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چکيده

در انقالب اسالمی ایران با پیشتازي حركت اسالمگرایان با رهبري امام خمینی(ره)
جریانهاي سیاسی مختلف با ایدئولوژيهاي متفاوت براي مقابله با رژیم پهلوي به ائتالف
با یکدیگر پرداختند .دراینراستا ،جبهة ملی ازجمله احزابی بود كه بهرغم مشی غیردینی
خود ،در آستانة پیروزي انقالب اسالمی به این ائتالف انقالبی پیوست؛ اما روند انقالب و
نحوۀ مدیریت آن ،بیدرنگ جبهة ملی را رویاروي انقالبیون مذهبی قرار داد و سبب شد تا
این جریان بالفاصله پس از پیروزي از ائتالف انقالبی جدا شود و درنهایت حذف گردد.
دراینراستا ،مقالة حاضر میكوشد تا با روش توصیفی -تحلیلی و استناد به منابع كتابخانهاي
و روزنامهاي این سؤال را بررسی كند كه «چه مسائلی جبهة ملی را در دوران گذار پس از
پیروزي انقالب رویاروي انقالبیون مذهبی قرار داد و فرایند حذف تدریجی آنها را از
صحنة سیاست فراهم ساخت؟»؛ در این خصوص یافتههاي پژوهش حاكی از آن است كه
روند اسالمگرایی در جریان نهادسازي پس از پیروزي انقالب ،مهمترین عامل در رویارویی
جبهة ملی با نیروهاي اسالمگرا و درنهایت ،حذف تدریجی آنها از عرصة سیاست است؛
زیرا بهلحاظ ایدئولوژي ،پیوند دین با سیاست كه محور عقاید نیروهاي اسالمگرا را
تشکیل میداد ،در چارچوب فکري -نظري جبهة ملی جایگاهی نداشت.
واژگان کليدی

امام خمینی(ره) ،جبهة ملی ،انقالب اسالمی ،اسالمگرایی ،ایدئولوژي
 استادیار گروه تاریخ انقالب اسالمی ،پژوشکده امام خمینی(ره) و انقالب اسالمی
 دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mollaiynet@yahoo.com

 دانشآموخته دكتراي تاریخ انقالب اسالمی دانشگاه بوعلیسینا ،مدرس گروه علوم سیاسی دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه رازي (نویسنده مسئول)

fbavaryan@gmail.com

مقدمه

716

جبهة ملی كه در سال 7900ش توسط دكتر مصدق و عدهاي از یارانش تأسیس شد ،در
طول حیات سیاسی خود در تقابل با حکومت پهلوي همواره بر فعالیت سیاسی
مسالمتآمیز تأكید داشت .چنانكه بركناري شاه را راهحل قابل قبولی نمیدانست و معتقد
بود كه شاه باید با خواست خود ،به یک پادشاه مشروطه تبدیل شود .این جبهه پس از
افتوخیز فراوان در دهههاي  92و  02و انحالل آن در نیمة نخست دهة  ،02بار دیگر
در فضاي باز سیاسی سال  7930به همراه  70حزب و جمعیت سیاسی اعالم موجودیت
كرد .فضاي ایجادشده فرصت تازهاي فراهم ساخت تا سه تن از سران سرشناس آنان
ضمن نامة سرگشادهاي به شاه ،به طرح انتقادات مالیم نسبت به عملکرد حکومت پهلوي
بپردازند .جبهة ملی ازنظر تعداد اعضا در این برهة زمانی سازمان كوچکی بود ،اما در
پاییز  7931در ائتالف ضد شاه شركت كرد و به همگامی با انقالبیون مذهبی پرداخت.
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آنها در پی مالقات  79آبان  7931كریم سنجابی در پاریس با امام خمینی(ره) ،با
غیرقانونی خواندن دولت و رژیم سلطنتی و عدم امکان سازش با آن طی یک بیانیة
سهمادهاي ،مواضع خویش را تا حد زیادي در جهت شعارهاي انقالب اسالمی تعدیل
كردند .با این توافق بسیاري از روشنفکران غیردینی به جنبش پیوستند .در این ائتالف،
جبهة ملی ضمن پذیرش رهبري روحانیت ،نقش شریک كوچکتر را پذیرفت ،اما تا
حدي ائتالف عناصر مذهبی و غیرمذهبی لیبرال تحقق یافت؛ امري كه در تاریخ مبارزات
پس از مشروطیت بیسابقه بود.
پس از پیروزي انقالب علیرغم اینکه جبهة ملی بهعنوان نمایندۀ نیروهاي لیبرال
بورژوازي در ائتالف با نیروهاي ملی -مذهبی و جریان ضعیفتر چپ اسالمی بهدلیل
سابقة اجرایی كه در كارهاي دولتی داشتند ،در قالب دولت موقت به فعالیتهاي اجرایی
پرداختند ،اما در شمار گروههاي كمنفوذي بودند كه در اعمال قدرت و مدیریت امور
سیاسی جامعه مشکالت حلناشدنی داشتند ،آنان كه در فرآیند پیروزي انقالب بهویژه
پس از پذیرش نخستوزیري توسط بختیار دچار انشعاب شده بودند .در طول دورۀ پس
از انقالب با انشعابهایی كه در آن صورت گرفت 7،عمالً قدرت اثرگذاري از جبهة ملی
سلب و مرگ زودرسی براي آن رقم خورد.
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عملکرد جبهة ملی را در دوران گذار میتوان در دو مقطع بررسی كرد :در مرحلة
نخست ،جبهة ملی بدون ائتالف با احزاب و جریانهاي سیاسی دیگر ،بنا بر ماهیت
ملیگرایانة خویش براي تثبیت جایگاه خود در درون حاكمیت به انتقادات نسبتاً مالیمی
از نهادها و مواضع نظام نوپا پرداختند .در این مرحله ،آنچه زمینه را براي ناامیدي آنان و
ائتالف با احزاب ضدانقالب فراهم آورد ،نیروي مذهب بود؛ اصلی كه اساساً در مبارزات
آنها با حکومت پهلوي جایگاهی نداشت؛ اما برعکس ،هستة اصلی عقاید و مبارزات
جناح مذهبی مقابل را بهرهبري امام خمینی(ره) فراهم ساخت؛ اما بهطور كلی آنچه در
این مرحله ،زمینه را براي رویارویی و مخالفت جبهة ملی با جمهوري اسالمی و امام
خمینی(ره) فراهم ساخت ،تصویب اصل والیتفقیه بود؛ اصلی كه با تصویب آن،
روحانیون در متن نهادهاي انقالبی حضور پررنگتري یافتند .مرحلة دوم ،زمانی است كه
جبهة ملی به انگیزۀ بازسازي نقش و جایگاه پیش از انقالب خود و براي به دست آوردن
قدرت موردنظر ،به ائتالف با بنیصدر و گروههاي هوادار او پرداخت و آشکارا به انتقاد
از حزب جمهوري اسالمی برخاست؛ اما با واكنش پیشبینینشدۀ نیروهاي مذهبی و رهبر
قصاص ضربة جدي بر پیکر جبهة ملی وارد آمد و آنان عمالً دچار اضمحالل شدند.
با عنایت به مطالب گفتهشده ،این مقاله قصد دارد ضمن بررسی عملکرد جبهة ملی در
دوران گذار پس از پیروزي در مرحلة تثبیت و نهادسازي انقالب اسالمی ،به این پرسشها
پاسخ دهد كه راهبرد این جبهه در برخورد با نظام جمهوري اسالمی در مسائل مختلفی چون
نهادسازي ،مسئلة همهپرسی جمهوري اسالمی ،تدوین قانون اساسی ،مسئلة والیتفقیه،
انتخابات مجلس شوراي اسالمی و علت حمایت جبهة ملی از بنیصدر چه بود؟
 .7چارچوب نظری

یکی از مهمترین اركان توسعة سیاسی ،وجود احزاب سیاسی در علم سیاست مدرن است؛
بهگونهايكه از طریق این احزاب راههاي كسب قدرت سیاسی بهصورت نهادمند پیگیري
میشود و در نتیجة حاكمیت چنین امري در یک كشور مشخص ،ثبات سیاسی بههمراه
توسعة سیاسی پدید میآید (اشرفی ،7933 ،ص .)00احزاب سیاسی در كشورهاي
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انقالب مواجه شد و به حاشیه رانده شد .سرانجام ،در این مرحله ،در پی مخالفت با الیحة

مردمساالر نقش مهمی در تعامل بین دولت و جامعه ایفا میكنند و این نظامها نمیتوانند
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از احزاب و سیاستهاي حزبی بینیاز باشند .احزاب در نظامهاي مختلف سیاسی از
كاركردهاي متفاوتی همچون یک .نظارت بر حکومت و كارگزاران آن ،دو .تشکیل
حکومت بهتنهایی یا از طریق ائتالف ،سه .تدوین و اثرگذاري بر تصمیمات و سیاستهاي
حکومت ،چهار .جامعهپذیري سیاسی و تربیت سیاسی شهروندان ،پنج .بسیج و اشاعة
آگاهیهاي سیاسی -اجتماعی و ...برخوردار هستند (سردارنیا ،7939 ،صص.)03-00
اما از یک منظر ،كارویژههاي احزاب ،عمدتاً شبیه به هم است و در دو دستة اساسی
تقسیمبندي میشود كه بخشی از این كارویژهها« ،آموزشی و اجتماعی» و بخشی دیگر،
«كسب قدرت از طریق شركت در انتخابات مختلف» است« .كینگ مرتن» ،دو دسته
كاركرد آشکار و پنهان را براي احزاب در نظر میگیرد و كاركردهاي آشکار آن را شکل
دادن به افکار عمومی ،معرفی نامزدها در انتخابات و سازمان دادن به انتخابشوندگان و
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اعمالنفوذ بر آنها میداند و كاركردهاي پنهان حزب را در برقراري پیوند روانی و مادي
بین فرد و نظام سیاسی ،جذب افراد جدید و مدیریت منازعه میداند؛ دراینراستا،
«نقیبزاده» در كتاب «حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز» ،دو دسته كارویژۀ
انتخاباتی و آموزشی براي احزاب قائل است .كارویژههاي انتخاباتی شامل شکل دادن به
افکار عمومی ،گزینش نامزدها و اثرگذاري بر منتخبان احزاب میشود و كارویژههاي
آموزشی مربوط به اطالعرسانی در خصوص تصمیمات دولت ،آموزش تودهها براي
مشاركت سیاسی و جامعهپذیري افراد و انتقال مفاهیم به آنهاست.
دراینراستا ،وقوع انقالب اسالمی ایران سرآغازي بر حضور گستردۀ احزاب با
اندیشهها و افکار مختلف در عرصة سیاسی ایران بود؛ بهگونهاي كه بالفاصله پس از
پیروزي انقالب ،صدها حزب ،گروه و انجمن تشکیل شد .البته وقوع چنین وضعیتی
بهدلیل دوران طوالنی اختناق سیاسی ،نبود امنیت ،حضور مداوم ایالت و عشایر در
عرصههاي سیاسی ،بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب ،ضعف جامعة
مدنی ،وجود احزاب دستوري و وابسته به دولت ،وابستگی احزاب به بیگانگان و همچنین،
فضاي باز سیاسی پس از پیروزي انقالب و مساعد بودن وضعیت براي سهم و
غنیمتخواهی براي ظهور بسیاري از گروههاي نوظهور ،امري عادي بود (اخوانكاظمی،
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 ،7900صص)07-70؛ اما درعینحال ،وضعیت جدید نیز به دور از آسیب نبود و
میتوانست مشکالت زیادي را براي جامعة جدید و نظام نوپاي ایران به وجود آورد.
عالوه بر اینکه در وضعیت جدید ،هنوز نهادهاي اجرایی تشکیل نشده و نهادمندي سیاسی
در كشور رخ نداده بود .بههمین دلیل ،احزاب و گروههاي تشکیلشده ،داراي قاعدهمندي
نبودند تا اینکه تشکیل سریع نهادهاي نظام و تثبیت پایههاي انقالب ،امکانی براي
قاعدهمند كردن احزاب فراهم آورد و اصل  00قانون اساسی نیز آزادي گروهها و احزاب
را مشروط به اینکه «اصول استقالل ،آزادي ،وحدت ملی ،موازین اسالمی و اساسی
جمهوري اسالمی را نقض نکنند» ،باصراحت بیان كرد؛ اما باز هم تکثر شدید احزاب و
رشد بیبرنامة آنها در اثر تحوالت انقالبی و رها شدن نیروهاي اجتماعی و سیاسی
بهراحتی كنترلپذیر نبود (اكبري ،7900 ،ص.)30
این وضعیت ،امام خمینی(ره) را وادار كرد تا در خصوص احزاب و فعالیتهاي
آنها موضعی صریح و روشن اتخاذ كرده ،فعالیتهاي احزاب را منوط به زیان نرساندن
به جمهوري اسالمی و حاكمیت ملت اعالم كنند و مالک صحت عملکرد احزاب را
امام(ره) ،اغلب احزاب و گروههاي سیاسی در دورۀ پهلوي و مشروطه ،با كارویژههاي
منفی :دولتی بودن ،نبود اصالت ،الگوبرداري از كشورهاي اروپایی ،وابستگی به بیگانگان،
نبود فرهنگ سیاسی مالزم با فعالیت حزبی و تعارض احزاب با انسجام و همبستگی
داراي ایده و اندیشة صحیحی نبودهاند (امام خمینی ،7910 ،ج ،0صص 32-03و ج،7
ص .)39با چنین سابقهاي از تحزب در اندیشة امام(ره) ،ایشان به فعالیت سیاسی در قالب
حزب ،چندان خوشبین نبودند و بهطور مکرر ،احزاب را به وحدت و رعایت مصالح
جامعة اسالمی دعوت كردند (امام خمینی ،7910 ،ج ،77ص .)730بااینهمه ،با پذیرش
و مفروض انگاشتن اصل آزادي احزاب ،زمینهاي فراهم آوردند تا گروهها و سالیق
گوناگون بتوانند درون نظام جمهوري اسالمی ،بهگونهاي مشروط به فعالیت بپردازند.
رعایت چارچوب قوانین دینی و رعایت مصالح و قوانین كشور در نظریه و عمل ،بیان
انتقاد و دوري از توطئه ،عدموابستگی به قدرتهاي بیگانه ،بهرهمندي از پذیرش و
حمایت مردم و سازگاري با انسجام و همبستگی ملی از مهمترین شرایط یادشده به شمار
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اندیشه و كارویژههاي آنها بیان كنند (امام خمینی ،7910 ،ج ،71ص .)739از نظر

میروند (امام خمینی ،7910 ،ج ،9صص 31و 710؛ ج ،0ص00؛ ج ،70ص 002و ج،71

760

صص .)002-007دراینراستا ،جبهة ملی یکی از احزاب نخبهگراي لیبرال بود كه در این
دوران صرفاً بهسبب دستیابی به قدرت و در جهت منافع حزب خود گام برمیداشت.
این حزب براي به دست گرفتن قدرت یا امکان حضور در عرصههاي سیاسی -اجتماعی
و اثرگذاري بر سیاست در پی یافتن راهحل براي نفوذ در قدرت بود؛ بنابراین ،در این
دورۀ آشفته ،كاركردهاي خود را بهعناوین مختلف براي رسیدن به اهداف مذكور بروز
داد؛ اما در پی اختالفات ایدئولوژیک با نیروهاي اسالمگرا و همچنین ،تنازعات میان
احزاب از سال  ،02عدمتفاهم و وفاق این گروهها ،ایجاد تشتّت و پراكندگیهاي گسترده
و مناظرههاي فکري در تقابل با نظام جمهوري اسالمی تعطیل و درنهایت حذف گردید.
 .2پيشينه پژوهش

دربارۀ جبهة ملی پژوهشهاي زیادي شده است؛ اما غالب این پژوهشها سعی كردهاند
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چهار دورۀ جبهة ملی را بهصورت كلی موردبررسی قرار دهند .دراینمیان بهسبب اهمیت
انقالب اسالمی و نقش نیروهاي مختلف در این انقالب ،پژوهشهایی هم جبهة ملی
چهارم و روابط آن با نیروهاي اسالمگرا را در آستانة پیروزي انقالب و دوران گذار بعد
از پیروزي موردبررسی قرار دادهاند ،اما بهطور كلی ،دربارۀ نقش جبهة ملی در تحوالت
سالهاي  02-31منابع مستقل و چشمگیري وجود ندارد و صرفاً در البهالي حوادث این
سالها به نقش این حزب هم اشاراتی شده است؛ بنابراین براي واكاوي این دوران بیشتر
باید به نشریات و روزنامههاي آن دوره و خاطرات اعضاي جبهة ملی تکیه كرد .با توجه
به این امر در حوزۀ پژوهش حاضر و با عنوان مذكور ،تحقیقات مستقل و جامعی ارائه
نگردیده است .درحالیكه این پژوهش سعی دارد بهصورت جامع و علمی رفتار سیاسی
نیروهاي جبهة ملی را در روند تثبیت و نهادسازي پس از پیروزي انقالب اسالمی بررسی
كند ،رفتار و مشی سیاسی كه درنهایت منتهی به حذف این جریان در این مقطع گردید و
نقطة اصلی نوآوري و وجه تمایز آن با پژوهشهاي دیگر در همین امر است .از اهم این
تحقیقات بهعنوان پیشینه پژوهش میتوان به موارد ذیل اشاره كرد؛
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 .7جعفر حقپناه (« ،)7913نقش نیروهاي ملیگرا در انقالب اسالمی» :نویسنده در
این پایاننامه چهار دورۀ جبهة ملی و همچنین ،نقش جبهة ملی را در روند پیروزي انقالب
اسالمی بررسی میكند و دربارۀ دوران بعد از پیروزي تنها به مواردي همچون ضعف
سازمانی و رهبري جبهة ملی ،مانع ایدئولوژیک و روحیة سازشكاري این حزب پرداخته
و سخنی از نقش آن در تحوالت این سالها نیاورده است.
 .0سوزان سیاوشی (« ،)7902لیبرال ناسیونالیسم در ایران» :نویسنده در این كتاب
زندگی و رهبري دكتر مصدق و نیروهاي تشکیلدهنده چهار جبهه ،وضعیت انقالبی و
واكنش جبهة ملی بهعنوان یکی از نیروهاي گروه مخالف را در البهالي سایر مطالب
بررسی كرده ،اما در خصوص دوران پس از پیروزي انقالب تنها به چرایی ناكامی این
حزب پرداخته است.
 .9یحیی فوزي (« ،)7900تحوالت سیاسی -اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در
ایران» :نویسنده در این كتاب علل و عوامل رخداد انقالب در ایران و حوادث بعد از
پیروزي انقالب اسالمی را بررسی میكند و در كنار نقش سایر احزاب و جریانهاي
 .0محمدحسین جمشیدي و داود سبزي (« ،)7930بررسی چرایی حذف دو جریان
ملیگرا و چپ از ائتالف انقالب پیش از پیروزي انقالب اسالمی ایران» :نویسندگان در
این مقاله روند همگرایی نیروهاي چپ و ملیگرا با ائتالف انقالبی و روند جدایی این
دو جریان را از ائتالف انقالبی پیش از پیروزي انقالب اسالمی بررسی كردهاند.
 .3تالش جبهة ملی برای تثبيت جايگاه خود در درون حاکميت
 .7-3مواضع جبهة ملی نسبت به نهادهای انقالبی

اولین مسئلهاي كه موجب بروز كشمکش میان انقالبیون را فراهم ساخت ،مسئلة ایجاد
نهادهاي انقالبی جدید بود .نهادهایی كه بهعنوان بخشهاي عینیتیافتة تفکر انقالب
اسالمی ،محصول ضرورت انقالب بودند؛ اما از همان آغاز مخالفتها و حساسیتهاي
بسیاري را برانگیختند؛ زیرا مهمترین مشکل برخی از آنها چون كمیتهها ،نبود بستر
قانونی آنها بود؛ این امر بسیاري از نیروهاي حاكم بر دولت موقت ازجمله جبهة ملی را

بررسی روند جدايی جريان ملیگرا از ائتالف انقالبی در دوران تثبيت...

سیاسی ،گریزي هم به نقش جبهة ملی در این حوادث زده است.

به تحریک ضد آنها برانگیخت (فوزي ،7900 ،ج ،7ص )020كه درست از همین زاویه
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دیدگاههاي جبهة ملی قابلتأمل است:
در این زمان مطبوعات وابسته به جبهة ملی با انتشار برخی اخبار در راستاي تخریب
این نهادهاي نوپا قدم برداشتند .ملّیون وجود این نهادها را ابزاري انحصاري در دست
روحانیون انقالبی دانستند و با آنها به مخالفت پرداختند؛ چنانكه داریوش فروهر ضعف
دولت موقت را به وجود نهادهایی چون كمیتهها ،دادگاهها و ...نسبت داد و گفت :از این
نهادها جز كارشکنی در كار دولت ،كار دیگري ساخته نیست (كیهان 00 ،مرداد ،7930
ش ،72103ص .)1در این زمان جبهة ملی با مطرح كردن مسائلی چون تعدد مراكز
تصمیمگیري در كشور بناي ناسازگاري با آنها را گذاشتند (محمدي ،7911 ،ص.)732
آنان از همان روزهاي آغازین انقالب ،نهادهایی چون كمیتهها و دادگاههاي انقالب را
نشانة هرجومرج و زمینهساز سوءاستفادههاي شخصی و گروهی معرفی كردند و در این

فصلنامه جامعهشناسی سياسی ايران ،سال اول ،شماره سوم (پياپی  ،)3پاييز 7331

مسیر سعی كردند تا وجود آنها را مقطعی و موقت جلوه دهند كه درنتیجه باید مهار و
در صورت امکان نابود شوند (میالنی ،7907 ،ص 017و اسماعیلی ،7902 ،ص.)030
اما در این میان آنچه بیشتر از همة نهادها ،جبهة ملی را آزار میداد ،وجود دادگاههاي
انقالب بود كه محاكمات آن بهصورت فوقالعاده توسط هیئتی متشکل از یکی از اعضاي
شوراي انقالب ،نمایندۀ امام خمینی(ره) و نمایندۀ روحانیون صورت میگرفت و امام در
 3اسفند  7931طی حکمی ،حجتاالسالم صادق خلخالی را به تشکیل دادگاه انقالب
اسالمی فراخوانده بودند (كیهان 00 ،بهمن  ،7931ش ،72093ص .)7در این زمان تشکیل
این دادگاهها توسط روحانیون سبب شد تا نیروهاي لیبرال این حركت را بهعنوان نخستین
حركت روحانیت براي قبضه كردن حوزۀ قضا و شریعت از یکسو و امور حکومتی از
سوي دیگر به حساب آورند و به انتقاد از آن اهتمام ورزند .درحالیكه این دادگاهها از
همان آغاز كار خود ،در كنترل افراد مورد اعتماد امام قرار داشتند و آنان بهعنوان نماد
حکومت اسالمی ،وظیفة تصمیمگیري در مورد مجازات محکومان و تعیین سرنوشت
اموال بهجامانده از وابستگان رژیم گذشته را بر عهده داشتند (میالنی ،7907 ،ص.)010
دراینراستا ،جبهة ملی كه اصل تسامح ،عفو و اغماض را بر اصل مجازات و قصاص
جنایتکاران ترجیح میدادند ،به محکومیت عوامل رژیم شاه توسط دادگاههاي انقالب
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اعتراض كردند و آن را ناشی از جهشی آشکار بهسوي ماركسیسم بینالمللی دانستند
(محمدي ،7911 ،ص .)707سرانجام با اوجگیري محاكمات دادگاههاي انقالب ،دكتر
سنجابی به همراه داریوش فروهر و عدهاي دیگر از ملیگرایان به امام و شوراي انقالب
اصرار ورزیدند تا اینگونه محاكمات متوقف شود (استمپل ،7911 ،ص .)000رویارویی
با این نهاد و نهادهاي دیگر كه حمایت امام(ره) را پشت سر خود داشتند ،درنهایت مؤثر
واقع شد و ایشان با تذكرات خود به نهادهاي انقالبی ،موجبات یکسري تعدیلها را در
عملکرد رادیکاالنه آنان فراهم آوردند و دراینمیان ،بسیاري از چهرههاي واقعگرا و
شاخص كمیتهها و دادگاههاي انقالب با پذیرش انتقادهاي مذكور تالش براي رفع آنان
را آغاز كردند .همچنین ،بهدنبال این انتقادات تدوین آییننامه براي نحوۀ كار دادگاههاي
انقالب آغاز شد و در اول خرداد  30الیحهاي در دولت موقت و شوراي انقالب تصویب
شد كه اقدام دادگاههاي انقالب را در اعدام وابستگان به رژیم پیشین محدود میكرد
(فوزي ،7900 ،ج ،7صص)090-097؛ اما این تغییرات مانع از انتقادات جبهة ملی نشد و
روند محاكمات انقالبی سبب شد تا نیروهاي جبهة ملی در مخالفت با اقدام دادگاهها در
دادگاههاي اسالمی را موردانتقاد قرار دهند؛ آنان دراینباره نوشتند« :انقالبی كه هدف آن
از میان بردن امتیازات هیئت حاكمه بود ،در نخستینمراحل خود با تشکیل قشر ممتاز
جدید مواجه گردید».
جبهة ملی در ضمن این نامة سرگشاده ،روحانیون را «قشر ممتاز مذهبی» معرفی كرد
و آنها را با مؤبدان در ایران قبل از اسالم و با حکومت كلیسا در سدههاي میانه (قرون
وسطی) مقایسه كرد (اطالعات 9 ،مرداد  ،7930ش ،73030ص)0؛ اما دراینمیان ،حملة
جبهة ملی به روحانیت و انتقاد از آنان ،واكنش امام خمینی(ره) را در پی داشت و ایشان
طی بیاناتی در  3مهر 7930با اشاره به این جزوه گفتند:
«آنهایی كه میخواهند با ما مناقشه كنند ...و اخیراً هم جزوه نوشتهاند راجع
به اینكه ...روحانیون استبداد میكنند ...قشر مذهبی انحصارطلب است ...بدون
اینكه نظر كنند كه روحانیون تا حاال چه كردهاند و حاال در چه حالی هستند...

بررسی روند جدايی جريان ملیگرا از ائتالف انقالبی در دوران تثبيت...

جزوۀ  70صفحهاي با عنوان «نامة سرگشاده به ملت ایران» ،محاكمات و قضاوتهاي

اینها غافل از ایناند كه این روحانیون بودند كه آنها را از زاویهها بیرون
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كشیدند واال مدفون بودید» (امام خمینی ،7910 ،ج ،72صص.)707-702
این انتقادات نسبت به نهادهاي نوپا در حالی صورت میگرفت كه شکلگیري و
پیدایش این نهادها پاسخی معقول و سازنده به نیازهاي جامعة انقالبی براي جلوگیري از
هرجومرج بود .نباید فراموش كرد كه ظهور این نهادها از متن یک جامعة استبدادزده
طبیعی است .در انقالب ایران ادارۀ این نهادهاي انقالبی از همان ابتدا به افراد مورد اعتماد
امام خمینی(ره) سپرده شد تا آنان بهعنوان نماد حکومت اسالمی بتوانند نظم و امنیت را
در جامعه جاري سازند؛ بنابراین ،قدرت آنها از گستردگی پایگاه نیروهاي مذهبی و
محبوبیت نیروهاي فعال انقالبی نشئت میگرفت؛ بااینحال ،مواردي از تندروي وجود
داشت كه اقتضاي انقالب بود و مورد رضایت امام خمینی(ره) نیز قرار نداشت .البته باید
اذعان كرد كه ملیگرایان و نهادهاي انقالبی هركدام پرچمدار یک نوع گرایش نسبت به
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اوضاع و تحوالت جامعه بودند .جبهة ملی نماد ایرانخواهی یا ایرانمحوري و توجه به
منافع ملی ایران بود ،اما نهادهاي انقالبی نماد اسالمگرایی بودند و سعی در پیاده كردن
اسالم در بطن جامعة انقالبی ایران داشتند.
 .2-3مواضع جبهة ملی نسبت به تعيين نوع نظام سياسی

بر اساس حکم امام خمینی(ره) دولت موقت وظیفة انتقال مسالمتآمیز قدرت را در
دوران گذار به نهادهاي قانونی بعدي به عهده داشت و باید در این مقطع به برگزاري
همهپرسی تعیین نوع حکومت آتی در كشور بپردازد؛ اما بعد از تشکیل دولت ،بر سر نام
«جمهوري» و سؤالی كه باید از مردم دربارۀ عنوان نظام سیاسی آیندۀ كشور صورت
بگیرد ،اختالفنظرهاي زیادي درگرفت .در این زمان بهرغم دیدگاههاي امام كه از
«جمهوري اسالمی» بهعنوان نظام مورد انتظار خود نام میبردند و معتقد بودند مردم با
انجام تظاهرات مختلف نظریة جمهوري اسالمی را تصویب كردهاند (امام خمینی،7910 ،
ج ،3ص 700و ج ،0ص)900؛ هنگامیكه در عمل تصمیم به انجام همهپرسی گرفته شد،
گروههاي مختلف دیدگاههاي گوناگونی ابراز كردند و عناوین مختلفی را برخالف مواضع
ایشان براي تعیین نوع نظام سیاسی كشور مطرح كردند.
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دراینمیان ،جبهة ملی و همفکران آن از نظریة «جمهوري دموكراتیک» سخن گفتند
و دكتر سنجابی ضمن مخالفت با عنوان جمهوري اسالمی ،تلویحاً خطر استبداد را یادآور
شد و براي اولینبار لفظ استبداد دینی را به كار برد و گفت:
«من اطمینان دارم محتواي جمهوري اسالمی دموكراتیک است ...اگر محتواي
آن آزادي و دموكراسی باشد ،درست است ،اگر استبداد باشد ،غلط است و
علیه آن باید ایستادگی كرد .خواه استبداد نظامی باشد ،خواه استبداد سلطنتی
و خواه استبداد دینی» (كیهان 03 ،بهمن  ،7931ش ،77007ص.)7
داریوش شایگان ،از اعضاي قدیمی جبهة نیز خواستار دولتی مدرن و دموكراسی
واقعی مانند دولت آلمان شد (كیهان 0 ،اسفند  ،7931ش ،72003ص )0و دبیركل حزب
ایران نیز جمهوري اسالمی را یک الگوي مبهم جمهوري و مخالف دموكراسی و آزاداندیشی
خواند و حمایت خود را از جمهوري دموكراتیک ایران اعالم كرد (كیهان 0 ،اسفند ،7931
ش ،77730ص .)3در این زمان جبهة ملی از «جمهوري دموكراتیک» بهعنوان لزوم تأمین
یک نظم قانونی فوري و ضروري دفاع كرد (محمدي ،7911 ،ص.)700
اعالم كردند كه به «جمهوري اسالمی» رأي میدهند و از مردم نیز خواستند تا به جمهوري
اسالمی «نه یک كلمه كم و نه یک كلمه زیاد» ،رأي دهند .ایشان در سخنان دیگري استفاده
از لفظ «دموكراتیک» را براي حکومت اسالمی تقبیح كردند و آن را شکل غربی نامیدند
(امام خمینی ،7910 ،ج ،0صص .)000-003امام(ره) در ضمن سخنان دیگري مخالفان
جمهوري اسالمی را افرادي دانستند كه با اسالم مخالفاند و معتقد بودند ،آنها با طرح
«جمهوري» و یا «جمهوري دموكراتیک» و حذف اسالم میخواهند همان مصائب قبل را
با صورت دیگر براي ما به بار بیاورند .ایشان همچنین در سخنرانی  70اسفند ،7931
جبهة ملی را سرسپرده اجانب و توطئهگر معرفی كردند كه میخواهند ملت را منحرف
كنند (امام خمینی ،7910 ،ج ،0صص 909-907و .)939
این مواضع امام(ره) بهشدت موردحمایت بیشتر مراجع و روحانیان قرار گرفت و
آنان ضمن پشتیبانی از جمهوري اسالمی بهعنوان نظامی مطلوب ،از مردم خواستند تا به
آن رأي دهند.

بررسی روند جدايی جريان ملیگرا از ائتالف انقالبی در دوران تثبيت...

امام خمینی(ره) بهدنبال این اظهارنظرهاي مخالف ،در بیانیهاي در  3اسفند 7931

اما این حمایت و مشاركت باعث شد تا برخی از رهبران و گروههاي عضو جبهة
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ملی بسیار سریع موضع خود را تعدیل كنند و حمایت خود را از عنوان مورد تأیید
نیروهاي مذهبی« ،جمهوري اسالمی» ،اعالم دارند .چنانكه دكتر سنجابی ،جمهوري
اسالمی را طبیعیترین ثمرۀ انقالب دانست (كیهان 3 ،فروردین  ،7930ش ،72009ص)0
و در مصاحبهاي دیگر با توجه به اینكه امیدوار بود گردانندگان آیندۀ حکومت افراد جبهة
ملی باشند ،دربارۀ نظام آیندۀ ایران گفت« :جمهوري كه بر اساس آراي عمومی و آزادي
همة مردم باشد ،دموكراتیک است» .سنجابی همچنین توهم در مورد كلمة اسالمی را
بیجا دانست و گفت« :من اطمینان دارم كه محتواي جمهوري اسالمی دموكراتیک است»
(كیهان 70 ،اسفند  ،7931ش ،72037ص .)1دكتر قاسمی از اعضاي جبهة ملی نیز گفت:
«[افراد جبهة ملی] در عین مجهول ماندن و عدم معرفی دقیق جمهوري اسالمی قطعاً در
انتخابات مذكور شركت میكنند» (اطالعات 01 ،اسفند  ،7931ش ،72000ص.)0
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بهدنبال آن حزب ملت ایران ،یکی از احزاب تشکیلدهندۀ جبهة ملی ،به رهبري
فروهر ،اعالم كرد كه به جمهوري اسالمی رأي میدهد و با صدور اعالمیهاي دراینباره
نوشت« :حزب ملت ایران با اعتقاد راسخ به اندیشة بنیادین ملتگرایی و ایمان به حقانیت
تفکر ملی و باور قطعی اینكه ملتها در برآورد و درک و تشخیص نیازهاي حیاتی خود
مرتکب خطا نمیشوند ،به جمهوري اسالمی رأي میدهد» (كیهان 1 ،فروردین ،7930
ش ،72007ص.)3
در این زمان ازآنجاكه این همهپرسی اولینقدم در راه تحکیم ساختار و مبانی نظام
سیاسی كشور قلمداد میشد ،گروههاي مختلف تمام تالش خود را براي اثرگذاري در آن
به كار گرفتند .اعضاي جبهة ملی نیز بر اساس اعتقاد خویش از «جمهوري دموكراتیک»
سخن گفتند؛ زیرا بر اساس مشرب فکري آنها ،دین یک امر شخصی بود كه نباید در
امور حکومتی از آن استفاده میشد؛ اما ازآنجاكه این خواسته در تضاد با خواستههاي رهبر
انقالب و خواست عمومی جامعه قرار داشت ،نتوانستند هوادارانی به دست آورند لکن
چون نمیخواستند از همان ابتدا رویاروي انقالبیون قرار گیرد ،بهرغم تمایل قلبی و پس
از چالشهاي درونی خود ،بر اثر فشارهاي اجتماعی جمهوري اسالمی را موردپذیرش
قرار دادند و به حمایت از آن پرداختند.
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 .3-3مواضع جبهة ملی نسبت به پيشنويس قانون اساسی

پس از انجام همهپرسی جمهوري اسالمی و فروكش كردن التهاب حاكم بر كشور ،براي
تشکیل ساختارهاي حکومتی و نظم بخشیدن به آنها ،اندیشة تدوین قانون اساسی كه
پیش از پیروزي انقالب و به هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس ( 79مهر تا  77بهمن)

مطرح شده و توسط حسن حبیبی یک پیشنویس از قانون اساسی تدوین گردیده بود؛
بار دیگر ،بهصورت جديتر مورد بحث قرار گرفت؛ بنابراین پیشنویس تدوینشده در
پاریس در ایران مورد بررسیهاي متعدد قرار گرفت و امام خمینی(ره) با ضروري خواندن
تدوین قانون اساسی جدید ،بهصراحت از قانون اساسی جدید سخن به میان آوردند و
در مصاحبه با خبرنگاران خارجی در  03دي  7931در جواب این سؤال كه« :آیا برنامهاي
براي تغییر قانون اساسی دارید؟» با جواب «بله» این امر را تأیید كردند (امام خمینی،
 ،7910ج ،3صص .)001-920ایشان در تاریخ  70دي  7930در مصاحبه با خبرگزاري
انگلیس اظهار داشتند« :اكنون مشغول تهیه قانون اساسی جدیدي هستیم».
سپس چند روز بعد خطوط اصلی قانون اساسی حکومت جمهوري اسالمی را اصول
صص 022و .)090
پیشنویس قانون اساسی در ایران ،یک هفته پیش از پیروزي انقالب اسالمی بهوسیله
گروهی متشکل از 0:سنجابی ،آیتاهلل مطهري ،بازرگان ،دكتر صحت ،الهیجی ،دو نفر قاضی
دیوان عالی كشور و بنیصدر تهیه شده بود (بنیصدر ،7902 ،ص)700؛ اما محتواي آن
شباهت كمی با نگرشهاي امام خمینی(ره) در حوزۀ حکومت اسالمی و والیتفقیه داشت
و در عوض شباهت چشمگیري با قانون اساسی مشروطه داشت؛ بهلحاظ محتوا و جهتگیري
هم بیشتر همان اصول موردنظر رهبران سکوالر بود و مغایرت زیادي با اصول موردنظر
روحانیون داشت .در این پیشنویس قسمت عمدۀ قدرت و اختیارات به رئیسجمهور واگذار
شده بود و كنترل و نظارت علما را در حد همان اصل دوم مطرح كرده بود (استمپل،7911 ،
ص .)030لذا امام خمینی(ره) براي آن ارزشی قائل نشدند و مورد تأیید ایشان قرار نگرفت،
بههمین دلیل نیز مورد تأیید اعضاي حزب جمهوري اسالمی و بسیاري از روحانیون واقع
نشد (سیک ،7900 ،ص)013؛ اما این پیشنویس با اصول آن موردتوجه ملیگرایان قرار

بررسی روند جدايی جريان ملیگرا از ائتالف انقالبی در دوران تثبيت...

مسلم اسالم دانستند كه در قرآن و سنت بیان شده است (امام خمینی ،7910 ،ج،3

گرفت و بهنوعی خواستههاي آنان را كه براي علما بهعنوان رهبران مذهبی منصبی بهجز
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نظارت در امور قائل نبودند ،تأمین میكرد .لذا در فاصلهاي كه از تدوین پیشنویس تا تشکیل
مجلس خبرگان قانون اساسی پیش آمد ،رهبران ملیگرا با نگاهی مثبت امور مربوط به
پیشنویس قانون اساسی را تحلیل كردند؛ بهطوري كه دكتر سنجابی ،دبیر كل جبهة ملی،
اظهار داشت« :طبیعی است كه بعد از پیروزي انقالب ...تدوین قانون اساسی جدید بعد از
همهپرسی و تعیین شکل حکومت ایران ...انجام میگرفت .قانون اساسی فعالً مرحلة اولیهاش
به پایان رسیده است و باید تسریع الزم در تصویب آن به عمل بیاید».
وي همگی را به وحدت در مرحلة سازندگی انقالب فراخواند و در پاسخ به
گفتههاي امام(ره) مبنی بر تسریع گفت« :بنده كامالً با این نظر موافق هستم ...تا وضع
حکومت روشن شود و حکومت ثابت در ایران استقرار پیدا كند» (انقالب اسالمی 0 ،تیر
 ،7930ش ،72ص.)0
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اما بهدنبال انتشار نهایی پیشنویس كه اصول آن تا حدي برخالف دیدگاههاي
ملیگرایان بود ،جبهة ملی در سوم مرداد  ،7930طی یک جزوۀ  03صفحهاي نقد خود را
پیرامون آن ارائه كرد و ضمن انتقاد شدید از دولت و شوراي انقالب ،طی اطالعیهاي
حمایت خود را از پیشنویس اولیه اعالم داشت و آن را مورد تأیید دانست و نوشت :این
پیشنویس تنها با انجام اصالحاتی در آن میتواند مبناي مناسبی براي قانون اساسی
جمهوري اسالمی قرار گیرد (اطالعات 9 ،مرداد  ،7930ش ،73370ص .)0آنان یک هفته
بعد پیشنهادهایی براي اصالح پیشنویس جدید منتشر كردند و مخالفت خود را با رد آن
اعالم داشتند .متن انتشاریافتة جبهة ملی حاوي اصولی بود كه در پیشنویس اولیه وجود
داشت (اطالعات 72 ،مرداد  ،7930ش ،73373ص .)9با بررسی پیشنهادهاي اصالحی
جبهة ملی این نکته آشکار میشود كه ملیگرایان در این زمان حضور دین را در صحنة
سیاست برنمیتابند و معتقد بودند دین نباید قلمرو خود را در همة عرصههاي اجتماع و
سیاست بگستراند .آنان بهدلیل گرایشهاي غربگرایانه ،خواهان انفکاک كامل قوۀ سیاسی
از قوه روحانی بودند و تحت تأثیر مدرنیسم غربی ،همان اصول و تفکر غرب در باب
دین و سیاست را پی میگرفتند ،در این زمان مفهوم محوري موردنظر آنان حکومت
مشروطیت بود كه در قانون اساسی مشروطه نمود یافته بود؛ بنابراین آنها به موازین قانون
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اساسی و ابعاد سیاسی آن بیشتر تأكید میكردند و مفاهیمی چون استقالل سیاسی،
حاكمیت قانون ،نفی استبداد و ...برایشان در اولویت بود تا عدالت اجتماعی و اصول
اسالمی موردنظر نیروهاي اسالمگرا كه در قانون اساسی جدید جاي گرفته بود.
 .1-3مواضع جبهة ملی پيرامون تشکيل و نحوۀ کار مجلس خبرگان

بنا بود بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی بهجاي مجلس مؤسسان در مجلس تازهاي به
نام خبرگان انجام شود؛ زیرا اگر مطابق قانون اساسی قدیم ،مجلس مؤسسان با آن تعداد
كثیر نمایندگان تشکیل میشد ،نهتنها بهخاطر بحثهاي طوالنی ،قانون اساسی در وقت
مناسبی تهیه نمیشد بلکه بهسبب ناآشنایی بیشتر نمایندگان آن با مبانی فقهی و احکام
اسالمی ،ممکن بود قانون اساسی تدوینشده با قانون قدیم فرقی نداشته باشد؛ به همین
جهت با تغییر نام مجلس و كاهش تعداد اعضا كارایی و سرعت تدوین قانون اساسی را
افزایش دادند (محمدي ،7911 ،ص .)700از سوي دیگر ،طرح مسائل ضرورت جدایی دین
از سیاست ،تشکیل حکومت مردمساالر خلق ،همچنین زمزمة خودمختاري در بعضی از
مهندس بازرگان و هم در تأسیس شوراي انقالب اسالمی بر تشکیل مجلس مؤسسان براي
بررسی و تصویب قانون اساسی تأكید كرده بودند ،آینده كشور را در معرض خطر ببیند و
بر تشکیل مجلس خبرگان با تعداد كمتري تأكید كنند (امام خمینی ،7910 ،ج ،3صص920
و  001و ج ،0صص 30و )000-007؛ اما پیشنهاد تشکیل چنین مجلسی از همان ابتداي
امر موجب اعتراض گروههاي مختلف سیاسی شد .در این زمان جبهة ملی همزمان با آغاز
فعالیتهاي انتخاباتی طی بیانیهاي كه بازتاب دیدگاههاي آنها راجعبه تحوالت سیاسی-
اجتماعی ایران بود ،راجع به مجلس مؤسسان و قانون اساسی چنین آوردند:
«مجلس مؤسسان به نحوي تشکیل شود كه نمایندۀ قشرهاي مختلف جامعه
باشد و محدود كردن نمایندگان مجلس مزبور به  19نفر كه برخالف ضوابط
و سوابق معمول این قبیل مجالس است ،باعث میشود كه گروههاي عظیمی
از قشرهاي مردم عمالً از حضور و اظهارنظر در مجلس قانونگذاري محروم
بمانند ....جبهة ملی ایران اعتقاد دارد كه قانون اساسی جدید باید بهوسیله

بررسی روند جدايی جريان ملیگرا از ائتالف انقالبی در دوران تثبيت...

مناطق كشور و...موجب شد كه رهبر انقالب ،با وجود اینکه هم در حکم نخستوزیري

مجلس مؤسسانی كه نمایندۀ قاطبه ملت ایران باشد ،تصویب شود» (بامداد9 ،
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مرداد  ،7930ش ،01ص.)9
در این زمان سخنگوي جبهة ملی شركت این حزب در انتخابات مجلس خبرگان
را مشروط بر رعایت یک سري آزاديهاي سیاسی -اجتماعی كرد و گفت اگر در خالل
انتخابات انحرافاتی را مشاهده كنند از آن خارج شده و آن را تحریم خواهند كرد (انقالب
اسالمی 0 ،مرداد  ،7930ش ،90ص)3؛ اما اینگونه موضعگیريها با سخنرانیهاي
امام(ره) خیلی زود به خاموشی گرایید .ایشان طی سخنرانی مجلس خبرگان را از نظر
ماهیت همان مجلس مؤسسان دانسته و فرمودند:
«نگویید كه ما مجلس مؤسسان كوچک را نمیخواهیم ....بهانه نگیرید .مگر مجلس
مؤسسان چیست؟ ...باید حتماً ششصد ،هفتصد نفر باشند كه نوبت به شما هم
برسد! ...ما بعد از اینکه قانون اساسی به نظر خبرگان اسالمی رسید ...بازهم در
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افکار عمومی میگذاریم ،خود ملت میزان است ...ما براي خاطر اینکه این نقها
كم بشود ،گفتیم یک مجلسی هم درست بشود ،شما اسمش را مجلس مؤسسان
بگذارید» (امام خمینی ،7910 ،ج ،0صص 710-710و .)022-730
این نظریات صریح امام خمینی(ره) ،طرفداران جریان مذكور را در انفعال خاصی
قرارداد ،اما مانع از اظهارنظر آنان نشد؛ زیرا در مسیر تصویب بسیاري از مواد قانون
اساسی ،مباحثات جدي بین طرفداران امام(ره) و جریان ملیگرا درگرفت .این امر سبب
شد تا قبل از اتمام كار مجلس خبرگان در  00آبان  ،7930جبهة ملی طی جزوۀ
70صفحهاي كه در سوم مهر ،با عنوان «نامه سرگشاده جبهة ملی به ملت ایران» انتشار
داد ،نسبت به عملکرد مجلس خبرگان در تصویب قانون اساسی انتقاد كند و از اعضاي
روحانی این مجلس بهعنوان قشر ممتاز مذهبی نام برد و مجلس مؤسسان را به انحراف
از اصول قانونگذاري متهم كند (اطالعات 9 ،مهر  ،7930ش ،73307ص.)0
جبهة ملی در ادامه انتقادهاي خود در  0آبان با نوشتن نامة سرگشادهاي به امام(ره)،
قانون اساسی را كه توسط فقها و مجتهدان تنظیم شده بود ،یک امر تخصصی و فنی
دانست و بررسی و وقوف به آن را فقط مختص اهل فن و صاحبنظران علم حقوق ذكر
كرد .از سوي دیگر آن را داراي ابهامات و تضادهایی از جهت سازماندهی آینده كشور
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دانست و پیشبینی كرد كه هرگاه قانون مذكور به اجرا گذاشته شود ،تضاد و تفرقه افزایش
خواهد یافت و زمینه براي تسلط نظام استبدادي دیگر فراهم خواهد شد .برایناساس،
پیشنهاد كرد تا انجام همهپرسی در این اوضاع و احوال ،بهطور موقت متوقف شود (نامه
سرگشاده جبهة ملی ایران 0 ،آذر )7930؛ اما امام(ره) به پیشنهاد مذكور پاسخی ندادند.
سرانجام جبهة ملی كه در آستانة انتخابات مجلس خبرگان بهدلیل انشعابات داخلی در
ضعف كامل به سر میبرد و زوال زودهنگامش آن را تا سطح یک باشگاه سیاسی تنزل
داده بود ،بهعنوان یکی از باسابقهترین نیروهاي سیاسی ایران ضمن خودداري از ائتالف
با دیگر گروههاي سیاسی طی بیانیهاي دیگر ،كسانی چون كاظم حسیبی ،ابراهیم
كریمآبادي ،نصرتاهلل امینی ،مهدي آذر ،كریم سنجابی را بهعنوان كاندیداهاي جبهة ملی
براي مجلس خبرگان معرفی كرد .این حزب علیرغم اعالم اولیه مبنی بر شركت محدود،
چند روز بعد فهرست كلی خود را در سطح كشور منتشر ساخت .بااینهمه ،كریم سنجابی
در مورد مواضع جبهة ملی براي شركت در انتخابات خبرگان اعالم داشت« :در انتخابات
شركت میكنم ،اما بهترتیب و اجرائیات انتخابات اعتقاد ندارم» (بامداد 0 ،مرداد ،7930
در همان حال با وجود مخالفت جبهة ملی و گروههایی چون حزب جمهوري خلق
مسلمان ،حزب دموكرات كردستان و ...كه همهپرسی قانون اساسی را تحریم كرده بودند،
قانون اساسی با رأي  33/3درصد شركتكنندگان تصویب شد؛ بدین ترتیب ،جبهة ملی با
جنجال پیرامون قانون اساسی و تکرار دیدگاههاي خود ،مانند بسیاري از گروههاي سیاسی
دیگر سعی كرد تا تدوین قانون اساسی را در بستر لیبرال -دموكراسی قرار دهد .غافل از
آنکه برخالف دیدگاههاي آنها ،اساساً محتواي قانون اساسی در فضاي انقالبی ایران
نمیتوانست جهتگیري دیگري غیر از اسالمگرایی داشته باشد .البته جبهة ملی نیز تا زمان
تصویب قانون اساسی فکر نمیكرد اصول اسالمی تا این حد نیرومندانه بتواند مباحثات
اساسی كشور را تحت تأثیر قرار دهد .ملّیون كه در جریان پیروزي انقالب فکر میكردند
بههمراه روحانیون در مركزیت قرار دارند ،وقتی كه دیدند پیشنویس تهیهشده توسط آنان
مورد تأیید قرار نگرفت ،متوجه شدند در حاشیه قرار گرفتهاند؛ اما هنوز امید خود را براي
ایجاد تغییرات موردنظرشان از دست نداده بودند؛ به همین سبب خواستار تعویق انتخابات
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ش ،31ص 9و  3مرداد  ،7930ش ،30صص.)3-7

قانون اساسی شدند تا در فرصت بهدستآمده چارهاي بیندیشند ،شاید بتوانند امور را
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بهسمت دلخواه خویش هدایت كنند؛ اما با این خواسته آنان موافقت نگردید.
 .1-3مواضع جبهة ملی نسبت به طرح مسئله واليتفقيه

یکی از مباحثی كه در مجلس خبرگان مورد مناقشه فراوان قرار گرفت ،اصل پنجم قانون
اساسی مربوط به موضوع «والیتفقیه» بود كه امام خمینی(ره) در شهریور ،مهر و آبان
 7930در سخنرانیهاي متعدد با تمام توان به دفاع از آن همت گماشتند و به شبهات
وارده پاسخ گفتند و بهترین اصل در قانون اساسی را اصل والیتفقیه دانستند (امام
خمینی ،7910 ،ج ،77ص.)003
طرح این اصل از همان ابتدا با مخالفت و موضعگیري تند برخی افراد و گروههاي
سیاسی مواجه شد .برایناساس كه این موضوع مغایر با اصل حاكمیت ملت است .در این
مسیر مخالفت آشکار بنیصدر بهعنوان اولین منتقد این اصل كه هشدار داد تفویض قدرت
فصلنامه جامعهشناسی سياسی ايران ،سال اول ،شماره سوم (پياپی  ،)3پاييز 7331

بیحدوحصر به فقیه پیشدرآمد ظهور یک استبداد است ،نیز به آنها كمک كرد .گفتهاي
كه از سوي ملیگراها بهعنوان دومین معترضان این اصل با عنوان استبداد مذهبی عنوان
شد (رضوي ،7910 ،ص .)017جبهة ملی در این زمان به متضاد بودن و مغایرت اصل
مذكور با حاكمیت مردم اشاره كردند و تصویب آن را استبداد دانستند .آنان مجلس
خبرگان را بهسبب تصویب اصل فوق متهم كردند كه به آرمانهاي انقالب خیانت كرده
است (میالنی ،7907 ،ص.)037
اینگونه دیدگاههاي بار دیگر موردانتقاد امام خمینی(ره) قرار گرفت .با توجه به این كه
جبهة ملی در زمان تصویب اصل مذكور در ضمن انتقادهاي خود بیهوده كوشیدند تا امام(ره)
را متقاعد سازند كه مجلس خبرگان را به بهانه ناكامی در انجام مأموریتش بر مبناي برنامه از
پیش تعیینشده و تنظیم قانون اساسی منحل كنند .ایشان طی بیاناتی در  92مهر  ،7930صراحتاً
انحالل مجلس خبرگان را توطئه خواندند و در جاي دیگر ،این مخالفان را كسانی دانستند كه
به صور مختلف با اسالم مخالفت میكنند و از اسالم هیچ اطالعی ندارند (امام خمینی،7910 ،
ج ،72صص .)972-921امام(ره) ضمن نفی نظر مخالفان مبنی بر اینكه والیتفقیه استبداد
است ،آنها را به جهالت در مورد اصل پیشگفته متهم كردند (امام خمینی ،7910 ،ج،72
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صص 930و  .)330-300جبهة ملی كه تا قبل از تصویب این اصل امیدوار بودند بتوانند بر
حاكمیت جامعه تسلط پیدا كنند ،با مشاهدۀ تصویب اصل والیتفقیه و تأیید آن توسط مردم
متوجه شدند چنین امکانی وجود ندارد ،بنابراین ،به امید آنكه بتوانند امور حکومتی را به
دست گیرند ،به مخالفت علنی با انقالب اسالمی و همراهی با گروههاي ضدانقالب پرداختند؛
اما در این مسیر چون مانند نیروهاي مذهبی از طرفداري و پایگاه وسیع مردمی برخوردار
نبودند ،نتوانستند موفقیتی كسب كنند.
 .6-3مواضع جبهة ملی در اولين دورۀ انتخابات مجلس شورای اسالمی

تنها چند هفته پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوري 00 ،اسفند  7930بهعنوان
روز انتخابات مجلس شوراي اسالمی تعیین گردید .تشکیل مجلس نهادسازي را در
مهمترین بخش جمهوري اسالمی سامان میداد و از لحاظ عملی نظام سیاسی را رسمیت
میبخشید ،آنهم در شرایطی كه هنوز تشکلهاي سیاسی بهطور شفاف ،مرزبندي خود
را با دیگر گروهها و جریانها مشخص نکرده بودند؛ اما بههرحال آنچه در آن شرایط
بود كه باید در این رقابت شركت میكردند.
در این انتخابات جبهة ملی با محوریت طرفداري از اندیشة مصدق ،در كنار چهار
ائتالف بزرگ« ،همنام» متشکل از اعضاي نهضت آزادي و طرفداران آنها« ،ائتالف بزرگ»
جریان اسالمی ،سازمان مجاهدین خلق و دفتر هماهنگی رئیسجمهور ،با انتشار فهرست
مستقل 77نفرهاي متشکل از :كاظم حسیبی ،اصغر پارسا ،اسداهلل مبشري ،عبدالکریم
انواري ،حسن لباسچی ،ادیب برومند ،حسن شهیدي ،ابراهیم كریمآبادي ،عبدالحسین
خلیلی ،پرویز ورجاوند و محمود مانیان در انتخابات شركت كرد؛ اما این انتخابات در
آغاز با چالشی در خصوص نحوۀ برگزاري ،یکمرحلهاي یا دومرحلهاي بودن مواجه شد.
در ارتباط با این بحث ،جریان اسالمی 9بهسبب جلوگیري از تغییر مسیر مجلس با ورود
چهرههایی از جریانهاي دیگر در شوراي انقالب ،طرحی را تصویب كرد كه انتخابات
مجلس طی دو مرحله انجام شود .حال آنكه جریانهایی همچون جبهة ملی بهسبب
احتمال عدم كسب آراي الزم بهدلیل گمنام بودن نامزدهایشان و احتمال اعمالنظرها و
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وجود داشت ،یک جریان قوي اسالمگرا و جریانهاي ضعیفتر چپ ،ملی و ملی -مذهبی

تقلبها و حذف نامزدهاي خود توسط جریانهاي دیگر از تکمرحلهاي شدن انتخابات
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و لغو مصوبة جناح اسالمگرا بهشدت دفاع میكردند؛ اما این چالش درنهایت با پیروزي
جناح اسالمگرا همراه شد (شادلو ،7900 ،ص.)710
با برگزاري انتخابات در دور اول  70نامزد از تهران و  13نامزد از شهرستانها به
مجلس راه یافتند كه در میان نامزدهاي انتخابی جبهة ملی ،از حوزه انتخابیة درگز ابوالفضل
قاسمی ،از كرمانشاه كریم سنجابی ،از كرمان احمد مدنی ،از اقلید خسرو قشقایی ،از
تویسركان علی اردالن در مرحله اول پیروز شدند .در این مرحله پیروزي گسترده از آن
جریان اسالمی بود (روزنامه اطالعات 9 ،اسفند  ،7930ص.)0
دراینراستا ،زمینه براي مرحله دوم انتخابات در حالی فراهم میشد كه جنگ لفظی
بین چهار گروه رقیب در انتخابات رو به تزاید بود و آنها با طرد یکدیگر اهداف مجلس
را طبق خواستههاي خود ترسیم میكردند .در این زمان بود كه جریان اسالمگرا گروههاي
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دیگر را به وابستگی به شرق و غرب متهم ساخت (شادلو ،7900 ،ص .)703با وجود این
تنشها مرحلة دوم انتخابات در اواخر اردیبهشت  7933انجام گرفت و بار دیگر جریان
اسالمی حائز اكثریت آراء شد؛ اما بهطوركلی انتخابات اولین دوره مجلس ناكامی جناح
ملیگرا را بهدنبال داشت؛ زیرا در پی بررسی شکایتها در دو حوزۀ انتخابیه كرمانشاه و
درگز 0كه نامزدهاي جبهة ملی به مجلس راه یافته بودند ،انتخابات باطل شد .سایر
نامزدهاي جبهة ملی از حوزههاي دیگر نیز یا اعتبارنامههایشان صادر نشد ،یا اینکه رد
شد و نتوانستند در مجلس حضور داشته باشند؛ 3اما بهرغم تمام مسائل و كاستیها،
انتخابات اولین دوره مجلس شوراي اسالمی ،یکی از آزادترین و مردمیترین انتخابات
در مقایسه با انتخابات دوران گذشته بود و تمامی گروهها و احزاب با تفکرات مختلف
آزادانه در آن شركت كرده و به بیان مواضع و دیدگاههاي خود پرداختند.
 .1ائتالف جبهة ملی با بنیصدر و گروههای حامی رئيسجمهور
 .7-1حمايت از بنیصدر در جريان انتخابات رياستجمهوری

چند روز بعد از تصویب قانون اساسی در  70آذر  ،7930با تصویب قانون انتخابات در
شوراي انقالب ،تاریخ قطعی انتخابات ریاست جمهوري اعالم شد و رقابتها از همین
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زمان آغاز گردید .دراینراستا ،با توجه به سخنرانی امام(ره) در  1دي  7931مبنی بر این
كه روحانیون عمدتاً نقش هادي داشته باشند و بیشتر به استحکام بخشیدن به بنیادهاي
نظام بپردازند (امام خمینی ،7910 ،ج ،77ص .)003در میان اسامی كاندیداهاي  03آذر
نام هیچ فرد روحانی نبود.
جبهة ملی در این انتخابات نامزدي معرفی نکرد ،اما از احمد مدنی حمایت كرد كه
عضویت این حزب را داشت و بهصورت منفرد داوطلب شده بود .در این زمان هرچند
برخی از ملیگراها از بنیصدر حمایت میكردند ،اما اكثریت قاطع آنان طرفدار مدنی
بودند (سنجابی ،7907 ،ص .)910لکن در رقابت جدي كه میان بنیصدر و مدنی شکل
گرفت ،چونكه صالحیت مدنی بهدلیل عضویت در جبهة ملی و كارشکنی این جبهه در
جریانات اخیر موردتردید قرار گرفت و دیگر فرصتی براي رقابت وي با بنیصدر
باقینماند ،ملّیون درنهایت به حمایت از بنیصدر پرداختند (صدیقی ،7910 ،ص.)713
با آغاز دوران  70ماهة ریاست جمهوري بنیصدر جبهة ملی عمالً از وي حمایت
كردند و كوشیدند در راستاي اقدامات خود از تضادهاي درون حاكمیت بهره ببرند .به
و بهعنوان یک قطب در جامعه مطرح باشند و یا دستكم بهعنوان یک بازیگر اصلی در
صحنة سیاست كشور باقی بمانند؛ زیرا آنان بهسبب فعالیتهاي مخالف خویش علیه نظام
در این زمان امکان مطرح شدن مستقیم خود را از دست داده بودند؛ بنابراین با حمایت
از بنیصدر هم میتوانستند از انزواي بیشتر خود جلوگیري كند و هم زمینه را براي دوباره
مطرح شدن مستقیم خویش فراهم سازند .بنیصدر نیز متقابالً براي مقابله با جریان انقالبی
مخالف خود در حزب جمهوري و شوراي انقالب كوشید تا در میان طیف ملیگرا
طرفدارانی بهدستآورد (صدیقی ،7910 ،ص .)990دراینراستا ،خیلی زود تالشهاي
رئیسجمهور براي جلبنظر نیروهاي مخالف انقالب مؤثر افتاد و آنان در دفتري كه
بنیصدر به نام «دفتر همکاريهاي مردم با رئیسجمهور» تشکیل داده بود ،در یک ائتالف
اعالمنشدۀ ستادي ،همراه با سایر گروههاي مخالف گرد هم آمده و با صدور و پخش
اعالمیه به مخالفت علیه جریان انقالب مشغول شدند (موسوي اردبیلی،7911 ،
صص .)720-727دراینمیان ،جبهة ملی در شماره  00نشریة «پیام» با درج مطالبی بر ضد
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این منظور به ائتالف با وي دست زدند تا رقیب اصلی خود حزب جمهوري را كنار بزنند

حزب جمهوري اسالمی مبنی بر اینکه این حزب براي نابود كردن اسالم و ایران تشکیل
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شده است ،رسماً همراهی خود را با بنیصدر آغاز كرد (پیام 73 ،اردیبهشت  ،7902ش،00
ص .)0آنان در بروز اختالفات میان بنیصدر و حزب جمهوري اسالمی در این دوره
نقش اساسی ایفا كردند؛ این امر درنتیجة بررسیهاي كارگروه سهنفرهاي كه از سوي
امام(ره) در جریان اوجگیري این اختالفات تشکیل شده بود ،مشخص شد .دراینمیان،
نام دكتر سنجابی و علیاصغر حاجسیدجوادي بهدلیل نوشتن مقاالت توهینآمیز دیده
میشود (صدیقی ،7910 ،ص.)907
ملّیون در مخالفت بنیصدر با شوراي انقالب نیز ضمن آوردن مطالبی در نشریه پیام
رئیسجمهور را همراهی كردند و به این اختالفات دامن زدند .آنان در نشریه پیام شماره
 ،7با آوردن مطلبی با عنوان «شوراي انقالب از گزارش كار خود طفره رفته است» ،شورا
را مركز برخوردها و اعمالنظرها براي بهدست گرفتن قدرت حکومتی معرفی كردند و
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موجودیت آن را از عوامل اساسی جلوگیري از برقراري نظم انقالبی براي سازندگی كشور
در یک سال اخیر به شمار آوردند (پیام 71 ،فروردین  ،7933ش ،7ص .)0نشریه پیام در
ضمن مطلب دیگري با عنوان «شوراي انقالب مملکت به كجا میرود؟» ،در 09
اردیبهشت  33در انتقاد از این شورا نوشت:
«مردم نمیدانند چرخ و محور اصلی ادارۀ مملکت در دست چه اشخاص و
مقامی است .براي اینکه علت هرجومرج و آشفتگی سیاسی و اقتصادي
مملکت مشخص شود و مشکالت كشور حل شود ،باید شوراي انقالب نتایج
عملکرد  73ماهة خود را براي آگاهی عمومی و اطالع مردم منتشر كند» (پیام،
 09اردیبهشت  ،7933ش ،73ص.)0
در این دوران جبهة ملی كوشید دستكم بخشی از آرمانهاي خود را به كرسی
بنشاند؛ اما ازآنجاكه نگرشهاي ملیگرایانه ،دموكراتیک و لیبرال آنها در تعارض با فضاي
انقالبی و نیز ایدئولوژي اسالمی قرار داشت كه عامل وحدتبخش و نیروي اصلی
پیشبرندۀ انقالب بود ،موردتوجه توده مردم قرار نگرفت.
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 .2-1حمايت از بنیصدر در مخالفت با انقالب فرهنگی

در بهار  ،7933انقالب فرهنگی با هدف ایجاد تحول در نظام دانشگاهی منجر به تعطیلی
دانشگاهها ،بازنگري در اهداف ،ساختار علمی -آموزشی و جلوگیري از استفادۀ گروههاي
چپگرا از محیط دانشگاه براي گسترش فعالیتهاي سیاسی و بحرانسازي در كشور
گردید (فوزي ،7900 ،ج ،7ص .)330دانشگاهها در این زمان به محل برخورد
ایدئولوژيهاي مختلف تبدیل شده بود .بهگونهاي كه امام خمینی(ره) از دانشگاه بهعنوان
اتاق جنگ یاد كردند (امام خمینی ،7910 ،ج ،70ص .)003ایشان در طول بهار و تابستان
 ،7930با مشاهدۀ وضعیت متشنج دانشگاه بهكرات بر تحول در دانشگاه تأكید كردند.
اما شکلگیري انقالب فرهنگی ،شکست هواداران بنیصدر را تسریع میكرد؛ زیرا
دانشگاهها توسط گروههاي چپگرا و عمدتاً سکوالر كنترل میشد كه ضمن حمایت از
بنیصدر ،مخالف تمركز قدرت در دست مبارزان مذهبی بودند (سیاوشی،7902 ،
ص .)703در این زمان جبهة ملی ضمن مطالبی در نشریة پیام به مخالفت و موضعگیري
علنی ضد این اقدام پرداخت و با انتشار مقالهاي با عنوان «پاکسازي دانشگاهها از
اصول مردمساالري در اجتماع انقالبی قلمداد كرد و این نوع اعمال را نفاقانگیز ذكر كرد
(پیام 00 ،فروردین  ،7933ش ،3ص.)0
ملّیون در مقاالتی در شمارههاي  70و  71نشریة پیام با عناوین «به نام انقالب
فرهنگی حرمت دانشگاهها را پایمال نکنید» (پیام 70 ،اردیبهشت  ،7933ش ،70ص )7و
«توطئة تعطیل دانشگاهها موجب وابستگی به شرق و غرب است» ،بار دیگر به انتقاد از
این عمل انقالبیون مخالف خود پرداختند (پیام 01 ،اردیبهشت  ،7933ش ،71ص.)7
آنها همچنین در مطلب دیگري در شمارۀ  00با عنوان «دانشگاهها را به بهانة انقالب
فرهنگی تعطیل نکنید» ،این انقالب را «انقالبی نامبارک» معرفی كردند (پیام 79 ،خرداد
 ،7933ش ،00ص .)0ملیگراها همچنین در مطلب دیگري از انقالب فرهنگی به نام
«توطئة بزرگ» یاد كردند كه منجر به فلج ساختن مملکت در آیندهاي نهچندان دور میشود
(پیام 70 ،خرداد  ،7933ش ،03ص)7؛ اما این مواضع جبهة ملی با انتقاد صریح امام(ره)
مواجه شد و ایشان در مخالفت با اقدامات جبهة ملی ،آنان را كسانی معرفی كردند كه به

بررسی روند جدايی جريان ملیگرا از ائتالف انقالبی در دوران تثبيت...

ایدئولوژيهاي سیاسی ،یادآور دوران طاغوت است» ،عمل تعطیلی دانشگاه را انحراف از

اسم ملت دارند بر ضد آنان عمل میكنند (امام خمینی ،7910 ،ج ،70ص .)000سخنانی

711

كه بیاثر بودن احزاب و تشکلهاي سیاسی را كه داعیة حمایت از ملّت را داشتند ،اثبات
كرد .هرچند انقالب فرهنگی دشمنی بسیاري از هواداران بنیصدر را برانگیخت ،اما به
تصفیة بسیاري از عناصر ضدانقالبی در مؤسسات آموزش عالی انجامید .جبهة ملی نیز
كه در این زمان از پایگاه قابلتوجهی برخوردار نبود ،دانشگاه را تنها جایی میدانست كه
میتواند براي تجدید فعالیت و گسترش پایگاه اجتماعی خود از آن استفاده كنند؛ اما با
انقالب فرهنگی و تعطیلی مؤسسات آموزش عالی نتوانست با استفاده از این پایگاه
طرفدارانی به دست آورد.
 .3-1مخالفت با اليحه قصاص و به راه انداختن تظاهرات  21خرداد

جبهة ملی كه در حادثه  70اسفند روزي كه صف طرفداران بنیصدر از انقالبیون مخالف
او جدا گردید ،به همراه گروههاي وابسته به خود در صف نیروهاي هوادار رئیسجمهور
فصلنامه جامعهشناسی سياسی ايران ،سال اول ،شماره سوم (پياپی  ،)3پاييز 7331

شركت كرده و با شکست مواجه شده بودند (موسوي اردبیلی ،7911 ،ص ،)091اینبار
به انتقاد از طرح الیحة قصاص پرداختند؛ اما انتقاد از این الیحه تنها یک امر ظاهري براي
برگزاري تظاهراتی بود كه ملیگراها قصد برپایی آن را داشتند .تظاهراتی كه در باطن امر
چیزي جز طرفداري از رئیسجمهور و هوادارانش نبود و در حقیقت آنان میخواستند
كه با این تجمع ،زمینه را براي یک حركت گستردهتر علیه نظام فراهم كنند؛ حركتی كه
بتواند مشروعیت نظام نوپا را زیر سؤال ببرد؛ بنابراین ،اینبار یک اصل اسالمی و نص
صریح قرآن را كه مربوط به مجازات مجرمان بود ،زیر سؤال بردند و برگزاري راهپیمایی
و حمایت از رئیسجمهور را بهعنوان آخرین راهحل ممکن در نظر گرفتند؛ بنابراین،
شروع به چاپ مقاالت و اعالمیههاي متعددي در انتقاد از الیحه قصاص كردند و آن را
مخالف با حقوق اجتماعی افراد جامعه و احکام اسالم معرفی كردند .نقطة آغاز حركت
آنان دراینباره ،چاپ اعالمیهاي با عنوان «در الیحه [قصاص] زن نیم انسان فرض شده
است» ،توسط جمعیت زنان هوادار جبهة ملی بود .آنان طرح این الیحه را مغایر با تکامل
اجتماعی و احکام اسالمی معرفی كردند و وضع آن را مساوي با نادیده گرفتن حقوق زن
در جامعه ایران دانستند (پیام 0 ،خرداد  ،7902ش ،10ص.)7

713

در این میان با فاصلة یک هفته از چاپ اعالمیه فوق مهدي آذر رئیس هیئت اجرایی
جبهة ملی ،در نامهاي به آیتاهلل مهدويكنی وزیر كشور ،تصمیم این حزب را براي
برگزاري راهپیمایی در  0بعدازظهر روز دوشنبه  03خرداد اطالع داد و خواهان موافقت
با تشکیل این راهپیمایی شد (پیام 3 ،خرداد  ،7902ش ،10ص .)7آنان بالفاصله در نشریه
پیام شماره  ،10قصد خود را از برگزاري این راهپیمایی ،آگاه كردن مردم از خطراتی كه
استقالل كشور را تهدید میكند ،پردهبرداري از توطئههایی كه در هر گوشه و كنار علیه
كشور طرحریزي میشود ،اعتراض نسبت به نقض اصول قانون انسانی در مورد حقوق
و حاكمیت ملی ،تعطیل حقوق و آزاديهاي اجتماعی و ...عنوان كردند (پیام 70 ،خرداد
 ،7902ش ،10ص)7؛ اما آنچه زمینه را بهصورت جدي براي این انتقادات با پوشش انتقاد
از الیحه قصاص فراهم آورد ،همراهی مستقیم و غیرمستقیم با گروههایی بود كه زمینه را
براي شکلگیري حادثه دانشگاه نیز فراهم ساختند .در همین راستا امام خمینی(ره) طی
سخنانی ،گروههاي مؤتلف رئیسجمهور را موردانتقاد قرار دادند و از آنها بهعنوان
گروهکهاي فاسد نام بردند (امام خمینی ،7910 ،ج ،70ص.)070
شهرستانها آشوبهایی به پا كردند .در ضمن همین تشنجآفرینی بود كه امام خمینی(ره)
طی حکمی در  02خرداد بنیصدر را از فرماندهی نیروهاي مسلح عزل كردند؛ اما عزل
او به درگیريها و تشنجات پراكندهاي كه در گوشه و كنار كشور وجود داشت ،شدت
بخشید .مشاهدۀ این وضعیت سبب شد تا  702تن از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی
در  09خرداد با امضاي نامهاي به ریاست مجلس خواستار به رأي گذاشتن عدمكفایت
سیاسی رئیسجمهور گردند .این نامه با طرفداري نیروهاي انقالبی و مخالفت اعضاي
جبهة ملی و گروههاي همسو با آنان همراه بود و سبب شد تا تظاهراتی كه وعده آن را
به مردم داده بودند ،عملی سازند (موسوي اردبیلی ،7911 ،ص.)001
در آستانه تظاهرات  03خرداد ،رهبران جبهة ملی در اختفاي مطلق به سر میبردند.
بهطوري كه آنان شوراي مركزي خود را در محلهاي مختلف و بهصورت پنهانی تشکیل
دادند (سنجابی ،7907 ،ص .)909در این روز حتی جناح ضدانقالب هم فاقد انسجام
بود .شاید علت این امر را بتوان در اخطار امام(ره) در صبح همان روز دانست كه صریحاً

بررسی روند جدايی جريان ملیگرا از ائتالف انقالبی در دوران تثبيت...

اما گروههاي مذكور بهرغم سخنان امام(ره) در  73خرداد با تجمع در تهران و

شركت در راهپیمایی فوق را نفی كرد و جبهة ملی را «مرتد» خواند و به نهضت آزادي
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توصیه كرد كه خط خود را از افراد مرتد جبهة ملی جدا كند:
«اساس این راهپیمایی چه هست ....بعضی كه اعالمیه دادند و تأكید كردند این
راهپیماییها را ،آیا خواندهاند این اعالمیههاي جبهة ملی را؟ ....متأثرم از اینکه
با دست خودشان اینها گور خودشان را كندند ،من نمیخواستم اینطور
بشود ،من حاال هم توبه را قبول میكنم ....جدا كنید حساب خودتان را از
مرتدها .اینها مرتدند جبهة ملی از امروز محکوم به ارتداد است» (امام خمینی،
 ،7910ج ،70صص.)009-003
امام خمینی(ره) جبهة ملی را ازاینجهت نقد كردند كه یکی از ضروریات دین را
منکر شده و در مقابل الیحة قصاص كه برآمده از قرآن و شریعت بود ،ایستادگی كرده
بود .در پی سخنان امام(ره) ،بالفاصله همة گروهها و نهادهاي انقالبی خود را براي
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رویارویی با راهپیمایی مذكور ،آماده كردند و مهندس بازرگان هم بالفاصله طی اعالمیهاي
دعوت نهضت آزادي به راهپیمایی را تکذیب كرد (كیهان 00 ،خرداد  ،7902ش،77907
صص .)0-7با جدایی آنان و عدمحمایت مردمی از ملیگراها در جریان راهپیمایی ،ملیون
بهناچار خود را از صف تظاهركنندگان جدا كردند .بهاینترتیب آخرین امیدشان براي
ایجاد تغییر در اوضاع به نفع خویش به یأس مبدل گردید و بالفاصله ،بدون كسب
نتیجهاي از این اقدام با توقیف سران خود مواجه شدند (سنجابی ،7907 ،ص .)909در
 00خرداد امام(ره) طی پیامی این روز را روز شکست جریان دشمنان قسمخوردۀ اسالم
بیان كردند (امام خمینی ،7910 ،ج ،0صص .)013-010راهپیمایی مذكور را باید نمایانگر
پایان فعالیتهاي آشکار جبهة ملی در ایران دانست كه این چرخه با فرار بنیصدر از
ایران كامل شد .بدین ترتیب طیفی كه همواره سعی میكرد انقالب اسالمی را در
چارچوب بینش و ذهنیات خود تغییر دهد ،با مدیریت رهبري انقالب و مردم بدون كسب
نتیجهاي خاتمه یافت.
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جمعبندی

جبهة ملی در آبان ماه سال  7931با امضاء بیانیة  9مادهاي پاریس توسط دكتر سنجابی از
شیوه مسالمتآمیز پیشین دست كشید و عمالً در مسیر ائتالف با نهضت امام خمینی(ره)
قرار گرفت ،برایناساس ،هرچه مبارزات نیروهاي مذهبی سرعت ،وسعت و شدت
میگرفت ،مواضع جبهة ملی نیز به همان نسبت بهسوي هماهنگی بیشتر با این نیروها
گرایش مییافت؛ اما بعد از پیروزي انقالب اسالمی مواضع آنان تغییر یافت .دلیل امر این
بود كه این حزب در گذشته ،نیروهاي مذهبی را عمالً بدون قدرت اجرایی و مدیریتی
قلمداد كرده و بر اساس باور خویش مبنی بر اینكه روحانیان درنهایت به امور مذهبی و
معنوي اكتفا كرده و قدرت اصلی و اجرایی را چون گذشته بار دیگر به دست نیروهاي
ملی خواهند سپرد ،به همراهی با آنان پرداخته بودند؛ اما آنها برخالف انتظار خود در
جریان نهادسازي و تثبیت نظام پس از پیروزي شاهد روند اسالمگرایی شدند .درنتیجه
بر اساس افکار خود كه خواهان جدایی دین از سیاست بودند ،به مخالفت با انقالب
پرداختند .در این زمان مبارزات قدرت بر سر ساختار نهادهاي انقالبی میان آنان و نیروهاي
نامساعدي قرار گیرند و دچار چنان ضعفی شوند كه دیگر نتوانند بهعنوان یک جناح فعال
و اصلی در جامعه باقی بمانند؛ زیرا اندیشة جدایی دین از سیاست در فضاي انقالبی
خریداري نداشت و رهبر انقالب از یکی بودن دین و سیاست در اسالم سخن میگفتند.
همین امر سبب شد تا ملّیون ،براي پیشبرد اهداف خویش به ائتالف با گروههاي سیاسی
دیگر ازجمله بنیصدر اهتمام ورزند .آنان كه با روحانیت و نیروهاي مذهبی موافق نبودند
بلکه همواره سعی داشتند آنها را از صحنههاي سیاسی حذف كند ،تحت پوشش انتقاد
از الیحه قصاص براي مخالفت و در صورت امکان حذف روحانیان دعوت به برپایی
راهپیمایی كردند؛ اما در این راه نیز با ناكامی مواجه شد و از صحنة سیاست انقالبی حذف
شدند .به نظر میرسد جبهة ملی دچار خطاي استراتژیک و محاسباتی شد .آنان كه در
شدیدترین دوران خفقان دوران پهلوي توانایی به صحنه آوردن تودههاي مردم را نداشتند
و در سال  31با حركت انقالبی مردم به تجدید فعالیت پرداخته بودند و مشی سیاسی
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مذهبی سبب شد تا جبهة ملی در مقابل نیروهاي مذهبی و رهبري نهضت در وضع بسیار

خود را در قالب اصالحات دنبال میكردند ،نتوانستند همین رویه را با حکومت انقالبی
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كه از پشتوانة مردمی بسیار باالیی برخوردار بود ،در پیش بگیرند.
يادداشتها

 .7تشکیل حزب ملت ایران توسط داریوش فروهر و تشکیل جبهه دموكراتیک ملی به رهبري
هدایتاهلل متین دفتري.
 .0به گفتة كاتوزیان این افراد شامل حسن حبیبی ،محمدجعفر جعفري لنگرودي ،ناصر میناچی،
الهیجی ،فتحاهلل بنیصدر و كاتوزیان بودند (كاتوزیان ،7910 ،صص.)393-390
 .9جامعه روحانیت و حزب جمهوري اسالمی.
 .0قاسمی به اتهام عضویت در جبهه ملی و حزب ایران و ماجراي كودتاي نوژه اعتبارنامهاش
صادر نشد.
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 .3این افراد عبارت بودند از :علی اردالن كه به اتهام عضویت در جبههملی اعتبارنامه برایش
صادر نشد .احمد مدنی كه به اتهام ارتباط با ساواک و رژیم شاه و به كار گرفتن عناصر ساواكی
و بدسابقه بهعنوان مشاور و مسئول در استانداري خوزستان اعتبارنامهاش رد شد و سرانجام
خسرو قشقایی كه به اتهام ارتباط با دربار و همکاري مستمر با ساواک و ارتباط با یک جاسوس
آمریکایی اعتبارنامهاش در مجلس رد شد (رد اعتبارنامههاي نمایندگان 0 ،خرداد .)7933
کتابنامه

اخوان كاظمی ،بهرام (« .)7900علل ناكارآمدي احزاب سیاسی در ایران» ،زمانه ،سال ششم ،ش.00
استمپل ،جان .دي ( .)7911درون انقالب ایران ،ترجمة منصور شجاعی ،تهران :رسا ،چ دوم.
اسماعیلی ،خیراهلل ( ،)7902دولت موقت ،تهران :مركز اسناد انقالب اسالمی ،چ اول.
اشرفی ،اكبر (« .)7933مطالعه علل توقف فعالیتهاي حزب جمهوري اسالمی از منظر جامعهشناسی
احزاب سیاسی» ،فصلنامه جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،0ش.7
اكبري ،كمال (« ،)7900نقش احزاب در سیاست پس از انقالب اسالمی» ،فصلنامه علوم سیاسی ،سال
دوازدهم ،ش.01
امام خمینی(ره) ،سید روحاهلل ( ،)7910صحیفه امام ،تهران :عروج00 ،ج.
بنیصدر ،ابوالحسن ( ،)7902درس تجربه ،تهران :انقالب اسالمی0 ،ج.
جبهة ملی ایران (« .)7930نامه سرگشاده جبهة ملی به محضر امام خمینی(ره)» 0 ،آذر  ،7930بیجا.
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جمشیدي ،محمدحسین و سبزي ،داود (« ،)7930بررسی چرایی حذف دو جریان ملیگرا و چپ از
ائتالف انقالب پیش از پیروزي انقالب اسالمی ایران» ،» ،فصلنامه رهیافت انقالب اسالمی ،سال
هفتم ،ش.09
حقپناه ،جعفر (« .)7913نقش نیروهاي ملیگرا در انقالب اسالمی» ،پایان نامه كارشناسی ارشد علوم
سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران.
«رد اعتبارنامههاي نمایندگان؛ از ارتباط با ساواک تا عقد موقت» ( 0خرداد  .)7933سایت تاریخ ایرانی،
(تاریخ مراجعه 00 :فروردین http://tarikhirani.ir/fa/news/36/bodyView/5464 ،)7930
رضوي ،مسعود ( .)7910هاشمی و انقالب ،تهران :همشهري ،چ دوم.
سردارنیا ،خلیل (« .)7939تحلیل جامعهشناختی نهادینه نشدن و ناكامی تحزب در ایران در سدۀ اخیر»،
فصلنامه پژوهشهاي تاریخی ،سال ششم ،ش.0
سنجابی ،كریم ( .)7907خاطرات سیاسی ،تهران :صداي معاصر.
سیاوشی ،سوزان ( .)7902لیبرال ناسیونالیسم در ایران ،ترجمة علیمحمد مقدسی ،تهران :باز.
سیک ،گري ( .)7900همه چیز فرو میریزد ،ترجمة علی بختیاريزاده ،تهران :مركز اسناد
انقالب اسالمی.
صدیقی ،وحیدالزمان ( .)7910انقالب اسالمی از نگاه دیگران ،ترجمة سید مجید رویینتن ،تهران :اطالعات.
فوزي ،یحیی ( .)7900تحوالت سیاسی -اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در ایران ،تهران :عروج0 ،ج.
كاتوزیان ،محمدعلی ( .)7910گامی بهسوي عدالت ،تهران :دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
محمدي ،منوچهر ( .)7911تحلیلی بر انقالب اسالمی ،تهران :امیركبیر ،چ هفتم.
موسوي اردبیلی ،عبدالکریم ( .)7911غائله چهاردهم اسفند  ،33تهران :نجات.
میالنی ،محسن ( .)7907شکلگیري انقالب اسالمی ،ترجمة مجتبی عطازاده ،تهران :گام نو.
روزنامهها

اطالعات.
انقالب اسالمی.
بامداد.
پیام.
كیهان.

بررسی روند جدايی جريان ملیگرا از ائتالف انقالبی در دوران تثبيت...

شادلو ،عباس ( .)7900انقالب اسالمی از پیروزي تا تحکیم ،تهران :نشر وزرا ،چ دوم.

