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از  است.  ویران  که  خراب  نه  میهنمان  شرایط  و  اوضاع 
آزاد ی های سیاسی و اجتماعی اولیه و انسانی که د ر جوامع 
تصور  نیست.  خبری  کاًل  است،  قرار  بر  بیش  و  کم  بشری 
آزاد ی احزاب و اجتماعات، آزاد ی مطبوعات و رسانه ها، آزاد ی 
ایران  د ر  مسالمت آمیز  و  مد نی  اعتراضات  آزاد ی  انتخابات، 
ناممکن  رویای  یک  به  اسالمی  جمهوری  حکومت  تحت 
تبد یل شد ه است. استقالل کشور با سیاست خارجی ناصحیح 
قد رت مد اران جمهوری اسالمی د ستخوش ناپاید اری و ناامنی 
گرد ید ه و تنها برخی از قد رت های بیگانه هستند  که د ر میهن 
ما جوالن می د هند  و د ر مجامع بین المللی به جای ما سخن 
می گویند  و د ر مناقشات خود  با سایر قد رت ها با کارت ایران 
بازی می کنند  و از هیچ گونه تحمیل و اجحافی به کشور ما 
ایران د ر د ریای  پایمال کرد ن حق  نیز فروگذاری نمی کنند . 
مازند ران توسط روسیه نمونه بارز این تحمیل هاست. هیئت 
حقوق  رعایت  عد م  از  صرف نظر  اسالمی  جمهوری  حاکمه 
اولیه ملت ایران و بی اعتنائی به موازین حقوق بشر و تشبث 
آن چنان  ملی،  استقالل  و مخد وش کرد ن  انواع سرکوب  به 
مد یریت ضعیف و ناکارآمد ی د ر زمینه های سیاسی و اقتصاد ی 
و اجتماعی از خود  نشان د اد ه و به چنان فساد  گسترد ه ای د چار 
گشته که آیند ه پاید اری برای خود  باقی نگذاشته است. و برای 
همه روشن شد ه که تغییر و تحول د ر جامعه ایران گریزناپذیر 
بود ه و د یر یا زود  روی خواهد  د اد . اگر این تحول و د راند اختن 
نو، به گونه ای مسالمت آمیز و خشونت پرهیز صورت  طرحی 
نپذیرد ، احتمااًل تغییر به شکلی خشونت بار همراه با تشنجات 
انتهای  و  عواقب  که  د اد   خواهد   رخ  اجتماعی  نامالیمات  و 

آن ها ناپید است.
برای  خیراند یشی  و  وطن خواهی  سر  از  ایران  ملی  جبهه 
بر سه سال  و  بوم  این کهن  آیند ه  و  این ملت  و  این ملک 
د ر  موجود   بحران های  از  عبور  برای  که  نمود   پیشنهاد   قبل 
د ر  د رآید .  اجرا  به  گام  سه  د ر  مشخص  برنامه  یک  کشور، 
آزاد   کشور  سراسر  د ر  عقید تی  و  سیاسی  زند انیان  اول  گام 
ایران  ملت  اساسی  و  اولیه  آزاد ی های  د وم  گام  د ر  شوند . 
مانند  آزاد ی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی، آزاد ی احزاب 
انتخابات محترم شمرد ه شد ه و رعایت  و اجتماعات و آزاد ی 
شوند . و د ر مرحله سوم د ر یک انتخابات آزاد  و تحت نظارتی 
از  متشکل  ملی  مجلس  یک  باشد   همگان  مورد قبول  که 
نمایند گان حقیقی ملت ایران تشکیل شود  و با باز نگری د ر 
ساختار قد رت، نظم و سامان آیند ه کشور را پی ریزی نماید . 
حتی  یا  حاکم  قد رت مد اران  توجه  مورد   راه  نقشهٔ  این  اگر 
مورد  توجه برخی از آنان که اند کی آیند ه نگری د اشته باشند  
قرار بگیرد  و از آن حمایت کنند ، این امید  وجود  د ارد  که تغییر 
و تحول به نحوی آرام و متمد نانه صورت پذیرد  و د ر غیر این 
صورت، د ر بر روی پاشنه ای د یگر خواهد  چرخید  و حواد ث 

سنگین و غیرقابل پیش بینی را د ر مقابل خواهیم د اشت.

حرکت  حواد ث،  روند   بر  اثرگذاری  شرایط  و  اوضاع  این  د ر 
خرد مند انه و مطابق با منافع ملی را می طلبد . آنچه د ر وهله 
نخست به نظر می رسد  این است که مرد مان فرهیخته این 
سازمان های  د ر  و  مد نی  و  صنفی  تشکل های  د ر  سرزمین، 
این  برخیزند .  آنان  از  حمایت  به  و  تمرکزیافته  سیاسی 
که  هستند   سیاسی  سازمان های  و  صنفی  تشکل های 
آیند ه  برای  ملی  حاکمیت  و  مرد م ساالری  بنای  ستون های 
را بر پا می د ارند . مرد م ایران راهی جز متشکل شد ن ند ارند . 
تا  کنند   پید ا  هم افزایی  و  به هم پیوسته  باید   تشکل ها  این  و 
از  پر  و  ناهموار  گرد نه  این  از  را  وطن  این  کاروان  بتوانند  
سنگالخ تاریخ عبور د اد ه و به مقصد ی امن و آرام برسانند . اما 
د ر این هم افزائی و اتحاد  تشکل ها، باید  به د ورنمای آیند ه با 
د قت نگریست. اتحاد  نباید  تنها به منظور عبور از شرایط فعلی 
و تغییر د ر وضعیت کنونی و بد ون د ر نظر گرفتن راه آیند ه 
اتحاد  تمرکز الزم  اگر د ر هنگام همگرایی و  صورت پذیرد . 
روی آیند ه انجام نشود ، چه بسا که از این همگرایی، جریاناتی 
نامطلوب بهره برد ه و حرکت را برخالف مصالح و منافع ملی 
پیش ببرند . اگر این اتحاد  بد ون نگاه به اهد اف آیند ه صورت 
پذیرد  همان اشتباه »همه با هم« د ر انقالب 57 تکرار خواهد  
شد . و از یک بیراهه به یک کج راهه د یگر وارد  خواهیم شد . 
ما ملت ایران، از بیش از یک قرن پیش و از زمان انقالب 
مشروطیت تا کنون تالش های بی سرانجامی را برای کسب 
آزاد ی و استقالل و استقرار حاکمیت ملی پشت سر گذاشته ایم 
این  که  آورد ه ایم  د ست  به  را  گران بهایی  تجربه های  و 
تجربیات امروز همچون چراغی فروزان راه ما را برای حرکت 
صحیح و ثمربخش به سوی آیند ه روشن می نماید . نیروهای 
آزاد یخواه و میهن د وست امروز د ریافته اند  که حکومت فرد ی 
با اصل حاکمیت  نامی  به هر شکلی و تحت هر  و موروثی 
ملی تجانس ند ارد  و ما را به د موکراسی و استقالل که ماد ر 
نمونه های  رساند .  نخواهد   هستند   پیشرفت ها  همه  و  اعتال 
مشروطه های سلطنتی موروثی اروپا با توجه به تجربه ای که 
از چهار پاد شاه پس از انقالب مشروطیت د اریم د ر منطقه ما 
و د ر کشور ما هیچ گاه مصد اق پید ا نمی کند . لذا اتحاد  ما که 
د ر پی تحقق حاکمیت ملی و د موکراسی هستیم با کسانیکه 
د ارند   را  قبلی  ناموفق  تجربه های  تکرار  و  نوستالژی گذشته 
آنان حق  د موکراسی  موازین  اساس  بر  البته  است.  بی معنی 
د ارند  اعتقاد  خود  را د اشته و د نبال کنند  ولی معتقد ان به آزاد ی 
متحد   و  کنند   آن ها همسویی  با  نمی توانند   ملی  حاکمیت  و 
شوند . کسانیکه با تفنگ و مسلسل و اعمال خشونت د ر صد د  
تغییر و تحول باشند  ما را به آزاد ی و حاکمیت ملی رهنمون 
نخواهند  شد . و اتحاد  با آنان یعنی کمک رسانی به برقراری 
استبد اد ی د یگر به رنگی تازه. بنابراین چنین اتحاد ی خطایی 
د ر  قبیله ای  و  قوم  تعصب  د ر کسانی  اگر  است.  نابخشود نی 
ایران  از ملت واحد   نه  ایران  باشد  که د ر  یافته  حد ی شد ت 

به  مظنون  افراد ی  بگویند ،  مختلف سخن  ملیت های  از  که 
صد مه زد ن به یکپارچگی ملت ایران و وحد ت ملی هستند ، و 
اتحاد  با آنان برای حفظ تمامیت ارضی و وحد ت این سرزمین 
باستانی ناد رست و خطرناک می باشد . البته تمرکززد ایی و رفع 
بی عد التی و احترام به گویش ها و آد اب و سنن اقوام مختلف 
ایرانی مورد قبول و تأیید  همگان است ولی خط کشی کرد ن 
مناطق ایران و زیر سؤال برد ن یکپارچگی ملی مرد ود  است. 

باید  متذکر شد  که
مختلف  قومیت های  که  موضوع  این  با  ایران  ملی  جبهه   
ایران خود  تصمیم د ر توسعه اجتماعی و پویائی آد اب و سنن 
خود گرفته و تعیین کنند ه برنامه های رشد  و توسعه منطقه خود  
باشند  و به زبان محلی د ر جامعه صحبت کرد ه و مطبوعات 
معتقد   و  است  موافق  کاماًل  باشند   د اشته  را  خود   فرهنگ  و 
آد اب و سنن  با  ارتقاء جوامع و قومیت های متنوع  است که 
مختلف جاذب و جالب برای همه بود ه و سبب ارتقاء ایران 
ولی  می گرد د   بین المللی  جامعه  د ر  مختلف  فرهنگ های  با 
اساسی  و  د رسی  کتاب های  د اشتن  و  فارسی  زبان  یاد گیری 
و  وحد ت  ایجاد   برای  را  د انشگاه  و  د بیرستان  و  د بستان  د ر 
همبستگی ملی و فراهم کرد ن شرایط مساوی و یکنواخت 
برای پیشرفت همگان د ر بین همه قومیت ها و ساکنین ایران 
تنها  ایران  باشیم که  الزم و واجب می د اند . به خاطر د اشته 
کشوری د ر جهان است که اد با و شاعران آن بیش از هزار 
سال است که با گنجینه های پرمحتوا و اخالقی و اجتماعی 
خود  به زبان فارسی، نه تنها برای همبستگی ملی ما اثرگذار 
شعر  با  هم  به  بشری  جامعه  پیوستگی  برای  بلکه  بود ه اند  
معروف سعد ی )بنی آد م اعضای یکد یگرند  که د ر آفرینش ز 
یک گوهرند ( باعث افتخار همه ایرانیان و قومیت های ایرانی 

گرد ید ه اند .
اید ئولوژیک  اعتقاد ات  که  باکسانی  همگامی  و  همراهی 
زیرا که  نیست  میسر  نیز  د ارند   غیرد ینی  یا  و  د ینی  متصلب 
و  خود   مشخص  باورهای  و  فکری  چارچوب  د ر  نیز  آنان 
شد ه  قالب گیری  د ید گاه  یک  د یکتاتوری  برقراری  مسیر  د ر 

حرکت می کنند .
و  اتحاد   که  اعتقاد ند   این  بر  میهن د وست  آزاد یخواهان 
همگامی می تواند  بین سازمان ها، اصناف، نهاد های مد نی و 
شخصیت هایی شکل بگیرد  که به آزاد ی های اولیه انسان ها 
آزاد ی  و  اجتماعات  و  احزاب  آزاد ی  وبیان،  قلم  آزاد ی  مانند  
به  وابستگی  عد م  و  استقالل  به  باشند   باورمند   انتخابات 
به جد ایی حکومت  باشند .  د اشته  اعتقاد   بیگانه  سیاست های 
از د ین معتقد  باشند  به نظام برخاسته از رأی آزاد  مرد م ایران 
یعنی نظام جمهوری باور د اشته باشند  به یکپارچگی سرزمینی 
و  ملی  زبان  به عنوان  فارسی  زبان  و  ایران  ملت  یگانگی  و 
مشترک ایرانیان باورمند  باشند . اتحاد  و همراهی این نیروها 

البته مفید  و کارساز و امری بسیار مبارک خواهد  بود .

برای عبور از بحران ها نقشه راه چیست؟

شماره

استقرار حاکمیت ملی
هد  ف جبهه ملی ایرانجبهه ملی ایران است

و   خردبنام خداوند جان
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نخســتین انســان در اســطوره هــای ایرانــی 
گیومرت)کیومــرث( اســت، گیــو بــه معنــای 
ــی  ــای مــرگ، یعن ــه معن زندگــی و مــرت ب
ــرا  ــده ی می ــوم زن ــاوی مفه ــام ح ــن ن ای
ــرای  ــا می ــان ه ــی از انس ــا برخ ــت. ام اس
زنــده هســتند، چــه مانایــی نمادیــن و 
اندیشــگانی ایشــان فراتــر از زمــان فیزیکــی 
ــاری و  ــک کشــور ج ــخ اجتماعــی ی در تاری
ســاری اســت. شــاید حســین شــاه حســینی 
ــداری باشــد.  ــن پدی یکــی از نمادهــای چنی
پایــان  و  بــه مــرگ  هســتی، معطــوف 
پذیــری اســت و ایــن پایانمنــدی معنابخــش  
آن مــی گــردد. معنایــی در بافتــار تاریخــی-

ــن،  ــود در التی ــه ی وج ــه کلم ــی. ب اجتماع
ــود. ــترگفته میش اگسیس

 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 
ــردد، اشــتغالی  ــی گ ــی م ــه بیرون ــی ک درون
ــه  ــه یرک ــش. ک ــرون از خوی ــه بی ــی ب ذهن
گــور ســاحت ســوم و متعالــی زندگانــی 
شــمارد  مــی  بــر  اخالقــی  ســاحتی  را 
بــه ســعادت همگانــی  را  آن  و ویژگــی 
اندیشــیدن و در راســتای آن کوشــیدن مــی 
ــی  ــر زندگان ــاه ب ــو کوت ــروری ول ــد. م دان
ــت  ــانگر آن اس ــینی نش ــاه حس ــین ش حس
ــاحت و  ــن س ــی او در ای ــت روان ــه زیس ک
ــر  ــان عم ــا پای ــی ت ــا امراجتماع ــدش ب پیون
امــکان ناپذیــر اســت. میهــن گرایــی او بــر 
ــتقرار  ــی و اس ــی، دموکراس ــاد آزادیخواه بنی
حاکمیــت ملــت و قانــون وی را بــر آن 
ــی-اجتماعی  ــلوک سیاس ــا در س ــت، ت داش
ــر  ــن گ ــای تعیی ــه ه ــی از بره ــود در یک خ
ــدق  ــد مص ــر محم ــران راه دکت ــخ ای تاری
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 1382 از مصــدق 
ــی  ــاد م ــریت ی ــزار بش ــوان خدمتگ ــه عن ب
کنــد، کــه دامنــه تاثیــرش از روســتای 
احمدآبــاد و تــالش او بــرای رفــاه مردمــان 
ــه  ــا الهــام بخشــی در ســطح جهــان ب آن ت
ــترده  ــر گس ــد و مص ــون هن ــورهایی چ کش
اســت. هــم ســویی گفتــار و کــردار، احیــای 
ــاد  ــر بنی ــت ب ــوق سیاســی-اجتماعی مل حق
قانــون اساســی مشــروطه و تــا پایــان عمــر 
ــدن و پاواپــس نکشــیدن را از  ــد نگردی ناامی
دیگــر ویژگــی هــای دکتــر محمــد مصــدق 
ــول و  ــز در ق ــود نی ــه خ ــمرد، ک ــی ش برم
ــود  ــا ب ــن خصیصــه ه عمــل دلبســته ی ای
ــش از او  ــن روی در توصیف ــاید از همی و ش
بــر ایــن مــوارد تاکیــد ورزیــده اســت. یکــی 
از مبرزتریــن ویژگــی هــای او حلقــه ی 
ــه  ــودن ب اتصــال شــبکه هــای اجتماعــی ب
ــی  ــرمایه ی اجتماع ــت و س ــی رف ــمار م ش
بــرای  آن  از  کــه  داشــت،  گرانســنگی 
ــارزه ی اجتماعــی بهــره مــی گرفــت. از  مب
ــنفکران  ــا روش ــکاران ت ــاورزان و ورزش کش
کارگــران  و  اصنــاف  از  دانشــگاهیان،  و 
ــه  ــنام، چ ــی خوش ــای سیاس ــره ه ــا چه ت
ــی، از  ــه مذهب ــپ چ ــه چ ــی چ ملی-مصدق
بازاریــان تــا روحانیــان و... را در گرداگــرد او 
مــی شــد دیــد. در عیــن حــال کــه فــردی 
ــود  ــی ب ــط در کار حزب ــکیالتی و منضب تش
در تعاملــش بــا نیروهــای دیگــر از منظــری 
»رهنمودی-اختیــاری مرتبــط بــود. مهــارت 
هــای ارتباطــی رشــدیافته، انگیــزه بخشــی، 
کاریزمــای فــردی، اطمینــان بــه تــوان 
ــای  ــی ه ــودن از ویژگ ــم ب ــش، مصم خوی
هــای  شــخصیت  یــادآور  و  وی  مبــرز 

ــود.  ــه ب ــرو در جامع ــذار پیش اثرگ
نازدودنــی  شــکافی  بــا  مــدرن  جوامــع 
و کاســتی ناپذیــر بیــن قطــب تمامیــت 
باور)نیرویــی کــه بــه نــام کل جماعــت 

تمــام  گرایــی  گــروه  و  کنــد(  عمــل 
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 
ــت آن  ــن بس ــت و ب ــی اس ــاز دموکراس آغ
ــه  ــا ب ــه توتالیتاریســم منجــر مــی شــود ی ب
ــد. مفهــوم  ــی انجام ــکال م چندپارگــی رادی
ملــت در ایــن منظــر وحدتــی در عیــن 
کثــرت دارد کــه تفــاوت هــا و تمایزهــا 
را بــه رســمیت مــی شناســد. حکومــت 
ــن یکپارچگــی  ــن تضمی دموکراتیــک در عی
اجتماعــی حــس آگاهــی شــهروندی را ایجاد 
ــه تکثــر نیروهــا،  ــر احتــرام ب مــی کنــد و ب
عقایــد و منافــع اجتماعــی در چارچــوب 
امــر اجتماعــی اســتوار اســت. امــر سیاســی 
ذاتــی تمــام جوامــع بشــری اســت و نفــس 
ــن  ــان را متعی ــناختی انس ــتی ش ــع هس وض
مــی ســازد. چنیــن بــاوری بــه دموکراســی و 
میهــن گرایــی ســازنده در زندگانــی حســین 
ــام دارد. در حــوزه  ــوری ت شــاه حســینی تبل
ی فــردی باورمنــد بــه شــمار مــی رفــت و 
ــدی  ــه همون ــی-حربی اش ب ــت سیاس هوی
جبهــه ی ملــی ایــران نســب مــی بــرد. امــا 
وقتــی مســوول رســیدگی بــه خانــواده هــای 
ــا عضــو  ــان سیاســی گماشــته شــد ی زندانی
ــای  ــل ه ــان قت ــاع از قربانی ــه ی دف کمیت
ــت  ــی در جمعی ــا وقت ــد ی ــره ای گردی زنجی
دفــاع از حاکمیــت ملــت ایــران می کوشــید، 
ــف  ــای مختل ــف ه ــه طی ــر ب ــی متکث نگاه
فکــری داشــت و مطلــق گــرا نبود. در ســال 
هــای پایانــی عمــر دیــدگاه زنــده یــاد دکتــر 
ــی گذاشــت  ــی را ارج م غالمحســین صدیق
و مســیر رهایــی ایــران مــی پنداشــت، کــه 
راه نجــات ایــران حکومتــی ملــی، پیراســته 
از ایدیولــوژی و انحصارطلبــی و گشــوده بــه 
ــواه  ــت خ ــری غیرتمامی ــای فک ــان ه جری

ــت.  داش

آموزه های حیات سیاسی حسین شاه حسینی برای ایران امروز
به مناسبت سالروز درگذشت او
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انقــالب 57 کــه بــا مشــارکت رنگین کمانی متکثــر از نیروهای 
ــاد ی  ــای زی ــید ، امید ه ــروزی رس ــه پی ــی ب ــف اجتماع مختل
ایجــاد  کــرد ؛ امــا بــا عــد ول از وعــد ه  و وعید هــا از قبیــل تحقق 
اســتقالل و آزاد ی، رفــع فقــر و بیــکاری و آب و بــرق و اتوبوس 
ــای  ــاز اعد ام ه ــا آغ ــی و ب ــکن مجان ــاختن مس ــی س و حت
انقالبــی، پشــت د رهــای بســته د ر فضــای هیجانــات راد یکال، 
ــری  ــا گروگان گی ــد . ب ــد ی گرایی ــه ناامی ــا ب ــج امید ه به تد ری
ــه  ــجویانی ک ــط د انش ــکا توس ــفارت آمری ــه س ــه ب و حمل
ــت  ــود  گف ــتند ، می ش ــام می د انس ــط ام ــروان خ ــود  را پی خ
ــر  ــور تغیی ــی کش ــام و حت ــالب، نظ ــت انق ــیر و سرنوش مس
ــک  ــل اید ئولوژی ــد  محم ــه بع ــان ب ــرد . از آن زم ــاد ی ک بنی
آمریکاســتیزی و مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی شــروع شــد . از 
ــروز  ــا ام ــه ت ــت ک ــاد ی اس ــای اقتص ــرات آن تحریم ه ثم
ــا بحــث هســته ای شــد ت بیشــتری یافتــه  اد امــه د اشــته و ب
اســت. جنــگ هشت ســاله نیــز یکــی د یگــر از نتایــج زیان بــار 
ــی سیاســت های  ــن رویکــرد  تقابل ــا ای ــود . ب ــری ب گروگان گی
د اخلــی گــروگان سیاســت خارجــی شــد  و وضعیــت فالکت بار 
امــروز نتیجــه ایــن تقابــل بی حاصــل اســت امتیازهایــی کــه 
ــه  ــتفاد ه هایی ک ــد  و سوءاس ــران گرفته ان ــیه از ای ــن و روس چی
ــمن  ــن د ش ــا ای ــارزه ب ــران های مب ــر خس ــد  از د یگ می کنن
ــه د ر  ــف چ ــای مختل ــه د ر بزنگاه ه ــر چ ــت. اگ ــی اس فرض
پشــت پــرد ه، چــه روی صحنــه ســازش هایی د اشــته اند  
ــا،  ــر و آزاد ی گروگانه ــرار د اد  الجزای ــد . ق ــی د اد ه ان و امتیازهای
نوشــید ن جــام زهــر د ر زمانــی کــه تــوان اد امــه جنــگ نبــود  
ــا  ــه ســازش هایی اســت کــه ب ــه از جمل و... نرمــش قهرمانان
ــت  ــا حکوم ــت؛ ام ــه اس ــام گرفت ــل آن انج ــتکبار و عوام اس
جمهــوری اســالمی بــا تنهــا کســانی کــه ســازش نمی کنــد  و 
بــه آنــان هیــچ امتیــازی نمی د هــد ، مــرد م ایــران اســت. گویی 
کــه ایــن حکومــت تنهــا یــک د شــمن واقعــی د ارد ، آن هــم 
مــرد م کشــور اســت کــه بــرای ســرکوب آنهــا هــر امتیــازی 
بــه بیگانــگان می د هــد . مواقعــی چنــان بــر طبــل ســرکوب 
و خشــونت مــی زنــد  و ســخت می گیــرد  و بــر علیــه منافــع 
ــا  ــمنی ب ــد ی د ر د ش ــی عم ــه گوی ــد  ک ــل می کن ــرد م عم م

ــرد م د ارد . م
مــرد م تنهــا بــه عنــوان ابــزار و د ر مقــام اطاعــت و موافقــت از 
حکومــت، موضوعیــت می یابنــد . ســال شــصت نقطــه عطــف 
انحــراف انقــالب از مســیر آرمانهــا و اهــد اف انقــالب بــود . د ر 
د هــه شــصت بــود  کــه حفــظ نظــام اوجــب واجبــات شــد  و 
مصلحــت نظــام نــه تنهــا بــر مصالــح و منافــع ملــی ارجحیت 
یافــت، بلکــه حتــی از احــکام د ینــی و عبــاد ی نیــز برتــر تلقی 
ــد ان و  ــرکوب و زن ــرور و س ــصت د وران ت ــه ش ــد  د ر د ه ش
ــه  ــتناکی اد ام ــد ت وحش ــا ش ــد ام ب ــاوز و اع ــکنجه و تج ش
یافــت. د ر ایــن جــو سانســور و ســرکوب وحشــتناک، بهتریــن 
و بزرگتریــن محمــل حاکمیــت بــرای توجیــه اید ئولوژیــک و 
تبلیغاتــی خــود ، جنــگ ایــران و عــراق بــود . جنــگ د ر واقــع 
ســالح اید ئولوژیــک حکومــت بــرای بســیج نیروهــای خــود ی 
ــه  ــان د ه ــه خفق ــان و توجی ــد ای مخالف ــرد ن ص ــه ک و خف
شــصت بــود . جریــان حــذف و خشــونت د ر جمهوری اســالمی 
ــاً د ر د وران  ــور، خصوص ــو ظه ــی ن ــتبد اد  د ین ــوان اس ــه عن ب
ســرکوب های خونیــن د هــه شــصت بــا شــد ت بســیار اد امــه 
یافــت. تــا جایــی کــه صــد ای اعتــراض قائــم مقــام رهبــری 
نظــام هــم بــه کشــتار جمعــی زند انیــان سیاســی د ر ســال ۶7 

بلنــد  شــد . همیــن موضــوع یکــی از اصلی تریــن عواملــی بــود  
کــه بــه حــذف ایشــان از قائــم مقامــی رهبــری منجر شــد . د ر 
ــای  ــرای نیروه ــان اقشــار محــروم ب ــم از می آن ســال ها رژی
ســرکوبگر خــود  ســرباز گیــری کــرد ه و بــا د اد ن انــواع رانت هــا 
از آنهــا حمایــت می کــرد ؛ امــا از آنجــا کــه همــه سیاســت های 
د اخلــی حکومــت تابعــی از سیاســت های ماجراجویانــه خارجی 
اســت، تمامــی امکانــات و تــوان اقتصــاد ی و نظامــی خــود  را 
ــای  ــد  و از گروه ه ــی می کن ــای سیاس ــن توهم ه ــرف ای ص
افراطــی فلســطینی و گروه هــای افراطــی تروریســتی د ر 
لبنــان و ســوریه و یمــن و عــراق وحتــی کشــورهای آفریقایــی 
ــرمایه های  ــد  و س ــی می کن ــاد ی و نظام ــای اقتص حمایت ه
ملــی را بجــای ســاختن کشــور و ایجــاد  امکانــات د اخلــی خرج 
ــزی جــز تحریم هــای  ــد . نتیجــه آن چی ــن گروه هــا می کن ای
مضاعــف و رکــود  تورمــی و محرومیــت بیــش از پیــش مــرد م 
ــت خــواری و فســاد  و غــارت ســرمایه های  ــود ه اســت. ران نب
ملــی و حقوق هــای نجومــی نیــز کــه امــری عــاد ی د ر میــان 
ــر  ــای تحقی ــب تبعیض ه ــت، موج ــی اس ــئوالن حکومت مس
ــن  ــت. چنی ــد ه اس ــی ش ــش طبقات ــات فاح ــز و اختالف آمی
سیاســت هایی موجــب ناتوانــی و ناکارآمــد ی حکومــت و فقــر 
و فالکــت مــرد م شــد ه اســت. مجموعــه ایــن عوامــل موجــب 
شــد ه اســت کــه حکومــت نتوانــد  بــه ابتد ایی تریــن نیازهــای 
مــرد م پاســخ د هــد . رشــد  جمعیــت شــهری و افزایــش کمــی 
ــات اقتصــاد ی  ــد م امکان ــرد ه و ع ــان تحصیلک ــی جوان و کیف
ــای  ــه تقاضاه ــخ ب ــت د ر پاس ــی حاکمی ــی و ناتوان و اجتماع
مختلــف جوانــان و خصوصــاً زنــان و د ختــران تحصیلکــرد ه، 
موجــب افزایــش روزافــزون نارضایتــی و اعتراضــات آنان شــد ه 

اســت.
ــای  ــد  نهاد ه ــا فاق ــه تنه ــالمی ن ــوری اس ــت جمه حکوم
کارآمــد  بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا و تقاضاهــای روز افزون 
ــاد ر نیســت از اقشــار ضعیــف  ــان اســت، بلکــه حتــی ق جوان
ســنتی و مذهبــی کــه د ر ســال های گذشــته از آنهــا اســتفاد ه 
ابــزاری می کــرد ه اســت، حمایــت کنــد . لــذا بــه د لیــل محــد ود  
شــد ن وضعیــت اشــتغال و ارتــزاق ایــن اقشــار و د رک تجربــی 
بــی کفایتــی و فســاد  حاکمــان، بــه تد ریــج محرومانــی کــه 
انقــالب بــه نــام آنــان و بــرای آنــان و بــا مشــارکت آنــان بــه 
ــه ناگزیــر بــه صــف معترضــان پیوســتند .  پیــروزی رســید ، ب
اعتراضــات گســترد ه د ی مــاه ۹۶ و آبــان ۹8 د ر بیشــتر 
ــی و  ــق نارضایت ــان، عم ــعارهای آن ــران و ش ــهرهای ای ش
اعتــراض مــرد م ایــران را نشــان می د هــد . اعتراضــات مد نــی 
و مســالمت آمیــز کشــاورزان اصفهــان کــه بزرگتریــن حامیان 
جمهــوری اســالمی هــم از نظــر احساســات مذهبــی و هــم د ر 
مشــارکت د ر انقــالب و هــم د ر حضــور گســترد ه د ر جبهه های 
ــد ،  ــت ناکارآم ــه حاکمی ــد  ک ــان می د ه ــد ، نش ــگ، بود ن جن
ــت  ــود  را از د س ــی خ ــی و د ین ــی و اخالق ــروعیت سیاس مش
د اد ه اســت. همیــن بحــران ناکارآمــد ی و بحــران مشــروعیت 
و د ر نتیجــه بحــران اقتــد ار و همبســتگی، جمهــوری اســالمی 
را د چــار انشــقاق و ضعــف و اســتیصال کــرد ه اســت و بــرای 
جبــران آن بــه حــذف و ســرکوب و تیــر وتفنــگ و زنــد ان و 
ــد ارد   ــد رت منطــق ن ــود . ق ــد ام متوســل می ش شــکنجه و اع
ــل و  ــت. زور عق ــتبد اد ی نیس ــوع اس ــچ ن ــی د ر هی و عقالنیت
ــت  ــل حاکمی ــن د لی ــه همی ــد . ب ــل می کن ــق را تعطی منط
جمهــوری اســالمی طــی چهــل و د و ســال اخیــر بــا ســماجت 

ــالب  ــای انق ــی و آرمان ه ــع مل ــالف مناف ــر خ ــی ب خاص
ــد ی و  ــی و ناکارآم ــن همــه ناکام ــرد ه اســت و از ای عمــل ک
نارضایتــی و تحریــم و انــزوا د رس نمی گیــرد . شــاید  بــه ایــن 
ــا  علــت کــه قــد رت کیمیاگــری اســت کــه شــریف ترین و ب
تقواتریــن اشــخاص را هــم فاســد  می کنــد . بــه همیــن د لیــل 
اگــر حکومــت توســط مــرد م محــد ود  و مشــروط و از طریــق 
نظــارت و مشــارکت عمومــی مهــار نشــود ، تمایــل بــه افســار 
گســیختگی، مطلــق العنانــی و خــود  شــیفتگی د ارد . متاســفانه 
جمهــوری اســالمی د ر ایــن زمینــه پرونــد ه ســیاهی د ارد  و تا از 
د ســت د اد ن آخریــن پایــگاه مرد مــی خــود  پیــش رفتــه اســت 
و بــه روی اعتراضــات مد نــی کشــاورزان اصفهانــی نیــز تیــر 
انــد ازی می کنــد . آنچــه رهبــران جمهــوری اســالمی متوجــه 
آن نیســتند ، ایــن اســت کــه اعتراضات د ی مــاه ۹۶ و آبــان ۹8 
و کشــاورزان اصفهــان و حتــی اعتراضــات کارگــران هفت تپه 
و کامیــون د اران و معلمــان و اصنــاف و طبقــات مختلــف، نــه 
جنــگ قــد رت اســت، نــه توطئــه بیگانــگان و نــه حتــی مثــل 
ســال 88 اعتــراض بــه تقلــب د ر انتخابــات و مســائل سیاســی 
اســت. بلکــه اعتراضاتــی مد نــی بــرای اولیــن و ابتد ایی تریــن 
نیازهایــی اســت کــه حاکمیــت بــه علــت آلود گــی بــه فســاد  و 
تبعیــض سیســتماتیک و عــد م کارایــی و مشــغولیت بــه ماجرا 
ــرد ن  ــرازیر ک ــی و س ــن الملل ــه ای و بی ــای منطق ــی ه جوی
ســرمایه های ایــران بــه لبنــان و عــراق و ســوریه و یمــن، از 
آن غفلــت می کنــد  و قــاد ر نیســت پاســخگوی ابتد ایی تریــن 
نیازهــای مــرد م کشــور خــود  باشــد . بــه د لیــل ناد یــد ه گرفتــه 
ــرد م از  ــی م ــات عین ــمیت نشــناختن مطالب ــه رس ــد ن و ب ش
ــا  ــی ب ــز و امنیت ــونت آمی ــورد  خش ــت و برخ ــوی حاکمی س
ــا شــناخت عوامــل  ــان، مــرد م بــه ناگزیــر و بــه د رســتی ب آن
فقــر و بیــکاری و فالکــت خــود ، شــعارهای سیاســی بــر علیــه 

ــد . ــر می د هن ــت س حاکمی
بــه علــت ایــن ســوءمد یریت هــا و سیاســت های ناد رســت و 
آلود گــی بــه فســاد  و بــی ســواد ی بســیاری از مقامــات، د رکــی 
از فقــر و فالکــت و مشــکالت مــرد م د ر جمهــوری اســالمی 
وجــود  نــد ارد . بــه همیــن د لیــل بــه جــای د رک مســئله و بــه 
رســمیت شــناختن اعتراضــات مد نــی اقشــار مختلــف مــرد م 
و پاســخ گویــی بــه مطالبــات بــر حــق آنــان، حاکمیــت بــی 
ــه  ــرد م را توطئ ــی م ــات مد ن ــی، اعتراض ــا فرافکن ــت ب کفای
ــازار  ــد  و مــرد م کوچــه و ب د شــمنان اســالم و انقــالب می د ان
ــا  ــد  و ب ــه می خوان ــزد وران بیگان ــا م ــب خــورد ه و ی ــا فری را ی
آنــان برخــورد  امنیتــی می کنــد . بــا رویکــرد  امنیتــی و حــذف و 
خشــونت و تیــر و تفنــگ، شــاید  د ر کوتــاه مــد ت بتــوان مــرد م 
را ســرکوب کــرد ، امــا نمی تــوان صــورت مســئله را پــاک و د ر 
د راز مــد ت بــا ایــن شــیوه بقــای حکومــت را تضمیــن کــرد . 
شــیوه حذف و خشــونت و شــلیک به ســر و د ســت و چشــمان 
کشــاورزان تنهــا فاصلــه حکومت و مــرد م را بیشــتر و عمیق تر 
می کنــد  و مشــروعیت بیشــتری از آنــان مــی ســتاند . نتیجــه 
ــزی جــز گســترش  ــرور و وحشــت، چی سیاســت ارعــاب و ت
نارضایتــی عمومــی و اعتراضــات رو بــه افزایــش مرد م نیســت. 
قطعــاً د ر آینــد ه ای نــه چنــد ان د ور بــه د لیــل بــرآورد ه نشــد ن 
مطالبــات اقشــار مختلــف مــرد م و عــد م مشــروعیت روز افزون 
حاکمیــت، ایــن اعتراضــات گســترد ه تر و متحــد  و یکپارچــه و 
بــه ابــر اعتــراض عمومــی تبد یــل خواهــد  شــد . آن روز د یگــر 

شــنید ن صــد ای انقــالب مــرد م ســود ی نخواهــد  د اشــت.

سیاست حذف و خشونت و گسترش اعتراضات مرد می
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استادادیببرومند

نشریه د  اخلی پیام جبهه ملی ایران
با یاد  

د  کتر مهد  ی آذر و اصغر پارسا

نام و یاد جهان پهلوان تختی در پنجاه و چهارمین سالگرد جاوادنگیش گرامی باد
کارگرانبدانید،معلمانبدانید،دانشجویانبدانید»تختیمصدقیبود«

جهان  به  خانی  آباد چشم  محله  در   13۰۹ سال  در  تختی  غالم رضا 
گشود. خانواده او در ابتدا از تمکن مالی برخوردار بودند. زیرا پدرش 
که  نکشید  طولی  گرچه  بود.  شده  شناخته  یخچال داری  رجب خان 
رضاشاه به خاطر عبور خط آهن، زمین های رجب خان را مصادره کرد. 
غالم رضا 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 می دید که شرکت نفت انگلیس چگونه نفت ایران را 
به غارت می برد و کارگران را به استثمار در می آورد. او در 1327 به 
خدمت سربازی می رود و پس از چندی بعد به استخدام اداره راه آهن 
درآید. همان زمان او به باشگاه ورزشی پوالد رفت و دو ورزش کشتی 
تا جایی که در سال 1328 در نخستین  دنبال کرد.  را  و زورخانه ای 
کشتی  قهرمانی  مسابقات  در  رسمی،  مسابقات  در  رسمیش  تجربه 
کشور مدال طال را کسب کرد. قهرمانی ایران او را سیراب نکرد و 
وارد کارزار سیاست شد. همزمان با اوج گیری نَهَضت ملّی ایران به 
رهبری دکتر مصدق او به یکی از احزاب جبهه ملی ایران در آن زمان 

یعنی حزب زحمت کشان ملت ایران پیوست. 
او در مسابقات جهانی هلسینکی در سال 1۹52، با دریافت مدال نقره، 
نخستین مدال جهانی را برای ایران به ارمغان آورد. دکتر مصدق که 
این رهاورد  از  نامه ای  در  بود،  زمان در مسند نخست وزیری  در آن 
را  تختی  پهلوان غالم رضا  ملت،  برگزیده  عنوان  به  و  کرد  ستایش 
نقره  مدال  مسابقات،  همین  بعد  سال  در  تختی  جایی که  تا  ستود. 

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 28 مرداد 1332 عوامل خارجی 
را  دکتر مصدق  مردمی  و  ملی  دولت  در دست هم  داخلی دست  و 
طبیعی  همرزمانش  و  تختی  روحیه  در  رخداد  این  کردند.  سرنگون 
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 سازمان ها 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 ایران زمین 
زمانی بود که سه سال پس از کودتای 28 مرداد، در المپیک 1۹5۶ 
به  آمریکایی  و  انگلیس  روس،  رقبای  دادن  شکست  با  ملبورن، 
درآمدن  اهتزاز  به  با  و  یافت  دست  المپیک  طالی  مقام  نختسین 
پرچم سه رنگ شیرو خورشید نشان ایران زمین در ملبورن، نام ایران 
را دوباره بر صحنه جهانی پدیدار کرد. نهضت مقاومت ملی پس از 
تدارک دیدند  را  آیینی  ایران،  تیم ملی  اعضای  ورود تختی و دیگر 
از کودتا  بزرگترین متینگ های سیاسی پس  از  به عنوان یکی  که 
شناخته شد. پهلوان ملی ایران غالم رضا تختی پس از ورود به ایران 
عکس مصدق را بوسه زد و چند جمله بیشتر نگفت: »من کاری برای 
مردم  این  مقابل  در  را  خود  مردم هستم.  نکردم، من کوچک  ملت 

خجالت زده می بینم«
تختی در مسابقات قهرمانی جهان 1۹5۹ تهران، 1۹۶1 یوکوهاما و 
1۹۶2 تولیدو به ترتیب به دو مدال طال و یک مدال نقره رسید. در 
المپیک 1۹۶۰ رم هم با 5 پیروزی با ضربه فنی و یک شکست با 

امتیاز از عصمت آتلی ترک مدال نقره وزن 87 کیلو را گرفت.

اما دالوری و پهلوانی غالم رضا تختی تنها در صحنه کشتی خالصه 
نمی شود. بعد از او عده ای دیگر از ورزشکاران در مسابقات جهانی و 
اما نتوانستند به بلندای جایگاه تختی  المپیک مدال دریافت کردند. 
دست یابند. زیرا تختی ضمن بهره مندی از سنت عیاری و پهلوانی، 
نمونه یک فرد مردمی، ملی و مصدقی بود. در زمانی که می تواست 
ملی، مجلس  نماینده مجلس شورای  از همکسوتانش،  برخی  مانند 
او  شود.  سینما  ستاره  حداقل  یا  و  اداری  باالی  مدیریت های  سنا، 
تمامی این مناصب را رها کرد و با آغاز دوباره فعالیت به نام جبهه 
حزب  و  ورزشکاران  سازمان  با  همراه   133۹ سال  در  ایران  ملی 
سوسیالیست به خانه سیاسی دکتر مصدق راه پیدا کرد و در کنگره 
سازمان  برگزیده  فرد  عنوان  به   13۴1 دی ماه  در  ایران  ملی  جبهه 
ورزشکاران جبهه ملی ایران در شورای مرکزی وارد شد. نشستن در 
کنار یاران دکتر مصدق، مانند الهیار صالح، دکتر غالم حسین َصدیقی، 
دکتر کریم سنجابی، دکتر مهدی آذر، مهندس کاظم حسیبی، اصغر 
بلکه همواره خود را قطره کوچکی  او را مغرور نساخت.   ... پارسا و 
از ملت ستمدیده و استبدادزده می دانست. به عنوان نمونه وقتی در 
شهریور 13۴1 زلزله تلخ  بوئین زهرا مردم را در ماتم و بی خانمانی 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 همه پرسی مضحک شش بهمن 13۴1 
که اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران روانه زندان شد. تختی 
دستگیر نشد اما بارها توسط ساواک احضار شد و در نهایت حقوق ها 
و مزایای وی قطع شد. با توقف فعالیت های جبهه ملی ایران زخم 

دیگری روان تختی را جراحت داد. 
حاکمیت و ساواک عرصه را بر تختی تنگ تر کردند، تا جایی که 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 
دارم بگویم؟   او گفت من در مقابل شما چه سخنی  بگوید،  سخنی 
به  بروم.  کعبه  به طواف  روزی  باشد  قرار  اگر  بگویم  می توانم  فقط 
دانشگاه تهران می آیم و دور تا دور دانشگاه را بوسه باران خواهم کرد. 
جاوادنگی دکتر مصدق در 1۴ اسفند 13۴5 بر او ضایعه تلخی بود. 
آرامگاه  به  بر ورود تختی  از ممانعت ساواک مبنی  تا جایی که پس 
مصدق  دکتر  آرامگاه  به  خطاب  اشک آلود،  چهره ای  با  او  مصدق، 

می گوید: بعد از شما ای پیشوای ملی، دیگر توان ماندن ندارم.
در نهایت جهان پهلوان تختی در 17 دی ماه 13۴۶ در هتل آتالنتیک 

تهران به زندگی خود پایان می دهد. 
جبهه ملی ایران به عنوان خانه سیاسی دکتر مصدق، بر این باور است 
که یکی از مشخصات بارز مصدقی بودن و ملی گرایی، عشق ورزی 
به ملت است. نمی توان ملی بود و ملت را نادان فرض کرد. مبارزه 
همه ملّیون برای آزادی و استقالل و حاکمیت ملی این ملت است. 
نمی شود ملت ایران را در دوره ای که نهضت درخشان ملی ایران به 
در  را  نقش مردم  و  دانست  آگاه  زدند،  رقم  را  رهبری دکتر مصدق 
ادوار بعدی یا نادیده انگاشت و یا آنان را خطاکار توصیف کرد. جهان 
ایران، قهرمان ملی  پهلوان تختی عضو شورای مرکزی جبهه ملی 
ایران الگویی است که نشان می دهد که باید ملت را دوست داشت و 

برای حاکمیت و بلندنامی آن مبارزه کرد.

اصل یکم: حفظ تمامیت ارضی، استقرار حاکمیت 
ملی و استقالل سیاسی برخاسته از اراد  ه عمومی 
اصول  بر  مبتنی  جمهوری  نظام  د  ر  ایران  ملت 

د  موکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.
و  حقوق  حفظ  و  تأمین  بر  تأکید    د  وم:  اصل 
آزاد  ی  ویژه  به  ایران  مرد  م  اساسی  آزاد  ی های 
حزب ها، انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن 

و مرد   و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.

اصل سوم: جبهه ملی ایران برای حفظ احترام به 
د  ین مبین اسالم، و همچنین فراهم شد  ن امکان 
بهره گیری از تمامی توان ملی و مرد  می، بر اصل 

جد  ایی د  ین از حکومت تأکید   می کند  .

اصل چهارم: استقرار عد  الت اجتماعی و باال برد  ن 
علمی،  بینی  اساس جهان  بر  عمومی  رفاه  سطح 
رشد   تولید  ، افزایش اشتغال و توزیع عاد  النه د  رآمد   

ملی.
برابر  شهروند  ی  حقوق  به  احترام  پنجم:  اصل 
و  زبان ها  و  رسوم  و  آد  اب  و  د  ینی  اعتقاد  ات  و 

گویش های تمامی مرد  م سرزمین ایران.
زبان  گسترش  و  پاسد  اری  و  تقویت  ششم:  اصل 
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 
هد  ف های  و  اصول  از  پشتیبانی  کشور،  ارضی 
منشور ملل متحد  ، د  وستی و احترام متقابل با همه 
و  منطقه  کشورهای  ویژه  به  کشورها  و  ملت ها 
مبارزه با هرگونه تروریسم فرد  ی، گروهی و د  ولتی.

از محیط زیست  اصل هشتم: حفاظت و حراست 
مراتع،  جنگل ها،  از  نگاهد  اری  یعنی  کشور 
جلوگیری  راه  د  ر  کوشش  و  تاالب ها  رود  خانه ها، 
از آلود  گی هوا بر اساس اصول علمی و کارشناسی 

شد  ه.

اصولاعتقادیجبههملی
ایرانبرگرفتهازاساسنامه


