
 

ّي  گرایي تاریخچھ جریان مل
 اشاره

گرایي در بین جوامع بشر،  گسترش تعصبات قومي و نژادي در میان ملل مختلف جھان و ھمچنین احیاي حس ناسیونالیستي یا ملي
ھا و اھداف پلید استعمار  از توطئھ. اند گذاري زیادي كرده ھاي متمادي روي آن سرمایھ  ارمغان شومي است كھ استعمارگران در سال

ھاي  ھاي دیني و آموزه ھا و مخالفان ارزش غیر مذھبي. ھاي اسالمي است در این راه، مبارزه با روابط اصیل اعتقادي در میان امت
تازند و  ھاي اسالمي مي ھاي كھن فرھنگي، شریعت و ارزش گرایان بر اعتقادات و میراث شریعت در كسوت رھبران احزاب و ملي

گیرد  ھاي وحیاني قرآن كریم مورد تشكیك و شبھھ قرار مي اصول دین و آموزه. شوند ھاي اسالمي مي نمادھاي غربي جایگزین ارزش
ھاي سكوالریستي و  گرایي ھمراه با اندیشھ یابد و در این میان تفكر ملي و تفكر سكوالر و عقاید غربي بھ نام تمدن و توسعھ انتشار مي

 . یابد دیني در سطحي گسترده رواج مي بي

 از فراز تا فرود
 زاده  محمد ملك

اي  در ناسیونالیسم نظریھ. داند اي است كھ ملت را موضوع اصلي وفاداري افراد مي گرایي آموزه در اصطالح علوم سیاسي، ملي
گرایي از چھ ھنگام مفھوم و اھمیتي سیاسي یافت، اختالف  كھ ملي در این 1.باشند ھا داراي نقش محوري مي شود كھ ملت مطرح مي

م است تا پایان سده ھجدھم، اصطالح  ّ بھ مردمي داراي حاكمیت و یا تحت حكومت یك دولت » ملت«نظر وجود دارد، ولي آنچھ مسل
پنداري  با ایجاد كشورھاي جدید داراي یك ملت و پیدایش امواج عظیم مھاجرت در كشورھا، مھر ابطال بر یكسان. حاكم داللت داشت

توان كشوري را یافت كھ از نظر ملیت، ھمگن باشد؛  شھروندان یك كشور با افراد یك ملت زده شد؛ بھ طوري كھ ھم اینك بھ سختي مي
 . اي دارد دولت است ھمچنان مقبولیت گسترده -با این حال این اندیشھ كھ ملت، اصلي معتبر براي حقانیت یك كشور 

گرایي معتدل شده و شكلي جدید بھ خود  اند، ضروري است كھ آرمان ملي در جھان متشكل از كشورھایي كھ از منظر ملي ناھمگن
ّ این واژه در  بدیھي است این امر مستلزم عرضھ تعریفي جدید از این واژه و اصطالحاتي چون دولت و ملت مي. بگیرد باشد، و اال

عمل و در كاركرد صحیح خود در جھان كنوني بھ چالش جدّي دچار خواھد شد؛ چالشي كھ در مكتب اسالم، بھ دلیل نگاه متفاوت بھ 
 . این موضوع، از اساس منتفي است

 گرایي در جھان گیري ملي نمایي كلي از روند شكل
گرایي ھمزمان با افول معنویت، دین و اخالق توأم  گیري ملي مطالعھ تاریخ معاصر غرب و اروپا بھ ما نشان خواھد داد كھ روند شكل

رغم گستردگي آن بر بسیاري از كشورھاي اروپایي، از جوھره و حقیقت  دلیل این امر آن است كھ دیانت مسیحي علي. بوده است
اي میان  از آن زمان كھ سالطین و پادشاھان بھ تحریف دین مسیح روي آوردند و آن را بھ صورت واسطھ: اصلي خود دور مانده است

اتصال بین خالق و مخلوق تعریف نمود و مردم، آن مكان  انسان و خدا درآوردند؛ از آن زمان كھ كلیسا مركزیت خود را بھ مثابھ حلقھ
گونھ نگریستند كھ دست خدا روي زمین است؛ از آن زمان كھ عقاید، افعال و كردار فاسد زمامداران كلیسا بھ نام دین مسیح تلقي  را آن

ھاي  و انتشار یافت، از آن زمان كھ اربابان كلیسا با پادشاھان تباني كردند و حقوق ملل محروم و مستضعف را نادیده گرفتند، ثروت
ھاي افسانھ اي  ھاي خود افزودند، بھترین اراضي كشاورزي و حاصلخیز را بھ تملك خود درآوردند و ثروت غیر مشروع را بر دارایي

تر شدن بیچارگان و محرومان، مالك گردیدند و باالخره آن زمان كھ كلیسا در برابر علم و عالم و دانش و  را بھ قیمت فقیرتر و محروم
ھاي علمي پرداخت و دین را در برابر و مخالف علم  دانشمندان ایستاد و با تمام توان و قدرت خود بھ مقابلھ با نظریات و تئوري

آور و مروج آن بود كنار  قرارداد، جھان غرب و رجال نھضت اروپایي بھ خود حق دادند كھ كلیسا و دیني را كھ این مركز، پیام
 . بگذارند و آن را ھمراه دیگر بقایا و تخلفات و یادگارھاي قرون وسطایي دفن نمایند

ھاي اخالقي  داده شد و ارزش -صرف نظر از جایگاه و شخصیت وي  -ھا محوریت اصلي بھ خواست و اراده انسان  با دفن این اندیشھ
 . ارزش تلقي گردید و معنوي، در برابر این اراده، بي

نگاه . اسالم، خود تمدن اجتماعي جدیدي را بنا نھاد. در مقابل، دین اسالم ھیچ وجھ شباھتي بھ دین تحریف شده مسیحیت موجود ندارد
ھاي انقالبي،  بھ ھمین دلیل اسالم دین ملت. گري، ضد علمي و مخالف پیشرفت نبوده و نیست اسالم برخالف كلیسا نگاه ضد انقالبي
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گرایانھ در میان جوامع مختلف اروپایي ھمزمان با دشمني  جا كھ رسوبات نژادپرستانھ و ملي با این ھمھ، از آن. آگاه و پیشرو بوده است
ھاي سكوالریستي شكل گرفت، این دشمني بھ سراغ دین اسالم آمد و متوجھ  گرایي و اندیشھ علیھ دیانت مسیحي و پرورش نسل ملي

در این . گرایانھ بھ رھبري استعمار بھ مناطق اسالمي راه یافت ھاي نژادپرستانھ و ملي افكار و اندیشھ. كشورھاي اسالمي نیز گردید
ھاي صالح و  انسانھا و برخي افراد القید این دیدگاه را پذیرا شدند و ھمگام با غرب بھ راه افتادند، ولي  میان، گرچھ غالب حكومت

ھاي  شایستھ كھ بر فطرت دیني و اعتقادات اسالمي و سالم خود باقي مانده بودند، چنین سخناني را نپذیرفتند و آن را برخالف آموزه
  2.ھاي الھي یافتند وحیاني و ارزش

 گرایي رویكرد اسالم بھ ناسیونالیسم و ملي
 . گرایي، جا دارد در ابتدا رویكرد اسالم را بھ این جریان، مورد بررسي اجمالي قرار دھیم پیش از پرداختن بھ تاریخچھ جریان ملي

ٌ واحدة و انا ربُّكم فاعبدون«با توجھ بھ آیھ شریفھ  ة ّ م ام تكَ ّ ُم َّ ھذه ا ِن گردد كھ در دین مبین اسالم، مالك وحدت، فطرت  مشخص مي 3»ا
اي در این مكتب  اسالم نھ بھ قوم خاصي اختصاص دارد و نھ انتساب بھ ھیچ قوم و طایفھ. انساني و پرستش و طاعت خداي یگانھ است

دھند و آن را آثاري از آثار  ھاي غرب كھ اسالم را بھ قوم عرب نسبت مي ناسیونالیست. گردد شرافت و امتیاز محسوب مي وحیاني، مایة
آورند، در حقیقت، صریح برخي از آیات و كلمات الھي را نادیده گرفتھ و خطاب عمومي  و شئون عربیت و فرھنگ عربي بھ شمار مي

 . اند درك نكرده »قولوا ال الھ اال هللا تفلحوا«را در 

ت اعراب بھ این است كھ كالم وحي بھ زبان عربي  ّ ت قرآن كریم و كالم وحي بھ عربي بودن آن نیست، بلكھ شرافت و عز ّ شرف و عز
توانند قرآن و رسول خدا را مختص بھ خود بدانند؛ بلكھ آنان وابستھ و نیازمند بھ این دو ھستند، كما  بنابراین آنان نمي. نازل گردید

 . ھا ھم بھ آن دو نیازمندند ھا و ملت كھ بقیھ امت این

ّت بنابراین، اسالم وابستھ بھ ھیچ قوم و گروه خاصي نیست و خط ھا با اعطاي امتیازات خاص بھ آنان را نیز تأیید  كشي میان اقوام و مل
اند، ولي اسالم این موضوعات را مایھ افتخار و برتري  ھاي انساني ھر كدام در جاي خود محترم ھا و اقوام و ملیت كند؛ گرچھ زبان نمي

 . شناسد قومي بر قوم دیگر نمي

َم حمایت از زبان و فرھنگ قومي برداشتھ در بطالن اندیشھ ملي ل اند كھ  گرایي ھمین بس كھ بھ ویژه در این چند دھھ گذشتھ كساني عَ
اند و تنھا متعھدترین ایشان ماده ادب و فرھنگ غربي را در  خود پرورده فرھنگ غربي و اروپایي و بیگانھ با فرھنگ ملي خود بوده

تركیب ناسازگاري بھ وجود آورده اند كھ جز ثمره تلخ (!) اند و با این ابتكار صورت و قالب زبان و فرھنگ قومي دیار خویش ریختھ
گرایي در ایران  گیري و گسترش ایده ناسیونالیسم یا ملي بررسي روند شكل. درماندگي و پریشاني و بحران ھویت، حاصلي نداشتھ است

درست از ھمین جا بود كھ اختالف و تفرقھ در میان مسلمین باال گرفت؛ . سازد ھاي اخیر، این وضعیت را بھ خوبي نمایان مي دھھ
 ). 87، ص 13صحیفھ نور، ج .(اختالفي كھ بنیانگذار جمھوري اسالمي حضرت امام خمیني آن را اساس بدبختي مسلمین نامید

 گرایي در ایران ظھور و گسترش ملي
گرایي از جملھ  ملي. تاریخ تحوالت كشور ایران طي قرون معاصر از تمایز سھ الیة تمدني اسالمي، ایراني و غربي حكایت دارد

ھاي اخیر در شاكلھ جبھھ  گرایان كھ در دھھ رویكرد فكري است كھ در درون این الیھ تمدني ظھور یافت و بھ عنوان ایدئولوژي ملي
كند كھ داراي  كھ ملت را در گروھي تعریف مي ضمن آن» ناسیونالیسم در ایران«ریچارد كاتم در كتاب . ملي تجلي نمود، مطرح گردید

گرایي را از ھمان بدو ورود بھ  پیوندھاي سرزمیني، قومي، نژادي، زباني و آمال و آرزوھاي مشترك ھستند، ایده ناسیونالیسم یا ملي
ً زیر نفوذ فرھنگ غرب بودند و در حالي كھ ] پیروان این مكتب[« «نویسد ایران، داراي محذور و تناقض خاص خود دانستھ، مي شدیدا

كوشیدند با استفاده از تفكر وارداتي و فرھنگ و سیاست و  ناسیونالیسم، شكوفاندن و تأكید بر اصالت فرھنگ خودي است، ایشان مي
گرا نیز باقي بمانند و بھ كمك غربیان،  ھاي غربي و ایجاد وابستگي فرھنگي، سیاسي و اقتصادي بھ غرب، ملي ھا و دولت حتي نظام

  4».ملت خود را بھ تعالي و بالندگي برسانند

گرایي در ایران طرفدار چنداني نداشت، بلكھ دین و مذھب بھ مثابھ ركن عمده ھویت بخشي و انسجام  تا حدود یكصد سال پیش، ملي
این ایده در زمان قاجاریھ و از ھمان زمان كھ محصلین ایراني براي ادامھ تحصیل بھ  5.كرد ایرانیان در این كشور ایفاي نقش مي

ھاي  غرب اعزام شدند و با افكار سیاسي غربیان در اوایل قرن نوزدھم آشنا شدند، بھ این كشور راه یافت و با انواع تفكرات و نظام
گرایان ایراني پدید  از این رو از ھمان آغاز، تناقضي مضاعف براي ملي. غربي و شرقي مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم در ھم آمیخت

وار بھ فرھنگ و تمدن  گري و استعمارستیزي داشتند و از سوي دیگر وابستگي فكري و نگاھي شیفتھ آورد كھ از یكسو تمایالت ایراني
پوشي و نسبتي صحیح میان ایران، اسالم و  گرایي در ایران ھرگز نتوانست ھم بھ دلیل ھمین تناقض بود كھ ملي 6.غربي پیدا نمودند
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 . غرب ایجاد نماید

گرایي بھ نیروي سیاسي نیرومندي بدل شد و ھمزمان با روي كار  ھاي پس از انقالب مشروطھ، جریان فكري ملي با این ھمھ، طي سال
اي و فرامرزي نیز قابل  ھمزمان با این رویداد، بروز تحوالت منطقھ. آمدن خانواده پھلوي، بھ ایدئولوژي نظام حكومتي ایران تبدیل شد

ً ھمزمان با روي كار آمدن رضاشاه پھلوي در ایران، آتاتورك در تركیھ و فیصل در عراق بھ حكومت رسیدند ھر . توجھ است؛ تقریبا
ھاي خود، ضمن اتخاذ  و ھر سھ حكومت با دولت 7سھ زمامدار با حمایت خارجي و در راستاي سیاست تدوین شده آنان عمل نمودند

 . گرایانھ، در صدد ایجاد تفرقھ و اختالف میان ملل اسالمي كشورھاي مسلمان ایران، تركیھ و عراق برآمدند ھاي ملي شیوه

رضاشاه پھلوي در ایران از نخستین روزھاي استحكام سلطنت خود در راه مأموریتي كھ داشت بھ از بین بردن احكام اسالم و نمادھاي 
ھاي ھیأت اجتماعي و سیاسي ایران، روحیھ ملي گرایي و المذھبي را  اسالمي ھمت نھاد و سعي كرد با از بین بردن اسالم در صحنھ

مصطفي كمال، مشھور بھ آتاتورك پس از . گرفت رضاشاه در اجراي این اھداف از آتاتورك در تركیھ نیز الگو مي. جایگزین آن نماید
 -چنان كھ مد نظر بریتانیا و فرانسھ بود  آن -جلوس بر تخت سلطنت، در نخستین اقدام بھ باز پس گردانیدن مردم بھ ما قبل از اسالم 

سلطنت را الغا و خود را دیكتاتور مطلق در تركیھ منصوب كرد؛ خالفت اسالمي را ملغي نمود و براي  1922او در سال . ھمت نھاد
ھا و اصول اسالمي تاخت؛ در تركیھ اعالم جمھوریت نمود؛ كاله  ارضاء كینھ و عداوت دیرینھ خویش با اسالم و مسلمانان، بر ارزش

ً ھمان اعمال را اجرا كرد. اروپایي را رواج داد و استفاده از عمامھ و قبا را منع نمود  . رضا شاه نیز در ایران دقیقا

 وجوه مثبت و ایجابي
ھاي اسالمي است و  ھاي دیني و اندیشھ ھاي منفي و ناسازگار ملي گرایي با آموزه آنچھ در این نوشتار مد نظر نگارنده است، طرد جنبھ

خواھیم بھ طور كلي ملیّت را طرد نماییم، بلكھ اگر بھ جنبھ ایجابي و  ما نمي«: بھ گفتھ شھید مطھري. نھ انكار وجوه مثبت و ایجابي آن
وت و خدمات، مؤثر باشد، در صورتي كھ  مثبت آن اكتفا شود، مي ّ ُخ تواند در ایجاد و تحكیم روابط حسنھ و تحكیم روابط برادري و ا

نماید، مانند اقرباء، خویشاوندان و  متضاد عقل و منطق نباشد و در اسالم مذموم شمرده نشود، بلكھ اسالم بھ اكثر این حقوق اعتراف مي
گرایي در ایران در مراحلي از فعالیت خود كھ بیشتر خصلت ضد استعماري و ضد استبدادي  از این رو، ملي 8».ھموطنان مجاھد

گرایي حمایت  داشت، از حمایت نیروھاي مذھبي برخوردار شد و حتي رھبران دیني براي تحقق اھداف دیني از كاركردھاي مثبت ملي
كردند؛ مانند آنچھ در جنبش تنباكو، انقالب مشروطھ و نھضت ملي شدن صنعت نفت اتفاق افتاد؛ و لكن مطالعھ تحوالت تاریخ  مي

دھد كھ ھمواره وجوه منفي این ایده بر وجوه مثبت آن برتري داشتھ است و بھ تدریج این تفكر بھ سمت تأسیس  معاصر ایران نشان مي
نظام الئیك براساس جدایي دین از سیاست و ترجیح ملیّت بر دین و الگو گرفتن از فرھنگ و تمدن غربي گرایش پیدا كرده است و این 

 . گرایان شد امر موجب جدایي مذھبیون از ملي

 گرایانھ در ایران دو گرایش ملي
گرایي كھ تحت تأثیر انحراف  گرایش اول، ملي: در تاریخ معاصر ایران دو طیف یا گرایش ناسیونالیستي در ایران قابل شناسایي است

نھضت مشروطھ، اشغال ایران در جنگ جھاني اول و وقوع ھرج و مرج در كشور، قدرت را در دست گرفت و بھ ایجاد دیكتاتوري 
این گرایش، نظامي متمركز و دیوان ساالر بھ وجود آورد و در پس . ھاي اساسي انجامید رضاخاني و از بین بردن حقوق و آزادي

گرایي ایراني و توسعھ و پیشرفت ناقص در ایران بود و ھمزمان، برنامھ حذف یا كاھش جایگاه دین در عرصھ  ایجاد آشتي میان ملي
طلب بود كھ ضمن اعتقاد بھ جدایي دین از سیاست و پذیرش  گرایي یا ناسیونالیسم سلطنت این نوع گرایش ملي. كرد اجتماع را دنبال مي

گرایش . كرد گرایي و بازگشت بھ دوران قبل از اسالم در ایران تأكید مي الگوي توسعھ و كلیت تمدن غربي بر نظام سلطنت، بر باستان
م، بیشتر در قالب احزاب و گروه ملي این گرایش كھ بھ لیبرالیسم اعتقاد . ھاي سیاسي تحت عنوان جبھھ ملي نمایان گردید گرایانھ دوّ

 . داشت، بھ جز دوران ملي شدن صنعت نفت، نتوانست در زمان دیگري قدرت سیاسي را در ایران بھ دست بگیرد

دو گرایش مزبور در مباني نظري، اھداف و اصول اساسي تفاوت چنداني با یكدیگر ندارند؛ بھ عنوان مثال، ھر دو گرایش ملي 
گرایي و پذیرش مباني فكري فرھنگ و تمدن غرب معتقد  گرایي، ایراني گرایانھ بھ جدایي دین از سیاست، اصالت ملیّت، باستان

 . ھاي مربوط بھ حكومت داري و نحوه تعامل با دین و مذھب با یكدیگر اختالف نظر دارند باشند، ولي در برخي مسایل و شیوه مي

 گرایي و تضاد در رفتار و گفتار ملي
ً ملي ھاي مدعیان ملي یكي از ویژگي گرا بودند، ھرگز  گرایي، عدم صداقت آنان در این ادعاست؛ بھ عنوان نمونھ، این مدعیان اگر واقعا

در این اتفاق تاریخي، ایران بدون . كردند آمیز شاه بر سر جزیره بسیار مھم و استراتژیك بحرین سكوت نمي در برابر معاملھ خیانت
كھ  ھاي سرزمین خود را از دست داد؛ عجیب آن ترین مكان ترین و استراتژیك كھ در جنگي شكست خورده باشد، بخشي از مھم آن

Page 3 of 7

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\66.html



 . پرستي در برابر این رویداد ننگین، دم برنیاوردند مدعیان ملیّت و وطن

نیز با  57تا  32ھاي  گرایان نسبت بھ گسترش روزافزون دخالت بیگانگان در شئون مختلف ایران طي سال ھمچنین سكوت ملي
براي حل  1332تا  1329ھاي بین  آنان حتي در اوج قدرت، یعني سال. گرایانھ آنان سازگار نیست ادعاھاي ضد استعماري و ملي

بردند كھ بیشترین اقدامات ضد  مشكالت كشور چشم بھ حمایت استعمار، بھ سركردگي آمریكا داشتند و بھ دامن ھمان كشوري پناه مي
 . داد منافع ملي ایران را انجام مي

م، جا دارد نگاھي گذرا بر تشكل ي آشنایي بیشتر با اقدامات و عملكرد جریان ملي برا ھاي این طیف  گرایي در دوره حكومت پھلوي دوّ
 : داشتھ باشیم

 جبھھ ملي اول
گرایي  ھاي ملي او نیز ھمچون پدر، مصمم بود حركت. پس از خلع رضاشاه از قدرت، فرزندش محمدرضا پھلوي راه پدر را ادامھ داد

توانیم بھ  چنانچھ بخواھیم بھ برخي نمادھاي ناسیونالیستي محمدرضا پھلوي اشاره كنیم، بھ طور خالصھ مي. را مورد حمایت قرار دھد
سال از تاریخ شاھنشاھي، تغییر تاریخ ھجري بھ تاریخ شاھنشاھي و  2500ھاي مفصل بھ مناسبت گذشت  مواردي چون برپایي جشن

اي بود كھ ھمچون پدرش تناقضاتي را در بر داشت و با وجھھ ناسیونالیستي و  مواردي از این دست اشاره كنیم؛ اما عملكردش بھ گونھ
ھاي غربي و عادات و سنن آن را وارد كشور ساخت، قوانین  گرایانھ قابل جمع نبود؛ بھ عنوان مثال، او افكار و اندیشھ ھاي ملي جلوه

تمام شھرھاي ایران را پایگاه نظامي آمریكا ساخت و  قضایي و دادرسي غربي را پذیرفت و ذلیالنھ زیر بار كاپیتوالسیون رفت،
ھایي از تناقضات  ھا نمونھ باالخره با صناعت، تجارت و زراعت ملي مبارزه نمود و واردات غربي را مورد تشویق قرار داد؛ این

گرا نظیر جبھھ ملي كما بیش مشاھده  ھاي ملي پرستي است كھ ھم از سوي حكومت پھلوي و ھم گروه گرایي و وطن رفتاري مدعیان ملي
 . شود مي

گردد كھ  در بحبوحھ اشغال ایران در جنگ دوم جھاني توسط متفقین باز مي 1320ھاي نخستین دھھ  تأسیس اولیھ جبھھ ملي بھ سال
بھ (پرستان ھاي جوان و تحصیل كرده غرب، احزابي چون حزب میھن ھا و چھره گراي كوچكي متشكل از تكنوكرات ھاي ملي گروه

بھ رھبري مھدي آذر و كریم (و حزب میھن) بھ رھبري عبدالعزیز آزاد(حزب استقالل) رھبري علي جاللي و محمد پورسرتیپ
 . را پدید آوردند و سپس از ائتالف این احزاب، حزب ایران بھ وجود آمد و ھستھ اصلي جبھھ ملي بھ این وسیلھ شكل گرفت) سنجابي

بھ وجود آمد؛ یعني سالي كھ عمر مجلس پانزدھم بھ پایان رسیده بود و تعیین تكلیف  1328جبھھ ملي ایران بھ طور رسمي در سال 
پس از برگزاري انتخابات مجلس شانزدھم، تعدادي از رجال سیاسي كشور بھ . مسئلھ نفت جنوب بھ مجلس شانزدھم محول گردید

این تحصن در نھایت بھ اعالم موجودیت جبھھ ملي . رھبري دكتر مصدق با اعتراض بھ تقلب در انتخابات در دربار متحصن شدند
در اساسنامھ جبھھ ملي، حفظ قانون اساسي و حركت در چھارچوب آن مورد . انجامید 1328ایران بھ رھبري دكتر مصدق در آبان 

  9.تأكید قرار داشت

پس ار تكرار انتخابات مجلس شانزدھم، ھشت نفر از اعضاي جبھھ ملي شامل مصدق، مكي، شایگان، بقایي،  1328در سال 
این فراكسیون با تالش و حمایت نیروھاي . زاده، آزاد و نریمان بھ مجلس راه یافتند و فراكسیون نھضت ملي را تأسیس كردند حایري

توانست شرایط مناسبي را براي  -مخالف سرسخت ملي شدن نفت  -آرا  مذھبي و مردمي در خارج از مجلس و ھمچنین ترور رزم
 . فراھم آورد 1329تصویب طرح ملي شدن صنعت نفت ایران در اسفند 

ھاي سكوالر، بھ تدریج حمایت نیروھاي مذھبي و مردمي را از دست  سران جبھھ ملي بھ دلیل فقدان روحیھ انقالبي و داشتن گرایش
دادند و حتي بھ اعتراف مصدق، برخي از اعضاي این جبھھ كساني بودند كھ آزادي و استقالل را وسیلھ پیشرفت و اغراض و مقام 

از قدرت سقوط  1332مرداد  28در ھر حال، جبھھ ملي بھ دالیل یاد شده با یك كودتاي مشترك انگلیسي و آمریكایي در  10.قرار دادند
ھاي زیرزمیني محدود و ناموفقي را علیھ رژیم آغاز كردند  كرد و از آن پس برخي عناصر و اعضاي آن در قالب نھضت ملي، فعالیت

بھ غیر از دكتر حسین فاطمي كھ بھ دلیل مواضع تند . ھا بھ ركود گرایید كھ آن ھم با دستگیري برخي فعاالن آن در تھران و شھرستان
گرا بھ دلیل روحیھ سازشكارانھ و غیر  اش مورد غضب شاه و دربار قرار گرفت و بھ اعدام محكوم شد، سایر سران ملي ضد سلطنتي

 . انقالبي، جز مواردي محدود، حتي دچار درد سر زندان و تبعید ھم نشدند

 جبھھ ملي دوم
ھاي رفورمیستي در  ھاي وابستھ براي بھ اجرا درآوردن سیاست ھا در آمریكا و فشار این كشور بھ رژیم با روي كار آمدن دموكرات
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این . اي اعالم موجودیت كردند با انتشار بیانیھ 1339تیر  30گیري جبھھ ملي در ایران دوم فراھم گردید كھ در  ، فضاي شكل40دھھ 
28این جبھھ ھمچنین در تاریخ  11.جبھھ در نخستین اقدام خود در اعتراض بھ آزاد نبودن انتخابات مجلس بیستم در سنا تحصن كردند

بھ دنبال اجراي طرح اصالحات  12.میتینگ جبھھ ملي را در میدان جاللیھ تھران برپاكردند) علي امیني(با موافقت دولت 2/1340/
در نحوه برخورد با اصالحات ) دوم(انجامید، رھبران جبھھ ملي 42خرداد  15ارضي و انقالب سفید شاه كھ بھ بروز قیام خونین 

ارضي و محكوم كردن یا نكردن كشتار مردم در قیام پانزده خرداد، دچار اختالف نظر شدیدي شدند و در نتیجھ كار مؤثري نیز انجام 
ھا نادیده گرفتن عامل مذھب و نقش مؤثر نیروھاي  ترین آن سرانجام این جبھھ نیز ھمانند جبھھ ملي اول بھ دالیل چندي كھ مھم. ندادند

 . منحل گردید 1343مذھبي بود، رو بھ ضعف نھاد و در سال 

 جبھھ ملي سوم
ً اعالم موجودیت كرد، دنبالة طبیعي جبھھ ملي دوم بود و تنھا تفاوتش با جبھھ ملي قبلي در  1344مرداد  7جبھھ ملي سوم كھ در  رسما

ترین اعضاي جبھھ ملي  مھم. ھاي سیاسي گردید نحوه سازماندھي و ساختار تشكیالتي بود كھ این جبھھ مركز تجمع احزاب و جمعیت
 . ھا و نھضت آزادي حزب ملت ایران، حزب مردم ایران، جامعھ سوسیالیست: سوم عبارت بودند از

گونھ  ھیچ 56تا  44ھاي  از آن پس در طول سال. این جبھھ قبل از شروع و گسترش فعالیتش فرو پاشید و ھیچ اقدام مؤثري انجام نداد
گرایان در مخالفت با استبداد و استعمار نوین ایران و افزایش نفوذ بیگانگان مشاھد  فعالیت سیاسي تشكیالتي و حتي انفرادي از ملي

آمدند و وقت خود را بھ طرح مباحث تكراري و  براساس مدارك موجود، اینان تنھا گاھي در محافل خصوصي گرد ھم مي. شود نمي
 : نویسد شناسان خارجي پس از شركت در یكي از این جلسات مي یكي از جامعھ. گذراندند غیر ضروري مي

ً تأكید مي« تنھا بھ برقراري یك دیكتاتوري نظامي منجر ] فعالیت سیاسي[كنند چنین كاري  پس از لختي تأمل، حضار مجلس متفقا
ً یك فنجان چاي دیگر میل كنید... لذا بھتر است بھ ھمین وضعیت كھ داریم بسنده كنیم. خواھد شد   13»!عزت زیاد، خدا نگھدار. لطفا

آنان چشم  14.دانستند گرایان در این سال ھا ھرگونھ تغییر و تحولي را منوط بھ خواست آمریكا مي بنابھ گزارش اسناد ساواك، ملي
امیدشان بھ آمریكا بود تا با جلب حمایت آن كشور و تحت فشار قرار دادن رژیم شاه، امكان فعالیت و ایجاد فضاي باز سیاسي در ایران 

ً نیز تا پیدایش چنین وضعیتي كھ با روي كار آمدن كارتر در كاخ سفید ایجاد شد، تنھا نظاره گر خفقان، سركوب،  را فراھم آورد و عمال
 . انحطاط و گسترش نفوذ بیگانگان بودند

 جبھھ ملي چھارم
و این  15.ھاي این گروه، ناشي از پیدایش فضاي باز سیاسي كشور بود كنند كھ آغاز مجدد فعالیت رھبران جبھھ ملي اعتراف مي

خواست با انجام برخي اصالحات جزیي و ھدایت شده، با صالحدید آمریكا بساط  مي 40زماني بود كھ رژیم شاه ھمانند ابتداي دھھ 
 . قدرت خویش را استحكام بخشد

ً فعال شد كھ برخي سران این جبھھ نامھ سرگشاده كریم سنجابي، . اي خطاب بھ سران رژیم منتشر كردند جبھھ ملي چھارم زماني مجددا
اي خطاب بھ شخص شاه منتشر نمودند و در آن انجام برخي اصالحات و  شاھپور بختیار و داریوش فروھر بھ طور مشترك نامھ

جبھھ  1356آبان  28ھا در  از مجموعھ این تالش 16.بندي بھ قانون اساسي مشروطیت را خواستار شده بودند رعایت حقوق بشر و پاي
ھا قرار  بھ وجود آمد كھ در آن، سھ حزب ملت ایران، حزب ایران و جامعھ سوسیالیست» اتحاد نیروھاي ملي«ملي چھارم با عنوان 

  17.داشتند

ھاي اساسي و  اي از طرح خواستھ گفتني است در بیانیھ اعالم موجودیت جبھھ ملي چھارم و نامھ خطاب بھ سران رژیم، ھیچ نشانھ
مردم قم و  1356دي  19گیري قیام مردمي كھ با قیام  خورد؛ حتي در اوج اعالم مخالفت صریح با رژیم دیكتاتوري پھلوي بھ چشم نمي

در . پس از برپایي مراسم چھلم شھدا در شھرھاي مختلف آغاز شد، تأكید سران جبھھ، مبارزه قانوني در چھارچوب قانون اساسي بود
ھاي خود در چھارچوب قانون اساسي و كسب برخي امتیازات، مشغول مذاكره و  سران جبھھ ملي براي تحقق خواستھ 57شھریور 

ا حضور میلیوني مردم در مراسم عید فطر و كشتار مردم بھ دستور رژیم در  چانھ ّ شھریور،  17زني با دولت شریف امامي بودند، ام
. اندیشید گراھا مي در این مقطع، رژیم با اشاره آمریكا بھ مذاكره و آشتي با مخالفان میانھ رو، یعني ملي. معادالت طرفین را بر ھم زد

گراھا براي سازش و اختالفات آنان با نیروھاي مذھبي آگاه بود و لذا پس از مذاكره مستقیم با  رژیم بھ درستي از تمایل و شرایط ملي
 . گراھا بھ آنان پیشنھاد تشكیل دولت داد ملي

. گرایان و نارضایتي آنان از قیام مردم مسلمان ایران بھ رھبري امام خمیني است تمامي اسناد و مدارك، حاكي از سازش كاري ملي
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خمیني شد كھ قانون اساسي براي ] امام[بحث در مورد اعالمیھ «: دھد ساواك از یكي از جلسات جبھھ ملي ایران چنین گزارش مي
  18».ھمھ افراد بھ اتفاق گفتند راه ما ھمان راه قانون اساسي است. سرنگون كردن رژیم سلطنت كافي نیست و نظر آقایان خواستھ شد

ھایي با مقامات  در آخرین روزھاي عمر رژیم، جبھھ ملي كھ از بقاي سلطنت ناامید شده بود، در راستاي جلب نظر ایاالت متحده تماس
مسئوالن سفارت پس . سفارت آمریكا در ایران گرفت تا نظر مثبت آن دولت را براي جانشیني خود بھ جاي نظام پادشاھي جلب نماید

 : گویند از مالقات با كریم سنجابي مي

داند  خواست چیزي را كھ وي حسن نیت خودش، عقاید روشنفكرانھ و گرایش طرفدار غرب براي توجھ ایاالت متحده مي سنجابي مي«
  19».را بھ طور غیر مستقیم منتقل كند

گذشت،  ورتر شدن آتش انقالب مي اما این جبھھ بھ دلیل عقاید خاص خود و اختالف نظر عمیق با نیروھاي مذھبي، ھر چھ از شعلھ
كھ پس از پیروزي  بیشتر و بیشتر از كاروان انقالب عقب افتاد و بھ تدریج از جنبش اسالمي ملت مسلمان ایران فاصلھ گرفت؛ چنان

ھایي بود كھ بھ مخالفت با اسالم فقاھتي و خط امام برخاست و سرانجام بھ دنبال اعالم  انقالب، جبھھ ملي از جملھ نخستین گروه
این  1360خرداد  25گیري قاطعي در  مخالفت صریح با الیحھ قصاص و قصد راھپیمایي و تحریك مردم، امام خمیني طي موضع

  20.گرایي لیبرال در كشور اسالمي ایران، مھر باطل زده شد ھاي تشكیالتي ملي تشكیالت را غیر قانوني اعالم كردند و بر فعالیت

 . 1268 - 9، ص 3، ج 1383دایرة المعارف دموكراسي، سیمور مارتي لیپست، وزارت امور خارجھ، : ك.ر.1

گرایي در این تحقیق، رویكردي است كھ بھ جاي  مراد ما از ملي. توان در درون یك طیف گسترده قرار داد گرایان را مي ملي. 2
بدیھي است چنین رویكردي در برابر دین و مخالف . فشارد ھاي دیني و معنوي، بر مادیّت محض و حاكمیت مطلق مردم پاي مي ارزش

 . باشد ھاي وحیاني و الھي مكتب اسالم مي با آموزه

 . 92انبیاء، . 3

 . 65و  7، ص 1370ك، ریچارد كاتم، ناسیونالیسم در ایران، ترجمھ احمد تدین، تھران، كویر، .ر. 4

 . 89، ص 1372باقر مؤمني، دین و دولت در عصر مشروطیت، نشر باران، . 5

 . 6، ص 1372، آذر 136چي، احزاب سیاسي ایران، نشریھ خاوران، سال سوم، شماره  محسن مدیر شانھ. 6

در ھمان . رضا پھلوي با دستور بریتانیا بھ كودتاي نظامي دست زد و خود را در مسیر حكومت بر ایران قرار داد 1921در سال . 7
با حمایت بریتانیا بھ حكومت  1922ایام امیر فیصل، مزدور انگلیس بھ عنوان پادشاه عراق تعیین گردیده بود و آتاتورك نیز در سال 

 . تركیھ رسید

 . 50، ص 1مرتضي مطھري، اسالم در ایران، ج . 8

 . 13، ص 1332ك، احمد ملكي، تاریخچھ جبھھ ملي، تھران، .ر. 9

 . 6، ص 1358ك، اساسنامھ جبھھ ملي ایران، تھران، انتشارات جبھھ ملي، .ر. 10

 . 21، ص 1361، لندن، انتشارات ملیون، )میره(كریم سنجابي، امیر ھاونا. 11

 . 82، ص 1365محمد مصدق، خاطرات و تألمات، تھران، علمي، . 12

ونیز، امیدھا و  - 270، ص 1371مارك جي، گازیوروسكي، سیاست خارجي آمریكا و شاه، ترجمھ جمشید زنگنھ، تھران، رسا، . 13
 . 234ناامیدي ھا، پیشین، ص 

 . 1379ك، جبھھ ملي بھ روایت اسناد ساواك، مركز بررسي اسناد تاریخي وزارت اطالعات، تھران، .ر. 14
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 . 139، ص 1373سي، تھران، نشر فكر، .بي.ع باقي، تاریخ شفاھي ایران بھ روایت رادیو بي. 15

 . 247كریم سنجابي، پیشین، ص . 16

 . 1342اساسنامھ جبھھ ملي، تھران، انتشارات جبھھ ملي ایران، . 17

 . 1356بھمن  25برابر با  25/11/2536مورخ  12ھـ  20، 25826سند شماره . 18

 . 19/7/57كیھان، . 19

كھ با دست  متأثرم از این... جدا كنید حساب را از مرتدھا. جبھھ ملي محكوم بھ ارتداد است«: در بخشي از این حكم آمده است. 20
جبھھ ملي از امروز محكوم بھ ارتداد . ھا مرتدند این. جدا كنید حساب را از این مرتدھا. ھا گور خودشان را كندند خودشان این

  )19، ص 15صحیفھ نور، ج (».است
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