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قطار تنش میان جمهوری اسالمی و آمریکا که از ماه های اول 
پس از پیروزی انقالب و حرکت زیان بار اشغال سفارت آمریکا 
آغاز به حرکت نموده بود، از اردیبهشت سال گذشته به سرعت 
خود افزوده است. گویی قصد ندارد تا روی ریل عقالنیت بیافتد 
و همچنان در حال شتاب گرفتن بسوی آینده ای است که هر 
یک از طرف های درگیر در ذهن خود تصور متفاوتی از آن دارند 
و مقصدی منطبق با میل خود را برای این قطار متصورند. عده 
ای بر این باورند که »دونالد ترامپ« فاقد ثبات شخصیت و فاقد 
هرگونه استراتژی و برنامه است و همین عدم ثبات در شخصیت 
و فقدان برنامه باعث شده تا یک روز تهاجمی سخن بگوید و 
یک روز با انعطاف غیر منتظره، یک روز از جنگ بگوید و روز 
دیگر از مذاکره بی قید و شرط و یک روز حکومت جمهوری 
اسالمی را عامل بی ثباتی منطقه بنامد و در روز دیگر بگوید که 
جمهوری اسالمی با همین رهبران میتواند موفق و شکوفا بشود! 
اما بی شک این گمانه زنی در مورد ترامپ صحیح نیست و شاید 
این گمانه برخاسته از اذهانی باشد که ترجیح میدهند یا میل دارند 

که  اینگونه باشد.
با اندکی تعمق و تفکر حول عملکرد دونالد ترامپ در بیش از 
یکسال گذشته مشاهده میگردد که ابتدا در حالی از برجام خارج 
شد که هیچکدام از هم پیمانش در اروپا و شرق آسیا با او موافق 
و همراه نبودند و حتی سایر اعضای گروه موسوم به 1+5 نه تنها 
با او همراهی نکردند،  بلکه شدیداً از دولت جمهوری اسالمی 
اقتصادی  همکاری های  افزایش  وعده  حتی  و  نمودند  حمایت 
مقابل تحریم های یکجانبه  در  از جمهوری اسالمی  و حمایت 
آمریکا را دادند، اما همه اینها خیلی دوام نیاورد و بتدریج دستگاه 
دیپلماسی آمریکا که از پشتوانه قدرت اقتصادی و نظامی و منافع 
مشترک با اقتصادهای برتر جهان برخوردار بود، توانست تا بازی 
تغییر  آمریکا  نفع  به  را  بین المللی  سیاست  در صفحه شطرنج 
دهد. در حالی که انگلستان و فرانسه قاطعانه بسوی ایاالت متحده 
اقدام  اخیرش  رویکرد  نیز در  آلمان  و  نموده اند  آمریکا چرخش 
اینها  با آمریکا نموده است.  به اتخاذ مواضعی همسوتر از قبل 
نشانگر این نکته مهم است که ترامپ از یک اتاق فکر و یک 
استراتژی راهبردی مشخص و برنامه ریزی شده در برابر حاکمیت 
جمهوری اسالمی برخوردار است که با کمی تأمل در می یابیم 
اسالمی  فیمابین جمهوری  روند حوادث  و  فوق  همه تحوالت 
و آمریکا و سایر بازیگران این صفحه شطرنج، تحت هدایت و 
مدیریت اتاق فکر ریاست جمهوری آمریکاست. متاسفانه اما در 
جمهوری اسالمی  شاهد تحلیل های سطحی و ساده انگارانه ای 
هستیم که اغلب موجب حیرت میشوند و البته آمریکا نیز  ظاهراً 
شناخت خوبی از شخصیت ها و زاویه فکری کانون های قدرت 
در جمهوری اسالمی دارد و برنامه ها و اهدافش را با پیش فرض 
واکنش های مقامات حکومت جمهوری اسالمی طراحی می نماید.

بعنوان مثال تیم اتاق فکر آمریکا به راحتی گمانه میزدند که نامه 
خوانده  و  باز  اسالمی   رهبر جمهوری  از سوی  ترامپ  ارسالی 
نخواهدشد، بنابراین باز نشدن نامه را از قبل پیش بینی نموده، و 

روی این نکته حساب باز کرده بودند و به همین خاطر از آقای 
شینزو آبه خواسته شد تا در یک سفر رسمی به ایران حامل پیام 

مذاکره جویانه آمریکا باشد.
وقتی ترامپ دائماً شخصیت های بین المللی را برای میانجیگری 
به ایران گسیل می نماید و خودش نیز در گفتارش مدعی مذاکره 
موجب  است،  اسالمی  جمهوری  حکومت  با  صلح  خواهان  و 
می  مشاهده  را  وضعیت  این  که  اسالمی  جمهوری  تا  میشود 
نماید، به اشتباه گمان کند که ایاالت متحده آمریکا عقب نشینی 
نموده است و از همین روی اقدام به اتخاذ مواضعی تند تر نماید و 
حتی گروه های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسالمی نیز دچار 
همین اشتباه  میشوند و بعضاً خط و نشانی میدانی برای ایاالت 

متحده آمریکا ترسیم می نمایند . 
اما بی شک دونالد ترامپ از این چینش رفتاری، تنها یک هدف 
جهانی  جامعه  اجماع  برای  تالش  آنهم  و  می نماید  دنبال  را 
و  تصویری خشن  ارائه  بواسطه  اسالمی  دولت جمهوری  علیه 
ارائه تصویری  از رهبران جمهوری اسالمی و  غیر صلح جویانه 
صلح جویانه از آمریکا که هر روز خواهان مذاکره است و از هر 
تنشی اجتناب می نماید و علیرغم حمله گروههای شبه نظامی 
تابعه جمهوری اسالمی , آمریکا همچنان از واکنش تند و خشن 
خودداری می نماید و در عوض با لحنی صلح جویانه و بها دادن 
به میانجیگری ها با جمهوری اسالمی  سخن می گوید. این موارد 
بعنوان یک پرده از اقدامات حیله گرانه آمریکا ابراز گردید تا بهتر 
بتوان به طرح اتاق فکر آمریکا برای مواجهه با جمهوری اسالمی 

پی برد .
اگر اوضاع داخلی ایاالت متحده آمریکا و همچنین اختالف نظر 
بین آمریکا با سایر اعضای شورای امنیت و دیگر متحدین این 
کشور بر سر خروج از برجام را مورد تعمق و تفکر  قرار دهیم، 
بحران  برجام، دچار  از  با خروج  آمریکا  متوجه خواهیم شد که 
مشروعیت اقدامات و رفتارهایش در نزد هم پیمانانش گردید و 
بخش عمده ای از سناریوی در دست اجرای آمریکا را باید طرحی 
دانست که بموجب آن آمریکا بتواند جمهوری اسالمی را مخل 
صلح و امنیت جهانی معرفی نماید و جهانیان نیز این مسئله را 
بپذیرند , و تنها در این صورت است که اقدامات بعدی آمریکا در 
افکار ععمومی ملت آمریکا و تابعان حقوق بین الملل عمومی از 

مشروعیت برخوردار خواهد شد.
در عرصه داخلی آمریکا حزب دموکرات  و حتی رقبای جمهوری 
خواه دونالد ترامپ سعی دارند تا وی را فردی جنگ طلب معرفی 
کنند که حتی در کمپین انتخاباتی اش با دروغ وعده عدم آغاز 
هرگونه جنگ دیگری را داده بود. در واقع رقبای سیاسی ترامپ 
لحن  این  البته   که  و هستند   بوده  او  تخریب چهره  در حال 
تا  شد  خواهد  موجب  متعدد  میانجی های  اعزام  و  صلح جویانه 
افکار عمومی آمریکاییان نیز با ترامپ همسو شوند. بطور کل 
باید دانست که عقب نشینی ترامپ از مواضع قبلی اش صرفا فقط 

یک اقدام تاکتیکی با در نظر داشتن چند هدف مهم می باشد:
هدف اول : بهبود پایگاهش نزد مردم و مهیا نمودن افکار عمومی 

برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ که در حقیقت باید 
اذعان کرد پیشنهادات ترامپ برای مذاکره با جمهوری اسالمی  

در بعد داخلی نیز دارای مصرف قابل مالحظه ای می باشد.
از پیشنهاد مکرر  مذاکره و گسیل نمودن  : ترامپ  هدف دوم 
میانجیگرهای معتبر بین المللی همچون ژاپن , آلمان و برخی 
همسایگان همچون عراق و قطر و عمان  این است که با انداختن 
توپ به زمین جمهوری اسالمی  با داعیه صلح طلبی آمریکا، 
ثباتی و  به عنوان کشوری که عامل بی  را  جمهوری اسالمی 
نا امنی در منطقه است و حاضر به مذاکره و تغییر رفتار نبوده 

معرفی  کند.
هدف سوم : آمریکا سیاست اعمال تحریم و فشار سنگین اقتصادی 
را همزمان با پیشنهاد مذاکره , بتدریج تشدید و دنبال می نماید، و 
این مسئله باعث خواهد شد تا شرایط اقتصادی جمهوری اسالمی 
بتدریج ، بیشتر تحلیل رفته و با تداوم این وضع اقتصادی تا بعد 
از انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا , جمهوری 
اسالمی در شرایطی با آمریکا به رویارویی برود که نه توان مبارزه 
میدانی را در حد امروز دارد و نه بضاعت اقتصادی این زمان را و 
در حقیقت هدف ایاالت متحده از ارائه مواضع سیاسی منعطف و 
تداوم جنگ اقتصادی , به تنگنا کشانیدن جمهوری اسالمی  در 

خالل بیش از 16 ماه پیش روست. 
در واقع اینگونه بنظر میرسد که اتاق فکر دونالد ترامپ یک پلت 
فرم فریبکارانه ای را در دست اجرا دارد که طی آن قصد دارد تا با 
تلفیق جنگ ا قتصادی فرسایشی برای به زانو در آوردن جمهوری 
اسالمی در آینده از سویی و مسئول دانستن حاکمیت جمهوری 
اسالمی  در عملیات های بندر فجیره، تاسیسات نفتی عربستان، 
شلیک کاتیوشا به حوالی سفارت آمریکا در عراق و سرنگونی 
پهباد آمریکایی در تنگه هرمز , و همچنین تعیین تکلیف لوایح 
باقیمانده از FATF که رد و یا تایید آن تقریبا با اندکی اختالف 
زمانی دارای یک خروجی و نتیجه است ,  زمینه را برای ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم نماید 
و در آنجا نیز با توجه به اینکه آمریکا اقتصاد چین را شدیدا« 
تحت فشار قرار داده  و روسیه نیز اهل معامله است , مرحله قرار 
دادن جمهوری اسالمی  در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد 

را اجرایی  کند.
علیهذا باید اذعان نمود که سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا 
در دهن کجی به ملت ایران, امریست که مسبوق به سابقه است 
و از ماجرای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق تا حمایت 
از هر دو طرف درگیر در جنگ ویرانگر هشت ساله  عراق با ایران  
که ماجراهایی همچون پروژه ایران گیت و مک فارلین نمود آن 
است و سپس سرنگون نمودن ایرباس ایرانی با آن همه مسافر و 
دهها اقدام مخرب دیگر ایاالت متحده آمریکا , همچنان تداوم 
اینبار نیز امنیت , رفاه و سالمت ملت ایران و تمامیت  دارد و 
ارضی و کیان ملی ایران دستخوش مجادالت و زیاده خواهی 
ها و سیاست های غلط هیات های حاکمه جمهوری اسالمی و 

ایاالت متحده آمریکا شده است.

نگاهی به تقابل جمهوری اسالمی  و آمریکا با تاکید بر سناریوی ترامپ
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1 - نهضـت ملّـی ایـران برخـالف نهضـت مشـروطه، 
تبـاری مردم گـرا و ملّت گـرا داشـت. گرچـه در بزنـگاه 
آن  در  اصنـاف  و  اقشـار  تمامـی  مشـروطه،  نهضـت 
حضـور داشـتند، امـا انقـالب مشـروطه خاسـتگاهی در 
درون قـدرت داشـت. خدمات کسـانی ماننـد عباس میرزا 
و  )صدراعظـم(  فراهانـی  قائم مقـام  )نایب السـلطنه(، 
امیرکبیـر در دوره میانـی عصـر قاجـار به رغـم سـهمی 
بسـزا در پیدایـی نهضـت و گفتمان مشـروطیت، کنشـی 
در قلمـرو دربـار و نظام قـدرت بود. گرچه تأکید می شـود 
کـه دامنـه خدمـات آنـان از محـدوده دربـار نیـز فراتـر 
رفـت. به عنـوان نمونـه میـزان مطالعـه و پژوهش هایـی 
کـه دربـاره نقش امیرکبیـر در پدیدآیی نهضت مشـروطه 
نهضـت  در  او  فـراوان  تأثیـر  نشـان دهنده  دارد،  وجـود 

مشـروطه اسـت. 
همچنیـن کنـش و پویش رهـروان متأثـر از امیرکبیر، که 
نقشـی انکارناپذیـر در بالندگـی فکـر مشـروطه داشـتند، 
فراتـر از دربـار، قلمـرو قـدرت و حتی جنگ قـدرت نبود.   
۲- نهضـت ملّـی ایـران ضمـن این کـه در بسـیاری از 
جهـات در تـدوام نهضـت مشـروطه بود، امـا این نهضت 
در پاسـخ بـه وجـود چندیـن خـأ و ضـرورت اجتماعـی 
شـکل گرفـت کـه مهم تریـن آن هـا تجـاوز و اشـغال 
نظامـی، سیاسـی و حتـی اقتصـادی بود کـه متفقین پس 
از شـهریور بیسـت، صـورت داده بودنـد. و  ایـن امر البته 
پیامـد اسـتبداد مطلـق رضاشـاهی بـود. اینجاسـت کـه 
آشـکار می شـود کـه اسـتبداد  واسـتعمار نقشـی در هـم 
تنیـده دارنـد. در مـورد حملـه متفقین باید در نظر داشـت 
کـه برافراشـته کننـدگان نظـام پهلـوی، یعنـی بریتانیای 
کبیـر، اعتبـار رضاشـاه را پایان یافتـه دانسـته و مانند یک 
مأمـور او را بـه جزیره موریـس تبعید کردنـد! در واقع آن 
اسـتبداد مبتنی بر وابسـتگی، ایجادگر بحرانی سـهمگین 
ناشـی از حمله و اشـغال متفقین شـد. بنابراین اسـتبدادها 
هژمونـی  و  اسـتیال  مداخلـه،  انـواع  موجـب  همـواره 
می شـوند؛ محاصـره اقتصـادی، تحریـم ، تهدیـد، تحدید، 

فشـار و در مـورد شـهریور بیسـت »مداخلـه نظامی«.
بحران هـای  و  متفقیـن  توسـط  ایران زمیـن  اشـغال 
شـدید اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی به رغـم فقـر و 
میهن دوسـتی  حـس  جامعـه،  آحـاد  در  فـراوان  فشـار 
زمینه هـای  و  برانگیخـت  را  ایرانـی  اسـتقالل طلبی  و 

کـرد.  فراهـم  را  فراگیـر  نهضتـی 
3 - همان طـور کـه گفتـه شـد اسـتبداد بدون وابسـتگی 
و  دو الزم  ایـن  بنابرایـن،  نـدارد.  پایـداری  اسـتعمار،  و 
ملـزوم دیگـری هسـتند. از سـوی دیگـر، اسـتعمار زمینه 
آن  مهم تریـن  کـه  می خواهـد  هژمونـی  بـرای  داخلـی 

»خودکامگـی« اسـت. 
همان طـور کـه اشـغال ایـران توسـط متفقیـن، یکـی از 
عوامـل پدیدآیـی نهضـت ملّی بود، اسـتبداد رضاشـاهی، 
اختنـاق، خقـان و سـرکوب نزدیـک بـه دو دهـه، یکـی 
دیگـر از عوامـل نهضـت ملّـی ایران بـود. به یـاد بیاوریم 
زمـان  فراگیـر،  فقـر  و  متفقیـن  حملـه  به رغـم  کـه 
کناره گیری و تبعید رضاشـاه، بیشـتر آحاد ملّت شـادمانی 
و پایکوبـی می کردنـد. حتـی نزدیـکان خـود رضاشـاه، 

ماننـد فروغـی، دشـتی و دیگـران همنـوا با ملّـت بودند. 
چند گزارش از سـفارت انگلسـتان و فرانسـه وجـود دارد؛ 
در ایـن گزارش هـا آمـده کـه اگر عـزم دولت انگلسـتان 
بـرای خلـع رضاشـاه نبـود، ملّـت خـود حداکثـر دوسـال 

دیگـر  دسـت به نوعـی »انقـالب« مـی زد .
4 - بنابرایـن عامـل دیگـر پدیدآیـی نهضت ملّـی ایران، 
نطق هـای  و  نشـریات  در  بـود.  رضاشـاهی  اسـتبداد 
مجلـس شـورای ملّـی در دهـه بیسـت، به خوبـی بیـم 
و پـروای بازگشـت اسـتبداد رضاشـاهی دیـده می شـود. 
به مـوازات آن تعطیلـی قانـون اساسـی مشـروطه و زیرپا 
نهادن اصول مشـروطیت توسـط رضاشـاه امـری بود که 
طبقـات مختلف نسـبت به آن معترض بودنـد. فردای ۲5 
شـهریور ۲۰ روز کناره گیری رضاشـاه، تمامـی نمایندگان 
نـه تنهـا اعتراضـی بـه خلـع وی نکردنـد کـه بـه نقـد 
شـیوه های رضاشـاه پرداختنـد. کسـی مانند نخسـت وزیر 
)فروغـی(، بـه سـرکوب آزادی هـا و حذف قانون اساسـی 
مشـروطه در ایـن دوره تأکیـد کـرد. بنابرایـن مخالفـت 
بـا اسـتبداد رضاشـاهی یـک مخالفـت عمومـی بـود. باز 
به یـاد بیاوریم وقتی سـپهبد  علـی رزم آرا برخـالف قانون 
اساسـی توسـط شـاه بـه نخسـت وزیری رسـید، پیشـه 
نظامـی و روش هـای دیکتاتورگونـه وی، بیـم بازگشـت 
بـه دوره سـیاه رضاشـاه را در وجـدان اجتماعـی زنـده 
کـرد. کمااینکـه انگیـزش قدرت هـای جهانـی )انگلیس، 
شـوروی و حتـی آمریکا( و هیـأت حاکمه، نشـان از عزم 
دگرباره بازسـازی استبداد رضاشـاهی بود. البته اوج گیری 
خیـزش نهضـت ملّی ایـران، طومار قدرت هـای داخلی و 

خارجـی را درهـم پیچید.
5 - حاجـت بـه گفتـن نیسـت کـه جنبـش ملّـی شـدن 
صنعـت نفـت، سـرآغاز نهضـت ملّی ایـران بـود. نهضت 
ارکان  تمـام  کـه  بـود  بنیادیـن  نهضتـی  ایـران،  ملّـی 
کشـور را در بـر می گرفـت. چنان کـه »صنعـت نفـت«، 
دسـت آویزی بـرای سـلطه داخلـی و اسـتیالی خارجـی 
شـده بـود. پادشـاه ایـران در آخریـن ماه هـای سـلطنت 
اعتـراف کـرد کـه  امـر  ایـن  بـه  خـود در مصاحبـه ای 
نفـت در ایـران باعـث شـده کـه محـور سیاسـت گذاری 
و  جزئیـات  در  بخـورد.  رقـم  غـرب  توسـط  اقتصـادی 
ایـران  بـرای  و  کننـد  دخالـت  ایـران  سیاسـت  کلیـات 
وکیـل، وزیـر و نخسـت وزیر تعییـن کننـد. کار بدانجـا 
رسـید کـه برای ایـران حتی شـاه تعییـن کننـد! )نقل به 
مضمـون(. اشـاره پادشـاه بـه نخسـت وزیرانی بـود که به 
وی تحمیـل می شـد. حتـی طبـق اسـناد وی در جریـان 
کودتـای ۲8 مـرداد 133۲، بـا نخسـت وزیری سرلشـگر 
زاهـدی مخالـف بـود! دور از ذهـن نیسـت کـه در مـورد 
تعییـن شـاه، منظور وی فشـار انگلیس بـرای کناره گیری 

رضاشـاه بـه نفـع ولیعهـد باشـد .
6 - هیـچ جنبـش و نهضتـی بـدون دو اصـل فراگیـری 
و مشـارکت همگانـی ممکـن نیسـت. بنابرایـن هـر دو 
نهضـت بـا کمـی تفـاوت دارای دو شـاخص فراگیـری 
شـد  گفتـه  کـه  همان طـور  ولـی  بودنـد.  همگانـی  و 
ذات نهضـت ملّـی ایـران نسـبت بـه نهضـت مشـروطه، 
نهضـت  برخـالف  بـود.  ملّت گرایانه تـر  و  مردم گـرا 

مشـروطه، اصالحـات و روشـنگری از درون نظـام قدرت 
پدیـدار نگشـت، بلکـه امـر خودجـوش و خودانگیختـه از 
بطـن جامعه بـود. وجدان عمومـی جامعه کاماًل اسـتعمار 
و اسـتبداد را بـا گوشـت و پوسـت خـود حس کـرده بود. 
بـه چشـم دیـده بود کـه اسـتبداد بـه صغیر و کبیـر رحم 
نمی کنـد، همـه را سـرکوب می کند و اکنون خـود همان 
اسـتبداد، موجب اشـغال کشـور توسـط قدرت های بیگانه 
گشـته بـود. به چشـم دیـده بـود کـه حضـور نیروهـای 
نظامـی متفقیـن در کـوی و بـرزن، آشـکارا تعـرض و 
تجـاوزی بـه حقـوق شـهروندان اسـت. از ایـن حیث  نه 
تنهـا منتقـد، معتـرض اسـتبداد کـه نسـبت بـه اشـغال 
متفقیـن کامـاًل خشـمگین شـده بودنـد. سـرود مشـهور 
»ای ایـران«  دقیقـًا بیان گـر آن شـرایط و پـژواک نوای 

ایران اسـت.  ملّـت 
و  نمـاد  رهبـر،  نیازمنـد  عمومـی  خیـزش  ایـن   -  7
و  اسـتقالل طلبی  فکـر  آن  کـه  بـود  نمایندگانـی 
آزادی خواهـی را نمایندگـی کننـد. همچنیـن نمایندگانی 
کـه به راسـتی نماینـده واقعی ملّـت و تأمین کننـده افکار 

و آمـال نهضـت ملّـی باشـند.
در  چـه  خـودش  به تعبیـر  مصـدق«  محمـد  »دکتـر 
انتخابـات مجلـس چهاردهـم و چه در انتخابـات مجلس 
شـانزدهم شـورای ملّی، انگیـزه ای بـرای ورود به صحنه 
سیاسـت نداشـت. امـا در هـر دو دوره به پیشـنهاد جمعی 
کارزار  در  جامعـه،  مختلـف  طیف هـای  و  اصنـاف  از 
انتخابـات شـرکت کرد و در هـر دو دوره بـا رأی باالیی، 
انتخـاب شـد. در واقـع دکتـر مصـدق از دوره مشـروطه، 
به ویـژه پـس از کودتـای 1۲99، به واسـطه اصول مندی، 
اخالق مـداری، راه و روشـی کـه بـرای تحقق اسـتقالل، 
آزادی، حاکمیـت ملّـی و عدالـت اجتماعـی داشـت، مورد 
اقبـال عمومی قـرار گرفـت. هشـدارهای وی در مجلس 
و نطـق تاریخیـش در هفت آبان 13۰4 بر سـر پادشـاهی 
رضـا شـاه پهلـوی در وجدان عمومی و ملّـی جامعه نقش 
بسـته بـود. و البتـه  تمـام هشـدارهای او عمـاًل به وقـوع 

پیوست. 
انتخـاب دکتـر مصـدق از روی همزبانـی کـه او بـا ملّت 
داشـت، صـورت گرفـت. بـه ویژه تأکیـد زیـاد مصدق بر 
اسـتقالل ملّـی و موازنـه منفـی، آزادی و دموکراسـی، 
به ویـژه مخالفـت وی بـا دیکتاتوری رضاشـاه به واسـطه 

اسـتبداد سـیاهی کـه به بـار آورده بـود.  
واسـطه  بـه  رهبـر،  به عنـوان  مصـدق  دکتـر  انتخـاب 
ریشـه، پیشـینه و پشـتوانه قـوی ملّی گرایـی و دفـاع از 
حقـوق ملّـت و دیگـر خصلت هـای فـردی و ملّـی بـود. 
مـردم کسـی را انتخـاب کردنـد کـه نـه تنهـا همفکر  و 
همصـدا بـا آنـان، کـه از جنس خودشـان بود. بـس نکته 
غیـر حسـن ببایـد کـه تـا کسـی / مقبـول طبـع مـردم 

شـود. صاحب نظـر 
8- همان طـور کـه گفته شـد؛ نماینـدگان مجلـس ملّی، 
نماینـدگان راسـتین ملّـت ایـران نبودنـد. نهضـت ملّـی 
ایـران به خوبـی نشـان داد کـه به قـول عـارف قزوینـی 
»مجلـس شـورا خانـه ی غیـر اسـت«. به واسـطه اعمال 
امیـال بیگانـه و اهـداف هیـأت حاکمـه، وکالء هرکـدام 

مشابهت ها و تفاوت های نهضت ملّی با نهضت مشروطه
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در هر جامعه ای واژه ها وگزاره هایی مانند اخالق، اعتماد، راستی، 
آن  فرهنگ  الینفک  جزو  آزادگی  و  میهن دوستی  پاک دستی، 
جامعه به حساب می آید. درطی حدود صد سال گذشته جوامع 
تحقق  و  ارتقاء  بهبود،  و  جامعه  در  ساختاری  اصالح  با  غربی 
این واژگان توانسته اند یک امنیت نسبی در جوامع خود بوجود 
آورند. از طرفی موازی با شکل گیری جامعه و تقویت نهادهای 
مدنی با تکیه بر این واژگان، فضای سیاسی نیز شروع به رشد و 
تکامل نمود. پس از جنگ جهانی دوم و آغاز شروعی دوباره در 
کشورهای صنعتی و در حال توسعه، برخی اصطالحات سیاسی 
مانند زندانی سیاسی، اعتصاب غذا ، نامه سرگشاده، ژست های 
سیاسی، متداول شد. در کشور ما طی حدود صد و سیزده سال 
پس از انقالب مشروطیت ما دچار پسرفت در واژگان و گزاره های 
با ارزش نه تنها در جامعه مدنی بلکه در فضای سیاسی شده ایم. 
در حدود صد ساله اخیر به ویژه در این چهار دهه پس از انقالب، 
نام فعال سیاسی گزاره ای است که نشان دهنده یک شخصیت 
دارای هویت مستقل است که به او کنشگر سیاسی نیز اطالق 
می شود که اصواُل به اعضای یک طیف یا حزب سیاسی وابسته 
می باشد مانند »جبهه ملی ایران«، احزاب نهضت ملی، جنبش 
در  سعی  موارد  دربیشتر  جریانات  و  احزاب  این  و...  دانشجویی 
تمرکز بر فعالیت های خود به شکل یک دیده بان در جامعه  بوده 

و هستند . 
افرادی را در  در طی این سال ها حاکمیت به جد تالش کرد 
بین این احزاب مخالف ولی پویا بفرستد تا با ایجاد چند دستگی، 
یا  و  نابود  را  احزاب  این  بتواند  انشعابات  انداختن  راه  و  تشنج 
و  امنیتی  و  فشارهای سیاسی  با  دیگر  از سوی  نماید.  تضعیف 
جلوگیری از تشکیل جلسات منظم، از پیشرفت و توسعه احزاب 
جلوگیری نموده و می کوشد در آن ها بی حرکتی و رخوت ایجاد 
نیز سعی  وارد  تازه  نیروهای  از  آنکه  بعضی  نکته دیگر  نماید. 

کردند تا با رزومه سازی برای خود بتوانند از یکی از کشورهای 
خارجی پناهندگی سیاسی بگیرند. یکی از راه هایی که به گرفتن 
پناهندگی کمک میکرد ورود به جلسات عمومی احزاب و شرکت 
در مراسم های ساالنه بزرگداشت ها و مجالس ختم بود، به منظور 
عکس گرفتن با شخصیت های برجسته ملی و تهیه آلبومی از 
تا  دارند  این عکس ها، در حال حاضر هنوز هم عده ای تالش 
با عکس گرفتن با اشخاص با سابقه سیاسی و ملی برای خود 
پرونده های حقوق بشری و سیاسی دست و پاکنند در این میان 
افراد وابسته و جدیدالورودی که بیشتر جدا شده از خود حکومت 
بودند، وظیفه جریان سازی را بر عهده گرفتند تا خود را به عنوان 
بازیگران جدید فضای سیاسی به جامعه معرفی کنند که متاسفانه 
با این روش بیشتر به فضای عدم اعتماد بین افراد سیاسی و مردم 
دامن زده اند که باعث شکاف بیش از پیش در بین سیاسیون و 

جامعه شده است. 
بسیاری  چون  بود  ارزش  با   بسیار  سیاسی  زندانی  واژه  زمانی 
به   ، متفاوت  ای  عقیده  داشتن  دلیل  به  کشور  فرهیختگان  از 
چندین سال زندان محکوم می شدند. در سال های اخیر نیز در 
بند های مختلف زندان اوین ، چهره های برجسته ای از طیف 
های مختلف سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی حضور داشتند که 
متاسفانه  اما  بود،  کشور  در  سیاسی  جامعه  غنای  دهنده  نشان 
 ، سیاسی  زندانی  واژه  اعتبار  از  استفاده  با  امنیتی  دستگاه های 
را  آنان  آن ها،   پردازش  جهت  نیز  را  خود  نفوذی  افراد  بعضی 
. اما عمکرد و مواضع  به میان زندانیان سیاسی گسیل داشتند 
مردم  برای  را  آنان  ماهیت  زود  خیلی   ، نفوذی ها  این  انحرافی 
آشکار کرده ومیکند و نقاب فریب و نیرنگ را  از چهره آن ها 
برمیگیرد . ازطرفی اعتصاب غذای زندانی سیاسی مطلبی بود که 
سریعا مورد واکنش مردم قرار می گرفت و دولت زیر بار فشاری 
که از طرف افکار عمومی جامعه و مراجع بین المللی احساس 

میکرد ، در بیشتر موارد مجبور به قبول و کنار آمدن با خواسته 
های زندانیان سیاسی می شد . به لطف فعاالن سیاسی موازی 
از خود بجای  )!( که رکورد های جدید جهانی در اعتصاب غذا 
گذاشتند، دیگر حساسیت جامعه نسبت به اعتصاب غذای زندانیان 
سیاسی از بین رفته وحتی بسیاری از سازمان های بین المللی با 
دیده شک و تردید به آن می نگرند. یکی از گزاره های بسیار قابل 
احترام برای جامعه  و خیلی پر هزینه برای اقدام کنندگان، در 
گذشته واژه ای بود به نام »نامه سر گشاده « که تاثیر خاصی 
در جامعه ایران داشت و از اهمیت خاصی برخوردار بود به عنوان 
مثال نامه سرگشاده ای که سه تن از رهبران جبهه ملی ایران در 
خرداد 56 به محمد رضا شاه نوشتند و یا نامه سرگشاده ای که 
در سال اول انقالب از طرف جبهه ملی ایران به آیت اهلل خمینی 
اولیه  اهداف  و  اصول  از  که  انحرافی  به  نسبت  که  شد  نوشته 
انقالب در جریان بود گوشزد مینمود ویا نامه سرگشاده معروف به 
نامه نود امضایی که خطاب به رئیس جمهوروقت ، آقای هاشمی 
رفسنجانی نوشته شد وبسیار مورد توجه مردم قرار گرفت و برد 
اجتماعی گسترده ای داشت و باعث برخورد بسیار تند و سنگین 
به ویژه پس  از گذشت سال ها  اما پس   . نیز گردید  حاکمیت 
از سال 88 افراد غالبا بدون سابقه مبارزاتی و گاها جدا شده از 
حاکمیت، با نوشتن نامه های سرگشاده مداوم ، ارزش این واژه 

قابل احترام و اثرگذار را در بین مردم از بین برده است .
است که  از مصائبی  ای  ، گوشه  موارد ذکر شده  است  بدیهی 
احزاب و سازمان های ملی و مستقل با آن ها دست به گریبان 
هستند و تالش می کنند تا با آرامش این مشکالت بوجود آمده 
را از سر راه بردارند و بتوانند به عنوان یک دیده بان مشکالت 
را ببینند و به جامعه هشدار بدهند . هرچقدر انسجام سازمانی در 
احزاب اصیل و مردمی افزایش یابد  آینده ای بهتر برای جامعه و 

مردم ایران رقم خواهد خورد .

منافـع قدرت هـا را نمایندگـی می کردنـد. به ایـن واسـطه 
اقشـار،  نمی گرفـت.  صـورت  سـالم  و  آزاد  انتخاباتـی 
انتخاباتـی  برگـزاری  به ضـرورت  سـازمان ها  اصنـاف، 
آزاد رسـیدند. از ایـن حیـث بخش مهمـی از فعالیت های 
نخسـتین نهضـت ملّـی ایـران متمرکـز به چونیـن امری 
اقشـار  و  یـاران  از قضـا تحصـن دکتـر مصـدق،  بـود. 
مختلـف در دربـار در مهرمـاه 13۲8  که بعدها زمینه سـاز 
بنیادگـذاری جبهـه ملّـی ایران شـد، در اعتـراض به عدم 
سـالمت انتخابـات مجلـس شـانزدهم بـود. آن اعتراض 
نخسـت خواهـان الغـای انتخابـات فاسـد کشـور و دوم 
تعییـن دولتـی بی طرف کـه انتخابات را در کمـال آزادی 

برگـزار کنـد، بود. 
ایـن مطالبـه در آن زمـان و دیگـر مطالبـات از جملـه، 
را  احـزاب   آزادی  تجمعـات،  آزادی  مطبوعـات،  آزادی 
نیـز دربـر داشـت. در واقع یـک انتخابات آزاد را مسـتلزم 
آزادی هـای اساسـی می دانسـتند. در نهایـت پیکار اقشـار 
جامعـه، نهضـت ملّـی به سـرانجام رسـید و قدرت هـای 
داخلـی و خارجـی مجبـور بـه عقب نشـینی شـدند و تـا 

حـدی تـن بـه یـک انتخابـات نسـبتًا آزاد دادنـد. 
دکتـر مصـدق و یارانـش بـه خوبـی مالحظـه کردند که 
یـک انتخابـات آزاد نیازمنـد کـرداری بیش از اینهاسـت، 
از ایـن رو در دوره دولـت ملّـی در صـدد تدویـن و تنظیم 
لوایحـی بـرای عـدم دخالت دربـار و آرتـش در انتخابات 
برآمدنـد کـه با کودتـای ۲8 مـرداد 3۲ ، آن هدف بزرگ 

نرسید.  به سـرانجام 

نکتـه مهـم که در این جـا می توان یادآور شـد این اسـت 
کـه نهضـت ملّـی ایـران در جهـت تـدوام بـه خصـوص 
تکامـل نهضت مشـروطه بود. زیرا بسـیاری از کمبودها و 
نقصان هـا و تناقض هایـی کـه در اصول و قانون اساسـی 
مشـروطه دیـده می شـد، نهضـت ملّی، سـعی بـر اصالح 
و پیرایـش آن برآمـد. به عنـوان نمونه تدویـن لوایحی که 
در جهـت آزادی احـزاب، مطبوعـات و آزادی انتخابـات 
صـورت گرفـت. یا کوشـش حقوقـی دکتر مصـدق برای 
تبییـن و تصریـح جایگاه سـلطنت در قانون اساسـی  و ... 

جملگـی نشـان از تکامـل نهضت مشـروطه بود .
و  مردم گرایـی  ماهیـت  نشـانه های  از  یکـی   -  9
ملّت گرایـی، جایگاهـی بـود کـه نهضـت ملّـی و دکتـر 
مصـدق بـرای احـزاب قائـل بودنـد. او بـاور بـه آزادی 
تمامـی احـزاب داشـت. اساسـًا احـزاب را یکـی از ارکان 
کنـار  در  می دانسـت.  دموکراتیـک  تربیـت  و  رشـد 
باورمنـدی بـه حـزب و آزادی احـزاب، با توجـه به تجربه 
مشـروطه، ریشـه های فرهنگـی و بومی، باور به سـاختار 
»جبهـه ای« داشـت. در تمامـی کشـورهای دموکراتیک، 
یـک حـزب یـا چندین حـزب و سـازمان موجـب راه یابی 
نمایندگانـی بـه مجلـس ملّـی و مجالـس دیگـر و حتـی 
آن نماینـدگان موجـب انتخـاب دولتـی می شـوند. دکتـر 
مصـدق ضمـن بـاور بـه ایـن فرآینـد، بـاور بـه وجـود 
نظـام »جبهـه ای« داشـت کـه در آن احزاب، سـازمان ها 
و اصنـاف و شـخصیت ها ایجادگـر جبهـه ای باشـند، کـه 
ضمـن اسـتقالل اهـداف سـازمانی آن حـزب، پشـتیبان 

فکـری و معنـوی فراکسـیون های مجلس ملّـی، یا دولت 
برآمـده از مجلـس باشـند. نمایندگان آن احـزاب، اصناف 
و ... می توانسـتند بـا انتخابـات درون سـازمانی نماینـده 
مجلـس ملّی شـوند. حتـی در انتخـاب وزرا و ... به دولت 
و مجلـس پیشـنهادهایی را ارائـه کننـد. ایـن روش گام 
بزرگـی در تاریـخ دموکراسـی خواهی ایـران بـود، روش 
او در ایـن موضـوع، بیـش از سـایر روش هـا پاسـخ گو و 

اسـت.  بوده  تأثیرگـذار 
1۰ - در دوره مشـروطه به رغـم این کـه یکـی از اهـداف 
مهـم نهضـت، مجلـس ملّـی، قانـون اساسـی و ... بـود. 
روش برگـزاری و آیین نامـه انتخابات و از سـویی عمومی 
نشـدن سیاسـت، مانـع از رابطـه طبیعـی دولـت - ملّـت 
شـد. در ایـن شـرایط امـکان تحقـق دولـت ملّـی میسـر 
نمی شـود. و از قضـا همیـن خـأ موجـب اسـتبداد صغیر 
و کبیـر گشـت! امـا در نهضت ملّـی ایران، ملّـت همواره 
در پـی نهادینـه شـدن انتخاباتـی سـالم و آزاد در کشـور 
و مدافـع دولـت ملّـی تـا سـاعاتی پیـش از کودتـای ۲8 
مـرداد3۲  بـود. از قضـا  مراقبـت و مداومـت بـر سـر 
آرمان هـای نهضـت ملّـی توسـط ملّـت، موجب اسـتقرار 
و تـدوام دولتـی ملّـی و دموکـرات می شـد. ایـن پایداری 
همـواره مانـع از دسـایس و کودتاهایـی بـود کـه هر آن 
موجـب برانـدازی دولـت ملّی می شـد. در اسـناد کودتای 
۲8 مـرداد آمـده اسـت، آن چـه که مانـع از تحقـق کودتا 
در تیرمـاه 1331 یـا 9 اسـپند 1331، به ویـژه ۲5 امـرداد 

شـد، حضـور و بیـداری جامعـه بود. 

بی ارزش شدن واژه ها و گزاره های اخالقی در طی چند دهه اخیر



قرن اخیر ایران را باید قرن شکنجه، حبس, حصر، اعدام, 
ترور و تبعید نامید زیرا بجز برخی دوره های محدود و کوتاه 
با نگاهی گذرا به عهد پهلوی اول و دوم و اوضاع جاری، 
برخوردهای حذفی با مخالفان بعنوان سمبل و نماد مشترک 

حکومتهای معاصر بوده و  می باشد.
هنوز قلب ایرانیان از ترور سیاسیون علی الخصوص ترور در 
زندان توسط پزشک احمدی و سرپاس مختاری  و اعدام 
میان  و  است  دار  جریحه  اول   پهلوی  عهد  در  سیاسیون 
مباحث اندیشمندان حوزه »تاریخ سیاست«، این ترورهای 
سیاسی که بعدها توسط نهادهای امنیتی پهلوی دوم ادامه 
یافت بعنوان نقطه سیاه تاریخ سیاسی ایران در قرن حاضر 

مورد تامل و توجه قرار می گیرد.
شخصیت هایی که در عهد پهلوی اول حبس و اعدام و ترور 
شدند، اغلبشان مبارزان آزادیخواهی بودند که برای آزادی و 
دموکراسی توسط مستبدان وقت به آن فرجام گرفتار شدند.

متأسفانه در عهد پهلوی دوم نیز این تراژدی تداوم یافت 
و  داشتند  را  مردم  درد  که  وطن دوستان  از  بسیاری  و 
حرفشان برای دموکراسی و حقوق بشر بود به سرنوشتی 
مانند آزادیخواهان عصر پهلوی اول گرفتار شدند . همچنان 
دیوارهای زندانهای پهلوی آغشته است به خون آزادیخواهان 

و مبارزان راه میهن اما این پایان ماجرا نبود.
با وقوع انقالب همه امیدها این بود که » ایران برای همه 
ایرانیان خواهد بود « و هیچ کسی را به جرم ابراز عقیده و به 
جرم تفاوت در اندیشه مجازات نخواهند نمود لیکن این خیالی 

بود که برای اثبات بطالنش فقط به چند روز زمان نیاز بود.
در همان روزهای آغازین پیروزی انقالب 57، حکام شرع 

عنوان  تحت  آنها  پیروان  بعدها  که  نمودند  آغاز  را  راهی 
قتلهای زنجیره ای و سپس ترور زندانیان سیاسی  به آن ادامه 
دادند و این مسئله بعنوان اولین چالش میان آزادیخواهان با 

هیات حاکمه جمهوری اسالمی خودنمایی نمود.
بی شک اگر به پرونده زندانیان سیاسی، ترورهای سیاسی، 
انقالب   از  بعد  اعدام های سیاسی و شکنجه های سیاسی 
نگاهی بیاندازیم , خواهیم دید که اینبار دامنه این اقدامات 
آنقدر وسعت یافته است که حاال دیگر فعاالن محیط زیست 
, کارگران , روزنامه نگاران و بعبارتی همه طبقات و اصناف 
را فراگرفته است که این اقدامات عالوه بر آنکه نقض فاحش 
حقوق بشر هستند و منجر به ایجاد مشکالت داخلی میان 
ملت و حاکمیت شده اند و مشروعیت هیات حاکمه را زیر 
تخریب  موجب  نیز  المللی  بین  منظر  از   , اند  برده  سوال 
حداکثری وجهه جمهوری اسالمی شده اند حال آنکه بطور 
قطع و یقین مبانی دینی با این قبیل اقدامات مخالف است و 
این سلسله اقدام مسئوالن جمهوری اسالمی باعث مخدوش 
شدن اعتبار و احترام ایرانیان نزد سایر ملت ها و همچنین 
موجب مخدوش شدن دیدگاه نسل جوان و سایر ملتها به 

اعتقادات دینی می  شود.
بعنوان نمونه قتل زهرا کاظمی و بسیاری دیگر از زندانیان در 
درون زندانها نه تنها مغایر با موازین حقوق بشر  است بلکه با 
موازین دینی  نیز در تضاد است و متاسفانه این اقدامات ضد 

میهنی و ضد مذهبی همچنان در جریان است .
این روزها خبر قتل زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی 
وضعیت  به  همگان  توجه  تا  گردید  موجب  دیگر  یکبار 
زندانهای سیاسی و زندانیان سیاسی معطوف گردد زیرا هر 

بر  ای خواهد شد  ناگوار ضربه  و  تلخ  این حوادث  از  یک 
پیکر اعتماد ملت و عواقب آن بسیار خطرناک می باشد . 
بی تردید ملت نظاره گر پارادکس رفتاری مسئوالن هستند 
و این بی تفاوتی مقامات در قبال کیفیت زندانها و امنیت 
روحی و جسمی زندانیان و انتشار اخبار قتل های متعدد و 
با نطق  مکرر زندانیان، علی الخصوص زندانیان سیاسی را 
های جنجالی و برخوردهای شدید و به میدان آمدن قوای 
سه گانه کشور و سایر مقامات عالیه کشور بابت پخش یک 
موزیک در مدارس و یا اجرای یک برنامه توسط کودکان 
قرار  قیاس  را مورد  بانوان  با حضور  برنامه ای  در  خردسال 
میدهند و انزجار اجتماعی افزایش میابد. در واقع باید پذیرفت 
که هیأت حاکمه با این قبیل ترورهای داخل زندان و تشدید 
نارضایتی و حتی  افزایش موج  برخوردهای حذفی موجب 

انزجار عمومی شده است.
جبهه ملی ایران صراحتاً اعالم می دارد که منطبق بر موازین 
حقوق داخلی و بین المللی، حفظ سالمت و امنیت جان و روح 
یکایک زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی بعهده مسئوالن 
جمهوری اسالمی است و هرگونه واقعه ای از این دست و 
یا وقایع تلخ و ناگواری که حقوق زندانیان خاصه زندانیان 
سیاسی را تحدید و تهدید نماید  را قاطعانه محکوم می نماید. 
همچنین بر اساس آزادی بیان و آزادی اندیشه که در زمره 
حقوق حقه بشر است، خواستار آزادی بی قید و بی شرط کلیه 
زندانیان سیاسی مانند فعاالن کارگری، فعاالن محیط زیستی 
فعاالن حقوق زنان، فعاالن مطبوعات و رسانه، دانشجویان 
و سایر کسانی که به انحاء و اشکال مختلف تحت عناوین 

مشابه در زندان های جمهوری اسالمی محبوسند، می باشد.

E-mail:info@jebhemeliiran.org
http://jebhemeliiran.org
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نیست بادا به جهان اهرمن كینه و جنگ           زان كه هست از بِد او نكبت و ناكامی و ننگ
ننگ و ناكامی و ناداری چون سیل بال                            زاده جنگ بود، لعن ابد باد به جنگ

ادیب برومند

به نام خداوند جان و خرد
ملت بزرگوار ایران،

در بیست و یکم خردادماه نود و هشت به گزارش خبرگزاری 
ایسنا مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفته است:«با تخصیص 
اعتبار مناسب، مرمت خانه ی مصدق به زودی وارد فاز اجرایی 

می شود.«
در این رابطه ضروری دیدیم به آگاهی شما برسانیم، که در 
طول این سالیان هیات امنای قلعه ی احمدآباد بدون اتکا و 
التجا به هیچ نهاد حاکمیتی و تنها به پشتوانه ی کمک های 
مردمی و دوستداران صادق دکتر محمد مصدق جهت حفظ 
و مرمت و مدیریت این میراث گرانسنگ تاریخی که نماد و 
یادمان مردی کم نظیر در تاریخ ایران زمین است که هستی 
خود را فدای آبادی و آزادی ایران ساخت و تا واپسین دم 
حیات برای استقرار حاکمیت ملت و قانونی دموکراتیک و 
حافظ منافع ملی و تمامیت ارضی کوشید، وظیفه ی خود را با 
جدیت و استمرار انجام داده است و با وجود همه ی موانع و 

مشکالتی که نهادهای حاکمیتی برای این بنا به وجود آورده 
اند تا کنون عقب ننشسته است. تعمیرات اساسی و مرمت های 
داخل بنا، کوشش برای حفظ گیاهان داخل حیاط، نظافت و 
رسیدگی به بنا توسط متخصصان زیر نظر هیات امنا انجام 
شده است. استخدام افرادی جهت محافظت از کارهای انجام 
شده نیز صورت پذیرفته است. نظارت مستمر بر این مساِله 
و نیز پیگیری های حقوقی مشکالت اداری به وجود آمده 
برای این بنا از دیگر فعالیت های هیات امنا بوده است که 
همچنان استمرار دارد. این بنا متعلق به هیچ نهاد حاکمیتی و 
حکومتی نیست و مستقل از سیاست حاکم توسط هیات امنا 
در چهارچوبی قانونی مدیریت می شود و هیچ نهادی بدون 
هماهنگی و اجازه ی هیات امنا حق مصادره ی این میراث 
ملی را ندارد. از اسفند 1388 تا کنون با وجود نامه نگاری های 
هرساله و پیگیری های مکتوب و حضوری از مراجع مختلف 
حکومتی هنوز حاکمیت اجازه ی گشایش در این بنا را در 
مناسبت های زادروز و سالگرد در گذشت به روی مشتاقان 

صادر نکرده است و حتی آرامگاهش نیز چون خودش در سال 
های پایانی زندگانی در حصر مانده است، اما نام بلندش فراتر از 
زمان و مکان افق گشای نسل های فردای این سرزمین است.
هیات امنای قلعه ی احمد آباد

هرگونه كشتار مردم اعم از سیاسی و غیر سیاسی محكوم است

نفرین بر جنگ


