
  احمدرضا صدری 
روزهای اکنون، تداعی گر شصتمین سالروز تأسیس  
گروه موسوم به »نهضت آزادی ایران « است. اگر چه 
گذر زمان و اتخاذ رویکردهای ناموجه، این تشکل 
را فاق�د جایگاه�ی درخور و ش�اخص ک�رده، اما 
خوانش آن به مثابه یک پدی�ده تاریخی، خالی از 
لطف نیست. در مقال پی آمده، فراز هایی از حیات و 
کارنامه این گروه در دوره اوج فعالیت های آن، مورد 
تحلیل قرار گرفته است. امید آنکه تاریخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه من�دان را مفید و مقبول آید.

  
   اینها از جبهه ملی انشعاب کرده اند!

بر حسب شواهد، نهضت آزادی به دو دلیل نضج گرفت: 
نخست بی  اعتنایی جبهه ملی به دیدگاه های اعضای 
گروه موسوم به نهضت مقاومت ملی و حتی رأی ندادن 
اغلب اعض��ای آن، به مهندس مهدی ب��ازرگان برای 
راهیابی به ش��ورای مرکزی و بع��د رویکرد غیردینی 
این تشکل و عدم اس��تفاده از ظرفیت های اجتماعی 
این نهاد. تش��کیل نهضت، ناخوشنودی جبهه ملی را 
به دنبال داش��ت، چه اینکه برخی اعضای این جبهه، 
بالفاصله اعضای این گروه نوظهور را، منشعب قلمداد 
کردند! روایت دکتر عباس ش��یبانی از اعضای سابق 
نهضت آزادی در این باره، روش��نگر به نظر می رسد: 
»پس از ش��کل گیری جبهه ملی و تش��کیل شورای 
مرک��زی آن، مهندس ب��ازرگان که در آنجا ش��رکت 
می کرد، پیشنهادهای دوستان نهضت مقاومت ملی 
را، مط��رح می کرد و می گف��ت نظر دوس��تان ما این 
اس��ت. بار ها به او گفته بودند ش��ما هم مثل دیگران، 
تشکیالتی درست و رسماً نظرات تشکل متبوع خود را 
بیان کن! با این مسئله که بار ها برای مهندس بازرگان 
اتفاق افتاد، فکر تش��کیل نهضت آزادی نضج گرفت. 
باالخره در یکی از جلس��ات نهضت مقاومت ملی، که 
مهندس بازرگان، دکتر س��حابی، مهندس سحابی، 
مهندس درخش��ان، مهندس نیکومنش، احمد صدر 
حاج س��یدجوادی، حس��ام انتظاری، دکتر بهادری، 
حسن نزیه، بنده، ماش��اءاهلل پوالدی، مهندس مقدم، 
رحیم عطایی، عباس سمیعی، مهندس عطایی، عباس 
رادنیا و ع��ده ای دیگر- که االن یادم نیس��ت- حضور 
داشتند، قرار شد مرامنامه و اساسنامه نهضت آزادی 
نوشته شود. باالخره در س��ال 1340 و در منزل پسر 
آیت اهلل فیروزآبادی، تشکیل نهضت آزادی اعالم شد 
و بیان گردید که ما همکاری خود را با جبهه ملی ادامه 
می دهیم ول��ی بالفاصله گروه  هایی ک��ه مایل نبودند 
یک تش��کیالت مذهبی در کنار جبه��ه ملی فعالیت 

کند، اعالم کردند که اینها از جبهه انشعاب کرده اند! 
درحالی  که این طور نبود. ما از طریق مهندس بازرگان، 
پیش��نهاد هایی را برای فعال ک��ردن جبهه می دادیم 
که آنها، این پیش��نهادات را عملی نمی دانستند و ما 
می خواس��تیم خودمان آنها را انجام دهیم، تا بیشتر 
مردم را به صحن��ه بیاوریم و اگر ش��اه ممانعت کرد، 
دس��تش رو ش��ود! نهضت در ابت��دای کار، محلی در 
خیابان کاخ )فلسطین( اجاره کرد و جلسات سخنرانی 
و آموزش افراد را، در آنجا تش��کیل می داد. چون این 
محل نزدیک کاخ شاه بود، ساواک و عواملش، روز 30 
تیر 1340، به آنجا حمله و وس��ایل و نوش��تجات آن 
را غارت کردند! البته م��ا پیش بینی می کردیم و قباًل 
مدارک اصلی را، از دس��ترس آنها خارج کرده بودیم 
که در ای��ن کار، مرح��وم رادنیا نقش خوبی داش��ت. 
چون حرکت نهضت آزادی حرکتی سیاسی- مذهبی 
بود، ع��ده ای از اعض��ای نهضت پس از آغ��از نهضت 
امام خمین��ی، از طرفداران این حرک��ت بودند و این 
حمایت ها، س��بب  می ش��د تا مردم با دید بهتری به 

فعالیت های نهضت بنگرند«. 
  طالقانی، عضوی ناهماهنگ با نهضت آزادی!

گروه موسوم به نهضت آزادی در تبلیغات خویش، بار ها 
از ن��ام، وجهه و تصویر آیت اهلل س��یدمحمود طالقانی 
اس��تفاده و تالش کرده تا وی را، همفکر و هم س��نگ 
س��ایر رهبران خویش معرف��ی کند! ای��ن در حالی 
اس��ت که طالقانی در عرصه نظر و عمل، با این گروه، 
اختالفات زیادی داشت و پذیرش عضویت این گروه 
را، باید ناشی از رویکرد روادار و همراه با سعه صدر وی 
قلمداد کرد. حسین شریعتمداری از فعاالن مبارزات 
منتهی به انقالب اسالمی، این موضوع را چنین تحلیل 
کرده اس��ت: »بر خالف تبلیغات نهضتی  ها، آیت اهلل 
طالقانی از مؤسس��ین نهضت آزادی نبودند، بلکه بر 
حسب وسعت مش��ربی که داشتند، دعوت مؤسسین 
را پذیرفتن��د. بعد ها هم در اعالمی��ه ای تأکید کردند 
که این گروه، باید همواره مانع ورود افراد مش��کوک 
و بدسابقه به درون خود ش��ود، چیزی که عماًل اتفاق 
نیفتاد! مرحوم طالقانی هرگز خود را در حصار گروه و 
دسته ای محصور نکردند و حتی با بعضی از گروه  هایی 
که با جبهه ملی  ها و نهضت آزادی  ها اختالفات جدی 
داشتند، از جمله فدائیان اسالم، حشر و نشر و ارتباط 
صمیمانه داش��تند. نهضت آزادی در دوره قبل و بعد 
از پی��روزی انقالب اس��المی، تالش زی��ادی کرد که 
یک جریان قوِی موازی با حرکت ام��ام راه بیندازد و 
رهبری نهضت را از حضرت امام، ب��ه جریانی منتقل 
کند که بتواند آن را به نفع اهداف خود کنترل کند. به 

همین دلیل برای نهضت آزادی بسیار سنگین بود که 
مرحوم طالقانی، خ��ود را رهبر انقالب نداند و رهبری 
امام خمینی را بپذیرد و در موارد مهم و سرنوشت ساز، 
تصمیم گیری  ه��ا را به امام ارجاع بدهد. حس��ن نزیه 
در خاطرات��ی که در خارج از کش��ور منتش��ر کرده، 
می نویسد: » قبل از پیروزی انقالب، علی امینی دنبال 
من فرستاد و گفت ش��اه می خواهد شورای سلطنت 
تشکیل بدهد و دوسوم اعضای آن، از چهره های ملی 
خواهند بود، برو و این پیام را ب��ه روحانیون تراز اول 
برس��ان! من نزد آقای طالقانی رفتم و پیام را رساندم. 
ایشان گفتند تصمیم گیری در این مورد، تنها به عهده 
امام خمینی اس��ت و ما هم تابع ایش��ان هستیم. بعد 
هم که در پاریس از طریق صادق قطب زاده و ابراهیم 
یزدی، پیام ش��اه را به امام خمینی رس��اندیم، ایشان 
گفتند خود شاه غیرقانونی است، چه رسد به شورای 
سلطنتی که تشکیل خواهد داد! « یکی از وجوه جدی 
افتراق بین آیت اهلل طالقانی و نهض��ت آزادی، تأکید 
جدی ایشان بر اسالمی بودن حکومت بود، در حالی که 
نهضتی  ها، ابداً حاکمیت احکام دین برای اداره کشور را 
قبول نداشتند و دین را امری شخصی تلقی می کردند. 
آنها در بهترین شکل، تنها می پذیرفتند که مسلمان  ها 
حکومت کنند که تفاوتش با حاکمیت اسالم، آشکار 
است. یکی دیگر از تفاوت ها، استعمارستیزی مرحوم 
طالقانی بود، در حالی که نهضتی  ها چنین وظیفه ای 
را برای خود قائل نبودند. مرحوم طالقانی در نخستین 
خطبه نماز جمعه خود گفتن��د یا همگی باید بمیریم 
و یا اس��تعمار را در همه دنیا دفن کنیم! در حالی که 
آقای بازرگان در کتاب » انقالب ایران در دو حرکت « 
می نویس��د: ما تا قبل از ظهور امام زمان)عج(، موظف 
به مبارزه با ظلم و اس��تعمار نیستیم! بنابراین نهضت 
آزادی هر ق��در هم که داعی��ه طرف��داری از مرحوم 
طالقانی را داشته باشد، در مبانی با ایشان اختالف نظر 
دارد. اختالفات سیاسی این دو هم، ناشی از اختالف در 
مبانی اعتقادی و نظری است. در مرحله پیشاسیاست 
هم، آقای بازرگان تنه��ا معیار اثب��ات حقانیت دین 
را اثبات تجربی آن می دانس��ت، در حالی که مرحوم 
طالقانی عالوه بر نگرش حسی و تجربی، نگاه فلسفی 
و شهودی به دین را هم قبول داشتند. همین نگرش 
حسی و تجربی آقای بازرگان، بعد ها تبدیل به پرتگاه 
مجاهدین خلق ش��د و ب��ه تغیی��ر ایدئولوژیک آنها 

انجامید!« 
  نهض�ت آزادی، بس�تر پیدای�ش مجاهدین 

خلق! 
بی تردید تفسیر های حسی و علم زده مهدی بازرگان، 

توس�لی و امیرانتظ�ام اخب�ار مربوط به 
تحوالت انق�الب را، ب�ه امری�کا انتقال 
می دادن�د و از ای�ن جهت، رابط رس�می 
سفارت این کشور محس�وب  می شدند. 
نهض�ت آزادی معتق�د ب�ود امری�کا در 
دوره بحران سیاس�ی، کم�ک زیادی به 
مردم کرد و مانع کودتای ارتش�یان شد 
و حت�ی توس�لی در یک�ی از دیدارهای 
خود با اس�تمپل، ب�ه خاط�ر جلوگیری 
از کودت�ای نظام�ی، از وی تش�کر کرد!

فراز هایی از حیات گروه موسوم به »نهضت آزادی ایران « در 6 دهه اخیر
در آیینه یک خوانش

اگر بشر به خودی خود به مسیر 
پیامبران می رود، از آنان بی نیاز است!

نظری بر کامل ترین پژوهش تاریخی 
درباره »پلیس جنوب«

افشای یک ترفند دیریِن 
انگلیس نشان!

  محمدرضا کائینی
بازخوان��ی ماج��رای 
انح��الل  و  تأس��یس  
»پلیس جنوب«، در زمره 
یکی از ش��اخص  ترین 
فص��ول مداخ��الت و 
اش��غالگری های دولت 
انگلس��تان، در ایران به 
شمار می رود. اثری که 
هم اینک به شما معرفی 
می شود، کامل  ترین پژوهش در این موضوع است 
که توسط زنده یاد جمشید صداقت کیش، تألیف و 
از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 
منتشر شده است. ناشر در دیباچه این اثر، در باب 
اهمیت موضوع این پژوهش و چند و چون تألیف 
این کتاب، چنین آورده است: »انگلیسی  ها به شیوه 
دیرین خویش، همواره کوشیده اند که طرف مقابل 
را وحش��ی و نابکار و دزد و غارتگر نشان دهند و از 
نیروهای غاصب خود، قهرمانی نجات بخش بسازند! 
یکی از نمونه های کشتار و خونریزی و سرکوبگری 
انگلیسی ها، اقدامات انگلس��تان در حول و حوش 
جنگ اول جهان��ی در جنوب ایران اس��ت، که در 
جریان آن روس��تا هایی را با خاک یکسان نمودند 
و اهالی آن را به قتل رس��انده یا غارت کرده و آواره 
ساختند و به همدستی برخی رجال خودفروخته 
آن روزگار ای��ران، دس��ت به هر جنایت��ی آلودند. 
استاد روانش��اد دکتر جمش��ید صداقت کیش، از 
معدود مورخان پژوهشگر ایرانی است، که سال  ها 
در این باره تحقیق کرد و افزون بر کاوش در اسناد 
و عکس  ها و نوش��ته  هایی که از این موضوع یافت ، 
به تحقیق��ات میدانی هم پرداخت و روس��تا هایی 
را که آماج گلوله باران توپخانه نیروهای انگلیس��ی 
موس��وم به » پلیس جنوب « قرار گرفت��ه بودند، از 
نزدیک دید و عکس  هایی از آن اماکن تهیه نمود و با 
سالمندان آن مناطق گفت وگو کرد و خاطره  هایی 
را ک��ه از آن روزگاران می گفتند، یادداش��ت نمود 
و مدارکی ارزش��مند فراهم آورد. کتاب حاضر که 

حاصل قریب سی وپنج س��ال تحقیق و تالش آن 
متتبع فقید است، نش��ان می دهدکه سرکوبگری 
انگلیس��ی  ها بر ضد مردم جنوب ایران، نه به سبب 
مدعای دروغین مبارزه با راهزنان و اش��رار، که در 
حقیقت برای سرکوب مردمانی بود که به رغم دولت 
مرکزی ضعیف و ناکار آمد وقت ایران، سلطه  اجانب 
را برنمی تافته اند و نمی خواس��ته اند که سرزمین 
محبوبش��ان عرصه جوالن دهی بیگانگان باش��د. 
نیز با خواندن این کتاب، ادعای دیگر انگلیس��ی  ها 
هم نقش ب��رآب می گردد که می گوین��د تاخت و 
تازهایشان در جنوب ایران، برای مقابله با مأموران 
دولت وقت آلمان بوده اس��ت. آلمان در جنگ اول 
جهانی، طرف نزاع و کارزار دولت انگلیس به حساب 
می آمد و بی تردی��د آلمانی  ها مأموران��ی از جمله 
» واسموس « را، برای فعالیت بر ضد انگلیسی  ها به 
ایران فرستاده بودند و مردم ایران نیز که بیزار از دو 
قدرت روس و انگلیس، و ناامید از دولت و حکومت 
وقت بودند، در جس��ت وجوی هر راه و وس��یله ای 
برای مبارزه با هر دو قدرت اشغالگر، با دشمن آنان، 
یعنی آلمان، خوش رفت��اری می کردند و از برخی 
کمک های مأموران آلمانی، بر ضد انگلیسی  ها بهره 
می بردند، اما سربلندتر از آن بودند که تابع آلمانی  ها 
باشند و مقدرات امنیت ملی و منافع ملی خویش 
را، به نظر و خواس��ته آلمانی  ها واگذارند. هرچند 
انگلیس��ی  ها برای فریفتن اف��کار عمومی دنیای 
آن روز، مدعی بودند که عش��ایر و آزادی خواهان 
فارس، از آلمان  ها حرف ش��نوی دارند و س��رکوب 
آنان، سرکوب آلمان هاس��ت. ادعای نیرنگ آلودی 
که بسیار بر سر آن تبلیغ کردند و از آن، دستمایه ای 
برای ت��اراج و قتل ایرانیان س��اختند! س��خنرانی 
ارزش��مند مرحوم دکتر جمش��ید صداقت کیش 
در همایش بین المللی » ف��ارس در جنگ جهانی 
اول«، انگیزه نگارش کتاب حاضر اس��ت. مرحوم 
صداقت کیش پس از ایراد س��خنرانی، پیش��نهاد 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی را درباره 
نگارش کتاب جامعی در باب پلیس جنوب، با وجود 
کهولت س��ن و بیماری، با روی باز پذیرفت و فوراً 
دست به کار شد. وی دغدغه های 35 ساله خویش 
در موض��وع پلیس جنوب را، با حمایت و تش��ویق 
مؤسسه به بار نشاند ولی متأسفانه در هنگام تدوین 
اثر، اس��تاد به دیار باقی شتافت و فقط متن تدوین 

اولیه اثر تحویل مؤسسه گردید...«. 

نقشی عمده در سوق دادن مؤسسان گروه موسوم 
به مجاهدین خلق، به » خودبنیادی دینی « داشت. 
به واقع این افراد، چند گام با نهضت آزادی پیش 
آمدند و از جایی ب��ه بعد، خود را از آن��ان بی نیاز 
دیدند و ترجیح دادند مس��تقل شوند! به هر روی 
نهضت آزادی و آورده های ذهنی آن، از بسترهای 
پیدایش این گروه تروریس��تی به ش��مار می رود. 
سیدمحسن موسوی زاده جزایری پژوهشگر تاریخ 
معاصر ایران، این ماجرا را به ش��رح ذیل ارزیابی 
کرده است: »بازرگان در کتاب راه طی شده، اشاره 
می کند که برخالف عقیده بسیاری از افراد، که هم 
در بین آنها مذهبی  ها هستند هم غیرمذهبی ها، 
بش��ر از ابتدا تاکنون راهی را که طی کرده است، 
راهی جز راه انبیا نبوده است! او اعتقاد دارد که راه 
انبیا و راهی که بش��ر از طریق غیردینی در حال 
طی کردن است، س��رانجام به یک نتیجه خواهد 
رس��ید! هرچند مهندس بازرگان ای��ن نظریه را 
در جواب غیرمذهبی  هایی که دین را پاسخگوی 
نیازهای روز نمی دانس��تند، مطرح کرده و تأکید 
داشته که آنچه انسان از راه علم می آموزد، تضادی 
با آموزه پیامبران ندارد و در نهایت دستاوردهای 
علمی بشر به جایی می رس��د که متوجه می شود 
که این مس��ائل را پیش از این پیامبران گفته اند 
اما اعض��ای اولی��ه مجاهدین خل��ق از این نکته، 
برای مطالع��ه مت��ون غیرمذهبی ب��رای تدوین 
هویت خود اس��تفاده کرده و ش��روع ب��ه مطالعه 
منابع مارکسیس��تی کردند. محم��د حنیف نژاد 
بنیانگذار س��ازمان مجاهدین خلق، این سؤال را 
مطرح می کرد: چرا در مبارزه، مارکسیست  ها به 
مراتب جلوتر از مسلمانان هس��تند؟ او در جواب 
می گفت علم و باز هم علم! همین علم، علت اصلی 
پیش افتادگ��ی مارکسیس��ت های مبارز اس��ت. 
غربی  ها همان طور که در دان��ش طبیعی برتری 
دارند، در دانش اجتماع��ی نیز برترند. حنیف نژاد 
می گفت بر اس��اس آموزه پیامبر، در طلب دانش 
حتی به جای دوری چون چین ه��م باید بروید. 
ما نی��ز باید دانش مب��ارزه را، از مارکسیس��ت  ها 
بیاموزیم. در واقع بنیانگذاران س��ازمان بر اساس 
اینکه راه علم و دین س��رانجام به یک نقطه ختم 
می شود، مارکسیست را علم تلقی کرده و ایرادی 
برای اس��تفاده از مت��ون مارکسیس��تی ندیدند! 
یداهلل س��حابی عضو دیگر نهض��ت آزادی، نیز با 
ارائه نظریه ای درباره س��ازگاری دین و تکامل، بر 
اعضای اولیه سازمان تأثیر زیادی گذاشت. سحابی 
برای آنکه نظریه تکامل انواع داروین را با مذهب 
آشتی دهد، اولین شوک را به باورهای رایج زمان 
خود وارد کرد و گفت آدم اولین انس��ان نیست! او 
می گوید زندگی بشر دو دوره دارد: یک دوره قدیم 
که صحبت از چندمیلیون سال است و دوره دوم 
که با برگزیدگی آدم شروع می شود. در این دوره 
آدم وارد تکامل می شود. از این دوره به بعد، انسان 
متفکر و اندیش��مند پدید می آید. پذیرش نظریه 
تکامل توس��ط مجاهدین، سبب ش��د آنها سعی 
کنند این مس��ئله را در کتاب » شناخت « تبیین 
کنند. مجاهدین در کتاب ش��ناخت درخصوص 
خلقت انس��ان و جهان می گویند همه تغییراتی 
که از ابتدای پیدایش تا خلقت انسان حتی صورت 
کیفی داشته اند، بخشی از تغییرات کمی هستند، 
که به م��رور زمینه ه��ای ایجاد تغیی��رات کیفی 
عظیمی را ،که همان قیامت است فراهم می کند. 
در این کتاب تأکید می شود جهان در حال حرکت 
بوده و فرض سکون بودن پدیده ها، به معنی عدم 
آنهاس��ت. به دنبال تدوین کتاب شناخت، کتاب 
» تکامل « به وس��یله علی میهن دوس��ت تدوین 
شد. مبنای این کتاب، کتاب خلقت انسان دکتر 
س��حابی اس��ت. او در این کتاب نظریه تکامل را، 
متضاد با آموزه های دینی ندانس��ته است. بر این 

اساس سازمان اصل تکامل را پذیرفت...«. 
  برخاستن نهضت آزادی از خواب زمستانی 

طوالنی، در آستانه انقالب اسالمی!
نهضت آزادی پ��س از آزادی مهندس بازرگان به 
مناس��بت جش��ن های تاجگذاری در سال 46، تا 
پیروزی انقالب اس��المی، فعالیت سیاس��ی قابل 
ذکری نداش��ت. )در این باره آی��ت اهلل طالقانی، 
حکایتی دگر دارد(. اعضای ای��ن گروه، در دوران 
اوج گیری انقالب اس��المی و در راس��تای تثبیت 
اندیشه » شاه س��لطنت کند نه حکومت « تالش 
نسبتاً پردامنه ای را آغاز کردند که نهایتاً با مخالفت 
قاطع امام خمینی مواجه شدند! اعضای نهضت در 
همی��ن دوره، از طریق برخی اعض��ای خویش از 
جمله عباس روافیان )امیرانتظام( و محمد توسلی 
وارد گفت و شنودهای پنهان، با سفارت امریکا نیز 
شدند که شرح آن، در اس��ناد النه جاسوسی ذکر 
شده است. زهرا سعیدی پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران، معتقد است: »نهضت آزادی معتقد بود که 

امریکا، گزین��ه ای مطمئن برای حل مش��کالت 
سیاسی ایران است. به زعم اعضای نهضت، امریکا 
قادر ب��ود مانع هرگون��ه تهدی��د احتمالی ارتش 
شود. شعار اعضای نهضت آزادی این بود که » اگر 
امریکا مخالفت کند، ارتش نمی تواند علیه مردم 
برگردد«. از این رو برخی از اعضای نهضت همچون 
امیرانتظام و محمد توسلی )با نام مستعار توکلی(، 
چندین بار با اعضای س��فارت امری��کا مالقات و 
مذاکره کردند. امیرانتظ��ام در یکی از دیدار هایی 
که به نمایندگی از نهضت با سفارت امریکا داشت، 
تمایل نهضت به برق��راری ارتباط با امریکا را، این 
گونه عنوان نمود: » نهضت آزادی مایل است که با 
یک هیئت امریکایی مالقات کند، برای مذاکره در 
مورد منافع امریکا در ایران و تالش برای اجتناب 
از درگیری بین امریکا و جنبش اسالمی!« توسلی 
و امیرانتظام اخبار مربوط به تحوالت انقالب را، به 
امریکا انتقال می دادند و از این جهت رابط رسمی 
سفارت امریکا محسوب  می شدند. نهضت آزادی 
معتقد بود امریکا در زمان بحران سیاسی، کمک 
زیادی به مردم کرد و مانع کودتای ارتشیان شد و 
حتی توسلی در یکی از دیدارهای خود با استمپل 
کارشناس سیاسی امریکا، به خاطر جلوگیری از 
کودتای نظامی و تالش او در ارتش، تشکر کرد و 
امریکا را تشویق نمود که به این روش ادامه دهد. 
نهضت آزادی این هم��کاری را، عامل��ی مهم در 
مقابله با خطر چپ در ایران می دانس��ت. مواضع 
خاص نهضت آزادی پیرامون حکومت پهلوی و نیز 
ارتباط با امریکا، از جمله موضوعاتی بود که باعث 
اختالف اساسی این حزب با جریان مذهبی و امام 
شد. در این رابطه و در بحبوحه اوج گیری انقالب 
و طرح پیشنهادی آشتی ملی از سوی رژیم و ابراز 
تمایل جبهه ملی و نهضت آزادی به درخواس��ت 
ش��اه، امام خمینی با موضع گی��ری خاص خود، 
جهت مبارزه را تا فرجام نهایی روشن ساخت: » من 
با روش آشتی و بینابین مخالفم... اگر همه به طور 
روش��ن و قاطع این موضع را اتخاذ کنند که رژیم 
شاه باید برود، دیگر رژیم ناگزیر می شود سیاست 
خسته کردن از راه کشتارهای مستمر و روش های 
تازه فشار و اختناق را، کنار بگذارد و پیروزی ملت 
نزدیک تر می شود.« البته اختالف پیش آمده میان 
نهضت و انقالبیون، باعث شد تا نهضت آزادی در 
مورد برگشت فوری امام خمینی، کمی بی تفاوت 
گردد! با این حال موضع سیاس��ی نهضت آزادی 
پیرامون امام خمینی، حمایت از او بود و بر همین 
اساس، بسیاری از اعضای نهضت توانستند بعد از 
پیروزی انقالب، به بدنه حکومت جدید وارد شوند 
و برخی پست های مهم سیاسی را، از آن خود کنند. 
چنان که مسئولیت نخست وزیری در دولت موقت، 
به مهندس مهدی بازرگان س��پرده شد اما تعامل 
اعضای نهضت با حکومت جدید، چندان به درازا 
نکشید و خیلی زود میان نخست وزیر و انقالبیون، 
در رابطه با موض��وع گروگانگیری، اختالف پیش 
آمد و باعث اس��تعفای بازرگان از سمت خود شد. 
در نهایت اعضای نهضت به دلیل اختالف بر س��ر 
مسائل دیگری همچون موضوع جنگ، از حکومت 
دور شدند و به فعالیت های سیاسی خود در قالب 

حزب ادامه دادند«. 
  بازرگان، نات�وان از ارائ�ه تضمین به امام 

خمینی
شاید بتوان مذاکرات مهدی بازرگان با امام خمینی 
در نوفل لوشاتو را، آیینه تمام نمای اندیشه نهضت 
آزادی در دوران اوج گیری انقالب اسالمی قلمداد 
کرد. اصغر جمالی ف��ر از فعاالن انق��الب- که در 
آن دوره در ای��ن دهکده حضور داش��ته- جریان 
این گفت وگو را به نقل از مرحوم حجت االس��الم 
والمس��لمین حاج س��یداحمد خمینی، این گونه 
نقل کرده اس��ت: »آن قدر که در خاطرم هست و 
البته بعد ها خود ایش��ان هم در ای��ن  باره صحبت 
کردند و در مجموعه آثارشان هم ثبت شده است، 
می گفتند: » در آن جلس��ه من بودم و دکتر یزدی 
و مهندس بازرگان. ام��ام طبق معمول با قاطعیت 
گفتند که رژیم شاهنشاهی باید ساقط شود، شاه 
باید برود و باید جمهوری اس��المی محقق ش��ود. 
همه اینها را هم باید صریح و بی پرده به مردم گفت 
که در نهض��ت انحرافی به وج��ود نیاید. مهندس 
بازرگان همان حرف همیش��گی اش را می زد که 
نظام شاهنشاهی بر سه رکن شاه، ارتش و امریکا 
متکی است. بنابراین ما باید طبق سیاست گام به 
گام، ابتدا شاه را مجبور کنیم که سلطنت کند و نه 
حکومت. سپس به آگاه سازی ارتش بپردازیم که 
در دفاع از شاه وارد عمل نش��ود. بعد هم به تدریج 
نفوذ امریکا را در ایران کم و سپس قطع کنیم. امام 
می گفتند آمدیم و به شاه گفتیم که سلطنت کند 
و او هم قبول کرد. مردم هم صحنه را ترک کردند 
و به خانه هایش��ان برگشتند و ش��اه دوباره اعمال 
گذشته اش را تکرار کرد. آیا شما تضمین می  دهید 
که بشود مردم را دوباره به میدان آورد؟ آنها معتقد 
بودند با ارتش نمی شود درافتاد، اما امام می گفتند 
باید س��ران و خائنین ارتش را کنار گذاشت ولی 
بدنه ارتش از مردم و با مردم هس��تند... « بعد هم 
همان طور که اش��اره کردم، مهن��دس بازرگان به 
لندن رف��ت و در آنجا مصاحبه و ب��ر مواضع خود 
اصرار ک��رد که موجب مش��اجره و انتقاد ش��دید 
دانشجویان شد. سپس پس از چند روز از پاریس 
برگشت و توسط دکتر یزدی درخواست مالقات با 
امام خمینی را کرد و امام گفتند اول باید آنچه را 
گفتم تأیید و امضا و اعالم کنند، بعد او را می پذیرم. 
مهندس ب��ازرگان از نظر خود برنگش��ت و بدون 
مالقات با امام، به تهران برگشت. جناح انقالبی تر 
نهضت آزادی در خارج از کش��ور، طی اعالمیه ای 
مواضع امام خمینی را پذیرفتند ولی نهضت آزادی 
در ته��ران اعالم کرد ک��ه این اعالمی��ه، ربطی به 

مواضع رسمی نهضت آزادی ندارد!«

بی تردی�د تفس�یر های حس�ی و 
علم زده مه�دی بازرگان، نقش�ی 
عم�ده در س�وق دادن مؤسس�ان 
گروه موس�وم به مجاهدین خلق، 
به » خودبنیادی دینی « داش�ت. به 
واقع این اف�راد، چند گام با نهضت 
آزادی پی�ش آمدن�د و از جایی به 
بعد، خود را از آنان بی نیاز دیدند و 
ترجیح دادند مستقل شوند! با هر 
تحلیلی، نهضت آزادی و آورده های 
ذهنی آن، از بسترهای پیدایش این 
گروه تروریس�تی به شمار می رود

 نمایی از نیروهای پلیس جنوب
 در یکی از مقرهای آن
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