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:چكيده

 عطـف بـهة شمسي در تاريخ معاصر كشورمان نقط40تحوالت سياسي اجتماعي ايران در دهه

و ساواك تمـام مخالفـان. آيد حساب مي براي تسريع روند نوسازي، محمدرضاشاه با تكيه بر ارتش

عم. اين روند را سركوب كرد  ل سياسي در چـارچوب با كنار رفتن اين مخالفان كه عمدتاً معتقد به

و قانون اساسي مشروطه بودند، مخالفان جديد به صحنه آمدند كـه متناسـب بـا فـضاي سـركوب

و به مقاومت عليه دولـت پرداختنـد  نقـش. خفقان، استراتژي مقاومت مسلحانه انقالبي را برگزيدند

و تحوالت كه در نهايت-نهضت آزادي به عنوان يك تشكل فكري   به انقـالب سياسي در اين تغيير

اين تشكل با قرار گـرفتن بـه عنـوان نيرويـي واسـط بـين. مشهود است، منتهي شد 1357اسالمي

و همچنين فراهم كردن بستري مناسب براي تكوين سازمان مجاهدين خلـق،  و مذهبي نيروهاي ملي

و به ثمر نشستن موج انقالبي دههينقش .داشته استش50و40هاي مؤثر در ايجاد، گسترش

:واژگان كليدي

 مشي مسلحانه انقالبي،40 دهه،نهضت آزادي
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مـا از رئـيس دادگـاه انتظـار. ايم ما آخرين كساني هستيم كه از راه قانون اساسي به مبارزه سياسي برخاسته«

.»داريم اين نكته را به باالترها بگويند

 1343از مدافعات مهندس بازرگان در دادگاه در سال

 مقدمه
و ظهور حزب توده در صحنة بعد از و اشغال ايران در جنگ جهاني دوم  سقوط رضاشاه

و كه همان به حاشيه رفتن مذهب در عرصه سياست به واقعيات عيني سياسي كشور، در پاسخ

و بيش متفاوت دو جريان با گرايش اجتماع بود و عاليق مذهبي كم :، به وجود آمدندها

و در ميان روحانيتي مبتن بر اسالم فقاهتي نخستجريان.1 بود كه از دل حوزة علميه

و فعاليت آنهاو نضج گرفت  در قيام سپسو يافتنمود بيروني ابتدا با تشكيل فدائيان اسالم

شد15 به حركتي وسيع در سطح كشور تبديل حزبهم وجوه غيرروحاني اين جريان. خرداد

و جمعيت .بود40در دهة هاي مؤتلفه ملل اسالمي

و انديشه، دومجريان.2 و ابتدا در حوزة فكر و دانشگاهي داشت  ريشة روشنفكري

به حوزة فعاليت و بعد از مدتي و تكامل اين شروع به باليدن كرد هاي سياسي روي آورد

قا40و30هايهجريان در ده هاي خداپرست، تشكيالتي چون نهضت سوسياليستلبدر

و مي ... جاما، نهضت آزادي، سازمان مجاهدين خلق شكل شود كه نقشي تأثيرگذار ديده -در
و تكامل اسالم سياسي راديكال ايفا كردند مي. گيري  جريان رسد نقطة عطف اينبه نظر

و به بودتشكيالت نهضت آزادي سياسي مذهبي، كه نقشي تأثيرگذار در پيدايش، گسترش

ازك در ايران داشته است50و40هاي نتيجه نشستن موج انقالبي دهه :ه عبارتند

ي ضد رژيم پهلوي نظير سازمان مجاهدين خلق نقشهاسازماننهضت آزادي در تكوين.1

.اساسي داشته است

و نهضت روحانيون40نهضت آزادي در دهه.2  به عنوان تشكيالتي واسطه بين جبهه ملي

و در گسترده و وسعت قرار گرفت .ها با رژيم نقش اساسي داشتگرفتن مخالفت شدن

و هم از منظر عملي نقش اساسي در گذار از سلطنت.3 نهضت آزادي هم از منظر تئوري

.پادشاهي به انقالب اسالمي ايفا كرده است

هانهضت آزادي از معدود.4 -هاي سياسيي روشنفكري ديني است كه فعاليتگروه

.فكري خود را از بدو پيدايش تاكنون تداوم داده است
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در.1 40به وجود آمدن مشي مسلحانة انقالبي در دهة نقش نهضت آزادي

و تشكيل نهضت آزادي.1-1  تاريخچه

و خواستگاه نهضت آزادي به دهة و پيـدايش جريـان برمي1320منشأ گردد كـه نقطـة شـروع

تبلور سياسي اين جريان نوپديد در تشكيل نهضت مقاومت ملي بعـد. روشنفكري مذهبي است 

م28از كودتاي  مركه شودي مرداد ديده ازوهاي سياسي قرار گرفت كز فعاليت در  سـال8 بعد

و نهـضت40مبارزه محدود در شرايط اختناق، در سال  شيوة مبارزات علنـي را انتخـاب كـرد

ص1361مين سـالگرد نهـضت آزادي، بيـست يادنامـه( آزادي ايران را به وجود آورد از لحـاظ روش كـه)21،

به مبارزة  و مـسالمت قانونمبارزه معتقد و بـه طـور كلـي، خـط مـشي آميـز بـا رژيـمي  بودنـد

و بـه گفتـة مهنـدس بازرگـان روشـشان اصالح و راديكـال داشـته نه انقالبي و طلبي تدريجي

به سنگر بود  و سنگر به گام پايگاه اجتمـاعي آنهـا بيـشتر در ميـان طبقـة متوسـط. سياست گام

و تحصيل  به ميزان كمتر در ميان كردگان علوم جديد جديد شامل دانشجويان و و«بود بازاريان

.)1380احمدي،(ندطرفداراني داشتنيز» روحانيون

و همچنين جبهة اختالف و ديگر همفكرانش با جناح راست نهضت مقاومت ملي  بازرگان

در.شدمنجربه تشكيل نهضت آزادي1340 سرانجام در ارديبهشت سال،ملي دوم كه بازرگان

حو1320اوايل دهه  به و به كار سياسي نداشت و فرهنگيز اعتقاد چنداني ه مسائل فكري

به اهداف خود، مرداد28دلبستگي داشت بعداز كودتاي و شكست جبهه ملي در رسيدن

به حو و در اين فاصله آموخت صرف تاكيد بر برپايي انتخاباتزبيشتر ه سياست نزديك شد

كه شعار جبهه ملي بود نمي و قانوني اي مختلف كشوره مشكالت موجود در عرصهدوانت آزاد

ك به ايجاد يك تشكل سياسي مذهبي به ارتباط در همين.دنرا حل به اتفاق دوستانش تصميم

بازرگان در سخنراني روز. نام نهضت آزادي گرفت تا از آن طريق اهداف خود را دنبال كنند

چ مياعالم تشكيل نهضت آزادي هويت اين تشكل را بر مبناي :كند هار عنصر معرفي

و مصدقي هستيم ما مسلمان،« .)1379،ص1375بازرگان،(»ايراني، تابع قانون اساسي

و پاسخ به مطالبات مي كه تشكيل نهضت آزادي محصول ناكارآمدي جبهة ملي توان گفت

به شدت دچار بحران هويت،  به علت سركوب دولت بعد از كودتا كه نسل جواني است

مل. شده بودند...و رهبري، فكري كه.ي، ايدئولوژي خاص مورد نظر نبوددر جبهة در حالي

به ويژه مذهبي مي نسل جديد، كه باي ها، احساس ي مبارزة ايدئولوژيك داشته باشند نوعدكردند

به پيدايش اين تشكل در بنديبه اين جمع40 دهة اوايلخود نهضت آزادي در تحليلي راجع

: بودرسيده
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و اجتماعي از يك طرف مردمي آزاديدر ...« طلب نتيجه اكنون در قبال شرايط سياسي

و از جانب  و بدون برنامة عمل مشخص و مستعد براي ادامة مبارزه ولي تقريباً غيرمتشكل

ص(»....اند حسابگر مقابل هم قرار گرفتهاي ديگر دستگاه حاكمه .)72اسناد نهضت آزادي، بي تا،

را صحت تحليل نهضت40ايي دهة هاي ابتد حوادث سال  نشان آزادي از اوضاع كشور

ها مرداد،28بعد از كودتاي. داد مت تحت تاثير سركوب شديدو جريانهاي مخالف حكوگروه

به همين جهت در گشايش سياسي اوايل دهه رژيم و  گروه40 به شدت تضعيف شده بودند

و سازمان ژي آزاد شده در جهت احقاق حقوق مردم اي نبود كه بتواند از انر يافته منسجم

و به همين دليل لزوم ايجاد تشكل به صورت جدي هاي جديد مانند نهضتاستفاده كند  آزادي

و سازمان1342مقاومت مردم در خرداد.شد احساس مي يافته اگر توسط يك گروه منسجم

مي رهبري مي ي اين واقعيت بود شكست اين جريان گويا. را ساقط كندنست رژيمتوا شد حتي

و بسيج40كه مخالفان حكومت در دهه و مفيد نداشتند قدرت رهبري اين. كنندگي موثر

و نقطة اميدواري شرايط دارد به يك عامل مثبت هم اشارههاتحليل در كنار اشاره به ضعف

:داند بحراني آن روزها را وجود نسل جوان مبارز مي

كه براي بهرهصرف نظر از شرايط گوناگون مساعد« و خارجي ازو بغرنج داخلي برداري

به شناسايي دقيق . شان داريم مهمترين عامل موجود مساعد، وجود نسل جديد است آنها احتياج

بي1320حوادث شهريور و كه نسلي فريب خورده، عاجز آن در حالي رخ داد اطالع در مقابل

و روشنفكر يابد قرار داشت ولي حوادث امروز در وضعي وقوع مي كه نسلي كمابيش پرشور

و اين خود بسيار اميدوار كننده است ص(»با آن مواجه است .)74اسناد نهضت آزادي، بي تا،

و عده و شيباني و بازداشت بازرگان، طالقاني، سحابي اي پس از شكست عمومي جبهه ملي

به حبس و محكوم شدن آنها ع ديگر از اعضاي نهضت ناصر جوان به هاي سنگين، از ميان

و فارغ به التحصيالن عضو نهضت آزادي، عده خصوص دانشجويان كه عرصه اي آمدند

به حركت خود ادامه دادند و در اين راه ص( سرانجام مشي مسلحانه را پذيرفته .)88جزني، بي تا،

و لزوم تشكيل نهضت يكي از بنيانگذاران نهضت آزادي خارج از كشور در تأييد دكتر شريعتي

ميآ :گويد زادي

به يك مكتب عميق فكري« و نياز آيا جبهة ملي... االن يك عطش دانشجويي وجود دارد

و در برابر ايدئولوژي با تركيبي كه فعالً دارد مي و تواند از همه نظر اين عطش را فرو نشاند ها

مي مكتب ها پاسخ اينبايد به ... شوند، خود مكتبي ارائه دهد؟ هاي فراواني كه همه جا عرضه

و جبهة ملي هيچ پاسخي برايش ندارد  مذهب، مكاتب سوسياليسم، رژيم حكومت،: داده شود

و سياسي، انقالب، رفرم، مالكيت، كشورهاي اسالمي، نهضت بخش، هاي آزادي اجتماعي
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چه بايد كرد؟ ملت كه به اين پرسش ديرين و خالصه پاسخ گفتن 59، صص 1380رضا عليجاني،(»ها

.)90تا

و به كهنهضت آزادي در فضايي از به گواه بيشتر تحليلجود آمد يكي گران مسائل ايران

و ناكارآمدترين دولت و دوم، فاسدترين  بود مرداد28 دولت برآمده از كودتاي هاي پهلوي اول

كه فضاي باز سياسي اوايل دهة و40به طوري درو انقالب سفيد اصالحات ارضي هم

به وجود آمده دهةانراستاي حل بحر و. در ايران بود30هاي و دولت شكاف بين مردم

به نقطة بحراني رسيده بود همچنين بي و عدم امنيت مهندس بازرگان در سخنراني. اعتمادي

:گويد افتتاحيه چنين مي

و اختيار را رها كرديم، حسابمان را كف دستمان گذاردند، 2500« دائماً سال كنار نشستيم

و بردگي خرابي، چپاول تا پشت دروازة شهر، ناامني، ري،گرفتا ها اگر ما خرابي! عقب افتادگي

و لكه و خودمان را ننماييم از را درست نكنيم اگر جبران غفلت يا خيانت پدران هاي ننگ را

و  و فداكاري چيست و موقع خدمت دامن ايران نزداييم پس چه كسي اين كار را بكند؟ معني

ص(»كجاست؟ .)13اسناد نهضت آزادي، بي تا،

و در كنار جبهة ملي، در حوادث سال 40هاي اوايل دهة نهضت آزادي از بدو پيدايش

و در مقابل حوادث  مانند رفراندوم انقالب سفيد، قيامينقش فعالي در حوزة سياست بازي كرد

قيها گيري موضع...و1342 خرداد 15 و بعد از قيامي كه دوراناد خرد15اطع داشت

هاي سياسي علني با سركوب حكومت به سر آمده بود در پيدايش گروه چريكي فعاليت

هميسازمان مجاهدين خلق نقش و شعبة خارج از كشور اين تشكل  مؤثر بازي كرد

مي به طور كلي فعاليت. هايي عليه حكومت سامان دادفعاليت توان به پنج هاي نهضت آزادي را

ك :رددوره تقسيم

و تثبيت:1340ـ1.1344 ؛دوران پيدايش

؛دوران انتقال:1344ـ2.1355

؛دوران تكامل:1355ـ3.1360

؛نشيني دوران حاشيه:1360ـ4.1373

و فعاليت مجدد: تا حال حاضر5.1373 .دوران پوست اندازي

و تا حدودي دورة دوم نهضت آزاديه فعاليتباين نوشته در. استمربوط هاي دورة اول

هااين جا ضمن تشريح ارتباط نهضت آزادي با و گروه و فكري ديگر، به امكانات ي سياسي

كه نهضت آزادي براي موج انقالبي كه ابتدا به صورت جنگ مسلحانه با حكومت(مقدماتي

.شودمي اشاره،فراهم كرد) نمايان شد
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و جبهة ملي.1-2  ارتباط نهضت آزادي

هاي جبهة ملي، اما بعد از افول فعاليت. ساية جبهة ملي دوم بود در آغاز زير نهضت آزادي

بازرگان. پررنگ در بين نيروهاي مخالف ايفا كنديبه همان نسبت نهضت آزادي توانست نقش

به هيچ وجه من الوجوه درصدد ايجاد دكاني در مقابل« گويد ضمن اينكه مي نهضت آزادي

و در عرض آن نيست، بلكه و در حكم يكي از عناصر تشكيل جبهة ملي ايران  در طول آن

و تكميل كننده آن است ص(»دهنده مي.)17اسناد نهضت آزادي، بي تا، كند كه اسالم براي ما، تأكيد

و سياسي بود و موجب فعاليت اجتماعي و محرك نهضت ملي فاقد پايگاه ... مباني فكري

هايسي بود با خواستايدئولوژيك بود، يك حركت سيا عقيدتي بود، فاقد ماهيت

و ضداستبدادي و سران نهضت آزادي بعد.)397 تا 395، صص 1375بازرگان،( ضداستعماري بازرگان

و  كه رويكرد سياسي بدون داشتن عقبه فكري به اين نتيجه رسيده بودند از شكست جبهه ملي

و بايد براي داشتن عمل سياسي مناسب به جايي نمي برد ، به كار فكري ايدئولوژيك چندان ره

و.و ايدئولوژيك منسجم مسلح بود انتقاد جبهة ملي به نهضت آزادي بيشتر شامل طيف تندرو

و گرايش در درون نهضت آزادي جناح.شد مذهبي نهضت مي و ها هاي متفاوت حضور داشت

و اتفاقات موضع همين امر هم بعضاً باعث مي كه نهضت نتواند در برابر حوادث ويشد  قاطع

 خرداد، اگر نگوييم عمالً اما تا حدود بسيار15جبهة ملي تقريباً بعد از قيام.يح داشته باشدصر

و در هنگامة شعله زياد از صحنة سياسي كشور كنار مي در رود هاي سالور شدن موج انقالبي

و نزديك اما نهضت آزادي با پوست. ماند از جبهة ملي باقي نميبه جز اسمي،57و 56 اندازي

مي57 انكارناپذير در انقالبيشدن به روحانيت نقش هر چند آنها با داشتن فرهنگ. كند بازي

.توانند در جهت تمايالت حداكثري مردم حركت كنند سياسي خاص خود در اين مقطع، نمي

و روحانيت.1-3  نهضت آزادي

:دو وجه عمده داشتنهضت آزادي

و دانشگاهي.1 ؛وجه روشنفكري

.و مذهبيوجه ديني.2

و و مذهبي با روحانيت، ديدگاه جريان روشنفكري ديني ضمن داشتن وجه مشترك ديني

به دين با روحانيون فرق مي جنبش روشنفكري ديني از همان آغاز. كرد رويكردش نسبت

و منتقدانه، اما مشفقانه با روحانيون داشت1320پيدايش بعد از شهريور  . رويكردي شفاف

ض و روشنفكري ديني به نام روحانيون با حقوق من توجه به اينكه در اسالم نهادي رسمي

ـ فرهنگي مي و با اين باور امتيازات ويژه وجود ندارد، روحانيون را يك قشر اجتماعي شناخت

و بازسازي باورهاي ديني مي و مؤثر داشته باشند، كه آنان در فرايند نوسازي توانند نقش جدي

با طالقاني، از همه سريع...ا آيت از ميان روحانيون برجسته،.ه بودكردبا آنان ارتباط برقرار  تر
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با روحانيون ديگري، نظير سنگلچي، كمره. روشنفكران ديني پيوند خورد و راشد هم بعدها اي

و مدرسين جوان. اين گروه مرتبط شدند تر، همچون بهشتي، موسي صدر، بعدها طالب

حا،سيدهادي خسروشاهي و سيدضياء و در سال...ا آيتج سيد جوادي از زنجاني هاي بعد

به اين جمع اضافه شدند28كودتاي  مسير حركت.)42،ص1382يزدي،( مرداد، مرحوم مطهري نيز

و ميرزاي شيرازي،  و شيخ انصاري نه از صاحب جواهر اسالمي اين جنبش، از ديدگاه آنان

مي بلكه از سيدجمال ب الدين اسدآبادي آغاز روي روش سيدجمال تأكيده همين دليل،شد

ص1383جعفريان،( كردند مي و خود نهضت آزادي در جزوه.)347، به نام مبارزات سياسي اي

كه در اسفند  به اين تفاوت اشاره كردهش منتشر 1341مبارزات مذهبي ؛ استد

و دور افتادن روي كوركورانه از يك عالم دين اما توهم اينكه مبارزة مذهبي يعني دنباله« ي

و اصالحات مترقي جهاني نيز صحيح نيست ما به هيچ وجه معني مبارزة. از افكار اجتماعي

اسناد نهضت(»دانيم مذهبي را تقليد كوركورانه از پيشواي ديني در رديف مسائل فقهي متداول نمي

ص .)251آزادي، پيشين،

ا و هاي ديني انديشه رتباط با آنان، سران نهضت آزادي هم در عين تأثيرپذيري از روحانيت

اما اختالفات اين دو نگرش منجر. گرفتند نه از مرجعيت، بلكه از دانش ديني خود برمي خود را 

و در اوج مبارزه با حكومتبه عدم همكا و روحانيت با هم ارتباط ري نشد شاه نهضت آزادي

مي. تنگاتنگ برقرار كردند  شروع نهضت روحانيت در رسد كه از همان آغاز چنين به نظر

به جريان مخالفت با اليحة انجمن و واليتي، نهضت آزادي همسو با اين حركت، هاي ايالتي

و همگرايي به وجود آمده است فعاليت پرداخته ص1383روحبخش،( هايي بين آن دو از زمان.)9،

و تعامل نهض15برگزاري رفراندوم انقالب سفيد تا قيام  با خرداد اوج نزديكي ت آزادي

و مرجعيت ديده مي دستاورد عمدة اين تعامل از اين جنبه حائز اهميت است. شود روحانيت

به چالش كشيده مي نه تنها عملكرد نظام حاكم از سوي دانشگاهيان مذهبي شد بلكهكه

و روحانيت، تبليغات رسانه بر همسويي نهضت آزادي با مبارزات مرجعيت و دولت را مبني ها

ميارتجاع و مقبوليت بيشتر در ميان اقشاري خواندن آن مبارزه خنثي و به آن مشروعيت كرد

ص1383روحبخش،( بخشيد روشنفكر مي و نفوذ در ميان15در روز.)25،  خرداد ساواك با رخنه

و فرهنگي مي و آتش زدن اماكن عمومي  خرداد به رهبري15خواست قيام صفوف معترضين

ا و واپسروحانيت را يك قيام و رتجاعي و روشنگري گرا نشان دهد كه در اين فضا تبيين

هاهمچنين حمايت از اين حركت توسط  ميگروه توانست نقش يي از قبيل نهضت آزادي

و همچنين روشنگري داشته باشد خنثي و. كننده و بازداشت سران نهضت آزادي با دستگيري

و  خالي عال اين تشكل در روزهاي بعد،فسپس بازداشت تدريجي برخي ديگر از افراد متنفذ

و رهبري آن حاصل شد، به گونه و بزرگ در مديريت اي كه در اين دوره اغلب نيروهاي بدنه
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و مذهبي بودند، هدايت آن را در دست و دانشجويان تندرو مياني نهضت كه غالباً از جوانان

و به فعاليت ص1383روحبخش،( هاي آن تداوم بخشيدند گرفتند و همين عامل هم باعث.)27،

و مرجعيت شد به روحانيت به.)1373فارسي،( نزديكي هر چه بيشتر نهضت در اعالمية نهضت

به مدرسه فيضيه آمده است :مناسبت حمله

به همين جهت بايد براي در هم كوبيدن اين ...« و ما بايستي هيئت حاكمه را رسوا سازيم

و اوباش آماده بشويم .»...قبيل ازاذل

:1342 خرداد16اعالميه نهضت در روز

و خون همه جا را فراگرفته...« و نابودي است،هموطنان؛ آتش رژيم. شاه در معرض فنا

و تداوم بگيرد پوسيده او ديگر نمي .»...او رفتني است. تواند در برابر ارادة شما قوام

مي» سرنگون باد رژيم منفور شاه« در پايان همين اعالميه شعار اعالمية. شود هم آورده

مي19/3/1342نهضت آزادي در  ـ ديكتاتور خون :ريزد با عنوان

ا هيهات؛ كه تو مسلمان با شرف خيانت كني،...« اكبر ... هيهات كه تو، تو كه با فرياد

و خميني پيروز است( مي) اسالم و خيانت به دماغ راه دهي جان .»...دهي انديشة تسليم

د كه ناگسستني در اعالمية ـ پيوند مقدسي يگر كه از پيوند نهضت آزادي با روحانيت به

ـ ياد شده، آمده است :است

به عنوان پيشقراول نيروهاي انقالبي جبهة ملي ...« و پايدار نهضت آزادي وحدت كامل

به رهبري پيشوايان مذهبي اركان  و مبارزه مشترك تمامي ملت ايران با روحانيت عاليقدر شيعه

به لرزه در آورده استد صص20يادنامه(»...ستگاه حاكمة جابر را .)39تا37 مين سالگرد نهضت آزادي، بي تا،

در حاصل سخن اينكه از عملكرد نهضت آزادي در اين مرحله چنين برمي آيد كه هر چند

به مجموع در دو انتهاي دو طرف خط فكري نهضت آزادي از ملي گرايي تا مذهبي، نسبت

و سكوت نهضت رو و ديدگاه آنان از نگاه ترديدآميز حانيت برخورد يكساني صورت نگرفت

و حمايت وسيع را شامل مي شد، ولي در كل، قضاوت مثبتي نسبت به مبارزة تا تجليل

و به تدريج با پيشگامي روحانيون در مبارزه، نگرش فوق مورد پذيرش  روحانيت پيدا كرد

و تأ به حسن ظن و و در نهايت زمينة همكاري فراهم گرديدهمگان قرار گرفت  ييد تبديل شد

ص1383روحبخش،( ،116(.

ميبابو در ارتباطمهدي بازرگان در همين :گويد ايدئولوژي نهضت آزادي چنين

با« ايدئولوژي نهضت آزادي ايران، حفظ اصالت نهضت ملي، در چارچوب وحدت

. جنبش نوين اسالمي بود . . به خاطر. برخورداري از چنين ماهيت دو بعدي استو درست

به  كه نهضت آزادي ايران توانست رسالت تاريخي خود را در آن مرحله از رشد جنبش،

پي دشمن مقاومت كند، بلكه  پي در و نه تنها در برابر تمامي ضربات بهترين وجهي انجام دهد
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ا و پس و تكامل هدايت كند به1342 خرداد15ز عمدة نيروهاي اصيل ملي را در مسير رشد

و نهضت آن مكتب مجاهدپروري بشود كه از درون خود مرحلة متكامل تري ارتقاء يابد

به ملت ايران تقديم كند ص(»مجاهدين پرافتخاري را .)180مدافعات بازرگان، بي تا،

و حزب توده.1-4  نهضت آزادي

:دهد بازرگان حضور حزب توده در دانشگاه را اين گونه توضيح مي

مي...« و حداكثر يقيناً دانيد كه حزب توده سنگر اصلي خود را دانشگاه قرار داده بود

و فشار توده  از حكومت قوام السلطنه تا دولت ملي1324ـ30ها در همان سنواتاي قدرت

ـ پيشخدمت. دكتر مصدق بود ـ كارمندان ـ استادان در ما از همه طرف، از ناحية دانشجويان ها

ص(»...يممحاصره بود .)180مدافعات بازرگان، بي تا،

و ايدئولوژي ماركسيسمي هر چند بازرگان در آن برهة زماني آگاهي چندان  از تفكر فلسفي

ص1376يوسفي اشكوري،(و ماترياليسم نداشت از.)116، و انتقاد اما كار بازرگان در جهت نقد

و تفكر ماركسيستي خالصه نمي ن در رسيدن به لزوم كار شد بلكه بازرگا حزب توده

و انتخاب عرصة دانشگاه براي اين كار تا به جوانان و نزديكي ايدئولوژيك براي مبارزه

.حدودي از حزب توده متأثر بود

 هاي انقالبي بسترسازي نهضت آزادي براي فعاليت.1-5

به41نهضت آزادي از اواخر سال به حركت سياسي روحانيت  به تدريج با نزديك شدن

مي خميني وارد فاز جديد...ا هبري آيتر وش مبارزه با رژيم شاه و اين روند به دستگيري د

و عمدتاًشي شدن سران نهضت آزادي منجر زندان به بعد تقريباً طيف جوان و از اين زمان د

به تدريج وارد فاز مبارزه با رژيم مي كه.شوند مذهبي نهضت و مذهبي نهضت اين افراد جوان

در هاي خود را به گونه هاي پايين قرار داشتند فعاليتهدر الي كه نهضت را اي سازمان دادند

كه،در واقع. برابر رژيم قرار دهند  نگاه ويژة سران نهضت آزادي به جوانان باعث شده بود

و دانشجويان نهضت از يك استقالل نسبي در موضع هاي سياسي برخوردار گيري شاخة جوانان

و اين كا هاي سران مشاهده هاي شاخة دانشجويي نهضت با اعالميه مالً در مقايسة اعالميهباشد

.شود مي

:كند خود بازرگان هم به اين موضوع اشاره مي

در« و آزادي عملي اساسنامة نهضت آزادي براي واحدهاي تابعه قائل به استقالل نسبي

و خط . ... كلي جمعيت شده استمشي حدود قلمرو يا محيط مربوطه در چارچوب مرامنامه

و تصميم وجود اعالميه هاي مختلف در موضوعات هاي جداگانه با لحن نشانة اين طرز فكر

و از طرف خود نهضت. مشترك است به امضاء) شوراي هيئت اجرائيه(يكي با امضاء و ديگر

...كميتة دانشجويان(و از طرف جوانان نهضت صص(») .)174_5مدافعات بازرگان، بي تا،
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و فضايي كه نهضت براي نقش(تلفيق اين عامل آفريني جوانان مذهبي فراهم كرده ساختار

به همراه تاثيرپذيري) بود و خصلت جوانان اين دوره كه تحت فشار حكومت بودند با خوي

و منطقه اي منجر به ظهور راديكاليسم در درون نهضت آنها از جنبش هاي آزاديبخش جهاني

كه در مي. نهايت در قالب سازمان مجاهدين خلق تولد يافتآزادي شد كه در واقع توان گفت

كه، دو اليه داشت؛ نخست40نهضت آزادي در اوج فعاليت خود در اوايل دهة   الية پاييني

و طبعاً انقالبي تشكيل شده از نيروهاي جوان و مذهبي تر كه به عنوان سران تر و الية باال تر بود

درش نهضت شناخته مي به رغم مذهبي بودن و  داشتنديتر مسائل سياسي برخوردهاي آرامدند

ص1383جعفريان،( و راديكال در سطح 1341در اواخر سال.)348، به واسطه حضور جوانان مذهبي

درش سم بر تشكيالت نهضت آزادي حاكم گيري، نوعي راديكالي تصميم كه اين موضوع كامالً د

و نشريات داخل اعالميه ميها به چند مورد جهت نمونه اشاره. شودي نهضت ديده در اينجا

.شود مي

مي در اعالميه1341 آذر16شاخة دانشجويي نهضت به مناسبت :نويسد اي چنين

مي...« و روش صحيح مبارزه سنگرهاي ما و اشاعة فكر كوشيم كه با تعاليم صحيح

و گل را ديكتاتوري را فتح كنيم .»در اين سرزمين آبياري نماييمهاي پژمردة آزادي

به رفراندوم انقالب سفيد در :1341 بهمن ماه3در واكنش

نه دهاتي...« مي عامل اين انقالب نه شهري ها نه دولت باشند، و نه مجلس يك. ها، نه ملت،

.»!هاي دنيا انقالبي است اين خود در تاريخ انقالب. نفر است، شخص پادشاه مملكت

و مبارزات مذهبي در اسفند در جزوه نهضت آزادي به نام مبارزات سياسي  بعد1341اي

مي از نوشتن مطلبي راجع به انقالب :نويسد ها

و معتقدات بشري مديون همين مبارزه دنيا آنچه دارد يعني سرمايه« و اخالق ها هاي تمدن

.»ها استو انقالب

و استثنا بردار نيست« و همة تحوال. اين اصلي كلي است و ترقيات در رأس آن فداكاري ت

.»خون بوده است

و پيروز شدند« و آمريكا بودند اما تكان خوردند و كوبا تسليم محض انگليس .»ملت هند

و ملت ايران روي همان غلطلكي افتاده است كه در كشورهاي« چرخ روابط حكومت

و نجات يافته افتاده شده بوده است و انقال. انقالب كرده ب در خانة ما را زده است، مبارزه

به راه بيفتيم! كند ملت را صدا مي و به راه افتادن هم الزم است انتخاب! بايد بيدار شويم براي

و تصميم بگيريم .)184اسناد نهضت آزادي،بي تا،ص(»طريق نماييم

: چنين آمده است18/1/1342در نشرية داخلي نهضت تاريخ
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مي...« مي ما آزادي گوييم شاه حق ندارد قانون وضع كند، دولت بياورد، دولت خواهيم ما

و  و اراده او انجام گيرد ودر عين حال معصوم و بزرگ با نظر و هر كاري از كوچك ببرد

و حتي اليزال باشد و داراي مقام مقدس مي. غيرمسئول مي اين را گويند گويند ارتجاع، اين را

.»گويند ديكتاتوري استبداد، اين را مي

و تحليلبته شكي نيست كه بخشي از نوشتهال و ساختارشكنهاها  در اين برهه زمانيي تند

و و براي عقب نماندن از مطالبات گسترده مردم هامصرف سياسي داشته ي سياسي گروه

و نوشته ها را بر اما تأثيرات اين تحليل. بوده استمخالف هاها و روشنفكري گروه ي جوان

ميكه در اين فضا دنبال در. توان ناديده گرفتگشتند نمي راه حل مدافعات مهندس بازرگان

كه طيف جوان  و توزيع شد هم مزيد بر علت شد كه در آن روزها در تيراژ وسيع چاپ دادگاه

و قطعيت برسند را. نهضت براي گذر از مشي قانوني به يقين مهندس بازرگان مدافعات خود

:رساند اين گونه به پايان مي

ميدر« كه استبداد بر سينة ملت مي برابر هر تيري به سرها كه و هر گرزي ها كوبد سينه زند

و سرها بلندتر مي و ضربات وارده، سوزناك فراختر به خودش برمي شود و شديدتر . گردد تر

و لرزاني منتهي شده ... به رسوايي و اندي سال استبداد متالطم بعد از مشروطيت ترازنامة چهل

و برنامها. است و راه نجات، رهبر به تنگ آمده و ننگ و فقر كثريت مردم زيرفشار ظلم

ص(»جويند مي .)349مدافعات بازرگان، بي تا،

و بدنة پايين به كمترين بعد از توقف فعاليت علني نهضت آزادي رابطة بين سران نهضت

بي سطح خود مي و همين بي رسد و م سري كه خودشانيرهبري، اين افراد را به جايي رساند

و تصم بايد براي مرحلة بعدي مبارزه تصميم عضو نهضت ميثمي ...ا لطف. سازي كننديمگيري

:گويدمي40در اوايل دهة 

و نهضت آزادي روي قانون در حوزه1339-42هاي ما با اينكه در سال« هاي جبهة ملي

مياساسي  مي كار و مواد آن را آموزش  خرداد ديگر يك نفر قانون15 از داديم، اما بعد كرديم

كه ببيند چه ظرفيت ص26مجله چشم انداز ايران، شماره(» دارديهاي را مطالعه نكرد ،5(.

ميارتباط وي همچنين در :گويد با لزوم پذيرفتن مشي مسلحانه در آن مقطع

كه مهندس بازرگان سال« كه« در دادگاه گفت؛1343همين قدر از ما آخرين گروهي هستيم

،26مجله چشم انداز ايران، شماره(»فكر كرديم كه ديگر بايد قانون را كنار بگذاريم» كنيم قانون دفاع مي

.)4ص
و حتي رهبري روحانيت، از اواسط سال علي رغم نظر برخي از رهبران نهضت آزادي

و تدارك برا به تدريج فعاليت1343 به نام نهضت آزادي ايران متوقف گرديد جهها ادي امر
به تأسيس سازمان مجاهدين خلق در سال ين فعاليتهم. مسلحانه آغاز شد كه باالخره ها بود
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كه. منجر گرديد49هاي مسلحانه از اواخر سالو آغاز درگيري1344 از همين سال بود
و فعاليت در مبارزات و طي هاي دكتر شريعتي از5تا4حسينية ارشاد نيز آغاز شد  سال، يعني

و فعاليت54تا50سال هاي فرهنگي حسينية ارشاد از طرف ديگر عمليات نظامي از يك طرف
و گستردهيابعاد به وجود آورد جديد كه البته به وضوح نمي. در مبارزات اسالمي توان گفت

هاي انقالبي است اما اين عدمة مسلحانة چريك تا چقدر متأثر از مبارز1357پيروزي انقالب 
به صورت مسئله ايرادي وارد نمي 1357درست است كه شعارهاي عمدة انقالب. كند قطعيت

و موج توده...و» پيروزي خون بر شمشير«،»گل در مقابل گلوله« به است اي انقالب هم
كسمي آغاز 1355فاصلة كمي بعد از فروكش كردن مشي چريكي در سال  شود اما هيچ

)1342-1355(هاي رواني فعاليت چريكي را بر رژيم در دوران خفقان تواند تأثير ضربه نمي
علم در اوايل دهة... اين تأثير تا آنجاست كه محمدرضا شاه در گفتگو با اسدا. ناديده بگيرد

كه در اوج قدرت خود قرار داشت به ارادة غيرقابل باور چريك .كندميها اشاره پنجاه

و سازمان مجاهدين خلق.1-6  نهضت آزادي

 بوسيله 1344سازمان مجاهدين خلق ايران نام يك گروه سياسي نظامي است كه در سال
كه عضو نهضت آزادي بودند، با هدف فراهم كردن سه تن از روشنفكران جوان مسلمان

و امكاناتي جهت ايجاد يك انقالب توده رژيم پهلوي تأسيس اي با هدف سرنگوني بسترها
به(نژاد، سعيد محسن، عبدالرضا نيك بين محمد حنيف. شد البته عبدالرضا نيك بين معروف

به زندگي عادي خود پرداخت و و اصغر بديع زادگان مؤسسان) عبدي بعداً از سازمان جدا شد
و مؤسس اين سازپيوند با ارتباطدر. باشند اوليه سازمان مجاهدين مي مان با سران افراد اوليه

و همچنين رهبران روحاني انقالب  و حديث57نهضت آزادي . هاي فراوان وجود دارد حرف
و دور شدن بعضي از سران اين سازمان از اهداف 1354جمله انشعاب سال داليل چندي از

به درگيري مسلحانه در بعد از پيروزي انقالب و همچنين وارد شدن بقاياي اين سازمان اوليه
و موارد ديگر در اين مورد نقش داشته استبا جم اما آنچه كه واضح است اين. هوري اسالمي

و غيرمستقيم بيشتر نيروهاي مبارز  كه اين سازمان در بدو پيدايش مورد حمايت مستقيم است
و مشخص با پيدايش اين گروه از  و يا در كمترين سطح، مخالفت جدي مذهبي قرار گرفت

چه در و چه در ميان جريان روحانيت صورت نگرفته استجانب افراد مؤثر . نهضت آزادي
ا مي... لطف :گويد ميثمي در اين باره

طيكه در زندان عادل1351در زمستان« آباد شيراز بودم، خبر رسيد كه مهندس بازرگان
كه از وي خواسته و رضا عطارپور از مسئوالن باالرتبة ساواك  مالقاتي در جواب پرويز ثابتي

در واقع مشي...بودند با مشي مسلحانة سازمان مجاهدين آشكارا مخالفت كند، گفته بود؛
به بي ص25مجله چشم انداز ايران، شماره(»هاي نظام شاهنشاهي است قانوني مسلحانه واكنش ،2(.
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كه در تشكيالت نهضت آزادي هم جايگاهنژاد نفر اولفحني  مهم داشتيسازمان
كه بازرگان مي و نمي«: در زندان به او گفته بودگويد و من بيني اين رژيم با آقاي طالقاني

چه مي ص1373فارسي،(»!كند؟ شما جوانها بايد فكري بكنيد دوستانمان ،22(.
كني، طالقاني،منتظري،مهدوي...ا بلندپايه چون آيتبه گفتة يوسفي اشكوري روحانيون

و  و ... هاشمي رفسنجاني، حاج شيخ حسن الهوتي از سازمان مجاهدين خلق حمايت سياسي
و در سال  يوسفي اشكوري،( در ارتباط با اين سازمان نيز دستگير شدند1354مالي كردند

ا.)389،ص1376 :گويدميحابيس... عزت
و زندان1343سال« كه محكوم شديم مان قطعي شد، در مورد در زندان قصر بعد از اين

و است مينهضت آزادي، ايدئولوژي جا. كرديم راتژي آن بحث  نفر بوديم از جمله9در آن
و پدرم مي. مهندس بازرگان، مرحوم طالقاني مي ما و نظراتمان را طرح كرديم، مهندس گفتيم

مي بازرگان جمع مي. كرد بندي و استثماراست بازرگان كه اوالً مبارزه با استبداد، استعمار گفت
سه  به مبارزه با مي.»اس«كه معروف شد كه بازرگان به اعمال دوم اين كه اين مبارزه قهراً گفت

به آن فاز برسد ديگر رهبر آن ما نمي. كشد مسلحانه مي در. توانيم باشيم سوم اين كه وقتي ما
مي. اين فاز سياسي رهبر هستيم ولي بايد فرزندي متولد شود كه آن فاز را رهبري كند گفت او

كه آن فرزند را به بلوغ وظيفه آن است و ثانياً اين قدر مراقبش باشيم تا  اوالً به دنيا بياوريم
ش(»برسد، بعد كنار برويم ص26مجله ايران فردا، ،17(.

نژاد بر لزوم كار رسد تأكيد اولية سازمان مجاهدين خصوصاً شخص حنيفبه نظر مي
ـ ايد ايدئولوژيك فراوان در قدم اول مبارزه، متأثر از دغدغه ئولوژيك افرادي مانند هاي ديني

و آيت و نهج. طالقاني بوده باشد...ا مهندس بازرگان البالغه، كتب مهندس سواي از قرآن
و پرستش، اسالم مكتب(بازرگان  طي شده، خدا در اجتماع، مسئلة وحي، عشق از جمله راه

و مولد واز( سحابيو دكتر) پرتوي از قرآناز جمله(طالقاني...او آيت) مبارز جمله انسان
و خلقت انسان و) تكامل از مؤسسان نهضت آزادي، جهت تدوين ايدئولوژي از منابع اوليه

و حوزه، مسئله. مهم سازمان بودند به استقالل از مرجعيت ديني كه از نهضت آزادي اي بود
و آنان براساس اين  و انشعابي از آن، يعني سازمان مجاهدين خلق منتقل شد گروه انقالبي

و تجربهن از گرش كه هاهايي و گروه به مطالعه متون اسالمي ي چپ داشتند، شخصاً
و در نهايت به نوعي ماترياليسم ماركسيستي پرداختند، ايدئولوژي سازمان را تنظيم كردند

ص1383جعفريان،( اسالمي رسيدند و گسترده كردن نگرش.)42، سازمان مجاهدين با عمق دادن
و علوم انساني به نوعي از انديشة بازرگان ديني بازرگان خصوصاً  تسري آن به حوزة اجتماعي

و به يك تفسير انقالبي از اسالم رسيدند . گذر كرده
ا مي... حبيب  گويد؛ پيمان در اين رابطه
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طي شده«سازمان مجاهدين با الهام از كتاب« به تدوين كتاب» راه آقاي مهندس بازرگان
را. ست زدندد» راه انبياء، راه بشر« مطابق نظرية راه طي شده، بشر با عقل خود همان راهي

مي. اند ميانبر بروند پيموده است كه انبياء خواسته كه بشر با علمش كشف كند، همانهاست آنچه
به صورت كلي به تر بيان كردهكه انبياء و اعتمادي كه و لذا بايد با همان اعتبار داريم» دين«اند

و راهنماي عمل قرار بدهيمآنها را پذيرفته مي.و پيروي كنيم به در اين تفكر علم هم تواند
و وحي، موضوع. موازات دين راهنماي عمل قرار بگيرد و هدف در اين نگاه علم هاي ها

مي. كنند واحدي را دنبال مي مي آقاي مهندس بازرگان آموزد گويد كه هر چه بشر در طبعيت
به شكل  كه انبياء مي. اند ديگر گفتههمان است و همين اشتراك تعميم پيدا به عرصة تاريخ كند

به... شناسي جامعه و با اعتقاد بر همين پايه، مجاهدين، ماركسيسم را علم مبارزه تلقي كردند
و تعاليم ديني پيروي از اين علم را بر خود واجب دانستند ش(»..وحي ،28مجله چشم انداز ايران،

.)46ص
مياشكوري دربار  نويسد؛ة رابطة مهندس بازرگان با مشي مسلحانه

مي« مي به هر حال چنين كه كه مهندس بازرگان در عين اين از نمايد دانست در مقطع پس
مي15 و آرزو كرد فعاالن خرداد، راهي براي مبارزه با رژيم جز راه مبارزة قهرآميز نمانده است

و مسلحانه پيروز شوند و تفكر در جبهة ستيز انقالبي و روحيه ، اما خود به داليل عقيدتي
و ميانه روانه و به ويژه معتدل  رواج ايدئولوژي ماركسيسي در سازمان مجاهدين، اش

و حتي نمي نمي آن توانست با آن سازمان موافق باشد توانست چندان به پيروزي رزمندگان
ص1376اشكوري،(»اميدوار گردد ،401(.

و همچنين مشي ايدئولوژيكي سازمان در درون نهضت اما با اين وجود نطفة مشي سياسي
هاي آزادي پرورده شد چرا كه مجاهدين اوليه با ديدن تجربه مستقيم نهضت آزادي در سال

و حامي هاي خارجي آن 42-1341 به اين نتيجه رسيدند كه با وجود يك شاه مقتدر به نوعي
و از طرف ديگر هاي قانونيتوان در چارچوب فعاليتديگر نمي  اوضاع كشور را به سامان كرد

و آيتتحت تأثير آموزه به فاز هاي ايدئولوژيكي مهندس بازرگان و اهللا طالقاني قرار گرفته
آنظر. رزه ايدئولوژيكي وارد شدندمبا  با زادي نسبت به مجاهدين يكسان نبود رهبران نهضت

به اين سازمان 1350اين حال، در آغاز فعاليت مجاهدين، در اوايل دهة ، نهضت آزادي
مي كمك و مهندس بازرگان از زندان در سال…ا پس از آزادي آيت. كرد هاي مالي  طالقاني
مي1345 و گاه بر سر ايدئولوژي با آنها مذاكره . كرد، طالقاني با رهبران مجاهدين ارتباط داشت

م1350در سال به اتهام ارتباط با و عزت اهللا سحابي نجاتي،( جاهدين زنداني شدند طالقاني

ص1379 تشكيالت بيرون از كشور نهضت آزادي هم با سازمان مجاهدين تا ضربة سال.)474،
مي1354 و از آنها حمايت و تبليغ اين حمايت. كرد ارتباط نزديك داشت ها انعكاس
و همچنين معرف فعاليت ي هاي سازمان در ايران از طريق ارگان نهضت در خارج از كشور
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و مي... افرادي براي عضويت در سازمان از سوي نهضت آزادي ابراهيم يزدي.شد را شامل
:نويسد مي

هاي مائو، هوش به بعد در آمريكا تمامي آثار كالسيك انقالبي، نظير نوشته1960از سال«
و  به انگليسي ترجمه شدند... مينه، ژنرال جياپ مسئله ها ما را به اصل مطالعة اين كتاب. همه

و پيگيري آن را جدي عالقه در. تر كرد مندتر كلية اعضاي هستة اصلي نهضت آزادي ايران
و سرنوشت ساير انقالبات جهان  به مطالعة اين آثار به طور سيستماتيك خارج از كشور

و جمع. پرداختند اي بود كه بعدها در كتابي تحت آوري مجموعه محصول اين مطالعات ترجمه
و اولين نسخه آن براي اولين هستةعنوان شورشگر و ضدشورشگري توسط نگارنده تدوين ي

ص1383يزدي،(»مركزي سازمان مجاهدين خلق ارسال گرديد ،38(.
به دليل تغيير خط مشي سازمان مجاهدين در ارتباط با پذيرش ماركسيسم 1354از سال و

دوي جديد بر روابط نهضت وسازمايتوسط برخي از سران سازمان فضا و به وجود آمد ن
به انتقاد شديد از هم پرداختند به تأثير. طرف علناً كه سازمانينهضت آزادي با توجه  عميق

به خصوص اعضاي انجمن و هاي اسالمي دانشجويان باقي مجاهدين اوليه، بر جوانان مسلمان
و در اين رابطه حتي دست به  انتشار يك گذاشته بود درصدد مقابله با انحراف سازمان برآمد

ص1383يزدي،( نشرية داخلي زد . بازرگان هم در اين زمينه كتابي در نقد ماركسيسم نوشت.)50،
سه فاز ايدئولوژيكبه طور خالصه مي در،شود گفت نهضت آزادي در و شبكه اي  سياسي

.پيدايش سازمان مجاهدين نقش داشته است

 نهضت آزادي در خارج از كشور.1-7

 مرداد به بعد به دليل سركوب شديد نيروهاي28 خصوصاً از كودتاي40و30در دهة
و(مخالف دولت و جبهة ملي در عرصة داخلي كشور، فعاليت سياسي در ...) حزب توده

و خارج از كشور از رونق خوبي برخوردار شد اين روند با پيدايش انجمن هاي دانشجويي
د و حمايت هاانشجويان از تشكيل كنفدراسيون جهاني دانشجويان ي مختلف سياسي گروه

و.شديوارد عرصة جديد هادر اين ميان احزاب ي مخالف داخلي هر يك به مقدار گروه
و ابزار خود از اين فضا استفاده مي مثالً اكثريت كنفدراسيون دانشجويان براي. كردند توان

به طرفداري از جبهة ملي پردابودمدتي در اختيار حزب توده  پس از فروپاشي.ختو بعداً
. مليون ايراني در آمريكا درصدد برآمدند با ايجاد نهضت آزادي، مبارزه را دنبال كنندهة مليجب

:گويد ابراهيم يزدي در اين رابطه مي
در مسا1340آزادي ايران در ارديبهشت پس از اعالم تأسيس نهضت« لة تشكيل نهضت

به بحث گذاشته شد در تقريباً اين اتفاق. خارج از كشور، بين خودمان كه نظر وجود داشت
و باز آن  به نام نهضت ضروري است، اما اعالم فعاليت علني خارج از كشور، داشتن تشكيالتي

ـ مذهبي در خارج از كشور  و(ضرورتي ندارد، زيرا شرايط مبارزه براي عناصر ملي آمريكا
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يزدي،(»...هاي جدي داشت تفاوتدر چارچوب جبهة ملي ايران، با شرايط داخل ايران) اروپا

ص1383 ،164(.
كه از سال  براي ادامة 1338فكر ايجاد نهضت آزادي در خارج از كشور را علي شريعتي

و از فعاالن جبهة ملي در فرانسه بود به اروپا رفته بود به تاريخ وي نامه. ايجاد كردتحصيل 2اي
ن)41آبان ماه(1962سپتامبر و بر لزوم ايجاد نهضت براي هواخواهان هضت آزادي فرستاد

كه انجام اين مهم بايد به كرد در عين حال خاطرنشان.آزادي در خارج از ايران تأكيد كرد
و كوشش در تقويت جبهة ملي در اروپا در اولويت قرار گيرد، همچنين آينده موكول شود

ص1379نجاتي،( نهضت آزادي زير چتر حمايت جبهة ملي باشد از بين افراد عضو نهضت،.)469،
با. داشت1357دكتر شريعتي بيشترين نقش را در تكوين انقالب  كه بيشتر افراد دانشگاهي

از57و56هاي هويت مذهبي در موج انقالبي به وجود آمده در سال  شركت داشتند متأثر
و سخنراني كتاب ا. در حسينية ارشاد بودنداوهاي ها ز جمله دامنة نفوذ شريعتي كه

مي معروف به شمار و گسترده آمد، از بازرگان قوي ترين متفكران شيعي قرن حاضر در. تر بود تر
خميني ...ا تصاوير شريعتي در كنار تصاوير آيت1979ـ1977هاي طول تظاهرات انقالبي سال

مي قرار داشت حتي تعداد زيادي از افرادي كه سركالس  كردند هاي دكتر شريعتي حضور پيدا
ص1381ميالني،( به جريان مسلحانه با رژيم كشيده شدند و.)159، دكتر شريعتي به صورت علني

كه از اين شفاف در مقابل مقاومت مسلحانة انقالبي موضع گيري نكرده است اما با افرادي
و كشته مي مي طريق با حكومت شاه درگير و.)1384ميناچي،( كرد شدند همدردي دكتر شريعتي

ا و يزدي در آمريكا از مؤسسان نهضت آزادي خارج پرويز و چمران، قطب زاده مين در فرانسه
نهضت آزادي در خارج از طريق پرويز امين با جبهة آزاديبخش الجزاير ارتباط. از كشور بودند

به علت نابساماني اوضاع داخلي، الجزايري ها نتوانستند پايگاهي در اختيار آنان برقرار كرد اما
د ص1379نجاتي،( هندقرار  با برقرار كردن رابطه با مصر، چمران، پرويز امين، بهرام راستين،.)478،

و ابراهيم يزدي در ژانويه به قاهره) 1342دي ماه(1964علي شريفيان به دعوت دولت مصر
و عمل و سازمان مخصوص اتحاد و مشغول) سماع(سفر كرده در قاهره را به وجود آورده

و شروع به كار با شروع فعاليت.ندفعاليت شد به گروه اوليه پيوسته ها دوباره افرادي از نهضت
و در آن سال بنا به داليلي از جمله 1345ها تا سال اين فعاليت.كردند  در قاهره ادامه داشت

.اختالف افراد نهضت با مصريها در جهت تبليغ براي آنها به پايان رسيد
و با و بعداً سازمان 1349آغاز نبرد مسلحانه توسط فدائيان خلق در سال بعد از يك دوره ركود

و دستگيري افراد اين هامجاهدين و سازمان ها توسط حكومت، فعاليت افراد ي سازمان
شد سياسي خارج از كشور از جمله نهضت آزادي وارد فضاي تازه همزمان با انتشار خبر. اي

و فعاليت هدين خلق در ايران، نهضت تصميم گرفت نشريه هاي سازمان مجا علني شدن حضور
ين نخست. را به عنوان ارگان نهضت آزادي ايران در خارج از كشور منتشر سازد» پيام مجاهد«
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به تدريج صفحات آن افزايش يافت1350شماره اين نشريه در دو صفحه در سال و  منتشر شد
ص1383يزدي،( و در اين دوره نهضت آزادي با حمايت.)184، و مالي به سازمان ... هاي تبليغاتي

ترين فرد نهضت در عرصة عمليات چريكي فعال. مجاهدين درعرصة سياست ايران فعال بود
ها با حضور در لبنان در ايجاد سازمان چمران در اين سال. در خارج از كشور چمران بود

 خلق ايران، شماري در همين دوران، سازمان مجاهدين. اي ايفا كرد نقش عمده» امل«چريكي 
به اردوگاه چمران با اين. ها فرستاد هاي فلسطيني از اعضاي خود را براي ديدن آموزش چريكي

به آنها كمك مي و گروه افراد نهضت آزادي خارج از كشور از اولين. كرد افراد تماس داشت
رها كه از حيث تئوري به لزوم مبارزة مسلحانه با رژيم محمدرضا شاه سيده بودند امايي بودند

به جز كمك به در عرصة عمل كه در اختيار سازمان مجاهدين خلق گذاشتند خودشان هايي
.صورت مستقل دست به اقدام جدي عليه رژيم نتوانستند بزنند

و.1-8 و پزشكان و انجمن اسالمي دانشجويان، مهندسين  ...نهضت آزادي

فدر ايران عصر پهلوي كه حكومت حتي و مطبوعات االمكان از عاليت احزاب غيردولتي
به علت رشد كمي دانش مستقل جلوگيري مي و دانشجويان به تبع فرايند نوسازي كرد آموزان

و غالب ها به مركز اصلي فعاليت كشور، دانشگاه هاهاي سياسي تبديل شده ي سياسي گروه
به مخالفت با اقدامات حكومت مخالف حكومت، از طريق حركت  مركزي هاي دانشجويي

و بسته شدن فضاي باز سياسي براي فعاليت28با كودتاي. پرداختند مي هاي علني، مرداد
به. دانشگاه به مركز ثقل مبارزه با رژيم محمدرضا شاه تبديل شد در اين برهه، طبقة متوسط

و طبقة متوسط جديد به طور خاص، از سوي رژيم جدي ترين تهديد براي ثبات طور عام
مي. شدندميكشور تلقي  هايطي سال. داد جامعة روشنفكري هستة اصلي اين بخش را تشكيل

و تعداد دانش1976 تا 1966 و نويسندگان اندكي بيش از دو برابر شد آموزان، شمار معلمان
به  و نيز جمعيت دانشجويان مراكز آموزش عالي و اساتيد دانشگاه، سه برابر شد دبيرستاني

اف شكل قابل مالحظه ص1381ميالني،( زايش يافتاي مي.)128، از اسناد ساواك نشان كه دهد
مي30اواخر دهة  و بوي سياسي به تدريج رنگ گيرد اين نهاد تحت نظارت كه فضاي دانشگاه

و در اواخر دهة نيروهاي امنيتي قرار مي و كنترل به نقطة50و اوايل دهة40گيرد  اين نظارت
از( رسد اوج خود مي 341طبق محاسبات آقاي نجاتي از بين.)1380جنبش دانشجويي ايران،اسنادي

208 تعداد50و40چريك كشته شده در عمليات مسلحانه با رژيم محمدرضا شاه در دو دهة
كه اين خود نشان. اند از آنها روشنفكر بوده%)61معادل(نفر دهندة اين مطلب است تا زماني

 شروع نشده بود روشنفكران با عمليات چريكي خود 1356اي انقالب در سال موج توده
و دعوت كنند مي همچنين تعلقات. خواستند مردم را به بسيج انقالبي عليه رژيم تشويق

: چريك كشته شده به شرح زير است341گروهي 
؛از فدائيان خلق) درصد50(تن1.172
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؛از مجاهدين اسالمي) درصد21(تن2.73
هااز) درصد11(تن3.38 ؛ي كوچك ماركسيستگروه
.از مجاهدين ماركسيست) درصد9(تن4.30
هااز) درصد8(تن5.28 صص1379نجاتي،(ي كوچك اسالميگروه طبق اين آمار.)7-376،

هاهاي كشته شده از اعضاي از چريك%70تقريباً  ميگروه و اين موضوعي ماركسيستي باشند
كه در دهة  روشنفكران جامعة ايراني بيشتر تحت تأثير50و40 مؤيد اين مطلب است

يكي از عوامل پيدايش. هاي مكتب ماركسيسم بودند آموزه كه قبالً نيز اشاره كرديم همانطور
و نهادهاي تشكيالتي وابسته به اين روية فكري يعني انجمن اسالمي  روشنفكران ديني

و  و دانشجويان بود در ميان دانش، فعاليت گستردة حزب توده...دانشجويان، مهندسين . آموزان
 طبق اساسنامة خود30 تا اوايل دهة 1321انجمن اسالمي دانشجويان از اوان تأسيس در سال

و وارد كارهاي سياسي نمي و آگاهي بخش داشت اهداف.شد بيشتر يك رويكرد فرهنگي
:انجمن اسالمي طبق اساسنامة آنها عبارت بودند از

ب.1 ؛رطبق دستورات اسالماصالح جامعه
و اتحاد بين افراد مسلمان، مخصوصاً جوانان روشنفكر.2 ؛كوشش در ايجاد دوستي
و نشر مطبوعاتان.3 به وسيلة ايجاد مؤسسات تبليغاتي ؛تشار حقايق اسالمي
ص1382يزدي،( ارزه با خرافاتمب.4 ،42(.

كه در اوايل دهة به فعاليت20مهندس بازرگان هم  سياسي نداشت ارتباط اعتقاد چنداني
و نقش و بعداً به سزا در فعاليتينزديكي با انجمن اسالمي دانشجويان داشت هاي فكري

به گفتة بازرگان،:نويسدميارتباطاشكوري در اين. سياسي اين انجمن ايفا كرد كه  هر چند
و تشكيل انجمن اسالمي دانشجويان نقشي نداشتند و سحابي در تأسيس و طالقاني و حتي وي

ـ. اطالع بودند از تشكيل آن بي و مطرح فكري سه شخصيت مقبول اما پس از تأسيس اين
و روشنفكران نقش قابل  و ايدئولوژيك دانشجويان ديني در آن روزگار، در رهبري فكري

ص1382اشكوري،( توجهي ايفا كردند ،168(.
و مالكيت در سال...ا سخنراني آيت  در جلـسات انجمـن 1329 طالقاني تحت عنوان اسالم

و بعدها به صورت كتاب درآمـد از نـشريات ايـن تـشكل مجلـة. اسالمي دانشجويان ايراد شد
تـوان نـام را مـي)1340(و مجلة پيكار انديـشه) 1332(، مجلة گنج شايگان)1329(فروغ علم 

ب مرداد فعاليت28بعد از كودتاي. برد و وي سياسي هاي انجمن اسالمي دانشجويان بيشتر رنگ
هاي فعال نهضت مقاومت ملي كميتة دانشجويان بود كه با انجمن اسالمي يكي از كميته. گرفت

و نزديكتر شده بود. ارتباط نزديكي داشت  . در اين برهه ارتباط بازرگان با انجمن اسالمي بيشتر
يكي از ي فعـال در عرصـة سياسـت هـا گروهدر فضاي باز سياسي اوايل دهة چهل دانشجويان

و همچنين كميته. بودند به فعاليت انجمن اسالمي و نهـضت نگاهي هاي دانشجويي جبهة ملـي
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دهد كه فعاليت سياسي دانشجويان به مرحلة بـااليي رسـيده آزادي در اين برهة زماني نشان مي
هاي اسالمي سراسـر كـشور، كـه بـه همـتبه طوري كه در اولين كنگرة سراسري انجمن. بود

و دكتر سـحابي در شـهريور مرحوم مهدي باز  و13 در تهـران تـشكيل شـد 1340رگان  گـروه
و هاي اسـالمي دانـشگاه انجمن اسالمي از جمله انجمن هـاي تهـران، شـيراز، اصـفهان، مـشهد

به خاطر داشـتن. صنعت نفت اهواز شركت داشتند  و انجمن اسالمي دانشجويان نهضت آزادي
و همچنين شخصيت  و هاي ملي عقبة فكري مشترك  مذهبي مـوجهي ماننـد بازرگـان، طالقـاني

و صـادقانه. سحابي مواضع مشترك زيادي داشتند به خاطر برخورد شفاف سران نهضت آزادي
و  و مطالبـات دانـشجويان مـورد وثـوق و همچنين شـناخت از محـيط دانـشگاه با دانشجويان

ار سازمان مجاهدين خلق از دل همين همكاري. اطمينان آنها بودند  و هاي نهضت آزادي تباطها
به وجود آمد   بـا گذشـت چنـد سـال از تـشكيل 1336از سـال.و انجمن اسالمي دانشجويان،

هاي اسالمي ضـرورت التحصيل شدن نسل اولية انجمنو فارغ20انجمن اسالمي در اوايل دهة
شد تشكيل تشكل  به صورت جدي احساس التحصيل از يك طرف عالقـه افراد فارغ. هاي ديگر

و فرهنگي گذشـته به و از طرف ديگر دوستدار پيگيري كارهاي فكري  حفظ ارتباط با يكديگر
و سـپس،اين اساسبر. خود بودند  ابتدا انجمن اسالمي پزشكان، بعد انجمن اسالمي مهندسين

و 1339در سال. انجمن اسالمي معلمين تأسيس شدند  انجمن اسالمي بـانوان نيـز، بـا شـركت
و همسران اعضاي سابق انجمـن اسـالمي دانـشجويان بـه راه همت جمعي از دخترا ن دانشجو

ص 1382يزدي،( افتاد و فرهنگي ايجـادياين نهادهاي روشنفكري تحول.)49،  عظيم در بستر فكري
و اجتمـاعي بـود ها بيشتر، برگزاري سخنراني هاي اين انجمن فعاليت. كردند و ديني هاي علمي

و  به قصد آگاهي بخشي جامعه و روشـنفكران انجـامكه  به ويژه در ميان جوانـان، دانـشجويان
و)1357 تـا 1356(مثالً در ساليان پـيش از انقـالب.شد مي و سـخنوران روحـاني گوينـدگان

و بيش در انجمن مهندسين سخنراني مـي  و نوانديش ايران كم مهنـدس. كردنـد دانشگاهي آگاه
و آيت  از..ا بازرگان و بيش انـد كـه همه جا در اين انجمن سخنراني كـرده مطهري بيش از همه

به چاپ رسيده است بسياري از اين سخنراني  هاي معروف مهندس بازرگان بـه سخنراني. ها نيز
ص1382ي،ديز( مناسبت جشن مبعث غالباً در انجمن اسالمي مهندسين انجام شده است ،131(.

 نتيجه
كه در دهه و همچنين براي مقابل1320جريان روشنفكري ديني و بهايي ها ه با توده اي ها

و آگاهي بخشي به جامعه داشت مقابله با سياست ضد مذهبي رژيم پهلوي در ابتدا جنبه فكري
و در عرصه سياسي با پيدايش 1340در دهه  هابه تكامل رسيد ي سياسي مذهبي مانند سازمان

و و نقشبه ميدان مبارز... نهضت آزادي، سازمان مجاهدين خلق، جاما ه با رژيم پهلوي آمد
به جمهوري اسالمي ايفا كرد از افراد شاخص اين. موثر در گذار از رژيم مشروطه سلطنتي



 1389 پاييز،3ارةشم،40 دوره، فصلنامه سياست 260

و طيف مي و دكتر علي شريعتي در اين زمينه نقش دكتر. را نام برد... توان مهندس بازرگان
به تفسير انقالبي  و استفاده از اسطورويعلي شريعتي با توجه ه هاي مذهب تشيع از اسالم

و كه بعضي. در كار خود، بيشتر بوده است... مانند علي، فاطمه، حسين، ابوذر بي جهت نيست
كار. از تحليل گران مسائل ايران در اين دوره به دكتر شريعتي لقب معلم انقالب داده اند
كه  و قابل توجه است و بازرگان از اين جهت مهم در آن روشنفكران مذهبي مانند شريعتي

به تأسي از فضاي بين و دانشگاهي ما چپ زمان جامعه روشنفكري المللي تحت تأثير گفتمان
و بومي سعي كردند يك گفتمان اصيل. ماركسيستي انقالبي بود به فرهنگ ملي آنان با توجه

به سمت گفتمان ماركسيستي باز دارند و جوانان روشنفكر را از رفتن از. انقالبي توليد
كه در ايجاد، تثبيت،هاگروه و تأثيرگذار متعلق به اين گفتمان نهضت آزادي است ي مهم

و پيروزي موج انقالبي دهه نقش حائل اين. تأثيرگذار داشتي نقش50و40هاي گسترش
هاگروه خصوصاً بين  و گروه و مهم استهاگروهي ملي هم.ي مذهبي قابل توجه اين تشكل

و هم از منظر  كه. بسيار مهم در اين گذار ايفا كرده استيعملي نقشاز حيث نظري البته اين
و رشد حداكثري مطالبات اين جريان در سال هاي اول انقالب با رشد فزاينده امواج انقالبي

و از حوصله اين مقاله خارج است به بحثي جداگانه دارد .مردم از صحنه كنار رفت نياز
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