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روحاهلل مهديزاده
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 .1مدرس دانشگاههاي بابل و كارشناس ارشد تاريخ انقاب اسامي

نهضت 15خرداد و واكاوي چالشهاي دروني جبهه ملي دوم

چکيده
اين مقاله ،خط مشيها و فعاليتهاي جبهه ملي دوم طي سالهاي 1339-1342ش
را با نظري به معضات و منازعات داخلي اين گروه سياسي ،مورد توجه قرار داده است.
در آغاز مقاله ،مطالبي در مورد برپايي و تكوين جبهه ملی دوم و چالشهاي دروني آن
ارايه گرديد ،و سپس بر روي فعاليتهای آن طي سالهاي 1339-1342ش ،به تفكيك
سه دوره زماني (مبتني بر ادوار نخستوزيري اقبال و شريفامامي ،اميني و علم) تمركز
شده ،چنان كه اقدامات ،واكنشها و موضعگيريهاي آن در قبال وقايع سياسي آن دوره
زماني ايران ،به ويژه در دوره نخستوزيري اميني و به خصوص رويكردها و اقدامات آنان
در دوره صدارت اسداله علم ،به صورت مفصل و دقيق ،مورد واكاوي قرار گرفته است.
کليدواژهها :جبهه ملي دوم ،حكومت پهلوي ،علي اميني ،اسداله علم ،قيام 15خرداد.

بخش ويژه
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مقدمه
جبهه ملي ،بعد از كودت��اي مردادماه1332ش ،نه تنها از باالترين س��طوح حكومتي
دور گرديده ،و اعضاي آن به بيرون از منظومه قدرت پرتاب شدند ،بلكه پس از بروز اين
رويداد ،رهبران آن تحت فشار شديدي قرار گرفته ،و برخي از آنها نيز متحمل صدمات
فراواني گرديدند .اختناق و خفقان بر فضاي سياسي ايران سايه افكند ،تمام جناحهاي
سياسي -اعتقادي اعم از مليون ،مذهبگرايان ،و به ويژه كمونيستها دوران وحشتناك
و خوفانگيزي را در دهه1330ش تجربه كردند ،و در آنسو ،سلطنتطلبان و گروههاي
وابسته به دربار ،يكهتاز صحنه سياست ايران شدند .اين شرايط ،تا اواخر دهه1330ش
تداوم يافت تا آنك��ه در اواخر دهه مذكور به دليل فش��ارهاي خارجي ،تا حدودی از جو
خفقان كاسته ش��د ،از اين رو ،تحرك نس��بی در برخي نيروهای سياسي مخالف ايجاد
گرديد .با اين اوصاف ،مخالفان ملیگرای رژيم پهلوی ،از اين فرصت اس��تفاده نموده و
درصدد احيای جبهه ملی برآمدند.
شکلگيري جبهه ملي و شروع چالشهاي دروني
در اواخر تيرماه سال1339ش ،جبهه ملی دوم متش��كل از احزاب ايران ،ملت ايران،
مردم ايران و سوسياليس��ت ايران فعاليت خود را آغاز نمود ،در حالي كه نهضت آزادي،
رسماً به آن نپيوس��ت 1.صالح ،صديقی ،سنجابی ،حس��يبی ،بختيار ،بازرگان ،فروهر و
كاظمی از مهمترين رهبران اين گروه به شمار میآمدند 2.اما از همان ابتدا نيز اختاف
نظرهای شخصی ،اعتقادي و سياسی ميان س��ران گروه مذكور آغاز گرديد .از البهالي
خاطرات س��نجابي در مورد تش��كيل كنگره جبهه ملي در اواسط سال1341ش ،كه با
حضور نزديك به  170نماينده از سازمانهاي مركزي جبهه ملي و شهرستانها تشكيل
شده بود ،ميتوان بهطور واضح و مبرهن عدم همس��ويي و ناسازگاري در ميان اعضاي
بلندپايه جبهه ملي را درك نمود:
ما درست كه بررسي ميكرديم ميديدم كه حداقل بين 90تا  100نفر
از اعضاي كنگره افرادي هستند كه با تمايات اكثريت شوراي جبهه ملي
موافقت دارند .شايد در حدود  40يا  50نفر در بين دانشجويان و بعضي
 .1مرتضی مشير ،خاطراتي از اللهيار صالح ،تهران ،مهرانديش ،1382 ،ص247-249؛ حسن يوسفي اشكوري،
در تكاپوي آزادي (سيری در زندگی مهندس بازرگان) ،تهران ،قلم ،1376 ،ج ،1قسمت ،1ص.246-248
 .2ابوالحسن ضياءظريفي ،پرس��شهاي بيپاسخ در سالهاي اس��تثنائي (خاطرات احمد زيركزاده) ،تهران،
نيلوفر ،1376 ،ص.196
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 .1كريم سنجابي ،خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابی ،تهران ،صدای معاصر ،1381 ،ص.222
 .2همان.
 .3همان ،ص.226
 .4براي اطاعات بيشتر رك :ابوالحسن ضياءظريفي ،همان ،ص200-218؛ جبهه ملي به روايت اسناد ساواك،
تهران ،مركز اسناد وزارت اطاعات ،ج ،1ص46-49؛ سعيد صمديپور ،جبهه ملي ايران ،تهران ،مركز اسناد وزارت
اطاعات ،1379 ،ص.115

دوره سوم سال سيزدهم شماره 47بهار 95

دوره نخستوزيري اقبال و شريفامامي (ارديبهشت -1339ارديبهشت)1340
منوچهر اقبال در فروردين 1336ش روي كار آمد و تا ش��هريور سال  1339بر مسند
نخستوزيري قرار داشت .اولين نش��انههاي تكاپوي مجدد جبهه ملي در ماههاي آخر
وزارت اقبال پدي��دار گرديد ،بدينترتيب كه ،اقبال متصدی اصل��ی برگزاری انتخابات

نهضت 15خرداد و واكاوي چالشهاي دروني جبهه ملي دوم

از دستههاي احزاب تمايات مخالف داشتند .آنهايي كه مخالف بودند با
كمال تأسف يكي دار و دسته آقاي فروهر بودند و ديگري هم دار و دسته
نهضت آزادي با دكتر عباس شيباني و صباغيان بود .غير از اين دو دسته
تعداد قابل توجهي از دانشجويان وابسته به سازمانهاي چپي بودند كه
1
در داخل جبهه ملي رخنه كرده بودند.
س��نجابي در جاي ديگري از خاطراتش ضمن اش��اره به مخالفت برخ��ي افراد مانند
كشاورزصدر با انتخاب كاظمي براي رياست كنگره ،و تحريك اللهيار صالح براي رياست
كنگره از سوي اين مخالفين كه سبب تفرقه در جبهه ملي در راستاي موردنظر گرديد،
میگويد« :تمام بهانهجويي بود .فقط براي اينكه نامزد اكثريت بود آنها ميخواس��تند
ش��خصيت موجه ديگري را نامزد كنند كه آرا را بش��كنند»؛ 2در ادامه ،به يك مورد از
تمايزات عقيدتي -ديني ميان اعضای جبهه ملي نيز اشاره نموده است:
يكي از مسائلي كه آنجا دربارهاش صحبت و جنجال شد حجاب خانمها
بود .ما فقط دو نف��ر به عنوان نمايندگان زنان در كنگره داش��تيم .يكي
خانم پروانه فروهر بود و يكي ديگر كه اس��م او را به خاطر ندارم ،موقعي
كه آنها وارد شدند اول يكي از آقايان معممين ما به نام خلخالي بلند شد
و اعتراض كرد و آن را مخالف اصول اسامي معرفي كرد .يكي ،دو نفر از
نهضت آزاديهاي رفيق مهندس بازرگان نيز بلند شدند و هياهويي به
3
راه انداختند و چند نفر از آنها از جلسه خارج شدند.
اين ناهمگوني و تفرقه ،تا انحال رسمی اين گروه در س��ال1343ش ،در زمينههای
4
گوناگون سياسی ،اعتقادی و مسائل درونگروهی ادامه يافت.
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در اواخر تيرماه سال1339ش،

جبهه ملی دوم متشکل از دوره بيستم مجلس شورای ملی به شمار میآمد ،در
احزاب ایران ،ملت ایران ،مردم آنسو ،سران جبهه ملی برای ايفای نقشی تأثيرگذار
ایران و سوسياليست ایران و برجسته در اين مبارزه سياسی ،دست به كار شدند.
فعاليت خود را آغاز نمود ،در اين در حالی بود كه حاكميت وقت ايران ،اجازه حضور
حالي که نهضت آزادي ،رسم ًا رسمی و قانونی در عرصه رقابت انتخاباتی را به گروه
به آن نپيوست
سياس��ی موردنظر نداده بود 1.اما اي��ن انتخابات ،نه
تنها آزادانه نبود بلكه ب��ا تقلب همراه گرديد و ميزان
رس��وايی آن به اندازهای بود كه به ابطال انتخابات و اس��تعفای نخستوزير وقت ايران
منجر شد 2.با روی كار آمدن شريفامامی بر مسند نخستوزيری در شهريور 1339ش،
تداركات برای برگزاری مجدد انتخابات فراهم گرديد و اين بار ،جبهه ملی برای دستيابی
به اهداف خود ،بيش از پيش به تكاپو افتاد ،تا آنجا كه س��ران اين گروه سياسی حتی به
تحصن دستهجمعی در مجلس سنا (دیماه1339ش) مبادرت ورزيدند 3.با اين حال،
به نتيجه قابل توجهی دس��ت نيافته و فقط يكی از اعضای اين گروه يعنی اللهيار صالح
توانست به دوره بيستم مجلس شورای ملی راه يابد .اگرچه اين مجلس نيز تداوم چندانی
نداشته و در تابستان1340ش يعنی اندكی بعد از روی كار آمدن علی امينی به عنوان
نخستوزير ايران ،توسط او منحل شد و تا مهر 1342ش تشكيل نگرديد 4.اين گروه در
اعتصاب و تظاهرات نسبتاً برجسته معلمين نسبت به شرايط كار و كمی دستمزد در ميانه
ارديبهشت س��ال1340ش ،ايفای نقش نمود .رويدادی كه با دخالت نيروهای امنيتی،
به درگيری شديد و خشونت منجر گرديد و در نهايت نيز به سقوط دولت شريفامامی
5
انجاميد.
دوره علي اميني (ارديبهشت -1340تيرماه)1341
شروع فعاليت علی امينی به عنوان نخستوزير ايران در اواسط ارديبهشت1340ش،
بيش از پيش بر دامنه تحرك جبهه ملی اف��زود .برگزاری ميتينگ هواداران جبهه ملی
 .1غامرضا نجاتي ،شصت سال خدمت و مقاومت (خاطرات مهندس بازرگان) ،تهران ،رسا ،ج ،1ص347؛ حسن
يوسفي اشكوري ،همان ،ص.248-250
 .2حسن يوسفي اشكوري ،همان ،ص.250
 .3در اين زمينه رك :كريم س��نجابي ،همان ،ص229-232؛ غامرضا نجاتي ،همان ،ص348-349؛ مرتضی
مشير ،همان ،ص250؛ حسن يوسفي اشكوري ،همان ،ص250-253؛ خسرو سعيدي ،زندگينامه اللهيار صالح،
تهران ،محمدابراهيم شريعتی افغانستانی ،1382 ،ص.221-222
 .4غامرضا نجاتي ،همان ،ص.350-351
 .5كريم سنجابي ،همان ،ص233-234؛ مرتضی مشير ،همان ،ص210-213؛ غامرضا نجاتي ،همان ،ص.351
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 .1غامرضا كرباسچي ،هفت هزار روز تاريخ ايران و انقاب اسامي ،تهران ،بنياد تاريخ انقاب اسامی،1371 ،
ج ،1ص.59
 .2پرويز ورجاوند ،يادنامه دكتر غامحس��ين صديقي ،بیجا ،چاپخش ،1372 ،ص157-162؛ مرتضی مشير،
همان ،ص254-256؛ غامرضا نجاتي ،همان ،ص.355
 .3حبيب الجوردي ،خاطرات علي اميني ،بیجا ،صفحه سفيد ،1383 ،ص142-143؛ كريم سنجابي ،همان،
ص235-236؛ غامرضا نجاتي ،همان ،ص357؛ محمد تركمان ،يادنامه دكتر يداهلل سحابی ،تهران ،قلم،1377 ،
ص128-130؛ غامرضا كرباسچي ،همان ،ص.59
 .4غامرضا نجاتي ،همان ،ص351و358؛ قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،تهران ،مركز بررسی اسناد
تاريخی وزارت اطاعات ،1378 ،ج ،1ص.328-329
 .5محمد تركمان ،همان ،ص130؛ كريم سنجابي ،همان ،ص.241
 .6محمد تركمان ،همان ،ص131-132؛ حسن يوس��في اشكوري ،همان ،ص254-260؛ جبهه ملي به روايت
اسناد ساواك ،همان ،ص74؛ سعيد صمديپور ،همان ،ص.118

نهضت 15خرداد و واكاوي چالشهاي دروني جبهه ملي دوم

در ميدان جاليه تهران (پارك الله كنونی) در  28ارديبهش��ت همان سال را میتوان
نخستين و برجستهترين نمود تحرك سياس��ی جبهه ملی دوم به شمار آورد؛ 1نمايش
قدرتی كه (بر اس��اس روايات) بسيار باش��كوه و با حضور حداقل هش��تاد هزار نفر بوده
است 2.نخستوزير وقت ايران كه (برخاف دو نخستوزير قبل از خود) رابطه مناسبی با
محمدرضا پهلوی نداشت ،در شروع كار كابينهاش سعی نمود تا سياست مدارا و سازش
را در رابطه با جبهه ملی در پيش بگيرد و حتی مذاكراتی مس��تقيم با س��ران اين گروه
سياس��ی ،به منظور اجرای اصاحات در كش��ور انجام داد 3.اما اين رويكرد ،با نتيجهای
مثبت توأم نگرديد چرا كه طرفين دارای همس��ويی سياسی نبودند .در واقع ،در همان
مقطع زمانی از ديدگاه موضعگيری نسبت به علی امينی ،دو جناح در جبهه دوم وجود
داش��تند :اقليتی كه طرفدار حمايت از نخستوزير عليه ش��اه ايران به شمار میآمدند
ولی در مقابل ،اكثريت اعضای ش��ورای مركزی جبهه معتقد به قرار دادن نوك پيكان
حمات خود نه به سوی شاه بلكه به سمت نخستوزير ايران بودند 4.مهندس بازرگان
و دكتر يداهلل سحابی ،در زمره گروه اول قرار داش��تند و معتقد بودند حمايت از امينی
نشانگر مخالفت با شاه است و از اين رو بر رابطه نزديك با او اصرار میورزيدند 5.اين افراد
كه به عنوان طيفی مذهبی با بدنه اصلی جبهه در زمينه دين��ی نيز دچار اختاف نظر
بودند ،از سوی ديگر ،اعتقادی به سياست سازشكارانه اكثريت رهبران جبهه در مبارزه
سياسی عليه حكومت هم نداشتند ،در همان برهه زمانی يعنی ارديبهشت 1341ش،
6
نهضت آزادی ايران را به عنوان جناح راديكال و مذهبی جبهه ملی دوم تشكيل دادند.
بدينترتيب بود كه روابط ميان جبهه ملی و نخس��توزير وقت ،رو به س��ردی گراييد.
عدم اجازه به جبهه ملی از س��وی دولت برای برگزاری مراس��م بزرگداش��ت قيام سی
تير1331ش (كه حتی به درگيری شديد معترضين و نيروهای امنيتی منجر شد) ،عدم

تأييد برنامههای اصاحی دولت امينی از سوی جبهه ملی و هجوم نيروهای امنيتی در
اوايل بهمن 1340ش به دانشگاه تهران به منظور سركوب دانشجويان طرفدار جبهه ،از
1
مواردی بود كه تنش ميان دو طرف در برهه زمانی مورد نظر را به وضوح نمايان ساخت.
بافاصله بعد از واقعه اخيرالذكر ،اكثريت سران و بسياری از اعضای جبهه ملی ،بازداشت
و روانه زندان شدند .رويدادی كه به سكون تقريباً هفتماهه فعاليتهای سياسی گروه
2
مذكور منجر گرديد.
دوره اسداهلل علم (تير -1341اسفند)1342

بخش ويژه
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برگزاري کنگره توسط جبهه ملي

اندكی بعد از آزادی تدريجی سران جبهه از زندان در شهريور 1341ش ،اولين كنگره
جبهه ملی دوم در مهر همان سال برگزار ش��د و اين ،مقارن با اوايل دوره نخستوزيري
ا آشكار نمود .اختافاتی
علم بود .اين رخداد چالشهای درونی گروه مورد بحث را كام ً
كه نه تنها به ديدگاههای مختلف در مورد مسائل اعتقادی -دينی و خط مشی مبارزاتی
و همچنين رويكردهای متفاوت بابت جبهه يا حزب بودن جبهه ملی مربوط میش��د،
بلكه رقابتهای شخصی ميان اعضای بانفوذ گروه مذكور نيز در اين چالشها تأثيرگذار
بود 3.در اين كنگره از ديدگاه مش��ی مبارزاتی ،دو طيف در جبهه ملی نمايان ش��دند:
طيف اكثريت كه خواهان مشی سياسی توأم با سازش در برابر رژيم وقت و اقليتی كه به
سركردگی فروهر (رهبر حزب ملت ايران) و رهبران نهضت آزادی ،در پی مبارزه سياسی
راديكال و س��ازشناپذير با حكومت پهل��وی بودند 4.عاوه بر افراد مذك��ور ،تعدادی از
نمايندگان كميتههای دانشجويی و همچنين شاخه بازار جبهه ملی نيز در جناح راديكال
قرار داشتند 5.اين كنگره (از نظر زمانی) تقريباً مقارن با تصويب اليحه انجمنهای ايالتی
و واليتی و مسائل ناشی از آن ،در كشور بود .واقعهای كه با واكنش علمای دينی بلندپايه
 .1كريم سنجابي ،همان ،ص237-242؛ حس��ين اعرابي ،يادنامه مهندس كاظم سامي ،بیجا ،اعرابی،1370 ،
ص12؛ غامرضا نجاتي ،همان ،ص 353و 359-360؛ قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص-362
356؛ غامرضا كرباسچي ،همان ،ص 64و .57
 .2كريم سنجابي ،همان ،ص244؛ علیمحمد گودرزي ،سياس��ت و خردمندي (خاطرات علی شريعتمداری)،
تهران ،رسا ،1378 ،ص115-116؛ حسين شاهحسيني ،آن سوي خاطرهها،تهران ،صمديه ،1388 ،ص77-79؛
خسرو سعيدي ،همان ،ص.223-224
 .3محمد تركمان ،همان ،ص132؛ غامرضا نجاتي ،تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران (از كودتا تا انقاب)،
تهران ،رسا ،1379 ،ج ،1ص210-211؛ «حزب يا جبهه؟ نخس��تين كنگره جبهه ملی» ،جهان كتاب ،ش1و،2
فروردين و ارديبهشت  ،1389ص40-41؛ جبهه ملي به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص98و.156
 .4كريم سنجابي ،همان ،ص.246-250
 .5حسين شاهحسيني ،همان ،ص.117

ايران همراه گرديد.
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 .1جبهه ملي به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص.97
 .2غامرضا كرباسچي ،همان ،ص.110
 .3خسرو سعيدي ،همان ،ص233-234؛ غامرضا نجاتي ،شصت سال خدمت و مقاومت ،همان ،ص366؛ جبهه
ملي به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص.92-95
 .4قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،همان ،ج ،1ص.447
 .5همان ،ص.450

نهضت 15خرداد و واكاوي چالشهاي دروني جبهه ملي دوم

رويکرد جبهه در قبال اليحه انجمن ايالتي و انقالب سفيد
در برابر موضوع انجمن ايالتي ،جبهه ملی ،يك موضع انفعالي را اتخاذ نموده ،هيچ گونه
واكنشی نشان نداد .ساواك در گزارشی علت اين سياست انفعالی را چنين عنوان نمود:
چراكه در صورت تأييد (اليحه) موجب خش��م روحانيت و دوس��تان
مذهبی خود میشد و در صورت مخالفت ،روشنفكران طرفدار خود را از
1
دست میدادند.
اما از آنسو ،جناح مذهبی جبهه يعنی نهضت آزادی ايران ،در اواخر آبان همان سال
2
به طور مس��تقل با انتش��ار اعاميهای حمايت خود را از نهضت روحانيت اعام نمود.
همچنين در همان برهه زمانی ،يعنی در آبان1341ش ،محمدرضا پهلوی كه درصدد
همراه نمودن جبهه ملی با خود ،در زمين��ه اليحه مورد بحث و همچنين ديگر اقدامات
رژيم بود ،به نخستوزير وقت ايران (علم) دستور داد تا با اللهيار صالح و ديگر سران جبهه
در اين زمينه مذاكره نمايد و حتی پيشنهاد اعطای پستهای سطح باال (غير از وزارت)
همچون سناتوری ،استانداری ،سفارت و نمايندگی مجلس شورای ملی را مطرح نمود.
اما از آنجايی كه سران اين گروه بر خواسته خود مبنی بر سلطنت و نه حكومت شاه در
ايران اصرار میورزيدند ،اين مذاكرات به نتيجه مثبتی منجر نگرديد 3.البته به اين نكته
نيز بايد اشاره نمود كه ظاهرا ً مذاكرات سران گروه سياسی مذكور با نخستوزير ايران،
از س��وی برخی از علمای دينی مورد اعتراض قرار گرفته بود كه جبهه نيز بافاصله در
واكنش به اين مس��ئله ،اعام نمود به هيچ وجه صحبت از همكاری و س��ازش با دولت
نيست بلكه هدف از اين گفتوگوها ،رايزنی برای كس��ب جواز قانونی به منظور شروع
فعاليت مجدد گروه مذكور است 4.اين در حالی بود كه جناح راديكال و مذهبی جبهه ملی
يعنی نهضت آزادی نيز بر خواسته خود مبنی بر مقابله و عدم سازش جبهه ملی نسبت
به حكومت وقت اصرار مینمود 5.شاه و نخستوزير وقت ايران يعنی اسداهلل علم كه در
واقعه انجمنهای ايالتی مجبور به عقبنشينی در برابر روحانيون شده بودند ،همچنان
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سران جبهه ملی با مطرح شدن

انقالب سفيد ،دچار اختالف نظر مصرانه در پی دس��تيابی به اهداف خود برآمدند.
شدند :طيف اکثریت کامل که از اين رو ،در اوايل زمس��تان همان سال ،موضوع
مشی مخالفت با هر گونه برنامه انقاب سفيد شاه و ملت را پيش كشيده و اعام
اصالحاتی منتسب به شاه و كردند كه آن را به رفراندوم خواهند گذاشت.
بیاعتقادی مطلق به او را برگزیده
سران جبهه ملی با مطرح شدن انقاب سفيد ،باز
بودند و در آن سو ،اقليتی معدود هم دچار اختاف نظر شدند :طيف اكثريت كامل
اعتقاد داشتند نباید با این گونه كه مش��ی مخالفت با هر گون��ه برنامه اصاحاتی
اقدامات رژیم وقت مخالفت نمود .منتس��ب به ش��اه و بیاعتقادی مطلق ب��ه او را
زیرا این مسئله بهانه ای به دست برگزيده بودند و در آنس��و ،اقليت��ی معدود (كه
شاه خواهد داد تا از این طریق و با احمد زيركزاده در رأس آن قرار داشت) اعتقاد
تبليغات وسيع ،جبهه را مخالف هر
داش��تند نبايد با اي��ن گونه اقدام��ات رژيم وقت
گونه اصالحات معرفی نماید
مخالفت نمود .زيرا اين مس��ئله بهانهای به دست
شاه خواهد داد تا از اين طريق و با تبليغات وس��يع ،جبهه را مخالف هر گونه اصاحات
معرفی نمايد ،بنابراي��ن مدعی بودند بايد انقاب س��فيد را تأييد نم��وده ولی خواهان
بكارگيری عناصر اجرايی مناسب و شايسته به منظور اجرای اين اصاحات باشند 1.در
نهايت ،اين اكثريت بودند كه توانس��تند افكار خود را در چهارچوب خط مشی رسمی
جبهه ملی دوم بگنجانند .اين گونه شد كه اين گروه سياسی در واكنش به انقاب سفيد
(برخاف اليحه انجمنهای ايالتی) صراحتاً عليه آن موضعگيری نمود .سران اين گروه
كه نه از ديدگاه دينی بلكه با رويكرد ليبراليستی به مسائل نگاه میكردند ،اعتقاد داشتند
كه «اين رفراندوم به معنای يك تحول اجتماعی و در خط مشی دموكراسی نيست بلكه
برای آن است كه با يك ظاهرس��ازی نهضت دموكراتيك ايران و حركت استقالطلبی
مردم ايران را متوقف بسازد و عنوان اصاحات و برنامههای انقاب يك برنامه صوری برای
2
پردهپوشی بر روی ديكتاتوری است».
در پی اين ديدگاه بود كه جبهه ملی با صدور اعاميهای ،مردم را بر ضد اين اقدام رژيم
وقت دعوت نمود .آنها اعام كردند« :اصاحات بله ،ديكتاتوری نه» .عوامل حكومت نيز
بافاصله واكنش نشان داده و بس��ياری از رهبران و فعاالن بانفوذ گروه مذكور را در اول
بهمن41ش يعنی چند روز قبل از انجام همهپرسی ،بازداشت و برای چند ماه آينده روانه
 .1خسرو سعيدي ،همان ،ص231؛ ابوالحسن ضياءظريفي ،همان ،ص.198-199
 .2كريم سنجابي ،همان ،ص.251
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 .1كريم س��نجابي ،همان ،ص251-252؛ خسرو س��عيدي ،همان ،ص229؛ محمد تركمان ،همان ،ص134؛
ابوالحسن ضياءظريفي ،همان ،ص197؛ حسين شاهحسيني ،همان ،ص 79-81 ،و 52-53؛ غامرضا كرباسچي،
همان ،ص 119و .122
 .2قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص.474
 .3خسرو سعيدي ،همان ،ص.230-231
 .4قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص.496
 .5رك :كريم سنجابي ،همان ،ص.262
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ديدگاه جبهه ملي نسبت به نهضت روحانيت
جبهه ملی به رغم تظاهر به همس��ويی با روحانيت در مخالفت جدی با اقدامات رژيم

نهضت 15خرداد و واكاوي چالشهاي دروني جبهه ملي دوم

زندان نمودند 1.نكته جالب و حائز اهميت در مورد شعار جبهه ملی در مواجهه با ماجرای
انقاب سفيد اين روايت ساواك است كه:
چند روز است س��ران جبهه ملی در جستوجوی ش��عار هستند كه
بتوانند آن را در برابر طرح  6مادهای قرار دهند تا هم بغض و عصبانيت
زارعين را به خود جلب نكرده باش��ند و هم موجوديت خود را از دست
2
نداده باشند.
رويارويی س��ران جبهه با سياست انعطافناپذير و خش��ن حكومت وقت ،كه منجر به
حبسهای پی در پی آنان در آن دوره زمانی ش��ده بود ،سبب گرديد تا اكثريت آنان در
تاكتيك مبارزه سياسی بيش از پيش به خط مشی سازشكارانه متمايل شوند .به طوری
كه اللهيار صالح به عنوان شخص اول و برجستهترين عضو جبهه ملی دوم ،معتقد بود كه
بايد سياست صبر و انتظار را در پيش گرفت .زيرا زمان و موقعيتها بار ديگر عليه جبهه
3
ملی شده و هر نوع توفيقی را غير ممكن ساخته است.
البت��ه بنابر گزارش س��اواك در همان برهه زمان��ی ،اعضای محب��وس جبهه ملی در
رويكردشان نسبت به انقاب س��فيد و در مجموع مبارزه سياس��ی عليه رژيم وقت ،به
چهار دسته تقسيم شدند« :مدافعان انقاب سفيد و نزديكی با رژيم در راستای اصاحات
(موافق با تز زيركزاده) ،طرفداران اللهيار صالح مبنی بر در پيش گرفتن سياست صبر
و انتظار ،حاميان تز ش��اپور بختيار در رابطه با ادامه مخالفت با رژيم البته نه به صورت
راديكال ،و در نهاي��ت نيز گروهی كه خواه��ان ادامه مبارزه سياس��ی راديكال در برابر
حكومت بودند» 4،كه اين گروه آخر شامل نهضت آزادی ،حزب ملت ايران ،كشاورز صدر
و همقطاران او كه سابقه همكاری با حزب توده داشتند و همچنين اكثريت افراد كميته
5
بازار و به ويژه كميته دانشجويی جبهه ملی میشد.
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پهلوی در برهه زمانی م��ورد نظر ،به جز رابطهای كه ه��واداران آن در بازار با روحانيون
داشتند 1،هيچ گونه ارتباط رس��می با نهضت روحانيت برقرار ننمود 2و نه تنها اكثريت
سران آن شديدا ً مخالف همكاری سياسی با روحانيت بش��مار میآمدند ،بلكه به دليل
عقايد خود مبنی بر ع��دم حضور روحانيت در عرصه سياس��ت 3،اعض��ای معمولی آن
به خصوص در دانش��گاه ،رويكرد مثبتی نس��بت به حضور روحانيت در عرصه سياسی
نداشتند« :وقتی اطاعيههای امام از س��ال 41به محيط دانشگاهی راه يافت ،دو گروه
در برابر اين اطاعيهها در دانشگاه مقاومت و ايس��تادگی كردند :اول ملیگرايان و دوم
مذهبیهای روشنفكر .مجموعه جبهه ملی گروههای چپ و حزب توده در زيرمجموعه
عناصر روش��نفكر و ملیگرا و نهضت آزادی و ...در زيرمجموعه مذهبیهای روش��نفكر
قرار داشت 4».در مجموع ،فضای روشنفكری در برهه زمانی مورد بحث ،عليه مذهبيون
بود چرا كه مذهبی بودن را مترادف با مرتجع بودن میدانستند 5.در واقع اگرچه هر دو
دارای دشمن مشتركی در اين برهه زمانی بودند اما از جهت اهداف و خط مشی سياسی
و اعتقادی وجوه تشابه برجستهای در ميان طرفين وجود نداشت .البته اين نكته را بايد
متذكر شد كه در اين ميان جناح راديكال مذهبی يعنی نهضت آزادی 6و حتی تا حدودی
نيز راديكال غير مذهبی جبهه مل��ی يعنی حزب ملت ايران به رهبری فروهر 7س��عی
نمودند در مبارزه سياسی رابطه نزديكی با روحانيت برقرار نمايند .البته حتی در درون
نهضت آزادی نيز در رابطه با روحانيت ،ديدگاههای متفاوت وجود داشت و فقط طيفی
8
از آن متمايل به رابطه بسيار نزديك با روحانيت بود.
تالش پهلوي اول براي جلب نظر سران جبهه ملي در بهار1342
در روزهای منتهی به عيد نوروز سال1342ش بود كه بنابر روايت ساواك اعاميههايی
از سوی منتسبين به جبهه ملی ،روحانيت و برخی گروههای مذهبی در بين مردم منتشر
 .1عبدالرضا هوشنگمهدوي ،انقاب ايران به روايت راديو بيبيسي ،تهران ،مركز اسناد انقاب اسامی،1387 ،
ص.140-141
 .2كريم سنجابي ،همان ،ص 224و .253
 .3محمود نكوروح ،نهضت خداپرستان سوسياليست ،بیجا ،چاپخش ،1377 ،ص.40
 .4علی باقري ،خاطرات پانزده خرداد تهران ،سوره مهر ،1388 ،ص.250-251
 .5رضا مختاري ،خاطرات محمد پيشگاهيفرد ،تهران ،مركز اسناد انقاب اسامی ،1385 ،ص.88
 .6ايران در قرن بيس��تم ،ترجمه عبدالرضا هوش��نگمهدوی ،تهران ،البرز ،1377 ،ص166؛ سلس��له پهلوي و
نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج ،ترجمه عباس مخبر ،تهران ،طرحنو ،1371 ،ص.299-300
« .7يادمان سالروز شهادت آيتاهلل مصطفی خمينی» ،شاهد ياران ،ش ،12آبان  ،1385ص.59
 .8لطفاهلل ميثمي ،از نهضت آزادي تا مجاهدين خلق (خاطرات ميثمی) ،تهران ،صمديه ،1386 ،ج ،1ص-121
120؛ علی باقري ،همان ،ص.324

گرديد ،مبنی بر اينكه ،بنابر دستور صريح مراجع تقليد ،امسال مسلمانان عيد ندارند.
البته ساواك در همان گزارش در اظهار نظری عجيب عنوان میكند كه اگر جناحهای
مخالف دولت به خصوص جبهه ملی ،در ماجرای اصاح��ات ارضی به روحانيت كمك
نمیكردند ،اين گروه در اقدامات خود تنها مانده و ابتكار عمل برای مخالفت با اقدامات
رژيم از آنان گرفته میشد 2.گرچه همانطور كه پيشتر به آن اشاره شد ،جبهه ملی نه
تنها رابطهای با روحانيت نداشتند بلكه بس��ياری از سران آن شديدا ً مخالف حضور اين
طيف در عرصه سياسی بودند.
محمدرض��ا پهلوی كه ب��ه دنبال راهی برای س��ازش ب��ا جبهه ملی بود ،در اواس��ط
بهار1342ش و در حالی كه س��ران جبهه همچنان در زندان به س��ر میبردند افرادی
را برای مذاكره با آنان به زندان فرس��تاد؛ اين در حالی بود كه اندك��ی قبل از آن يعنی
در فروردين1342ش همه اعضای محبوس جبهه مل��ی در اقدامی هماهنگ اعتصاب
غذا را در پيش گرفتند و اوضاع به حدی وخيم گرديد كه اعتصابكنندگان در ش��رايط
وحشتناكی قرار گرفتند 3.از آنسو ،غامحسين صديقی به عنوان يكی از اعضای بانفوذ
و كليدی جبهه دوم نيز خواستار انتقال پيامی از سوی مس��ئولين زندان به محمدرضا
پهلوی گرديد:
برويد و به اعليحضرت بگوييد كه اين آقايان جبهه ملی مخالف سلطنت
نيستند بلكه میگويند مصلحت ش��ما و ملت ايران در آن است كه شما
در كار حكومت دخالت نفرماييد اينها مخالف نظام مشروطه سلطنتی
نيستند بلكه مدافع حاكميت ملی و خواستار اجرای كامل قانون اساسی
4
میباشند.
گفتوگوها ميان طرفين برای تقريباً دو ماه ادامه يافت .مهمترين خواسته شاه تأييد
انقاب سفيد از سوی سران جبهه بود و در مقابل آن هم ،پيشنهاد اعطای منصب وزارت
به  2،3نفر از رهب��ران جبهه و همچنين مج��وز حضور به نمايندگان گ��روه مذكور در
انتخابات مجلس شورای ملی بيست و يكم را عنوان نمود 5،در اين ميان عاوه بر سران
نهضت آزادی ،برخی ديگر از سران جبهه ملی منجمله داريوش فروهر و كشاورز صدر
1
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 .1قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص.563
 .2همان ،ص.565
 .3غامرضا نجاتي ،شصت سال خدمت و مقاومت ،همان ،ص390؛ علی باقري ،خاطرات 15خرداد تبريز ،تهران،
سوره مهر ،1388 ،ص.73-74
 .4پرويز ورجاوند ،همان ،ص.264
 .5غامرضا نجاتي ،همان ،ص.391

رویارویی سران جبهه با سياست
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انعطافناپذیر و خشن حکومت (كه س��ابقه حضور در حزب توده نيز داش��ت) نيز
وقت ،که منجر به حبسهای پی ش��ديدا ً مخالف هر گونه مذاكره بودند 1.بنابر اظهار
در پی آنان در آن دوره زمانی يكی از سران برجسته جبهه ملی (صديقی) ،دليل
شده بود ،سبب گردید تا اکثریت اصلی تمايل حكومت وقت برای سازش با اين گروه
آنان در تاکتيک مبارزه سياسی سياس��ی اين بود كه از رهبری روحانيت در مبارزه
بيش از پيش به خط مشی عليه خود احس��اس خطر مینمود و با اين سياست
سازشکارانه متمایل شوند
در پی آن بود تا رهبری مخالفان رژيم را از روحانيت
گرفته و تبديل به رهبری ملي��ون نمايد 2.در زمانی
كه اوضاع در زندان بدان صورت در جريان بود ،در بيرون از زندان نيز اعضای گروه مورد
بحث بيكار ننشسته بودند .به طور مثال كميته دانشجويی اين گروه ،علیرغم بیميلی
سران محبوس جبهه ملی ،در اوايل ارديبهشت همان سال اعاميهای عليه رژيم منتشر
3
نمودند.
رويکرد جبهه ملي نسبت به نهضت15خرداد
در اواخر فروردين برخی از اعضای كميته دانشجويی جبهه به قم نزد امام خمينی(ره)
رفته و از ايشان خواستند كه اعاميه مشتركی عليه رژيم منتشر كنند كه البته با مخالفت
امام مواجه شده و اين اقدام آنان ،به نتيجه مثبتی برايشان نيانجاميد 4.همچنين با شروع
ماه محرم (نيمه اول خرداد) ،اعضای منتسب به اين گروه درصدد انتشار اعاميههايی بر
ضد دولت و همچنين تظاهرات عليه آن برآمده بودند 5.در همان مقطع زمانی ،مخالفت
صريح و قاطع امام خمينی(ره) با اقدامات حكومت وقت ،س��بب گرديده بود تا بسياری
از اعضای منتسب به جبهه ملی نيز خود را به ايش��ان نزديك نموده و به حمايت از امام
مبادرت ورزند 6.گويا بازاريان و دانش��جويان منتس��ب به جبهه ملی و نهضت آزادی در
برگزاری تظاهرات روز 11محرم كه مصادف با 14خرداد1342ش بود ،در كنار روحانيت

 .1كريم سنجابي ،همان ،ص.256
 .2غامرضا كرباسچي ،همان ،ص.152
 .3جبهه ملي به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص.163
 .4همان.349 ،
 .5علیمحمد گودرزي ،همان ،ص128؛ قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص 253و .265
 .6قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،همان ،ج ،2ص 283و .352

و پيروانشان نقش مهمی را ايفا نمودند.
گفتوگوها ميان س��ران محبوس جبهه ب��ا نمايندگان حكومت وق��ت همچنان در
جريان بود كه با دس��تگيری امام خمينی(ره) توس��ط عمال رژيم پهلوی در س��حرگاه
15خرداد1342ش ،طرفداران ايشان در صبح همان روز ،به پاخاسته و اعتراض خود را
به اين اقدام حكومت نش��ان داده و در پی آن ،با واكنش شديد و خشونتآميز نيروهای
امنيتی مواجه شدند .بدينترتيب بود كه قيام نيمه خرداد42ش روی داد و مسائل ناشی
از همين ماجرا به قطع مذاكرات طرفي��ن منجر گرديد 2.چنانك��ه در اظهارات يكی از
اعضای كليدی و برجسته جبهه (صديقی) مربوط به همان روز آمده است:
آقا با اين صداها (گلوله و رگبار) كه نمیشود چنين متنی را امضا كرد.
ا صبر كنيد ببينيم كه وضعيت چگونه میشود وقتی حكومت مردم
اق ً
را به رگبار میبندد ،چگونه برای ما اين حقوق را میتواند قائل شود .پس
3
مانع شدم.
روايات ساواك ،حاكی از ايفای نقش اعضای مذهبی به خصوص كميته بازار جبهه ملی،
همراه با ديگر گروههای طرفدار امام خمينی ،در رويداد مذكور اس��ت 4.البته با توجه به
زندانی بودن همه رهبران جبهه ملی در مقطع زمانی مورد نظر و همچنين خط مش��ی
سياسی منفعانه س��ران گروه مذكور در آن زمان ،به نظر نمیرسد فعاليت كميته بازار
جبهه ملی در قيام 15خرداد ،به صورت حزبی و با اجازه س��ران حزب مطبوعشان بوده
باشد .بلكه میتوان آن را (همانند ديگر پيروان امام خمينی) از روی تعلق خاطر به امام،
به عنوان يك رهبر مذهبی مخالف با رژيم وقت بشمار آورد .در ضمن برخی اعضای جبهه
ملی ،حضور گروهی از افراد منتسب به اين گروه سياسی در قيام نيمه خرداد را خودسرانه
و غير حزبی عنوان نمودند 5.با همه اين اوصاف (جدای از گزارش ساواك درباره حضور
بازاريان منتس��ب به جبهه در 15خرداد) میتوان عنوان نمود ك��ه كميته بازار جبهه،
مستقيماً در اين رويداد ايفای نقش نمود ،زيرا اين كميته (همانطور كه پيشتر به آن
اشاره شد) ،همراه با كميته دانشجويی در كنار نهضت آزادی و حزب ملت در جناح غير
1
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 .1رك :همان ،ص 360و  391و ج ،3ص178؛ محمود مقدسی و ديگران (به كوشش) ،ناگفتهها (خاطرات شهيد
حاج مهدی عراقی) ،تهران ،رسا ،1377 ،ص183؛ شما( ،شهدای مؤتلفه اسامی) ،ش ،115اسفند  ،1378ص14؛
رحيم روحبخش ،نقش بازار در قيام 15خرداد ،تهران ،مركز اسناد انقاب اسامی ،1381 ،ص.192-197
 .2كريم سنجابي ،همان ،ص.258
 .3عبدالرضا هوشنگمهدوي ،همان ،ص.150
 .4قيام پانزده خرداد به روايت اس��ناد س��اواك ،هم��ان ،ج ،3ص 119و  135و 180؛ رحيم روحبخش ،همان،
ص.209
 .5قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص.267
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سازشكار و راديكال جبهه قرار داشتند و از سوی ديگر محمود مانيان كه در كنگره اول
جبهه ملی نيز به عنوان نماينده اصناف حضور داشت ،بافاصله بعد از 15خرداد دستگير
شد و برای هشت ماه در زندان بسر برد 1.همچنين ،ساواك در گزارشی مربوط به اوايل
تير42ش عنوان میكند كه:
بازاريان منتسب به جبهه به علت آنكه ساير افراد و سران جبهه در آن
روزها با آنان همصدا نشده و همكاری نكردند ،از آنان ناراحت ،و شكاف
عميقی بين آنان به وجود آمد و عناصر بازاری وابسته به جبهه شديدا ً از
جبهه انتقاد و آن را مضر به حال دي��ن و مملكت میدانند به طوری كه
2
جبهه در حال حاضر در بازار طرفداری ندارد.
در آنسو ،سرلش��كر پاكروان (رئيس وقت س��ازمان امنيت) در بعد از ظهر همان روز
15خرداد ،در يك مصاحب��ه راديويی اعام كرد كه جبهه ملی هي��چ دخالتی در واقعه
مذكور نداش��ت 3.حتی نخس��توزير وقت ايران چند روز بعد از اين قيام در گفتوگو با
خبرنگاران خارجی ،ب��رای آنكه اين رويداد را به عنوان يك اق��دام ارتجاعی و متمايز از
حركت روشنفكران (كسانی كه مورد تأييد و حمايت غرب بودند) نشان دهد ،اعام نمود
كه جبهه ملی هيچ دخالتی در اين ماجرا نداشت 4.سران گروه مذكور نيز اين اظهارات
را تكذيب نكرده و سكوت را در دس��تور كار خود قرار دادند .البته در موضعگيری سران
گروه مذكور نس��بت به اين واقعه نيز همانند وقايع پيش��ين اختاف نظر شديدی بروز
نمود زيرا بع��د از آگاهی رهبران محبوس جبهه ملی نس��بت به قي��ام 15خرداد ،بنابر
پيش��نهاد مهندس بازرگان و موافقت صديقی ،س��حابی ،فروهر ،اردالن ،شاه حسينی،
صدر و برخی ديگر از اعضای برجسته جبهه ملی ،قرار بر اين شد كه اين گروه در نامهای
به صورت رس��می به اين اقدام رژيم اعتراض نموده و آن را محكوم نمايند اما در آنسو،
جناح ديگری از سران جبهه متشكل از آذر ،سنجابی ،حسيبی ،زيركزاده و به رهبری
صالح حضور داشتند كه به مخالفت با اين امر پرداختند كه در نهايت نيز هيئت اجرائيه
جبهه مانع از انجام اين كار گرديد 5.حتی هنگامی ك��ه اعضای محبوس نهضت آزادی
ايران منجمله سران آن مراسمی به منظور شب هفت شهدای 15خرداد در زندان تدارك
 .1حسين شاهحسيني ،همان ،ص.129
 .2جبهه ملي به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص.350
 .3كريم سنجابي ،همان ،ص.259
 .4محمد تركمان ،همان ،ص.136
 .5غامرضا نجاتي ،شصت سال خدمت و مقاومت ،همان ،ص394؛ غامرضا نجاتي ،تاريخ سياسي 25ساله ايران،
همان ،ص243؛ پرويز ورجاوند ،همان ،ص.181-182

تفرقه و ناهمگوني خط مشي در جبهه
ملی دوم سبب گردید تا نتوانند سياست
واحدي براي همسویي و همکاري با اميني
عليه سلطنت اتخاذ نمایند ،همين تشتت
و اختالف دروني موجب شد تا در قبال
نهضت روحانيت بر ضد اقدامات پهلوي،
خط مشي واحد و یگانهاي در پيش نگرفتند
و به همکاري با روحانيون و در رأس آنان،
تبعيت از بنيانگذار کبير انقالب اسالمي
یعني امام خميني(ره) مبادرت نورزیدند
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 .1محمد تركمان ،همان ،ص.136
 .2رك :قيام پانزده خرداد به روايت اس��ناد ساواك ،همان ،ج ،3ص346؛ ش��اهد ياران ،همان ،ص59؛ حسين
شاهحسيني ،همان ،ص.117
 .3قيام پانزده خرداد به روايت اسناد س��اواك ،همان ،ص 379و  417-418و 499؛ جواد منصوري ،تاريخ قيام
15خرداد به روايت اسناد ،تهران ،مركز اسناد انقاب اسامی ،1377 ،ج ،1ص.596
 .4همان ،ص.139-141
 .5لطفاهلل ميثمي ،همان ،ص.137
« .6جبهه ملی ايران» ،بخارا ،ش ،44مهر  ،1384ص.169

نهضت 15خرداد و واكاوي چالشهاي دروني جبهه ملي دوم

ديدند با اعتراض برخی از س��ران جبهه
مواجه ش��دند 1.به غير از نهضت آزادی،
ديگر حزب سياسی درون جبهه كه بعد
از شروع نهضت روحانيت به رهبری امام
خمين��ی ،در زمينه خط مش��ی مبارزه
سياسی به تدريج از همسويان ملیگرای
خود فاصله گرفته و به روحانيت نزديك
شد ،حزب ملت ايران به رهبری داريوش
فروهر بود 2.با ورود تعدادی از روحانيون
بلندپايه كش��ور ب��ه تهران در اواس��ط
تير1342ش ،به منظور حمايت از ام��ام خمينی (كه در زندان بس��ر میبردند) برخی
اعضای جبهه ملی به خص��وص كميته بازار اين گروه سياس��ی درصدد رابطه نزديك و
3
مستقيم با روحانيون مذكور به خصوص آيتاهلل شريعتمداری و آيتاهلل ميانی برآمدند.
همين سياست سازش و سكوت س��ران جبهه نس��بت به قيام نيمه خرداد بود كه در
نهايت ،منجر به آزادی آنان در اواسط تابس��تان 1342ش گرديد .اين در حالی بود كه
سران نهضت آزادی ايران كه در صدد صدور اعاميهای تند عليه اين اقدام رژيم بودند،
روانه دادگاه و در نهايت نيز به زندانهای طوالنیمدت محكوم شدند 4.با اين حال ،فعاالن
بيرون از زندان نهضت آزادی با صدور اعاميه «ديكتاتور خون میريزد» شديدا ً واكنش
5
نشان دادند كه اين اقدام آنان نيز با اعتراض برخی سران محبوس جبهه مواجه گرديد.
برخی معتقدند كه قيام نيمه خرداد ،تأثير بسيار مهمی در عدم تداوم فعاليت جبهه دوم
داشت؛ بدينصورت كه اختاف نظر ميان رهبران اين گروه (در ارتباط با موضعگيری
نسبت به قيام مذكور) را بيش از پيش تش��ديد نمود و اين سياست سكوت و انفعال ،نه
تنها موجب دوری بيش از پيش جناح راديكال و مذهب��ی جبهه ملی از بدنه اصلی اين
گروه گرديد 6،بلكه واكنش شديد برخی از سران ميانهرو اين گروه را هم در پی داشت.
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جبهه ملی به رغم تظاهر به همسویی با

روحانيت در مخالفت جدی با اقدامات به عنوان نمونه دكتر صديقی در اعتراض به
رژیم پهلوی به جز رابطهای که هواداران عدم صدور بيانيه علي��ه اقدام رژيم وقت در
آن در بازار با روحانيون داشتند ،هيچ مورد سركوب مردم در نيمه خرداد ،بافاصله
گونه ارتباط رسمی با نهضت روحانيت بع��د از آزادیاش از زن��دان در اواخر مرداد
1
برقرار ننمود و نه تنها اکثریت سران رسماً از جبهه كنارهگيری نمود.
آن شدید اً مخالف همکاری سياسی
در حالی كه س��ران جبهه مل��ی در درون
با روحانيت بشمار می آمدند ،بلکه به زندان حت��ی حاضر به صدور ي��ك اعاميه
دليل عقاید خود مبنی بر عدم حضور عليه اقدامات رژي��م در نيمه خرداد 42ش
روحانيت در عرصه سياست ،رویکرد نش��ده بودند ،اعض��ای جوانت��ر آن كه در
مثبتی نسبت به حضور روحانيت در بيرون از زن��دان حضور داش��ته و عمدتاً در
عرصه سياسی نداشتند
كميته دانشجويی اين گروه سياسی فعاليت
میكردند ،با اقدامات خشونتآميز حكومت
وقت ،بيش از پيش به اقدامات راديكال و حتی قهرآميز متمايل گرديدند:
طرفداران جبهه مل��ی مايلاند برنامههای ترور رجال سياس��ی مانند
س��الهای 28-29ش در ايران شروع ش��ود و به همين اميد خود را به
2
مقامات مذهبی نزديك ساختهاند...
اين طيف از افراد جبهه معتقد بودند كه اگرچه آنان هيچ نوع تفاهمی با محافل مذهبی
ندارند اما «اكنون كه س��وء سياست دربار و دولت موجب ش��ده است كه آنان از حقوق
مردم دفاع كنند ما از اين عمل آنها كه برای ما بسيار ارزنده است و در روح مردم اثر دارد
جانبداری میكنيم 3».از طرفی ،بنابر روايت ساواك ميزان محبوبيت امام خمينی(ره)
بعد از قيام 15خرداد به اندازهای افزايش يافت كه حتی اعضای بيرون از زندان جبهه ملی
برای جلب نظر مردم خود را حامی و طرفدار امام نش��ان میدادند 4.فعاليتهای كميته
بازار و كميته دانشجويی جبهه ملی در راستای مبارزه سياسی ،در يك ماه نخست بعد
از واقعه نيمه خرداد ،با توجه به جو سياسی وحشتناكی كه بر فضای سياسی ايران سايه
5
افكنده بود ،تقريباً متوقف گرديد ،با اين حال ،تحركاتی محدود از خود نشان میدادند.
 .1پرويز ورجاوند ،همان ،ص.182
 .2قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،همان ،ج ،2ص.45
 .3همان.
 .4همان ،ص.449
 .5همان ،ج ،3ص 25و  96و 125؛ رحيم روحبخش ،همان ،ص.291

537
دوره سوم سال سيزدهم شماره 47بهار 95

 .1قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،همان ،ج ،3ص.120
 .2يادنامه دومين سالگرد شهادت دكتر سامي ،بیجا ،چاپخش ،1369 ،ص.20
 .3همان ،ص.21-22
 .4فرياد بعثت (فخرالدين حجازی به روايت اسناد ساواك) ،تهران ،مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات،
 ،1383ص.35
 .5غامرضا كرباسچي ،همان ،ص.154
 .6قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك ،همان ،ص.568

نهضت 15خرداد و واكاوي چالشهاي دروني جبهه ملي دوم

تشديد تفرقه دروني و روند رو به انحطاط جبهه ملي
سياست سازشكارانه و سكوت سران جبهه ملی نه تنها به تفرقه در ميان اعضای بلندپايه
گروه مذكور منجر گرديد بلكه موجب بدبينی اعضای اين گروه سياسی نسبت به رهبران
آن شد تا آنجا كه بنابر روايت ساواك« :عدهای از اعضای جبهه ملی رهبران فعلی جبهه
را قبول ندارند» 1و همچنين بنابر روايت يكی ديگر از اعضای جبهه «دنبالهروی از مشی
مبهم و محافظهكارانه جبهه دوم ،نيروهای فعال ما را در صحنه عمل سياسی و مبارزاتی
در جامعه فلج كرده و خصلت پيش��گامی و ابتكار عمل را از آنها سلب نمود 2».اين خط
مشی رهبران جبهه دوم ،به خصوص اعضای جوانتر احزاب تشكيلدهنده اين گروه را
(از اين زمان به بعد) به سوی مبارزه راديكال و قهرآميز كشاند .بنابر روايت يكی از اعضای
حزب مردم ايران در آن زمان (حبيباهلل پيمان):
من و (كاظم) سامی معتقد بوديم كه با آغاز مجدد سركوب بايد حزب
مردم ايران هم مشی مبارزاتی خود را عوض كند و راه و مشی قهرآميز
و تدارك انقاب را به عنوان وظيفه اصلی خود بپذيرد .من و س��امی به
همراه بسياری از جوانان حزب به سوی روش مبارزاتی قاطع و انقابی
3
روی آورديم.
با اين حال ،سياست س��كوت جبهه ملی در قبال قيام نيمه خرداد ،در رابطه اين گروه
با آيتاهلل ميانی نيز تأثيرگذار بود .به طوری كه بنابر روايت يكی از اعضای حزب مردم
ايران وابسته به جبهه ملی «آيتاهلل از جبهه ملی بسيار ناراضی است و شكاف عميقی به
4
وجود آمده است زيرا جبهه ملی در حوادث اخير به طور كلی پای خود را كنار كشيد».
آخرين فعاليت سياسی منتسب به جبهه ملی 5در دوره زمانی موردنظر ،مربوط میشود
به اعاميهای كه س��ازمانهای جبهه ملی ايران به مناس��بت يازدهمين سالگرد واقعه
سی تير منتشر نمودند .سرانجام بعد از حدود دو ماه تحمل زندان ،امام خمينی(ره) در
6
12مرداد1342ش آزاد شدند و بدينترتيب اولين دوره زندانی خود را سپری نمودند.
از آنسو سران جبهه ملی نيز بعد از آزادی زندان در شهريور همان سال ،در مورد انجام

بخش ويژه
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اقدامات عليه رژيم به شدت از س��وی نخس��توزير وقت ايران (علم) مورد تهديد قرار
گرفتند .از سوی ديگر نيز جبهه دچار تنش داخلی قابل توجهی شده بود و حتی بسياری
1
از افراد كميته دانشجويی اين گروه ،به سوی مبارزه مسلحانه گرايش يافتند.
نتيجه
جبهه ملي دوم را ميتوان يك گروه و به عبارتي بهتر ،جريان سياس��ي بيس��امان و
نامتجانس عنوان نمود ،جرياني كه ملغمهاي از اش��خاص و احزاب سياس��ي متفاوت و
ناهمسو در زمينه سياسي و اعتقادي بوده است .همين خصيصه كه از آغاز فعاليت جبهه
ا آش��كار و عيان بود ،عامل اصلي عدم موفقيت و ايفاي نقشي تأثيرگذار از
مذكور ،كام ً
سوي اين جريان مليگرا ،در عرصه سياس��ي ايران طي همان برهه زمان بود ،در حالي
كه اين فرصت ،چندينبار براي س��ران گروه مذكور طي س��الهاي 1339-1342ش
به وجود آمد .تفرقه و ناهمگوني خط مش��ي در جبهه ملی دوم سبب گرديد تا نتوانند
سياست واحدي براي همسويي و همكاري با اميني عليه سلطنت اتخاذ نمايند ،همين
تشتت و اختاف دروني موجب شد تا در قبال نهضت روحانيت بر ضد اقدامات پهلوي،
خط مشي واحد و يگانهاي در پيش نگرفتند و به همكاري با روحانيون و در رأس آنان،
تبعيت از بنيانگذار كبير انقاب اسامي يعني امام خميني(ره) مبادرت نورزيدند و حتي
ميتوان گفت همين پراكندگي و ناسازگاري با يكديگر سبب شد تا در زماني كه پهلوي
اول درصدد جلب نظر و نزديكي با آنان برآمد ،نتوانند تصميم مناس��بي گرفته ،و حتي
در راستاي منافع گروهي و شخصي خود در ساختار حكومت وقت ،قدم بردارند ،بلكه تا
ا به حاشيه
بيش از يك دهه بعد از آن ،يعني بحبوحه انقاب ش��كوهمند اسامي ،كام ً
رانده شدند.

 .1كريم سنجابي ،همان ،ص.260-261

