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 نھضت آزادی

 مھندس بازرگان

 وحزب توده ایران

۵٧در انقالب   

 

 یا  در پارهیزی ستیا  در انتخابات، تودهی حسن روحانیروزی و بدنبال پیر اخیھا  ھا و ماه   ھفتھدر 
 یش روند ھر چند در دوران پس از انقالب کمابینا. رفتھ است کشور شدت گیمطبوعات راستگرا

 ز شده و اکنون و پس اید و پس از جنبش سبز تشدیش از چند سال پی وجود داشتھ است ولیشھھم
 آنان از روند یبانی در انتخابات و پشتھا ی کھ با نقش توده ای تازه گرفتھ است، اوجی اوج٩٢انتخابات 

 نژاد کھ ی اطالعات احمدیر وزی مصلحیدرسخنان مضحک ح.  استیم مستقیونداصالحات در پ
 ضات کرده، تا افایزی در مرکز جنبش سبز قرار داشتھ و آن را طرح ریران است حزب توده ایمدع

 یھا   و رسانھیات نشریھا   مقالھیا در جنبش اصالحات، یران درباره نفوذ حزب توده ایصفار ھرند
 و خارج و ی سی بی ب     ویکا امری و صدایرانی ایخ و تاریا پویشھد مھرنامھ و انیر نظییراستگرا

 . قابل مشاھده استینده فزایزی ستیا  تودهینداخل کشور ا

 ی مذھبھای  یبرال و لیون قشریان نخست انقالب میھا   است کھ در سالی ائتالفیادآور ی کنونفضای
 یبرالیسم کھ از لی جناح راست حکومتیز ناکنون.  شکل گرفتھ بودیران و حزب توده ای چپ مذھبیھعل

 دست یگر دبار کند ی میبانی پشتی مانع دولتیچگونھ کسب سود بدون ھی انتھای ب    ی و آزادیاقتصاد
 در یزی چپ ستی برایی داده و فضایران حملھ بھ حزب توده ای برایبرالیسم بھ طرفداران لیاری

 افتاده است کھ از ھا  یبرال و جوانتر لیدکنون بھ دوش نسل جد بار اینالبتھ ا.  آنھا قرار داده استیاراخت
 دھھ پنجاه یک نسل جوان چراگر.  خود استیھا   تر از پدربزرگی نظرات کم اطالع تر و قشریبرخ
 یکھ تازه در حالی و پرمدعایبرال نسل لین اسپرد، ی مٱتش برساند خود را بھ یامی آنکھ بتواند پیبرا

 کھ یی و با امکانات و فضاکند ی آن را تمسخر مخورد، ی بھ چپ را میاموش خیلنان سرکوب و تحم
 .کند ی می گذاشتھ جلوه فروشیارشراست در اخت

 انقالب قرار دارد کھ در آن یخ تاریژه و بویخ از تاری بازسازیک ی کنونیزی مرکز چپ ستدر
ھرمان تساھل و تسامح و  مھندس بازرگان قیت در حول شخصی مذھبیھا   و راستھا یبرال لیون،قشر

 و ی برعکس عامل تندرویرمذھبی و غی مذھبیھا   و چپشوند ی می معرفیی و فردگراییانسانگرا
 یندر  ا. آیند بھ شمار می ضد توسعھ ی اقتصادھای  یاست سی و مجرھا  ی و تقابل با آزادتخشون

 نگھ یافتھروز توسعھ ن است و کشور ما را تا بھ امیران ھر آنچھ خصلت راست ایخی تاریبازساز
 یخ کھ در تمام تارشود ی می مسئول عدم توسعھ معرفی در حالیرانچپ ا. دھند یداشتھ بھ چپ نسبت م

 دوره کوتاه پس از انقالب و یکآن ھم تنھا در " یچپ مذھب" از ی بخشیران، ایت از مشروطسپ
 . داشتھ استیار قدرت را در اختی موسویرحسین و میی دولت رجایژهبو

 چپ را یشھ معتقدند اندیرا شده است زیران مختلف متوجھ حزب توده ایل کارزار بدالین ایز تبھل
 ین حاضر بھ تمکی کرده است و ھم در لحظھ کنونیجاد و ایغ حزب در جامعھ تبلین ایخیبصورت تار

 یل اصیل دلیول. کند ی می طداند ی را کھ درست می و راھیست نیزی در برابر چپ ستینیو عقب نش
 شناختھ ی موسویرحسین در حال حاضر میران در ای چپ مذھبی اصلیتدر آن جاست کھ شخص

 را ی کارزاری واقعیت از اندازه ماھیش ھست بیز کھ در حصر نیطی و حملھ بھ او در شراشود یم
 . چپ بھ راه افتاده آشکار خواھد کردیھکھ اکنون برعل
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 انقالب و برخورد حزب بھ. یم کنی بررسیک بھ یکا  ریل مساین اید کوشیم چند مقالھ خواھی در طما
 یگیری را پیتحول مھندس بازرگان پس از سقوط و.  کردیماھاشاره خو با دولت موقت یرانتوده ا

 از خالل ت داشیرمذھبی و غی با چپ مذھبی کھ و رای تقابلیز ستی واپسگرا و آزادیت و ماھکنیم یم
ھا    راستین بھ نسل نوی نگاھو خواھیم کوشید.  کردیم خواھی بررسی خود وھای  یھا و سخنران  نوشتھ

 یمی و خجستھ رحی محمد قوچانیر نظی کسانی مطبوعاتیھا   در چھرهی اسالمی جمھورھای  یبرالو ل
 .بپردازیم آنھا ھای  یریو سمتگ

 

  و دولت موقتیران توده احزب

 با یرانب مربوط بھ رابطھ حزب توده ا دوران پس از انقالیران ایخ در تاریج راھای  یف از تحریکی
گفتھ .  کھ ما در آینده با تفصیل بیشتر بھ آن خواھیم پرداخت بازرگان استیدولت موقت مھندس مھد

 است یزیکی نھ تنھا معتقد بھ خشونت فیا گوینبوده بنابرا" یانقالب" چون یران کھ حزب توده اشود یم
و سازشکار " یبرالل" دولت استفاده کرده و آن را ین ایھژه علی بویز نی و زبانیبلکھ از خشونت کالم

 . استکرده ی سان موجبات سقوط آن را فراھم مین و بدنامیده  یم

 بھ ی شده و احتمال دارد کھ بزودیل جوانان تبدی سخنان آنچنان تکرار شده کھ بھ باور برخاین
حزب توده .  آن ضرورت داردیررس شود و بیل کشور ما تبدیخی تارھای  یشھ کلیگر مانند دای یشھکل
 داشت، یبانی و توام با پشتیز آمیاط احتای یھ گوناگون در قبال دولت موقت رویل بنا بھ دالیرانا

مرور مطبوعات .  از جانب چپ روھا بودیران کھ اتفاقا موجب ھجوم بھ حزب توده اای یھرو
 یود کھ نسبت بھ دولت موقت موضع متھم بیران کھ حزب توده ادھد یروھا در آن دوران نشان م  چپ
 ین ایویزیونیسم و ریسم و پارلمانتاریخی تاری از سازش کاری ناشین سازشکارانھ دارد کھ ایاگو

 .حزب است

 نسبت یران است کھ حزب توده ای آن زمان مدعی مانند چپ روھایز امروز نی حکومتی افراطراست
 نظر یر زی مرکز اسناد انقالب اسالمیت در سامثال.  داشتھ است "یزگوییمج "یاستبھ دولت موقت س

 : خوانیم ی مین چنینباره دراینیانحجت االسالم روح اهللا حس

 ، حزب توده برخورد محتاطانھ و توأم با ی نھضت آزادی دولت موقت از سویریگ پس از شکل "
 امام یھا ھ اھداف و خواستیان میزاما پس از آشکار شدن تما. گیرد ی میش در پیزگویینرمش و مج

.  حملھ کردیبرالھا و بھ شدت بھ لیافت را مناسب یت ، حزب توده موقعی و سران نھضت آزادینیخم
 محافظھ یھا جنبھ"خواند کھ "  قاطعیر و غیگیرناپ" حزب توده اقدامات دولت موقت را ی مرکز کمیتھ

 ".یابد ی آن ھرروز شدت میزآم  یمکارانھ و تسل 

 . چند نکتھ با ھم مخلوط شده استینیان روح اهللا حسی مرکز اسناد آقای ادعادر

 در آن زمان خود ینھضت آزاد.  نشدیل تشکی نھضت آزادی دولت موقت از سویز از ھرچپیش
.  مورد داشتین در ایران بھ حزب توده ایک نزدیار نسبت بھ دولت موقت و اتفاقا بسی انتقادیموضع

 کھ در رابطھ با حوادث کنیم ی اشاره میران ایضت آزاد نھ١٣۵٨ مرداد ٢٩ یانیھ نمونھ بھ بیک یبرا
 : خوانیم ی مین چنیانیھ بیندر ا.  شده استیکردستان، دولت موقت مسئول گسترش خشونت معرف

 ضد انقالب در درون ینا  . استیکتر ھم ھست کھ از رگ گردن بھ انقالب ما نزدیگریضد انقالب د"
 رفتار یوه شینعدم تعھد ما در برابر انقالب قرار دارد و ا و سکون و سکوت ما و یرانقالبیرفتار غ

. آید ی آنھا درمیعی سان بھ صورت متحد طبین و بدکند ی فراھم مھا ی عمل ضد انقالبی را براینھزم
 یچ و در ھیم نگرفتی جدید و شایدما، ھمان طور کھ بارھا امام گفتھ است، انقالب را آنسان کھ با
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را کھ جامعھ مؤمنان بھ »  سمحھ سھلھیعتشر«موقع و موضع عمل  ... یمکرد عمل نی انقالبای ینھزم
 و یم گرفتیکیکند  ی میداد کھ ضدانقالب در آن بی و جویط است، با محیعتانقالب و مکتب و شر

 شدت عمل بھ یدبا» مغفرت«و » رحمت«و » قسط و عدل« کھ بھ خاطر بسط و توسعھ یدرجائ
 ... یم کردیھدر حق ضد انقالب توص عفو و رحمت را دادیم، یخرج م

 حفظ و ادامھ انقالب ی طرف برایک کھ امام از شود  ی و بند موجب مقید ی طرز عمل پرابھام و باین
 ی رھبری رھنمودھایستماتیک بھ طور منظم و سیگر متعدد شود و ازطرف دیھا  ناچار بھ دخالت

بم   وزیر بھ ی آشنائیلامام بھ دل...  یردگ امام مورد توجھ و عمل قرار نھای ینیب انقالب و روشن 
 ھرچھ زودتر ی کھ قانون اساسکند  ی اصرار میگر، گروھھا و مشکالت دیت و موقعیحرکات اجتماع

 و ین کار تدوید مدی انقالب مدتھای بھ رفراندوم گذاشتھ شود و دولت و شورایمًا شود و مستقیمتنظ
 و آنگاه نھند  ی میسنو  یشاند نام پ  کردهیھو سپس بھ آنچھ تھ افکنند ی میر را بھ تأخی قانون اساسیمتنظ

 مجلس مؤسسان یل رفراندوم مصرا خواھان تشکی بھ اصطالح چپ بھ جایھا   گروهیدولت و حت
 ... دھند ی میب ترتی قانون اساسین تدوی و سرانجام مجلس خبرگان را براشوند یم

 امام در حل و یروی و ھدر دادن وقت و نـ یامور جزئدر   کردن بھ استعفا ـ ید تھدی دولت بھ جااگر
 و در خصوص آنھا، در کرد، ی توجھ می کلی بھ مسائل جدی، و شکل»یستیرفورم«فصل مسائل 

 کھ رسید ی نمینجاا  کار ما پس از شش ماه بھ کرد، ی عمل میت و با قاطعگرفت یکنار امام قرار م
 . باشدی تلخیق حقاین بھ طرح چنیازدرباره انقالب ن

 و اگر دولت یید دفاع و تأیا یھ راه و رسم نھ قابل دوام است و نھ قابل توجینا  ھرحال مسلم است کھ بھ
 یش از روز پیشتر ما، ھر روز بی انقالب عمل کند، موضع انقالبیاتنخواھد بھ لوازم و مقتض

 گسترده ل عمینھزم و ضد انقالب رود ی میل مردم بھ تحلی و تحرک انقالبیھ و روحشود ی میفتضع
 ھای  ی کار  عرصھ آشفتھ...   ویوان گنبد و خوزستان و نقده و مریش پیمدت: کند ی میدا پیتر 

 شعار یک بھ ظاھر دوشعاره و باطنًا ی آشوبھایبان تھران دست بھ گریش بود، چند روز پینقالبا ضد
 ی است و روزھاقالب ضد انیات عملیدان روزھا پاوه و سنندج مین بود، و ا)شعار بھ نفع ضد انقالب(
 )یران ای نھضت آزادی رسمیت سا- خبریزان م-١٣۵٨ مرداد ٢٩ یران ای نھضت آزادیانیھب(...."  باشدیگر دی جاھاید شایندهآ

 انقالب با یاتدولت بھ لوازم و مقتض" کھ خواھد ی پس از آنکھ از دولت موقت می نھضت آزادبیانیھ
 کھ یلج باز یجھت کار خود را متوجھ قطب انقالب گرداند، از نوع تمام عمل کند، و اصوًال یآگاھ

 : نویسد یم"  مشھود است دست برداردی ویدر کارھا

 و ھنوز ھم بارسر آنست کھ دولت موقت انقالب است و یست معتقد نی راه و رسمیناگر دولت بھ چن"
 تواند ی واگذارد کھ میأتیھ آن است کھ با موافقت امام کارخود را بھ ی جای،نھ دولت موقت انقالب

 باشد و ار برخودیمیت و صداقت و صمیتن  و حسن ی از تقوی کنونیأت باشد و نھ تنھا نظر ھیانقالب
 امام و خصوصا با ی را درک کند، بلکھ حاضر باشد با رھبری مردم انقالبی انقالبیھا  خواست
کھ   ی مردمی انقالبیھا  خواست ینا  بھ تھران و حضور در متن کار، بھ یشان بازگشت ایاستدعا

 )ھمانجا(."  ھست جامھ عمل بپوشاندیز نیخواست انقالب اسالم

 را اشغال ی دولتیھا   پست و مقامی ویان است کھ مھندس بازرگان و اطرافی مربوط بھ زمانیانیھ باین
 از بعدھا و پس از کنار رفتن بازرگان.  نداشتندی امور نھضت آزادی برایکرده بودند و وقت

 ر امثال طاھیجھ از استعفا کرد کھ در نتیر را ناگزی وقت نھضت آزادی رھبری ویری،وز نخست
 یعنی.  کردندیری کناره گی از نھضت آزادیگران محمد بستھ نگار و دی،احمدزاده، عزت اهللا سحاب

 و ی زمان بھ بعد بود کھ نھضت آزادیناز ا.  جدا شدی از صف نھضت آزادھا  ی مذھب-یصف مل
 در ی نھضت آزادیات دوران حین تریک متاسفانھ تارین شدند و ایکی یبازرگان تا زمان درگذشت و

 . آن استتاریخ
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 و جبھھ ملی رھبر یسنجاب (یون و ملید نگردیل تشکی اوال دولت موقت توسط نھضت آزادی ھر روبھ
 داده یل تشکیالف ائتای ینھ در آن حضور داشتند و کابیز ن)یران فروھر رھبر حزب ملت ایوشدار

 با نی چندایز در آن دوران نسبت بھ دولت موقت تفاوت و تمایران ای موضع نھضت آزادیاثان. بودند
 . نداشتیرانموضع حزب توده ا

 . سلسلھ عوامل بودیک از ی نسبت بھ دولت موقت ناشیران و نرمش حزب توده ااحتیاط

 آن نسبت بھ کل انقالب و یاستز س ای نسبت بھ دولت موقت تابعیران حزب توده ایاستس -١
 یرانحزب توده ا.  اتحاد و انتقاد و مبارزه بودیا ی انتقادیبانی پشتی تابع مشیعنی ی، اسالمیجمھور

 یاست صدر و ری انقالب و بعدھا بنیچھ در برخورد با دولت موقت، چھ پس از آن دولت شورا
   .شد یھ انقالب خارج نم خود نسبت بی عمومی از چارچوب مشیا   خامنھی علھوریجم

 است و نھ مجموعھ یکپارچھ برخالف چپ روھا معتقد بود کھ نھ دولت موقت یرانحزب توده ا -٢
 چمران ی از نوع مصطفھایی  یست و ضد کمونیوندر دولت موقت قشر.  برآمده از انقالبیتحاکم

 در ی سوق دھند ولی کشیست و کمونیزی ستیش جامعھ را بھ سمت دگراندکوشیدند یوجود داشتند کھ م
 انقالب یل حضور داشتند کھ در جھت آرامش و حل مسایز فروھر نیوش داریر نظین دولت کسانیھم
. کرد ی میت و امثال چمران را تقویفحرکات چپ روھا موضع امثال فروھر را تضع. کوشیدند  یم

ران جنبش امل لبنان بود  گذایھکھ از پارا  و چمران ید رسیجھ نتینچنان کھ جنگ در کردستان بھ ھم
 روشنفکران یان میت، انقالب، در روحانی وضع در شوراینھم.  کردی اسالمی دفاع جمھوروزیر
 در کنار ی قشریروھای برآمده از انقالب وجود داشت و در ھمھ جا نیت و در مجموعھ حاکمی،مذھب

 وضع را در نظر ین ایاست در اتخاذ سید کھ حزب باکردند ی عمل مین و روشن بینعناصر واقع ب
 .رفتگ یم

 نسبت بھ دولت موقت در آنجا بود کھ حزب توده یران مھم نرمش حزب توده ایل از دالیگر دیکی - ٣
 حزب در دفاع از یاست شخص مھندس بازرگان از سیژه دولت و بوین کھ اکرد ی احساس میرانا

 را یران و از جملھ حزب توده اھا  یستھا، کمون یستھا، مارکس  چپکوشد ی است و میانقالب ناراض
 سوق دھد تا خط مورد نظر خود در مورد یگردیک انقالب و رقابت با ی با رھبریارویی سمت روبھ

 سلسلھ اقدامات یک یل،دولت موقت بھ محض تشک.  کندیلتقابل اسالم دربرابر کفر را بر انقالب تحم
 ھ بیم جملھ قطع صدور گاز و تصماز آن.  انجام دادی و اتحاد شورویران روابط ایب تخریبرا

پرچمدار آن شد؛ جنجال "  فرینمع" نفت دولت یر کھ وزی فروش بھ اتحاد شورویسوزاندن آن بھ جا
 کھ محمد ی ساواک، ھمان بخشی بر سر افغانستان؛ حفظ بخش ضد چپ و ضد شورویشبانھ روز
 یھ کرد و پایر دستگی شوروی برای خلق را بھ اتھام جاسوسین عضو سازمان مجاھدیرضا سعادت

 در ھمان جا گذاشتھ شد؛ اعالم یدادھا روین ترین در حد خونیت خلق با حاکمین شدن رابطھ مجاھدیرهت
 کھ آتش زدن ینی اهللا خمیت فکر بھ آین این تلقی در حوادث کردستان دست دارد و حتی شوروینکھا

 خمینی اهللا یت آھای ی سخنران برخیوجب خلق است کھ مییان و فداھا  یا ھا در کردستان کار توده  خرمن
 . مورد شدیندر ا

 و ھمھ مشکالت دھند ی می المللین بیپلماسی درس دیگران دولت بازرگان بھ دی از سوی کسانامروز
خود در " یپلماسید" رفتار و بھ اصطالح یول. اندازند ی میکا سفارت آمریرانقالب را بھ گردن تسخ

 ود بیران ایھ کھ عالوه بر آن کھ ھمسایآن ھم کشور. کنند ی را فراموش میمورد اتحاد شورو
 از یکاکاردار وقت امر" ینگنل" دوستانھ نسبت بھ انقالب داشت تا آنجا کھ یاستی سیکابرخالف آمر

 :گوید ی مین دولت موقت چنی سخنگویرانتظامقول ام

 یر حال سفیندر ع«:  گفت اشاره کرد وی رھبران انقالب بھ اتحاد شورو ی انتظام بھ بد گمانیرام"
 ھر نوع کمک یشنھادات با پیروزانھ بھ موسسات دولت.  شخص در تھران استینتر  فعال یشورو
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 امیر.  تا دو باره کوشش کندشود ی میدار دوباره پدی ولشود،  یاو مدام پس زده م. کند یمراجعھ م
 واال مقام یرانیان از ایلیم خ کھ بھ چشیکا مشخصا مقابل موضع امرھا  ی شورویتانتظام گفت، فعال

 بھ ینگن از گزارش ل- ھا  یکائی با امریرانتظام ام١٩٧٩ اول اکتبر یگفتگو(» . است قرار داردیانفعال
 ) خارجھیروز

 کھ ی بود خطر اصلی مدع– گفت ی مھا  یکایی بر عکس آنچھ در خلوت بھ امر– دولت موقت البتھ
 ین را بھ ایران حزب توده اھا  ینھمھ ا.  استھا  یستو مارکس ی از جانب شوروکند ی میدانقالب را تھد

 با ییاروی رسانده بود کھ برنامھ مھندس بازرگان آن است کھ بھ ھر شکل حزب را بھ عرصھ رویقین
 . وارد شودیا  عرصھین بود کھ بھ چنین از ایارتر بود کھ ھشیعی بکشاند و طبیدولت و

 از ی گزارش١٣۵٨ ین فرورد١٢س بازرگان کھ در روز مھند "یثمی لطف اهللا می نوشتھ آقابھ
 درصد ٩٨/٢ گفت کھ داد، ی ـ مینی انقالب ـ امام خمیانگذار را بھ بن١٣۵٨ ین فرورد١١رفراندوم 

 یستمعلوم ن."  دادندی منفی رأین،درصد ملحد١/٨.  مثبت دادندی رأی اسالمیمردم مؤمن، بھ جمھور
 کھ بھ ی بود کھ ھمھ کسانیده رسیجھ نتین بھ ایو اخالق اسالم یقین بازرگان بر اساس کدام ی آقاکھ

:  گفتی اهللا مطھریت ترور آیان در جریبعدھا و. ھستند" ملحد" نداده اند ی رای اسالمیجمھور
 ظاھرا گروه یک را ی کھ مطھردانیم ی کھ میدر حال".  شدھا  یست مبارزه با مارکسی فدایمطھر"

 .ترور کرد" فرقان" بنام یاسالم

 آنقدر کم تجربھ نبود کھ ھدف مھندس بازرگان و دولت او را درک نکند و در دام یران توده احزب
 بر یستی مدام ضد کمونیکات تحرین با ای کھ دولت وی تا زمانینبنابرا.  و بھ تقابل با او بپردازدیفتدب

 .ار بگذارند بازرگان را کنین روشن بیون تا خود مذھبکرد ی میسر کار بود راه مدارا را ط

 ی اسالمیروھای از نی رفتھ بود و بخش مھمین از بیگر محظورات دین از سقوط بازرگان اپس
 ی راه ھمکاریجاد با ھدف اکرد ی می شورویھ کھ آنچھ بازرگان علیدند رسیجھ نتینطرفدار انقالب بھ ا

 بعدھا گفت ینی خم اهللایت کھ خود آیی و فراموش کردن خطر آن بوده است، تا جایکاو سازش با امر
 .شود" یمنس " و فراموشیکا کھ امرکنند ی را مطرح میشورو

 کھ بھ دوران پردازیم ی با مھندس بازرگان میران مناسبات حزب توده ای بعدھای  در ادامھ بھ فصلما
 کھ در آن مھندس بازرگان در ارتباط با حزب توده یدوران. شود یپس از سقوط دولت او مربوط م

 . را از چھره برداشتی ھرگونھ نقابھا  یست و مارکسیشاناتر از آن دگراند و فریرانا
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 بخش دوم

 پرده را از روی

 مجسمھ ای بنام

 مھندس بازرگان

 !کنار باید زد

، کمتر از یکسال پس از سرنگونی سلطنت، دولت ایاالت متحده امریکا شاه سابق ١٣۵٨در آبان ماه 
 بازرگان، یزدی و چمران در الجزایر با برژینسکی مشاور ھمزمان آقایان. را بھ خاک خود پذیرفت

رابرت گیتس وزیر دفاع بعدی . امنیت ملی جیمی کارتر رئیس جمھور وقت امریکا گفتگو کردند
 بعدھا موضع امریکا در این مذاکرات را چنین ھدر این جلسھ حضور داشتگوید  میایاالت متحده کھ 

 :بیان کرد

ما کشور شما را بھ . پذیریم ما انقالب شما را می'کالم ما این بود کھ ما وارد جلسھ شدیم و لب «
کھ قرارداد آن برای را ھایی   ما ھمھ سالح. شناسیم ما دولت شما را بھ رسمیت می. شناسیم رسمیت می

. ما دشمن مشترکی در ھمسایگی شمالی شما داریم. فروشیم فروش بھ شاه بستھ شده بود بھ شما می
 ». آینده با ھم کار کنیمتوانیم در می

 
 ٢٧ در سخنانآقای دکتر ابراھیم یزدی حضور رابرت گیتس در این دیدار را تکذیب می کند ولی 

اولین مطلبی را  :با اشاره بھ آن مالقات می گوید    در مجلس اول شورای اسالمی١٣٥٩شھریور 
توانیم با ھم  ما دو دولت میما بھ خدا معتقد ھستیم و “کھ آقای برژینسکی مطرح کرد این بود کھ 

 .”کار کنیم
 

کردند اگر نشان  اینگونھ سخنان البتھ و بتدریج اثر خود را در مقامات ایران گذاشت و آنان تصور 
دھند کھ ضد شوروی و ضد حزب توده ایران ھستند امریکا و غرب ھم انقالب ایران را بھ رسمیت 

خود بر روی دوستان خود خنجر کشیدند و انقالب مد دشمن ابدینسان آنان برای خوش. خواھد شناخت
 .ایران را از پشتیبانی آنان محروم کردند و یک تراژدی بزرگ را برای انقالب ایران رقم زدند

 

حزب توده ایران ھمان زمان ھم بارھا گفت کھ دشمنی امریکا با انقالب ایران ھیچ ربطی بھ اتحاد 
بھ محض فروپاشی اتحاد شوروی بود کھ سیاست امریکا اتفاقا . شوروی یا حزب توده ایران ندارد

ھای اقتصادی   نسبت بھ ایران جنبھ بسیار تھاجمی بھ خود گرفت و دولت ایران ناگزیر شد سیاست
 ١١بعدھا پس از حادثھ . مورد نظر بانک جھانی را کھ نماینده دولت امریکا رئیس آن است بپذیرد

ود کھ پیش از افغانستان و عراق بھ ایران حملھ شود کھ سپتامبر در زمان بوش ھم تالش بر این ب
این بخش از مسئلھ .  میلیونی مردم بھ محمد خاتمی انجام آن ناممکن تشخیص داده شد٢٠بدلیل رای 

 .اکنون مورد نظر ما نیست ولی بھ نگاه مھندس بازرگان بھ امریکا توجھ خواھیم کرد
 

برژینسکی سفارت امریکا در تھران توسط چند روز پس از مالقات اعضای دولت موقت با 
: ای چنین نوشت  نھضت آزادی ایران در بیانیھ. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر شد

دانشجویان انقالبی مسلمان با تصرف سفارت آمریکا، با وضوح تمام خصلت ضداستعماری انقالب «
اند کھ بھ خوبی راھی را  ائید خود نشان دادهاند و مردم مبارز ایران با ت اسالمی ایران را اعالم کرده

. غرض ما از صدور این بیانیھ دوباره کاری و تأئید نیست. دھند کھ باید در پیش داشت تشخیص می
تصرف . گیری کنیم غرض ما آنست کھ از این برداشت ضداستعماری انقالبی درس بیاموزیم و نتیجھ
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اعتراض بھ راه و رسمی است کھ . کا نیستسفارت آمریکا، یک اعتراض ساده بھ سیاست آمری
استعمار کور و خشن آمریکا در سراسر جھان رھبری میکند و یکی از مصادیق کوچک آن حمایت 
از محمدرضا پھلوی و اطرافیان او و پذیرائی آنان در خاک خود و یا با کمک و تائیدش در گوشھ و 

 )١٣۵٨ آبان ١۵بیانیھ نھضت آزادی ایران،  (» .کنارھای دیگر دنیاست
 

اهللا خمینی  بدنبال تسخیر سفارت امریکا مھندس بازرگان نیز استعفا کرد و استعفای وی مورد قبول آیت
ھای کم بھای دیگری کھ   بعدھا طرفداران مھندس بازرگان مانند ھمھ غلوھا و گزافھ گویی. قرار گرفت

ھای بسیار گفتند و آن را    نیز گزافھکنند و بھ آن خواھیم پرداخت، در این مورد درباره شخصیت او می
ھای   و داستان" بازگشت بھ جامعھ مدنی"، "ایستادن بر سر اصول"، "بی عالقگی او بھ قدرت"نشانھ 

واقعیت آن بود کھ بازرگان چنانکھ خواھیم دید اوال امریکا را . دیگری از این دست معرفی کردند
اهللا خمینی بلکھ خود وی نیز بھ خواست امریکا بر سر  دانست و معتقد بود کھ نھ تنھا آیت قدرقدرت می

 با آنچھ ای آغاز شده کھ دانست کھ روند تازه کار است، ثانیا چاره دیگری بجز استعفا نداشت و خود می
 وی دیگر نھ تعیین کننده این روند درصورت ادامھ  متفاوت است و بر کشور حاکم کندکوشیده بود

اهللا خمینی زیر فشار قرار گرفتھ  کرد کھ آیت د بود و باالخره تصور میسیاست کھ آلت اجرای آن خواھ
 .و با استعفای وی مخالفت خواھد کرد

 
مھندس بازرگان نھ تنھا با آرامش، استعفا و برکناری خود را نپذیرفت، بلکھ این امر چنان بر وی گران 

ر قیمت برآمد کھ در آینده آمد کھ بھ لجاجتی کھ ویژه شخصیت وی بود در صدد انتقام گیری بھ ھ
ھرجا تقریبا در او تا آخر حیات نیز در ھمھ موارد و . روشھای وی و پیامدھای آن را نیز خواھیم نوشت

زد و معلوم بود کھ خاطره تلخ  نوشت و سخن گفت، بجا و بیجا، گریزی بھ دوران دولت موقت می کھ 
 .گیری از ذھن او زدوده شدنی نیست  کناره

 

یری یا در واقع برکناری عملی بازرگان، وی و ھمراھانش در دولت موقت مجددا بھ نھضت با کناره گ
آزادی روی آوردند و او کوشید سکان رھبری نھضت آزادی را کھ از کف وی خارج شده بود دوباره 

این وضع شرایطی را بوجود آورد کھ حدود یک ماه بعد جناح چپ نھضت آزادی کھ تا . بدست بگیرد
در بیانیھ استعفای این جمع . رھبری آن را بدست داشت مجبور بھ استعفا و کناره گیری شدآن زمان 

 .نکات جالب توجھی وجود دارد
 

نگار، سید محمد مھدی جعفری،  در این بیانیھ کھ توسط محمود احمدزاده، عبدالعلی اسپھبدی، محمد بستھ
زاده،  ابی، فریدون سحابی، حسن عرباهللا سح حسن حبیبی، کریم خدا پناھی، علی دانش منفرد، عزت

 :شود انسیھ مفیدی، امیر ناطقی، ھمایون یاقوت فام و محمد علی رجایی امضا شده از جملھ گفتھ می
ھای اجرایی خارج شدند و بھ  از مجموع عملیات بعضی از برادران کھ در یکماھھ اخیر از مسئولیت«

ای  ای و یا غیر ریشھ ھای ریشھ ف نظر از تفاوتاند بر ما چنین روشن شد کھ صر کار نھضتی پرداختھ
 اجتماعی کھ ما خود را آماده حل آنھا کرده بودیم، مسائل دیگری -ھای سیاسی  ھا و برداشت در اندیشھ

وجود دارد کھ در مجموع روابط خالصانھ و صادقانھ دیرین را کھ خاصھ و ویژگی نھضتی بودن 
و این بکلی محیط صفا و برادری اولیھ ما را بھم ...  سازد دار می شناختھ بودیم، در میان ما خدشھ

زند، لذا در محیطی کھ نھ تفاھم و تطابق فکری وجود دارد و نھ اعتماد متقابل شخصی، کدام عمل و  می
 ».توان پیش برد حرکت سیاسی و خالصانھ و اسالمی را می

 
 :نویسد ھضت آزادی میبیانیھ سپس با اشاره بھ اشتباه تحلیلی و بینشی برخی رھبران ن

و این دقیقًا مربوط و معطوف بود بھ اصرار و لجاجت پدران ما و بھ ویژه جناب مھندس بازرگان « 
و کادرھا و فعالین نھضت کھ در خارج و داخل کشور یا در داخل زندان بودند، این نقیصھ را بھ 

 بوده و ھست احترامی دادند ولی بھ سبب نظام پدر ساالری کھ بر نھضت حاکم خوبی تشخیص می
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برای پدران خود قائل بوده و ھستند، ھرگز درد آنھا مورد اعتنا قرار نگرفت و فریادشان بھ جایی 
 و بعد از آن در ۵٧ھای فعالین نھضت در سال  ترین زحمات و فداکاری بھترین و صادقانھ. نرسید
 بازتاب واقعی و در خور خود ارزش شد و بی  بعلت ھمین خطای بینشی و تاریخی رھبران،۵٨سال 

خوردند و در بیرون بھ  آنھا در درون نھضت خود را می. را نداشت و زحماتشان بھ ھرز رفت
پرداختند، و این گذشتھ از تلخی  ھای رھبرشان می گیری ھا و بیانات و موضع کاری اعالمیھ  توجیھ

 .... بھ دست دادھای بسیاری ھای خصم نھضت نیز بھانھ دردناکش برای اشخاص و گروه

از اشتباھات اساسی و سازمانی یک حزب آن است کھ رھبران یک حزب ھمھ چیز را بھ خود نسبت 
دھند و معتقد باشند و بھ دلیل آن کھ تاثیر اخالقی بر ساخت و بافت ارزش و فرھنگ حزب دارند، 

 و ھیچ گرفتن نقش این طرز تلقی بھ معنای صفر دانستن. سازمان بدون ایشان و نظر ایشان ھیچ است
 ) نقل از میزان نیوز- ١٣۵٨ اواخر آذر –بیانیھ استعفا  (» و تاثیر دیگران نیست؟

 
  رواداری واینکھ بعدھا این لج بازی و عدم تحمل و بیرون کردن بخشی از فعاالن نھضت ھم بھ حساب

فعال مورد بحث مھندس بازرگان و بخشی از فضایل و مکارم اخالقی وی معرفی شد " تساھل و تسامح"
نکتھ مھم این بیانیھ در جایی دیگر و در تحلیلی است کھ از بینش . ما نیست و بھ آن نیز خواھیم پرداخت

   :نویسند نویسندگان بیانیھ می. دھد مھندس بازرگان درباره انقالب بدست می

 
ھای مستضعف در برابر  حرکت رو بھ رشد مبارزات آزادیبخش ملل اسیر و بیداری خلق«

 استعمار جھانی و در راس آن ایالت متحده امریکا را دچار ٧٠جھانخواران غرب، در دھھ 
ھای تاکتیکی کرد تا مواضع حساب  ھای اقتصادی و تنگناھای سیاسی و بالنتیجھ عقب نشینی بحران

بدین منظور از سال . دار و پیشرفتھ کسب کند تری برای دفاع از موجودیت غرب سرمایھ شده
 داران و برنامھ  ز شکست ویتنام و رسوائی واترگیت و ھندوچین و الئوس سر رشتھ، پس ا١٩٧۵

ریزان سیاست و اقتصاد امریکا کھ رھبری سیاست و اقتصاد جھان را بعھده دارند بھ اندیشھ و تالش  
این کمیسیون مرکب از حدود دویست نفر از .  محصول این تکاپو بود افتادند و کمیسیون سھ جانبھ

ترین و باالترین طراحان سیاسی و اقتصادی ایاالت متحده، اروپای غربی و ژاپن است   برجستھ
بانک و مدیریت و سخنگویی آن " چیس مانھاتان"رئیس " دیوید راکفلر"پیشگامی و رھبری آن را 

استاد فعال و پر حرارت دانشگاه اجتماعی ـ سیاسی ھاروارد بر عھده داشتھ و دارند  برژینسکی را
 .)٧۶ و ٧۵ی  ھا ھای برژینسکی در سال ھمصاحب(
 

ریزان کمیسیون سھ جانبھ طراحی کردند تحت  نخستین خط مشی و استراتژی جدید غرب کھ برنامھ 
در جھان معروف گردید و ھمانست کھ راه را برای تحوالتی در کشورھای جھان » حقوق بشر«نام 

حرکت «گران غرب آنرا   ھمانست کھ تبلیغاین سیاست. سوم کھ آماده شورش و انقالب بودند باز کرد
ھای سیاسی جھان سوم را نیز بھ اشتباه انداخت و  برخی از رجال و شخصیتدانند و می» کارتری

چنین پنداشتند یا وانمود کردند کھ حرکات انقالبی این کشورھا منجملھ انقالب اسالمی ایران ھم 
چرا کھ   خلط سیاسی و تاریخی بوده استوابستھ و محصول یا مدیون و مرھون آن است و این یک

آنان بدون توجھ بھ عنصر درونی حرکت و انقالب در ایران و تحول بنیادی کھ در اندیشھ و 
ھای مردم ناراضی و شوریده ایران در شرف تکوین و تکامل بود تنھا عامل و محرک  ارزش

ھمین اشتباه  . بر آن نھادندخارجی را منشأ حرکت و انقالب خواندند و تأکیدی بیش از نقش واقعی
در ارزیابی و تحلیل تاریخی حوادث دو سالھ اخیر ایران و جھان، پدران و پیشگامان نھضت آزادی 
را بدان راه کشانید کھ خط فکری تحلیلی جدا و منتزعی از آنچھ در درون جامعھ انقالبی در جریان 

کرد و بر آن مبنا آثار عملی و حرکتی بود و سیر واقعیت سیاسی و اجتماعی در این سرزمین اتخاذ 
 بھ بعد، در ۵۶ھای  ریشھ اصلی عقب ماندگی نھضت آزادی ایران از سال ....از خود بروز دھند

وقتی خود جامعھ و سیر تحولی و تکاملی حرکت ضد رژیمی و تغییرات . ھمین واقعیت نھفتھ است
 بود بھ طور عینی و علمی شناختھ گر پیدا شده ھای مردم شورش ھا و آرمان بنیادی کھ در ارزش
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الخصوص دویست سال اخیر آن از سرپیشداوری و  نشده و بھ تاریخ گذشتھ این سرزمین، علی
ھای تخیلی و نھ واقعی بھ تحلیل و تجربھ گرفتھ شد و پیدایش استعمار کھ منبعث از  وصلھ کاری

ھم و تاثیر آن بر روند داری در مغرب زمین در صحنھ تاریخ از اواخر قرن ھیجد رشد سرمایھ
حوادث و حرکات اجتماعی و سیاسی ایران نادیده انگاشتھ شد و با صراحت و سماجت تمام بھ 

گران غیر  ھای افراد دیگر درون نھضت و متفکران و تحلیل ھا و تحلیل افکار و اندیشھ
نھضت  ۵٧ال اعتنایی شد، ماحصل آن ھمان اشتباه تاریخی و بینشی است کھ اوایل س بی نھضتی

ھا و تقوای  ھا و فداکاری ھای غنی و افتخار آمیزش و ھمھ صداقت آزادی ایران را بر غم ھمھ گذشتھ
فراموش ...  رھبران و کادرھا و فعالینش، دچار عقب ماندگی از حرکت انقالبی جامعھ ایرانی کرد

زی نھضت در حرکت  کھ اوج اثر و پیشگامی و پیشتا۴٢نکنیم کھ در دادگاه نھضت آزادی در سال 
سیاسی، اجتماعی ایران بود تنھا استبداد مورد حملھ و تحلیل قرار گرفت و پیشوای فقید و مرحوم ما 
دکتر مصدق نسبت بھ مدافعات جناب مھندس بازرگان این ایراد را گرفتھ بود کھ چرا ھیچ اثری از 

 )ماست تاکیدات از -بیانیھ استعفا ( "نقش استعمار در این مدافعات نیست؟

  
نویسند کھ آقای بازرگان و رھبران نھضت آزادی معتقد بودند کھ  نویسندگان بیانیھ بطور روشن می

اصال انقالب اسالمی محصول سیاست حقوق بشر کارتر و پیروزی آن حاصل تصمیم کمیسیون سھ 
ای  سیلھ وھمچنینبا این دیدگاه سیاست ضد شوروی و ضد کمونیستی آقای بازرگان . جانبھ بوده است

خواست نشان دھد کھ دولت وی با تصمیم کمیسیون سھ جانبھ  او می. برای حفظ قدرت خود بود
. فھمد المللی و اینجور چیزھا را نمی کرد کھ آقای خمینی سیاست بین او تصور می. ھماھنگ است

 نھفتھ البتھ در عمق مسئلھ عدم اعتماد بازرگان بھ مردم، ابلھ تصور کردن آنان و وحشت از مردم
کردند کھ خود بانی این انقالب بوده اند و   بودند کھ تصور میناداناز نظر او مردم ایران آنقدر . بود

خود بازرگان در این مورد با . کرد کھ رھبر این انقالب است  تر کھ تصور مینادانآقای خمینی ھم 
  :گوید  با آقای خمینی چنین می١٣۵٧ مھر ٣٠اشاره بھ مالقات وی در 

 
اند فرصت خوبی برای نفوذ و موفقیت خواھد  ی آزادی آن را داده انتخابات مجلس کھ وعده: گفتم«

. ھای قانونی و مجلس مؤسسان تغییر نظام داد شود بتدریج بیرون انداختھ از راه  بود و شاه را می
ت برعکس اس: گفتم. شور و ھیجان مردم خواھد خوابید: ایشان بالفاصلھ اشکال کرده و گفتند

. ھای انتخاباتی ھمیشھ بھترین فرصت و وسیلھ برای بحث و تبلیغات و تجمع و تحرکات است فعالیت
ھا و مسائلی کھ رو در  کنید؟ از مشکالت و مخالفت ایشان اظھار ناامیدی کرده و گفتند تضمین می

بیر ھای بزرگ و لزوم دقت و تد ھای حتمی دولت روی خواھیم شد صحبت کردیم از جملھ کارشکنی
خواھند وجود یا  گیرند و نمی العاده متعجب شدم کھ دیدم ایشان مسائل را ساده می فوق .در پیشروی

 .اثر آمریکا را قبول کنند
جواب دادند چون ما حرف . گفتم باالخره آمریکا را با موقعیت و قدرتی کھ دارد بھ حساب بیاوریم

فروشیم ولی  فروشیم می یم نفتمان را بھ آنھا نمیگوی  ما نمی. زنیم آمریکا مخالفت نخواھد داشت حق می
  ھا تعیین نماییم و بعد ھم از آنھا بھ جای اسلحھ ای کھ خودمان در بازار آزاد مشتری بھ قیمت عادالنھ

المللی حوزه علمیھ نجف و قم  گفتم دنیای سیاست و محیط بین. ھای کشاورزی خواھیم خرید ماشین
اعتنایی ایشان بھ مسائل بدیھی  از خونسردی و بی .ھا تسلیم نشوندنیست کھ حرفمان حق باشد تا آن

 ."فایده دیدم و دنبال کردن بحث در این زمینھ را بی سیاست و مدیریت ماتم برد

 
خواھد بگوید کھ حرف آقای  نمی. مقصود بازرگان از این سخنان بھ ھیچوجھ انتقاد از خود نیست

خواھد بگوید کھ آقای خمینی مسایل  برعکس می. ستخمینی درست از آب درآمد و حرف او نادر
فھمید و متوجھ نبود کھ انقالب و پیروزی آن بھ خواست امریکا  بدیھی سیاست و مدیریت را نمی

این نگرش مھندس بازرگان درست ھمان چیزیست کھ بطور مفصل در بیانیھ استعفا از . بستگی دارد
مھندس بازرگان سخن آقای خمینی را بھ اینکھ با ھمین نگرش بود کھ . ت آزادی آمده استضنھ
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دانست و   می "بی اعتنایی بھ مسایل بدیھی سیاست و مدیریت"ھا آزاد ھستند بھ حساب   مارکسیست
سھ "یا " حزب توده بر طبق قوانین غیرقانونی است"سیاستمدار بودن مانند وی در آن بود کھ بگوییم 

. فروشیم زنیم ولی بھ شوروی نمی یا گاز را آتش می" یمسھ بار، بھ نھ بار غلط کردیم انقالب کرد
 .خواست پشت بھ مردم و انقالب و روی بھ امریکا دولت خود را حفظ کند بازرگان در یک کالم می

ولی اعتماد بازرگان بھ قدرت امریکا تنھا ناشی از یک گرایش و تحلیل فکری نبود، بلکھ بیش از آن 
گفت امریکا  اهللا خمینی کھ می بازرگان در برابر آیت. و نیز بودنتیجھ مستقیم سمتگیری طبقاتی ا

کوشید این  او می. یا بزرگتر ھستند" شیطان اکبر"شیطان بزرگ است، گفت کھ شوروی و مارکسیسم 
.  شوروی توجیھ کند " الحادی"سخن را با ماھیت مذھبی و مسیحی امریکا در برابر ماھیت بقول وی 

داری بود، نظامی کھ وی  ان امریکا نھ مظھر مسیحیت کھ نماد نظام سرمایھولی در واقع برای بازرگ
ھر نوع تردید، ھر نوع خلل در قدرت امریکا بنظر وی بھ معنای . بھ ابدی بودن آن اعتقاد داشت

توانست  بازرگان بھ لحاظ طبقاتی نمی. پیروزی و پیشروی سوسیالیسم بود کھ وی از آن نفرت داشت
ریشھ اختالف او با . ور قدرت امریکا یا شکست آن را بھ اندیشھ خود راه دھدحتی فکر ضعف و فت

خمینی . المللی خمینی در اینجا بود و نھ در ساده نگری خمینی یا فھم بیشتر بازرگان از دیپلماسی بین
داری اعتقاد نداشت، بھ برتری ابدی مظھر جھانی آن ھم اعتقاد  چون بھ برتری ابدی نظام سرمایھ

جدایی این دو در جریان انقالب ایران و اتحاد بازرگان با . اندیشید بازرگان عکس خمینی می. نداشت
مجاھدین خلق و بنی صدر از یکسو و قشریون و محافظھ کاران از سوی دیگر علیھ خمینی و خط 

 .امام ریشھ در اینجا داشت
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 بخش سوم

 مھندس بازرگان

 ببینیم این ُمشک

!چھ بوئی داشت  

  

 ی، اقتصادیبرالی نولھای  یاست سی بھ سوی اسالمی جمھوریکرد و ھمزمان با رویر اخیھا   سالدر 
 را کنار ی و ھر گونھ خودداریده مھندس بازرگان فضا را در برابر خود از ھر نظر باز دیشگرانستا

 و یون قشرھا، یبرالنوللیبرال ھا و  یوند عمال بھ حلقھ پیط شراینمھندس بازرگان در ا. اند گذاشتھ
 مدافعان یت، خط امام در حاکمیان و جری دولت مھندس موسویروز کاران، مخالفان دمحافظھ

 نھ چندان پنھان ی رسد دست ھایبنظر م.  شده استیل تبدی مذھبیان و واپسگرای تجاریدار یھسرما
 ا خط رنیھم" یا پویشھاند "یر نظی و مجالتی انداختن امثال محمد قوچانیش با پی موازیتسازمان امن

 یش پیران نزد مردم ای موسویرحسین میع اعتبار وسیژه جنبش سبز و بوی پایر کردن زی خالیبرا
 و مکارم مھندس یل درباره فضایب عجیھا   و دروغیی غلو و گزافھ گویط شرایندر ا. دن بریم

ھ  را پشت سر گذاشتی ھر حد و مرزی ویبرالیسم و لی و دموکرات منشی خواھیبازرگان و آزاد
 اسالم با عنوان یامبر وار با پیسھ مقایا  باره در اشارهین بازرگان در ایشگران از ستایکی مثال. است

 :نویسد ی مینچن"  از نو شناختید کھ بایمرد"

 خردمندانھ، تالئم ی ورزین نماد دیک، دموکراتین آوران دیام از پید بازرگان را بامھندس"
 ی اخالقیل و مظھر فضایش معرفت اندینداری دی، آزادی،ر با اخالق، آموزگار روادایورز یاستس

 و ینی دیش روشنفکر نواندیکبازرگان بھ عنوان ...  ھمچون صداقت، شجاعت و استقامت دانست
 صداقت یاسی، سیتشفاف ... یاستمدار سی اخالقیک و ی اخالقیاستمدار سیک یرانی اتفکرمصلح و م

 حداقل یا و یر نظی بیاستمداری سی ھا از ویت و واقعیق حقایانبا مردم و صراحت و شجاعت در ب
 ی زودگذر و شور و شعارھایجانات و ھین دروغیھا ی فضا سازیراو ھرگز تحت تأث.  ساختیرکم نظ
 خود کھ از آن بھ یاسی سی بھ مشیی و قانون گرای رویانھ، می نگرفت و با خردمندار قریسطح

 و یده دیاو مرد دن » یرسیاستپ«آنچھ بازرگان بھ عنوان . ند وفادار ماکرد ی میر گام بھ گام تعبیاستس
 صاحب قدرت و یروھای از نی بخشی ھایپس از سقوط دولت موقت بر اثر چپ رو....  با تجربھ 

ھا و  ی و جوسازی مذھب– یاسی سیادگراھای از احزاب و گروھھا و اقدامات تندروانھ بنای رهپا
 او و یھ در اغلب نقاط کشور بر علیرفت، مخالفان صورت پذی او از سوی کھ برایی ھایساز پرونده

 یغات تبلی، رسمیر و غی رسمی ھایبون در منابر و مساجد و تریران ایدوستانش و نھضت آزاد
 و سزاوار او نبود گفتھ و در مطبوعات یستھ شکل گرفت و آنچھ شایا  شدهی و سازماندھدهگستر

 را با آرامش و متانت یغاتی تبلین سنگی موجھاینصبورانھ ااما او . ھا پخش شد  نوشتھ و در رسانھ
 کھ تنھا از مردان ی زودگذر، با وسعت نظریجانات توجھ بھ ھی اش پشت سرگذاشت و بیمثال زدن

 از خود ی آنکھ عکس العمل ناصوابی نمود و بی تحمل و بردباررود ی انتظار میانت و اخالق و دلمع
 مورد ین دی ھایژگی ویناز برجستھ تر...  خود ادامھ داد ی فکر– یاسینشان دھد بھ راه و رسم س

 خرد ی، عقل جمعی، بشری دانش و تجربھ ی، حقوق بشر، دموکراسی،قبول بازرگان احترام بھ آزاد
 بھ شدت ینی و دیاسی بود و با استبداد سیک دموکراتیناو مدافع د.  و کرامت انسانھاست ییگرا

 "  ...کرد یمبارزه م
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 و ید و تمجیف ھمھ تعرینا. ید عطار بگویغاتنھ آنکھ تبل" یدمشک آن است کھ خود ببو "یند گومی
 کار درباره مھندس بازرگان ی جایک کھ یست، خود نشانگر آن ن"دروغ "ید دیم و چنانکھ خواھیشستا

 درباره شخصیت او نیست؟ یت پوشاندن واقعی برایی ھمھ تکرار و گزافھ گویندچار مشکل است؟ ا
 و تفکر مھندس ی بھ مشیم و مراجعھ مستقیشیدن بتوانند با اندمردم ای آن نیست کھ اجازه ندادبر

 یران ایخ را در تاریگری دیت شخصیچ بھ جز رضاشاه ھ؟ شوندیا را درباره او جویقتبازرگان حق
 کھ یین درباره مصدق و خمیحت.  گفتھ باشندییھا   گزافین کھ ھوادارانش درباره او چنیمسراغ ندار

 کھ اکنون یژهبو.  نشده استیی ادعاھاین چنیست نیاس آنھا با بازرگان قابل قاریخی تیرینقش و سمتگ
 کند و یز پرھیدن دید و سفیاه از سکند ی می دارد و سعی خود نگاه نسبھای  یتجامعھ ما درباره شخص

 . مورد قضاوت قرار دھدیشانآنھا را ھمانگونھ کھ بودند با ضعف ھا و قوت ھا

 قضاوت منصفانھ درباره مھندس بازرگان یک بدست دادن ی از آنرو باشد کھ ما امروز براشاید
 کھ ی تا کسانیم بگذاریش بھ نمایز چھره مھندس بازرگان را نی سکھ و آن روی آن رویم باشیرناگز

 یه و و نظر مستقل خود را درباریدگاه قرار گرفتھ اند بتوانند دیامبرسازی بمباران دروغ و پیرز
 و ھا  یھا و سخنران   روشنگر و افشاکننده تر از نوشتھیز چیچ منظور ھین ایبرا. بدست آورند

 . خود مھندس بازرگان وجود نداردھای  یریموضعگ

  

  زندانھای  یادداشت

 ین از ایکی.  استی دارد کھ خواندنھایی  یادداشت بازرگان از چند دوره زندان خود مھندس 
 را بھ ی دوره زندان ویندر ھم.  است١٣٤٠ در سال ی پنجاه روزه ویری بھ دستگ مربوطھا  یادداشت

. برند ی وقت میر نخست وزینی امی مالقات با دکتر علی برایبی و مھندس حسیھمراه دکتر سحاب
 :گوید ی مینی زندان خود با اشاره بھ نظرات شاه و امی ھایادداشت در زرگانبا

. گیریم ی و از آنھا الھام میم داری سر و سّرھا  یا  با تودهی،جبھھ مل و ی ماھا، نھضت آزادیند گویم"
 و نھضت، نھ درگذشتھ و نھ در حال، ی جبھھ ملی از ما رفقایک یچ عرض کنم کھ ھید بایحًاصر

 قلب از یم و از صمداشت یم خواھینده و نھ در آیم نداشتھ اھا  یا  و تودهھا  یست با کمونیعالقھ و ارتباط
 یا و ی ما آنھا دخالتی ما و کارھایم کھ در تصمکنیم ی ھم نمی احساسین وجھ چنیچبھ ھ. یمفر دارآنھا تن

 و خود را طرفدار قانون کند ی بشدت رد میز را نی خواھی اتھام جمھوریو."  داشتھ باشندیاثر
 * )٢٤٠ ص – ١٣٩١ – جلد سوم –مجموعھ آثار مھندس بازرگان (. کند ی می معرفی سلطنتیاساس

 بابت ین و از اگوید ی قلب متنفر است دروغ نمیم از صمھا  یا  از تودهگوید ی بازرگان می آقااینکھ
. یست نی سخنان قابل چشم پوشین ایان آشکار او در بیاما فرصت طلب. یست متوجھ او نیسرزنش

کند کھ  ی می معرفھا  یا  متحد شاه دربرابر تودهی خود را سلطنت طلب و بنوعیطیبازرگان در شرا
مسئلھ را معکوس جلوه " یاخالق اسالم" کامل یت خود با رعاھای  یھا و سخنران  بعدھا در نوشتھ

 متحد بوده اند و اصال جبھھ ضد ی مذھبیروھای نیھ با شاه علھا  یا  تودهیا است کھ گوی و مدعدھد یم
 . بوده استی و نھضت آزادیاستبداد طرح و شعار و

 بھ جبھھ ضد -دھد   ھمچنانکھ سخنان او دربرابر امینی نشان می- اساسا یکھ بازرگان در حالمھندس
 مختلف در دوران یھا   گروهی  خود با اشاره بھ شعارھا٢٥/٨/٥٨ یاستبداد معتقد نبود، در سخنران

 ی کھ اجرایت علما و روحانیا کھ حکومت قانون بوده است؛ یشعار  جبھھ مل : "گوید ی مینانقالب چن
 کھ ھا  ی و چپھا  یا  و تودهخواستند؛ ی خالف را مدستورات احکام و ی مبارزه با بعضاصول اسالم و
 ی حملھ را رویز تی بود کھ لبھ ی تنھا دستھ و حزبی نھضت آزادخواستند؛ ی را میالیسممبارزه با امپر
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توده  کھ حزب ای یھ اعالمیناول.  چگونھ بوده استیان کھ جریدو بعد ھم اطالع دار... شاه گذاشت 
 واحد ضد استبداد ی جبھھ یل بھ تشکیرین از سایخشان، بار در تارین اولی برایدمنتشر کرد، شا

 )  ١٨ ص – ٢٣مجموعھ اثار جلد (." دعوت کردند

 ی گروھین کھ نخستشود ی میتکرار کرده و مدع"  در دو حرکتیرانانقالب ا" ادعا را در کتاب ھمین
 تنھا یران بوده است و حزب توده ایا مطرح کرده نھضت آزاد شعار جبھھ ضد استبداد ریرانکھ در ا
 :نویسد ی کتاب میندر ا.  استیوستھ بھ آن پ۵٧در سال 

 تحت عنوان ضد استبداد را یا  جبھھیشنھاد پیز  بود کھ حزب توده ن)١٣۵٧سال ( اوان یندر ھم"
 )اعتماد زاده (ین آذ بھی ھنوز نداشت و آقای علنی رسمیالت حزب توده تشکیامدر آن ا. داد یم
 مانند، یھ اعالمیا  از مقاالت چند صفحھیکی ی آن را داشت، طی خوش قلم کھ نقش رھبریسندهنو

 کرده بود ضرورت دارد اختالفات گذشتھ را یھ اوضاع نابسامان مملکت توصیل و تحلیھضمن تجز
 ینا. یم دھیلتشک" تبدادجبھھ ضد اس" مثال تحت عنوان ی جبھھ ایران خواھان ای و آزادیمکنار بگذار

 از دفع بت خود را عقب زده صحیالیسم ضد استعمار و ضد امپری شعارھاھا  یا  بار بود کھ تودهیناول
 یب نداده راه و شعار خود را مستقًال تعقی دعوت جوابین و مسلمانان بھ ایونالبتھ مل. کردند یاستبداد م

 ".نمودند

 بار توسط حزب ین نخستی برایکتاتوریبھھ مطبوعات ضدد جیا  وی مسئلھ کھ جبھھ آزادین از اما
 کھ از آغاز دھھ یز نکتھ نینبھ ا. گذریم ی از آن مطرح شد میش سال پ٣٠ یعنی ٢٠ در دھھ یرانتوده ا

 د ضیروھای را طرح کرد و از ھمھ ن "یکتاتوریجبھھ واحد ضد د" شعار یرانپنجاه حزب توده ا
 استعمار و یگاه معتقد بود کھ شاه پاینکھبھ ا. یم نداری کاریزد ن متحد شونیکدیگراستبداد خواست با 

 معناست ی بیالیسم اصوال مبارزه با امپریکتاتوری دیم رژی بقایط در شراین است و بنابرایالیسمامپر
 ی ضد استبدادیروھای نی طرفدار ھمکاریز خود نیت در تمام مدت فعالینکھاز ا. یم پردازی نمیزن

 کھ بر سر صداقت و یران حزب توده ایبحث نھ بر سر خط مش. یم کنی مبوده است صرفنظر
 ی بھ ھمان خاطرات زندان آقاکنیم ی تنھا مراجعھ میل دلین مھندس بازرگان است و بھ ھمییراستگو

 زشت و ی شکلھ بلکھ ب، کھ نھ در جمع دوستان و ھمرزمانیشان دربرابر اینیمبازرگان تا بب
 از نفرت  "یحضرتاعل "ی برایام و بھ عنوان پ)ینی امیعل( وقت یرت وزطلبانھ در برابر نخس فرصت

 ھمان ی چھ برخوردیران حزب توده اکند، ی می را نفیخواھی و جمھورگوید ی میراناز حزب توده ا
 . و مسلمانان داردیونزمان با مھندس بازرگان و مل

 :یسد نوی زندان خود از جملھ می ھایادداشت بازرگان در آقای

 نظر، ید دادگاه تجدیل راجع بھ تشک) راه توده– یرانمتعلق بھ حزب توده ا (یران ایک پیوشب رادام"
 ی آنھا و لزوم ھمکاری کھ حزب توده داشتھ است، و آمادگییدی و تأیران ای از نھضت  آزادیلو تجل

 مھندس ثارمجموعھ آ(."  صحبت مفصل کردی خاطر آزادی و برایکتاتوری در مبارزه با دیاحزاب مل
 )  ٥١٦ ص - ٣ جلد –بازرگان 

ضمنًا .  آزاد شوندیدبا: گفت ی ما صحبت کرده و می مجددًا راجع بھ دادگاه و اسامیران ایک پیوراد"
 را ستون پنجم خوانده بود، اعتراض و ھا  یا  کارگران، کھ تودهیندگان نمایدر جواب سخنان شاه برا

 شاه و یھ علانسروف را ذکر کرد کھ شرح تظاھرات فلور معیتالیاییسھ روزنامھ ا. کرد یاستدالل م
 )  ٥٣٦ص (." داد ی شدن مسئلھ بھ مجلس و دادگاه را شرح میدهکش

 ید و اعتراضات آنھا را نسبت بھ تبعیان دانشجوی نفریلیون م١ ی کنگره جھانیل خبر تشکیک پیوراد"
 نوشتھ اند، یرانزمان ملل متحد و بھ ا کھ بھ ساییھا   و استادان و نامھیان و حبس دانشجوینی خمیآقا

 )  ٥٦٠ص (." منتشر ساخت
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 ی آقاید تبعیھ قم علی و علماین مدرسی یھ امضادار اعتراضی یھ اعالمیران ایک پیوسِر شب، راد"
 خبر از شکست یگر بحث دیکدر . کرد ی صحبت میران در ای را مطرح و از نبودن آزادینیخم

 - ی اصفھانی موسوی فرانسھ راجع بھ آقایھا   دادگاهی حکم تبرئھ: د شاه دایھا   از توطئھیکیفاحش 
  کھ از طرف ساواک اقامھ جعل - و از ھمکاران سابق دربار ی ابوالحسن اصفھانیدپسر مرحوم آقاس

.  گرفتن و شکنجھ دادن او را داشتھ اندیل شده و قصد تحویس او در دادگاه پاریھ علیو کالھبردار
ان برداشتھ است و یر پرده از مظالم شاه ایک، نموده، بھ قول پیران بھ دولت ایدشد مدافع حمالت یلوک

 )  ٦١١(. کرده اندینھ زمین در ای تظاھراتیز نیرانیان و ایاندانشجو

 یتھ کمی یھ سوم را بھ تمامھ خواند و بعد اعالمی اول جبھھ ملی یھ اعالمیک پیوسھ شنبھ شب راد"
 ینی خمی و تند بوده، از آقایح صریلی خیھ اعالمینا. ن منتشر شده است کھ در آلمای جبھھ ملییاروپا

 یراز در شرتش ایع کرده، از فجایل تجلیی از ناصرخان قشقاین مدافع و ھمچنی و وکالھا  یو نھضت
 )  ٦٥٤ص ." (صحبت کرده است

 با گفت یا کھ م رینی اهللا خمیت مفصل از آیلی خی یھ از دو اعالمی چندیھا   قسمتیران ایک پیوراد"
 مربوطھ را ین ھمان است کھ چاپخانھ و ناشرھا  یھ اعالمینا. خواند ی است امشب میده رسیشپست برا

 بھ خطاب ی است و دومیر نخست وزیدا ھوی خطاب بھ آقایاول.  کرده بودندیفقبل از پخش توق
 )  ٦٧٧ص (." یھ علمیفضال و طالب حوزه ھا

 است کھ حزب توده ی مدعیشانش، اخاطرات بازرگان در یود آقا خاقرارھای اسناد و ین ھمھ ابا 
 . طرفدار جبھھ ضد استبداد شدی و پس از نھضت آزاد۵٧ در سال یرانا

 : آمده استیشان ھم در خاطرات زندان ایگری جالب دنکات

روز ( در مسجد اعظم قم یعتمداری شری جز آنکھ آقایدند رفقا نشنیا در مالقات دوشنبھ خبر عمده"
 بھ عمل ینی کرده و تظاھرات سنگینی خمی و دفاع از آقایل در تجلی ظاھرا  صحبت مفصل)یدغدیرع

 ھ شاه نکرده، در عوض حملھ و جواب بیھ بھ ترور منصور و سوءقصد علیا  اشارهیول. آمده است
 )  ٦١٦ص (.  نداشتھ استیر ُحسن تأثگویند ی در دفاع از خود، کھ میک، پیوراد

 یت در قبال برخورد با آیعتمداری اهللا شریت از  سکوت آیران آن است کھ حزب توده ا اشاره بھظاھرا
 حملھ کرده و جواب داده یک پیو بھ رادینی خمی ھم با دفاع از آقایشان انتقاد کرده است و اینیاهللا خم

 . در مردم نداشتھ استی مثبتیر بازرگان تاثیکھ بنا بھ گفتھ آقا

 :یگر دی جادر

 ١٣٤٤ ماه یرت ١١

 مسکو، یم مھاجر مقیرانیان ایھ، را کھ بھ مناسبت مسافرت شاه بھ روسی متن نامھ مفصلیک پیوراد"
. خواند ی داده اند، میران ایر بھ شاه، و رونوشت بھ مجلس و نخست وزیگین برژنف و کاسی یلھبھ وس
 کھ بھ ارھایی و فشییقات از تضی و خودداریاسی سیان زندانی آزادیز اعتراض آمی نامھ تقاضایندر ا

 عدم ین مراجعت آنھا بھ وطن با تضمی اجازه ین شده است و ھمچنآید، یافراد و افکار بھ عمل م
 )  ٦٣٣ص (. مزاحمت

 منتقد یگر دی پس از سفر شاه بھ شورویران شدند کھ حزب توده ای مورد ھم مدعین بعدھا در االبتھ
 . سازش کرده استیمشاه نبوده و با آن رژ
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 :یگر دی جادر

 ١٣٤٤ابان  ۴

 کھ دائر یا  و قطعنامھی شورویجان آذربایم مقیرانیان ای ده ھزار نفریتینگ میک خبر از یک پیوراد"
 شده مراجعت خودشان بھ ین مطبوعات و اجازه تضمی و انحالل ساواک و آزادیانبھ آزادکردِن زندان

 کھ بھ رستان مجایم مقیرانیاناز ا ی مشابھی یھ اعالمیک ینھمچن. داد ی صادر کرده اند، میرانا
 )  ٦٣٦ص (."  صادر کرده اندیھمناسبت دعوت و اقامت شاه در روس

 :  باالخرهو

 ھستند و ی طالقانیسخنران آقا.  ما از روز ھشتم محرم در زندان شروع شدیبتمجلس تذکر و مص"
 )  ٦٥٨ص (." کنند ی شرکت میز نھا  یا  از تودهیسھ چھار نفر

 خرداد ١٥ھا با قیام   کھ کمونیست بودی در تمام دوران پس از انقالب مدعیشان کھ استی در حالاین
 ی انقالب ما اسالمیدند ھستند و چون دیانت دی کافر و ملحد و نامسلمان و بھا  یا تودهمخالف بودند و 

 نماد  وی براساس کدام اخالق اسالمیستمعلوم ن. شده خود را بھ رنگ آن در آوردند کھ نفوذ کنند
 ی از نھضت آزادیران دفاع حزب توده ا،ی رواداری و آموزگاری منشت دمکرای و الگویشیآزاداند

 ی است ولی بوده کار درستید فشار و حبس و تبعیر کھ زی در زمان شاه و موقعینی خمی آقایا
 . استی نادرست و نشاندھنده فرصت طلبی پس از انقالب کاریشان از ایبانیپشت

  

 :زیرنویس

 بازرگان را بھ نقل از انتشارات قلم ی گفتگوین ھم با ایشان دانا در مصاحبھ روزنامھ شرقییس ریبرز فریآقا *
 ناراحت ھا یت فعالین و شخص مصدق و ای گفت شخص شاه از اسم جبھھ ملینیام«: کند ی شکل نقل مین بد١٣٨٦

من تشکر . م تا موضوع از دستم خارج نشود خواست اعتراض کند کھ من اجازه ندادیبی حسی لحظھ آقایندر ا. است
 از یک یچ کھ ھکنم ی اعالم میحا ھستند اما بنده صرھا یا  ما از تودهیرگرفتن نگران تاثیحضرتکردم و گفتم ظاھرا اعل

 کھ از آنھا کنیم ی اعالم م یحا نھ در گذشتھ و نھ در حال نداشتھ و صرھا یست بھ کمونیا  عالقھی جبھھ ملیاعضا
 ید موجود است بدانیاگر سند. یم ھستی کھ زبانم الل انگار ما طرفدار جمھورشود ی با ما برخورد مریطو. یممتنفر

 است و ی مشروطھ شاھنشاھیطرفدار قانون اساس  صددرصد ی و نھضت آزادی است و جبھھ ملاساس ی بیکھ بھ کل
 ». نداردی جمھوری برایدایی آرزو و کاندگونھ یچھ

 مختلف خاطرات یھا   ظاھرا در چاپینبنابرا.  مطلب را از حافظھ نقل کرده باشدین دانا اییس ری کھ آقارسد ی نمبنظر
 یری شده است کھ در ھر حال در اصل موضوع مورد بحث ما تاثیان بی مختلفیھا   بازرگان مطلب بھ شکلیزندان آقا

 از یت را تحت عنوان حمایھ جبھھ مل بود کی از عواملیکی کھ مھندس بازرگان یم نبریاد از ینجافقط ھم. ندارد
 . انجام نداده بودیچگاه کھ مصدق خود ھی کشاند، کاریزی ستی و توده ایمصدق بھ سمت فحاش
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 بخش چھارم 
 

  آزاد اندیشی
 و آزادی خواھی

 مھندس بازرگان

 یک شوخی بی مزه

 

یران را با چھار نقل ادامھ بحث درباره مناسبات حزب توده ایران با مھندس بازرگان و نھضت آزادی ا
ھای اخیر نشریھ   نقل قول نخست از یکی از شماره. گیریم کھ برای بحث امروز ما گویاست قول پی می

سوم سخنان .  در اعالم جرم علیھ مھندس بازرگان"نامھ مردم"دوم از . در ایران است" اندیشھ پویا"
 ٢٢رانی مھندس بازرگان در و باالخره سخن. ١٣۶٣خداحافظی مھندس بازرگان از مجلس درسال 

این چند نقل قول در واقع ھم تصویری است از روال مستند واقعیت تاریخی و ھم . ١٣۶٧بھمن 
 .چگونگی بازسازی آن بر مبنای دروغ و تحریف

 :١٣٩٢ سال –اندیشھ پویا   -١

گروه گروه سران تبعیدی حزب توده کھ برخالف جوانان انقالبی سپیدموی بودند، بھ دنبال سقوط شاه "
آنھا بوم نقاشی جوانان انقالبی را از نظرگاه ایدئولوژیک سفید میدانستند و تمام . بھ ایران بازگشتند

قلم موی قرمز بر این بوم بکشند و رنگش را بھ سلیقۀ خود  فرصت طلبانھ تالش خود را کردند تا
مۀ عزم خود را جزم کردند تا زیرکانی چون کیانوری ھ اتفاق بزرگی در ایران افتاده بود و. بیارایند

ابتدا فرھنگ . ایدئولوژی خود را بر تن این اتفاق کنند و از اسب انقالب برای خود سواری بگیرند
واژگانی چون خائن، جیره خوار، مزدور، توطئھ گر، ضد انقالب، . لغات انقالبی تقویت شد

 مرتجع و مانند آن با سازشکار، جاسوس، امپریالیست، بورژوای لیبرال، بزر گ سرمایھ دار
. فونتھای درشت بر باالی روزنامۀ حزب توده در توصیف مخالفان خط سیاسی اش می نشست

ھم او بود کھ  .دانست کیانوری تأکید بر مبارزه تمام عیار با امپریالیسم را کلیدی ترین شعار انقالب می
است گام بھ گام دولت موقت را مبانی خط امام را براساس مبارزه ضدامپریالیستی تئوریزه کرد و سی

یک روزنامھ و جلسات ھفتگی بھ ھمراه دیدارھای گاه و بیگاه در  .سازشکارانھ و لیبرالی دانست
با بزرگان انقالب برای او کافی بود کھ تلقین کند فالنی جاسوس سیا و " حاجی بازاری"ھیئت یک 

  .بھمانی سازشکار با کیسنجر است

قرار بود بعد از آ نکھ دشمنی .  طبق پیش بینی آقای کیانوری آب نخورداما فرصت طلبی سرنوشت این
وقتی حرف از آزادی مترادف با کاستی لیبرالی و فرامو ش کردن  با امریکا بھ اندازۀ کافی تعمیق شد،

اولویت در مبارزه شناختھ شد، ایران در بغل اتحاد شوروی بیاساید؛ آنچنان کھ در سوریھ، لیبی و 
 -علی ملیحی ( ".کرد بھ پیش نرفت بینی می اما اوضاع آنگونھ کھ آقای کیانوری پیش . داده بودالجزایر رخ

 ) تاکیدات در ھمھ جا از ماست-٩٢ مھر و آبان - ١١ شماره -اندیشھ پویا 

 

  :١٣۶٠ سال –اعالم جرم حزب توده ایران علیھ مھندس بازرگان   -٢

گوئی و افترازنی علیھ حزب توده ایران   دشناممھندس مھدی بازرگان، کھ از ھر فرصتی برای"
 فروردین ١٢ -کند، سخنرانی خود را بھ مناسبت سالگرد تأسیس جمھوری اسالمی ایران  استفاده می
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گوئی و افترازنی علیھ حزب توده ایران اختصاص داد و آن را بھ   ـ در زنجان در واقع بھ دشنام١٣۶٠
 .اوج خود رساند

مورد ادعای مھندس " اخالق اسالمی"وازین انسانی، اخالقی و قانونی، ھم با ای ھم با م چنین شیوه
ما بدینوسیلھ علیھ مھندس مھدی بازرگان . و ھم با رھنمود امام خمینی آشکارا مباینت دارد بازرگان

کنیم و از مقامات قضائی خواھان رسیدگی بھ افتراھای مھندس بازرگان علیھ حزب  اعالم جرم می
 .ھستیمتوده ایران 

ما امید  ھای مشابھ ما رسیدگی نشده است و بھ ھمین جھت ضمنًا چون متأسفانھ تا کنون بھ اعالم جرم
طلبیم کھ با ما بھ  ما از خود مھندس بازرگان می لذا نداریم کھ بھ این اعالم جرم ھم رسیدگی شود،

ر مردم ایران قرار وگو روی نوار ضبط شود و در اختیا وگو بنشیند، این بحث و گفت بحث و گفت
 - ارگان حزب توده ایران–نامھ مردم ( ".مردم ـ بھ گفتھ امام خمینی ـ میزان ھستند و قضاوت خواھند کرد .گیرد

 )١٣۶٠ فروردین ١٨

 

  :١٣۶٣ سال – سخنان خداحافظی مھندس بازرگان از مجلس شورای اسالمی - ٣

جانب عضو آن بودم و از مزایای این  تا دو روز دیگر عمر نخستین مجلس شورای اسالمی کھ این"
فردا من نیز مانند بقیھ  از پس  .رسد عضویت، از جملھ مصونیت پارلمانی برخوردار بودم بھ پایان می

بھ ھمین دلیل نیز با استفاده از فرصتی کھ رئیس  .موکلینم قابل تعقیب و بازداشت و تأدیب ھستم
 اطالع برسانم کھ اگر در روزھای بعد شاھد گردیدید کھ خواھم بھ اند می مجلس در اختیار بنده گذاشتھ

بنده جھت بعضی توضیحات و  بنده را بازداشت کردند و بعد با تبلیغات و سر و صدا اعالم نمودند کھ
ھایی غیر  روشن نمودن حقایق در تلویزیون ظاھر خواھم شد و در صورتی کھ دیدید آن شخص حرف

کند، بدانید و آگاه باشید کھ آن  مثل طوطی مطالبی را تکرار میزند و  از سخنان دیروز و امروز می
 )١٣۶٣ اردیبھشت ١٠روزنامھ جمھوری اسالمی (  ".نیست فرد مھدی بازرگان

  

 :١٣۶٧ سال - سخنرانی مھندس بازرگان - -۴

ای بر جاسوسی سفارت شوروی در ایران و فرمانبری و عاملیت  وقتی بھ دست دولت مدرک زنده"
و سران حزب را کھ ھمگی اقرار  کنند فقط اکتفا بھ اخراج چند دیپلمات روسی می افتد،  میحزب توده

مگر شعار و آرمان انقالب، سیاست  نمایند؟ بھ عامل شوروی بودن و جاسوسی کرده اند، اعدام نمی
 نبود؟ چرا ١٣٣٢ مرداد ٢٨نبود؟ مگر شوروی پشتیبان کودتای " نھ شرقی و نھ غربی"موازنھ منفی 

 سخنرانی مھندس بازرگان -تجربھ دھسالھ انقالب اسالمی ایران ( ؟"دانند دائمًا آمریکا را مقصر و باعث جنگ عراق می
 )۴۶۴ ص – ٢۴ جلد– مجموعھ آثار بازرگان – ۶٧ بھمن ٢٢

بیسوادی و کم . ھا بررسی نوشتھ آقای علی ملیحی در اندیشھ پویا نیست  قصد ما از بیان این نقل
کنیم ایشان بھ آنچھ  حتی بیشتر فکر می. خواھیم نشان دھیم غرض بودن او را نیز نمیاطالعی یا م

ھا گفتھ اند کھ   سال. نویسد نشنیده است ھا چیزی بھ جز آنچھ می  گوید اعتقاد دارد زیرا طی سال می
، ھا حزب توده ایران عامل سقوط دولت بازرگان بود، زبان دشنام را رایج کرده بود، مخالف آزادی

مخالف بحث و گفتگو، طرفدار خشونت و سرکوب بود و امثال آقای ملیحی ھم چیزی جز این 
تاریخ واقعی اما بھ گونھ ای دیگر . اند و اکنون اجازه ھم ندارند چیزی جز این را تکرار کنند نشنیده

ان بود کھ این آقای بازرگ. این حزب توده ایران نبود کھ زبان دشنام را رایج کرده بود. جریان داشت
این . این حزب توده ایران نبود کھ از بحث و گفتگو می گریخت. زبان دشنام و افترا را رایج کرده بود

این . در برابر قضاوت ملت نبود" بحث و گفتگو"آقای بازرگان بود کھ حاضر بھ پذیرش دعوت بھ 



 ١٨ 

آقای بازرگان بود کھ نھ این . حزب توده ایران نبود کھ مخالف حقوق دگراندیشان و مدافع خشونت بود
ھای تبعیدی بھ کشور،   ای تنھا طرفدار غیرقانونی بودن حزب توده ایران، نھ تنھا مخالف بازگشت توده

ھمان کسی . ایھا بود نھ تنھا طرفدار بکارگیری خشونت، بلکھ حداکثر خشونت یعنی خواھان اعدام توده
ظامی اشک می ریخت، از جمھوری اسالمی کھ برای اعدام چند جنایتکار شاھنشاھی و فرماندھان ن

 .ای ھا انتقاد می کرد و ھمھ اینھا دو روی یک چھره بود بدلیل دیرکردن در اعدام توده

مھندس بازرگان کھ صراحتا با خواست مردم در انقالب برای تغییر و پایان گذاشتن بر مناسبات 
بداد و استعمار و استثمار کھ نبرد اسالم شاھنشاھی مخالفت کرد، کھ آرمان انقالب را نھ مبارزه با است

و کفر تعبیر کرد، کسی کھ منتقد جمھوری اسالمی در دادن آزادی بھ دگراندیشان و تاخیر در سرکوب 
، آموزگار رواداری، خداوند تساھل و تسامل، "لیبرال تنھا"و اعدام آنھاست، اکنون تبدیل شده است بھ 

ھای تاریخ   دینی و دین دمکراتیک، کسی کھ باید ھمھ شخصیتمدافع حقوق دگراندیشان، نماد دمکرات 
ھای مذھبی تا ملیون، از فداییان خلق تا دانشجویان خط امام، از   ھا، از چپ ای ایران از مصدق تا توده

ھا، از مھندس موسوی تا مجاھدین انقالب اسالمی، از خاتمی تا  مسلمانان مترقی تا مارکسیست
تظری، ھمھ و ھمھ باید دربرابر او زانو بزنند و از او طلب عفو و بخشش روحانی، از خمینی تا من

اعتبار  بی این محتوای آن ضد انقالب ایدئولوژیک است کھ راست شکست تاریخی خورده و. کنند
 و جویای نام از نوع علی ملیحی و خجستھ رحیمی فرصت طلبکوشد امروز بدست جوانان  ایران می

در این ضدانقالب ایدئولوژیک امثال . ولوژی حاکم تبدیل و خود را احیا کندو محمد قوچانی بھ ایدئ
ھا  کیانوری. ھستند و امثال مھندس بازرگان نماد صداقت و تقوا" فرصت طلب"نورالدین کیانوری 

خودشان . فرصت طلب ھستند زیرا کوشیدند نگذارند فداییان خلق بھ سرنوشت مجاھدین دچار شوند
ن باالی شصت و ھفتاد گرفتار شدند و زیر شکنجھ قرار گرفتند ولی فداییان خلق را ایستادند و در سنی

حتی با ادغام حزب و سازمان با این فکر کھ با دستگیری رھبری حزب، سازمان . قربانی خود نکردند
اینھا نماد فرصت طلبی ھستند ولی آقای . فداییان بتواند بھ فعالیت خود ادامھ دھد مخالفت کردند

گان کھ با مجاھدین خلق متحد شد، آنھا را بھ سمت جنگ مسلحانھ سوق داد و خود کنار نشست و بازر
ھای آقای   ما در آینده سخنرانی. ھا شد نماد صداقت و میھن دوستی است  تماشاچی ترورھا و اعدام

ان را ھا و فعالیت حزب توده ایران در ھمین دور  بازرگان در سال شصت و پس از موج ترور و اعدام
دھد کھ آقای بازرگان برخالف حزب توده ایران کمترین اھمیتی برای آنچھ  خواھیم آورد کھ نشان می

بازگشت بازرگان . گذرد و آنچھ خود او از جملھ عوامل بوجود آورنده آن بوده قائل نیست در کشور می
ن را دوران ھمچون یک مدعی، ھمچون یک طلبکار نماد یک دوران است، دورانی کھ باید نام آ

تنھا در چنین دورانی و بر چنین بستری می شد از مھندس . گذاشت" دروغ"حاکمیت بی اخالقی و 
 .بازرگان پیامبری دروغین در تضاد با شخصیت واقعی وی ساخت و بھ مردم عرضھ کرد

گردیم بھ ادامھ حوادث و آنچھ پس از سقوط دولت موقت در مناسبات حزب توده ایران و  باز می
رویم و بھ جزوه خود نھضت آزادی با  برای این منظور راه دوری نمی. دس بازرگان روی دادمھن

این جزوه مربوط بھ سال . کنیم  بسنده می "ھشدارھای ما و اعتراف سران خائن حزب توده"عنوان 
 است کھ این اواخر بر روی ۶٢ و پس از محاکمات توده ایھاست و بھ غیر از اعالمیھ سال ١٣۶٣

در این جزوه بھ گوشھ ایی از سوابق مناسبات نھضت آزادی و حزب توده ایران . نت منتشر شداینتر
 .کنیم ھایی از آن را نقل می  اشاره شد کھ ما بخش

 :شود در این جزوه گفتھ می

 نھضت آزادی ایران، پیرامون دستگیری سران حزب ٢٠/٢/١٣۶٢ھمانطور کھ در بیانیھ مورخھ  "
عترافات کیانوری و یارانش مطلبی بر اطالعات ما درباره این حزب نیفزود و خائن توده آمده است ا

بویژه حزب توده ایران، الاقل حول چشم ما و مردم آشنا بھ  ھا مارکسیستھای فصلی نو در روش
اند ھماھنگ با سیاست چھل  کارھائی کھ سران حزب بدان اعتراف نموده. سوابق این حزب نگشود

افکنی، جاسوسی برای شوروی، نفوذ فرھنگی، سیاسی و نظامی  وروئی، تفرقھسالھ آنھا در نفاق، د
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شناخت ما از این سیاست این بود کھ ھنگام خدمت در دولت موقت، علیرغم فشارھائی . بوده است... و
ھای دراز در  ھائی کھ سال ای شد، حاضر نشدیم بھ فوج انبوه توده کھ از ھر سو بر ما وارد می

ھائی را در مدارس   ساکن بوده و عمومًا دوره)روسیھ و اروپای شرقی(ق کشورھای بلوک شر
ھا گذرانده بودند و پس از پیروزی انقالب برای مراجعت بھ وطن اقدام نموده  مخصوص کمونیست

بودند، پاسخ مثبت بدھیم و تنھا کسانی از آنان را در ایران پذیرفتیم کھ در اثر کھولت یا طبق قرائن 
ای از کارنامھ سیاه این  اینک نیز خالصھ. ... ی بھ بیگانھ و جاسوسی برداشتھ بودنددست از وابستگ

ایم برای اطالع ھموطنان ارجمند منتشر  حزب و ھشدارھائی کھ در سھ سال گذشتھ بھ دولتمردان داده
 ."*سازیم می

 نفاق و دورویی

 سرسپردگی بھ -ده نفاق و دوروئی حزب تو" جزوه نھضت آزادی سپس در چند بند تحت عنوان 
بھ بیان مواضع " ھا ـ نفوذ فرھنگی ھا و سازمان مسکو ـ خیانت بھ انقالب اسالمی ـ نفوذ در ارگان

جزوه پس از ذکر جمالتی از نشریات حزب در . پردازد نھضت آزادی نسبت بھ حزب توده ایران می
 با مذھب اسالم و مبارزان ھای حزب توده ایران  ھای دھھ بیست درباره عدم تضاد میان دیدگاه  سال

 :نویسد مذھبی آنھا را نشانھ دورویی و نفاق حزب معرفی کرده و می

ھا در دفاع از انقالب اسالمی را  ای ھای فوق کھ صداقت توده پردازی  ھا و دروغ عالوه بر دوروئی"
بی تصمیم حاوی مطالبی بود کھ بھ خو ھای پس از انقالب سران حزب توده کشید، گفتھ زیر سئوال می

بر پایھ . گذاشت و جائی برای تردید نمی نمود آنان را در براندازی رژیم جمھوری اسالمی روشن می
شک حزب توده مصمم بود تدریجًا  بی سوابق چھل سالھ و حتی اظھارات پس از انقالب آقای کیانوری

مطالعھ پرسش  .یل کندرھبری انقالب را بھ عھده گرفتھ و آن را بھ انقالب مارکسیست ـ لنینیستی تبد
حزب «وی در پاسخ بھ این پرسش کھ . بود شوم ھای کیانوری بھ خوبی روشنگر این برنامھ و پاسخ

 :گوید چنین می» نگرد توده ایران چگونھ می

کوشش و تالش و نیروی ما نیز . کردند خیلی بھتر بود کھ اکثریت مردم حرف ما را گوش می«
 .»ھمواره در ھمین جھت بوده است

 :کند کھ وی این چنین اظھار امیدواری می

سرانجام طی یک نبرد طوالنی بر پایھ ھمکاری ھمھ مبارزان انقالبی  ھا دروغ بر خاکستر ھمھ این«
 ».ھوادار سوسیالیسم علمی با مبارزان مذھبی، پرچم سوسیالیسم در ایران بھ اھتزاز درخواھد آمد

د حزب در جھت تغییر مسیر انقالب بوده و پرچم کند کھ نبر در اینجا کیانوری رسمًا اعالم می
 ."سوسیالیسم بھ زودی در ایران برافراشتھ خواھد شد

درگیر بوده است "  دروغ"این کھ نورالدین کیانوری سی سال پیش ھم مانند امروز ھمھ مردم ما با 
ن و تفسیر ھای نھضت آزادی از اسناد حزب توده ایرا  مورد بحث ما نیست، بلکھ توجھ ما نقل قول

نیاز از توصیف است و درک آقای بازرگان از کار حزبی را  بی کند کھ دروغینی است کھ از آنھا می
این ھمان درکی است کھ بعدھا در محاکمات رھبران حزب توده ایران نیز مطرح شد کھ . دھد نشان می

رفتن قدرت براساس آن چون حزب توده ایران یک حزب سیاسی است و ھدف حزب سیاسی بدست گ
ھمان ادعایی کھ بعدھا رھبران . است، پس حزب توده قصد براندازی جمھوری اسالمی را داشتھ است

موتلفھ و امثال عسگراوالدی و بادامچیان از آقای بازرگان اقتباس کردند و پرچمدار آن شدند و گفتند 
 دارد در قدرت است و فقط موتلفھ حق" غیراسالمی"کھ اگر حزب برای بدست گرفتن قدرت است 

با ھمین ادعا سی سال است جلوی فعالیت احزاب دگراندیش و . بماند و حتی برای حفظ آن کودتا کند
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ھای دیگر   آقای بازرگان در این زمینھ ھم مثل زمینھ. حتی اسالمی مترقی را در ایران گرفتھ اند
 .پیشکسوت ارتجاع مذھبی است

کند زیرا از دفاع آن از انقالب ایران  و دورویی متھم میآقای بازرگان حزب توده ایران را بھ نفاق 
 در ھمکاری میان  "طوالنی"وی سخن نورالدین کیانوری درباره اینکھ در یک مبارزه . ناراضی است

ای با مناسباتی دیگر، با مناسباتی  مبارزان مذھبی و ھواداران سوسیالیسم علمی در ایران جامعھ
برقرار خواھد شد را نشانھ براندازی جمھوری اسالمی آن ھم غیرسرمایھ داری و سوسیالیستی 

واقعا نفاق و دورویی در کیست؟ حزب توده ایران کھ پشتیبان انقالبی است کھ خود . داند می" بزودی"
کوشد آن را در سمت یک  ھا و بیش از ھمھ زحمت کشیده است و می  معتقد است برای تدارک آن دھھ

سھ "گوید  اعی سوق دھد؟ یا آقای بازرگان کھ بھ انقالب اعتقاد ندارد و میجامعھ مبتنی بر عدالت اجتم
و در ھمان زمان نخست وزیری دولت انقالبی را " سھ بار بھ نھ بار غلط کردیم انقالب کردیم

ھستند؟ شکست آقای بازرگان ربطی " منافق"پذیرد؟ کدامیک دو رو یا بھ اصطالح آقای بازرگان  می
ریشھ در آن دورویی و عدم صداقتی داشت کھ با آن نخست وزیری دولت .  نداشتبھ حزب توده ایران

ریشھ در ماھیت کسی داشت کھ نخست وزیر انقالب شده بود نھ برای آنکھ بھ . انقالبی را پذیرفتھ بود
. امر تغییر و تحول مورد خواست مردم تحقق بخشد، بلکھ برای آنکھ چنین تغییری را سد کند

جیھ کنندگان آقای بازرگان چھ زمانی می خواھند با این واقعیت روبرو شوند کھ آن ستایشگران و تو
نفاق و دورویی کھ در محتوای عمل وی در پذیرش نخست وزیری انقالب وجود داشت بھ سقوط وی 

  حزب توده ایران؟ "القای ایدئولوژی"ھا یا  انجامید و نھ بھ اصطالح مخالفت

 ادعای نفوذ در ارگان ھا

 :نویسد می کھ ارگان نھضت آزادی بود نھضت آزادی سپس بھ نقل از روزنامھ میزانجزوه 

کسانی ھنوز مقامات «کند کھ   خود با اینکھ اعتراف می٣٨١نامھ مردم ارگان حزب توده در شماره «
یاد » رفیقانھ«از وزیر کار » وزارت کار را در تصدی دارند کھ پرورش یافتھ مکتب طاغوت ھستند

 .نامد ا نخستین وزیری در وزارت کار کھ بھ تأیید حقانیت طبقھ کارگر برخاستھ است میکرده او ر

شناسد و از طرف دیگر از عدم  پرداز کھ از یک طرف طاغوت را خدایانی غیر از اهللا می حاشیھ
بشنود و » رفقا«اعتقاد حزب توده بھ اهللا آگاه است عالقمند است تعریف طاغوت را از زبان 

 نشینیان طاغوت و طاغوتی ھستند یا نھ؟ آیا کرملین» رفقا«واھد بداند در نظر خ بخصوص می

وجو  پس از مدتی پرس. نسبت بھ وزیر جدید را بفھمد» رفقا«پرداز کوشیده علت محبت  ضمنًا حاشیھ
اطالع پیدا کرد کھ یکی از مشاورین مقام وزارت کھ اخیرًا ھم در خدمت ایشان بھ مانیل مسافرت 

باشد و علت لطف  می» رفقا«ی نطق آقای وزیر در مانیل را تھیھ کرده است در زمره کرده و حت
 ».است» ناصح و امین«بھ جناب وزیر داشتن مشاوری چنین » رفقا«

در بخش اول . در این سخنان نیز دو موضوع وجود دارد کھ ھر دو مشتی از نمونھ خروار ھستند
" از عدم اعتقاد حزب توده بھ اهللا"کند و  معرفی می" اهللا"نھضت آزادی، حزب توده ایران را مخالف 

تواند  چون نمی. گوید کھ در واقع نماد شکست سیاسی و اخالقی آن از حزب توده ایران است سخن می
از نظر سیاسی با آن مقابلھ کند، چون می داند کھ در بحث و گفتگو با این حزب شکست می خورد، 

کاری کھ . یق بتواند از ارتجاع مذھبی فتوای تکفیر آن را بگیردسراغ اهللا رفتھ است تا از این طر
 .دھد و بھ آن خواھیم پرداخت ھا بھ آن ادامھ می  ای مھندس بازرگان تا بھ آخر و تا لحظھ اعدام توده

ای در ھیچ  بخش دیگر سخنان بازرگان در واقع فشار بھ رھبری جمھوری اسالمی است کھ ھیچ توده
در واقع درکی کھ . است نفوذ  و سمتی داشتھ باشد کھ در غیراینصورت بھ معنایکجا نباید ھیچ مقام

ای در ھر کجای نظام  دھد آن است کھ ھر توده مھندس بازرگان از نفوذ حزب توده ایران ارائھ می
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رود کھ چنان کھ خواھیم دید بریده  این کار تا جایی پیش می. اداری ھست یعنی نفوذ کرده است
ھا در   ای توده" نفوذ"درباره شھدای حزب توده ایران در جنگ با عراق را بعنوان روزنامھ مردم 

ھمین درک است کھ براساس آن ناخدا بھرام . کند نیروھای مسلح برای مسئولین کشور ارسال می
افضلی کھ چندین دھھ در نیروی دریایی خدمت کرده و چندین رشتھ آن را در دانشگاه افسری تدریس 

ولی اگر امثال . شود ذی حزب توده ایران در در نیروی دریایی معرفی و اعدام مینفو"کند  می
از " نھ بار غلط کرده بود کھ انقالب کرده"مصطفی چمران را کھ مانند آقای بازرگان معتقد بود 
 .نیست " نفوذ"آمریکا آورده و در راس وزارت دفاع بگذارند این نامش 

 توسلی شھردار وقت و عضو ر ھبری نھضت آزادی بھ آقای گزارش محمد" نفوذ"نمونھ دیگر این 
 :گوید  کھ درباره آن بھ مطبوعات چنین می  است١٣۵٩خمینی در دوم آذر 

ھای مؤثر مملکتی  آنھا در ارگان نفوذ ھا و ای ھا و توده ھا، کمونیست در زمینھ اتحاد مارکسیست«
ھا در رژیم  چون ھمانگونھ کھ این گروه. ھای زیادی ارائھ شد منجملھ وسایل ارتباط جمعی نمونھ

 و عوامل اجرائی رژیم ھماھنگ کرده بودند حاال ھم در لباس حمایت ساواکگذشتھ خودشان را با 
اند و در پشت این حمایت ظاھری خطرات   متعھد ھماھنگ ساختھروحانیتخود را ظاھرًا با 

ند، کھ بایستی دقیقًا مورد تجزیھ و تحلیل ا شماری را ھم برای موفقیت انقالب اسالمی ما پدید آورده بی
» .درباره کلیھ مشکالت رسیدگی خواھد شد«امام امت در پایان این مذاکرات فرمودند . قرار گیرد

 )ھمان جزوه(

حضور امثال ھوشنگ ابتھاج و مرتضی احمدی و جعفری و کھنمویی و دھھا تن دیگری کھ نام آنھا 
حزب توده ایران در رادیو و تلویزیون بود؟ یا آنھا قبال با ساواک " نفوذ"بریم آیا بھ معنی  را نمی

دی در کرده بودند؟ کینھ توزی را باید بھ یک اصل تبدیل کرد؟ یک جو صداقت و جوانمر ھمکاری 
 مبارزه سیاسی نباید داشت؟

داد کھ البتھ  آقای خمینی بسیار داد سخن می"  انحصار طلبی"آقای بازرگان بعدھا از بھ اصطالح 
آورد کھ این از جملھ  منظورش فقط و فقط کنار گذاشتھ شدن خودش بود ولی ھیچگاه بھ خاطر نمی

ھا و دگراندیشان از   ای  پاکسازی تودهخود او بود کھ آقای خمینی را بدلیل عدم ایجاد انحصار و
 .گذاشت کرد و تحت فشار می ھای دولتی سرزنش می  ارگان

نفوذی کسانی بودند کھ بھ انقالب اعتقاد نداشتند و این عدم اعتقاد . ھا نبودند  ای نفوذی در انقالب، توده
ی حکومت انقالبی را در ھا  دانند ولی دیروز ھمھ پست و مقام را تا ھمین امروز ھم افتخار خود می

ادعای نفوذ در انقالب بھ حزب توده ایران مانند آن است کھ . خواستند انحصار خود و برای خود می
حزب توده ایران خود را جزیی از انقالب و . بگوییم آقای خمینی در انقالب ایران نفوذ کرده بود

روی سیاسی بھ اندازه حزب توده ایران توان کرد ھیچ نی بھ جرات ادعا می. دانست متعلق بھ انقالب می
 ۵٧در سی و چند سال گذشتھ از انقالب دفاع نکرده و بھ اندازه این حزب نکوشیده است کھ انقالب 

این . برای ملت ما سرنوشتی توام با خوشبختی و سعادت بیشتر و درد و رنج کمتر بھ ھمراه آورد
 .ای ھاست محتوای مبارزه ادامھ دار دیروز و امروز ھمھ توده

  

خوانندگان را بھ نامھ " اعترافات کیانوری و یارانش"در مورد . نقل قول ھا ھمھ جا از جزوه نضت آزادی است *
در مورد صداقت و اعتقاد نویسندگان بیانیھ . دھیم ای در نشریھ راه توده ارجاع می نورالدین کیانوری بھ علی خامنھ

ھای آینده اش کھ ھمزمان است با انتشار   ندس بازرگان درباره اعترافبھ این اعترافات ھمان تکذیبیھ پیشاپیش مھ
 .این بیانیھ بھ اندازه کافی گویاست

  



 ٢٢ 

 

 بخش پنجم

 فراموشی

 بزرگترین اشتباه

!یک ملت است  

 

ھای مھندس بازرگان و نھضت آزادی ایران بدانجا رسیدیم کھ   در بحث خود درباره افکار و روش
ظ مناسبات، ساختار، نھادھا و حتی کارگزاران نظام شاھنشاھی و مھندس بازرگان با ھدف حف

خواست کاری را کھ  او در واقع می. جلوگیری از ھر گونھ تغییر و تحول نخست وزیری را پذیرفت
سرنوشت او . در انجام آن ناموفق مانده بود بھ اتمام رساند" آقای بختیار"شاھپور بختیار یا بقول وی 

انست چیزی جز سرنوشت بختیار باشد و چنین نیز شد ولو اینکھ وی این تو با کمی تاخیر نمی
ھا، انقالب، خمینی و خالصھ ھرکس غیر از  ایھا، چپ سرنوشت را بھ گردن دانشجویان خط امام، توده

با اندیشھ ھای ارتجاعی مذھبی در درون جبھھ انقالب   بازرگان بدینسان بھ بختیاری. خود گذاشت
 .آخر ماندتبدیل شد و تا بھ 

نھ بختیار و نھ بازرگان ھیچیک تالش برای حفظ گذشتھ و جلوگیری از تغییر را بر بستری خالی و 
ھای آن در   کوشید با ایجاد تقابل میان مذھب و سکوالریسم کھ زمینھ بختیار می. بر ھیچ بنا ننھاده بودند

ای از سکوالرھا  نشان دھد، جبھھپنجاه سال سلطنت پھلوی شکل گرفتھ بود خود را نماینده سکوالریسم 
در پیرامون خود تشکیل دھد، بدینطریق در صف واحد انقالب از نیروھای مذھبی و غیرمذھبی 

بازرگان ھمان خط . ھا یک پایگاه اجتماعی بسازد  شکاف ایجاد کند و برای خود از میان غیرمذھبی
بھره گیری "کفر" واژه اسالمی از" سکوالریسم"بختیار را دنبال کرد ولی بھ جای اصطالح غربی 

شد ولی بخش عمده یا تقریبا ھمھ دگراندیشان آغاز انقالب یعنی  کفر شامل ھمھ سکوالرھا نمی. کرد
بازرگان بدینسان خط انقالب را بھ خط تقابل اسالم و کفر . گرفت ھای غیرمذھبی را در بر می  چپ

 اساس شکاف ایجاد کند، نیروھای وی مانند بختیار کوشید در صف انقالب براین. تبدیل کرد
ای از قشریون و ارتجاع مذھبی برمحور شخص خود و  غیرمذھبی مدافع انقالب را حذف کند، جبھھ

ھا و  ھا، چپ  بازرگان مصداق کفر را در داخل کشور مارکسیست. در حول تقابل با کفر بوجود آورد
 .وسیالیستی معرفی کردحزب توده ایران و در عرصھ جھانی اتحاد شوروی و کشورھای س

حوادث بعدی و برخورد با بازرگان و نھضت آزادی ایران در دوران پس از درگذشت آیت اهللا 
ھا و ستایشگران بازرگان امکان داد   بھ تازه لیبرال- کھ دالیل تاریخی مشخص خود را داشت-خمینی

ھا و خط امام، برعکس ھمچون   اتحاد بازرگان با ارتجاع مذھبی علیھ چپ. کھ تاریخ را واژگونھ کنند
بھ روند بعدی حوادث و چرایی و چگونگی . ھا و ارتجاع مذھبی علیھ بازرگان معرفی شد اتحاد چپ

 .غلبھ این تفسیر واژگونھ بھ موقع خود خواھیم پرداخت

اکنون برای آنکھ سخن غیرمستند نگفتھ باشیم این خط ارتجاعی تقابل اسالم و کفر را در اسناد نھضت 
 .کنیم دی ایران و پیامدھای آن را دنبال میآزا

 :نویسد   با اشاره بھ حزب توده ایران می۵٩روزنامھ میزان اسفند 
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اند اخیرًا  کھ ھرگز تخصص خود در توجیھ و پیروی از سیاست مسکو را فراموش نکرده» رفقا«"
حزب ما ذیحق "یسند نو کنند و می شناس شده و حتی خط امام را ھم برای بقیھ مردم تعریف می اسالم

بدل » کفر«خواھند خط امام خمینی را بھ خط مبارزه با  ھا و قشریون کھ می است کھ در مقابل لیبرال
نقل از بیانیھ ( ".کنند، سھ محتوای اساسی خط امام خمینی را مبارزه با استبداد، استثمار و استعمار بداند

 ) تاکیدات در ھمھ جا از ماست- خائن توده ھشدارھای ما و اعتراف سران حزب-نھضت آزادی ایران 

اختالف نظر و درک متضاد از انقالب میان حزب توده ایران و نھضت آزادی ایران و مھندس 
حزب توده ایران معتقد بود کھ محتوای اساسی خط امام . بازرگان در ھمین جمالت بخوبی آشکار است

، استثمار و استعمار است و انقالب باید در این کرد مبارزه با استبداد کھ آن را خط انقالب معرفی می
کوشند خط  ھا و قشریون می  ولی لیبرال. سھ زمینھ تغییر و تحول در مناسبات گذشتھ بوجود آورد

کرد؟ اینکھ امروز ھمھ جا  آیا حزب توده ایران اشتباه می. انقالب را بھ مبارزه اسالم و کفر بدل کنند
ھا بود ھمین است کھ گفتھ خط امام یعنی از جملھ مبارزه با    آزادیگویند حزب توده ایران مخالف می

ھا بود طرفدار   گویند خط امام مبارزه با کفر یعنی دگراندیشان و مارکسیست استبداد؟ و آنان کھ می
ھا را در کنار قشریون قرار دھد؟ آیا این ھمان   ھا بودند؟ حزب توده ایران ذیحق نبود کھ لیبرال  آزادی
نیست کھ ھمین امروز امثال علم الھدا و حسین شریعتمداری و مصباح یزدی زیر پوشش دفاع خطی 

 کنند؟ از والیت فقیھ دنبال می

دانست و حتی  نکتھ اینجاست کھ در آن زمان آقای بازرگان اتحاد با قشریون را جزو افتخارات خود می
ای ھاست و ھمھ  شری اختراع تودهمدعی بود کھ اصال تقسیم مسلمانان بھ ارتجاعی و قشری و غیرق

 ١٣۶٣از اینرو در این بیانیھ کھ در سال . مسلمانان صفی واحد در برابر کفر و دگراندیشی ھستند
منتشر شده بارھا بر اتحاد ھمھ مسلمانان علیھ کفار تاکید شده و بھ اظھار نظر حزب توده ایران اتفاقا 

بعدھا سران نھضت آزادی و شاگردان و ستایشگران . برای توجیھ حقانیت این دیدگاه استناد شده است
ھا با قشریون علیھ   ای تازه از راه رسیده بازرگان ھمھ چیز را معکوس کردند و مدعی شدند کھ توده

 .نھضت آزادی متحد شده بودند

خواھد کفر را از  ھای بیمزه و سبک از اینکھ حزب توده ایران می  روزنامھ میزان در ادامھ با لودگی
 :نویسد فرھنگ اسالمی جدا کند، درست مانند نظرات امروز مصباح یزدی می

اند کھ کفار بزرگ   از خط امام، نھ تنھا آنان در این خط» رفقا«پرداز معتقد است با شناخت  حاشیھ"
 ... اند بلکھ  نشینان ھم پیرو خط امام ھمچون کرملین

ھای مارکسیستی تبدیل کرده و نھ تنھا خود،   واژهھای اسالمی را بھ اند واژه کوشیده» رفقا«تا امروز 
» رفقا«ولی این نخستین بار است کھ  .ھای دیگر بھ خورد امت اسالمی بدھند کھ از طریق روزنامھ
از فرھنگ اسالمی برآمده و کوشش دارند خط امام را از مبارزه با کفر » کفر«درصدد زدودن کلمھ 

 )۵٩-١٢-۶میزان ( ."جدا کنند

ی بازرگان با تبدیل کردن خط انقالب بھ خط مبارزه با کفر چھ شکاف مصنوعی در جبھھ اینکھ آقا
آورد و چھ سرنوشت خطرناکی را برای انقالب و برای بخش بزرگی از دگراندیشان  انقالب بوجود می

 از مدافعان انقالب بودند تدارک - برخالف آقای بازرگان -ھا کھ اکثریت بزرگ آنھا   و مارکسیست
کرد، نھ چیزیسست کھ خواستارش نباشد و نھ چیزیست کھ سرانجام  دید نھ چیزیست کھ او پنھان می می

 .آن را ندیده و ندانستھ باشیم

 :نویسد ھای سبک ھمیشگی خود می  روزنامھ میزان در جایی دیگر با ھمان لودگی
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ای  مقالھ ئولوژیالقاء اید ، وقتی رھبری حزب توده، ھمچنان ریاکارانھ و بھ قصد۵٩در اسفند "
بر اساس نظرات پتروشفسکی انتشار داد یکی از برادران تحت » )ع(امام علی«درباره 

 :چنین نوشت »شناسان جدید اسالم«عنوان

بھ انتشار تفاسیری از قرآن از مارکس  حزب غیروابستھ توده پرداز روزی را کھ ماھھا پیش حاشیھ«
» رفیق« اگر مطالب ذکر شده توسط. بینی کرد  پیشو انگلس بپردازد برای خوانندگان عزیز میزان

بودن حزب و ھمگام و ھم جھت » خط امامی«در برنامھ مناظره تلویزیونی در مورد  احسان طبری
نامھ «کھ اخیرًا در » امام علی«مقالھ  گذاشت بودن آن با الھیون در خط امام برای ما شکی باقی می

 آغاز گشت نشان داد کھ )ع(ولوویچ پتروشفسکی درباره علیو با نظرات ایلیا پا انتشار یافت» مردم
را بھ ھمھ آنان  شناسان جدید خطر ورود اسالم ما. پرداز نزدیک بھ تحقق است بینی حاشیھ پیش
شویم کھ اینان ھمان گروھی ھستند کھ  یادآور می دھیم و کنند ھشدار می را خطری تلقی می التقاط کھ

ارزیابی کرده و بھ  را نیز با موازین مارکسیستی)ع(علی ، کوشش دارندددانن ھا می دین را افیون توده
 )نقل از ھمان بیانیھ(» .مردم معرفی کنند

 است یعنی زمانی کھ جامعھ ما بسرعت و ۶٠فراموش نکنیم کھ این جمالت مربوط بھ بھار سال 
آنچھ در . شد ریخ خود میھا و حوادث تا  ای از سھمگین ترین و دردناک ترین تقابل آشکارا وارد مرحلھ

رفت و در عمل روی داد برخالف ادعاھای آقای بازرگان نھ تقابل اسالم و  واقع گام بھ گام بھ پیش می
ھا علیھ اسالم یا جمھوری اسالمی بلکھ قیام   کفر، نھ رویارویی مارکسیسم و اسالم، نھ قیام مارکسیست

گفت و  در حالی از تقابل اسالم و کفر سخن میآقای بازرگان . بود" مسلمان"مسلحانھ مجاھدین خلق 
داد کھ خود با ارتجاع مذھبی از یکسو و مجاھدین خلق از سوی  درباره آن بھ اصطالح ھشدار می

بھ این مسئلھ . داد دیگر متحد شده بود و آنھا را بھ رویارویی مسلحانھ با جمھوری اسالمی سوق می
 .باز خواھیم گشت

برخی برادران مسئول مملکتی بھ این تذکرات مشفقانھ نھضت "ھ از اینکھ جزوه نھضت آزادی در ادام
نمود بر ما تاختند و چنین  آزادی ایران وقعی ننھاده بھ ھمان صورتی کھ حزب توده بھ ما حملھ می

خطر حزب توده و مارکسیسم را بزرگ  گفتند کھ نھضت برای کوچک جلوه دادن خطر آمریکا،
 :نویسد رییس وقت مجلس شورای اسالمی می ھاشمی رفسنجانی د و از قولکن گالیھ می" دھد می جلوه

ای در  توده. آیند بر سر کار و خطر کمونیسم وجود دارد ھا دارند می ای گوید در ایران توده آمریکا می«
ھا ساز  این نغمھ این کشور در مملکت امام مرتضی علی در حوزه علمیھ امام صادق آیا معنی دارد؟

 ».گویند می ای دھد توده خط امام انجام می و چیزی را کھ... ای اینکھ خط امام را بکوبندشود بر می

 :پرسد جزوه نھضت آزادی از آقای رفسنجانی می

، صرفًا اگر چھ ھمھ ساکت بنشینند آیا آقای رفسنجانی وجود مجلس اسالمی و روحانیون و امام را"
در این مورد  چھ اقداماتی ی است آقای رفسنجانی تا بھ حالدانند؟ اگر پاسخ منف ھا می ای مانع نفوذ توده

 "اند؟ کرده

بعبارت دیگر خط امام چرا ساکت نشستھ و چھ اقدامی برای جلوگیری از بھ اصطالح نفوذ یعنی برای 
ایھا بھ عمل آورده است؟ این ظاھرا شیوه جدید دفاع از حقوق  پاکسازی و اخراج و قلع و قمع توده

 .دانند  کھ ستایشگران آقای بازرگان از جملھ فضایل و مکارم وی میدگراندیشان است

ای دیگر و در ادامھ ھمین ادبیاتی کھ مسایل مھم سیاسی را کھ با سرنوشت  روزنامھ میزان در مقالھ
 :نویسد کند می ھا تن مردم آن ارتباط دارد بھ شوخی و لودگی تبدیل می  کشور و میلیون

 آنجلس تظاھرات کردند؟ ن در لوسطلبا شنیدید سلطنت: گفتم«
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 .نیز دست بھ تظاھر زدند ھا کمونیست آری ولی آنھا تنھا نبودند،: گفت

 ھا ھم برای بازگشت سلطنت بود؟ تظاھرات کمونیست: گفتم

 !!از جمھوری اسالمی حمایت نھ برای: گفت

 ونیست نیستند؟مگر آنھا کم صفت اسالمی را از انقالب حذف کردند پس چرا مطبوعات شوروی: گفتم

با  کنند آنجلس سعی می گروھی کمونیست در لوس. چرا ھدف ھر دو کار یکی است: گفت
ماھیت اسالمی  کنند با حذف صفت، و گروه دیگر در شوروی کوشش می اسالم را نابود کنند حمایت،

 .انقالب را از بین ببرند

 کنند؟ داری تظاھر می طلبان تنھا در کشورھای سرمایھ چرا سلطنت: گفتم

 .مخالفند طلب کشورھای کمونیست با سلطنت و سلطنت دانی مگر نمی: گفت

پس چرا شاه معدوم تنھا در مسافرت بھ کشورھای کمونیست از شر تظاھرکنندگان در امان بود : گفتم
 شد؟ فرنگی تظاھرکنندگان روبرو می داری با گوجھ و در کشورھای سرمایھ

اگر باور نداری بھ تفسیر رادیو  تر ساخت ونیستی، کمونیستانقالب سفید شاه را از ھر کم :گفت
صداقت امروز مسکویان را در   مراجعھ کن و۴٢مسکو بعد از دستگیری امام و کشتار پانزده خرداد 

 .طرفداری از جمھوری اسالمی دریاب

ر راه چگونھ د بینی کھ مگر نمی. را خوش نیاید» رفقا«از تھمت زدن بھ مسکو دست بردار کھ : گفتم
 انقالب اسالمی سینھ چاکند؟

، صفت وطنی نگاه کن کھ قبل از مطبوعات شوروی» رفقای«آری ولی بھ شعارھای جدید : گفت
 .اند اسالمی را از انقالب حذف کرده

 گیرند؟ میاز مسکو درس» رفقا« خواھی بگوئی، خدای نکرده می: گفتم

 ای؟  اصطالح توده ـ نفتی را نشنیدهمگر بھ جاھای دیگر ھم وابستگی دارند آنھا! ھرگز: گفت

 شود؟ شنیده می ھای اسالمی پس چرا سخنان آنان پس از دو روز از زبان برخی روزنامھ :گفتم

 )ھمان جزوه( ؟»را مطرح کنی القاء ایدئولوژی خواھی مسئلھ باز ھم می: گفت

فزاییم کھ بھ اندازه کافی ھای بیمزه بیا  ما چیز زیادی نداریم کھ بر این سخنان غیرمسئوالنھ و لودگی
انقالب تبدیل شده یا گویا " اسالمی"اینکھ آقای بازرگان بھ قیام کننده برای جنبھ . خودافشاگر ھستند

ور شعارھا و آاسالم را از انقالب حذف کرده است یاد" درس گیری از مسکو"حزب توده ایران با 
انقالب " ماھیت اسالمی"ھ نام دفاع از ادعاھای امثال مصباح یزدی است کھ در طی دو دھھ گذشتھ ب

در برابر ھر نوع اصالحات و تغییر و تحولی مقاومت کرده اند و چھره آنان حداقل برای نسل دوران 
اصالحات بھ بعد کامال آشناست و می توان دید کھ ریشھ آن چھ بود و چرا و از کجا آعاز شد و 

  .چگونھ این خط بر انقالب ایران تحمیل شد

در واقع نوعی دفاع از " کشورھای کمونیستی با سلطنت و سلطنت طلب مخالفند"بھ این نیز کھ اشاره 
مھندس بازرگان در . کوشید سلطنت را حفظ کند  است کھ می۵٧مواضع مھندس بازرگان در سال 
انقالب سفید شاه را از ھر "ھا طرفدار انقالب سفید بودند و   حالی مدعیست کھ گویا کمونیست

کھ خود در خاطرات زندانش بارھا بھ گفتارھای رادیوی پیک حزب " ی کمونیست تر ساختکمونیست
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اهللا خمینی یا محکوم کردن دستگیری و تبعید ایشان اشاره و  ھای آیت توده ایران در پخش سخنرانی
. کند آنھا را نقل یا خبر تظاھرات ایرانیان مقیم شوروی ھنگام ورود شاه بھ آن کشور را نقل می

 )اجعھ کنید بھ بخش سوم ھمین مقاالتمر(

 :نویسد ای دیگر و در ادامھ ھمین رفتار و ادبیات خاص خود می روزنامھ میزان در شماره

 .خود را در ملی شدن نفت بھ اثبات رساند خیانت مگر نھ این است کھ حزب توده: گفتم"

 .گرایان و نھضت آنان خیانت نیست آری، ولی خیانت بھ ملی: گفت

 شکی است؟ ھا بھ مسکو ای وابستھ بودن توده مگر در: گفتم

 نھ ولی مگر لیبی و سوریھ نیز بھ مسکو دلبستگی ندارند؟: گفت

 نبودند، پس چرا کسی افشاگری نکرد؟ ھا ای گردانندگان حزب رستاخیز توده مگر: گفتم

 و فرصتی آری ولی افشاگری اعضای دولت موقت ھمھ وقت دانشجویان پیرو خط امام را گرفت: گفت
 .برای افشاگری دیگران نماند

ھا را  ای چرا دولت مسئلھ توده ای بودند؟ رتبھ توده مگر نھ این بود کھ بعضی مشاورین عالی: گفتم
 دنبال نکرد؟

 ؟دولت را با تفتیش عقاید چکار :گفت

نصیبی ای پوشیده است ولی دیگران را چنین  ھا و شعارھای توده چرا دیوارھای شھر با نقاشی: گفتم
 نیست؟

 .ھا بیشتر است پاداش کوبیدن دولت موقت از این: گفت

 ھای کثیراالنتشار برگشتند؟ ای بھ روزنامھ چرا نویسندگان پاکسازی شده توده: گفتم

 .وجود چنین عناصری الزم است پاکسازی مسلمانان غیرمکتبی برای: گفت

 کند؟ را منتشر نمی هھای توبھ کرده و رستاخیزی شد ای لیست توده چرا دولت: گفتم

 )ھمان جزوه(» .ھای دولتی اخالل مکن و دستگاه ھا رادیو وتلویزیون، روزنامھ در کار: گفت

درباره اتھام خیانت و وابستگی و انتقاد از عدم تفتیش عقاید در دولت یا پاکسازی و اخراج نکردن 
دس بازرگان و اعتقاد او بھ آزادی کھ حتما سند دیگری بر آزاداندیشی مھن(ھا   ھا از روزنامھ  ای توده

ھا عضو حزب رستاخیز شده بودند و اکنون در رادیو و   ای  و ادعای آنکھ توده)!مطبوعات است
شوند سخنی  ھای دولتی مشغول بھ کار ھستند و چرا اخراج و پاکسازی نمی  تلویزیون و دستگاه

 .ھ جای خود خواھیم رسیدھم ب" پاداش کوبیدن دولت موقت"بھ مھمالتی نظیر . گوییم نمی

 :نویسد ای دیگر چنین می میزان درشماره

 .ذکر است» مرگ بر آمریکا«: گفت

نیز  »مرگ بر کمونیسم« آری ذکری الزم و واجب است ولی ذکرھای واجب دیگری ھمچون: گفتم
 .ھستند کھ نباید فراموش کنیم

 .استبیش از دویست سال است کھ فرھنگ ضدبشری غربی بر ما حاکم : گفت
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و خالئی برای فرھنگ غربی  فرھنگ اسالمی فراموش شده آری بیش از دویست سال است کھ: گفتم
 .ایجاد کرده است

 .زمانی طوالنی الزم است تا تزکیھ کامل در فرھنگ ما صورت پذیرد: گفت

ھای اسالمی باید بر ما حاکم شوند تا یک نوع فرھنگ غربی   ھمراه با این تزکیھ ارزش: گفتم
 . تبدیل نکنیم)روسی( را بھ نوع دیگر آن )یکائیآمر(

کنیم؟ آیا این فاجعھ  ھای آمریکائی استفاده می مگر نھ این است کھ در رادیو و تلویزیون از فیلم: گفت
 نیست؟

اند بھ  ھای روسی و نظایر آن ھم کم نیست و بھ قراری کھ اطالع داده اخیرًا تعداد فیلم: گفتم
و برای حل مشکل فرھنگی ما در اختیار سیمای  یلم در روسیھ تھیھ شدهتعداد معتنابھی ف تازگی،

از پلنگی  خوراک فکری اسالمی فاجعھ این است کھ بھ جای تھیھ!! جمھوری اسالمی قرار گرفتھ است
 .خوار پناه بریم شرزه بھ خرسی آدم

 .دارد جوئی و دخالت در ایران باز می شوروی را از بھانھ» مرگ بر آمریکا«شعار : گفت

کند و حتی  ھر دو حریف را خلع سالح می »مرگ بر کمونیسم« و» مرگ بر آمریکا«شعار : گفتم
کھ خواست ملت » نھ شرقی نھ غربی«بھ عالوه بھ شعار . دارد  جوانان ما باز میاغواءابلیس را از 

 .دھد ماست پاسخ مثبت می

 .کند یارد مسلمان ادا میشعاریست کھ دین ما را بھ یک میل» مرگ بر آمریکا«شعار : گفت

توانیم دین خود را بھ ھمھ  می »مرگ بر کمونیسم«با اضافھ کردن شعار  این درست است ولی: گفتم
ھا مسلمان کھ در  گفتند و ھمچنین بھ میلیون» نھ شرقی نھ غربی«مسلمانان بھ ویژه ملت خود کھ 

 .کنیمافغانستان، شوروی، آلبانی و کشورھای اروپای شرقی اسیرند ادا 

نما را گرفتھ و آن را خلع  دستاویز گروھھای مارکسیست چپ» مرگ بر آمریکا«با دادن شعار : گفت
 .کنیم سالح می

اضافھ کردن  شک نیست ولی آیا بھتر نیست با» مرگ بر آمریکا«کسی را در لزوم دادن شعار : گفتم
کنند نیز خلع سالح  وروی میآنان را کھ ما را متھم بھ افتادن در کام ش »مرگ بر کمونیسم«شعار 
 کنیم؟

مگر نھ این بود کھ آمریکا شاه را تا آخرین لحظھ یاری کرد و با خرید نفت و فروش اسلحھ او : گفت
 را بر ما مسلط ساخت؟

را از یاد مبر  شوروی ولی» مرگ بر آمریکا«گوئیم  آری و بھ ھمین دلیل است کھ ما ھم می: گفتم
 .کرد ھای کذائی بھ شاه خدمت می خرید و با فروش اسلحھ و پذیرائی گاز ما را بھ ثمن بخس می کھ

ھا بھ  را پناه داد و سال توده! سران حزب غیروابستھ کرد چرا اگر شوروی شاه را حمایت می: گفت
 تربیت آنان پرداخت؟

 از پیش» رفقا«چھ بھتر  .آخر برای بعد از شاه ھم باید فکری کرد کھ منافع شوروی حفظ شود: گفتم
 .آموزش ببینند و پس از شاه پشتیبان انقالب شوند

یک شعار تک بعدی نیست و در آن مفھوم مرگ بر استکبار جھانی » مرگ بر آمریکا«شعار : گفت
 .از شرق و غرب خوابیده است
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چرا بھ زبان ھمھ . را بھ راحتی درک کنند» خوابیده«ھمھ ھمچون تو تیزبین نیستند کھ مفاھیم : گفتم
 )ھمان جزوه(." ، نھ شرقی نھ غربی جمھوری اسالمیئی مرگ بر آمریکا، مرگ بر کمونیسمگو فھم نمی

و رواداری آقای بازرگان و ھمفکران ایشان کھ " اسالمی"اینھا مشتی است نمونھ خروار از ادبیات 
یا جناح راست و واپسگرای جمھوری " محافظھ کاران"دھد بخش بزرگی از میراث کنونی  نشان می
. ھا و راستگرایان و قشریون مذھبی در اوایل انقالب است  ساختھ و پرداختھ اتحاد لیبرالاسالمی 

 کاران محافظھ"لیھ چپ مذھبی مدعی است عھرچند آقای محمد قوچانی در دفاع از مھندس بازرگان و 
 ."فتادھا این بار از نوع اسالمی ا ھا را نشناختند و قدرت بھ دست چپ یعنی لیبرال متحدان طبیعی خود

 )١٣٩٠، دی ١٨ لیبرال تنھا، مھرنامھ، شماره -مھندس بازرگان: قوچانی (

ھا و   این جمالت بسیار گویاست و ما بھ موقع خود بھ آن خواھیم پرداخت و بھ اینکھ لیبرال
کاران یعنی ھمان قشریون و ارتجاع مذھبی اتحاد طبیعی و عملی میان خود را شناختند یا  محافظھ

" اتحاد طبیعی"توانیم بگوییم تنھا آن است کھ سرانجام  آنچھ اکنون می. خواھیم رسیدنشناختند ھم 
ھای منفی و فاجعھ باریست کھ بر انقالب تحمیل شد و   ی آن گرایش ھا و محافظھ کاران ھمھ  لیبرال

 .پیامدھای آن اکنون در برابر ما و باری گران بر دوش مردم ماست
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 ششمبخش 

 ننھضت آزادی و مھندس بازرگا

 مھندس بازرگان میراث شوم

 !حاکم شد اسالمی. بر ج
  

در بحث پیرامون اندیشھ و رفتار مھندس مھدی بازرگان و نھضت آزادی ایران تحت رھبری وی بھ 
یا . در این بھار انقالب بر سر یک دوراھی قرار گرفت. م رسیدی۶٠بھار پرجوش و تعیین کننده 

ھا، گروه ھا و نیروھای شرکت کننده در انقالب و حکومت در یک تعادل بھ سمت شناخت و  اندیشھ
یا این نیروھا در . پذیرش وجود یکدیگر و آزادی ھا و فعالیت سیاسی بدون چماق حرکت می کردند

در روند حوادث، . نقالب را بھ سمت اختناق سوق می دادندیک درگیری خونین ھمدیگر را حذف و ا
. سرنوشت غم انگیز دوم غلبھ کرد و در غلبھ این سرنوشت نقش مھندس بازرگان بسیار برجستھ بود

بھ مراتب اهللا خمینی و ھستھ اصلی طرفداران وی ظرفیت  در واقع برخالف آنچھ گفتھ می شود آیت
شتند در حالیکھ بنی صدر، بازرگان و رجوی فاقد چنین بیشتری برای پذیرش راه حل نخست دا

. آنان بعنوان رھبران جبھھ مقابل ھر سھ لجوج، کین توز و بدتر از ھمھ متوھم بودند. ظرفیتی بودند
. بنی صدر خود را خدای دانش و فقھ و اقتصاد و سیاست و ارتش و مردم را ھوادار خود می دانست

تلقی ی پنداشت و رھبری انقالبی را کھ بدان اعتقاد نداشت حق خود بازرگان خود را برتر از خمینی م
رجوی ھم کھ مدعی کل انقالب و ھمھ نیروھای سیاسی کشور اعم از مذھبی و غیرمذھبی . کرد می
با این سھ تن و با توھم عجیبی کھ راجع بھ خود و جایگاه و نقش و موقعیت خود داشتند رسیدن . بود

می عمال ناممکن بود، مگر اینکھ در جبھھ مقابل نیروھای روشن بین دست بھ ھر گونھ سازش و تفاھ
 .چنین نیز نشدبتوانند آنان را گام بھ گام منزوی کنند کھ باال را پیدا می کردند کھ 

البتھ مھندس بازرگان در میان این سھ تن واقع بین تر بود ولی مشکل بزرگتری داشت کھ او را حتی 
او . پافشاری بر رویارویی مصمم تر می کرد و آن ھم مشکل طبقاتی بودنسبت بھ دو تن دیگر در 

آمادگی تفاھم داشت بشرط آنکھ خط امام عناصر چپ مذھبی را از درون خود و چپ غیرمذھبی را از 
بعبارت دیگر مسئلھ اصلی او آن بود کھ فضای سیاسی نباید بھ . عرصھ جامعھ و حیات حذف کند

تحریم شرکت در . توانند حق برابر آزادی فعالیت سیاسی بدست آورندسمتی رود کھ نیروھای چپ ب
ای ھا و فداییان  مناظره ھای تلویزیونی توسط نھضت آزادی ریشھ در عدم شناختن حق حضور توده

اکثریت ھمچون یک نیروی سیاسی در این مناظره ھا داشت، ضمن اینکھ جلوگیری از ھرگونھ تفاھم 
کھ بازرگان خود را نماد آن می دانست نمی " اسالم. " گرفتھ بودو گفتگو در سطح ملی را ھدف

 منافع طبقاتی را کھ بازرگان" کفر"بھ شکلی برابر حقوق گفتگو کند، بویژه کھ این " کفر"توانست با 
 .مدافع آنان بود تھدید می کرد

رای  تحریک و شانتاژ ب۶٠بدینسان محتوای فعالیت مھندس بازرگان و نھضت آزادی در بھار 
برای جلوگیری از این تفاھم او . جلوگیری از شکل گیری یک گفتگو و تفاھم ملی در سطح انقالب بود

و حزب توده ایران کرده بود و مدعی بود کھ آنان " مارکسیست ھا"نوک تیز حملھ خود را متوجھ 
 عین حال او در. خطر اصلی برای انقالب ھستند و در ھمھ ارگان ھا از جملھ دولت نفوذ کرده اند

را بکار می گرفت کھ در عرصھ سیاسی آن " مارکسیست ھا"و " چپی ھا"پیگیرانھ اصطالحات مبھم 
چپ ھا و مارکسیست ھا ھم مانند مسلمانان و مذھبی ھا در . روز ایران ھیچ معنای مشخصی نداشت

چنانکھ . ندانقالب ایران بھ گرایش ھای گوناگون تقسیم شده و در جبھھ ھای مختلف قرار گرفتھ بود
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. مثال حزب رنجبران کھ خود را چپ و مارکسیست می دانست متحد آقای بنی صدر و بازرگان بود
یا مجاھدین خلق کھ  . مسعود رجوی راه کارگر و اقلیت فداییان را ھم در ھمین جبھھ قرار می داد

ا اینحال از نظر خود را از مسلمانان، مسلمان تر و از مارکسیست ھا، مارکسیست تر می دانستند و ب
بازرگان در میانھ جبھھ ای قرار گرفتھ بود کھ نھ . شده بودند" فرزندان مجاھد عزیزم"اقای بازرگان 

تنھا وجھ مشترک ھمھ آنان کینھ نسبت بھ . او با ھیچیک از آنان کمترین سنخیتی داشت و نھ آنان با او
  .رھبری برآمده از انقالب و توھم بھ زیر کشیدن آن بود

 رانی مھندس بازرگان در زنجانسخن

 فروردین ١٢سخنرانی معروف  برای بررسی بیشتر روش بازرگان در این دوران و پیامدھای آن بھ 
 مھندس بازرگان در زنجان اشاره می کنیم، سخنرانی کھ بازرگان تا بھ آخر عمر بدان استناد ١٣۶٠

انی کھ از ابتدا تا انتھا بھ ظاھر علیھ بازرگان در این سخنر. می کرد و جزو افتخارات خود می دانست
 :مارکسیسم و دگراندیشان و در واقع علیھ نیروھای مذھبی خط امام است از جملھ می گوید

فقط یکدستھ بودند کھ از ھمان روز حسابشان را با دادن رأی منفی یا خودداری از شرکت در "
ھا و فدائیان خلق بودند کھ  آنھا چپیرفراندوم جدا کرده و مچ خودشان را برای ملت باز نمودند و 

 ."دھند معلوم شد یک درصد مردم ایران را نیز تشکیل نمی

در اینجا آقای بازرگان نامی از حزب توده ایران نمی برد چون می داند کھ حزب توده ایران بھ 
ھم ھا، حزب توده ایران را " چپی"جمھوری اسالمی رای داده است ولی با بکارگیری اصطالح مبھم 

وارد این ماجرا می کند کھ بھ گفتھ وی یک درصد مردم ھم نیستند و بنابراین ضرورتی بھ گفتگو و 
وی ضمنا بھ تحوالت فداییان خلق کھ در آن زمان برخالف مجاھدین خلق اسلحھ . تفاھم با آنان نیست

 فداییان خلق از  تحول در .را زمین گذاشتھ و می خواستند فعالیت سیاسی کنند ھیچ اشاره ای نمی کند
از یکسو آنان را از یک متحد بزرگ در تھدید بھ . دو سوی مخالفان گفتگو را زیر فشار قرار داده بود

از . مبارزه مسلحانھ جنایتکارانھ و خونینی کھ می خواستند بھ انقالب تحمیل کنند محروم کرده بود
ا کھ بھ اسلحھ برای دفاع از خود  ر رھبری مجاھدینمھندس بازرگان و سوی دیگر پایھ ھای استدالل 

   . نیاز دارند متزلزل کرده بود

 :چنین می گوید" فتنھ"آقای بازرگان در ادامھ ھمین سخنرانی و بعنوان نخستین کاشف 

ھا ما زیاد  از این فتنھ. ... ھاست ھا و فتنھ زندگی انسان برخالف حیوانات دائمًا ھمراه با گرفتاری"
عوامل فتنھ . چون ھر کجا حق ھست، ھر کجا خدا ھست، شیطان ھم ھست. داشتیم و خواھیم داشت

شیطان بزرگ داریم کھ امام این اسم . شیطان در تمامی شئون و زوایای زندگی ما حلول دارد. زیادند
اگر آمریکا شیطان کبیر است، شیطان بزرگتر یا اکبر ھم داریم و آن  ولی. اند را روی آمریکا گذاشتھ

 ."مارکسیسم است

بنابراین مارکسیسم یعنی یک فکر و یک اندیشھ ھمان شیطان یا فتنھ است کھ حتی از امریکا نیز 
معنای این سخن جز شیطانی بودن طرفداران این فکر و اندیشھ چیزی دیگر . شیطانی بزرگتر است

 .نیست کھ البتھ این را بھ صراحت نیز می گوید

. کنند ھا انتخاب می از جن و انس برای فریب آدماین راھی است کھ شیطان و وزیران شیطان اعم "
خواھد برود باال، صاحب  گویند دستمزدتان می بھ کارگران می. دھند چیزھای خوب بھ ما وعده می

دھند، ما را بھ  ھای زیادی می کنید وعده اراضی راحتی خواھید بود و از این وضع نجات پیدا می
. کنند دھند و از سعادت و سالمتی کھ داریم دورمان می ب میما را فری اندازند، ھا می آرزوھا و فتنھ

دھند و انقالب اسالمی را تبدیل بھ انقالب  الشیطان است جلوی ما قرار می راه خودشان را کھ حزب
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ما در تمام موارد، ھر جا رفتیم و ھر کاری کھ کردیم ھمیشھ با این  .کنند مارکسیستی می
 ."بودیمھا روبرو  ھا و کمونیست مارکسیست

بھ اعتقاد بازرگان کسانی کھ می گویند دستمزد کارگران باال برود یا صاحب اراضی بشوید شیطان و 
وزیران شیطان ھستند و حزب شیطان را تشکیل می دھند کھ می خواھند انقالب اسالمی را بھ انقالب 

 .مارکسیستی تبدیل کنند

ناداری را بکار می گیرد و با اشاره بھ اینکھ مھندس بازرگان در ادامھ این سخنرانی استعاره ھای مع
آن را با مارکسیسم شبیھ " مار خوش خط و خال ھای لطیف و ظریف شبیھ بھ ای ھست با ساقھ بوتھ"

. کھ قبًال شناختھ و دور انداختھ شود حرامزاده تخم و ریشھ ندارد این بوتھ"سازی می کند و می گوید 
ھای خیار یا خربزه چسبیده و قبًال جا  ت کھ روی تخمھرنگی اس بذرش بھ صورت قارچ و گرد بی

از زمان رضاشاه و حتی  شود مارکسیسم نیز مثل شیطان کھ در لقمھ و نطفھ نزدیک می .گرفتھ است
ھا و  خود را در دل قارچ ١٣٢٠ھای بعد از شھریور  از انقالب مشروطیت و مخصوصًا در جریان

. ... است خربزه کرمونمونھ دیگر  .  و مدارس ما پاشیده بودھا و در نشریات و محافل ھا و زبان دیده
نشیند و نیش خود را مثل  می نوزاد خربزه  روی)دانم، شاید پروانھ درست نمی(یک نوع مگس یا پشھ  

نماید و بھ پرواز  ای می زن از پوست نرم و نازک نوزاد بھ وسط آن رسانده تزریق نطفھ سوزن آمپول
ھا را مثل  کند و بوتھ ھا می داری زنده شب. رساند چاره مرتب آب و کود بھ جالیز میباغبان بی. آید در می

آن مگس ناکس  داند کند و نمی  این رو و آن رو می مادر عاشق در برابر باد و حیوانات تر و خشک
 ."چھ سمومی در دل فرزندان دلبندش کاشتھ است

آقای بازرگان درباره مارکسیست ھا یعنی " آزادیخواھانھ"و " روادار"در ھمین چند جملھ ادبیات 
 کھ اندیشھ و عقایدی غیر از ایشان دارند کامال بھ چشم - ولو یک درصد –بخشی از مردم کشور ما 

او آنھا را بھ مار خوش خط و خال، بوتھ حرامزاده، لقمھ شیطان، قارچ، مگس ناکس تشبیھ . می خورد
 . مادر عاشق و باغبان بیچاره تزریق می کندمی کند کھ سمومشان را در دل فرزندان دلبند

مھندس بازرگان در این سخنان با احساسات واقعی و انسانی بخشی از مردم مذھبی ما بھ شکل 
مسلمانان معتقدی کھ بطور طبیعی نگران آخرت فرزندان خود از یکسو و . دردناکی بازی می کند

بازرگان ھمھ اینھا .  انقالب آغاز کرده بودندعاقبت خطرناک رویارویی بودند کھ برخی ھا بنام چپ با
واقعیت ان است کھ این احساسات کھ در . را بھ مارکسیسم و در نھایت حزب توده ایران نسبت می دھد

پایھ ھای طبیعی و انسانی آن ھیچگونھ تردید نیست جزیی از دشواری ھا و موانعی بود کھ جامعھ 
دشواری کھ رھبری حزب توده ایران می کوشید با .  بودایران آن دوران بر سر تفاھم با آن روبرو

دفاع از انقالب، احترام بھ رھبری آن و رھبران مذھبی و دینی مردم برای غلبھ بر آن راه کمتر 
ھمین کوشش بود کھ مھندس بازرگان ان را بھ حساب نفاق و دورویی و تالش برای . دردناکی بیابد

 .نفوذ در انقالب می گذاشت

کاسھ "رگان در ادامھ بھ نھضت ملی شدن نفت اشاره می کند کھ بھ گفتھ وی مارکسیست ھا مھندس باز
خواھم  گفت می و می شیطان از خدا ھم بیشتر آدم را دوست داشت داغتر از آش شدند و ھمانطور کھ

وقتی نفت را ملی کنی یعنی آن را بخری . تو مخلد در بھشت باشی، گفتند ملی شدن نفت معنی ندارد
لغو «بھ اینھا ما نباید خسارت بدھیم شعارمان باید . ید پول تأسیسات و خسارات بھ انگلیس بدھیبا

ھای مارکسیسم در جریان انقالب پیروزمند  حاال برویم سر دوز و کلک. ... باشد» قرارداد نفت
 ."وار اسالمی خودمان بھ طور فھرست

منظور از نفوذ آن است کھ . است" ذنفو"سخنان بازرگان در اینجا نیز تکرار اندیشھ معروف 
مارکسیست ھا، دگراندیشان، چپ ھا، توده ای ھا، صرفنظر از حق حیات و آزادی ھای سیاسی حقی 

ولی ھدف . برای حضور در دستگاه دولتی ندارند و حضور آنان در ھر رده ای بھ معنای نفوذ است
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بازرگان با . بقیھ مردم کشور استوی چیزی بیش از نفی حقوق شھروندی دگراندیشان ایران مانند 
طرح مداوم مسئلھ نفوذ می خواھد بگوید کھ در واقع ھمھ دولتمردانی کھ صحبت از مبارزه با امریکا 
یا دستمزد کارگران یا دادن زمین بھ دھقانان می کنند ھمان حزب شیطان و مگس ناکس ھستند کھ 

 .بعنوان مسلمان در دستگاه دولتی نفوذ کرده اند

 بازرگان پس از چندین صفحھ سخنرانی و صغری و کبری چیدن حرف اصلی اش را می زند مھندس
 :و می گوید

ھای  قبًال در رابطھ با ساواک و رستاخیز و حوزهحضور فردی این اشخاص، چھ آنھا کھ "
ھایشان حکایت  ھا بودند و چھ آنھا کھ تندی و تحرک و توطئھ  و شناختھ شده بعضیمارکسیستی بودند

در . ھا آشکار است ھای گروھی و نھادھا و گروه نمود، در بسیاری از رسانھ سابقھ و افکارشان میاز 
میان گردانندگان امور و حتی در ھیئت وزیران نیز کسانی ھستند کھ بھ فرض توبھ و عقیده، زمینھ 

 ."تربیتی و عمق آمال و افکارشان مارکسیستی است

ر بھزاد نبوی و محمد سالمتی و برخی دیگر از وزرای آشکار است کھ اشاره وی بھ افرادی نظی
کابینھ مرحوم رجایی است کھ انجمن حجتیھ، مذھبیون قشری و امثال آیت اهللا خزعلی آنھا را بھ 

 .نامیدند" کمونیست"پیروی از بازرگان ھمان زمان و بعدھا 

ل کردیم اعالم جرم علیھ واکنش حزب توده ایران دربرابر این سخنرانی کھ تنھا گوشھ ای از آن را نق
مھندس مھدی "حزب توده ایران پس از تاکید بر اینکھ . آقای بازرگان بود کھ پیشتر بھ آن اشاره کردیم

و اینکھ " کند گوئی و افترازنی علیھ حزب توده ایران استفاده می بازرگان، از ھر فرصتی برای دشنام
مورد ادعای مھندس » اخالق اسالمی«نی، ھم با ای ھم با موازین انسانی، اخالقی و قانو چنین شیوه"

علیھ او اعالم جرم می نماید و در عین حال " بازرگان و ھم با رھنمود امام خمینی آشکارا مباینت دارد
طلبیم کھ با ما بھ بحث و  ما از خود مھندس بازرگان می"او را بھ گفتگو دعوت کرده و اعالم می کند 

مردم . وگو روی نوار ضبط شود و در اختیار مردم ایران قرار گیرد توگو بنشیند، این بحث و گف گفت
 ."ـ بھ گفتھ امام خمینی ـ میزان ھستند و قضاوت خواھند کرد

مھندس بازرگان می توانست بھ جای تھمت و افترا و دشنام گویی از این اعالم جرم استقبال کند تا 
 مناظره و گفتگو را بپذیرد تا معلوم شود کھ حق با سخنان خود را در دادگاه بھ اثبات برساند یا پیشنھاد

ھمھ این سخنان را ھم درست برای آن . ولی او نھ بھ دادگاه اعتقاد داشت و نھ بھ گفتگو. چھ کسی است
. بگیرد می گفت کھ جلوی یک گفتگو و تفاھم میان نیروھای مختلف سیاسی ایران در عرصھ ملی را

گان و رجوی نقش بازرگان ایجاد شکاف در جبھھ مقابل بود و در ائتالف سھ نفره بنی صدر، بازر
مسئلھ اینجاست کھ بعدھا ستایشگران بازرگان جای حزب توده ایران . چنین نقشی با گفتگو بیگانھ بود

و " مظلومانھ"و بازرگان را عوض کردند و مدعی شدند گویا مھندس بازرگان در تمام این دوران 
خود خواستار گفتگو و و مدارا و تساھل و تسامح بوده ولی " آزادیخواه "و" لیبرال منش"بدلیل روحیھ 

. حزب توده ایران بدلیل انقالبی بودن و خشونت طلبی بھ مھندس بازرگان حملھ و توھین کرده است
علیھ حزب توده ایران را باید یک بار دیگر خواند تا این  "اندیشھ پویا" مقدمھ پرونده سازی نشریھ

قعیت را کھ در آینده بھ آن بعنوان یک دادخواھی ملی بطور مفصل خواھیم پرداخت معکوس شدن وا
 .بھ روشنی دید

سخنرانی مھندس بازرگان بطور طبیعی با واکنش مرحوم محمد علی رجایی نخست وزیر وقت نیز 
موتلفھ و مواجھ شد کھ در آن زمان ھم از طرف بازرگان و ھم از طرف بنی صدر و ھم از طرف 

پاسخ . و قشریون مذھبی زیر فشار شدید بود و متھم بود کھ دولتی کمونیستی تشکیل داده استبازار 
محمد علی رجایی بھ انتقادھای بازرگان بھ وی، ھیچ شباھتی بھ سخنرانی مھندس بازرگان و دوغ و 
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ی او با ادبیات. دوشابی کھ او با ھم مخلوط کرده و گل حرامزده و مگس ناکس و خربزه کرمو ندارد
 :بسیار محترمانھ و استداللی می نویسد

ھا و  گمان در جریان اتھاماتی کھ بعضی از سخنرانان و نویسندگان و احزاب و گروه شما بی"
اید موافق تشکیل دولت از  خود شما نیز گفتھ و نوشتھ. کنند، ھستید ھا بھ این دولت وارد می شخصیت

ھای  ولت تا امروز ھر انتقادی بھ اعمال و برنامھاز روز اول تشکیل د... اید  طرف اینجانب نبوده
ام و وظیفھ اسالمی و اخالقی  اید و اینجانب نیز تا آنجا کھ در توان داشتھ اید، عنوان کرده دولت داشتھ

ام کھ انتقادات را از ھر کس کھ ھست بشنوم و اگر نقایصی در کار است  کرده است کوشیده حکم می
اتھاماتی .  امکانات، درصدد جبران برآیم و نقایص و معایب را رفع کنمکھ حتمًا ھم ھست با توجھ بھ

اند، صفاتی کھ بحق و  اند، ایرادھای بجا و نابجائی کھ از دولت و اینجانب گرفتھ کھ بھ دولت نسبت داده
ر اطالع بوده باشید و د اند، مسائلی نیست کھ شما از آنھا بی یا ناحق بھ اینجانب و ھمکارانم نسبت داده

دانید کھ اینجانب کمتر درصدد پاسخگویی بھ این نوع مسائل و مطالب  عین حال این نکتھ را نیز می
پاسخ گذاشتن آنھا، مضاری دارد کھ  شود کھ بی با اینھمھ گاھی مسائلی در جامعھ مطرح می... ام بوده

ئل، مسئلھ رخنھ خطر آن احتماًال، انقالب را نیز مورد تھدید قرار خواھد داد و یکی از این مسا
ھا در دولت و نھادھای انقالبی است کھ متأسفانھ پیش از ھمھ و بیش از ھمھ  ای ھا و توده کمونیست

شود و  مسلکان شما در جامعھ مطرح شده و می ای از اطرافیان و ھمفکران و ھم توسط جنابعالی و عده
 روزنامھ میزان نیز کھ نقش ارگان اید و تان در زنجان نیز تجدید مطلع فرموده شما در آخرین سخنرانی

کند، با انتخاب عنوان و تیترھای انحرافی، بیشتر بھ این آتش دامن زده  شما و نھضت آزادی را ایفا می
دانید کسی را کھ  شما می. است و تھمتی ناروا را با تیتر درشت، در معرض عموم قرار داده است

ھا و  ین شبھھ بھ افکار و اذھان کھ کمونیستولی القاء ا. حساب پاکست، از محاسبھ باکی نیست
ای نیست کھ دامنھ محدودی داشتھ باشد و دشمن از  اند، مسئلھ ھا در دولت و نھادھا رخنھ کرده ای توده

کما اینکھ پس از ھر سخنرانی شما و اطرافیان شما و تکرار این اتھام، . سخنان شما بھ سادگی بگذرد
کنند کھ روی این موضوع تبلیغ کنند تا بھ  ھای بیگانھ فرصتی پیدا مییکبار بلندگوھای خارجی و رادیو 

 .آلود ماھی بگیرند خیال خود از آب گل

ھای سختی کھ از ھمین   مرداد را بھ یاد دارید و ضربھ٢٨شما کھ حوادث جریانات منجر بھ کودتای 
آن زمان چگونھ زیر رگبار آورید کھ نھضت ملی در  اید، چگونھ بھ یاد نمی نوع اتھامات را تحمل کرده
 ھمین اتھامات قرار گرفت؟

ای دیگر آلت دست  ای از مخالفان در آن زمان عامل آمریکا و عده آیا مرحوم دکتر مصدق را عده
انداختند؟ و یا ضرباتی کھ ھمین اتھامات بھ  کردند و علیھ او تبلیغ بھ راه نمی حزب توده قلمداد نمی

 کھ ما را ھوشیار کند تا متوجھ دام فریب و توطئھ و خیانت دولت مصدق وارد کرد کافی نیست
 دشمنان شده، خود را بھ دست خود در مھلکھ نیاندازیم؟

آیا شما از نحوه انعکاس سخنرانی زنجان خود در روزنامھ میزان خبر دارید؟ و اگر خبر دارید، آیا ... 
خرین بخش سخنرانی شما، این مطالب دانید کھ روزنامھ میزان در آ از این کار راضی ھستید؟ آیا می

 :را تیتر کرده است کھ

ھای انقالبی  پس از انقالب عده زیادی از اعضای حزب توده با ریش گذاشتن وارد نھادھا و ارگان«
 ».دھندگان پشت پرده شدند شده و از گردانندگان و الھام

 چرا موضوع را آنچنان مبھم و پرده خبر دارید کنم شما کھ از پرده و پشت اینجانب از شما سئوال می
ای پیش  کنید کھ دشمنان انقالب اسالمی ایران از آن سوءاستفاده کنند و ھر جا مسئلھ در لفافھ بیان می

دھنده بشناسند و بشناسانند؟ آیا این حرف شما موجب تضعیف  ھا را گرداننده و الھام ای آید، توده می
 نھادھا و تقویت حزب توده نخواھد شد؟
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ردم و طرفداران شما بھ گفتھ شما استناد نکرده و از خود نخواھند پرسید کھ این حزب توده چھ آیا م
و وقتی ... دھنده و گرداننده پشت پرده شده است؟  جا رخنھ و نفوذ کرده و الھام ھیوالئی است کھ ھمھ

 :کند کھ روزنامھ میزان باالی ھمین تیتر، عنوان دیگری از قول شما چاپ می

آیا چھ » .زب توده از بھترین مشاورین و اندیشمندان و گردانندگان رژیم سابق بودنداعضای ح«
 شود؟ چیزی از خواندن پشت سر ھم این دو تیتر بھ ذھن القاء می

ھا در رژیم سابق، گرداننده مسائل بودند و حاال ھم  ای گوئید توده شما خودتان قضاوت کنید وقتی می
ای  ثبات و القاء چھ چیزی ھستید؟ و گیرم کھ شما در پی القای مسئلھگرداننده مسائل ھستند، در پی ا

 نباشید، خود این مطلب گویای چھ مسئلھ ای است؟

رساند و بھ دولت مورد تأیید امام و مجلس و ملت لطمھ  آیا این سخنان شما بھ حزب توده فایده نمی
تان خلوت کنید و ببینید کھ  ظھ با خدایزند؟ شما کھ بھ انتقاد سالم و سازنده اعتقاد دارید، یک لح نمی

 این اتھام، در جھت سالمت و سازندگی است یا در جھت تخریب و تضعیف؟

وشنودھای  بھ اعتقاد من دولت کھ بیش از ھر چیز یک ارگان اجرائی است بھ جای اینکھ درگیر گفت
 ...حاصل شود، باید برای جامعھ کار کند  بی

ھا، بازپرسان، پاسداران،  شوراھای کارخانجات و ادارات، کمیتھھای اسالمی،  شما، تمام انجمن
ھا  ای ھای جنگ را با این بیان کھ توده ھای انقالب، جھادسازندگی، بنیاد مستضعفان و حتی جبھھ دادگاه

کنم  من از شما سئوال می. اید اند بدون ارائھ حتی یک نمونھ مورد اتھام قرار داده در آنھا رخنھ کرده
 اعتبار جلوه داده شوند؟  نھادھای انقالبی باید بدینوسیلھ از ناحیھ شما بیچرا تمام

اتھامات خالف . محض رضای خدا، در مقام مخالفت با دولت، از معایب موجود و واقعی بگوئید... 
اید بھ  ای را مشاھده کرده ھا تعارفی ندارید، اگر نمونھ ای شما کھ با حزب توده. واقع نسبت ندھید

توانید در میان جمع بگوئید، کتبًا موارد رخنھ و نفوذ  خواھید یا نمی اگر نمی. الم کنیدوضوح اع
در میان گردانندگان امور «شما در زنجان گفتید کھ . ... ھا را با ذکر نمونھ بھ خود من بنویسید ای توده

عمق آمال و و حتی در ھیئت وزیران نیز کسانی ھستند کھ بھ فرض توبھ و عقیده؟ زمینھ تربیتی و 
در این مورد دو موضوع را خاطرنشان ساختھ، انتظار جواب فوری » افکارشان مارکسیستی است

 .دارم

شما کھ این عبارت را . چھ کسانی ھستند» گردانندگان امور«دانم قصد شما از  ـ من بھ واقع نمی١  
رم اسم آن عده از اید، بدون شک باید بدانید کھ منظورتان چھ بوده است؟ تقاضا دا بکار برده

گردانندگان امور را کھ در ارتباط با دولت ھستند و بھ گفتھ شما عمق آمال و افکارشان مارکسیستی 
 .است بھ اینجانب اعالم کنید

ـ در مورد ھیئت وزیران نیز فھرست کامل وزرای کابینھ را بھ ضمیمھ این نامھ برای شما ٢  
 کدامیک از این وزیران مارکسیستی است تا من اسم و رسم فرستم تا اعالم کنید عمق آمال و افکار می

  ."آنھا را برای اطالع عموم ملت مسلمان ایران اعالم کنم و خواستار اقدامات قانونی باشم

ھای آنان را برای آقای  آقای رجایی بھ ضمیمھ نامھ خود فھرست کلیھ اعضای کابینھ با مسئولیت
 رجایی خرده گرفت کھ وارد بازی بازرگان شده و در واقع بھ می توان بھ مرحوم. بازرگان می فرستد

شانتاژی کھ او علیھ دگراندیشان و بھ اصطالح نفوذ آنان در دستگاه دولتی بھ راه انداختھ تن داده 
ولی با در نظر گرفتن آن شرایط و با توجھ بھ ھمکاری عملی کھ آقای رجایی با جناح چپ . است

ی کھ از آنان می کند کھ ھمگی از نظر بازرگان کمونیست و ھمان فتنھ و مذھبی در کابینھ خود و دفاع
شیطان و مگس ناکس ھستند می توان گفت کھ محمد علی رجایی کھ اندک زمانی بعد توسط مجاھدین 
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خلق ترور شد، از نظر شخصیتی و آزادیخواھی و رواداری صدھا فرسنگ از مھندس بازرگان جلوتر 
ب زنی ھا و شانتاژھای مداوم آقای بازرگان تفاھم را در جبھھ نیروھای اینکھ سرانجام برچس. است

انقالب از یکسو و گفتگو میان ھمھ نیروھای سیاسی در کشور را ناممکن کرد یک بحث است و اینکھ 
امثال آقای رجایی و مجموعھ نیروھای خط امام نتوانستند بھ اندازه کافی دربرابر این شانتاژھا 

 .ثی است دیگرایستادگی کنند بح

  

 پاسخ بازرگان بھ رجایی

 :مھندس بازرگان در پاسخ بھ نامھ محمد علی رجایی چنین می نویسد 

اید کھ پیشتر و بیشتر از ھر کس بنده در اعالم دشمنی و  دانید و در نامھ نیز اشاره کرده خوب می"
منطق آن مقالھ مراجعھ اگر بھ متن و ... ام  خطرات مارکسیسم برای اسالم و ایران گفتھ و نوشتھ

ھای نفوذ  ھا و طریقھ ھای اصولی کھ از شیوه ھا و افشاگری فرمائید خواھید دید کھ اوًال با راھنمائی
و ذریھ شیطان چندان مشکل نبوده، دولت شما و » خطوات الشیطان«ام شناسائی  مارکسیسم کرده

نشأ قضایا را خیلی جلوتر از تشکیل ثانیًا م. مشاورینتان اگر بخواھند، قادر بھ تشخیص آنان ھستند
 . "ام کابینھ رجائی و حتی پیروزی انقالب اسالمی برده

حزب توده ایران در دولت ارائھ می دھد و از جملھ بریده ھایی از " نفوذ"بازرگان سپس مستنداتی از 
شده روزنامھ مردم کھ در آن نام آن دستھ از اعضای حزب کھ در جبھھ ھای جنگ علیھ عراق کشتھ 

 :اند و می نویسد

ام تا بفرمائید پیگیری کرده ببینید آیا  ارگان حزب توده را پیوست کرده» نامھ مردم«چند شماره از "
ادعای حزب توده درمورد افراد وابستھ بھ خود تا چھ حد درست است و این افراد تحت چھ پوششی بھ 

اند یا از طریق رخنھ در نھادھای  ه رفتھآیا مستقیمًا بھ نام واحد حزب تود. اند ھای جنگ رفتھ جبھھ
 "انقالبی؟

ای شده یا تحت  چنانکھ گفتیم سخنان و شانتاژھای پیگیرانھ مھندس بازرگان بھ اینکھ مسئوالن توده
قای رجایی در آتاثیر آنان ھستند اثر خود را در شکاف در جبھھ انقالب گذاشت چنانکھ چندی بعد 

ھای سیاسی در حد باالئی ھستند  ھای کارگری، سازمان ب در محیطمخالفین اصلی انقال: "سخنانی گفت
شود نام برد و برای پاکسازی محیط ضرورت دارد کھ بھ این گروه توجھ  از جملھ حزب توده را می

 ."خاص بشود

آقای رجایی تصور می کرد با بازی کردن در زمین مھندس بازرگان، با تن دادن بھ شانتاژ، با 
ت گفتگو و تفاھم و وحدت ملی می تواند از خود رفع اتھام کند و نیروھای نشینی از ضرور عقب

مقابل را عقب نشاند در حالیکھ در واقع آنان را بھ موفقیت راه خود امیدوارتر و در مسیر رویارویی 
 .پیگیرتر می کرد، رویارویی کھ سرانجام رجایی جان خود را در آن از دست داد

دریچھ تاریخی کھ برای ھمزیستی . شد ناممکن امکان گفتگو و تفاھم ملی ۶٠بدینسان بود کھ در بھار 
ھای مختلف گشوده شده بود و جلوه آن در تبدیل شدن  ھا و دیدگاه مسالمت آمیز میان معتقدان بھ اندیشھ

ای دادستان کل  اکثریت بزرگ دگراندیشان بھ مدافعان انقالب و گفتگو از یکسو و اعالمیھ ده ماده
جامعھ بھ شکلی خونین . آغاز بحث ھای تلویزیونی از سوی دیگر بود برای دھھ ھا بستھ شدانقالب و 

مذھبیون قشری توپی را کھ آقای بازرگان پاس داده بود گرفتند و . و بی بازگشت تقسیم و پاره پاره شد
 .سی سال است کھ ھمچنان بر طبل تفرقھ می کوبند
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روز بھ زنجیری گران بر پای جامعھ ما تبدیل شده کھ مھندس بازرگان بر جای گذاشت ام میراثی
جامعھ ای کھ بیش از ھر زمان دیگر بھ گفتگو و تحمل و رواداری نیاز دارد و حکومتی کھ . است

ھمچنان بر طبل اسالم و کفر و سکوالریسم و دھھا تقسیم بندی جدید و نو بھ نو در درون خود 
و فتنھ و غیرفتنھ و با بصیرت و بی بصیرت و نیروھای مذھبی از اصالح طلب و غیراصالح طلب 

بدون نقد جدی مھندس بازرگان پایان دادن بھ این میراث و . شیعھ و سنی و اقوام و ملیت ھا می کوبد
 .غلبھ بر تفرقھ ناممکن است، نقدی کھ ھنوز در میانھ راه آن ھستیم
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 بخش ھفتم

 اسناد مکتوب

 بھ ادعاھای بزرگ

!پاسخ می دھند  

 

ھای مھندس بازرگان درباره مارکسیسم، دگراندیشان و حزب   ھای اخیر از دیدگاه  ر شمارهآنچھ ما د
 بود کھ  "ھشدارھای ما و اعترافات سران حزب خائن توده"توده ایران نقل کردیم عمدتا از جزوه 

نخست . نقل از این جزوه دو دلیل عمده داشت.  منتشر کرد١٣۶٣نھضت آزادی ایران در شھریور ماه 
کھ عمال در آن دوران ھمچون ارگان نھضت آزادی ایران عمل " میزان"نکھ بھ آرشیو روزنامھ آ

ھای دیگر   کرد دسترسی وجود ندارد و آنچھ در این زمینھ در اختیار داریم نقل شده توسط روزنامھ می
سی توان بھ آرشیو آن روی اینترنت دستر ارگان حزب توده ایران است کھ می" نامھ مردم"بویژه 
ھای روزنامھ میزان   دلیل دوم آنکھ حتی اگر چنین امکانی نیز وجود داشت و بھ شماره. داشت

دادیم بجای استناد بھ این یا آن جملھ از این یا آن مقالھ یک روزنامھ کھ  دسترسی داشتیم ترجیح می
نیھ و سند ممکن است حاوی تحلیل رسمی یا دقیق منتشرکنندگان آن نباشد در درجھ نخست بھ یک بیا

ولی با خواندن بیانیھ طوالنی نھضت آزادی ایران برای ھر جوینده ای این پرسش . رسمی استناد کنیم
 چھ بود؟ اگر غرض نھضت ١٣۶٣ای در سال  مطرح می شود کھ اساسا ضرورت انتشار چنین بیانیھ

د کھ این کار آزادی و مھندس بازرگان غیرقانونی کردن حزب توده ایران و دستگیری رھبران آن بو
 کھ در این زمینھ مھندس بازرگان حتی میان دوستانش -اگر مسئلھ لجاجت و کینھ توزی بود . شده بود

ھای آشکار رھبری حزب تا حد مرگ یا نقص عضو بسیاری از    با آن ھمھ شکنجھ-نیز شھرت داشت
" اعترافات"ای کھ عنوانش  ھچرا در بیانی. آنان باید آتش این کینھ نیز قاعدتا تا حدودی مھار شده باشد

ای از رضا شلتوکی و محمد   بند آن تنھا یک بند بھ نقل چند جملھ١۴سران حزب خائن توده است از 
پردازد و بقیھ آن بحث اسالم و کفر و مارکسیسم و نفوذ حزب  علی عمویی و نورالدین کیانوری می

" اعترافات"ھ ربطی بھ این بھ اصطالح ھای مھندس بازرگان در این مورد است ک  توده و نقل سخنرانی
ھم ندارد؟ چھ عاملی مثال موجب شده کھ بیانیھ نھضت آزادی پس از آن ھمھ کوبیدن " خائن"این سران 
و جنجال پیرامون اعترافات در سطور آخر یک اتھام جدید ھم بھ آنچھ تا بھ " کفر و اسالم"بر بھ طبل 

امکان بھ کار گرفتن "خواھد  ئوالن جمھوری اسالمی میآن زمان گفتھ نشده بود می افزاید و از مس
توسط عناصر نفوذی احتماًال وابستھ بھ حزب  ترورھا و انفجارات اخیر ھمان شگردھای قدیمی در

 ؟"توده مورد بررسی قرار گیرد

ھای شخصیتی مھندس بازرگان و   توان در ویژگی ھا را صرفا نمی  بھ نظر ما پاسخ بھ این پرسش
 ١٣۶٣مسئلھ بیشتر آن است کھ سیر حوادث در سال . ھای فردی وی یافت  ھا و لجبازی  توزی کینھ

بسود آن پایان خونینی کھ مھندس بازرگان برای حزب و رھبری آن در نظر گرفتھ بود موقتا سیر 
کرد، تحوالت در جمھوری اسالمی نیز در جھت حذف چپ مذھبی و نیروھای خط امام، کھ ھدف  نمی

 .بازرگان بود قرار نداشتاصلی مھندس 

بیانیھ نھضت آزادی در شرایطی منتشر شد کھ جنگ بھ بن بست رسیده بود و شمار کسانی کھ در 
رھبری جمھوری اسالمی معتقد بودند کھ کل ماجرای دستگیری رھبری حزب توده ایران یک توطئھ 

ا خراب کرده و از طرف  امریکایی بوده کھ از طریق آن روابط ایران با اتحاد شوروی ر-انگلیسی 
. شد دیگر خود با تمام قدرت بھ عراق برای فرسایشی کردن جنگ یاری رسانند، روزبروز بیشتر می

این ھمان دیدگاھی بود کھ نزدیک بھ دو دھھ بعد بھ صراحت توسط ھاشمی رفسنجانی بیان شد و (
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مار کسانی در رھبری کم نبودند ش. )دستگیری رھبران حزب را یک اشتباه در شرایط جنگی نامید
ھا و  جمھوری اسالمی کھ معتقد بودند جمھوری اسالمی در این عرصھ آلت دست امپریالیست

، بویژه کھ در آن ھنگام جدال درون هھا و قشریون و مرتجعین داخلی شد  ضدانقالب خارجی و لیبرال
زرگان پشتیبانی ھای اقتصادی لیبرال مورد حمایت با  حکومت میان قشریون راست کھ از راه حل

   .کردند با جناح چپ و دولت میرحسین موسوی در حال اوجگیری بود می

ھا و پرونده رھبران حزب توده ایران بھ خود گرفتھ بود   از سوی دیگر سمتی کھ وضعیت زندان
 یعنی کمتر از یک ماه پس از اعالم ١٣۶٢ خرداد ٢در . نگرانی مھندس بازرگان را برانگیختھ بود

اهللا خمینی تشکیل  ھا را با تایید آیت اهللا منتظری ستاد اصالح وضعیت زندان نی شدن حزب، آیتغیرقانو
اهللا  فردای آن روز اختیارات تعیین صالحیت شورای قضایی از طرف آقای خمینی بھ آیت. داد

و ھایی برای عفو   ھا آغاز شده بود و ھیئت فشار برای تغییر شرایط در زندان. منتظری واگذار شد
یک ھفتھ پیش از انتشار بیانیھ نھضت آزادی اسداهللا الجوردی . دیدار با زندانیان در حال تشکیل بود

 .ھا عزل شده بود  از سرپرستی زندان

 ١٠١ای تشکیل گردیده کھ از   دادگاه نظامیان توده١٣۶٢چندی پیشتر یعنی در دی ماه و بھمن ماه 
در میان اعدام شدگان ھیچیک از اعضای . وم شدند تن بھ اعدام و بقیھ بھ حبس محک١٠متھم آن 

مسئلھ کودتا و حملھ شوروی بھ ایران کھ رھبری حزب در آغاز بدان . رھبری حزب وجود نداشت
 .ای نشد متھم شده بود آنقدر مسخره و مضحک بود کھ در جریان محاکمات اصال مطرح و بدان اشاره

کرد کھ اگر رھبران حزب  وی درک می. شد یھمھ اینھا برای آقای بازرگان زنگ خطر محسوب م
توده ایران و امثال کیانوری و طبری و عمویی و شلتوکی را نتوان بھ کودتا متھم کرد، تنھا اتھام 

ھای دارای اطالعات   خواھد بود کھ آن ھم ویژه کسانی است کھ در ارگان" جاسوسی"باقیمانده ھمان 
ھایی کھ   ھا در تبعید بوده یا شخصیت  سیاسی علنی کھ دھھمحرمانھ نفوذ کرده اند نھ دبیرکل یک حزب 

اعترافات "ای کھ نامش  از اینجاست کھ بیانیھ.  سال در زندان بوده اند یا دانشمندی نظیر طبری٢۵
شود بھ بحث اسالم و کفر و خطر شوروی  است، ھشتاد درصدش تبدیل می" سران حزب خائن توده

 !ھا در ترورھا و انفجارھا  ای  داشتن تودهبرای اسالم و باالخره احتمال دست

 آقای بازرگان را بھ این نتیجھ رسانده بود کھ با این شرایط و با این ١٣۶٣روند حوادث در سال 
ھا پرونده رھبری حزب توده ایران بر روی دست قشریون و جمھوری اسالمی باقی خواھد ماند  اتھام

سالمی در شرایط درگیری میان دو جناح چپ و و این احتمال وجود خواھد داشت کھ جمھوری ا
ھای   ھا در سخنرانی  این نگرانی. راست آن، یا بن بست در جنگ ناگزیر شود از راه رفتھ باز گردد

 .یابد ھای بعد ھمچنان بازتاب می  بازرگان در سال

 :گوید  چنین می١٣۶۵آقای بازرگان در یک سخنرانی در سال  

 کھ یکبار در فعالیت زیرزمینی زمان شاه، امتحان سستی خودشان و خالصھ آنکھ سران حزب توده"
ھای اعتراف و اعتذاری کھ در   خیانت بھ تشکیالت و افراد فداکار حزب را داده بودند، با مصاحبھ

ایمانی خود را نیز ثابت  بیزندان جمھوری اسالمی انجام دادند، سستی در عقیده و ایدئولوژی و
توانستند با سربلندی حزبی بگویند کمونیسم یک مکتب بین المللی منکر میھن  می الی کھدر ح. کردند

ھای   و ملیت بوده و رساندن اطالعات سیاسی بھ سفارت شوروی و اجرای اوامر کمینفرم جزو پایھ
و ھا   و چون این کار را نکردند نشان دادند کھ ایدئولوژی. شود اعتقادی ما بوده و خیانت محسوب نمی

رستگاری را ندارد؛ حتی در پایھ ... یارای مقاومت تا مراحل نھایی شھادت و ... اھداف فلسفی و 
بھ دنبال ابتالء و آزمایش فوق و تأثیر تلخی کھ در پیروان حزب ایجاد نمود، سران . گذاران و متولیان

. ی و بدنام گردیدتوده خود را از تولیت و تشکیالت حزب خارج ساختند و حزب توده در ایران متالش
 )۴١١ ص ٢۴ مجموعھ آثار مھندس بازرگان جلد - در دفتر نھضت آزادی ٢٣/١١/۶۵ سخنرانی مھندس بازرگان در -انقالب و ابتال (
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داند   کھ نمی-اطالع تصور کردن شنوندگانش بی  یا-اطالعی مھندس بازرگان  بی ما در اینجا بھ
ولی خالصھ سخنان . و دوران خروشچف منحل شده است کاری نداریم ١٩۵۶کمینفرم در سال 

گفتند ما جاسوس بوده ایم و  آمدند و می مھندس بازرگان ان است کھ سران حزب توده ایران باید می
شده " بدنام"جاسوسی افتخار ما است ولی این کار را نکرده اند و بھ ھمین دلیل ھر چند بھ ادعای او 

 .تولیت تشکیالت حزب خارج ساختھ اند و ظاھرا قابل اعدام نیستنداند ولی خود را از 

مھندس بازرگان کوشید تنھا . ھا داشت  آن ھمھ تکیھ بر روی بحث کفر و اسالم ریشھ در این نگرانی
ھا را براساس آن ھمچنان در زندان نگاه داشت و اعدام کرد بدست قشریون   ای شد توده ای کھ می پرونده
ھای    زندانیان گروه١٣۶٧در سال . دانیم کھ خواست و پیش بینی او درست از آب درامد و می. بسپارد

ھا و رھبری حزب توده ایران در محاکماتی کوتاه نھ بھ اتھام جاسوسی، نھ براندازی،   چپ، مارکسیست
 میراث مھندس بازرگان بنیانگذار آن.  اعدام شدند "کفر"نھ مبارزه مسلحانھ، نھ کودتا بلکھ بھ اتھام 

سلفی گری شد کھ امروز قشریون و امثال مصباح یزدی و روزنامھ کیھان پرچمدار آن شده اند و 
ھا و قشرھای مختلف   ھا و نگرش  برخالف خواست و نیاز جامعھ ما برای یک وحدت ملی میان اندیشھ

 .کند آن عمل می

  

 سرنوشت شانتاژ و ادامھ شانتاژ

ر چند سویھ مھندس بازرگان و طرفداران وی، طرفداران بختیار، حزب توده ایران زیر شانتاژ و فشا
ھای تبلیغاتی ضد انقالب، قشریون و راستگرایان داخلی   رادیوھای خارجی امریکا و انگلستان، دستگاه

این حادثھ ناممکن بود اگر جمھوری اسالمی پس از آغاز ترورھا . سرانجام سرکوب و غیرقانونی شد
خلق وارد فاز امنیتی نمی شد و اگر در باتالق ادامھ جنگ گرفتار نمی گردید و و انفجارھای مجاھدین 

شانتاژی کھ ھدف واقعی آن . ھای سالم آن بھ چنین شانتاژی آماده نمی شد  شرایط برای تسلیم جناح
ھمان نیروھای چپ مذھبی بود و بھ ھمین دلیل برای رھبری حزب توده ایران کامال روشن بود حتی 

   .و غیرقانونی شدن حزب نیز پایان نخواھد یافتبا سرکوب 

نورالدین کیانوری دبیر اول وقت حزب توده ایران چند ماه پیش از بازداشت خود در گفتگویی با 
 :کند تحلیل حزب توده ایران را درباره دالیل تشدید فشارھا بھ حزب چنین بیان می" کار"نشریھ 

کنند کھ اگر حزب توده ایران را محدود بکنند   تصور می) راه توده-رھبران جمھوری اسالمی(آنھا "
اگر حزب توده ایران یک حزب خطرناکی باشد کھ : یکی این نتیجھ: الاقل دو تا نتیجھ از آن گرفتھ اند

یک . یک روز بتواند خطری برای جمھوری اسالمی ایران ایجاد بکند، فعال ما دست و پایش را بستیم
کنند کھ آنھا کمونیست شده اند و با  در مقابل تمام حمالتی کھ بھ آنھا مینتیجھ دیگر ھم این است کھ 

دھند کھ ببینید  ھا ساختھ اند، با این کار بھترین دلیل را بھ مخالفان و انتقاد کنندگان ارائھ می  کمونیست
پس این . گیریم کنیم و امکاناتشان را از آنھا می گذاریم، محدودشان می ھا را تحت فشار می  کمونیست

خواھند از این طریق تبلیغات دشمنان خودشان را، دشمنانی کھ  آنھا می. ھای شما نادرست است  حرف
کنند بھ اصطالح خنثی  از مواضع امپریالیسم این تبلیغات را بھ میان آنھا مدام با فشارھای زیاد القاء می

حزب توده ایران وجود داشتھ چھ  .بھ نظر ما این دو دلیل ھر دو ھم ضعیف است ھم زیان بخش. کنند
چھ اصال حذف بشود، دود بشود بھ آسمان برود، اصال در ایران یک نفر ھم . باشد، چھ نداشتھ باشد

خواھم بکنم، بھ او خواھند گفت  طرفدار نداشتھ باشد، ھر کس بگوید من اصالحات ارضی می
 ھم ضد انقالب ایران خواھد .سی.بی.و این را ھم رادیو صدای امریکا خواھد گفت، ھم بی. کمونیست

کنند و حتی در داخل  ھم آن بخشی از مسلمانان کھ خودشان را خیلی خیلی مسلمان معرفی می گفت و
 )١٣۶١ شھریور ماه –رود  حکم تاریخ بھ پیش می( "روحانیت
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ھای مھندس بازرگان در دوران پس از دستگیری رھبران حزب توده ایران   ھا و بیانیھ  تمام سخنرانی
 .تایید بی کم و کاست این ارزیابی است

 :گوید   می۶٧ بھمن ٢٢بازرگان در سخنرانی 

دانم از کجا بھ دولت خبر رسید و اسنادی بھ دستشان دادند کھ بیست سی نفر از  روزی، حال نمی"
و حزب توده با وساطت سیاسی و اطاعت از . کنند اعضای رسمِی سفارت، جاسوسی و اخالل می

این بار مسئلھ برای خودشان . باشد سمًا عامل و مجری سیاست شوروی در ایران میپولیت بورو، ر
ھیچ کار  روشن شد و اسناد محکم جاسوسی و خراب کاری بھ دستشان رسید ولی چھ کردند؟

ھای بین المللی دستور اخراج آن چند نفر دیپلماتیک روسی از   جز آنکھ بر طبق عھود و سنت مھمی
نھ جار و جنجال، نھ فحش و مرگ خواھی، نھ تبلیغات بین المللی،  د، بدون آنکھایران را صادر کردن

 )۴۶۶ ص ٢۴ جلد -مجموعھ آثار بازرگان ( "!نھ محاکمھ، نھ قطع رابطھ و نھ گروگان گیری بھ عمل آید

 :گوید و در جای دیگر با اشاره بھ دولت میرحسین موسوی می

ای کھ علیھ استکبار جھانی و آمریکای  ی انتقام جویانھ، با موضع سازتداوم انقالب اسالمی ایران"
جھان خوارگرفتھ و پرچم نجات مستضعفین مسلمان و غیر مسلمان را بھ دوش کشیده است، مناسب 

در براندازی  ی دیالکتیک مارکسیسم جیره و مواجب برای اجرای برنامھ بی کارگزارترین جانشین و
تمام شعارھا و  خصوصا کھ!  نشاندن رنجبران یا پرولتاریا گردیدامپریالیسم و کاپیتالیسم و بھ کرسی

ھای جنبی مبارزه با منافع سرمایھ داری و بخش خصوصی و جنگ در جھت   ھا و برنامھ  ژست
 )۴۶٣ھمانجا ص ( ."تنظیم گردید سوسیالیسم دولتی و مارکسیسم

 :و در جای دیگر 

ی راه و  ، ادامھ دھندهخصمانھ تضاد و تخریب دیالکتیکیاسالم انقالبی و فقاھتی ایران با اتخاذ قیافھ "
؛ کھ خود ورود تازه و رسم نیمھ متروک کمونیسم گردیده، در استخدام و استفاده مارکس در می آید

 )٣٨٧ص ( ."کسب وسیلھ و قدرت مؤثر در سیاست بین الملل بھ شمار می رود

 :نویسد  می)١٣۶٣" (انقالب ایران در دو حرکت"در کتاب 

ھای فدایی اکثریت خود را   ھا و چریک  ھای چپ مانند تروتسکیست  البتھ حزب توده و بعضی گروھک"
دادند تا امکان فعالیت  موافق انقالب و جمھوری اسالمی و حتی مدافع والیت فقیھ و خط امام نشان می

.  الزم را بزنندآزاد داشتھ ھم برنامھ ھایشان را اجرا کنند و خط بدھند و ھم بھ موقع مقتضی ضربھ
حزب توده از تجربھ انقالب صغیر دوران مصدق استفاده کرده نھ با مذھب درافتاد ونھ با خط عمومی 

وارد مبارزه شده بود نتوانست در آن بار کھ با چھره واقعی ماتریالیسم ضد خدا و ضد دین .انقالب
اما در انقالب کبیر . ... دقشر اکثریت مردم و در روشنفکران ملی و مسلمان نفوذ کند و موفق شو

 با یک حرکت قاطع اطالعات ۶١بعد از دو سھ سال ھمگامی و نفوذ، در بھمن ماه  خوشبختانھحاضر
بھ این ترتیب حزب . یافتھ ای، سران و ایادی عمده حزب را دستگیر و نقشھ ھایشان را آشکار کردند

یشھ، در حرکت دوم انقالب از صحنھ شاید برای ھم متشکل و مجھز توده با افراد مارکسیست ورزیده،
ولی آیا افکار و اھداف آنھا ھم برچیده شد و آیا روحیھ و رویھ و رسوبات مارکسیستی  .بر کنار شد

 )٣٨٨ ص – ٢٣ جلد –مجموعھ آثار ( "سر جای خود باقی نماند؟

 :گوید  خود می۶۵بازرگان در سخنرانی سال 

با (ظام جمھوری روحانی نتوانستند در این زورآزمایی متولیان انقالب و عمال زندان و اطالعات ن"
.  پیروز شوند و مرام مارکسیسم و ایمان و عمل افراد را از بین ببرند) راه توده-حزب توده ایران

معتقدین و عالقھ مندان ضمن تأسف یا تنفر از سران حزب در اعتقاد و عالقھ خود راسخ تر شدند و 
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ھای فرھنگی، ھنری، آموزشی، اداری، مطبوعاتی و   مستقیم از راهبھ طور غیر  ھمان طور کھ قبًال
نفوذ در نھادھا و نیروھا و اشغال مواضع مؤثر، فعالیت ظاھرا غیر سازمانی متفرق داشتند، ولی 

شود کھ دستگاه فرماندھی و جاسوسی  حتی گفتھ می. دھند مرتبط و متحد بودند، آن رویھ را ادامھ می
ت موازی مخفی منظمی از عناصر دست پائین ولی مؤمن و مطیع حزب را کمونیسم شوروی تشکیال

 )۴١١ ص–انقالب و ابتال ( ."قبًال تدارک دیده و بھ کار انداختھ است

 :و باز می گوید 

اصل تضاد و تخاصم و سیاست ضد آمریکای امپریالیستی را کھ از  ایران و اسالم آیا جا دارد کھ"
 حیاتی سیاست بین المللی و برنامھ ی داخلی شوروی می باشد بھ ی کمونیسم و سرفصل مبانی ادلھ

، و مانند شاه کھ خود را اسالم و انقالب را در خدمت مارکسیسم بگذارد حساب خودشان گرفتھ و
حاال آلت دست و آلت فعل کمونیسم  ژاندارم خلیج و در خدمت امپریالیسم قرار داد و افتخار می نمود،

 )۴۵٣ ص -٢۴جلد ( "؟ مریکا شودبرای تھیج دنیا علیھ آ

ھا، در برای مھندس بازرگان ھمچنان   ای شود کھ با وجود دستگیری، شکنجھ و اعدام توده مشاھده می
چرخد و ھمھ حرفھا راجع بھ حزب توده ایران بھانھ بود و اکنون کھ این حزب  بھ پاشنھ سابق می

نشده اند؛ سفارت شوروی را اشغال نکردند؛ با اعدام : گیرد  ھای نو بھ نو و تازه می  نیست او بھانھ
شوروی قطع رابطھ نشده؛ گروگانشان نگرفتھ اند؛ انقالب اسالمی کارگزار بی جیره و مواجب 

ھای دولت جنگ در جھت سوسیالیسم دولتی و مارکسیسم تنظیم شده؛ اسالم  مارکسیسم شده؛ برنامھ
ر و استفاده مارکس قرار گرفتھ؛ ایران و اسالم آلت انقالبی ادامھ راه و رسم کمونیستی شده و در اختیا

دست و فعل کمونیسم شده؛ روحیھ و رویھ و رسوبات مارکسیستی باقی مانده؛ مرام مارکسیسم در 
امور فرھنگی، آموزشی و اداری و مطبوعاتی حضور دارد؛ در نھادھا و نیروھا نفوذ کرده اند؛ 

را غیر سازمانی متفرق ولی مرتبط و متحد دارند؛ حتی مواضع مؤثر را اشغال کرده اند؛ فعالیت ظاھ
ھمھ اینھا تنھا ! بھ کار افتاده است" عناصر مومن و مطیع حزب"یک تشکیالت موازی مخفی تازه از 

بدین دلیل کھ در حاکمیت جمھوری اسالمی و دولت میرحسین موسوی ھمچنان عناصر مردمگرایی 
 مانع از غارت نامحدود سرمایھ داری در کشور و فشار خواستند در شرایط جنگ وجود داشتند کھ می

ھا نیفتاده بود و شوروی سقوط نکرده بود این   یقینا اگر حاکمیت بدست راست. بیشتر بر مردم شوند
  . تبلیغات و شانتاژھا تا بھ امروز نیز ادامھ داشت

سران حزب توده را  " از اینکھ۶٧ بھمن ٢٢بازرگان در سخنرانی . اما ھمھ اینھا ھنوز کافی نیست
کند و این در حالیست کھ در واقع ھمھ رھبران حزب در شھریور  اظھار تعجب می" نمایند اعدام نمی

ھمچنان  نورالدین کیانوری، محمد علی عمویی و مریم فیروز ماه ھمان سال اعدام شده و تنھا سھ تن
؟ ھر چھ ھست او حتی پس از آیا مھندس بازرگان نگران اعدام نشدن این سھ تن است. زنده بودند

مارکسیسم و کمونیسم " نفوذ"اعدام تقریبا ھمھ رھبری حزب توده ایران ھمچنان طلبکار و نگران 
 در ایالم ۶٧ مھر ٢٩ظاھرا این بار منشا نگرانی، سخنان ریشھری وزیر وقت اطالعات در . است
یرامون فداییان خلق اکثریت ریشھری در این سخنان بھ ھر دلیل کھ فعال جای بحث آن نیست پ. است
 :گوید می

توانند فعالیت داشتھ باشند بھ شرط اینکھ توطئھ و سنگ اندازی علیھ  احزاب سیاسی در کشور می"
ھر دستھ و گروھی کھ بھ دور از مزدوری بیگانگان و تالش در ایجاد . جمھوری اسالمی نداشتھ باشند

ست و بھ ھمین دلیل ما با بسیاری از گروھکھای توطئھ بخواھد کار سیاسی سالم داشتھ باشد آزاد ا
برخوردی نداشیم و تا آنجا کھ تصمیمی بھ توطئھ نگیرند در کار سیاسی " اکثریت"غیرمذھبی از قبیل 

 ."ای در کار نباشد خود آزادند و کار سیاسی کردن در کشور مشروط بر اینست کھ توطئھ



 ۴٢ 

ھایی از عناوین    نمونھ منتشر کرده و با کلیشھ کردنای علیھ این سخنان  نھضت آزادی بالفاصلھ بیانیھ
 اکثریت در آن دوران نسبت بھ جمھوری اسالمی چنین -ھای سازمان فداییان خلق   ھا و نوشتھ  بیانیھ

  :نویسد می

وزیر اطالعات برای آنکھ رھنمودھا و دستورالعملھایشان بھ مردم و احزاب از ھر جھت روشن "
گروه  .ص و عام شود، بیاناتشان را با ذکر مورد و مثالی تکمیل کردندگردیده و مرکوز ذھن خا

، در برابر باشد مؤتلف با حزب توده ایران را کھ شاخھ اصلی چریکھای فدائی خلق می" اکثریت"
 )یا خودشان(نھضت آزادی ایران، بھ عنوان گروه سیاسی مجاز و نمونھ مورد قبول وزارت اطالعات 

یده ایشان، آنطور کھ از بیاناتشان بر میآید، این گروھک با آنکھ غیر مذھبی بھ عق. معرفی فرمودند
داشتھ " کار سیاسی سالم"است چون ھیچگاه تصمیم بھ توطئھ نگرفتھ و بھ دور از مزدوری بیگانگان 

 .است در معرض برخورد وزارت اطالعات قرار نگرفتھ است

 برای کلیھ گروھھا و احزاب سیاسی، آنطور کھ البتھ نھضت آزادی ایران مخالف آزادی عقیده و بیان
قانون اساسی مشخص کرده است نمی باشد و از باز شدن فضای سیاسی جامعھ برای عرضھ افکار و 

اما برای آنکھ ھموطنان شرافتمند و ھمکاران دولتی آقای وزیر . نماید نظریات مختلف استقبال می
ام و دو ھوا و انحصار و اختناق حاکم بر اطالعات، مخصوصا مقامات قضائی، از سیاست یک ب

و فعالیت مجاز و معقول یک حزب سیاسی از دید " کار سیاسی سالم"صحنھ سیاسی مملکت و معنای 
یک مسئول اصلی نظام پی ببرند و ضمًنا درجھ آگاھی و اطالعات وزارت اطالعات را بھتر درک 

کمیتھ مرکزی سازمان  "١٣۶٧رداد ماه کنند، برخی از شعارھا و مقاالت استخراجی از خبرنامھ خ
را کھ در ماھھای اخیر در بعضی مراکز و نقاط تھران پخش شده است " )اکثریت(فدائیان خلق ایران 

از دید جناب آقای ریشھری گروھی کھ سرنگونی جمھوری اسالمی ایران . ... نمائیم ذیال کلیشھ می
ن اتحاد وسیع ھمھ نیروھای دمکراتیک کشور تامی"شعار آشکارش میباشد و رفقای خود را دعوت بھ 

کار سیاسی "نماید توطئھ گر نیست و  می" در نیل بھ صلح و آزادی و سرنگونی رژیم والیت فقیھ
واقعا کھ چشم ھمھ . دارد و میتواند بھ عنوان نمونھ قابل تحمل رژیم، الگوی احزاب قرار گیرد" سالم

است نھ اسالم مارکسیستی و نھ اسالم " م ناب محمدیاسال"حقیقتا کھ اسالم وزارت اطالعات ! روشن
 )۶٧ آبان ماه - پیرامون احزاب سیاسی و وزارت اطالعات -بیانیھ نھضت آزادی ایران ( !"آمریکائی

 نیز ھمچنان بدنبال قطع رابطھ با شوروی و اعدام دو سھ تن باقی ۶٧اینکھ آقای بازرگان در سال 
ھایی دارد کھ از حضور و   است ریشھ در ھمین تحوالت و نگرانیمانده از رھبران حزب توده ایران 

خواھد کار بھ جایی رسد کھ حتی اگر روزی جمھوری  او می. کند زنده ماندن ھمین چند تن احساس می
اسالمی ناگزیر شد از راھی کھ رفتھ باز گردد و مجبور باشد شرایط آزادی احزاب و از جملھ حزب 

امکان عملی چنین عقب نشینی از میان رفتھ باشد و از حزب توده ایران جز توده ایران را فراھم کند 
 .زمینی سوختھ چیزی برجای نمانده باشد

محافظھ کاران " یا بقول آقای قوچانی -حوادث بعدی و بھ قدرت رسیدن کامل جناح راست و قشریون 
ھا موقتا خاتمھ داد،   نی در پی مرگ آیت اهللا خمینی بھ این نگرا-آقای بازرگان" و متحدان طبیعی

ای ستیزی کھ در این اواخر در برخی  ھایی کھ ظاھرا از نو سر بر آورده اند و کارزار توده  نگرانی
ھا و گردش بھ چپی است کھ در اعماق   مطبوعات دست راستی ایران بھ راه افتاده حاصل این نگرانی
 جامعھ ایران آرام ولی نیرومند در حال جوشش و گدازش است

 


