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. ش  ١٣۵٧بزرگ ترین ائتالف نیروھای سیاسی در تاریخ معاصر ایران تا پیش از انقالب اسالمی جبھة ملی ایران ، 

  :این مقاله شامل این بخشھاست 

  

  پیدایش ) ١

  

  جبھة ملی اول ) ٢

  

  جبھة ملی در اختفا و نھضت مقاومت ملی : ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای ) ٣

  

  جبھة ملی دوم ) ۴

  

  جبھة ملی سوم ) ۵

  

  جبھة ملی چھارم ) ۶

  

  انقالب اسالمی ایران و انحالل جبھة ملی چھارم ) ٧

  

  شاخة خارج از کشور) ٨

  

ور کشور ھمراه بود، جریان در فضای پر التھاب سیاسی ، که با دخالتھای آشکار دربار و عوامل بیگانه در ام. پیدایش ) ١

سیاسی خودانگیخته ای که ھدف اصلی آن احقاق حقوق مسّلم ملت ایران ، برگزاری انتخابات آزاد و جلوگیری از 

ش شکل گرفت ، ھرچند که مراحل تکوین و  ١٣٢٨اعمال نفوِذ نیروھای خارجی به زیان منافع و مصالح ملی بود، در 

شماری از نمایندگان جناح اقلیت مجلس . ھا قبل ، به تدریج ، فراھم شده بودزمینه ھای فکری پیدایش آن از سال

  شھریور ٢٣شورای ملی و چند تن از روزنامه نگاران و شخصیتھای سیاسی ملی گرا، در 

  

جمع شدند و به تفصیل در بارھسالم نبودن فضای انتخابات مجلس شورا، مداخالت * در منزل دکترمحمد مصدق  ١٣٢٨

در روند انتخابات و راھھای مبارزه با آن صحبت کردند و حضار تصمیم گرفتند با تشکیل ھیئتی ھفت نفری ،  غیرقانونی

، احمد زیرک زاده )مدیر روزنامة اقدام (، عباس خلیلی )مدیر روزنامة کشور (مرّکب از سیدمحمدرضا جاللی نائینی 

، حسین )مدیر روزنامة باختر امروز (، حسین فاطمی )داد  مدیر روزنامة(، ابوالحسن عمیدی نوری )مدیر روزنامة جبھه (

  به موضوع ) مدیر روزنامة ستاره (و احمد ملکی ) روزنامه نگار(مّکی 

  

ظاھرًا بررسیھا و اقدامات این ھیئت نشان داد که ). و بعد ٨٣ش ، ص  ١٣۶۴رجوع کنید به نجاتی ، ( رسیدگی کنند 

شاید بر ھمین اساس بود که دکترمصدق از مردم تھران دعوت کرد در روز عمل اعتراض آمیز شدیدتری الزم است و 

در روز موعود، وی به ھمراه عده ای از . ، برای اعتراض و تحصن ، در برابر کاخ شاه جمع شوند١٣٢٨مھر  ٢٢جمعه 
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م و اردالن ، ص ؛ زعی٨۴ھمان ، ص (منزلش به سوی کاخ مرمر حرکت کرد و حدود ده ھزار تن از مردم به آنھا پیوستند 

شاه ، برای آنکه با متحصنان روبرو نشود، به بھانه ای تھران را ترک کرد و دکترمصدق با عبدالحسین ھژیر، ). به بعد ۶٣

و  ۶۴رجوع کنید به شیفته ، ص ( وزیر دربار، با تندی سخن گفت و در حضور مردم به روند ناسالم انتخابات اعتراض کرد 

برای اسامی آن (در دربار ممکن نبود، بیست تن به نمایندگی از معترضان متحصن شدند  چون تحصن آن جمعیت). بعد

متحصنان که نتوانستند با شاه ). و بعد ۶۴؛ نجاتی ، ھمانجا؛ زعیم و اردالن ، ص ۴۴، ص ٣رجوع کنید به مّکی ، ج 

از ھرگونه اقدام دربار ناامید شدند، روز مالقات کنند، نامه ای اعتراض آمیز به او نوشتند و اعتصاب غذا کردند، اما چون 

مھر با صدور بیانیه ای خطاب به ملت ایران ، به تحصن پایان دادند و خود را برای فعالیت سیاسی دیگری آماده  ٢٧

  ).۶٩ـ۶۵زعیم و اردالن ، ص (کردند 

  

ئتالفی از احزاب ، گروھھا و چند روز بعد، متحصنان در احمدآباد، ملک شخصی دکترمصدق ، گرد آمدند و بر سر ایجاد ا

» جبھة ملی «دسته ھای سیاسی ، حول چند ھدف مشخص ، توافق کردند و گویا به پیشنھاد حسین فاطمی ، نام 

پیشنھاد این نام را ) ۴۵، ص ٣ج (حسین مّکی ). ۶۶؛ شیفته ، ص ۵۶رجوع کنید بھملکی ، ص ( را برای آن برگزیدند 

با توجه به » جبھه «احتماًال اصطالح . آن را به کریم سنجابی نسبت داده است  )١٢٨ص (به خود و احمد زیرک زاده 

نه به معنای ناسیونالیستی » ملی «و صفت ) ٣٩مھرداد، ص (پیشینة کاربرد معادل آن در زبان فرانسه انتخاب شده 

). ١۵٠کاتوزیان ، ص (ه است بودن جبھه ، بلکه به معنای انتساب آن به مردم و وابسته نبودن به بیگانگان به کار رفت

و طی بیانیه ) ٧٧٢خامه ای ، ص (تأسیس گردید  ١٣٢٨ھم بدان افزوده شد، در اول آبان » ایران «جبھة ملی ، که نام 

ای عمومی ، عالوه بر اعالم موجودیت ، اھداف خود را برگزاری انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات ، و اصالح قانون حکومت 

  ).۶٧؛ شیفته ، ص ٣ملکی ، ص (نظامی عنوان کرد 

  

برای متن کامل ھر دو رجوع (در بدو تشکیل ، اساسنامة جبھة ملی و آیین نامة آن انتشار یافت . جبھة ملی اول ) ٢

در مدت کوتاھی چند حزب و تشکل سیاسی به جبھه پیوستند و ترکیب نخستین ). ٨۵ـ٨٢کنید به زعیم و اردالن ، ص 

جمله حزب ایران ، به رھبری اللھیار صالح و کریم سنجابی و دیگران ؛ حزب ملت ایران بر بنیاد  آن را به وجود آوردند، از

تیر  ٣٠ھمکاری با جبھه تا (پان ایرانیسم ، به رھبری داریوش فروھر؛ حزب پان ایرانیست ، به رھبری محسن پزشکپور 

ه بعدًا با گروه انشعابی از حزب تودة ایران به ؛ سازمان نظارت بر آزادی انتخابات ، به رھبری مظفر بقایی ، ک)١٣٣٠

رھبری خلیل ملکی ادغام شد و حزب زحمتکشان ملت ایران به رھبری آن دو پدید آمد؛ جمعیت آزادی مردم ایران ، به 

رھبری محمد نخشب ، که بعدًا به نھضت خداپرستان سوسیالیست معروف شد؛ جمعیت فدائیان اسالم ، به رھبری 

ب صفوی ؛ مجمع مسلمانان مجاھد، به رھبری شمس قنات آبادی ، وابسته به آیت الّله سیدمجتبی نوا

؛ سازمان ھیئت علمیة تھران ، متشکل از عده ای روحانی و )١٣٣١ھمکاری با جبھه تا تیر (سیدابوالقاسم کاشانی 

نجاتی (گیان ، کارگران و دھقانان مجتھد؛ جامعة بازرگانان و اصناف تھران ؛ و نیز چند تشکل دیگر از دانشگاھیان ، فرھن

از این میان ، حزب ایران ، که از ھمه ). به بعد ٨۶؛ زعیم و اردالن ، ص ۵۵٩و بعد؛ حجازی ، ص  ٨۶ش ، ص  ١٣۶۴، 

  ).٨۵مدیرشانه چی ، ص (سازمان یافته تر بود، ھستة اصلی جبھة ملی را تشکیل می داد 

  

ازمانھای دولتی ، دانشگاھھا و محافل روشنفکری ، مطبوعات و جبھه اگرچه از طریق این تشکلھای سیاسی در س

کانونھای روزنامه نگاری ، مراکز مذھبی ، اصناف و بازار، کارخانه ھا و گروھھای مبارز خیابانی نفوذ داشت ، اما قدرت و 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

حرکت جدیدی بود اعتبار سیاسی بی مانندی که کسب کرد، بیشتر بر اثر اعتماد مردم به دکترمصدق و حمایت آنان از 

که در متن جنبش ضداستبدادی و ضداستعماری ، به ھمة نیروھای ملی ، صرف نظر از مرام فکری و سیاسی آنھا، 

جاذبه ھای سیاسی جبھه در بدو تشکیل ، به ویژه طبقة متوسط را به سوی خود جلب کرد . مجال فعالیت می داد

. ة جبھه ، خصوصًا در شھرھای بزرگ کشور، فراھم ساخت و زمینه را برای رشد و توسع) ١٠٧گازیوروسکی ، ص (

حزب ملت ایران ، جمعیت آزادی مردم ایران و حزب زحمتکشان ، سه تشکل ھدفمند، منسجم ، منضبط و دارای اصول 

  ).و بعد ١٨۶رجوع کنید به مدیرشانه چی ، ص ( و برنامة مدون بودند و بر فعالیتھای جبھة ملی اثر می گذاشتند 

  

با گلولة سیدحسین امامی ، یکی از اعضای  ١٣٢٨آبان  ١٣روز پس از تأسیس جبھة ملی ، عبدالحسین ھژیر در چند 

تالش وابستگان دربار و به ویژه کسانی نظیر اشرف پھلوی برای نسبت دادن این قتل به . فدائیان اسالم ، به قتل رسید

احساس کرده بودند، به نتیجه ای نرسید و دستگیری جبھة ملی ، که خطر نفوذ سیاسی آن را از ھمان بدو تشکیل 

نیز تأثیر خاصی بر روند ) ١۵٢کاتوزیان ، ص (شماری از اعضای جبھة ملی و تحت نظر قرار دادن دکترمصدق در احمدآباد 

  فعالیت جبھه 

  

  

  

ن حال ، برای جبھه نگذاشت ، اما حادثة قتل در تشدید التھاب سیاسی و شتاب بخشیدن به رویدادھا مؤثر بود و در عی

چھار روز پس از قتل ھژیر، نخستین . ھشداری بود که تا چه حد می تواند در معرض اتھامات خطرناک و ویرانگر باشد

. در میدان بھارستان تھران برگزار شد ١٣٢٨آبان  ١٧تظاھرات جبھة ملی به دعوت دکترمصدق ، رھبر جبھة ملی ، در 

ود را در بارھبرگزاری صحیح انتخابات مجلس به اطالع مردم رسانید و برای جبھه در این اجتماع ، دیدگاھھای خ

و ظھور رسمی ) ٨۵ش ، ص  ١٣۶۴نجاتی ، (نخستین بار مردم را به استیفای حقوق خود در امر نفت رسمًا دعوت کرد 

ری در ھمان در بھمن ھمان سال ، جبھه اجتماع بزرگ دیگ. و قدرتمند خود را در صحنة سیاسی به نمایش گذاشت 

، اعضای مؤسس جبھه بیانیه ای ١٣٢٨اسفند  ٢۵در ). ٧٧زعیم و اردالن ، ص (محل و در بارھھمان موضوع برگزار کرد 

و تفسیر ) َگْس ـ گلشاییان (در مطبوعات منتشر کردند و عالوه بر تأکید بر سه اصل یاد شده ، با قرارداد الحاقی نفت 

برنامه و منشور ). ۶٨شیفته ، ص (انتخابات آسیب می رساند، مخالفت کردند قانون اساسی ، که به آزادی  ۴٨اصل 

جبھة ملی ، حاوی نکاتی در بارھچگونگی اجرای درست قانون اساسی ، برقراری عدالت اجتماعی ، برگزاری انتخابات 

رجوع کنید به جبھة (  آزاد، توسعة اقتصادی و تضمین آزادی اندیشه و بیان ، چند ماه پس از تأسیس جبھه انتشار یافت

  ).٧ـ٣ملی ایران ، منشور، ص 

  

، کمتر از شش ماه پس از تأسیس جبھه ، بر اثر کوشش در جلوگیری از تقلب و تخلف معمول در ١٣٢٩در فروردین 

انتخابات ، چند تن از اعضای جبھه ، از جمله دکترمصدق ، به مجلس راه یافتند و اقلیتی کوچک ، اما بسیار بانفوذ و 

جبھه به . و این نخستین دستاورد مبارزة سیاسی جبھه به شمار می رفت ) ١۵٣کاتوزیان ، ص (ثر، را تشکیل دادند مؤ

تدریج برنامه ھایی تدوین کرد، از جمله درصد مالکانه را تعیین می نمود و مالکان را موظف می ساخت برای اصالحات 

ة ھر روستا را صرف ھمان روستا کنند؛ رئوس دیگر برنامه در کشاورزی و عمران روستاھا، سھمی از عایدات مالکان

آموزش دھقانان و آشنا ساختن آنان با شیوه ھای جدید و علمی کشاورزی ؛ تشکیل انجمنھای : عبارت بود از
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روستاھا، که قانونًا تحت نظر مالکان نبودند و نظارت این انجمنھا بر توسعه و عمران روستاھا؛ نیز برنامه ھایی برای 

اصالح و پیشرفت صنعت ، آموزش و بھداشت که باتوجه به مقتضیات بومی کشور تنظیم شده و به مراتب کارآمدتر و 

  ).٣۴۵ـ٣۴۴کاتم ، ص (بنیادی تر از برنامه ھای پرسروصدای اصالحات شاه در سالھای بعد بود 

  

ش فشار  ١٣٢٩یافته بود، در  جبھة ملی ، که در انتخابات مجلس شورای ملی تا اندازه ای به ھدفھای خود دست

سیاسی خود را بر ملی شدن صنعت نفت متمرکز کرد، چند اجتماع پرشور در سراسر کشور تشکیل داد و از طریق 

، به سردبیری سیدحسین فاطمی ، که سخنگوی اصلی جبھة * روزنامه ھای وابسته به جبھه ــ به ویژه باختِر امروز 

ایران را به اھمیت مبارزه در راه آزاد کردن صنعت نفت از چنگ بیگانگان ، جلب ملی به شمار می رفت ــ توجه ملت 

، و به ویژه بازگشت آیت الّله کاشانی از تبعید به کشور و حضور ١٣٢٩به نخست وزیری در تیر * با انتخاب رزم آرا . کرد

در مھر . ولت به اوج خود رسیداو در صف مدافعان جبھه و دفاع ازملی شدن نفت ، صف آرایی جبھة ملی در برابر د

، در بارھتھیة ١٣٢٩آذر  ۴، نمایندگان جبھة ملی در مجلس شورا، رزم آرا را در خصوص نفت استیضاح کردند و در ١٣٢٩

پس از تبلیغاتی در زمینة فواید ). ٢٧٢ـ٢٧٠زیرک زاده ، ص (متنی در خصوص ملی شدن صنعت نفت به توافق رسیدند 

و ) به ویژه از طریق روزنامه ھای وابسته به جبھه ، نظیر باختر امروز و شاھد (کشور ملی شدن این صنعت برای 

تظاھرات گستردة طرفداران . الیحة نفت را از مجلس پس گرفت  ١٣٢٩دی  ۵فشارھای سیاسی ، رزم آرا ناگزیر در 

پیشنھاد  ١٣٢٩اسفند  ١٧ جبھة ملی ، در دفاع از ملی شدن صنعت نفت ، در سراسر کشور ادامه یافت و سرانجام در

اسفند در مجلس شورای ملی ، به اتفاق آرای  ٢۴ملی شدن صنعت نفت در کمیسیون نفت مجلس تصویب شد و در 

بدین ترتیب ). ١١٧ـ١١۶، ١١٢، ص ١موحد، ج (اسفند از تصویب سنا ھم گذشت  ٢٩نمایندگان ، به تصویب رسید و در 

دیگر از ھدفھای بزرگ خود دست یافت و افکار عمومی را بیش از پیش  ، جبھة ملی در دومین سال تأسیس ، به یکی

  .به خود جلب کرد

  

ش به چند موفقیت چشمگیر دیگر نایل شد و در صحنة مبارزة سیاسی تا حد زیادی ابتکار  ١٣٣٠جبھة ملی ایران در 

وازن قدرت را به سود پیامدھای ملی شدن صنعت نفت تا مرحلة خلع یِد انگلستان ، ت. عمل را به دست گرفت 

، ش ٢۵اطالعات ، سال ( اردیبھشت به نخست وزیری رسید  ٧دکترمصدق در . نیروھای سیاسی ملی گرا تغییر داد

و گرچه برای ) ؛ رجوع کنید به ھمان ، شماره ھای روزھای بعد، صفحات مختلف ١، ص ١٣٣٠اردیبھشت  ٧، ٧۵٠۴

ر تغییر ھیئت دولت بعدًا شماری از رھبران و سران جبھة ملی به مراعات بی طرفی سیاسی از جبھه کناره گرفت ، د

در انتخابات دورة ھفدھم مجلس شورای ملی ، که در بھمن ھمان سال برگزار شد، نامزدھای جبھة . وزارت رسیدند

ملی و از میان نامزدھای جبھة ) ٢۶٩ـ٢۶٨آبراھامیان ، ص (ملی بیشتر کرسیھا را در شھرھای بزرگ به دست آوردند 

  ٧٩از ). ٢۶۴رجوع کنید بھزیرک زاده ، ص ( در تھران ، یازده تن به نمایندگی برگزیده شدند 

  

  

  

؛ کاتوزیان ، ٢۶٩آبراھامیان ، ص (نماینده ، سی نماینده وابسته به جبھة ملی بودند یا موضعی نزدیک به آن داشتند 

به نام نھضت ملی ایران ، متشکل و برای تسلط بر  نمایندگان عضو و متمایل به جبھه ، در فراکسیونی). ٢٢٨ـ ٢٢۶ص 

فعالیتھای جبھة ملی با سیر عمومی نھضت ملی ایران ، اوضاع ). زیرک زاده ، ھمانجا(مجلس شورا آماده شدند 
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  .سیاسی آن سالھا و اقدامات دولت ملی چنان درآمیخته است که تفکیک کردن آنھا از یکدیگر میسر نیست 

  

رأی . ه اوج قدرت سیاسی و اشتھار رسید، اما در عین حال زمینة افول سیاسی آن نیز آغاز شدش ، جبھه ب ١٣٣١در 

به سود ایران و به زیان انگلستان ، موفقیت بزرگی برای جبھة ملی در زمینة ) الھه (دیوان دادگستری بین المللی 

ان بر سر انتخاب رئیس مجلس در صنعت نفت بود، اما کشمکش در مجلس شورا میان نمایندگان جبھة ملی و مخالف

، ص ١٣٣١تیر  ۴، ٧٨۴١، ش ٢٧رجوع کنید بھاطالعات ، سال ( ، از صف آرایی نیروھا در برابر ھم خبر می داد ١٣٣١تیر 

استعفای دکترمصدق از نخست وزیری و صدارت چند روزة احمد قوام ، کشور را به بحران سیاسی ). ، و روزھای بعد١

در جریان این ). ، محمد* رجوع کنید به مصدق ( انجامید  ١٣٣١تیر  ٣٠وقایع و قیام مردم در خطرناکی کشاند که به 

به بعد؛  ٢٠۵زعیم و اردالن ، ص (ناآرامیھا، ادارة شھر تھران به دست مردم افتاد و جبھة ملی رویدادھا را رھبری کرد 

رجوع ( تیر حزب توده را مؤثرتر دانسته اند برخی مخالفان جبھة ملی ، در رھبری قیام سی ). به بعد ٩٨ذبیح ، ص 

( در ھر حال ، ھیئتی از جبھة ملی با شاه دیدار و توجه او را به وخامت وضع جلب کرد ). ١٣کنید به ارسنجانی ، ص 

بازگشتن دکترمصدق به نخست وزیری ، نقطة اوج شھرت و اعتبار جبھة ). به بعد ٢۵٠، ص ۵رجوع کنید به مّکی ، ج 

قیام سی تیر در عین حال سرآغاز ظھور اختالفات سیاسی ویرانگر جنبش ). ١٣٣زیرک زاده ، ص (ار آمد ملی به شم

از آن پس ، مخالفان جبھة ملی روش سیاسی خود را در برابر ). ۵٣نگرشی کوتاه بر نھضت مّلی ایران ، ص ( ملی بود 

ھمان ، ص (اندازی جبھه شروع به طرح ریزی کردند این جبھه و دکترمصدق تغییر دادند؛ متمرکز و متحد شدند و برای بر

گفته شده است که سازماندھی مردم در وقایع سی تیر، به نیروھای مخالف ). و بعد ٢۵٢؛ زعیم و اردالن ، ص ١٣۵

اختالفاتی ). ٣٨۶رجوع کنید بھِعْلم ، ص ( درس داده است  ١٣٣٢مرداد  ٢٨جبھة ملی در ایجاد گروھھای براندازی در 

به ویژه اختالف نظر آیت الّله کاشانی و متحدان او (ن رھبران اصلی جبھة ملی پیش از سی تیر آغاز شده بود که میا

، پس از رویدادھای سیاسی آن روزھا )نظیر بقایی ، مّکی ، شمس قنات آبادی و متحدان سرلشکر فضل الّله زاھدی 

آیت الّله کاشانی و اطرافیان وی در بارھجبھة ملی  ؛ برای آگاھی از دیدگاھھای انتقادی۴۴٨حجازی ، ص (آشکار شد 

غلبة جناح چپ جبھة ملی ، که تندروتر بود، بر جبھه ، سبب ھمسویی ). رجوع کنید بھقنات آبادی ، جاھای متعدد

حزب توده و جبھة ملی شد که دستاویزی برای مخالفان داخلی و خارجی در اقدام به فعالیتھای خشونت آمیز به 

، شماری از اوباش سازمان یافته ، برای دفاع از شاه و ١٣٣١اسفند  ٩در ). ٩۵٨خامه ای ، ص (د شمار می آم

این رویداد، که مصدق از آن جان سالم . جلوگیری از خروج او از کشور، تظاھرات کردند و به خانة دکترمصدق حمله بردند

سی دولت ملی و جبھة ملی را ایجاد کرد، به در برد، ارتباط مستقیم شاه و نخست وزیر را گسست و بن بست سیا

رجوع کنید ( زیرا در جبھه شکاف افتاده بود و نیروھای مخالف دولت ملی و جبھة ملی ، از شاه پشتیبانی کردند 

  ).١۶٩بھغالمحسین مصدق ، ص 

  

. آشکار شد ش ، دکترمصدق در مراسم سالم دربار شرکت نکرد و بدین ترتیب ، اختالف میان او و شاه١٣٣٢در نوروز 

فشارھای داخلی و خارجی و افزایش توطئه ھا ــ به رغم ھمة تالشھای جبھة ملی در سازماندھی مردم برای 

برگزاری تظاھرات و ایجاد تشکلھایی در حمایت از دکترمصدق و بر ضد شاه و دربار و استفاده از ھمة قدرت و نفوذ 

در این روز، دفترھای جبھة ملی و دفتر . دولت ملی انجامید و سقوط ١٣٣٢مرداد  ٢٨سیاسی اش ــ به کودتای نظامی 

روزنامه ھای وابسته به آن ، چپاول یا به آتش کشیده شد و رھبر جبھه و تنی چند از ھمراھان او، روز بعد بازداشت 

سیاسی این کودتا، به عمر بزرگ ترین تشکل ). و بعد ۶۶۵رجوع کنید به گذشته ، چراغ راه آینده است ، ص ( شدند 
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ھمة احزاب و دسته ھا و تشکلھای سیاسی ، که با این جبھه ائتالف کرده بودند، متالشی شدند . تاریخ ایران پایان داد

مشھور » جبھة ملی اول «و بدین ترتیب عمر دوره ای از تاریخ جبھة ملی ــ که بعدھا، بر اثر تشکلھای جدید جبھه ، به 

ی پس از دستگیری و گذراندن دوره ھای محکومیت در زندان ، به چند دسته رھبران جبھة مل. شد ــ به پایان رسید

شمار کمی به رھبر و ھدفھای جبھه وفادار ماندند و در دوره ھای دیگر در صحنه ظاھر شدند، شماری : تقسیم شدند

کنید بھآبراھامیان ، رجوع ( از سیاست کناره گرفتند یا از سیاستھای حاکم پیروی کردند، و چند تن ھم از ایران رفتند 

  ).۴۵٧ص 

  

مخالفت ھمه جانبه با ملی : انگلستان بر ضد جنبش ملی ایران به رھبری جبھة ملی ، اقدامات بسیاری کرد، از جمله 

شدن نفت ، توسل به مجامع بین المللی علیه ایران ، محاصرة اقتصادی ، کارشکنی در راه حلھای مسالمت آمیز، 

در منطقه ، دخالت دادن امریکا در این امر، ایجاد اختالف میان رھبران و نیروھای جبھه ، و  تھدید نظامی و حضور نظامی

  اعمال ). و بعد ٧٩رجوع کنید بھجمشیدی ، ص ( اقدامات براندازانه علیه حکومت ملی 

  

  

  

و بھانه  خصمانة امریکا نیز از طریق ھمسویی کامل با انگلستان ، در پیش گرفتن سیاست ریاکارانه ، کارشکنی

 ٢٨تراشی ، مشارکت در توطئه ھای داخلی ، دستاویز قرار دادن نفوذ کمونیستھا، و طراحی و اجرای کودتای نظامی 

به بعد؛ اسناد روابط خارجی  ١٢٨؛ نیز رجوع کنید بھگازیوروسکی ، ص ٢۵٧، ١٧٢، ١۶٨رجوع کنید بھھمان ، ص ( مرداد 

، جاھای متعدد؛ و اعتراف وزیرخارجة امریکا به ٢، ج ١اسی در ایران ، بخش آمریکا ؛ اسرار کودتا ؛ روزولت ؛ احزاب سی

آخرین مواضع واشنگتن «ایران ، از جمله مادلین آلبرایت ، ١٣اسفند  ٢٨نقش امریکا در کودتا رجوع کنید بھروزنامه ھای 

داخلة مستقیم خارجی در ، در م)١٠، ص ١٣٧٨اسفند  ٢٨، ۶۴، ش ١، مشارکت ، سال »در بارھروابط ایران و امریکا

دخالتھا و توطئه چینیھای دربار نیز تأثیر انکارناپذیری در بسیج و . شکست جنبش ملی ایران جای تردید نمی گذارد

با این وصف ، خطاھای مکرر سیاسی ، نقصھا و . تھییج حاکمیت برضد جنبش ملی و ضداستعماری ملت ایران داشت 

رھبران جبھة ملی در تصمیم گیریھای مراحل اساسی ، از علتھای درونی عیبھای بزرگ تشکیالتی و اشتباھات 

برخی از عوامل داخلی شکست و فروپاشی جبھة ملی را . شکست نھضت ملی و نابودی جبھه به شمار آمده است 

 شکاف در رھبری جبھه و چند دستگی و سوءاستفادة نیروھای مخالف از آن ؛ ھمکاری ضعیف میان: چنین دانسته اند

واحدھای تشکیل دھنده ؛ فقدان شورای ھمکاری و ھماھنگی ؛ فقدان ساز و کارھای واکنش و بسیج سریع ؛ 

کاستیھای بزرگ ساختاری ؛ نداشتن برنامه ھای جامع و واحد؛ نداشتن طرحھای از پیش اندیشیده به ھنگام مواجھه 

تضاد آشتی ناپذیر برخی از دیدگاھھا و با بحرانھا؛ نداشتن اکثریت در مجلس ؛ برخی انتصابھای ناشایسته ؛ 

تفسیرھای سیاسی درون گروھی ؛ از دست دادن تدریجی پشتیبانی و حمایت طبقة متوسط سّنتی و نیروھای 

مذھبی ؛ متھم شدن به ھمکاری با نیروھای تندرو چپ بر اثر خطاھای سیاسی ؛ تالش در انحالل مجلس ؛ و پی 

و بعد؛ خامه ای ،  ۴٣٣، ص ۶رجوع کنید به مّکی ، ج ( و خطیر بودن موقعیتھا  نبردن به اھمیت تصمیم گیری به موقع

و بعد؛ کریمی  ۴۴۴؛ فارن ، ص ۵٢۵؛ ِعْلم ، ص ٣٨١؛ عظیمی ، ص ۵٠٠؛ رمضانی ، ص ١٧٧؛ کاتوزیان ، ص ١٠١٢ص 

نگرة جبھة ملی به نقل از گزارش اللھیار صالح به اولین ک ٢١٣؛ مھدوی ، ص ٧٨و بعد؛ جوانشیر، ص  ٣۵مله ، ص 

) ١: در این خصوص به سه نکته اشاره کرده است ) ٢۵٢ش ، ص  ١٣۶۵(دکترمصدق ). رجوع کنید به ادامة مقاله 
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  .اقلیتی بود که افکار عمومی از آن حمایت می کرد) ٣در مجلس اکثریت نداشت ؛ ) ٢جبھة ملی حزب نبود؛ 

  

نھضت مقاومت ملی ، میاْن پرده یا حد فاصل . مقاومت ملی جبھة ملی در اختفا و نھضت : ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای ) ٣

تا تشکیل  ١٣٣٢مرداد  ٢٨فعالیتھای بازماندگان معتقد به جبھة ملی و شمار اندکی از ھواداران آن پس از کودتای 

وابط در پی کودتا، تقریبًا ھمة رھبران و افراد مؤثر جبھه به زندان افتادند، ر. است  ١٣٣٩جبھة ملی دوم در تیر 

تشکیالتی از ھم گسیخت ، منابع مالی از بین رفت ، روزنامه ھا و کانونھای تجمع تعطیل و دکترمصدق و شماری از 

در این فضای دیکتاتوری نظامی و اختناق ، امکان فعالیت . ھمکاران نزدیک وی در دادگاھھای نظامی محکوم شدند

: توانستند جانشین شایسته ای برای دکترمصدق باشندھیچ یک از سران جبھه نمی . سیاسی از مردم سلب گردید

حسین فاطمی مدتی متواری بود و سپس دستگیر و اعدام شد؛ گروه کاشانی ، بقایی ، مّکی ، که مدتی ھمکار و 

مدتی نیز رقیب و مخالف دکترمصدق بودند، از صحنه بیرون رانده شدند؛ اللھیار صالح ، که محبوب تر بود، نه قاطعیت 

  .دق را داشت نه جاذبه و قدرت رھبری او را؛ و دکترشایگان پس از آزادی از زندان ، از ایران رفت دکترمص

  

مرداد، نمایندگانی از احزاب ایران ، مردم ایران ، ملت ایران ، نیروی سوم و نمایندگانی  ٢٨تقریبًا دو ھفته پس از کودتای 

نھضت (مت را انتخاب و ساختار تشکیالتی آن را طراحی کردند از دانشگاھیان و بازاریان ، اعضای کمیتة مرکزی مقاو

، باتوجه به عملیات نھضت * را ظاھرًا شاپور بختیار » نھضت مقاومت ملی «نام ). ٢٢، ص ۵مقاومت ملی ایران ، ج 

). ٣٠۶، ص ١رجوع کنید بھبازرگان ، ج ( مقاومت فرانسه و جنگ جھانی دوم بر ضد اشغالگران آلمانی ، پیشنھاد کرد 

، اما چون مورد )١٨١مدیرشانه چی ، ص (، حسین مّکی تشکیل مجدد جبھة ملی را اعالم کرد ١٣٣٢مھر  ١۴در 

نقش شخصیتھای مذھبی . اعتماد بازماندگان جبھه و طرفداران جبھه نبود، از این اعالم وجود ھیچ طرفی نبست 

و نیز مھندس مھدی بازرگان * الّله سیدمحمود طالقانی و آیت * معتقد به جبھة ملی ، نظیر آیت الّله سیدرضا زنجانی 

، )١۵٢ش ، ص  ١٣۶٨(به گفتة کریم سنجابی . ، در تشکل نھضت مقاومت ملی و تداوم فعالیت آن از بقیه بارزتر بود* 

ادامة نھضت ملی و اعادة : اھداف اصلی نھضت عبارت بود از. آیت الّله زنجانی کارگردان اصلی نھضت مقاومت بود

ستقالل کشور و حکومت ملی ؛ مبارزه با استعمار؛ و مبارزه با حکومتھای دست نشاندة خارجی و عمال فاسد ا

نھضت ، برنامة سیاسی خود را بر گردآوری و تشکل نیروھای ملی بازمانده از کودتا، مقابله ). ٣٠٧، ص ١بازرگان ، ج (

ی در دفاع از کودتا و مبارزه با اعطای امتیازات خارجی متمرکز با تبلیغات کودتاچیان ، مقابله با تبلیغات حکومتھای خارج

  ).٣٠٨، ص ١ھمان ، ج (ساخت 

  

: فعالیتھای سیاسی نھضت مقاومت ملی ، بنا به تقسیم بندی غالمرضا نجاتی ، سه دورة اصلی را طی کرده است 

اختصاص داشت ؛ از فروردین  ش ، که به تشکل ، سازماندھی ، آموزش و شروع فعالیت ١٣٣٣ش تا پایان  ١٣٣٢از 

، که دورة آغاز دستگیریھا، اختالفھای درونی ، پراکندگی و فعالیت در شرایط اختناق بود؛ و از ١٣٣۶تا شھریور  ١٣٣۴

البته ھمة بازماندگان . ، که دورة تالشی ، انتشارات و فعالیتھای پراکندة کامًال پنھانی بود١٣٣٩تا تیر  ١٣٣۶شھریور 

ھسته ھا و واحدھای کوچک و محفلِی مستقل به فعالیت خود مخفیانه ادامه . ھضت متشکل نبودندجبھة ملی در ن

شاخه ای به خارج از کشور رفتند و در اروپا، به ویژه آلمان ، و در امریکا به فعالیتھای سیاسی علنی ، نیمه . می دادند

رجوع کنید به ( فعالیت مجدد باقی ماندند علنی و مخفی پرداختند و شماری در کمین موقعیت سیاسی مناسب برای 

  ).١٢٧، ص ١ش ، ج  ١٣٧١
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نھضت از طریق پخش اعالمیه ، برپایی تظاھرات محدود و انتشار نشریه ھای توضیحی ، سعی می کرد مبارزات ملی 

. نشریه بودمنظم ترین و مستمرترین فعالیت نھضت ، انتشار ). ١١٢ـ١١٠، ص ١رجوع کنید به ھمان ، ج ( را ادامه دھد 

راه مصدق ، سخنگوی اصلی نھضت به شمار می رفت و حاشیه بی حاشیه ، خوزستان مصدق ، مکتب مصدق ، و 

از تشکیل ). ١١٠؛ برزین ، ص ٣١٠، ص ١بازرگان ، ج (نھضت مصدق نشریات دیگری بودند که نھضت منتشر می کرد 

حکومت . اختالفی میان سران نھضت ، از آن جدا شدنھضت بیش از یک سال نگذشته بود که حزب ایران ، در پی بروز 

شماری از رھبران و فعاالن سرشناس نھضت را دستگیر کرد  ١٣٣۴نظامی که فعالیتھا را زیرنظر داشت ، در فروردین 

به فعالیتھای خود ادامه  ١٣٣۶نیروھای بازماندة نھضت مقاومت ملی تا شھریور ). ١٢٣، ص ١ش ، ج ١٣٧١نجاتی ، (

ه به دیدارھای محدود و انتشار نشریه و اعالمیه منحصر شده بود، اما به سبب انتشار جزوه ای در بارھقرارداد دادند، ک

نفت ، که حکومت به آن قرارداد حساسیت بسیار داشت ، نیروھای امنیتی ، طی چند یورش پی درپی به نھضت در 

و  ۵۴؛ جزنی ، ص ١٢۶ـ١٢۵، ص ١ھمان ، ج (کردند  تھران و در شھرستانھا، بسیاری از سران و فعاالن آن را دستگیر

در پی آن ، نھضت کامًال تضعیف شد و شورای مرکزِی پانزده نفرة آن ، بر اثر اختالفات داخلی و فشارھای ). بعد

  نھضت در دورة . سیاسی ، به ھشت نفر کاھش یافت 

  

و تن از اعضای شورای مرکزی ، مھدی بازرگان و سوم نیروھای خود را تا بدانجا از دست داد که برای پخش اعالمیه ، د

  ).١١١ـ١١٠برزین ، ص (شاپور بختیار، را به کار گرفتند 

  

نھضت مقاومت ملی ، به رغم داشتن ھدفھای بزرگ و بھره مندی از حمایتھای مردمی ، به سبب نداشتن انسجام 

لی ، بی تجربگی در مبارزات مخفی ، درونی ، تعارض دیدگاھھای سیاسی واحدھای تشکیل دھنده ، اختالفات داخ

ش رو به تحلیل رفت و در رسیدن به  ١٣٣۶نفوذ پلیس در تشکیالت و نداشتن امکانات کافی ، پس از یورشھای 

در تحوالت ). ١١١؛ نیز رجوع کنید بھبرزین ، ص ۴۵٩؛ آبراھامیان ، ص ٣٣٩، ص ١بازرگان ، ج (ھدفھای خود ناکام ماند 

، که سازمانھای سیاسی احیا شدند، بازماندگان نھضت مقاومت )کنید به ادامة مقاله رجوع ( ش  ١٣٣٩سیاسی 

ازغندی ، (ملی ، عمدتًا در تشکیالت جدیدالتأسیس نھضت آزادی ایران و در جبھة ملی دوم فعالیت خود را آغاز کردند 

؛ برای آگاھی از ٣٨مله ، ص  و بعد؛ برای نمودار ساختار تشکیالتی نھضت مقاومت ملی رجوع کنید بھکریمی ١٠۶ص 

  ).٢مفاد نشریات نھضت رجوع کنید بھنھضت مقاومت ملی ایران ، ج 

  

حکومتھای پس از کودتا، در غیاب احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد، مسّبب دوره ای از فساد . جبھة ملی دوم ) ۴

در نھایت به بحران سالھای سیاسی ـ اداری ، حیف و میل ثروتھای ملی و بن بست سیاسی ـ اجتماعی شدند که 

در این سالھا ــ که سومین دورة فعالیتھای علنی سیاسی پس از استقرار نظام مشروطه در . ش انجامید ١٣۴٢ـ١٣٣٩

ایران به شمار می آید ــ ھمة نیروھای خفته و سرکوب شدة سیاسی ، از جمله نیروھای وابسته به جبھة ملی ایران 

ھواداران . مایل به حزب توده ، به نسبتھای مختلف ، در عرصة سیاسی فعال شدند، جز نیروھای چپ وابسته یا مت

جبھة ملی نیز، به امید مشارکت در انتخابات آزاد و تحصیل قدرت سیاسی از راه برگزاری انتخابات ، تشکل یافتند و 

( سی ایران فعالیت کردند ، در صحنة سیا»جبھة ملی دوم «، با نام ١٣۴٣تا اردیبھشت  ١٣٣٩ماه ، از تیر  ۴۵حدود 

  ).و بعد ۴۶٠به بعد؛ آبراھامیان ، ص  ١۴۵، ص ١ش ، ج  ١٣٧١رجوع کنید بھنجاتی ، 
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به دعوت دکتر غالمحسین صدیقی ، آخرین وزیر کشور در دولت دکترمصدق و ھمراه وفادار او، ھفده تن از ١تیر  ٢٣در 

مانی سیاسی ، که بعدًا جبھة ملی دوم نامیده شخصیتھای سیاسی در منزل او جمع شدند و بر سر تشکیل ساز

کسب آزادیھای : ھدفھایی که اعالم کردند عبارت بود از). ١۴۶، ص ١ش ، ج  ١٣٧١نجاتی ، (شد، به توافق رسیدند 

مھدوی ، ص (فردی و اجتماعی ، استقرار حکومت قانونی ناشی از انتخابات آزاد، و اتخاذ سیاست خارجی مستقل 

، غالمحسین صدیقی ، عبدالحسین اردالن ، باقر ١٣٣٩در مرداد . انتشار یافت  ١٣٣٩تیر  ٣٠ین گروه در اعالمیة ا). ١٨٠

کاظمی ، کشاورز صدر و مھدی بازرگان با وزیر کشور مالقات کردند و رسمًا از او خواستند به جبھة ملی اجازه داده 

او قول مساعد داد، اما به قولش عمل نکرد . کندشود نامزدھای خود را برای نمایندگی مجلس ، در مطبوعات معرفی 

در ھمان ماه ، دانشجویان و دانش آموزان ھوادار جبھة ملی ، پس از سالھا وحشت و ). ٣۴٧، ص ١بازرگان ، ج (

، شمار افرادی که به منزلة شورای عالی ١٣٣٩در شھریور ). ۴٧بیات ، ص (اختناق ، تظاھرات پرشوری برپا داشتند 

  بیش از سی تن شد که عده ای از آنان از جبھه بودند،

  

  

  

، چند تن از رھبران جبھه ١٣٣٩آذر  ٢۴در ). ١۶۴غالمحسین مصدق ، ص (رھبران سرشناس جبھه به شمار می آمدند 

با جعفر شریف امامی ، نخست وزیر وقت ، در بارھآزادی انتخابات ، اجتماعات و مطبوعات گفتگو کردند، اما به نتیجه 

بھمن ، چھارده تن از رھبران جبھه برای اعتراض به فقدان آزادی انتخابات ، پنج ھفته در  ١٠در . فتندای دست نیا

، گفتگو کردند، و * مجلس سنا متحصن شدند و با عده ای از رجال سیاسی ، از جمله سناتور سیدحسن تقی زاده 

ھة ملی رجوع کنید به تقی زاده ، ص برای نظر تقی زاده در بارھمصدق و جب(این بار ھم نتیجه ای عاید نشد 

بھمن به تظاھرات  ١٣در این میان بسیاری از دانشجویان دانشگاه تھران ، با سازماندھی جبھة ملی ، در ). ٢۶٣ـ٢۵٢

بازار ھم تعطیل شد و روز بعد خودرو منوچھر اقبال ، نخست وزیر سابق ، را در محوطة دانشگاه . خیابانی پرداختند

  ).و بعد ٣۴٩، ص ١بازرگان ، ج (یدند تھران به آتش کش

  

برنامه ھای اصالحی وی ، . ، جان کندی از حزب دموکرات ، به ریاست جمھوری امریکا رسید١٩۶١ژانویة / ١٣٣٩در دی 

مرداد دست داشتند، به محاسبة ملی گرایان ممکن بود فشار  ٢٨پس از حکومت جمھوری خواھان ، که در کودتای 

، قدرت و محبوبیت ١٣۴٠در فروردین و اردیبھشت ). و بعد ١۵٨دیگار و دیگران ، ص (اه باشد تازه ای برای حکومت ش

ش بود و  ١٣٣٢جبھة ملی طی تظاھراتی به نمایش در آمد که عظیم ترین تظاھرات سیاسی پس از رویدادھای 

رجوع کنید ( ورد فراھم آ ١٣۴٠موجبات سقوط حکومت شریف امامی و روی کارآمدن علی امینی را در اردیبھشت 

  ).١٧٣ـ١٧٢، ص ١ش ، ج  ١٣٧١بھنجاتی ، 

  

سعیدی ، (در ھمان ماه ، ھشتمین ھمایش حزب ایران ، در منزل شاپور بختیار و به ریاست اللھیار صالح تشکیل گردید 

این حزب ، ستون اصلی جبھة ملی دوم را تشکیل می داد و در شوراھا و ھیئتھای جبھه ، اکثریت داشت ). ١۶٩ص 

اجتماع عظیم جبھة ملی ) پارک اللة فعلی (، در میدان جاللیة تھران ١٣۴٠اردیبھشت  ٢٨در ). ۴٠٠، ص ١بازرگان ، ج (

تن تخمین زده اند، برگزار شد که باتوجه به انتخاب  ١٢٠،  ٠٠٠تا  ٨٠،  ٠٠٠، با شرکت جمعیتی که رقم آن را بین 
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این تجمع را اللھیار ). ١٧٧، ص ١ش ، ج  ١٣٧١نجاتی ، (بود  امینی به نخست وزیری ، نمایش دیگری از قدرت جبھه

رجوع کنید ( صالح ھمه پرسی قلمداد کرده و در تاریخ مبارزات سیاسی ایران تا آن زمان بی نظیر دانسته است 

ن تجمع عالوه بر نشان دادن قدرت و نفوذ و محبوبیت جبھه ، نشانه ھایی از اختالف نظر رھبرا). ١٩٩بھمھدوی ، ص 

در پی برگزاری مراسمی به مناسبت ). ٣۵۵، ص ١بازرگان ، ج (جبھه را، نیز بروز داد که مخالفان از آن بھره می گرفتند 

، ص ١؛ بازرگان ، ج ١٨١، ص ١ش ، ج  ١٣٧١رجوع کنید بھنجاتی ، ( سی تیر شماری از رھبران جبھه دستگیر شدند 

٣۵٩.(  

  

بستگان دولت نطق مفّصل و تندی کرد که واکنش آشکاری در برابر نیروھای ، در اجتماعی از وا١٣۴٠مرداد  ٢٨شاه در 

امینی نیازمند حمایت مردم و جبھة ملی بود، به ویژه آنکه نظر شاه ). نجاتی ، ھمانجا(به میدان آمدة جبھة ملی بود 

خص و متناقض در برابر به او، به سبب روابطش با امریکاییان ، مساعد نبود، ولی جبھة ملی ، با اتخاذ سیاست نامش

در واقع ، جناحھای تندرو و میانه رِو جبھه ، در ). به بعد ٣۵١، ص ١بازرگان ، ج (امینی ، به تضعیف او کمک کرد 

که این خود سرچشمة تعارضات رفتار ) ٣۶٧، ص ٢ش ، ج  ١٣٧٧ـ١٣٧۶نجاتی ، (بارھامینی دو نظر متفاوت داشتند 

  .بود سیاسی جبھه در موقعیتی بسیار حساس

  

ــ که در اعتراض به سیاست دولت در زمینة انتخابات و ھمدردی با  ١٣۴٠تجمع دانشجویان در دانشگاه تھران در بھمن 

این یورش برنامه ریزی . دانش آموزان اخراجی برگزار شده بود ــ به زد و خورد نیروھای نظامی با دانشجویان منجر شد

ت امینی قرار داد و زمینه را برای حذف ھر دو طرف از صحنة سیاسی ، به شده ، جبھة ملی را عمًال رو در روی دول

در عین حال در رھبری جبھه شکاف انداخت و جناح بندیھای داخلی و برخوردھای درونی . سود شاه ، فراھم ساخت 

مله ای این دستگیری وسیع را ح. پانزده تن از اعضای شورای عالی جبھة ملی نیز دستگیر شدند. را تشدید کرد

 ١٣۴٠رویدادھای بھمن ). ۵١٨؛ ورجاوند، ص ٣۶١، ص ١بازرگان ، ج (سنگین به قصد تالشی جبھه از درون دانسته اند 

  .از برخی جھات ، و نیز از حیث تاریخ جبھة ملی ، نکات مبھم و نکاویده ای دارد

  

استمدار فرمانبردار و معتمدشاه ، به از نخست وزیری استعفا کرد و اسدالّله َعَلم ، سی ١٣۴١تیر  ٢٧علی امینی در 

او از سوی شاه مأمور شد با رھبران جبھة ملی تماس بگیرد و با ). ٢٩١دولتھای ایران ، ص ( نخست وزیری رسید 

علم حامل پیشنھادھایی بود، از جمله امکان ھمکاری جبھة ملی ). ۶٩رجوع کنید به آذر، ص ( جبھه به سازش برسد 

د سمت وزارت به رھبران جبھه ، برگزاری انتخابات آزاد و واگذاردن انتخابات شھرھایی چون تھران با دولت ، واگذاری چن

ھمچنین این پیام شاه را به رھبران جبھة ملی رساند که به نظر عده . ، تبریز، اصفھان ، مشھد و یزد به جبھة ملی 

لح پیشنھادھای علم را در شورای جبھه صا. ای ، مناسب ترین شخص برای سرپرستی ولیعھد، اللھیار صالح است 

اجرای کامل قانون اساسی ) ١: مطرح ساخت و شورا ھمکاری جبھه را با دولت به تحقق سه شرط اصلی موکول کرد

دخالت نکردن شاه در اموری که مطابق قانون در حیطة مسئولیت او نیست ) ٣آزادی انتخابات در سراسر کشور، ) ٢، 

  ین شرایط ، در واقع ھمان اصول جبھة ملی بود و پس ازا). و بعد ٧١ھمان ، ص (

  

ماجرای مذاکرات را به  ١٣۴١ھیئت اجرایی جبھة ملی ھم در آذر . اعالم آنھا، گفتگو میان علم و سران جبھه قطع شد

؛ البته شماری از اعضای اصلی جبھه با پاسخ جبھه موافق )ھیأت اجرائی . جبھة ملی ایران (اطالع مردم رساند 
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  ).٧٢آذر، ص (بودند و ھمکاری با دولت را به صالح می دانستند که این امر نیز به اختالفات داخلی جبھه دامن زد ن

  

جبھة ملی دوم در فضایی بسیار پرتنش و تحت فشار درونی و بیرونی ، نخستین ھمایش خود را به ریاست اللھیار 

کریم ). ٢١١، ص ١ش ، ج  ١٣٧١نجاتی ، (برگزار کرد در منزل حاج حسن قاسمیه  ١٣۴١دی  ١١دی تا  ۴صالح ، از 

به . این ھمایش را از پرشکوه ترین و مؤثرترین اجتماعات سیاسی ایران خوانده است ) ٢٢۴ش ، ص  ١٣۶٨(سنجابی 

. متشنج شد) ١٣۴٠اول بھمن (، ھمایش از ھمان روز اول بر سر ماجرای حمله به دانشگاه )۵۴٠ص (نوشتة ورجاوند 

از مشکالت درونی و حل  ١٣۴٠، اگر عینًا با واقعیت مطابق باشد، نشان می دھد که رویدادھای بھمن  این روایت

تن را به عنوان اعضای شورای  ٣۵ھمایش با رأی مخفی ، . نشدة جبھة ملی و در نتیجه بسیار تنش زا بوده است 

و یازده تن را به عنوان اعضای کمیسیون  )و بعد ٢١٠، ص ١ش ، ج  ١٣٧١نجاتی ، (عالی جبھة ملی ایران انتخاب کرد 

این . دی به تصویب ھمایش رساندند ٨سیاسی و خط مشی بر گزید که منشور جبھة ملی ایران را تنظیم کردند و در 

قاسمی (کمیسیون بر اساس گزارشھای سه کمیسیون امور سیاسی ، امور اجتماعی و امور اقتصادی عمل می کرد 

ھة ملی ، دیدگاھھای جبھه را در قلمرو امورسیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، و سیاست منشور جب). و بعد ۵۵، ص 

  ).ش ١٣۴١رجوع کنید به جبھة ملی ایران ، ( خارجی نشان می داد 

  

سازمان دھندگان ھمایش امیدوار بودند به کمک اساسنامه و منشور و توافقھایی که در ھمایش شده بود، به مبارزات 

و ) ، قیام * رجوع کنید به پانزده خرداد (  ١٣۴٢خرداد  ١۵ی بدھند، اما چند ماه بعد، رویداد سیاسی جھت مشخص تر

  جبھة ملی ، که شماری از رھبران . پیامدھای آن ھمة محاسبات سیاسی را عمًال به ھم ریخت 

  

ن جبھه تصمیم گرفتند این برخی از رھبرا. آن در زندان بودند، از این رویداد غافلگیر شد و به اعمال متناقضی دست زد

و سران جبھة ملی را، سه ماه پس از این ) ٣٨٨، ص ٢ش ، ج  ١٣٧٧ـ١٣٧۶نجاتی ، (رویداد را نه تقویت کنند نه تأیید 

مشاجره ) ۶٢، ص ٢ج (منصوری ). ٢٣۴ش ، ص  ١٣۶٨رجوع کنید به سنجابی ، ( جریان ، به تدریج از زندان آزاد کردند 

به پیشنھاد اللھیار . ر این باره را از جملة مقّدمات فروپاشی جبھة ملی دوم دانسته است بر سر تھیة اعالمیه ای د

صالح ، موضوع در ھیئت اجرایی مطرح گردید و تصمیم گرفته شد جبھه در این خصوص از ھرگونه اظھارنظر خودداری 

فداران اقدام در برابر رویدادی که سکوت و انفعال جبھه ، از دیدگاه طر). ٣٨٧، ص ٢ش ، ج ١٣٧٧ـ١٣٧۶نجاتی ، (ورزد 

ناگھان مسیر مبارزات سیاسی را تغییر داده بود، از علتھای تشدید نقار میان نیروھای اصطالحًا مذھبی و ملی و جدا 

را تشکیل دادند، از جبھة ملی به طور * شدن شماری از پیروان اسالم گرای جبھة ملی ، که بعدًا نھضت آزادی ایران 

خرداد و پیامدھای آن و در پی کشمکشھای داخلی ، اللھیار صالح به دکتر مصدق نامه  ١۵از قیام پس . کلی بود

( نوشت و از ریاست ھیئت اجرایی استعفا کرد، عمل او توقف ھرگونه فعالیت تشکیالتی و سیاسی محسوب می شد 

  ).و بعد ۵۵٧رجوع کنید به ورجاوند، ص 

  

مکاتبات . طیلی دائم انجامید که تا آستانة انقالب اسالمی ادامه داشت تعطیل شدن موقت جبھة ملی دوم ، به تع

میان دکتر مصدق و اعضای شورای عالی جبھه ، حاکی از اختالف نظر بر سر نکات مھم ، از جمله سازمان و تشکیالت 

جبھه و  در اختالف نظر میان شورای عالی). ش ، جاھای متعدد ١٣۵۴رجوع کنید بھمحمدمصدق ، ( جبھه ، است 

ظاھرًا اللھیار صالح ، به سبب نارضایتی ). ١٧٣متین ، ص (رھبری دانشجویان ، دکتر مصدق از شورا حمایت نکرد 
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دکترمصدق از عملکرد رھبری و با تمسک به این استدالل که شورای جبھة ملی وسیلة مستقیم و قابل اطمینانی 

سرانجام ، اعضای شورای جبھه در ). ٧۴ـ٧٣آذر، ص (یت کرد برای تماس با دکترمصدق ندارد، از تعطیل شدن شورا حما

پس از تعطیلی شورا، جلسه ھای ). ١۶۶غالمحسین مصدق ، ص (آخرین نامة جمعی به او، ھمگی استعفا کردند 

آذر، ص (سخنرانی و کمیته ھای جبھه به تدریج برچیده شد و فقط برخی از اعضا ارتباط خود را با یکدیگر حفظ کردند 

  .که نوعًا روابط دوستانه و شخصی تلقی می شود، نه مناسبات سازمان یافتة سیاسی  ،)٧۵

  

شکست جبھة ملی دوم ــ که تأثیر عمیقی بر روند فعالیتھای سیاسی سالھای بعد گذاشت ــ به گونه ھای مختلف 

و بعد؛ غالمحسین  ١٩۶ ؛ زیرک زاده ، ص٣۵٨، ص ١رجوع کنید به بازرگان ، ج : از جمله (تحلیل و تفسیر شده است 

و بعد؛ برای آگاھی از دیدگاه اللھیار صالح و مخالفان او رجوع کنید به  ٢۴۵ش ، ص  ١٣٧١؛ نجاتی ، ١۶۵مصدق ، ص 

  ).١٢٩ش ، ص  ١٣۵۴محمد مصدق ، 

  

 ، در تابستان ھمان سال شماری از دانشجویان و جوانان١٣۴٢خرداد  ١۵مدتی پس از رویدادھای . جبھة ملی سوم ) ۵

تندرو عضو و ھوادار جبھة ملی دوم ، به رغم مخالفتھای رھبران جبھه ، برضد دولت تظاھرات کردند که به زد و 

آنان ، از جمله ھدایت الّله متین دفتری ، نوة دختری دکترمصدق ، از رھبری غیرقاطعانه و . خوردھایی نیز انجامید

نشریة پیام دانشجو ، . ست تندروانه تری روی آورده بودندحاکم بر جبھه سرخورده و به سیا» صبر و انتظار«سیاست 

ھمچنین شماری از رھبران سیاسی ، از جمله ). ٣٣١ـ٣٣٠، ص ١ش ، ج  ١٣٧١نجاتی ، (سخنگوی آنھا شده بود 

نمایندگانی از نھضت آزادی ایران ، حزب ملت ایران ، حزب مردم ایران و جامعة سوسیالیستھا، که از نظِر نامساعد 

باقر . صدق به رھبری جبھة ملی دوم اطالع یافته بودند، با حرکت معترضانة دانشجویان و جوانان ھمسو شدنددکترم

جبھة «کاظمی ، نایب نخست وزیری دکترمصدق ، از سوی سران حرکت جدید مأموریت یافت که ھمة طرفداران نظریة 

جبھة ملی سوم در تیر ). ۵۶٩ورجاوند، ص ( را دور ھم جمع کند» ملی ، مرکز احزاب و سازمانھای سیاسی و صنفی 

و دکتر مصدق ھم مشوق ایجاد جبھة جدید بود ) ١١٧مدیرشانه چی ، ص (موجودیت خود را اعالم کرد  ١٣۴۴

. ، دکترمصدق با اساسنامة جبھة سوم موافقت کرد)۴۴٧ص (به گفتة کاتوزیان ). ١۶۶غالمحسین مصدق ، ص (

بنا به اسناد ساواک ، از محافل و مجالس جبھة ملی به طور مرتب گزارشھای حکومت که اوضاع را زیرنظر داشت و 

، به سرعت و با خشونت ، واکنش نشان داد و سران و فعاالن مؤثر جبھة )١٣٢نجاری راد، ص (دقیق تھیه می کرد 

 ١٣۴۵فند دکترمصدق ھم ، که الھام بخش معنوی جبھه و نقطة اتکای عاطفی آن بود، در اس. سوم را دستگیر کرد

و جبھه ای که در واکنش به بی عملی تشکیل شده بود، در مدت ) ۴۵٠رجوع کنید به کاتوزیان ، ص ( درگذشت 

  .کوتاھی از ھرگونه فعالیت عملی و سیاسی مؤثر بازماند

  

شماری از اعضای جبھة ملی سوم ، که ھیچ امکانی برای فعالیت سیاسی در داخل کشور نمی دیدند، به خارج رفتند 

و برخی دیگر به فعالیت اصلی و عمدة خود در داخل ادامه دادند، که انتشار نشریه ای مخفی با شمارگان اندک به نام 

عده ای از جوانان ). ١٨٧، ص ٢بازرگان ، ج (ش ھمچنان منتشر می شد  ١٣۵٧خبرنامه بود که تا انقالب اسالمی 

ی دیدند، به فعالیتھای پنھانی محفلی و خشونت گرا روی تندرو نیز که راه را از ھر سو بر فعالیت سیاسی بسته م

. آوردند یا از روش جبھه کامًال دور شدند و به حرکتھای طرفدار مشی مسلحانه و مبارزات سیاسی قھرآمیز پیوستند

ش را سیاست خشن ، ناسنجیده ، کوته بینانه و ١٣۵٠ش و دھة  ١٣۴٠ریشة خشونتھای سیاسی اواخر دھة 
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حکومت در مقابله با جبھة ملی سوم و بستن راھھای اصالح طلبانه و فعالیتھای سیاسی جوانان  انعطاف ناپذیر

؛ برای آگاھی از دیدگاه مخالف با خشونت و تندروی در جبھة ٢٠٠از جمله رجوع کنید به زیرک زاده ، ص (دانسته اند 

  ).به بعد ٢٣۵ش ، ص  ١٣۶٨ملی رجوع کنید به سنجابی ، 

  

. ش ، اصطالحًا جبھة ملی چھارم گفته می شود ١٣۶٠تا  ١٣۵۶به دورة فعالیت جبھة ملی از . رم جبھة ملی چھا) ۶

ش از زندان آزاد شدند، تحت نظر بودند، اما، در اوایل  ١٣۴٨و  ١٣۴٧بر پایة اسناد ساواک ، رھبران جبھة ملی که در 

رھبران جبھة ). ١۴۴ـ١۴٢نجاری راد، ص ( ش شماری از اعضای جبھه ، احتمال تجدید فعالیت را بررسی کردند ١٣۴٩

ش ، تا شروع مقّدمات انقالب اسالمی ، با اقدامات خشن و مبارزة مسلحانه و براندازی موافق  ١٣۵٠ملی در دھة 

نبودند؛ از این رو، در جّو سیاسی حاکم ، که به تندروی تمایل داشت ، شاخه ھای متمایل به این مشی از جبھة ملی 

نظارت ساواک ، که تحرک را از اعضای جبھة ملی سلب کرده بود، . به گروھھای چپگرا می پیوستندجدا می شدند و 

ھمراه با دیدگاه سیاسی محتاطانة حاکم بر جبھه ، این تشکیالت را از نیروی فعال نسل جوان عمًال محروم و آن را به 

از کشور ھم در آن سالھا نمی توانست شاخة خارج . نوعی باشگاه دوستانة متشکل از شماری سالمند تبدیل کرد

  .تأثیر تعیین کننده ای بر فعالیت سیاسی داخلی بگذارد

  

ش بار دیگر زمزمة سازمان یافتن و فعالیت احزاب ملی در میان ھواداران  ١٣۵۴بنا بر اسناد منتشرشدة ساواک ، از 

نخستین نشانه ھای تحرک در آخرین ). ١۴٧ص  ھمان ،(جبھه آغاز شد؛ اما، ساواک امکان فعالیت را از آنھا گرفته بود 

اعالم و انتشار نشریه ای مخفی ، » اتحاد نیروھای جبھة ملی ایران «دیده شد و سال بعد  ١٣۵۵روزھای اسفند 

این اتحاد، کماکان ، بر پایبندی به قانون اساسی و اجرای آن تأکید می کرد و ھمچنان . حاوی اخبار جبھه ، آغاز گردید

جبھة ملی و نھضت آزادی ایران در اوایل فروردین ). ١۴٨ـ ١۴٧ھمان ، ص (ظ نظام مشروطة سلطنتی بود مدافع حف

ساواک . در بارھتدوین برنامه ای جامع برای مبارزه و مشارکت فراگیر مردم گفتگو کردند؛ اما به توافق نرسیدند ١٣۵۶

ر سنجابی ، مھندس بازرگان ، داریوش فروھر و حاج در برابر منازل دکت ١٣۵٧فروردین  ١٩نیز در واکنشی خشن ، روز 

جمعیت «فروردین ،  ٣١ھمین افراد و عده ای دیگر در ). ٢٣۶، ٢١۵، ص ٢بازرگان ، ج (محمود مانیان بمب منفجر کرد 

سنجابی ، (سه تن از رھبران جبھه ). ٢٣٨، ص ٢ھمان ، ج (را تشکیل دادند » ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

در خرداد نامه ای به شاه نوشتند و با لحنی متفاوت با گذشته ، به استبداد و نقض قوانین و حقوق ) بختیار فروھر،

، اتحاد نیروھای ١٣۵۶در پاییز ). ۵٠٢آبراھامیان ، ص (اشاره کردند و خواستار اجرای مفاد اعالمیة حقوق بشر شدند 

  جبھة 

  

  

  

حزب ایران ، حزب ). ١٢فروھر، ص (آغاز شد  ١٣۵٧تیر  ٣٠تر آن از ملی ایران تجدید سازمان یافت و کوششھای جدید

مھندس حسیبی به . ملت ایران و جامعة سوسیالیستھای نھضت ملی ایران عناصر تشکیل دھندة این اتحاد بودند

 ریاست شورای مرکزی اتحاد، و سنجابی ، فروھر، بختیار، رضا شایان و مشیری ، به عنوان اعضای شورا، بر گزیده

این احزاب که البته شمار افراد آن محدود بود، شاخه ھای میانه رو جبھه به شمار ). ۵٢ـ۵١کریمی مله ، ص (شدند 

  .می رفتند
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  جمعیت ایرانی «، اعالمیه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل ، با لحنی تند، انتشار یافت و تأسیس ١٣۵۶آذر  ١۶در 

  

  تن از رھبران مخالف شاه ، که سران جبھة ملی ھم جزو آنان بودند، این  ٢٩. اعالم گردید» دفاع از آزادی و حقوق بشر

  

  اعالمیه را امضا و از ِاعمال خشونت و شکنجه و نقض بدیھی ترین قوانین و حقوق اساسی بشر در ایران شکایت 

  

نامھای دیگری نظیر ش بیشتر تحت پوشش  ١٣۵۶جبھه و احزاب و سازمانھای دیگر، در ). ۵٠٣آبراھامیان ، ص (کردند 

  ).رجوع کنید به ھمانجا( فعالیت می کردند » جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر«

  

ش ، جبھة ملی فعاالنه وارد عرصة فعالیت سیاسی ضد رژیم شاه شد؛ اما در میان مردم تھران و به ویژه  ١٣۵٧در 

نیروھای . داشتند، پایگاه وسیعی به دست نیاوردخاطره ای ن١٣٣شھرستانھا و نسلی که از رویدادھای سیاسی دھة 

مذھبی در فضایی که به آنھا امکان فعالیت گسترده و جلب کردن نیروھای بسیار می داد، ابتکار عمل را به دست 

شبکة سیاسی ـ مذھبی مساجد، که به کانونھای بسیج ضد . گرفتند و مجالی برای عرض اندام جبھه باقی نگذاشتند

خود جبھه ھم سازمان و تشکیالت . بود، و گروھھای مسلح و برانداز رابطه ای با جبھه نداشتند حکومت بدل شده

سیر حوادث و نیز ). ٨٠استمپل ، ص (نظامی و ظرفیت این گونه فعالیتھا و حتی گرایشی به اقدامات نظامی نداشت 

ھای جبھة ملی متمایل کند، سبب رھبری نامنسجمی که نمی توانست جامعة پرتشنج آن روز را به آرمانھا و شعار

  .شد که جبھه بیش از پیش از متن رویدادھا به حاشیه رانده شود

  

، که سیر رویدادھای سیاسی شتاب گرفت ، نام جبھة ملی ، به عنوان یکی از تشکیالت سیاسی ١٣۵٧از شھریور 

نیه ای منتشر کرد که حاوی شھریور، جبھة ملی بیا ٧در . خبرساز، در صفحات اول روزنامه ھای رسمی ظاھر شد

انحالل ساواک ، آزادی زندانیان سیاسی ، بازگشت تبعیدشدگان داخلی و رانده شدگان : دوازده خواسته بود، از جمله 

به خارج ، آزادی بیان و قلم و مطبوعات و احزاب ، استقالل قوة قضائیه و اعادة حیثیت محکومان دادگاھھای نظامی 

شورای مرکزی موقت جبھة ملی تشکیل و دکتر سنجابی به عنوان ). ۴، ١، ص »عالم شدخواستة جبھه ملی ا ١٢«(

شھریور، که اختالف میان سازمانھای سیاسی  ١٧پس از وقایع ). ھمانجا(رئیس و دبیر ھیئت اجرایی انتخاب گردید 

دیدار دکتر سنجابی و مخالف و نظام حاکم به اوج شدت رسید، جبھة ملی به مشی رھبری انقالب نزدیک تر شد و در 

بیانیة . آبان در پاریس ، سنجابی سلطنت را در ایران غیرقانونی اعالم کرد ١۴و  ١٣مھندس بازرگان با امام خمینی در 

سلطنت در ایران غیر قانونی است ، ھرگونه مصالحه ای با (سه ماّده ای دکتر سنجابی به نمایندگی از جبھة ملی 

، ھمسویی جبھه را با سیر )حکومت ایران بر اساس آرای عمومی تعیین می شود رژیم محکوم است ، نظام آیندة

عمومی جنبش ، یا به عبارت دقیق تر دنباله روی بخشی از رھبری جبھة ملی را از نھضت سیاسی نو پدید به رھبری 

گردید که  ھمین دنباله روی ، پس از مدت کوتاھی به شکافی در رھبری جبھه منجر. نیروھای مذھبی نشان داد

اندکی بعد با مذاکرة شاپور بختیار با شاه و انتخاب او به سمت نخست وزیری آشکار شد و نشان داد که سران رژیم 

شاه و نزدیکانش ، پیش از گفتگو با . برای توافق با جبھة ملی یا سرانی از جبھة ملی ، درنھان در تالش بوده اند

و امیدوار بودند توافق با او بتواند بخشھایی از نیروھای ملی و مذھبی را  بختیار، کوشیدند با صدیقی به توافق برسند
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اگر چه گفته شده است که دکتر غالمحسین صدیقی عضو جبھة ملی نبوده ، اما او از . به ھمکاری با وی جلب کند

طی اطالعیه ھایی اعالم جبھة ملی . نزدیک ترین یاران مصدق و از وفادارترین افراد ملی گرا به آرمانھای او بوده است 

کرد که دکتر صدیقی ھیچ سمتی در جبھه نداشته یا بختیار را از جبھه اخراج و پذیرش نخست وزیری او را تقبیح کرده 

؛ نیز رجوع کنید به روزنامه ھای ھمان روزھا؛ زیرک زاده ، ص ١٣۵٧دی  ٩آذر و  ٢٩جبھة ملی ایران ، اعالمیة (است 

  ).کرات میان رھبران جبھه در این باره اشاره کرده که حاوی نکات روشنگری است و بعد که به برخی مذا ٢٢٨

  

 ١٣۵٧بازماندة جبھة ملی موافق با انقالب ، در انقالب اسالمی . انقالب اسالمی ایران و انحالل جبھة ملی چھارم ) ٧

انقالب برگزیده نشدند،  پس از پیروزی ، ھیچ یک از سران جبھة ملی به عضویت شورای. ش فعاالنه شرکت داشت 

اما عضویت چند وزیر از اعضا و وابستگان جبھة ملی در نخستین دولت انقالب ، ھم سبب تالش رژیم شاه را برای 

برگزیدن نخست وزیر از میان رھبران جبھة ملی نشان می دھد و ھم حاکی از توجه و احترام رھبران انقالب به ارزش 

در ضمن شماری از مناصب مھم دولتی نیز در اختیار بلندپایگانی از . ه است مبارزات سیاسی جبھة ملی در گذشت

  ).رجوع کنید بھظریفی نیا، جدول پیوست ( جبھه قرار گرفت 

  

مدت کوتاھی پس از پیروزی انقالب اسالمی ، دکتر سنجابی بر اثر بروز اختالف نظر، از سمت وزارت خارجه کناره گیری 

موقتًا سرپرستی وزارت خارجه  ١٣۵٨معاون نخست وزیر در امور انقالب ، در دوم اردیبھشت کرد و دکتر ابراھیم یزدی ، 

جبھة ملی سعی کرد دامنة فعالیت سیاسی ). ٢ـ١، ص »دکتر یزدی سرپرست وزارت خارجه شد«(را به عھده گرفت 

فروھر، وزیر کار وقت شورای مرکزی جبھه به داریوش . خود را گسترش دھد و تشکلھای سیاسی بیشتری را جذب کند

؛ اما )٢ـ١، ص »تالش برای احیای جبھة ملی ایران «(، مأموریت داد با سازمانھای سیاسی ھمسو، وارد مذاکره شود 

عوامل دیگری نیز ضربه ھای سنگینی بر . این کوششھا، به سبب اختالف دیدگاھھا در خود جبھه ، به جایی نرسید

، به رھبری ھدایت الّله متین دفتری ، با عنوان جبھة ١٣۵٧ھی جدید در اسفند تشکیل گرو: جبھه وارد کرد، از جمله 

لطمة عظیمی بر اساس جبھة ملی و بر وحدت ) ٣٢٢ش ، ص  ١٣۶٨(دموکراتیک ملی ایران ، که به نظر سنجابی 

حزب ملت ایران  مبارزان ملی وارد آورد؛ جدا شدن داریوش فروھر، که از رھبران اصلی و مؤثر جبھة ملی بود، و جدایی

رویاروشدن جبھه با حزب تازه تأسیس و بسیار قدرتمند و ). ٨ش ، ص  ١٣۵٨؛ سنجابی ، ١٢فروھر، ص (از جبھة ملی 

در جریان اشغال سفارت امریکا در تھران . با نفوذ جمھوری اسالمی نیز از دیگر علتھای حذف آن از صحنة سیاسی بود

نده ای در صف بندیھای سیاسی به شمار می آید، جبھة ملی در صف مخالفان که رویداد تعیین کن) ١٣۵٨آبان  ١٣در (

برای دیدگاھھا و تحلیلھای جبھة ملی در این باره رجوع کنید به پیام جبھة ملی ایران ، ش (اشغال سفارت قرار گرفت 

و کم و بیش شدت  و روند دور شدن جبھة ملی از جریان حاکم بر جامعة انقالبی ادامه) ، ص یک ١٣۵٩بھمن  ۵، ۴٩

بنی صدر از فرماندھی کل قوا بر «( ١٣۶٠خرداد  ٢١پس از بر کناری ابوالحسن بنی صدر از فرماندھی کل قوا در . یافت 

 ٢۵، جبھة ملی به عنوان اعتراض به الیحة قصاص و تلویحًا پشتیبانی از بنی صدر، روز دوشنبه )٢ـ١، ص »کنار شد

، ص ١٣۶٠خرداد  ٢۵، ١١٣٠٩کیھان ، ش ( رمصدق ، اعالم راھپیمایی و تظاھرات کرد خرداد، مقارن با سالگرد تولد دکت

رھبر انقالب طی سخنرانی مفّصلی ، دعوت جبھه . ؛ اما این مراسم برگزار نشد)١، ص ١٣۶٠خرداد  ٢۶، ١١٣١٠، ش ١

المی و دعوت به شورش را به اعتراض و راھپیمایی ، مقابله با احکام ضروری اسالم ، مخالفت با نظام جمھوری اس

جبھة ملی ، که از مرحلة انتقاد از نظام جمھوری ). ٣رجوع کنید بھامام خمینی ، ص ( خواند و به ارتداد آن حکم کرد 

اسالمی فراتر رفته و به مخالفت علنی با آن پرداخته بود، پس از صدور حکم ارتداد، منحل و مراکز و دفترھای آن 
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ش ، ص ١٣۶٨سنجابی ، (ن جبھه نیز دستگیر و شماری دیگر از کشور خارج شدند مصادره شد و شماری از رھبرا

در ماجرای دستگیرِی صادق قطب زاده به ھمراه عده ای به ). ۵٧؛ کریمی مله ، ص ٣٨٩، ص ٢؛ منصوری ، ج ٣۴٧ـ٣۴۶

  ).٣۴٧ش ، ص ١٣۶٨سنجابی ، (اتھام توطئه و تمھید کودتا، پای جبھة ملی ھم به میان کشیده شد 

  

ص (به گفتة کریمی مله . از فعالیتھای بازماندگان جبھة ملی پس از انحالل ، اطالع دقیق و مستندی در دست نیست 

در خصوص مرامنامه و تشکیالت جدید جبھة ملی انتشار یافته است ، می تواند  ١٣۶٧، جزوه ای که در اسفند )۵٨ـ ۵٧

پس از دوم خرداد . امه ای فراگیرتر و تجدید سازمان تلقی شودنشانه ای از ارادة مجدد ھواداران جبھه در ارائة برن

زمزمه . و تغییر فضای سیاسی کشور، ھواداران جبھه توانستند تحت عنوانھای دیگر به نوعی به فعالیت بپردازند ١٣٧۶

مراسم مختلفی که به مناسبت قتل داریوش . ھای احیای جبھة ملی یا تشکیل جبھة ملی پنجم نیز شنیده شد

بر مزار او در احمدآباد برگزار شد،  ١٣٧٨ش و نیز مراسم سالگرد درگذشت دکترمصدق ، در اسفند  ١٣٧٧روھر در پاییز ف

حضور نسبی ھواداران جبھة ملی را، به عنوان جریان سیاسی ، فکری و عاطفی زنده ، نشان داد؛ جریانی که اگر 

  .ج و گسترش را در خود داردمجال فعالیت آزادانه را داشته باشد، ھمة نشانه ھای نض

  

، دانشجویان طرفدار جبھة ملی در خارج از کشور، به ویژه در ١٣٣٢مرداد  ٢٨پس از وقایع . شاخة خارج از کشور) ٨

اروپا، کوشیدند تشکلھایی از نیروھای سیاسی مخالف شاه ایجاد کنند؛ اما تا تشکیل کنفدراسیون دانشجویان ایرانی 

ران جبھه توانستند تا مدتی برتری خود را بر سایر گرایشھای سیاسی در آن حفظ کنند، شاخة خارج از کشور، که ھوادا

رجوع کنید به خانبابا تھرانی ، ص ( بدون انسجام و تشکیالت جبھه در خارج از کشور، فعالیت و تأثیر چندانی نداشت 

داخلی تفاوت زیادی نداشت ، جز اینکه  برای نضج و رشد جبھه ، اوضاع خارج از کشور با اوضاع و احوال). ١٠٠، ٩٧

متین ، (آزادیھای سیاسی و مصون بودن از تعقیب و آزار، می توانست برای فعالیتھای آزادانة سیاسی مساعد باشد 

جبھة ملی خارج از کشور تا حدودی مستقل از رھبری جبھه در کشور عمل می کرد و ھمین ). و جاھای دیگر ١٨٢ص 

  .، در پرورش نسلی از جبھة ملی ، که با اعضای داخل کشور متفاوت بودند، مؤثر بوده است استقالل و آزادی عمل 

  

حضور او به تشکیل شاخة جبھة ملی در امریکا کمک . سیدعلی شایگان ، پس از آزادی از زندان ، به امریکا ھجرت کرد

یت جبھة ملی دوم در ایران ، تشکیل ، تقریبًا ھم زمان با شروع فعال١٩۶٢فوریة / ١٣۴٠کرد و این شاخه در بھمن 

ابراھیم یزدی ، مصطفی چمران ، صادق قطب زاده ، و شمار دیگری از ). ۴۶۴، ص ١ش ، ج  ١٣٧١نجاتی ، (گردید 

  کسانی که پس از پیروزی انقالب اسالمی به مناصب بلندی در دولت ایران دست یافتند،

  

  

  

کشورھای اروپایی ، آلمان و انگلستان و فرانسه از مراکز فعال تر  در میان. از فعاالن جبھة ملی شاخة امریکا بودند

  جبھة 

  

دانشجویاِن متمایل به جبھه ، در دیگر کشورھای اروپا، از جمله در اتریش و سویس و ایتالیا، . ملی به شمار می رفتند

  در ترکیه و مصر و عراق ھم نشریاتی به نام جبھة . فعالیت داشتند
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رجوع کنید بھایران آزاد ، ( ی که خود را پیرو ھدفھای سیاسی جبھه می دانستند، انتشار یافت ملی ، از سوی کسان

  ).شماره ھای مختلف 

  

، نخستین ھمایش جبھة ملی در نیویورک برگزار شد و در آن ھمایش اساسنامه و ١٩۶٢ژوئیه /١٣۴١تیر  ١٨و  ١٧در 

. دعلی شایگان و به دبیری ابراھیم یزدی انتخاب گردیدمنشور جبھه به تصویب رسید و شورای مرکزی به ریاست سی

این ھمایش ، شورای عالی جبھة ملی ایرانیاِن مقیم امریکا را، به عنوان عالی ترین مرجع سازمانی ، جانشین خود 

 در مرداد). ٢، ص ١٩۶٢نوامبر  ١۵، ١ایران آزاد ، ش ( ساخت و نشریة اندیشة جبھه را سخنگوی رسمی آن اعالم کرد 

ھمان سال نخستین ھمایش جبھة ملی ایرانیان در اروپا، ھماھنگ با ھمایش جبھة ملی در امریکا، تشکیل یافت و 

شورای عالی ، سازمانھای جبھة ملی در اروپا را به عنوان عالی ترین مرجع جبھة ملی در اروپا برگزید و نشریة ایران 

  ).ھمانجا(آزاد را سخنگوی رسمی آن اعالم کرد 

  

سقوط حکومت علی امینی و تعطیل شدن فعالیتھای سیاسی جبھة ملی در ایران و تشدید اختناق سیاسی ،  پس از

سیر خروج فعاالن سیاسی شدت گرفت و بر قدرت و شمار ھسته ھای سیاسی ضدحکومت در خارج از کشور اضافه 

و واکنش ) ماینتس آلمان / اینس در م ١٩۶٣/ ش  ١٣۴٢در (بر گزاری ھمایش دوم جبھة ملی ایرانیان در اروپا . شد

سازمانھای جبھة ملی ایران در (، از نشانه ھای ھمین تغییر وضع بود ١٣۴٢خرداد  ١۵صریح و کامًال تأییدآمیز به رویداد 

خرداد و نقش منفعل جبھة ملی در آن ، گرایشھای تندروانه را در میان شماری از اعضای جبھة  ١۵رویداد ). ١اروپا، ص 

ھمایش ماینتس مشی سیاسی تندی را در دستورکار شورای عالی جبھه در اروپا . رج از کشور تشدید کردملی در خا

از آن پس اخبار مھم مربوط به آیت الّله خمینی ، در نشریه ھای خارج از کشوِر جبھه ). ١٧۴متین ، ص (قرار داد 

رجوع کنید ( صیل ، بررسی و ریشه یابی شد خرداد طی مقاله ھای متعدد، به تف ١۵بازتابی گسترده یافت و رویداد 

  ).خرداد ١۵بھایران آزاد ، شماره ھای مختلف به مناسبت سالگرد 

  

دیگر رویدادھای سیاسی جھان ، از جمله حوادث الجزایر و کوبا و ویتنام ، به تشدید گرایشھای تندروانه و انشعابھای 

ک شدن به شیوة مبارزة مسلحانه و روشھای انقالبی متعدد به سمت دور شدن از موضع سّنتی جبھة ملی و نزدی

آزادی بیان و انتشار، به سازمانھای جبھه در خارج اجازه می ). ، به نقل از خسرو شاکری ١٧۶متین ، ص (کمک کرد 

برای نمونه رجوع کنید بھباختر امروز ، شماره (داد که از ھرگونه فعالیت سیاسی بر ضد حکومت شاه طرفداری کنند 

ش ادامه داشت  ١٣۵٧این روند تا پیروزی انقالب اسالمی ایران در ). ١٣۵٠، تیر ١٣، ش ۴مختلف ، از جمله دورة ھای 

تحرکات سیاسی منجر به انقالب ، تأثیر . ، با وجود این ، نیروھای متمایل به تندروی ، مدام از جبھه خارج می شدند

و پیروزی انقالب به گونه ای پایان فعالیتھای آن به شمار می چشمگیری در تقویت بنیة جبھه در خارج از کشور نداشت 

 ١٣۴٠با این حال ، شماری از دستاوردھای جبھه در خارج از کشور، به ویژه در فضای اختناق و استبداد دھه ھای . آید

  تشکل فعاالن سیاسی و جوانان : ش ، قابل توجه و از این قرار است  ١٣۵٠و 

  

ه گذاری کنفدراسیون دانشجویان ، برپایی تظاھرات متعدد در مخالفت گسترده با شاه ، جلب در کشورھای بیگانه ، پای

افکار عمومی بسیاری از مردم منصف و بی طرف به مظلومیت جامعة ایران در برابر مطامع استعمار و ستمھای 
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نظر آنان به حمایت از استبداد، انتشار نشریات ، مذاکره با شخصیتھای سیاسی و فکری جھان آزاد به قصد جلب 

مبارزات مردم ایران ، فراھم آوردن زمینة مساعد برای خنثا کردن تبلیغات نظام حاکم بر ایران در خارج از کشور و تربیت 

کردن نسلی از جوانان و دانشجویان ایرانی که به مصالح کشور خود بیندیشند، ایجاد تسھیالت در برقراری تماس و 

  .اسی داخل و خارج کشور و کمک به توسعه و تقویت مبارزات داخلی ارتباط میان مبارزان سی

  

جبھة ملی کتابھا، جزوه ھا، بیانیه ھا، اعالمیه ھا و نشریات بسیاری در اروپا و امریکا و چند کشور دیگر منتشر کرد که 

بعضی از . ترین آنھاست نشریه ھای ادواری ایران آزاد ، اندیشة جبھه ، خبرنامة ملی ایران ، و شانزدة آذر از مھم 

. نشریه ھای جبھه مخفیانه وارد کشور می شد که در تقویت و تشویق مبارزات سیاسی بر ضد نظام حاکم مؤثر بود

  .انتشار مطالب و اخبار به زبانھای خارجی ، از جملة فعالیتھای سودمند تبلیغاتی جبھه در خارج از کشور بوده است 

  

مذاکرات صالح و علم : به یاد اللھیار صالح «چند عضو با سابقة جبھة ملی ؛ مھدی آذر، نظرپرسی مؤلف از تنی : منابع 

؛ احزاب سیاسی در ایران ، ترجمه و تنظیم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ، )ش  ١٣۶٨( ٢ـ١، ش ١۵، آینده ، ج »

ادداشتھای سیاسی ، تھران ش ؛ حسن ارسنجانی ، ی ١٣۶٧ـ١٣۶۶مرکز نشر اسناد النة جاسوسی امریکا، : تھران 

جستارھایی در : ، در حدیث انقالب »١٣٢٠ـ١٣۵٧جامعه شناسی سیاسی ایران «ش ؛ علیرضا ازغندی ،  ١٣۶۶

ش ؛ جان استمپل ، درون انقالب ایران ، ترجمة  ١٣٧٧الھدی ، : ، تھران )مجموعه مقاالت ( انقالب اسالمی ایران 

  در بارھعملیات سرنگونی دکتر مصدق ، ترجمة  CIAاسناد محرمانه : ودتاش ؛ اسرار ک ١٣٧٧منوچھر شجاعی ، تھران 

  

ش ؛ اسناد روابط خارجی امریکا در بارھنھضت مّلی شدن نفت ایران ، ترجمة  ١٣٧٩نشر نی ، : حمید احمدی ، تھران 

شصت : رگان ش ؛ مھدی بازرگان ، خاطرات باز ١٣٧٧علمی ، : عبدالرضا ھوشنگ مھدوی و اصغر اندرودی ، تھران 

ش ؛ سعید برزین ، زندگینامة سیاسی مھندس  ١٣٧٧ـ١٣٧۵سال خدمت و مقاومت ، گفتگو با غالمرضا نجاتی ، تھران 

؛ ١٣۶٠خرداد  ٢١، ١١٣٠۶، کیھان ، ش »بنی صدر از فرماندھی کل قوا برکنار شد«ش ؛  ١٣٧۴مھدی بازرگان ، تھران 

مصدق و جبھة ملی «؛ حسن تقی زاده ، )١٣٧٣پاییز ( ۵، گفتگو ، ش »١٣۴٠دانشگاه تھران ، اول بھمن «کاوه بیات ، 

، »تالش برای احیای جبھة ملی ایران «؛ )١٣۶۵تیر ـ شھریور ( ۶ـ۴، ش ١٢، آینده ، سال »در نوشته ھای تقی زاده 

ة ؛ ھمو، منشور جبھ)١٣٣٩دی  ۶مصوب (؛ جبھة ملی ایران ، اساسنامه ١٣۵٨اردیبھشت  ١٨، ١٠٧٠١کیھان ، ش 

ش ؛ جبھة ملی ایران ، ھیأت اجرائی ، اعالمیة  ١٣۴١، تھران )مصوب نخستین کنگرة جبھة ملی ایران (ملی ایران 

ش ؛ بیژن جزنی ، وقایع سی سالة اخیر ایران ، تھران  ١٣۴١، تھران  ١٣۴١ھیأت اجرایی جبھة ملی در ھفتم آذر 

، تھران  ١٣٢٩ـ١٣٣٣: قبال نھضت ملی ایران  ش ؛ محمدحسین جمشیدی ، رفتارشناسی سیاسی امریکا در ١٣۵٧

ش ؛  ١٣۵٩نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت ایران ، تھران : مرداد ٢٨جوانشیر، تجربة . م . ش ؛ ف  ١٣٧٨

ش ؛ انور خامه ای ، خاطرات  ١٣۵٧، خاطرات مسعود حجازی ، تھران ١٣٢٩ـ١٣٣٩: مسعود حجازی ، رویدادھا و داوری 

، مطالعات )مصاحبه (» کنفدراسیون ، , روایتی از سرگذشت «ش ؛ مھدی خانبابا تھرانی ،  ١٣٧٢سیاسی ، تھران 

حاال ھم اینھا «؛ روح الّله خمینی ، رھبر انقالب و بنیانگذار جمھوری اسالمی ایران ، )١٣٧٠پاییز ( ١سیاسی ، کتاب 

دکتر یزدی «؛ ١٣۶٠خرداد  ٢۶، ١١٣١٠، کیھان ، ش »بروند بگویند خطا کردیم مردم را دعوت به شورش کردیم 

، »خواستة جبھة ملی اعالم شد ١٢«؛ ١٣۵٨اردیبھشت  ٢، ١٠۶٨٩، کیھان ، ش »سرپرست وزارت خارجه شد

از میرزانصرالّله خان مشیرالدوله تا میرحسین موسوی ، بر : ؛ دولتھای ایران ١٣۵٧شھریور  ٧، ١۵۶٩٨اطالعات ، ش 
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وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی ، سازمان چاپ و انتشارات ، : ری ، تھران اساس دفتر ثبت کابینه ھای نخست وزی

بررسی اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، : ش ؛ ژان پیر دیگار و برنار اورکارد و یان ریشار، ایران در قرن بیستم  ١٣٧٨

پھر ذبیح ، ایران ش ؛ س ١٣٧٧اقتصادی و فرھنگی ایران در یکصد سال اخیر ، ترجمة عبدالرضا ھوشنگ مھدوی ، تھران 

ش ؛ روح الّله رمضانی ،  ١٣٧٠ریشه ھای انقالب ایران ، ترجمة محمد رفیعی مھرآبادی ، تھران : در دوران مصدق 

، در مصدق ، نفت ، ناسیونالیسم ایرانی ، گردآوردة جیمز »گرایشھای روشنفکری در تاریخ و سیاست عصر مصدق «

ش ؛ گرمیت روزولت ،  ١٣۶٨نشر نو، : ضا ھوشنگ مھدوی و کاوه بیات ، تھران بیل و ویلیام راجر لوئیس ، ترجمة عبدالر

مرداد ،  ٢٨از پیدایش تا کودتای : ؛ کورش زعیم و علی اردالن ، جبھة ملی ایران [ ش  ١٣۵٩] ?کودتا در کودتا ، تھران 

وشش ابوالحسن ضیاء ش ؛ احمد زیرک زاده ، پرسش ھای بی پاسخ در سالھای استثنایی ، به ک ١٣٧٨تویسرکان 

ش ؛ سازمانھای جببة ملی ایران در اروپا، گزارش دومین کنگرة سازمانھای  ١٣٧۶ظریفی و خسرو سعیدی ، تھران 

ش ؛ کریم  ١٣۶٧، تھران ١ش ؛ خسرو سعیدی ، اللھیار صالح ، ج  ١٣۴٢جبھة ملی ایران در اروپا ، آلمان غربی 

دکتر سنجابی علت «ش ؛ ھمو،  ١٣۶٨سی دکتر کریم سنجابی ، لندن خاطرات سیا: سنجابی ، امیدھا و ناامیدی ھا

؛ نصرالّله شیفته ، زندگینامه و مبارزات ١٣۵٨تیر  ٣، ١٠٧۴٠، کیھان ، ش »بروز اختالف در جبھة ملی را شرح می دھد

 ش ؛ حمیدرضا ١٣٧٠خورشیدی ، تھران  ١٣٣٢تا  ١٣٣٠سیاسی دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران در سالھای 

ش ؛ فخرالدین عظیمی ، بحران  ١٣٧٨، تھران  ١٣٧٨تا  ١٣۵٨: ظریفی نیا، کالبد شکافی جناحھای سیاسی ایران 

ش ؛ مصطفی ِعْلم  ١٣٧٢، ترجمة عبدالرضا ھوشنگ مھدوی و بیژن نوذری ، تھران  ١٣٣٢ـ١٣٢٠: دموکراسی در ایران 

ش ؛ جان  ١٣٧٧ترجمة غالمحسین صالحیار، تھران ملی شدن نفت ایران و پیامدھای آن ، : ، نفت ، قدرت و اصول 

شمسی تا انقالب ،  ٨٧٩میالدی مطابق با  ١۵٠٠تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از سال : فارن ، مقاومت شکننده 

، )مصاحبه (» فروھر ھمکاری خود را با جبھة ملی قطع کرد«ش ؛ داریوش فروھر،  ١٣٧٧ترجمة احمد تدین ، تھران 

ش ؛ شمس  ١٣۵٧[ بی جا ] ؛ ابوالفضل قاسمی ، تاریخچة جبھة ملی ایران ، ١٣۵٨خرداد  ٢٨، ١٠٧٣۵کیھان ، ش 

ش ؛ ریچارد  ١٣٧٧، تھران ١سیری در نھضت ملی شدن صنعت نفت ، کتاب : قنات آبادی ، خاطرات شمس قنات آبادی 

وزیان ، مصدق و نبرد قدرت در ایران ش ؛ محمدعلی کات ١٣٧٨کاتم ، ناسیونالیسم در ایران ، ترجمة احمد تدین ، تھران 

خرداد ، ش  ١۵، فصلنامة »تاریخ چھل سالة جبھة ملی «ش ؛ علی کریمی مله ،  ١٣٧١، ترجمة احمد تدین ، تھران 

بنای دولتی دست نشانده در ایران ، ترجمة : ؛ مارک گازیوروسکی ، سیاست خارجی آمریکا و شاه )١٣٧۵بھار ( ٢١

ش ؛ افشین  ١٣۶٢ش ؛ گذشته ، چراغ راه آینده است ، ویراستار بیژن نیک بین ، تھران  ١٣٧١فریدون فاطمی ، تھران 

 ١٣٧٨، ترجمة ارسطو آذری ، تھران  ١٣٣٢ـ۵٧تاریخ جنبش دانشجویی ایرانی در خارج از کشور : متین ، کنفدراسیون 

معة سوسیالیستھا ، تھران ش ؛ محسن مدیرشانه چی ، احزاب سیاسی ایران با مطالعة موردی نیروی سوم و جا

خاطرات دکتر غالمحسین مصدق ، ویرایش و تنظیم غالمرضا : ش ؛ غالمحسین مصدق ، در کنار پدرم ، مصدق  ١٣٧۵

 ١٣۶۵ش ؛ محمد مصدق ، خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق ، به کوشش ایرج افشار، تھران  ١٣۶٩نجاتی ، تھران 

ش ؛ حسین مّکی ، کتاب سیاه ،  ١٣۵۴[ تھران ] شکیل جبھة ملی سوم ، تالش برای ت: ش ؛ ھمو، مکاتبات مصدق 

تا شھریور  ١٣٣٠سالھای نھضت ملی از آذرماه :  ۵ش ، ج  ١٣۶٠خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران ، تھران :  ٣ج 

  یخچة ش ؛ احمد ملکی ، تار ١٣٧٠، تھران  ١٣٣١سالھای نھضت ملی از شھریور تا اسفند ماه :  ۶، ج  ١٣٣١

  

ش ؛  ١٣٧٨ـ ١٣٧٧؛ جواد منصوری ، تاریخ قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ، تھران [ ش  ١٣٣٢? تھران ] جبھة ملی ، 

ش ؛ عبدالرضا ھوشنگ مھدوی ،  ١٣٧٨دکتر مصدق و نھضت ملی ایران ، تھران : محمدعلی موحد، خواب آشفتة نفت 
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، تھران »جبھة ملی ایران در رویارویی با مسایل سازمانی «:  ٧ مجموعة مقاالت ، مقالة: بر کشور ما چه گذشت ؟

ش ؛ غالمرضا نجاتی ، تاریخ سیاسی بیست وپنج  ١٣۶٣ش ؛ محمود مھرداد، فرھنگ جدید سیاسی ، تھران  ١٣٧٩

  ش ؛ ھمو، جنبش ملی شدن  ١٣٧١از کودتا تا انقالب ، تھران : سالة ایران 

  

  

  

سالھای مبارزه و مقاومت ، تھران : ش ؛ ھمو، مصدق  ١٣۶۴، تھران  ١٣٣٢د مردا ٢٨صنعت نفت ایران و کودتای 

ش ؛ نگرشی کوتاه  ١٣٧٨ش ؛ تقی نجاری راد، ساواک و نقش آن در تحوالت داخلی رژیم پھلوی ، تھران  ١٣٧٧ـ١٣٧۶

قالب اسالمی ، سازمان مجاھدین ان: روابط و ریشه ھای اختالف بین مصدق و کاشانی ، تھران : بر نھضت ملی ایران 

بیانیه ھا و تفسیرھای سیاسی ، : ١، ج  ١٣۴۴ـ١٣۴٠: ش ؛ نھضت آزادی ایران ، اسناد نھضت آزادی ایران  ١٣۵٨

نشریات راه مصدق و ضمائم آن : ٢ش ؛ نھضت مقاومت ملی ایران ، اسناد نھضت مقاومت ملی ایران ، ج  ١٣۶١تھران 

سیری در رویدادھای نھضت ملی : سرود رھائی «؛ پرویز ورجاوند، ش  ١٣۶٣اسناد درون سازمانی ، تھران :  ۵، ج 

فرزانة ایران زمین ، گردآوری و تنظیم پرویز ورجاوند، : ، در یادنامة دکتر غالمحسین صدیقی »ایران و جبھة ملی دوم 

  ش ؛ ١٣٧٢چاپخش ، : تھران 
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