استقرارحاکمیتملی
هدف جبهه ملی ایران است
شماره
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جانخرد
و
بنام خداوند

برای عبور از بحرانها نقشه راه چیست؟
اوضاع و شرایط میهنمان نه خراب که ویران است .از
آزادیهای سیاسی و اجتماعی اولیه و انسانی که در جوامع
بشری کم و بیش بر قرار است ،ک ً
ال خبری نیست .تصور
آزادی احزاب و اجتماعات ،آزادی مطبوعات و رسانهها ،آزادی
انتخابات ،آزادی اعتراضات مدنی و مسالمتآمیز در ایران
تحت حکومت جمهوری اسالمی به یک رویای ناممکن
تبدیل شده است .استقالل کشور با سیاست خارجی ناصحیح
قدرتمداران جمهوری اسالمی دستخوش ناپایداری و ناامنی
گردیده و تنها برخی از قدرتهای بیگانه هستند که در میهن
یدهند و در مجامع بینالمللی بهجای ما سخن
ما جوالن م 
میگویند و در مناقشات خود با سایر قدرتها با کارت ایران
بازی میکنن د و از هیچگونه تحمیل و اجحافی به کشور ما
نیز فروگذاری نمیکنند .پایمال کردن حق ایران در دریای
مازندران توسط روسیه نمونه بارز این تحمیلهاست .هیئت
حاکمه جمهوری اسالمی صرفنظر از عدم رعایت حقوق
اولیه ملت ایران و بیاعتنائی به موازین حقوق بشر و تشبث
به انواع سرکوب و مخدوش کردن استقالل ملی ،آنچنان
مدیریت ضعیف و ناکارآمدی در زمینههای سیاسی و اقتصادی
و اجتماعی از خود نشان داده و به چنان فساد گستردهای دچار
گشته که آینده پایداری برای خود باقی نگذاشته است .و برای
همه روشنشده که تغییر و تحول در جامعه ایران گریزناپذیر
بوده و دیر یا زو د روی خواهد داد .اگر این تحول و درانداختن
طرحی نو ،بهگونهای مسالمتآمیز و خشونت پرهیز صورت
نپذیرد ،احتما ًال تغییر به شکلی خشونتبار همراه با تشنجات
و نامالیمات اجتماعی رخ خواه د دا د که عواقب و انتهای
آنها ناپیداست.
جبهه ملی ایران از سر وطنخواهی و خیراندیشی برای
این ملک و این ملت و آینده این کهن بوم و بر سه سال
قبل پیشنها د نمود که برای عبور از بحرانهای موجو د در
کشور ،یک برنامه مشخص در سه گام به اجرا درآید .در
گام اول زندانیان سیاسی و عقیدتی در سراسر کشور آزاد
شوند .در گام دوم آزادیهای اولیه و اساسی ملت ایران
مانند آزادی مطبوعات و وسایل ارتباطجمعی ،آزادی احزاب
و اجتماعات و آزادی انتخابات محترم شمر دهشده و رعایت
شوند .و در مرحله سوم در یک انتخابات آزاد و تحت نظارتی
که موردقبول همگان باشد یک مجلس ملی متشکل از
نمایندگان حقیقی ملت ایران تشکیل شود و با باز نگری در
ساختار قدرت ،نظم و سامان آینده کشور را پیریزی نماید.
اگر این نقشهٔ راه مور د توجه قدرتمداران حاکم یا حتی
مورد توجه برخی از آنان که اندکی آیندهنگری داشته باشند
قرار بگیرد و از آن حمایت کنند ،این امی د وجود دارد که تغییر
و تحول به نحوی آرام و متمدنانه صورت پذیرد و در غیر این
صورت ،در بر روی پاشنهای دیگر خواه د چرخید و حوادث
سنگین و غیرقابلپیشبینی را در مقابل خواهیم داشت.

در این اوضاع و شرایط اثرگذاری بر روند حوادث ،حرکت
خردمندانه و مطابق با منافع ملی را میطلبد .آنچه در وهله
نخست به نظر میرسد این است که مردمان فرهیخته این
سرزمین ،در تشکلهای صنفی و مدنی و در سازمانهای
سیاسی تمرکزیافته و به حمایت از آنان برخیزند .این
تشکلهای صنفی و سازمانهای سیاسی هستند که
ستونهای بنای مردمساالری و حاکمیت ملی برای آینده
یدارند .مردم ایران راهی جز متشکل شدن ندارند.
را بر پا م 
و این تشکلها باید بههمپیوسته و همافزایی پیدا کنند تا
بتوانند کاروان این وطن را از این گردنه ناهموار و پر از
سنگالخ تاریخ عبور داده و به مقصدی امن و آرام برسانند .اما
در این همافزائی و اتحاد تشکلها ،باید به دورنمای آینده با
دقت نگریست .اتحاد نباید تنها بهمنظور عبور از شرایط فعلی
و تغییر در وضعیت کنونی و بدون در نظر گرفتن راه آینده
صورت پذیرد .اگر در هنگام همگرایی و اتحا د تمرکز الزم
روی آینده انجام نشود ،چهبسا که از این همگرایی ،جریاناتی
نامطلوب بهره برده و حرکت را برخالف مصالح و منافع ملی
پیش ببرند .اگر این اتحا د بدون نگاه به اهداف آینده صورت
پذیرد همان اشتباه «همه با هم» در انقالب  57تکرار خواهد
شد .و از یک بیراهه به یک کجراهه دیگر وارد خواهیم شد.
ما ملت ایران ،از بیش از یک قرن پیش و از زمان انقالب
مشروطیت تا کنون تالشهای بیسرانجامی را برای کسب
آزادی و استقالل و استقرار حاکمیت ملی پشت سر گذاشتهایم
و تجربههای گرانبهایی را به دست آوردهایم که این
تجربیات امروز همچون چراغی فروزان راه ما را برای حرکت
صحیح و ثمربخش به سوی آینده روشن مینماید .نیروهای
ندوست امروز دریافتهاند که حکومت فردی
آزادیخواه و میه 
و موروثی به هر شکلی و تحت هر نامی با اصل حاکمیت
ملی تجانس ندارد و ما را به دموکراسی و استقالل که مادر
اعتال و همه پیشرفتها هستند نخواه د رساند .نمونههای
مشروطههای سلطنتی موروثی اروپا با توجه به تجربهای که
از چهار پادشاه پس از انقالب مشروطیت داریم در منطقه ما
و در کشور ما هیچگاه مصداق پیدا نمیکند .لذا اتحاد ما که
در پی تحقق حاکمیت ملی و دموکراسی هستیم با کسانیکه
نوستالژی گذشته و تکرار تجربههای ناموفق قبلی را دارند
بیمعنی است .البته بر اساس موازین دموکراسی آنان حق
دارن د اعتقاد خود را داشته و دنبال کنند ولی معتقدان به آزادی
و حاکمیت ملی نمیتوانند با آنها همسویی کنند و متحد
شوند .کسانیکه با تفنگ و مسلسل و اعمال خشونت در ص دد
تغییر و تحول باشند ما را به آزادی و حاکمیت ملی رهنمون
نخواهن د شد .و اتحاد با آنان یعنی کمکرسانی به برقراری
استبدادی دیگر به رنگی تازه .بنابراین چنین اتحادی خطایی
نابخشودنی است .اگر در کسانی تعصب قوم و قبیلهای در
حدی شدت یافته باشد که در ایران نه از ملت واحد ایران

که از ملیتهای مختلف سخن بگویند ،افرادی مظنون به
صدمه زدن به یکپارچگی ملت ایران و وحدت ملی هستند ،و
اتحاد با آنان برای حفظ تمامیت ارضی و وحدت این سرزمین
باستانی نادرست و خطرناک میباشد .البته تمرکززدایی و رفع
بیعدالتی و احترام به گویشها و آداب و سنن اقوام مختلف
ایرانی موردقبول و تأیی د همگان است ولی خطکشی کردن
مناطق ایران و زیر سؤال بردن یکپارچگی ملی مردو د است.
باید متذکر شد که
جبهه ملی ایران با این موضوع که قومیتهای مختلف
ایران خو د تصمیم در توسعه اجتماعی و پویائی آداب و سنن
خودگرفته و تعیینکننده برنامههای رشد و توسعه منطقه خود
باشند و به زبان محلی در جامعه صحبت کرده و مطبوعات
و فرهنگ خود را داشته باشند کام ً
ال موافق است و معتقد
است که ارتقاء جوامع و قومیتهای متنوع با آداب و سنن
مختلف جاذب و جالب برای همه بوده و سبب ارتقاء ایران
با فرهنگهای مختلف در جامعه بینالمللی میگر د د ولی
یادگیری زبان فارسی و داشتن کتابهای درسی و اساسی
در دبستان و دبیرستان و دانشگاه را برای ایجا د وحدت و
همبستگی ملی و فراهم کردن شرایط مساوی و یکنواخت
برای پیشرفت همگان در بین همه قومیتها و ساکنین ایران
یداند .به خاطر داشته باشیم که ایران تنها
الزم و واجب م 
کشوری در جهان است که ادبا و شاعران آن بیش از هزار
سال است که با گنجینههای پرمحتوا و اخالقی و اجتماعی
خود به زبان فارسی ،نهتنها برای همبستگی ملی ما اثرگذار
بو دهاند بلکه برای پیوستگی جامعه بشری به هم با شعر
معروف سعدی (بنیآدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز
یک گوهرند) باعث افتخار همه ایرانیان و قومیتهای ایرانی
گردیدهاند.
همراهی و همگامی باکسانی که اعتقادات ایدئولوژیک
متصلب دینی و یا غیردینی دارند نیز میسر نیست زیرا که
آنان نیز در چارچوب فکری و باورهای مشخص خود و
در مسیر برقراری دیکتاتوری یک دیدگاه قالبگیری شده
حرکت میکنند.
ندوست بر این اعتقادند که اتحا د و
آزادیخواهان میه 
همگامی میتواند بین سازمانها ،اصناف ،نهادهای مدنی و
شخصیتهایی شکل بگیرد که به آزادیهای اولیه انسانها
مانند آزادی قلم وبیان ،آزادی احزاب و اجتماعات و آزادی
انتخابات باورمند باشن د به استقالل و عدم وابستگی به
سیاستهای بیگانه اعتقاد داشته باشند .به جدایی حکومت
از دین معتقد باشند به نظام برخاسته از رأی آزا د مردم ایران
یعنی نظام جمهوری باور داشته باشند به یکپارچگی سرزمینی
و یگانگی ملت ایران و زبان فارسی بهعنوان زبان ملی و
مشترک ایرانیان باورمند باشند .اتحا د و همراهی این نیروها
البته مفید و کارساز و امری بسیار مبارک خواه د بود.
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آموزههای حیات سیاسی حسین شاه حسینی برای ایران امروز
به مناسبت سالروز درگذشت او

نخســتین انســان در اســطوره هــای ایرانــی
گیومرت(کیومــرث) اســت ،گیــو بــه معنــای
زندگــی و مــرت بــه معنــای مــرگ ،یعنــی
ایــن نــام حــاوی مفهــوم زنــده ی میــرا
اســت .امــا برخــی از انســان هــا میــرای
زنــده هســتند ،چــه مانایــی نمادیــن و
اندیشــگانی ایشــان فراتــر از زمــان فیزیکــی
در تاریــخ اجتماعــی یــک کشــور جــاری و
ســاری اســت .شــاید حســین شــاه حســینی
یکــی از نمادهــای چنیــن پدیــداری باشــد.
هســتی ،معطــوف بــه مــرگ و پایــان
پذیــری اســت و ایــن پایانمنــدی معنابخــش
آن مــی گــردد .معنایــی در بافتــار تاریخــی-
اجتماعــی .بــه کلمــه ی وجــود در التیــن،
اگسیســترگفته میشــود.
شهر خالیست زعشاق بود کز طرفی
مردی از خویش برون آید و کاری بکند
تجلــی ایــن نکتــه در امــر اجتماعــی-
تاریخــی اســت .بیرونــی کــه درونــی و
درونــی کــه بیرونــی مــی گــردد ،اشــتغالی
ذهنــی بــه بیــرون از خویــش .کــه یرکــه
گــور ســاحت ســوم و متعالــی زندگانــی
را ســاحتی اخالقــی بــر مــی شــمارد
و ویژگــی آن را بــه ســعادت همگانــی
اندیشــیدن و در راســتای آن کوشــیدن مــی
دانــد .مــروری ولــو کوتــاه بــر زندگانــی
حســین شــاه حســینی نشــانگر آن اســت
کــه زیســت روانــی او در ایــن ســاحت و
پیونــدش بــا امراجتماعــی تــا پایــان عمــر
امــکان ناپذیــر اســت .میهــن گرایــی او بــر
بنیــاد آزادیخواهــی ،دموکراســی و اســتقرار
حاکمیــت ملــت و قانــون وی را بــر آن
داشــت ،تــا در ســلوک سیاســی-اجتماعی
خــود در یکــی از برهــه هــای تعییــن گــر
تاریــخ ایــران راه دکتــر محمــد مصــدق
را برگزینــد .در ایــن مســیر بــا ســرمایه
اجتماعــی و ویژگــی هــای شــخصیتی یکــی

از اثرگذارتریــن چهــره هــای صدیق مصدقی
گردیــد .او در ســخنرانی ســالروز تولــد دکتــر
محمــد مصــدق بــه ســال  1382از مصــدق
بــه عنــوان خدمتگــزار بشــریت یــاد مــی
کنــد ،کــه دامنــه تاثیــرش از روســتای
احمدآبــاد و تــاش او بــرای رفــاه مردمــان
آن تــا الهــام بخشــی در ســطح جهــان بــه
کشــورهایی چــون هنــد و مصــر گســترده
اســت .هــم ســویی گفتــار و کــردار ،احیــای
حقــوق سیاســی-اجتماعی ملــت بــر بنیــاد
قانــون اساســی مشــروطه و تــا پایــان عمــر
ناامیــد نگردیــدن و پاواپــس نکشــیدن را از
دیگــر ویژگــی هــای دکتــر محمــد مصــدق
برمــی شــمرد ،کــه خــود نیــز در قــول و
عمــل دلبســته ی ایــن خصیصــه هــا بــود
و شــاید از همیــن روی در توصیفــش از او
بــر ایــن مــوارد تاکیــد ورزیــده اســت .یکــی
از مبرزتریــن ویژگــی هــای او حلقــه ی
اتصــال شــبکه هــای اجتماعــی بــودن بــه
شــمار مــی رفــت و ســرمایه ی اجتماعــی
گرانســنگی داشــت ،کــه از آن بــرای
مبــارزه ی اجتماعــی بهــره مــی گرفــت .از
کشــاورزان و ورزشــکاران تــا روشــنفکران
و دانشــگاهیان ،از اصنــاف و کارگــران
تــا چهــره هــای سیاســی خوشــنام ،چــه
ملی-مصدقــی چــه چــپ چــه مذهبــی ،از
بازاریــان تــا روحانیــان و ...را در گرداگــرد او
مــی شــد دیــد .در عیــن حــال کــه فــردی
تشــکیالتی و منضبــط در کار حزبــی بــود
در تعاملــش بــا نیروهــای دیگــر از منظــری
«رهنمودی-اختیــاری مرتبــط بــود .مهــارت
هــای ارتباطــی رشــدیافته ،انگیــزه بخشــی،
کاریزمــای فــردی ،اطمینــان بــه تــوان
خویــش ،مصمــم بــودن از ویژگــی هــای
مبــرز وی و یــادآور شــخصیت هــای
اثرگــذار پیشــرو در جامعــه بــود.
جوامــع مــدرن بــا شــکافی نازدودنــی
و کاســتی ناپذیــر بیــن قطــب تمامیــت
باور(نیرویــی کــه بــه نــام کل جماعــت

عمــل کنــد) و گــروه گرایــی تمــام
نیروهــای اجتماعــی در نوســان هســتند.
ایــن شــکاف شــکافی مقــدم بــر دموکراســی
اســت ،کــه بازشناســی ماهیــت بنیادینــش و
نهادینــه ســازی سیاســی اش بــه بــاور
برخــی متفکــران ایــن حــوزه ،نقطــه ی
آغــاز دموکراســی اســت و بــن بســت آن
بــه توتالیتاریســم منجــر مــی شــود یــا بــه
چندپارگــی رادیــکال مــی انجامــد .مفهــوم
ملــت در ایــن منظــر وحدتــی در عیــن
کثــرت دارد کــه تفــاوت هــا و تمایزهــا
را بــه رســمیت مــی شناســد .حکومــت
دموکراتیــک در عیــن تضمیــن یکپارچگــی
اجتماعــی حــس آگاهــی شــهروندی را ایجاد
مــی کنــد و بــر احتــرام بــه تکثــر نیروهــا،
عقایــد و منافــع اجتماعــی در چارچــوب
امــر اجتماعــی اســتوار اســت .امــر سیاســی
ذاتــی تمــام جوامــع بشــری اســت و نفــس
وضــع هســتی شــناختی انســان را متعیــن
مــی ســازد .چنیــن بــاوری بــه دموکراســی و
میهــن گرایــی ســازنده در زندگانــی حســین
شــاه حســینی تبلــوری تــام دارد .در حــوزه
ی فــردی باورمنــد بــه شــمار مــی رفــت و
هویــت سیاســی-حربی اش بــه همونــدی
جبهــه ی ملــی ایــران نســب مــی بــرد .امــا
وقتــی مســوول رســیدگی بــه خانــواده هــای
زندانیــان سیاســی گماشــته شــد یــا عضــو
کمیتــه ی دفــاع از قربانیــان قتــل هــای
زنجیــره ای گردیــد یــا وقتــی در جمعیــت
دفــاع از حاکمیــت ملــت ایــران می کوشــید،
نگاهــی متکثــر بــه طیــف هــای مختلــف
فکــری داشــت و مطلــق گــرا نبود .در ســال
هــای پایانــی عمــر دیــدگاه زنــده یــاد دکتــر
 http://jebhemeliiran.orgگذاشــت
غالمحســین صدیقــی را ارج مــی
E-mail:info@jebhemeliiran.org
ـت ،کــه
و مســیر رهایــی ایــران مــی پنداشـ
راه نجــات ایــران حکومتــی ملــی ،پیراســته
از ایدیولــوژی و انحصارطلبــی و گشــوده بــه
جریــان هــای فکــری غیرتمامیــت خــواه
داشــت.
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سیاست حذف و خشونت و گسترش اعتراضات مردمی
انقــاب  ۵۷کــه بــا مشــارکت رنگینکمانی متکثــر از نیروهای
مختلــف اجتماعــی بــه پیــروزی رســید ،امیدهــای زیــادی
ایجــاد کــرد؛ امــا بــا عـدول از وعـدهو وعیدهــا از قبیــل تحقق
اســتقالل و آزادی ،رفــع فقــر و بیــکاری و آب و بــرق و اتوبوس
و حتــی ســاختن مســکن مجانــی و بــا آغــاز اعدامهــای
انقالبــی ،پشــت درهــای بســته در فضــای هیجانــات رادیکال،
بهتدریــج امیدهــا بــه ناامیــدی گراییــد .بــا گروگانگیــری
و حملــه بــه ســفارت آمریــکا توســط دانشــجویانی کــه
یدانســتند ،میشــود گفــت
خــود را پیــروان خــط امــام م 
مســیر و سرنوشــت انقــاب ،نظــام و حتــی کشــور تغییــر
بنیــادی کــرد .از آن زمــان بــه بعــ د محمــل ایدئولوژیــک
آمریکاســتیزی و مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی شــروع ش ـد .از
ثمــرات آن تحریمهــای اقتصــادی اســت کــه تــا امــروز
ادامــه داشــته و بــا بحــث هســتهای ش ـدت بیشــتری یافتــه
اســت .جنــگ هشتســاله نیــز یکــی دیگــر از نتایــج زیانبــار
گروگانگیــری بــود .بــا ایــن رویکــر د تقابلــی سیاس ـتهای
داخلــی گــروگان سیاســت خارجــی شـ د و وضعیــت فالکتبار
امــروز نتیجــه ایــن تقابــل بیحاصــل اســت امتیازهایــی کــه
چیــن و روســیه از ایــران گرفتهان ـ د و سوءاســتفادههایی کــه
میکننــ د از دیگــر خســرانهای مبــارزه بــا ایــن دشــمن
فرضــی اســت .اگــر چــه در بزنگاههــای مختلــف چــه در
پشــت پــرده ،چــه روی صحنــه ســازشهایی داشــتهاند
و امتیازهایــی دادهانــد .قــرار داد الجزایــر و آزادی گروگانهــا،
نوشــیدن جــام زهــر در زمانــی کــه تــوان ادامــه جنــگ نبــود
و ...نرمــش قهرمانانــه از جملــه ســازشهایی اســت کــه بــا
اســتکبار و عوامــل آن انجــام گرفتــه اســت؛ امــا حکومــت
جمهــوری اســامی بــا تنهــا کســانی کــه ســازش نمیکنـ د و
یدهـد ،مــردم ایــران اســت .گویی
بــه آنــان هیــچ امتیــازی نم 
کــه ایــن حکومــت تنهــا یــک دشــمن واقعــی دارد ،آن هــم
مــردم کشــور اســت کــه بــرای ســرکوب آنهــا هــر امتیــازی
یده ـد .مواقعــی چنــان بــر طبــل ســرکوب
بــه بیگانــگان م 
و خشــونت مــی زن ـ د و ســخت میگیــرد و بــر علیــه منافــع
مــردم عمــل میکنــ د کــه گویــی عمــدی در دشــمنی بــا
مــردم دارد.
مــردم تنهــا بــه عنــوان ابــزار و در مقــام اطاعــت و موافقــت از
حکومــت ،موضوعیــت مییابنـد .ســال شــصت نقطــه عطــف
انحــراف انقــاب از مســیر آرمانهــا و اهـداف انقــاب بــود .در
دهــه شــصت بــود کــه حفــظ نظــام اوجــب واجبــات ش ـ د و
مصلحــت نظــام نــه تنهــا بــر مصالــح و منافــع ملــی ارجحیت
یافــت ،بلکــه حتــی از احــکام دینــی و عبــادی نیــز برتــر تلقی
شــ د در دهــه شــصت دوران تــرور و ســرکوب و زنــدان و
شــکنجه و تجــاوز و اعــدام بــا شــدت وحشــتناکی ادامــه
یافــت .در ایــن جــو سانســور و ســرکوب وحشــتناک ،بهتریــن
و بزرگتریــن محمــل حاکمیــت بــرای توجیــه ایدئولوژیــک و
تبلیغاتــی خــود ،جنــگ ایــران و عــراق بــود .جنــگ در واقــع
ســاح ایدئولوژیــک حکومــت بــرای بســیج نیروهــای خــودی
و خفــه کــردن صــدای مخالفــان و توجیــه خفقــان دهــه
شــصت بــود .جریــان حــذف و خشــونت در جمهوری اســامی
بــه عنــوان اســتبداد دینــی نــو ظهــور ،خصوصــ ًا در دوران
ســرکوبهای خونیــن دهــه شــصت بــا شـدت بســیار ادامــه
یافــت .تــا جایــی کــه صـدای اعتــراض قائــم مقــام رهبــری
نظــام هــم بــه کشــتار جمعــی زندانیــان سیاســی در ســال ۶۷

بلنـ د شـد .همیــن موضــوع یکــی از اصلیتریــن عواملــی بــو د
کــه بــه حــذف ایشــان از قائــم مقامــی رهبــری منجر شـد .در
آن ســالها رژیــم از میــان اقشــار محــروم بــرای نیروهــای
ســرکوبگر خــود ســرباز گیــری کــرده و بــا دادن انــواع رانتهــا
از آنهــا حمایــت میکــرد؛ امــا از آنجــا کــه همــه سیاسـتهای
داخلــی حکومــت تابعــی از سیاسـتهای ماجراجویانــه خارجی
اســت ،تمامــی امکانــات و تــوان اقتصــادی و نظامــی خــود را
صــرف ایــن توهمهــای سیاســی میکنــ د و از گروههــای
افراطــی فلســطینی و گروههــای افراطــی تروریســتی در
لبنــان و ســوریه و یمــن و عــراق وحتــی کشــورهای آفریقایــی
حمایتهــای اقتصــادی و نظامــی میکنــ د و ســرمایههای
ملــی را بجــای ســاختن کشــور و ایجــاد امکانــات داخلــی خرج
ایــن گروههــا میکن ـد .نتیجــه آن چیــزی جــز تحریمهــای
مضاعــف و رکــود تورمــی و محرومیــت بیــش از پیــش مــردم
نبــوده اســت .رانــت خــواری و فســاد و غــارت ســرمایههای
ملــی و حقوقهــای نجومــی نیــز کــه امــری عــادی در میــان
مســئوالن حکومتــی اســت ،موجــب تبعیضهــای تحقیــر
آمیــز و اختالفــات فاحــش طبقاتــی شــده اســت .چنیــن
سیاسـتهایی موجــب ناتوانــی و ناکارآمـدی حکومــت و فقــر
و فالکــت مــردم شـده اســت .مجموعــه ایــن عوامــل موجــب
شـده اســت کــه حکومــت نتوانـ د بــه ابتداییتریــن نیازهــای
مــردم پاســخ دهـد .رشـ د جمعیــت شــهری و افزایــش کمــی
و کیفــی جوانــان تحصیلکــرده و عــدم امکانــات اقتصــادی
و اجتماعــی و ناتوانــی حاکمیــت در پاســخ بــه تقاضاهــای
مختلــف جوانــان و خصوص ـ ًا زنــان و دختــران تحصیلکــرده،
موجــب افزایــش روزافــزون نارضایتــی و اعتراضــات آنان شـده
اســت.
حکومــت جمهــوری اســامی نــه تنهــا فاقــ د نهادهــای
کارآمـ د بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا و تقاضاهــای روز افزون
جوانــان اســت ،بلکــه حتــی قــادر نیســت از اقشــار ضعیــف
ســنتی و مذهبــی کــه در ســالهای گذشــته از آنهــا اســتفاده
ابــزاری میکــرده اســت ،حمایــت کنـد .لــذا بــه دلیــل محـدود
شـدن وضعیــت اشــتغال و ارتــزاق ایــن اقشــار و درک تجربــی
بــی کفایتــی و فســاد حاکمــان ،بــه تدریــج محرومانــی کــه
انقــاب بــه نــام آنــان و بــرای آنــان و بــا مشــارکت آنــان بــه
پیــروزی رســید ،بــه ناگزیــر بــه صــف معترضــان پیوســتند.
اعتراضــات گســترده دی مــاه  ۹۶و آبــان  ۹۸در بیشــتر
شــهرهای ایــران و شــعارهای آنــان ،عمــق نارضایتــی و
یده ـد .اعتراضــات مدنــی
اعتــراض مــردم ایــران را نشــان م 
و مســالمت آمیــز کشــاورزان اصفهــان کــه بزرگتریــن حامیان
جمهــوری اســامی هــم از نظــر احساســات مذهبــی و هــم در
مشــارکت در انقــاب و هــم در حضــور گســترده در جبهههای
یدهــ د کــه حاکمیــت ناکارآمــد،
جنــگ ،بودنــد ،نشــان م 
مشــروعیت سیاســی و اخالقــی و دینــی خــود را از دســت
داده اســت .همیــن بحــران ناکارآمـدی و بحــران مشــروعیت
و در نتیجــه بحــران اقتـدار و همبســتگی ،جمهــوری اســامی
را دچــار انشــقاق و ضعــف و اســتیصال کــرده اســت و بــرای
جبــران آن بــه حــذف و ســرکوب و تیــر وتفنــگ و زن ـدان و
شــکنجه و اعــدام متوســل میشــود .قــدرت منطــق نــدارد
و عقالنیتــی در هیــچ نــوع اســتبدادی نیســت .زور عقــل و
منطــق را تعطیــل میکنــد .بــه همیــن دلیــل حاکمیــت
جمهــوری اســامی طــی چهــل و دو ســال اخیــر بــا ســماجت

خاصــی بــر خــاف منافــع ملــی و آرمانهــای انقــاب
عمــل کــرده اســت و از ایــن همــه ناکامــی و ناکارآم ـدی و
نارضایتــی و تحریــم و انــزوا درس نمیگیــرد .شــای د بــه ایــن
علــت کــه ق ـدرت کیمیاگــری اســت کــه شــریفترین و بــا
تقواتریــن اشــخاص را هــم فاسـ د میکنـد .بــه همیــن دلیــل
اگــر حکومــت توســط مــردم محـدود و مشــروط و از طریــق
نظــارت و مشــارکت عمومــی مهــار نشــود ،تمایــل بــه افســار
گســیختگی ،مطلــق العنانــی و خــود شــیفتگی دارد .متاســفانه
جمهــوری اســامی در ایــن زمینــه پرونـده ســیاهی دارد و تا از
دســت دادن آخریــن پایــگاه مردمــی خــود پیــش رفتــه اســت
و بــه روی اعتراضــات مدنــی کشــاورزان اصفهانــی نیــز تیــر
انـدازی میکنـد .آنچــه رهبــران جمهــوری اســامی متوجــه
آن نیســتند ،ایــن اســت کــه اعتراضات دی مــاه  ۹۶و آبــان ۹۸
و کشــاورزان اصفهــان و حتــی اعتراضــات کارگــران هفت تپه
و کامیــون داران و معلمــان و اصنــاف و طبقــات مختلــف ،نــه
جنــگ قـدرت اســت ،نــه توطئــه بیگانــگان و نــه حتــی مثــل
ســال  ۸۸اعتــراض بــه تقلــب در انتخابــات و مســائل سیاســی
اســت .بلکــه اعتراضاتــی مدنــی بــرای اولیــن و ابتداییتریــن
نیازهایــی اســت کــه حاکمیــت بــه علــت آلودگــی بــه فســاد و
تبعیــض سیســتماتیک و عـدم کارایــی و مشــغولیت بــه ماجرا
جویــی هــای منطقــهای و بیــن المللــی و ســرازیر کــردن
ســرمایههای ایــران بــه لبنــان و عــراق و ســوریه و یمــن ،از
آن غفلــت میکن ـ د و قــادر نیســت پاســخگوی ابتداییتریــن
نیازهــای مــردم کشــور خــود باشـد .بــه دلیــل نادیـده گرفتــه
شــدن و بــه رســمیت نشــناختن مطالبــات عینــی مــردم از
ســوی حاکمیــت و برخــورد خشــونت آمیــز و امنیتــی بــا
آنــان ،مــردم بــه ناگزیــر و بــه درســتی بــا شــناخت عوامــل
فقــر و بیــکاری و فالکــت خــود ،شــعارهای سیاســی بــر علیــه
یدهنــد.
حاکمیــت ســر م 
بــه علــت ایــن ســوءمدیریت هــا و سیاس ـتهای نادرســت و
آلودگــی بــه فســاد و بــی ســوادی بســیاری از مقامــات ،درکــی
از فقــر و فالکــت و مشــکالت مــردم در جمهــوری اســامی
وجــود نـدارد .بــه همیــن دلیــل بــه جــای درک مســئله و بــه
رســمیت شــناختن اعتراضــات مدنــی اقشــار مختلــف مــردم
و پاســخ گویــی بــه مطالبــات بــر حــق آنــان ،حاکمیــت بــی
کفایــت بــا فرافکنــی ،اعتراضــات مدنــی مــردم را توطئــه
یدان ـ د و مــردم کوچــه و بــازار
دشــمنان اســام و انقــاب م 
را یــا فریــب خــورده و یــا مــزدوران بیگانــه میخوان ـ د و بــا
آنــان برخــورد امنیتــی میکنـد .بــا رویکــرد امنیتــی و حــذف و
خشــونت و تیــر و تفنــگ ،شــای د در کوتــاه مـدت بتــوان مــردم
را ســرکوب کــرد ،امــا نمیتــوان صــورت مســئله را پــاک و در
دراز م ـدت بــا ایــن شــیوه بقــای حکومــت را تضمیــن کــرد.
شــیوه حذف و خشــونت و شــلیک به ســر و دســت و چشــمان
کشــاورزان تنهــا فاصلــه حکومت و مــردم را بیشــتر و عمیقتر
میکنـ د و مشــروعیت بیشــتری از آنــان مــی ســتاند .نتیجــه
http://jebhemeliiran.orgــز گســترش
سیاســت ارعــاب و تــرور و وحشــت ،چیــزی ج
E-mail:info@jebhemeliiran.orgنیســت.
نارضایتــی عمومــی و اعتراضــات رو بــه افزایــش مردم
قطعـ ًا در آینـ دهای نــه چنـدان دور بــه دلیــل بــرآورده نشـدن
مطالبــات اقشــار مختلــف مــردم و عـدم مشــروعیت روز افزون
حاکمیــت ،ایــن اعتراضــات گســتردهتر و متحـ د و یکپارچــه و
بــه ابــر اعتــراض عمومــی تبدیــل خواهـ د شـد .آن روز دیگــر
شــنیدن صـدای انقــاب مــردم ســودی نخواهـ د داشــت.

نشریه داخلی  -تهران  -شنبه  18دی ماه  1400خورشیدی  -شماره  - ۲۱3صفحه ۴
برفت از جهان ،زی جهانی دگر                                  قوی چنگ و پاکیزه جانی دگر!

اصول اعتقا دی جبهه ملی
ایران بر گرفته از اساسنامه

سوی جبههی ملت آور د روی                                                          که بودش به رسسایبانی دگر

اصل یکم :حفظ تمامیت ارضی ،استقرار حاکمیت
ملی و استقالل سیاسی برخاسته از اراده عمومی
ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول
دموکراسی ،حقوق بشر و حاکمیت قانون.
اصل دوم :تأکید بر تأمین و حفظ حقوق و
آزادیهای اساسی مردم ایران به ویژه آزادی
حزبها ،انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن
و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.

دریغـا کـه از آشـیان پرکشـید                  عقابـی سـوی آشـیانی دگـر!

وطنخواه و آزاده و شیردل                                                          نه تنها به تن پیل سانی دگـر
به ورزشگری پهلوانی گزین                           به روشندلی نکت هدانی دگر
استا د ا دیب برومند

نام و یاد جهان پهلوان تختی در پنجاهو چهارمین سالگرد جاوادنگیش گرامی باد
د «تختی مصدقی بود»
کارگران بدانید ،معلمان بدانید ،دانشجویان بدانی 

غالمرضا تختی در سال  ۱۳۰۹در محله خانیآباد چشم به جهان
گشود .خانواده او در ابتدا از تمکن مالی برخوردار بودند .زیرا پدرش
رجبخان یخچالداری شناخته شده بود .گرچه طولی نکشید که
رضاشاه به خاطر عبور خطآهن ،زمینهای رجبخان را مصادره کرد.
غالمرضا همان موقع دو مفهوم فقر و استبداد را با جان و دل تجربه
کرد .او دوران متوسطه را در مدرسه منوچهری گذارند ،اما به دلیل
شرایط اقتصادی خانواده ،مجبور به ترک تحصیل شد .از همین روی
مدتی برای تامین خرج خانواده به شرکت نفت مسجد سلیمان رفت.
او با چشم خود میدید که شرکت نفت انگلیس چگونه نفت ایران را
به غارت میبرد و کارگران را به استثمار در میآورد .او در  ۱۳۲۷به
خدمت سربازی میرود و پس از چندی بعد به استخدام اداره راهآهن
درآید .همان زمان او به باشگاه ورزشی پوالد رفت و دو ورزش کشتی
و زورخانهای را دنبال کرد .تا جاییکه در سال  ۱۳۲۸در نخستین
تجربه رسمیش در مسابقات رسمی ،در مسابقات قهرمانی کشتی
کشور مدال طال را کسب کرد .قهرمانی ایران او را سیراب نکرد و
َهضت ملّی ایران به
وارد کارزار سیاست شد .همزمان با اوجگیری ن َ
رهبری دکتر مصدق او به یکی از احزاب جبهه ملی ایران در آن زمان
یعنی حزب زحمتکشان ملت ایران پیوست.
او در مسابقات جهانی هلسینکی در سال  ،۱۹۵۲با دریافت مدال نقره،
نخستین مدال جهانی را برای ایران به ارمغان آورد .دکتر مصدق که
در آن زمان در مسند نخستوزیری بود ،در نامهای از این رهاورد
ستایش کرد و به عنوان برگزیده ملت ،پهلوان غالمرضا تختی را
ستود .تا جاییکه تختی در سال بعد همین مسابقات ،مدال نقره
را تکرار کرد.
اما در اوج قهرمانی و پهلوانی ،پس از واقعه مصادره اموال خانوادگی
توسط رضاشاه ،این بار نه رخدادی خانوادگی بلکه کودتایی ویرانگر
ایران را فرا گرفت .زمانی بود که در  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲عوامل خارجی
و داخلی دست در دست هم دولت ملی و مردمی دکتر مصدق را
سرنگون کردند .این رخداد در روحیه تختی و همرزمانش طبیعی
بود که تأثیری شگرف نهاد .اما پس از کودتا برخی از ملّیون پرچم
«نهضت ادامه دارد» را به اهتزار درآوردند و او نیز در کنار سایر ملّیون
به احزاب و سازمانها و اصناف ملی پیوست و نهضت مقاومت ملی
را تثبیت کردند .او در آن هنگام عضو حزب سوسیالیست بود و سمت
قائم مقام دبیرکل حزب را دارا بود.
گام بزرگ او در تداوم راه دکتر مصدق و عزت و سربلندی ایرانزمین
زمانی بود که سه سال پس از کودتای  ۲۸مرداد ،در المپیک ۱۹۵۶
ملبورن ،با شکست دادن رقبای روس ،انگلیس و آمریکایی به
نختسین مقام طالی المپیک دست یافت و با به اهتزاز درآمدن
پرچم سه رنگ شیرو خورشید نشان ایرانزمین در ملبورن ،نام ایران
را دوباره بر صحنه جهانی پدیدار کرد .نهضت مقاومت ملی پس از
ورود تختی و دیگر اعضای تیم ملی ایران ،آیینی را تدارک دیدند
که به عنوان یکی از بزرگترین متینگ های سیاسی پس از کودتا
شناخته شد .پهلوان ملی ایران غالمرضا تختی پس از ورود به ایران
عکس مصدق را بوسه زد و چند جمله بیشتر نگفت« :من کاری برای
ملت نکردم ،من کوچک مردم هستم .خود را در مقابل این مردم
خجالتزده میبینم»
تختی در مسابقات قهرمانی جهان  ۱۹۵۹تهران ۱۹۶۱ ،یوکوهاما و
 ۱۹۶۲تولیدو به ترتیب به دو مدال طال و یک مدال نقره رسید .در
المپیک  ۱۹۶۰رم هم با  ۵پیروزی با ضربه فنی و یک شکست با
امتیاز از عصمت آتلی ترک مدال نقره وزن  ۸۷کیلو را گرفت.

اما دالوری و پهلوانی غالمرضا تختی تنها در صحنه کشتی خالصه
نمیشود .بعد از او عدهای دیگر از ورزشکاران در مسابقات جهانی و
المپیک مدال دریافت کردند .اما نتوانستند به بلندای جایگاه تختی
دست یابند .زیرا تختی ضمن بهرهمندی از سنت عیاری و پهلوانی،
نمونه یک فرد مردمی ،ملی و مصدقی بود .در زمانی که میتواست
مانند برخی از همکسوتانش ،نماینده مجلس شورای ملی ،مجلس
سنا ،مدیریتهای باالی اداری و یا حداقل ستاره سینما شود .او
تمامی این مناصب را رها کرد و با آغاز دوباره فعالیت به نام جبهه
ملی ایران در سال  ۱۳۳۹همراه با سازمان ورزشکاران و حزب
سوسیالیست به خانه سیاسی دکتر مصدق راه پیدا کرد و در کنگره
جبهه ملی ایران در دیماه  ۱۳۴۱به عنوان فرد برگزیده سازمان
ورزشکاران جبهه ملی ایران در شورای مرکزی وارد شد .نشستن در
کنار یاران دکتر مصدق ،مانند الهیار صالح ،دکتر غالمحسین َصدیقی،
دکتر کریم سنجابی ،دکتر مهدی آذر ،مهندس کاظم حسیبی ،اصغر
پارسا و  ...او را مغرور نساخت .بلکه همواره خود را قطره کوچکی
از ملت ستمدیده و استبدادزده میدانست .به عنوان نمونه وقتی در
شهریور  ۱۳۴۱زلزله تلخ بوئینزهرا مردم را در ماتم و بیخانمانی فرو
برد .تختی با تواضع ذاتی برای جلب کمک به زلزله زدگان در خیابان
های مرکزی تهران سر خود را به سوی مردم خم کرده بود ،مردم با
عشقی لبریز ،به سمت وی رفته و هر چه در توانشان بود به پهلوان
تختی عرضه کردند .حتی گفتند ،بانوان کهنسال گشواره ،گردنبند و
انگشتر خود را به وی دادند.
پس از انقالب شاه و مردم و همهپرسی مضحک شش بهمن ۱۳۴۱
که اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران روانه زندان شد .تختی
دستگیر نشد اما بارها توسط ساواک احضار شد و در نهایت حقوقها
و مزایای وی قطع شد .با توقف فعالیتهای جبهه ملی ایران زخم
دیگری روان تختی را جراحت داد.
حاکمیت و ساواک عرصه را بر تختی تنگتر کردند ،تا جاییکه اجازه
ورود به میادین و شرکت در مجامع را نداشت .او در آن دوران وقتی
برای دیدن مسابقه کشتی دانشجویان به دانشگاه تهران رفت ،سخت
مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت .دانشجویان از وی خواستند که
سخنی بگوید ،او گفت من در مقابل شما چه سخنی دارم بگویم؟
فقط میتوانم بگویم اگر قرار باشد روزی به طواف کعبه بروم .به
دانشگاه تهران میآیم و دور تا دور دانشگاه را بوسه باران خواهم کرد.
جاوادنگی دکتر مصدق در  ۱۴اسفند  ۱۳۴۵بر او ضایعه تلخی بود.
تا جاییکه پس از ممانعت ساواک مبنی بر ورود تختی به آرامگاه
مصدق ،او با چهرهای اشکآلود ،خطاب به آرامگاه دکتر مصدق
میگوید :بعد از شما ای پیشوای ملی ،دیگر توان ماندن ندارم.
در نهایت جهان پهلوان تختی در  ۱۷دی ماه  ۱۳۴۶در هتل آتالنتیک
تهران به زندگی خود پایان میدهد.
جبهه ملی ایران به عنوان خانه سیاسی دکتر مصدق ،بر این باور است
که یکی از مشخصات بارز مصدقی بودن و ملیگرایی ،عشقورزی
به ملت است .نمیتوان ملی بود و ملت را نادان فرض کرد .مبارزه
همه ملّیون برای آزادی و استقالل و حاکمیت ملی این ملت است.
نمیشود ملت ایران را در دورهای که نهضت درخشان ملی ایران به
رهبری دکتر مصدق را رقم زدند ،آگاه دانست و نقش مردم را در
ادوار بعدی یا نادیده انگاشت و یا آنان را خطاکار توصیف کرد .جهان
پهلوان تختی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران ،قهرمان ملی
ایران الگویی است که نشان میدهد که باید ملت را دوست داشت و
برای حاکمیت و بلندنامی آن مبارزه کرد.

اصل سوم :جبهه ملی ایران برای حفظ احترام به
دین مبین اسالم ،و همچنین فراهم شدن امکان
بهرهگیری از تمامی توان ملی و مردمی ،بر اصل
جدایی دین از حکومت تأکید میکند.
اصل چهارم :استقرار عدالت اجتماعی و باال بردن
سطح رفاه عمومی بر اساس جهان بینی علمی،
رشد تولید ،افزایش اشتغال و توزیع عادالنه درآمد

ملی.
اصل پنجم :احترام به حقوق شهروندی برابر
و اعتقادات دینی و آداب و رسوم و زبانها و
گویشهای تمامی مردم سرزمین ایران.
اصل ششم :تقویت و پاسداری و گسترش زبان
ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی
ایران.
اصل هفتم :اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی
بر پایه حفظ مصالح و منافع ملی و حفظ تمامیت
ارضی کشور ،پشتیبانی از اصول و هدفهای
منشور ملل متحد ،دوستی و احترام متقابل با همه
ملتها و کشورها به ویژه کشورهای منطقه و
مبارزه با هرگونه تروریسم فردی ،گروهی و دولتی.
اصل هشتم :حفاظت و حراست از محیط زیست
کشور یعنی نگاهداری از جنگلها ،مراتع،
رودخانهها ،تاالبها و کوشش در راه جلوگیری
از آلودگی هوا بر اساس اصول علمی و کارشناسی
شده.
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