
مممم����ررررااااثثثث    ممممصصصصددددقققق
رام�ن كامران
طى پنج دهه!اى كه از شكل!گ�رى نهضت ملى ا�ران م�گذرد نام و �اد مصدق ه�چگاه از
خاطر مردم ا�ران غا�ب نبوده است. ا�ن دو با گذشت سالها اوج هرچه ب�شتر گرفته و
تما�ل به بازگشت به آن گفتار و كردار س�اسى كه او درخشانتر�ن نما�نده!اش در تار�خ
ماست وى را به بزرگتر�ن و آشناتر�ن نماد آزاد�خواهى بدل ساخته است. پى گرفتن راه
و روش او �عنى زنده كردن م�راثش. ا�ن كار از تجد�د خاطره و پژوهش تار�خى هر دو
جداست. اولى �ادآورى عاطفى گذشته است و دومى تحل�ل عقالنى آن. زنده كردن م�راث
مصدق از ا�ن هر دو فرا!م�رود، از �كى ن�رو م�گ�رد و به �ارى د�گرى ارتباط خود را با
تجربهٌ تار�خى حفظ م�كند اما عالوه بر ا�نها برنامهٌ عملى عرضه م�كند كه متناسب

امروز است و معطوف به آ�نده.
براى طرح مسئله با�د از تعر�ف م�راث مصدق شروع كرد و بهتر�ن نقطهٌ شروع ا�ن
كار بازگشت به صفت «ملى» است و كاو�دن معنا�ى كه ا�ن صفت از دوران وى در م�دان

س�است ا�ران پ�دا كرده است.

ملى و معنا�ش
نام �ك گروه �ا گرا�ش س�اسى الزاماً هو�ت آنرا به طور دق�ق و جامع در خود منعكس
نم�كند. در م�دان س�است نامگزارى معموالً با ابهامى همراه است كه حذف شدنى ن�ست.
ابهام از ا�نجا برم�خ�زد كه گروه!هاى س�اسى اكثراً نام خود را با استفاده از صفتى
م�سازند كه قرار است وجه اصلى گرا�ش عق�دتى شان را ب�ان سازد و آنرا كه مثل هر
صفتى استفادهٌ عام دارد، در مقام اسم خاص به كار م�گ�رند. ابهام زاده از ا�ن كار موضوع
تعب�ر و تفس�ر و چنانكه قاعدهٌ م�دان س�است است داو بحث و جدل و گاه كشمكش
م�گردد. مورد صفت «ملى» كه از زمان دكتر مصدق براى نام�دن جنبش آزاد�خواهانهٌ
مردم ا�ران به كار گرفته شده و به سرعت به شناسهٌ �ك گرا�ش س�اسى مع�ن تبد�ل

گشته، مثال بارزى از ا�ن مقوله است.
مقصود از نهادن نام «نهضت ملى» بر جنبش عظ�مى كه احقاق حقوق ملت ا�ران را هم
از شركت نفت ا�ران و انگل�س و هم از طرفداران داخلى حكومت اتور�تر وجههٌ همت خود
قرار داده بود، دل�ل روشنى داشت. ا�ن نهضت قرار بود به نما�ندگى از طرف ملت ا�ران
منافع ملى ا�ران�ان را تأم�ن نما�د. ا�ن منافع را به اتكاى «حق حاكم�ت ملى» از دولتى
ب�گانه بستاند و هم�ن حاكم�ت را در داخل ا�ران از طر�ق تثب�ت �ك نظام ل�برال
پارلمانى تحقق بخشد. به عالوه وسعت ا�ن نهضت كه از حد �ك حزب �ا �ك گرا�ش س�اسى
فراتر م�رفت و در نها�ت تما�ل به در بر گرفتن كل ملت ا�ران داشت، كاربرد صفت «ملى»
را مجاز و حتى الزم م�كرد. نهادن نام «جبههٌ ملى» بر جمع بن�انگزاران ا�ن حركت و
سپس بر جم�ع گروه!ها و افراد پشت�بان ا�ن نهضت از هم�نجا سرچشمه م�گرفت. اگر
هنوز طرفداران ا�ن خط فكرى دولت مصدق را «دولت ملى» م�خوانند به ا�ن دل�ل است
كه آنرا نما�ندهٌ واقعى خواستها و منافع ملت ا�ران م�دانند و مخالفان آنرا پشت!كردگان
به ملت و در بعضى موارد مدافع منافع ب�گانه به شمار م�اورند. بس�ارى از همرزمان و
طرفداران مصدق خود را به اختصار «ملى» م�نامند و در ب�ن مردم ن�ز كالً به ا�ن نام
شناخته شده!اند. در جمع كلمهٌ ملى صورت فشرده!اى از راه و روش مصدق را گرفته و
ابعاد معنا�ى مختلفش ا�ن فرصت را فراهم آورده تا بتوان در ع�ن ادعاى پ�روى از رهبر

نهضت ملى بر �كى از آنها تك�ه كرد.



چندپارگى م�راث
از م�ان حوزه!هاى مختلف معنا�ى كلمهٌ «ملى» دو تا بر باقى غالب بوده است!: دو وجه
داخلى و خارجى «حاكم�ت ملى» كه مكمل هم بود ولى به طرفداران نهضت ملى فرصت داد
تا تأك�د را بر �كى از آنها بگذارند. برخى استقالل را اهم مسائل م�شمردند و اصرار
م�ورز�دند كه پ�روان نهضت م�با�ست ب�ش و پ�ش از هر چ�ز هم خو�ش را صرف تحقق
آن نما�ند. مبارزهٌ مصدق با امپر�ال�سم انگلستان واقع�تى تار�خى است كه نه جاى شك
دارد و نه ترد�د. ولى با�د توجه داشت تقدمى كه مصدق براى مبارزه در م�دان س�است
خارجى قائل شده بود به ا�ن دل�ل بود كه م�خواست بزرگتر�ن مانع را از سر راه ا�جاد
دمكراسى داخلى بردارد و به هم�ن دل�ل هم بود كه دائم بر س�اسى بودن مسئلهٌ نفت
پافشارى م�كرد. تأك�د �كجانبه بر وجه خارجى م�راث وى راه را براى محدود ساختنش به
«مبارزه با امپر�ال�سم» و و در نها�ت جا دادن مصدق در جرگهٌ آن بخش از رهبران جهان
سوم كه جز هم�ن مبارزه چ�زى در آست�ن نداشتند و مطلقاً به دمكراسى پابندى نشان

 كه با شكست۱۹۶۰نداده بودند، هموار ساخت. باال گرفتن موج مبارزات چر�كى در دههٌ 
جبههٌ ملى دوم همراه شد راهى گشود تا برخى از جوانان طرفدار نهضت ملى رو به سوى
مبارزهٌ چر�كى ب�اورند و ضد�ت با امپر�ال�سم را شعار اصلى مبارزهٌ خو�ش بسازند و
در ع�ن حفظ پ�وند عاطفى با مصدق در عمل به راهى بروند كه در نها�ت م�توانست به
ا�جاد �ك دمكراسى خلقى ختم شود و نفى كامل هدف مصدق و نهضتى كه رهبرى كرده بود

باشد.
در مقابل برخى ن�ز با تأك�د �كجانبه بر مسئلهٌ آزادى و با عاطل گذاشتن انتقاد از نفوذ
آمر�كا در ا�ران عمالً از موضعگ�رى صر�ح در برابر قدرتى كه با خشونت از صحنهٌ
س�است ا�ران رانده بودشان طفره م�رفتند. ظاهراً تصور ا�نكه ا�االت متحده م�تواند در
نها�ت حكومت شاه را به سوى تعد�ل سوق دهد و راهى براى اجراى قانون اساسى بازكند،
همراه با شدت موضعگ�رى!ها در جهان دو قطبى و مخالفت اساسى با نفوذ شوروى در

ا�ران، در پ�ش گرفتن چن�ن روشى مؤثر بود.
در جمع نزاع دو قطب قدرت در جهان و سا�ه انداختن دلبستگى به نظامهاى س�اسى
هركدام از ا�ن دو قطب بر موضعگ�رى!هاى س�اسى داخل كشورهاى جهان سوم، همگامى
مبارزه با نفوذ خارجى و كوشش براى برقرارى دمكراسى داخلى را نزد برخى از پ�روان

مصدق نامتعادل ساخت.
عالوه بر ا�ن از ب�ن دو گرا�ش چپ و راست كه هر دو بحق و به �كسان در نهضت ملى
جا داشتند اولى به دنبالهٌ باال گرفتن موج چپگرا�ى در دن�ا و �كى گرفتن نابجاى چپگرا�ى
و مبارز بودن كه در كشورهاى جهان سوم رواج تام داشت، توانست خود را ب�شتر نشان
بدهد. ملى كردن صنعت نفت كه وس�له!اى بود براى كوتاه كردن دست خارجى از ثروت ملى
ا�ران، از قماش ملى كردن سوس�ال�ستى صنا�ع و بانكها و... در د�گر نقاط جهان شمرده
شد و اصالحات الزمى كه مصدق براى بهبود وضع طبقات كم!درآمد انجام داده بود طل�عهٌ
حكومت سوس�ال�ستى به شمار آمد. طبعاً پركارى و پا�مردى پ�روان سوس�ال�ست نهضت
ملى در ا�جاد ا�ن عدم تعادل نقش داشت. ولى به هر حال ا�ن امر كه خود مصدق از نظر
اقتصادى طرفدار روشهاى ل�برال بود و ا�ن را از اول فعال�ت س�اسى خود تا پا�ان

صدارتش به انحاى مختلف نشان داده بود، به دست فراموشى سپرده شد.
به تناسب رواج د�گر مدهاى ا�دئولوژ�ك برخى طرفداران مصدق از م�راث وى
خرده!برداشتهاى كم!اهم�ت!ترى ن�ز عرضه كردند. صفت «ملى» براى برخى اسباب توج�ه
سنت!گرا�ى و برترى نهادن م�راث فرهنگ ملى بر هر آنچه كه از خارج م�ا�د شد.



بى!توجه به ا�نكه فكر ل�برال كه از ابتدا تا انتها محور ح�ات س�اسى مصدق بود و در
هو�ت نهضت ملى نقش تع��ن!كننده داشت، از خارج به ا�ران آمده است و آم�ختن آن به
عدل كر�مخانى �ا مداراى عرفانى و... بى!پا�ه ،و در نها�ت گمراه كننده است. تعر�ف
ملى!گرا�ى بر اساس ا�دئولوژى!هاى ناس�ونال�ستى هم ممكن بود و نما�ندگانى پ�دا كرد.
برخى د�گر كوش�دند تا با نظر�ه!پردازى حول كلمهٌ «ملى» و اصرار بر جدا بودن آن از
تمامى مكاتب س�اسى موجود نوعى ا�دئولوژى نو�ن ساخت وطن به د�گران عرضه كنند.
تعر�ف ملت براى متفاوت شمردن ماه�ت ساختار جامعهٌ ا�ران با ساختار جوامع غربى

ن�ز باب شد و...
هنگام نظر به چندپارگى م�راث مصدق با�د به ا�ن نكتهٌ بس�ار مهم ن�ز توجه داشت كه
جبههٌ ملى، همانطور كه اسمش نشان م�داد، جبهه بود نه حزب _ مصدق تا پا�ان ح�ات بر
اهم�ت ا�ن خص�صه و لزوم حفظ آن تأك�د داشت. برنامهٌ ا�ن جبهه كلى!تر و اساسى!تر از
�ك برنامهٌ حزبى ساده بود. از �ك طرف قرار بود بر دخالت خارجى در س�است ا�ران
نقطهٌ پا�ان بنهد و از طرف د�گر دمكراسى ل�برال را تحك�م نما�د. به ا�ن دل�ل هم براى
گرا�شهاى راست جا داشت و هم چپ. ا�ن جبهه در جمع جهان دمكرات�ك كوچكى بود با تمام
تفاوتها و گاه تضادها�ش. كاف�ست به �ك دمكراسى موجود نگاه كن�م و بب�ن�م آ�ا م�توان
جم�ع احزاب آنرا در �ك مجموعه گردآورد و به �ك نام نام�دشان �ا نه. ا�ن كار فقط در
صورتى ممكن م�گردد كه وجه اشتراك اصلى آنها �عنى پابندى به نظام دمكرات�ك را در
نظر بگ�ر�م و از تفاوتها و اختالفاتشان صرف نظر كن�م. جبههٌ ملى در حق�قت منظومه!اى
بود كه حول دو هدف تع��ن نظام س�اسى مملكت و قطع نفوذ خارجى شكل گرفته بود و اگر
در مبارزه پ�روز شده بود علت وجود�ش از ب�ن م�رفت و ا�ن جبهه جاى خود را چنانكه
با�د، به مجموعه!اى از احزاب دمكرات با گرا�شهاى متفاوت م�داد كه م�با�ست
استخوانبندى دمكراسى ا�ران را تشك�ل م�دادند. وقفه افتادن در ا�ن كار بود كه از �ك
طرف پاش�دگى م�راث مصدق را ممكن ساخت و از طرف د�گر تحول منطقى جبههٌ ملى را
متوقف نمود و در نها�ت باعث شد تا ا�ن جبهه عمالً به صورت �ك حزب در صحنهٌ س�است
ا�ران دوام پ�دا كند بدون ا�نكه ه�چگاه بتواند صاحب برنامهٌ حزبى روشن و سازمان

حزبى محكمى بشود.

اح�اى م�راث
دوباره پى گرفتن راه مصدق مستلزم زنده ساختن هر دو وجه س�است داخلى و خارجى

اوست، همراه با �افتن پاسخى مناسب براى مسئلهٌ سازماندهى.
مصدق آزاد�خواهى خو�ش را با عبارت «اجراى قانون اساسى» ب�ان م�نمود. در مورد
ا�ن اصرار مصدق بر اجراى قانون اساسى با�د توض�ح كوتاهى داد. متن قانون اساسى

 كه تار�خ س�اسى كهن ا�ران را از تار�خ نو�نش جدا م�كند حاصل كشاكش ب�ن چهار۱۹۰۶
خانوادهٌ س�اسى است كه ا�ن تار�خ را رقم زده!اند. انقالب مشروط�ت بستر زا�ش ا�ن
چهار گروه بود و مجلس اول نخست�ن م�دان زورآزما�ى آنها. در ا�ن مبارزه طرفداران
دمكراسى ل�برال كه در ا�ران نام مشروط�ت گرفته است، دست باال را داشتند. ا�دئولوژى
و ارزشهاى آنها بود كه در دن�ا اعتبار تام داشت و ما�هٌ برآمدن نهضت مشروط�ت شده
بود. به هم�ن دل�ل در نگارش قانون اساسى نظر آنها ب�ش از رقبا�شان ملحوظ واقع شد
و اگر غ�ر از ا�ن م�بود اول�ن قانون اساسى ا�ران دمكرات�ك نم�شد. ولى با ا�ن وجود
د�گران ن�ز توانستند به تناسب امكانات خو�ش و به مدد شرا�ط مساعد تار�خى در
نگارش قانون اساسى تأث�ر بگذارند و ردى از خو�ش به جا نهند. به هم�ن دل�ل قانون

 خالى از تضاد از كار در ن�امد و رفع ا�ن تضادها فقط به كمك تفس�رى ممكن۱۹۰۶اساسى 



بود كه با ارجاع به �كى از چهار نظام س�اسى مدرن، معناى آنرا روشن نما�د. برداشت
ل�برال موجه!تر�ن برداشت از آن بود و به هم�ن دل�ل طى سالها�ى كه ا�ن قانون اسماً
مرجع اعالى ترت�ب ح�ات س�اسى ا�ران�ان به شمار م�امد مقصود از اجراى قانون

اساسى برقرارى دمكراسى ل�برال بود.
مصدق نما�ندهٌ درخشان ا�ن مشرب فكرى بود كه از قرن نوزدهم در اروپا شكل گرفت و
سرمشق باقى دن�ا گرد�د. درك روشنش از آن را م�توان به خوبى در ح�ات س�اسى وى
مشاهده نمود. مقصود مصدق از اجراى قانون اساسى مالك قرار دادن تفس�ر ل�برال آن
بود همراه با نظر به كاركرد دمكراسى!هاى پارلمانى اروپا�ى. طبعاً تجو�ز سلطنت
مشروطه از طرف قانون اساسى كه هم با سابقهٌ ترب�تى مصدق سازگار بود و هم با
تما�الت محافظه!كارانه!اش، بس�ار مطلوب وى بود و از وى �ك مشروطه!خواه ا�ده!آل

ساخته بود.
هم�ن پابندى به قانون اساسى و تأك�د بر اعتبار آن بود كه عمالً وجه انقالبى كوششهاى
مصدق را م�پوشاند.ثابت!تر�ن هدف س�اسى مصدق در طول ح�ات س�اس�ش تع��ن نظام
س�اسى مملكت بود. تغ��ر و تبد�ل نظام س�اسى �ك كشور در هر كجا كه واقع شود عمالً و
اساساً تحولى است انقالبى و كشمكشى كه بر سر آن دربگ�رد اساساً خصلتى انقالبى دارد.
به ا�ن حساب موضع مصدق در ع�ن انزجارش از هر نوع خشونت، احترامش به قانون و
حتى گرا�ش محافظه!كارانه!اش، موضعى انقالبى بود. انقالبى كه در حق�قت دنبالهٌ منطقى
انقالب مشروط�ت بود و متوجه به تكم�ل مشروط�ت و تحك�م دمكراسى پارلمانى در ا�ران.

 (�ا به قول۱۹۰۶اگر مساعى وى به ثمر رس�ده بود و برداشت ل�برال از قانون اساسى 
برخى رعا�ت روح قانون اساسى) تثب�ت گشته بود، تشر�فاتى بودن اخت�ارات پادشاه
دوباره تأ��د شده بود و قوهٌ مجر�ه بى!منازع در دست دولت قرار م�گرفت. طبعاً ضعف
قوهٌ مجر�ه به ا�ن ترت�ب به كلى برطرف نم�شد و به هر حال ا�ن قوه م�با�ست در مقابل
مجلس ن�ز موقع�ت مستحكمى پ�دا م�كرد _ قاعدتاً به صورت حق انحالل مجلس از
سوى رئ�س دولت. استفاده از رفراندم منطقاً راهى بود كه مصدق براى ا�ن كار در نظر
داشت. از طرف د�گر با�د خود مجلس هم از دست ت�ولداران س�اسى كه رعا�ا را گله!وار
به پاى صندوق رأى م�بردند، خارج م�شد. طرح اصالح قانون انتخابات مصدق متوجه به

رفع ا�ن مشكل بود.
اصل اعتقادى مصدق كه برترى دمكراسى ل�برال بر د�گر نظامهاى س�اسى است با
اعتبار تمام برجا مانده و با سقوط كمون�سم و بخصوص تجربهٌ انقالب اسالمى، ا�ن اعتبار
مؤكداً به همه خاطر نشان گشته است. مشكل تع��ن نظام س�اسى هنوز مشكل اصلى
ا�ران�ان است و برقرارى دمكراسى ل�برال هدف اصلى آنها. ولى قانون اساسى
مشروط�ت كه بحق «خونبهاى شهداى راه آزادى» خوانده م�شد به دنبالهٌ پ�روزى انقالب
اسالمى كنار گذاشته شده و با قتل شاپور بخت�ار آخر�ن دولتمرد ل�برالى هم كه از آن
كسب اعتبار م�كرد، پا از جهان دركش�ده است. البته ه�چ ا�رانى آزاد�خواهى نم�تواند از
اعتبار افتادن ا�ن قانون را كه تار�خ نگارش و تصو�بش سند آزاد�خواهى مردم وطن
اوست، به چشم بب�ند و از صم�م دل متأثر نشود. ولى چه ا�ن قانون برقرار باشد و چه نه
طن�ن اصل ب�ست و ششم متمم آن!!: «قواى مملكت ناشى از ملت است. طر�قهٌ استعمال ا�ن
قوا را قانون اساسى مع�ن م�نما�د» هم�شه در خاطر ا�ران�ان دوام خواهد داشت. نه فقط
به خاطر ا�نكه ب�ان بر�دن از استبداد هزاره!اى تار�خ است و نو�د جهانى نو، بل به ا�ن

دل�ل كه عم�ق  و  دق�ق و موجز و رساست و به تمامى ا�ن دال�ل و به تمام معنا ز�باست.
امروز طرفدارى از دمكراسى ل�برال عمالً مشروط به ه�چكدام از شرطها�ى ن�ست كه
در زمان مصدق به ب�ان آن شكل م�داد و در ع�ن حال محدودش م�كرد. آزاد�خواهان از



پشتوانهٌ متنى كه اعتبار و حرمتش در تار�خ دراز ا�ران كم!نظ�ر است محروم هستند
ولى د�گر درگ�ر ابهاماتى هم كه در نگارش آن راه �افته بود، ن�ستند. حكا�ت التزام به
سلطنت هم كه در آن قانون جا داشت به كلى از م�ان رفته است. به هم�ن دل�ل مسئلهٌ
آمادگى براى نگارش قانون اساسى جد�دى كه دوباره دمكراسى ل�برال را در ا�ران پا�ه
بگذارد اهم برنامه!هاى آزاد�خواهان است. در ا�ن باب زنده نگاه داشتن م�راث مصدق
پابندى به قانونى ن�ست كه وى بدان پابند بود، خواستارى آن نظام س�اسى است كه ا�ن
قانون تجو�ز كرده بود و امروز با�د قانون نو�نى تجو�ز كند. ا�ن بزرگتر�ن داوى است كه

با�د در ا�ران آ�نده تصاحب كرد.

عبارتى كه مصدق براى ب�ان مقولهٌ استقالل به كار م�گرفت عبارت «موازنهٌ منفى»
بود. ا�ن اصطالح قد�مى است و به هم�ن خاطر گاه كهنه به نظر م�ا�د ولى مختصر

توجهى به تار�خچه و طبعاً معناى آن مقام و موقعش را روشن خواهد كرد.
از زمان طلوع قدرت روس�ه در دوران پتر كب�ر و مستقر شدن انگلستان در هندوستان
و نفوذش به خل�ج فارس، محور فشار شرقى-غربى كه �ك طرف آن اقوام آس�اى مركزى
بودند و طرف د�گرش امپراتورى عثمانى بود و كشور ا�ران را وادار به مراقبت از دو
سرحد حساس و گاه جنگ در دو جبهه م�نمود، صورت شمالى-جنوبى گرفت. قدرتى كه

) بود از شمال و�Despotisme éclairéكى از موفق!تر�ن نمونه!هاى استبداد روشنگرانه (
قدرت د�گرى كه ن�رومندتر�ن امپراتورى عصر جد�د و اول�ن قدرت صنعتى تار�خ بود از

جنوب ا�ران را در منگنه قرار دادند.
از زمان رو در رو شدن با ا�ن دو قدرت نو�ن بود كه مفهوم «موازنه» در هدا�ت
س�است خارجى ا�ران صورت الگوى اصلى تفكر و عمل را پ�دا كرد. هدف دوام آوردن در
ا�ن شرا�ط سخت بود و وس�له روشن!: با�د از قدرت هركدام ا�ن دو براى محدود كردن
د�گرى استفاده م�شد. با در نظر گرفتن تفاوت امكانات ا�ران با ا�ن دو حر�ف و تا
راه!اندازى تجدد و تقو�ت كشور ا�ن تنها چارهٌ ممكن به نظر م�امد. ا�ن س�است با موفق�ت
همراه نبود و به افزودن مدام بر امت�ازات دو حر�ف بدل گشت و كار تا به آنجا پ�ش رفت
كه ا�ن دو براى ختم بازى س�اسى ا�ران�ان و �كسره كردن كار ا�ن مملكت طرح تقس�م آنرا

).۱۹۱۵ و ۱۹۰۷پ�ش آوردند (
گرا�ش به سوى اعادهٌ استقالل ا�ران ن�ز به مدد هم�ن مفهوم موازنه ب�ان گشت، با
افزودن صفت «عدمى» و سپس «منفى» بر آن. روش ا�جاد تعادل با دادن امت�از شد
«موازنهٌ مثبت» و حفظ تعادل با ندادن امت�از و پس گرفتن امت�ازهاى داده شده شد
«موازنهٌ منفى». هدف تبد�ل كردن ا�ران بود به منطقهٌ بى!طرف و طبعاً مستقل در ب�ن دو
قطب فشار خارجى. بزرگتر�ن موفق�ت د�پلماسى ا�ران براى دست�ابى به ا�ن وضع�ت

 با شوروى بود كه به ب�رون فرستادن ن�روهاى ا�ن كشور و تهد�د۱۹۲۱انعقاد قرارداد 
بازگشت آنها در صورت ادامهٌ حضور انگلستان انجام�د. ولى بر�تان�ا موفق شد با
سازمان دادن كودتاى س�دض�اء و رضاخان، قبل از خروج ن�روها�ش گل�م خود را از آب به

در ببرد و كسى را به ادارهٌ ا�ران بگمارد كه خود برگز�ده است.
موضع مصدق در جهان دوقطبى بعد از جنگ جهانى دوم كماكان به كمك هم�ن عبارت
«موازنهٌ منفى» ب�ان م�گشت و ترجمان س�است استقالل طلبانهٌ ا�ران در جهانى بود كه
دو ابرقدرتش شوروى و آمر�كا بودند. الگوى فكرى موازنه كه ابتدا فقط ب�انگر موقع�ت
ا�ران بود د�گر در سطح جهانى معنا �افته بود. س�است مصدق پ�شاهنگ چ�زى بود كه در

) داشت و سپس عدم!تعهد نام�ده شد و ما�هٌ پ�دا�شNeutralismeابتدا نام بى!طرفى (
مجموعه!اى شد كه جهان سوم نام گرفت.



مصدق توانست با استفاده از تعادل دو بلوك س�است بى!طرفى پ�ش بگ�رد و ا�ران را
به راه استقالل ببرد. ولى در نها�ت عدم تعادل موقتى كه با مرگ استال�ن پ�ش آمد به
حر�فان خارجى!اش انگلستان و آمر�كا فرصت داد تا به بهانهٌ ممانعت از خطر قدرتگ�رى
كمون�ستها در ا�ران، آنهم در شرا�طى كه ا�ن خطر به حداقل رس�ده بود، با استفاده از
همراهى مخالفان داخلى او و بخصوص محمدرضا شاه و به مدد بختى كه در ب�ست و
هشت مرداد نص�بشان شد، با كودتا مصدق را از صحنه خارج كنند و ا�ران را به حوزهٌ

كشورهاى دست!نشاندهٌ آمر�كا روانه سازند.
در دن�اى امروز، بر خالف آنچه كه برخى ما�لند وانمود سازند، استقالل معناى خود را
از دست نداده است. ا�ن مفهوم كماكان بد�ن معناست كه دولت كشورى در تع��ن
سرنوشت ا�ن كشور تصم�م!گ�رندهٌ نها�ى باشد. استقالل مطلق همانند آزادى مطلق
خ�الى است باطل ولى تفاوت كسى كه د�گرى برا�ش تصم�م م�گ�رد با آنكه آزاد است
روشن است. آمر�كا و نما�ندگان ا�رانى س�استش مدعى هستند كه جهان تك!قطبى شده
ولى ا�ن سخن ب�ش از آنكه توص�ف واقع�ت باشد انعكاس خواست و ب�ان تبل�غات
كشورى است كه مدعى سرورى مطلق است و از طر�ق كارگزاران محلى!اش براى تفوق
خو�ش بازار�ابى م�كند. دن�ا تك!قطبى ن�ست و بر عكس به سوى تثب�ت چندقطب قدرت
پ�ش م�رود. در ا�ن وضع�ت نه تنها استقالل طلبى مصدق كماكان از اعتبار تمام
برخوردار است، بلكه الگوى عملى حفظ ا�ن استقالل همان بهره!گ�رى از رقابت و تعادل
ب�ن قدرت!هاست كه وى به كمك عبارت موازنهٌ منفى ب�ان م�نمود. ا�ران تا وقتى خود به
قطب قدرتى در سطح جهانى بدل نشده ناچار است س�است خارجى خود را در فضاى
رقابت ب�ن قدرتهاى بزرگ سازمان دهد و استقالل خو�ش را بد�ن طر�ق حفظ نما�د.
س�استى كه قبل از مصدق و در زمان او با ارجاع به دو قطب شكل گرفته بود در دن�اى
امروز و فردا با در حساب آوردن چند قطب قدرت قابل پ�گ�رى است و به دل�ل هم�ن تعدد

پ�گ�ر�ش آسانتر از پ�ش است چون مجال ب�شترى براى مانور دارد.

سازماندهى
وقتى صحبت از اح�اى م�راث مصدق است به طور منطقى مسئلهٌ نوع سازماندهى
جنبش ل�برال نو�ن ا�ران ن�ز مطرح م�گردد و بالفاصله ا�ن سؤال در م�ان م�ا�د كه ا�ن
سازمان با�د از نوع جبهه!اى باشد �ا حزبى و ا�نكه تكل�ف نام «جبههٌ ملى» در ا�ن م�ان

چه م�شود.
هواداران مصدق تا زمان سقوط دولت وى به صورت جبهه!اى متشكل شده بودند. وحدت
ا�ن جبهه هم برخاسته از رهبرى مصدق بود و هم اشتراك بر سر دو هدف قطع نفوذ
خارجى و به سرانجام رساندن انقالب مشروط�ت. ا�ن مجموعه كه متشكل بود از چند
سازمان و حزب و برخى شخص�تهاى منفرد تا هنگامى كه مصدق بر سر كار بود دوام آورد
ولى سقوط دولت وى و سركوبى س�اسى كه در پى ا�ن امر آمد آنرا متالشى ساخت.
نهضت مقاومت ملى هم كه كوش�د تا در برابر نظام زا��ده از كودتا پا�دارى كند پس از
مدتى از هم پاش�د. جبههٌ ملى اول در ع�ن گردآوردن هواداران مصدق ه�چگاه نتوانست از
نظر سازمانى استحكامى حزبى پ�دا كند. منطقى هم بود كه چن�ن باشد ز�را ه�چ جبهه!اى
نم�تواند به ا�ن حد از پ�وستگى سازمانى برسد و داشتن چن�ن توقعى از آن نابجاست.
بس�ارى از آن زمان تا به امروز از ضعف جبهه براى بس�ج تظاهرات خ�ابانى شكوه
كرده!اند ولى پشت�بانى مردم از آن را نبا�د فقط با ا�ن مع�ار اندازه گرفت. ا�ن
پشت�بانى چنانكه با�د در هنگام رأى!گ�رى نمودار م�شد و جبههٌ ملى از ا�ن بابت از همهٌ
رقبا جلو بود. شكست نها�ى مصدق هم نه زا��دهٌ تظاهرات خ�ابانى بود و نه در پى



شكست انتخاباتى صورت گرفت كه بتوان به حساب ضعف سازمانى جبهه گذاشتش،
ر�شه!اش در تغ��ر تعادل س�است جهانى بود و وس�له!اش ارتش.

در دوران شكل!گ�رى جبههٌ ملى دوم بود كه مسئلهٌ چند و چون سازماندهى به حادتر�ن
صورت مطرح گرد�د و در مركز بحث!ها قرار گرفت. دل�ل شدت و حدت بحث كارآ�ى
متفاوت دو شكل سازمانى جبهه و حزب نبود، ا�ن بود كه در آن زمان هركدام از ا�ن
انتخابها كماب�ش منعكس كنندهٌ استراتژى س�اسى متفاوتى بود. برگز�دن شكل سازمانى
جبهه در عمل مترادف بود با پافشارى كردن بر تغ��ر قاطع نظام اتور�تر شاه و گز�نش
شكل حزبى ب�شتر ب�انگر قبول شركت در انتخابات و رفتن به سوى اصالح تدر�جى رژ�م

بود.
در آن زمان تبد�ل كردن جبههٌ ملى به حزب برابر بود با تثب�ت اخت�ار صالح و گروهش
بر ا�ن دستگاه و طبعاً پ�گ�رى س�استى كه او نما�نده!اش بود!: شركت در بازى س�اسى تا
جا�ى كه شاه اجازه بدهد. طبعاً ا�ن كار به گردانندگان حزب فرصت م�داد تا هركس را كه
ما�لند از سازمان كنار بگذارند، كارى كه در �ك جبهه به سختى انجام پذ�رفتنى بود _
هرچند از بدو تأس�س جبههٌ ملى دوم متأسفانه ا�ن كار را با خل�ل ملكى و سوس�ال�ستها

كرده بودند.
از طرف د�گر نگاه داشتن ساخت جبهه!اى با اولو�ت بخش�دن به مسئلهٌ تغ��ر نظام
اتور�تر به دمكراسى پارلمانى مناسبت ب�شتر داشت چون اصالً اتحاد جبهه!اى در سطحى
كلى!تر و باالتر از برنامه!هاى حزبى صورت م�بندد و تثب�ت دمكراسى ل�برال در ا�ران
هم كه هنوز با عبارت «اجراى قانون اساسى» ب�ان م�شد، از ابتدا برنامهٌ اصلى جبههٌ ملى
اول در زم�نهٌ س�است داخلى بود. حفظ ا�ن ساختار خواست مصدق ن�ز بود كه حركت

 محسوب م�كرد و به ا�ن۱۳۳۰ را ادامهٌ مستق�م جنبش اول دههٌ ۱۳۴۰س�اسى اوا�ل دههٌ 
 رفته بود و شاه را۱۳۳۲ مرداد ۲۵مسئله هم آگاه بود كه جبههٌ ملى نم�تواند از راهى كه تا 

به نها�ت تضع�ف كرده بود بازگردد، ا�ن گذشته را انكار نما�د و از نو به بازى حزبى
بپردازد.

هم�ن كشمكشها و سردرگمى ب�ن استراتژى و تاكت�ك همراه با فشار بى!امان حكومت
شاه بود كه در نها�ت به شكست كامل جبههٌ ملى دوم انجام�د. زنده بودن مصدق در ع�ن
منع تماس وى با طرفدارانش جبهه را در موقع�تى قرار داده بود كه نه م�توانست اخت�ار
رهبرى را به دست وى بسپارد و نه با وجود او رهبرى انتخاب كند كه در سا�هٌ مصدق
قرار نگ�رد. وحدت زا��ده از رهبرى در ا�ن حالت به ضع�ف!تر�ن شكل عمل م�كرد و
انتخاب هدف هم كه م�توانست به نوبهٌ خود ما�هٌ وحدت باشد و به درخواست انتخابات
آزاد تقل�ل پ�دا كرده بود، در نبود استراتژى روشن كارساز نشد. جبههٌ ملى نتوانست در

برابر شعار اصالحات ارضى واكنش مناسب نشان دهد و از بابت شعار عقب افتاد.
آنچه كه از نظر استراتژ�ك براى جبههٌ ملى ب�شتر�ن دردسر را ا�جاد كرد به م�دان
آمدن على ام�نى بود كه با مشتى شعار بى!پشتوانه شبههٌ بازشدن �ك جبههٌ جد�د ل�برال
را ا�جاد نمود و به شاه فرصت داد تا به دور از خطر راه دادن جبههٌ ملى به بازى س�اسى
تظاهر به دادن آزادى كند و نفسى تازه نما�د تا به موقع ام�نى را هم كه پا�گاهى در جامعه
نداشت و مختصر اعتبارش را ن�ز طى دوران صدارت از دست داده بود، به سر خانه و

زندگ�ش بفرستد.
امروز ما با�د انتخاب روشنى در زم�نهٌ شكل سازماندهى بكن�م. ا�ن شكل تابعى است
از استراتژى و استراتژى هم تابعى از هدف. هدف روشن تغ��ر نظام س�اسى ا�ران است
از توتال�تار�سم مذهبى به دمكراسى ل�برال و الئ�ك و خوشبختانه در ا�ن باب ابهام
چندانى وجود ندارد. انتخاب روشن ا�ن هدف گز�نش استراتژى بى!مصالحه!اى را ا�جاب



م�كند كه فشار براى تحقق آنرا به طور �كسره و بى!وقفه پى!بگ�رد و شدت �افتن
مخالفت!ها و به عبارت د�گر پوالر�زه شدن م�دان مبارزه را به خوبى بربتابد و حتى
ا�جاد كند. اهم�ت و كل�ت چن�ن مبارزه!اى مستلزم فراتر رفتن از حد حزب است و طبعاً

ا�جاد �ك جبههٌ ل�برال و الئ�ك را ا�جاب م�كند.
ا�ن انتخاب به ه�چوجه مترادف به راه انداختن دستگاه د�گرى به نام جبههٌ ملى ن�ست.
ا�ن نام از زمان مصدق تا به امروز به كرات و به طرق مختلف مورد استفاده قرار گرفته
است. پس از انقالب در خارج از ا�ران چند�ن دسته و گروه كوچك كه اصالً ترك�ب جبهه!اى
ندارند از ا�ن نام براى فعال�ت س�اسى استفاده م�نما�ند. از طرف د�گر در خود ا�ران
هنوز تشك�التى به نام جبههٌ ملى وجود دارد كه اعضا�ش از مصدقى!هاى قد�مى هستند. در
ا�ن شرا�ط استفاده از ا�ن نام �ا اصرار بر نهادن چن�ن نامى بر جبههٌ آزاد�خواهى كه
م�با�ست راه مصدق را پى!بگ�رد ب�ش از آنكه فا�ده داشته باشد اسباب دردسر خواهد
شد. چون هر مدعى خود را به م�ان خواهد انداخت و بر حق خود (و حتى حق انحصارى
خود) در استفادهٌ خود از ا�ن نام اصرار خواهد ورز�د و انجام كارهاى اساسى را به ا�ن

ترت�ب دچار مشكل خواهد نمود.
آنچه با�د كرد از نو ساختن �ك جبههٌ خواستاران دمكراسى ل�برال و الئ�ك است. در
درجهٌ اول با�د دقت داشت كه جبهه را نم�توان به طور مستق�م و بى!واسطه ساخت. عناصر
ترك�ب دهندهٌ آن گروه!ها و احزاب مختلف هستند. از ا�نجاست كه با�د كار را شروع كرد
و هم�ن اجزأ هستند كه با�د به صورت جبهه متحد ساخت. بس�ارى از خوستاران
دمكراسى ل�برال و الئ�ك در گوشه و كنار دسته!ها و گروه!ها�ى برپا كرده!اند كه هر كدام
حوزهٌ فعال�ت محدودى دارد. قصد تحل�ل بردن ا�نها در �ك سازمان واحد �ا مجبور
كردنشان به گردن نهادن به انضباطى �كسان ن�ست. نقداً نه لزومى به ا�ن كار هست و نه
وس�له!اش فراهم است. هدف م�با�ست در وهلهٌ اول در ارتباط نهادن ا�نها باشد در �ك
شبكهٌ وس�ع و جهانى بدون تحم�ل ه�چ الزامى به آنها. ا�ن كاراسباب آگاه شدنشان به
وجود �كد�گر و قرار گرفتنشان در مجموعه!اى واحد را فراهم م�اورد. ا�ن مرحلهٌ اول
خواهد بود كه به كار پراكندن افكار ل�برال و الئ�ك م�ا�د. مراحل بعدى از شروع به عمل

هماهنگ گرفته تا ا�جاد وحدت سازمانى در پى آن م�ا�د.

كالم آخر
در حوزهٌ س�است وارث كسى است كه اند�شه و عمل سلف خو�ش را زنده نگاه دارد نه
آنى كه ا�ن م�راث را محض نما�ش در گوشه!اى نگهدارى م�كند و بق�ه را به تماشاى آن
فرام�خواند. ا�ن كار مستلزم نو كردن م�راث است نه تكرارش. م�راث مصدق را با�د با
به كار گرفتنش زنده كرد و ا�ن كار كسانى است كه هم به آن وفادارند و هم همت مبارزه
دارند. زنده كردن ا�ن م�راث زنده كردن تمامى آن است نه برگرفتن بخشى از آن و
واگذاشتن باقى. امروز هدف داخلى كار �عنى برقرارى دمكراسى ل�برال و الئ�ك هدف
مقدم است و با�د گرد آن متحد شد ولى ا�ن به معناى از دست گذاشتن استقالل ن�ست.
نامگزارى جبهه!اى كه با�د كار را به انجام برساند با�د به اعتبار هم�ن تقدم انجام گردد نه
به �ادگار گذشته. مشكل اساسى پ�دا كردن رهبر با به حركت انداختن مبارزه است كه حل
خواهد شد و نه قبل از آن. نم�توان منتظر نشست تا كسى از راه برسد و باقى را به
حركت وادارد، با�د حركت را به راه انداخت تا رهبرى از م�ان آن بجوشد. ملت ا�ران تا به
حال �ك قرن براى رس�دن به نظام س�اسى دلخواهش انتظار كش�ده است، به سر آوردن

ا�ن انتظار فقط از خود او برم�ا�د.


