
سرمقالھ 

جمھوری دوم ایران و جبھھ ی آن 
ھیئت سیاسی جبھھ ی جمھوری دوم ایران 

ھــر جــامــعھ ای در تــالش بــرای تعیین و تــدقیق مسیر 
تـاریخی خـود دو مـنبع در اختیار دارد: نخسـت تـجارب 
گــذشــتھ و دوم نــوآوری ھــای مــناســب بــراســاس دانــش 
سیاسی امــروزی. غیبت یکی از این دو ســبب، اگــر نــھ 
عــدم مــوفقیت، دســت کم، کاھــش میزان آن می شــود. 
کشورمـــا بیش از یک قـــرن تجـــربـــھ ی پـــرتـــالطـــم و 
گـرانـبھای فـراز و نشیب ھـای سیاسی را بـا خـود ھـمراه 
دارد، امــا بــن بســت شــرایط کنونی کشور و نــبود راه 
حـلی بـرای پـایان بخشیدن بـھ آن بـھ خـوبی گـواھسـت کھ 
این تجــربــھ بــھ تــنھایی بــرای بــرون رفــت از وضعیت 
اســـف بـــار فعلی کافی نیست. از ســـوی دیگر، بسیاری 
می خــواھــند بــا نــوآوری ھــای نــا مــاءنــوس و پیشنھاد 
راھکارھـای ابـداع شـده بـھ این امـر مـبادرت کنند. آن جـا 
نیز ایده ھـای مـختلف بـا این واقعیت روبـرو می شـونـد 
کھ مــردم، بــھ عــنوان بــازیگران اصلی تغییر، بــھ آنــھا 

پاسخی کارآمد نمی دھند. 

از این روی شــاید فــرمــول پیونــد تجــربــھ و نــوآوری، 
مسیر مـناسـب تـری بـرای یافـتن راھکارھـای پـایان دادن 
بـھ بـن بسـت اسـتبداد تـوام بـا فـقر مـادی و فـقر فـرھنگی 
بـاشـد. در این جـاسـت کھ می تـوان جـوھـره ی کاری را 
کھ مـــا در جـــبھھ ی جـــمھوری دوم کلید زدیم جســـتجو 
کنیم: تـالشی بـرای بھـره گیری حـداکثری از تجـربـھ ھـای 
تــاریخی مــان از یکسو و ابــداع حــرکتی نــو کھ بــخش 
نخسـت را بـھ خـوبی تکمیل کند. در حـالی کھ تـا بـھ حـال 
تجــربــھ ی عینی و نــوآوری ذھنی بــدون ارتــباط بــا ھــم 
مــطرح بــود، مــا می خــواھیم این پیونــد را میان آنــھا 

برقرار کنیم. 
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اـفتـیم ـکھ آن چــھ مــا را،  بــا نــگاھی بــھ گــذشــتھ ی خــود درـی
ھ  دسـت ـکم در طـول یک صـد سـال گـذشـتھ، از دســتیابی ـب
ادرـست  رداـشت ـن رده، ـب ار محـروم ـک دـگ اـن یک دمکـراسی ـم
اسی بـــوده اســـت. بــھ اـین مـــعنا ـکھ ـتغیـیر  مــا از ـتغیـیر سـی
اسی را آن قــدر ســخت، پـیچـیده و نــامتعین تــصورکرده  سـی
ام و  اـیم ـکھ جــز در حــالــت ھــای افــراطی خــود، مــانــند قـی
انــقالب و امــثال آن، ـنمی تــوانســت صــورت و ـتعـین یابــد. 
بــنابــراین ـیا در فـکر اـین بــودیم ـکھ ھــر چــھ را ـکھ ھســت 
ـابـیـش شــــــتـاب زده  ــم ـز را، ـک ـم و ھــــــمـھ چـی ـنـی ـر و رو ـک زـی
نا ـکنـیم، ـیا دسـت روی دسـت بــگذاریم و  و ـب ونـاشیانـھ، از ـن
تـماشـاگـر پَسـرفـت مـیـھـنـمان بــاشیم تـا معجــزه ای بــروز ـیا 
ـن در حــــــالیـسـت ـکـھ می  ـد. اـی ــن ــخـشی ظــــــھـور ـک نــــــجـات ـب
تــوانســتیم- و می تــوانیم- ـتغیـیرسـیاسی الزم در کشورمــان 
ھ  ل مـدیریت ـب اـب ر و ـق ناـسب ـت ر، ـم را در مجـرایی محـدودـت
ایر ـمراـحل ـتغیـیر و  اشیم ـس ادر ـب ا از پَـس آن، ـق ریم ـت پـیش ـب

انیم.   رـس ازـسازی ـکـشور را نـیز ـگام ـبھ ـگام ـبھ ـثمر ـب ـب

از این روی بـھ یک نـوآوری نیاز بـود تـا بـتوان این مـھم 
را، بـــرای نخســـتین بـــار، بـــھ حـــوزه ی تفکرسیاسی 
ایرانیان وارد ســاخــت کھ بــا رفــتن بــھ ســوی یک رونــد 
مـشخص می تـوان سـاخـتار سیاسی را در ایران مـتحول 
کرد، بــدون آن کھ ســایر ســاخــتارھــا را، ھــمزمــان و بــا 
تعجیل، بـھ ھـم ریخت؛ زمـانی کھ نـظام سیاسی ایران بـھ 
دمکراسی گــرایید، فــضا و فــرصــت بــرای تــحول ســایر 
بـخش ھـا، از جـملھ اقـتصاد، سـاخـتار طـبقاتی-اجـتماعی 
وفـرھـنگ، فـراھـم می شـود. بـھ عـبارت دیگر، اصـل، 

تغییر سیاسی اســـت کھ بـــاقی تغییرات مـــطلوب را بـــھ 
دنبال خواھد آورد. 

ایده ی جـــمھوری دوم از این جـــا زاده شـــد کھ، اگـــر 
بـتوانیم بـھ عـمر رژیم سیاسی کنونی ایران تـحت عـنوان 
«جــمھوری اول» خــاتــمھ دھیم، امکان این خــواھــد بــود 
لـــــوای  تـــــحـت  را  دمکـراتیک  سیـاسی  رژیـم  یک  کـھ 
«جــــمھوری دوم ایران» آغــــاز کنیم. یک جــــمھوری 
دمکراتیک کھ بـھ جـامـعھ و اعـضای آن اجـازه می دھـد 
آزادانـھ از خـرد و اراده ی خـود بـرای مـتحول سـاخـتن 

تمامی ارکان دیگر جامعھ بھره برند. 

بـرای این مـنظور نیاز بـھ طـرحی اسـت کھ بـتوانـد دامـنھ ی 
تغییر را، در مـــرحـــلھ ی نخســـت کار، در چـــارچـــوب 
سیاسـت حـفظ کند و بـعد، بـدون آن کھ سـایر حـوزه ھـای 
جـامـعھ را از یاد بـرد، تغییرات اسـاسی در آنـھا را مـوکول 
بـھ اسـتقرار نـظام سیاسی جـدید کند. پـس، بـاید طـرح حـالـت 
اجـرایی داشـتھ بـاشـد. بـرای ھمین فکر تشکیل یک جـبھھ 
ی سیاسی مـطرح شـد تـا تـمام جـریان ھـای سیاسی، کھ بـھ 
ضـرورت پـایان بخشیدن بـھ عـمر جـمھوری اسـالمی بـھ 
عــنوان «جــمھوری اول ایران» و آغــاز یک جــمھوری 
دمکراتیک، بــھ عــنوان «جــمھوری دوم ایران»، بــاور 
دارنــد، بــتوانــند در کنار ھــم قــرار گیرنــد و در راســتای 
تـــحقق آن تـــالش کنند. بـــھ ھمین دلیل، پـــس از طـــرح 
مـوضـوع و مـفھوم، وارد فـاز عملی شـدیم و یک جـبھھ ی 

سیاسی را برای این منظور بنیان گذاشتیم. 

٢

ایده ی جـمھوری دوم از این جـا زاده 
شــد که، اگــر بــتوانیم بــه عــمر رژیم 
سیاسی کنونی ایران تــحت عــنوان 
«جـــمـھـوری اول» خـــاتـــمـه دھیـم، 
امکان این خــواھــد بــود که یک رژیم 
سیاسی دمکراتیک را تـــحت لـــوای 
«جـــمھوری دوم ایران» آغـــاز کنیم. 
بـــه  کـه  دمکـراتیک  جـــمـھـوری  یک 
جـامـعه و اعـضای آن اجـازه می دھـد 
آزادانـه از خـرد و اراده ی خـود بـرای 
مـتحول سـاخـتن تـمامی ارکان دیگر 

جامعه بھره برند.
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«جــبھھ ی جــمھوری دوم» ظــرفی اســت تــا تشکل ھــای 
سیاسی، کھ بـــھ ضـــرورت تـــمرکز بـــر تغییر سیاسی 
صــرف در گــام نخســت بــاور دارنــد، بیایند و بــا ھــم 
افـزایی نیروھـای خـویش بـا نیروھـای اجـتماعی عـالقـمند 
بــھ حــرکت در این مسیر پیونــد بــخورنــد و بــھ ســوی 

حرکت خلع قدرت از رژیم بھ پیش رویم. 

 مراحل مشخص این طرح بھ طور طبیعی چنین است:  
در کنارھـم قـرار گـرفـتن نیروھـای سیاسی ھـمسو در •

چارچوب جبھھ ی جمھوری دوم ایران 
ھـمراھی جـبھھ ی جـمھوری دوم بـا نیروھـای کنشگر •

جامعھ در راستای خلع قدرت از رژیم کنونی 
تشکیل دولــت مــوقــت بــرای مــدیریت کردن دوران •

گذار  
بــرگــزاری آزاد انــتخابــات مجــلس مــوســسان بــرای •

تصویب قانون اساسی جدید کشور  
تـایید قـانـون اسـاسی جـدید بـر اسـاس رفـرانـدم آزاد •

مردمی  
بـرگـزاری انـتخابـات پیش بینی شـده در قـانـون اسـاسی •

جدید  
تحویل قدرت از سوی دولت موقت بھ دولت منتخب •
پـایان فـعالیت جـبھھ ی جـمھوری دوم ایران و تصمیم •

گیری اعضا برای آینده ی آن.  

ھــمچنان کھ دیده می شــود، جــبھھ ی جــمھوری دوم بــر 
مـبنای یک طـرح عملیاتی سـاخـتھ شـده و یک پـردازش 
صــرف نــظری و آرمــان گــرایانــھ نیست. طــرح بسیار 
ســاده، ابــتدایی و منطقی اســت تــا بــتوانــد یک ھــدف 
مــشخص و فــقط یک ھــدف را تــامین کند: اســتقرار یک 
جـــمھوری دمکراتیک و الئیک بـــھ جـــای جـــمھوری 

استبدادی مذھبی.  

امیدواری مـا این اسـت کھ ھـم کنشگران اجـتماعی و ھـم 
تشکل ھــای سیاسی بــھ ســادگی و بــدیھی بــودن طــرح 
جـبھھ ی جـمھوری دوم تـوجـھ کنند و در ورای تـمام آثـار 
و عـوارض دھـھ ھـا آشفتگی و نـاامیدی سیاسی، بـا دیدی 
روشـن، بـاوری عینی گـرا و تـالشی ھـدفـمند در اجـرای 

این تغییر اساسی با جبھھ ھمراھی کنند.  

فـــــرامـــــوش نکـنیـم، دمکـراسی مـــــشـارکـت نـمی آورد، 
 مشارکت دمکراسی می آورد.#

٣

بــا نــگاھی بــه گــذشــته ی خــود 
دریافتیم که آن چــه مــا را، دســت 
کم در طـول یک صـد سـال گـذشـته، 
از دســـتیـابی بـــه یک دمکـراسی 
مـانـدگـار محـروم کرده، بـرداشـت 
نـــادرســـت مـــا از تغییر سیاسی 
بـوده اسـت. بـه این مـعنا که تغییر 
ســـخـت،  قـــدر  آن  را  سیـاسی 
پیچیده و نــامتعین تــصورکرده ایم 
که جــز در حــالــت ھــای افــراطی 
خـود، مـانـند قیام و انـقالب و امـثال 
آن، نمی تـوانسـت صـورت و تعین 
یابـد. بـنابـراین یا در فکر این بـودیم 
که ھــر چــه را که ھســت زیر و رو 
کـمـابیـش  را،  چیـز  ھـــمـه  و  کـنیـم 
شــتاب زده ونــاشیانــه، از نــو بــنا 
دســـت  روی  دســـت  یـا  کـنیـم، 
بــگذاریم و تــماشــاگــر پَســرفــت 
میھنمان بـاشیم تـا معجـزه ای بـروز 
یا نـجات بخشی ظـھور کند. این در 
حـــالیست که می تـــوانســـتیم- و 
می تـوانیم- تغییرسیاسی الزم در 
مــجـــرایی  در  را  کــشــورمـــان 
محــدودتــر، مــناســب تــر و قــابــل 
مــدیریت بــه پیش بــریم تــا از پَــس 
آن، قــادر بــاشیم ســایر مــراحــل 
تغییر و بـازسـازی کشور را نیز گـام 

به گام به ثمر برسانیم. 
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راً در بـــارۀ شـــعار ســھ گـــانۀ جـــبھھ  بــحث ھـــایی ـکھ اخـی
ھ اـین شـعار فـکر  دری ـب ا ـق اـعث گـشت ـت رـفت، ـب صـورت ـگ
ده ام و  نـی ـکـنم و بــا دـیـگر شــعار ھــای ســھ گــانــھ ای ـکھ ـش
تــعدادشــان ھـم ـکم نـیـست و شــاید مــعروفــترینشان آزادی و 
بــرابــری و بــرادری انــقالب فــرانــسھ بــاشــد، مــقایسھ اش 
بـکـنم و بـھ ســھم خــودم بکوشــم بــرای بــرخی ســؤاالت ـکھ 
بـــرای خـــودم طـــرح شـــده و احـــتمال دارد ـکھ از ســـوی 

اسخی بیابـم.  طرح گـردد، ـپ ـگران نـیز ـم دـی

مــوضــوع اصلی شــعار جبھۀ جــمھوری دوم، روشــن 
کردن خـصایص بنیادی و کلی نـظام سیاسی آیندۀ ایران 
اسـت. کسانی کھ این شـعار را میبینند، بـالفـاصـلھ و بـھ 
روشنی درمی یابــند کھ ھــدف این جبھۀ سیاسی چیست. 
الــبتھ در بــارۀ این ســھ نکتھ میتوان بسیار بــحث کرد و 
کتابـھا نـوشـت، کمااینکھ نـوشـتھ انـد و خـواھـند ھـم نـوشـت، 
ولی دریافـتن اصـل مـطلب، بـرای ھـر شھـرونـد ایرانی کھ 
مـختصری بـھ مـسائـل سیاسی تـوجـھ کرده بـاشـد، آسـان 
اسـت. در اینجا ھـم مـقصود مـن، تـوضیح این سـھ نیست، 
چـون مـعنایشان روشـن اسـت و ھـر کس ھـم کھ بـخواھـد 
بـھ این جـبھھ بپیونـدد، بـاید مـعنای آنـھا را بـدانـد ـ نـوعی 
کنکور ورودی بسیار آســان کھ ھــدف از بــرقــراریش، 

احتراز از اتالف وقت بابت مباحث ابتدایی است. 

تـــرتیب نـــگارش اـین ســھ، خــطی اســـت، چـــنانکھ رســم 
د. اـین نـگارش خـطی،  ـن ـجاب میـک مـعمول نـگارش زبـان اـی
ازد:  ـس تی را نـیز ـبھ ذـھن مـتبادر مـی مـی رتیب اـھ خود ـت ودـب ـخ
وان از  ـت اولی مــــھمتر از دومی اســــت و دومی... ولی مـی
اً بیانــــگر  ـق ا اـین تـــرتیب خـــطی، دقـی خـــود پـــرسید ـکھ آـی
عی  تـــرتیب اـھمـیت آنــھاســت؟ و اگــر نـیـست، تـــرتیب واـق

گارش مـتفاوت اـست.  رتیب ـن ا ـت چـیـست و ـچرا ـب

یادآوری بکنم کھ این شـعار ھـای سـھ گـانـھ را میتوان بـھ 
صـورت حـلقھ ای ھـم نـوشـت. در مـورد بسیاری شـعار ھـا 
این کار را میکنند تـــا اھمیت یکسان اجـــزایشان را بـــھ 
نـمایش بـگذارنـد. گـاھی ھـم این سـھ را در سـھ ضـلع یک 
مـثلث جـا میدھـند؛ ھـرچـند، در این مـورد، احـتمال این 
ھســت کھ شــعاری کھ در پــایھ قــرار گــرفــتھ، بــھ سیاق 

قیاس تصویری، پایۀ آن سھ دیگر بھ حساب بیاید. 

م ـکھ تــرتیب بـین ســھ جــزء شــعار را را ھــم  ـن تــصور میـک
ــتقاق، ھــم  وان از نــظر اـھمـیت در نــظر آورد، ھــم اشـ ـت مـی
ـنـھا  زمــانــبندی، ھـم کـارآیی و در نــھایت مــنطق ھــرکدام اـی
ــرتیباتی ـکھ شـــمردم  را از نــظر گــذرانــد. الـــبتھ انـــواع تـ
الــزامــاً یکی نـیـست ولی مــتأســفانــھ ـھمـیـشھ درســت از ھــم 
تر  ھ تحـلیل بـھ ان، ـب ـش فکیـک ـشود. ـیھ ـھر حـال، ـت مـی فکیک ـن ـت
اری مـسائـل را روشــن  سـی مــطلب ـکمک خـواھـد نــمود و ـب

ن، ـسرـگرم ـکـنـنده ـھم ھـست.   رد. عـالوه ـبر اـی ـخواـھد ـک

بـرتـری مـطـلق 

در بـین اـین ســھ، بــرتــری مــطلق از آن دمکــراسی اســت. 
نـکھ ـجـبھۀ جــمھوری دوم، بــرقــراریش را  ھ فـقط بــرای اـی ـن
ل ـکھ در بـــارۀ  ارد. بـــھ اـین دلـی ـم ـش ھـــدف اصـلی خـــود مـی
ــتبارش را در حـــد  دارد و رد اعــ مـی قـــبول آن بـــحث روا ـن
ــد، ـحتی مــلت ایـران. اول از  ار ھـیچ مـــرجعی نمیدانـ تـی اـخ
لـیت  ل ســاده ـکھ رأی دادن و اـکـثرـیت و اـق ھــمھ بــھ اـین دلـی
را مجـــزا نـــمودن بـــرای رد و قـــبول گـــزینھ ای سیـاسی، 
بق اصـول دمکــراسی اسـت.   ردن ـط تار ـک م رـف ود در حـک ـخ
د،  ردن دمکــراسی رأی ـبگـیرـی اگـــر از مـــردم بـــرای رد ـک
رد، تــناقــض ھــدف و روشــتان  فــرضــاً چــنانکھ خــمینی ـک

آشکـار اـست. 

و اما دلیل دوم، میدانیم کھ این ملت میتواند بھ دنبال  

٤

رامــین کــامــران

این سه اصل: مروری بر اصول پایه ای جبھۀ جمھوری دوم
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ـر از  ـــور بــــــرود و در عــــــمـل نــــــظـامی غـی یک دیکـتـاتــــ
م  ـگویـی دمکــراسی را بــرگــزیند، احیانــاً بـا رأی. ولی مـا مـی
کھ رفـرانـدم دربـارۀ قـانـون اسـاسی جـمھوری اسـالمی،  
یعنی در بـارۀ متنی کھ مـلت ایران را از حـق حـاکمیت 
خــود محــروم کرده، قــبول نــداریم. نــھ فــقط بــھ دلیل 
تـناقضی کھ بـاالتـر بـھ آن اشـاره شـد. بـھ این دلیل بنیادی 
کھ نمیتوان از ملتی امــــضأ گــــرفــــت کھ از حــــاکمیت 
محـروم اسـت. پـایۀ حـاکمیت مـلت، حـقوق طبیعی انـسان 
اســت و حــقوق طبیعی افــراد، نــھ فــقط از طــرف ھیچ 
مـرجـع خـارجی قـابـل سـلب نیست، بـل حتی از سـوی خـود 
آنــان ھــم لــغو شــدنی نیست. چــرا؟ بــرای اینکھ ھیچکس 
نمیتوانــد بــھ اختیار و انــتخاب خــود، از حــقوق طبیعی 
خـویش صـرفـنظر نـماید، چـرا کھ حـقوق طبیعی بـرخـاسـتھ 
از مـاھیت انـسان اسـت و ھیچکس نمیتوانـد مـاھیت خـود 
را تغییر دھــد و از انــسان بــھ مــوجــود دیگری تــبدیل 
گـردد. بشـر میتوانـد تـحت فـشار یا بـھ ھـر دلیل، از اعـمال 
آزادی خـود صـرفـنظر کند، ولی قـادر نیست آزادی ذاتی 
خــود را نــابــود نــماید. آزادی انــسان، اول در ذات او 
نــھفتھ اســت و ســپس در جــامــعھ تــحقق می یابــد، نــھ 
بــــرعکس. حــــاکمیت مــــلت در دمکراسی، بیان ھمین 
آزادی ذاتی اســـت ـ وسیعترین میدانی اســـت کھ بـــھ آن 

عرضھ میگردد. 

نفی حــاکمیت مــلت تــوســط این و آن مســتبد، تعطیلش 
میکند، ولی اعــتبار آنــرا مخــدوش نمیسازد. حــاکمیت 
مــلت در بــرابــر حــاکمیت الھی قــرار میگیرد، حــال چــھ 
اعـمال این یکی بـھ فقیھ تـفویض شـده بـاشـد، چـھ بـھ شـاه. 
گـزینھ ھـا مـتفاوت و اسـاسی اسـت و آشـتی پـذیر نیست. 

روشن است کھ ما اولی را معتبر میشماریم. 

ھ  ھ ـھمـین خـاطـر، مـا در مــورد بــرقــراری دمکــراسی، ـن ـب
ر از خـواسـتاران  االـت د ـب تواـن ھ مــرجعی ھســتیم ـکھ ـب ل ـب اـئ ـق
و مــخالــفان دمکــراسی قــرار ـبگـیرد و بـین آنــھا حـکمـیت 
ــتباری بـــرای  ـکـند و نــھ اصـــالً و اصـــوالً ـکوچـکـترـین اعـ
د  ا ـق ل ـم قاـب ـسانی قـائلیم ـکھ در اـین مــبارزه، در ـم ـموضـع ـک
میافــرازنــد. دمکــراسی، نــھ بــحث دارد، نــھ مــصالــحھ و 
رای  م ـب اسی ـھ ا مشــروعیت سـی ـکـمـترـین اعــتبار، حــقانیت ـی
م. مـقصود اـین نـیـست ـکھ  ـستـی ـستـیم ـکھ نـی اـئل نـی دشـمنان آن ـق
م. حـــقوق ـطبـیعی و  دانـی ھـــر ـحقی را ازآنــــھا مــــنتزع مـی
ھا مـحفوظ اسـت. ولی در جـمع،  واع حـقوق ـموضـوعۀ آـن اـن

مــوضــع مــا در بــرابــر آنــھا صــرفــاً مــبارزه اســت و تــنھا 
ذـیرـیم، اعـالم تسـلیم.  ـپ ھا مـی ـسـخنی ـکھ از آـن

بـرقـراری دمکراسی فـقط و فـقط بـر اسـاس رابطۀ قـدرت 
ــروز  ھ خــــشونتی بـ ــدرتی ـک ً قـ ــا ــزامـ انـجام میپذیرد. نــھ الـ
د و یک طـــرف را  ـن میدھــــد، ولی قـــدرتی ـکھ عـــمل میـک
ـماـید و الــبتھ قــادر اســت ـکھ  ـن روز مـی قــاطــعاً بــر دـیـگری پـی
ار  برد و اـین ـک م ـب شوـنت ـھ ھ ـخ در صـورت لـزوم، دسـت ـب
ر دـیـگر انــواع  ری اصــولی دمکــراسی ـب رـت ھ اعــتبار ـب را ـب
اسی  ت سـی داـل راری ـع رـق ام ـب ھ ـن حکومـت تـوجیھ نـماید و ـب
ھ  انــجام دھـد. صـریح عـرض ـکـنم: بـرقـراری دمکــراسی ـب
طـــریق دمکــراتیک ـممـکن نـیـست. راجـــع بـــھ دمکــراسی 

را.  رأی نمیگیرنــد، در دمکــراسی ـچ

تـرتـیب بـرتـری 

آنـجا کھ صـحبت از بـرتـری مـطلق اسـت، فـقط دمکراسی 
بـھ حـساب میاید و بـاقی، ھـر چـھ بـاشـد، بـعد از آن قـرار 
میگیرد. ولی از بـــرتـــری مـــطلق کھ بـــگذریم، تـــرتیب 
بـرتـری بین این سـھ را میتوان، از دیدگـاه مـنطق، بـھ دو 
مـــعنا تفسیر کرد: اول مشـــتق شـــدن یکی از دیگری و 
دوم تبعیت یکی از دیگری. از این ھــر دو بــابــت، بــاز 

ھم دمکراسی در مقام اول قرار میگیرد. 

مشـتق شـمردن مـفھوم جـمھوری کھ پـایھ اش بـر انـتخاب و 
تغییرپـــذیری مســـئوالن سیاسی اســـت، از دمکراسی، کار 
غیر مـــوجھی نیست. ھمنشینی دمکراسی و پـــادشـــاھی کھ 
مـصداق کامـلش را در خنثی شـدن نـقش سیاسی پـادشـاه، پیدا 
میکند، پــدیده ایست مــدرن. درســت اســت کھ امــروزه، ھــم 
جــــمـھـوری دمکـراتیک داریـم و ھــــم غیـردمکـراتیک، ولی 
اصــل این مــفھوم دمکراتیک اســت. ھــر جــا جــمھوری از 
دمکراسی خــالیست، بــاید دنــبال دلیلش گشــت. ھــر جــا ھــم 

پادشاھی دمکراتیک شده، بھ ھمچنین. 

الئیسیتھ را ھــم میتوان، بــھ نــوبۀ خــود، مشــتق از مــفھوم 
دمکراسی شـمرد. پـایۀ دمکراسی، بـرابـری شھـرونـدان اسـت 
و حــذف تــمایز مــذھــبی از این میان، نــھ فــقط بــا مــنطق 
دمکراسی ھـماھـنگ اسـت، بـل میتوانـد جـزئی از آن مـحسوب 
گـردد، ھـمانـطور کھ نـادیده گـرفـتن تـفاوت جنسی، یا نـژادی 
یا... میتوان بـھ حـق گـفت کھ آن دمکراسی کھ درش تبعیض 
مــذھــبی از میان بــرداشــتھ نشــده بــاشــد، دمکراسی کاملی 

نیست؛ ھست، ولی ناقص است و جا برای بھبود دارد. 

٥
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الـبتھ در مـورد الئیسیتھ نمیتوان پـایھ ای بـاسـتانی، نظیر 
آنکھ دو مـفھوم دمکراسی و جـمھوری را بـرای قـرنـھا 
 ً رد. چـــون فـــرضـــا دا ـک مـــترادف نـــگاه داشـــتھ بـــود، پـی
ن ـفرضـاً و ـچھ  اسـتانی، ـچھ جــمھوری آـت ای ـب دمکــراسی ـھ
ھ،  ـت سـی دام الئیک نـــبوده اســت. الئـی چـک جـــمھوری روم، ھـی
ر خـالف دمکــراسی و جــمھوری، مــفھومی اسـت مـدرن  ـب
رده اســت، بــاید  ـکھ عــصر جــدید بـھ دمکــراسی ارمــغان ـک

درش را دانسـت.  تش و ـق ذیرـف ـپ

ـنـجا ھـــم  ـبعـیت. اـی م بـــر ســـر ـت ایـی از اشـــتقاق بـــگذریم و بـی
ر  رـت اـبت ـب ار روشـن اسـت. دمکــراسی از اـین ـب مسـئلھ ـبسـی
ار  اشـند. دمکــراسی ـمعـی عش ـب اـب اید ـت اسـت و آن دو دـیـگر ـب
اصـلی اســت و بــاقی بــاید بــا دمکــراسی مــنطبق بــاشــد، 
اشـد و طــوری تــعریف شـود و عـمل  لی داشــتھ ـب ـیـعنی شـک
ـکـند ـکھ بــا دمکــراسی ھـــماھـــنگ بـــاشـــد، نــھ بـــرعکس. 
نـکھ از نــظر مــفھومی و ـمـنـطقی، بــھ  دمکــراسی، بــرای اـی
دا ـکـند، مــــحتاج  ل، تــــحقق پـی ــلترین شـک بھــــترین و کامـــ
نـکھ تـحققش در  دون اـی ھ اسـت، الـبتھ ـب ـت سـی جــمھوری و الئـی
ھـــر مـــورد مـــوکول بـــھ تـــحقق اـین دو بـــاشـــد ـ  ـکـشور 
م  انگلســتان دمکــراسی اسـت، جــمھوری نـیـست و الئیک ـھ
ھ، ـجـبھۀ جـــمھوری  ـت سـی نـیـست. گـــزینش جـــمھوری و الئـی
دوم را از دـیـگر مــدعیان خـواسـتاری دمکــراسی، ـشاـخص 
ــتگی مــفھومی خــواســتھایش و   ل پیوسـ د، ھــم بــھ دلـی ـن میـک

اـمھ اش.  ل ھــماھنگی اجـزای ـبرـن ـھم ـبھ دلـی

بــرای مــا، جــمھوری نــباید از اـین جــمھوری ھــای قــالبی 
بــاشــد ـکھ فـــراوان اســت و مــزخــرف تــرینش در ـکـشور 
ھ  ا تکـی اشـد ـکھ ـب ھ ھـم بـاید از نـوعی ـب ـت سـی ایـران. دوم، الئـی
ـگردد و در دمکــراسی بــر جــا  بــر دمکــراسی بــرقــرار مـی
ھ  ده شـده و ـب رضـاً در تــرکیھ دـی ھ از نـوعی ـکھ ـف ــد، ـن میمان

تھ اـست.  رار گـش رـق دـست حکومـت اتــوریتر ـب

تـرتـیب زمـانـی 

اینجا ھـم روشـن اسـت کھ دمکراسی در مـرتبۀ اول قـرار 
میگیرد. زیرا در پی آنـچھ کھ گـفتھ شـد، دمکراسی فـقط 
ریشۀ آن دو دیگر و معیار قـــبول و رد آنـــھا نیست، از 
دید اعـضای جبھۀ جـمھوری دوم، اسـباب بـرقـراری آن 
دو نیز ھســت و تــحققش از نــظر زمــانی بــر تــحققشان 
مـقدم اسـت. بـھ عـبارت دیگر، رأی مـردم، در این میان 
نـــقش اصلی را بـــازی میکند. اول رأی مـــردم، ســـپس 
گــزینش جــمھوری و الئیسیتھ. انــتخاب این دو، بــاید از 
دل دمکراسی بیرون بیاید و از ســـوی جـــمیع مـــلت، یا 
مـنتخبانـش، رسمیت بیابـد. اگـر مـا از ابـتدا، جـمھوری و 
الئیسیتھ را در صـدر خـواسـتھ ھـایمان قـرار داده ایم، بـھ 
قــصد روشــن کردن تکلیف خــودمــان بــا خــودمــان و بــا 
دیگران اسـت، نـھ تحـمیل اینھا بـھ کسی. اینھا چیزھـایی 
اسـت کھ بـرقـراریشان را ھـدف داریم و در این راه، چـھ 
بــھ عــنوان شھــرونــد و چــھ بــھ عــنوان مــنتخب مــردم، 
خـــواھیم کوشید. ولی از طـــریق تھیۀ اســـباب انـــتخاب 
مـردمی، زیرا بـرقـراری شـان را در صـورتی مشـروع 

میشماریم کھ آزادانھ و توسط ملت انجام شده باشد. 

الـبتھ در مـورد جـمھوری و الئیسیتھ،  دیگر در حـد نـفس 
دمکراسی نیستیم کھ بــدون چــون و چــرا بــاید تــأسیس 
شـود و بـحث ھـم بـرنمیدارد. ممکن اسـت کھ مـردم این 
دو را نـپسندنـد و طبیعی اسـت کھ در این صـورت، مـا بـھ 
انـتخاب دمکراتیک مـردم گـردن خـواھیم نـھاد. در یک 
مــورد قــبل از مــردم تصمیم میگیریم یا در حقیقت بــھ 
لــــزوم آزادی بشــــر و دمکراسی گــــردن مینھیم و آن 
دمکراسی اســت، بــاقی ھــمھ مــوکول بــھ تصمیمگیری 
درھمین دمکراسی است، چھ جمھوری و چھ الئیسیتھ. 

٦

در مـــورد جـــمـھـوری و الئیـسیـتـه،  دیـگـر در حـــد نـــفـس 
دمکراسی نیستیم که بــدون چــون و چــرا بــاید تــأسیس 
شـود و بـحث ھـم بـرنمیدارد. ممکن اسـت که مـردم این 
دو را نـپسندنـد و طبیعی اسـت که در این صـورت، مـا بـه 
انـتخاب دمکراتیک مـردم گـردن خـواھیم نـھاد. در یک مـورد 
قـــبل از مـــردم تصمیم میگیریم یا در حقیقت بـــه لـــزوم 
آزادی بشــر و دمکراسی گــردن مینھیم و آن دمکراسی 
اســت، بــاقی ھــمه مــوکول بــه تصمیمگیری درھمین 

دمکراسی است، چه جمھوری و چه الئیسیته.
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درسـت اسـت کھ ھـدف مـا بـرقـراری این دوسـت، ولی بـھ 
ھیچوجــھ تحــمیل آنــھا بــھ دیگران نیست. اینھا اھــدافی 
اســت مشــروط و نــھ مــطلق مــانــند دمکراسی، مــوکول 
اسـت بـھ بیان خـواسـت و انـجام انـتخاب از سـوی مـلت. مـا 
این تــــقدم زمــــانی را میپذیریم و اگــــر بــــخواھیم بــــھ 
گـزینھ ای رأی بـدھیم، چـھ در مـقام شھـرونـد و چـھ در 
مـقام نـمایندۀ شھـرونـدان، بـھ جـمھوری و الئیسیتھ خـواھـد 

بود. 

تـرتـیب کــارآیــی 

ر  ر ـھ راـب در کـارآیی شـعار دمکــراسی ـبـحثی نـیـست. در  ـب
ــتبدادی، اـین خــواســت آزادی اســت ـکھ مــردم  حکومــت اسـ
ھ  ا، ـب ت، در دوران ـم واـس ھ حـرکت وامیــدارد و اـین ـخ را ـب
م  ھ ـھ ھ تجـرـب ردد. ـب ـگ ان مـی شـکل خـواسـتاری دمکــراسی بـی
ـده ام. از روز اول، طــــــلـب آزادی، در مــــــرکـز  ـرا دـی ــن اـی
اعــتراضــات ـعلـیھ جــمھوری اســالمی قــرار داشــتھ اســت. 
ل اســت ـکھ ـھمۀ گــروه ھــای مــخالــف نــظام،  بــھ ـھمـین دلـی
یـکـصدا دمکــراسی را در صـدر خـواسـتھ ھـای خـود قـرار 
افی  ــعریفشان از آن بـــھ انــــدازۀ ـک ــند، ـحتی اگـــر تــ میدھــ
د و بـــرداشـــتشان از آن بــا یـکدـیـگر  اـی روشـــن بــھ نــظر نـی
ری،  مــتفاوت و ـحتی مــتناقــض بــاشــد. ولی ـھمـین ھــمھ گـی
ھـر انــدازه بـھ فــشار شــعار دمکــراسی بـر نــظام اســالمی 
اسی  ارآیـیش در پیشرفـــت ھـــر گـــروه سـی ــزاید، از ـک میافــ
ــریکند،  زی ـکھ تـــقریباً ھــمھ در آن شـ ــد. چـی ـمعـین، میکاھـ
ار مــتمایز شــدن از  در رقــابــت بــرای جــذب مــردم، بــھ ـک
ار  د. شــعار دمکــراسی، بــھ طــور عــام ـبسـی اـی مـی ـگران ـن دـی
ا جــمھوری  ر ـم ھ طـور خـاص. اـگ ھ ـب کارآمــد اسـت، ولی ـن
ل  ھ دلـی قط ـب م، ـف ا داده اـی ایھ ـج م در شـعار ـپ ھ را ـھ ـت سـی و الئـی
اـین نـیـست ـکھ آنـــــھا را الزمۀ ســــاخــــتن ایـرانی بھـــــتر 
ـگران  م خــــود را از دـی ـخواھـی ـشـمرـیم، در عـین حــــال مـی مـی
مـــتمایز ـکنـیم و مــخاطــبان خــویش را از اـین تــمایز آگــاه 

سـازیم و ـبھ ـسوی ـخود جـلبشان نــماییم. 

ــمھوریت.  م بـھ شــعار جـ رسـی ــگذریم، مـی از دمکــراسی ـکھ بـ
اـین یکی قــدری از دمکــراسی محــدود تــر اســت، درســت 
رده ـکھ ھـــم  اســـت ـکھ ـحتی رضـــا پھـــلوی نـیز اظـــھار ـک
بــرای ریاســت در جــمھوری آمــاده اسـت و ھـم پــادشــاھی. 
ھ مـنطق دمکــراسی آگـاھـند و  ـسانی ـکھ از یک سـو ـب امـا ـک
اد دارنــد،  اطـرۀ اســتبداد پھـلوی را در ـی ـگر، ـخ از سـوی دـی
جـــــــمـھـوریـخـواھی وی را، بــــــخـصـوص بــــــھ مــــــعـنـای 

ــد. بــھ ھــر صـــورت، مــردم  دمکــراتیک، جــدی نمیگیرنــ
م یک جـــمھوری  ران ھــم ـکھ اـین ســالــھا را تـــحت حـک اـی
قـــالبی زـیـسـتھ انــد، ـھمـیـشھ نــشان داده انــد ـکھ خــواســتار 
ردن جــمھوری و در صــدر  حــذف مــوانــع درســت عــمل ـک
رون رفـــتن از  ران ھســـتند، نــھ بـی قـیھ در اـی ت ـف آنـــھا والـی
اطـل ـکھ  ھ ســلطنت. اـین تــصور ـب جــمھوری و بـازگشـت ـب
می اســالمی، در  می جــمھوری اسـت و نـی نــظام حـاضـر نـی
بت ـبھ جـمھوری را  ردم نـس ج ـم تی، دیدگـاه راـی ادرـس عـین ـن
ــند و خــواســتارش  ـکھ اســاســاً تــأمین ـکـنـندۀ آزادیـش میدانـ
د. خــالصــھ ـکـنم، خــواســت  ـن ان میـک ھســتند، بــھ درســتی بـی
ران امــروز ـکھ گـرفـتار جــمھوری قــالبی  جــمھوری در اـی
خـواھی  اســـالمی اســـت، ھـــنوز مـــترادف آزادی و آزادـی
ار  ــانیتش را مـــزاحـــم ـک اســــت. مــــردم اســــالم و روحـــ
ند  خواـھ اـید ـکھ ـب ظر ـنمـی میشمرنــد، ـنھ جــمھوریت را و ـبھ ـن

الی نــداریم.  د. ـما ـھم ـچنـین خـی روـن ظام دـیـگری ـب بال ـن دـن

بــاالخــره میرسیم بــھ الئیسیتھ کھ در انــتھای شــعار پــایھ 
قـــرار گـــرفـــتھ اســـت. این مـــقام و مکان کھ از دیدگـــاه 
تـرتیبات منطقی و اجـرایی درسـت اسـت، نمیباید مـا را 
از بـابـت کارآیی این شـعار بـھ اشـتباه بیانـدازد. الئیسیتھ 

در جای خود، کارآیی دوگانھ و بسیار باالیی دارد. 

وجـــھ اول کارآییش علیھ نـــظام اســـالمی اســـت کھ در 
درجۀ نخســـت اھمیت قـــرار میگیرد. این کاری تـــرین 
شــــعار علیھ حکومــــت مــــذھــــبی ایران اســــت و نفی 
مـوجـودیت آنـرا بـھ صـورتی بسیار صـریحتر و محکمتر 
از دمکراسی و جـــمھوری بیان میکند، زیرا نـــھ فـــقط 
اســتبداد مــوجــود اســالمی را پــس میزنــد، بلکھ تــصور 
بــاطــل ھــماھنگی اســالم و دمکراسی را کھ ســالــھاســت 
بــرای مــا اســباب درســر شــده و جــاده صــاف کن نــظام 
فعلی بـوده، بـا بیرون رانـدن اسـالم از حـوزۀ سیاسـت، از 

بن و بنیاد نفی میکند ـ چھ در نظر و چھ در عمل. 

یکی از دالیل قـوت نسـبی الئیسیتھ، سـؤاسـتفاده ایست کھ 
نــظام اســالمی، در درجۀ اول از جــمھوری و ســپس از 
دمکراسی کرده اســت، چــون بــھ دروغ و بــا وقــاحــت، 
مـدعی ھـردوسـت. این ادعـاھـای کذب بـرایش اسـبابی شـده 
تـا بـتوانـد الاقـل بخشی از حـملھ ھـایی را کھ از این دو 
مــوضــع علیھش انــجام میگیرد، منحــرف ســازد. در 
ین  ا و  نیست  مـوجـود  سـپری  چنین  ھ،  ت یسی الئ مـورد 
تیر، اگــر بــھ قــلبش انــداخــتھ شــود، خــواھــد کشتش. 

٧
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اسـالمـگرایان، از اصـولـگرا تـا اصـالح طـلب و ملی 
مـذھـبی، جـوشنی بـھ تـن دارنـد از یاوه بـافـتھ. این زره در 
بـــرابـــر الئیسیتھ مـــقاوم نیست. ھـــمانـــطور کھ شـــعار 
بــــرقــــراری جــــمھوری، از ھــــر شــــعار دیگر علیھ 
محـمدرضـا شـاه، مـؤثـرتـر بـود و نـظام آریامھـری را بـھ 
گـور فـرسـتاد، این شـعار ھـم عـمر نـظام فـاسـد اسـالمی را 

بھ سر خواھد آورد. 

ولی تـازه این تـمام کار نیست. شـعار الئیسیتھ، ھـم علیھ 
رژیم عـمل میکند و ھـم علیھ رقـبایمان ـ فـقط جـمھوری 
این خـاصیت را نـدارد. تـصور نکنید کھ بـا سـقوط نـظام 
اسـالمی، مـذھـب بـرای ھمیشھ از سیاسـت پـا در خـواھـد 
کشید، بـھ ھیچوجـھ اینطور نیست. جـدایی سیاسـت و دین 
کاریست بسیار مـھم، سنگین، مـحتاج بـرنـامـھ و جـدیت و 
پیگیری. چیزی نیست کھ دیو چـو بیرون رود، الئیسیتھ 

درآید. کارزاری بزرگ در پیش است. 

در این وضعیت، شــعار مــبھم سکوالریسم کھ بسیاری، 
از اصـالح طـلبان گـرفـتھ تـا پھـلوی طـلبان، در اپـوزیسون 
بــھ کار میبرنــد، در بھــترین حــالــت، پــوشــانــندۀ ضــعف 
فکری و بـرنـامـھ ای آنـھا در مـورد جـدایی سیاسـت و دین 
اســت و مــتأســفانــھ، در اکثر مــوارد، اســباب پــوشــانــدن 
بــرنــامــھ ای کھ بــرای کنار آمــدن بــا روحــانیت و نــگاه 
داشـــتن پـــای اســـالم در سیاســـت دارنـــد. نکتۀ اصلی 
اینجاســـت و کاربـــرد شـــعار الئیسیتھ، در این مـــورد 
اھمیتی کمتر از کاربــردش در بــرابــر نــظام اســالمی 
نـــدارد، در اینجا بـــرای تفکیک صـــفوف کسانی کھ در 
زمینۀ بـھ اجـرا گـذاشـتن جـدایی، جـدی ھسـتند از کسانی 
کھ فـقط شـعاری در خـور روز میدھـند و نـھ بـرنـامـھ 
دارنـد، نـھ تـوان عـرضـھ اش را و نـھ جـربـزۀ اجـرایش را. 

بــاید تــوجــھ کرد کھ اگــر مــا از فــرصــت تــاریخی کھ 
بــرقــراری حکومــت مــذھــبی در کشورمــان، ایجاد کرده 
اســت، بــھ درســتی بھــره نگیریم و تکلیف جــدایی بین 
سیاسـت و دین را روشـن نکنیم، خسـرانی بـزرگ مـتوجـھ 
خـــود و نســـلھای بـــعدی کرده ایم. تـــنھا فـــایده ای کھ 
بــرقــراری رژیم فعلی بــرای مــا داشــتھ، ھمین فــرصتی 
اسـت کھ بـھ رغـم خـود، بـرای بـرقـراری آزادی مـذھـبی 
ایجاد کرده اســت. از دســت دادنــش یعنی قــبول تــمامی 

زیانھا و صرف نظر کردن از تنھا سود. 

ای  روه ـھ ھ ـگ ا را نسـبت ـب ھ، ـموضـع ـم ـت سـی جـمھوری و الئـی
د، از آنــھا مــتمایزمــان  ـن ــوزیسیون مــشخص میـک دـیـگر اپـ
قاـبل  وعی در ـم ھ ـن ر ـکھ بـگوییم ـب طا نـیـست اـگ ازد و ـخ ـس مـی
آنـــھا قــرارمــان میدھـــد. بـــرخی الـــبتھ ـچنـین مـیـگوـیـند ـکھ 
ا نــظام مســتقر اســالمی،  ھ رقــبا، ھــنگام مــبارزه ـب وجـھ ـب ـت
ــد بـھ  ــت. مــثالً مـقالـھ ای ـکھ میتوانـ م اتــالف نیروسـ در حـک
ھ  ھ اـین تــرتیب ـب رد حکومــت اســالمی اخــتصاص بیابــد، ـب
رو بــھ  د و... ولی اـین نـی ـن دا میـک امــور دـیـگر اخــتصاص پـی
دن بـھ ھــدف  رود، چــون مــعطوف اســت بـھ رسـی مـی ھــدر ـن

ا.  اصـلی ـم

ــالمی اصــل اســت، و  ــت اسـ ــبارزه بــا حکومـ بــرای مــا مـ
ـگر گــروه ھــای  م خــود را از دـی خـواھـی ن حــال، مـی در عـی
ـد،  ــن ــت ــس ـھ نـی ــت ـسـی ـھ در پی دمکـــراسی و الئـی ـــوزیـسیـون ـک اپـــــ
ت، ولی  ـس ــاشیھ اـی ھ نــقداً امــری حـ ـت ن نـک ــماییم. اـی مجــزا نـ
ـشـتر  ـتش بـی مـی ــشویم، اـھ ــزدیکتر بـ ــروزی نـ ھــر چــھ بــھ پی
ھ  ن دلیـل ـک ھ اـی ھ مـرکز دعـوا نــزدیکتر. ـب د و ـب د ـش خـواـھ
ــروطیت  ــقالب مشــ ــاسی، از انــ ن نـــظام سی عیـی ــوای ـت دعــ
ــدینسو، دعــوای اصـلی سیــاسی در ایــران بــوده اســت و  بـ
ھ  ــاریخ سیــاسی مـــا. ھـــر بـــار ـک خـــط اصـلی تـــحول تــ

٨

مشـتق شـمردن مـفھوم جـمھوری که پـایه اش بـر انـتخاب و 
تـغییـرپـــذیـری مـســـئـوالن سیـاسی اســـت، از دمکـراسی، کـار 
غیر مــوجھی نیست. ھمنشینی دمکراسی و پــادشــاھی که 
مـصداق کامـلش را در خنثی شـدن نـقش سیاسی پـادشـاه، 
پیدا میکند، پـدیده ایست مـدرن. درسـت اسـت که امـروزه، ھـم 
جـمھوری دمکراتیک داریم و ھـم غیردمکراتیک، ولی اصـل این 
مـــفھوم دمکراتیک اســـت. ھـــر جـــا جـــمھوری از دمکراسی 
خـالیست، بـاید دنـبال دلیلش گشـت. ھـر جـا ھـم پـادشـاھی 

دمکراتیک شده، به ھمچنین.
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ــوسۀ  د، وســ اـی ش مـی ر نــــظام  سیــاسی پـی غیـی فـــرصـــت ـت
ــتقر  ن مــخالــفان نــظام مسـ ــفاوت بـی ــمردن تـ ت شـ مـی م اـھ ـک
گـردد ـ  ــباب زحـــمت مـی ــد و اسـ ھــم خـــودی نـــشان میدھـ
ــا.  ــمرکز تــمام نیروھـ ن لــزوم تـ مـی ــعموالً تــحت لــوای ـھ مـ
رش مـقاومـت کـرد و ـخط تــمایز اصـلی  راـب ولی بـاید در ـب
ــت.  اد داشـــ خـــــانـــــواده ھــــای سیــاسی ایــران را بــــھ ـی
شـود.  ـشھ گـران تـمام مـی مـی ھ ـھ ـن ن زمـی ــگاری در اـی سھـل ان
م، بــاز ھـم خـواھـد شــد.  نـی قــبالً شــده و اگــر آســـانگیری ـک
ــراسی واحــد اســت، ولی دشـمنانـش  ھ دمک درســت اسـت ـک
ــرتیب دارد، ولی  ــبارزه بــا آنــھا تـ ــتند. مـ گــونــاگــون ھسـ

لم انـداخـت.  ـعطـیل نــدارد و ھیـچکـدام را نــباید از ـق ـت

و بــاالخــره، تـرتـیب نــگارش 

رـتری  ھ ـب م ـب اـبت نـظری، حـک تـیم، از ـب ـف ـنـجا ـھر ـچھ ـگ اا اـی ـت
ر دو جـزء دـیـگر میـداد، ھـرچـند اـین بـرتـری  دمکــراسی ـب
ھ اـین تــرتیب، اگـر  از دیدگــاه ـعـملی قــدری مــتعادل شـد. ـب
ار ـجـبھۀ جـــمھوری  ــتیم ســھ اصـلی را ـکھ پــایۀ ـک میخواســ
ــتزاعی و صــرفــاً بــر اســاس نــظم  دوم اســت، بــھ طــور انـ
ـد: دمکـــراسی،  ــش ـم، مـی ـاورـی ــطـقی آنــــــھـا روی کـاغــــــذ بـی ــن ـم
د ـکھ چـــرا شـــعار  ھ. حـــال بـــاید دـی ـت سـی ــمھوریت و الئـی جــ
م. چــرا  ــمھوری دمکــراتیک و الئیک» را بــرگــزیده اـی «جـ
جـــمھوری در ابـــتدای شـــعار ســھ گــانــھ آمـــده و در پی 

ن اـست.  ل اـمر روـش تھ اـست. دلـی گرـف رار ـن دمکــراسی ـق

دان سیاسـت را در  رتیب ـعمل مـعمول در مـی نـکھ ـت رای اـی ـب
اً نـظری و تــرتیب تحــلیل  ھ وجـھ صـرـف م و ـن ظر داشــتھ اـی ـن
ران اســت و  اسی اـی غیـیر نــظام سـی ـمـنـطقی را. ھــدف مــا ـت
اسی بـــرگـــزیدۀ خـــود را  د نـــظام سـی ـخواھـی تی شـــما مـی وـق
د ـکھ مــا  نـی ــمایید، بــھ ـھمـین تـــرتیبی عــمل میـک مــشخص نـ
د ـکھ جــمھوریست،  اورـی را مـی م، ـیـعنی اول شـکل آـن رده اـی ـک
ســپس خــصائــص آنــرا بــھ تــرتیب اـھمـیت: دمکــراتیک و 
ظر اـکـثر مـردم و  الئیک. درسـت اسـت ـکھ جــمھوری در ـن
د، ولی در  ـن در درجۀ اول، شـکل نـــظام را مـــشخص، میـک
اسی  در مــقام اول قــرار  ھـــنگام تـــوصیف یک نــظام سـی

طور ـکھ سـلطنت.  ماـن رد، ـھ گـی مـی

تـأکید بـر خـواسـتاری جـمھوری، از دیدگـاه عملی سیاسـت 
روزمـرۀ اپـوزیسیون نیز الزم اسـت، زیرا مـوضـع مـا را 
بـــھ عـــنوان گـــروه سیاسی، از دیگران بھـــتر مـــشخص 
میکند. خـواسـتاری دمکراسی، اگـر سی، چھـل سـال پیش 

مـایۀ تـمایز بـود، بـھ این دلیل بـود کھ دشـمنان دمکراسی 
فـراوان بـودنـد و بـدون رودربـایستی مـوضـع خـویش را 
ابـراز میکردنـد. دیگر در آن مـوقعیت نیستیم. حـال چـھ 
بـا صـداقـت و چـھ بی صـداقـت، امـروز ھـمھ دمکراتـند. 
گــفتن اینکھ دمکرات ھســتیم، حتی تــوجــھ کسی را ھــم 

جلب نمیکند، چھ رسد کھ اسباب تمایز گردد. 

خصوص در شـرایطی  در صـورتی ـکھ جــمھوریخواھی، ـب
دان حــضور دارد و بــرخی  ـکھ وارث تــاج و تــخت در مـی
ــد، حــتماً مــایۀ  ھ شـما بیاورنـ مـصرنـد وی را رھــبر خـود ـب
ار ـمـھمی اســـت ـکھ از تـــفاوت  تـــمایز و ـحتی تـــمایز ـبسـی
ار  می و قـــالبی و صـــوری جـــمھوری و ســـلطنت ـبسـی رـس
اسی وارث تـاج  ل ـکھ پــروژۀ سـی ھ اـین دلـی ر میـرود. ـب راـت ـف
ھ انـتخاب  ش، ـبر خـالف ادعــایشان، ـب داراـن خت و طـرـف و ـت
ـگردد. اگــــر ـچنـین  مـی شـکل بیـرونی حکومــــت محــــدود ـن
ــمھوریخواھی  ـنـچنـین شــــدید بـــھ جـــ ـشـھایی اـی ـن ود، واـک ـب مـی
ــد ـکھ بـــھ طـــرق  ــد و نمیکوشیدنــ ـگران نـــشان نمیدادنــ دـی
ادشـاھی  ھ بی طـرفی، گـزینۀ ـپ ظاـھر ـب مـختلف و در عـین ـت
را جــلو بیانــدازنــد و ـحتی اگــر شــد از در عــقب واردش 
ــمھوری،  ــمایند. پــادشــاھی و جـ ـکـنـند و بـھ ھــمھ تحــمیلش نـ
در عــالــم نــظر و نـــظریھ پـــردازی اســت ـکھ نســبت بــھ 
دمکــراسی خــنثاســت، نـھ در ـصـحنۀ تــاریخ و حــتماً نـھ در 

ا.  مـوقعیت تـاریخی امـروز ـم

در مــــوقعیت امــــروز ـکھ قـــبول دمکــراسی، الاقــــل بـــھ 
اـبت  ــمھوریخواھی از ـب اصـل اسـت، جـ ر، ـح صـورت ظـاـھ
قدـمش الزمــتر.  ار مـعنادارتـر اسـت و ابــراز ـت اسی ـبسـی سـی
م تــا دمکــراسی بــھ  ـنـجا نــھ در حــد مـــفھومی قــرار دارـی اـی
ــتردگیش در رأس قــرار ـبگـیرد و نــھ در حــد  خــاطــر گسـ
نــظم ـعـملی و حــقوقی سیاســت ـکھ بــاز ھــم دمکــراسی بــر 
جـــمھوری مـــقدم شــود و قـــرار بــاشــد ـکھ جـــمھوری بــا 
ان ھـــویت  ـنـجا بـــحث از بـی دمکــراسی بـــرقـــرار گـــردد. اـی
ردن مــــردم ـکھ الـــزامـــاً بـــا  اسی اســـت و روشــــن ـک سـی

دام آن دو مـترادف نـیـست.  چـک ھـی

دلیل صــدرنشین شــدن جــمھوری را گــفتم. در این حــالــت 
میتوان پـرسید کھ چـرا الئیسیتھ، بـھ رغـم کارآییش و اھمیتش 
در تـعریف ھـویت مـا، آخـر مـانـده اسـت؟ اول بـرای اینکھ 
نسـبت بـھ دمکراسی و جـمھوری، از بـابـت کلیت، در مـقامی 

پایینتر قرار دارد. ولی دلیل دیگری ھم ھست. 

٩
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دا  اسی پـی اـلت غـیر سـی دون آن دو دـیـگر ـح ھ ـب ـت سـی نـکھ الئـی اـی
ـوان  ــت مـی ـھ  ـک ـد  میکـــن ـجــا  اـی را  تــــــصـور  ـن  اـی و  ـد  میکـــن
رات  غیـی بـــرقـــراریش را بـــھ طـــور مجـــرد و جـــدای از ـت
ران  اسی اســــاسی و احیانــــاً مــــقدم بــــر آنــــھا، در اـی سـی
ادشـاھی الئیک نــداریم  خـواسـتار گشـت. ـطبـیعی اـست ـکھ ـپ
ل پیونــد قــدیم دو نــھاد پــادشــاھی و مــذھــب در  و بــھ دلـی
سـراسـر جــھان، ھـر جـا مشـروطـھ ای ھـم بـرقـرار گشــتھ 
اســت، بــاز جــدایی بــھ صــورت مــطلق شـکل نــگرفــتھ و 
ن رسـمی» نــو  عیـین «دـی راً بــھ صــورت ـت ـث پیونــد قــدیم، اـک
شــده و دوام کـرده. اـین ھــم روشـــن اســت ـکھ بــازگشــت 
ھ را ھــم  ـت سـی پــادشــاھی بــھ ایـران، بــھ نــوعی فـــاتحۀ الئـی
تۀ بــدون پــادشــاھی و بــدون  سـی خــواھــد خــوانــد. ولی الئـی
ھ بــعد از جــمھوری و  ـت سـی تی الئـی دمکــراسی ھــم داریـم. وـق
رد، اـین شـــــبھھ ـکھ ـممـکن اســـــت  گـی دمکــراسی قـــــرار ـب
ـجادش بـــر دمکــراسی مـــقدم شـــمرده شـــود، از میانـــھ  اـی

ـشود.  تھ مـی رداـش ـب

گشـت و گـذارمـان قـدری طـوالنی بـود، ولی تـصور میکنم 
کھ بھ فوایدش میارزید. 

تعیین شـعار اسـاسی، آنـھم بـرای جـبھھ ای کھ چنین کار 
ســترگی در پیش دارد، بــھ نــھایت مــھم اســت. میگویند 
ســرنــوشــت مــردم بــر پیشانیشان نــگاشــتھ شــده، شــعار 
اصلی ھـم سـرنـوشـت گـروه سیاسی اسـت کھ بـر پیشانیش 

نـقش گشـتھ. ھـدف مـن از نـگارش مـطلب حـاضـر، نـشان 
دادن مشکالت کار سـاخـتن چنین شـعاری بـود و تـصویر 
کردن تـعادل ھـایی کھ بـاید در تـرکیب و تـرتیب نـگارش 
آن رعـایت شـود. بـاید بسیاری عـوامـل فـردی و نـظری و 
عملی را در حــساب آورد و ســپس شــعاری بــھ دیگران 
عـرضـھ نـمود کھ تـوان کشیدن بـار این مـبارزۀ بـزرگ را 

داشتھ باشد. 

بــا اـیـنـھـمھ آگــاھــم ـکھ وزن تحــلیل عــقالنی مــطلب ـکھ در 
ـنـجا ـبـخشی از آنــرا بـھ شــما عـرضـھ نــمودم، در نــھایت  اـی
محــدود اســت. پــذیرش شــعار از سـوی شــما، فـقط مــعنای 
ــد.  وۀ عــرضۀ آنــھا را نمیدھـ ردن عــناصــر و شـی پــسند ـک
مۀ  مــطلب نـیـست و شــاید اصــل مــطلب ھـم نــباشــد.  ـنـھا ـھ اـی
آنــچھ اصــل اســت، اـین اســت ـکھ شــما از ورای اـین ســھ 
نـید  بـی تھ اسـت، تــصویری ـب رـف رار ـگ م ـق ـکـلـمھ ـکھ در ـکـنار ـھ
ده ای ـکھ مـــایلید تـــحقق  ـن ده آلـــتان. نـــھ فـــقط آـی دۀ اـی ـن از آـی
ــداکاری  ده ای ـکھ حـاضـر بــاشید بـرای تــحققش ف ـن بیابــد، آـی
دۀ فــرزنــدانــتان. چــون اـین  ـن د، ھــمانــطور ـکھ بــرای آـی نـی ـک
د ھـمت شـما خـواھـد بـود. اگـر شـعار ـجـبھۀ  رزـن م ـف ده ـھ ـن آـی
جـــمھوری دوم، ـشـعلۀ اـین آرمـــانـــخواھی را در دل شـــما 
می از ـھدـفش  تھ شـده، نـی اـخ د، ـیـعنی درسـت ـس ـن روشـن میـک
مۀ دوم ھـــم کامـــالً در تیررســــش  را تـــحقق ـبـخشـیده و نـی

 رار دارد.# ـق

١٠

بــرقــراری دمـکراسی فــقط و فــقط بــر 
ه  جام مـیـپذـیرد. ـن درت اـن اسـاس راـبطۀ ـق
الـــزامـــاً قـــدرتی ـکه خـــشونتی بـــروز 
میدھــد، ولی قــدرتی ـکه عــمل میـکـند و 
یک طـــرف را قـــاطـــعاً بـــر دـیـگری پـیروز 
ــنــمـاـیـد و الــــبـتـه قــــادر اســــت ـکـه در  مـی
صـورت لـزوم، دسـت بـه خـشونـت ھـم 
بـــبرد و اـین ـکار را بـــه اعـــتبار بـــرتـــری 
ــگـر انــــواع  ـراسی بــــر دـی اصــــولی دمـک
رـقراری  ام ـب ماید و ـبه ـن وجیه ـن حکوـمت ـت
عــدالــت سـیاسی انــجام دھــد. صــریح 
عــرض ـکـنم: بـــرقـــراری دمـکراسی بــه 
طــریق دمـکراتیک ـممـکن نـیـست. راجــع 
در  نـمیـگیـرنـــــد،  رأی  دمکــراسی  بــــه 

دمـکراسی ـچرا.
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١١

معرفی جبھه ی جمھوری دوم ایران  

جــبھه ی جــمھوری دوم ایران در تــاریخ ٢٩ مــرداد ١٣٩٧ بــا شــرکت 
«حزب ایران آباد» و «جریان لیبرال دمکرات» بنیان گذاشته شد.  

اصول پایه ای جبھه:  
جمھوریت: باور به نظام جمھوری برای گردش نھادینه و قانونمند قدرت سیاسی در ایران 1.
دمکراسی: باور به ضروت مشارکت نھادینه و منظم ملت ایران در تعیین سرنوشت خود 2.
الئیسیته: باور به ضرورت بیرون نگه داشتن قانونی مذھب از حوزه ی سیاست و مدیریت کشور 3.

ھدف جبھه :  
استقرار یک جمھوری دمکراتیک و الئیک در ایران  

استراتژی جبھه:  
کنار زدن رژیم کنونی از قـدرت و بسـتن پـرونـده ی آن بـه عـنوان «جـمھوری 
اول» و اسـتقرار جـمھوری دمکراتیک و الئیک در ایران بـه عـنوان جـمھوری 

دوم ایران. (جمھوری دوم ایران : جمھوری نوین ایران)  

مراحل تاکتیکی استراتژی:  
تـــالش بـــرای تـــفاھـــم گســـترده سیاسی نیروھـــای جـــمھوریخواه و 1.

دمکراتیک در درون و بیرون جبھه 
 تـالش بـرای شـناسـانـدن جـبھه بـه جـامـعه و کسب پـایگاه اجـتماعی 2.

آماده ی عمل 
فشار از طریق اعتراضات، اعتصابات تا قیام خلع قدرت از رژیم کنونی 3.
مـدیریت دوران گـذار و انـجام وظـایف این دوره (امنیت مـرزھـا و داخـل 4.

کشور، آزادی ھـا، حـفظ تـمامیت ارضی و وحـدت ملی کشور، ارائـه ی 
خدمات عمومی، برگزاری انتخابات آزاد)  

عضویت در جبھه:  
جــبھه ی جــمھوری دوم ایران متشکل از تشکل ھــای سیاسی اســت. 
شخصیت ھـای سیاسی می تـوانـند بـه عـنوان مـشاورین، پشـتیبانـان و 
ھمیاران جـبھه را ھـمراھی کنند. شھـرونـدان می تـوانـند بـه عـنوان فـعال 

جبھه با آن ھمکاری کنند.  

شرایط ورود به جبھه ی جمھوری دوم ایران برای تشکل ھا  
موافقت با ھدف   1.
ھمکاری برای اجرای استراتژی 2.
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در جــوامــع بــرخــوردار از دمکراسی، تــحوالت سیاسی 
ھـمپای دگـرگـونی ھـای اقـتصادی، اجـتماعی و فـرھنگی 
بــھ پیش می رونــد. ســطح رشــد اجــتماعی، بــھ طــور 
مـعمول، تعیین کننده ی مـاھییت و شکل سـاخـتار سیاسی 
می بـــاشـــد. این امـــر امـــا در کشورھـــای دیکتاتـــوری 
واژگــونــھ اســت. در این جــوامــع، سیاســت، دورتــر از 
ســایر تــحوالت دیگر و بــدون ارتــباط بــھ فــراز و نشیب 
ھــای تــحول اجــتماعی، اقــتصادی و فــرھنگی جــامــعھ، 
بـرای خـود، می تـازد و بـا زور و سـرکوب اعـمال اراده 
می کند. از این روی، در کشورھــــای اســــتبدادی نمی 
تـوان تـناسـبی میان سیاسـت، اقـتصاد، جـامـعھ وفـرھـنگ 

یافت.  

در این کشورھـا نخسـت می بـایست سـاخـتار سیاسی را 
بــا ســطح عــمومی جــامــعھ ھــمتراز ســاخــت و بــعد، بــر 
اســـاس یک رونـــد ســـالـــم و منطقی، بـــھ بـــازســـازی 
دمکراتیک و ھـمھ جـانـبھ ی  کشور پـرداخـت. بـھ عـبارت 
دیگر، نــظام سیاسی می بــایست مــنطبق بــر نیازھــای 
اقـتصاد کشور و مـطالـبات اجـتماعی بـرپـا شـده و عـمل 
کند. از آن جـــا کھ نـــظام ھـــای دیکتاتـــوری بـــھ طـــور 
خـودجـوش و داوطـلبانـھ بـھ این بـازانـطباق دھی خـویش بـا 
واقعیت ھـای کالن جـامـعھ نمی پـردازنـد، یا از انـجام آن 
عـاجـزنـد، ضـرورت کنار زدن و جـایگزین سـاخـتن آنـھا 

مطرح می شود.  

این جــایگزینی حــساس تــرین مــرحــلھ ی فــرایند فــوق 
اسـت. بـدان مـعنا کھ اگـر تغییر سیاسی ھـمسو و ھـمپا بـا 
تغییرات ضـروری اقـتصاد و جـامـعھ و فـرھـنگ نـباشـد، 
تــحولی مــثبت بــرای آن جــامــعھ مــحسوب نــخواھــد شــد. 
عـــبور از دیکتاتـــوری بـــھ دمکراسی عـــبوری اســـت 
حـــساس، ظـــریف و نیازمـــند دقـــت و ھشیاری بسیار. 
ھـــرگـــونـــھ شـــتاب زدگی یا ھیجان زدگی، جـــامـــعھ ی 

اســتبدادی را از چــالــھ ی دیکتاتــوری کنونی بــھ چــاه 
نوعی از خودکامگی دیگر می اندازد.  

اھمیت این مـوضـوع بـدان حـد اسـت کھ، در نـبود تغییر 
کاذب و غیر دمکراتیک، بــقای دیکتاتــوری می تــوانــد 
حتی ســـبب افـــزایش شـــانـــس یک تغییر دمکراتیک در 
آینده شـود؛ امـا وقتی جـنبش ھـای احـساس مـدار و شـبھ 
ی  دمکراتیک روی می دھـد، جـامـعھ تـمام تـوان و انگیزه 
خـود را جھـت بـازسـرمـایھ گـذاری در یک حـرکت دوبـاره ی 
دمکراسی خـواه بـرای مـدتی طـوالنی از دسـت می دھـد. 
ی  ی انـقالب سـال ۵٧ و ایستایی چھـل سـالـھ  چـنانـچھ نـمونـھ 

آن گواھی است بر این مدعا.  

در یک مقطعی جـــامـــعھ می بـــایست ضـــریب خـــطای 
تـاریخی خـود را آن قـدرپـایین آورده بـاشـد کھ بـا تـوھـم 
حـرکت بـھ سـوی دمکراسی، سـر از یک اسـتبداد نـوین 
در نیاورد. گـــذار از رژیم اســـتبدادی می تـــوانـــد بـــھ 
مــعنای گــذار از اســتبداد نــباشــد. بــرای این مــنظور، 
یافـتن راه بھـتر مـھم اسـت نـھ اکتفاء بـھ تـرجیح بـد بـر 
بــدتــر. چنین چیزی نیز رخ نــخواھــد داد مــگر آن کھ 
انــدیشھ ورزان جــامــعھ بــھ ھــمراھی بــا کنشگران آن 
بیایند و کنش تغییرآفـرین بـھ کنشی ھـوشـمند و ھـدفـمند 

تبدیل شود.  

بـــرای این مـــنظور، درس گـــرفـــتن از گـــذشـــتھ و درک 
تـجارب خـود و دیگران و سـاخـتن یک مسیرتغییر مبتنی 
بـر عـقل و عـلم بھـترین ضـامـن مـوفقیت اسـت. بـھ عـبارتی، 
جـامـعھ بـاید بیامـوزد چـگونـھ خـطاھـای گـذشـتھ ی خـویش را 
بــازتــولید نکند و بــھ مسیری نــو، ســازنــده و مبتنی بــر 
واقعیت ھـا پـا بـگذارد. این نکتھ ای بـود کھ جـریان ھـای 
سـازنـده ی «جـبھھ ی جـمھوری دوم ایران» تـالش کردنـد 

تا در کار سیاسی خویش منظور و تأمین کنند.  

١٢
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درس هــای تـاریـخ 

ی  ی نخســت بــھ این بــر می گشــت کھ در حــافــظھ  نکتھ 
تـاریخی مـا، تغییر سیاسی، بـا انـقالب و تغییر بنیادین و 
زیربـنایی مـترادف شـده بـود. بـھ عـبارت دیگر، ھـر بـار 
کھ می شـنویم قـرار اسـت رژیمی بـرود و رژیمی دیگر 
روی کار آید، این گــونــھ می پــنداریم کھ بــاید ھــمھ چیز 
ی ارکان زیر و رو کنیم و بــھ ســاخــتن یک  را در ھــمھ 
ی نـو و یک کشور جـدید اقـدام  نـظام مـتفاوت، یک جـامـعھ 
کنیم. کاری دشــوار، اگــر نــھ، نــاممکن، کھ در فــضای 
پـرشـور و احـساس انـقالبی، بـد شـروع می شـود، افـتضاح 

ادامھ می یافت و با فاجعھ بھ اتمام می رسد.  

در مـقابـل این مـدل کلیشھ ای، این فکر مـطرح شـد کھ چـرا 
یک بــار ھــم شــده، تغییر سیاسی را در مــعنای محــدودتــر 
خـویش تـصور نکنیم: بـھ مـعنای تغییر ِصـرف سیاسی و نـھ 
تغییر ھـمزمـان اقـتصادی، اجـتماعی و فـرھنگی، آن ھـم از 
نــوع یک شــبھ و تــند و ســریع. بــا تــعویض رژیم سیاسی، 
ســاخــتار حکومتی از دســت یک جــمع مــافیایی جــنایتکار و 
غـارتـگر خـارج و بـھ دسـت عـده ای متعھـد بـھ اخـالق و آزادی 
می افـتد و راه بـرای تـحوالت دراز مـدت بـاز می شـود. چـرا 
تغییر سیاسی را بـھ شکل مـعقول خـود سـامـانـدھی نکنیم؟ چـرا 
حــوزه ی تغییر سیاسی را بــدون حــساب و کتاب بــھ حــوزه 

ھای دیگر فعالیت و زندگی جامعھ نکشانیم؟  

بـرای پـاسـخ بـھ این گـونـھ پـرسـش ھـا و بـرای پـرداخـتن بـھ 
این نـگرانی مـھم بـود کھ بـر آن شـدیم بـا طـرح مـوضـوع 
«جـمھوری دوم» ایران این مـھم را در اسـتراتـژی تغییر 
خــود مــنظور کنیم. جــمھوری دوم ایران بــھ این معنی 
اسـت کھ رژیم دیکتاتـوری جـمھوری اسـالمی ایران از 
طـــریق یک قیام مـــردمی کنار زده می شـــود و دوران 
حکومـت آن- بـا وجـود آن کھ ھـرگـز ھـم یک جـمھوری 
واقـعی نـــــبـوده و ایـن را نیک می دانیـم-،تـــــحـت نـــــام 
«جـمھوری اول ایران» بـھ پـایان می رسـد. از آن پـس، 
دورانی آغــــاز می شــــود کھ یک دولــــت جــــایگزین، 
مـــدیریت کشور را بـــر عھـــده گـــرفـــتھ و شـــروع بـــھ 
ســامــانــدھی اوضــاع جــاری مملکت بــرای بــرگــزاری 
انـتخابـات آزاد جھـت تشکیل مجـلس مـوسـسان و تـصویب 

قانون اساس جدید می کند.  

مـزیت این طـرح در آن اسـت کھ دیگر آینده ی سـاخـتار 
سیاسی دسـتخوش شـرط بـندی مـاجـراجـویانـھ و خـطرنـاکی 

بــھ اســم «تعیین نــوع نــظام» نمی شــود. بلکھ در ھــمان 
کادر جـــمھوریت، امـــا این بـــار بـــھ مـــعنای واقعی و 
دمکراتیک خـود، ادامـھ یافـتھ و کشور بـا نـظام جـمھوری 
اداره می شـود. بـھ این تـرتیب، دیگر نمی آییم جـامـعھ را 
شــــقھ شــــقھ کرده و آن بــــھ درون یک تــــضاد کاذب، 
اخـتالف بـرانگیز و خـطرسـاز بـھ نـام انـتخاب نـوع نـظام 
بین پـادشـاھی یاجـمھوری فـرو بـریم. پـرھیز از این بـازی 
پـرمـاجـرا نخسـتین گـام در جھـت عـمل کردن بـر اسـاس 
پختگی و بــلوغ فکری جــامــعھ ی ایران خــواھــد بــود تــا 
یک بــار بــرای ھمیشھ، تغییر سیاسی، مــعادل بــر ھــم 

ی ھمھ ی چیز نباشد.   ریختن دوباره 

تـأکید مـا بـر اسـتقرار مـدل تـعویض جـمھوری از اول بـھ 
دوم و بـعدھـا از دوم بـھ سـوم و غیره از آنسـت کھ یک 
الــگوی مــشخص و تــعریف شــده از تغییر سیاسی شکل 
گیرد تـا نـوعی از ثـبات تـاریخی نصیب کشورمـان شـود. 
ثــباتی کھ بــھ واســطھ ی آن بــتوانیم، بــھ جــای تــمرکز 
صـرف بـر تغییرات سیاسی، بـھ تغییرات مـھم اقـتصادی، 
اجـتماعی و فـرھنگی بـپردازیم. امـری کھ تـا بـھ حـال رخ 
نـداده و ھـر بـار تـمام تـوجـھ جـامـعھ صـرف شـرایط سیاسی 
کشور شــده اســت و بــھ این دلیل پــرداخــتن بــھ نیازھــای 
مـھم و ضـروری اقـتصاد، جـامـعھ و فـرھـنگ بـھ شـدت 
تـحت تـاثیر سیاسـت زدگی قـرار گـرفـتھ اسـت. وقـت آن 
اسـت کھ بـھ این پـدیده ی بـد پـایان دھیم و در صـدد بـرآییم 
تـا بـا پیروی از یک مـدل عـقالنی تجـربـھ شـده، تغییرات 
سیاسی را بـھ گـونـھ ای مـدیریت کنیم کھ حـداکثر وقـت و 
تـوان و تـوجـھ بـھ بھـبود سـاخـتارھـای اقـتصادی، اجـتماعی 

و فرھنگی جامعھ اختصاص یابد.  

امــا در این میان نــباید فــرامــوش کرد کھ تــداوم قــالــب 
جـمھوری، ضـمن داشـتن مـزیت ھـای خـود، بـھ تـنھایی 

کافی نیست.  

ضــرورت دمــکراســی  

نـظام جـمھوری یک ظـرف اسـت، مـھم مـظروف آنسـت، 
در غیر این صـورت جـمھوری ھـای دیکتاتـور زده ھـم کم 
نــداریم و از جــملھ رژیم حــاکم بــر کشورمــان کھ عــنوان 
جـمھوری را بـا خـود یدک می کشد. مـظروف مـورد نـظر 
مـا ھـمانـا دمکراسی اسـت. یک جـمھوری دمکراتیک بـھ 
مـــعنای خـــاص کلمھ کھ در آن، دو پـــدیده ی چـــرخـــش 
آزادانـــھ ی قـــدرت و مـــشارکت وسیع شھـــرونـــدان در 
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مــدیریت کشور تــامین و تضمین شــده بــاشــد. یک نــظام 
سیاسی مـنتخب مـردم ، تـحت نـظارت مـردم و در خـدمـت 
مــردم. در غیر این صــورت، یک شــبھ جــمھوری بیش 

نخواھد بود.  

در ســـاخـــتن دمکراسی امـــا نیاز بـــھ دو عـــنصر بـــاور 
دمکراتیک و عــــمل دمکراتیک اســــت. یکی، بــــدون 
بـــــاور  شـــــود.  نـمی  مـــــحـسـوب  دمکـراسی  دیـگـری، 
دمکراتیک بـھ وجـھ نـظری و فـھم عمیق چـرایی آزادی 
شھـرونـدان در تصمیم گیری بـرای سـرنـوشـت خـود بـاز 
می گـــردد و عـــمل دمکراتیک بـــھ رفـــتار و مـــدیریت 
اعـمال شـده بـر مجـموعـھ ای کھ می خـواھـد دمکراسی را 
پیاده و پــاســداری کند. تشکل سیاسی فــاقــد درک عمیق 
از ضــــرورت دمکراسی ھــــرگــــز مجــــری اســــتقرار 
دمکراسی نـخواھـد بـود. بـھ ھـمان تـرتیب اسـت تشکلی 
کھ، در ورای ادعـــاھـــای دمکراتیک خـــود، در عـــمل 
بـرخـورد و رفـتاری غیر دمکراتیک از خـود بـروز می 
دھــد. از ھمین روی، بــدون تــامین ھــر دو، نمی تــوان 
انــتظار داشــت کھ اســتقرار دمکراسی در یک جــامــعھ 

توسط آن تشکل تحقق پیدا کند.  

تــشکیل جــبهۀ سـیاسـی 

مـا بـھ عـنوان بـاورمـند بـھ این اسـتدالل نـظری، بـر آن 
شـدیم کھ بھـترین قـالـب را بـرای این مـنظور پیدا کنیم و 
آن را بـــھ صـــورت یک مجـــموعـــھ ی سیاسی مـــطرح 
سازیم تا عرصھ ای باشد برای دو کارکرد مشخص:  

نـشان دادن عـمق درک نـظری خـویش از دمکراسی و •
باور بھ ارزش آن و 

چـارچـوبی بـرای عـمل مـشخص دمکراتیک و تـالش •
بــرای تــمرین رفــتار مبتنی بــر کار مشــترک تــوام بــا 

احترام.  

مـناسـب تـرین بسـتر بـرای این مـنظور ھـمانـا یک «جـبھھ 
ی سیاسی» بــود. یک ظــرف تشکیالتی کھ می شــود در 
آن بــھ ھمفکری و بھــره بــری از خــرد جــمعی بــرای 
تـبلور بخشیدن بـھ شـعور سیاسی دمکراتیک پـرداخـت و 
بسـتری بـرای ھمکاری، ھـمسویی و ھمیاری عملی بـرپـا 

کرد.  

بـــر این اســـاس بـــود کھ مـــا «جـــبھھ ی جـــمھوری دوم 
ایران» را در ٢٩ مـــرداد ١٣٩٧  تـــا سیس کردیم تـــا 

بـتوانـد کارکردھـای نـظری و عملی فـوق را پـوشـش دھـد 
و بــرای ھــموطــنانــمان این امکان را فــراھــم ســازد کھ 
بـرخی از احـزاب و جـریانـات سیاسی را در عـمل محک 
زده و بـھ قـضاوت در مـورد آنـان اقـدام کنند. سـازمـان ھـا 
و احـزاب سیاسی، بـا عـضویت در این جـبھھ، می تـوانـند 
در مـعرض ارزیابی قـرار گیرنـد؛ چـرا کھ آنـجاسـت کھ 
ھــموطــنانــمان می تــوانــند تــوانــایی واقعی یک تشکل 
سیاسی را بــرای بــازی دمکراتیک ببینند و آن را بــاور 
دارنـد. بـا چـشم خـود ببینند کھ یک حـزب سیاسی تـوان 
این را دارد کھ وارد بــــازی دمکراتیک شــــود، حــــق 
دیگران را رعــایت کند، انــحصار طلبی و خــودبــزرگ 
بینی نــداشــتھ بــاشــد، بــھ چــرخــش و تقسیم قــدرت بــاور 
داشـتھ بـاشـد و در عـمل قـادر بـھ ھمکاری بـا سـایر تشکل 
ھــای عــضو جــبھھ بــاشــد تــا طــرح اجــرایی مــورد نــظر 
جـبھھ، کھ ھـمانـا یک تغییر سیاسی دمکراتیک از طـریق 

کنار زدن رژیم استبدادی کنونی است، پیاده شود.  

جــبهۀ جـــمهوری دوم ایــران 

جـــبھھ ی جـــمھوری دوم ایران بســـتری اســـت بـــاز کھ 
تـوانسـتھ اسـت شـرایط ورود بـھ خـویش و قـواعـد کاری 
درون خــویش را بــھ ســادگی حــداکثر رســانــده و از این 
طـریق راه ھمکاری ھـر تشکلی را بـا احـزاب و سـازمـان 
ھــای سیاسی عــضو جــبھھ تــا آن جــا کھ ممکن اســت 
راحــت و آســان ســازد. بــھ عــبارت دیگر، ھــر تشکل 
سیاسی کھ بــھ ضــرورت یک «جــمھوری دمکراتیک» 
بـاور دارد می تـوانـد بـھ جـبھھ بپیونـدد و بـرای تـحقق این 
امـــر کھ بـــا گـــذار از رژیم کنونی از طـــریق یک قیام 
مـردمی اسـت تـالش کند. ھـر زمـان ھـم، بـھ ھـر دلیلی کھ 
خود موجھ می دانست، می تواند جبھھ را ترک کند.  

این ســادگی و ســھولــت ھــم وجــھ مــدیریتی دارد و ھــم 
ضــرورت رعــایت دمکراسی را نــمایان می ســازد. بــھ 
عـبارتی، جـبھھ بـاید ھـم در بـاورھـای خـود و ھـم درعـمل 
خـــویش بـــھ دمکراسی کھ اعـــالم می کند بـــاور داشـــتھ 

باشد.  

و در نــھایت، مــا نمی تــوانســتیم نــظام سیاسی آینده ی 
ایران را بــدون مــندرج کردن یک تشخیص اســاسی در 
آن تـصور کنیم و آن ھـمانـا ضـرورت اسـتقرار الئییسیتھ 
در ایران اسـت. الئیسیتھ بـھ مـعنای نـھادینھ کردن جـدایی 
دین از دولــت اســت. امــری کھ در ایران مــذھــب زده و 
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اسـالم زده قـابـل اغـماض و فـرامـوشی نیست، چـرا کھ ریشھ 
ھـای عمیق آن در نـاخـودآگـاه جـمعی بسـتری بـرای دخـالـت 
ورزی ھـای آن در سیاسـت فـراھـم می کند، یا مسـتقیم مـانـند 
آن چــھ کھ رژیم جــمھوری اســالمی اکنون می کند، یا غیر 
مسـتقیم مـانـند آن چـھ کھ صـاحـبان این رژیم در زمـان قـبل از 
انـقالب کردنـد. الئیسیتھ راه را بـر ھـر دو می بـندد، مـذھـب 
را بـھ عـنوان امـرخـصوصی پـاس می دارد و مـدیریت جـامـعھ 
را ازھـرگـونـھ و ھـر شکل دخـالـت تفکر فـرادنیوی در امـور 

دنیوی محافظت می کند.  

از این روی، جـمھوری دمکراتیک مـورد نـظر جـبھھ ی 
مـا یک «جـمھوری دمکراتیک و الئیک» اسـت. شـرح و 
تـقـصیـل ایـن امـــــر الـــــبـتـھ، در کـنـار بـسیـاری دیـگـر از 
مـوضـوعـات، تـابـع اراده ی مـردم و نـمایندگـان مـنتخب 
آنـان در یک مجـلس مـوسـسان اسـت کھ درقـانـون اسـاسی 
بـعدی تـبلور می یابـد. این راھکار و پیشنھاد مـاسـت بـھ 
جـــامـــعھ، امـــا نـــھ حکم اســـت نـــھ دســـتور. جـــمھوری 
دمکراتیک و الئیک راھــنمای مــاســت بــرای این کھ نــھ 
از نــظام مــوروثی ســر درآوریم، نــھ دیکتاتــوری بــزک 
شـده را خـریدار بـاشیم و نـھ راه را بـرای نـوع تـازه ای 
از نـفوذ مـذھـبی ھـا بـھ سیاسـت و حکومـت بـاز کنیم. این 
راھـنما، در چـارچـوب کار جـبھھ ی جـمھوری دوم، 
بـرای مـنظور مشخصی طـراحی شـده اسـت کھ عـبارت 
اســـت از تـــالش بـــرای ھـــمگرایی نیروھـــای سیاسی و 
اجـتماعی بـا ھـدف کنار زدن رژیم مسـتبد کنونی و تغییر 

دمکراتیک قـانـون اسـاسی. امـا این راھـنما در عـمل و در 
ســـپھر سیاسی و اجـــتماعی ایران بـــعد از رژیم کنونی 

است کھ تمام محتوا، شکل و ابعاد خود را پیدا می کند.  

نــتیجه گــیری 

جـان کالم این کھ جـبھھ ی جـمھوری دوم ایران در چـند 
نکتھ قابل بازگویی است:  

نخسـت: نـظام جـمھوری را بـرای ایران مـناسـب می دانـد 
و بــا پــایان دوران سیاه اســتبدادی جــمھوری اســالمی، 
تـــحت عـــنوان «جـــمھوری اول»، آغـــازگـــر دورانی 
متفاوت خواھیم بود تحت نام «جمھوری دوم ایران».  

دوم: عــــنوان «جــــمھوری دوم ایران» حکایت از یک 
«جمھوری دمکراتیک و الئیک» دارد.  

ســوم: مــحتوای این جــمھوری دمکراتیک و الئیک را 
خــرد جــمعی، تصمیم مــردم، قــانــون اســاسی جــدید و 
رفــرانــدم عــمومی پــس از آن تعیین می کند. دمکراسی 
یعنی بـازگـذاشـتن مـوضـوعـات بـرای بھـره بـردن از خـرد 

و رای جمع. 

بـنا بـر آن چـھ آمـد، در می یابیم کھ  جـبھھ ی جـمھوری 
دوم ایران  جـــایگاھی اســـت بـــرای تـــمام تشکل ھـــای 
سیاسی عـالقـمند بـھ جـمھوریت، دمکراسی و الئیسیتھ تـا 
در کـنـارھـــــمـدیـگـر بـــــرای تـغییـر سیـاسی الزم در ایـران 

 تالش کنند.#
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درس گـرفـتن از گـذشـته و درک تـجارب 
یک  ســـاخـــتـن  و  دیـگـران  و  خـــود 
مسیرتغییر مبتنی بـــر عـــقل و عـــلم 
بھــترین ضــامــن مــوفقیت اســت. بــه 
عـبارتی، جـامـعه بـاید بیامـوزد چـگونـه 
خـــطاھـــای گـــذشـــته ی خـــویش را 
بـازتـولید نکند و بـه مسیری نـو، سـازنـده 
و مبتنی بـر واقعیت ھـا پـا بـگذارد. این 
نکته ای بـود که جـریان ھـای سـازنـده 
ی «جـــبـھـه ی جـــمـھـوری دوم ایـران» 
تـــالش کـردنـــد تـــا در کـار سیـاسی 

خویش منظور و تأمین کنند. 
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شــرایط کنونی کشور بــھ گــونــھ ای اســت کھ بسیاری بــر 
ضـــرورت یک تغییر سیاسی بنیادین مـــعتقدنـــد و در پی 
نــوعی از ھمبســتگی یا اتــحاد می بــاشــند. در این زمینھ 
فــعالیت ھــای ارزشــمندی ھــم صــورت گــرفــتھ کھ ھــنوز 
نتیجھ نــداده اســت. این نــوشــتھ در پی ریشھ یابی مشکلی 
اســت کھ بــر ســر راه نــزدیکی قشــرھــا و تشکل ھــای 
اجـتماعی، مـدنی و سیاسی قـرار دارد.  نـوعی از آشفتگی 
فکری و گــفتگوھــای طــوالنی کھ در نــھایت ســبب کندی 
پیشرفـت حـرکت شـده و پـویایی و شـتاب بـا خـواسـتھ ھـا و 

اعتراضات در سراسر کشور ھمخوانی ندارد.  

صــورت مــسئله  

ھـمھ ی تشکل ھـای سیاسی، حـداقـل در گـفتمان، بـا رونـد 
دمکراتیک تــوافــق دارنــد ولی از آنــجا کھ مــا ایرانیان 
شــانــس تــاریخی تــمرین این مــقولــھ را نــداشــتیم، این 
فـرضیھ مـطرح می شـود کھ شـاید اشکال اصلی ھمین جـا 
بـــاشـــد. الـــبتھ در دوران کوتـــاھی در زمـــان انـــقالب 
مشـروطیت و زمـان ملی شـدن صـنعت نـفت و در سـال 
ھــای ۵۶ و ۵٧ این شــانــس را داشــتیم، ولی ھــر بــار 
دشــمنان تــاریخی مــردم ایران آن رونــد دمکراتیک را 
مــتوقــف کردنــد. امــروز کھ لــزوم دیالــوگ و گــفتگوی 
دمکراتیک را قـــبول داریم عـــدم آشـــنایی بـــا مـــراحـــل 
اجـرایی درسـت و مـعقول این بـحث و گـفتگو یک مشکل 

مھم جلوه می کند.    

الزمــھ ی اولیھ ی ھــنر بــحث دمکراتیک، داشــتن یک 
فــلسفھ اســت کھ ارســطو آن را در دو واژه ی اخــالق و 
عـدالـت خـالصـھ می کند. سـؤال اصلی ھمیشھ اینست کھ 
چــھ کسی چــھ حقی در جــامــعھ داراســت. این تــوافــق 
حـــداقلی اســـت کھ می تـــوان رونـــد دمکراتیک را بـــا 

رعایت تساھل، مدارا و شکیبایی بھ پیش برد. 

این فـلسفھ ی اخـالقی پـایھ در اوایل انـقالب ۵٧ بـصورت 
دو جــناح "خــلق و ضــدخــلق" تقسیم بــندی شــده بــود و 
مــورد تــوافــق ضمنی تشکل ھــای سیاسی قــرار داشــت. 
حتی در تـعریف این کھ چـھ جـریانی خـلقی یا ضـد خـلقی 
اســت نیز تــوافــق بیشترین تشکل ھــا را شــاھــد بــودیم. 
مشکل اصلی از زمـانی آغـاز شـد کھ یک جـریان سیاسی 
بـا دو شـاخـھ ی حـزب تـوده و اکثریت، سـاز نـاھـماھـنگ بـا 
گـفتمان غـالـب زدنـد و رژیم ضـد دمکراتیک اسـالمی را 
در جبھھ ی خلق قرار دادند و شد آنچھ کھ نباید می شد. 

امـا امـروز گـفتمان اصلی بـر اسـاس قـطب بـندی دو جـناح 
"انـسانی و ضـدانـسانی" خـالصـھ می شـود؛ زیرا کھ نـبرد 
اصلی مـــا بـــا یک رژیم ضـــد انـــسانی غـــاصـــب در 
کشورمــان اســت.  اغــلب جــریان ھــای سیاسی بــا قــبول 
اعـالمیھ ی جـھانی حـقوق بشـر سـازمـان مـلل متحـد خـود 
را انــسان گــرا ، انــسان مــدار و طــرفــدار انــسانیت و 

دمکراسی می دانند و این شروع بسیار خوبی است. 

این بــلوک بــندی "انــسانی و ضــدانــسانی" و یا ھــمان 
"مـردمی و ضـدمـردمی" زمـانی مـشخص تـر می شـود کھ 
بـھ شیوه ی پیشنھادی جـریان ھـای مـتفاوت در ایجاد این 
تغییر بنیادین می رسیم. جـریان ھـایی ھسـتند کھ در این 
رونـد نقشی فـعال بـرای خـود قـائـل نیستند کھ بـھ خـودی 

خود از این بحث خارج می شوند. 

ســؤال کلیدی اینست کھ آیا تغییر سیاسی را بــا اتکا بــھ 
نیروی مــــردمی می خــــواھیم و یا نیروھــــای غیر، از 
جـملھ نیروھـای خـارجی و نیروھـای حکومـت اسـالمی. 
اینجاسـت کھ تقسیم بـندی روشـن تـر می شـود، زیرا کھ 
اتکا بـــھ نیروی غیر از مـــردم، در جـــوھـــره ی خـــود، 
مـوضـوع اصلی پـایان دادن بـھ اسـتبداد سـاالری پـس از 
سـقوط رژیم را زیر سـؤال می بـرد، و این بسیار مـھم 
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اسـت. ھـر نـظامی بـا ھـمان نیروھـایی حکومـت می کند کھ 
بـا اسـتفاده از آنـھا قـدرت را بـھ چـنگ می آورد. در اینجا 
تکلیف تشکل ھـــایی کھ بـــھ دنـــبال جـــلب حـــمایت ھـــای 
خــارجی و ســاخــت و پــاخــت بــا جــناحی از رژیم ھســتند 
روشـن می شـود. آنـھا وقتی از "مـردم" صـحبت می کنند، 

ابزاری بیش در نظرشان تلقی نمی شود. 

حـال در جـناح "مـردم گـرایان" این سـوال مـطرح می شـود 
کھ بـا اتکا بـھ کدام قشـر از مـردم و بـرای کسب حـق کدام 
الیھ اجـتماعی؟ مـا در حـزب ایران آبـاد، از بـدو تـاسیس 
آن، تـأکید را بـر سـازمـانـدھی قشـر آگـاه و مسـئولیت پـذیر 
بـرای حـمایت از محـروم تـرین و سـتم دیده تـرین الیھ ھـای 

جامعھ قرار دادیم.   

از  ســـــطـح  ایـن  وارد  ایـران  دوم  جـــــمـھـوری  جـــــبـھـھ 
چـھارچـوب بـندی و طـبقھ بـندی نشـده اسـت، زیرا کھ بـنا 
بـھ تـعریف، جـبھھ بسـتریست بـرای ھـمھ ی جـریان ھـای 
مـــردمی کھ خـــواســـتھ ھـــای کمابیش ھـــمسوی طـــبقات 
مـختلف مـردم را نـمایندگی می کنند. نیروھـای سیاسی، 
بـا پشـتوانـھ ی اجـتماعی در این جـبھھ، مسـئولیت شکل 
دادن ســامــانــدھی سیاسی کار را بــر عھــده دارنــد ولی 
ســازمــانــدھی اجــتماعی در صــحنھ نیز، بــھ عــنوان بــال 
دیگر پـرنـده ی آزادی، الزمـھ ی پیشبرد این اسـتراتـژی 

راھبردی است. 

اصـول پـایھ ای جـبھھ بسیار سـاده فـرمـول شـده ولی در 
عین حـال حـاوی تـمامی دغـدغـھ ھـای اصلی انـدیشمندان 
صـادق و منطقی اسـت کھ ھـمانـا جـمھوریت، دمکراسی 
و الئیسیتھ می بــاشــد. این اصــول فــقط در یک صــفحھ 
فـرمـولـھ شـده اسـت. این دو اصـل " صـداقـت و مـنطق" از 
پـایھ ھـای ھـنر گـفتگوی دمکراتیک اسـت. بـدون این دو، 
رونــد دمکراتیک بــھ پیش نمی رود. صــداقــت، حــرکت 
بـــــدون  اســـــت،  واقـعیـت  و  حـقیـقـت  یـافـــــتـن  مـسیـر  در 
پیشداوری و پـناه بـردن بـھ ایدئـولـوژیی کھ پـاسـخ را از 
قــبل مــشخص کرده بــاشــد. این مــھم نیاز بــھ شــجاعــت 
روشنفکری دارد کھ در این بــرھــھ بیش از ھــر زمــان 
دیگری نیاز داریم . روش اسـتفاده از مـنطق و اسـتدالل 
را بـاید دارا بـود و آمـادگی پـذیرش حقیقت آن گـونـھ کھ تـا 

بھ حال نمی دیدیم و جرأت پذیرش آن را. 

در تقسیم بــندی کار جــبھھ جــمھوری دوم ایران از 
نــدھی اجــتماعی در درون کشور بــھ عــنوان  ســازمــا

بــال دیگر پــرنــده ی آزادی نــام بــردیم، کھ ھــمان 
مــدیریت خــرد اســت کھ بــر عھــده ی کنشگران و 
فـعاالن اجـتماعی، مـدنی و سیاسی درون جـامـعھ می 
نــجا کھ این کار تــاکتیکی و تکنیکی در  بــاشــد. از آ
محـل بـا در نـظر گـرفـتن شـرایط بـاید مـحقق شـود، 
جـبھھ وارد مـدیریت خـرد در صـحنھ ی مـبارزه نمی 
شــود، زیرا کھ راھــبران و ھــدایتگران حــاضــر در 

صحنھ اشراف بھتری بھ اوضاع دارند.  

بــازدارنــده هــای گـــفتگوی دمــکراتــیک  

در تجــربــھ ی کوتــاه شکل گیری جــبھھ جــمھوری دوم 
ایران و گـفتگو بـا تشکل ھـا و سـازمـان ھـای سیاسی و 
افـراد صـاحـب نـظر مـوضـوعـاتی مـطرح می شـونـد کھ جـا 

دارد بھ برخی از آنھا اشاره کنیم. 

دوسـتان جـبھھ در مـقالـھ ھـای مـتعدد بـھ ایرادی کھ بـھ نـام جـبھھ 
گـرفـتھ شـده بـود، پـرداخـتند. بـھ نـظر می رسـد کھ مشکل نـھ در 
نـام و نـھ در اصـول جـبھھ اسـت. مشکل اصلی، ضـعف در 
عـادت ھـای ارتـباطـاتی جـھان سـومی و ھـنر و مـھارت درک 

دمکراتیک در روند تبادل نظر است. 

فــرھــنگ دنیای مــدرن بــر اســاس نــوشــتار اســت، ولی 
فــرھــنگ جــھان ســومی شــفاھی اســت. بــھ این مــعنا کھ 
وقتی ایده را مـطرح و عـنوان می کنیم، طـرف می گـوید 
کھ "حـاال بـاید بنشینیم و صـحبت کنیم".  الـبتھ نشسـتن و 
صـحبت کردن در اصـل نـھ تـنھا اشکالی نـدارد بلکھ در 
بــرخی مــواقــع الزم و ضــروریست. ولی در این میان 
بـاید عـمق دیدمـان گـوینده و عـادت ھـای نـھفتھ در ذھـن 
جـھان سـومی شـفاھی-مـحور را نیز مـد نـظر داشـت. این 
جــملھ بــھ این مــعنا اســت کھ مــن حــال و حــوصــلھ ی 
جسـتجو، خـوانـدن و تحقیق را نـدارم، بیایید اینھا را بـھ 

طور شفاھی بھ من توضیح دھید.   

اگـر این مشکل ارتـباطـاتی بـھ اینجا خـتم می شـد، فـاجـعھ 
فـرھنگی نـبوده و ھـزینھ آن مـقداری وقـت بـود. ولی این 
امـر زمـانی بـھ فـاجـعھ ی فـرھنگی تـبدیل می شـود کھ در 
نشسـت و گـفتگو، دو عـادت و مـھارت "گـوش کردن" و 
پـذیرفـتن سـخن و مـطلب منطقی نیز رعـایت نمی شـود.  
بـھ این مـعنا کھ در بسیاری از مـوارد مـھارت گـوش 
کردن را کھ در این کنترل خـود بـرای مـدت زمـانی 
اســت کھ طــرف دیگر صــحبت می کند، نمی بینیم. دوم 
این کھ در میان این گــــفت و شــــنود، بــــھ جــــای درک 
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مجـموعـھ ی نـظرات طـرف مـقابـل، بـا یک اظـھار نـظر 
کلی طــوری وانــمود می کنیم کھ گــویی مــا ھــمھ حقیقت 
چـنیـن  در  دانـــــد.  نـمی  ھیـچ  دیـگـری  و  دانیـم  می  را 
شـرایطی اگـر ھـم تـوضیح بیشتری بـرای روشـن تـر شـدن 
بیان شــود، پــاسخی کلیشھ ای ارائــھ می شــود، مــثل این 
کھ "بـلھ یک عـده این را می گـویند و عـده ای ھـم نـظر 
دیگری دارنـد". انـگار کھ مـرزی بین فـرضیھ و واقعیت 
ھــای تــاریخی تجــربــھ شــده، کھ بــھ عــنوان حقیقت و 

واقعیت جا افتاده مطرح ھستند، وجود ندارد. 

بـنابـراین،  فـرمـول مـعروف "بنشینیم و صـحبت  کنیم" 
در بسیاری از مــواقــع زنــگ خــطری اســت دربــاره ی 
دیدمـان نـھفتھ در پشـت این حـرف. بـرای آشـنا شـدن بـا 
نـظرات دیگر در ھـمھ ی مـوارد بـھ نشسـت و گـفتگوی 
رو در رو نیازی نیست؛ بسیاری از مـطالـب بـھ صـورت 

کتاب و مقالھ مکتوب است و در دسترس ھمگان. 

در مــوارد دیگر ھــم کھ اصــل بــحث طــرف مــقابــل درک 
شـده اسـت بـھ دلیلی، از جـملھ عـدم خـود بـاوری و شـجاعـت 
بـرای مـشارکت، بـھانـھ ھـا و ایراد گیری ھـای بی مـورد 

را بمیان می آورند، بدون ارائھ ی راه حل بھتر.  

شـوربـختانـھ نـقد نـوشـتاری کافی انـجام نشـده اسـت؛ آیا 
اینبھ این معنی اسـت کھ مـنتقدین فـقط بـھ انـتقادات شـفاھی 
عـالقـھ مـند ھسـتند و یا در واقـع انـتقادی کھ قـابـل نـوشـتن 

بـاشـد وجـود نـدارد ؟  مـثال بـارز از این انـتقادات کتبی 
بی مـنطق در این جـملھ آشکار اسـت" :بـھ عـنوان مـثال 
اصـــول ســـھ گـــانـــھ جـــبھھ ی جـــمھوری دوم  )یعنی 
جـــــمـھـوریـت، دمکـراسی و الئیـسیـتـھ( را »مـــــانیـفـسـت 
بــورژوایی بنیانــگذاران این جــبھھ و چــشم انــداز آن« 
مــعرفی می کنند. ســوال اصلی این اســت کھ کجای این 

سھ اصل "بورژوایی" است؟ 

و یا در نــــوشــــتھ ی دیگری می خــــوانیم" : از اینرو 
شــایستھ اســت کھ نــام “جــبھھ جــمھوری دوم” بــا نــام 
“جـبھھ نخسـتین جـمھوری ایران ” و یا ... تغییر یابـد تـا 
راه ھمکاری طیف گسـترده تـر بـاز گـردد"ii. بـھ نـظر می 
رسـد کھ نـویسنده می دانـد کھ پیشنھاد بھـتری نـدارد ولی 
بـھ ھـر حـال یک نـامی را مـطرح می کند کھ یک نـامی 
مــطرح کرده بــاشــد. مشکل این جــاســت کھ این نــام ھــم 
اشکاالت بسیاری دارد از جـــملھ اینکھ در چـــھار دھـــھ 
گـذشـتھ نـام تقلبی یک ضـد جـمھوری در دنیا پـخش شـده 

کھ دیگر نمی توان آن را از تاریخ پاک کرد. 

در کار مـدیریت ھیچ پـروژه و اقـدامی نـھ از ھـمھ مـنظر 
بــھ صــورت ایده ال شــروع و نــھ کامــال بــر وفــق مــراد 
ادامـــھ پیدا می کند. بـــرای ھمین مـــنظور ھـــم ھمیشھ 
مـدیران بـا تجـربـھ بـرای رصـد و بـازھـدایت پـروژه تعیین 

 و گمارده می شوند.#

١٨

سـؤال کلیدی این اسـت که آیا تغییر سیاسی را بـا اتکا بـه نیروی مـردمی 
می خــواھیم و یا نیروھــای غیر، از جــمله نیروھــای خــارجی و نیروھــای 
حکومـت اسـالمی. اینجاسـت که تقسیم بـندی روشـن تـر می شـود، زیرا 
که اتکا بـه نیروی غیر از مـردم، در جـوھـره ی خـود، مـوضـوع اصلی پـایان 
دادن بـه اسـتبداد سـاالری پـس از سـقوط رژیم را زیر سـؤال می بـرد، و 
این بسیار مـھم اسـت. ھـر نـظامی بـا ھـمان نیروھـایی حکومـت می کند 
که بـا اسـتفاده از آنـھا قـدرت را بـه چـنگ می آورد. در اینجا تکلیف تشکل 
ھــایی که بــه دنــبال جــلب حــمایت ھــای خــارجی و ســاخــت و پــاخــت بــا 
جـناحی از رژیم ھسـتند روشـن می شـود. آنـھا وقتی از "مـردم" صـحبت 

می کنند، ابزاری بیش در نظرشان تلقی نمی شود.
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مـــا در تـــاریخ خـــود دو نـــمونـــھ ی کارآمـــد مـــبارزه ی 
م ـکھ ســــرمــــایھ ھــــای تـــــاریخی  جــــبھھ ای داشـــــتھ اـی
ـسـتم، حـــرکت  ــان اســـت. در ابـــتدای قـــرن بـی آزادیخواھــ
مشــروطــھ خــواھــان ـکھ حــالــت جــبھھ ای داشــت ولی نــام 
لی ـکھ ھـم  جــبھھ نـداشـت. در میانــھ ی قـرن بـیـسـتم جــبھھُ ـم
ســاخــتمان جــبھھ ای داشــت و ھــم نــامــش را. اطــالع از 
ا ـکھ امـروز در  رای ـم ری اـین جـبھھ، ـب چــگونگی شـکل گـی
ار ـمفـید اســت،  م، ـبسـی جــبھھ ی جــمھوری دوم گـرد آمــده اـی
ویی  غزـش عرض ـم م در ـم انی ـکھ داـی واـن رای ـج خصوص ـب ـب
تی بـــوده انـــد و بـــا تـــاریخ  لـیـغات دروغ و مخـــرب دوـل ـب ـت
مــعاصــر ـکـشور خــود آشــنایی محــدودی دارنــد. قــصد از 
نــگارش مـطلب حـاضـر، عـرضـھ ی شـمھ ای اسـت بـرای 
ردن آنــھا بــا ســوابــق ســازمــانی مـــبارزه ای ـکھ  آشــنا ـک

م.  تھ اـی امـروز در پـیش ـگرـف

ایجاد فضای اختناق برای گسترش اختیارات شاه  

پـس از اشـغال ایران درجـنگ دوم جـھانی، گـرچـھ مـلت 
ایران بـــا بحـــران ھـــای سیاسی اقـــتصادی و اجـــتماعی 
دسـت بـھ گـریبان بـود ولی در ضـمن، بـھ سـبب نـبودن یک 
دولــت قــوی از آزادی مــطبوعــات و ازادی احــزاب و 
غیره بـرخـوردار بـود. ولی پـس از رفـع غـائـلھ آذربـایجان 
شاه جوان کم کم بھ فکر افزایش اختیارت خود افتاد . 

لی در اســـفندمـــاه  دوره ی چـــھاردھـــم مجـــلس شـــورای ـم
ا آغـاز فـترت مجـلس و یـکھ تـازی  ١٣٢۴ پــایان یافـت و ـب
ــریبونی را ـکھ  ــصدق تــنھا تـ ــلطنھ، عــمالً دکترمـ قــوام السـ
ران در دسـت داشــت از دسـت داد.  بــرای دفــاع از مـلت اـی
سـکوت وی تــــا ٢۵ تـیر ١٣٢۶ ادامــــھ داشــــت. در اـین 
لی  رـک ــوکرات ـکھ دبـی ھــنگام ـکھ قــوام بــا ـتشکـیل حــزب دمـ
ردن مــطبوعــات و فـــعالیت  آن را داشــت و بــا محــدود ـک
دـیـگر احــزاب می خــواســت مــقاصــد خــود را پـیش بــبرد، 
دـکـتر مــصدق طی نــامــھ ای بــھ فــترت مجــلس و سیاســت 

رد. وی بــھ دنـــبال انـــتشار اـین  دولــت وقــت اعـــتراض ـک
ال طی ســخنرانی در مسجـد  مان ـس اه ـھ ھ، در ٢٢ دی ـم اـم ـن
شـاه در مـقابـل دخـالـت دولــت قــوام در انــتخابــات مـوضـع 
گــرفــت، ولی نــھ ســخنان او و نــھ اعــتراضــات مــردم و 
ــشگاه ســودی ـنـبـخشـید و دولــت در نــھایت  ــشجویان دانـ دانـ

د.  لس ـش ـماـنع از ورود ـمصدق ـبھ مـج

مجـلس پـانـزدھـم در ٢۵ تیرمـاه ١٣٢۶ افـتتاح شـد ولی 
چــندی نــگذشــت کھ بــرخی نــمایندگــان بــھ مــخالــفت 
بــرخــاســتند و حسین مکی، مــظفربــقایی و غــالمحسین 
رحیمیان از فـراکسیون حـزب دمـوکرات اسـتعفا دادنـد و 
چـند مـاه بـعد اکثریت نـمایندگـان بـا نـدادن رأی اعـتماد بـھ 
قــوام، او را مــجبور بــھ اســتعفا کردنــد. دولــت ابــراھیم 
حکیمی بــعد از او دوام نیاورد و در ١٨ خــرداد ١٣٢٧ 
عـبدالحسین ھـژیر نخسـت وزیر شـد کھ بـھ دلیل اعـتراض 
شـدیدی و تـظاھـرات مـردم نـاچـار شـد کنار بـرود و جـای 

خود را محمد ساعد بدھد. 

در چنین اوضـــاع مـــتزلـــزلی، در بـــھمن مـــاه ١٣٢٧ 
ســـوءقـــصد بـــھ شـــاه در دانـــشگاه تھـــران رخ داد. این 
تیرانـــدازی زمینھ ی بـــرقـــراری حکومـــت نـــظامی را 
فــراھــم آورد. بــھ بــھانــھ ی آن فــعالیت حــزب تــوده را 
غیرقـانـونی اعـالم کردنـد و گـروھی از روزنـامـھ نـگاران 
را بـھ زنـدان انـداخـتند و کاشـانی را بـھ تبعید فـرسـتادنـد. 
شــاه مــوقعیت را بــرای تشکیل مجــلس مــؤســسانی کھ 
اختیاراتـش را گسـترش بـدھـد مـناسـب دید و بـھ این کار 

دست زد. 

و  دکــتـر مــصـدق ـبـا اعــتـراض خــود جــو ســکـوت 
خـفقان را مـی شـکند 

در این مـــوقعیت، دکترمـــصدق سکوت و درنـــگ را 
جـایز نـدانسـت و بـا وجـود آن کھ در انـزوا بسـرمی بـرد، 
بـا نـوشـتن نـامـھ بـھ رجـال و تـماس بـا نـمایندگـان مجـلس و 
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حسن بهگر

درس ھایی که از تشکیل  

جبھۀ ملی اول می توان گرفت
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دعـوت آنـھا بـھ خـانـھ خـود، نـظر خـود را بـھ وقـایع ابـراز 
می داشــت. او سکوت مــردم را نــاشــایست میدانســت و 
این سکوت و سکون را بـــرازنـــده ی یک مـــلت زنـــده 

نمیشمرد. 

مـصدق در گـفتگو بـا روزنـامـھ نـگاران و نـمایندگـانی از 
اقلیت مجــلس کھ در ٢٣ شھــریور ١٣٢٨ بــھ خــانــھ ی 
خـــود دعـــوت کرده بـــود، گـــفت : مجـــلس مـــؤســـسان 
خـواسـت در قـانـون اسـاسی تجـدید نـظر کند و بـھ شـاه 
نــوعی اختیار بــدھــد کھ ھــر وقــت خــواســت مجــلس را 
بـتوانـد منحـل کند و بـا حـربـھ ی انـحالل مجـلس ھمیشھ 
نمــایندگاــن را تھدــید کند تاــ ھرــ چھــ الزم دارندــ وکال 
تــصویب نــمایند . آقــایان مــحترم ، درھیچ عــصر از 
اعـصار ، حـق مـلت ایران از طـریق وضـع قـوانین این 
طـور زیر پـا نـرفـتھ و بـرای انھـدام مشـروطیت تـا این 

درجھ جدیت نشده است. 

انـتخابـات دوره ی شـانـزدھـم بـر عھـده ی مـنوچھـر اقـبال 
گـذاشـتھ شـده بـود و مـردم ھشیارانـھ اوضـاع سیاسی را 
دنــبال می کردنــد و در مــوارد لــزوم صــدای اعــتراض 
خـــود را بـــلند می نـــمودنـــد. بعضی از اشـــخاصی کھ 
بـعدھـا جبھۀ ملی را تشکیل دادنـد، بـرای چـاره جـویی 

نزد مصدق آمدند. 

دو سـھ روز پیش از انـتخابـات، مـصدق اربـاب جـراید 
را بـرای تبلیغات خـود فـراخـوانـد و جـلسھ ای از ھـفت 
نـــفر از مـــدیران جـــراید در خـــانـــھ خـــود تشکیل داد. 
شــرکت کنندگــان عــبارت بــودنــد از سیدمحــمدرضــا 
جـاللی نـائینی (مـدیر روزنـامـھ کشور)، عـباس خـلیلی 
(مــدیر روزنــامــھ اقــدام)، احــمد زیرک زاده (مــدیر 
روزنــامــھ جــبھھ)، ابــوالــحسن عمیدی نــوری (مــدیر 
روزنـامـھ داد)، حسین فـاطمی (مـدیر روزنـامـھ بـاخـتر 
امـروز)، حسین مکی (روزنـامـھ نـگار) و احـمد ملکی 

(مدیر روزنامھ ستاره).  

تصمیم نـھایی بـرآن شـد کھ دکترمـصدق از مـردم تھـران 
دعــوت کند تــا در روز جــمعھ ٢٢ مھــر ١٣٢٨، بــرای 
اعـتراض و تـحصن، در بـرابـر کاخ شـاه جـمع شـونـد. 

توافق شد کھ ١٩ نفراز این جمع وارد دربار شوند. 

تحصن و اعتصاب غذای مصدق و همراهانش 

پـاسـخ این اعـالن بـا تھـدید اداره ی شھـربـانی روبـرو شـد 
کھ کسانی کھ در این تجــمع شــرکت کنند اخــاللــگر در 
امـور مملکت شـود. مـصدق اعـتنایی بـھ این تھـدید نکرد 
و در ســاعــت مــقرر مــقابــل کاخ ســلطنتی حــاضــرشــد. 
سـرھـنگ سیاسی افسـر شھـربـانی تـذکر داد کھ این کار 
ممکن اســت عــواقــب وخیمی داشــتھ بــاشــد و عــده ی 
زیادی کشتھ شـونـد. مـصدق تسـلیم نشـد و ھـمچنان بـر 
تصمیم خــود پــا فشــرد. او شکایت نــامــھ ای را تــوســط 
سـرھـنگ شـفقت (ارتشـبد بـعدی و وزیر دفـاع در دولـت 
بختیار) فـرمـانـده ی گـارد سـلطنتی بـرای شـاه فـرسـتاد کھ 
در آن شکایات مـردم بیان و بـھ مـداخـالت غیرقـانـونی 

مأموران و مقامات با نفوذ مملکت اشاره شده بود.  

عـبدالحسین ھـژیر پـاسـخ نـامـھ دکتر مـصدق بـھ شـاه را 
آورد کھ انــتخابــات آزاد اســت و بــھ شکایات رسیدگی 
خـواھـند کرد. مـصدق بـا شنیدن پـاسـخ نـھ تـنھا قـانـع نشـد 
بلکھ پــرخــاش کنان دســت بــھ سینھ ی ھــژیر کوبید و 
گــفت:عــبدالحسین خــان ، تــو شــرف داری؟ از تــو می 

پرسم آیا این انتخابات آزاد است؟ 

بــدین تــرتیب دکتر مــصدق و ھــمراھــانــش در تــحصن 
شـرکت کردنـد و پـس از دو روز بـھ اعـتصاب غـذا ھـم 
دسـت زدنـد ولی نتیجھ ای نـگرفـتند. و مـصدق پـس از 
چـھار روزبـھ تـحصن پـایان داد و بیانیھ ای منتشـر کرد 

بدین مضمون :  

ـثرـیت عـــمال  د ـکھ اـک ـن ن می بـی عـی «مـــلت ایـران بــھ رأی اـل
چ جـا ابـا نــدارنــد. در  ــھ دروغ در ھـی حکومــت از ھیچگونـ
ــویند، در رادیـو  مــصاحــبھ ھــای مــطبوعــاتی دروغ می گـ
می  ــریبون مجـــلس راســـت ـن ــویند، پشـــت تــ دروغ می گــ
ــتمدیدۀ ایـران اعــالم می  ھ عــموم افــراد مـلت س ــویند... ـب گـ
ات  تخاـب ات ایـران غیرقـانـونی و آزادی اـن تخاـب داریـم ـکھ اـن
چ وجـــھ  حـــرفی بی اســـاس اســـت، مـــلت ایـران بـــھ ھـی
مجــلسی را ـکھ فــساد انــتخابــات آن بـر ھــمھ مســلم اســت، 
ـصمـیمی  می دانــد و بــنابــراین ھــر ـت مظھــر افکـار خــود ـن
ن ـمـملـکت گــرفــتھ شــود  ــضایای حیـاتی اـی ـکھ در بـــارۀ قـ
ً و ابــداً ـتـصمـیم مــلت ایـران نـیـست .» امــضای ١٩  مــطلقا

ـتـحـصنـین.  فر ـم ـن
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چــاره ی کــار تــشکیل یـک جــبهه اســت! 

وقتی تـحصن و اعـتراض نتیجھ ای نـداد، شـرکت کنندگـان 
در تـحصن، در احـمدآبـاد در ملک شخصی دکتر مـصدق، 
گـرد آمـدنـد و بـھ فکر تشکیالت افـتادنـد و پـس از مـذاکرات 
طــوالنی بــر ســر ایجاد ائــتالفی از احــزاب، گــروه ھــا و 
دســتھ ھــای سیاسی، حــول چــند ھــدف مــشخص، تــوافــق 
کردنــد. عــمده ی مــسایل مــورد تــوافــق عــبارت بــود از 
مـخالـفت بـا الیحھ قـرارداد الـحاقی نـفت کھ دولـت و دربـار 
بــرای تــصویب آن در مجــلس تــالش می کردنــد، تحکیم 
نــھادھــای پــارلــمانی، رعــایت اصــول قــانــون اســاسی، 
استقرار دموکراسی و دفاع از آزادی و استقالل واقعی. 

اسی بــھ جــبھھ  در مــدت کوتــاھی چــند حــزب و ـتشـکل سـی
ــد، از  ــتند و تــرکیب نخســتین آن را بــھ وجــود آوردنـ پیوسـ
ھـیار صــالــح؛ حــزب  ـل جــملھ حــزب ایــران، بــھ رھــبری اـل
م، بـھ رھــبری داریـوش  ـس رانـی اد پــان اـی نـی ران بـر ـب مــلت اـی
ـست، بـــھ رھـــبری مـــحسن  رانـی فـــروھـــر؛ حـــزب پـــان اـی
اری بــــا جــــبھھ تــــا ٣٠ تـیر ١٣٣٠)؛  مـک ــزشکپور (ـھ پـــ
ھ رھــبری مـظفر  ر آزادی انــتخابــات، ـب سـازمـان نــظارت ـب
ران ـبھ  وده اـی روه انــشعابی از ـحزب ـت ا ـگ عداً ـب بــقایی، ـکھ ـب
لت  د و ـحزب زحــمتکشان ـم لکی ادغـام ـش رھـبری خـلیل ـم
ران بـھ رھــبری آن دو پــدید آمــد؛ جــمعیت آزادی مــردم  اـی
ایــران، بــھ رھــبری محــمد نخشــب، ـکھ بــعداً بــھ نــھضت 
ــداییان  ــوسیالیست مــعروف شـد؛ جــمعیت فـ خـداپـرسـتان سـ
ــالم، بــھ رھـــبری سـیدـمـجـتبی نـــواب صـــفوی؛ مجـــمع  اسـ
نات آبــادی، وابسـتھ  د، ـبھ رھـبری ـشمس ـق جاـھ ان ـم لماـن مـس
ا  ا جـبھھ ـت اری ـب مـک ھ آـیت الـلّھ سیدابـوالـقاسـم کاشــانی (ـھ ـب
ــران، ـمـتشـکل از  میۀ تھــ ـل تـیر ١٣٣١)؛ ســـازمـــان ھـیـئت ـع
ان و اصـناف  اـن ازرـگ عھ ـب اـم ده ای روحــانی و مجتھــد؛ ـج ـع
ــگـر از دانـــــــشـگـاھیـان،  ـشـکـل دـی ـز چــــــنـد ـت تـھــــــران؛ و نـی
ــران و دھــقانــان. در اـین میـان، حــزب  ــرھنگیان، کارگـ فـ
ایــران، ـکھ از ھـمھ سـازمـان یافـتھ تـر بـود، ھسـتھ ی اصلی 

جبھۀ ملی را تشکیل می داد. 

ھۀ مـلی» را  ـب ــاطمی، نـــام «ـج ـشـنـھاد ـحسـین فــ گـــویا بـــھ پـی
ـشـنـھاد اـین نــام را بـھ  بــرای آن بــرگــزیدنــد (ـحسـین مّکی پـی
رک زاده بـھ سـنجابی نسـبت داده اسـت).  خـود و احــمد زـی
بـــا بـــرســـرزبـــان افـــتادن نـــام جبھۀ ملی، عـــده کثیری 
داوطـلب عـضویت شـدنـد؛ از این رو آیین نـامـھ ای بسیار 

مختصر در ھفت ماده تدوین شد کھ بدین  قرار بود: 

مـــادۀ اول: جبھۀ ملی از ھیات مـــؤســـس و دســـتجات •
مـختلف ملی طـرفـدار تـامین عـدالـت اجـتماعی و حـفظ 

قانون اساسی تشکیل می شود. 

مـادۀ دوم: مـؤسـسان اولیھ، ھیات مـدیره ی جبھۀ ملی •
را تشکیل می دھـــند و دســـتجات مـــختلف، ھـــر یک 
نـــماینده ای تعیین می کنند کھ از اجـــتماع آنـــھا ھیات 
مـــدیره ی شـــورای جبھۀ ملی تشکیل می شـــود و در 
زمـان مقتضی، نـمایندگـان مـختلف شھـرسـتان ھـا نیز در 
شـورا شـرکت می کنند بـھ شـرط اینکھ اعـتبار نـامـھ آنـھا 

را ھیئت مدیره تصویب کرده باشد. 

مـادۀ سـوم: ھـدف جـبھھ، ایجاد حکومـت ملی از طـریق •
تأمین آزادی انتخابات و آزادی افکار است. 

مـادۀ چـھارم: در شـورای جبھۀ ملی از مـسائـل مـربـوط •
بـھ اصـالحـات اجـتماعی و اقـتصادی، بـحث و مـشورت 

خواھد شد. 

مـادۀ پنجـم: دسـتجات و احـزابی کھ بـخواھـند بـھ جبھۀ •
ملی مـلحق شـونـد، بـاید تـقاضـای خـود را بـھ صـورت 
کتبی بــــھ جبھۀ ملی ارســــال کنند و شــــرط قــــبول 
عـضویت و تحقیق و صـدور اعـتبارنـامـھ را آیین نـامـھ 

جداگانھ تعیین خواھد کرد. 

مــادۀ شــشم: ھیچ فــردی نمی تــوانــد بــھ طــور مســتقیم، •
عـضو جبھۀ ملی بـشود و عـضویت افـراد، مشـروط بـھ 
این اسـت کھ عـضو یک جـمعیت وابسـتھ بـھ جبھۀ ملی 

باشد باشند. 

مـادۀ ھـفتم: طـرز اجـرای این اسـاس نـامـھ را آیین نـامـھ •
جـداگـانـھ ای تعیین می کند کھ بـھ تـصویب ھیئت مـدیره 

خواھد رسید. 

جــبهۀ مــلی وارد عــمل مـی شــود 

در این ھـنگام کار انـتخابـات مجـلس سـنا پـایان یافـتھ بـود. 
طـبق قـانـون اسـاسی مـقرر بـود از این عـده ١۵ نـفر بـا 
رأی مخفی بــرای دوره ی اول مجــلس ســنا در تھــران 
بـرگـزیده شـونـد. اسـتانـداری تھـران از منتخبین درجـھ ی 
اول و اعــضای نــظارت بــر انــتخابــات و دیگر مــقامــات 
مســئول، بــرای نــظارت در مــراســم انــتخاب ١۵ نــفر 

سناتور درجھ ی دوم دعوت بعمل آورده بود.  
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نـام مـصدق نیز در بین منتخبین درجـھ اول بـود. مـصدق 
طی نطقی صـریح انـتخابـات ھـر دو مجـلس را مخـدوش 
دانسـت و گـفت ١۵ نـفر بـعدی نیز از قـبل انـتخاب شـده 
انــد و این گــردھــمایی فــرمــایشی اســت. آنــگاه پــاکت 
سـربسـتھ مھـرومـوم شـده ای را بـھ فـرمـانـدارتھـران داد. 
پـــس از اخـــذ رأی مخفی از ۶۴ ســـناتـــور درجـــھ اول 
حـاضـر، نـام سـناتـورھـای بـھ اصـطالح انـتخابی خـوانـده 
شـد و مـصدق خـطاب بـھ فـرمـانـدار گـفت آن پـاکت را بـاز 
کنید و بـخوانید و تطبیق کنید. چـند دقیقھ بـعد مـصدق بـا 
عـصبانیت خـود ورقـھ مـزبـور را در حـضور جـمع خـوانـد 
و بــھ اســم ھــر نــفر کھ می رسید می گــفت خــط بــزنید . 
سکوت شـرم آوری سـراسـر مجـلس را فـرا گـرفـت. نـام 
ھـای داخـل پـاکت بـا اسـامی «انـتخابی» کامـال تطبیق می 

کرد.  

مـصدق فـریاد کشید : مـن از اقـای حکیمی ھشـتادسـالـھ و 
از اقـای تقی زاده ی نمی دانـم چـند سـالـھ سـئوال می کنم: 
آیا شـما را چـھ وا می دارد کھ چنین انـتخابـاتی را قـبول 

کنید؟» 

پـس از این واقـعھ و تـرور ھـژیر کھ بـا فـاصـلھ ی کمی 
اتـفاق افـتاد، حکومـت عـقب نشینی کرد و محـدودیت ھـا 

را کم کرد و انتخابات را باطل نمود . 

ابــطال انــتخابــات تھــران یک پیروزی مــھم بــرای جبھۀ 
ملی مـحسوب شـد کھ تـوانسـت از این مـوفقیت بـھ خـوبی 
اســتفاده کرده ودر انــتخابــات مجــدد  شــرکت نــماید و 
نـــمایندگـــان خـــود را بـــھ مجـــلس بـــفرســـتد کھ بـــعدھـــا 
فـراکسیون پـارلـمانی جبھۀ ملی در مجـلس شـانـزدھـم را 
شکل دادنــد. نــمایندگــان مــنتخب جبھۀ ملی در تھــران 
بـدین قـرار بـودنـد: مـصدق، بـقایی، مکی، حـائـری زاده، 
عــبدالــقدیر آزاد، شــایگان، نــریمان از تھــران، الھیار 

صالح از کاشان.  

جــبھھ اگــرچــھ از طــریق این تشکل ھــای سیاسی، در 
سـازمـانـھای دولتی، دانـشگاھـھا و مـحافـل روشنفکری، 
مــطبوعــات و کانــون ھــای روزنــامــھ نــگاری، مــراکز 
مــذھــبی، اصــناف و بــازار، کارخــانــھ ھــا و گــروه ھــای 
مـبارز خیابـانی نـفوذ داشـت، امـا قـدرت و اعـتبار سیاسی 
بی مـانـندی کھ کسب کرد، بیشتر بـر اثـر اعـتماد مـردم بـھ 
دکترمـصدق و حـمایت آنـان از حـرکت جـدیدی بـود کھ 

در مـتن جـنبش ضـد اسـتبدادی و ضـد اسـتعماری، بـھ ھـمھ 
نیروھـــای ملی، صـــرفـــنظر از مـــرام فکری و سیاسی 

آنھا، مجال فعالیت می داد.  

ژه  ل، بـــھ وـی شکـی اسی جـــبھھ در اوان ـت جـــاذبـــھ ھـــای سـی
ھ را  ـن ھ سـوی خـود جـلب ـکرد و زمـی توسـط را ـب طـبقھ ی ـم
بــرای رشــد و تـوسـعھ ی جــبھھ، خـصوصـاً در شھــرھــای 
ـشور، فـــراھـــم ســـاخـــت. حـــزب مـــلت ایــران،  بـــزرگ ـک
ــمتکشان، ســھ  ران و حــزب زحــ جـــمعیت آزادی مــردم اـی
ــم، مـــنضبط و دارای اصـــول و  ـتشـکل ھـــدفـــمند، منسجــ
لی  بــرنــامــھ ی مــدون بــودنــد و در فــعالیت ھــای ـجـبھۀ ـم

د.  ودـن عال ـب ار ـف ـبسـی

مــهم تـریـن اهــداف 

مــھم تــرین اھــداف اعــالم  شــده ی جبھۀ ملی، حــمایت از 
ملی شــدن نــفت و ایجاد حکومــت ملی از طــریق آزادی 

انتخابات و افکار بود. 

جبھۀ ملی تـوانسـت بـا تکیھ بـر شـعار ملی کردن صـنعت 
نــفت و مــبارزه بــا امــپریالیسم، شــعار اصلی را بــرای 
ھـــمگرایی نیروھـــا و بسیج فـــراھـــم کند. جبھۀ ملی در 
سـال ١٣٢٩، فـشار سیاسی خـود را بـر ملی شـدن صـنعت 
نــفت مــتمرکز کرد، چــند اجــتماع پــرشــور در ســراســر 
کشور تشکیل داد و از طـریق روزنـامـھ ھـای وابسـتھ بـھ 
خــویش ـ بــھ ویژه روزنــامــھ ی بــاخــتر امــروز، بــھ 
سـردبیری حسین فـاطمی کھ سـخنگوی اصلی جبھۀ ملی 
بــھ شــمار میرفــت ـ تــوجــھ مــلت ایران را بــھ اھمیت 
مــبارزه در راه بیرون آوردن نــفت از چــنگ بیگانــگان 

جلب کرد. 

در مھـــر ١٣٢٩، نـــمایندگـــان جبھۀ ملی، در مجـــلس 
شـورا، رزم آرا را در خـصوص نـفت اسـتیضاح کردنـد 
در  مـتـنی  تـھیـھ ی  بـــــاره  در   ،١٣٢٩ آذر   ۴ در  و 

خصوص ملی شدن صنعت نفت بھ توافق رسیدند. 

تـظاھـرات گسـترده ی طـرفـداران جبھۀ ملی در دفـاع از 
ملی شــدن این صــنعت در ســراســر ایران ادامــھ یافــت و 
سـرانـجام  در١٧ اسـفند ١٣٢٩ پیشنھاد ملی شـدن آن در 
سـراسـر کشور، در کمیسیون نـفت مجـلس تـصویب شـد و 
در ٢۴ اسـفند، این پیشنھاد در مجـلس شـورای ملی و بـھ 
اتــفاق آرای نــمایندگــان، بــھ تــصویب رسید و در ٢٩ 

اسفند از تصویب سنا ھم گذشت. 
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پـیامـدهـای مــلی شــدن صــنعت 

جبھۀ ملی ایران در ١٣٣٠ بــھ چــند مــوفقیت چشمگیر 
دیگر نـایل شـد و در صـحنھ ی مـبارزه ی سیاسی تـا حـد 
زیادی ابتکار عـمل را بـھ دسـت گـرفـت. پیامـدھـای ملی 
شـدن صـنعت نـفت تـا مـرحـلھ خـلع ید انگلسـتان، تـوازن 
قـدرت را بـھ سـود نیروھـای سیاسی ملی گـرا تغییر داد. 
دکترمـصدق در ٧ اردیبھشت بـھ نخسـت وزیری رسید و 
بـرای مـراعـات بی طـرفی سیاسی و ھـم بـرای آنکھ شـاه 
را نـــترســـانـــد از جـــبھھ کناره گـــرفـــت و بـــرخی از 
ھــواخــواھــان شــاه را نیز در کابینھ شــرکت داد. بــعدھــا 
طی تـرمیم دولـت بـود کھ شـماری از رھـبران و سـران 

جبھۀ ملی بھ کابینھ وارد شدند. 

در انـتخابـات دوره ھـفدھـم مجـلس شـورای ملی، کھ در 
بــھمن ھــمان ســال بــرگــزار شــد، نــامــزدھــای جبھۀ ملی 
بیشنر کرسی ھـــا را در شھـــرھـــای بـــزرگ بـــھ دســـت 
آوردنــد و از میان نــامــزدھــای جبھۀ ملی در تھــران، 
یازده تـن بـھ نـمایندگی بـرگـزیده شـدنـد. از ٧٩ نـماینده، 
سی نــماینده وابســتھ بــھ جبھۀ ملی بــودنــد یا مــوضعی 
نــزدیک بــھ آن داشــتند. نــمایندگــان عــضو و مــتمایل بــھ 
جـــبھھ، در فـــراکسیونی بـــھ نـــام نـــھضت ملی ایران، 
متشکل و بــرای تســلط بــر مجــلس شــورا آمــاده شــدنــد. 
رویکرد مـردم از طـبقات گـونـاگـون جـامـعھ بـھ جبھۀ ملی 
بـا سیر عـمومی نـھضت ملی ایران در مـبارزۀ اسـتعمار 
انگلیس و اســتقالل خــواھی آن، بــا اوضــاع سیاسی آن 
سـال ھـا و اقـدامـات دولـت ملی چـنان درآمیختھ اسـت کھ 
جــدا کردن آن ھــا از یکدیگر میسر نیست و در خــاطــره 
ی جــمعی ایرانیان جبھۀ ملی را تــبدیل بــھ مــھم تــرین 
سـازمـان سیاسی ملی  ایران کرد کھ مـھمترین بـخش آن 
مــدیون رھــبری دکتر مــصدق و شخصیت او واعــتماد 

مردم بھ او بود. 

چــرا جــبهه و نـه حــزب 

جـــــبـھـھ مـلی را می تـــــوان از نـــــظـر تـشکیـالتی، یک 
تشکیالت مـــنحصر بـــھ فـــرد دانســـت کھ شـــباھـــتی بـــھ 
تشکیالت گـروه ھـای سیاسی در آن زمـان نـداشـت و در 
ایران بیسابـــقھ بـــود. تجـــربـــھ ی مـــصدق از انـــقالب 
مشـــروطیت کھ مـــدیون مـــشارکت تـــؤام بـــا از خـــو 
دگـذشـتگیسدھـا انجـمن (نـھ احـزاب) گـونـاگـون بـود، در 

انتخاب سازمان جبھھ ای، نقش اساسی داشت. 

خـود او یک بـار بـنا بـھ دعـوت دھخـدا در حـزب اعـتدال 
شـــرکت کرده بـــود کھ ســـریع بـــھ کناره گیری کشید. 
تجـربـھ شخصی او این بـود کھ حـزب در آن زمـان نمی 
تــوانســت پــا بگیرد. او درتــقریرات زنــدان می گــوید:« 
عقیده ام این اســت کھ در ایران حــزب بــزرگ ســرنمی 
گیرد ، چـــون ھـــمھ می خـــواھـــند جـــزو کمیتھ و ھیأت 
عـامـلھ بـشونـد. بـھ خـاطـر دارم (مـا) قـدیمی ھـا یک وقتی 
جـمعیتی تشکیل داده بـودیم کھ ھـمھ می خـواسـتند جـزو 
کمیتھ بــشونــد و وقتی کھ رأی گــرفــتھ شــد، عــدۀ قلیلی 
انــتخاب شــدنــد. عــدۀ زیادی از انــتخاب نشــده ھــا، یکی 
یکی می گـفتند « مـا مـرخـص می شـویم » می گفتیم :« 
آخـــر آقـــا بـــرای چی؟ » می گـــفتند « دیگر مـــا کاری 

نداریم ، مرخص می شویم». 

«حـزب بـزرگ سـرگـرفتنی نـبود ، چـون ھـمھ بـھ حـزب 
ھــای مــختلف رفــتھ انــد ســر زده انــد. فکر می کردم کھ 
مجـمع بین االحـزابی بـاشـد کھ ھـر حـزب مـرام خـود را 
حـــفظ کند و دوســـھ نـــفر نـــماینده بـــھ این مجـــمع بین 
االحـزاب بـفرسـتند، و این مجـمع بیشتر راجـع بـھ حـقوق 
و قــانــون اســاسی نــظر بــدھــد، و روی اصــول قــانــون 
اســاسی بــحث و غــور شــود. امید می رفــت کھ از این 
مجـمع بـتوان بـعدھـا ، سـھ سـال، چـھار سـال، ھـروقـت کھ 

بشود حزب بزرگ تشکیل داد.» 

فــعالــیت جــبهه در خــارج از کــشور  

مـحض تکمیل مـطلب و بـخصوص از این بـابـت کھ مـا، 
بــھ دالیل بــدیھی، در خــارج از کشور، اقــدام بــھ تشکیل 
جـبھھ کرده ایم، این یادآوری کوچک را اضـافـھ می کنم 
کھ نــشان داده بــاشــم شــخص دکتر مــصدق، نــھ تــنھا بــا 
تشکیل سـازمـان ھـای مـبارز در خـارج، مـخالـف نـبود، 

بلکھ از آن پشتیبانی نیز می کرد. 

او در نــامــھ ای خــطاب بــھ رھــبران جبھۀ ملی دوم در 
١٠ اردیبھشت ١٣۴٣ پشـــتیبانی خـــود را از تشکیالت 
ایرانیان مقیم اروپـا اعـالم داشـت. وی در نـامـھ ای دیگر 
در اشـاره بـھ جـنبھ ای از ارتـباط مـابین سـازمـان بـزرگ 
و واحـدھـای کوچک تشکیل دھـنده، تـأکید می کند « اگـر 
کھ یک سـازمـان بـزرگ بـدون سـازمـان ھـای کوچک می 
تــوانســت بــھ مــرام و مــقصود خــود بــرســد، ھیچ یک از 
احـزاب بـھ خـود این زحـمت را نمی دادنـد شـعب تشکیل 

کنند و سازمان مرکزی ھرچھ الزم بود می کرد». 
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این تشخیص درسـت در بـاب تـناسـب شکل سـازمـان بـا 
نـــوع مـــبارزه، فـــقط یکی از نـــمونـــھ ھـــای تیزبینی و 
کاردانی سیاسی اوســـت. قـــابلیت ھـــایی کھ وی را بـــھ 
بـزرگـترین چھـره ی آزادیخواه ایران در عـصر جـدید، 

تبدیل کرده است. 

چند نکتھ حائز اھمیت بسیار است: 
سکوت نکردن مـــصدق در شـــرایطی کھ دیکتاتـــور 1.

وســایل مھیا کرده کھ مــقاصــد خــود را پیش بــبرد 
بسیار مـھم اسـت . مـصدق تـوانسـت بـا  حـرکت درسـت  
درعین داشـــتن مـــقاومـــت و ایستادگی بـــا کمترین 
امکانـات بیشترین امتیاز را بـدسـت بیاورد. فـرامـوش 
نکنیم در سـال 57 بـا اعـالمیھ سـھ نـفره رھـبران جـبھھ 
ملی تـوپ در زمین انـان بـود ولی بـا حکومـت نـظامی 
جـبھھ ملی بـھ سـبب تشـتت نـتوانسـت بـموقـع تصمیم 
بگیرد واگـرنـھ در شـجاعـت فـردی شـاپـوربختیار و 
داریوش فــروھــر و دیگر رھــبران شکی نــبود و از 
مـخاطـره بـاکی نـداشـتند. از سکوت جـبھھ ملی خـمینی 
کھ در جـای امـن نشسـتھ بـود اسـتفاده کرد و رھـبری 

را بدست گرفت . 

مـصدق دیگر در مجـلس نـبود و تـریبونی در اختیار 2.
نـداشـت ولی اسـتفاده وی از تـنھا وسیلھ ممکن یعنی 
تــرغیب چــند روزنــامــھ بــرای درج آگھی زیرکانــھ 

بود. نقش رسانھ ھا ھمواره مھم بوده است . 

اصــول انــتخاب شــده آیین نــامــھ  بــرای جــبھھ بسیار 3.
سـاده بـود و می تـوانسـت ھـمھ ی طـبقات و اصـناف 

را حول اجرای قانون اساسی گردھم بیاورد . 

نــام جــبھھ بــرگــردان کلمھ Front فــرانــسھ بــود و 4.
مـوجـب اعـتراضی نشـد وکسی ھـم مـعترض نشـد کھ 
جــبھھ دیگر چــھ صیغھ ای اســت و چــرا مــثالحــزب 

نیست . 

رھـبری در جـلب اعـتماد مـردم مـوفـق بـود . مـصدق 5.
زمـانی گـفتھ بـود کھ بـرای یک سیاسـتمدار سـھ چیز 
الزم اســت :  جــرات داشــتھ بــاشــد کھ بــتوانــد کاری 
انـجام بـدھـد، از خـودگـذشـتگی می خـواھـد کھ از ھـمھ 

چیز بتواند بگذرد و تصمیم بھ موقع باید بگیرد. 

.6 او خود تجسم این سھ خصلت بود.#

٢٤

ایران برای مردم  

جمهوری دوم

www.j2iran.org

از منابع زیربهره جسته ایم :
نجاتی غالمرضا - مصدق؛ سال های مبارزه و مقاومت پوشینه نخست 1.
بزرگمهر جلیل - رنج های سیاسی دکترمحمد مصدق به کوشش عبداهلل برهان 2.
اسالمیه مصطفا - فوالد قلب - زندگینامه دکتر محمد مصدق3.
اکبری حمید - تجربه مصدق در زمینه ی سازماندهی خرد و کاربرد آن در ایران4.

                برگرفته از تجربه مصدق در چشم انداز اینده ایران به کوشش هوشنگ کشاورز صدر و حمید اکبری 
 ویکی فقه5.
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کورش عرفانی:  
یکی از واقعیت ھـایی کھ جـبھھ جـمھوری دوم، و یا ھـر 
جــبھھ ی دیگری کھ وارد گــود مــبارزه می شــود بــا آن 
مـواجـھ خـواھـد شـد، میزان دشـواری کار اسـت. الـبتھ مـا 
در جـبھھ جـمھوری دوم از ھـمان ابـتدا تـصویر روشنی 
از این دشــواری و حــدود و تــوانــایی ھــای جــریانــات 
سیاسی در اپـــوزیسیون ایرانی داشـــتھ ایم. امـــا چـــون 
نـخواسـتیم بـا پیش داوری و صـدور  احکام کلی راه را 
بـھ روی یک دیالـوگ پـویا بـبندیم، درھـا را بـرای مـذاکره 
بــا دیگر جــریانــات ھــمسو بــاز گــذاشــتیم بــدون این کھ 

نتیجھ ی این گفتگوھا را از پیش دانستھ باشیم.  

شــما در گــفتگوھــای قبلی کھ بــا ھــم داشــتیم، بــارھــا بــھ 
درسـتی اشـاره کردید کھ جـبھھ ی سیاسی یک قـالـب بسـتھ 
نیست، یک ظــرف بــاز اســت و بــنا بــرھمین می تــوانــد 
شکل ھــای مختلفی از ھــمراھی و ھمکاری تشکل ھــای 
سیاسی را در خــود بــگنجانــد. در کنار این ویژگی، مــا 
در تــالشیم تــا بــا ایجاد یک پــویایی بــرای این جــبھھ، 
امکان این فـراھـم شـود کھ بـا دیگر جـریانـات سیاسی، بـھ 
عـنوان عـضو و یا تشکل ھـمراه، گـفتگو شـود. تـوجـھ کنیم 
بـھ تـالش ھـای مـشابھی کھ در گـذشـتھ وجـود داشـتھ اسـت، 
بـا اسـامی و عـناوین مـختلف و زیر چـترھـای  گـونـاگـون 
و سـرخـوردگی ھـایی کھ از آن نـاشی شـده اسـت. بسیاری 
بـھ مـا تـوصیھ می کنند کھ دسـت از این کار بکشیم، چـرا 
کھ بـر این بـاورنـد کھ این بـار ھـم مـا بـھ جـایی نـخواھیم 
رسید و مـــا ھـــم مـــثل دیگران پشیمان و ســـرخـــورده 

خواھیم شد.  

پـرسـش این اسـت کھ آیا مـا ھـم در جـبھھ جـمھوری دوم 
قــرار اســت بــر اســاس این واقعیت ھــا بــھ نــاامیدی و 
سـرخـوردگی بـرسیم و در نـھایت دسـت از تـالش بـرای 

تشکیل یک جبھھ موفق سیاسی برداریم؟ 
رامین کامران:  

پـاسـخ مـن بـھ این پـرسـش شـما صـریح اسـت، خیر! مـا 
آنـقدر تـالش می کنیم تـا مـوفـق شـویم. این مسـئلھ تعطیل 
بـردار نیست! این یک نکتھ اسـاسی اسـت و بـھ این مـعنا 
نیست کھ مـا بـھ طـور خـاص انـسان ھـای سـخت کوش و 
یا لـجبازی ھسـتیم، خیر! دلیل مـشخص دارد و آن جـواب 
مـا بـھ این سـؤال اسـت کھ آیا بـھ واقـع می خـواھیم کھ این 
رژیم بـرود یا نـھ؟ اگـر قـرار بـاشـد این رژیم بـرود- کھ 
در نـھایت بـاید بـرود-، راه کنار زدن آن چیزی بـھ جـز 
تشکیل یک جــــبھھ سیاسی نیست. جــــبھھ ای کھ در آن 
گـروھی از اشـخاص و تشکل ھـای سیاسی بـا تـوافـق بـر 
سـر حـداقـل ھـای اسـاسی و یا شـاید بھـتر بـاشـد بـگویم، 
حیاتی، دور ھـم جـمع شـونـد و بـرای بـرانـدازی این رژیم 

تالش کنند.  

این کار در ابـتدا بـا تبلیغ شـروع می شـود و بـا رسـانـدن 
این پیام بــھ مــردم و جــلب تــوجــھ آنــھا بــھ این نکتھ کھ 
مــحتوای این پیام ھــر مــحتوایی نیست، مــحتوایی اســت 
بسیار دقیق و روی آن بسیار فکر شـده اسـت، از مـردم 
خـواسـتھ می شـود آن را بـا بقیھ مـقایسھ کنند و اگـر حـرف 
دیگران مـعقول تـر آمـد بـھ دنـبال آنـھا بـرونـد. امـا اگـر بـا 

پیشنھاد این جبھھ موافق ھستند، آن را حمایت کنند.  

٢٥

از سـری گـفتگوهـای دکـتر کـورش عـرفـانـی از حـزب ایـران آبـاد و دکـتر رامـین کـامـران از جـریـان ایـران لـیبرال، دو تـشکل 

بـــنیان گـــذار جـــبهه جـــمهوری دوم ایـــران، گـــفتگویـــی را انـــتخاب کـــرده ایـــم کـــه در نـــوشـــتار زیـــر بـــه صـــورت چـــکیده نـــقل بـــه 

مضمون می شود:

جبھه ی جمھوری دوم  

در تعامل با نیروھای  

اجتماعی و سیاسی
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تجــربــھ ھــای مــشابــھ زیادی در کشورھــای دیگر بــھ 
پیروزی رسیده اســت و ھیچ دلیلی وجــود نــدارد کھ مــا 

در ایران نتوانیم موفقیت بدست آوریم. 

کورش عرفانی: 
مـا بـھ خـوبی می دانیم کھ بـرای ھـر رژیم اسـتبدادی، ھـر 
چـقدر ھـم کھ ورشکستھ بـاشـد، بـاید یک جـایگزین ایجاد 
شـود تـا بـتوان بـھ عـمر آن پـایان داد و تـا این جـایگزین 
وجــود نــداشــتھ نــباشــد، نمی تــوان امید بــھ کنار زدن آن 
داشــت. بــھ نــظر می رســد، این نکتھ بــھ ظــاھــر ســاده، 
تــوســط بسیاری از جــریانــات اپــوزیسیون ھــنوز درک 

نشده باشد. علت آن را چھ می دانید؟ 

رامین کامران:  
عـدم درک این این مـھم از جـانـب جـریانـات اپـوزیسیون 
بـھ بـاور مـن دو دلیل دارد، کھ خیلی ھـم بـھ قـدرت تحـلیل 
آنـھا از شـرایط حـاکم بسـتگی نـدارد؛ در حـالی کھ انـسان 
ھـایی بـا قـوه ی فـھم مـعمول و سـواد مـتوسـط بـھ خـوبی می 

توانند آن را درک کنند: 

١- دلیل اول بی ھمتی این جـریانـات بـرای ادامـھ ی 
مـبارزه اسـت، تـالشی کھ بـرای تـوجیھ آن، بـھ عـنوان 
یک جـبر تـاریخی، مـعرفی می کنند. گـویی کھ ھـنوز 
وقــت آن نــرسیده کھ تغییر در ایران ایجاد شــود، بــھ 
دلیل بـاورھـای مـذھـبی مـردم و یا دالیل دیگر. بـھ این 
تـرتیب می خـواھـند دل خـود و مـردم را بـا این نـوع 

صحبت ھا خوش کنند. 

٢- دلیل دوم، این جـریانـات بـھ دنـبال گـرفـتن قـدرت 
از راه دیگری ھســتند. مــا  دربــاره ی عــرصــھ ای  
صــحبت می کنیم کھ در آن رقــابــت وجــود دارد، از 
جــملھ جــریانــاتی کھ بــرای ایجاد تغییر در ایران بــھ 
دنـبال گـرفـتن قـدرت از راه دیگری ھسـتند. دربـاره 
مـجاھـدین صـحبت نمی کنم چـون بـھ بـاور مـن اھمیتی 
نــدارنــد؛ اشــاره ی مــن از یک طــرف بــھ اصــالح 
طــلبان اســت و از طــرف دیگر بــھ ســلطنت طــلبان. 
ھیچ یک از این دو جــریان مــایل بــھ داشــتن رقیب 

نیستند.  

قـــصدم در اینجا تـــعریف از جـــبھھ ی جـــمھوری دوم 
نیست، امـا بـاید بـدانیم این دو جـریان مـدت ھـاسـت کھ بـھ 
حـداکثر حـد و ظـرفیت خـود بـرای جـذب مـردم رسیده انـد. 

در مـورد اصـالح طـلبان کھ از آن حـد ھـم گـذشـتھ انـد و 
رو بــھ نــزول ھســتند، جــریانی حــباب وار کھ از ھــمان 
ابــتدا بــا تبلیغات رســانــھ ای گســترده در شــرایطی کلید 
خـورد کھ مـردم نیاز بـھ امید و شـور داشـتند و بـنابـراین، 
پشـت این جـریان جـمع شـدنـد. از آن سـو پھـلوی طـلبان ھـم 
بـھ نـوعی دیگر نمی تـوانـند بـاالتـر از این بـرونـد. تبلیغات 
آنـھا رقـت آور اسـت، بـا اسـتفاده از ھـمان کلمات و حـرف 

ھای دوران شاه. 
کورش عرفانی: 

مثل ارتجاع سرخ و سیاه. 

رامین کامران: 
ایـن کـھ چیـزی نیـسـت.ھیـچ چیـزی در چـــــنـتـھ نـــــدارنـــــد 

سلطنت طلبان. نھ فکری، نھ ایده ای، نھ اسمی. 

کورش عرفانی: 
بــھ عــنوان مــثال مــراســم بــزرگــداشــت شــعبان جــعفری 

برگزار می کنند. 

رامین کامران: 
اینھا می خـواھـند ھـمان نکبتی کھ از ٢٨ مـرداد تـا ٢٢ 
بـھمن در ایران حـاکم بـود را امـروز بـھ تکرار تـحویل مـا 
بـدھـند. در فـرانـسھ پـس از سـقوط نـاپـلئون، زمـانی کھ 
لــویی ھیجدھــم دوبــاره بــھ قــدرت بــرگشــت، در مــورد 
اطــرافیانــش گــفتھ شــد اینھا در این مــدت نــھ چیزی را 
فــرامــوش کردنــد و نــھ یاد گــرفــتند. ھمین مــوضــوع در 
مـورد سـلطنت طـلبان ھـم صـدق می کند. فـقط بـلدنـد بـا 
کمک و حـمایت آمـریکا و اسـرائیل سـر و صـدای رسـانـھ 
ای راه بیانـدازنـد و ھمین مسـئلھ این تـوھـم را بـھ وجـود 

می آورد کھ این جریان وجود دارد. 

کورش عرفانی: 
بـلھ، این مـا را بـھ یاد داسـتانی می انـدازد کھ در آن یک 
ایرانی بـھ عـنوان درخـواسـت از خـدا می خـواسـت کھ گـاو 
ھـمسایھ را بکشد.  این جـریان ھـا کھ بـھ سـقف اجـتماعی 
خــود رسیده انــد و دیگر روی آن نمی تــوانــند حــساب 
بکنند، نـاتـوانی شـان را در این تـرجـمھ می کنند کھ نمی 
خـواھـند ببینند کھ حـرکت ھـایی مـثل جـبھھ جـمھوری دوم 

موفق شود.  

در ورای این عـادت ھـای غیرسـازنـده و منفی سیاسی کھ 
شـوربـختانـھ نـزد این جـریانـات درونی شـده و فکر می کنند 

٢٦
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راھـش این اسـت کھ تـوی سـر ھـر کسی کھ آنـھا را تـأیید 
نمی کند بـزنـند، دیگرانی ھـم ھسـتند کھ از مـنظر مـتفاوتی 
مسـئلھ جـبھھ سـازی را مـورد انـتقاد قـرار می دھـند و بـر 
اسـاس بـحث و گـفتگوھـایی کھ در این چـند ھـفتھ داشـتیم، 
 Paradoxe کمی کھ بـھ پیش می رود شکل یک تـناقـض یا
بـھ خـود می گیرد. بـھ این مـعنا کھ اگـر جـبھھ را بـھ عـنوان 
یک واقعیت سیاسی و جـامـعھ را بـھ عـنوان یک واقعیت 
اجـتماعی بـپذیریم، بـر این بـاورنـد کھ بـرای کسب مـوفقیت 
یک جـبھھ سیاسی بـاید پشـتیبانی مـردمی را بـا خـود داشـتھ 
بـاشـد. امـری کھ بـھ خـودی خـود درسـت اسـت، مـگر آن کھ 
جـزء آن دسـتھ  تـئوریسین ھـایی بـاشیم کھ این قـدر تـوھـم 
داشـتند کھ فکر می کردنـد اگـر پـول درسـت و حـسابی بـھ 
دســتشان بــرســد بــا اســتخدام تــعدادی مــزدور بــلژیکی و 
آمـریکایی و … می تـوانـند بـرونـد و قـدرت را بگیرنـد و 

کلید را تحویل آنھا بدھند.  

این نکتھ بــر ھــمگان روشــن اســت کھ بــدون پشــتوانــھ 
مـردمی نمی تـوان یک جـریان را بـھ قـدرت رسـانـد، مـگر 
از طـریق کودتـا و ھـمت اسـرائیل و عـربسـتان و… کھ 
داسـتانـش جـداسـت. امـا بـحث مـا این اسـت کھ وقتی گـفتھ 
می شــود جــبھھ سیاسی بــاید بــرای خــود پشــتوانــھ ی 
اجـتماعی ایجاد کند، کسانی ھسـتند کھ نمی تـوانـند تـقدم 

و تأخر مدیریتی-اجرایی کار را ببینند.  

آنـھا وارد یک نـوع مـنطق مـرغ و تخـم و مـرغ می شـونـد، 
بـھ نـحوی شـما ھـرگـز و ھـرگـز مـتوجـھ نمی شـوید کھ اینھا 
می خـواھـند اول جـبھھ را تشکیل دھـند تـا بـھ واسـطھ ی آن 
پشـتوانـھ اجـتماعی بـھ دسـت بیاورنـد و یا بـرعکس، اول 
پشــتوانــھ ی اجــتماعی بــھ دســت بیاورنــد کھ بــا کمک آن 
بــتوانــند جــبھھ ی سیاسی تشکیل دھــند. پــارادوکس این 

گفتمان ھم از ھمین جا بوجود می آید.  

اگـر بـگوییم اول بـایستی جـبھھ تشکیل بـدھیم کھ بـا تکیھ بـر 
آن پشـتوانـھ ی اجـتماعی بـدسـت بیاوریم، می گـویند اصـلن 
مـعنا نـدارد! مـگر بـدون پشـتوانـھ ی اجـتماعی ھـم می تـوان 
جــبھھ تشکیل داد؟ امــا اگــر بــخواھیم اول پشــتوانــھ ی 
اجـتماعی بـدسـت بیاوریم تـا بـا آن بـتوانیم جـبھھ بـزنیم، بـا 
این پـرسـش منطقی مـواجـھ خـواھیم شـد کھ شـما کی ھسـتید؟ 
مـرامـتان چیست؟ بـھ کجا وابسـتھ اید؟ و بـھ عـنوان چـھ نـوع 
جــریانی قــرار اســت بــروید پــایگاه اجــتماعی بــدســت 
بیاورید؟ چیزی کھ بـھ آنـھا حـالـت اتـم ھـای مـعلق می دھـد. 

بــاید بــرونــد بین کارگــران و فــرھنگیان و دانــشجویان و 
غیره کار کنند تـا بـاالخـره بـھ صـورت معجـزه وار بـعد از 
چـند سـال جـامـعھ بـگوید مـا می خـواھیم پشـتوانـھ مـان را بـھ 
شـما بـدھیم. الـبتھ فـرامـوش نکنیم کھ این اتـفاق بـرای ھیچ 
کدام از این جـریان ھـا در این چـند ده سـال اتـفاق نیافـتاده 

است. 

بــنابــراین بــھ نــظر می رســد کھ الزم اســت مــا بــھ این 
پـارادوکس بیشتر بـپردازیم تـا راھکار واقـعگرایانـھ تـری 
بـدسـت آوریم. تـوجـھ کنید نمی گـویم راھکار درسـت، چـون 
بـالفـاصـلھ گـفتھ می شـود درسـت بـر چـھ مـبنایی؟ اشـاره مـن 
در اینجا بـــھ یک امـــر شـــدنی و ممکن اســـت، بـــھ قـــول 
فـرانـسوی ھـا Le Possible . چـگونـھ می تـوان یک نـگاه 

دقیق تر و واقع بینانھ تر بر این بحث داشت؟ 

رامین کامران: 

رـمول واقــعگرا صـحبت  ا دربـاره ـف مان ـطور ـکھ ـگـفتـید ـم ـھ
ا  اصـلھ از ـم الـف را ـکھ ـب ول ـصحـیح. ـچ رـم ھ ـف خـواھیم ـکرد ـن
خــواھــند پــرسید: فــرمــول ـصحـیح از نــگاه کی؟ از نــگاه 
ا از نــگاه  د غــربی ھــا؟ و ـی ــوینده؟ از دـی پــایگاه طــبقاتی گـ
اید  ـنـجا ـب ود. در اـی د ـب خواـھ وام ـن گاه دـیـگر اـق ا ـکھ ـن ارس ـھ ـف
نـیم در مـــمالک دـیـگر از چــھ راھی رفــتھ انــد. ـھمـیـشھ  بـی ـب
اـین طــور بــوده ـکھ یک گـــروھی جــلو افـــتاده انــد چــون 
ا ـھـمفـکری بـین آنـــھا  ــات دارنـــد و ـی زه دارنـــد، امکانـ گـی اـن
ـجاد شـده اسـت. بــدیھی اسـت ـکھ ھیچوقــت، ھـمان ابــتدا،  اـی
ـجاد ـنمی شـــود. ـھمـیـشھ  لـیون نـــفر اـی ـھـمفـکری بـین یک مـی
وچک ھســـتند، چــند نــفِر ـھـمفـکر ـکھ  در اول یک گــروه ـک
بــرای ـتشکـیل یک جـــریان، یک حــزب و یک ســازمــان 
م، چــند  ردـی ار را ـک اقــدام می ـکـنـند. خــوب مــا ھــم ـھمـین ـک
م و  ـشـنـھاد ـکردـی فر ـھـمفـکر جـمع شـدیم و چـارچـوبی را پـی ـن
طور  م ھـماـن م. ـعرضـھ ـھ نـی عھ ـعرضـھ می ـک ھ جـاـم آن را ـب
م ـھمـیـشھ بـــا تـــقاضـــا خـــود را ـتـنظـیم می ـکـند.  ـکھ می دانـی
ـشـخوان گــذاشــتھ می شــود و مـــردم آن را  ـجـنسی روی پـی
ا بــھ ـھمـین شـکل  ر. در ھــمھ جــای دنـی ا خـی می پــذیرنــد ـی

تھ اـست.   پـیش رـف

تـیـست ھســتید و اـین  ا اِلـی ھ مـا می گــویند شـما نــخبھ گـرا ـی ـب
حــرکت بــاید از دل جــامــعھ بــجوشــد. از دل جــامــعھ ھـیچ 
زی ـنمی جــوشــد. مــردم ابــراز احــساســات می  وقــت چـی
ـند،  م بـکـن ھ خـرج می دھـند و شـاید شـلوغ ـھ ـجان ـب ـکـنـند، ھـی
ـھادی ـکھ بــھ آنــھا تــوســط یک جــریان  ـشـن امــا در قــبال پـی

٢٧
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عــرضــھ می شــود. نــارضــایتی مــردم در واقــع ســوخــت 
د  رای طـرحی ـکھ یک عـده ارائـھ داده اـن فـکری می شـود ـب

ود.  رده ـش د ـکھ ـبھ پـیش ـب و ـبھ آن امکـان می دـھ

کورش عرفانی:  
تـوجـھ داشـتھ بـاشیم، قـصد مـا از طـرح این بـحث ھـا این 
نیست کھ از کسانی کھ دارای چنین فکری ھسـتند انـتقاد 
کنیم، بـھ طـور درسـت تـر می خـواھیم نـقد کرده بـاشیم. 
ھـدف رسیدن بـھ یک دید واقـع بینانـھ تـر از مـسائـل اسـت. 
بـا این وجـود شـوربـختانـھ در بسیاری از مـوارد  بـھ یک 
مـانـع بـرمی خـوریم کھ بسیار مـھم ھـم اسـت و آن این کھ 
در بـرخـورد بـا این پـرسـش کھ بـاید نخسـت جـبھھ تشکیل 
شـود تـا پشـتیبانی اجـتماعی بـدسـت آورد یا بـرعکس، عـده 
ای بــھ جــای انــدیشیدن دربــاره ی پــاســخ، تحقیق کردن 
دربـاره ی نـمونـھ ھـای مـختلف، بـررسی تجـربیات مـوفـق 
و نـامـوفـق در کشور مـا یا دیگر کشورھـا و این کھ نـگاه 
عـلوم سیاسی بـھ آن چیست و سـپس نتیجھ گیری، پـاسـخ 
خــود را از قــبل تعیین کرده انــد. گــویی کھ یک مــدل 
تـحول اجـتماعی بـر اسـاس کار سیاسی بـر روی کره ی 
زمین بیشتر وجــود نــدارد  و راه رسیدن بــھ ھــدف ھــم 
فقط از مسیری عبور می کند کھ آنھا در ذھن دارند.  

از آن بـــدتـــر، بـــر این بـــاورنـــد کھ بـــا انـــتخاب مسیر 
مــتفاوت، حتی اگــر مــوفقیت حــاصــل شــود، مــوفقیت 
خــوبی نــخواھــد بــود. این دوســتان، نــھ تــنھا بــھ روش 
کاری دیگران ایراد می گیرنــد بلکھ از پیش نتیجھ ای 
کھ بـا اسـتفاده از این روش حـاصـل شـود را زیر سـوال 
می بـرنـد. می گـویند شـما می خـواھید این رژیم را بـھ 
کنار بـزنید و دمکراسی بیاورید؟ امـا آن دمکراسی کھ 
شـــما بیاورید خـــوب نیست. یعنی از ھمین امـــروز و 
پیـشـاپیـش، نـتیـجـھ ی ٢٠-٣٠ ســـــال تـــــالش دیـگـران و 
تـــحولی کھ در آینده از آن حـــاصـــل خـــواھـــد شـــد را 
محکوم می کنند. و این نـگاھی اسـت بـا رنـگ و بـوی 

ایدئولوژیک.  

ایدئـولـوژی یعنی پیشداوری، یعنی داشـتن پـاسـخ ھـای از 
پیش تعیین شـده. بـارھـا از مـا دربـاره ی ایدئـولـوژی حـزب 
ایران آبـاد پـرسیده انـد وپـاسـخ مـا ھمیشھ روشـن اسـت: مـا 
در این حــزب ایدئــولــوژی نــداریم. مــتدولــوژی داریم کھ 
مبتنی اســت بــر یک روش کاری علمی-عــقالنی بــرای 
بیرون کشیدن پــاســخ ھــا از دل واقعیت ھــا. در حــالی کھ 

ایدئــولــوژی بســتھ ای از پــاســخ ھــای از پیش تعیین شــده 
اسـت، مـتدولـوژی روش یافـتن پـاسـخ اسـت. الـبتھ مـا خـط 
قـرمـزھـایی مبنی بـر ارزش ھـای جـھان شـمول انـسانـمداری 
داریم، امــا بــھ غیر از آن، راه و روش درســت را، چــھ 
تـاکتیکی بـاشـد و چـھ اسـتراتـژیک، از دل مـطالـعات بیرون 
می کشیم. بـھ ھمین دلیل، زمـانی کھ جـریانی مـثل جـبھھ 
جـمھوری دوم سعی می کند بـرخـورد غیرایدئـولـوژیک و 
مـتدولـوژیک بـا پـدیده ی تشکیل جـبھھ داشـتھ بـاشـد و در 
این مسیر می رود بـــھ ســـراغ تشکل ھـــایی کھ تصمیم 
گــرفــتھ انــد بــرخــوردی غیر از ایدئــولــوژیک نــداشــتھ 
بـاشـند، کار بـھ بـن بسـت کشیده می شـود؛ بـن بسـتی کھ 

ھیچ ارتباطی با محتوای پدیده ندارد.  

در گـــفتگوی مــا بــا اـین ـتشـکل ھــا صــحبت بــر ســر اـین 
ا جــــمھوری بـــد  نــــبوده ـکھ دمکــراسی خــــوب نـیـست و ـی
ات ســـطحی و شکـلی.  رده انــد روی نـک اســـت، تـــمرکز ـک
مـــصداق آن اســـطوره یونـــانی اســـت ـکھ مـــردم را روی 
ا  طع می ـکرد و ـی ا را ـق لند ـھ دـب ای ـق د و ـپ اـن خت می خـواـب ـت
د. االن  وـن خت او ـش ھ انــدازه ـت ا ـب ا را می ـکشـید ـت اه ـھ دکوـت ـق
ھـم ـتشـکل ھــایی ھســتند ـکھ می خــواھــند جــبھھ جــمھوری 
دوم را دراز ـکـنـند و روی تـــــخت ایدئـــــولـــــوژی خـــــود 
ار  ـند. شــوربــختانــھ، شــمار ـبسـی بــخوابــانــند و قــد آن بـکـن
اسـخ ھــایشان را از  ــوزیسیون مـا ـپ بــاالیی از جــریانــات اپـ
د و زمــانی  رده اـن وضـوعـات مــختلف آمــاده ـک بل بـرای ـم ـق
ـکھ بـحث جــبھھ می شــود، می رونــد و دنــبال جــواب ھـای 
دا کردنــد ـکھ چـھ  د. اگـر جــوابی پـی از پـیش آمــاده می گـردـن
ــتقبال می ـکـنـند و در غـیر اـین صـــورت از درِ  خـــوب، اســ
ات گـویا فـایده ای  ا اـین جـریاـن حث ـب د. ـب ـن فت درمی آـی خاـل ـم

ما چـیـست؟  نـدارد. ـنظر ـش

رامین کامران: 
بــلھ این تجــربــھ را داشــتھ ایم و تجــربــھ مــطبوعی ھــم 
نیست. بـھ مـا می گـویند کھ چـرا خـطوط جـبھھ جـمھوری 
دوم فـقط در حـد کلیات تـرسیم شـده؟ پـاسـخ این اسـت کھ 
بـاید در یک جـبھھ در کلیات بـاقی مـانـد و مـانـند چـتری 
بــاشــد کھ بــا امــتناع از ورود بــھ جــزییات، تشکل شــما 
بـتوانـد، بـا ایدئـولـوژی یا بـاورھـای نـظری تـان، زیر آن 
در کنار دیگر جــریان ھــا قــرار بگیرد. روی دیگر این 
نیـسـتـنـد  مـــــجـبـور  دیـگـران  ایـن  کـھ  اســـــت  ایـن  سکـھ 
ایدئـولـوژی شـما را بـپذیرد. عـدم درک این اصـل ابـتدایی 
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نـشان دھـنده ی این اسـت کھ این دوسـتان مـتوجـھ جـبھھ ی 
سیاسی نشـده انـد؟ در جـایی کھ تـوافـق بـر سـر حـداقـل ھـا 
بــرای انــجام اقــدامــات مشــترک مــعنا پیدا می کند، بــھ 
دنـبال تـوافـق مـطلق نـظری ھسـتند. این ویژگی بـخصوص 
بین جـــریانـــات چـــپ کھ مـــدام در حـــال تقسیم شـــدن و 
کوچک تــر شــدن ھســتند رایج اســت، در حــالی کھ یک 
جــبھھ ی سیاسی در مسیر بــزرگ و بــزرگ تــر شــدن 

حرکت می کند.  
شـما نمی تـوانید آنـچھ از یک حـزب سیاسی تـوقـع دارید 
را از یک جـــبھھ بـــخواھید. جـــبھھ کلیتی اســـت بـــرای 
بـدسـت آوردن نیرو بـر اسـاس تـوافـق بـر سـر حـداقـل ھـا 
ولی بــھ صــورت اســاسی. پــدیده ی جــبھھ بــا خــصلت 
دمکراتیک تشکل ھـای عـضو آن رابـطھ مسـتقیم دارد. یا 
یک جـــبھھ یا کار می کند کھ بـــھ صـــورت دمکراتیک 
خــواھــد بــود، یا کار نمی کند کھ بــھ این مــعناســت کھ 
خـصلت دمکراتیک نـدارد. بـھ ھمین دلیل جـریان ھـایی 
کھ ھــرگــز کار دمکراتیک در ســطح حــزب خــودشــان 
نکرده انـــد، در ســـطح جـــبھھ ھـــم مـــوفـــق بـــھ این کار 
نـخواھـند شـد و مـتوجـھ نمی شـونـد کھ می تـوان بـر اسـاس 
یک ســری حــداقــل ھــا ھمکاری کرد، بــدون آن کھ الزم 
بـاشـد بـر سـر ھـمھ چیز بـھ تـوافـق بـرسیم و اصـولـن قـرار 

ھم نیست بر سر ھمھ چیز بھ توافق برسیم. 

این کھ آمـدنـد و یک سـری حـرف ھـا را زدنـد و رفـتند، 
مـا را می تـوانـد بـھ این فکر بیانـدازد کھ شـاید از ھـمان 
ابــتدا ھــم نمی خــواســتند کاری انــجام دھــند و بــرای این 

کار فقط دنبال بھانھ بودند.  

کورش عرفانی:  
بــلھ در راســتای آنــچھ فــرمــودید دکتر کامــران گــرامی، 
مـخاطبین مـان را بـھ بـحث ھـایی ارجـاع می دھـم کھ پیش 
از این دربــاره جــبھھ ی سیاسی بــھ عــنوان یک پــدیده 
داشــتھ ایم، کھ طی آن از جــملھ مــطرح کردیم: جــبھھ 
عــبارت اســت از کار مــنظم مــدیریتی بــرای ھمکاری 

تشکل ھای سیاسی مختلف. 

بــھ این مــعنا، زمــانی کھ بــدانید ذات جــبھھ چیست بــھ 
خـوبی می فھمید کھ چـھ مـوضـوعـاتی بـاید در قـالـب یک 
جـبھھ مـطرح شـونـد و چـھ مـوضـوعـاتی نـھ. شـاید این یا 
آن مـوضـوع بـھ خـودی خـود خیلی ھـم قـابـل تـوجـھ و جـالـب 
بـاشـد، ولی کار جـبھھ این نیست کھ بـھ ھـر مـوضـوعی 

بــپردازد. کار جــبھھ ی سیاسی این اســت کھ بین تشکل 
ھـای سیاسی مـختلف فـعالیت ھـماھـنگ و مـدیریت شـده بـھ 
وجـود بیاورد و نـھ ھیچ چیز دیگر. کار جـبھھ ای نـماد 

پرھیز از فرقھ گرایی است. 

بـا حـضور در یک جـبھھ، تشکل سیاسی بـھ جـامـعھ نـشان 
می دھــد کھ قــادر اســت بــا تشکل ھــایی کھ ھــمجنس و 
ھـمگون آن نیستند ھمکاری داشـتھ بـاشـد، فـعالیت عملی 
داشـتھ بـاشـد؛ در واقـع نـشان می دھـد کھ فـرقـھ نیست و 
تـوانـایی کار دمکراتیک را داراسـت. ھـمانـطور کھ شـما 
بـارھـا گـفتھ اید، بـرای کسب پشـتوانـھ ی اجـتماعی، الزم 
اسـت تشکل ھـای سیاسی مـا خـصلت دمکراتیک خـود را 
بـھ جـامـعھ ثـابـت بکنند؛ وگـرنـھ روی کاغـذ ھـمھ دمکرات 
ھسـتند و قـول و وعـده اش را می دھـند و بـرای بـرخی، 
ھـزینھ ی سنگینی ھـم بـرای تبلیغ دمکراتیک بـودنـشان 
می کنند، امـا پـولـش را طـریق از غیردمکراتیک تـرین 
رژیم ھـای دنیا تـأمین می کنند. حـال پـرسـش اینجاسـت: 
دمکراتیک بـودن یک تشکل را چـگونـھ می تـوان راسـتی 
آزمـــایی کرد؟ زمـــانی کھ یک تشکل این ادعـــا را در 
عـمل بـتوانـد اثـبات کند واز جـملھ نـشان دھـد قـادر اسـت، 
در یک جـــــبـھـھ، بـــــا چـــــنـد تـشکـل دیـگـر، بـــــا روش 
دمکراتیک، فـعالیت کند. اگـر بـھ بـازخـوردھـا بـھ جـبھھ ی 
جــمھوری دوم، بــھ عــنوان یک جــبھھ ی جــوان تــوجــھ 
کنیم، می بینیم کھ یکی از مـھم تـرین نکاتی کھ مـورد 
اســتقبال قــرار گــرفــتھ این اســت کھ تشکل ھــایی بــا 
دیدھـای مـختلف مـوفـق شـده انـد بنشینند و بـا ھـم گـفت و 
شـنود داشـتھ بـاشـند و در مـورد جـریان ایران لیبرال و 
حـزب ایران آبـاد مـوفـق بـھ ھمکاری و تشکیل یک جـبھھ 

سیاسی در کنار یکدیگر شده اند. 

ــفتارزدگی در اـین چـھار دھـھ را از  ا نـباید تـأثیر ـمـنفی گ ـم
تی ـکھ جــریان ھـای سـاخـتھ ی دسـت  ــداریم. وـق ظر دور ب ـن
م َدم از  ند اصـالح ـطـلبی ـھ اـن جــمھوری اســالمی و سـپاه، ـم
عی خــود  دمکــراسی می زنــند، واژه ھــا دـیـگر مــعنای واـق
ــتفاده و ســوء  را از دســت می دھــند، آن قــدر ـکھ مــورد اسـ

د.   تھ اـن رار ـگرـف اســتفاده ـق

بــگذریم از جــریانــاتی کھ بــا وابســتگی بــھ ریاض و تــل 
آویو و واشـنگتن سعی می کنند از طـریق دیگری قـدرت 
بگیرنـد. از نـگاه شـما، آیا ھـنوز این امکان وجـود دارد 
کھ یک جــریان سیاسی بــتوانــد بــرای خــود یک پــایگاه 
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اجـتماعی گسـترده فـراھـم کند، بـدون این کھ در این رونـد 
حـرکت بـھ سـوی کسب قـدرت، بـتوانـد از خـود آزمـایش و 
امـتحان دمکراسی پـس داده بـاشـد؟ آیا واقـعأ چنین امـری 

شدنی است؟ 

رامین کامران:  
مــن فکر می کنم، تــنھا آن گــروھی می تــوانــد در ایران 
پـــایگاه اجـــتماعی واقعی بـــرای خـــود فـــراھـــم کند کھ 
وابسـتگی خـارجی نـداشـتھ بـاشـد. مـا بـھ خـوبی می بینیم 
کھ بـا وجـود ھـزینھ ھـای میلیاردی، رادیو و تـلویزیون 
ھـای پـرھـزینھ ای کھ در آن خـبرنـگارانی کھ از اصـالح 
طلبی بـھ مـحافـظھ کاری روی آورده انـد، بین خـودشـان 
بـرنـامـھ و مـصاحـبھ راه می انـدازنـد، مـوفـق نمی شـونـد 
خـطی کھ می خـواھـند را بـھ پیش بـبرنـد، چـرا کھ مـردم 
بـدبین ھسـتند و بـعد از خـمینی کھ خـدعـھ کرد و قـدرت را 
گـرفـت، از ریسمان سیاه و سفید می تـرسـند. امـا بـھ بـاور 
مــن دلیلی نــدارد کھ وقتی یک جــبھھ ی سیاسی حــرف 
مـعقول بـزنـد، رفـتار مـناسـب از خـود نـشان دھـد و از آن 

بوی دمکراسی بیایید، جلب اعتماد مردم را نکند.  

امــا فــرامــوش نکنیم، بــر خــالف ادعــایشان، جــریانــات 
اصـالح طـلب و یا جـبھھ ی سـلطنت طـلب جـبھھ نیستند؛ 
چـرا کھ بـر سـر اصـولی تـوافـق کرده انـد کھ دمکراسی 
شـامـل آن نیست. سـلطنت طـلبان بـر سـر یک فـرد، چـھ 
حــرف ھــایش بــھ مــذاقــشان خــوش آید یا نــھ، و اصــالح 
طـلبان ھـم بـر سـر اسـالم و دخـالـت آن در سیاسـت، ھـر 
چـند کھ در بـحث ھـایشان آن را مـرکز قـرار نمی دھـند. 
اینھا ھیچ کدام بـھ مـعنای جـبھھ نیست، تـنھا یک ھیاھـوی 
رسـانـھ ای اسـت. ولی آن چـھ شـما گفتید اصـل و اسـاس 
کار اســت: نــداشــتن وابســتگی بــھ بیگانــگان و دیگر، 

بروز عالئمی کھ نشان از دمکراسی دارد.  

صــداقــت ھــر جــریانی را مــردم بــا شــعور و فــھم و آدم 
شـــناسی خـــود تشخیص می دھـــند. این کھ بـــحث ھـــای 
نــظری فــقط مــورد نــظر عــده ای روشنفکر قــرار می 
گیرد و نــھ عــامــھ مــردم درســت اســت ولی فــرامــوش 
نکنیم، شـعور مـتعارف مـردم ایران بـھ درسـتی کار می 
کنند، ھـر چـند بـدون داشـتن تـخصص در عـلوم سیاسی و 
اجــتماعی بــھ خــوبی تشخیص می دھــند کھ شخصی کھ 
حـرف می زنـد صـداقـت دارد یا نـھ. این بـدین مـعناسـت 
کھ حتی اگـر جـبھھ ی جـمھوری دوم بـھ زمـان بیشتری 

بــرای فــراھــم کردن پــایگاه اجــتماعی بــرای خــود نیاز 
داشتھ باشد، راه کار ھمین است و جز این نیست.  

کورش عرفانی: 
بـلھ درسـت اسـت، مـا از ھـمان ابـتدای مـطرح کردن بـحث 
جــبھھ، چــھ از لــحاظ نــظری و چــھ  در بــرنــامــھ ھــای 
تــلویزیونی، تــأکید داشــتیم بــر ایجاد یک نــوع از فــرآیند 
پـویای سیاسی مـتقابـل بین تشکل ھـای سیاسی و جـامـعھ.  
یعنی بـرای مـا جـبھھ تـنھا و تـنھا در تـعامـل بین عـنصر 
سیاسی و عــنصر اجــتماعی اســت کھ مــعنا پیدا می کند. 
چــرا کھ فکر می کنیم کھ نــھ فــقط بــا رفــتن مــا بــھ درون 
جـامـعھ و دانـشگاه و کارخـانـھ و … معجـزه ای قـرار اسـت 
رخ بـدھـد و نـھ فـقط بـا اینجا نشسـتن و خـود را بـھ عـنوان 
آلـترنـاتیو مـعرفی کردن کار تـمام اسـت. مـا ھیچ کدام از 

این دو کار را بھ تنھایی مورد توجھ قرار نمی دھیم.  

چــرا کھ تــجارب تــاریخی نــشان می دھــند بــرای آن کھ 
حـــرکتی تغییرات بنیادین ایجاد کند بـــاید حـــاصـــل کار 
عـناصـر سیاسی و عـناصـر اجـتماعی بـاشـد. مـا این درس 
را  دل تـاریخ بیرون کشیده ایم، درسی کھ بـرخی از آن 
بـھ عـنوان مـنطق تـاریخ یا قـانـونـمندی تـاریخ یاد می کنند، 

کھ شاید باشد و شاید ھم نھ!  

بـھ تـاریخ مـعاصـر کشور خـودمـان بـازگـردیم و ببینیم کھ 
ھیچ یک از این دو فـرمـول بـھ تـنھایی جـواب نـداده اسـت. 
کھ بـھ عـنوان مـثال عـده ای دور ھـم جـمع شـدنـد و ھیچ 
کاری ھــم بــھ جــامــعھ نــداشــتند و گــفتند مــا می خــواھیم 
بــرویم و نــفت را ملی کنیم….. و یا ھیچ ســندی نــداریم 
کھ نـشان دھـد کھ اعـضای تشکل ھـایی کھ جـبھھ ملی را 
درسـت کردنـد، رفـتھ بـودنـد و سـال ھـای سـال در کوره 
پـزخـانـھ ھـا  و مـسگری ھـا و آھـنگری ھـا پتک زدنـد تـا 

بتوانند نیروی اجتماعی برای خود فراھم کنند.  

آنـچھ بـوده این اسـت کھ ھمیشھ یک  جـمعی سیاسی آمـده 
و تحـــلیل عـــمومی خـــود از ســـاخـــتارھـــا، تـــحوالت و 
رویدادھـــا را در اختیار جـــامـــعھ گـــذاشـــتھ و گـــفتھ کھ 
تشخیصش از مـنافـع جـامـعھ چیست. جـامـعھ ھـم بـھ عـنوان 
مــخاطــب و گیرنــده پیام آن را دریافــت و بــنا بــھ شــعور 
مـتعارف خـود، آن را قـضاوت کرده اسـت. ھـمان طـور 
کھ گفتید این شـعور مـتعارف اجـتماعی نـھ خیلی بـاالسـت 
و نــھ  آن طــور کھ بــرخی می خــواھــند آن را نــادیده 
بگیرنـد، پـایین و قـادر اسـت مـنافـعش را تشخیص دھـد، 
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الـبتھ اگـر اطـالعـات خـوب و سـالـم بـھ آن بـرسـد و نـھ از طـریق 
مـنابـع انحـراف سـازی مـانـند بی بی سی کھ در سـال ۵٧ آمـد 

بھ او گفت کھ خمینی برایش خوب است. 

زمــانی کھ یک جــریان  سیاسی اطــالعــات درســت را، بــا 
ارائـھ ی مـثال بـھ جـامـعھ شـرح و تفصیل دھـد و در این کار 
مسـتمر و بـا صـداقـت عـمل کند، در جـایی، مـاھیت مفید پیام 
او تـوسـط جـامـعھ دریافـت می شـود و بـخش ھـایی از مـردم 
می فـھمند کھ این حـرف ھـایی اسـت کھ اگـر تـحقق پیدا کند، 
مـنافـع شـان تـأمین خـواھـد شـد. ھـنگامی کھ این اتـفاق در یک 
گسـتره ی قـابـل تـوجھی از نیروھـای اجـتماعی اتـفاق افـتاد 
شـروع می کند، بـھ عـنصر سیاسِی فـرسـتنده ی پیام، عـالئمی 
ارسـال می کند کھ بـھ واسـطھ ی آن می گـوید مـن حـرف شـما 
را بـاور می کنم، مـن حـرف شـما را دنـبال می کنم. مـن شـعار 
شـما را قـبول دارم. مـن در حـرکت ھـایی کھ شـما اعـالم می 
کنید شـــرکت می کنم. مـــن مـــبارزه می کنم. مـــن بـــھا می 

پردازم.  

این رابــطھ ای اســت کھ در عــلم ارتــباطــات بــھ آن رونــد 
فـرسـتادن پیام و دریافـت بـازخـورد ھـا می گـویند. زمـانی کھ 
این چـرخـھ ایجاد شـد، در دل خـود پـویایی یا دینامیزمی بـھ 
وجـود می آورد کھ سـبب می شـود ھـم عـنصر سیاسی بھـتر 
جـامـعھ را بـفھمد، بـشناسـد و مـواضـع سیاسی خـود را دقیق تـر 
بیان کند و بــھ ســراغ آنــچھ مــطالــبات واقعی جــامــعھ اســت 
بـرود؛ و ھـم جـامـعھ ببیند کھ مـطالـباتی کھ سـال ھـاسـت از 
طـریق حـرکت ھـای پـراکنده، اعـتراضـات، انـتقادات و ابـراز 
نـارضـایتی ھـا بیان کرده در دل این ظـرف می تـوانـد مـوجـب 

تحول بشود.  

از دل این درک مـــتقابـــل بین عـــنصر سیاسی و عـــنصر 
اجـتماعی، سـازوکاری بـھ وجـود خـواھـد  آمـد کھ در مـرحـلھ 
ی مشخصی می تـوانـد قـدرت حـاکمھ را بـھ چـالـش بکشانـد. 
قـبل از آن مـرحـلھ نمی تـوانـد و زمـانی ھـم کھ بـھ آن مـرحـلھ 
رسید نـباید مـنفعل بـمانـد و فـرصـت سـوزی کند. ھـنگامی کھ 
قـد و قـواره این مجـموعـھ ی نیروھـای سیاسی و اجـتماعی بـھ 
جـایی رسید کھ بـاید، آن وقـت می تـوانـد بـھ خـودش اجـازه بـھ 
چـالـش کشیدن قـدرت حـاکم را بـدھـد و بـرود بـھ سـراغ حـرکت 
ھــایی مــانــند اعــتصاب عــمومی، اعــتصاب ســراســری و 
تــظاھــرات وسیع و گســترده و این حــرکت ھــا را تــبدیل بــھ 
اولتیماتـوم کند بـرای حـاکمیت. اولتیماتـوم یعنی خـواسـت 
مـشخص بـھ صـورت زمـان بـندی شـده. الـبتھ این زمـان 

بـندی شـاید خیلی دقیق نـباشـد، امـا از عـالئـم مـؤثـر بـودن 
آن در این اســت کھ حــاکمیت خــود را وادار بــھ واکنش 

نشان دادن می کند. واکنش بھ صورت:  

١) یا حـــاکمیت زبـــان ســـرکوب در پیش می گیرد کھ 
جـامـعھ در این صـورت می بیند وقـت آن رسیده کھ وارد 
مـبارزه ی جـدی شـود و کار را بـا آن تـمام کند. مـبارزه 
ای کھ شــاید طــوالنی و پــرھــزینھ بــاشــد، امــا این را 
حــاکمیت اســت کھ بــھ مــردم تحــمیل می کند و امکان 

فرار از آن برای جامعھ نیست. 

٢) یا این کھ حــاکمیت شــروع می کند بــھ عــقب نشینی 
کردن تدریجی و گام بھ گام امتیاز دادن.  

اینجاسـت کھ عـنصر سیاسی، کھ حـال حـمایت مـردمی را ھـم 
بـرای خـود فـراھـم کرده، از ھـر پـایی کھ حـاکمیت عـقب می 
گـذارد اسـتفاده می کند و جـای آن را پـر می کند و می رود 
جــلو، تــا جــایی کھ در نــھایت قــدرت سیاسی را در دســت 

بگیرد.  

بـھ بـاور مـن، اگـر نـگاه ھـموطـنان عـزیز مـا بـھ جـبھھ و رابـطھ 
ای کھ یک جـبھھ ی سیاسی می تـوانـد بـا جـامـعھ بـرقـرار کند 
چنین بـاشـد، مـوفـق خـواھـند شـد از بسیاری از بـحث ھـای 
حـاشیھ ای و انحـرافی و حتی بی اعـتمادی ھـا و بـدگـمانی ھـا 

خود را رھا کنند. نظر شما را جویا می شوم. 

رامین کامران: 
بــحث شــما بسیار روشــن بــود و نکات اصلی را بیان 
فـرمـودید و ھـموطـنان مـا ھـم بـھ مـرور زمـان بـا آن آشـنا 
خـواھـند شـد و آن را درک خـواھـد کرد. تـوجـھ داشـتھ 
بـاشیم، واژه ی جـبھھ ھـر چـند بسیار رایج اسـت، خـود 
پـــدیده، در بین مـــردم ایران و در صـــحنھ ی سیاســـت 
ایران نسـبتأ جـدید اسـت. بـھ ھمین دلیل تـوجـھ را بـھ آن 
جــریانــاتی جــلب کردم کھ اســم جــبھھ را بــر خــود می 
گــذارنــد و در واقــع خــاصیت جــبھھ را نــدارنــد. جــبھھ 
تـوسـط جـریان ھـایی بـا عـقاید مـختلف تشکیل می شـود، 
امـا بـا اصـول روشـن و دمکراتیک. و این اصـوأل پـدیده 
ی جــدیدی اســت و بــاید بــھ آن عــادت کرد ولی زمــانی 
کھ جامعھ آن را بفھمد دیگر آن را رھا نخواھد کرد.  

کورش عرفانی:  
در بــخش پــایانی اشــاره ای می کنم بــھ مــدلی کھ در عــلم 
ارتـباطـات وجـود دارد، بـھ نـام مـدل ارتـباطـات از خـاص بـھ 
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عـام و بسیار شـناخـتھ شـده اسـت. دایره را بـھ عـنوان مـرکز 
فـرض کنید و پـس از آن الیھ ھـای دوم و سـوم و چـھارم. 
چیزی کھ نــماد نشــت و انــتشار یک ایده در جــامــعھ می 
تـوانـد بـاشـد. مـا این تـوھـم را نـداریم کھ پیام مـا در جـبھھ ی 
جــمھوری دوم ، بــھ طــور ھــمزمــان تــوســط ٨٠ میلیون 

ایرانی درک و تأیید می شود، خیر!  

م  ایی ـمثل «ـج دیده ـھ انی ـکھ ـشما ـپ واـقعـیت اـین اـست ـکھ زـم
اه  د، تـلویزیون دیدـگ و» و …. را دارـی تی وی» و «ـمن و ـت
باید ـبھ  اه ـن شود. ولی دیدـگ ده ـب دازه دـی مان اـن د ـبھ ـھ واـن ـنمی ـت
رویم  ازار را ـگرـفت و ـما ـب گوید ـکھ «ـمن و ـتو» ـب ـخودش ـب
امی ـکھ  عھ ای آن پـی اـم ر، در ـھر ـج ان. خـی بال ـکار خـودـم دـن
فـکر می ـکنـید خــاص اســت را ھــم می شــود تــوســط یک 
جــریان و یک مــنبع ارائــھ داد و بــعد یک حــلقھ ای اـیـجاد 
ام را در  عد پـی ھمد و ـب شـود از قشـر خـاصی ـکھ آن را می ـف
رد در دل جـامـعھ،  رصـت ھـای مـختلف می ـب ا و ـف ب ـھ اـل ـق
در دل قشــرھــای مــختلف، و شــروع می ـکـند آن را ارائــھ 
علم  شگاه و یک ـم تاد داـن ثال، اـگر یک اـس نوان ـم دادن. ـبھ ـع
اسی اـحتـیاج  بھھ سـی ام را ـبگـیرد ـکھ ـچرا ـما ـبھ یک ـج اـین پـی
ا  فتھ آن را ـب رای اـیـجاد ـتغیـیر در کشورمـان و در ـھ م ـب دارـی
٩٠-٨٠ دانــشجو و دانــش آمــوز مــطرح بـکـند، از بـین آنــھا 
ام را می بــرنــد در  دا می ـکنـیم ـکھ اـین پـی ١٠-١۵ نــفر را پـی
رض ـکنـید  خش می ـکـنـند. حـاال ـف واده و اطـرافیانـشان ـپ خـاـن
ا داشـتھ بـاشیم.  ا ـیا صـد ـت ا و اسـاتید ١٠ ـت علم ـھ ا از اـین ـم ـم
ا از ھـمان زمـان خـودرھـگران مـطرح می  رای ـھمـین، ـم ـب
ـن  ــگـری دربــــــاره اـی ـم ـکـھ از خــــــودت نــــــپـرس ـکـھ دـی ـکـردـی
ھ مـردم  مـوضـوع چـھ فـکر می ـکـند و چـھ ـکاری می ـکـند. ـب
ـکاری نــداشــتھ بـــاشید، در مــورد خــودتــان ـتعیـین تـکلـیف 

تم و  بـکنـید. ـیـعنی مـِن مـخاطـب ـکھ االن اـین مـطلب را گـرـف
ـفـھمـیدم بــھ درد جــامــعھ می خـــورد، بــا اـین درک خــودم 

اشید.   چـکار می ـکـنم؟ ـکار ـبھ ـبقـیھ ـنداـشتھ ـب

زمـانی کھ مـن و شـما بـھ عـنصر خـودبـاوری و نـقش فـرد 
بـھ عـنوان شھـرونـد بـرسیم، در این صـورت، بـرای خـود 
جـایگاه قـائـل ھسـتیم و بـرای خـودمـان مـأمـوریت ایجاد می 

کنیم کھ بستگی بھ درک و فھم ما دارد. 

رامین کامران: 
تـوصیھ بسیار سـالمی اسـت، اول بـھ فـھم و درک خـودتـان 
اعــتماد کنید و بــعد از مــشورت دیگران اســتفاده بکنید. 
اصـل این اسـت کھ اعـتماد بـھ نـفس داشـتھ بـاشید. این کھ 
مـن چی بـھ فکرم رسید و چـھ می خـواھـم بکنم و … ھیچ 
کس عـقل کل نیست و نیاز بـھ مـشورت دارد. ولی اختیار 
خـود را بـھ دیگری نـدھید. اگـر دیدید کھ یک پیام سـالـم و 
درسـت اسـت، بیایید جـلو و ھمین طـور ھسـت کھ پیروز 
می شـویم. بـرای ھمین ببینید اینھایی کھ میگویندجـبھھ بـا 
مـــحوریت ســـلطنت یا اســـالم، بـــدانید دربـــاره ی جـــبھھ 
صـحبت نمی کنند. مـا می گـوییم جـمھوری و الئیک. این 
یعنی شـما! تکیھ بـھ شـما! پـس خـودتـان ھـم بـھ خـودتـان تکیھ 
کنید و مـطمئن بـاشید کھ نتیجھ خـواھید گـرفـت. معجـزه در 
ھیچ کجای دنیا واقــع نشــده اســت. دســتتان را بــاید دراز 

کنید و آنچھ را می خواھید بگیرید. 

کورش عرفانی: 
بـــھ جـــای آن کھ مـــنتظر دیگران بـــشوید، فکر کنید کھ 
دیگران مــنتظر شــما ھســتند. فــرامــوش نکنیم دمکراسی 
 مشارکت نمی آورد،. مشارکت دمکراسی می آورد.#
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نخســت و پـیش از پــرداخــتن بــھ ســویھ ھــای گــونــاگــون 
ـنـجا جــــبھھ نــــامیده می  اسِی آنــــچھ ـکھ در اـی ـکـنـشـگری سـی
اره ی جـبھھ  زیر ھسـتم ـکھ بـگویم ـکھ ـسخن در ـب اـگ شـود، ـن
ــتدار  ــراکنده ی دوسـ ــای پـ ای اســت ـکھ می کوشــد نیروھـ
اسِی ـمـشـخصی گـــرد  ــوکراسی را بــھ ســـوی آمـــاِج سـی دمــ
مـکاری بــپردازنــد. چــنانکھ می  آورد تــا بــھ ھــمرائی و ـھ
ــوکراسی ھــم می  ــسگرا و دشــمِن دمـ ــای واپـ م نیروھـ دانـی
ھ  تــوانــند بــھ ـکـنـشـگرِی جــبھھ ای بــپردازنــد. پـیش از آنـک
د می بــایستی گـروه ھـا و احــزابِ  جـبھھ ای بـتوانـد پـدید آـی
ــتقلی) ـکھ ھــر یک دارای بــرنــامــھ  ــودآئینی (مسـ اسِی خـ سـی
ھــای سیــاسی(ـ ایدئــولــوژیک) و اســاســنامــھ ھــای حــزبیِ 
جـداگـانـھ ی خــویش و دگـرسـان از دـیـگری ھســتند وجــود 
ر روی آمـاِج راھــبردی و  ند ـب تواـن ا سـپس ـب اشـند ـت داشــتھ ـب
ـاری و  ـمـی ــخـصی ھــــــم انــــــدیـشی و ـھ ــش ـا راھکـــارِی ـم ـی
اـمھ  رـن روه دارای ـب ند ـگ جا ـکھ ـچ رین آـن ناـب ـند. ـب ـن مـکاری ـک ـھ
ار نــزدیک بـھم ھســتند، ھـرگـاه گـرد ھـم  اسِی ـبسـی ھـای سـی
د و در پــایان بــھ ســازمــانــدھی  ـند جــبھھ ای پــدید ـنمی آـی آـی
یک گــروه بــزرگــتر بــا ھــمان سیاســـت می انــجامــد ـکھ 
ود.   د ـب خواـھ بھھ ـن اـشد و دـیـگر ـج راـستی ـحزب میتوانــد ـب ـب

انِی گـــروه ھـــا و احـــزابِ  نـی یکی از دگـــرســـانی ھـــای ـب
سیــاسی، بـر روی چــگونگِی تــولید ثــروت و بـازپـخِش آن 
ران خـواھـد بــود. امـا نخســت می  ده ی اـی ـن در جـامـعھ ی آـی
ــوکراتیک و  اسِی دم ا سـاخـتار اقــتداِر سـی عھ ای ـب بـاید جـاـم
ا احــزابِ  د ـت اـش ــایداری وجـود داشــتھ ـب ھ ی نسـبی پ وـن ھ ـگ ـب
ــتیبانی حــقوقی  ا پشـ ــھ و ـب اگـون بـتوانـند آزادان اسِی گـوـن سـی
ژه  اسی وـی بـھ ـکـنـشـگری، ھـر یک بــسوِد بـرنـامـھ ھــای سـی
ا و ابـزار ھـای  ری از ھـمھ ی روش ـھ ا بھـره گـی ی خـود ـب
ــوکراسی  ھ ی دم اـن اـم ـنون ـکھ ـس ــوکراتیک بــپردازنــد. اـک دم
اسی  ــای سـی ــدارد، ھــمھ ی اـین نیروھـ در جــامــعھ وجــود نـ
بودِ  ھ ای ـکھ از ـن اـن اـم دید آوردِن ـچنـین ـس رای ـپ ند ـب واـن می ـت

اِن فــراوان  ــوکراسی رنــج و زـی ــتداراِن دمـ آن ھــمھ ی دوسـ
د و چـشِم اســفندیاِر جـنبِش دمــوکراسی  رـن د و می ـب بـرده اـن
ــمازوری  اری و ھــ مـی خـــواھـــان بـــوده و ھســــت، بـــھ ـھ
بـــپردازنـــد. یک ـچنـین جـــبھھ ای تـــنھا می تــوانــد آمـــاجِ 
اسی داشـــتھ بــاشــد و از ســـرمـــایھ دار تــا  ــبردی سـی راھــ
ر  ا ســوسیا لـیـست را در ـب رال ـت ـب اورز، از لـی ـش کارگــر و ـک
امـھ ی جــبھھ جــائی  رـن ــتصادِی آنــھا در ـب رد و دیدگــاه اق گـی

دارد.  ـن

ــبردِی سیـاسِی جـــبھھ ھـــمانـــا بـــرقـــراریِ   آمـــاِج راھــ
ــئوکراسیِ  ده ـپس از فـروپـاشِی ت ـن ــوکراسی در ایـراِن آـی دم
ونی خـــواھـــد بـــود. افـــزون بـــر جـــبھھ ای از  ـن عِی ـک شـی
ای ـصـنفی ـ مـدنی  ــاسی، جـبھھ ای از جـنبش ـھ احــزاِب سی
می تــوانــند بـھ گـونـھ  ھـم در زمــانی ـکھ احــزاِب سیـاسی ـن
ھ ـکـنـشـگری بــپردازنــد،  ای آشکـار و قـانـونی در جـامـعھ ـب
ر  د و در ـھمـین راســتا جـبھھ ای فـراگیرـت دید آـی د ـپ واـن می ـت
ھــم از احـــزاِب سیـاسی و ھــم از جـــنبش ھـــای ـصـنفی ـ 
د ھــمانــنِد جـــبھھ ھـــائی ـکھ در  مـــدنی می تــوانــد پـــدید آـی
ر دیکتاتـــوری ھـای  راـب ــای خــاوری در ـب ــای اروپ کشورھ
ن پــدید آمـدنـد و بـھ پیــروزی  شـی تــوتــالیتِر ســـوسیالیستِی پـی

دـست یافــتند. 

ار و ـکـنـشـگرِی جــبھھ ای در ســده ی  لی ـک  آزمــون ھــای ـم
ران ـکھ بــھ پیـروزِی نســـبی ھـــم، در آغـــاز  گــذشــتھ ی اـی
دســت یافــتند و شــوربــختا ـکھ در فــرجــام نــاکام مــانــدنــد، 
لی دھــھ ٢٠  نخســـت انـــقالب مشـــروطـــھ،  دوم جـــنبِش ـم
ــورشیدی بــودنــد.  ــقالب» ۵٧ خـ ــورشیدی و ســوم «انــ خـ
د نـــــگاھی گـــــذرا بــــھ اـین ســــھ رودیــداِد بـــــزرگِ  ائـی بـی
ــدازیم؛ انـــقالِب مشـــروطـــھ بـــا ھـــدفِ  ــرزمینمان بیانــ ســ
ران و پــایان  مــشخِص نــگارِش نخســتیِن قـانـوِن اســاسِی اـی
ردِن آن  ادشـاھی و واگــذار ـک ھاِد ـپ اسِی ـن درِت سـی ھ ـق دادن ـب
لی ـکھ از نــــمایندگــــاِن مــــردم بـــودنـــد و  بـــھ مجــــلِس ـم
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راِن نـــوین، ســازمــان داده شــد و ســامــان  ــذارِی اـی بنیادگــ
اسِی جـبھھ ای ـکھ در  گـرفـت. کوشــنده تـرین نیروھــای سـی
عــمل پــدید آمــده بــود انجــمن ھــا بــودنــد ـکھ بــھ پیـروزیِ 
د  ا کودتـای ١٢٩٩ سـی جام ـب زاـن درخــشانی دـست یافـتند و ـس
ــذارِی خــانــداِن پھــلوی و  ا ـ رضــاخــان و بــویژه بنیادگـ ضـی
ــجامید.  ھ نـاکامی ان اِل ١٣٠۵ ـب اه در ـس ــورِی رضـاـش دیکتات
مـکاری و ھــمازوری مشـروطـھ خـواھـان نـاِم جــبھھ  اـین ـھ

ود.   ــرھــمند(کاریسمانیک) ـب دون رھـبرِی ف داـشت و ـب ـن

لِی دھــھ ٢٠ ھــم در عــمل و ھــم بــھ گــونــھ ی  جـــنبِش ـم
ـھ  ـلِی ایــران پــــــدیـد آمــــــد ـک رســمی در پیکــِر جــــــبـھـھ ی ـم
ھــــمونــــدانی از احــــزاِب سیـاسِی قــــانــــونی و بــــرخی 
فت  لی شـدِن ـن ا دو آمـاِج ـم ا داشـت و ـب ھ ـھ اـن نـمایندگـاِن رـس
ـشـتر  درِت بـی وِد سـپردِن ـق ھ ـس ات ـب تخاـب وِن اـن اـن و اصـالح ـق
بــھ مــردم بــراه افــتاد ـکھ تــوانســت بــھ یکی از آمــاجــھای 
ن جــنبش  ــد. اـی لی شــدِن نــفت ایـران دســت یابـ ــویش، ـم خـ
ـتر محــمد مــصدق بــود و بــا  دارای رھــبری فــرھــمند، دـک
ـسِی ٢٨ مــــــرداِد ١٣٣٢  ـلـی ــگ ـــای آمـــــــریکـائی ـ اـن کـودتــــ
ــاره ی  لی و ســپردِن دوب خــورشیدی و بـرانـدازِی دولـِت ـم

د.   اـن ادشـاھی  نـاکام ـم ھاِد ـپ ھ ـن درت ـب مھ ی ـق ـھ

ھمن ۵٧  ــقالِب» ـب آزمـوِن سـوِم ـکـنـشـگرِی جـبھھ ای در «ان
ــورشیدی بــــود ـکھ آن نـیز در عــــمل بــــا ھــــمرائی و  خـــ
اسی پــدید آمــد ـکھ  ــمازورِی احــزاب و ســازمــانــھای سـی ھـ
پـس از پیـروزی نســبِی نخســت در  پــایان دادِن بـھ قــدرتِ 
رای  ھاِد پــادشــاھی(دیکتاتــوری)  و بسـترسـازِی ـب اسِی ـن سـی
ــذارِی آن بــھ مــردم از رھــگذِر مجــلِس مــؤســسان و  واگـ
ھ رھــبریِ  عی ـب ِت مــالیاِن شـی دـس پـیـشگـیری از ربــودِن آن ـب
ــمایندگی می ـکرد  ـختـیار آنـرا ن ور ـب ِت شـاـپ خــمینی، ـکھ دوـل
ـــروردیـِن ۵٧ بــــــا  و ھـشــــــداِر بــــــھـنـگـام می داد، در فــــ
ران و تــنھا  ــئوکراسی در تــاریِخ اـی ــذارِی نخســتین تـ بنیادگـ
د و شـوربـختا ـکھ  اـن ــئوکراسی در جـھاِن امــروز، نــاکام ـم ت
نی و  اسی دچـــاِر انــــقالبیگری، نـــزدیک بـی ــای سـی نیروھــ
اسی شــدنــد و بھــترین لحــظھ را در تــاریخِ  ســوداگــرِی سـی
ــوکراسی از دسـت  ھ ي دمـ ران  بــسوِد بــرقــرارِی سـامـاـن اـی
می و آشکـار از  د و ـھم در ـعمل و ـھم ـبھ ـگوـنھ ی رـس دادـن
د روح الــھ  ـنھ تــوِز فــرھــمند، سـی رھــبِر خــدعــھ گــر و کـی
ــد. اـین جــبھھ بـا خـدعـھ و دروغ و  ــتیبانی کردنـ خــمینی پشـ
ـنھ از بــاورھــای  ران و ســودجــوئی بـیشـی فــریِب مــردِم اـی
منِد آن آغـاز و  رـھ بِر ـف ردم  از ـسوی رـھ عِی ـم خـرافی ـ شـی

ھ رھـبری او و سـپردنِ  عی ـب ــئوکراسی شـی ــذاری ت ا بنیادگ ـب
نای  اآـش ھاِد نـوپیدا و ـن اھی ـبھ ـن ادـش ھاِد ـپ اسی از ـن درِت سـی ـق
قـیھ شـکـست خــورد و بــا نــابــودی  دســتاوردھــای  ِت ـف والـی
راری خـشن و  رـق وِن اسـاسِی آن و ـب اـن نسـبِی مشـروطـھ و ـق
م  عی در عـمل از ـھ اسِی مشـروعـھ ی شـی درِت سـی خـونیِن ـق

اشید.   ـپ

نـکھ جــبھھ  بــرخی ســویھ ھـا و مــؤلــفھ ھــای جــبھھ: یکی اـی
بــایستی دارای آمــاِج راھــبردی(اســتراتــژیک) روشــن و 
مـکاریِ  نـکھ جـبھھ از ھــمرائی و ـھ اشـد، دوم اـی ـمـشـخصی ـب
اسی و ـھـمـچنـین جـنبش ھـای مـدنی  چـند حـزب و گـروه سـی
د و نــھ از افــراد و  ــبردی  پــدید می آـی ــوِن آمــاِج راھـ پیرامـ
نـکھ جــبھھ ھــم می تــوانــد دارای رھــبرِی فــرھــمند  ســوم اـی
بــاشــد و ھــم می تــوانــد داری رھـــبری جــمعی ھـــمچون 
انــقالِب مشــروطــھ بــاشــد. بــرخی ھــا گــمان می ـکـنـند ـکھ 
ائی بـیـشـتری دارد و از  واـن د ـت اـش ر ـب راگیرـت جـبھھ ـھر ـچھ ـف
ـنرو آمـــاِج آن از راھـــبرد بــھ راھکـار فـــروکاســـتھ می  اـی
ر جـبھھ  د ـکھ اـگ اورـن ر اـین ـب اری ـب سـی ھ ـب موـن رای ـن شـود. ـب
عی بــاشــد، ھــم  ــئوکراسِی شـی ــوِن بــرانــدازِی تـ تــنھا پیرامـ
ــتدارِ  ــای دوسـ ــتدار پــادشــاھی و ھــم نیروھـ ــای دوسـ نیروھـ
د در  واـن داز را می ـت راـن اسی ـب روی سـی جـمھوری  و ـھر نـی
ان و بـخودیِ  نـی ودِن جـبھھ از ـبن و ـب ر ـب راگیرـت ـبر گیـرد. ـف
خــود ـبھـین و بـرتـر نـیـست بــویژه آنــجا ـکھ می خــواھــد بـھ 
ود یکی از  ر شـود. اـین ـخ راگیرـت دف و راھــبرد، ـف اِن ـھ زـی
ــتگیِ  ــتگی و ھمبســ اِن پیوســ آفـــت ھـــائی اســـت ـکھ بــھ زـی
د بـود.  واـھ دازی ـخ راـن نیروھــای جـبھھ در فـرداِی ـپس از ـب
ھ ی بـھمن ۵٧ در  ود ـکھ در آسـتاـن ھ ی آن جـبھھ ای ـب موـن ـن
اسی را ـبر روی  ـعمل پـدیدار ـشد و بـیـشـترـیِن نیروھــای سـی
بـرانـدازِی نـھاِد پـادشـاھی گـرد آورد امـا در ھـمان فــردای 
ـپس از فـروپـاشِی نـھاِد پـادشـاھی در مــبارزه ی خــونین و 
عی  ــئوکراتیسِم شـی اسی و بــسوِد تـ خــشن بـر سـِر قــدرت سـی

اشید.   از ـھم ـپ

ــگـری سیــاسِی جــــــبـھـھ  ــش ــن ـاِن ـک ـھ بــــــھ زـی ـری ـک ــگ آفــــــِت دـی
ــواداراِن پـادشـاھی رضـا  اری بــویژه ھـ سـی خـواھـد بـود و ـب
د، داشـــتِن نــاگــزیرِ  ـن ـن پھـــلوی و مــجاھــدین بــازگــو می ـک
ھ ی آن «انـــقالِب»  موـن م ـن رھــبِر فـرھـمند اسـت ـکھ بـاز ـھ
۵٧ و رھــبرِی خــمینی اســت.  دوســـتداران رضــا پھــلوی 
او را رھــبِر فــرھــمند می دادنــد و مــجاھــدین مــسعود و 
ــنگر و  مــریِم رجــوی را.  رھــبِر فــرھــمند می تـوانـد روشـ

٣٤
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ــتھ بــاشــد ھـــمچون گــانــدی در ھــند و مــانــدال در  پیشرفـ
ــریقای جــــنوبی و مــــصدق در ایـران و ـھـمـچنـین می  آفـــ
ــسگرا بــاشــد  ــدیش، تــنگ نــگر و واپـ تــوانــد تـــاریک انـ
ونِی ایـران  ـن ھــمچون خــمینی در ایــران. در جــامــعھ ی ـک
ور و بی پــایھ ی مھـــدیگرائی چـھ  ــمواره در بــاوِر ـک ـکھ ھـ
ھ ی ھـنری  وـن ھ در ـگ عِی آن و ـچ ذھـبی ـ شـی ھ ی ـم وـن در ـگ
ا  د کــھ….و ـی ھ «کـسی می آـی نـک و ادبِی و سیـاسِی آن بـھ اـی
د ـکھ ھـــمھ را بـــھ ھـــم پیونــــد دھــــد» و  اـی سی بـی بــــاید ـک
تِش ـشـخصـیت اســت، رھــبریِ  رـس ِش ـپ نگِ پــذیراِی کـی رـھ ـف
ــگر  فــرھــمند می تـوانـد بـھ آســانی بـھ خــودکامــھ ای ویرانـ

ود.    ون ـش رـگ دـگ

ــتخابی،  رھـــبرِی  جـــمعی در جـــبھھ از ھـــمان آغـــاز  انــ
ھ ھـمونـداِن جــبھھ اسـت و بـنابـرین  زمـانـمند و پـاسـخگو ـب
ــوکراتیک بـــسودِ  ھـــمونـــدان ھـــمواره از ابـــزارھـــای دمــ
راســـت گــــردانِی بــــھنگام و گـــریز و دوری جســـتن از 
ــبری،  ــوری و گــــرایِش خــــودکامــــانــــھ ی رھـــ دیکتاتـــ
بــرخــوردارنــد. ھــمونــداِن رھــبری جــبھھ بـرابـر حــقوقــند. 
اوه ای ـکھ از ســــوی  ار پـیش پــــا افـــــتاده و ـی ســــخن ـبسـی
ان آورده می  ــوادارن پــادشــاھی بــھ مـی اری و بــویژه ھـ سـی ـب
شـود اـیـنـست ـکھ «اخــتالفــھای گــروھی و بــویژه سـخن در 
بــاره ی جــمھوری و پــادشــاھی را ـکھ آنــرا بــھ نــادرســتی 
ر  د ـکـنار بــگذاریم و تـنھا ـب ندارـن ده می ـپ ـن «شکـِل نــطاِم» آـی
ــتوانیم  م تــا بـ مـکاری بــا ھــم بـکوشـی ســِر بــرانــدازی بــھ ـھ
ــاشیم» ـکھ اـین ســخن نـیز  جـــبھھ ای فـــراگیرتـــر داشـــتھ بـ
ان و گــزنــد اســت و بـیـشـتر از  دارای چــند اشـــتباه پــر زـی
روی بـیـشـتری  ســــوی آنـــــھائی ـکھ گـــــمان می ـکـنـند از نـی
زی نـیـست  م چـی از ـھ ده می شـود و ـب ـن ن افـک د ـب رخـوردارـن ـب
مھ  سوِد ـھ ِم» خـمینی و یارانـش ـکھ ـب ا ـھ مھ ـب مان « ـھ ـجز ـھ

وِم ۵٨ انــجامید.   اِم فــروردیِن ـش رـج ا او و یارانـش و ـف ـب

ــرایشات و دیدگــاه ھــای احــزاب و گــروه  ھ گـ نحســت آنـک
انِ  ـلمیک مـی اسی و گــونــاگــونِی آنــھا و دیالــوگِ ـپ ھــای سـی
ذیر اـست و دمــوکراسی از ـبن و در  اـپ ریزـن تی ـگ عـی ھا واـق آـن
ان خــویش بــرای ـھمـیـنـست ـکھ احــزاب و گــروه ھــای  نـی ـب
ــتقل) بــاشــند و بــرای پـیش  ــودآئین(مسـ اسی بــتوانــند خـ سـی
اسی خــویش بکوشــند و ھــر یک  بــردن بــرنــامــھ ھــای سـی
ژه گی خـــود را دارا بـــاشـــند و بـــتوانـــند در ســـپھری  وـی
رسی ھـای بـیـشـتر در مجــلسِ  ــوکراتیک بــرای داشــتن ـک دمـ
اسی ـ  ــجویند. اـین گــفت و گــوھــای سـی شی بـ لی از ھــم پـی ـم

وان ـبھ  اـگون را ـنمی ـت وـن ای ـگ اِن دیدگـاه ـھ وژیک مـی وـل ایدـئ
ــذارد و ھــمواره جــزئی جــدانــاپــذیر در  زمــاِن دـیـگری واگـ

دگِی اجــتماعی اـست.   اسِی زـن گسـتره ی سـی

ــایستی فـــرھـــنگِ درســــت و  ھ گــــفتھ شــــود مـــا بـــ نـک اـی
ــمندی در گــــفت و گـــو داشــــتھ بــــاشیم  و مــــنشِ  روشـــ
ـشھ  ــروزین را پـی شھـــرونـــداِن مـــتمدِن یک جــامــعھ ی امـ
ِم ـکـنش و واـکـنش و زد و خـــورد ھـــای  ـس انـی م و از مـک نـی ـک
ھ ی درســتی اســت امــا از خــودِ  ـت ــجوئیم نـک تــناتــن دوری بـ
را بــھ راســتی ـکھ  ــگذریم زـی ــوانیم بـ می تـ گــفت و گــو ـکھ ـن
ــوکراسی گــفت و گـو اســت. یک جــبھھ  خشــِت پــایھ ی دمـ
ــوکراسی بــاشــد،  ز اگــر بــازتــابی از یک سـامـانـھ ی دمـ نـی
ا جـبھھ ای ـکھ  ود ـت د ـب واـھ ر و پـایدارتـر ـخ مندـت واـن ار ـت سـی ـب
ار و بــدون ھــویِت سیـاسِی یگانـــھ ی  سـی از گــروه ھــای ـب
ر  اِم جـبھھ را ـب م ـن ر ـھ اشـد، ـکھ اـگ تھ شـده ـب اـخ رـس خـویش ـب
ــتین فـرسـنگ ھـا  خــود گــذاشــتھ بــاشــد، از یک جــبھھ راسـ

دور اسـت.  

ــمھوری و  ھ ســـخن از دگـــرســـان بــــودِن جــ نـک ـگر اـی دـی
رِ  ر ـس ھ ـکھ بـرخی می پــندارنــد، سـخن ـب وـن پـادشـاھی آن ـگ
ده ی پــــس از  ـن ــظام» نـیـست ـکھ آنـــــرا بــــھ آـی «شکـِل نـــ
تارِ  اـخ ھ درسـتی ـبر ـسر دو ـس خن ـب د ـس دازی واگـذارـن راـن ـب
ده و ـپس از بــرانــدازی  ـن ــتداِر سیـاسی اسـت در ایـراِن آـی اق
ــحتوایِ  ونی، بــر ســِر «مــ ـن ــئوکراسِی ـک ا فـــروپـــاشی تــ ـی
می گـذارنـد و  ھ رفــرانــدم  ـن ــظام» اسـت و آنــرا ھـرگـز ـب ن
ــابی و داوری  در مجـــلِس مــؤســسان در بـــاره ی آن ارزی
ـشـتر از  خــواھــند کـرد. مجــلِس مــؤســسان چـــندین بــار بـی
دمـــوکراتیک تــرین رفــرانــدمــھا دمـــوکراتیک تــر اســت، 

ــمایندگی اسـت.   ــوکراسِی ن ِر دم رـت ھ ی ـب موـن ـن

ـشـتر نــقِش تــنوِر داغی بــرای چســبانــدنِ  رفــرانــدم ـکھ بـی
ـشـتر بــــھ دھــــانِ  خــــمیِر گــــروه فــــرادســــت را دارد، بـی
ـنـست ـکھ ھــمھ  پــوپــولیست ھـا مــزه دارد. ســخن بـر سـِر اـی
ی نـھادھـای اداره ی سیـاسی ـکـشور انـــتخابی، زمـانـمند و 
ــوکراسی اســت  پــاســخگو بـاشـند و ـھمـین جــاِن و خــرِد دمـ
ھاِد خـونی ـ خــانــدانی(مــوروثی) و نــمادین و  چ ـن ھ ھـی ـکھ ـب
ــعمر) بــرای اداره ی  ــادام الـ ا یک بــار بــرای ھمیشھ(مــ ـی
سیـاسِی ـکـشور و چـرخـِش قــدرِت سیـاسی نیـازی نــدارد و 
ــولیِد) دیکتاتـــوری در  ــازتـ ــمواره خــطِر  بــازآفــرینِی (بـ ھـ
بــزنــگاه نــاتــوانی و سســتِی قــدرِت دولــِت مـــرکزی در 

ھ ـکمـین نشسـتھ اسـت. ھ کـرده و ـب ھادھـائی الـن ـچنـین ـن
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برای آشنایی بیشتر به وبسایت حزب ایران آباد مراجعه فرمایید:

www.iraneabad.org

برای آشنایی بیشتر به وبسایت ایران لیبرال مراجعه فرمایید:

www.iranliberal.com

تلویزیون دیدگاه، رسانه ای در خدمت دگرگونی در ایران:

www.didgah.tv

نشریه جبهه جمهوری دوم 
شماره ویژه   -  دی ماه ۱۳۹۷ -  ژانویه ۲۰۱۹ 

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است. 

تلفن تماس:  
 001-818-501-1144

آدرس ایمیل تماس: 

 tamas@j2iran.org
  

وبسایت جمهوری دوم: 
www.j2iran.org 
www.j2iran.com


