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حکومــت جمهــوری اســامی در مــدت چهــار 
ــور  ــود در ام ــت خ ــت های نادرس ــا سیاس ــه، ب ده
داخلــی و در روابــط بین المللــی، کشــور مــا را 
ــتانه  ــه در آس ــفبار، بلک ــی اس ــا در موقعیت ــه تنه ن
بــروز یــک فاجعــه بــه لحــاظ موجودیتــی قــرار داده 
ــی  ــت جغرافیای ــاظ موقعی ــا از لح ــن م ــت. وط اس
و راهبــردی در جایگاهــی  اســت کــه در ســایه 
بلوک هــای  بــه  نســبت  بی طرفــی  سیاســت 
قدرت هــای  بــه  وابســتگی  عــدم  و  جهانــی 
ــه ای  ــه در مناقشــات منطق ــدم مداخل خارجــی و ع
ــراه  ــتانه هم ــط دوس ــتن رواب ــا داش ــی و ب و جهان
ــا  ــورهای دنی ــه کش ــا کلی ــل ب ــرام متقاب ــا  احت ب
بین المللــی کســب  می توانــد موقعیــت ممتــاز 
نمــوده و در ایــن راســتا از منافــع ملّــی خــود 
حفاظــت و صیانــت بنمایــد. مــا می توانیــم بــا 
ــوی  ــای معن ــادی و دارایی ه ــع م ــات و مناب امکان
خــود بــه عنــوان ســرزمینی کهــن و یکــی از 
ــری ،  ــه بش ــدن جامع ــذار در تم ــای اثرگ تمدن ه
ــود  ــای ســرزمین خ ــعه و اعت ــه پیشــرفت، توس ب
ــش  ــتباهات فاح ــفانه اش ــا متأس ــم. ام ــت یابی دس
ــت  ــامی در سیاس ــوری اس ــه جمه ــأت حاکم هی
خارجــی و دشــمن تراشــی های بیهــوده تــا حــدی 
پیشــرفته اســت کــه کشــور مــا در منطقــه و 
ــا  ــا آن ج ــه ت ــرار گرفت ــل ق ــزوای کام ــان در ان جه
کــه  رئیــس دیپلماســی جمهــوری اســامی بــرای 
ــط  ــل متحــد، فق شــرکت در جلســات ســازمان مل
ــهر  ــن در ش ــدوده ای معی ــردد در مح ــه ت ــاز ب مج
ــاختمان  ــه س ــک ب ــه ای نزدی ــورک و در منطق نیوی
ــی از  ــای ناش ــم ه ــت. و تحری ــل اس ــازمان مل س
ــه  ــیده ک ــی رس ــه جای ــت ها ب ــوء سیاس ــن س ای
یــک کشــتی حامــل نفــت ایــران مــدت هــا 
در توقیــف و یــا ســرگردانی در دریــا بــه ســر 
عــدم  و  کان  اقتصــادی  اشــتباهات  می بــرد. 
ــس  ــال های پ ــی س ــی ط ــد داخل ــه تولی ــه ب توج
ــه  ــور ب ــای کش ــردن دروازه ه ــاز ک ــاب و ب از انق
ــژه  ــه وی ــر ضــروری خارجــی ب روی کاالهــای غی
ــودجویی  ــت س ــه عل ــن ب ــت چی ــاس بی کیفی اجن

نامشــروع افــرادی نزدیــک بــه دایــره قــدرت 
ــن،  ــه چی ــاج دهــی اقتصــادی ب ــل ب ــه دلی ــا ب و ی
ــف نمــوده و  ــه شــدت تضعی ــی را ب ــدات داخل تولی
ــا و کارگاه هــای  ــن زده اســت. و کارخانه ه ــر زمی ب
ــی  ــرض تعطیل ــور را در مع ــزرگ کش ــک و ب کوچ
ــل  ــف و می ــت. حی ــرار داده اس ــتگی ق و ورشکس
امــوال عمومــی بــه نــام خصوصی ســازی بــه ایــن 
ــت  ــن زده اس ــدان دام ــادی صدچن ــی اقتص ویران
ــدن  ــت نش ــا، پرداخ ــن خطاکاری ه ــه ای ــه نتیج ک
حقــوق کارگــران و گســترش بیــکاری و بــه دنبــال 
ــردم  ــیعی از م ــرهای وس ــی قش ــر ودرماندگ آن فق
ــته  ــراد وابس ــترده ی اف ــاد گس ــت . فس ــوده اس ب
ــه ای از  ــر روز در گوش ــه ه ــدرت، ک ــز ق ــه مراک ب
کشــور بــا ارقــام نجومــی و بــاور نکردنــی، از پــرده 
ــد، تــوان و رمــق اقتصــادی را از  ــرون می افت بی
جامعــه ســلب کــرده و اختــاف طبقاتــی غیرقابــل 
تصــوری را بــه وجــود آورده اســت. خطــای بــزرگ 
ــدن  ــی، دور ش ــت داخل ــه در سیاس ــأت حاکم هی
ــس از  ــای پ ــتین روزه ــاب از نخس ــداف انق از اه
پیــروزی  و زیــر پــا گذاشــتن آزادی هــا و موازیــن 

ــه دارد. ــان ادام ــه همچن ــوده ک ــر ب ــوق بش حق
 امــروز در ایــران دیگــر تنهــا فــرار مغزهــا مطــرح 
نیســت، بلکــه فــرار آحــاد گوناگــون ملـّـت و حضــور 
هــزاران ایرانــی پناه جــو در اردوگاه هــای پناه جویــان 
در چهارگوشــه ی جهــان، موجــب تأســف و حیــرت 
ــه  ــت ک ــف برانگیز اس ــیار تأس ــت. بس ــگان اس هم
ــت  ــامانی، حکوم ــوال نابس ــاع و اح ــن اوض در چنی
ــت  ــت های نادرس ــتن سیاس ــار گذاش ــای کن به ج
و بازگشــت بــه ســوی اهــداف و آرمان هــای 
ــان  ــاب، هم چن ــران از انق ــت ای ــار مل ــورد انتظ م
ــا اقشــار  ــای خشــونت آمیز ب ــر خورده ــل ب ــر طب ب
مختلــف ملّــت، سیاســت ســرکوب و ایجــاد ُرعــب 
و وحشــت در میــان مــردم می کوبــد. برخوردهــای 
معلمــان،   فرهیختــه  جامعــه  بــا  خشــونت بار 
ــش، وکای  ــریف و زحمت ک ــران ش ــه کارگ جامع
بانــوان  دادگســتری،  وجــدان  بــا  و  غیرتمنــد 
حق طلــب، دانشــجویان، حافظــان محیــط زیســت، 

ــی، در  ــگران سیاس ــر و کنش ــوق بش ــان حق مدافع
ــه و تعــداد  ــی یافت ــه شــدت فزون ــر ب ماه هــای اخی
ــرار  ــت ق ــورد بازداش ــت م ــراد ملّ ــماری از اف بی ش
در  و  گردیده انــد.  زندان هــا  روانــه  و  گرفتــه 
محاکمــات دور از ضوابــط قانونــی، احــکام ســنگین 
شــگفت انگیز  و  مــدت  طوالنــی  زندان هــای  و 
و بــاور نکردنــی بــرای  فرزنــدان ایــن  ملّــت 
ــرای  ــدان ب ــال ها زن ــم س ــد. حک ــدارک دیده ان ت
یــک وکیــل دادگســتری متعهــد و بــا وجــدان بــه 
جــرم دفــاع از زندانیــان سیاســی، بــا کــدام معیــار 

ــق دارد؟ ــی تطبی ــی و قضای حقوق
ــی کــه  ــر جوان ــرای دخت ــدان ب حکــم ۲۶ ســال زن
از پوشــاندن مــوی خــود امتنــاع کــرده، چــه انــدازه 
ــی  ــکار عموم ــا در اف ــت م ــت ملّ ــأن و حیثی ــا ش ب
ــرای  ــدان ب ــال ها زن ــی دارد؟ س ــان همخوان جهانی
ــه عــدم دریافــت ماه هــا دســتمزد  کارگــری کــه ب
ــه ای  ــم فرهیخت ــا معل ــوده و ی ــرض ب ــود معت خ
کــه بــه تبعیضــات آموزشــی در سیســتم آموزشــی 
ــراض  ــود اعت ــوق خ ــودن حق ــی ب ــور و ناکاف کش
ــم  ــد؟ حک ــته باش ــد داش ــی میتوان ــه وجه دارد، چ
شــش مــاه زنــدان بــرای دختــر جــوان عاقه منــد 
در  حضــور  جــرم  بــه  فوتبــال  تماشــای  بــه 
ــرگ او  ــوزی و م ــب خودس ــه موج ــگاه، ک ورزش
گردیــده چگونــه قابــل توجیــه اســت؟ مــرگ ایــن 
دختــر جــوان نــه تنهــا افــکار عمومــی ملـّـت ایــران 
ــز جریحــه دار  ــان را نی ــردم جه ــه احساســات م ک

ــرده اســت . ک
جبهــه ملـّـی ایــران برخوردهــای خشــونت آمیز 
نســبت بــه فرزنــدان حق طلــب ملّــت ایــران 
ــر  ــه و غی ــدت ناعادالن ــه ش ــکام ب ــدور اح و ص
منصفانــه در مــورد آنــان را محکــوم می کنــد .
ــف شــدن  ــان متوق ــران خواه ــی ای ــه ملّ جبه
فشــار و خشــونت نســبت بــه اقشــار مختلــف مــردم 
ایــران و لغــو احــکام غیــر قانونــی صــادر شــده در 
ــته  ــر خواس ــوده  و ب ــی ب ــان سیاس ــورد معترض م
آزادی زندانیــان سیاســی و عقیدتــی در سراســر 

ــد. ــد می نمای ــور تأکی کش

فشار و خشونت را متوقف، احکام غیر قانونی را لغو و زندانیان سیاسی را آزاد کنید

و   خردبنام خداوند جان
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کودتا و هرگونه ُمداخلة بیگانه، نیازمند زمینه و استعداد داخلی 
است. هر قدرتی برای برقراری هژمونی خود نیازمند اِستیا 
اِستیا  از سویی  است.  پهنای سرزمین ها  بر  ُسلطه َگری  و 
بر سرزمین ها خود نیازمند باورمندی میل به بیگانه توسط 
جریان  هایی از درون است. تا از درون بانگ بیگانه گرایی به 
گوش نرسد، قدرتی امکان ُمداخله و سلطه گری  پیدا نمی کند. 
به ویژه ماهیت قدرت و قدرت گرایی یکی از زمینه های تمایل 

به بیگانه است.
۱. اینکه نظریه پردازان اندیشه سیاسی معاصر، سعی بر یافتن 
سازوکار تَحقق دموکراسی، آزادی، توسعه و پیشرفت در بیرون 
از نظام و بافت مفهومِی »قدرت« دارند ، بدین علّت است که 
متوجه شدند تبیین مفاهیم از طریق نظام قدرت، خود یکی 
از موانع دموکراسی، آزادی، توسعه و اعتا خواهد بود. ضمن 
این که نظریه سازی بیرون از قدرت، پیشتر نیز سابقه داشته 
است. وقتی »جان اکتون« فیلسوف سیاسی قرن نوزدهمی 
می گوید: »قدرت َفسادآور است و قدرت مطلق َفساد مطلق 
به بار می آورد.« دربردارنده همین نکته است. زیرا خود قدرت ها 
یکی از عوامل ایجاد دیکتاتوری و استبداد هستند. از سوی 
دیگر قدرت ها میل به قوام و بَقاء دارند، طبیعی است که در 
بسیار  تداوم چونین قدرت هایی  امکان  نظام های دموکرات 
کم است. بنابراین قدرت ها نه تنها َفسادآور که خود بَسَترساز 
»استبداد  مطلق  قدرت  است،  پیدا  نیک  هستند.  استبداد 
مطلق« هم می آورد. بنابراین قدرت یکی از ارکان نظام های 
استبدادی و نظام های دیکتاتوری است. در این تعریف، َفساد 

و استبداد ارتباط مستقیم با هم دارند.
و  پشتیبانی  بدون  قدرت،  که  است  این  درنگ  قابل  نکته 
حمایت ملّی و مردمی، در هر سرزمینی برای َدوام و بَقای 
خود نیازمند جلب پشتیبانی و همراهی دیگر قدرت ها، به ویژه 

قدرت های فرادست است. 
۲. موقعیت تشکیات، احزاب، سازمان های سیاسی و مدنی 
است.  مطالعه  قابل  پیشین  فرضیه  با  تفاوت  اندکی  با  نیز 
سازمان  و تشکل سیاسی که هدفش تنها رسیدن به قدرت 
باشد، و به حاکمیت ملّی پای بند نباشد نمی تواند آزادی خواه، 
دموکرات و ناجی شناخته شود . حتی زمانی که ُمنتِقد قدرت 

حاکم باشد.
تنها قدرت نیست که در شکل و هیأت حاکمیت َفسادآور و 
استبدادخیز است، بلکه جریان های در پی قدرت و قدرت گرا 
نیز خود ُمستِعد َفساد و استبداد هستند. از این حیث از واژه 
استبداد و َفساد استفاده شد؛ زیرا همین جریان های قدرت گرا 
استعداد هرگونه رابطه  نَهان و َعیان با قدرت های باال دست 
را دارند. به عنوان نمونه یکی از جریان های مخالف جمهوری 
اسامی در سال ها پیش گفته بود: برای رسیدن به مقصود، 
آماده  تا قطب جنوب،  از قطب شمال گرفته  از هر قدرتی 
هستیم که کمک مالی دریافت نماییم. حتی حاضر هستیم که 
از شیطان و یا خود سران رژیم )!(، برای براندازی رژیم کمک 

مالی دریافت کنیم! 
یا نمونه دیگر جریان هایی هستند که نسبت به جریان های 
دموکرات و یا جمهوری خواه آمریکا، تمایل دارند و دانسته 
یا ندانسته در بزنگاه هایی با جریان هایی از آنان همبستگی 

می کنند. در حالی که در نظر ما به طور کلی نَْفِس بیگانه گرایی 
و  دموکرات  جریان های  بین  هم  تفاوتی  و  است  خطا 

جمهوری خواه نیست. 
 بنابراین همان طور که گفته شد تنها قدرت بیگانه نیست 
که نیازمند زمینه های قدرت  از درون، برای برقراری هژمونی 
پایگاه و  اِستیای خود می باشد، که قدرت داخلی بدون  و 
پشتیبانی ملّی نیز، به همان میزان نیازمند قدرت بیگانه یا 
بَسَترسازی قدرت های بیگانه برای تثبیت نظام قدرت خود 

است.
از سوی دیگر جریان های قدرت طلب اما مخالف قدرت حاکم، 
همان طور که گفته شد چون قدرت طلب هستند، نمی توانند 
با  همبستگی  به  احتمااًل  و  بی تفاوت  ُقوا  تَواُزن  به  نسبت 
قدرت ها بی توجه باشند. هم امکان معامله با قدرت های بیگانه 
را دارند و چه بسا برای رسیدن به قدرت، اهل معامله با قدرت 
حاکم هم باشند! حتی دیده شده در عین حال هم مشغول 

چانه زنی با قدرت حاکم و هم َزدوبَند با خارج هستند. 
بنابراین تنها قدرت حاکم نیست که زمینة اِستیا و ُمداخله 
و  احزاب  بلکه  می سازد،  ممکن  سرزمینی  برای  را  بیگانه 
تشکل ها و نیروهای سیاسی قدرت گرا و فاقد آرمان ملّی، نیز 
خود نیروهاِی ُمستعدی برای این مداخله و اِستیا هستند. 
نباشد،  درونی  استعدادهای  و  زمینه ها  چنین  اگر  به عبارتی 
امکان چونین دست  اندازی و ُمداخله جویی بسیار کم می شود.

»قدرت گرایی،  مصادیق  از  یکی  مرداد ۱۳۳۲  کودتای ۲۸ 
است.  اِستیا«  و  استبداد  مداخله خواهی،  و  مداخله جویی 
کودتای ۲۸ مرداد رویدادی نبود که قرار بود به طور قطع در 
همان روز )۲۸ مرداد( رخ دهد. بلکه از همان روزها و ماه های 
نخست، ابتدا دولت انگلستان و دولت شوروی و سپس در 
ادامه دولت آمریکا در صدد سرنگونی دولت ملّی دکتر مصدق 
برآمدند.اما به واسطه پشتوانه قوی و فراگیِر مردمی و پیونِد 
به  الزم  نبود.  فراهم  امکانی  چونین  ملّت   - دولت  عمیق 
یادآوری است که نَهَضت ملّی ایران تحول و انقابی در تاریخ 
ایران زمین بود، که  یکی از دالیل آن رشد، تکامل فکری و 

فراگیری امر سیاست در آن دوره بود. 
در انقاب مشروطه آن چه که در افکار عمومی جامعه وجود 
داشت، این بود که اگر ما مجلس شورای ملّی مبتنی بر یک 
قانون اساسی داشته باشیم، کافی است. در حالی که اساساً در 
نظریه »تفکیک قوا« )شارل مونتسکیو در کتاب روح القوانین( 
بلکه دولت  باید تقویت شود،  تنها مجلس ملّی نیست که 
که  است  ملّی  مرکزی حکومتی  و  اجرایی  ُرکن  مهم ترین 
حتی  و  توجه  ُفقدان  می پردازد.  ملَت  حاکمیت  اِعمال  به 
»دولت ستیزی«، موجب برهم خوردن تعادل قوا و در نتیجه 
موجب فروریزی پایه های نظام دموکراتیک خواهد شد. از قضا 
از انقاب مشروطه، موجب کودتای سوم  همین َخأل پس 
اسفند ۱۲۹۹ و برآمدن نظام استبدادی شد. در آن دوران و 
دوره ده ساله پس از شهریور ۱۳۲۰ به واسطه سابقه وابستگی 
و زورگویی دولت ها، نه تنها از نهاد دولت پشتیبانی نمی شد، 
بلکه اساساً نگاه جامعه اصواًل به دولت ها نگاهی قهرآمیز بود 
)دولت ستیزی(. پیدایش نَهَضت ملّی ایران، َضرورِت دولتی 
نیرومنِد ملّی را در افکار عمومی پدیدار کرد و این امر تحول 

شگرفی در تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران محسوب 
می شود. رویدادهایی که در روز ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ )پیشنهاد 
تصدی نخست وزیری جمال امامی به دکتر مصدق و پذیرش 
پیشنهاد - در نهایت رأی اعتماد به او( در مجلس شورای 
ملّی که موجب روی کار آمدن دکتر مصدق شد، تنها یک امر 
تصادفی نبود، بلکه این انتخاب زیر فشار افکار عمومی مبتنی 
بر خروش، جوِشش و ُجنبِش ملّی صورت گرفت. به  همان 
میزان  که نخست وزیری دولت دکتر مصدق برآمده از آرمان و 
اراده ملّی بود، تداوم و استمرار دولت ملّی نیز بر اثر پشتیبانی 
و پشتوانه آحاد ملّت صورت گرفت. زیرا دولت های قبل از آن 
نه تنها ناتوان، بلکه به واسطه فقدان مشروعیت ملّی »کوتاه 
مدت« بودند. بنابراین دولت ملّی دکتر مصدق نقطه عطفی در 
تاریخ معاصر ایران است. یکی از دالیل آن پایداری دولتی 
ملّی، نه  به واسطه زورگویی نهاد سلطنت و پشتوانه قدرت 
بیگانه، بلکه به واسطه پشتوانه اراده ملّی و حمایت مردمی بود. 
بنابراین تمامی ترفندهای قدرت های بیگانه برای سرنگونی 
دولت، به واسطه مقاومت و مداومت آحاد ملّت، نقش برآب 

می شد. 
سرفصل و نقطه اوج مقاومت مدنی و ملّی ملّت در مقابله با 
کودتای خزنده ابرقدرت ها و قدرت حاکم، قیام ملّی ۳۰ تیر 
بود. طبق اسناد از فردای آن روز طرح سرنگونی دولت ملّی 
به نام »عملیات آژاکس« توسط دولت انگلیس طراحی گردید. 
بنابراین به طور رسمی از همان ُمرداد ۱۳۳۱ کودتای خزنده 
بر علیه دولت ملی شکل گرفت که با هوشمندی و کاردانی 
دکتر مصدق و احزاب ملّی، به ویژه مقاومت و پشتیبانی آحاد 
ملّت، طرح ها یکی پس از دیگری، با شکست روبرو می شد. 
در این ۱۳ ماه، سه ابر قدرت همواره ُمترصد فرصتی برای 
اعمال اهداف خود بودند. اما این فرصت ها به واسطه فقدان 
زمینه  و استعدادهای اجتماعی به هدر می رفتند. به عنوان نمونه 
دسیسه ۹ اسفند ۱۳۳۱، هوشیاری و تدابیر دکتر مصدق و 
یاران وی، به ویژه شهید سرلشگر محمود افشارطوس، و از 
سویی حضور هوشمندانه احزاب و اصناف ملّی، مانع از تحقق 
دسیسه ۹ اسفند شد. نخستین کودتای واقعی آژاکس در شب 
۲۵ ُمرداد ۱۳۳۲ صورت گرفت. در این روز خارج از درایت و 
ذکاوت دکتر مصدق و دیگر یاران وی، حضور پرشور مردم 
در دفاع از دولت ملّی دکتر مصدق در ۲۵ ُمرداد در جای جای 
تهران و دیگر شهرستان ها، نقشه کودتا را نافرجام کرد؛ طبق 
گزارش سیا و وزارت امور خارجه آمریکا، شکست کودتا و 
حضور مردم و پشتیبانی ملّت در روزهای ۲۵ الی ۲۷ ُمرداد 
از دکتر مصدق، موجب شد که طرح توسط دست اندرکاران 
غربی کودتا، شکست خورده تلقی شود و این شبکه در صدد 
بود که به کار خود پایان دهد. اما رویداد دیگری موجب اتخاد 
تصمیم جدیدی از سوی کارگردانان کودتا شد. در روز ۲۷ 
ُمرداد دکتر مصدق به دالیل گوناگون که یکی از آن ها گمانه 
از بروز جنگ داخلی بود، مانع از حضور فراگیر مردم در روز 
برآن  را  ُفقدان حضور مردم، شبکه دیگری  ۲۸ مرداد شد. 
از روحانیت و  از طریق بخشی  تا در روز ۲۸ مرداد  داشت 
سرشاخه های شبکه های مذبور به ساماندهی اجامر، اراذل و 
اوباش شهر پرداخته و به وسیله عوامل نفوذی در ارتش، طرح 

بَستَرهای اجتماعی و سیاسی ُمداخله، کودتا و اِستیالی ابرقدرت ها
با مروری بر کودتای ۲۸ مرداد ۱33۲
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سیاست علم مدیریت جامعه در ابعاد محدود و مشخصی از 
جمله حفظ امنیت شهروندان، دفاع از حقوق آنان در مقابل 
بهداشتی،  مادی،  امور  فتق  و  رتق  دیگران،  زورگویی های 
وسایل و امکانات آموزشی، ایجاد حداقل امور معیشت است. 
در حوزه سیاسی، حاکمیت باید بین شهروندان جامعه سیاسی، 
رفتاری عادالنه و برابر داشته باشد و آزادی های سیاسی و 
مدنی کلیه شهروندان با هر مذهب و مرام و مسلکی را تأمین 

نماید.
زمانی  محدوده  در  شهروندان  اساسی  حقوق  به  احترام 
محدودی که قوانین پیش بینی کرده است، از ابتدایی ترین 
وظایف حاکمیت سیاسی می باشد. قدرت سیاسی پیش و 
باشد، وظیفه و مسئولیت دارد.  اینکه حقی داشته  از  بیش 
اصًا دولت و حکومت هیچ حّقی نسبت به مردم ندارد و 
فقط وظایف و مسئولیت دارد که در صورت قصور باید مورد 
مؤاخذه قرار بگیرد. حاکمیت حکم بدهکاری را دارد که باید 
هر چه زودتر بدهی اش را به طلبکاران که شهروندان و مردم 
جامعه اند، پرداخت کند. بر عکس مردم محق و طلبکارانند 
و باید حقوق و طلبشان پرداخت شود. یکی از فلسفه های 
وجودی قانون محدود و مهار کردن »قدرت سیاسی« است.

حداقل  عدالت  است.  عدالت  کشوری  هر  قوانین  اساس 
تدوین شده اند.  حداقل ها  اساس  بر  قوانین  و  است  اخاق 
نمی توان از همگان انتظار داشت که ایثار و فداکاری کنند. 
این مقوالت مربوط به حوزه ی اخاق متعالی است. اخاق 
متعالی مربوط به حوزه اختیار فردی است که به دولت و 
مدیریت سیاسی ارتباطی ندارد. اما می توان از همه شهروندان 
جامعه سیاسی از جمله دولت ها نیز انتظار داشت که نسبت به 
هم رفتار عادالنه داشته باشند. عدالت بنیان قوانین یک جامعه 
دموکراتیک است. عدالت ایجاد شرایط و امکانات برابر برای 
آموزش، بهداشت، اشتغال و سایر امکانات رشد شهروندان 

یک باهمستان سیاسی است. 

حکومت ها زمانی دموکراتیک هستند که هیچ گونه تبعیض 
حقوقی به هیچ دلیلی بین شهروندان قائل نشوند. برابری 
آزادی  است.  دموکراتیک  جامعه  یک  شرط  اولین  حقوقی 
بدون برابری حقوقی تحقق نمی یابد. اتفاقاً تنها نوع برابری 
برابری  است،  آزادی  و متضمن  است  آزادی سازگار  با  که 
حقوقی است. در جامعه ای که حکومت تبعیض های عمدی 
و نابرابری های حقوقی اعمال می کند در واقع به حقوق و 
مفهوم  به  آزادی  می کند.  تجاوز  شهروندان  آزادی های 
گسترده آن حق ذاتی و اصل موضوعه تمامی ارزش های 
اخاقی، دینی و روابط اجتماعی انسان است. بدون آزادی 
تمامی ارزشها فرو می ریزند و اعتبار خود را از دست می دهند. 
اعتبار تمامی ارزشها، عقائد، مذاهب، مسالک بشری منوط و 
متکی به آزادی است. اما آزادی ارزشی خود بنیاد است. آزادی 
اصل موضوعه تمامی اصول، عقاید، ادیان، فرهنگ، اخاق و 
تمدن بشری است. رشد، توسعه اخاقی و انسانی تنها و فقط 
با آزادی و در آزادی تحقق می یابد. به همین دلیل می گویند 

استبداد تنها انسان کش نیست، انسانیت کش است. 
در حوزه نظری هیچگونه محدودیت و خط قرمزی برای 
آزادی  تنها در عرصه عملی خط قرمز  ندارد.  آزادی وجود 
عدالت است. آزادی هر فردی محدود به عدم تجاوز به آزادی 
دیگران است. لذا آزادی زمانی تحقق می یابد که همگانی 
به  تجاوز  در  مستبدان  آزادی  معدود،  عده ای  آزادی  باشد. 
حقوق دیگران است. لذا خطرناکترین قدرتی که ممکن است 
به آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان تجاوز نماید، قدرت 
بی مهار سیاسی است. به همین سبب قدرت سیاسی باید به 
وسیله قوانین مدون محدود شود تا حدی که توان سرکشی و 

تجاوز و خودکامگی از آن گرفته شود. 
مقوله مهم دیگر امنیت شهروندان است. هر جامعه ای 
پس از سقوط حکومت استبدادی گرفتار هرج و مرج می 
شود. مردم عامی به تبع حکام خودکامه، آزادی را مساوی 

هرج و مرج می دانند و بر عکس امنیت را مساوی با حاکمیت 
سرکوبگر و خودکامه تلقی می کنند. بسیار شنیده ایم که جامعه 
ما درست نمی شود، مگر دوباره یک رضاشاهی بیاید و امنیت 
را ایجاد کند. به علت این خوی استبدادزدگی امنیت را در ظل 
استبداد تعریف می کنند. اما امنیت واقعی تنها در جامعه آزاد 
و دموکراتیک به وجود می آید. بدون آزادی بیان و تجمعات، 
مفهومی  امنیت  معیشت،  از  حداقلی  و  انتخابات  احزاب، 
نخواهد داشت. جامعهای که آزادی خردورزی، آزادی نقد و 
آزادی بیان و قلم و مطبوعات نداشته باشد، امنیت هم نخواهد 
آزادی  آزادی و در  با  تنها و فقط  امنیت واقعی  لذا  داشت. 

ممکن و میسر می شود. 
دیگر ویژگی بسیار مهمی که از ملزومات آزادی و دموکراسی 
است، بی طرفی دولت و غیر ایدئولوژیک بودن آن است. هر 
آن،  تحقق  برای  کان  برنامه ریزی  و  اتوپیایی  ایدئولوژی 
جامعه را در خدمت تحقق آن به صف خواهد کرد و مخالف و 
منتقد را دشمن هدف متعالی خود می داند و لزوماً هر صدای 
مخالف و منتقدی را سرکوب می کند. چون هدف مقدس و 
متعالی است، همه باید برای تحقق آن متحد و بسیج شوند. 
عادالنه  قوانین  و  قواعد  دموکراتیک،  و  آزاد  جامعه  در  اما 

مهم ترین اصل آزادی های فردی است.
افراد در هیچ قلمرویی به زور جذب نمی شوند. بلکه شهروندان 
یک جامعه سیاسی طبق قواعد و قوانین عادالنه و برابر، اهداف 
خود را که با عائق و سائق فردی شان منطبق است، تعقیب 
آرمان  آرمان های سیاسی،  میان  از  پوپر  تعبیر  به  می کنند. 
خوشبخت کردن مردم از همه خطرناکتر است! زیرا به مداخله 
در حوزه ی خصوصی زندگی مردم می انجامد، نابردباری به 
وجود می آورد و آزادی های فردی را از بین می برد. حکومتها 
باید متواضع باشند و در کاهش رنج های قابل اجتناب مردم 
بکوشند و تعقیب اهداف برای خوشبختی را به سلیقه فردی 

آنان بسپارند.

کودتای دیگری را اجرا کنند که شوربختانه تحقق یافت. اما 
این  که طرح های پیشین به ویژه کودتای ۲۵ ُمرداد با شکست 
روبرو شد، خارج از این که نشان از شعور سرشار اجتماعی و 
ابرقدرت ها  از این بود که  پشتیبانی مداوم ملّت بود، نشان 
همواره در پی َخأل و فرصتی برای ضربه به پیکر دولت ملّی 
بودند که میسر نمی شد. نکته دیگر این که در روزهای منتهی 
به کودتای ۲۸ مرداد، در روزهایی که طرح نخستین کودتا با 
شکست مواجه شد، ما هر دو عنصر بیگانه گرایی و استعداد 
و زمینه های درونی سلطه پذیری و استیاگرایی را مشاهده 
می کنیم. به رغم این  که طرح با هوشیاری و استواری دکتر 
مصدق و یاران وی و ایستادگی، پایداری و پشتیبانی ملّت با 
شکست روبرو شد، تحریکات و تحرکات بخشی از روحانیت و 
نظامی ها و شبکه های نفودی و پیوندی، موجب ُمداخله دوباره 
شبکه سیا و اینتلیجنت سرویس و همچنین قوت گرفتن طرح 
دوم کودتا شد. در این جا نیک پیداست که اگر طرح نخستین با 
شکست روبرو شد، در مرحله بعد، این استعداد و زمینه درونی 
ُمداخله خواهی و ُسلطه پذیری بود که موجب چیره گی کودتا 

شد. 
همان طور که در ابتدا و همچنین نمونه های باال گفته شد؛ 
ُمداخله و تسلط همواره در پی استعداد و  ابرقدرت ها برای 

یا جریان هایی هستند که  و  قدرت حاکم  در  درونی  زمینه 
و  استعداد  ابرقدرت ها  اگر  هستند.  اِستیا  پذیرش  ُمستعد 
فکر  قطعاً  نبینند،  هژمونی  و  سلطه  پذیرش  برای  بستری 
ُمداخله را از سر بیرون می کنند. بنابراین ُمداخله نیازمند دوگانة 

ُمداخله  جویی و ُمداخله خواهی است. 
ارگانیگ  رابطه  ُمداخله خواهی  و  ُمداخله  جویی  به عبارتی 
ُمداخله خواهی،  فکر  تا  یعنی  دارند.  یکدیگر  با  تنگانگی  و 
بیگانه گرایی و قدرت گرا از درون وجود نداشته باشد، امکان 
اساسًا  می شود.  کمتر  بسیار  ُسلطه َگری  و  ُمداخله جویی 
فزونی  و  تدوام  عوامل  از  اساساً  و  ابرقدرت ها  قدرت افزایی 
هژمونی ابرقدرت ها، توسط همان فکِر ناتوانی تکوین و تقویت 
می شود که اِمکان و اِجازة ُمداخله را در سرزمین ها مهیا می کند. 
همان طور که گفته شد؛ همان گونه که ُمداخله جو و ُسلطه َگر 
برای تحقق منافع خود همواره در پی استعداد و زمینه ای در 
داخل است، به همان اندازه، بیگانه گرا و مداخله خواه نیز برای 
گستر ه ی قدرت خود نیازمند برقراری رابطه با قدرِت چیره و 

ابر قدرت ها است. 
طبق اسناد وزارت امور خارجه آمریکا، دولت آمریکا از اواخر 
دهه ۱۹۴۰ به  فکر تأمین منافع خود از طریق منابع نفتی ایران، 
افتاد. اما نَهَضت ملّی ایران مانع بزرگی برای تحقق این هدف 

پاسخ  در  دکتر مصدق  ُمرداد ۱۳۳۲،  روز ۲۷  در  بود. حتی 
به تهدیدهای هندرسون سفیر آمریکا، مبنی بر این که منافع 
شما این گونه ایجاب می کند که دولت چنین و چنان  کند! 
دکتر مصدق در پاسخ می گوید مگر شما تعیین کننده منافع 
ما هستید؟ هندرسون در پاسخ می گوید: منافع مشترک ما 
چنین ایجاب می کند، برای خود شما هم خوب خواهد بود. 
دکتر مصدق می گوید: شما چه منافعی می توانید در یک کشور 
داشته باشید. چه معنا دارد شما از آن سوی دنیا برای ما منافع 
تعریف کنید و از آن سوی دنیا )!( تا در این سو منافع داشته 
باشید! در واقع این سخن مبنای »استقال ملّی«  و روحیه 
»استقال طلبی« ایرانی بود که در نهضت ملّی ایران ُمتجلّی 
شده بود. اما همان طور که گفته شد، آن استعداد و بستر درونی، 
زمینه مداخله جویی از طرف مزدوران و خودفروختگان داخلی، 
زمینه اِستیای قدرت ها را فراهم کرد. نه  تنها دولت ملّی دکتر 
مصدق را سرنگون که در کنار اِستیای خارجی، به تحکیم 
استبداد در ایران مبادرت ورزید. کودتای ۲۸ مرداد سر فصل  
مهم تاریخ ایران، منطقه خاورمیانه و جهان محسوب می شود، 
زیرا که این کودتا آغاز امواجی از بحران های زنجیره واری بود 
که تا اکنون با آن روبرو هستیم و مصائب امروز ایران و منطقه 

ریشه در این کودتای شوم و خائنانه دارد.

آزادی ، عدالت و امنیت



۱۸ تیـر  مـاه ۹۸ بیسـتمین سـالگرد حماسـه ي خونبـار 
کـوي دانشـگاه تهـران بـود. پرونـده اي ملّي کـه پس از 
بیسـت سـال هنـوز ابعـاد جنایـات رخ داده در آن بـراي 
ملّـت ایـران مشـخص نشـده اسـت. آمـران و مباشـران 
»تیـان آن من« ایـران در مصونیت کامـل و خانواده هاي 
داغـدار عـزت ابراهیم نژاد، اکبر محمدي، سـعید زینالی و 
بسـیاري دیگر بي پاسـخ از سـوي مقامات قضایي روزگار 
مي گذراننـد. تازندگان مسـتظهر به قدرت پنهـان امنیتي 
شـبانه هجـوم بردنـد و از ضرب و شـتم و کشـتن و کور 
کـردن دریـغ نکردنـد و بعد هـم مدعي و طلبکار شـدند!
گـزارش هیـات پیشـنهادی ۵ نفـره رییس جمهـور وقت، 
آقـای سـید محمـد خاتمـی کـه حتـي بـه تأییـد رهبـر 
جمهـوری اسـامی هـم رسـیده بـود، حاکـي از آن بـود 
کـه ۱۴ راهپیمایـی در کـوی دانشـگاه تهران بـا توجه به 
اسـناد موجـود در طـول سـال ۷۶ منتهـی بـه سـال ۷۷ 
انجـام شـده کـه دو مـورد آن بـه خـارج از کوی کشـیده 

است. شـده 
تـا امـروز هیـچ سـرنخی از ایـن کـه کار گروهـي خاص 
باشـد، کسـي ارائـه نـداده اسـت. فقـط فرصتـي بـراي 
نهادهـاي امنیتـي شـد کـه حـزب ملّـت ایـران را پیـش 
از سـالگر شـهادت رهبران میهن دوسـتش با دسـتگیري 
سـرانش، خسـرو سـیف، بهـرام نمـازي، فرزیـن مخبـر 
نیارمـي و مهـران  نیروهـاي جوانـش. چـون مجیـد  و 

عبدالباقـي سـرکوب کنـد.
انجـام شـده  راهپیمایـی طبیعـی  ایـن گـزارش  طبـق 
اسـت، شـعار دانشـجویان که ثبت شـده، تشـکر تشـکر 
اسـت. سـاعت ۳۰ دقیقـه بامـداد ۱۵ نفـر بیـرون کـوی 
مشـغول گفت وگـو بودند که آقـای امیراحمـدی به آن ها 
می گویـد داخـل کـوی شـوند کـه قبـول نمی کننـد. وی 
ازکانتری هـای مختلـف تقاضـای نیـرو می کنـد، چـرا؟ 
نیـروی  ایشـان  تقاضـای  محـض  بـه  نیسـت.  معلـوم 
آقـای  می آینـد.  اطـراف  کانتری هـای  از  انتظامـی 
کوهـی وارد گفـت وگـو می شـود. می گویـد ۵ دقیقـه 
مهلـت بدیـد ایـن ۱۵ نفـر را داخـل ببـرم. ایشـان قبول 
نمی کنـد. درگیری می شـود. دانشـجویان به پرتاب اشـیا 
می پردازنـد. نیـروی انتظامـی هـم مقابلـه می کنـد. یکی 
از سـربازان پایـش بـه جـدول برخـورد می کند و توسـط 
دانشـجویان دسـتگیر می شـود. در ایـن فاصلـه، مدیرکل 
سیاسـی اسـتانداری تهـران در سـاعت دو و ۱۵ دقیقه به 
کـوی مـی رود و می گویـد من نماینـده تاجزاده هسـتم و 
شـروع می کنـد بـه آرام کردن کـه صدای شـلیک گلوله 

از جنـوب خیابان کارگر شـمالي فضـا را بحراني و ملتهب 
می کنـد. 

انتظامـی  نیـروی  فرمانـده  جانشـین  حضـور  از  بعـد 
درگیری هـا بـه طورپلکانـی اوج می گیـرد برخوردهـای 
نیروی انتظامی از یک سـو و دانشـجویان از سـوی دیگر 

بـه آشـوب کشـیده می شـود.
بـه گفتـه ي آقـای مصطفـي تـاج زاده معاونـت سیاسـي 
وزارت کشـور وقـت، نیروهـای لباس شـخصی نیروهای 
ناجـا را تشـویق بـه حملـه کردنـد و آن هـا را بـه دلیـل 
حملـه نکـردن، بـا اهانـت مـورد سـرزنش قـرار دادنـد. 
نظـری سرپرسـت ناحیـه انتظامـی تهـران بـزرگ بدون 
دسـتور مافوق وارد کوی دانشـگاه شـد. ۳۰ - ۲۵ نیروی 
شـخصی وارد کوی شـدند و دانشـجویان را مـورد ضرب 
و جـرح قـرار دادند. در آنجا سـه سـرباز ناجا جـا می مانند 
و ایـن سـربازان را به زیـر زمین منتقل کردنـد و به دروغ 
گفتنـد دانشـجویان، سـربازان را گـروگان گرفته اند. آقای 
موسـوی الری )وزیـر کشـور وقـت( سـاعت ۶ صبـح از 
سـردار انصـاری می خواهـد بـه عنـوان جانشـین فرمانده 
کل دسـتوردهد نیـروی انتظامـی حـق رفتـن بـه کـوی 
دانشـگاه را ندارنـد ولی سـردار نظـری تمـرد می کند. در 
گـزارش کمیتـه آمده اسـت نیروهـای لباس شـخصی از 
سـاعت ۲ بامـداد وارد صحنـه شـدند و به ضـرب و جرح 
دانشـجویان پرداختند. نظری)فرماندهی نیروهای مستقر(
بدون توجه به دسـتور جانشـین فرمانده کل قوا در صحنه 
بـوده اسـت و مهارت های الزم بـرای فرماندهی انتظامی 
شـهر تهـران رانداشـته و ورود بـه خوابـگاه دانشـجویان 

خـاف بوده اسـت.
قاتـل عـزت ابراهیم نژاد را این دسـتگاه عریـض و طویل 
امنیتـي کـه پیوسـته بودجه ایـن مملکت را بـراي حذف 
مخالفـان مصـرف مي کنـد، هنـوز بافتـه نشـده اسـت!؟ 
تقلیـل ایـن فاجعـه بـه دزدي ریش تـراش مضحکـه 
حاکمیتي اسـت که عدالـت را قرباني قـدرت خودکامه ي 
خویـش مي کند. برخي از سـران فاجعه آفرینـان محاکمه 
کـه نشـدند هیـچ، با گرفتـن بودجه هـاي هنگفـت براي 
تـرور فرهنـگ ایـن مملکـت بـا سـاختن فیلم هـاي پـر 
ابتـذال چـون إخراجي هـا تشـویق هـم  خـرج سرشـار 
شـدند. یـک دهـه بعـد نیـز ۲۵ خـرداد ۸۸ دوبـاره فاجعه 
بـاز تولید شـد، اما جنبش دانشـجویي بـا محوریت منافع 
ملـي و آزادي خواهـي از پاي ننشسـته اسـت و همچنان 
خردمندانـه و اخاق گرایانـه اهـداف میهن گرایانه ي خود 

را پـي مي جویـد.
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که بس خرمی هاست در وی نهان شدم راهی شهر مازندران 
ِز هنگام کورش یِل پاک دین تویی ملِک موروث ایران زمین 
بر این حق بسی سخت پیمان بود که نیمی ِز دریا از ایران بود 
به میراِث ایران به نیرنگ و آز نمودند دسِت تجاوز دراز 
ِز حق نگذرند ارچه با بذِل جان  بسی غافل از این که ایرانیان 

استاد ادیب برومند

اصـل اول: حفـظ تمامیـت ارضی، اسـتقرار حاکمیت 
ملّـی و اسـتقال سیاسـی برخاسـته از اراده عمومی 
ملّـت ایـران در نظـام جمهـوری مبتنـی بـر اصـول 

دموکراسـی، حقـوق بشـر و حاکمیـت قانون.
و  حقـوق  حفـظ  و  تأمیـن  بـر  تأکیـد  دوم:  اصـل 
آزادی هـای اساسـی مـردم ایـران بـه ویـژه آزادی 
احـزاب، انتخابـات و مطبوعات و تسـاوی حقوق زن 
و مـرد و مبـارزه بـا هرگونـه تجـاوز به حقوق بشـر.
اصـل سـوم: جبهه ملّی ایـران برای حفـظ احترام به 
دیـن مبیـن اسـام، و همچنین فراهم شـدن امکان 
بهره گیـری از تمامـی تـوان ملّی و مردمـی، بر اصل 

جدایـی دیـن از حکومت تأکیـد می کند.
اصـل چهارم: اسـتقرار عدالت اجتماعـی و باال بردن 
سـطح رفـاه عمومی بر اسـاس جهـان بینـی علمی، 
رشـد تولید، افزایش اشـتغال و توزیـع عادالنه درآمد 

. ملّی
اصـل پنجـم: احتـرام بـه حقـوق شـهروندی برابـر 
و  زبان هـا  و  رسـوم  و  آداب  و  دینـی  اعتقـادات  و 
گویش هـای تمامـی تیره هـا و مردم سـرزمین ایران.

اصـل ششـم: تقویـت، پاسـداری و گسـترش زبـان 
ملـی و مشـترک فارسـی و فرهنـگ و هنرهای ملی 

ایران.
اصـل هفتـم: اتخاذ سیاسـت خارجی مسـتقل ایرانی 
بـر پایه حفـظ مصالـح و منافع ملی و حفـظ تمامیت 
هدف هـای  و  اصـول  از  پشـتیبانی  کشـور،  ارضـی 
منشـور ملـل متحـد، دوسـتی و احتـرام متقابـل بـا 
همـه ملّت ها و کشـورها بـه ویژه کشـورهای منطقه 
و مبـارزه بـا هرگونـه تروریسـم فـردی، گروهـی و 

دولتی.
اصـل هشـتم: حفاظـت و حراسـت از محیط زیسـت 
مراتـع،  جنگل هـا،  از  نگاهـداری  یعنـی  کشـور 
رودخانه هـا، تاالب هـا و کوشـش در راه جلوگیـری 
از آلودگـی هوا بر اسـاس علمی و کارشناسـی شـده.

نگاهی به یک پرونده ملّی

اصول هشت گانه
جبهه ملّی ایران

نشریه داخلی پیام جبهه ملی ایران
با یاد

دکتر مهدی آذر و اصغر پارسا


