدروزنامۀ
میزانبهنفعبنیصدروتأییدوتبلیغدیدگاههایویدرموردروحانیتونیروهایخطامام،

بهطورمشخصنهضتآزادیرادرمقابلخطامامقراردادهبود.
مهندسبازرگاندرسرمقالهایدرمیزاندربارۀبنیصدرچنینمینویسد:

یقیناً می دانید از کسانی که در شورای انقالب و در روزنامه اش میانة ناجور و انتقادگری های 

1.میزان،سرمقالههایروزهای26و1357/9/27،شمارههای80-81،صفحات1و2
2.صحیفهامام،ج13،صص415و416
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تلخ به این حقیر سراپا تقصیر داشت جناب ابوالحسن بنی صدر بود. در فعالیت های تبلیغاتی 
ریاست جمهوری نیز که یکی از شرایط حتمی انتخاب شوندگان حمله و بدگویی به دولت 
موقت بود آن مرد عزیز چیزی فروگذار نمی فرمود. بعد از انتخاب شدن ایشان حرفی را که در 
دوره نخست وزیری به سروران و دست اندرکاران انقالب می زدم و گوش نمی کردند خودم 

عمل کردم... 
به محض رئیس     جمهور شدن آقای بنی صدر به خودم فشار آوردم تا رویه مساعد و موافق 
و حتی االمکان مشاور ناصح را بگیرم. دوستان سابق دولت موقت هم تقریباً همه همینطور 
بودند و اگر از آنها چیزی خواسته می شد از همکاری صمیمانه دریغ نمی کردند. مختصر 
ناراحتی فوق زیاد طول نکشید چون به زودی و در پست مسئولیت، هم دردی و همفکری و 

همزبانی ایشان را در آنچه به سر ما می آمد و می خواستیم و می گفتیم به عیان دیدم... 
باز هم چیزی نگذشت که سمپاتی ناشی از اشتراک درد و درک، تبدیل به اعجاب و تحسین 
شد. می دیدم که بی جهت داوطلب تالشگر ریاست جمهوری نگشته است. صاحب فضیلتی 
است، واقعاً زحمت می کشد و ظرفیت عجیبی دارد. شب و روز و خواب و خوراکش را 
نمی شناسد. یکسره فعالیت می کند، بدون گالیه و خستگی و دور از یأس و ترس. بی دریغ 
و بی درنگ به داخل مردم و رو در روی مسائل و اشکاالت در هر نقطه از ایران می رفت. 

اگر الزم می شد روزی یک بار و گاهی دو بار سخنرانی می کرد... 
هفته ای از آغاز حمله به خاک ایران نگذشته بود که دیدیم چگونه محل و وظایف مستمر 
ریاست جمهوری و همه چیز، حتی سخنرانی ها را رها کرده، اول مجاور ستاد مشترک و سپس 
جبهه نشین شد، درست در قلب وظیفه، در قلب خطر و در کنار فرماندهان مصمم مسئول. خدا در 
این گیر و دار عظیم با مشکالت و حمالت خارج )و متأسفانه داخل( به او و همرزمانش جرأت و 

نصرت بدهد. دریغم آمد که به یاد جانبازان غریب نیفتم و ادای شهادت و حقی ننمایم.1
اینهمهتمجیدوتعریفوجمالتشاعرانهوزیبابرایتثبیتخطبنیصدرودرحقیقت
اعالمهمفکریوهمراهیبازرگانودوستانشبااوبود.دراوجاختالفاتبنیصدرونیروهای
خطامام،انتشاربیانیهکیبایدبرود)5خرداد60(ازسوینهضتآزادیبهوضوحعمق
همکاریوهمدستیلیبرالهارانشانمیداد.بیانیهفوقتحتعنوانثانویهشدارنهضت
آزادیایرانپیرامونبحرانکنونیکشورظاهراًبهتحلیلوچارهجوییبرایاختالفاتپرداخته

1.میزان،1359/8/14،ش47،صص1و2
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بود.فرازهاییازاینبیانیهذکرمیشود:

ایران ما و انقالب ما در وضع حاضر دچار یکی از حادترین بحران ها شده است و همانطور 
که در مصاحبه 30 اردیبهشت آقای رئیس     جمهور آمده کشور در یک بن بست سیاسی گرفتار 
است. خالصه آنکه بعد از قریب 28 ماه از تعیین دولت برای جمهوری اسالمی و با وجود 
مراحل بسیار صعب که به حول و قوه الهی و همت و فداکاری ملّت انقالبی گذرانیده ایم 
و نباید مأیوس و منحرف شویم، نه تنها درگیر با اشکاالت و ابهام های عمده هستیم بلکه به 

بن بست نیز رسیده ایم.1
سپسبهوقایعانقالباشارهکردهوآنرابهبنبستشاهومّلتتشبیهمیکند.آنگاهنتیجه

میگیردکهیکطرفاختالفاتبایدکناربرود:
ناچار باید یک طرف کنار برود؟ اما کی برود؟ رئیس جمهور استعفا بدهد و برود؟ چرا 
برود؟ ده میلیون و نیم نفر از مردم این مملکت که صاحبخانة اصلی هستند به او رأی داده اند 
و ایشان آن آراء را امانت و مأموریتی از جانب ملّت می داند، می گوید قسم خورده ام از 

قانون اساسی و حاکمیت و حقوق ملّت حراست نمایم.2
درادامۀبیانیه،سؤالفوقراراجعبهحزبجمهوریاسالمیودولتآقایرجائیسؤال
مطرحمیکندومیگویدکهحزبقانونیاستودولتهمحرفهاییووظایفیدارد.
همچنینتلویحاًعدمکفایتوشخصیتوسرکشیدولتدرمقابلرئیسجمهوررابهمیان

میکشاند.آنگاهمسألهرفراندمغیرقانونیپیشنهادیبنیصدررااینگونهمطرحمیکند:
آیا مجلس برود و تجدید انتخابات به عمل آید؟ اتفاقاً تعارض و ریشه اختالف یا اشکال 
کار در همینجا است. ملّت ما دو ابراز رأی یکی با 10/5 میلیون به آقای بنی صدر و دیگری 
در حدود ۷ میلیون نمایندگان منتخب دو محصول متضاد و ناهماهنگ بیرون داده است که 

هر طرف خود را محق می داند« 
سپسبیانیهدرقانوناساسیتشکیککردهبهآناشکالمیگیردودراختالفرئیسجمهور

ومجلس،راهحلرادرانحاللمجلسمیبیند.3
نهضتآزادیدرحالیبهتثبیتبنیصدرپرداختهبودکهمیدانستازنظرقانونیجایگاه

رئیسجمهوریاهمیتوقدرتاجراییندارد.

1.همان،1359/3/5،ش189،صص1و8
2.همان.
3.همان.
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عّلتاساسیاختالفاتنیزدرهمینبودکهبنیصدرپایخودراازگلیمخویشبیرونکرده
ومیخواستافکاروعقایدخویشراتحمیلنماید.

پسازصدوربیانیهفوقوحضوربازرگاندرجلسههیأتسهنفریحلاختالف1کهمورد
تأییدهمۀجناحهابود،هیأت،اعالمیۀکیبایدبرودنهضتآزادیرامنشأتفرقهوتشتتافکار
وتخلفقطعیازبیانیهاماماعالمکردوحضوراًبهبازرگانگفتهشدکهازنوشتناینقبیل

مطالبجداًخودداریکنند.2
بیانیۀکیبایدبروددرحقیقتاعالممواضعرسمیوقطعیایبودکهنهضتآزادیراکاماًل

درخطبنیصدرکهدرآنزمانمحلتجمعهمۀجریاناتضدانقالبشدهبود،قرارداد.
امامدریکسخنرانیبعدازسقوطبنیصدرورودرروییمسلحانۀمنافقینخطاببهنهضت

آزادیچنینگفت:
شما که انحالل یک همچنین مجلسی را می خواهید، می دانید چه می کنید؟ غافل هستید شما 
آدم های تحصیل کرده متدیّن؟ شما را غافل کردند شیاطین یا خدای نخواسته با توّجه یک 
همچنین کارهایی انجام می دهید؟ شما متنبه بشوید. این حوادثی که در دنیا واقع می شود، 
این حوادث برای تنبه ها الزم است واقع بشود و کافی است متنبه بشوید و برخالف این سیل 

خروشان اسالم و ملّت اسالمی شنا نکنید.3

غائلۀ 7 اسفند
نهضتآزادیهفتروزقبلازغائلۀمشهوروتعیینکنندۀ14اسفند،بهتشنجآفرینیو

زمینهسازیپرداخت.
دراجتماعهفتماسفنددرامجدیه،درحینسخنرانیچهارتنازنمایندگانمجلسعضو
نهضتآزادی)مهندسبازرگان،دکترسحابی،دکتریزدیومهندسصبّاغیان(ودرپی
سخنرانیهایتحریکآمیزنامبردگانکهدرحمایتازمواضعبنیصدرومخالفتباروحانیت
ونیروهایپیروخطامامابرازشد،اغتشاشاتیبروزکرد.پیشازاینمراسم،وزارتکشور

دراطالعیهایاعالمنمودکهاخاللگراندراجتماعامجدیهدستگیرومجازاتخواهندشد.
1.پسازماجرای14اسفند،بهدستورامام،برایرفعاختالف،یاحداقلجلوگیریازتشدیداختالفمیانبنیصدرو
طرفدارانشودولترجاییوجریانخطامام،هیأتیسهنفره،متشکلازنمایندهایازجانببنیصدروطرفدارانش،

دولتشهیدرجاییوخطامام،ونمایندهایازجانبشخصامامخمینیتشکیلشدهبود.
2.کیهان،6خرداد.

3.صحیفهامام،ج14،ص489
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درمقدماتبرپاییمراسمهفتاسفند،نهضتآزادیباشیوههایتبلیغاتیحسابشدهبه
فعالیتمیپرداخت.بهمحضانتشارخبردعوتچهارنمایندهنهضتآزادیبرایسخنرانی،

رادیوهایغربیبهتبلیغآنپرداختند.
نهضتآزادیبرایحفظوجههخویشبهناچارعکسالعملنشاندادوباوجودآشکار
بودنماهیتاعتراضیسخنرانیچهارنماینده،طیاطالعیهایتحتعنوانبیانیهدربارۀتوطئه

صدایآمریکااعالمکرد:
یک بار دیگر صدای آمریکا این بلندگوی استعمار جهانی با جعل خبری من غیرمستقیم 
برچسب زنی به نهضت آزادی ایران و یاران صدیق انقالب را شدت بخشیده است و از جمله 
صبح شنبه 59/12/2 خبر سخنرانی و گفتگوی نمایندگان تهران عضو نهضت آزادی ایران 
در مجلس شورای اسالمی را با موکلین خود که احتماالً از خبرگزاری پارس دریافت داشته 
است ضمن تحریف آن به دروغ یک راهپیمایی اعتراض آمیز جلوه گر ساخته تا بدین ترتیب 
حرکتی را که در یک جامعه باز و آزاد و به خصوص در محیطی اسالمی طبیعی ترین و 

منطقی  ترین شیوه برخورد سیاسی است به لوث کشیده آن را چون توطئه ای نمایش دهد.1
درایناعالمیهنهضتآزادیاعترافکردهاستکهجامعۀایران،باز،آزاد،ومحیطیاسالمی
است.درعینحالبازرگانودیگراعضاینهضتآزادیدرروزنامۀمیزانمرتبازاختناق
دممیزدندوازهمهجالبتراینکهدرهمانشمارهروزنامۀمیزانکهاطالعیهفوقدرصفحه
اولچاپشدهاست،درصفحه2،نهضتآزادیطینامهایبهشکوهوشکایتازنبودآزادی
ورشدچماقداریوانحصارطلبیپرداختهاست.دراولیننامۀدعوتچهارنمایندهصریحًا

عّلتبرگزاریآنمراسممحدودیتهایاجتماعیذکرشدهاست.بود:
مردم شریف تهران و موکلین محترم! وظیفة نمایندگی ما امضاءکنندگان ذیل ایجاب می کند 
که عقاید و نظریات خود را دربارة مسائل و مشکالت کشور با شما همواره در میان گذاریم 
اما متأسفانه به واسطه محدودیت های موجود در مجلس و امکانات و موانعی که در رسانه های 

گروهی فراهم نموده اند در این وظیفه توفیق کامل حاصل نگردیده است.«2 
نهضتآزادیدرایناطالعیهباارائهتصویریسیاهووحشتناکازاوضاعکشورمردمرا

بهحضوردرمراسمفوقفراخواند.

1.میزان،1359/12/3،ش133،صاول.همان،)نامهسرگشادهنهضتآزادیبهحجتاالسالمسیداحمدخمینی،
1359/12/2(ص2

2.همان،ص1



نهضت آزادی ایران 688

بازرگاننیزدرمصاحبهایدرتوضیحدعوتخودودوستانشچنینگفت:
... رسانه های گروهی تعمد داشتند که ما را به سکوت وادارند یعنی جلوه سکوت در ما 
می دادند وگرنه هیچ وقت هیچ یک از دوستان نهضت و بنده کنار نرفته بودیم و ادای وظیفه 
می کردیم و خیلی سخنرانی ها انجام می شد. منتها خیلی ها را مانع می شدند و اجازه نمی دادند 
و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و رسانه های گروهی و روزنامه های رسمی اصرار 
داشتند که اسمی از ما برده نشود و ما را مرده تلقی بکنند. عالوه بر اینکه اصرار بود ما را بدنام 
بکنند و تهمت و افترا بزنند و از آن راه ما را خفه بکنند ولی مردم خیلی توّجه و عالقه و اصرار 
و از ما انتظار داشتند و ما را مالمت می کردند و اعتراض می کردند که شما که در دوران شاه 
و در آن مشکالت و در آن خطرات پرچمدار اسالم و ملّت و آزادی و حق و عدالت بودید 
چرا هیچ چیزی نمی گویید. ما می گفتیم که ما ساکت نیستیم منتها نمی گذارند صدای ما به شما 
برسد. بنابراین این دعوت را هم بیشتر برای جواب دادن به پرسش های زیادی که مردم از ماها 

می کنند و انتظارات و توقعاتی که دارند انجام بدهیم.1
بازرگاندرزمانیازمحدودیتطرحعقایدخویشوهمفکرانشسخنمیگفتکهدو
روزنامۀمیزانوانقالباسالمیباخطفکریواحدبهطوروسیعوآزادمنتشرمیشدو
سخنرانیهایپیدرپیبنیصدروبازرگانودیگرانکههمهبهمطالبوموضوعاتواحدی
میپرداختند،جنگروانیوتبلیغاتیگستردهایرابهوجودآوردهبود.درهمانمصاحبه،

بازرگانبهانعکاساجتماعینظراتخویشاشارهمیکند:
در مورد سکوت که پرسیده بودید اتفاقاً بنده و دوستان خیلی در این طرف و آن طرف در 
اجتماعات بودیم سخنرانی می کردیم. روز 22 بهمن مثاًل در قزوین دعوت کرده بودند... و 

یا در کاشان در ماه رمضان سخنرانی داشتیم و بعد هم در مقاالت که در میزان می نوشتم...2 
امامقبلازاینمراسمیادآوریکرد:

آنهایی که می خواهند صحبت بکنند و خصوصاً در این چند روز زیاد هم هستند باید توّجه 
کنند به اینکه قبل از اینکه می خواهند صحبت کنند بنشینند و با خودشان فکر بکنند ببینند 
که این زبان چماق هست و می خواهند یک دسته دیگری کوبیده شود یا اینکه این زبان، 
زبان رحمت هست و برای وحدت... آیا اینهایی که بنا دارند صحبت بکنند حق را برای حق 
می خواهند و باطل هم اگر از خودشان یا دوستان خودشان صادر شود حق جلوه می دهند و 

1.همان،ص4
2.همان.
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حق اگر چنانچه از رقبای خیالی خودشان حاصل بشود و آن را حق هم اگر باشد، باطل جلوه 
می دهند؟ ... قبل از اینکه زبان باز کند توّجه به حال خودش بکند و توّجه به مسائل سیاسی 
اجتماعی اموری که اآلن ما مبتالی به آن هستیم و ببینید که آیا این صحبت در سطح کشور 
یک تشنجی ایجاد می کند؟ چماق ها را ایجاد می کند یا آرامش را ایجاد می کند... اگر چنانچه 
تشنج ایجاد کرده این روزنامة چماق است و آن گفتار چماق است و اگر آرامش در مردم 

ایجاد کرد این رحمت است و این مشکور است پیش خدای تبارک و تعالی.1
اجتماعهفتاسفندبرگزارشد.نهضتآزادیدرکتابیپیرامونآنمینویسدکهچهار
نمایندهعضونهضتآزادیدرآنمراسم»میخواستندبگویندآزادیدرچنگالانحصارطلبی
بهزودیخفهخواهد نیندیشید اگرچارهای و راطیمیکند لحظاتعمرخود آخرین
شد«2وآنرااینگونهتوصیفمینماید:»آریاجتماعامجدیهآغازیبرایپایانتسلط

انحصارطلباناست.«3
بیشترشرکتکنندگان،طرفدارانوهوادارانگروههایغیراسالمیوضدانقالبیوحتی

طرفدارانرژیمسابق،بودند.4
»دراینمراسمگروههاییازقبیلانجمندانشجویانمسلمان)شاخهدانشجوییسازمان
منافقین(سازمانپیکار،حزبکمونیستکارگرانودهقانانایران)توفان(وکنفدراسیون
دانشجویانایرانیمقیمآمریکاوکاناداتراکتهاواعالمیههاییپخشکردند.«5دریکیاز
ایناعالمیههاآمدهبود:»مبارزاتآزادیخواهانۀمردمقهرمانایراندرزمانیصورتمیگیرد
کهبیکاری،پاکسازی،گرانی،کمبودو...بههمراهسرکوبوحشیانۀنداهایحقطلبانه،جان
مردمرابهلبشانرساندهاست.درپایانهمیناطالعیهنیزآمدهبود:»مرگبرانحصارطلبی
وچماقداری.زندهبادزندگیدراستقالل،امنیتوآزادی«6نهضتآزادینیزپالکاردهایی

درمحوطهامجدیهنصبکردهبود:
و  می کنیم-انحصارگری  محکوم  را  زورگویی  و  دیکتاتوری  و  خفقان  و  اختناق  هرگونه 
تنگ نظری قدرت پرستان بزرگ ترین آفت انقالب اسالمی است-مردم مسلمان با حضور فعال 

1.صحیفهامام،ج14،ص144
2.جزوه7اسفند،موجوددرسایتاسنادنهضتآزادیایران.

3.همان.
4.کیهان،1359/12/9،ص15

5.همان.

6.همان.
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در صحنه اجازه نخواهند داد که اهداف انقالب اسالمی دستخوش اغراض انحصارطلبان گردد-

ما خواهان آزادی های مردم در چهارچوب قانون اساسی هستیم-مبارزه با امپریالیست های شرق 
و غرب تنها با شعار میسر نیست-انحصار اختناق، ارتجاع، چپ گرا آفت انقالبند.1

سخنرانیهاهمبرمحورمسائلفوقدورمیزدوالبتهروشنبودکهمنظورازانحصارطلبان،
مخالفانبنیصدربودند.عمدهسعیبرگزارکنندگانمراسمفوقاثباتوالقایحقانیتوصحت

نظراتبنیصدرومقدمهسازیمراسم14اسفندبود.

غائلۀ 14 اسفند 
در14اسفند59،بهدعوتبنیصدر،مراسمیبرایبزرگداشتمصدقدردانشگاهتهران

برگزارشدکهبنیصدرخودسخنرانمراسمبود.
نهضتآزادیباانتشاراطالعیهایازمردمدعوتکردتابهطورگستردهدرآنمراسم

شرکتکنند:
مردم مبارز تهران، بکوشیم هر چه باشکوهتر یاد دکتر مصدق را گرامی بداریم، نهضت 
آزادی ایران از عموم مردم مسلمان و آزاده تهران دعوت می نماید که به طور گسترده در 
جریان برگزاری مراسم یادبود مصدق که از سوی دفتر روابط عمومی ریاست جمهوری در 

چهاردهم اسفند در دانشگاه تهران برگزار می شود، شرکت نمایند.2
نهضتآزادیبعدهاادعاکرد:

اگرچه بر اساس سیاست عمومی خود در مورد مشارکت در اجتماعات و راه پیمایی ها، 
دعوتی را که از جانب رئیس جمهور قانونی که تا آن زمان از حمایت مردم و رهبر انقالب 
داد  قرار  تأیید  مورد  اسفندماه صورت گرفت  مراسم 14  برگزاری  برای  بود،  برخوردار 
اما هرگز نه نهضت و نه هیچ یک از اعضای آن مستقیم و یا غیرمستقیم تنظیم و اجرای 

برنامه های آن روز دخالت و یا شرکتی نداشته اند.3
بخشسازماندهیشدهومتشکلجمعیتیکهدر14اسفنددردانشگاهتهراناجتماعکردند،
هوادارانسازمانمجاهدینخلقبودند.دراینمراسمبینطرفدارانبنیصدروافرادمجاهدین
خلقازیکسوومردمطرفدارانقالبازسویدیگردرگیریوسیعیرویداد.حاضراندر

1.میزان،1359/12/9،ش138،ص2
2.همان،1359/12/13،ش142،ص1

3.اسنادنهضتآزادی،ج12،مورخ1360/12/22
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زمینچمندانشگاهتهران،شعار»مرگبربهشتی«سردادندومیشودگفتکهاز14اسفند

بنیصدربهکلیازنظاموانقالبجداشد.
روگردانشدناکثریتمردمازبنیصدروگروههایسیاسیمؤتلفویپسازغائله14
اسفند،اینروزرابهنقطهعطفسرنوشتسیاسیبنیصدرتبدیلنمودوپسازآنعماًل
رئیسجمهورکاماًلبهرئیسیکجبههمحدودگروههایسیاسیبرایمقابلهبانیروهایپیرو

خطاماممبدلگردید.
چندروزبعداز14اسفند،نهضتآزادیدراطالعیهایشدیداًبهجانبداریوحمایتاز

بنیصدرپرداخت:
گناه نهضت آزادی این است که از مقام ریاست جمهوری به خاطر منافع و استقرار جمهوری 

اسالمی ایران دفاع کرده و تسلیم تالش انحصارطلبان برای تضعیف این مقام نشده است.1
دکترحبیباهللپیماندرنشریهامتدرمقالهایتحتعنوانسرابپایگاهتودهایجبهه
متحدلیبرالیخطامپریالیسمومشکلتودههاارزیابیوتحلیلخودراازماجرای14اسفند

اینگونهارائهدادهاست:
هدف مشترک همه عناصر و گروه های تشکیل دهنده این جبهه ]= جبهه متحد لیبرالی[ که در 
روز پنجشنبه ]14 اسفند[ متفقاً در دانشگاه حضور یافتند ساقط کردن دولت ]رجایی[ و بیرون 
کردن حزب جمهوری از صحنه حیات سیاسی جامعه و روی کار آوردن یک حاکمیت 
لیبرالی به رهبری رئیس جمهور است. تا این مرحله همه اتفاق نظر دارند اگرچه پس از آن 
هر گروه و شخصیت راه و هدف خاص خود را دنبال خواهد کرد. سازمان مجاهدین بعد از 
یک تردید کوتاه مدت در ادامه حمایت از بنی صدر مجدداً در ائتالف کامل با وی و دیگر 
اعضای جبهه متحد لیبرال ها قرار گرفت و همان طور که قباًل بارها تحلیل کردیم در حقیقت 
جایگزینی بنی صدر و لیبرال ها را در مرحله اول پذیرفته و جایگزینی خود را به مرحله دوم 

موکول کرده اند. 
نهضت آزادی که چندان بی میل نیست مستقاًل نقش رهبری جبهه را مانند پیش به دست 
گیرد با وجودی که سعی می کند که گاه به طور مستقل ابراز وجود نماید و با بنی صدر 
مرزبندی کند )سخنرانی بازرگان در مجلس و میتینگ امجدیه( ولی مطمئن است که بدون 
قبول رهبری بنی صدر در این مرحله راه نجاتی ندارد. به همین جهت مانند سازمان مجاهدین 

1.میزان،1359/12/17،ش147،ص10
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به طور کامل در میتینگ دانشگاه شرکت جست. 

تکلیف بقیه گروه ها نظیر جبهه ملی روشن است. اینها و کوچک ترها در حقیقت پیچک هایی 
شده اند که جز با تکیه بر تنه درخت دفتر هماهنگی قدرت خودنمایی و حیات ندارند... 
این که این جبهه همان جبهه متحد انقالبی ادعایی مجاهدین در برابر ارتجاع می باشند آنان 
باورشان شده بود که پایگاه عظیم توده ای دارند و به این "سراب" دل خوش بوده و نقشه ها 
طرح می کردند. ما مطمئن بودیم که در اولین فرصت که مرزبندی قاطع تری به عمل آید 
اکثریت توده ها در صف انقالب قرار گرفته لیبرال ها و متحدین آنها را به کلی تنها می گذارند 
و تنها همان اقشار سرمایه دار و متوسط برایشان باقی می ماند. اجتماع روز پنجشنبه این پیش 
بینی را ثابت کرد و دیدیم که زمین چمن دانشگاه را عمدتاً همین اقشار به اضافه هواداران 

سازمان پر کردند. و از آن توده های میلیونی و چند صد هزار نفری خبری نبود.1

عزل متّحد تروریسم
درخردادپرحادثۀ1360،باافزایشتحریکاتودامنزدنبهاختالفاتازسوینهضت
آزادیوروزنامۀمیزان،هیأتسهنفریحلاختالف،روزنامههایانقالباسالمی،میزان،
آرمانملّت،وجبههمّلیرابهعنوانمتخلفینازبیانیه10مادهایاماموقانوناساسیمعرفی

کردوازدادستانیتقاضایرسیدگیواقداممقتضیمینماید.«2
مهندسبازرگاندرواکنشبهسخنرانی6خرداد60حضرتامامخمینیکهمتضمننفی
تحلیلبنبستومواضعنهضتبود،در16خرداد،نامهسرگشادهمعترضانهایخطاببه
ایشانمنتشرکردکهدرآنادعاهایبنیصدرومجاهدینخلقدرموردانحصارطلبیجناح
مخالفرئیسجمهورتکراروتأییدشدهبود.درایننامهدرموردموضعامامنسبتبهائتالف

سیاسیحولبنیصدرچنینآمدهبود:
مدتی است ملّیون و روشنفکران مسلمان و ایرانیانی که چهره ضدانقالبی به خود نگرفته اند 
مورد بی مهری رهبری قرار گرفته با اصرار و تکرار، خدمات ارزنده زمان پیروزی انقالب 
و قبل از آن آنان را انکار می فرمایند. گویی که کاًل خارج از دین یا جدای از مردم و 

ضدانقالب هستند. 3 

1.هفتهنامهامت،ش1359/12/25،100،سرمقاله.
2.اطالعات،1360/3/12،ص2

3.اسنادنهضتآزادیایران،ج12،تاریخ1360/3/16
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مهندسبازرگاندرایننامهحضرتامامرامتهمبه»یکنوعطرفداریخاصوتأکید
یکجانبهبرایطبقهممتاز]روحانیت[وحزب]جمهوریاسالمی[وگروههاییکهتظاهربه
وابستگیودرانحصارداشتنامامرامینمایند«،1کرد.بازرگاننقشتوطئهگرانهوآشوبگرانهای
راکهبنیصدرومجاهدینخلقباحمایتجریانهاییمانندنهضتآزادیایفامیکردندکتمان
نمودهوعمالًحقرابهجانبآنانداد.ایننامهدرحکمتقویتروحیۀبنیصدرومنافقینو

تشویقآنانبهادامۀتشنجآفرینیبود.2
دورجدیدیازرودرروییبنیصدرباامامونیروهایانقالبیآغازگردیدومجاهدین
خلقجبههملیونهضتآزادیدرکنارگروههایکوچکتریمانندحزبملتایرانوحزب

مائوئیستیرنجبرانبرشدتفعالیتهایسیاسیواجتماعیتنشزایخودافزودند.
پسازعزلبنیصدرازفرماندهیکلقواازسویامامخمینی،ویکهازچندروزقبل
مردمرابهقیامدعوتمیکردودراختفابهسرمیبرد،در22خرداد60،مردمرابهمبارزه
علنیبانظاموحاکمیتجمهوریاسالمیفراخواند.ویدراینبیانیهباتأکیدبراینکه»کودتای
خزنده«درحالاجراستوآزادیوامنیتازبینرفته،مّدعیوجودخطرهایجدیبرای

استقاللکشورگردید.3
نهضتآزادینیزدرتاریخ24خرداد60باصدوربیانیهایتحتعنواناحساسخطرو
پیشنهاداتبهرهبریودولتمردانومردممضمونومفادبیانیهبنیصدرومواضعمجاهدین

خلقدربارهشرایطسیاسیکشورراتکراروتأکیدنمود.4
دراینبیانیهگفتهشدکهانقالبچنانازشعارهایاصلیخودفاصلهگرفتهکه»رئیسجمهور
منتخبمردمناچاراسترویپنهانکند.«ادعایفقدانآزادیوامنیتووجوداختناقهمانند
بیانیههایسازمانوسایرگروههایمؤتلفبنیصدردرایناطالعیهمجدداًتشریحوتکرار
شدهبود.5ونیزدرتأییدبرچسب»کودتایمرتجعین«کهازسویمجاهدینخلقوبنیصدر
طرحشدهبود،نهضتآزادینیزوضعکشوررایادآورروزهایقبلازکودتای28مرداد

توصیفکردهبود.6

1.همان.
2.غائلهچهاردهماسفند،ص684

3.مجاهدینخلق؛پیداییتافرجام،ج2،ص549
4.احساسخطروپیشنهاداتبهرهبریودولتمردانومردم،نهضتآزادیایران،1360/3/24،ص1

5.همان،صص1و2
6.همان،ص3
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پیشنهادهایمطروحهدراینبیانیهنیزناظربرآنبودکهامامودولتمردانومجلسونهادهای
انقالبیمقصرانوضعیتپدیدآمدههستندومیبایستتغییررفتاردهندوبارئیسجمهور
تفاهمکنندوبهانحصارطلبیخاتمهدهندتاحکومتقانوناستقراریابد.1اینخواستهاییبود

کهدربیانیههایبنیصدرومجاهدینخلقبهانحایمختلفطرحوتکرارشدهبود.
درهمانروز24خرداد،کهنهضتآزادیاینبیانیهراداد،سازمانمجاهدینخلقنیز
درواکنشبهطرحبررسیکفایتسیاسیرئیسجمهوردرمجلس»اخطار«کردکهعزل

رئیسجمهور»عماًلمفهومیجزاعالمجنگمرتجعینبهتمامیخلقایرانندارد.«2
پسازشکستبرنامۀآشوبسراسری25خردادتحتپوششراهپیماییجبهۀمّلیدر
مخالفتباالیحهقصاص،روز26خرداددوفوریتطرحبررسیکفایتسیاسیرئیسجمهور
بهتصویبمجلسرسید.دهتنازنمایندگانازجملهبازرگان،یداهللسحابی،ابراهیمیزدی،
سالمتیان،وغضنفرپورازحضوردرجلسهخودداریکردند.3ولیمیلیونهاتنازمردمدر
تجمعهاوتظاهراتمختلفسراسرکشورونیزنمازهایجمعه29خرداد،ازاقداممجلس

حمایتکردندوخواستارعزلومحاکمهبنیصدرشدند.4
روزشنبه30خرداد1360روزطرحعدمکفایتسیاسیبنیصدردرمجلسبود.دراولین
جلسهبررسیطرحمزبور،15تنازنمایندگانازشرکتدرجلسهخودداریکردند.برخی
ازشناختهشدهترینآنهاعبارتبودنداز:مهدیبازرگان،ابراهیمیزدی،یداهللسحابی،احمد
سالمتیان،احمدصدرحاجسیدجوادی،احمدغضنفرپور،محمدمجتهدشبستری،وهاشم

صباغیان.5
بنیصدرمخفیشدهبودوهیچکسازمحّلاختفایاوخبرنداشت.6

حضورخودجوشوگستردهمردمدرتظاهراتخیابانیروزهای30و31خرداددرتجدید

1.همان،صص3و4
2.نشریهمجاهد،ش125،ص1

3.کیهان،1360/3/27،ص14
4.همان،1360/3/30،صص1و5و16

5.همان،1360/3/31،ص3
6.بعداًمعلومشدکهاوابتدادرمنزلدکترناصرتکمیلهمایون،عضوحزبمّلتایرانوازدوستانقدیمیبنیصدردر
ایرانوفرانسه،مخفیشدوپسازچندنقلوانتقالوتغییرمکان،سرانجامازطریقحسیننّوابصفوی،صاحب
امتیازروزنامهانقالباسالمیکهرابطسازمانمجاهدینخلقبادستگاهبنیصدربودبهمخفیگاهیرفتکهسازمان
تدارکدیدهبود.)غائلهچهاردهماسفند،صص719تا736(حسیننوابصفویازفعاالنانجمناسالمیدانشجویان

درآمریکاودوستقدیمیدکترابراهیمیزدیبود.
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پیمانبارهبریانقالبواعالمحمایتازمجلسشورایاسالمیومخالفتبابنیصدرو
سازمانعملیاتارعابیوشورشگرانهسازمانمجاهدینخلقراباناکامیمواجهساخت.روز
31خردادنیزبررسیطرحعدمکفایترئیسجمهوردرمجلسادامهیافتودرجلسهبعداز
ظهر،اکثریتنمایندگانبهعدمکفایتسیاسیبنیصدررأیدادند.دراینروزنیزنمایندگان
طرفدارنهضتآزادیورئیسجمهورازشرکتدرجلسهمجلسشورایاسالمیخودداری
کردند.عالوهبرافرادیکهجلسه30خردادراترککردهبودند،عزتاهللسحابی،گلزاده
غفوری،اعظمطالقانیوحسینانصاریرادنیزازشرکتدرجلسه31خردادخودداریکردند.1
سازمانمجاهدینخلقدرسال1344بهدستعدهایازافرادفعالنهضتآزادیایرانبا
استراتژیمبارزهمسلحانهتأسیسشد.آموزشهاوتعالیمومکتبفکریاینسازمان،بهشدت
متأثرازافکارمهندسبازرگانبود.بعدازکودتایمارکسیستیدرونسازماندرسال1354،
کهنتیجۀطبیعیآموزشهایالتقاطیبود،مجاهدینخلقکاماًلبهزیرسؤالرفتندومبارزین

بادقتوحّساسیتبیشتریباآنروبروشدند.
اوضاعدرونزندانوافشایچهرهواقعیباقیماندگانآنان،شکیباقینگذاشتهبودکه
مجاهدینخلق2یکجریانانحرافیاست.نهضتآزادیدرهمانماههایاولبعدازپیروزی
بهحمایتازجنبشملّیمجاهدین]=ارگانسیاسیسازمانمجاهدینخلق[پرداخت.در

بیانیهتحلیلینهضتآزادیدرخرداد58چنینآمدهاست:
امروز یکی  با سایر گروه های اسالمی،  متقابل آن  ملّی مجاهدین و روابط  مسأله جنبش 
انتقاداتی  و  نظریات  ما ضمن  است.  ایران گردیده  اسالمی  مهم جنبش  بالنسبه  مسائل  از 
که هم نسبت به برداشت ایدئولوژیک این سازمان از اسالم و هم نسبت به سیستم روابط 
به دلیل نقش  این سازمان  این سازمان داریم، معتقدیم که  درون گروهی و برون گروهی 
عمده اش در حرکت انقالبی اخیر و ا ینکه یکی از سرمایه های اصلی انقالبی شدن جنبش 
اسالمی ایران بوده و اکنون هم از امتیازات زیادی در این مورد برخوردار است می تواند و 
باید در جبهه انقالب اسالمی ایران جای خود را داشته باشد... جو کینه آمیز و حادی را که 
اکنون علیه سازمان مجاهدین ایجاد شده است بسیار دور از عدالت و تقوای اسالمی دیده و 

آن را مضر به حال جنبش اسالمی ایران می دانیم.3

1.همان،1360/4/1،ص3
2.دربارهمجاهدینخلقر.ک:سازمانمجاهدینخلق؛ازپیداییتافرجام،3جلد.

3.اسنادنهضتآزادیایران،ج11،ص133
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اینها در مجموع و در کنار برادران و نیروهای دیگر اسالمی که نسبت به انقالب اسالمی 
مؤمن و وفادار و دارای سابقه و آزمایش و ابتالی قبل از پیروزی انقالب هستند می توانند و 
می بایست در یک طیف و یک جبهه انقالبی اسالمی متحد شوند. این جبهه از ضروریات 

فعلی انقالب ما است.1
)اینها( می توانند در یک جبهه متحد شوند و همگی در شوری و دولت انقالب شرکت نمایند. 
این نیروها به طور مشخص عبارتند از نهضت آزادی، جنبش ملّی مجاهدین، جنبش مسلمانان 

مبارز، جنبش انقالبی مردم ایران )جاما( و نیروهای دانشجویی تهران و شهرستان ها...2
و ایدهآل اعضایجبهه و دوستان از را مجاهدینخلق آزادی، نهضت زمان، آن در

مطلوبخودبهشمارآورد.
بعدازپیروزیسریعوغیرمنتظرهانقالبکهحیرتوواماندگیمنافقینرابهدنبالداشت،
برایکسبوجههانقالبی،رهبرمنافقیندراولینسخنرانیدردانشگاهتهرانبهانتقادازدولت
موقتپرداخت.امادر14اسفند57درمراسمبزرگداشتمصدق،اینموضعگیریتغییر
یافتوبهحمایتازدولتمبدلشد.البتهحمایتفوقهمروندثابتیراطینمیکردبلکه
بانوساناتگوناگونی،یکبامودوهوابرخوردکردهازیکسوبرایعقبنماندنازقافله
جریانهایچپوجذبضدانقالبمخالفخوانیمیکردوازسویدیگربرایحفظوجهه
وعوامفریبیبهحمایتوطرفداریازامامودولتمیپرداخت.ایننوساناتتابعاوضاعروز

بودهباتوّجهبهحّساسیتهایزمانشکلمیگرفت.
آندوستیورفاقتبیننهضتومجاهدینخلقبعدهابهدلیلانتقاداتومخالفتهای
عوامفریبانۀسازماننسبتبهدولتبازرگانبهسردیگرائید.امابعدازسخنرانیرهبرمنافقین
درمزارمصدقوتأییددولتگرمشد.پسازتسخیرالنۀجاسوسی،نهضتوسازمانبه
عّلتاشتراکدرمخالفتباروحانیتوخطامامدرکنارهمقرارگرفتند.باوجودآشکار
شدنچهرهواقعینفاقوفریبمجاهدینخلق،بازرگانهموارهصریحاًازاطالقنام»منافق«

برآنانطفرهمیرفت.3
دردوماهاول59،سازمانپسازمرحلهاولانتخابات،خودرابرایشرکتدرمرحله
دومآمادهمیساخت.تعداد27تنازکاندیداهایسازماندر22شهرکشوربهمرحلهدوم

1.همان،ص134
2.همان.

3.ر.ک:مجموعهآثارمهندسبازرگان،ج24،ص408
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انتخاباتراهیافتند.1

درتهرانمسعودرجویتنهاکاندیدایسازماندرمرحلهدومبودکهبرایسازماندر
صورتموفقیت،بهمثابهپیروزیدرکلانتخاباتبود.شیوههاوتاکتیکهایاجتماعیو
تبلیغیسازمانبررجویمتمرکزشد.حزبتودهوچریکهایفداییخلقازکاندیداهای

مجاهدینخلقوشخصرجویاعالمحمایتکردند.2
بازرگان،همراهوهمگامباچریکهایفداییخلقوملّیگراهاازکاندیداتوریمسعود

رجویبرایدوردومانتخاباتپشتیبانیکرد:
بسمه تعالی

در این موقع که ملّت شرافتمند و قهرمان عزیز برای دور دوم انتخابات به پای صندوق ها 
می روند برای تأمین وحدت و حقوق گروه های اقلیت امیدوارم آقای مسعود رجوی که معرف 
جناح پرشوری از جوانان باایمان می باشد نیز به مجلس راه یافته موفق به همکاری صادقانه با 

گروه های با حسن نیت از طریق خدمت به خدا و خلق بشود. 59/2/16 مهدی بازرگان.3 
عزتاهللسحابی،حسنحبیبی،ومحمدمهدیجعفری،اعضایسابقنهضتآزادی،طی
اطالعیهمشترکیدرتأییدوتوضیحاعالمیهمهندسبازرگاندرموردرجوی،تأکیدکردندکه
ایناقدام»درراهتحققوحدت«بودهاست.درایناطالعیهگفتهشدکهتأییدمزبورمستقل
ازآناستکه»نفیاًیااثباتاًدربارهتفکراتورویهسیاسیاجتماعی«رجویاظهارنظریکرده

باشند.4
البتهامضاکنندگاناطالعیهفوقدراطالعیهدیگریبههمراهحسینحریری،یزدانحاج
حمزهومهدیممکنازمردمدرخواستکردندکهبهچندکاندیدایمشخصوازجمله

مسعودرجویرأیدادهشود.5
درفضایتبلیغاتیانتخاباتمرحلهدوماطالعیههایمهندسبازرگانوهمفکرانش،جلب
توجهزیادیکرد.یوسفیاشکوریدرزندگینامهتحلیلیمهندسبازرگانباجانبداریاز

اقدامویچنینمینویسد:
مسعود رجوی، رهبر و کاندیدای سازمان مجاهدین خلق به مرحله دوم راه یافته بود و احتمال 

1.کیهان،1359/2/14،ص12
2.همان،1359/2/16،ص3.نشریهمجاهد،ش58،ص6

3.همان،ص12
4.همان،1359/2/17،ص2

5.همان،صص2و17
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می رفت که انتخاب شود، اما پس از اعالم نتایج مرحله اول و در فاصله مرحله اول و دوم، 
تالش های تبلیغاتی وسیعی و تدابیری صورت گرفت که از مجاهدین، که شماری از آنها، 
در تهران و شهرستان ها به مرحله دوم راه یافته بودند، وارد مجلس نشوند. در مقابل کسانی نیز 
تالش می کردند تمامی گروه ها و به طور خاصی مجاهدین ]خلق[، که به هرحال برجسته ترین 
گروه سیاسی خارج از حاکمیت بودند و با صبغه مذهبی، سوابقی در مبارزه و انقالب داشتند، 
در مجلس آینده حضور داشته باشند تا مجلس، برآیند جامعه و به ویژه محور وفاق ملی باشد. 
یکی از این کسان مهندس بازرگان بود که وی طی نامه ای خطاب به مردم اظهار امیدواری 
کرد که مسعود رجوی نیز بتواند... رأی بیاورد... البته پس از آن که رهبری انقالب با این فکر 
شدیداً مخالفت کردند، پیشنهاد و نظر بازرگان، سخت مورد انتقاد برخی نیروهای خط امام 

واقع شد و بر او خرده ها گرفته و جّوی جدید برضّد او ایجاد شد.1و2
مهندسبازرگاناطالعیهدومیدرتوضیحاطالعیهاولخویشصادرنمودودرآنضمن
تأکیدبرانگیزهخودشبرای»تأمینوحدتوآرامش«وبااشارهبه»سوءتفاهماتی«کهبه

وجودآمدهبود،چنیننوشت:
در آن اطالعیه راجع به هیچ گروه سیاسی نفیاً یا اثباتاً تأیید به میان نیامده و همچنین گفته 
نشده است به کسی رأی بدهید یا ندهید... بگذاریم گروه های اقلیت سیاسی قانونی به 

تناسب جمعیت و طرفدارانشان نماینده ای به مجلس بفرستند...3 
باایناطالعیه،بهرغمکاربردتبلیغیموضعگیریقبلیبازرگان،تالششدتاانتقادات
موجودقدریپاسخدادهشود.اگرقصدویفقطابرازامیدواریدرموردانتخابنماینده
سازمانبهتناسبآرایطرفداراِنآنمیبود،دیگرنیازیبهصدورآناطالعیههانمیبود؛زیرا

بهطورطبیعیدرصورتاحرازاکثریتنسبیدرمرحلهدومایناتفاقرخمیداد.
اعالمیهتوضیحیفوق،درعملچیزیازبارتبلیغیاقدامبهسودرجوینکاستودرنشریه

1.یوسفیاشکوریکهخوددرمرحلهدومانتخاباتشهرستانتنکابندرمقابلکاندیدایسازمانپیروزشدوازهمفکران
جناحچپنهضتآزادیمحسوبمیشددرآنزماندیدگاهنیروهایپیروخطامامدربارهمجاهدینخلقراقبول
نداشتودرایننوشتهدرواقعداوریودیدگاهخودرادرموردسازمانباتعبیر»برجستهترینگروهسیاسیخارجاز
حاکمیت«بیانکردهاست.ویدراستداللبهضرورتحضوررجویبرایتحققوفاقملیدرمجلسسایرگروهها
واحزابشکستخوردهدرانتخاباترانادیدهگرفتهومالکتحققوفاقرادرانتخابنمایندهسازمانمنحصرنموده
است.ضمناًتعداداندکیازفعاالنسیاسیدرمرحلهدومرسماًازرجویحمایتکردندکهمهمترینآنهادراینمقطع

بازرگانوچندتنازهمراهانویبودند.
2.درتکاپویآزادی،ج2،صص389و390

3.کیهان،1359/2/17،ص1
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مجاهدوتراکتهایتبلیغی،اطالعیهمهندسبازرگاندرحمایتازکاندیدایسازمان،انتشار

مییافت.
احمدصدرحاجسیدجوادیعضوشورایمرکزینهضتآزادی،کهدردورانوزارت
کشور،یزدانحاجحمزه،ازمرتبطانوکاندیدایبعدیسازماندرانتخابات،رابهمعاونت
وزیرکشورمنصوبکردهبود1ودوفرزندشازاعضایمهمسازمانبودندوبرادرش2از
مؤتلفینوهوادارانشناختهشدهرجویوسازمانمحسوبمیگردید،نیزطیاطالعیهمستقلی
مسعودرجویرااز»چهرههایمبارزوانقالبی«برشمردوانتخابویوچندکاندیدایدیگر

راتوصیهنمود.3
بعدازاتمامانتخاباتمرحلهدوم،مهندسبازرگاندرمصاحبهایباکیهان،کهدرآنزمان
تحتسرپرستیدکترابراهیمیزدیبود،توضیحاتبیشتریدرمورداطالعیههایخوددرباره
کاندیدایسازمانارائهداد.دراینمصاحبه،ویادعاکردکهدرقبالاقداموی»تنهااعتراض
وانتقادنشدبلکهتلفنهایتشکروتأییدفراوانهمرسید.«4بازرگانضمنتوضیحمکرر

مضامیندواطالعیهقبلیخود،درموردالتقاطیبودنسازماناینگونهموضعگیرینمود:
این آقایان دارای افکار التقاطی باشند یا نباشند به عهده خودشان است و هم به عهده کسانی 
است که نوشتجات آنان را مطالعه کرده و به نکات التقاطی برخورد نموده اند؛ الزم است 

بیایند و برای مردم روشن کنند.5 
ویدوبارهمجاهدینخلقرا»پرشوروباایمان«توصیفکردوگفت:

این یک واقعیتی است. من با همه آنها آشنا و محشور نبوده ام ولی آنهایی را که می شناسم 
نسبت به آنچه که بدان اعتقاد دارند، پرشور و با ایمان یافتم. به مکتب و آرمان خود ایمان 

دارند.6 
امامخمینیدوروزبعدازاطالعیهبازرگانوچندتنازدوستانهمفکروی،درپیامیبه

1.همان،1358/12/22،ص15،بیوگرافیتبلیغاتانتخاباتیمهندسیزدانحاجحمزه.
2.علیرضاوشهرزاد صدرحاج سیدجوادی)فرزند(ودکترعلیاصغرحاج سیدجوادی )برادر(.هردوفرزند،ازنزدیکان
مورداعتمادمسودرجویسرکردۀسازمانتروریستیمجاهدینخلقبودند؛شهرزادازمسئوالنردهباالیمنافقین
شدکهدردهۀ70بهمدتدوسالمسئولاولسازمانبودوبرادرشعلیرضانیزسالهاازمسئوالنستادحفاظت

مسعودرجویبودهاست.
3.همان،1359/2/17،ص2
4. کیهان،1359/2/21،ص2

5.همان.
6.همان.
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مناسبتمرحلهدومانتخاباتتأکیدنمودکهمردم»کسانیراانتخابکنندکهصددرصدمسلمان
ومعتقدبهاحکاماسالمومخالفبامکتبهایانحرافیومعتقدبهجمهوریاسالمیباشند...باید
بهاشخاصیکهاحتمالانحرافدرآنانمیرودرأیندهند.چهاحتمالانحرافعقیدتی،اعمالی

ویااخالقی؛کهبهچنیناشخاصاعتمادنمیشودکرد.«1
درپیامامام،بهاستداللمهندسبازرگاناینگونهپاسخدادهشد:

...آنکه گفته شود خوب است به همه گروه ها چه چپی و چه انحرافی رأی دهید که مجلس 
شورا جامع همه گروه ها باشد، این یک مطلب غلطی است که منحرفین درست کرده اند تا در 

مجلس با خدعه شرکت کنند. ملت به این مطالب انحرافی گوش فرا ندهد...2 
بعداًمهندسبازرگاندرموردپیامامامخمینیضمنتأکیدبراینکه»فرمایشاتامامبعد
ازاطالعیهبندهمنتشرشد«وبااشارهبهصالحیتاعتقادیلیستگروههمنام)موردتأیید

بازرگان(گفت:
تأکیدهای معظم له اصولی و کلی بوده نامی از گروه و فرد خاصی نبوده تشخیص را به عهده 

رأی دهندگان گذارده بودند.3 
انتخاباتبهپایانرسیدوباوجودحمایتهایمهندسبازرگانوگروههایچپ،مسعود

رجویرأیالزمبرایورودبهمجلسراکسبنکرد.
دراواخرپاییزوزمستان59اتهامشکنجهوچماقداریومربوطکردنآنبانظام،محور
مهمّتبلیغاتیسازمانمجاهدینخلقمحسوبمیشد.بنیصدروسایرگروههایمخالف
تبلیغاتمیپرداختند.پسازسخنرانی این با نیزبههمراهیوهمنوایی لیبرالها نظامو
اتهامشکنجهدرزندانهاو بر تأکیدشدیدوی آبان59(و بنیصدر)28 روزعاشورای
اقداماتبرنامهریزیشدهدفترریاستجمهوریبرایسندسازیوجعلمدارکدراینزمینه،
روزنامههایانقالباسالمی،میزانودیگرنشریاتبامقاالتتندبهاینادعاهادامنمیزدند.4
بااوجگیریفعالیتهایضدانقالبیمجاهدینخلقوایجاددرگیریهاوتشنجهایگاه
خونین،زمزمۀدرگیریمسلحانهازسویآنانمطرحشد.بازرگان،ایدئولوگنهضتآزادی،
درسرمقالهایدرمیزانباعنوان»مبارزهقانونیومبارزهمسلحانه«بهطرحاینمسألهپرداخت.

1.همان،1359/2/18،ص1
2.همان.

3.همان،1359/2/21،ص2
4.غائلهچهاردهماسفند،ص336
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درابتدایمقاله،آیهشریفهاذنللذینیقاتلونبانهمظلمواواناهللعلینصرهملقدیر)اجازه
آنهاکهجنگمیکننددادهشدزیراکهموردظلمقرارگرفتهاندوبدانیدکهخداوندبراییاری
آنهابسیارتوانااست(قراردادهشدهبود.باتوّجهبهمحتوایمقالهواینآیهدرابتدایآن،مقاله

درواقعجوازوتوجیهوحتیتشویقمبارزهمسلحانهبانظامبود.
درمقالهفوقالذکرچنینآمدهاست:

در هر جا و هر زمان که جلوی آزادی و عدالت گرفته و زبان ها بسته و قلم ها شکسته شود و 
کسانی که در برابر قدرت انحصارطلب احساس تبعیض و ظلم می نمایند نتوانند حرفشان را 
راحت بزنند بلکه جوسازی و هزار مانع و محظور از قبیل تهدید توقیف چماق و تهمت های 
ضدانقالب همکاری با دشمن اخالل در امنیت و تضعیف دولت ببینند و بشنوند و به طور 
خالصه مبارزه پارلمانی ممنوع باشد چنان محیطی محیط ظلم و فساد است. فرق نمی کند 
که گردانندگان و اقویا از نوع شاه و آمریکا و عمال طاغوتی باشند یا متولیان و کسوت داران 
حزبی و مکتبی«1 ... »تحریم و تعطیل مبارزه کار را طبق سنّت تاریخی و الهی و همانطور 
که آثارش ظاهر شده است به مبارزه مسلحانه و آشوب داخلی می کشاند که وظیفة خود 

دانستم هشدار دهم.«2
بازرگانپسازذکراینمقدمات،کهبهترینتوجیهبرایمبارزهمسلحانهبود،آشکارا

مسئولینوحاکمیتراتهدیدمیکند:
را  امروز شما وسیله دارید، حزب و سازمان ها  ای دوستان دست اندرکار صاحب اختیار، 
دارید، سپاه و پاسدار دارید، کمیته دارید، جهاد سازندگی دارید، دادگستری و دادگاه های 
دارید،  پیش خطبه ها  و  دارید، خطبه جمعه  سیما  و  دارید، صدا  دارید، حزب اهلل  انقالب 
تعطیل  و  راه پیمایی  بکنید،  می توانید  بخواهید  کاری  هر  و  دارید،  دولت  دارید،  مجلس 
بیندازید، بدون آنکه بازپرس ویژه ایراد قانونی بگیرد. شاه  و تظاهرات هم می توانید راه 
هم چیزهای زیادی داشت، خیلی منظم تر و مسلط تر؛ ولی یک چیز را نداشت، ملّت را 
نیاورد روزی را که خشم عمومی علی رغم قدرت ها و ممانعت ها کار را  نداشت... خدا 
به جنگ خیابانی کشانده اسلحه و ترور حاکم شود. قربانی اول کی خواهد بود و چقدر 
مردم بیچاره زیر دست و پا خواهند رفت؟ پس از آن آیا از مملکت و ملّت و از روشنفکر 

1.میزان،ش1360/2/9،168،ص2
2.همان.
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و روحانی چیزی خواهد ماند؟1

البتهبهسبببافتخاصجمهوریاسالمیوانتقالقدرتازپائینبهباال،حاکمیتجمهوری
اسالمیچونمردمراداشتهمۀارگانهاوقدرتهایمردمیراهمدردستداشتوقیاس

معالفارقآنبارژیمشاهکاماًلبیموردوبیمعنابود.
اماآنچهکهبازرگانبانگاشتنمقالهفوقالقامیکردبسیارروشنترازآناستکهاحتیاجبه
تشریحدوبارهداشتهباشد.خطحاکمبرهمۀنوشتههایمیزانبازرگانواطالعیههاینهضت
آزادیتاآنزماناینبودهاستکهاستبداد،اختناق،وظلم،نظیررژیمشاه،برجامعهحاکم
شدهاستوهمانعللواسبابیکهموجباتانقالبرافراهمنمود،مشروعیتحرکتیدیگر
راعلیهنظامتأمینمیکند.منطقیتریناستنتاجازمطلبفوقضرورتولزوممقابلهرودررو
وحتیمسلحانهباجمهوریاسالمیمیبود.واقعیتایناستکهتبلیغاتنهضتآزادیو
بازرگاندرسوقدادنبخشزیادیازاعضاوهوادارانمنافقینبهورطهضدیتمسلحانهبا

انقالببسیارمؤثربود.
بهموازاتهمسوییمهندسبازرگانونهضتآزادیبابنیصدر،موضعگیریآناندر
قبالسازمانمجاهدینخلق)منافقین(نیزدوستانهترومشفقانهترمیشد.روزنامهمیزان،ارگان
غیررسمینهضتآزادی،درتنشهاودرگیریهایبنیصدروسازمانمجاهدینخلقعلیه
نظامبامقاالتواخبارومواضعخودآشکارابهجانبداریازآنانمیپرداختوتاآنجادر
تشدیدتشنجهانقشایفاکردکهبعدازچهاردهاسفند،درشرایطبحرانیابتدایسال60،

مدیرمسئولروزنامهمزبوربازداشتوروزنامهموقتاًتوقیفشد.2
دراردیبهشتماه60بمبگذاریهاودرگیریهایخیابانیتشنجاجتماعیوسیاسی
درکشورهمچنانروبهگسترشبودونقشسازماندرتنشآفرینیوآشوبگریآشکارتر
میگردید.درهفتماردیبهشتهوادارانسازماندرادامهسلسلهدرگیریهادرسایرشهرستانها
بهبهانهبرگزاریراهپیماییدرگیریخیابانیگستردهایدرتهرانپدیدآوردندکهبهکشتهشدن

دونفرومجروحشدندههانفرانجامید.3
روزنامههایانقالباسالمیومیزاندرانعکاساخباراینموضوعونظایرآنعمدتاًمخالفان
سازمانمجاهدینخلقرامقصروهوادارانسازمانرامظلوموحقبهجانبنشانمیدادند.

1.همان.
2.کیهان،1360/1/18،صص1و2
3.همان،1360/2/8،صص1و3
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درچنینفضایی،دردوازدهماردیبهشتماه1360،مقالهایازمهندسمهدیبازرگاندر
روزنامهمیزانبهچاپرسیدکهواکنشهایمتفاوتیرابرانگیخت؛حتیعنوانمقالهمناقشاتی
رادرپیداشت:»فرزندانمجاهدومکتبیعزیزم«،ازیکسوخطاببهرجویواعضاو

هوادارانوی،وازسویدیگرخطاببهجوانانحزباللهیوطرفدارنظام.1
دراینمقالهبازرگانتصریحمیکند:

را  اولیه  تعلیمات  و  فکری  مبانی  هستید...  آزادی  نهضت  فرزندان  شما  خلق!  مجاهدین 
کتاب ها و بحث و تحلیل ها و تجربیاتی که از نهضت گرفتید تشکیل می داد.2

البتهسرکردهمنافقینهمقباًلاظهارارادتکردهوبازرگانرانیایایدئولوژیکخودخوانده
بود.رجویدربارۀبازرگانگفتهبود:

بازرگان به عنوان یک اصالح طلب صدیق و یک مبارز ضداستبداد برای مجاهدین از روز اول 
بسیار قابل احترام بوده و هست... مهندس از نظر ایدئولوژیک نیز از نیاکان مجاهدین به شمار 

می رود...3
بازرگاندرادامۀمقالهسعیمیکندباتوسلبهکتابهایخودنیروهایمکتبیراهممتأثر

ازافکارونظراتخودبداند.آنگاهنتیجهگیریمیکند:
به عنوان پیر خانواده که به فضل خدا هنوز توان و تمنا دارم این مطالب را با شما در میان 
می گذارم و اگر به پدری قبولم دارید می خواهم که در روزنامه های مجاهد و جمهوری 

اسالمی درج کنید.4
منافقینبهاینژستمتظاهرانهپاسخمثبتدادندومقالهبازرگانراتماموکمالدرنشریه

خودبهچاپرساندند.5
دومقالهبازرگانراجعبهمجاهدین»مبارزهقانونی-مبارزهمسلحانه«،و»فرزندانمجاهدو
مکتبیعزیزم«،سختمورداستقبالآنانواقعشدهودرنشریهمجاهدینازآنتمجیدشد.6

باهمۀتالشبرایحفظژستبیطرفانه،بازرگانمینویسد:
وقتی هر کدام برادر دیگر را منافق، مرتجع، مزدور امپریالیسم، یا توطئه گر می خوانید اشتباه 

1.میزان،1360/2/12،ش169،صص1و2
2.همان.

3.نشریهمجاهد.ش1359/11/16،108،ص13،مصاحبهرجوی.
4.میزان،ش1360/2/12،169،ص2

5.نشریهمجاهد،ش1360/2/17،119،مقالهبازرگانصص9و10
6.همان.
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قلیل  نخوانید. مجاهدین عده  را گروهک  بهم می دهید. یکدیگر  بیجا  نسبت  می کنید و 

نیستند و نفوذ عجیب در دختر و پسرهای دانش آموز و دانشجو در مدارس دارند.1 
چندروزپسازاعالمموضعسازمانوهمزمانبااوجگیریاقداماتومواضعخشونتبار
وبراندازانهآن،نهضتآزادیبهتوجیهتئوریکشرایطپرداختوخشونتسازمانرانتیجه
طبیعیفشارونقضحقوقمخالفانتوصیفکردودرواقعبهتقویتوتأییدموضعمجاهدین
خلقدرآستانهشورشتمامعیارمسلحانهبرخاست.همسوبامواضعسازمان،نهضتآزادی

دربارهدرگیریهایآنزمانچنیناعالمموضعکرد:
به نظر ما ریشه درگیری های اخیر از طرفی در اثر انحصارطلبی های تنگ نظرانه حاکم و اعمال 
فشار و ایجاد محیط اختناق و سلب آزادی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
و نادیده گرفتن حقوق اقلیت های سیاسی است و از طرف دیگر توطئه های مداوم دشمن در 
ایجاد اختالف و بدبینی و تشدید ناراحتی ها و نارضایتی هاست و باید گفت که قسمت اخیر 
یعنی توطئه های دشمنان انقالب خود تابعی است از قسمت اول. بدین معنی که اشتباهات رژیم 
]جمهوری اسالمی ایران[ و سیاست های غلط آن است که زمینه های توطئه های فوق را فراهم. 

نموده است... خشونت، خشونت می آورد.2
بااوجگیریتنشدرفضایسیاسیکشور،بنیصدردرمقابلهبامجلسشورایاسالمیو
دولترجاییودرشرایطحساسناشیازجنگعراقباایران،باحمایتتبلیغاتیسازمان
مجاهدینخلقمدعیبهبنبسترسیدنکشورشدولزومبرگزاری»رفراندوم«راعنوانکرد.3
نهضتآزادینیزباحملهبهدولتومجلسازطرحبنیصدرحمایتکرد.4روزنامههای
انقالباسالمی)بنیصدر(،میزان)نهضتآزادی(ونشریهمجاهد)سازمانمجاهدینخلق(
تحلیلهاومواضعیمشابهوهماهنگبرایاثباتوجودبحرانغیرقابلحلوضرورت

رجوعمستقیمبهآرایعمومیمنتشرساختند.
درواکنشبهتشنجآفرینیبنیصدروسازمان،کهدرآنزماندرحملهبهمجلسوروحانیت
ودولترجاییکاماًلازهمراهیعلنیسیاسیوتبلیغاتینهضتآزادینیزبرخورداربودند،
امامخمینیدردیداربانمایندگانمجلسشورایاسالمیدرتاریخ6خرداد60،ضمنحمایت

1.همان.
2.کیهان،1360/2/23،ص10

3.نشریهمجاهد،ش122،صص1و2و21.روزنامهانقالباسالمی،1360/2/30،ص1
4.میزان،1360/3/4،بیانیه"کیبایدبرود"منتشرهازسوینهضتآزادی.



705 دگردیسی ارزش ها
قاطعازمجلسبهتحلیلشرایطکشورپرداخت.امامدرسخنانخودمواضعآشکاروقاطعی

دربرابرطرحبنبستورفراندومارائهداد:
...نگویید که ملت با من است ملت با اسالم است نه با من است نه با شما و نه با دیگری... ملت 
اسالم را می خواهد. ملت شخص نمی خواهد... شما به بن بست رسیدید. اشتباه می کنید. مملکت 
اسالم که به بن بست نمی رسد... این مردم اسالم را می خواهند. اگر پایتان را از اسالم کنار 
بگذارید این طلبه ای که اینجا نشسته با کمال قوا با شما مخالفت می کند... آقای رئیس جمهور 
حدودش در قانون اساسی هست. یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می کنم...نمی شود 
از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم... همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو 
برخالف رأی شما باشد... اگر می خواهید که ]مردم[ از صحنه بیرونتان نکنند بپذیرید قانون را...1 

روزبرکناریبنیصدرازفرماندهیکلقوا،صفحهاولنشریههفتگیسازمانمجاهدین
خلقمورخۀ21خرداد60،تماماًبهپیاموسخنانبنیصدرواطالعیههایدرحمایتازوی
اختصاصیافتهبودومضامینتحلیلهاوسایرمطالبآننیزآشکاراتحریکوآمادهسازی
نامهسرگشاده القامیکرد.درهمینشماره،متنکامل بهمخاطبان را نظام شورشعلیه
مهندسبازرگان2وبیانیۀشیخعلیتهرانی3خطاببهویکهمضمونمشابهولیصریحترو
تحریکآمیزتریدربارهامامداشت،بهچاپرسید.جهتگیریاصلیاینمطالب،زیرسؤال
بردنمشروعیتواعتبارسیاسیوقانونیرهبریانقالببود.بااینموضعگیریهایصریح
علیهامام،بهانههایسازمانبرایتوجیهاقداماتتروریستیبعدیعلیهنظام،تقویتمیگردید.
نامۀبازرگان،کهدرنشریهمجاهدچاپشدهبود،هماننامهایبودکهدرشانزدهمخرداد
60باعنوان»سهکلمهگلۀمخلصانۀبازرگانبهرهبریپدرانۀانقالباسالمیایران«انتشار
یافتهبود.درآننامه،باظاهرمؤدبانهمهندسبازرگانبهسبکهمیشگی،همراهنیشو
کنایه،حقرابهائتالفمجاهدینخلق-بنیصدردادهبودوچاقویتروریسمراتیزمیکرد.
دربیانیهنهضتآزادیبهتاریخ20خرداد60،نیزضمنحمایتازرئیسجمهور،اقدام
قوهقضائیهودادستانیدرتوقیفمیزانونشریاتگروههایمعاندمحکومگردیدوتلویحًا
تالطمهاوتشنجهاامریموّجه،وناشیازاجرانشدنقانونتوسطحاکمیتتوصیفشد.4

1.کیهان،1360/3/7،ص10
2.نشریهمجاهد،ش124،صص9و14و16

3.همان،ص10
4.بیانیهنهضتآزادیپیرامونبحرانکنونیکشور،1360/3/20
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دکترابراهیمیزدی،کهدرآنزماننمایندۀاولیندورهمجلسشورایاسالمیبود،نقل
کردهاستکهمجاهدینخلقبهطورویژهباویارتباطداشتندودرصددجذبکاملاو

بودندکهدرهمینارتباطات،ازقصدخودبرایسرنگونینظامسخنگفتهاند.
یزدی،کهسالهابعداینماجرارامتناسببازمان،تنظیمونقلکردهمیگوید:

مسعود رجوی و موسی خیابانی چندجلسه در منزل پدرم در خیابان عین الدوله به دیدار من 
آمدند. این دیدارها به واسطه محمد صدیقی، خواهرزاده ام، که به مرکزیت سازمان نزدیک 
بود و در دوران شاه هم زندان رفته بود، هماهنگ می شد... قبل از وقایع خرداد ]60[ باز هم 
پیش من آمدند وگفتند: »ما تجربه انقالب را تکرار می کنیم«. من هم به صراحت به آنها 
گفتم که شما اشتباه می کنید ...آنها به میلیشیایی که درست کرده بودند خیلی بها می دادند 
و فکر می کردند می توانند مقاومت کنند. اما من تحلیلشان را نادرست می دانستم و مخالف 
بودم و به مسعود رجوی، موسی خیابانی و محمد صدیقی که آمدند پیش من گفتم که 

تحلیلشان غلط است.1
بعدازسقوطبنیصدر،منافقین،کهامیدهایخودراکاماًلبربادمیدیدند،بازمینهسازیهای
قبلیدر30خرداد60بهدنبالانتشاراطالعیهسیاسینظامیرسماًجنگمسلحانهراباجمهوری
اسالمیآغازکردندودراولینوحشیگریهایخودجنایاتزیادیدرتهرانمرتکبشدند.
امامهمانندقضیهجبههملّی،کهبهنهضتآزادیهشداردادهواتمامحّجتکردهبود،در

اینموردهمخطاببهنهضتآزادیگفت:
من امروز هم عالقه دارم که این گروه هایی که مسلمان هستند، این جمعیتی که نماز خوان 
هستند، این جمعیتی که با خدا قطع مراوده نکرده اند، این آقایانی که باز رابطه شان را با 
اسالم قطع نکرده اند، به هوش بیایند. حساب خودشان را از آنهایی که قیام بر ضد اسالم 
کرده اند جدا کنند و در مألعام و در رادیو تلویزیون بروند و این گروه هایی را که چند روز 
پیش آن قدر جنایت کردند محکوم کنند و آن اشخاصی که با پشتیبانی این گروه ها و با 
اساسی که می خواست درست کند و می خواستند درست کنند که ملّت ایران را تکه تکه 
و شهرهای ایران را یکی بعد از دیگری به تباهی بکشند اینها بروند و از آنها تبری کنند و 
حساب خودشان را از توطئه گران فاسد و از کسانی که به اسالم هیچ عقیده ندارند و آن 
غائلة پریروز را ایجاد کردند بروند و از اینها تبری کنند و از آنهایی که اسالم را برای امروز 

1.دوماهنامهچشماندازایران،ش32،ص49
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صحیح نمی دانند و احکام اسالم را مال هزار و چهارصد سال پیش می دانند اینها از آنها 
تبری کنند. من صالح شما را می دانم نگذارید خدای نخواسته آن چیزی که بر سر دیگران 

آمد به سر شما بیاید... 
شما می خواهید به کجا بکشانید این کشور را کوشش شما متدیّنین در این است که این کشور 
کجا برود؟ در آغوش آمریکا برود؟ در آغوش شوروی برود؟ ... من نمی خواهم که شماها 
هم به سرنوشت دیگران )بنی صدر( مبتال شوید. من نمی خواستم که آنها هم این سرنوشت را 

داشته باشند...
من به شما عرض کردم که یک مطلبی که برخالف ضرورت اسالم است و برخالف نص 
اینها  از  من دعوت کردم  با اسم و رسم1 از یک گروهی صادر شده است  قرآن است و 
حسابتان را جدا کنید چرا نکردید؟ ... شما اآلن وقت دارید وقت توبه باقیست وقت جدایی از 
گروه هایی که به ضد اسالم قیام کردند باقیست. یک قدم روی هوای نَْفس بگذارید. یک قدم 

روی خواسته های شیطانی خود بگذارید... 
شما از اینهایی که دیروز و پریروز ریختند در خیابان ها و آن همه جنایت کردند اعالم کردند 
که ما برخالف جمهوری اسالمی جنگ می کنیم شما از اینها تبری کنید. من صالح شما را 
می خواهم من عالقه دارم به بسیاری از شما و شما توّجه ندارید. باید بگویم که شماها با اینکه 

در سیاست بزرگ شدید شم سیاسی ندارید چنانچه آقای بنی صدر هم نداشت... 
و شمایی که امروز هستید در مجلس و در صحنه شما هم این نصیحت عاجزانة من را قبول 
کنید و یک پا روی نَْفسانیت بگذارید و این گروه هایی که ایران را می خواهند به تباهی بکشند 
قیام مسلحانه بر ضد اسالم کردند اینها را از خود برانید و از اینها تبری کنید و آنهایی که اسالم 
را برای حاال دیگر صحیح نمی دانند اینها را هم از خودتان برانید و از آنها تبری کنید. جای توبه 
باز است و بزرگ ترین گناه اینست که انسان طرفداری بکند ازکسانی که به ضد اسالم قیام 

کرده اند یا به ضد اسالم اعالمیه می دهند.2
نهضتآزادیدرمقابلاینسخنانامامعکسالعملینشانندادتاآنکهفاجعههفتمتیرو
شهادتدههاتنازمسئوالنکشور،ازجملهآیتاهللدکتربهشتی،بهدستمنافقیناتفاقافتاد.
آقایهاشمیرفسنجانیبعدازهفتمتیر60،درنمازجمعهباتأکیدبراینکه»درایراندو

جریاناصلینفاقوجوددارد،مجاهدینخلقولیبرالیسم«گفت:

1.اشارهبهدعوتجبههملیازمردمبهراهپیماییدرمخالفتباالیحهقصاص.
2.صحیفهامام،ج41،صص284تا494
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من این انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی را محصول مستقیم همکاری نفاق چپ 

و راست... می دانم.1 
امامخمینیدردیدارباخانوادههایشهدایهفتمتیروتحلیلماهیتآمریکاییسازمانو
گروههایمؤتلفپنهانوآشکارآن،مشخصاًبا»جریانآمریکایی«توصیفکردنلیبرالها،آنان

رادراقداماتتروریستیسازمانسهیمومسئولمعرفیکرد.2
سرمقالۀروزنامهکیهان،بهسرپرستیسیدمحمدخاتمی،تحتعنوان»عواملاصلیفاجعه

اخیررابهتربشناسیم«چنینبود:
...امام در چند سخنرانی روشنگرانه تصریح کردند که جریانات سیاسی کار از قبیل بنی صدر، 
نهضت آزادی، جبهه ملی و... در مقابله با انقالب عهده دار مسایل »سیاسی« عملیات بوده اند و 
جریاناتی از قبیل مجاهدین خلق و فرزندان خلف آنها یعنی پیکاری ها و محصول هر دوی اینها 
یعنی چریک های اقلیت، در برخورد با انقالب و خط اصلی امام، عهده دار مسایل »اجرایی« 

عملیات بوده اند.3
درپیمالقاتخصوصیمهندسبازرگانباآقایهاشمیرفسنجانی،نهضتآزادیهمدر
واکنشبهسخنانامامطیاطالعیهایضمنتکذیبائتالفباسایرگروهها،جنایتانفجارهفتم
تیرماهرامحکومکرد.4قباًلمهندسبازرگاندرتاریخهشتمتیرماه60درتلگرامکوتاهیبهامام
خمینیتسلیتگفتهبودودرهمانتاریخبیانیهکوتاهینیزباامضاینهضتآزادیمنتشرشد
کهدرآنباادبیاتخاصهمراهباایهاموکنایه،»اعمالقهروزوروقتل«شدیداًمحکومشده

وبهرهبریوبازماندگانتسلیتگفتهشدهبود.5
درموردتأثیرفضایسنگینسیاسیواجتماعیناشیازفاجعههفتمتیر،برتغییرموضع
بعضیازمتحدانپیشینرئیسجمهورمعزول،آقایهاشمیرفسنجانیدرخاطراتخود

نوشتهاست:
9 تیر... مهندس] عزت اهلل[ سحابی آمد و درباره تغییر موضع نهضت آزادی و از تمایل آقایان 
دکتر ]یداهلل[ سحابی و مهندس ]مهدی[ بازرگان به ]حضور در جلسات[ مجلس صحبت کرد. 

1.کیهان،1360/4/13،ص14
2.همان.

3.همان،1360/4/14،ص10
4.همان،1360/4/15،ص16

5.تلگرافمهندسبازرگانبهامامخمینی،1360/4/8.بیانیهبهمناسبتفاجعهانفجاردفترمرکزیحزبجمهوری
اسالمی،1360/4/8.آرشیودیجیتالاسنادنهضتآزادی.
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قرار شد امنیت و احترامشان را تأمین کنم و آنها فردا به مجلس بیایند و قهر را بشکنند...1  

امامدرجمعخانوادهشهدایهفتمتیردوبارهخطاببهنهضتآزادیچنینمیفرمایند:
من حاال باز هم به این افرادی که خیلی منحرف نیستند من به اینها باز نصیحت می کنم که 
شما بیایید و حسابتان را از این منافقین که قیام بر ضد اسالم کردند حسابتان را جدا کنید نه 
اینکه بگویید که خشونت شما نکنید آن وقت به من هم بگویید که شما هم خشونت نکنید. 
این معنایش این است که ما و آنها مثل هم هستیم... این منافقین هم به درد شما نخواهند 
خورد. هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنند شما را هم از بین می برند برای اینکه شما 
الاله اال اهلل می گویید آنها با الاله اال اهلل مخالفند... شما را پل قرار داده اند برای پیروزی وقتی 

که رفتند، این پل را عقب خودشان خراب می کنند آنها مزاحم نمی خواهند. 
من باز هم عرض می کنم به آقایانی که ماه مبارک رمضان است و درهای رحمت خدای 
تبارک و تعالی به روی همة گناهکاران باز است و شما تا دیر نشده است در این ماه رمضان 
خودتان را اصالح کنید... شما اسالم را کنار نگذاشتید لکن آنهایی که به اسالم عقیده ندارند و 
اشخاصی هستند که قیام بر ضد اسالم کردند و الاقل در خیابان ها ریخته اند آدم کشته اند و شما 
هم حکم شرعی اش را می دانید و شما می دانید که کسی که مسلحانه در خیابان بریزد و مردم را 
در مهاب2 کند الزم نیست بکشد مردم را ارعاب کند اسالم تکلیفش را معین کرده است و شما 
هم مسأله اش را می دانید. شما همین یک مسأله را بگوئید یک اعالمیه بدهید. مسأله در کتاب 
خدا هست که این اشخاص که مفسد هستند و ریختند توی خیابان ها و مردم را می ترسانند به 
حسب حکم خدا حکمشان اینست. شما این مسأله شرعی را بگوئید و از گروه خودتان امضاء 

کنید. چرا این قدر تقال می کنید؟ مگر برای شما اینها می خواهند چه بکنند؟3
دربارهمالقاترهبراننهضتآزادیوپیشنهادصدوراطالعیهدرمحکومیتانفجارهفتم

تیر،درخاطراتروز13تیرآقایهاشمیچنینآمدهاست:
آقای ]حسین[ انصاری ] راد[ نماینده نیشابور هم استعفایش را آورده بود. علت آن فشار بعضی 
از مردم حوزه انتخابیه اش علیه ایشان به خاطر عدم حضورش در جلسه رأی گیری برای عدم 
کفایت سیاسی بنی صدر می باشد. همه جا مردم، این گونه افراد را تحت فشار گذاشته اند و 

محیط بر اینها تنگ شده.

1.عبورازبحران،ص184
2.مهاب:)اسممکان(محلوموقعیتترسوهراس.

3.صحیفهامام،ج15،ص31
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بعدازظهر بازرگان، دکتر سحابی، و دکتر ]کاظم[ سامی آمدند، برای چاره جویی در همین 
زمینه و کم کردن فشار اجتماعی. توقع داشتند امام چیزی بگوید و یا من از آنها تعریف کنم. 
من گفتم امام ]در سخنرانی 11 تیر[ راه را باز گذاشته اند، و پیشنهاد کردم موضعشان را در 
مقابل ضدانقالب، صریحاً اعالن نمایند. قرار شد چیزی بنویسند. جنایت هولناک انفجار دفتر 
حزب جمهوری اسالمی و شهادت این همه نیروهای انقالب که مورد عالقه آنها هم بوده اند، 

وجدانشان را تحت فشار قرار داده.1
نهضتآزادیاینبارمجبوربهصدوراطالعیهایشدوآنرابهصورتتلگرامبرایامام
ارسالکرد.لیکنبازرنگیهرچهتمامتراززیراعالمموضعصریحدربارهمخالفتشرعی
باجنگمسلحانۀمنافقینشانهخالیکرد.دراینتلگرامظاهراًنهضتآزادیبهمواضعخود
دررابطهباگروههایسیاسیتشنجاتخیابانی،انفجاردفترحزبجمهوریاسالمی،ومبانی
عقیدتیتشکیالتخودپرداختهولیهرگزبهمسألهاصلیموردنظراماماشارهایهمنکرده

است.متنتلگرامبهاینشرحاست:
بسمه تعالی حضور رهبر عالیقدر و بنیانگزار جمهوری اسالمی ایران امام خمینی مدظله 
العالی مقام رهبری در بیانات روز پنجشنبه 60/4/11 خود تلویحاً نهضت آزادی ایران را به 

صدور اطالعیه ای مکلف فرموده اند که بدینوسیله ذیاًل به استحضار می رسد:
مقدمتاً تذکر این نکته ضروری است که بسیاری از موارد مورد نظر روشن بود و قباًل در 
بیانیه ها و اطالعیه های نهضت اعالم شده است ولی چون برخی از این اطالعیه ها که مورد 
نظر مقام رهبری است از صدا و سیمای جمهوری اسالمی پخش نگردید برای اطمینان بیشتر 

این اطالعیه به صورت تلگرام تقدیم می شود.
با صراحت اعالم  با سایر گروه ها و احزاب در اطالعیه 60/3/2۷  1- در مورد همکاری 
با هیچ گروه و حزبی نمی باشد و در مبارزات  ائتالف  ایران در  داشته ایم نهضت آزادی 
سیاسی بر مبنای تفکر اسالمی با حفظ استقالل و اصالت خود عمل می نماید. بدیهی است 

که نهضت آزادی هیچ گونه ائتالف و همکاری با سازمان مجاهدین خلق نداشته و ندارد.
2- در مورد کسانی که مسلحانه یا غیرمسلحانه به قصد کشتار و یا ارعاب مردم اقدام می نمایند 
در همان اطالعیه نوشته ایم هوشیار باشید که تشنجات و تجاوزات خیابانی به ضرر جمهوری 
اسالمی و به نفع بیگانگان است. تسلیم دسیسه های نفاق افکنانة دشمنان انقالب نشوید. در اینجا 

1.عبورازبحران،ص189



711 دگردیسی ارزش ها
بار دیگر تأکید می کنیم هر فرد یا گروهی که موجبات تشنج و تجاوز و ارعاب را فراهم آورد 
آب بر آسیاب دشمنان انقالب اسالمی ایران ریخته است و از مصادیق فساد و خیانت به اسالم 
و انقالب بوده و موجبات سلطة مجّدد بیگانگان به خصوص استیالی آمریکای جهانخوار را 
در میهن اسالمی ما فراهم می سازد. ما همچنین توطئه خائنانة انفجار غیرانسانی و ضداسالمی ۷ 

تیرماه دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی را شدیداً محکوم می کنیم.
3- از نظر عقیدتی و بینش اسالمی ما در سخنرانی ها نوشته ها و بیانیه های خود قبل از هر کسی و 
مکرر دربارة التقاط و انحراف از اصالت اسالم با تشریح و تصریح الزم مبارزه و تبلیغ کرده ایم 
و تفکرات التقاطی را مردود دانسته ایم و اصول مرامنامة نهضت آزادی اعتقاد به اسالم یگانه 
دین خدائی از آدم تا خاتم در مفهوم وسیع کلمه و شمول سازمانی و جهانی آن است. اصول 
و احکامی که با خلوص و رساترین وجه در مکتب تشیع از بیان و سنّت رسول خدا)ص( و 
اهل بیت رسالت نقل گردید و انتظار و تدارک پیروزی آخرالزمان و حکومت جهانی واحد 
می باشد و از اصول برنامه و خط مشی آن مبارزه با هر عملی که موجبات تضعیف رهبری را 
فراهم سازد می باشد. نهضت آزادی کار اجتماعی و سیاسی را به حکم وظیفة اسالمی انجام 
می دهد و همانطور که استحضار دارید چه قبل از انقالب و چه در بحبوحه آن و چه بعد از 

پیروزی همواره از یاران صدیق و وفادار انقالب اسالمی و مقام رهبری بوده...1
دراطالعیهفوقازهمهچیزسخنبهمیانآمدهبودمگرآنچیزیکهامامازآنهاخواستهبود.
پسازفاجعۀانفجارنخستوزیریبهدستتروریستهاینفوذیسازمانمجاهدینخلق
وشهادترجاییوباهنر،نهضتآزادیکهدرآنزمانکماکانبهدلیلسوابقپیوندسیاسی
وتبلیغاتیبابنیصدرومنافقینتحتفشارشدیدافکارعمومیقرارداشت،باصدوریک
اطالعیهسهسطریانفجارهشتمشهریوررابدونانتساببهمنافقینمحکومکردویکتلگرام
کوتاهنیزخطاببهحضرتامامخمینی)ره(ارسالنمودو»شهادتجانگدازرئیسجمهورو

نخستوزیر«راتسلیتگفت.2
فخرالدینحجازی،نمایندهاولمردمتهراندرمجلس،درسخنانیکهروزتشییعشهدای
هشتمشهریوردرمقابلساختمانمجلسشورایاسالمیبرایمردمایرادکرد،حمالت

1.اسنادنهضتآزادیایران،جدوازدهم،تحتعنوان:تلگرامبهرهبرانقالبدرموردسخنانایشاندر1360/4/11به
تاریخ1360/4/12

2.تلگرامبهرهبرانقالببهمناسبتفاجعهانفجاردرساختماننخستوزیری،اطالعیهبهمناسبتفاجعهانفجاردر
ساختماننخستوزیری،نهضتآزادیایران،1360/6/9،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
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شدیدیبهسراننهضتآزادیومواضعمبهمآنهادرقبالعملکردسازمانواردساختکه
موجباعتراضرسمینهضتآزادینیزگردید.1

اصرارنهضتآزادیبرخودداریازموضعگیریصریحوقاطعبرضدسازمانتروریستی
مجاهدینخلقکمکمتبدیلبهدفاعازآنانومحکومنمودنشیوهمقابلهدولتجمهوری
اسالمیباآنانشد.درشرایطیکهسازماندچاربحرانروانیوشکستبزرگاجتماعی
وتبلیغیشدهبودوعماًلدربنبستگرفتارآمدهبود،موضعگیرینابههنگاموغیرمنتظره
مهندسمهدیبازرگاندرموردسازمان،کهموجببرانگیختنواکنشهاوبازتابهایسیاسی

وتبلیغیشد،بسیارعجیبوسؤالبرانگیزوالبتهبرایتروریستهادلگرمکنندهبود.
فضایاجتماعیبعداز30خردادوبویژهدرپیشهادتمظلومانهشهدایهفتمتیروهشتم
شهریوربهشدتعلیهبازرگانونهضتآزادیبود؛وافکارعمومی،آنانرابهنوعیشرکای
سیاسیوسهیمدرجرایمسازمانمیشناختتاآنجاکهدرمراسمتشییعشهدای8شهریورو
سایراجتماعاتمذهبیسیاسیمانندنمازهایجمعه،شعارهاییعلیهرهبراننهضتآزادیسر

دادهمیشد.
آقایهاشمیرفسنجانیمواردیازاعتراضاتمردمیبهبازرگانونهضتآزادی،وحتی
درخواستکمکنهضتیهاازویرابرایکاهشویاجلوگیریازادامهآناعتراضات،در

خاطراتخودآوردهاست.2
ازجملهدرروز15شهریور60،بهنقلازخانوادهآقایهاشمیکهدرتشییعجنازهشهید
قدوسیوشهیدوحیددستجردیشرکتکردهبودند،آمدهاستکه»مردمشعارهاییعلیه

مهندسبازرگانهممیدادند.«3
درتاریخ15مهر60،خاطراترئیسوقتمجلسشورایاسالمیچنیننگاشتهشدهاست:

جلسه علنی داشتیم، مهندس]مهدی[ بازرگان، اولین سخنران قبل از دستور بود. در قسمتی از 
اظهاراتش ضمن اظهار تأسف از شهید شدن پاسداران و شخصیت ها به دست تروریست ها، 
بودن  آمریکایی  و  داشت  انتقاد  هم  انقالب  دادگاه های  سخت گیری های  و  اعدام ها  از 
تروریست ها را مردود دانست. اظهارات ایشان، مورد اعتراض شدید جمعی از نمایندگان قرار 

1.اعتراضیهنمایندگاننهضتدرمجلسدرموردسخناندوتنازنمایندگان،نهضتآزادیایران،1360/6/11،آرشیو
دیجیتالنهضتآزادی.

2.عبورازبحران،صص155و184و189و208
3.همان،ص274
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گرفت. مجلس را متشنج و ترک کردند و به ایشان اعتراض نمودند. کسی از ایشان دفاع نکرد. 
دوستانش هم وحشت کرده بودند. مجلس را به عنوان تنفس تعطیل کردم. جمعیتی از ]مردم 
و[ بازاریان که جریان مجلس را از رادیو شنیده بودند، به عنوان اعتراض به اظهارات آقای 
بازرگان، مقابل مجلس آمدند و شعارهای تندی علیه ایشان، لیبرال ها، بنی صدر، آمریکا و 
منافقان می دادند... دادستان انقالب، تصمیم به بازداشت آقای بازرگان گرفته بود، مانع شدم.1

مهندسبازرگاندرسخنرانی15مهرخود،ضمنتمجیدازشهدایحوزهعلمیهومسئوالن،
دستگیرشدگانیاکشتهشدگانعضوسازمانرا»نونهاالنی«توصیفکردکه»جگرگوشگانو
پرورشیافتگانامیداینمملکتبودهاندعاشقوارویادیوانهوار،فداکاریاگناهکاردرطاس
لغزندهایافتادهاند.«ویضمنرّداتهاماینکه»روحانیونارجمندومکتبیهایغیرتمندماناز
آمریکاواردشدهاند«اعضاوهوادارانتشکیالتیسازمانرا»جوانانجانباز«یخواندکهنمیتوان

آنهارا»مزدور«دانست.
درحالیکهکمترازنیمیازسخنرانیمهندسبازرگانازرویمتنمکتوبخواندهشد،
بهدلیلاعتراضشدیدبسیاریازنمایندگانوبروزتشنجوقطعجلسه،اینسخنرانیناتمام
ماند.ونهضتآزادیچندیبعدمتنکاملایننطقرادرروزنامۀکیهانومستقاًلدرقالبیک

اطالعیهمنتشرساخت.
بقیۀسخنرانینیزمحکومیتتوأمانویکسانعملکردنظاموسازمانمنافقینبودواتخاذ
یکموضعمیانهبیطرفکهدرواقعوازآنتریبون،بیشتربهزیانحاکمیتجمهوریاسالمی

ارزیابیمیشد.2
بازرگانونهضتآزادیمکرراًسرکوبمنافقینمحاربراخشونتنامیدهاند.درآنزمان،
فضایعمومیکشورمتأثرازدوفاجعهبزرگهفتمتیروهشتمشهریوربود.منافقینهرروزدر
گوشهوکنارکشوردستبهتحرکاتخشونتباروفاجعهآفرینمیزدند.بااینحالبازرگان
درنطقپیشازدستوردرمجلس،باوجوداعترافبهجنایاتمنافقین،برایآناندلسوزیو

اظهارترحممیکرد:
اقرار کنیم که آتشی هولناک در کشور  باید  به درگاه ذوالجالل  تأثر و توسل  با کمال 
عزیزمان شعله کشیده و خرمن امّت و دولت و دین را مورد تهدید قرار داده. کمتر کسی 
است که درصدد خاموش کردن آن برآید. بعضی می کوشند آتش را افروخته تر ساخته بر 

1.همان،صص315و316
2.درتکاپویآزادی،ج2،صص503تا507.کیهان،1360/7/26،ص15
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خرمن طرف مقابل بیندازند... همه بلعیده می شوند حوزه های علمیه از گل های سرسبد خود 
خالی می شود... برادران ارزنده و غیرقابل جبرانی از مسئولین دولتی و لشکری و از سپاه و 
کمیته به شهادت می رسند؛ به همراه جان ها اثاث و دارایی ها از بیت المال و از ملّت به هدر 
می رود؛ افرادی بی گناه در معابر و منازل کشته و معلول می شوند؛ و همچنین نونهاالن دختر 
و پسر و کسان وابسته و هوادار یا برکنار که در درگیری های خیابانی و دادگاه های انقالبی 
باشد جگرگوشگان و  نونهاالنی که هر چه  انتقام می گردند.  یا  انحراف  التقاط و  قربانی 
پرورش یافتگان امید این مملکت بوده عاشق وار یا دیوانه وار، فداکار یا گناهکار، در طاس 
لغزنده ای افتاده اند و در حالی که هر طرف گروه مقابل را منافق یا مرتجع و ضداسالم و 
عامل امپریالیسم می خوانند نه روحانیون ارجمند و مکتبی های غیرتمندمان از آمریکا وارد 
شده اند و نه جوان های جانباز در خانواده های آمریکایی زاییده و بزرگ گشته اند که بتوان 
مزدورشان ساخت. پس چرا اینان ریختن خون یکدیگر را مباح و بلکه واجب می شمارند.1 
»... مسلماً زهر طرف شود کشته سود کفار است و زیان مرگبار برای ایران و اسالم حتی 
برای جهانیان«2 »مبارزه مسلحانه و محاربه با جمهوری اسالمی نوپای ایران را به جای مبارزه 
پارلمانی و قانونی را محکوم می  کنم ضمن آنکه جلوگیری از آزادی های حقه و فقدان 

امنیت الزم برای مبارزه قانونی را یکی از علل این پیش آمدها می دانم«.3
سخنانفوقبودکهخشموهیجانمردمرابرانگیختوشعارمرگبربازرگاندرکنار
مرگبرآمریکاوشورویواسرائیلومنافقینوصّدامبهدنبالتکبیرهاتامدتهاسنّتگشت.
ویباوجودواکنشهایشدیدبازبرسخنانخودپافشاریکردهدرنشریهایدرپاسخبه

انتقادهاییازاوازبابتسخنانشدرمجلسمیشد،چنینپاسخداد:
و همچنین )دلسوزی کردن( برای جوانانی که بعضاً منافق یا منحرف ولی ایرانی هستند و 
مسلمان و در هر حال فرزندان و برادران من و شما. آیا دل سوختن برای هموطنان و هم کیشان 
که محصول دست پروردة این آب و خاک و سرمایه و امید آینده هستند یا باید باشند جرم 
است؟«4 »کسانی ایراد گرفته اند که چرا منافقین را جانباز گفته و آمریکایی نگفته ام. اینان آیا 
منکر آنند که در هر حال اعدام شدگان جان خودشان را از روی عقیده و عشق ولو به خطا و 

1.کیهان،همانجا.
2.همان.
3.همان.

4.درتکاپویآزادی،ج2،صص511تا514



715 دگردیسی ارزش ها
به زیان خود از دست می داده اند پس جانبازانند و شخص جانباز یا فداکار ممکن است جاهل 

یا گناهکار باشد ولی نمی تواند مزدور باشد.«1
جنایاتمنافقینرانتیجهومعلولجلوگیریازآزادیوفقدانامنیتخواندن،2جزتأیید
منافقینوتقویتانگیزهآنانبرایادامهجنایاتشانچهنتیجۀدیگریداشت؟بیتقصیرجلوه
دادنآنانوباکلماتیمشحونازبارعاطفی،بیشترآنانراجگرگوشگانوپرورشیافتگان
امیدمملکتوعاشقیادیوانهیافداکارخطابکردن،دلسوزیمعمولیوعادینیست.
اطالقجانبازیوفداکاریکهازبارارزشیبرخورداراستقابلتوجیهنیست.بنابراستدالل
سستبازرگانبایدجاسوسانومزدورانسیاراهمکهتاآخرینقطرهخونخویشبرای
پولمیجنگند،فداکارجانبازنامید.بسیاریازافرادرامیتوانبهآسانیباشستشویمغزیو
فریبکاریوبهرهگیریازضعفهایخصلتیوبینشیتاپایمرگبهمیدانآورد.خوارجی
کهبررویعلی)ع(شمشیرکشیدندنیز»فداکاروجانباز«اند.باحساببازرگان،ابنملجم
کهحتماًفداکاروجانبازاست؛اماپیامبراکرم،پیشاپیشاورا»شقیترینمردم«خواندهبود.
سازمانمجاهدینخلق،فرزندمعنویمهندسبازرگانونهضتآزادیبود؛وبازرگان
نمیتوانستمحبتفرزندانمنافقشراازدلبیرونکند.ایندرزمانیبودکهبسیاریاز
پدرهاومادرها،خودفرزندانمنافقوجنایتکارشانرامعرفیوازاعدامومجازاتآنهاابراز

رضایتمیکردند.
امام)ره(نیزبارهادرشیوههایهدایتیخویشپدرانهبرحالووضعمنافقینتأسفخورده

است:
ما متأثریم برای جوان هایمان متأثریم برای این بازی خورده ها برای این دخترها برای این 
پسرها که اینها می بینند که آن کسی که اینها را وادار می کند به این امر خودش رفته بیرون 

آنجا مشغول بازیگری اش هست.3
بازرگانمیگوید:»آیادلسوختنبرایهموطنانوهمکیشانجرماست؟«بایدگفتبلی
صددرصدجرماستودردیدگاهاسالمعملیاستنابخشودنی.عواطفکودکانهوبیمنطق
دراسالمتأییدنمیشود.هیچبینشونظامحقوقیوقضایینیزازاولپیدایشتمّدنتاکنون

1.همان.
2.درنطقمهندسبازرگان،»جلوگیریازآزادیهاوفقدانامنیتبرایمبارزهقانونی«یکیازعللجنگمسلحانۀسازمان

توصیفشدهبودوتعبیر»تجاوزمسلحانهوتالفیهایناچارانه«،برایتروریسمسازمانبهکاررفتهبود.
3.صحیفهامام،ج15،ص95
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»ترحمبرجنایتکار«راتجویزنکردهاست.محبتودشمنیباعقیدهوایمانپیوندداردو
نمیتوانبهدلیلپیوندهایمادیواعتباری،پیوندهایاعتقادیرانادیدهگرفت.قرآنآنقدردر
اینزمینهتأکیدداردکهمیفرمایداگرپدرانوبرادرانتانکفررافقطدوستداشتند،آنانرابه
دوستینگیرید:»یاایهاالذینآمنواالتتخذواآبائکموابناءکمواخوانکماولیاءاناستحبواالکفر

علیاالیمانومنیقولهممنکمفاولئکهمالظالمون.توبه/23«
امامعلی)ع(ازکشتنآشنایانوفامیلخوددرهمراهیبارسولخدا)ص(واجرایحکم

الهی،یادمیکرد:
و آن هنگام ما در کنار رسول خدا آنچنان بودیم که با پدرانمان و فرزندانمان و برادرانمان 
و عموهایمان می جنگیدیم و این جنگ اثری جز افزونی ایمانمان و تسلیم در برابر خدا و 
گذشتن از جاده شرع و پایداری و تحّمل سوزش دردها و کوشش در مبارزه دشمن نداشت 
هنگامی که یکی از مردان ما در برابر یکی از دشمنانمان قرار می گرفت همچون دو شیر 
نر به یکدیگر حمله می بردند و جان یکدیگر می ستاندند و هر کدام می کوشیدند زودتر 
دیگری را جام مرگ بنوشاند و گاه این موفقیت از آن ما می شد و گاه نصیب دشمن. وقتی 
خدا صداقت و پایمردی ما را در مبارزه با دشمنان دید بر دشمنانمان خواری و بر ما یاری و 
پیروزی نازل کرد تا اسالم پایدار و چون شتری رام و آرام در جایگاه خود در جامعه فرود 

آمد و در وطن های خود جای گرفت.
روزنامهکیهان،بهسرپرستیسیدمحمدخاتمی،درپاسخبهنطقمهندسبازرگان،طی
سهروز16و18و19مهر،سرمقالههایخودرابهنقدوتحلیلمواضعویونهضتآزادی

اختصاصداد.
آقایخاتمیدراولینروزبعدازنطقدر»یادداشتروز«صفحهاولکیهاندرمقالهایبا
عنوان»مرگآقایساداتونطقآقایبازرگان!«بعدازاشارهبهخبرمرگرئیسجمهورمصر1
وشوروشادیمردمازمجازاتاینخائنبهآرمانفلسطین،ودغدغهذهنیاشبراینگارش

مقالهراجعبهابعادوآثاراینواقعهنوشتهبود:
تا صبح شد و به مجلس آمدم. آقای بازرگان به عنوان ناطق پیش از دستور پشت تریبون قرار 
گرفتند و من چون دیگران، منتظر، که چه خواهند گفت؟...آیا ازتوطئه آمریکا و مزدورانش 

1.محمدانورسادات،رئیسجمهوروقتمصرکهباامضایپیمانسازشکمپدیویدوبهرسمیتشناختنرژیم
صهیونیستی،درجهاناسالمبهشدتمنفورومغضوبمردمشدهبود،درتاریخ14مهر1360بهدستستوانخالد
اسالمبولی،مجازاتشد.بهتعبیرآقایخاتمیدرهمانمقاله،ویفردخبیثیبودکهخدمتگزارآمریکاوصهیونیسمبود.
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علیه انقالب اسالمی و تالش آنان برای نجات صّدام سخن می گویند؟ از جنایاتی که به دست 
عوامل آمریکا در ایران و علیه مردمی ترین انقالب معاصر صورت می گیرد؟ از رسوایی های 
بنی صدر و رجوی که اینک به بختیار و اویسی ملحق شده اند؟ از فاجعه های مکرری که 
به دست عوامل و مزدوران »سیا« و »موساد« در ایران انقالبی آفریده شده است و بهترین 
چهره های متقی و مبارز و مجاهد در میان آتش سوخته اند؟ خاصه اینکه در رابطه با شهادت این 
عزیزان تاکنون از سوی ایشان و همرزمانشان مطلبی جز تسلیت خشک در حدی که بسیاری 
از سیاستمداران خارجی و حتی زمامداران وابسته دنیای سوم، علی الرسم و به منظور رعایت 
اصول دیپلماتیک! داده اند صادر نشده است... دیری نپایید که دریافتم این انتظار بیهوده است...

آقای  سخنان  اسالمی...  جمهوری  به  اعتراض  از  بود  عبارت  همیشه  مثل  بازرگان[  ]نطق 
بازرگان.... مرا از بالتکلیفی شب پیش بیرون آورد و موضوع مناسب برای سرمقاله در رابطه 

با مرگ سادات را یافتم.1 
درقسمتدومسرمقالهآقایخاتمیباعنوان»چهکسیآمریکاییاست؟«چنینآمدهبود:
آقای بازرگان ضمن تأسف از خون هایی که ریخته می شود... به دفاع از »جوانان جانباز«!! 
و نونهاالنی برخاستند که جگرگوشگان و امید مملکت! هستند به همان نظم و نسق که در 
بلندگوهای تبلیغاتی امپریالیسم خبری می شنویم. و بدین ترتیب از کسانی دفاع به عمل می آید 
که خشن ترین شکل آشوب را به فرمان رهبران خائن و فراری خود، در متن انقالب ناب و 
منحصر به فرد ایران برپا می کنند، و بهترین فرزندان اسالم را از پای در می آورند و کودکان 
خردسال را در آتش خشم کور خود می سوزانند2 و انبوهی از جوانان پاکباز و مؤمن و فداکار 
را ناجوانمردانه هدف رگبار قرار می دهند، و هر آن کس را که دلش به عشق اسالم و انقالب 
اسالمی، می تپد شناسایی می کنند تا در موقع مناسب به شهادت برسانند و کوچه و خیابان 
و بیمارستان و فروشگاه و بنیاد شهید و... را با بمب و نارنجک و کوکتل مولوتف به آتش 

می کشند. و امروز آقای بازرگان برآشفته می شود که چرا به اینان آمریکایی می گویند... 
آیا در برابر سیل خون و آشوب و ترور، آن هم در زمانی که مظلوم ترین انقالب عالم، مورد 
بیرحمانه ترین تجاوزات نظامی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی است باید دست روی دست 

1.کیهان،1360/7/16،ص2
2.اشارهبهشهادتکودکدوسالهایبهنامفاطمهطالقانیدریکعملیاتپرتابکوکتلمولوتفتوسطتروریستهای
سازمانمجاهدینخلق.)مجاهدینخلق؛پیداییتافرجام،ج2،صص666و667(دراقداماتتروریستیاینسازمان،

درچندینمورد،کودکانخردسالبهشهادترسیدند.



نهضت آزادی ایران 718
گذاشت و دست آدم کشان را در جنایت باز گذاشت؟... آقای بازرگان! بسیاری از کسانی 
که امروز در همین دادگاه های انقالب )که مورد اعتراض شمایند( تنها به خاطر دفاع از اسالم 
انسان هایی  انقالب اسالمی، شب و روز زحمت می کشند،  و پاسداری از دست آوردهای 
سرشار از عاطفه و رحمتند؛ اما مسئولیت اسالمی و تعهد انسانی شان و نیز فرمان خدا، آنان را 
وامی دارد که قاطعانه در برابر آدم کشانی که موجودیت انقالب و جمهوری اسالمی را به خطر 
انداخته اند، بایستند و فساد را از ریشه برکنند. ما هم دلمان به حال این جوانان که هر چند فریب 
خورده اند، اما امروز دستشان به خون پاکان آلوده است و ابزار تخریب و براندازی نظام در 

دست دشمنان آشتی ناپذیر اسالم و انسان شده اند می سوزد.1
سیدمحمدخاتمیبااشارهبهطنزوکنایۀتمسخرآمیزمهندسبازرگاندرموردتفسیر

»آمریکاییومزدورخواندنتروریستهایمجاهدینخلق«،نوشت:
طنز آقای بازرگان آنجا که از انتساب آشوبگران به آمریکا برمی آشوبند خود حکایتگر 
نوعی نگرش آمریکایی به مسائل است... بدین ترتیب تشخیص درست امام و امت را که 
دشمنان داخلی... را آمریکایی می خوانند و اعمال و مواضع آنان را به نفع آمریکا می دانند، 
به تمسخر می گیرند... آیا شاه مخلوع که گوی سبقت را از همه حکمرانان جهان سوم در 
سوق دادن کشور به سوی وابستگی تام به غرب و خصوصاً آمریکا... ربوده بود، در خانواده 
آمریکایی زاده شده یا از آمریکا برگشته بود؟ یا اینکه شاه، آمریکایی نبود؟... آیا آقای 
بنی صدر که...آمریکا همة امیدهایش را برای بازگشت به ایران، به وی بسته بود، از خانواده 
آمریکایی بود؟... آیا آقای رجوی که روز و روزگاری، آقای بازرگان را نماینده بورژوازی 
که طبق تحلیل های ماتریالیستی ]= مارکسیستی[ حضرات، ماهیتاً آمریکایی، می دانست، و 
امروز که به منظور رهبری مقاومت ضّد امپریالیستی در ایران به دامن فرانسه آویخته است! 
و برای تکمیل مبارزات ضّد آمریکایی، این اواخر سفری به آمریکا کرده است، با کمال 
شهامت به تمجید از بورژوازی ملی برخاسته و برای سرنگونی جمهوری اسالمی پیشنهاد 
اتحاد با بورژواها را می دهد... و "جرج بال" به سیاستمداران آمریکا اکیداً توصیه می کند 
که مجاهدین خلق! را به عنوان جناح نیرومند مخالف با رژیم ارتجاعی! ایران مورد حمایت 
و تقویت قرار دهند و باالخره مورد تمجید و ستایش فراوان رادیوها و سخن پراکنی های 
آمریکا و اسرائیل و بی بی سی است، آیا آقای مسعود رجوی از خانواده آمریکایی است؟... 

1.همان،1360/7/18،ص1
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و امروز، همان جوانان پاکباز! که شما به دفاع از آنان برخاسته اید، چشم و گوش بسته به 
فرمان آقای رجوی و همپالگی هاشان و به کمک بازمانده های رژیم شاه و در هنگامه ای 
که نیروهای رزمنده جمهوری اسالمی درگیر دفن تجاوز رژیم آمریکایی صّدام هستند، به 

کشتار و تخریب دست می زنند.
مراد از آمریکایی بودن، نحوه ای از دید و بینش است که به سادگی، ابزار دست سیاست های 
توسعه طلبانه آمریکا می شود، و به خاطر همین دید و بینش جریانی که شما ]= مهندس 
بازرگان[ در رأس آن قرار دارید همواره از مواضع ضدآمریکایی جمهوری اسالمی، البته با 
توجیهات گوناگون، اظهار نارضایتی وحتی مخالفت قولی و عملی کرده است... امروز این 
آمریکاست که پندارگرایانه برای سرنگونی جمهوری اسالمی به مجاهدین خلق! دل بسته 

است و از آنان حمایت می کند.1
مهندسبازرگاندرادامهنطقخودکهبهصورتمکتوبانتشاریافت،تأکیدکردهبودکه
بایستیبه»تجزیهوتحلیلصحیحجریانهاوشوردرعللچارههابنشینیم«وبهتعبیرخود،

»هردوطرفدعوی«رامخاطبومقّصرجلوهدادهبود.2
سیدمحمدخاتمینیزباتجزیهوتحلیلموضوعدرسرمقالهخود،درموردنقشوسهم
جریاننهضتآزادیدرافزایشطرفدارانسازمانطیماههایپسازپیروزیانقالب،چنین

نوشت:
...اگر بخواهیم به تحلیل جریاناتی که به اینجا انجامید بپردازیم، بزرگترین گناه به گردن 
جریانی خواهد بود که از آغاز در سیر طبیعی انقالب، اخالل کرد و بسیاری از جوانان ساده 
دل را از انقالب رمانید و آنان را به دام رهبران گروهک هایی که از آغاز هم معلوم بود باالخره 
کارشان به تروریسم خواهد انجامید، افکند. وقتی که دولت موقت در اثر بینش ناسازگارش 
با محتوای انقالب اسالمی و با سوءاستفاده از نام و اعتباری که به برکت اسالم و عنوانی که از 
رهبر انقالب گرفته بود، راه آشتی دادن انقالب سازش ناپذیر اسالمی با آمریکا را برگزید... 
وقتی که فریاد برآمد انقالب به پایان رسیده است...و مالقات با برژینسکی نشان داد که کدام 
سازندگی و نظمی مورد نظر است...گروهک های مفسد انحصارطلب ملحد یا التقاطی، با 
هیاهو چنین وانمود کردند که جمهوری اسالمی و دولت موقت، عین یکدیگرند، و بدین 
وسیله توانستند بسیاری از این جوانان ساده دل را به سوی خود جلب و با کار مداوم، آنان را 

1.همان،ص3
2.همان،1360/7/26،ص15،متنکاملنطقبازرگان.
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برای چنین روز تلخی آماده سازند.1

درمقابل،مهندسبازرگاندرنامهایخطاببهآقایخاتمیبااشارهبهمضامینسرمقالههای
کیهانواجتنابازوروددربحثمربوطبهآنها،متنکاملنطقخودرامطابقوعدۀقبلیآقای
خاتمیدرمجلس2برایچاپدرکیهانارسالکرد.روزنامهکیهانضمنچاپمتنکاملنامه

ونطقمهندسبازرگانتوضیحاتیرانیزبهقلمسرپرستروزنامهدرجنمود.
خاتمی،درنقددیدگاههایمهندسبازرگان،باتأییدمجددمطالبسرمقالههایقبلیروزنامه

کیهان،چنیننوشت:
...در نظر جناب بازرگان حکومتی متهم به خشونت و بی رحمی می شود که تنها طی 4 ماه 
در اثر قهرمانی های جوانان جانباز!، رئیس     دیوانعالی کشور، رئیس جمهور، نخست وزیر، 
ده ها جوان ایثارگر و پرشور از پاسداران و بسیجیان و صدها مرد و زن و کودک معصوم، 
به خاک و خون کشیده می شوند، باز هم آن که ظلم نموده مظلوم می شود و مورد دفاع 
قرار می گیرد نه مظلوم ترین حکومت عالم که ]تروریست های مجاهدین خلق[ تالشگران 

در راه براندازی آن است.
و  شور  تا  رفت  آنان  نمایندگان  و  محرومان  میان  به  باید  مطلب  درست  درک  برای   ...
شوقشان را نسبت به اسالم و امیدی که به رهبری امام دارند، دریافت... لحن تعبیرات آقای 
بازرگان را اندکی تغییر دهید، خواهید دید که تفاوت چندانی میان سخنان ایشان و بسیاری 
از مقاالت و گزارش هایی که در رادیوهای ضّد انقالب و رسانه های گروهی امپریالیستی 

می آید، وجود ندارد... 
آقای بازرگان از اینکه حتی در مجلس نمایندگان، آزادی عقیده و بیان وجود ندارد سخت ابراز 
ناراحتی می کند، و راست هم هست. دیگر، گروهک های ملحد و منحرف و محارب نمی توانند 
آزادانه علیه نظام جمهوری اسالمی به لجن پراکنی بپردازند و زمینه براندازی را فراهم آورند. دیگر، 
نمی شود آزادانه به نهادهای انقالبی که بر ریشه خون هزاران شهید ایستاده اند، تاخت و تاز نمود و 
دیگر، آزادانه نمی توان اذهان مردم را مشوب نمود و آزادانه از اعدام رذل ترین سرسپردگان رژیم 

1.همان،1360/7/18،صص1و3
2.سیدمحمدخاتمیدرآنزمانعالوهبرسرپرستیروزنامهکیهان،نمایندهاردکاندرمجلسشورایاسالمینیزبود
وصندلیویدرکنارصندلیمهندسبازرگانقرارداشت.بههمینعلتدرابتداینامۀمذکورچنینآمدهبود:
»چهارشنبه15مهرماهگذشتهکه...بهصندلیخودم،کهشرفجواردارد،برگشتم...بهطرفشماخمشدهگفتمآیا
روزنامهکیهانحاضراستمتنتماموکمالنطقمراچاپکند؟،فرمودیدبلیبهشرطآنکهخودمهماظهارنظری

بکنم.گفتمچهبهتر.«)روزنامهکیهان،1360/7/26،ص15(
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شاه چون »هویدا« برآشفت. دیگر نمی شود در جمهوری اسالمی، مکتب و مکتبی را، به باد تمسخر 
گرفت، و باالخره نمی توان آزادانه جریاناتی که به جنگ مسلحانه دست زده و رویاروی مردمی ترین 

رژیم عالم ایستاده اند، تقویت روحی و سیاسی نمود.
عکس العملی که در برابر سخنان آقای بازرگان در مجلس پیش آمد گرچه درست نبود 
ولی کاماًل طبیعی بود، و به نظر من آنچه قابل توجه است، خویشتن داری کسانی است که 
شاهد این همه خون و ایثار بوده اند و جمهوری عزیزتر از جان خود را این همه، مظلوم 
می بینند و سخنان آقای بازرگان را )با هر نیتی که اداء شده باشد( هم سو و هماهنگ با 

سخنان دشمنان مسلّم اسالم و انقالب و مردم می یابند، و باز هم صبر می کنند.1
امادرنطقآقایمهندسبازرگانکهازتریبونمجلسپخششدودرمطبوعاتانتشار
یافت،میزانتقصیرظالمومظلوم،یکیپنداشتهشدهوبهجای»تعدیلخشونت«،عماًل
»تقدیسخشونت«شدهبودوانگیزۀخشونتوترورتاحدیموّجهوطبیعی،وازسرناگزیری

و»ناچاری«،جلوهدادهشدهبود.
مهندسبازرگانو)نهضتآزادی(نهتنهاهیچگاهحاضرنشددربرابرسازمان،حتیحکم
شرعیارعابوارهابومحاربهرابیانکندومرزمشخصیباتروریستهایسازمانترسیم
کند،بلکهدرمواضعمختلف،ازجملهدر15مهر60،اجرایحکمقانونیوشرعیراازمقوله
»انتقام«،»مباحشمردنریختنخون«،»خشونتوبیرحمی«،»برادروفرزندکشی«و»خونریزی
وتعّدی«،برشمردهوخطاببهرهبریومسئوالننظامخواستارتوقفاجرایحکمخداو

مقابلهباتروریستهاشدهبود.
مهندسبازرگاندرواکنشبهانتقادهایروزافزون،درپاسخهاییکهبهمطبوعاتمیدادو
همچنیندرنامهنگاریهایشباآیتاهللصدوقی،2امامجمعهیزد،3کماکانبهدفاعوتوضیح
دیدگاههایخودبرخاستوحتیبهنوشتههایقبلیوحمایتخودازمسعودرجویدر

1.همان،1360/7/26،ص15
2.آیتاهللشیخمحمدصدوقی،امامجمعهیزد،دریازدهمتیرماه1361دقایقیپسازپایاننمازجمعه،درحالیکهروزه
بود،درسن75سالگیدرعملیاتتروریستیانتحاریباانفجارنارنجکبهوسیلهمحمدرضاابراهیمزاده،تروریست
عضوسازمانمجاهدینخلق،بهشهادترسید.سازمان،رسماًمسئولیتاینترورراپذیرفتوازنحوهاجرایعملیات

وزندگیتروریستمزبورگزارشیمنتشرکرد.)نشریهمجاهد،ش158،ص16(
3.مجموعهمکاتباتمهندسبازرگانوآیتاهللصدوقیبهانضمامنامهموکلیبهوکیل)چاپشدهدرروزنامهجمهوری
اسالمی(وجوابیهآن)بهقلمبازرگان(،درقالبیکجزوهازسوینهضتآزادیدرتاریخ1360/9/15،منتشرگردید.
مضامینایننوشتههایبازرگاندرتوجیهمواضعخوددرقبال»سازمانتروریستیمجاهدینخلق«،تکراریاست،و

نکتهجدیدیدربرنداردکهدرصفحاتپیشیناینکتابطرحنشدهباشد.
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انتخاباتتهراناشارهکردکههدفشجلوگیریازهمینوقایعبودهواگربههشدارهایوی
توجهمیشد،وضعیتتروروخشونتپدیدنمیآمد.

بازرگانبهاینواقعیتآشکارتوجهنمیکردکهسازمانمجاهدینخلقازابتدابراساس
استراتژیبراندازیوکسبقدرتازطریقتروروخشونت،مرحلهبهمرحلهازجنگمخفی
بانظام،بهشورشمسلحانهعلنیرسید؛ونظامجمهوریاسالمیبرایصیانتازارادهاکثریت
مردممسلمانکشورموظفومجبوربهمقابلهباتروریستهاوحفاظتازامنیتکشوربوده
است.همچنینویایننکتهبدیهیرانادیدهمیگرفتکهاگرمردمدرانتخاباتمیاندورهای
مجلسشورایاسالمی،بهکاندیدایسازمانرأیندادند،مقّصر،حکومتومسئوالنآننیستند.
وچرابایدمردمتاوانآنراباتروروخشونتسازمانبپردازند.آیامنظورمهندسبازرگانآن
بودکهمیبایستسهمیازقدرتبرخالفقانونوبهعنوان»حقالسکوتوباج«بهسازمان
پرداختمیشد،تاکاربهتروروخشونتنمی انجامید؟آنهمباچهتضمینواطمینانی؟چرا
بازرگانبهفرزندانایدئولوژیکو»جگرگوشگان«بعدیخود،نمیآموختکهشکستدر
عرصۀمبارزاتانتخاباتی،امریطبیعیاست؛وآنانبایدباکمالآرامشومتانت،خودرابرای
انتخاباتبعدیآمادهکنند؟بهجایاینها،مهندس،بهحکومتتوصیهمیکردسهمیازقدرت

رابهاینهابدهیدتاساکتشوند.بازرگان،التبازیسیاسیراتشویقمیکرد.
درخاطراتآقایهاشمیرفسنجانی،رئیسوقتمجلسشورایاسالمی،چنینآمدهاست:

]19 مهر 60[ امروز طومارهای پنجاه متری در سالن مجلس آورده اند که مردم به دنبال سخنان 
آقای بازرگان، خواستار اخراج لیبرال ها از مجلس شده اند. و اینها ]نهضتی ها[ خیلی ناراحتند و 

از من گله دارند که چرا کاماًل از آنها حمایت نمی کنم.1
]23 مهر 60[ اول شب جلسه ای طوالنی با سران نهضت آزادی، آقایان بازرگان، سحابی، 
و  حزب اللهی ها  سوی  از  اینکه  از  داشتیم.  صباغیان  و  سیدجوادی[  صدر]حاج  یزدی، 
رسانه های جمعی تحت فشارند شکایت داشتند و چاره جویی می کردند. گفتم اگر موضع 

صریح در مقابل ضدانقالب ]= مجاهدین خلق[ بگیرند، وضع ممکن است بهتر شود.2  

دربارۀ اقدامات منافقین
انداختنکوکتلونارنجکوبمبهایدستیبهخانهومغازهمردمحزباهلل،ترورافراد

1.عبورازبحران،ص323
2.همان،ص329
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کوچهوبازار،کشتارمردمیکهبهنمازجمعهمیرفتند،ترورکسانیکهازدادنوسیلهنقلیهخود
بهمنافقیناجتنابمیکردند،انفجاردرمراکزپرجمعیت،وشناساییوکشتارعناصرمفیدومؤثر
ارگانهاوسازمانهایجمهوریاسالمیدرکنارتالشبرایترورشخصیتهایمهموحّساس
کشور،خطوطاصلیمنافقینرابرمحور»تروریسم،هماستراتژیوهمتاکتیک«تشکیلمیداد.
اصوالًنهضتآزادیهمیشهسعیداردماهیتتوطئهگرانۀجریاناتضدانقالبرانادیده
بینگاردوبرایمحکومنمودنمسئوالنجمهوریاسالمیهمیشهعّلتوجودضدانقالبرا

درعملکردحاکمیتجستوجوکند.
دریکیازبیانیههاینهضتآزادیآمدهاست:

... حاکمیت خواسته یا نخواسته به دلیل عدول از قوانین و ایجاد جو نامطلوب اجتماعی 
سیاسی در حقیقت بزرگ ترین عامل و زمینه ساز رشد ضدانقالب گشته است.1 

درقطعنامۀکنگرهپنجمنهضتآزادی،دردورانیکهفجیعترینجنایاتبهدستمنافقین
انجامگرفته،موضعخودرادرقبالتروریسموانفجاراتچنینشرحمیدهد:

نهضت آزادی ایران عملیات مسلحانه ترورها کشتارها و بمب گذاری های گروه های ضدنظام 
جمهوری اسالمی و معتقد به براندازی را شدیداً محکوم می نماید و معتقد است که این 
اقدامات یکی از عوامل عمدة توجیه تشدید جهت گیری حاکمیت در محدود ساختن حقوق 

و آزادی های مردم که در قانون اساسی تصریح شده می باشد...2 
کشتارهاوترورهامحکوماست،چونبهانهایدردستحاکمیتاست.

نهضتآزادی،دراینقطعنامهمخالفانمسلحوبراندازرابهپذیرشقانوناساسی]![دعوت
میکند:

نهضت آزادی از کلیه نیروهای درگیر علیه جمهوری اسالمی می خواهد که به این روند 
تخریبی خانمان برانداز خاتمه دهند و با قبول و احترام به قانون اساسی جمهوری اسالمی که 
امکان حضور و ارائه نظرات مختلف سیاسی و عقیدتی را تضمین نموده است زمینة سازندگی 
و وحدت ملّی را فراهم سازند و مطمئن باشند که تالش برای اجرای این اصول می تواند به 
حفظ سالمت جامعه و رشد و شکوفایی جمهوری اسالمی کمک مؤثری بنماید. نهضت 
آزادی ایران همچنین از حاکمیت و دولتمردان می خواهد که با تمکین به حقوق ملّت و اجرای 
خالصانه و سرسختانة قانون اساسی زمینه های سیاسی الزم را برای ریشه کن ساختن این مقابله 

1.تحلیلنهضتآزادیپیرامونتالشمذبوحانهسلطنتطلبان،1362/6/20
2.قطعنامهکنگرهپنجمنهضتآزادیایران،اسفند1361
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تخریبی و تثبیت هر چه بیشتر جمهوری اسالمی و وحدت ملّی فراهم سازند.1

بازرگانمیداندکهمداراومرافقتباگمراهانلجوجیکهسدراهحقومانعهدایتخلق
میشوندمطلقًامجازنیستوبایدباچنیندشمنانمزاحمبهدفاعومقابلهبرخاست.جامعه
بشریتنیزطوریباهمارتباطپیداکردهومیکندکهافرادواقوامدرسرنوشتیکدیگرشریک

خواهندبود.بنابراینصالحنیستمفسدینومنافقینرادرخودقبولنماید.2
معهذابازرگاندرهرجاکهتوانستهمقابلهبامنافقینرامحکومنمودهحتیدرصددنفی
مکتبیآننیزبرآمدهاست.ویاصوالًمعتقداستدراسالمبامنافقانبرخوردنظامینمیشود

وبهسنّتپیامبرمتمسکمیشود.
درحالیکهمنافقاندرزمانپیامبر)ص(هرگزدستبهجنایتوترورنمیزدند؛ومقابله
نظامیباآنانلزومینداشت.درعینحالگاهیهمباآنانبهشدتبرخوردمینمودوحتی
مسجدساختهآنانرانیزبهآتشمیکشاند.قرآنخودبهپیامبرفرمانجهادباکفارومنافقین

میدهد.»یاایهاالنبیجاهدالکفاروالمنافقین«.

1.قطعنامهکنگرهپنجم.
2.مجموعهآثارمهندسبازرگان،ج1،ص68



9. تغییر رهبری



مقاومت در برابر رأی مردم

12خردادماه1368،چشممردمایراننگرانحالامامخمینیبود.جدیبودنبیماریامام،تازه
بهاطالعمردمایرانوجهانرسیدهبودوتوجهجهانیبهسویایرانجلبشدهبود.ازعزل
قائممقامرهبریدوماهبیشترنگذشتهوپسلرزههایشادامهداشت؛تنشهایمرزیباعراق
پسازآتشبسباقیماندهونتیجۀنهاییجنگهشتسالهمشخصنبود؛وافزایشتنشهای

سیاسیمیانمسئوالننیزشرایطویژهوبحرانیایدرکشورپدیدآوردهبود.
درچنینفضایاضطرابآلودی،نهضتآزادیباانتشاربیانیهایبهمخالفتبادستورامام
برایبازنگریدرقانوناساسیپرداختبااشارهبهاینکه»اصل59قانوناساسیجمهوری
اسالمیاجازهمیدهدکهدرمسائلبسیارمهممملکتیوبهشرطتصویبدوسومآراءمجموع
نمایندگانمجلسمراجعهبهآراءعمومیبشود«مدعیشدچنیناستجازهایازمجلسبهعمل
نیامدهاستوازاینروتشکیلشورایبازنگریقانوناساسیبهفرمانامامراخالفقانون

وفاقداعتباردانست.1
ماجرایچراییدستورامامبهبازنگریقانوناساسیپیشینهایطوالنیدارد.درآنمقطع
پرالتهابازجملهنکاتآرامشآور،تالشامامبرایاصالحبرخیکاستیهادرماههایپس
ازپایانجنگوتذکربرضرورتقانونگراییبیشتربودکهتأثیریتنشزداداشت.یکیاز
سرچشمههایتنش،وجودبرخیاشکاالتدرقانوناساسیبود.بهعنوانمثالمسألهعدم
توافقدرقوهمقننهمیانمجلسشورایاسالمیوشوراینگهبانبهویژهدرمواردیکه
ضرورتیایجاببهتخطیازقانوناساسییاشرعداشت،تداخلمسئولیتدرنظاماداره
قوهمجریهوعدمتناسباختیاراتووظایفبرایرئیسجمهورونخستوزیر،دستیافتنی
نبودنهمیشگیامکانانتخابفردیباشرطمرجعیتکهتواناییکافیرهبریکشورداشته

1.بیانیه»قانوناساسیچگونهبایدتغییرکند؟«،12خرداد1368،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
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باشد،ونامناسببودننظامشوراییبرایمدیریتقوهقضائیهوتشویشنظامتصمیمگیری
درآن،ازجملهمواردموردتوجهدرسالیانقبلبودکهبهضرورتاولویتجنگونیازبه

رسیدگیبهآندرشرایطباثبات،مسکوتماندهبود.
در27فرودینماه1368،جمعکثیریازنمایندگاندرنامهایبهامامخمینیتقاضای

بازنگریدرقانوناساسیرامطرحکردند.
طبقاعالمتریبونمجلسشورایاسالمی،امضاکنندگانایننامهبیشاز130نفربودهاند.
برخیمطبوعاتوقتتعدادامضاکنندگانرابیشاز170نفرراذکرکردهاندکهبهنظر

میرسدمربوطبهامضاهایپسینیبودهاست.
نهضتآزادیومنتقدانهمسو،بارهابااستنادبهایناعداد،تعدادمذکورراکمترازنصاب
دوسوممورداشارهدراصل59قانوناساسی،کهباتوجهبهتعداد270کرسیوقت،نیازمند
180امضابود،دانستهوآنرانقضقانونتلقیکردهاند.ایندرحالیاستکهاصلپنجاهونهم
قانوناساسیمیگوید:درمسائلبسیارمهماقتصادی،سیاسی،اجتماعیوفرهنگیممکن
استاعمالقوهمقننهازراههمهپرسیومراجعهمستقیمبهآراءمردمصورتگیرد.درخواست

مراجعهبهآراءعمومیبایدبهتصویبدوسوممجموعنمایندگانمجلسبرسد.
ازآنجاکهتغییرقانوناساسیرانمیتواندرردیفاعمالقوهمقننهتلقیکرد،ارجاعبه
ایناصلفاقدموضوعیتبود.الزمبهیادآوریاستکهدرقانوناساسینخستینجمهوری

اسالمی،اصلیبرایتعیینسازوکاربازنگریقانوناساسیوجودنداشت.
فردایقرائتنامهنمایندگانمجلس،اعضایشورایعالیقضایینیزدرنامهایبهامام
خمینی،همینتقاضارامطرحکردند.امامخمینیچهارماردیبهشتماهدرواکنشبهایندو
پیشنهاد،بامعرفیهیأتیبیستنفرهمرکبازاعضایمجلسخبرگان،مسئوالنقوایسهگانهو
اعضایمجمعتشخیصمصلحت،انتخابپنجنفردیگررانیزبهمجلسشورایاسالمیسپرده
وهشتسرفصلرابرایاصالحتعیینوخاطرنشانکردند:»پسازبررسیوتدوینوتصویب
مواردواصولیکهذکرمیشود،تأییدآنرابهآرایعمومیمردمشریفوعزیزایرانبگذارند.«1
بالفاصلهمجلسشورایاسالمیدرجلسهپنجماردیبهشتاینموضوعرادردستورقرار
دادوازمیان15نامزدبراساسرأیمکتوب221نفرازنمایندگانپنجنفررابرگزید.2براین
اساسبالغبر80درصدکلاعضایوقتپارلمانکه270نفربود،ضمنانتخابافرادیبرای

1.صحیفهامام،ج21،ص363
2.روزنامهرسمی،ش13016،مشروحمذاکراتمجلسشورایاسالمی،جلسه1368/2/5،104،ص28
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نمایندگیمجلسشورایاسالمی،بهطورطبیعیبهمقدمهمفروضآنکهتشکیلشورای
بازنگریقانوناساسیوسپسبرگزاریرفراندومبودنیزرأیدادکهبسیاربیشازآرایمورد

نیازبرایاجرایاصل59قانوناساسیبود.
شامگاهفردایانتشاربیانیۀنهضتآزادی،امامخمینیدرگذشت.نهضتآزادیدرفردای
اعالمرسمیاینخبرباصدوراطالعیهایکوتاهومملوازتلویحوکنایه،»رحلترهبرانقالب
وبنیانگذارجمهوریاسالمیایران«رابدوناستفادهازواژهامامتسلیتگفت.1اقدامیکهدر
ادبیاتسیاسیوقتوباتوجهبهاحساساتبرانگیختهعمومی،دورازانتظارمینمود.تشییع
جنازۀامامخمینی،باچنانعظمتومشارکتیبرگزارشدکهبهاعترافخبرگزاریهایغربی

درتاریخبینظیربود.
سههفتهپسازارتحالامامخمینی،درشرایطیکههنوزاحساساتمردمازاینضایعه
دردناکجریحهداربود،نهضتآزادیباصدوراطالعیهایباطرحبهانهجوییایهمچون
»چگونهميتوانانتظاراستقبالعموميازانتخاباتراداشت؟«و»چهتضمینواطمینانيوجود
داردکهانتخاباتباامانتومطابققانونانجامگرفتهامکاننظارتيبرايملتومخالفینوجود
داشتهباشد؟«،بازهمدرحرکتیسکتاریستیوبرخالفمنافعومصالحملیکشور،یکیاز
حساسترینانتخاباتهایکشوررادرشرایطیکههمهجهانمترصدمیزانمشارکتعمومی
درانتخاباتپسازارتحالامامبرایجمعبندیچگونگیمواجههباآنونیزتعیینسرنوشت

آتشبسبود،تحریمکرد.2
اینگروهباردیگردر25تیرماه،بیانیهایصادرکردوباطرحادعایخالفواقع»حذف
اختیارمجلسبرايدعوترئیسجمهوربهمجلس«وباطرحسؤاالتیهمچون»آیادرچنین
شرایطيميتواندرهمهپرسيقانوناساسيشرکتنمود؟«ویا»نهضتآزاديایرانمعتقد
استرفراندوميکهباچنینمقدماتيانجامگرددنهتنهامشکليراحلنميکندبلکهبر
مشکالتموجودخواهدافزود«،مسیرخودرا»طرفداريازانقالبونظامجمهورياسالمي

ایران«همراهبا»مبارزهعلنيقانوني«اعالمکرد.3
نهضتآزادیپنجروزبعد،چهارمینبیانیهخودرادرسال1368صادرکردوباطرح
سؤاالتیکهپاسخمنفیآنبدیهیاستهمچون»آقایاننميتوانستهاندتاتصویبنهائي

1.»اطالعیهبهمناسبترحلترهبرانقالب«،15خرداد1368،آرشیودیجیتالنهضتآزادی. 
2.»اطالعیهپیرامونانتخاباتریاستجمهوري«،6تیر1368،آرشیودیجیتالنهضتآزادی. 

3.»بیانیههمهپرسياصالحقانوناساسي«،25تیر1368،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
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تغییراتصبرکنند؟«تصمیممجلسخبرگاندرانتخابرهبرجدیدرازیرسؤالبردواز
مردمبرایهمراهیباتصمیممجلسخبرگانودیدارهایخودجوشبرایبیعتباآیتاهلل

خامنهایانتقادکرد.1
اینبیانیههاینهضتآزادی،نظیردیگربیانیههایاینگروههیچگاهدرمیانمردمتأثیری
نکردوحتیخواندههمنمیشدوکسیازآنآگاهیپیدانمیکرد.همهپرسیبازنگریقانون
اساسیهمزمانباانتخاباتریاستجمهوری،در6مرداد1368بامشارکتپرشورمردم

برگزارشدوبیشاز97درصدمشارکتکنندگانباقانوناساسیجدید،موافقتکردند.2
باچنینجوابمحکمیازسویمردم،انتظارمیرفتنهضتآزادیبرمواضعگذشتهخود
پافشارینکند.امانهضتآزادیدربیانیهایبهالقایتقلبدرانتخاباتپرداخت:»بافرض
آنکهارقاموآمارگزارششدهازطرفوزارتکشورصحیحباشدوجریانانتخاباتبدون
غلوغشصورتگرفتهباشد«یا»چهتضمینيوجودداردکهبنابهمعمولوسنتدیرینه
کشورمانصندوقسازيبرايرأيریزيوصورتسازيبهعملنیامدهباشدوآیاارقاموآمار
واستنادهايحقوقيوتبلیغاتيبهچنینآراءميتوانداعتباروارزشيداشتهباشد؟«،همچنین
نهضتآزادیدراینبیانیهادعاکرد:»استقبالواعتمادعمومينسبتبهنظامومتولیانو
برنامههايآنانکاهشمحسوسپیداکرده،جايشوروهیجانیااعتقادواعتمادرادلسردي

وسرخوردگيگرفتهاست.«3
حالآنکهطبقآماررسمیمنتشرشده،درنخستینانتخاباتریاستجمهوریکههمزمان
بااوجشورانقالباسالمیبودهاستوطبقتجربههمهانقالبها،مشارکتحداکثریمورد
انتظاربودهاست،درپنجمبهمنماه1358)یعنیکمترازیکسالپسازپیروزیانقالب
اسالمی(نیزمشارکتصددرصدینبودهاستکهامریقابلانتظاربودهومیزان67/4درصد
مشارکتنیزموردتحسینتحلیلگرانقرارگرفتهاست.درآنانتخاباتبنیصدربا51/2
درصدآرایکلواجدانرأیانتخابشدوآقایهاشمیرفسنجانیدرانتخابات1368با
نسبت51/59ازکلواجدانرأیدرانتخاباترابهدستآوردهبود.مشارکتدراینانتخابات
نیز54/6درصدبودکهمطابقبااستانداردهایجهانییکمشارکتخوبمحسوبمیشود.
بهعنوانمثالدرانتخاباتپرهیاهویریاستجمهوریایاالتمتحدهآمریکا،کشوریکهقبله

1.»بیانیهنظامجمهورياسالميورهبريآن«،30تیر1368،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
2.روزنامهجمهوریاسالمی،ش1368/5/9،2945،ص2

3.»تحلیلانتخاباترئیسجمهوريوهمهپرسيقانوناساسي«،8مرداد1368،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
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دموکراسیبرایلیبرالهامحسوبمیشود،در8نوامبر1988)حدود9ماهقبلازانتخابات
موردبحثدرایران(کهموجببهقدرترسیدنجرجبوشپدرشد،میزانمشارکتمردمی
4/4درصدکمترازانتخاباتایرانبودهاست.میزانمشارکتدرانتخاباتاغلبکشورهای

دیگرنیزدرهمینبازهبودهکهازنظرآگاهان،سطحمشارکتباالییاست.
نهضتآزادیدرادامهآنبیانیهدراقدامیپیشدستانهاینبهانهجوییخودراباپاسخی
بهنقدنخبگاننسبتبهبیانیههایقبلیخودهمراهکردهاستکهبیشتربهشوخیمیماندو
توضیحدادهنشدهچرابایدعدممشارکتدریکجامعهنشانگرثباتباشدودرجامعهدیگر
نشانگردلسردیوعدمثبات:»مقایسهوتشبیهيکهباانتخاباتریاستجمهوريآمریکاو
فرانسهنمودهانتخاباتانجامشدهراازآزادترینومردميترینانتخاباتشمردهوگفتهبودند
کهدرآنجاهاکاندیداهابااکثریتنسبيضعیفانتخابميشوند،نظردرستينیست.در
کشورهايدموکراسيغربيباانتخابآزاد،منازعهیامسابقهايکهدرميگیردبیشتربرسر
پیشافتادننامزدهانسبتبهیکدیگروبرندهشدنیکحزبعلیهحزبدیگراست.خود
نظاموکشوروسرنوشتشانبرايبسیاريازمردمموردتهدیدونگرانينبودهعالقهچندانبه
انتخاباتنشاننميدهند.درحالیکهدرایراناگرانتخاباتومراجعهبهآراءعموميبهصورت
طبیعيوآزادصورتگیردومردماحساستأثیرودخالتبرايخودنمایند،هنوزهماکثریت
سنگینيدرآنشرکتخواهندکردزیرانسبتبهسرنوشتنظامومملکتوملتحساس

ونگرانهستند.«1
اینگروهدربخشیدیگرازاینبیانیهمدعیشدهبود:»هیچداوطلبمدعيومخالفاجازه
وامکانعرضاندامیاابرازاعتقادوحتيارائهراهحليغیرازآنچهتصمیمگرفتهبودهاند،

نداشتهاست.«
ادعایفقدانرقیببرایهاشمیرفسنجانیدرانتخابات1368درحالیاستکهرقیب
هاشمیرفسنجانیدراینانتخاباتدکترعباسشیبانیبود.ویازاعضایمؤسسنهضت
آزادیبودکهاگرچهبعدهاراهخودراازآنهاجداکردومنتقدانحصارطلبیمهندسبازرگانشد.
اماحضوراودراینانتخاباتمیتوانستموردتوجهکسانیقرارگیردکهقصدنفینامزداصلی
راداشتند.شیبانیرقابتیواقعیبانامزداصلیرادردستورقراردادهبود.اودردورهتبلیغات
انتخاباتیدرپاسخبهشایعهکنارهگیریخوددرآخرینلحظاتبهنفعآقایهاشمیرفسنجانی

1.همان.
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گفت:»اینشایعهکذبمحضاستوبندهبههیچوجهقصدچنینکاریراندارمواطمینان
همدارمکهمردممستضعفوپابرهنهفردیراکهسالهامبارزهکردهواورامیشناسندچهقبل
وچهبعدازانقالبودرشورایانقالبسمتهاییداشتهازجملهوزیرکشاورزیوهمچنین
سهدورهنمایندهمجلسشورایاسالمیورئیسدانشگاهتهرانبودهودرتمامدورانمبارزهبه

مردمخدمتکردهاوراانتخابمیکنند.«
جدیتاودررقابتبهحدیبودکهعلیرغمعدمرایجبودننقدهایدهههایبعددر
رقابتهایآندوره،بهصورتضمنیبهنقدرقیبپرداختهوگفتهبود:»بندهستادتبلیغاتیبه
سبکآمریکائیندارموازچاپپوسترونظائرآنخودداریکردهام]...[مسألهریاستجمهوری
احتیاجبهتبلیغاتشدیدهمنداردبلکهمسألهایناستکهرئیسجمهوربایدازکسانیباشد

کهافراداورابشناسند.«1
بااینحالآقایهاشمیرفسنجانی94/51درصدکلآرااخذشدهرابهخوداختصاص
دادکهرقمیفراترازانتظارمنتقدانبود.2اینرأیگستردهبیانگراعتمادمردمبهروندتغییرات
سیاسیسال1368،ویکیازآخرینتدابیربنیانگذارفقیدانقالباسالمیبودکهباعزل
آقایمنتظریکلیدخورد.بهنظرمیرسدهمینموضوعیکیازریشههایمخالفتهاو
بهانهجوییهاینهضتآزادیدرآنروزهاباشد.درکمناسباتیکهمنجربهچنینمواضع
حادیازسوینهضتآزادیدرمقطعحساسبعدازارتحالامامشد،نیازمندمرورروابطاین

گروهباآیتاهللمنتظریدرسالهایقبلاست.

نهضت آزادی و آیت اهلل منتظری
افزایشارتباطاتآشکاروپنهانبرخیازسراننهضتآزادیباآیتاهللمنتظری،وظهور
تدریجیهمگراییتحلیلهاومواضعآنانهمانندارتباطایشانبابرخیازمنافقینهویتو
اعتبارسیاسیقائممقامرهبریرادرمعرضتضعیفوتهدیدگذاردهبودوعماًلچشمانداز

آیندۀرهبریکشوررابامنافعملیوامنیتکشوردرحالجنگ،متعارضساخت.
دکتریزدیدرشهریور1395برایاولینبارقدریشفافوالبتهبهشیوهمألوفخودبا
غلوواغراق،ازسابقهروابطخودباآیتهللمنتظریسخنگفت:»وقتیکهآقایمنتظریامام
جمعهشد،ایشانبهمنگفتشمابایداینکار]یادداشتبرداریمسائلسیاسیطولهفته[را

1.روزنامهجمهوریاسالمی،ش1368/4/29،2937،ص2
2.همان،ش1368/5/9،2945،ص2
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برایمنانجامبدهید،گفتمایرادندارد.بههمیندلیلپنجشنبههرهفتههمدیگررامیدیدیمو
منمطالبرامیگفتموایشانیادداشتمیکرد.زمانیهمکهقائممقام]رهبری[بودند،بسیار
باایشاندرتماسبودم...هرهفتهنبود،ولیحدوداًهفتهاییکباربرگزارمیشد...وقتیاز
قائممقامینیزعزلشدند،مابازهمباهمارتباطداشتیم...ماتقریباًدرتماممراحل،باایشان
رابطهداشتیم،چهقبلوچهبعدازسمتقائممقامی...]آقایمنتظری[بهتفسیروتحلیلهای

سیاسیمااعتقادداشتند.باگذشتزمان،ارتباطمابیشتروعمیقترشد.«1
نهضتآزادیباگسترشروابطعلنیخودباآقایمنتظریازمیانهدهههفتادبهبعد،وی
رابهعنوانمرجعدینیوسیاسیخودتبلیغوترویجمیکرد.آقایمنتظرینیزچندباراز
نهضتآزادیاعالمحمایتکرد،ازجملهدردیماه84گفت:»منبهسهمخودمازبرادران
نهضتآزادیتشکرمیکنمکهباثباتواستقامتایستادهاند.]...[نهضتآزادیازحزبهایی
استکهبهقصدتأمینآزادیوپیادهکردندستوراتاسالمودفاعازاسالموجلوگیریاز

دیکتاتوریوفسادتشکیلشده،امیدواریمآقایاندلسردنشوند.«2
دردرگیریهایجناحیوانتخاباتی،سوژهسازیهایحقوقبشریودعاویاستبداددینی،
سیاسیوانحرافانقالب،وتنشآفرینیهایسیاسیواجتماعیبهویژهطیسالهای1378
و1388،هموارهنهضتآزادیمیکوشیدازنامومواضعآقایمنتظریبرایتضعیفرهبری
نظاماستفادهکند.دهروزپیشازفوتآقایمنتظریدرآذر1388،دکتریزدیدرمنزلوی،از
سویکانونغربگرایمدافعانحقوقبشر،تندیستالشگرحقوقبشر3رابهویاهداکرد.4

نامه 90 نفر
از12خردادسال1368تاپایانآنسال،نهضتآزادی24بیانیهصادرکرد.بیانیههاییعلیه
انتخابات،علیهرهبرمنتخبنمایندگانمردمدرمجلسخبرگانرهبری،علیهرئیسجمهور
منتخبمردم،علیههمهپرسیبالغبر97درصدیمردم،علیهسهرسانهازجناحهایمختلف،

علیهدستگاهقضاو....
درمهرماهاینسال،نهضتآزادیدهمینکنگرهخویشرابرگزارنمود.سراننهضت

1.ماهنامهعصراندیشه،پیاپی12،شهریور1395،ص146
2.دیدگاهها،آیتاهللمنتظری،1385،ج2،صص470-468

3.اینتندیسکهبراساساستوانهکورشساختهشدهبودتوسطابراهیمیزدی،حبیباهللپیمانوتقیرحمانیبه
اواعطاشد.

4.دیدگاهها،حسینعلیمنتظری،1389،ج3،ص476
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)مهندسبازرگان،دکتریزدیومهندستوسلی(بارینالدوگالیندوپل،نمایندهکمیسیونحقوق
بشرسازمانمللمتحد،مالقاتکردهومحدودیتهايقانونیبرايفعالیتهاینهضتآزادي
ایرانرابهعنواننقضحقوقبشردرایرانبهاوگزارشدادند.همچنیننهضت،بهسمپاشی
علیهاقداماتدیپلماتیکایرانپیرامونآتشبسپرداختو...وبااینحالمدعیبود:»حیات
وفعالیتاحزابغیرموافقباحاکمیت،مخصوصاًنهضتآزاديایران،درحداکثرمحدودیت
ومزاحمتاست،ازطرفدیگرمتولیانانقالبومتصرفاننظام،پسازفوترهبرانقالب
برطبقنقشههايازپیشتنظیمشده]...[انحصارواختناقراتداوموتشدیددادهآزاديو

حاکمیتمليراپیشازپیشبهبندکشیدهاند.«1
قطعنامهدهمینکنگرهنهضتآزاديایران،کهدردیماهمنتشرشد،مملوازسیاهنماییو
اتهاماتگوناگونبهحاکمیتبود.دراینقطعنامهادعاشدهبود:»ملتومملکتایراندر
حالحاضردشوارترین،نگرانيآورترینوتاریکترینروزهايتاریخخودراميگذراند.«این
اظهاراتدرشرایطیبودکهدرسال68شکستنظامیصدامدرتعرضبهخاکمیهنقطعی
شدهوشکستدیپلماتیکشدرحالتحققبود؛نشانههایفروپاشیابرقدرتبلوکشرق،که
طیقروناخیرهموارهدرشمالکشوریکدشمنقویمحسوبمیشدوازحامیاناصلی
صدامبود،آشکارشده؛وپیشبینیهایدشمناندرخصوصاضمحاللانقالباسالمیپس
ازارتحالامام،محققنگشتهبود،بلکهباانسجامیچشمگیردرفضایسیاسی،سازندگیدر
داخلکشورباشدتآغازوقدرتمنطقهایایراندرنقشقاطعولیفقیهجدیددرپایان
دادنمنازعاتداخلیلبنانکهاوایلهمانماهرخدادهبود،آشکارامشخصشدهبود.واساسًا
مؤلفههایامیدبهآیندهدرزندگیمردمکاماًلآشکار،وفضاینقدوشورانتخاباتیبرای

انتخاباتمیاندورهایمجلسبرفضایسیاسیکشورحکمفرمابود.
پاشیدنبذریأسوناامیدیومنفیبافیازسوینهضتآزادیکماکانادامهداشت.اعضای
اینتشکل،بههمراهدیگرچهرههایهمسوباآندر26اردیبهشت1369،نامهایتفصیلی
درچهاربند»اقتصادیواجتماعیوزندگی«،»آزادیوامنیتوازنظرمعنویومدیریت«،
»استقاللوبقاوبازنگریکشور«و»روابطجهانیوسیاستخارجی«منتشرکردندکهاوضاع

کشوررابهچالشونقدکشیدهبود.2
ایننامهالبتهبهابتکارجمعیتدفاعازآزادیوحاکمیتملتایرانتهیهومنتشرشد.اما

1.»قطعنامهدهمینکنگرهومواضعنهضتآزاديایران«،دیماه1368،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
2.نامهسرگشادهجمعيازآزاديخواهانایرانبهریاستجمهوري،اردیبهشت1369،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
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تعدادزیادیازامضاکنندگانآنعضونهضتآزادیبودند.فرهادبهبهانی،یکیازمؤسسان
اینجمعیت،دربارهآنگفتهاست:»درسال1364باشرکتعدهایازاعضاینهضتآزادی
وجبههملیوگروهیازمنفردینتشکیلشدودرسال1369بادستگیریوسیعیازفعاالن

جمعیت،عماًلازکارافتاد.«
نامهنودامضاییمذکوررامهندسبازرگان،دکترسحابی،دکتریزدی،وجمعیازاعضا
وهمفکراننهضتآزادیوجبههملیامضاکردهبودند،چندروزبعدازانتشارنامه،23نفر
ازامضاکنندگان،بجزدکتریزدیوسایرسراناصلینهضت،بازداشتشدند.سهماهپساز
انتشارآننامه،عزتاهللسحابی،اردالن،عبدالعلیبازرگان،محمدتوسلی،صباغیان،منصوریان
وبهبهانینیزبازداشتشدند.مهندسسحابیبعدهادرخاطراتخودگفت:»متننامهآنان
موردتأییدبندهنبودولیبهدلیلاحترامیکهبرایمهندسبازرگانقائلبودموبراینرنجاندن
خاطرپدرموایشان،آنراامضانمودم...منمیبایستپاسخگویکلماتیمیبودمکهخود

قبولنداشتم.«
درهمانزمان،آقایهاشمیرفسنجانیدرمصاحبهبالوموندگفت:»لیبرالهاییکهاخیراً
دستگیرشدهاندکسانیبودهاندکهماهیتجاسوسیپیداکردهاندوازآمریکادستورمیگرفتهاند.«1
آقایهاشمیرفسنجانی،رئیسجمهوروقت،درخاطراتمورخ26اردیبهشت69خود
چنیننوشتهاست:»بهآقای]علی[فالحیان]وزیراطالعات[گفتممسایلنامهسرگشاده

لیبرالهارابهصورتقانونیوبدونافراطبررسیکند.«2
اگرچهاسنادنشاندهندهاتهام»رابطهبراندازانهباآمریکا«بهعنواناصلیتریندلیلبازداشت
اردیبهشت69است؛اماانتشارنامه90امضایییکیازجلوههایاینارتباطبودهاستکه
زمینهسازبرخوردبامتهمانشد.بااینحال،عدمبرخوردباهمهامضاکنندگانوتفاوت

محکومیت3نشانگرجرمتلقینشدناصلنامهاست.
11روزپیشازپخشمصاحبهدکتربهبهانی،دبیرکلنهضتآزاديدرتلگرامیبهرئیس
قوهقضائیهگفتهبود:»هرگونهاقرار،اعالمیامصاحبهکهبهنامیااززبانآقایاندرشرایط
حاضرزندانباتوجهبهروالگذشتهپخشیااعالمگرددفاقداعتبارقانونيوشرعيو

کمترینارزشواثرسیاسيوتبلیغاتيخواهدبود«.

1.روزنامهجمهوریاسالمی،ش1369/7/19،3291،ص2
2.اعتدالوپیروزی،کارنامهوخاطراتهاشمیرفسنجانی)سال1369(،دفترنشرمعارفانقالب،1392،ص114

3.حبس14نفرحداکثرششماه،طولکشیدو9نفرهمپسازمحاکمهبهحبسششماهتاسهسال،محکومشدند.
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بااینحال،دوهفتهپسازپخشاینمصاحبه،نهضتآزادیسکوتکردوپسازآن
باصدوربیانیهایضمنبیانجمالتیهمچون»واقعاًبایدبهوزارتاطالعاتبرايچنین
پیروزيهنرمندانهوبياعتنائيشجاعانهبهدینوقانونوقضاتبریکگفت!«مدعیشد:»اگر
اینهاآنطورکهدرمطبوعاتوشایعاتاظهارميداشتندمدرکموثقیانواريازمذاکرهو
زدوبندنمایندگاننهضتودستگیرشدگانبابیگانگانومقاماتسیاسيآمریکاونشانهايدال
برهمکاريباآنهادرتهیهوانتشارنامهنودامضائيداشتند،حتماًبهدادگاهتحویلميدادند
یاازطریقرسانههايجمعيپخشميکردند.وليچونچنینچیزهائيوجودنداشتودر
متنومحتواينامهودرفعالیتهايعلنيوقانونينهضتوجمعیتایرادهايمحکمهپسند
موجودنبودودرحمالتگذشتهبهنهضتوجستجويدفتروآرشیوآنوسپسبازداشت
وبازپرسيطوالنيمسئوالنردهباالينهضتواحضاروتهدیدسایراعضانتوانستهبودندکه
برگهوسنديکهداللتبرضدنظامبودنوخالفکارينهضتونهضتیاننمایدبهدست
آورندونهموفقشدهبودندکهنهضتراازحقگوئيوحقجوئيبازدارندوخالصهآنکه
روشهايایذائيگذشتهبهنظرشانبيحاصلميآمدبهآناقدامرسواکنندهتندادندوبراي
تعقیبوآزارآزادیخواهانمدافعراستیناهدافانقالبونظامجمهورياسالميچارهايکه
بهنظرشانرسیدکشاندنجریانبهتاریکيهايابهامواتهامانگیزجاسوسيوگلآلودکردن

آبهايزاللقضاوقانونبود.«1
دراسنادالنهجاسوسیکهسالهاقبلازآنمنتشرشدهبود،اسنادمکرریدراینخصوص
وجودداشت.بهعنواننمونهدرخصوص»بهرامبهرامیان«کهازاعضایاصلی»نهضتآزادی«
وازدوستاننزدیکمهندسبازرگانبودهاستومورداشارهفرهادبهبهانیدرخصوصنقش
اودرهمسوییمواضعآنمقطعنهضتآزادیباآمریکاقرارگرفت،اسنادمتعددیمنتشر

شدهبود.
طبقیکسند»سری«سفارتآمریکابهتاریخبیستوپنجمفروردینماه1358،بهرامیان
درماهژوئن1977)خردادماه1356(بهاستخدامسازمان»سیا«درمیآید.کدرمزبهرامیان

درسازمانسیا)اس.دی.ارن/1(بودهاست.2
همکاریویبا»سیا«درآغازبرایناساسبودهاستکهنظراتگروهخودراازکانالیبه
دولتآمریکابرساند،بهاینامیدکهدولتآمریکاسرانجامبرایتماسآشکاربااینگروهو
1.تحلیلپخشمصاحبهآقايبهبهانيازسیمايجمهورياسالمي،31مرداد1369،آرشیودیجیتالنهضتآزادی

2.اسنادالنهجاسوسی،جلد28،تهران:مرکزنشراسنادجاسوسیآمریکا،بیتا،ص39



نهضت آزادی ایران 736

حمایتازآنتحتحکومتشاه،اقدامینماید.طبقمفادیکسند»سری«بهتاریخبیستو
دومشهریورماه1358،اومدتزیادیازپذیرفتندستمزدامتناعورزیدهبودولیازخردادماه
1357،یکیادداشتدریافتحقوقراپذیرفتکهبهموجبآنسازمان»سیا«پولیکبیمه
عمرمعادلیکصدهزاردالروساالنهپنجهزاردالرآمریکادریکحسابغیرمستقیمرابپردازد.
دربخشدیگریازاینسندگفتهشده:»درجریانبدترشدناوضاعسیاسیوامنیتی،او

یکعاملمخفیحقوق بگیرتمامعیارشدهاست.«1
بهرامیانتوسطسازمان»سیا«آموزشنامرئینویسی،ارتباطاتپنهانوحفاظترادیدهبود

و»سیا«بهوییکرادیوییمخابراتیMX-350دادهبود.
عمدهگزارشهایبهرامیاندرموردرهبری،دولتموقت،شورایانقالب،وروحانیت
بودهکهازاهمیتبسیارباالییبرای»سیا«برخورداربودهاند.ویدرحدفاصلدیماه1357

تاشهریورماه1358،منبع67گزارشبودهاست.2

روند آشتی با دولت پنجم
درآبانسال1369بهمرورشرایطتعاملبانهضتتغییرکرد.در6آبانرئیسجمهور
مهمانرهبریبودودربارهنهضتآزادیتوصیههاییبهاوشد.3آقایهاشمیدرخاطرات
شنبه،26آبان69خودنوشتهاست:»ازوزارتاطالعاتودادستانیانقالبآمدند.درباره
آزادیومحاکمهاعضاینهضتآزادیمذاکرهشد.قرارشدبهتدریجآزادشوند.تأکیدبر
عدمفشاربرمردمومدارابامتخلفانکردم.تاکنونسهنفرراآزادکردهاند.«4شایداینتغییر
رفتارپاسخبهیکگاممثبتنهضتبود.در6مردادماه1369،نامهایباامضای»مهدي
بازرگان،نخستوزیراسبقوابراهیمیزديوزیراسبقامورخارجه«ازطرفنهضتآزادي
ایرانخطاببهخاویرپرزدکوئیار،دبیرکلسازمانمللمتحد،منتشرشدکهبااشارهبه
نامهحمایتی162نفرازاعضايمجلسنمایندگانایاالتمتحدهدربارهنهضتآزادی،آن
راتحریکآمیزخواندهبااشارهبهکارنامهآمریکادرکودتايطراحيشدهبهدستسیادر
1953ونیزعملیاتنظاميطبسدر1980،ازاوخواستند»مقاماتایاالتمتحدهراواداربه

1.همان،ص55
2.همان،جلد18.پیشین،ص155

3.اعتدالوپیروزی،ص349
4.همان،ص382
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خودداريازدخالتدرامورداخليمانمائید.«1

امااینرفتار،رفتاریثابتدرمخالفتبادخالتدیگراندرامورداخلینبود.اندکیپس
ازآن،دیداربارینالدوگالیندوپل،گزارشگرویژهحقوقبشردرایران،ابهاماتیپدیدآوردو
نهضتآزادیدرتوضیحآن،اطالعیهایصادرکرد:»آقايگالیندوپلکهدرمهرماهاخیردر
رأسهیأتيازطرفکمیسیونحقوقبشربهتهرانآمدهبودکتباًازآقايمهندسبازرگان
درخواستمالقاتنمودومالقاتدرمنزلشخصيدبیرکلنهضتبهاتفاقآقايدکترابراهیم
یزدي،درتاریخ69/7/23بهعملآمد.هدفهیأتاعزاميکسباطالعازوضعبیستوچند
نفردستگیرشدگانامضاکنندۀنامهمورخاردیبهشتماهبرايرئیسجمهوربودهاستوشکایتي
کهاحیاناًوجوددارد.]...[یادآوريشدکهتابحالخانوادههاارتباطواطالعبسیارکمياز
سالمتوحالزندانیانداشتهاند،بهبعضيازآنانبعدازچهارماهبازداشتحتياجازهیکبار
تماستلفنيواحوالپرسيدادهنشدهاستوعدهايازخانمهاکهبهدلیلبیماريیاکهولت
سنشوهرانامکانمالقاتکوتاهیافتهاندآنانراناراحتودروضعنگرانکنندهايیافتهاند.در
موردشرایطحقوقيوروابطقانونيبازداشتوبازجوئيودادرسي،بهلحاظابالغبهموقع
علتبازداشتودریافتورسیدگياعتراض،حقوکیل،رعایتبهداشتوتوانجسميو
روانيافرادومصونیتازفشاروآزارورفتارهايغیراسالميوانسانيگفتهشدکهمااطالع
مستقیمومطمئنبراياظهارنظرصحیحنداریمولياحتمالاعمالخالفکاماًلوجوددارد.
برايهیئتتوضیحدادهشدکهمسئلهماعالوهبراینها،اجرايهمهجانبهآزاديهايسیاسي
مردممصرحهدرقانوناساسيوسایرقوانینموضوعهنظیرقانوناحزابوقانونمطبوعات
ميباشد.]...[بنابهاطالعاتشایع،هیأتاعزاميکمیسیونحقوقبشرموفقبهمالقاتبابیش
ازپنجششنفراززندانیانآنهمدرحضورمأموریندولتنشدهاستوبسیاربعیداستکه

اعترافاتآزادانهدریافتکردهباشند.«2
همزمانبااینمواضع،یکپروندهحقوقینیزبراینهضتآزادیمطرحشدودر19
تیرماه69محمدعلیانصاری،سرپرستمؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،درنامهایبه
حجتاالسالمیونسی،دادستانوقتتهرانبااشارهبهاینکه»نهضتآزادیایراناخیراًاقدام
بهتوزیعوتکثیرگستردهبیانیهدیماه68نموده«کهدرآنادعایجعلیبودننامهامامدربارۀ

1.اعتراضبهدخالتنمایندگانآمریکائيدرامورایران،6مرداد1369،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
2.اطالعیهدربارهدیدارهیأتاعزاميکمیسیونحقوقبشربانهضتآزاديایران،30مهر1369،آرشیودیجیتال

نهضتآزادی.
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نهضتآزادیمطرحشدهبود،مینویسد:»بدینوسیلهمؤسسهتنظیمونشرآثارامامبنابهوظیفه
شرعیوقانونیخودرسماًازمسئولیننهضتآزادیدرارتباطبااتهاممذکورشکایتنمودهو
درخواسترسیدگیدقیقدارد.«1ایننامهبهمثابهشکایترسمیمؤسسهتلقیشدهوبادستور
معاوندادستان،شعبه32دادسرایعمومیتهرانموظفبهرسیدگیبهاینشکایتمیشود.
فرازوفروداینپروندهدرمقاطعمختلف،داستانیعجیبداردکهپسازتداومچنین
ادعاییازسویابراهیمیزدیخالصهروندآنراحجتاالسالممحتشمیپوردرمصاحبهای
چنینروایتکردهاست:»وقتینهضتآزادیشکایتکرد،قرارشدکارشناساندادگستری
بروندودرمؤسسهحفظونشرآثارامام،خطهایامامراکنارهمبگذارندوصحتمسألهرا
تأییدکنندکههمینکارراهمکردندوثابتشدکهنامهبهخطشخصاماماست.متأسفانه
اینهابهدلیلسلطهایکهدردورهدولتموقتپیداکردند،حتیدرقوهقضاییههمنفوذ
پیداکردهبودندولذارسیدگیبهاینپروندهراچندینباربهتعویقانداختند.بهطوریکه
باالخرهمرحومحاجاحمدآقا،شخصاًبهدفترآقاییزدی2رفتوگفتکهچرابهپرونده
رسیدگینمیکنید؟پروندهراکهآوردند،معلومشدکهسهبرگآنازجملهورقهکارشناسی
تأییدخطمفقودشدهاست.عواملآنهادرقوهقضاییهجمهوریاسالمیمیدانستندکهاگر
پروندهنهضتآزادیروشود،دیگرچیزیبرایشباقینمیماند!بههرحالباپیگیریمرحوم
حاجاحمدآقا،پروندهدنبالشدوآقایدکتریزدیچونتهمتزدهبود،محکومبهشالقشد.
اینهابهدستوپاافتادندکهحکماجرانشود،چوندرآنشرایط،بدترینوضعیتیکهبرای
نهضتیهاپیشمیآمداینبودکهیزدیرابخوابانندوشالقبزنند!اینطوربودکهمرحوم
حاجاحمدآقارضایتدادکهاینحکمرااجرانکنند.مسألهبسیارروشنوواضحاست،منتهی
آقایدکتریزدییکویژگیخاصیداردوآناینکهبسیارراحتدروغمیگویدوچنان

قاطعانهومحکمهمدروغمیگویدکهممکناستکسیکوچکترینشکیبهاونکند.«3
آنچهدرسیرتطورمواضعنهضتآزادیمشهوداست،ازشدتحمالتآنهابهدولت
کاستهشدهومواضعپایانسال69آنهابیشترحولجنگدرخاورمیانه،حملهبهمسجدبابری،
فلسطینو...بود.ازتابستان1370،اینتغییراتدرروابطاینگروهودولتوقت،سرعت
گرفت.اینهمراهیتاآنجارفتکهآقایهاشمیرفسنجانیدرخاطراتروز14تیر70

1.مجلهحضور،پاییز1378،شماره29،ص4
2.منظورآیتاهللیزدی،رئیسوقتقوهقضائیهاست.

3.ماهنامهفرهنگیتاریخییادآور،سالاول،شمارهاول،خرداد1387،صص45تا47
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نوشت:»پیامیازسویبعضیازافرادنهضتآزادیدرخصوصتأییدسیاستهایدولتو

آمادگیبرایتأییدرسید.«1
درهمانمقطعزمانیازجلساتداخلینهضتآزادیاینخبرنیزدربعضیمحافلسیاسی
مطرحشدکهمهندسبازرگانچندباربهسرانگروهخودتأکیدکردهبودکهدیگرنبایدبادولت
آقایهاشمیمخالفتکردزیرابسیاریازآنچیزهاییراکهمادرسیاستداخلیوخارجی
میخواستیم،ویدرحالپیگیریوعملیساختنآنهاست.اینمواضعمحفلی،حتیبهمرحله
ابرازرسمینیزرسیدودراولمردادماه1370،نهضتآزادیباصدوربیانیه»روزنههايامید
اگرچهضعیف«بااستقبالازبرخیمواضعسیاستداخلیوخارجیرئیسجمهور،مدعی
شد»یکيازموارديکهسراننهضتآزاديبهخاطرآنبارهاموردبدترینانواعتهمتهاي
بیجاقرارگرفتنداعالممواضعاصوليازهمیننوعدرسیاستخارجيبودهاستواکنون
خوشوقتیمکهبعدازگذشت13سالازپیروزيانقالبباالخرهصحتاینمواضعاززبان
ریاستجمهوريعنوانميگردد.اینکبایدامیدواربودکهاینمطالبدرجهتاصولو

مصالحوآئینوملکوملتتحققوتوسعهیابد.«2
اماجدایازتأکیدرهبریبهاعضایهیأتمرکزینظارتبرانتخاباتمجلسدردقتدر
بررسیصالحیتکسانیکهدچارفسادمالی،عقیدتیوسیاسیهستندوبافتنهگرینظامرا
تضعیفمیکند3وباقیماندنضوابطامامدربارهاینگروهکهسوابقمنفیدراقدامعلیهامنیت
ملیداشت؛بخشیازدولتنیزیکیازموانعبهبودعلنیروابطدولتبااینگروهبود.طبق
خاطراتحجتاالسالموالمسلمینهاشمیرفسنجانیدر5اسفند70»آقای]عبداهلل[نوری
]وزیرکشور[آمد،درموردتقاضایرسمیتنهضتآزادیبهعنوانحزبگفتکهنامهامام

باصراحت،آنراممنوعکردهاستوراهیبرایتأییدشاننیست.«4
درتاریخ1370/10/30،نهضتآزادیپیرامونسخنانوزیرکشوردربارهانتخابات،با
رویکردیاحتیاطیامامثبت،نامهتفصیلیسرگشادهایمنتشرکردکهخالصهحرفآناین
بودکه»اگرشرایطيفراهمشودکهگروههايسیاسيغیرموافقباحاکمیت،خوددرانتخابات
شرکتکنندومردمرانیزدعوتبهاینامرنماینداحتمالاقبالعامومشارکتگستردهدر
1.سازندگیوشکوفایی،کارنامهوخاطراتهاشمیرفسنجانی)سال1370(،دفترنشرمعارفانقالب،1393،ص208

2.بیانیهروزنههایامیداگرچهضعیف،1مرداد1370،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
3.بیاناتدردیداراعضایهیأتمرکزینظارتبرانتخاباتمجلس،4اسفند1370،پایگاهدفترحفظونشرآثار

حضرتآیتاهللخامنهای.
4.سازندگیوشکوفایی،ص592
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انتخاباتبهمراتببیشترخواهدبود.«1

اینروندموجبخیزبرداشتننهضتآزادیبرایبازگشتبهفضایسیاسیشدهبودکه
باشنیدنپابرجابودنضوابطقبلبرایکسانیکهضدمنافعملیاقدامکردهاندوعدمامکان
حضورانتخاباتی،مهندسبازرگاندر17اسفند1370درمصاحبهبابیبیسیگفتکهباتوجه
بهشرایطموجود،ازجملهعدمآزادیوامنیتالزم،درانتخاباتمجلسشورایاسالمی
شرکتنخواهدکرد.2همچنینباصدوربیانیهایاعالمکردکه»براياحزابوجمعیتهاي
غیرموافقباحاکمیت،مخصوصاًنهضتآزاديایرانعلیرغموظیفهوعالقهايکهبهشرکت
درانتخاباتمجلسشوراياسالميداشتهوداردامکانحضورومشارکتبههیچوجهوجود

ندارد.«3
آنچنانکهدکتریزدیگفته،فتیلهنهضتآزادیدردوراولریاستجمهوریآقایهاشمی
همچنانپایینماند.تاآنجاکهدرتاریخ28مردادماه1371سیدمرتضيمبلغ،مدیرکلوقت
سیاسيوزارتکشورودبیرکمیسیونماده10قانوناحزاب،طینامهایبهاینگروهاعالم

کردکهمجوزفعالیتبرایآنحزبصادرنشدهاست.
امابهتدریجازسال1371روابطغیررسمیوپنهانبرخیازمقاماتدولتوقتوسران
نهضت،دوستانهترشدونهضتآزادیتازماندرگذشتمهندسبازرگاندرزمستان73،

آشکاراازتقابلبادولتآقایهاشمیخودداریمیکرد.
در24مهرماه1372طبقاتسوم،چهارموپنجمساختمانیدرخیابانشهیدمطهري،که

دفترمرکزينهضتآزاديایرانبود،فکپلمپ،وبهمالکینآنتحویلشد.4
باوجوداینهمچناندرسطحرسانهایوعلنی،دولتآقایهاشمیوقوهقضاییه،مسئول
محدودیّتتحمیلیواجباریاینگروهمعرفیمیشد.پیامهاینهضتآزادیدراینزمینه
محدودبهداخلمرزهانبود.بهعنوانمثالدرپیامتبریکبهصبغتاهللمجددي،رئیسدولت
موقتحکومتاسالميافغانستانبهمناسبتپیروزيانقالبافغانستان،کهبهامضایمشترک
مهندسبازرگانودکتریزدیمنتشرشد،آمدهاست:»امیدواریمرهبرانجدیدازتجارب
انقالباسالميایرانعبرتگیرندوازتفرقهوانحصارطلبيوادامهرویهتخریبوویرانگري

1.نامهبهوزیرکشوردرموردبرگزاريانتخاباتمطلوب،30دیماه1370،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
2.کارنامهوخاطرات1370-سازندگیوشکوفایی،ص592

3.بیانیهنهضتآزاديایرانوانتخاباتدورهچهارممجلسشوراياسالميایران،اسفند1370،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
4.نامهبهدادستانيانقالباسالميایرانودرخواستعودتاموالواسنادنهضت،14آبان1372،آرشیودیجیتالنهضت

آزادی.
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پرهیزکنند.«1

درآستانهانتخاباتریاستجمهوری1372نیزنهضتآزادياعالمکرد»باوجودکمال
عالقهايکهبهشرکتمؤثروفعاالنهدرانتخاباتداردبهدلیلوجودشرایطيکهبرايکشور
بهطوراعموبراينهضتآزاديبهطوراخصوجودداردازمعرفيکاندیداوشرکتدر

ششمیندورهانتخاباتریاستجمهوريمعذوراست.«2
اینتحریمچندانبازتابینداشت،زیراسالهابودکهنهضتآزادیچنداناثریدرفضای
عمومینداشت.بازاویهگرفتناینگروهباآرمانهایانقالباسالمی،بخشیازاعضاودوستان
سابقآنهمچوندکترعباسشیبانی،دکترحسنحبیبیو...بهمرورباجداشدنازنهضت
آزادی،دردولتومجلسمشغولبهفعالیتشدهبودندوبخشینیزعلناًبهنقدرفتارآنها
میپرداختند.ازجملهنقدهاییکهدراواخرعمربازرگانمطرحوموجبناراحتیشدیداوشد،
نقدهایدکترسنجابیدرکتابخاطراتشبود.مواردیهمچوناینجمالت:»اینجایکنکتهاي
هستکهنظرشخصمننیستواتهاماتينیستکهمنواردکنم.اینحرفياستکهخودآقاي
مهندسبازرگانزدهواقرارکردهاستوآنارتباطمستمرآنهادرآنزمانباعواملآمریکایي
است.یعنينمایندگانآنهادرآمریکا،ازقبیلدکتریزديوقطبزادهودیگرانبابسیاريازعوامل
آمریکایيوجمعیتهايبهاصطالحطرفدارحقوقبشرآنهاوبعضيازمحافلدانشگاهي،و

بعضيازسناتورهاوغیرهارتباطپیداميکردند.«3

تغییر رهبری و تند شدن مواضع
سال1373براینهضتآزادیسالیتعیینکنندهبود.مهندسبازرگاندرعصرروز14آذر
ماهبهعلتعارضهناشيازنارسایيقلبدربخشاورژانسبیمارستانديبستريشدوپس
ازمدتینیازمنداعزامبهخارجازکشورشد.هاشمیرفسنجانیدرخاطراتروزانهخودذیل
تاریخ7دی1373نوشتهاست: »دربارۀدرخواستمهندس]مهدی[بازرگان،برایمعالجهدر

خارجازکشورکهازماهمکمکخواسته،صحبتشد؛قرارشدکمککنیم.«4
مهندسمهدیبازرگان،ساعت6صبحروزجمعه30ديماهتهرانرابهمقصدآمریکااز

1.پیامتبریکبهرئیسدولتموقتافغانستان،31اردیبهشت1371،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
2.تحلیلشرایطششمیندورهانتخاباتریاستجمهوري،29اردیبهشت1372،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.

3.امیدوناامیدیها،کریمسنجابی،لندن:نشرجبههملی،چاپدوم،1372،ص261
4.صبروپیروزی،کارنامهوخاطراتهاشمیرفسنجانی)سال1373(،دفترنشرمعارفانقالب،1396،ص622
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طریقسوئیسترککردامادرمیانهراه،دچارعارضهمجددقلبیشد.آقایهاشمیرفسنجانی
درخاطرات30دی1373خودنوشتهاست:»آقای]محمود[واعظی،]معاوناروپاوآمریکای
وزارتامورخارجه[،اطالعدادکهمهندس]مهدی[بازرگاندرزوریخ]سوئیس[،هنگامسوار
شدنبههواپیمابرایسفربهآمریکاجهتمعالجه،درپلههایهواپیماسکتهوفوتکردهو

بناستجنازهاشرابهخواستخانوادهاش،بااولینهواپیمابهایرانبیاورند.«1
روزاولبهمنماهخبردرگذشتاولیننخستوزیرانقالباسالمیدررسانههامنتشرشدو
بازتابقابلتوجهیداشت.نهضتآزادیدراطالعیهایاذعانداشت:»بایدیادآورشویمکهدر
انتقالپیکربهتهرانوتشییعآنونیزبرگزاريمجالسختمنهتنهاازسويدولتومسئوالن
ممانعتيبهعملنیامدبلکهبعضيازمقاماتومسئوالنبهطورمستقیموغیرمستقیمولي
عمدتاًبهصورتمحدودوحسابشدهازشخصیتمهندسبازرگانتجلیلکردند.تلگرام
تسلیتمقامرهبريبهآقايدکترسحابي،تلگرامریاستجمهوريبهآقايمهندسعبدالعلي
بازرگان،پیامهايتسلیتآیتاهللسیدمحمدشیرازي،آیتاهللحائريوآیتاهللمنتظريو
حضورتعداديازروحانیوندرمراسمختمدرقموتهراننیزجلوهايدیگرازبزرگداشت

شخصیتمهندسبازرگانبود.«2
بیتردیدیکیازمؤثرتریناقداماتبرایبزرگداشتوی،پیامتسلیترهبرانقالباسالمی
بودکهدراقدامیمعنادار،خطاببهدکتریداهللسحابیصادرشدهبود.دراینپیامبرکارنامه
مبارزاتیویتأکیدشدهوآمدهبود:»ایشانیکیازمبارزاندیرینبارژیمستمشاهیونیزاز
جملۀپیشروانترویجوتبییناندیشههایناباسالمیبازبانومنطقوشیوۀنوینبودواز
اینرهگذربیشکدرچشمهمۀعالقهمندانبهگسترشورواجایماناسالمیدرمیانطبقات
تحصیلکردهدردورانخفقانودینزداییرژیمپهلوی،دارایشأنوارزشبخصوصبود.
خداوندایشانرامشمولرحمتومغفرتوفضلخودقراردهدوبهتالشهایایشانبا

چشمرضاوقبولبنگرد.«3
درکنارشخصیتهایداخلی،برخیچهرههایبینالمللیهمچوننجمالدیناربکان،دبیرکل
حزباسالميرفاهترکیه،راشدالغنوشيرهبرجنبشاسالميتونس،دکترمحمدحامدابونصر
مرشدجماعتاخوانالمسلمینمصر،دکترحسنعبداهللالترابيدبیرکلکنفرانسمردميعربي

1.همان،ص685
2.بیانیهبهمناسبتچهلمینروزدرگذشتزندهیادمهندسمهديبازرگان،13اسفند1373،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
3.پیامتسلیتدرپیدرگذشتمهندسبازرگان،5بهمن1373،پایگاهدفترحفظونشرآثارحضرتآیتاهللخامنهای.
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اسالميسودانو...نیزپیامتسلیتهاییصادرکردند.1

بااینکهدکتریداهللسحابینفردومنهضتآزادیبهحسابمیآمدوازمؤسساننهضت
بود؛درجلسه13بهمناینحزب،ابراهیمیزدیبهعنواندبیرکلانتخابشد.2

ابراهیمیزدی،یکهفتهپسازدبیرکلی،درمصاحبهباروزنامهکریستینساینسمانیتور
گفت:»نهضتآزاديایران،ازهمهطرفتحتفشاردولتقراردارد.]...[کمیسیونحقوق
بشرسازمانمللمتحدوسایرسازمانهايبینالملليحقوقبشر،شواهديراجمعآوريو

منتشرکردهاندکهحاکيازنقضجديحقوقبشردرایراناست.«3
عالوهبررسانههایغربیوبهویژهآمریکاییکهبهبهانههایمختلف،نارضایتیخودرا
ازمحدودسازیاینگروهلیبرالوغربگرابازتابمیدادند.بهگفتۀمهندسعزتاهللسحابی،
دولتآمریکانیزدرمقدمۀقانونداماتوبرایتحریمایران،یادآورشدهبودکهدرایران
حقوقبشرزیرپانهادهمیشودو»شواهدآنرایکیموضوعبهائیانودیگریرانهضت

آزادی،بیاننمودهبود.«4
درزمستانسال1374دکتریزدیبههمراهچندتندیگر،برایانتخاباتپنجمیندوره
مجلسثبتنامکردندکهصالحیتآنهاتأییدنشد.بااینحال،بهگفتۀدکتریزدی:»نهضت
آزادیایران...تصمیمگرفت،باتمامتوانواردمبارزاتانتخاباتیمجلسپنجمشود....آقای
دکترسحابیبهعنوانمرشدهمهماودرواقعرهبرمعنوینهضتآزادیازتمامنیروهادعوت

کردندوبرنامهمطرحواستقبالشدوبهاینترتیبماواردصحنهشدیم.«5
عطاءاهلل مدیرمسئولی به سازندگی، کارگزاران سخنگوی بهمن، نشریه مقطع، این در
مهاجرانیمعاونرئیسجمهور،بهتجلیلازرهبراننهضتآزادیپرداختوبرخیصفحات

خودرابهانعکاسنظراتنهضتیهانیزاختصاصداد.
ادبیاتنهضتآزادینسبتبهدولت،دراینزمانکمینرمتراماهمچنانانتقادیبود.به
عنواننمونهدربیانیهایدرشهریور1375خطاببههاشمیرفسنجانیچنینگفتهشد:»جناب
آقايرئیسجمهور،مابرآننیستیمکهتالشهاوتبلیغاتجنابعاليوبعضيازهمکارانتانرا
درهیأتدولتدرامرسازندگيمملکتنادیدهبگیریموليسختمعتقدیمکهبدونتأمین
1.اطالعیهپیامهايتسلیترهبرانومسئولینسازمانهايسیاسيخارجي،20بهمن1373،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.

2.نامهاعالمدبیرکليآقايدکتریزديبهکمیسیونماده27،10بهمن1373،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
3.مصاحبهخانمآندویي،خبرنگارروزنامهکریستینساینزمانیتور،73/12/20،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.

4.نیمقرنخاطرهوتجربه،عزتاهللسحابی،خاوران،1392،ج2،ص216
5.هفتهنامهآبان،1378/10/11،ش108،ص5
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حقوقوآزادیهايمصرحدرقانوناساسي،بدونبرگزاريانتخاباتآزادوسالموتشکیل
مجلسمنبعثازآرايواقعيمردموبدونتأمینوتضمینآزاديقلموبیانومطبوعاتو
احزاب،تأمینعدالتاجتماعيوتوسعههمهجانبهامکانپذیرنخواهدبودوسازندگيهرگز

مستمروپایدارنگردیده،باتغییرشرایطواشخاصدگرگونخواهدگردید.«1
علیرغماینلحننرم،دکتریزدیبعدهادرهمسوییباحمالتجبههاصالحاتبهآقای
هاشمیرفسنجانی،چندبارارزیابیمنفیخودراازآندورهتکرارکرد.ازجملهدراردیبهشت
1378درگفتگوباروزنامهنشاطگفت:»دورانریاستجمهوریآقایهاشمیسختترین

دورهبراینهضتآزادیبود.«2

دولت خاتمی و آشوب 18 تیر 1378 
نامزدکرد؛که انتخاباتدورههفتمریاستجمهورینهضتآزادیدکتریزدیرا در
مشخصبودصالحیتویردمیشود.اوومؤتلفیننهضتآزادی،درانتخاباتدومخرداد
1376،رأیسفیددادندوعلناًازهیچکاندیداییحمایتنکردند،ومردمراهمبهدادن»رأی
اعتراضسفید«3فراخواندند.عزتاهللسحابیمعتقداستکهخاتمیموافقچنینرویکردی
بودهاست.اینچهرهنزدیکبهنهضتآزادیکهخودنیزقصدنامزدیدرانتخابات1376را
داشت،ازقولخاتمینقلکردهاست:»منترجیحمیدهمکهشماکاندیدابشویدبرایآنکه
شمادستودهانتانازمابازتراست.مادربرابرخیلیازمسایلبهدلیلآنکهروحانیهستیم،

ازاظهارنظرصریحمعذوریم.«4
دوسالبعد،دکتریزدیدرگفتگوباهفتهنامهآبانمورخ11دی78ازروابطخودباستاد
انتخاباتیرئیسجمهورمنتخبچنینسخنگفت:»تمامپیشبینیهااینبودکهانتخاباتبه
دوردومکشیدهمیشود،ستادانتخاباتیآقایخاتمیآمدندباماصحبتکردند،قرارشدکهما
دوراولچیزینگوییم،اگربهدوردومرسیدآنوقتباتمامقوابیاییمازآقایخاتمیحمایت
کنیم.چوناگرما]دردوراول[میآمدیمممکنبودخاتمیرارد]صالحیت[بکنند...درمورد
رأیسفید...نهضت]آزادی[اعالمنکردکهمارأیسفیدمیدهیم.اعالمرسمینهضتاین

1.نامهسرگشادهبهرئیسجمهور،1376/6/15،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
2.سهجمهوری،ابراهیمیزدی،جامعهایرانیان ،1379،ص270

3.بیانیهرأیاعتراضسفید،1376/2/28،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
4.خبرگزاریایسنا،1392/5/25،کدخبر92052514166
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بودکه...تمامآدرسهاییککاندیدایعنیآقایخاتمیرابدوناینکهاسمشرابیاوریمبهمردم
دادیم.ولیعدهایازنیروهایملیمذهبی...تصمیمگرفتندرأیسفیدبدهند.آناعالمیهبا
امضایاشخاصبود1نهباامضاینهضت...بلهمابهمردمنگفتیمبهآقایخاتمیرأیبدهید،

اماازبرنامههایسیاسیاشحمایتکردیم،اآلنهمحمایتمیکنیم.«2
پسازتکذیبرئیسستادانتخاباتیخاتمیدرموردارتباطبانهضتآزادی،دکتریزدی
درگفتگوباهفتهنامهآبانگفت:»یکماهقبلازبرگزاریانتخاباتریاستجمهوری،تعدادی
ازاعضایستادانتخاباتیمحمدخاتمیدردفترنهضتآزادیبامنمالقاتکردهوخواستند
کهاگرانتخاباتبهدوردومکشیدهشد،نهضتآزادیازخاتمیحمایتکند...شایدآقای
]مرتضی[حاجیاطالعندارندومنهمصالحنمیدانمدراینزمینهجنجالشود.انشاءاهلل
درآیندهکهفضامساعدشد،اسامیافرادیراکهازستادخاتمیبهدفترنهضتآزادیآمدند،

اعالمخواهیمکرد.«3ایناسامیهرگزاعالمنشدومناقشهمزبورهمادامهنیافت.
مدعیبودنددر ازبدورویکارآمدندولتهفتم،دکتریزدیوهمفکرانشکهجداً
رأیآوردنرئیسجمهورمنتخبسهممهمیداشتهاند،خودراحامیوشریکسیاسیدولت
اصالحاتمعرفیکردند.دکتریزدیادعامیکردنسلجدیدبههمانفکرواندیشهایرأی
دادهاستکهمهندسبازرگانسالهاتبلیغشرامیکرد.اومعتقدبود:»درواقعپیروزیخاتمی
دردومخردادبهتعبیریپیروزیروشنفکریدینیوبهتعبیردیگرنتیجهجنگمیانسنتو
مدرنیتهاست.«4محمدتوسلیرئیسدفترسیاسینهضتآزادیدرسال76نیز»جوانهزدن
تخماصالحطلبیراحاصلکوششبازرگان«دانستهومیگوید:»گفتمانمهندسبازرگانو
عملکردنهضتآزادیهموارهجامعهمحوربوده،نهقدرتمحور.اینفرایندآگاهیبخشیو
توسعهجنبشاجتماعیدردهه60موجبشدکهجامعهباآگاهیوهوشمندیبا»نهبزرگ«
خودبهنامزدمحافظهکاران20میلیونرأیبهآقایخاتمیبدهد.«5عطفبهچنینادعاییوبا
تالشبرایمصادرهبسیاریازشعارهاومواضعآندولت،وزیستدرشکافبینجناحهای

داخلحکومت،نهضتیهابهجستجویموقعیتسیاسیجدیدبرآمدند.
دکتریزدیبهصراحتمیگفت:»رأیسنگینمردمبهخاتمی،رأیبهعدمکفایتحاکمان

1.ازجملهآناشخاص،خودیزدیبود!
2.هفتهنامهآبان،1378/10/11،ش108،ص5

3.همان،1378/10/25،ش110،ص2
4.روزنامهعصرآزادگان،1378/8/9،ص5

5.روزنامهشرق،1396/10/28،ص6
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است.«1ویدربهمن1376اعالمکردکهاعضاینهضتآزادیبا»سیاستهاوعملکردهای
نوزدهسالگذشتهحاکمیت«مخالفتکردهاندومیکنندو»آنهارابرخالفمصالحومنافع
ملی«2میدانند.اودربارهمسیرتغییراتسیاسیکشور،چنینگفت:»منمعتقدمفرایندیکه
ازدومخردادشروعشدهالجرمبهپاگردیخواهدرسیدوزایمانجدیدیصورتخواهد
گرفت...راهبرایهمهبازخواهدشد...ازدیدکمیسیونمادهدهقانوناحزابووزارتکشور
ونهادهایدولتیمثلوزارتاطالعات،ماغیرقانونیهستیم.آنچهراکهاعالمکردهانداین
استکهنهضتآزادیغیرقانونیاستولیآنراتحملمیکنند.ماهمداریمسعیمیکنیم
کهمیزانتحملآنهاراباالببریم«3دکتریزدیتالشمیکردجاییبرایخودودوستانشدر

فضایسیاسیجدیدبازکند.
در19آبان1377،دکتریزدیطیسخنرانیخوددرشورایروابطخارجیآمریکادر
میزگرد»عصرجدیدیدرسیاستهایداخلیوخارجیایران«باتأکیدبراینکهانتخابات
هفتمیندورهریاستجمهوری،آغازگرعصرجدیدیشدکهویآنراجمهوریسومنامید،
گفت:»خاتمیدرخاللمبارزاتانتخاباتیخود...باصراحتبراولویتتوسعهسیاسینسبت
بهتوسعهاقتصادیتأکیدکرد...اینبرایروشنفکرانمسلمان،ازجملهنهضتآزادیخبر
خوشیبود.ازطریقانتخاباتریاستجمهوری...هستهمرکزییکجنبشبرایتغییرات
انتخابخاتمیسرآغازیکفرایند سیاسیمسالمتآمیزوتدریجیتشکیلشدهاست...
آزادسازیسیاسیاست...واوثابتکردهاستکهنسبتبهشعارهایانتخاباتیخود...صمیمی
ومتعهداست...زمانبرایعصرجدیدیدرروابطبینایرانوکشورهایغربی،ازجمله

ایاالتمتحدهآمریکافرارسیدهاست.«4
درآبانسال1377دکتریزدیطیمصاحبهایباهفتهنامهآبان،وضعیتنهضتآزادی
رااینگونهشرحداد:»ماتاسال66هرسالکنگرهداشتیم،قطعنامهداشتیم،مواضعسیاسیو
اقتصادیتنظیمشدههمداشتیم.امادرحالحاضربهمامیگویندشماغیرقانونیهستید،ولی
ماشماراتحملمیکنیم.حدتحملآنهمدستخودشاناست،گاهیاوقاتاینپیچهارا
سفتمیکنند،گاهیآنراشلمیکنند،گاهییکروزنامهمثلروزنامهتوسکهبعضیاز

1.روزنامهجامعه،1379/1/18،ص9
2.سهجمهوری،ص206بهنقلازمصاحبه1376/11/30باروزنامهجامعه.

3.همان،ص213
https://www.cfr.org/content/about/annual_report/ar_1999/016-47studies.pdf.4
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اطالعیههاینهضتآزادیرامنتشرمیکرد،تحتفشارقرارمیدهندووزیرارشاد]عطاءاهلل
مهاجرانی[میگویدکهاینروزنامهباچاپاعالمیههاینهضتمرتکبجرمشدهاست...من
احساسمیکنمکهاینهابهنوعیاحساسرقابتمیکنند...وقتیمیآیندومیگویندروزنامه
توسدرخطنهضتآزادیاست،اینهایعنیاینکهنهضتآزادیدکترینسیاسیدارد.امروز
آقایرئیسجمهور]خاتمی[هممیگویدکهتوسعهسیاسیبرتوسعهاقتصادیاولویتدارد.
نهضتآزادی16سالاستکهاینحرفرامیزندولیآقایرئیسجمهورحاالمیزند...چپ
سنتیوکارگزاران...نگراناینهستندکهاگرفضایسیاسیدرجامعهبازشود،اینهاجایگاهشان
درجامعهمعلومنیست...بهنظرمن،جناحهایسیاسیمثلچپسنتی،چپجدیدوکارگزاران،

اینهاواقعاًبهبرنامهسیاسیآقایخاتمیاعتقادندارند.«1
درزماندولتهفتم،فعالیتگستردهیزدیوهمفکرانشدردانشگاههاومحافلدانشجویی
وتنشآفرینیمستمرنهضتآزادی،درمطبوعاتآندورهبهوضوحبازتابداشت.البتهاین
فعالیتها،بهتشدیدواگراییازنظاموگرایشهایرادیکالیدربیندانشجویاندامنمیزدو
گوییمدلجدیدیازسربازگیریبرایمنافقیندردههشصتراتکرارمیکرد.آزموندوباره
تالشبرایبراندازیتحتپوششمطالبهآزادیودموکراسی،وباظاهریمسالمتجویانهاما
درباطن،خشونتطلبانهوقانونستیزانه؛روحتبلیغاتنهضتآزادیوطیفمتمایلبهآندر

انجمنهایدانشجوییبود.
بهنوشتهسایتملیمذهبیوابستهبهنهضتآزادی:»درآنزمانهاهروقتکهدکتریزدی
رادرجلساتمختلفسیاسیودانشجوئیمیدیدیم،یکسؤالثابتداشت؛باتکیهکالم
ویژهخودهموارهمیپرسید:آقاجانمنکتابموجسومراخواندید؟سؤالیکهازفرطتکرار،
قدریرنگوبویطنزنیزبهخودگرفتهبود.امایزدیمیگفتکهشمابهعنوانفعالین
دانشجوئیبایدنظریههایگذاردموکراتیکرامطالعهکنیدکتابموجسومدموکراسی]بهقلم

ساموئلهانتینگتون[درآنروزهایکیازمهمترینکتابهادراینزمینهبود.«2
بنیادهاومؤسساتآمریکاییبرای اینکتابیکیازمتوناصلیترویجیوآموزشی
ایجادشورشوانقالبرنگیدرکشورهایمخالفآمریکابود.مدلتغییرحکومتهای
غیرغربیبراساساینکتابمبتنیبرپنجمرحله:ظهوراصالحطلباندروننظام،کسبقدرت
اصالحطلبان،لیبرالیزاسیونوحاکمیتدوگانه،تضعیفحافظاننظام،ودموکراتیزاسیونباکمک

1.هفتهنامهآبان،1377/8/16،ش50،ص4
2.سایتملی-مذهبی،28آگوست2017،کدخبر72522
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اپوزیسیونمیانهرو،ترسیمشدهاست.بنابهتحلیلدکتریزدی،پسازدومخرداد76،امکان
تحققچنینالگوییبرایاستحالهودگردیسینظامجمهوریاسالمیفراهمشدهبودواوازآن
باعنوان»جمهوریسوم«یادمیکرد.چنینراهبردی،بهرغمدعاویدوریازخشونتوگذار
مسالمتآمیز،عمالًموجبتنشهایسیاسیواجتماعیوآشوبهایخیابانیدرقالبتئوری
»فشارازپایین،چانهزنیدرباال«طبقالگویهانتینگتونیبودوازسویدکتریزدیوبخشیاز

نیروهایجریاناصالحطلبپیگیریمیشد.
بعداًآقاییزدیدرسال84ازاصالحطلبانانتقادکردکهدراجرایراهبردمذکور،ناتوانی
وکوتاهیداشتهاند:»سیاستچانهزنیازباالوفشارازپایینبرایاصالحساختارهایحقیقی،
واقعبینانهبود.امااصالحطلباندرونحاکمیتتنهااجرایبخشاولاینسیاست،یعنی
چانهزنیازباالراکافیدانستندوبهتدارکعِدهوعُدهبرایبسیجسازمانیافتهمردم،بهمنظور

حمایتازاصالحاتویافشارازپاییننپرداختند.«1
نشریهعصرما،ارگانسازمانمجاهدینانقالباسالمیایران،کهدرجبههسیاسیحامی
دولتهفتمجایگاهراهبردیومهمیداشت،طیتحلیلیدربهمنسال77،خطمشینهضت

آزادیبهدبیرکلیدکتریزدیراچنینتشریحکرد:
»رهبریجدید]نهضتآزادی[کهخودجزوجناحمعتقدبهآخریندیدگاههایمرحوممهندس
بازرگانیعنیجداییدینازسیاستاست،درایندورهمیکوشدبهدانشگاهوروشنفکران
مذهبینزدیکشودودراینجهتگیریازفضایمناسبیکهجریانهایتجدیدنظرطلبو

طرفدارانتفکیکدینازسیاستدرحوزهروشنفکریدینیپدیدآوردهاند،استفادهکند.
حماسهدومخردادوپیدایشنیروهایاجتماعیجدید،رونداینتحولراتسریعمیکند
وابعادآنراگسترشمیدهد...اگرمرحومبازرگانفردایپیروزیانقالببهجوانانمیگفت
برویدبهخانههایتان،انقالبتمامشد،امروزنهضتآزادیثقلفعالیتتبلیغاتیخودرابر

جوانانودانشجویانمتمرکزکردهاست.
اگرنهضتآزادیدرطولدورانحکومتشاهوتاآخرینماههایپیشازپیروزیانقالب،
شعارمحافظهکارانهاجرایقانوناساسیمشروطهرامیدادومبارزهدرچارچوبآنراپذیرفته
بودوبهبقایرژیمشاهنشاهیتنمیداد،امروزچنانرادیکالشدهاستکهشعارتغییرقانون

اساسیرامطرحمیکند.«2
1.خبرگزاریمهر،1384/6/10،کدخبر224887

2.دوهفتهنامهعصرما،1377/11/21،ص12
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دکتریزدیوهمفکرانائتالفیاشبهرغمارائهتحلیلهاییکهبراندازینظامموجودراموجه
میساخت،دراردیبهشت78ماننددفعاتدیگر،موضعاعالمیورسمیخویشراچنین

اظهارمیکرد:»مابابراندازیبهشدتمخالفبودیموهستیموآنراکارغلطیمیدانیم.«1
اماموضع»اعمالی«نهضتآزادیوهمراهانش،باچنانموضع»اعالمی«،متفاوتبود.در
آشوبهایگستردهخیابانیکهاز18تیر1378وکویدانشگاهتهرانآغازشد،اینگروه
بههمراههوادارانومؤتلفینملیمذهبی،باساختارشکنانیکهبخشیازبدنهقدرتاجرایی
وتقنینیراگروگانخودگرفتهبودندوبراندازیارکاننظامرادرسرمیپروراندند،پیوندو

همکاریآشکارداشتند.
نهضتآزادیدر19تیر78طیاطالعیهشدیداللحنیباکشتهسازیدروغینازوقایعشب
قبلکویدانشگاه،وتحریکتلویحیدانشجویانومردمبهتداومآشوب،اعالمکرد:»نهضت
آزاديایرانضمنحمایتازخواستههايقانونيدانشجویانوتجلیلازمقاومتدلیرانهآنها،و
باابرازتأسفازتلفاتانسانيواردهواظهارهمدرديباخانوادههايایندانشجویانعزیز،این
اقداموحشیانهوهتکحرمتفضايمقدسدانشگاهراکهیادآورحملهکماندوهايرژیماستبداد
شاهنشاهيدر16آذر1332واولبهمنماه1340بهصحندانشگاهتهراناست،شدیداًمحکوم
ميکندوبهمسئوالنجمهورياسالميایرانبهویژهرئیسمحترمجمهوريهشدارميدهدکه
اگرباقاطعیتریشههاياینگونهاقدامات»خودسر«نظیرقتلهايزنجیرهايشناسایينشوندوبا
عواملایجادتشنجوآشوبوناامنيدرجامعهونیروهايتهدیدکنندهآزاديهاوحقوقاساسي
ملتکهدرقانوناساسيتصریحشدهاستبرخوردنشود،کیانجمهورياسالميبهمخاطره

خواهدافتادوهمهازتروخشکباهمخواهندسوخت.«2
فردایآشوب18تیر،دکتریزدینیزدرمصاحبهبارادیوبیبیسی،ضمنتکرارمفاد
اطالعیهگروهش،گفت:»بحرانیکهصحبتشده،ایناستکهمادومیلیوندانشجوداریم،
دانشگاههایمافوقالعادهحساسهستند،ملتهبهستند...چندنفریکشتهشدند،تعدادزیادی
مجروحشدند،یکحادثهکوچکینیستکهدانشگاههایتهرانبتوانندبهاینسادگیازکنارش
ردبشوند.«3درآنآشوبفقطیکنفرسربازوظیفهغیردانشجوبهنحومشکوکیبهوسیله

تیراندازیازیکسالحکمریناشناسکشتهشدهبود.

1.سهجمهوری،ص260
2.بیانیههشدارنهضتآزاديایران،1378/4/19،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.

3.اخبارویژهایرنا،1378/4/19،ساعت11:38
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نقشتخریبینهضتآزادیدروقایعمزبوربهقدریآشکارومسجلبودکهحتیافراد
وگروههاییازحامیاندولتآقایخاتمی،بهاینگروهتاختند.تاآنجاکهخودنهضت
آزادیهمدریکاطالعیهرسمیبهاینموضوع،اذعانواعتراضکرد:»درچندهفتهاخیر،
ازانجمنهاوسازمانهايدانشجویي ایرانوطیفوسیعي حمالتعلیهنهضتآزادي
قوتوشدتبیشتريگرفتهاست.دراینمدت،بسیاريازافرادوشخصیتهايمتعلق
بهجناحهايمختلف،ازسردبیرانروزنامههاگرفتهتااعضايشوراينگهبانووزراياسبق
وسابقاطالعاتبهموضعگیريعلیهنهضتآزاديپرداخته،ضمنایرادانواعتهمتهاو
نسبتدادنمطالبخالفواقع،نگرانيخودراازخطربهرهبردارينهضتآزاديازموقعیت
کنونيکشورگوشزدکردهاند.دراینمیان،موضعگیريناشیانهبرخيازسازمانهايسیاسي
درونحاکمیتومدعيحمایتازبرنامههايآقايخاتميدرحملهبهدفترتحکیموحدتو
نهضتآزاديایرانوقراردادنایندودرکنارجناحراستومنافقین،بیشازهمهبحثانگیز
بودهاست...همصدایيجریانهاوگروههايمدعيحمایتازآقايخاتميوجنبشجامعه
مدنيبرايچیست؟...آنهادیواريکوتاهترازدیوارنهضتآزادينیافتهاند.بنابراینبهجاي
نگاهيبهدرونومروروارزیابيسیاستهاواعمالگذشتهخود،فرافکنيميکنند؛ازیکسو
لبهتیزحمالتخودرابهطورگستردهمتوجهنهضتآزاديساختهاندوازسويدیگر،جنبش
دانشجویيرامتهمبهپیرويوحمایتازنهضتیاهمسویيباآنميسازند.«1درحالیکه
دکتریزدیخود،چندبارباافتخارازجذبدفترتحکیموحدتتوسطنهضتآزادییادکرده

ومّدعیکهجنبشدانشجوییبهویوگروهشپیوستهاست.
پیشازآشوبتیر78،درخردادهمانسال،کنفرانسیباعنوان»ایراندرقرنبیستویک«
درقبرسبرگزارشد.اینکنفرانسبهوسیلهآمریکاییهابرایهماهنگینزدیکبابرخیفعاالن
سیاسیایرانوبررسیتحوالتجدیدایرانبرگزارشدونقطهاتصالعلنیباشبکهاطالعاتی
غیررسمیآمریکابود.برخیمقاماتامنیتیوسیاسیسابقآمریکامانندگریسیک،ریچارد
مورفیوساموئلهانتینگتوندرآنکنفرانسحاضرشدند.ازایراننیزدکترابراهیمیزدیبه

همراهمهندسسحابیوچندفعالمطبوعاتیوسیاسیایرانیدرآنشرکتکرد.
دربهمن78دکتریزدیجایگاهگروهخودومتحدانشرادرجبههاصالحطلبانچنین
توصیفکرد:»اصالحطلبانبیرونازحاکمیتبهطورعمدهشاملنیروهايملي-مذهبي

1.توضیحيپیرامونحملههايگستردههفتههاياخیر،1378/4/20،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
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هستندکهقدیميترینوشاخصترینآنها،نهضتآزاديایراناست.دفترتحکیموحدت،
کهفدراسیونيازانجمنهاياسالميدانشجویاناست،وانجمنهايمستقلدانشجویي،
فعالترینبخشجبههاصالحطلبمحسوبميشوندکهبهتدریجازنیروهايدرونحاکمیت
جداشدهاندوبهنیروهاياصالحطلببیرونازحاکمیت،ازجملهنیروهايملي-مذهبيو

نهضتآزاديایراننزدیکشدهاند.«1
همزمانباافزایشتحرکاتنهضتآزادی،آقایمحتشمیدر10بهمن78دریکنشست
مطبوعاتيدربارۀاینگروهچنیناظهارنظرکرد:»نهضتآزاديتشکیالتياستکهبهنظر
منبهمردمساالرياعتقادنداردومسلماًدرصورتورودبهعرصهسیاست،منشدیکتاتوري
راپیشهخواهدکردوبهسببممانعتازحضوراقشارمردمدرصحنه،فکرنميکنمرأیي
ازجانبمردمدریافتکند.«2چندسالقبلهم،بهزادنبویمشابهچنیننظریرادادهبود:
»نهضتیهادرموقعیکهقدرترادردستداشتندازهمهانحصارگرتربودند...مانهضت

آزادیرادرسرنوشتانقالبونظام،مؤثرنمیدانیم.«3
دکتریزدیمدعیشددراینمقطع،وزارتکشورتحتتصدیآقایعبداهللنوری،
تغییررویهدادهبود:»درماههاياخیر،بهخصوصدرایامانتخابات،مظلومیتنهضت
آزاديموردتوجهبسیاريازگروههايدومخرداديقرارگرفتهآنهانیزبهقانونيبودن
نهضتاعترافدارند.وزارتکشورباتأییدصالحیتکاندیداهاينهضت،قانونيبودن
نهضتراتأییدکردهاست.بخشنامهدادگاهانقالبدرموردغیرقانونيبودننهضترا

نپذیرفتهاست.«4باهمۀاینها،صالحیتدکتریزدیودوستانشردشد.
پسازانتخاباتمجلسششم،قطعنامهکنگرهنهضتآزادیمورخمرداد79،درباره
پیروزياصالحطلباندر به »باتوجه مقاماتدولتاصالحاتچنیناعالمموضعکرد:
انتخاباتمجلسششم،یکيازانتظاراتمردمایناستکهآقايخاتميهمکارانجدیدي
انتخابومعرفيکنند،زیرابیشتروزیرانکنونيکسانيهستندکهدر20سالگذشتهمصدر
اموربودهاندوبنابراین،بهطورمستقیمیاغیرمستقیممسئولنابسامانيهايکنونيميباشند.

حضورآناندردولتعموماًتناسبيبابرنامههاياعالمشدهرئیسجمهورندارد.«5
1.مصاحبهباروزنامهفرايتکآلمان،1378/11/2،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.

2.خبرساعت14سیما،1378/10/12
3.روزنامهکیهان،1374/11/18،ص2

4.روزنامهعصرآزادگان،1378/11/11،ص2
5.بیانیهقطعنامهکنگرهیازدهم،1379/5/1،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
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اواخراسفند1379،درغیابدکتریزدی،کهازچندماهقبلدرآمریکابهسرمیبرد،طبق
اطالعیهدادگاهانقالب،فعالیتهاینهضتآزادیغیرقانونیوممنوعاعالمشد.امادرخرداد
1380،اینگروهازرئیسدولتاصالحاتبرایانتخاباتدورههشتمریاستجمهوریرسمًا
اعالمحمایتکرد:»نهضتآزاديایرانبااستقبالازثبتنامبهموقعوضروريآقايخاتمي
برايانتخاباتوتمایلمثبتبهایشانوباتوجهبهپیامتاریخيآقايدکتریداهللسحابي،
پیرومرشدجنبشاصالحطلبيباردیگرازهمهقشرهاوطبقاتملتمظلوموصبورایران
دعوتمينمایدباتمامنیرودرانتخاباتشرکتنمایند.«1دکتریزدیهمدرآمریکاباروزنامه
فرانسویلوموندمصاحبهکردوضمناعالمحمایتازآقایخاتمیگفت:»اینبهمعنايآن
نیستکهبهاوایرادينداشتهباشیم.برعکسمعتقدیمکهاشکاالتفراوانينیزبهاووارداست
واشتباهاتسیاسيداشتهاست.ماوخیليهايدیگراعتقادداریمکهويبهدرستيارزش
20میلیونرأيمردمرادرکنکردوقدرآنراندانست.اوميتوانستخیليبهترعملکند.«2
مدتیبعددکتریزدیدررفتاریزیرکانهودوگانه،برایتجدیدقوایگروهشوجلوگیری
ازشکستکاملالگویبراندازیهانتینگتونی،طرح»وفاقملی«رادرتابستانسال81پیشنهاد
داد،کهالبتهجناحهایاصلیجبههاصالحاتآنراجدینگرفتند.درآنزمان،اصالحطلبان
افراطیوساختارشکننیزدرسراشیبیسقوطقرارداشتندودردامالگویهانتینگتونی»خروج

ازحاکمیت«وبحرانسازیحداکثریافتادهبودند.
باآنکههیأتنظارتمجلسششم،صالحیتنامزدهاینهضتآزادیوطیفملیمذهبی،
ازجملهیزدی،راتأییدکرد،درانتخاباتدورهدومشورایشهرتهرانبهتاریخاسفند1381،
هیچیکازآنانواصالحطلباننتوانستندرأیمردمرااحرازکنندوشکستسیاسیواجتماعی
سختیمتحملشدند.درکنارتبلیغاتپرحجموانبوهمطبوعاتومحافلسیاسیودانشجویی
وبسیجبخشیازامکاناتدولتیوجامعهمدنیوروابطحزبیوتشکیالتی،حتیبرخیافراد
شناختهشدهنهضتآزادیازجملهدکتریزدیشخصاًدربرخیمیادیناصلیتهرانبهتبلیغات
حضوریچهرهبهچهرهپرداختند.درآنانتخابات،برایاولینبارپسازدههشصت،هیچ
نوعمحدودیتیبراینهضتآزادیوجودنداشتومغایرباتصریحامامخمینیمبنیبرعدم
صالحیتاینگروهبرایمشارکتدرامورحکومتیورسمی،دولتهفتمومجلسششم

1.بیانیهدعوتهمگانيبهشرکتدرانتخابات،1380/2/23،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/06/09/l-opposition-iranienne-vote-pour-le-president.2
khatami_4203861_1819218.html
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ازهرنوعتسهیالتممکنبرایاحیاوحضوررسمیگروهدکتریزدیفروگذارنکردند.اما
ابوالفضلبازرگانکهناممشهورترینچهرهنهضتآزادیراهمراهداشتوباالترینرأیمیان
نامزدهایاختصاصینهضتآزادیراکسبکرد،ازمجموعبیشاز562هزاررأیمأخوذه،
تنها34هزاررأیرابهخوداختصاصدادواینآمار،برایمجیدحکیمیآخریننفرفهرست
نهضتآزادی،کهعموماًمعیارسنجشرأیبهیکفهرستاست،بهحدود8هزاررأی
رسید.1نهضتآزادینتیجهاینانتخاباترایک»فاجعهملی«وحاصلدلسردشدنمردماز

انتخاباتبهدلیلمواضعمنتقداندولتاعالمکرد.2
درتابستان82آقاییزدیخشمواندوهویأسخودراازهمراهیکاملدولتاصالحات
باتنشآفرینیاجتماعیگستردهچنینتوضیحداد:»مصدقدرایجادارتباطبامردم،هنرمند
بودوهمینطوردراستفادهازمردمبهعنواناهرمفشار.اماخاتمیاینهنررانداشت...
چانهزنیازباالبود،امافشارازپایینراماندیدیم.فشارازپایینیعنیاینکهآقایخاتمی
بگوید،مردمبیاییدمیدانآزادیباشماحرفدارم...حداقلیکمیلیونآدممیآمدند.با
آنیکمیلیون،همهاینهاراجاروومرعوبشانمیکرد.اماخاتمیاهلچنینکارینبودیا
ارزششرانمیدانستیاهنرشرانداشتواین،ایرادبزرگیاست...آقایخاتمینبایددر
مقابلتنشهاییکهایجادمیکردندبهصرفموعظهکفایتمیکرد...آقایخاتمیموعظه
سیاسیمیکرد...اآلنمردم...نهتنهاازخاتمیبلکهازاصالحاتهمعبورکردهاند...در
حالحاضرماباانسدادسیاسیمواجهیم...25نفرازدوستانمامثلآقایمهندسسحابی،
معینفر،بندهوخیلیهایدیگربلندشدیمرفتیمدفترریاستجمهوریگفتیممامیخواهیم
باآقایرئیسجمهورصحبتکنیماماایشاننپذیرفت...چهارسالپیش.شماببینید،چطور
ممکناستیکرئیسجمهور،شهروندانخودشرا،آنهمشخصیتهایبرجستهایکه
سالهایسال،حتیبعضیهایشانبهاندازهسنایشانسابقهفعالیتهایسیاسیدارندرا
نپذیرد...شماازدورافتادهتریننقطهنامهبنویسیدبهرئیسجمهورفرانسه،بعدازسههفته
یایکماهیکیادداشتمیآیدکهآقایرئیسجمهورچنینگفت.اینهمهبهریاست

جمهورینامهنوشتهمیشود،ولی]آقایخاتمی[جوابنمیدهد.«3
البتهدکتریزدیبعدهاگروهخودراپیروزدوراناصالحاتمعرفیکرد.اونهتنهاتعبیر

1.روزنامهاطالعات،1381/12/12،صفحه9ضمیمه.
2.بیانیههشدارملي!،ارزیابيدومیندورهانتخاباتشوراها،1381/12/19،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.

3.روزنامهنسیمصبا،1382/4/29،شماره99
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»زیستحاشیهایدرکناراصالحطلبان«راقبولنداشتبلکهدرسال93درگفتگوییادعاکرد:
»زمانیگفتماناصالحطلبیمنحصربهنهضتآزادیایرانوسایرگروههایملی-مذهبیبود.
اماامروزهمگانیشدهاست.بهعبارتدیگر،بخشیازنیروهایدرونحاکمیتبهگفتمان
اصالحطلبینهضتآزادیوسایرنیروهایملی-مذهبیرویآوردهاند.این،نهیکایرادو
انتقادبلکهیکپیروزیبرایایننیروهاواندیشهسیاسیآناناست...گفتماناصالحطلبیدهه
هفتاد،بدونآنکهضرورتیبهبیانآنداشتهباشدمتأثرازگفتماناصالحطلبینهضتآزادی
ایرانوسایرنیروهایملی-مذهبیبودهاست...شواهدحاکیازآناستکهنهضتآزادی
درایجادتماسبابخشقابلتوجهیازجامعهموفقبودهاستوتوانستهبرفرایندتحوالت،

اثرگذارباشد.«1
لیکندرسال84،اذعاندکتریزدیبهشکستدولتاصالحاتنشانمیدادکهعمق
ناکامیویودوستانشبیشازآنبودکهتظاهرمیشد:»تجربههشتسالهدولتآقایخاتمی
ومقابلههاییکهباایندولتشد،احتمالموفقیتدرتغییرساختارهایحقیقیرابهشدت
کاهشدادوموجبشدکهامیدبهاصالحساختارهایحقیقی،درچارچوبساختارهای

حقوقیفعلیازبینبرودیاکاهشپیداکند.«2

حکم قضایی انحالل، انتخابات 84
درسال1377،درشرایطیکهنهضتآزادیمیکوشیدخودرادرجرگهجبههدوم
خردادتعریفکند،سازمانمجاهدینانقالباسالمیایراندرجوابیهبهنهضتآزادیبر
ایننکتهتأکیدداشتکهنهضتآزادیمشکوکبهداشتننیاتومقاصدبراندازانهاست:

»نهضتآزادیاعترافمیکندکهبهعنوانیکحزبسیاسیضرورتیبهاعالمشفاف
مواضعخودنمیبیندودرزمانشاه،اندیشهبراندازیدرسرداشته...باایناعترافصریح،آیا
نهضتبرایماراهیباقیمیگذاردکهامروزصحتادعایاورامبنیبرالتزامبهقانوناساسی
باورکنیم؟وچهتضمینیوجودداردکهنهضتآزادیاکنوننیزهمچونزمانشاهبهصورت
تاکتیکیالتزامبهقانوناساسیراپذیرفتهودرسرنیتبراندازینداشتهباشد؟...باچنیناعترافی
آیاجمهوریاسالمیحقنداردنهضتآزادیراگروهیغیرقابلاعتمادومشکوکبهداشتن

1.سایتملی-مذهبی،ویژهنامه»ابراهیمیزدیدرمسیربازرگان«،دیماه1393،مصاحبهگرمهدینوربخش.
2.خبرگزاریمهر،1384/6/10،کدخبر224887
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نیاتومقاصدبراندازانهارزیابیکند؟«1

درتاریخ5مرداد1381،دادگاهانقالباسالمیطیحکمیانحاللگروهنهضتآزادی
بهدبیرکلیدکتریزدیرااعالمکردوفعالیتهایآنرارسماًغیرقانونیخواند.2براساس
حکممزبور،تعداد33نفرازگردانندگانواعضایاصلیاینگروهبهعلتارتکابجرایم
ضدامنیتیوارتباطبابیگانگانوگروههایمخالفنظامبرایاقداماتبراندازانه،بهحبس
ومجازاتمحرومیتازحقوقاجتماعیوجریمهنقدیمحکومشدند.دکتریزدیچند
روزپیشازاعالمحکم،درحاشیهافتتاحکنگرهحزبمشارکتدر26تیرماه1381،مدعی
انسدادسیاسیدرداخلکشورشدوپسازآننیزدرنامهایرسمیبهرئیسجمهوروقت،

خواستاراخطارنقضاصول26و168قانوناساسيازسویاوشد.3
حالآنکهدراصل26قانوناساسیآزادیاحزابمشروطبهپایبندیآنانبهاستقالل،
وحدتملی،موازیناسالمیواساسجمهوریاسالمیاست.مرجعتشخیصاقداماتامنیتی
برضداستقاللو...طبققانوناساسی،محاکمقضاییهستندوقباًلاعالمیهدادگاهانقالب
تهران،دراردیبهشت1380،اعترافاتبرخیمحکوماننهضتآزادیومؤتلفانآنرامنتشر
ساختهبود.طبقایناعترافات،حداقلدوباردرسالهای78و79،درمنزلدکتریزدیبا
کارداروکنسولیککشورغربیگفتگوومذاکرهسیاسیشدهبود.یکیازمتهماننیزدرمورد
سازماندهیرسانهایگفتهبود:»بامشورتوهدایتآقایابراهیمیزدیشرکتجامعهروز
تأسیسشدتابتواندبهسازماندهیمطبوعاتزنجیرهایبپردازد.«4محسنسازگارادستپرورده

دکتریزدیوعضوحلقهکیان،مؤسسوگردانندهاصلیاینشرکتبود.
درسال1384،دکتریزدیخودرانامزدانتخاباتدورهنهمریاستجمهوریکرد.سپس
خودوگروهشازنامزداصالحطلبانحمایتکردکهآنهمناکامبود،اماویکهربعقرنبه
ناکامیسیاسیعادتداشت،بازهمژستپیروزیگرفتوگفت:»احزابوگروههایبیرون
ازحاکمیت،نظیرنهضتآزادیایرانوسایرنیروهایملی-مذهبی،اگرچهکاندیدامعرفی
کردندوبعدازردصالحیتغیرقانونیکاندیدایآنها،ازکاندیداتوریدکترمعینحمایت
انتخاب بود،علیرغمعدم پیشبردفرآینددموکراسی آنها اماچونهدفراهبردی کردند،

1.دوهفتهنامهعصرما،1377/11/21،ص15
2.روزنامهرسالت،1381/5/6،ص3

3.نامهبهرئیسجمهور،1381/5/17،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
4.روزنامهاطالعات1380/2/27،ص3،اطالعیهدادگاهانقالباسالمیتهران.
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کاندیدایموردحمایتشان،آنهادرانتخاباتشکستنخوردندبلکهپیروزهمبودندواز
فرصتانتخاباتبهطورمؤثریدرایجادارتباطبامردمومخاطبینخودوحضوردرصحنه،

بهرغمهمهفشارهاییکهعلیهآنهااعمالشدهاست،بهرهبردند«.1

فعال و نادم فتنه بزرگ 1388 
دوسالقبلازفتنه1388،ابراهیمیزدی،دراندیشکدهخاورمیانهدرواشنگتن،کهیکیاز
اتاقفکرهایمهندسیرفتارآمریکامقابلایراناست،درسخنانیگفت:»باآنکهحاکمیت
ملیدرمنشورسازمانمللبهرسمیتشناختهشدهاست،اعتبارواحتراماینمفهوم،ارتباط
مستقیمباتحققحاکمیتملتیککشورونهادینهشدندموکراسیدارد.البته،نیروهای
خارجیتنهادرزمانیمیتوانندبهتسریعفرآیندداخليدموکراسیدریککشورکمککنند
کههمجهتباپیشآمدهایدرونکشورقرارگیرند...صراحتاًوصادقانهبگویمکهخطمشي
آمریکادرموردایرانکمکیبهآرماندموکراسیدرکشورمانمیکندوبلکهبهآنآسیب

ميرساند.اینسیاستبهیکبازنگریوتغییراساسینیازدارد.«2
دراواخرسال1386،دکتریزدیدرپاسخبهسؤاالتیکخبرنگارضدانقالبمقیمخارج
چنیننوشت:»درایران،انقالبیازنوعانقالبسال57نهامکانداردونهمفیدخواهدبود...
انقالبمخملییانارنجیمیسرنیست...تغییروتحولدرایران،غیرقابلاجتناباست،اما
تغییرات،درونزاومتناسبباموقعیتایرانخواهدبود...پسازپیروزیانقالب،انحرافیاز
مسیرآرمانهایاولیهانقالبصورتگرفتهاست...برایاصالح،دوشیوهتغییرمطرحاست:
اصالحساختارحقوقی...اصالحساختارحقیقی...هنگامیکهتمامراهحلهابرایتغییرات
مسالمتآمیزآزمایششدونتیجهنداد،خودجامعهبهجمعبندیجدیدبرایاتخاذشیوههای
جدیدمبارزهبرایتغییرخواهدرسید...بهنظرمیرسدمناسباتدرونینیروها،دردرونوبیرون
حاکمیتبهگونهایاستکهدیریازود،تغییراتدرساختارحقیقیوحقوقی،ولوبهطورنسبی
پذیرفتهخواهدشد.دراینزمینهبراینباورمکهتوجهبهتجربهشورویسابقبهعنوانیک

حکومتتوتالیتربانیروینظامیوسازمانامنیتبسیارمقتدر،میتواندآموزندهباشد.«3
درآستانهانتخاباتریاستجمهوریخرداد1388،نهضتآزادیاعالمکردازهردو

1.خبرگزاریمهر،1384/6/10،کدخبر224887
2.برگردانمتنسخنرانيدکترابراهیمیزدیدرموسسهخاورمیانهواشینگتن،1386/1/16،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.

3.ماجراهايناگفتهانقالبدرمصاحبهبادکترابراهیمیزدي،روزآنالین،1386/12/22
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نامزداصالحطلب،موسویوکروبی،حمایتمیکند.1چهارروزماندهبهانتخابات،متنیبا
عنوان»پیامجمعيازنواندیشانمسلمانبهملتایراندرارتباطباانتخاباتریاستجمهوري
دهم«منتشرشدکهدرکنارابراهیمیزدی،افرادیمانندسعیدحجاریانذیلآنراامضاکرده
بودندورأیبههردوکاندیدایمزبورراتوصیهمیکردند.2پسازاعالمنتایجانتخابات،گروه
دکتریزدیجزواولینگروههاییبودکهبالفاصلهباصدوراطالعیهرسمی،مدعیتقلبدر
انتخاباتشدندوآشوببزرگراآغازکردند.سپساعالمیهمستقلینیزباسهامضاییزدی،
عزتاهللسحابیوصدرحاجسیدجوادیانتشاریافتکهآشوبهایخیابانیرا»حماسهبزرگ
وبیسابقهتاریخی«نامیدهبودندومدعیشدنددراعالمنتایج،»خیانتدرامانت«شدهاست.3
درخاللاقداماتتبلیغاتیوتشکیالتینهضتآزادیدرتشدیدوتداومآشوبهای
خیابانیموسومبهجنبشسبز،شخصدکتریزدیباحضورفعالرسانهایواجتماعی،از

جملهدیدارباخانوادههایبازداشتیها،نقشچشمگیریدرفتنه88ایفاکرد.
دکتریزدیدرشهریور88گفت:»انقالباسالمی1357نهایتاًهنوزپیروزنشدهاست،
زیراکهآرمانهاوخواستههایمردمیتحققنیافتهاند.«4ویدرمتنیبهتاریخ19مهر1388،
اتهاماتدروغینکشتاروشکنجه»جمعیازمردم«راباادبیاتتحریکآمیز،تکراروتأکید
کرد.نهضتآزادیدرداخلوخارجبهشدتفّعالشدهوباانبوهتبلیغاتوجنگروانی
گستردههماهنگشدهبود.محسنسازگارا،عضوسابقشورایمرکزینهضتآزادیخارج
وداخل،ویکیازنزدیکتریندوستانودستیارانقدیمیدکتریزدی،ازرسانههایخارجی
بهآموزشروزانهشیوههایتداوماغتشاشاتومراحلبراندازیمشغولبودوکسانیمانند
عبدالعلیبازرگان،هراتی،نوربخشوشماریازدستپروردگاننهضتآزادیدرخارجو

داخل،بهارکاناصلیفتنهوآشوببدلشدهبودند.
عبدالعلیبازرگان،فرزندارشدمهندسبازرگانوعضوشورایمرکزینهضتآزادی،که
درجریانفتنه88عضوشورای5نفرهرهبریجنبشسبزمستقردرلندنبود،درمصاحبهای
بارادیوفردادر6خرداد1390درموردنقشنهضتآزادی،چنینگفت:»نهضت،جزوی
استازجنبشسبز.مثلخیلیازگروههایدیگریکهدرایرانفعالیتهایمسالمتآمیز

1.بیانیهانتخابات،فرصتيبرايتغییردرمدیریتکالنکشور،1388/2/29،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.
2.روزنامهاطالعات،1388/3/19،ص2

3.نامهعزتاهللسحابی،سیداحمدصدرحاجسیدجوادیوابراهیمیزدیبهملتایراندررابطهباتخلفاتانتخابات
ریاستجمهوریدهم،1388/3/26،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.

4.روزنامهاعتماد،1388/7/14،ص1
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میکنند،بههمیندلیلهماآلنبسیاریازجوانانشدرزنداناند.محکومیتهایبلندمدت
دهسالهگرفتهاند.ازکادررهبریگرفتهتاجوانان،همه،اینگرفتاریهاراپیداکردهاند.بنابراین
یکرابطهتنگاتنگیباآنهادارد.حاالدرحدیکهامکاناتایجابکند.بنابراین،]نهضت
آزادی[جزوحرکتیاستکهنامسبزبهخودگرفته...آقایمهندسموسویقبلازانقالب
همفکردوستاننهضتیبود.البتهعضونهضتهیچوقتنبود.ولیجزومرتبطانبااینتیپ
اشخاصقرارداشت...بعدازانقالب،ایشانعضوحزبجمهوریاسالمیشدوسردبیر
روزنامهجمهوریاسالمی،وزیرخارجهونخستوزیروطبیعتاًدیگردرخطمقابلنهضت
قرارداشت.هیچوقتهمنزدیکیبانهضتدرطولاینسیودوسالنداشت.ولینقشیکه
دراینمدتایفاکردهدرجنبشسبز،خوبچیزیاست...سخنانیرابیانکرده،مواضعیرا
اتخاذکردهکه...نهضتهمازاینجریانحمایتکرده.آقایکروبیهمیکمدتیدرمجلس
موضعکامالًمخالفنهضتآزادیداشت.بعضیازسخنرانیهایشمعروفاستکهحمالت
خیلیشدیدیبهنهضتکردند.ولیبههرحال،یکحزبسیاسیهمیشهنگاهمیکندکه
موضعروزشخصوافکارونظریاتشدرآنزمانچگونهاست.کارهایسیاسیچیزی
نیستکهآدمبخواهدبهدلبگیرد،کینهایازگذشتهداشتهباشد.انساندائماًتغییروتحول
پیدامیکند.بسیاریازکسانیکهاآلندراینجنبشسبزهستندوبسیاریازاصالحطلبان،
خودشانمواضعکاماًلمغایراینداشتنددرگذشته...هیچوقتروبهگذشتهنبایدنگاهکرد.

مهم،مواضعشخصدروضعیتفعلیاشهست.«1
پسازتشدیدوتداومفتنهوآشوبهایخیابانی1388کهنهضتآزادیوشخصدکتر
یزدیدرمقدماتوتبعاتآنمشارکتفعالداشت،تعدادیازاعضاینهضتآزادیبه

تشخیصمقاماتقانونیبازداشتشدند.
ابراهیمیزدینیزابتدادیماه1388درپیآشوبروزعاشورادستگیروپسازدوماهآزاد
شد،وباردیگردرمهر1389بازداشتشدکهاینبارپسازششماهدرپایانهمانسالاز
زندانآزادشد.ویپیشازآزادیباخبرگزاریجمهوریاسالمیمصاحبهکردولیپساز

انتشارآندرفروردین1390،بهعلتعدمهماهنگیپیشازنشر،آنراتکذیبکرد.
دراینمصاحبهکهفیلموفایلصوتیآنموجوداست،دکتریزدیدربارهکاندیداتوری
موسویوآشوبهایپساانتخاباتچنینگفت:»موسویچندینسالسابقهمدیریتدارد،

1.سایترادیوفردا،1390/3/6،مصاحبهباعبدالعلیبازرگان،کدخبر24109108
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منتهامنباکاندیداتوریاومخالفبودم.پذیرفتنینیستکهکسیرئیسجمهورشودوبا
رهبریمشکلداشتهباشد.اگرموسویانتخابمیشدبرایکشورفاجعهبود،زیرارهبری
ورئیسجمهوربایدباهمهماهنگباشند...درآنزمان،نقدیبهموسویکردمکهشمایا
نبایدمردمرابهحضوردرخیابانهادعوتمیکردید،یااگراعالممیکنیدمردمبیایند،بدیهی
استهمهآنانکهمیآیندهوادارشمانیستندوشعارهایخودرامیدهندوساختارشکنی
میکنند.میگویندمعترضانانتخاباتبهخیابانهاآمدهاند،درحالیکهعدهدیگریهمآمدند
کهشعارهایخودشانرادادند.آنهابهخوداصالحطلبیلطمهزدند.مندرآننقد،گفتمکه
ساختارشکنینکنیدوبااینکاردستبهکارهایخشونتآمیزنزنید.مالیموقانونیباشید.
بایدبررسیکردچهطورنخستوزیرچندسالهمملکتبهاینجاکشیدهشد؟بایدبحثکردو
موضوعراریشهیابیکرد،زیرااینیکحادثهکوچکنیست...همهبایدقانونرامحترمبشمارند
وهرکسکهخالفقانونعملکند،محکوماست...درجبههمشارکتجلساتیدرزیرزمین

اینحزببرگزارمیشدکهبندهراهمدعوتکردند،کهخیلیازحرفهاراآنجازدم.«1
مهدینوربخش،داماددکتریزدی،درمصاحبهایدرآمریکابااشارهبهمتنمنتشرشدهدر
خبرگزاریایرنابهعنوانمصاحبه»اختصاصی«با»سرکردهمستعفیگروهکغیرقانونینهضت
آزادی«،گفت:»آقاییزدیدرهردومصاحبهایکهدر»خانهامن«وزارتاطالعاتودر
شرایطخاصآنجاانجامشده،ازنهضتآزادیایرانوجنبشسبزقاطعانهدفاعکردهامادر
متنمنتشرشدهدرایرنا،تماماینبخشهاراحذفکردهاند.دراصل،بخشهاییازمصاحبه
راتقطیعوسپس،بخشهاییرااضافهکردهاند...دکتریزدیهمیشهمنتقدمحموداحمدینژاد
بودهوحتیاعالمکردهبودکهاگرنظارتبینالمللینباشد،انتخاباتدرایراندرشرایطفعلی
نمیتواندبهطورکمیوکیفیدرستبرگزارشود.بااینحالاودرانتخاباتگذشتهصراحتًا
ازآقایموسویوآقایکروبیدفاعکردوبسیاریازاعضاینهضتآزادیدرستادانتخاباتی
آقایموسویحضوریفعالداشتندورابطهتنگاتنگیوجودداشت.ومنامیدوارممتناصلی
مصاحبههایانجامشدههرچهسریعترمنتشرشودتامشخصشوداینخبرگزاریچقدر

غیراخالقیعملکردهاست.«2
بهگزارشایرنادکتریزدیدرمورداستعفایخودگفتهبود:»بندهازدبیرکلینهضت
آزادیاستعفادادمزیرانمیتوانستموظایفیراکهطبقاساسنامهبرعهدهمننهادهشدهبود

1.خبرگزاریایرنا،1390/1/14،همچنینروزنامهدنیایاقتصاد،1390/1/15،ص8
2.سحامنیوز5آوریل2011کدخبر20691
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انجامدهم،اینیکاخالقدینیاستکهاگرکسیمسئولیتیرانمیتوانددرچارچوب
قانونانجامدهد،آنراواگذارکند.«1

نوربخشبااشارهبهاستعفایدکتریزدیازدبیرکلینهضتآزادیگفت:»آقاییزدیطی
سالهایگذشتهتحتفشارزیادیبودکهنهضتآزادیرامنحلاعالمکند،اماهرگززیربار
اینموضوعنرفتودراینمصاحبههاهم،ازنهضتآزادیقاطعانهدفاعکردهاستکهحذف
کردهاند.امادربارهاستعفایایشانازدبیرکلینهضتبایدبگویمازچندسالپیش،خودایشان
میگفتندکهبایدجایخودرابهجوانترهابدهند.حتیدراینمتنهمکهمنتشرکردهاند
میبینیمکهدربارهاستعفایش...بازبراساسنامهنهضتآزادیتأکیدکردهوبحثخیلیجالبی
است.دراصل،اینگونهبامأمورانحرفمیزندکهاگرکسینمیتواندوظایفقانونیاشرا

انجامدهدبایدکناربرود،واینخیلیمهماست.«2
مرتضیکاظمیانازفعاالنملیمذهبینزدیکبهابراهیمیزدی،درگفتوگوبارادیوفردا
درموردخبرکنارهگیریابراهیمیزدیازدبیرکلینهضتآزادیکهچندروزپیشازاین
مصاحبهودرواپسینروزاسفند1389همزمانباخبرآزادیویمنتشرشدهبود،اینموضوع
را»خبریمهم«ارزیابیکردچراکهبهگفتهوی»آقاییزدیدرنهایتهوشیاریوزیرکی،از
نهضتآزادیایرانکنارهگیرینکرده«وبهرغمفشاریکهبرویبوده»فقطازپستدبیرکلی

نهضتآزادیکناررفتهاست.«3
امیرخرم،ازاعضایدفترسیاسیوشورایمرکزینهضتآزادیایران،دردیماه88به
رادیوفرداگفتهبودمقاماتامنیتیایراندرآنزمانبااحضارپنجعضودفترسیاسیاینگروه
ازآنهاخواستهبودندکهکلیهفعالیتهاینهضتآزادیرامتوقفکنند.4ویطیمصاحبه
دیگریبارادیوفردادربارهنقشوجایگاهنهضتآزادیدربینگروههایاپوزیسیونچنین
گفت:»خودبندهدرسال1380یکدورهزندانراتجربهکردم.وقتیاززندانبیرونآمدم،
یکیازهمینآقایاناطالعاتیپیشمنآمدوبهمنگفتکهسعیکنمدیگرفعالیتسیاسی
نکنم.مندرآنزمانبرایایشانمثالیزدمکهمتاسفانهآنمثالهنوزهممصداقدارد.بهاو
گفتمکهجمهوریاسالمیمانندیکقلعهاستکهجمعیدرآنزندگیمیکنندوجمعی

1.ایرنا،1390/1/14
2.سحامنیوز5آوریل2011کدخبر20691

3.سایترادیوفردا،1389/12/29،کدخبر2344156
4.همان،1388/10/7،کدخبر1915971
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همبراینقلعهحاکمند.گروههایقانونیمانندنهضتآزادیوسایراحزابقانونی،مانند
خندقیهستندکهدورتادوراینقلعهکندهشدهاست.رسالتووظیفهمابهعنوانیکگروه
اپوزیسیون،ایناستکههرکسیکهازرفتارحاکمانقلعهناراضیبودوخواستازقلعه
بیرونبرود،طبیعتاًمیافتددردروننیروهایاپوزیسیونوماوظیفهداریمنگذاریمآنهابهسمت
نیروهایمقابلبروندکهنیروهایبراندازهستندوآمادهجذبایننیروهاهستندتاعلیهقلعه
فعالیتکنند.منآنروزبهآنمأمورامنیتیگفتمکهسعینکنیداینخندقراپرکنید.چون
وقتیشمااینکاررابکنید،آنهاییکهازدروناینقلعهفرارمیکنندبراساسجادهایکهشما

برایشانترسیمکردهاید،مستقیمبهسمتنیروهایبراندازمیروند.«1
گفتنیاستدکتریزدیدرفتنهوآشوبهایپسازانتخابات88،حتیپسازبازداشتو
آزادی،کماکانبرمخالفتافراطیوغیرقابلمصالحهبارئیسجمهورمنتخبدولتدهمتأکید
داشتوبرآنبودکهنجاتکشوردرگروبرکناریویازطریقمداخلهرهبریومجلس
است.ازجملهدربهارسال91چنیننوشت:»راهحلمشکلتاریخیما،»تغییردرساختار
حقیقی«است...کلیداینکاردردستمقامرهبریست...براینجاتکشورونظام،باید
اینکارراانجامبدهند.بهدلیلآنکهآنچهدرانتظارماستوقابلپیشبینی؛بسیاروحشتناک
است.درروزهاییکهدرخانهامنبودموآقایاناطالعاتی،پنجششنفربعدازشامیاناهار
مینشستندوازمنمیخواستندکهنظراتسیاسیامراتوضیحبدهم؛بهآنهاگفتمکهمن
سالهابابرادرانروحانی،هاشمی،مطهری،بهشتیو...محشوربودهاموباهمهمکاری
میکردیم.بعدازانقالب،حرفهاومواضعمتفاوتشنیدیم.آقایخمینیهمازاینهاحمایت
میکردندوماهمبهقولهاشمی»نجیبانه«کناررفتیم.اما»منمیدانمهاشمیکیست،ازکجا

آمده،چهکارکردهومیکند«.اما»نمیدانماحمدینژادکیست«و...«2
درمرداد91،دکتریزدیطینامهایصمیمانهخطاببهآقایسیدمحمدخاتمیچنین
نوشت:»امیدوارمدراینشرایطویژهبحرانیبتوانیدبهتناسبموقعیتوجایگاهخوددر
جنبشاصالحطلبی،موفقبهبرداشتنگامهایمؤثرومفید،توفیقوافیبهدستآورید...
شعارهاومطالباتیکهموجبپیدایشوپیروزیجنبشمردمیدمکراسیخواهیدردومخرداد
1376وسببپیدایشوفراگیریجنبشسبزدراعتراضاتپسازانتخاباتسال1388شد...
باخواستهها،باوروعملکرددولتموقتوانتقاداتونظراتاصالحینهضتآزادیایران،

1.همان،1388/10/14،کدخبر1920164
2.سایتکلمه،1391/2/4،نامهایبهحجتیکرمانی.
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دریککل،قرارگرفتهوقابلارزیابیاست.ازاینمنظر،دولتموقت،نهضتآزادیایران
ودررأسآنها،زندهیادمهندسبازرگان،پیشرووپیشگامنهضتاصالحطلبیواعتراضبه
انحرافاتانقالبمحسوبمیشوند...برادرعزیزحضرتحجتاالسالموالمسلمینخاتمی!
ایننامهدرسالروزپیروزیجنبشمشروطیتبرایجنابعالینوشتهوارسالمیشود.دریغو
دردکهپسازیکصدوششسالمبارزهملتایرانبرایدستیابیبهحاکمیتقانون،هنوز
هماینخواستهحتیدرسطحیحداقلینیزبهدستنیامدهوهنوزهماستبدادوحاکمیت
فردی،مهمترینبلیهجانایرانیانمحسوبمیشود...نهضتآزادیایرانباپیوندزدننظریه
فقهیوالیتفقیهبهجمهوریاسالمیموافقنیست...امابراینباورمکهتازمانیکهجنبش
اصالحطلبینتواندساختارحقیقیقدرتراتغییربدهد،تغییردرساختارحقوقیمشکل
تاریخیماراحلنمیکند...برادراندیشمند،متعهدوفرهیختهام!...پیامدتداوموضعحاضر

وعدمچارهاندیشیبهموقع،بهمراتبفراترازمسألهحیاتنظامجمهوریاسالمیاست.«1
سهسالبعد،ویدرسال94طیمصاحبهایباپندگیریازشکستفتنهوآشوب88،
ندامتوتغییرتاکتیکخودوهمفکرانشراازاقداماتوشعارهایساختارشکنانه،چنین
توضیحداد:»بعدازاتفاقاتیکهدرجریانانتخاباتسال88رخداد،امروزبسیاریازفعاالن
سیاسی،کنشگرانوحتیدانشجویانمایادگرفتهاندکهبعضیازحرفهاوساختارشکنیهایی
کهمطرحمیشودفقطشعاربودونبایداستفادهمیشد.اماتاکتیکهایسیاسییابهتعبیرمن
مهندسیکارسیاسی،اگرچهتابعیاستازاستراتژی،بایدبراساستحلیلازوضعیتسیاسی

شرایطروزباشد.«2
اودربخشدیگرمصاحبهگفت:»اآلنباوجوداینکهنهضتآزادیمشکالتبسیاری
دارد،اماسکوتنکردهاست.نامهمینویسیم،مصاحبهمیکنیمو...چرا؟بهایندلیلکهمایک

شناسنامهسیاسیداریم.زورشانبهمانمیرسد.«3
ویالبتهبهصراحتبرراهبردایجادتنشوآشوباجتماعیمجدداًتأکیدداشتوبه
رئیسجمهوردولتیازدهمانتقادداشتکهچرامانندآقایخاتمیازبیرونآوردنجمعیت
میلیونیمردم،خودداریمیکرد:»همانایرادیراکهروزیبهخاتمیداشتیماآلنبهروحانی
همداریم.خاتمییکسالبعدازپیروزیدرانتخاباتبهدانشگاهآمد.قبلازآمدنتوسط

1.سایتملی-مذهبی،29سپتامبر2012،کدخبر24902
2.ماهنامهایرانفردا،15اردیبهشت1394،ص29

3.همان،ص31
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یکیازهمکارانشبهاوپیغامدادیمکهچرامیخواهدبهدانشگاهبیاید؟درمراسمدانشگاه
حداکثر50هزارنفرشرکتمیکنند.بهجایآنبهعنوانرئیسجمهوربرایگزارشیکساله
عملکردخود،مردمرابهمیدانآزادیدعوتکن.رئیسجمهوراگردعوتکندیکمیلیون
نفرمیآیند.درفضایسیاسیبهشدتپوپولیستیایران،حضوریکمیلیوننفردرمیدان
آزادیپاسخگویبسیاریازمخالفانرئیسجمهوربرگزیدهمردمخواهدبود.آقایروحانی
هممیتوانستبرایگزارشصدروزهفعالیتهایخود،مردمرابهحضوردرمیدانآزادی
فرابخواند.چرادرتلویزیون؟چرادرمجلس؟ممکناستنیروهایامنیتیبخواهندجلویآن
رابگیرند،خباجازهبدهیدتاهزینهآنرابدهند.اآلنهماگرمیخواهیدسالروزیکسالگی
ریاستخودراجشنبگیریدچرابازهمدریکاتاقدربستهنشستهاید،مردمرادعوتکنید
وگزارشیکسالهخودراارائهدهید.ممکناستدرآنجاحرفتندیهمنزنیداماهمینکه
دعوتمیکنیدویکمیلیوننفرحاضرمیشوند،درکشوریکهسیاستهمچنانپوپولیستیک
است،هیستریجمعیت،اهمیتزیادیدارد.زمانیکهیکمیلیوننفرحضورمییابند،موشها
بهسوراخهافرارمیکنند.اماروحانیاینکارراانجامنمیدهدوبهنظرمنخطامیکند.«البته
دکتریزدیخوبمیدانستوازنزدیک،یکباربهسال59و60،راهبردشکستخورده
تنشآفرینیاجتماعیتوسطبنیصدررا،مشارکتوتجربهکردهبود،اماظاهراًاصرارداشت

کههمانآزمودهخطارادوبارهوچندبارهبادیگرانبیازماید.

برگ های پایانی
نهضتآزادیبنابهخصلتپراگماتیستیواستراتژی»تشدیداختالفاتدرونجناحی
حکومت«،ازسال1392خودراحامیمخالفقدیمیش،آقایحسنروحانی،معرفیکرد.به
گفتهمحمدتوسلی:»نهضتدرانتخاباتسالهای94،92و96همبهمیدانآمدوباجنبش
مدنیاصالحاتهمراهشد.ابراهیمیزدیبهعنواندبیرکلنهضتآزادیهموارهباحضوردر
حسینیهارشادرأیشرابهصندوقمیانداخت...درانتخاباتسال96باوجودحالناخوشیکه
داشتند،بهحسینیهارشادرفتندوبهحسنروحانیوفهرستامیدبرایپنجمیندورهشورای

شهررأیدادند.«1
درفروردین93دکتریزدیطیمصاحبهایتلویحاًآرزووپیشبینیکردکهرئیسجمهور

1.روزنامهشرق،1396/6/7،ص6
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یازدهم،بتواندنقشگورباچفراایفاکند.ویبایادآوریانتظاریکهازرئیسجمهورهفتم
برایاینکارمیرفت،اوراخروشچفایراننامیدوگفت:»وقتیآقایخاتمیرویکارآمد
برخیتحلیلگرانگفتندخاتمی،گورباچفایراناستامامندرمصاحبهایباواشنگتنپست
گفتمکهاینطورنیستبلکهخاتمی،خروشچفایراناست.خروشچفوقتیبعدازاستالین
برسرکارآمد،گفت:وضعخیلیبداستورفتدرکنگرهحرفهایگورباچفرازداما
تأثیرینداشت.اورافرستادندبههماندهیکهآمدهبودوتاآخرعمردرهماندهزندگیکرد
وآنجافوتکرد.اگرکنگرهحزبکمونیستشوروی،خروشچفراپذیرفتهبود،تاریخبه

گورباچفنیازنداشت،امانپذیرفت.«1
آقاییزدیاینواقعیترانادیدهمیگرفتکههمهتحوالتوتغییراتسیاسیایران،در
عرصهعلنیباحضورورأیمردمشکلگرفتهاست،نهدرفضاهایپنهانوبستهایمانند
کنگرههایحزبکمونیستشوروی.ویبهتفاوتهاوتعارضهایعمیقوبنیادیننظام
مردمساالریدینیایران،بانظامحزبیوکمونیستیشوروینیزتوجهنکردهاست.اوباتحلیل-
هاینادرستقدیمیخودوگروهش،کوشیدهخروشچفیوگورباچفیبرایوضعیتایران

کنونیخلقکندتاشبیهسازیفروپاشیمطلوبآمریکا،درایراننیزامکانپذیربهنظربرسد.
البتهنهضتآزادیباصدوربیانیهایباامضایدکتریزدیبهعنواندبیرکل،دررفتاری
پراگماتیستیومبتنیبرراهبرد»زیستدرشکافسیاسیبینجناحهایداخلحاکمیت«،
باوجودهمۀاختالفنظرهایشدیدباآقایروحانیوجناححامیاو،دراردیبهشت96،اعالم
کرد:»انتخاباتخرداد1392باپیروزيکاندیداياصالحطلباناثراتيسازندهدرمناسبات
سیاسيواجتماعيکشورماندرعرصههايداخليوبینالملليدرپيداشت.ازاینروبهرغم
آنکهدکترحسنروحانيدرتحققتماميوعدههايخودفرصتتوفیقپیدانکردوهنوز
همشرایطبحرانيازجامعهمارختبرنبستهوباوجودنقدهايمنصفانهواساسيکهميتوان
بهعملکرددولتیازدهمداشت،رأيبهروحانيراانتخابمیان»بد«و»بدتر«نميدانیم؛بلکه
ترجیحگزینه»خوب«بر»بد«ارزیابيميکنیم...البتهدکترروحانيهنوزهمنتوانستهاست
درکمیتوکیفیتبرخيمعضالتازجملهبحرانکارآمدي،رکوداقتصاديونیزدرتغییر
کاملفضاونگاهامنیتيدرحوزهسیاستوفرهنگ،موفقشود...نهادهايمدنيهنوزهمدر
توقفيتحمیليروزگارميگذرانندومطبوعاتواحزابمستقلوفعاالنسیاسيواجتماعي

1.روزنامهآرمانامروز،1393/1/20،ص6



765 تغییر رهبری
تحتانواعفشارهاومحدودیتهايشدیدبهسرميبرند...تحلیلعملکرددولتروحاني...
ازموضعگیريمؤثردرراستايگذاربهدمکراسيوارائهوترویجقرائتيسازگارازاسالمبا
مسائلبنیادینمدرنیته...حکایتدارد...رأيبهروحاني،رأي»آري«بهگفتماناصالحطلبي

و...است.«1
باتشدیدبیماریابراهیمیزدی،اخبارنهضتآزادینیزبیشازپیشکمفروغشد.اودر
26دیماه1395بهترکیهرفتتاازآنجابرایدرمانبهآمریکابرودوزیرنظردخترش،دکتر
سارایزدی،تودهپانکراسراعملجراحیکند.امابهرغمهمهسوابقیکهدرآنکشورداشت،
برایویویزاصادرنشدودرترکیهدرمانخودرادنبالکرد.او27اسفندهمانسالبهکشور

بازگشتامادرفاصلهایکوتاهدوبارهبهترکیهرفت.
اعضاینهضتآزادیباتوجهبهشرایطجسمیدکتریزدی،در14اردیبهشت1396
مهندسمحمدتوسلیرابهعنواندبیرکلبعدیبرگزیدند،امااعالمآنراتاپایانعمرطبیعی

ابراهیمیزدیبهتعویقانداختند.2
در6شهریور1396،خبردرگذشتابراهیمیزدیدرازمیرباردیگرنامنهضتآزادیرا
بهسرخطاخبارآورد.مهندسمحمدتوسلی،شوهرخواهرووارثسیاسیوی،پسازاعالم
خبرفوتاودرترکیه،گفت:»مرحومیزدیبرایپیگیریدرمانودیدارخانوادهبهترکیهرفته
بودودرمنزلیکیازدخترانشاندرازمیرترکیهاقامتداشت...دکتریزدیششفرزنددارند...
کههمگیدرخارجازکشورزندگیمیکنند]پنجفرزنددرآمریکا،ویکفرزندچندسالیست
ازآمریکابهترکیهرفته.[مرحومیزدیهم،چونمیدانستزمانزیادیزندهنخواهدماند،به
ترکیهرفتتادرجمعفرزندانونوههایشباشد.«3توسلیدربارۀمیراثسیاسیوفکریوی
گفت:»کاردیگردکتریزدیدرسالهایغربت،تربیتنسلروشنفکردینیوتحصیلکرده
دردروننهادهایمدنیخارجازکشوراستکهبعدازانقالباسالمیبهایرانآمدند.من
نمیخواهموارداسامیوفهرستبلندباالیاینچهرههابشوم؛فقطبهایننکتهاشارهمیکنم

کههمهآنهابهشاگردییزدیافتخارمیکنندواورااستادوراهنمایشانمیدانند.«4
درمراسمتشییعجنازۀدکتریزدیدر9شهریور96،بهغیرازگروهیازاعضاینهضت

1.خبرگزاریایرنا،1396/2/13،کدخبر:82515690
2.اطالعیههاشمصباغیان،1396/6/25،آرشیودیجیتالنهضتآزادی.

3.روزنامهشرق،1396/6/7،ص6
4.همان.
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آزادی،چهرههایسیاسیاندکیحضورداشتند.درروز13شهریور96درمراسمختموی
نیزفقطبرخیفعاالنسیاسیطیفاصالحطلبانوتنیچندازمقاماترسمیشرکتکردند.
درگذشتدکترابراهیمیزدیدرمنظربسیاریازتحلیلگران،پایانعملینهضتآزادی
تلقیگردید.بهعنواننمونهروزنامهاعتماددریادداشترثایوینوشت:»مهمتریننکتهایکه
درموردنهضتآزادیبایدگفتایناستکه]...[آنهانتوانستندبرایآرمانها،افکار،ایدهها
وجهانبینینهضتآزادیکادرسازیکنندتابهنسلبعدیهمانتقالپیداکند.بنابراینمیتوان

گفتفوتدکتریزدیپایانعصرومقطعمهمیازنهضتآزادیخواهدبود.«1

1.روزنامهاعتماد،1396/6/7،ص8
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-آیتاهللسیدمحمودطالقانیبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1382،ج3.
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-پرسشهایاساسیجنگ،محمددرودیان،مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،چ1382،2.
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-تداوموتحولانقالب،مهدیبازرگان،نهضتآزادیایران،1362.
-توضیحاتیپیرامونمذاکره،آتشبس،صلح،نهضتآزادی،1364.

-تهاجم؛مروریبرپاسخبهتاریخ،سرهنگغالمرضانجاتی،رسا،1372.
-جامعهمدرسینحوزهعلمیهقمازآغازتاکنون،زیرنظرسیدمحسنصالح،مرکزاسناد

انقالباسالمی،1385،ج1.
-جبههمّلیبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1379.

-جریانتأسیس،نهضتآزادی،اردیبهشت1340.
-جمهوری،افالطون،ترجمهمحمدحسنلطفی،انتشاراتابنسینا،1353.

-جنبشمّلیشدنصنعتنفتایرانوکودتای28مرداد1332،غالمرضانجاتی،شرکت
سهامیانتشار،1364.

-جنگبهروایتفرمانده،درسگفتارهایجنگدکترمحسنرضایی،بنیادحفظآثارو
نشرارزشهایدفاعمقدس،1390.جهانبینیتوحیدی،مرتضیمطهری،صدرا،1358.

-چهارمقاله،مهديبازرگان،شرکتسهاميانتشار،بيتا.
-حزبایران:مجموعهایازاسنادوبیانیهها1323-1332،مسعودکوهستانینژاد،شیرازه،

.1379
-حقیقتهاومصلحتها،گفتگوباهاشمیرفسنجانی،مسعودسفیری،نشرنی،1378.

-خاطراتاللهیارصالح،سیدمرتضیمشیر،انتشاراتوحید،1364.
-خاطراتآیتاهللخلخالی،صادقخلخالی،سایه،1380،ج1.

-خاطراتآیتاهللمحمدیزدی،مرکزاسنادانقالباسالمی،1380.
انقالباسالمی، اسناد آیتاهللمهدویکنی،غالمرضاخواجهسروی،مرکز -خاطرات

.1385
-خاطراتدکترحسنروحانی،مرکزاسنادانقالباسالمی،1387،ج1

-خاطراتسیاسیاجتماعی،دکترصادقطباطبایی،ج3،نشرعروج،1394.
-خاطراتسیاسی،کریمسنجابی،صدایمعاصر،1381.

-خاطراتسیاسی،سیدعلیاکبرمحتشمی،خانهاندیشهجوان،1378،ج2.
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-خاطراتصدرانقالب:یادداشتهایاحمدصدرحاجسیدجوادی،مسعودرضوی،نشر
شهیدسعیدمحبی،1387.

-خاطراتمحمدهاشمی،فاطمهیابنده،مرکزاسنادانقالباسالمی،1392.
-خاطراتوحکایتها،موسسهفرهنگیقدروالیت،1383،جلد1-5.

-خاطرهها،محمدمحمدیریشهری،مرکزاسنادانقالباسالمی،1383،ج1.
-خدماتمتقابلاسالموایران،مرتضیمطهری،دفترنشرفرهنگاسالمی،1354.

انتشاراترادیو، ادارهکل -خلیجفارس،مجموعهمقاالتنخستینسمینارخلیجفارس،
]1342[،ج2.

-دانشنامهجهاناسالم،زیرنظرسیدمصطفیمیرسلیم،بنیاددایرۀالمعارفاسالمی،1375،
ج1.

-درتکاپویآزادی،حسنیوسفیاشکوری،نشرقلم،1376،جلد1،قسمت1.

-درتکاپویآزادی،حسنیوسفیاشکوری،نشرقلم،1379،جلد1،قسمت2.
-درجستجویراهازکالمامام،دفاترپنجم،هفتمودهم،امیرکبیر،1362.

-درخدمتوخیانتروشنفکران،جاللآلاحمد،انتشاراتخوارزمی،1357،ج1.
-درونانقالبایران،جاندی.استمپل،ترجمهمنوچهرشجاعی،رسا،1378.
-دیباچهایبرجامعهشناسیسیاسیایران،حسینبشیریه،نگاهمعاصر،1381.

-دیدگاهها،آیتاهللمنتظری،1385،ج2.

-دیدگاهها،آیتاهللمنتظری،1389،ج3.
-ذرهبیانتها،عبداهللمتقی]ناممستعارمهدیبازرگان[،نشرپژوهشهایاسالمی،1336.

-راهطیشده،مهندسمهدیبازرگان،انجمناسالمیدانشجویان،1327.
-راهطيشده،مهدیبازرگان،شرکتسهاميانتشار،1338.

-راهنمایجامعهشناسیسیاسی،ویراستهکیتنشوآلناسکات،ترجمهقدیرنصریو
محمدعلیقاسمی،پژوهشکده

-مطالعاتراهبردی،1388.
-رژیمهایسیاسی،موریسدوورژه،مترجمناصرصدرحفاظی،جیبی،1358.

-روزهایتاریکبغداد،محمدحسینسبحانی،آلمان:کانونآوا،1383.
-روزشمارجنگایرانوعراق)جلد44:ماجرايمکفارلین؛اقدامامریکابرايارتباط
علیرضا فوزي، یحیي انصاري، مهدي سرنوشتساز(، عملیات نهایي طرح ایران با
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لطفاهللزادگان،مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،1380.

-زندگینامهسرداررشیداسالمشهیددکترمصطفیچمران،نهضتآزادیایران،1361.
-زندگینامهسیاسیمهندسمهدیبازرگان،سعیدبرزین،نشرمرکز،1387.

-زوایایتاریک،جاللالدینفارسی،انتشاراتحدیث،1373.
-سازمانمجاهدینانقالباسالمی)ازتأسیستاانحالل1358-1365(،مهدیسعیدی،

مرکزاسنادانقالباسالمی،1386.
-سازمانمجاهدینخلق؛پیداییتافرجام،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،1385،

ج1و2.
سیدقاسم جعفری، سیدمحمدمهدی دکتر خاطرات درون، از خلق مجاهدین سازمان -

یاحسینی،نگاهامروز،1383.
-سازندگیوشکوفایی،کارنامهوخاطراتهاشمیرفسنجانی)سال1370(،دفترنشر

معارفانقالب،1393.
-سالهایبحرانینسلما،رحمتاهللمقدممراغهای،نشرعلم،1386.

-سقوطدولتبازرگان،غالمعلیصفاریانوفرامرزمعتمددزفولی،انتشاراتقلم،1387.
-سوانحایام،ابوالفضلبرقعی،داراآللوالصحب،1387.

-سهجمهوری،ابراهیمیزدی،جامعهایرانیان،1379.
-سهسالستیزمرجعیتشیعه،روحاهللحسینیان،مرکزاسنادانقالباسالمی،1382.

-سیوهفتروزپسازسیوهفتسال،انتشاراترادیوایران،فرانسه،1361.
-سیرمبارزاتامامخمینیدرآینهاسنادبهروایتساواک،مؤسسهتنظیمونشرآثارامام

خمینی،1386،ج3.
-شریعتمداریدردادگاهتاریخ،حمیدروحانی،دفتراسنادانقالباسالمی،1361.

-شصتسالخدمتومقاومت،خاطراتمهندسمهدیبازرگاندرگفتگوباسرهنگ
غالمرضانجاتی،1375،ج1.

-شصتسالخدمتومقاومت،خاطراتمهندسمهدیبازرگاندرگفتگوباسرهنگ
غالمرضانجاتی،1377،ج2.

-شصتسالصبوریوشکوری،خاطراتدکترابراهیمیزدی،انتشاراتکویر،1392،ج2.
-شکلگیریانقالباسالمیازسلطنتپهلویتاجمهوریاسالمی،محسنمیالنی،ترجمه

مجتبیعطارزاده،گامنو،1381.
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-شورایانقالبودولتموقت،نهضتآزادی،1361.
شیروعقاب،جیمزبیل،ترجمهفیروزهبرلیان،نشرفاخته،1378.

-صبروپیروزی،کارنامهوخاطراتهاشمیرفسنجانی)سال1373(،دفترنشرمعارف
انقالب،1396.

-صحیفهامام)مجموعهآثارامامخمینی(،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(،1379،
ج1تا21.

-صورتجلساتکنگرهجبههمّلیایران،امیرطیرانی،گامنو،1388.
-طالقانیفریادیدرسکوت،سیدمحمدحسینمیرابوالقاسمی،شرکتانتشار،1382،ج1

و2.
-طالقانيوتاریخ،بهرامافراسیابي،سعیددهقان،نیلوفر،چاپدوم،1360.

-ظهوروسقوطسلطنتپهلوی،عبداهللشهبازی،مؤسسهمطالعاتوپژوهشهایسیاسی،
1391،ج1و2.

-عالمجاوداناستادشهیدمرتضیمطهریبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،
.1382

-عبورازبحران،کارنامهوخاطراتهاشمیرفسنجانی)سال1360(،دفترنشرمعارف
انقالب،1380.

-عشقوپرستشیاترمودینامیکانسان،مهدیبازرگان،شرکتسهامیانتشار،بیتا.
انتشارات -عالئمبیانواقعیتهستند؛تحلیلیبرنهضتآزادیایرانخارجازکشور،

موعود،]بیتاریخ[.
-علیامینیبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1379،ج1و2.

-عللتداومجنگ،محمددرودیان،مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،1382.
-غائلهچهاردهماسفند1359،زیرنظرسیدعبدالکریمموسویاردبیلی،انتشاراتنجات،

.1377
-فرازوفرودجنبشکردی،حمیدرضاجالییپور،لوحفکر،1385.

-فرازهاییازتاریخانقالببهروایتاسنادساواکوآمریکا،روابطعمومیوزارتاطالعات،
.1368

-قلموسیاست،محمدعلیسفری،نامک،1373،ج2.
-قیامپانزدهخردادبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1378،ج1تا3.
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-کالبدشکافیچهارانقالب،کرینبرینتون،ترجمهمحسنثالثی،1366.

-کتابسیاه،پسازخلعید،حسینمّکی،نشرناشر،1362،ج4.
-کتابماهیادآور،شناختنامهجامعآیتاهللسیدمحمودطالقانی،تابستان1391.

-کردستان،مصطفیچمران،دفترنشرفرهنگاسالمی،1393.
-کشفاالسرار،امامخمینی،دفترنشرفلق،بیتا.

-گفتمانسیاسیشیعهدرایران،جاللدرخشه،انتشاراتدانشگاهامامصادق)ع(،1384.
-گفتوگویچهارجانبه،انتشاراتصدرا،1390.

-گفتگوهایاوریانافاالچی،ترجمهغالمرضاامامی،نشرافق،1387.
-گوشهایازخاطراتحجتاالسالموالمسلمینسیدمحموددعایی،مؤسسهتنظیمونشر

آثارامامخمینی،نشرعروج،1387.
-ماجرایکودتایسرلشکرقرنی،سرهنگغالمرضانجاتی،رسا،1373.

-مبارزاتسیاسیومبارزاتمذهبی،نهضتآزادیایران،1341.
-مبارزاتسیاسیومبارزاتمذهبی،نهضتآزادیخارجازکشور،1355.

-مجموعهآثاراستادشهیدمطهری،انتشاراتصدرا،1376،ج4تا6.
-مجموعهآثارمهندسمهدیبازرگان،انتشاراتقلم،1377،ج2.

-مجموعهآثارمهندسمهديبازرگان،بنیادفرهنگیمهندسمهديبازرگان،1380،ج4.

-مجموعهآثارمهندسمهديبازرگان،بنیادفرهنگیمهندسمهديبازرگان،1378،ج8.
-مجموعهآثارمهندسمهديبازرگان،بنیادفرهنگیمهندسمهديبازرگان،1385،ج

10و11.
-مجموعهآثارمهندسمهديبازرگان،بنیادفرهنگیمهندسمهديبازرگان،1392،ج21.
-مجموعهآثارمهندسمهديبازرگان،بنیادفرهنگیمهندسمهديبازرگان،1391،ج23.
-مجموعهآثارمهندسمهديبازرگان،بنیادفرهنگیمهندسمهديبازرگان،1389،ج25.

-مدافعاتدردادگاهغیرصالحتجدیدنظرنظامی،انتشاراتمدرس،1350.
-مدرسهفیضیهبهروایتاسنادساواک،مرکزبررسیاسنادتاریخی،1380.

ناشر: و گردآورنده بازرگان، مهندس زبان از انقالب سال اولین مسائل و مشکالت -
عبدالعلیبازرگان،1361.

-مصاحبهباامام:ترجمهوگردآوريایرججمشیدي،تهران:پیشگام،1357.
-مصاحبهها؛مجموعهمصاحبههایحجتاالسالموالمسلمینسیدعلیخامنهایدرسال
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1360،وزارتفرهنگوارشاداسالمی،1368.
-مصدق،نفت،ناسیونالیسمایرانی،جیمزبیل،ویلیامراجرلویس،ترجمهعبدالرضاهوشنگ

مهدویوکاوهبیات،نشرگفتار،1372.
-مطهراتدراسالم،مهدیبازرگان،الفتح،1359.

-مقاومتدرزندان،ابراهیمیزدی،انتشاراتقلم،1378.
-مکاتباتآیتاهللصدوقیبامهندسبازرگان،نهضتآزادیایران،مرکزنشر،1360.

-مواضعنهضتدرکنگرههایسوم-چهارم-پنجم،نهضتآزادی،1362.
-ناگفتهها،خاطراتشهیدحاجمهدیعراقی،برسا،1370.

-ناگفتههایانقالبومباحثبنیادیمّلی،عزتاهللسحابی،گامنو،1383.
-نامهسرگشادهبهسپاهپاسدارانانقالباسالمی،نهضتآزادیایران،1362.

ایراندرسيوچهارمین انقالباسالمي امورخارجه یزديوزیر ابراهیم نطقدکتر -
اجالسمجمععمومي13مهرماه1358،بینا،بیتا.

-نگرشیکوتاهبرانقالباسالمیایران،سازمانمجاهدینانقالباسالمی،1359.
-نورملکوتقرآن،آیتاهللحاجسیدمحمدحسینحسینیطهرانی،نورملکوتقرآن،1390،

ج2.
-نوگراییدینی،مجموعهگفتگوهایحسنیوسفیاشکوری،انتشاراتقصیده،1377.

-نهضتامامخمینی،سیدحمیدروحانی،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(،1381،
ج1.

-نهضتآزادیایران،هیأتاجرائیهنهضتآزادیایران،1340.
انتشارات انشعاب،عباسقلیطایفهواحسانکیانی، تا ازتأسیس ایران -نهضتآزادی

صمدیه،1395.
-نهضتبیدارگریدرجهاناسالم،مترجمونویسنده:سیدمحمدمهدیجعفری،تهران،

.1362
-نیکنیازی،مهندسمهدیبازرگان،شرکتسهامیانتشار،1347.

-نیمقرنخاطرهوتجربه،خاطراتمهندسعزتاهللسحابی،فرهنگصبا،1388،ج1.
-نیمقرنخاطرهوتجربه،خاطراتمهندسعزتاهللسحابی،خاوران،1392،ج2.

-وسوسههایخناسبزرگ،نهضتآزادی،1360.
-هاشميبدونروتوش،]مصاحبهگر:[صادقزیباکالم،انتشاراتروزنه،1387.
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-هاشمیوانقالب)تاریخسیاسیایرانازانقالبتاجنگ(،مسعودرضوی،همشهری،

.1376
-هشدارپیرامونتداومجنگخانمانسوز،نهضتآزادیایران،1367

-همگامباآزادی،خاطراتشفاهیدکترسیدمحمدمهدیجعفری،صحیفهخرد،1389،
ج2.

-همهچیزفرومیریزد،گریسیک،ترجمهعلیبختیاریزاده،مرکزاسنادانقالباسالمی،
.1384

-یادنامهابوذرزمان،شرکتانتشار،1360.
-یادنامهبیستمینسالگردنهضتآزادی،نهضتآزادی،1362.

-یادنامهدکترغالمحسینصدیقی،پرویزورجاوند،1372.
-یادنامهدکتریداهللسحابی،محمدترکمان،انتشاراتقلم،1377.

-یادنامهشهیدبزرگواردکترمصطفیچمران،دکترابراهیمیزدی،انتشاراتقلم،1383.
-یادیازیار،حنیفزرنگار،بیناشر،1380.

-یکرنگی،شاپوربختیار،ترجمهمهشیدامیرشاهی،پاریس:آلبینمایکل،1982.

دیگر منابع
-آرشیوخبرگزاریهایایرنا،ایسنا،باشگاهخبرنگارانجوان،پارس،دانشجو،فارس،مهر،
یونایتدپرسونیزوبگاههایبیبیسیفارسی،تاریخایرانی،تورجان،جرس،جماران،
دفترحفظونشرآثارحضرتآیتاهللالعظمیخامنهای،رادیوفردا،روزآنالین،سحامنیوز،

شورایروابطخارجیآمریکا،کلمه،ملی-مذهبی.
-آرشیوروزنامههایاطالعات،انتخاب،اعتماد،انقالباسالمی،میزان،ایران،آرمانامروز،
آیندگان،بامداد،جامعه،جمهوریاسالمی،دنیایاقتصاد،رسالت،سالم،شرق،صبح

امروز،صبحآزادگان،عصرآزادگان،کیهان،نشاط،واشنگتنپست.
-آرشیونشریات15خرداد،المجله،امت،امیدانقالب،اندیشهپویا،ایرانامروزچاپ
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757،722،699،694،485،361،356
صدر،رضا350،322،307،286

صدر،سیدمحمد565
صدر،صدرالدین)آیتاهلل(441

صدر،محمدباقر639



نهضت آزادی ایران 790

صدر،موسی)امام(363
صدرالحفاظی،ناصر39

صدری،محمود426
صدوقییزدی،محمد721

صدیقی،غالمحسین)دکتر(48،46،44،
205،175،174،68،62،56،55،54،51

صدیقی،محمد706
صفیاصفیا،محمد84

ضرابی،جلیل131،350،126

ط
طارقعزیز548

طالقانی،ابوالحسن218،125
طالقانی،اعظم695

طالقانی،سیدمحمود)آیتاهلل(17،16،15،
،34،33،32،29،28،27،23،21،20،19
،109،88،48،44،40،38،37،36،35
،125،124،118،117،115،113،111
،136،131،130،129،128،127،126
،193،192،191،141،140،138،137
،257،254،244،218،214،198،194
،376،352،312،311،303،276،274
،595،473،470،469،433،381،377

672،671،670،606،605
طباطبایی،رضا350

طباطباییقمی،حسن)آیتاهلل(551
طباطبایی،صادق337،334،271

طباطبایی،کلود350
طهماسبی،خلیل441

ع
عابدی،رحیم61
عالی،حسین126

عبدالناصر،جمال645،369،360،343
عبده،محمد605

عبدی،عباس409،301،244،236
عراقی،حاجمهدی116

عربزاده،حسن379
عزیز،طارقمیخائیلیوحنا549،548

عطایی،حسن)منصور(131
عطایی،محمدرحیم26،24،17،16،15،
،56،47،46،45،44،42،41،39،29

361،269،131،127،109،73
عطایی،منصور131،127،73،24،17،15

عطریانفر،محمد565
عظیمی،فخرالدین82،81

عالء،حسین59،50،34
علم،امیراسداهلل290،113،62

علویتبار،علیرضا244
علیبابایی،احمد128،126
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علیجانی،رضا377

عمیدینوری،ابوالحسن79
عنایت،محمود311

غ
غروی،سیدجعفر79،40

غضنفرپور،احمد694
غضنفری،مهدی141

،493  سیدمیرعلیاکبر قرهباغ، غفاری
496،495

غفاری،هادی495

ف
فارسی،جاللالدین111،109،33،28،

131،125،124،117،113
فاطمی،حسین)دکتر(450،80،79،66
فاالچی،اوریانا261،169،167،149،91،

673،636،466
فالک،ریچارد159

فراستخواه،مقصود599،598
فردوست،حسین)ارتشبد(179،128،70،

287،181
فردوسیپور،اسماعیل177

فرعون663
فروغی،ابوالحسنخان213،212

فروم،اریک625،209
فروهر،داریوش68،61،57،40،31،24،
،465،307،306،123،91،90،86،69

485
فالح،رضا241

فالحیان،علی734
فلسفی،محمدتقی)واعظشهیر(119،118

فور،ادگار182
فیروزآبادی،سیدرضا)آیتاهلل(15

فیروزآبادی،صادق54،21،20،15
فیض،حاجمیرزامحمد441

ق
قاسملو،عبدالرحمن257

قاسمیه،حاجحسن40
قائممقامفراهانی450

قدوسی،علی712،283،180
قذافی،معمر558

قرنی،ولیاهلل)سپهبد(287،262،238،181
قرهباغی،عباس180

قشقایی،خسرو75،69
قطبزاده،صادق177،144،143،137،

741،374،348،301،270،268
قلعهبیگی،عبداهلل51

قلمداران،حیدرعلی222،221،220
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قناتآبادی،سیدشمسالدین80
قوام،احمد)قوامالسلطنه(79

ك
کاتم،ریچارد267،266،160،154،43،
،304،278،272،271،270،269،268

423
کارتر،جیمی157،154،148،145،85،
،340،316،290،271،267،178،165

417،397
کارتر،هادینگ330

کاشانی،ابوالقاسم)آیتاهلل(35،34،33،
441،240،113،81،80

کاظمی،سیدباقر90،51،44،43
کاظمیه،اسالم60
کاویانی،رضا79

کتیرایی،مصطفی612،307،266،192
کدیور،محسن617،616

کرافت،جیم395
کرمانی،آقاخان444

کرنسکی247
کروبی،مهدی759،758،757،659،262

کریمآبادی،ابراهیم40
کشاورزصدر،محمدعلی54،44،43،23،

133

کالرک،رمزی278
کلینتون،بیل417

کنت،اگوست605
کندی،جاناف.269،47

کنی،محسن436
کیانوری،نورالدین518،401

کیانینژاد140
کیو،جرج)گیو،ژرژ(278،273،272،

309،304

گ
گازیوروسکی،مارکجی.267،266،43،

324،315،310،309،304،272
گالیندوپل،رینالدو737

گاندی،مهاتما653،645،625
گست،فیلیپ328،309

گلپایگانی،سیدمحمدرضا)آیتاهلل(95
گلپایگانی،محمد436

گلزادهغفوری،علی695
گورباچف،میخائیل764

گیتیبین41

ل
الریجانی،احمد436

الهوری،اقبال605،228
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الهیجی،عبدالکریم146

لمبراکیس173
لنین،والدیمیرایلیچایلیانوف645،396

لوالگر46
لووف)پرنس(247
لینگن،بروس309

م
مارکس،کارل645،600،596،396

مانیان،حاجمحمود40
مائو625

مبشری،اسداهلل472،146
مبلغ،سیدمرتضی740

متحدین،سعید476
متیندفتری،هدایتاهلل268

مجتهدشبستری،محمد694،225
مجددی،صبغتاهلل740

محتشمیپور،سیدعلیاکبر563،351،350،
751،738،567،565،564

محسن،سعید595،137،71
محصل،حسن476

محمدیگرگانی574
محمدیگیالنی،محمد475،283

محمدیریشهری،محمد552
مدنی،احمد)دریادار(285،155،146،

330،328،290،289،288،287
مشاراعظم،یوسف79،78

مشکینی،علی)آیتاهلل(659
مصدق،محمد)دکتر(22،21،20،17،15،
،48،47،43،35،34،33،31،28،25،24
،70،69،68،67،66،65،64،63،53،50
،81،80،79،78،77،76،75،74،73،72
،105،100،94،88،87،85،84،83،82
،135،123،117،112،110،108،107
،296،271،240،239،205،162،158
،384،366،365،364،348،325،298
،450،449،446،445،439،417،416

753،696،690،603
مطهری،علی214،190

،130 ،129  )آیتاهلل( مرتضی مطهری،
،199،192،191،190،189،188،138
،266،223،220،219،216،215،214

761،673،639،638،607،595،439
مظفری،حسین350،349،71

مظفری،مهدی72
مظفریان21
معاویه551

معظمی،سیفاهلل51
معظمی،عبداهلل41

،307،299،266،77 علیاکبر معینفر،
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755،753،493،485،376،308
مفتح،محمد)دکتر(184،137

مفتیزاده،احمد292
مفیدی،انسیه380،379

مفیدی،مجتبی126
مفیدی،مصطفی126

مقدسپور،محمود126
مقدم،ناصر)تیمسار(181،180،128،92،

290،287،186،185،184،183،182
،86 ،61 ،60  رحمتاهلل مراغهای، مقدم
،306،305،291،290،184،173،146

311
مقدم،محمد)مرتضی(48

مکارمشیرازی،ناصر)آیتاهلل(118،117
مکفـارلین،رابرت)مشـاورامنیتملـی

ریگـان(553
مکی،حسین241،239،79
ملکاسماعیلی،عزیزاهلل51

ملکی،احمد82،81،79،78
ملکی،خلیل64،47،41

ملکی،محمدعلی51
ملکیان،مصطفی597

ممکن،مهدی697
منتجبنیا،رسول492

منتظری،حسینعلی)آیتاهلل(294،256،

742،732،731،573،572،552،311
منصوری،جواد121

منصوریان،خسرو734،554
موحدیساوجی،علی657
مورفی،ریچارد750،578

موسولینی،بنیتو625
موسویاردبیلی،عبدالکریم161،160،76
موسویخوئینیها،سیدمحمد235،182،

550،496،492،406،405،280
موسویزنجانی،سیدابوالفضل146

موسویزنجانی،سیدرضا18،16،15،
551،306،51،41،39،21
موسوی،سیدابوالفضل495

،280 ،279 ،278  میرحسین موسوی،
،561،552،536،529،515،489،282

759،758،757،570
مونتسکیو422

مهاجرانی،عطاءاهلل747،743،493،488
مهدویکنی،محمدرضا189،138،137،

672،313،307
مهربان،رسول89،85،83،55،52،51،

100
میثمی،لطفاهلل256،122،71،47،46،

600،263
میردامادی،محسن405
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میرزاکوچکخانجنگلی450

میرمحمدصادقی،حاجحسن40
میالنی،سیدمحمدهادی)آیتاهلل(121،41

میالنی،محسن132،85
،176 ،154 ،152 ،146  ناصر میناچی،

322،308،307،306،271،268،180

ن
ناطقنوری،علیاکبر491،488

ناطقی،امیر380،379
ناظرزادهکرمانی،احمد51

نایینی،حاجمیرزاحسین)آیتاهلل(440
نبوی،بهزاد373،95

نجاتی،غالمرضا)سرهنگ(80،78،16،
،289،288،127،126،123،122،116

361،360،351
نجفــیمرعشـی،شهـابالـدین)آیتاهلل(

144،95
نخشب،محمد245،40

نراقی،احسان476
نریمان،محمود85،79

نزیه،حسن23،21،20،18،17،16،15،
،49،48،44،40،32،31،29،25،24
،109،108،104،103،86،73،63،54
،278،273،268،266،146،131،127

،297،296،295،294،291،285،282
299،298

نژادحسینیان،هادی350
نصراللهی،محمد574

نصیری،نعمتاهلل183،181،131
نوابصفوی،سیدمجتبی)میرلوحی(19،

441،80،34
نوربخش،مهدی760،759،757

نوری،عبداهلل751،739
نوشین،علیاکبر40

نیکسون،ریچارد269،266
نیلفروشانشهشهانی،مرتضی126

نیوتن،اسحاق621

و
واعظی،محمود742

والدهایم،کورت404
واینبرگر،کاسپار578

وحیددستجردی،هوشنگ)سرتیپ(712
والیتی،علیاکبر517،516

ولتر422
ونس،سایروس473

ه  
هادوی،مهدی182
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هاشمیرفسنجانی،اکبر181،140،138،
،257،254،219،199،198،190،189
،307،303،300،293،337،288،262
،480،454،374،349،337،331،313
،496،495،494،492،491،490،488
،521،519،518،517،516،514،513
،583،578،553،552،546،541،537
،660،659،658،657،656،637،597
،731،730،722،712،709،708،707

761،744،743،741،740،738،734
هاشمی،محمد142

هانتینگتون،ساموئل750،747
هایزر،رابرت)ژنرال(161

هراتی،عبدالحسین757
هزارخانی،منوچهر146

هوشمندافشار،محمدباقر51
هویدا،امیرعباس182،181،180،151،

721،473،183
هیتلر،آدولف645،625

هیرشمن،رابرت175
هیکل،محمدحسنین400،185،183،161،

403

ی
یاتسویچ،گراتین)جاسوسآمریکایی(70

یاحسینی،سیدقاسم214
یاقوتفام،همایون380

یحیی)ع(664
یزدی،ابراهیم67،53،41،40،37،36،
،142 ،137 ،134 ،107 ،106 ،91 ،89
،178،177،175،172،161،152،151
،270،268،266،242،195،189،184
،288،283،277،275،274،273،271
،321،309،308،307،306،304،301
،334،333،331،329،328،327،325
،344،343،342،339،338،336،335
،353،350،349،348،347،346،345
،360،359،358،357،356،355،351
،368،367،366،364،363،362،361
،402،390،387،386،376،370،369
،422،420،411،407،406،405،404
،457،449،448،447،446،444،442
،485،483،482،472،468،464،462
،520،519،516،514،513،502،494
،540،539،535،532،531،525،521
،581،579،577،571،569،568،541
،699،694،686،672،668،606،582
،738،736،734،733،732،722،706
،747،746،745،744،743،741،740
،756،755،753،752،750،749،748
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765،763،761،759،758،757

یزدی،سارا765
یزدی،کاظم53

یزدی،محمد143
یوسفیاشکوری،حسن124،113،95،
،574،489،462،374،325،251،125

697،596
،292،291،290،146 ابراهیم یونسی،

293
یونسی،علی737

انجمن ها، تشکل ها، جمعیت ها
انجمناسالمیپزشکان215،214

انجمناسالمیدانشجویان142،115،89،
366،362،351،347،214

انجمناسالمیدانشکدهفنیدانشگاهتهران
627

انجمناسالمیمهندسین214،115،26،
300،299

انجمندانشجویانمسلمان689
انجمنروزنامهنگارانایران82

انجمنهایاسالمیدانشجویان162،30،
366،349،219

جامعهروحانیتمبارزتهران155

جامعهسوسیالیستهاینهضتمّلیایران47
جامعهمدرسینحوزۀقم455

جامعآدمیت601
جمعیتآزادیمـردمایـران)حـزبمردم

ایران(80
حقوق و آزادی از دفاع ایرانی جمعیت
بشر149،148،147،146،145،143،
،161،155،154،153،152،151،150

602،290،288،185،184،173،163
ازآزادیوحاکمیتمّلت جمعیتدفاع

ایران655،573،572،555
جمعیتفداییاناسالم65،34،33،19،

137،134،119،117،80
جمعیتمتاع)مکتبتربیتیاجتماعیعملی(

348
جمعیتمؤتلفهاسالمی)هیأتهایمؤتلفه(

137،125،120
مجمعمسلمانانمجاهد80

جنبش ها، جبهه ها، احزاب
جبههنجاتایران57

جبههمّلی22،21،20،19،18،16،15،
،33،32،31،30،29،28،27،25،24،23
،48،47،46،45،44،43،41،39،36،34
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،58،57،56،55،54،53،52،51،50،49
،70،69،68،67،66،65،64،63،62،60
،82،81،80،79،78،76،75،74،72،71
،93،92،91،89،88،87،86،85،84،83
،106،105،100،99،98،97،96،95،94
،118،117،115،114،113،112،107
،130،129،124،123،122،120،119
،154،143،142،139،138،133،132
،191،186،181،179،177،173،166
،300،299،289،288،268،267،265
،410،363،362،349،310،305،302
،693،692،494،474،450،433،417

734،708،706،694
جبههمّلیدوم43،32،31،30،24،21،
،57،56،55،54،53،52،50،48،47،44
،122،106،85،84،83،70،69،67،63

426
جنبشاسالمیتونس742

جنبشانقالبیمردمایران)جاما(696،300
جنبشمسلمانانمبارز279،244،157،87،

696،373،282
جنبشمّلیشدننفت267،43
جنبشمّلیمجاهدین696،695

چریکهایفداییاقلیت94
چریکهـایفدایـیخلق354،352،138،

697،401
حزباسالمیرفاهترکیه742

حزبالتحریر349
حزبایران51،50،48،47،42،41،23،
،89،85،84،83،80،69،64،55،52

417،299،138،100
حزببعثعراق553،532،531،513

حزبتوده120،84،80،70،47،29،
،293،292،291،290،267،138،128
،513،511،422،402،401،374،304

697،662،549،519،518
حزبجمهوریاسالمی282،275،253،
،455،453،380،374،311،310،299

758،693،691،685
حزبجمهوریاسالمیخلقمسلمانایران

312،143
حزبجمهـوریخواه)آمریکـا(414،50،

417،415
،80 ،79 ،56  )آمریکا( دمکرات حزب

417،415،414،294،293،150،85
حزبدمکراتایران85،80،79،56

حزبدمکراتکردستان293،258،257،
294

حزبرنجبران693،94
،80 ،47  ایران ملت زحمتکشان حزب
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449،448،422

حزبکمونیستکارگرانودهقانانایران
)توفان(689

حزبکارگزارانسازندگی424
حزبکمونیستشوروی764،396
حزبمردم290،286،55،47،41
حزبمشارکتایراناسالمی405

،141 ،123 ،80 ،47  ایران مّلت حزب
693،465،300،299

حزبنیرویسوم64،47
حزبهمبستگی405

نهضتآزادی/اکثرصفحات
نهضتخداپرستانسوسیالیست361،347
مّلی28،26،23،22، نهضتمقاومت
،46،44،42،41،40،39،34،30،29
،143 ،137 ،89 ،66 ،57 ،53 ،51 ،50
،273،270،269،268،266،156،154

402،389،362،348،277،274
،87،74،64،41،34،32 مّلـی نهضت
،416،384،296،158،141،113،91،90

417

سازمانها، گروهها
سازمانآزادیبخشفلسطین)ساف(349

سازمانافسرانحزبتوده291،290
سازمانپیکاردرراهآزادیطبقهکارگر689
سازمانکنفرانسکشورهایاسالمی505،

515
،279 اسالمی انقالب مجاهدین سازمان

374
سازمانمجاهدینخلق95،94،93،76،
،227،226،214،160،138،137،107
،354،353،352،351،350،349،311
،401،365،359،358،357،356،355
،484،483،477،476،475،450،434
،596،595،594،570،524،523،511
،690،682،642،620،619،601،600
،697،696،695،694،693،692،691
،706،705،704،702،700،699،698
،717،715،713،712،711،708،707
754،748،722،721،720،719،718

سـازمانملل546،540،539،525،521،
،570،569،560،558،550،549،548

583،581
سازماننظارتبرآزادیانتخابات80

گـروهسمـاع)سـازمانمخصوصاتحادو
عمل(360

گروهکوملهژیانکرد293
گروهنهضترادیکال290



نهضت آزادی ایران 800

متفرقه
انقالبسفید668،538،114،55

انقالبکبیرفرانسه666،638،485،462
بهائیت241

پیمانکمپدیوید716،553
حوزۀعلمیۀقم140

امام278، پیروخط دانشجویانمسلمان
،403،380،295،291،285،281،280

412،409،408
دفترتحکیموحدت750

شورایامنیتسازمانملل546،532،512،
583

طبس736
عملیاتبیتالمقدس506

عملیاتوالفجر2و4883
عملیاتوالفجر5448

قرارداد1975الجزایر583،521،505،504
قطعنامه560،559،558،531،512598،

583،581،579،575
کانونمهندسین51

کانونوکالیمسلمان476
کمیتهدفاعازآزادیوحقـوقبشر155،154

کمیتهصلحاسالمی516
کنفدراسیوندانشجویانایرانیمقیمآمریکا

وکانادا689

کنفرانسشورایهمکاریخلیجفارس516
کمیتهحقوقبشرآمریکا151

لژفراماسونریبیداریایران213
مدرسهفیضیه142

موساد92
مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی567،

738،737،568
مؤسسهگالوپ674

نهضتتحریمتنباکو437


