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چکیده
از نیمة دوم مرداد  ،1342که بحث انتخابات دورة بیس��تویکم مجلس ش��ورای ملی
در محافل مختلف و روزنامهها مطرح ش��د ،در پی اس��تفتای مردم مسلمان از مراجع
تقلید ،آنها با صدور فتاوایی به تحریم انتخابات پرداختند.گروههای سیاسی نیز بهدلیل
ش��رایط شکل گرفته در جامعه و دس��تگیری رهبران و خفقان و سرکوبی گسترده ،با
برگ��زاری انتخابات مجلس به مخالفت پرداختند .مقالة حاضر ،با اس��تفاده از ش��یوة
توصیفی -تحلیلی ،به بررس��ی مواضع روحانیت و گروههای سیاسی در قبال انتخابات
مجلس بیس��تویکم پرداخته اس��ت .پرس��ش اصلی این اس��ت که مخالفت و تحریم
انتخابات این دوره از مجلس ،از س��وی روحانیت و گروههای سیاس��ی بر چه مبنایی
صورت گرفت؟ ش��واهد نش��ان میدهد وجود اختناق و انس��داد سیاس��ی ،رفتارهای
غیرقانونی دولت ،اعتراض به رفراندوم ش��اه و بهخصوص دستگیری آیتاهلل خمینی و
تع��داد دیگری از روحانیان و وقوع قیام 15خرداد ،عدم آزادی برای برگزاری انتخابات
س��الم ،دالیل این تصمیم بوده است و گروههای سیاسی مخالف رژیم همچون نهضت
آزادی ،جبهۀ ملی ،و حزب زحمتکشان به تبعیت از مشی روحانیت ،برای نخستین بار
در تاریخ فعالیتهای خود انتخابات این دوره را تحریم کردند.
کلیدواژهها:روحانیت ،انتخابات مجلس ،تحریم ،نهضت آزادی ،جبهۀ ملی
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مقدمه
بازگشت محمدرضاشاه به ایران ،پس از وقوع کودتای  28مرداد ،آغازگر دوران مهمی در تاریخ
ل  ،1332رژیم دو نوع برخورد با مخالفان را در پیش
سیاس��ی ایران بهشمار میرود .پس از سا 
گرفت :یکی سرکوب آنها اعم از دستگیری ،زندان ،تبعید ،و اعدام؛ و دیگری همکاری و مشارکت
نیروهای مخالف با اس��تخدام آنها در ادارات دولتی .با وجود این ،طی س��الهای بعد نه تنها بر
میزان مشارکت و همکاری مردم در امور دولتی افزوده نشد ،بلکه آزادی بیان تا حدود زیادی از
دهة  ،1330بر بیشتر بخشهای کشور مسلط بود و با
بین رفت(فوران .)641 :1377 ،شاه ،در 
نظارتی که بر انتخابات مجلس داشت عنان اختیار مجالس شورا و سنا در دستش بود .با ایجاد دو
حزب دولتی ملّیون و مردم ،مجلس در اختیار طرفداران شاه قرار گرفت .همچنین ،اصالحیههای
قانون اساسی امکان مخالفت را در مجلس به حداقل رساند ،و از طرفی با دادن حق انحصاری در
مصوبههای مالی به شاه ،قدرت وی بیش از پیش افزایش یافت .شمار نمایندگان مجلس از 136
به  200نفر و دورة آن نیز از دو سال به چهار سال افزایش یافت(آبراهامیان .)516 :1377 ،عالوه
براین ،تجربةدورة حکومت دکتر مصدق ،ش��اه را به این نتیجه رس��اند که یک سازمان امنیت
داخلی تأسیس کند که در نتیجة همکاریها و کمکهایی که از طرف سازمان سیا و سازمان
موساد اسرائیل دریافت کرد ،ساواک تأسیس شد(کدی .)256-254 :1375 ،بدین طریق ،شاه
توانس��ت از طریق س��رکوب و زور ،ثبات سیاسی را در جامعه برقرار کند(فوران،)461 :1377 ،
تا حدی که در س��ال  1342با حمایت سیاس��تمداران غیرمذهبی و سرکوب مخالفان مذهبی
توانس��ت به مرکز و کانون قدرت در ایران تبدیل ش��ود(فوران .)462 :1377 ،به اعتقاد برخی
محققان شاه چارچوب نمادین و تشریفاتی حکومت پارلمانی را از میان برنداشت ،ولی از کودتای
 1332به بعد ،ناالیق بودن نمایندگان مجلس و بیتجربه و وابسته بودن نخبگان اجرایی ،یگانگی
میان نظام سیاسی و مردم را از بین برد(ازغندی.)397-396 :1382 ،
مواضع گروههای سیاسی در قبال انتخابات مجالس بعد از کودتا
پ��س از كودتاي  28مرداد  1332و س��ركوب نيروهاي ملی و برق��راری اختناق ،دولت زاهدی
برای حفظ ظاهر مش��روطیت و تصویب قرارداد کنسرس��یوم ،به تشکیل مجلس اقدام کرد .با
وجود اعمال فش��ار دولت و محیط خفقانی که ایجاد کرده بود ،نهضت مقاومت ملی ،که پس
از کودتا فعالیت نیمه مخفی داشت ،برای بر همزدن اهداف رژیم با شعار«یا پیروز میشویم یا
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رسوا میکنیم» در انتخابات مجلس شرکت کرد(نجاتی )115 /1 :1377 ،و بدین منظور نامهها،
ش��کایات ،و اعالم جرمهایی مبنی بر تقلب در انتخابات منتش��ر ساخت و با انتشار اعالمیهای
باعنوان«مظلوم [که] قبول ظلم میکند گناهکارتر از ظالم اس��ت» از مردم تهران خواس��ت با
حض��ور در حوزههای رأیگی��ری ،تخلفات و تقلبات انتخابات را گزارش دهند(اس��ناد نهضت
مقاومت ملی ،بیتا .)106/5 :همچنین ،نهضت برای تهی ة اسناد و مدارک مربوط به آزاد نبودن
انتخابات و ارائة دالیلی بر وجود تقلب در انتخابات ،سازمان نظارت بر آزادی انتخابات را تشکیل
داد و دوازده تن از کاندیداهای خود را که بیشتر آنها در زندان بهسر میبردند ،بهعنوان کاندیدای
انتخابات معرفی کرد .عالوه بر این ،از وزارت کش��ور خواس��ت که به آنها اجازة برپایی میتینگ
داده ش��ود که با پاسخ منفی مواجه شد .همچنین ،چند تن از شخصیتهای ملی و مذهبی با
فرستادن نامه به وزیر کشور ،آغاز شکلگیری جمعیت تأمین آزادی انتخابات را اعالم کردند و
از مردم تهران خواستند به کاندیداهای ملی رأی دهند .شمار زیادی از مردم تهران ،بهخصوص
دانشجویان در پاسخ به ندای نهضت مقاومت ملی عضو این سازمان شدند و حوزههای رأیگیری
را زیر نظر گرفتند(اسناد نهضت مقاومت ملی ،بی تا .)107/5 :برنامههای انتخاباتی در شرایطی
ص��ورت میگرفت که دکتر مصدق و چندتن از یارانش و رهبران جبهۀ ملی در زندان به س��ر
می بردند(مروارید .)507/3 :1377 ،از دیگر افرادی که در برابر انتخابات ایستادگی کرد آیتاهلل
کاش��انی بود که طی اعالمیهای اعالم کرد...« :دولت مشغول تهی ه مقدماتی است که انتخابات
دوره هجدهم را بهطور فرمایشی و لیستی انجام دهد».
آیتاهلل کاش��انی ،در اعتراض به انتخابات این دوره ،تا مرحل ة ش��کایت به س��ازمان ملل و
تلگراف به «داگ هامرش��ولد» دبیرکل س��ازمان ملل پیش رفت .همچنین ،ایشان در مصاحبة
مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی در مورد انتخابات این دورة مجلس اظهار داش��ت«....انتخابات
آزاد نیست و افراد نمیتوانند آزادانه رأی بدهند .اختناق مطبوعات برقرار است و به روزنامههای
ملی اجازه انتشار نمیدهند ،فقط جراید وابسته به سفارت انگلیس حق انتشار دارند(»...روحانی
مبارز .)675/2 :1379 ،...افزون بر این ،آیتاهلل کاش��انی ،با انتخاب پسرش مصطفی کاشانی از
حوزة هش��تپر طالش به مخالفت برخاس��ت و در تلگرافی به مردم هشتپر این موضوع را اعالم
کرد(مروارید .)524/3 :1377 ،بدینترتیب ،انتخابات مجلس با کنترل شدید دولت پایان یافت.
با پایان مجلس هجدهم ،شاه در  28فروردین  ،1335دستور داد که انتخابات هرچه زودتر
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انج��ام گیرد .دو گروه در این انتخابات حذف ش��دند؛ یکی طرفداران س��پهبد زاهدی ،و دیگر
ش��ماری از افرادی که در پارهای از مس��ائل از جمله تصویب قرارداد نفت مخالفت کرده بودند.
به همین دلیل ،انتخابات دورة نوزدهم مجلس ش��ورای ملی را الگوی کاملی از انتخابات دوران
رضاش��اهی میدانند(سفری .)239/2 :1373 ،نهضت مقاومت ملی ،با صدور اعالمیهای پرده از
تقلبات دولت در انتخابات برافکند که در آن چنین آمده ...« :دولت مدعی است که انتخابات در
کمال آزادی انجام خواهد گرفت و حال آنکه اس��تفاده از طبیعیترین حقوق بشر یعنی آزادی
عقیده و آزادی بیان و آزادی قلم که شرط اول آزادی انتخابات است مستلزم تحمل شکنجهها
و سلب آزادیهای بیشتری از افراد میباشد .به آزادی انتخابات وعده میدهند و حال آنکه برق
س��رنیزه حکومت نظامی در دورۀ انتخابات هم بر خالف قانون بر فرق ملت ایران سایه افکنده
اس��ت .به تأمین آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن تظاهر میکنند و حال آنکه از هماکنون
با احضار استانداران به مرکز برای کسب دستور زمینه را برای تحمیل کاندیداهای خود فراهم
ساختهاند .میگویند هر کس میتواند هر فردی را که الیق وکالت مجلس میداند انتخاب کند
ولی قبل از شروع انتخابات و قبل از آنکه به اخذ رأی اقدام شود نتیجه انتخابات هم مانند نتیجه
محاکمات س��ری ارتش از دو ماه قبل به طور صریح و قاطع پیشبینی میش��ود(»...مروارید،
.)591/3 :1377
با نزديكي به انتخابات مجلس بيستم ،شاه در مقابل فشار آمريكا براي اعطاي آزادي(امینی:1386 ،
 )176در سخنرانيهاي خود وعدة انتخابات آزاد و آزادي فعاليتهاي سياسي داد .این موضوع باعث
شد نامزدهای مستقل و ملیگرا با یکدیگر متحد شوند .باوجود شعار انتخابات آزاد ،دولت از همان
ابتدا قصد داشت در انتخابات دخالت کند .از این رو ،از هیچ فشار و محدودیتی برای پیروزی حزب
دولت دریغ نمیکرد(یادداش��ت های سیاس��ی( .)812-810/14 :1389 ،)1331-1344با شروع
فعالیتهای انتخاباتی ،رهبران و کارگردانان جبهۀ ملی و دیگر دستجات سیاسی درصدد برآمدند
فعالیتهای سیاسی خود را بهطور علنی شروع کنند .بدین منظور ،رهبران نهضت مقاومت ملی
بههمراه س��ران س��ابق جبهۀ ملی و طرفداران دکتر مصدق پس از گفتوگو در این ارتباط ،در
تاریخ  30تیر  1339طی اعالمیهای خبر تشکیل جبهۀ ملی دوم را اعالم کردند(نجاتی:1375 ،
 .)346/1از مهمترین اقدامات جبهۀ ملی پس از تأسیس ،با توجه به شعار دولت و شاه مبنی بر
آزادی انتخابات ،شرکت در انتخابات مجلس بیستم بود؛ اما دولت رویّهای جز آنچه شعار داده بود

شاه تحت فشار آمريكا علياميني را به نخس��توزيري انتخاب كرد(آبراهامیان.)519 :1377 ،
از پیشش��رطهای امینی برای نخستوزیری این بود که شاه مجلس را منحل کند(کاتوزیان،
 .)112 :1368امینی معتقد بود حکومت قوی و ایجاد اصالحات در صورتی قابل تحقق اس��ت
که کش��ور تا مدت طوالنی بدون مجلس و اعمال قانون اساس��ی مشروطه اداره شود .از این رو،
درص��دد برآمد کش��ور را بدون مجلس اداره کند و به بهانهه��ای مختلف انتخابات را به تأخیر
انداخت(ک��دی)270 :1375 ،؛ ت��ا اينكه باالخره روز  19ارديبهش��ت  1340فرمان انحالل دو
مجلس(ش��ورا و سنا) ،که انش��ای خود امینی بود(طلوعی )730 :1373 ،از سوی شاه از راديو
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در پیش گرفت ،بهگونهای که اقبال ،نخستوزیر وقت ،در یکی از نطقهایی که داشت گفت« :به
رفراندومچیها ،مصدقیها و تودهایها اجازه انتخاب شدن نمیدهم» .جبهۀ ملی نیز در اعتراض
به آزاد نبودن انتخابات طی نامهای از وزیر کش��ور(اتابکی) خواست که به این جبهه اجازه داده
شود تا نامزدهای انتخاباتی خود را در جراید و اجتماعات معرفی کند .برخالف قول مساعدی که
وزیر کشور در این زمینه صادر کرد ،در عمل خالف آن مشاهده شد .درنتیجه ،تقلب انتخابات
تابستانی مجلس بیستم ،این انتخابات منحل شد(نجاتی .)348 :1375 ،با استعفای نمایندگان
و روی کار آمدن ش��ریفامامی ،او نیز بهگونهای دیگر وعدههای دولت پیش��ین را در آزاد بودن
انتخابات تکرار کرد .درنتیجه ،س��ران جبهه طی مالقاتی با شریفامامی خواستار تأمین آزادی
انتخابات ،مطبوع��ات ،و اجتماعات شدند(س��نجابی .)21 :1361 ،ولی بار دیگر به جبهۀ ملی
اجازه فعالیت داده نش��د .درنتیجه ،سران جبهۀ ملی تصمیم گرفتند در اعتراض به آزاد نبودن
انتخابات در روز  10بهمن 1339در مجلس سنا متحصن شوند .همزمان با تحصن سران جبهه
در مجلس سنا ،دانشجویان دانشگاه تهران نیز در  13بهمن ،در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات
مجلس به تظاهرات پرداختند .بازار نیز تعطیل شد که در نهایت کار به درگیری مأموران دولت
با متظاهرین منجر شد و جمعی مجروح شدند .باوجود این ،به درخواست متحصنین رسیدگی
نشد و دور دوم انتخابات مجلس بیستم که به انتخابات زمستانی معروف شد برگزار شد (نجاتی،
 .)349-335/1 :1375اين مجلس نيز از آغاز در مواردي مانند اعتبارنامه ،امانت ،و درستكاري
نمايندگان مورد اعتراض قرار گرفت و اين بحث وجود داشت كه اين مجلس ماندني نيست و
به اين صورت نيز ش��د(خاطرات علی امینی .)17 :1376 ،...با اس��تعفاي شريفامامي در تاریخ
 14اردیبهش��ت (1340روزنامۀ اطالعات ،شمارۀ  ،10496ش��نبه  16اردیبهشت )20 :1340
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قرائت شد(اطالعات ،شمارۀ  ،10500چهارشنبه  20اردیبهشت  .)1 ،1340جبهه ملي ،دولت
امینی را آماج حمالت همه جانبه قرار داد .شعار ،تاکتیک و استراتژی جبهۀ ملی در «انتخابات
فوری» خالصه میش��د(کاتوزیان .)113 :1368 ،ه��واداران جبهۀ ملی ،در اعتراض به تصميم
دولت در روز پنجش��نبه در ميدان جالليه تجمع کردند كه نخس��تین قدرتنمايي آنها بعد از
كودتاي  28مرداد بود .در این اجتماع س��ران جبهۀ ملی خواس��تار برگزاری انتخابات شدند و
اعالم کردند« :دولت آقای دکتر امینی به عذر ناقص بودن قانون انتخابات میخواهد انتخابات
را برخالف نص صریح قانون اساس��ی به تعویق بیندازد اما جبهۀ ملی رس��ماً اظهار میدارد که
اساس مشروطیت تعطیل بردار نیست و بایستی انتخابات سراسر کشور در اسرع وقت و با همان
قانون اجرا نمود ....ما با هرگونه تأخیر در انتخابات مبارزه خواهیم کرد»(جبهۀ ملی به :1379 ،...
.)64-59/1
اميني نيز در مقابل ،در يك كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد كه در وضع متشنج فعلي نميشود
انتخاباتي كه انعكاس افكار حقيقي مردم باش��د برگزار كرد(سفری .)399-398 /2/:1373 ،در
مواجه��ه با دولت امینی ،اختالف نظری میان جبههملی و دیگر گروهها وجود داش��ت .جامعة
سوسیالیستهای نهضت ملی معتقد بودند حتی اگر انتخابات فورا ً برگزار شود ،بهدلیل آشفتگی
تشکیالتی و منازعات درونی و دخالت نظامیان ،تعداد نمایندگان جبهه در مجلس انگشتشمار
خواهد بود .لذا توصیه میکردند جبهه از مخالفت با دولت امینی اجتناب ورزد(کاتوزیان1368 ،
.)114:
آغاز نهضت روحانیت و اهمیت یافتن مبارزه منفی
در ایام فترت مجلس ،با آغاز نهضت روحانیت از نیمة مهر  ،1341بهتدریج نوع جدیدی از مبارزة
تویکم از سوی
منفی وارد صحنة سیاس��ی شد ،که در نهایت به تحریم انتخابات مجلس بیس 
جامعة روحانیت انجامید و گروههای سیاسی را به پیروی از این خطمشی ترغیب نمود .موضوع
تحریم در مبارزات روحانیت در پی طرح رفراندوم شاه مطرح شد و به پیشنهاد آیتاهلل خمینی
از مردم خواس��ته شد با حفظ نظم و آرامش از ش��رکت در رفراندوم خودداری کنند(روحانی،
 .)259 /1 :1381ایشان ،طی مکتوب مفصلی در پاسخ به استفتای اصناف و بازاریان ،اشکاالت
رفراندوم را برش��مردند .این اعالمیه در دوم بهمن  41در تهران و برخی شهرهای دیگر پخش
شد و در پی آن بازار تهران تعطیل شد و مردم با شعار «رفراندوم قالبی مخالف اسالم است» به
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منزل آیتاهلل خوانس��اری رفتند و خواستار موضعگیری ایشان شدند .سپس ،در منزل آیتاهلل
س��یدمحمد بهبهانی تجمع کردند و در آنجا حجت االسالم فلسفی بر ضد رفراندوم سخنرانی
کرد .حاصل این اجتماع صدور اعالمیه مشترکی از سوی آقایان خوانساری و بهبهانی در تحریم
رفراندوم بود(روحانی .)263-261/1:1381 ،در قم نیز در همین تاریخ ،بازار تعطیل شد و مردم
با تجمع در منازل علما خواهان کس��ب تکلیف ش��دند .آیتاهلل خمینی ،در اجتماع مردم طی
سخنانی از بازاریان دعوت کرد دست از کسب و کار بکشند و از خانههایشان بیرون نیایند و به
پیشنهاد هیئت حاکمه پاسخ منفی بدهند .این پیشنهاد ،عالوه بر مبارزة منفی با رفراندوم ،ابراز
انزجار نسبت به شاه بود که قرار بود در  4بهمن به قم بیاید .روز چهارشنبه سوم بهمن ،شهر قم
شدیدتر از روزهای عاشورا و  21رمضان تعطیل بود و بهصورت شهری عزادار و ماتم زده درآمده
بود(روحانی .)274/1 :1381 ،البته ،در این روز درگیریهایی میان مردم و نیروهای پلیس در قم
بهوجود آمد .با توجه به برنامة سفر شاه به قم در  4بهمن و بهدنبال پیشنهاد فرماندار قم به علما
مبنی بر مالقات با شاه -که برخی از آنها را راضی به این امر کرد  -آیتاهلل خمینی سرسختانه
مخالفت ورزید و بیرون رفتن از منازل و مدارس را هنگام حضور ش��اه برای عموم اهالی قم به
طور رسمی تحریم کرد .این امر موجب شد تا حتی مقامات رسمی مانند سیدابوالفضلمصباح،
تولیت آس��تانه حضرت معصومه(س) نیز از رفتن به استقبال شاه خودداری کنند .این مسئله
موجب عصبانیت شاه شد و در سخنانش الفاظ زشتی علیه روحانیت بهکار برد(روحانی،:1381 ،
.)288-287/1
در روز برگزاری رفراندوم( 6بهمن  ،)1341مردم شهرهای مختلف(تهران ،مشهد ،آذربایجان،
خوزس��تان ،فارس ،اصفهان ،کرمان ،کرمانشاه ،یزد ،کاش��ان ،رفسنجان ،و نجف آباد) با بستن
بازار و مغازهها مخالفت خود را با رفراندوم ابراز کردند و تعدادی از روحانیان با سخنرانی علیه
رفراندوم دستگیر و زندانی و تبعید شدند .گفته شده محل صندوقهای رأی کام ً
ال خلوت بود
و ایران چهرهای غیر عادی داش��ت .خیابانها از مردم خالی و از تانک و توپ و س��ربازان مسلح
انباش��ته بود(روحانی .)295-294/1 :1381 ،پ��س از برگزاری رفراندوم ،درحالیکه تعدادی از
روحانیان در زندان بهسر میبردند ،در تداوم مخالفت روحانیان ،آیتاهلل خمینی ،در گفتوگو با
علمای قم پیشنهاد داد جهت ابراز انزجار از اقدامات ضداسالمی و غیرقانونی حکومت ،نمازهای
جماعت و وعظ و تبلیغ در ماه رمضان در سراس��ر کشور تعطیل شود .این پیشنهاد عملی شد
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و با آغاز ماه رمضان ،مس��اجد تهران  ،قم ،اصفهان ،ش��یراز ،کاشان ،و برخی نقاط دیگر تعطیل
شد .حتی آیتاهلل خمینی با نگارش نامههایی از علمای عتبات عالیات(نجف و کربال) خواستند
نم��از جماعت و وعظ و تبلیغ را تعطیل کرده دس��ت به اعتص��اب بزنند .این اعتصاب با مقابلة
تبلیغاتی رژیم مواجه شد و تعدادی از روحانیان از جمله آیتاهلل سیداحمدخوانساری اعتصاب
را شکس��تند .با وج��ود این ،جامعة روحانیت تهران در  14بهم��ن  41در مورد خودداری ائمه
جماعات و وعاظ از حضور در مساجد و علت شکستن اعتصاب اطالعیهای صادر کرد و شکستن
اعتصاب از سوی آیتاهلل خوانساری را به معنی رضایت جامعه روحانیت ندانست .این اعتصاب
در شهرهای دیگر در بهمن 41دنبال شد(روحانی.)317-311/1 :1381 ،
رویارویی روحانیت با رژیم ،در روزهای آخر سال  ،1341به جاهای باریکی کشیده شد .شاه
در سخنانی در  23اسفند ،در پایگاه وحدتی دزفول بار دیگر سخنان اهانتآمیزی علیه روحانیان
بهکار برد .از این رو ،در اواخر اسفند ماه ،آیتاهلل خمینی ،در نشستی با روحانیان قم پیشنهاد
کرد عید نوروز از سوی علمای قم و دیگر شهرها عزا اعالم شود و بهدنبال آن اعالمیهای در این
زمینه صادر کردند که در بردارندة این عنوان بود :روحانیت امسال عید ندارد(روحانی:1381 ،
 .)343-331/1با وجود اقدامات رژیم برای خنثی ساختن این اعالمیه از جمله صدور اعالمیهای
جعل��ی به نام جبهۀ ملی علیه جامعه روحانیت مردم از نظر مراجع روحانی تبعیت کردند و از
برگزاری مراس��م عید خودداری نمودند .اعالمیهها و تراکتهایی از س��وی علما و روحانیان و
طبقات مختلف در اعالم عزای عید منتش��ر ش��د .آیتاهلل میالنی از علمای مش��هد ،و آیتاهلل
شریعتمداری و علمای تهران( بهبهانی ،تنکابنی ،و آملی) نیز با صدور اعالمیه اعالم عزای عمومی
کردند و از مردم خواستند بهعلت ضربههایی که از ناحیة رژیم شاه بر اسالم وارد شده از برگزاری
مراسم عید نوروز خودداری کنند(روحانی.)357-354/1 :1381 ،
هنگام تحویل سال در حرم حضرت معصومه(س) اعالمیهها و تراکتهایی مبنی بر جنایات
رژی��م و عید نداش��تن ملت ایران پخش ش��د .با ی��ورش مأموران رژیم به مدرس��ة فیضیه در
دوم فروردین 42و ضرب و ش��تم طالب ،رویاروی��ی رژیم با روحانیت به نقطة تعیین کننده و
سرنوشتس��ازی رسید .دس��تاورد مهم این حادثه در روابط میان روحانیت با حکومت ،صدور
اعالمیة تاریخی «شاهدوستی یعنی غارتگری» از سوی آیتاهلل خمینی بود که طی آن تقیه -که
همواره در مناس��بات روحانیت و حکومت از س��وی روحانیان بهکار گرفته میشد -حرام اعالم
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گردید .یکی از نتایج مهم حادثة مدرسة فیضیه ،تداوم بخشیدن به مبارزه با رژیم در قالب مبارزة
منفی بود .جامعه روحانیت تهران ،قم ،مش��هد ،و برخی ش��هرهای دیگر بهمنظور همدردی و
پشتیبانی از حوزة علمیة قم و ابراز انزجار از جنایت رژیم از هفتم تا دوازدهم فروردین  42دست
به اعتصاب زدند و از رفتن به مس��اجد و اقامة نماز جماعت خودداری کردند .این تصمیم طی
اعالمیههایی به اطالع عموم مردم رسید(اسناد انقالب اسالمی 39/4 :1374 ،و  .)45روحانیان
اصفهان و کاشان نیز از  14فروردین از برگزاری نماز جماعت خودداری کردند .از  10فروردین
 42بس��یاری از بازاریان تهران و دیگر ش��هرها با تعطیل کسب و کار خود به مدت سه روز در
اعتصاب روحانیت ش��رکت کردند و به عالوه در مشهد تظاهرات اعتراضآمیزی صورت گرفت،
بهگونهای که شاه مسافرتش به این شهر را به تعویق انداخت .در اصفهان ،بازاریان و کارگران از
 14فروردین ،به مدت پنج روز دست از کار کشیدند و برخی دبیرستانها بهعلت حاضر نشدن
دانشآموزان تعطیل ش��د .در کاش��ان نیز به همین منوال بازار و کارخانهها چند روزی تعطیل
بود .برای ارعاب بازاریان در تهران و ش��هرهای دیگر ،در پایان اعتصاب آنها ،مأموران پلیس به
بازار حمله کرده و از باز کردن برخی مغازهها جلوگیری کرد؛ اما با سرسختی صاحبان مغازهها و
تهدید بازاریان به تعطیل عمومی و اعتصاب مجدد روبه رو شد(روحانی.)410-406/1 :1381 ،
اهمی��ت این اعتصاب چنان بود که آیتاهلل خمینی طی اطالعی��های در  16فروردین از مردم
تشکر کردند .در بخشی از این اعالمیه آمده بود« :الزم است از ابراز احساسات ملت محترم ایران
خصوصاً اهالی معظم تهران ایدهماهلل تعالی که مستلزم زحمات و خسارات فراوان بود تشکر کنم.
تعطیل عمومی بازارها و خیابانها با این محیط ارعاب و خفقان و اختناق و با وضع اقتصاد عصر
حاضر ،ابراز انزجار و تنفر عمومی از دستگاه جبار بود (روحانی.)412/1 :1381 ،
از طرفی ،رژیم در صدد انکار اعتصاب برآمد و جهانگیر تفضلی ،وزیر مشاور و سرپرست اداره
کل انتشارات و رادیو ،در مصاحبهای در  11فروردین ،برای خنثی کردن اهمیت اعتصاب بازاریان
با اشاره به تحریک مخالفان اصالحات ارضی گفت کسبه و اصناف بازار با نقشه مخالفان همراهی
نکردند .اهمیت این اعتصاب در این بود که فقط به تهران محدود نمیشد و بسیاری از شهرها
این حرکت را انجام دادند ضمن آنکه محدود به صنف خاصی نبود و اقش��ار مختلف از کسبه،
کارگران ،بازاریان ،معلمان ،و دانشآموزان از مقاصد روحانیان پشتیبانی بهعمل آوردند که این
اتحاد و انسجام طبقات مختلف کمتر سابقه داشت(روحانی.)416-414/1 :1381 ،تفضلی ،وزیر
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مشاور ،مجددا ً در  15فروردین طی مصاحبهای به دروغ اعالم کرد حتی یک نفر کاسب در قم
و مش��هد به همراهی فئودالها و مخالفان اصالحات ارضی دکانش را نبست(اطالعات ،شمارۀ
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 ،1159پنجشنبه  15فروردین.)15 :1342
مبارزة منفی پس از قیام  15خرداد
گام بعدی مبارزة مردم بعد از دس��تگیری آیتاهلل خمینی ش��کل گرف��ت .در  15خرداد ،42
به محض ش��نیدن خبر دس��تگیری آیتاهلل خمینی ،بازاریان تهران مغازههای خود را بستند،
دانش��جویان کالسها را تعطیل کردند ،و در کنار اقش��ار دیگر به تظاهرات پرداختند .این قیام
بهش��دت س��رکوب ش��د و در تهران حکومت نظامی برقرار گردید .بعد از این قیام خونین ،که
س��رفصل جدیدی در مبارزات مردم ایران تلقی میش��ود ،مبارزة منفی دوباره بهعنوان مکمل
مبارزات مردم ایران پی گرفته ش��د .در بیشتر شهرها اعتصاباتی صورت گرفت .مردم شهرها و
شهرستانها بهعنوان اعتراض به دستگیری آیتاهلل خمینی و همدردی با کشتهشدگان تهران و
دیگر شهرها دست از کسب و کار کشیدند و مغازههای خود را تعطیل کردند .مردم اصفهان ،در
 16و  17خرداد ،دست به اعتصاب و اعتراض زدند .گفته شده اعتصاب و تعطیلی بازار اصفهان
 15روز به درازا کش��ید .در برخی ش��هرها و روستاهای اطراف اصفهان ،مردم با بستن مغازهها
و اجتماع در مساجد ،به دستگیری آیتاهلل خمینی و کشتار  15خرداد اعتراض کردند ،مانند
دس��تجرد و نجفآباد که بستنشینی مردم در مس��جد تا  21خرداد ادامه پیدا کرد .تعطیلی
مغازهها و خیابانها و اعتراض به دستگیری آیتاهلل خمینی در شهرهای همایونشهر و خمین
هم وجود داشت .اعتصاب دامنهدار بازار تبریز به توصیة آیتاهلل شریعتمداری شکسته شد .در
اردبیل ،از  18خرداد علما و روحانیان در تلگرافخانه تحصن کردند ،که تا  10روز ادامه داشت.
تعطیل دکانها و مغازهها در بس��یاری از ش��هرها کمابیش وجود داشت یا از سوی شهربانی و
ساواک از آن جلوگیری شد.در برخی شهرها ،ائمة جماعات از حضور در مساجد و برگزاری نماز
جماعت خودداری کردند(روحانی.)578-568/1 :1381 ،
در راس��تای مبارزة منفی بازار تهران از  15خرداد تعطیل ش��د .تهران ،در  21خرداد شاهد
اعتصابی گسترده و کم نظیر به مناسبت هفتمین روز شهیدان  15خرداد بود .با مهاجرت علمای
ش��هرها به تهران در اعتراض به دس��تگیری آیتاهلل خمینی و دیگر روحانیان ،مبارزة منفی از
شدت و قوت بیشتری برخوردار شد .در چهلم شهدای  15خرداد ،بسیاری از کسبه در تهران
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و برخی شهرس��تانها دست از کسب و کار کش��یدند .این اعتصاب در پی پیام علما بود که از
ملت ایران خواس��ته بودند با تعطیل عمومی در روز  22صفر 23 /تیر اعتراض خود را از رفتار
حکومت نشان دهند .اعالمیهای با امضای شورای مسلمانان متحد منتشر شد که ساواک آن را
از طرف آقایان میالنی و شریعتمداری دانست .اعالمیههای دیگری با امضای مسلمانان متحد،
اتحادیه فرهنگیان و دانشجویان ایران ،و مانند آن انتشار یافت که مردم را به اعتصاب عمومی فرا
میخواند(روحانی.)747-745/1 :1381 ،
تحریم انتخابات اوج مبارزه منفی
تویکم مجلس شورای
اوج مبارزة منفی با رژیم پهلوی در این مقطع تحریم انتخابات دورة بیس 
ملی از س��وی مراجع دینی سراس��ر ایران بود که در تهران اجتماع کرده بودند .رژیم ،که برای
مرعوب س��اختن آیتاهلل خمینی وی را در  4تیر  1342به پادگان عش��رت آباد منتقل کرده
بود(روحانی ،)680/1 :1381 ،در پی مهاجرت علما و بهمنظور آرام ساختن افکار عمومی تصمیم
گرفت ایشان را از زندان آزاد کند و تحت نظر و در حصر قرار دهد .به این منظور ،در تاریخ 11
م��رداد  ،1342وی را به منزلی در داوودیه منتق��ل کردند(روحانی .)699/1 :1381 ،در چنین
ش��رایطی ،دولت درصدد برگزاری انتخابات برآمد .بهدنبال خبر آزادی آیتاهلل خمینی ،علمای
مهاج��ر و روحانیت مرکز به دیدار ایش��ان در داوودیه رفتن��د .در خالل همین دیدارها بود که
آیتاهلل خمینی ،بحث تحریم انتخابات را پیش کشید(سیر مبارزات امام .)294-293/2 ،1386 ،...
با وجود اینکه آیتاهلل خمینی در حبس و حصر قرار داشت ،نظر منفی ایشان نسبت به انتخابات
چنان بود که در برخی گزارشهای ساواک به آن اشاره شده است .گزارشی به تاریخ 16شهریور
 42حاکی اس��ت «آیتاهلل خمینی در نظر دارد در روز انتخابات  26شهریور ماه انتخابات را به
وسیلة اعالمیه در سراسر مملکت تحریم و عدم خروج از منزل را برای مسلمانان اجباری اعالم
نماید»(قیام  15خرداد به .)107 /4 :1380 ،...
از نیمة دوم مرداد ،که بحث انتخابات مجلس در محافل مختلف و روزنامهها مطرح شد ،در
پی استفتای مردم مسلمان از مراجع تقلید ،آنها در فتاوایی به تحریم انتخابات پرداختند ،این
در شرایطی بود که علمای مهاجر تحت مراقبت شدید قرار داشتند .از جمله اصناف بازار تهران
در استفتائی از آیتاهلل مرعشی نجفی چنین پرسش به عمل آوردند« :با در نظر گرفتن اوضاع
فعلی و سلب آزادی از تمام طبقات مردم و محدودیت کامل مراجع عظام و زندانی بودن رجال
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و سایر افراد مملکت و تعطیل مجالس و محافل تبلیغات مذهبی ،شرکت در امر انتخابات جایز
است یا خیر؟ مستدعی است نظریه خود را در این باره مرقوم فرمایید».
ایش��ان در  21ربیعاالول  20/1383م��رداد  1342چنین پاس��خ دادند«:با توجه به مراتب
مذکوره فوق و نبودن آزادی چه در قلم و چه در بیان و محدودیت کامل در اقدامات دینی فقط
کارشکنیها و حکومت سرنیزه و مقاصد سوئی که اولیای امور در نظر دارند ،مانند شرکت نسوان
و سایر اموری که سابقاً تصریح شده معاونت و شرکت در امر انتخابات به هر نحو و عنوانی باشد
جایز نیست(»...اسناد انقالب اسالمی.)174/1 :1374 ،
علمای مهاجر به تهران ،در اعالمیة ش��مارة سه خود در مرداد ماه  ،1342با اشاره به اعمال
خالف قانون دولت از جمله تعطیلی مجلس��ین ،اجرای تصویبنامههای خالف شرع ،اهانت به
روحانیان و زندانی کردن آنها ،خواستار آزادی زندانیان و انتخابات شدند و اعالم کردند« :انتخابات
با این آئیننامه و اختناق و خفقان غیرقانونی است و مسلماً مجلس و قوانین مصوب ه آن نیز ارزش
قانونی ندارد»(اسناد انقالب اسالمی.)91/3 :1374 ،
افزون بر تهران ،مردم سایر شهرها نیز از مراجع تقلید استفتا بهعمل میآوردند تا تکلیف خود را
در مورد شرکت در انتخابات بدانند(جهت آگاهی بیشتر به مجموعه کتاب اسناد انقال ب اسالمی
در  5جلد مراجعه شود) .بهدنبال اظهارنظر صریح مراجع تقلید روحانیان شهرها به تبعیت از آنان
مردم را از شرکت در انتخابات و دریافت کارت الکترال منع میکردند .از جمله در تبریز در 31
مرداد ،تظاهرات اعتراضآمیز صورت گرفت و بهدنبال آن آیتاهلل سیدمحمدعلیقاضیطباطبایی
اعالم کرد که مردم باید از گرفتن کارت الکترال انتخابات خودداری کنند .این امر باعث ش��د
س��اواک تصمیم به تبعید ایشان بگیرد (قیام 15خرداد به  .)71/4 :1380،...برخی روحانیان با

صدور اعالمیههای مفصل به تش��ریح خفقان موجود در جامعه و عدم آزادی مردم پرداختند.
آیتاهلل سیدمحمدصادق روحانی ،از علمای حوزة علمیة قم در اعالمی ه مفصلی که در شهریور
 1342منتش��ر س��اخت اعمال ظالمانه هیئت حاکمه را محکوم نمود (اسناد انقالب اسالمی،
 .)89-85/5 :1374بنابر گزارش ساواک ،آیتاهلل میالنی و آیتاهلل شریعتمداری تصمیم داشتند
روز قب��ل از رأیگیری مردم را برای تجمع اعتراضی به مس��جد ش��اه دعوت نموده و اعالمیة
مربوط به تحریم انتخابات را به اطالع مردم برسانند که با دخالت نیروهای امنیتی از این تجمع
جلوگیری به عمل آمد .با این حال ،این اعالمیه بعد از چاپ در اختیار مردم قرار گرفت( قیام 15
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خرداد به .)116/4 :1380 ،...پس از برگزاری انتخابات نیز علما همچنان به مبارزة منفی ادامه
دادند .از جمله ،یک روز قبل از افتتاح مجلس آیتاهلل میالنی و آیتاهلل شریعتمداری اعالمیهای
به این ش��رح صادر کردند« :الزم و حتم اس��ت که در همه نقاط مملکت روز سیزدهم مهر که
روز قبل از افتتاح مجلس است ،اعتصاب عمومی شود و مردم از خانه بیرون نروند و هر صنفی
اعالمیه دهند و اظهار انزجار از غیر قانونی بودن مجلس نمایند»(اسناد انقالب اسالمی:1374 ،
.)194/1
همچنین ،آیتاهلل مرعش��ی نجف��ی ،در  9مهرم��اه  ،1342طی اعالمیهای روز ش��نبه 13
مهرماه(یک روز قبل از افتتاح مجلس) مردم را دعوت به اعتصاب عمومی نمود .در بخشی از این
اعالمیه آمده است« :حقیر الزم میدانم ضمن اظهار تنفر از این اعمال غیرانسانی برای اعتراض
نسبت به مظالم و فجایع بیشمار دستگاه حاکمه که منجر به این اوضاع مفتضح و انتخابات رسوا
شده است ،مردم شریف ایران روز شنبه  16جمادی االولی برابر با  13مهر ماه از صبح تا ظهر
را اعتصاب عمومی بنمایند(»...اسناد انقالب اسالمی.)196-195 :1374،
پس از افتتاح مجلس ،آیتاهلل میالنی با صدور اعالمیهای دیگر در محکوم نمودن اعمال خالف
و ضد اس�لامی حکومت نوشت« :تعطیل[ی] روز شنبه  16جمادی االولی برابر با  13مهرماه،
به دنیا نشان داد که مردم ایران از مجلس فعلی متنفرند ،زیرا مجلس شورا فع ً
ال به صورت غیر
ش��رعی و قانونی مبدل و مفهوم انتخابات به معنی انتصاب��ات درآمده و منصوبین آن برخالف
مقررات اسالم از فتاوای مراجع تقلید سرپیچی کردهاند ،با چنین وصف از نظر قانون نیز رسمیت
نداشته و الزامآور نخواهد بود»(اسناد انقالب اسالمی.)197 :1374،
به این صورت مراجع تقلید ایران و عراق در اقدامی بیسابقه و هماهنگ و بدون پردهپوشی
و با کمال صراحت انتخابات دورة بیستویکم مجلس را تحریم کردند .پس از برگزاری انتخابات
و افتتاح مجلس در  15مهر  ،1342علما و مراجع پس از چهار ماه اقامت در تهران ،تحت فشار
سازمان امنیت و دستور شخص شاه به شهرهای خود بازگشتند(دوانی .)499 :1358 ،موضوع
مه��م در ای��ن ارتباط میزان تأثیر ب��االی مردم از فتاوای مراجع تقلید اس��ت که در تعدادی از
گزارشهای دولتی منعکس شده است.
گروههای مردمی و تحریم انتخابات
جبهة مس��لمانان آزاده و گروههایی چون اصناف و بازاریان تهران ،ش��ورای مس��لمانان متحد،
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ش��ورای کارمندان بانکها ،جامعة اصناف ،فرهنگیان ،و دانشجویان اصفهان ،طی اعالمیههایی
عم��وم م��ردم را به اعتصاب و تعطیلی روز  13مهر دعوت کردن��د .در اعالمیة جامعة اصناف و
بازرگانان تهران سه دلیل برای اعتصاب ذکر شده است .1 :ابراز نفرت و انزجار از قانون شکنیها
و جنایات و اعمال وحشیانه هیئت حاکمة جابر و قلدر .2 ،ادامة توقیف آیتاهلل خمینی و سایر
آیات عظام و رجال مسلمان و توقیف و محاصرة آیتاهلل میالنی ،و  .3اعتراض به انتخابات قالبی
و غیرقانونی در شدیدترین شرایط خفقان با وجود حکومت نظامی و فرستادن عدهای از اعضای
سازمان امنیت به جای نمایندگان ملت به مجلس شورا.
جبهة مسلمانان آزاده در اعالمیهاش متذکر شد« :یکشنبه دشمنان غدار اسالم و مخالفین
خونخوار ملت مسلمان ایران پس از سالها دسیسهچینی ،مجلس قالبی و کثیفی را که مجری
نقش��ههای س��یاه آنان خواهد بود به زور هیاهو و جنجال و به ضرب س��رنیزه و زندان صورت
رسمیت میدهند .یکشنبه اجامر و اوباش و فواحش روسیاه ظاهرا ً به نام نماینده مسلمان ایران
و باطناً بهمنظور اجرای نقشههای شوم اجانب در راه محو آثار دین و آزادی و استقالل و شرف
و ناموس ایرانی دور هم جمع میشوند ولی آیا این اجتماع و تشریفات کثیف و موهوم میتواند
ذرهای از حقیقت را مکتوم داشته و افتضاح انتخابات غیر قانونی دستگاه پوسیده هیأت حاکمه
را از دیدگان جهانیان پوشیده بدارد»(روحانی.)754-752/1 :1381 ،
گروههای سیاسی و انتخابات
به نظر میرس��د مبارزة منفی روحانیت در تحریم انتخابات موجب شد تا دیگر گروهها از آنان
تقلید کنند وگرنه در س��ابقة سیاس��ی آنها که خالصهای از آن در صفحات پیشین آمد مبارزة
منفی جایی نداشت .درادامه ،به مواضع هرکدام از این گروهها در انتخابات مجلس بیستویکم
خواهیم پرداخت.
جبهۀ ملی
دولت ،همزمان با برگزاری رفراندوم انقالب س��فید با سران جبهۀ ملی وارد گفتوگو و در واقع
معامله ش��د تا با واگذاری پست و مقام رضایت آنها را برای شرکت در رفراندوم کسب کند که
پیشنهاد مزبور از طرف جبهۀ ملی رد شد(نجاتی.)366/1 :1375 ،
چندماه بعد از بازداشت سران جبهۀ ملی و نهضت آزادی ،یعنی در اواسط اردیبهشت ،1342
اللهیارصالح و دیگر افراد جبهۀ ملی ،در اعتراض به بازداشت و بالتکلیفی زندانیان که در جریان
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رفراندوم شش��م بهمن دستگیر ش��ده بودند ،اعتصاب غذا کردند انتشار خبر اعتصاب زندانیان
قزل قلعه باعث نگرانی دولت شد.از این رو ،در اقدام نخست ،دانشجویان زندانی را آزاد کردند.
چند روز بعد ،ش��اه درصدد برآمد با رهبران جبهۀ ملی در زندان ارتباط برقرار کند و همایون
صنعتیزاده مأمور مذاکره شد .پیشنهاد شاه این بود که با تأیید «انقالب سفید» از سوی رهبران
تویکم شرکت کنند و چند پست
جبهۀ ملی ،نامزدهای جبهه میتوانند در انتخابات مجلس بیس 
وزارت نیز به آنها واگذار شود .رهبران جبهه با این پیشنهاد مخالفت کردند و اللهیارصالح اظهار
داشت« :ما زندانی هستیم و نمیتوانیم در اینجا مذاکره کنیم»(نجاتی.)391-390 :1375 ،
در اول ش��هریور ،1342تراکتهای گوناگونی راجع به شرایط نامناسب انتخابات به امضای
جبهۀ ملی توزیع شد(بازرگان .)75 :1376 ،جبهه در اعالمیهای که صادرکرد نوشت« :انتخابات
در ش��رایطی انجام میشود که رهبران جبهۀ ملی و زعمای مذهبی در سیاهچالهای سازمان
امنیت به سر میبرند .این انتخاباتی است با شناسنامههای جعلی اداره اما به کارگردانی سازمان
امنیت .چگونه انتخاباتی بدون آزادی مطبوعات ،رهبران ملی و پیشوایان مذهبی».
جبهۀ ملی این مجلس را «ننگ مش��روطیت» خواند و از مردم خواس��ت «در برابر تبدیل
مجلس ملی به یکی از شعب سازمان امنیت مقاوت کنند .تعهدات و قراردادهای مجلس ساخت
سازمان امنیت ،ارزش و اعتبار قانونی نخواهد داشت»(ساکما.)292-1239،
پس از آنکه کمیتة دانش��جویان جبهۀ ملی تصمیم گرفتند در جمعه  15ش��هریور 1342
میتینگ انتخاباتی برگزار نمایند(بازرگان ،)80 :1376 ،اللهیار صالح نیز طی نامهای خطاب به
دانشجویان ،با استناد به اینکه فرمانداری نظامی با میتینگ موافقت نکرده است ،از آنها خواست
از برپایی میتینگ خودداری کنند(بازرگان.)87-86 :1376 ،گفته شده برای شرکت اللهیار صالح
در انتخابات ،نمایندگانی از کاش��ان با او دیدار کردند و گفتند نود درصد کارتهای الکترال در
دست آنهاست ،اما اللهیار صالح با دادن نوشتهای به آنها از قبول نمایندگی در چنین شرایطی
خودداری کرد(بازرگان.)98-97 :1376 ،
ش��ورای مرکزی جبهۀ ملی در  21شهریور ،1342با صدور اعالمیهای باعنوان «جبهۀ ملی
انتخابات را تحریم میکند» به تحریم انتخابات پرداخت(زهیری .)241 :1379 ،جبهۀ ملی ،در
تویکم تصمیم گرفت با جمعآوری کارتهای الکترال و
ادامة مخالفت با انتخابات مجلس بیس 
ارسال آنها به سازمان ملل متحد اعالم کند به دلیل تخلفات حاکم بر انتخابات ،در انتخابات این

113

| فصلنــامۀ ژرفا پژوه | شمارۀ  4و  | 5تابستان و پاییز | 1394

114

دوره شرکت نکرده است .در یکی از گزارشها چنین آمده است ...«:جبهۀ ملی تصمیم گرفته
تع��داد زیادی از کارتهای الکت��رال را جمعآوری نماید؛ به طوریکه اکثریت کارتهای توزیع
شده ،دست آنها باشد و پس از آن ،انتخابات را تحریم نماید و یا حتی کارتها را برای سازمان
ملل متحد بفرستد و بگویند با وجودی که اکثر رأی دهندگان آنها هستند ،مع ذلک در انتخابات
شرکت نکردهاند(»...مراسان.)231-144 ،
جبهۀ ملی با سیاست تک روی در اعتصاب عمومی  13مهر شرکت نکرد و طی اطالعیهای از
مردم خواست در روز افتتاح مجلس(یکشنبه  14مهر) و قبل از ورود مدعیان وکالت به خانه ملت
در میدان بهارستان و خیابان شاهآباد و اسالمبول اجتماع نمایند و البته در روز موعود جمعیت
زیادی در میدان بهارستان گرد نیامد(روحانی.)756 /1 :1381 ،
جامعۀ سوسیالیستهای نهضت ملی
جامعۀ سوسیالیستهای نهضت ملی ایران ،در چهار شنبه  9مهر ،در اعالمیهای از مردم ایران
خواست برای اعتراض به جریان خیمه شببازی رسوای انتخابات و مجلس فرمایشی در تعطیل
روز ش��نبه  13مهر ،که از صبح تا س��اعت  12ظهر به دعوت مراجع تقلید و روحانیون صورت
میگیرد فعاالنه شرکت کنند.
نهضت آزادی
نهضت آزادی از دو ویژگی برخوردار بود :نخست اینکه میخواست سازمانی سیاسی با هویتی
اس�لامی بهوجود آورد و آرمانخواهی ،هویت ملی ،مشروطهخواهی ،و آزادیخواهی جبهۀ ملی
را کاملت��ر کند؛ و دیگر اینکه موضعی رادیکالی در میان صفوف ملّیون بهوجود آورد و نهضت
را به این طریق تقویت کند(برزین .)154 :1374 ،اعضای نهضت میخواستند در برابر جریان
سیاسی حاکم مقاومت کنند و از مذهب بهعنوان زیربنای اصلی هویت اجتماعی خود استفاده
نمایند .در همین راستا بود که نقش اجتماعی روحانیان مورد توجه آنان واقع شد .اما همکاری
نهضت آزادی با روحانیان تا قبل از رفراندوم شاه در بهمن  1341شکل نگرفت(برزین:1374 ،
 .)161-160با مطرح شدن الیحة انجمنهای ایالتی و والیتی ،نهضت آزادی با صدور اعالمیهای
باعنوان «دولت از هیاهوی انتخابات انجمنهای ایالتی چه خیالی دارد؟» به انتقاد از این مصوبه
دولت پرداخت و هدف دولت در مطرح کردن انتخابات ایالتی و والیتی را بهانهای برای به تأخیر
انداختن مجلس ش��ورای ملی تعبیر کرد(صفحاتی از تاریخ معاص��ر.)173-171 /1 :1361 ،...
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نهض��ت آزادی با اعالم تاریخ برگزاری رفراندوم ،در  3بهمن  1341با صدور اعالمیهای باعنوان
«ایران در آس��تانه یک انقالب بزرگ و برگرداندن تاریخ خ��ود» در برابر این اقدام رژیم موضع
گرفت(صفحاتی از تاریخ معاصر.)221-203/1 :1361 ،...
تویکم ،نهضت آزادی در 9مرداد ،1342اعالمیهای
با آغاز تبلیغات دولتی انتخابات مجلس بیس 
باعنوان «انتخابات به اصطالح مدرن و با کارت الکترال در چه ش��رایطی شروع میشود» صادر
ک��رد ک��ه حاوی مطالبی چون خفقان مطبوعات ،فش��ار بر روحانیان و م��ردم ،و زندانی بودن
برخی اعضای احزاب بود(صفحاتی از تاریخ معاص��ر.)310-308/1 :1361 ،...نهضت آزادی ،در
اعالمی ة دیگری ،در شهریور  1342اهدف رژیم از برگزاری انتخابات را«استقراض خارجی ،ادامه
روش آدمکشی و دیکتاتوری حکومت فردی ،ادامه دزدی و ارتشای فساد و چپاول خزانه ملی،
و ادامه تس��لط بیگانگان» برش��مرد و در مورد ش��رکت در انتخابات متذکر شد«:ملت ایران با
فرمان پیشوایان مذهبی و ملی در چنین انتخاباتی در این شرایط فاشیستی و آدمکشی شرکت
نمیکند و مجلسی را که لیست نمایندگان آن با دستیاری چند جالد حرفهای در پالژ نوشهر
تهیه گردیده فاقد ارزش قانونی میداند»(صفحاتی از تاریخ معاصر.)311/1 :1361 ،...
با نزدیک شدن به انتخابات ،اعالمیهای از طرف «سازمان تابع ه نهضت آزادی ایران» منتشر
ش��د که در آن با اش��اره به حوادث  15خرداد و توطئ ة رژیم در سرکوبی آن ،و محکوم نمودن
ی دولت در برپایی کنگرة آزاد مردان و
دس��تگیری روحانیان و سران نهضت آزادی ،صحنهساز 
آزاد زنان به استهزا گرفته شده بود .نهضت آزادی ،در پایان این اعالمیه از مردم خواستند که از
شرکت در انتخابات خودداری کنند(بازرگان .)101-98 :1376 ،این گروه ،طی اعالمی ة دیگری،
باعنوان «ملت وکالی انتصابی شاه را نمیپذیرد» با تشریح خفقان حاکم بر جامعه ،انتخابات را
در شرایطی که هیچگونه آزادی در جامعه نیست و مراجع و روشنفکران و اعضای نهضت آزادی
در زندان هس��تند را مردود اعالم کرد و با اش��اره به اعمال فشارهای دولت برای گرفتن کارت
الکترال به مردم ،تشکیل مجلس را فاقد ارزش دانست(بازرگان.)104-101 :1376 ،
روز قبل از انتخابات یعنی دوشنبه 25شهریور 1342نیز نهضت آزادی تراکتی به این مضمون
صادر کرد« :دیکتاتور روی محمدعلیشاه را سفید کرد .محمدعلیشاه مجلس را به توپ بست.
دیکتاتور یا سرسپردگانش مجلس را به لجن میکشند ،مشروطیت را تعطیل و قانون اساسی را
لگدمال میکند .به اشاره اربابان استعمارگرش آزادیخواهان را به گلوله میبندد وطن خواهان و
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مجاهدین اسالمی را به شکنجه می برد(»...بازرگان.)110 :1376 ،
احمدصدرحاجس��یدجوادی که در غیاب س��ران نهضت آزادی ،از طرف آنها برای هدایت و
رهبری اهداف این گروه انتخاب ش��ده بود در جریان س��فر اوتانت -دبیرکل س��ازمان ملل -به
ایران ،طی نامهای به وی دربارة غیرقانونی بودن اقدام رژیم در دستگیری سران نهضت آزادی،
به موضوع انتخابات و نمایندگان چنین گریزی زد...« :از دولت ایران بخواهید که دست شما را
در شناختن هویت نمایندگان مجلس شورا باز بگذارند تا بدانید که چگونه حکومت پلیسی شاه
اعضای رسمی سازمان امنیت را به عنوان قانونگذار و نمایندۀ ملت بر کرسی نمایندگی نشانده
است و سری به مجلس سنا بزنید تا با دیدن قیافههای کهنه فئودالها و قزاقها معنی انقالب
س��فید را بهت��ر درک کنید»(روحبخش65-64 :1382 ،؛ صفحات��ی از تاریخ معاصر:1361 ،...
.)337-333/1
حزب زحمتکشان
ب��ا دس��تگیری آیتاهلل خمینی و تعداد دیگ��ری از مراجع و روحانی��ان ،کمیت ه مرکزی حزب
زحمتکش��ان تشکیل جلس��ه داد و به این نتیجه رسید که رژیم درصدد است با محکوم کردن
آی��تاهلل خمینی به اعدام ،دیگر روحانیان را مجبور به اس��تدعای عفو کند و س��پس در برابر
بخش��ودگی آنها از خواس��تههای حق ة روحانیان بگذرند و در محیط رعب و وحشتی که ایجاد
کردهاند «انتخابات فرمایش��ی را بهصورت ظاهر آزاد به وس��یل ة این آییننام ة جدید که مظهر
نیرنگ و فریب است انجام دهند»(حزب زحمتکشان ملت ،...بیتا.)4-3 :
در برابر این نقش�� ة رژیم ،در ابتدا حزب زحمتکش��ان از دخالت علنی و مس��تقیم خودداری
کرد ،ولی به کسانی که در این ارتباط از آنها مشورت میخواستند پیشنهاد میکردند که مقام
مرجعیت امام را اعالم کنند .ولی چون در این راستا رژیم به شایعه پراکنی و مالقات با روحانیان
سیاست دفعالوقت در پیش گرفته بود ،حزب تصمیم گرفت برای خنثی ساختن این نقش ة رژیم
با فرستادن نامهای ،نقش ة رژیم را خنثی سازد که به همین صورت نیز شد و در  15تیر 1342
طی نامهای به علما اهداف رژیم را از این برنامه برمال ساختند(حزب زحمتکشان ملت ،...بیتا.)4 :
در ادامه حزب زحمتکشان خط مشی مبارزه خود را به صورت ذیل اعالم کردند:
 .1حضرت آیتاهلل خمینی و س��ایر عظام باید بدون قید و ش��رط آزاد شود -این خواست
ملت است.
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 .2آزار و ش��کنجة محبوس��ان باید موقوف شود .اگر کسی مرتکب جرمی شده است باید
در اسرع وقت مورد رسیدگی و محاکمه قرار گیرد وگرنه کلیه محبوسان بالتکلیف باید
آزاد شوند؛ و
 .3آیین نام ة جدید انتخابات خدعهای مسخرهآمیز برای تشکیل یک مجلس قالبی است
و مجلسی که با چنین آییننامهای تشکیل شود بزرگترین مخاطرات را متوجه ملت و
مذهب ما خواهد نمود ....تحریم انتخابات فایده ندارد ،تحریم انتخابات کام ً
ال به نفع دولت
مجلس ساز تمام خواهد شد -فع ً
ال هم ة مردم باید برای گرفتن کارت الکترال اقدام کنند.
برهر فردی واجب است دوستان خود را تشویق به گرفتن کارت الکترال بنمایند تا بعدا ً
راه عمل تعیین شود(حزب زحمتکشان ملت.)21 :1376 ،...
در واکنش به اعتراضات درون حزبی ،که چرا حزب نسبت به وقایع اخیر موضعی نشان نداده
اس��ت ،رهبر حزب در تاریخ  20تیر  1342نامهای به اس��دهلل علم نخستوزیر وقت نوشت .در
ابتدای نامه ،با یادآوری جریانات گذشته ،او را معلول این حوادث دانست و از او خواست استعفا
دهد .س��پس ،به برنام ه اصالحی دولت او اش��اره کرد و آن را منطبق با سنن و آداب ملی ایران
ندانست .در ادامه ،به شرایط خفقان جامعه و سرکوبی مخالفان دولت پرداخت .سپس ،بقی ة نامه
را به آییننام ه انتخابات مجلس بیستو یکم شورای ملی اختصاص داد و درباره آن چنین گفت:
«این آئیننامه بس��یار خوب تهی ه و تنظیم شده است و کسانی که مسئول نوشتن آن بودهاند
به خوبی از عهده انجام وظیفه برآمدهاند...بدین معنی که منظور اصلی از تدوین آئین نامه را به
خوبی درک کردهاند».
وی منظور اصلی از آییننامه را چنین تشریح کرد« :دخالت دولت در امر انتخابات فاش نشود
و از اعمالی که سابقاً مأمورین دولت انجام میدادند و ممکن بود مورد تعقیب گیرند ،خودداری
ش��ود و در عین اینکه کاندیداهای انتصابی از صندوق بیرون میآیند کس��ی نتواند روی فساد
انتخابات انگش��ت بگذارد سابقاً مأمورین دولت در انتخاب انجمن نظار اعمال غرض میکردند،
مجبور میشدند بعضیها را خریداری کنند -گاهی الزم بود صندوقها را تعویض کنند یا آراء
تقلبی در صندوق بریزند -با آئیننامه فعلی در عین این که منظور اصلی تأمین میشود احتیاجی
به کارهای خالف سابق هم نیست ،مردم میتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند مبارزه واقعی
انتخاباتی به عمل آید کس��انی که دارای رأی هستند فعالیت کنند هم تقلبی نشود و در عین
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حال ،کاندیداهای منصوب دولت هم با داش��تن اکثریت آراء از صندوق بیرون بیایند .س��ر این
شعبده بازی معجزه مانند در طرز صدور کارت الکترال و رأیهای ممهور به وزارت کشور نهفته
است»(حزب زحمتکشان ملت.)36 :1376 ،...
سپس ،به روشهای مختلف مداخالت دولت در انتخابات گذشته و اجبار کارگران نهادهای
مختلف برای دادن رأی پرداخت و اظهار داش��ت آئیننام ه فعلی این مشکالت را برطرف کرده
است و در پایان آمده است« :انجام انتخابات بر طبق این آئین نامه وقیحانهترین توهین به ملت
ایران خواهد بود...به نظر ما خیلی شرافتمندانه است که برای دویست نفر ابالغ صادر نمائید و
آنها را بهعنوان نماینده مجلس منصوب نمائید»(حزب زحمتکشان ملت.)45-28 :1376 ،...
بنابر نوشتة مهندس بازرگان ،در تاریخ 4شهریور ،1342مظفر بقایی فهرست وکالی انتخابی
مورد نظر تهران و شهرستانها را بهدست آورد و آنها را برای سفارتخانهها ارسال کرد .با آگاهی
از این مسئله دولت درصدد ایجاد تغییراتی در آن افتاد(بازرگان.)75 :1376 ،
در تاریخ 12شهریور ،1342دکتر بقایی ،به همراه سعید پارسی از اعضای کمیتة مرکزی حزب،
اعالم جرمی که علیه قانون انتخابات و نحوة اجرای آن آماده کرده بودند به دادگستری تحویل
دادند(مظف��ر بقایی به  .)125/2 :1382-1381 ،...همچنین ،دکتر بقایی فهرس��ت کاندیداهای
ی از طرف کنگره بهدس��ت آورد و به اطالع سازمان
نهضت آزادمردان و آزاد زنان را قبل از معرف 
ملل و سایر مراجع بینالمللی رساند و به آنها گوشزد کرد که امکان دارد با آگاهی دولت از این
مسئله در فهرست اسامی تغییراتی ایجاد کند(مظفر بقایی به .)160/2 :1382-1381 ،...
نتیجهگیری
تویکم از معدود مجالسی است که انتخابات آن با تحریم گروههای سیاسی مواجه
مجلس بیس 
ش��د .موضوعی که برای آن نه قبل و نه پس از آن مش��ابهی وجود ندارد .در پیش��ینه و سوابق
گروههای سیاسی پس از کودتای  28مرداد با وجود تنگناهایی که از سوی دولت اعمال میشد
گروههای سیاس��ی همچون جبهۀ ملی وارد عرصة انتخابات میش��دند و ایجاد محدودیت از
طرف حاکمیت بر آنها اعمال میشد .حتی در دوران فترت مجلس در دورة علی امینی  ،جبهۀ
ملی یکی از مطالبات خود را انتخابات مجلس اعالم کرد .اما در مقطع برگزاری انتخابات دورة
تویکم مجلس ،همة گروههای مخالف و منتقد رژیم به تحریم انتخابات اقدام کردند .این
بیس 
مسئله ناشی از تعمیق مخالفت با حکومت در اثر ورود روحانیت به عرصة فعالیت سیاسی بود و

بازداشت و زندانی نمودن آیتاهلل خمینی نقش مهمی در تصمیم روحانیت در تحریم انتخابات
داشت .این تصمیم که مورد رضایت و توصیة آیتاهلل خمینی و دیگر پیشوایان روحانی بود در
موقع خود اقدامی مبتکرانه و بدیع محسوب میشد.
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• آبراهامیان ،یرواند( .)1377ایران بین دو انقالب :درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر(احمد
گل محمدی؛ محمد ابراهیم فتاحی و لیالیی ،مترجمان) .تهران :نشر نی.
• ازغندی ،علیرضا ( .)1382تاریخ تحوالت سیاس�ی و اجتماعی ایران( .)1320-1357تهران :سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
• اسناد انقالب اسالمی(5(.)1374ج) .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
• اسناد نهضت مقاومت ملی ،اسناد درون سازمانی(بی تا) (.ج  .)5بیجا .انتشارات نهضت آزادی ایران.
• امینی ،ایرج( .)1386بر بال بحران :زندگی سیاسی علی امینی .تهران :نشر ماهی.
• بازرگان ،مهدی( .)1377یادداشتهای روزانه .تهران :انتشارات قلم.
• برزین ،سعید( ،1374بهمن) .زندگینام ه سیاسی مهندس مهدی بازرگان (چ .)2تهران :مرکز.
• جبهه ملی به روایت اسناد ساواک(( .)1379ج .)1تهران :مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات.
• حزب زحمتکشان ملت ایران در دفاع از آیتاهلل خمینی(بی تا) .بیجا .بینا.
• خاطرات علي اميني ((.)1376حبيب الجوردي،کوششگر) .تهران :نشر گفتار.
• دوانی ،علي( .)1358نهضت روحانيون ايران(ج3و .)4تهران :بنياد فرهنگي امام رضا.
• روحانی مبارز آیتاهلل کاش�انی به روایت اس�ناد(ج  .)2تهران .مرکز بررس��ی اس��ناد تاریخی وزارت
اطالعات(.)1379
• روحانی ،حمید( .)1381نهضت امام خمینی(ج .)1تهران :نشر عروج.
• روحبخش ،رحیم( .)1382تعامل نهضت آزادی با مرجعیت و نهضت روحانیت .تهران :صمدیه.
• زهیری ،علیرضا( .)1379عصر پهلوی به روایت اسناد .قم :دفتر نشر و پخش معارف.
• سفری ،محمدعلی( .)1373قلم و سیاست(از کودتای  28مرداد تا ترور منصور)(.ج.)2تهران :نارمک.
• سنجابی ،کریم( .)1361امیدها و ناامیدیها .لندن :انتشارات ملیون.
• سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک((.)1386ج .)2تهران :مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی.
• صفحاتی از تاریخ معاصر ایران -اسناد نهضت آزادی ایران(ج ،)1جریان تأسیس و بیانیهها -1344
 .)1361(1340بیجا .رایکا .
• طلوعی ،محمود( )1373پدر و پسر ناگفتهها از زندگی و روزگار پهلویها(چ .)4تهران :نشر علم.
• فوران ،جان( .)1377مقاومت ش�کننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران(احمد تدین ،مترجم) .تهران:
رسا.
• قیام پانزده خرداد به روایت اس�ناد س�اواک دوران حصر((.)1380ج .)4تهران :مرکز بررس��ی اسناد

تاریخی وزارت اطالعات(.)1380
• کاتوزیان ،محمدعلی(همایون) .)1368(.اقتصاد سیاسی ایران(ج( .)2محمدرضا نفیسی و کامبیزعزیزی،
مترجمان) .تهران :پاپیروس.
• کدی ،نیکی آر( .)1375ریشههای انقالب ایران( عبدالرحیم گواهی ،مترجم).تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمی.

•
•
•
•
•

نشریات

• روزنامة اطالعات ،شماره  ،10496شنبه  16اردیبهشت 1340
•  ،------------شماره  ،10500چهارشنبه  20اردیبهشت 1340
•  ،------------شماره  ،1159پنجشنبه  15فروردین1342

اسناد

• سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(ساکما) 292-1239
• سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(ساکما)144
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•

مرواری��د ،یونس( .)1377از مش�روطه تا جمه�وری نگاهی به ادوار مجلس قانونگ�ذاری در دوران
مشروطیت( ج  .)3تهران :اوحدی.
مظفر بقایی به روایت اسناد ساواک(( .)1382-1381ج .)2تهران :وزارت اطالعات ،مرکز بررسی اسناد
تاریخی.
الموتي ،مصطفي( .)1370ایران در عصر پهلوی(ج  .)11لندن :پکا.
نجاتی ،غالمرضا( .)1375خاطرات بازرگان شصت سال خدمت و مقاومت(ج )  .تهران :رسا.
 .)1377(-----------تاریخ بیست و پنج سالهی ایران(از کودتا تا انقالب) ( .ج .)1تهران :رسا.یادداشتهای سیاسی ایران(( .)1381(.)1331-1344ج .)14تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
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