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  )اطالع رساني سازمان پيشگامان آزادي مّلت ايران(اسپاما 
٢٧/١١/٨١  

  .گفتگو با آخوند جهانگير محمودي، آانديداي انتخابات شوراي شهر اهواز
  

هواز، اصالتًا بختياري، داراي تحصيالت ليسانس حقوق و مّدتي  در ا١٣٣٨آخوند جهانگير محمودي، دبيرآّل مجمع اصالح طلبان خوزستان، متوّلد 
  .دانشجوي ادبيات فرانسه بوده است

 به دليل برخوردهاي تند ۵٨ عضو رسمي سپاه پاسداران و پس از اندك مّدتي نائب رئيس سپاه پاسداران خوزستان شد، ولي در سال ۵٧وي در سال 
توان به عضويت شوراي مرآزي بنياد  همچنين از سابقة فّعاليتهاي اجرايي وي مي.  ماه از سپاه بيرون آمد۵ يا ۴سپاه با مردم و جريانات مخالف پس از 

  .مسكن، مسئوليت واحد فرهنگي بنياد شهيد گچساران و معاونت ادارة ارشاد آهكلويه و بويراحمد اشاره آرد
 و دانشگاه داخلي تأمين اجتماعي، طبع و نشر آتبي چون رژيم احزاب سياسي، توان تدريس فلسفه در دبيرستانها از سوابق فّعاليتهاي فرهنگي وي مي

 به نشريات محّلي خوزستان ٨٠او از نيمة دّوم دهة . را نام برد) ٧٠سال (عضويت در هيئت تحريريه روزنامة سالم ) ۶٩سال ... (دموآراسي مستقيم و
در طول فّعاليتهايش برخوردهاي . مطرح آرد... ت را در نشريات معتبري چون فجر خوزستان وتحليلي در دفاع از اصالحا-روي آورد و اّولين مباحث سياسي

  .شديدي ميان وي و جزايري نمايندة ولي فقيه و امام جمعه اهواز پيش آمد آه در برخي موارد به دادگاه آشيده شد
  :گذرانيم وانندگان ميخبرنگار اسپاما گفتگويي با وي ترتيب داده است آه بخشهايي از آنرا از نظر خ

  
شوند، بويژه احزاب   مجّوز دريافت نكرده و از سوي حاآميت برسميت شناخته نمي١٠نظر شما دربارة فّعاليت احزاب و تشّكلهايي آه از آميسيون ماّدة 

  الئيك چيست؟
ترين  ترين و ابتدايي ّق است و اين آزادي بخصوص در سادهآزادي يك ح. شود من در اين باره ديدگاهي دارم آه برميگردد به برداشتي آه از مفهوم آزادي مي

. دانيم؟ به عقيدة شخصي من اين يك حق است آيا اين را يك حق يا يك امتياز مي. براي همه بايد مساوي باشد... اشكالش مثل آزادي بيان و اجتماعات و
ما . ي اين انديشه هستند دور خود جمع آنم و براي اينها حقوقي اعاده آنماي را آه دارا خواهم مجموعه تواند بگويد من الئيك هستم و مي تشّكلي مي

بعضي . توانيم موافق با حكومت ديني نباشيم و براي ما هم حقوقي قائل باشند آه دور هم جمع بشويم و ديدگاههاي الئيكمان را داشته باشيم مي
بسياري از آزاديها را بايد بدست آورد و . آراسي بوجود بيايد آه به يكسري آزاديها برسدخواهد دمو الئيك مي. شود داشت آزاديها را در حكومت ديني هم مي

توانند نظراتشان را در حكومت ديني، خرد خرد وارد آنند، چنانكه مارآسيستها انقالب پرولتاريا را آنار  الئيكها مي. تواند فّعاليت سياسي داشته باشد مي
الئيكها . ها بر دوشش نبود كرد، ولي بار مسئوليت خرابي توانست مي روحانيت پيش از انقالب هر چه مي. دن خرد آردندگذاشتند و هدفشان را بجاي آالن آر

كردند آه اگر حكومت اسالمي بشود  كرد و هيچكدام فكر نمي روحانيت آن زمان دين و اهداف مذهبي را دنبال مي. توانند همان آار را بكنند در همين زمان مي
شبيه اين اهداف را الئيكها ... ردم را نمازخوان آنيم، مساجد متعّدد داشته باشيم، ومثًال دوست داريم م. دهيم  ما اين اهداف خود را انجام مييا نشود،

توانست اهداف ديني  آن زمان روحانيتي وجود داشت آه مي. توانند به آن اهداف خودشان برسند و اجتماع هم داشته باشند توانند داشته باشند و مي مي
توانند در  الئيكها هم بجاي اينكه هدفها را آالن بكنند، اگر هدفها را خرد آنند مي. خّط دين نبود، دنبال آندخود را با حضور حكومتي آه از لحاظ اهداف در 

  .كنند آه بنيادهاي اجتماعي الزم را براي تقويت دموآراسي بسازند آشور آار آنند و فرصت بيشتري پيدا مي
  

  ته به آن چه نظر و ديدگاهي داريد؟شما مشّخصًا دربارة فّعاليت جبهة مّلي ايران و احزاب وابس
آنها نمايندگي بخشي از جامعه را دارند و اين . جبهة مّلي ايران يا هر نوع تشّكلي آه در جبهة مّلي هستند، بايد به آنها ميدان داده بشود آه آار آنند

بله ممكنست جرياناتي آه در تضاد با . متضاد با مذهب نيستتواند مغاير با مذهب باشد، ولي  وجود اينها گرچه مي. واقعيتي است آه بايد پذيرفته شود



جبهة مّلي را . من بعنوان يك روحاني دوست دارم آه مردم به سمت دين و عقايد ديني بيايند. مذهب باشند براي زيست مذهبي مشكالتي ايجاد آنند
توانند آار آنند و اهدافي را  بنابراين مي.  اگر باشد، متعارض مذهب نيستند.تواند مغاير با مذهب باشد يا نباشد مي. شود تحّمل آرد با يك نگاه حقوقي مي

بنده عقيده دارم آه تكّثر الاقل . كنند بعضي هواداران حكومت ديني تحّمل افكار مغاير را هم نمي. هم آه بصورت خرد مغاير با مذهب باشد، دنبال آنند
من هميشه به حاآميت توصيه . روند  ولي خب برخي زير بار اين مغايرتها هم نمي د زير بار اين برود،بمعناي تحّمل جريانات مغاير هم است آه حاآميت باي

  .كنند، حضور علني داشته باشند ام آه اجازه بدهند جبهة مّلي و جريانات وابسته به آن آه از سوي گروههاي مختلفي از جامعه نمايندگي مي آرده
  

   براي ادارة جامعة ايران چيست؟به عقيدة شما، نظام اقتصادي مناسب
يك حزب حامي طبقة باال و سرمايه . پياده شود) كند اي آه دآتر هوشنگ اميراحمدي مطرح مي نظريه(گرايش خود من اينست آه يك نظام سه حزبي 

اشد آه اينها بيايند منافع مردم طبقة داران، حزب دّوم حامي اهداف طبقة متوّسط و آزاديهاي سياسي و حزب سّوم حامي اهداف توده و جامعة آارگري ب
تا مّدت زمان طوالني دولتها بايد دولتهاي ائتالفي باشند آه از هر سه حزب تشكيل شوند، چون هم جامعه نياز به ايجاد نيروهاي . پايين را نمايندگي آنند

 بنياد اقتصادي آشور تقويت شود، و هم نياز به حزبي دارد آه اقتصادي براي سرمايه گذاري دارد تا منافع سرمايه گذاران تأمين شود و در عين حال هم
مدافع آزادي و توسعة سياسي باشد، و همچنين نياز به حزبي دارد آه حّق طبقة پايين را پياده آند و در نتيجه عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي تأمين 

و مدافع عدالت اجتماعي باشم و بايد به هر سه حزب حق داده شود و هر خود من در چنين نظام سه حزبي دوست دارم به حزب سّوم بپيوندم . آند
اش زيرسازي اقتصادي و هم توسعة سياسي  سه جريان حضور داشته باشند و اين سه جريان بتوانند شكل خاّصي از اقتصاد را پياده آنند آه هم نتيجه

  .، نه نگاه صرفًا اقتصادييعني توسعة همه جانبه. و آزاديهاي مدني و هم عدالت اجتماعي باشد
  

  بعنوان يك عالم ديني، ديدگاه شما دربارة آزادي اقّليتهاي ديني و مذهبي چيست؟ 
ها برخوردار  نمايندة شوراي شهري مثل اهواز آه از اقّليتهاي مذهبي ارامنه و صائبين و زرتشتي. بايد از ظرفيتهاي قانوني براي آزاديهاي آنان استفاده شود

شوند، شهر را بنحوي بايد اداره آند آه حقوق آنها را رعايت و تمايالت مذهبي و اجتماعي آنها برآورده شود و  ه گروه قانوني شناخته مياست آه هر س
 .اند احساس نكنند مهمانهاي ناخوانده هستند آه فراموش شده


