
   سیدمصطفی تقوی
فرارسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
فرصت�ی مغتنم برای س�نجش نس�بت گروه های 
سیاس�ی وقت، با این حرکت بزرگ و تاریخ س�از 
اس�ت. در مقال پی آمده، به رفتارشناس�ی جبهه 
مل�ی و نهض�ت آزادی در س�ال 1357، پرداخته 
ش�ده اس�ت. امی�د آنک�ه مفی�د و مقب�ول آید.

    
  جبهه ملی، بازیگر نقش »مخالف وفادار«!

سیاس��ت گذاران رژی��م پهل��وی، ترکیب��ی ب��ود از 
گفتمان ه��ای ملی گ��رای س��کوالر و روش��نفکران 
غرب گرا. طبیعتاً همواره بخش  هایی از این جریان ها، 
دست اندرکار اجرای امور حکومت بودند و بخش های 
دیگر، در بیرون از حاکمیت به عنوان مخالف وفادار، 
ایفای نق��ش می کردن��د! جبهه مل��ی در این طیف 
می گنجید. ای��ن جبهه که متش��کل از چند حزب و 
گروه ب��ود، در س��ال 1328 در جری��ان نهضت ملی 
تشکیل شد و در نخستین ماده اساس��نامه خود، بر 
حفظ قانون اساسی مشروطیت تأکید کرد. پس از 28 
مرداد 1332، جز در محدوده اقدامات محدود نهضت 
مقاومت ملی، عماًل ام��کان فعالیت دیگری برای این 
جریان وجود نداش��ت اما همزمان با فضای نسبتاً باز 
سیاسی در سال 1339 و سپس اجرای طرح کندی، 
افرادی از حزب ایران، جلس��اتی را تش��کیل دادند و 
تجمعاتی را برگزار و چند نشریه را نیز منتشر کردند. 
ای��ن دوره از فعالیت های این جری��ان، به جبهه ملی 

دوم موسوم شد.
  جبهه ملی در آغاز نهضت اسالمی

در سال 1341 و در موضوع الیحه انجمن های ایالتی 
و والیتی، جبهه ملی بنا را بر س��کوت گذاش��ت و در 
مسئله انقالب س��فید، کوش��ید تا با مذاکره با شاه و 
به دس��ت گرفتن دولت، اجرای آن ط��رح را خود به 
عهده بگیرد ولی موفق نشد! از این رو، سرانجام طی 
اعالمیه ای در تاریخ دوم بهمن، از مردم خواس��ت در 
رفراندوم ششم بهمن ش��رکت کنند و به »اصالحات 
ارضی رأی آری و به دیکتات��وری رأی نه بدهند!« در 
پی صدور اعالمیه یادشده و در آستانه رفراندوم، همه 
اعضای جبهه بازداشت شدند! بدین ترتیب در هنگام 
پیدایش نهضت 15 خرداد 1342، جبهه ملی حضور 
نداشت! در ماجرای تصویب الیحه کاپیتوالسیون در 
سال 1343، جبهه ملی نه تنها موضعی نداشت، بلکه 
بنا بر گزارش ساواک: »سران گروه های مختلف جبهه 
ملی که به منظور رفع اختالف جلس��اتی را تش��کیل 
می دادند، پس از تبعید آقای خمینی، تصمیم گرفتند 
تا مدتی جلسات خود را تعطیل کنند تا تشکیل این 
جلسات به موضوع تبعید آقای خمینی تعبیر و تفسیر 
نش��ود!...«. جبهه ملی دوم به دلیل تشتت و اختالف 
آرا در س��ال 1343 منحل و در س��ال 1344، جبهه 
ملی سوم تشکیل شد. از این تاریخ تا سال 1356 که 
حکومت پهلوی به عنوان ژان��دارم منطقه و از جانب 
امریکا، ایفای نقش و در عرص��ه داخلی نیز تحوالت 
سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی مورد نظر این دولت را 
اجرا می کرد، هیچ موضع و تحرک��ی از این گروه، در 

تاریخ ثبت نشده است!
  جبهه ملی در دوران »جیمی کراسی!«

پ��س از آنکه جیم��ی کارت��ر در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری امریکا به پیروزی رسید، با سر دادن شعار 
حقوق بشر، از ش��اه خواس��ت در ایران، آزادی های 
سیاسی بیشتری را تحت عنوان »فضای باز سیاسی« 
برقرار کند. این تِز همزمان با کشتار 17 شهریور داده 
شد که شاهد آشکاری بر اصالت ش��عار آزادی مورد 
نظر کارتر بود. در این دوره، کریم سنجابی، داریوش 

فروهر و شاپور بختیار، خواسته های خود را طی نامه 
سرگش��اده ای، به ش��اه ارائه دادند. آنها در این نامه 
نوشتند: »ترک حکومت اس��تبدادی، تمکین مطلق 
به اصول مش��روطیت، احیای حقوق مل��ت، احترام 
واقعی به قانون اساسی و اعالمیه جهانی حقوق بشر، 
انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، 
آزادی زندانیان و تبعیدش��دگان سیاسی و استقرار 
حکومتی که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از 
طرف ملت باشد و خود را طبق قانون اساسی مسئول 
اداره مملکت بداند!...«. اعضای کمیته اتحاد نیروهای 
جبهه ملی ایران، متشکل از داریوش فروهر، ابوالفضل 
قاسمی، خس��رو س��یف، ش��اپور بختیار، ابوالقاسم 
قندهاریان، قاسم لباسچی، رضا شایان، بهروز برومند، 
ابوالفضل قاس��می و علی ص��دری در 22 بهمن 56، 
در منزل عل��ی اردالن جمع ش��دند و درباره اعالمیه 
امام خمینی که قانون اساسی را برای مبارزه با رژیم 
سلطنت و سرنگونی آن کافی نمی دانست، گفت وگو 
کردند و »همگی به اتفاق آرا گفتند راه ما، همان راه 
قانون اساسی است«. این جلس��ه در آستانه مراسم 
سراسری چهلم شهدای 19 دی 1356 قم برگزار شد 
و همه حضار موافقت کردند که: »اگر روحانیون شروع 

کردند، ما هم همکاری خواهیم کرد!«
با ای��ن هم��ه در 22 آذر 1356، یکی دیگ��ر از افراد 
وابس��ته به تش��کیالت یادش��ده، اظهار داشت: »ما 
برنامه نداریم و اگر روزی دستگاه به ما اجازه فعالیت 
بدهد، م��ا نمی دانیم چه کار باید بکنی��م و حتی اگر 
امریکا هم به ما کمک کن��د، باز نمی دانیم در صورت 
اجازه دولت، چه اقدام و چه عملیاتی داش��ته باشیم! 

در بین افراد، اختالف��ات زیادی وجود دارد و از طرف 
دیگر زندگی سیاس��ی آنها، به پایان رسیده و وحدت 
عقیده ندارن��د!...«. در تظاه��رات و راهپیمایی های 
چهلم شهدای قم در تبریز و چند شهر بزرگ کشور، 
مأموران رژیم دس��ت به کش��تار مردم زدند. مهدی 
ب��ازرگان و داریوش فروهر در 24 اس��فند 1356، به 
مذاکره پرداختن��د و بازرگان به فروهر یادآور ش��د:  
»در ش��رایط فعلی، باید از نقش روحانیت در مبارزه 
علیه دستگاه استفاده کرد چون جبهه ملی یک دهم 
روحانیت، در بین مردم نفوذ ندارد!...«. داریوش فروهر 
در نیمه فروردی��ن 1357، درباره امام خمینی تعبیر 
موهنی را به کار برد و به نس��بت ب��ه رهبری انقالب، 
به یکی از طرفدارانش تأکید کرد اعالمیه ایش��ان را 
تکثیر نکنند و گف��ت:  »خمینی س��نگ های بزرگ 
برمی دارد ولی ما کارمان را در چارچوب قانون اساسی 
انجام می دهیم!...«. در خ��رداد 1357، در حالی که 
دامنه مبارزات انقالبی مردم، بر ضد حکومت پهلوی 
گسترش یافته بود، ش��اپور بختیار با سفر به اصفهان 
از دکتر محمد سیاس��ی خواس��ت به عنوان مسئول 
جبهه ملی در اصفهان، فعالیت خود را آغاز کند ولی 
نامبرده به او پاسخ داد:  »ما حاضر نیستیم مانند روش 
سابق این جبهه فعالیت کنیم، چون دیگر جوانان ما 

را قبول ندارند!...«
  پیامده�ای حض�ور کری�م س�نجابی در 

نوفل لوشاتو
راهپیمایی عید فطر در شهریور 57، کشتار مردم در 
17 شهریور به دس��ت مأموران رژیم، شروع فعالیت 
دانش��گاه  ها و م��دارس در مهرم��اه و تبدی��ل مراکز 
آموزشی به سنگر مبارزه با رژیم شاهنشاهی، شروع 
اعتصابات کارکنان دولت، مخصوصاً ش��رکت نفت، 
طلیع��ه فراگیر ش��دن انقالب و شکس��ت طرح های 
ش��اه و حامیان خارجی او را نوید می داد. آنان تالش 
می کردند با تغییر دولت  ها و طرح آشتی ملی و انتصاب 
رجال ملی به نخس��ت وزیری و وعده انتخابات آزاد و 
تظاهر به اینکه شاه به جای حکومت، صرفاً سلطنت 
خواهد کرد، طوف��ان توفنده انق��الب را مهار کنند. 
دکتر کریم سنجابی رهبر جبهه ملی که مانند برخی 
دیگر از اعضای این جبهه، س��ودای نخست وزیری را 
در سر داش��ت، برای جلب نظر امام خمینی در آبان 
1357 به پاری��س رفت و در هن��گام عزیمت، بر این 
نکته تأکی��د کرد: »جبهه ملی چه در گذش��ته و چه 
در امروز، همیشه پاسدار قانون اساسی بوده و اصول 
تجزیه ناپذیر آن را بس��یار مترق��ی و قابل اجرا در هر 
زمانی می داند!...« اما از آنجا که امام خمینی، قاطعانه 
اعالم کردند: »ما سازش را از هرکس و به هر شکلی که 
باشد نخواهیم پذیرفت، چون ملت نخواهد پذیرفت. 
هرکس قبول کند با ماس��ت، و اال از ما جداست!...«. 
دیدار س��نجابی با امام، به اظهار همراهی و پذیرش 
ناگزیر مواضع رهبر انقالب و صدور بیانیه زیر از سوی 

جبهه ملی انجامید:
به نام خدا

اطالعیه جبهه ملی ایران
هم میهنان! اعالمیه زیری��ن از آخرین دیدار حضرت 
آیت اهلل خمینی مرج��ع عالیقدر ش��یعیان جهان و 
تودیع از معظم له، از طرف آقای دکتر کریم سنجابی 
رهبر جبه��ه ملی ایران، صادر گردی��د. متن اعالمیه 
قبل از صدور، مورد موافقت حضرت آیت اهلل العظمی 
خمینی قرار گرفته است. لیله چهارم ذیحجه 1398- 

چهاردهم آبان 1357
بسمه تعالی

س��لطنت کنونی ایران، با نقض مدام قوانین اساسی 
و اعمال ظلم و ستم و ترویج فس��اد و تسلیم در برابر 

جبهه ملی، نهضت آزادی و اوج گیری فرآیند انقالب اسالمی ایران

در برابر موج انقالب
نمی توانیم بایستیم!

سیاست های بیگانه، فاقد پایگاه قانونی و شرعی 
است. جنبش ملی اسالمی ایران نمی تواند با وجود 
بقای نظام س��لطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب 
حکومتی موافق��ت بنماید. نظ��ام حکومت ملی 
ایران، باید بر اساس موازین اسالم و دموکراسی و 
استقالل، به وسیله مراجعه به آرای عمومی تعیین 

شود. دکتر کریم سنجابی.
   تفس����یر شاپور بختی��ار از اعالمیه 

جبهه ملی
پس از ص��دور این اعالمی��ه، دکتر س��نجابی و 
داری��وش فروهر، بازداش��ت ش��دند. بختیار که 
در غیاب دو نفر یادشده، به س��ازماندهی جبهه 
مل��ی می پرداخ��ت، در گفت وگوی��ی خصوصی 
اظهار داش��ت: »در س��طوح پایی��ن جبهه ملی، 
اعالمیه سنجابی ابراز مخالفت با رژیم ایران تلقی 
ش��ده، مع هذا باید توجه داش��ت که در سطوح 
رهبری، نه تنه��ا چنین تلقی ای وج��ود ندارد و 
چنین نظری مطلقاً در کار نب��وده، بلکه رهبری 
جبهه ملی، ب��ا توجه به ش��رایط موجود و درک 
این واقعی��ت که نمی ت��وان در مقابل خمینی به 
مخالفت آش��کار و مقاومت محسوس برخاست، 
ناگزیر شده که ظاهراً با وی همگامی نشان بدهد، 
تا بتواند نیروهای او را تضعیف و موقعیت خود را 
تثبیت کند. جبهه ملی به رغ��م مخالفت باطنی 
با نظریات غیرمنطقی و غیرعمل��ی خمینی و با 
احساس استبداد مذهبی این شخص که در نوع 
خود خطرناک  ترین استبداد است، به جهت ترس 
از تکفی��ر او، فعاًل اعالمیه مورد بحث را منتش��ر 
کرده اما باید توجه داش��ت ک��ه در این اعالمیه، 
جبهه ملی حاضر به قبول چند نکته اساس��ی از 
طرف خمینی نشده است! این نکات عبارتند از: 
1- اعالم جمهوریت، 2- قبول حکومت اسالمی، 
3- قب��ول تغییر رژی��م، 4- قبول تغییر س��لطه 

سلطنتی!...«
در وضعیتی که رأی ملت، متوجه رهبری انقالب 
اس��المی بود و بر پیروی از آرای او تأکید داشت، 
و جبهه مل��ی با اذعان به فق��دان پایگاه مردمی، 
ناگزیر از تظاهر به پذی��رش مواضع رهبر انقالب 
ش��ده بود، ش��اپور بختیار در ادامه گفت وگوی 
یادش��ده، چنین می گوید: »جبه��ه ملی با تکیه 
بر لزوم فاصله گرفتن از ش��یوه های اس��تبدادی 
حکومت و تأکید ب��ر ضرورت مراجع��ه به آرای 
عمومی، در واقع رأی ملت را ب��ه عنوان تز خود 
در مقابل احکام الهی، به عن��وان تز خمینی قرار 
داده و این مطلب، در حقیقت چیزی غیر از اصول 
قانون اساسی و انتخابات آزاد و در نهایت حکومت 
مردم بر مردم نیست و رویه ای است که می تواند 
مندرجاً غیرمنطقی بودن نظریات خمینی را به 
افکار عمومی ارائه دهد. مخالفت صریح و آشکار 
با خمینی در ش��رایط فعلی، س��بب می شود که 
نیروی در حال شکل گیری جبهه ملی، متالشی 

و بی اثر شود!...«
در حالی که راهپیمایی های عمومی و اعتصابات 
اداری، مس��المت آمیز ترین و در عی��ن ح��ال 
کارآمد ترین شیوه مبارزه ملتی بی سالح و انقالبی 
بود و تأثیر قاطع خود را برای نیل به هدف آشکار 
می کرد، ش��اپور بختیار در این مقطع اعالم کرد 
که راهپیمایی و اعتصاب برای حمایت از فروهر و 
سنجابی، ضرورت ندارد. او در این باره می افزاید: 
»جبهه ملی ب��ا بروز اعتصابات در س��ازمان های 
تأمین کننده ضروری��ات زندگی روزمره مردم، از 
قبیل اعتصاب کارکنان شرکت ملی نفت، موافق 
نیس��ت و تالش می کند این اعتصابات را خنثی 
کند. رهبران جبهه ملی به طور کلی عقیده دارند 
که در ش��رایط کنونی نهاد سیاس��ی قدرتمند و 
محکمی نیس��ت که بتواند علیه خمینی مبارزه 
مؤثری بکند و لذا الزم اس��ت که با ش��یوه های 
زیرکانه، در مقابل او زمینه های تدریجی مبارزه 
را فراهم نمود و این، تنها راه ر هایی از بن بس��ت 

کنونی است!...«
   بازداش�ت ما، میدان را ب�رای آخوند ها 

خالی می کند!
کریم س��نجابی و داریوش فروهر که به اصطالح 
در بازداش��ت بودند در آذر 1357 در مذاکراتی 
خصوصی با ی��ک مقام س��اواک، مطالبی را بیان 
کردند که ضمن روشن کردن ماهیت آن بازداشت 
و هدف پنهان و مشترک رژیم و آنها در این باره، 
موض��ع واقعی آنه��ا را درباره مس��ائل مملکت و 
انقالب آش��کار می کند. برخی از اظه��ارات آنها 
چنین است: »بازداشت ما دو نفر در ابتدای امر، 
می توانست مقداری موجه باشد اما هرچه زمان 
بگذرد، میدان برای دیگران به خصوص آخوندها، 
خالی می ماند. حکومت نظامی باید با مفهوم کامل 

کلمه عمل کند و مماشات در ش��رایط فعلی، به 
صالح نیست. این کار را باید بدون خونریزی انجام 
دهد. باید در ابتدا از اجتماعات جلوگیری کند تا 
بعداً مجبور به مقابله با جمعیت کثیر و تیراندازی 
نشود. اصوالً چرا باید در شرایط حکومت نظامی، 
اجتماعت به وجود آید که بعداً به خشونت تبدیل 
ش��ود. در ماه محرم می توان پیش بینی کرد که 
از س��وی خمینی و هوادارانش و دیگر مخالفان، 
تدارکاتی دیده ش��ده و برنامه  هایی ترتیب یابد. 
باید با ش��دت و تدبیر، با این برنامه مقابله شود. 
به نام شاهنش��اه، مجالس مطمئن تشکیل شود. 
از تش��کیل مجالس بزرگ که اجتماعات زیاد را 
دربر می گیرد، جلوگیری شود. به هر حال قانون 

فرمانداری نظامی اجرا شود!...«
  سنجابی نمی داند که چه می گوید!

دکتر غالمحسین صدیقی، یکی دیگر از رهبران 
جبهه ملی نیز ک��ه آماده قبول نخس��ت وزیری 
از سوی ش��اه ش��ده بود، در 4 دی 1357، اظهار 
همراهی ص��وری و ناگزیر س��نجابی ب��ا مواضع 
امام خمینی را محکوم و مالم��ت کرده و گفت: 
»س��نجابی نمی داند که چه می گوی��د! وقتی در 
روزنامه لوموند و غیره، گفته من همانند قطره ای 
در مقابل اقیانوس جنبش آن مرد روحانی هستم، 
کاماًل آبروی خود را برده و اگر هم این طور است، 
نمی بایس��ت چنین وانمود ش��ود!...«. سرانجام 
شاپور بختیار در آستانه پیروزی انقالب اسالمی، 
نخس��ت وزیری ش��اه را پذیرفت تا ش��اید بدین 

وسیله، با انقالب اسالمی مقابله کند.
اظه��ارات رهبران جبه��ه ملی، گواه آش��کاری 
اس��ت بر این واقعیت که آنان در سال های 56 و 
57 و همزمان با وقوع انقالب اسالمی، در سطح 
جامعه نفوذ و اعتبار چندانی نداشتند و تحلیل  ها 
و مواضع آنان نش��ان می دهد که رهبران جبهه 
ملی با اوج گیری انقالب اسالمی، حتی از مبارزه 
پارلمانتاریس��تی نیز، دست کش��یدند و همگام 
با رژیم ش��اه، تالش کردند ت��ا از پیروزی انقالب 

ممانعت به عمل آورند.
   و اما جناح مذهبی جبهه ملی!

نهضت آزادی در واقع انش��عابی از جبهه ملی، با 
رویکرد مذهبی بود و از این جنب��ه، با آن جبهه 
تفاوت داش��ت. این تش��کل که در این مقطع، از 
فعاالن صحنه سیاست ایران بود، به دلیل صبغه 
دینی نس��بت به جبه��ه ملی، در س��طح جامعه 
و در محاف��ل سیاس��ی و دانش��گاهی، از نفوذ و 
اعتبار بیش��تری برخ��وردار ب��ود و در مرامنامه 
خود، بر پایبندی به قانون اساس��ی مشروطیت 
تأکید داش��ت و لذا از بدو تأس��یس  در 1340 تا 
1357، همواره با حکومت پهلوی و در محدوده 
قانون اساس��ی مش��روطیت، مبارزه می کرد. در 
نتیجه، نظام سلطنتی و سلس��له پهلوی را قبول 
داش��ت و فقط بر این نکته اص��رار می ورزید که 
شاه س��لطنت کند و نه حکومت! با این نگاه، در 
تحوالت سال های 1357-1356، نهضت آزادی 
از شعار آش��تی ملی ش��ریف امامی و یا انتصاب 
یکی از رجال ملی به نخس��ت وزیری توسط شاه، 
استقبال کرد! این رویکرد که در ادبیات سیاسی 
نهضت آزادی، به عنوان سیاست گام به گام مطرح 
ش��د، در واقع تاکتیک فتح س��نگر به سنگر بود 
که موجب می ش��د نهضت آزادی به حذف نظام 
سلطنتی باور نداش��ته باشد و در همان ایامی که 
دکتر سنجابی برای متقاعد کردن امام به سازش 
با رژیم شاه عازم پاریس شد، مهندس بازرگان هم 
این شیوه را در پیش گرفت! او در جاهای مختلف، 
از جمل��ه در مصاحبه ب��ا اوریانا فاالچ��ی درباره 
گفت وگوهایش با امام در پاریس می گوید: »اولین 
برخورد ما هنگام��ی رخ داد که من برای مالقات 
با او، به پاریس رفتم تا برای س��رکوب س��اختن 
رژیم، به مطالعه اس��تراتژیک صحی��ح بپردازم. 
معلوم بود که من، معتقد به سیس��تم گام به گام 
بودم، یعنی سیستم تدریجی. به او گفتم بیایید 
قدرت را با گام های کوچک، به سمت خود انتقال 
دهیم. نخست مدرسه، سپس مطبوعات، بعد قوه 
قضایی، بعد اقتصاد و ارتش و گرنه گرفتار هرج و 
مرج و شاید هم گرفتار یک مستبد دیگر شویم! 
امام خمینی درس��ت برعکس آن را می گفت. در 
آن هنگام، تقریباً یک مشاجره لفظی بین ما رخ 
داد ولی او چنان مطمئن به نظر می رسید که حق 
با اوس��ت و پیروز خواهد ش��د. ایمان او به قدری 
شدید و به قدری شکست ناپذیر بود که من تسلیم 
ش��دم و گفتم باش��د ریس��ک می کنیم، انقالب 

می کنیم!...«
شهید آیت اهلل دکتر سیدمحمد بهشتی نیز در این 
باره گفته است: »س��ه ماه قبل از انقالب، همین 
آقای مهندس بازرگان در پاری��س آمده بود که 
امام را قانع کند که ش��ورای سلطنت باشد و یک 
آزادی انتخابات هم باشد، مبارزه تا همین جا ختم 
می شود و ایشان)امام( تشریف بیاورند. امام هم 
بعد از دیدار گفته بودند این طور نمی ش��ود، اگر 
می خواهی با من دیدار دوم داشته باشی، باید بر 
ضد این رژیم سلطنتی اعالمیه بدهی، اگر اعالمیه 
دادید، می توانید با من مالقات دوم داشته باشید 
واال نه... و چون آقای بازرگان آنجا اعالمیه ندادند، 

دیدار دومی هم با امام نداشتند!...«
نهضت آزادی و ش��خص مهندس بازرگان مانند 
جبهه ملی، چاره ای جز پذیرش نظر امام خمینی 
نداش��تند! لذا او صدور اعالمیه را به بازگشت به 
ایران و رایزنی با دیگر اعضای نهضت موکول کرد. 
س��رانجام نهضت آزادی در 14 آبان 1357، در 
اعالمیه ای با عنوان »آیا وقت آن نرس��یده است 
که نظام حاکم واقع بین باشد«، به ناچار نظر رهبر 
انقالب را مبنی بر ضرورت حذف نظام سلطنتی 
قبول کرد و در واقع تسلیم جریان غالب انقالب 

اسالمی شد.

غالمحس�ین صدیق�ی از رهبران 
جبه�ه مل�ی، ک�ه آم�اده قب�ول 
نخست وزیری از س�وی شاه شده 
بود، در 4 دی 1357، اظهار همراهی 
صوری و ناگزیر سنجابی با مواضع 
امام خمینی را، محک�وم و مالمت 
کرده و گفت: »س�نجابی نمی داند 
که چه می گوید! وقتی در روزنامه 
لوموند و غیره، گفت�ه من همانند 
قطره ای در مقابل اقیانوس جنبش 
آن مرد روحانی هستم، کامالً آبروی 
خود را برده و اگر هم این طور است، 
نمی بایست چنین وانمود شود!...«
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 در بازخوانی و بازنگاری
کارنامه محمدعلی میرزا قاجار

آنچه گفتند و آنچه نگفتند!
   محمدرضا کائینی

ب��ا س��پری ش��دن 
یک س��ده و اندی از 
تح��والت مربوط به 
نهض��ت عدالتخانه، 
علی القاع��ده زمان 
ارزیاب��ی  ب��رای 
آنچه تح��ت عنوان 
ی  ر یخ ن��گا ر تا

مش��روطیت ایران 
در اختیار ماس��ت، 
فرارس��یده اس��ت. 
بی تردید اغلب این وقایع نگاری ه��ا، متأثر از روایت و 
حتی ایده جریان غالب این واقعه، به نگارش درآمده 
و دست جریان مغلوب و کنارزده این رخداد سیاسی، 
از آن کوتاه بوده اس��ت! آثار به جای مانده از فاتحان 
مش��روطیت، به چند ویژگی ش��ناخته می شود که 
سیاه نگاری در باب کارنامه محمدعلی شاه قاجار، از 
خصال برجسته آن است. اثری که هم اینک درصدد 
معرفی آنیم، به دنبال آن اس��ت ت��ا برخی تحریفات 
درباره این س��لطان قج��ر را به چالش کش��د و راه را 
برای نیل به صواب در این موضوع، هموار نماید. »در 
کشاکش مشروطه و استبداد«، توسط حجت االسالم 
علی احمدی خواه به نگارش درآمده و پژوهش��کده 
تاریخ معاصر ایران، آن را روانه بازار کتاب کرده است. 
مؤلف در دیباچه این پژوهش مبسوط، درباره موضوع 

و محتوای آن، چنین آورده است:
»محمدعلی ش��اه قاجار، س��لطان مش��روطه و محور 
بس��یاری از تح��والت و تحلیل های مرب��وط به عصر 
مشروطیت است. بررسی مشروطه، بدون توجه به نقش 
چنین شخصیتی، کامل نیست و بررسی دقیق و عمیق 
شخصیت و عملکرد وی می تواند گره های کوری را که 
در این مقطع از تاریخ کش��ورمان به وجود آمده است، 
باز کند. به ویژه اینکه برخی از علمای بزرگ مشروطه، 
مواضع مشترکی با محمدعلی شاه پیدا کردند! از آنجا 
 که تاریخ مشروطیت را بیشتر مخالفان محمدعلی شاه 
نوشته اند، به طور طبیعی پیش داوری  هایی بر دیدگاه  ها 
و آرای آنها تأثیر گذاشته اس��ت، بنابراین ممکن است 
در این خصوص بررسی منصفانه ای نداشته باشند. به 

نظر می رسد به چند دلیل انجام تحقیقی نوین درباره 
زندگی و زمانه این شاه قاجار ضروری است: 1- درک و 
فهم صحیح از نهضت مشروطیت تا حد زیادی مبتنی 
بر شناختی روشن از عملکرد محمدعلی شاه در جایگاه 
سلطان مشروطیت است. 2- چرایی حمایت برخی از 
علمای بزرگ عصر مش��روطه از محمدعلی شاه، سؤال 
مهمی اس��ت که بدون نقد و تحلیل زندگی و عملکرد 
وی، پاس��خ درس��ت و قانع کننده ای بر آن نمی یابیم. 
3- تاریخ نگاری مشروطه درباره نقش محمدعلی شاه در 
آن نهضت و البته بسیاری از موضوعات دیگر نقدپذیر 
است. وجود رویکرد شرق شناس��انه، حضور گروه های 
غربزده یا متمایل به فرهنگ غربی و عوامل نفوذی لژ  ها 
و سفارت سبب شده اند تا تاریخ مشروطه را آن گونه که 
خواسته اند و نه آن گونه که هست، به نگارش درآورند. 
س��یاه نمایی ها، بزرگ نمایی ها، کوچک نمایی  ها و... در 
البه الی منابع مشروطه، به آسانی قابل شناسایی اند. به 
طور کلی درباره عملکرد محمدعلی شاه در مشروطه، 
س��ه گونه موضع گیری در بین مورخان وج��ود دارد: 
گروه اول عملکرد و کارنامه وی را کاماًل منفی می دانند 
و حت��ی برخی ن��کات مثبت��ی را که دیگ��ران مطرح 
کرده اند، نوعی نیرن��گ و توطئه عن��وان می کنند، از 
جمله مخبرالس��لطنه هدایت، سیدحس��ن تقی زاده، 
احمد کس��روی و از معاصران محمود طلوعی و حسن 
معاصر. گروه دوم نویس��ندگانی هس��تند که برخالف 
گروه اول، کارنامه محمدعلی شاه را شامل مواضع خوب 
و بد یا در مقطعی خوب و در مقطعی بد می دانند و نیز 
برخی از اعمال قاهرانه وی مانند به توپ بستن مجلس را 
عکس العملی دربرابر تندروی  ها و افراط کاری های برخی 
وکال، نشریات، وعاظ و انجمن مشروطه به شمار می آورند. 
مجداالسالم کرمانی، ناظم االسالم کرمانی )متفاوت در 
بخش اول و دوم اثرش(، عین السلطنه سالور، فریدون 
آدمیت و... و از معاصران، علی ابوالحسنی )منذر(، دکتر 
باقر عاقلی و... از این دس��ت نویسندگان هستند. گروه 
سوم کسانی هستند که معیار مشخصی برای تعریف یا 
تقبیح عملکرد محمدعلی شاه ندارند و به نظر می رسد 
که صرفاً برخی از آنها وانم��ود می کنند که منصفانه و 
بی تعصب، کارنامه و عملکرد محمدعلی شاه را بررسی 

و ارزیابی می کنند...«.
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آیت اهلل دکتر بهشتی: »س�ه ماه قبل از 
انقالب، همی�ن آقای مهن�دس بازرگان 
به پاریس آمده بود که ام�ام را قانع کند 
که شورای سلطنت باش�د و یک آزادی 
انتخابات هم باش�د و مبارزه تا همین جا 
ختم  شود. امام هم بعد از دیدار گفته بودند 
اگر می خواهی با من دیدار دوم داش�ته 
باش�ی، باید بر ضد این رژیم س�لطنتی 
اعالمیه بدهی و چون آقای بازرگان اعالمیه 
ندادند، دیدار دومی هم با امام نداشتند!...«


