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 جبهه ملی خواهان نظامی است که تضمين کننده حقوق شهروندان باشد

  

  اریخچه ـشرده ای از تـف
  رانـی ایـجبهه مل

  
  بخش دوم

 
 در پی تشکلی کـه جلـو   1328 مهرماه 23     جبهه ملّی در   

دربار در اعتراض به عـدم آزادی انتخابـات پدیـد آمـد بـه             
پیشنهاد مصدق و موافقت حاضران در گرد هم آیـی شـکل            

حاضران برگزیـده    بدین ترتیب که بیست تن از میان      . گرفت
تا به دربار رفته، پیرامون خواست مردم جهـت آزادی          شدند  

این بیست تن هـدف     . انتخابات با شاه به گفت و گو بپردازند       
تهیه و تأسیس جبهه ملی را اعـالم         نامه ای در چهارده ماده    

در ماده دوم این هدف نامه از گروههـا و سـازمانها و             . کردند
ی بـه   احزاب ملّی خواسته شده بود تا هـر کـدام نماینـدگان           

مؤسس معرفی نمایند تا از اجتماع آنان شورای مرکزی  هیأت
  .جبهه ملّی تشکیل گردد

گروههـای    حـزب و        غرض از این ماده تشویق به ایجـاد       
آزادی تحقق نخواهـد     آنها سیاسی بود که بدون پدید آمدن     

خواهد  یابد بی شک پایدار و ماندگار      یافت و چنانچه تحقق     
  .ماند

نامزدهای  یل جبهه ملّی و گزینش چند تن از            در پی تشک  
آن در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورا تالش در جهـت     

سرانجام با درایت و رهبری      .ملّی کردن صنعت نفت آغاز شد     
 1329 اسـفند سـال      29مـردم در روز      مصدق و پشـتیبانی   

صنعت نفـت در سراسـر کشـور ملّـی اعـالم گردیـد و در                
اجـرای   وان نخست وزیر مأمور    مصدق بعن  1330 اردیبهشت

  .قانون آن شد
     بررسی این مهم در شرایط کنونی شاید ضروری باشد که          
بیاندیشیم که چه شد که با وجود مخالفـت رهبـری حـزب             

 می گویم رهبری حزب -پرقدرت توده در آن زمان از سویی        
را از   چون همواره باید حساب رهبری سـازمانهای سیاسـی        

 و وابسـتگان و حقـوق بگیـران         -انست  هواداران آن جدا د   
 جبهه ملی موفق شد و چرا جبهه ملی         ،بیگانه از سوی دیگر   

دوم نیمه موفق بود و جبهه ملی چهارم در تحقق بخشـیدن            
 سـال از    27 کـه    نیز چرا امروز  به آرمانهای ملی ناکام ماند و       

مـردم  استبداد مذهبی بر کشور می گـذرد و         جابرانه  تسلط  
در راسـتای   وانان این آمادگی را دارند کـه        بویژه بانوان و ج   

 . فداکاری نماینـد   مردمساالریاستقرار  به آزادی و    دستیابی  
شرایطی قرار دارد که با پیشینه سیاسـی آن         جبهه ملی در    

پیـروزی جبهـه   در . همخوانی دارد و نه با جایگاه مردمی آن   
و وجهـه ملـی دکتـر        افزون بر شخصیت سیاسـی    اول  ملی  

اب درست شعارها و وفاداری به آرمانها را از         مصدق باید انتخ  
اصلی که جبهه ملی چهارم به آن . عوامل اصلی بحساب آورد

کمتر توجه کرد و امروز هم شـوربختانه مـورد توجـه قـرار              
  .نگرفته است

در شماره آینده به پاسخ دادن پیرامـون ایـن پرسـش هـا              
  ادامه دارد                                              .خواهیم پرداخت

  ترا می پرستم و از تو یاری می جویم،        ی آفریدگار پاکا
  !هشدارید

پیشینه ی تاریخی هر ملت چراغی است فرا راه 
  آینده

  !فرهیختگان جهان
     ایران سرزمینی است با بیش از ده هزار سال تاریخ تمدن      

 80و سیوند روسـتایی اسـت از روسـتاهای ایـران کـه در               
ل شیراز و بر سر راه شیراز بـه تهـران قـرار             متری شما کیلو

 کیلـومتری شـمال    70دارد، محوطه باسـتانی پاسـارگاد در        
در استان فارس و در سه کیلـومتری        ) تخت جمشید (پارسه  

در این منطقه سـدی در      . آباده واقع شده است   -جاده شیراز 
حال ساخته شدن است تا گذشته این سرزمین را به ویرانی           

روش بزرگ، کاخ بار عـام، کـاخ دروازه و          بکشد، آرامگاه کو  
تنگه بالغی از جمله بناهای باستانی است که با ساخته شدن         

در زمانه ای که دولت هـای  . این سد به زیر آب خواهند رفت   
آگاه و متعهد برای نگهداری کوچکترین اثـر تـاریخی خـود        
هزینه های بسیار می پردازند، در سرزمین ما ایران، سرمایه          

فت ساختن بدون مطالعه ی سدی می شـود کـه           مملکت صر 
تنها و تنها یکی از ویرانی هایی که به بار می آورد به زیر آب       
بردن هشت کیلومتر از تنگه هجده کیلومتری بالغی اسـت          
که به گفته کارشناسان، غارها، مسیرهای باستانی، تپه های         
ویژه دفن مرده ها، آب راه ها و بسیاری از مراکز موجـود در              

از آن جایی که گوشی شـنوا       .  تاکنون ناشناخته مانده اند    آن
در میان کاربدستان برای شنیدن صـدای ملتـی کـه از درد             
ویرانی گذشته اش به فریاد برآمده اسـت، نمـی بینـیم و از             
آنجا که ابعاد فاجعه را فراملی می دانـیم، همگـان را بـرای              

ی فرا  حفاظت از آنچه متعلق به ایران و نوع بشر است به یار           
  .می خوانیم

آنچه در محوطه تاریخی سیوند و هـم چنـین میـدان             !هم میهنان 
نقش جهان؛ حوزه تمدنی هلیل رود و دهها نمونه دیگر انجام شده             
و یا در حال انجام است، چیزی جز تالشی سازمان یافتـه بـرای از               

  .بین بردن فرهنگ، تمدن و حافظه تاریخی یک ملت نیست
 باوریم که اندیشه تخریب در یک نقطه نمـی          ما بر این   !هم میهنان 

ماند، بلکه دیری نخواهد پایید که این حرمت شـکنی و ویرانگـری      
آن چـه  . دیگر آثار تاریخی و فرهنگی جهان را نشانه خواهد گرفت 

امروز دست های پیدا و پنهان با تمدن، فرهنگ و آثار تـاریخی در              
هـم سازانشـان در     اینان و   . فالت ایران می کند تنها تمرینی است      

سراسر جهان، تاریخ بشر و تالش او برای غلبه بر فنـا و آفـرینش               
  .زیبایی را نشانه گرفته اند

گستره تخریب در ایران اکنون بـه آرامگـاه انسـانی            !فرهیختگان
 سال پـیش از     2500رسیده است که نخستین بیانیه حقوق بشر را         

ـ             ان بلکـه جامعـه     این نگاشت و از این رو نه تنها مایه فخـر ایرانی
  .انسانی است

 سال پیش فرمان به پاسداشت بناهای سرزمینی 2500 انسانی که -
  .داد که فتح کرده بود

 سال پیش قومی را که به آوارگی کشیده شـده           2500 انسانی که    -
بودند به سرزمین شان بازگرداند و دستور به مرمت و تعمیر بناهای            

  .مذهبی آنان داد
  :ل پیش گفت سا2500 انسانی که -
من شهرهای آگاده، اشنونا، زمبان، متورنو، دیر، سرزمین گوتیان          ٭

و هم چنین شهرهای آنسوی دجله کـه ویـران شـده بـود، از نـو                 
ســاختم، همــه مردمــانی کــه پراکنــده و آواره شــده بودنــد بــه 

  .جایگاههای خود برگرداندم، خانه های ویران آنان را آباد کردم
  .داختم و به بدبختی هایشان پایان بخشیدممن برده داری را بران ٭

فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشـند و             ٭  
  .آنان را نیازارند

  .فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند٭ 
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