
اما پ�س از انج�ام این خواس�ت عمومی، 
شکاف های عمیق میان این جریانات خود 
را نشان داد. از دید جنابعالی علت این امر 

چیست؟
درست است که اینها همه مي خواستند آرمان ملی 
شدن نفت تحقق پیدا کند اما هر یک از این طیف ها 
رسیدن به این هدف را برای نیل به مقصود خودشان 
مي خواستند و طبیعی بود که همین تفاوت هدف، 
اختاف ایج��اد کند. مث��ًا هدف مرح��وم نواب از 
مشارکت در این نهضت، برقراری حکومت اسامي 
 بود اما مصدق چنین قولی نمي توانست بدهد چراکه 
اصًا در این عوالم نبود. او اصًاَ اسام را نمي شناخت؛ 
در س��وئیس تحصیل ک��رده و دموکرات منش بود 
و تیپ مبارز و انقابی نداش��ت. ایده او این بود که 
در این مقطع مبارزه با اس��تعمار انگلیس تا آخرین 
مرحله و تحقق کامل اس��تقال اقتصادی اولویت 
دارد. اما مرحوم نواب معتقد بود برقراری حکومت 
اسامي  منافاتی با این اهداف ندارد بلکه با برقراری 
حکومت اسامي  این اهداف به شکل مطلوب تری 
جامه عمل مي پوشد. در آن مقطع مرحوم کاشانی 
هم به رغم اینکه یک عالم دینی آزاده بود و طبعاً به 
اجرای احکام اسام اعتقاد داش��ت، اما در اولویت 
داش��تن مبارزه با انگلیس، با مص��دق موضع واحد 
داش��ت. یکی از فامیل ه��ای ما نقل مي ک��رد که با 
عده ای از خانم ها خدمت مرحوم کاشانی رفتیم که 
آقا چرا حکومت اسامي  ایجاد نمي کنید؟ کاشانی 
گفته بود ما االن با انگلیس ها جنگ داریم و هیچ کار 
دیگری نمي کنیم. البته این مسئله را هم نمي توان 
از نظر دور داشت که در آن دوران فرهنگ مذهبی 
قوی و قدرتمندی هم حاک��م نبود و همه مي دانیم 
که وجود چنین فرهنگی پش��توانه ایجاد حکومت 
اسامي  است. از طرفی میان مصدق و کاشانی هم به 
لحاظ برخی اقدامات و تصمیمات سیاسی مصدق 
اختاف وجود داشت. کاش��انی با اختیارات زیاد و 
متمرکز مصدق و تضعیف مجلس از ناحیه او مخالف 
بود و اعتقاد داش��ت اگر مجلس نداش��ته باشیم یا 
مجلس تضعیف شود، امکان وقوع کودتا وجود دارد 
و مصدق با تضعیف مجلس به نهضت ملی و خودش 
ضربه مي زند. البته این موضع کاشانی به یک اعتبار 
صحیح ب��ود و از یک جهت هم این مش��کل وجود 

داشت که نفعی از آن مجلس عاید دولت نمي شد.
جنابعالی نقش جمعیت »فدائیان اسالم« 
را در پیشبرد اهداف نهضت ملی تا چه حد 

مؤثر ارزیابی مي کنید؟
فدائیان اسام با اعدام انقابی رزم آرا راه را برای ملی 
شدن نفت هموار کردند. اگر کشتن رزم آرا و اقدامات 
انقابی شهید نواب صفوی نبود، شاید دولت مصدق 
اصًا بر سر کار نمي آمد چه برسد به اینکه نفت ملی 
ش��ود. بعضی افراد که االن به اینها نسبت خشونت 
مي دهند، توجهی به شرایط آن مقطع و دیکتاتوری 
ش��اه و نفوذ قدرت های ب��زرگ در ای��ران ندارند یا 
عمداً تحریف مي کنند و غرض مند هستند. مرحوم 
نواب آدم بسیار فداکار و محکمي  بود و بیان نافذ و 
مؤثری داش��ت و به لحاظ جاذبه ای که داش��ت در 
روحیه عموم مردم به خصوص جوانان خیلی تأثیر 
مي گذاشت. وقتی در مقطع نخست وزیری مصدق 
به زندان افتاد روزی 100 تا 200 نفر به دیدار او در 
زندان مي رفتند. کسان دیگری بودند که در نهضت 
نفت شرکت داشتند و در سیاس��ت فعال بودند اما 
آدم های درس��تی نبودند اما ن��واب و واحدی ها و 
طهماسبی انسان های بسیار پاک و دلسوزی بودند. 

مرحوم نواب با مرح��وم آیت اهلل طالقانی هم رفاقت 
داشت. آقای طالقانی برای ما نقل مي کردند آن موقع 
که نواب به تازگی به تهران آمده بود، اکثراً به منزل 
ما مي آمد. ایشان ادامه مي داد: یک بار مرحوم نواب 
پیش من آمد و گفت پس��رعمو! من مي خواهم به 
مشهد بروم و عبایم را به لباسشویی داده ام. تو عبایت 
را به من بده و بعداً برو و عبایم را بگیر... در آن اواخر 
هم که مرحوم نواب و دوستانش را گرفتند و اعدام 
کردند، آن چند روز آخر را در منزل مرحوم طالقانی 
مخفی بودند و سر این جریان هم ایشان را گرفتند و 
پس از فعالیت عده ای از عاقه مندان از جمله مرحوم 

سیدغامرضا سعیدی آزاد شدند.
م�ا روز 28 مرداد ش�اهد مقاوم�ت قابل 
توجهی از سوی مردم در برابر کودتاگران 
نبودی�م. از دی�دگاه ش�ما عل�ت تعدیل 
تدریجی پش�توانه مردم�ي  نهضت نفت 

چیست؟
مردم تا س��رحد امکان از همراهی با نهضت ملی و 
دولت مصدق کوتاهی نکردند. به عنوان نمونه روز 
30 تیر که شاه، مصدق را عزل و قوام را جایگزین او 
کرد، پس از اعامیه قاطع و تهدید مرحوم کاشانی 
در بس��یاری از ش��هرها مردم با انگیزه و هیجان به 
خیابان ها آمدند و تا سرحد از دست دادن جان خود، 
خواستار بازگشت مصدق ش��دند. بر همین اساس 
ش��اه که دید اگر وضع به همین منوال پیش برود، 
حکومت خودش را هم از دست خواهد داد، مصدق 
را بازگرداند. در واقع چون همه با هم یکصدا بودند 
و بر س��ر یک هدف وحدت داش��تند، موفق شدند 

خواسته خودش��ان را عملی کنند. اما بعد از اینکه 
میان مرحوم کاش��انی و مصدق کدورت ایجاد شد 
و رهبران نهضت از ه��م جدا ش��دند، زمینه وقوع 

کودتای 28 مرداد به وجود آمد...
به هر حال هنوز جای این سؤال باقی است 
که چه شد که مردمي  که 13 ماه قبل در 30 
تیر آنچنان در حمایت از مصدق و نهضت 
ملی به صحنه آمدند نسبت به کودتای 28 

مرداد واکنشی نشان ندادند؟
اختاف میان رهبران نهض��ت و ضعفی که از بابت 
آن بر نهضت تحمیل ش��د، موجب ش��د تا در روز 
28 مرداد مردم متحیر باش��ند که چه باید بکنند. 
همه ما باید در این مقطع توجه داش��ته باشیم که 
در ش��رایط وجود اختاف، مدیری��ت بحران ها کار 
بسیار مشکلی است. عاوه بر این کودتای 28 مرداد 
یک کودتای نظامي  بود. بختیار قشون خودش را از 
کرمانشاه به قزوین آورده بود و مي خواست با حمله 
نظامي ، تهران را بگیرد. با توجه به اینکه این مسئله 
مي توانس��ت به کش��تار زیاد مردم منتهی ش��ود و 
همچنین خطر اینکه ممکن بود با حمایت روس ها 
افس��ران توده ای حکومت را به دس��ت بگیرند، در 
28 مرداد هیچ یک از ب��زرگان ملی اعامیه ای دایر 
بر مقاومت مردم ص��ادر نکرد و طبیعت��اً مردم هم 
به می��دان نیامدند. پس از کودتا ه��م فقط مرحوم 
نواب صفوی به عنوان مقاومتی ب��ر ضد کودتا کار 
مسلحانه کرد ولی پس از مدتی اختفا دستگیر شد و 
به شهادت رسید. مرحوم کاشانی هم در این مقطع 
خیلی منزوی ش��ده بود و دیگر کسی را در اطراف 
خود نداشت. خاطرم هس��ت که در زندان شخصی 
با ما هم بند بود که ب��ه »رضا دوغی« معروف بود. او 
در چهارراه مولوی دوغ مي فروخت. تعریف مي کرد 
دوغ هایی را که مي فروخت��م از پولش قند و چایی 
مي گرفتم و شب مي بردم منزل آقای کاشانی تا این 
چند نفری را که آنجا مي آیند، چای بدهم، آیت اهلل 

کاشانی اواخر این قدر منزوی شده بود.
کارکرد ح�زب ت�وده را در مقطع نهضت 
نفت و در برهه ای که فعالیت شان آزاد شد 

چگونه ارزیابی مي کنید؟
توده ای ها در روزهای 25 تا 28 م��رداد در خیابان 
فردوسی راهپیمایی مي کردند و با شعار جمهوری 
دموکراتیک سعی در شوراندن مردم داشتند. البته 
آنها در دانشگاه ها هم خیلی فعال بودند و اعضایشان 
از ما مذهبی ها بیش��تر بود و در دانشگاه ها جوالن 
مي دادند. البته آنها در ارتش و مطبوعات هم نفوذ 
داشتند. روزنامه هایش��ان هم زیاد بود. اگر یکی از 
آنها را تعطیل مي کردند چن��د تای دیگر با نام های 
متفاوت به جای آن سبز مي شد. کًا فضای تبلیغاتی 
در دست آنها بود و ما مذهبی ها در فعالیت و تبلیغات 

از آنها ضعیف تر بودیم.
»نهض�ت مقاوم�ت ملی« چگونه ش�کل 
گرف�ت و در فضای پ�س از کودت�ا به چه 

فعالیت هایی دست زد؟
چیزی از کودتای 28 مرداد نگذش��ته بود که افراد 
و احزاب ملی گردهم آمدند و نهضت مقاومت ملی 
دایر ش��د. مرحوم حاج آقارض��ا زنجانی و مهندس 
بازرگان و دکتر س��حابی و عده ای دیگ��ر و احزابی 
مثل حزب ایران، نیروی سوم در این قالب دور هم 
جمع ش��دند. البته کم ک��م غیرمذهبی ها و لیبرال 
دموکرات ها کنار کش��یدند و فقط در مبارزات، ما 
مذهبیون باقی ماندیم. این حرکت پایگاه اجتماعی 
قابل توجه��ی پیدا نک��رد و تنها گه��گاه اعامیه و 

توده ای ها در روزهای 25 تا 28 مرداد 
در خیاب�ان فردوس�ی راهپیمای�ی 
مي کردن�د و ب�ا ش�عار جمه�وری 
دموکراتیک سعی در شوراندن مردم 
داش�تند. البته آنها در دانشگاه ها هم 
خیلی فعال بودند و اعضایش�ان از ما 
مذهبی ها بیشتر بود و در دانشگاه ها 
ج�والن مي دادن�د. البت�ه آنه�ا در 
ارتش و مطبوعات هم نفوذ داش�تند 
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 »نهضت ملي ایران، رویداد 28 مرداد و پیامدهاي آن«
 در گفت و شنود با دکتر عباس شیبانی
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 هیچ یک از رهبران در 28 مرداد
 مردم را به مقاومت دعوت نكردند!

  محمدرضا کائیني
پیر سپیدمویي که ش�مه اي از مبارزات 70 سال 
اخیر ملت ایران در دستیابي به استقالل و آزادي 
از زبان وي روایت شده است، این روزها در بستر 
بیماري است. انتش�ار این گفت و شنود- که در 
سالیان گذشته انجام ش�ده است- را به دو نیت 
به انجام رس�اندم، اول آش�نایي همگان به ویژه 
نسل جوان با تاریخچه نهضت ملي و دوم تجلیل 
از مکان�ت مبارزاتي دکتر عباس ش�یباني. امید 
مي برم که انتش�ار این س�ند تاریخي، هر دو را 

محقق سازد.
     

ضم�ن تش�کر از جنابعالی که پذی�رای این 
گفت وگ�و ش�دید، مناس�ب اس�ت ک�ه در 
آغاز س�خن بفرمایی�د از ک�دام مقطع وارد 
فعالیت های سیاس�ی ش�دید و ویژگی ها و 

مختصات سیاسی آن مقطع چه بود؟
بس��م اهلل الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز به این نکته 
اشاره کنم که به رغم آنکه بنده از بدو شروع فعالیت های 
سیاس��ی مس��ائل زیادی دیده ام اما در مقطع حاضر 
حافظه تاریخی چندانی ندارم. علی الخصوص خاطرات 
که بعضاً به شکل ناگهانی و با یک جرقه به ذهن مي آیند 
اما با این همه امیدوارم مطالبی که در این فرصت عرض 
مي کنم مفید باشد. بنده از س��ال های پس از شهریور 
20 علی الخصوص نیمه دوم ده��ه 20 و با اینکه هنوز 
سنی از من نگذشته بود، وارد جریانات سیاسی کشور 
شدم. در آن مقطع با توجه به اینکه محمدرضا شاه تازه 
از س��وئیس بازگش��ته بود و موقعیت متزلزلی داشت، 
به دلیل ضعف و بر اس��اس توصیه کارشناسان غربی، 
آزادی هایی داد که جنبه مقطعی داشت و استمرار پیدا 
نکرد. از جمله رویدادهای ای��ن مقطع تا قبل از مطرح 
ش��دن فکر ملی ش��دن نفت، غائله آذربایجان و ایجاد 
حکومت خودمختار در آنجا توس��ط »غام یحیی« و 
»پیشه وری« با حمایت شوروی در سال 24 و اقدامات 
نخس��ت وزیر وقت در مذاکره با اس��تالین و برداشتن 
حمایت آن دولت از گردانن��دگان غائله و رفتن ارتش 
ایران به آذربایجان و نیز تیراندازی به شاه در بهمن 27 
و همچنین غیرقانونی شناختن حزب توده و سرانجام 
دادن مجوز بازگش��ت آیت اهلل کاشانی از تبعید لبنان، 
بود. در دوران نهضت نفت، من دانشجوی دانشکده فنی 
تهران بودم که پس از آن به دانش��کده پزشکی رفتم. 
البته در آن موقع جبهه مل��ی فعالیت قابل توجهی در 
دانشگاه نداشت و دانشگاه ها بیشتر در قبضه طرفداران 

حزب توده بود.
قبل از ورود به تجزیه و تحلیل مسائل مربوط 
به نهضت مل�ی بفرمایی�د که به چ�ه دلیل 
این نهضت ضداس�تعماری به ن�ام »نهضت 
نفت« معروف شد. آیا رهبران نهضت بر این 
باور بودند ک�ه نفت محمل نفوذ و اس�تعمار 

انگلستان است؟
بله. استعمار انگلستان همیشه در هر کشوری از یک راه 
خاص وارد مي ش��د و نفوذ خود را گسترش مي داد. در 
ایران هم انگلستان از طریق شرکت نفت حاکمیت پیدا 
کرده بود. همه مي دانستند که ملی کردن نفت باعث 

مي شود تا دست آنها از ایران کوتاه شود.
اندیش�ه ملی ش�دن نفت از کجا آغاز شد و 
به لحاظ نظری و علم�ي  چگونه تکوین پیدا 

کرد؟
ابتدا سخن از تأمین حقوق ملت ایران در شرکت نفت 
مطرح ب��ود و در مجلس از آن بحث مي ش��د. س��پس 
ملی ش��دن نفت در سراس��ر کشور طرح ش��د. در آن 
مقطع توده ای ه��ا در پی آن بودند که نفت ش��مال را 
به ش��وروی بدهند و از همین رو مي گفتند ملی شدن 
نفت در جنوب کشور باشد تا بتوانیم حمایت روس ها 
را در مواجهه با انگلیسی ها داش��ته باشیم و حال آنکه 
مشخص بود این جز بهانه ای برای تأمین منافع شوروی 
نیس��ت. به هر حال در کمیس��یون نفت، ملی ش��دن 
در سراس��ر کش��ور تصویب ش��د. دکتر مصدق در آن 
مقطع پیش��نهاد کرد پرداخت غرامت به کش��ورهای 
بهره برداری کننده از نفت، در قانون ذکر ش��ود که این 
مس��ئله موجب ناراحتی ما و خیلی از عاقه مندان به 
نهضت نفت شد. همه مي گفتند انگلیس سال ها نفت 
ما را غارت کرده حاال باید غرامت هم بدهیم. البته این 
مس��ئله عمًا به نفع نهضت ملی تمام شد چراکه پس 
از ملی شدن نفت، انگلیس به دیوان الهه شکایت برد. 
قاضی رأی داد که ملی کردن حق ملت هاست و چون 
پرداخ��ت غرامت در قانون ذکر ش��ده، پ��س مصادره 
نیست. پس از اعام ملی ش��دن نفت، شرکت نفت از 
اجرای این قانون خ��ودداری مي کرد ت��ا اینکه قانون 
خلع ید هم تصویب ش��د. برای انج��ام این کار هیئتی 
به آبادان اعزام ش��د که در آنجا با وجود گرمای شدید 
هوا استقبال شایانی از این هیئت شد. انگلیسی ها اول 
اعتنای چندان��ی به این هیئ��ت نمي کردند. مهندس 
بازرگان در جلسه ای که هیئت خلع ید با رئیس شرکت 
انگلیسی داش��ت جای او را در میز ریاست اشغال کرد 
در نتیجه انگلیسی ها متوجه شدند که ظاهراً کار تمام 
اس��ت. آنها بافاصله همه کارشناسان خود را به بصره 
بردند تا کار بهره برداری بکنند اما با کمک مهندسین 
ایرانی پاالیشگاه آبادان ش��روع به کار کرد و حتی یک 
دستگاه هم )پیت70( که نصب نشده بود را راه اندازی 
کردند. پس از شکست این ترفند انگلیسی ها مانع خرید 
نفت ایران توسط کشورهای دیگر شدند حتی کشتی 
روزماری را که محموله نفت برای ایتالیا مي برد، در بندر 
عدن توقیف کردند. دول��ت در آن موقع برنامه اقتصاد 
بدون نفت را مطرح کرد و قرار بود پاالیشگاه کرمانشاه 
نفت داخلی را تأمین کند و به صادرات مواد غیرنفتی 
رو آوردند. در واقع این تنه��ا دوره ای بود که واردات و 

صادرات توازن پیدا کرد.
قب�ل از تحق�ق ملی ش�دن نفت، ما ش�اهد 
هس�تیم که تمامي  جریانات ذی س�هم اعم 
از مصدق و جبه�ه ملی، آیت اهلل کاش�انی و 
فدائیان اس�الم ب�ا وح�دت و هماهنگی در 
راه نیل به هدف مش�ترک تالش مي کردند. 

شبنامه ای مي داد که با پول اعضا و در منزل ما 
تکثیر مي شد. در همین برهه بود که برای اداره 
شرکت نفت کنسرس��یومي  مرکب از انگلیس، 
امریکا و کشورهای دیگر تش��کیل شد. نهضت 
مقاومت در اعت��راض به این مس��ئله جزوه ای 
منتش��ر کرد و اعام کرد این کار خاف قانون 
ملی شدن نفت است. این اعتراضنامه به امضای 
آیت اهلل فیروزآبادی و عده ای از اساتید دانشگاه 
و افراد شناخته شده رسید. شاه خیلی عصبانی 
شد و دستور داد آن دسته از اساتید دانشگاه که 
این اطاعیه را امضا کرده اند، اخراج شوند. رئیس 
وقت دانشگاه که دکتر سیاسی بود زیر بار نرفت 
و ناگزیر وزیر فرهنگ وقت این کار را انجام داد 
و آنه��ا را منتظر خدمت کرد. این اس��تادان که 
تعدادشان 11 نفر بود بعدها ش��رکت »یاد« را 
که عنوان آن مخف��ف »یازده اس��تاد اخراجی 

دانشگاه« بود، تشکیل دادند.
خاطره دیگری ک��ه از ایام فعالی��ت در نهضت 
مقاومت عرض مي کنم این است که در سال 39 
که کندی فشار آورده بود در ایران آزادی هایی 
داده شود، ش��اه اعام کرد انتخابات آزاد است. 
قرار شد با جمعی از دوستان نهضت مقاومت به 
سراغ سران جبهه ملی برویم و از آنها بخواهیم 
تا با حرفی که ش��اه زده فعالیتی را شروع کنند. 
با برخی از چهره ها از جمله اللهیار صالح، دکتر 
ملکی وزیر بهداری مص��دق، باقرخان کاظمي 
 وزیر خارجه و شاهپور بختیار و برخی دیگر که 
گفت وگو کردیم، تا ح��دی تحرک پیدا کردند. 
ابتدا قرار ش��د جلسات عمومي  س��خنرانی در 

منازل افراد تشکیل شود که سه شب از آن منزل 
ما بود و سه ش��ب هم منزل لباسچی. دوستان 
نهضت مقاومت هم به این نتیجه رس��یدند که 
برای روشن شدن این نکته که آزادی های اعام 
شده چقدر واقعی است تظاهرات عمومي  اعام 
شود. در آخرین جلسه منزل لباسچی اعام شد 
هفته آینده روز سه شنبه بعد از ظهر تظاهرات 
دانش��جویان در میدان جالیه برقرار است. این 
کار من موج��ب ناراحتی گروه ه��ای دیگر که 
مي خواس��تند خود گرداننده کارها باشند، شد 
و از روز بعد ش��روع کردند به اش��اعه این نکته 
که این تظاهرات مربوط به جبهه ملی نیست و 

شرکت نکنید...
مخالفت ش�ان تنها به این علت بود یا 

ترس هم داشتند؟
بله بخش قابل توجهی از آنها واقعاً مي ترسیدند 
و جرأت هیچ گونه ریس��کی را نداش��تند و این 
کارهای ما را تندروی مي دانس��تند. به هر حال 
در روز تظاهرات خودم باالی ی��ک وانت رفتم 
و صحبت ک��ردم و اعامیه تحری��م انتخاباتی 
را خواندم. هدفم ای��ن بود که نکات��ی به افکار 
عمومي  بدهم تا ترس مردم بری��زد و دوباره به 

میدان بیایند. 
البته عمال رژیم مانع ش��رکت و حضور ملیون 
در انتخابات شدند و در آن روز درگیری هایی به 
وجود آمد. به عنوان نمونه شعبان بی مخ با چاقو 
به عبداهلل کرمي  که یک قصاب طرفدار مصدق 

بود حمله کرد...
ش�عبان جعفری )بی مخ( در س�الیان 
پایاني حی�ات، گفته بود م�ن در طول 
عمرم حتی ی�ک بار هم چاقو دس�تم 

نگرفته ام! 
بی خود می گفت! باالخ��ره حافظه تاریخی یک 
ملت را که در صحنه ها حضور داش��ته و خیلی 
چیزها را دیده اس��ت که نمي ت��وان پاک کرد. 
البته اینها با این دروغ پردازی ها بیشتر جوان ها 
را هدف گرفته اند که این صحنه ها را ندیده اند. 
در همان جریانی که ع��رض کردم عوامل رژیم 
ش��اه مانع حضور ملیون در انتخابات مي شدند. 
در روز انتخاب��ات عبداهلل کرمي  ک��ه به نهضت 

ملی و مصدق عاقه داشت با این اوباش درگیر 
شد که شعبان بی مخ با نوچه های خودش، چاقو 
به دس��ت به او حمله کردند و حت��ی با چاقو به 

سر او زدند.
ب�ا عنایت ب�ه اینک�ه ش�ما از عناصر 
دخی�ل در تأس�یس نهض�ت آزادی و 
مسئول کمیته دانشجویی این تشکل 
بوده اید، لطفاً قدری از انگیزه و کیفیت 
تشکیل این گروه برای ما و خوانندگان 

بگویید.
در آغاز ایجاد تش��کلی مس��تقل از جبهه ملی 
مورد نظر ما نبود بلکه ما مي خواستیم در درون 
جبهه یک فراکسیون مذهبی ایجاد کنیم. قبل 
از تش��کیل نهضت آزادی، مهندس بازرگان از 
سوی نهضت مقاومت در جلس��ات جبهه ملی 
شرکت و دیدگاه های ما را بیان مي کرد. بارها در 
آن جلسه به او گفته بودند شما هم مثل دیگران 
تشکلی ایجاد کنید و رسماً نظرات خود را بیان 
کنید. البته بازرگان با جبهه ملی اختاف مهمي 
 در روش مبارزه نداش��ت. مذهبی تر از آنها بود 
ولی جبهه ملی به مذهب اعتنا نداش��ت. به هر 
حال فکر تأس��یس نهضت آزادی به این شکل 
نضج گرفت و باالخره در یکی از جلسات نهضت 
مقاومت ملی که مهندس بازرگان، دکتر سحابی، 
نیکومنش، رحیم عطایی، عباس سمیعی، عباس 
رادنیا و عده ای دیگر حضور داش��تند بنا ش��د 
مرامنام��ه و اساس��نامه نهضت آزادی نوش��ته 
شود. باالخره در منزل پسر آیت اهلل فیروزآبادی 
تش��کیل نهض��ت آزادی اعام ش��د و گفتند با 
همکاری خود ب��ا جبهه ملی ادام��ه مي دهیم 
اما بافاصل��ه گروه هایی که مای��ل نبودند یک 
تش��کیات مذهبی در کنار جبهه ملی فعالیت 
کند، اعام کردن��د که اینها از جبهه انش��عاب 

کردند.
آی�ا آی�ت اهلل طالقانی ه�م در نهضت 
آزادی عضویت داش�ت؟ این سؤال را 
از این جهت مي پرس�م ک�ه مروری بر 
دیدگاه های ایش�ان نشان مي دهد که 
اندیشه ایشان با تفکر مسلط بر نهضت 
که همان تفکر مهن�دس بازرگان بود، 

تفاوت هایی داشته است.
آق��ای طالقان��ی دی��دگاه رادیکال علیه ش��اه 
و س��لطنت داش��ت. با نواب صف��وی هم خوب 
بود. طالقانی از نظر سیاس��ی و مبارزاتی بسیار 
عمیق تر و تندتر از بازرگان ب��ود و در محدوده 
تشکیات نهضت آزادی هم عمل نمي کرد و با 
بسیاری از گروه ها و شخصیت های مبارز که در 
محدوده نهضت آزادی هم نمي گنجیدند ارتباط 
و تعامل نزدیک داش��ت که نمونه اش دوس��تی 
با فدائیان اس��ام و نواب صفوی بود که عرض 
کردم. بر همین اس��اس نمي توان ایشان را یک 

فرد نهضتی دانست.
آیا تفاوت های فکری میان عناصر عضو 
در نهض�ت آزادی در مقطعی خاص و 
مثاًل متأثر از وقوع یک حادثه خودش 

را نشان داد یا خیر؟
نهضت آزادی از دو طی��ف معتقد به اصاحات 
در چارچوب قانون اساس��ی رژیم ش��اه و طیف 
معتقد به مبارزه قاطع برای سرنگونی رژیم شاه 
تشکیل یافته بود. مثًا در جریان قیام تاریخی 
15 خرداد این دو گرایش ت��ا حدی خودش را 
نش��ان داد. ما این رویداد را یک قی��ام مردمي  
مي دانستیم و بعضی از دوستان ما از جمله آقای 
جال الدین فارسی اعامیه بسیار قاطع و تندی 
با عنوان »دیکتاتور خون مي ریزد« را در خارج 
از زندان منتشر کردند ولی جبهه ملی و برخی 
اعضای نهضت آزادی نی��ز صریحاً مخالف قیام 
15 خرداد بودند و آن را شورش عده ای نادان بر 
علیه اصاحات امریکا توصیف مي کردند. برخی 
متدینین و کس��انی که بعداً مؤتلفه اسامي  را 
تشکیل دادند، در آغاز عضو نهضت آزادی بودند 
که پ��س از روی دادن چنین وقایعی و آش��کار 

شدن شکاف ها از آن جدا شدند.
در جریان شکل گیری نهضت اسالمي 
 و ادامه آن نهضت آزادی چه جایگاهی 
در میان م�ردم داش�ت و از چه میزان 

وزن برخوردار بود؟
نهض��ت آن طور که بای��د در میان م��ردم نفوذ 
نداشت. البته یک عده از عناصر مبارز در میان ما 
بودند اما از فعالیتی همه گیر برخوردار نبود. بعد 
از سال 42 هم به موازات گسترده شدن مبارزات 
و ظهور برخی گروه های مبارز فعالیت نهضت رو 
به افول رفت و تقریباً از اوضاع عقب افتاده بود و 

تأثیر چندانی نداشت.
از 28 مرداد س�خن گفتیم؛ روزی که 
دولت اس�تعمارگر امری�کا حکومتی 
دست نشانده و فاس�د را بر ملت ایران 
تحمی�ل ک�رد. ام�روزه در س�الگرد 
این روی�داد تاریخی بار دیگر ش�اهد 
تهدی�دات و تمهیدات این کش�ور در 
راستای تحمیل اراده و قیمومت خود بر 
ملت ایران هستیم. ارزیابی شما از این 

تهدیدات و فرجام آن چیست؟
امریکا از هر رژیمي  ک��ه منافعش را حفظ کند، 
حمایت مي کند. طبیعی اس��ت که چون نظام 
جمهوری اسامي  در برابر زورگویی و باج گیری 
او ایستاده اس��ت با ما مخالفت و علیه ما توطئه 
کند. باید گفت واقعاً خامي  است که سردمداران 
امریکا تص��ور کنن��د مي توانند دوب��اره تجربه 
28 مرداد را در ایران تک��رار کنند. تا زمانی که 
حمایت الهی و یکپارچگی ملت هست، نه امریکا 
و نه هیچ قدرت دیگری نمي تواند پایه های نظام 

اسامي  را سست کند.

از  را  قش�ون خ�ودش  بختی�ار 
کرمانش�اه ب�ه قزوی�ن آورده ب�ود 
و مي خواس�ت ب�ا حمل�ه نظام�ي ، 
ته�ران را بگیرد. با توج�ه به اینکه 
این مسئله مي توانس�ت به کشتار 
زیاد مردم منتهی شود و همچنین 
خطر اینک�ه ممکن بود ب�ا حمایت 
روس ها افس�ران توده ای حکومت 
را به دس�ت بگیرن�د، در 28 مرداد 
هیچ یک از بزرگان ملی اعالمیه ای 
دایر بر مقاومت مردم صادر نکرد و 
طبیعتًا مردم هم به میدان نیامدند

اختالف می�ان رهب�ران نهضت و 
ضعفی ک�ه از بابت آن ب�ر نهضت 
تحمیل ش�د، موجب شد تا در روز 
28 مرداد مردم متحیر باش�ند که 
چه باید بکنند. همه ما باید در این 
مقطع توجه داش�ته باشیم که در 
ش�رایط وجود اخت�الف، مدیریت 
بحران ها کار بسیار مشکلی است


