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قطار انقالب

چند روز قبل یکی از وزرای اسبق جمهوری اسالمی،
در حاشیه اختالفات درون حکومتی خودشان ،خطاب به
برخی از رقبای جناح مقابل ،و به کسانی که از درون
حاکمیت میگویند ما به بن بست رسیده ایم اظهار داشت
که «حاال نوبت شماست که از قطار انقالب پیاده شوید
همانگونه که بعد از انقالب جبهه ملی و نهضت آزادی
از این قطار پیاده شدند »
سئوال از این آقای وزیر اسبق این است که پاسخ دهند
که قطار انقالب چگونه قطاری بود و چطور ودر چه
زمان و از کجا به حرکت در آمد؟ محموله آن چه و
مقصدش به کدام سو بود و مسیرحرکتش قرار بود به
کجا منتهی شود؟
قطار انقالب از روز بعد از کودتای بیگانه ساخته 28
مرداد  1332با بیانیه «نهضت ادامه دارد» که توسط
نهضت مقاومت ملی صادر شد به راه افتاد .این قطار
حامل خواسته هائی روشن چون آزادی ،استقالل و
عدالت بود .مسیر این قطار عبور از جاده های سنگالخ
و صعب العبور دیکتاتوری واستبداد و گذر از پرتگاه های
وابستگی و استعمار و مقصدش رسیدن به بهشت آزادی
و بنای رفیع استقالل و کاخ زیبای عدالت اجتماعی
بود .این قطار  25سال طی طریق نمود و به حرکت
خود ادامه داد .البته ،در نیمه های راه ودر زمانی شما و
همفکرانتان هم ،نه چندان همسو با دیگر مسافران ،به
این قطار سوار شدید ،تا اینکه قطار به ایستگاه  22بهمن
 57رسید .ولی آقای وزیر اسبق! در آن ایستگاه جبهه
ملی ایران از آن قطار پیاده نشد ودر همان قطار آزادی
و استقالل و عدالت باقی ماند .ولی آن ها چه کسانی
بودند که در آن ایستگاه قطار عوض کردند وبه قطار
استبداد و خشونت و واپس گرایی و ماال وابستگی به
سیاست های بیگانه سوار شدند و متاسفانه هنوز تصور
میکنند که در قطار انقالب نشسته اند.
اهداف انقالب و شعار های انقالب روشن بود .ملت
ایران در آن زمان درخواست آب و نان و کار و
مسکن نداشت بلکه اهدافی چون آزادی و استقالل
و جمهوریت و عدالت را دنبال می کرد« .زندانی
سیاسی آزاد باید گردد» از اولین شعارهای انقالب بود.
خواسته های ملت ایران ،آزادی بیان ،آزادی قلم ،آزادی
احزاب ،آزادی عقیده ،آزادی انتخابات و عدم وابستگی
به قدرت های خارجی اعم از غرب وشرق بود .ملت
ایران دستگاه قضایی مستقل و عدل محور را طالب بود.
این ملت ،مجلس ملی متشکل از نمایندگان واقعی خود
را میخواست واز مجلس فرمایشی وتک حزبی انزجار

داشت .شما وهمفکرانتان در این چهل سال به کدامیک
از خواسته های انقالب مردم پاسخ دادید و به کدامیک
از اهداف انقالب جامه عمل پوشاندید؟ اکنون که بر
بلندای چهلمین پله برج زمان ایستاده اید به گذشته
ای که پشت سرتان است نگاهی بیندازید وببینید که با
این ملت چگونه رفتار کرده اید .از اعدام های خارج از
موازین قضایی وحقوق بشری در روزهای اول انقالب
گرفته تا اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری کارکنان
آن که نتیجه آن حرکت خارج از عرف بین المللی عالوه
بر خسارات مادی و معنوی موجب آغاز جنگ تحمیلی
 8ساله عراق با ایران با آن همه خسارات مالی و جانی
طاقت فرسا بود .در اینجا خوبست به یاد بیاوریم که
دولت ملی مصدق نیز در زمانی ناگزیر شد که با دولت
استعماری انگلیس قطع رابطه نموده وسفارت آن کشور
را در ایران ببندد ولی دولت ملی به شکلی قانونمند
ومتمدنانه به دولت انگلیس ابالغ کرد که ظرف یک
هفته سفارت خود را تعطیل و اتباع خود را از ایران خارج
نماید و هیچکس نتوانست به این حرکت درست دولت
ملی که منطبق با موازین حقوق بین المللی بود کمترین
اشکال و ایرادی وارد نماید .باری به اعدام های گروهی
تابستان  67نگاه کنید .به قتل های زنجیره ای تا
فسادهای مالی بی سابقه چندین هزار میلیاردی ،تا ندانم
کاریهایی که برای نیمی از کشور آب آشامیدنی و هوای
قابل تنفس باقی نگذاشته نظری بکنید .به هدر دادن
منابع مالی کشور در خارج از مرز ها و در راه های دور
از منافع ملی نگاهی بیندازید .به سود جویی ها و دالل
گری ها و وارد کردن کاالهای بنجل چینی که تولید
داخلی را به حد اقل رسانیده و سبب تعطیلی وبیکاری
اکثر کارگاه های بزرگ و کوچک کشور گردیده توجهی
بکنید .به خیل عظیم زندانیان سیاسی در سراسرکشور
بنگرید .در نتیجه این سیاست های نادرست و مدیریت
های اشتباه ،اقتصاد ایران امروز به گونه ای ویران شده
که در ظرف مدتی کمتر از شش ماه ارزش پول ملی
به یک سوم تقلیل یافته و مردم ایران زیر بار گرانی
وتورم وفقر وبیکاری و انواع عوارض اجتماعی ناشی از
آن ها کمر خم کرده اند .آیا قطار انقالب برای رسیدن
به این مقاصد به حرکت در آمده بود؟ خیر این شمایید
که قطارتان را در ایستگاه  22بهمن  57عوض کردید
و در مسیری نا درست و به سوی تاریکی پیش می
روید .اما جبهه ملی ایران وسایر وطن خواهان هنوز در
همان قطاری که مقصدش آزادی و استقالل و عدالت
اجتماعی بود نشسته اند.

۱۹۴
 21آذر روز نجات آذربایجان
با اشغال ایران در  1320به دست متفقین ،معاهده ای میان سه
کشور آمریکا ،انگلستان و شوروی امضاء شد که به موجب آن هر
سه کشور،نیروهای خود را از ایران خارج کنند.آمریکا و انگلستان،
نیروهای خود را خارج ساختند ،اما شوروی امتناع ورزید وژوزف
استالین ،در رویای تسلط بر نفت شمال ،نیروهای خود را در
آذربایجان نگه داشت.
سید جعفر پیشه وری،از روزنامه نگاران و اعضای حزب توده
ایران،در  12شهریور  ،1324سه ماه پس از فرمان محرمانه دفتر
سیاسی کمیته مرکزی اتحاد شوروی ،در تبریز فرقه دموکرات
آذربایجان را تاسیس و اعالم موجودیت نمود.او با پشتبانی ارتش
سرخ قصد تجزیه آذربایجان را داشت.
شوروی ،به جای ورود مستقیم به ایران ،ترجیح داد نیروهای داخلی
مانند حزب دموکرات آذربایجان را تقویت و تشویق به جدایی
آذربایجان نماید ،و انرا تبدیل به یکی از اقمار خود کند
سید جعفر پیشه وری در رزنامه آژیر که در تهران منتشر می کرد،
در  14مرداد  1324نوشت ...« ،ارتجاع بین المللی از وحدت ایران
خوشحال نیست،و سعی می کند،در پیکر ایران ،دولتهای کوچک
به وجود آورد»...
خود او اما ،یکسال بعد ،با کمک اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی،اقدام به تسخیر پاد گانها ،ژاندارمری ها و مراکز
دولتی وسرکوب افسران و نظامیان ایران نمود .مردم و ایل
شاهسون و ذوالفقاری ،در برابر این شورش که حدود یکسال طول
کشید،ایستادگی کردند.مردم می خواستند خود را از ستم کمونیستها
و عناصر فرقه دموکرات رها سازند..
مذاکرات قوام السلطنه نخست وزیر وقت ایران با استالین ودادن
وعده هایی مبنی بر دادن نفت شمال به روس ها وقبول سه وزیر از
حزب توده در کابینه خود ،وسرانجام پس از التیماتوم ترومن ،رئیس
جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا به استالین ،باالخره ،نیروهای
شوروی از شمال ایران خارج شدند و ارتش ایران وارد آذربایجان
شد و در  21آذر  1325نیروهای ایران به تبریز رسید .همه سران
فرقه دموکرات آذربایجان پیش از ورود ارتش ایران به آذربایجان ،به
شوروی گریخته بودند .چندی بعد ،جعفر پیشه وری در یک تصادف
اتومبیل در شوروی جان خود را از دست داد.
جبهه ملی ایران ،ضمن تبریک این روز تاریخی به ملت ایران ،با
هر گونه ندای تجزیه طلبی کشور و به خطر انداختن یکپارچگی و
وحدت ملی ایران به شدت مخالف بوده و آنرا محکوم می نماید.
الزم به ذکر است که جبهه ملی ایران تمامیت ارضی و استقالل
کشور ،و حفظ منافع ملی میهن خود را بر هر اصل و اندیشه و
اعتقادی مقدم دانسته و همواره به بر قراری دموکراسی و آزادی
در ایران و ریشه کن کردن فساد و فقر و جهل از میهن عزیزمان
پای می فشارد .باشد تا ما مشعل آزادی ،ترقی و پیشرفت و اعتال،
کشوررا به دست نسلهای آینده بسپاریم.
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 19آذر روز صدوراعالمیه جهانی حقوق بشر ،سند
افتخار بشریت در قرن بیستم گرامی باد
بشر در حالی پا به قرن بیستم نهاد ،که خاطره هایش از
رفتارهای غیر انسانی و تبعیض و طبقه بندی انسانها و
تفتیش عقاید و محرومیت ها و محدودیت های گوناگون
در قرون گذشته او را بشدت آزرده می نمود.
نظام برده داری ،نادیده انگاشتن بسیاری از حقوق انسانی
در حکومت های مذهبی در قرون وسطا ،نظام های ارباب
رعیتی در جوامع مبتنی بر حکومت های ملوک الطوایفی
و بسیاری دیگر از موارد مشابه در سراسر جهان ،خاطرات
تلخ و جانسوزی هستند که بشریت را آزار میداد.
اما با آغاز قرن بیستم ،جهان شاهد گفتمان هایی بود که
به مراتب از موارد ظالمانه اسبق خطرناک تر می نمود.
گفتمانهای فاشیسم ،نازیسم و مارکسیسم که در اوایل
قرن بیستم به جهان معرفی شدند ،بعدها هر کدام موجب
هزاران ظلم و بیداد بر بشریت گردیدند .مارکسیسم
خواهان جامعه بدون طبقه بود که انسانها می بایست در
سر حد توان خود برای حکومت کار کنند ،مکتب فاشیسم
جان و مال و بطور کل انسان را در خدمت حکومت و
شخص حاکم می دانست و ایدئو لوژی نازیسم ،جان و
مال و بطور کل انسان را در خدمت نژاد و جمعیت نژادی
می دانست.
قرن بیستم که با دو جنگ ویرانگر جهانی اول و دوم و
منازعات و تقابالت فکری مربوطه آغاز شده بود ،باعث
گردید تا اندیشمندان جهان به یافتن دالیل این جنگها
بپردازند.
پس از اتمام جنگ جهانی دوم ،اندیشه های نازیسم و
فاشیسم به عنوان اصلی ترین دلیل وقوع این جنگ
ویرانگر خودنمایی می نمود که بشر را در خدمت اهداف
و افکار حاکمان می دانستند ،بنا بر این افکار عمومی
جهانیان به ضرورت تدوین و تبیین حقوق بشر معطوف
گردید.
به باور اندیشمندان ،سوء استفاده از انسانها و بی ارزش
دانستن جان انسانها در تفکر جاهالنه قومیت گرایی
نژادپرستانه و مذهب گرایانه ،باعث گردیده بود تا حکام
مستبد برای اهداف خود ،جان و مال و امنیت جهانی را
به مخاطره بیاندازند.
این اندیشمندان با ارائه تعریف کاملتری از مفهوم بشر،
اصل برابری عموم بشریت با هر نژاد ،مذهب ،جنسیت،
عقیده ،و موارد مختلفی که داشته باشند ،را بعنوان ضامن
صلح جهانی و تحکیم پیوندهای بشری دانستند و با ارتقاء
جایگاه حقوق بشر و تعهد دولتها و حکومتها به اینکه در
خدمت بشر باشند و نه بشر در خدمت آنها ،اقدام به تنظیم
سند مهمی بنام اعالمیه جهانی حقوق بشر نمودند.
این اعالمیه در سازمان ملل متحد تدوین گردید و در
تاریخ دهم دسامبر  1948توسط مجمع عمومی سازمان
ملل متحد به تصویب رسید.
حال که در هفتادمین سالروز تصویب این سند مهم و
ارزشمند بین المللی هستیم ،متاسفانه همچنان شاهد

سوء استفاده برخی حکومتها در استفاده از انسانها برای
گسترش افکار و اهدافشان می باشیم و همچنان در برخی
حکومتها شاهد تفتیش عقاید و عدم احترام به حقوق اولیه
بشر از جمله حق آزادی بیان ،آزادی مطبوعات ،آزادی
مذهب ،حق دسترسی آسان به دارو و درمان ،حق بر
آموزش ،حق بر دارا بودن مسکن ،حق بر اشتغال و سایر
حقوق اولیه بشر می باشیم.
بدیهی است که در قرن بیست و یکم ،همانند آغاز قرن
بیستم ،ترویج اندیشه هایی که بشر را در خدمت افکار
حاکمان می پندارند ،موجب نادیده انگاشتن مفاد اعالمیه
جهانی حقوق بشر و توسعه گفتمان های ناقض حقوق
بشر همچون مذهب حکومتی و تالش برخی حکومت
های مذهبی برای توسعه افکار مطلوبشان ،نه تنها موجب
نقض گسترده حقوق بشر گردیده است ،بلکه صلح و
امنیت جهانی را نیز شدیدا» در معرض مخاطره قرار داده
است.
باید اذعان نمود که در آغاز قرن بیست و یکم ،عالوه بر
نقض فاحش حقوق فردی بشر ،مشروحه در نسل اول
حقوق بشر شامل حقوق سیاسی و مدنی ،و نسل دوم
حقوق بشر شامل حقوق فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
که در باال به آن اشاره گردید ،شاهد شدید ترین و فجیع
ترین نقض گسترده حقوق جمعی و همبستگی بشر می
باشیم.
حق بر محیط زیست سالم ،هوای پاک ،آب آشامیدنی
کافی و سالم و دیگر موارد موضوعه در نسل سوم
حقوق بشر که همان حقوق جمعی و همبستگی بشر
می باشد ،توسط اغلب دولتهای جهان در حال نقض
گسترده و فاحش است و این نقض آشکار حقوق جمعی
و همبستگی بشر ،موجب آلودگی محیط زیست ،افزایش
دمای کره زمین ،نابودی گونه های مختلف گیاهی و
جانوری ،افزایش آلودگی هوای کالن شهرها و حتی
شهرهای معمولی ،افزایش هجوم ریزگردها و دهها مورد
مشابه دیگر گردیده است.
با نگاهی به فهرست ناقضان حقوق فردی و حقوق جمعی
بشر ،به خوبی لزوم استقرار دموکراسی و جمهوریت که
مبتنی بر حقوق بشر باشند ،ضرورتی قطعی به نظر می
رسد .و حاکمیت دولتهایی که خود را مکلف بدانند تا در
خدمت بشر باشند و رعایت حقوق اولیه بشر و تامین این
حقوق را وظیفه ذاتی خود بدانند ،نه اینکه همچون روال
جاری در برخی از حکومتها ،خود را در خدمت مذهب یا
نژاد و امثالهم بدانند.
به توجه به اهمیت استقرار نظام بین المللی حقوق بشر،
ضرورت اصالح ساختار حکومتها بیش از هر زمانی
احساس می گردد .شایان ذکر است که جبهه ملی ایران،
دموکراسی و حقوق بشر را تنها رهیافت واقعی برای نیل
به صلح و امنیت جهانی میداند.

بهرهگیری از دکترین ُموازنة منفی
دکتر مصدق در سیاست خارجی
مهمتریـن ُرکـن اندیشـه سیاسـی دکتـر مصـدق دکتریـن
« ُموازنـة منفـی» اسـت .در ایـن دکتریـن میتـوان ماهیـت
قراردادهـا و حتـی روابـط خارجـی را در ایـن پارادایـم ،مـورد
بررسـی قـرار دادُ « .موازنـة منفـی» نظریـهای اسـت کالن
قو
و دارای ابعـاد گوناگـون کـه البتـه بـا برخـی از سرمشـ 
روششناسـیها میتـوان ماهیـت ایـن دسـت قراردادهـا را
مـورد آزمـون قـرار داد.
گرچـه ُموازنـة منفی ،نظریهای انتزاعی نیسـت ،بلکـه با اندکی
تغییـر بـا نظریههای اندیشـه سیاسـی جدید دولت ملـی ،دولت
 ملت ،همپوشـانی دارد.بـه ایـن ترتیـب کـه در دولـت ملـی ،دیپلماسـی و سیاسـت
خارجـی ،بـر اسـاس سیاسـت داخلی اتخاذ میشـود .سیاسـت
داخلـی ،نیـز بـر اسـاس اصـل حاکمیت و حقـوق ملی اسـتوار
اسـت .در واقع این سیاسـت داخلی اسـت که سیاسـت خارجی
و روابـط بینالملـل را تعییـن میکنـد .نـه بـر عکـس .زیـرا
وارونـه ایـن فرآینـد ،نـه تنهـا منافـی اصـل «اسـتقالل» کـه
نافـی اصـل «حاکمیت ملت» اسـت .در واقع سیاسـت خارجی
مسـتقل ،باید بازتابی از سیاسـت داخلی و سیاسـت داخلی باید
بیـرون از هـر گونـه قدرت و سـلطه و البته مبتنـی بر حاکمیت
ملـی باشـد .اینجاسـت کـه «اسـتقالل» و «آزادی» رابطـهای
ناگسسـتنی دارنـد .زمانـی میهـن آزاد خواهد بود که سیاسـتی
مسـتقل از قدرتهـا اتخـاذ کند.
سیاسـت [داخلـیای] مشـروعیت دارد
بـاز تأکید میشـود کـه
ِ
کـه مبتنی بـر حاکمیت ملی باشـد .اساسـ ًا تعریف «سیاسـت»
در جهـان معاصـر به معنـای فردی و خودکامگی نیسـت .یکی
ی شـدن
از پیامدهـای تحـول سیاسـی در دوران معاصـر عموم 
قلمرو سیاسـت اسـت .پیشـتر سیاسـت تنهـا بر اسـاس میل و
اراده فـردی و یـا افـرادی خـاص تعریف میشـد .امـا دقیق ًا در
دوره معاصـر پابهپـای تطـور دموکراسـی ،امـر «سیاسـت» نیز
تحـول و عمومیت یافته اسـت.
امـا در کشـورهایی کـه تعییـن کننـده سیاسـت داخلـی آنـان،
سیاسـت خارجـی اسـت .بایـد گفـت اساسـ ًا ایـن نـوع نظامها
نـه تنهـا ثَبـات نداشـته کـه هیـچگاه پشـتوانه ملـی را همـراه
خـود ندارنـد .آنـان امـری بـه نـام سیاسـت داخلـی ندارند که
براسـاس آن سـامانه کشـور را تنظیـم کننـد .بلکـه روابطـی با
برخـی ممالـک بـه صـورت کـجدار و مریـز دارند که ایـن نوع
سیاسـت خارجـی تعیین کننده سیاسـت کشـور اسـت .معمو ًال
ایـن دسـت نظامهـا نـه تنهـا پایـدار نیسـتند کـه «ضعیـف»
هسـتند .چـون مهمتریـن رکـن پایداری یـک نظام ،پیشـتوانه
ملـی و مردمـی آن اسـت .نیک پیداسـت چون آن کشـورهایی
کـه پشـتوانه و مشـروعیت ملـی و مردمـی ندارنـد ،نیازمنـد
بـه رابطـه و روابطـی از بیـرون هسـتند ،تـا بتواننـد بـه نوعـی
http://jebhemeliiran.orgروابط به هیچ
موجودیـت نظـام خود را حفـظ کنند .گرچه ایـن
E-mail:info@jebhemeliiran.org
نگهدارنده
عنوان مشـروعیتبخش نیسـت .امـا به طور موقـت
رژیمهـا هسـتند.
سـاختار ایـن نـوع نظامهـا همانطـور کـه گفته شـد بـه دلیل
نداشـتن پشـتوانه ملـی و مردمـی ،سـاختاری اسـتبدادگونه
و سـلطهگرانه دارنـد .بـه همانگونـه کـه نظامهـا سـاختار
«سـلطهگرا» دارنـد ،بـه همـان میزان «سـلطهپذیر» هسـتند.
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ادامه «بهرهگیری از دکترین ُموازنة منفی دکتر مصدق در سیاست خارجی»
دکتر محمد مصدق :تنها در گرو ُموازنه منفی استقالل و آزادی و «حاکمیت ملی» تأمین میشود
زیـرا بـدون سـلطهپذیری؛ اسـتیال ،سـیطره و سـلطه
داخلـی خـود را نمیتواننـد ا ِعمـال کننـد.
نکتـه مهـم دربـاره سیاسـتی کـه نه بـه سیاسـت داخلی
برخاسـته از حاکمیـت ملـی مبتنـی ،بلکـه بـر تغییـر و
تحـوالت بینالمللـی اسـتوار اسـت؛ ضمـن اینکـه گفته
شـد ،به هیچ عنوان براسـاس اسـتقالل ،اراده و حاکمیت
ملـی نیسـت .همانطـور هـم کـه گفته شـد ،بـر روابطی
بنا شـده کـه ناپایدار اسـت .به عنـوان نمونـه روابطی که
رژیمهـا پـس از کودتـای  28مـرداد بـا آمریـکا داشـتند،
نـه تنهـا ثَبـات را در ایـران بـه ارمغـان نیـاورد ،بلکه این
روابـط موجب بحرانسـازی میشـد .نـه تنها ایـن روابط
اسـتبداد را تحکیـم میکرد ،بلکه اساسـ ًا خـود آن رژیمها
را دسـتخوش بحـران میکرد .پس از کودتـای  28مرداد،
رژیـم پهلـوی وابسـتگی تامـی بـه آمریـکا پیـدا کـرد،
آیزنهـاور رئیـس جمهـور دوره کودتـا و هفـت سـال پس
از آن ،زمینههـای تثبیـت اسـتبداد مطلق رژیـم پهلوی را
مهیـا کرد .پـس از آیزنهـاور ،اینبـار کنـدی (دموکرات)،
بـاوری بـه حمایتهـای آمریکا بـه ویژه حمایـت نظامی
از پهلـوی نداشـت ،زیـرا ایـن قبیـل حمایتهـا را موجب
هژمونـی پهلـوی میدانسـت .از سـویی دیگـر در ایـران،
مقاومـت و اعتراضهـای پـس از کودتـای  28مـرداد،
رژیـم را بـه عقبنشـینی واداشـت .تـا پیـش از تـرور
کنـدی ،سیاسـت متفـاوت کنـدی در مقابـل پهلـوی،
اساسـ ًا نظـام پهلـوی از آن پشـتوانه دوره آیزنهـاوری
جمهوریخـواه برخـوردار نبـود و طبعـ ًا دچار بحران شـد.
در واقـع شـاه بـه رژیمـی اعتمـاد و تکیـه کـرد و اساسـ ًا
کودتـای  28مـرداد را بـا آن رقـم زد که در ادامـه با تغییر
و تحولـی در رأس آن ،موقعیـت خـود را متزلـزل کـرد.
شـاه بـا «نیکسـون» جمهوریخـواه روابـط دوسـتانه و
نزدیکـی به ویـژه پس از کودتـای  28مرداد پیـدا کرد .تا
جاییکه شـاه مسـتقیم و غیر مسـتقیم در ادوار مختلف به
ویـژه در سـال  1969از کاندیداتـوری وی پشـتیبانی کرد
کـه موجبـات ریاسـت جمهـوری او را فراهم کـرد .دیری
نگذشـت کـه در دوره دوم ریاسـت جمهـوری نیکسـون،
رسـوایی «واترگیت» نـه تنها ،موجب برکناری نیکسـون
کـه موجـب بحرانـی شـدن رژیـم آمریـکا و و حتـی
خـود کشـور آمریـکا شـد .رفتـه رفتـه ایـن سیاسـت بین
دولتمـردان آمریـکا ایجـاد شـد کـه سیاسـت هژمونیک
و مداخلهجویانـه ،نـه تنهـا اعتبـار آمریـکا را تحت شـعاع
قـرار میدهد ،بلکه کشـور را دسـتخوش بحـران میکند.
نکتـه بسـیار مهـم کـه در مـورد روابط بـر مبنـای تنظیم
قدرتهـا (موازنـه ُمثبت) قابل یادآوری اسـت .این اسـت
کـه دو دولـت و رژیـم (به هـر میزان قـوی و ضعیف) که
منافـع و سرنوشـت خـود را بـر مبنـای ایـن رابطـه بنیان
گذاشـتهاند ،سـود و زیـان تـا حـد زیـادی به شـکل برابر
و نسـبی اسـت .چونیـن نیسـت کـه یـک طرف همـواره
نیازمنـد ایـن رابطـه باشـد و سـوی دیگـر تنهـا تأمیـن
کننـده منافع! اساسـ ًا کشـورهایی کـه رابطه خـود بر این
بنیـاد میگذارنـد ،مشـروعیت خـود را کمتـر از حاکمیـت

ملـی ،بلکـه بیشـتر مبتنی بـر تنظیـم روابـط میگیرند.
بـه طـور مثـال تنهـا رژیـم پهلـوی نبـود کـه بـا تغییر و
یشـد،
تحـول دولتهـا در آمریـکا ،دسـتخوش بحران م 
بلکـه خـود آمریـکا هـر چقـدر در صـدد گسـتره سـلطه
و هژمونـی باشـد ،نظـام و کشـور خـود را دچـار بحـران
میکـرد .رسـوایی «واترگیـت» نمونـه بـارز آن اسـت .از
قضـا ابرقدرتهـا نظامهـای پایـداری نبودنـد ،بلکـه تنها
سـلطه آنـان کـه بـا حربـة کودتـا ،جنـگ ،زور و تحریـم
گسـترش پیـدا میکـرده ،بـا انـدک بحرانـی زمینههـای
انحطـاط ،انحلال و بـا کمـی تعدیـل «انـزوای» آنان را
فراهـم میکـرد .همیـن واترگیـت نشـان داد ،ابرقدرتها
بـا انـدک نابسـمانی دچـار بحـران میشـدند .کمااینکه
پـس از «واترگیـت» زمینههـای انـزوای آمریـکا فراهـم
شـد .در دوره پهلـوی رابطـه بـا آمریـکا براسـاس «منافع
مشـترک» و «کشـور دوسـت» بـود .پـس از انقلاب
ایـن نـوع رابطـه تغییـر کـرد .در ایـن دوره هر دو کشـور
بـر اسـاس سـتیز ظاهـری ،بـه یکدیگـر مشـروعیت
میدادنـد .یکـی از ایـن انـواع مشروعیتسـاز ،تشـبث
بـه روحیـه تهاجمـی و مداخلهجویانـه هـر دو بـود .با این
سیاسـت هـم بحرانهـای اقتصـادی و سیاسـی داخلـی
خـود را سـرپوش میگذاشـتند و هـم پهنة هژمونـی و یا
مداخلهگـری خـود را گسـترش میدادنـد.
بـه عنـوان نمونـه «ترامـپ» بـه بهانـه آتشافـروزی
موجـود در خاورمیانـه ،بـر بحرانهـای آمریـکا سـرپوش
میگـذارد .هـم در صـدد خـط توازنـی جدیـد در منطقـه
اسـت و هـم بـا ایـن بحرانهـا ،موقعیـت خـود را تثبیت
میکنـد .در نهایـت در ایـن رابطه ،پایداری هـر دو قدرت
(بـا هـر تـوان ضعیـف و قـوی) ،به میـزان تـدوام بحران
و بحرانسـازیها طرفیـن بـه یکدیگـر وابسـته اسـت.
در قضیـه قـرارداد ویـن (برجـام) بـه خوبـی دیدیـم کـه
چشـم امید داشـتن بـه این قـرارداد ،اندیشـه باطلـی بود
چـون حاکمیـت جمهـوری اسلامی نخواسـت از یـک
فرصـت خـوب بـرای حـل وفصـل نهایـی مناقشـات به
نفـع منافـع ملـی ایـران بهـره بگیـرد بنـا بـر ایـن طولی
نکشـید کـه به محـض تغییر دولـت در آمریکا ،سیاسـتی
متفـاوت بـا دولـت قبلـی گرفتـه شـد .تحریـم ،تحدیـد،
تهدید ،فشـار و ...از سـوی آمریکا بیشـتر شـد .این فشار،
در ادامـه سیاسـت «بحرانسـازی» در این  39سـال بود.
بـاز رابطـه دو نظام بـه مانند ادوار ریـگان  -بوش و بوش
پسـر و اکنـون ترامـپ گشـت .از سـویی آتـش جنگ در
منطقـه روز بـه روز بیشـتر شـده و میشـود.
در حالیکـه سـران نظـام بـر ایـن بـاور بودنـد کـه بـا
پذیریـش «برجام» تمامی مشـکالت اقتصادی ،معیشـتی
و حتـی سیاسـی نیز حل میشـود ،امـا در باطن قصد حل
کامـل بحران در جهـت حفظ منافع ملی را نداشـتند .این
شـعار دولـت فعلـی ،هـم در ابتـدای دولت گذشـته و هم
در دولـت حاضـر بـود .قطعـ ًا برجـام دو و سـو نیـز ،حـل
مسـائل حقـوق بشـری و ...بـود کـه اساسـ ًا در نطفه خفه
شـد .حتی اگر مسـائل حقـوق بشـری و ...از طریق چنین

روابطـی تأمیـن شـود ،باز بـه ا ِعمال حقوق بشـر در ایران
کمـک نمیکنـد .زیـرا ایـن نوع روابـط پایدار نیسـت.
بسـیاری بـر ایـن پنـدار بودنـد کـه بـا توافـق هسـتهای،
توافـق جهانـی و حتـی توافـق بـا کدخـدا نیـز ممکـن
میشـود .از ایـن رابطه ،چـرخ اقتصاد و صنعـت و زندگی
عمومـی مـردم نیز به چرخـش در میآید ،حتـی برخی از
تئوریپـردازان مسـتقل گمانـه بـه فرجام رسـیدن برجام
را داشـتند! در حالیکـه چنیـن امری مقدور نیسـت .وقتی
نظامـی مبتنـی بر حقـوق ،حقـوق ملـت و حاکمیت ملت
نیسـت .نظامـی بـه توافق بـا ملت خـود نرسـیده ،چگونه
میتوانـد بـه توافقی پایـدار در دیپلماسـی جهانی برسـد!
روابطـی از ایـن دسـت ،ضمـن اینکـه گویـای فقـدان
حاکمیـت ملـی و پشـتوانه مردمـی اسـت ،نشـان از عدم
بـاور بـه توانایـی ،تولیـد ،سـرمایه و اراده ملی اسـت.
از ایـن حیـث دکترین سیاسـت ُموازنة منفـی دکتر محمد
مصـدق بـر اسـاس موازنـة قدرتهـا (موازنـة ُمثبـت)
طراحـی نشـده ،بلکه بر اصـل حقوق و حاکمیـت ملی بنا
حاکمیت ملی است که دیپلماسـی جهانی را
شـده اسـت.
ِ
بر اسـاس حقـوق برابـر ملتها ،تعییـن میکنـد .در واقع
دولتهـا حـق ندارنـد ،بـدون نمایندگـی از حاکمیت ملی
و بـر اسـاس منافـع دولـت و بـه ویـژه منافـع قدرتهـا،
دیپلماسـی خـود را پیـش ببرنـد .بلکـه « ُموازنـة منفـی»
امـری بیـرون از سـلطه قدرتهـا و برآمـده از حقـوق و
حاکمیـت ملت اسـت.
شـادروان دکتـر محمـد مصـدق در ایـن زمینـه فـراوان
سـخن گفتـه و اساسـ ًا چارچـوب نظـری وی بـر ایـن
اسـاس نقش بسـته اسـت .در یکـی از نطقهـای معروف
خـود بـه تاریخ هفـت اَبـان  1323خورشـیدی در مجلس
شـورای ملـی در ایـن رابطـه چونیـن میگویـد« :آنهایی
ن هسـتند ،با هر سیاسـتی
ی میه 
ی و تعال 
ب ترقـ 
كـ ه طالـ 
ت مبـارز ه میكننـد .مـا []...
ن نیسـ 
ح وطـ 
كـ ه در مصالـ 
ن هر امتیـاز از
ن بـا داد 
ی امتیـاز ندهیم .مـ 
بایـد بـ ه كسـ 
ن تفكیك مسـائل
ی مخالفم ،چو 
ی و سیاسـ 
نظـر اقتصـاد 
ل اسـت ،هرچنـد كـ ه ممكن
ی مشـك 
ی از اقتصـاد 
سیاسـ 
ً
ن باشـد .پـس
ن امتیـاز بـ ه نفـ ع ایـرا 
ت ظاهـرا داد 
اسـ 
ی امتیاز
ت خارجـ 
ت یـا دول 
ی نـدارد كـ ه ما ب ه شـرك 
لزومـ 
ت ما اقـدا م ب ه تأسـیس
دهیـم ،بـ ه امیـد آنكـ ه در مملكـ 
ث جـاد ه كننـد [ ]...مـا نمیگوییـ م كه
كارخانـ ه یـا احـدا 
ی مـا با
ی میخواهـد بـ ه مـا ظلـ م كنـد ول 
ت شـورو 
دولـ 
ن باید هوشـیار باشـیم،
خ گذشـت ه كشـورما 
ب از تاری 
تجار 
ل تغییـر
ی در حـا 
چـرا كـ ه هـر لحظـ ه اوضـا ع بینالمللـ 
ت منفـی
ت مـا بایـد از سیاسـ 
ل اسـت .در نهایـ 
و تحـو 
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ی كنیـ م و نـ
ی پیـرو 
ن سیاسـ 
ی تـواز 
یعنـ 
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ل
ت هرچـ ه دو 
ن مثبـ 
مثبـت .اگـر از نظـر تـواز 
ل مجاور بسـیار
ت ك ه دو 
ح اسـ 
میخواهنـد بدهنـد ،پرواض 
ن سیاسـتی
ل یـك چنی 
ی اعمـا 
ت میشـوند ،ولـ 
خوشـوق 
ن سـریع
ت داد 
ن منجر ب ه از دسـ 
ی خائـ 
ط دولتهـا 
توسـ 
ی خواهـد شـد .تنهـا در گـرو موازنـه منفی
ت ملـ 
حاكمیـ 
حاکمیـت ملـی تأمیـن میشـود».

نشریه داخلی  -تهران  -سیام آذر ماه  ۱۳۹۷خورشیدی  -شماره  ۱۹۴صفحه ۴

درود باد بر آن کس که بهر پاس وطن

دفاع از وطن

ز بذل جان و سرو تن به افتخار گذشت

ادیب برومند

پیام تبریک دبیرکل نهضت آزادی ایران به دکتر موسویان

پاسخ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به دبیر کل نهضت آزادی ایران

بسمهتعالی
جنابآقایدکترحسینموسویان
رئیسمحترمشورایمرکزیجبههملیایران
با سالم و احترام ،برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران و انتخاب مسئوالن ارکان
تشکیالتیآنرابهجنابعالیوسایراعضایمحترمصمیمانهتبریکمیگوییم.
در شرایط حساس کنونی جامعه ایران نقش احزاب و نهاد های مدنی در ایستادگی در مقابل چالش
های پیش رو که ضرورتا مستلزم گفت وگو و وفاق ملی و جلب اعتماد عمومی مردم وزمینه سازی
برای رفع مشکالت وتقویت برنامه های توسعه کشور است برکسی پوشیده نیست.
انتظار می رود با توجه به مفاد اصل  26قانون اساسی که فعالیت احزاب و انجمن ها را علی
االطالق آزاد دانسته است ،شرایط الزم برای توسعه فعالیت قانونی همه احزاب که به قانون
اساسی التزام داشته و دغدغه ای جز منافع ملی ندارند ،فراهم شود تا همه بتوانند به مسئولیت
ورسالت تاریخی خود در چارچوب اهداف و مطالبات مشترک که همان «آزادی ،حاکمیت ملی و
استقاللکشور»وپیشگیریازمخاطراتیکهتمامیتارضیکشورراتهدیدمیکند،عملنمایند.
توفیق جنابعالی و همکارانتان را در راستای تامین منافع ملی و ادامه «راه مصدق» در شرایط
حساس کنونی کشور از خداوند متعال خواستاریم.
محمد توسلی  -دبیر کل نهضت آزادی ایران  -اول آذر1397

به نام خداوند جان وخرد
جناب آقای مهندس محمد توسلی
دبیر کل محترم نهضت آزادی ایران
با درود فراوان ،از اظهار خوشنودی شما نسبت به برگزاری انتخابات درون سازمانی شورای
مرکزی جبهه ملی ایران تشکر وسپاسگزاری می نماییم.
امید که سازمان ها واحزاب ملی و وطن خواه و معتقد به آموزه های مصدق بزرگ بتوانند در
اوضاع وشرایط بحرانی کنونی کشور ،وظیفه خودرا در راستای حفاظت از کیان ملی به جای آورند.
موفقیت جنابعالی وجمعیت شما را در جهت استقرار حاکمیت ملی ،آزادی واستقالل و عدالت در
میهن عزیزمان آرزو مندیم.
رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
حسینموسویان
ششم آذر ماه  -1397تهران

بیانیهسازمانسوسیالیستهایایران ـ سوسیالیستهای طرفدار «راه مصدق»

هیئت اجرائیه محترم سازمان سوسیالیست های ایران
سوسیالیست های طرفدار «راه مصدق»
جناب آقای دکترمنصور بیات زاده
از اظهار محبت و خوشنودی آن سازمان گرانقدر نسبت به انتخابات درون تشکیالتی جبهه
ملی ایران بسیار سپاسگزاریم .امید آنکه شورای مرکزی جبهه ملی ایران بتواند در شرایط
فوق العاده حساس کشور با تکیه بر اندیشه ها و آموزه های مصدق بزرگ در جهت آزادی
و استقالل و اجرای عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان گام بر دارد.
با احترام  -از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران
حسین موسویان
تهران  -بیست و یکم آذر ماه 1397

درباره انتخابات مسئوالن ارکان مختلف جبهه ملی ایران
سازمان سوسیالیستهای ایران  -سوسیالیستهای طرفدار «راه مصدق» انتخاب مسئوالن
ارکان مختلف تشکیالتی جبهه ملی ایران را به آقای دکتر حسین موسویان رئیس شورای
مرکزی جبهه ملی ایران وسایر اعضای منتخب آن جبهه تبریک عرض می کند.
به این امید که آن هیئت محترم فعالیتهای سیاسی خود را بر محور دفاع وتبلیغ ارزشهای
تشکیل دهنده «راه مصدق» یعنی ارزش های محوری نهضت ملی ایران که شامل
ارزشهای آزادی واستقالل ایران (حاکمیت ملی) ،حاکمیت ملت ،حاکمیت قانون و
تمامیت ارضی ایران می شود ،به پیش برد.
ما سوسیالیست های مصدقی ،موفقیت آن هیئت محترم را در این امر مهم آرزو می کنیم.
با احترام  -از سوی هیئت اجرائیه سازمان سوسیالیست های ایران
سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
دکتر منصور بیات زاده  -چهارشنبه 14آذر5 -1397دسامبر2018

شورای عالی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
پیام شاد باش آن شورای محترم به مناسبت انتخابات داخلی شورای مرکزی جبهه ملی ایران موجب امتنان و سپاسگزاری
اعضای شورای مرکزی گردید.
جبهه ملی ایران تالش می کند که در این شرایط حساس و بحرانی کشور ،علیرغم تمام مشکالت موجود ،برای حفاظت
از تمامیت ارضی وکیان ملی و دفاع از آزادی واستقالل و در جهت استقرار حاکمیت ملی نقش خود را ایفاء نماید.
در این تالش ،آموزه های مصدق بزرگ و حمایت ملت آگاه و فرهیخته ایران روشنی بخش راه ماست.
با احترام
رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران  -حسین موسویان
تهران  -سی ام آذر ماه 1397
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