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  همكاري با حاكمان جمهوري اسالمي، ضديت با ملت ايران است

  دكتر اميرهوشمند ممتاز

  

  راهكارهاي برقراري رژيم مردم ساالر 

  در ايران

  )بخش هفتم(احزاب و مردم ساالري 
  

     در شماره پيشين نشريه جبهـه ملـي خـارج از كشـور             
توشتيم كه حضور احـزاب ملـي و مردمـي، بـدون نفـوذ و       
اثرگذاري حاكميت و يا كشورهاي قدرتمند جهان در آنهـا،          

  .هاي محكم و استقرار دمكراسي استيكي از پايه 
   احزاب به كمك وسائل ارتباط جمعي و انسانهاي روشنفكر 
فداكار و مبارز، راه را براي براي برقراري مـردم سـاالري و             

امـا  . دمكراسي در كشورهاي پيشرفته بتدريج باز كرده اند       
چه عواملي پس از آنهمه مبارزه و كوشـش در ايـران، و در              

 مـانع ظهـور و ادامـة        وجود داشته،  سال،   طول بيش از صد   
فعاليت احزاب ملي و مستقل شده اند؟ در اين رابطه نكاتي           

اكنون مختصراً به وضعيت احزاب . در بخش ششم مطرح شد
كوچك و بزرگ گوناگون در صد سال گذشته در ايران اشاره 

  .كرده و نتيجه گيري مي كنيم
چند سالي بعـد      در انقالب مشروطيت و بالفاصله به مدت       

از آن، احزاب و انجمن هاي محلي، صنفي و سياسي و حتي            
شخصـيت هـاي سياسـي و     . ار شدند گروههاي مسلح پديد  

مبارز و گروه هاي مسلح در آن احزاب و انجمـن هـا گـرد               
آمدند و به ديكتاتوري و حكومت فردي شاهان قاجار خاتمه         

ميم مجلس شوراي ملي و احزاب و انجمن ها مركز تص. دادند
به . گيري و قانون گذاري و تجمع نيروهاي ملي و مردمي شد

موازات آنها ارتشي منظم بوجـود آمـد، امنيـت نسـبي در             
مملكت برقرار گرديد و گامهاي بلنـدي در راه مدرنيسـم و            

اما مردم و گروهي از تحصيل كرده ها        . آباداني برداشته شد  
يـت  آن دوران، هنوز از دمكراسي و فوائد درازمـدت حاكم         

ملي و مردم ساالري بدرستي آگاه نبودند و قدرتهاي بزرگ          
اسـتقرار  آن زمان مانند انگلستان و شـوروي تمـايلي بـه            

الجـرم، بتـدريج از دامنـة     . دمكراسي در ايـران نداشـتند     
و جـاي   شد  ها كاسته    فعاليت مجلس شورا، احزاب و انجمن     

پـس از جنـگ     . آنها را حكومت فردي و فرمايشـي گرفـت        
 حـزب   ،آزادي احزاب و نشريات مطرح شـد      م كه   جهاني دو 

توده، حزب ايران و پان ايرانيست ها و ديگر احزاب كوچكتر 
ـ        ـ م از آنه  ـشروع به فعاليت كردند و مردم ه ا اسـتقبال   ــ

  .نمودند
نظـر روشـنفكران،    حـزاب   ا  حزب توده كه بيش از ديگر         

جوانان و كارگران را بخود جلب كرده بود، بمناسب برگزيدن 
فكار سوسياليستي و مبارزه با سرمايه داري كه مورد توجه          ا

بسياري از جوانان و مردم آن زمـان بـود، بـه سياسـتهاي              
از طرفي آن حزب در برابـر       . گرديدجهاني شوروي  متمايل     

نيروهاي ملي كه طرفدار ملي كردن صنعت نفـت وانحـالل           
شركت نفت انگليس بودنـد قـرار گرفـت و در حقيقـت در         

. شريك شددشمني با دكتر محمد مصدق ي براي زمينه ساز
آن حزب، امريكا و طرفداران غـرب در ايـران را بوحشـت             

 آن حزب نيز كه بسيار متشكل بود      خودِه  انداخت و در نتيج   
و طرفداران زيـادي داشـت از هـم پاشـيده شـد و ضـربه          
سنگيني هم به موضوع تحزب و دمكراسـي در ايـران وارد            

  . كرد
 مرداد، در احزاب ملي     28حوادث   پيش از       از طرفي ديگر،  

هم اختالفاتي بروز كرد، چنـد انشـعاب رخ داد، شخصـيت            
هاي سياسي از حزبي به حزب ديگر رفتند و احزاب جديدي 

 و نيـروي سـوم پديـد     ملت ايـران مانند حزب زحمتكشان 
آمدند ولي هيچكـدام نتوانسـتند در برابـر سـير مخـرب             

  .دنيروهاي ضد دمكراسي مقاومت كنن
 كه تشكيالت حزب توده متالشي 1332 مرداد 28پس از      

شد، اعضاء وفادار و فعال آن حزب يا اعدام شـدند يـا بـه               
احزاب ملي نيز   . زندان افتادند و يا بخارج از ايران گريختند       

كم و بيش بـه همـين سرنوشـت دچـار شـدند و بصـورت             
  . زيرزميني به مختصر فعاليت هايي ادامه دادند

زمان، در ايـران، اختنـاق و فشـار و سـركوب مخـالفين         هم     
بتدريج افزايش يافت تا آنجا كه كسي را ياراي ايـن نبـود كـه               
بطور علني از حزب و تشكل حزبـي بـراي آزادي و دمكراسـي              

بسياري از مـردم و روشـنفكران       . بگويد قدمي بردارد و سخني   
و گوشه نشين شدند و باالخره رژيم، جهـت تظـاهر بـه       مأيوس

دمكراسي و رعايت نظر كشورهاي ديگر از جملـه امريكـا، بـه             
تشكيل احزاب دسـتوري متوسـل شـد كـه هيچكـدام مـورد        

اتفاق مردم ايران واقـع نشـدند لـذا          استقبال اكثريت قريب به   
ـ  25ه مدت   ــكرات، ب ــحكومت فردي و بظاهر دم     ال دوام  ـ س

 كه كم كم اطرافيان مرحوم - 1356بسال  كهـا اينــداشت ت
حمدرضا  شاه دريافتند كه او دچار بيماري خطرناكي است          م

 از او دور شدند و      -و كسي هم نمي تواند بجاي او قرار گيرد        
از آن طـرف    . اكثراً او را تنها گذاشـته و متفـرق گرديدنـد          

شرائط بين المللي از جمله طرح دمكـرات هـا و كـارتر در              
بشر امريكا براي برقراري فضاي باز سياسي و رعايت حقوق          

عامل ديگر نارضايتي قشـر     . در ايران، به مشكل اضافه شد     
بزرگي از روحانيون و بازاريـان بعلـت اصـالحاتي از جملـه         
اصالحات ارضي بود كه اجرا شده بود و نارضايتي قشـري از        

ها نيز كه بعلت عدم دمكراسي       كرده روشنفكران و تحصيل  
 و آزادي در ايران، همه و همه دسـت در دسـت هـم داده و         

  6 بقيه در ص          . انقالبي مخرّب، عنان گسيخته آغاز شد


