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 اصول فکری و برنامھ سيا��ی ��ضت مقاومت م�� ايران  

  

 گرامی، میهن هم 

های ها و شخصیت آقای دکتر شاپور بختیار از گروه   ۱۳۵۹مردادماه    ۱۴در تاریخ  

نهضت  عنوان  تحت  سیاسی  برنامه  �ک  دور  به  که  آورد  عمل  به  دعوت  ملی 

 .مقاومت ملی ایران نیروهای خود را متحد کنند

عمل به  دعوت  این  از  که  استقبالی  به  توجه  گروهبا  و  است  و آمده  ها 

مقیم داخل و خارج کشور وابستگی، �شتیبانی و �ا عالقه خود را   هایشخصیت 

داشته  اعالم  ایران  ملی  مقاومت  نهضت  به  نهضت نسبت  هیأت مؤسس  اند، 

منظور متشکل کردن این نیروها نسبت به تهیه، تنظیم و  مقاومت ملی ایران به 

  ای تدوین اصول فکری نهضت و برنامه سیاسی آن، همچنین تدارک اساسنامه 

آورده و امیدوار مقدماتی برای شکل بخشیدن به مبارزات ملی اقدام به عمل

پیشنهادی نهضت، که در �ک کنفرانس ملی   است که برنامه سیاسی و اساسنامه 

سازمان  همه  مشارکت  امکان  شد،  خواهد  گذارده  نظرخواهی  گروهبه  و  ها،  ها 

هضت مقاومت ملی صورت دموکراتیک در کلیه نهادهای ننیروهای ملی را به

 .ایران، برای نجات وطن، فراهم سازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 توضيح:  

م�ن ز�ر رونوشت «اصول فکری و برنامھ 

سيا��ی ��ضت مقاومت م�� ايران» است کھ در 

، ١٩٨١ژانو�ھ ۱۵برابر با  ۱۳۵۹ديماه  ۲۵تار�خ 

انتشار يافتھ بود و اکنون بھ مناسبت ��ی و 

سيس ��ضت مقاومت م�� 
ٔ
��م�ن سالروز تا

 ايران در تار�خ

در ايران،  ، روز مشروطھ ۱۳۵۹مردادماه  ۱۴ 

با �غي��ا�ی کھ در حروف و عالمت گذاری در 

 منتشر 
ً
 جملھ ها منظور شده است، عينا

 می شود و در اختيار هموطنان قرار 

 می گ��د.  

  �شر�ھ اين��ن�ی ��ضت مقاومت م�� ايران

https//www.namir.info 
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 مؤسس نهضت مقاومت ملی ایرانهیأت  ***

 مقدمه 

ها بسیارند. برخی برآنند که در  جهان شاهد جنبش پرخروشی در ایران بود. در تحلیل این پیش آمد تعبیرها و سخن   ۱۳۵۷در سال  

های بیگانه طراح و مجری آن بوده است و هر  ایران است و برخی باور دارند که سیاستکننده از آن ملت  این حادثه سهم تعیین 

 .دهند�ک از این دو گروه برای اثبات نظر�ه خود اسناد، مدارک و نیز شواهد و قرا�نی ارائه می 

هیم، بلکه برآنیم که آنچه را که  د�گری ارائه د یها را برابر نهیم و �ا خود نظر�هدر این مقدمه ما قصد ندار�م که این حرف و سخن

آنکه آمده است، نشان دهیم. ملت ایران در نما�ش عظیم و پرشکوه خود خواهان استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی بود. حال پیش

المللی، ورشکستگی اقتصادی، جنگ داخلی و خارجی و برای ملت سرافکندگی، بیکاری، فقر  آن برای مملکت انزوای بین  دستاورد 

ها و قیام تاکنون درست عکس هدف  تاوردطرف و رعب و وحشت از طرف د�گر بود و این بدین معنی است که دسو فالکت از�ک 

 .های ملت بوده است و این امر الزاماً ناشی از طبیعت راه و روالی است که رهبری فعلی بر مملکت تحمیل کرده استخواسته 

دوست و حساس سخت دردآور است و برخی گذرد، برای تمام مردم وطنرانی گذشته و میآنچه در این دوران پرآشوب بر ایران و ای

چاره  تا  برانگیخته  از  را  بسیاری  است،  کرده  برقرار  آخوندی  رژ�م  که  اختناقی  و  فشار  تمام  با  کشور  داخل  در  بیاند�شند؛  ای 

اض زدند و با سخن و کردار، تظاهر و تحصن و  صورت گروهی دست به اعتر صورت فردی و چه به پرستان، آزادمردان چه به وطن

این تالشبهگاه  ازآنجاکه  اما  بپا خاستند.  با مبارزه مسلحانه  ببار  گاه  تاکنون حاصلی  از هم آهنگی برخوردار نبوده،  های مردانه 

ند تا فارغ از اختالف  هایی گرد هم آمدپرستان با نگرانی فراوان به چاره نشستند؛ گروه نیاورده است. در خارج از کشور، میهن 

ای مقدمات تشکیل �ک جبهه واحد را در مقابل رژ�م آخوندها فراهم آورند.  های عقیدتی، با �ذیرش اصول �گانهها و کشمکشسلیقه 

افراد و گروه  آزادمردانی که در داخل کشور در  ها بهاین  آگاه بودند که برای کمک و تقو�ت میهن دوستان و  امر  این  بر  خوبی 

آوردن هایی که از آن برخوردارند در فراهم اند ضروری است که آنها در خارج از مرزهای اختناق داخلی با استفاده از آزادی تالش

کننده  حال تأمین باوری اقدام کنند. فراهم آمدن چنین برنامه مشترکی درعین اند�شی و هم هم   ی�ک برنامه مشترک ملی و زمینه 

ای به استقرار يک پيوند سازمانی بين مبارزان  ان در داخل کشور بوده و هم، وجود چنين برنامه شرايط اتحاد و يکپارچگی مبارز 

 .شودداخل و خارج کشور منجر می

ها چه در داخل کشور و چه در خارج کشور تاکنون عنوان شده است همه حاکی  هایی که از طرف این گروه ها و گفته بررسی نوشته 

ریزی �ک نیروی جانشین است که رسالت تحقق بخشیدن  گر و پیارزه با رژ�م آخوندهای مهاجم و سلطه از �ک تفاهم ملی بر لزوم مب

 .های ملت ایران را به عهده بگیردبه خواسته 

دهد که چگونه برخی  های متفاوت نشان می های سیاسی در ایران نسبت به رژ�م کنونی در زمان گیری بعضی از گروهبررسی موضع 

 .اندصورت مخالفین سرسخت رژ�م کنونی درآمده ا که در ابتدای امر حامی و مدافع رژ�م آخوندها بودند ا�نک به هاز این گروه 

هایی که  دادن تصویری از آرا�ش فعلی نیروهای سیاسی و گروه برای فراهم آمدن برنامه مشترک ملی بر �ک مبنای اصولی، به دست

های مذکور  سیاسی هستند ضروری است و ما این تصویر را بر اساس نزد�کی و دوری گروهآوردن قدرت  دستدر تالش حفظ �ا به 

 .دهیمهای �ک حکومت ملی از طرف د�گر ارائه میطرف و آرمان نسبت به رژ�م موجود از�ک 

 های سیاسی ها و شخصیت آرا�ش فعلی گروه 

 :جمهوری اسالمی - ۱

درستی برای مردم ایران شناخته نیست و در واقع منبع اصلی الهام  کند که بهرهبری اداره می   مرکزیِ   یاین حزب را �ک هسته 

گیرد و در مجلس شورای اسالمی اکثر�ت دارد رژ�م فعلی است. در حال حاضر این حزب اکثر�ت آخوندهای متعصب را در برمی 

 .و نیز دولت را تماماً تحت اختیار خود گرفته است
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ناشناخته با سازمان دادن نیروهای ترور�ستی تحت عنوان حزبهللا وارد میدان شد    مرکزیِ   یین حزب �ا این هستها  ،در آغاز قیام ***

کردند با اعمال خشونت بسیار از میدان به  �ک تمام رقبای خود را اعم از ملی �ا آنهایی که در چارچوب مذهبی عمل می به و �ک

 .ست گرفتدر کرد و رهبری سیاسی مملکت را انحصاراً به د

های مردم ایران، سرکوب  کند در خالف جهت آرمانهدف اصلی که این مرکز ناشناخته به دست حزب جمهوری اسالمی دنبال می 

 .بردن امکان استقرار �ک حکومت ایرانی مستقل استکردن ملیت ایرانی و ازمیان 

 حزب توده:  – ۲

باشد، بنا بر طبیعت تمام احزاب کمونیست المللی خاص می سازمان بین داران اندک خود رسماً عضو �ک  این سازمان که با طرف

رغم  کند و هم برای اجرای این سیاست، به المللی عمل می های این سیاست بینعنوان مجری برنامه عضو این سازمان، در ایران به 

مود و تحت شعار حما�ت از «خط امام»  دهد از ابتدای جنبش با رژ�م آخوندی همکاری آغاز نتمام مبانی عقیدتی که ارائه می 

تبدیل به مؤتلف اصلی رژ�م آخوندی شد. بدین دلیل تنها سازمانی است که غیر از حزب جمهوری اسالمی در ایران از آزادی کامل  

 .برای فعالیت سازمانی و تبلیغاتی برخوردار است

 :عمامههیأت مؤتلف آخوندهای بی - ۳

کنندگان اصلی در رهبری انقالب وارد میدان  عنوان مؤتلفين �ا شرکتاصری است که از اول کار بهاین گروه متشکل از افراد و عن

و   خوردند  شکست  اسالمی  جمهوری  حزب  از  قدرت  انحصاری  گرفتن  دست  به  �ا  حفظ  برای  رقابت  میدان  در  ولی  شدند 

صدر به مناسبت اده است که ابوالحسن بنیهای خود را از دست دادند. ا�نک گروه مذبور �ک جبهه ائتالفی تشکیل دموقعیت

ائتالفی غیررسمی که شامل    هیأتموقعیت خاص سیاسی که به دست آورده است در حال حاضر مرکز آن است. بین اجزاء این  

توان بر آنها اضافه کرد. این گروه تاکنون های کوچک د�گری را نیز میزاده، یزدی و غیر ا�نهاست گروهصدر، قطببازرگان، بنی 

عنوان  هیچ نوع وجه مشترکی جز شکست خوردن از جبهه آخوندهای معمم ندارد و اگر در حال حاضر این جبهه مؤتلف خود را به

دهد، به این دلیل است که در اثر ترور و خفقانی که رژ�م حاکم بر مملکت تحمیل کرده  جانشین رژ�م آخوندی معمم ارائه می   تنها

اند که �ک برنامه های مردم هستند تاکنون موفق نشدهاست میدان خالی است و نیروهای ملی که تنها مظهر واقعی خواست

تواند های فکری نمی ه و آن را عرضه دارند. به طور طبیعی این دارودسته نیز بنا به گرا�شمشترک و �ک اتحاد سازمانی به وجود آورد

 .های ملت ایران باشدمعرف خواست

 مجاهدین خلق  - ۴

مبانی فکری این گروه ملهم از مارکسیسم و اسالم است و قسمتی از نظرات علی شر�عتی را نیز �ذیرفته و با اتخاذ روشی متعادل  

گیری قاطع نسبت به رژ�م متزلزل است و گردآورده است و با ا�نکه مورد حمله رژ�م آخوندها واقع شده است در تصمیم گروهی را  

ملیت   یکند. این گروه هم چنین موقعیت خود را نسبت به مسئلهعمامه ابراز عالقه می وکم به گروه مؤتلف آخوندهای بیبیش 

 .ده استدر مقابل حمله آخوندها علیه آن تعیین نکر 

 های فدائی خلقچر�ک - ۵

دانست وارد عمل شد لیکن  بر اصول مارکسیسم لنینیسم و اعالم استقالل خود از شوروی که آن را سوسیال امپر�الیسم می تکیه  با

گروهی از آنان همچنان در ترد�د باقی    در مقابل حزب توده تاب مقاومت نیاورد و مجبور به انشعاب شد. �س از این انشعاب

العملی نشان ندادند. اين گروه نيز با توجه به �ايگاه عقيدتی  ماندند و جز ابراز شعارهای پراکنده در مقابل رژيم آخوندها عکس 

 .مليت نظر مساعدی ندارد یخود نسبت به مسئله

 حزب جمهوری خلق مسلمان: - ۶

الله شر�عتمداری تشکیل �افت، به دلیل انتخاب روش معتدل و مخالفت با رژ�م آخوندی  این سازمان که به اعتبار شخص آ�ت

توانست نفوذ فراوانی کسب کند اما به دلیل نداشتن �ک نظم سازمانی به دنبال یورش فاشیستی رژ�م آخوندی و محدود ساختن  
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دادن روابط ن خارج گرد�د و در حال حاضر هواداران این حزب که با وجود ازدستالله شر�عتمداری از میدا شد�د شخص آ�ت ***

 .باشندگرا�ان مخالف رژ�م آخوندی میسازمانی خود بسیار هستند جزء اسالم 

 های منفرد:شخصیت - ۷

مصدق بودند و داران نهضت ملی  وکم از جانب های متفاوت با رژ�م آخوندی همکاری کردند و بیشهایی که به صورت شخصیت 

طلبی» قابل توجیه نیست. ا�نان �س از آشکار شدن ماهیت واقعی رژ�م آخوندی از آن  عنوان «فرصتهمکاری آنان با آخوندها به 

 .ها را در زمره مخالفان جدی رژ�م آخوندی بشمار آوردتوان این شخصیت کناره گرفتند و در شرائط حاضر می

 خواهان: گروه سلطنت - ۸

گونه ابراز هو�ت سیاسی نکرده است ولی با�د �ذیرفت که در برابری با رژ�م آخوندی به مبارزه  ن گروه در مجموع هیچگو آنکه ای

های مختلف ضمن ابراز مخالفت خود با رژ�م آخوندی، خواهان استقرار رژ�م سلطنتی است. از  برخاسته و به طور پراکنده از راه 

توان به طور متمایز تشخیص داد که �کی احیای نظام شاهنشاهی  خط اصلی فکری را می بندی نظرات این گروه، دو  تلخیص و جمع 

 .د�گری استقرار رژ�م �ادشاهی مشروطه است

 های قومی:سازمان  - ۹

های ملی در سطح مملکتی، تمایالت قومی ملی و ضد آخوندی در اثر اعمال سیاست رژ�م که هر نوع آزادی را از  غیر از سازمان 

ترین آنها را با�د در  های مقاومت قومی ظاهر شده است که مهم صورت هسته کند، بهقوام ایرانی سلب کرده است و میافراد و ا

 .کردستان جستجو کرد

ای نیرومند در مقابل سیاست رژ�م آخوندی  مند شدن از حقوق طبیعی خود در �ک ایران آزاد و مستقل با اراده قوم کرد برای بهره 

هایی که همه  گرفته است. اما سازمان های مختلف شکل صورت مسلحانه ادامه دارد و در سازمان ا�نک این مقاومت به قیام کرد و 

 .اند تاکنون بین خود هم آهنگی الزم را به وجود آورندکنند، نتوانسته در تحقق �ک چنین هدفی فعالیت می

اجتماعی ایران آزاد و مستقل    -وق قومی �کی از مبانی سیاسی ها مبنی بر برخورداری از حقبدیهی است که خواست این سازمان 

آ�ند. این  نا�ذیر جنبش ملی وسیع ایران بشمار میکنند جزء جدایی ای پیروی می هایی که از چنین برنامه باشد و آن سازمان می

 .ها از �شتیبانی اکثر�ت قاطع مردم کرد برخوردارندسازمان 

 :های ملیگروه - ١٠

گرایی است که هرگاه که خطری علیه اصل ملیت و مخدوش گرد�دن آن احساس  ها تمایالت ملی و ملیتز این گروهویژگی ممتا

 .داردالعمل متناسبی را با شدِت ُبروز آن خطر ابراز می کند عکس می

تاریخ ایران اندک نیست ولی در قالب هایی که به قوم بزرگ ایرانی واردآمده، در تمام طول ها در برابر حملهگو آنکه چنین واکنش 

مثال چه در  عنوان های ا�دئولوژ�ک مدون و مشخص است. بهها در فقدان �ا�گاه مبارزات عقیدتی متعارف، شکل بنیادی این گروه 

ی  خواهانه مصدق که در هر دوی آنها به طور اساسی سخن استقالل و آزادی، بنیاد فکر انقالب مشروطیت و چه در جنبش آزادی 

هایی که  های ملی در مقا�سه با سازمان روشنی مشخص نگرد�د و در نتیجه نهضت انقالب و نهضت ملی بود، این مفاهیم هرگز به 

همه جاذبه ملیت همواره  ها) خالی از ضعف نبودند. با اینمبانی عقیدتی خود را به شکل مدون در دست داشتند (مثل مارکسیست

سو و آگاهی به ضعف اشاره شده از سوی  ن خود داشته و در اثر تجربه تار�خی حاضر، از �ک ای را گرد پرچمدارا طیف گسترده 

 .رود تا به هو�ت عقیدتی خود نیز دست �ابد و به �ک خودآگاهی ا�دئولوژ�ک برسدگیری است و مید�گر، در حال شکل 
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***  

 اند: قابل ارائه  ر ها در حال حاضر به شرح زیاین گروه

 :جبهه ملی -الف 

توانست با رژ�م آخوندی و هر رژ�م ضد ملی د�گری توافق داشته باشد پیش از استقرار  این سازمان که بنا بر سنت تار�خی خود نمی

رژ�م آخوندی به دلیل ضعفی که در اثر اختناق رژ�م سابق دچار آن شده بود موفق به بسیج نیروهای ملی نگرد�د و متأسفانه تنی  

روی  های ملی و برنامه آخوندی، به دنباله های شخصی و توجه نکردن به تضاد ذاتی میان آرمان ت ضعفچند از سرشناسان آن به عل

ها و تمایالت  از آن پرداختند، اما باقی رهبران و نیز جبهه در کلیت خود براه مستقل ملی ادامه داد و در حال حاضر مانند تمام گروه 

 .این سازمان درهرحال �کی از عناصر اصلی اپوز�سیون ملی استبرد. ملی در زیر فشار رژ�م آخوندی به سر می

 :گروهای ملی در داخل کشور -ب 

شد و امید استقرار �ک حکومت مستقل و آزاد ملی از طریق ادامه وضع موجود  به میزانی که چهره واقعی رژ�م آخوندی آشکار می 

های  کم به تشکیل گروهور به تشکیل جلسات بحث و گفتگو و کمخواهان در داخل کشخواهان و آزادی گرد�د، وطنبه �أس مبدل می 

های �ک جنبش ملی و آگاه تالش خود را  های فکری و برنامه ها با پیگیری در تهیه زمینه متعددی دست زدند و بعضی از این گروه

 .زرگ را فراهم آورندآغاز کردند و بر آن هستند که با �کد�گر نزد�ک شده و شرا�ط الزم جهت تشکیل �ک اتحاد ملی ب

 :های ملیشخصیت -پ 

هایی که به دلیل وابستگی به شعایر ملی از ابتدا با برنامه آخوندی مخالفت کردند و آن را مغایر با نیازهای مملکت و شخصیت 

های ملی  گروه اند �ا آنکه مورد توجه  ها، آنها که داخل کشور مانده های اصیل ملت ایران دانستند. در میان این شخصیت خواست

برند تا با گسترش جنبش امکان شرکت هستند به دلیل فشار و اختناق، قادر به فعالیت سیاسی آشکار نیستند و در انتظار به سر می 

 .آنها در این تالش ملی فراهم آ�د

تر است. وی از آغاز با  فعال تر و  های ملی که در خارج کشور در تالش هستند، شاپور بختیار از د�گران سرشناس در میان شخصیت 

  ۱۳۵۹رژ�م آخوندی به شدت ابراز مخالفت کرد و با گروهی از �اران خود به مبارزه با رژ�م حاکم برخاست. در چهاردهم مرداد ماه 

میهنان  مصادف با سالروز انقالب مشروطیت ضمن پیامی به ملت ایران تشکیل نهضت مقاومت ملی ایران را اعالم کرد و از هم 

وت به عمل آورد تا مبارزات خود را با رژ�م آخوندی در چارچوب این نهضت هم آهنگ سازند، تا با اتحاد تمام نیروهای ملی و  دع

گمان این تمایل برخاسته از احساس ضرورت مبارزات ملی  با الهام از مکتب مصدق، امکان برانداختن رژ�م خمینی فراهم آ�د. بی

 .تبا تکیه بر �ک خودآگاهی ملی اس 

ها و ها و عناصر ملی به این نهضت و اظهار �شتیبانی و همکاری گروه ای از گروهدر حال حاضر که با پیوستن تعداد  قابل مالحظه 

کنند، نهضت مقاومت ملی به نقطه عطفی  های خود این حرکت را تقو�ت میهای ملی که در داخل و خارج کشور با پیامشخصیت 

های زیر اعالم  است و با انتشار این متن به وجهی روشن برنامه خود را در چارچوب اصول و برنامه �ابی آگاهانه رسیدهجهت شکل 

 :داردمی

 لاستقــــــال

ترین خواست مردم ما بوده و هست. اما از آنجاکه قیام مردم و دورانی که  ترین شعار انقالب و بنیادی استقالل و آزادی اصلی 

برد، در تاریخ چندهزارساله ما نقطه عطف بسیار مهمی است، ضروری است که مبارزان راه آزادی  می جامعه ما در آن مسیر به سر  

رو جاِی آن دارد که مفاهیم بنیادی �ادشده  و استقالل با تأمل و اند�شه در ترسیم راه آ�نده خود و فرزندان خود اقدام کنند و ازاین 

 . طور جدی مورد بررسی و سنجش قرار گیرندبه
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هم پیوسته و هر�ک از آنها شرط د�گری و نیز متقابالً مشروط ن سخن این است که استقالل و آزادی مفاهیمی هستند سخت بهاولی ***

شود و "آزادی" در سطح  به د�گری است. اما در اصطالحات سیاسی رایج، "استقالل"، در سطح جامعه و کشور و ملت بکار برده می 

 .گیردرفتارهای فردی مورداستفاده قرار می

سخن دوم ا�نکه استقالل و نیز آزادی مفاهیم مجردی نیستند که ساخته ذهن این متفکر �ا آن فیلسوف باشند بلکه واقعیاتی عینی  

هستند که با زندگی روزمره تمام جوامع بشری و نیز تمام مردم روی زمین سر و کار دارند و شرا�ط زندگی را در تمام جوانب آن  

 .دهندار می تحت تأثیر مستقیم قر 

خواهد بر �ک واقعیت عینی تکیه  آ�د و می سخن سوم ا�نکه وقتی پیکار برای استقالل از صورت شعار و حرف و سخن بیرون می 

آ�د که استقالِل چه چیز در مقابل چه چیز؟ کدام واقعیت عینی است که برای رهانیدن خود از تبعیت  کند، این سؤال پیش می 

عیت عینی د�گر است که سعی دارد این تابعیت را بر اّولی تحمیل کند. در مقابل این سؤال، دو مکتب کند و کدام واقپیکار می 

گیرد و در واقع قسمت مهمی از تاریخ جوامع بشری را نبرد بین این دو مکتب فکری و  فکری سیاسی در مقابل �کد�گر قرار می 

 .دهداثرات آن تشکیل می 

  اجتماعی بین مکاتب جهانی وجود دارد تمامی   -بینی و نیز الگوهای سیاسی اظ جهان نظرهایی که از لحبا وجود اختالف

های قومی و سنن فرهنگی خود  نظر از وابستگی اند و آن ا�نکه برای آنها افراد انسانی صرفاین مکاتب در �ک چیز مشترک 

نها را بپذیرند و روال زندگی خود را  موجوداتی هستند که بر اساس نیازهای مادی و معنوی خود «با�ستی» الگوی فکری آ

دهد. برای این ای درآ�ند که آن مکتب ارائه میبر اساس آن تنظیم کنند و هم برای این کار با�د تحت سلطه حکومت �گانه

شود که  دهد و سبب میهای خاص قومی و فرهنگی پیوند می ها را به دلیل وابستگی مکاتب، هرآنچه گروهی از انسان 

متمایز از جوامع د�گر تشکیل دهد و روال خاص زندگی خود را برگز�ند و در این گز�نش مختار و مستقل باشد،  ای جامعه 

 .معنی و محکوم به نابودی است بی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

  ر آنها بعد دولت و سیاست نقش اساسی را  جا منظور از مکاتب جهانی مکاتب سیاسی جهانی است که ددر این نوشته همه

 .دارند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

های  ها هو�تدورنمای نظری که هر�ک از این مکاتب جهانی برای تمام بشر�ت در نظر دارد، جهانی است که در آن تمام انسان 

اند؛ و روال هو�ت �ک دولت و مرکز قدرت جهانی شدهاند؛ و همه تبدیل به تابعین بیدادهازدستقومی، ملی و فرهنگی خود را  

کس قادر نیست که زندگی خود را، فکر خود را، در خارج از  کند؛ و هیچگیری تعیین می زندگی تمام بشر�ت را �ک مرکز تصمیم 

یل و برهانی هم که هر�ک از این مکاتب برای تحقق بخشیدن به گیری جهانی در اختیار گیرد و دلچارچوب �ک چنین مرکز تصمیم 

ای است که برحق است و هر  بینی و فلسفه دهد تنها جهان ای که ارائه میبینی و فلسفه آورد این است که جهان چنین هدفی می 

 .فکر و فلسفه د�گری خارج از آن باطل

را به خود د�ده است و هر�ک از آنها موفق شده است در قسمتی از  تاریخ چندهزارساله جوامع بشری تعداد چندی از این مکاتب

جهان کانونی کوچک �ا بزرگ بر اساس فلسفه خود به وجود آورد و در توسعه و عظمت خود به قیمت سرکوب کردن مقاومت ملل  

 .د�گر، تالش کند

خواهان و  دوستان، آزادی ست که اگر میهندر حال حاضر صحنه مبارزات سیاسی ایران میدان رقابت انواع مکاتب جهانی شده ا

طلبان تنها به نظاره بنشینند و در مقابل آنها قیام نکنند سرنوشت ما در هر حال این خواهد بود که به تبعیت این �ا آن استقالل 

 .قدرت جهانی که حامل این مکاتب است درآییم

 :این شکل �اسخ داد توان به سؤالی که در قبل مطرح شد بهبا توجه به نکات باال می 
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های قومی و ملی هستند.  گیرند واقعیتآن دو واقعیت عینی که �کی برای سلطه و د�گری برای استقالل در مقابل �کد�گر قرار می  ***

کند �ک واقعیت قومی است که خود جویی بر د�گران و از میان برداشتن استقالل آنها تالش می آن واقعیت عینی که برای سلطه 

سازد. از طرف د�گر واقعیت �ا  خوارگی خود می�ک مکتب جهانی درمیاورد و از این مکتب آلت و ابزاری برای جهان   را به لباس

جو که خود را به این مکتب  خوارگی �ک قوم سلطه کند خود را از تبعیت مکاتب د�گر �ا در واقع جهان هایی که تالش میواقعیت 

بر فرهنگ و هو�ت اجتماعی سیاسی خاص خود به ومی و ملی است که باتکیه هایی قمجهز کرده است رهایی بخشد، واقعیت 

 .خیزدمبارزه برمی 

ایران در تمامیت خود �عنی در اتحاد فرهنگی بین اقوام ایرانی �ک واقعیت اجتماعی تار�خی است که در طول زندگی خود چند  

نیز کشور ما و اقوام ایرانی در کلیت خود موضوع رقابت    بار مورد هجوم این نوع جهانخوارگان قرار گرفته است و در حال حاضر 

و قدرت  قرار گرفته های جهان بین مکاتب جهانی  آنها،  از  برخاسته  نیز جز �ک عکسخوار  ایران  قیام مردم  واقع  و در  العمل اند 

طور که گذشت ازآنجاکه  ما همانخواره برای سلطه بر ایران چیزی د�گر نبود. اهای جهان انفجاری در برابر تالش �کی از این قدرت 

های ناشی از آنها به �ک مبارزه آگاهانه  های مکاتب جهانی و قدرت جامعه ما هنوز این آمادگی را نداشت که در مقابل سیاست

 .دست بزند دچار سراب شد و تصور کرد که با توسل به �ک هو�ت کاذب خواهد توانست خود را از قید سلطه بیگانگان آزاد کند

های جهانی �اری بخشد و تالش آنها را در  ا �ا�گاه محکم و غیر قابل تزلزلی که قادر است ما را در رهایی خود از سلطه قدرت تنه

نشانده مانع شود همان هو�ت فرهنگی قومی و ملی ایرانی است. تصور ما این است که تجارب تلخ  های دست استقرار حکومت

ها تمام شده است، این فا�ده را دارد که جامعه ما  رفتن ثروت  نی و ویرانی مملکت و بربادگذشته اگرچه به قیمت خون هزاران ایرا

العمل و توسل به هو�ت کاذب  را از سرابی که بدان دچار شده است نجات داده و مردم ما را آماده این نما�د که از مرحله عکس

کیه بر آن واقعیت عینی که در جستجوی استقالل است، به درگذشته و با توجه به هو�ت اصیل فرهنگ قومی و ملی خود، �عنی ت

 .دوران بلند مدت سلطه بیگانگان بر جامعه و مردم خاتمه دهد

توجه به این امر و بازگشت به هو�ت قومی و فرهنگِی خودی ما را متوجه این امر خواهد کرد که در جستجوی استقالل و آزادی،  

تدریج جوانان و  های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از بیگانگان و مکاتب جهانی ندارد. به حل جامعه ما نیازی به عار�ت گرفتن راه

کنند و هم، این توجه و آگاهی است که  مبارزان سیاسی برخواهند �افت که آنچه خود دارند بیهوده در نزد بیگانگان جستجو می 

روهای فعال جامعه را به دور �ک برنامه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی  قادر خواهد بود این پراکندگی امروز را از میان بردارد و تمام نی

تنها در �ک چنین   نیز فراهم کند.  آزاد را  ا�جاد �ک جامعه  و فرهنگی بر مبنای استقالل جامعه متحد و متشکل سازد و شرا�ط 

وجود   خواهیم بود شرا�ط عملی به شود و تنها در آزادی است که ما قادر چارچوبی �عنی استقالل است که امکان آزادی فراهم می 

آوردن �ک جامعه مستقل را فراهم کنیم و قادر شو�م که در حفظ و حراست آن بکوشیم. استقالل امری نیست که �کبار برای همیشه  

ل را به  اند تا استقالل ملخواره خود را به انواع وسائل مجهز کردههای جهانی و جهان به دست آ�د. در جهان پرآشوب کنونی قدرت 

بینانه و  اشکال مختلف مورد تهد�د و تجاوز قرار دهند. نگاهداری استقالل مستلزم �ک تالش دائمی و به کار گرفتن سیاست واقع 

 .مؤثری است که جز با تجهیز تمام استعدادهای جامعه میسر نیست

های قومی، ملی و گران در چارچوب واقعیت بردن استقالل د�حال که روشن شد مبارزه برای استقالِل خودی و تالش برای ازمیان 

گیرد؛ الزم است محتوی این چارچوب را نیز مشخص ساز�م، گو ا�نکه بیان این مطلب درخور بحث جداگانه  فرهنگی صورت می 

 .ا�ست

رغم  دهد و علیای از آدمیان را در محدوده �ک جامعه به هم پیوند میترین نیرویی که مجموعهترین و مقاومترین، مداومواقعی   -  ۱

شود و آن مجموعه را در تمامیت هایی از آن افراِد داخل این جامعه ظاهر می تمام اختالفات و تضادهایی که بین آن افراد و �ا گروه 

آورد. چیزی به اسم  نهد، نیرویی است که روابط قومی بین افراد را �د�د میمتمایز کرده و با آنها برابر می خود از د�گر جوامع  

خواره عزیز است لیکن مفهومی است واهی  «جامعه بشری» وجود ندارد (اين اصطالح سخت برای مکاتب سیاسی جهانی و جهان 

ع بشری متمایز" است. چنین جوامعی حدود و ثغور معین دارند و هم و بدون هیچ واقعیت عینی). چیزی که واقعیت دارد "جوام

ترین  برند. مهمدر این معنی با �کد�گر رابطه همسا�گی، اتحاد (موقت، طوالنی و ندرتاً دائمی)، خصومت، جنگ �ا صلح به سر می
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ور دائم اعم از آگاهانه �ا ناآگاهانه  طمسئله اجتماعی که فضای ذهنی، فکری، احساسی، عاطفی و حتی عقالنی هر فرد بشری را به  ***

اش با این مجموعه  داند که به چه قوم و ملتی تعلق دارد و اگر رابطه خوبی میاشغال کرده است تعلق قومی اوست. هرکس به

بیند. بسیارند افرادی که در چنین  انسانی که قوم و ملت اوست قطع شود وجه مهمی از شخصیت و هو�ت فردی او لطمه می

 .دهندزندگی را از دست می ی�طی امکان ادامه شرا

دهد و این فرهنگ دو خصلت اساسی دارد:  مالط همبستگی افراد در داخل �ک چارچوب قومی را فرهنگ آن قوم تشکیل می   -  ۲

کننده فرهنگ  کند و در این معنی، عناصر ترکیبجمعی بین افراد قوم �ا ملت را فراهم می اّول ا�نکه شرا�ط ارتباط و زندگی دسته 

های فکری افراد آن قوم است و مشترک  نگری که مخلوق فعالیتاند از زبان که الزاماً بین افراد �ک قوم مشترک است، جهان عبارت 

ها به ها که بر اساس این ارزشها که معیار تنظیم رفتارهای فردی و اجتماعی است و باالخره نهادها و سازمان بین آنها است، ارزش

دهند. دّوم ا�نکه  آ�ند و بدون ا�نکه در اصول خود تغییر کنند زندگی طبیعی و تار�خی خود را با شرا�ط جد�د تطبیق می وجود می 

 .همین فرهنگ، معیار اساسی تمایز این قوم با اقوام د�گر است

محصوالت فکری و مادی که در  بر�ا�ه ثابت و نسبتاً تغییر نا�ذیر، عناصر فوق با پیشرفت زمان و تراکم حوادث، مخلوقات و    -  ۳

وجود می به  فرهنگی  فضای  این  فرهنگی میداخل  غنای  به  خود  می آ�د  رشد  تاریخ  در  و  تاریخ  با  فرهنگ  قوام  افزا�ند.  و  کند 

 .�ذیردمی

رای  ترین و مؤثرترین محرکات غنای فرهنگی ناشی از شکل و حاصل برخورد �ک قوم با اقوام مجاور است. تالش ب�کی از مهم   -  ۴

اقوام د�گر محرکِ  اقوام مجاور و  از هجوم و سلطه  �ا   درامان ماندن  ابزارهای دفاعی و  �افتن و تقو�ت  به وجود آمدن، سازمان 

نا�ذیر هو�ت و  جمعی قوم تبدیل به جزء تجز�هآ�د در حافظه دسته تهاجمی قوم است. نتا�جی که از این مخاصمات به دست می

نامند، سبب تقو�ت و استحکام  بر این سیر تار�خی، �عنی آنچه را که تاریخ مشترک قوم می   شود و آگاهیشخصیت آن قوم می 

تر، همبستگی داخلی آن بیشتر و  تر باشد و تاریخ آن پرحادثهشود. به این دلیل است که هرقدر قومی قد�میهمبستگی قومی می 

رو است که همبستگی قومی و ملی  شود. ازاینم د�گر بیشتر میمقاومت آن در برابر اقوام د�گر و نیز در مقابل نفوذ فرهنگی اقوا

 .ترین جلوه زندگی اجتماعات بشری استترین و طوالنیمستمرترین، عینی 

ی  کند، ضرور�ات زندگی مادّ فرهنگی" که بنا بر طبیعت زندگی طبیعی و بیولوژ�ک در سرزمینی زندگی می   - مجموعه "انسانی    -  ۵

طوری که وابستگی  کند به ی و عینی فرهنگ قوم در آن ادغام می عنوان بستر و محل مادّ جزء به ین را جزء و عناصر طبیعی این سرزم

 .شودبه سرزمین ملی و قومی جزء ال�نفک فرهنگ و هو�ت آن قوم می 

�ا ادبی  گوییم که ملیت �ا قومیت �ک مفهوم مجرد فلسفی  اگر بخواهیم تمام نکات فوق را در �ک بیان واحد جمع کنیم، می 

آورد.  نیست بلکه بیانگر �ک عینیت واقعی اجتماعی است که همبستگی بین افراد آن را فرهنگ، تاریخ و سرزمین آن به وجود می 

شود و شرا�ط مداومت و مقاومت گیرد، تغذ�ه می ها از سرزمین و طبیعِت خود الهام می عنوان مالِط رابطه بین انسان این فرهنگ به 

صورت آگاهی و وجداِن به آن حوادث در رابطه با  کند. حوادث ناشی از این مقاومت، بهبر حوادث تضمین میمجموعه را در برا

های  گردد که نیروی محرکه فعالیتگر میعنوان فردی متعلق به قوم جلوه صورت هو�ت شخص و بهاین واقعیت و تعلق به آن به

 .عاطفی، احساسی، عقالنی و اجتماعی اوست

ای عینی (ملیت) مانند هر واقعیت عینی د�گر دارای مرز و حد جداست و ازآنجاکه این واقعیت ترکیب درهم بافته   این واقعیت

حال  کند. این تمایزهای فردی و درعین های مشابه متمایز می از عناصر انسانی، فکری، تار�خی، جغرافیایی است خود را از واقعیت 

آورد که واقعیت آن ملیت است و خودمختاری، بیان چیزی است که آن را استقالل  ی جمعی، مفهوِم "مایی" را به وجود مدسته 

 .�ابیمسان عنصر آزادی را در مفهوم خودمختاری و استقالل درمی گوییم. بدین می

�م که با فقدان هر نوع اشاره به خصوصیات قومی و در نتیجه استقالل ملل در مکاتب جهانی الزم است �ادآور شو و هم در رابطه 

اند و آنها را الگوی رفتار سیاسی خود قرار  های سیاسی ما از غرب در�افت کردهای از روشنفکران و گروه در افکار و مکاتبی که �اره 

گرایی گر نه فقط نیازی نداشتند و ندارند که مفهوم استقالل، قومیت و ملی اند مفهوم استقالل غا�ب است و کشورهای سلطه داده

درستی مورد توجه و بررسی قرار دهند، بلکه هر نوع گرا�ش و توجهی به این مسئله که  دهند بهکه در جهان نشر می  را در مکاتبی

برای ما حیاتی است، برای آنها سخت خطرناک است چراکه توجه به آن امکان سلطه آنها را بر ما و بر د�گر کشورهای زیر سلطه  

�ک از مکاتبی که ا�نک در بازار  مفهوم استقالل و وابستگی فرهنگی و قومی در هیچ کند. به این دلیل  دچار مشکالت فراوان می 
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خوارگی دارند جا و مکانی ندارد و در نتیجه از لحاظ نظری مورد شوند و همگی خصلت جهانی و جهان مبارزات سیاسی عرضه می ***

 .بحث قرار نگرفته است

ا�م، اعم از آنها که از منابع مارکسیستی �ا غیر مارکسیستی  در�افت کرده شناسی و فلسفی که ما از غربدر آثار اقتصادی، جامعه 

ترین مسئله است نه فقط به بوته ترین و مهم عنوان اصلی آمده است، این مسئله که برای ما و تمامی کشورهای دنیای سوم به

هایی را تجویز و ترویج اسی، نسخههای اجتماعی، اقتصادی و سیحلفراموشی سپرده شده است بلکه برعکس در جستجوی راه 

 .دهداند که استقالل ملل را از بیخ و بن مورد حمله قرار می کرده

عنوان هدف اصلی  آوردن استقالل ایران و آزادی ایرانیان به دستبا درنظرگرفتن نکات فوق، برای نهضت مقاومت ملی ایران که به 

قق آن با درنظرگرفتن واقعیات عینی سیاسی که بر نظم جهان موجود حاکم  و بنیادی است بررسی این دو مفهوم و نیز شرا�ط تح

های جهانی قرار  است و در آن سرنوشت جامعه ما مانند د�گر کشورهای جهان سوم دستخوش تصمیمات و منافع مراکز قدرت 

عمق در این مسئله را چه از لحاظ ای نیست که بتوان حق آن را در چند جمله ادا کرد. به این دلیل نهضت، تحقیق و ت دارد، مسئله 

خواهان دعوت خواهد کرد که در این  دوستان و آزادی نظری و چه از لحاظ بررسی شرا�ط تحقق آن دنبال خواهد کرد و از همه وطن

 .مهم سهیم و شر�ک شوند

عنوان تعمق است، ضرورت آن بهاما اگر مسئله استقالل از جهتی که در باال از آن سخن گفتیم موضوعی است که درخور اند�شه و   

از زیر سلطه خارجی امری است مسلم و در رأس تمام برنامه ایران  هایی قرار دارد که  شرط الزم و قطعی نجات کشور و مردم 

در    دوستان با�د برای آ�نده جامعه در نظر بگیرند؛ زیرا تصور ا�نکه بتوانخواهان و وطن مندان به سرنوشت مردم ایران، آزادی عالقه 

گیری  آوردن شرا�ط تعالی انسان در جامعه خودی قدمی برداشت در شرا�طی که تصمیم راه آبادانی کشور و رفاه زندگی مردم و فراهم

گیری بیگانه باشد، تضادی است روشن که  در تعیین راه و روال زندگی ما و نوع استفاده از منابع کشور در اختیار مراکز تصمیم 

 .ای دفاع از آن را دارندتنها سفسطه بازان ادع

های سیاسی جهت تحقق آن و تالش در درک وجوه نظری و شرا�ط تحقق  وانگهی وابستگی به استقالل و متمرکز کردن فعالیت

آزادی ترین چارچوبی است که تمام وطن عملی آن بهترین و مطمئن  خواهان واقعی را بر گرد �ک برنامه مشترک جمع  خواهان و 

شود و قادر است هو�ت سیاسی جنبش ملی را که  از این �س ه بهترین و مؤثرترین نیروی همبستگی بین آنها می کند و تبدیل بمی

اند  های د�گری که ا�نک بر صحنه سیاسی فعال بر این اصل از ابهام و سرگردانی بیرون خواهد آمد، از هو�ت سیاسی سازمان با تکیه 

گر گوناگون مثمر ثمری های سلطهخواره جز وابسته کردن ایران به سیاستو جهان و نیز فعالیت آنها در چارچوب مکاتب جهانی  

 .نیست، متمایز سازد

 آزادی

طور که اشاره شد اگر استقالل در سطح �ک جامعه عدم تبعیت نا�ذیر از استقالل و همان گفتیم که آزادی مفهومی است جدایی

هایی که در کند، آزادی در سطِح فرِد انسان، عدم تابعیت او را از علیت لقاء می گیری بیگانه به ذهن اآن جامعه را از مراکز تصمیم 

دهد. انسان بدین معنی آزاد است که مستقیماً تابع عوامل اجبار آفرین نیروهای طبیعی و  خارج از انسان قرار دارند معنی می

های خارجی نیست بلکه ناشی از  کند تابع علیت می هایی که تعقیب غیرطبیعی نیست. رفتار و کردار او و مخصوصاً آمال و هدف 

گیری از قدرت آفر�نش خود  محرکات درونی او است و هم به این معنی خودمختار است. انسان را این توانایی هست که با بهره 

ن برای  کند. ابزاری که انسابرد و هم بدین طریق �ک محیط خودمختاری برای خود ا�جاد می های طبیعی دست می در عینیت 

برد نیروی تخیل و اند�شه است که به او توانایی شناخت و آگاهی و در نتیجه ا�جاد این محیط خودمختاری و آزادی بکار می

شود  گر می دهد و اگر بین انسان و سایر موجودات فرقی است این فرق تنها در آزادی انسان جلوه کاری در نظم طبیعت را می دست

کند آزادی، و خودمختارِی عملکرد خیال و اند�شه انسان را تهد�د کند، برخالف طبیعِت آدمی عمل میو بس، و هر آن عاملی که 

 .نما�دو او را از انسانیت بری می 
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کاری در نظم عادی آن، �عنی تحقق غا�ت انسانی، از  از طرف د�گر امکان شناخت و آگاهی به اسرار طبیعت و نیز امکان دست ***

�ابند و این فرهنگ را با  آ�د و چنین است که آدمیان در اجتماعات خود بر فرهنگ دست میاجتماعی به دست میطریق زندگی  

کند، در شرا�ط خاصی همین آزادی او  نهند. اما اگر زندگی اجتماعی آدمیان را در رابطه با عوامل طبیعی آزاد می طبیعت برابر می 

های جوامع بشری است. در تمام  بندی ها در �ک جامعه تابع شکل ساختن آزادی انسان سازد و این محدود ساختن �ا نرا محدود می 

توانند ها از حداکثر آزادی می ها به �ک میزان آزاد نیستند. در جوامعی، انسان های آن، انسان بندی جوامع بشری و در تمام شکل 

شوند و از ا�نجاست که اختالف مکاتب و مسالک  م میها به بندگی و اسارت محکوبرخوردار باشند و در جوامع د�گری، انسان 

هایی از جامعه بشری دست �ابند که در آن آدمیان  بندی آ�د و تالش تمام مردم آزاده جهان در این بوده است که به شکل�د�د می

 . مکن تقلیل �ابدشود به حداقل م از حداکثر آزادی برخوردار شوند و اجبارهایی که از زندگی اجتماعی بر آنها تحمیل می 

اند که جوامع د�گر را تحت سلطه  در جستجوی این توسعه بخشیدن به میدان آزادی، افراد خودِی جوامعی به این اقدام دست زده 

خود گیرند و آزادی بیشتر افراد خود را به قیمت اسارت افراد آن جامعه به دست آورند. از این جا بوده است که تمایل اقوام بر  

های جهانی به اوج خود رسیده  رچشمه گرفته است و این روال تاکنون نه فقط از میان برنخاسته بلکه با پیدا�ش قدرت گری سسلطه 

ها در جوامعی که گر از آزادی نسبی برخوردارند، آزادی انسان است و نتیجه عملی آن ا�نکه اگر افراد انسانی در بین اقوام سلطه 

عنوان موضوع اصلی قهر و شکنجه و  فقط محدود شده است بلکه در این جوامع انسان به   برند نهها به سر می زیر سلطه قدرت 

رفته است. از توجه به واقعیات که بیانگر  اسارت درآمده است و انسانیت که شاخص اصلی آن تخیل و اند�شه آزاد است ازمیان 

ای بر از جوامع بشری که بر اساس سلطه جامعه   هاییبندی زندگی جهان ما است، دو نتیجه حاصل است: �کی ا�نکه در آن شکل

دارد، آزادی، �عنی غا�ت و معنی اصیل زندگی انسانی �ا�مال  شود و استقالل اقوام و ملل را از میان برمی جامعه د�گر استوار می 

زندگی خود را بر سلطه  فکیک نا�ذیرند، د�گر ا�نکه حتی در آن جوامعی نیز که اساس  ت شود. گفتیم که چگونه آزادی و استقالل  می

خیزد چراکه آن جوامع برای تجهیز نیروهای الزم جهت اعمال  بر میدهد آزادی کلِی افراد آن جامعه از میان بر جوامع د�گر قرار می

های  بندی برد. بدین ترتیب شکلسلطه خود ناچار از برقراری نظم قهر آمیزی است که آزادی واقعی افراد آن جامعه را میان می 

 یگر و چه در جوامع تحت سلطه ُکشنده آ�ند چه در جوامع سلطه جو به وجود می جتماعی که بر اساس مکاتب جهانی و سلطه ا

رود بلکه استقالل کشورهای  آزادی هستند و نیز نابودکننده استقالل؛ نه فقط استقالل کشورهای تحت سلطه بدین طریق از میان می 

اساس استوار کنند که امکان زندگی  گرداند چراکه وقتی نظم زندگی اجتماعی را براین ثباتی می گر را نیز دستخوش تزلزل و بیسلطه 

 .گیردتعادلی قرار می ای تابع غارت منابع جوامع د�گر باشد، �ک چنین نظمی در هر لحظه در خطر اختالل و بی مردم جامعه 

یی از سلطه بیگانه به نتیجه برسد، ازآنجاکه هدِف �ک ایران مستقل آوردن استقالل و رهادستبنابراین اگر تالش جامعه ما برای به

ای که ما خواهیم توانست از استقالل خود به  شده از سلطه بیگانه این نیست که جوامع د�گر را تحت سلطه خود درآورد، بهره

 .ه منطقی تالش برای استقالل استها، دنبالدست آور�م بسط استقالل از سطح اجتماعی به سطح زندگی فردی، �عنی آزادی انسان 

باشد  آوردن شرا�ط عینی استقالل و حفظ و حراست آن می گذشته �ک چنین آزادی شرط الزم و ضروری توفیق ما در فراهم ازاین

چراکه تنها در �ک فضای آزاد اجتماعی است که �ک اجتماع قادر است تمام نیروها و استعدادهای خود را برای حفظ استقالل  

و رشد    روز ز کند. تخیل و اند�شه و ابتکار که تنها ابزار ما در مقابله با دشمنان استقالل مملکت است جز در �ک محیط آزاد بُ تجهی

خود  کند. در �ک چنین محیطی امکان بسط و توسعه مکاتب و مسالکی که اسارت ایران را هدف خود قرار داده است خودبهنمی

تواند هراسی به خود راه دهد چراکه  جامعه مستقل و واقعاً آزاد از نشر افکار ضد آزادی نمی جذب شده و از بین خواهد رفت. �ک 

ای برای آنها فراهم کرده باشد. بدین  �ابد که اختناق و استبداد زمینه ها تنها در شرا�طی رشد و نمو میاین نوع افکار و اند�شه

 .ای است ناگسستنیل رابطه شود که رابطه آزادی و استقالترتیب �کبار د�گر روشن می 

ای از روشنفکران و نخبگان ما از  گو�ند جامعه ایرانی سنت آزادی ندارد (این مفهوم را �اره اضافه کنیم که ادعای کسانی که می

ر آزادی  کند. �ا�ه و اساس فرهنگ ایرانی باطالعی آنها را از فرهنگ و سنت فکری ایران ثابت میاند) تنها بی خارج به عار�ت گرفته 

و آزادگی استوار است. عرفان که تجلی عالی فرهنگ ایرانی است و حاصل میراث غنی مذاهب و فلسفه نیاکان ماقبل از حمله  

تنها به آزادی بلکه به ارزشی بس واالتر از آن که آزادگی است توجه دارد؛ و مفهوم آزادگی که سرتاسر خالقیت  عرب بوده است، نه

وسیله توانسته است سلطه شوم آن قوم را بر جامعه ما سلطه استعمارگران عرب فراگرفته است و هم بدینفرهنگی ما را حتی زیر  
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فرهنگ  *** از  بسیاری  ادبیات  بن متزلزل سازد، مفهومی است که در  و  بیخ  برای خود  از  را  آزادی  آنها  اگر  بیگانه است. چراکه  ها 

انی، آزادی را نه فقط برای خود بلکه برای مردم جهان جستجو کرده است و خواستند تا ما را بنده خود کنند، فرهنگ و فکر ایر می

 .این است مفهوم آزادگی

ریزی کنیم و آن الگوی تکیه بر این مفهوم است که ما را قادر خواهد ساخت که راه و روال مستقل خود را در زندگی اجتماعی پی

 .صود انسانی دست �ابند و راه آزادی خود را در بندگی د�گران نجو�ندغا�ت مقاجتماعی را �د�د آور�م که امکان دهد آدمیان به 

آگاه دعوت دوست و دلو چنین است که نهضت مقاومت ملی ایران با تکیه بر این دو اصل مهم پیوسته از همه ایرانیان وطن 

اند و سلطه  گران بیگانه فراهم کرده  رغم محیط �أس آوری که سلطهکند که برای ساختن ایران آزاد و مستقل گرد هم آ�ند و علی می

موقع اجرا گذاردن آن بر ملیت و فرهنگ ایران برنامه مشترکی را فراهم آورند که بهرژ�م آخوندی، آن را تشد�د کرده است، با تکیه

ان موقت سلطه تنها وسیله نجات ایران از سلطه بیگانه و ایرانیان از قهر و اسارت خواهد بود. حرف و سخن ما این است که دور 

های  ختم قیام نیست بلکه حادثه زودگذری است که به دلیل جاذبه کاذب خود ما را موقتاً از رسیدن به هدف   یآخوندها، نقطه 

اصیل ملی بازداشته است. ما با�د به همت فرزندان الیق ایران موفق شو�م که این دوران موقت را هرچه زودتر �ا�ان دهیم و راه پر  

های اصلی ملی را تحقق  اند دنبال کنیم و خواسته اجداد ما در راه آزادی و آزادگی در طی اعصار و قرون طی کرده افتخاری را ک

 .بخشیم

 عـدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی سومین خواست اصیل مردم ما در قیام بزرگ ایران بوده است؛ لیکن تحقق آن مستلزم تغییرات بنیادی در ساخت 

اجتماعی است. اما شرط ا�نکه چنین تغییرات بنیادی در کشور ممکن شود این است که قبالً    - جامعه و تغییر روابط اقتصادی  

شند زیر اوالً بنا بر تعر�ف، تا زمانی که ما استقالل خود را تحصیل نکرده و آن را استحکام  استقالل و آزادی جامه عمل پوشیده با

نبخشیده باشیم بیگانگان در تعیین سرنوشت ما و نیز در استفاده از منابع کشور ما دخالت دارند و منافع آنها مغایر با این نوع  

ها و  و تغییرات بنیادی متناسب با آن مستلزم آزادی است تا گروه   تغییرات است. از طرف د�گر چگونگی ِاعمال عدالت اجتماعی

جهت  های خود را در مورد این تغییرات به مردم ارائه دهند و بحث دموکراتیک درباره آنها به عمل آ�د. بدیناحزاب نظر�ات و برنامه 

رار دارد و تحقق آن مستلزم اتحاد نیروهای ملی  استقالل و آزادی در دستور روز ق در این مرحله از مبارزه سیاسی که هنوز تحصیلِ 

تواند بر اساس دو هدف مشترک استقالل و آزادی به عمل آ�د، پرداختن به برنامه عدالت اجتماعی،  است؛ و این اتحاد تنها می 

احزاب عضو    ها و الاقل در چگونگی آن، خارج از صالحیت نهضت مقاومت است. لیکن این امر مانع آن نیست که هر �ک از گروه

نهضت برنامه خاص خود را در این مورد فراهم کنند و تا زمانی که حکومت ملی موفق شود غاصبان را از حکومت خلع نما�د به  

 .بحث و مبادله نظر در باره آن بپردازند

 برنامه موقت نهضت مقاومت ملی ایران 

 .کندمی مدت و موقتِی زیر را پیشنهادنهضت مقاومت ملی ایران برنامه کوتاه

 برانداختن رژ�م کنونی  - ۱

ها منتقل کردند رژ�م آخوندی با سوءاستفاده از �ک جاذبه کاذب و اعتمادی که رهبران سیاسی و مذهبی سالم از طرف مردم بدان

های  شخصیتهای سیاسی و  بالفاصله �س از ورود به کشور با ا�جاد �ک محیط رعب و وحشت و از میدان بدر کردن تمام گروه

های اصلی قیام بود به  کلی برخالف هدفای را که به ساخته شدهازپیش    یملی موفق شد قدرت سیاسی را غصب کرده و برنامه

ا�نک در بحرانی این سیاست کشور ما  ِاعمال  تار�کمملکت تحمیل کند. در نتیجه  تاریخ خود به سر ترین و  ترین مراحل تمام 

دادند از نو امیدوار  تدریج امید ادامه سلطه خود را به کشور از دست میمشاهده قیام مردم ایران به برد. بیگانگانی که با  می

موقع اجرا درآورد و کشور را بنابر �ک رؤ�ای تار�خی  منظور استعمار مجدد ایران به اند و هرکدام در صدد است طرحی نو را به شده

 :قرار زیر بوده استمدت کوتاه عمر خود بهبین خود تقسیم کند. نتیجه رژ�م آخوندی در این 

 در زمینه آزادی 
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***   ا�جاد محیط رعب و وحشت از طریق سازمان دادن نیروهای منظم ترور�ستی 

 تحمیِل شکِل رفتارِی جامعه بر اساس معتقدات مکتب فدائیان اسالم 

  ترین ابزارهای  ترین و رایج عنوان عادی به خشن و بی انعطاف که حکم اعدام و زجر و شکنجه در آن قضایی استقرار �ک رژ�م

 رود استقرار نظم بکار می 

 اعمال قهر برای پوشانیدن حجاب اسالمی به زنان  –

  های مخالف تعطیل روزنامه 

 فهای مخال بستن احزاب و جمعیت 

 ف توقیف نو�سندگان مخال 

  های ناروا اعدام مخالفان تحت عناوین پوچ و از طریق تهمت 

  فقیه و ا�جاد جنگ داخلیاقوام مختلف ایرانی تحت عنوان استقرار حکومت امت و وال�تسرکوب کردن 

 اللهیداران حزب وسیله چماقهای سیاسی به درهم کوبیدن تظاهرات و اعتراضات گروه 

  جمعی دانشجو�ان در سرتاسر کشورها و کشتار دسته و باالخره، تعطیل دانشگاه 

 در زمینه استقالل

 :کندسابقه دنبال می ترین حمالت را به ملیت و قومیت ایرانی با شدتی بی زرگ رژ�م آخوندی ب*

  های قد�می و مساجد و درهم کوبیدن بسیاری از آثار باستانی تخر�ب آثار ملی، برچیدن مقبره 

  دانشمندان، ها و آثاری که حامل و حاوی تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی است و تحقیر تمام متفکرین و  سوزاندن کتاب

 .اندگذاران فکری این ملیت و فرهنگ بوده فالسفه، شاعران و بزرگانی که در طول تاریخ از بنیان 

  های بیگانه ها و سمبل های ملی با نام ها و سمبل جا کردن نام جابه 

 جای ملتکردن امت بهعنوان گناه کبیره و جا�گزینهای ملی به معرفی کردن وابستگی به ارزش 

 رف تأثیر وجودی آنها در جامعه ِص کادرها و طبقات به ردن از بین ب 

  ای از مداومت فرهنگی قبل از اسالم ایرانی است به اسم طاغوتاز میان برداشتن سمبل شیر و خورشید که نشانه 

که از جمله  انگیز است  قدری حیرتمحتوی ملی و فرهنگی بکار برده است به از میان بردن  میزان وحشیگری که رژ�م آخوندی برای  

 .ای بزرگ وارد آ�دسبب شده است به اعتبار جهانی ایران در زمینه تمدن و فرهنگ نیز صدمه

 .کندابزار اساسی و شرط استقالل �ک قوم و �ک ملت را عدم وابستگی اقتصادی آن قوم به خارج تأمین می*

ا�جاد شرا�ط وابستگی هرچه بیشتر مملکت به خارج، این  های تولید و  رژ�م آخوندی با تخر�ب آگاهانه و سیستماتیک تمام �ا�ه 

 .شرط اساسی استقالل ما را دچار خسران فراوانی کرده است

  دهد. رژ�م آخوندی نابودکردن ارتش ایران را جزو اولین  نیروی مدافع استقالل هر جامعه را ارتش آن جامعه تشکیل می

داران آن را تضعیف نمود ا کشتن �ا فرار دادن افسران و درجه های آشکار خود قرارداد و تا آنجا که توانست بهدف

 .بهره ماندکه مملکت از داشتن هر نوع نیروی دفاعی مؤثر بیطوری به

   روحیه مقاوم و نیرومند در مقابل دشمنان خارجی �کی از عوامل مؤثر در حفظ استقالل و تجهیز مردم در مقابل حمله

 .بیگانگان است

بردن هر نوع امید جهت استقرار �ک رژ�م  های داخلی و ازبین جاد �ک محیط رعب و وحشت و نیز با ا�جاد جنگ رژ�م آخوندی با ا�

 . سالم و ملی با تمام قوا کوشش به عمل آورد تا این روحیه را تضعیف کند و از میان ببرد
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ترین صدمات ممکن را وارد آورده است و کشور بزرگبدین ترتیب رژ�م آخوندی به اصل استقالل و نیز به شرا�ط حفظ استقالل ایران   ***

قرن  آن  بر  سلطه  طمع  در  که  است  داده  قرار  نیروهایی  تمام  هجوم  معرض  در  دفاعی  وسیله  نوع  هیچ  بدون  چاره را  جویی ها 

 .اندکردهمی

درتی انجام داده است؟ جوابی آ�د که رژ�م آخوندی این مقدمات را برای نابودی استقالل ایران به نفع چه قاما این سؤال پیش می

گاه اصلی امت اسالمی تجد�د سازمان شود. لیکن عنوان تکیه دهد این است که ایران با�ستی بهکه رژ�م آخوندی به این سؤال می

ه ترین عوامل نابودکننده این امپراتوری بودهم در کشوری که خود �کی از بزرگواضح است که امکان تجد�د امپراتوری اسالمی آن 

�ا�ان رژ�م آخوندی حاصل شده است این است که ایران �کبار د�گر در  ای که از جنا�ات بی است از محاالت است و تنها نتیجه

طلبی قرار گیرد که این رژ�م به اسم مبارزه با آنها وارد میدان شده است؛ بنابراین اولین  معرض هجوم و سلطه نیروهای توسعه 

های  بردن رژ�م آخوندی و استقرار �ک حکومتی است که از خواستور عبارت از تالش برای ازمیان مرحله مبارزه در راه نجات کش

 . های نهضت ملی ایران اقدام کنداصلی قیام مردم ایران الهام بگیرد و در راه تحقق هدف 

 امنیت  - ۲

ادی و استقالل را سرفصل برنامه  رژ�می که جانشین حکومت غاصب فعلی خواهد شد ترکیبی است از اپوز�سیون ملی که تحقق آز 

محیط فراهم کردن  هایی که رژ�م آخوندی ببار آورده است و همچنین  بردن خرابیخود قرار خواهد داد و قبل از هر کار برای ازمیان 

 :مساعد جهت رشد و نمو نيروهای خالق جامعه، به اقدامات زير دست خواهد زد

شناسی تحر�ک  اسی استقرار حکومت آخوندی بوده است. الزم است که این حالِت روان مبارزه با روحیه کین و عصیان که ابزار اس

جای مهر نشانده است، تعو�ض گردد. الزم است همبستگی ملی و آرامش  ای که رژ�م آخوندی به وجود آورده و کین را به شده

های مراکز بیگانه که در ندی و نیز مقابله با فتنههای رژ�م آخو اجتماعی بازگردد تا امکان تفکر و اند�شه برای مقابله با ویرانی 

 .را به جوی باز آورند، فراهم شودآِب رفته  صددند 

الزم است که زندگی فردی و اجتماعی گردش عادی و طبیعی خود را باز�ابد و مخصوصاً توده عظیم کارگران و دهقانان، کارمندان  

، محیط امنی برای خود اندازدست داده  سوز امکان زندگی عملی را این بالی خانمان اری که در اثر جّ وران، و دانشجو�ان و تُ و پیشه

، اند از دست دادهناحق  احساس کنند. تهیه کار برای بیکاران، مسکن دادن به نیازمندان و کسانی که خانه و زندگی خود را به

 .ت فراهم شودتأمین خواربار و از نو بکار انداختن مدارس در محیطی خالی از رعب و وحش

شو�م که حکومت موقت ملی برای از میان برداشتن آثار شوم حکومت آخوندی به این بند از برنامه �ادآور می در رابطه با    و هم

کند تا نسبت به سهمی  های قانونی میجویی دست نخواهد زد و تنها مسئولین واقعی و مستقیم این فتنه را تسلیم دادگاه انتقام 

 .اند به سزای اعمال خود برسندلکت داشتهکه در تخر�ب مم

را به عهده  اند خسارت د�ده   های اسالمی محکوم [شده] و همچنین چندین گروه قضایی رسیدگی به وضع کسانی را که در دادگاه 

های  و شرکتسازی از ادارات  اصطالح مشمول �اک هایی از کارشناسان امور قضایی به پرونده کسانی که به خواهند گرفت و نیز گروه 

موقع اجرا خواهند گذاشت. دولت  ترین مدت آراء خود را صادر [نموده] و بهاند رسیدگی کرده و در کوتاهدولتی و خصوصی شده 

 .حق شناخته شوند متعهد خواهد بودها ذی نسبت به پرداخت خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی که در این دادگاه

نان روشن است که نیازی به بحث ندارد. تنها در چنین محیطی است که رفع اختالفاِت  ضرورت ا�جاد محیط امن، آرام و سالم چ

 .شودگردد و به پیدا�ش خشونِت تجد�ِد محیط ارعاب و تهد�د منتج نمی باورهای سیاسی از طریق بحث و تبادل نظر میسر می

فراهم آوردن  منظور  ند ا�جاد محیط آرام و امن بهکای که نهضت مقاومت ملی ایران پیشنهاد می به دالیل فوق، ماده دوم برنامه

حس مسئولیت و موجب برخوردهای   یشرا�ط بحث آزاد در �ک محیط دموکراتیک است. با�د محیِط روانی خشم و کینه که ُکشنده

های از  نو برنامهبر باد دهنده مملکت است جای خود را به محیط آرام و مهرجو بدهد تا دشمنان نتوانند در چنان محیط آشوبی از  
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قبل تنظیم شده خود را بما تحمیل کنند. در �ک چنین محیطی است که حکومت موقت ملی مقدمات انتخاب و استقرار �ک رژ�م   ***

 . های امروزی مردم و ملت را از طرف مردم فراهم خواهد کردمتناسب با خواست 

 ترمیم اقتصادی  - ۳

ایران به ورشک اقتصادی  این دوران سیاه وضع  از نظر تجارت خارجی کشور ما به طور تعیین در  ای  کنندهستگی گراییده است. 

که مانند دون   »امام«  یهای احمقانههم براثر سیاستصادرکننده نفت خام و بیشتر واردکننده کاالهای مصرفی بوده است که آن

جوار بود، در جنگ با همسا�ه غربی ما، عراق، صدور نفت خام متوقف  کیشوت بر سر صدور انقالب اسالمِی خود به ممالک هم 

 .است که درهرحال مانند د�گر صنایع ما نیازمند بازسازی استدرهم شکسته گرد�ده و صنایع مربوط به آن 

توان از  رو�ه اسکناس را می ای روبروست که نشر بیرغم رکود اقتصادی با تورم فزا�نده ی بازار مالی ایران رو به وخامت نهاده و عل

عمده عوامل این تورم دانست. کاهش �شتوانه اسکناس عالوه بر تأثیر نامطلوب باال در شور�دگی اقتصاد کشور نقش بسیار مؤثری  

 . را داراست

آن نیست که سیاست معینی در توزیع درآمد ملی ِاعمال شود. تصمیم    در دوران حکومت موقت و در ترمیم اقتصادی، سخن بر سر 

های سیاسی است که در انتخابات حائز اکثر�ت خواهند شد. در این دوران، دولت به قیمومیت در این باره منوط به عقا�د گروه 

د کرد و �س از بازگشت به وضع  از طرف مردم نسبت به نهادهای تولیدی و بانکی و خدماتی اعم از خصوصی �ا دولتی عمل خواه

مجلس که خود   یاجرائی آن را به عهده دولت برگز�دههای  خط مشی های اقتصادی و  عادی، چگونگی توزیع و تنظیم سیاست 

 .نما�ندگی از سوی مردم را خواهد داشت، واگذار خواهد نمود

 تشکیل مجلس مؤسسان و انجام انتخابات آزاد  - ۴

خورده و عصیان زده بود، رفراندوم و به دنبال آن مجلس «خبرگان» سپس  که ملت ما فر�ب درحالی  ۱۳۵۷به دنبال جنبش سال  

 .تدوین قانون اساسی و آنگاه انتخابات مجلس اسالمی صورت گرفت

آن مجلس مؤسسان و سپس �ک قانون اساسی متضمن ِاعمال حق حاکمیت خود را خواهند    یمردم در رفراندوم به تصور آنکه نتیجه

از حق حاکمیت. بدیناشت، مشارکت کردند. وقایع بعدی به د نه  از مؤسسان خبری است  نه  طور به سان  سرعت نشان داد که 

محسوس شور و شوق مردم با سلب اعتماد از دستگاه آخوندی که د�گر در این مراحل دستشان برای ملت رو شده بود از میان 

رعاب از مشارکت در انتخابات محروم شدند و بسیاری خود، آن را تحر�م کردند. مردم های سیاسی با اِ رفت و بسیاری از گروه 

گیری در غالب آن شهرها صورت نگرفت و در موارد کردستان و بسیاری نقاط د�گر �کسره علیه رژ�م قیام کردند و در نتیجه رأی 

خواند و با استفاده از اختیارات خودش االرض  مفسد فی  را    اندکی نیز که نما�ندگانی از این مناطق برگز�ده شده بودند، «امام» آنها

 . اعتبار گرد�دآنها را مطرود شناساند. حاصل آنکه همه اقدامات رژ�م �کسره از سوی مردم واقعی ایران باطل و بی 

شد؛ بنابراین آخرین کنهضت مقاومت ملی ایران بر همه آثار ناشی از جمهوری اسالمی با جرئت خط بطالن می همین امر  با توجه به 

خود �شت سر خواهد نهاد تشکیل مجلس مؤسسان خواهد    یعنوان برنامه ای که نهضت مقاومت ملی ایران در اتحاد ملی به مرحله

 د. گیری کنمتناسب با نیازهای روز و تصو�ب قانون انتخابات آزاد تصمیم م ۱۹۰۶بود تا نسبت به تطبیق قانون اساسی 

مجلس نما�ندگان مردم تفو�ض    ی�افته تلقی کرده و کلیه امر را به دولت برگز�دهم کار خود را �ا�ان دولت موقت در این هنگا

 .خواهد نمود

�ابی هرچه زودتر �ک نیروی جانشین ملی است که قادر باشد بالفاصله زمام امور مملکت که تمام اذهان متوجه لزوم شکلاکنون

شرا�ط الزم استقرار �ک جامعه انسانی و آزاد فراهم کند،  فراهم آوردن  فظ استقالل و  را به دست گرفته و نیروی مردم را برای ح 

خطراتی که از طرف منابع خارجی استقالل  به  با توجه  تمام شرا�ط داخلی کشور و نیز  درنظر گرفتن  نهضت مقاومت ملی ایران با  

دارد که تنها چارچوب سالمی  د نیروهای ملی، اعالم می تجارب گذشته در زمینه اتحا با درنظر گرفتن  کند و هم  ما را تهد�د می 

هایی  مشترک فراهم آورد اصول و برنامه   یهای فوق را تحقق بخشد و تمام نیروهای سالم ملی را گرد �ک برنامه که قادر است هدف 
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ه استقالل مملکت چه در داخل و مندان بو عالقهآزادمردان ، خواهانوطناست که در این بیانیه ارائه شده است؛ بنابراین از تمام  ***

�ا�ه چشم پوشیده صفوف خود را به دور برنامه ارائه داده  های رایج و محاسبات بینظری کند که از تنگچه در خارج دعوت می 

 .شده سازمان دهند

 نهضت مقاومت ملی ايران 
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