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جلسه سیزدهم از سلسلهجلسات «بررسی اتفاقات دهههای  ۵۰و »60

تنهاکسیکهبرایمسیرانقالباسالمیاستراتژیداشت،امامخمینی(ره) بود

یعقـوب توکلـی ،اسـتاد و پژوهشـگر تاریـخ معاصـر در سلسـله

ایـن خـط قرمـز را دارنـد کـه بـا پدیـده اسـتعمار وارد درگیـری

هنری وقایع و ریشـههای اتفاقات سـالهای ابتدایی انقالب در

کـه امپریالیسـم قدرتـی اسـت کـه نمیتـوان بـا آن جنگیـد ،آن

درسگفتارهـای ایـن پژوهشـگر تاریخ معاصـر را که چندی پیش

اعتقـادی داشـتند و خیلـی دوسـت نداشـتند کـه وارد مبـارزه با

نشـوند .دلیـل ایـن موضـوع این اسـت کـه آنان اعتقاد داشـتند

ی  50و »60در حوزه
جلساتی با موضوع «بررسی اتفاقات دههها 

را نابـود کـرد یـا آن را نادیـده گرفـت .کمونیسـتها نیـز چنیـن

این دههها را مورد بررسی قرار داده است« .فرهیختگان» سلسله

امپریالیسـم بشـوند چراکـه میگفتنـد نمیتوانیـم بـر آن غلبـه

در حـوزه هنـری برگـزار شـده ،تدویـن و منتشـر میکنـد .متنـی

کنیـم .بنابرایـن بـاز هـم تکـرار میکنـم کـه توقـع آنـان در حـد

کـه از نظـر میگـذرد سـیزدهمین بخـش از سلسـلهمطالـب یـاد

کاهـش اسـتبداد اسـت و به دنبـال آزادی انتخابات ،مطبوعات

شـده است.

و کاهـش شـکنجههای زندانهـا هسـتند».

یعقـوب توکلـی در ابتـدای صحبتهـای خـود ضمـن اشـاره بـه
مباحث مطرح شـده در جلسـه پیشـین گفت« :در جلسه گذشته

دربـاره گروههـای سیاسـی غیرمسـلح و احـزاب سیاسـی شـکل

   درخواست فرصت برای محمدرضا توسط بازرگان

این کارشناسی مسائل سیاسی به ماجرای دیدار بازرگان با امام

گرفتـه در دوران رژیـم پهلـوی صحبت کردیـم .در دهههای  50و

خمینـی (ره) در آذر مـاه سـال  57اشـاره کـرد و گفـت« :در آذرماه

 60هـر کـدام از ایـن گروههـا تبدیـل بـه محـور قضایا میشـوند و

 57و زمانـی کـه کاملا مشـخص بـود کـه رژیـم پهلـوی ماندنـی

بخشـی از تحـوالت را رقـم میزننـد .در همیـن راسـتا و در جلسـه

نیسـت ،آقـای بـازرگان بـه دیـدار امـام (ره) مـیرود و بـه ایشـان

گذشته ،سیر تاریخی و ظرفیتهای جبهه ملی را بررسی کردیم

میگویـد کـه اگـر اجازه بدهیـد ،اکنون که رژیـم پهلوی تضعیف

و گفتیـم کـه آنـان در سـال  57بخشهایـی از رژیـم پهلـوی را بـه

شـده اسـت ،مـا اجـازه برگـزاری انتخابـات آزاد را بگیریـم و از ایـن

دسـت گرفتند و پس از آن نیز وارد انقالب اسلامی شـدند اما به

دلیل مخالفت با انقالب و تبدیل شـدن به اپوزیسـیون ،از انقالب

طریـق وارد مجلـس بشـویم و بـا ورودمـان به مجلس ،این مسـاله

خواهیم کرد و آن را از زمان شـکلگیریاش بهعنوان یک جریان

در جـواب او میگویـد کـه بـه ایـران بروید و به فکر تشـکیل دولت

را مطـرح میکنیـم کـه قانـون اساسـی باید تغییر کند .امـام (ره)

اسالمی جدا شدند .در جلسه امروز ،راجع به نهضت آزادی بحث

باشـید .ایـن کـه فکـر کنید از طریـق مجلس این رژیـم میتوانید

فکـری تـا تاثیـرات آن بـر فضای سیاسـی کشـور و تحـوالت آن در
دهههـای  50و  60را مـورد بررسـی قـرار خواهیم داد».

    3شـخصیت مهـم در نهضـت آزادی؛ بـازرگان ،آیتاللـه

طالقانی و سـحابی

بـه آزادی انتخابـات برسـید ،فکـر درسـتی نیسـت .مـردم بعـد از

سـالها تلاش وارد عرصـه شـدند و اگـر شـعار انتخابـات آزاد را
ضعیـف را پیـدا کردنـد و بـا اسـتفاده از این روایات ،انتقـاد خود را

وی بـه معرفـی نهضـت آزادی پرداخـت و گفـت« :وقتـی نهضـت

بیـان کردنـد .بـرای مثـال زیـارت قبـور ،بحـث مربوط بـه توحید،

محـوری را بشناسـیم کـه بـه نوعـی عناصـر میانـی در جبهه ملی

معتقـد بودنـد کـه تنهـا سـندی کـه برای مـا قابل اعتمـاد کردن و

آزادی را بازخوانـی میکنیـم ،در ابتـدا باید سـه شـخصیت مهم و

بودنـد .در حقیقـت بهعنـوان نیروهای اصلـی جبهه ملی نبودند

و در ردههـای پایینتـر آن قـرار میگرفتنـد .اولیـن شـخصیت،
مهندس بازرگان اسـت ،دومی آیتالله طالقانی اسـت و سـومی
نیـز یدالله سـحابی اسـت .مهندس بـازرگان جـزء دانشآموزانی
اسـت کـه در زمـان رضاشـاه بـه فرانسـه رفـت ،در آنجا مهندسـی

مکانیـک خوانـد و برعکس بقیه دانشـجویانی کـه به خارج رفتند
و بعضا متدین بودند و سـپس دسـت از تدین خود برداشـتند ،او

متدیـن باقـی مانـد و دسـت از دیـن خود برنداشـت .در حقیقت،
دینـداری او و مظاهـر مذهبـیاش حفظ شـد .در مقابل کسـانی

بودند که با غرب رفتن ،دینشـان را از دسـت دادند .برای مثال،

بحـث مربـوط بـه شـفاعت و ...را مـورد نقـد قـرار دادنـد .آنـان

عملکردن اسـت ،قرآن اسـت .آنان میگفتند که ما نمیتوانیم
بـه یـک روایـت بهعنوان یک سـند دینی اعتماد کنیم و بر اسـاس

آن عمل کنیم .هر آن چیزی که در قرآن گفته شـده اسـت ،مورد

اعتمـاد بـوده و بایـد بـه آن اعتمـاد کنیـم .این جریان بـه قرآنیون

معروف اسـت که آثار و تالیفات زیادی راجع به این طیف نوشـته
شـده اسـت .افراد زیادی از طیف قرآنیون را داریم که به احادیث

و روایـات تمسـک ندارنـد بلکـه عمـده توجـه آنان به قرآن اسـت و
آن را تنهـا منبـع جـدی و مـورد اعتمـاد میداننـد .آقـای صادقی

تهرانی یکی از این افراد بود که اعتقاد به طیف قرآنیون داشـت.

آن ادبیـات انتقـادی وهابیـت از یـک سـو و فضـای ذهنی مربوط

دکتـر علیاکبـر سیاسـی در آن زمـان طلبـه بـود و هرچـ ه پـدرش

بـه معرفتشناسـی بـه وسـیله قـرآن طیفـی را در ایران شـکل داد

وقتی که در فضای دانشگاه قرار گرفت ،نهتنها سکوالر شد بلکه

بخشـی از زبـان آنـان و انتقاداتشـان ،زبـان انتقـادی از مسـیر

تلاش کـرد او را در مسـیر مذهبـی بـودن نگـه دارد ،نتوانسـت .او
جزء منتقدان دین نیز شـد .اشـخاص فراوانی بودند که اینچنین
بودنـد و وقتـی در مسـیر نظـام آموزشـی آن زمـان قـرار گرفتنـد،
آرامآرام غیرمتدیـن شـدند و دینـداری را کنـار گذاشـتند .آقـای

یدالله سحابی نیز مانند مهندس بازرگان بود .او رشته مهندسی

معـدن خوانـد امـا دینـداری خود را مانند مهنـدس بازرگان حفظ
کـرد .جالـب اسـت کـه ایشـان در کنـار رشـته مهندسـی معـدن،

مطالعات ویژه دینی نیز دارد .حال وقتی که این دو نفر برگشتند
و هیاتعلمی دانشـگاه تهران شـدند ،میبینید که هر دو کالس
قـرآن و آمـوزش دیـن برگـزار میکنند».

   بازرگان ،پیشرو در فلسفه علمگرایی /فهم علمی از دین

وی اضافـه کـرد« :بـا وجود این ،در فضای مباحث دینی ،موضوع
بسیار مهمی در ذهن این دو نفر شکل گرفت و آن هم اثرپذیری

کـه آنـان نسـبت بـه جریان معمول تشـیع در ایـران منتقد بودند.

وهابیـت بـود .بدیـن معنـی که بسـیاری از مـواردی را که وهابیت

نسـبت بـه تشـیع ایـراد گرفتـه بودنـد مـورد اسـتفاده قـرار دادند.
بخشـی از ادبیـات انتقـادی آنـان نیـز مربـوط به اعمـال فرهنگی
کشـور بـود و ربطـی بـه وهابیـت نداشـت .بـرای مثال ،در مراسـم
عـزاداری سیدالشـهدا هـر شـهری فرهنـگ خـاص خـود را دارد و
هـر جایـی روشـی خـاص دارد .انتقـاد نسـبت بـه ایـن فرهنگها
و باورهـا کـه تاحـدودی در بیـن طیفـی از شـیعیان خیلـی جدی
شـده بود ،توسـط بعضی از بزرگان نوشـته شـد .برای مثال آقای

جبلعاملی کتابی به نام عزاداریهای نامشـروع دارد که توسـط

جلال آلاحمـد ترجمـه شـده اسـت .در ایـن طیف اولین کسـی
کـه بهطـور جـدی مـورد توجه اسـت و بـه انتقال ادبیـات انتقادی
وهابیت در حوزه علمیه پرداخته ،اسـدالله خرقانی اسـت .بعد از
او شـریعت سـنگلجی اسـت کـه به ایـن کار اهتمام مـیورزد .این

از فضـای علمگرایـی اوایـل قرن  20اسـت .علمگرایی به این معنا

افـراد ،بـه دلیـل نـوع انتقادی که به بعضـی از باورهای اجتماعی

آنچـه میخواهیـم در فضـای مذهـب و دینـداری بفهمیـم باید از

نواندیـش معـروف هسـتند .ایـن طیـف ،هرازگاهـی کتابهایی

کـه مـا همـ ه مباحـث جهـان را از منظـر علوم ببینیـم .در حقیقت
طریـق فهـم علم باشـد و دانش بشـری آن را تاییـد کند .به عبارت

بهتـر ،آنـان بـه دنبـال فهم علمی از دین میگشـتند .پیشـرو این
دیـدگاه در جهـان اسلام ،سـید احمدخـان اسـت .او بهعنـوان
اولیـن نفـر ،مباحـث تطبیـق علـم بـا دیـن را در دسـت میگیـرد

و پـس از او مهنـدس بـازرگان اسـت کـه بـه ایـن موضـوع توجـه
میکنـد و در آن پیشـرو اسـت .مثالهـای زیـادی بـرای برقـراری
ارتبـاط بیـن دیـن و علم وجود دارد .مثال اینکه بگوییم نجاسـات،

میکـروب هسـتند ،جـزء ایـن موارد اسـت .هر گونه تفسـیر علمی
از مسـائل شـرعی جـزء ایـن دسـته از موضوعـات قـرار میگیـرد.

مهنـدس بـازرگان از ایـن زاویـه بـه مباحـث دینـی توجـه داشـت
فلذا دیدگاه علمگرایانه به دین توسـط او در ایران رواج پیدا کرد.

یکی از مشـهورترین کتابهای آقای بازرگان در این فضا ،کتاب
«اسلام و مطهـرات» و کتـاب مشـهور دکتـر سـحابی در این حوزه

علمـی و فرهنگـی دارنـد ،در بین مذهبیهای دانشـگاهی با نام
در ایـن حـوزه نوشـته و در آن حرفهـای خـود را بیـان کردهانـد.

شـاید بتـوان گفـت که بعضـا ادبیات انتقادی این طیف شـبیه به
ادبیـات وهابیـت بـوده و بـه همیـن دلیل اسـت که برخـی اوقات

میشـنویم کـه فالنـی وهابی اسـت و». ...

آنان صادر شـد .این جریان بهشـدت سـرکوب شـد و رژیم پهلوی
بهشـدت در برابـر مقاومت کرد».

آقای بازرگان به
دیدار امام (ره)
میرود و به
ایشان میگوید که اگر اجازه
بدهید ،اکنون که رژیم
پهلوی تضعیف شده است،
ما اجازه برگزاری انتخابات
آزاد را بگیریم و از این طریق
وارد مجلس بشویم و با
ورودمان به مجلس ،این
مساله را مطرح میکنیم
که قانون اساسی باید تغییر
کند .امام (ره) در جواب او
میگوید که به ایران بروید
و به فکر تشکیل دولت
باشید .این که فکر کنید از
طریق مجلس این رژیم
میتوانید به آزادی انتخابات
برسید ،فکر درستی نیست.
مردم بعد از سالها تالش
وارد عرصه شدند و اگر شعار
انتخابات آزاد را مطرح
کنید ،به محمدرضا
فرصت دادهاید

شـخصیت حوزوی که منتقد بخشـی از مباحث حوزه هم هسـت
و بـه نوعـی روشـنفکر نیـز هسـت ،با یکدیگر حلقه کوچکـی را در

برگـزار کننـد .سـران جبهه ملـی به این کار رضایـت ندادند و آنان
در اعتراض به این مساله اعالم انشعاب کردند .در حقیقت نقطه

روی آن بحـث کـرده اسـت .بعـدا ایـن مسـیر در ایـران ادامـه پیدا

و دکتـر محمد گلشـنی دید».

آنان میخواسـتند مدرسـه کمال را در تهران بنا کنند ،بخشـی از
هزینـه سـاخت آن را آیتاللـه بروجردی تقبـل کردند .این افراد به

و توانسـتند اظهارنظـر و مخالفـت بکننـد ،راضیشـان میکـرد.

بیاسـتعدادی رژیـم پهلـوی ایـن بـود کـه مخالفانـی در ایـن حد
و انـدازه را هـم سـرکوب میکـرد و بـا آنـان وارد بـازی نمیشـد.
البتـه یکـی ،دو بـار اسـدالله علـم سـعی کرد کـه از آنان اسـتفاده
کنـد .حتـی در دوران نخسـتوزیری علـی امینـی توافقاتـی را بـا

آنـان داشـت کـه پسـتهایی در حـد سـفارت و معـاون وزارت بـه
آنـان بدهـد امـا وقتـی کـه امینی سـقوط کـرد و علم نخسـتوزیر

شـد در حـد همـان جلسـات خـوردن آبگوشـتهای والیتـی هـم

بـه آنـان اعتنـا نکـرد .میخواهم بگویم که از نهضـت آزادی ،اراده

شـکلگیری یـک حکومـت جدیـد را نمیبینیـم و فقـط کاهـش
فشـار رژیـم پهلـوی مـورد نظـر آنـان بـود .بـا وجـود ایـن ،وقتـی
اسـناد سـاواک را مطالعه میکنید ،میبینید عمده کسـانی که

دسـتگیر شـدند و پرونـده دارنـد ،قرابـت آنـان بـا نهضـت آزادی را
مدنظـر دارد و ایـن موضـوع را در پرونـده آنـان ذکـر کـرده اسـت.
کمتـر مـوردی پیـش میآید که سـاواک بفهمـد این افـراد ارتباط

زیـادی بـا نهضـت آزادی ندارند».

حسـینیه ارشـاد بهعنـوان یـک مرکـز مهـم فعالیـت فرهنگـی
بـازرگان از ایـن طریـق بـه گـوش مـردم میرسـد .همچنیـن

بـه بسـط ایـن جریـان کمک زیـادی میکند و سـاواک بـه دلیل

همین موضوع ،مالحظه آنان را میکرد چراکه دسـتگیری آنان
مسـاله ایجـاد میکـرد .خـود آقـای بـازرگان نیـز به ایـن موضوع
این دلیل که اسـتاد دانشـگاه بودیم و شأنیت داشتیم ،مالحظه

بیشـتر شـامل جوانترهـا بـود و بیشـتر بـه سـراغ چریکهـای
مسـلح میرفتند .در جریان انقالب اسلامی ،شـاهد این مساله
هسـتیم که نهضت آزادی با جریان انقالب در بسـط اعتراضات
همراهـی دارد امـا در هدفگـذاری همـراه نیسـت .ایـن مسـاله

بـرای مثـال آقـای مطهـری بـا ایـن دوسـتان رفاقـت داشـت ،در

ایـن تـرس را دارنـد که مبادا وارد جریان جدی مبارزه با اسـتعمار

اسلامی نیسـت و هیـچ بیانیـهای در مسـاله تشـکیل حکومـت

توکلـی بـه معرفی آیتالله طالقانی پرداخت و گفت« :شـخصیت

رده دوم اسـت و رئیس سـازمان آب و برق تهران بود .حتی زمانی

آقـای هاشمیرفسـنجانی ،آقـای بهشـتی و ...ارتبـاط نزدیکی با

طالقانـی اسـت .او پسـر مرحـوم سیدابوالحسـن طالقانی اسـت

از عناصـر اصلـی و فنـی ایـن مجموعـه ،مهندس بازرگان اسـت.

مـوارد کـه اشـاره کردم تفاوتهـای جریان نهضـت آزادی و جبهه

قابل توجه اسـت .جالب اسـت که ادبیات انتقادی بینالمللی

سیاسـی کنار گذاشـته میشـوند و به صورت مسـتقل کار خود را

میشـود .در سـالهای بعـد از تبعیـد امـام ،شـاهد گسـترش

نوشتههای آنان بیشتر به تصمیمات نیکسون انتقاد دارند و در

سـازمان معـروف نهضـت مقاومت ملی را سـازماندهی میکنند.

کشـور بـا نهضـت آزادی هسـتیم .در همین جریـان میبینید که

دیگـری کـه در ایـن فضـا حضـور دارد ،آیتاللـه سـید محمـود
کـه خـود ایشـان از جملـه فعـاالن جنبـش مشـروطه بـوده اسـت
و دوسـتیهایی بـا شـریعت سـنگلجی دارد .در مـورد شـریعت

سـنگلجی بایـد بگویـم کـه در جهـان اسلام گسـتره وسـیعی از
ادبیـات انتقـادی نسـبت بـه تشـیع داریم .ایـن ادبیـات انتقادی

طی یک دورهای توسـط نویسـندگان وهابی علیه شیعه گسترش

پیدا کرد .آنان در کتابهای مختلف شـیعیان گشـتند و روایات

که میخواهند هیات خلع ید را به شـرکت نفت بفرسـتند ،یکی

بعد از شکست نهضت ملی و کودتای  28مرداد ،آنان از دستگاه

انجـام میدهنـد .بـا اینحـال ،فعالیـت سیاسـی خـود را دنبال و

ایـن جریـان مجموعه نشسـتهایی اسـت کـه پیرامـون مقاومت

در برابـر کودتـا برگـزار میشـود و فقـط تعـدادی بیانیـه از سـمت

ملـی اسـت و هرقـدر هم که جلوتر میرویـم این موضوع جدیتر

همـکاری بیـن طیفهـای مختلـف بهویـژه طیفهـای مذهبـی
سـخنرانیهای تنـدی هـم صـورت میگیرد و آن سـخنرانی تند و

تیز آقای بازرگان در حرم امام رضا(ع) بسـیار معروف اسـت .این

ندارنـد و نمیدانسـتند کـه بـرای آینـده کشـور چه برنامـهای باید
اجرا کنند .البته گر وههای دیگر نیز مانده بودند و نمیدانستند

کـه چـه بایـد بکننـد .تنها کسـی کـه برنامه داشـت و برای مسـیر
خود استراتژی قائل بود و همه چیز را پیشبینی کرده بود ،فقط

و فقط خود امام (ره) بود و بقیه برنامهای نداشـتند».
   اشتباهی که اشتباها درست از آب درآمد

توکلی تاکید کرد« :با اینحال ،آقای بازرگان منطقیترین و

نزدیکترین کس برای نخستوزیری بود و به طرز عجیبی منطق
انقالبها حکم میکرد که در ابتدا عناصر محافظهکار را در راس

قرار بدهیم .جالب است بدانید که گفته میشود باید در ابتدای
هر حکومت کسانی را که به رژیم قبلی متصل نبودند اما انقالبیون

خیلی سینهچاکی نیز نبودند به حکومت برسانید چراکه حالتی از
دولت محلل را پیدا میکنند .این موضوع تقریبا در تمام انقالبها

ازجملهکوبا،روسیهو...نیزرخدادهبود.درکتابچهارانقالبنیز
به این موضوع اشاره و گفته میشود که در ابتدای هر انقالب ،افراد

محافظهکاربهقدرتمیرسند.باتوجهبهاینتوضیحات،مهندس

عوامـل مختلـف نهضـت آزادی در بخشهـای مختلـف کشـور

اسلامی و تغییـر حکومـت صـادر نمیکنـد .عمـده بیانیههـای

آنـان داشـتند .جلسـات مذهبـی زیـادی برگـزار میکردنـد .این

بازرگان را مطالعه کنید ،میبینید که آنان برنامهای برای این کار

وارد شدند ،معلمان مدارس بودند .بعضی از آنان حتی مقررات

   شـریعت سـنگلجی کـه بـود و چـه آیینـی را در کشـور

تبلیـغ کـرد؟

او اضافـه کـرد« :باید بگویم که نهضـت آزادی واقعا برنامهای برای

توکلـی بـه افزایـش قـدرت اجتماعـی و فرهنگـی نهضـت آزادی

لحاظ ذهنیت سیاسـی ،زیر پرچم جبهه ملی و به نوعی طرفدار
دکتـر مصـدق بودند .آقای بـازرگان در دولت مصدق جزء مدیران

   تنهـا کسـی کـه بـرای مسـیر انقالب اسلامی اسـتراتژی

که اکثر آنان بیش از مدیریت یک مدرسه را انجام نداده بودند .در

میترسـید

توآمد
بـا آنـان رفتوآمد داشـتند .برای مثال روحانیـت با آنان رف 

سخنرانیهایشـان شـرکت میکـرد و ...همچنیـن آقای باهنر،

بـه فکر تشـکیل دولت باشـید».

   نهضـت ملـی حتـی از مبـارزه بـا جریـان اسـتعمار نیـز

مشـخص اسـت کـه نهضـت آزادی بـه دنبـال تشـکیل حکومـت

داشتند و بعضا بهعنوان عنصر نهضت آزادی شناخته میشدند.

هـم مسـاله ارتـش و هـم مسـاله آمریکا را حل میکنم .شـما فقط

بازرگان بهترین کسی بود که میتوانست در خدمت انقالب قرار

آنـان بیانیـه تشـکل نهضـت آزادی را صادر کردنـد و عمال نهضت

مذهبـی هسـتند و حتـی ارتباطاتـی نیـز بـا روحانیـت و از جملـه

کـرد .اکنـون ایـن نـگاه را میتـوان در کتاب آقای بیآزار شـیرازی

در ماجـرای نهضـت ملـی فراهـم شـد و آقایـان بـه مجلـس رفتنـد

میکردنـد و اذیـت نمیکردنـد .دسـتگیریها و شـکنجه و آزار

آزادی منتج به این شـد که طیف زیادی از عناصر مذهبی کشـور

او میگویـد کـه وقتـی مـن برگشـتم همه مسـائل را حل میکنم.

سیاسـی و آزادی انتخابات اسـت .در حقیقت همان فرصتی که

ت آیتالله بروجردی و
اختلاف نهضـت آزادی و جبهـه ملی به فـو 

مشـروطه و ایـن شـعار کـه شـاه در ایـران بایـد سـلطنت بکنـد نـه

نخواهد داد که ما بتوانیم دست به کاری بزنیم .امام در پاسخ به

تغییر حکومت در کشـور نداشـت .حتی اگر کتاب راه نرفت ه آقای

نیسـت .شـعار اصلـی آنـان کاهـش قـدرت شـاه و کاهـش فشـار

اشـاره میکند و میگوید که وقتی ما را دسـتگیر میکردند ،به

برگـزاری مراسـم ختـم برای ایشـان برمیگردد .در سـال ،1340

برمیگـردد .بـازرگان به امـام (ره) میگوید که ارتش آمریکا اجازه

کنـد حتـی بـه دنبـال ایجـاد جریـان حکومت مذهبـی جدید نیز

کـه آیتاللـه بروجـردی از دنیـا رفـت ،آنان تصمیم گرفتنـد که در

حکومت از جبهه ملی جدا شد .بارقههای مذهبی بودن نهضت

آیتاللـه بروجـردی دارنـد .ایـن موضـوع بـه حـدی بود کـه وقتی

او بـه ایـن فکـر نمیکنـد کـه میخواهـد نظـام سیاسـی را عوض

بدهیـد ،آرامآرام دوبـاره قـدرت خواهـد گرفـت و ماننـد  28مـرداد

داشـت ،امـام خمینـی (ره) بود

اعتقـادات مذهبـی آقـای بـازرگان ،آیتالله طالقانی و سـحابی

نگفتـن به مناسـبت فوت آیتاللـه بروجردی بود

داخـل جبهـه ملـی شـکل میدهند .بـا وجود اینکـه اکثر عناصر

کتـاب «تکامـل انسـان» اسـت که در آن نظریات تکامـل را آورده و

کـه نهضـت آزادی بـه دنبال تغییر نظام سیاسـی کشـور نیسـت.

او بـه ماجـرای تشـکیل شـدن نهضـت آزادی بهعنـوان انشـعابی

آزادی با وجود مصدقی بودن و اعالم پایبندی به قانون اساسـی

اصلی جبهه ملی ،افراد سکوالری هستند ،این چند نفر آدمهای

توکلـی اضافـه کـرد« :عالوهبـر ایـن ،شـاهد این واقعیت هسـتیم

نهضـت ،در اختیـار آنـان قـرار میگیـرد و سـخنرانیهای آقـای

عالقهمندنـد و در روش تفسـیری خودشـان نیـز تاحـدود زیـادی

موارد هسـتند .بنابراین یک شـخصیت علمگرا از یک طرف و یک

نبود

   نهضت آزادی؛ انشـعابی از جبهه ملی به دلیل تسـلیت

تاسف فوت آیتالله بروجردی بیانیه صادر کرده و مراسم ختمی

خیلـی بـه احادیـث توجـه ندارند و منتقد زبـان حدیثی در بعضی

   نهضـت آزادی بـه دنبـال تغییـر نظام سیاسـی در کشـور

گسـترش پیـدا میکنـد .دلیـل ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه

این کارشـناس تاریخی بیان داشـت« :هم آیتالله طالقانی و هم

قـرآن گـرا شـناخته میشـوند .در حقیقـت جـزء کسـانیاند کـه

بیـن مخالفـان بـرای نهضـت آزادی به صورت جدی وجـود دارد».

اشـاره کـرد و گفـت « :در دهـه  ،50نقـش اجتماعـی و فرهنگـی

از جبهـه ملـی اشـاره کـرد و گفـت« :در سـال  1340و هنگامـی

پـدر ایشـان از جملـه کسـانی هسـتند که به شـریعت سـنگلجی

کارهـا مـورد رضایـت طرفیـن نیز هسـت یعنـی رضایت فکـری در

مطـرح کنیـد ،بـه محمدرضـا فرصـت دادهایـد .اگـر بـه او فرصت

آنان در مبارزه با اسـتبداد اسـت .البته در مبارزه با اسـتبداد نیز
نشـوند .در حقیقت ،مبارزه با آمریکا برای آنان یک مرز جدی و
آن بیشـتر ناظر بر رفتارهای نیکسـون و کیسـینجر است فلذا در

مباحـث دیگـر بسـیار مالحظه میکنند که خیلـی وارد انتقاد از
آمریـکا نشـوند .در نوشـتههای خـود بارهـا این موضـوع را اعالم

میکننـد کـه نسـبت بـه رفتارهـای نیکسـون اعتـراض دارنـد و
اعتـراض دیگـری بـه سیاسـتهای خارجی آمریـکا ندارند .آنان

بگیردچراکهوقتیبقیهعناصرانقالبرامطالعهمیکنید،میبینید
حقیقتبخشاعظمچهرههایانقالبکهبهمجلسیاوزارتخانهها
اداری را بهخوبی نمیدانستند .برای مثال آقای مطهری با وجود

اینکه میتوانست استادتمام دانشگاه تهران باشد ،بعد از 20سال

خدمت ،هنوز در سطح یک مربی باقی مانده است .البته بخشی
از دلیل این موضوع این بود که رژیم اجازه نمیداد و بخشی دیگر
به این دلیل بود که این آقایان به دنبال فرآیند اداری انجام این

کار نبودند .در مورد انتخاب بازرگان در این زمان باید بگویم که

چنین انتخابی طبیعی بود و بسیار درست بود .ممکن است که

عدهای بیایند و بگویند که این انتخاب نادرست بوده است اما من
معتقدم که حتی این اشتباه نیز طبیعی بود چراکه گزینه دیگری
که در دسترس باشد که قبال تجربه اداری جایی را داشته باشد،

وجود نداشت .با بازگشت امام (ره) به کشور و انتخاب بازرگان

بهعنوان نخستوزیر در  15بهمن  ،57بازرگان تبدیل به شخص

اول اجرایی کشور میشود و بهشدت در میان مردم نیز محبوب

است و مورد حمایت آنان قرار میگیرد».

   بازرگان با انقالب اسالمی و تحول حکومت همراه نبود

توکلـی بـه موضـوع بسـیار مهمـی راجـع به بـازرگان اشـاره کرد و

گفت « :با پیروزی انقالب ،مهندس بازرگان ،نخسـتوزیر انقالب

میشـود .بـه فاصلـه کوتاهـی مشـخص میشـود کـه مهنـدس
بـازرگان بـا انقلاب اسلامی و تحـول حکومـت همراه نیسـت .او
خـودش را در وضعیتـی شـبیه به وضعیـت دولت مصدق میبیند

فلـذا بـه دنبـال تغییـر جـدی نیسـت .میبینیـد کـه یکـی دو ماه
بعـد ،امـام خمینـی(ره) بیانیـه میدهـد و بـه او میگویـد که چرا

فلان کارهـا تاکنـون انجام نشـده اسـت و چرا جدی نیسـتید؟ از
ایـن بـه بعـد ،اعتـراض مـداوم امام نسـبت به عملکرد ایشـان آغاز

میشـود .البته در موارد دیگری نیز امام به ایشـان تذکر میدهد

و موضوعـات مختلفـی را بـه او یـادآوری میکنـد کـه از آن جملـه

ماجرای کردسـتان است».

