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   ۳     بقيه از ص               ؟       جبهـه ملـی چیسـت
  
  

       ايده آلهايی که از اين دو ُ بعد تاريخ مــا می رويند هم فراتـر از
قوميت ايرانی و هم فراتـر از تشـيع هسـتند و در عـين حـال ايـن                          

را تائيد و تصديق می کنند ولو آنکه نيز فراتر از آن برونـد       » تاريخ« 
عليرغم آنها نيز باشند، ايـده آلهـائی هسـتند کـه جبهـه ملـی را                 و  
  .رانند می

اين است که جبهه ملی در     .     اين ايده آلها، آينده هستند نه تاريخ      
تائيد فرهنگ و تاريخ ايران بايستی متوجه اين نکته باشد که ما بـه              

» يک فرهنگی که در گذشته داشته ايم چه اسـالمی چـه آريـائی         « 
متوجه آزادی  . رويم بلکه متوجه ايده آل و آينده هستيم       بعقب نمی   

و يـا   » خالقيت تاريخی « و  » سلطنت تاريخی « هستيم که عليرغم    
و همچنين عليرغم همـه     » امامت تحقق نيافته ولی تاريخی است     « 

جرياناتی است که استقالل روحی و فرهنگی ما را در ايـن چهـارده              
ه بودنـد و همچنـين      قرن محدود ساخته بودند يـا منحـرف سـاخت         

عليرغم جرياناتی است که فعالً به اين استقالل روحی و فرهنگی ما            
مـا تـاريخ خـود را بواسـطه ايـن عوامـل             . در غرب زدگی می آورند    

. نده يا منحرف سازنده يا بيگانـه نبايسـتی منفـور بـداريم            زاس تنگ
تـاريخ، کارنامـه    . تاريخ، زباله دان نيسـت    . تاريخ، تجليل نامه نيست   

. زباله های تاريخ، کود روح و فرهنگ آينده ماست         .تحانات ماست ام
آن عوامل روحی که زمينه برای پايداری سلطنت و خالفت و زمينه           
مساعد برای ايجاد واليت فقيه بود، عواملی است که ما با سـرنگون              
. ساختن رژيم سلطنتی و رژيم واليت فقيه گرفتارش خـواهيم مانـد    

ود فقط با يک پروگرام با ميثاق يا طرح         اين عوامل روحی را نمی ش     
ببينيـد شـيوه رفتـار      . يا قانون اساسی، از جای کند و دور انـداخت         

کسانی که دور خمينی هستند با خمينـی چـه اختالفـی بـا شـيوه                
جوابش اين خواهد بود  .رفتار کسانی که بدور شاه بودند با شاه دارد      

  . »هيچ «   که
اين رژيم هـا بـر سـر جـايش بـاقی                 اين عوامل روحی با  تغيير       

اين مائيم که شاه را خراب کرديم، اين مائيم که خمينـی             . ماند می
. را خراب کرديم و اين مائيم که رهبر بعدی را خراب خواهيم کـرد              

نـه،  « اين روح مصالحه جوی ايرانی است که نمـی توانـد يـک بـار           
 »نـه « ما اگر هـزار نفـر داشـتيم کـه بـه خمينـی                . بگويد »خالص

همين بازرگان اولين بار کـه     . گفت، او چنين غلطهائي نمی کرد      می
شـد و    وقتـی صـحبت از دموکراسـی      . بگويد تـو زد     »نه« بايستی  

خمينی اعتراض کرد بالفاصـله بايسـتی بايسـتد و اعتـراض کنـد و           
  .استعفا بدهد

مکـث  » نـه « همه در گفـتن ايـن   ...      اينها از بنی صدر گرفته تا     
شاه را با هزار نه می توانست سر جايش         . بخرج دادند کردند و تردد    

اما . می توانست بکنار راند» نه« همينطور خمينی را با هزار . نشانيد
بـه زبـان مـا      » نه« ماست که نمی گذارد اين      » عوامل روحی « اين  
شعرا، مدحهائی نيستند کـه فرخـی و        » مدح نامه های  « اين  . بيايد

نها را درست بخوانيد، اينها زبان روحی       اي. ده باشند وسر... خاقانی و   
ظ است که آنها را منفور می داريـم امـا بـر             ااز همين لح  . ما هستند 

صـفحه بـه صـفحه آنهـا را         . اين نفرت است که بايستی غلبـه کـرد        
بايستی با دقت خواند تا نفرت مـا مجهـز گـردد کـه هرگـز چنـين                

فـرد مـا    روحيه ای، چنين انگيزه ای، چنين کلمه ای در وجود فرد            
در روح ما آن عواطفی هستند که اين اشعار بر          . ديگر پيدايش نيابد  

اين عواطفند که وقتـی مـا خـود بقـدرت           . پايه آنها سروده شده اند    
ايـن عواطفنـد کـه      . رسيديم اين قبيل مدحها را دوست می داريـم        

وقتی کسی بـه قـدرت رسـيد مـا بـا همـان مـدحها بـه خـدمتش                    
اين مائيم که آنهـا   .  خدائی می اندازيم   شتابيم و او را به هواهای      می

اين مائيم که آنها    . می کنيم ... را تشويق به خدا شدن يا امام شدن         

را از لحاظ روانی مجبور به شاهنشاه شدن و امام شدن می کنـيم و          
بودن آنها را در    » جائزالخطا« و  » انسان بودن « گرنه اگر از روز اول      

ه آنها گوشزد می ساختيم نه شاهی با آن جبروت داشتيم         هرگامی ب 
آمـديم و ايـن خمينـی را هـم     . اوت و سبعيتصو نه امامی به اين ق  

خود چکار خواهيم کرد؟ اين » عوامل روحی« کنار زديم فردا با اين 
که در ضمير ما ريشه دوانيده است، چوبی نيسـت          » عوامل روحی « 

و ريزيم، شـاهی نيسـت کـه    که بشکنيم، کاخی نيست که در هم فر      
مجبور به فـرارش کنـيم، آتشـی نيسـت کـه آب رويـش بريـزيم و                  

بنـابراين، ايـن    .  خاموش کنيم و زباله ای نيست کـه دور بينـدازيم          
تاريخ سلطنت ما، تاريخ روانـی ماسـت، تـاريخ چهارچوبـه و بافـت               

سلطنت را   ما نبايستی تاريخ دوهزار و پانصد ساله      . شخصيت ماست 
يم بلکه بايستی فکر ايـن ريشـه هـای روانـيش در خـود              منفور بدار 

آن تاريخ استبداد  تزاری بود که با برچيده شدن رژيم تزاری . باشيم
  .در روان  هر روسی بجا ماند و استالين را روی کار آورد

     ما احتياج به تاريخ خود داريم تا بهتر خـود را و آينـده خـود و                 
ما در اين تاريخ اسـت کـه بـا              . بيمايده آلهای خود را بشناسيم و بيا      

  .خواهيم جنگيد» خود« 
    ما در اين تاريخ اسـت کـه ايـده آلهـای خـود را در مقابـل ايـن          
واقعيت های ريشه دار می يابيم که هر لحظه خطـر بـرای نـابودی               

ما در اين تاريخ است که افکاری را می يـابيم           . آنها فراهم می آورند   
م ولـی بـر ضـد آزادی و اسـتقالل مـا      که بنام حقيقت دوست داريـ     

ما در اين تاريخ است که      . هستند ولی می خواهيم آنها را نگاهداريم      
افکاری را می يابيم که به نام باطل منفور می داريم ولی می تواننـد     
پشتيبان آزادی و استقالل ما باشند ولی مـي خـواهيم کـه آنهـا را                

 دوُ بعـدی و بـر   جبهه ملی بر درک کامل تـاريخ . حذف و نفی کنيم 
  .تعهدات قهرمانانه برای ايده آلها و آينده پا به دنيا می نهد

     جامعيت جنبش جبهه ملی را که مشخصه روحيه ايرانی اسـت،      
نبايستی در تنگنای دستجات حزبی يا سياسی نابود ساخت يا تيره           

محدود سـاختن   « هيچ سازمانی حق ندارد، اين جنبش را در         . کرد
 پاره بکند و جامعيتی را کـه سراسـر ملـت را شـامل               ، از هم  »بخود
  .  شود از بين ببرد می

______________________________________________________  
  

  برگزاری جشن مهرگان در استکهلم
  

     به مناسبت فرا رسيدن مهرگان، جشـن بزرگـی در تـاريخ نهـم              
دعـوت  . داکتبر در يکی از سـالن هـای شـهر اسـتکهلم برگـزار شـ               

کنندگان وابستگان به جبهه ملی خارج کشور در استکهلم بودند که 
در اين مراسم پس از پخش سـرود        . همه ساله آنرا جشن می گيرند     

، خانم ناهيد صالحی به شرکت کنندگان خيرمقدم »اي ايران« ملی  
پـس از اعـالم     . گفت و آقای امير پروانه برنامه جشن را اعالم نمـود          

ن زارع دو قطعه از سرودهای خود را خواند سـپس           برنامه آقای حس  
آقای . آقای مجيد ستاری پيرامون جشن مهرگان مطالبی بيان کرد        

سـروده پرويـز   » عقاب«  نيز شعر معروف - غمگسار-علی غم گسار  
  .خانلری را با زيبايی و تسلط کامل اجرا نمود

  
  

  ن     در پايان مهندس هوشنگ کردستانی پيرامون جشن های ايرا
باستان صحبت کرد و بگونه ای فشرده از عالقه مندی نياکانمان بـه   
شادی و شاد بودن و برگزاری جشن های دوازده ماهه و نيز جشـن              
نوروزی و سده ياد نمود، ايشان به آئـين ِمهـر و ميترايـی در ايـران              

  .باستان و گسترش آن به سرزمينهای همجوار و روم اشاره نمود
ز جوانان با نواختن تار و دوشيزه احمدی با              در اين جشن يکی ا    

  . پيانو چندين قطعه از موسيقی ايرانی و فرنگی را اجرا نمودند
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