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چکیده:

در تاریخ مبارزات مردم ایران ،که به پیروزی انقالب اسالمی انجامید احزاب و
گروههای متعدد ،دخالت داشتهاند ،اما نقشآفرینی آنان در بطن حوادث منتهی به
پیروزی انقالب یکسان نبوده است .بلکه هر یک ،استراتژی مبارزاتی خاصی را دنبال
کردهاند .در این راستا جبهة ملی جریانی بود که به شیوۀ مبارزۀ پارلمانی علیه رژیم
گرایش داشت ،اما در چند ماهة منتهی به پیروزی انقالب به تغییر رفتار در روند
مبارزاتی خویش روی آورد .با توجه به این امر ،این مقاله درصدد است تا ضمن
ارزیابی عملکرد جبهة ملی در اوج تحوالت انقالبی به این پرسش پاسخ دهد؛که چرا
جبهة ملی بهرغم روند مبارزاتی خویش به همراهی با انقالبیون مذهبی به رهبری امام
خمینی پرداخت؟ نگارندگان بر این باوراند که جبهه ملی ازیکسو ،با آگاهی از
ناکارآمدی رویکرد مبارزاتی خویش در فضای تازه و ازسویدیگر ،با توجه به
سازشناپذیری رهبری نهضت در مخالفت با حکومت پهلوی و براندازی آن ،به
همگامی با انقالبیون مذهبی پرداخت اما در این مسیر تنها به نقشی حاشیهای اکتفا
کرد و نتوانست نقش قابل توجهی ایفا کند.
کلیدواژهها :جبههملی ،امام خمینی ،مبارزه پارلمانی ،انقالب اسالمی

 .دانشیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
.دانشجوی دکترای رشتة تاریخ انقالب اسالمی ،دانشگاه بوعلی سینا

e-mail: mollaiynet@yahoo.com
e-mail:fbavaryan@gmail.com
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مقدمه
جبهة ملی که در سال  82 1توسط دکتر مصدق و عدهای دیگر از ملیگرایان تأسیس گردید،
ازجمله گروههای سیاسی بود که بر فعالیت مسالمتآمیز تأکید داشت .این جبهه در طول حیات
سیاسی خود برخالف نظرات امام خمینی ،برکناری شاه را راهحل قابل قبول نمیدانست و معتقد
بود که شاه باید به خواست خودش به صورت یک پادشاه مشروطه درآید .امری که ازسوی
محمدرضا پهلوی در آن دوره محال به نظر میرسید .آنان پس از یک دوره رکود فعالیت سیاسی
از سال  8232که زمان انحالل جبهة سوم بود در فضای باز سیاسی سال  8231بار دیگر به همراه
چهارده حزب و جمعیت سیاسی اعالم موجودیت کردند .فضای ایجادشده فرصت تازهای فراهم
آورد تا آنان ضمن نامة سرگشاده سه نفرهای ،یک سری انتقادات مالیم را نسبت به عملکرد نظام
پهلوی مطرح کنند .سرانجام رهبر جبهة ملی در آستانة پیروزی انقالب اسالمی با درک موقعیت
ممتاز امام خمینی در مقام رهبری انقالب ،ضمن دیداری که در  82آبان  35با ایشان در پاریس
داشت با امضای یک بیانیة سه مادهای به خواست ایشان و مردم ،مبنیبر غیرقانونی بودن نظام
شاهنشاهی و عدم امکان سازش با آن تمکین نمود و با این عمل مواضع جبهه ملی را تا حد زیادی
در جهت شعارهای انقالب اسالمی تعدیل نمود .پس از این دیدار ،جبهه ملی بهطور علنی از امام
خمینی پشتیبانی کرد ،بهاینترتیب بار دیگر پیوند نیروهای سکوالر -مذهبی در اوضاع و شرایطی
کامالً متفاوت با انقالب مشروطیت در شکلی جدید احیا شد .در این زمان با مواضع یکسان
گروههای مخالف ،راهپیماییها و اعتصابات گسترش یافت.

 .7فعالیت جبهه ملی در تحوالت انقالبی دوران نخستوزیری ازهاری
 7.7عکسالعمل جبهه ملی نسبت به انتصاب ازهاری
دولت نظامی ازهاری به دنبال تصمیم شاه در نیمة آبان ماه  35پس از یک شورش یک روزه در
تهران که طی آن حتی ساختمان سفارت انگلیس هم به آتش کشیده شد ،روی کار آمد .شاه این
تصمیم را به دنبال ناامیدی از توافق با ملیّون در تشکیل دولت ائتالفی و پس از مشورت با
برژینسکی و حصول اطمینان از حمایت آمریکا اتخاذ کرد .اما روی کار آوردن این دولت،
اعتراضات جناحهای مختلف انقالبی اعم از ملی و مذهبی را برانگیخت .در این زمان افراد جبهه

08
مخالفت خود را با این شیوه بیان کردند؛ بهطوریکه رهبر آنان سنجابی با تأکید بر اینکه درگذشته
مخالف این شیوۀ نظامی بوده است از آن به عنوان سمی نام برد که تمام جامعه را مسموم میکند.
او ضمن بیان اینکه حکومت نظامی درد سیاسی کشور را درمان نخواهد کرد ،گفت:
این حکومت عالوهبر اینکه برای رژیم خطر بزرگی دارد ،برای مملکت هم
فوقالعاده زیانبخش است و هیچگونه راه عالجی نیست و مملکت را دچار
بحرانهای شدید میکند (هوشنگ مهدوی.) 1 : 825 ،

سنجابی پیش از روی کار آمدن حکومت نظامی ،در مخالفت با چنین حکومتی طی مصاحبه
ای که با روزنامه کیهان در  1مهر انجام داده بود با بیان آنکه راهحل نظامی ایران را به بنبست
میکشاند ،تنها راه نجات از مشکالت موجود را ،برقراری نظام دموکراسی و توجه به خواستهها و
آرای ملت ایران دانسته بود (کیهان ،35 /5 / 0 ،ش .) : 89310به نظر میرسد در این زمان ،شاه
دولت نظامی را تا فراهم آمدن یک راه حل مسالمتآمیز به عنوان یک اقدام موقت نگاه میکرد و
چنانکه مطبوعات غربی و دستاندرکاران حکومت کارتر و شاه هنگام جایگزینی ازهاری
ادعاکردند ،درحقیقت تشکیل این کابینه ،یک مقابله به مثل بود برای مرعوب ساختن طیف
میانهروها و کندن آنها از جریان سازشناپذیر امام ،و اقناع آنان به این امر که اگر به تشکیل یک
دولت ائتالفی تن در ندهد ،راهی جز کابینه نظامی و اعمال خشونت و خونریزی زیاد نمیماند
(ونس و برژینسکی.) 0 :821 ،

 .7.1شرکت افراد جبهه ملی در راهپیمایی تاسوعا و عاشورا
درحالیکه بیش از یک ماه از عمر دولت ازهاری نگذشته بود ،این دولت شاهد برگزاری دو
راهپیمایی در روزهای تاسوعا و عاشورا ازسوی انقالبیون به دنبال اعالمیة امام خمینی در آذر 8235
به مناسبت فرارسیدن ماه محرم بود .ایشان در این اعالمیه از مردم خواسته بودند برای ابراز نفرت
خویش نسبت به رژیم به دستورات دولت دربارۀ برگزاری منع مراسم مذهبی اعتنا نکنند و به
خیابانها بیایند (امام خمینی ،8251 ،ج .)53 : 3

واكاوي رفتار سياسي جبهه ملي چهارم در تحوالت منتهي به پيروزي انقالب اسالمي از آبان تا بهمن 1131

ملی که در مبارزه با رژیم با جناح مذهبی پیشرو در انقالب همگام شده بودند بهطورآشکارا
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در راهپیمایی تاسوعا که روز  80آذر ،روزی که مصادف با سالروز حقوق بشر بود برگزار
شد ،جبهه ملی به همراه نهضت آزادی ،کمیته دفاع از حقوق بشر ،آیتاهلل طالقانی و سایر احزاب و
سازمانهای سیاسی و روحانیت مبارز تهران در راهپیمایی شرکت کرد (استمپل ،بیتا 2 -3 :و ).
دکتر سنجابی که در  81آذر از زندان آزاد شده بود ،در این راهپیمایی شرکت کرد و شرکت
گستردۀ مردم را بهترین دلیل حقانیت و مبارزۀ ملی و دینی مردم خواند و گفت:
در این تاسوعای حسینی میلیونها زن و مرد ایرانی با تظاهرات پرشکوه ،تصمیم قاطع
خود را برای پایان دادن به رژیم استبدادی و دیکتاتوری و فساد ابراز داشتند.

سنجابی به عنوان رهبر جبهه ملی در این راهپیمایی شرکت کرد ،اما در میان اعضای دیگر جبهه
ملی دربارۀ همکاری با نیروهای مذهبی ،در راهپیمایی فوق اتفاق نظر نبود .یکی از کسانی که در
این تظاهرات شرکت نکرد شاپور بختیار بود .بهگفتة وی دکتر صدیقی نیز در جمع دیگر اعضای
جبهه ملی حاضر نشد و در راهپیمایی شرکت نکرد (باقی .)232 -1 :8252،راهپیمایی مذکور در
روز عاشورا نیز ادامه یافت و منجر به صدور قطعنامة  85مادهای شد که محصول همکاری نیروهای
اسالمی و ملی بود .در این قطعنامه ،آنان از کلیة نیروهای مخالف نام بردند و ضمن بهرسمیت
شناختن رهبری امام خمینی ،خواستار پایان دادن به حاکمیت شاه و ایجاد حکومتی برپایة مفاهیم
اسالمی شدند .همچنین بر ادامة مبارزه تا سقوط رژیم تأکید کردند.
این راهپیمایی که یکی از مهمترین نتایج آن اعالم یکپارچگی همة گروههای سیاسی اعم از
ملی و مذهبی بود (سولیوان و پارسونز ،) 203 : 8253 ،مشروعیت سلطنت را مؤکداً زیر سؤال برد؛
اما بالعکس امام خمینی را به عنوان شخصیتی انقالبی و رهبری پیامبرگونه تأیید کرد و توجه همه را
به هدف برکناری شاه که مورد توجه همة بخشهای مخالفان قرارگرفته بود معطوف ساخت
(استمپل ،بیتا 85:و .) 29راهپیمایی مذکور که شاه را بسیار تحت تاثیر قرار داد ،درحقیقت اثبات
شکست دولت نظامی و ناتوانی او در ادارۀ امور کشور و کنترل اوضاع بود ،باعث شد تا شاه
بیدرنگ برای ایجاد یک کابینه ائتالفی کوشش خود را از سرگیرد (سولیوان و پارسونز: 8253 ،
.)203

راهپیمایی تاسوعا و عاشورا جای هیچگونه امیدواری برای شخص شاه نسبت به توانایی در خاتمه
بخشیدن به بحران پیشآمده باقی نگذاشت .به دلیل فشار و رویارویی این دو راهپیمایی ،وی بار
دیگر مذاکرات محرمانة خود را برای تشکیل کابینهای ائتالفی متشکل از افراد جبهه ملی آغاز کرد
(سیک .)853 :8213 ،در آغاز به خاطر انتشار بیانیة سه مادهای پاریس همکاری ملیون را با خود
منتفی دانست ،اما مالقاتهای سپهبد مقدم و احسان نراقی در زندان با فروهر و سنجابی ،او را
امیدوار ساخت که جایی برای مصالحه هست .اما وی در شروع مذاکراتش از رهبران فعلی جبهه
ملی آغاز نکرد و در ابتدا با یکی از اعضای قدیمی که اکنون در این جبهه عضویتی نداشت شروع
به مذاکره کرد .این فرد دکتر غالمحسین صدیقی از رهبران قدیمی جبهه ملی بود ،کسی که در
زمان جبهه ملی دوم به دنبال اختالفاتی که میان اعضای جبهه ملی به وجود آمد از آنان جدا شد.
شاه با وجود پیشبینی عدم موفقیت صدیقی در تشکیل کابینهای متشکل از میانهروها در
مالقاتی که با سولیوان داشت -او در این مالقات گفت چون بیشتر مخالفانش جرأت رویارویی با
امام خمینی را ندارند صدیقی قادر نخواهد بود یک کابینه متحد و قدرتمند تشکیل دهد -در
مجموع پنج بار با وی مالقات کرد .درضمن این مالقات ها ،در  1آذر صدیقی شرایطی را که
برخی از آن ها عبارت بودند از:
 .8همه خطاکاران  3سال گذشته را مورد تعقیب قرار دهد؛
 .فرمان انحالل ساواک را صادر کند؛
 .2شاه برای مدتی خود را از امور جاری دور نگه دارد و وظایف سلطنت را به یک شورای
نیابت بسپارد و ...تعیین کرد که مورد موافقت او قرار گرفت (نجاتی ،8255 ،ج  28 :؛ آموزگار،
.)318 :8251

 شاه اولینبار در دوران شریف امامی ،به تالش برای تشکیل کابینه ائتالفی با شرکت افراد جبهه پرداخت اما با عدم
موافقت آنان روبهرو شد و ناچار ،کابینه نظامی ازهاری را روی کار آورد.
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 .7.5تالش شاه برای تشکیل کابینۀ ائتالفی با تشکیل افراد جبهه ملی
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اما درستی این پیشبینی ،زمانی به اثبات رسید که صدیقی در اولین اقدام خود پس از ارائة
پیشنهادات به شاه ،با وجودی که از حمایت کامل ملیون برخوردار نبود (سیر مبارزاتی امام خمینی،

،8211ج ) 38 : 80درصدد جلب همکاری آنان برآمد .وی در ابتدا سحابی و بازرگان را دعوت به
همکاری کرد ،اما در این زمان آنان چون مواضع خود را در جریان انقالب مشخص کرده بودند
گفتند ،نمیتوانند بهطور مستقیم کمکی به اوکمکی بکنند اما به صورت غیرمستقیم همه نوع
همکاری خواهند کرد .دکترصدیقی پس از آن از شمسالدین امیرعالیی و مهدی آذر دعوت به
همکاری کرد اما این دو با ارائة دالیلی که مهمترین آن ادامة حضور شاه بود عذر خواستند
(نجاتی ،8255 ،ج .) 23 :
چیزی نگذشت که این اقدام دکتر صدیقی با عکسالعمل همرزمان قدیمی او در جبهه ملی
روبهرو شد و آنان در دو اقدام پیاپی مخالفت خود را آشکارا نشان دادند .در نخستین واکنش ،آنان
به انتشار نامه سنجابی به صدیقی در تاریخ  0آذر در خبرنامه با عنوان «دردنامه» پرداختند .در این
نامه سنجابی ضمن انتقاد از این اقدام صدیقی ،نوشته بود به خاطر این اقدام ،وی انتظار هیچگونه
موافقت و یا مدارایی ازطرف مردم مسلمان ایران و جبهه ملی نداشته باشد (سفری،8219،ج3
.)831:
دومین اقدامشان نیز انتشار اعالمیهای بود که در آن گفته بودند چون برخی از خبرگزاریها از
دکتر صدیقی به عنوان یکی از رهبران جبهه ملی یاد کردهاند ،آنان الزم دیدهاند به آگاهی مردم
برساند که وی از نیمة دوم سال  3با هیچیک از سازمانهای جبهه ملی همکاری نداشته است
(نجاتی ،8255 ،ج .)2 1 :
دکتر صدیقی در پاسخ به این اعتراضات ،در اظهاراتی خصوصی در تاریخ دوم دیماه در
مورد قبول تشکیل کابینه گفت:
من چون قول دادهام تا آخرین قطره خونم در این راه کوشش خواهم کرد و مخالفین
در جبهه ملی نمیتوانند برای من تعیین تکلیف نمایند ،زیرا من خودم جبهه ملی را
پایهگذاری کردهام و عقیدۀ مخالفین در این شرایط برای من اهمیتی ندارد (فرازهایی
از انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک و امریکا.)2 1: 8211 ،

03
مورد نظر را تشکیل دهد .شاید علت اصلی ناکامی را بتوان در این شرط دکتر صدیقی جست؛ که
شاه در کشور بماند .اما برای مدتی خود را از امور جاری دور نگه دارد و یک شورای سلطنتی
تشکیل دهد .این شرط به گفتة شاه قابل قبول نبود؛ زیرا مترادف با عدم شایستگی وی در اجرای
وظایف سلطنت بود (رک :پهلوی.) 231 : 8250 ،
شاه پس از آنکه مذاکراتش با صدیقی به نتیجه نرسید ،تالش خود را برای جلب نظر سنجابی
آغاز کرد .او که بهواسطة گفتوگوهای مقامات عالیرتبهای چون ناصر مقدم و یا عباس قرهباغی
و واسطة مطمئنی چون احسان نراقی در زندان از مواضع ملیون آگاه بود مذاکراتش را این بار با
رهبر جبهه ملی آغاز کرد بهویژه اینکه وی پیش از انتشار اعالمیه سه مادهای ،تشکیل کابینة وحدت
ملی تحت نظر شاه را تأیید کرده بود (باقی291 :821 ،؛  .)231 -19 :8252شاه برای گفتوگوی
نهایی ،سنجابی را توسط ناصر مقدم فراخواند و به او پیشنهاد قبول نخستوزیری را داد ،اما به
شروط غیر قابل قبول وی مبنیبر اینکه ،شاه از کشور خارج شود و بعد یک شورای دولتی متشکل
از عدهای از رجال درجه اول مملکت و چند نفر از علمایی که مورد توجه آنها باشد ،مواجه شد
(سنجابی )220 -3 :8218 ،که این پیشنهاد مورد موافقت او قرار نگرفت و گفت که خروجش از
کشور به صالح نیست .همین امر سبب شد تا مذاکره بینتیجه بماند (باقی.)231-19 :8252 ،
سنجابی پس از این مالقات اعالمیه مختصری صادر کرد و در آن بیان کرد که طبق مادۀ دوم
اعالمیه پاریس ،جبهه ملی با بقای شرایط موجود ،حاضر به شرکت در هیچ حکومتی نخواهد بود
(سنجابی.)232 : 8218 ،
پس از صدور اعالمیة فوق ،وی در جلسهای که در  35 / 0 / 3با حضور خبرنگاران در منزلش
برگزار شد اظهار داشت که پیشنهاد شاه را برای بهدست گرفتن حکومت نپذیرفته و بار دیگر بر
اعالمیه سه مادهای پاریس تأکید کرد .اما در یک بررسی کلی شاید بتوان دالیل عدم پذیرش
پیشنهاد نخستوزیری از سوی ملیون را در سه عامل زیر خالصه کرد:
 .8مهمترین و شاید علت اصلی عدم پذیرش پیشنهاد نخستوزیری از سوی ملیون ،اطمینان قطعی
آنان از مخالفت امام خمینی و به دنبال آن شکست این طرح بود .درواقع باید گفت آنان در این
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بههرحال امکان مصالحه دکتر صدیقی با شاه به نتیجهای نرسید و او نتوانست کابینه ائتالفی
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زمان از سازشناپذیری ،سرسختی و موضعگیری رهبر انقالب اطالع داشتند (فرازهایی از انقالب
اسالمی821 :8211 ،و .)82
 .تجارب تاریخی ملیون و رهبران آن بود ،در این زمان ملیون سابقة حکومت نخستوزیران
گذشته از قبیل زاهدی ،امینی و ...را که برخالف میل باطنی شاه به این مقام منصوب شده بودند را
به یاد داشتند .این سابقه نشان میداد که شاه پس از حل مشکل و پشت سر نهادن بحران،
نخستوزیران مقتدر و مستقل را از کار برکنار کرده و عوامل مطیع خود را جایگزین آنها میکرد
(روبین .)815 -1 :8212 ،سنجابی دراینباره در خاطراتش میگوید:
بنده با توجه به خاطراتی که از ایشان داشتم و سوابقی که شاه نسبت به جبهه ملی و
نسبت به مصدق داشت ،حتی با نخستوزیران دیگر خود که انتخاب کرده بود و
اینکه فقط در دو یا سه ماه پیش از آن ،جمله معروف خود را در یک مصاحبه
مطبوعاتی راجع به جبهه ملی گفته بود که جبهه ملی ،این خائنین دستنشاندۀ
سیاستهای غربی که میخواهند ایران را تسلیم کمونیستها بکنند و اینها مایة
حیرت بود ...با سوابقی که از شاه داشتیم با وجود حضور او هیچ اقدامی را ممکن
نمیدانستیم (سنجابی.) 23 : 8218 ،

 .2جدا از دو عامل فوق رفتار شاه نیز در همان شرایط بحرانی ،موجبات نگرانی ملیون را فراهم
ساخته بود ،چون هر زمان که تظاهرات ضدسلطنتی مردم اوج میگرفت ،شاه عقبنشینی کرده و
حاضر به دادن امتیازاتی به ملیون برای تشکیل دولت ائتالفی میشد؛ اما وقتی که اوضاع آرام
میگرفت شاه به خیال اینکه آرامش موقتی حاصل بازیهای سیاسی و فشارهای اوست تغییر عقیده
میداد .این تغییرات و نوسانات آنقدر بود که حتی ناظران خارجی نیز آن را احساس کرده و
منعکس میکردند .چنانکه روزنامه نیویورک تایمز در آذر  85/35دسامبر  – 8051دراینباره
گفته بود« :آرامش نسبی چند روزه باعث شده است که شاه تغییر عقیده بدهد» (یزدی.)81 :8250 ،
اما در این راستا با توجه به اینکه در اوج مخالفتهای انقالبیون هرگونه اقدامی در مخالفت با
نیروهای انقالبی و همکاری با قدرت حاکم میتوانست مهم و سرنوشتساز باشد و در روند
حرکت انقالبی تأثیرگذار باشد؛ و با توجه به این امر که ،جبهه ملی اکنون از همراهان طیف مذهبی
انقالب بهشمار میرفت جریان سازش با حکومت اهمیت خاصی پیدا کرد .همین امر باعث شد تا
خبرنگاران سؤاالتی مبنیبر پیشنهاد شاه در تشکیل کابینه ائتالفی را با حضور ملیون در مصاحبههای

05
نظر امام را در رابطه با مذاکرۀ شاه با سنجابی و امکان تشکیل حکومتی انتقالی متشکل از
سازشکاران جویا شد ،ایشان در پاسخ گفتند:
ما هر حکومتی را که از طرف خود مردم نباشد و متکی به همان قدرتی که شاه را سر
کار آورد و حفظ کرد و یا قدرتی دیگر ،به شدت طرد می کنیم ،و با او همان رفتار
را خواهیم کرد (امام خمینی ،8251 ،ج.) 13 :3

همچنین ایشان در ضمن اعالمیهای به مناسبت فرارسیدن ماه محرم دربارۀ همکاری با رژیم،
گفتند:
در این موقع حساس که سرنوشت ملت ما باید تعیین شود ،هر کس در هر مقامی که
هست اگر سستی کند و از پیشتیبانی نهضت شانه خالی کند ،مطرود پیشوای عظیم ما،
امام عصر – عجل اهلل تعالی فرجه الشریف -است و بر ملت الزم است او را طرد کند
و عذری از او نیز نپذیرند .اگر کسی از سیاسیون ،با بودن شاه خائن در صدد بهدست
گرفتن حکومت باشد مطرود و مخالف اسالم است و بر ملت است که او را طرد
کنند .فرصتطلبان بهجای خود بنشینند که پایگاهی ندارند (امام خمینی ،8251 ،ج3
.)833:

ایشان در این زمان بار دیگر مخالفت خود را با روشهای مصالحهآمیز جبهه ملی اعالم کردند
و گفتند:
سازش با شاه یعنی سازش با ظالمی خائن و سازش با چنین موجودی ،پیداست که
خیانت به ملت ایران و اسالم است (امام خمینی ،8251 ،ج.) 23 :3

و دربیان معرفی شاخص تمیز میان خائن و خادم گفتند:
ما سازش را از هر کس و به هر شکلی باشد ،نخواهیم پذیرفت چون ملت نخواهند
پذیرفت ...هر کس قبول کند با ماست و اال از ماجداست (امام خمینی ،8251 ،ج:3
.) 13

در جای دیگر گفتند:
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خود با امام مطرح نمایند .ازجمله آن ها ،مصاحبه خبرگزاری فرانس پرس با ایشان بود که طی آن
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راه حل میانه ،یعنی تسلیم [در برابر]شاه  ...یعنی پیوستن به رژیم شاه ...ملت کسانی را
که به این راهحلها گوش میدهند ،نهتنها نفی میکنند بلکه خائن میشمارد( .امام
خمینی ،8251 ،ج)3 2: 3

دراین زمان امام با قاطعیت همة آن مواضع را رد و همواره در مصاحبهها ،بیانیهها و سخنرانیها
اعالم میکردند که شاه باید برود و حکوت آینده با رأی مردم برقرار گردد (امام خمینی،8251 ،
ج)3 2: 3
درمجموع باید گفت امام خمینی با مواضع خود هرگونه سازش بارژیم را محکوم کردند .در
این زمان برخورد قاطع ایشان با مسائل و عدم سازش و گذشت در راه تحقق اهداف مبارزه،
تالشهای شاه را در گفتوگو با طیف میانهرو خنثی کرد .بنابراین برخورد قاطع امام با مسئله و
همگامی و همراهی سایر روحانیون با ایشان را میتوان عاملی مهم در عدم موافقت افراد جبهه ملی
در همکاری و سازش با رژیم دانست.

 .1فعالیت جبهه ملی در تحوالت انقالبی دوران نخستوزیری بختیار
 .1.7عکسالعمل جبهه ملی نسبت به انتصاب بختیار به نخستوزیری
شاه پس از آنکه تالشهای مستمرش برای تشکیل دولت ائتالفی به نتیجه نرسید ،تحت فشار
کشورهای غربی بهویژه امریکا و انگلیس برای خروج از بحران ،بختیار یکی از رهبران
سازشناپذیر جبهه ملی با انقالبیون مذهبی -وی حاضر به مصالحه با طیف انقالبی در جریان پس از
مالقات دکتر سنجابی با امام خمینی نشده بود  -را به نخستوزیری منصوب کرد (یزدی:8250 ،
 .)811در این زمان شاه تمام شروط وی را به استثنای این شرط مبنیبر اینکه اختیار ارتش به دست
دولت باشد را پذیرفت .دلیل این مخالفت نیز این بود که شاه در این زمان دربارۀ توانایی بختیار و
امکانات او برای جلب پشتیبانی افکار عمومی تردید داشت که این امر خود منعکسکنندۀ
نگرانیهای او دربارۀ امکان موفقیت بختیار همچون صدیقی در جلب همکاری مخالفان غیرمذهبی
چون جبهه ملی بود (ونس و برژینسکی.)25 :821 ،

00
فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و چون دوران شریف امامی برای جلب اعتماد و نظر موافق مردم
حاضر به دادن امتیازات فراوانی شد (باقی .)281 :821 ،او پس از این اقدام طی نطقی تلویزیونی
حکومت خود را سوسیال دموکراسی اعالم کرد و خود را مرغ طوفان نامید و گفت؛ هر اتفاقی که
بیفتد صحنه را ترک نخواهد کرد .به گفتة پرویز راجی این نطق حالتی منحصربهفرد داشت؛ زیرا
وی برای اولین بار ،اولین نخستوزیر ایرانی بود که بدون نام بردن از شاه از مصدق تجلیل کرد
(راجی.) 211 :8253 ،
اما باید گفت آنچه سبب انتصاب بختیار را از سوی شاه و امریکا فراهم ساخت پایگاه حزبی او
بود .درحقیقت این پایگاه حزبی [جبهه ملی] برای او یک امتیاز محسوب میشد و مهر تأییدی بود
بر وی ازسوی شاه و آمریکاییها ،چون آنان در این زمان این گمان را تعقیب میکردند که جبهه
ملی یکی از ارکان اصلی و البته معتدل مخالفین است (مدنی ،821 ،ج  .) 28 :بختیار با آگاهی
از این حقیقت سعی داشت تا از امتیازات عضویت در جبهه ملی حداکثر استفاده را بکند .او در این
زمان تالش داشت تا از حسن شهرت دکتر مصدق بهرهبرداری کرده و خود را زیر سایه و نام او
پنهان کند .بهرهگیری از وجهه مصدق درحقیقت مهمترین حربة او در این زمان بود .در این مقطع
وی در هر فرصت نام دکتر مصدق را بر زبان میآورد و در مصاحبههای مطبوعاتی و تلویزیونی،
زیر عکس او مینشست و در هر زمان میکوشید تا خود را شخصیت مورد تأیید او و دیگر عناصر
ملیگرا معرفی نماید (نیمه پنهان ،8251 ،ج .) 19 : 23اما بهرغم این تالشها ،به علت دیرهنگام
بودن ظهورش نتوانست از پایگاه حزبیاش استفاده کند و همسنگران گذشته را با خود شریک و
همراه سازد (شجاعیزند .) 3 : 821 ،در این زمان ملیون بالفاصله از یک سو ،با درک
حساسیت افکار عمومی و نفرت جامعه از عمل بختیار ،و ازسویدیگر با توجه به محکومیت
بیدرنگ او ازسوی امام خمینی ،و همگامی که درجریان مذاکرات خود با رهبر مذهبیون پذیرفته
بود بالفاصله اقدام وی را خیانتآمیز تلقی کردند و با تشکیل جلسهای حکم به اخراج رسمی او از
جبهه ملی دادند .اقدامی که اولین عکسالعمل آنان را در ظرف  3ساعت پس از انتصاب به
نخستوزیری تشکیل داد (فوزی ،8213 ،ج 822 :؛ باقی.)282 : 821 ،
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بختیار پس از انتصاب به این سمت ،در  81دیماه کابینة خود را تشکیل داد .وی در  8دیماه
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در این جلسة  1نفره شورای عالی جبهه ملی که در منزل کریم سنجابی برگزار شد ،دکتر
سنجابی ضمن بیان اینکه ،نظر جبهه ملی در بیانیة سه مادهای پاریس روشن شده است و هرکدام از
اعضا اگر خارج از این چارچوب دست به اقدامی بزنند از انضباط حزبی تخطی کردهاند و باید
اخراج شوند ،اخراج بختیار را خواستار شد .این امر سبب شد تا همة اعضا به استثنای یک نفر به
اخراج بختیار رأی مثبت بدهند و طی اعالمیهای عمل او را تقبیح نمایند (اطالعات،35 / 89/81 ،
ش  : 83532؛ سنجابی ) 231 :8218 ،و تشکیل دولت او را مخالف مصوبات آرمانی و سازمانی
جبهه ملی اعالم کنند .در این زمان بهرغم اخراج بختیار ازسوی جبهه ملی ،امینی و صدیقی
پشتیبانی خود را از دولت وی اعالم کردند (آموزگار .)338 :8251 ،آنان در پی این اقدام خود،
اعالم داشتند که تنها با تشکیل یک دولت انقالبی است که میتوان گفت ملت به حقوق خود
رسیده و دولت آشتی ملی محلی از اعراب ندارد (آبراهامیان.)131 : 8211 ،
در این زمان اخراج بختیار از جبهه ملی ،بسیاری از ناظران سیاسی خارجی را دربارۀ امکان
موفقیت او دچار تردید ساخت (روبین .)859 :8212 ،جبهه ملی در ادامه مخالفتهایش با دولت
بختیار روز  85دی را که همزمان با چاپ مقاله توهینآمیز به امام در روزنامه اطالعات بود و
ازطرف دیگر بزرگداشت شهیدان چند هفته پیش در شهرهای مختلف کرمانشاه ،نهاوند ،مشهد و
 ...بود عزای عمومی اعالم کرد (اطالعات ،35 /89 /81 ،ش  .) :83532دربرابر این موضع جبهه
ملی ،بازاریان تهران نیز پشتیبانی خود را از آنان اعالم کردند (پرونده جبهه ملی ،ش  ،)83532اما با
توجه به حمایت نکردن روحانیون از این اعالم قطعی تعطیلی و اینکه آنها روز دوشنبه  81دی را
به عنوان روز عزای عمومی اعالم کردند ملیون مجبور شدند که روز دوشنبه را نیز در تأیید اعالمیه
رهبران جنبش اسالمی عزای عمومی اعالم کنند .بنابراین عزای عمومی از یکشنبه به دوشنبه انتقال
یافت و علت نیز این بود که بختیار پیشدستی کرده و روز  85دی را به مناسبت سالروز شهادت
غالمرضا تختی روز عزا نامیده بود تا بدینترتیب هر جمعیتی که در خیابانها مشاهده میشود به
عزاداران سالروز تختی منتسب کند .بنابراین ملیون نیز برای دوری از همگامی با دولت بختیار و
همبستگی هرچه بیشتر با روحانیت و ابراز حسن نیت ،عزای عمومی اعالم شده ازسوی آنها را
تأیید کرده و اعالمیه صادر کردند .دراثنای این مخالفتها ،افراد جبهه ملی همراه با رهبران مذهبی
بنا به دستور امام در راهپیماییای که مصادف با اربعین حسینی بود شرکت کردند( .راجی: 8253 ،
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ازجمله آیتاهلل طالقانی و دکتر سنجابی یک بیانیه ده مادهای صادر کردند که در آن آمده بود:
«...رژیم پهلوی از آغاز غیرقانونی بوده و اکنون سرنگون شده است ،ملت خواهان استقرار یک
جمهوری اسالمی هستند .»...در همین بیانیه از امام درخواست شده بود که یک شورای انقالبی
تشکیل دهند و دولت موقت را تعیین نمایند .در پایان نیز آمده بود دولت بختیار به دلیل آنکه از
طرف شاه غیرقانونی منصوب شده و یک دولت غیرقانونی آن را تأیید کرده است مشروعیت ندارد
و از ارتش نیز خواسته شد به ملت بپیوندند .ازطرفی آنان خواهان ادامه اعتصابها تا پیروزی کامل
انقالب شدند (سولیوان و پارسونز.)388 :8253 ،
اما در یک نتیجهگیری کلی دربارۀ تأثیر عملکرد بختیار در پذیرش این سمت بر سازماندهی
و اعتبار جبهه ملی باید گفت؛ که قرار گرفتن او با عنوان مرد دوم جبهه ملی و دبیرکل حزب ایران
در سلسله نخستوزیران آریامهری ازیکسو ،زمینه را برای شکست افراد جبهه ملی که امید فراوان
به دورۀ بعد از انقالب بسته بودند مساعد ساخت و اعتبار آنان را از نظر مردم بهکلی درهم ریخت و
ازسویدیگر ،مسئلة عدم تجانس فکری و فقدان مواضع سیاسی مشترک ملیون را نسبت به سلطنت
و نحوۀ مبارزه با رژیم آشکار ساخت و به انشعاب فکری بین رهبران جبهه ملی دامن زد ( بیل،
 ،8258ج :

 3؛ فوزی ،8213 ،ج .)822 :

اما در این میان ،بختیار دربرابر مخالفتهای جبهه ملی فکر میکرد آنها باالخره به کمکش
میآیند و از او حمایت خواهند کرد .او در سخنانش این مخالفتها را ناشی از رقابتهای شخصی
دانست و گفت:
این مسئله ،مسئله شخصی است .مسئله رقابت است .این خودخواهیهای داخلی است
واال همان اساسنامه و تمام آنچه را که جبهه ملی نوشته و خود بنده در رأس آن
پیشقدم بودهام ،ببینید ذرهای با برنامه من که به دولت و مجلسین داده شده تفاوت
ندارد .این مسئله ،مسئله شخصی است و مسئله جبهه ملی نیست (هوشنگ مهدوی،
.)289 :825

وی در این زمان اتهامات نسبت داده شده به خود را از جانب جبهه ملی مبنیبر طردش از جبهه
یاوهسرایی نامید (روزشمار انقالب اسالمی ،8218 ،ج .) 23 : 0و بهرغم اخراج رسمیاش از جبهه
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89
فصلنامه ژرفا پژوه  /سال اول/شماره  /1پاييز 1131

ملی ،مذاکرات خصوصی خود را با سیاستمداران و تمام گروههای مخالف ادامه داد .او به حرف
افراد جبهه ملی اعتنایی نداشت و امیدواری خود را برای همکاری آنان از دست نداد (هوشنگ
مهدوی.) 289 : 825 ،
 1.1تشکیل شورای سلطنت و عدم شرکت جبهه ملی در آن
این شورا با فاصله چند روز پس از روی کار آمدن بختیار تشکیل شد ،اما تشکیل آن از همان ابتدا
با عکسالعمل امام خمینی مواجه شد .ایشان پس از ترک ایران توسط شاه ،بالدرنگ طی
اطالعیهای در پاریس استعفای بختیار ،نمایندگان مجلس و اعضای شورای سلطنت را درخواست
کردند .در همین زمان بود که فروهر و نزیه بالفاصله در پاریس با امام مالقات کردند و بر
همبستگی جبهه ملی با رهبر انقالب تأکید کردند .در مورد اعضای شورای سلطنت ابتدا سعی شد
از میان افرادی که در آن هنگام هیچ مسئولیتی در دستگاه نداشتهاند و احیاناً نیز سابقه ملی داشتند
استفاده شود (استمپل ،بیتا 5:

و  .) 0بنابراین از همان ابتدا از افرادی چون صالح ،سنجابی،

صدیقی و از روحانیون میانهرویی چون آیت اهلل شریعتمداری برای عضویت در شورا دعوت شد
اما همة آنها این پیشنهاد را رد کردند .در این زمان سنجابی طی مصاحبهای در این باره گفت:
دربارۀ عضویت در شورای سلطنت با من صحبت شد ولی همان طوری که در مورد
تشکیل دولت حاضر نشدم ،نسبت به شرکت در شورای سلطنت و یا ریاست آن نیز
موافقت نکردم.

سنجابی در این مصاحبه اصل این شورا را رد نکرد ،بلکه تحت شرایطی چون رفتن شاه ،ترکیب
حکومت و گفتوگو با مراجع روحانیت بخصوص امام خمینی آن را قابل قبول دانست (یزدی،
.)212 -1 :8250
افراد جبهه ملی در این زمان برای نشان دادن همکاری و همگامی خود با جریان اصلی رهبری
کنندۀ نهضت اسالمی از شرکت در شورای انقالب خودداری کردند؛ بنابراین هیچگونه همکاری
میان آنان و عضو قدیمی جبهه صورت نگرفت و این شورا نیز با وجود تالش بختیار نتوانست نتیجه
دلخواه وی را کسب کند .بنابراین به زودی بدون اینکه بتواند اقدام مهمی صورت دهد منحل شد.
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همزمان با تشکیل شورای سلطنت ازسوی شاه ،امام خمینی در پاریس خبر از تأسیس شورای
انقالب اسالمی برای هماهنگ کردن فعالیتهای مخالفان شاه داد .شورایی که به عنوان اولین و
بنیادیترین ارکان قدرت سیاسی و عالیترین نهاد تصمیمگیری در کشور ،در تاریخ  2دی  35با
پیام امام علناً اعالم موجودیت کرد.
عملکرد شورای انقالب و حتی اعضای آن تا پیش از پیروزی انقالب به دالیل امنیتی آشکار
نشد .هرچند که در ابتدای دعوت از افراد برای عضویت در شورا ،نام دکتر سنجابی نیز بود و از
وی نیز دعوت به عمل آمد ،اما او نپذیرفت .وی در خاطراتش با بیان اینکه سه نفر از روحانیون -
آیت اهلل بهشتی ،مطهری و منتظری -ازسوی امام برای عضویت وی در شورا متناوباً با او مالقات
میکردند علت عدم پذیرش عضویت در شورا را چنین بیان میکند:
من به آنها جواب دادم چون با اصل ایجاد شورای انقالب مخالف هستم عضویت در
آنها را نمیتوانم قبول کنم  ...و گفتم به دلیل اینکه انقالب را به پایان رسانیدهایم ...
حاال باید یک حکومت انقالبی بر سر کار آید که بتواند با قدرت برنامههای انقالب
را عملی کند یک حکومت انقالبی و یک شورای انقالبی دو موسسه در مقابل
یکدیگر میشوند و همدیگر را خنثی میکنند (سنجابی.)231 :8218 ،

اما برخالف گفتههای سنجابی ،مهندس بازرگان علت عدم عضویت وی را ،حضور خودش –
بازرگان -در شورای انقالب ذکر میکند .به گفتة وی ،سنجابی زمانی که توسط آیتاهلل مطهری
برای عضویت در شورا دعوت شد چون که ذکر نام وی -بازرگان -را در ترکیب شورای انقالب
شنید از عضویت در آن خودداری کرد (بازرگان ،8253 ،ج  .) 0 :این اختالف را میالنی،
نخستین اختالف عمده میان عناصر انقالبی و میانهرو در ائتالف ضد شاه میداند (میالنی:8218 ،
 .) 38به گفتة فروهر ،قرار بود عالوهبر سنجابی ،وی -فروهر  -و سرلشکر قرنی نیز عضو شورا
باشند ،اما به خاطر نظر بازرگان مبنیبر اینکه افراد شرکتکننده در هیأت دولت بهتر است که در
شورای انقالب شرکت نکنند و استداللش نیز این بود که هیأت دولت مثل هیأت وزرا است و
شورا مثل مجلس است؛ آنها از شرکت در شورای انقالب خودداری کردند .وی دلیل عدم
شرکت سنجابی را نیز همین مسئله بیان میکند .بنابراین تا کابینه بازرگان بود وزرا از شرکت در
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 . 1 .5تشکیل شورای انقالب اسالمی با محوریت روحانیون و عدم حضور ملیون
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شورا خودداری ورزیدند (حضور ،آذر  ،8255ش .) 253-51 : 3به دنبال عدم حضور اعضای
جبهه ملی در شورای انقالب ،به نظر میرسد که آنان در آستانة انتقال قدرت و تحوالت سیاسی
که به پیروزی انقالبی اسالمی ،منتهی شد نقشی حاشیهای ایفا کردند .آنها از همان ابتدا با تشکیل
شورای مذکور مخالفت کردند ،اما این مخالفتها کامالً علنی نبود ،ولی بعد از پیروزی انقالب با
مشاهدۀ عملکردهای شورای انقالب در امور کشور بود که این مخالفتها جنبة علنی به خود
گرفت.
 . 1 .4فعالیت جبهه ملی در بهمن ماه 7531
بختیار پس از اینکه تالشهایش برای مذاکره با امام و جلب حمایت گروه میانهروها با شکست
روبهرو شد به این نتیجه رسید که اگر بخواهد از بازگشت امام جلوگیری کند نابود خواهد شد.
بنابراین طی مالقاتی با سولیوان دراینباره گفت؛ که دیگر از ورود [امام] خمینی به ایران ممانعت
نخواهد کرد (ونس و برژینسکی .)25 :821 ،اما واقعیت این بود که او نمیتوانست از بازگشت
امام به ایران جلوگیری نماید چون او و ارتش زیر فشار غیر قابل تحمل ملت ایران قرار داشتند،
بنابراین چارهای جز موافقت با بازگشت ایشان نداشتند.
در آستانة ورود امام خمینی به ایران ،ملیون با انتشار مطالب مبسوطی در خبرنامه از اعمال سران
ارتش و همچنین شاپور بختیار به شدت انتقاد کرده و در مقالهای تحت عنوان «چهره منفور یک
مأمور» بختیار را عامل بیاختیار ساواک و استبداد معرفی کردند که میکوشد با قرار دادن نام
مصدق در کنار نام خود ،آن بزرگمرد تاریخ ما را بدنام و بیآبرو کند .آنان در این مقاله بختیار
را یک میرزا آقاخان نوری دیگر معرفی کردند که جای میرزا تقیخان امیرکبیر را گرفته است.
آنان پس از چاپ مقالة مذکور ،مطلبی دیگر با عنوان «بشارتنامه» در پنج شنبه  8بهمن بدین
شرح به چاپ رساندند:
اینک مردی میآید مردآسا ،که قطره قطره خون دردکشیدگان وطن در تن او جاری
است و چکهچکه خون شهیدان از قلب او فرو چکیده است .مردی که خاطره و رنج
یک ملت است و مژده رهایی همه ملتها از رنج  ...مردی که همه عزم راسخ است و
همه اراده پوالدین  ...مردی چنین ،دوباره نمیآید در تمام طول حیات انسان ،تنها
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شرق بود (سفری ،8219 ،ج.)38 : 3

رهبر جبهه ملی دو روز پس از ورود امام از این شرط ایشان مبنیبر استعفای بختیار حمایت
کرد و در مصاحبهای با روزنامه اطالعات گفت« :اگر بختیار ادعا دارد که معتقد به دموکراسی
است ،باید از نخستوزیری استعفا دهد» .او گفت پیشواز پرشور میلیونها ایرانی از امام نشانة رأی
اعتماد مردم به طرحهای ایشان دربارۀ ایجاد یک حکومت جمهوری اسالمی است .او مخالفان
رهبری امام را اقلیت بسیار کمی ذکر کرد و گفت:
درصورت استعفای بختیار یک دولت ملی منطبق با خواست ملت و نظریات آیتاهلل
خمینی تشکیل خواهد شد تا برنامههایی را که مورد خواست رهبران مذهبی و ملت
ایران است اجرا کند (اطالعات ،35 /88 / 83 ،ش .)1: 83553

و باردیگر صریحاً اعالم کرد که جبهه ملی به جنبش ملی ایران و رهبری امام خمینی وفادار
است و این سیاست را همچنان ادامه خواهد داد (اطالعات ،35 /88 / 83 ،ش .)1: 83553
با توجه به اینکه در این مرحله از انقالب پس از ورود امام به ایران میان گروههای سیاسی بر
سر مخالفت با رژیم تقریباً اشتراک نظر وجود داشت و جریانات مختلف سیاسی ،فرهنگی در کنار
هم ،هرچند هرکدام مسیر و اهداف خاص خود را دنبال میکردند دست به بسیج گسترده مردمی
میزدند ،رهبر جبهه ملی ضمن رد هرگونه امکان همکاری با دولت بختیار دربارۀ شایعاتی که
پیرامون اختالف جبهه ملی و امام خمینی منتشر شده بود گفت:
جبهه ملی از همان ابتدا همان طوری که خط مشیاش بوده است در مبارزات انقالبی شرکت
کرده و از رهبری امام پیروی نموده است (اطالعات ،35 /88 / 81 ،ش .) : 8355
او گفت که محافل استعماری و ارتجاعی همه روزه با پراکندن شایعاتی پیرامون تزلزل وحدت
مبارزه مردم ،به عناوین مختلف سعی کردهاند تا جبهه ملی و نهضت روحانیت را دربرابر همدیگر
قرار دهند که خوشبختانه این توطئه تاکنون با شکست مواجه شده است و کوچکترین تزلزل در
صفوف مردم وجود ندارد .او در این مصاحبه جبهه ملی را یک سازمان سیاسی مستقل و عرفی
معرفی کرد که همواره در راه آزادی و استقالل ایران مبارزه کرده است (اطالعات،35 /88 / 81 ،
ش .) : 8355
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همین یکبار است که خورشید از غرب به شرق میآید .خورشید که امانت غرب به
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به گفتة ابوالحسن بنیصدر افراد جبهه ملی در آستانة ورود امام به ایران محوریت نداشتند .او
اوضاع جبهه ملی را در این زمان چنین توصیف میکند:
وقتی وارد ایران شدیم ،چه بود در ایران ،هیچی آن جبهه ملی بود که آقای بختیار
تهماندهاش را هم به باد داده بود و رفته بود نخستوزیر شاه شده بود ...و مانده بود
دکتر سنجابی ،آقای حجازی و دو سه نفر دیگر ،که محور نبودند (بنیصدر،8219 ،
ج.)832 : 8

افراد جبهه ملی در بهمن ماه ،حضور خود را تنها در قالب انتشار همین بیانیهها و انجام مصاحبه
در مخالفت با رژیم و حمایت از امام خمینی به عنوان رهبر مبارزات انقالبی نشان دادند و به همین
امر اکتفا کرده و نتوانستند در همگامی و همراهی با جناح مذهبی نهضت در اوج تحوالت انقالبی
حضوری چشمگیرتر و پر رنگتری را ایفا کنند.

.5دالیل همراهی ملیون با انقالبیون مذهبی
با توجه به آنچه در مورد نقش جبهه ملی در جریانات منتهی به پیروزی انقالب اسالمی در دوران
کابینه ازهاری و بختیار گذشت ،در یک بررسی کلی میتوان عواملی را که باعث همراهی آنان با
انقالبیون مذهبی شد را در موارد زیر خالصه کرد:
 .8ضعف در ساختار تشکیالت سیاسی جبهه ملی :واقعیت این بود که ملیون در آغاز بحران
سیاسی ایران ،ازلحاظ ساختار تشکیالتی سیاسی ضعیف بودند؛ چرا که پس از سال  3نتوانسته
بودند شهرت و اعتبار گذشته خود را بهدست آورند و از طرفی در این دوره شخصیتهای مورد
اعتمادشان چون صالح و صدیقی خود را کنار کشیده بودند ،و برخی از رهبران قدیمی نیز ،بر سر
ترکیب رهبری و برنامه سیاسی جبهه ،با سازماندهندگان و رهبران جدید اختالف نظر داشتند.

بهطورکلی باید گفت در این دوره میان افراد جبهه ملی اختالف و تشتت آرا وجود داشت (سیر
مبارزاتی امام خمینی ،8211 ،ج .)220 :80اما با این وجود قشر وسیعی از جامعه ،بهخصوص
آنهایی که خاطرۀ دوران مصدق و ملی شدن صنعت نفت را به یاد داشتند ،چشم امید به جبهه ملی
دوخته بودند (نجاتی ،8255،ج .)383 :
 .فقدان پایگاه وسیع اجتماعی در میان مردم :افراد جبهه ملی در این سالها برخالف گذشته
همچون جریان ملی شدن صنعت نفت که در میان مردم دارای پایگاه وسیع اجتماعی بودند به دلیل
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طبقه متوسط جدید نداشتند .در این سالها ،نسل جوان با احساس ناسیونالیستی از اینکه میدیدند
رهبران سیاسیشان به دلیل کهنه بودن شعارها و همراه نبودن مردم با آنان قادر نیستند تبلوری از
افکار و عقاید را برایشان عرضه دارند با احساس شدید سرخوردگی ،جذب رهبران مذهبی بهرغم
زبان کهنهشان میشدند .چون آنان در این زمان برخالف ملیون اندیشههای کامالً جدیدی را
عرضه میکردند (نراقی19 :8252 ،؛ لدین .)03 :8212 ،میتوان گفت گستردگی این پایگاه
اجتماعی روحانیون و کشش مردم بهسوی آنان در این دوره ،جبهه ملی را نیز تحتالشعاع کامل
قرار داد (الگار ،بیتا80 :؛ لدین ) 03 :8212 ،و سبب شد تا آنان در جهت ارتباط با قشر مذهبی
ارتباطهایی با چند تن از روحانیون برقرار کنند و با اعالم اجتماعی در صحن حضرت عبدالعظیم
در شهرری ،خواستار بازگشت امام به ایران و آزادی روحانیون زندانی چون ،آیتاهلل طالقانی و
منتظری گردند .درعینحال کانال ارتباطی نیز با بازاریان تهران که هم روحانیون و هم ملیون در
میان آنها نفوذ داشتند ،برقرار نمایند (یاری.)53 :8213 ،
 . 2تصورات ملیون مبنیبر اینکه هستة اصلی مبارزه علیه رژیم را تشکیل میدهند :این تصوری
بود که افراد جبهه ملی پیش از مالقات دکتر سنجابی با امام خمینی در پاریس داشتند
(نجاتی ،8255،ج .)383 : 3آنها فکر می کردند که رهبر بالمنازع مخالفان سیاسی شاه هستند .به
گفتة بنی صدر ،آنان با وجود امضای بیانیة سه مادهای هیچوقت فکر نمیکردند که یک محور
سیاسی برپایة آن سه اصل درست کنند (بنیصدر ،8219 ،ج .)835 :8و اینبار نیز به گفته دکتر
سنجابی تصور میکردند که نهایتاً خود آنها خواهند بود که نهضت مخالفان شاه را رهبری
خواهند کرد (باقی .) 31 :8252 ،بهگفتة وی ،در جریان مبارزات انقالبی تصور افراد جبهه ملی بر
این اساس استوار بود که این حرکتهای انقالبی که توسط روحانیون رهبری میشود به دنبال
همان مبارزاتی است که از زمان مصدق شروع شده و آنها نیز ادامهدهندگان آن هستند .بنابراین
امیدوار بودند که بتوانند همان طوری که در دورههای گذشته چون نهضت ملی شدن صنعت نفت
و انقالب مشروطیت از وجود روحانیت مؤثر و متنفذ در پیشرفت خواستههای ملت استفاده شده،
باز از وجود آنان به این ترتیب استفاده کنند .وی میگوید:
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ضعف ایدئولوژیک و تاکتیک تضعیفشده و جز در میان تکنوکراتها وجهة چندانی در میان
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در دوران انقالب هیچ تصور نمیرفت که آیتاهلل خمینی و دستگاه روحانیت طریقی
جز آنچه را که مثالً آیتاهلل سید محمد طباطبایی ،آخوند خراسانی ،آیتاهلل نائینی در
صدر مشروطیت داشتند ،داشته باشند (سنجابی 52 -3 :8218 ،و .) 215 -1

به گفتة هایزر ،آنان فکر میکردند که امام خمینی به عنوان سمبل مذهبی و نه به عنوان یک
رهبر سیاسی مراجعت خواهند کرد (هایزر.)39 :8213 ،

مواضع رهبر انقالب نسبت به مبارزات ملیگرایان
بهرغم همة تالشهایی که ازسوی رهبران جبهه ملی برای هماهنگ نشان دادن خود با نهضت
روحانیت و جنبش انقالبی ایران صورت گرفت روحانیت و بهخصوص امام خمینی هیچ وقت به
صورت کامل آنان را تأیید نکردند .شاید بتوان یکی از دالیل این امر را در بیاعتمادی روحانیون
نسبت به ملیون در جریان نهضت ملی شدن نفت و اختالفاتی دانست که آنان پس از رسیدن به
اهداف مورد نظر خود با رهبر روحانی نهضت – آیتاهلل کاشانی -داشتند .این حادثه که  3سال
پیش رخ داده بود اکنون موجبات این بیاعتمادی را فراهم ساخته بود .شاید مسئلة مهمتر را بتوان
در عدم پشتیبانی جبهه ملی از قیام  83خرداد  823دانست که در زمان وقوع این حادثه و پس از
آن ،ملیون هیچگونه پشتیبانی و یا اعالمیهای در تأیید این قیام صادر نکردند .همین مسائل بود که
باعث عدم توجه روحانیون به افراد جبهه ملی در ضمن مبارزاتشان با رژیم شد .ازطرفدیگر باید
گفت ،که امام و روحانیون قدرت مذهب را بسیار قویتر از قدرت سیاسی و نظامی در ایران
میدانستند و برای هیچ قدرتی جایگاهی باالتر و یا حتی برابر با آن قائل نبودند .اما این نظر در
تضاد با نظر و عقیده افراد جبهه ملی قرار داشت چون که آنان ایرانی بودن را مقدم بر مسلمان بودن
میدانستند و در هویت خود برای آن جایگاه و مرتبه دوم قائل بودند .این نکته را میتوان در ضمن
یکی از مصاحبههای دکتر سنجابی در آستانة سفر به اروپا در مردادماه  8231مالحظه کرد ،وی در
این مصاحبه نکته نظرهای خود را دراینباره چنین بیان کرد:
جبهه ملی در  29سال گذشته با فراز و نشیبهای زیاد و نامالیمتهای فراوان روبهرو
بوده است ،ولی هیچگاه از راه اصلی خود که در راه حاکمیت ملی و دموکراسی و
عدالت اجتماعی است ،منحرف نشدهایم و نخواهیم شد .ما به مسلمان بودن خود
افتخار میکنیم ولی قبل از مسلمان شدن ایرانی هستیم و ایرانی خواهیم بود .ما با
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حاکمیت همه قشرها و بهطورکلی حاکمیت ملی ملتیم (سمیعی.)859:825 ،

اما درباره مواضع امام خمینی بهطورکلی در باب سیاست ملیون میتوان گفت ایشان در
مصاحبهها و بیانیههای خویش ،به نفی سیاست تأکید بر قانون اساسی ملیون در مبارزاتشان و اینکه
شاه باید سلطنت کند و نه حکومت ،همچنین به رد سیاست سازشکارانه آنها با رژیم پرداختند.
ایشان با رد سیاستهای مصالحهآمیز جبهه ملی حکومت مورد نظر خویش را چنین توصیف
میکردند:
حکومت جمهوری متکی بر آراء عمومی و اسالمی ،متکی بر قانون اسالم این را
جمهوری اسالمی میگوییم و این مورد نظر ماست (امام خمینی ،8251 ،ج.)208:3

ایشان در این زمان شرط پذیرش جبهه ملی را همچون سایر گروهها و دستهها ،در هماهنگ
ساختنشان با خواستههای نهضت اسالمی قرار دادند (امام خمینی ،8251 ،ج .)853: 3و در یکی از
مصاحبههای خویش در  5دیماه  8235در جواب خبرنگاری که گفت ،رهبران جبهه ملی اشخاص
مهمی هستند و باید به آنها قدرت داد و با آنها روابط نزدیک داشت گفتند:
با تمام اهالی ایران روابط مساوی داریم برای هیچ رهبر سیاسی و مذهبی ،اتصال به
یک جبهه خاص درست نیست با تمام ملت رابطه بر قرار میسازیم.

و در ضمن گفتههایشان روابط خاص را مخالف مصالح دانستند (امام خمینی ،8251 ،ج3
 .) 10:بنابر آنچه گفته شد مشی امام تغییر دادن همه گروهها بود تا آنها را به سرنگونی حکومت
ترغیب کنند .البته در این زمان سیاست هوشمندانه ایشان این بود که در ضمن اعالم مواضع صریح
و تشویق گروهها و رهبران سیاسی ،از ایجاد جبههای مخالف توسط آنان جلوگیری کردند.

نتیجه
جبهه ملی دور جدید فعالیت سیاسی خود را در آذرماه  8231به شیوۀ خویش ،یعنی مبارزه
پارلمانتاریستی با رژیم آغاز کرد .اما در این دوران پرالتهاب مخالفتها ،این شیوۀ مبارزه اصوالً
کاربردی نداشت؛ زیرا ملت در این مرحله از مبارزات خود ،خواهان براندازی کامل حکومت بود.
بنابراین ملیون با آگاهی از این امر ،بهرغم ایدئولوژی ،سازمان و خاستگاه طبقاتی متفاوت خویش
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آغوش باز اسالم را پذیرفتیم و اسالم ،قسمتی از هویت ملی ماست .ما معتقد به
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برای ادامه مبارزه ،راه حل اصلی را در پیوند با نیروهای مذهبی که از پایگاه اجتماعی گستردهتری
برخوردار بودند ،دیدند .لذا رهبر آنان در پاریس با امام خمینی دیدار کرد و با امضای بیانهای سه
مادهای آشکارا همکاری و همراهی حزبش را با نیروهای مذهبی اعالم کرد .اما این مالقات
درحالی صورت گرفت که میان اعضای رهبری کننده جبهه ملی وحدت عقیده کاملی حکمفرما
نبود .این امر که درحقیقت ناشی از عدم تجانس فکری در میان اعضای رهبری کننده جبهه ملی
بود ریشه در اختالفات گذشته داشت که با امضای بیانیه بار دیگر شدت گرفت تاآنجاکه منجر به
انشعاب این حزب در فاصلهای کوتاه شد ،بهطوریکه بخشی از آنان به رهبری بختیار به همراهی با
رژیم حاکم پرداخت و عمالً در جهتی مخالف نیروهای انقالبی و هممسلکان خویش در جبهه ملی
حرکت کرد .درحالیکه بخش دیگر آن به رهبری دکتر سنجابی تا پیروزی انقالب اسالمی بر
بیانیة سه مادهای پاریس پایبند ماند و به همراهی با نیروهای انقالبی ادامه داد.
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سوم ،تهران :امیرکبیر.
مرکز اسناد انقالب اسالمی ،پرونده جبهه ملی شماره .83532
مدنی ،سید جاللالدین ،)821 ( .تاریخ سیاسی معاصر ،چاپ سوم ،قم :انتشارات اسالمی.
میالنی ،محسن )8218( .شکلگیری انقالب اسالمی (از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسالمی) ،ترجمه
مجتبی عطازاده ،تهران :گام نو.
نجاتی ،غالمرضا ،)8255( .تاریخ  3ساله ایران (از کودتا تا انقالب) ،چاپ دوم ،تهران :رسا.
نراقی ،احسان ،)8252( .از کاخ شاه تا زندان اوین ،ترجمه سعید آذری ،چاپ دوم ،تهران :رسا.
نیمه پنهان (سیمای کارگزاران فرهنگ و سیاست) ،)8251 ( .چاپ دوم ،تهران :دفترپژوهشهای کیهان.
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هایزر ،رابرت ،)8213( .مأموریت مخفی هایزر در تهران (خاطرات ژنرال هایزر) ،ترجمه سید محمدحسین
عادلی ،تهران :رسا.
هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا ،)825 ( .انقالب ایران به روایت رادیو بیبیسی ،تهران :طرح نو.
ونس ،سایروس و برژینسکی ،)821 ( .توطئه در ایران ،ترجمه محمود مشرقی ،بیجا :هفته.
یاری ،سیاوش ،)8213( .حزب ایران به روایت اسناد ساواک ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
یزدی ،ابراهیم ،)8250( .آخرین تالشها در آخرین روزها ،تهران :قلم.

