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  به نام خداوند جان و خرد

  

  ؛سران حرمان و خ

   مروري بر زندگی سیاسی دکتر ابراهیم یزدي
  

  

  

) است که از 1310-1396ابراهیم یزدي( زندگی سیاسی دکتر برخی مقاطع و تبیینشرح مستند  ،مقاله حاضـر 

آقاي به قلم  »خط سـازش؛سرشت و سرگذشت نهضت آزادي ایران «هاي مختلف دوره دوجلدي کتاب بخش

 .شودمیرائه ا در اینجا مجدد تنظیمبا در قالب یک مقاله مستقل،  ، وتباس شدهق، استخراج و ادکترمجتبی سلطانی

. تتوان یافمیدر کتاب مزبور  را این مقاله پرشمار منابع و مآخذو مشخصات الزم به ذکر اسـت که آدرس دقیق  

ه ب مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسیاز سوي این کتاب در آخرین مراحل فنی چاپ و انتشار قرار دارد که 

  توزیع خواهد شد. و زودي نشر

    

*****  

  

  نهضت خداپرستان سوسیالیست از

نهضت «بزرگترش با  برادر قیاز طر یو در سن پانزده سالگ 1325در سال  يو ،يزدی میبه نوشـته دکتر ابراه 

ساله، آشنا  22 یانیآشت نیالدمحمد نخشب و جالل نام به ياساله 23جوان  يبه رهبر» ستیالیخداپرسـتان سوس 

ــودیم ــو ش ــاخه تیو به عض  رب یگروه که مبتن نی. ادیآیدرم یمخف یو محفل گروه کوچک نیا يآموزشدان ش

آن با  یو شاخه علن شد دچار انشعاب 1328شکل گرفته بود در سال  با مذهب ختهیآم سمیالیسـوسـ   يدئولوژیا

 راتییو تغ پرداخت یو اجتماع یاسیس یعلن تیفعال نخشب به يبه رهبر» ستیالیخداپرستان سوس تیجمع«نام 

  .، پیدا کردکوتاهی در مدت يادیز یالتیتشک

رده و ک فیچپگرا، توص ینیدي و روشنفکر یچپ مذهب انیپرداز جرهینگذار و نظراینخشب او را بن فتگانیش

ــ بیـ و ترک قیتلف يبرا ياز تالش و ــوسـ ــمیالیـ سـ که  مورد نی. در اکنندیدفاع م یمذهب میمفاه بایی اروپـا  سـ

  .کنندیمندانش هم به آن اذعان مو دوستان و عالقه ستین يدیترد داشت،ی التقاط بیترک ،يو يهاهشیاند
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ــب، همدالنه و جانبدارانه م یقیتلف يدئولوژیدرباره ا يزدیدکتر  ــدینویگروه نخش ــت« :س ــت نهض ان خداپرس

اوقات  یه بعضک ،یخداپرست هیپا بر سمیالیبود. اما سوس سمیالیمسلمان و موحد و معتقد به سوس ست،یالیسـوسـ  

  .»نامندیم زین» یتحقق سمیالیسوس«آن را 

نشان  ش،یخو متبوع گروه يدئولوژیاز ا یاسالم ظیغل ریبا ارائه تفسـ  يزدی يآقاها پس از انقالب، البته سـال 

مانده  یباق »ستیالیخداپرستان سوس« یالتقاط شهیدراز، کماکان بر اند انیسال يتحوالت فکر ریکه در سـ  دهدیم

به  گروه، نیزمانه و اسناد و آثار ا تیو ناهمساز آن را برخالف واقع یالتقاط تیماه کوشدیو به انحاء مختلف م

در گروه نخشب بر  تیفعال» قیعم اریبس« ری، از تأث 1389به سال  يزدی دکتر رفع و رجوع کند. ای هیجتوي اگونه

 اریبس ریتأث ستیالیدر نهضـت خداپرسـتان سوس   تیو فعال تیعضـو « کرده اسـت:  ادی نیچن دگاهش،ید و ذهن

ــ يهاهدگاید در ذهن و یقیعم ــیس ــت. در واقع بعد از ترب يمن بر جا یاس ــور یخانوادگ تیگذاش  و و... حض

و  یاسیس شـات یگرا و هیروح يریگاثرات درازمدت در شـکل  ،سـت یالیدر نهضـت خداپرسـتان سـوسـ     تیفعال

  .»گذاشته است يمن بر جا یاجتماع

ــال  ــرح زندگ يزدیانقالب، دکتر  يروزیپس از پ هیاول يهاالبته در س  نیخود، از ا يفکر یمبان و نامهیدر ش

 آوردینم انیبه م یسخن ش،یبر خو ستیالیسوس خداپرستان نهضت يدئولوژیا» و درازمدت قیعم اریبسـ « ریتأث

 ندمانیی هانایبا جر شیخو يناب و همکار ییکند و بر اســالمگرا یمعرف گرید ياگونه به خود را دیکوشــیو م

سوابق  حیضـمن تشـر   اطالعات با روزنامه يامصـاحبه  یط يو 58 بهشـت ی. در اردکردیم دیاسـالم تأک  انییفدا

و بعد از آن که عضو  میامعاصر بوده یعضـو نهضت اسالم  ارانمیمن و « گفت: نیچن شیخو يو فکر یاسـ یسـ 

 ودخ اسالم که انییاز جمله با فدا میارتباط داشت یاسالم يهابا گروه میشد رانیدر ا انیدانشـجو ی انجمن اسـالم 

 زیو مالقات داشتم و ن تماسي با و ،او از زندان يز آزادو چه پس ا» یطهماسب لیخل«من چه در زمان بازداشت 

  »آشنا شدم. دور از ،ینیامام خم تیبا شخص ،یارتباطات اسالم نیهم قیاز طر

 نامهیدرباره زندگ ياهجزوي زدیدکتر  ،یاسالم يدوره مجلس شـورا  نیدر آسـتانه انتخابات اول  1358 اسـفند 

ده و نش ستیالیدر نهضت خداپرستان سوس تیعضوۀ به سـابق  يااشـاره  چیمنتشـر سـاخت که در آن ه   شیخو

 مصـور، صرفاً به  ياصـفحه  20 یانتخابات غاتیجزوه تبل نی. در اخوردیچشـم نم  به هم از نخشـب در آن  ینام

 انییبا فدا يدرباره همکار وه اشاره شد تیو شرکت در جلسات مسجد هدا یاسالم يهادر انجمن يو تیعضو

از  یطهماسب لیو خل ينواب صـفو  دیاسـالم و مرحوم شـه   انییبا فدا يزدی« شـده اسـت:   دیتأکنگونه یاسـالم، ا 

 از سوابق يزدیکه دکتر  يموارد ریدر سابه بعد  یاز اواسط دهه شصت شمس.» داشت يهمکار تماس و کینزد

 نامهیمتن زندگ . درشودینم اسالم انییبا فدا» يتماس و همکار«از  يذکر گرینوشته است، د ایسـخن گفته   خود

 يبه ادعا يااشاره چیه ز،یهمسو ن ایمؤتلف  يگروهها وي نهضت آزاد ینترنتیا يهاهگایمندرج در پا يو یرسم

 دیتأک ست،یالیدر نهضت خداپرستان سوس تیعضوۀ نیشینسبت به پ یندارد ول وجود اسـالم  انییبا فدا يهمکار

  .شودیم يتوجه بارز و

ورود من به فعالیت هاي سـیاسی با  «، در این باره چنین تأکید کرد: 1394دکتریزدي در مصـاحبه اي به سـال   
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اور داشتم...من ستی را برسوسیالیست آغاز شده است...سوسیالیسم بر پایه خداپ پیوسـتن به نهضـت خداپرسـتان   

و ســایر منابع اندیشــه دینی ما، به  ســوســیالیســت شــده بودم...من همچنان باور دارم که مبانی دیدگاه هاي قرآن

  »خصوص نهج البالغه، عدالت محور و با کمی مسامحه به نوعی سوسیالیستی است.

  نهضت مقاومت ملیدر 

 دجایپس از ا که دهدیشرح م سـت یالیخود با نهضـت خداپرسـتان سـوسـ     يهمکار حیدر توضـ  يزدیدکتر 

 یانیآشــت نیالدنظر مهندس جالل تحت ادامه داد که يابا شــاخه يبه همکار يگروه کوچک، و نیانشــعاب در ا

ه ردک فیتوص یالتیتشک تیرا حاصل مأمور انیدانشجو یاسالم خود در انجمن يبعد تیعضو يقرار داشت. و

  کند.است و از پیوستن به نهضت مقاومت ملی یاد می

ــازمان سیبه عنوان رئ 32بهمن  ازدهمیمرداد تا  28 يدتامهندس بازرگان، که بعد از کو آب تهران به کار  سـ

: هددینگونه شرح میرا ا یمل نهضت مقاومتگروه کوچک و محفلی به  وستنیادامه داد، در خاطرات خود نحوه پ

از جمله افراد  »دعوت نمودند. يو همکار تیبه عضــو  را... و چند تن از دوســتانمان  نجانبیچند روز بعد، ا«

 ابراهیمو  ،]امیرانتظام [ روافیان عباس نزیه، حسن نخشب، محمد :از ندبود عبارت پیوستند جمع نیکه به ا يگرید

به با همکاري مشترك نهضت مقاومت ملی و حزب توده،  1332آبان  21 پراکنده تظاهرات و اعتصـاب  در. یزدي

 که بود یزدي ابراهیم دکتر توده حزب با رابط. کردند همکاري هم ها ي ا هدتو: «ســحابی نوشــته مهندس عزت اهللا

  .»شدمی برقرار تماس اي ه تود دانشجویان از یکی توسط

، مهندس بازرگان مسئول کمیته انتشارات و تبلیغات 1333مهندس سحابی شرح داده است که در اوایل اسفند 

نهضـت مقاومت ملی شـد که اعضاي آن عبارت بودند از: محمد نخشب، محمدعلی خنجی، عزت اهللا سحابی و   

  ابراهیم یزدي.  

 آربل، شرکت دفتر در دوشنبه هر ]مقاومت نهضت اجرایی[ کمیته جلسات« مقطعی در که نویسـد می یزدي دکتر

 اکثرا شمالی، زاره الل خیابان روبروي  )سابق شاهرضاي( انقالب خیابان در امیرانتظام عباس مهندس آقاي به متعلق

 سمیعی عباس عطایی، رحیم امیرانتظام، نزیه، حسن امینی، اهللا نصرت فروهر، داریوش بازرگان، مهندس شـرکت  با

  .»میشد تشکیل من و

بود که به علت فعالیت در نهضت مقاومت ملی، ممنوع الخروج بوده ولی  گفته و نوشـته دکتر یزدي چند بار 

 تهالب به کمک یک سـرهنگ که مدیر پرسـنلی شـرکت تولیدارو محل کار وي بود، مشکل گذرنامه اش حل شد.   

دال بر آن، در اسناد ساواك و شهربانی و اداره گذرنامه هیچ سـند و سابقه اي   این موضـوع، صـحت نداشـت و   

  .ارائه نکردسند یا شاهد دیگري براي آن هرگز وجود ندارد و دکتریزدي نیز 

  آمریکا شاخه جبهه ملیبا 

 کی يکردم برا دایپ تیمأموري من از طرف نهضت آزاد«گفته بود که:  58به سال  يادر مصـاحبه  يزدیدکتر 

در  يانجام شــد و نهضــت آزاد 1339 وریدر شــهر کایآمر به يکه ســفر و یدر حال »بروم. کایمدت کوتاه به آمر
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تهران را به « :که کندیم حیتصر 75به سال  يگریدر مصاحبه د يزدی يآقا اما گشت. سیتأسـ  1340 بهشـت یردا

براي یک دوره کوتاه مدت به ام.آي.تی «گفت:  1394او در گفتگویی به ســال  »کردم. ترك لیتحصــ ادامه قصــد

ن سفر و آغیاباً در یک دادگاه نظامی محاکمه ومحکوم شدم. [انستیتوي تکنولوژي ماساچوست] در آمریکا رفتم...

 گشتن ويمدعی شد که یکی از علل بازن ،وي بارها در موارد مختلف »کوتاه به یک توقف هجده سـاله انجامید. 

ــتگیري وطن بـه  در خاطرات او البته  اش بود.و اقامت طوالنی در آمریکا، محکومیت وي در ایران و احتمال دسـ

دوستانمان از ایران به من خبر دادند که در یک دادگاه نظامی « موضـوع کاسـته و نوشت که:   غلظتخود کمی از 

   »به طور غیابی محاکمه و محکوم شده ام، ظاهراً به ده سال.

هرگز صـحت نداشـت و هیچ محاکمه و محکومیتی در زمان رژیم شاه براي دکتر یزدي   نیز اما این موضـوع  

وجود نداشـت. طبق اسـناد، سـاواك پس از دریافت گزارش هایی مبنی بر مسافرت وي به نجف و دیدار با امام    

دسـتور بازداشت نامبرده در صورت مراجعت به ایران را   24/7/1356در تاریخ  ،بارو آخرین خمینی، براي اولین 

دستوري که هیچگاه امکان اجرا  و این دسـتور در آبان همان سال به مبادي ورودي کشور اعالم شد.  صـادر کرد 

  پیدا نکرد. 

ــور دکتر  ــب يو کینزد يهمکار کا،یدر آمر يزدیپس از حض ــد. مجددا با نخش یزدي در این باره  آغاز ش

ــت:   ــته اس ــب تماس گرفتم. مرحوم  وركیویکه وارد ن یاول يدر همان روزها«چنین نوش ــدم با مرحوم نخش  ش

که در  یلو مسائ مشکالت بعد از یما، حت نیب ی... ارتباط و دوستدمیدیبار م نیاول يرا بعد از سا لها برا نخشب

  »  .افتیو انشعاب شد، ادامه  شکاف ختالف وآمد و منجر به ا دیپد ستیالینهضت خداپرستان سوس

اسـتخدام در سازمان ملل متحد، در سال   وی در اواخر دهه سـ  کایمحمد نخشـب که پس از مهاجرت به آمر 

 یاسیس تیفعال یدهه چهل شمس لیگرفت، در اوا يعلوم ادار يدکترا كوریویسازمان در ن نیا هیبا بورس 1342

رفیع زاده نماینده ســاواك در آمریکا که با دکتر محمد  .کردیدنبال م کایدر آمر رانیا یجبهه مل قالب خود را در

داشت، در خاطرات خویش به حمایت از وي و برخی دانشجویان فعال ملی گرا نیز خانوادگی نخشـب آشـنایی   

بیاید و  ایرانبه  مادرش دیدار با يداد که توانست برا یترتیب نخشب، مادر يبه هنگام بیماراو  اشـاره کرده است. 

  برگردد و ساواك مزاحم او نشود.

ــا یدکتر عل يرهبر به کایشــاخه آمر یجبهه ملّ سیدر تأســ   زین يزدی میو دکتر نخشــب، دکتر ابراه گانیش

در  1340از سال  يزدیساواك، دکتر  يها بنا به گزارش آن درآمد. ییاجرا أتیه تیعضو به مشـارکت داشت و 

 ضعدکتر مصدق و موا ،يو يهایسخنران یاز موضوعات اصل یکیداشته و  تیفعال کایآمر یجبهه مل التیتشـک 

و  هیاس التیتشک سیتأس در ان،یدانشـجو  یدر انجمن اسـالم  تیسـپس در کنار فعال  يبوده اسـت. و  یملّ جبهه

مشارکت داشت. و به  41مهندس بازرگان در سال  ياهمکاتبی خارج از کشور با هماهنگ ينهضت آزاد یرعلنیغ

... 1342خرداد  15 امیسال بعد از ق کی از حدود«به نوشته یزدي: را احراز کرد.  یاصل نقش گروه نیدر ا يزود

ــد قطع ی[آمریکا]با جبهه مل  يهمکار ــت  ».ش ــت جدا افتاده از يزدی يبرا دی، بارانداز جد»بازرگان«نهض  نهض

  شد.» نخشب«
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  کشور از زادي خارجنهضت آ

رت به صو رانیا التیمستقل از تشک يقالب نهضت آزاد در خارج از کشور ییشـاخه دانشجو ابتدا در واقع، 

خارج  مبارزه در یاسیس طیمح«کند که  یم حیتصر يزدی دکتر شکل گرفت. يمحدود در سطح یرعلنیهسـته غ 

و  حیصر لیتجل و تیبه شاه و حما میحمله مستق نی. بنابراگذاشتینم یمحافظه کاران باق يبرایی از کشور جا

بارز و  يتفاوت ها ،خارج از کشور طیشرا ياقتضابه  لذا» بود. روهاین یاز دکتر مصدق، مورد قبول تمام پردهیب

داخل کشـور، وجود   يخارج نسـبت به نهضـت آزاد   ينهضـت آزاد  يفکر وی اسـ یمواضـع سـ   یدر برخ یمهم

از اغراق و  یبیترک باي که زدی، به نوشته دکتر 1357خارج از کشور تا سال  ينهضـت آزاد  يها تیفعال داشـت. 

  : شودمی کیدر سه دوره تفک ،یی همراه استگراواقع

ــال  یرعلنیمحدود و غ تیفعال اول دوره ــت دکتر ابراه یگفتن. 1346تا س نامه متبادله با   33متن  يزدی میاس

 خیاز آن نامه ها به تار یکیرا منتشــر ســاخته که در  1345تا  1342 يدر خالل سـا لها  رانتظامیمهندس عباس ام

 نهضــت» یالملل نیقســمت امور ب ایجناح و « تیکه مســئول ســدینویم رانتظامیخطاب به ام يزدی، 13/1/1345

  است. ياز کشور به عهده و جخار يآزاد

کشور در حال سکوت و  از جخار ينهضت آزاد: «به نوشـته یزدي  1350تا  1346 يسـالها  نیدوره دوم ب در

    »متوقف شده بود. یبه کل زین رانیدر داخل ا یمل و جبهه ينهضت آزاد ،یاسیاحزاب س تیرکود بود... فعال

ــال   ــوم از س ــت آزاد 1350دوره س ــه محوربه گفته یزدي خارج،  يبه بعد، نهض ــالمی انجمن در س هاي اس

  .شودیفعال م هاي نظامی در لبنان،فعالیتهاي تشکیالتی و سیاسی حزبی، و دانشجویی، فعالیت

 یت ولنداش ياز نهضت آزاد یندگیبه نما یالتیصـبغه تشک  ،دکتر چمران در لبنان يهاتیفعالبه رغم آن که 

 نهضــت خارج از يهاتیفعال ییبزرگنما يبرا کهشــت اصــرار دادر برخی نوشــته ها و گفته هایش  يزدیدکتر 

ــور، اقدامات او را در ذ ــخصاما  خود قرار دهد. يوه تحت رهبرگر لیکش ــه ش ــاحبه دیش ها و چمران در مص

 مرتبط ينهضت آزاداقدامات خود را در لبنان به  ،به صـراحت  ای هیخود هرگز به کنا يهایها و سـخنران نوشـته 

ور را، نهضت خارج کش تیضلع سوم فعال ایمحور  يزدی انقالب، دکتر يروزیاز پ شیندانسـته اسـت. ضمنا تا پ  

ــازمان مجاهد تیحما ــک و يفرد يخلق و همکار نیاز سـ به قول محمد   .کردیبا آن گروه، اعالم م یالتیتشـ

ــنجان یهاشــم ــ ،ينهضــت آزاد ک،یدئولوژیا بعد ،یانجمن اســالم گفتیم يزدی يآقا: «یرفس ــیبعد س و  یاس

  »هستند. یخلق، بعد نظام نیمجاهد

  مجاهدین خلق ییسخنگو

ــر نیا در ــر م کایدر آمر يزدینظر دکتر  ریز» مجاهد امیپ« هیدوره نش ــدیمنتش ــ يهاو کتاب ش ــیس  و یاس

شاه توسط  میرژ يهاهدادگا آن در يخلق و مدافعات اعضا نیمتون سـازمان مجاهد  یاز جمله برخ کیدئولوژیا

مبارزه « ،در خارج از کشــور رانیا ينهضــت آزاد که کندیم دیتأک يزدی. افتییخارج، انتشــار م ينهضــت آزاد

  ».بود یو همراه و حاضر به هر نوع کمک کرد دییرا تأ نیمسلحانه سازمان مجاهد
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 فعاالن جعفري از محمدمهدي تعبیر به و بودند آزادي نهضت اعضاي از خلق مجاهدین سازمان مؤسـسان  چون

ــت؛ اولیه ــازمان« در ابتدا، »بود خلق مجاهدین معنوي و فکري پدر معنی یک به« بازرگان مهندس نهض مزبور  »س

 شــما !خلق مجاهدین«: نوشــت چنینبعدها  بازرگان نیز مهندس .شــد می محســوب »آزادي نهضــت« به وابســته

  .»هستید آزادي نهضت فرزندان

 یشمس پنجاهچهل و اوایل دهه دهه اواخر خلق در  نیو مجاهد يرهبران نهضـت آزاد  نیب روابطمواردي از 

در آن  ورداخل کش ينهضت آزادتشکیالتی  يها تیو توقف فعال یلتعطی به توجه بااما . است شده ثبت و طرح

ــل ثقل، زمان ــازمان مجاهد انیجر نیا وندیپ یاص ــت آزاد ،خلق نیبا س ــور يبه نهض و گروه دکتر  خارج از کش

، مجاهدین خلقمؤسـسـین و اعضاي اولیه سازمان   «دکتر یزدي تأکید داشـت که:   .شـده بود منتقل  یزديابراهیم 

  »عموماً و اکثراً اعضاي نهضت آزادي بودند.

 یارتباط يهااز کانال یکی ها در نجف اقامت داشت وکه در آن سال یمحتشم اکبری دعلیاالسـالم سـ  حجت

 تنهض« :دیگویم نیخارج چن ينهضت آزاد تیفعال خارج از کشور بود، درباره انیبا دانشـجو  ینیامام خم یاران

صورت که در  نی. به اکردیم عمل يعدبه بعد به صورت سه ب 50 يدر خارج از کشـور در طول سـا لها   يآزاد

ــت وجود یانجمن اســالم التیتشــک کیاروپا  ایو  کایآمر ــ تیچگونه فعالیه...که داش ــیس نبود... در کنار  یاس

الح بودند، به اصط يت آزادو نظر نهض توجه داشتند و مورد یاسیس تیفعال نهیرا که زم يجلسات انجمن، افراد

 يهالیجلسات، نظرات و تحل نیکه در ا نمودندیدعوت م خودی اسیسـ  لیو به جلسـات تحل  کردندیم نیگلچ

 مجموعه نی. اما در اشدندیم يعضو نهضت آزاد تیرفته رفته آنها سمپات و در نها و شـد ینهضـت منعکس م 

 شدیارضا نم شعورشان محض، شور و یاسیس ایو  ياز جوانان پرشور بودند که با کار اعتقاد ياعده ییدانشجو

 نشیافراد را گز بیترت نیانجام دهند. بد ]شاه[ میرژ هیعل یو نظام یاقدامات عمل ن،یاضـافه بر ا  خواسـتند یو م

  ».کردندیم یمعرف خلق نیخاص به سازمان مجاهد يهاو از کانال

 يت آزادنهض سراني و همفکر يو پنج ساله که با همکار ستیب یاسیس خیدر کتاب تارنیز  یسرهنگ نجات

و  کایدر آمر يرهبران نهضـــت آزاد نیتر لفعا از يزدیدکتر : «کندیم دیرده، تأکک فیتأل يزدیو از جمله دکتر 

   »از طرفداران مبارزه مسلحانه بود. زین

 نهیخلق را به س نیسنگ مجاهد شتریب کشور، در خارج از ينهضت آزاد: «یاالسـالم محتشـم  حجت ریبه تعب

، درج »مجاهد «خارج، با استفاده از عنوان  يتوسـط نهضت آزاد » مجاهد امیپ« هیتا آنجا که انتشـار نشـر  .» زدیم

ور تص نیا ن،یها و اخبار سازمان مجاهدهیانیو انعکاس گسترده ب ه،ینام نشر يسـازمان در باال  آرم مندرج در هیآ

  ارگان آن سازمان در خارج است. ،هینشر نیکرده بود که ا جادیرا ا

ــ ــا يجعفر يمحمدمهد دیدکتر س ــت آزاد هیاول ياز اعض ــازمان  گروه دکتر یزديدرباره روابط  ،ينهض با س

به  یلیو اروپا خ کایدر آمر يشاخه نهضت آزاد 1356تا  1350 يهافاصله سال در« گفته اسـت:  نیچن نیمجاهد

از کشور  خارج سازمان در نیا يبه سخنگو یکه در مقاطع يشـد. به طور  کینزد رانیخلق ا نیمجاهد سـازمان 

  ».کردیچاپ م دیتجد ای منتشر را نیسازمان مجاهد يهاها و کتاباز اخبار، جزوه ياریشد و بس لیتبد
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ــازمان  يهاهیانیب اخبار وخارج از کشـــور، در کنار  يمجاهد به عنوان ارگان نهضـــت آزاد امیپ هینشـــر  سـ

 )ستیمارکس(خلق  ییفدا يکهایچر سازماني هاهیبه پوشـش اخبار و درج کامل اطالع  یتا مدت ،خلق نیمجاهد

 . کردیم دیو تمج لیتجل آنان و در مقاالت خود از پرداختیم زین

ــر ي، خودشزدیدکتر  ــت آزاد نکهیبر ا حیبا تص ــور  ينهض ــازمان  تیحما با تمام قوا به«خارج از کش از س

هضت ن التیو تشک انیدانشجو یاسالم انجمني از اعضا يتعداد وستنیبه پ برخاسـت، » )هیاول(خلق  نیمجاهد

ه در خاطرات خود ب ي. وکندیخارج، اشاره م ينهضت آزاد نیمسئولی بانیو پشـت  بیبا تصـو مزبور به سـازمان  

 دیأکاما ت. است پرداخته وستند،یپ نیاو به سازمان مجاهد قیکه از طر يافراد یسـرنوشـت بعض   شـرح  و یمعرف

از آن «، واکنش نشان داده است و  54 سال سـازمان در  يدئولوژیا رییدارد که پس از آشـکار شـدن انحراف و تغ  

سناد البته ا ».دیقطع گرد یخلق به کل نیکشـور با سازمان مجاهد  از در خارج يبه بعد، رابطه نهضـت آزاد  خیتار

ق ایدئولوژیک و سـیاسی یزدي و گروهش به سازمان  یها و عالدهد که این ادعا صـحت ندارد و علقه مینشـان  

  حتی بعد از تغییر ایدئولوژي سازمان مزبور نیز تداوم داشته است.  ،مجاهدین

ــتگ ژهیبه و یالتقاط کالیراد يهاشیغلبه گرا ــازمان کیدئولوژیا يهاهیمابنبه  یدلبس ق، در خل نیمجاهد س

که عمالً نقش  يزدی میبود. دکتر ابراه مشهود و خوردیخارج به چشم م يارگان نهضت آزاد يهاغالب شـماره 

 در قالب ییخود، گو يهاها و نوشتهو کالس هایداشت، در سخنران خارجي کننده در نهضت آزادنییو تع یاصل

و  یتسیرفرم يدئولوژیا چپ از شیرایدهنده وزتابخلق قرار گرفته بود و با نیسازمان مجاهد يمرزنبرو شاخه

  .شدیداخل کشور، محسوب م ينهضت آزاد انهیغربگرا

و  کیاز آموزش آکادم بازرگان که مانند مهندس يزدی میاز صـاحبنظران، دکتر داروساز ابراه  ياریبه باور بسـ 

 یامکان و فرصت حضور طوالن ،ينهضت آزاد انگذاریبن با اسیدر ق یمند نبود و حتبهره یروشـمند علوم اسالم 

 و از تخصص الزم یرا نداشت، در عرصه مباحث اسالم ینیمعارف د یخودآموختگ و یاسـالم  یدر محافل علم

 نیر اضعف خود د دیکوشیم بود. اما هیمادانش و تُنُککم دیرسیبرخوردار نبود و آشکارا به نظر م یتسـلط کاف 

ــت آزاد رهبران کتب و مقاالت یمفاد برخ ییرا با تکرار و بازگو نهیزم ــازمان مجاهد ينهضـ  خلق، نیو آثار سـ

 میقم یرانیا انیدانشجو نیدر ب ینیو صـاحبنظر مباحث د  یاسـالم  دئولوگیا کی پنهان سـازد و خود را در مقام 

  ند.ک تیمطرح و تثب کایآمر

  تغییر ایدئولوژي توجیه

ــال  ــط سـ ــازمـان مجاهدین    1353از اواسـ ــمت اعالم تغییر ایدئولوژي و در داخـل سـ خلق حرکت به سـ

  آغاز شده بود و دکتر یزدي نیز از این موضوع اطالع داشت. ،شدنمارکسیست

به ســازمان  شدیشــد یفتگیو شــ وي يهاهدگایدر د انهیقدرتمند التقاط چپگرا يهابه علت وجود رگهاما 

 يدئولوژیا رییاعالم ارتداد و تغ انیدر جر آن يآشــکارســاز ســپس خلق، در مواجهه با التقاط پنهان و نیمجاهد

 امیپ« هینشــر .دیرســیبه نظر م دهیچیمجاهد، دوگانه و پ امیپ هیدر نشــر دکتریزدي موضــع ســازمان، رفتار و نیا
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 هیانیب یقبل از انتشار عموم» چرا؟ یاسالم سـت یباز هم: مارکسـ «با عنوان:  1354در مهرماه  يامقاله یط» مجاهد

 يو در واکنش به اخبار منتشره از اعترافات و اظهارات اعضا خلق نیشـدن سـازمان مجاهد   سـت یاعالم مارکسـ 

 و انکار نمود شـاه در سوءاستفاده از آنها، اصل موضوع را اساساً  میرژ یرسـم  غاتیتبل و سـازمان  رشـده یدسـتگ 

  کرد. لیناباورانه تحل را ظاهراً کیدئولوژیمواضع ا رییتغ انیجر

داشـت که ناشر   ياهژیو تیخارج کشـور درباره سـازمان از آن رو اهم   يهضـت آزاد ن يهاهدگایمواضـع و د 

و بخش  شدیمسلمان خارج، محسوب م يروهاین نیآن در ب یسـازمان و تشـکل حام   يهاهیآثار و اعالم یاصـل 

  حول و حوش آن قرار داشتند. ایجمع و  نیو اروپا، در ا کایدر آمر عمده هواداران و مرتبطان سازمان

 ،يدئولوژیا رییتغ روند خارج از مسائل داخل سازمان و ينهضت آزاد قیمقاله مزبور به رغم اطالع دق انتشـار 

و  امیپ ینداشــت، نوع ياشـاره و اسـتناد   مزبور انیجر یانحراف تیسـازمان و ماه  یداخل ياز آنجا که به ترورها

 ز،ین نانداختن آ ریبه تأخ ایو  يدئولوژیا رییتغ یاز اعالم علن يریجلوگ يبراا هفرصــت نیتالش در آخر نیآخر

ز افراد ا یمنتشره برخ وی درون سـازمان و اعترافات علن  اتیکه با واقع يریگنوع موضـع  نیشـده اسـت. ا   ریتعب

 يروهاین يکامالً آشکار بود، در آن زمان برا آن کارانه و محافظه رفعالیغ کردیمتناسب نبود، و رو رشـده یدسـتگ 

  .ختیرا برانگ یاالتمبارز مسلمان، سؤ

 کیدئولوژیمواضع ا اعالم هیانیب« یکه با انتشار عموم یطیمجاهد، در شـرا  امیپ هینشـر  54ماه بعد، در آذر  دو

 رقاطعیامکان اتخاذ موضــع غ گریشــده و د روشــن موضــوع، کامالً )1354مهر (» رانیخلق ا نیســازمان مجاهد

ــت، مقـاله    ــبه ایوجود نـداشـ  نیبود. در ا» و انحراف انتیدرباره خ«چاپ کرد که عنوان آن  يگرید هیانیب شـ

سرشت  و خالصـه شـده بود   ییکل ماجرا عمدتا به افشـا و محکوم کردن چند تن عامل اجرا  دوم،ي ریگموضـع 

  .شدیسازمان، تبرئه م تیو هو يدئولوژیا یالتقاط

ده و ســازمان واقف بو هیاول کیدئولوژیگفته اســت که نســبت به انحراف در آثار ا يزدیه بعدها دکتر با آن ک

 صیتشخ یراسالمیو غ یمطالب شناخت را انحراف: «و ، جزوه شناخت را به دقت مطالعه کرده51در سـال   یحت

ــول اند جزوه به کار رفته در يدادم... الگو ــناخت همان اص ــهیش ــمیالیماتر ینیبو جهان ش ــت کیالکتید س ، »اس

 یبررس« :بودسازمان کامالً دفاع کرده  هیبه صـراحت از آثار اول  يزدی يآقا مجاهد، امیالوصـف در سـرمقاله پ  مع

 کیاز  ] 53= آبان [ خیتار آن سازمان تا اتینشر هیکه کل دهندیسازمان...نشان م اتینشـر  کیدئولوژیا يمحتوا

 یعنیبه بعد  53. تنها از آبان باشــدیم برخورداری اســالم یانقالب يدئولوژیمتناســب با ا لیهمگون اصــ يمحتوا

  ».گرددیکامالً محسوس و مشخص شروع م کیدئولوژیا راتییتغ اند، که در سازمان کودتا کرده یخیهمان تار

سازمان  هیلاو یاسیو س ياعتقاد اغلب متون و کتب ،يدئولوژیا رییبه ذکر است که قبل و بعد از اعالم تغ الزم

 ریخارج از کشور تکث يتوسط نهضت آزاد کال،یراد چپي هاشیو گرا یقاطالت يهاهیماخلق با درون نیمجاهد

ــدیم عیو توز ــرش ــرهیانیب هیکل: «يزدی دکتر حی. به تص ــازمان مجاهد اتیها و نش ــر ه،یاول نیس  هیبجز چند نش

  » شده است. ریخارج تکث ي... توسط نهضت آزادآنهای ماتیتعل

دکتر  يخارج به رهبرآزادي آن زمان و بعد، آشـکار و روشـن بود که نهضت    در همه مطلعان يبرا نیبنابرا 
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و  غیتبل را قبول داشــت و آن ح،یتصــح ایخلق را بدون نقد و  نیســازمان مجاهد یاســیو سـ  يفکری مبان يزدی

  بود. تیواقع نیبر ا يگریشواهد د زیمجاهد ن امیپ هینشر يبعد يهاواکنش .کردیم جیترو

و نهضت  يبا و خلق نیبه عنوان رابط سازمان مجاهد یطوس سضا ریی، ر51از سال  ،يزدی يبه نوشـته آقا 

مد اح یداخل بوده است با معرف يآزاد نهضتی میشـده بود. او که از مرتبطان قد  یو معرف نییخارج، تع يآزاد

 ینظام يدر قاهره آموزشها 1343به سال  يزدینظر دکتر  ریخارج، ز يآزاد به نهضـت  يدجوادیسـ  صـدر حاج 

 برقرار ساخت و تماس هیاول نیهسـته سـازمان مجاهد   نیبا اول« رانیو پس از بازگشـت به ا  .بود گذراندهی مخف

ــازمانده آنها در نارمک يخـانـه امن را برا   نیاول ــول سـ  يبه نظر محمدمهد »به وجود آورد. یمخفی طبق اصـ

 رانیخلق ا نیسازمان مجاهد یاصل نیؤسسجزو م توانیمعنا م کیبه  رای طوس سییدکتر رضا ر يآقا: «يجعفر

 انگذارانیبن«از  یسیرئ را با نام رضا يو 1359 ریهم در ت يزدیدکتر  یبه سرپرست هانیروزنامه ک.» آورد به شمار

  سازمان برشمرده است.» هیاول يو اعضا

را منتشر ساخت.  54مورخ آذر » خلق نیسازمان مجاهد يکادرها هیانیب«مجاهد،  امیپ هینشر، 1354 ماهيد در

 هیانیب سندگانیخارج از کشور، نو يآزاد نهضت صادر شده بود.» سازمان ياز اعضا یگروه«با امضاي  هیانیب نیا

 انسندگینو از یکی کرد. دییمواضـع آنان را تأ  حاًینمود و صـر  فیتوصـ  »نیو راسـت  لیاصـ  نیمجاهد«مذکور را 

گونه  نیمان اساز يدئولوژیدر ا سمیبه مارکس شیسـابقه گرا  ه،یانیدر آن ب ، رییس طوسـی بود. فوق هیانیب یاصـل 

 خودی کیدئولوژیا يرو آورد و آن را جزو مطالعات و آموزشها سمیسـازمان ما به مارکسـ   اگر« بود: شـده  لیتحل

ارد را دربر د قتیاز حق يادیز ... عناصرسمیمارکسـ  یعلم يهایکه تئور افتیدر یقرار داد... سـازمان ما به درسـت  

 یماعاجت یتحول انقالب کی انیخصوص در جر به ها و هدیدرست پد لیشـناخت و تحل  يبا آن برا ییکه آشـنا 

 کیرو آورند  سمیمطالعات خود به مارکس يسر کیما به دنبال  يرفقا ازی مسـئله که برخ  نیضـرورت دارد... ا 

 نشان دکه در دست دار يرافتخارگذشته و اسناد. سـازمان به شهادت سوابق پ سـت ین يرعادیغ ویی اسـتثنا  دهیپد

و هرگونه به مح اعتقاد که با یدر صورت ستیرمارکسـ یغ ایو  سـت یمارکسـ  یانقالب کی نیب یداده اسـت که فرق 

  ».ستیاستثمار، صادقانه در راه انقالب مبارزه کند، قائل ن

   مبانی التقاطیپافشاري بر 

 ينفوذ نهضـت آزاد  و ریتأث ها و محافل تحتتوسـط انجمن  56تا  54 يهاکه در سـال  ییهاجزوات و کتاب

و توطئه و  نفوذ« لیبر تحل یمبتن افتی انتشـــار ســـازمان يدئولوژیا رییتغ هیانیخارج از کشـــور در واکنش به ب

 و اعتبار و نام سازمان تیهو« شدیو آشکارا تالش م ،بود» طلب و خائن تفرص سـت یمارکسـ  يا عده يکودتا

ه ب دفاع سازمان هیاول يو کادرها انگذارانیبن یاسیو سـ  کیدئولوژیا یداده شـود و از مبان  نجات »مجاهدین خلق

  .دیعمل آ

ــردیم يخود پا لیکماکان بر تحل زین یانقالب اســالم يروزیپس از پ يزدیدکتر  ــمن ناد و فش رفتن گ دهیض

ــیر يالتقـاط فکر  ــازمان یدتیعق نیادیدار و انحراف بن هشـ  درباره نقش ینیبخلق، با اغراق و کج نیمجاهد سـ
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ر د هیاول نیمجاهد سازمان« قابل رفع بود: هیاول نیسازمان مجاهد کیدئولوژیا سـازمان، بر آنسـت که اشـکاالت   

 یظامون یاسیس -یدتیابعاد عق یدر تمام یعیوس موجب جهش و گسترش رانیا یو اسالم یصـحنه مبارزات مل 

 شده بود ادامه يگذار هیپا نیو مؤسس هیاول نیکه توسط مجاهد ياهیرو اگر همان اً... قطعدیگرد یحرکت اسالم

 نقش و توانستی سازمان م د،یگردی هم مرتفع م کیدئولوژیا راداتیاشـکاالت و ا  عمل، و در ضـمن  افتی یم

  ».دینما فایا يروزیرا چه در دوران مبارزات و چه بعد از پ یمیعظ یخیتار رسالت

 کردند ایخلق را اح نیمجاهد انقالب، سازمان يروزیو همفکرانش که پس از پ ياسـت، مسـعود رجو   یگفتن

ــپس آن را بـه مخوف  ــتیگروه ترور نیترو سـ و  يزدیدکتر  لیهمان تحل زینمودند، ن لیتبـد  رانیا خیتـار  یسـ

ــتند و تبل يدئولوژیا رییهمفکرانش را درباره تغ  تیهو يورج یســتیترور. گروه کردند یم غیســازمان قبول داش

 جز در مورد دیرس یم نظر که به کرد یمنتسـب م  هیخلق اول نیرا به سـازمان مجاهد  شیخو یخیو تار ياعتقاد

  نبود. تیخالف واقع موارد، ریدر سا گانگان،یبه ب یو وابستگ تکارانهیجنا سمیترور

از همفکران سابق  یبرخ دیجد دگاهید انگریو ب افتیانتشار  1364ه به سـال  ک» یمشـ  بحران در خط« کتابچه

و  يبرونمرز يکادرها یخارج و برخ ينهضت آزاد مشـابه  لینوع تحل از شـد  یمحسـوب م  زین ينهضـت آزاد 

 ســازمان و يدئولوژیا یدر اصــالت و صــحت مبان«آنان به نادرســت  کهانتقاد کرد  خلق، نیداخل زندان مجاهد

آن را  )یالتقاط(» یمنطق دو« یژگیو و یها و تناقضــات درون نکردند، ضــعف دیترد انگذارانیبن يفکر دســتاورد

  .»آشکار ننمودند ده،یند

در  يزدیدکتر  ه،یاول نیمجاهد مشـهود نزد اغلب پژوهشـگران مخالف و موافق سازمان   تیواقع نیبه رغم ا 

ــمگ ییتالش و تقال ــازمان مجاهد انگذارانیبني دئولوژیاز ا ادیبـا حرارت ز  ر،یچشـ  و کردی خلق دفاع م نیسـ

مانع  انه،یگراهیو توج شانهیاندمواجهه خام نیامثال خود را باور کند. ا یانقالبي فانتز کیمرگ تراژ توانسـت ینم

ــ ــهیر ینیب واقع وي اریهوش ــد،ی انحراف م ش ــاز هنیو در زم ش  قالب دری دتیآن ارتداد عق يبعد دیبازتول يس

 نانهیب عرواقینادرست و غ لیتحل داشت. درباره آثار و تبعات ییسهم به سزا ن،یسـازمان منافق  یجهنم سـم یترور

 وانتی م ،يزدیدکتر  يخارج به رهبر ينهضت آزاد مانندیی ها توسط گروه نیسـازمان مجاهد  يدئولوژیا رییتغ

 نیتر ماهرانه»... ها در سازمان  تسیمارکس رخنه« « نمود: درك را پژوهشگرانبرخی  دغدغه و تأسـف  یدرسـت 

 يدئولوژیو ا یسـازمان از سقوط و آشکارنشدن چهره اصل  دنیرهاني د که در آن روز و روزگار برابو يشـگرد 

ــازمان به کار یانحراف ــد و زم گرفته س ــالم، به    يرا برا نهیش ــازمان، به نام خدا و اس ــحنه آمدن دوباره س به ص

ــرکردگ ــته و مرموز عناصــری س ــل زهیفراهم آورد. اگر در آن روز... انگ يمانند مســعود رجو يوابس  ،يکژی اص

که  دیگردی م آشــکاری به درســت قتیحق نیو ا شــدی م یابیهشــیســازمان ر ییپوهراهیو ب يدئولوژیا یدگرگون

شــدن  هدیکشـ  یو عامل اصـل  هیما سـازمان، ی سـت یالیماتر ینیب و جهان یاسـالم  ینیب به جهان ختهیآم يدئولوژیا

 يها تسیالیو ماتر شانیکژاند نیرشد ا يبرا يا هنیزم گرید بوده است، سمینیلن سـم یمارکسـ  يسـازمان به سـو  

ــلما ن ــت و آنان بار د وجودي] = گروه رجو[نما  مس ــالم يروزیپ یدر پ گرینداش ــحنه  گریباز یانقالب اس ص

  ».ساختندی مرز و بوم را به نام اسالم گمراه نم نیا جوانان و شدندینم
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دهه پنجاه و  لیاواي دادهایبا اشــاره به مشــاهدات و ارتباط خود با رو ینجانرفســ یاالســالم هاشــم حجت

که  54 سال« :سـد ینوی م نیچنمجاهدین  سـازمان ي دئولوژیا رییمسـلحانه، درباره علل تغ  يهاحرکت يریگاوج

ن سازما= [ نهایا یبه شـکل  شـما  میتا به حال ما اصـرار داشـت  «گفتم:  ]ینی= امام خم[ شـان یرفتم نجف خدمت ا

با  -میفهمی از آنها، حاال م یاز انحراف و ارتداد جمع ... بعددیشما موافقت نفرمود یول دیکن دییرا تأ ]نیمجاهد

 هانیبه ا یبوده است. ما سه چهار سال حیحرکت شـما صـح   -میبود کشـور  و ما در دیدور بود نهایآنکه شـما از ا 

ــر از کفر درم مینیبی م حاال م،یکمک کرد  زنژاد و... ا فیخلق مثل حن نیمجاهد انگذارانی... من با بنآورندی سـ

من و  انیم ییوگوها گفت نهایا ياز اعضا یداشـتم. بعدها با بعض  یاجمال یشـناخت  آشـنا نبودم، دورادور  کینزد

 یداشتند. التقاط قبول را هم سمیاسـت که آنها مسلمان بودند، مارکس  نیآمد. برداشـت من در مجموع ا  شیپ آنها

بود  نی... تالششان ادندیدی نم سمیمارکس و اسالم نیب ياز اسـالم نداشتند، تضاد  یقیند و چون اطالعات عمبود

... سمیسکه مارک دیگوی باور که اسالم هم همان را م نیبا ا کنند، منطبق سمیاسالم را با مارکس یصورت کیکه به 

 ينحو کیبه  دیاصل است و با سمیمارکس ]،سـازمان  کیدئولوژیمباحث ا[موارد  همه که در شـد ی احسـاس م 

  »است. یانحراف بزرگ نیبا آن منطبق کرد، ا را اسالم

 به چشم يزدیدکتر  دهید و در دل ه،یاول نیسازمان مجاهد ياعتقاد» انحراف بزرگ«از علل آن که  یکی دیشا

ــوب م   راداتیو ا آمـد ی نم ــد،ی قـابـل رفع محسـ ــتندی که خود و گروهش نم بود تیواقع نیا شـ  ای خواسـ

سازمان،  یو انحراف یاز آثار التقاط یبخش جیو ترو ر،یهمان مس در اعتراف کنند که تیواقع نیبه ا توانسـتند ینم

پس از اعالم ارتداد ســـازمان  یجمله حت از بودند. یبر آن منهج باق زیبودند و هنوز ن دهیکوشـــ ها به جد مدت

مجددا توسط  56و  55 يسازمان، در سا لها کیدئولوژیکتاب ا نیسوم »راه بشر ا،یراه انب«خلق، کتاب  نیمجاهد

ه نگاشت سازمانی نژاد مؤسس اصل فیکتاب که در واقع توسط محمد حن نیبازنشـر شد. ا  خارجي نهضـت آزاد 

 متن نیاســت و بارها در آن به اول یســتیمارکســ میو مفاه متون شـده بود، مشــحون از ارجاعات و اســتنادات به 

» شده یط راه«بر کتاب  یارجاع شـده است. اساس و ساختار کتاب مزبور مبتن » شـناخت «ی عنیسـازمان   یدتیعق

ــت و نام کتاب هم ع ــل برگرفته از عنوان مندرج در ناًیمهندس بازرگان قرار داش  نیا .از کتاب بازرگان بود یفص

را  سمیاست، مارکس مودهیم پخود در عل يرا با پا ایراه انب همان مهندس بازرگان که بشر دگاهیکتاب به اسـتناد د 

 مهندسول به قنموده است.  هیرا توج سمیمبارزه دانسته و التقاط از مارکس يبشـر برا  یعلم دسـتاورد  نیبزرگتر

  » بازرگان بود. شده مهندس یراه بشر در واقع ادامه کتاب راه ط -ایراه انب« : یسحاب

ــا الزم به ذکر اســت ــ« جداگانه خلق مانند ســه متن نیمجاهد یکتب التقاط ریکه در همان زمان س از  یدرس

 نی. در اشدی و عرضه م عیخارج، توز يآزاد کماکان توسـط نهضت  زین )ص(انفال، توبه، و محمد يها »سـوره 

 تالیجید ویالبته در آرش. شـود یارائه م یسـت یبر اصـول مارکسـ   یمبتن راتیتعب و التیتأو ،یقرآن میمتون، از مفاه

شــامل شــد،  را مجدد ینیمجاهد با حروفچ امیپ هینشــر يها شــماره یدهه نود شــمســ لیکه اوا يآزاد نهضــت

  شده است. سانسور توسط نهضت حذف و ،یمتون التقاط نیا عیمربوط به توز يهاهیاطالع

ــ اما ــار و ریخارج هرگز از تکث يو پس از آن، نه تنها نهضــت آزاد یدر دهه پنجاه شــمس  یمتون التقاط انتش



 

12 

 

ــازمـان مجـاهد   ــر مختلف، ندامت نکرد بلکه به انحاء ایخلق ابراز اعتذار و  نیسـ موافقت و  حاًیتلو ای حاًیتصـ

  .نمودیابراز م هیاول خلق نیمجاهد يدئولوژیرا با ا شیخو يهمفکر

 نیمجاهد ينســـبت به انحراف اعتقاد ینیموضـــع امام خم یعلن و پس از اعالم 1359 رماهیدر ت يزدیدکتر 

و  کرد دییسازمان مزبور را تأ شهیبودن اند یالتقاط اش،یتحت سرپرست هانیروزنامه ک در يا سـرمقاله  یخلق، ط

ــد که پ یمـدع  ــ دایامر وقوف پ نیاز انقالب به ا شیشـ  يزرویاز پ شیکه چرا تا پ نداد یحیکرده بود. اما توضـ

وده ب یو اسالم لیاص ه،یاول نیسازمان مجاهد يدئولوژیا که و اصرار داشت دیمجاهد تأک امیپ هیانقالب در نشـر 

  است.

  گرایش به امام خمینی

ــور را ن رانیا یانقالب ونیو روحان ینیامام خم يهاهیاخبار و اطالع ،پیام مجاهد هیالبته نشــر  زیو خارج از کش

با  مبارز نجف معموالً انیامام را به سبک روحان هايهیاز اطالع ی، بعضـ 1352مجاهد از مهر  امی. پکردیمنتشـر م 

ــرت آ  امیپ: «نمودیعنوان درج م نیا ــالم حض  امیپ«، عنوان 1356اما از بهمن  »ینیخم یعظم تاهللایقائد بزرگ اس

  .بردیرا به کار م» ینیامام خم

 انهیاغلظت چپگر غالباً و برخوردار نبود يمنسجم و استوار يفکر یاز مبان هینشـر  نیمندرج در ا يها لیتحل

 به هینشر نیا ی. مواضع اسالمخورد یآن به چشم م در انهیگرا اسالم يهاهدگایهم د یداشـت. و گاه  یو التقاط

 ضــد کالیو راد حیمواضــع صــر هینشــر نیانتشــار، ا ياز ابتدا شــد. ضــمناً شــتریب به بعد 1354از ســال  جیتدر

ار آشک یستیونیصه ضد و یلیموضع ضداسرائ ن،یو در دفاع از فلسط کرد یاتخاذ م زانهیکاستیآمر و یسـت یالیامپر

 میرژ هیعل آشــکارا مجاهد امیپ هیشــور، نشــرداخل ک يبرخالف مواضــع رهبران نهضــت آزاد نیهمچن داشــت.

را در کنار مواضع  ینیامام خم روانیپ و خواه اسالم انیجر یانقالب يها هدگایو د کرد یاعالم موضـع م  یسـلطنت 

 نیحاکم بر ا ي. فضاساخت یمنتشر م ،ینظام شـاهنشاه  یسـرنگون  خواهان يو چپگرا یالتقاط يهاگروه ریسـا 

مرنگ ک اریآن گاه بس ياعتقاد يها هیشاه بود و سو میرژ هیهر نوع مخالفت و مبارزه عل به اصالت دادن ه،ینشـر 

  .شدیم فیو ضع

ــت آزاد یالتقاط يها شیبـه رغم چنـان گرا    تیچون نام و هو ،يزدی خارج و دکتر ينه چندان پنهان نهضـ

 یو برخ يزدیو شخص دکتر  شدی محسوب م یاسالم شیف گرارغالبا مع ،یدر دهه پنجاه شمس ينهضت آزاد

 امام با میسن شهرت داشتند و به ارتباط مستقاز مبارزان مسلمان، ح یقابل توجه بخش نزد اشی همکاران نهضت

 نیبعد که ســـازمان مجاهد به 54از ســـال  ژهیبودند، به و ینجف مفتخر و مباه میمق یو مبارزان روحان ینیخم

 تافی يدیجد تیخارج ازکشور هو ينهضت آزاد جیتدر اش را از دست داد، به و اعتبار و نقش گذشته تیاهم

ــ ــ انیجر کی خود را به مثابه دیو کوش ــالمگرا لیاص ر هر چند که د کند. تیطرح و تثب ،ینیامام خم رویپ ياس

  م خمینی مواضع تردیدآمیز غلبه داشت.داخل تشکیالت نهضت خارج، تا مدت ها نسبت به اما

 انجمن مرکزي شوراي عضو انقالب از پیش که رفسنجانی هاشـمی  االسـالم  حجت برادر هاشـمی  محمدآقاي 
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 دکتر گردانندگی به کشور خارج آزادي نهضـت  باات اختالف بود ) زبان فارسـی  گروه( آمریکا دانشـجویان  اسـالمی 

  : است شرح داده چنین ،انحصارطلبی تشکیالتی وي در مورد شریعتمداري، مصدق، و را یزدي

 در ها بحث از یکی ...بود مبنایی اختالفات یزدي، دکتر ویژه به و هانهضــتی با انجمن مســتقل گروه اختالفات«

 کردند،ی م تقلید شریعتمداري اهللاآیت مرجعیت از آن طرفداران و آزادي نهضت .بود مرجعیت بحث انجمن، داخل

ی نهضت هم خرداد15و روحانیت نشریه بحث در این از پیش. بودند امام مرجعیت طرفدار انجمن، مستقل اعضاي اما

 شــریعتمداري آقاي که بودند کرده شــایع را موضــوع این حتی و بودند کرده او ترویج به اقدام خودشــان نفع به ها

 باالتر امام از بود، قائل شریعتمداري براي آزادي نهضت که وزنی ...هستند امام از ترروشـن  روز، مسـائل  به نسـبت 

 شریعتمداري آقاي مرجعیت ...بود آزادي نهضت مرجع شریعتمداري آقاي چون که بود مطرح اینگونه زمان آن. بود

  .میکردند ترویج امام از بیشتر را

حمایت ها مصدق را مورد ... دومین اختالف ریشه اي...بحث روحانیت و مبارزات گذشته بود...نهضت آزادي

ــمینارها و دادند و بی رحمانه روحانیت و آیتو تجلیـل قرار می  ــانی را محکوم می کردند...آنان در سـ اهللا کاشـ

[به بعد] که دکتر یزدي به عراق  1354تاختند...بعدها در ســـال هاي ها و بحث ها بعضـــاً به روحانیت میتجمع

  رفت و با امام دیدار کرد، نظرش عوض شد.

ــکی ــه ب ...از لحاظ تشـ ــه در تز سـ ــدیم که ریشـ ــازماندهی نیز دچار اختالف شـ دکتریزدي  عديالت و سـ

ه دانستند و بداشـت...دکتریزدي و دوستان نهضت [آزادي] فعالیت هاي سیاسی در انجمن اسالمی را درست نمی 

ــوند.  همین دلیل اجازه نمی ــائل ش ــالمی وارد این مس تند ما عده اي از بچه ها آمدند و گف دادند انجمن هاي اس

  »خواهیم کار سیاسی هم انجام دهیم.خواهیم عضو نهضت آزادي شویم و در عین حال مینمی

، به تکثیر و توزیع 1352حجت االسـالم محتشـمی در خاطرات خود نقل کرده است که دکتر یزدي در سال   

خمینی را تجلیل و خرداد که از نجف ارسـال می شـد اعتراض داشـت به علت اینکه آن نشریه امام     15ماهنامه 

ــار ماهنامه «تبلیغ می کرد:  خرداد در آمریکا می کرد، براي این بود که در این  15مخالفتی که دکتر یزدي با انتشـ

مطرح می شـد و با مطرح شدن امام مخالف بود....حضرت امام حتی در میان کسانی که در خارج  » امام«ماهنامه، 

المیت را در مبارزه یدك می کشـیدند و با اسـم امام، دانشجویان را   کشـور به اصـطالح مبارز بودند و عنوان اسـ   

کردند، غریب بوده است... در حالی که موجودیت سیاسی امثال یزدي و قطب زاده و بنی صدر در میان جمع می

  » .دانشجویان مسلمان خارج از کشور، امام بود، می گفتند: امام نباید مطرح بشود

م خمینی در بین دانشجویان و مبارزین خارج کشور و افزایش فشارها و مطالبات همزمان با گسترش نفوذ اما

یراتی یغریج در خط مشی و مواضع خود تدآنان از تشـکل هاي دانشـجویی و سیاسی خارج، دکتر یزدي نیز به ت  

  .کرد و همگرایی بیشتري به امام خمینی و روحانیت انقالبی نشان می دادایجاد می

ــال  ــمت حمایت از انقالب به رهبري امام   ،1357اما در س ــع دکتر یزدي به س ــی تحلیل ها و مواض دگردیس

ــت آزادي خارج را رو ــتاب گرفت که نهض ــع محافظه کارانه مهندس بازرگان و  خمینی، چنان ش در روي مواض

 يهاشاخه یهماهنگ ناریکه در سم کندی نقل م يجعفر يدکتر محمدمهدنهضـت آزادي داخل کشـور قرار داد.   
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ــد، و 1357که خردادماه  رانیبا ا کایدر اروپا و آمر يآزاد نهضـــت  دونیفر دکتر به اتفاق يدر آلمان برگزار شـ

 اومهندس بازرگان را ارائه داد.  یاسیسـ  لیتحلة داخل کشـور، جزو  ينهضـت آزاد  ندگانیبه عنوان نما یسـحاب 

ــا تیاکثر و زاده و قطب يزدیدکتر «که:  کندیم حیتصــر ــه به  ياعض ــدت با تحلجلس  مهندس بازرگان و لیش

ه همین علت ب .»دانستندی م یسـت یبرالیو ل یسـت یرفرم ،یرانقالبیبودند و آن را غ مخالف حاکم بر آنی اصـول کل 

ا همستقل از واحد داخل کشور بوده است و برنامه«خارج  ينهضت آزاد: پس از انقالب مدعی شد که يزدیدکتر

سفر خود  یطهم مهندس بازرگان  »است. نمودهیو اجرا م نییمجزا و مستقل، تع را خود یمش ها و خطو روش

ه ب شیکم و ب«خارج  يکرد که نهضت آزاد دیپست تأک نرایا هی، ضـمن مصـاحبه با نشر   1357 زییبه اروپا در پا

 ياهیانیب 1357 در آذرماه» هستند، اما به لحاظ عدم ارتباط، آنها مستقل هستند. ]کشور داخلي آزاد[دنبال نهضت 

هضت ن هیاعالم موضع عل ،هیانیب نی. اافتی انتشار» در خارج از کشور رانیا يقطعنامه نهضـت آزاد «تحت عنوان 

ده طرح ش» گام به گام ایسنگر به سنگر « یمش با خط حاًیصر قطعنامه، نیداخل کشور محسوب شد. در ا يآزاد

ه: ک شد دیود و با ذکر مواضع نهضت داخل کشور، تأکو نهضـت، اعالم مخالفت شده ب  بازرگان توسـط مهندس 

  »داشت. مینخواه رانیبرادران در ا نیدر مواضع متخذه توسط ا یتیمسئول«

  و جمهوري سوسیالیستی سماع

اول فعالیت هاي تشـــکیالتی یزدي در خارج کشـــور، ارتباط وي با دولت  یکی از موارد قابل توجه در دوره

ما  يتهایاز جمله فعال«که:  شــتدا دیتأک يزدیدکتر  مصـر و آموزش نظامی وي و برخی دیگر در آن کشـور بود.  

 شروع شد، 1342اقدام از سال  نیچون ا» شاه بود. میرژ هیمبارزه مسـلحانه عل  یدر خارج از کشـور، سـازمانده  

طرح نبرد مسلحانه  هیته در شروع يکه نهضت آزاد گفت توانی م: «... پرسدی م يزدی ياز آقا ینجات رهنگسـ 

 ورنطیهم دیشا: «دیگوی م يزدیدر پاسخ، دکتر  و »بوده است؟ شگامی، پ 1332مرداد  28 يپس از کودتا رانیدر ا

با  يدزیدکتر  تیمحور که با یمذاکرات یخارج کشــور در پ ينهضــت آزاد نیتن از اعضــا و مرتبط پنج» باشــد.

با دولت مصر تحت  ثاقیمتن م لیذ )15/1/1964( 25/10/1342 خیمقامات دولت مصـر صـورت گرفت، در تار  

 یمعرف» رانیا ينهضــت آزاد« ندگانیپنج نفر نما نیا ،آن يکه بر مبنا کردند حکومت جمال عبدالناصــر را امضــا

 يجمهور يبرقرار«در راه  تالش نگونه اعالم نمودند:یخود را ا» يو اعتقاد یالتیتشک یو مبان اصول« اند وشـده 

 یمبان به خداوند و اصول و دهیعق يبر مبنا سمیالیسوس به همراه یتحقق دموکراس ...یسـت یالیسـوسـ   کیدموکرات

  »اسالم

 يزدیدکتر  دیبه تأک )نیامپرویز چمران، مصطفی  ن،یراستبهرام  ان،یفیشـر علی  ،يزدیابراهیم (نفر مزبور  پنج

نام و عنوان . شدندی م محسوب )سـازمان مخصوص اتحاد و عمل (گروه سـماع   ندگانینما ،ینجات سـرهنگ  و

 1341گفته است که در بهمن  يزدی دکتر خارج بود. ينهضت آزاد یگروهدرون ينامگذار کیسـماع، در واقع  

مهندس بازرگان فرستاده و در پاسخ،  يبرا ی، گزارش مفصل»مصـر  مقامات مثبت از يهاپاسـخ  نیاول افتیدر«و 

 حاًیمزبور، تلو مذاکرات و با اشـاره به » مبارزه مسـلحانه مخالفت نکرده بود  يبا اصـل اسـتراتژ  « بازرگان مهندس
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 ياز طرف نهضــت آزاد يا، کتابچه1361ســال  در که یکرده بود. در حال دییو دوســتانش را تأ يزدیاقدام دکتر 

ــار ا ــده حیتصــر نیه در آن چنک افتینتش ــر[ انیمهندس بازرگان در جر يآقا«بود:  ش ار قر ]برنامه اعزام به مص

ــه نفر کی زینمودند. در تهران ن دییتأ را گرفتند و آن ــت آزاد[ يگروه س ــئول تدارك ي]از نهض  يبرا الزم مس

 میمرحوم رح يسه نفر أتیه نیاي از اعضا یکیها شـدند و مأمور ارتباط با خارج از کشور.   برنامه نیا ياجرا

ــت آزادي]  عطا ــلی نهض ــین اص ــس ــتقرار گروه مزبور در »بود. یی[خواهرزاده بازرگان و از مؤس  قاهره بعد از اس

مؤســس نهضــت  عضــودیگر  ،يدجوادیســ جدکتر احمد صــدر حا قیاز طر ؛يزدی، به گفته دکتر )1343ماهریت(

 یو انتخاب و معرف گرفتیانجام م یو هماهنگ نهضت، ارتباط یزندان ياعضـا  هیبا مهندس بازرگان و بق ،يآزاد

  .رفتیپذیصورت م يدجوادیس نظر صدر حاج ریز یکیچر و ینظام يهاآموزش يافراد برا

خارج به مصر  يآزاد نهضتي اسـناد مربوط به اعزام اعضا  یبرخ ریبار تصـاو  نیاول يکه برا 1371از سـال  

و  يدر خاطراتش آنها را بازنشــر کرد، تاکنون و همي زدیو ســپس دکتر  فتایانتشــار  یتوســط ســرهنگ نجات

و  يتحقق نظام جمهور يکوشش برا«اند که  گروه مزبور استناد کرده» یمرام اصول« یفقط به متن فارسـ  گرانید

که طبق  یال. در حاست را به عنوان هدف ذکر کرده» یخداپرست ینیب بر جهان یمتک یستیالیسوس ياقتصاد میرژ

و  ،شده هیترجمه و ته يرضو انیفیشر یعل گروه،ي از اعضـا  یکیتوسـط   يزدیدکتر  حیکه به تصـر  یمتن عرب

ــل ــند اصـ ــده به مقامات یسـ ــر ارائه شـ ــر مزبور بود، هدف گروه يمصـ  کیدموکرات يجمهور« جادیا حاًیصـ

 یتداوم نگرش التقاط انگریب ،یو عرب یمتن فارســ ریهر حال، هر دو تعب در .اســت ، ذکر شــده»یســتیالیســوســ

 نیا توانی نم محسوب شده است و» خارج ينهضت آزاد« یدر خط مش» ستیالیسـوسـ   خداپرسـتان  نهضـت «

کمتر به  که يا عبور نمود. نکته یســادگ گرفت و از آن به دهیو همفکرانش ناد يزدیدکتر  نهیشــیرا در پ تیواقع

  را مغفول ساخته است. ينهضت آزاددرون  در سمیکالیو راد ییچپگرا شهیآن توجه شده و ر

در مصر، شرکت  یدوره آموزش 4در مجموع  ،تن 31تعداد  1344و  1343دو سـال   یط ،يزدیگفته دکتر  به

 به علت 1345ذکر شده است. در سال آنها در برخی منابع منتشره از  يمسـتعار تعداد  ای یواقع یاسـام  که کردند

از  پس يزدیو دکتر  شــد مزبور قطع یروابط با مقامات مصــر، برنامه آموزشــ یرگیو ت یگروه درون مشــکالت

  بازگشت. کایبه آمر 1346تابستان اقامت در لبنان،  یمدت

  چمران و نهضت آزادي خارج ،یزدي

و  خودی و مبارزات یاسیضمن شرح سوابق س يا مصـاحبه  یط 1358دکتر چمران در مرداد گفتنی اسـت که  

» ينهضت آزاد«از  ینام چیه کشـور،  خارج یو جبهه ملّ یاسـالم  يها انجمن ،ینام بردن از نهضـت مقاومت ملّ 

ــاره نیو کوچکتر بردی نم ــو يا اش ــت خارج نم در خود تیبه عض ــر و  کندی نهض و با آنکه از اقامت در مص

 تبه نهض يا اشاره نیرسـخن گفته است، کوچکت  زین یمخف یو سـازمانده  یکیچر جنگ يهاآموزش يریفراگ

 يکه برا 1352 نیفرورد ژهیو به و 1350خارج تا سال  ينهضت آزاد رایز داخل نکرده اسـت.  ایخارج و  يآزاد

چمران از  دکتر نداشته است. و یعلن یالتیتشـک  تیکرد، فعال یمجاهد را ارگان خود معرف امیپ هینشـر  بار نیاول
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ــال  ــده بود و  1349اواخر س ــتقر ش ــک ارتباط ای وندیآن زمان پ در لبنان مس ــت آزاد یالتیتش خارج،  يبا نهض

خارج و داخل، غالبا به  يهواداران نهضــت آزاد ای راعضــایســا و يزدیبا دکتر  ينداشــت. روابط و تیموضــوع

دکتر  تشاصرار دا ،يساز خیبا تار يزدیدکتر  دیرسینظر م بهاما  بوده است. یمبارزاتي و همفکر يصـفت فرد 

ــل   به چمران را در کنار خود ــو اص ــس و عض  نیکه ا یکند، در حال یخارج معرف ينهضــت آزاد یعنوان مؤس

 یبازرگان هم ط مهندسی . حتشــدینم دییتأ گریاسـناد مسـتقل د   ایچمران  دیشـخص شـه   لهیبه وسـ  موضـوع 

او  یاسیس يتهایشرح فعال و 1332از سال  چمران خود با یی، با اشاره به سوابق آشنا1360در سال  يا مصـاحبه 

 یدکتر مصــطف تیبر عضــو یمبن ییاشــاره و ادعا چیه ان،یدانشــجو یاســالم و انجمن یدر نهضــت مقاومت ملّ

  داخل و خارج، ننمود. يآزاد نهضت چمران در

در بدو «کشور و  خارج که در کند یم دیتأک ينهضـت آزاد  هیاول ياز اعضـا  يجعفر يمحمدمهد دیدکتر سـ 

ــطف دکتر چمران  ی. اما پس از مدت کوتاهکرد یم يهمکار نهیزم نیدر ا يزدیچمران با دکتر  یکار، دکتر مصـ

صــدر او را به لبنان برد و دکتر چمران عمالً از  یامام موســ زیاز آن ن پس به مصــر رفت و یکیآموزش چر يبرا

     »ند.بازما ران،یا ينهضت آزاد ییکایآمر شاخه با يهمکار

 حیرو مواضع ص یانقالب شیگرا که ییهاگروه ریخارج کشور و سا يبا نهضت آزاد يهمکار ایالبته ارتباط و 

ور، از مبارزان خارج کش ياریبس يبرا ،یانقالب اسالم يروزیپ از شیپ يهاداشـتند، در سال  یسـلطنت  میرژ هیعل

 مرانچ دکتر نکهیا انقالب آن را انکار کنند. کما يروزیوجود نداشــت تا پس از پ  یلیو دل نبود رمعمولیغ يامر

 یمواضع قاطع در نف يدارا هم خارج کشور که آن یبا جبهه مل ياز ارتباط و همکار حاًیدر مصـاحبه خود صـر  

له  شیگرا ای يبه دور از داور نینبرده است. بنابرا يآزاد از نهضت ینام چیه یبود، سخن گفته ول ینظام سلطنت

 کشور خارج يدر نهضت آزاد یحزب تیو عضو یالتیتشـک  وندیدکتر چمران پ که اثبات نمود توانی نم ه،یو عل

 یو برخ يزدیدکتر  باي و کیو ارتباط نزد يبر همکار یمبن یحال، شــواهد و مدارک نیاســت. اما در ع داشــته

را ارائه  شیدلخواه خو ریتفســ  ،روابط نیا از و همفکرانش يزدی ينهضــت خارج وجود دارد که آقا ياعضــا

  کنند. یمعرف شیخو یدائم یالتیو همکار تشک مؤسس که او را عضو ندداشتنکردند و اصرار می

از:  ، عبارت بودند1357 به سال کایدر آمر ينهضت آزاد يمرکز يشورا ياعضا نیآخر ،يزدیبه نوشته دکتر 

مهندس  ،ياداعتض نیدکتر شه ،ییکلود طباطبا دکتر ،یضراب لیحقگو، دکتر جل دیدکتر رضـا صـدر، دکتر جمش  «

محسن سازگارا و  ،ییآگاه، رضا طباطبا یعل ان،ینینژادحسـ  ي]هاد[ مهندس ،يدکتر کمال خراز ،يمظفر نیحسـ 

  .»خود من

  حکومت اسالمیآرمان 

 خواه به اســالم جنبشي ریگ اوج يها خلق و ظهور نشــانه نیســازمان مجاهد يدئولوژیا رییپس از اعالم تغ

رمان به عنوان آ» یحکومت اسالم«بر  دیو تأک حیتصر به ،جاًیخارج کشور تدر ينهضت آزاد ،ینیامام خم يرهبر

خود  دی، شعار جد1356خارج از کشور در بهمن  ينهضت آزاد ارگان آورد. يرو ،یسـلطنت  میرژ هیمبارزات عل
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ــلمانان انقالب کپارچهیباد مبارزه  روزیپ« کرد: اعالم نگونهیرا ا ــرنگون یمسـ ــتق يپهلو میرژ یدر راه سـ رار و اسـ

 يروهای: وحدت نرانیا ينهضت آزاد شعار« نوشـت:  نیمزبور چن هی، نشـر 1356اسـفند   در» .یاسـالم  حکومت

 مرجع يبه رهبر رانیو استقالل ا يآزاد يبرا یاسالم حکومت لیاسـالم و تشـک   يروزیاسـت در راه پ  یاسـالم 

  » خاطره دکتر مصدق. بزرگداشت و با ینیامام خم قدریعال

مجاهد،  امیپ هینشــر خارج و مطالب يدر مواضــع نهضــت آزاد ییگراکه غلظت اســالم 1356ســال  انهیاز م

 رشد و ریخارج، در مس ينهضـت آزاد  انیجر که تصـور شـکل گرفت   نیا نیاز مبارز ینزد جمع افت،ی شیافزا

 نیشـکسـت سازمان مجاهد   و یو التقاط انهیگرا یبه تجربه مبارزات ملّ توجه قرار گرفته و با یمشـ  تکامل خط

نبودند و آن  نیشبخو چندان زین گرید یحرکت کرده است. برخ یاسیو س یدتیعق شتریخلوص ب سمت خلق، به

حوالت از گردونه ت دندیکوشیه مک دانستند یم يزدیدکتر رینظ یاشخاص ییجوو فرصت ییگرااز عمل یرا ناشـ 

 دایپ يشتریو سـهم ب  گاهیجا ،ینیامام خم يبه رهبر یانقالب اسـالم  پرشـتاب  انیمبارزات عقب نمانند و در جر

ــکوك کنند. ــر پس از فوت مش ــ تیو آ )1356خرداد (در لندن  یعتیدکتر ش ــطفیاهللا س در نجف  ینیخمی دمص

 يمتعاقب آن، نهضت آزاد عیو وقا ینیخم امام از تیمردم قم در حما 1356 يد 19 امیو ق  )1356آبان (اشرف 

و  ندهیخود را نما کردی گذارد و تالش م شیاز خود به نما يدیجد ریتصو ،1357از خرداد سال  ژهیخارج به و

  کند. یدر خارج معرف ینیامام خم يبه رهبر یاسالم انقالبي سخنگو

، براي اولین بار 1357آبان  14آخرین گروه مسلمانی بود که در  ،نهضت آزادي داخل کشور هم با تأخیر زیاد

خواهد و اکثریت قاطع مردم ایران، شاه و رژیم او را نمی«می حکومت اسـالمی، اینگونه اذعان کرد:  به آرمان مرد

  »خواستار حکومت اسالمی است.

  با امام خمینی دیدار و مکاتبه

 و یمخف یسازمانده نهیزم داخل و خارج در يهاو آموزش یالتیبر اسـاس تجارب تشـک   يزدی میدکتر ابراه

جمعاً فقط  1357تماس برقرار کرد و تا سال  شانیا ارانیو  ینیبا امام خم 1344از آذر سال  ،یاسـ یارتباطات سـ 

و ســـومین دیدار که بدون مالقات یا مذاکرات  ،)56 خردادو  44(آذر  در نجف رفت شـــانیبار به مالقات ا دو

  . منجر شد ،ریسبه همراهی اتفاقی و غیرمترقبه وي در سفر امام به پا 57در مهر بود، خاصی با امام

بار به لبنان و  تقریباً سالی دو« 1357تا  1350گفته بود از سال به سرهنگ نجاتی  75سال ولی دکتر یزدي که 

ل ، به سابه نادرست مدعی شده بود در آن سفرها به دیدار امام خمینی هم می رفته استو کرده، سـفر می » عراق

وا و نتایج به همراه اغراق در باره محتادعاي کذب خود را  دادهقدري تخفیف ، نشاطروزنامه در مصـاحبه با   78

در خارج از کشــور، نهضــت آزادي ایران ارتباط بســیار تنگاتنگ نزدیکی با شــخص آقاي : «تکرار کردچنین آن، 

[امام] خمینی که در نجف بودند برقرار کرد. حداقل سـالی یک بار خود من شخصاً از طرف نهضت می رفتم به  

به خصوص بعد از جریان مرحوم دکتر کردیم...ا ایشان دیدار و مذاکره داشتیم، برنامه ها را هماهنگ مینجف و ب

ــریعتی...  ــتراتژیک جنبش ش ــائل اس ــیاري از مس ــحبت هاي  [= انقالب] راجع به بس نی طوالخیلی نیز با هم ص
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ــتیم. م و هماهنگی میان بخش هاي .. این ارتبـاط منظم مـا بـا آقـاي [امام] خمینی در نجف، در ایجاد تفاه    داشـ

بار و طبق ادعاي سالی یک بار، حداقل  14پس طبق ادعاي سالی دوبار،  »مختلف جنبش بسیار مفید و مؤثر بود.

 سال اقامت امام در 13داشـت. اما آقاي یزدي در طول  میمالقات با امام  سـتی سـال مزبور وي بای  7دفعه، در  7

اص اشخبرخی در قیاس با تعداد و کیفیت مالقات هاي  پساشته است.نجف، فقط همان سه مالقات مذکور را د

ــمار میکمتر و کم اهمیت تر دیدارهاي یزدي با امام  ،به مراتب دیگر، نتیجه وهمی دکتر یزدي از آن  .رفتبه ش

 انیدانشــجو یاســالم يها از طرف انجمن يو ،هاســال آنالبته طی ادعاي نادرســت هم که جاي خود داشــت. 

و برخی یاران ایشان در  با امامنظیر بسیاري از فعاالن و گروه هاي سیاسی دیگر،  ،خارج يو نهضت آزاد کایآمر

، ادعاي کذب دیدارهاي متعدد 1383دکتر یزدي در مصاحبه دیگري به سال  .داشتنیز  ات متعارفیمکاتب نجف،

ــال «با امام را اینگونه تکرار کرد:  ــال باًیبه بعد، من تقر 1350از سـ و در مورد  رفتمیدو بار به نجف م یکی یسـ

  ».سیادامه داشت تا زمان سفر امام به پار نیو ا مینشستیبه گفتگو م ینیخم [امام] يمختلف با آقا لیمسا

ــالوي در  ــمن ارائه تحلیلی در باره فقدان پایگاه مردمی جریان1378 میزگردي به س ــنفکري، ، ض هاي روش

امثال خود به روحانیت و مرجعیت را اینگونه توضـیح داده است:  » نگاه ابزاري«گیري با روحانیون و علت ارتباط

جریان اسـالمی روشنفکري دینی هم مثل همه روشنفکران ایرانی، در اقلیت هستند و ارتباطی با توده هاي مردم  «

گذشته، هر  سال 90یا  80چه جریان اسالمی روشنفکري و چه روشنفکران الئیک و غیرالئیک در طول  ندارند...

ــته ــراغ روحانیان اند یک حرکت ملی انجام دهند...ناچار بودهموقع خواسـ اند براي اتکا به توده هاي مردم، به سـ

ما از اروپا و آمریکا به نجف  چرا کـه روحـانیـان ارتبـاط تـاریخی تنگـاتنگی با توده هاي مردم دارند...       برونـد. 

  »آنان را به ورود به صحنه سیاسی مجاب کنیم. هاي سیاسی را منتقل کنیم ورفتیم تا اندیشهمی

االسالم محتشمی در مقام مشاور رییس جمهور دولت اصالحات، همان زمان طی سخنان شدیداللحنی حجت 

، آن موقعی که نه 1321امام از سال «ها چنین گفت: علیه دکترمصدق و نهضت آزادي، در پاسخ به اینگونه تحلیل

ملی، در کتابخانه وزیري متنی را نوشـتند که خوب است بروید آن را بخوانید، که   نهضـت آزادي بود و نه جبهه 

در آن، دیدگاه امام راجع به رژیم پهلوي و نحوه عملی را که باید در مقابل رژیم انجام شود، مشخص شده است. 

دي نوشته شده یعنی قبل از تولد جبهه ملی و نهضت آزا 20و یا به کتاب کشـف اسرار حضرت امام که در دهه  

    .»و امام به صورت مبسوط و گسترده نظریات انقالبی خودشان را ارائه کردند، مراجعه کنید

ــه دوروابط خود با امام خمینی و اهمیـت و ابعاد  د رالبتـه مـاننـد خیلی از موارد دیگر، دکتر یزدي در مو     سـ

، در حالی که طیف وسیعی از آمیختو راست و ناراست را با هم می دیدارش با ایشان در نجف، اغراق می کرد

رفتند و نظرات خود را نزد ایشان ها به دیدار و مالقات امام میدر آن سال ،فعاالن سـیاسی داخل و خارج کشور 

اتم اهللا خآیتگفته به اند. از جمله در این باره سخن گفته ،اغلب یاران و شاگردان امام در نجفکردند. مطرح می

ــتفیزدي  ــو هیئت اسـ ــنفکرهایی که از خارج می آمدند همه به خدمت امام «امام در نجف: تاي دفتر عضـ روشـ

رفتند و حتی نمایندگان مجاهدین خلق هم به حضــور امام می رســیدند. اما امام با گروه گرایی و حزب بازي می

ا ملی است ی دانست مثالً دکتر یزدي از اعضاي نهضت آزادي و جبههو دسـته بندي ها مخالف بود. با آن که می 
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.. دادند.صـــدر...، همه را به حضـــور می پذیرفت. لکن کمتر به آنها بها میمثالً قطب زاده راه دیگري دارد یا بنی

                    .»امام به هرکسی که مخالف شاه و دستگاه بود حتی کمونیست ها هم راه می داد

ــال دکتر یزدي  ــالم دعاحجت قیاز طر 1354در س ــت اجازه دردرخ ییاالس ــرف و افتیواس ــی از  ص بخش

سالم االنمود که به گفته حجتبراي فعالیت هاي سیاسی و اجتماعی مبارزان مسلمان در آمریکا  هیوجوهات شرع

ست به نادر يزدیاما دکتر  .»داده شد شانیاجازه به ا نیدر نجف اشـرف، ا  برادران دو نفر از قیبا توث: «یمحتشـم 

 ییگنمابزر بهاغراق  اب چند بار نیهمچن يصادر شد. و» یبدون صحبت و اطالع قبل« ،اجازه مزبور که گفته است

 نیچن 1377پرداخته و از جمله در سال  ، 51و  50و عقب کشیدن تاریخ آن به سال  اجازه مزبوراهمیت و مفاد 

  ز صحت بود.ادعایی که عاري ا» .منصوب شدم ]آمریکادر [ شانیمخصوص ا ندهیمن به عنوان نما« گفته است:

 531 ، تعداد1357 بهشتیتا ارد 1344در دوران اقامت در نجف اشـرف از آبان   ینیخم امامگفتنی اسـت که  

 مجموعه افراد مختلف صــادر کرده اســت. همانگونه که در مقدمه يبرا اخذ و ارســال وجوهات، یاجازه شــرع

ــح« ــت: » امام فهیص ــرع يها نامه اجازه«آمده اس ــف د بر آنة رندیمعتبرند که گ یتا زمان یش  گریو د انتیوص

  »باشند وگرنه خود به خود معزولند. یاوصاف الزم... باق

ــافرتکثرت با تأکید بر یزدي  آقـاي  ه در گفتگویی ب ،به لبنان و عراق خود »واقعی و وهمی« هاي متعددمسـ

آقاي ...1357تا  1350از ســال « د:االســالم دعایی را به عنوان رابط بین خود و امام معرفی کر، حجت1375سـال  

ــین جوان حوزه نجف و هواداران آقاي [امام] خمینی از همه فعال  ــندعـایی، که در میان مدرسـ تر و تر و روشـ

ــهریور ...بـه عنوان رابط میان ما و آقاي [امام] خمینی عمل می کردند.   ،تر بودمتعـادل  آقاي دعایی  1357در شـ

ــوع جدي بودن خروج آقاي  ــت به نجف  موض ــتند اگر ممکن اس [امام] خمینی را از عراق اطالع دادند و خواس

پس از انتقال جنازه دکتر یزدي از ترکیه، حجت االسالم ، 1396شـهریور   9در تاریخ  ،کهبود و تقدیر آن  ...»بیایم

  ت را خواند.بر او نماز میدر ایران دعایی 

ــفر امام)، نفیاً یا اثباتاً  کتردعایی تاکنون در باره هر دو ادعاي د آقايالبتـه   یزدي (رابط بودن و اطالع دادن سـ

داشت در  اطالعاتروزنامه ویژه نامه با  1359مهر  13اي که به تاریخ ولی در مصاحبه نظري نکرده است. اظهار

 ،کردندیم روز بعدش حرکت ،دقیقاً تا شبی که امام«ریزي مخفیانه خروج امام از عراق چنین گفته بود: باره برنامه

  »هیچکس از این جریان خبر نداشت.

  هجرت امام به پاریسادعاي نقش در 

 ینیهجرت امام خم دهنده شنهادیپ شد که مشاور و یخود مدع يها ها و نوشته بارها در مصاحبه يزدیدکتر 

و  ینیحاج احمد خماالسالم حجتشخص امام و مرحوم  مکرر بیبوده اسـت. به رغم تکذ  س،یاز نجف به پار

و بارها آن را تکرار کرد. و عمالً  دیورزمی نادرســت اصــرار  يادعا نیبر ا يو امام، کینزد ارانیاز  گرید یبرخ

  ساخت.میمتهم  ناراستیرا به  شانیا ارانیامام و فرزند و کتر یزدي د ح،یالتصر ابلغ من گاه و

بر  ینمب» های بعضــ«ي که ادعا کندی م دیپرداخته و تأکنیز موضــوع  نیبه ا شیخو تنامهیدر وصــ ینیخم امام
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ــتن در رفتننقش ــان  داش ــمحجت اســت.» غدرو« ،سیبه پارایش ــالم هاش ، 1360در خاطرات دوم بهمن  یاالس

به  امام رفتن میدر تصم يکه نهضت آزاد دیبگو ياشب احمدآقا آمد... مشورت کرد در مصاحبه اول« :سدینویم

فت که را گ سیرفتن امام به پار انیجر و م،یااند که ما کمک کردهآنها گفته راًی. اخ]است[نداشـته   ینقشـ  سیپار

  .»  اندبوده رندهیگ میتصم خصوص نیفقط خود احمدآقا و امام در ا

 یط 58ماه  بهشـــتیارد امور خارجه، دیجد ریدر ســمت وز  يزدی ياز آن، آقا شیکه دو ســال پ  یدر حال

 سیدر مورد سفر امام به پار ،خود پرداخت یزندگ سـوابق  با روزنامه اطالعات که به شـرح  یمصـاحبه مشـروح  

 رانیا یجنبش اسالم یوقت« :دیگوی بر نقش خود داشـته باشد م  یمبن ییادعا ایو  اشـاره  نیبدون آن که کوچکتر

 امام عازم خروج دم،یرســبه خدمت امام  یوقتامام اوج گرفت، من به نجف رفتم... یدرپی پ يهامایبا توجه به پ

ــره رفت ]به مرز[امام بودم، از عراق  با از خانه و ترك عراق بودند. از آن لحظه من ــره اجازه  میبص و چون در بص

در  میمگرفتند به فرانسه بروند و تص میو آقا تصم میبه عراق بازگشت گریندادند بار د را به آقا ]تیدر کو[اقامت 

مجاهد،  امیپ هیشــماره نشــر نیدر آخر 1357آذرماه  قبالً هم» بحمداهللا انجام شــد. شــانیهمراهان ا يناباور انیم

 ف ودر نج يزدیچند باره بر حضور دکتر  دیمنتشـر شـد که به رغم تأک  » سیپار بهی نیگزارش هجرت امام خم«

امام با  تمشور دربارهیی چگونه ادعایه س،یبا امام در سفر به پار يو نشـده ی نیب شیپ یهمراه يسـاز  هبرجسـت 

   طرح نشده بود. يزدی يآقا

دوره مجلس  نینخســـت یانتخابات غاتیتبل يبرا يزدیدکتر یوگرافیبار در کتابچه ب نیاول ي، برا1358اســـفند 

هجرت  سیمنصرف و به پار هیاز سفر به سور يزدی شنهادیامام با قبول پ«... ادعا شـد:   نیباره چن نیشـورا، در ا 

. اما ختیانگین را بر یو توجه کس افتین یعموم يها در رسانه یبازتاب ،زمان خود در موضـوع  نیالبته ا» کردند.

کسب  يبراي ا هلیکرد و به وس دایآشکار پ یاسیصبغه س ،ي کذب دکتریزديادعاتکرار ، 1360دوم سال  مهیدر ن

 فیضــعت یغیتبلابزار  کیبه عنوان  و. شــد لیتبد يو نهضــت آزاد يزدیدکتر  گاهیجا ییو بزرگنما تیمشــروع

 يآن که در آن زمان نهضت آزاد ژهی. به ورفتیبه کار م ،ینیخم امام يانقالب و خدشـه به اسـتقالل رأ   يرهبر

ود ب فشار تحت یخلق، در افکار عموم نیجمهور معزول با سـازمان مجاهد  سیائتالف رئ از بخش کیبه عنوان 

 تر. و دکشدی محسوب مجرم  کیشر و میسه يادیز نفاق، تا حد انیو شورشگرانه جر یستیو در اقدامات ترور

و  یبه محافل دولت یاز امکان دسترس توانستی م یاسـالم ي دوره اول مجلس شـورا  ندهیبه عنوان نما زین يزدی

  استفاده کند. شیخو يادعا تیتکرار و تثب يبرا ،یعموم يها رسانه ریسا مجلس و یرسم بونیتر

ــد انقالب مقیم خارج و از  یبرخ 1360ماه  بهمناوایل با  مقارن ــ يوهایرادمطبوعات ض  گانهیب زبانی فارس

ــدي ویمانند راد ــتقر در آمریکا، »رانیا« یانقالب ض ــالم خچهیدرباره تار ییها با پخش برنامه مس با  ،یانقالب اس

ــابقه دیتأک ــتند که اقامت امام خم دیتأک ،يو ییکایآمر تیو تابع کایدر آمر يزدیدکتر  اقامت بر سـ در ی نیداشـ

 کایحکومت مطلوب آمر کی شــد تا یطراح يزدیمانند دکتر  يبوده که توســط افراد ییکایطرح آمر کی سیپار

در مورد  يزدیدکتر  اساس یب يانقالب، به ادعا هیعل اهیسـ  غاتیگونه تبل نیشـود. در ا  یسـلطنت  میرژ نیگزیجا

درباره  یمتن ینیخم داحمدیاالســالم ســرو حجت نی. از اشـد  یاسـتناد م  زین سیپار در هجرت امام به ينقش و
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متن  نیا .شــد منتشــر 1360ه در مطبوعات بهمن ک نوشــت سیهجرت امام از نجف به پار یچگونگ و اتیجزئ

 هیته يبرا يبا و داحمدیس حاج مشورت در خاطرات خود از یرفسنجان یاالسالم هاشم که حجت همان اسـت 

  کرده است. ادی ،ينهضت آزاد يپاسخ به ادعا

به حضـــور  اشـــاره از نجف با ینیو علل هجرت امام خم اتیجزئ حیفرزند امام در آن متن، ضـــمن تشـــر

که  یزمان« :سدینویم ت،یمرز کو سمت امام و همراهان به يها لیدر آسـتانه حرکت اتومب  يزدیدکتر  رمترقبهیغ

دم، ش قیرا جلب کرد. دق نظرم رمعممیغ يمرد ]پس از نماز صبح[ یکیدر تار میشو نیسـوار ماش  میخواسـت ی م

ــالم يها نانجمي از امام برا یامیگرفتن پ يبود. او برا يزدیدکتر  يآقا ــجو[ یاسـ در کانادا و  رانیا ]انیدانشـ

» مهاجرت امام اطالع نداشت. انیچوجه از جری. تا آن لحظه او به هشـد  وضـع  نیآمده بود که مواجه با ا کا،یآمر

الم اع حاًیصر نجایا من« :کندی م دیتأک نیاز نوشته خود چن يگریدر بخش د ینیخم احمد دیاالسـالم س  حجت

 سیدر رفتن امام به پار یاندازه ســر ســوزن به] گرید[چکس یبه هجرت گرفتند و ه می... امام، خود تصـم کنمی م

ا است که امام ر یمدع ی... اگر کسرفتندینمودم که امام پذ عنوان را در آن شب سینداشـت. فقط من پار  یدخالت

  »برده است... دروغ محض است. ای آورده است و سیبه پار

رکت ح«که  نیانقالب و ا خیتار فیاز تحر يریجلوگ يکه برا داده است حیتوضـ  نیهمچن ینیامام خم فرزند

مبدل » گروه و آن گروه نیا ایغرب و شرق و  از مترشح یاسـ یحرکت سـ  کیامام به  ییو خدا یو مردم لیاصـ 

هست...  ]زنده[تا امام،  ز،یو خواهران عز برادران« :سدینوی م است و مجدداً کرده متن نیاقدام به انتشار ا نشود،

نداشت.  يچند از دوستان معمم نجف خبر یامام به جز من و تن هجرت از چکسیه -1روشـن شـود که:    دیبا

ی اسیس ياز گروهها کیچیکس و ه چیحرکت به ه نیهجرت به فرانسـه را گرفتند و ا  به میامام خود تصـم  -2

ا به م ایو  میکن سیپاری تا امام را راه می. فردا ادعا نشود که ما آمدسـت یخارج، مربوط ن انیرانیداخل و چه ا چه

ه اگر با بودن امام ک یالطائالت لیقب نیاز ا و مبارزه کرد، شودیدر فرانسه بهتر م مییگفته شد تا به امام بگو رانیاز ا

  »انقالب و نهضت به شمار خواهد رفت. نیا یاساس انحرافات نیفردا از بزرگتر ،یروشنش نکن

 ای حاًیتلو س،یپار به درباره نحوه هجرت از نجف شیها و سخنان خومایدر پاز ابتدا  زین ینیشخص امام خم

 قینسه را از مصاد، امام سفر به فرا1357در اسفند از جمله  .کردیم یرا نف نهیزم نیدر ا گرانیمداخله د حاًیصـر 

 يریقدت یتبارك و تعال يخدا« رد:ک فینگونه توصــیبرشــمرد و آن را ا خودشــان،ی بدون برنامه قبل یاله ریتقد

که  یحال نیبه فرانسه. در ع میروی سابق، که ما م فکر چیبدون ه م،یگرفت می... تصممیفرموده بود و ما غافل بود

 عیدر آنجا به طور وس ]انقالب[کرده بود که مسائل  ریلکن خداوند تقد بشوم، خارج ینبودم از دول اسـالم  لیما

  .»پخش بشود ایدني در همه جا

 هکی کسان که ردک دیتأکی نیخم احمد دیاالسـالم سـ  مرحوم حجت ،ینیامام خم اتیبه رغم آن که در زمان ح

آنها را به ارائه اسناد و شواهد دعوت کرد،  و ندیگوی هستند، دروغ م سیداشـتن در سـفر امام به پار  نقش یمدع

 مجدداً و فرزند ایشان، پس از رحلت امام لیو ،دادند حیرا ترج سکوت ،يو نهضت آزاد يزدیالوصـف دکتر  مع

ــها در آخر نیآخر«در کتاب  يزدیدکتر  خود پرداختند. يبـه تکرار ادعا  چاپ آن در  نی، که اول»روزها نیتالشـ
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ــال  ــد، ادعا   دهه در يدو چند چاپ بع 1362س ــر ش ــت منتش ــص خود را تکرار نکرد و فقط وعده داد که  يش

 شیرایوعده انجام نشد تا در و نیا» شرح داده شده است. جداگانهیی ها تادداشی یط سیسـفر به پار  اتیجزئ«

ــال  به کتاب نیدوم ا ــالم ســ  که حجت ی، وقت1379س به مجدداً نبود،  اتیح دیدر ق گرید ینیخم داحمدیاالس

ساله ایران به قلم سرهنگ نجاتی که 25حتی در کتاب تاریخ سـیاسی   .پرداخت خودي کذب تکرار و شـرح ادعا 

ــال   ــده و در س ــرح  1371با همکاري و مشــورت دکتریزدي تهیه ش ــار یافت، نیز ادعاي مزبور به هنگام ش انتش

   هجرت امام از زبان یزدي، ذکر و تکرار نشده بود.

ر د ییهاادعا را تکرار کرده، دچار تناقض نیا ،یشهانوشته ایها مصاحبه طیکه  يموارد اغلبدر  يزدیدکتر 

کرده است و بر خالف آنچه  ادیکم و ز ایو  ،جابجاعمد یا سـهواً  را  عیوقا ها و خیو تار هم شـده   اتیذکر جزئ

 یبلق يگفتگوها مطروحه در» شنهادیپ«کرده و آن را در حد  ینیشنعقب حاًیتلو» مشورت امام « يادعا ، ازگاهکه 

 شده» ينظر و رشیپذ«تصریح امام بر و » مشورت امام« یمدع صـراحتاً  ،گریتنزل داده اسـت، در موارد د با امام 

 شـنهاددهنده یه من، پک سـت ین معنا نیبه ا«تنامه یدر وصـ  ینیکه سـخن امام خم  گفت يادر مصـاحبه  يو اسـت. 

ــتدالل م» ام.نبوده ــت،  کایکه به آمر يامام با و »مشــورت عدم« امکان وقوع ،که کند یو اس و اروپا وارد بوده اس

  »خالف عقل است.«

نین چدر خاطرات خود  ،االسالم فردوسی پور از اعضاي دفتر امام درنجف و همسفر هجرت به پاریسحجت

ــت:  ــی«گفته اس ــفر امام بوده و به نجف آمها خیال میبعض ه حال آن ک ده بود.کنند که دکتر یزدي در جریان س

، ودردادیم که بیا امام را ببین که امام دارد میبه ایشان اطالع نمی[در نجف] ما اگر  اصالً دکتر یزدي خبر نداشت.

به این ترتیب به جمع ما پیوست و در مرز عراق و مرز کویت با ما  دید.حرم مانده بود و اصـالً امام را نمی او در 

خواســتیم به ســمت بصــره حرکت کنیم به ما گفتند که مرز عراق برگشــتیم و از آنجا میوقتی که دوباره به  بود.

 شان آمریکایی است و مدت [ویزاي] اقامتش تمام شده،گذرنامه ماند.من گفتم: چرا؟ گفتند: ایشاندکتر یزدي می

.. .را از ما جدا کردند و بردندقرار شد به فرودگاه بغداد برود و مأموران او  .این حق اقامت در عراق را ندارد بنابر

را ســاعت ده [صــبح روز حرکت از  [= یزدي]امام به رییس امن العام [بصــره] اعتراض کردند... آن وقت ایشــان

ــافرخانه و تحویل دادند  ــره به بغداد] آوردند در همان مس ــبح که ما از خواب بیدار  .بص [قبل از ورود یزدي] ص

رویم. تا آن موقع امام به هیچکس فرموده پاریس می امام ما آمد و فرمود: شدیم حاج احمد آقا سراسیمه به اطاق

  .»خواهیم برویمنگفته بودند که کجا می

  امام سیاسی تمشاور دعوي

ر یزدي دکتویژه ادعاي تأثیرگذاري  بارها ،سه دهه گذشته یانقالب در ط و ضد گانهیب يهارسانه غاتیدر تبل

و  ،به اشکال مختلف تکرار شده ،از آن و بعد دوران اقامت ایشـان در نوفل لوشاتو بر تصـمیمات امام خمینی در  

اغراق شده که به ذهن  و چنان آب و تاب داده شـده و در مورد آن غلو  يزدی يآقا يو ادعاها اتیادب به اسـتناد 

ــود که نیچن اطالعی مخاطب ب ــتهبرنامه يزدی دکتر قیاز طر هایی کایآمر ؛القا ش ــانیاهها و خواس را به امام  ش



 

23 

 

 هایی، فقطمقصـود آقاي یزدي و دوستانش از چنان ادعا  طبعاً .پذیرفتمی هم آنها را شـان یو ا دادندیم شـنهاد یپ

ــود، و گزاره نقش  ــاوره هاي ادعایی، القا ش این بود که جایگاه و اعتبار و اهمیت زیاد وي و نیازمندي امام به مش

   اند.  را از گرایش و یا مأموریت آمریکایی، مبرّا دانستهداشته و دکتر یزدي ن را قبولآمریکا، 

ــفند   يزدیدکتر یانتخابات غاتیکتابچه تبل در ــره در اس ــت: نی، چن1358منتش ــنهادیبا قبول پ امام« آمده اس  ش

ند و شکوهم میانقالب عظ خیدر تار یبزرگ نقطه عطف س،یهجرت کردند. هجرت امام به پار سی... به پاريزدی

را  یانقالب ياز نهادها یبرخ يزدیدوره بوده است...  نیدر ا امام نیمشـاور  نیکتریاز نزد يزدی. دکتر شـد..  رانیا

ــازندگ ،یانقالب اســالم ژهیو يها : ســپاه پاســداران، دادگاهاســت کرد. از آن جمله يزیر هیپا  جادیا ،یجهاد س

کشور،  يورود و یخروج يمأمور در مرزها يها هتیکم تیریمد ،یانقالب اسالم يها هتیتمرکز کم وی هماهنگ

و  یداخل یاسیس يمتناسـب با فضا  يزدیها بعد، دکتر  لسـا » الورودها. ها و ممنوع الخروج ممنوع سـت یل هیته

 نیچن دیرده و با حذف و اضافات جدک شیرایو يمزبور را قدر يادعاها ون،یسـ یاپوز حال تیو رعا یالملل نیب

که  نمودند حیو تنق حیتصــح شــانیکرده و ا میرا من تنظ ینیخم ]امام[ يآقا ییو اجرا یاســیبرنامه ســ« نوشــت:

 سپاه پاسداران... طراح و مبتکر مؤسس ... طراح ودیگرد سیانقالب و دولت موقت تأس يبعدها بر طبق آن شورا

 بر، شواهد معتگفتنی است که اسناد و  ».]ام بوده[انقالب  ينهادها از گرید یبرخ هیو اول یروز قدس... طراح اصل

که آن زمان برعهده نخســت وزیري ها  الخروج ممنوعنشــان می دهد که به جز مدیریت کنترل مرزها و لیســت 

، اما به اقتضـاي تصدي دو ماهه معاونت  شـت صـحت ندا اي که وي بیان کرده به گونه، دعاوي مزبوربود، سـایر  

    ، سهم و مشارکت داشته است.مذکور در آن مواردامور انقالب نخست وزیر دولت موقت، 

حضور  ینیخم امام »یاسیمشاور س«به عنوان  سیه در پارک کندیادعا م 77سال  اي به در مصاحبه يزدی دکتر

ود ب نیاخالقشان ا ینیخم ]امامي [آقا« شـرح:  نیبه ا کندیخود نقل م ياثبات ادعا يبرا زین يا هرخاطو داشـته،  

عد ب کردند،یاستراحت م يخواندن نماز صبح مختصر از و پس شدندی م داریسـاعت به اذان صـبح ب   کیکه از 

 یلیلوشاتو خ نوفل يها غاب . در آن موقع صبح کوچهمیزدی قدم م شـان یا اتفاق به یسـاعت  کی رونیب آمدندیم

ــمن قدم زدن و بایخلوت و ز ــائل بحث و گفتگو م ،خوش منظره بود. در ضـ ي ... رومیکردیبا هم درباره مسـ

نوشته  یاسیس برنامه کیشد که  نیها ا بحث نیو حاصل ا میمفصـل بحث و گفتگو داشت  ]انقالب[موضـوعات  

هم  انشینوشتم در دو صفحه... خود ا رای اسیبرنامه س نی. من اسمیاز من خواسـتند که آن را بنو  شـان یبشـود. ا 

که بعداً در حکم مرحوم مهندس بازرگان آمده بود  ییها هبرنام اند. تمام کرده یاصالحات نوشته من مختصر يرو

  » برنامه است. آن نیشد، ع ادهیپ رانیو در ا

ت که در زمان اقام گفته است ،به فرانسـه  گریختهجمهور معزول و  سییر صـدر یابوالحسـن بن جالب این که 

ما ا بوده است. يزدیبا دکتر  یعمل يوکارها شده یبا او م کیو تئور ينظر يهاتمشـور  لوشـاتو،  امام در نوفل

 يقاآدر نوفل لوشـاتو مشـاور سـیاسی یا استراتژي امام نبودند.     ،در واقع، نه بنی صـدر نه قطب زاده و نه یزدي 

ــ  به کمک سیدر پار يزدی  ارانی ریامام را در کنار ســا  اقامتگاه از ارتباطات و امور یدوســتانش در اروپا بخشـ

امام که  يهامالقاتبرخی  ایها  مترجم در مصاحبه عنوان به و شـخصـاً   دادیامام انجام م یرروحانیو غ یروحان
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متون را به عنوان نگارنده از ماحصل سخنان امام  یبرخوي و بالطبع  .داشت بود حضور یسیترجمه انگل ازمندین

 نه تنها در نقشگویی که  ردکمی فینقش خود را با اغراق توصـــ يابه گونهاما او  .کردیم میتنظ و ادداشـــتی

ــاور ــت کرده ییو راهنما تیرا هدا ینیبلکه در مقام آموزگار و راهنما، امام خم مشـ  ینوع نگاه را برخ نی. ااسـ

خود نزد امام،  گاهیدر مورد جا زیاند نداشته يهمکار وی با امام همراه یکه در انقالب اسالم یاز اشـخاصـ   گرید

  نبوده است. نهیزم نیفرد در ا نیو آخر نیاول ،يزدیاند و دکتر شده یمدع

بود و در  ینیخم امام ارانیکه از دوران نجف در زمره همراهان و  یمحتشــم اکبری عل دیاالســالم ســ حجت

و  يضت آزادنه یاسیمواضـع سـ   یبا برخ بعد از اواخر دهه هفتاد به یحضـور داشـت، و حت   زیلوشـاتو ن  نوفل

   گفت: نیچن شیو ادعاها اودرباره  1387به سال  يا همصاحبی کرد، ط دایتقارب پ زین يزدیدکتر

و محکم  قاطعانه و چنان دیگویراحت دروغ م اریبســ نکهیدارد و آن ا یخاصــ یژگیو کی يزدیدکتر  يآقا«

ــت کســ  دیگویهم دروغ م ــک نیکوچکتر یکه ممکن اس  را که در مورد نجف و نوفل ییکدها به او نکند. یش

نقالب ا يشورا لیتشک دیگویآنها دروغ اسـت... م  همه که دینیبیم د،یکن یانقالب داده، بررسـ  ریلوشـاتو و مسـ  

به  من کردم. شنهادیدادم، سپاه پاسداران را من پ شنهادیروز قدس را من پ بود، نظر من بود، دولت موقت نظر من

ا که ه لوشاتو، صبح نوفل در است که نیا شیاز حرفها یکیام... هدیرا ند یشـارالتان  يآدم دروغگو نیعمرم چن

 فتندگی! و امام مکردمیم نییامام تب يمرحله برا به انقالب را مرحله ریبودم و مس شـان یمن با ا زدند،یامام قدم م

روز هم  کی یحت يزدی يکه آقا ی. در حالبیو غر بیعج يهادروغ نیا کن و به من بده! از ادداشــتیرا  نهایا

ه خود ک اتاق کیبود که دوتا اتاق داشت.  يدکتر عسکر ينزده. محل سکونت امام باغچه آقا قدم ها با امامصبح

 رفتندیم نهایها آنجا نبود. ا بش اصالً يزدی. دکترمیها آنجا بودکه ما طلبه گریدر آنجا سـاکن بود، اتاق د  شـان یا

ــاختمان هتل کیبه  ــاعت يا هگون س ــبح م 9... و س ــبح و تعق امام .آمدندیص  خواندند،یرا که م باتینماز ص

ــانی. ما هم از داخل اتاق ابودند و تنها هم زدندی باغچه قدم م نیدر ا رفتندیم ــا م ش  کی... اگر میکردیرا تماش

 ودند، بعدب نجایدو هفته ا . امامدیبگو دیایصـبح زود با امام مشغول قدم زدن بوده ب  يزدي یکه آقا دهید یحت، نفر

 یاشراق يآقا دامادشان ها وهیاز صب ریغ یکس گریشان اجاره شد و دو خانواده شـان یا يبرا یکه خانه کوچک هم

یزدي مورد قدم زدن  در[ یواضح نیبه ا دروغ .زدندیپشت آنجا قدم م وانیو امام هم در ا رفتیآنجا نم یکسـ 

ــته و رفته تعر نیرا ا ]با امام ــسـ ــا کنندیباور م همه که کندیم فیقدر شـ باور  دیو من هم اگر آنجا نبودم، شـ

  ».کردمیم

ــت   علی جنتی آقاي  ــور داش ــاتو حض اي از آقایان مثل عده« د:گویخاطرات خود می درنیز که در نوفل لوش

 امام یک کردند.ن امام صحبت میائل از زباباره همه مس کردند و دربا خبرنگارها مصـاحبه می  یزدي و زادهقطب

  .»اي انجام دادند و فرمودند من هیچ نماینده یا سخنگویی ندارمبار مصاحبه

به طور متواتر از زبان بسـیاري از فعاالن سـیاسـی حاضـر در نوفل لوشاتو نقل شده که در آنجا اختالفات و     

االسالم حسن روحانی که مدتی حجترقابت شـخصـی بین بنی صدر و یزدي و قطب زاده آشکار بود. از جمله   

یاط باغ امروز عصر، بنی صدر هم به ح«در خاطرات خود چنین نوشته است:  ،تدر محل اقامت امام حضور داش
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ــاتو آمده بود... ــید.نوفل لوشـ ــتند. چند دقیقه بعد قطب زاده هم رسـ کردیم فکر نمی چقدر اینها با هم بد هسـ

ن قدر باهم اختالف داشته باشند. دکتر یزدي اینها را قبول ندارد، اینها هاي ضـد رژیم در خارج از کشور ای چهره

، به این 1354حجت االسـالم هاشـمی رفسنجانی هم در خاطرات خود از سفر به آمریکا و اروپا در سال   » او را.

ود بمشـکل خاصی که در اروپا داشتیم اختالف آقاي بنی صدر و آقاي قطب زاده  «اختالفات اشـاره کرده اسـت:   

این  بود. اما با توجه به فاصــله -با آقاي دکتر یزدي –ســاختند.... اختالفاتی هم بین اروپا و آمریکا که با هم نمی

دو قاره، آن اختالف کمتر بروز و ظهور داشــت. البته در آمریکا اختالفی بین گروه دکتر یزدي و انجمن اســالمی 

  »گیر و مزاحم بود.دانشجویان بود که خیلی وقت

ــالم خلخالی: ین اختالفات تا پس از پیروزي انقالب هم ادامه دا ــت. به قول حجت االس ابراهیم یزدي و « اش

هم مثل کارد و پنیر بودند و تشنه قدرت. حتی امام در پاریس تالش  انقالب، همه بااوایل صدر و قطب زاده، بنی

  »آنها را با هم آشتی دهد ولی ممکن نشده بود. کرده بود

چنین  92اي به سال گونه ادعاهاي دکتر یزدي، طی مقالهآنشده تاریخ معاصر در باره ر شناختهیک پژوهشـگ 

 نهیزم نیدر ا [یزدي]شانیاسـت. قضـاوت ا   صـدر یبن يآقا يمشـابه گرفتار  يزدیدکتر  يآقا يگرفتار«نوشـت:  

 فیدارد خودش را تعرا جواقعاً در آن دیرا بخوان صدریبن »تیشخص شیک«شما اگر کتاب «رهگشـاست:   اریبسـ 

ــت... من نم يا(نفس) بادکردهاگو .کندیم در دوران حضــور  گفتیاصــالً به او بپردازم، اما مثالً م خواهمیداش

 !گرانیبا د ییو اجرا یعمل يبا من بود، کارها هايزیرو برنامه يفکر يهمه کارها سیدر پار ینیخم[امام]  يآقا

در مورد  ،شــودیم ییادعا نیموجب طرح چن صــدریبن ياگر نفس بادکرده آقا» دهم؟ یچه پاســخ دیمن به او با

 رییو مانع از تغ کردهیم تیهدا زیامام را ن یفقه ياســت فتاوا یمدع يبر مســائل فکر وهکه عال يزدیدکتر  يآقا

  ».»ختهیلجام گس یتورم نفسان«گفت؟  دیاست چه با شدهیآن م

  با امامطرح دیدار بختیار  همکاري در

 صــورت پاریس و تهران در نیز بســیاري هايش وزیري رژیم پهلوي، تالت پس از انتصــاب بختیار به نخســ

صــادق قطب  و دکترابراهیم یزدي رابطه این در .شــود بختیار با مالقات و پذیرش به وادار خمینی امام تا گرفتمی

  .کردندمی ایفا را اساسی نقش ایران، در بازرگان مهندس و پاریس در زاده

 به درســفر امام همراهان از یکی و اشــرف نجف در خمینی امام دفتر اعضــاي از پورحجت االســالم فردوســی

ــئولیت امام دفتر در زمان آن که پاریس، ــت، مس ــنیدن از بعد که  کندمی نقل داش  بر مبنی رادیوها جعلی خبر ش

 .شدیم ظله دام امام اقامت محل نوفل لوشاتو عازم  ]پاریس از[ عجله با«، امام سوي از مالقات براي بختیار پذیرفتن

 مصــاحبه هم ما و پذیرفتند را مالقات امام شــد، تمام :داد جواب شــد؟ چه پرســیدم یزدي برخوردم، دکتر آقاي به

  ».میشود انجام مالقات عنقریب و میپذیرد را بختیار امام، که نمودیم اعالم و کردیم

با  و مالقات سیبه پار اریمسافرت بخت يزیر برنامه يدر شـرح خاطرات خود از ماجرا  زین يا اهللا خامنه تیآ

ن بهم [ياز روزها  یکی عصر« گفته است: نیچن س،یاز پار يزدیدکتر  دروغ در مورد نقل اظهارات ،ینیامام خم
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معمول،  و طبق مینشسته بود یلیاردب يموسو وی رفسنجان یباهنر، هاشم ،یبهشـت  انیدر مدرسـه رفاه با آقا  ]57

وارد  )شــناختمی که آن روز او را نم( یمدن ]احمد[و  يدجوادیســ حاج ]احمد صــدر[که  میغرق در کارها بود

دون شــرط را ب اریبا ما تماس گرفته و خبر داده که امام، مالقات با بخت سیاز پار يزد] یمیابراه[شـدند و گفتند:  

. ما آن را میبرسان موضوع را به اطالع مردم نیو ا میسیبنو يا هیالماست. آن دو از ما خواستند اع رفتهیپذ اسـتعفا 

 دیبع اریموضــوع را بســ ینه، ول که میگفت ؟يزدی ای میگوی گفت: من دروغ م يدجوادیســ . حا جمیدانســت دیبع

 انیصباغ ]هاشم[ دیآیم ادمی. گفتی امام م موافقت از یهمگ دیرسـ یکه تا شـب م  یرپ دی پ ي. خبرهامیدانیم

را  یگوش يزدیتماس گرفت.  رد،یتماس بگ سیبا پار ماًیمستق میخواستي مطهر دی. از شـه گفتی را م نیهم زین

  »بدون استعفا، اعالم کرد. اریبخت ]مالقات[. او هم موافقت امام را با دیاز او پرس ]را موضوع[برداشت. 

 چهآن« صادر شد: ینیخم امام یرسم هیاطالع ،يزدیبدون وساطت دکتر  سیپس از اسـتفسـار مجدد از پار   اما

هد، او تا استعفا ند بلکه دروغ است، رم،یپذی من م ،يریوز را با سمت نخست اریذکر شـده است که شاپور بخت 

  ».رمیپذی را نم

ــتعفا بدون اریشـــد که او از ابتدا با مالقات امام و بخت یبعدها مدع يزدیالوصـــف دکتر مع  ،يو یقبل ياسـ

ــت. و چون ا  ــه نزد امام  نیمخـالف بوده اسـ از  یکیدر  ینیهم اظهار کرده بود، امام خم مخـالفت را در فرانسـ

مخالف  شهیکه هم يزدیدکتر  يآقا«در نوفل لوشاتو که  اظهار داشت خود در زمان دولت موقت، يهای سخنران

  ».بود اریبخت

  پرواز انقالب، دولت موقت

هاي خود، کوشیده حضورش در دکتر یزدي مکرراً در مصـاحبه ها و نوشته به رغم آن که طی سـه دهه اخیر  

اش پیوند زند و مهندس بازرگان و نهضـــت آزادي را درآن دخیل و ها و روابط حزبیلوشـــاتو را با فعالیتنوفل

ام از از بدو همســفري و هجرت با ام«اي رســماً چنین اعالم کرد: طی نامه 58تأثیرگذار نشــان دهد، اما در بهمن 

نجف به پاریس و طی دوران اقامت چهارماهه در پاریس، بنا به درخواســت امام و شــروطی که براي ســـفر به   

در آن مرحله کمترین فعالیت ســیاســی و پاریس قائل شــدند و به دلیل اهمیت و حســاســیت وظایف اســالمی، 

   »ام.گروهی نداشته

کتر د و اسالمخواهانه یانقالب ، رفتار و مواضـع به نجف يو یقبل يو رفت و آمدها یمیمسـبوق به روابط قد 

و  حســـن ظن تیکرد و موجب تقو جلوهخوب ی نیامام خم نزد ،لوشـــاتو در دوران اقامت امام در نوفل یزدي

 تیااز رض يزدیدر پاسخ به پرسش  ران،یبه ا بازگشـت  شـد. تا آنجا که در آسـتانه   يزدی يبه آقا شـان یا اعتماد

 یتهمن سیکه ناچار به پار يسفر در« نوشـت:  نیچن يجلد قرآن متعلق به و کی هیدر حاشـ  ینیامام خم شـان، یا

ــد جناب آقا ارزنده  یو مدت چهار ماه و چند روز تحمل زحمات نمودندی از لحظه اول همراه يزدیدکتر  يشـ

ــت مقدس کردند و در ا بهي انمودند و خدمات ارزنده ــداقت و امانت، ت نینهض  يقبل امورچند ماه با کمال ص

  ».دیفرما تیعنا قیرا اجر و توف شانیمتعال ا ياست خدا دی. امنمودند چند را



 

27 

 

انقالب منصوب شد و  يشـورا  تیبه تهران آمد، از طرف امام به عضـو  سیبا پرواز انقالب از پار يزدی دکتر

 و سپس انقالب در امور ریوز معاونت نخسـت  تیمسـئول  يدر تصـد با اعتماد مطلق و حمایت مهندس بازرگان 

شــرکت من در دولت، «گفت:  58وي در ســال  کســب کرد.هم امام را  دییوزارت امور خارجه دولت موقت، تأ

  »یک تکلیف شرعی از سوي امام است.

گفتنی اسـت که دکتر یزدي طی مصـاحبه اي در ابتداي دهه هشتاد، براي اولین بار و تاکنون تنها فردي است    

اعضاي شوراي انقالب، «ندس بازرگان به نخست وزیري دولت موقت، گفته است: که در مورد نحوه انتخاب مه

د تصریح کرده که آن یک نفر یزدي در خاطرات خو» ند.داد يأنفر، به مهندس بازرگان ر کی يبه اتفاق آرا، منها

  اي بود.اهللا خامنه، آیتمخالف

مهندس  يآقا يریوزو حکم نخســت میتشــســن يدو نفر يمطهر يمن و آقا«وي  گفته اســت که: همچنین 

ــت ــانی. امیامام خواند يو برا میبازرگان را نوش ــو  ش ــالح و تص ــاء کردند بیاص ه البته به  گفت.» و روز بعد امض

 ازرگان،ب انیآن توسط امام، با مشورت آقا اتیکل نییپس از تعمزبور متن حکم االسالم هاشمی رفسنجانی حجت

  .شد میتنظ گر،یو چند تن د يزدی میابراه ،یسحاب داهللای ،یکن يمهدو ،یرفسنجان یهاشم ،يمطهر

زرگان، دوري از روابط حزبی را شـــرط کرده بود و مقامات ابا آنکه امام خمینی در حکم انتصـــاب مهندس ب

وابسـته به نهضـت تعهد داده بودند که همزمان با مسئولیت حکومتی از فعالیت هاي گروهی اجتناب کنند، بنا به   

مهندس بازرگان و خود وي و سایر وزرا و مقامات عضو نهضت آزادي بعضاً در  ،دکتر یزدي تصریحاتاسناد و 

و رسماً تعهد خود را  حضور داشتند 58جلسـات شوراي نهضت شرکت می کردند و همه آنان در کنگره تیرماه  

  »، و...صدر حاج سیدجوادي مهندس بازرگان، دکترسحابی، ،تقریباً تمام افراد بودند« یزدي: نقض کردند.به گفته

ــت:  برخالف واقع، ،1358بهمن  28اي منتشــره در وي طی نامهاما  از بدو ورود به ایران، با قبول «چنین نوش

بر اینکه  مبنی مسـئولیت در دولت مبعوث امام و به موجب ضوابطی که امام براي کلیه دولتمردان تعیین فرمودند 

هاي گروهی و حزبی همراه باشــد، در تمام مدتی که مســئولیت دولتی لیتقبول مســئولیت در دولت نباید با فعا

  »ام.ام هیچگونه فعالیت حزبی و گروهی نداشتهداشته

ــت وزیري مهندسو محوري و اغراق زیاد در باره نقش ویژه  تأکیدبا  غالباً دکتر یزدي  خود در تمهید نخسـ

به گونه اي از جایگاهش در وقایع و در موارد دیگر نیز  هنه فقط در این مورد، بلک البته .گفتبازرگان، سخن می

ار حلقه اول و تأثیرگذ کرد که بعضـاً خود را در صدر هاي رهبري انقالب از پاریس تا تهران یاد میگیريتصـمیم 

  داد.  مشاوران و یاران امام، قرار می

و  1357به رغم عدم تأثیر حیاتی و تعیین کننده هیچ گروه سـیاسی در فرایند نضج و پیروزي انقالب اسالمی  

در تبعیت از رهبري امام خمینی، و با وجود آنکه  و جریان هاي مختلف ســیاســی مبارزینقریب به اتفاق  اجماع

 الوصف دکتر یزدياجتماعی بودند، مع هایی مانند نهضت آزادي در آن زمان فاقد تشکیالت منسجم و نفوذگروه

سهم با بزرگنمایی همکاري هاي فردي و محدود خود با امام و شـوراي انقالب،  بارها  همچون مهندس بازرگان

آقاي از جمله  ب بزرگ ملت ایران، قائل می شــد.ویژه اي براي گروه کوچک خود در انقالاصــلی و و جایگاه 
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  »قالب، نهضت آزادي یکی از ارکان اصلی انقالب بود.در دوران ان« یزدي تأکید داشت که:

ها و سـوابق فکري و سـیاسـی او و برخی دیگر از سران گروه مزبور، بارها در    چنین ادعایی عطف به ویژگی

هاي برخی پژوهشـگران خارجی و داخلی مبناي کج فهمی ها و داوري هاي مخدوش و ناصحیح در باره  تحلیل

  الب اسالمی شده است.چیستی و چگونگی رهبري انق

   یزدي تابعیت آمریکایی دکتر

 ییکایرآم درباره پاسپورت زین قینه چندان دق ی، اطالعاتبه کار دولت موقت مهندس بازرگان از ابتداي شروع

 وجود نداشــت. یداخل معتبر در آنها اســتناد یول شــد،یدر مطبوعات آن زمان، طرح و نقل م يزدابراهیم یدکتر 

 یدر اسناد النه جاسوس ثبت شده است. يزدی ییکایآمر تیتابع زین ساوا ك يهاشد که در گزارشبعدها آشکار 

 1979مارس  11در شماره مورخ  مزیتا كوریویروزنامه ن وجود دارد. یحاتیتصـر  يزدی ییکایآمر تیهم به تابع

 ییکایشــهروند آمر کی يزدیدکتر  کایبه گفته مقامات آمر«ی نوشــت: در گزارشــ 1357 اســفند ســتمیمطابق با ب

 سیو تدر لیبه تحص وسـتون یسـال در ه  10 به مدتی... نیبال یداروشـناسـ   متخصـص  کی يزدیاسـت... دکتر  

 که در ياز شش فرزند و یکی يزدیکرده بود... سـارا   کسـب  را ییکایآمر ياشـتغال داشـت، شـهروند    یپزشـک 

 یباق ییکایشهروند آمر کیاش ساله 47که پدر هفته، گفت  نیدر ا يامصاحبه یط اند، مانده یمتحده باق االتیا

مقامات وزارت امور .. شـده است.  یمقام رسـم  يدارا رانیا یکنون ]موقت[در دولت  نکهیبا وجود ا اسـت  مانده

ــخن گفتن درباره تابع یلیتما ران،یدر دولت ا يزدی که به علت نقش دکتر ندیگویم کـا یخـارجـه آمر    تیبه سـ

  »ند.هست ییکایشهروند آمر ]موقت[دولت  گریهمکاران د یبعض نیکه همچن گفتند ندارند. آنان يو ییکایآمر

، با همسر و فرزندان 1358 نیفرورد 10مطابق با  1979مارس  30 خیبه تار چاپ واشنگتن مزیتا رانیا هینشر

 اد.را انتشار د يگریباره نکات د نیمصاحبه نمود و در ا بردند،یم به سـر  کایکه آن زمان هنوز در آمر يزدیدکتر 

از سال  هستند و ییکایآمر شهروند يزدیدو فرزند پسـر، چهار دختر و همسر دکتر   نکهیبر ا دیبا تأک هینشـر  نیا

و اعتراض  یبا ابراز ناراحت ينوشت که و يزدی دکتر در آن کشـور اقامت دارند، به نقل از همسـر   )1339(1961

ــره در ن ــحبت کنم. ا نیندارم در ا ياعالقه«گفته بود  مز،یتا رانیو ا مزیتا كوریویبه مطالب منتش  کی نیباره ص

  »است. یموضوع شخص

ــناد منتشـــره در و ــع کایآن زمان داخل وزارت امور خارجه آمر کس،یلیکیبر طبق اسـ تداوم  تیدرباره وضـ

 رسماً) 29/6/1358( 1979سپتامبر  20 خیدر تار تاًیکه نها انجام شده است یمکاتبات يزدیدکتر  ییکایآمر تیتابع

  »متحده است. االتیا يمجاز به حفظ شهروند رانیا امور خارجه ریوز«که:  شودیاعالم م

وط مرب کایو سفارت آمر خارجهاز اسناد محرمانه وزارت امور برخیالزم به ذکر است که با وجود انتشار متن 

 يندبه رغم خروج از طبقه ب يزدیدکتر  ییکایآمر تیتابع به مکاتبات مربوط شروحم ران،یدرباره ا 1979به سال 

  .ستین یدسترس قابل کس،یل یکیو یحت ای کایدر اسناد وزارت امور خارجه آمر 2017 محرمانه، هنوز تا سال

 کایبه آمر 1339سال  در ورودش نیبا اشاره به اول ،يدر جزوه منتشره نهضت آزاد يزدیدکتر  ،1360سـال  به
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خود » ییکایگذرنامه آمر«، درباره 1340اواخر دهه  در و سپس استقرار در لبنانو اخذ اقامت دائم توسط دانشگاه 

مدت  دیتمد يها برادوســتان ما در موقع مراجعه به ســفارتخانه یرانیا يهاهگذرنام« داده اســت: حیتوضــ نیچن

بدست  يمصر گذرنامه میکرد... در زمان عبدالناصـر توانسـت   دایپ یاتیگذرنامه ضـرورت ح  هیو ته دیگرد فیتوق

 نیکردند. در تحت چن يخوددار نجانبیگذرنامه ا دیاز تمد ي... پس از درگذشــت ناصــر، مقامات مصــر میآور

ــرا ــت. قرار بود که در برابر ما یتنها راه ییکایگذرنامه آمر هیته یطیش الب و انق يروزیپ ... بادیاقدام گرد ..داش

با گذرنامه  یخارج يکشــورها به ییدر دولت انقالب، در ســفرها یرســم يهاو قبول ســمت هنیمراجعت به م

ــ الموضــوع و ب یخود به خود لغو و منتف ،یخارج اتباع تیتابع نیبه موجب قوان کایآمر تی... تابعرانیا یاســیس

  .» است دهیگرد

 در زمان يزدیدکتر  گذرنامه وجود ندارد که نشان دهد ياز ساواك، نه تنها سند يزدی ماندهیپرونده باق دراما 

در  رانیا يتوسط کنسولگر 1349کند در سال  یثابت م که وجود دارد يشده باشد بلکه اسناد فیشـاه توق  میرژ

  صادر شده است.تمدید و  1116474- 821به شماره  يزدی میابراه گذرنامه سکویشهر سانفرانس

 گرفته بود و در پاسخ مزبور، با ییکایآمر گذرنامه ،یرانیبا وجود داشتن گذرنامه ا يکه و دهدیاسـناد نشان م 

که در  کا،یآمر تیاخذ تابع یقی، از پرداختن به علت حق»ییکایآمر« گذرنامه در کنار يگذرنامه مصــر ربطیذکر ب

 ایکارد  نیبودن گر داراي زدیدکتر  يبرا رایمسـلمان خارج کشور کم سابقه بود، طفره رفته است. ز  نیمبارز نیب

مبارزه  هب مشــتهر یرانیا کی يبرا ییکایآمر تیآ نکه اخذ تابع ژهیکرد. به و یم تی، کفا»دائماجازه اقامت «همان 

ــاه تحت الحما میرژ هیعل ــ کا،یآمر هیش ــوار و گاه غ اریبس ــیم به نظر رممکنیدش ، »تیتابع« ياعطا رای. زدیرس

 میرژ هیعل نیمبارز« يالقاعده آنها را برا یعل کایدولت آمر که بود یمختلف یتیو امن یاسیس يها هیدییمسـتلزم تأ 

و  رانیا ه درن ییکایآمر تیخودبخود تابع ای کیلغو اتومات يهم برا یکرد. البته قانون ینم صــادر» شــاه ییکایآمر

  بود.اساس و نادرست  یبی بر آن، به کل یمبتن يزدی يآقا يمتحده وجود ندارد، و ادعا االتینه در ا

در  يزدی می؛ ابراه1360 به نقل از واشنگتن پست در سال تدپرسیونای يتوسـط خبرگزار بنا به خبر منتشـره  

 اکیآمر یعال وانید یرا ترك نکرده است. و حت آن را به دست آورده و کایآمر تی، تابع)1349 – 50( 1971سال 

 یدسترس يروزنامه واشنگتن پست برا یاتفاق آراء در مقابل درخواست قانون به) 27/2/1361( 1982 یم 17در 

 معاون وزارت ،ينهضــت آزاد يمرکز يعضــو شــورا( ایبهزادن یو دکتر عل يزدی میدکتر ابراه تیتابع اســناد به

 ابتدا ، مخالفت کرد. روزنامه مزبور)صدر یبن دوره سـازمان هالل احمر در  سیدر دولت موقت و رئ یارشـاد ملّ 

فوق را نموده بود که پس از  اسنادی درخواست بررس کایارت امور خارجه آمراطالعات، از وز يطبق قانون آزاد

دو  یاسناد فوق زندگ يافشـا  نکهیا يبا ادعا کایآمر یعال وانید کرد. تیمخالفت وزارت خارجه، به دادگاه شـکا 

  داد. يخطر خواهد انداخت، به نفع وزارت امور خارجه رأ به رانیفرد مزبور را در ا

به  یدرشت تریاول، ت صفحه در 1360آبان  28 خیبه تار یخاتم دمحمدیسـ  يآقا تیریتحت مد هانیروزنامه ک

 نیهم تریدر سوت». يزدیدکتر  ییکایآمر تیتابع درباره واشنگتن پست يادعا«خبر اختصـاص داد و نوشت:   نیا

 در مورد به کایمراسناد وزارت خارجه آ يبه افشـا  یاعتراضـ  چگونهی: هيزدیدکتر « آمده بود: نیصـفحه اول چن 
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 يزدی دکتر« نوشت: هانیک روزنامه تر،یت نیدر خبر کوتاه مربوط به ا نیهمچن »کشور ندارم. نیا تیتابع اصطالح

را  یاسالم يجمهور هیعل غاتیتبل ریکه موج اخ کنندیموضـوع گفت: دشـمنان اسـالم کوشش م    نیدر رابطه با ا

 تواندیم یداســتان ســاختگ کیاســت که انتشــار  خراب رانیدهند و وانمود کنند که اوضــاع آنقدر در ا شیافزا

  »اندازد. خطر مجلس را به ندهینما کی یزندگ

 در ییهابا جناح شیخوی و بهبود روابط شـــخصـــ میمجلس بود و به ترم ندهیکه در آن زمان نما يزدیدکتر 

ــت خود تیامن دیپرداخته بود، در مورد عدم تهد تیـ داخـل حـاکم   ــتان «به نام  يزیگفته بود، اما چ درسـ داسـ

هرگز  يزدی« :سدینوینگونه که واشنگتن پست نوشته بود، استمپل هم م هما وجود نداشت.تابعیت، » یسـاختگ 

  »است. ییکایشهروند آمر کیامروز  یو حت نکرد صرفنظر کایخود از آمر تیاز تابع

اقامت  يزایو« )1340( 1962در خاطراتش نوشت که در سال  يزدیاز گزارش واشنگتن پست،  بعدسه دهه 

در سال داده و  ییکایدرخواسـت گذرنامه آمر  1351شـده و در سـال    صـادر در آمریکا  »اشدائم خود و خانواده

ــت آزاد هیانیب کی .ده بودراقدام کبراي اخذ آن  )1353( 1972 ــره در ســال   ينهض ، نیز تأکید کرد: 1363منتش

  ».شده یموقت خود به خود منتف دولت در تیپس از قبول مسئول کایاز آمر يزدیدکتر  يآقا تیتابع«

ي برا افت،یدر خارج از کشـور انتشار  ابتدا  1391خاطرات خود که به سـال  جلد دوم در  دکتر ابراهیم یزدي

 يدسـت برداشته و گفته که پس از د »  يخودبخودلغو « خود و نهضـت آزادي مبنی بر  مکرّر يبار از ادعا نیاول

 يبرا یفرصت 1351سال  تا«پس داده است:  )در کجا؟( کایبه سفارت آمر را رسـماً  اشییکایگذرنامه آمر 57 ماه

با مشــورت دوســتانم، بر طبق  خیتار نی... در انداشــتم هم به گذرنامه يازینداشــتم... ن کایســفر به خارج از آمر

که به مسافرت به  یمبرم ازین لیبه دل )1353(1972را کردم... در سال  کایآمر مربوطه درخواست گذرنامه نیقوان

ـ پ انـه یـ خـاورم  اروپـا و  ــده بود، اقـدام کردم. در ژانو  دای ــفر کوتاه)1357 ماهيد(1979 هیـ شـ از  که ی، در سـ

رد. از آن صادر ک میبرا يدیجد یرانیگذرنامه ا وستونیه يداشـتم، کنسولگر  وسـتون یبه ه )سیپار(لوشـاتو نوفل

  »پس دادم. کایبه سفارت آمر نداشتم، آن را رسماً کایبه گذرنامه آمر يازیپس چون ن

ــت که در مورد اخذ  کرده و فقط به ذکر  زیپره از بردن نامش يزدیکه  ییکایآمر»  تیتابع«الزم به ذکر اسـ

ــته، ياکتفا کرده، و» گذرنامه«کلمه  ــت. اما دکت انیب قیردقیها را متفاوت و غخیتار همانند موارد گذش ر کرده اس

 ریتصو ایرا در کتابش منتشر ساخته، مشخصات و  گرانیو د شیخو و مدارك اسناد از ياریبس ریکه تصو يزدی

ــم« لیتحو كمدر ــت. البته اشییکایگذرنامه آمر» یرسـ ــفارت را ارائه نداده اسـ چرا پس از  نکهیا علت به سـ

را ساخته و پرداخته، چندان روشن  دیجد داستان نیداده اسـت و ا  رییماجرا را تغ تیروا يزدی ي، آقاسـال یسـ 

  .تشده اسن

 تیدارندگان تابع ،یمدن قانون 989بر ماده  و بنا شودیشناخته نم تیدوگانه به رسـم  تیتابع ،رانیا نیدر قوان

ــاغل دولت یخارج ــتغال در مشـ  خیبعد از تار یمقررات قانون تیبدون رعا کهی رانیهر تبعه ا«ندارند:  یحق اشـ

ناخته شــ رانیبوده و تبعه ا کنیاو کأن لم  یخارج تیباشــد تابع کرده لیتحصــ یخارج تیتابع یشــمســ 1280

 یالتیا يانجمنها مجالس مقننه و تیحال ... از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضو نیع دری . ولشودیم
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نکرده و در  رییتغ 1395ســال  تا یقانون ماده نیا» محروم خواهد بود. یاغل دولتو هرگونه مشـ  يو بلد یتیو وال

 يصدت یقانون تیاست. در واقع مشروعبوده برخوردار  یقانون اعتبار شـده و از  دییو تأ ذیتنف یاسـالم  يجمهور

   مواجه بوده است. حیصر یقانون تیبا ممنوع ،يو افراد مشابه و يزدی دکتر توسط یمقام حکومت

افع و خدمت به من يو سوگند وفادار کا،یآمر نیقوان ریسـا  و یبه اصـول قانون اسـاسـ    يبندیپاگفتنی اسـت  

 و يبخش خدمات شهروند یدر بروشور رسم .کاسـت یآمر تیتابعاخذ  یاصـل  شـروط  متحده، از االتیدولت ا

 يکسـب شهروند  يبرا اقدام یمراحل و چگونگکه ، »تیاخذ تابع يراهنما«تحت عنوان متحده  االتیمهاجرت ا

 گندنامهمطابق متن سو دیآیدرم کایآمر تیکه به تابع يهر فرد یاصل يهاتیمسئول ،داده شده حیتوض کشور نیا

ــت از:   آن ــوگند وفادار گرید تیحاکم ای هر ملت تیتـابع  ترك«عبـارت اسـ  متحده، االتیا تیتابع به يو سـ

  .»دکه الزم باش گاه هر کایمتحده، و خدمت به کشور آمر االتیا نیو قوان یاز قانون اساس تیو حما یبانیپشت

  امیرانتظامو  ارتباط آمریکایی

 هب لین يبرا يزدیدکتر » نقطه ضعف نیبزرگتر« 57اسفند  22در تهران مورخ  کایگزارش سفارت آمر کیدر 

  شده است. فیتوص» ییکایارتباط آمر« ریبا تعب ،یاسیقدرت س

مأموران سازمان سیا، در اسناد  ،یودهه سی شمسی  با ریچارد کاتم و جرج کارتباط و آشـنایی قدیمی وي از  

در دوران اقامت در آمریکا نیز با برخی مقامات سیاسی دولت آمریکا روابط و مراوداتی  منتشـره ثبت شده است. 

 ترسنجابیکبه گفته دداشته که به تعبیر خودش در جهت مبارزات سیاسی علیه رژیم شاه بوده است. در حالی که 

 یسیاس فعاالنحتی دکتر مصـدق هم با برقراري چنین روابطی با مقامات و مأموران دولت هاي خارجی توسـط   

  مخالف بوده است. فاقد مسئولیت رسمی و دولتی،

 يزدی میبراها ، با وساطت دکترتسبورگیپ با عنوان اسـتاد دانشگاه  سیدر پار ینیکاتم با امام خم یمالقات علن

ه ب .»شــناختمی کاتم را از مدتها قبل م شـخصــاً  من«کرده که:  حیدر خاطرات خود تصــر يزدیداده شـد.   بیترت

هم تسلط داشت... در دوران حکومت  یبه فارسـ  که ایکار سـ  مأمور کهنه« ویجرج ک ،یسـ  یب یوبگاه بگزارش 

ــال  ــاه س ــ  تیفعال تهران در پلماتیها به عنوان د ش ــت و بس ــاه را از نزد يگرای از مخالفان مل ياریداش  کیش

ــناختیم  :دیافزای نظر گرفتن گروه بازرگان بود... او م ریاطالعات و ز يآور عجم اش هفیکه وظ دیگوی م ...ش

 يزدی ]میابراهی) [شمس 1339(1961. سال شـناختم ی را هم م هی. حسـن نز شـناختم ی خوب م را انتظام ]ریام[«

  میا ابراهب دیگو یم ویک» بودم. اشی خداحافظ یهمانیم سفر کند، در کایبه آمر یمطالعه پزشک يبرا خواسـت یم

  ...»آشنا نبوده ه،یحسن نز ای رانتظامیبه اندازه عباس ام يزدی

ــت  يهنر ــئول م )پرکت(پرشـ به  یآخر منته يها ماه یط ،دولت کارتر در وزارت امور خارجه رانیا زیمسـ

 نیر اد يکرده بود. و جادیا یخارج، کانال ارتباط دري نهضــت آزاد ندهینما يزدی میانقالب با دکتر ابراه يروزیپ

ــنگتن مالقات کردم  يزدی ]میابراه[از آن که  بعد« :دیگویباره م رفت  سیپار به ، او]1357آذر  21در [را در واش

 زیو او ن مگرفتی. من با او تماس مداشت ما وجود نیب یکانال ارتباط کی ن،یو من شماره تلفنش را داشتم. بنابرا
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 مرمن،یوســط نقش واســطه را داشــت. وارن ز نیدر ا زین ]فرانســهدر کایآمر[با من تماس داشــت. اما، ســفارت 

 و ندو با او صحبت ک ندیرا بب يزدیکه برود  میزدیبود. به وارن تلگراف م ]سیپار[ آنجاما در یاسـ یکنسـول سـ  

ــت ]يزدیبا [ یدو کانال ارتباط نی. بنابرادیگویکه او چه م ندیبب ــم یکی. میداش  یاقعا عالوارن، که و قیطر از یرس

   »تلفن منزلم. قیاز طر یررسمیغ يگریو د کرد،یکار م

 تأکید فرانســه، در خمینی امام به پیام ارســال براي ها آمریکایی ارتباطات و ها تماس درباره یزدي ابراهیم دکتر

 آن است، نوشته یزدي دکتر که نگونه هما ها، آمریکایی اقدام علت .شد شروع آنها ابتکار با ها ستما آن که شـت دا

 براي ها آمریکایی مذاکرات وي، تعبیر به. بود شده آشکار شـاه  رژیم ناپذیر اجتناب سـقوط  عالئم و شـواهد  که بود

 .بود» ایران ملت انقالب به شدن تسلیم«

 انتقال نقش در که مورد پنج جز به کند،می اشــاره ها آمریکایی با خود مذاکرات از مواردي به یزدي دکتر نکه آ با

 از وي که ندارد تصـریحی  یا و اشـاره  هیچ موارد، ســایر در اسـت،  بوده خمینی امام و آمریکا دولت نماینده بین پیام

 ،هاتماس این لبته.ااست داشته ها آمریکایی با مذاکره براي مأموریتی یا و مجوز انقالب، شوراي یا خمینی امام طرف

و تا  ، آغاز شده بودانقالب شـوراي  تشـکیل  از پیش و فرانسـه  به یزدي دکتر سـفر  از قبل مدتها و آمریکا کشـور  از

 رابرت اتفاق به ) پرکت( پرشــت هنري 57آذرماه مالقات که اســت ذکر به الزماز جمله  .داشــت ادامه مدت ها بعد

 دومینیک رستوران در یزدي ابراهیم دکتر با آمریکا دولت و سـیا  مشـاوران  و مأموران از زونیس ماروین و هیرشـمن 

 امام بین رســمی تماس منزله به مالقات این که کردند توافق طرفین گفتگو این پایان در.شــد انجام واشــنگتن شــهر

  .است نبوده رسمی مالقات، و امام نماینده ، یزدي دکتر عنی. ینمیشود محسوب متحده ایاالت حکومت و خمینی

امام خمینی و یاران ایشان در شوراي انقالب اطالع نداشتند و به ري از این روابط و جزئیات آنها را االبته بسی

ــتانش، پس از پیروزي انقالب، آنان در   ــالمی و انقالبی دکتر یزدي و دوس ــع علنی اس علل زیادي از جمله مواض

  .پنهان آمریکایی ها روبرو شدتشکیل دولت موقت نقش اساسی و محوري ایفا کردند که با استقبال آشکار و 

وقتی دولت مهندس بازرگان «ها، اي تصریح کرد که آمریکاییدر مصاحبه 82سال االسـالم هاشـمی به   حجت

  » کردند این روند، خوب است.را تشکیل دادیم، کمی راضی شدند. فکر می

 »يهارو هانیم«بر  کایو تمرکز دولت آمر توجهة بار در ،»و عقاب ریش«درکتاب مشـهور خود به نام   جیمز بیل

لسفه لشان با فبرایل يههادگایبودند که د یکسـان  آنها« :سـد ینو یم نی، چندولت موقتدوران انقالب و ي بگراغر

 نیا ترشیداشتند. ب با آنها احساس مشترك یاسیو سـ  یکه از لحاظ فرهنگ چرا مطابقت داشـت.  کایآمر یاسـ یسـ 

سه  يوا. سبودند کم در اروپا گذرانده دست ایو  کایخود را در آمر التیآشنا بوده و تحص یسیانگل زبان افراد به

ــن اول ــدریبازرگان، بن ار،یبخت( هینمونه روش ــادق  ،يزدی میابراه رانتظام،یام عباس چون: يآنها افراد هیبق )ص ص

 هللادایچون  یجبهه ملّ یمیقد يها تیو شـخصـ   هیحسـن نز  ،یناچیناصـر م  ،يدفتر نیاهللا مت تیزاده، هدا قطب

  »برقرار کرده بود... میمستقۀ افراد رابط نیمتحده با ا االتی... ابودندی سنجاب میو کر یسحاب

 که به سال» شاهد«در کتاب خود به نام  سـیا، منصـور رفیع زاده رییس نمایندگی سـاواك در آمریکا و عضـو    

مقدم آخرین  سپهبد در ایران عرضه شد، از قول 1376سال دي ماه  درآمریکا منتشـر ساخت و ترجمه آن،  1366
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ــت:   ــاواك چنین نقل کرده اس ــت وزیري برنیاید، بازرگان جایش را می«رییس س یرد. گاگر بختیار از عهده نخس

دانی او با ســیا کار کرده همان طور که میکند.، یعنی دکتر یزدي بین ما و آمریکا میانجیگري میدســت راســت او

فت که سیا در شوراي انقالب، زاده، مقدم دو روز پس از پیروزي انقالب در تماس با او گ به ادعاي رفیع »است.

ــاه در  ».دکتر ابراهیم یزدي و صـــادق قطب زاده«دارد: » آدم« همچنین رفیع زاده بخشـــی از گفتگوي خود با شـ

  است:بوده بیمارستان کُرنل نیویورك را نقل کرده که قسمتی از آن در باره یزدي به این شرح 

م یا آیا من سرطان دار داین دکتر یزدي کیست که می خواهد پرونده ها را بررسی نماید تا ببین«شـاه پرسـید:   

  »نه؟ آیا او عامل سیا است؟

  »این شایعه قوي است.«جواب دادم: 

آیا او تبعه  نماید.او تماس نزدیکی با دولت آمریکا داشته است و با گذرنامه آمریکایی مسافرت می«ــ 

  »آمریکاست؟

   .»بله اعلیحضرت، طبق اسناد ما همین طور است«ــ 

، توصیف کرده ولی هیچگاه نه در بی اسـاس و مغرضـانه  آنکه دکتر یزدي در جایی مطالب کتاب مزبور را  اب

با پاســـپورت آمریکایی و ایرانی، از میانه دهه را تکذیب نکرد. وي که  ي آنهاادعارســـماً  ،ایران و نه در آمریکا

اقامت هاي طوالنی مدت در آن کشور داشت، علیه نویستده  یبارها به آمریکا مسافرت کرد و گاه ت به بعدشص

مدتی پس از انتشـــار این کتاب در  اي نکرد.و ناشــر آمریکایی کتاب مزبور هیچگونه اقدام حقوقی و یا رســـانه 

ــت که طی آن در مهمترین  یزدي 1377ایران، در پاییز  ــفري به آمریکا داش ــمی آن  س و بانفوذترین نهاد غیر رس

اطالعات  ســخنرانی کرد. گفتنی اســت که تأســیس ســـازمان   » شــوراي روابط خارجی آمریکا «کشــور یعنی  

سازمان مزبور در کنار  و برخی مقامات ارشد شورا بوده و همه رؤسااین ، حاصل یکی از طرح هاي )سیامرکزي(

  اند.شورا عضویت داشتهدر این همواره  ،آمریکا حقیقیسایر گردانندگان 

بازداشت  69فرهاد بهبهانی از همفکران سـیاسـی مهندس بازرگان و مؤتلفین نهضت آزادي که در سال   دکتر 

براي تکذیب و توضیح  82ال که ساي به ارتباط با عوامل سیا در آمریکا اعتراف کرد، در کتابی در مصاحبه وشد 

در جلسه بازجویی...از ماجراي «باره دکتر یزدي چنین نوشت:  ، از جمله درساختاظهارات منتشـر  و توجیه آن 

در باره دکتر یزدي سخن گفتم...که بهرامیان از تماس هاي دکتر یزدي با مقامات آمریکایی نوشته و  نامه بهرامیان

. و د..انمدعی شـده بود که برخی سـناتورها و روزنامه نگاران منتسب به سازمان سیا او را از دوستان خود نامیده  

در پاسـخ به این سـؤال که از چه روي افراد از یک سو دکتر یزدي را وابسته به آمریکا و از سوي دیگر عالقمند   

دهند، جمهوري اســالمی را دانند، نوشــتم که افرادي که این نسـبت را به دکتر یزدي می به جمهوري اسـالمی می 

زدي از تماس ها و نفوذي که در آمریکا دارد به نفع چنـدان بی ارتبـاط بـا آمریکـا نمی داننـد و معتقـدند دکتر ی      

بهرام بهرامیان از دوسـتان دوران تحصـیل بهبهانی در انگلستان، از مرتبطین   » کند.جمهوري اسـالمی اسـتفاده می  

قدیمی برخی رهبران نهضـت آزادي بود که اسـناد روابط اطالعاتی وي با آمریکا از النه جاسوسی به دست آمد،   

   اي و تماس هاي وي با داخل کشور همچنان ادامه داشت.اما ارتباط مکاتبه آمریکا گریخت. و سپس وي به
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ــخنگو رانتظامیام ــاحبه مطبوعات یدولت موقت ط يبه عنوان س ــا  58 نیدر فرورد یمص ــاره به ش  عاتیبا اش

 انرستیو در دب آموز که دانش یما از زمان: «گفت نیچن صـدر، ی زاده و بن قطب ،يزدیموجود درباره خود، دکتر 

 . بعد از حکومت دکتر مصدق در نهضتمیو سهم داشت میمبارزه کرد نفت شدن یدر مل میبود لیمشـغول تحص 

ز به که امرو میستینی . ما کسانمیداشت يبازرگان همکار يمهد يبه رهبر يو سـپس در نهضت آزاد  یمل مقاومت

  .»ستین ایعضو س يزدیدکتر  و ستمین ییکایبنده آمر ...میباش دهیهم رس

 اکیبا آمر یو ارتباط پنهان ایس یبا سـازمان جاسـوس   يهمکار به اتهام 58آذر  28در مهندس عباس امیرانتظام 

 رانتظامیبرگ سند درباره ام چندین یشد. در اسناد کشف شده النه جاسوس بازداشت کل انقالب یتوسط دادستان

ــان موي با آمریکایی ها  یو اطالعات کیپلماتیاز روابط د یمخلوطکـه   دارد وجود ــت  تریت .دهدیرا نشـ نخسـ

 26ز رومحاکمه علنی وي از  شد. بازداشت »ایس«با  يبه اتهام همکار رانتظامیبود: ام نیها چن از روزنامه ياریبس

بود که متن کامل آن را  ییها از معدود دادگاه رانتظامیدادگاه ام آغاز شد. یدادگاه انقالب اسـالم در  1359اسـفند  

مهندس بازرگان و  .دیجلسه به طول انجام 17 اًمحاکمه مجموع نیدند. امنتشـرکر زمان  آن از مطبوعات ياریبسـ 

مهندس محمد  ،يدجوادیس احمد صدرحاج دکتر ،یسحاب داهللایدولت موقت مانند دکتر  ياز اعضـا  گرید یبرخ

  ند و از او دفاع کردند.افتیحضور  دادگاه نیدر ا تظامرانیاز ام تیبه حما يزدی میو دکتر ابراه یتوسل

که طبق  دیصــادر گرد رانتظامیام درباره مهندس عباس ی، متن حکم دادگاه انقالب اســالم1360خرداد  21در 

 با دشمنان انقالب يسرّ يانجام مالقاتها و تماسها خبرگان، آن، نامبرده به جرم شـرکت در توطئه انحالل مجلس 

 یاسیس شاه و مأموران میدادن سران فاسد رژ يفرار ،یدر مورد مسائل و مشکالت داخل آنها و دادن اطالعات به

 دیس االسالم حجت یتحت سرپرست که هانیبه حبس ابد محکوم شد. روزنامه ک ل،یشـاه در اسرائ  میسـفارت رژ 

به  کایآمر يبرا یبه جرم جاســوســ رانتظامیام«منتشــر کرد:  تیتر نیا قرار داشــت، خبر مزبور را با یخاتم محمد

   ».شد حبس ابد محکوم

به  که یاسالمي روزنامه جمهور رانتظام،یخط امام و بازداشت ام رویپ انیدانشـجو  يمتعاقب افشـاگر قبالً هم 

 رانتظامیام« :بود هنوشت نیدرشت چن اریبس تریدر صفحه اول با ت شدیمنتشر م يموسو نیرحسیمهندس م يریسردب

  » شد. ریدستگ» ایس«به نفع  یبه جرم جاسوس

ا آنان از بود ام یتهاجم و تند رانتظام،یدرباره ام هیکننده چند ســند اول ارائه انیو لحن دانشــجو ریآن که تعاب با

 ود،به کار رفته ب یاسالم يدر روزنامه جمهور يتریت نیچن نکهیاسـتفاده نکرده بودند و از ا » یجاسـوسـ  «عبارت 

  رده بود.  انتقاد ک تندروانه  کار نیاز ا زین شانیفاش ساخت که ا زین یبهشت اهللا دکترتینبودند. بعدها آ یراض

ادامه داد و در  رانتظامیام يبرای جاسـوس » اتهام«به تکرار مجدداً  يمهندس موسـو  تیریروزنامه تحت مد اما

از اعدام  ریغ يزیچ زین کنندیم کایآمر يبرا یجاسوس کهی کسان يسزا«کرد:  دیتأک نیچن يسـرمقاله شماره بعد 

   »باشد. تواند ینم

را  رانتظامیام هیعل يافشاگر خود درباره دگاهیاحساسات و د ،يادر مصاحبه يموسو نیرحسیبعدها مهندس م

 فشا شد.ا رانتظامیدر رابطه با ام یکه اسناد النه جاسوس کنمیرا نقل م ی... خاطره آن شب« نمود: فینگونه توصـ یا
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 میبود ياچهره کی دوش من برداشته شد... بعد از انقالب ما شاهد ياز رو ینیکوه سنگ دممی کراحساس  واقعا

ود ب یغیت کیمانند  شهی... آن سنجاق همزدیم کراوات خود يسنجاق طال رو کیدولت که  يبه عنوان سـخنگو 

سو و آن سو شاهد و  نیانقالب و ا يبود که درشـورا  يا هپرد ... مسـائل پشـت  رفتیم که در چشـمان من فرو 

 ییشگویپ عتاًیبود که ما طب ]لهابرایل انیدرجر[ یمیعظ یرانیبه نظر من مقدمه و چهره نی... افشا شدن امیناظر بود

شروع شد  نکهیا...نممی کآن شب را فراموش ن یموقع خوشحال چیشـد. من ه  نیو واقعا هم چن میدمی کر را آن

قالب تا ان نیا م،یدیدر انقالب د کهی با معجزات د،یبخشــ یرا به ما م دیام نی، ا]لهابرایل[ انیجر نیا يربه افشــاگ

  .»کرد هم نیرا جارو کند و چن انیجر نیبرود و ا شیآخر بتواند پ

ــت.به انحاء مختلف از امیرانتظام دفاع کرده و اورا بی بارها و مکرراً اما دکتر یزدي   از  یکی گناه خوانده اسـ

طراحی انحالل مجلس خبرگان قانون اساسی بود که به رغم عدم امضاي اولیه طرح  ،جرایم اثبات شده امیرانتظام

کرده بودند  امضــا طرح راآن که  یتن ازکسـان  دهبه همراه ، 1360 بهشـت یدر ارد، دکتر یزدي 58مزبور در سـال  

ا آن و موافقت حقوقی خود ب تیبر مسئول »وزرا مشترك تیمسـئول «ذکر  با رانتظامیدر دفاع از ام اي هیاطالع یط

 »يسران نهضت آزاد«با حضـور   يا در جلسـه که طرح انحالل مجلس خبرگان  فشـردند.  يپا توطئه کودتاگونه

 بود دیگري انقالب شد، یم اعالم رادیوتلویزیون از و تصـویب  طرح، این گرا: «بود، به قول امیرانتظام شـده  ختهیر

  .»انقالب در

ها براي نفوذ در هاي خود به طراحی ابرقدرتهاي گذشـته دکتر یزدي بارها در سـخنان و مصاحبه  ی سـال ط

بین مقامات ایران پسـا انقالب اشـاره کرده والبته آدرس مصـادیق آن را بیشـتر در مخالفان خود و نهضت آزادي     

 يهاقدرت ...لیو اسرائ سیانگل کا،یآمر يهادولت«، گفت: 1394اي به سال کرد. از جمله در مصاحبهمعرفی می

بودند که به نظر من در دو مورد آن  دهیمقابله با انقالب تدارك د يبرا ویخورده از انقالب، ســه ســنارشــکســت

اما  ...یحمله نظام ،دوم يویســنار ...يســازثباتیب ،ویســنار نیاما در مورد ســوم موفق شــدند. اول، ناکام ماندند

. .موفق شدند. ویسنار نیرسد که در ا یبود. به نظرم دینظام جد يبه درون نهادها هايورود نفوذ ،سوم يویسنار

اند. شده ستمیبوده است که داخل س ییهاينفوذ نیسر هم ریو بعد از آن ز 70و  60 يهااز اتفاقات دهه ياریبس

 نیر همس ریها زکه اکثر آن دیشویمتوجه م دیکنیها نگاه مآن سال یعیرطبیو غ يرعادیبه اتفاقات غ یشـما وقت 

 ياند و فرار کرده و به کشورهامختلف نظام بوده يکه در نهادها یکسان یبه فهرست اسام.. بوده است. هاينفوذ

د، اناعدام شده ای یو زندان ریموساد دستگ يبرا یبه جرم جاسوس ریاخ يهادر سال ایاند و پناهنده شـده  یخارج

ــا،  که بخش عمده پرداختاین واقعیت نمیي به البته آقاي یزد» .دیرجوع کن ــامل اعضـ ــت شـ اي از این فهرسـ

چه آنها که در نهضت آزادي خارج  هوادران و مرتبطان نهضـت آزادي و دوستان نزدیک آقاي دکتر یزدي است. 

ــخص وي بوده  ــتیاران ش ــابقه ارتباط و  از یاران و دس ــت آزادي داخل و مؤتلفان آن س اند و چه آنان که با نهض

ــته ــال همکاري زیاد داش ــانی که از بدو روي کارآمدن دولت موقت و س هاي اند، و چه خیل قابل توجهی از کس

اند، و اکنون جمع کثیري از خواســتاران براندازي بعدي به حلقه ســیاســی و فکري و محفلی دکتر یزدي پیوســته

از پژوهشـگران سیاسی و برخی   البته، به باور بسـیاري  دهند.جمهوري اسـالمی در خارج کشـور را تشـکیل می   
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در  نفوذ آمریکایی» مظنونین همیشگی«مسـئوالن ارشـد گذشته و حال کشور، آقاي دکتر یزدي در صدر فهرست   

  انقالب و نظام جمهوري اسالمی، قرار داشته است.

ي و در شرایطی که دکتر یزدي با دعوي ایفاي نقش در پیروز 1377در سال  نشریه سازمان مجاهدین انقالب

کرد، در مورد احتمال رییس جمهور دولت هفتم خود را شــریک ســیاســی آن دولت و ســازمان مزبور معرفی می

پرسیده بودیم که چگونه نهضت آزادي به «چنین نوشت:  ،توسـط گروه وي  با بیگانگان نامشـروع و پنهان تماس 

گر خارجی بر سر آینده ایران هاي سـلطه عنوان یک حزب سـیاسـی خود را مجاز به تماس و مذاکره با ابرقدرت  

اکنون در جریان نباشد؟... ما حق مذاکره با ها همدیده است، و چه تضمینی وجود دارد که این مذاکرات و تماس

یم تا مانگر در باره آینده کشور را براي هیچ حزب و گروهی قائل نیستیم و همچنان منتنظر میهاي سـلطه قدرت

پاسخ دهد چه تضمینی وجود دارد که این حزب در حال حاضر یا در آینده نهضت آزادي به این سؤال مشخص 

   »  به چنین مذاکراتی اقدام نکند؟

   مرکز اسناد ساواك

 را بر عهدهآن به ساختمان و اسناد ساواك و کارمندان  یمهندس بازرگان، رسـیدگ طبق خاطرات دکتر یزدي، 

مور خارجه این کار را مسـتقیماً بر عهده داشت و تا مدتی   ه بود که تا زمان انتصـاب به وزارت ا واگذار کرد وي 

 بعد هم، بعضـی افراد منصوب و مورد اعتماد وي کماکان داراي مسئولیت و اختیار در مرکز اسناد ساواك بودند. 

ــال وي  ــاحبه اي چنین 94به س ــت «گفت:  در مص ــاواك به جهت اداري زیرمجموعه نخس وزیري بود، چون س

شامل آقایان مهندس  هنفر 5مهندس بازرگان سـرپرسـتی آن را به ما واگذار کرد و من مسئولیت را به یک هیات   

ــینیان و]  [باقر عبـدالعلی بازرگان، مجید حدادعادل، مهندس  ــام الدین[ ذهبیون، مهندس هادي نژادحسـ  ]حسـ

هاي دوم و اداره هشــتم بود که ها ادارهترین آنســاواك داراي چندین اداره بود که از مهم ..دم.انتظاري واگذار کر

هنوز همه مدیران ساواك از ایران بیرون نرفته بودند. ... مربوط به ضـد جاسوسی در داخل و خارج از کشور بود 

حضـار کردم، به او اطمینان داده شد  وزیري اتحقیق کردم یکی از این مدیران را که هنوز در ایران بود به نخسـت 

بازداشـتش نیسـت. آمد و به اتفاق او به ساختمان ساواك رفتیم. او اسناد بسیار مهمی را از فعالیت دو    ،که منظور

در ســاواك با برنامه و  زیو همه چ کردهیکار م قیمنظم و دق یلیســاواك خ ...اداره هشـتم و دوم به ما نشــان داد 

 دهشیم رهیذخ وترهایدر کامپ ایها و مکتوب و اسـناد آن در پرونده  شیهاتیت. تمام فعالاسـ  شـده یاجرا م قیدق

 و کایو موساد در ارتباط بوده و توسط آمر ایوجود داشـت و قطعاً با سـ   یمختلف يهادر سـاواك بخش  ..اسـت. 

  .»بودند دهیمجهز شده و آموزش د لیاسرائ

، از نخســت وزیري به ســاختمان مرکزي ســاختمان و اســناد ســاواك شــوراي مدیریت«به گفته دکتر یزدي: 

 زا کی دیگر.ی..بود [امنیت داخلی] سـاواك منتقل شـد. اولین کار آن ها رســیدگی به وضـعیت اســناد اداره سـوم    

  »  گذرنامه بود. اقدامات گروه سرپرستی ساختمان و اسناد ساواك، بررسی پرونده هاي محرمانه در اداره

تمام مدارك و اسـناد در اختیار من نیســت. وقتی که مردم  «گفت: ، طی مصــاحبه اي 58اسـفند  وي در اواخر 
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مراکز ساواك و جاهاي دیگر را تسخیر کردند در دو هفته اول این مراکز در دسترس خیلی از افراد بوده بنابراین، 

اي را مأمور کرده است مدارکی در منازل اشـخاص و جاهاي مختلف است و اخیراً دولت تصمیم گرفته و کمیته 

بعضی از این اسناد از نظر امنیت مملکت مهم است و برخی آوري کند. مدارك و اسناد را جمعکه به تدریج این 

  »سازي سازمان ها مهم است.گیري در پاكجهت واز آن ها از نظر شناسایی 

 در باره نقش دکتر یزدي دراد انقالب اسالمی سنجت االسـالم دکتر سید حمید روحانی رییس سابق مرکز ا ح

خســتین گروهی که به مرکز اســناد ســاواك راه یافت، ن«اســناد ســاواك، چنین نوشــته اســت:  غیرقانونی خروج

عناصـري از جبهه ملی و نهضـت آزادي بودند. طبق خبرهاي تأییدشـده و مورد اعتماد و گواهی شاهدان عینی،    

که  گفتنی است »یون و وانت بار از آن مرکز بیرون برده اسـت. آقاي دکتر یزدي اسـناد و مدارك فراوانی را با کام 

عالوه بر نقص و کاسـتی در پرونده هاي بسـیاري افراد و گروه ها مانند نهضت آزادي و سران آن، بررسی هاي   

مسـئوالن ذیربط نشان می داد که بخش قابل توجهی از اسناد پرونده دکتر یزدي نیز موجود نیست، و متناسب با  

ساله وي در فعالیت هاي سیاسی خارج کشور و چند سال قبل از خروج وي از ایران، و مراقبت هاي  18حضور 

ســاواك در داخل و خارج، تعداد اســناد وي بســیار کمتر از حد معمول اســت و در باره خیلی از موارد متعارف 

ــندي در پرونده اش وجود ندارد. دکتر یزدي یمخفی و حتی فعالیت هاي علنی وي در خارج، ه چ گزارش و سـ

نهضت آزادي خارج و منصوب  عضـو شـوراي مرکزي  ( نژاد حسـینیان هادي مهندس جایی تعریف کرده بود که 

را بعد از در ساواك  اش که پروندهه اطالع داد به وي دکتر یزدي در کمیته مدیریت سـاختمان و اسـناد سـاواك)   

    کرد.می ينگهدارآنجا  ر گاوصندوقپیدا کرده و دمدت ها 

  محاکمه هویدا ،دادگاه انقالب

مصــاحبۀ رادیوتلویزیونی و مطبوعاتی  رژیم شــاه در بازداشــتی، دو گروه جداگانه از مقامات 57بهمن  23در 

ــرکت کردند که اداره ــاحبه، ش ــؤاالت  کنندة هر دو مص ــبیه بازجویی دکتر ابراهیم یزدي بود و گاه نیز با س ا یش

ــارکت می ظهارات خود، در روند گفتگوهاا ــت کرد.مش ــمت معاون نخس وزیر در امور انقالب، طی  یزدي در س

رژیم  هاي انقالب و مجازات اعدام مقامات مجرم بارة دادگاه ، انتشــار یافت در57اسـفند  ســوم اي که  مصـاحبه 

 دستور صریح رهبر انقالب حضرتبه موجب پیشنهاد شوراي انقالب اسالمی و « پهلوي، اینگونه اظهار داشـت: 

ند ا اسالمی را به دولت صادر فرموده آیتاهللا العظمی امام خمینی ، دسـتور تأسـیس دادگاه هاي فوق العاده انقالب  

ها، خیانت ها و  ها، آدمکشی تشکیل شده است تا به حساب جنایت هاي مخصوص و بر اساس امر امام، دادگاه

نماید و بر طبق  ت عمال کثیف رژیم ســابق انجام شــده اســت ، رســیدگی غارتگریهایی که به دســ چپاول ها و

دانید دو گروه از این برساند. و همانطور که می موازین قضـاء شـرع اسالم و مقررات اسالمی، آنها را به مجازات  

  .»اند محاکمه و به جزاي اعمال خودشان رسیده جنایتکاران در دادگاه انقالبی

 پایه هاي«تر یزدي در باره شـکل گیري دادگاه هاي انقالب چنین نوشته است:  دکاواخر دهه هفتاد شـمسـی   

دادگاه هاي انقالب در نخسـت وزیري ریخته شـد.اولین آیین نامه و اساسنامه دادگاه انقالب در معاونت نخست   
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ــد. عالوه بر این مهندس باز   ــد انقالب قانونمند باش ــیدگی به ض ــد تا رس ان رگوزیري در امور انقالب ریخته ش

ضــد «اصــرار داشــت که کار اصــلی دادگاه انقالب، نه معطوف به گذشــته، بلکه به حال و آینده باشــد و دادگاه 

  »  بشود.» انقالب

به نام  ییک :ه بوددادگاه انقالب صــادر شــد يبرا حکمه ســ ،از طرف مهندس بازرگانالزم به ذکر اســت که 

 یعل ينام آقا به انقالب، یک حکم يمسـئول دادسـرا   به عنوان يدادگسـتر  يوکال ازي زواره اسـید رضـا    يآقا

ــتر ینراق ــات جوان دادگسـ ـ  بـه عنوان  ياز قضـ ــلدان دادگـاه انقالب و یـک حکم هم بـه نام    حقوق  ابوالفضـ

ول ا(وي تا  انقالب سرايداد مشاوربه عنوان  )و برادر رییس دفتر بازرگان ی(عضـو قدیمی نهضـت آزادي  حکیم

 5خ در تاری حجت االسالم خلخالینیز . از سوي رهبر کبیر انقالب به کار مشغول بود) در زندان قصر 58 خرداد

منصوب شد.  ،قاضـی و حاکم شرع دادگاه انقالب  عنوانشـرعی به   موازینبا تأکید بر رعایت عدل و  57اسـفند  

ــاگردان و یار» عدالت و قاطعیت« ــجاع براي اغلب ش ان امام محرز آقاي خلخالی به عنوان یک مجتهد مبارز و ش

ــریح کرد که او را  و حتی آیت اهللا طالقانی .بود ــوراي انقالب تصـ و افرادي مانند مهندس  داند،می »عادل«در شـ

البته در همان ابتدا  تصریح داشتند.قاطعیت و درسـتی اقدامات وي در محاکمه سـران رژیم شـاه    سـحابی هم به  

و به سـرعت دسـتورات و مقررات الزم از سوي امام و   هاي وي وارد شـد  انتقاداتی به شـیوه و سـرعت محاکمه  

شـوراي انقالب ابالغ گردید. اما در مورد محاکمه سـران مجرم و شـناخته شـده رژیم پهلوي، با توجه به شرایط     

ــمگین و داغدیده براي   ــت رژیم پهلوي، و مطالبات مردم خشـ ــاس انقالب و امکان وقوع کودتا و بازگشـ حسـ

  جماع در افکار عمومی ایجاد شده بود.مجازات سریع آنان، نوعی ا

ــن روحانی:  ــالم حسـ اقدامات انقالبی دادگاه انقالب در روزهاي اولیه پس از پیروزي «به تعبیر حجت االسـ

  »انقالب، باعث یأس قدرت هاي غربی و طرفداران رژیم گذشته و عامل بزرگی براي تثبیت انقالب اسالمی بود.

هاي انقالب و مجازات اعدام مقامات ، دربارة دادگاه57اسفند  26در  مطبوعاتیاهللا طالقانی طی مصاحبه آیت 

  مجرم رژیم شاه، به سؤال یک خبرنگار خارجی چنین پاسخ داد:  

خواستیم مانند همۀ شوند. اگر ما میدر همۀ کشورهاي انقالبی هزاران نفر در روزهاي اول انقالب، اعدام می«

عصـبانیتی که مردم ما از عوامل رژیم سابق داشتند، باید روزي صد نفر را اعدام  کشـورهاي انقالبی عمل کنیم با  

ــتم و نمی خواهم دخالت کنم، ولی کنیم. از ابتداي ســقوط رژیم تا به حال، من خیلی در این محاکمات وارد نیس

آلوده است و هزاران  شـناسم دستشان به خون جوانان ما خوانم اکثر اینها را که میبینم و میها که میدر روزنامه

  شهود عینی براي مجرمیت آنها در میان مردم موجود است.

هاي معمول، هیچ نیست. از جهت دیگر، کسی وکالت آنها احتیاج به آن طرز روش دادگاه[در دادگاه انقالب] 

اع دفکنند و قدرت تفاوت نیز در خودشــان احســاس شــرمندگی میکند. حتی آن وکالي عادي و بیرا قبول نمی

  شود.  ها منعکس میهاي اینها، دالیل جرم آنها، در روزنامهندارند... گفته

 هاي مخفی فعالیت داشته ومتأسـفانه قریب یک دهه یا بیشـتر اسـت که در ایران در رژیم سابق، دائماً دادگاه   

ر داشتند. و از کشتند، و نه علل جرمش براي مردم معلوم بوده و نه هم شهود عینی در آن حضودسـته دسـته می  
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ــما غربی ــدا راه می  وقت اعتراض ندیدیم،ها هم هیچش ــر و ص ــورهاي غربی، آنها که و حاال س اندازند. در کش

ــتگاه  ــغول تبلیغات در دس ــعفی براي ما کرده، مش ــان به خطر افتاده، این را یک نقطه ض ــانهمنافعش هاي ها و رس

  »شان هستند.عمومی

ــؤال کر    کنید و چرا به حبس ابد محکوم د چرا آنهـا را بـه مرگ محکوم می  در ادامـه، خبرنگـار خـارجی سـ

  اهللا طالقانی در پاسخ گفت: شوند؟ آیتنمی

در قانون اسـالم، اسـاسـاً مسئله زندان و محکومیت زندان به صورتی که در دنیا معمول است نیست و اینها    «

آدمکش باشـد و مفســد در زمین و قابل  دالیلی دارد که من بارها گفتم و خواهم گفت... چون کسـی که جانی و  

اصـالح نباشـد، در همۀ دنیا محکوم به مرگ است. بعضی از کشورهایی هم که قانون اعدام را ندارند به صورت   

ها را در کوي و برزن و هر جا کشـند. اسرائیل مثالً مدعی است که قانون اعدام ندارد. فلسطینی دیگر مردم را می

برند، بدون ها از بین میاه جنوب لبنان را زن و کودك و زارع و کاســـب را زیر بمبگنکنند، مردم بیشـــکار می

  آمریکاي به اصطالح آزادیخواه.   طور]اینکه گناهی داشته باشند. و یا [همان

ــل، همۀ آدم   ــما، روي این اصـ اي، باید در آدمکش حرفه ها آن هم نه آدمکش فردي بلکهکشبـه عقیـده شـ

بیرون  آیندند و از نظر تغذیه و بهداشت و وسائل زندگی تأمین باشند. یک روز هم باز میها پذیرایی بشـو زندان

  و کارهایشان را از سر بگیرند. آیا این درست است؟ 

ــمـا بودیـد با این جانی    ــما کردید؟ این همه جوانها چه کار میبگوییـد اگر شـ هاي ما را از بین بردند، [شـ

ــاب]، پی در پی حکم اعدام بی کتاب[=ها را یکردید؟ این همه جوانها را حبس کسفَهـا چرا] نَ خـارجی  حسـ

هاي ما هنوز مفقوداالثر هسـتند و معلوم نیسـت چه بالیی ســرشان   کردند. و یک عده از بهترین جوانصـادر می 

  »آمده. این اعمال، به دست همین کسانی که اعدام شدند صورت گرفت.

ر امور قضایی و دادگاه هاي انقالب نداشت، به گفته خودش به دلیل د مستقبم دکتر یزدي که رسماً مسئولیت

کرد.گفتنی است که ال رژیم شـاه را شـخصاً پی گیري می  سـ  13اهمیت موضـوع، محاکمه هویدا نخسـت وزیر   

ــناخته    ــلی جنایات و خیانت هاي رژیم پهلوي ش ــئولین اص هویدا به قدري در افکار عمومی منفور بود و از مس

اواخر عمر رژیم پهلوي، به دسـتور شاه همراه تعداد دیگري از مقامات بدنام بازداشت و به زندان  شـد که در  می

نصیري رییس سازمان سرکوب و شکنجه (ساواك) و ارتشبد افتاده بود. و قرار بود براي آرام ساختن مردم، وي، 

و براي نجات تاج و تخت خود  چند تن دیگر، در دولت بختیار محاکمه و مجازات شـوند. زیرا شاه، فریبکارانه 

سـال استبداد و غارت و جنایت، طی نطقی در تلویزیون اعالم کرده بود که صداي انقالب ملت ایران   37پس از 

جرایم هویدا و امثال نصـیري به قدري آشکار و مبرهن بود که   ،را شـنیده و مطالبات مردم را قبول دارد. در واقع 

خود و قربانی کند و همه مسئولیت جنایات خود و خاندانش را به گردن آنان خواست آنها را سپر بالي شـاه می 

بگذارد. پس از پیروزي انقالب، مردم تنی چند از محبوسان مزبور از جمله هویدا و نصیري را قبل از آنکه موفق 

  د.به فرار شوند، از داخل بازداشتگاه نظامی شاه، بیرون آورده و تحویل دادگاه انقالب داده بودن

زیادي  هايرا به مدرسه رفاه آوردند، بسیار آرام بود. به من گفت که حرف وقتی هویدا«به گفته دکتر یزدي : 



 

40 

 

از خود را براي سخن گفتن ابروقتی در مدرسه رفاه آمادگی  براي گفتن دارد و آماده اسـت که بگوید و بنویسـد.  

ــایر زندانیان  ، کرد ــتور من، او را در همـان اتاقی که سـ بودند، نبردند زیرا من نگران بودم که مخالفان و  بـه دسـ

  »شدگان بودند، او را شبانه سربه نیست کنند.دشمنانش، به خصوص برخی از امراي ارتش، که در میان بازداشت

 دایمحاکمه هوتالش دکتر یزدي براي مداخله در درباره  انقالب دادگاه شرع حاکم یخلخال حجت االسالم    

ازرگان ب فرزند و یســحاب داهللایبازرگان و  يآقا ]دایهو یاز محاکمه انقالب يریجلوگ براي«[ گفته اســت: چنین

که  کردند يباالخره آنها کار و فعال بود زین يزدیم یابراه يکـار فعال بودند و آقا  نیدر ا انـدازه  یب ]یعبـدالعل [

افتد... متوجه  ریبه تأخ نیفرورد 12در  رانیا یاسالم يرفراندوم جمهور يبعد از برگزار خیبه تار دایمحاکمه هو

قوم را در حل دایهو يمثالً دو سال آقا خواهندیشده م يبندو سرهم یقالب آنها با محاکمات افتمیتوطئه شدم و در

 نیمع پرونده و عدم شهود لیعدم تکم نینگه دارند و مدت محاکمات را به عناو يباز شـب  همیخ با رانیا ملت

 دایه هوک دیایب شیپ یوضع نکهیا ایدر کار باشد و  یفرج دیطول بدهند تا شا،  روذلکیو عدم صحت مزاج و غ

را از چنگال  دایداشــتند تا باالخره هو يپافشــار اصــول نیا يجهت معالجه به خارج از کشــور برود. و آنها رو

 نین به ات توانستمیانقالب را بر دوش داشـتم نم  يهادادگاه یشـرع  و یقانون تی. و من که مسـئول رندیعدالت بگ

 دایسال صدارت هو زدهیدر طول س يروز هیهمه س نیکه ا رانیبزرگ ا امام و ملت شگاهیپ همه ذلت بدهم و در

  »بمانم. تفاوتی ب ده،یکش

پس از  58فروردین  18به تاریخ پس از ساعت ها باز جویی و محاکمه، در آخرین جلسه دادگاه علنی هویدا 

به عنوان نماینده ، آقاي حکیمی منصوب دولت موقت و سایر اعضاي حقوقدان دادگاه پرسش هاي آقاي خلخالی

ن ای بر بنا ،اند و شما هم نخست وزیر بوده معاون نخسـت وزیر  ينصـیر  يآقا :گفتخطاب به هویدا دادسـتان  

لیحضرت اع را ساواك يساؤر هویدا پاسخ داد:باشد.  یبه عهده شما هم م ينصیر يکارها تمام مسـئولیت ها و 

هویدا من قانع نشــدم  يآقا :گفتحکیمی  .دادند یم گزارش کردند و مســتقیم به خودشــان یخودشــان تعیین م

دخالت  یاجرائ يدر کارها یبایستیمشـروطه شـخص شاه از مسئولیت مبرا است و نم   یاسـاسـ   قانون چون در

ــرت  نظر همه امور زیر :گفت هم در جواب . اونماید ــو  .اســتبوده اعلیحض ــوبعض ــتانی منص مهندس  دادس

 ودبشما و ضعف شما باعث شده  اشکال، کند یگناه شـما را بیشتر م  ،این بازرگان هم خطاب به وي تأکید کرد:

  .بشود اعلیحضرت همه کاره مملکت

ــفند  ز ناس کاردار لهویدا، چار علنی ، و پیش از آغاز نوبت دوم محاکمه57پس از اولین محاکه در اواخر اسـ

در تهران به درخواسـت هنري پرشـت (پرکت) مسئول میز ایران وزارت خارجه آمریکا، با دکتر    سـفارت آمریکا 

یزدي مالقات کرد و مراتب نگرانی دولت آمریکا از وضـــع هویدا را به وي اعالم کرد. به گفته ناس، یزدي به او 

را که توسط پرشت و ناس دکتر یزدي کل این ماجرا  »در خطر نیسـت. به هیچ روي جان هویدا «اطمینان داد که 

به وسیله سایت  92ولی هنگامی که خاطرات پرکت به سال  تکذیب کرده اسـت. در خاطرات خود اظهار شـده،  

ــایت مزبور تکذیب نکرد.     ــار یـافـت، او مفـاد آن را به رغم ارتباط نزدیک با گردانندگان سـ  تـاریخ ایرانی انتشـ

ي هویدا ببین، یه کاري برا«اي بود. به چارلی ناس زنگ زدم و گفتم: گمانم روز شنبه«گفته بود:  (پرشـت) پرکت
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فت به دیدن براي این کار. او ر هاییتوصیهبرایش تلگراف مختصـري فرستادم دربرگیرنده  » بکنین. نجاتش بدین.

ا این اي به هیچ همدلیاگه هویدا رو تیرباران کنین، توي ایاالت متحد«چارلی گفت: » متوجهیم. ما« گفتیزدي. 

  » »کنیم.مون را میما تمام تالش«د یزدي هم جواب دا» کنن، چون این آدم اونجا محبوبه.کارتون نمی

هاي سران رژیم جالب توجه است که بر خالف بعضی تالش هاي پشت پرده براي مداخله در برخی محاکمه

ــئوالن دولت موقت   ــریع آنها، مس ــاه، و مخالفت با مجازات س به علت جمله بازرگان و امیرانتظام و یزدي  از ش

ــور   ــاي انقالبی حاکم بر کش ــعاجماع عمومی و فض ــانهدر موض از دادگاه انقالب و اعدام ها  ،ايگیري هاي رس

از محاکمه هاي انقالبی و مجازات امثال نصیري  57 یت می کردند. از جمله دکتر یزدي در تاریخ سوم اسفندحما

دادرسی یک دادگاه ممکن است به دلیل مبرهن بودن جرم و وجود اعترافات و اسناد، یک «حمایت کرد و گفت: 

روز طول بکشد، 24سـاعت طول بکشد و یا یک دادگاه  24سـاعت طول بکشـد، و دادگاهی دیگر ممکن اسـت    

ن آ فرق می کند. ضــوابطی در قضــاي اســالمی وجود دارد که ما باید از آن ضــوابط تبعیت بکنیم، و ما داریم از 

ــوابط تبعیت می کنیم ــاه بعد از اعدام هویدا  .»ضـ ــران نظامی رژیم شـ ، دکتر یزدي در همو تعداد دیگري از سـ

غربی ها در باره اعدام عمال رژیم سابق حساسیت « چنین گفت: 58فروردین  24ه با بی بی سی به تاریخ حبمصا

در نظر نمی گیرند...این یک انقالب است نه یک نشـان می دهند اما اعمال این افراد را در مورد قتل هزاران نفر،  

نمایش که مطابق میل شما [غربی ها] باشد...خودتان شاهد جنایات نازي هاي آلمان بوده اید ولی به شیوه اي که 

مردم، آن جنایتکاران را اعدام کردند شـما اعتراضی نکردید، اما نمی دانم چرا حاال دلسوز مشتی جنایتکار شدید  

ــان می کنند.ا محاکمهکه در اینج ــمناً » ش ــخنگو رانتظامیامض دولت،  نظر از ه بود کهدولت موقت اعالم کرد يس

  .»شد یم ربارانیت دیبود و با االرض یخائن و مفسد ف يفرد دایهو«

ــت  31دکتر یزدي همچنین در  در بـاره محـاکمه هاي دادگاه هاي انقالب چنین اعالم نظر کرد:    58اردیبهشـ

کشـور ما رخ داده، و در دوران انقالب عناصـري به عنوان جنایتکاران ضد انقالبی که در از بین   یک انقالبی در «

عی . طبیبردن جان و مال و نفوس مردم دخالت مســتقیم یا غیر مســتقیم داشــته اند دســتگیر و مجازات شــده اند

ط و ه بر اساس ضواباسـت که پس از انقالب باید به تخلفات و جنایت ها رسیدگی شود. این حق ملی ماست ک 

چگونه ســناي آمریکا هنگامی که رژیم گذشــته   .. معیارهاي انقالبی ایران به جرایم جنایتکاران رســیدگی کنیم.

 اکشید سکوت کرد و نگفت که حقوق بشر در ایران نقض شده است. امپروا به خاك و خون میجوانان ما را بی

اند علناً و صریحاً اي شـده شـرمانه هاي بیت مرتکب جنایتسـال در این مملک  50از کسـانی که بیش از  اکنون...

ــتیبـانی می  ــت  12پیش از آن در  »کننـد. پشـ [در غرب] تبلیغات «فته بود: گ مهندس بازرگان چنین، 58اردیبهشـ

ــترده  ــالمی ایران وجود دارد. بهانۀ مطبوعات غربی، اعداممطبوعـاتی گسـ هاي هاي دادگاهاي علیه جمهوري اسـ

. آنچه براي ما ایرانیان قابل درك نیسـت، این احساسات و طرفداري است که مطبوعات غربی به  ..انقالب اسـت 

ورت، ترین صترین و وحشیانهدهند. خائنان و جانیانی که به جابرانهسود خائنان و جنایتکاران کشور ما نشان می

هاي انقالب را که هاي دادگاهامسال یا بیشتر در این کشور حکومت کردند. در عین حال اگر شمار اعد 25مدت 

هزار نفري که طی حکومت شـاه کشته و یا شکنجه شدند مقایسه   100رسـد با تعداد بیش از  نفر هم نمی 60به 
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  »تر خواهد شد.کنیم، توجیه رفتار مطبوعات غربی مشکل

ات ها، از مجازریکایینامیدن آم» شیاطین«اهللا طالقانی نیز با حمالت شدیدي به آمریکا و آیت، 58سوم خرداد 

هاي آنجا.. دیدند که عواملشـان  سـناي آمریکا و صـهیونیسـت   « اعدام مجرمان رژیم شـاه این چنین حمایت کرد: 

براي خدمت به اسـتعمار در حال از بین رفتن است، و اصل مطلب هم همین است، آنها براي کشتن و چگونگی  

ها زحمت کشیدند کسی را مانند دنیا است. آنها سال ردمکنند. بلکه هدف آنها غارت مکشتن کسی، دلسوزي نمی

ها هویدا براي خود تربیت کردند، لذا در این مورد هم باید دلشان بسوزد. ولی آنها همان مردمی هستند که میلیون

ن و ااکنون در حال کوبیدن مردم لبنانداختند و اســرائیل را نیز که همنفر را در ویتنام و کامبوج زیر آتش بمب می

بر  کنند. اینها همان شیاطین دنیا هستند کهکنند بلکه آنان را تشویق هم میفلسـطین اسـت نه تنها جلوگیري نمی  

  »اند.اند، ناله سر دادهاي که خوردهاثر ضربه

در آن روزها «چنین دفاع کرد:  هااز اعدام ، همراه با حملۀ شدید به آمریکا58خرداد  5در نیز اهللا منتظري آیت

ــاجد پناه ایران را، از پیر و جوان و مرد و زن و کودك در خیابانکه خانواده پهلوي و عمال آنها مردم بی ها و مس

هاي ایران هاي زندانبسـتند..و در آن زمان که هزاران نفر از مردم شریف ایران در میان سیاهچال به مسـلسـل می  

ها را نادیده گرفته و از سـناي آمریکا این همه جنایت  هاي قرون وسـطایی قرار داشـتند... نمایندگان  زیر شـکنجه 

پناه که در فلسطین و لبنان سالهاست هاي شریف و بیکردند. آري این همه انسانحکومت شاه جالد حمایت می

شـوند گویا انسان نیستند و مشمول حقوق بشر  هاي وحشـیانۀ اسـرائیل عامل آمریکا، شـهید می   به وسـیله حمله 

  »اند.ی امثال نصیري و هویدا و القانیان، با این همه جنایاتشان، مورد ترحم سناي آمریکا واقع شدهباشند. ولنمی

ــع علنی حمایت از دادگاه هاي انقالب، از  ــی به بعد در هدهه اواخر دکتر یزدي به رغم مواضـ ــمسـ فتاد شـ

ــت. وي از  اعدامنحوه گفتگوها و خاطرات خود بارها ادعا کرده که با دادگاه هاي انقالب و  ها مخالف بوده اسـ

 افراد آن«گفته بود که یک علت مخالفتش با تسریع مجازات سران رژیم شاه این بود که همچون بازرگان، جمله 

 براي. نندک بیان را خود اطالعات تا شود داده فرصـت  ها آن به باید دارند، شـاه  حکومت درون از فراوانی اطالعات

  ».ردمک یاد بود، کرده گفتن سخن براي اش آمادگی مورد در من با او هک صحبتی و هویدا از نمونه

ی در دفاع از دادگاه انقالب و مجازات ســریع االســالم حســن روحان حجت ،در پاســخ به چنین دیدگاه هایی

 نیتر مهمدادگاه هاي انقالب...نقش مهمی بر عهده داشتند.: «یم شاه در خاطرات خود چنین نوشته استژسران ر

مانند نصیري رییس ساواك و قصابانی چون  ]شاه[ میرژ تکاریعدالت در مورد سران جنا يها اجرادادگاه نیکار ا

خســروداد، ناجی و امین افشــار بود.ضــد انقالب وقتی آن برخوردهاي قاطع را دیدند و متوجه شــدند جمهوري 

نشستند. البته امروز عده اي اسـالمی ایران با کسی شوخی ندارد، شمشیرهاي آخته خود را غالف کردند و عقب  

ــران رژیم را مدتی نگه می گویند و میمی ــند که بهتر بود س ــتیم و از آنها اطالعات مینویس د به گرفتیم و بعداش

رساندیم، اما متوجه این نکته نیستند که اوالً اطالعات آنها به درد ما نمی خورد، ثانیاً بر فرض سزاي اعمالشان می

ــالمی مهمتر از هر کار دیگري بود. کـه اطالعـات آنـان حـاو     ي نکات قابل مالحظه اي بود، تثبیت حکومت اسـ

گذشـته از اینکه تعداد کسـانی که دادگاه هاي انقالب آنها را به اعدام محکوم کرد، بسیار محدود و در مقایسه با   
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  »انقالب دیگر کشورها بسیار اندك بود.

ــال   حجت ــید محمد خاتمی هم به س ــالم س ــع خطاب 60االس وي و پنهان گیري به مهندس بازرگان، موض

ــتـانش در بـاره هویـدا را اینگونه یادآوري کرد:      يآزاد ندگانیدر مجلس نما یکه حت نیبازرگان از ا يآقا«دوسـ

ــخت ابراز ناراحت انیو ب دهیعق ــت، د یم یوجود ندارد سـ ــت هم هسـ ملحد و  يگروهک ها ،گریکنند و راسـ

ــالم ينظام جمهور هیتوانند آزادانه عل یمنحرف و محارب نم ا ر يبرانداز نهیبپردازند و زم یبه لجن پراکن یاسـ

ز اند تاخت و تا ستادهیا دیخون هزاران شه شهیکه بر ر یانقالب يشـود آزادانه به نهادها  ینم ،گرید .فراهم آورند

شاه  میسـرســپردگان رژ  نیام رذل ترتوان اذهان مردم را مشـوب نمود و آزادانه از اعد  یآزادانه نم گرینمود و د

  »  برآشفت. دایچون هو

  دومین وزیرخارجه دولت موقت 

 تنخس یمتحده از اعتقادات شـخص  االتیمناسـبات حسـنه با ا  «به گزارش کاردار سـفارت آمریکا در تهران:  

ــت [بازرگان]ریوز ــت وزارت امور خارجه به  یهنگام و اس ــت يزدیکه دادن پس  از ریوز مورد بحث بود نخس

ــ نیدرباره ا يزدی ــل کرده بود که  نانیاطم نکهیبود تا ا دهینکته پرس ــبات يزدیحاص ــتانه از مناس  االتیا اب دوس

  .»ندمی ک یبانیمتحده پشت

 ،دولت موقت نسبت به آمریکا«کید کرد که : أشوراي انقالب، ت 58اردیبهشت  20آیت اهللا طالقانی در جلسـه  

 6وي چندي پیش از آن با ذکر انتقاداتی در جلسه مورخ » خشـکیده] است.  رست وحشـت زده و از مسـتسـبع [  

 ،نمی توانم نه از دولت و نه شخص مهندس بازرگان و نه شوراي انقالب«اردیبهشـت شـوراي مزبور، گفته بود:   

  »دفاع کنم.

ــال  ــت خارجی دولت موقت در مجلس  يدر واکنش به دعاو، 1359به س ــیاس ع دفااول  دکتر یزدي که از س

از «خط امام،  رویپ یر دوســـتانش در طیفازبان با ســ هم الیگودرز، ندهینما یکروب يحجت االســـالم مهد کرد،

را نبود که چ نیا ،یاعتراض و انتقاد اصول ».و آن را سازشکارانه خواند کرد دولت موقت، انتقاد یخارج استیس

 يزید؛ چنکر اتخاذ یستیالیچرا مواضـع محکم و قاطع ضدامپر  نکهیا ایقطع رابطه نکرد و  کایآمر با دولت موقت

ــوالً در توان و قابل آن  یامام و مردم انقالب رویمبارز پ يروهاین زعم رفت. به یآن نبود و توقع هم نم تیکه اصـ

 يکایآمر يبه ســو» یدوســت«دســت  ،امام یمشـ  دولت موقت برخالف خط که زمان، اعتراض و انتقاد به آن بود

دولت موقت به لحاظ کج اندیشی « به تعبیر حجت االسالم سید احمد خمینی: .بود دراز کرده ت ایران،دشمن مل

و سـیاسـت لیبرالی اش...معتقد به برداشـتی که مردم از امام و خط امام داشتند نبود واعتقاد نداشتند که با آمریکا    

  »  اید ساخت.که...با آمریکا ب باید مبارزه کرد و بارها به خود من گفته بودند

ه علت دولت ب ياعضا ریسا از شیکه ب یو مواضع دولت موقت، در حال التینگر تماایبه عنوان ب يزدیدکتر 

ــت آزاد  ــوابقش در نهض ــور يس ــیاز پ ،خارج کش در  بود، مطلع یو جهان به خوب رانیدر ا کایآمر اتیجنا نهیش

ــو ،ییکـا یآمر نیگفتگو بـا مـأمور   که  کردیاظهار م -رهبري انقالب و به ناحق از جانب -دولت موقت ياز سـ
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ــ نیا خواهدیم رانیا« ــته را دهیروابط را بهبود بخشـ  بود که پس از طرح یو منطق یعیطب »فراموش کند. و گذشـ

 ملت ياو از سو ایسؤال طرح شود که آ نیاز مردم ا ياریبس يبرا اظهارات و انتشـار اسـناد،   نیمشـابه ا  یعموم

 دانســتند،یم کایآمر تیاز دخالت و حما یرا ناشــ يپهلو میرژ اتیبخش اعظم مفاسـد و جنا  که رانیا دهیزجرد

وابط ر» بهبود« ی،انقالب اسالم ریمس و و برخالف خط امام» گذشته گذشته است: «دیحق را داشـت که بگو  نیا

ــتار گردد که  یبا دولت ــئولیت خود در کودتاي را خواس ــلطه جنایتکاران رژیم پهلوي مرداد و 28به مس تحکیم س

  ؟داداعتراف و از آن عذرخواهی نکرده بود و هنوز به دشمنی خویش ادامه می

دولت ایران عالقمند است «اعالم کرد:  58خرداد 19امیرانتظام یار قدیمی دکتر یزدي و سـخنگوي دولت، در  

ــنه ــورهاي دنیا ادامه دهد.روابط حس ، در مورد 58خرداد 26و دکتر یزدي در تاریخ » اش را با آمریکا و دیگر کش

  .»  برد میبهبود آن به کار خواه ما تمام کوشش خود را در جهت«روابط با آمریکا تأکید کرد که: 

ــاحبه یکیگزارش  ــند  کیدر  يزدیدکتر  يها از مص ــفارت آمریکاس ــت: نیچن س طور که در آن يزدی« اس

 تواندینم رانیرا مطرح نموده که ا مسئله نیمنعکس شـده شخصاً ا  ]2/4/1358= ] [1979[ژوئن  23 مزیتاتهران

سفارت  ياهنوع گزارش نیبه دنبال ا» به غرب اقرار کرد. یوابستگ به ادامه حاًیصر يزدیبرود. شیبه پ ییبه تنها

ادر را ص نفر دو نآ از یبه سـفارت تهران، دستور قدردان  کایوزارت خارجه آمر رانتظام،یو ام يزدیدرباره  کایآمر

در  ندشایمف ریما را از اظهارات اخ یخواهشـمند است قدردان  دینیرا بب رانتظامیام ای يزدیکه شـما   یهنگام« :کرد

  ».دیابراز دار رانیمتحده و ا االتیراجع به روابط ا ونیزیتلو

شگاه تگزاس دان انهیخاورم يبه عنوان معاون مرکز پژوهشها لیب مزیج 1357در اسـفند که  یوقتگفتنی اسـت  

 زایی هاگزارش یکرد، ط یمعرف کایرا از طرفداران آمر رانتظـام یمهنـدس ام  وي زدیدکتر  میمجلـه تـا   زگردیدر م

و  يزدیبه  تواندیم یهشــدار داده شــد که انتشــار چنان مطالببه مقامات دولت آمریکا در تهران،  کایســفارت آمر

فانه متأس«نوشـت:   نیچن به وزارت امور خارجه دولت متبوع کایآمر ریسـف  وانیسـول  صـدمه وارد کند.  رانتظامیام

ــرا ]ریام[و  يزدیاز  ل،یب ــم برد. در ش ــتند، اس ل عم نیا یفعل طیانتظام که هر دو از افراد مهم دولت بازرگان هس

 کایمرآ عامل نکهیبه جهت اثبات ا یمنجر شود که آنها گام نیبه آنها صـدمه بزند و ممکن است به ا  تواندیفقط م

  »  بردارند. ستند،ین

هضــت در ن تیاز فعال یناشــ يهاهدگایمواضــع و د علتبه  يزدیدکتر عالوه بر انگیزه رفع اتهام مزبور، البته 

یز ن انقالبیو  متمایزنظرات  کای، درباره آمرو دولت موقت نهضت ياعضـا  ریاز سـا  شـتر ی، بخارج کشـور  يآزاد

ر و آورد، بلکه گاهی جلوتوي در بیان شـعارهاي تند علیه امپریالیسم آمریکا، نه تنها کم نمی  ابراز داشـته اسـت.  

  شد.فراتر از دیگران، ظاهر می

، در کنفرانس جنبش غیر متعهدها در هاوانا، نطق دکتر یزدي وزیر خارجه 1358شهریور16 به تاریخاز جمله، 

تا آخرین لحظات رژیم «لیســتی و آمریکاســتیزانه بود: دولت موقت، مشــحون از مضــامین و مواضــع ضــد امپریا

امروز امپریالیسم آمریکا به یکی از  نشانده خود حمایت کرد...پهلوي، آمریکا از ایران به عنوان یک دولت دسـت 

. در ...تبدیل شده است..صـادرکنندگان بزرگ اسـلحه و تکنولوژي ظلم و ستم به کشورهاي تحت استیالي خود  
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ــر ما امپریا ــم، تنفر و مقاومت بیعص ــابقهلیس ــتیالي خود به وجود آورده س اي را در میان مردم  دنیاي تحت اس

ش اها در ابعاد سیاسی و اقتصادي، سلطه امپریالیسم و استعمار در ابعاد فرهنگیتر از سلطه ابرقدرتاسـت... مهم 

به  طلبی، نژادپرستی و استثمار هستسلطه.. اي برادر! تا زمانی که امپریالیسـم، اسـتعمار، صـهیونیسم،    باشـد. می

  »جهادت ادمه بده.

رژیم شاه و شخص وي خدمتگذار «نیز دکتر یزدي گفت:  1358مهر12در مجمع عمومی سـازمان ملل مورخ  

امپریالیسـم و صهیونیسم بود... [پیروزي انقالب] نتیجه نهایی بیش از یک سال تظاهرات و اعتصابات علیه رژیم  

ــتن ایران را به پهلوي و امپریا ــم آمریکا بود... دولت موقت بازرگان تحت رهبري امام خمینی با افتخار، پیوس لیس

اریسم اختناق، سلطه، و میلیت نیروهاي ضـد اسـتعماري، ضـد صهیونیستی، و ضد امپریالیستی اعالم کرده است...   

ي یط انقالبی کشور، به دشوارالوصـف، در عمل، دکتر یزدي با توجه به فضا و شرا مع »کاالي امپریالیسـم اسـت.  

  بخشد.» بهبود«کوشید روابط شکننده و بحرانی با آمریکا را می

ــاحبه  58مهر15روزنامه کیهان مورخ  ــت که دکتر یزدي طی مصـ ــداي آمریکا نوشـ اي در به نقل از رادیو صـ

رد اســت ولی در باره روابط کنونی ایران و آمریکا اظهار داشــت که در حال حاضــر این روابط ســ  «نیویورك: 

  »شود که در آینده نزدیکی این روابط، بهتر و نزدیکتر شود.کوشش می

ــت(پرکت  يهنر وزیر امورخارجه  يزدیبا دکتر  مالقاتی ط کا،یدر وزارت خارجه آمر رانیا زیم ریمد) پرش

ــمن آرزو58مهر  30 خیبه تاردولت بازرگان  ــرفتیپ دولت موقت، يبرا تیموفق ي، ض دولت را موجب  نیا ش

 رایخود موفق باشد ز يها در کوشش رانیکه دولت موقت ا میآرزومند ما« :دکرتوصیف  کایمنافع آمر شـرفت یپ

  ».درویم شیپ رانیحاصل کند، منافع ما در ا شرفتینسبت به ثبات پ رانیموقت ا دولت به همان اندازه که

ــتـه جیمز بیل   ــتان خود، در عمل اقدام  دادندها فقط وعده میاما آمریکایی ،بـه نوشـ و براي حمایت از دوسـ

ــم و ناامهانیم«مفیـدي انجـام نـدادند:     ــتانهیاز رفتار غ ییکایآمر يهاتپلمایدائما به د يدیروها با خشـ  و ردوسـ

را متهم ساخت  کایآمر رانتظام،یعباس ام )1358مهر ( 1979اکتبر  لی... در اواردندمی کگله  یاسیسـ  يهایکوتاه

بر کن تا ص« يبه باز ]کایآمر[ قتیحق در .ستین ياز رفتار دوسـتانه خبر  یول د،یگویم ادیکه سـخن دوسـتانه ز  

در  یوالنط يگفتگو کیدخالت کند... در  ]ماًیمســتق[ رانیا در امور گریبار د ندهیمشــغول اســت، که در آ» مینیبب

 گاه واقعاًچیه کایآمر«با گذشته گفته بود:  سهیبا صراحت کامل، در مقا يزدی میابراه کا،یو آمر رانیمورد روابط ا

 يجد ياونهبه گ رانیدر ا کایبه منافع آمر ،یاسینگونه اشتباهات در مناسبات سیا ...»نکرده اسـت  یبانیپشـت  از ما

  »رو کمک کرد.هانیم يروهایرفتن ن انیبه از م گر،ید يزهایچ انیدر م و صدمه زد

ان آمد، بر سر وارث سرش بر کایدولت دکتر مصدق به آمر یاز اعتماد و دلخوشـ  یکه ناشـ  ییهمان بال ییگو 

ی مو هنگا رد،کمیوفا ن زیمندان خودش ن عالقه و به دوستان یحت کایآمد؛ آمر زیدر دولت موقت ن اشیاسـ یسـ 

ملکرد و با ع داد،ینشان م یشکُبه صورت وعده و وقت شتریرا به آنان، ب خود اقیاشـت  ردکمی جابیمنافعش ا هک

را فراهم  کایآمر بای دوست جیدلبستگان به نتا یگرانه، اسـباب شرمندگ سـلطه  ياز خو یسـوء رفتار ناشـ   وی منف

محض  یدگو سرسپر ینبود و فقط وابستگ یکافی و دلبستگ یدوست کا،یدر مرام دولتمردان آمر زیرا. سـاخت یم
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  داشت. داریخر

ــال ها پس از خروج از  دکتریزدي در دولت موقتبـه رغم تجربه ناکام   براي بهبود روابط با آمریکا، وي سـ

مناصـب حکومتی کماکان در هر فرصـتی که مناسـب می دید از ترغیب و تشویق به مذاکره با آمریکا خودداري    

ده بود که بدیل شــناپذیر مذاکره و ارتباط با آمریکا تگیر و خســتگیبه مبلغ پی ،وي از میانه دهه هفتاد کرد.نمی

هاي سیاسی داخل حاکمیت، به سهم گرایی آشـکارشـده برخی مقامات و جریان  گیري از غربکوشـید با بهره می

ــازد. حزب ما با مذاکره «اعالم کرد:  1378در بهمن  از جمله خویش زمینه تحقق آرزوي دیرین خود را فراهم س

، 1379در فروردین  و» با رعایت منافع ملی موافق است.، لنی با آمریکا براي رفع اختالفاتمسـتقیم، رسـمی و ع  

ــف رقیق و دیپلماتیک مادلین آلبرایت وزیر خارجه دولت کلینتون  ــبت بهپس از اظهار تأسـ ریکا در نقش آم نسـ

ــدام در جنگ، دکتر یزدي طی مقالهمرداد و حمایت از  28کودتاي  ــت: صـ خانم آلبرایت اگرچه «اي چنین نوشـ

رفع اختالف...اعالم نموده اسـت...استقبال خانم  ي ایران را تأیید نمود...آمادگی خود را براي ادامه تحریم اقتصـاد 

ود... شآلبرایت از تحوالت سیاسی اخیر ایران...امري رایج و طبیعی است و دخالت در امور داخلی محسوب نمی

ارجه آمریکا، اصل گفتگوهاي زمان مناسـبی فرا رسـیده اسـت که ایران با اسـتقبال از سـخنان اخیر وزیر امور خ     

  »مستقیم، رسمی و علنی دیپلماتیک...را بپذیرد و آن را اعالم نماید.

 يو ناشـی از تعلیم و تصمیم انقالب  اغلب اقدامات مهم پس از که  مدعی شـده  که بارها ضـمناً دکتر یزدي 

 که به وزارت یانقالب هنگام يروزیپس از پ: «، در باره اولین کار خود در وزارت خارجه نوشته استبوده است

ود سنتو ب ینظام مانیدر پ تیاز عضو رانیدر خروج ا رانیدولت ا میتصم المگام، اع نیخارجه منصوب شدم اول

  » .میمنعقد شده بود، همه را لغو کرد کایو آمر رانیا انیکه در زمان شاه م يادو جانبه ینظام يهامانیپ نیو همچن

خارجه  یروز اولین یتوســط دکتر ســنجاب 1357قبالً  اواخر اســفند در ســنتو  رانیا تیلغو عضــو آنکه، حال

هد دنیز، اسناد و مطالب منتشره نشان میبا آمریکا هاي نظامی پیمانسایر ه بود. در مورد اعالم شـد  دولت موقت،

ــوع مزبور یک مطالبه انقالبی مردم و رهبران و گروه ــی از  موض ــی بوده و هرگز ناش ــیاس  ابتکار هاي مختلف س

لت ترین قرارداد دوجانبه با آمریکا در دوتاریخ مصوبه لغو مهم شـخصی یا پیشنهاد فردي دکتر یزدي نبوده است. 

در آخرین روز قبل از سقوط دولت بازرگان، بود و نه اولین گام دکتر یزدي در هنگام انتصاب  58آبان12موقت، 

  به وزارت خارجه. 

 بعد از برگشت: «أسیس جهاد سازندگی نیز ادعاي خالف واقع کرده استدر مورد ایده ت يزدیدکتر همچنین 

کوبا  يروستاها يو نوساز يجوانان و اعزام آنان به روستاها و مشارکت در بازساز جیتجربه کوبا در بس ،از کوبا

ز امطرح سـاختم.   میداشـت  يریوزنخسـت در دفتر  یاز جوانان انقالب یجمعه با جمع يکه روزها یرا در جلسـات 

رار گرفت ق شانیا دییشد که مورد تأ شنهادیانقالب پ دیو به رهبر فق هیته یمباحث طرح جهاد سازندگ نیدرون ا

 وریر شهرد يزدی يآقاکوباي سفر ولی » رسماً آغاز به کار کرد. یشد. با انتشار آن، جهاد سازندگ هیآن ته هیانیو ب

هاد ج لیاعالم تشکتاریخ  .ه بودسازندگی گذشتجهاد  سیتأس یسـه ماه از زمان اعالم رسـم   انجام گرفت که 58

  است. 58خرداد  26 امام خمینی، امیپ با یسازندگ
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دکتر یزدي طی مصاحبه با روزنامه کیهان تحت مدیریت خود برخی رویکردها و اقدامات  1359مرداد  13در 

ام...اگر ور انقالب مخالف نبودهمن هرگز با صد«خود در دوران تصدي وزارت امور خارجه را اینگونه شرح داد: 

 شۀیکشـورها، و توسـعه و گسترش فکر و اند   ریبه سـا  رانیاز ا یمنظور از صـدور انقالب، انتقال تجارب انقالب 

م، بلکه موافق هست يامر نینقاط جهان است، نه تنها با چن ریسا نیو مستضعف نیو کمک به مبارز ،یاسالم لیاص

عد از بار ب نیاعتقاد، اول نیهم لی. به دلیهر مسلمان فۀیو وظ دانمیم یاسالم شـۀ یتفکر و اند اتیآن را از ضـرور 

جهان به منظور  بخشیآزاد يهادر وزارت امور خارجه، ادارة نهضــت نجانبیا يانقالب، در زمان تصــد يروزیپ

به وجود  به آنها، کمکو شــناخت آنها و تماس با آنها و  بخشیآزاد يهااطالعات در مورد نهضــت يآورجمع

  »آمد.

ــازي در بین وزارتخانه   زمان  در«ها به تعبیر خودش، چنین گفت: آقـاي یزدي در بـاره انجام بزرگترین پاکسـ

نفر را بازنشسته یا منفصل از خدمت  402حدود  نفر کادر سـیاسی وزارت امور خارجه  800تصـدي اینجانب از  

  »باشد.ها مینمودم و این، باالترین رقم پاکسازي در وزارتخانه

یادآوري مواردي مانند دفاع از صــدور انقالب و یا پاکســازي از زبان خود دکتر یزدي، درســتی و راســتی    

هاي باب طبع اپوزیسـیون را که بعدها از سوي وي و دوستانش اتخاذ شد، روشن و  بسـیاري از ادعاها و ژسـت  

با پرگویی و زیادنویسی سعی  ،خودساله اخیر 35سـاخت. اما آقاي یزدي با توجه به فرصـت طوالنی   شـفاف می 

کرد، بســیاري از مواضــع و عملکردهاي گذشــته خود را رتوش کند و چهره جدیدي از خویش بســازد که به می

    ، تا حد زیادي در این کار موفق بود.داخل و خارج طلبان و دوستاناي اصالحکمک امپراتوري رسانه

  14فروش اف اقدام به

ــتراتژیک يماهایهواپ دولت به فروش میبعد از اعالم تصــم يا مصــاحبه یطدکتر یزدي  گفت:  ،14 -اف اس

، 57 از اسفند» .بفروشـد  که حاضـر باشـد،   يگریهر دولت د ای کایرا به آمر ماهایهواپ نیگرفته ا میدولت تصـم «

ــم  کرد.  یرا دنبال م یرا اتخاذ کرده بود و اقدامات عمل 14 افي ماهایبه بازگرداندن هواپ میدولـت موقت تصـ

 ســیعی و بازتاب زین رانیمطبوعات ا رســانه هاي بین المللی و برخیدر  ،و اقدام میتصــم نیاز ا کایاســتقبال آمر

 یتیقموف م،یتصــم نیا عیعمالً در تحقق ســر کایو دولت آمر رانیدولت موقت ا ن،یطرف يریگیبه رغم پ .تداشــ

آگوست  6مورخ  میدر مصـاحبه با مجله تا  يزدیر دکت .افتیادامه  58نداشـتند. تا آنجا که موضـوع تا تابسـتان    

ــرح ب نیرا بد 14 -اف يماهایدولت موقت در مورد فروش هواپ اقدامات]  58مرداد  15[ 1979  در« :دکر انیش

 نیما از ا یینها هدف .میا وارد مذاکره شــده  ییکایبا مقامات آمر شیپ يما از چند 14 -اف يها مورد جنگنده

  ».باشدیخواهد بود، م زین مایهواپ نیا به ها که شامل ابزار و آالت مربوط جنگنده نیا هیمذاکرات، فروش کل

ــورا ونیبا مقاومت روحان ــالح ارتش و افرادي مانند شــهید دکتر    انقالب يش و همکاري برخی افســران ص

شــد با شــکســت مواجه  یتلق»  انتیخ« و »توطئه« کی ،ياریبســ يکه از ســو ي دولت موقتهاتالش چمران،

ــؤاالت یمنتف کایآمر به 14 -اف يها و فروش جنگنده دیگرد ــت. اما س آمد، هنوز هم  دیکه به دنبال آن پد یگش
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 از« :دیگویداشت م تیدر ستاد ارتش مسئول 58سال  بهه کی االسالم حسن روحان حجت اسـت.  نگشـته  »یمنتف«

ـ آنجـا کـه من در جر   ــوع فروش جنگنده ندارم که دیکـار بودم، ترد  نیا انی بوده که  یطرح 14 اف يها موضـ

ــورا دولت موقت، طرح آن را به بیکرده بودند و با فر یطراح هـا ییکـا یآمر انقالب برده بودند تا فروش  يشـ

انقالب را درباره موضوع  يصورت مذاکرات شورا که انقالب برسـانند. بعدها  يشـورا  بیرا به تصـو  ماهایهواپ

ــتند که هواپ يزدیبازرگان و  يآقا که دمیمزبور مطالعه کردم، د ــرار داشـ پس داده  کایبه آمر 14اف  يماهایاصـ

 درست میمتص نیاند که ا گفته يبا پافشار یهاشم يو آقا يا اهللا خامنه تیآ ،یمقابل، دکتر بهشت دری شـود، ول 

تحقق  انتیخ نیشد و ا گرفته کار نیا يخوشبختانه جلو بیترت نی. به امیرا حفظ کن ماهایهواپ دیو ما با ستین

  »نکرد. دایپ

ه . از جملافتیانتشار  موقت دولت میبه اعالم تصـم  ییها اعتراض زیدر سـطح مطبوعات ن  یدر آن زمان حت

فروش «تحت عنوان  یمقاله مشـــروح یط ،يزدی دکتر هفته بعد از مصـــاحبه کی یاســـالم يروزنامه جمهور

مقاله اقدام به  نیکرد. در ا دیبه دولت موقت انتقاد شــد 58داد ، در مر»انقالبســت  به انتیخ کا،یســالحها به آمر

 يماهایهواپ نیتر ها که مدرن جنگنده نیفروش ا با«« شـده است:  فینگونه توصـ یا 14اف  يها هجنگند فروش

ــت،یدن یتهاجم ــتراتژ نیتر را در مهم رانیارتش ا ییهوا قدرت اس ــربه» فلج «تا حد  ایدن کیمنطقه اس  ریذپ ض

ــئولمیاهکرد ــدار م یو نظام یدولت رتبهیو مقامات عال نی... به مس ــور هش ا در ه جنگنده نیا فروش که میدهیکش

 يگرید ریتعب ،یو انقالب اســالم رانیبه ا انتیخ عمل جز نیکشــور اســت... ا یدفاع ســتمیفروش ســ قت،یحق

   »نخواهد داشت.

گفتنی اســت چند بار دکتر یزدي تصــریح کرده که وقوع تجاوز ارتش صــدام از ابتدا قابل پیش بینی بود و از 

حمله عراق را  1357دولت موقت از اسفند « گفت:نیز در مصـاحبه با سـایت تاریخ ایرانی    1393به سـال  جمله 

امی وشش مشهود در صدد بود تا توان نظبا پیگیري و کوي اما شگفت آنکه از همان تاریخ، .» کرده بود بینییشپ

  ها محروم سازد.14ایران را از قدرت استراتژیک اف

با بیان خاطرات خود  در را 14اف  يماهایاقدام دولت موقت به فروش هواپ یاالســالم حســن روحان حجت

   نگونه شرح داده است:یادیگري 

اف  يماهایپس دادن هواپ مسئله شد، یفراوان یداد و باعث نگران يرو 1358که در تابستان  يگرید موضوع«

یی اکیاعالم کرد ما با آمر یمصاحبه مطبوعات کیخارجه در  امور ریوز ،يزدیبود. در آن زمان دکتر  کایبه آمر 14

 ]قرارداد[ کار مانند پس دادن نیا می... متوجه شدمیرا به آنها پس بده 14اف  يها جنگنده که میصحبت کرد ها

 یهمشــاب میرا گرفت. تصــم آني جلو دیکه با اســت یبزرگ اریبســ انتیخ ار،یدر زمان بخت 16ف ا يماهایهواپ

 ها ییکایآمر.. کرد. آن را متوقف ياندازکه کار راه شد اتخاذ ]وسـط دولت موقت [تبوشـهر   یاتم روگاهیدرباره ن

ــتندینم ــالح خواس ــتراتژ يهاس ــد. در ا رانیا اریدر اخت کیمدرن و اس در  14اف  يماهایفقط هواپ ان،یم نیباش

ــت ا ــتندیم بود که آن را هم رانیدسـ در  ماهاینوع هواپ نیاز ا رانیفقط ا انهیدر خاورم رای. زرندیپس بگ خواسـ

در دوران دفاع مقدس  ماهایهواپ نیا نداشتند... ماهاینوع هواپ نیو عربستان هم از ا لیاسرائ یحت داشـت،  اریاخت
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  کشور داشتند. یاتیو مراکز حساس و ح رانیا در حفاظت از آسمان ییمؤثر و استثنا ارینقش بس

و گفتم که دولت موقت  کردم ماجرا اشاره نیدر دانشگاه تهران به هم یسخنران کیبنده در دوران جنگ، در  

ــم نیبا ا ــد، ول یبزرگ يخطا م،یتص ــخنران  نیاي جلو یمرتکب ش ــد. پس از آن س  يزدیدکتر  ،یکار گرفته ش

ــتیدر کار نبوده و ما نم یمیتصــم نیچن و اظهار داشــت کهمصــاحبه کرد   . منمیرا پس بده ماهایهواپ میخواس

دولت موقت،  دوران کردم... و روشن کردم که در يآورانقالب جمع يمذاکرات شورا اسناد آن را از وقت، همان

  .»را داشته است کایبه آمر ماهایدولت قصد فروش هواپ

 حیمواضــع صــر انکار از ســه دهه به شیب يزدی میدکتر ابراه ات،یواقعبر خالف و  زیاد اســناد وجودبه رغم 

ــم    شیخو جز  يو بارها تکرار کرد که و پرداخت ها 14و اقـدام به فروش اف   میو دولـت موقـت دربـاره تصـ

ر انکار و اصــرا نیموارد ا نیاز آخر یکیانجام نداده اســت. در  يکار ها،یی کایاز آمر یو نظرخواه» اســتمزاج «

 دولت يبعد از استعفا ی]رفسنجان[ یهاشم  يآقا« گفت: نیچن يا مصاحبه یط 92 در زمستاندکتریزدي  دار،یپا

 .رومینم یچاه چیشــما به ه  دهیمن گفت تو بمان. گفتم من با طناب پوســ به موقت آمد وزارت امور خارجه و

ما  دیدکر بیتصو ]انقالب يدر شورا[ ران،یا ییهوا يرویکه بر اساس گزارش ن دیشما بود نیا زدم مثال شیبرا

راه افتاد،  ربطی ب يهاحرف موج که ی. اما وقتمیاسـتمزاج کن  هایی کایاز آمر 14اف  ]يها[مایدرباره فروش هواپ

  »چه مربوط است؟ یبه فالن بود، انقالب يمصوبه شورا نیا دییبه مردم بگو دیامدین شما

 يتقاضا ؛ماندیاست. فقط م تیفوق برخالف واقع يعمده ادعا بخش که دهدیاسناد پرشمار موجود، نشان م 

ــوراي انقالب، دولت در يو يبقا ــوابق  ش ــورا موجودکه آن هم با توجه به س ی انقالب و اظهارات علن ياز ش

نقل فوق هم واقعا رخ  اول . هر چند که اگر قسمترسدیصـحت به نظر نم  نیدر مطبوعات، چندان قر منتشـره 

  .دشینم لیو استمزاج، از کذب به صدق تبد انقالبي شورا بیمانند تصو ينادرست بعد يعاوداده باشد، د

 نی، در ا60دهه  یدفاع و یمرتبط با امور نظام يها تیمسئول يتصد لیبه دل یاالسـالم حسن روحان  تحج

 يسخنان و یرا داده و ناراست يزدیپاسخ دکتر  حاًیکرده و صر انیها و مشهودات خود را ب هدگایمورد چند بار د

 نیچن یســخنران کی یدفاع مجلس، ط ونیســیمک سیدر مقام رئ 64 زییپا یروحان يرا آشــکار نموده اســت. آقا

داشتند  میتصم یکه حت یی. آنهاشدی نم لیبر ما تحم نیچن نیا یجنگ دیدولت موقت نبود شا یاگر نادان« گفت:

ــه پس کایما را به آمر 14اف  يماهایهواپ ــت دیدهند، و اگر ش و  هاياخامنه ]اهللا تیآ[چون  یزانیو عز های بهش

 میگویمن نم پس داده بود. کایآنها را به آمر 58نبودند، دولت موقت در تابستان  انقالبي در شـورا  های هاشـم 

  »بود. یانقالب ملت کی يبرا حیو عدم تفکر صح ینادان نیبلکه ا انت،یعدم خ ای انتیخ

ــالم  ــت:  حجت االس ــمی هم در این باره در خاطرات خود چنین گفته اس بختیار در آخرین روزهاي «...هاش

ــدارت خود ــلیحات ص ، با هماهنگی آمریکایی ها برخی از این قراردادها [با آمریکا] را که در ارتباط با خرید تس

ــت آمریکایی ها، لغو و از   ــده بود، بنا به درخواسـ ــرر و نظـامی بود و پول اغلب آنها پرداخت شـ این بابت ضـ

هاي جبران ناپذیري به کشــور وارد کرده بود، که بعد از پیروزي انقالب و اســتقرار دولت موقت نیز چنین  زیان

هاي سیاسی با جدیت و به بهانه هاي مختلف پیگیري کاري از طرف برخی از اعضـاي دولت و بعضـی از گروه  
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نیز مطرح  14دت دادن هواپیماهاي جنگنده بسیار مهم افمیشـد...در این زمینه حتی زمزمه هایی در ارتباط با عو 

شد... [موضوع] در شوراي انقالب مطرح و... از مسأله اي که ادامه آن میرفت تا خساراتی عمده به منافع ملی ما 

  »بزند، جلوگیري شد.

و  آقاي یزدي«گفت: » هاشمی بدون روتوش«االسالم هاشمی در مصاحبه براي کتاب ، حجت1382در سـال  

گفتند جنگی که نداریم، بهتر گفتند پرهزینه است...میها را پس بدهیم. می14دوسـتانشـان پیشـنهاد کردند که اف   

  »شد، خیانت بزرگی بود.است این هواپیماها را پس بدهیم یا بفروشیم. البته اگر این کار می

حجت االسالم توسط  14 -افي ماهایفروش هواپ ايبردکتر یزدي » و اقدام میتصـم «سـند  گفتنی اسـت که  

  : منتشر شد ، به این شرحدفاع دوره دوم مجلس ونیسیکم سیدر مقام رئی روحان حسن

  :1358مردادماه  اول خیدر تار کایوزارت امور خارجه دولت موقت خطاب به سفارت آمر ادداشتی متن«

مذاکرات  رویپ و متحده االتیبا ابراز تعارفات خود به سفارت ا رانیا یاسـالم  يامور خارجه جمهور وزارت

  شود: ادآوریرا  ریاست مطالب ز لیما امور خارجه و کاردار سفارت، احتراماً ریوز يزدیگذشته دکتر  رماهیت

ــالم يموقت جمهور دولت ــئله نگهدار رانیا یاس ــط رژ آن فروند 80که  14 -اف يماهایهواپ يمس  میتوس

چون  ییسو ازگرفته است. ماهایهواپ نیبه فروش ا میصمشده بود را مورد مطالعه قرار داد و ت يداریگذشـته خر 

 االتیکه دولت ا دهدی م حیترج دولت موقت باشند،ی م یمحرمانه تجسـسـ   يدسـتگا هها  يدارا ماهایهواپ نیا

  »کند. اقدام فروند موجود آن 78 دیدر مورد بازخر کایمتحده آمر

  مذاکره با برژینسکی

ــت يزدیمهنـدس بـازرگـان و دکتر     يخبر مالقـات و گفتگو  موقت  دولت امور خارجه ریو وز ریوز نخسـ

م در خالل مراســ کایجمهور آمر سییر کارتر یملّ تیمشــاور امن ینســکیبرژ ویگنیبا زب رانیا یاســالم يجمهور

 نی. اردک دایپ یعیانعکاس وس رانیدر سراسر جهان و ا سـرعت  به ر،یسـالگرد اسـتقالل الجزا   نیو پنجم سـت یب

ر د رانیا ریوز در محل اقامت نخســت کا،یآمر یمل تیتربودن ســطح مقام مشــاور امن نییپا مالقات که به علت

عکاس  چیو در آن ه دیبه طول انجام قهیدق 25ساعت و  کی رفتیپذ صورت، 1358آبان 10 پنجشـنبه بعدازظهر 

» شــده اســت. یتلق مهم اریبســ«مالقات،  نیپارس ا یدولت يحضــور نداشــت. به گزارش خبرگزار يخبرنگار و

ــ یبه عنوان مرحله مهم یالملل نیب یافکـار عموم  ــتیاز سـ  میرژ هیپس از انقالب عل ران،یا دیجد یخارج اسـ

ــبـت بـه مالقات مزبور   ،يپهلو ییکـا یآمر ــطح باال م نیاول که نسـ ، بود کایو آمر رانیدو دولت ا انیمالقات سـ

 موجب رانیا یافکار عموم تیدر آن مقطع، حساس یخاص داخل طی. به علت شرادادیم و توجه نشان تیحساس

با توجه به نقش دکتر یزدي در  .دیو هشداردهنده نسبت به دولت موقت گرد یاسـاس  یسـؤاالت و ابهامات  فوران

  شد.  مقام وزارت امور خارجه، بخش زیادي از مسئولیت این اقدام بر عهده یزدي محسوب می

جناح بازها که به ســرکوب خشـــن انقالب   رهبر امات دولت کارتر به عنوانمق نیدر ب ینســک یبرژ ویگنیزب

از  شیلحظات پ نیتا آخر کایجمهور آمر سییر یمل تیمشاور امن بود. مشهور اعتقاد داشت، رانیمردم ا یاسـالم 
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 تمپلاس که همانگونه کرد،یم يپافشار ران،یحمام خون در ا جادیبر لزوم ا یخود، مبن دگاهید بر انقالب، يروزیپ

، ]57همن و ب يد[ هیدر ماه ژانو ،ینسکی... برژ« کرده است: حیبدان تصر در تهران کایسفارت آمر یاسیوابسته س

 یامور خارج نیمشاور )پس از آن ا(یلحظه  نیآخر تا... بود مردم در برابر انینظام ییآرا به دنبال موضـوع صف 

ــکیبرژ يبـه رهبر [جمهور سیرئ ... معتقـد بودنـد که   زریهـا  ]ژنرال[ نـانـه  یبتوجـه بـه گزارش خوش   بـا ی] نسـ

متحده  تاالیکه ا شدیم ینیب شی... پ ینسکیبرژ يویسنار در کودتاست... کی يقادر به اجرا [شاهنشاهی]ارتش

   »کند. تیحما رانیا ]یسلطنت میرژ[مسلح  يروهایاز ن ونیانقالب شکست دادن يبرا کایآمر

محسوب  رانیملّت ا نزد کایمقامات دولت آمر نیاز منفورتر یکی ینسـک ی، برژ1358 آشـکار بود که در سـال  

 ،ینسکیبا برژ يزدیمهندس بازرگان و دکتر  رمترقبهیغ نسبت به مالقات یافکار عموم ژهیو تی. حسـاسـ  شـد یم

ي ریتصو اقعبود. در و رفتهیپذ ریتأث زین ینسکیشخص برژ یمنف اریشهرت بس از علل و عوامل، ریمضـاف بر سا 

 لتدشـمنان م  نیترتسـرسـخ   از یکیدوسـتانه با   ینقش بسـت، مالقات  یمردم انقالب تیدر ذهن دارید نیاز ا که

ندامت نکرده بود و بر موضع عداوت  ایپوزش  اظهار شیخو ینسـبت به دشـمن   يکه و یطیبود، در شـرا  رانیا

ساخت  آشکار يزدیدکتر  نیرید و همراه دوست ياشکور یوسفیها بعد گفتنی اسـت که سال  بود. یباق شیخو

   ه است.بود »يزدی میاز دوستان قد« ،ینسکیارشد برژ اریدست کیس يگر که

ــد آمریکایی مردم ایران و    ــع ض ــاه مخلوع ایران در آمریکا و اوج گیري مواض در آن مقطع پس از پذیرش ش

، مالقات مزبور حتی با مخالفت 32مرداد28کودتاينگرانی گروه هاي سـیاسی و افکار عمومی از تکرار سناریوي  

دس نشده مهن ینیبشیاز مالقات پ«گوید: دوسـتان خود بازرگان و یزدي روبروشد. مهندس عزت اهللا سحابی می 

دکتر  ياآق به لحاظ نیو به هم میدانســتیاقدام را درســت نم نیا ...میدر شــگفت بود زین ینســکیبازرگان با برژ

امر  نیکه شـــما چرا با ا میکرد حضــور داشـــت، انتقاد  دارید نیخارجه دولت موقت بود و در ا ریکه وز يزدی

    ...»مورد اصرار داشت نیشخصا در ا بازرگان به ما گفت که مهندس يزدیدکتر  ی. ولدیموافقت کرد

د شده بونگ نهبر خالف اسناد موجود، به نادرست مدعی شد که مالقات مزبور از قبل هما يزدیدکتر ضـمناً  

 مقدمه نشان دهد: یو ب رمترقبهیرا غ مالقات اصرار داشت که ،یاسالم يمجلس شورایک جلسـه  در و از جمله 

مثل شــمر که  ناًیع او، می. آن هم ما مالقات نکردمیا انجام داده ریکه ما در الجزا دیا هدیشــن زیچ کیفقط  شــما«

مهندس بازرگان هم گفتند: چه  ي. آقاآمد مهندس بازرگان يآقا دنیابوالفضــل رفت به د دنیشـب عاشــورا به د 

  »م؟یرینپذ ای میریاو را بپذ میکن

ــفارت آمرک«طبق اظهارات مهندس بازرگان: ولی  ــکیکه برژ بود اطالع داده يقبالً به و کایاردار سـ ر د ینسـ

 .»دانســتیم زین يزدیمطلب را دکتر  نیا .دیایب رانیا ندگانیحضــور دارد و ممکن اســت به مالقات نما ریالجزا

 مطرح قبل،مالقات از  نیا انیبود جر یمدع يزددکتر ی ؟يزدی دکتر ای گفتی مهنـدس بـازرگـان دروغ م   پس 

ر کاردا ،ریمن به الجزا متیو روز قبل از عزد« :گفت حاًیصــر يگریمصــاحبه د مهندس بازرگان در نبوده اســت.

ــفارت آمر ــکیبرژ که داددر تهران به من اطالع  کایسـ ــت هنگام اقامت من در الجزا لیما ینسـ مالقات و  ریاسـ

  »انجام دهد. یمذاکرات
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» شــده ینیبشیپ«مالقات،  نیکرد که ا دیو تأک حی، مجددا تصــر65در ســال  يانامه یدفتر مهندس بازرگان ط

ــکیبرژ بود و ــفارت آمر قیقبالً از طر ینس ــفارت ترک  کایکاردار س ــن س ان از بازرگ ه،یدر تهران در مجلس جش

 نیدر سفارت ا هیترک یروز مل مراسم که در ياکرده بود. مهندس مقدم مراغه ریسـفر الجزا  در مالقات يتقاضـا 

 :سدینویدر خاطرات خود م است، در کنار مهندس بازرگان بوده یهمانیکشـور حضـور داشته و در تمام مدت م  

ا مالقات با شم رهیدر الجز است لیما ینسکیبازرگان، برژ يآقا :... گفتکایسـفارت آمر  رمختاریوز نگنیل يآقا«

  »ها با اوست.تمالقا برنامه میخارجه مذاکره کند. تنظ ریوز يزدیبا دکتر  دییکند... بازرگان گفت بگو

 ، دنماجرا اذعان ک تیبه واقعناچار شد ، اولیه خود نادرست يبرخالف ادعا يگریدر موارد د يزدیالبته دکتر 

در  کایکاردار آمر( هاییکایآمری ســه مرحله درخواســت قبل طی  مزبور مالقات يبرای قبل ی هاي نگو از هماه

 کایرآم ریدو روز قبل از سفر، درخواست سف در تهران کایآمر کاردار یاعالم رسم ه،یسفارت ترک یجشن روز مل

  سخن گفت. )رانیبه سفارت ا ریدر الجزا

 با« :اســترده ک فیتوصــمقامات آمریکا و ایران، » یاســیســ میاشــتباه عظ کی«را  ریمالقات الجزا ،لیب مزیج

اه اشتب کیواقعا  ریالجزا در داریو دادن اجازه ورود به شاه، د ]کاینسـبت به آمر [ رانیدر ا ندهیوجود سـوءظن فزا 

سبت به بودنش ن رحساسیبه خاطر غ ینسکیبرژ شده بودند: یبود. هر دو طرف دچار اشتباه بزرگ یاسیس میعظ

ــح عدم به خاطر یرانیو مقامات ا ران،یا يدادهایرو ــور خود.  حیدرك ص ــاع کش  [مالقات]همان روز در از اوض

ر تظاهرکننده نف ونیلیدو م باًیتقر در تهران صورت گرفت. کایآمر هیعل يدیشد یاول نوامبر، تظاهرات انقالب یعنی

را به خاطر دادن اجازه ورود به  کایآمر ن،یآتشي های سـخنران  سـر دادند. در  کایها شـعار مرگ بر آمر نابایدر خ

  »نکوهش کردند. تکار،یشاه جنا

ــکی اعتراض کرده، طی  ــحابی که بارها به اقدام دکتریزدي و مهندس بازرگان در مالقات با برژینس مهندس س

ــال  ــکی مالقات کردند،وقتی که مرحوم بازرگان در الجزایر با «مجدداً چنین گفت:  1383گفتگویی به س  برژینس

بنده که عضــو هیئت اجراییه نهضــت آزادي و دبیر آن بودم، از این مالقات بی اطالع بودم...بنده جزو معترضــین 

بودم...مورد سـؤال بودم در مورد این که چرا آقاي بازرگان با برژینسـکی که باالخره اکنون در صـف دشـمنان ما     

توانستم جوابی بدهم...تصمیمی گرفته و اجرا شده من هم واقعاً نمی ت.قرار دارد دسـت داده و مالقات کرده اسـ  

ته بنده الب فقط خود مهندس بازرگان و دکتر یزدي که رفته بودند اطالع داشــتند.  بود که ما از آن خبر نداشــتیم. 

زدي هم یالبته دکتر هنوز جزو هیئت دولت نبودم و عضـو شـوراي انقالب بودم...تصمیم خود آقاي بازرگان بود.  

شــاید هم خودش  همراهشــان بود...دکتریزدي آدم دیپلماتی اســت...چرا رضــایت داده که بازرگان مالقات کند؟

  »، گردن یزدي است.صباغیان نیز گفت: درست است و اگر تقصیري باشد مقدماتش را فراهم کرده باشد.

، 94به سال آمریکا، یک پژوهشـگر  جویانه با در نقد توجیهات دکتر یزدي از مذاکره مزبور و رویکرد سـازش 

 يدر صحن مجلس شورا يزدی میابراه ی، وقت1359 وریشهر 27روز  شیو شش سال پ یس«چنین نوشته است: 

شمر که  مثل ناًیع«عاشـورا استناد کرد و گفت   امیبه ق ریدر الجزا ینسـک یبازرگان و برژ دارید هیدر توج یاسـالم 

» ازرگانب هندسم يآقا دنیهم] آمد به د ینسکی]، [برژالسالمهی[حضرت]ابوالفضل[عل دنیشب عاشورا رفت به د
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 هیشبت نیرا بر ا شیهاگفته بود؛ در ادامه هم استدالل ياما جد يزدی می. ابراهدندیسخن او خند نیبه ا ندگانینما

 ییدر جا يزدیمیابراه یو شش سال بعد هم وقت ینگرفت. س يها را جدحرف نیا یادامه داد، اما کس ریو تفسـ 

 ]41ش [مجله مهرنامه زگردیجا م؛ آن»دیباش برالیل دیندار نیاگر د: «اندده) فرموالسالمهی(علنیگفته بود امام حسـ 

. نگرفت يحرف ها را جد نیا یکس ،حال پس از انتشار هم نیحرف ها بخندد؛ با ا نینبود که به ا یبود و کسـ 

 یو سع. ادباش سمیبرالیو مروج ل کایبخش مذاکره با امرداشـت عاشورا منبع الهام دوسـت   یلیاما خ يزدی میابراه

 دیکوش یم شتریرا مطرح کند اما هر چه ب رهایتفس نیا یو ماهنامه علوم انسان یاسالم يدر مجلس شـورا  کردیم

ــع ــدیکمتر موفق م کرد،یم یو سـ ــ دندیخندیم شیبـه حرف ها  گرانی. دشـ گرفت؛  ینم ياو را جد یو کسـ

کاران دولت محافظه يپا يکه پا جا ودندب يگریکســان د اما احتماالً شــدندیموفق نم ينهضــت آزاد يهابرالیل

  »راه ناتمام را ادامه دهند. نیموقت بگذارند و ا

ــید محمد خاتمی در  حجت ــالم س ــت: خطاب به مهندس بازرگان ، 1360مهر  18االس که دولت  یوقت«نوش

اسالم و  که به برکت يو با سوءاستفاده از نام و اعتبار یانقالب اسالم يناسـازگاش با محتوا  نشیموقت در اثر ب

ــت یعنوان ــازش ناپذ یکه از رهبر انقالب گرفته بود، راه آش ــالم ریدادن انقالب س  یوقت د،یرا برگز کایبا آمر یاس

ــود، نهادهایمتوجه آمر نکهیا يها به جاهـا و لعن طعن ــوزان به حال  یانقالب يکا شـ ــور و دلسـ و جوانان پرشـ

ــتضــعفان را هدف قرار داد، وقت ــ انیبرآمد که انقالب به پا ادیکه فر یمس ــت و امروز با دهیرس و  آرامشبا  دیاس

و  ینشــان داد که کدام ســازندگ ینســکیو مالقات با برژ ،میبپرداز یبه ســازندگ !یشــیدوراندو و منطق  !!متانت

ــت مورد ینظم ــادگ نشیو ب دیاز د يانحوه ،بودن ییکایاز آمرمراد ... نظر اسـ ــت که به سـ ــت  یاسـ ابزار دسـ

س أکه شما در ر یانیجر نش،یو ب دید نیاز هم يشود و به خاطر برخوردار یم کایطلبانه آمرتوسعه يهااستیس

 یتیاظهار نارضا -گوناگون هاتتوجی با البته– یاسالم يجمهور ییکایهمواره از مواضـع ضـد آمر   دیآن قرار دار

جاسوس و  رانتظام،یچون ام يدر کار شماست که فرد یو چه نقصـ  .کرده اسـت  یو عمل یمخالفت قول یو حت

    »؟دیآیدولت موقت باال م يو سخنگو ریتا سطح معاونت نخست وز کایمزدور آمر

  سقوط دولت موقت طناب

ــیبه نظر م نیچندر آن مقطع،   مالقات چاه به يزدیاش دکتر خارجه ریکه مهندس بازرگان با طناب وز دیرس

در  عیدولت موقت شـد و اسـباب تسر   تیتمام رینگدام فرو رفت و گرفتار آمد، و عواقب تلخش، ینسـک یبا برژ

 دولت موقت، ریوز نخست يقبل از اعالم موافقت امام با استعفا 58آبان  14روز اما  سقوط آن را فراهم ساخت.

ــاحبه يزدی دکتر ــت جویانه و با نمایش تبعیت کامل از امام خمینی، در باره   يا در مص ی نقالبا ینیب واقع فرص

 یاسـت که قاطع اسـت و از کس   نیامام ا اتیاز خصـوصـ   یکی« گفت: سـخن  نیچن ،امام در قبال دولت موقت

 من.بگذار و برو.. ندیفرمای بکنم م يخود قصور تیوقت احسـاس کنند که در مسـئول   هر و ،ندارد یسـت یرودربا

ــور م از  یکی تی. قاطعکندیم دولت را مرخص ،انجـام نـدهـد امام    یاگر دولـت کـارش را بـه خوب    کنمیتصـ

ــ  اتیخصــوصــ  نیدارد و در چارچوب هم یانقالب ینیب عواق اســت. نیب واقع اریبرجســته امام اســت... امام بس
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من  يکه احساس کند کمبودها یو هر زمان ردیگیم میگفتم تصم کهیی ها اسـت که با صراحت  یانقالب ینیبواقع

  .»کندی دولت را مرخص م حتماً ،کرده دایپ دکنندهیو تهد خطرناك دولت جنبه ای

الب انق يمردم و رهبردر از مشکل  یسقوط دولت موقت را ناش ییگفتگو یط يزدیدکتر  بعد، هاسـال   ولی

پردند. مهندس بازرگان نس يآقا صیندادند و سرنوشت کشور را به دست تشخ صیکرد که درست تشخ فیتوص

قالب ان يرهبر وبر آن بود که مهندس بازرگان بهتر از مردم  ينهضت آزاد یرکلیمهندس بازرگان در دب نیجانش

 ياو اگر دولت موقت در برابر خواسته ه دیفهم یو مملکت را م کشور، نفع ملت یاسیو س ینیرجال د ریو سـا 

امام  یاسیو س ینیکرد. اجتهاد د یخود را از دست داد، کار درست» یو وجاهت مل یاسیاعتبار س«و  سـتاد یمردم ا

ه مردم، در برابر آنچه ک تیاکثر رشیو پذ یرجال انقالب یاســیســ یخط مشــ زیاز مجتهدان، و ن يریو کث ینیخم

 يبرمردم و ره یســتیارزش و نامعتبر بوده اســت. و با یب ده،یمهندس بازرگان نام» یاســیاجتهاد ســ« يزدیدکتر 

 و عقل و اریاخت«بازرگان را صــاحب  ينکردند و آقا تیانقالب را بازخواســت نمود که چرا از دولت موقت تبع

 و يانقالب و مردم، به مفهوم دنباله رو يرهبر یمنظر، انتخاب مردم و همراه نیخود قرار ندادند. از ا »صیتشخ

به امام  و رفتندیمهندس بازرگان را نپذ »حیراه صح«ست و منشأ مشکل، در درون مردم بوده است که ا یبیعوامفر

آن  ،حیراه صح: «امام خمینیوي تأکید داشـت که در تعارض نخست وزیر دولت موقت با   وفادار ماندند. ینیخم

    .»گفتیبود که بازرگان م

 هیو دوسـتانش فراهم ساخت تا در سا  يزدیدکتر  يبرا یدهه هفتاد که فرصـت  انهیم یاسـ یسـ  راتییظاهراً تغ

مشـتبه کرده بود که رسماً بابت   يدولت موسـوم به اصـالحات عرض اندام و ابراز وجود کنند، چنان امر را بر و  

  دانست.یم یشرا بدهکار خوو رهبر محبوبش  رانیا کرد و ملت یسقوط دولت موقت، فاکتور صادر م

باشـد و آن طور وضع و آن   ]دولت موقت[اگر چنانچه دولت ما مثل سـابق  «گفت:  59 رماهیدر ت ینیامام خم

  ».میرینهضت را بگ نیا يعزا دیما با باشد، را داشته دیطور د

همچون  یانقالب اسالم يروزیامروز بعد از ده سال از پ من« :در پیامی چنین تأکید کرد، 67در اسفند  ایشـان 

که  یها و امور مهمه کشور به گروهاول انقالب در سـپردن پست  ماتیتصـم  یبعضـ  که نمکیگذشـته اعتراف م 

 انیز ما یراحت آثار آن به یبوده است که تلخ یاند، اشتباهنداشـته  يبه اسـالم ناب محمد  یو واقع خالص دهیعق

دوستان  دییو تأ دیبا صالحد یول نبودم کار آمدن آنان يبه رو لیما گرچه در آن موقع هم من شـخصاً  رود،ینم

اصـولش و حرکت به   یکمتر از انحراف انقالب از تمام يزیچ و اآلن هم سـخت معتقدم که آنان به  .قبول نمودم

ــو  ندارند. يجز حرف و ادعا هنر زین گرید يکه در کارها یدر حال کنند،ینم قناعت جهانخوار، يکـا یآمر يسـ

ــف چیه امروز ــتندیکه آنان در کنار ما ن میخورینم یتأسـ  یگروه چیه اند. انقالب بهه از اول هم نبودهچرا ک سـ

  ».میخوریها ملبرایل ها وفراوان خود را به گروه يندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادها يبدهکار

طی سخنان پیش از خطبه نماز جمعه  1369بهمن سال  12یادگار امام، حجت االسـالم سید احمد خمینی در  

بعـد از انقالب، خون دل اول امـام، لیبرال هایی بودند که حکومت   « در بـاره دولـت موقـت چنین گفـت:     تهران

اسـالمی را به دست گرفتند...امام، خون دل هایی که از دست اینها در همان مدت کوتاهی که حکومت را داشتند  
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ــی نخورد.این لیبرال ها نوکران آمریکا بودند...آنها آمریکایی ــت کس ی مهایی بودند که براي مدت کخورد، از دس

  » حکومت را گرفتند و نزدیک بود تمام زحمات شما خواهران و برادران عزیز و شهداي شما را از بین ببرند.

  تسخیر النه جاسوسی آمریکا

 کشنبهیمن بعد از ظهر روز : «دیگویمچنین 1391به سال  يزدیدکتر  ،آمریکا در باره تسـخیر النه جاسـوسی  

ــاعت  ]1358[ آبان13 ــفر به يبرا ینیخم] امام[ يبا آقا بعد از ظهر 4حدود س کردم و  دارید رهیالجز گزارش س

 روب اند؟یک نهایبود که ا نیا شانی. واکنش اکردم مطرح شانیضـمن گزارش سفر، حمله و اشغال سفارت را به ا 

  » نکردند. يحادثه اظهارنظر نیساعت درباره ا 48 ای ساعت 36تا  شانیا رون؛یب زشانیبر

ها از  ینیخوئ ياالسالم موسو حجت آبان هنگام نماز ظهر و عصر، 13همان روز  ،يزدیگفته دکتر  برخالف

 یالنه جاسوس ریدو نماز، خبر تسخ نیب ینیاالسـالم احمد خم  حجت و ردیگیتهران با منزل امام در قم تماس م

 د،یرا گرفته ا یخوب اریبس يجا«داد:  یخصـوصـ   غامیپ انیفوراً خطاب به دانشـجو  شـان یدهد که ا یم را به امام

 شیخو یامام در سخنران، 58روز چهاردهم آبان  ،یعموم دارید نیدر اول زیهمان روز ن يفردا ».دیمحکم نگه دار

 58 آبان 13روز  یالنه جاسـوس  ری. ضـمناً خبر تسـخ  دینام» بزرگ طانیشـ «را  کایآمر و کرد تیاقدام حما نیاز ا

خبر آن را به امام  ،از ظهر بعد 4ساعت  يزدی ينبود که آقا يازیپخش شده بود و ن رانیا يویاز راد 14سـاعت  

  است.بوده اساس  یب و کذب زیباره ن نیدر ا هیمشارال يگفته ها یبدهد. مابق

 يزدیدکتر  59ســال  ، در»کایاشـغال ســفارت آمر «با  شبر مخالفت یمبنوي  يبعد يبرخالف ادعاها نیهمچن

النه  ياعضــا يریگروگانگ ،به ســرعت 58 آبان 13امور خارجه وقت، همان روز  رینمود که در مقام وز حیتصــر

 دییودم که تأب یکس نیاتفاق افتاد من اول يریمسـئله گروگانگ  نکهیاز ا بعد« کرده بود: دییرا تأ کایآمر یجاسـوسـ  

ــو يبـا آقا  و کردم  گروگان ها من مورد الزم بود. و در ،کار نیتماس گرفتم و گفتم ا یها تلفن ینیخوئ يموسـ

  »شوند. محاکمه دیچگونه با نهایا نکهیدارم که نوشته ام راجع به ا ییها لیتحل

به  يزدیبود. دکتر  توجه جالب زین 58آبان  14 خیدر تار یالنه جاســوســ ریو درباره تســخا یاظهارات رســم

دولت موقت از زمان طرح  کیپلماتیاقدامات د حیتشــر ضــمن یمصــاحبه مطبوعات یامور خارجه ط ریعنوان وز

 ه درشا رشیاعتراض به پذ يبرا کیپلماتید جهینتی ب يمهرماه، و تال شها 29 در کایشاه به آمر متیموضـوع عز 

 فت:گ ،ینسکیبا برژ مالقات موضوع در نیطرح ا یو حت يو بازگرداندن اموال و ياسترداد و يو تقاضـا  کایآمر

 ما نه تنها يها ادداشتیو  اخطارها رغم یکه عل میدان یم کایولت آمرمتوجه د ماًیحوادث را مستق تی... مسئول«

 بی، ترتآنها لهیو همسرش و اموال غارت شده ملّت به وس شاه استرداد يما برا ادداشتیبلکه به  رفتندیشاه را پذ

 ..شد. عمل ا،یبه منظور عکس العمل و نشان دادن مواضع خود به دن رانیملّت ا يراه برا تنها اثر ندادند. و الجرم

را  تادداشی نیبود که ا دولت رایبوده، ز ]موقت[از عمل دولت  یبانیدر پشت انیعمل دانشجو کنمی تصور م من

 دییع تأاقانجام دادند، در و نهایکه ا یعمل نیو بنابرا خواسته داده و اسـترداد شاه را  کایهفته گذشـته به دولت آمر 

حوادث  نیا تیاطالع داده شده که مسئول ]هایی کایآمر[آنها  به ...کاستیفرح از آمر و درخواسـت شـاه مخلوع  
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ما  يها تادداشــی دهد و به رییمواضــع خود را تغ کایاســت که آمر نیو تنها راهش ا کاســتیآمر به عهده خود

روست، پاسخ روب رانیا قاطع تمام ملت یبانیپشت کرده و امروز با رانیکه دولت ا یاثر بدهد و به درخواست بیترت

  »مثبت بدهد.

ی تبود و ح ي النه جاســوســی آمریکاهامطالبه محاکمه گروگان ریگیاز افراد شـاخص و پ  یکیکه  يزدیدکتر 

 نیر اولد«کرد:  دیتأک نیچن خواسته نیمجدداً بر ا 1358و منتشـر سـاخت، در اسفند    هیته یانجام آن طرح يبرا

ــت با ــوند دیفرص ــخیر النه که مهندس بازرگان  همزبان با  ،به بعد 60اما از اوایل دهه.» گروگانها محاکمه ش تس

مدعی شــد که از اول با آن اقدام مخالف بوده  ،کرد، دکتر یزدي هم به کذبجاســوســی را به شــدت محکوم می

به بعد تحلیل هاي منفی خود و نهضـــت آزادي را مکرراً علیه این واقعه بیان  70و به ویژه در طول دهه ،اســـت

ــوح توان یم«گفت: کرد و ازجمله چنین میمی لت دو هیتوطئه عل...دیدولت موقت را د هیعل يریگ جبهه به وض

ــفارت آمر ریبرنامه ز نیابود...  آن موقت و کنارزدن ــش حمله به س ــورت گرفت کا،یپوش  هک آنچنان ماهرانه ص

دولت موقت متحد  هیعل را همه ،یافراط يهای مذهب -یو مل ،یو مل یستیروشـنفکران اعم از چپ مارکسـ   تمام

جنبش  ،یانقالب اسالم نیخلق، سازمان مجاهد نیمجاهد خلق، سـازمان  ییفدا يکهایسـاخت. حزب توده، چر 

ا ب کهی نیآن بخش از روشنفکران د یحت ،یاسالم يمبارز، حزب جمهور تیروحان جامعه مسلمانان مبارز، جاما،

 ينهضت آزاد يمرکز يشورا ياعضا از آنان از یبودند و برخ کینزد اریبسـ  زیو دولت موقت ن ينهضـت آزاد 

صــرفنظر از بخش اول  »ردند.ک تیداشــت، حما» یســتیالیضــدامپر« که رنگ انیحرکت دانشــجو نیبودند، از ا

 اجماع در جادیفوق، اذعان به ا سخنیۀ بق رسـد، یم نشـده و خالف واقع به نظر  اثبات ییکه ادعاسـخنان مزبور  

ون بد توانست یاست که نم یالنه جاسوس ریاز تسـخ  تیدر حما یاسـ یسـ  يها نایو جر روشـنفکران  ۀهم نیب

ع در رفتار و مواض يزدیدکتر گفتنی اسـت   واقع شـود.  کا،یآمر هیعل یو اجتماع یاسـ یسـ  مناسـب  وجود بسـتر 

 يبروز داده که و يادیز يتناقض ها و نوسانات ،تسخیر النه جاسوسیدر مورد از جمله  خود، یو حزب یاسیس

  است. ساخته هم طراز مهندس بازرگان ،ثیح نیرا از ا

 تایجننهضت آزادي را یکی از گروه ضـمناً همانگونه که مهندس بازرگان تأکید داشت، دکتر یزدي نیز انزواي  

ــلی و ــت:اقعه مزبور میاص ــال « دانس ــت آزادي و مهندس بازرگان و   58گروگانگیري در س ــد...نهض موجب ش

ــوند.   ــیه رانده ش ــتان وي همه به حاش ــفیه  ،اولین میوه هاي گروگانگیري بود...این ،در واقع این دوس اولین تص

ردند و زیر پوشش افراطی ترین از حرکت اشـغال سـفارت آمریکا حمایت ک   بود...تمام نیروهاي سـیاسـی...همه  

  .»شعارهاي ضد آمریکایی، اصلی ترین جریان روشنفکري دینی را از صحنه خارج کردند

ــان در صــحنه ماند و پیروز هم ماند:  در آن شــرایط « البته وي در تکمیل دیدگاه خود بر آن بود که گروهش

در  هم در کوتاه مدت و هم ی بیرون نرفتیم.ملتهب ما از قدرت کنار رفتیم، ولی از صحنه فعال سیاسی و اجتماع

  »برنده به جا ماندند. ،مذهبی-درازمدت، روشنفکران دینی یا ملی

گفتنی اسـت که بارها دکتر یزدي ادعا کرد که در تسخیر النه جاسوسی طراحی و توطئه بیگانگان نقش داشته  

ها و ي معتقد بود آقاي موسوي خوئینی، هنوز دکتر یزد1395صـادق زیباکالم نقل کرده که تا سـال   آقاي اسـت.  
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 ودب و نوشته بازرگان هم گفتهمهندس اند. آقاي محتشـمی با سازمان جاسوسی کا گ ب شوروي در ارتباط بوده 

بته در ال کرد.عاید شوروي شد و آن حرکت را مشکوك معرفی می ،منافع اصلی تسخیر النه جاسوسی آمریکا که

بارها یزدي و بازرگان با ذکر نام، رهبران تسخیر النه  ،به بعد 58ن سال جلسـات خصوصی نهضت آزادي از هما 

  ساختند.   می متهمجاسوسی و چند تن از روحانیون خط امام را به ارتباط و دستورگیري از شوروي 

انقالب، مانند  يدر ابتدا يزدیبازرگان و  ياز مخالفان آقا ییهافیط«بـه گفتـه مهـدي نوربخش داماد یزدي:    

 يزدی ياز آقا ییاز اصالح امور باورمند شدند، به دلجو یها که خود به نوعبعد کا،یکنندگان سفارت آمر ریتسخ

البته مصـداق سـخن مزبور، تعداد قلیلی از دانشـجویان تسخیرکننده النه جاسوسی آمریکا بوده نه     »آوردند. يرو

  همه یا اکثریت آنان.

در ابتدا از اقدام مزبور حمایت  ،به عنوان یک گروه ســیاســیضــمناً همچون دکتر یزدي ، نهضــت آزادي هم 

ــفارت آمریکا به عنوان  1358ماه کرد و حتی تا ديمی ــی «هنوز از س ــوس ــخیر آن را نام می» النه جاس برد و تس

، 58آبان  13کرد. دو روز پس از ارزیابی می» راهی پرتوان در روند انقالب اسالمی«و » اقدامی ضـد امپریالیستی «

، اندخو »بزرگترین عمل انقالبی«را » دانشجویان انقالبی مسلمان«ضـت آزادي با صـدور اطالعیه رسمی، اقدام   نه

نامید، و درخواست اعالم رسمی قطع ارتباط » هاي مستضعف جهانشمن بزرگ خلقد«را  »آمریکاي استعمارگر«

   با آن کشور نمود.

   تمجید امام خمینی

شده ن آشکار و عیان ،یزديدکتر در شـرایطی که هنوز نقش پنهان و سوء نظر  دولت موقت،  يبعد از اسـتعفا 

کشور  يهامردم در استان اتیبه شکا یدگیرسي خود برا ندهیرا به عنوان نماوي  58در آذرماه  ینیامام خم بود،

 و صدریبه همراه ابوالحسن بن يزدیاز دکتر  یسخنران کی یامام ط 1358 مهر 20از آن، در  شیپ .منصوب نمود

ــادق قطب ــد صـ ــانبا ذکر نام ونیانقالب زاده، در مقابل حمالت مخالفان و ضـ در  نمود. تیحما و دیتمج شـ

 یاسالم يدوره مجلس شـورا  نیتهران در اول مردم ندهینما 30از  یکی يزدیکه دکتر  یدر حال 1359 بهشـت یارد

  داشت.دوام ن شتریکه البته شش ماه ب ،منصوب نمود هانیک مؤسسه سرپرست را به سمت يو ینیبود، امام خم

مام ا يبا مواضع و رهبر را فاصله آشکار خود جیبه تدر يزدیمقارن مجلس اول، دکتر  یاسـ یتحوالت سـ  در

 یمبان از ياریبه مخالفت با بس ،ينهضت آزاد گردانندگان ریداد و در کنار مهندس بازرگان و سـا  شیافزا ینیخم

 در مخالفت توانستی که م یها بعد، از هر اقدام سال یپرداخت و ط یاسالم يجمهور انگذاریبن يها هدگایو د

برخی اســناد و شــواهد در مورد  خط امام، فروگذار نکرد. رویپ تیو حاکم ینیامام خم يرهبرمبانی  فیتضــع و

 قرائن و شواهد رفتار سیاسی سایرابعاد پنهان روابط یزدي و آمریکایی ها از اسناد النه جاسوسی به دست آمد و 

عالوه بر مواضــع  ینیخم اماممنفی وي در قبال انقالب، او را به تدریج از جرگه یاران امام کامالً خارج ســاخت. 

 تایاتخاذ نمود و نها ،یاسالم يبر ضد نظام جمهور يآزاد و نقد اقدامات نهضـت  نییکه در تب يآشـکار و متعدد 

 بیبعد از تکذ شیتنامه خویوصــپایان کرد، در  یو بازشــناســ فیتعر انقالب، ضــد انیها را در جرگه جرلبرایل
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و، و امثال ا يو از یقبل يدهاییبه تأ یبا اشــاره ضــمن س،یدر مورد نقش داشــتن در ســفر پار يزدی دکتر يادعا

  نوشت: نیچن

کرده و  انآن از يافراد، ذکر یبعض یینما مو اسال یدر طول مدت نهضـت و انقالب به واسـطه سـالوسـ     من«

ــده يباز از دغل دمیام، کـه بعد فهم نموده يدیـ تمج بود که خود را به  یحال در دهایآن تمج ام. آنان اغفال شـ

در هر کس، حال  زانیسوءاستفاده شود. و م مسائل، از آن دیو نبا اندند،ینمایمتعهد و وفادار م یاسالم يجمهور

  »او است. یفعل

  استعفا از نهضت آزادي

عالوه بر  .دیانجام 58اواخر آذر ي در نهضت آزادقدیمی  ياز اعضاتن  14 يدولت موقت به استعفا ياستعفا

 فات دروناختال در استعفانامه خود، اختالفات فکري و سـیاسـی و مشکالت ریشه اي تشکیالتی، افراد مستعفی  

ند و موجب بازگشته بود ينهضت آزاد یحزب تیدولت موقت به فعال يکه پس از استعفا ییبا اعضـا  یالتیتشـک 

ــ  منافع« يبرا یحزب درون يرقابتها ــخص ــده بودند،» اعتماد متقابل«رفتن  نیو از ب» یش عدها ب را ذکر کردند. ش

    .ردکی و دوستانش معرف يزدیمشکل را دکتر  نیا یعامل اصل ،رهبر افراد مستعفی یسحابعزت اهللا مهندس 

آمده بودند و دوستان  کایکه از آمر يافراد« مستقل یگروه درون يتهایدر خاطرات خود با اشـاره به فعال  وي

شکل و نفر بودند مت ستیحدود دو«که  کندیم یمعرف  یالتیتشکي ها منشـأ رقابت  را  آنان ، »بودند يزدیدکتر 

 يهبرو ر مقام هیداع« ،يزدیکه دکتر  کندیم دیســـپس تأک.» کردندی م تیفعال يزدیدکتر  يرهبر به ،منســـجم

 يادآوریبا مهندس سحابی » بودند. يو فرمان کامالً دست به زین يافراد و اصحاب و«داشت و  زیرا ن» التیتشک

و  يزدی، اختالف خود و دوســتانش با » کردی م دییرا تأ يزدی مهندس بازرگان دکتر« ،در درون نهضــت نکهیا

  : رده استک انیاز نهضت ب دنیکش کنار را از موجبات ارانشی

ما، مهندس بازرگان حتما طرف آنها خواهد  انیم یاختالف که در صـــورت بروز کردمی احســاس م آن روز «

ي دادم به جا حی... ترجدادیرا قبول داشــت و او را مشــاور خود قرار م ي]زدی= دکتر ي[بود... مهندس بازرگان و

   »خود را از صحنه کنار بکشم. ي]زدیبا گروه [و ادامه مبارزه  کشمکش

ش در و عملکرد ینســکیبرژ با دارید يبرا يزدیدکتر  يزیر دولت موقت که برنامه ياز اســتعفاماه پس  کی

و  يمهم نهضت آزاد ياز اعضا یگروه ياستعفا يماجرا آن بود، در لیو تسه عیوزارت خارجه، از عوامل تسـر 

د پایان اســفنته در . البخوردیدوباره به چشــم م يزدیدکتر  ينقش و رد پا ،ییاجرا أتیاز جمله دو تن عضــو ه

پست « از را خود ياستعفا ،ينهضت آزاد یرکلیبود که پس از پانزده سال دب يزدیخود دکتر  بار نیا 1389سال 

سـطح کمی اعضاي   1378مهر  17با روزنامه آفتاب امروز به تاریخ  او قبالً در مصـاحبه اي  اعالم کرد.» یرکلیدب

  .»شوندوانت جا میگروهی که همه آنها در یک «را اینگونه توصیف کرده بود:  نهضت آزادي

دکتر یزدي در دگردیسی سیاسی آشکار خود، از اوایل دهه شصت شمسی به بعد، علیه امام خمینی و مواضع 

ده اي علیه به بعد، بعضاً تعابیر تند و گزن 70و به ویژه از میانه دهه  ایشان بارها سخن گفت و موضع گیري کرد.
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موارد  ازی کی 1358در سال  ينهضت آزاد یمسـتعف  ياعضـا  امام بر زبان و قلم دکتر یزدي جاري شـده اسـت.  

د. نه بوداعالم کرد ،ینیخم امام يهمفکرانش را در مورد رهبردکتر یزدي و اختالفات خود با مهندس بازرگان و 

   :بودآمده  نیچنستی به در ،ینیامام خم يدر متن استعفانامه آنان درباره رهبر

ــمه م تیواقع نیاز ا ینیامام خم يمـا به رهبر  مـان یا« ــرچشـ  يهانآرما از یکه امام را تبلور کامل ردیگیسـ

 لیدل نیو بد میدانیم رانیا ملت داده دیکرده و شه امیق يها توده يو ضداستثمار يضداستبداد ،يضـداسـتعمار  

و  شانیو لذا هرگونه مقابله و مخالفت با ا .اسـت  برقرار هدفدار ملت نیو ا شـان یا نیامامت امت ب یعیرابطه طب

  ».میکنی م یتلق ،با امت و انقالب امت مقابله قتیرا در حق شانیا یمواضع اساس

، با 1393محمدمهدي جعفري از اعضـاي اصلی مستعفی نهضت آزادي، طی مصاحبه اي درخرداد   دکتر سـید 

ــلی دکتر یزدي در  ــازي خروج آنان از نهضــت، در باره وي چنین گفت:  تأکید بر نقش اص ــترس ه همچنان ک«بس

مهندس سحابی گفته، اگر سیاست ها و برنامه هاي مهندس بازرگان بود ما می توانستیم با ایشان کنار بیاییم ولی 

است،  دارمگذاشتند...نظر دکتریزدي غالب بود...دکتریزدي یک سیاستدکتریزدي و دیگر دوستانی که بودند، نمی

 ،دکتریزدي به واقع مدار بود و در همه کارهایش صــداقت و درســتی بود.برخالف مهندس بازرگان که صــداقت

  »کار است.سیاسی

ر عالوه ب« دکتر یزدي در باره نقش خود در نهضــت آزادي پس از اســتعفاي دولت موقت، چنین گفته اســت:

 تر سیاسی نیز اکثراً به عهده من بود...براي مدتیریاست دف عضـویت در شوراي مرکزي، عضو دفتر سیاسی بودم. 

ــب با افکار عمومی پس از ت »هم کمیته تعلیمات زیر نظر من بود. ــاما او متناس ــی و بدنامی س ــوس خیر النه جاس

بعد از استعفا از دولت «اعالم کرد که:   58به کذب در بهمن  ظاهراً برائت جست و ،، از این گروهنهضـت آزادي 

ــئولیتو کناره گیري  ــته  از مس ــدید و دس ــاهده اختالفات ش ــمی حکومتی، به علت مش بندي در درون هاي رس

   »ام.هاي آن شرکت مؤثر نداشتهام و در هیچیک از فعالیتنهضت[آزادي]، عمالً کنار بوده

دکتر یزدي در باره اولین انتخابات ریاست جمهوري و اعتقادش به به کاندیداتوري مهندس بازرگان و آرزوي 

 عتاًیببود و ط ينهضت آزاد رکلیو دب يمرکز يمهندس بازرگان عضو شورا«نتخاب شدن وي، چنین گفته است: ا

ا ب شانیو دوستان ا یمهندس سحاب يمطرح شـد. متأسـفانه در آنجا آقا   يمرکز يدر شـورا  شـان یا يبحث نامزد

ب و انقال يروزیاعتقاد بودم که بعد از پ نیمن به جد بر ا ..مهندس بازرگان مخالفت کردند. يآقا يداتوریکـانـد  

ه اگر هم.. باشد. رانیا جمهورسیرئ نیبود که مهندس بازرگان اول نیا یعیحق و طب ،یاسـالم  ياسـتقرار جمهور 

و  ددادنینم يآنطور رأ شانیو دوستان ا یروشـنفکران پشـت سر بازرگان جمع شده بودند و اگر مهندس سحاب  

ازرگان ب يالگو«البته او تأکید داشت که: .» شدیبه نظر من، برنده م شد،یم يجمهور اسـت یر يدایبازرگان کاند

  »لطمه بخورد. اشی. هرچند وجاهت ملستدیدر برابر مردم هم با تواندیم استمداریس کیکه  دهدیبه ما نشان م

براي پیروزي در بنابر این، آن زمان که مهندس بازرگان در مقابل خواســت مردم قرار داشــت، هیچ شــانســی 

ان اذعچنین  ،به این واقعیت ، جایی دیگراولین انتخابات ریاســـت جمهوري نداشـــت، همانگونه که دکتر یزدي

الم ک کیدر ...ندادند يرأ شانیا يبه نامزد ختالفا يدو را ای کیبا  دیشا يمرکز يمتأسفانه شورا«کرده اسـت:  
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  »  بازرگان درست شده بود. هیقرار گرفتند که عل يجو ریثأزده بودند. تحت ت وج میبگو حیصر

  59 اسفند 14و  7غائله دو 

ــت آزادي تنها  ــفند 14روز قبل از غائلۀ  7نهض ــت به آفرینش ماجراي امجدیه زد که جداي از 1359اس ، دس

سایر  تامااقد صـدر و نیز انطباق زمانی شـرایط و  زایی آن به علّت  ارتباط با حمایت از بنیآفرینی و تنشتشـنج 

اســفند، نشــانه و دلیل آشــکار دیگري بر هماهنگی نهضــت آزادي با  14به عنوان مقدمه  ،هاي ضــدانقالبگروه

ئله چهاردهم غا«وضـعیت سـیاسی و اجتماعی کشور، آشفته و متشنج بود. به نوشته کتاب    .بودصـدر  جریان بنی

غرق در آشوب و تفرقه و نفاق و دوگانگی، وارد روز هفتم اسفند و واقعه  ،پر از التهاب و تهران ،کشور: «»اسفند

  »  گردد.امجدیه و سخنرانی چهار نماینده نهضت آزادي می

 يآزاد مجلس عضــو نهضــت ندگانیچهار تن از نما یســخنران نحی در ،هیدر اجتماع هفتم اســفند در امجد

ردگان نامب زیآم کیتحري هایسخنران ی) و در پ انیاغو مهندس صب يزدی دکتر سـحابی،  ، دکتر(مهندس بازرگان

 محدودي اغتشاشدرگیري و  ،شد ابراز خط امام رویپ يروهایصدر و مخالفت با ن یاز مواضـع بن  تیاکه در حم

  . رخ داد بین گروهی از حاضران،

پس  پرداخت.هاي تبلیغاتی حساب شده به فعالیت اسفند، نهضت آزادي با شیوه 7در مقدمات برپایی مراسم 

، رادیوهاي بیگانه در ورزشگاه امجدیه (شیرودي) نماینده نهضـت آزادي براي سخنرانی  4انتشـار خبر دعوت  از 

انقالب دامن  ضــداپوزیســیون و انی از آن به عنوان جریان اعتراضــی به حاکمیت خط امام یاد کرده به جنگ رو

ــته به  ند.دزمی ــرمقاله روزنامه میزان وابس ــت آزاديس اجتماع امجدیه  ،آري: «کردآن را اینگونه توصــیف  ،نهض

ر آن شــرکت کنندگان دبیشــتر مطبوعات، برخی بنا به گزارش  »آغازي براي پایان تســلط انحصــارطلبان اســت.

ار چه و جنجال آفرینی پاي خطابه بودند که درانقالبی  غیراسالمی و ضد هايطرفداران و هواداران گروه ،مراسم

ــت آزادي   ــو نهض ــانی و پایکوبی می نماینده عض ــت افش ــم گروه« کردند.دس هایی از قبیل انجمن در این مراس

سازمان پیکار، حزب کمونیست کارگران و دهقانان  ،دانشـجویان مسـلمان (شـاخه دانشـجویی سازمان منافقین)    

ــجویان ایرانی مقیم آمریکا و کانادا ایران ــیون دانشـ  »هایی پخش کردند.ها و اعالمیهتراکت ،(توفان) و کنفدراسـ

سم سازي مراصدر و مقدمهاثبات و القاي حقانیت و صحت نظرات بنی ،عمده سـعی برگزارکنندگان مراسـم فوق  

ــفند 14 ــعار  59اس ــی از ش ــد بود. بعض ــم امجدیه داده ش ــلمان بپاخیز حزب: «بود ، چنینهایی که در مراس  مس

 رب مرگ – گورستان بره باید بدستان چماق حزب –کیش کیش چماقدار  -شـده رستاخیز  [جمهوري اسـالمی]  

 خمینی بر درود -کن افشــا داري چه هر یزدي یزدي – خواهیمنمی حزب ما قرآنیم پیرو ما – صـدر بنی مخالف

 ازرگانب بازرگان – بازرگان بر سالم صـدر بنی بر درود –چریک پیر ایران  بازرگان بازرگان – سـحابی  بر مالسـ 

روزنامه نهضت آزادي  »چماقدار پیوندتان مبارك اي،توده – ايتوده بر مرگ مصدق بر درود – قهرمانی همیشـه 

در داخل و بیرون ورزشگاه امجدیه » قریب یکصـدهزار نفر از مردم دلیر و مبارز تهران «به گزاف مدعی شـد که:  

امجدیه منتشر ساخت که هزارنفري 25روزنامه جمهوري اسالمی تصویري از محوطه ورزشگاه  حضـور داشـتند.  
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  از جمعیت بوده است.  داد بخش زیادي از سکوها و زمین چمن، خالینشان می

ــم مزبور دکتر یز ــخنان خود در مراس ــارطلبانه حزب   دي طی س ــمن تکرار و تأکید ادعاي حاکمیت انحص ض

ما به این دولت بر حســـب تکلیف شـــرعی و وظیفه «در باره دولت شـــهید رجایی گفت:  ،جمهوري اســـالمی

سیاسی حاکم است... یک علت اصلی نمایندگی خود، رأي مخالف دادیم... دولت، سمبل و آلت فعل یک جریان 

بخش مهمی از سخنان یزدي، با » و اسـاسـی براي بحران کنونی کشور وجود دارد و آن سلطه تفکر حزبی است.  

 پوشانی داشت.صدر و مجاهدین خلق علیه حزب جمهوري اسالمی، کامالً مطابقت و هممواضـع و ادعاهاي بنی 

  نامید.» هاي جمعیت نهضت آزاديطراح اصلی سیاست«را  روزنامه اطالعات در گزارش خود، دکتر یزدي

دکتر یزدي که سـخنانش تحت الشعاع شعارهاي  «روزنامه کیهان تحت مریریت آقاي محمد خاتمی نوشـت:  

ــتور راد  ــمن حمله به گروه مخالف مبنی بر اینکه به دسـ  یو آمریکا و رادیومخـالف و موافق قرار گرفته بود ضـ

اند، از هواداران خود خواســت که دور آن گروه را خالی کنند تا آنها براي مردم مشــخص جا آمدهاســرائیل به این

ــورت قبل ادامه پیدا کرد. دکتر یزدي طی    ــع به ص ــت دکتر یزدي تحقق نیافت، و وض ــوند ولی این درخواس ش

بی  رادیو بیبه نوشته کیهان، » سخنان خود به رادیو تلویزیون حمله کرده و هیأت حاکمه را انحصارطلب خواند.

دکتر ابراهیم یزدي در ســخنرانی خود کراراً به حزب جمهوري اســالمی و حزب توده «ســی، چنین گزارش داد: 

در آن زمان رهبري  ».ساختبه داشـتن مقاصـد غیر اسـالمی و اسـتالینیسـتی متهم       حمله کرد و هر دو حزب را

ــالمی عبـارت بود از: آیـت   ــتی، آیتحزب جمهوري اسـ ــوي اردبیلی، اي، آیتهللا خامنهااهللا دکتر بهشـ اهللا موسـ

  االسالم هاشمی رفسنجانی.االسالم دکتر باهنر، حجتحجت

سازي ها و همسانايتکیه بر ادعاي نفوذ توده ،یک سـوژه اصـلی سـخنان یزدي و بقیه سـران نهضت آزادي    

لس بر این موضوع تأکید نمایندگان عضو نهضت آزادي در مج ،هم 60ها با آنها بود. در سال مواضـع خط امامی 

  کردند.  ها معرفی مینفتی-کردند و مخالفین خود را تحت تأثیر تودهمی

ــم  طی مقاله 60عطاءاهللا مهاجرانی در دي ماه  ــروحی به این ادعاها داد و از جمله در باره مراس ــخ مش اي پاس

قدري سروصدا کردند، دکتر  اهللاهاي حزبوقتی در اجتماع نهضت آزادي در امجدیه بچه«امجدیه چنین نوشت: 

ــخنرانی ــنیدیم، اگر مفهوم توده:«...اش گفتیزدي در اول س  دانید، ما مفهومنفتی را نمی-ما از این حرفها زیاد ش

دانید. خب آقاي دکتر یزدي مگر نه نفتی را می-بســـیار خوب، احســـنت که مفهوم توده» دانیم.نفتی را می-توده

ــما بودید که براي او  ــی ايبار تودهلیناینکـه خود شـ ها را به وزارت خارجه دعوت کردید و در تبیین خط مشـ

بار عمالً حزب توده را در صحنه سـیاسـت خارجی جمهوري اسـالمی از آنان کسـب نظر نمودید. و براي اولین    

 ا درشناسید...و حزب توده رنفتی را می-سـیاسی کشور به رسمیت شناختید.... آن وقت شما آقاي یزدي که توده 

سید، بوکنید و میدانید، آیا غیر از این است که شما در وقت قدرت، خر کریم را نعل میغرقاب اپورتونیسـم می 

ودن نفتی ب-گیرید؟! مگر شماها نبودید که با علم به تودهو در چنین هنگامی در موضـع والیت و ارشـاد قرار می  

  »آنهم در چنان وقتی.یونسی او را استاندار کردید؟ آنهم استاندار کردستان و 

دعوت از تمامی احزاب سیاسی بوده است نه مالقات و مذاکره خصوصی «نهضـت آزادي در پاسـخ، نوشت:   
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برخالف نظر نویسـنده، صحبت بر سر مشورت با آنها و تنظیم   با حزب توده و یا چریکهاي فدایی خلق!! و ثانیاً

مذاکره با دشمن را خالف شرع ... بوده است سـیاسـت خارجی نبوده است بلکه توضیح سیاست خارجی دولت  

  »دانیم.آنان نمی» ت شناختنیبه رسم«دانیم و آن را هم به مثابه نمی

ــره ــت آزادي و بنی ،اش در روزنامه اطالعاتمهاجرانی در همان مقاله منتش ــدردر باره پیوند نهض  اینگونه  ص

ساالري است. مشکل آنها و مدعی قافله ،همشکل نهضت آزادي مشکل خر لنگی است عقب قافله ماند«نوشـت:  

بگذریم از -اش زیر دندانشان مانده، از زمان سقوط دولت موقت ازدسـت دادن مواضـع قدرت است که شیرینی  

خواهم، هاي نه نمیمانند و اســـتعفایشـــان نمایش قدرت بود و با ناز و کرشـــمهکردند که میاینکه تصـــور می

تر نمایند. و نهایتاً براي اینکه استعفا از رادیو تلویزیون خوانده نشود کلی خواسـتند مواضـعشـان را مسـتحکم    می

 از همان وقت مبارزه قدرت را -دانند و دکتر یزدي که با استعفا مخالف بود، بهترتقال کردند، خودشان خوب می

ــروع کردند به  ــتند که دانو چه تعبیر خوبی. خوب می» تیزکردن چاقوي ریاســت جمهوري«شــروع کرد، و ش س

خواهد سـاطوري بشـود و انقالب را شقه کند...آن روزها نمایندگان نهضت آزادي زیر   چاقوي رییس جمهور می

خواست جامعه را به سوي کردند... در حرکت تلخ و سیاه و جانکاهی که میها میصدر چه خونی به دلعلَم بنی

مقابل امام قرار بدهد، بخشــی از این مســئولیت را  صــدر را به مثابه قطبی درانشــقاق و رفراندوم بکشــاند و بنی

 صدر... ت بنینهضـت آزادي بر دوش کشید و بازرگان بر عهده گرفت... نهضت آزادي نردبانی شده بود براي منی

کردند... و در همان دیدند، خودشـان را در پشت میز وزارت و صدارت احساس می پیروزي را بسـی نزدیک می 

ــد  ــده بود. و   ،انقالبروزها جبهه متحد ض ــازماندهی و هماهنگ ش ــتراتژیک با  نس ــت آزادي با اتحاد اس هض

  »صدر بود.صدر] و... در قطب بنیمجاهدین خلق و جبهه ملی و دفتر هماهنگی[بنی

قبول عضویت در  ...اعضاي نهضت آزادي ایران به دنبال موضع قدرت نبودند«هضـت آزادي هم جواب داد:  ن

بر خالف تصورات واهی  ..دولت موقت، حداقل براي اعضاي نهضت آزادي، صرفاً بر اساس تکلیف شرعی بود.

اکنون  ما ...را به رادیو و تلویزیون براي انتشار داد این خود دولت بود که متن اسـتعفا  و شـاعرانه آقاي مهاجرانی 

ــانی نرد  ــان دهیم چه کس ــتیم که نش ــناییبان آن منیدر مقام آن نیس ها و اطالعات و ت بودند و علیرغم همه آش

اي صدر بر مبنسـیاسـت ما در برابر ریاست جمهوري بنی  ..سـوابقی که از وي داشـتند او را به صـحنه کشـاندند.    

ــت.  ــیه مکرر امام امت بوده اسـ طی  59اما مهندس بازرگان در فروردین » احترام بـه رأي مردم و تأیید و توصـ

                         »  کنیم.صدر] را تیز میبا دوستانم چاقوي رییس جمهوري[بنی«زنامه بامداد گفته بود: مصاحبه با رو

 59اسفند  12روزنامه میزان متن اطالعیه رسـمی نهضت آزادي مورخ  ، از غائله کوچک امجدیه چند روز بعد

اسفند دانشگاه  14در مراسم » ر گسـترده به طو«را منتشـر سـاخت که طی آن از مردم تهران دعوت کرده بود که   

ــرکت نمایند. ــم  اطالعیه دعوت مجاهدین خلق را هم چاپ کرده بود. ،این روزنامه تهران شـ به  مزبوردر مراسـ

ــدق   ــت دکتر مص ــبت روز درگذش ــخنرانی تحریک ،مناس ــدر که به درگیري خونین زاي بنیآمیز و تنشبا س ص

نی و ت ، صباغیانو دکتر سحابی ،آشـکار و رسمی شرکت داشت  اي انجامید، نهضـت آزادي به صـورت  گسـترده 

همزمان در اصفهان سخنرانی  ،مهندس بازرگان چند از اعضاي این گروه در جایگاه میهمانان ویژه حضور داشتند.
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اسـفند به علت بیماري نه در جلســه   14و  13دکتر یزدي در دو روز داشـت و غائله کوچکتري را موجب شـد.   

رخی باسامی  یک روز قبل، ،صدرروزنامه انقالب اسالمی متعلق به بنیدانشـگاه، حضور نداشت.   مجلس و نه در

جاما، نهضت آزادي ایران، حزب «را چنین اعالم کرد:  اسـفند  14کننده در مراسـم  هاي اصـلی مشـارکت  گروهاز 

هاي چپ و راست، مستقالً روهاز گ بعضیها، . عالوه بر این گروه»و ... یران، سـازمان مجاهدین خلق ایران ملت ا

ستی یئبا صدور اطالعیه از هواداران خود خواسته بودند که در آن مراسم شرکت کنند مانند: جبهه ملی، گروه مائو

هم به امضاي شانزده تن از نمایندگان مجلس  نفراخوا اعالمیهیک  .هاي مائوئیسـت سـایر گروه و رنجبرانحزب 

در صنوا با بنیهم ،صادر شد که در صدر اسامی آنها، مهندس بازرگان و دکتر سحابی بود. دکتر یزدي در مجلس

سیستم تک حزبی حاکم گردیده است، و اکنون حزب حاکم [حزب جمهوري اسالمی] همه چیز «تأکید کرد که: 

از جمله شـعارهایی که با سازماندهی قبلی در این مراسم سر داده شد چنین  » سـت. را در ید قدرت خود گرفته ا

تی طالقانی بهشتی بهش -صدر اذن جهادم بدهصدر بنیبنی –صدر افشا کن صـدر بنی بنی -مرگ بر بهشـتی  «بود: 

دار ماقچ اي،توده –مرگ بر حزب چماق بدستان  -تا بهشـتی کفن نشـود، این وطن وطن نشود   –شـتی  را تو کُ

  اسفند، اتفاقی نبود. 14اسفند و  7تشابه بین شعارهاي » حزب چماق بدستان باید بره گورستان -پیوندتان مبارك

انی پیش از خطبه نماز جمعه قم ضمن حمله طی سخنر 59اسفند  15رفسنجانی روز االسـالم هاشمی  حجت

آن «ضت آزادي را انحصارطلب خواند و گفت: اسفند، با اشاره به دولت موقت، سران نه 14به آفرینندگان غائله 

  »  انحصارطلبی به حدي بود که حتی حاضر نبودند ما را در شوراي انقالب قبول کنند. ،روز

در این اجتماع، همه اعضاي جبهه متحد لیبرالی...به طور رسمی و «اهللا پیمان نوشـت:  دکنر حبیب ،همان زمان

 بهپنجشن جبهه که در روز نیدهنده ا لیتشک يعناصر وگروه ها هدف مشترك همهغیر رسـمی شرکت داشتند...  

] یالم[اس يجمهور حزب کردن رونی] و برجایی[ دولت  کردن ، ساقطافتندیاسفند] متفقاً دردانشگاه حضور 14[

ــ اتیاز صــحنه ح صــدر]  یجمهور[بن سییر يبه رهبر یبرالیل تیحاکم کیکار آوردن  يجامعه و رو یاســیس

 ياعضا گریو د يو مجدداً در ائتالف کامل با ،صدر یاز بن تحمای ادامه ...در[خلق] نیمجاهدسـازمان  .. اسـت. 

ــت آزاد... ها قرار گرفتبرالیجبهه متحد ل ــتین لیمیکه چندان ب ينهض ــتقالً نقش رهبر س  انندم جبهه را يمس

 يرزبندصدر م یبن و با دینما گاه به طور مستقل ابراز وجودهگکند یم یکه سـع  يبا وجود ردیبه دسـت گ  شیپ

 نیر اصدر د یبن يقبول رهبر بدون مطمئن است که ی) ولهیامجد نگیتیبازرگان در مجلس و م یکند (سـخنران 

اســـفند]  14[ نگیتی[خلق] به طور کامل در م نیمجاهد جهت مانند ســازمان  نیندارد. به هم یراه نجات ،مرحله

روز «بعدها گفت:  ،ود نیز در آن مراسم حضور داشتاهللا سحابی که خمهندس عزت »دانشـگاه شـرکت جسـت.   

  »اهللا بود.چهاردهم اسفند، روز مقابله و رویارویی مجاهدین خلق و حزب

نتشر مدادستان کل کشور اهللا موسوي اردبیلی که زیر نظر آیت »غائله چهاردهم اسـفند «طبق مسـتندات کتاب  

دکتر یزدي به عنوان مسئول دفتر  مزبور حضور داشت.شـد، نماینده نهضت آزادي در جلسات هماهنگی مراسم  

سیاسی و نفر دوم نهضت آزادي، در وقایع مزبور نقش جدي و مؤثر داشته و اینکه بعدها مدعی شده که به دکتر 

ا زیر ،قابل وقوع نبودهاسـفند اعتراض کرده، قرین واقعیت نیسـت و اساساً    14سـحابی بابت حضـور در میتینگ   
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به شرکت در آن مراسم بوده است. در  نهضت آزاديدعوت رسمی مطابق هماهنگی قبلی و  حضور وي ناشی از

 ،دعوت این گروه از مردم براي شــرکت در آن مراســم با اشــاره به، 59اســفند  17اطالعیه نهضــت آزادي مورخ 

نهضت آزادي ، نمایندگان عضو 59اسفند  19 روز ، دفاع از مقام ریاست جمهوري خوانده شده است.مزبور اقدام

صــدر، ابســتراکســیون کرده و با ترك در مجلس و از جمله دکتر یزدي به اتفاق چند تن دیگر، در حمایت از بنی

گیري در مورد طرح دوفوریتی تعیین سرپرست مجلس، جلسـه را از حد نصـاب خارج سـاختند تا مانع تصـمیم    

 15داً بازرگان و یزدي و دوستان، جمعاً هاي بی وزیر توسـط نخسـت وزیر، شـوند. روز بعد هم مجد   وزارتخانه

  نتیجه ماند. بی تالش آنانا تکرار کردند که این بار، مجلس از حد نصاب خارج نشد و کار خود ر ،نفر

  منافقین -ائتالف بنی صدر کاري باهم

لی کرد ومعرفی می ،ها و از جمله تاریخ معاصردر بسیاري از رشته صـاحبنظري مطلع دکتر یزدي که خود را 

در موارد زیادي مطالب نادرســـت و خالف واقع فراوانی بیان داشـــته، در باره اعالم حمایت مهندس بازرگان از 

سخنانی مغلوط  طیکاندیداتوري مسعود رجوي رییس سازمان مجاهدین خلق، در جریان انتخابات مجلس اول، 

قاي مهندس بازرگان منتشــر شــده در مورد اي که از آنامه«چنین گفت و تحلیل کرد:  1378در آذر  ،و مغشــوش

ــده بود که اگر او  کاندیداتوري مســعود رجوي بود، نظر ایشــان حمایت از شــخص نبود  بلکه حمایت از این ش

رد. آوکرد، رأي کافی میشود شما مانع آن نشوید. معلوم هم نبود اگر شرکت میپایگاه مردمی دارد و انتخاب می

ــی دیگري هم نظیر چریکهمانطور که گفتم گروه ،س اولبراي اینکه در انتخابات مجل ــیاسـ هاي فدایی هاي سـ

خلق شـرکت کرده بودند، سـازمان مجاهدین خلق هم شرکت کرده بود، اما آرایی که آنان به دست آوردند نشان   

ــعود رجوي هم تأیید می  ــالحیت مس ــد، هیچ وقت نمیداد که حتی اگر ص ــت رأیی کافی بیاورد که به ش توانس

    »س راه یابد. و در واقع این جفا بر نظام جمهوري اسالمی ایران بود که اورا محروم کردند.مجل

ت و همه توانستند در آن شرک برگزار شدقبل از تشـکیل شوراي نگهبان   ،حال آن که، اولین انتخابات مجلس

 .انتخابات محروم نشدکاندیاتوري آن از هرگز  رجوي همصالحیت نبود،  تشخیصاصـالً سازوکاري براي  کنند. 

 یزندر انتخابات تهران تنها کســی بود که از لیســت ســازمان مجاهدین و مؤتلفان آن به مرحله دوم انتخابات وي 

، هدر همین مرحل بود.براي سازمان، اهمیت پیروزي رجوي در تهران به منزله پیروزي در کل انتخابات راه یافت. 

ــت  ـ    ،1359اردیبهشـ هاي کنار حزب توده و چریک در ،و جمعی دیگر از همفکرانش زرگانابود کـه مهنـدس ب

ــیاســـی و تبلیغاتی اغلب گروهوي حمایت کردند. اما رجفدایی خلق، از  هاي التقاطی و چپ به رغم بســـیج سـ

 نتوانست رأيخورد و سختی شکست انتخابات مرحله دوم در مسعود رجوي مارکسـیسـتی و راسـت سکوالر،    

    در مجلس کسب کند.مردم را براي حضور کافی 

توجیهات بعدي مهندس بازرگان و افرادي مانند دکتر یزدي، هرگز نتوانست ماهیت تبلیغی اقدام بازرگان در  

ــیري که به   ــانه مهمی بود از مس ــازد. این نش زودي، به ائتالف نزدیک و  حمایت از رجوي را جبران و موجه س

     اي در ظهور این ائتالف ایجاد کرد.وقایع، وقفه شد. اما روندمنجر  عملی نهضت آزادي و مجاهدین خلق
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ازمان ها با ســنیروهاي انقالبی بود، و ائتالف لیبرالبسـیاري از  شـرایطی که هنوز دکتر یزدي مورد اعتماد   در 

و در پی اعالم نظر امام خمینی در باره انحرافات فکري این گروه، مجاهدین خلق، آشــکار و عمیق نشـــده بود،  

اتخاذ لیه آنان ع شدیديو  صریحضـع  امو 59در تیر و مرداد با آنان،  یمیسـوابق و روابط حسـنه قد  به رغم وي 

  چنین گفت: دکتر یزدي در پاسخ به سؤالی  ،از جمله .کرد

اشکال ایدئولوژیک است؛ به طور  ،. اشکال اولبه اعتقاد من سـازمان مجاهدین خلق دو اشـکال اساسی دارد  «

ه، هاي اسالمی. دوم اینکقطع ایدئولوژي سـازمان مجاهدین، التقاطی است از افکار و عقاید مارکسیستی و اندیشه 

اسـتراتژي سـازمان مجاهدین بر اسـاس مبارزه در خارج از حفظ و اسـتقرار جمهوري اسالمی قرار گرفته است.     

نه حتی با ایما و اشـاره، نه مستقیم و نه غیر مستقیم، پشتیبانی خود را از  مجاهدین خلق هرگز نه با صـراحت و  

گیري اند. سـیاسـت آنها در خارج از جمهوري اسالمی قرار دارد. کلیه موضع  جمهوري اسـالمی ایران بیان نکرده 

ســاسی، تماماً م تغییر نظام، در مورد مجلس مؤسـسـان و خبرگان، و قانون ا  وآنها در مورد امام و در مورد رفراند

  » ناشی از استراتژي آنهاست. این استراتژي از نظر ما مردود و غیر قابل قبول است.

مرداد  5. به گزارش کیهان مورخ گرایی هم ســخن گفته بودالبته دکتر یزدي همان زمان علیه جبهه ملی و ملی

سالم تناقض گرایی با ام و ملیناسیونالیس« :اینگونه گفتکه تحت سرپرستی یزدي بود، او طی یک سخنرانی  59

گرا جدایی مذهب کند... ملیدارد...اسـالم آمده که امت را واحد کند ولی ناسـیونالیست خالف این کار، عمل می  

خواهد و در اسـالم، جدایی مذهب از سـیاسـت نداریم... در مورد جدایی مذهب از سیاست،    از سـیاسـت را می  

اندازند، ولی پایگاهی در اجتماع ما ...آنها چیزي ندارند، بساط به راه میگرایان ضـد اسـالمند و ضـد انقالبند   ملی

گرایی خالف .. ملیگرایی تناقض دارد با اســالم.نفر هســتند و این ملی 30تا  20 [ســران جبهه ملی] ندارند. اینها

  »مبارزه کنیم.گرایی وطنی است... باید با ملیاسالم است و باید از درون انقالب طرد شود. اسالم، جهان

مشارکت تشکیالتی دکتر یزدي در همکاري نهضت آزادي با جبهه ملی، علنی شد، همانگونه  ،اما مدتی بعد   

در سال  این گروه :که ي کردخطاب به نهضـت آزادي یادآور  77که نشـریه مجاهدین انقالب اسـالمی در بهمن   

ــدر از خط امام و ها و بنیبـه تدریج به نفع لیبرال «، 59 ــله میصـ  گیرد تا آنجا که در کنارنیروهاي انقالبی فاصـ

  .»گیردصدر قرار میهمراهان دیرینه یعنی جبهه ملی و دوشادوش بنی

ــت آزادي با جبهه ملی و ائتالف بنی حضــور مؤثر ــدردکتر یزدي در همکاري نهض  14منافقین در غائله  –ص

کردن شورش و تئوریزه ،60 ص براي اواخر خردادچینی راهپیمایی علیه الیحه قصـا و طراحی و زمینه 59اسـفند  

سـازمان مجاهدین خلق، چه در مقام رییس دفتر سیاسی گروه بازرگان و چه به علت ارتباطات و سمپاتی دیرینه  

  کننده بود.وي نسبت به مجاهدین خلق، مهم و تعیین

ــازمان رجوي چ  ، 60دي  17در روزها که همان: «یاد کردنین عطـاءاهللا مهـاجرانی از پیوند یاران بازرگان و سـ

 »....مجاهدین خلق، شما فرزندان نهضت آزادي هستید«مجاهدین ماهیتشـان آشـکار شـده بود، بازرگان نوشـت:    

نهضت آزادي  اي هستند که بر ریشه نهضت آزادي روییده...سـخن فوق به تمامه درسـت است... مجاهدین میوه  

     »گر ترور و تخریب و قتل عام عزیزان مردمند و نیز اهرمی هستند که آمریکا بدانان دل بسته...و بازرگان، توجیه
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 مجاهدین خلق، سازمان وندیپماجراي نویسـد که  می در خاطرات خود یرفسـنجان  یاالسـالم هاشـم   تحج

مورد نهضت  رد« است: شرح داده نیچن 60در تابسـتان   یاسـ یفعاالن سـ  یبه برخ را يصـدر و نهضـت آزاد  بنی

ــپرد و کارها را به آنها میداد دانیبه آنها م شـــههمی انقالب اول از ما :گفتم ي،آزاد آنها به خط امام  ولی ،میسـ

ع را به نف ] مجلسیندگیو [نما زانیم روزنامه [خلق] را گرفتند و نیصــدر ومجاهدیجانب بن نکردند و يوفادار

  »استخدام کردند. آنها

ریزي شــده جبهه ملی و ، منافقین قصــد داشــتند در راهپیمایی یرنامه78نبوي در ســال به گفته مهندس بهزاد 

خرداد پیش آمد که  25ماجراي «، نقاط حسـاس شـهر تهران را تصرف کنند:   60خرداد  25نهضـت آزادي براي  

صدر و نهضت آزادي برگزار شود، تمام نقاط حساس خواسـت در یک اجتماع که از سـوي بنی  گروه رجوي می

 78و  60البته نهضت آزادي در سال » آن اجتماع برچیده شد. ،شـهر را تصـرف کند که با سخنرانی تاریخی امام  

اندرکار امور وزیر مشـاور و دست  60اظهار نظر آقاي نبوي که در خرداد این ولی  ه،این موضـوع را تکذیب کرد 

     .بود وجه و استنادقابل ت امنیتی دولت وقت بود،

 26روز خرداد تحت پوشش راهپیمایی جبهۀ ملّی علیه قصاص،  25پس از شـکسـت برنامۀ آشوب سراسري   

از  ،گانندینما . ده تن ازدیمجلس رس بیبه تصو ،جمهور سییر یاسیسـ  تیکفا یطرح بررسـ  تیخرداد دو فور

لی وکردند.  يخوددار و غضـنفرپور از حضور در جلسه  انسـالمتی  ،يزدی مابراهی ،یسـحاب  داهللای ،جمله بازرگان

 اقدام از ،خرداد 29جمعه  ينمازها زیها و تظاهرات مختلف ســراســر کشــور و نها تن از مردم در تجمع ونیلیم

  .صدر شدند یکردند و خواستار عزل و محاکمه بن تحمای مجلس

 یبررس جلسه نیصدر در مجلس بود. در اول یبن یاسیسـ  تکفای عدم طرح روز 1360خرداد  30روز شـنبه  

ــه خوددار  ندگاننمای از تن 15 ،طرح مزبور ــرکت در جلس ــده تر  یکردند که برخ ياز ش ــناخته ش  آنها نیاز ش

  ،يدجوادیســحاج  صــدر احمد ،انســالمتی احمد ،یســحاب داهللای ،يزدی مابراهی ،بازرگان يعبارت بودند از: مهد

 یجز اندک ،نظام مخالفي ها انی. همه گروه ها و جرانیو هاشم صباغ شبستري مجتهد محمد ،غضنفرپور احمد

  صدر را گذاشته بودند. یبن از تیقرار حما ،ها داشتند برالیبا ل کیو استراتژ کیدئولوژیا يکه مرزبند

ــت آزاد یکه آن زمان در کنار مهندس بازرگان و تن يزدی میدکتر ابراه دوره  نیاول در ،يچند از رهبران نهض

 نقل ،رساندیم يارو منافقین ی صدر یبه ائتالف بن یو گروه فردي با مواضع و اقدامات یاسالم يمجلس شـورا 

ــتند و درصــدد جذب يبا و ژهیخلق به طور و نمجاهدی که اســت کرده  نیاو بودند که در هم کامل ارتباط داش

  اند.نظام سخن گفته یسرنگون براي خود قصد از ،ارتباطات

ها بعد این ماجرا را متناسب با زمان، تنظیم و نقل کرده و مدعی شده که با آنان مخالفت یزدي که سـال آقاي 

  است: گفتهکرده، در بارة سطح ارتباط خود با سران منافقین، چنین 

ــعود رجو«  نی. اآمدند من داریالدوله به دنیع اباندرخیجلســه در منزل پدرم  چند یابانیخ یو موســ يمس

در دوران شاه هم زندان رفته  و بود کیسازمان نزد تیام که به مرکزخواهرزاده یقیصد ه واسطه محمدب دارهاید

ــد.یهمـاهنـگ م   ،بود ما تجربه انقالب را تکرار «:گفتند من آمدند و شیباز هم پ ] 60[خرداد عیقبل ازوقا ..شـ
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 یلیخ ه بودندکرد درست که ییایشیلیبه م آنها ...دیکنیبه صراحت به آنها گفتم که شما اشتباه م هم . من»میکنیم

و  ،ومخالف بودم دانستمینادرسـت م  را لشـان یمقاومت کنند. اما من تحل توانندیم کردندیدادند و فکر م یبها م

  »غلط است. لشانیمن گفتم که تحل شیپ آمدند که یقیو محمد صد یابانیخموسی  ،يبه مسعود رجو

جمله بنا به خاطرات  از .اي با برخی سران سازمان مجاهدین خلق داشتروابط دوستانه ، شـخصاً دکتر یزدي

اي: دکتر یزدي، پرویز یعقوبی عضـو مرکزیت سازمان و باجناق مسعود رجوي را به دادستانی انقالب  آقاي زواره

 معرفی کرده بود و مدتی پس از نفوذ و حضـور وي، آقاي یزدي کوشـید و اصـرار داشت که یعقوبی را به عنوان   

ضمناً، وي پس از تصدي وزارت امورخارجه، کاظم رجوي  منصوب کند. تهران معاون سـیاسـی دادستان انقالب  

برادر مســعود رجوي را که یک روز پیش از انتصــابش، توســط ســنجابی به عنوان نماینده ایران در دفتر اروپایی 

ــ  ــده بود، از کار برکنار نکرد تا اینکه خودش اس ــوب ش ــازمان ملل(ژنو) منص ــر س تعفا داد. برخی دیگر از عناص

ــبی پیدا کرده بودند، در دوران وزارت دکتر یزدي به کار خویش  مجاهدین خلق که در وزارت امور خارجه مناص

ــدند. در چارچوب فعالیت حزبی نیز، دکتر یزدي تا زمانی که مقدور بود از   ــکلی مواجه نشـ ادامـه داده و با مشـ

   کرد.  هدین خلق، حمایت میصدر و مجاائتالف نهضت آزادي با بنی

 انیجر دو رانیدر ا« نکهیبرا دتأکی با جمعه نماز در ،60 ریبعد از هفتم ت یرفســنجان یاالســالم هاشــمتحج

 یماسال يحزب جمهور يانفجار دفتر مرکز نیا من« :گفت »سمیبرالیخلق و ل نمجاهدی ؛نفاق وجود دارد یاصل

  »دانم.ی... مراست نفاق چپ و يهمکار میرا محصول مستق

ــخنران بعـد  ــهدا يبا خانواده ها داریدر د ینیمهم امـام خم  یاز سـ یی کایآمر تیماه لیو تحل ریهفتم ت يشـ

، هارالبیکردن ل فیتوص »ییکایآمر انجری« با مشخصاً که ،مؤتلف پنهان و آشکار آن يو گروه ها مجاهدین خلق

ی تبه سرپرس هانکی روزنامه ،کردیم یو مسئول معرف میسه مجاهدین خلق سازمان یستیرا در اقدامات ترور آنان

 نینچ» میرا بهتر بشناس ریفاجعه اخ یعوامل اصل«تحت عنوان  يادر سرمقاله یخاتم محمد دیاالسـالم س  تحج

   نوشت:

ي، زادآ نهضت، صدریبن لیکار از قبیاسیس اناتیکردند که جر حیروشـنگرانه تصر  ی...امام درچند سـخنران «

ــا ،و... در مقابله با انقالب ملی جبهه ــیســ« لیعهده دار مس  نیمجاهد لیاز قب یاناتیجر بوده اند و اتیعمل» یاس

ــول هر دو يکاریپ یعنیخلق و فرزنـدان خلف آنها    با برخورد در ،تیاقل يها کیچر یعنی نهایا يها ومحصـ

  »اند.بوده اتیعمل »ییاجرا« لمسای دار عهده ،امام اصلی خط و انقالب

ــلحــانــه ســــازمــان مجــاهــدین خلق در   ــورش مسـ   تیر و  7و انفجــارهــاي  1360خرداد 30پس از شـ

 سکوت یا همراهی تلویحی مهندس بازرگان و به علتصدر، شهریور، و موج ترورهاي گسترده با حمایت بنی 8

مام، شعار اعلیه نیروهاي خط  منافقینصدر و نهضت آزادي نسبت به برنامه مشترك بنی دکتریزدي و سایر سران

عطاءاهللا  ت.داشـــرواج تا مدت ها گانۀ پس از تکبیر، در ادامه شـــعارهاي ســـه» صـــدر و بازرگانمرگ بر بنی«

 17نویس روزنامه اطالعات تحت مدیریت آقاي دعایی، در مقاله مهاجرانی نماینده شیراز در مجلس اول و ستون

  د و دالیل درستی آن را از منظر خویش شرح داد.دفاع کر» مرگ بر بازرگان«خود، به تفصیل از شعار  60دي 
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ــخنرانی  در پی ــتی    1360مهر15سـ ــازمان تروریسـ مهنـدس بـازرگان در مجلس که به معناي حمایت از سـ

 يوقت مجلس شــورا سریی ی،رفســنجان یخاطرات حجت االســالم هاشــم درمجاهدین خلق محســوب شــد، 

  آمده است: نیچن یاسالم

] ي[مهد يآقااند که مردم به دنبال سخنان در سالن مجلس آورده يمترپنجاه ي] امروز طومارها 60مهر  19«[

من گله دارند که  ناراحتند و از یلیخها] [نهضــتی نهاای و .ها از مجلس شــده اندبراللی اخراج خواســتار ،بازرگان

  »کنم. ینم تیحما آنها از چرا کامالً 

 ی،] سحابداهللای[ ،] بازرگاني[مهد انآقای ي،نهضت آزاد سرانبا   یطوالن اي جلسه] اول شـب   60مهر  23«[

ها و یحزب الله ياز سو نکهی. از امیداشت انی] و [هاشم] صباغيدجوادی[حاج سصـدر ] احمد[ ي،زدی] مابراهی[ 

 مقابل در حصری موضـع  اگرکردند. گفتم یم ییچاره جو داشـتند و  تشـکای تحت فشـارند   یجمعي رسـانه ها 

  ».شود بهتر است ممکن وضع ،رندی] بگخلق نی[ = مجاهدضدانقالب

ــار را در مجلس به  60به دنبال حوادث خرداد « به گفته دکتر یزدي: و عزل بنی صــدر و فرار او، باالترین فش

مذهبی به خصوص به پنج نفر نمایندگان عضو نهضت آزادي وارد کردند...هر روز که به مجلس  -نمایندگان ملی

  »چون امیدوار نبودند که زنده برگردند. دوستان ما با وضو می رفتند،می رفتیم، بعضی از 

، ضمن مقاله شدیداللحنی علیه مواضع مهندس بازرگان و 1360مهر  19االسالم سید محمد خاتمی در حجت

» طلبزده و رفاهاي غرببدخواهان عقده«شــد، ســران این گروه را که شــامل دکتر یزدي نیز مینهضــت آزادي، 

  صدر و منافقین چنین نوشت: با بنی آناندر باره همنوایی ، و نامید

ــوراي اســالمی « هنگامی که آقاي بازرگان بعد از مدتها مجدداً از پایگاه آزادیخواهی آنهم از تریبون مجلس ش

حرکت مبارزاتی خود را با حاکمیت مظلوم شروع کردند یادم آمد...از آن روزي که ارگان نهضت آزادي همنوا با 

الم علیه خط امام یعنی اس ،صدر][منظور، روزنامه و تشکیالت وابسته به بنی» دفتر هماهنگی ضـد انقالب «رگان ا

هاي کارساز و پاکباخته انقالب اسالمی چون بهشتی، رجایی، هاي انقالبی و شـخصـیت  اصـیل و علیه همه ارگان 

ند و دشنام نوشتو اسرائیل و بختیار و... مطلب میاي و...به منظور تغذیه ارگانهاي تبلیغاتی آمریکا هاشمی، خامنه

چه طی دو سـال و نیم گذشـته از سوي آقاي بازرگان و از سوي بدخواهان   و یادم آمد از آنگفتند... و ناسـزا می 

  »  هی از کانال نام و اعتبار آقاي بازرگان، بر سر انقالب اسالمی آمده بود.تطلب، منزده و رفاهاي غربعقده

ــخنـانی در بهمن  مهنـدس   ــت«، گفت: 1374بهزاد نبوي طی سـ ــت  یها در موقعینهضـ که قدرت را در دسـ

ــتند جبهه  يها پیرا در مجموعه خود راه ندادند و فقط ت یاللهنفر حزب کیدر تمام دوران حکومتشــان ...داش

 ررا شــهردا يعود رجوبودند که مســ نیانقالب دنبال ا ياز آنها در شــورا يدادند. عده ایرا راه م نیو منافق یمل

خودشان را با یک جریان برانداز  ،هیچکس قصـد حذف بازرگان را از نظام نداشـت اما این آقایان   ...تهران بکنند

تن، از  72سـرنوشـت کردند، جریانی که کارش عناد با رهبري و نظام اسالمی بود. این آقایان بعد از شهادت   هم

  »  ند.وزیري پناهنده شده بودترس مردم به نخست

به درستی و حقانیت  ،ها پس از شـکسـت شـورش مسـلحانه سازمان مجاهدین، گاهی    البته آقاي یزدي سـال 
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گر امام] ا«...[چنین گفته است:  83راهبرد امام خمینی در برابر تروریسـم منافقین اذعان داشت، از جمله در سال  

از جانب  کیاستراتژ يخطا کی نیا اوالً ؛و اعالم جنگ مسـلحانه آنها دسـتور برخورد دادند   نیدر مقابل مجاهد

ــان نیمجاهد ــتباه فاحش در ارزبود و نشـ ــان و طرف مقابل. اگر آن روز ا یابیدهنده اشـ را  نیامکانات خودشـ

با مخالف  ،یمیر رژتوجه داشــت که در ه دیمشــکل باشــد. با دیآن نبا رفتنیســال پذ 25امروز بعد از  رفتندینپذ

  ».شودیبرخورد م نیمسلح چن

  دفاع مقدس علیه

ــت آزادي بود بســیاري از   ن ای هاي متعددها و جزوات و بیانیهکتاب در دورانی که دکتر یزدي نفر دوم نهض

به بعد داراي مضـامین و مواضع مخالفت با دفاع مقدس و حمایت از صلح با رژیم متجاوز   1360از سـال   گروه

  آمیز شده بود.تر و تحریک، این مواضع، رادیکال62صدام، بود. به خصوص از سال 

باران چه تقارن شــگفتی. بم«نوشــت:  1362مرداد  20عطاءاهللا مهاجرانی در سـرمقاله روزنامه اطالعات مورخ  

ي را اهاي خوشهگیالنغرب توسـط صـدام و بمباران نظام جمهوري اسالمی توسط بازرگان. صدام مستقیماً بمب  

یورش نظامی صدام، و تهاجم تبلیغاتی  رود.ریزد و بازرگان، امید و آرمان همان مردم را نشانه میبر سر مردم می

بازرگان  آفرین توسطپسند و تنشدشمن ر اتخاذ مواضععالوه ب »و سیاسی بازرگان، نوعی تناسب و تطابق دارند.

ــور به آرامش و همدلی و وحدت،هنگـام  و گروهش در بحبوحـه جنـگ و    ــتقیم آنان علیه  نیاز کشـ تبلیغ مسـ

     ساخت.مشروعیت دفاع مقدس ملت ایران، نقش تخریبی امثال دکتر یزدي را مضاعف می

مشهور، مواضع ضد جنگ نهضت آزادي فقط به بعد از  گفتنی اسـت برخالف ادعاي مکرر دکتر یزدي و قول 

ســابقه داشــت. و البته در رفتاري دوگانه، گاهی هم حتی بعد از  نیزفتح خرمشــهر هم محدود نبود و پیش از آن 

خورد. مع الوصف، چه قبل و چه بعد از فتح خرمشهر، ادعاي حمایت از جنگ در مواضع این گروه به چشم می

  زدي نقش مهمی در اتخاذ مواضع علیه دفاع مقدس ایفا کرد.فتح خرمشهر، دکتر ی

هاي بیگانه و بعضاً حامی صدام، مبنی بر تأیید ادعاي با رسـانه  مانند دکتر یزدي هاي سـران نهضـت  مصـاحبه 

از طرف عراق » المجله«مثالً نشریه شد. بس و مذاکرة رژیم بعث عراق، آشکارا همراهی با دشمن قلمداد میآتش

شـد و همواره به نفع رژیم عراق و علیه جمهوري اسالمی  کشـورهاي مرتجع عربی تغذیه و حمایت می  و سـایر 

   منتشر شد. 63یزدي با این نشریه، توسط نهضت آزادي در دیماه ابراهیم گیري داشت. متن مصاحبه دکتر موضع

یک نمونۀ قابل توجه  64در بهار » لوموند«مصـاحبۀ پر سرو صداي دکتریزدي و مهندس بازرگان با  همچنین 

سـی، ضمن انعکاس مصاحبه مزبور، به تعبیر روزنامۀ جمهوري  بیبخش فارسـی رادیوي دولتی انگلیس، بی  بود.

ظام علیه ن» و صــریح نظیراي بیمصــاحبه«کرد. بی بی ســی این مصــاحبه را » ســتایش و تجلیل«اســالمی؛ از او 

   توصیف نمود.جمهوري اسالمی و موضع ایران در قبال جنگ 

، رفتار مهندس بازرگان و دکتر یزدي 1364اردیبهشت  بیستمنمازجمعه در  رفسنجانی هاشمی االسـالم حجت

اینها تمایل دارند که مطرح بشوند و نوعاً : «تشبیه کرد» حاتم طایی و چاه زمزمبرادر «در مصاحبه با لوموند را به 
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...اینها با لوموند مصاحبه کردند و آن حرفها را زدند که همه رندسیاست برادر حاتم طایی در مورد چاه زمزم را دا

    »اش دروغ و تهمت است یا اکثرش دروغ و تهمت است.

ــالم کروبی در مقام نماینده مجلس و رییس بنیاد ،البتـه قبـل از وي   ــهید، د براي اولین بار حجت االسـ ر شـ

واقعاً ماجراي اینها [سران نهضت آزادي]، «ر برد: بیر فوق را در باره نهضـت آزادي به کا ع، ت1361شـانزدهم مهر  

ماجراي برادر حاتم طایی شـده اسـت. براي اینکه می خواهند شهرت بیابند، نام و نشان بیابند، ولو به ادرارکردن   

  »   در آب [زمزم] باشد.

نگ و در ج بودوم دفاع مقدس اهاي نهضت آزادي علیه تدها و اطالعیهدکتر یزدي نویسـنده بسیاري از بیانیه 

عمالً نقش ســـتون پنجم را ایفا می کرد و تا آنجا که در  ،روانی صــدام علیه ملت ایران در کنار مهندس بازرگان 

ــتمرار دفاع مقدس تالش کرد.     ــان در اسـ ــت و امکـان پـذیر بود علیـه امام و راهبرد ایشـ تا آنجا که  توان داشـ

نهضت «آنان با صدام،  به علت همگامی کامل 1364دهم خرداد در نمازجمعه االسـالم هاشمی رفسنجانی  حجت

   .نامید» نکبت آزادي«را » آزادي

ه به هاي این گروبا اشاره به نهضت آزادي تصریح کرد که اعالمیهنیز وزیر مهندس میرحسین موسوي نخست

 هایی که دربیانیهها و اعالمیه: «منزلۀ ارســال دعوتنامه براي بمباران مناطق مســکونی توســط رژیم صــدام اســت 

ناً این شود. یقیها در داخل کشور علیه جنگ منتشر میهایی هستند براي صدام، از سوي لیبرالنامهحقیقت دعوت

ــتند. آنها در حقیقت با این    ها در خون بیلیبرال ــهیم هس ــده، س ــور ریخته ش گناهانی که در این بمباران در کش

ینها ا«همانگونه که آقاي هاشمی گفته بود:  »کنند که بیایند.می ا دعوتهاي روسـی صـدام ر  افکنها، بمباعالمیه

  .»انداند که بیا اینجا [ایران] را [با بمب و موشک] بزن. بدانید، اینها دعوت کردهصدام را دعوت کرده

ــتردة مردم در  ابراز براي ها و مجامع عمومی راهپیماییها، انتخاباتبدیهی اســـت که عالوه بر حضـــور گسـ

ــترده حمایت مردمی از جنگ«حمایت از ادامۀ دفاع مقدس تا پیروزي، معیار معتبر  ه در ، ک»کیفیت و کمیت گسـ

ل و کرد، نیز، هر ناظر عادقالب نیروهاي رزمندة مردمی و پشــتیبانی مالی و تدارکاتی وســیع مردم، تجلی پیدا می

گونه که ساخت. همان، رهنمون مینگ تا پیروزيجاسـتمرار  » مردمی بودن«منصـفی را به درك حقیقت آشـکار   

دکتر یزدي اذعان کرد که موضــع درمصـاحبه با روزنامه نشــاط،   1378به تاریخ بیســتم اردیبهشــت ها بعد، سـال 

در سال هاي اول مردم عموماً با موضع نهضت «...مخالف بوده است:» عموم مردم«نظر  نهضـت در باره جنگ، با 

هی الزم اسـت یک سازمان سیاسی جلوتر حرکت کند...گاهی اوقات می بایست در برابر  آزادي موافق نبودند. گا

  »کنند معلوم نیست به نفع آنان باشد.خود مردم هم بایستد...هرچیزي که مردم در هیجانات سیاسی مطرح می

زادي زاي نهضت آو تشدید اقدامات منفی و تنش 63پس از پایان دوره اول مجلس شـوراي اسالمی در سال  

ــمن ــران این گروه علیه دفاع مقدس، به تعبیر دکتر  علیه حاکمیت در حال جنگ و افزایش تبلیغات دش ــند س پس

به بعد، همه فشارها   63از سال « هاي داخل حاکمیت علیه نهضت آزادي یکپارچه شده بودند:یزدي، همه جریان

و جناح هاي به اصطالح چپ و راست  متمرکز شـد که نهضـت و تشکیالت را هم تعطیل کنند... همه جریانات  

ــت آزادي عمل می کردند.  .. با هم متحد و متفق القول بودند که درون حـاکمیت، همه با هم یکپارچه علیه نهضـ
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  » نهضت آزادي می بایستی خفه شود یا به کلی از صحنه، حذف باشد.

ــال دکتر یزدي  ــاحبه 1393در س ــع ا وارد بربه انتقادات  اي طی مص  ،یلیجنگ تحم مورددر  گروه ینمواض

 یم؛اکرده یکها دو موضوع را از هم تفکسند درباره جنگ دارد که در همه آن 63 ينهضت آزاد«پاسخ داد:  چنین

ــت و د  یکی ــهر اسـ از رزمندگان که با تمام  دریغیب یتحما یگريمخـالفتمان با ادامه جنگ بعد از فتح خرمشـ

  .»میها هم ارزش قائل هستآن يو برا یمو ارج نهاد یمکرد یلتجل ایشانهيقدرتشان به جنگ رفتند. ما از فداکار

ــهر نیز علیه دفاع مقدس    ــان می دهد که این گروه قبل از فتح خرمش ــناد نش حال آنکه هم در مورد اول، اس

گیري کرده است، و هم در مورد دوم، اطالعیه هاي نهضت آزادي شامل حمله و اهانت به رزمندگان دفاع موضع

ــت. نیز دس مق ــفندماه » هاي امیدروزنه«تحت عنوان  ه ايبیانی طی، این گروهاز جمله بوده اس ایثار و ، 64در اس

ــت آزادي در  ،1366در مرداد . بیگانگان خواند» مطلوب«هاي دفاع مقدس را بازي فداکاري  دیگر بیانیه یکنهض

ــدهبـه بهـانۀ ذکر نقل قولی تحریف    در نامید. »المجانین یا جنگ دیوانگانحرب« دفاع مقدس ملّت ایران را، شـ

هشدار «تحت عنوان  67و سـرگشـادة نهضت آزادي به امام خمینی، در اردیبهشت و خرداد   » جنگی«دومین نامۀ 

که؛ شهدا روي اعتقاد یا  آمده بودگونه این» مسـئولیت خون شهیدان « در باره، »سـوز پیرامون تداوم جنگ خانمان

و » دانها و به زیان ایران و اســالم انجام دادهاي به ســود اســرائیل و ابرقدرت ات فداکارانهعملی«تبلیغ و تلقین، 

آن کس که به دلیل ایمان به خدا شهید شده، با آن فردي که بنا به فرمان  ،»طلبکارند«وارثین ادعایی یا واقعی آنها 

حساب آن مربوط به «است و گروه دوم؛ رهبري و مقامات به جنگ رفته، تفاوت دارد؛ گروه اول نزد خدا مأجور 

  ».ها نیستملّت و زنده

توصیف کرده است: این چنین یک خبرگزاري در گزارشـی، موضـع یزدي و نهضـت در قبال دفاع مقدس را    

ــهیهم يزدینام « ــدیبازرگان مطرح م يمهد قشیجا در کنار مراد و رفو همه ش ــتون  يزدی. ش و بازرگان، دو س

داشت و » از باال« ی. عموماً موضعدانستیم یکه خود را قوه عاقله انقالب اسالم یهضـت بودند. ن ينهضـت آزاد 

را  اشیاسیتمام عمر س بایتقر ،يزدی میه. ابرافهمدیم يگریو هر گروه د یمسائل را بهتر از هرکس کردیگمان م

ــخت1367 نیکه در فرورد ییهاگذرانده. آدم ییهاآدم نیچن انیدر م ــاس نیتر، در س دفاع  يروزها نیترو حس

 باشد،یم »االرضیسفک دما و فساد ف«که تحقق  انیپایو ب امانیجنگ ب نیدر چن: «سندینویامام م يمقدس، برا

نهضت « ينامه، امضـا  نیا يپا» هم شـد افتخار؟  نیهم شـد کار؟ ا  نی. اکندیاسـت که نظاره و قهقهه م  طانیشـ 

  »کرده بود. یرا در آن زندگ استیس ،يزدی میکه ابراه یآمده. همان گروه »يآزاد

نهضت آزادي متأسفانه در جریان «گفت:  75محمد سالمتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در آبان 

  »به مرز خیانت رسید. ،جنگ تحمیلی

 اي در سالطی مصاحبه ،بود يمعاون دکتر کمال خراز ،جنگ غاتیدر ستاد تبلکه آقاي سـید صـادق خرازي   

و  دینیبب نانهیواقع ب دیاگر بخواه د؟یکنیچرا جنگ را تمام نم گفتیو م دادیم هیانیب ينهضت آزاد«گفت:  1390

که در جنگ است اگر  يکشور کیچه بخواهند و چه نخواهند.  ،آنها سـتون پنجم دشمن شده بودند  ،دینگاه کن

 ،هم ایدن يتمام جنگ ها .داعدامش کنن دیبخواهد مخالف فرمانده جنگ و نظر فرمانده کل صحبت کند با یکس
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  ».دهدیرا نشان م نیا ،اروپا هم يها. تمام جنگدهدیرا نشان م نیا

   نامه امامتشکیک در اصالت 

به امام خمینی براي  استعالم صالحیت در نامه  ،وزیرکشور دولت مهندس موسوي، حجت االسالم محتشمی

ــت آزادي  ــالنهض ــت آزاد«ده بود: آوراز دکتر یزدي نیز  قولی ، نقل1366 در بهمن س ــتعفا و  ينهض پس از اس

و  ،یاســالم يمجلس شـورا  ،یاســالم يدر جهت اعالم مخالفت با دولت جمهور وسـته یدولت موقت پ يبرکنار

ـ   ــا  یحـت ــقـوه قضــ ــوش هیی ــت.و مغشـ ــا ..کردن اذهــان بوده اســ ــه مورخ يزدیدکتر  يآق   در جلســ

ــت آزاد 5/10/66  ــرکت در ا  ينهضـ ــت آزادراجع بـه شـ  ي... برگزار«:دیگویم نیچن ينتخابات و نقش نهضـ

را به  يفتاو نیگذاشت ا میبود و نخواه میخواه دیواقعاً مف میانتخابات مسـتلزم وجود جامعه باز اسـت، اگر رفت  

توپ و تشرها جا نخواهد  نیکه از طرف نهضت به مجلس برود مسلماً از ا یکنند، شـخصـ   لیزور بر مردم تحم

 انیکه، مجلس را ببندند و خوابگاه دانشجو کنمیم شنهادیپ بندهاداره کنند، » فتوا«زد، اگر قرار باشد مملکت را با 

دولت، دفاع مقدس و جنگ، مسئله برائت  يهااستیخود نسبت به س يهاینهضت با سمپاش نیمسـئول  ...».کنند

ــورا ماتیو تصـــم یمه، جهاد مالمکه مکر نیو فاجعه خون نیاز مشـــرک ــت یعال يشـ جنگ و باالخره  یبانیپشـ

ف نظام یمطلقه، در جهت مبارزه و تضع تیراجع به حکومت و وال -فداه یروح -حضرت امام ریاخ شـات یفرما

  »اند.گام برداشته یاسالم يجمهور

عملکرد آن در دولت موقت اول انقالب  طورنینهضت و هم نیپرونده ا: «نوشت مزبورامام در پاسـخ به نامه  

از  هبارنیاست، و درا کایبه آمر رانیکشور ا یوابستگ يطرفدار جد ياصطالح آزادنهضت بهکه  دهدیشـهادت م 

ا جهانخوار ر يکایآمر دیو حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شا .فروگذار نکرده است یکوشـش  چیه

ــا نرایملت مظلوم ا یکه هرچه بدبخت- بهتر از  -اوســت يتحت ســلطه او دارند از ســتمکار  يهاملت ریو س

هاي قطور...و به حســب آنچه من ..به حسـب این پرونده از اشـتباهات آنها اســت.  نیو ا دانندیملحد م يشـورو 

از  يامر چیه يبرا تیصالح ينهضت به اصطالح آزادمشـاهده کردم از انحرافات آنها...و به حسب امور دیگر،  

حربه  نیکه متظاهر به اسالم هستند و با ارا ندارند و ضرر آنها به اعتبار آن ییقضـا  ای يگذارقانون ای یامور دولت

ــ موردیبا دخالت ب زیمـا را منحرف خواهنـد کرد و ن   زیجوانـان عز  ــر ثیو احاد میقرآن کر ریدر تفسـ و  فهیشـ

ــاد عظ يهالیتأو ــوند، ا  میجاهالنه موجب فس ــت بش ــرر گروهکممکن اس  نیا - نیمنافق یحت گرید يهاز ض

  » و باالتر است. شتریب -مهندس بازرگان  زیزفرزندان ع

 یموجب گمراه نو افراد آن، چو ياصطالح آزادنهضـت به : «کرد دیکأت چنیننامه خود، پایان در  امام خمینی

 دینبا و با آنها برخورد قاطعانه شود، دیبا گردند،یاز مقاصـد شـوم آنان هستند م   اطالعیکه ب یاز کسـان  ياریبسـ 

  »داشته باشند. تیرسم

نسـخه از آن براي سـران سه قوه و وزیر اطالعات    در آن زمان، انتشـار عمومی نیافت ولی یک  امام همتن نام

همان زمان حیات ایشـان، بدون استناد صریح به آن، در قالب مصاحبه توسط   ارسـال شـد. محتواي نامۀ امام در  
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این نامه صدور  »خبر« یتمد ) بیان شـد. پس از 1367) و وزیر اطالعات (در بهمن 1366ر(در اسـفند  کشـو  وزیر

انتشـار عمومی این نامه به همراه تصویر دستخط   هاي محرمانۀ برخی نهادهاي کشـور انتشـار یافت.  نیز در بولتن

 22 در جلد ،پذیرفت و پس از آنصورت  1368ماه االسالم محتشمی در دي حجت امام، براي اولین بار توسـط 

   کتاب صحیفه امام، نیز متن نامه انتشار یافت. 20کتاب صحیفه نور و جلد 

در انتخابات، با چاشنی ابراز  ، و اعالم یأس کامل از شرکت66فحواي بیانیۀ نهضـت آزادي در اواخر اسـفند   

 ن گروهایمبنی بر عدم صالحیت  بورمز هکه خبر صدور نام حمالت عصبی و شدید به وزیر کشور، نشان می داد

  به اطالع مسئوالن نهضت هم رسیده بود.همان زمان انتخاباتی و رسمی، به احتمال زیاد  براي فعالیت هاي

نامه امام خمینی مبنی بر عدم صالحیت نهضت آزادي جعلی است و به جرم  که یزدي بارها مدعی شـد  دکتر

ــاحبه یحتشــماالســالم مبه گفته حجت کوم شــد.چنین تهمتی به فرزند امام، در دادگاه مح ریخ تا اي بهطی مص

ــکایت مرحوم حجت1387خرداد  ــالم ســید احمد خمینی از دکتر یزدي دبیرکل نهضــت آزادي  ، پیرو ش  ،االس

ــفانه ا« ــلطه لیدل به نهایمتأس ــا یکردند، حت دایکه در دوره دولت موقت پ ياس کرده  دایهم نفوذ پ هییدر قوه قض

اج احمد آقا، که باالخره مرحوم ح يطورانداختند. به قیبار به تعو نیپرونده را چند نیبه ا یدگیبودند و لذا رسـ 

 د؟یکنینم یدگیرســرفت و گفت که چرا به پرونده  [رییس قوه قضــاییه] يزدی [محمد] يبه دفتر آقا اًشــخصــ

خط مفقود شده است. عوامل آنها  دییتأ یرقه کارشناسپرونده را که آوردند، معلوم شد که سه برگ آن از جمله و

 یباق شیبرا يزیچ گریرو شــود، د يکه اگر پرونده نهضــت آزاد دانســتندیم یاســالم يجمهور هییدر قوه قضــا

چون تهمت زده بود،  يزدیدکتر  يپرونده دنبال شــد و آقا مدآقا،مرحوم حاج اح يریگیبه هر حال با پ .ماندینم

ه ک یتیوضع نیبدتر ط،یبه دست و پا افتادند که حکم اجرا نشود، چون در آن شرا هانیمحکوم به شـالق شـد. ا  

 آقابود که مرحوم حاج احمد  طورنیا .را بخوابانند و شالق بزنند يزدیبود که  نیا آمد،یم شیپ هاینهضـت  يبرا

  »حکم را اجرا نکنند. نیداد که ا تیرضا

، جزئیات و نحوه محکومیت دکتر یزدي طی نامه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، این 1378در آذر  قبالً

ــد ــریح شـ ــوي آقاي دکتر ابراهیم یزدي در هفته: «ه بودچنین تشـ ــابه [بازرگان] از سـ نامه در پی اظهارات مشـ

اصل نسخه خطی نامه امام را در ) و شـکایت مؤسـسـه،...این مؤسسه براي اتمام حجت، مجدداً    18/4/74صـبح( 

با «با تصریح به اینکه:  7/12/75حضـور متهم و وکیل ایشـان به ریاسـت دادگاه ارائه نمود... دادگاه نیز در تاریخ    

ــرار و     توجـه بـه مجموع محتویـات پرونده و گزارش متهم ابراهیم یزدي که همچنان بر تکذیب نامه مزبور اصـ

ناد ماده به است» تساب نامه به حضرت امام خمینی با اعالم نظر کارشناسی...ان پافشـاري دارد، و با توجه به اصـل  

قانون تعزیرات، رأي به محکومیت ایشان داد و با درخواست تجدیدنظر،  141قانون مجازات اسالمی و ماده  698

ــرانجام در تاریخ  ــوي دادگاه قبلی و  21/8/76س ــادره از س مجرمیت متهم،  ...رأي قطعی مبنی بر تأیید دادنامه ص

انشـاء و با در نظرگرفتن جهات مخففه (که مورد تأکید مؤسسه بود) ایشان را به پرداخت جزاي نقدي محکوم و  

    »رأي صادره نیز اجرا گردید.

به بعد در باره اصالت نامه امام  1368چند بار در مقاطع مختلف از سال  ینیو نشر آثار امام خم میسسه تنظؤم
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حضرت  1366بهمن  30امه مورخ ن«، چنین اعالم نمود: 1391صادر کرده، از جمله در آبان  هاي رسـمی اطالعیه

ــخ به نامه وز يدر باره نهضــت آزاد ینیامام خم ــور(وقت) جناب حج ریکه در پاس ــلمتکش ــالم والمس  نیاالس

 ياو با خط و امض شانیو به قلم ا ینیالصدور توسط امام خم یپور نوشـته شـده است، قطع   یاکبر محتشـم یعل

و احکام  هاامیپ گریامام و د تنامهیوص يهمان قلم و خط و امضا ،هنام نیا ي. قلم و خط و امضاباشد یم شـان یا

 زینامه ن نیاصل ا یحضرت امام، نسخه خط يهاآثار مکتوب و دستخط تیهمانند اکثر..اسـت.  ینیمهم امام خم

به محضر دادگاه  ،نیاز ا شیپ يهانامه در سال نیصـل ا ا یسـخه خط .. نباشـد. یسـسـه، موجود م  ؤم ویدر آرشـ 

 يابودن مستندات ادع یو دادگاه با احراز اصالت آن و اثبات واه دیسسه ارائه گردؤم تیکننده به شکا یدگیرسـ 

ــمون  ایو  نیع زین گرینامه در موارد متعدد د نیاز ا ریغ ینیامام خم.. جعل را محکوم نمود. یجعـل، مـدع   مضـ

 يهاامیپ گریاز د یو برخ هایکرده اسـت را در سـخنران   انیب ينامه در باره نهضـت آزاد  نیکه در ا یهمان مطالب

از آن  یبر بخشــ زیتنامه نیوصــ انینموده و در پا انیب زین تیمعروف به منشــور روحان امیو از جمله در پ شیخو

  » .کرده است دیتأک

دکتر : « 78. از جمله در بهمناذعان کرد اًیا صریح ویحاًتلبه صـحت نامه امام،   ار ناخواسـته چند بیزدي البته 

یزدي در خصـوص نظریات تازه محتشـمی پیرامون نامه امام اظهار داشـته اسـت:...آقاي محتشمی مطلبی را بیان     

اند که نامه امام در مورد نهضت آزادي ایران در شرایط جنگ صادر شده است، اما به استناد این نامه کرده و گفته

ــمیم در این باره یعنی قانونی یا غیر قانونی   نمی ــت، بلکه تص ــت آزادي ایران غیر قانونی اس توان گفت که نهض

بودن نهضـت، با دادگاه است.... اي کاش آقاي محتشمی در هنگامی که وزیر کشور بودند، پرونده نهضت آزادي  

د و فرستادنت، به دادگاه صالحه میایران را که ایشـان مدعی اسـت انباشته از اسناد انحراف و خیانت نهضت اس  

    »کردند.آوردند و امام را خرج مقاصد سیاسی خود نمیپاي امام را در این وسط به میان نمی

ــئوالن نامه امام،  اگربدین ترتیب،  ــیله مس ــت آزادي قرار نمیبه وس ، دیگر گرفتمبناي غیرقانونی بودن نهض

ی است گفتن کشید.پاي دادگاه را وسط میفقط و  ،کردپافشـاري نمی ادعاي کذب مجعول بودن آن  دکتر یزدي بر

ــمی نگفته بود   ــخن وي بنا به که دادگاه باید نظر بدهد، کـه بر خالف اظهارات یزدي، آقاي محتشـ بلکه متن سـ

ــنا چنین بود:  ــت آزادي با برنامه«گزارش ایسـ ــرایط جنگ تحمیلی، نهضـ هایی چون مخالفت با جنگ و در شـ

در جامعه گردید. همان زمان از حضرت امام سؤال شد که این گروه  اسالمی، باعث ایجاد فضاي تشنججمهوري 

اي اجازه معرفی کاندیدا دارد یا خیر و امام(ره) پاسخی کلی دادند که بارها در مطبوعات چاپ آیا با چنین پیشینه

که  اما این .اندحاکم نیز حضور یافتهبینیم که برخی از اعضاي نهضت آزادي در ماز سـوي دیگر می . شـده اسـت  

انونی هاي قاي است که دستگاهلهأآیا مضـمون نامه امام در شـرایط فعلی نیز قابل استفاده خواهد بود یا خیر، مس  

 از لحاظ ،اکنون دو نظریه وجود دارد، اول این که تشـکیالت منحل شده هم .گویی بدان هسـتند موظف به پاسـخ 

ــمار قانونی اعتبار ندارند  و دوم این که پس از اجراي قانون احزاب، تشــکیالت بدون پروانه نیز غیر قانونی به ش

  ».کندکه هر دو مورد در قضیه نهضت آزادي صدق می ،آیندمی

رگز هدانست، حکم دادگاه را نیز البته وقتی که دکتر یزدي مجموعه حاکمیت از صـدر تا ذیل را نامشروع می 
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ها را در باره امیرانتظام و سـایر سـران نهضت، نپذیرفت و بعدها   ه هرگز احکام دادگاهکرد. همانگونه کقبول نمی

 بودن نهضت آزادي را نیز گردن ننهاد.حکم صـادره دادگاه قانونی و صـالحه انقالب مبنی بر انحالل و غیرقانونی  

 تر یزدي به جرم افترا وکما اینکه صـحت و اصـالت نامه امام نیز در دادگاه اثبات شده بود و حکم محکومیت دک  

به این ســیاق  تهمت صــادر شــد، ولی وي زیر بار دادگاه نرفت و تا آخر هم بر ادعاي نادرســت خود باقی ماند.

  د.رکمیصادر  حکمگروهش وي و  فقط به نفعشد که دکتر یزدي، دادگاه صالحه، دادگاهی محسوب می

مخالفت امام خمینی با تعطیل کردن نهضــت توسط هایش در باره گفتنی اسـت دکتر یزدي چند بار به شـنیده  

ــاً نت   ــاره کرده، و البته بعضـ ــت، اما به رغم امقـامـات اشـ یج مطلوب و یا تحلیل خودش را بر آنها بار کرده اسـ

شکنانه نهضت، اذعان وي به جویی خالف واقعیت وي از آن خاطرات براي مصـونیت بخشی به رفتار قانون بهره

  سعه صدر امام و همراهی مسئوالن ارشد کشور با ایشان، قابل توجه بوده است. 

 زیکرد و ن یمن نقل م يبرا یلیاردب يموسو يآقا«، دکتر یزدي گفت: 1383اي به سـال  از جمله در مصـاحبه 

ار شود که کیخواسته م ینیخم م][اما يدر جلسه سران نظام از آقا ،هم گفته است که يموسو نیرحسیمهندس م

در  ،يو زمان وزارت کشور ناطق نور 62کند. در سـال  یمخالفت م شـان یرا تمام کنند. اما ا رانیا ينهضـت آزاد 

کند یرا مطرح م ينهضت آزاد یلیدرخواست تعط يناطق نور ،يالجورد مرحومچون  یبا حضور برخ ياجلسه

با  يزدیو  یدکتر سحاب که مهندس بازرگان، دهندیجواب م[امام]  کند،یپس از آن که سـه بار مسأله را تکرار م 

بعد از آن  که ندارند، نید یبا ما هستند ول ندیگو یکه م دیبکن یآنان يبرا يفکر دیمسلمانند. برو یول سـتند یما ن

خواهند  یم ینیخم [امام] يسران سه قوه، از آقا 1367در سـال   گریسـران و فعاالن حزب توده را گرفتند. بار د 

فند. مخال ونیبا روحان هانیکه چون ا ندیگو یچه؟ م ي: براپرسندیم شانیشود. ا لیتعط رانیا يکه نهضـت آزاد 

که  ندیوگ یم شــانیبا شـما مخالفند! باز به ا  سـتند، یمخالف ن ونیبا روحان نهای! اریخ دیگویم ینیخم[امام]  يآقا

... نم؟یکه مخالف باشند مگر من جزء اصول د دهندیجواب م [امام] خمینیيآقا نجایبا شـما هم مخالفند. ا  نهایا

 ینیخم[امام]  يآقا يهااستیاز مواضع و س ی. اگر چه من با برخدیکن سهیرا با آن زمان مقا یفعل تیشـما وضع 

در  انریا يکه با نهضت آزاد ي. برخوردشودیکه اکنون نم کرد،یم تیرا رعا یلیموافق نبودم اما به نظر من مسـا 

به امام در مورد  رانیا ينهضت آزاد شـاده من اآلن هم که نامه سـرگ  یبهتر از اکنون بود. حت اریآن زمان شـد بسـ  

با  ینیخم [امام] يتند است اما آقا یلیکه خ نمیب یخوانم م یرا م هیمطلقه فق تیوال لیو تحل لیتفص ایجنگ و 

   .»ما برخورد تند نکرد

فراد ا عضیب هاي ذکرشـده در نقل قول فوق، نادرسـت اسـت و نیازمند اصـالح.    ریخالبته برخی جزئیات و تا

ــابه ماجراي فوق را نقل کردهدیگر  ــه مذاکره با امامکه مش ــت  اند، همه ماجرا را در باره یک جلس در مورد نهض

دیل تب مخلوط وي با هم دبه سـایر موارد است که توسط آقاي یز مربوط اند و برخی مطالب فوق ، دانسـته آزادي

به بعد دیگر براي سران نهضت آزادي، جایگاه مخالف درون  64امام خمینی از سال  شـده است.  سـه جلسـه   به

رسماً بر برخورد قاطع با آنان تأکید داشت، ولی البته دستور تعطیلی و دستگیري  66نظام را قائل نبود و به سـال  

و  برخی سران این گروه ،1367 خردادان زمان حیات امام، در هم کشـور  به تشـخیص مسـئوالن   اماآنان را نداد. 
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امه امام ن تحت تعقیب قانونی و قضایی قرار گرفتند و مدتی هم دفاترشان بسته شد.بازداشـت شـدند،    مؤتلفانش

به ســران نســبت  شــانهاي پیشــین امام و یارانظنها و حســن، مهر خاتمت بود بر همه رواداري1366در بهمن 

اما  .بارها تأکید شد ،آنمضامین ، بر 68و  67شدید ایشان به سال هاي صریح و گیريدر موضع و ،نهضت آزادي

ترین فشار روانی و سیاسی افکار عمومی را نامه امام در پاسـخ به وزیرکشـور دولت موسوي، بیشترین و سنگین  

و پایدارتر بوده و خواهد بود. بر این گروه وارد سـاخته که آثار آن از هر محاکمه و محکومیت قضـایی، شدیدتر   

بنا بر این جاي شــگفتی نبود که دکتر یزدي و ســران گروهش تا آنجا که در توان داشــتند و به هر شــیوه ممکن 

    کوشیدند، اصالت و اعتبار این نامه را مخدوش سازند.  

ــهریور دکتر یزدي بـه رغم محکومیــت در دادگــاه،   ــاحبـه  طی ،1395در شـ مرحوم  اي افتراي خود بـه مصـ

این نامه را آقاي [امام] خمینی ننوشته «تکرار کرد: صریحاً با ذکر نام، مجدداً االسـالم سید احمد خمینی را  حجت

         »است. این نامه را به اعتقاد ما آقاي سید احمد خمینی نوشت.

دکتر یزدي در موارد معدودي، با توجه به نوع مخاطب و سطح انتشار مطلب، به بعضی اشتباهات امثال  البته،

خود و نهضــت آزادي که موجب ســلب اعتماد امام از آنان شــد، نیز اشــاره کرده بود. از جمله در یک مصــاحبه 

ران در آن زمان شصت هفتاد روشنفک...انقالب يروزیدر دو سال اول پس از پ«، چنین گفت: 83سال به پژوهشی 

 ياشعاره ریاز روشنفکران ز ینداشتند، اما برخ يروزنامه ا چیه ونیکه هنوز روحان یطیروزنامه داشتند، در شرا

ــ یرمال ،یافراط ــیسـ به عنوان رهبر  ینیخم [امام] يآقا ،ام که به هر حالهم گفته من قبالً به راه انداختند. یاسـ

به آنها اعتماد نکند که کارها را به  ،روشنفکران يعملکردها یانقالب، حق داشت با توجه به مشاهده برخ ركیز

ــنفکران بـدهـد   ــت روشـ ــد و ا .دسـ ــ ،نیو نگران انقالب باشـ ها و از گروه یبد برخ اریبه خاطر عملکرد بسـ

  »بود. یـ مذهب یمل ای یاعم از مل يروشنفکر فعال يهاتیشخص

اي از االسالم سید هادي خسروشاهی خاطرهردن امثال دکتر یزدي از عرصه حکومتی، حجتدر مورد کنارگذا

ــت: ل دیدار و گفتگو با آقاي یزدي در این باره نق ــت دکتر «کرده اس  ادتیع يبرا کا،یاز آمر يزدیپس از بازگش

اره به اش شانیشد و ا یوگوها طوالنها و گفتکوچه تورج، رفتم. صحبت عصـر، یول ابانیبه منزلش در خ شـان یا

ه در بودند ک گرایدوسـتان مسلمان مل  »یانحصـارطلب «دوسـتان ما کردند و من گفتم که آغازگر   »ییانحصـارگرا «

 يهاانابیبدهند و بعد خ ونیو وزارت ارشاد را نخواستند به روحان يوزارت دادگسـتر  یدولت موقت، حت نهیکاب

ــ میبه نام کر یرا حت یگونـاگون  ــرت امام در  ندهیکرده و با وجود تالش من که نما يگذارمنا يرازیپورشـ حضـ

د، نگارنده بو ياز سو مکه خواسـت مرد  یکاشـان  اهللاتیبه نام آ یابانیخ يگذارنام ي! بودم برایوزارت ارشـاد مل 

ــهر، ناگهان نام آقا يهاابانیخ نیتریو طوالن رفتندینپذ ــدق را بر خود گرفت و هکذا... نت يش  نیا جهیدکتر مص

ن م يها و انتقادهاهمه حرف يزدی دکتر به وجود آمد. اًمتضاد بود که بعد يهایانحصـارطلب  ،ینوع انحصـارطلب 

 یو اخالق یورسم انسان راه نیا یموارد حق با شما باشد، ول یهم در بعض دیآرام گفت: شا یلیرا گوش داد و خ

رف ح نیاند، کنار بگذارند که البته من هم اعمر در راه انقالب و اسالم مبارزه کرده کیرا که  یکه کسـان  سـت ین

  »  کردم. دییرا تأ شانیا
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 والبته آقاي خسـروشـاهی توضـیح نداده که چه کسـانی و به چه عللی، امثال دکتر یزدي را از عرصه قدرت     

دي عقالنی و ناشی از اعمال و رفتار مناصـب سـیاسـی کنار گذاردند، و اگر آن کار صـحیح بوده و حاصل فراین    

ــارت ــان بوده، پس چرا گالیه آقاي یزدي را تأیید کرده وبار، خس ــ غیرقانونی و تخریبی ایش ان با وي همدلی نش

داده اسـت. اگرهم آقاي خسـروشـاهی و نظایر ایشان، ایراد و انتقادي به رویکرد و رفتار سیاسی امام و مسئوالن    

د، بهتر است با صراحت آن را بیان کند و موضوع را در حد برخوردهاي ندانارد میارشـد کشـور در این زمینه و  

  د.ناحساسی و عاطفی تقلیل نده

، 1378، در بهمن جمهور هفتمو مشاور رییس مجمع روحانیون مبارزمؤسس نیا عضو االسـالم منتجب جتح

ه توان به علت تغییر شرایط زمان، نادیدرا میدر پاسـخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نامه امام در باره نهضت آزادي  

در خصـــوص برخی تشـــکیالت همچون انجمن حجتیه و نهضـــت آزادي، امام در جلســـات «گرفت؟، گفت: 

ت ..امام تفکر نهضداشتند.دهنده پیرامون خطرات این دو تشکل اظهار میخصـوصـی هم فرمایشـاتی بسیار تکان   

ستکبار و در رأس آن آمریکا ضعف داشتند و معتقد بودند که ما همیشه دانست که؛ در برابر اآزادي را تفکري می

توانیم به حیات خود ادامه دهیم... برخورد امام با تفکر این دو تشکل بود نه نیاز به قیم داریم و بدون آمریکا نمی

   »با اشخاص.

ــازمان مجاهدین انقالب، در فروردین  روه دکتر یزدي، در باره ، به رغم همگرایی تاکتیکی با گ1380ارگان سـ

ــت آزادي با انقالب و نظام و امام، چنین اذعان کرد:    ــی در مخالفت گمان نمی«تعـارض مبنـایی نهضـ کنیم کسـ

در  کنیم کسیفکري، تئوریک و روشـی حضـرت امام با نهضـت آزادي تردیدي داشـته باشد. همچنین فکر نمی    

  »  ام، شکی به خود راه دهد.تعارض دیدگاه این گروه با اندیشه مبناي انقالب و نظ

  ابوذر زمان، و فرزند امامبه  خدشه 

اهللا طالقانی با نهضت تعابیر ناپسـندي در واکنش به عدم همکاري آیت  1378به سـال  که قبالً هم  يزدیدکتر 

و  ونیرا مد ایشــان ،يشــتریبا صــراحت ب 1393در ســال ، و آن را غیرمنصــفانه خوانده بود آزادي بیان کرده بود

از زندان آزاد شد، به من  یهم وقت یطالقان مرحوم« :گفته است ،تندلحنی  اکرد و ب یمعرف يآزاد نهضـت  مرهون

بازرگان  در کنار مهندس یطالقان يب آقاداشته باشم. خُ یحزب یوابسـتگ  خواهمینم گرید تمیموقع لیگفت به دل

 دایپ یتیو قدرت و معروف ندیایب یانیجر کی قیکه افراد از طر ستیدرست ن نیشـد. ا  یطالقان ،يو نهضـت آزاد 

 کینبود. در  يآزاد عضو نهضت گری، د] 57در آبان [پشت کنند... از زندان که آزاد شد  انیو بعد به آن جر کنند

ــانی، ای]اهللا طالقان تیبا آ[ سیاز پار یتلفن يگفتگو از نظر  را نیعمل کنم. ا یفراگروه خواهمیگفت من م شـ

ت درســ نیدارد؟ ا يرادیچه ا یحزب تیفعال م؟یکن عمل یفراگروه ،چه یعنی. دانمی تفکر غلط م کی یاســیســ

  »ما به راه خود، شما به راه خود. ندیبگو دند،یآن باال رس به و بعد که ندیایباال ب یانیجر کیکه با  ستین

ــت که آ لتجاه يزدیالبته دکتر   ،ارزمجتهد مب کیعنوان  به یاهللا طالقانتیالعارف نموده و توجه نکرده اسـ

 کهنیا يو به جا شدیمحسوب م یاسیو س یاجتماع چهره برجسته کی ،ينهضت آزاد سیاز تأسـ  شیها پسـال 
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سن شهرت و اعتبار و بعد از آن، از ح سیبود که در هنگام تأس يآزاد نهضت نیوامدار نهضـت باشـد، ا   شـان یا

 يبرا یطالقان اهللا تیمســتقل آ هینهضــت، اطالع سیاســتفاده کرده اســت. در جلســه اعالم تأســ یطالقان اهللاتیآ

کسال ی تی. در مجموع فعالافتی انتشار ،آنۀ نوپا قرائت شد و در کنار مرامنام گروه کوچک نیا تیموقع میتحک

ه داشته ک شانیا يبرا» یتیقدرت و معروف«چه  ينهضت آزاد شـان، یا شـدن  یاز بازداشـت و زندان  شیپ ،يو اند

 ،یطالقان اهللا تیمکرر آ يهاندشدیو تبع هایو زندان 41. پس از سال بودنگونه طلبکار شـده  یا ،يزدیدکتر  يآقا

 آزادي از نهضت، 57و تا سال  ،بود ها و اشخاص مبارزاز گروه یبود که موجب آبرو و اعتبار برخ شانینام ا نیا

ر د باشـد. ضـمناً  » باال رفتن« لهیوسـ  یاهللا طالقان تیآي که برا نداشـت  یوجود خارج يزیچ ف،ینام نح کیجز 

 اســـتفاده یاهللا طالقانتیدر اســـناد نهضــت، همواره از نام آ  ،يزدیدکتر  و مهندس بازرگان یرکلیتمام دوران دب

اهللا تیبا آ ينهضت آزاد مواضع ها وهدگایدر د یوجود تعارضـات و اختالفات اسـاسـ   و با  شـده اسـت.   يابزار

ــرار دا این گروه ،یطالقان ــتهاص ــانیا ش ــی خود  را  ش ــیاس و خود را وارث  دینما یمعرف از رهبران فکري و س

  .اندیبنماوي  کیدئولوژیا

ــاحبـه  ردکت ــتانیزدي در مصـ هاي ، با تحریف و روایت ناقص از برخی دیدگاه1392اي دیگر به تاریخ زمسـ

طالقانی  ،بعد از انقالب«غیرمنطقی معرفی کرد: فردي با لحن و عباراتی خالف ادب، ایشان را و اهللا طالقانی، آیت

ــالم، همه قوانین را  زد که منطقی نبود؛ مثالً میهایی میحرف ــی جدید نیاز نداریم و اس ــاس گفت ما به قانون اس

در اسالم، غیر متعهد نداریم و دارد. ما به نشـسـت کشـورهاي غیر متعهد رفتیم و طالقانی صدایش در آمد که ما    

ــائل را به من بگو تا در نماز انـد. طالقانی نماز جمعه را که راه انداخت به من می اینهـا چرا رفتـه   گفت بیا و مسـ

ــیح دهم که جنبش   مطرح کنم اما هیچ ــت که برایش توض ــیح نخواس وقت از من در باره جنبش عدم تعهد توض

  »    اسبان را رییس شهربانی کل کشور بکنند.گفت یک پغیرمتعهدها یعنی چه. او می

به مرحوم آیت اهللا طالقانی، در مصادره نام وي چنین اصرار داشت:  دکتر یزدي به رغم آن انتقادهاي تند و تیز

رغم این امر، طالقانی هرگز غیر نهضتی نشد، چه به جهت فکري اما علی تصـمیم ایشان مایه تأسف و تأثر شد. «

نان نهضتی باقی ماند و در هر فرصتی هم حمایت خود را از دولت موقت، مهندس بازرگان و چه سـیاسی، همچ 

ژرف بین اغلب مواضع آن  ايادعایی کامالً بر خالف مسـتندات تاریخی، که فاصله » و نهضـت آزادي نشـان داد.  

  کند.مرحوم و نهضت را اثبات می

 و کماً وي داشت، فرزند امام خمینی بود، و البتهدومین کسـی که آماج آشکار طعن و خدشه آقاي یزدي قرار  

یعی بود طب ،شد. بخشی از این هماهللا طالقانی، مشمول عنایات خاص مشارالیه واقع میکیفاً بیشتر از مرحوم آیت

ات اختالف هاي نهان و آشکار پیدا کردند و پس از پیروزي انقالب،نجف به پاریس، اصطکاك سـفر از دوآنچون 

  تر شد. شان بیشتر و عمیقهاي سیاسی و عقیدتیو درگیري

چنین اي نامه ، طیاالسـالم سید احمد خمینی ، خطاب به مرحوم حجت1369بهمن  24دکتر یزدي در تاریخ 

به  ینیخم[امام]  يآقا یخیشرح سفر تار در 69بهمن  11نماز جمعه در  از خطبه شیشما در سخنان پ«نوشـت:  

 نجانبیاسـاس نسبت به ا  یب يهمراه با تهمت و افترا یقسـمت  در و ت،ینادرسـت و دور از واقع  یمطالب سیپار
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 فیتحر صــرف وقت و.. [در شــرایط کنونی] باشــد. یو خالف شــرع و قانون م زیبرانگتعجب که دینمود رادیا

رح سال در ش دهزیبعد از گذشت س و تواند باشد؟ یداشت و بازکننده کدام عقده م یچه لزوم و ضـرورت  قیحقا

ــفر، چه لزوم ــبدر مورد تهمت... بود؟ قیحقا فیبه تحر یآن سـ  نجانبیکه نثار ا ییهاها و افترائات و برچسـ

ــ ،دیاکرده ــدم. اریبس ــف ش ــما... دیتوانیکه نم د،یثابت کن د،یازده آنچه را گفته و تهمت ..اگر بتوانیدمتأس  نیا ش

داخل و خارج از کشور در راه  در سال يهاکه سال دیازده یاساس خالف شرع و قانون را به کس یب يهاتهمت

که  یعاج يهااز برج... د؟یبریم ياتهامات چه سود نیشما از ا... خدمت کرده اسـت  رانیاسـالم و ا  يسـربلند 

ــتـه  ــسـ ــت. و اگر نم دیو بفهم دینیتا بب د،ییایمردم ب انی. به مدییایب رونیب دیانشـ با  دیبدان ،دیتوانیچه خبر اسـ

گفتنی اسـت که سندي دال بر انتشار این نامه   »برد. دینخواه ییره به جا ،و آن نیاسـاس به ا  یب يزدن هاتهمت

ابتدا در آرشـیو نهضت با درج تاریخ   ،ولی دو دهه پس از درگذشـت فرزند امام  .موجود نیسـت  ،در همان زمان

د امام نبه فرز ،خاطراتشجاي دیگري از وي در  درج شــد. ،در خاطرات آقاي یزديو ســپس  1370اردیبهشــت 

  دهد که حتی علیه وي از قول دیگران، دروغ گفته است.نسبت می

ا که هفردي از لیبرال«ش بدون ذکر نام یزدي چنین گفته بود: ایانراالسـالم سـید احمد خمینی در سخن  حجت

ــه  ــاید براي نقش ــانده بود. ما آن موقع چهره اینها را  ،بودهاي بعداً فهمیدیم ش که خودش را از آمریکا به آنجا رس

اند که ما همیشه در کنار امام بودیم و حتی ما امام ها گفتهشـناختیم، او هم با ما بود... بعضـی از همین لیبرال  نمی

ــتفاده کنند را به پاریس بردیم... آنها حتی از رفتن امام به پاریس می ــتند اس دل اول  خون ،بعد از انقالب ...خواس

...در پاریس دور امام را و در اینجا دور یاران امام حکومت اسـالمی را به دست گرفتند  هایی بودند کهامام، لیبرال

      ».هاي بعد از خلع از حکومت...به منافقین پیوستندها نوکران آمریکا بودند... لیبرالرا گرفته بودند... این لیبرال

دي عالوه بر ایراد افتراي جعل نامه امام در باره نهضـت آزادي توسط فرزند ایشان، در موارد مختلف  آقاي یز

زده بود. از جمله در مصاحبه زمستان  جعل، ماتها ،االسـالم حاج سـید احمد خمینی  دیگري نیز به مرحوم حجت

بازي در آوردند. همه ی شــلوغدر مورد مالقات با برژینســکی] برخ«[با نشــریه اندیشــه پویا، چنین گفت:   92

در مجلس اول من در حضور مهندس بازرگان از مرحوم و یک جریان خاصی ماجرا را علَم کرد.  مخالف نبودند

ــادر کردید؟ گفت من به   ــدید چه بود که علیه دولت در تلویزیون ص ــیدم که این اعالمیه غلیظ و ش الهوتی پرس

ــید احمدآقا بدون اطالع من گویم اما تا زنده هســتم به کســی نگوشــما می یید. گفت اعالمیه را من ننوشــتم، س

  » به تلویزیون. دنوشت و دا

 اهللایتاین اتهام را دکتر یزدي چند جاي دیگر نیز به همین شــکل مبهم علیه فرزند امام تکرار کرده اســت. آ 

در  ،در آن زمان سـرپرست سپاه پاسداران بود و هنگام طرح موضوع برژینسکی و تسخیر النه جاسوسی  الهوتی

حمایت  ،آبان شخصاً در محل النه حاضر شد و از طرف خود و سپاه 19بود، ولی روز شده بیمارسـتان بسـتري   

سپاه صادر  به امضـاي اي عیهآبان هم اطال 22روز  اعالم کرد. و اهداف آنان کامل خویش را از اقدام دانشـجویان 

 کرد که در تحقق مطالباتغلیظ و شدید نبود و از شوراي انقالب درخواست می ،نسـبت به موارد مشابه شـد که  

آذر  20دکتر یزدي طی مصاحبه با روزنامه اعتماد مورخ مردم و تحول در سـیاسـت خارجی کشـور اقدام نماید.    
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اهللا الهوتی از تلویزیون با آن حرارت آمیزي که به نام مرحوم آیتاعالمیه تحریک«، در همین مورد گفـت:  1381

  » و هیجان خوانده شد....

ــناد موجود، اما  ــر نشــده که  به نامهیچ اطالعیه دیگري  ،در آن زمانبنا به اس  آقاي یزدي آقاي الهوتی منتش

یک روز سید احمد خمینی  االسـالم حجت ضـمناً  به فرزند امام زده بود.را  تهمت جعل و پخش بدون اطالع آن

دانشجویان شتافت و مواضع خود را بیان کرد و در مصاحبه با خبرنگاران پس از اشـغال النه جاسوسی به دیدار  

 ،ر آن زماند دیگران بنویسد و به تلویزیون بدهد. به ناماي نیز شرکت کرد، و اساساً وي نیازي نداشته که اطالعیه

و در ترافیک  گرفتندموضــع علیه آمریکا و دولت موقت از هم ســیقت می رجال ســیاســی و احزاب براي اعالم

لی آقاي و. آمد و حضـور چشـمگیري نداشت  چندان به چشـم نمی آقاي الهوتی اتفاقاً ، مقطعآن  ها و عناویننام

بزند  هامت، افرزند رهبر کبیر انقالب با آن همه نفوذ و اعتبار و محبوبیتاصــرار داشــت به  ،یزدي بر خالف واقع

کرد یمچنین ادعایی را مطرح  در زمانییزدي دکتر البته  .ه بود، جعل اطالعیه کردالهوتی اهللایتآبـه نام   کـه وي 

  پاسخ آنان وجود نداشت.توضیح و در قید حیات نبودند و امکان  ،ماجرا ینیک از طرفکه هیچ

ــال   ــاس و پرحادثه آبان و آذر سـ ــتعفا از  اهللایت، آ1358جـالب اینکه در همان ایام حسـ الهوتی پس از اسـ

ــاحبه با    ــوراي انقالب، در مص ــر نحوه نظارت ش ــپاه به علت اختالف بر س ــتی س ــرپرس کیهان مورخ روزنامه س

االسالم سید احمد خمینی، چنین هاي حجت، ضـمن تجلیل بلندباالیی از شخصیت مبارزاتی و فداکاري 58آذر22

اندیشید، دانسته بودم که عاشقانه به راه انقالب و پیروزي آن می[در دوران مبارزات] حاج احمد خمینی...«گفت: 

، نه، او فرزندي اسـت خلف براي امام خمینی. سالم بر او و خاندان او، و درود بر پدر او که پدر همه مردم ایران 

  »پدر همه مستضعفان جهان، نه، جانشین همه پیامبران و وارث خون حسین(ع) است.

درش سفر پ لیدرباره دالاالسـالم هاشمی رفسنجانی  الهوتی و داماد حجت اهللاتیفرزند آ یالهوت دیحمدکتر 

ــور در نوفل سیبه پار ــت امام به ایران،  و حض ــاتو تا بازگش ــال : «دیگویملوش از زندان آزاد  57پدر در آبان س

ستند خوا شانیس گرفتند و از اتما یالهوت يآقا با آقا احمد دیبود که به گمانم س يداوایل  ایشدند... اواخر آذر 

   »با خانواده ما و پدرمان داشت. یآقا رابطه خوب احمد دی. سنندیرا بب گریهمد و ندیایب سیکه به پار

 يورجواد منصضـمناً در مورد تیرگی رابطه آقاي الهوتی با دولت موقت، هنگام تسخیر النه جاسوسی، دکتر  

 يقلب بستر مارستانیدر ب، 1358در آبان  یاهللا الهوت تیآ«: دیگویم يخاطره ا انیدر ب ،وقت سپاهان فرماندهاز 

ــ ينزد و يفرد .میرفته بود يو ادتیبه ع گریبود و من و چنـد نفر د   انیدر م يرا با و یمطلب یآمد و درگوشـ

اق را تا ما نکهی.  بعداز امیاز ما خواست اتاق را ترك کن -فرمانده وقت سـپاه  -یمرحوم الهوت نآ رویگذارد که پ

ــو يآقا میترك کرد ــد و حدود ینیئخو يموسـ ــحبت کرد. یبامرحوم الهوت قهیدق 20تا15ها وارد اتاق شـ  صـ

ز آمد. بعد ا شیپ یموضوع اشغال النه جاسوس ،و بعد از آن ،گفت وگو از اتاق خارج شـد  نیها بعد از اینیئخو

سپاه را  يروهایخواستند که ن ياز و یمسئوالن دولت موقت در تماس با مرحوم الهوت ،یاشـغال النه جاسـوسـ   

       ».رفتینپذ يکه و ،دارد لیگس کایامام از سفارت امر روخطیپ انیخارج کردن دانشجو يبرا
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   تقابل منتظري با امام تحریک

افزایش ارتباطات آشکار و پنهان برخی از سران نهضت آزادي با آیت اهللا منتظري، و ظهور تدریجی همگرایی 

مقام رهبري را در معرض تضعیف و تهدید گذارده هاي آنان، هویت و اعتبار سیاسی قائمگیريتحلیلی و موضـع 

ــتی   ــازمان تروریسـ ــیر تقارب با جهت گیري براندازانه و خطرناك سـ بود. به ویژه آن که این همگرایی در مسـ

ت کشور در حال جنگ، عمالً چشم انداز آینده رهبري کشور را با منافع ملی و امنیمجاهدین خلق قرار داشت و 

  ساخت.متعارض می

هاي اصلی درون حاکمیت در باره نهضت شمسی، همه جناح 60دکتر یزدي اذعان می کند که از اواسط دهه 

از طریق صـحبت هاي بعضی افراد که در داخل حاکمیت بودند،  « جدي داشـتند:  منتظري، نگرانیآقاي آزادي و 

یک نگرانی از جریان نهضت آزادي و یکی  خصوصاً براي بعد از امام. مطلع شـدیم که دو نگرانی عمده داشـتند.  

  »        هم از آقاي منتظري بود.

ــ ــال  ،ش گفتهچنان که خودآن یهرات نیعبدالحس بازرگان با  ندسو مه يزدی دکتررابط  1367تا  1364از س

او از دوران تحصیل در آمریکا، از دست پروردگان و شیفتگان دکتر یزدي بود و در  بوده اسـت.  يمنتظر آیت اهللا

ــع تند و بی پروایش علیه امام خمینی و نیروهاي خط امام  ــت. عقاید افراطی و مواض  ،حلقه محارم وي قرار داش

االسالم ها بود. همان محافلی که به تعبیر حجتترجمان حال و هواي محافل درون گروهی و خصـوصی نهضتی 

متلک و فحش و ناســزا به امام، کار رایج این از خدا بی خبران بود...اینها دل امام  « :در آنها ،ســید احمد خمینی

  »  راحلمان را خون کرده اند.

رییس وقت مجمع تشـخیص مصلحت نظام همکاري می کرد، و به ریاست   با دفتر 1393که به سـال   هراتی

چهار سال او  همان سال بازداشت شد. خرداد ماه 29 رسیده بود، یآزاد اسالمداره کل اسـناد و مدارك دانشـگاه   ا

تونل «را  60دهه  ،یکروب يسرگشاده به مهد يدر نامه ا ،هاي جنبش سـبز آشـوب از آن به عنوان یک فعال  شیپ

 نیرحسیاو و م نکهیاز ا ،به امام خمینی اهانت هاي بسیار زشت و زنندهو با خواند  »رانیمعاصر ا خیوحشـت تار 

  .انتقاد کردبه شدت  ،کردند یم ادیایشان از  هنوزدر سخنان خود  يموسو

ــت:  ــال «هراتی گفته اس ــرا  يرهبر یمقاماز قائم یبه تازگ يبود و منتظر 68س ــده بود. ش  يبرا طیحذف ش

روم  یم به قم متگف يزدیدکتر  به ..و ترسناك بود. نیسنگ اریداشتند بس یارتباط شانیکه با ا یدوسـتان و کسـان  

و تا به  میبگو که دوستش دار شانیگفت: برو و به ا يزدینه. دکتر  ایدانم بازخواهم گشت  یآقا و نم دنید يبرا

ــتـاده یاو ا يآخر بـا او و پـا   ـ پ نیآخر نی. امیاسـ بدهم و  يمنتظر يبود کـه قرار بود من از طرف او بـه آقا   یامی

  »نتوانستم.

 يس از اشغال سفارت و استعفاپ«نهضت آزادي و داماد آقاي یزدي:  مرکزیتبه تعبیر مهدي نوربخش عضـو  

 يوهاریبه بازرگان وفادار ماند. او با تمام ن انیبازرگان کنار نرفت و تا پا یهرگز از همراه يزدی..مرحوم بازرگان

گان برقرار کرد و راه مصدق و بازر یارتباط خوب ،گرید ياریو بس يت اهللا منتظریاز جمله آ ،ریمسـ  نیمعتقد به ا

  »را ادامه داد.
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ــهریور  ــیوه مألوف خود با غلو و اغراق براي اولین 1395دکتر یزدي در ش ــفاف و البته به ش از  ،بار قدري ش

وقتی که آقاي منتظري امام جمعه شد، ایشان به من گفت شما «منتظري سخن گفت:  اهللاآیتسابقه روابط خود با 

یادداشـت برداري مسـائل سـیاسی طول هفته] را براي من انجام بدهید، گفتم ایراد ندارد. به همین    باید این کار [

کرد. زمانی هم که گفتم و ایشــان یادداشــت میدیدیم و من مطالب را میدلیل پنج شــنبه هر هفته همدیگر را می

ــان در تماس بودم... هر هفته نبود،   قـائم  ــیار با ایشـ  اي یکبار برگزارولی حدوداً هفتهمقـام [رهبري] بودنـد، بسـ

...ما تقریباً در تمام مراحل، با ایشان ز هم با هم ارتباط داشـتیم بامقامی نیز عزل شـدند، ما  شـد... وقتی از قائم می

ا اعتقاد مسیاسی هاي رابطه داشـتیم، چه قبل و چه بعد از سمت قائم مقامی... [آقاي منتظري] به تفسیر و تحلیل 

  » تر شد.شت زمان، ارتباط ما بیشتر و عمیقداشتند. با گذ

ــتگفتچنین  ،به نقل از ويمنتظري در این باره  اهللاآیتقدیمی و نزدیکـان  یکی از مرتبطین  ــان : «ه اسـ ایشـ

ــان کار ندارم. آنها اینجا می  می ــان را دارند و من به تفکرش ــت آزادي و... تفکر خودش آیند و درد دل گفت نهض

  »گذارند.تأثیري نمیکنند. آنها روي من می

منتظري به  اهللاآیت، از 1367هاي خود در اواخر سال اما امام خمینی در جلسـات خصوصی و سپس در بیانیه 

به وي توصیه نمود براي از جمله و  .کرد هاي غلط و انحرافی نهضـت آزادي انتقادهاي شدید علت تکرار تحلیل

ا را هل کرد، یادآوري کرد کشور هنوز چوب اعتماد به لیبرالنباید از مواضع اصولی عدو هاجلب رضـایت لیبرال 

شـان با آمریکا از النه جاسـوسـی به دســت آمد دشمنی    خورد، و تأکید نمود باید با آنانی که اسـناد همکاري می

کنند، پیش ملت عزیز و شــهیدداده ما راهی ها دفاع میکسـانی که از منافقین و لیبرال «أکید کرد: تایشـان   داشـت. 

چنین ذکر نمود: خطاب به وي ها را با لیبرال آقاي منتظريواقعیت پیوند عمیق ، 1368در فروردین امام  »ندارند.

از آنجا که روشـن شـده اسـت که شـما این کشـور و انقالب عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من، به دست      «

د. شما ایوعیت رهبري آینده نظام را از دست دادهسپارید، صالحیت و مشرها و از کانال آنها به منافقین میلیبرال

 ها و منافقین باید بر کشـــورهایتان نشــان دادید که معتقدید لیبرال گیريها و موضــع ها و صــحبت در اکثر نامه

  »کومت کنند.ح

ر دهاي خصــوصــی امام را براي وي خوانده بود. گفتنی اســت که دکنر یزدي تأیید کرد که آقاي منتظري نامه

اهللا منتظري در جریان جلساتی که آیا این روایت صحیح است که آیت«پرسد: خبرنگار می، 95مصـاحبه شهریور  

    »خواند؟هاي خصوصی را که امام براي ایشان نوشته بود، در این جلسات برایتان میبا شما داشت، متن نامه

   .»بله، در یکی دو مورد این اتفاق افتاد«یزدي: 

به قم در  يدر سفر ...معروف به مرصاد اتیبعد از عمل«، یزدي گفته بود: 1393گري به سـال  در مصـاحبه دی 

  »را دادند به من خواندم. [بین خود و امام] مکاتبات شانیا داشتم، شانیکه با ا يدارید

ــت  اهللا منتظرىآیت ــه مرتبه به خانه ما آمدند، «گفت:  1368در اردیبهش ــت آزادى دو س این  اوالً آقایان نهض

 و خیلى ســابق بوده ... آقاى مهندس بازرگان حدود یک ســال و نیم پیش یک دفعه آمده خانه ما،  آخرها نبوده

حزبشان را گرفتند و روزنامه  دکتر یزدى هم یا دو بار یا سـه بار آمده، همه صـحبتشـان هم راجع به اینکه جاى   
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راجع به این بوده. هیچ وقت  ت آورده بودند. همه اصالًشکای شـان توقیف اسـت و مزاحمشان شده اند و...  میزان

  .»من نبوده اند، بیت من در اختیار اینها نبوده اینها منبع فکرى

ـ در نـامـه   اهللا منتظرىآیـت همچنین  ــت: امـام خمینی ه اي ب من از همـان اول مبـارزات که به رهبرى   «، نوشـ

نه منافقین  کانال اطالعاتى من ...کردمم وظیفه مىفداکار انجا حضـرتعالى شـروع شـد صـادقانه همچون سربازى    

ــت و نه اینکه لیبرال بیت من نه در اختیار... هابودند و نه لیبرال ــیده بودند منافقین بوده اس ــف کش ... ها آنجا ص

  .» دانمنظر حضرتعالى را بر نظر خود مقدم مى اینجانب شرعاً

ا و هبه روابط با لیبرال به وي توصیه کرده بود که ،آخر نامه دوایشان نظر امام خمینی را که طی  ،الوصـف مع

از مداخله در امور ســیاســی پرهیز کند، رعایت نکرد و بر خالف قول خویش به امام،  مخالفین نظام پایان دهد و

مدتی پس از رحلت ایشـان به مرور وارد مراودات و اقدامات سـیاسـی شـد که یک ضـلع اصــلی آن با روابط و      

      شکل گرفته بود. ،اي دکتر یزديهمشاوره

نهضت آزادي با گسترش روابط علنی خود با آقاي منتظري از میانه دهه هفتاد به بعد، وي را به عنوان مرجع  

ــی خود تبلیغ و ترویج می ــیاس ــت آزاد نیز يمنتظر يآقاکرد. دینی و س از  ،دکر تیاعالم حما يچند بار از نهض

نهضـــت آزادي حزبی اســـت که اســـتوار و با ثبات در دفاع از اســـالم و مبارزه با «گفت:  84ماه  يه در دلجم

شري هاي حقوق بسازيهاي جناحی و انتخاباتی، سوژهدر درگیري »دیکتاتوري و اسـتبداد ایستادگی کرده است. 

 هاي طی سال ی به ویژههاي سیاسی و اجتماعآفرینی، و تنشسـیاسی و انحراف انقالب دینی، اد دو دعاوي اسـتب 

کوشید از نام و مواضع آقاي منتظري براي تضعیف رهبري نظام استفاده ، همواره نهضت آزادي می1388و  1378

ــانه ،کند داد. ده روز پیش هاي غربی را در اختیار وي قرار میو به اندازه توان خویش روابط خود با محافل و رس

دکتر یزدي در منزل وي، از سوي کانون آشوب پسا انتخابات، در اوج فتنه، و 1388از فوت آقاي منتظري در آذر 

        را به وي اهدا کرد.گر حقوق بشر تندیس تالش بشر، غربگراي مدافعان حقوق

ي اهاي شخصی و حزبی خود، ایرادها و اتهامات گاه تند و زنندهها و گفتهآقاي یزدي که به دفعات در نوشته

ــان، عملکرد امام خمینی ابراز نموده اســـت، در ریشـــهدر باره آراء و  با نامیدن جناح متبوع یابی اختالف با ایشـ

لل و پس از انقالب، ع ینیخم [امام] يروشنفکران با آقا انیاختالف م«روشـنفکران، چنین گفته است:  خویش به 

ــنفکران د ..دارد. یگوناگون لیدال ــالم و ارزش ینیقرائت روش ــبا  ینید يهااز اس از  انیاز روحان ياریقرائت بس

ته وابس میرژ یدرباره سرنگون انیو روحان ینیروشنفکران د ..دارد. یاسـاسـ   يهاتفاوت ینیخم[امام]  يجمله آقا

با  ،آن یو اجتماع ياقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیسـ  يهایژگیو و نیگزیاما درباره نظام جا ،شـاه، با هم توافق داشـتند  

  »نداشتند. یهم هماهنگ

ــال یزدي طی مصــاحبهدکتر  ــده خود مبنی بر عدم موفقیت امام خمینی در 83اي در س ، دیدگاه بارها گفته ش

ــالمی را اینگونـه بیـان کرد:     جهت موفق و از  کیاز  ینیخم[امام]  يبه نظر من آقا«رهبري نظـام جمهوري اسـ

تن موفق بوده است، اما در جهت ساخ ،یاستکبار سلطنت هیعل شانیا يناموفق بودند. حرکت ضـد اسـتبداد   یجهت

  »موفق نبودند. شانیجامعه آزاد نمونه و الگو، ا کی
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ــت آزادي  ،پژوهشــگري به درســتی ــران نهض کاربرد عناوین حوزوي  عدم  بهدر مورد تعمد آقاي یزدي و س

با  ينهضت آزاد یو به طور کل يزدیدکتر  يآقا«چنین نوشـته اسـت:    ،هنگام ذکر نام امام خمینی ،اهللا و امامآیت

(که  گرفتندیامام به کار م یتیابعاد شخص گریو د یو فقاهت یکه در مورد مراتب علم يریسپردن تعاب یبه فراموش

 يبراعتماد ره ستهیشا گریموجب شـد تا د  شـان یهاعملکرد یکه برخ یثبت اسـت) بالفاصـله از زمان   خیدر تار

ون چ ییهاتیکه شخصاست  یدر حال نیگرفتند. ا دهیناد زیامام را ن يشأن حوزو یحت ند،انقالب و مردم نباشـ 

ان اذع هانهیامام در همه زمعلمی با صراحت بر برتر بودن مراتب  ،با همه اختالفاتشـان  يزدی يحائر يمهد يآقا

ا در ر هللاتیآ[امام] و اند عنوان گرفته میتصم یو دوسـتانشـان که به صـورت سازمان    يزدی يدارند. عملکرد آقا

 يزدی يکه بر آقا ییخطاها یبرخ لیبه دل هاوهیش نیبه ا یبا تأس یمثل آن اسـت که حزب  مورد امام به کار نبرند

  »را از عنوان دکتر محروم سازد. يو و ردیبگ دهیرا ناد شانیا یدانشگاه التیتحص ردیبگ میتصم داندیوارد م

  ترین دورانسخت

نهضـت آزادي براي راه یافتن مجدد به عرصه قدرت سیاسی چنین   هايدکتر یزدي ضـمن شـرحی از تالش  

ــت:  آقاي بازرگان را کاندیدا کردیم...صــالحیت مهندس بازرگان را شــوراي نگهبان رد  64در ســال « گفته اس

...تهاجم جدیدي علیه نهضت آغاز شد و جمعی از 67در سالفشـار بر نهضـتی ها همچنان ادامه داشـت...    کرد...

  »فعاالن نهضت را گرفتند.رهبران و 

دکتر یزدي در مصـاحبۀ مفصـلی با بی بی سـی، مواضع و    ، 68انتخابات ریاسـت جمهوري سـال   در آسـتانه  

از محدودیت علیه نهضت آزادي کاسته «نهضـت آزادي مبنی بر نبود آزادي سـیاسـی را در میان گذارد:     ادعاهاي

حه در قانون اساسی رعایت هاي اساسی ملت مصرّديحقوق و آزا...نشده است. دفتر نهضت همچنان بسته است

  »...شودنمی

...آقاي هاشمی رفسنجانی 68در نیمه سال «ترین دوران نهضت آزادي در راه بود: به گفته دکتر یزدي، سـخت 

...نامه اي با امضـاي نودوچند نفر خطاب به آقاي هاشـمی نوشته شد...مطالبه اجراي قانون   رییس جمهوري شـد 

نفر از امضاکنندگان، از جمله بسیاري از فعاالن نهضت آزادي  23این نامه سرگشاده منجر به بازداشت اساسی در 

ترین شـد...دوسـتان ما را دو سال نگه داشتند... دوران ریاست جمهوري آقاي هاشمی، سخت   69در اوایل سـال  

ها فشــار وارد ان و شــهرســتانبیش از هر زمان، در این دوران بر نهضــت در تهر دوره براي نهضــت آزادي بود.

آوردند...نهضت تصمیم گرفت داوطلبانه به قول خود ما فتیله را بکشد پایین...در حالی که شکل سازمانی نهضت 

ا فوت ت یتاین وضع در حال تغییر از یک محفل بسـته سـیاسی به یک حزب بود، مجدداً به شکل محفل درآمد.  

  »مرحوم مهندس بازرگان ادامه یافت.

یکی  به نوشته بهبهانی» به ابتکار جمعیت دفاع از آزادي و حاکمیت ملت ایران تهیه و منتشر شد.« مذکور نامه

با شرکت عده اي از اعضاي نهضت آزادي و جبهه ملی و گروهی از  1364در سال «این جمعیت  :از مؤسـسـان  

  »از کار افتاد. با دستگیري وسیعی از فعاالن جمعیت ، عمالً 1369منفردین تشکیل شد و در سال 
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و جمعی از اعضا و همفکران نهضت  ،دکتر یزدي ،دکتر سحابی ،نامه نود امضـایی مذکور را مهندس بازرگان 

بازداشت  ،تن از آنان 70و قریب  دکتر یزدي و سـایر سران اصلی نهضت،  آزادي و جبهه ملی امضـا کرده بودند. 

لی، توس محمدسحابی، اردالن، عبدالعلی بازرگان،  اهللا عزتفرادي مانند سـه ماه پس از انتشار آن نامه، ا نشـدند.  

لکه آنها نه دو سال، بهمه  و بر خالف گفته یزدي مدت بازداشت .بازداشت شدند بهبهانیو  ، منصوریانصباغیان

 .محکوم شدند ،تا سه سال شـش ماه  محاکمه به حبسپس از نفر هم  9 طول کشـید و  ،حداکثر شـش ماه نفر 14

متن نامه آنان مورد تأیید بنده نبود ولی به دلیل احترامی که براي « بعدها در خاطرات خود گفت:مهندس سحابی 

بایست پاسخگوي مهندس بازرگان قائل بودم و براي نرنجاندن خاطر پدرم و ایشـان، آن را امضـا نمودم...من می  

  »بودم که خود قبول نداشتم.کلماتی می

ند اهایی که اخیراً دستگیر شدهلیبرال« در مصـاحبه با لوموند گفت:  آقاي هاشـمی رفسـنجانی  در همان زمان، 

 بعضی از متهمان مزبور در »اند.گرفتهاند و از آمریکا دسـتور می جاسـوسـی پیدا کرده   اند که ماهیتکسـانی بوده 

د و نوشتند نتلویزیونی به ارتباطات غیرقانونی با عوامل آمریکا تصریح کردند، ولی سال ها بعد گفت هاي مصاحبه

  »بر اثر فشارها اقرارهایی کردیم که صحت نداشت.« که:

ــمی   ــالم هاش ــال حجت االس ــت« ، تأکید کرد:78در س ــتی ها اگر مربوط به نامه میبازداش ــده کار نادرس ش

گفتنی اســت که بنا بر اخبار رســمی، اظهارات و خاطرات منتشــرشــده   »بوده...بعید اســت مربوط به نامه باشــد.

 متهمین، فقط یکی از موارد اتهامی دســتگیرشــدگان، نشــر اکاذیب و توهین به مســئوالن بود که یک مصــداق آن

د ارتباط با بیگانگان و اقدامات ضمحاکمه شدگان، نامه مزبور بود، ولی اتهامات اصلی  مشارکت در تهیه و انتشار

ا هیک اســتدالل مســئوالن ذیربط آن زمان این بود که اگر نامه مزبور، اتهام اصــلی بازداشــتی  امنیتی بوده اســت.

ضــمناً  نفر از آنان. 23تحت پیگرد قرار می گرفتند، نه فقط  گاننفر امضــاکنند 90بود، بایســتی همه یا اکثر می

بســیاري از ســؤاالت در باره   ،اشــت و محاکمهبازد ندهد که در دوراخاطرات برخی از افراد مزبور نشــان می

  بوده است. آمریکاییمقامات آنان با هاي مسافرت به آمریکا و تماس

به آقاي « نوشـته اسـت:  چنین االسـالم هاشـمی رفسـنجانی    ، حجت69اردیبهشـت   26در خاطرات مورخ اما 

 صورت قانونی و بدون افراط بررسی ها را به[علی] فالحیان [وزیر اطالعات] گفتم مسـایل نامه سرگشاده لیبرال 

ــتانی انقالب آمدند.: « 69آبان  26و در خـاطرات  » کنـد.  در باره آزادي و محاکمه  از وزارت اطالعات و دادسـ

تأکید بر عدم فشار بر مردم و مدارا با متخلفان  قرار شد به تدریج آزاد شوند. اعضـاي نهضـت آزادي مذاکره شد.  

  »آزاد کرده اند.تاکنون سه نفر را  کردم.

د شما ببینی«اي با یکی از نشریات حزب کارگزاران سازندگی، گفت: طی مصـاحبه  94دکتر یزدي در تابسـتان  

هاي بزرگی داشته است. یا نوع در زمان ریاسـت جمهوري آقاي هاشـمی با ما چه کردند... آقاي هاشـمی اشتباه   

.. .، اصوالً براي نهضت آزادي حق حیات قائل نبودندعملکرد ایشان در مقام ریاست مجلس اول... در مجلس اول

زنند و ایشان یک لبخند اي یک نماینده را کتک میبه شـدت با ما مخالف بود، ایشـان رییس مجلس اسـت، عده   

اي که به نام دهند. این خیلی بد بود...روزي دیدم یک نامهملیحی که مخصـوص شـخص ایشـان است، نشان می   
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اند. بعد آقاي هاشمی کردههاي ما را کنترل میمی آمده، باز شده بود...ما فهمیدیم نامهمن به مجلس شـوراي اسال 

گوید نامه مشـکوکی براي ابراهیم یزدي از عربسـتان آمده بود... سـؤال من از آقاي هاشمی    در خاطرات خود می

کردید. مرا که ا رعایت میاین اسـت که آیا این اقدامات درست بود؟ شما قبل از هر چیز باید اخالق اجتماعی ر 

پرسیدید فالنی، این نامه چیست؟ شما به جاي این کار، نامه را کردید و میبا هم سـوابقی هم داشـتیم، صـدا می   

ــکوکی دارم... این موارد و  ها مورد دیگر را که به یاد ده گرفتیـد، غیاباً هم حکم کردید که من(یزدي) روابط مشـ

بد  ،، در قبال مخالفان و منتقداندر دوران طوالنی مسئولیت خود که آقاي هاشمی رسیمبیاوریم، به این نتیجه می

    »ها قبل مالمت کنیم.خواهیم اآلن آقاي هاشمی را به خاطر اتفاقات سالعمل کرد... البته ما نمی

به رغم تأکید دکتر یزدي بر توصـــیف دوران دولت آقاي هاشـــمی به عنوان ســـخت ترین دوران نهضـــت، 

هاشمی االسـالم  تغییراتی در روابط این گروه و دولت وقت، شـکل گرفت. حجت  1370صـف از تابسـتان   الومع

پیامی از ســوي بعضــی از افراد نهضــت آزادي در « چنین نوشــته اســت: 70تیر14رفســنجانی در خاطرات روز 

  »  خصوص تأیید سیاست هاي دولت و آمادگی براي تأیید رسید.

داخلی نهضـت آزادي این خبر نیز در بعضی محافل سیاسی مطرح شد که   در همان مقطع زمانی از جلسـات 

کرده بود که دیگر نباید با دولت آقاي هاشــمی مخالفت کرد  تأکیدبه ســران گروه خود چند بار مهندس بازرگان 

ــیاري از آن ــت داخلی و خارجی ما چیزهایی را که زیرا بسـ ــیاسـ ــتیممیدر سـ وي در حال پیگیري و  ،خواسـ

ــت. عملی ــاختن آنهـاسـ طبق  یکی از موانع بهبود علنی روابط دولت با این گروه بود. اما جناح چپ دولت، سـ

آقاي [عبداهللا] نوري [وزیر کشــور] آمد، در مورد تقاضــاي « : 70اســفند 5االســالم هاشــمی در خاطرات حجت

ــراحت، آن را ممنوع کرده ا  ــت آزادي به عنوان حزب گفت که نامه امام با ص ــمیت نهض ــت و راهی براي رس س

  » تأییدشان نیست.

نگونه که دکتر یزدي گفته، فتیله نهضت آزادي در دور اول ریاست جمهوري آقاي هاشمی همچنان هماالبته   

ــیدهپایین ــال  ماند. ،کش ــران   1371به تدریج از س ــمی و پنهان برخی از مقامات دولت وقت و س روابط غیررس

، آشکارا از تقابل با 73زمان درگذشت مهندس بازرگان در زمستان  و نهضت آزادي تاتر شـد.  نهضـت، دوسـتانه  

و قوه  آقاي هاشــمی دولت ،در ســطح رســانه اي و علنی ،ا این وجودب دولت آقاي هاشــمی خودداري می کرد.

    شد.محسوب میمعرفی و  مسئول محدودسازي تحمیلی و اجباري این گروهقضاییه هماهنگ با آن، 

نارضایتی خود را از محدودسازي این  ،هاي مختلفبی و به ویژه آمریکایی که به بهانههاي غرعالوه بر رسانه

ــماً یکی از علل گروه لیبرال و غربگرا بازتاب می دادند، دولت آمریکا نیز در قانون داماتو براي تحریم ایران، رسـ

  تشدید فشار بر دولت و ملت ایران را وضعیت نهضت آزادي اعالم کرد. 

حرفی را مطرح نمودم که دکتر یزدي نیز آن را تأیید «اي: در جلسه 74ی گفته که در فروردین مهندس سـحاب 

ــده بود مبنی بر تحریم ایران...[داماتو] در مقدمه طرحش   ــویب ش ــناي آمریکا تص کرد. در آن زمان طرحی در س

موضوع بهائیان و دیگري را یادآور شـده بود که در ایران حقوق بشـر زیر پا نهاده می شـود و شواهد آن را یکی    

  »نهضت آزادي، بیان نموده بود.
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جان نهضت آزادي دکتر یزدي جانشین مهندس بازرگان و دبیرکل گروه کوچک و نیمه 1374در زمستان سال 

لی با وبه همراه چند تن دیگر، براي انتخابات پنجمین دوره مجلس ثبت نام کردند که صـالحیت آنها تأیید نشد.  

اي ههاي تغییرات سیاسی پیش رو، از جمله ظهور حزب کارگزاران سازندگی که تمایالت و سوگیريظهور نشانه

ــت آزادي نزدیک بود، به   ــع نهض ــت و به برخی مواض ــت وارد «گفته یزدي: بارز لیبرالی داش از این تاریخ، نهض

  »دوران تازه اي شد.

از افراد متفکر و  ]کارگزاران ســـازندگی«[ از تولد این جریان اســـتقبال کرد و گفت: 74دکتر یزدي در بهمن 

اي تشـکیل شده است که به بحث و تبادل نظر آزاد در مورد مسایل داخلی و بین المللی عقیده دارد  تحصـیلکرده 

ســخنگوي این جریان به مدیرمســئولی عطاءاهللا نشــریه بهمن » و هوادار ســیســتم ســرمایه داري صــنعتی اســت.

ــت آزادي  بهمهاجرانی معاون رییس جمهور،  ــفحات خود را به برخی پرداخت و میتجلیل از رهبران نهضـ صـ

ــتی ــاص انعکاس نظرات نهضـ روابط پنهان مهاجرانی و برخی دیگر از مقامات دولت آقاي  داد.می ها نیز اختصـ

  هاشمی با نهضت آزادي، در حال بیرون زدن از پشت پرده بود.

 شد،که مانیفست آن حزب محسوب می 27/10/1374رخ مو »جمعی از کارگزاران سـازندگی «در اولین بیانیه 

تحت «هاي ، نیروشده بود که در مجلس پنجم بینیپیش ،»هاشمی و مجلس، دو کلمه مترادفند«با تأکید بر اینکه: 

    سردار سازندگی و توسعه یعنی آقاي هاشمی، حضور خواهند داشت. » امر

ولت با جناح اصلی د ،دکتر یزديتحت رهبري آزادي  به رغم بهبود زیرپوسـتی و رو به تزاید روابط نهضـت  

، دکتر یزدي بعدها در همسـویی با  حمالت جبهه اصالحات علیه رییس  هاآقاي هاشـمی، و تداوم آن طی سـال  

تأکید کرد که:  77جمهور ســازندگی، چند بار ارزیابی منفی خود از دولت مزبور را تکرار کرد و از جمله در آبان 

  »اي سیاسی حکومت را توسعه نداد، و نظام سیاسی بسته را تداوم بخشید.رفسنجانی زیربن«

دکتر یزدي چند بار اشاره کرده که مبدأ تجدید تحرك سیاسی نهضت آزادي پس از دهه شصت،  ،الوصـف مع

ه هاي قبل گفتما در انتخابات دوره«از جمله وي گفته است:  انتخابات مجلس پنجم در دولت آقاي هاشـمی بود. 

ولی  نیم.کهاي قانونی نباشد، شرکت نمیمان را هم گفته بودیم که اگر آزاديکنیم و دالیلبودیم که شـرکت نمی 

در انتخابات مجلس پنجم و بعد در ریاسـت جمهوري [هفتم] و بعد در انتخابات شـوراي شهر به شدت با تمام   

  »نیرو شرکت کردیم.

اهبرد نهضت آزادي را به زمان حیات مهندس بازرگان نسبت البته دکتر یزدي تأکید داشـت که ریشـه تغییر ر  

تصـمیم گرفت با تمام توان وارد مبارزات انتخاباتی مجلس پنجم شود...   1372نهضـت آزادي...در سـال   «بدهد: 

  » این، یک سیاستی نبود که در زمان مرحوم مهندس بازرگان نباشد و بعد به وجود آمده باشد.

   1378 تیر 18آشوب  دولت خاتمی و

یزدي براي انتخابات دوره هفتم ریاســت جمهوري نیز از ســوي نهضــت آزادي اعالم کاندیداتوري کرد دکتر 

، 1376در انتخابات دوم خرداد ،نهضت آزاديمؤتلفین و  وا ولی،که از قبل مشـخص بود رد صالحیت می شود.  
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ــفیـد  رأي اعتراض «ه اي مردم را هم به دادن و طی بیانی ،دادند و علناً از هیچ کاندیدایی حمایت نکردند رأي سـ

  خواندند. فرا» سفید

ــال بعد ــتاد انتخاباتی   78دي 11دکتر یزدي در گفتگو با هفته نامه آبان مورخ  ،اما دو سـ از روابط خود با سـ

ــخن گفت:  ــیده میبینیتمام پیش«رییس جمهور منتخب چنین س ــها این بود که انتخابات به دور دوم کش ود، ش

قرار شد که ما دور اول چیزي نگوییم، اگر به دور دوم  انتخاباتی آقاي خاتمی آمدند با ما صـحبت کردند، سـتاد  

ــیـد آن وقت با تمام قوا بیاییم از آقاي خاتمی حمایت کنیم.  آمدیم ممکن بود چون اگر ما [در دور اول] می رسـ

 .دهیماعالم نکرد که ما رأي ســفید می [آزادي] بکنند... در مورد رأي ســفید...نهضــت [صــالحیت] خاتمی را رد

ــت این بود که...تمام آدرس ــمی نهضـ ــمش را اعالم رسـ هاي یک کاندیدا یعنی آقاي خاتمی را بدون اینکه اسـ

ــفید بدهند.ولی عده بیاوریم به مردم دادیم. ــمیم گرفتند رأي سـ  آن اعالمیه با اي از نیروهاي ملی مذهبی...تصـ

نه با امضاي نهضت...بله ما به مردم نگفتیم به آقاي خاتمی رأي بدهید، اما  ][ازجمله یزدي امضـاي اشخاص بود 

  »کنیم.اش حمایت کردیم، االن هم حمایت میاز برنامه هاي سیاسی

ــتاد انتخاباتی خاتمی   ــت آزادي پس از تکـذیـب رییس سـ ا دکتر یزدي در گفتگو ب ،در مورد ارتباط با نهضـ

ــت جمهوري، تعدادي از «کرد که:  اعالم 78دي  25نامه آبان مورخ هفته یک ماه قبل از برگزاري انتخابات ریاسـ

اعضـاي سـتاد انتخاباتی محمد خاتمی در دفتر نهضت آزادي با من مالقات کرده و خواستند که اگر انتخابات به   

م .. شاید آقاي [مرتضی] حاجی اطالع ندارند و من هدور دوم کشیده شد، نهضت آزادي از خاتمی حمایت کند.

انشـاءاهللا در آینده که فضـا مساعد شد، اسامی افرادي را که از ستاد    دانم در این زمینه جنجال شـود. صـالح نمی 

ــت آزادي آمدند، اعالم خواهیم کرد. ــه مزبور به   »خاتمی به دفتر نهض ــد و مناقش ــامی هرگز اعالم نش اما این اس

  سرعت خاتمه یافت.

آوردن رییس جمهور يدند در رأبومدعی  که جداًو همفکرانش  دکتریزدي ،روي کارآمدن دولت هفتماز بدو 

دکتر یزدي در  خود را حامی و شـریک سـیاسی دولت اصالحات معرفی کردند.   ،اندمنتخب، سـهم مهمی داشـته  

االن این نسل جدید و جوان که آمده و مصمم شده و رأیی داده و آقاي «اي گفت: طی مصاحبه 1377اردیبهشت 

ها اي که مهندس بازرگان ســـالجمهور کرده، به چه چیزي رأي داده؟ به همان فکر و اندیشـــهخاتمی را رییس 

نین عطف به چ »اي دارد.ها رابطه بســیار خوبی دارد، رابطه خیلی گســترده... نهضــت با جوانکردهتبلیغش را می

اف بین جناح هاي و زیسـت در شک  ،شـعارها و مواضـع آن دولت   بسـیاري از  تالش براي مصـادره با ادعایی و 

    جستجوي موقعیت سیاسی جدید برآمدند. به، نهضتی ها داخل حکومت

ر د وي »رأي ســنگین مردم به خاتمی، رأي به عدم کفایت حاکمان اســت.«گفت: یزدي به صـراحت می دکتر 

» حاکمیت سـیاسـت ها و عملکردهاي نوزده سـال گذشته   «اعالم کرد که اعضـاي نهضـت آزادي با    1376بهمن 

او در باره مسـیر تغییرات سیاسی   دانند.می» آنها را بر خالف مصـالح و منافع ملی «کنند و اند و میمخالفت کرده

من معتقدم فرایندي که از دوم خرداد شروع شده الجرم به پاگردي خواهد رسید و زایمان «چنین گفت: ، کشـور 

دید کمیسیون ماده ده قانون احزاب و وزارت  .. راه براي همه باز خواهد شد... ازجدیدي صورت خواهد گرفت.



 

89 

 

ــتیم.  ــور و نهادهاي دولتی مثل وزارت اطالعات، ما غیرقانونی هس ــت که  کش آنچه را که اعالم کرده اند این اس

ما هم داریم سعی می کنیم که میزان تحمل آنها را باال  نهضـت آزادي غیرقانونی است ولی آن را تحمل می کنند. 

دکتریزدي براي باز کردن جایی براي خود و دوسـتانش در فضـاي سیاسی جدید، در منظر   تالش مشـهود   »ببریم

وي با  تیکیتاک طلبیجویی و سازششـد، و نشان از فرصت منتقدان و حامیانش با یک تعبیر مشـترك ارزیابی می 

  حاکمیت داشت.

أکید بر اینکه انتخابات ، دکتر یزدي طی ســخنرانی خود در شــوراي روابط خارجی آمریکا با ت 1377در آبان 

خاتمی در «گفت:  ،هفتمین دوره ریاست جمهوري، آغازگر عصر جدیدي شد که وي آن را جمهوري سوم نامید

خالل مبارزات انتخاباتی خود...با صـراحت بر اولویت توسـعه سیاسی نسبت به توسعه اقتصادي تأکید کرد...این   

ر خوشی بود. از طریق انتخابات ریاست جمهوري... هسته براي روشـنفکران مسلمان، از جمله نهضت آزادي خب 

آمیز و تدریجی تشکیل شده است... انتخاب خاتمی سرآغاز مرکزي یک جنبش براي تغییرات سـیاسـی مسالمت  

واو ثابت کرده اسـت که نسـبت به شعارهاي انتخاباتی خود...صمیمی و   .یک فرایند آزادسـازي سـیاسـی اسـت..    

عصــر جدیدي در روابط بین ایران و کشــورهاي غربی، از جمله ایاالت متحده آمریکا متعهد اســت... زمان براي 

   »فرا رسیده است.

با تأکید بر پیچیدگی شـخصـیتی و پراگماتیسـم سیاسی دکتر یزدي، چنین     1393به سـال   ،وبگاه ملی مذهبی

هضت ... نان آغاز شداز زمان درگذشت مهندس بازرگ یبعد از انقالب اسـالم  يزدیدکتر  دیزمون جدآ«نوشـت:  

 سر برآورد. رانیا یاسیس يتالش کرد در فضا يزدی يدر قالب رهبر 76به خصـوص از دوم خرداد   رانیا يآزاد

نتوانست باز  شیروزنه نفوذ نهضت به ساختار قدرت را به رغم تالش ها دیدوران هم اگر چه شـا  نیدر ا يزدی

ــ   ــخص ــت مانند چهره ها و ش ــالح یمذهب-یمل يها تیکند اما توانس  دیدادن آنها مفطلبان و خطدر تحرك اص

جا انداختن  يبرا یاش تالش کرده از هر امکانانهیعملگرا تیبا توجه به همان خصـــوصـــ يزدیدکتر .. باشـــد.

 یدگیچیو پر تحرك او رمز پ ی، کارشناسیستیچهره پراگمات... اسـتفاده کند  ينهضـت آزاد  یطلباصـالح  کردیرو

ــت. ــتیتچرا که پراگما اوس ــتیپراگمات .نندیب یو پنهان امور را م یواقع يایزوا گرانیها زودتر از دس ر ها د س

ا حفظ اعتبار خود. ت شندیاندیم شتریکار ب دهیها. به فاهیهستند تا نظر یمتک شـتر یشـان ب به تجربه شـان یهالیتحل

  ».یاهل مذاکره هستند تا سرسخت شتریب

وضعیت نهضت آزادي را اینگونه شرح داد:  ،اي با هفته نامه آباندکتر یزدي طی مصاحبه 1377آبان سـال  در 

ا در شده هم داشتیم. امهر سـال کنگره داشتیم، قطعنامه داشتیم، مواضع سیاسی و اقتصادي تنظیم  66ما تا سـال  «

ــما را تحمل می حال حاضــر به ما می ــتید، ولی ما ش ــما غیرقانونی هس ــت گویند ش کنیم. حد تحمل آن هم دس

ــ ــت، گاهی اوقات این پیچخودش ــفت میان اس ــل میها را س کنند، گاهی یک روزنامه مثل کنند، گاهی آن را ش

 وزیر ارشاد و تحت فشار قرار می دهند د،کرمیهاي نهضت آزادي را منتشر بعضـی از اطالعیه که نامه توس زرو

من احساس .. مرتکب جرم شده است.هاي نهضـت  باچاپ اعالمیهگوید که این روزنامه می جرانی]ا[عطاءاهللا مه

گویند روزنامه توس در خط نهضت آزادي آیند و میوقتی می..کنند.کنم که اینها به نوعی احسـاس رقابت می می
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 گوید کههم می [خاتمی]جمهوریسئنهضت آزادي دکترین سیاسی دارد. امروز آقاي ر ،ها یعنی این کهاست، این

زند ولی آقاي سال است که این حرف را می 16اولویت دارد. نهضت آزادي توسـعه سیاسی بر توسعه اقتصادي  

گران این هستند که اگر فضاي سیاسی در جامعه باز شود، ...نپ سـنتی و کارگزاران ..چزند.جمهور حاال مییسئر

هاي ســیاســی مثل چپ ســنتی، چپ جدید و    به نظر من، جناح..اینها جایگاهشــان در جامعه معلوم نیســت. 

  .»ها واقعاً به برنامه سیاسی آقاي خاتمی اعتقاد ندارند اران، اینکارگز

دکتر یزدي که تمام اقدامات سیاسی و مواضع مخالف با ارکان حقیقی و حقوقی نظام، توسط خود و گروهش 

در مورد حدود آزادي در انقالب اسالمی ایران چنین  59به سال اما ، دانستمجاز و مشـروع می  ،را به نام آزادي

  بود:  نظر داده

ن باشد.ملت چنیبیان آزادانه عقاید، هرگز به معناي تالش و توطئه جهت از بین بردن جمهوري اسـالمی نمی «

در جهت تضعیف و یا از ها یا هر گروه دیگري زیر هر پوشش، اي را نخواهد داد.در صورتی که کمونیستاجازه

کوشش نمایند، ضد انقالب محسوب شده و الجرم با بین بردن جمهوري اسـالمی ایران حرکت کنند و تالش و  

  »ند.اآنها خواهیم جنگید.مسئولیت چنین جنگی نیز بر عهده کسانی است که در برابر اراده اکثریت ملت ایستاده

اگر به تأیید عقال و عرف کارشـناسـان سـیاسـی، نهضـت آزادي در مقاطع مهمی از دهه شـصت و هفتاد در       

در جهت تضعیف جمهوري اسالمی گام برداشته و با منطق آقاي یزدي ضد  ،خواهیپوشـش آزادي و دموکراسی 

د در حق خو مهريبیبایست نظام را به استبداد و سرکوب و انقالب محسـوب شده، پس وي و همفکرانش نمی 

ن با ای تبایسو نمی توانستنمی ،گیري توسـعه سـیاسـی معقول و صحیح   مطالبه و پی ،سـاختند.و طبعاً متهم می

    .باشدمنطق روشن در تعارض 

نی آفریها و محافل دانشــجویی و تنشفعالیت گســترده یزدي و همفکرانش در دانشــگاهدر زمان دولت هفتم،    

از  ، به تشدید واگراییهافعالیتالبته این  در مطبوعات آن دوره به وضوح بازتاب داشت. ،نهضت آزادي مسـتمر 

زد و گویی ورژن جدیدي از ســربازگیري براي منافقین دانشـجویان دامن می  هاي رادیکالی در بیننظام و گرایش

د. آزمون دوباره تالش براي براندازي تحت پوشش مطالبه آزادي و دموکراسی، و کرمیتکرار  رادهه شـصت،   در

ــالمت ــونتبا ظاهري مس ــت آزادي و  قانونطلبانه و جویانه اما در باطن، خش ــتیزانه؛ روح تبلیغات نهض  طیفس

  هاي دانشجویی بود.متمایل به آن در انجمن

ــته به نهضــت آزادي:   جلســات  را در يزدیدر آن زمانها هر وقت که دکتر «به نوشــته ســایت ملی مذهبی وابس

: آقاجان دیپرسیخود همواره م ژهیکالم و هیسؤال ثابت داشت؛ با تک کی م؛یدیدیم یو دانشجوئ یاسیمختلف س

ــوم را خوا ــؤال د؟یندمن کتاب موج سـ اما  .به خود گرفته بود زیطنز ن يرنگ و بو يقدر ،که از فرط تکرار یسـ

موج «اب کت دیرا مطالعه کن کیدموکرات گذار يها هینظر دیبا یدانشجوئ نیعنوان فعال بهکه شـما   گفتیم يزدی

  »بود. نهیزم نیکتابها در ا نیاز مهمتر یکیدر آن روزها  هانتینگتون]ساموئل [به قلم » یسوم دموکراس

از متون اصلی ترویجی و آموزشی بنیادها و مؤسسات آمریکایی براي ایجاد شورش و انقالب یکی این کتاب 

نج پرنگی در کشـــورهاي مخالف آمریکا، بود. مدل تغییر حکومت هاي غیرغربی براســـاس این کتاب، مبتنی بر 
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لیبرالیزاسیون و حاکمیت دوگانه، تضعیف ، اصالح طلبانقدرت  کسـب ، درون نظام اناصـالح طلب  ظهور :مرحله

پس از  ؛حافظان نظام، و دموکراتیزاسیون با کمک اپوزیسیون میانه رو، ترسیم شده است. بنا به تحلیل دکتر یزدي

ه کام جمهوري اسالمی فراهم شده بود، ، امکان تحقق چنین الگویی براي استحاله و دگردیسی نظ 76دوم خرداد

ــومجمهو«از آن به عنوان  کردند الگوي بنا بر این دیدگاه، یزدي و همفکرانش تالش می نیز یاد می کرد.» ري سـ

ویق ترغیب و تش ،آن همراهی در تحققمزبور را در بین دانشـجویان و نخبگان سـیاسی ترویج کنند و آنان را به   

هاي ایجاد تنشبه رغم دعاوي دوري از خشــونت و گذار مســالمت آمیز، عمالً نمایند. در نتیجه چنین راهبردي، 

طبق الگوي  »فشــار از پایین، چانه زنی در باال «ســیاســی و اجتماعی و آشــوب هاي خیابانی در قالب تئوري   

  .دتوسط دکتر یزدي با همکاري بخشی از نیروهاي جریان اصالح طلب، پیگیري می ش ،هانتینگتونی

ــال  یزديبعـداً آقـاي    ــالح طلبان انتقاد کرد که در اجراي راهبرد مذکور، ناتوانی و کوتاهی  84در سـ از اصـ

ــته ــ«اند: داش ــتیس ــار از پا یچانه زن اس ــاختارها يبرا نییاز باال و فش ــالح س . اما بود نانهیب واقع ،یقیحق ياص

ــ نیبخش اول ا يتنها اجرا تیطلبان درون حاکماصــالح ــت،یس ــتند و ب یباال را کافاز  یزنچانه یعنی اس ه دانس

ده و عتند.نپرداخ نییفشار از پا ایو  تاز اصالحا تیمردم، به منظور حما افتهیسازمان جیبس يده براتدارك ع«  

مهمی داشــت، طی راهبردي و ســازمان مجاهدین انقالب اســالمی که در جبهه ســیاســی دولت هفتم جایگاه 

  ، خط مشی نهضت آزادي به دبیرکلی دکتر یزدي را چنین تشریح کرد:  77سال بهمن تحلیلی در 

ــت آزادي] که خود جزو جناح معتقد به آخرین دیدگاه  « هاي مرحوم مهندس بازرگان رهبري جـدیـد [نهضـ

کوشـد به دانشگاه و روشنفکران مذهبی نزدیک شود و در  یعنی جدایی دین از سـیاسـت اسـت، در این دوره می   

هاي تجدیدنظرطلب و طرفداران تفکیک دین از سـیاست در حوزه  ی که جریانگیري از فضـاي مناسـب  ن جهتیا

  اند، استفاده کند. روشنفکري دینی پدید آورده

ــریع می   ــه دوم خرداد و پیـدایش نیروهاي اجتماعی جدید، روند این تحول را تسـ کند و ابعاد آن را حمـاسـ

ــترش می ب هایتان، انقالگفت بروید به خانهي پیروزي انقالب به جوانان میدهد... اگر مرحوم بازرگان فرداگسـ

  تمام شد، امروز نهضت آزادي ثقل فعالیت  تبلیغاتی خود را بر جوانان و دانشجویان متمرکز کرده است.

ــاه و تـا آخرین مـاه    ــت آزادي در طول دوران حکومـت شـ ــعار اگر نهضـ هاي پیش از پیروزي انقالب، شـ

داد و مبارزه در چارچوب آن را پذیرفته بود و به بقاي رژیم اي قانون اسـاسـی مشــروطه را می  کارانه اجرمحافظه

   »کند.داد، امروز چنان رادیکال شده است که شعار تغییر قانون اساسی را مطرح میشاهنشاهی تن می

ر ساخت، دموجه میوجود را که براندازي نظام میی هابه رغم ارائه تحلیلو همفکران ائتالفی اش دکتر یزدي 

ــت  ــمی خویش را چنین اظهار می  78اردیبهش ــع اعالمی و رس ما با براندازي به « کرد:مانند دفعات دیگر، موض

  »دانیم.شدت مخالف بودیم و هستیم و آن را کار غلطی می

ــع  ــع  » إعمالی«اما موض ــت آزادي و همراهانش، با چنان موض ــوب هاي ، متفاوت بود.»إعالمی«نهض در آش

آغاز شد، دکتر یزدي و گروهش به همراه هواداران و  تهران و کوي دانشگاه 1378تیر  18ه خیابانی که از گسترد

بودند و  ینی را گروگان خود گرفتهبا ساختارشکنانی که بخشی از بدنه قدرت اجرایی و تقن ،مؤتلفین ملی مذهبی
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گفته  77دکتر یزدي در اردیبهشت  ار داشتند.، پیوند و همکاري آشکپروراندندمیبراندازي ارکان نظام را در سـر  

 78تیر  19نهضت آزادي روز  »زنند که حرف نهضـت آزادي اسـت.  ها حرفی میاالن در تمام دانشـگاه «بود که : 

انشجویان دتلویحی و تحریک  از وقایع شب قبل کوي دانشگاه، سازي دروغینطی اطالعیه شدیداللحنی با کشته

هاي قانونی دانشجویان نهضت آزادي ایران ضمن حمایت از خواسته«نین اعالم کرد: ، چآشـوب تداوم و مردم به 

هاي این و تجلیل از مقاومت دلیرانه آنها، و با ابراز تأســف از تلفات انســـانی وارده و اظهار همدردي با خانواده 

له کماندوهاي رژیم این اقدام وحشیانه و هتک حرمت فضاي مقدس دانشگاه را که یادآور حم ،دانشجویان عزیز

کند به صحن دانشگاه تهران است، شدیداً محکوم می1340و اول بهمن ماه  1332آذر  16استبداد شاهنشاهی در 

هاي دهد که اگر با قاطعیت ریشهو به مسئوالن جمهوري اسالمی ایران به ویژه رئیس محترم جمهوري هشدار می

اي شناسایی نشوند و با عوامل ایجاد تشنج و آشوب و ناامنی در نظیر قتلهاي زنجیره »خودسر«این گونه اقدامات 

ها و حقوق اسـاسـی ملت که در قانون اسـاسـی تصریح شده است برخورد     جامعه و نیروهاي تهدیدکننده آزادي

  »کیان جمهوري اسالمی به مخاطره خواهد افتاد و همه از تر و خشک با هم خواهند سوخت. ،نشود

صــاحبه با رادیو بی بی ســی ضــمن تکرار مفاد اطالعیه گروهش، مکتر یزدي نیز در تیر، د 18فرداي آشــوب 

العاده حساس هاي ما فوقبحرانی که صـحبت شـده، این اسـت که ما دو میلیون دانشـجو داریم، دانشگاه    «گفت: 

هسـتند، ملتهب هسـتند... چند نفري کشـته شـدند، تعداد زیادي مجروح شـدند، یک حادثه کوچکی نیســت که      

ــگاه ــوند.دانشـ ــادگی از کنارش رد بشـ ــرباز وظیفه » هاي تهران بتوانند به این سـ در حالی که فقط یک نفر سـ

هاي مزبور به نحو مشکوکی به وسیله تیراندازي از یک سالح کمري ناشناس، کشته غیردانشجو در خالل آشوب

ا و هازي در مورد تعداد زیاد کشتهپردطلبان با دروغهاي بیگانه و آشوبشـده بود نهضـت آزادي در کنار رسـانه   

  مید.ددادن تصریحی یا تلویحی آنها به مأموران نیروي انتظامی، بر آتش آشوب و اغتشاش میمجروحان و نسبت

اندهی رممسئولیت ف کسـانی باید «طی مصـاحبه دیگري با بی بی سـی گفت:    78تیر  21دکتر یزدي در تاریخ 

ند که به مردم پاسخگو باشند... شما یک فرمانده کل قوا دارید که پاسخگو عهده داشـته باشـ   نیروي انتظامی را به

توانست هیچ نمونه و مثالی از ساختار نظامی سایر کشورها بیاورد که البته آقاي یزدي نمی» به هیچ مقامی نیست.

ــله  ــلس ــد. جایگاه فرمانده کل قوا در س ــخگوي مقامی دیگر باش  امی، جایگاهمراتب نظدر آن فرمانده کل قوا پاس

 این سایر فرماندهانند که باید پاسخگوي فرمانده کل قوا باشند.اما .تشـخیص نهایی و صـدور فرمان مطاع اسـت   

رایط در آن شمغالطه دکتر یزدي فقط این فایده را داشت که هر خطا یا اشکال کوچک و بزرگ نیروي انتظامی را 

  د.رهبري بساز علیهتهاجم تحریک و ستمسکی براي بتواند به رهبر انقالب نسبت دهد تا از آن مملتهب، 

 طلبان تبدیلباز هم از تریبون رادیو بی بی ســی که در آن زمان به رســانه اصــلی آشــوب 78تیر  23به تاریخ 

ــده بود،  ــاره به نهادهاي غیر دولتی و متهمدش ــاختن آنها کتر یزدي با اش ــمن تأکید بر به س تخلف از قانون، ض

مشکل ساختاري در ایران این است که حاکمیت کنونی ایران، قانون را زیر پا «ایران، گفت: تر شدن شرایط وخیم

ــوببار هم نگفت که اقدامات تنشاما یزدي یک »گذارد.می ــگاه، بر خالف زا و اجتماعات آشـ گرانه کوي دانشـ

و توجیهات مختلف زیر ها قانون بود. او و دوسـتانش که خود همواره قوانین اسـاسـی و عادي کشور را با بهانه   
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گرایی شده بودند. دبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی پاي خود گذارده بودند، در آن شـرایط، مدعی قانون و قانون 

ــن روحانی، طی اطالعیهتحـت مدیریت حجت  ــالم حسـ ــماً اعالم کرده بود که هرگونه اجتماع و االسـ اي رسـ

  راهپیمایی بدون مجوز، غیر قانونی بوده است.

تیر و متعاقب آن  18هاي بعضی از اعضا و مرتبطان نهضت آزادي در متن آشوب و درگیريگفتنی اسـت که  

به مخالفت با تنش و تشنج، عمالً به تداوم و گسترش آشوب کمک  رهبران خود حضـور داشتند و ضمن تظاهر 

نهضت  سیله افراد وابسته به طیفبه ویژه شعارهاي ساختارشکنانه و اهانت به رهبر انقالب، بیشتر به و کردند.می

خورده تبلیغات ســـازمان آفرینی عناصــر وابســته یا فریب  البته نقش شــد. ســر داده می  هاآزادي و ملی مذهبی

  نیز مشهود بود. ،طلبانتروریستی مجاهدین خلق و سلطنت

تی منافقین و هاي تبلیغاها و تالشروزنامه جمهوري اسـالمی همان زمان در گزارشـی ضمن تشریح فراخوان  

هایی دانشـجویان را به ادامه تحصن و  نهضـت آزادي و حزب ملت ایران نیز با انتشـار بیانیه  «گراها نوشـت:  ملی

  »ناآرامی تشویق کردند.

هایی از نقش تخریبی نهضــت آزادي در وقایع مزبور به قدري آشــکار و مســجل بود که حتی افراد و گروه  

روه تاختند. تا آنجا که خود نهضت آزادي هم در یک اطالعیه رسمی به این حامیان دولت آقاي خاتمی، به این گ

ــوع ــیعی از «اذعـان و اعتراض کرد:   ،موضـ ــت آزادي ایران و طیف وسـ در چند هفته اخیر، حمالت علیه نهضـ

ــازمانانجمن ــیاري از افراد و   ها و س ــت. در این مدت، بس ــتري گرفته اس ــدت بیش ــجویی قوت و ش هاي دانش

ها گرفته تا اعضـاي شوراي نگهبان و وزراي  دبیران روزنامهرهاي مختلف، از سـ تعلق به جناحهاي مشـخصـیت  

 دادنها و نسبتگیري علیه نهضـت آزادي پرداخته، ضـمن ایراد انواع تهمت  اسـبق و سـابق اطالعات به موضـع   

ند. اور گوشزد کردهبرداري نهضـت آزادي از موقعیت کنونی کش مطالب خالف واقع، نگرانی خود را از خطر بهره

هاي هاي سـیاسی درون حاکمیت و مدعی حمایت از برنامه در این میان، موضـعگیري ناشـیانه برخی از سـازمان   

آقاي خاتمی در حمله به دفتر تحکیم وحدت و نهضـت آزادي ایران و قرار دادن این دو در کنار جناح راست و  

هاي مدعی حمایت از آقاي خاتمی و ها و گروهصــدایی جریانهم.. انگیز بوده اســت.بیش از همه بحث ،منافقین

ــت؟  ــت آزادي نیافته... جنبش جـامعه مدنی براي چیسـ اند. بنابراین به جاي آنها دیواري کوتاهتر از دیوار نهضـ

کنند؛ از یک سو لبه تیز حمالت ها و اعمال گذشته خود، فرافکنی مینگاهی به درون و مرور و ارزیابی سـیاست 

اند و از سوي دیگر، جنبش دانشجویی را متهم به پیروي و به طور گسـترده متوجه نهضت آزادي ساخته  خود را

ــازند.حمایت از نهضــت یا همســویی با آن می در حالی که دکتر یزدي خود، چندبار با افتخار از جذب دفتر  »س

  ت.و گروهش پیوسته اس تحکیم وحدت توسط نهضت آزادي یاد کرده و بر آن بود که جنبش دانشجویی به وي

ل دبیرکســالمتی  محمدآقاي  اظهاراتطلبان نســبت به نهضـت آزادي،  انتقادات برخی اصـالح  از موارد یکی 

نظام را که  ،هضـــت آزادين«چنین آمده بود: بود که در آن   78تیرماه  19 به تاریخ ســـازمان مجاهدین انقالب،

ــت یک حکومت ایدئ ــالمی بر آن حاکم اسـ داند و آن را قبول ندارد. لذا از نظر ما در ولوژیک میایدئولوژي اسـ

ــتها میقالب غیرخودي ــرند در ... [ولی] گنجد چون به این نظام معتقد نیس اینها مخالف قانونی نظامند و حاض
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ــی کنند.  ــیاس ــعارهایی میمثالً فرض کنید در میتینگ.. [اما] چارچوب قانون، علیه نظام فعالیت س که  دهندها ش

هایی را مطرح ها محدود شـود. شخصیت شـوند که آزادي انگیزد. آنها موجب میعده زیادي را برمیحسـاسـیت   

ــار قرار بگیرد و مجبور کنند که موضــوعیت ندارند. آنها عمداً این کارها را میمی کنند که آقاي خاتمی تحت فش

توانند حرفشان را اینها راحت می سوء استفاده از آزادي است. ...ها را محدود کند و این خالف استشـود آزادي 

لبی ها حرفی براي گفتن ندارند فقط مطابزنند و تحلیل سیاسی، فرهنگی و اقتصادي بدهند، اما چون در این زمینه

  »کنند تا در سطح جامعه مطرح شوند.نمایی در سطح جامعه و با فحش و بد و بیراه مطرح میرا با مظلوم

و حمایت یکپارچه ملت از  78تیر  23راسري مردم در راهپیمایی هاي حضـور خودجوش و گسترده و س اما 

رهبري نظام و نفی آشـوبگري و سـاختارشـکنی مدعیان اصالحات، افرادي مانند دکتریزدي را به عقب نشینی و    

  تغییر تاکتیک وادار ساخت.

اطع، چنین تیر در تهران طی ســخنانی پرشــور و ق 23االســالم حســن روحانی ســخنران تجمع مردمی حجت

ر، اي شروطلب دستگیر شدند که در میان این افراد، عدهعناصـر آشوب  ،خوشـبختانه ظرف دو روز اخیر «گفت: 

اي ههاي معاند و ورشکسته، و افرادي که به نوعی از سوي دستدار، و افراد وابسته به گروهکجنایتکار و سابقه

یکبار دیگر دشمنان خارجی و مزدوران آنها را مأیوس کردند ... مردم ما شودمشکوك تطمیع شده بودند، دیده می

دانند که مسأله و مشـت ردي به سینه دشمنان انقالب اسالمی زدند... ملت ما هوشیارانه در صحنه حاضرند و می 

والیت، مسـأله فرد نیسـت، مسـأله شـخص نیسـت، بلکه والیت در کشور ما مظهر اسالمیت نظام است... مردم      

تی که توانست در دفاع مقدس در برابر همه دنیا بایستد و مقاومت کند، اسالم و اسالمیت نظام بود، دانند قدرمی

و چیزي که امروز ملت ما را متحد کرده و پیوند ناگسـسـتنی در ملت ما ایجاد کرده اسـت، اسالم است و مظهر    

نند مســأله والیت، مظهر وحدت دامردم ما به خوبی میاین اســالمیت نیز رهبري و مقام عظماي والیت اســت... 

مسأله والیت، مظهر اقتدار ملی ماست. اهانت به مقام والیت، اهانت به ملت ایران و مسلمانان  ملی جامعه است.

ی شکناین حرمت تپد.می القراي دنیاي اسالمو همه آزادگانی اسـت که قلب آنان براي ایران اسـالمی به عنوان ام  

قان انقالب در سـراسر جهان، قابل تحمل نیست... اگر منع مسئوالن نبود، مردم ما،  نه براي مردم و نه براي عاشـ 

    »کردند.ما، این عناصر اوباش را تکه تکه و قطعه قطعه می جوانان مسلمان، غیور و انقالبی

ــوب تیر  ــال78پیش از آش ــی با عنوان  ،، در خرداد همان س ــت و یک«کنفرانس در قبرس » ایران در قرن بیس

ها براي هماهنگی نزدیک با برخی فعاالن سـیاسی ایران و بررسی  شـد. این کنفرانس به وسـیله آمریکایی   برگزار

. تگشــاطالعاتی غیر رسـمی آمریکا محسـوب    شـبکه تحوالت جدید ایران برگزار شـد و نقطه اتصـال علنی با   

ــیک برخی مقامات امنیتی و  ــامســیاســی ســابق آمریکا مانند گري س  ل هانتینگتون در آنئو، ریچارد مورفی و س

دکتر ابراهیم یزدي به همراه مهندس سحابی و چند فعال مطبوعاتی و سیاسی  ،کنفرانس حاضـر شدند و از ایران 

  ایرانی در آن شرکت کرد.

هاي خود کرد و دائماً در سخنان و مصاحبهدکتر یزدي که از یکسو خود را حامی دولت اصالحات معرفی می

ا کرد و عدم اتخاذ این سیاست رها تشویق میه از ابزار حضور میلیونی مردم در خیابانرییس جمهور را به استفاد
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از  78نشدن برخی انتظاراتش، در مرداد ، و برآورده78دانست، پس از شکست آشوب تیر نشـانه ضـعف وي می  

تفاق اکثریت قریب به ا اند.قاي خاتمی در انتخاب همکاران خود اشــتباه کردهآ«مقامات دولتی اینگونه انتقاد کرد: 

ــتند که طی این همکاران، همان ــئولیت بوده  18هایی هس ــال در مراکز قدرت و مس ــل کار آنها در س اند و حاص

هاي فرهنگی، اقتصـادي، اجتماعی و سـیاسی همین وضعیت نابسامانی است که امروز مملکت با آن روبرو   زمینه

  »شت؟توان دااي را میاست. از آنان انتظار چه معجزه

ــالح  78در بهمن  ــیف کرد: دکتر یزدي جـایگاه گروه خود و متحدانش را در جبهه اصـ طلبان، اینگون توصـ

ــالح« ــامل نیروهاي ملی    اصـ ــتند که قدیمی -طلبـان بیرون از حـاکمیـت بـه طور عمده شـ ترین و مذهبی هسـ

ــاخص ــیونی از انجم  ش ــت. دفتر تحکیم وحدت، که فدراس ــت آزادي ایران اس ــالمی نترین آنها، نهض هاي اس

ه شوند که بطلب محسوب میترین بخش جبهه اصالحهاي مستقل دانشجویی، فعالدانشـجویان اسـت و انجمن  

طلب بیرون از حاکمیت، از جمله نیروهاي اند و به نیروهاي اصالحتدریج از نیروهاي درون حاکمیت جدا شـده 

  »اند.ملی ـ مذهبی و نهضت آزادي ایران نزدیک شده

ش زیاد نهضـت آزادي و ائتالف سـایر نیروهاي اپوزیسیون مخالف خط امام در آستانه انتخابات   جنب و جو

 16نامه آبان مورخ انگیخت.به گزارش هفتهمجلس ششم، گاه واکنش برخی از اطرافیان آقاي خاتمی را هم بر می

منش نهضــت آزادي « دکتر یزدي در خصــوص اظهار نظر اخیر علی اکبر محتشــمی مبنی بر اینکه: «1378بهمن 

، گفته اســت: آقاي محتشــمی به مصــداق کافر همه را به کیش خود پندارد، قیاس به نفس   »دیکتاتوري اســت

نم کاند... من از اینکه محتشـمی مشـاور خاتمی هسـتند، براي آقاي خاتمی متأسـف هستم.من تصور نمی    فرموده

  »ی داشته باشد.هاي سیاسی آقاي خاتمی اعتقاد اصولآقاي محتشمی به اندیشه

نهضت آزادي تشکیالتی «بود: گفته چنین  78بهمن  10به تاریخ  نشـسـت مطبوعاتی   یک آقاي محتشـمی در 

در صورت ورود به عرصه سیاست، منش دیکتاتوري  اسـت که به نظر من به مردم ساالري اعتقاد ندارد و مسلماً 

ــ  یی از جانب مردم أکنم رحنه، فکر نمیرا پیشــه خواهد کرد و به ســبب ممانعت از حضــور اقشــار مردم در ص

که  یها در موقع ینهضــت«ي داده بود: بهزاد نبوچند ســال قبل هم، مشــابه چنین نظري را مهندس  ».دریافت کند

مؤثر  ،ما نهضت آزادي را در سرنوشت  انقالب و نظام ..قدرت را در دسـت داشـتند از همه انحصارگرتر بودند.  

  »دانیم.نمی

نیز در واکنش به حضــور  دبیر شــوراي عالی امنیت ملی دولت اصــالحات،روحانی  حجت االســالم حســن

فعاالن ملی « موســـوم به  هايبه نظر من گروه«گفت: چنین   78در بهمن انتخاباتی نهضـــت آزادي و مؤتلفان، 

و در زمان بودند  با جنگ مخالف ،امام (ره) ایستادند افرادي که رودرروي ...ملی هسـتند و نه مذهبی  نه» مذهبی

آنها  ،کشور برنداشتند سازندگی هم هیچ قدم موثري براي به کشور خنجر زدند و در دوره دفاع مقدس از پشـت 

  ».واقعیت منطبق نیست کننده است و باگمراه ،اصطالحات اند. اینگذاشته» ملی مذهبی« اسم خود را

 هاير ماهد«تغییر رویه داده بود:  ،اما دکتر یزدي مدعی شــد وزارت کشــور تحت تصــدي آقاي عبداهللا نوري 

هاي دوم خردادي قرار اخیر، به خصـوص در ایام انتخابات، مظلومیت نهضت آزادي مورد توجه بسیاري از گروه 
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 ،ید صــالحیت کاندیداهاي نهضــت أیت اعتراف دارند. وزارت کشــور با تگرفته آنها نیز به قانونی بودن نهضــ

ــت را تائید کرده قانونی ــنامه دادگاه انقالب در مورد غیرقانونی بودن نهض ــت. بخش ــت را نپذیرفتهاس  بودن نهض

   رد صالحیت شدند. ،به رغم موارد مزبور، دکتر یزدي و دوستانش باز هم براي شرکت در انتخابات »است.

ــت آزادي مورخ مرداد     ــم، قطعنامه کنگره نهضـ ــشـ ، در باره مقامات دولت 79پس از انتخـابـات مجاس شـ

طلبان در انتخابات مجلس ششم، یکی از انتظارات با توجه به پیروزي اصالح«ن اعالم موضع کرد: اصالحات چنی

مردم این است که آقاي خاتمی همکاران جدیدي انتخاب و معرفی کنند، زیرا بیشتر وزیران کنونی کسانی هستند 

هاي کنونی ئول نابسامانیستقیم مساند و بنابراین، به طور مستقیم یا غیرمسـال گذشته مصدر امور بوده  20که در 

  .»یس جمهور نداردیهاي اعالم شده رتناسبی با برنامه اًحضور آنان در دولت عمومد. باشنمی

و با رویکرد معطوف به انتخابات دوره   79در اواخر شــهریور» اصــالحات«در نشــســتی پیرامون  دکتر یزدي

همین سیستم، استراتژي مبارزه سیاسی علنی و قانونی  باید در درون«تأکید کرد: هشـتم ریاست جمهوري، چنین  

االن زمان  ..را پیگیري کرد... جنبش اصـالح طلبی فاقد یک اسـتراتژي شـفاف و برنامه هاي متناسب با آن است.   

آن اسـت که به حرف عیسـی مسـیح گوش کنیم. اگر به صـورتتان سـیلی زدند آن سـوي صورتتان را بگیرید و       

برد، طبق اطالعیه ، در غیاب دکتر یزدي که از چندماه قبل در آمریکا به سر می1379ر اسفند اواخ »بگذارید بزنند.

، این گروه از رییس 1380اما در خرداد  هاي نهضـت آزادي غیرقانونی و ممنوع اعالم شد. فعالیت ،دادگاه انقالب

د. دکتر یزدي هم از آمریکا دولت اصالحات براي انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوري رسماً اعالم حمایت کر

این به معناي آن نیست «با روزنامه فرانسـوي لوموند مصـاحبه کرد و ضمن اعالم حمایت از آقاي خاتمی گفت:   

باشـیم. برعکس معتقدیم که اشـکاالت فراوانی نیز به او وارد اسـت و اشـتباهات سیاسی     که به او ایرادي نداشـته 

ــت. ما و خیلی ــته اس ــتی ارزش هاي دیگر اعتقاداش میلیون رأي مردم را درك نکرد و  20د داریم که وي به درس

  .»توانست خیلی بهتر عمل کندقدر آن را ندانست. او می

تحت تعقیب قضـایی قرار داشت و عمالً واجد نقش مهم و مؤثري نبود،   ،مدتی بعد و در حالی که این گروه

ــت اي گروهشتجدید قو در رفتـاري زیرکـانه و دوگانه، براي   دکتر یزدي ــکسـ الگوي  کامل و جلوگیري از شـ

ــتان را در  »وفاق ملی«، طرح براندازي هانتینگتونی ــال تابس ــنهاد داد 81س ــلی که البته جناح ،پیش جبهه هاي اص

رار قدر سراشیبی سقوط نیز طلبان افراطی و سـاختارشکن  اصـالح در آن زمان،  .آن را جدي نگرفتند اصـالحات، 

  سازي حداکثري افتاده بودند.و بحران »خروج از حاکمیت«و در دام هانتینگتونی  داشتند

ــم با آنکه  ــش ــت آزادي و طیف ملی مذهبیهیئت نظارت مجلس ش را تأیید  از جمله یزدي ، نامزدهاي نهض

ان ، هیچیک از آنان و اصالح طلب1381در انتخابات دوره دوم شوراي شهر تهران به تاریخ اسفند  ،صالحیت کرد

نتوانسـتند رأي مردم را احراز کنند و شکست سیاسی و اجتماعی سختی متحمل شدند. در کنار تبلیغات پرحجم  

امکانات دولتی و جامعه مدنی و روابط حزبی  بخشی ازو انبوه مطبوعات و محافل سیاسی و دانشجویی و بسیج 

به  خصاً در برخی میادین اصلی تهرانو تشـکیالتی، حتی دکتر یزدي و برخی افراد شناخته شده نهضت آزادي ش 

ــوري تبلیغات  ــت، ،در آن انتخابات ند.چهره به چهره پرداختحضـ ــصـ هیچ نوع  براي اولین بار پس از دهه شـ
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 و دوستان و همفکران وي وجود نداشت.دکتر یزدي دبیرکل گروه اپوزیسـیون نهضت آزادي و  محدودیتی براي 

صـالحیت این گروه براي مشارکت در امور حکومتی و رسمی، دولت  تصـریح امام خمینی مبنی بر عدم   مغایر با

. گذار نکردندوهفتم و مجلس شـشـم از هر نوع تسهیالت ممکن براي احیا و حضور رسمی گروه دکتر یزدي فر  

به زودي با ناکامی و شکست مواجه شد و هم منافذ امید و  ،ولی هم دولت مستعجل اصالح طلبان ساختارشکن

  اعتنایی مردم مسدود شد.و دوستان، با بی آرزوي دکتریزدي

ــتان  ــم و اندوه و یأس خود از  82در تابسـ آفرینی با تنش دولت اصـــالحاتهمراهی کامل آقاي یزدي خشـ

 طور در استفاده ازهنرمند بود و همین ،مصـدق در ایجاد ارتباط با مردم «را چنین توضـیح داد:   اجتماعی گسـترده 

زنی از باال بود، اما فشــار از پایین را ما ندیدیم. ... چانهاما خاتمی این هنر را نداشــت .مردم به عنوان اهرم فشــار

ــما حرف دارم...حداقل یک میلیون   ــار از پایین یعنی اینکه آقاي خاتمی بگوید، مردم بیایید میدان آزادي با ش فش

ــان می   آدم می ا خاتمی اهل چنین کاري نبود یا کرد. امآمـدنـد. بـا آن یک میلیون، همه اینها را جارو و مرعوبشـ

که  هاییدانست یا هنرش را نداشت و این، ایراد بزرگی است... آقاي خاتمی نباید در مقابل تنشارزشـش را نمی 

کرد... االن مردم...نه تنها از کرد...آقاي خاتمی موعظه ســیاســی می کردند به صــرف موعظه کفایت میایجاد می

نفر از دوستان  25... اند... در حال حاضـر ما با انسداد سیاسی مواجهیم ور کردهخاتمی بلکه از اصـالحات هم عب 

هاي دیگر بلند شـدیم رفتیم دفتر ریاست جمهوري گفتیم ما  فر، بنده و خیلیما مثل آقاي مهندس سـحابی، معین 

ممکن  چطور خواهیم با آقاي رییس جمهور صـحبت کنیم اما ایشـان نپذیرفت...چهار سـال پیش. شما ببینید،   می

هاي ســال، حتی اي که ســالهاي برجســتهاســت یک رییس جمهور، شــهروندان خودش را، آن هم شــخصــیت

طه نامه ترین نقهاي سیاسی دارند را نپذیرد... شما از دورافتادههایشـان به اندازه سـن ایشان سابقه فعالیت  بعضـی 

 آید که آقاي رییس جمهور چنینیادداشت می بنویسـید به رییس جمهور فرانسـه، بعد از سه هفته یا یک ماه یک  

     » دهد.، ولی [آقاي خاتمی] جواب نمیشودگفت. این همه به ریاست جمهوري نامه نوشته می

اي در هزیست حاشی«تعبیر و نه تنها  کردی عرفگروه خود را پیروز دوران اصـالحات م بعدها البته دکتر یزدي 

ــالح ــال   را  »طلبانکنار اص ــت بلکه به س ــالح یزمان«در گفتگویی چنین گفت:  93قبول نداش  یطلبگفتمان اص

شــده اســت. به عبارت  یبود. اما امروز همگان مذهبی – یمل يهاگروه ریو سـا  رانیا يمنحصـر به نهصــت آزاد 

 بیهمذ – یمل يهاروین ریو سا ينهضت آزاد یطلببه گفتمان اصـالح  تیدرون حاکم يهارویاز ن یبخشـ  گر،ید

فتمان گ.. آنان است. یاسیس شـه یها و اندروین نیا يبرا يروزیپ کی هو انتقاد بلک رادیا کینه  ن،یاند.اآورده يرو

 يت آزادضهن یطلبثر از گفتمان اصالحأآن داشـته باشد مت  انیبه ب یدهه هفتاد، بدون آنکه ضـرورت  یطلباصـالح 

تماس با  جادیدر ا ياز آن است که نهضت آزاد یشواهد حاک.. بوده است. مذهبی – یمل يهاروین ریو سـا  رانیا

  »اثرگذار باشد. ،تحوالت ندیاز جامعه موفق بوده است و توانسته بر فرا یبخش قابل توجه

ــطح دعاوي اغراق 82اما در تیرماه  هاي مخالف آمیز کوتاه آمده بود و فایده وجودي گروه، آقاي یزدي از سـ

 ها نسبت به اقداماتجلوگیري از انفجار اجتماعی توصیف کرد، و براي کاهش حساسیتمانند نهضت آزادي را 

نقش احزاب سـیاسـی مخالف این است که از تراکم اعتراضات و   «آفرین گروهش چنین گفت: غیرقانونی و تنش
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یون، پوزیسانتقادکردن ا رسـیدن این فشـارها به نقطه انفجار جلوگیري کنند... تجمعات، اعتراضـات، شعاردادن و   

    »اطمینان جامعه است.سوپاپ 

ــال  لیکن ــایر    دکتر، اذعان  84در س ــیري که مطلوب وي و س ــت دولت اصــالحات در مس ــکس یزدي به ش

تجربه «شد: داد که عمق ناکامی وي و دوستانش بیش از آن بود که تظاهر میهاي اپوزیسیون بود، نشان میجریان

 یقیقح يساختارها رییدر تغ تیدولت شد، احتمال موفق نیکه با ا ییاهو مقابله یخاتم يسـاله دولت آقا هشـت 

 یحقوق يدرچارچوب ساختارها ،یقیحق يبه اصـالح ساختارها  دیرا به شـدت کاهش داد و موجب شـد که ام  

    »کند. دایکاهش پ ایبرود  نیب از یفعل

  84انحالل، انتخابات حکم قضایی 

پنهان، و فهرست بلندي از اقدامات غیرقانونی و داراي ماهیت براندازانه به استناد بسیاري از مواضع آشکار و 

هاي مختلف بر این اعتقادند که به رغم ادعاي توسط نهضت آزادي، جمعی از کارشناسان و فعاالن سیاسی طیف

ــی، درواقع   ــاسـ هیت اغالباً رویکرد و م ،این گروهرفتار و عملکرد تـاکتیکی این گروه مبنی بر پذیرش قانون اسـ

کوشــید خود را در جرگه جبهه دوم ، در شــرایطی که این گروه می1377براندازانه داشــته اســت. حتی در ســال 

بر این نکته تأکید داشت که نهضت آزادي مشکوك به داشتن نیات  خرداد تعریف کند، سازمان مجاهدین انقالب

  و مقاصد براندازانه است: 

یند بعنوان یک حزب سیاسی ضرورتی به اعالم شفاف مواضع خود نمیکند که به نهضـت آزادي اعتراف می «

رد گذااندیشـه براندازي در سـر داشته... با این اعتراف صریح، آیا نهضت براي ما راهی باقی می   ،و در زمان شـاه 

 که امروز صـحت ادعاي او را مبنی بر التزام به قانون اسـاسـی باور کنیم؟ و چه تضـمینی وجود دارد که نهضت    

آزادي اکنون نیز همچون زمان شـاه به صورت تاکتیکی التزام به قانون اساسی را پذیرفته و در سر نیت براندازي  

ــت آزادي را گروهی غیرقابل اعتماد و   ــالمی حق ندارد نهض ــد؟... با چنین اعترافی آیا جمهوري اس ــته باش نداش

      »قاصد براندازانه ارزیابی کند؟مشکوك به داشتن نیات و م

طی حکمی انحالل گروه نهضت آزادي به دبیرکلی دکتریزدي  ی، دادگاه انقالب اسالم1381مرداد  5ر تاریخ د

نفر از گردانندگان  33تعداد  ،را اعالم کرد و فعالیت هاي آن را رســماً غیرقانونی خواند. بر اســاس حکم مزبور  

 ا بیگانگان و گروه هاي مخالف نظام برايواعضاي اصلی این گروه به علت ارتکاب جرایم ضد امنیتی و ارتباط ب

انه، به حبس و مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و جریمه نقدي محکوم شـــدند.دکتر یزدي براندازاقدامات 

وي و سه تن دیگر از  هکه هنوز در مرحله بازجویی بدون بازداشـت قرار داشت در مصاحبه اي اعالم کرد پروند 

در  نیروهاي سیاسی: «ه بودوي در حاشیه افتتاح کنگره حزب مشارکت، گفت سـران گروهش هنوز مفتوح اسـت.  

داخل کشـور به انسـداد رسـیده اند...[مسـئوالن حکومتی] حتی نتوانستند ما را که خارج از حاکمیت هستیم، به     

  »نقطه صفر برسانند.

ــت  یهاعالمقبالً  ــت آزادي و مؤتلفان ، اعترافات برخی محکومان 1380دادگاه انقالب تهران، در اردیبهش نهض
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، در منزل دکتر یزدي با کاردار 79و  78هاي ، حداقل دو بار طی سال. طبق این اعترافاته بودآن را منتشـر ساخت 

ي او کنسـول یک کشـور غربی گفتگو و مذاکره سیاسی شده بود. یکی از متهمین نیز در مورد سازماندهی رسانه  

ــازماندهی  با مشــورت و هدایت آقاي ابرا«گفته بود:  هیم یزدي شــرکت جامعه روز تأســیس شــد تا بتواند به س

 همؤسس و گردانندپرورده دکتر یزدي و عضو حلقه کیان، دسـت محسـن سـازگارا   » اي بپردازد.مطبوعات زنجیره

  اصلی این شرکت بود. 

نمود و  لحاصدر انتخابات دوره نهم ریاست جمهوري، دکتر یزدي مجدداً اعالم کاندیداتوري بی 1384سال 

سپس خود و گروهش از کاندیداي اصالح طلبان حمایت کرد که آن هم ناکام بود، اما وي که ربع قرن به ناکامی 

ضت نه رینظ ت،یاز حاکم رونیب يهااحزاب و گروه«سیاسی عادت داشت، باز هم ژست پیروزي گرفت و گفت: 

ــا رانیا يآزاد ــالح یمعرف دایاگر چه کاند ،یمذهب -یمل يروهـا ین ریو سـ  یرقانونیغ تیکردند و بعد از رد صـ

 یدموکراســ ندیفرآ شــبردیآنها پ يکردند، اما چون هدف راهبرد تیحما نیدکترمع يداتوریآنها، ازکاند يدایکاند

دند و هم بو روزیآنها درانتخابات شکست نخوردند بلکه پ شان،تیمورد حما يدایکاند انتخابعدم  رغمیبود، عل

ــت انتخابا ــحنه، به رغم همه   نیارتباط با مردم و مخاطب جادیدر ا يثرؤت به طورماز فرص ــور درص خود و حض

محمد توسلی مسئول دفتر سیاسی مهندس به تصـریح   .»عمال شـده اسـت، بهره بردند  إآنها  هیکه عل ییفشـارها 

 یبا وجود ســوابق گذشــته با هاشــم   84ســال  يجمهوراســتیر مرحله دوم انتخابات رد«گروه دکتر یزدي: 

 نژاديدر مقابل محمود احمد یاز هاشم تیبه حما میتصم يانقالب، نهضـت آزاد  يدر دو دهه ابتدا یرفسـنجان 

  »نهضت محرز بود. يبرا نژادياحمد يجمهوراستیبا وجود ر رانیا یاسیس ندهیگرفت؛ چراکه مخاطرات آ

ـ   84دکتر یزدي در خرداد  ــاره ب ه مالقــات خود و همفکرانش بـا دکتر معین کـانـدیــداي مرحلـه اول     بـا اشـ

پذیرش ضرورت جبهه «خواهی و روابط نزدیک با حزب مشارکت، گفت: طلبان، در باره جبهه دموکراسیاصالح

دانیم... پس از جلســـاتی با خواهی از ســـوي دکتر معین را یک امر راهبردي در شـــرایط کنونی میدموکراســـی

مشـارکت، دبیرکل و دفتر سـیاسـی آن و بررسـی مذاکرات در جلساتی با اعضاي نهضت آزادي     مسـئوالن جبهه  

بندي رسـیدیم که از تشکیل این جبهه حمایت کنیم... ما خیلی  به این جمع ،مذهبی-ایران و شـوراي فعاالن ملی 

ــکل ــی را به عنوان یک هدف راهبردي معرفی کرده بودیمپیش از این، ش  تاکنون حمایت ...گیري جبهه دموکراس

  »  ایم.اهللا منتظري را جلب کردههاي برجسته از جمله آیتبسیاري از شخصیت

بار  نیاولاین، هاي بین المللی بر انتخابات مجلس هشتم شد. نهضـت آزادي خواستار نظارت  1386در دیماه 

ون ز ضد انقالبیبعضی ا ،قبل گرفت. در طول سه دههچنین موضعی می داخل کشـور  گروه سـیاسـی   کیکه  بود

هایی را براي ایجاد فشـار سـیاسـی و تبلیغاتی علیه نظام جمهوري اسـالمی مطرح     مقیم خارج چنین درخواسـت 

  ».گزینه دیگري جز نظارت بین المللی وجود ندارد ؟چه امیدي می توان داشت«ساخته بودند. دکتر یزدي گفت: 

اي گفت: مریکا، به ایران بازگشت و در مصاحبهدکتر یزدي پس ار یک اقامت سـه ماهه در آ  1387در خرداد 

که اشکال از نظام رسـند  ها دارند به این نتیجه میهمه جناح .اسـت  بسـت نظام از درون در حال رسـیدن به بن «

وشت که ایران نتحلیل انقالب گر انگلیسی در ایران را ترك کرد، یک تحلیل که شاههنگامی... والیت فقیه اسـت 
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ــت. آن زمان انقالب   و هابرخورد. پیش خودم گفتم غربیاین حرف خیلی به من ایران پیروزي جهـل برظلم اسـ

انتخابات ریاست .. درسـت دیده بود. خواهند ما را بفهمند. گذشـت زمان به من نشـان داد که او   ها نمیانگلیسـی 

االن زمان آن است که .. بوده است.نه رقابتی ونه منصـفانه  جمهوري گذشـته و انتخابات مجلس هشـتم نه آزاد،   

سـیستم   در ،ایرانارزیابی قراربدهیم. ما معتقدیم که مشـکل اسـاسـی    عملکرد نظام مبتنی بر والیت فقیه را مورد 

ه علت کرد که بگیري میپیشـنهاد تغییر قانون اساسی را مطرح ساخت و پی  ،وي از آن پس »والیت فقیه اسـت. 

ح سـیاسی مهم و معتبري، به زودي فراموش شد و پیشنهاددهنده و گروهش سنگ  عدم اسـتقبال هیچ فرد یا جنا 

  روي یخ شدند.

هاي زیادي از نهضت آزادي گرفته و از ستایشگران سران آن بود و در به تعبیر صـادق زیباکالم که سـرمشـق   

ــت آزادن« جوان مورد اعتماد بازرگان ویزدي بود:یک دولت موقت نیز،  ــت که بهمدت يهض  اتیح انیپا ها اس

   »است. دهیخود رس یاسیس

   1388فتنه بزرگ فعال و نادم 

، دکتر یزدي در پاسـخ به سـؤاالت یک خبرنگار ضد انقالب مقیم خارج در باره تحلیل   1386در اواخر سـال  

 نه امکان دارد و نه مفید 57در ایران، انقالبی از نوع انقالب سال «خود از تغییرات مطلوب سیاسی چنین نوشت: 

ــت... تغییر و تحول در ایراننخواهد بود... انقالب مخملی یا نار ــر نیسـ ــت، اما  ،جی میسـ غیر قابل اجتناب اسـ

ــیر آرمان درون ،تغییرات ــب با موقعیت ایران خواهد بود... پس از پیروزي انقالب، انحرافی از مس اي هزا و متناس

ر مطرح است: اصالح ساختار حقوقی...اصالح دو شیوه تغیی ،اولیه انقالب صـورت گرفته اسـت.... براي اصـالح   

آمیز آزمایش شد و نتیجه نداد، خود جامعه ها براي تغییرات مسـالمت سـاختار حقیقی... هنگامی که تمام راه حل 

ــید...به جمع ــیوه هاي جدید مبارزه براي تغییر خواهد رس ــبات به نظر می بندي جدید براي اتخاذ ش ــد مناس رس

ــاختار حقیقی و    درونی نیروهـا، در درون  ــت که دیر یا زود، تغییرات در سـ و بیرون حـاکمیـت به گونه اي اسـ

حقوقی، ولو به طور نســبی پذیرفته خواهد شــد. در این زمینه براین باورم که توجه به تجربه شــوروي ســابق به 

  »د.تواند آموزنده باشعنوان یک حکومت توتالیتر با نیروي نظامی و سازمان امنیت بسیار مقتدر، می

طلب ، نهضــت آزادي اعالم کرد از هر دو نامزد اصــالح1388در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوري خرداد 

سلمان به م شانیپیام جمعی ازنو اند«پنج روز مانده به انتخابات، متنی با عنوان  کند.موسوي و کروبی حمایت می

که در کنار ابراهیم یزدي، افرادي مانند سعید منتشر شد » ملت ایران در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوري دهم

ــیه می  ــا کرده بودند و رأي به هر دو کاندیداي مزبور را توص پس از اعالم نتایج  کردند.حجاریان ذیل آن را امض

ــمی، مدعی تقلب در  جزو اولین گروهگروه دکتر یزدي  ،انتخابات ــدور اطالعیه رس ــله با ص هایی بود که بالفاص

اعالمیه مستقلی نیز با سه امضاي یزدي، عزت سحابی و  سـپس  آشـوب بزرگ را آغاز کردند. انتخابات شـدند و  

ه بودند نامید» یخیتار سابقهیحماسه بزرگ و ب«هاي خیابانی را سیدجوادي انتشاریافت که آنان آشوبصدرحاج

ایشان مخدوش شده  اتهام زدند که عدالترهبري به شـده و  » در امانت انتیخ«و مدعی شـدند در اعالم نتایج،  
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   است.

به رغم قلت عددي عناصر تشکیالتی نهضت آزادي، به علت ارتباطات وسیع دکتر یزدي و دوستانش با سایر 

 88هاي پســا انتخابات هاي اپوزیســیون و ضــد انقالب داخل و خارج، نقش این طیف در اشــتعال آشــوبگروه

ا و هسازي و تحریک آشوبهضت آزادي در زمینهشده نبرجسـته شـد. مشارکت فعال و گسترده اعضاي شناخته  

 ند.ونیز بازداشت ش این گروهتعدادي از سران و اعضاي موجب شد در اولین روزهاي فتنه، ، 88اغتشاشات فتنه 

ش هاي خیابانی موسوم به جنبدر خالل اقدامات تبلیغاتی و تشـکیالتی نهضـت آزادي در تشدید و تداوم آشوب  

 ها، نقشهاي بازداشتیاي و اجتماعی، از جمله دیدار با خانوادهحضـور فعال رسانه  شـخص دکتر یزدي با  سـبز، 

  ایفا کرد. 88چشمگیري در فتنه 

ها و که آرمان رایاســت، ز نشــده روزیهنوز پ تاًینها 1357 یانقالب اســالم«گفت:  88دکتر یزدي در شـهریور  

ــته ــکنجه 1388مهر  19وي در متنی به تاریخ  .»اندافتهیتحقق ن یمردم يهاخواسـ ــتار و شـ ، اتهامات دروغ کشـ

و  دمید. کاري که ويبر آتش فتنه می کماکان و ،آمیز، تکرار و تأکید کردرا بـا ادبیـات تحریک  » جمعی از مردم«

ــترده   ــغول بودند، و با انبوه تبلیغات و جنگ روانی گسـ ــدت به آن مشـ افراد گروهش در داخل و خارج به شـ

شوراي مرکزي نهضت آزادي سابق یافت. محسن سازگارا عضو هاي دشمن ملت ایران، توسعه و تداوم میانهرس

به آموزش  یهاي خارجقدیمی دکتر یزدي، از رســانه و یکی از نزدیکترین دوســتان و دســتیارانخارج و داخل، 

 ،هراتیعبدالعلی بازرگان، ند مشــغول بود و کســانی مان و مراحل براندازي هاي تداوم اغتشــاشــاتروزانه شــیوه

   پروردگان یزدي در خارج و داخل، به ارکان اصلی فتنه و آشوب بدل شده بودند.   نوربخش و شماري از دست

 88عبدالعلی بازرگان فرزند ارشـد مهندس بازرگان و عضـو شوراي مرکزي نهضت آزادي که در جریان فتنه   

فروردین  16 اي با رادیو فردا به تاریخمستقر در لندن بود، در مصاحبه رهبري جنبش سبزنفره  5 شـوراي عضـو  

هاي است از جنبش سبز. مثل خیلی از گروه  جزوي ،نهضـت «گفت: چنین ، نهضـت آزادي  نقشدر مورد  1391

ند. اکنند، به همین دلیل هم االن بسیاري از جوانانش در زندانآمیز میدیگري که در ایران فعالیت هاي مسـالمت 

اند. ها را پیدا کردهاین گرفتاري ،همه ،اند. از کادر رهبري گرفته تا جوانانســاله گرفتههاي بلندمدت دهمحکومیت

زو ج[نهضـــت آزادي]  ،بنابراین یک رابطه تنگاتنگی با آنها دارد. حاال در حدي که امکانات ایجاب کند. بنابراین

 البته ود.ب یقبل از انقالب همفکر دوستان نهضت يمهندس موسو يآقا... حرکتی اسـت که نام سبز به خود گرفته 

و ایشان عض ،بعد از انقالب ...جزو مرتبطان با این تیپ اشـخاص قرار داشت  یعضـو نهضـت هیچوقت نبود. ول  

دیگر در  اًطبیعتو نخست وزیر و  خارجهوزیر ،یاسالم يشد و سردبیر روزنامه جمهور یاسـالم  يحزب جمهور

 ینقش یو دو سال نداشت. ول یبا نهضت در طول این س یخط مقابل نهضـت قرار داشـت. هیچوقت هم نزدیک  

ــبز خاذ کرده را ات یرا بیان کرده، مواضــع یســخنان...اســت يخوب چیز ،که در این مدت ایفا کرده در جنبش س

جلس موضـع کامال مخالف نهضت  در م یهم یک مدت یکروب ينهضـت هم از این جریان حمایت کرده. آقا ...که

به هر  یبه نهضت کردند. ول يشدید یهایش معروف است که حمالت خیلیاز سـخنران  یداشـت. بعضـ   يآزاد

چگونه  مانکند که موضـع روز شخص و افکار و نظریاتش در آن ز  یهمیشـه نگاه م  ییک حزب سـیاسـ   ،حال
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ییر از گذشته داشته باشد. انسان دائما تغ ياکینهنیست که آدم بخواهد به دل بگیرد،  يچیز یسیاس ياست. کارها

خودشان  ،طلباناز اصالح يکه االن در این جنبش سـبز هستند و بسیار  یاز کسـان  يکند. بسـیار یو تحول پیدا م

مواضــع شــخص در  ،ت رو به گذشــته نباید نگاه کرد. مهمقهیچو. ..مغایر این داشــتند در گذشــته مواضـع کامالً 

   »هست.اش یوضعیت فعل

ابراهیم یزدي که سردمداري گروهک غیر قانونی نهضت آزادي را : « 1389طبق خبري منتشره در اردیبهشت 

طلبان سـرشناس در آن حضور داشتند گفته است جنبش  در جلسـه اي که تعدادي از اصـالح   بر عهده دارد اخیراً

ی مکاتباتی با موســوي، کروبی و خاتم ،برد و من براي تقویت این جریانسـبز در شـرایط بسـیار بدي به سـرمی    

ــبز انجام دهند را به آنها تذکر داده  ــته و کارهایی را که اینها باید براي تقویت جنبش س ــخ ب ام.داش ه وي در پاس

م این اهاي خود به سران فتنه گفت: یکی از مواردي که به این آقایان گفتهاالت حاضرین درباره محتواي نامهؤسـ 

وي درباره علت شکست این تئوري در دوره  ز پایین و چانه زنی از باال را باید زنده کنیم.اسـت که شعار فشار ا 

اهرم فشار از پایین را نداشتیم اما جنبش سبز این امکان را براي ما فراهم کرده  ،اصالحات گفت: زمان اصالحات

  »گیري بپردازند.عده اي از باال به چانه زنی و امتیاز ،که بتوانیم فشار را وارد کنیم و بعد

که نهضت آزادي و شخص دکتر یزدي در مقدمات  1388پس از تشـدید و تداوم فتنه و آشوب هاي خیابانی  

ــاي این گروه و    ــت، تعدادي از اعض ــارکت فعال داش ــخیص مقامات قانونی  ،یزدي خودو تبعات آن مش به تش

  بازداشت شدند.

 1389مهر در  بار دیگر ور و پس از دو ماه آزاد شد، دستگی عاشورا آشوب روز یدر پ 1388وي ابتدا دي ماه 

پس از شش ماه در پایان همان سال از زندان آزاد شد. وي پیش از آزادي با خبرگزاري این بار  کهبازداشـت شد  

عدم هماهنگی پیش از نشر،  علتبه  ،1390در فروردین  آن جمهوري اسـالمی مصـاحبه کرد ولی پس از انتشار  

  آن را تکذیب کرد.  

ــت  ــوتی آن موجود اسـ ــاحبه که فیلم و فایل صـ ــوي و  دکتر یزدي، در این مصـ درباره کاندیداتوري موسـ

او  يداتوریمنتها من با کاند ،دارد تیریسـال سابقه مد  نیچند يموسـو «انتخابات چنین گفت:  هاي پسـا آشـوب 

انتخاب  ياگر موسو مشکل داشته باشد. يجمهور شود و با رهبر سییر یکه کس سـت ین یرفتنیمخالف بودم. پذ

به  ينقد ،در آن زمان. ..با هم هماهنگ باشــند دیبا جمهورسییو ر يرهبر رایکشــور فاجعه بود، ز يشــد برایم

، ندیایمردم ب دیکنیاگر اعالم م ای د،یکردیها دعوت مابانیمردم را به حضور در خ دینبا ایکردم که شما  يموسـو 

 کنند.یم یدهند و ســاختارشــکنیخود را م يو شــعارها ســتندیهوادار شــما ن ندیآیاســت همه آنان که م یهیبد

خودشان را  يهم آمدند که شعارها يگریکه عده د یدر حال ،اندها آمده ابانیمعترضـان انتخابات به خ  ندیگویم

به  کار دست نیو با ا دینکن یلطمه زدند. من در آن نقد، گفتم که سـاختارشـکن   یطلبدادند. آنها به خود اصـالح 

ت به ساله مملک چند ریکرد چه طور نخست وز یبررس دی. بادیباش یو قانون می. مالدینزن زیخشـونت آم  يکارها

 دیاهمه ب ...ستیحادثه کوچک ن کی نیا رایز ،کرد یابیشـه یبحث کرد و موضـوع را ر  دیشـد؟ با  دهیکشـ  نجایا

. در جبهه مشـارکت جلسـاتی در   ..قانون را محترم بشـمارند و هرکس که خالف قانون عمل کند، محکوم اسـت  
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  ».که خیلی از حرف ها را آنجا زدم ،شد که بنده را هم دعوت کردندزیرزمین این حزب برگزار می

 رنایا يمنتشر شده در خبرگزاربا اشـاره به متن  در آمریکا  ايطی مصـاحبه  يزدینوربخش، داماد دکتر  يمهد

در  يدزی يآقا«: گفت ،»ينهضت آزاد یرقانونیگروهک غ یسرکرده مستعف«با  »یاختصـاصـ  «به عنوان مصـاحبه  

 رانیا يخاص آنجا انجام شده، از نهضت آزاد طیو در شرا وزارت اطالعات »خانه امن«که در  ياهر دو مصاحبه

 ،اند. در اصــلها را حذف کردهبخش نیتمام ا ،رنایدفاع کرده اما در متن منتشــرشــده در ا قاطعانهو جنبش ســبز 

ــاحبه را تقط ییهابخش ــپس  عیاز مص ــافه کرده ییبخش ها ،و س ــهیهم يزدیدکتر  ..اند.را اض منتقد محمود  ش

 یعلف طیدر شـــرا رانیانباشـــد، انتخابات در  یالملل نیاعالم کرده بود که اگر نظارت ب ینژاد بوده و حت ياحمد

 يموسو ياز آقا حال او در انتخابات گذشته صراحتاً نیدرسـت برگزار شـود. با ا   یفیو ک یتواند به طور کمینم

ال فع يحضور يموسـو  يآقا یدر سـتاد انتخابات  ينهضـت آزاد  ياز اعضـا  ياریدفاع کرد و بسـ  یکروب يو آقا

نتشر تر معیانجام شده هر چه سر يمصاحبه ها یمتن اصل دوارمیو من ام .وجود داشت یداشتند و رابطه تنگاتنگ

    »عمل کرده است. یراخالقیچقدر غ يخبرگزار نیشود تا مشخص شود ا

را بنده از دبیر کلی نهضت آزادي استعفا دادم زی«به گزارش ایرنا دکتر یزدي در مورد استعفاي خود گفته بود: 

رعهده من نهاده شده بود انجام دهم، این یک اخالق دینی است که توانسـتم وظایفی را که طبق اسـاسـنامه ب   نمی

  ».کند واگذار را آن ،دهد انجام قانون چارچوب در تواندولیتی را نمیئاگر کسی مس

ذشته هاي گآقاي یزدي طی سال«: گفتبا اشـاره به اسـتعفاي دکتر یزدي از دبیرکلی نهضت آزادي    نوربخش

این  اما هرگز زیر بار این موضـــوع نرفت و در ،آزادي را منحل اعالم کندتحت فشـــار زیادي بود که نهضـــت 

ــاحبه ــت که حذف کرده اند. اما در ،ها هممص ــت آزادي قاطعانه دفاع کرده اس ــان از  از نهض ــتعفاي ایش باره اس

 .ندها بدهترخود ایشان می گفتند که باید جاي خود را به جوان ،دبیرکلی نهضـت باید بگویم از چند سـال پیش  

د کرده و اساسنامه نهضت آزادي تاکی باز بر...بینیم که درباره استعفایشاند میحتی در این متن هم که منتشر کرده

ش را اتواند وظایف قانونیزند که اگر کسی نمیموران حرف میأاینگونه با م ،در اصل .بحث خیلی جالبی اسـت 

  .»و این خیلی مهم است ،انجام دهد باید کنار برود

ــی کـاظمیـان از فعـاالن ملی مذهبی نزدیک به ابراهیم یزدي، در گفت    در مورد خبر  وگو با رادیو فردامرتضـ

 ارزیابی کرد چرا که به گفته وي» خبري مهم«گیري ابراهیم یزدي از دبیرکلی نهضت آزادي، این موضوع را کناره

و به رغم فشاري که بر وي » گیري نکردههاز نهضت آزادي ایران کنار ،آقاي یزدي در نهایت هوشیاري و زیرکی«

  .»فقط از پست دبیرکلی نهضت آزادي کنار رفته است«بوده 

فردا گفته بود،  ویبه راد 88در آذرماه  ران،یا ينهضت آزاد يمرکز يو شورا یاسیدفتر س يخرم، از اعضا ریام

ــ  رانیا یتیمقامات امن ــو دفتر س ــار پنج عض ــیدر آن زمان با احض ــته بودند که کل گروه نیا یاس  هیاز آنها خواس

، طی مصاحبه دیگري با رادیو فردا در باره نقش 91وي در اردیبهشت  را متوقف کنند. ينهضت آزاد يهاتیفعال

یک دوره زندان را  1380خود بنده در سال «هاي اپوزیسـیون چنین گفت:  و جایگاه نهضـت آزادي در بین گروه 

کنم  یپیش من آمد و به من گفت که سع یاز همین آقایان اطالعات یمدم، یکاز زندان بیرون آ یتجربه کردم. وقت



 

104 

 

زدم که متاسفانه آن مثال هنوز هم مصداق دارد. به  یایشان مثال  ينکنم. من در آن زمان برا یدیگر فعالیت سیاس

ــالم يوراو گفتم که جمه ــت که جمع یاس هم بر این قلعه  یکنند و جمع یم یدر آن زندگ یمانند یک قلعه اس

هســتند که دور تا دور این  یمانند خندق ،یو ســایر احزاب قانون يمانند نهضــت آزاد یقانون يهاحاکمند. گروه

ر که از رفتا یاین اسـت که هر کســ  ،و وظیفه ما به عنوان یک گروه اپوزیسـیون  رسـالت  قلعه کنده شـده اسـت.  

ا اپوزیســـیون و م يافتد در درون نیروها ید، طبیعتا مبود و خواســـت از قلعه بیرون برو یحاکمان قلعه ناراضـــ

ــمت نیروها ــتند و آماده  يمقابل بروند که نیروها يوظیفه داریم نگذاریم آنها به س ا این نیروه جذببرانداز هس

ید. چون نکنید این خندق را پر کن یگفتم که سع یمور امنیتأآن روز به آن م من هستند تا علیه قلعه فعالیت کنند.

سیم که شما برایشان تر يکنند بر اساس جاده ایکه از درون این قلعه فرار م یشـما این کار را بکنید، آنهای  یوقت

  »روند.یبرانداز م ياید، مستقیم به سمت نیروهاکرده

کما کان  ،، حتی پس از بازداشت و آزادي88هاي پس از انتخابات گفتنی اسـت دکتر یزدي در فتنه و آشـوب  

بر مخالفت افراطی و غیرقابل مصــالحه با رییس جمهور منتخب دولت دهم تأکید داشــت و بر آن بود که نجات 

 راه«چنین نوشت:  91از جمله در بهار سال  کشور در گرو برکناري وي از طریق مداخله رهبري و مجلس است.

نجات  ي. برا..ستيکار در دست مقام رهبر نیا دیکل ..است. »یقیدر ساختار حق رییتغ«ما،  یخیحل مشـکل تار 

وحشتناك  اریبس ؛ینیبشیچه در انتظار ماست و قابل پآنکه آن لیدلکار را انجام بدهند. به نیا دیبا ،کشور و نظام

ز من و ا نشستندیناهار م ایشش نفر بعد از شام پنج ،یاطالعات انیامن بودم و آقا که در خانه ییروزها در. اسـت 

 ،یهاشــم ،یها با برادران روحانا گفتم که من ســالهبدهم؛ به آن حیرا توضــ امیاســیکه نظرات ســ واســتندخیم

ــت ،يمطهر ــور بوده یبهش ــع متفاوت بعد از انقالب، حرف .میکردیم يام و با هم همکارو ..... محش ها و مواض

ن م«. اما؛ میکنار رفت »بانهینج« یقول هاشــمو ما هم به کردندیم تیحما هانیهم از ا ینیخم[امام]  ي. آقامیدیشــن

ــم  دانمیم ــت،یک یهـاشـ ــتیک نژادياحمد دانمینم«. اما »کندیاز کجـا آمـده، چه کار کرده و م   سـ  کیو  »سـ

  »کار کند. خواهدیچگونه م »تباريهودی جمهورسییر«

آقاي ســید محمد خاتمی چنین نوشــت: اي همدالنه و صــمیمانه خطاب به ، دکتر یزدي طی نامه91در مرداد 

موفق به  ،یخود در جنبش اصالح طلب گاهیو جا تیبه تناسب موقع دیبتوان یبحران ژهیو طیشرا نیدر ا دوارمیام«

 يروزیو پ شیدایکه موجب پ یها و مطالباتشــعار ...دیبه دســت آور یواف قیتوف ،دیثر و مفؤم يهابرداشــتن گام

جنبش سبز در اعتراضات پس  يریو فراگ شیدایو سبب پ 1376ر دوم خرداد د یخواهیدمکراسـ  یجنبش مردم

نهضت  یها، باور و عملکرد دولت موقت و انتقادات و نظرات اصالحبا خواسـته ...شـد  1388از انتخابات سـال  

 و در رانیا يمنظر، دولت موقت، نهضــت آزاد نیاســت. از ا یابیکل، قرار گرفته و قابل ارز کیدر  ،رانیا يآزاد

ــرویپ ،مهندس بازرگان ادیها، زنده س آنأر ــگامیو پ ش ــالح  ش ــت اص  قالبو اعتراض به انحرافات ان یطلبنهض

 جنبش يروزینامه در سالروز پ نیا! یخاتم نیاالسالم والمسلم تحضرت حج زیرادر عزب... شوندیمحسـوب م 

 رانیصد و شش سال مبارزه ملت ا کیو درد که پس از  غی. درشودینوشته و ارسال م یجنابعال يبرا تیمشروط

نوز هم و ه امدهیبه دست ن زین یحداقل یدر سطح یخواسته حت نیقانون، هنوز هم ا تیبه حاکم یابیدسـت  يبرا
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 هین نظرزد وندیبا پ رانیا يهضت آزاد.. ن.شودیمحسوب م انیرانیجان ا هیلب نیترمهم ،يفرد تیاستبداد و حاکم

نتواند  یکه جنبش اصالح طلب یباورم که تا زمان نیاما بر ا ...ستیموافق ن یاسالم يبه جمهور هیفق تیوال یفقه

ــاختـار حق  ــاختار حقوق رییبدهد، تغ رییقدرت را تغ یقیسـ ــکل تار یدر سـ ر راد.. ب.کندیما را حل نم یخیمشـ

مساله  تر ازبه موقع، به مراتب فرا یشیتداوم وضع حاضر و عدم چاره اند امدیپ... !امختهیمتعهد و فره شمند،یاند

  »است. یاسالم ينظام جمهور اتیح

، ندامت و تغییر تاکتیک 88اي با پندگیري از شکست فتنه و آشوبطی مصاحبه 94وي در سال سه سال بعد، 

 انیکه در جر یبعد از اتفاقات«خود و همفکرانش را از اقدامات و شـعارهاي سـاختارشـکنانه، چنین توضیح داد:    

 اند کهگرفته ادیما  انیدانشـجو  یکنشـگران و حت  ،یاسـ یاز فعاالن سـ  ياریرخ داد، امروز بسـ  88انتخابات سـال  

 يهاکی. اما تاکتشدیاستفاده م دیفقط شعار بود و نبا شودیکه مطرح م ییهایها و سـاختارشکن از حرف یبعضـ 

 تیاز وضع لیبر اساس تحل دیبا ،ياست از استراتژ یاگر چه تابع ،یاسیکار س یمن مهندس ریبه تعب ای یاسـ یسـ 

     ».روز باشد طیشرا یاسیس

  دادگاه انقالب محکوم

که  یایهتحت فشار بوده. از فعالیت ،نهضت ،در طول این سالیان گذشته به شدت«به گفته عبدالعلی بازرگان: 

ــگـاه  ــترش پیدا کند. کامالً ،کردهیها مدر دانشـ در حد یک بخور و نمیر  ییعن مراقب بودند که نتواند آنجا گسـ

ند مراقب بود تعطیل کرده بودند. نهضت را هم کامالً یها را به طور کلاز سازمان یاند. خیلنهضـت را نگاه داشته 

رده گســت يها يخود نهضــت از بعد از انقالب در پنج مورد دســتگیر..نتواند بیشــتر رشــد کند. يکه از یک حد

ــتـه، زنـدان   ــتند، همانطور که عرض کردم، درحد بخور و نمیر فقط اجازه  کامالً...یطوالن يهـا داشـ مراقب هسـ

  »دهند.یماندن مزنده

اقامت در آمریکا که به اظهار خویش براي درمان بیماري بود، در بهار سال  و نیم سالیک دکتر یزدي پس از 

در اواخر سال  هایمذهب یو مل ينهضت آزاد يمرکز يشورا ياعضا يریپس از دستگبه ایران باز گشت.  1381

 يزدی بازداشتحکم غیاباً  یدادگاه انقالب اسالم ،يبرانداز يبرا تالش کشـور و  تیامن هیبه اتهام اقدام عل 1379

 به دادگاه انقالب احضار ،ولی دو هفته بعد ،بازداشت شود ددر بدو ورو ويرفت که انتظار می صـادر کرد.  زیرا ن

 يزدیاز دکتر  بدون بازداشت ییجلسـه بازجو  52جمعاً ، 1382تا اواسـط مهر   81شـد و از اواسـط اردیبهشـت    

  شد. انجام

به  بازداشت شد. 1389سال  زییپاسـپس در  و  1388 در زمسـتان ابتدا ، وي 88ولی پس از آشـوب هاي فتنه  

ماه سال  يرا در د ينهضت آزاد يمرکز يو شورا یاسیدفتر س ياوزارت اطالعات همه اعضـ «گفته دکتر یزدي: 

دوستان صحبت کردند و گفتند که به  نیاز وزارت اطالعات با ا یئتیبه وزارت اطالعات فراخواند. در آنجا ه 88

ــمـا ابالغ م  که  می. ما هم گفتمیریگیهمه را م د،یکن تیو اگر فعال دیرا ندار یتینوع فعـال  چیکـه حق ه  میکنیشـ

 يه شوراب يریگمیتصم يدهد، دستور شما را برا يرأ يمرکز يشورا دیبا م،یکن لیکار نهضت را تعط میتوانینم
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شام  شب کشنبهی. اما در میفراخواند يریگمیتصم يرا برا يمرکز ي. من هنوز آزاد بودم و شـورا میبریم يمرکز

مرا ببرند، من  نکهیو مرا بردند. قبل از ا ختندینصف شب به خانه ر ازبعد  2سـاعت   1388ماه  يهفتم د بان،یغر

باالخره  .میکن يریگمیوزارت اطالعات تصــم هیو درباره ابالغ ندیایدوســتان را دعوت کرده بودم که به منزل من ب

  »شود. لیتعط هاتیگرفت که همه فعال میجلسه داد و تصم لیمن تشک ابیدر غ يمرکز يشورا

 طیشرا لیاما به دل سال زندان محکوم شد 8به  1390 دي ماه در ،محاکمهتی بازجویی و سـپس  مدپس از او 

ــمـان  ـ بـه ق  یجسـ ــد. قهیوث دی ــور تیامن هیاقدام عل« ،يزدیاتهام اول دکتر  آزاد شـ و اتهام دوم او در متن  »کشـ

  بود. »رانیا ينهضت آزاد یتیو ضدامن یرقانونیغ تیجمع اداره« ،فرخواستیک

ما دارد، ا ياریمشکالت بس ينهضت آزاد نکهیالن با وجود اا«دکتر یزدي در یک مصاحبه گفت:  94در سـال  

. میدار یاسیشناسنامه س کیکه ما  لیدل نیو.... چرا؟ به ا میکنیمصاحبه م م،یسینویاسـت. نامه م سـکوت نکرده 

  ».رسدیزورشان به ما نم

وي البته به صـراحت بر راهبرد ایجاد تنش و آشوب اجتماعی مجدداً تأکید داشت و به رییس جمهور دولت  

همان «کرد: خاتمی از بیرون آوردن جمعیت میلیونی مردم، خودداري میآقاي یازدهم انتقاد داشــت که چرا مانند 

ه در انتخابات ب يروزیاز پبعد سال  کی ی. خاتممیهم دار یاالن به روحان میداشـت  یبه خاتم يرا که روز يرادیا

ــط   ــگاه آمد. قبل از آمدن توس ــگاه ب خواهدیکه چرا م میداد غامیاز همکارانش به او پ یکیدانش ر د د؟یایبه دانش

ساله  کیگزارش  يبرا جمهورسیآن به عنوان رئ ي. به جاکنندیهزار نفر شرکت م 50مراسـم دانشـگاه حداکثر   

. در نــدیآینفر م ونیلیم کیــاگر دعوت کنـد   جمهورسییدعوت کن. ر يآزاد دانیــمردم را بـه م  ،عملکرد خود

از مخالفان  ياریبس يپاسخگو يآزاد دانینفر در م ونیلیم کیحضور  ران،یا یستیبه شدت پوپول یاسیس يفضـا 

 ،خود يهاتیگزارش صد روزه فعال يبرا توانستیهم م یروحان يبود. آقا واهدمردم خ دهیجمهور برگز سییر

ــور درم ــت ن ون؟یزیفرا بخواند. چرا در تلو يآزاد دانیمردم را به حض  یتیامن يروهایچرا در مجلس؟ ممکن اس

 یسالگکی زسـالرو  دیخواهیآن را بدهند. اآلن هم اگر م نهیتا هز دیخب اجازه بده رند،یآن را بگ يبخواهند جلو

ساله کیو گزارش  دیمردم را دعوت کن د،یااتاق در بسته نشسته کیباز هم در چرا  دیریخود را جشن بگ استیر

ــت در آنجا حرف تنددیـ خود را ارائـه ده  نفر  ونیلیم کیو  دیکنیکه دعوت م نیاما هم دیهم نزن ي. ممکن اسـ

د. دار يادیز تیاهم ،تیجمع يستریه ست،ا کیستیهمچنان پوپول اسـت یکه سـ  يدر کشـور  ،شـوند یحاضـر م 

ــور م ونیلیم کیـ کـه   یزمـان  ــوراخموش ابند،یینفر حضـ کار را انجام  نیا ی. اما روحانکنندیها فرار مها به سـ

، 60و  59دانســت و از نزدیک، یک بار به ســـال  البته دکتر یزدي خوب می ».کندیو به نظر من خطا م دهدینم

تجربه کرده بود، اما ظاهراً اصرار مشارکت و  را، صـدر آفرینی اجتماعی توسـط بنی خورده تنشراهبرد شـکسـت  

  داشت که همان آزموده خطا را دوباره و چندباره با دیگران بیازماید.

ــتعفی و محکوم به حبس گروهی که فقط در محافل خانوادگی و بر روي  اما دکتر یزدي در قامت دبیرکل مس

لت خصبنا به  يو .گرفتیر میتأثکاغذ وجود داشـت و رسـماً و قانونی منحل شـده بود، مواضعی نمایشی و بی   

ــتی و  ــتراتژي پراگماتیس ــدید اختالفات درون جناحی حکومت«اس ــال  ،»تش خود را حامی مخالف  1392از س
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ت در نهض«قدیمی نهضـت یعنی آقاي حسـن روحانی معرفی کرد. به گفته محمد توسـلی دسـتیار اصلی یزدي:     

ــال  ــد. ابراه  یدنآمد و با جنبش م دانیهم به م 96و  94، 92انتخابات س ــالحات همراه ش عنوان به يزدی میاص

 96در انتخابات سال ...انداختیرا به صندوق م شیارشاد رأ هینیهمواره با حضور در حس ينهضـت آزاد  کلریدب

دوره  نیمپنج يبرا دیو فهرست ام یارشاد رفتند و به حسن روحان هینیکه داشتند، به حس یبا وجود حال ناخوش

  »  دادند. يشهر رأ يشورا

ا طلبان رنوربخش ســابقه تعامل نهضــت آزادي به دبیرکلی پدر همســرش با اصــالح مهديیزدي،  آقايداماد 

 یانکه مب یاسالم يجمهور ونیسیاپوز يهااز تشـکل  یکیبه عنوان  ينهضـت آزاد «اینگونه ترسـیم کرده اسـت:   

ام طلب درون ساختار انجصالحا يروهایرا با ن هايهمکار نیشتریرا قبول ندارند، ب هیفق تینظام از جمله وال نیا

ــت آزاد يبرا ...داده ــالً گریو افراد د یو خـاتم  یروحـان  ،ينهضـ  نیحزب از همــه ا نیو ا ،کنـد یفرق نم اصـ

در  یروحان يما از آقا تیحما نکهیکرده اســت؛ کما ا  تیتداوم حرکت اصــالحات، حما يبرا هاتیشــخصــ 

  .»اتفاق افتاد یچشمداشت چیهیبه طور مطلق و ب ر،یانتخابات اخ

ــاحبـه  93در فروردین  بینی کرد که رییس جمهور یازدهم، بتواند اي تلویحاً آرزو و پیشدکتر یزدي طی مصـ

ــی نظام را ایفا کند. وي با یادآوري انتظاري که از رییس جمهور هفتم براي این کار  نقش گورباچف در فروپاشـ

ــی معارفت، می ــچف ایران نامید و گفت: الفارق، و را در قیاسـ  یکار آمد برخ يرو یخاتم يآقا یوقت«خروشـ

 ستین نطوریپست گفتم که ابا واشـنگتن  يامصـاحبه  اسـت اما من در  رانیگورباچف ا ،یگفتند خاتم لگرانیتحل

بد  یلیبر سـر کار آمد، گفت: وضع خ  نیبعد از اسـتال  یاسـت. خروشـچف وقت   رانیخروشـچف ا  ،یبلکه خاتم

که آمده بود  ینداشت. او را فرستادند به همان ده يریثأت اماگورباچف را زد  يهار کنگره حرفاسـت و رفت د 

خروشــچف را  ،يشــورو ســتیکرد و آنجا فوت کرد. اگر کنگره حزب کمون یو تا آخر عمر در همان ده زندگ

  »  .رفتیاما نپذ ،نداشت ازیبه گورباچف ن خیبود، تار رفتهیپذ

ــه علنی با   مییزدي این واقعیت را نادیده آقاي  ــی ایران، در عرص ــیاس گرفت که همه تحوالت و تغییرات س

ا و ههاي حزبی. وي به تفاوتاي مانند کنگرهحضور و رأي مردم شکل گرفته است، نه در فضاهاي پنهان و بسته

 مونیسـتی شوروي نیز توجه نکرده سـاالري دینی ایران، با نظام حزبی و ک هاي عمیق و بنیادین نظام مردمتعارض

و گورباچفی براي  یهاي نادرســت قدیم خود و گروهش، کوشــیده خروشــچفو به عادت مألوف تحلیلا اســت.

  رسد.پذیر به نظر بسازي فروپاشی مطلوب آمریکا، در ایران نیز امکانوضعیت ایران کنونی خلق کند تا شبیه

هاي داخل جناح بین »زیسـت در شکاف سیاسی «بتنی بر راهبرد البته دکتر یزدي در رفتاري پراگماتیسـتی و م 

هاي ســیاســی شــدید با جناح متبوع که در ســه دهه گذشــته او و گروهش غالباً اصــطکاكحاکمیت، به رغم آن

توانست با وي پیدا کند، در اردیبهشت شـخص رییس جمهور یازدهم داشته، و اساساً قرابت راهبردي اندکی می 

ــالح 1392انتخابات خرداد «کرد: ، چنین اعالم 96 ــبات با پیروزي کاندیداي اصـ ــازنده در مناسـ طلبان اثراتی سـ

المللی در پی داشــت. از این رو به رغم آن که دکتر هاي داخلی و بینســیاســی و اجتماعی کشــورمان در عرصــه

نی از جامعه ما هاي خود فرصـت توفیق پیدا نکرد و هنوز هم شرایط بحرا حسـن روحانی در تحقق تمامی وعده 
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ــی که می  ــاس ــته و با وجود نقدهاي منصــفانه و اس ــت، رأي به رخت بر نبس توان به عملکرد دولت یازدهم داش

البته دکتر  ..کنیم.ارزیابی می» بد«بر » خوب«دانیم؛ بلکه ترجیح گزینه نمی» بدتر«و » بد«روحانی را انتخاب میان 

یت برخی معضالت از جمله بحران کارآمدي، رکود اقتصادي و روحانی هنوز هم نتوانسته است در کمیت و کیف

ی نهادهاي مدنی هنوز هم در توقف.. موفق شود. ،نیز در تغییر کامل فضا و نگاه امنیتی در حوزه سیاست و فرهنگ

گذرانند و مطبوعات و احزاب مســتقل و فعاالن ســیاســی و اجتماعی تحت انواع فشــارها و تحمیلی روزگار می

ثر در راستاي گذار به ؤگیري ماز موضع...حلیل عملکرد دولت روحانی.. تبرند.اي شـدید به سـر می  همحدودیت

انی، ي به روحأر ..حکایت دارد. ...دمکراسـی و ارائه و ترویج قرائتی سـازگار از اسـالم با مسایل بنیادین مدرنیته   

  »  ...است.طلبی وبه گفتمان اصالح» آري«ي أر

ــع دولت   روشــن بود که این رویکرد ــتراك و همســویی دکتر یزدي و گروهش در مواض تاکتیکی و داعیه اش

ــت، امـا نیروهاي انقالبی خط امام و دغدغه    ــودي براي رییس جمهور در بر نـداشـ مند یـازدهم و دوازدهم، سـ

     ساخت.هاي امام خمینی را نگران میآرمان

   پایان پراگماتیست پیر

ــیمان  «ن بود: یچن نگـار روزنـامـه  تقـادي یـک   عنوان گزارش ان ،پس از فوت دکتر یزدي  ».پـایـان پیرمرد پشـ

ود که ایشان مثل فانوس دریایی ب«او گفت:  با تمجید ازدر حاشـیه مراسم تشییع دکتر یزدي  دیگري نگار روزنامه

ــت:  جوانی روزنامه نگار.» کنددر شــب تیره ما را دعوت می ــته اما خیانت نکرده،ی«هم نوش ــتباه داش و  زدي اش

اش خارج کشور هم در صدر مقاله اپوزیسیون مقیمیک فعال  ».اش نگرفتخواهی در پستوي خانهآزادي ژسـت 

ــوم  «آورد:  ــحال نمی ش ــی خوش ــوم.    ،از مرگ کس ــف ش ــی هم متأس ــت از مرگ هر کس برخی » اما قرار نیس

 و حمایتش از محاکمه هاي انقالبی سران حکومت سلطنتی، طلبان با اشاره به نقش وي در ابتداي انقالبسلطنت

که کشــتارهاي  پایتخترحیمی آخرین فرماندار نظامی  ســپهبد مهديهمســر  .از مرگ وي ابراز شــادمانی کردند

 »از مرگ دکتر یزدي خوشحال شدم.«گفت:  تحت فرماندهی وي بوده اسـت،  57بهمن  22تهران از مهر تا مردم 

بر اسـاس این شـایعه دروغ که دکتر   ، 57بهمن  23ه یزدي و رحیمی در گفتگوي تلویزیونی به اسـتناد مجادل وي 

اما تعداد دیگري از ضد انقالبیون  دستور قطع دست شوهرش را داده بود، از وي کینه شدیدي داشته است.یزدي 

ــور  ــال مخا 35با تأکید بر خارج کش عنوان چهره  رهبران و حکومت جمهوري اســالمی، وي را بهفت او با لس

برجسـته مبارز سـتودند و تأکید کردند که یزدي اشـتباهاتش در حمایت اولیه از امام و انقالب اسالمی را جبران    

  کرد و در تضعیف میراث سیاسی و فکري امام خمینی تالش بسیار نمود. 

ظالم و  ،شــاه میرژاو،  ریتعبر ب جهل بر ظلم بود. بنا يروزیپ، انقالب نیا گفتیم يزدی«دویچه وله نوشــت: 

 با توصیف همدالنه سوابق یزدي ودر گزارش مفصلی بی بی سـی   »جهل بودند. يرویبرآمده از انقالب، ن يروین

که  يمعتمد«اش با رهبري و حاکمیت خط امامی در جمهوري اســـالمی ایران، چنین تیتر زد: ســـاله35مخالفت 

هاي خود، از یزدي چهره مظلوم حق به جانبی گزارش رادیو فردا و صداي آمریکا نیز در اخبار و ».مغضـوب شد 



 

109 

 

ام عدالتی نظتوصــیف کردند که به رغم نقش اولیه در پیروزي انقالب، طی ســه دهه گذشــته مشــمول ظلم و بی

 يزدیاز دکتر زآمیاغراق دیخارج ضمن تمج ممقیاصالح طلب  نگارروزنامه کی جمهوري اسالمی واقع شده بود.

ود، ش »یرانیا هاونیلیم«رهبر  ینیامام خم س،یباعث شـد تا سـه ماه پس از سـفر به پار   بود که او  نکهیا يو ادعا

بود. آن همه رشادت و حماسه و صداقت بر باد رفت و  یانقالب اسالم اهیعاقبت سـ  ،يزدی میرنج عظ«نوشـت:  

  »  را گرفت. یشاهنشاه يجا ینیاستبداد د

و با اخالق بود که از همه سو  یمل استمداریسـ  کی يالگو يزدی«نوشـت:   دیگري طلبنگار اصـالح روزنامه

ــنام قرار م ــویمورد دش ــیپوز يگرفت، از س ــیو اپوز ونیس ــت که تعداد تمجیدکنندگان وي در » .ونیس اما ننوش

سابق،  مخالفان«زد:  تریروزنامه در صفحه اول خود ت کی دهندگانش بود.اپوزیسـیون، به مراتب بیشـتر از دشـنام   

    »را بدرقه کردند يزدی

و  تیصتواند شخ یکه م يریتعب نیرست ترد« نوشت:دوست دیرین و همفکر دکتر یزدي یوسـفی اشکوري  

در چهار  یمل تی(مشاور امن کیسـ  يگر ریتر نشـان دهد، تعب ) را جامعری(حداقل در چهل سـال اخ  يزدینقش 

را  که او نیا نیدر ع ،يزدیو پس از درگذشت  راًی) بود که اخيزدی میو از دوسـتان قد  کایآمر نیشـ یحکومت پ

گري سـیک دسـتیار ارشد برژینسکی مشاور   » ».بود رانیانقالب ا وجدان ،يزدی«خواند، گفت: » انقالب يصـدا «

ــوراي امنیت ملی قبل و بعد از آن، ها امنیت ملی کارتر بود و مدت ــئولیتآمریکا در ش ــت اما  مهمهاي مس داش

  نیت ملی نرسید.هیچگاه به مقام مشاور ام

قاي آ، به اخذ تابعیت آمریکایی »درگذشـت مخالف برجسته ایرانی «رك تایمز در گزارش خود با عنوان یونیو

، نیز اشاره کرد. واشنگتن پست هم با ذکر سابقه شهروند آمریکایی بودن وي، از او به عنوان 1971ي در سال یزد

  کرد.، یاد »اي که مخالف حکومت ایران شدوزیر خارجه«

مرحوم « در ترکیه، گفت: وافوت خبرپس از اعالم  ،وارث سیاسی وي ، شوهرخواهر ومحمد توسلیمهندس 

اقامت  هیرکت ریاز دخترانشان در ازم یکیرفته بود و در منزل  هیخانواده به ترک داریدرمان و د يریگیپ يبرایزدي 

[پنج فرزند در آمریکا، و  کنندیم یر زندگدر خارج از کشــو یکه همگ...شــش فرزند دارند يزدیدکتر  ..داشــت.

زنده نخواهد  يادیزمان ز دانستیچون م ،هم يزدی. مرحوم ست از آمریکا به ترکیه رفته]یک فرزند چندسـالی 

توسـلی پس از اشاره به وضع فرزندان جسمانی او،  . »باشـد  شیهارفت تا در جمع فرزندان و نوه هیماند، به ترک

فکر نســل روشن تیغربت، ترب يهادر سـال  يزدیدکتر  گریکار د«سـیاسـی و فکري وي گفت:   در باره فرزندان 

آمدند. من  رانیبه ا یخارج از کشور است که بعد از انقالب اسالم یمدن يدر درون نهادها کردهلیو تحصـ  ینید

 هها بکه همه آن کنمینکته اشاره م نیها بشـوم؛ فقط به ا چهره نیا يو فهرسـت بلندباال  یوارد اسـام  خواهمینم

  ».دانندیم شانیو او را استاد و راهنما کنندیافتخار م يزدی يشاگرد

راي که در تجلیل و غلو و اغراق ب ،مستقر در خارج یطلباصالحوابسته به نهضت آزادي با تابلوي یک سایت 

در همان  ».دیپر کشــ ،رانیاز پدران پرورش دهنده مردم ا یکی«اي نوشــت: طی مقالهیزدي سـنگ تمام گذاشــته،  

 ،یروبک ،یخاتم«بسنده کرد:  »اصالحات«به پدري  ،ملت ایران »تمام«سایت، مقاله دیگري کمی تخفیف داد و از 
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سال گذشته به عنوان اصالح طلب در کشور شناخته  20که در  ییو همه آنها يو عباس عبد انیحجار ،يموسو

هر چند خودشــان  ،ندیآیها به حســاب میو مهندس بازرگان و ســحاب يزدیدکتر  يشــده اند، فرزندان معنو

 يریسم ،دهیکشور را در نورد یاسیس يفضا یاصـالح طلب  انیامروز آنچه به عنوان جر.. .رندیرا بپذ نینخواهند ا

  »کردند. یطراح يو دوستانش در نهضت آزاد يزدیاست که دکتر 

با  نکهیفارغ از ا ،يزدیمرحوم دکتر « اینگونه توضیح داد: عباس عبدي رویکرد پراگماتیسـتی یزدي را مهندس 

 یوضعانقالب، م لی. قبل از انقالب و اواکردیرفتار م طیمتناسب با شرا یمخالف، در هر مقطع ای میاو موافق باش

بود  تمداراسیس کیمصداق  شتریاو ب ..طلبانه داشت.اصالح یموضع عتاًیهم طب ریاخ يهاداشت و در سال یانقالب

 تی. حماکردندیم تیاز امام حما یهمه از چپ و راست و روشنفکر و عام 57ر سال ... دینیروشنفکر د کیتا 

ه ب کرد،ینم تیاز امام و انقالب حما یملت بود. هر کســ يصــدا .و امثالهم نبود يزدیمنحصــر به دکتر  ،از امام

  ».شدیرانده م هیحاش

ــتی  آقاي  ــعید حجاریان در یادداش ــت و ناقص، دکتر یزدي را  آمیختهس ــالح طلببا اطالعات نادرس   یدر اص

د و اما به مرش ،تا آخر به امام وفادار بود شانیا«خواند و نوشت: » فضل تقدم«نسبت به خاتمی و روحانی داراي 

ش بخ«به گفته یک پژوهشگر: .» بکشد يوفادارتر ماند و حاضر نشد که دست از و ،مهندس بازرگان یعنی رشیپ

 ،هم به امامهمزمان شـــود رد. نمیاي از واقعیت نداو بهره دهدمیو مجامله  بوي مداهنهاین گزاره، بیشـــتر،  اول

    »وفادار بود و هم به بازرگان، وفادارتر

قدان گفته و ف تیرا تسل زدىی میدرگذشت ابراه ،نیاز طرف خود و والد امىیدر پ موسوي نیرحسیدختران م

ــا ــور خواندند.  عهیوى را ض ــار پبا  یکروب يخانواده مهداى بزرگ براى کش از  یکیرا  يزدی میابراه ،یامیانتش

نوشته تسلیت به همسر دکتر آقاي سید محمد خاتمی هم با انتشار دست نامیدند.» درخشـان انقالب  يچهره ها«

حجت االسالم توصیف کرد. » از سابقان انقالب اسالمی«و » انسـان مؤمن و سـیاسـتمدار دانشـمند    «یزدي، او را 

لحسن بوا، امانیاهللا پ بیدکتر حبدکتر کمال خرازي، صادق خرازي،  ،يعبداهللا نور حجت االسالمحسن خمینی، 

با سلیت، تهاي اجتماعی یا با صدور پیام در شبکهیا خل و خارج نیز و برخی دیگر از فعاالن سیاسی دا صدر یبن

  واکنش نشان دادند. آقاي یزديبه فوت تجلیل از سوابق وي 

هادي خسـروشـاهی به رغم آنکه در گذشته بارها نسبت به مواضع و استنادات تاریخی    االسـالم سـید  حجت

دود روابط محاساس بر ، سـازي سوابق مثبت او برجسـته دکتر یزدي و گروهش انتقادات جدي داشـته اسـت، با   

  چنین نوشت: ي، وو کتاب خاطرات  با متوفی اششخصی

کور و صبور و ش میسل یو عامل به احکام شرع و انسان یاسـالم  یمبارز، معتقد به مبان یمسـلمان  يزدیدکتر «

الب قرار داشت و برخالف نشر و در کنار انق رفتیرا پذ ییهاتیانقالب مسـئول  يروزیبود. او در دوره پس از پ

معارض بدل نشــد.  »ونیســیاپوز«و به  امدیخشــن درن ییگوهرگز به مقام پاســخ ب،یها و ناســزاها و اکاذتهمت

ــت اســت که افکار و عقا ــت و انتقادات دیدرس ــ یخاص خود را داش دولت، در مراحل  ياز عملکردها یبه بعض

   نیوقــت و هرگز از خط اعتــدال و مراعــات مواز چیه یجنــگ داشـــت، ول  ژهیومختلف پس از انقالب بــه
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  » امام و انقالب وفادار ماند. به یدور نشد و همواره تا آخر زندگ یاخالق-یشرع

پسند وي علیه امام و همه اسـناد و مدارك از مواضـع و رفتارهاي دشمن  به رغم آن ،پس ظاهراً به این سـیاق 

اند که به آقاي یزدي وفادار نماندند و فردي هامام خمینی بود این مسئوالن ارشد کشور وحاکمیت پیرو خط امام، 

ــتی و دوگانه آقاي یزدي  ،ها راجامع همه کماالت و خوبی از خود راندند. هرچند به علت خصـــلت پراگماتیسـ

و متن و روح مواضع وي  ،توان اظهاراتی دال بر تأیید امام و مبانی انقالب از وي شاهد آورد، اما حجم غالبمی

نین چگروهش علیه امام و ارکان انقالب، به قدري پرشمار و با استمرار بوده که قابل توجیه و اغماض نیست.  و

اگر در  ،کارشناسی و غیر واقعی است. البته که غیر ،در مورد وفاداري دکتر یزدي به امام، غیر مسـتند  هاییداوري

از آن جرگه بیرون سازد. سوابق قدیم و منسوخ وي  ار باید اوتوانست و نمیبود، کسـی نمی عالم واقع چنین می

  کند.   کفایت نمی ،، براي اثبات وفاداري مزبورگروهشو 

ــالم ســید محمد خاتمی در مقاله تند وتیز خود در باره مهندس بازرگان،  حجت 1360مهر  19 به تاریخ االس

ست که درست ا«را اینگونه نقد و رد کرده بود:  آنانمثبت » بها دادن به سوابق«مرشد و استاد و رهبر دکتر یزدي، 

ــابقه عقیدتی و مبارزاتی را به کلی نمی ــابقه دادن، خود، گمراهی » بها«توان نادیده گرفت، ولی همه سـ را به سـ

کننده اسـت. و تازه، هنگامی که از مواضع عقیدتی و مبارزاتی و آزادیخواهانه گذشته نیز سخن به  بزرگ و گمراه

هاي ذهنی آنها را مورد بررسی قرار داد ها و زمینهباید این مواضـع را باز کرد و تحلیل نمود و انگیزه  آیدمیان می

ــی ســـاسار تا دریافت که آیا تمام اینها را ب ــیل معیارهاي ارزشـ ــالم اصـ توان پذیرفت یا نه. و در این ی میاسـ

ي مواضع انقالبی بسیاري از مدعیان انقالبیگرها و توان گفت که پیروزي انقالب اسـالمی ایران بر بینش مورد...می

گرا که به هرحال کارانه غربها و مواضـــع محافظهدر دنیاي معاصـــر خط بطالن کشـــید، چه رســـد بر نگرش

ه با ظلم و طرفداري از عدالت و حقوق بشر! تصویري زپسـند حتی از مبار هاي غربتوانند جز در چارچوبنمی

ــ  ــند. و از همین جا اس ــته باش ــانی که اهل اعتقاد و نمازند و خود مدعی مبارزات  داش ــیاري از کس ت که راه بس

پس راه، دوتا است، نه  خواهند.شود، و مردم ما هم همین اسالم را میاسـالمی، از اسالم ناب و انقالبی...جدا می 

 و ، اما اســتداللهده دادبعدها تغییر عقی، گوینده این ســخنان ،هرچند» فهمند.سـلیقه، و مردم هم این را خوب می 

              است. کماکان به قوت خود باقی سخن آنمنطق 

او به اســتادش مرحوم «در اطالعیه مفصــلی خطاب به نهضــت آزادي، نوشــت:  یحزب کارگزاران ســازندگ

آن  يما همه بر شــانه ها نکیا بود. نیمتد ياســتمداریمعتدل و ســ یکه مصــلح کردیم یســأمهندس بازرگان ت

دولت و مجلس و همه اصــالح طلبان  يغم جانکاه، که به جاســت از ســو نیما را در ا.. .میا سـتاده یبزرگواران ا

، حزب اتحاد ملت ،حزب مشــارکت ،قم نیو محقق نیمجمع مدرســ ».دیبدان شیخو کیپاس داشـته شــود، شــر 

کوالر س التقاطی و هايگروهو برخی  یجبهه مل ،رانیا يها ستیالیسازمان سوس، )تیخلق (اکثر انییسازمان فدا

  هاي تسلیت فرستادند.نیز براي فوت یزدي پیام ،خارجداخل و چپ و راست مقیم 

ساالر، مردم دوستهنیم ،ینیروشنفکر د کیاو : «نوشتوزنامه اعتماد در رهم  طلبنگار اصـالح یک روزنامه

را  يزدی دکتر یحزب کارگزاران سازندگ رکلیدب ،یکرباسـچ  نیغالمحسـ » طلب بود.و اصـالح  یالتیمبارز تشـک 
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محمدرضــا عارف رییس فراکســیون امید مجلس  خواند. »رانیا خیمســلمان تار اســتمدارانیســ نیتریاز مل یکی«

ن سیاستمدار مؤم«خبرگزاري ایلنا نیز او را » شـادروان ابراهیم یزدي سیاستمداري مؤمن و منصف بود. «نوشـت:  

ــیف کرد.» انقالبی ــتن هویدا در   توص ــوي دکتر یزدي با ذکر نامش متهم به کش آقاي هادي غفاري که بارها از س

در باره آن حامی و مشوق اقدام مسلحانه پیش از انقالب و آشوب اجتماعی پس راهروهاي دادگاه انقالب شـده،  

بود. ســابقه   یمبزرگ و وفادار جامعه اســال  شــمندانیاز اند یکی يزدی میمرحوم دکتر ابراه«گفت: از انقالب، 

 اریبس ،یو پس از انقالب اسالم شیپ شـان، یا یمبارزات یشـ ..مبرجسـته و روشـن اسـت.    اریبسـ  شـان یا یمبارزات

    »بود. روانهیاعتدالگرا و م

به  يزدیدکتر  که نقل کردهگذشته، دردوست تازهاز مسجع و مجوف ، ضمن تجلیل سـروش  آقاي عبدالکریم

 يکه در جمهور کندیســف مأاظهار ت ینیامام خم«، 1364در بهار  اوامام و  دارید نیدر آخر ؛اســت کهاو گفته 

حرف را رسماً  نیکه هم خواهدیهم از امام م يزدیو همفکرانش جفا شده است. دکتر  يزدی میبه ابراه ،یاسالم

   »کند.یقبول نم ینیامام خم یاعالم کند ول

در عمل، دستور جبران  بایستو می توانستحداقل، امام میداشت، اگر این سخن، اندکی بهره از حقیقت می

اند دوست و دشمن شهادت داده ،د. مروت و مردانگی و شرف و شرافت امام خمینی راکرمیرا صـادر   »جفا«آن 

ــیدن بر چهره جز خـاك چیزي و چنین نقـل قولی، آیـا    ــت؟ البتهپاشـ  ،آن رهبر عزیز و محبوب ملت ایران، اسـ

علیه امام خمینی و راهیان راهش، از هیچ چیز فروگذار نکرده و عداوت ي ســروش در عناد هاســت که آقاســال

  است.

اند که ترین مالزمان قدیم آقاي سـروش مدت مدیدي است که از وي جدا شده و اعالم کرده برخی از نزدیک

ر کار بایی نداشته، و عمالً دبستن به دین و آیین، و نسبت دروغ دادن به خدا و پیامبر(ص) هم امشارالیه از پیرایه

ــازيفرقه ــیو دین س ــت. تراش  ياهایرؤ«و تقلیل وحی به » خوابنامه خواندن قرآن«به گفته اینان: او با  افتاده اس

 نیا امبریســازگار باشــد. او خود را پ دیو جهان جد تهیاســت که با مدرن ياتازه نیبه دنبال اختراع د« ،»رســوالنه

ایی ههاي بسیار با راستاي از دروغبنیاد و یا آمیختهزعم کثیري از منتقدان او، سخنان بیبه  .»داندیم دیجد نید

از  را ن ادعاي سخیفیاچنتوان صحت قطعاً نمیشـده، از زبان و بنان وي، کم صادر نشده است.  اندك و تحریف

اي چون رد بزرگوار و فرهیختهدر باره بزرگمهم اند، آنقائل و ناقلی که هر دو در معرض جرح جدي قرار داشته

  .استاز آقاي یزدي صادر شده  سخنان ناراست و نادرست زیاديدر حالی که بارها  باور کرد.امام خمینی، 

ویحاً امام رمانتیک از دکتر یزدي، تل یتجلیلطلبانه در تحلیلی تنزهبا  ،علی مطهري نایب رییس مجلس همدکتر

ن از آ يزدی میحلت دکتر ابراهر«و نوشت:  او و همفکرانش، متهم سـاخت  در حقو نظام را به بدرفتاري و جفا 

وي در  .»شـــد ياو بعد از دولت موقت با او و همفکرانش بدرفتار اتیجهت جانســـوز اســـت که در دوران ح

 ،یو قاض العموممدعی چونانتعارض آشکار با نامه مستند و معتبر و منطقی امام در مورد گروه بازرگان و یزدي، 

گروه  کیرا به صــورت  رانیا يبه نام نهضــت آزاد یدار اســالمســابقه لیگروه اصــ کی: «کرد که و داوري دعاا

ه ک ییخداوند از جفاها ...میمحروم کرد یاز حقوق اجتماع ياریو بس انیب يو آنها را از آزاد میکرد یمعاند معرف
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  .»  بگذرد میکرد يزدی میما به امثال دکتر ابراه

 35اي که از سوي سران نهضت آزادي طی صـدها بیانیه و جزوه و نشـریه و کتاب و مصاحبه   به این ترتیب،

ز اساختن آنان سـال اخیر در نقد و نفی حاکمیت و رهبري نظام، در داخل کشـور انتشار یافته، داللت بر محروم  

 کشور و نظام به دست داشته است. و ظاهراً بر این منوال، فقط اگر سرنوشت شـان آزادي بیان و حقوق اجتماعی

ر دکت بود.، آنگاه نشانه وجود آزادي و رعایت حقوق آنان میگشتشد و حکومت تقدیم آنان میآنها سـپرده می 

ــاید ما ب«گفت:  94یزدي در ســال  ــیم. 2000ش از یبعد از انقالب ش نه او و نه  ،البته که» بیانیه صــادر کرده باش

رند، آورفته اسـت، سخنی به میان نمی  ،بر نظام و انقالب و مردم و امام هادوسـتانش از جفاهایی که در آن بیانیه 

   ، حقیقت، آشکار است.اهل تحقیقنزد اما 

ات ، و در این بریز و بپاش احساسورزبمو آلفته فته آشسخن  به سیاق«یک صـاحبنظر علوم سـیاسـی، گفت:    

ــته و ن ان ــس ــابگرانه، اش ــهدا و امامبه انقال يزدیآقاي امثال  ي»جفا«پخته و حس مجاز و ، و نظام ب و مردم و ش

ــت  ــن و معفو اس ــتحس ــیدن اندکی مجازات در قبال تیغ لیو ،مس ــاله ب35کش ر چهره حقیقت نظام و انقالب، س

 يزدی میفوت ابراه«نوشت:  ، نیزیک پژوهشـگر تاریخ معاصر  »شـود. محسـوب می  ي مسـتوجب اسـتغفار  »جفا«

  .»قلب نشود هاتیاما واقع ،موجب تأثر است

 ناز دکتر یزدي، چنی فرقانتروریستی گروه تأثیر پذیري در باره  1389علی مطهري به سال  دکترجالب اینکه 

ها...داعیه روشـنفکري داشتند و به جریان التقاط متعلق بودند...اینها بیشتر متأثر از افرادي چون  فرقانی«گفته بود: 

ه، زادنهضت آزادي خارج از کشور و دکتر یزدي و قطب از طورو همین ،ها و دکتر پیمان بودندموسـوي خوئینی 

اي که آنها براي سـالگرد دکتر شـریعتی منتشر کرده بودند و احتماالً   آمد. در جزوهو جزواتی که از طرف آنها می

متعلق به دکتر یزدي و گروهش بود، به شهید مطهري حمله و ایشان را در کشتن دکتر شریعتی، همکار رژیم شاه 

  »کرده بودند.معرفی 

آوري به شهید مطهري داده است: دکتر یزدي در جلد دوم خاطرات خود، انتساب شرم که گفتنی استضـمناً  

ــجد امام باره گفته بود که   ]1356 تیرمـاه [ ،مرحوم مطهرى«  در گردهمـایى جمعى از ایرانیـان مقیم لندن در مسـ

 کلى دور از حقیقت که در شأن مرحوم نادرست و بهشـریعتى را خود ساواك به اروپا فرستاده است!! این سخن  

 خصـوص جوانان و دانشـجویان هوادار شریعتى علیه   هاى تند و تیز ایرانیان، بهمطهرى هم نبود، موجب واکنش

مطهرى شــده و فضــاى بســیار ملتهب و متشــنجى را در میان ایرانیان وجود آورده بود. آقایان خرازى و   مرحوم

از روابط و اعتمادهاى متقابل مرحوم مطهرى و من، از من خواستند که به دیدن ایشان  اطالع سـروش با توجه و 

    .»روشن کنم بروم و ذهنشان را

صحت ندارد و شهید مطهري هرگز در به این صورت، داند که چنین موضـوعی  خوب می ،دکتر علی مطهري

روه گق به شهید مطهري را در مصاحبه با دکتر یزدي اتهام فوسـخنرانی مذکور چنان سـخنی بر زبان نرانده بود.   

دکتر سروش به من گفت که «به صورت دیگري تکرار کرده است:  ،صـدر  یسـسـه امام موسـ   ؤم یشـفاه  خیتار

را  یعتیکرده و گفته شر یشوند رفته و صحبتیها در آنجا جمع م یرانیو ا انیعیبه مسجد امام باره که ش يمطهر
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فتند: دوستان گ..شروع کرده است. یعتیشـر  هیرا عل يبد یلیخ غاتیو تبل ،و سـاواك فرسـتاده اند   هایخود دولت

فکر  انشیکه ا نگونهیا طیبده شرا حیتوض شیدارد. برا يگذارد و از تو حرف شنو یبه تو احترام م يمطهر يآقا

  ».ستین کنند،یم

مانند ســایر جفاهاي وي به انقالب و امام، گذشــت دکتر یزدي بر شــهید مطهري، ي آشــکار »جفا«آیا از این 

نیست، و  »شخصی«خواهد داشت؟ البته که مسئله، هرگز وجود د و باز هم به او احسـاس بدهکاري  شـ خواهد 

 االو ي بسایران، عزت و احترام و اعتبار ردممهمه نزد  ،اسالمی انقالب گسترپرداز شهید مطهري استاد و نظریه

    دارد.

بهترین ه پروا نداشت ،رمانتیک و احسـاسی با کسی که در مقابله با بسیاري از بزرگان شریف نظام ولی مواجهه 

ــبت ناروا داده که او معتقد به   دکتر یزديبر حقیقت اســت. » جفا«مصــداق  از جمله بارها به شــهید بهشــتی نس

 ،دادياندیشه استب ،نحصارطلبیبود، و در زمان حیات و پس از شهادت ایشان، بارها او را به ا» دیکتاتوري صلحا«

  ساخت.متهم می ،هاو روابط مشکوك با آمریکایی

نگونه یاد ای ،نیز در پیامی از مخالف دیرین و پابرجاي پدر شهید خویش یبهشت ینیحسـ  رضـا یعل دیسـ آقاي 

ــور و تالش برا یبه حفظ منافع مل يبندیپـا  ...ینید یینگرش نوگرا نیریمبـارز د «کرد:   يهانتحقق آرما يکشـ

تأکید ، »اریتأسف و تأثر بس«و سپس با » اش بود.یماندن ادیبارز و به  ياز خصلت ها ینهضـت و انقالب اسـالم  

چون او را  يمندمسلمانان دغدغه یحت« ، موجب شد تا»یاسیو س يفکر اناتیمسـلک نابردبارانه جر «نموده که 

ه گذشتدرتازهآقاي متهم و بدهکار  ،انهمگ ،هم، باز به این ترتیب »دادند. قرار يمهریو مورد ب يناخود رهیدر دا

تگانی پایان با آرمان و ایمان فرهیخو باید از نابردباري خویش در قبال کســی که بردبارانه به ســتیزي بی .هســتند

    پرداخت، شرمنده باشند.چون شهید بهشتی می

نحوه مواجهه «نوشت:  هضـت آزادي، هاي داخلی به فوت دبیرکل ندر تحلیل برخی واکنش، نگارروزنامهیک 

 آنان یطلبقضاوت درباره مفهوم اصالح يبرا یسـند محکم  ،يزدیطلبان با فوت مرحوم دکتر اصـالح گروهی از 

مرتبه آن درباره  11استفاده کردند و هر  برالیمرتبه از واژه ل 11خود  یاسیس اتیدر طول ح یامامِ انقالب ...اسـت 

 1358ز سال بود... ا با هم »نیو منافق هابرالیل« ،چهار مرتبه آن ،مرتبه 11 نیاز ا ...بود يو دوسـتان و  يزدیدکتر 

 و کایبا سفارت امر ينهضت آزاد يبه دست آمد و ارتباط اعضا یکه اسـناد النه جاسوس  يو خصـوصـاً از روز  

شار ف ریز ينهضت آزاد يهادهه اول انقالب، استخوان انپای تا رفت لو –ل پاسـتم  آقاي –آن  یوابسـته اطالعات 

ست طلبان ااصالحبرخی هنر  نیگفت ا توانیم یلیبا نگاه تمث.. طلبان امروز خرد شد.و اصـالح  روزید يهاچپ

ــهادت امام حســ  هیرا حق بدانند و هم معاو (ع)یعل توانندیکه هم م ــند نیرا. هم به ش (ع) گردن نهند و هم س

ــتور  دیزی يبرا تیحقان ــت کنند که دس ــ يبرا يدرس ــادیعل بننیقتل حس ــ ر نکرده بود...(ع) ص  يهافیتوص

غبطه  و طلبان غصهامروز اصالح ...جماعت به امام است نیا يبندیپا زانیم يبرا ياریع ،يزدیاز دکتر  ياافسـانه 

ــ میمتوجه نشـــد يزدیکه چرا ما همزمان با  خورندیم ــالم ریمسـ ــت. یامام و انقالب اسـ ــتان!! اسـ  ..به ترکسـ

 يو بودن برالیکردند که هم اذعان و اصرار بر ل ییاهورا فیتوص ،ها صفترا با ده يزدی یطلبان در حالاصـالح 
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امام را با صراحت تخطئه کنند،  نکهیت اأدرصد آگاهند، اما جرصد هابرالیدارند و هم از مواضـع امام نسبت به ل 

مه ه نیاست؛ پس ا نداشته یاسالم يب و نظام جمهوردر انقال یمثبت نقش چیتاکنون ه 1358از  يزدی.. ندارند.

 توانیبا امام و انقالب نم شانیا هیجز زاو یلیدل چیه دیاست؟ بدون ترد شـان یرفتار ا ایکدام صـفت   يتوجه برا

  ».افتی

کل نهضت  ریدب يزدیدکتر «یکی از سـتایشـگران و شـیفتگان وي، به درستی این واقعیت را گوشزد کرد که:    

 هرا از حزب متبوعش جدا کرد و ب يزدیتوان  یاست که نم يادو به گونه نیمشـترك ا  خیبود و تار رانیا يآزاد

اش را با این گروه پیوند زده، حرفه و هویت سـیاسی  نگاري هم کهروزنامه »قرار داد. یابیمورد ارز ،طور مسـتقل 

دکتر  یاز مش ترروانهانهیم ،بازرگان یمش«در مقایسه مشی بازرگان و یزدي براي تعارض با رهبري انقالب گفت: 

 از بازرگان بود، تریچون اســاســاً انقالب شــد،یم يرهبر نهضــت آزاد يزدیانقالب. اگر دکتر  لیبود در اوا يزدی

      »  .شدیم ادهیاز قطار انقالب پ يشتریب ۀنیزودتر و با هز ينهضت آزاد

در پیروزي انقالب و تأســـیس نظام  آقاي یزدينقش  بزرگنماییضـــمن  در روزنامه اعتماد باکالمیصـــادق ز

، آغاز روند جدایی وي از »است ينهضت آزاد انیپا ،يزدیدرگذشـت دکتر «جمهوري اسـالمی، با تأکید بر اینکه  

فتند، ر کایمرآکه امام بعد از انقالب به ســرعت به ســمت مقابله با  ییاز جا«امام خمینی را اینگونه ترســیم کرد: 

 يادیکه موجدانش تا حد ز [به وجود آمد] یموج«اي دیگر گفت: وي در مصاحبه »آغاز شد. يزدیفاصـله دکتر  

 ياریو بس یاسالم يمسلمان خط امام، جناح چپ حزب جمهور انیدانشـجو  یعنیو تند،  کالیراد انیاسـالمگرا 

شروع شد که  ییمشـکل از جا  ..شـکل گرفت.  يزیکاسـت یآمر ۀک مسـابق ی ...مبارز بودند تیروحان يهااز چهره

 يوسوم يبه شدت به آقا يزدیدکتر .. شوند. يزیکاستیو دوسـتانش حاضـر نشـدند سـوار قطار آمر     يزدیدکتر 

 یاتو کا.گ.ب ارتباط هیبا روس هانیا نیممکن اسـت ب  کردیمظنون بود و فکر م پوریمحتشـم  يو آقا هاینیخوئ

سال هنوز احتمال  37بعد از  يزدیدکتر  یعنیم شد. انجا 1395در سال  يزدیمن و دکتر  يوگوبوده باشد. گفت

   »در آن زمان با کا.گ.ب مرتبط بوده باشند. پوریشمو محت هاینیخوئ يموسو دادیم

ــت ي دیگر،هازودتر از خیلیخود بر آن بود که امـا آقـاي یزدي،    ــتیزي داشـ ها و و در گفته ه،داعیه آمریکاسـ

مختلفی، ســود و صــرفه ســیاســی خود را در  کرد. ولی، بعدها به علل هایش به آن، افتخار و مباهات مینوشــته

خود را به بیرون پرتاب کرد. قطاري که  ستیزي)(یا دشـمن اسـتکبارسـتیزي  عراض از آن رویکرد دید و از قطار إ

هاي اســـتعماري و هم، فقط به علت ســـرکردگی قدرترا فقط ســـالن جلویش، آمریکاســـتیزي بود، و آمریکا 

تر هبرجســتپایانش علیه ملت ایران، ها و جنایاتش، و عداوت دیرین و بیافروزيامشــروع و جنگطلبی نتوســعه

  ساخت.نمایان می

ــال  ــته بود:   59دکتر یزدي به س ــتیزي خودش چنین نوش ــابقه آمریکاس امور  ریوز نیا !برادر يآر«در باره س

مورد  در هر انیکائیآمر -.. .کاستیآمر استیدر بافت س زمیونیصه - :گفتیخارجه دولت موقت بود که دائم م

 مســیالیمبارزه با امپر يما همه امکانات را برا -... انددخالت داشـته  [رژیم شــاه] رانیقتل و شـکنجه و فشـاردر ا  

هم زنند  را بر رانیا اوضاع خواهندیدست به دست هم داده م لیاسرائ زمیونیو صه سمیالیامپر - ...میکنیم جیبس
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  »انقالب ما بشوند. شرفتینخواهند بود که مانع پ هرگز قادر یول

 اوانیفرهاي مقامات قوه مجریه، توجه زیادي برانگیخت و بازتاب ها به فوت آقاي یزدي، پیامدر میان واکنش

از حضـور خود و دکتر   نسـتاگرام یادر االسـالم حسـن روحانی رییس جمهور با گذاردن عکسـی    حجتداشـت.  

دکتر  ادیزنده  يهاتالش« نوشت:، 58اي مربوط به سـال  اهللا خامنهبه امامت آیت یزدي در صـف اول نمازجمعه 

 اًي ضمنو »کشور ماندگار خواهد بود. خیبعد از آن، در تار يهالوشـاتو و سال در کنار امام در نوفل يزدی میابراه

ــلیت ــک«و را در راه ا، »تأثر و تألم خاطر«ابراز  باکوتاه و دیپلماتیک،  یدر پیام تسـ  يایو اح ینیحکومت د لیتشـ

 هجرت امیدر ا يو«و تأکید کرد:  دنموتوصیف  »یمبارزه در محافل دانشگاه شـگامان یجزء پ« ،»یکرامت انسـان 

 يو مجلس شورا ییدر دستگاه اجرا زیانقالب ن يروزیامام راحل به فرانسـه در کنار آن حضـرت بود و بعد از پ  

 ر،جمهو تلقی شد ولی حضور برادر رییسو خشـک  رسـمی  تا حدي نیمه ،این پیام» نمود. فهیانجام وظ یاسـالم 

، ترحیممراســـم  در رییس جمهورحقوق شـــهروندي و معاون  ،رییس ســـازمان انرژي اتمی ،خارجهامور وزیر 

 یامیدر پقبالً امور خارجه  ریوز فیکتر ظرالبتـه د  زدهم از دکتر یزدي را افزایش داد.دواغلظـت تجلیـل دولـت    

ن اول ، و معاوگفته تیرا تسل »یاسـبق امور خارجه و مبارز برجسته دوران ستمشاه  ریوز« يزدیدرگذشـت دکتر 

  رییس جمهور هم پیام تسلیت کوتاهی صادر کرده بود.

ز اي کمی اشود، در مقالهبازرگان و داماد یزدي و یوسـفی اشکوري اداره می  فرزندسـایت زیتون که زیر نظر  

مداران اصالح طلب و استیس يروزها از سو نیا«در آمد:  ،یم و دوسـتان جدید دکتر یزدي خجالت مخالفان قد

و  ،دستت بهدول ونیاصالح طلبان، اعتدال ایگفته شد. اما آ ییهاتیتسل يزدیدرگذشت دکتر تبه مناسـب  یاعتدال

با نهضت  90دهه  يهاسال نیهم یو حت  80و  70و  60هست که در دهه  ادشانی ،شدهداریتازه ب انیگرااصـول 

و  دندیبر را سر يهست در کنار امامشان، آزاد ادشانیچه کردند؟  ونیها و ملیمصـدق  وها یمذهب یو مل يآزاد

د با بودن رانیلک ادستان مهبروز که قدرتهست آن ادشانیرا منکوب کردند؟  یها و الباقینهضـت  ،يآزاد انیمناد

 ریس جمهور و وزییر ی. وقتيکه از سر صدق باشد نه موج سوار دیام ،شانیهاگفتنتیچه کردند؟ تسـل  شـان یا

که در مجلس و در کنار صاحبان قدرت بودند (و  ییهاکه سال ندیگویو اما نم ندیگویم تیاش تسلامور خارجه

 لشانرکیعضو و بعد دب يزدیکه دکتر  یجماعت نهضت نیبا ا ،سو و آن سو نیدر سـازمان ملل و ا  ایهسـتند) و  

 تیتسل يزدیکنند و همزمان در سـوگ دکتر  یدفاع م ودخ روزیاصـالح طلبان از د  یبود و شـد، چه کردند. وقت 

ممکن است به حماقت  یگاه ،از حد شیظن ب نسح ،که ستینگر شانیظن به ا نسـ شـود با ح ینم ند،یگو یم

 يجواددیسان و دکترصدر حاجو مهندس بازرگ يزدیسعه صدر دکتر ،خیتار یبدانند که قاض انیشود. آقا کینزد

زمانه  و روزگار و خیتار یمطمئن باشند که در برابر قاض شانیرحم است و ا یب ،خیتار یو امثالهم را ندارد. قاض

  »پاسخگو باشند. دیبا

االسـالم هاشـمی رفسنجانی در   در مقاله دیگري با اشـاره به حمایت نهضـت آزادي از حجت  ، سـایت مزبور 

 داریبرادرش را به د هاشــمی محمد، یرفســنجان یاکبر هاشــم ]1395[ ســال گذشــته«نوشــت:  ،1384انتخابات 

ــتاد. پ يزدی میابراه او در  ،رد و بدل شـــده بود. هر چند که يزدیو  یهاشـــم نیب ییهاامیپ ،زیاز آن ن شیفرسـ
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  »نکرده است. يرییبه نسبت دوران قدرتش تغ یاعالم کرد که هاشم یدهباش نیمصاحبه با حس

، »یرفســنجان یاهللا هاشــم تیز طرف خود وخانواده آا« ،با لحن محتاطانه یامیدر پ یمحســن هاشــممهندس 

د وي را مانن» پیشـکسوتان «از » قدرشـناسـی  «شـاتو،  لویزدي در نوفلدکتر تسـلیت گفت و با اشـاره به حضـور    

  برشمرد.» جامعه یاجتماع هیو سرما یخیتار راثیحفظ م«مصداقی از 

، از چپگرایان مشـهور دهه شصت و عضو برجسته مجمع روحانیون مبارز، در  ياخامنه يهاداالسـالم  حجت

 ،یلو م ینید يهاو تعلق خاطر به ارزش ییگرااز افراط زیو پره انهیگرااعتدال يورزاستیسـ «نوشـت:  پیام خود 

  »ممتاز آن مرحوم بود. يهایژگیاز و

از قامت یک چپگراي افراطی ضد لیبرال تغییر موضع داد  ،میانه دهه هفتاد دراالسـالم عبداهللا نوري که  حجت

ــع  برخیو  ــت، در پیام خود،  راهبردي مواض ــت آزادي پیوس را در  دکتر یزديامام را نفی کرد و به حامیان نهض

 او وجودشان ر یبخش یوقف آگاهرا  شیاستبداد و جهالت، عمر خو کیتار يکه در فضا«عداد کسانی دانست: 

ــمع راه آزاد ــاختند يش ــمندانیاند .س ــوز و تأث یش ــنفکران يگذار در دوره ها ریدلس  ن،یواقع ب یمختلف، روش

ــت، قرآنرانیو ا شیدورانـد  ــ یکه در پ یپژوهـان دوسـ  یگرانبودند و کنش نیاز د یرحمانروزآمد و  يریتفسـ

سؤال وفاداران استوار امام خمینی از امثال آقاي نوري این  »و استوار ماندند. داریپا شیاصـول خو رو، که بر انهیم

ي یزدي و گروهش، بر اصول خویش »اصول«، فضـیلت اسـت، چرا مخالفان   »پایداري بر اصـول «اسـت که اگر  

ــده فتنه  ــازمان مجاهدین انقالب، نیز   88پایدار نماندند؟ یک زندانی آزادش ــو س  از ،در تمجید دکتریزديو عض

لسوز بور و دص ،مجرب ،یالتیتشک ،شجاع ،باهوش ياستمداریس ،رانیا: «کرد یادهندس بازرگان وفاداري او به م

 ،»وفاداري«ســؤال این اســت که اگر  »به مهندس بازرگان وفادار ماند. انیتا پا يزدی میابراهرا از دســت داد. دکتر

 ؟وفایی پیشـه خویش ساختند و بی خمینی و خط امام وفادار نماندند مارزش و امتیاز اسـت، چرا امثال وي به اما 

ــانی بود که به امام خمینی وفادار نماند  ــول امام و انقالب،  ،البتـه آقاي دکتر یزدي، خود، از اولین کسـ و بر اصـ

  پایداري نکرد. 

ــالم بیات زنجانی حجت   با ســابقه مواضــع تندروانه چپ و  عضــو مؤســس مجمع روحانیون مبارز و  االس

ــ«دکتر یزدي را ، در پیام خود، امامی خط ــخص و همگام با انقالب  رانیمردم ا يهاو وفادار به آرمان نیمتد یتیش

یکی از ماجراهاي خود با آقاي بیات  94دکتر یزدي در سال  توصـیف کرد. » میمجاهدان فه«و از » مردم یاسـالم 

 ته آقاي اسداهللاآقاي هاشمی [در خاطرات] نوش«را که عضو هیأت رییسه مجلس اول بود، چنین نقل کرده است: 

 اي به آقايفالنی(یزدي) در سفر حج دیدارهاي مشکوك داشته است. اخیراً هم من نامه :بیات آمد و به من گفت

اید، ممکن اســت توضــیح دهید که روابط بیات فرســتادم و پرســیدم شــما که در مجلس اول این مطالب را گفته

  »مأمور تعقیب و مراقبت من بودید؟آیا شما از طرف آقاي هاشمی  مشکوك من چه بوده است؟

ــتابزده  ینیحســن خم دیاالســالم ســحجت در صــفحه به فاصــله کوتاهی از اعالم خبر فوت دکتر یزدي، ش

 خارجه جمهورى اسالمى ریوز نیدرگذشت نخست« نوشت: يزدی دکترخود با انتشـار چند عکس از   نسـتاگرام یا

 انشیو از خداى متعال براى ا مینماعرض مى تیتسل شـان یرا به دوسـتان و خانواده ا  زدىی میمرحوم دکتر ابراه
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وزیر  »نخستین« ،اما پس از تذکر سـریع برخی فعاالن فضـاي مجازي مبنی بر اینکه   »غفران واسـع مسـئلت دارم.  

اى خارجه وزر نیاز نخست کىی«خارجه پس از انقالب، دکتر سنجابی بوده است، پیام مزبور اینگونه اصالح شد: 

  ».  جمهورى اسالمى

از اعضـاي مؤسـس و جداشده مجمع روحانیون مبارز، و    انیمیمحمدحسـن رح  االسـالم حجتدر این میان، 

، دکتر یزدي و گروهش ازطلب و اصالح خط امامیبرخی فعاالن سیاسی  تجلیلعضـو دفتر امام خمینی، در باره  

  چنین گفت: 

ــرت امام در موارد  يافراد یرخب« ــع حض ــو با مواض ــ يکه همس ــت آزاد يمنتظر يآقا هیمانند قض  يو نهض

از موارد  ياریاند و در بسموضع داده رییدرجه تغ 180 ،مواضـع را در سـابقه خود دارند، باگذشت زمان   نیتندتر

اره رت امام دربو قاطع حض حینظر مکتوب، صـر  رغمیعل .اندامام قرارگرفته حیدر تقابل آشـکار با مواضـع صـر   

 یمدع انیآقا نیا ایآ اند]...موضع گرفتهبه حمایت از آنان [ ،مغضوب امام يو نهضـت آزاد  يمنتظر يآقا انیجر

فراموش  ،ينهضــت آزاد انتیقاطع و روشــن امام را درباره انحراف و خ يهاامیپ ،خط امام و منســوبان جماران

  ...  اند؟کرده

و خواستار عزت اسالم،  یاز سـابقان انقالب اسـالم  «را  يسـران نهضـت آزاد   ،دولت اصـالحات  سییحاال ر

که در کتاب خاطراتش ســران نهضــت  جمهورسییو ر کندیم یمعرف» ملت يو ســربلند يو آزاد رانیاسـتقالل ا 

  ...  کندیم لیا در کنار حضرت امام تجلهکرده است، از تالش آن فیرا خائن توص يآزاد

فرمودند:  امام م؛یرا مرور کن تیدر منشــور روحان يباره نهضــت آزاد در ینیام خمنظر ام خوب اســت اظهار

ــر دولت موقت) به چ« ــخت معتقدم که آنها (عناص ــولش و  یکمتر از انحراف انقالب از تمام يزیاآلن هم س اص

 ایه آک گفتندیبه مردم م صــداقت با، انیآقا نیا کاشيا .»کنندیقناعت نم ،خوارجهان يکایآمر يســو حرکت به

اند؟ فرض اول را که خود آنکه خودشان از خط امام فاصله گرفته ایشده  کیبه خط امام نزد يخط نهضـت آزاد 

ه کنند که چگون هیجامعه توج يتناقض را برا نیا دیبا انیپس در فرض دوم آقا ست؛ین یهم مدع ينهضت آزاد

 دانند،یکشور و انقالب م يا را منحرف و مضـر برا هکه امام آن یکسـان  ازخط امام بود و هم  یهم مدع شـود یم

 ریعباند و به تبه امام و راه امام نداشته ياز اول اعتقاد ای که میگویسخن م یدرباره کسـان  کرد؟ دیو تمج فیتعر

 اواقعاً ب يکه روزگار یکسان  ایو  ،اندندینمایم یاسالم يخود را وفادار و متعهد به جمهور یخود امام با سالوس

  ...اندازدیم ریطلحه و زب ادیامروزشان انسان را به  تیوضع کنیامام بودند ل رویامام و پ

ــطور آخر وصــ ادگارانی ــند به تعب نامهتیامام با تأمل در س ــان، « ،خود امام ریامام راحل، مراقب باش ــالوس س

ــالم  یاول قیطربه ،که به امام باور ندارند ییانهآ ،و فراموش نکنند .آنان را اغفال نکنند »بازاننمـاهـا و دغـل   اسـ

   »باور نخواهند داشت. ،اهدافشان يبراکردن نهیو هز يمنسوبان امام را هم جز در حد استفاده ابزار

ــادق آقاي  ــابقه روابط ص ــاله با 40زیباکالم با س در هنگام  يزدیمن معتقدم دکتر «کند که: تأکید می ،یزدي س

به  ،يزدیبودن دکتر برالیل ایچپگرا  ة. اما درباریاعتقاد داشـت نه به اقتصـاد اسالم   ینه به حکومت اسـالم  ،مرگ

نیز  ،داماد بزرگ آقاي یزدي و عضو گروهشنوربخش  .»اعتقاد داشت سمیبرالیو ل ینظر من، او ذاتاً به دموکراسـ 
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نگاه  نیازرگان هم هماست. خود مهندس ب نیهم هم يزدیاز حکومت جدا کرد؛ نگاه دکتر  دیرا با نید«گفت : 

ارد و ند نیبا د یدشمن چیباور دارد که ه سمیاز سـکوالر  یبه نوع يزدیدکتر  ..خود دنبال کرد. يهارا در نوشـته 

  »نگاه هم کمک کرد. نیا جیها به تروسال

تبار دگاه دکتریزدي، یهوديیس جمهور دولت نهم و دهم که از دیدکترمحمود احمدي نژاد ری از سـوي دیگر، 

ــدیدترین حمالت و  ــتوجب ش ــت جناب «بوده، طی پیامی کوتاه خطاب به خانواده وي  هاو اهانت مس در گذش

ــالم يامور خارجه دولت موقت جمهور ریوز يزدی میدکتر ابراه يآقا ــال رانیا یاس  يمتماد انیرا که در طول س

ه این تسلیت گفت. البت» بود کایآمر میمق یرانیا انیدانشجو یو اسالم یاسـ یسـ  يها تیمحور وحدت و فعال زین

ــانه ــور هاي مکتوب و مجازي پیام در رسـ ــالح. لیبرالبازتاب چندانی نیافتکشـ ــایه طلبها و اصـ هایی که سـ

ن ي بازگشت او را کما کا»فوبیا«پردازند و حساب با وي میزنند و هر از گاهی به تسویهنژاد را با تیر میاحمدي

حتی در حد یک خبر کوتاه هم، از پیام تسلیت  خویش، رشمار داخلی و خارجیهاي پرسـانه اکثر پراکنند، در می

جرتر اهاي فعاالن سـیاسی به فوت دکتر یزدي، این پیام از همه بی رسـید در بین واکنش او یاد نکردند. به نظر می

نه یز منفعالمقدارتر محسوب شد. برخی دوستان و دوستداران رییس جمهور دولت نهم و دهم، پیام وي را نو بی

  ت دارد.ریمغا ،وي و حسابگرانه توصیف کردند که با مشی و منش امام خمینی و یاران وفادار

، از دوستان و همراهانش ياریبه بعد، مثل بس ییاز جا ،يزدی میابراه «در گزارشی نوشت: دانشجو يخبرگزار

 ردندکیم الیخ يکه روزگار ییاهنشست. آن ياو رفت گوشه دیبخش شیبا انقالب مردم را به لقا یهمراه يعطا

ــان را از ملت جدا کرده و  یلیاند، خآمده و انقالب کرده ابـان یـ هـا بـه خ  ا و آرمـان آن هـ آن يمردم برا زود راهشـ

  »هم است: عزلت و مرگ در انزوا. هیشب »ينهضت آزاد« ياعضا شتریشدند. سرنوشت ب ریگگوشه

، به غیر از گروهی از اعضاي نهضت 96شهریور  9دکتر یزدي در جمعیت تشییع جنازه در مراسـم سرد و کم 

ــتند.   »ها یحضــور دولت«با انتقاد از عدم خود  ترییدر تو یابطح آزادي، چهره هاي ســیاســی اندکی حضــور داش

 .»کردندیموخته بودند شرکت مآ يزدیرا از  نشانید ،که در خارج از کشور یکاش حداقل مقامات دولت« نوشت:

برخی فعاالن ســیاســی طیف  ،دکتر یزديرونق و نه چندان شــلوغ بیدر مراســم ختم  96شــهریور  13 روز لیو

 ،يبوبهزاد ننیز شرکت کردند که اسامی تعدادي از آنان عبارت بود از: رسمی و تنی چند از مقامات  طلباناصالح

حمدجواد م ،يخرازصــادق ، يموسـو  نیسـراج الد کمال خرازي، حسـین فریدون،   ،رفسـنجانی  یمحمد هاشـم 

ــان زاده، لطف اهللا مع ،یکرمان یحجت ــن امین زاده، علی شــکوري راد،   ،یثمیبداهللا رمض حبیب اهللا پیمان، محس

ارف، محمدرضا ع ،یبیحب ینجفقل ،یاکبر صالح یعل ف،یمحمدجواد ظر ن،یمع یمصطف ،یاهللا عرب سـرخ ضیف

محسن  ،ییمحمود دعا، محمدرضا تابش ،يعبداهللا نور ،یابطح یمحمدعل ،يریالو یمرتضـ  ،یرضـا خاتم محمد

 ،یوبکر نیحس ،يزاده، احمد منتظر تاج یمصطف ،يعباس عبد ،یکرباسچ نیسغالمح ،یکیخان يهاد ،يردامادیم

  شهیندخت موالوردي. الهه کوالیی،

ها و محاسبات سیاسیون داخل و خارج، فوت دکتر یزدي حتی بینیروشـن بود که بر خالف بسیاري از پیش 

در قیاس با سـایر سران درگذشته نهضت آزادي هم، نتوانست موج عاطفی و همدردي اجتماعی چشمگیر ایجاد  
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دانستند که وي تا این حد و حتی در بین دوستان و همفکرانش، آن قدر نامحبوب کند. شـاید اگر برخی افراد می 

هایشـان را به مراسـم تشییع و ترحیمش بکشاند، احتماالً یا اصالً پیامی صادر   اند آنان و خانوادهتواسـت که نمی 

کردند، و یا اینکه در تجلیل از یک محکوم قضـایی و امنیتی نظام جمهوري اسـالمی و مطرود سیاسی امام و   نمی

ــفته، پختدادند، و نامردم وفـادار به امام، قدري احتیاط به خرج می  ــخنی را بر قلم و زبان خویش ه و آشـ هر سـ

  ساختند.جاري نمی

هاي متکثر این روزگار، مرگ ابراهیم یزدي دبیرکل ســابق نهضــت آزادي، در رســانه«نگاري نوشــت: روزنامه

طلبان الحاصــ... کند برپا» یتريیتوفان تو« در ســوگ او شــدنحاضــر کســی  ..بازتابی داشــت بس کمتر از انتظار.

ــتن تحذیرهاي امام    با خبر مرگ یزدي، به دو داخلی اما در مواجهه ــدند؛ گروهی با درنظر داش ــیم ش طیف تقس

دند. یتري و اینستاگرامی یک یا دوخطی بسنده کریهاي توخمینی از نهضت آزادي یا کامالً دم فروبستند یا به پیام

و...  »مدبر«، »خیرخواه«، »نبیواقع«گروه اول داشـتند و با دادن صفاتی چون:   تر ازطیف دوم اما، واکنشـی پررنگ 

یف، هاي این طوزن تبلیغی گفته ،را به باد تخطئه گرفتند. با این همه 60سم رفتاري خود در دهه یدرواقع رادیکال

الشعاع خویش کند و بتواند سوگواري اي داخل و خارج را تحتحدي نبود که بتواند فضـاي تبلیغی و رسانه  در

ــاید ــت آزادي امکان رجعت به این جهان را می براي یزدي را تعمیم دهد. ش یافت و با دقت و اگر دبیرکل نهض

  »خورد!گرفت، از آنچه روي داده است یکه میها به مرگ خویش را پی میزیرکی مألوف خویش، واکنش

  دانشجویی چنین آمد:  نسل جوان و خبرگزاريدر پایان گزارش یک 

است. سالخوردگان  یرو به زوال و فراموش ،انقالب یسالگ 40از  شیپ ،ينهضت آزاد مداراناستینسـل سـ  «

ــور ينهضــت آزاد گروهشــان دســت و پا کنند، زود به آخر خط  يبرا يکه هرگز نتوانســتند بدنه جوان و پرش

ــ ــکوك تار يرمردهایبا پ ی. وقت خداحافظانـد دهیـ رسـ ــالم خیمطرود و مشـ ــ یانقالب اسـ . دوران دهیفرا رسـ

  »شان، اما تازه آغاز شده.آنها و ورق زدن داستان گرفتن از سرنوشتعبرت
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