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تبيين ناكامی نهضت آزادی در انتخابات پس از 
پيروزی انقالب اسالمی

حسين ارجينی1
عيسی مولوی وردنجانی2

چکيده
پس از پيروزی انقالب اس��المی در ايران مهم ترين مسئله پيش  روی رهبران انقالب، 
ساز و كارهای اجرايی و حكومتی بود. در اين ميان هر يك از گروه ها و جريان های دخيل 
در انقالب بيش��ترين تالش خود را در تصاحب حداكثری مناص��ب حكومتی قرار داده 
بودند. نهضت آزادی نيز مانند ساير گروه ها مترصد فرصتی برای به دست آوردن سهم 
حداكثری در نظام جمهوری اسالمی بود كه عرصه انتخابات برای اين سهم خواهی فضای 
مناسبی را فراهم می ساخت؛ با توجه به اينكه انتخابات در هر يك از قوای مجريه و مقننه، 
در واقع جهت و مسير حركت نظام را مديريت می كند و در افكار ملت و اهداف انقالب نيز 
باعث ايجاد تحوالتی می گردد پرداختن به فعاليت جريان ها در انتخابات ضروری است. 

1. استاديار دانشگاه معارف اسالمی
2. دانشجوی دكتری دانشگاه معارف اسالمی
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پرسش اصلی پژوهش پيش  رو اين اس��ت كه عملكرد نهضت آزادی در سه دهه پس از 
پيروزی انقالب اسالمی در هنگام برگزاری انتخابات چگونه بوده است. يافته های تحقيق 
گويای آن اس��ت كه اين طيف در زمانی تأكيد بر تحريم و نامش��روع خواندن انتخابات 
كرده اند؛ گاهی سعی در نفوذ و به  دس��ت گيری اركان حكومت داشته اند و گاهی نيز به 
تخريب و براندازی نظام پرداخته اند؛ كه هر كدام از اين رويكردها را در برهه ای از دوران 
پس از پيروزی انقالب اسالمی در انتخابات مجلس و رياست جمهوری عليه نظام به  كار 

برده اند كه مورد بررسی قرار گرفته است. 
كليدواژه ها: انتخابات، نهضت آزادی، انقالب اسالمی، احزاب و گروه ها. 

مقدمه
با روی كار آمدن دولت موقت 11 نفر از اعضای نهضت آزادی در پس��ت های مختلف 
مشغول به كار شدند كه شامل 36درصد از كل اعضای دولت موقت بود. اين ورود پر حجم 
نهضت آزادی ها به اركان اساس��ی حكومت نوپای جمهوری اسالمی باعث شد تا آنها بر 
عملكرد دولت موقت اثرگذار باش��ند كه مخالفت های جدی را از سوی رهبران انقالب 
و مردم به دنبال داش��ت. اختالفاتی كه ميان نهادهای انقالبی با دولت موقت مخصوصاً 
در جريان تسخير النه جاسوسی ايجاد شد باعث استعفای دولت موقت و نمايان شدن 

ماهيت اصلی اين جريان گرديد. 
پس از تصويب قانون اساس��ی، انتخابات رياس��ت جمهوری، تجل��ی گاه منازعه های 
سياسی قرار گرفت. رقابت اصلی بين حزب جمهوری اسالمی و مخالفان پرشمار، ولی 
پراكنده بود. جالل الدين فارسی، بنی صدر، دريادار مدنی و مسعود رجوی از كانديداهای 
مشهور اين دوره بودند. در اين ميان رقابت اصلی ميان بنی صدر و فارسی شكل گرفت. 
نهضت آزادی كه وامان��ده از قدرت بود برای بقای حيات سياس��ی خ��ود در انتخابات 
رياست جمهوری به حمايت از بنی صدر پرداخت. پس  از اين انتخابات و روی كار آمدن 
بنی صدر، اميد نهضت آزادی برای بازگشت به اركان قدرت زنده شد و منجر به ورود اين 

جريان به مجلس اول در اسفند 1358 بود. 
نهضت آزادی كه خود را در ورطه نابودی می ديد و از طرفی مدعی قدرت در نظام بود 
نامزدهايی در اين انتخابات معرفی كرد و توانست كرسی های اندكی را به خود اختصاص 
دهد و با ائتالف ساير گروه های اپوزيسيون، فراكسيون اقليت را در مجلس تشكيل دهد. 
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بيان مسئله
سقوط دولت موقت، نهضت آزادی را از صحنه قدرت اجرايی دور كرد؛ اما همچنان اين 
تش��كل به  عنوان يك جريان فكری مؤثر در تحوالت نظام جمهوری اسالمی باقی ماند. 
در سال های بعد از بركناری دولت موقت، تضاد بين اين جريان فكری با ديگر نيروهای 
اسالم گرا تشديد شد. نهضت آزادی با تكيه  بر برداش��ت های غلط از ايدئولوژی انقالب 
اسالمی، نه تنها با مسئله انتخابات بلكه با نظام جمهوری اسالمی به مخالفت برخاست و با 
تكيه  بر اصولی همچون نفی حاكميت در نظام، نبود آزادی و انحصاری بودن انتخابات به 
 مواجهه با نظام برآمد. از عرصه هايی كه اين مواجهه را به  خوبی نمايان می ساخت فضای 
انتخابات بود؛ به اين خاطر نهضت آزادی از فضای به  دست آمده از انتخابات برای پيشبرد 
اهداف و مقاصد باطل خود نهايت بهره را برد. اين جريان در طول سه دهه پس از پيروزی 
انقالب اس��المی تالش های س��ازمان يافته زيادی را برای ناكارآمد خواندن و نامشروع 
جلوه دادن نظام جمهوری اسالمی و در نهايت به  زانو درآوردن اين نظام به كاربست. بر 
اين اساس تحليل سياست های نهضت آزادی در حوزه انتخابات و نحوه موضع گيری و 
ائتالف هايی كه نهضت آزادی در روند انتخابات مجلس و رياست جمهوری در سه دهه 
اخير انقالب انجام داده حائز اهميت اس��ت و به اين جهت مهم ترين مسئله ای است كه 

اين پژوهش به آن پرداخته است. 

ضرورت تحقيق
با توجه به اينكه پژوهش و تحقيقی در مورد فعاليت نهضت آزادی در انتخابات انجام 
نشده و به خاطر اهميت تاريخ معاصر ايران، هدف از اين پژوهش، آشنايی نسل كنونی 
با تحوالت و ايجاد چالش های پيش  روی نظام در انتخابات اس��ت، به اين جهت در اين 
پژوهش س��عی ش��ده اس��ت اوالً عملكرد نهضت آزادی در هر دوره از انتخابات و نحوه 
رفتار سياس��ی اين جريان بيان ش��ود. ثانياً ميزان تعامل دولت مردان و رهبران نظام با 
جريان اپوزيس��يون به خواننده ارايه گردد. ثالثاً به توانايی های سران نظام جهت عبور 
از بحران های ناشی از انتخابات و فتنه های ايجادشده توس��ط اين جريان اشاره شود تا 
هوشياری مسئوالن نظام در رفع فتنه ها و چالش های كشور را نشان دهد كه اميد است 
مورد اقبال اصحاب قلم، اس��اتيد و پژوهش��گران قرار گيرد و خدمتی به جامعه علمی و 

فرهنگی كشور باشد. 
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فرضيه تحقيق 
با توجه به ماهيت نهضت آزادی و اپوزيس��يون داخل و خارج از كشور، انديشه دينی 
برآمده از اين انقالب می تواند به عنوان بزرگ ترين تهديد برای تفكر و منش سياسی اين 
طيف از جريان ها قرار گيرد كه به نظر می رس��د رهبران نهضت آزادی پس از كنار زده 
شدن از قدرت، به خاطر اينكه دچار مرگ سياسی نشوند با تأكيد بر آزادی و انحصاری 
بودن انتخابات با ساير گروه ها و احزاب سياس��ی ائتالف نمودند؛ تا به وسيله اين تعامل، 
در حاكميت آينده بتوانند اصول سياسی خود را به اجرا درآورند؛ و از پيشرفت اهداف و 

سياست های راهبردی انقالب اسالمی جلوگيری نمايند.
به نظر می رسد نهضت آزادی بيشترين مشكل را به هنگام انتخابات برای نظام در قالب 
طرح انحصاری بودن انتخابات و نب��ود آزادی انتخاباتی، به وجود آورده اس��ت كه تنها 

توانسته رسانه های بيگانه را تغذيه نمايد. 

روش تحقيق
با توجه به اينكه مقاله حاضر ريشه تاريخی دارد، تكنيك جمع آوری اطالعات به شيوه 
»اس��نادی و تاريخی« خواهد بود؛ يعنی با مراجعه به اسناد دس��ت  اول، كتب، مدارك 
معتبر تاريخی، روزنامه ها و بيانيه های مربوط به اين جريان، مطالب مورد نظر استخراج 
می شود؛ كه با توجه به اين داده های تاريخی، در دو سطح »توصيف« و »تبيين«، تحليل 
وقايع تاريخی امكان پذير می گردد؛ بنابراين در اين مقاله، روش تحليل پژوهش، كيفی 

و مبتنی بر داده ها و شواهد تاريخی است. 

چهارچوب نظری
نهضت آزادی ايران از جمله احزاب و گروه هايی است كه به جهت درآميختن ارزش های 
اس��المی با مبانی و فرهنگ غربی و ايجاد نوعی اصالح طلبی شبه مذهبی در ايران خود 
را به  عنوان يك جريان فكری مؤثر در تحوالت انقالب معرفی می نمايد كه از اين حيث 
شايس��ته نقد و بررسی اس��ت. اين جريان در حقيقت نمونه بارز و س��ردمدار گروه ها و 
سازمان های مذهبی است كه پس از كودتای 28مرداد 1332 به وجود آمدند. شكست 
فكری و سياسی نهضت آزادی و انديشمندان و سياستمداران آن در برابر آرمان خواهی 
مردم مسلمان ايران در انقالب، نش��ان از عدم موفقيت انديش��ه و تفكر اين جريان در 
ميان مؤمنان استوار و معتقدی است كه بار سنگين مشكالت و بحران های انقالب را به 
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دوش كشيده و بر اين نكته پای فشرده اند كه ايران 
اس��المی ره آوردهای فكری غرب را بر نمی تابد و از 

اصول و مبانی اعتقادی خود عدول نمی كند.
مهندس بازرگان ب��ه  عنوان ايدئول��وگ نهضت 
آزادی هم��واره نه  تنها ب��ه ديده احت��رام، بلكه با 
دل بستگی و اشتياق، به غرب و انديشه های غربيان 
می نگريس��ت و به اين جهت تالش داشت اصول و 
مبانی فرهنگ اس��المی را به هر وسيله ممكنی با 
تفكر و انديش��ه غربی منطبق س��ازد. غرب گرايی 

نهضت آزادی به جلوه ها و سطوح روبنايی محدود نمی شود؛ بلكه تا آنجا پيش می رود كه 
آرمان ها و مقاصد پيامبران الهی را با اهداف و آرمان های انسان غربی و انديشه اومانيسم 
يكسان می بيند و دستاوردهای كنونی بش��ريت، در قالب تكنولوژی و تحول علوم را در 

همان هدف مورد نظر انبيا می داند.1 
الزم به ذكر است كه در همان دورانی كه بازرگان محو پيشرفت غرب شده بود و اصول 
و مبانی اعتقادی نهضت آزادی را در كتاب راه طی شده پايه ريزی می كرد و به تمجيد از 
اروپا می پرداخت امام خمينی در كتاب كشف اسرار چهره زشت و پليد غرب را در لباس 

تمدن جديد و تكنولوژی پيشرفته و فرهنگ نو برمال می نمود. ايشان می فرمايد:
آنچه در اروپاست جز ديكتاتوری ها و خودسری ها نيست. اروپا به كجا 
رسيده تا ما قانون او را با قانون خود تطبيق دهيم؟ زندگی امروز اروپا از 
بدترين زندگی هاست كه با هيچ قانونی نمی توان آن را وفق داد لكن شما 
بيچاره های ضعيف العقل يكسره خود را در مقابل آنها باخته به  طوری  كه 

قانون خود را نيز فراموش كرديد.2 
تفاوت اين دو بينش كاماًل مش��هود و ب��ارز بود؛ يك��ی بينش غرب را ب��ه  مثابه دين 
می نگرد و ديگری آن را جز ديكتاتوری و خودسری ندانسته، يكی خودباخته است و راه 
خودباختگی طی می كند و ديگری طاليه دار نهضت بازگشت به خويشتن و احياگر روح 
استقالل و خودباوری اس��ت. در چهارچوب فكری نهضت آزادی نوعی تقابل با انقالب 
اسالمی نهفته است؛ تقابلی كه از نوع انديشه غرب گرايانه نهضت آزادی با تفكر و انديشه 

1. مهدی بازرگان، راه طی شده، تهران، انتشار، 1342، ص19. 
2. روح اهلل خمينی، كشف اسرار، بی جا، بی تا، ص272. 

تكيه  بر  با  آزادی  نهضت 
برداشت های غلط از ایدئولوژی 
انقالب اسالمی، نه تنها با مسئله 
انتخابات بلكه با نظام جمهوری 
اسالمی به مخالفت برخاست و 
با تكيه  بر اصولی همچون نفی 
حاكميت در نظام، نبود آزادی 
و انحصاری بودن انتخابات به 

 مواجهه با نظام برآمد
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برخاسته از اسالم شيعی است. اين انديش��ه گرچه در قبل از انقالب در كتب ايدئولوگ 
نهضت آزادی وجود داشت اما بعد از انقالب با روی كار آمدن دولت موقت و رخدادهای 
بعد از آن، انديشه نهضت آزادی را از حالت تئوری به  صورت عملی در معرض ديد تمام 

مردم ايران قرار داد.
در واقع انديش��ه نهضت آزادی در مقطع پس از پيروزی انقالب اسالمی، بر دو محور 

متمركز گرديد:
الف: طرح جدايی دين از سياست كه به  صورت هسته تئوريك آراء نهضت آزادی قرار 
می گيرد؛ كه از لوازم آن مخالفت با تفكر اصيل اس��المی و نمايندگان و سخنگويان آن 
يعنی روحانيت اس��ت. به همين جهت انديش��ه روحانيت س��تيزی، يكی از اصلی ترين 
اهداف سياسی منورالفكران غرب زده ايرانی از صدر مش��روطه تا امروز، توسط نهضت 
آزادی مطرح گرديد تا بتوانند به  نوعی مبانی انقالب اسالمی را تضعيف نمايند. بايد بيان 
داشت بروز روحانيت ستيزی امری است كه تماماً با مبانی و مقاصد آرای نهضت آزادی 

هم خوانی دارد.
البته در اساس��نامه نهضت آزادی در اوائل دهه 1340 آمده اس��ت: دين را از سياست 
جدا نمي دانيم؛ يا در جنبش روحانيت در س��ال 1341 به دفاع از روحانيت می پردازد 
و همچنين در قيام خرداد 1342 اعالمي��ه ای با نام »ديكتاتور خ��ون می ريزد« صادر 
می نمايد و همچنين پس از انق��الب در انتصاب آقای بازرگان به عن��وان رئيس دولت 
موقت، معتقد می گردد كه اين انتصاب بر اس��اس اختيار مشروع حضرت امام است؛ اما 
بايد توجه داشت كه چنين بياناتی در كنار ساير اعالميه ها و فعاليت های نهضت آزادی 
تنها بيانگر آنست كه اين جريان به اقتضای ش��رايط، بر موج حركت انقالبی مردم سوار 
شده و از منافع آن بهره مند می شده و در زمانی كه خطر تهديدش می كرد شعار اعتقاد 

به اعالميه حقوق بشر و سلطنت شاه را سر می داد. 
ب: ترويج مفهوم آزادی ليبرالی تحت عنوان كل��ی آزادی خواهی؛ اين اصل به  صورت 
شعار سياسی، پس از پيروزی انقالب اس��المی بروز كرد و هدفش ايجاد تشتت و هرج 
 و مرج عمومی و حاكم گردانيدن الگوی پلوراليس��تی- ليبراليس��تی غربی در عمل، به 
 جای معيارها و موازين دينی در اداره جامعه بوده اس��ت؛ كه در نهايت اعتقاد به تساهل 
و سياس��ت گام  به  گام را به دنبال داش��ت. غايت اين دو مبنای اعتقادی- سياسی نفی 
حكومت اصيل اسالمی بود. برای نمونه می توان در تعيين نظام برآمده از انقالب اشاره 
كرد كه رهبر نهضت آزادی يعنی بازرگان مدل حكومت مطلوب خود را بر اساس طرح 
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كلی به نام مديريت علمی در مقابل مديريت برخاسته از انديشه دينی بيان می كند. در 
اين راستا به مسخ مبانی سياسی دينی می پردازد و اعتقادی به جمهوری اسالمی بدون 

قيد دموكراتيك نداشته و به جمهوری دموكراتيك اسالمی تأكيد می ورزد.1 
اين دو محور اصلی انديش��ه نهضت آزادی نش��ان می دهد كه تالش نهضت آزادی و 
هدف نهايی آنها چيزی جز قداس��ت زدايی و دنيوی كردن ام��ور و پذيرفتن قرائت های 
غير دينی نيست. نهضت آزادی به  حكم انديشه التقاطی به دفاع از دموكراسی به  عنوان 
مابعدالطبيعه ای برای نظام سياسی اس��الم می پردازد. در حالی  كه دموكراسی از پايه و 

اساس و مبنای نظری، خالف بينش دينی و اصول انقالب اسالمی است. 
چنين برداشتی ساده ترين نوع تأويل حكومت اسالمی، برای القای دينی بودن الگوی 
ليبراليسم غربی و همساز بودن آن با آموزه های قرآن است كه البته نشان از فقدان تفكر 
و ضعف تئوريك نهضت آزادی در فهم تفاوت نظام سياس��ی اسالم با نظام های سياسی 

غرب دارد.
حكومت دمكراتيك دينی مطلوب نهضت آزادی بر مبنای عقل جمعی بشر و فهم سيال 
از دين و تكيه  بر حقوق بشر شكل می گيرد كه با تمسك به دستاوردهای علمی غرب بر 
آن پای فشاری می كردند؛ چراكه حاوی مبانی سكوالر خويش، يعنی تز جدايی دين از 
سياست و اسالم منهای روحانيت بود؛ كه علتی جز تأثيرپذيری و توشه گيری زائدالوصف 

و بادوام اين جريان از آموزه های تمدن غرب نداشت.2 
نهضت آزادی با شعار نوگرايی دينی، حركتی را بنيان گذاری كردند تا به  وسيله تصرف 
كامل صحنه سياست، جامعه را به  سوی سكوالريسم س��وق دهند. عمده تالش آنها به 
دست آوردن حاكميت در انتخابات و ايجاد انقالبی مسالمت آميز در طول سه دهه پس 

از پيروزی انقالب اسالمی بود. 
اين جريان گرچه بر اس��اس جامعه مدنی اعالم می كردند شهروندان بدون هيچ حد و 
مرزی می توانند در امور حكومتی جعل قانون نموده و بر مبنای دموكراسی به تنظيم آن 

بپردازند، اما تنها مفهوم غربی و تكثرگرای آن را مدنظر قرار داده بودند. 
از مفاهيم برجسته ای كه نهضت آزادی بر آن تأكيد می ورزد قانون مداری است، اگرچه 
اين تشكل بر نهادينه كردن قانون مداری، پرهيز از رفتارهای سليقه ای و احيای اصول 
ترك شده قانون اساسی تأكيد داشت، اما اعتقاد داش��تند كه قانون و حقوق را در ايران 

1. مهدی بازرگان، بازيابی ارزش ها، تهران، ناشر مؤلف، 1364، ص408-409. 
2. مهدی بازرگان، مجموعه آثار علمی اسالمی مهندس مهدی بازرگان، تهران، شركت سهامي انتشار، 1377، 

ج2، ص80. 
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بايد كنار گذاشت و به قدرت و عملكرد نيروهای 
سياسی و اجتماعی به  عنوان قانون نگاه كرد. به 
اين خاطر پس از نااميد شدن از استحاله نظام در 
دوران دولت موقت با شعار قانون مداری به دنبال 
چالش آفرينی برای نظام و حتی تحريك مردم 
برای انقالبی ديگر شدند و استداللشان اين بود 
كه قانون اساس��ی جمهوری اسالمی منطبق با 

مبانی حقوق بشر جهانی نيست.1 
اما فارغ از بررسی ريشه ای گرايش های فكری 
نهضت آزادی می توان بيان داش��ت اين جريان 
با تمام فراز و فرودش ب��ه حيات خود ادامه داده 
و جدای از قضاوت ه��ای ارزش محور، نمی توان 
نقش آنه��ا را در تحوالت معاصر كش��ور ناديده 
گرفت؛ به  طوری  كه تاريخ نگاری اين مقطع بدون بررس��ی اين تشكل كامل نمی باشد. 
به اين جهت بررسی اين جريان در عرصه های مختلف كمك شايانی به تحليل صحيح 

مسائل ايران به  خصوص آسيب شناسی در كشور را به همراه خواهد داشت.
بر اين اس��اس هدف نهضت آزادی در دهه 1360 با ارايه و تأكيد بر مبانی خود، ايجاد 
فضايی جهت تحرك بخش��يدن به نيروهای منفعل و منزوی ضد انقالب و خارج كردن 
كنترل ميدان حيات اجتماعی از اختيار نيروهای انقالب بوده اس��ت؛ كه در اين راستا 
از فضای ملتهب انتخاباتی كه حساس��يت خاص خود را به همراه دارد بيشترين بهره را 

برده اند.

الف. عملکرد نهضت آزادی در انتخابات در دهه اول پس از پيروزی انقالب
پس از تثبيت قانون اساسی، مرحله تأسيس و شكل گيری مجلس، به  عنوان مهم ترين 
ركن ساختار سياسی كشور، در دس��تور كار س��ران انقالب قرار گرفت؛ و انتخابات در 
24اسفند 1358 انجام ش��د. نهضت آزادی با 20 نماينده كه ش��امل مهندس بازرگان 
و همفكران��ش، از قبيل دكتر يزدی، علی اكبر معين فر، هاش��م صباغي��ان، احمد صدر 
حاج س��يد جوادی، مهندس سحابی، كاظم سامی و... می ش��د، فراكسيون اقليت دوره 

1. حسن يوسفی اشكوری، عصر آزادگان، 1379/1/15. 

شكست فكری و سياسی نهضت 
آزادی و اندیشمندان و سياستمداران 
آن در برابر آرمان خواهی مردم 
مسلمان ایران در انقالب، نشان 
از عدم موفقيت اندیشه و تفكر 
مؤمنان  ميان  در  جریان  این 
استوار و معتقدی است كه بار 
بحران های  سنگين مشكالت و 
انقالب را به دوش كشيده و بر 
این نكته پای فشرده اند كه ایران 
اسالمی ره آوردهای فكری غرب 
را بر نمی تابد و از اصول و مبانی 

اعتقادی خود عدول نمی كند
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اول مجلس را تش��كيل دادند.1 و در مس��ائلی چون انتخاب نخس��ت وزير، حل مسئله 
گروگان گيری در تسخير سفارت امريكا، جريان طرح عدم  كفايت سياسی رئيس جمهور 
و... راه خود را از جريان انقالبی در كشور جدا كرده و به كارشكنی در اين امور پرداختند؛2 
به گونه ای ك��ه حضرت امام س��ركرده منافقين »مس��عود رجوی« را ب��ه دليل تحريم 
همه پرسی قانون اساسی، از شركت در انتخابات مجلس شورای اسالمی محروم می كند. 

نهضت آزادی در بيانيه ای می نويسد: 
برای تأمين وحدت و حقوق گروه های اقليت، اميدوارم آقای مس��عود 
رجوی كه معرف جناح پرش��ور از جوانان با ايمان می باش��د به مجلس 
راه يافته و موفق به همكاری صادقانه با گروه های با حسن نيت از طريق 

خدمت به خدا و خلق بشود.3
پس از مجلس اول در سال 1358 كه ماهيت ليبرالی نهضت آزادی به  خوبی نمايان شد، 
انتخابات مجلس دوم در سال 1362 برای آنها از اهميت ويژه ای برخوردار بود؛ زيرا عدم 
توفيق در اين انتخابات عمر سياسی نهضت آزادی را در اركان اساسی جمهوری اسالمی 
به پايان می رساند و آنها خود، واقف به اين مهم بودند. به اين جهت دست به اقداماتی زدند 
به  گونه ای كه اگر نتوانند جايگاهی در بين توده مردم پيدا كنند حداقل توجه اپوزيسيون 
داخلی و خارجی نظام را به خود منعطف سازند؛ اما اين اقدامات تنها خوراك رسانه های 

بيگانه را در آستانه دومين انتخابات مجلس فراهم آورد. 
1. توطئه سمينار تأمين آزادی انتخابات و تحريم انتخابات 1362

نهضت آزادی برای خدشه دار كردن انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال 1362 
در يك آگهی به مردم اعالم نمود »از جناب عالی دعوت می شود در سمينار تأمين آزادی 
انتخابات كه در روز جمعه برگزار می شود شركت فرماييد.«4 اين تشكل كه قصد برگزاری 
ميتينگ را داش��ت، بدون اجازه از وزارت كشور، اعالميه س��مينار را پخش نمود تا اين 
وزارت را در مقابل عمل انجام ش��ده ای قرار دهد؛ اما كميته انقالب از پخش اعالميه ها 
جلوگيری كرد. نهضت آزادی با ترفن��دی جهت تحريك مردم عليه وزارت كش��ور در 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، پس از بحران؛ كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1361، تهران، دفتر 
نشر معارف انقالب، 1380، ص98. 

2. روابط عمومی مجلس شورای اسالمی؛ نگرشی به اولين دوره مجلس شورای اسالمی، تهران، آشتيانی، 1363، 
جلسه 45-47.

3. كيهان، 1359/2/16، »حمايت مهدی بازرگان از رجوی«، ش10989. 
4. نهضت آزادی ايران، 1362/8/3، آگهی دعوت برای سمينار تأمين آزادی انتخابات. 
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پالكاردی وزارت كشور را متهم به ممانعت از اجرای اين سمينار نمود.1 
وزارت كش��ور چنين ميتينگی را منحرف كردن ذهن مردم از مس��ئله اصلی كشور، 
يعنی جنگ تلقی می كرد و به علت سابقه بدی كه اين طيف در بين مردم داشته و خطر 

درگيری بين انقالبيون با اين گروه بود اجازه برگزاری ميتينگ را نداد.2 
منظور نهضت آزادی از تأمين آزادی انتخابات به اين معنی بود كه آزادی برای انتخابات 
وجود ندارد و آنها می خواهند آزادی را تأمين نمايند. به عبارتی اعالميه نهضت آزادی، 
تالش برای بی اعتبار كردن انتخابات آينده بود؛ البته جريان نهضت آزادی چون در ميدان 
سياست گرفتار مرگ سياسی شده بود به نحوی می خواست خودش را در انتخابات آينده 

مطرح و به طريقی احيای موات كند؛ اما به دليل بيداری ملت اين عمل نشدنی بود.
اين توطئه با حضور مردم در صحنه، در حالی  كه ش��عار می دادند »اين النه جاسوسی 
دوم است و بايد اشغال ش��ود« از بين رفت. البته عامل تحريك مردم، متن اعالميه بود 
كه به  نظام جمهوری اس��المی توهين كرده بود. چراكه عده ای به بهانه نبود آزادی در 
انتخابات، سمينار تشكيل می دهند در حالی  كه حضرت امام تأكيد می كند در انتخابات 

آزادی وجود دارد.3 
به دنبال اين جريان، نهضت آزادی دست به تبليغات، برای مخدوش كردن چهره نظام 
زد و ادعا نمود شعارها و اشعاری كه مهاجمين در مقابل دفتر نهضت آزادی سرمی دادند، 
مشخص می كرد اين حمله يك طرح از پيش تعيين شده عليه نهضت آزادی بوده است.4 

هاشم صباغيان نيز در نطق قبل از دستور می گويد: 
اهانت و حمله به جمعيتی }نهضت آزادی{ كه مش��روعيت مجلس 
آينده را در گرو انتخاب��ات آزاد می دانند به سرنوش��ت همه آنان كه به 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی دل  بسته اند مربوط می شود و مردم 
بايد بدانند كه اين ها }مسئوالن نظام{ بر سر آزادی و جمهوری اسالمی 

چه آورده اند.5 
به دنبال اين بيانات، صباغيان آزادی در انتخابات و به  تبع آن آزادی در كشور را به  طور 

1. همان، 1362/8/11. 
2. داود علی بابايی، بيست و پنج سال در ايران چه گذشت )از بازرگان تا خاتمی(، تهران، اميد فردا، 1387، ج10، 

ص128-130. 
3. همان، ج9، ص131-132. 

4. نهضت آزادی ايران، سرگذشت تأسف بار س��مينار تأمين آزادی انتخابات، تهران، دفتر نهضت آزادی ايران، 
1362، ص31-32. 
5. همان، ص56. 
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كلی زير سؤال می برد و انتخابات را تحريم می كند.1 
در اين بحبوحه نهض��ت آزادی در يك حرك��ت رو به  جلو نامه ای سرگش��اده به امام 
خمينی)ره( می نويس��د كه مصلحت مملكت و آبرو و حيثيت جمهوری اسالمی اقتضا 
نمی كرد چنين رفتار خالف اسالم و قانون انسانيت با ما انجام گيرد تا به دنيا اثبات شود 

در ايران آزادی و امنيت وجود ندارد.2 
اين تش��كل، آزادی را موهبتی الهی می داند كه امروزه در انحصار مسئوالن نظام قرار 
گرفته است. حتی در مجلس شورای اسالمی نمايندگان مخالف، نه تنها امنيت ندارند؛ 
بلكه با هجمه ای از فحش و ناس��زا و تهديد به مرگ، روبه رو هستند و عماًل قادر به بيان 

نظريات خود نيستند به همين خاطر مجبور به سكوت شده اند.3 
بايد اذعان داشت ترفند »سمينار تأمين آزادی انتخابات« يك امر حساب شده ای بود 
كه به  وسيله آن عالوه بر مخدوش كردن انتخابات و در حاشيه قرار دادن مسئله جنگ 
قصد داش��ت نظام را نيز زير سؤال ببرد؛ ولی عماًل در رس��يدن به اين اهداف با شكست 

مواجه شد. 
هدف نهضت آزادی از چنين اقداماتی در آستانه دومين انتخابات مجلس، همانند ديگر 
جناح های وازده و سرخورده و نااميد از اس��تقبال مردم چيزی جز اعتبارسنجی خود و 
در كنار آن، با ايجاد جو مس��موم تبليغاتی، درصدد روزنه ای برای ورود مجدد به صحنه 
سياسی كشور بود. برای اين مقاصد، دس��ت به اقداماتی زدند كه نه  تنها به اهداف مورد 
نظر خود نرسيده بلكه نتيجه اش ايجاد خوراك برای راديوهای بيگانه بود؛ تا اعالم نمايند 

آزادی حتی برای يك سمينار در جمهوری اسالمی وجود ندارد. 
2. انتخابات رياست جمهوری 1364

نهضت آزادی پ��س از ناكامی در انتخاب��ات مجلس دوم چه از دس��ت يابی به اهداف 
طرح ريزی ش��ده در دوره تبليغات و چ��ه در راه يابی ب��ه مجلس، برای اع��اده حيثيت 
سياس��ی اش، انتخابات رياس��ت جمهوری 1364 را در كانون توجه خود قرار داد. اين 
انتخابات متأثر از حوادث دوران جنگ بود چراكه در سال 1363 جنگ موشكی به شهرها 
نيز آغاز ش��د. نهضت آزادی اين اوضاع كش��ور را برای بهره برداری سياسی خود مغتنم 
ش��مرده و بيانيه ای را به اين مضمون صادر می كند كه »مسئله جنگ، برای ملت ايران 

1. كيهان، 1362/8/14، »سخنان هاشمی رفسنجانی در مراسم عبادی- سياسی نماز جمعه در دانشگاه تهران«، 
ش12006. 

2. نهضت آزادی ايران، 1361/8/9، نامه سرگشاده به بنيان گذار جمهوری اسالمی ايران. 
3. نهضت آزادی ايران، تيرماه 1362، آزادی در جامعه ما، نامه ای به رئيس جمهور، ص2-4. 
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به  صورت فاجعه روزمره درآمده و مردم متأسفانه 
بيش  از پيش نس��بت به مسئله انتخابات بی تفاوت 
می باش��ند«1. از اين  رو پيش��نهاد عقب انداختن 
موعد انتخابات را به ش��ورای نگهبان می دهند؛ اما 
در تغيير زمان انتخابات موفق نمی شوند؛ به  ناچار 
مجدداً بحث تأمين آزادی انتخابات را مطرح كرده 
و در نامه ای به حضرت امام، حداقل شرايط تحقق 
و تأمين آزادی در انتخاب��ات را آزادی مطبوعات، 
اجتماعات و رس��انه های گروه��ی از جمله صدا و 

سيما دانستند.2 
در چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوری از نهضت آزادی مهندس بازرگان، ابراهيم 
يزدی، احمد صدرحاج سيدجوادی نامزد شدند.3 ش��ورای نگهبان مهندس بازرگان و 
ساير نامزدهای اين جريان را به دليل حمايت از امير انتظام كه به اتهام جاسوسی برای 
بيگانگان در زندان به س��ر می برد رد صالحيت كرد.4 نهضت آزادی در مواجهه با چنين 
عملی از سوی ش��ورای نگهبان با صدور بيانيه ای شركت در انتخابات رياست جمهوری 
را تحريم نمود.5 بازرگان نيز در تاريخ 22 م��رداد 1364 طی اطالعيه ای با عنوان »پيام 
امتنان و اميد«، خطاب به مردم می گويد ش��ورای نگهبان با اي��ن رد صالحيت در واقع 
اختيار و انتخاب كردن و حق حاكميت را از مردم س��لب نموده است. نتيجه اين عمل 
تبليغات وسيع و دامنه دار رسانه های خارجی درباره ادعای عدم آزادی انتخابات در ايران 

بود.6 
نهضت آزادی در اين دوره از انتخابات، مردم را به قي��ام عليه نظام دعوت می كرد و از 
اينكه آزادی نسبی در ميان موافقين نظام وجود دارد و چنين آزادی اندكی در مخالفين 
نظام از جمله نهضت آزادی نيست به  گونه ای كه حتی حق دفاع از خودشان در بين مردم 

را ندارند به  شدت معترض می گردند و در بيانيه ای اعالم می كنند:

1. نهضت آزادی ايران، 1366/12/24، انتخابات انحصاری و محروميت ملت از مشاركت در آن، ص3. 
2. نهضت آزادی ايران، تيرماه 1362، همان، ص3. 

3. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، اميد و دلواپسی؛ كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1364، تهران، دفتر 
نشر معارف انقالب، 1387، ص205-206. 

4. همان، ص236. 
5. همان، ص205-206. 

6. نهضت آزادی ايران، 1364/5/22، پيام امتنان و اميد. 

در همان دورانی كه بازرگان 
محو پيشرفت غرب شده بود و 
اصول و مبانی اعتقادی نهضت 
آزادی را در كتاب راه طی شده 
پایه ریزی می كرد و به تمجيد از 
اروپا می پرداخت امام خمينی در 
كتاب كشف اسرار چهره زشت 
و پليد غرب را در لباس تمدن 
جدید و تكنولوژی پيشرفته و 

فرهنگ نو برمال می نمود
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در انتخابات گذشته حقوق و آزادی های مشروع و قانونی ما از بين رفت 
كه اميدواريم مردم از س��رخوردگی و يأس بيرون آمده برای استيفای 

حقوق خود و نجات مملكت قيام قانونی نمايند.1 
اين تشكل تنها راه نجات از مشكالت را در حاكميت مردم می داند كه سلب شده است 
و معتقد اس��ت انتخابات آزاد، در حكم رفراندومی خواهد بود كه تكليف ملت و دولت را 
روشن می سازد و ابهام و اختالف در مورد اينكه خواس��ت اكثريت ملت در كدام سمت 
است و متصديان و مسئولين چه خطی بايد پيش بگيرند را حل خواهد كرد. در اين باره 

می گويد: 
اجرای قانون تنها با تأمين آزادی های مش��روع امكان پذير است. اگر 
چنين ش��رايطی برای همه گروه ها و افراد ملت، تحقق و تأمين نگردد 
چنين انتخابات��ی ارزش و اعتبار ندارد و به  منزل��ه پايمال كردن اصول 
حاكميت ملی و مخالفت با فرمان »تؤدوا األمانات إلی أهلها« می باشد.2 
اين جبهه گيری ها در زمان��ی رخ می دهد كه امام خمين��ی)ره(، حيات ملت ايران در 
صحنه سياست جهانی را مستقيماً به مشاركت فعال مردم در انتخابات رياست جمهوری 

مرتبط می داند و انتخابات رياست جمهوری را مسئله اسالم می خواند3 و می فرمايد: 
اگ��ر بخواهيد در مقاب��ل دنيا اظهار حي��ات بكنيد باي��د در انتخابات 

رياست جمهوری مشاركت كنيد.4 
اما اين طيف، همراه با ديگر دش��منان اس��الم كه به  خوبی درك ك��رده بودند حضور 
مردم در انتخابات رياست جمهوری به معنای رأی دادن مجدد به انقالب اسالمی است، 
برای كمرنگ كردن اين حضور در صحنه انتخابات، مجبور ش��دند آزادی در انتخابات 
را زير سؤال برده تا اسباب دلسردی مردم فراهم گردد و باعث شود حداقل تعداد كمی 
به  پای صندوق ه��ای رأی بياين��د و از اين طريق كاهش اس��تقبال م��ردم از انتخابات 

رياست جمهوری را به معنای كاهش محبوبيت انقالب تعبير كنند. 
3. انتخابات مجلس سوم

نهضت آزادی در آس��تانه انتخابات دوره س��وم مجلس در اقدامی متهورانه نامه ای در 

1. نهضت آزادی اي��ران، تيرماه 1364، نامه ای ب��ه رهبر انقالب و بنيان گذار جمهوری اس��المی ايران پيرامون 
انتخابات رياست جمهوری، ص5. 

2. همان، ص2. 
3. جمهوری اسالمی، 1364/5/10، »اعالم حيات اسالم در صحنه سياست جهانی، ش1788. 

4. صحيفه امام، ج19، ص328. 



مقاالت
126

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

تاريخ 1367/1/18 به شورای نگهبان می نويسد؛ در اين نامه اجازه شركت همه گروه ها 
و افراد را در انتخاب��ات می خواهد؛ همچنين از دولت نيز آزادی را كه ادای امانت اس��ت 
می طلبد و می نويسد: »ادای امانت در ايجاد امنيت الزمه شركت همه افراد در انتخابات 
اس��ت؛ تا مردم بتوانند آگاهانه انتخاب نمايند«. همچنين خواستار شدند مطبوعات و 
رسانه های گروهی حالت انحصاری نداشته باش��ند و حق تبليغات به  طور يكسان برای 

موافق و مخالف برقرار گردد.1 
اين تش��كل با تبليغات مسموم برای به چالش كش��اندن نظام می گويد كه در دومين 
دوره از انتخابات مجلس، دولت ايفای امنيت نكرده اس��ت و از مخالفين خود، آزادی و 
امنيت را منع نموده، به اين جهت نهضت آزادی از مشاركت در انتخابات و معرفی كانديدا 
خودداری كرده و مشروعيت چنين مجلسی را رد می نمايد. در ضمن متوليان انقالب و 
نظام در انتخابات سومين دوره مجلس از وعده آزادی و امنيت انتخابات، خود را بی نياز 
می دانند و تنها به شعار انتخابات سالم اكتفا كرده اند. حتی در مصاحبه هايشان تصميم 
قطعی خود را در عقب انداختن قانون احزاب و جلوگيری از مش��اركت آنها در انتخابات 
را بيان داش��ته اند.2 نهضت آزادی چنين دروغ پردازی ها و توهماتی را در امر انتخابات، 
بهانه ای برای ترويج افكار ليبراليستی خود قرار داده تا از اين طريق آنچه را اعتقاد دارند 
برای ترويج در افكار عمومی جامعه ايران به كرسی بنش��انند. به اين جهت انتخابات را 

ناسالم و غير قانونی می دانند و آن را تحريم می كنند.
نهضت آزادی می گويد با توجه به اينكه انتخابات، انحصار حاكميت گشته، اين گروه در 
انتخابات شركت نمی كند. همچنين مردم را دعوت می نمايد كه به خاطر حفظ مصالح 

مملكت، ملت و ارزش های انسانی- اسالمی در انتخابات شركت نكنند.3 
نهضت آزادی برای عملی كردن توطئه خود در اين انتخابات از خبرنگاران و رسانه های 
داخلی و خارجی دعوت به عمل  آورده تا با فضای ايجادش��ده توس��ط رسانه ها، نظام را 
دچار بحران سازد؛ اما زمانی كه مسئولين مانع چنين مصاحبه ای می شوند اين جريان 
بهانه خود را در تحريم انتخابات به دست می آورد و بيان می كند نهضت آزادی به  منظور 
طرح نظريات و خواسته های مربوط به انتخابات، از خبرنگاران داخلی و خارجی دعوت 
به عمل آورد تا مصاحبه مطبوعاتی نمايد.4 نهضت آزادی لغو اين مصاحبه مطبوعاتی را 

1. نهضت آزادی ايران، 1366/12/24، همان، ص3-4. 
2. همان، ص4. 
3. همان، ص5. 

4. همان. 
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دليلی بر انحصاری بودن انتخابات می داند و مدعی می شود آزادی در انتخابات نيست و 
حكم به تحريم انتخابات اين دوره می دهد.

بررسی رخدادهای دهه 1360 به  خوبی نش��ان می دهد كه مسئله انتخابات از جمله 
سوژه های ثابت نهضت آزادی است تا موضوعاتی را كه همواره مدنظر خود قرار داده را 
بيان نمايد و نشان دهد فراهم نبودن ش��رايط مناسب سياسی به  منظور توجيه شركت 
نكردن در انتخابات، اس��تمرار بخش��يدن به حضور خود در مجامع خارجی و جريانات 
مخالف انقالب، حفظ ه��واداران و جذب اف��راد جديد و باالخره تبلي��غ روی موقعيت 
نامناسب دموكراسی در جمهوری اسالمی، عمده ترين اهداف نهضت است. در اين راستا 
اين جريان همواره تالش نموده چهره ای ناموفق از نظام ترسيم نمايد و با بزرگ نمودن 
برخی كاستی ها و مشكالت كشور درصدد احيای تفكرات خود باشند كه تمام اين امور 
در چهارچوب سياست های كلی ضد انقالب بوده و زمينه خوش آيند استكبار را همواره 
فراهم نموده است. نهضت با سوژه تراشی های كاذب می خواهد اثبات كند بحران سياسی 

در كشور وجود دارد.1 

ب. عملکرد نهضت آزادی در انتخابات در دهه دوم پس از پيروزی انقالب 
آغاز دهه 1370 متأثر از دو رخداد بزرگ )رحلت امام خمينی)ره( و پايان يافتن جنگ 
تحميلی( بود با روی كار آمدن دولت آقای هاشمی رفسنجانی، فضای سياسی جديدی 
در ايران رقم خورد. نهضت آزادی نيز در اين فضا فعاليت های سياسی و مطبوعاتی خود 
را با استراتژی جديدی دنبال نمود كه نتايج چنين فعاليت هايی در مجلس پنجم و ششم 

نمايان شد. 
1. انتخابات مجلس پنجم

جريان های ليب��رال به رهب��ری نهض��ت آزادی در انتخابات مجلس پنج��م فعاليت 
گس��ترده ای را برای نفوذ در محافل فرهنگی اتخاذ نمودند و تمام تالشش��ان در جهت 
گرفتن امتياز نش��ريه ای برای ايجاد فضای تبليغاتی بر ضد نظام جمهوری اسالمی بود 
تا بتوانند به  وسيله آن انديشه سكوالريسم خود را بر فضای جامعه حاكم نمايند. به اين 

جهت ابراهيم يزدی در دی ماه 1374 تصريح كرد: 
انتخابات مجلس پنجم يك نقطه عط��ف بوده و ما به آن به  عنوان يك 

1. رويدادها و تحليل ها، 1370/12/28، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ش80، ص28. 
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مبارزه علنی سياسی نگاه می كنيم.1 
همچنين غالم عباس توسلی از وابستگان به نهضت آزادی نيز تصريح كرد: 

ما در اين دوره به  طور گسترده و غير علنی فعال خواهيم بود. ما به  طور 
رسمی، مشخص نخواهيم كرد كه كانديداهای ما چه كسانی هستند؛ اما 
به  صورت خصوصی، دوستان و هواداران را در جريان قرار خواهيم داد و 
به  اين  ترتيب، شورای نگهبان متوجه وابستگی كانديداهای غير مطرح 

ما نخواهد شد.2 
در س��ال 1374 عط��اءاهلل مهاجرانی مع��اون پارلمان��ی و حقوقی دولت »هاش��می 
رفس��نجانی« و عضو مركزی حزب كارگزاران، با وجود آگاه��ی از موضع امام خمينی 
مبنی بر عدم صالحيت نهضت آزادی در كارهای دولتی و قانون گذاری، در تاريخ 16 آذر 
1374 بر ش��ركت نهضت آزادی در انتخابات مجلس تأكيد می كند؛ كه حكايت از نگاه 
پلوراليستی- ليبراليستی جريان حاكم بر كشور داشت؛ متقاباًل دبير كل نهضت آزادی نيز 
برای گردهمايی ساليانه حزب كارگزاران پيام مفصلی می فرستد و پس از سياه نمايی های 
بسيار درباره جمهوری اسالمی و اعالم اينكه »ما در استبداد گرفتار هستيم و بايد دست 
 به  دست هم بدهيم تا تماميت خواهان و حزب پادگانی حاكم بر حكومت را به زيركشيم«، 
از جريان كارگ��زاران می خواهد با احزاب اصالح طلب ديگر هم��كاری نمايند و تصميم 
مش��ترك اتخاذ نمايند؛3 كه اين ائتالف در جهت مشاركت يك حزب مخالف نظام يا به 
قدرت رساندن يك حزب، در كش��ور نبود؛ بلكه ائتالف، جهت برتری دادن يك تفكر و 

ايجاد انديشه سكوالريسم و به  تبع آن نوعی اسالم التقاطی در كشور بود. 
جريان نهض��ت آزادی پس از جنگ تحميل��ی تمام فعاليتش را جه��ت نفوذ در نظام 
جمهوری اس��المی معطوف نمود و اين انتخابات روزنه ای ش��د تا بتوانند در انتخابات 
مجلس ششم افرادی كه با افكار ليبرالی آنها نزديك تر می باشند را بر كرسی های مجلس 

بنشانند و در انتخابات رياست جمهوری آينده نيز تأثيرگذار باشند. 
2. هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوری

فعالي��ت نهض��ت آزادی در مجلس پنج��م، فضاي��ی را در هفتمي��ن دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوری به وجود آورد كه تا حدودی اين جريان را امي��دوار به تجديد حيات 

1. مرتضی قمری وفا، براندازی در سكوت: آسيب شناسی دوران گذار به جامعه مردم ساالر دينی )1368-1380(، 
تهران، كيهان، 1380، ص32. 

2. همان، ص32. 
3. كيهان، 1393/10/7، ش20955. 
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سياسی شان گرداند. 
نهض��ت آزادی در اعالميه ای دكتر ي��زدی )دبير كل 
نهض��ت( را برای انتخاب��ات رياس��ت جمهوری معرفی 
می كند. در اين اطالعيه آمده است به  زودی سياست ها، 
مواض��ع و برنامه های ايش��ان در زمينه های سياس��ی، 
اعتقادی و مديريت كشور به اطالع مردم خواهد رسيد.1 
البته علی اكبر معين فر نيز از س��وی اين تش��كل برای 

نامزدی انتخابات رياست جمهوری معرفی شد.
قابل  توجه است كه ابراهيم يزدی و علی اكبر معين فر 
در برگ ثبت نام كانديداتوری رياست جمهوری، عبارت 

»اعتقاد به مباني قانون اساسي و واليت فقيه« را در فرم انتخاباتي خود خط زده و عبارت 
»التزام« را جايگزين نموده اند و با ادبياتی تهديدآميز بيان داشتند ما با ثبت ناممان بار 
ديگر به حاكمان فرصت می دهيم براي رفع بحران های موجود، راه حلی بينديش��ند.2 
ابراهيم يزدي درباره خط زدن كلمه اعتقاد به قانون اساس��ی می گويد همه شهروندان 
بايد به قانون ملتزم باشند هر چند به آن اعتقاد نداشته باشند.3 كه صريحاً به عدم اعتقاد 
به واليت فقيه اعتراف می كنن��د كه برآمده از تفكر سكوالريس��م در ايدئولوژی نهضت 

آزادی است.
س��تاد تبليغاتی ابراهيم يزدی، در بيانيه ای اعالم نمود »توسعه سياسی، اقتصادی و 
فرهنگی كش��ور«، مهم ترين برنامه های اين داوطلب اس��ت؛ و بيان كرده است توسعه 
سياسی از طريق نهادينه كردن دموكراسی با اجرای اصول فراموش شده قانون اساسی، 
از قبيل اصل مربوط به آزادی احزاب، مطبوعات، شوراهای مردمی، استقالل انجمن ها، 

سنديكاها و انجمن های صنفی و تخصصی، در رأس برنامه های ابراهيم يزدی است.4 
با بررس��ی صالحيت نامزدها، اعضای نهضت آزادی واجد صالحيت تش��خيص داده 
نش��دند. در مقابل، اين جريان اعتراض خود را در مصاحبه با راديوهای بيگانه در ميان 
گذاشت. ابراهيم يزدی در مصاحبه ای با راديو فرانسه اعالم كرد امكانات تبليغی و قدرت 
در ايران انحصاری است كه صدای اعتراض تمامی نامزدهای جناح های داخل حاكميت 

1. همشهری، 1384/2/25، ش3698. 
2. همان. 
3. همان. 

4. ابراهيم انصاری الری، انتخاب هفتم )خرداد 1376- خرداد 1375(، تهران، همشهری، 1376، ص325. 

در واقع اندیشه نهضت 
آزادی در مقطع پس از 
پيروزی انقالب اسالمی، 
بر دو محور متمركز گردید: 
الف: طرح جدایی دین از 
سياست كه به  صورت هسته 
تئوریك آراء نهضت آزادی 
قرار می گيرد؛ ب: ترویج 
مفهوم آزادی ليبرالی تحت 

عنوان كلی آزادی خواهی
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نيز بلند شده است.1 
يداهلل س��حابی نيز به همراه 87 تن از همفكرانش، جهت ايجاد تش��نج در جامعه در 

بيانيه ای، از گروه های سياسی، احزاب و مردم ايران خواست: 
در جهت آزادسازی فضای حاكم بر جامعه، بيش از اين، از حقوق قانونی 
خود اعراض نكنند و با س��كوت و بی تفاوتی خود، عم��اًل محيط را برای 

متجاوزان به حقوق ملت باز نگذارند.2 
پس از رد صالحيت نامزدهای نهضت آزادی، ابراهيم يزدی در زمانی كه اكثر طيف ها 
برای حمايت خاتمی ائتالف نمودند در بيانيه ای حماي��ت خود را از آقای خاتمی اعالم 
نمود.3 كه نشان دهنده نوعی همفكری آقای خاتمی با اين جريان محسوب می گرديد. 
تحليل گران سياسی اين حمايت را »بوسه مرگ« برای خاتمی دانسته اند چراكه حمايت 
نهضت آزادی از ايشان كه به طرفداری از سياست های فرهنگی باز شهرت داشت منجر 
می گردد به او برچس��ب ليبرال زده شود كه نشانه ای از س��كوالر بودن و رد واليت فقيه 

دارد.4 
پس از پيروزی آق��ای خاتمی در انتخاب��ات هفتمين دوره رياس��ت جمهوری، تالش 
گسترده نهضت آزادی برای بهره برداری از وجهه سياسی آقای خاتمی و جبهه موسوم 
به دوم خرداد شدت گرفت و توانستند به  وسيله عبداهلل نوری »وزير كشور« مجوز برای 
رسميت پيدا كردن نهضت آزادی را به دست آورند؛ اما اين عمل منجر به استيضاح وی 

گرديد.5 
فعاليت نهضت آزادی در دوران رياس��ت جمهوری خاتمی، عليه نظام به حدی شدت 
گرفت كه محمد سالمتی عضو مركزی س��ازمان مجاهدين انقالب اعالم كرد »نهضت 
آزادی ته فكرش اين است كه حكومت ديگری به وجود بياورد.« به اين خاطر آنها را »غير 
خودی« خواند و خواستار طرد آنها از جبهه دوم خرداد شد6 كه نهايتاً در غائله دانشگاه 
تهران و آشوب های خيابانی تيرماه 1378 سازمان مجاهدين انقالب در بيانيه ای حكم به 

اخراج نيروهای »غير خودی« از جبهه موسوم به دوم خرداد صادر نمودند.7 
1. همان، ص166

2. همان. 
3. همان، ص208. 
4. همان، ص141. 

5. محمود فاضلی بيرجندی، از مهدی بازرگان تا حس��ن روحانی: كابينه ها در جمهوری اسالمی ايران، تهران، 
پايان، 1393، ص288. 

6. كيهان، 1378/11/4، ش16714. 
7. كيهان، 1378/7/29، ش16639. 
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نهضت آزادی در دوران رياست جمهوری آقای 
خاتمی به خاطر حمايتی كه از اين دولت داشت 
چهره دوگانه ای را از خود به نمايش گذاش��ت. 
چراكه هم ژس��ت اپوزيس��يونی می گرفت و به 
انتقاد از حاكميت می پرداخت و هم س��همی در 
حاكميت داش��ت كه می توانس��ت در مجموع 
سياست های حكومتی و اجرايی به  نوعی دخالت 
كند به  گونه ای كه بس��ياری از مصوبات مجلس 
ششم با مش��اوره گروه های اپوزيس��يون نهايی 

می شد.1 
3. انتخابات مجلس ششم

تفكر مبتنی بر تخري��ب بنيان های دينی در جامعه و س��پس تغيي��ر نظام جمهوری 
اسالمی، اشتباه استراتژيك اصالح طلبان ليبرال به  خصوص نهضت آزادی بود. اين جريان 
پيروزی در انتخابات ششم را گامی برای رسيدن به قدرت، حذف رقيبان و نهادينه كردن 
انديشه ليبراليستی خود می دانست؛ اما رفتار سياسی و اجتماعی آنها در مجلس ششم 
چهره واقعی شان را نمايان ساخت كه باعث ش��د عالوه بر تحليل رفتن پشتوانه مردمی 
اين جريان، طرفداران نظ��ام را به مقابله جدی تر با خود تحري��ك نمايند. در واقع »اگر 
اصالح طلبان در انتخابات مجلس ششم همچون ش��كارچيانی بودند كه هدفشان يك 
شكار بزرگ بود«،2 با ايجاد جبهه ای از نيروهای انقالبی عليه آنها ممكن نبود بتوانند از 

شكار شدن سالم بمانند. 
انتخابات مجلس ششم افزون بر آنكه زمينه رسيدن افراد وابسته به نهضت آزادی در 
اركان حكومت را سهل و آسان نموده بود فرصت استثنايی، برای تسويه حساب با برخی 
دوستان و رقيبانشان نيز محسوب می گرديد. اين جريان در ائتالف با جريان دوم خرداد، 
شروع به قدرت نمايی و چنگ و دندان نش��ان دادن به رقبای خود و به تخريب گسترده 
چهره آقای رفسنجانی كه شركت ايشان در انتخابات ششم قطعی شده بود كردند. اكبر 
گنجی در روزنامه صبح امروز در مطلبی با عنوان »عالی جناب سرخ پوش«، عماًل به بهانه 

1. سيد نظام الدين موسوی، انتخابات نهم رياست جمهوری، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1385، ص43. 
2. محمدحسين غياثی، »ستيز برای زيستن«، آفتاب، س3، ش30، آبان 1382، ص19. 

حكومت دمكراتيك دینی مطلوب 
نهضت آزادی بر مبنای عقل جمعی 
بشر و فهم سيال از دین و تكيه  بر 
حقوق بشر شكل می گيرد كه با 
تمسك به دستاوردهای علمی غرب 
بر آن پای فشاری می كردند؛ چراكه 
حاوی مبانی سكوالر خویش، 
یعنی تز جدایی دین از سياست 
و اسالم منهای روحانيت بود؛ كه 
علتی جز تأثيرپذیری و توشه گيری 
زائدالوصف و بادوام این جریان از 

آموزه های تمدن غرب نداشت
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نقد و تحليل دوره رياست جمهوری رفسنجانی 
به هجمه و حمله عليه ايشان پرداخت.1 

نهض��ت آزادی در اي��ن دوره از انتخاب��ات 
مجلس، تمركز خ��ود را بر ش��عار »ايران برای 
همه ايرانيان« قرار داد كه انگيزه اش همبستگی 
مواضع جري��ان اپوزيس��يون داخ��ل و خارج 
كشور بود.2 اين جريان معتقد بود برای تحقق 
اصالحات ريش��ه ای در برابر طيف ها و افراد پيرو نظام، نيازمند پش��تيبانی همه جانبه 
و هدفمند همه اپوزيس��يون، به  ويژه ملی-مذهبی ها می باش��د. به اين خاطر تاكتيك 
گس��ترش »چتر دموكراتيك« را آغاز كردند؛ اگرچه پس از انتخابات مجلس شش��م با 
شعارهای حقوق بشر و ايران مداری مورد تأكيد بيشتری قرار گرفت3 تا بتوانند در پوشش 

چنين رفتاری انديشه ليبرالی خود را ترويج نمايند. 
مجلس ششم كه متشكل از افراد ليبرال بود به مجلس اصالحات مشهور شد؛ البته به 
خاطر اجرای موضوعاتی همچون اصالح قانون مطبوعات، انتخابات، انحالل دادگاه های 
ويژه روحانيت، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، تأمين آزادی مخالفان نظام و 
برخوردار كردن آنها از حقوق قانونی، برنامه ريزی و... بود تا به فتح سنگر به سنگر نظام 
بپردازند. درست همان برنامه هايی كه ابراهيم يزدی در تبليغات انتخابات هفتمين دوره 
رياست جمهوری مطرح نمود. اين اصالحات عالوه بر مقاومت همه جانبه جناح مقابل، 
سبب ش��د تا بخش هايی از گروه ها و افراد داخل جناح دوم خرداد كه نمی توانستند آن 

را بپذيرند در مجلس و دولت در برابر تندروی افراد وابسته به نهضت آزادی بايستند.4 
نهضت آزادی پس از طرح مباحث جنجالی در مجلس ششم عزم خود را بر كناره گيری 
و استعفای خاتمی گذاشت تا از اين طريق نظام را با چالش جدی و اساسی مواجه سازد. 
انگيزه اصلی نهضت آزادی در اين مقطع، افزون بر كشاندن مردم به صحنه اجتماعی و 
ايجاد ناامنی در كشور، ائتالف ميان مخالفان داخلی و خارجی نظام نيز بود. آنها به  زعم 
خويش بر اين باور بودند در چنين ش��رايطی نظام با بحران مشروعيت روبه رو می گردد 

1. جهاندار اميری، اصالح طلبان تجديدنظرطلب و پدرخوانده ها، تهران، مركز اس��ناد انقالب اسالمی، 1386، 
ص205. 

2. مصطفی تاج زاده، »اصالحات نيمه تمام«، آفتاب، همان، ص5. 
3. عزت اهلل سحابی، »انتخابات مجلس؛ تحريم يا مشاركت فعال«، همان، ص1. 

4. عليرضا علوی تبار، »به سوی آينده«، همان، ش28، مرداد و شهريور 1382، ص4. 

فعاليت نهضت آزادی در دوران 
ریاست جمهوری خاتمی، عليه نظام 
به حدی شدت گرفت كه محمد 
سازمان  مركزی  عضو  سالمتی 
مجاهدین انقالب اعالم كرد »نهضت 
آزادی ته فكرش این است كه 

حكومت دیگری به وجود بياورد.« 
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و چنانچه اين بحران با حمايت محافل بين الملل��ی همراه گردد نظام برای جلوگيری از 
فروپاشی مجبور خواهد شد مجدداً اين طيف را با اقتدار بيشتری بپذيرد و آنها را در قدرت 
سهيم نمايد.1 اما با عدم قبول اين پيشنهاد توسط آقای خاتمی طرح »عبور از خاتمی« 
را مطرح نمودند. اين گونه اقدامات نشان از تفكر غرب گرايانه نهضت آزادی می دهد كه 
با الهام از انديشه ليبراليسم و سكوالريسم در نفی حكومت اسالمی از هيچ عملی ابائی 
ندارند؛ حتی از نابودی افرادی كه در اجرای انديشه های نهضت آزادی كوتاهی نكرده اند. 

4. انتخابات مجلس هفتم
در انتخابات مجلس هفتم اين جريان همراه با مؤتلفانش خواهان عدم اجرای انتخابات 
توسط دولت ش��دند؛ زيرا می دانس��تند برگزاری انتخابات، زدن آخرين ميخ به تابوت 
اصالح طلبان تلقی می گردد. چراكه اين جريان پ��س از عدم همراهی رئيس جمهور در 

استعفا دادن، وی را تمام شده معرفی كردند. 
در حقيقت نهضت آزادی با تمام نيروهای وابسته اش، با بن بست مواجه شد؛ و شرايط 
به گونه ای رقم خورد كه برگرداندن اعتماد مردم تقريباً غير ممكن ش��ده بود و در مورد 
انتخابات مجلس هفتم نيز بين آنها در اتخاذ رويكرد تحريم يا مش��اركت در انتخابات، 
شكاف اساسی به وجود آمد و از خواست عمومی مردم عاجز شده بودند.2 نهضت آزادی 
در دوره های بعد مجلس نيز نتوانست تأثير چش��م گيری داشته باشد. هر چند كه افراد 
معدودی به مجلس راه يافتن��د؛ اما وقايع مجلس كاماًل برخالف خواس��ته های نهضت 

آزادی رقم می خورد. 

ج. عملکرد نهضت آزادی در دهه سوم پس از انقالب

1. انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری
نهضت آزادی همانند س��اير انتخابات ب��رای بهره برداری از فض��ای انتخاباتی، جهت 
پيشبرد اهدافش، در انتخابات مجلس سال 1382 و سپس در انتخابات رياست جمهوری 
س��ال 1384 ثبت نام ك��رد. حاج بخش��ی و ابراهيم ي��زدی در انتخاب��ات نهمين دوره 
رياست جمهوری از طرف نهضت آزادی معرفی شدند.3 اگرچه فرمان اكيد امام در پاسخ به 
نامه وزير كشور در سال 1366 مبنی بر فقدان صالحيت اعضای گروه نهضت آزادی، برای 

1. رضا فانی يزدی، »استعفای خاتمی و پيامدهای آن«، همان، ش27، تير 1382، ص6. 
2. همان، »انتخابات مجلس هفتم؛ مشاركت يا عدم شركت«، آفتاب، س3، ش30، آبان 1382، ص28. 

3. ربابه باستانی، سوم تير: واكنش به نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، تهران، اساتيد قلم، 1384، ص193. 
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تصدی مسئوليت های كشوری در تمامی حوزه های 
اجرايی، قضايی و تقنينی، صراحت داشت؛ و كاماًل 
مشخص بود ابراهيم يزدی از سوی شورای نگهبان، 
صالحيتش اح��راز نخواهد ش��د؛ اما ي��زدی طی 
كنفرانس مطبوعاتی در اوايل ارديبهش��ت تمايل 
خود را برای ورود به عرصه انتخابات رس��ماً اعالم 
نمود؛ تا بتوانند طب��ق روال معمول در لوای بحث 
كانديداتوری اتهامات رايج خود عليه نظام و اركان 
آن را مطرح و انديشه ليبرالی خود را ترويج نمايند.1 
نهضت آزادی در اي��ن دوره از انتخابات، يكی از 
شرايط حضور كانديداهای خود را استعفای اعضای 

فعلی شورای نگهبان به علت عدول آنها از عدالت، بيان كرد.2 
پس از رد صالحيت اعضای نهضت آزادی، اين جريان بحثی را به  وس��يله دكتر معين 
جهت ترديد در صدور حكم حضرت ام��ام عليه نهضت آزادی ب��ه راه انداختند؛ و بيان 
داش��تند بر فرض صحت از نوشتن نامه توس��ط امام، بايد توجه داشت حدود دو دهه از 
زمان صدور اين نامه می گذرد كه با استناد به اين نامه نمی توان كشور را از توان فكری و 

مديريتی اين نيروها محروم ساخت.3 
نهضت آزادی با اين بيانات دكتر معين حمايت خود را از ايش��ان احراز نمودند كه در 
عوض دكتر معين نيز ايجاد »جبهه دموكراسی خواهی و حقوق بشر« را به اين جريان و 
ساير جريانات اپوزيسيون مانند حزب توده وعده داد.4 ابراهيم يزدی و عزت اهلل سحابی 
چون ديدند دكتر معين با اجرای ديدگاه ها و نظريات ليبرالی اين طيف در دولت آينده 
موافق است در اطالعيه ای مش��ترك حمايت خود را از كانديداتوری دكتر معين اعالم 

نمودند.5 
با بررسی صالحيت نامزدها، دكتر معين رد صالحيت شد. نهضت آزادی رد صالحيت 
ايشان را بهانه ای جهت تخريب نظام قرار داد؛ اما در نهايت به  وسيله حكم حكومتی رهبر 

1. سيد نظام الدين موسوی، همان، ص213. 
2. همان، ص446. 

3. خبرگزاری فارس، 1384/1/24. 
4. سيد نظام الدين موسوی، همان، ص497. 

5. نهضت آزادی ايران، 1383/12/18، بيانيه 1908. 

نهضت آزادی پس از طرح مباحث 
جنجالی در مجلس ششم عزم 
خود را بر كناره گيری و استعفای 
خاتمی گذاشت تا از این طریق 
نظام را با چالش جدی و اساسی 
مواجه سازد. انگيزه اصلی نهضت 
آزادی در این مقطع، افزون بر 
كشاندن مردم به صحنه اجتماعی 
و ایجاد ناامنی در كشور، ائتالف 
ميان مخالفان داخلی و خارجی 

نظام نيز بود
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معظم انقالب به دكتر معين اجازه ورود در انتخابات داده شد كه نشان از تمايل مشاركت 
و حضور حداكثری نظام جمهوری اسالمی می داد.1 

پس از برگزاری انتخابات و كشيده ش��دن انتخابات به دور دوم، رقابت ميان هاشمی 
رفسنجانی و احمدی نژاد به وجود آمد. نهضت آزادی كه در دوره های قبل، آقای هاشمی 
را مورد هجمه های خود قرار می داد؛ اين بار با صدور بيانيه ای ضمن دعوت از مردم برای 
ش��ركت در مرحله دوم انتخابات رياس��ت جمهوری، به حمايت از هاشمی رفسنجانی 

پرداخت و تأكيد نمود: 
با توجه به خطر س��همناك تقويت استبداد و بس��ته شدن جامعه، به 
 هيچ  روی نبايد اين قلمرو باقی مانده از قدرت را همانند شوراها و مجلس 
به فريب تحريم يا س��راب قهر به  رايگان، باخت؛ و عماًل برای كسانی كه 
شليك تير خالص بر شقيقه اصالحات سياسی و ركن جمهوريت نظام را 

لحظه شماری می كنند، فرش رياست جمهوری گستراند.2 
اين جريان با شعار بازگش��ت به  روزهای نخستين انقالب، از آقای هاشمی رفسنجانی 
حمايت نمود و تنها راه برون رفت از افراط گری، رسيدن به  اعتدال و خردورزی و عقالنيت 
سياسی را حمايت از آقای هاش��می دانست.3 چراكه برآورده ش��دن تمام انديشه های 
موهوم به اصطالح اصالح طلبانه خود را در به قدرت رس��يدن آقای هاشمی رفسنجانی 

می ديدند؛ البته اين ائتالف حاكی از وعده هايی نيز بود. 
نهضت آزادی با تبليغ پوستری از آقای هاش��می بدون عمامه ماهيت ليبرالی خود و 
تضاد علنی با روحانيت را نشان دادند. آنها حتی برای تبليغات نيز حاضر نبودند از فردی 
در لباس روحانيت دفاع نمايند. اين جريان با در دس��ت داش��تن پوس��تری از هاشمی 
رفسنجانی بدون عمامه و با اين نوشته كه »ما حاميان دكتر معين برای مقابله با اختناق 
و وحشت به هاش��می رأی می دهيم« س��عی در ممانعت از بازگشت آرمان های انقالب 
اسالمی و امام، توسط جناح مقابل نمودند.4 اما در اين انتخابات با روی كار آمدن آقای 

احمدی نژاد هر آنچه درصدد كسب آن بودند را از دست دادند.
نهضت آزادی در طول اس��تقرار دولت نهم هم نوا با جريان اپوزيسيون خارج از كشور 
اقدام به نقدهای غيرمنصفانه عليه دولت نموده و زمينه های پيش��روی خود را برای به 

1. خبرگزاری ايسنا، 1384/3/2. 
2. سيد نظام الدين موسوی، همان، ص665. 

3. همان.
4. مؤسسه تاريخ وقايع انتخابات 1388، تهران، 1390، ج1، ص800. 
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دس��ت آوردن برخی مناصب در قالب حمايت از كانديداهای اصالح طلب در انتخابات 
دهمين دوره رياست جمهوری فراهم كردند.1 
2. انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری متأثر از حضور آقای ميرحسين موسوی بود. 
ايشان در سال 1376 نيز شايعاتی در مورد كانديداتوری شان وجود داشت؛ اما تمايلی 
به آمدن نداشت. همچنين در سال 1384 نيز زمزمه هايی از سوی مجمع روحانيون از 

آمدن وی برای انتخابات رياست جمهوری به گوش می رسيد.
سران نهضت آزادی در پاسخ به سؤال خبرنگاران كه آيا از ميرحسين موسوی حمايت 
می كنند يا نه؟ ضمن طفره رفتن از پاس��خ، بيان داش��تند وی عالق��ه ای به حضور در 
انتخابات ندارد؛ و به  نوعی استقبالی سرد از حضور ميرحس��ين در انتخابات به نمايش 
گذاشتند؛ البته به خاطر مبارزات ايشان در دهه ش��صت عليه ليبراليسم و تكيه وی بر 
همين مواضع در حوادث تير 1378، اين جريان تمايلی بر حمايت ايش��ان در انتخابات 
1384 نداشت. مگر آنكه همانند برخی از استحاله شدگان خط امام، از ديدگاه های سابق 

خود دست بردارد.2 
در انتخابات 1388 اين استحاله صورت گرفت و نهضت آزادی از ميرحسين موسوی 
حمايت نمود و جلسات محرمانه با ايش��ان برگزار كرد.3 اين در حالی است كه طيفی از 
نيروهای مذهبی از ايشان چهره ای اصول گرا و انقالبی و پايبند به راه امام در ذهن خود 

ترسيم كرده بودند.4 
نهضت آزادی در اين انتخابات، استراتژی خاصی را مهندسی كرد كه سه  شاخه داشت. 
عده ای از ميرحسين موسوی حمايت كردند. ميرحس��ين نيز كه دست خود را به روی 
همه احزاب دراز كرده بود به دفاع از آنان پرداخت؛ و بدون توجه به سوابق نهضت آزادی 
و ناديده گرفتن سخنان حضرت امام نس��بت به آنان، بارها از نهضت آزادی دفاع و برابر 

منتقدان ايستادگی كرد. 
در حالی  كه دانشجويان به تعامل پنهان ميرحسين با نهضت آزادی اعتراض می كردند، 
ايشان در پاسخ يكی از دانشجويان در مورد ارتباطش با نهضت آزادی، از دوران دوستی 
خود با اين گروه در قبل از انقالب سخن گفت و طرد اين گروه توسط امام را تنها به خاطر 

1. همان. 
2. خبرگزاری ايلنا، 1384/5/4. 

3. نهضت آزادی ايران، 1388/2/29، بيانيه شماره 2104. 
4. كيهان، 1388/1/30، ش19339. 
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مشی سياسی دانست كه اگر اصالح گردند می توان با 
آنها فعاليت داشت.1 

ميرحسين در ديدار با نمايندگان برخی از احزاب، 
از س��ران نهضت آزادی، مانند غالم عباس توس��لی 
و محمد بس��ته نگار دع��وت به همراه��ی می كند.2 
همچنين در برگزاری ميتينگ انتخاباتی اش در برج 
ميالد از س��ران نهضت آزادی دع��وت نمود؛ كه اين 
ميتينگ به محلی برای زير سؤال بردن نظام، اسالم و 

اهانت به دولت نهم تبديل شد.3 
نهضت آزادی در اي��ن انتخابات ع��الوه بر ارتباط 
برقرار كردن با ميرحسين موسوی نيم نگاهی به ديگر 

كانديدای نزديك به جريان فكری خود يعنی مهدی كروبی نيز داشت. ابراهيم يزدی و 
سران اين جريان طی مالقاتی با رئيس س��تاد كروبی )غالمحسين كرباسچی(، دغدغه 
خود را از مسائل داخلی و خارجی بيان داش��ته و سپس مسئله صيانت از آرای مردم در 

انتخابات رياست جمهوری دهم را مطرح نمودند.4 
تقی رحمانی عضو ش��ورای نهضت آزادی می گويد از نظر من رأی دادن به موسوی يا 
كروبی تفاوت چندانی ندارد و مهم جلوگيری از ادامه روند رياست جمهوری احمدی نژاد 

است. ايشان گفت:
صحبت های ميرحسين توهمی است و امكان مطالبه اهداف با چنين 
بياناتی وج��ود ندارد. بايد يك نيروی ش��جاع برای جلوگيری از فش��ار 
اجتماعی و سياسی به قدرت برسد و رياست جمهوری مهدی كروبی در 

شرايط فعلی مناسب تر است.5 
مالقات سران نهضت آزادی با مش��اوران عالی كروبی از جمله كرباسچی و مسئوالن 
س��تاد ميرحس��ين تا روز برگزاری انتخابات ادامه داش��ت.6 تا اگر يكی از اين دو نامزد 
انتخاباتی پيروز ش��د بتوانند بهره الزم را از نظام آينده ببرند؛ و در صورت شكس��ت نيز 

1. همان، 1388/2/1، ش19341. 
2. همان، 1388/2/5، ش19344. 

3. همان،1388/2/12، ش19350. 
4. همان، 1388/2/22، ش19359. 
5. همان، 1388/2/24، ش19361.
6. همان، 1388/2/26، ش19362. 

آنچه نهضت آزادی با بيانيه های 
خود بر آن تأكيد نمود، تالش 
به  منظور انحصاری دانستن 
انتخابات، ترسيم چهره ناموفقی 
از نظام و بزرگ نمودن برخی از 
كاستی ها و مشكالت موجود 
كشور بود؛ انگيزه اصلی نهضت 
آزادی از این سوژه تراشی های 
كاذب، ایجاد بحران سياسی 
در كشور بود كه این گونه 
رفتار سياسی آنها تغذیه برای 

رسانه های بيگانه قرار گرفت
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جبهه ای از نيروهای معترض را بسيج نمايند و بتوانند نظام را به چالش بكشانند.
برخی از اعضای نهضت آزادی مانند امير انتظام كه ش��اخه س��وم را تشكيل می دادند 
بر مواضع پيشين نهضت، يعنی تحريم انتخابات اصرار می ورزيدند و مدعی بودند چون 
انتخابات رياس��ت جمهوری انحصاری است مش��روعيت ندارد؛ و فقط نامزدهايی حق 

شركت در انتخابات را دارند كه از سوی شورای نگهبان تأييد شده باشند.1 
پس از برگزاری انتخابات و پيروزی احمدی ن��ژاد، نهضت آزادی كه در انتهای راه بود، 
دولت برآمده از انتخابات دهم را فاقد مشروعيت دانست؛ و به بهانه تقلب در انتخابات، به 

مخالفت آشكار با نظام روی آورد2 و در بيانيه ای اعالم نمود:
نتيجه انتخابات، بنابر داليل و شواهد متعدد، از جمله گزارش كميته 
صيانت از آرا، مبنی بر بيش از هزار مورد تخلف در سراس��ر كشور و نيز 
بر پايه اظهارنظر صري��ح كانديداهای اصالح طلب، قاب��ل  قبول نبوده و 
نمی توان به اس��تناد آن، انتخاب��ات دهمين دوره رياس��ت جمهوری را 
انتخابات سالم و منطبق با اصول قانون اساسی و استانداردهای جهانی 

دانست.3 
نهضت آزادی همچنين در حمايت از موسوی همراه با اپوزيسيون خارج از كشور، تالش 
بسياری را برای اجرای كودتای مخملی در ايران انجام داد.4 در اين راستا ابراهيم يزدی 
از »معين، خاتمی و موسوی« خواست تا محوريت ائتالف اصالح طلبان و اپوزيسيون را 
بر عهده بگيرند و رهبری واحدی ايجاد نمايند.5 و تأكيد داشت اصالح طلبان بايد از خط 

قرمزهای نظام عبور نمايند. ايشان در توصيه به نامزدهای انتخاباتی می گويد:
ما بايد به دنبال تغيير در ساختار حقيقی باشيم. دوستان اصالح طلب 
اشتباه كردند از حاكميت بيرون آمدند و بايد راهی پيدا كنند كه دوباره 
به حاكميت برگردند. مش��كل آنها اين اس��ت كه هنوز نتوانسته اند بر 
سر يك استراتژی واحد به توافق برس��ند. ما به جد معتقديم نامزدهای 
اصالح طلب بايد بدانند، مشكل مملكت، هنگامی حل می شود كه اينها 
دارای آن شهامت و شجاعت باشند كه از بعضی خط قرمزها عبور كنند.6 

1. همان، 1388/3/6، ش19372. 
2. نهضت آزادی ايران، 1388/4/24، بيانيه 2117. 

3. همان، 1388/3/24، بيانيه 2107. 
4. مؤسسه تاريخ وقايع انتخابات 1388، همان. 

5. كيهان، 1388/4/20، ش19407. 
6. مؤسسه تاريخ وقايع انتخابات 1388، همان، ج2، ص625. 



13
9

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

می
سال

ب ا
قال

ی ان
روز

ز پي
س ا

ت پ
خابا

 انت
 در

دی
 آزا

ت
هض

ی ن
كام

ن نا
بيي

ت

پيوند ميرحسين با نهضت آزادی به  منظور فش��ار آوردن بر نظام برای ايجاد مذاكره و 
به دست آوردن امتياز يك اش��تباه بزرگ تاريخی بود كه با حضور مردم در نهم دی ماه 
1388 منجر شد تا توطئه های اين جريان با بن بست روبه رو شود و نتيجه ای جز مرگ 
سياسی هر دو متحد نداشته باشد.1 در اين دهه، نهضت آزادی با ناكامی از آنچه درصدد 

بهره برداری از انتخابات بود مواجه شد.

نتيجه
پس از پيروزی انقالب اس��المی، رهبران نظام مهيای برگزاری انتخابات جهت ايجاد 
قوای مقننه و مجريه شدند. نهضت آزادی كه توهم گذر از جمهوری اسالمی را در ذهن 
می پروراند، برای پيش��برد اهدافش با ايجاد ائتالف در انتخابات توانس��ت در مقاطعی 

فراكسيون اقليت در مجلس را به دست آورد. 
تشكيل ائتالف اپوزيس��يون در طول س��ه دهه پس از پيروزی انقالب، توسط نهضت 
آزادی در انتخابات، جهت ايجاد اتحاد نيروهای اپوزيسيون در برابر اهداف نظام جمهوری 
اس��المی ش��كل می گرفت؛ تا افزون بر ناتوان كردن نظام، بتوانند در صورت پيروزی از 

فضای به  دست آمده نهايت بهره برداری را برای اجرای اهداف خود به كار گيرند.
نهضت آزادی در مجلس اول ضمن مخالفت با نحوه فرآيند نظام سازی پس از انقالب 
اسالمی، دست به توطئه سمينار تأمين آزادی جهت تخريب و تضعيف نظام جمهوری 

اسالمی ايران زد و در نهايت در اعالميه ای تحريم انتخابات را بيان داشت.
آنها در طول دهه اول پس از انقالب اسالمی نه  تنها انتخابات را انحصاری بلكه فضای 
حاكم بر كشور را نيز استبدادی دانستند و حكم به تحريم انتخابات نمودند و مردم را به 
قيام عليه نظام دعوت كردند كه دستاوردی جز غير قانونی دانستن فعاليت اين تشكل 

نداشت.
در دهه دوم نهضت آزادی راهبرد نوينی در انتخابات، پيش گرفت و آن تالش و سعی 
در جهت نفوذ در نظام، با به دست گرفتن اركان حاكميت بود. البته اين جريان توانست 
به  وسيله ائتالف با گروه ها در مجلس پنجم و ششم راه يابد و در هفتمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوری نيز تأثير بگذارد و فردی هم فكر با جريان خود انتخاب شود تا از اين 

طريق بتوانند در اجرای برنامه های دولت دخالت نمايند.
نفوذ نهضت آزادی در مجلس شش��م به  گونه ای بود كه مصوب��ات اين دوره از مجلس 
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با دخالت اين جريان به تصويب می رس��يد. حتی اين جريان طرح استعفای خاتمی را 
پی ريزی و دنبال نمودند كه با مخالفت رئيس جمهور، ط��رح »عبور از خاتمی« را بيان 
كردند. با برگزاری مجلس هفتم ق��درت نهضت آزادی در مجلس تحليل رفت و با پايان 

يافتن دوران رياست جمهوری خاتمی عماًل از صحنه خارج شدند.
نهضت آزادی در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، نخست از دكتر معين حمايت 
نمود و در دور دوم از هاشمی رفس��نجانی پش��تيبانی كرد. اين جريان با سياه نمايی و 
تخريب دولت نهم، فضا را مهيا نمود تا با ائتالف ميرحسين موسوی و كروبی بتوانند در 

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری عماًل نظام را به چالش بكشانند.
در دهه س��وم نهضت آزادی چون به انتهای راه رسيده بود و نتوانست موفقيتی كسب 
كند با ادعای تقلب، انتخابات را غير قانونی خواند در حال��ی  كه تمركز اصلی آنها اتحاد 

جريان های مخالف در جهت براندازی نظام بود.
به  طور كلی نهضت آزادی در طول سه دهه پس از پيروزی انقالب با اينكه می دانست 
رد صالحيت می شود در اكثر انتخابات كانديداهايی معرفی نمود تا از فضای انتخاباتی، 
جهت زير سؤال بردن و به چالش كشيدن نظام بهره برداری نمايند. آنچه نهضت آزادی 
با بيانيه های خود بر آن تأكيد نمود، تالش به  منظور انحصاری دانستن انتخابات، ترسيم 
چهره ناموفقی از نظام و بزرگ نمودن برخی از كاستی ها و مشكالت موجود كشور بود؛ 
انگيزه اصلی نهضت آزادی از اين سوژه تراشی های كاذب، ايجاد بحران سياسی در كشور 

بود كه اين گونه رفتار سياسی آنها تغذيه برای رسانه های بيگانه قرار گرفت. 
شناخت اين سه دهه از فعاليت نهضت آزادی در انتخابات گويای آن است كه جريان 
ليب��رال نمی تواند آرمان های اصي��ل انقالب را برتاب��د و از هر تالش و كوشش��ی برای 

خدشه دار كردن نظام دريغ نمی ورزد. 


