
  علي احمدي فراهاني
ب�ه نمايش درآمدن مس�تند»راه طي ش�ده« به 
كارگردان�ي علي مالقلي پور، بار ديگر س�خن از 
زندگي و زمانه مهندس مهدي بازرگان را بهنگام 
ساخت. هرچند امروزه بازرگان و انديشه اش به 
محاق فرهنگ و سياس�ت س�وق يافته و از متِنِ 
وقايع جامعه ايراني به دور افتاده اند- و تنها يكي 
دو نشريه به مديريت محمد قوچاني براي احياي 
او دس�ت و پا مي زنند- اما به ه�ر روي، كاركرد 
بازرگان به عنوان بخشي از تاريخچه رفرميسم 
مذهبي در اي�ران، در خور مطالعه اس�ت. مقالي 
كه در پي مي آيد، درصدد چنين خوانشي است. 

   
يكي از رويكردهاي اس��تعمار غرب ب��راي تثبيت 
استيالي خود در س��رزمين هاي تحت سلطه، رفع 
موانع فرهنگي نفوذ خود از طريق غربي كردن فكر، 
فرهنگ و سبك زندگي مردم اس��تعمارزده است. 
در جامعه  مذهبي  چون ايران، مهم ترين مانع نفوذ 
غرب، عامل مذهب بوده و هس��ت. به همين سبب 
غرب تالش ك��رد در صورتي كه نتواند م��ردم را از 
مذهب جدا كند، دس��ت به اس��تحاله در معتقدات 
مذهبي م��ردم و به  ويژه نخب��گان � آنگونه كه خود 

مي پسندد - بزند. 
  بنيانگذار»پروتستانيسم اسالمي« 

از مهم ترين نتايج اين نقشه، به وجود آمدن قشري 
بود كه در عين توجه به اسالم درصدد بود به نوعي 
انديشه هاي آسماني اسالم را زميني كند و آنچه را 
كه خود براي جامعه به مصلحت مي داند، در قالبي 
مذهبي ارائه نمايد، يعن��ي دقيقاً همان تغييري كه 
مارتين لوت��ر در قرن 16 ميالدي با تأس��يس آيين 
پروتس��تان، در دنياي مس��يحيت به وج��ود آورد. 
براساس همين طرز فكر، در آغاز دهه 40 عده اي از 
رجال سياسي كه در جبهه  ملي نيز فعاليت داشتند، 
تش��كلي با انديش��ه هاي تجدد طلبانه  اس��المي به 
نام»نهضت آزادي ايران« تأسيس كردند. اين گروه و 
رهبران آن به ويژه شخص مهندس مهدي بازرگان، 
عالوه بر فعاليت هاي سياس��ي، حركت��ي فكري و 
اعتقادي را براساس انديشه »پروتستانيسم اسالمي« 
آغاز كردند. تالش ما در ادامه اين مقال، اش��اره به 

سرفصل هاي مهم انديشه اين نحله است. 
  فداييان مصدق!

ب��ازرگان و همفكرانش جداي از توج��ه افراطي به 
غ��رب، در كنار معتق��دات مذهبي خ��ود به كرات 
و با افتخار مصدق را پيش��وا و م��راد خويش اعالم 
كرده اند. در حقيقت همين امر رهيافتي روش��ن به 
ش��ناخت ماهيت فكري اين نحله به شمار مي رود. 
اينها مي خواستند هم رومي باشند و هم زنگي! هم 
مسلمان باشند، هم مصدقي و هم غربي! لذا مجبور 

بودند تفسيرهاي عجيب و خودبنياد از اسالم ارائه 
كنند تا به قباي مصدق و غرب هم برنخورد! بازرگان 
هنگام تأس��يس نهضت  آزادي در نامه اي به مصدق 
از وي تقاضاي پشتيباني و راهنمايي مي كند و او را 
پيشواي بزرگ خود مي خواند. در مرامنامه  نهضت  

آزادي اينگونه آورده شده است:
»مصدقي هس��تيم و مصدق را از خادمين بزرگ و 
افتخارات ايران و ش��رق مي دانيم... ما مصدق را به 
عنوان يگانه رئيس واقعي دولتي كه در طول تاريخ 
ايران محبوبيت داش��ت... تجليل مي كنيم و به اين 

سبب از تز و راه مصدق پيروي مي كنيم.« 
جالب اين اس��ت كه نهضت  آزادي، انقالب اسالمي 
را ادام��ه  راه مص��دق مي داند. ملي گراي��ان پس از 
انقالب نيز درصدد پررنگ جلوه دادن نقش مصدق 
در انقالب ب��وده و بر س��ر قبر وي، مراس��م بزرگي 
برپا نمودند، اما رهبر كبير انقالب با فراس��ت كامل 
مي دانس��تند كه آنها نقش��ه  تحريف انق��الب را در 
س��ر مي پرورانند و صريحاً در براب��ر مصدق موضع 
گرفتند:» مصدق، به ما خيلي سيلي زد و مي خواست 
به اس��الم س��يلي بزند.« نهض��ت  آزادي در فرآيند 
سياس��ي خود پس از پيروزي انق��الب، بين امام و 
مصدق، مص��دق را برگزيد و دس��ت از تجليل وي 
برنداشت و هم اكنون نيز مصدقي بودن را جزئي از 

هويت و مرام خود مي داند. 
  همان جبهه  ملي هستيم!

نهض��ت  آزادي در حالي كه ادعاي عمل به اس��الم 
سياس��ي راس��تين دارد، خود را فرزند و عضوي از 
جبهه  ملي مي داند! درشناخت هويت مذهبي جبهه 
ملي، همين يك فقره كافي است كه به واسطه  حكم 
تاريخي امام خميني)ره( به ارتداد محكوم ش��دند. 

نهضت  آزادي تأكيد مي كند:
»رهبران ، فعاالن و مب��ارزان نهضت  مقاومت  ملي ، 
همان كس��اني بودن��د ك��ه بعدها در ارديبهش��ت 

سال1340 نهضت  آزادي را تأسيس كردند.« 
اعالم وفاداري مكرر نهض��ت  آزادي به جبهه  ملي تا 
آنجا بود كه پس از صدور حكم ارت��داد جبهه  ملي 
نيز نهضت  آزادي به  رغم دس��تور صري��ح امام)ره( 
موضع صريح و قاطعي عليه جبهه  ملي اتخاذ نكرد و 

دادوستد سياسي خويش با آنان را تداوم بخشيد. 
  غرب، جامعه  امام زمان!

مهدي بازرگان از معدود كس��اني بود كه با استفاده 
از بورسيه  تحصيل در خارج از كشور و با طرحي كه 
در زمان رضاخان ريخته شد، به دانشگاه هاي اروپا 
راه يافت و سخت مبهوت و ش��يفته  اوضاع و احوال 
آنجا شد. وي در تشريح اهداف سفر خود كه با بدرقه  
رضاخان همراه بود،با ذكر مقدمه اي بسيار متواضعانه 

و مريدگونه نسبت به رضاخان اينگونه مي گويد:
»ما را براي خداحافظي رسمي و اصغاي اوامر شاهانه 

به باغ س��عدآباد بردند. اعليحضرت ش��اه سابق، با 
بيان خيلي ماليم و در عين ح��ال مطمئن و متين 
با نگاه خفته و بيدار مخصوص به خودگفتند: يقيناً 
تعجب مي كنيد كه ما شما را به كشوري مي فرستيم 
كه رژيم آن ف��رق دارد، آزادي و جمهوري اس��ت، 
وطن پرست هستند. شما وطن پرستي و علوم و فنون 

را به ايران سوغات خواهيد آورد.« 
بازرگان با اندك اقامتي در غرب، شيفته  غرب شد و 
همين شيفتگي به مبناي تفكرات و مواضع وي در 

زمينه هاي گوناگون تبديل شد:
»ديگر نمي گويم اين تأثير چندمم از اروپا بود، چون 
از شمارش بيرون است... محدودي از ما اين اندازه 
جلو آمده و ش��خصيت پيدا كرده بوديم كه طرفدار 
تقليد و تبعيت از اروپا نبوديم و فقط توجه و تبعيت 

از اصول]غرب[ مي كرديم!« 
عشق به مظاهر تمدن غرب باعث شد بازرگان نتواند 
معايب زيربنايي و زخم هاي كهنه شده  فرهنگ غربي 
را- كه حتي خود غربي ها از آن مي نالند- ببيند و به 
قول خودش چون كودكي، محو زيبايي هاي ظاهري 

آنجا مي شود:
»تمام اين مناظر و وقاي��ع اروپا براي ما كه در ايران 
پا از جاده  خاكي بيرون نگذاش��ته بوديم و اولين بار 
كراوات زدن را در تاالر و وزارت معارف يادمان داده 
بودند، بس��يار عجيب و گيج كننده ب��ود. عيناً مثل 
كودكي 15 ماهه ك��ه به هر چيز حمل��ه مي كند و 
مي خواهد آن را به دست گيرد و ورانداز كند، با ولع 
فوق العاده به همه طرف نگاه مي كرديم. مي خواستيم 
تمام آثار تمدن و مزايا و دارايي هاي آنها را ببلعيم.« 
بدين ترتيب بازرگان، حتي ملي گرا بودن خود را نيز 
زير سؤال مي برد و آنچنان تمدن 7 هزار ساله  ايراني 
و مظاهر متع��دد آن در فرهنگ مردم ايران زمين و 
از آن باالتر فرهنگ اسالمي كش��ورش را به سخره 
مي گيرد كه گويي از جنگل يا غاري جداي از تمدن، 
به غرب رسيده اس��ت! ايدئولوگ نهضت  آزادي، در 
توجيه غربگرايي خود، در مغالطه اي آش��كار اظهار 
مي دارد كه اس��تفاده از تكنولوژي غرب مساوي با 

فكر، فرهنگ و ايدئولوژي غربي است:
»زندگي روزمره  ما همه اش فرنگي است، طرز فكر 
ما، درس خواندن ما، مبارزه  م��ا، انقالب ما، ضديت 
با استثمار و اس��تعمار ما، تمام اينان از غرب است. 
ما مي توانيم در خانه مان صندلي را كنار بگذاريم و 
روي زمين بنشينيم و لباس اتو شده تن مان نكنيم، 
اما همان هايي كه ضداستعمار و تمدن غربي حرف 
مي زنند، كالمشان توس��ط راديو و تلويزيون غربي 
پخش مي شود، وقتي مي خواهند به قم بروند هم با 

هلي كوپتر مي روند!«
 پوچي چنين توجيهاتي كه بازرگان براي غربزدگي 
خود مي آورد، نيازي به اس��تدالل ندارد و با اندكي 

مش�كل اصلي طرز فكر بازرگان آنجا 
نم�ود پيدا مي ك�رد كه ب�راي توجيه 
عل�ل آنچ�ه وي س�عادت غربي ه�ا 
مي خوان�د به اي�ن نتيجه مي رس�د:

»بش�ر روي دانش و كوش�ش خود و 
به پاي خ�ود، راه س�عادت در زندگي 
را يافته و اي�ن راه س�عادت، تصادفًا 
همان است كه انبيا نشان داده بودند.«
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خوانشي از پيامدهاي نظري- تاريخي انديشه مهندس مهدي بازرگان

پدر التقاط دينی  در ايران معاصر
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  محمدرضا كائيني 
اث��ري ك��ه ه��م اين��ك 
در معرف��ي آن س��خن 
م��ي رود، مجموع��ه اي 
از اسناد س��اواك درباره 
مبارزات طوالني زنده ياد 
حجت االسالم والمسلمين 
جعفر شجوني است. اين 
اوراق ك��ه به همت حوزه 
هنري سازمان تبليغات 
اسالمي جمع آوري شده است، خواننده را درجريان 
فرازهايي از تاريخ مبارزات��ي آن مرحوم قرار مي دهد. 
علي باقري گردآورنده اين اث��ر در ديباچه آن درباره 

محتواي كتاب توضيحات بيشتري داده است:
»حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ جعفر جوادي 
شجوني در فهرست افرادي بود كه بايد براي مصاحبه 
درب��اره حادث��ه تاريخي 15 خ��رداد به سراغش��ان 
مي رفتيم. روز 1372/4/30 ب��راي گفت وگو انتخاب 
ش��د. همراه گروه فيلمبرداري واحد تلويزيوني حوزه 
هنري سازمان تبليغات اس��المي راهي منزل ايشان 
شديم. با روي گش��اده جمع ما را پذيرفت و به زودي 
به اصل ماجرا پرداختيم. از حوادث واپسين سال هاي 
دهه 30 و سال هاي نخستين دهه 40 ياد كرديم تا گرد 
و غبار از حافظه تاريخ بزدايد و خاطرات سال هاي پيش 
از سه دهه قبل را زنده كند. حاصل گفت وگوها را پس از 
استخراج از نوار و بازنويسي به نظر جناب آقاي شجوني 
رسانديم و با حذف و اضافاتي چند به صورتي در آمد كه 

هم اينك پيش روي شماست. 
وقت��ي از منزل آق��اي ش��جوني خارج مي ش��ديم، 
كوله بارمان عالوه بر ضب��ط 133 دقيقه خاطرات، دو 
مجلد كپي اسناد مبارزاتي وي - باقيمانده از ساواك 
منحله- بود كه ايشان در اختيارمان قرار داد. اسنادي 
كه تا حد بسياري روشنگر است و واقع نما. پس از تنظيم 
تاريخي اسناد و نگارش خالصه اي سيرگونه در آغاز آن، 
بر آن شديم حاصل گفت وگوها را نيز ضميمه و در قالب 
يك كتاب مستقل منتشر كنيم. گرچه سير حوادث و 
رخدادها در مجموعه اسناد و خاطرات جزء به جزء با 
هم منطبق نيس��ت و هر يك مسير مستقلي را دنبال 

كرده است، ولي بدون ترديد مكمل يكديگر هستند و 
هر كدام زواياي تاريك ديگري را روشن مي سازد و از 

اين نظر بر غناي اين مجموعه افزوده است. 
اسناد مزبور شامل 238 سند اس��ت كه دوره زماني 
سوم بهمن ماه 1334 تا س��وم آبان ماه 1357 را در 
برمي گيرد. مروري بر اين مجموعه نشانگر كاركردها، 
انديشه ها، خواست ها، موضع گيري ها و تطور آنها در 
شخصيت فردي است كه اين اسناد در طول بيش از 
دو دهه پا به پاي او پيش آم��ده و زوايايي از تفكرات، 
گرايش ه��ا، واكنش ها و واكنش ه��اي مبارزاتي اش 
را منعكس س��اخته اس��ت. در عين حال نبايد اين 
مجموعه را كامل فرض كرد، زيرا قدرت نفوذ و حضور 
مأموران ساواك منحله را محدوديت غير قابل انكاري 
است كه طبعاً نتايج و بازتاب آن نيز قادر نيست اين 
محدوديت را در نوردد و همه زواياي انديشه و عمل 
يك ف��رد را دربرگيرد، بنابراين باي��د انتظارات را در 
همين محدوده خالصه ك��رد. ناتواني مأموران رژيم 
ش��اه در فهم و انتقال مفاهيم ديني و هدف هايي كه 
در وراي اظهارات گوينده نهفته است، نقيصه ديگري 
اس��ت كه نبايد از نظر دور داش��ت، ولي در مجموع 
و با توجه به همه ش��رايط مي توان ادع��ا كرد آيينه 
اسناد جام حقيقت نمايي اس��ت كه تا ميزان زيادي 
راه را بر گزافه گويي ها، پنهان كاري ها، بزرگنمايي ها 
و كوچك ش��ماري ها مي بن��دد و از اي��ن نظ��ر جزو 
ارزش��مندترين يادگارهاي تاريخ، بلكه كارآمدترين 

عنصر سازنده آن به حساب مي آيد. 
توجه به نكاتي چن��د در طليعه كتاب ب��ر فايده اين 

مجموعه مي افزايد. 
1- فهم صحيح مواض��ع و ديدگاه ه��اي بازتابيده در 
اين اس��ناد، به ميزاني در گرو قرار گرفتن در فضايي 
اس��ت كه اين مباحث در آن مطرح ش��ده اند و بدون 
ترسيم شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي و امنيتي 
كه به مثابه ظرف اين محتواست، نمي توان به جايگاه 

واقعي كلمات پي برد. 
2- حاكمي��ت باطل، جبه��ه  اي از مؤمني��ن را بر آن 
مي داش��ت كه با هر آنچه مظهري از مظاهر حكومت 
شناخته مي شود و به تحكيم و تثبيت موقعيت طاغوت 
حاكم كمك مي كند به مخالفت برخيزند، گرچه آن 
پديده در عالم واقع و نفس االمر، عنصر ناشايستي نبود 
و در صورتي كه در خدمت حكومت حق قرار مي گرفت 
مي توانست تحسين برانگيز و شايان ستايش باشد. با 
اين نگرش مي توان به تحليل پاره اي از موضع گيري ها 
در برابر حكومت طاغوت نشس��ت. البته نبايد عنصر 
گذشت زمان و تطور انديشه كساني را كه اسناد از آنها 

سخن مي گويند از نظر دور داشت.«

به بهانه انتشار اسناد مبارزاتي زنده ياد 
حجت االسالم جعفر شجوني

در شناخت مبارز ديرين
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درنگ، مي توان دريافت كه اتو كش��يدن لباس، 
پي��روي از فكر فرنگي و توجيه گر انديش��ه هاي 
ليبرال مآبان��ه نمي تواند باش��د. عالق��ه مفرط 
بازرگان ب��ه غرب، تنه��ا به ي��ك گرايش قلبي 
محدود نمي شود. مش��كل از آنجا آغاز مي گردد 
كه اين مس��ئله تمام عقايد سياس��ي و مذهبي 
بازرگان را تحت تأثير خود قرار مي دهد، تا آنجا 
كه هنگام تعارض اسالم و غرب، با برداشت هاي 
غرب پسند از اسالم به زعم خود اين دو را جمع 

مي كند!
  اولياي الهي ای كه انبيا را دور زدند!

سفر بازرگان به اروپا وي را مبهوت توسعه  صنايع 
و ساير مظاهر بيروني و ملموس جامعه  صنعتي 
كرد، اما خطرناك تر از اين مسئله  شيفتگي وي 
نس��بت به فرهنگ مردم اروپا بود. در اينجا نيز 
بازرگان با سادگي تمام به محض ديدن برخورد 
احترام آميز اس��تاد، قصاب،بقال و بليت  فروش 
با وي، آنان را تا حد انبيا باال مي برد!متأس��فانه 
س��اده انگاري و زودباوري، يك��ي از ويژگي هاي 
روحي بازرگان است كه تا آخر عمر با وي بود و 
حتي در برخورد وي با سلطنت و انقالب اسالمي 
نيز بسا نمود داشت. اضمحالل فرهنگي در غرب، 
يكي از دغدغه هاي اصلي بس��ياري از نخبگان 
غربي اس��ت. اين فرهنگ از سويي بشر را با يك 
رش��ته تعارفات و احترامات ص��وري دلخوش 
مي سازد و از س��ويي ديگر، وي را از درون تهي 
مي س��ازد و انس��اني المذهب را تحويل جامعه 
مي دهد؛ انساني كه به ماشين كار تبديل مي شود 
كه تحت تبليغات شديد رسانه اي، قدرت درست 
انديش��يدن را ندارد. به ع��الوه، وجود فرهنگ 
ممتاز در غرب، حتي به صورت صوري و نمايشي 
آنچنان كه بازرگان بدان غبطه مي خورد، به هيچ 

وجه صحت ندارد:
»مخصوص��اً از رواج اخالق پس��نديده و تقريباً 
فق��دان اعمال ناشايس��ت مانن��د دزدي، ظلم، 
مس��تي، بي عفت��ي و غي��ره بس��يار تعج��ب 

مي نموديم!« 
مش��كل اصلي طرز فكر بازرگان آنجا نمود پيدا 
مي كرد كه براي توجيه علل آنچه وي س��عادت 

غربي ها مي خواند به اين نتيجه مي رسد:
»بشر روي دانش و كوشش خود و به پاي خود، 
راه سعادت در زندگي را يافته و اين راه سعادت، 

تصادفاً همان است كه انبيا نشان داده بودند.« 
اس��اس و پايه  تفكر نهضت  آزادي نيز بر مبناي 
همين تز بنا نهاده شده اس��ت. البته آنچه جاي 
خوشبختي است، اين است كه اثبات پوچ بودن 
انحرافات فكري اين نحله، هيچ گاه نياز به صرف 
وقت و اس��تدالل هاي پيچيده نداشته و همين 
اشارات ابتدايي و بديهي موجبات انزواي نهضت 
و بي توجهي مردم نسبت به آنان را فراهم آورده 
است. ابتدايي ترين سؤالي كه به ذهن مخاطب 
انديش��ه بازرگان مي آيد، اين اس��ت كه چگونه 
نهضت  آزادي فرهنگ الئيك و ضد دين غرب را 
با فرهنگ اسالم قابل مقايسه مي داند و چگونه 
منويات ذواالبعاد آن را با ظواهري چون رعايت 
بهداشت و... غربي ها مساوي مي بيند؟به عالوه 
حتي خود غربي ها نيز در اومانسيم خويش- كه 
سر منشأ اكثر گرايش هاي فكري آنهاست- نداي 
راندن خدا به گوش��ه  خانه را س��ر مي دهند، اما 
بازرگان، فرهنگ آن��ان را با عبودي��ت خداوند 
يكس��ان مي پندارد! س��ؤال ديگري ك��ه بايد از 
نهضت  آزادي پرس��يد اين اس��ت: وقتي با اين 
تفكر مي توانيم پيامبران را براي نيل به سعادت 
دور بزنيم، ديگ��ر چه نيازي به ق��رآن، انجيل و 
تورات هست؟! از همه  اينها كه بگذريم به گفته  

امام راحل:
»ما تا نفهميم ك��ه محتاج آنها نيس��تيم، بلكه 
آنها محتاج به ما هس��تند نه ما محت��اج به آنها 
نمي تواني��م اصالح ش��ويم. ش��رق هم��ه چيز 
دارد، فرهنگ��ش از فرهنگ غرب بهتر اس��ت، 
فقط تهي اش كردند از خ��ودش. فقط تبليغات 
دامنه داري كه به وسيله  نوكرهاي اينها - كه االن 
هم موجودند در مملكت ما - ... ما را از خودمان 

تهي كرده اند.«
  وقتي انسان خدا مي شود!

غرب، پس از آغاز دوره  انزواي كليسا و مذهب، 
انس��ان را جايگزين مناس��بي براي اديان و به 
عب��ارت صريح تر خ��دا در مكت��ب فكري خود 
تش��خيص داد. بدي��ن ترتيب اصالت انس��ان، 
جانش��ين اصالت خدا و احكام وي ش��د. كنار 
گذاردن نقش خداوند در اداره  جامعه در قالب 
تئوري هايي چون ليبراليسم، سكوالريسم و... 
انجام گرفت كه خاس��تگاه همه  آنها اومانيسم 
يا اصالت انس��ان بود. نهض��ت  آزادي، به عنوان 
پدر التقاط مذهبي در اي��ران و به عبارت بهتر، 
متخصص س��اختن معج��ون از انديش��ه هاي 
متعارض، در عي��ن اعالم تبعيت از اس��الم، به 
اومانسيم گرايش دارد. بازرگان در كتاب » انسان 
و خدا« مي نويسد: انس��ان پس از هزاران سال، 
خود راه خود را پيدا كرده و ميل به دموكراسي 
يافته است. بازرگان با ادامه  ذكر سير اين رشد، 

به اين نتيجه مي رسد:
»انسان، به آن سمت و صفاتي مي رود كه مؤمنين 
براي خدا قائلند و سر منزل نهايي اش مصداق آيه  
ش��ريفه انما امره اذا اراد ش��يئا ان يقول له كن 

فيكون مي گردد!«
در اين دكترين بشر خدا مي ش��ود، آن هم چه 
بشري؟ بشر اومانيست و ضد خداي غربي كه تنها 
در قرن بيستم و در دو جنگ  جهاني، ميليون ها 
انس��ان را قتل عام كرده بود! جالب اين است كه 
زمان نگارش كت��اب فوق - راه طي ش��ده - كه 
اساس فكري نهضت  آزادي را تشكيل مي دهد، 

فاصله چنداني با جنگ  جهاني ندارد!

  آزادي، آنچنان كه غرب مي خواهد
ليبراليسم)اصالت آزادي( از بديهي ترين نتايج 
اومانسيم است و نوك تيز حمالت خود را متوجه 
آموزه هاي ديني كرده است. در آزادي به معناي 
غربي هيچ چيز حتي دي��ن، حق محدود كردن 
آزادي ها ي اجتماعي فرد را ن��دارد و در نهايت، 
تنها آزادي ممكن اس��ت آزادي را محدود كند. 
نهضت  آزادي با اس��تدالل ها و به عبارت بهتر، 
مغالطه هاي عجيب و غريب و آسمان و ريسمان 
بافتن، تالش مي كند آزادي به معناي ليبراليسم 

را امري مورد تأكيد اسالم بنماياند:
» قرآن، ارتباط خدا با انسان را يك رابطه  آزادي 
و رهايي مي داند كه از روي رحمت و حكمت و با 

منتهاي ليبراليسم به او اعطا فرموده است!«
اين جماعت رابطه  انسان با خدا و دين را اينگونه 

تبيين مي كنند:
»حال اگر خواس��ته باش��يم ليبراليس��م را در 
وجه هاي مختلف با آن، چنانكه از قرآن و سنت 

مي فهميم خالصه كنيم، مي توانيم بگوييم:
1 � رابطه انسان با خدا  - ليبراليسم صددرصد!« 
اين در حالي اس��ت كه اس��الم آزادي غربي را 
عين اسارت مي داند و براين باور است كه آزادي 
واقعي، تنها در پرتو ارتب��اط نزديك با خداوند و 

پايبندي به اسالم حاصل مي شود. 
  اسالم و حكومت اسالمي

ش��ايد در باب نگاه بازرگان و جريان متبوع وي 
به حكومت، همين اش��ارت كافي باشد كه امام 
خميني)ره( ش��يوه  نهضت  آزادي را»تظاهر به 
اسالم« مي داند. شايد در نظر اول، اين قضاوت 
قدري در ذهن عجيب به نظر آي��د، اما با اندك 
نگاهي به مواضع آنها به صحت قضاوت امام پي 
مي بريم، البته مراد، نامسلماني آنها نيست، بلكه 
مقصود، اس��المي نينديش��يدن است برخالف 
آنچه ادعا مي كنند. بازرگان، نظريه پرداز نهضت 
 آزادي  ايران پس از س��ال ها دم زدن از اسالم و 
ادعاي فهم ناب از آن و پس از سال ها تالش براي 
تحريف تفسير احاديث و آيات قرآن براي مكتبي 
جلوه دادن افكار خود، در آبان ماه60 اينگونه نظر 
خود را در خصوص اسالم و جايگاه ابزاري آن در 

انديشه اش بيان كرد:
»دو هدف يا دو طرز فكر را در صدر انقالب ايران 

جلوه گر مي بينيم:
1 - در خاط��ر اكثري��ت انقالب كنن��دگان] ![ و 
مليون و نخس��ت وزير منصوب امام، خدمت به 
ايران، در خاطر ام��ام و جمع��ي از روحانيون و 
پيروان خاص اينان، خدمت به اسالم، براي بنده، 
مأموريت ، هدف و تعه��د خدمت به ايران بود از 

طريق اسالم!«
بازرگان، در حالي با ه��دف تخريب امام اينگونه 
س��خن مي كن��د و حاميان مش��ي اس��المي  را 
روحانيون و نه مردم مي داند كه ماهيت اسالمي 
انقالب ايران را- كه براس��اس مكتب اسالم روي 
داد- ب��ه راحتي مي ت��وان از ش��عارهاي انقالب 
فهميد. نهض��ت  آزادي در جري��ان انقالب، هيچ 
نقش اساسي  جز موج س��واري، آن هم بر موجي 
كه امام به راه انداخت، نداش��ته است. او اينگونه 
نمكدان مي شكند و امام را نيز متهم به بي توجهي 
به مردم و كشور مي كند و باالتر اينكه امام را متهم 

مي سازد كه اصاًل نمي تواند به فكر مردم باشد:
»كسي كه عمري در شناخت و تدريس و تبليغ 
اسالم و اجراي احكام آن صرف كرده است، فكر و 
ذكرش چيزي غير از اسالم نمي توانست باشد!«

گزافه بودن تهمت بي توجهي به خدمت به ايران 
و س��ازندگي به امام، نيازي به اثب��ات ندارد. اما 
نكته اي كه اينجا قابل تأمل است، ديد بازرگان 
به دين است كه آن را مقابل هر گونه سازندگي 
و خدمت به كش��ور مي بين��د. او در جاي ديگر 

مي گويد:
»متدينين و متشرعين، بنا به وظيفه  شرعي و با 
جنبه  ديني، به منظور خدمت و دفاع از مملكت 
و براي نج��ات مملكت از ظلم ، فس��اد و كفر در 
فعاليت هاي سياس��ي و اجتماعي وارد ش��دند، 
نه به قصد اجراي اس��الم كه از مقوله و رسالت 
ديگري است.« بازرگان در اين اظهارنظر، مجدداً 
ديد ابزاري خ��ود را عيان مي كن��د. وي دين را 
ب��راي ارض��اي خواس��ته هاي ملي گرايانه  خود 
مي خواست. هر چند، با بررسي عملكرد نهضت 

 آزادي، ملي گرايي آنان نيز زير سؤال مي رود!
  رهب�ر انق�الب و گوش�زد ك�ردن خطر 

انحراف ملي نمايان
يكي از دغدغه هاي اصلي ام��ام خميني)ره( در 
ابتداي انقالب، خطر انح��راف انقالب از جانب 
ملي گراها - اعم از مذهب��ي و غيرمذهبي - بود، 
لذا ايشان مكرراً ضمن گوشزد كردن انزواي آنان 

مردم را از خطر آنان، آگاه مي ساختند:
»نهضت، اسالمي است، قبل از آنكه ايراني باشد. 
نهضت مس��تضعفين سراس��ر جهان است قبل 
از اينك��ه به منطقه اي خاص متعلق باش��د. اين 
ملي گراها و آنهايي كه فرياد ملي مي زنند، آنهايي 
كه مي گويند مليت را مي خواهيم احيا بكنيم، در 

مقابل اسالم ايستاده اند.« 
بديهي اس��ت كه ملي گرايي، با خدمت به ملت 
متفاوت است. مردم، باالترين جايگاه را در نظر 
ام��ام)ره( دارند، اما ايش��ان ملي گرايي كه ملت 
ايران را مقابل ساير ملت هاي مسلمان قرار دهد، 
اساس بدبختي مس��لمانان مي دانند. با ذكر اين 
مقدمات، اين نوع ديد گاه نس��بت به اس��الم، از 
جمله مقابله با رهبري امام خميني)ره(، مقابله 
با روحانيت، رد حكومت اس��المي مدنظر امام و 
زير سؤال بردن اصل واليت فقيه كه همگي جزو 
انديش��ه ها و مواضع نهضت  آزادي است، ثقيل 
و دور از ذهن ب��ه نظر نمي رس��د. در اينباره در 

روزهاي آينده باز هم سخن خواهيم گفت. 


