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نهضت آزادی و تزلزل و تردید در انقالب اسالمی

کلثوم کريم پور1
چکيده

در بحبوحه انقاب اسامی، گروه ها و احزاب مختلفی بر اساس انديشه ها و آرمان های 
خود در مبارزه با رژيم پهلوی شركت داشتند؛ بسياری از اين جريان ها در آغاز، به  خاطر 
شعارها و نظريه های مختلفی كه ارايه دادند چندان در ميان توده مردم پايگاهی نداشتند، 
از اين رو با اوج گيری انقاب، با انگيزه كس��ب پايگاه مردمی و همچنين نيل به اهداف 
سياسی خود، با نهضت امام خمينی همراه شدند؛ اما پس از پيروزی انقاب اسامی به 
علت پيدايش تضاد منافع و اهداف، از مسير انقاب منحرف گرديدند. نهضت آزادی ايران 
از جمله اين گروه ها بود كه اوايل دهه چهل از دل جبهه ملی متولد شد و با توجه به اصول 
اعتقادی حزب، به مبارزه با رژيم پهلوی پرداخت و در سال های بحرانی حكومت پهلوی 

با نهضت امام خمينی)ره( همراه شد. 
نوشتار حاضر با رويكردی تاريخی و توصيفی و با استفاده از روش كتابخانه ای به بررسی 
فعاليت ها و عملكرد نهضت آزادی در جريان پيروزی انقاب اسامی می پردازد و در واقع، 

1. دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره اسامي، مركز تخصصي تحصيات تكميلي دانشگاه پيام نور تهران
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به دنبال پاسخگويی به اين سؤال هستيم كه نهضت آزادی، چه نقشی در پيروزی انقاب 
اسامی داشت و تا چه ميزان با وقوع انقاب اسامی به معنای واقعی آن يعنی براندازی 
رژيم پهلوی موافق بود؟ در پاسخ بايد گفت نهضت آزادی ايران نقش چندانی در پيروزی 
انقاب اسامی نداشته و در مبارزات سياسی خود هرگز قصد براندازی رژيم شاهنشاهی 

را نداشت؛ بلكه هدف آن در مبارزات، كسب قدرت سياسی بوده است.
کليدواژه ها: انقاب اس��امی ايران، امام خمينی)ره(، نهضت آزادی، مهندس مهدی 

بازرگان 

مقدمه 
سابقه فعاليت احزاب و گروه های سياسی در ايران، به سال های قبل از نهضت مشروطه 
باز می گردد. عواملی چون: مشاهده پيش��رفت اروپا و وجود دموكراسی و قانون در آنجا 
توس��ط تاجران و دانش��جويان اعزامی و بعضی از درباريان، اصطكاك بين س��لطنت و 
برخی علما به علت اعطای امتيازهايی به بيگانگان و همچنين ورود انديشه های جديد 
دموكراتيك و قانون گرايانه و گاهی سوس��يال دموكرات و سوسياليستی از اروپا و قفقاز 
كه اغلب از طريق نويسندگان، روزنامه نگاران، روشنفكران و... صورت می گرفت، تكوين 
نخستين انجمن ها، احزاب و گروه های سياسی را در پی داش��ت و منجر به تشكيل دو 
گروه مهم سياسی در ايران شد كه بس��ياری از تحوالت سياسی- اجتماعی را در تاريخ 
معاصر ايران رقم زد: گروه تجدد خواه كه اغلب شامل روش��نفكران فرنگ رفته بودند و 
از پيشرفت غرب به هيجان آمده، خواهان گس��ترش افكار و انديشه های غربی در ميان 
مردم بودند و گروه ديگر نيز قشر سنتی- مذهبی كه اغلب از طبقه متوسط سنتی بودند 
و نفوذ انديشه های غربی را در تعارض با احكام و قوانين اسامی می دانستند و در مقابل 
آن موضع گرفتند. طبقه  متوسط سنتی كه به دنبال حفظ ارزش های سنتی و اسامی 
در مقابل نفوذ ارزش های غربی بود، احيای فكر دينی و اسام مبارز و خط اصيل اسام را 
سرلوحه  كار خود قرار داد كه از سيد جمال الدين اسدآبادی و جنبش تنباكو به رهبری 

ميرزای شيرازی تا امام خمينی)ره( و انقاب اسامی استمرار و تداوم داشته است. 
منصوره اتحاديه در مورد تشكيل نخستين گروه های سياسی می نويسد: 

در سال های قبل از انقاب مشروطيت تشكيات سياسی و انجمن های 
مخفی بودند كه زمان پيدايی آن، به اواخر س��لطنت ناصرالدين ش��اه و 
اوايل زمامداری مظفرالدين شاه باز می گش��ت، اين انجمن ها خواستار 
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اصاحات بودند و سعی ش��ان بر آن بود كه دس��ته های مختلف، خاصه 
علما و تجار را با يكديگر همگام كنند و همين خواسته آنها سبب توفيق 

انقاب مشروطيت شد.1 
وی در ادامه به مجامعی مانن��د فراموش خانه، انجمن مخفی، انجمن ملی و... اش��اره 
می كند و معتقد است كه اين گروه ها در واقع بانيان احزاب سياسی دوره های مشروطيت 

می باشند. 
از آغاز مشروطه تا پيروزی انقاب اسامی فعاليت احزاب سياسی به سه دوره تقسيم 
می شود: دوره اول از دومين مجلس شورای ملی آغاز و تا پنجمين دوره مجلس شورای 
ملی يعنی تا انقراض قاجاريه در س��ال 1304ش ادامه داش��ت. مهم ترين تشكل های 
تحول س��از حد فاصل مش��روطه و س��لطنت رضاش��اه دو حزب اجتماعيون عاميون و 
اعتداليون عاميون بودند كه با نام های مختلف و با ائتاف های گوناگون در مجلس دوم 
تا پنجم مؤثرترين نقش را ايفا كردن��د. غير از آن دو، احزاب كوچكت��ری نيز بودند كه 
اغلب از طريق ائتاف با اين دو حزب به حيات خود ادامه دادند. به استثنای اين احزاب، 
فرقه داشناكسيون و حزب عدالت، دو تشكل غير اسامی بودند كه به ترتيب به ارامنه و 
كمونيست ها تعلق داشتند و در مناطقی از ايران فعاليت داشتند. ملك الشعرای بهار در 

كتاب تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران می گويد: 
در آغاز مش��روطه دو حزب در ايران پيدا شد: مشروطه خواه و مستبد. 
اعيان و طبق��ه اول و طبقه س��وم يعنی ت��وده مردم مس��تبد بودند و 
مش��روطه خواهان را بی دين و انقابی و هرج و مرج طلب می شمردند و 
مشروطه خواهان كه عددشان قليل ولی بيش��تر آنان از طبقه باسواد و 
روشنفكر بودند و می توان آنان را طبقه دوم ناميد، مستبدان را جاهل و 
ظالم و ارتجاعی و غارتگر می ش��مردند. آن روز هر كس برخاف آزادی 
عقيده و آزادی قلم و مجلس و حكومت ملی و قانون دم می زد و اين اصول 
را خاف ديانت و مخالف مصلحت كش��ور می ش��مرد مرتجع و مستبد 
ناميده می ش��د، كمترين مجازاتش اين بود كه داخل كارهای مملكتی 
نش��ود... رفته رفته مرتجعين حس كردند كه مقاومت در برابر اين قوه 
تازه و حزب نوظهور فايده ندارد. اول ساكت ش��دند، بعد خود را داخل 

1. منصوره اتحاديه )نظام مافی(، پيدايش و تحول احزاب سياسی مشروطيت: دوره های يكم و دوم مجلس شورای 
ملی، تهران، كتاب سيامك، 1381، ص117. 
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مشروطه خواهان كردند يعنی به احزاب سياسی پيوستند.1
با روی كار آمدن رضاشاه، فعاليت احزاب در ايران بسيار ضعيف و عمًا دچار فروپاشی 
شد. رضاشاه نه تنها از فعاليت احزاب و گروه های سياسی جلوگيری كرد، بلكه در دوره 
او عمًا هيچ گونه فعاليت سياس��ی ممكن نبود. اين وضعيت تا ش��هريور سال 1320 و 
تبعيد رضاشاه ادامه داش��ت. آغاز سلطنت محمدرضاشاه در ش��هريور 1320 همزمان 
با دومين دوره فعاليت احزاب و گروه های سياس��ی بود كه از مقاطع مهم تاريخ معاصر 
ايران به حس��اب می آيد. در اين زمان شاهد فعاليت های گس��ترده انجمن ها، گروه ها و 
تشكل های سياسی با مواضع و گرايش های مختلف در جامعه سياسی ايران هستيم. از 
سال 1320ش تا 1332 حدود 30 حزب و تش��كل سياسی شكل گرفتند و در اين بين 
تنها چهار گروه اصلی: حزب توده، ح��زب اراده ملی، حزب دموكرات ايران و جبهه ملی 
برای كسب قدرت با يكديگر به رقابت پرداختند.2 بعد از كودتای 28 مرداد 1332 تا سال 
1339 به علت حاكميت مجدد استبداد زمينه فعاليت گروه های سياسی از بين رفت يا 
اين كه گروه های سياسی به طور پنهانی فعاليت داشتند؛ به طوری كه عمًا تنها دو گروه 
فدائيان اسام و نهضت مقاومت ملی، فعال بودند. ولی اين دو گروه نيز نتوانستند به طور 
جدی فعاليت سياسی داشته باش��ند، به طوری كه گروه فدائيان اسام در سال 1334 
توسط حكومت پهلوی، قلع و قمع شد. اما با گذشت شش سال از ركود فعاليت احزاب، 
در سال 1339 تا 1342 فعاليت خود را از سر گرفتند و همچنين برخی گروه های جديد 

نيز تأسيس شدند.3

تشکيل نهضت آزادی
پس از كودتای 28 مرداد 1332، جبهه ملی اكثر رهبران خود را از دست داد و از لحاظ 
سازمانی ضعيف شد و تقريباً به مدت يك س��ال فعاليت چندانی نداشت. در اواخر سال 
1333ش، اين گروه با نام »نهضت مقاومت ملی« و به پيش��نهاد عباس رادنيا از فعاالن 
جبهه ملی و از بازاريان تهران، دوباره در عرصه  سياست ظاهر شدند.4 از اين رو می توان 
گفت »نهضت مقاومت ملی« پس از كودتای 28 مرداد و به دست باقی مانده های جبهه 

1. ملك الشعرای بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران، تهران، اميركبير، ج1، 1386، ص2. بايسته يادآوری 
است به رغم آن كه ملك الشعرای بهار از آن دو جريان به عنوان »حزب« نام برده است ولی حزب با مفهوم متعارف 

آن لحاظ نمی گردد. 
2. عليرضا ازغندی، تاريخ تحوالت سياسی و اجتماعی ايران 57-1320، تهران، سمت، 1379، ج2، ص107. 

3. عبدالحميد ابوالحمد، مبانی علم سياست، تهران، توس، 1368، ص404. 
4. سعيد برزين، زندگينامه سياسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مركز، 1374، ص111. 
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ملی كه در ماه های حكومت مصدق، دچار از هم پاش��يدگی و پراكندگی شده بودند، به 
وجود آمد1 و مهندس مهدی بازرگان كه پيش از اين در سازمان آب تهران مشغول بود،2 
مسئوليت دبيری شورای مركزی و سازماندهی امور »نهضت مقاومت ملی« را به عهده 
گرفت. تفكر و انديشه نهضت مقاومت ملی، در حقيقت، استمرار انديشه جبهه ملی بود 
كه »مصدق« را سمبل مبارزه ملی قلمداد می كرد. انتخاب نام »راه مصدق« برای نشريه 
ارگان نهضت مقاومت ملی به خوب��ی گويای نفوذ تفكر سياس��ی مصدق در اين حزب 

سياسی است.3 
»نهضت مقاومت ملی« كه در حقيقت حلقه ارتباطی بين نهضت آزادی و جبهه ملی 
بود با دستگيری سران آن و فشار سازمان امنيت، در اواخر دهه سی به طور كامل از هم 
پاشيد. با باز شدن تقريبی فضای سياسی در بين س��ال های 1339 تا 1342، »نهضت 
آزادی ايران« به عنوان س��تون فقرات نهضت مقاومت ملی توسط آيت اهلل سيد محمود 
طالقانی، مهندس بازرگان و دكتر يداهلل سحابی تأسيس شد4 و در تاريخ 25 ارديبهشت 
1340 اعام موجوديت كرد.5 اين حزب كه در حقيقت انشعابی از جبهه ملی ايران بود، 
به ابتكار مهندس بازرگان و دكتر يداهلل سحابی و با تأييد آيت اهلل زنجانی و دكتر مصدق6 
پا به عرصه سياس��ی مبارزاتی آن روزها نهاد. چهره هايی چون احمد صدر حاج س��يد 

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب )از مش��روطه تا انقاب اس��امی(، ترجمه كاظم فيروزمند، حس��ن 
شمس آوری و محسن مديرشانه چی، تهران، مركز، 1381، ص422. 

2. سعيد برزين، همان، ص111. 
3. همان، ص112. 

4. غامرضا نجاتی، شصت س��ال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفت وگو با سرهنگ 
غامرضا نجاتی، تهران، رسا، 1375، ج1، ص379. 

5. مجتبی سلطانی، خط سازش، تهران، مركز چاپ و نشر س��ازمان تبليغات اسامی، 1367، ص23؛ غامرضا 
نجاتی، همان، ص374. 

6. مهندس بازرگان شش روز پيش از اعام رسمی موجوديت نهضت آزادی در نامه ای كه از سوی هيئت مؤسس 
نهضت امضا شده بود، تأسيس اين گروه را به اطاع دكتر مصدق كه آن زمان در تبعيد به سر می برد، رساند. متن نامه 
مهندس بازرگان بدين شرح است: »به جناب آقای دكتر محمد مصدق- پيشوای نهضت ملی ايران... به استحضاری 
كه از وفاداری و ايمان مداوم مردم نسبت به اصول نهضت ملی ايران داريد و عاقه و انتظاری كه در دل های فرزندان 
وطن به احيای آزادی و تأمين استقال كش��ور عزيز وجود دارد و با توجه به تحوالت اخير جهانی، عده ای از افراد 
مؤمن مبارز كه در طول هشت سال اختناق از ادامه راه پيشوای محبوب و تعقيب خواسته های مردم آرام ننشسته 
بودند درصدد برآمدند با توكل به عنايات خداوندی و به سرمايه شرف و غيرت و همت مردم آزاده ايران، جمعيتی 
به نام »نهضت آزادی ايران« تشكيل دهند. يقين داريم از پشتيبانی و راهنمايی های پيشوای بزرگ خود پيوسته 
برخوردار خواهيم بود.« دكتر مصدق نيز در تصوير اهدايی خود به بنيانگذاران نهضت آزادی می نويسد: »به كسانی 
كه وقتی پای مصالح عموم به ميان آيد از مصالح خصوصی و نظريات شخصی صرف نظر می كنند. به كسانی كه در 
سياست مملكت اهل سازش نيستند و تا آنجا كه موفق شوند مرد و مردانه می ايستند و يك دندگی به خرج می دهند 
و به آن كسانی كه در راه آزادی و استقال ايران عزيز از همه چيز خود می گذرند اين عكس ناقابل اهدا می شود.« 

احمدآباد، آبان ماه 1341، دكتر محمد مصدق. 
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جوادی، س��يد محمدمهدی جعفری، محمدرحيم 
عطايی، عباس رادنيا، حس��ن نزيه، منصور عطائی، 
عزت اهلل سحابی و عباس سميعی از نخستين اعضای 
آن بودند. همچنين علی شريعتی، مصطفی چمران، 
ابراهيم يزدی و صادق قطب زاده پايه گذاران نهضت 
آزادی در خارج از كش��ور بودند. از هنگام تأسيس، 
بازرگان در سمت دبير كل نهضت آزادی بود و پس از 
درگذشت بازرگان، ابراهيم يزدی به اين مقام رسيد. 
اعضای نهضت آزادی همواره بر اي��ن نكته تأكيد 
داشتند كه نهضت آزادی از دل جبهه ملی متولد شده است و در واقع »رهبران و فعاالن 
و مبارزان نهضت مقاومت ملی، همان كسانی بودند كه بعدها در ارديبهشت سال 1340 
نهضت آزادی را تأسيس كردند.1 پيش از تشكيل نهضت آزادی، بازرگان و همفكرانش 
به نمايندگی از نهضت مقاومت ملی در جبهه ملی دوم شركت داشتند، از اين رو ارتباط 
تنگاتنگی ميان نهضت آزادی و جبهه ملی وجود داش��ت؛ به طوری كه پس از تأسيس 
نهضت آزادی نيز تماس های تشكياتی ميان نهضت آزادی و جبهه ملی دوم برقرار شد 
و به گفته بازرگان: »از درون جبهه ملی، نهضت آزادی به وجود آمد كه هم وارث نهضت 
مقاومت ملی بود و هم فرازنده و بلندكننده شعار: ش��اه سلطنت كند نه حكومت.«2 در 

نشريه داخلی نهضت آزادی در تاريخ 1340/3/21 نيز چنين آمده است: 
تأسيس نهضت آزادی ايران، منطبق با هدف و مرام و اساسنامه جبهه 
ملی ايران و در جهت تأييد و پش��تيبانی و تقويت آن است... به هر حال 
يكی از اهداف تأس��يس نهضت آزادی ايران، تقويت و اعتای نام جبهه 

ملی ايران است.3 
از اين رو نهضت آزادی با وجود جدا شدن از جبهه  ملی، تاش می كرد از حدود قانون 
اساسی خارج نشود و شعار »اصاحات ارضی آری، ديكتاتوری نه« را سرلوحه  كار خود 

قرار داد. 

1. يادنامه بيستمين سالگرد نهضت آزادی ايران، ضميمه روزنامه ميزان، 60/2/31. 
2. عبدالعلی بازرگان، مسائل و مشكات نخستين سال انقاب از زبان مهندس بازرگان، نهضت آزادی، 1362، 

ص214. 
3. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران- اسناد نهضت آزادی ايران، جريان تأسيس و بيانيه ها 1344-1340، بی جا، 

رايكا، 1361، ج2، ص24 و 26. 

با باز شدن تقریبی فضای سياسی 
در بين سال های 1339 تا 1342، 
»نهضت آزادی ایران« به عنوان 
ستون فقرات نهضت مقاومت 
ملی توسط آیت اهلل سيد محمود 
طالقانی، مهندس بازرگان و 
دکتر یداهلل سحابی تأسيس شد 
و در تاریخ 25 اردیبهشت 1340 

اعالم موجودیت کرد
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نهضت آزادی كه پيش از اين، تز »اسام منهای روحانيت« را سرلوحه كار خود قرار داده 
بود، با مشاهده نهضت روحانيون و استقبال مردم از آن، ناچاراً دنباله رو نهضتی شد كه به 
رهبری امام)ره( پديد آمد1 و سعی نمود با استفاده از عنصر »مذهب« اهداف سياسی خود 
را به انجام رساند و تا حد زيادی نيز موفق شد؛ از اين رو در جلسه اعام تأسيس، اصول 
مرامنامه نهضت آزادی اين گونه اعام ش��د كه: »ما مسلمان، ايرانی، تابع قانون اساسی 
و مصدقی هستيم.«2 ابراهيم يزدی مدعی اس��ت نهضت آزادی اولين گروهی است كه 
مذهب و سياس��ت را در كنار هم قرار داد و تمايات دينی را با گرايش های ملی در هم 

آميخت. او در اين خصوص می گويد: 
تا قبل از ش��كل گيری نهضت آزادی، فعاليت های اسامی كم  و  بيش 
غير سياسی بود و متقابًا، فعاليت های ملی كم  و بيش بدون صبغه  دينی 
بود؛ اما از اين به بعد فعاليت ه��ا وجهه  دو بعدی پيدا كرد؛ هم ملی بود و 

هم مذهبی.3
نهضت آزادي با اين هدف كه يك گروه سياسي- مذهبي باشد، تشكيل شد، اما به طور 
عمده به فعاليت سياسي پرداخت، چون فلسفه تأس��يس آن نوعي مبارزه سياسي بود 
نه مبارزه با بي ديني. بازرگان، هدف از تشكيل نهضت را »حفظ اصالت نهضت ملي، در 
چهارچوب وحدت با جنبش نوين اسامي« عنوان كرده است. همچنين حسن نزيه در 
جلسه تأسيس، هدف نهضت آزادی را، احياء و اجرای قانون اساسی »از نظر اجرای اصول 
دموكراس��ی و مش��روطيت« اعام كرد. می توان گفت نهضت آزادی از دو ويژگی مهم 
برخوردار بود: نخست اين كه می خواست س��ازمانی سياسی با هويتی اسامی به وجود 
آورد و آرمان خواهی، هويت ملی، مشروطه خواهی و آزاديخواهی جبهه ملی را كامل تر 
كند و از طرف ديگر موضعی راديكالی در ميان صفوف مليون به وجود آورد و نهضت را 

به اين طريق تقويت كند.4
اعضای نهضت كه می خواستند در برابر جريان سياسی حاكم مقاومت كنند و از مذهب 
به عنوان زيربنای اصلی هويت اجتماعی خود استفاده نمايند، نقش اجتماعی روحانيون 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی)ره(، تهران، عروج، 1382، ج3، ص179. 
2. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران- اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ج1، ص17. 

3. مهرنامه، س4، ش33، دی ماه 1392، ص155. گمان می رود ابراهيم يزدی عمداً يا سهواً مبارزات سياسی- 
مذهبی فدائيان اس��ام يا مجمع مس��لمانان مجاهد و مبارز در دوران نهضت نفت را مورد اغفال قرار داده است و 
فعاليت سياسی آنها را به فراموشی سپرده است؛ در حالی كه بر همگان مبرهن است اين گروه ها از اولين گروه های 

سياسی مذهبی بودند كه در دهه بيست و سی فعاليت های جدی و چشم گيری داشتند. 
4. سعيد برزين، همان، ص154. 
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را مورد توجه ق��رار دادند و از آي��ت اهلل طالقانی دعوت به همكاری كردند و ايش��ان نيز 
پذيرفت و در بيانيه ای به مناسبت تأسيس نهضت آزادی عنوان كرد: 

اينجانب اگر چه از كوتاه��ی در انجام وظيفه خود ن��زد خدا و اوليای 
اسام و نياكان بزرگوارم، شرمسارم ولی پيوسته در صف مبارزه با فساد و 
مفسدين باقی مانده و به اين سبب دعوت همكاری با بنيانگذاران نهضت 

آزادی را پذيرفتم...1
اما همكاری نهضت آزادی با روحانيون تا قبل از رفراندوم ش��اه در بهمن 1341 شكل 
نگرفت. با آغاز فعاليت سياسی روحانيون در نيمه دوم سال 1341، نهضت آزادی نيز چند 
جزوه در دفاع از مواضع روحانيت منتشر ساخت و طی پيامی ورود روحانيت را به صحنه 

سياسی تبريك گفت و از شجاعت، آگاهی و هماهنگی آنها تشكر كرد.2

فعاليت های نهضت آزادی در سال های 1340 تا 1343 
نهضت آزادی در سال های اوليه تأسيس، فعاليت زيادی داشت و همواره با نشر و توزيع 
بيانيه، شب نامه و اعاميه های گوناگون، اعتراض خود را نسبت به اعمال غير قانونی رژيم 
پهلوی نش��ان می داد و حتی دس��تگيری رهبران نهضت آزادی در اوايل بهمن 1341، 
چندان وقفه ای در كار نهضت ايجاد نكرد و س��اير اعضا، اداره ام��ور را بر عهده گرفتند. 
در طول فاصله چهار ماهه ای كه ديگر س��ران و فعاالن نهضت آزادی در خرداد 1342 

1. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران- اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ج1، ص48. 
2. سعيد برزين، همان، ص160-161. 
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دستگير ش��دند، نهضت چندين اعاميه منتشر 
كرد كه در اكثر اعاميه ها دولت را مورد خطاب و 
سرزنش قرار داد و در نامه سرگشاده 23 صفحه ای 
به محمدرضاشاه، در مرداد 1341، ضمن تشريح 
اوضاع نابس��امان كش��ور، ش��اه را در حمايت از 
دولت های زاهدی، عاء، دكتر اقبال، شريف امامی 
و امينی مورد عتاب و سرزنش قرار داد و از عملكرد 
دولت امينی معترض و نااميد ش��ده و دولت او را 

هم طراز دولت های زاهدی، عاء، اقبال و شريف امامی دانست.1 
موضوع اعطای حق رأی ب��ه زنان در مصوبه انجمن های ايالت��ی و واليتی و پس از آن 
تبليغات پيرامون حق رأی زنان از مواردی بود ك��ه نهضت آزادی نيز همانند روحانيون 
نسبت به آن موضع انتقادی گرفت. با مطرح شدن مصوبه انجمن های ايالتی و واليتی، 
نهضت آزادی با صدور اعاميه ای تحت عنوان »دولت از هياهوی انتخابات انجمن های 
ايالتی چه خيالی دارد؟« به انتقاد از اين مصوبه دولت پرداخت و اعتقاد داشت دولت از 
اين برنامه قصد اعطای حق رأی به زن ها حتی آقايان و اجرای صحيح انتخابات را ندارد 
زيرا برخاف قانون اساسی و سنت مش��روطه انتخابات مجلس شورای ملی را به تأخير 
انداخته است و حال از دادن حق رأی به زنان دم می زند. در بخشی از اين اعاميه آمده 
است: »مگر مردها در اين مملكت چه حاال و چه دوره های بعد از كودتا كه با آن رسوايی 
انتخاباتی به عمل می آمد حق رأی دارد و داش��تند كه زن ها از آن محروم باشند؟« اين 
اعاميه در پايان هدف دولت در مطرح كردن انتخابات ايالتی و واليتی را بهانه ای برای به 
تأخير انداختن مجلس شورای ملی تعبير كرد.2 نهضت آزادی پس از موضع گيری علما و 
روحانيون در برابر مصوبه انجمن های ايالتی و واليتی به حمايت از آنان برخاست و درباره 

موضع گيری علما در مورد حق رأی زنان اعام كرد: 
دين اسام و روحانيون اسام مخالف حق و ارزش زنان نيستند... چون 
روحانيون با ش��رايط موجود و علم به اين كه دولت به هيچ دسته ای از 
ملت خدمت نكرده كه حاال بخواهد به خانم ها خدمت كند اصرارش��ان 
بيشتر از جهت اغراضی است كه در چنين نقشه ها نهفته است و شكستن 

1. غامرضا نجاتی، همان، ج1، ص404. 
2. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران- اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ج1، ص171-173. 

نهضت آزادی که پيش از این، 
تز »اسالم منهای روحانيت« را 
سرلوحه کار خود قرار داده بود، 
با مشاهده نهضت روحانيون 
و استقبال مردم از آن، ناچاراً 
دنباله رو نهضتی شد که به رهبری 
امام)ره( پدید آمد و سعی نمود با 
استفاده از عنصر »مذهب« اهداف 

سياسی خود را به انجام رساند 
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سدهای اسام و قانون اساس��ی كه منظور دولت می باشد؛ آقايان ترس 
دارند كه با بيرون انداختن زن ها در جنجال های سياس��ی و كشاندن به 
پرده دری و بی عفتی هم آنها را از وظايف طبيعی بازدارند و هم اختافات 

و مناقشات را در حريم كانون های پاك و گرم خانوادگی وارد نمايند...1
نهضت آزادی پس از مبارزات روحانيون عليه رفراندوم و اصاحات ششگانه، با صدور 
اعاميه ای به تش��كر و تقدير از روحانيون پرداخت و اهداف روحانيون را از اين مبارزات 
معطوف به سه موضوع دانست:1. مبارزه با قانون شكنی، 2. مبارزه عليه تقويت اقليت های 
ضد اسامی، 3. دريدن ماس��ك اصاحات دروغی. در اين اعاميه نيز در مورد حق رأی 
زنان تأكيد شده است: اصوالً رژيم به دادن حقوق به زنان اعتقادی ندارد زيرا عمًا تاكنون 
به آقايان نيز اجازه نداده است در انتخاب نمايندگان مجلس و ساير مسائل كشور دخالت 
كنند. همچنين نهضت آزادی در پاسخ به اتهام مرتجع خواندن روحانيون از سوی رژيم 
به دفاع از آنان پرداخت و بيان داشت رژيم در حالی چنين ادعايی می كند كه خود با زور، 

سرنيزه، ترور و وحشت تمام آزادی های مردم را سلب كرده است.2 
با اعام تاريخ برگزاری رفراندوم، از سوی رژيم، نهضت آزادی در 3 بهمن 1341 با صدور 
اعاميه ای تحت عنوان »ايران در آس��تانه يك انقاب ب��زرگ« در برابر اين اقدام رژيم 
موضع گرفت و انقاب سفيد شاه را انقاب غير واقعی قلمداد كرد و با آوردن داليلی چون 
عدم آزادی و امنيت در جامعه، عدم صاحيت متصديان حوزه ها و انجمن های اخذ رأی و 
اين كه رفراندوم بايد توسط قوه مقننه يا مجريه صورت گيرد نه شخص شاه و اين كه عمل 
رفراندوم برای انجام امور ساده كلی است نه مس��ائلی اساسی چون يك انقاب، بطان 
رفراندوم را اعام كرد.3 انتش��ار اين اعاميه موجب دستگيری و بازداشت سران نهضت 
آزادی يعنی آيت اهلل طالقانی، بازرگان و سحابی توس��ط مأمورين دولت شد و برخاف 
دوره های پيشين اين محكوميت چندين سال طول كشيد.4 و در اواسط شهريور 1342 
به زندان قصر منتقل شدند و مقدمات محاكمه آنان در دادگاه نظامی به اتهام اقدام بر ضد 

امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت آغاز شد.5 
در جريان قي��ام پانزدهم خرداد ني��ز، نهضت آزادی برخاف جبهه مل��ی، از اين قيام 

1. همان، ص174-178. 
2. همان، ص196-202. 
3. همان، ص203-221. 

4. غامرضا نجاتی، همان، ص390-399. 
5. همان، ص411. 
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حمايت و تجليل نمود و در اين زمينه به مناسبت ش��ب هفت شهدای قيام 15 خرداد 
در زندان مراس��می برگزار كرد. همچنين به پيش��نهاد محمد حنيف نژاد قرار شد طی 
اعاميه ای مواضع نهضت آزادی نسبت به قيام 15 خرداد اعام شود و متن آن به بيرون 
از زندان منتقل و تكثير شده و در اختيار مردم قرار گيرد؛ اما اين اعاميه لو رفت.1 ساير 
اعضای نهضت آزادی در بيرون از زندان پس از قيام 15 خرداد با صدور اطاعيه ای تحت 
عنوان »ديكتاتور خون می ريزد« با تشكر از قيام عظيم مردم، دستگيری امام خمينی را 
محكوم نموده و با استناد به حكم آيت اهلل ميانی اعام داشتند: »هر كس در اين شرايط 

دست از مقاومت بردارد به اسام، به قرآن و به آزادی خيانت كرده است.«2
توجه نهضت آزادی به روحانيون پس از قيام پانزده خرداد ابعاد اس��تراتژيك گرفت. 
مثًا در دوره يك ساله قبل از قيام، در نشريات نهضت آزادی فقط ده مورد به روحانيون 
اشاره می شد،3 ولی پس از قيام و در عرض چند ماه بيش از 35 مورد اشاره به روحانيون 
شده است.4 به عاوه در اين زمان نشريات نهضت آزادی از قيام پانزده خرداد به عنوان 
»قيام مقدس« نام برده و روحانيون را به عنوان رهبری اين قيام مورد ستايش قرار دادند5 
و 15 خرداد را نمايش پايگاه اجتماعی روحانيون و »بت شكن كبير- آيت اهلل خمينی« 

معرفی كردند.6

1. همان، ج2، ص118-121. 
2. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران- اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ج1، ص296-295؛ سعيد صمدی پور، جبهه 

ملی ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1388، ص123. 
3. هشت بار درباره طالقانی و دو مورد آيت اهلل زنجانی. 

4. بيست مورد آيت اهلل خمينی، هشت مورد آيت اهلل ميانی و هفت مورد آيت اهلل شريعتمداری. 
5. سعيد برزين، همان، ص165. 

6. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران، اس��ناد نهضت آزادی، همان، ج1، ص323. در اعاميه نهضت آزادی در اين 
زمان آمده است: »پيكار تاريخی و هيجان انگيز نيمه خرداد 42 تجسم درخشان آرمانی بود كه طی سال ها مبارزه 
زير پرچم مقدس نهضت ملی ايران در دل می پرورانديم و در راه تحققش تاشی سخت می كرديم. اينك... از اين كه 
ديريست وحدت مبارزه در سايه اسامی شدن نهضت ملی ايران تحقق پذيرفته است غرق شادی و اميد می شويم 
و پيروزی قطعی ملت را بر نيروهای تبهكار استعمار ديكتاتوری برای العين می بينيم. مدتی است كه به ياری قادر 
متعال بازوان پرقدرت مسلمانان از كرانه های ارس تا خليج فارس و از خراسان مردخيز تا آذربايجان قهرمان، نهضت 
آزاديبخش و ضد استعماری ايران گره خورده و به هم پيچيده است. نيروی هنگفت و پيروزمندی كه امروز به ميدان 
مبارزه رهايی بخش ملی متمركز گرديده است و ما بر آن هستيم كه در مسير اين پيكار سهمگين و اميدبخش نظم 
اسامی را كه عادالنه ترين نظم اجتماعی سراسر تاريخ اس��ت بر ويرانه نظام دست نشاندگی پی ريزيم و كاخ آمال 
مسلمانان را در سرانجام خوش شگون نهضت ضد استعماری در ميهن گرامی خودمان ايران، برافرازيم، وحدت كامل 
و بی نظير نيروهای ملی و پشتيبانی مصرانه روحانيت گرامی ما از نهضت ضد استعماری ايران، دشمنان و هيئت 
حاكمه را به نحو عجيبی به هراس افكنده اس��ت. اكنون بيش از هر وقت ديگر از اين وحدت مقدس و ناگسستنی 
هراسناك و خائف است. وحدت كامل و پايدار نهضت آزادی ايران به عنوان پيش قراوالن نيروهای جبهه ملی ايران 
با روحانيت عاليقدر شيعه و مبارزه مشترك تمامی ملت به رهبری پيشوايان مذهبی اركان دستگاه حاكمه جابر 

را به لرزه درآورده است.« 
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در اين برهه زمانی يعنی از سال 1340 تا 1343ش، 
همواره ش��اهد فعاليت های سياس��ی نهضت آزادی 
عليه اقدامات رژيم هس��تيم و با آغاز تبليغات دولتی 
انتخابات مجلس بيست و يكم، اين فعاليت ها به اوج 
خود رس��يد و اعاميه های گوناگونی در اعتراض به 
عدم آزادی انتخابات ص��ادر كردند. در اعاميه ای در 
شهريورماه 1342، نهضت اهدف رژيم را از برگزاری 
انتخابات »استقراض خارجی، ادامه روش آدمكشی و ديكتاتوری حكومت فردی، ادامه 
دزدی و ارتشای فس��اد و چپاول خزانه ملی و ادامه تسلط بيگانگان« برشمرد و در مورد 

شركت در انتخابات متذكر شد: 
ملت ايران با فرمان پيشوايان مذهبی و ملی در چنين انتخاباتی در اين 
شرايط فاشيستی و آدمكشی ش��ركت نمی كند و مجلسی را كه ليست 
نمايندگان آن با دس��تياری چن��د جاد حرفه ای در پاژ نوش��هر تهيه 

گرديده فاقد ارزش قانونی می داند.1
با نزديك ش��دن به انتخابات، اعاميه ای از طرف »سازمان تابعه نهضت آزادی ايران« 
منتشر شد كه در آن با اشاره به حوادث 15 خرداد و توطئه رژيم در سركوبی آن و محكوم 
نمودن دستگيری روحانيون و سران نهضت آزادی، صحنه سازی دولت در برپايی كنگره 
آزادمردان و آزادزنان به اس��تهزاء گرفته ش��ده و در پايان اين اعاميه از مردم خواسته 
شده بود از شركت در انتخابات خودداری كنند.2 اين گروه طی اعاميه ديگری با عنوان 
»ملت وكای انتصابی شاه را نمی پذيرد« با تشريح خفقان حاكم بر جامعه، انتخابات را 
در شرايطی كه هيچ گونه آزادی در جامعه نيست و مراجع و روشنفكران و اعضای نهضت 
آزادی در زندان هس��تند را مردود اعام كرد و با اش��اره به اعمال فشارهای دولت برای 

گرفتن كارت الكترال به مردم، تشكيل مجلس را فاقد ارزش دانست.3 
روز قبل از انتخابات يعنی دوشنبه 25 شهريور 1342 نيز نهضت آزادی تراكتی به اين 

مضمون صادر كرد: 
ديكتاتور روی محمدعلی شاه را سفيد كرد. محمدعلی شاه مجلس را 

1. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ص311. 
2. مهدی بازرگان، يادداشت های روزانه، خاطراتی از دوران زندان، جوانی و سفر حج، دادگاه ها و زندان سياسی، 

تهران، قلم، 1376، ص98-101. 
3. همان ، ص101-104. 

نهضت آزادي با این هدف که 
یک گروه سياسي- مذهبي باشد، 
تشکيل شد، اما به طور عمده به 
فعاليت سياسي پرداخت، چون 
فلسفه تأسيس آن نوعي مبارزه 

سياسي بود نه مبارزه با بي دیني
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به توپ بست. ديكتاتور يا سرس��پردگانش مجلس را به لجن می كشند، 
مش��روطيت را تعطيل و قانون اساس��ی را لگدمال می كند. به اش��اره 
اربابان استعمارگرش آزاديخواهان را به گلوله می بندد، وطن خواهان و 

مجاهدين اسامی را به شكنجه می برد...1 

نزديك به يك هفت��ه پس از برگ��زاری انتخابات دوره بيس��ت و يكم، اولين جلس��ه 
محاكمه سران نهضت آزادی آغاز گرديد و در اين هنگام نيز اعضای اين گروه اعاميه ها 
و بيانيه هايی بدين مناسبت صادر كردند.2 مبارزات نهضت آزادی در اين زمان مبارزاتی 
پارلمانی بود و اين گروه تمام تاش خود را در جهت آزادی انتخابات و به دست آوردن 
كرسی پارلمان انجام داد و ده ها اعاميه و بيانيه در اين زمينه منتشر كرد كه خطاب به 
دولت بود كه هيچ شباهتی به مبارزات امام خمينی)ره( و نهضت اسامی نداشته است. با 
وجود اين در روز 16 دی ماه 1342، دادگاه بدوی نظامی، بدون وارد شدن به ماهيت امر، 
متهمين را به جرم اقدام بر ضد امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت، به مجازات هايی 
محكوم كرد.3 اما اين گروه هرگز روی س��خن خود را جانب مقام سلطنت نگرفتند بلكه 
همواره دولت را متهم و مسبب اصلی جرم و جنايت ها می دانستند. همان طور كه بازرگان 
در جلس��ه چهل و پنجم دادگاه تجديد نظر نظامی كه در روز 13 خرداد 1343 برگزار 

1. همان، ص110. 
2. رحيم روحبخش، تعامل نهضت آزادی با مرجعيت و نهضت روحانيت، تهران، صمديه، 1382، ص64؛ صفحاتی 

از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ص312-317. 
3. غامرضا نجاتی، همان، ج 1، ص456. 
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شد اعتراف می كند: 
امروز به اصل مطلب، يعنی س��لطنت می پردازم؛ ع��رض كردم كه ما 
طرفدار قانون اساسی هستيم؛ اما طرفداری ما از قانون اساسی، طرفداری 
از بعضی اصول آن نيست، طرفدار س��لطنت تنها نيستم، طرفدار همه 

اصول آن می باشيم...1

فعاليت های نهضت آزادی از 1343 تا 1356 
به ط��ور كلی، در فاصله  س��ال های 1343 ت��ا 1356، نهض��ت آزادی فعاليت علنی و 
درگيرانه با رژيم شاه نداشت و همان گونه كه ابراهيم يزدی نيز اذعان دارد از سال 1343 
به بعد كه با تبعيد امام خمينی)ره( به تركيه و محاكمه س��ران نهضت آزادی و سركوب 
همه گروه های مبارز همراه بود تا سال 1350 تقريباً نوعی سكوت ولو آتش زير خاكستر، 
بر صحنه فعاليت های سياس��ی حاكم ش��ده بود.2 اما اين س��كوت گروه نهضت آزادی 
نمی توانست تنها به علت فشار و اختناق دستگاه حاكم باشد بلكه سكوت آنها در مقابل 
تصويب اليحه كاپيتوالسيون در مهرماه 1343 كه دربرگيرنده اعطای مصونيت قضايی 
به اتباع امريكايی در ايران بود، نش��انه رضايت و تأييد اين اليحه می باشد و اين رضايت 
به دليل اعتقادات اعضای جديد ملی و نهضت آزادی به امري��كا بود. در اين هنگام امام 
خمينی)ره( به شدت به اين اليحه واكنش نشان داد و در بخشی از سخنرانی در شهر قم 

كه پيش زمينه تبعيد ايشان به تركيه را فراهم كرد گفت: 
امريكا از انگليس بدتر، انگليس از امريكا بدتر، ش��وروی از هر دو بدتر؛ 
همه از هم بدتر؛ همه از هم پليدتر؛ اما امروز سر و كار ما با اين خبيث ها 
است. با امريكا اس��ت. رئيس جمهور امريكا بداند- بداند اين معنا را- كه 
منفورتري��ن افراد دنياس��ت پيش ملت م��ا... تمام گرفتاری م��ا از اين 

امريكاست.3 
در اين زمان بر خاف سال های 41 و 42 كه نهضت آزادی بسيار فعال بود و در مخالفت 
با اقدامات رژيم همواره به انتشار بيانيه و اعاميه می پرداخت و بدون توجه به سخنرانی 
امام خمينی)ره( كه با اليحه كاپيتوالسيون به شدت مخالفت كردند و احيای آن را ننگی 
برای ملت ايران دانستند، نهضت آزادی س��كوت اختيار كرد و هيچ گونه مخالفتی ابراز 

1. همان، ص544.
2. همان، ج2، ص205. 

3. صحيفه امام، ج1، ص420. 
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نكرد بلكه هر گونه موضع گيری عليه كاپيتوالس��يون، حمله به امريكا دانسته و معتقد 
بودند پيروزی و موفقيت با تكيه بر يك ابرقدرت حاصل می ش��ود. مهندس بازرگان در 
يادداشت های روزانه خود به اعتراض ش��ديد امام خمينی)ره( نسبت به اليحه مذكور 
اشاره كرده است اما هرگز اين عمل ايش��ان را تأييد نكرده و اليحه را مورد اعتراض قرار 
نداده اس��ت.1 در حالی كه حتی بازرگانان و س��اير اصناف تهران عليه كاپيتوالس��يون 

اعاميه دادند و با امام خمينی)ره( همراهی نمودند.2
نهضت آزادی كه در برابر اليحه كاپيتوالسيون سكوت كرده بود، دو ماه بعد از تصويب 
اليحه در آذرماه 1343 با صدور بيانيه در اعتراض به گرانی بنزين، كليه طبقات مردم را 
به مبارزه منفی عليه دولت دعوت نمود و بدينسان با تاكسی رانی ها همراهی كرد: »... ما 
ضمن تأييد و تقدير از اعتصاب رانندگان با ش��هامت تاكسی، در روز شنبه هفتم آذرماه 
جاری و با تذكر حديث ش��ريف »من اعان ظالماً بظلمه قدس��لطه عليه« كليه طبقات 
مردم را به مبارزه منفی عليه هيئ��ت حاكمه غاصب ايران دع��وت می كنيم.« )كميته 
دانشجويان نهضت آزادی(3 و بازرگان در ادامه بيانيه اعام می دارد: »اعتصاب درخشان 
رانندگان تاكسی در سراسر كشور نمونه بارزی از خشم و نفرت توده مردم نسبت به رژيم 

ديكتاتوری و طليعه پيروزی ملت رنجديده ايران است.«4
عاوه بر اين، در سال 1348ش كه امام خمينی)ره( در نجف در درس خارج به تشريح 
مباني حكومت اس��امي پرداختند و هدف خود را از تش��كيل »حكومت اسامی« به 
روشنی بيان كردند، نهضت آزادی به همراه ساير گروه های ملی گرا، حاضر به قبول آن 
نبودند و در برابر آن سكوت اختيار كرده و آن را نشنيده گرفتند. مثًا ابراهيم يزدی در 

مصاحبه ای با شبكه بی بی سی می گويد: 
امام خمينی هيچ وقت نگفت كه من با شاه مبارزه می كنم كه حكومت 
واليت فقيه را به وجود بياورم هيچ وقت در هيچ كجا نگفته بود. در كتاب 
واليت فقيه اصول اعتقاد ب��ه واليت به عنوان دكترين سياس��ی بحث 
می كند ولی در هيچ مصاحبه ای حتی در همان كتاب نگفته كه من دارم 

مبارزه می كنم كه يك چنين حكومتی را به وجود بياورم.5 

1. مهدی بازرگان، يادداشت های روزانه، همان، ص311.
2. همان، ص301. 
3. همان، ص310.
4. همان، ص311.

5. مصاحبه بی بی سی با ابراهيم يزدی. 
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همين طور، هاشم صباغيان از ديگر اعضای نهضت آزادی در اين باره می گويد: 
ما كتاب واليت فقيه ايش��ان را خوانده بوديم، من به عنوان ش��خص 
خودم، وقتی كه خواندم خيلی عميق همه ابعادش را برداش��ت نكردم. 
بعد هم آقای خمينی هيچ بحثی نمی كرد كه اين دستورالعمل حكومتی 

است كه من می خواهم تأسيس بكنم.1
بدينس��ان اعضای نهضت آزادی با وجود آن كه ظاهراً در مرامنام��ه نهضت به اصول 
اسامی تأكيد شده بود به هيچ عنوان از »طرح حكومت اسامی« امام خمينی حمايت 
نكردند و حتی هنگامی كه طرح مزب��ور از جانب امام)ره( مطرح ش��د، در روزنامه ها و 
نشريات وابسته به نهضت آزادي كه در رأس آنها قطب زاده و ابراهيم يزدي قرار داشتند، 

كوچك ترين حرفي از حكومت اسامي زده نشد. 
گاهي اگر فرازي از بحث حكومت اس��امي را ك��ه منهاي »حكومت 
اسامي« بود، مثًا عليه شاه و نظام شاهنشاهي سخني در آن آمده بود، 
در نشريه شان می آوردند، كلمه »حكومت اسامي« را به كار نمی بردند، 

بلكه می گفتند: از درس هاي آقاي خميني)ره(.2

واقعيت اين بود كه نهضت آزادی اصوالً به حكومت اسامی باور نداشت و در باور آنها، 
عدم اعتقاد به حكومت دينی تا آن حد بود كه بازرگان، در مصاحبه ای به تاريخ 4 بهمن 

1. مصاحبه بی بی سی با هاشم صباغيان. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی)ره(، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، 1392، 

ج2، ص736. 
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57 به گونه ای سؤال برانگيز از نظريه »جمهوری دموكراتيك اسامی« پشتيبانی كرد و 
معتقد بود »به جمهوری اسامی، صنعت دموكراتيك را بايد اضافه كرد«.1 اين پافشاری 
نهضت آزادی در دفاع از دموكراسی غربی و پيوند زدن »جنبش دموكراتيك« با انقاب 
اسامی از بار فرهنگی و سياسی خاصی برخوردار بود و تنها در مفاهيم ساده »آزادی و 
حق حاكميت ملی« خاصه نمی شد. بيانات امام خمينی درباره »جمهوری دموكراتيك 
اسامی«، در مصاحبه پروفسور حامد الگار با ايشان، به طور صريح موضع ايشان را بازگو 

می نمايد. امام)ره( در اين باره می فرمايد: 
دشمنان تا توانستند راجع به جمهوری اسامی مخالفت كردند، مثًا 
جمهوری باشد اس��ام را می خواهيم چه كنيم؟ جمهوری دموكراتيك 
باشد، اسامش نباشد. آخرش كه آن خوب خوب هايش صحبت می كرد 
می گفت: جمهوری اس��امی دموكراتيك. ملت ما اي��ن را قبول نكرده 
گفتند آنچه ما می خواهيم و می فهميم اسام را می فهميم و جمهوری 
را می فهميم چيس��ت؛ اما دموكراتيكی كه در طول تاريخ پيراهنش را 
عوض كرده اس��ت هر وقت به يك معنی، االن هم اي��ن دموكراتيك در 
غرب يك معنی دارد و در ش��رق يك معنی ديگر دارد. آن دمكراتيك را 
حتی پهلوی اسام هم بگذاريد قبول نداريم. عاوه بر اين من اين را در 
يكی از حرف هايم گفتم كه ما اين را قبول نداريم برای اينكه اين اهانت 
به اسام اس��ت. ش��ما اين را پهلويش می گذاريد معنايش اين است كه 
اسام دمكراتيك نيست و حال آن كه اسام از دموكراسی ها باالتر است.2
در حقيقت نهضت آزادی نه تنها هيچ گونه حمايت و پشتيبانی از طرح حكومت اسامی 
ابراز نكرد بلكه در تاريخ 27 بهمن 1354 كه ب��رای اولين بار پس از تبعيد امام خمينی، 
نامه سرگشاده ای تحت عنوان »فساد در دستگاه دولت« در سطح وسيعی منتشر كرد، 
هيچ سخنی از طرح حكومت اسامی به ميان نياورد. اين نامه 53 صفحه ای كه به امضای 
علی اصغر حاج سيد جوادی، در پاسخ به سخنان شاه در روز 6 بهمن 1354 بود و در واقع، 
در آن با اشاره به وجود فساد مزمن در اركان مملكت، سازش و همزيستی مسالمت آميز 
دولت با عوامل فساد، رواج رش��وه خواری، تجاوز به حقوق اجتماع، توسل به روش های 
پليسی، سلب آرزوهای اساسی و فشار و اختناق موجود، با صراحت، شاه و دولت را زير 

1. كيهان، 1357/11/4. 
2. در جست وجوی راه از كام امام، از بيانات و اعاميه های امام خمينی از سال 1341 تا 1361، تهران، اميركبير، 

1362، ج10، ص175. 
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سؤال برد و آنها را مسئوالن واقعی فساد دانست.1 ولی هيچ اشاره ای به لزوم اجرای احكام 
اسام و تشكيل حكومت اسامی نشده بود در صورتی كه در اين زمان برخی از گروه های 
مردمی و دانشجويی نظير گروه آيت اهلل س��بحانی، گروه شهيد فاطمی و... حتی برخی 
افراد درباری در راه تشكيل حكومت اسامی مبارزه كردند و شهيد شدند و اين حقيقت 

بر كسی پوشيده نبود. 

فعاليت های نهضت آزادی در سال های 56 و 57 
در سال 1356 با روي كار آمدن كارتر در امريكا، شاه مجبور به اعطای آزادي سياسي 
در سطح محدودی شد. نهضت آزادي كه از سال 1343 به بعد، سكوت اختيار كرده بود 
و از هر گونه حركت جدی در حمايت از نهضت امام خمين��ی)ره( اجتناب می ورزيد با 
استفاده از فضای باز سياسی و اوج گيری مبارزات انقابی، فعاليت خود را از سر گرفت. 
انجمن های دانشجويی ايرانی در اروپا و امريكا نيز، همزمان با انتقاد جوامع بين المللی از 
رژيم شاه، ضمن انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ايران، خواستار رسيدگی به 
اوضاع ايران شدند2 و در ادامه كار، فعاليت سياسي خود را كه در امتداد حركت جبهه ملي 
و اين بار در دفاع از نهضت نوين اسامي بود، آغاز كردند. البته باز هم، به رغم انتقادهايي 

كه به شاه داشتند، تاش بر اين بود تا از حدود قانون اساسي خارج نشوند.3 
در چهار س��ال اول دهه 1350ش، در خارج از ايران، اعتراض عليه نقض حقوق بشر و 
سلب آزادی های فردی و اجتماعی در ايران شدت يافت، اما در داخل كشور غير از نامه 
سيد جوادی، اعتراض يا تظاهرات علنی از سوی نهضت آزادی مشاهده نشد.4 با شهادت 
حاج سيد مصطفی خمينی در آبان 1356 و برپايی مراسم بزرگداشت از سوی مردم و 
طبقات مختلف جامعه، نهضت آزادی نيز به منظور همراهی با مبارزات مردمی و انقاب، 
سعی در شركت در چنين جلساتی نمود. از جمله رهبران اين گروه در مراسم برگزاری 
مجلس ختم سيد مصطفی خمينی در مسجد ارك شركت كردند كه شعارهايی را عليه 
دولت س��ردادند.5 اما نزديكی و طرفداری رهبران نهضت آزادی از روحانيت و رهبران 

1. غامرضا نجاتی، همان، ج2، ص209.
2. همان، ص212. 

3. رسول جعفريان، جريان ها و سازمان هاي مذهبي- سياس��ي ايران سال هاي 1357-1320، تهران، مؤسسه 
فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1382، ص208. 

4. غامرضا نجاتی، همان، ص213. 
5. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، سروش، 1376، 

ج2، ص51. 
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مذهبی به معنای همدلی و هم زبانی با آنها نبود 
بلك��ه می توان چني��ن گفت: »رهب��ران نهضت 
آزادی آشكارا اعتماد دارند كه در هر گونه ائتاف 
با رهبران مذهبی تس��لط خود را حفظ خواهند 

كرد.«1 
بدين ترتيب، با اوج گيري مبارزات مردم ايران، 
نهض��ت آزادي مث��ل ديگر گروه هاي سياس��ي 
چاره اي جز همراهي با امواج خروش��ان انقاب 
نداشتند و سعي داش��تند هر چه بيشتر خود را 

هماهنگ با انقاب اسامي و مردم نش��ان دهند. در اين راستا، در تاريخ 10 اسفند 56، 
مراتب تسليت و همدردی خود را نسبت به فجايع متوالی شهرهای قم و تبريز، به مراجع 
عظام در قم اعام كردند و دولت را مسئول بی عدالتی ها و اقدامات خاف اصول قانونی و 
انسانی رويدادهای اخير، به ويژه موضع گيری اهانت آميز عليه روحانيت و پيشوايان مورد 
احترام مسلمانان دانستند.2 همچنين در اول ارديبهشت 57، مهندس بازرگان همزمان با 
آغاز اعتصاب عمومی بازاريان تهران و بيش از 40 شهر ايران در اعتراض به ادامه سياست 
استبدادی و سركوب و خفقان رژيم، طی مصاحبه ای با خبرنگار تلويزيون بلژيك، شاه 
را دروغگو و مسئول همه نابسامانی ها خواند و خاطرنش��ان كرد: تا هنگامی كه شاه در 
اين مملكت هست ايران روی آزادی را نخواهد ديد.3 بنابراين گويا اعضای نهضت آزادی 
راهی جز همراهی با انقاب نداشتند زيرا تا قبل از سال 57 در هيچ كدام از سخنرانی ها 
و بيانيه های آنها انتقادی عليه شاه مشاهده نمی شود اما در اين مصاحبه بازرگان صريحاً 

از رفتن شاه سخن به ميان می آورد. 
بايد گفت كه نهضت آزادی از موضع گيری خود نس��بت به رژي��م پهلوی از يك طرف 
و حمايت و همراهی خود با انقاب از طرف ديگر، اه��داف خاص خود را دنبال می كرد. 
در نامه ای كه مهندس بازرگان در مردادماه 1357 به امام خمينی)ره( نوش��ت اهداف 
مبارزاتی نهضت آزادی را به خوبی آشكار می س��ازد. بازرگان ضمن ارسال پيام به امام 

خمينی)ره( از ايشان درخواست نمود: 
1. مسئله استبداد را به جای مسئله استعمار هدف اصلی قرار دهد؛ 2. 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1386، ج3، ص112. 
2. غامرضا نجاتی، همان، ج2، ص234-235.

3. همان، ص242. 

در حقيقت نهضت آزادی نه تنها 
هيچ گونه حمایت و پشتيبانی از 
طرح حکومت اسالمی ابراز نکرد 
بلکه در تاریخ 27 بهمن 1354 که 
برای اولين بار پس از تبعيد امام 
خمينی، نامه سرگشاده ای تحت 
عنوان »فساد در دستگاه دولت« 
در سطح وسيعی منتشر کرد، هيچ 
سخنی از طرح حکومت اسالمی 

به ميان نياورد
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استراتژی جنبش را در چهارچوب انتخابات 
آزاد بياورد؛ 3. فراريان سياس��ی را در صفوف 
جنبش انقابی بپذيرد؛ 4. اس��تراتژی تغيير 
تدريجی را دنبال كن��د؛ 5. از انحصار قدرت 

برای روحانيون دوری گزيند.1
از نامه فوق چنين اس��تنباط می ش��ود كه 
نهضت آزادی سعی داش��ت همچنان اذهان 
عمومی و نفرت همگانی مردم را نس��بت به 
امريكا و اس��تعمار منحرف كرده و اس��تبداد 
را مس��ئله اصلی قلمداد كند تا بدين ترتيب 
به اهداف ليبرالی خود نائل ش��ود. در حالی 
كه هدف اصلی مبارزات امام خمينی)ره( از 
همان آغاز نهضت، قطع دست اجانب از كشور 
و مبارزه با اس��تعمار در كنار استبداد بود. در 
بند دو پيام، مهندس بارزگان بر انتخابات آزاد 
تأكيد دارد كه اس��تراتژی اين گروه را بيان می كند و خواستار اصاحات از باال بودند نه 
براندازی رژيم. در صورتی كه مبازرات امام خمينی عليه انتخابات نبود بلكه امام خمينی 
از همان ابتدا هدف مبارزاتی خود را بر پايه براندازی رژيم، بنياد نهاده بود. در بند سه اين 
پيام، بازرگان سعی نموده است فراريان سياسی شامل تمام گروه های سياسی عليه نظام 
اعم از گروه های چپ، ملی گرا، ضد انقاب و حتی كمونيست ها را وارد جريان انقاب كند 
تا بدين ترتيب راه انقاب را به بيراهه بكشاند. در حالی كه امام خمينی)ره( از آغاز هيچ 
كدام از نمايندگان گروه های سياس��ی را به حضور نپذيرفتند و راه نهضت اسامی را از 
ساير گروه های سياسی غير اسامی جدا كردند. پيشنهاد چهارم نهضت آزادی مبتنی بر 
»سياست گام به گام« بازرگان می باشد كه روحيه غير انقابی ايشان را به وضوح آشكار 
می سازد. بازرگان با وجود آن كه روحيه سازش ناپذير امام خمينی را می شناخت، تاش 
كرد كه امام)ره( را به در پيش گرفتن سياست گام به گام متقاعد سازد و شاه را به شرطی 
كه سلطنت كند و نه حكومت، بپذيرد. مهندس بازرگان در مصاحبه ای به اوريانا فاالچی 
می گويد: من به امام گفتم انقاب در ايران زودهنگام اس��ت و بايد سياست گام به گام 

1. سعيد برزين، همان، ص267.

با اوج گيري مبارزات مردم ایران، 
نهضت آزادي مثل دیگر گروه هاي 
سياسي چاره اي جز همراهي با امواج 
خروشان انقالب نداشتند و سعي 
داشتند هر چه بيشتر خود را هماهنگ 
با انقالب اسالمي و مردم نشان دهند. 
در این راستا، در تاریخ 10 اسفند 
56، مراتب تسليت و همدردی خود 
را نسبت به فجایع متوالی شهرهای 
قم و تبریز، به مراجع عظام در قم 
اعالم کردند و دولت را مسئول 
بی عدالتی ها و اقدامات خالف اصول 
قانونی و انسانی رویدادهای اخير، 
به ویژه موضع گيری اهانت آميز عليه 
روحانيت و پيشوایان مورد احترام 

مسلمانان دانستند
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را به پيش ببريم؛  به اين صورت كه اول دبيرس��تان ها را بگيريم، بعد دانشگاه ها و پس از 
آن مردم و در نهايت انقاب كنيم. ولی امام خمينی اصاح نظام را غير ممكن و تنها راه 
نجات ملت و جامعه اسامی را اضمحال و س��قوط رژيم شاهنشاهی دانستند. بند پنج 
نامه بازرگان، از اعتقاد ديرينه ايش��ان راجع به روحانيون ناشی می شود كه ريشه در تز 
»اسام منهای روحانيت« داشت و هدف از آن منزوی كردن روحانيون در جامعه و دور 

ساختن نسل جوان از آنها بود.1
اما امام خمينی)ره( به اين نامه بازرگان پاسخ نگفت و بازرگان برای نيل به اهداف خود 
در مهرماه 1357 به پاريس رفت تا با ايش��ان ديدار كند و دوب��اره ضرورت تعقيب يك 
اس��تراتژی تدريجی از طريق انتخابات آزاد را بيان كند اما اين بار نيز پاس��خی دريافت 
نكرد.2 بعدها بازرگان در مورد ديدار خود با امام خمينی)ره( درپاريس گفت: »فوق العاده 
متعجب شدم كه ديدم ايشان مسائل را ساده می گيرند... دنبال كردن بحث... را بی فايده 

ديدم.«3
با وجود آن كه نهضت آزادی در سال 1343، هيچ موضعی در برابر تبعيد امام نگرفت 
اما در 6 مهر 57 پس از محاصره منزل امام خمين��ی در نجف طی اعاميه ای، به دولت 
عراق اعتراض كرد و در تاريخ 17 مهر 57 در اعاميه ديگری مردم را به پايداری،  بردباری 
و پرهيز از خطا و بی برنامگی تش��ويق كرد و هش��دار داد كه فريب عقب نشينی رژيم را 
نخورند.4 همچنين اين گروه به مناس��بت چهلم شهدای 17 شهريور از طبقات مختلف 
جامعه ايران دعوت كرد كه روز 24 مهرماه با تعطيل عمومی، مخالفت و انزجار خود را به 
عاملين قتل عام مردم مسلمان اعام نمايند.5 با نزديك شدن به پيروزي انقاب، در 16 
آذر 57، بازرگان جمعيتي با عنوان »جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر«  ايجاد كرد.6 
در اين جمعيت از برخورد بد دولت با مردم و روحانيت انتقاد مي شد و از امام خميني)ره( 
س��تايش فراوان صورت مي گرفت. گويا منافع نهضت آزادی در اين زمان چنين ايجاب 
می كرد كه مواضع حمايتی خود را نسبت به امام)ره( و روحانيت بروز دهد؛ موضوعی كه 

تا قبل از اين ديده نشده است. 
اما به هرحال بين ديدگاه هاي اعضای نهضت آزادی با ديدگاه امام خمينی)ره( و مردم، 

1. سيد حميد روحانی، همان، ج3، ص178. 
2. سعيد برزين، همان، ص267. 

3. غامرضا نجاتی، همان، ج2، ص256. 
4. همان ، ص245-249. 

5. همان. 
6. رسول جعفريان، همان، ص220؛ همچنين غامرضا نجاتی، همان، ج2، ص232. 
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مغايرت و تفاوت زيادی وجود داشت. نحوه برخورد نهضت آزادی با نخست وزيری شريف 
امامی از مواردی است كه اين گروه سياسی را در مقابل نهضت امام خمينی)ره( قرار داد. 
در مرداد 1357 شريف امامی، با شعار دولت آشتی ملی، پست نخست وزيری را بر عهده 
گرفت. او در عرض دو ماه با اصاحات جزئی مانند رسمی كردن تاريخ شمسی به جای 
تاريخ شاهنشاهی و تعطيل كردن برخی مراكز فساد و قمارخانه ها، وعده انحال ساواك 

و برقراری آزادی و امنيت تاش كرد تا نظر مردم را جلب كند و از ناآرامی ها بكاهد. 
وعده برگزاری انتخابات آزاد از سوی ش��ريف امامی باعث شد كه نهضت آزادی فريب 

خورده و خود را برای انتخابات آماده سازد. بازرگان در اين زمينه می گويد: 
عقيده نهضت آزادی ها و سايرين اين بود كه انتخابات يك مائده الهی 
است. دولت وقتی به مرحله ای رسيده كه می گويند می خواهيم آزادی 
انتخابات بدهيم چه بهت��ر از اين؟ اول كاری كه م��ا می كنيم به دولت 
خواهيم گفت كه اگر راست می گويی و انتخابات آزادی است بايد اجازه 
بدهی كه ما باش��گاه داشته باش��يم. يا می دهد يا نمی دهد، اگر داد اين 
باشگاه وس��يله ای می شود تا ما دور هم جمع ش��ويم. اگر نداد همان جا 
مچش را می گيريم و می گوييم پس تو دروغ می گويی، وقتی كه باشگاه 
داد آن وقت می  گوييم، خيلی خوب آزادی انتخابات است اجازه بده ما 
كانديدا بدهيم و وقتی ما كانديدا بدهيم مردم مسلماً به كانديدای مليون 
رأی خواهند داد. مليون يعنی مثًا مخالفين و آن وقت روی كانديداها 

می توانيم حرف بزنيم ديگر چيست كه آدم نگويد.1
عاوه بر اين نهضت آزادی از دولت بختيار نيز استقبال نمود. بازرگان طي مصاحبه اي 
در سوم بهمن 1357 در مورد بختيار )نخست وزير وقت( گفت: »او مردي وطن پرست، 
بس��يار منطقي و داراي تش��خيص درس��ت اس��ت« گويا بختي��ار با وع��ده واگذاری 
وزارتخانه هايی به اين گروه، سعی داشت با آنها كنار بيايد و می گويد: »... چون هنوز از 
كنار آمدن با بازرگان و گروهش نااميد نبودم صاح در اين ديدم كه چند كرسی وزارت 
را... برای آنها نگه دارم.«2 و اين در حالي بود كه مردم، او را نوكر بي اختيار شاه مي خواندند. 
بازرگان پس از پيروزي انقاب اسامي نيز در دوران نخست وزيري خود از خائن شمردن 
بختيار خودداري كرد، ولي امام خميني)ره(، بختيار را ته مانده استعمار، خائن، ذخيره 

1. مجتبی سلطانی، همان، ص97. 
2. ابراهيم يزدی، آخرين تاش ها در آخرين روزها، تهران، قلم، 1389، ص319. 
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استعمار و نوكر و مأمور و آدمكش، به تباهي كشاننده مملكت، معرفي مي كرد.1
نهضت آزادی تاش فراوانی كرد تا امام)ره( را به پذيرش بختيار وادار سازد و حتی راديو 
نيز خبر پذيرش بختيار از س��وی امام خمينی را پخش كرد؛ اما امام)ره( در اعاميه ای 
در تاريخ هفتم بهمن 1357 گفت: »آنچه ذكر شده اس��ت كه شاپور بختيار را با سمت 
نخست وزيری، من می پذيرم دروغ است. بلكه تا استعفا ندهد او را نمی پذيرم. حضرات 
آقايان به ملت ايران اباغ فرمايند كه توطئه ای در دست اجراست و از اين امور جاريه گول 
نخوريد.«2 امام)ره( در اين اعاميه فريب دادن مردم توسط نهضت آزادی را هشدار داد 

و موضع خود را در قبال آن مشخص ساخت. 
حمايت نهض��ت آزادی از بختيار تا جايی پي��ش رفت كه به بختي��ار كمك كردند تا 
كابينه اش را جمع و جور كند. بدين سان نهضت آزادی در طول سال های پيش از انقاب 
همواره در سازش و كنار آمدن با رژيم پهلوی سعی نمود. ابراهيم يزدی نيز اذعان دارد 
كه بازرگان در 57/10/26 روز فرار شاه از ايران پيام بختيار را به امام اعام كرد: »آقا چه 
امری دارند؟ بروم يا بمانم؟« ولی امام پاس��خ ندادند. باز شش روز بعد در روز دوم بهمن 
بازرگان مجدداً يادآور ش��د: »در تهران در شورای انقاب راجع به پيغام بختيار صحبت 
و موافقت شده اس��ت كه بختيار به پاريس بيايد. اگر آقا اصل مسئله را بپذيرند، او مايل 
است همراه با برخی از وزرا خود بيايد. بختيار از اينكه او را خائن خوانده اند ناراحت است 
و می خواهد به صورتی از او اعاده حيثيت بش��ود.« ابراهيم يزدی در ادامه می گويد من 
مطلب را عيناً به امام گزارش كردم. جواب ايشان اين بود كه: »پذيرش بختيار مشروط 

به استعفای او خواهد بود. آن هم حاال صاح نيست بماند برای بعد.«3
با توجه به آنچه ذكر ش��د می توان گفت، ميان مبارزات نهض��ت آزادی و نهضت امام 
خمينی عليه رژيم پهلوی اختاف زيادی وجود داشت و اين دو جريان، دو مسير متفاوت 
و بعضاً متقابلی را پيموده اند و بس��ياری مواقع اين باورهای متفاوت، آنها را رو در روی 
يكديگر قرار داده است. ابراهيم يزدی نيز به اين نكته اذعان دارد و در اختاف نظر بين 

امام)ره( و اعضای نهضت آزادی اعتراف می كند و می گويد: 
در دی ماه 1357 آقای حسن نزيه به پاريس آمد و در 15 دی ماه 1357 
با امام ديدار و حدود يك س��اعتی با ايشان مذاكره نمود. در اين ماقات 
آقای نزيه نقطه نظرهای خود را پيرامون س��لطنت، جبهه ملی و انتقال 

1. صحيفه امام، ج6، 57/11/9. 
2. همان، ج 5، ص536.

3. ابراهيم يزدی، همان، ص316. 
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قدرت برای امام بيان داشت. به طور مشهودی ميان 
نقطه نظرهايی كه وی مطرح ساخت با مواضع امام 

اختاف بود.1
از موارد بس��يار مه��م اختاف نظر بي��ن ديدگاه 
نهضت آزادی و امام خمينی)ره(، باورمندی نهضت 
آزادی به برقراری »نظام س��لطنت« می باش��د. در 
حقيقت، پايداری نظام دموكراتيك و مشروطه هدف 
اس��تراتژيك و اولويت اول فعالي��ت رهبران نهضت 
آزادی را تش��كيل می داد و پيش از پيروزی انقاب 
اسامی تمامی تاش خود را برای تشكيل نظام سلطنت مشروطه به انجام رساندند؛ به 
گونه ای كه حتی پس از پيروزی انقاب اسامی كه مرامنامه و اصول نهضت آزادی مورد 
تجديدنظر قرار گرفت، اين گروه، قانون اساسی و اعاميه حقوق بشر را به عنوان دو پايه 
از پايه های سه گانه مرامنامه تجديدنظرش��ده نهضت آزادی در كنار اصول عاليه اسام 
معرفی نمود؛ بنابراين نهضت آزادی پيش از پيروزی انقاب اس��امی به دنبال استقرار 
سلطنت مشروطه در ايران بود. حسن نزيه به عنوان عضو هيئت مؤسس كه مسئول شرح 

و توضيح مرامنامه نهضت آزادی در اولين جلسه اعام تشكيل بود، صريحاً می گويد: 
در رژيم سلطنت مش��روطه ش��اه بايد بماند. خاندانش نسًا بعد نسل 
س��لطنت كند و تنها عاملی كه می تواند اين امتياز را برای يك سلسله 
سلطنتی حفظ نمايد، احتراز جدی شاه از قبول مسئوليت و اجتناب او 

از طرفيت با دولت و مجلس و مردم و خارجی هاست.2
هر چند كه تحليل ها و تفسيرهای انتشاريافته از س��وی نهضت آزادی پس از انقاب 
مدعی اين است كه نهضت، جريانی ضد سلطنت بوده و با هدف براندازی رژيم شاه شكل 
گرفته است، اما با اشاره به عملكرد نهضت آزادی پيش از انقاب اسامی نادرستی اين 
ادعا به وضوح آشكار می ش��ود؛ در مرامنامه اين گروه بر مس��لمان بودن، ايرانی بودن، 
تبعيت از قانون اساس��ی و پيروی از مصدق به عنوان اصول اوليه تفكر و انديشه نهضت 
تأكيد شده است. در قانون اساس��ی رژيم شاهنشاهی به اين نكته تصريح شده است كه 
»سلطنت وديعه ای است كه به موجب الهی از طرف ملت به شخص پادشاه تفويض شده 

1. همان، ص323.
2. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادی، ج1، ص27.

می توان گفت، ميان مبارزات 
نهضت آزادی و نهضت امام 
پهلوی  عليه رژیم  خمينی 
اختالف زیادی وجود داشت و 
این دو جریان، دو مسير متفاوت 
و بعضًا متقابلی را پيموده اند و 
بسياری مواقع این باورهای 
متفاوت، آنها را رو در روی 

یکدیگر قرار داده است
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است« و »سلطنت مش��روطه ايران از طرف ملت، به وسيله مجلس مؤسسان به شخص 
اعليحضرت شاهنشاه رضا پهلوی، تفويض شده و در اعقاب و ذكور ايشان نسًا بعد نسل 
برقرار خواهد بود.« مهندس بازرگان، بر پيروی از همه مواد قانون اساسی تأكيد می نمود 
و هيچ اصل و تبصره ای را استثنا نمی كرد. او می گويد: »تابع قانون اساسی ايران هستيم 
ولی منافق )نُؤِمُن بَِبعٍض َو نَكُفُر بَِبعض( نبوده، از قانون اساسی به صورت واحد و جامع، 

طرفداری می كنيم.«1
اين در حالی است كه امام خمينی)ره( تأكيد داش��تند كه قانون اساسی كامل و دقيق 
نيست و واضح است كه اتخاذ چنين موضعی در برابر قانون اساسی با موضع نهضت آزادی 
كه تبعيت از همه مواد قانون اساسی را در دستور كار خود قرار داده بود، تفاوت زيادی دارد. 
از طرفی، مهندس بازرگان نيز به هنگام دس��تگيری و محاكمه در سال 1342 در دادگاه 
رژيم ش��اه چنين گفت: »نظريات ما در مورد س��لطنت هم بر رونق و دوام مقام سلطنت 
خواهد افزود و هم اجازه توليد نيروهای فوق العاده ملی را می دهد... ما واقعاً طرفدار و موافق 

آن- سلطنت- هستيم.«2 

از س��خنان صريح نهضت آزادی و برخوردی كه با رژيم شاهنش��اهی داش��ت چنين 
برمی آيد كه هر چند نهضت آزادی به مبارزه معتقد بود، اما براندازی و س��رنگون كردن 

شاه از اهداف آن نبوده و اين مبارزات جنبه پارلمانی داشته است. 
از طرفی ديگر، تأكيد نهضت آزادی بر رهبری دكتر مصدق به روشنی موضع اين گروه 
سياس��ی را در مقابل رژيم شاهنشاهی آشكار می س��ازد. مبرهن است كه مصدق بنا به 

1. غامرضا نجاتی، همان، ج1، ص406. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 12147، ص1 و كد 15436، ص30؛ همچنين مهدی بازرگان، مدافعات 

در دادگاه غيرصالح تجديدنظر نظامی، بی جا، نهضت آزادی، ص116. 
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اعتراف خودش، هيچ گاه مقابل شاه و سلطنت نبود، بلكه معتقد بود شاه بايد سلطنت كند 
نه حكومت. مصدق در دفاع از خود در دادگاه نظامی رژيم گفت كه مخالف شاه نيست، 
بلكه خادم اوست. از سوی ديگر نهضت آزادی در اطاعيه ای كه به سال 1342 منتشر 
كرد، اعاميه هايی كه به ادعای نهضت آزادی از سوی سازمان امنيت رژيم انتشار يافته 

را ضد سلطنت خوانده و آنها را تكذيب كرده است.1
هنگام اوج گيری انقاب اسامی و پيروزی ملت بر رژيم شاهنشاهی نيز نهضت آزادی 
دست از سلطنت خواهی و طرفداری از رژيم برنداشت و در ماقاتی كه بازرگان به همراه 
يداهلل سحابی و محمد توسلی با مأمور سياسی سفارت امريكا در تاريخ 1356/3/9 داشت 
چنين گفته است: »نهضت آزادی به قانون اساسی معتقد است اگر شاه حاضر باشد كه 

تمام موارد قانون اساسی را به اجرا درآورد ما آماده ايم تا سلطنت را بپذيريم.«2
تفسير نهضت آزادی از قانون اساسی اين بود كه شاه نبايد مسئول دولت باشد و اعضای 
كابينه بايد نسبت به اقدامات دولت پاسخگو باشند و همان گونه كه بيان شد انتقاد اين 
گروه از شخص شاه به دليل نقض قانون اساسی بود و خواستار آن بودند كه شاه سلطنت 
كند و نه حكومت؛ بنابراين نارضايتی اين گروه از دخالت مستقيم شاه در مسائل سياسی، 
نظير انتصاب وزرا بود و هرگز راضی به سرنگونی نهاد سلطنت نبودند.3 در اين خصوص، 

آيت اهلل مهدوی كنی می گويد: 
نهضتی ها در ابتدا اساساً اعتقاد نداش��تند كه ما حكومت سلطنتی را 
از بين ببريم. آنها با رژيم مخالف بودند، منتها می گفتند ما با اس��تبداد 
رژيم مخالفيم نه با ساختار و شكل نظام. به نظر آنان ساختار نظام، همان 
ساختار مشروطه  سلطنتی بود و آن را می پذيرفتند و در تمام مبارزاتشان 
هم به اين نكته تكيه می كردند كه ما طرفدار مشروطه سلطنتی هستيم 

و قانون اساسی مشروطه را قبول داريم.4 
همچنين معين فر در اين خصوص می گويد: 

مهندس بازرگان حتی وقتی جريان انقاب پيش آمد، اعتقاد به اينكه قانون 
اساسی جديدی نوشته شود، نداشت. می گفت هر كجا كلمه  شاه است، آن را 

1. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادی، ج 1، ص 130.
2. اسناد النه جاسوسی، ج2، ص18؛ همچنين: جان دی استمپل، درون انقاب ايران، ترجمه منوچهر شجاعی، 

تهران، رسا، 1378، ص351. 
3. سعيد برزين، همان، ص169. 

http://www.tasnimnews.com :4. خبرگزاری تسنيم، ويژه نامه  بازرگان، مصاحبه با آيت اهلل مهدوی كنی
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حذف كنيد و همان قانون اساسی را فعًا نگه داريم؛ يعنی به  صورت گام  به  
گام پيش برويم و بگذاريم كارها به  صورت تدريجی انجام شود.1

ش��عار »ش��اه س��لطنت كند نه حكومت« اساس��ی ترين چهارچوب فعاليت سياسی 
نهضت آزادی و جبهه ملی بود. اين ش��عار نه به عنوان ي��ك »تاكتيك« بلكه در واقع به 
منزله »استراتژی« سياسی اين گروه ها محسوب می ش��د؛ به عبارت ديگر چون هدف 
آنها، استقرار دموكراسی و آزادی بود، آن را در سايه هر نظامی صرف نظر از ماهيت آن 
می پذيرفتند. لذا آنها در واقع نه به حكومت اسامی معتقد بودند و نه هدفشان سرنگونی 
سلطنت بود، بلكه برای آنان استقرار دموكراسی در سايه شاه و امريكا، غايت مطلوب به 
شمار می رفت و بر همين اساس بود كه در خردادماه 1357 بازرگان طی نامه ای به شاه 
از او خواست در يك مناظره تلويزيونی با رهبران نهضت آزادی شركت كند؛2 و به گزارش 
جی. دی. استمپل. او از شاه برای يك مناظره تلويزيونی با خودش و ديگر رهبران مخالف 
برای بحث در موضوعات: 1. نظام سلطنتی و قانون اساسی 2. وسعت و عمق مخالفت در 

ايران 3. خدمات و موفقيت های انقاب سفيد )شاه و مردم( دعوت كرد.3
اين گروه نه تنها در سال های اوج گيری انقاب دست از اين شعار برنداشتند، بلكه حتی 
پس از سرنگونی رژيم سلطنتی نيز در حس��رت دموكراسی در سايه شاه و امريكا به سر 
می بردند كه با افشای اسناد النه جاسوس��ی امريكا، اهداف و مواضع علنی رهبران اين 
گروه  آشكار شد. طبق اسناد النه جاسوسی امريكا، در گزارشی به تاريخ 21 ژوئن 1951 

در مورد بازرگان آمده است: 
او مردی است كه كار كردن با او آسان است، انديشه های جديد را زود 
می پذيرد و در انديشه های خود نيز سازنده است. بازرگان احساس نفرت 
نسبت به بيگانگان ندارد، ولی ضد كمونيست است و عاقه مند به خاص 

شدن دانشگاه از نفوذ توده ای ها است.4 
اين گزارش از شخصيت بازرگان در اوايل دهه سی از سوی مقامات غربی به خوبی نشان 
می دهد كه امريكا در انتخاب افرادی كه روش و خ��ط فكری آنها با اهداف و انگيزه های 
استعماری غرب شباهت و قرابت دارد دقت الزم كرده و با برنامه ريزی عمل نموده است؛ 

1. همان.
2. اس��ناد النه جاسوس��ی امريكا، ج3، ص102؛ همچنين صفحاتی از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادی، 

ج9، ص233.
3. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص105. 

4. همان، ج2، ص442. 
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همان گونه كه بعدها افرادی چون ابراهيم يزدی و صادق قطب زاده و همچنين برخی از 
افراد جبهه ملی نيز هماهنگ با برنامه های آنها پيش رفته اند. 

در گزارشی از طرف س��وليوان س��فير امريكا در تهران مورخ 2 مارس 1979 در مورد 
ارتباط و مذاكرات بازرگان با امريكا آمده است: 

او شخصاً احساس می كرد كه ايران به يك نوع رابطه لجستيكی نظامی 
با اياالت متحده نياز دارد، ولی دولت او هنوز تصميم نگرفته است كه اين 
رابطه چه شكلی بايد به خود بگيرد. او از من خواست تا يك گروه كوچك 
مستشاران نظامی را در مدت تعطيات نوروز نگه داريم و قول داد بعد از 

ايام تعطيل بحث هايی در اين باره داشته باشد.1
مهندس بازرگان كه در مهرماه 1343 در مقابل احيای كاپيتوالسيون ساكت نشسته 
و هيچ گونه واكنشی از خود نشان نداد، در جريان اش��غال النه جاسوسی امريكا توسط 
دانشجويان پيرو خط امام)ره( در مقام عذرخواهی از مقامات امريكايی برآمده و آمادگی 

خود را جهت پرداخت هر گونه خسارت اعام می دارد: 
دولت انقابی موقت ايران ب��ا اظهار تعارفات خود به س��فارت اياالت 
متحده امريكا و ابراز تأس��ف عميق خود از حادث��ه ای كه روز 14 فوريه 
1979 روی داد، مايل اس��ت اع��ام دارد كه اين حادثه اس��ف انگيز به 
تحريك عناصر ضد انقاب صورت گرفت. دولت ترتيباتی داده است تا 
از تكرار چنين حوادثی جداً جلوگيری ش��ود. خواهشمند است مراتب 
تأسف اين دولت به حكومت اياالت متحده اباغ شود، عاوه بر اين، اين 
دولت مايل اس��ت آمادگی خود را برای پرداخت غرامت بابت خسارات 
وارده منتج از اين حادثه اعام دارد. دولت موقت انقابی ايران با استفاده 

از فرصت مراتب تجديد احترامات فائقه خود را تقديم می دارد.2
با پيروزی انقاب اس��امی و انتخاب بازرگان به س��مت نخس��ت وزيری دولت موقت 
از س��وی امام)ره(، نهضت آزادی با موضع گيری در برابر ح��وادث و رويدادهای انقاب 
اسامی مسير خود را از انقاب و ملت ايران جدا كرد و اين موضع گيری از آغاز شروع كار 
دولت موقت نمايان شد. امام خمينی مسئوليت دولت موقت انقاب اسامی ايران را با 
توجه به سوابق مبارزات اسامی و ملی و بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به 

1. همان، ص446. 
2. همان، ص448. 
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گروهی خاص به رهبر نهضت آزادی يعنی مهندس بازرگان و واگذار نمودند1 و نهضت 
آزادی نيز بارها اعام كرد كه به عنوان يك س��ازمان، تأثي��ری در دولت موقت ندارد و 
دولت موقت يك دولت نهضتی نبوده است. واضح است كه اين ادعايی كامًا بی اساس و 
بی پايه است و اكثريت وزرای كابينه بازرگان را همفكران وی در نهضت آزادی تشكيل 
می دادند و در واقع سرنوشت دولت موقت با نهضت آزادی گره خورده بود. بازرگان با اين 
عمل مسير خود را از مسير انقاب و راه امام جدا كرد و از همان مراحل آغازين پذيرفتن 
مسئوليت رياست دولت موقت نشان داد كه با روحيه سازش پذيری كه دارد، نمی تواند 
چهارچوب های قانونی و قالب كلی رژيم گذش��ته را در هم بريزد و طرحی نو و همگام با 
مقتضيات انقاب در اندازد. وی در نخستين سخنرانی خود پس از پذيرفتن مسئوليت 
نخس��ت وزيری می گويد: »طبيعت بنده و اكثريت ملت، س��لم و صفا و صلح و احتراز از 

دشمنی و خشونت و خونريزی است.«2
نهضت آزادي به علت در دست گرفتن دولت موقت گسترش زيادي يافت اما به دنبال 
ماقات خودس��رانه مهندس بازرگان با مقامات بلندپايه امريكا و در پي افش��اي اسناد 
جاسوسي برخي از مقامات دولت موقت و اعضاي نهضت آزادي براي امريكا، يكباره سطح 
موقعيت نهضت آزادي به مقدار زيادي تنزل يافت و بازرگان استعفا داد. از جمله عواملي 
كه موجب تغاير و تضاد ديدگاه ها و عملكرد نهضت آزادي با جريان انقاب اسامي شد، 
مي توان از: اعتقاد به برقراری نظام س��لطنت، عدم اعتقاد به برقراری حكومت اسامی، 
عدم شناخت دقيق باورهای دينی، بروز نفاق و دوگانگی در رفتار، وابستگي و خوش بيني 

به قدرت هاي جهاني به ويژه امريكا نام برد.
با گذشت چند ماه از فعاليت دولت موقت، اختاف آن با خط امام به وضوح آشكار شد؛ 
به طوری كه امام)ره( در موارد بس��ياری از عملكرد دولت موق��ت انتقاد و رهنمودهای 
خودشان را بيان كردند؛ اما بازرگان به جای عمل به رهنمودهای ايشان همواره آن را به 

دخالت های بی جا در دولت تعبير كرد و در يك نطق تلويزيونی اظهار كرد: 
نه تنها طبقات مختلف به دولت فشار می آورند، بلكه آقا هم ما را تحت 
فشار می گذارد. آقا يكپارچه احس��اس و انقاب و عطوفت و هميشه از 
قلب و دل و مغز و زبان مدافع و طرفدار طبقه ضعيفان و بينوايان و به قول 
خودشان پابرهنگان هستند. احساسات ايشان را برمی انگيزند و آن وقت 

1. عبدالعلی بازرگان، همان، ص1.
2. همان، ص2.
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آقا وادار می شوند، طاقت نمی آورند، از باال سر ما، بدون مراجعه و مشاوره 
با دولت، بدون اينكه از ما بپرسند، اعاميه دستور صادر می فرماييد. يك 
دفعه دست و پای ما را توی پوس��ت گردو می گذارند، شب جمعه اخير، 
هشت نفر از هيئت وزرا خدمت آقا رسيديم. صاف و پوست كنده گفتيم: 

خدا عمر و توفيق آقا را زياد كند، شما هم كه ما را كاف كرديد...1

نتيجه گيری 
با توجه به مطالب ارايه شده در اين نوشتار، مشخص گرديد كه نهضت آزادی در جريان 
شروع، استمرار و پيروزي انقاب اسامي يا نقشي نداشتند يا كمترين نقش را داشته اند. 
از آغاز ش��كل گيری اين گروه، به فعاليت های پارلمانی و سياس��ی پرداختند و هدف آنها 
اصاحات از باال بود و همواره دولت را مسبب اصلی جنايت های رژيم می دانست و نه شخص 
شاه. اين گروه حتی پس از پيروزی انقاب اسامی از قانون اساسی مشروطه دفاع كردند و 
سلطنت را ركن اصلی نظام دانسته و از آن حمايت كردند. در حالی كه امام خمينی از همان 
آغاز شروع نهضت شخص اول مملكت را باعث و بانی تمام فسادها و ناهنجاری های جامعه 
دانستند و قاطعانه اعام كردند: »شاه دوستی يعنی غارتگری«. از اين رو از همان ابتدای 
نهضت مسير نهضت آزادی و نهضت امام خمينی)ره( از هم جدا شد و هيچ گاه در راستای 
نهضت امام پيش نرفتند. بعد از جريان كاپيتوالس��يون و اعتراض امام خمينی)ره( و در 
نهايت تبعيد امام خمينی به تركيه نيز اين گروه با توجه به مشی و منش غرب گرايانه ای كه 
داشتند ساكت ماندند و هرگز عليه امريكا سخنی به زبان نياوردند. در سال 48 نيز كه امام 
خمينی طرح حكومت اسامی را مطرح كردند اين گروه نه تنها هيچ واكنش مثبتی از خود 
نشان ندادند بلكه با اعمال و رفتار خود سعی كردند از گسترش و انعكاس اين طرح در ميان 
مردم جلوگيری كنند. از اين رو در سال های 43 تا 56 كه نهضت اسامی در حال تكاپو برای 
براندازی نظام بود اين گروه هيچ گونه فعاليت مثبتی نداشتند و همواره سعی می كردند با 
نزديك شدن به امريكا و قدرت های خارجی و همچنين با مذاكره و زد و بند تاش كنند 
قدرت را به دست بگيرند. از اين رو در سال 1356 با مشاهده موج عظيم مردمي كه بر اساس 
آموزه هاي اسامي و با رهبريت روحانيت ش��روع به حركت كرده بود، نهضت آزادی نيز 
چاره اي جز همراهي با آن نداشتند، اما اكثر آنها، اين همراهي را با همدلي قرين نكردند و در 
هر جا كه توانستند، حركت انقاب اسامي و ايثارگري مردم را به نفع خود مصادره نمودند. 

1. كيهان، 1357/12/24.
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نهضت آزادی تا سال 1357 خواهان مبارزه  مسالمت آميز در چهارچوب قانون و معتقد به 
حفظ قانون اساسی و نهاد سلطنت و به دنبال تغيير و مبارزه از طريق انتخابات پارلمانی 
بود؛ بدين معنا كه نهضت آزادی ، خواهان آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی بيان و 
آزادی تشكيل احزاب در چهارچوب نظام سلطنت مشروطه بود. بنابراين فعاليت های اين 
گروه نه تنها هيچ وجه مشتركی با نهضت اسامی نداشت بلكه در يك مسير متفاوت از آن 

حركت می كرد و اكثر اوقات در مقابل آن قرار می گرفت. 
اين رفتار و اعتقاد و مشی نهضت آزادی و اعضای آن با كناره گيری از قدرت، در كنار گود، 
وجوه بسيار خطرناك پيدا كرد كه در مسائل فقهی، جنگ تحميلی و... نمود يافت و روز به 
روز موجوديت نهضت آزادی را با اثر بل خسارت بار می كرد كه اميد است در فرصت و مقال 

ديگر به عنوان بخش مهم از كارنامه اين جريان سياسی، به آن پرداخته شود. 


