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 جدايی دين از حکومت خواست اکثريت ملت ايران است

   منوچهر جمالی
  

  جبهـه ملـی چیسـت؟
  

     آيا جبهه ملی يک حزب است؟ آيا جبهه ملی، مجموعـه           
گروهها و دستجات سياسی است؟ آيا وحدت در جبهه ملی،          
بايستی شکل يک سازمان حزبی داشته باشد؟ آيـا وحـدت           
جبهه ملـی را، سـازمانهائی کـه نـام جبهـه ملـی دارنـد،                

بـوده اسـت کـه    »  قد وحدتفا« سازند؟ آيا جبهه ملی    می
  حاال ما بخواهيم دوباره وحدت در آن ايجاد کنيم؟

      من فکر می کنم، جواب همه اين سـئواالت و بسـياری از کـج               
. نهفتـه اسـت   » جبهه ملی « انديشی های ما در درک همان تعريف        
را نـزد خـود     » جبهـه ملـی   « خوب است گاه بگاهی هويت اساسی       

  .از کجرويها دور بمانيممجسم سازيم تا از بسياری 
انتخاب شد؟ اگر نه می شد گفت سپاه        » جبهه«     چرا اين تشبيه    

ايـن تشـبيه، واقعيـت خاصـی را         . ملی يا حزب ملی يا سازمان ملی      
سازمان يا سپاه يا حزب ملی يک « اگر گفته می شد     . نشان می داد  

موجوديت دائمی، يک سازمان و سلسـله مراتـب و يکنـوع انضـباط            
اما اين جنبش، چنين موجوديت و هويتی را .  را نشان می دادمداوم
بازان حرفـه ای و  رجبهه ملی، يک لشکر نامرئی است کـه سـ   . ندارد

افسران حرفه ندارد که با آنکه از ملت هستند، جدا از ملت باشند و              
جبهه ملی، جبهـه ای اسـت       . سازمان مخصوص بخود داشته باشند    

. ت و هـر ايرانـی عضـوش هسـت    نامرئی که در همه جای ايران هس  
همين واقعيت نامرئی ولی موجود است که حزب توده را در گذشته            
به اشتباه انداخته بود و حاال طرفداران خمينی را به اشتباه انداخته            

حزب توده و خمينی می پنداشتند و می پندارنـد کـه چـون              . است
نيست، وجود » حزب موجودی« يا » سازمان موجودی« جبهه ملی  

در حاليکه حزب توده ديد که همان ما هی که مصدق           . نيرو ندارد و  
بنام آزادی و مليت برخاست، در يـک لحظـه صـفوف نـامرئی ولـی              
نيرومنـد دانشــجويان در دانشــگاه در مقابـل تــوده ای هــا مرئــی و   
محسوس شدند و برای بار اول ايـن قـدرت ناشـناخته را بـا تلخـی                 

  .چشيدند
  

  استجبهه ملی، يک پديده ايرانی 
ايده آلی اسـت کـه      . جبهه ملی، يک پديده مخصوص به ايران است       

زائيده وجود ايرانی است و اين ايده آل هنوز کامالً گسـترده نشـده              
ايــن ايــده آل، وظيفــه و و درســت گســتردن و شــکل دادن . اسـت 

 اين  .تعهدی است که همه ايرانيها در اين جبهه به عهده می گيرند           
»  آينده در حال آمدن«اريخی نيست بلکه ايده آلها، واقعيات مرده ت 

جبهـه ملـی تنهـا      . » شخصيت جامعه ايرانی است   « پيدايش  . است
 اتکاء به تاريخ نمی کند بلکه متوجه ايده آل و آينده زنده ای اسـت              

حقانيـت جنـبش ملـی دربـاره        . که از آن تاريخ زائيده می شـود       
دوره اسـالمی   نيست که ما از دوره مـاقبل اسـالم و يــا از            تاريخی

کشيم بلکه حقانيت جبهه ملی در ايده آلها و آينده اي  بــدوش می
شکل دادن بـه    » تاريخ ماقبل اسالمی و تاريخ اسالمی     « است که از    

آينده و ايده آل هايی است که از اين زمينه روئيده است، ايده آل و             
آينده می تواند امتداد مستقيم گذشـته و مصـدق گذشـته باشـد و             

  .باشد» بر ضد گذشته« و » عليرغم گذشته«  می تواند همچنين
.      از اين گذشته آينده ما بر دو ُ بعد تاريخ ما قرار خواهـد داشـت    

اما ما می توانيم آينده و . بر ايران ما قبل از اسالم و بر ايران اسالمی

ايده آل خود را بر ضد اين دو بعد تاريخی بنا کنـيم در حاليکـه بـه     
»  ضـد هرچيـزی   « امه می دهيم و فراموش نکنيد که        تاريخ خود اد  

اين جنـبش هـای ضـد       . با خود آن چيز نقاط مشترک فراوانی دارد       
 نفرت عليه سلطنت، يـا نفـرت عليـه واليـت فقيـه        مثالً(تاريخی ما   

. چهارچوبه و روند ايده آلهای آينده ما را مشخص می سازند          ) تشيع
اين ايده آل ها، در زير و زبرها، در برخورد با موانع سياسی و دينی،            

جبهـه  . مدتها طول خواهد کشيد تا خود را مشخص و روشن سـازد     
 انطباق به خصوصيات    ملی، يک نوع پديده سياسی خاصی است که       

. ذاتی ايرانی دارد و بتدريج درگسترش آينده اش تعريف خواهد شد          
جبهه ملی تجلی سياسی روح تاريخی ايرانی و تعهـدات ايـده آلـی              
اوست کـه بتـدريج شـکل هـای مخصـوص اجتمـاعی و سياسـی و         

  .پرورشی خود را خواهد بافت
پديـده       بسياری از علل شکست اين جنبش همين است که اين           

هنوز درست مشخص نشده است، هنوز شکل خود را آنطـور نيافتـه     
. است که بتواند عليه دشمنانش قاطعيت فوری خود را نشان بدهـد           

  تاريخ ماقبـل اسـالم بـدون   یمثالً از يکطرف خمينی و آخوندها رو     
دغدغه خاطر خط بطالن می کشند و بعضـی از ملـی گرايـان روی               

همـان  . اطر خط بطالن می کشـند تاريخ اسالمی ما بدون دغدغه خ    
خمينی که می خواهد تاريخ ماقبل اسـالم را محـو کنـد وقتـی در                
کتاب کشف االسرارش می خواهد جواب وهابيها را بدهد شروع بـه            

د و فراموش مـی کنـد کـه         نتهمت زدن و تحقير کردن عربها می ک       
  .محمد و اسالم هم از همان نقطه آمده اند و در همان جا روئيده اند

    همينطور ملی گرايان فراموش می کنند که اسالم لباسی نيست  
ولو آنکه . که ما اگر نخواهيم بتوانيم از تنمان بکَنيم و بدور بياندازيم  

ما بر ضد اسالم باشيم عاليترين ايده آلهای خـود را در اثـر همـين                
دشمنی با افکار اسالمی رشد و گسترش می دهيم و باز بـر زمينـه               

ران، يـک   يـ سراسر نهضـت تصـوف در ا      . جا می مانيم  اسالمی خود ب  
اعتراض و قيام نيرومند روح ايرانی عليه اسـالم بـود ولـی هيچگـاه               

سراسـر حـافظ    . زمينه اسالمی خود را از بـين نبـرد و تـرک نکـرد             
اعتراض به اسالم است ولی عليرغم نفی همه مفاهيم کافر و مؤمن،            

اد گذاشتن اجتماع بـر     نفی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر، بني         
وراثـت اسـالمی    ...) پايه محبت و مدارائی نه بر پايـه تـرس و امـر،              

  . تاکيد و تصديق می شود
  سراسر شاهنامه اعتراض بـا عواطف و احسـاسـات و طرز رفتـار 

ــد. اســالمی اســت ــا بع ــز تصــديق                       ام ــران را ني ــاريخ اي اســالمی ت
کی روح مـی توانـد بـا تصـديق و تاکيـد           حرکـت ديـالکتي   . می کند 

ايـن اسـت کـه مـا        . گذشته، عليرغم گذشته و ايده آلهايش برخيزد      
بايستی اين گذشته های سياسی و دينی و اجتماعی خود را در اين             
بعدش تائيد کنـيم تـا بتـوانيم از آن گـام فراتـر نهـيم ايـن زمينـه            
                 تاريخی، تنهـا سـطحی نيسـت کـه مـا بايسـتی آنـرا تـرک کنـيم                    

مـا را مشـخص              » جهـت پـرش   « بلکه همچنين زمينه ای است که       
می سازد، همچنين کيفيت و مقدار پرش ما را مشخص می سـازد،             

  .همچنين فضائی را مشخص می سازد که ما در آن خواهيم پريد
     همچنين محدوديت های تحقق ايده آلها و آينده ما را مشخص           

ــازد ــی س ــانط. م ــيه   هم ــی روس ــاعی و سياس ــاريخ اجتم ــه ت ور ک
هـای تحقـق رژيـم کمونيسـم را مشـخص سـاخت و از                محدوديت

کمونيسـت  « کمونيسم، بلشويسم شد و با همه ادعاهايشان يکنـوع         
  همانطور که تاريخ اجتماعی و سياسی ايران امکانات. شد» روسی

بيشتری برای تحقق اسالم پديد آورد و اسالم بيش از آن شـد کـه               
وانست باشد و برعکس تـاريخ اجتمـاعی و سياسـی عربسـتان             می ت 

محدوديت برای تحقق اسالمی پديد آورد و اسالمی کمتر از آن شد        
  .  که می توانست باشد

  

  ۴                            بقيه در ص                                      
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