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توان داليل بسياري برشمرد. اما  براي مخالفت با رژيم اسالمي در ايران مي
ترين  ترين و محكم امنيت ملي، مهموجود ناامني اجتماعي و به خطر افتادن 

استداللي است كه مبارزه تا مرز سرنگوني آن نظام سياسي ـ ايدئولوژيك و 
 سازد. استبدادي را در برابر هر عقل سالمي قابل پذيرش مي

نياز به امنيت و احساس آرامش و آسودگي خاطر، در انسان با ميل به    
ادامة بقا و بهبود شرايط مادي و شود. در پروسة تالش براي  زندگي زاده مي

زيستي بيشتر،  معنوي حيات، آگاهي به ضرورت كار و كوشش و براي به
فراهم آوردن شرايط ضروري و مناسب براي تكوين و پرورش توان 

گيري از آنها در كار و پيكار زندگي، انسان  به نياز و  واستعدادها و بهره
يابد كه در  شود و در مي يوابستگي خود به محيطي امن و آرام آگاه م

امكان براي كار و فعاليت نيست. زيرا به حاصل چنين كار و “وضعيت ناامني 
 ”كوششي اطمينان نيست.

در ساية ناامني و چنين عدم اطميناني، هر حركتي دچار اخالل شده،    
مانند، رفاه از جامعه رخت بربسته و در ساية شوم فقر،  چرخها از كار باز مي

گيرد و سپس پليدي و گمراهي و  تفاوتي پا مي سستي، نااميدي و بيرخوت و 
سقوط اخالقي دامنگير اجتماع شده و دور تسلسلي ايجاد ميشود كه جز 

هاي بعد حاصلي  نكبت و ترس دائمي انسان از آيندة خود و زندگي نسل
 سازد. مي” تر تر و ددمنشانه بارتر، زشت مسكنت“نداشته و زندگي آدمي را 

” وضعيت آخر“تصور باطلي است اگر بپنداريم؛ چنين وضعيتي ـ كه       
شايد نام مناسبي در وصف آن باشد، چه مرگ در برابر آن براي انسان 
موقعيتي شاهانه است! ـ در لحظه ايجاد شده يا تنها پيامد حوادث و اتفاقات 

دهد، كشور  سال حكومت اسالمي نشان مي 25بيروني است. حداقل تجربة 
تواند در ساية حكومتي نااليق و تحت سياستهاي ايدئولوژيك ،  لتي ميوم

و به سوي مرداب ” وضعيت آخر“زا، به تدريج به سمت  مخرب و بحران

هولناك اجتماعي ناهنجار بخزد، كه تنها نمونة چنين جوامعي را در آفريقا و 
 برخي كشورهاي آسيائي سراغ داريم. اجتماعاتي كه در آن امنيت، احساس

آسودگي و اطمينان خاطر به فرداي خود و فرداي كودكان خود نه تنها 
 كاالئي كمياب كه بعضاً ناياب است.

متخصصان مسائل استراتژيك، در بررسي امنيت ملي جوامع بشري، به    
هاي مختلفي چون ؛ عرصة اقتصادي، حقوقي، رفاه و امنيت اجتماعي،  عرصه

ي، امنيت مرزها و امنيت نظامي، ثبات سياسي، يكپارچگي و همبستگي مل
اي و جهاني و... آن جوامع نظر دارند. ما به مناسبت قرار  مناسبات منطقه

گرفتن در آستانة بيست و ششمين سالگرد انقالب اسالمي و تشكيل 
حكومت الهي در ايران، مايل بوديم، از زاوية وضعيت امنيت ملي و اجزاء آن 

سالة رژيم اسالمي بيافكنيم. اما به دو  25در ميهنمان، نگاهي به كارنامة 
دليل از پرداختن به اين امر پراهميت اجتماعي و استراتژيك  به طور گسترده 
و همه جانبه بازمانديم و تنها توانستيم به ياري همكاران خود در اين شماره 

هاي محدودي، آن هم بصورت فشرده و  طي مقاالت و گفتگوهائي به زمينه
م، به مسائلي چون؛ وضعيت كشور از نظرناهنجاريهاي اجمالي بپردازي

اي،  گر جمهوري اسالمي در مناسبات منطقه اجتماعي ، نقش اغتشاش
ترين بحران  المللي و آخرين و خطرناك وضعيت نامطلوب ايران در روابط بين

امنيت ملي ايران يعني تالشهاي ماجراجويانة جمهوري اسالمي به منظور 
 اي.  هسته دستيابي به تسليحات

دو عامل بازدارندة ما يك؛ محدوديت تعداد صفحات يك شمارة عادي    
هاي وسيع حكومت  تالش در برابر گستردگي موضوع امنيت ملي و تخريت

اسالمي در اين زمينه، كه اميدواريم در آينده بيشتر بدان بپردازيم. عامل دوم؛ 
ومت اسالمي در آمد حركت وتكان جديد در جبهة نيروهاي مخالف حك پيش

، كه بخش مهمي از ظرفيت ”فراخوان ملي برگزاري رفراندوم“ايران يعني 
اين شمارة تالش را از طريق گفتگو با برخي از چهرهاي فعال و مدافعين اين 

 حركت، به خود اختصاص داده است.
از نظر اهدافي كه در متن بيانية ” فراخوان ملي برگزاري رفراندوم“حركت    

تواند سرآغاز فاز جديدي در  طرح و در پيش پاي خود گذاشته است، مي
مبارزة آزاديخواهي و تجددخواهي ايرانيان به حساب آيد. اين اقدام، چون هر 

ترديد  كه بي هاي بسياري به همراه آورده گام سياسي ديگري، با خود پرسش
ها را تا زماني كه بصورت يك  ها ذهن ما را به خود مشغول وتوجه مدت

حركت پويا و مؤثر و در خدمت ارتقاء مبارزة عمومي جامعة ايراني براي 
گذاري نظامي دمكراتيك در  رسيدن به آزادي و فراروئيدن به امكانات پايه

معطوف خواهد صحنة سياست ايران حضوري محسوس داشته باشد، به خود 
 داشت.
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 داريوش همايون
 

 از همگريزي تا همگرائي استراتژيك
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تاريخچه مبارزه با جمهوري اسالمي با تاريخ آن همزمان است و اين دو     
ــ مبارزه و جمهوري اسالمي ــ طبعا در مراحل گوناگون پيوسته بريكديگر 

فاصله پس از واقعيت انقالبي كه تقريبا  اند. در نخستين مرحله بي تاثير كرده

د مبارزه در بيرون دانستن همه مردم ايران خود را در پيروزي آن سهيم مي
بود. تبعيديان گروهاگروه، همه از وابستگان نظام پيشين، درپي بازگشت زود 

رنج زياد و تقريبا به رايگان به قدرت  و آسان، و به زير كشيدن گروهي كه بي
رسيده بود، گرم برپا داشتن نشستها و سازمانها و راه انداختن نشريات بودند. 

تهي داشت. زمينه چنداني در  ا طنيني ميانولي آن مبارزه با همه سروصد
درون برايش نبود و آنچه بود يا مانند تظاهرات دليرانه زنان تهراني در بهار 

با مخالفت عمومي روبرو شد و يا مانند كودتاي نوژه در  1358/1979

هاي نسنجيده برباد رفت. مبارزان بيرون، جز بخش كوچكي  قهرماني
از ميدان بيرون رفتند و به بازساختن زندگيهاي گروهاگروه و به همان تندي 

خود پرداختند. يك دو سالي بر انقالب نگذشته موج ضد انقالب باال گرفت. 
آخوندها به سرعت لگام قدرت را به چنگ آوردند و هم پيمانان و هواداران 
كمتر خودي و غيرخودي را يكايك و به كمك خود آنها، هريك برديگري، 

پايان جنگ عراق كه كار به كشتار عام پيروان و متحدان  پاكسازي كردند تا
هاي سياسي و اجتماعي در  پيشين رسيد. آن سالهائي بود كه گروهها و اليه

ايران به ضد انقالب پيوستند و شمار روزافزوني از آنان  در بيرون با نخستين 
ين، موج ايرانيان تبعيدي، نخستين قربانيان انقالب و بازماندگان رژيم پيش

 پهلو به پهلو زدند و باز بازار مبارزه پيش از انقالب گرم شد. 
اين مرحله دوم نزديك دو دهه كشيد. مخالفان در ايران، بيم خورده و     

هاي همه سويه به فعاليتهاي فرهنگي و مقاومت منفي  روحيه باخته از ناكامي

ات ايراني تري يافت. در اجتماع روي آوردند ومبارزه  بيرون نقش برجسته

اي كوشندگان سياسي، خود را براي به  اروپا و امريكاي شمالي شمار كاهنده
زير افكندن رژيمي كه با اشتباهات و كوتاهيها يا مجاهدات خودشان باال 
رفته بود سازمان دادند. اما مبارزه اساسا در ميان خودشان بود؛ كمتري با 

گرايشهاي سياسي در جمهوري اسالمي و بيشتري با يكديگر. گروهها و 
ميداني كه همه به جان يكديگر افتاده بودند به دشواري دشمن از دوست باز 

منطق پيش از انقالب بر جهان  آلوده و بي شناختند. فضاي پركينه و غرض مي
تبعيدي افتاده بود و بار انقالبي كه همه را شكست داده بود بر سنگيني آن 

انقالب را هم از چشم يكديگر افزود. دشمنان پيشين كه بدبختي  مي

تر شده بودند و پاي در زنجير گذشته در بي اثري خود  ديدند با هم دشمن مي

نگريستند كه در  رفتند. مبارزان در درون نوميدانه به هزاران تني مي فروتر مي

كردند ولي وقت و  آزادي كشورهاي دمكراتيك غربي ميدانداري مي

 گذاشتند.  ه به ديگران مينيرويشان را در توجيه خود و حمل
دوران بسازوبفروشي پس از جنگ كه آغاز يك دزد ساالري     

cleptocracy  بيسابقه در تاريخ ايران بود با ترور در صورت پوشيده و مشئوم

هاي فجيع در درون و بيرون  ها و آدمكشي آن )صدها قرباني ناپديد شدن

هاي پردامنه در كشورهاي  اريايران( و به عنوان يك ابزار ديپلماتيك )خرابك
خليج فارس و اروپا( همراه شد. آن سالهائي بود كه از سوئي مبارزه حتا در بي 

ترين جامه فرهنگي خود خطر مرگ نزديك را دربر داشت و از سوي  خطر
ديگر گرايش به كنار آمدن با رژيم را در كشورهاي خارجي همان اندازه نيرو 

لفان آن. از آن هنگام يك بخش قابل بخشيد كه سازشكاري را در مخا
مالحظه نيروهاي مخالف دست در دست جمهوري اسالمي )حال جناح 

تواند؛ يا، در  خواهد و نمي عملگراي آن كه راه حل چيني را براي رژيم مي

دگرگوني آرزو  دوره بعدي دوم خرداد، جناح اصالحگر آن كه اصالح را بي

مبارزات دروني نيروهاي مخالف، تواند( عمل كرده است.  كند و نمي مي

داشت كه هر همرائي و  افزوده شدن مولفه جمهوري اسالمي  را كم مي
را ناممكن سازد. بر اختالف ميان جمهوريخواهان و  consensusهمكاري 

تر استراتژي بار شد: اصالح يا تغيير  هواداران پادشاهي مشروطه اختالف مهم
ن درون عموما به نويد اصالحات دلخوش با برآمدن دوم خرداد مبارزا رژيم؟ 

كردند و در بيرون نيز گروههاي روزافزوني بهانه بيشتر يافتند كه كه از 
مخالفت عملي دست بردارند. اين بهانه تا آنجا رسيده است كه حتا پس از 
ورشكستگي آشكار دوم خرداد در انتخابات و بست نشيني مجلس، چپگرايان 

ورزند. آنها نه تنها  ژيم را نفي كند مخالفت ميبسيار با هر راه حلي كه ر

اند بقاي رژيم اسالمي را در هر  سرمايه سياسي خود را پاي دوم خرداد نهاده

شمرند. اگر خودشان ــ با اصرار هميشگي به  صورتش بهترين تضمين مي

دست كم با دراز كردن  اي ندارند قرار داشتن در طرف عوضي تاريخ ــ آينده
و كشور نگذارند بختي به ديگران، اگرچه در صورت اصالح  بدبختي مردم

 شده آنان، داده شود. 
در همه اين سالها و به رغم تصوير كلي نوميد كننده فضاي نيروهاي     

مخالف، پيشرفتهاي مهمي صورت گرفت كه آثارش به پيكار براي رهائي 
خواهد ايران محدود نخواهد ماند و در بازسازي ايران نيز سهمي بزرگ 

هاي مهتابزده چپ و راست  نيروهاي سياسي كه پيوسته  داشت. از حاشيه

شوند گذشته، منظره سياسي پاك دگرگون شده است. آن انسان  تر مي باريك
مريخي كه سي سالي پيش دوربين خود را با احساسي ناخوشايند از تماشاي 

اهد ديد درشگفت ايران برگرفت، اگر دوباره به پائين بنگرد از تغييراتي كه خو
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خواهد افتاد. سخنان تازه و سخنگويان تازه روزافزوني شنيده، و باورهائي كه 
شوند. گفتمان يا بحث غالب سياسي،  نمودند دور افكنده، مي دست نزدني مي

يابد. دمكراسي ليبرال و  اي به غرب بورژوا امپرياليست مي همانندي فزاينده
ارزشهاي جهانرواي حقوق بشر در گفتمان اقتصاد بازار و جهانگرائي، همراه 

روشنفكري سياسي، بجاي استبداد روشنراي به بن بست رسيده و 
مذهبي  -مذهبي، و سياسي -لنينيسم همانگاه ورشكسته، و ملي -ماركسيسم

نشيند. نگرش فراگير به امر حياتي توسعه، بر توسعه  هميشه ورشكسته مي

انهاي سياسي جدي )و نه گروه شود. سازم فرماندهي و يك سويه چيره مي

هاي ميان تهي؛( و انديشه سياسي بجاي شعارهاي رايگان، يا سياست  بندي

گيرند. در ميان  همچون موضوع  پرستش وكينه، ميدان عمل را فرا مي

هاي نابود، نيروهاي سياسي ايران بيست و  غوغاي سنگر گرفتگان گذشته
يخ همروزگار و بازنگري شش سال گذشته را به  يك دوره بازآموزي تار

فرهنگ و سياست ايران و جابجائي پاراديمها درآوردند با نتايجي كه امروز در 

يابد. اگر كسي بپرسد دستاوردهاي اين پرتاب شدگان  سراسر ايران بازتاب مي

زيند چه بوده است بهتر از  شان را در ايران مي به بيرون كه نيمي از هستي

در دگرگوني گفتمان و پاراديمها در خود ايران تواند پاسخ خود را  همه مي
 بيابد.

                                            * * * 
ها داشته است و  تاثيرات متقابل بيرون و درون بر يكديگر فراز و نشيب    

بيشتر زمانها شكاف بزرگي، چه در احساس و چه در تصور، ويژگي آن بوده 
اند  هرچه از مردمي كه دست به گريبان هر روزي رژيماست. بيرونيان نه تنها 

آوردند به اين معني  افتادند، هر چه كمتر نيز آنان را به حساب مي دورتر مي

شمردند. در درون نيز  كه در يك فرافكني، نظر خود را نظر مردم در ايران مي

ه توانند باهم بنشينند چه رسد ك كردند كه حتا نمي مردم آنها را مالمت مي
كار كنند. تا دوران بسازوبفروشي و اصالحات بي دگرگوني، در زمانهائي كه 

زدند كه راهي به درون بجويند  سازمانهاي مبارز، بيشتر در اروپا، بهر در مي
مبارزان درونمرز، گرفتار جنگ و به بهبودهاي اينجا و آنجا و نويد اصالحات 

كه صرف و خونها كه  بودند و همه انرژيها بيشتر )پس از آن( خرسند مي
  ريخته شد از پيوستن دو سر پيكار برنيامد. اما پيام عرفيگرائي )سكوالريسم(
 -بجاي فقه پويا و روشنفكري اسالمي؛ و دمكراسي ليبرال بجاي ملي

رهائي )براندازي يا به عبارت مسالمت آميز تر تغيير  مذهبي؛ و استراتژي
رسيد تاثيرات خود را  مي رژيم( بجاي اصالحات كه از بيرون به درون

اي  چشمان بسياري را گشود. با اينهمه بي  هاي زنجيره بخشيد. آدم كشي مي
ميلي عمومي به بريدن كامل از نظم موجود و جهيدن به نامعلوم، جامعه 

كرد. دو سه ساله  تر مبارزان بيرون بري مي هاي راديكال سياسي را از راه حل
برمال كردن نقش حكومت در ترورها و اول رياست جمهوري خاتمي ــ با 

ها در انفجار يك دوره كوتاه استثنائي مطبوعات آزاد  هاي روزنامه پرده دري
انديش ــ تكاني واقعي به صحنه سياسي داد تا به جنبش دانشجوئي انجاميد 

ترين دستاورد دوم خرداد بود و سنگيني را سراسر بر درون گذاشت.  كه بزرگ
رزان تبعيدي نيز بهتر آن ديدند كه همه نيروي خود را ديگر تندروترين مبا

تنها ماند و و از انقالب  پشت آن جنبش بگذارند. اما جنبش دانشجوئي 

داد برنيامد. مردم همچنان ترسان از دگرگوني  مخمليني كه نويش را مي
ناگهاني و به انتظار رهبري كسي كه بيشترين راي تاريخ ايران را گرفته بود، 

ضربات سنگيني شدند كه بر دانشجويان فرود آمد و دوم خرداديان  تماشاگر
كه همه چيز خود را از دانشجويان و جوانان داشتند از پشت و رو به آن 

 جنبش خنجر زدند.
از ديدگاه مبارزه با جمهوري اسالمي، دوم خرداد جائي برجسته دارد ــ     

ترين  ه مردم، فعالاگر در نظر گيريم كه همه مسئله مبارزه كشاندن تود
بخش سياسي آن، به ميدان است، به اين معني كه بطور جدي به رها شدن 
از رژيم بينديشند و هر راه حل ديگر را رد كنند. تا هنگامي كه مردم به بهبود 
وضع خود و اصالح نظام سياسي اميدي داشته باشند يا از جايگزين آن بيشتر 

ون ناپسند پناه برند مبارزه همان خواهد بود بترسند يا از آينده نا معلوم به اكن
كه در پانزده بيست ساله نخست پس از انقالب تجربه كرديم: گروههائي از 

هاي اختصاصي خود دربرابر توده  خود گذشته و سرسپرده كه در حوزه

جنگند. دوم خرداد از اين نظر نيز  تماشاگران بي اعتنا با دشمني نابرابر مي

فيت رژيم اسالمي را براي اصالح و بهبود نشان دهد. بود كه ظر الزم مي

هاي مردم تشنه هر كمترين نشانه بهبود، پياپي از اصالحگران پشتيباني  توده

المللي همه همكاري بود، حتا مبارزان بيرون دربرابر  نمودند، فضاي بين

بودند.  رايهاي بيست و چند ميليوني ناگزير از انتظار كشيدن مي
از دوم خرداد استفاده ابزاري كردند بدين معني كه درپي هشيارترينشان 

برداري از تضادهاي درون رژيم و آزادي نسبي ولي بسيار قابل مالحظه  بهره

هاي بيروني دوم خرداد شدند.  ترينشان زائده فضاي سياسي برآمدند؛ غير فعال
 به دوم خرداد اين فرصت داده شد كه دوره خود را به تمام طي كند. پس از

دومين انتخابات رياست جمهوري، وبازهم  ميليونها راي، و در حالي كه مردم 

شد آورد كه جنبش  مجلس را نيز به آنها داده بودند ديگر هيچ بهانه نمي
اصالحي تنها گذاشته شده است و اگر شكست خورد از آنجا بود كه مردم 

 كاره رهايش كردند و ضد انقالب كارشكني كرد.  نيمه

هاشان  شد كه وقتي در انتخابات شوراها راي دهندگان در خانهچنان     

نشيني نمايندگان مجلس از يك ميهماني خصوصي نمايندگان  ماندند و بست
در محل كار خود فراتر نرفت و پس از آن در انتخابات مجلس باز مردم با 

اي از شهيدان زنده و قربانيان ترور مقدس  پاهايشان راي دادند كسي گله

هاي دوم  هاي چرخدار نيز نشنيد. پابرجاترين دنباله شان بر صندلي اختهخودس
خرداد در بيرون نيز ناچار شدند شكست اصالحات را از طبيعت رژيم و 
ناشايستگي خود اصالحگران بشمرند. اما از هيچ كدام جز آنچه كردند 

 ديدند. با پايان اصالحات كه يك آمد و مردم بايست به چشم خود مي برنمي

توان  چرخشگاه تاريخي در مبارزه با رژيم اسالمي است ديگر بطور قطع مي

ترسند. ممكن است  گفت كه مردم اميدي به اين رژيم ندارند و تنها از آن مي
بگويند چه تفاوت دارد؟ ولي تا دوم خرداد، هم بيم بود و هم اميد. ما هر چه 

اي اجتماعي ايران ه بايد بپذيريم كه شش سالي عموم اليه هم نخواهيم مي
آماده بودند كه، هرچند برضد اميد، به دگرگشت آرام رژيم و اصالح آن از 

تر آن اميدوار باشند. همه استداللهاي  درون و بدست عناصر يك آب شسته
مخالفان بيرون دربرابر اين گرايش عمومي به استراتژي كمترين خطر، 

اعتبار نكرد مخالفتهاي  ماند. تا دوم خرداد خودش را چنين بي ناشنيده مي

 شد.  بيرون به مخالف خواني گروهي كه دستي از دور بر آتش دارند تعبير مي

اي براي رهائي  امروز جز براندازي، سرنگوني، كنار رفتن، تغيير رژيم، چاره    

خواهند  از اين ساختار قدرت و قانون اساسي نمانده است )هر اصطالحي مي
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كه چيز ديگر و بهتري، و نه از درون خودش، بكار برند، منظور آن است 
بجاي آن بيايد.( آنچه از مبارزه در ايران ميسر باشد از اين پس در اين راستا 

خوانند هرچه  خواهد بود و در بيرون صداهائي كه به صبر و سازش فرا مي

تر خواهند شد. آنها كه در ميان مخالفان، سياست تغيير رژيم را دنبال  خاموش

اند. از انتخابات دوره تازه  د طبعا دلگرمي و همراهان بيشتري يافتهكردن مي
استراتژي و گفتمان بيرون دست باالتر را يافته است. تا آن هنگام  ،مجلس

بود. انديشندگان و  تاثير بيرون بيشتر در زمينه فرهنگ سياسي مي

خود توانستند  روشنفكران در جمهوري اسالمي ديرتر از بهترين بيرونيان مي

اي  بيني و فضاي فرهنگي آشناي خويش آزاد كنند و هواي تازه را از جهان

بود. اكنون با پايان  رسيد جانشين ناپذير مي كه از دوردست تبعيد به ايران مي

شكوه اصالحات، نفوذ بيرون بر گفتمان درون در استراتژي هم نمودار  بي

گفتند رژيم  ز ميگردد كه از آغا شده است.  نگاهها بسوي كساني بر مي

اي در بدنه رژيم تلقي  بايد صرفا رخنه اصالح پذير نيست و دوم خرداد را مي

توان بهره گرفت؛ ولي پاسخ مشكل جمهوري اسالمي  كرد و از آن تا مي

 بيني از سر راه دمكراسي در ايران است. برداشتن اين حكومت و جهان
ني خطاب به همه و نه جنبش ملي همه پرسي، جنبشي از درون، و فراخوا    

رود فضاي سياستهاي مخالف را در بيرون و  گرايشهاي سياسي معين، كه مي
درون  گالوانيزه كند، از اين همگرائي استراتژيك برخاسته است: يك، ما 

اي نداريم كه براي جايگزين )آلترناتيو( اين رژيم پيكار كنيم؛ دو، ما به  چاره

توان حذف كرد، چه در  هيچ بهانه نمي معني همه ماست وهيچ ايراني را به
مرحله تالش براي رسيدن به يك انتخابات آزاد و همه پرسي پس از آن و 
چه شركت در آن انتخابات و همه پرسي؛ سه، جايگزين اين رژيم يك اسالم 
ديگر، يك ديكتاتوري ديگر بهر نام جمهوري يا پادشاهي نخواهد بود؛ چهار، 

پس جز اعالميه جهاني حقوق بشر نيست، بر آن بستر سياست ايران از اين 
توان افتاد. معناي واقعي  بايد ساخت و پيشتر رفت ولي از آن دور نمي مي

فراخوان اينهاست و صرفنظر از اينكه چه كساني به آن بپيوندند يا در برابرش 
ها منتظرش بوديم به پيكره سياسي ايران داده  بايستند تكاني را كه دهه

وار گاهگاهي بر  ده لخت فسرده كه تنها از انفجارهاي ديوانهاست. اين تو
آمده است و دشمني با  شعور و عقل سليم را تا مايه سربلندي باالبرده است 

پذيرد بنگرد.  شود به جهاني كه پيرامونش به تندي دگرگون مي ناگزير مي

شوند  اين توده مردمي كه تنها خودشان برايشان اهميت داشت ناگزير مي

تر  نه چندان گرانبهايشان، بيرون آيند و به منظره كلي "خود"ركدام  از ه

بايد بياموزند كه آنان را نيز به  بنگرند كه از خودهاي ديگر پرشده است. و مي
حساب آورند و جهان تنها به كام خودشان نخواهد گشت؛ و در سياست 

 عالوه بر روياروئي و پابرجائي اصولي هنرهائي مانند سازش 

compromise و همرائيconsensus  نيز هست كه به خيرعمومي خدمت
خواهد كرد. ما سرانجام به يك همگرائي كه بيشتر طيف آزاديخواه را دربر 

توانيم از يك جريان اصلي مخالف سخن بگوئيم كه  ايم و مي گيرد رسيده مي

شناسد. هردو سوي طيف، مشكالت و محدوديتهاي  درون و بيرون نمي

توان سخن گفت؛ در  فهمند. در درون به آزادي و آشكاري نمي را مييكديگر 
 بيرون به احتياط و پوشيدگي. 

                                               * * * 

ترين بحرانهاي سياست خارجي رژيم  اين همگرائي تازه با يكي از بزرگ    
ه دست يافتن به همزمان شده است. تصميم خلل ناپذير جمهوري اسالمي ب

سالح اتمي به روياروئي خطرناكي با امريكا انجاميده است. يا جمهوري 
اسالمي دست برخواهد داشت و به صورتي بر راه ليبي خواهد رفت، يا 
همچنان به پنهان كاري و وقت كشي و ساختن بمب اتمي خواهد پرداخت و 

كه داشتن بمب خود و كشور را به خطر خواهد انداخت. سخناني از اين دست 
حق ايران است و چرا ديگران داشته باشند و ايران نداشته باشد )ليبي نيز 

كند. نخست، جمهوري اسالمي، ايران  گفت( موضوع را ساده مي همين را مي
نيست و مردم ايران حكومتي كه آنها را نمايندگي كند و منافع آنها را درنظر 

ري دارد، كمترينش پايان دادن به ت گيرد ندارند. دوم، ايران اولويتهاي مهم
پديده كودكان خياباني. سوم جمهوري اسالمي ديگران نيست، حتا پاكستان 

اي معني داشته باشد. جمهوري  اش نيست كه چنان مقايسه در وضع كنوني
اسالمي مانند ليبي تا پيش از عاقل شدن و عراق صدام حسين است. )معمر 

از بمب اتمي و تروريسم، بلكه در  قذافي نه تنها در زمينه رويگرداني
درجه كرده است.( اين  180سياستهاي عربي و افريقائي خود نيز چرخشهاي 

ها چه از روي يك  ناسيوناليسم گمراه باشد چه براي آسان  دليل تراشي
كردن كار رژيم، ممكن است محافلي را خوش بيايد ولي در محافلي ديگر 

بايد جدي گرفت، با عراق و بي  ميمعني است و اين محافل دومي را  بي
عراق. امريكائيان و اسرائيليان به دالئل مربوط به خودشان به هيچ روي يك 
جمهوري اسالمي مسلح به بمب اتمي را با طبيعت و پيشينه تروريستي آن و 
دشمني ديوانه وار و نامربوطش ــ نامربوط به منافع ملي ايران ــ تحمل 

كند. هيچ  ي رژيم اروپائيان را نيز ديگر متقاعد نميها نخواهند كرد. چانه زدن
 كس ترديد ندارد كه رهبري اسالمي از سالح اتمي كوتاه نخواهد آمد. 

نيروهاي مخالف امكانات محدودي در دور كردن خطر از ايران دارند و     
بايد دست كم براي كاستن آسيبها آماده  اگر بدترين احتماالت پيش آيد مي

اي براي چنان آمادگي نيز هست.  وان ملي همه پرسي مقدمهباشند. فراخ

تواند در شرايط  همگرائي امروز نيروهاي آزاديخواه به آساني بيشتري مي

هاي مشترك را فراهم آورد كه در  ها و چاره جوئي بحراني، زمينه همكاري
پرسشي  "پس از جمهوري اسالمي چه؟"چنان لحظات تاريخي حياتي است. 

اه زود نبوده است و اكنون شايد زمانش هم رسيده باشد. است كه هيچگ
هائي  دهد كه چگونه و با چه تهيه فراخوان، پاسخ روشني به اين پرسش مي

اي با كمترين آسيب بدر آمد؟ ما تجربه يك دوجين  بايد از چنان مرحله مي
رژيم استبدادي را از شيلي و نيكاراگوا گرفته تا افريقاي جنوبي و اروپاي 

ري داريم كه به دليل چنان همگرائي و آمادگي دربر گرفتن هركس خاو

خواست، با كمترين ويراني و بي خونريزي سرنگون شدند. نمونه هراس  مي
انگيز عراق را نيز داريم كه ترور و پرهيب )شبح( جنگ داخلي، خالء سياسي 

هر را پركرده است. اگر زمان نيروهاي سياسي آزاديخواه ايران برسد ــ كه ب

آيد. يك جريان اصلي  تر به نظر مي صورت خواهد رسيد ــ دورنماي ما روشن

منش پديدار شده  است كه دارد مشكل سياسي و اخالقي خود را  دمكرات

گشايد و ديوارهاي روانشاسي و تاريخي ميان خود را خشت خشت، مانند  مي

 كند.   داستان تشنه و ديوار و جوي مثنوي، كوتاه مي
 homayoun.info-www.d      
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تك ايرانيان, همراه با نام  امضاء و پشتيباني از اين طرح توسط تكبود كه به موازات اعالم بيروني متنِ بيانية اين فراخوان و درخواست « فراخوان برگزاري رفراندوم»محسن سازگارا يكي از اعضاي كميتة طرح 
هاي بسياري عليه آنها سرازير شد. روشي كه از سوي جماعتي كه به  چندتن ديگر نظير دكترباقر پرهام, داريوش همايون و... از مجموعة حاميان آن بيرون كشيده و موج فشارها, حمالت و ناسزاگوئي

 اند, چندان دور از انتظار نبود.  ها و اهداف عادت كرده به جاي بحث و گفتگو برسر مظامين و محتواي سياست« شخصيت كُشي»اي و بيش از آن به  رقههاي مسلكي و ف كشاكش
ها و ابهاماتي را در مضمون اهداف و چگونگي دستيابي  يگر پرسشهمچون هر حركت سياسي د« فراخوان ملي برگزاري رفراندوم»هائي و با اشراف به اينكه  مجلة تالش در بي اعتنائي كامل به چنين روش    

ها را با  هاي مضموني و محتوائي اين گام سياسي مهم را برگزيده و آن ترين ابهامات و پرسش ها از ميان آنها مهمترين و جدي آورد, پس از چند هفته نظارت و بررسي دقيق به مسير بحث به آنها را همراه خود مي
ترديد گزينشي مبتني بر آگاهي  اشان در نگاه به هر اقدام سياسي بي سازگارا به بحث و بررسي گذاشته است كه توجه خوانندگان خود را كه مسئله از فعالين و مدافعان اين حركت, از جمله با دكترمحسنتني چند 

  از جوانب مختلف آن و بيش از هر چيز از مضمون اهداف آن است, قرار مي دهيم.
 

 

 

 

 

 هيچ قدرت استبدادي خودش را به راي نمي گذارد
 

 

 
 

 گفتگو با دکتر محسن سازگارا

  
فراخوان ملي برگزاري “تالش ـ آقاي سازگارا، به موازات استقبالي كه از 

هاي بسياري را  شده، همچنين اين فراخوان در اطراف خود بحث” پرسي همه
ها بپردازيم، اجازه دهيد  ايجاد كرده است. اما قبل از اينكه به اين بحث
در درون ” گرائي اصالح“بپرسيم؛ اين حركت در ميان نيروهائي كه از خط 

برجاي گذاشته و چه  كردند، چه تأثيري حكومت اسالمي دفاع مي
كنيد اين حركت از سوي اين  العملي را ايجاد نموده است؟ آيا فكر مي عكس

 نيروها مورد استقبال قرار خواهد گرفت؟
 
كه از اعالم اين فراخوان  مدتيهائي را كه در همين  العمل سازگارا ـ عكس 

گذشته شاهد بوديد، مثل مطلبي كه آقاي حجاريان مطرح كردند يا آقاي  
جمهور،  سحرخيز يا آقاي محمدرضا خاتمي يا خود آقاي محمد خاتمي، رئيس

جبهه “ها به نظر من بازهم توسط كساني كه به نوعي در  العمل اين عكس
اند، ادامه پيدا خواهد كرد. البته  كردهاند و از آن پشتيباني   بوده” دوم خرداد

هاي مخالف از اين گونه  العمل بيني بود كه عكس حداقل براي من قابل پيش
كنندة آينده كشور  داشته باشيم. ولي آنچه مهم است؛ اين است كه تعيين

بطور قطع جوانان يا به تعبير من نسل سوم خواهد بود. همانگونه كه مثالً 
حزب مشاركت نظري غير از فعالين صدرنشين آن بخش دانشجوئي همين 

دارد. و از آنجائيكه رهبران جنبش دانشجوئي در ايران پيشاپيش اين حركت 
قرار دارند، بيشترين استقبال را هم شما احتماالً از جانب دانشجويان و اصوالً 

كنم تأثيري كه همين فراخوان به عنوان  نسل جوان خواهيد ديد. من فكر مي
اي كه قرار است اين حرف و  ام تا همين جا گذاشته، يعني در مرحلهاولين گ

اين فكر محل نقد و بررسي قرار بگيرد و با اظهار نظرهاي متعدد مخالف و 
موافق به شكل يك گفتمان ملي، گفتمان مسلط، درآيد و اگر بتواند اين گونه 

مك از خودش دفاع كند، تا همين جا هم به كشيدن خط روشن و پررنگي ك
كرده و توانسته نشان بدهد كه ديگر جاي مجامله و اين دست و آن 

كردن و انشاءاهلل و ماشااهلل نيست و بايد حرف روشن تحويل مردم داد.  دست
شود؛ جنبش رفراندوم هم مثل  بين مي به نظر من باز هم همانگونه كه پيش

فته و هر جنبش دموكراتيك ديگري از سوي دو خط موازي زير فشار قرار گر
تر يا  تر يا در واقع تندروتر و يك خط راست خواهد گرفت. يك خط چپ

تر به آن خواهند تاخت. هر دو خط موازي سعي خواهند كرد، نيروهاي  كند
تندروتر يا كندروتر را از بدنة اين حركت دموكراتيك جداكنند. شما هم حتماً 

ن چرا فرضاً نوشته كنند كه در فراخوا ايد؛ اين دوستان تندرو مطرح مي ديده
نشده، سرنگون باد جمهوري اسالمي! يا چرا نگفتيد كه رژيم بايد اول 
متالشي شود يا از بين برود، مستحيل و منحل شود، فروپاشي شود و بعد 

گويند؛ كه اين باعث خواهد شد، ما به  رفراندوم برگزار شود. كندترها هم مي
دوين يك قانون اساسي جديد دردسر بيافتيم. زيرا تغيير قانون اساسي و ت

كند. ما بايد به مصداق آهسته بيا،  حرف تندي است و مشكل ايجاد مي
آهسته برو كه گربه شاخت نزنه، حركت كنيم. الي دست حكومت حركت 
كنيم و حداكثر به دوگانگي در حكومت دل ببنديم و يك دموكراسي محدود 

فعالً راه را هم براي تمرين كرده و ” خودي“اي از نيروهاي  را بين پاره
باز نكنيم، چرا كه دعوا و دردسر بوجود خواهد آمد و سركوب ” غيرخوديها“

توان  تر مي هر دو بخش را دقيق مدعياتشويم! مرادم اين است كه حاال  مي
 بررسي كرد. 

 
” ميانه“تالش ـ طبعاً هر حركت سياسي طرف راست و چپ دارد و خط 

كند. اما با استناد به اين  شار احساس ميهمواره خود را از دو طرف تحت ف
توان از بحث بر سر مضامين گذشت و مقاصد نهفته در مفاهيم  امر كلي نمي

 ها را ناروشن گذاشت. و راه حل
 

 درست است. سازگارا ـ بله
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توان به توافق  برد روند و فرآيند رفراندوم مي  تالش ـ قطعاً در مورد پيش
اما اگر سخن ما را به حساب فشار از سمت  هاي سياسي كرد، رسيد و توافق

چپ نگذاريد، بايد گفت فرآيند رفراندوم بايد به يك حكومت دمكراتيك ختم 
 شود.

در پرسش قبلي تكية ما بيشر روي دوستاني بود كه پيش از اين در جبهة    
كنند. چنين افرادي تا  دوم خرداد بودند و امروز از طرح رفراندوم حمايت مي

روي شكل و قالب رفراندوم نظر دارند و تا چه حد آنچه در متن  چه ميزان
دهند؛ يعني مسئلة ضرورت  بيانية فراخوان آمده را مورد حمايت قرار مي

تشكيل مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسي نوين مبتني بر حقوق بشر و 
 در نهايت ايجاد حكومت دموكراتيك را؟

 
 رفراندوم هستند؟ سازگارا ـ يعني دوستاني كه موافق با

 
 تالش ـ بله

 
اند، طبيعتاً  هائي كه اين فراخوان را امضاء كرده سازگارا ـ خوب ببينيد اين
كنم متن فراخوان تا جائي كه امكان داشته و در  موافق هستند. من فكر مي
اي دقيق تهيه شده است. تأكيد بر قانون اساسي  حد يك سند يك صفحه

هاي الحاقي آن و با توجه به اين  ق بشر و ميثاقمبتني بر اعالميه جهاني حقو
اي حقوق بشر بسياري از مطالب را در دل خود مستتر  ماده 30كه  اعالمية 

.  از سوي ديگر تأكيد بر اين كه در چهار ، بسياري از مسائل روشن استدارد
بند مشكالت قانون اساسي فعلي را برشمرده، كه چرا با حضور اين قانون 

اي جز تغيير اين  ن مشكالت امكان اصالح متصور نيست و چارهاساسي و اي
قانون اساسي نيست. متن اين فراخوان تا جائي كه امكان داشته دقيق تهيه 
شده است. توقعات بيشتر  و روشن شدن بيشتر از حد وظيفة يك درخواست 

 هائي كه بايد رود در بحث باشد. بطور طبيعي مي براي امضاء و از آن فراتر مي
 نزد متخصصين  امر و در مجلس مؤسسان، بين نخبگان جامعه صورت گيرد. 

ولي به هر صورت پاسخ شما اين است كه امضاء كنندگان هم در انتشار    
اولية و هم در نامة دوم مطرح كردند كه حقي براي خودشان قائل نيستند و 

واستي اند توضيح دهند كه درخ با توجه به وجه گستردة حمايت، سعي كرده
كه مطرح است، چيزي نيست جز طرح يك فكر و در انداختن يك گفتمان 

بست  جديد و نشان دادن يك راه حلي كه احساس نشود كه كشور در يك بن
طلبي با راهكارهائي كه  سياسي گير كرده است. چرا كه واقعاً حركت اصالح

بسر بست  نشان داده بود و حاضر هم نيست از آنها دست بكشد، در يك بن
برد. انتخابات مجلس هفتم نشان داد كه گدائي كردن قدرت از  مي

حاصلي است و به قول روسو؛  اقتدارگرايان، بدون پشتيباني مردم امر بي
كند. و قدرتي هم در سياست در برابر قدرت  قدرت را فقط قدرت مهار مي

ه شود از اقتدار خواست ك مردم نداريم. بنا براين با التماس وخواهش نمي
كند، قدرت واقعي است و آن  قدمي پس بگذارد. چيزي كه مشكل را حل مي

طلبان نشان  هائي كه اصالح حل آيد. مردم هم با راه هم همانا از مردم بر مي
كردند. ولي  كردند. به حق هم همراهي مي داده بودند، تا مدتها همراهي مي

تواند قدرت  نمي ها راه به جايي نبرده و حل وقتي متوجه شدند كه اين راه
اقتدارگرايان را پس بزند طبيعي است كه پا پس كشيدند. بنابراين واجب 

است كه شما راهي نشان دهيد كه مردم احساس كنند از اين طريق 
هايي كه به نظرم مردم در  هاي خودشان برسند. خواسته توانند به خواسته مي

هايي كه اگر  استهخواهند. خو چه مي ,خوبي نشان دادند جنبش اصالحات به
به  پيوستنبشر،  بخواهم خالصه كنم در دموكراسي، حقوق هارا آن من

ها را  آنتوان  وار مي خانواده جهاني و جامعه مدني در مقابل جامعه توده
 ,و با برآورده نشدن اين چهار خواسته از طريق جنبش اصالحات برشمرد.

اين است كه ديوار تنگ اكنون پيشنهاد شده  كاري كه هم طبيعي است كه راه
عوض كنيم و ساختاري را بگذاريم كه  آن را قانون اساسي را ما برداريم.

جا عرض كنم  حركت بسوي دموكراسي در آن ممكن باشد. اين را هم همين
دانم كه دموكراسي پايدار در  فهمم و مي كه بنده مثل هركس ديگري مي

ست كه يك شبه حل شود. اي ني بشر مسئله كشورما و نظامي مبتني بر حقوق
خواهد.  هاي فرهنگي مي خواهد. كوشش مسائلي در درون جامعه مي

خواهد. راه طوالني است كه بايد طي كنيم. و مطمئناً  با تغيير  نهادسازي مي
قانون اساسي همه چيز حل نخواهد شد. ولي به روشني ديده شد كه قانون 

باشد. لذا عقالني است  مياساسي يك مانع بزرگ برسر راه اين خواست مردم 
گاه  هاي بعدي، آن كه در قدم اول اين مانع را از سرراه مردم برداريم و در قدم

در جهت دموكراسي مبتني بر  حكومتيشود جامعه را سامان داد، تا  مي
 بشر بتواند در كشورما پابگيرد.  اعالمية جهاني حقوق

 
اين حركت به نام تالش ـ در حركت دوم خرداد، آنچه توسط طرفداران 

مطالبات مردم ارائه شد، عبارت بود از؛ جامعة مدني ديني، دموكراسي ديني. 
بعد هم شعار اصالحات به عنوان گفتمان اصلي عمده شد. بدون توجه به 

سال هزينه برداشت و ما شاهد دولت  8اهداف اين اصالحات. اين حركت 
انتخابات مجلس  آقاي خاتمي و مشكالت آن بوده و هستيم. بعد هم در

ها حذف  گرايان ديني و دوم خردادي هفتم دو هزار نفر از كانديداهاي اصالح
 شدند و مردم هم در نااميدي از آنها، دستي هم به حمايت بلند نكردند.

امروز هم سخن از عمده كردن گفتمان رفراندوم است و تحليل هم بر اين 
و به ميدان سياست كشيد.  توان مردم را بسيج كرد است كه با اين شعار مي

ها  از سوي ديگر انتخابات رياست جمهوري هم نزديك است. دوم خردادي
اندامي در برابر حريف هستند. حال پرسش  نيازمند بسيج مردم براي عرض

رفراندوم آن هم فقط در فرم و بدون مضمون ” گفتمان مسلط“اين است كه 
ن حكومتي و دوم گرا و هدف روشن، آيا به ابزاري در دست اصالح

 شود؟   هاي پيشين بدل نمي خردادي
 
 

سازگارا ـ بله، تصادفاً به همين دليل اين گامي را كه ما در آن بسر مي بريم، 
ونيم پيش  گام تعميق و توسعه بايد ناميد. من قبالً  در دانشگاه اهواز يكسال

در يك سخنراني عرض كردم و اين را بعد هم در زندان نوشتم. جاهاي ديگر 
كند. گام  گام عبور مي 5هم عرض كردم، كه بطور طبيعي جنبش رفراندوم از 

اول، اعالم اين حرف است كه ما احتياج داريم مانع قانون اساسي را از سرراه 
برداريم. آنهم از طريق يك رفراندوم. چرا كه روشي است كه هم متضمن 
مشاركت مردم است و هم دموكراتيك است چون پاي صندوق و راي در آن 

آميز و دموكراتيك حركت  شونتتواند غيرخ آيد. و هم اينكه مي به عمل مي
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بار شانس اينكه مجدداً يك حكومت  نمايد. چرا كه از دل فرآيندهاي خشونت
اقتدارگرا متولد شود بيشتر از اين است كه يك حكومت دموكراتيك متولد 

كار مناسبي باشد. در هرصورت گام اول  تواند راه شود. بنابراين رفراندوم مي
اند. مثالً منهم  ها هم گفته كنم خيلي ر مياعالم اين تئوري است، كه فك

اين را نوشتم و بر سر همان ” حرف آخر گام اول“اي  دوسال پيش در مقاله
نوشته سروكارم دوبار به زندان افتاد. ديگراني هم در داخل يا خارج كشور 

اند و شايد دوسال يا سه سال قبل يا بيشتر يا كمتر. گام دوم بعد از  گفته
ر گامي است كه االن در آن قرار داريم، گام تعميق و توسعه. اعالم اين نظ

اين فراخوان روشي است در خدمت اين گام چرا كه با تعبيه مكانيسمي مانند 
ها و  امضاء كردن روي يك سايت كامپيوتري يا امضاء كردن روي نسخه

تواند موجب توسعة اين فكر  گيرد، مي هايي كه حول آن درمي ها و بحث كپي
شود. مخالف و موافق در  هايي كه مي تعميق هم به معناي همين بحث شود.

شوند. اصالً سئواالت زيادي كه  جهت تبيين محتوا، موجب تعميق بحث مي
در مورد شكل، نحوة سازماندهي يا چگونگي وادار كردن حكومت به انجام 

 هايي پيرامون تكليف بعد از تشكيل شوند، حتي بحث رفراندوم و... مطرح مي
مجلس موسسان و اينكه در هنگام تدوين قانون اساسي، به چه محورهائي 

ها و نظرات در اين گام بسيار مغتنم است. مسائل،  بايد توجه شود. اين بحث
كنند. هم به هدف  هرچقدر كه بيشتر مطرح شوند و به هر شكلي كمك مي

هم به اين مرحله، هم به توسعه اين فكر و بردنش به درون اقشار مختلف و 
ها حداقل ارزش داشته و حامل  تعميق آن. البته به شرط اينكه اين حرف

ها پخته باشند و امثال بنده هم و يا همه كسانيكه  اي باشد. سئوال انديشه

شوند پاسخ دهند.  مياند، در مقابل سئوال كه قرار گيرند، ناچار  حمايت كرده
آورد.  و آن  هاست كه فكر پختگي الزم را بدست مي از بين همين پاسخ

تواند متحقق  چيزي كه امضاء كنندگان در متن اعالميه دوم خود گفتند مي
شود. وقتي اين اتفاق  شود. يعني موضوع به يك گفتمان مسلط تبديل مي

در مقابل سئواالت كه قرا  از خود دفاع كند و افتد كه  يك تئوري بتواند مي
هاي مناسب بدان بدهد. و در واقع وجدان جامعه بپذيرد  گيرد بتواند پاسخ مي

حل مناسبي است. اگر چنين اتفاقي در گام دوم بيفتد كه ظرف  كه اين راه
اي  دانم، ولي بهرحال در يك دوره يكي دو ماه و سه ماه، زمان دقيق آنرا نمي

وري توانسته نخبگان جامعه را جلب و جذب كند نشان خواهد داد كه اين تئ
توانيم  و مردم را و عامه مردم را قانع كند. اگر اين اتفاق بيفتد آنموقع ما مي

وارد گام سوم شويم. طبيعتاً گام سوم گام سازماندهي است. گامي است كه 
يك فكري مطرح شده مقبوليت الزم را پيدا كرده، موافق و مخالف حرف 

از خودش دفاع كرده و هواداراني دارد و موافقاني دارد يا ممكن  اند فكر زده
است مخالفاني داشته باشد. ولي در اين گام بايد بتواند موافقان را در عمل 
همسو بكند. اين نامش مي شود سازماندهي. حال نوع مشخص سازمان آن 

ازمان چگونه خواهد بود، باز در عمل نشان خواهد داد. اين گام در واقع گام س
ترين  شود منطقي هايي كه مي ها و صحبت مناسب است. باز از دل بحث

شود پيدا كرد. البته تا همين جا هم دوسه نكته از اين سازمان  شكل را مي
مناسب ديده شده، از آن جمله اينكه؛ ديگر نيازي به تفكيك داخل و خارج 

ي يك كشور وجود ندارد. شايد براي اولين بار است كه بر سر موضوع
همسوئي مناسبي بين داخل و خارج پيدا شده، يا احتياج به تفكيك به 
اصطالح ايدئولوژيكي حول اين پروژه لزومي ندارد. چرا كه خوشبختانه 
گرايشات مختلف سياسي حتي با اختالفات بزرگي مثل سلطنت و جمهوري 

 توانند در اين مرحله اول اختالفات با يك بلوغ خوبي نشان دادند كه مي
فكري را كنار بگذارند و برسر يك آكسيون مشخص مثل رفراندوم با 

ديگر همسو شوند. بهرحال اگر گام سوم كه سازمان مناسب براي به  هم
حركت درآوردن هواداران يك چنين فكري است، چنانچه باز به درستي 

توانيد وارد گام چهارم شويد، كه در آن بايد  برداشته شود، آنموقع شما مي
تژي شما براي رسيدن به هدف انتخاب شود. من شخصاً خودم در آن استرا

المقدور بايد  گفته بودم؛ استراتژي حتي”  حرف آخر، گام اول“مقاله 
هاي  آميز ومتكي بر مقاومت مدني باشد. روش دموكراتيك و غير خشونت

شود تا سقف آن كه اعتصابات  مقاومت مدني از مقاومت منفي شروع مي
تواند موضوعات  در راستاي رفراندوم بايد شكل بگيرد و مي  تاًاست، كه طبيع

بشر و دموكراسي كه  متعددي هم داشته باشد، كه در كانون و متن حقوق
متكاي مبارزه ماست است، جابگيرد مثل آزادي زندانيان سياسي، مثل 

هايي كه به ناحق تعطيل شده مثل حقوق مدني  بازگشايي مطبوعات يا سايت
ماعي كه االن از آنها محروم هستند و.... ولي همه اينها بايد در اقشار اجت

جهت رفراندومي براي تدوين يك قانون اساسي جديد همسو شوند اگر 
هاي مدني هم درست شكل بگيرند و فشار الزم را ايجاد كنند، به  آكسيون

شود كه گام برگزاري رفراندوم  محققتواند گام پنجم  نظر من، آنموقع مي
اين را هم بگويم كه احتماالً ما راه طوالني در پيش خواهيم داشت. است. 

روشني مثل ولي مهم اين است كه مجموع نيروهايي كه حرف و هدف 
دارند،  بتوانند سازمان مناسبي به خود بدهند و بسيج مناسبي هم از  رفراندوم
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داري را متولد  مردم بكنند. در اين صورت يك نيروي مخالف قوي و جهت
 مابست سياست داخلي و سياست خارجي  اند. به نظر من مهمترين بن دهكر

نبود يك اپوزيسيون قوي و نيرومند است. بنابراين اين فرآيند در مسير 
خودش براي رسيدن به هدف بناي يك ايران دموكراتيك مبتني بر اعالميه 

د كند. االن زو بشر از تشكيل يك اپوزيسيون نيرومند عبور مي جهاني حقوق
است و قابل پيش بيني هم نيست كه يك به يك چه اتفاقي در هر مرحله 

كنيم و دو بازيگر مهم ديگر غير از  عمل نمي افتد. ضمن اينكه ما در خأل مي
؛ يكي خود حكومت و مديران آن و دكنن مردم در صحنه عمل مي

المللي  دهند يا خواهند داد. يكي هم جامعه بين العملي كه نشان مي عكس
المللي و فراكشوري  هاي بين العمل ت. امروز دنيا به شكلي است كه عكساس

گذارد به خصوص منطقه ما كه  روي حوادث درون كشورها هم تأثير مي
ها هم ما را  اي است كه از اين حيث پرحادثه هم بوده و هست. لذا آن منطقه

كارهاي مختلفي خواهند گذاشت كه  در عمل جلوي سئواالت ديگر و راه
 رموقع خودش بايد بدان پرداخت. د
 

توانند روشنگر  اي داديد كه مي تالش ـ در اين پاسخ توضيحات گسترده
ابهاماتي در اين حركت باشند. از جمله بازيگران اصلي صحنه را مشخص 
كرديد كه درست است. اما در جبهة مردم در واقع ميان نيروهاي سازمانده، 

توافق كامل وجود نداشته و در اين  نظري و در نتيجه رسد هم به نظر مي
رابطه تكيه تنها بر شكل رفراندوم كافي نباشد. با اين توضيح كه ما هنوز 

دانيم اين فراخوان بايد به كجا منتهي شود. آيا اين همان از نوع جنبش  نمي
دوم خرداد است كه در چارچوب حكومت اسالمي ماند، يا از آن فراتر رفته و 

 چارچوب حكومت ديني خارج است. به طور يكپارچه از
بيش از هرچيز اين ناروشني خود را در دو برداشت متفاوت از راهكار    

دهد. يك  رفراندوم و پرسشي كه آن را بايد به رأي مردم گذاشت نشان مي
شود كه عبارت است از تشكيل مجلس  برداشتي كه از متن بيانيه مي

د منطبق با اعالميه جهاني مؤسسان و تدوين و تنظيم قانون اساسي جدي
شود. برداشت دوم  بشر كه تأئيد نهائي آن به راي آزاد مردم گذاشته مي حقوق

از مسئله كه تغيير قانون اساسي موجود را در نظر دارد. آنچه كه در قانون 
اساسي جمهوري اسالمي هم پيش بيني شده، يعني تحت شرايط معيني 

ل اساسي قانون اساسي.  در اينجا كامالً براي ايجاد تغييراتي در برخي از اصو
 شود كه كدام رفراندوم و با چه منظوري.  مشخص نمي

 
سازگارا ـ ببينيد من اول به بخشي از سئوال قبلي شما كه جواب داده نشد، 

به عنوان فردي در   بپردازم كه راجع به دوم خرداد اشاره داشتيد. من شخصاً
جامعه مدني اسالمي و غير اسالمي همان دوم خرداد هم معتقد بودم كه 

ندارد. آنچنان كه دموكراسي هم اسالمي و غير اسالمي يا ايراني و غير 
ايراني ندارد. دموكراسي يك روش معين حكومتي است كه ممكن است به  

اي هم نيست. سه  العاده نتايج نا معين برسد. هيچ چيز عجيب و غريب و فوق
در طول حكومت  دوم كنند. نتخاب ميمردم حاكمين را ا اولشرط دارد. 

دارد به اضافه اينكه اكثريت هم همين  انتقاداقليت هر چقدر هم ناچيز حق 
هاي  هرگاه كه اقليت اكثريت شود، اين اكثريت ، با روش سوم حق را دارد و

. يعني به اين حاكمين را بركنار كنندآميز و قانوني و به دور از خشونت  صلح

توانند حاكمين  شوند كه مي هايي تعبيه مي راسي مكانيزمترتيب در روش دموك
را بركنار كنند. و اين روش تغيير اسالمي و غير اسالمي ندارد. البته اين قابل 
فهم است كه شما ايراد بگيريد و بگوئيد، ابتدا شما بايد قرائتي از دين و 

نسته باشد اسالم را پذيرفته باشيد كه آن قرائت يك قرائت حداقلي باشد و توا
ها آنرا در امور سياسي درگير  اي از قرائت بخصوص دين و اسالم را كه پاره

هاي ديني را  سازمان هاوكند، تعديل كرده و بشكلي ديده باشيد كه نهاد  مي
حقوقي حكومت جدا كند. اين توضيح را بايد بدهم كه به نظر من،   از پايگاه
دين معني كه تصورشان براين سال پيش فكر بدي نكرده بودند ب 7مردم ما 

بود كه حكومت بتواند از درون خودش را طوري اصالح كند كه بتواند 
افتاد،  هاي مردم را برآورده كند. اين راه اگر در جامعة ما اتفاق مي خواست

هزينه و عقاليي بود. لذا اكثريت مردم را نبايد سرزش كرد يا  بسيار كم
پسنديد. اما آنچه كه در عمل اتفاق  را شماتت كرد كه چرا اين چنين مسيري 

افتاد اين بود كه خيلي زود معلوم شد كه ديوارهاي قانون اساسي براي 
تواند  زبان ديگر نظام نمي هاي مردم تنگ است. به برآوردن اين خواست

طلبان  اينكه قانون اساسي آن عوض شود. اصالح رخودش را اصالح كند مگ
 عمق ت تئوريكي كه داشتند،  نتوانستندما هم متاسفانه، بدليل مشكال

راستاي  تغيير الزم در قانون اساسي را درهاي مردم را  دريابند و  خواست
هاي مردم بعمل آورند. گاهي حفظ وضع موجود و قانون اساسي  خواسته

كنند به حفظ نظام همان  موجود را اصل گرفتند. هماني كه معروف مي
آذر هم به صراحت گفت. تمام گير  16خاتمي در همين آقاي اي كه  نكته

جاست. حفظ نظام را اصل فرض كردند چون نظام چيز عجيب و  ماجرا همين
غريبي نيست. چيزي نيست جز يك قانون اساسي كه يك سري نهادهاي 
تعريف شده در آن، مانند نهاد رهبري، شوراي نگهبان، قوه قضائيه، مجلس، 

ره است كه در اين قانون اساسي راديو و تلويزيون و سپاه و ارتش و غي
تعريف شده و روابط بين آنها نيز تبيين و براساس اين تعاريف شكل 

 اند.  گرفته
بنابراين حفظ نظام به نظر من هدف غلطي است كه آقاي خاتمي و 

اند. چون نظام جمهوري اسالمي هم  طلبان براي خودشان تعريف كرده اصالح
هيچ مشروعيتي ندارد، مگر به واسطة  نفسه فيمثل هر نظام حكومتي ديگر 

هاي حكومتي، منجمله حكومت  رأي مردم. يگانه پايه مشروعيت همه نظام
جمهوري اسالمي فقط و فقط مقبوليت آن يعني راي مردم است. خود قانون 

اند.  اساسي هم هيچ ارزشي ندارد جز اينكه يك روزي مردم به آن راي داده
ر جريان جنبش اصالحات به روشني دريافتند د اگر مردمبنابراين  فرض كنيد

هايشان در چهارچوب قانون اساسي فعلي يا بهتر است بگويم در  كه خواسته
شود. اصل با خواست مردم است و بايد موانع از  درون اين نظام محقق نمي

هاي مردم برداشته شوند. منجمله قانون اساسي و يا  سر راه تحقق خواست
را  اي  هزينه و عاقالنه كند. مردم روز اول مسير كم كل اين نظام فرقي نمي

هايشان برسند. اما اين مسير به  انتخاب كردند براي اينكه به خواسته
طلبان ما بودند كه نتوانستند  برخورد كرد. اين اصالح ي قانون اساسيديوارها

ترين حرف اين بود كه گفتند حفظ نظام نسبت به  انتخاب درستي بكنند. غلط
ت مردم در اولويت قرار دارد. بهمين دليل هم دچار سردرگمي و خواس

 هايي را كه به مردم داده بودند عملي كنند. ناكارآمدي شدند و نتوانستند وعده
  

 كنم؛ بحث بر سر بازي  تالش ـ من اجباراً دوباره روي برخي نكات تكيه مي
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با كلمات نيست. اما به ياري كلمات نيز فهم نادرست در جامعه توليد شد. به 
آميز و دوري از خشونت اين فهم اشاعه داده  عنوان نمونه؛ از روش مسالمت

شد كه همه چيز بايد در چارچوب قانون اساسي و نظام ديني موجود انجام 
د، حتي با پذيرد. طبيعي است كه چنين تفكري وقتي به مانع نظام برخور

توانست از مرزهاي حفظ نظام عبور  ها رأي، نتوانست و نمي وجود ميليون
 كند. 

 
گ آقاي خاتمي است راه بزبسازگارا ـ يعني هماني است كه من گفتم و اشت

 ؟آذر همين امسال هم تكرار و تكيه كرد. يعني چه حفظ نظام 16كه روز 
ارزشي   چيز نيست، هيچ نظام خودش هيچ .نظام اصالت دارد يا خواست مردم

خواست مردم   ندارد جز اينكه خواست مردم پشت آن بود. حاال اگر فرضاً
اش  دموكراسي و حقوق بشر است و نظام با اين استراتژي و با اين تعاريف

تواند آنها را برآورده كند. مردم نبايد از صحنه بيرون بروند وما بگوئيم،  نمي
 . اين نظام است كه بايد عوض شود. گذاريم خواست مردم را زير پا مي

 
سال اتفاقاتي رخ  25كنم؛ در اين  تالش ـ من در اينجا از شما سئوال مي

هايي صورت گرفته از جمله اينكه انقالب بي انقالب، ما يكبار  داده، بحث
كنيم. تجربه انقالب همين بوده كه كرديم.  انقالب كرديم و ديگر تكرار نمي

مترادف است با دست بردن به خشونت و  .شتن نظامانقالب به معناي بردا
گرايي و ماندن در  قهر! به غلط در چهارچوب جمهوري اسالمي  قانون

چهارچوب قانوني نظام جمهوري اسالمي و حركت و مبارزه پارلماني قانوني 
ترويج شد. بعد اينها همه تحت عنوان روش رفرميتسي، روش قانونگرايي 

 فته نشد؛ كه چه قانوني با چه مضمون وظرفيتي.تبليغ شد. ولي هيچگاه گ
 

سازگارا ـ بله اين حرف درستي است من يكبار به بعضي از دوستان عرض 
گرايي شعار خوبي است و حرف خوبي است اما مثالً قانون  كردم. گفتم قانون

ها را امثال بنده با همين  در دستور كشور است و خيلياكنون  تعزيراتي كه هم

كنند. و همه دوستاني كه در  قانون به زندان مي
زندان هستند با استناد به اين قانون محكوم 

موجب اين قانون كه  اند واقعاً قانون نيست. به شده
كاريكاتوري از قانون است، شما هركسي را كه 

تشويش  مثل بندهايي از اين قانون بخواهيد، با
اذهان عمومي با  تبليغ عليه نظام، يا اقدام عليه 

كه در اين هاي كشدار و كلي  و حرفكشورامنيت 
توانيد محكوم كنيد. كما اينكه  ميقانون است 

اند  مثال يكسال حبسي را كه براي بنده رزرو كرده
اند كه  اند در صندوقخانه و قطعي كرده و گذاشته

بر اساس اتهام زندان، برگردم ايران بايد بروم 
كه  ام  تبليغ عليه نظام است. البته من هم گفته

كنم.   اعتصاب غذا مي اًاگر برگردم زندان، مجدد
فقط  مصاديق اين تبليغ عليه نظام هم 

مثل همين  ام ههايي است كه كرد مصاحبه
هايي كه  كنم. مصاحبه اي كه با شما مي  مصاحبه

ا و مطبوعات ه با راديوهاي مختلف و تلويزيون
ام و اتفاقاً وقتي من اينها را در كيفرخواست ديدم اولين سئوالم اين بود  كرده

هاي آن  كه بفرمائيد مرز بين انتقاد و تبليغ عليه نظام كجاست. يكي از نمونه
حرفي بود كه من در مورد فرمانده سپاه حرفي زده بودم.  بعنوان اعتراض 

ده سپاه كه يك فرمانده نظامي است در گفته بودم؛ اصالً به چه حقي فرمان
گريش   كند. نظامي بايد از سياست كنار برود و به نظامي سياست دخالت مي

شان هيچ اشكالي ندارد مثل بقيه شهروندان وارد  بپردازد. بعنوان شخص
سياست شوند. اين از مصاديقي بود كه گفتند چون فرمانده سپاه است و چون 

شود. يك  ، پس تبليغ عليه نظام محسوب ميسپاه هم نهاد انقالب است
بشر  مقاله خيلي خوب خانم مهرانگيز كار شايد يكسال پيش در نشريه حقوق

در نقد همين قانون تعزيرات  .نوشته بودند در خارج كشور هم چاپ شد 
درستي ايشان نشان داده بودند كه  به كمك قانون  اسالمي در آن مقاله به

ديشي هر كسي كه غير از حاكمين بينديشد را تعزيرات چگونه هر دگران
گذارم. من  تر مي توان حذف كرد. به همين سياق من يك گام هم آنطرف مي

يكبار در دانشگاه اصفهان در يك ميزگردي با جمعي ديگر از دوستان عرض 
كردم كه به يك تعبير قانون اساسي فعلي ما هم قانون نيست براي اينكه 

كه يك نفر به نام واليت فقيه حق دارد هركاري  خالصه اين سند اين است
بكند وبه هيچ كس هم پاسخگو نيست. بخصوص از وقتي كه شوراي 
نگهبان دوسال پيش اعالم كرد؛ فرمايشات مقام رهبري عين شرع انور است 

اي  تصويب شود. با اين استدالل پاره شرع  تواند خالف چيزي هم نمي و هيچ
هاي  اي از صحبت را به صرف اينكه مخالف پاره هاي قانون بودجه از تبصره

رهبري بوده مخالف شرع قلمداد كردند و رد نمودند. من همان موقع در يك 
سخنراني در اردوي دانشگاه اميركبير گفتم؛  باين ترتيب شوراي نگهبان 

هايي كه  دوفاكتو گفته حرف رهبري عين قانون است و طبق تعريف در نظام
 نظام استبدادياش هم عين قانون باشد اين  حرف واشد يك نفر همه كاره ب

شود. وقتي حرف يك فرد عين قانون شد اين نظام ديگر طبق تعريف  مي
شود استبدادي! چه خوشمان بيايد و چه نه! لذا گفتم با اين تفسيري كه  مي
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ارائه شد ديگر روشن است كه چهارچوبه سندي بنام قانون اساسي فقط در 
قانوني است.  دن استبداد است. كه در واقع خودش عين بيخدمت قانوني كر

قانون اساسي ما همين مشكل را دارد. از قضا در همين متن فراخوان هم 
محور مطرح شده كه چرا قانون اساسي اشكال دارد در محور  4آنجائيكه در 

است. بنابراين اشكال اين است كه وقتي  اول به همين نكته اشاره شده
سال پيش به اين شكل بود كه داخل نظام يك  7ر خواست مردم د

اش است،  با وجود پارلمان و  جمهوري بگذارند و با زوري هم كه پشت رئيس
هايشان.  شوراهائي كه به دست او داده بودند، بروند به سمت گرفتن خواسته

 اما روشن شد، ساختار قانون اساسي مانع اين است. 
بايد عرض كنم ر سئوال شما وجود داشت، كه د ديگري ه اما در مورد نكت   
به  در قانون اساسي فعلي مكانيزم تغيير قانون اساسي از مجراي رفراندوم كه

قانون اساسي فعلي اختيار  176وجود ندارد. به موجب اصل  صورت مستقيم 
سيوني يتغيير قانون اساسي هم در دست رهبر است. او، اگر خواست، بايد كم

ت، جمع كند، آنها تغييرات قانون اساسي را پيشنهاد نفر اس 32كه  حدود 
پرسي در يد رهبر است،  دهند واگر رهبري دلش خواست، چون فرمان همه

پرسي بگذارد. به همين دليل من در زندان هم  نوشتم كه  آنوقت به همه
حاصلي است. ما ناچاريم از بيرون   تغيير قانون اساسي از دورن نظام امر بي

صاحب مملكت را كه مردم هستند، صدا كنيم و بخواهيم؛ قانون اساسي 
يكبار با راي خودشان بگويند  آيا كل اين قانون اساسي آري يا نه؟ حاال به 
هركدام از اين دو روش شما بپرسيد، مثالً كل قانون اساسي آري يا نه و يا 

قانون اساسي  نبگوئيد انتخاب آزاد براي تشكيل مجلس موسسان براي تدوي
دهد. دو بيان از يك منظور است. اگر مردم  د آري يا نه، يك نتيجه ميجدي

شود. آن هم بيرون از  به كل قانون اساسي نه بگويند، آنوقت راه  باز مي
تواند براي گزينش  قانون اساسي نه در چهارچوب قانون اساسي فعلي. بعد مي

ه شود كه مجلس مؤسسان انتخابات آزاد برگزار و قانون اساسي جديدي نوشت
در صالحيت مجلس موسسان هم است. از دل آن مجلس موسسان منتخب 

تواند يكبار هم به راي مردم يعني  نويسي بيرون بيآيد مي مردم هر پيش
رفراندوم دومي گذاشته شود كه مردم مهر آري يا نه خودشان را برآن بزنند.  

ينكه مردم اين هم روشن است كه اگر چنين اتفاقي بيفتد، يعني به محض ا
و  اعتبار به كل قانون اساسي فعلي نه بگويند، درواقع قانون اساسي فعلي بي

 شوند.  تمام نهادهاي برآمده از آن هم غير قانوني مي
 

 تالش ـ اين شامل حال نظام هم خواهد شد؟ 
 

 سازگارا ـ نظام چيزي نيست جز اينها.
 

اينهاست ولي وقتي اي از همه  تالش ـ درست است كه نظام يك مجموعه
گوئيد نظام ايران يك نظام اسالمي است نظام الهي مبتني برقوانين  شما مي

 الهي و اسالم است.
 

 سازگارا ـ در كجا تعريف شده؟
 

 تالش ـ در نخستين اصول قانون اساسي. 

سازگارا ـ احسن، طبعاً وقتي مردم به قانون اساسي بگويند نه در واقع به كل 
 اند.  قانون اساسي نه گفته

 
 تالش ـ اين به معناي بركناري نظام است؟

 
سازگارا ـ به يك معنا بله. شما وقتي به قانون اساسي جمهوري اسالمي 

كه مردم در  بگوئيد نه، يعني به تمام مواد و اصول قانون اساسي. آنچنان
 67درصد يا  66كنم  فكر مي 68اند بله. و يكبار هم در سال  گفته 58سال 

اند آري. اما از آن ملتي كه حتي  درصد مردم در اصالحيه قانون اساسي گفته
ميليون  8اكنون حدود  اند هم به اصالحيه قانون اساسي راي داده 68در سال 
كردند.  عقالئي در پاريس مياند. آقاي خميني استدالل خوب و  نفر زنده

گفتند كه اين كارهاي شما خالف قانون اساسي آنروز  ايشان مي موقع به آن
گفت؛ خوب باشد. پدران ما به اين قانون اساسي  مملكت است و ايشان مي

ديگري هستيم عقالً و شرعاً و عرفاً حق   اند و حاال ما يك عده راي داده
اكنون  خواهيم. همين استدالل را هم داريم بگوئيم كه ما چيز ديگري مي

گويند شما به هر دليلي يك روزي رفتيد  كنند. مي نسل جديد با نسل ما مي
به يك چارچوبي راي داديد يك قانون اساسي در يك مجلسي مصوب شد و 
رفتيد و به آن راي داديد. حاال مناقشه هم نداريم كه خوب يا بد بوده 

اند پاي  روزي آمده ه. بهرحال مردم يكانتخابات درست بوده يا غلط بود
اند فرض به قول علما، شبهه را قوي بگيريم و فرض  صندوق و راي داده

از آن   گويد آقا االن مثالً كنيم اين اصالً درست بوده. نسل جوان حق دارد مي
 8ايد، فقط  ميليون راي دهنده كشور، شماها كه يك روزي رأي داده 44

راين ما اكثريتيم و حق داريم خواهان اين باشيم كه ميليون نفر هستيد بناب
يك قانون اساسي ديگر تدوين شود. يك چيز ديگري شكل بگيرد. اين 

ها شايد در ذهنم دارم جواب  شانس را ما بايد داشته باشيم. من با گفتن اين
شود كه  گفتند؛ آخر نمي دهم. آخر آنها مي بازجوهاي خودم را در زندان مي

ز بيايد و خودش را به رفراندم بگذارد. من پاسخم اين بود كه نظامي هر رو
ايد. قوانين اساسي كشورهاي مختلف بارها و بارها  شما اين را از كجا آورده

اند. فرانسه بخصوص يك مثال خوبي  دستخوش تغييرات و اصالحات شده
است كه بارها تغييرات بنيادي كرده است.  همين قانون اساسي فعلي هم 

اند اصول  كه در آن نوشته 176تغيير كرده. در مورد اصل  68در سال  يكبار
مربوط به شوراي نگهبان و اسالميت، جمهوريت  اليتغيير است، وقتي خود 

توانيم بگوئيم كه يك اصل آن  قانون اساسي قابل تغيير است، چطور مي
اليتغيير است؟ عرض كردم قانون اساسي هيچ ارزشي ندارد. اال اينكه يك 

اند. بنابراين همين مردم هم حق دارند كه روزي  روزي مردم به آن راي داده
ند، كه من نوعي كآنرا عوض نمايند. فقط ممكن است اين مناقشه را ايجاد 

خواهند. و مثالً من در  گويند و مي را مي گويم اكثريت مردم اين از كجا مي
خواهند.  را مي گويم كه خير اكثريت مردم همين وضع موجود مقام حاكم مي

جا استدالل من اين است كه كشور به هر حال به طور الينقطع در  اين
برد. بين ملت و حكومت شكاف وجود دارد. اين را به  بحران بسر مي

اند. متكاي من براي اينكه بگويم مردم چه  هاي مختلف گفته زبان
بارها در شش ـ هفت سال گذشته كه خواهند، اين است كه به انتخاباتي  مي

اشان و گاهي هم با عدم  برگزار شده رجوع كنيم. اكثريت مردم با مشاركت
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خواهند كه در چارچوب قانون  اشان، نشان دادند، چيزهايي را مي مشاركت
گيرد. بنابراين براي اينكه در كشور تنش و بحران نباشد و  اساسي جاي نمي

ق بگذاريم و حل اين است كه صندو ترين راه خشونت زائيده نشود منطقي
از  راي بگيريم. و بعد هم براي اينكه تقلبي نشود يا كسي نگويد تقلب شد، 

اند،  ها را بازي كرده المللي كه در دنيا اين نقش ناظرين  بين اي نهادها و پاره
طرفانه را بر جريان انتخابات و  توانيم بخواهيم، نظارت و كنترلي بي مي

در جهان مرسوم است و به معني دخالت شمارش آرا اعمال نمايند. امري كه 
 بيگانگان نيست. 

 
اي صادر شد مبني بر اعالم  تالش ـ چند روز بعد از فراخوان، اطالعيه

فراخوان كه شما نيز آنرا امضاء كرديد. پس از آن اتحاد  ميتةانحالل ك
كار رفراندوم دفاع نمود، كه شما حتماً  اي صادر و از راه خواهان بيانيه جمهوري

 ز متن آن اطالع داريد. ا
خواهان بدون توجه به متن بيانية  رسد، اتحادية جمهوري اوالً به نظر مي   

اند. دوم  فراخوان ملي برگزاري رفراندوم، فقط از شكل رفراندوم دفاع كرده
بيانية “ تحت عنوان ” انحالل كميتة فراخوان“اينكه آنها به غلط از اطالعية 

اد به آن دائم از تغيير قانون اساسي موجود صحبت نام برده و با استن” دوم
كنيد اين نوعي نقض غرض در  كنند و نه از تدوين قانون جديد. فكر نمي مي

 هاي اشتباه باشد؟  مورد بيانيه فراخوان باشد و حاصل آن اشاعة برداشت
 

دانم. اين را بايد از مسئولين اتحادجمهويخواهان سئوال كرد  سازگارا ـ نمي
توانم عرض كنم كه آن اطالعيه  دشان چه بوده است. اما اين را ميكه مرا

دوم كه چند روز پيش از بيانيه جمهوريخواهان صادر شد، هيچ ربطي به اين 
ها ندارد. دوستان ما در ايران طي تماسي كه گرفتند و بنده و خانم كار  بحث

كردند  مي دادند، بيش از همه روي اين نكته  پافشاري را هم در جريان قرار
هايي كه داخل  كه با توجه به استقبالي كه شده و خداي ناكرده سوء برداشتي

ها اشاعه داده بودند كه گويي اين جمع براي خودشان  ايران بعضي گروه
اين  كار صورت گيرد. ما هم به دانند اين اند از قدرت، الزم مي اي دوخته كيسه

مطرح شده بود و به طورجدي نتيجه رسيديم كه آن فشارهايي كه در ايران 
شود، حتي منطقي و درست هم است. البته اصل  ها هم مربوط مي به آن

اشان را منتشر  قضيه درست بود و ما هم موافق بوديم. لذا آن دوستان بيانيه
كردند كه طبعاً من و خانم كار هم پشتيباني كرديم و گفتيم از نظر ما هم 

. اصل جهت آن اطالعيه همچنين اين پيونديم درست است و ما هم بدين مي
بود كه روشن كنند، در گام تعميق و توسعه و در دوره گفتماني خيلي از 
سئواالتي كه مطرح شده، نشان بدهند كه ما قصد نداريم، به همه سئواالت 
پاسخ دهيم. ما فقط اين موضوع و اين شكل را طرح كرديم و پاسخ را بايد 

آيند بدهند. دوم اينكه نشان دهيم اين جمع نه  خود دوستاني كه به ميدان مي
اي براي خودش دوخته و نه تقدمي براي خودش قائل است. بقول  كيسه

دوستان در تهران، متواضعانه نشان بدهد كه ما نه ادعا داريم و نه قرار است 
ها هم  رهبر كسي شويم و نه جايي جلو بيفتيم. حال با توجه به اينكه خيلي

تر، از ما از اين فكر حمايت كردند،  دار تر و سابقه ي فرهيختهآمدند و مردمان
 آنها.   ديگر ما هم يكي هستيم مثل

 
 تالش ـ شما هر چقدر هم اين تواضع را داشته باشيد، كه داريد، مطمئناً در 

مغايرت با اين قضيه نيست كه در مورد مضمون اين حركتي كه صورت 
شما توضيح خواسته نشود. مثل همين گرفته، مورد پرسش قرار نگيريد و از 

 دهيم.  اي كه  ما با شما انجام مي مصاحبه
 

سازگارا ـ ولي شما پاسخ مرا در واقع بعنوان يك نظر در كنار نظر ديگران 
نظر ديگر ها ها و صد دهيد. پاسخ من هم يك نظر است كه جزء ده قرار مي

به ميدان آمده و خيلي خوب  مدتباشد. نظراتي كه خوشبختانه در همين  مي
هاي پخته و سنجيده هم بعضاً مطرح شده كه در پااليشگاه اذهان  حرف

تواند كه به تقويت و همسوئي بيشتر كمك كند و  شود و مي مردم پااليش مي
 اذهان را به نتايج روشنتري برساند. 

 
ايد  عبارتي را بكار برده” انحالل كميتة رفراندوم“تالش ـ شما در اطالعيه 

عد شكلي ين عنوان كه در حال حاضر آنچه اهميت دارد از لحاظ بُتحت ا
گفتمان رفراندوم است كه به گفتمان مسلط تبديل شود. از اين عبارت فكر 

كنم، كه جمهوريخواهان حق دارند استفاده بكنند و مضموني را كه مورد  مي
ت در داخل اين شكل و در داخل اين قالب بريزند. يعني وقتي سنظرشان ا

كار رفراندوم خارج از اين مسئله  گوئيد ما فعالً توافق بكنيم روي راه ما ميش
كه مضمون اين پرسش چه خواهد بود. و آنها نيز از اين مسئله استفاده كرده 

كنيم ولي آنچه كه ما در داخل اين قالب  حمايت مي اند از رفراندوم   و گفته
 ريزيم؛ مسئله تغيير قانون اساسي مسلط است. مي
 

 بهتر است نظر اتحاديه جمهوري خواهان را از خودشان بپرسيد.سازگارا ـ 
كنم، متن خود فراخوان ملي براي درخواست برگزاري رفراندوم  البته فكر مي

بايد به اين سند رجوع كرد. با توجه به نقد روشني كه از  سند اصلي است و
د در آن بيانيه قانون اساسي كرده و تاكيدي كه بر تدوين قانون اساسي جدي

شده، سئوال خود رفراندوم را به روشني در انتهايش تعرف كرده است. 
بخصوص با وجود خواست ابتناء قانون اساسي جديد بر اعالميه جهاني حقوق 

كنم اگر كسي تصور بكند مثالً از دل  هاي الحاقي آن فكر مي بشر و ميثاق
د، چنين كسي ديگر اي درآي اين قانون اساسي فعلي، چنان قانون اساسي

 كند. حداقل اين برداشت با متن آن فراخوان هم خواني ندارد.  اشتباه مي
 

تالش ـ آقاي سازگارا بحث ما برسر مفاهيم يك چيز است اما شرايط جاري 
اندازي روشن براي جامعه  در كشورمان چيز ديگر! گسترش فقر، فقدان چشم

هاي فردي و اجتماعي در  ناامنيو بويژه براي جوانان، نزول شديد اخالقي، 
هاي حقوقي، اقتصادي، نبود آزاديهاي فردي وسياسي، مسائل اقوام و  زمينه
هاي مرزي تا حد خطر حملة نظامي به كشور.... اين وضعيت رو به  ناامني

ها  وخامت حاصل عملكرد حكومت اسالمي است وآگاهي تلخ به اين واقعيت
كنند كه به تداوم اين  ياستهائي ميخود متوجة نظرات و س يمارا به خود

 رسانند.   رژيم ياري رسانده و مي
گرائي از درون  در آستانة انتخابات مجلس پنجم و آغاز حركت اصالح   

هاي سياسي سابق همگان را به شركت در اين  حكومت، برخي از افراد گروه
اين  انتخابات و حركت در چارچوب قانون اساسي اسالمي فراخواندند. بعدها

اي از مخالفين  ايده طرفداران بسياري يافت، حتا در ميان بخش قابل توجه
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 اتحاد“رژيم از جمله بسياري از افراد و سازمانهاي حاضر در 

 ”. خواهان جمهوري
گري كه به قول آنها  مهمترين پاية استدالل اين روش بر پاية خطر افراطي   

يافت، قرار داشت. آنها هشدار  در شعارهائي مانند سرنگوني نظام بازتاب مي
دادند كه با اين نوع شعارها امنيت ملي به خطر افتاده و موجب از هم  مي

 هاي كشور و نظم وامنيت اجتماعي خواهد شد. پاشيده شدن شيرازه
باتوجه به شرايط واقعي امروز كشوركه حاصل ربع قرن حكومت رژيم    

بود كه امنيت ايران از هر  ها توان گفت كه دهه اسالمي است، به جرأت مي
نظر اين چنين به خطر نيافتاده بود! حال پرسش اين است كه چنانچه عامل 
اصلي به خطر افتادن امنيت ملي، دوام رژيم و دوام ساختارهاي سياسي و 
حقوقي آن باشد، تكليف چيست و حساب نقش و مسئوليت سياستها و 

 كجا بايد بررسي كرد؟      بازيگران صحنه سياست در تداوم چنين رژيمي را
 

ها حساسيت بيشتري به خرج  سازگارا ـ من ناچارم كمي بر سر انتخاب واژه
گفتند شما  دهم و شما را بيشتر متوجه محتوا بكنم. در زندان هم به من مي

خواهان تغيير قانون اساسي و رفراندوم براي يك قانون اساسي جديد هستيد 
كنيد. پاسخ من به بازجويانم اين بود كه اين  خواهيد در واقع براندازي و مي

گوئيد. براندازي به لحاظ تاريخي يا سرنگوني يا فروپاشي  لغات را شما مي
خود متضمن   روند، در بار معنايي يك بار معنايي دارد. لغاتي كه بكار مي

دهم بجاي استفاده از اين واژگان آنچه  هايي هم هستند. من ترجيح مي روش
خواهيم با يك  است را تكرار كنم. محتوا اين است كه ما ميكه در محتو

رفراندوم از طريق صندوق راي قانون اساسي فعلي را به يك قانون اساسي 
مطلوب تحول دهيم. البته در ميانه اين مسير مجلس مؤسساني هم بايد 
تعبيه شود. رسيدن به پاي صندوق راي هم مسيري است كه از استراتژي 

ممكن  قدرت استبداديگذرد. وگرنه به پاي خودش هيچ  يمقاومت مدني م
، خودش را به راي بگذارد.  روي تن دهد كه تن دهد به آزمون مردم نيست

كنم  خواهيد بگذاريد من سر آن مناقشه نمي اين فرآيند شما هر اسمي مي
فقط تنها هشدارم اين است كه در انتخاب اسامي دقت داشته باشيم كه از 
درون اسامي يك وقت چيزهايي ديگري بيرون نيآيد. به نظر من ما بعد از 

 ملل متمدن و ن كشورمان به قافله صدسال مبارزه براي آزادي و رساند
هاي ايران و  تر بگويم از جنگ مدرنيته از انقالب مشروطه تا امروز شايد دقيق

سال پيش تا كنون چندين و چند تجربه را پشت سر  180روس در حدود 
كنم كه حداقل اين كار را حق نداشته باشيم بكنيم كه  ايم و فكر مي گذاشته

س برسر كار آمد بهتر از اينهاست. اين شعاري بود اينها بروند هر ك ئيمبگو
كه از قضا درست از آب درنيآمد. ما حق نداريم صرفاً خواهان بهم ريختن و 

چيزي هرشود،  تغيير رژيم باشيم با اين استدالل كه ديگر بدتر از اين نمي
رسد  فهميم كه وقتي مردم جانشان به لب مي اين را مي  بيآيد بهتر است. مثالً

شوند. ولي حداقل نخبگان جامعه حق ندارند  هايي مي حل اده چنين راهآم
خواهان تحول و تغييري شويم كه از  روشنيگونه برخورد كنند. ما بايد به  اين

، از درون آن حاكميت ملت بيرون بيايد. چون بيايددل آن دموكراسي بيرون 
جديد بشري  اين از آن نكات كليدي است كه ما براي رسيدن به قافله تمدن

هاي استبدادگرا چه  بايد از اين نقطه رد شويم. يعني ديده شد كه با حكومت
سلطنت باشد چه واليت ممكن است چند قدم ساختن و سازندگي و تمركز 

شود. گريزي از دموكراسي  دولتي داشته باشيم ولي مشكل اساسي حل نمي
صر گويم بخصوص براي آنهايي كه امروز در ع نيست. اين را مي

هاي متمركز  گلوباليزاسيون  و جهاني شدن هم هنوز مدل كهنه دولت
گذاري آزاد  و سرمايه آفرينانكنند. توسعه بدون كار گرا را تشويق مي توسعه

هاي فرامليتي در ستون فقرات دنياي جديد، دنياي  آن هم همسو با كمپاني
از اين  دارداي هم هيچ گريزي ن چنين توسعه جهاني شده امكان ندارد. و اين

يك دموكراسي را شكل داده باشد. چون اين روزها  ،بخش سياسي  كه در
كنند كه اگر برسر كار  ها صحبت از مثالً دولت فالن كس در ايران مي بعضي

دانند از ساختار  گرا درست خواهد كرد. در حالي كه مي آمد. يك دولت توسعه
اش  هم در پيشينه آيد و آن فرد جمهوري اسالمي دموكراسي بيرون نمي

دهند.  ها هم در اين سو مدل رضاشاهي مي دموكراسي نيست. يا بعضي
ممكن است در يك مقطع خيلي كوتاه رضاشاه براي يك كشور زير خط 

توانست بكند شايد هم انجام داده ولي بايد  توسعه يافتگي چند كار مثبت مي
بخش  كرده به يك فضايي كه ها هم تحول پيدا مي بالفاصله همان

خصوصي رشد بكند. اشخاص كارآفرين بتوانند حركت كنند و نهايتاً هم در 
كه رضاشاه چنين كاري نكرد و ساختار سياسي به دموكراسي متحول شود

. بنابراين ما گريزي از دموكراسي نداريم. حاصلش هم براي كشور فاجعه شد
ب كنيم. يعني اگر اينطوري نگاه كنيم، ديگر حق نداريم هر استراتژي را انتخا

كنيم با ارتش ـ اينهم  رويم كودتاي نظامي مي توانيم بگوئيم مثالً ما مي نمي
يك روش است در كشورهاي موسوم به جنوب مثل كشور ما كه نهادهاي 

سالح  مدني قوي نيست، مطبوعات آزاد نداريم، جامعه از حقوق خودش خلع
به قول راسل، و  تواند دفاع كند. قدرت برهنه شده است و از خودش نمي

تواند نقش بازي كند. ولي ما حق نداريم بگوئيم كه  نيروي نظامي خيلي مي
گذاريم  گيريم و حاكمين فعلي را مي رويم و از نيروي نظامي كمك مي مي

كنار، بعدش انشاءاهلل دموكراسي خواهد شد. يا فكر كنيم كه ما از فرايندهاي 
ثل سرنگوني، فروپاشي براندازي در م ييها كنيم  لغت استفاده مير با خشونت

دارم از بكار  تعريف مي شود بدين دليل من ابا بار خشونت گري انقالب متن
هاي  بردن اين قبيل لغات براي اينكه بار معنايي دارد. چرا كه از درون حركت

بار و انقالبي، تجربه كشور خودمان هم نشان داده و همه جاي ديگر  خشونت
هاي اقتدارگرا متولد شوند خيلي  شانس اينكه حكومت دنيا هم نشان داده؛

هاي دموكراسي متولد شوند. بنابراين برگرديم  بيشتر از اين است كه حكومت
خواهد از پروژه ما دموكراسي  به همان پروژه خودمان. ما قبول كرديم كه مي

هايي كه نا معلوم است، شانس اقتدارگرايي  بيرون آيد پس حق نداريم روش
 بيشتر از دموكراسي است در دستور كار بگذاريم. در آن

خواهم تكيه كنم؛  ما حق نداريم بگوئيم  ياما روي نكتة ديگري هم م   
داريم، بعدش  آوريم و با كمك آنها حاكمان فعلي را برمي قشون خارجي را مي

م كه مفه بوش را مي آقاي هاي شود! من استدالل انشاءاهلل دموكراسي مي
ا قشون خارجي در افغانستان و عراق حاكمين را كنار گذاشتيم و گويد ما ب مي

شود دموكراسي درست كرد.  شده، پس مي انتخابات برگزارنگاه كنيد حاال 
هايي در درون جامعه باشد  به آقاي بوش بايد پاسخ داد كه يك حداقل  منتهي

اريد. و د ات را پشت آن انتخابات حاال حاالها نگه وگرنه بايد آن قشون نظامي
اي است در هر  دهند، خيلي قدم مثبتي است. پديده در واقع مردم راي مي

صورت در افغانستاني كه كشوري توسعه نيافته است ده ميليون آدم پاي 
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جامعه افغانستان نباشد آن  درنياز روند. ولي اگر حداقل پيش صندوق راي مي
آقاي كرزاي را   تواند از آنجا تكان بخورد. دولت قشون آمريكا ديگر نمي

 نهادهاي دموكراتيك و مدني نگه نخواهند داشت بلكه قشون خارجي بايد
او راي دادند بازهم خوب و قطعاً   جايي به اش دارد. االن اينكه مردم يك نگه

اش هرچه باشد  انتخابات آينده در عراق حاصل  بهتر از طالبان است و قطعاً
راسي ماندگار لوازم ديگري در بهتر از صدام حسين است. ولي براي دموك

درون جامعه الزم است. بنابراين قشون خارجي هم كه لشگر بكشد بيآيد 
مستبدي يا مستبديني را بردارد و بعدش بگويد صرف انتخابات آزادي كه من 

حلي نيست كه فكر كنيم و  حل، راه گذاشتم پس دموكراسي شد. اين راه
راسي شد. حاال همين جا اين را خودمان را هم گول بزنيم و بگوئيم دموك

طلبان بگويم من  ام اين را بخصوص جلوي اصالح بگويم، من اين را مدعي
ام كه جامعه ايران تغييراتي در درون خودش كرده كه او را مستحق  مدعي

به هيچوجه حقش ديگر حكومت فعلي نيست و اينجا  كند و دموكراسي مي
سخنراني من در دانشگاه مشهد  عوايم جاي ما نيست. اين موض كه ايستاده

بود. ملت ما جايي ايستاده كه حاكمين و حكومت  فعلي در واقع تناسبي با 
جامعه ايران ندارند. نه در ساختارش كه قانون اساسي نشان  درون تغييرات

يا شبه انتخابي به  يهاي انتخاب اش كه از مكانيزم دهد و نه در اشخاص مي
ن تغييرات مثل رشد سوادآموزي مثل رشد زنند. اي اين مصادر تكيه مي

شهرنشيني، مثل رشد حضور زنان در عرصه اجتماع و اقتصاد مثل رشد 
المللي، مثل رشد گفتمان  صنعت در جامعه ما، مثل رشد ارتباطات بين
پسنديد ليبراليسم در جامعه  عقالنيت و حاكميت عقل مدرن، يا اگر بهتر مي

رات ديگري كه در درون جامعه ما اتفاق ما و مصاديق ديگر تغييرات، تغيي
افتاده و ما را از بيخ و بن متحول كرده است و اگر باز نگوئيد كه اغراق 

گويم پيشروترين كشور ولي به يكي از چند  كند، در منطقه خاورميانه نمي مي
كشور پيشرو متحول شده، لذا استحقاق ما حكومت دموكراسي است. اين را 

 51دهه گذشته ما بيش از  دوكنم كه  در  ض مينيز عر جهت ديگرياز 
ايم از  هاي دموكراتيك داشته هاي اقتدارگرا به حكومت مورد گذار از حكومت

كه منجر به پائين  صربستانپرتغال، اسپانيا و يونان در اروپا بگيريد تا در 
ملت ايران در  كشيدن ميلوسويچ شد يا در گرجستان و اين آخر اوكراين

ظلم  ها چيزي براي گذار به دموكراسي كم ندارد. مام اين ملتمقايسه با ت
است اگر درحق ملت ايران بگوئيم كه نه ما حاال خيلي راه داريم به 

اي است. حاال بايد دست  و دموكراسي فرايند خيلي پيچيده برسيم دموكراسي
داشت و رضايت بدهيم مثالً به شوراي نگهبان با رهبري آقاي جنتي كه  نگه

ملت تعيين  تكليف بكند و يا اين ساختار عجيب و غريبي كه همه  براي
قدرت در دست يك نفر  بنام واليت فقيه متمركز باشد. شما با هر شاخصي 
كه اندازه بگيريد، مقايسه كنيد با گذارهايي از اقتدارگرايي به دموكراسي، 

فته مقايسه كنيد با خود جامعه ايران و تحوالتي كه در درون آن صورت گر
مقايسه كنيد با كشورهاي همسايه مقايسه كنيد با كشورهاي اسالمي با هر 

توان گفت كه استحقاق  شاخصي اندازه بگيريد، حداقل اين يك نكته را مي
ام را در  امان. عرض اين ملت اين وضع موجود نيست، بخصوص نسل جوان

ما پروژه  پاسخ به سئوال شما به انتها مي رسانم با اين حرف كه چون پروژة
دموكراسي است و هدفمان را هم بناي يك حكومت دموكراتيك مبتني بر 

ها  هاي رسيدن به آن هدف ها و راه بشر تعريف كرديم، انتخاب روش حقوق

توانيم هر  با آن اهداف ديگر نمي ,يعني استراتژيمان هم بايد مناسب باشد
 روشي را انتخاب كنيم. 

 
ل و تغيير و استقرار يك نظام دموكراتيك تالش ـ در اينكه روش ايجاد تحو

در واقع بايد مناسب با اهداف خودش باشد ترديدي نيست. اما آنچه اين 
كردند؛ قانونگراني در چارچوب قانون جمهوري اسالمي بود.   نيروها تبليغ مي

از نظر آنها كه طرفدار اصالح نظام جمهوري اسالمي بودند، امنيت يك ملت 
همواره دو روي يك سكه است و از هركدام اگر غفلت و امنيت يك حكومت 

ها در نظر  شود در واقع امنيت ملي به خطر خواهد افتاد. اما در اين ديدگاه
شود كه پايه اصلي امنيت يك حكومت به  شد و هنوز هم نمي گرفته نمي
گردد و مشروعيت هم در نخستين برخورد برخاسته از  اش برمي مشروعيت

و اجتماعي در ميان آحاد ملت است. حال اگر چنين  احساس امنيت فردي
هاي گوناگون چه از داخل  ها و زمينه دار شود ملتي در عرصه احساسي خدشه

و چه از بيرون در يك احساس ناامني دائمي بسربرد تا جايي كه احساس 
بكند مسئله بقاء و دوام ملت ايران و سرزمين ايران بخطر افتاده در اين حالت 

كماكان روي اصل انطباق امنيت حكومت و امنيت ملت پافشاري هم بايد 
يا اينكه اگر به اين نتيجه برسيم كه در اين  ؟كرده و به آن اصل وفادار باشيم

مقطع اين دو امنيت يعني امنيت حكومت و امنيت ملت نه تنها از هم 
جداست، بلكه در مقابل هم صف آرايي كرده و بر ضد هم هستند. يا به 

اي  تر اين رژيم است كه در تمام مدت و هروز به شدت فزاينده درستعبارت 
آيا باز هم به دنبال جايگزيني مناسب و   اندازد، امنيت ملت را به خطر مي

 گري است؟ پاسخگو به نيازهاي امروز و فرداي ملت بودن افراطي
 

از سازگارا ـ من با شما كامالً موافقم حكومتي كه دچار شكاف شود با مردم، 
بلغ ناامني است. زماني آقاي هاشمي رفسنجاني مطرح قضا بزرگترين مُ

كرد كه ايران كشور كثيرالمله و كثيراالديان است. لذا استعداد تجزيه دارد  مي
تواند دور آن را نگه دارد. حكومت  و روحانيت تنها نيرويي است كه مي

تواند  مي ري اسالمي تنها گزينه است و متكي به روحانيون است كهوجمه
اي  هايي است كه شاه هم يك دوره البته اين از آن حرف .كشور را نگه دارد

شود ظاهراً هر كسي در ايران  زد كه من اگر بروم ايران، ايرانستان مي مي
شود. اما  كند كه خودش برود ايران تجزيه مي شود، فكر مي حاكم مي

پا برجا سرجايش  آمدند و رفتند و ايران استوار و  هاست كه كساني قرن
ايم   ايستاده. اتفاقاً ما به لحاظ تاريخي ملت عجيبي هستيم بارها فروپاچيده

ايم و بهم وصل  ايم اما با كيفيت عجيبي همديگر را پيدا كرده تكه تكه شده
ايم و از اين حيث نسبت به ملل قديمي دنيا، وضعيت استثنايي داريم. اما  شده

بايد داد اين است كه از قضا وقتي  اني ميپاسخي كه به امثال آقاي رفسنج
حكومتي ناكارآمد باشد و نارضايتي در ميان مردم خلق كند خودش به 

شود كه امكان متالشي شدن كشور را فراهم  مهمترين عامل تبديل مي
اي بياورم. وقتي مردم از حكومت ناراضي باشند جوان  آورد. بگذاريد نمونه مي

رد ما در كردستان يا بلوچ ما در بلوچستان عرب ما در خوزستان، جوان ك
ممكن است همانقدر ناراضي باشد كه جوان ما در  تهران يا اصفهان. اال 

اي كه دم دستش باشد براي ابراز  اينكه  جوان تهراني از اولين وسيله
كند مثالً با نحوه لباس پوشيدنش، آن جوان متعلق  نارضايتي اش استفاده مي
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 كند. مهم اش براي مخالفت تكيه مي به خاستگاه قوميبه اقوام اقليتي ما 
سلطنت  ،نيست كه كدام طبقه حاكم باشد روحاني  يا كارگر  يا طبقه اشراف 

لياقتي يا كم لياقتي حكومت و ناراضي كردن مردم و  باشد يا جمهوري . بي
اري درستي كه مردم بتوانند نارضايتي يا رضايت خودشان را عدم تعبيه مج

اعمال كنند و مشاركت كنند اين عامل است كه كشور را به سمت ناامني 
برد. نبابراين من كامالً مخالفم با نظراتي كه بگويند امنيت ملي در گرو  مي

امنيت حكومت است. امنيت ملي در گرو لياقت حكومت است و وقتي 
ترين مسير براي تغييرش مسير دموكراتيك است  يق بود منطقيحكومتي ناال

و امنيت واقعي و درازمدت در گرو دموكراسي است. اين دموكراسي است كه 
كند. كشورهاي دموكراتيك نشان دادند كه  امنيت پايدار و ماندگار ايجاد مي

م  عد خارجي هعد داخلي در بُاستوارترين كشورها به لحاظ امنيتي هستند در بُ
گيرد در پاراديم جهاني شدن كه  اي دارد شكل مي امروز  دنيا به گونه

المللي  همسويي مناسب با اين پديده متضمن امنيت ملي ما در صحنه بين
ترين كشورهاي دنيا  است. االن جمهوري اسالمي تبديل به يكي از منزوي

اليكه اگر  كند در ح شده است و اتفاقاً اين پديده امنيت ملي ما را تهديد مي
آسياي شرقي و جنوب  ،ازاز كشورهاي موسوم به جنوب ها مورد مثل ده

همسو شرقي بگيريد تا آمريكاي التين خودشان را  با اين روند جديد جهاني 
توانيم تهديدات خارجي  كردند، ما هم همسويي الزم را به عمل آوريم مي

يش از همه بيش كنم ب من فكر مي فعلي را به فرصت هاي ملي تبديل كنيم.
اسالمي  جمهوري از اينكه مردم احساس ناامني بكنند االن خود حاكمين

” در شرايط حساس كنوني“كنند. شما نگاه كنيد اين لغت  احساس ناامني مي
افتد حاكمين  سال است گريبان ملت ما را رها نكرده است. هر اتفاقي مي 26
هم معموال اين جوري  اش گويند در شرايط حساس كنوني كه حاال ادامه مي

است كه دشمنان انقالب اسالمي يا جمهوري اسالمي يا دشمنان عجيب و 
بوس اكبرآباد به اسالم شهر دچار  اند. مثالً ميني غريب در كمين نشسته

ها مردم  زمين   مشكل شد و آنجا شلوغ شد يا در كوي طالب مشهد سرِ
آذر گذشته  16ن مشكل داشتند و شلوغ شد. يا در دانشگاه تهران همي

تا خواهان   رتا هم رسيده بوده، آمدهچندصدتا دانشجو البته ظاهراً به چند هزا
نفر به زور توانستند وارد  700يا  600رفراندم شوند، آنها را به سالن راه ندادند 

اند  سالن بشوند و به رئيس جمهور بگويند كه آقاجان اينها كه اينجا نشسته
بلندگوي دانشجويان نيستند، حرف ما چيز ديگري است. شما نگاه كنيد، باز 

 وسط آمده است! منظورم اين است كه از ” شرايط حساس كنوني“ پاي همان

ن حكومت نشان دادند كه خيلي بيشتر از مردم اين ااندركار قضا دست
كنند كه وضع كشور خيلي  و فكر مي را دارنداحساس ناامني و عدم امنيت 

لرزان است. يادم است پارسال در زندان كه بودم من كه خبر نداشتم اما 
دانشجو را هم دستگير كرده  800حدود  و انيه پسرم و  امين بزرگهمراه بند

راديو و  در گويا يك عده هم نابخردانه از خارج كشور دائماً .بودند 
ها دميده بودند كه برويد در خيابان و شلوغ كنيد اينها به نظر من  تلويزيون

هايي است كه همان بحث قبلي است و حتي  كارهاي غير مسئوالنه و روش
اش هم  كنند به محتواي تئوريك غير از اين كه به عملي بودنش فكر نمي

شود  كنند كه حاال به فرض هم كه موفق شوند خوب آخرش چه مي فكر نمي
آيد. اين كارها به نظر من خيلي غيرمسئوالنه است  و چه از درونش بيرون مي

 10ر يا هزار نف 5ها  از پشت اين حرف  و تجربه هم نشان داده كه معموالً
اي كه دارد اين  كنند فقط فايده آيند تماشا مي هزار نفر مخالف و موافق مي

به اين  .دهد هاي شبه نظامي و پيراهن سفيدها مجوز مي است كه به گروه
به تجمع مردم حمله بكنند وسركوب  دهد مجوز ميهاي شبه فاشيستي  گروه

اين   دانستم كه اصالً كنند چندي بعد از اينها چون من در زندان بودم و نمي
اتفاق افتاده اما وقتي بدليل اعتصاب غذا به بيمارستان منتقل شده بودم 

زدند كه اعتصاب  دادستان تهران به ديدن من آمده بود و با من چانه مي
به من  كردم. او غذاي خود رابشكنم و من در بيمارستان هم مقاومت مي

كوه ايستاده و سرنگون نشده.  تير هم نظام مثل 18گفت كه بله بعد از  مي
اند مثالً با چهارتا حرف از  اي گفته من تازه آنجا فهميدم كه مثل اينكه عده

شود و  ها البد تفسير كرده بودند نظام سرنگون مي اينكه بريزيد توي خيابان
شود. من  كه اينطوري سرنگون مي فكر كرده بوداين آقاي دادستان هم 

كنيد كه اينقدر لرزاني در كشور است كه  اً فكر ميهمانجا گفتم شما چرا واقع
با چهارتا حرف پراكنده بايد سرنگون بشود. اين مثال را از اين جهت عرض 

آورم كه  كردم كه من واقعاً خودم چنين تصوري ندارم اين را از اين جهت مي
به شما بگويم كه در مخيله و عقول حاكمين خود اين ماجرا خيلي بدتر است، 

به نظرمن اين برخورد ناشي  تواند لرزان باشد صور كه چقدر اوضاع مياين ت
حاكمين فعلي  .دهد يك درون ديگري مي خبر از سرّ است كهاز رنگ رخسار

شناسند و مقدار شكافي كه بين ملت و حكومت  حجم نارضايتي مردم را مي
نجاست كنند. احتماالً با آن روزانه مواجه هستند از اي ايجاد شده را درك مي

از ” اين شرايط حساس كنوني“كنند و  كه خودشان اينقدر احساس لرزش مي
رود. معلوم نيست كه اين ملت بدبخت ما  ها و اظهاراتشان بيرون نمي بيانيه

كي بايد بتواند خود را در يك شرايط ثابتي احساس كند! بنابراين عدم امنيت 
راه حل و يك گزينه دارد  المللي يك عد بينعد داخلي و چه در بُملي چه در بُ

و آنهم دموكراسي و همسوئي با روند جهاني شدن است. در دنياي امروزي 
 اين دومي هم در گرو اولي است.

 
 تالش ـ با سپاس فراوان از شما 

 
 من هم متشكرم. -سازگارا  

 



 1383بهمن    ـ   دی/ 21تالش ـ سال چهارم ـ شماره    

15 

 

 
 

o  معنای شکست خواست استقرار  نقطة پايانی توهّم اصالحات از درونِ رژيم نه بهو « جنبش دوم خرداد»به پايان رسيدن ظرفيت

فراخوان ملی »های  گام بيشتر به اين اهداف است. با دکتر باقر پرهام در مورد ظرفيت دمکراسی در ايران, بلکه نزديکی يک 

ايم که مجموعة آن را در متن زير به  ستهبرداشتن گامهای اساسی در جهت استقرار دمکراسی به گفتگو نش« برگزاری رفراندوم

 رسانيم.  نظر خوانندگان می

 
 
 

 رفراندوم  نقطه پايان توهم اصالحات
 گفتگو با باقر پرهام

 
اتفاق نظر در  مورد  تالش ـ

شكست اصالحات در چارچوب 
نظام جمهوري اسالمي و قانون 

تر  آن روز به روز گسترده اساسي
گيري حركت  شود. آيا شكل مي

” فراخوان ملي برگزاري رفراندوم“
 بازتاب چنين اتفاق نظري است؟

 
اندوم، دكتر پرهام ـ بيگمان. رفر

حل نهايي مسالة ملت  عنوان راه به
، از ”واليت فقيه“ايران با نظام 

ي براي زسا يك سو، و زمينه
از سوي ديگر، تا امروز كه  در ايران آن استقرار دموكراسي و نهادينه شدنِ

تن از مبارزان داخل كشور  از سوي هشت  ”رفراندوم ملي“فراخواني با عنوان 
ثيري از مبارزان برونمرزي را از راه صدور اعالم شده و حمايت جمع ك

و نيز حمايت جمع كثيري ” فراخوان ملي رفراندوم“هايي در حمايت از  بيانيه
دست  كام به ميليون دات از ايرانيان را از راه اظهارنظر مثبت در سايت شصت

اي كه از عمر جمهوري اسالمي  ول بيش از دو دههطآورده است، در 
ه حافظه و اطالعات من ياري كطوالني دارد. تا آنجا اي  گذرد، سابقه مي
عنوان  سسان، بهؤكند، سخن گفتن از رفراندوم و لزوم تأسيس مجلس م مي

كم به پانزده سال پيش  ، دست”واليت فقيه“راه برونرفت از فاجعة 
ايران آينده، به سوي “اي كه با نام  گردد. شاهزاده رضاپهلوي، در جزوه برمي

منتشر شده است خطاب به  1368در ديماه ” و مترقي يك جامعة آزاد
 گويد: مي” واليت فقيه“نيروهاي سياسي مخالف نظام 

 
هاي  هاي مخالف واليت فقيه بايد نظريات و برنامه نيروها و گرايش“...    

خود را در قالب نظام دلخواه خويش، اعم از پادشاهي مشروطه يا جمهوري، 
نند. اما در نظر داشته باشند كه اعالم نظريات و اكنون تعيين و اعالم ك از هم

هاي دلخواه آنان يك چيز است و مبارزة سازمان يافته در چارچوب  گزينش
اي كه رأي مردم ايران از طريق  اصول مشخص براي رسيدن به مرحله

هاي سياسي نوع نظام آيندة  گزينشي آزاد و نظارت شده از سوي سازمان
ديگر. اصرار هر گروهي در تحميل گزينش خويش  ايران را تعيين كند، چيز

مردم ايران در واقع پافشاري در انحصارطلبي  پيش از مراجعه به آراء عموميِ
 [قول همه جا از من است ـ پرهام تاكيدها در نقل]( 7ص”)سياسي است...

بحث در بارة “گويند:  ايشان در دنبال همين مطلب، در جاي ديگري، مي  
يعني ]ما  صورتي طرح شود كه مسالة اصليِ شكل و عنوان نظام نبايد به

ضرورتِ مبارزة همة ايرانيانِ هوادار آزادي و دموكراسي با جمهوريِ اسالمي 
 افزايند:  ، و مي”الشعاع قرار دهد را تحت [ـ پرهام

 
گيري در باب اين موضوع را به رأي مردم  توانيم و بايد تصميم ما مي“   

سسان موكول كنيم كه نوع نظام و قانون اساسيِ آيندة ؤايران و مجلس م
 (9ص”)ايران را تعيين و تدوين خواهد كرد...

 
بايد  و سرانجام در همان جزوه، چهارده اصل مورد نظر خود را كه مي   

اند كه حكومت  اساسيِ آيندة ايران قرار گيرد شرح داده مبنايِ تدوين قانون
دة ملت؛ برابري همگان در برابر امردم و نشأت گرفتنِ حكومت و قانون از ار

قانون و نفي هرگونه برتري طبقاتي، قومي، جنسي يا ديني؛ لزوم تأمين 
هاي  بشر و ميثاق هاي سياسي تصريح شده در اعالمية جهاني حقوق آزادي

ن؛ جدايي دين و دولت؛ تأمين حقوق زنان ايران و برابري آنان در پيوست آ
ها با مردان؛ تفكيك قواي حكومتي و لزوم تأمين استقالل قوة  همة زمينه

قضائيه؛ دادن اختيارات كافي به برگزيدگان محلي؛ مبارزه جدي با بيسوادي و 
و  ها و مراكز علمي أمين نيازهاي فرهنگيان كشور؛ استقالل دانشگاهت

زادي خالقيت هنري و پژوهش و نشر؛ توزيع عادالنة ثروت آپژوهشي؛ تأمين 
هاي شهدا و  ملي و رعايت اصول حفاظت محيط زيست؛ حمايت از خانواده

كشور و تأمين استقالل  زمعلوالن جنگي؛ محدود كردن نقش ارتش به دفاع ا
همة آميز با  و تماميت ارضي ايران؛ و سرانجام، داشتن روابط مسالمت

 (  1هاي جهان براساس احترام متقابل، از آن جمله است.) ملت
آمدن رفسنجاني كه   ساله با عراق و روي كار پايان گرفتنِ جنگ هشت   

را به بهبود اوضاع كشور و فعاالن و  مدعيِ سازندگي بود، هنوز مردم ما
ولي  كرد. طلبانه اميدوار مي هاي اصالح حل مخالفان سياسي را به امكان راه

سال فرمانروايي دولت سازندگيِ رفسنجاني براي مردم  در عمل، نتيجة هشت
المال نيافت و به همين  اندوزان و غارتگران بيت مال” تازندگيِ“ما معنايي جز

اش مقدماتي  دليل رفسنجاني در آخرين روزهاي دورة دوم رياست جمهوري
طلبي  زير عنوان اصالحرا فراهم كرد كه در نمايشي از انتخابات آزاد، جنبشي 

بايست در عمل به  ، به نظر من، مي”مقدمات“به راه افتد كه بنا به همان 
اي ديگر  دوبارة رفسنجاني براي دوره  شكست بينجامد تا زمينة روي كارآمدنِ

كه به آن اشاره كردم نيز در حّد آزاد ” نمايش انتخابات آزاد“فراهم شود. 
كانديداهاي  :راي بود و نه چيز ديگر هاي گذاشتن آراء مردم در صندوق
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نگهبان انتخاب و توصيه  رياست جمهوري، مانند هميشه به نظر شوراي
ها عوض  قرار نبود آراء مردم را در صندوق 1376شدند، ولي در خرداد  مي

اش انتخاب شدن خاتمي بود با شعار لزوم توسعة سياسي،  كنند. خوب، نتيجه
”. مردمساالري ديني“قول خود او  هاي به پايهتقويت جامعة مدني و استقرار 

گرچه به تصديق اغلب ناظران اوضاع در آن ايام، بخش مهمي از مردم ما در 
علي بل  جمهوري خاتمي در دورة اول، به انگيزة اللحب انتخابات رياست

ي دادند، اما فراموش أمعاويه، در انتخابات شركت كردند و به خاتمي ر  لبغض
اي  شعارهاي خاتمي براي نسل جوان ايران فريبندگيِ ويژهنبايد كرد كه 

ها زن و مرد جوان شركت كننده در  داشت چندان كه بسياري از ميليون
انتخابات به راستي با اين اميد كه شايد جريان اصالحات او موفق شود و از 

ي دادند. أبيرون آيد به او ر” ساالري ديني مردم“دل نظام واليت فقيه، نوعي 
ياري از مردم ما نيز در عين اين كه به تحقق چنين امري بدبين بودند، اما بس

با توجه به اين كه شكست عملي جنبش اصالحات روشن خواهد كرد كه 
گونه اميدي به تعديل يا اصالح اين رژيم وجود ندارد، و بنابراين از  هيچ
اول  هاي مردم ما توّهم زدايي خواهد شد، شركت در انتخابات دورة توده

ي دادن به او را وظيفة خود دانستند و اين كار را أجمهوري خاتمي و ر رياست
گفتم در برابر نامزد  كردند. خود من از همين دسته از مردم بودم: به خود مي

دهم و  ي ميأمعاويه، به خاتمي ر علي بل لبغض رهبرپسند، به مصداق اللحُب
ي پيروزي ملتي كه دانم كه او موفق نخواهد شد و شكست او يعن مي

اش را به نظام استبداد ديني و امكان اصالح آن از دست خواهد داد. به  توهم
گيري در تهران رفتم و  يأهاي ر همين دليل، همراه همسرم در يكي از حوزه

 ي داديم. أهر دو به خاتمي ر
دانيد: جنبش اصالحات خاتمي  خوب، دنبالة ماجرا را شما و همگان مي   

بار آورد، البته به رغم تمايل  خورد، براي ملت ايران پيروزي بهفقط شكست ن
قول  خودِ خاتمي و به اصطالح هگليِ كلمه به صورت سلبي يا به

لف: آن شكست پيروزي مردم ما بود در رهان خُها با بُ دان هندسه
شان از هرگونه امكان اصالح در نظام استبداد ديني چه از نظر  زداييِ توّهم

اش، به قول اهل بخية خودشان،  قي و چه از لحاظ ساختار حقيقيساختار حقو
يي بود ناخواسته از  يعني حضرت مستطاب آقاي سعيدحجاريان؛ اما پيروزي

طلبان. اين پيروزي در صورت مسالة جنبش دوم خرداد  لحاظ خاتمي و اصالح
لف، يعني برمبناي غلط بودنِ صورت مسالة آنها كه رهان خُنبود، از راه بُ

قيه و رسيدن به مردمساالري ديني فامكان اصالحات در درون نظام واليت 
 خواست ثابت كند، به دست آمده بود.  را مي

هاي شهر و ادانيد، قضاياي انتخابات شور اش هم، همان طور كه مي دنباله   
روستا، درگيري مجلس ششم در آخرين روزهاي كار خودش با نظام و 

شان از مردم، كه ديديم هيچ كس به حمايت از تحصن نمايندگان و استمداد
نسبت موفق انتخابات دورة  آنان انگشتي هم تكان نداد، و باالخره تحريم به

 40تا  30هفتم مجلس شوراي اسالمي كه در واقع در مجموع با حدود 
درصد آراء مردم شكل گرفت، اين توهم زدايي ملت ما را نسبت به امكان 

( 2استبدادي واليت فقيه پيش از پيش تشديد كرد.) تعديل يا اصالح در نظام
آغاز بازتاب ” فراخوانِ ملي برگزاري رفراندوم“گيريِ حركت  بنابراين، شكل

نظر واحد اكثريت تعيين  چنين اتفاق نظري است كه اميدوارم سرانجام به
و همگاني شدنِ ” رفراندوم“و رستاخيزساز ملت ما تبديل شود. با شعار  .كنند

نبايد كسي دنبال سراب اصالحات در رژيم اسالمي برود يا  ر قاعدتاًآن ديگ
تواند تسليم يك مبارزة حقوق بشري  مي تصور كند كه رژيم اسالمي مثالً

بشود و يا زندانيان سياسي را آزاد كند، و شعارهاي مقطعي ديگري از اين 
ز چله ورو قبيل هرچند كه مدافعان نظام اسالمي كه براي بقاي اين نظام شب

اند و در لزوم ادامة جنبش اصالحي و  كنند هنوز از رو نرفته اند و دعا مي هگرفت
 كنند.   موقع بودن طرح رفراندوم بيانيه پشت بيانيه است كه صادر مي بي
 

ترديد انتساب آزاديخواهي، التزام به حقوق بشر و طرفداري از  بي تالش ـ
” فراخوان“و امضا كنندگان  استقرار دمكراسي در ايران، تنها به حاميان
در ” اتحاد جمهوري خواهان“درست نيست و اكثريتي از اعضا و فعالين 

آرمانها، اهداف و عمل خود آزاديخواه بوده و آنها نيز خواهان التزام واجراي 
بشر، استقرار دمكراسي و در نهايت جدائي دين از سياست هستند.  حقوق

انست نه تنها حمايت بلكه حتا توجه خواهي نتو عليرغم اين، حركت جمهوري
هاي اين دو  اي از مخالفين را به سوي خود جلب نمايد. تفاوت طيف گسترده
” فراخوان ملي برگزاري رفراندوم“و ” اتحاد جمهوريخواهان“حركت يعني 

 چيست؟
 

دكترپرهام ـ نخست اجازه بفرمائيد توضيح مختصري در بارة معناي واژة 
رود بدهم.  معادل رپوبليك در زبان فرانسه به كار ميجمهوري كه در زبان ما 

اين واژه يك معناي وسيع دارد و يك معناي خاص و محدود. در معناي 
كند بلكه  جمهوري به نظام سياسي معيّني داللت نمي ةوسيع كلمه، واژ

مقصود از آن، در برابر وضع طبيعي، جامعة مدنيِ خارج شده از وضع طبيعي 
 داراي قانون و قدرت دولتي است.  است كه

بينيد در فصل  اگر به كتاب لوياتان، نوشته توماس هابز، نگاه كنيد مي   
” ايجاد جمهوري“هفدهم، در بندي كه عنوان آن در حاشية كتاب 

=(ge'ne'ration de la Re'publique است و در ترجمة فارسي اين كتاب )
گويد تنها راه ايجاد يك قدرت  برگردانده شده است مي” تكوين دولت“به 

مشترك كه از افراد مردم در مقابل هجوم بيگانگان دفاع كند، يا جلوي 
تجاوز خودِ آنان به حقوق يكديگر را بگيرد و وضعي به وجود بياورد كه همه 

همة قدرت و توان خود “در آن به خشنودي زندگي كنند اين است كه مردم 
يا به انجمني از افراد كه بتواند از راه به  [ي= نظام پادشاه]را به يك تن تنها 

نان را به يك ارادة واحد برگرداند آتك  هاي تك كاربستن قانون اكثريت اراده
 (3”)تفويض كنند [= نظام دموكراسي پارلماني]

ها بستگي دارد به  گويد تفاوت رپوبليك در فصل نوزدهم همين كتاب مي   
هنگامي كه اين نماينده يك “ت كيست. كه نمايندگي اعالي آنها در دس اين

گويند؛ ولي اگر  مي [= نظام پادشاهي]تن است، رپوبليك را مونارشي
نمايندگي اعال در اِعمال قدرت سياسي مجمعي مركب ار همة افرادي باشد 

خواهند در آن حضور داشته باشند، دموكراسي يا رپوبليكِ مردمي  كه مي
ن در مجمع تنها بخشي از كل مردم شود؛ و اكر شركت كنندگا ناميده مي

 ( 4”)باشند، آريستوكراسي
بينيم.  همين برداشت وسيع از واژه رپوبليك را در كتاب جان الك هم مي   

ها به دموكراسي، اوليگارشي،  گويد رپوبليك در فصل دهم اين كتاب مي
(. و در توضيح همين 5شوند) پادشاهي موروثي و پادشاهي انتخابي تقسيم مي

 :نويسد او در حاشية همان صفحه مي ت كه مترجم فرانسوي كتابِسب امطل
 زپس واژة رپوبليك يك معناي گسترده دارد كه مقصود از آن دولتي است ا“

)= فورم( اين دولت؛ و يك  نظر از شكل لحاظ حقوقي سازمان يافته، صرف
معناي خاص محدود كه مقصود از آن نوعي از دولت است كه كارگزاران 

 ”. ( داراي مقام موروثي نيستندmagistraturesآن ) عاليِ
در دورة الك نيز، بنا به توضيح مترجم كتاب او، واژه انگليسي    

Commonwealth سو معادل  داده. از يك همين دو معناي باال را مي
يا رپوبليك بوده، از سوي ديگر بيانگر ” res publica“انگليسي واژة التيني 
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برقرار كرده  Cromwellام سياسي جمهوري كه كرامول اي از نظ نوع ويژه
 بود. 

شايد از تأثير همين برداشت وسيع از واژه جمهوري است كه امروزه در    
بينيم كه محتواي نظام  راستي برخوردار از دموكراسي مي كشورهاي به

سياسي، به شكل يا نوع نظام مربوط نيست: شكل نظام در كشورهاي داراي 
سي هر چه باشد )پادشاهي موروثي يا جمهوري به معناي خاص ادموكر
روح حاكم برقوانين اساسي اين كشورها روحي است برخاسته از پيمان  كلمه(

كه افراد جامعه ضمن بستنِ آن  ياجتماعي به معناي خاص كلمه، يعني پيمان
اش دفاع  يفة اصليظشوند كه و با يكديگر تبديل به شهروند نظامي دولتي مي

خود آنان به  از تجاوز بيگانگان به حقوق افراد آن كشور يا جلوگيري از تجاوز
يي كه  حقوق يكديگر و تامين مصلحت يا خيرعمومي است. قانون اساسي

چه در شكل پادشاهي موروثي)مثل  ,اين روح جمهوري برآن حاكم باشد
انگليس( و چه در شكل جمهوري به معناي خاص كلمه )مثل آمريكا، 

ر فرانسه، و...( برخاسته از ارادة شهروندان و براي تامين مصلحت يا خي
جمهوري در تداول  ةعمومي جامعه است. به همين دليل است كه واژ

عنوان مثال در آمريكا دوحزب  اش بيانگر مفهوم خاصي نيست. به عادي
اند و بنا به رأي مردم  دموكرات و جمهوريخواه داريم كه احزاب اصلي جامعه

جمهوريخواه در نام و  ةگيرند. واژ قدرت سياسي را به تناوب در دست مي
عنوان يكي از اين دو حزب بدين معنا نيست كه حزب ديگر جمهوريخواه در 
معناي خاص كلمه نيست، يا برعكس. وجود صفت دموكرات در دنبال نام 
يكي از اين دو حزب، بيانگر اين مطلب نيست كه حزب ديگر يعني حزب 

توان افرادش را از لحاظ  جمهوريخواه طرفدار اصول دموكراسي نيست و نمي
ان سياسي دموكرات ناميد. اصول دموكراسي ميان هر دو حزب مشترك رمآ

 است زيرا جزو قانون اساسي آمريكاست. 
در ايران بعد از انقالب اسالمي. وضعي پيش آمد كه مفهوم جمهوري و    

ئولوژيكي  هجمهوريخواهي را در حاشية تأثير تمايالت و اغراض خاص ايد
دليل وجود استبداد سياسي و رعايت  به 1357قرار داد. مردم ما در سال 

نشدن برخي از اصول سياسي مشروطيت دست به تظاهراتي زدند كه براثر 
تر شد و مهمتر از همه از  روز گسترده اشتباهات دستگاه دولتي وقت روزبه
طلب و عرفي خارج گرديد و زير سلطة  كنترل نيروهاي آزاديخواه مشروطه

و سرانجام نيز بافشار همان روحانيت  روحانيت مخالف مشروطه قرار گرفت
كرد  كه از اهرم اعتقاداتِ مذهبي مردم براي پيشرفت كار خودش استفاده مي

يي كه براي نظام جديد زير عنوان  به انقالب انجاميد. قانون اساسي
نوشته شد اساساً ناظر بر نفي دستاوردهاي مشروطيت و ” جمهوري اسالمي“

اكميت، از ايرانيان بود. يعني آب سرباال سلب حق شهروندي، بويژه حق ح
رفت. و اين در حالي بود كه مردم و جامعة ما طعم بسياري از مواهب 

يش از باجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي مشروطيت را در طول 
ها چشيده و از بسياري دستاوردهاي مثبت  پنجاه سال پادشاهي پهلوي
هاي  ر برخي آزاديگه گرفته بودند مقرني بهر مشروطيت در اين دورة نيم

زادي انتخابات آزادي بيان و نشر و آاساسي سياسي در زمينة آزادي احزاب، 
نمايندگان مردم در شوراهاي شهري و روستايي و مجلس شوراي ملي. 

ها در  بنابراين، مردم حقوق و امتيازات بسياري در دوران پنجاه سالة پهلوي
ب آفته و تجربه كرده بودند كه با سرباال رفتن قالب قانون اساسي مشروطه يا

ها را از دست بدهند. و عمالً نيز  رفت كه همة آن اي پيش مي گونه وضع به
ديديم كه از دست دادند. وارد شدن در تفصيل اين ماجرا پاسخ مرا بيهوده 
طوالني خواهد كرد. نفي دستاوردهاي مشروطيت و گرفتن حقوق و امتيازات 

پاسخ بماند. از همان روزهاي  از مردم ما چيزي نبود كه بيدست آمده  به

” واليت فقيه“استبداد مذهبي تحت عنوان معلوم بود كه با گسترش نخست 
كار به جايي خواهد رسيد كه مردم حسرت دوران گذشته را بخورند، و با 

هاي جديدي كه با مواهب و لذات يك  تغيير تركيب سنّي جمعيت نسل
ر ساية دموكراسي در جهاني كه مرزها در آن از بين رفته و زندگي اجتماعي د

اي و وسائلي از اين گونه نوعي دهكدة  هاي ماهواره انترنت و راديو و تلويزيون
خوبي آشنا هستند حاضر به سكوت باشند و  وجود آمده است به جهاني به

بخواهند استبداد قرون وسطايي را بدون اعتراض تحمل كنند. پيدا بود كه 
ها باال خواهد گرفت و مخالفت مردم با رژيم اسالمي و  كار اين اعتراض

تر خواهد شد و سرانجام كار به طرح تغيير  روز گسترده قانون اساسي آن روزبه
پرسي خواهد كشيد. در يك چنين فرايندي كه ناگزير  رژيم و برگزاري همه

يست با به حضور دوبارة مردم در صحنة يك پيمان اجتماعي جديد مي
 ةجامد پيدا بود كه شانس نظام پادشاهي مشروطه، با توجه به سابقنبي

اش در توسعة ايران نوين، در حدي خواهد بود كه رقيب جدي  اقدامات
 جمهوري اسالمي باشد. 

نيز كه هايي  كارگزارن رژيم اين خطر را احساس كردند. احزاب و جمعيت   
داليل خاص اين  بودند )بهها  ويلمخالف خانوادة پهلوي و پادشاهي په

تر خواهد كرد( و در  مخالفت عجالتاً كاري نداريم زيرا بحث ما را طوالني
شان همين مخالفت  هاي يكي از مهمترين انگيزه 1357ماه  حوادث بهمن
ها بود در اين احساس خطر آتي شريك بودند و به فكر چاره  ويژه با پهلوي

د براي اين خطر يافتند اين بود كه خيال خو افتادند. چارة تئوريكي كه به
عنوان جمهوري را تبديل به الگوي اعاليي كنند كه گويا بشريت  جمهوري به

به آن دست يافته و دموكراسي و آزادي تنها در قالب همين الگو ميسر است 
لوژي جمهوريخواهي، نه آرمان ئو سان نوعي ايده والغير. و بدين
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الغزل آن مخالفت با هرگونه نظام  كه بيت و بافتند دخواهي، ساختن دموكراسي
غير جمهوري به معناي خاص كلمه چنانكه از قول هابز و الك نشان داديم 

پرسي  و جلوگيري از بازگشتِ احتمالي خانوادة پهلوي به قدرت در يك همه
آزاد احتمالي در آينده بود. جريانات چپ و بخشي از معتقدان به دموكراسي و 

گرا نيز متاسفانه در دام اين تئوري  ين نيروهاي چپ و مليخواهي در ب آزادي
هايي از اين دست كه مردم ما  ظاهرفريب افتادند و تبليغ اين مساله با زمزمه

اند و بنابراين ديگر كسي حق ندارد  پادشاهي را يكبار براي هميشه لغو كرده
، خواهي تر شدن جبهة مشروطه از پادشاهي صحبت كند آغاز شد. با فعال

تر شدنِ شاهزاده رضاپهلوي با ديسكور دفاع از دموكراسي براي  بويژه با فعال
هاي قرار گرفته در كنار  هاي مدافع رژيم و چپ ايران احساس خطر گروه

هاي چپ كه  اي از جريان رژيم اسالمي، يعني اختصاصاً حزب توده و خانواده
اند و در  فهشان با اين حزب اما اصوالً از همين طاي با همة اختالف

شريك و همدست، و نيز بخشي از نيروهاي موسوم به ملي ـ  ناشا واضعم
اي از افكار مصدقي ـ مذهبي ـ  همشان ملق لوژي مطلوبئو مذهبي كه ايده

اي تحت عنوان  روز بيشتر به اين سمت گرائيدند كه جبهه اي است، روزبه توده
مشروطه ايجاد كنند و با  جمهوريخواهي براي مقابله با احياء دوبارة پادشاهي

اتحاد خود نگذارند فكر پادشاهي مشروطه، كه از نظر آنان با پادشاهي 
ة خانوادة پهلوي، يعني شاهزاده رضاپهلوي و بازگشت اين خانواده به دبازمان

اتحاد “قدرت مساوي است دوباره در جامعة ما جا بگيرد. به نظر من 
گويم  دچار همين اشتباه شد. ميكه شما از آن نام برديد ” جمهوريخواهان

اشتباه زيرا طرح مساله به اين صورت، در عمل، معنايي جز اين نداشت كه 
تضاد اصلي جامعة ما را از تضاد ملت ـ جمهوري فقهاء واليت، به تضاد 
بخشي از ملت با بخشي ديگر از ملت تبديل كند، و نيروهاي مبارز مردم ما 

 د. را در مسير غلط به گمراهي بكشان
دانند كه بحث اصلي امروز ما بحث مخالفت با  مردم ما به غريزه مي   

كه طرح  پهلوي يا مخالفت با بازگشت پادشاهي نيست، ضمن آن ةخانواد
هاي  مساله به اين صورت با گوهر پيام جمهوريت، كه گفتيم روح دموكراسي

ما اين  دهد، مخالف است. گوهر پيام جمهوريت زمانة زمانة ما را تشكيل مي
گيرد و  شهروندان سرچشمه مي ةاست كه نظام سياسي و دولتي از اراد

شهروندان اگر چيزي را بخواهند مخالفت با ارادة آنان به هرشكل خالف روح 
اتحاد “كه  خواهي زمانة دموكراسي است. اين آزادگي و جمهوريت

رو نشد براي همين اشتباه  با اقبال مردم روبه” جمهوريخواهان
اش بود. پيشرفت كار شعار رفراندوم وضع را به جايي رسانده  دگاننده نسازما

خواهي ـ يعني حزب  بِ اين اشتباه در جريان جمهوريسبّمكه هستة اصلي 
خانواده با آن از ديد مخالفت با  نظر و هم توده و نيروهاي سياسي هم

 طور اخص ـ ديگر اين طور اعم و خانوادة پهلوي به پادشاهي مشروطه به
اش به اصطالح باز شده است: بيانية حزب توده در مخالفت با  روزها مشت

فراخوان رفراندم و بيانيه حزب دموكراتيك مردم ايران در همين زمينه را 
بخوانيد، متوجه خواهيد شد كه نگرانيِ اصليِ آنان دموكراسي نيسنان 

است پرسيِ احتمالي آينده  خواهان در يك همه دموكراسي نيسوزي مشروطه
حق معادل خواهد بود با بازگشت شاهزاده رضاپهلوي  كه از نظر آنان به

زاد مردم و زير آقدرت. و اگر از آنان بپرسيد كه چنين چيزي اگر با رأي  به
گوييد؟ آن وقت صاف و  نظارت دقيق داخلي و جهاني باشد شما چه مي

ه چيزي ايم. و اگر بگوييد اين مخالفت ك گويند ما مخالف پوست كنده مي
گويند آري، ولي  ي مردم، بازهم بدون رودربايستي ميأنيست جز مخالفت با ر

ام و همين پاسخ صاف و روشن را از  ما مخالفيم. من اين را پرسيده
ها و اظهارنظرهاي علني و  ام. در حالي كه در بيانيه شان شنيده ناسر

اسرائيلي  ي بنيكوشند تئوري ببافند و به قول معروف به ايرادها شان مي كتبي
ت رفراندوم، ناممكن بودنِ سموقع بودن رفراندوم، احتمال شك در باب بي

در حالي كه اصل قضيه همين است كه  رفراندوم، و مانند اينها متوسل شوند
 گفتم.

” اتحاد جمهوريخواهان“خوشبختانه بخش مهمي از نيروهاي منتسب به    
ه طرح مساله به اين صورت ـ يعني اند ك اند و دريافته متوجه اين اشتباه شده

خواهي به صورت يگانه آلترناتيوي كه گويا مردم  عنوان كردن جمهوري
 1357اي جز پذيرش آن ندارند، با فتواي مذهبي خميني كه در سال  چاره

فرقي ” تر، نه يك كلمه زيادتر جمهوري اسالمي، نه يك كلمه كم“گفت: 
پيش از رفتن مردم به پاي  ندارد و در حكم تعيين تكليف براي مردم

اند كه طرح مساله به اين  پرسي است. يعني دريافته ي در همهأهاي ر صندوق
همين دليل با صدور  صورت قرارگرفتن در برابر خواست ملت است. و به

نفري است  اند. منظورم بيانية هشت اي حساب خود را روشن و جدا كرده بيانيه
ها،  ئولوژي ضد پهلوي اصولي، نه ايدهكه در واقع از نوعي جمهوريخواهي 

اتحاد “كند، و به همين دليل، جمهوريخواهي اين بخش از  دفاع مي
براي برچيدنِ بساط ” رفراندوم ملي“هيچ تعارضي با آرمان ” جمهوريخواهان

جمهوري اسالمي و تدوين يك قانون اساسي جديد برپايه اعالمية جهاني 
ي ملت أچرا كه داور نهايي را ملت و ر بشر وجدايي دين و دولت ندارد حقوق

اي كه در بيانية سوم امضاء كنندگان فراخوان رفراندوم در  داند، به گونه مي
 ايران به صراحت آمده است.  

 
، طرفداران اين جنبش بر ”جنبش اصالحات“در تحليل شكست  تالش ـ

و عدم  از يكسو و نااميدي” اقتدارگرا“يا ” خواه تماميت“هاي جناح  كارشكني
گذارند. اما كساني كه با نظرات شما  حمايت مردم در ادامة مبارزه، انگشت مي

دانند كه شما علت اين شكست را در عقيم بودن دستگاه  آشنائي دارند، مي
دانيد. از همين ديد  هم  فكري نظام حاكم، ساختار سياسي و حقوقي آن مي

ن اساسي جديد بر به صراحت از ضرورت برگزاري رفراندم و تدوين قانو
 كنيد.  بشر، دفاع مي مبناي اعالميه جهاني حقوق

كه ابزار سرنگوني حكومت اسالمي باشد ” رفراندومي“اي معتقدند  اما عده   
تر شدن فضاي  با وجود جمهوري اسالمي غيرممكن و تنها موجب سخت

تر شدن مجاري آزادي ميگردد. و فضاي رعب و  سياسي داخل و تنگ
 كاهد. رش دامنة مبارزه و حمايت عملي مردم از آن ميوحشت از گست

هائي كه چنين فراخواني را سازماندهي، اعالم يا از آن  افراد و شخصيت   
ها و ترس از پرداخت بهائي سنگين در  اند، در تعديل نگراني حمايت كرده

اند؟  هائي نموده انديشي داخل كشور چه چاره ميان طرفداران اين حركت در
آميز و بدور از هرگونه قهر و خشونت  صرف تكرار اينكه روشها مسالمتطبعاُ 

 است؛ دستگاه امنيتي و پليسي حكومت اسالمي را مجاب نخواهد كرد.
 

در به شكست ” اقتدارگرا“يا ” خواه تماميت“هاي جناح  دكترپرهام ـ كارشكني
بي تاثير نبوده و شايد هم عامل ” اصالحات“كشاندن جنبش معروف به 

عقيم بودن دستگاه فكريِ “ليِ اين شكست بوده است. ولي اين حرف با اص
منافاتي ندارد. چرا؟ براي اين كه ” نظام حاكم و ساختار سياسي و حقوقي آن

اكميت سياسي در اين ساختار حقوقي مطابق مواد روشن حگذاري و  قانون
و پيروان مكتب امامت، يعني  ,”فقها“اسالمي به  يقانون اساسيِ جمهور

آخوندها ـ البته آخوندهايي كه به نظرية ضد اسالمي واليت فقيه باور دارند، 
نه همة آخوندها ـ واگذار شده و غير آخوندهايي كه به اين نظريه و اين 

توانند جزوي از  قانون به قول خودشان التزام عملي داشته باشند مي
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ا واليت فقيه باشند. معناي اين حرف ومهرة دستگاه دولتي خالفت ي پيچ
 ,چيست؟ معنايش اين است كه اوالً ميان ساختار حقوقي و ساختار حقيقي

ها الزم و ملزوم يكديگرند. به  يعني دستگاه حاكم دولتي، تفاوتي نيست: اين
عبارت ديگر، آن ساختار حقوقي كه در قانون اساسي آمده، همين ساختار 

كه در دستگاه  اگر كساني باشند كه به توهم اين طلبد والغير. حقيقي را مي
شويم تا ساختار حقوقي را به ميل خودمان تعريف كنيم وارد  حقيقي وارد مي

زاده و  صدر، قطب شان همان عاقبت بازرگان، بني اين دستگاه بشوند، عاقبت
هاي مقيم پاريس كه دوباره پس از عزل و رانده شدن به  خيلي از فكلي

اند، و باالخره عاقبت آقاي سعيدحجاريان  ن در پاريس برگشتهشا سرجاي اول
است، يعني اگر كشته نشوند جسماً معيوب و روحاً مرعوب، و محكوم به 

طلبد.  اعت و سرسپردگي. ساختار حقوقي ولي فقيه، تفسير و تعبير نميطا
تفسيري هم اگر باشد مطابق همين ساختار متعلق به حضرات امامان جمعه و 

هايي است كه امروزه در مسند عضويت شوراي نگهبان و مجمع  وانخ روضه
ك، يعني جانشين امام و يخوان شمارة  تشخيص مصلحت در خدمت روضه

قاي خاتمي، آاند. به برادر  ولي فقيه، پا در ركاب و آمادة جانفشاني و اطاعت
دكتر محمدرضاخاتمي، يا به مهندس بهزاد نبوي و افرادي از اين دست 

رات آيات عظام اظهار لحيه بفرمايند و مدعي اين ضد كه در كنار حرس نمي
باشند كه ساختار حقوقي جمهوري اسالمي را به دلخواه خود تعبير و تفسير 

اش را  كنند. بخصوص اگر اين جماعت طالية سپاهي باشند كه عقبه
دهند. آقاي عمويي محكوم  پيادگاني به سركردگي امثال عمويي تشكيل مي

اش را در مبارزه با مخالفان جمهوري  فقط اطالعات و تجربياتاست كه 
اسالمي در اختيار مسئوالن امر اين جمهوري بگذارد و خبرچيني و ارائه 

زاديخواه بكند، كه كرده است و همه هم آطريق براي سركوب نيروهاي 
كه در واقع جناح ” خواه تماميت“دانند. بنابراين، اگر جناح اقتدارگرا يا  مي

اصلي و مركزي نظام واليت فقيه است، بخواهد جلوي تفسير  ةست، هستني

به راي آقاي خاتمي و محمدرضاخاتمي و بهزاد نبوي و سعيدحجاريان و 
قاي عمويي و آهاي بدنة نظام با امثال  امثال اينها را، كه در پس پشت

انصاري از اين قماش سروسرّ و نشست و برخاستي  و زدي و اعوانيابراهيم 
ماند بگيرد، اين را نبايد  دارند كه از چشم برادران سپاه علوي دور نمي هم

اش دانست، بلكه  ”عقيم بودن فكري نظام و ساختار حقوقي“اي جدا از  پديده
اين نتيجة حتمي و قطعي همان عقيم بودن ساختار حقوقي است كه راهي 

 به فيضية قم.  زبه هيچ دهي ندارد ج
اعالم شعار رفراندوم براي تدوين قانون اساسي  ندفرماي و اما اين كه مي   

تر شدن مجاري  گير شدن فضاي سياسي داخل و تنگ جديد موجب سخت
گردد ـ يعني تز اعالم شدة حزب توده، حزب دموكراتيك مردم  زادي ميآ

كر ذطلبي كه به  و اصالح” جمهوريخواهي“هاي شاخص  ايران و برخي چهره
نام آنها نيازي نيست ـ و بنابراين بايد شعارهاي مقطعي ديگري، مثل آزادي 

قب بشري، در پيش گرفت تا اندك اندك رژيم ع زندانيان سياسي، يا حقوق
برود و برسيم به جايي كه مثالً نيروي ملت آمادة برخورد باشد، بايد عرض 

گويد  داق كامل اين سخن عربي است كه ميصها م كنم كه همة اين
الحق يرادبهاالباطل. حرف بظاهر درست و حق بجانبي كه براي مقصود  ةكلم

بندي نهايي در  شود. مقصود باطل هم جلوگيري از صف باطلي گفته مي
هاي مردمي در داخل و جهاني در سطح  سيدن به مرحلة رفراندوم زير فشارر

شعارهاي  هالمللي است كه عرض كردم حضرات عنوان كنندة اين گون بين
نظر  ترسند، يعني به جانب فقط از نتيجه رفراندوم مي مقطعيِ ظاهراً حق به

واهد خودشان مطمئن هستند كه در اين رفراندوم پادشاهي مشروطه برنده خ
كه  اند؟ براي اين جانب ظاهر حق به شد. و اما چرا اين شعارهاي مقطعي به

اند؟ خود جنبش اصالحات چه كرد؟  سال گذشته چه كرده 25مردم ما در اين 
از شعارهاي حقوق بشري بوده؟  سال گذشته غير 25مگر تمام مبارزات اين 

گذرد  سال ميمگر از زمان كشته شدن خانم زهراكاظمي تا امروز كه چند 
هاي مردم ما، خانوادة اين مقتول و حتي دولت كانادا كه  كسي به اعتراض

اش  وي شهروندش هم بود وقعي نهاده است؟ از وقتي كه خاتمي و دارودسته
خواستند؟ همين گونه  با شعار اصالحات برسركار آمدند مگر رفراندوم مي

كردند. مگر نه؟ آزادي  خواستند و عنوان مي شعارهاي تعديلي و مقطعي را مي
زادي كانديدا شدن، قانونمندي يعني اين كه قانون در جامعه، آمطبوعات، 

همين قانون موجود در جامعه، درست اجرا بشود، و مانند اينها ـ خوب، نتيجه 
تن و بستن شنگاران، ك چه شد؟ بستن مطبوعات و زنداني كردنِ روزنامه

دار ضارب و بعد هم رها  اكمة خندهدانشجويان، تيراندازي به حجاريان و مح
ون فروهرها، مختاري، پوينده، و چكشتن آزاديخواهان و مبارزاني  ؛اش كردن
مالي كردنِ پرونده؛ خالصه، تشديد جريان سركوب  هاي ديگر، و ماست خيلي

ها را  اي بيسابقه. آيا رفراندومي در كار بوده؟ كه اين تشديد سركوب به گونه
نه. نظام جمهوري اسالمي استبداد مذهبي را قانوني به آن نسبت بدهيم؟ 

پاسداران انقالب  نام سپاه كرده و براي حفظ آن در داخل ارتش منظمي به
ايجاد كرده تا جيكِ كسي در مخالفت با نظام، حاال به هر صورتي كه باشد، 
در نيايد. پس ما با يك حكومت معقول و يك نظام منطقي كه حرف حساب 

رو  اش پاسخگو باشد روبه هاي مردم واهد به اعتراضسرش بشود و بخ
نيستيم، با نوعي نظام دشمن مردم كه گويي كشورما را تسخير كرده و به 

رو هستيم. يا بايد تسليم اين  زور اسلحه در برابر مردم ما ايستاده است روبه
را  و بردگي واقعيت بشويم و دست از مبارزه برداريم. يعني سرسپردگي

ابر ريا بايد بايستيم و مبارزه كنيم. حاال كه پاسخ نظام در بپذيرفتن. 
كوچكترين درخواست مدني، مثالً رسيدگي عادالنه به قتل خانم خبرنگاري 

وشتم  وشتم بازپرس كشته شده است، ضرب كه در جلسة بازپرسي به ضرب
بيشتر و زورگويي بيشتر است، چرا بايد سخن حق خودمان را قورت بدهيم و 
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هاي نظام  كه ما خواستار تغيير اين قانون هستيم؟ مگر همة زورگويي منگويي
به استناد همين قانون نيست؟ اگر هست، پس ما حق داريم بخواهيم كه اين 

ترين حرف و شيوة مبارزه است. ولي  قانون تغيير كند. و اين متمدنانه
نظام فرمايند ـ كه  قاي عمويي و آقاي بابك اميرخسروي ميآد ـ  نفرماي مي

در برابر اين درخواست متمدنانه به زور متوسل خواهد شد؟ اين نظام در برابر 
كدام درخواست متمدنانة ديگر ـ هر قدر هم كه كوچك و در حد مثالً توان 

هاي  آقاي عموييِ عمري زندان كشيده يا در حد صغري و كبري چيدن
چون حجاريان هم اي  خورده  دار آدم جسماً معيوب و روحاً مرعوب گلوله خنده

آن به كه باشد ـ پاسخ زورگويانه و سركوبگرانه نداده است تا ما دلمان را 
ها بهانه است بهانة افراد و احزابي كه ادامة نظام  خير قربان. اين  خوش كنيم؟

سركوبگر، فالكتبار و ايران برباد دهِ فعلي را بر بازگشت احتماليِ مبتني برآراء 
دهند و از ترس اين  روطيت گذشته ترجيح ميشبه مزاد و نظارت شدة مردم آ

هاي با امضا  تراشند و بويژه با بيانيه ها را مي ، انواع بهانهدكه چنين اتفاقي نيفت
ينده و جنبش فعلي براي تحقق آن را نوعي آخواهند رفراندوم  و بي امضا مي

كه  طلبان وانمود كنند. در حالي با سلطنت دستي و اتحامدبه قول خودشان ه
فراخوان به درستي اعالم  ةاين رفراندوم چنان كه دانشجويان امضا كنند

ها در نوعي مسابقة وزن كشي  نيست جز شركت همة گروه ياند، چيز داشته
در برابر ملت. داور نهايي ملت است و بايد به راي ملت تسليم شد. بنابراين 

بيگمان  جنبششركت در جنبش رفراندوم ملي يك وظيفة ملي است و اين 
با مقاومت و كاربرد سركوب از سوي نظام آخوندي رو به رو خواهد شد. در 

ما راهي جز توسل به نافرماني مدني و فلج كردن كار اين  آن صورت
ها و اعتصابات نداريم. البته در اين راه  حكومت از طريق گسترش نافرماني

ابر رب طور كه در سنگين هم خواهيم شد، همان ةمتحمل خسارت و هزين
ايم. و سخن آخر اين  هاي بس كوچكتر از رفراندوم تا كنون شده درخواست

هايي.  كه به آزادي رسيدن مفت و مجاني نيست، هزينه هم دارد، و چه هزينه
پسند است كه  مهم به راه انداختن مبارزة مردمي در قالبي مطلوب و مردم

اين قابليت را دارد. و در بتواند تماميت مردم را به حركت در بياورد. رفراندوم 
 هايش را پيدا خواهد كرد.    ها نيز ذهن خالق مردمان راه مورد كاستن از هزينه

   

و فشارهاي خارجي مبني بر ” فراخوان ملي برگزاري رفراندم“ـ رابطه  تالش
بستن دستهاي جمهوري اسالمي در دستيابي به سالح اتمي را چگونه 

” طلبان اصالح“و ” اتحاد جمهوريخواهان“بينيد؟  در صف نيروهاي  مي
شود كه سياست غرب و بويژه  طرفدار حكومت ديني اين ندا شنيده مي

آمريكا مبني بر تمركز فشار بر تالشهاي حكومت اسالمي  اياالت متحدة
براي دستيابي به سالح اتمي، نادرست است. اين فشارها بايد متوجة نقض 

بشر در ايران و در حمايت از جناحهائي كه خواهان باز شدن فضاي  حقوق
از نظر شما آيا اساساُ مغايرتي ميان  سياسي در چارچوب نظام هستند، شوند.

و فشارهاي  بشر از يك سو يعني مبارزه براي آزادي و حقوقاين دو 
 اي جمهوري اسالمي از  هاي هسته المللي براي جلوگيري از تحقق برنامه بين

 سوي ديگر، وجود دارد؟
 

دكترپرهام ـ از نظر من هيچ مغايرتي ميان ايندو مبارزه، يعني مبارزه براي 
ان به سالح اتمي، و مبارزه براي دفاع از رجلوگيري از دستيابي رژيم اي

بشر در ايران و محكوم كردن رژيم اسالميِ ايران به دليل نقض  حقوق
المللي بخواهد از هر دوي اين  بشر وجود ندارد بويژه اگر جامعة بين حقوق
ها دفاع كند و جمهوري اسالمي را زير فشار بگذارد، كه من البته تا  هدف

هاي اروپايي در  دانم دولت شود بعيد مي مربوط ميبشر  آنجا كه به حقوق
چنين هدفي مصمم باشند. يادتان هست كه در همين ايام اخير گذشته، در 

هاي اروپايي در ضمن پيشنهادهاي  اخبار خوانديم كه گويا دولت
اند كه مثالً آن رژيم را وادارند  آميزي كه به رژيم اسالمي ايران كرده تشويق

اش چشم بپوشد اين پيشنهاد به گمان خودشان  برنامة اتمي تا از دنبال كردن
اند كه مثالً عالوه برامتيازهاي ديگري كه به  آميز را هم گويا داشته تشويق

هاي  خلق ايران را نيز در فهرست سازمان نرژيم خواهند داد سازمان مجاهدي
كه  بشر به كجا كشيده است بينيد كار حقوق تروريستي قرار خواهند داد. مي

كند. من هوادار  ديپلماسي اروپا رسماً چنين پيشنهاد ننگيني را عنوان مي
هاي اصولي  اش اختالف خلق نيستم و با اين سازمان و رهبران نمجاهدي

خلق  نمنطقي را نگاه كنيد: اگر سازمان مجاهدي ام و دارم. ولي آخر بي داشته
ريستي است كه ديگر بشر سازماني ترو هاي هوادار حقوق از نظر شما اروپايي

زدن با جمهوري اسالمي ندارد. دفاع از اصول شما را ملزم  نيازي به چانه
كند كه اين سازمان را ـ اگر تروريستي باشد ـ تروريستي بدانيد. و اگر هم  مي

شان داريد، بازهم دفاع از اصول و سياست اصولي  ترديدي در تروريست بودن
ادش باجمهوري اسالمي معامله راف كند كه بر سر اين سازمان و حكم مي

مالت اقتصادي براي برخي از زمامداران اروپايي انكنيد. ولي گويا منطق مع
اي  بشر براي آنها بهانه قدر تعيين كننده است كه اعالمية جهاني حقوق آن

اند به ابزاري براي پيشبرد مقاصد سياسي و  اش كرده نيست و تبديل  بيش
كه از اين لحاظ ميان اروپا و آمريكا ـ بويژه  اقتصادي خودشان. من فرقي

بينيم، البته در ارتباط با ايران و مسايل  آمريكاي حكومت جورج بوش ـ مي
تر،  مورد نظر خودمان فقط، اين است كه آمريكا را داراي سياستي اصولي

بينم.  بشري در اين مورد بخصوص نزديكتر مي هاي حقوق تر و به آرمان جدي
ايران، اين فقط آمريكاست كه جلوي ايران اسالمي ايستاده و  در ارتباط با

ها در مورد  كند. اروپايي خطر چنين رژيمي را براي منطقه و جهان ارزيابي مي
رام متوجه آسياست اتمي ممكن است با آمريكا همراه شوند زيرا دارند آرام 

حق  كند. البته براي اين كه از شوند كه چه خطري آنها را تهديد مي مي
نگذريم و انصاف را در مورد اروپاييان رعايت كنيم، اين نكته را هم بيفزايم 
كه سياست به ظاهر متزلزل و ناقاطع اروپا در مقابله با ايران، و تروريزم 
اسالمي يك دليل عمده دارد و آن شمار تعيين كنندة مسلمانان در جوامع 

ييان با كشورهاي مسلمان سو، و رابطة استعماري ديرينة اروپا اروپايي از يك
تدريج در قالب نوعي مناسبات فرهنگي  آسيا، آفريقا و خاورميانه، كه به

ماندگار شده و هنوز هم تاثير گذار است، از سوي ديگر است. اين دوعامل 
طور كلي تروريزم اسالمي  دارد كه در مورد ايران و به اخير اروپاييان را وامي
ند. ولي، آرزوي ما اين است كه اروپا و عصا راه برو به اصطالح دست به

آمريكا هر دو به كمك هم و به صورت متحد از هر دوجهتي كه در سوآل 
شما مطرح بود به ايران فشار بياورند براي اين كه اين دو موضوع چنانكه 

 گفتم مغايرتي با هم ندارند.  
 

به بيني كرد رژيم اسالمي در صورت دستيابي  توان پيش ـ آيا ميتالش 
اي در نهايت امر حقوق بشر و مردم ايران را به گروگان گرفته  سالح هسته

 تا مدتها در برابر فشارهاي بيرون مصون نگاه   ـنظيركره شمالي  ـوخود را 
 خواهد داشت؟  

 
دكترپرهام ـ به نظر من هدف اصلي رژيم جمهوري اسالمي از تهية سالح 

دانند كه اسراييل، يا پاكستان، يا  ميها  اتمي در درجة اول همين است. اين
هند، يا اروپا و آمريكا و روسيه و چين از لحاظ نيروي اتمي بسيار بسيار 

تري هستند. بنابراين،  تر از ايران و داراي نيروي تخريبيِ ويران كننده پيشرفته
د. اين نقدر ديوانه نيستند كه در استفاده از سالح اتمي پيشقدم شو آخوندها آن

شود،  اي كه گاه از زبان برخي از سران آخوندي شنيده مي هاي كودكانه حرف
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مثالً رفسنجاني يكي، دوبار گفته است كه اسراييل به يك بمب اتم بند است 
تا نابود شود، اينها را نيابد جدي گرفت. اسراييل، فقط خاك اسراييل نيست، 

دماغ آخوندها  انداز پيشرفتة اسراييل هم هست كه زير هاي موشك يردرياييز
هاي داراي كالهك  اند و قادراند با فرستادن همزمان موشك النه كرده

هاي ايران را از روي زمين بردارند. بگذريم از اين  اي شهرها و آبادي هسته
هاي پيشرفتة دفاع  دفاع نيست، و سيستم كه خاك اسراييل هم بي

و بعد پاسخ ضدموشكي و ضدهوايي دارند كه جلوي هر تهاجمي را بگيرند 
بودن  كند كه مقصود سران رژيم ايران از دارا بدهند. پس عقل حكم مي

اين راه تامين و تضمين نوعي  ازسالح اتمي قدرت بازدارندگي اين سالح و 
اش، يعني كاميكازهاي  مصونيت براي اين رژيم است كه بمب اتم اصلي

كار بگيرد.  به مسلح به سالح شيميايي و اتمي را در جوامع غربي و اسراييل
جاست و هدف اصلي اين جماعت همين است كه تروريزم را  خطر در اين

برد  صورت يك سالح خطرناك ـ كه مقابلة موردي با آن راه به جايي نمي به
و بايد در ريشه خشكانيدش ـ در جدال تمدني خودشان با جهان غرب و 

. اين دهز كننهاي مرگبار اتمي و شيميايي مسلح و مج تمدن غربي به سالح
راستي مرگبار و براي آيندة بشريت بسيار بسيار وحشتناك است.  خطر به

خطري است كه تنها با يك سياست متحد از جانب غرب و ايجاد تغييرات 
توان  بنيادين و ساختاري در نهادهاي جهاني، بويژه در سازمان ملل متحد، مي

پاسخگوي مسائل دنياي صورت فعلي  با آن مقابله كرد. سازمان ملل متحد به
بشر و  امروز نيست و بايد از بيخ و بن دگرگون شود چندان كه رعايت حقوق

ها به  هاي پيوست آن و جلوگيري از خطر تروريزم و دستيابي تروريست ميثاق
ها و  هاي كشتار جمعي اساس و اصل و هستة مركزي هدف سالح

راي رژيم اسالمي در ل دهد. با توجه به هدفي كه بيهاي آن را تشك فعاليت
اي برشمردم، وظيفة ما ايرانيان براي پيشبرد جنبش  دستيابي به سالح هسته
يندة كشور ما و آكند.  تر و خطيرتر خود نمايي مي رفراندوم هرچه سنگين

انگيز، نفرت  راستي در گرو اين است كه اين نظام تعصب هاي ايراني به نسل
اي خود را به يك نظام ايجاد كن و دشمن بشريت هر چه زودتر ج

 زاد ايرانيان باشد بدهد.آدموكراتيك كه برخاستة رأي 
 2004دسامبر  14تا  11

 
 تالش ـ آقاي پرهام خسته نباشيد آرزوي موفقيت برايتان داريم. 

 
 ها زيرنويس

قاي علي شاكري، در مقاالتي آ، ”فراخوان ملي برگزاري رفراندم“ـ در واكنش مخالف به  1
منتشر ” ايران امروز“، كه در نشريه الكترونيكي ”موضوع رفراندوم و مسالة رهبري“با عنوان 

اصل فكر رفراندوم براي “نويسد:  مي 2004دسامبر  11اش به تاريخ  كرده، در مقالة دوم
جه تازگي ندارد انتخاب ميان نظام كنوني و نظام ديگري كه مورد قبول مردم باشد به هيچ و

. سپس براي آن كه به قول خودش [تاكيد از من]” ها مطرح شده بوده و خيلي پيش از اين
( عباس 2002)نوامبر 1381اعالمية آبانماه “كند از ” تعيين“براي آن ” مادة تاريخي“

كه  1381يعني پيش از ]دوازده سال پيش از آن “افزايد كه  كند و مي ياد مي” اميرانتظام
نيز زنده ياد دكتر شاپور بختيار نخستين كسي بود كه در يك  [ـ پرهام 1369د شو مي

بدانجا دعوت شده بود  [؟]از  1990مجلس ديدار و سخنراني در پارلمان اروپا كه در سال 
 ”المللي را مطرح كرد... بين تزاد با نظارآپيشنهاد يك انتخابات 

در پيشنهاد مرحوم ” المللي ا نظارت بينزاد بآانتخابات “ايشان معلوم نكرده است كه    
در پارلمان اروپا به چه منظوري بوده، براي لغو قانون اساسي  1990بختيار در نطق او در 

زاد مجلس در نظام اسالميِ آبات ارژيم و انتخاب رژيمي ديگر يا براي برگزاري يك انتخ
ه پيشنهاد روشن و موجود؟ ضمن اين كه ايشان، چنان كه در متن نشان داديم، نسبت ب

سسان براي ؤخالي از ابهام شاهزاده رضاپهلوي كه در خواست رفراندوم و تاسيس مجلس م
 1368تدوين قانون اساسي و تعيين نظام جانشين نظام واليت فقيه در آن آمده و در سال 

اصل روشن كه مباني نظام آينده را مشخص كرده است، و از همه مهمتر قبل  14همراه با 
نراني مرحوم بختيار در پارلمان اروپا بوده، سكوت كرده است. در داخل كشور، قبل از از سخ

مانيفست “نداني سياسي دلير ايران، اكبر گنجي، بود كه در زآقاي عباس اميرانتظام، 
اش شكست جنبش اصالحات و ناسازگاري قانون اساسي جمهوري اسالمي  ”جمهوريخواهي

حقق دموكراسي در چارچوب شريعت شيعي ـ اسالمي، را با هرگونه اصالح و عدم امكان ت
به نحو بيسابقه و درخشاني نشان داد و بويژه به علت تغيير تركيب جمعيتي ايران و شركت 

و با استناد به حرف  1357نداشتن بخش بسيار مهمي از جمعيت فعلي كشور در رفراندوم 
يندگان سرنوشت تعيين كنند، آي هاي گذشته چه حقي دارند كه برا خميني كه گفته بود نسل

بايد رفراندوم در بارة نوع نظام را پذيرفت و به آن خوشامد گفت. شايد “نتيجه گرفت كه 
عيار راي ندهند و به جاي آن جمهوري اسالمي، يا نوع  مردم در رفراندوم به جمهوري تمام

صورت، راي اكثريت، را انتخاب كنند. در آن  [تاكيد از من ـ پرهام]ديگري از نظام حكومتي 
نگارش كتاب اكبر گنجي به ” ضمن رعايت حقوق اقليت، براي نسل حاضر معتبر است...

قاي عباس اميرانتظام، بنا به آدر زندان اوين تمام شده است و اعالمية  1381تاريخ فروردين 
 منتشر شده است. يعني” 1381آبانماه “ماه پس از آن در  9قاي علي شاكري، حدود آنوشتة 

اش در ايران امروز چنان قيافة حق به جانبي به خود  كه آقاي علي شاكري، كه در مقاالت
گرفته است كه اگر خواننده از ماجراها خبر نداشته باشد بايد بنشيند و به حال اين مظلوم 

شعار رفراندوم، هم از لحاظ خارج ” ماده تاريخ“ساعتي گريه كند، در تعيين به قول خودش 
گويد، هم از نظر داخل كشور: در خارج كشور نوشتة شاهزاده رضاپهلوي را  يكشور دروغ م

گيرد، در داخل كشور نوشتة اكبر گنجي را. در ضمن، همين مبارز بسيار بسيار  ه ميدنادي
 9اش )ايران امروز،  دموكرات و آزاديخواه و البته با فرهنگ و فرهيخته، در سرلوحة مقالة اول

رو كه  گويد: اي بسا ابليس آدم ت شعر موالنا استفاده كرده كه مي( از يك بي2004دسامبر 
هست پس به هر دستي نبايد داد دست. يعني كه همة ما امضاء كنندگان حمايت از 

اند  تني كه آن فراخوان را امضاء كرده و نيز خود آن هشت” فراخوان ملي برگزاري رفراندوم“
شان  بايد با ما دست داد. و در سرلوحة مقاله دومهستيم كه ن” رو ابليس آدم“به تلميح ايشان 

را گذاشته است ” زند دزدِ نادان به كاهدان مي“المثل  ( ضرب2004دسامبر  11)ايران امروز، 
از كشور كه همه   هاي كوشندگان فراخوان رفراندوم در خارج اي است به كوشش كه باز اشاره

در ناسزاگويي و دشنام دادن به پررويي  ادبي و ته است. اين همه بينسدا” دزد نادان“را 
همتي نويسندة تواناي ايران، ايرج پزشكزاد  كاشرا به چه چيزي بايد نسبت داد؟  ديگران

 ي ديگر بنويسد!”الملل بچه پرروها بين“يك  كرد و مي
 
حزب تودة ايران، تحليلي در نامة مردم منتشر ” فراخوان ملي برگزاري رفراندوم“ـ در رد  2

( كه تماشايي و شنيدني است. اين حزب 2004دسامبر  8به روايت اخبار روز، مورخ كرده )
تغيير ”( رفراندوم براي تغييرحكومت“را به )شعار ” فراخوان ملي برگزاري رفراندوم“عنوان 

سال گذشته، از انتخابات دورة اول رياست جمهوري خاتمي، تا  8هاي  داده و همة انتخابات
، همه ”مجلس شوراي اسالمي ةششمين دور“، و انتخابات ”هروروستاانتخابات شوراهاي ش“

در مدت تنها چند سال چندين “يعني رفراندم وانمود كرده و گفته است ” پرسي همه“را 
و معلوم ” پرسي گوناگون در بارة عملكرد رژيم و شكل حكومتي در ايران برگزار شد همه

چرا اين ”. ها تحقق نيافته است پرسي همه ها... خواست اين بررغم اين تالش“نيست كه چرا 
برگزاري ”طرح شعار“هاي شاخدار را گفته؟ فقط براي اين كه چند سطر بعد بنويسد:  دروغ

هاي اخير مطرح شده است نيز در مجموع پيشنهاد مشابهي است با  كه در هفته” رفراندوم
نظر،  از ميزان دقت اي اين هم نمونه” و شكست خورده است [شده]آنچه كه قبالً آزموده 

ترين تشكيالت سياسي ايران يعني به تعبير آقاي  نيّتِ باسابقه ل، و حسنيصالبت تحل
 منوچهر هزارخواني، حطنطك = حزب طراز نوين طبقة كارگز! 

3 - Thomas Hobbes, Le'vathan,  
Traite' de la matie're, de la forme et du pouvoir de la re'pablique 
e'ccle'siatique et Civile 
Introduetion, Traduction et notes de Francais Tricaud, Dalloy, Paris. 
1999 

 كتاب لوياتان، اثر توماس هابز، با مشخصات زير به فارسي ترجمه و منتشر شده است. 
ن بشيريه، نشر توماس هابز، لوياتان، ويرايش و مقدمه از سي. بي. مكفرسون، ترجمه حسي

 1380ني، تهران، 
 
 192فرانسوي، ص  ةـ همان، ترجم 4
 
 جان الك به قرار زير است:  ب) مشخصات ترجمة فرانسوي كتا 5

John Locke, Deuxie'me Traite' du gouvernement Civil Librairie 
philosophique J. Verin, Paris, 1985, p.150 
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اي از يك سو  هاي اين رژيم براي دستيابي به سالح هسته هاي ماجراجويانه و خطرناك حكومت اسالمي و تالش در قبال سياست« اتحاد جمهوريخواهان»تر شدن مواضع اين روزهاي  سخت
كه در متن آن به صراحت از تشكيل مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسي نوين مبتني براعالميه جهاني « رگزاري رفراندومفراخوان ملي ب»و از سوي ديگر انتشار بيانية حمايتي آنها از 

به گفتگو « اتحاد» هاي آن و واگذاري انتخاب شكل نظام به رأي مردم سخن گفته شده است, ما را برآن داشت با دكتر مهران براتي از اعضاي شوراي هماهنگي اين حقوق بشر و ميثاق
هاي تبليغي و عملي آنها مبني بر دفاع از اصالحات از درون رژيم و حمايت از جنبش دوم خرداد مطرح نمائيم.  هائي را از ايشان در مورد رابطه و نسبت اين مواضع با سياست بنشينيم و پرسش

 خوانيم. حاصل اين گفتگو را در زير مي
 

 

 براتی  گفتگو با دکتر مهران

 

 «رفراندوم»
 خشونت زدائي از سياست, نه سازش با حكومت

 

 
ترين مفهوم امنيت براي ما ايرانيان حفظ و بقاي سرزمين  تالش ـ عميق

و  ها گيري تصميماند  هاي تاريخي نشان داده است و بارها نيز تجربهايران 
نيم  از اين مفهوم بوده است، اما بدنبال دو دهه يهاي ملت ما تابع گيري جهت

حكومت اسالمي و پيروي از يك ديپلماسي ايدئولوژيك و تهاجمي پنهان و 
سوء نتيجة جاي ملت ايران و  نشاندن امت مسلمان به كه پيامد آنآشكار 

اسالم و مركز صدور  يالقرا عنوان ام استفاده از ايران و ابزار قدرت آن به
عمالً  است مقر فرماندهي سپاه اسالم توسط اين رژيم وايدئولوژي اسالمي 

امروز با دنبال كردن  شده وايران وارد  و امنيت بيشترين صدمه به منافع
با خطرات جدي با ابعاد  را اي مسئله بقاي ملت و بقاي كشور برنامه هسته

بيني نشده مواجه كرده است. عالوه براين همين بحران  غير قابل پيش
هاي متعدد هربار خطرناكتر  سال بحران25دهد كه در اين  اي نشان مي هسته

. حال با توجه به اين است تر از دفعات پيش شده تر و پيچيده و حساس
د كه با ادامه چنين حكومتي كني مقدمات كه خدمتتان عرض كردم، فكر نمي

ضربه قطعي به امنيت و موجوديت ما ديگر مسئله  ةعمالً فرا رسيدن لحظ
  ؟زمان خواهد بود اين لحظه دير يا زود فرا خواهد رسيد

 
در رابطه با مشكل امنيت در نظامهاي استبدادي دكتر براتي ـ بهرصورت 

انقالب اكتبر يا به واقع بعد بعد از  اي است كه سالح اتمي مسئلهدستيابي به 
 شروع شد، آنهم با از جنگ جهاني دوم و آغاز جنگ سرد ميان شرق و غرب

توتاليتر و غير دموكراتيك در كشورهاي اروپاي  هاياز نظام دفاع اين فكر كه
ثمر هم  اين فكر و امكانپذير خواهد بودشرقي از طريق داشتن سالح اتمي 

لين بمب اتم هم در يك كشور سوسياليستي دانيد او داشت. همانطور كه مي
با اين نوع  ساخته شد و اين داستان ادامه پيدا كرد. بعد از آن ما تا به امروز با

كنم همين فكر را جمهوري  . فكر ميتصور از امنيت ملي روبرو هستيم
اسالمي هم داشته. اين مسئله كه امنيت ما از طرف همسايگان غير 

 در خطر بوده است واقعيتي است ه چندان دور هاي ن دموكرات از گذشته
اين خطر است. ولي من تداوم اي از  به ايران نشانه عراق . حملهانكار ناپذير

كه در دوره نظام سلطنتي هم وجود كنم كه به علت وجود اين خطر  فكر نمي
 .كند كه كشور ما داراي بمب اتمي باشد ايجاب مي ايران حريم ملي داشت,

كمابيش هفتاد درصد ه قضيه نگاه كنيم منطقاٌ بايد بگوئيم كه اگر اينطور ب
 ها براي  زاد و دموكراتيك ندارند همه اينآهاي  كشورهاي جهان كه حكومت

از گزند حوادث و تغيير و تحوالتي كه ممكن است شرايط مصون ماندن 
اين منطق راه به  , بايد به بمب اتم پناه ببرند!جهاني برايشان پيش بيآورد

بخصوص در رابطه با كنترل چنين سالحي و عواقبي كه اين  .برد ايي نميج

جريان , نمونة آن حتي در كشورهاي پيشرفته ,تواند داشته باشد سالح مي
كند و  ا را تهديد مييچه خطراتي دن با اين منطق كه بود. مي بينيم چرنوبيل

 سپتامبر بايد از اينجا حركت كرد كه  11بخصوص بعد از حادثه عالوه بر اين 
كردند و  چنين سالحي در دست داشتند حتماً از آن استفاده ميتروريست ها

از آن استفاده خواهند كرد. بهرصورت  امنيت  هم اگر بتوانند در آيندهاحتماال 
اما اشيم. ملي ما اينجا و آنجا در خطر است و ما بايستي در فكر دفاع ملي ب

كه  ،زاديخواه و مليآبخصوص از طرف نيروهاي نوع ديگري از طرح مسئله، 
 الزمداشتن سالح اتمي در ايران جدا از موجوديت نظام جمهوري اسالمي 

ها به عواقب اين استدالل چندان واقف نيستند واال  كنم كه آن فكر مي, است
ادي و دموكراسي است و زآ ,كردند. هنوز بهترين حريم امنيت اين كار را نمي

و  ,دنكنم به يك كشوري كه مردمش پشت و پناه حكومت آن باش فكر نمي
كشور ديگري قرار حمله مورد باشد، به سادگي  آنها حكومت انتخاب خود

اي داشته  كه ما خاورميانه استترين راه براي كشور ما اين  . احتماالً امنگيرد
ح اتمي وجود نداشته باشد و همه سالدر هيچ يك از كشورهاي آن باشيم كه 

اشان را پيش  بتوانند بدون ترس و وحشت از هم زندگي اجتماعي و سياسي
اين است كه در اين كشورها دموكراسي برقرار شود  ديگرببرند و شرط 

از همسايگان در همسايه اي هم براي پيشگيري از سوءاستفاده   وبهترين راه
و از  شدهكشورها تبديل به دموكراسي  همه اينحمله به ايران اين است كه 

 . بمانند تهديد متقابل مصون
 

تالش ـ اگر اين سياست عاقالنه و منطقي را كه شما روي آن انگشت 
تا كنون نيز دنبال نكرده  , چنانكهدكرگذاريد، جمهوري اسالمي دنبال ن مي

 سياست اتمي يهاي پنهان و طبق برنامهكرده  و اگر كماكان پافشاري ,است
شدن را دنبال نمايد، طبعاً دنياي غرب بويژه آمريكا ساكت نخواهد ماند و از 

خواهد شد. بطور اين زاويه هم به نوعي امنيت مردم بازيچه دست رژيم 
بايد اين باشد كه از همين امروز نيروهاي آزاديخواه العملل  اصولي عكس

 هر شكلي جلوي اين امر گرفته شود؟ به
 

اگر يك  ,زاد و دموكراتيك در ايران وجود داشتآنظام  دكتر براتي ـ اگر يك
كنترل از طرف مردم و مجلس برارتش  به معناي اين كهكنترل دموكراتيك 

داشتن  تنهااحتمال قوي  هاي مورد استفاده ارتش وجود داشت، به و سالح
آمريكا و اروپا به حمله  نمي توانست اش خود به خودي سالح اتمي  نتيجه

. ترس و وحشتي كه وجود دارد اين باشد اي حمله و يا تهديد چنين ايران
است كه اين نظام قابل كنترل نيست و حركاتش قابل كنترل نيست. احتماالً 
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چه از طرف مردم و چه از طرف  احساس كندخطر  رآنجايي كه خود را د
اتمي  بزند.  توان از  ماجراجويانه استفاده به دستكشورهاي غرب در آنجا

نابراين داشتن سالح اتمي به خودي خود به احتمال قوي مسئله اصلي غرب ب
چه كشوري، چه نيرويي و بيش از آن پرسش اين است  كه و آمريكا نيست. 
هر صورت  شوند. به اي از جهان صاحب اين سالح مي نقطه هچه كساني درچ

ي آنجا به مشام نمآزادي در  از يياصوالً بو كه يكسري از كشورهايي هم
افتد. جمهوري  نمي به آنها بمب اتمي دارند و غرب هم به فكر حمله رسد

آمريكا و با داشتن بمب اتمي,  كند نگاه  به كره شمالي فكر مي با اسالمي
احتماالً با اين نظام  فشارهاي اقتصادي و سياسي فكر حمله و جاي غرب به

را تحت   د آننتواندهند كه ب هايي هم اينجا و آنجا مي و باج هدشوارد گفتگو 
داشتن اين  را بهترين راه براي دفاع از خود به همين دليل د.نكنترل بيآور

داند.  قرارداد منع گسترش سالح اتمي تمام كشورهايي كه ً داراي  سالح مي
تكنولوژي اتمي هستند يعني امكان ساختن اين سالح را دارند ولي هنوز وارد 

و داشتن  منع كرد.اي  آزمايش هسته از ,اند زمايش اين سالح نشدهآمرحله 
منع  اين سالح را در همه كشورهايي كه در آنزمان اين سالح را داشتند،

هايشان را از بين ببرند.  ها بايد سالح و اين خواست مطرح نشد كه اين نكرد
غرب  چون در مورد پاكستان هم بعد از اينكه صاحب بمب شد، بهرصورت 

 خطر اينكهناديده گرفته شد.  نمي ديد ،هديد از جانب آن مورد ت را خود
نيروهاي افراطي، نيروهاي ايدئولوژيك افراطي اسالمي و غيراسالمي بتوانند 

مورد توجه قرار نگرفته. ولي بقول  دست گيرنددر  اين كشوردر قدرت را 
بهرصورت روي اشتباهات گذشته  ,جاي ضرر گيري شود سودكمعروف زهر

د از اينجا حركت كرد كه جلوي داشتن سالح اتمي از شود بنا كرد و باي نمي
كنم  اما فكر نميهرمنطقي گرفته شود. ا سوي كشورهاي جديد بهرشكل و ب

آمريكا حتي اگر ايران داراي سالح اتمي هم شود بخواهد به ايران حمله كند. 
اي  هاي كشوري نيست. بلكه سياست منطقه اساساٌ آمريكا بدنبال سياست

مورد مثالٌ انرژي, در مورد امنيت منطقه يا سياست امنيت جهاني... و دارد, در 
هرجا كه انطباق اين سياست با مانع روبرو شود از خود حساسيت نشان 

حتي با حضور در ايران با وجود جمهوري اسالمي  دليل به هميندهد.  مي
اي را به خطر  امنيت منطقه اگر اصطالح نيروهاي افراطي در حكومت به

انداخت به نظر من آمريكا و غرب به فكر اين نخواهد بود كه از روي  نمي
دلسوزي براي دموكراسي در ايران  به ايران حمله ببرد و آنچه كه در عراق 
اتفاق افتاد آنجا هم انجام بگيرد. ولي اين فقط يك حدس است. بهرصورت 

اي دني جانبفرمايش شما درست است داشتن بمب اتمي از طرف ايران، از 
را بخصوص كشورهايي هم  وجه قابل تحمل نخواهد بود و اين هيچ غرب به

كوشش  وتري با جمهوري اسالمي دارند  مثل آلمان كه روابط نزديك
تأثير در سياست ايران  واي  كنند به نوعي در توازن و تعادل قواي منطقه مي

ار نگران ها هم از داشتن سالح اتمي از طرف ايران بسي حتي اينگذار باشند, 
احتماالً  ,كنند چنانچه ايران به اين سالح دسترسي پيدا كند هستند و فكر مي

افتند كه آنها هم بايد  عربستان سعودي و ديگر كشورها هم به اين فكر مي
را دارند بخصوص شرايطي كه در   داشته باشند و از نظر مالي هم امكان آن

ه خريدن اين تكنولوژي از نشان داد كو اروپاي شرقي و پاكستان پيدا شد 
همين دليل جلوي اين مسئله را  طرف افراد كار بسيار راحتي است به

هرشكلي خواهند گرفت. حاال اينكه اين شكل حمله نظامي پيدا كند من  به
براي جمهوري اسالمي  يعواقب بسيار سنگينحتماٌ دانم ولي بهرصورت  نمي

 خواهد داشت. 
 

 كمك  ايران را به دست و پاي كنند مي تالش ـ كشورهاي اروپايي تالش

 ولي از طرف ديگر مواضع سياستمداران دست اول اروپايي  .هايي ببندند توافق
پاريس  مانند يبعد از بستن اين قراردادها و توافقات تادهد كه آنها ح نشان مي

كنند آمريكا و  ايران ندارند. هرچند خيلي سعي مي و وين چندان اعتمادي به
نشان  هاي آنها گيري را پشت سياستهاي خود بكشانند ولي موضعاسرائيل 

ايران  براي اينكه دهد كه زير پاي خودشان چندان محكم نيست. اصوالً مي
اي نباشد و  هاي هسته پايبند اين قراردادها بماند و به دنبال دستيابي به سالح

تأميني آميز از اين تكنولوژي باشد چه تضمين و  منظورش فقط استفاده صلح
 وجود دارد؟

 
كنم وجود داشته باشد. علت اصلي هم اين  فكر نمي ,دكتر براتي ـ تضمين

است كه ما در ايران با يك قدرت مركزي روبرو نيستيم، كه حتي اگر بسيار 
ديكتاتور و اقتدارگرا هم باشد بتوان رويش حساب كرد در اروپاي شرقي هم 

توانست روي  ودند ولي غرب ميهاي ديكتاتوري ب ها، نظام بهر صورت نظام
د حساب كند در مورد ايران اينطور نيست. ما دبن ي كه با آنها ميئقرارداد

مرتب با اين مسئله مواجه هستيم كه توازن قواي داخلي نظام بسته به 
 گيرد اين و بنا به نيروئي كه دست باال را ميشود  شرايط سياسي عوض مي

تا به حال  .احتمال وجود دارد كه قراردادهاي بسته شده رعايت نشود
از طرف ايران رعايت  هبود امهاي ع به قرارداد طبهرصورت آنچه كه مربو

شناسيم كه ايران با  اي نمي . ولي ما هنوز قرارداد امنيتي منطقهه استشد
 ادهااين قراردهمسايگان يا با غرب بسته باشد و ما شاهد آن باشيم كه 

نظامي كه  مركزيت مورد  ،توان حدس زد ولي مي ه باشند.رعايت شده يا نشد
چنين پذيرش  در منطق دروني اش  توانيعني  ،قبول خودش را ندارد

براي كشور ما و  خطراتيچه يك چنين نظامي  ,را نداردمركزيتي 
به همين دليل هم حتي اگر قراردادي  همسايگانمان به همراه داشته باشد.

همه دنيا چهارچشمي از طريق همه   ان ايران و غرب بسته شود حتماًمي
كه ايران  بود دنامكانات تكنيكي و خبري كه وجود دارد مواظب ايران خواه

هيچ حكومتي در دنيا نبوده كه  .كند كند يا نمي از اين قراردادها عدول مي
بماند. ببينيد سرپايش باقي  و زدبالمللي  بتواند باصطالح زير قراردادهاي بين

كاري كه هيتلر در اروپا كرد، قرارداد ورساي را كه با فرانسه بعد از  همين
عمل كرد و و خالف اين قرارداد  زيرپا گذاشت جنگ جهاني اول بسته بود 

 اي زمينه امر حضور داشت اشغال و همين در آن كه فرانسه هايي را  سرزمين
را تحمل نكرد. ما چنين چيزي هاي غلط بعدي و دنيا هم اين  شد براي گام

يم كه يك نظام سياسي قوي و جديد بيآيد در يك نقطه ا هرا در دنيا نداشت
ساله بكلي نه تنها شكست بخورد  6تا  5جهان حاكم شود و در يك فاصله 

اين  توانند ئي ميها ين نظامچنبلكه مضمحل شود و بكلي از بين برود. 
جدي براي  ردنيا تشخيص بدهد كه خط چنانچه واقعاً ,سرنوشت را پيدا كنند

 دنيا هستند عمرشان خيلي كوتاه بشود.
 

تالش ـ در واقع ما پاسخ سئوال اول خود را در همين بحث شما گرفتيم. 
است كه اگر رژيمي امنيت  چناناكنون شرايط جهاني  بدين معنا كه هم

ز دست مشروعيت خود را ار عمومي جهان اافكدر جهان را به خطر بياندازد، 
ر ذهنيت عمومي زمينه سركوب افتد زيرا د آن به خطر ميادامه بقاي  داده و

آن رژيم نيست كه اين تنها طبيعتاً  امايك چنين رژيمي فراهم خواهد شد و 
 بها را خواهد پرداخت بلكه ملت هم تحت اين سياست مجازات خواهد شد؟

 
تهديد امنيت جهاني  ناظر برفقط  در اين بحث دكتر براتي ـ البته منظور من

  شود قبالً عدم رعايت قراردادهايي كه با كشورهاي ثالث بسته ميشود. در  مي



 1383بهمن    ـ   دی/ 21تالش ـ سال چهارم ـ شماره    

24 

 

نظام از بين برود  يكهم عرض كردم براي اينكه دنياي بيرون فكر كند بايد 
 مسئله غيردموكراتيك بودن نظام كافي نيست. چنين چيزي نخواهد بود. 

 
ايران چقدر اروپا  ,ن اروپا قرار گرفتهتالش ـ در مذاكراتي كه در صف مقدم آ

از  كه بگويندگيرد. بعضي از سران جمهوري اسالمي ابائي ندارند  را جدي مي
كنند  اي براي برقراري رابطه با آمريكا استفاده مي اروپاييان بعنوان واسطه

دانند كه جمهوري اسالمي يك بازي سياسي را  خود اروپاييان هم ظاهراً مي
گذارد منتظر  هريك قدمي را كه عقب مي رژيمگرفته  پيشبا اروپا در 

العمل آمريكاست. و از طرف ديگر مراقب اين است كه آمريكا و اروپا  عكس
 ميزانواسطه  اين  تا به شوند ميهمديگر نزديك و چقدر از هم دور  چقدر به

 آيد كه جمهوري اسالمي از . در حقيقت به نظر ميبه آنها را تعيين كندامتياز 
هاي فشار و  كند كه زمان بدست آورد و جلوي سياست اروپا استفاده مي

اينكه  را بگيرد. اروپاييان با توجه بهخود آمريكا عليه  ههاي بازدارند سياست
اشراف  , يعني بدست آوردن زمان بيشتر توسط جمهوري اسالميبدين مسئله

 داردخطري كه در اين سياست جمهوري اسالمي وجود  نسبت به ,دارند
  كنند؟ احساس مسئوليت مي

 
دكتر براتي ـ البته من در اينمورد مقداري شك دارم كه جمهوري اسالمي 

براي اينكه زمان و فرصت بدست  ,كند فقط از اروپا استفاده يا سوءاستفاده مي
كنم دير زماني است كه جمهوري  آورد تا به اهداف اتمي خود برسد. فكر مي

د كه براي حضور در صحنه سياسي جهان و دان اسالمي حس كرده و مي
رويارويي با  براي ادامه تسلط خودش برايران در شرايطي كه مرتب در

تواند اين وضع را  آمريكا قرار گرفته اين وضع برايش غيرممكن شده و نمي
اش را با آمريكا به شكلي  نوعي روابط ادامه دهد احتماالً دنبال اين است كه به

وقت در اين زمينه  دش و براي آمريكا درآورد و آنقابل قبول براي خو
دانيد بحث رابطه با آمريكا  كند. همانطوري كه مي احتماالً از اروپا استفاده مي

از زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني شروع شده بود و از همان زمان 
هم يك نوع ارتباطاتي وجود داشت و در مراحل گوناگون حتي آمريكا 

افتاد باعث شد  برسر يك سري مسائلي كه اتفاق تا اينكه .بودپيشقدم شده 
به  اعتمادي بيتواند به ايران اعتماد كند اين  آمريكا به اين فكر بيفتد كه نمي

هايي كه در آنجا شد مربوط  گذاري سعودي در بمب حوادثي كه در عربستان
 11به اتفاقاتي كه در افغانستان رخ داد، به اتفاقاتي كه بعد از حوادث  ,شود مي

سپتامبر صورت گرفت كه بهرصورت يكسري از نيروهايي كه منتسب به 
ها همه مسائلي بودند كه در  كردند اين وآمد مي القاعده بودند به ايران رفت

از طرف  تواند روي يك رفتار ثابتي آمريكا نمي كه ندداد مجموع نشان مي
كه  يستاين خواست يكطرفه ن در هر صورت .حساب بكندجمهوري اسالمي 

آمريكا هم در  ,فقط ايران بخواهد از اروپا براي ارتباط با آمريكا استفاده بكند
فكر  وبخصوص بعد از حمله به افغانستان و سركوب طالبان  ,اين فكر است

به دليل  .به ايران شدايجاد امنيت در افغانستان باعث نرمش بيشتري نسبت 
از نفوذش در آنجا استفاده كند و  تواند مي مذهبي و قومي ايرانارتباطات 

امنيت براي ايجاد داشتن يك نوع مناسبات با ايران كه كرده  آمريكا هم فكر 
در مورد عراق هم به همين شكل   اين مسئله بعداً الزم است. در افغانستان 

ا اين مسئله روبرو هستيم كه به احتمال خيلي پيش آمده و امروز هم باز ما ب
گذاري در اين كشور  قوي تا زمانيكه وضع عراق تثبيت نشده و ترور و بمب

پايان نگرفته آمريكا با نرمش بيشتري نسبت به ايران برخورد خواهد كرد و 
عالقه به اينكه جبهه جديدي از تشتت در اين منطقه بوجود آيد نشان 

اي باشد كه مورد استفاده يا سوءاستفادة ايران  ايد آن نكتهاين ش  .نخواهد داد

بيند كه بتواند با كمك اروپا  قرار گرفته و خودش را در موقعيتي مي
در اين قسمت فرمايش  ,بهرصورت جلوي حركات احتمالي آمريكا را بگيرد

 شما درست است. 
 

از اين  باشد كه اين البدن اگر رژيم به, تالش ـ البته خيلي منطقي است
 ,بايد از سياست تحريك دست بكشد , قاعدتاٌوضعيت به نفع خود استفاده كند

تالش براي دستيابي به سالح اتمي يك نوع تحريك مجدد است كه  اما
ها را درهم بريزد. حاال پرسش ما در ادامه همين   تواند همه اين حساب مي

خواهان  وريمسئله اين است كه شما و بسياري از دوستان در اتحاد جمه
فشار اعمال ان و ردر كنار و تأئيد سياست اروپا مخالف ايزوله كردن اي  عمالً

يا برخي از متحدانشان در مورد ايران  ئيلاز نوعي كه حداقل آمريكا و اسرا
هستيد. بدين معنا كه معتقديد حضور جمهوري اسالمي در مناسبات  قائلند,

و اقتصادي به اين رژيم بهترين  المللي و دادن يكسري امتيازات سياسي بين
راه مهار اين رژيم براي جلوگيري از دست زدن به اقدامات ماجراجويانه و 

اش است. با توجه باينكه طي يك دهه گذشته اروپاييان بخصوص،  خطرناك
اند و بيشترين  فرانسه و آلمان بهترين روابط را با جمهوري اسالمي داشته

اند  طلب حكومت كرده بخش اصالحدفاع از  رژيم اسالمي بنامحمايت را از 
ايران در دستيابي به  تالش هاي مخفيانه رژيمبينيم كه بيشترين  اما مي

تكنولوژي اتمي در واقع در همين يكدهه رابطه بسيار حسنه با اروپا صورت 
كه بعضي از تا جائي است صورت گرفته  هاي پيشرفت وگرفته است 

و  رسيده اند يبرگشت ناپذير به مرحلة كنند  هاي رژيم اعالم مي شخصيت
اين  دربه رسميت بشناسد. حال با توجه باينكه را جهان بايد اين مسئله 
كشورهايي مثل آلمان و فرانسه اينكه اروپا و  توسطيكدهه حمايت از رژيم 

اگر اين سناريو پيش  لااند ح ايران كرده رژيم خود را به عبارتي سپر بالي
عالوه بر احساس خطر از  ,دست پيدا كند حو ايران واقعاً به اين سال رود

عمالً چه وضعيتي براي مردم ايران و داخلي ايران  ,سوي كشورهاي غربي
 ؟بخصوص در مورد نقض حقوق بشر در ايران ؟پيش خواهد آمد

 
ـ  تا جايي كه  1يستم. دكتر براتي ـ البته با هر دو فرضيه شما زياد موافق ن

شناسم كه مبني براين  دانم جايي موضعي از جمهوريخواهان نمي من مي
هاي اقتصادي و سياسي به  باشد كه خوب است اروپا و غرب يكنوع آوانس

يران بخرد. اامنيت خود را از  ,جمهوري اسالمي بدهد و از طريق كنار آمدن
 بود.  نهايتان اي گيري صحبت چون نتيجه

اينكه باصطالح كشورهاي اروپايي پشتيبان سياسي جمهوري اسالمي ـ  2
در هر دو مورد نظر من اين نيست. كشورهاي اروپايي همانطوريكه  .بودند

دانيد بعنوان مثال پارلمان اروپا يكي از نهادهايي است كه بطور مرتب در  مي
وضعيت حقوق بشر در ايران را محكوم كرده،  ,هاي گوناگون خود اجالس
ها را محكوم  هاي رژيم نسبت به مطبوعات و اپوزيسيون و اقليت سياست

كرده و پارلمان آلمان چندين بار اين كار را كرده و بعنوان نهادهاي قانونگذار 
اند. آنچه كه شما  نبوده آنهااينجا پشتيان  و نهادهاي مدني و سياسيِ

در ارتباط فرمائيد در رابطه با سياست خارجي بوده كه اين كشورها  مي
توانيد اينطور تعبير كنيد  از مسائلي بوده كه شما مي و اند اشان داشته دوجانبه

اش در نهايت تثبيت اين رژيم بوده. كه البته اينها خودشان ديد  كه نتيجه
 ماديگري از اين مسئله دارند. ديد اينها از اين مسئله اين است كه چون 

م يم بكنيتوان م كاري كه مييتغيير بدهرژيم را در ايران و م وضعيت يتوان نمي
م. آنوقت اين ياين است كه خطر اين نظام را براي خارج به حداقل برسان

 آورد كه بعضي از آنها را شما اشاره فرموديد. در مورد  همراه مي الزاماتي به
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 ايم. اتحاد جمهوريخواهان ما هم چنين موضعي هيچگاه نداشته
 

 شما در رابطه با اوجگيري بحران اتمياز تالش ـ برداشت از مطلبي كه 
 منتشر شد, اين است.

 
مربوط به روابط ايران و  نوشتم مقاله دكتر براتي ـ آنچه كه من در آن

هايي را كه در آمريكا در  من در آنجا سياست .شود آمريكا و مسئله اتمي مي
ها را طرح  رابطه با ايران مطرح است با مراجعه به منابعي كه اين سياست

 بودهمطرح در آمريكا  ي كهسه نوع سياست در اين مطلب ام.  آورده اند كرده
 ها اتخاذ يكي از اين سياست وگيري  كه آمريكا در تصميم و اين  ام آورده

شخص رئيس ، اين مسئله  به ويژه در رابطه با نداده خود نشان سياستي  از
اين آمريكا صحت دارد. يكي از سياست هاي ارائه شده در آمريكا اين  جمهور

اي جدا از اينكه حكومتش  بوده كه بايستي ايران را بعنوان يك نيروي منطقه
 ي،منطقه ا براي حفظ امنيت ،مورد توجه قرار داد هدموكراتيك است يا ن

يل و ئبا فلسطين و اسرا بخصوص در رابطه با افغانستان و عراق و در رابطه
 ميانبراي پيشبرد صلح  ,گيرند سياستهايي كه كشورهاي عربي در پيش مي

 و دوم  احتمالي حكومت ايران, اسرائيل و فلسطين و جلوگيري از اخالل
نقش  مطرح شد، كه اين تزها بهگروه برژنسكي تزهاي تحت عنوان آنچه 

بعضاً در ميان  و ايران به عنوان قدرت منطقه اي توجه سياسي بيشتري دارد
 هم مربوط به اين ديگري. و پيدا كرده  انيحزب جمهوريخواه هم طرفدار

كه آمريكا امر پيشبرد حقوق بشر را در ايران جدا از آنچه كه منافع   ميشود
 ملت ايران عمل كند.است ببيند و به عنوان ناجي  اي و امنيتي خودش منطقه

طرح خاورميانه و هاي اول حمله به عراق   به ماه ميشود ديگر مربوططرح  .
حمله را  است ميبايداي  ايران  چون قدرت اصلي منطقه  . گفته ميشود،بزرگ

با فروريري پايگاه  آنوقت ، چهدنموشروع كرد و حكومت را ساقط از  همينجا 
. حاكم خواهد شد منطقه  در تمامي رامشآسكون و  اصلي حكومت اسالمي

حدس من در آن مقاله اين بود كه آمريكا به احتمال قوي با ايران كنار 
دخالت خواهد داد. و فكر  در برنامه منطقه اي خود ايران را و خواهد آمد

. در همين ديداري ه استبيني انجام گرفت گي از اين پيشربخش بز ,كنم مي
اگر توجه كرده باشيد در اين كنفرانس  صورت گرفتالشيخ ا كه در شام

بزرگ در كنار همه كشورهاي عربي و خاورميانه ايران هم حضور داشت و 
 شود مينماينده ايران كنار وزير امورخارجه آمريكا نشسته بود و حدس زده 

با اين فكر  تضاد اينها  در همه ولي  باشد . شروع شده هم كه  مذاكراتي
مواجهه با دروغ پردازي ايران بازي را عوض  در صورتنيست كه آمريكا 

 پيش نيايد . منهمه آن خطراتي را كه شما برشمرديد براي ايران  نكند  و
تر آن  احتمال قوي .بينيم اثري از اين نوع حركات نميدر آمريكا ي فعالً 

مورد نظر خود گذاري روي حركات نيروهاي مخالف  ر سرمايهاست كه آمريكا
 د  يعنينوعي نگراني دائم در جمهوري اسالمي بوجود بيآور و را تشديد كند 

از بابت غرب راحت باشد و هركاري كه دلش نبايد خيالش  جمهوري اسالمي
آن  من تحليل شرايط موجود بود. البته آن مقاله رئوس كلي   .بكند خواست 

 عنوان اتحاد جمهوريخواهان نوشتم.   مقاله را با نام شخصي  و نه به
 

 ه,بنام سند پيشنهادي ارائه شد كه سند ديگري درست است اما درـ تالش 
 كه شما نوشته بوديد. استاي  خيلي از بندهايش در واقع بشدت متاثر از مقاله

 
دكتر براتي ـ بهرصورت اين ترس و وحشت وجود دارد. اين ترس و وحشت 

بكشاند هاي اين رژيم كار را به آنجايي  در من هم وجود دارد كه ماجراجوئي

همانطوريكه شما حدس   كه مداخله نيروهاي خارجي پيش بيايد و اين مداخله
اي همراه خواهد بود و شايد  خون و خونريزي بسيار گسترده باخواهيد زد 

به همين دليل هم   .تلفاتي داشته باشد در حدود تلفات حمله عراق به ايران
شود كه بهرصورت ما در اين فكر باشيم كه چگونه  اين نگراني باعث مي

جلوگيري كرد. اين ربطي به اين مسئله ندارد كه با حادثه توان از اين  مي
در كسانيكه اين فكر  نه  .شود چنين فكري نظام حاكم االن پشتيباني مي

كنم  . فكر ميو نه من غرب مطرح ميكنند خواهان حفظ اين نظام هستند 
 30سال يا  20اي بهرحال  اش در آنجاست كه هرنوع حمله اين نگراني ريشه

سال بعد از  25اندازد. ما تازه  سال اين ملت و مملكت را دوباره به عقب مي
بايد و يا حتي بدتر از آنزمان  ايم انقالب هنوز در شرايط زمان انقالب ايستاده

عين دلسوزي براي پيشبرد  در ن باشد كههمه افراد دلسوز فكرشان اي
 به حداقل برسانند.  نيز زادي در ايران ضايعات ملي راآدموكراسي و امر
 

كه  شود گيري مي تالش ـ با توجه به توضيحاتي كه داديد اين نتيجه
نيست، برعكس  در كارهرجا كه احساس كند، فشاري  اسالمي حكومت

كردم پيشرفت در زمينه  شارهكه ا. همانطوريكند عمل ميهاي منطقي  رژيم
پاكستان و يا از كشورهاي  ازاي و خريدها در بازار سياه  تكنولوژي هسته

با رژيم ساله كه ظاهراً همراهي بيشتري  8مختلف در واقع در همان دوره 
 ,اپوزيسيون و چه از طرف كشورهاي اروپايي ي ازچه از طرف بخششد,  مي

 . گرفته استانجام 
 

اي آورديد كه در اصل مورد  ـ شما بازهم در آخر صحبتتان جمله دكتر براتي
مناقشه است. ببينيد اين مسئله درست نيست كه مسئله دسترسي به 

سال آخر صورت گرفته. همانطوريكه  10سال يا  8تكنولوژي اتمي در اين 
شايد خاطرتان باشد فكر انرژي اتمي و سالح اتمي در زمان سلطنت پهلوي 

گذاري اصلي انرژي اتمي در آنزمان شروع شده و اين  و پايهوجود داشته 
گيري رئيس سازمان انرژي اتمي ايران كه كسي  موضعدر مسئله هم 

كه  مبني بر اينكهتواند بگويد اين فرد طرفدار جمهوري اسالمي است،  نمي
كند يا حكومت  ايران جدا از اينكه جمهوري اسالمي به آن حكومت مي

نرژي اتمي استفاده كند و هم بايد داراي سالح اتمي باشد. بايد از ا ,ديگري
گردد احتماالً  اين يك موضع ديرينه است كه يك موضع امنيتي است و برمي

 در مورد ايران وجود داشته است از قديم به اشكال گوناگون به تهديداتي كه
د توانيد بگوئيد خري و اين مسئله مربوط به اين دهسال گذشته نيست. شما مي

بوده  ساله گذشته بخصوص بعد از فروپاشي شوروي 15سانتريفوژها در اين 
سال  4به بعد است. و ما حدود  1989فروپاشي شوروي در حقيقت از  است.

است كه با اين مسئله روبرو هستيم از آن زمان به بعد احتماالً در بازار سياه و 
ه اپوزيسيون ببطي براي خريد اين تكنولوژي امكات بيشتري پيدا شده ولي ر

طلبان كرده جمهوري  ندارد كه چون بخشي از اپوزيسيون طرفداري از اصالح
 اسالمي صاحب انرژي اتمي شده است. 

 
ها نبايد صورت گيرد. بحث بر سر اين  تالش ـ برداشت اشتباه از صحبت

است كه رژيم جمهوري اسالمي هر جا كه احساس امنيت بكند برخالف يك 
شود مناسبات  براساس اين امنيتي كه ايجاد ميرژيم مسئول كه 

در مورد رژيم اسالمي در  ,دهد اش را در جهت مثبت گسترش مي المللي بين
 8ايران عكس اين قضيه است. يعني اگر هر رژيم منطقي ديگري بود در 

المللي و در ميان  ائي كه ايجاد شده بود در سطح بينضساله گذشته از ف
در جهت بازكردن فضا و در جهت  ,كرد فاده مياست ,اش نيروهاي مخالف
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برخالف  اسالمي يسياست خارجي ولي جمهور در تصحيحبهبود ارتباطات و 
در واقع به فكر تكميل كردن تكنولوژي اتمي براي  ها همه اين جهت

 .فتاددستيابي به سالح اتمي ا
 

بسيار هم اين را عرض كردم سالح اتمي در ايران فكرش  دكتر براتي ـ من
تر از جمهوري اسالمي است و اصالً شرايط دسترسي به سالح اتمي  قديمي

بسيار زودتر در زمان پهلوي در ايران شروع شده و اين ربط زيادي به مسئله 
 اصالح طلبان ندارد.

 
كرد و  تالش ـ ولي در آنزمان نه ملت ايران اينگونه احساس عدم امنيت مي

 حساس خطر داشت.نه جهان از سمت ايرانِ آنزمان ا
 

ترين ازتش منطقه و  دكتر براتي ـ چرا! ببينيد تمام ارتش ايران بعنوان قوي
هاي هوانوردي در زمان شاه از طريق خريد  خريد جديدترين تكنولوژي

كه بعداً توليد شد همه  18و باالتر تا اف  14هاي اف  افكن هواپيماهاي بمب
داد كه  آنزمان شاه تشخيص مي اينها در ارتباط با وضع امنيتي بود كه در

هاست. و اين بخصوص در رابطه با تهديدي كه عراق  احتياج به اين سالح
 همان زمان هم ايران را داشت.

 
شد و مسئله حفظ از شمال و شوروي احساس مي بزرگتر تالش ـ البته خطر

 .امنينت منطقه هم بود
 

داديم يك  هاي ايران را اگر روي هم قرار مي سالح !دكتر براتي ـ نه خير
اصالً  از طرف شوروي ايران !موشي در مقابل امكانات شوروي نبود. نه خير

مورد تهديد نبود و مناسبات رژيم شاه با شوروي بهترين مناسبات بود يكي از 
گرفت اين بود كه چرا  ايراداتي كه اپوزيسيون آنزمان مرتباً به شوروي مي

چين  اند. حتي اين روابط نزديك را با ط نزديك با رژيم شاه برقرار كردهرواب
نيز برقرار كرده بود و مخالفين و اپوزيسيون غيركمونيست رژيم ايران به 

نه شوروي و  كه كردند و اين شعار را داشتند هردوي اين كشورها حمله مي
 نه چين هيچ كشور كمونيستي تهديدي براي ايران نبود. 

 
روز ايران از اين نظر  تالش ـ مقايسه وضعيت ايران امروز با وضعيت آن

الً متفاوتي بود. شايد فكر دستيابي به منادرست است اصالً دو وضعيت كا
سالح اتمي از همان روزها وجود داشت ولي اين شرايطي كه جهان احساس 
ناامني از سمت ايران بكند وجود نداشت. و امروز اين احساس ناامني بشدت 

داشت و يك چنين  دانم اگر رژيم شاه امروز وجود مي وجود دارد. نمي

كرد؟ بهرحال  آمد چه مي بوجود مي از سوي ايران احساسي در جهان
از ديپلماسي امروز رژيم اسالمي بود. طبيعتاً  متفاوت  ديپلماسي آنزمان كامالً

درچهارچوب آن جنگ سرد و تسليحات دوران جنگ سرد وضعيت ايران 
با عمده شدن جنبش  ؛كه وجود دارد اوضاعياكنون با  ولي هم .روشن بود

كند حتي  ران مييناامني از طرف رژيم ا جهان احساس خطر و ,گرايي اسالم
 !توان گرفت را مي  هاي شما نيز اين نتيجه براساس صحبت

 
تواند روي رژيم اسالمي  دكتر براتي ـ بله كامالً درست است جهان نمي

بيند. فكر  همين دليل هم خودش را مورد تهديد و خطر مي حساب كند و به
 داشته باشيم.توانيم توافق  كنم روي اين مسئله مي مي
 

از نظر ما هم درست است. اما اين نكته نيز اهميت دارد كه تالش ـ 
بست  اپوزيسيون سياست هاي خود را براي بيرون آوردن كشور از اين بن

چگونه بايد اتخاذ كند. اما براي طرح پرسش بعدي خود, الزم است مروري 
ن چند سالة هايي كه اتحاد جمهوريخواهان در اي داشته باشيم به سياست

 گذشته به موازات رشد جنبش اصالح طلبي حكومتي اتخاذ نموده است.
از دورة رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و انتخابات مجلس پنجم و    

بعد رشد جنب دوم خرداد, تاكتيك نيروهاي متشكل در اتحاد 
جمهوريخواهان امروز, همواره دفاع از بخشي از حكومت اسالمي, به منظور 

ابي به تغييراتي در قانون اساسي موجود و به نفع گسترش آزادي بوده دستي
است. اين سياست در عمل باعث شد كه اين جبهة سياسي, در بهترين 
حالت, به سپاه تقويت كنندة اصالح طلبان حكومتي شناخته شود. حمايت 

ترين شخصيت آن يعني  بندي توسط برجسته بخشي كه طبق آخرين جمع
آذر امسال شكست آن پذيرفته شد. ايشان گفتند  16همين  آقاي خاتمي در

كه شكست اصالحات, بهائي بود كه اصالح طلبان بابت حفظ نظام جمهوري 
 اسالمي پرداختند.

طبعاٌ بايد براي اتحاد جمهوري خواهان روشن بوده باشد كه براي اصالح    
ح طلبان در درجة نخست, مسئله حفظ نظام اسالمي اهميت دارد. اصال

ها ادامه  بست طلبان شكست خوردند و حكومت اسالمي برقرار است و بن
دارند. حال جاي شما بعنوان نيروي آزاديخواه, سكوالر, طرفدار دمكراسي و 
حقوق بشر در اين وضعيت جديد كجاست؟ سياست دفاع از اصالحات 
حكومتي كه نتوانست مرز مصالح حفظ نظام را پشت سربگذارد و مصالح ملي 

ور را در نظر گيرد, چه جاي پاي محكمي براي شما بوجود آورد. و چه كش
 نتايجي اين شكست براي شما كه از اين جريان حمايت كرديد, به بار آورد؟

 
به مسئله اين مسئله من از ديد خودم  بهدكتر براتي ـ توجه داشته باشيد 

هايي  ه نظاممن هميشه به اين اعتقاد بودم و هنوز اعتقاد دارم ك پردازم. مي
كه سركوبگر هستند و مخالفين خود را به شكل نابودي فيزيكي بسيار 

هايي كه هيچگونه ممنوعيتي  برند نظام گسترده و نه تك فردي به پيش مي
اين  ,قائل نيستند درا در شكستن انسانيت و معيارهاي حقوق بشري براي خو

ها ً در شرايط سركوب  اين نظام .توانند عمر طوالني داشته باشند ها مي نظام
شرايط درهم شكستن و فروريزي بلكه . در هم نمي شكنند مطلق  مخالفين 

هايي باشند  به خصوص اگر نظام .شود ها از درون خودشان ايجاد مي اين نظام
كه مبناي موجوديتشان يك انقالب بوده باشد. جمهوري اسالمي هم يك 

اينكه ما آن انقالب را  نظامي است كه از دل يك انقالب برآمده جدا از
. اصل اين است كه باشيمچگونه ارزيابي كنيم و چه ارزشي برايش قائل 

د. در هم نگرايانه براي طرفدارانشان دار ها معموالً يك مبناي آرمان انقالب
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ها و انقالب بخصوص براي نسل جوان پشتيبان آن  فروريزي اين آرمان
اصطالح شروع فروريزي نظام را شود براي حركاتي كه به  انقالب آغازي مي

 و اينبيند. در ايران هم درست همين مسئله اتفاق افتاده است  تهيه مي
نسل جوان دانشگاهي اسالمي به نوعي  .بخصوص با حلقه كيان شروع شد

و  گرفتهتضاد آشتي ناپذير با واقعيت حاكميت جمهوري اسالمي قرار در 
نين كوششي يك حركت در حول و حوش چ .در آن اصالح بكند شيدكو

طلبي در درون حكومت بوجود آمده جدا از اين حركت اصالح طلبي  اصالح
اصالحات  شعنوان جنب چيزي به ,آنطوريكه شما هم اسم برديد ,حكومتي

اش اين است كه آنجايي كه  اصالحات هميشه در تاريخ معني شداريم. جنب
هاي پشت  م با گاميكن م از امروز به فردا سعي مييم چيزي بدهينتوان ام

م كه نتيجه يهاي كوچكتر و بزرگتر تحوالتي بوجود بيآور سرهم از طريق گام
اين تحوالت تغيير در نظام شود. آن چيزي را كه ما از آن پشتيباني كرديم 

كنيم  اين فكر بوده و اين فكر هنوز هم در ما وجود دارد و ما هنوز فكر مي
ان ما وجود دارد. آنچه كه شما طلبي در مردم و در مي كه جنبش اصالح
 ي. آقااستطلبي حكومتي  اصالح ,كنيد شكست خورده بدرستي اشاره مي

گويد براي ما بهرصورت حفظ نظام ارجحيت داشته و براي همين  خاتمي مي
ايستاديم  هم همه چيز را تحمل كرديم و پذيرفتيم. آنجايي كه بايد مي

ندارد. اينطور نيست كه سير حوادث نيايستاديم. ببينيد در تاريخ بايد وجود 
شد. چنانچه حتي در درون  يعني همينطور كه شد بايد مي هسرنوشتي بود
داشتند كه  ميهاي بارزي وجود  طلبان حكومتي اگر شخصيت همين اصالح

كردند در شرايط  حتي از ديد كسب قدرت براي گروه خودشان عمل مي
عقب و خش اقتدارگرا مشخص تاريخي اين امكان وجود داشت كه اين ب

بعد از انتخابات مجلس . نشيني وادار كند مانده جريان اسالمي را به عقب
ششم، بعد از انتخاب مجدد آقاي خاتمي اين امكان وجود داشت. ديرترين 

بعد از ترسي كه تمامي رژيم و نظام را گرفته  ,سپتامبر 11وقت بعد از حادثه 
به عراق به ايران هم حمله كند و اين  از اينكه آمريكا همزمان با حمله ,بود

هاي بسيار  توانستند آوانس طلبان حكومتي مي زماني بود كه احتماالً اصالح
سوي ببرند كه  اي از جناح اقتدارگرايان بگيرند و چرخ حوادث را به گسترده

در وضع موجود پيش بيآيد و براي آنها يك زمينه  تعديلالاقل يك نوع 
ديني قابل قبول وجود داشته باشد. اينكه اينها از باصطالح حكومت نسبي 

شود نتيجه گرفت كه حتماً بايد اينطور  نمياند, لياقتي اينكار را نكرده  بي
طلبي  شد. اما آنچه كه مربوط به جنبش اصالح شد و جور ديگري هم نمي مي

ايم و گفتيم  السابق ما آنچه را كه در برنامه خود نوشته در مردم است كمافي
المللي روي اين  ين است كه بايستي فشار سياسي داخل و فشار سياسي بينا

باشد كه در ايران انتخابات آزاد صورت گيرد. اين انتخابات آزاد بايد به 
 تغيير بهتشكيل مجلس موسسان منجر شود و تشكيل مجلس موسسان بايد 

 نيستممكن هم تغيير بهرشكلي و به هر دليلي  اساسي بيانجامد. قانون اين
كنم شما درست  توازن قوا و نيروها دارد. فكر مي, بستگي به شرايط و

اش بر سازش است.  طلبي يا مسالمت اساس گوئيد كه اصوالً فكر اصالح مي
كنم الاقل در  براي مثال عرض مي .شناسد چيزي كه جامعه ما اصالً نمي آن

به پذيرش شاه نشان داد كه حاضر  ,آن چهار يا پنج ماه آخر رژيم پهلوي
بهرصورت جامعه اين . جامعه هست درهاي آزاديخواهان  برخي خواست

ولي  .امكان انتخاب را در ديرترين وضع در زمان حكومت بختيار داشت
اصوالً فكر تفاهم و سازش در ميان نيروهاي سياسي ايران هيچ جايي 

ه زعم ما نيروهاي ليبرال جامع به ملي و مذهبي كه ا ازنيروه ةهم .نداشت
در زمان  .بودند تا نيروهاي افراطي چپ و اسالمي در پي يك انقالب بودند

ي اپوزيسيون يك پارچه پشت سر ايشان قرار هاحكومت بختيار اگر نيرو

شد به احتمال قوي آقاي خميني هم به ايران  و ايشان تقويت مي ندگرفت مي
. ولي جامعه شدند ولي تبديل به نيروي تعيين كننده در جامعه نمي ,مدندآ مي
خواست. اين در مورد  فكر سازش نبود و از ابتدا انقالب ميبه  ,ما

طلبان حكومتي هم به همين شكل مطرح است. در اين مسئله اگر  اصالح
انتقادي به ما باشد اين است كه هر نيرويي بايد ببيند در توازن قواي موجود 

كه جامعه در چه قدر شانس پيشبرد يك سياستي هست. حدس ما براين بود 
ه ميليوني قرار گرفته و اكثريت نيروي جامعه آماد 22تا  20يك تب و تاب 

اين آمادگي در جامعه وجود داشت و دستاوردهاي  است. براي دفاع از آزادي
طلبي  طلبي ، چه اصالح آن حركت تا به امروز موجود است. حركت اصالح
رات بسيار بسيار كنم تأثي درون حكومت و چه بيرون از حكومت. فكر مي

حكومتي به شكست منجر  يطلب اصالح ليو اند. ديرپايي از خود بجاي گذاشته
اش  قاي خاتمي در نهايت تصميمآبا همان استداللي كه شما فرموديد.  ,شد

را براي حفظ نظام جمهوري اسالمي گرفت و به همين دليل هم ضربه 
طلبي از طرف مردم زد و اين  بزرگي به حركت اصالح طلبي و جنبش اصالح

در اين زمينه  ,. نقدي هم اگر به ما باشدوارد استنقدي است كه به ايشان 
 ما  . حدسيمزن قواي موجود نكرداز توا يتواند باشد كه ارزيابي درست مي

اين كت بزرگ اجتماعي طوري است كه رتأثيرگذاري اين حكه  بود براين
بخصوص بعد از انتخابات ششم , كند به اصطالح برگشت ناپذير مي را حركت

اين حدس  .طلبان بود درصدي در دست اصالح 75مجلس كه اكثريت تقريباً 
كه متاسفانه نكرد و  ,ش استفاده كندشد كه اين مجلس از اقتدار خود مي زده

اين اصوالٌ كنم  و هم به مردم ضربه بزرگي وارد كرد. فكر مي خود هم به
كنم شما هم با اين مسئله  فكر نميـ فكر هنوز هم بايستي تقدم داشته باشد 

تحوالت بايد  .بايد حركت سياسي باشد ,ما حركت جامعهِكه  ـ مخالف باشيد
با حركت مردم در جامعه و گامهايي  .باني مردم باشدتحوالت سياسي با پشتي

شود شرايطي  كه از طرف اپوزيسيون براي سازماندهي مردم برداشته مي
ما  بوجود بيآيد كه اين رژيم ديگر نتواند سرپا بماند و اين هدف را 

كنيم. بنابراين اگر صحبت شما در اين است كه بنده  السابق دنبال مي كمافي
طلبان درون  نادم و پشيمان هستيم از اينكه از اصالح عرض كنم كه ما

كنم كه  هنوز فكر ميو حكومت پشتيباني كرديم من شخصاً پشيمان نيستم 
از درون خودش آغاز شده و  شكنندگي در اين نظام اقتدارگرا وتحول اساسي 

زمان حضور گسترده  در كند و اين شكنندگي از درون خودش ادامه پيدا مي
به  تواندمي ديگر ن نظام چون در  شكنندگي .كند را ممكن مياپوزيسيون 

 . سركوب كند ممكن بوده در ابعادي كه تا به حال  دلخواه
 

كمي بيشتر از حد اشتباه در توازن نيروها بايد تالش ـ البته انتقاد به شما را 
, تداخل معنايي و بعضاٌ هاي معرفتي يكسري سوءتفاهم انتقاد به ايجادم. يينبب

اجازه دهيد در بحث  .و پافشارهايي كه هنوز هم ادامه دارد تخطئه مفاهيم
گروه هاي متشكل در به نظر من  بعضاٌ به آنها خواهيم پرداخت.فراخوان 

اتحاد جمهوريخواهان ـ من ناچارم مرتب روي اتحاد جمهوريخواهان تكيه 
 خواه ديگري هم هستند كه سياست ديگري را كنم چون نيروهاي جمهوري

  گرفتند.در پيش 
 

 اشان برروي مسالمت است. ها هم سياست دكتر براتي ـ البته آن
 

اين نيروها بعنوان نيروي سياسي سكوالر, آزاديخواه و طرفدار حقوق ش ـ تال
بايستي در برابر حكومتي اسالمي, در بكارگيري و تعبير از مفاهيم  بشر مي

به معناي سازش با رژيم دقت بيشتري به خرج دهند. همين مفهوم مسالمت, 
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اينكه تحوالت آتي ايران بايد با پرداخت  .با هيچ جناحي از آن, نيست
مخالفت  مورد ينيروي عاقل از سوي هيچ كنم كمترين بها باشد فكر نمي

 نمونه بارز آن همين دفاع گسترده مردم از فراخوان براي رفراندوم .باشد
ز است. مسالمت به معناي آمي رفراندوم يك حركت مسالمت  . اصوالًاست

بلكه به , نيست و يك حكومت ديني هاي رژيم اسالمي سازش با ارزش
ان راز اين مسئله اي  .خشونت و قهر زده نشود بهمعناي اين است كه دست 

البته مشروط براينكه رژيم اين مسالمت را به خشونت  ,تجربه تلخي دارد
اما  موضوع.م به اين يردبعدي برگ پرسش هاينكشاند. ولي اجازه دهيد در 

اي كه اعضاي شوراي هماهنگي  نفره 8سند  پرسشي در موردقبل از آن 
هاي اين  شهر كلن ديدگاهسمينار اتحاد جمهوريخواهان بيرون دادند و در 

ميان اتحاد تشكل را به دو دسته تقسيم كرد. اين سند از چه موقعيتي در 
را پشت سر خود  يان عمدهجرند سبرخوردار است اگر اين  جمهوريخواهان

تاكتيك دفاع از  بايك نوع جمعبندي و مرزبندي آيا به منزلة  ,دارد
  ؟طلبان است و به نوعي با سياست گذشته مرزبندي كرده است اصالح

 
دانم. ولي از  نمي است, هاي گذشته مرزبندي با سياستآيا دكتر براتي ـ اينكه 

آنجلس  لوس, سوئد سه همايش ديگر در هايي كه در همايش كلن و در بحث
اين جمعبندي به موضع اكثريت اعضاي  آيد, , برميو واشنگتن داشتيم

ينده آت و به احتمال قوي در اجالس سجمهوريخواه نزديك ا
تري به تصويب خواهد رسيد. اين  خواهان در شكل تقويت شده اتحادجهوري

ن جمهوريخواهان هميشه در ميااي كه  مسئلهموضع اكثريت است. ولي 
آنهائي كه مسئله هرج و مرج است. البته  ست,حرف اصلي آنها مطرح است و

توانند اينگونه تعبير و تفسير كنند كه اين مواضع  در بيرون هستند مي
 .دو طرف دارد اساساٌسازش  اما. است معنايش سازش با جمهوري اسالمي

چ نوع نفعي از اين كه دارند هيقرار كسانيكه در موضع اپوزيسيون اين نظام 
د. بنابراين من ترس و واهمه اين دوستان را نبا اين نظام سازش كنند، ندار

 يها گام نسنجيده. و حركات گيرم كه وحشت دارند از مسئله جدي مي
قابل دسترسي داشته وسياسي نسنجيده جامعه را بدون اينكه هدف مشخص 

بيشتر  را ردگي در مردمدوباره افس ن است وباشد به يك اميد واهي كشاند
تر به  ها بيشتر به اين است كه آهسته كند. به همين دليل گرايش آن مي

نفره كه خود من از آن دفاع كردم به تعبير  8. به هرحال اين سند ببريم پيش
 من موضع اكثريت است.

  
 اسم شما بعنوان امضاء كننده نبود. اما تالش ـ 

 
هاي  سيونيود كه براي نوشتن اسناد كماش اين ب دكتر براتي ـ نخير! علت

اعضاي اصلي آن بودند  ,مختلف درست شده بود كه اعضاي شوراي سياسي
اند من  و آن كسانيكه با شوراي سياسي در كميسيون بودند آن را امضاء كرده

عضويت اجرائيه هستم و چون تقسيم كار ما اينگونه است كه اسناد سياسي و 
برد به  زند و مي نفره دامن مي  9ري سياسي هاي سياسي را اين شوا بحث

ها برده  شود و بعد به همايش نفره و آنجا بحث مي 50شوراي هماهنگي 
امضاء بود اين بود كه اعضاي شوراي  8شود. علت اينكه آن سند داراي  مي
  .اسي امضاءكنندگان اصلي بودنديس
 

ايران و آمريكا، عنوان روابط  ا اي ب شما نوشته ,تالش ـ مقارن همين مطلب
مشترك نظرات شما و اين  محورهاي .كارها را منتشر كرديد ها و راه نظرگاه

توان بخوبي مشاهده كرد. شما در آنجا در عين حال كه از  نفره را مي 8سند 

رفتاري  در پيش گرفتنيعني  ,عادي  سازي روابط ميان جمهوري اسالمي
 هدر عين حال پيشنهاد داد .صحبت كرديد, ايجاد اعتماد كند كه در غرب كه

اصوالً بايد نيروهاي  آمريكاو روي اين موضع پافشاري كرديد كه اروپاييان و 
هاي فرهنگي و علمي و غيره در  آزاديخواه اعم از احزاب و شخصيت

ي سياسي هامنظور شما از نيرو آيا در اينجا .سهيم كنندرا دالت سياسي امع
اي از اپوزيسيون  ريخواه است يا مجموعهزاديخواه فقط ناظر بر جريان جمهوآ

 . است اعم از جمهوريخواه و مشروطه خواه تانمورد نظر
اپوزيسيون يا نيروي جايگزين است يا  طرحشما در اينجا آيا منظور      

ترساندن جمهوري اسالمي ابزار فشار در دست  و« رقابت»كه براي متشكلي 
 ؟غرب بر عليه جمهوري اسالمي مورد نظر است

 
من  بايد بگويم كه ,دكتر براتي ـ در مورد نيروي جانشين و يا نيروي بديل

از مخالفين در خارج كشور  ئياساساً مخالف اين هستم كه يك گروه و نيرو
ها در حركت  بديل نظام شوند. بعنوان حكومت سايه از طرف غرب برگزيده

ردم بدانها آيد. در پذيرش عمومي و در مشروعيتي كه م اجتماعي بوجود مي
از مردم براي روز حقوق بشر  يياگر نيرو بعنوان نمونهآيد.  دهند بوجود مي مي

آن مثالً صدهزار نفر به دعوت  دعوت به عمل آورد ودر جلوي مجلس شورا 
 آن نيرونوعي  ,اتي كه دارد جمع بشوندرخط وجود با گوش كنند و نيرو

انجام گيرد. مثالً شما بر  تواند به اشكال گوناگون اين مي يافته ومشروعيت 
كنيد كه بازاريان بازار را  سر فالن موضوع كه مطرح است در خواست مي

تعطيل كنند و كارمندان برسركار نروند يا مثالً كارگران شركت نفت شير 
در اين نوع حركات است كه شما  .نفت را ببندند يا مسائلي شبيه اين

 يعنيكرائين اتفاق افتاده است همانطوريكه در او .كنيد مشروعيت پيدا مي
از دل نظام  نيز يك نيروي اپوزيسيون كه در مجلس هم حضور دارد و خود

ار ردر شرايطي ق ,پيشين بيرون آمده و تبديل به اپوزيسيون همان نظام شده
يك هفته يا ده روز در  الزم است از مردم دعوت بعمل آورد كهگيرد كه  مي

خواست اين از درجه زير صفر حضور داشته باشند و  10ها باشرايط  خيابان
را  آن نيرودهد و  عيتي ميونيروي سياسي پشتيباني كنند. اين خوب مشر

كند. يك نوع بديل هم شبيه آن چيزي است كه در  عمالً تبديل به بديل مي
كنم در ايران نيروهاي  و فكر مي نيستم آنعراق اتفاق افتاده كه من موافق 

توانند طرفداران زيادي داشته  كه مي وجود دارندسياسي و اجتماعي اصيلي 
آنچه كه من در آن نوشته ا بگيرند. هباشند و بايد مشروعيت خودشان را از آن

مسلح و را كه  يياروپا و آمريكا نيرو اساساٌعرض كردم اين است كه 
كنم كه  براي مثال عرض مي .قبول داشتند ,حضورش براي اينها ملموس بود

لمان و اروپا يا آاحزاب سوسيال دموكرات  آياسال گذشته  25در طول اين 
كه در اند  اينجا از شما دعوت كرده در المللي كار و احزاب بين احزاب محافظه

 ناز سازمان مجاهدي اين احزابولي بسياري از  كنيد؟كنگره آنان شركت 
علت هم  .مناسبات بسيار نزديك داشتند اين سازمانند و با ا خلق دعوت كرده

هزار  نيك نيروي مسلح است و چندي نزدند مجاهدي اين بود كه حدس مي
توان رويش حساب كرد و برايش  گچي و حضور نظامي دارد و احتماالً مينتف

زادي و دموكراسي برايشان تعيين كننده نبود. آقدرتي قائل شد. اصالً فكر 
مقاله اين است كه امروز فقط سرمايه و روابط تجاري و  نمن در اي مقصود

زادي و آزاديخواهي هم جهاني شده آفكر  ,تكنولوژي نيست كه جهاني شده
ها و  است و اينكه گويا مسئله آزادي چيزيست كه فقط مربوط به آلماني

را  زادي خودمانآزادي خودشان را دارند و ما آها  اين يا .شود ها مي فرانسوي
 هستند, در اروپاتمام نيروهاي كه در ايران  همفكراناين فكر عبثي است. 

كار داريم در  وجود دارد. بديل آنها در ايران و اروپا هم هست. اينجا محافظ
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دموكرات در اروپا وجود دارد، عين همين در  ايران هم داريم، احزاب سوسيال
از همين امروز  ينبنابرا. استهمين طور  هماحزاب  ساير .ان هستراي

سطح  رچپ و مشروطه خواه د, خواه جمهوريتمامي نيروها,  از بايستي 
طور  جهاني پارتنرهاي مقابل خودشان را داشته باشند و وارد گفتگو و همين

  .هم متقابالً يك ديالوگ عمومي را انجام بدهند
 

داخل اتحاد  هاي دانيم كه دو سه هفته بعد از بحث تالش ـ مي
بيانيه , نفره و مطالبي كه شما منتشر كرديد 8سند  حولجمهوريخواهان 

شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان  .فراخوان براي رفراندوم منتشر شد
از آن حمايت كرد. اما اين متن بيانيه حمايتي شما يك سري  نسبتاٌ با تأخير

از تغيير قانون يه شما هايي را بوجود آورد. نخست اينكه در آن بيان پرسش
ايد نه تدوين قانون اساسي نوين و ديگر آنكه اساساٌ به  اساسي صحبت كرده

كار رفراندوم دفاع كرديد و نه از متن فراخوان كه  تنها از راهرسد شما  نظر مي
ح از تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي جديد مبتني اضبطور و

المللي آن سخن گفته  هاي بين ير ميثاقبشر و سا حقوق بر اعالميه جهاني
قانون اساسي موجود بعنوان  كنيد قراردادن خواست تغيير يا فكر نميآاست. 

شكار در مورد متن بيانيه فراخوان آغرض  نقض  هدف اين رفراندوم عمالً
يا اينكه از نظر شما تفاوتي بين تغيير قانون اساسي موجود و تدوين  ,باشد

  جود ندارد؟وقانون اساسي جديد 
 

جا تفاوتي  است و من در اين هم تدوين, دكتر براتي ـ بهرصورت هر تغييري
كنم اگر شما  بينيم براي مثال اين را عرض مي بين تغيير و تدوين نمي

شود بندهايي كه مربوط به  بندهايي كه مربوط به جمهوريت اسالمي مي
حكومت ديني حاكميت واليت فقيه مي شود تمام بندهايي كه مربوط به 

شود تدوين يك قانون  شود از همين قانون اساسي موجود برداريد اين مي مي
 قانون ايناساسي جديد. لذا تغيير و تدوين مفهوم برابر است. بهرصورت 

اين معناست كه اين قانون  تغيير به. تواند باشد قانون نمي آنديگر  تغيير يافته
 يشكه اينجا و آنجا ديگر آن نيست. قانون جمهوري اسالمي نيست

آن قانون اساسي  است. بهتر شده يمقداري تغيير پيدا كرده حاال يك كم يك
 بهرصورت يك قانون اساسي ديگر خواهد بود. 

 
 اين قانون ديگري خواهد بود به چه معنا؟ لطفاٌ دقيقتر بفرمائيدتالش ـ 

 
بهرصورت آن قانون اساسي جمهوري  منظور اين است كهدكتر براتي ـ 

سالمي نيست كه مثالًًًً حاال واليت فقيه و شوراي نگهبان آن را برداشته ا
 كرده. آن چيزي كه تغيير پيدا باشد اش برجاي خود مانده باشيم و بقيه

كه همه ما بعنوان يك قانون اساسي مدرن الئيك  است بهرصورت چيزي
كه بشر مستتر شده با تمام حقوقي  شناسيم كه در آن اصول منشور حقوق مي

  !منظور اين است  ,شود از آن ناشي مي
در مورد خود بيانيه رفراندوم كه اشاره كرديد و آنچه كه اين شوراي    

هماهنگي منتشر كرده بله حدس شما درست است. ببينيد من معتقدم كه 
راستي و راستگوئي االن بزرگترين چيزي است كه ما و ملت ما بدان نيازمند 

نده كه نه فقط حمايت كن گويم. كساني طور در حاشيه مي است. حاال همين
حدت از وكه از دفتر تحكيم  تند كنار كسانيسبلكه امضاء كننده اين منشور ه

طلبان در ابعاد گوناگون و  بطور اولي از طيف سلطنت ,دنآي ايران مي
كه در آن ايرادي نيست. مسئله اصلي در اين است  هستندها  طلب مشروطه

اي همايون كه مربوط به آق, طلبان سايت اينترنتي مشروطهبه كه اگر شما 

يعني شاه ايران براي اين , شهريار ايرانكه ببينيد  مراجعه كنيد, مي ,شود مي
اين وجود دارد   بنابراين اگر شاه من  .طلبان وجود دارد  بخش از مشروطه

يعني  .خواهم نوع نظام را باز بگذارم من ميديگر درست نيست كه بگويم, 
يگر شاه نيست. اين مسئله اين شاه دپس  ,روزي مردم گفتند جمهورياگر 

خواهد مشروطه يا جمهوري را به راي عمومي  كسي كه مي ,درستي نيست
كنم كه نظام  گويد براي من سلطنت وجود ندارد و من پيشنهاد مي بگذارد مي

آينده مشروطه سلطنتي باشد و اين نوشته شود و بعد هم شاه مملكت تعيين 
, عايي بكنم جامعه نبايد از من بپذيردبيايم هر اد من امروز اگر ,شود. ببينيد

بسيار خوشحال  اينكه من در گذشته چه بودم وچه كردم. مابدون توجه ب
خوشحال هستيم كه نيروهاي اسالمي در اين  هم هستيم و از صميم قلب
اند كه به حكومت ديني معتقد نيستند و آزادي و  جهت تغيير پيدا كرده

ه مورد تأئيد ماست. ولي بايد هركسي در بشر را قبول دارند. اينها هم حقوق
آنوقت اين  .جايگاه خود بعنوان نيروي سياسي خود بايستد و صحبت كند

 نيروها بايد بر مسئله  رفراندوم توافق بكنند. 
اي در اصل مسئله فراخوان و رفراندوم وجود ندارد  بنابراين هيچ نوع مناقشه  

قاي آاند.  شتهواند و ن گفتههم  ها چون بدرستي اگر دنبال كرده باشيد خيلي
سال پيش در زندان مسئله رفراندوم را مطرح كردند. آقاي  ناميرانتظام چندي

مطرح را خواست رفراندوم  خسرو شاكري در پاريس جمعيتي درست كردند و
طور  همين .ندردحمايت كنيز از آن از روشنفكران اروپايي  عده ايكردند و 

بنابراين . در گذشته اين فكر را مطرح كردندكه  طلبي بودند نيروهاي مشروطه
. استهيچ دليلي وجود ندارد كه ما فكر كنيم االن فكر جديدي بوجود آمده 

. احتماالً آن استمان مساعد در اين حركت زدرست  ومهم ة مسئلاحتماالٌ 
اين زمان مناسبي و بست رسيده  بن  طلب حكومتي به جريان اصالحچون 

اما ترس من از اين  .ما حرفي نداريم .هاي ديگر افكار و بديلاست براي ارائه 
در شكل ديگرش بوجود  «وحدت كلمه »و  «همه با هم»ست كه دوباره ا

سئوال شود چه كسي با چه كسي و با چه هدفي. همينقدر  بدون آنكهآيد. 
كمك آمريكا انجام  همه بگويند اين رفراندوم به ياكه همه بگويند رفراندوم 

 كافي است؟ بگيرد
 

چون  .جا صحبت شما را قطع كنم تالش ـ آقاي براتي من ناچارم در همين
بيانيه دفاع اتحاد  , كه چراروي همين مسئله بود اتمام پرسش م
كه . شكي نيست ه استكار رفراندوم تكيه كرد روي راه تنهاجمهوريخواهان 

 ,د باشدتوان آميز تحوالت سياسي مي هاي مسالمت يكي از راه رفراندوم
پرسش ما  مورد ولي چيزي كه .مشروط بر اينكه رژيم دست به خشونت نزند

بود كه دو يا سه پارگراف هم بيشتر نيست و  بيانيه فراخوانبود مضمون 
از تدوين قانون اساسي جديد، تشكيل مجلس موسسان، قانون  است عبارت

ام پرسش تم  .هاي آن اساسي مبتني بر اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق
ايد و  براين تكيه داشت كه شما چرا از مضمون اين فراخوان صحبت نكرده

ها و  اگر اين مضمون مورد توافق گروه؟  ايد مضمون اين بيانيه تكيه نكرده رب
فكر  ,هاي سياسي گوناگون باشد ها و گرايش نيروهاي مختلف با انديشه

ن خواهد شد. چون كافي تأمي ,باشد ميو شما كنيد آنچه كه مورد نظر ما  نمي
 است روي مضمون اين بيانيه توافق شود. 

 
بود. خميني هم  ينهاي آقاي خميني هم اتي ـ مضمون حرفردكتر ب

ها هم  مضموني را كه تكيه داشتند روي آزادي بود. ايشان براي كمونيست
آزادي قائل بودند، براي زنان حق قائل بودند مسئله حجاب مطرح نبود و 

خميني آن زمان كسي آقاي هاي  ا قائل بودند. با مضمون گفتههمه حقوق ر
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 ها نكردند. مخالف نبود. ايشان اصالً صحبت از جمهوري اسالمي و اين حرف
توانم پيش ببرم كه  مسئله اين است كه بنده فكر آزاديخواهي را با كساني مي

ان حداقل اش ها و عمل ها و نوشته اين فكر را قبول دارند. اين فكر را در گفته
نشان داده ـ سال گذشته بكنار  25حال  ـ سال گذشته 8يا  7در همين 

پذيرم نه با اين عنوان كه  را بعنوان نيرويي كه هست مي يباشند. من هركس
اند. به نظر من اين مسئله اساسي  حاال زير يك شعار را با من امضاء كرده

است و مشكل مضموني در آن قسمت نيست. ببينيد مدتهاست وقت آن 
ما ديگر با دادن يك شعار و گفتن و امضاء كردن يك بيانيه و يا  كهگذشته 

كنم هر فكر خوبي هر بيانيه خوبي چنانچه  خوش باشيم. فكر مياعالميه دل
تواند به عكس خودش  مي ,دشوكار عملي پياده كردن آن سياست ارائه ن راه

در كند. البته   در مردم تشديد را سرخوردگي و يأس در نتيجه .تبديل شود
تواند سياست گذاري كند ولي من در  ياي كسي نم بيانيه يك صفحه كي

پياده   بينم كه براي  افكاري كه دارد راه اپوزيسيون اين ضعف را ميمجموع 
 كند.  يافكار را هيچ وقت ارائه نمآن كردن 

 
اين از  آيد كه پس چرا هاي شما اين سئوال پيش مي گفتهتالش ـ براساس 

 حركت حمايت كرديد؟
 

كنيم. اين مشكل اساسي همه  دكتر براتي ـ بله گفتم ما از فكر حمايت مي
مرتب بيانيه كه  مشكل اساسي است . فقط مربوط به اين بيانيه نيست . است

در  ولي هيچگونه راه پياده كردن گام به گام آن شود داده ميو اعالميه 
اين يك مشكل عمومي است. نقطه قوت هر حركت  شود. جامعه ارائه نمي

به  هاي گام براي پيشبرد آن هدفي كه دارد سياستكه  اين استسياسي اين 
انتخاب شود و آنها دنبال  يشوراي ,گويا قرار است از جمع البته .گام ارائه كند
هاي من ممكن است  د. بنابراين حدسيات و ترسنگذاري برو اين سياست

بيمورد باشد بايد منتظر باشيم و ببينيم كه جمع شورا در مورد اين مسائل چه 
دش درست است كه ما كنم بجاي خو اين مسئله كلي فكر مي اما گويند. مي

ديگر بايد فاصله بگيريم از اينكه فقط بيانيه و اعالميه بدهيم بدون اينكه آنرا 
 پياده كنيم.   اصالً

 
از  اي تالش ـ قبل از انتشار بيانيه دفاع اتحاد جمهوريخواهان، اطالعيه

نفر از كميته فراخوان مبني بر انحالل كميته فراخوان صادر شد و در  6طرف 
حمايتي شما مرتب به اين اطالعيه استناد شد و از آن بعنوان بيانيه دوم  بيانيه

گمراهي و كنيد كه اين خود مقداري ايجاد  فكر نمي است. نام برده شده
فراخوان  ةچرا كه بيانيه دومي وجود ندارد. يك بياني كند؟ گيجي ايجاد مي

بر مسئله انحالل  ناظراي بود كه  بيشتر وجود ندارد و آن ديگري اطالعيه
و آنزمان هم كه شما بيانيه دفاعيه را صادر كرديد حدود  بود كميته فراخوان

هزار نفر هم  20 اينهزار نفر تقريباً از بيانيه فراخوان حمايت كرده بودند  20
اطالعيه انحالل كميته را.  آنپاي بيانيه فراخوان را امضاء كرده بودند و نه 

كنيد و از آن بعنوان بيانيه دوم نام  استناد ميچرا شما به اطالعيه دوم 
 بريد؟ مي
 

كنم فرمايش شما چندان با آنچه در واقع اتفاق افتاده  فكر مي  دكتر براتي ـ
تطابق ندارد. ببينيد مسئله كميته اقدام بود. مسئله كميته اقدام براي 

رست و اقدام كننده د هندنكه يك كميته رهبري ك اپرسي بود به اين معن همه
و  دحمايت كنن بوداز كار اين اقدام كنندگان يك عده ديگري قرار  ه بود.شد

اين خطراتي داشت براي آن افرادي كه بخصوص در ايران  .امضاء بگذارند

بودند. بخصوص در مورد آقاي زرافشان و يكي ديگر از امضاء كنندگان بيانيه 
 ديدند.  دام كننده ميخود را در مقام و موقعيت اق در ايران. امضاء كنندگان

نفر  9اين فكر كامالً درست بود اصالً يك عمل غيردموكراتيك بود اگر 
بنويسند و يك جايي هم منتشر كنند و به ديگران  هام كننددچيزي بعنوان اق

ها خيلي وقت است كه  جور حمايت هم بگويند از ما دفاع كنيد. زمان اين
 گذشته است. 

 
دهد كه يك هيئتي  واقعيت را تغيير نمي توضيحات, تالش ـ بهرصورت اين

خواسته شده كه ـ از هر ايراني ـ و در اين بيانيه از مردم   يك بيانيه را نوشته
 با راي خودش از خواست برگزاري رفراندوم براي:

 ـ تشكيل مجل موسسان  1
 بشر  ـ تدوين قانون اساسي جديد مبتني بر اعالميه جهاني حقوق 2

د. بعد چند هزار نفر زير اين بيانيه را با همين منظور امضاء حمايت كنن
اين تصور  تا مباداكند  همين هيئت خودش را منحل اعالم مي سپساند  كرده

. ند.كن ياقدام ندواهخ و مي دانند مي هيئت رهبري آنها خود راايجاد شود كه 
 اين  تك تكگردد.  ميمنحل اعالم  آن هيئتو  شود اين اطالعيه صادر مي

بعنوان حمايت  اند ديگر كه اين بيانيه را امضاء كردههمچون كسان افراد 
بيانيه دفاعيه  ,با وجود اين و عليرغم اين گيرند. كننده از فراخوان قرار مي

 « بيانيه دوم»با عنوان جعلي  اتحاد جمهوريخواهان كماكان روي آن اعالميه
  .كند تكيه مي

 
فرمائيد. اين فقط بيانيه اول  من توجه نمي هاي دكتر براتي ـ شما به صحبت

اين مسئله يك سياست بود. يك سياست ويك فكر بوده به زعم  .و دوم نبود
كنم برداشت شما كامالً  من، ممكن است من اشتباه بكنم. من فكر مي

اي ابتدا  درست نيست. اين مسئله فقط يك مسئله فرمال نبوده كه يك عده
ند كه بهتر است آن را منحل كنند. و اسم كاري كردند و بعد فكر كرد

ديگري روي آن بگذارند. اين با آنچه كه واقع شده است برابري ندارد. ولي 
اين مسئله تعيين كننده و مهمي در اصل نيست. اصل مسئله همين است كه 

كنم  شما گفتيد. بهرصورت يك فكري بيان شده و گفته شده من فكر مي
روي زمين وجود ندارد كه مخالف اين باشد كه از  زاديخواهآهيچ آدم   اصوالً

هم  «مردم پرسيدن»البته ما هميشه تجربه خوبي از  .مردم پرسيده شود
هم با  «آري يا نه»نداريم. شما اگر خاطرتان باشد همين جمهوري اسالمي 

درصدي مورد تصويب مردم قرار گرفت. آنهم  98همه پرسي با راي 
  پرسي به خودي خود چيزي نيست كه حتماً همه پرسي بود بنابراين نفس همه

يك نتيجه مطلوب داشته باشد مگر در شرايطي كه امكان آگاهي دادن باشد. 
خواهيد به سئوال پاسخ دهند بعنوان نيرو يا  شما به كسانيكه كه مي

فكر مقابل روي فكرتان تبليغ  برابردر  .اپوزيسيون دسترسي داشته باشيد
مقابل كه فكر جمهوري اسالمي باشد تبليغ و كار كنيد. خوشبختانه فكر 

خودش را كرده است. بنابراين كار ما را در اين زمينه خيلي راحت كرده است. 
تواند باشد و ما هم نيستيم.  بهرصورت كسي مخالف پرسيدن از مردم نمي

, اي كه عرض كردم به اينكه شما آن فكر اساسي گردد به مسئله همه برمي
تغيير نظام  كه در اصلول و به اصطالح تدوين قانون اساسي كه تغيير و تح

چنانچه  .خواهيد در عمل پياده و پيش ببريد هايي مي است، را با چه سياست
ترس من اين است كه اينطور  ؟در اين زمينه هيچ نوع سياستي عرضه نكنيم

شود. اين مسئله ضعفي نيست كه فقط مربوط به فراخوان باشد اين ضعف 
هاي عملي پيدا  هايش گام كلي اپوزيسيون است كه براي سياست عمومي و

گويد رفراندوم  كند اين هم شايد اجتناب ناپذير باشد . كسي كه مي نمي
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سال آينده  5زند كه ابزار اجرايي اين موضوع را در  اش را مي احتماالً حدس
 هايي را پياده كند. اين سال آنوقت بايد سياست 5پيدا خواهد كرد براي 

 ي ندارم.لاصطالح نقطه نگراني من است واال در اصل مسئله مشك به
 

بدين معنا كه  .تالش ـ اين فراخوان يك طرح و حركتي در سطح ملي است
داند و  داراي حق راي و حق دفاع و عمل مي را هر ايراني با شناسنامه ايراني

 يك گرايش سياسي معين صاحبرا كه هر ايراني  حقاين  ,عالوه براين
هاي  شناسد و حق حضور سياسي را براي همه گرايش به رسميت مياست 

بشر و دموكراسي را  مشروط براينكه اعالميه جهاني حقوق قائل است, سياسي
هائي را در اين حركت ملي مورد  حق حضور و حق رأي چنين جريان .بپذيرد

 تيك است.دهد. چنين اصولي ماهيتاٌ و اصالتاٌ دموكرا احترام و پذيرش قرار مي
اين جوهره متاسفانه در حركت جمهوريخواهان وجود ندارد در اينجا البته اما 

روي سخنم با اتحاد   فقط منظورم اتحاد جمهوريخواهان نيست ولي فعالً
جمهوريخواهان است. آيا علت اينكه اتحاد جمهوريخواهان روي مسئله 

نبال داساساً به به اين دليل است ككنند  جمهوريخواهي تا اين حد تكيه مي
خودشان را يك  نيستند, چون ملي در سطحو هاي سراسري  چنين طرح

هاي  بينند كه آماده است در عين حال در چنين حركت تشكل محدودي مي
سراسري و ملي شركت كند و يا اينكه اساساً اتحاد جمهوريخواهان معتقد 

ينده ايران جريان گسترده ديگري آنيست كه در حركت و جنبش دموكراتيك 
خواهان و طرفداران نظام پادشاهي بعنوان نيروهاي آزاديخواه  بعنوان مشروطه

 توانند در اين حركت حضور داشته باشند.  مي
 

خواهان و  كنم شما اول بايد ايراد را به مشروطه دكتر براتي ـ البته فكر مي
قبل از مشروطه شهريار و ها  طلب گرفتيد كه چرا مشروطه طلبان مي سلطنت

گيريد كه قبل از اينكه با ديگران  پادشاه خود را دارند؟ چرا به آنها ايراد نمي
گوييد  اند. بعد به جمهوريخواهان مي به تفاهمي رسيده باشند اين كار را كرده

كنيد. خوب اين مسئله كامالً طبيعي است  چرا تاكيد روي جمهوريخواهي مي
 اشد و جمهوريخواهان بايد براي جمهوري تبليغ كنند. طور ب و بايد هم همين

 
تالش ـ من اصالً به اين مسئله كه شما بايد جمهوريخواهي را تبليغ كنيد 

يكي از داليل اينكه با هر دو  .مورد قبول ما هم است ايرادي ندارم اين كامالً
نشينيم همين است كه هر دو طرف را بعنوان نيروي  طرف به بحث مي

كه بگويند  دانيم مي شناسيم و حق آنها زاديخواه به رسميت ميآو  دموكرات
 است كه بگويد مهم و حق اين طرف هم يطرفدار نظام پادشاهي هست ام

م. اين حق هر دو طرف است. اين نافي يطرفدار نظام جمهوري هست
آزاديخواهي شما يا آنها نيست. ولي سئوال ما اين است كه شما مبتكر چنين 

تحت  اي يك حركت گسترده شما بهرحال دست به ؟يد چراا هنبوداقداماتي 
عنوان جمهوريخواهي زديد و اين حركت را با آوردن صفت جمهوريخواهي 
محدود به خودتان كرديد. محدود به يك جمع معيني كرديد و شامل هر 

 شود.  ايراني نمي
 

گويند  دكتر براتي ـ مگر مشروطه خواهان چه كردند آنها هم مي
 خواهي وطمشر

 
بعنوان يك طرح ملي تالش ـ اوالً حركت شما در قياس با بيانيه رفراندوم 

مورد نظر است. دوماً طرفداران نظام پادشاهي از ابتدا اعالم آمادگي كردند 
هاي دموكرات اين  هاي ملي شركت خواهند كردند البته بخش كه در طرح

از اولين نيروهايي  است.طيف كه بيشتر حزب مشروطه ايران را مورد نظر 
هم خوب هم بود كه زير بيانيه فراخوان را امضاء كرد. ما اين حزب را 

هاي  بدنبال دادن طرح همواره در سياست چند ساله خودشان .شناسيم مي
 اند.  ملي براي همه ايرانيان آزاديخواه و دموكرات با هر گرايش فكري بوده

 
از حق برابر در تعيين سرنوشت ها  دكتر براتي ـ ما در اين كه همه ايراني

مشكلي نداريم. اين هم شامل حال برخوردار باشند, اشان  مملكت
اسالمي  كنم شامل حال طرفداران جمهوري طلبان و هم فكر مي مشروطه

امان براين  شود كه بخواهند جمهوري اسالمي داشته باشند. ما حدس مي
اي كه  . با تجربهيك اقليت نسبتاً كوچكي خواهد بود آخري است كه اين

تا زمانيكه شما در  . امااند ما مشكلي نداريم مردم در اين زمينه پيدا كرده
نگرفته باشيد هميشه بار گذشته روي دوش  قرارپراتيك سياسي مشخص 

شماست. و آن روزي كه شما در حركت سياسي مشخص قرار بكيريد خود به 
همه طرف تحميل  خود يك سري فعل و انفعاالت و يك سري مسائل را به

كنم هيچ كس مشكلي با حق برابر داشته  كنيد از نظر بينشي فكر نمي مي
اي را كه  باشد، همه در اينكه اين خواست ملي است حرفي ندارند. شما مسئله

گوئيد اين است كه در يك تشكل مشترك و يا در يك حركت مشترك  مي
م من زمينه چنين بين رويد. من بهرصورت زمينه اين را نمي چرا پيش نمي

طلبان  بينيم نه به علت اينكه رزرو در مقابل مشروطه چيزي را ممكن نمي
ها وجود دارد حدس عمومي براين است كه  وجود دارد. بلكه در مقابل سياست

طلبان با تكيه بر نيروي خارجي در درجه اول آمريكا خواهد  تكيه مشروطه
 بود. 

 
 ييك نيروي جدي سياسكه درست نيست و گمان تالش ـ با حدس 

هاي خود را تدوين نمايد. يك نيروي جدي سياسي با حدس حركت  تحليل
اي از نيروهاي  توان با قاطعيت گفت كه بخش قابل توجه . حداقل ميكند ينم

و در  .استو مبارزة داخلي اشان برروي نيروهاي ايراني  خواه تكيه مشروطه
باشند كه بدون هيچ تأخيري  آمدند جزو اولين نيروهايي غير اينصورت نمي

 اين فراخوان را امضاء كنند. 
 

طلب هم بدون هيچ تأخيري اين  دكتر براتي ـ البته ديگر نيروهاي سلطنت
 .ندا فراخوان را امضاء كرده

 
به اند بلكه  اينگونه نيست بخشي از آنها نه تنها امضاء نكرده تالش ـ ابداٌ

 .اند حد فحاشي زدهشدت دست به مخالفت و تبليغات منفي تا 
 

قعيت وكند كساني هستند كه م دكتر براتي ـ بله آن بخشي كه فحاشي مي
بينند. اين فرمايش شما درست است. حاال شما  خودشان را در خطر مي

نادرست است من اميدوارم اينطور باشد و در عمل  سفرمائيد اين حد مي
 خودي است.  يكامالً غلط است و اين يك رزرو ب سديده شود كه اين حد

 
 . از صبر و حوصلة شما سپاس گذاريمتالش ـ آقاي براتي خسته نباشد 
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 صراحت يك نويسنده، شجاعت يك شاهد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(.1978آخرين بازديد شاه از نيروي دريائي جنوب )بهار   

 
 
را دارد، با  "سلطنت و درگذشت شاه پايان"كه عنوان فرعي  "آخرين روزها"

شود.  هاي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي آغاز مي حكايتي نمادين از جشن
ها شركت  نويسنده كه خود به عنوان يكي از مقامات آن دوره در جشن

كند و به شرح خيمه  ها را با جزييات توصيف مي داشته، شكوه و جالل جشن
ها برپا شده  ذيرايي از مهمانان عاليقدر جشنپردازد كه براي پ و خرگاهي مي

دانست با آن خيمه و خرگاه و اشياء  ها هيچكس نمي بود اما در پايان جشن
قيمتي درون آنها چه بايد كرد. اين درست همانند سرنوشت كشوري است كه 
با سعي و كوشش خستگي ناپذير به نحو چشمگيري از حيث توسعه 

اخته شده بود ولي در پايان هيچ كس اقتصادي و صنعتي و اجتماعي س
 دانست چگونه بايد آن را در برابر حمله  مخالفان حفظ كرد.  نمي

ربايد و  خاطرات دكتر نهاوندي كتابي است كه خواب از چشم خواننده مي
كند. هر كس كه به قدر جوي وطنش را  هاي او را بي آرام مي روزها و شب

شود كه حتا  حسرتي دامنگيرش مي دوست داشته باشد از خواندن آن، چنان
ها نخواهد توانست آن را  هاي نويسنده مخالف باشد، هفته اگر با تحليل

ها  دهد نه تحليل بندي كتاب را تشكيل مي فراموش كند. زيرا آنچه استخوان
كه اطالعات دست اولي است كه وي از آن روزهاي پر آشوب انقالب با 

 گذارد. خواننده در ميان مي

 كيل ـگفتار تشـاختمان ظاهري خود از شانزده فصل و يك پيشـر سكتاب د

آيد. در واقع نويسنده اين  شود اما ساختمان باطني كتاب مهمتر به نظر مي مي
پردازد تا سه فصل دروني و محتوايي آن را درست  شانزده فصل را مي

و بپروراند. آن سه فصل باطني و محتوايي از اين قرار است: تصميم آمريكا 
ارادگي دستگاه حكومت در مقابله با  غرب براي از ميان برداشتن شاه، بي

امواج انقالب يا قهر كردن شاه از مردم پس از شنيدن صداهاي مرگ بر شاه، 
و سرانجام نفوذ نا بجاي اطرافيان شهبانو كه نه شناخت درستي از كشور و 

ي سخت را. در پايان اند و نه قدرت و توانايي مقابله با روزها مردمانش داشته
دهد كه  البته نويسنده توصيفي از آوارگي شاه در كشورهاي ديگر به دست مي

جانگداز است و ضمن آن دوستي پايدار و وفاداري انورسادات رييس 
 ستايد. جمهوري مقتول مصر را نسبت به شاه مي

ه در زمينة تصميم آمريكا و غرب براي از ميان برداشتن شاه، دكتر نهاوندي ب
دالر  2450كند كه بر پايه آنها درآمد سرانه ايران به  اطالعاتي استناد مي

رسيده بود، خارگ بزرگترين بندر نفتي جهان شده بود، ارتش ايران بخصوص 
ها در جهان بود، نفت به قيمتي كه غرب  نيروي هوايي آن از بهترين

ريكايي و شد، ايران خواستار خروج نيروهاي آم خواست به آن داده نمي مي
انگليسي از منطقه بود، شاه خواستار خلع سالح اتمي منطقه شده بود كه طبعاً 

ها  اسراييل را در هدف داشت، و نكاتي مانند اينها كه سبب شده بود غربي
بدانند و  "بيني خطرناك خود بزرگ"و  "جنون عظمت"شاه را دچار 
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ايران بچينند. اين  المللي براي برهم زدن آرامش و نظم داخلي اي بين دسيسه
در واقع همان تز توطئه است كه در ايران از يك قرن پيش به صورت 
افواهي در ميان مردم جريان دارد و اكنون با نوشتن و همراه كردن برخي 

يابد. تزي كه نه به آساني قابل رد كردن است و نه به  مدارك رسميت مي
يك واقعه تاريخي دور از راحتي قابل پذيرفتن. چرا كه همواره اسناد واقعي 

هايي از آن، و نه همه آنها، علني  ها بعد بخش مانند و دهه دسترس مي
تواند موافقان و مخالفاني در بين خوانندگان  شوند. اين فصل از كتاب مي مي

دهد بخش ديگر كتاب است  خود داشته باشد. اما آنچه كتاب را مهم جلوه مي
بيشتر  57در روزهاي پرآشوب سال دهد كه  كه در آن نويسنده نشان مي

ها به دست اطرافيان شهبانو بوده است كه سرانجام  گيري ها و تصميم تصميم
اند. به عبارت ديگر در آن روزهاي دشوار،  از پيش برده "نبايد"كار را چنانكه 

كسي كه كس باشد در كنار شاه نمانده بود كه بتواند كشتي بال زده كشور را 
 يافتند. و آنها كه مانده بودند هم اجازه به ميدان آمدن نمياز توفان برهاند 

اين فصل داراي نكات مهمي است كه با روي كار آمدن شريف امامي آغاز 
دهد كه  گردد. دكتر نهاوندي شرح مي ختم مي 57بهمن  22شود و به  مي

تيمسار مقدم، رييس ساواك، پس از اطالع از موضوع روي كار آمدن شريف 
ست وزيري او را چندان خطرناك يافته بود كه نزد شهبانو رفت و امامي، نخ

از او درخواست كرد به پاي شاه بيفتد تا از اين انتخاب صرفنظر كند. 
نويسد تيمسار مقدم چندان حيرت زده بود كه هنگامي كه از  نهاوندي مي

به راستي باورم "دفتر شهبانو بيرون آمديم بهت زده خشم خود را بروز داد: 
شود! ...آيا ممكن است اطالعات اعليحضرت اينقدر غلط باشد... يا اينقدر  مين

. او "شود!... اطالع باشند... شريف امامي! دو ماه ديگر شورش همگاني مي بي
كند كه از چنين انتخابي كه در واقع به علت نفوذ هويدا  به شاه التماس مي

دهد. در مرحله بعد،  گرفت بپرهيزد اما كسي به حرف او گوش نمي صورت مي
شود تيمسار اويسي مأمور  يعني پس از برافتادن شريف امامي، قرار مي

ها ناگهان تيمسار ازهاري  برقراري حكومت نظامي شود اما در آخرين مشورت
تواند با  رفت مي تري بود و تصور مي گيرد كه مرد ماليم جاي او را مي

اول برگرداند كه نتوانست. زده سياسي را به حالت  روي اوضاع آشوب ميانه
داد مخالف انتخاب اويسي بود كه  موضع گيري شهبانو كه شواهد نشان مي"

مشي تندروانه داشت، كمتر قابل توضيح است. در دربار، و در ميان اطرافيان 
گفتند بيم آن دارند كه ماجراي پاكستان  ايشان، برخي بيم آن داشتند يا مي
از  "ضياءالحق"و بعدها  "ايوب خان"در ايران روي دهد. مگر ژنرال 

.  در "موقعيت هرج و مرج براي در دست گرفتن قدرت سود نجسته بودند؟
پايان كار نيز به جاي دكتر غالمحسين صديقي، اطرافيان شهبانو، شاپور 

گمارند كه از چشم مولف تنها مأمور واگذاري  بختيار را به حكومت مي
وزيري اردشير  ن صحبت از نخستحكومت به مخالفان بوده است. همچني

ها  زاهدي در ميان بوده است كه نزد همه به قاطعيت معروف است اما درباري
از ترس آنكه او با آنها به خشونت رفتار كند از نخست وزيري او جلوگيري 

پنج سال است همه شاهديم بر اثر اين  و كنند و سرانجام چنانكه بيست مي
شود كه حاصلش اين  در انقالب غرق مي هاي نادرست كشتي ايران سياست

دالر درآمد سرانه، چندين هزار تن ) بنا بر آمار  2450است كه امروز به جاي 
شش هزار تن ( در تهران از بيكاري و فقر و ناچاري شبها در خيابانها، در 

 ميرند. خوابند و گروهي از آنان هر شب از سرما مي ها مي كارتن

 ان مردم ايران به ـتواند در مي هاي دكتر نهاوندي مي نتباطـها و اس تـبرداش

و نادمان بعدي، مخالفاني  57عنوان شركت كنندگان در انقالب در سال 
خيزد.  جدي داشته باشد. موافقت و مخالفت با هر نظري از سرشت نظر بر مي

وقتي عرصه نظر در ميان است، هر دريافت و استنباط ديگري نيز چنين 
داشت. به غير از عرصه نظر كه داوري آن را بايد به تك سرنوشتي خواهد 

تك خوانندگان واگذاشت، چند نكته قابل تأمل در كتاب هست كه تازگي 
كند. نخست همان نفوذ اطرافيان  تحليل و اطالعات دكتر نهاوندي را بارز مي

شهبانو كه موجب جلوگيري از روي كار آمدن اويسي و سپس صديقي 
دهد  هاي زبان فارسي اجازه مي وع تا آنجا كه نوشتهشوند و اين موض مي

گردد؛ ديگر روشن كردن اين نكته كه شاه به  اولين بار است كه مطرح مي
عنوان هماورد انقالب در همان ضربت اولي كه در هفده شهريور از انقالبيون 
دريافت كرد، با شنيدن صداهاي مرگ برشاه، بكلي خود را باخت و صحنه را 

اين نكته هرچند پيش از اين نيز گفته شده است اما آنچه تا كنون وانهاد. 
شد. اكنون با نوشته  شنيده و خوانده بوديم در مقام نظر و تحليل ارايه مي

شود. آنطور  تاريخي مطرح مي "فاكت"دكتر نهاوندي اين موضوع به صورت 
 نويسد تصور شاه همه آن بود كه جز خدمت به كشور كه دكتر نهاوندي مي

كاري نكرده است، بنابراين فرياد مرگ بر شاه را نوعي حق ناشناسي از سوي 
پنداشت و تاب تحمل آن را نداشت. از اين رو در انقالب با نوعي  ملت مي

قهر با مردم برخورد كرد و در مقابل آماج انقالب نايستاد. برعكس حتا در 
رايگان نائل خالي كردن ميدان تعجيل كرد و مخالفانش را به يك پيروزي 

آورد. دكتر نهاوندي عقيده دارد كه اين تصور شاه از احساسات مردم نسبت 
به خود، درست يا الاقل دقيق نبوده است زيرا كه در زمان باال گرفتن 

اند كه تصميم شاه و دستگاه  ها، قشر بزرگتري از مردمان منتظر بوده مخالفت
طرفداري از او و حكومتش به حكومت را در برخورد با مخالفان ببينند تا به 

ميدان آيند ولي چنان تصميمي نه از جانب شاه و نه از سوي دستگاه 
حكومت هرگز گرفته نشد و اليه بزرگتر نامصمم ملت را همچنان مردد و 

 منتظر نگه داشت تا كار از كار گذشت. 
عالوه بر همه اينها، اهميت كتاب دكتر نهاوندي بويژه در صراحتي است كه 

سنده كه خود از نزديكان دربار پهلوي بوده در زمينه فروپاشي حكومت نوي
دانيم كه هنوز نزديكان شاه و حكومت به خاطر  شاه به كار گرفته است. مي

زنند و سعي در  ها از گفتن حقايق سر باز مي ها و رودربايستي رازداري
ي رازپوشي و شايد خطاپوشي حكومت و افراد حكومت دارند. دكتر نهاوند

نخستين شخصيت از اطرافيان شاه است كه شهادت تاريخي خود را فداي 
گيرد كه تا كنون در  كند و صراحتي در نوشتن به كار مي ها نمي راز پوشي

هاي مربوط به تاريح  هاي از اين دست، از جمله در مصاحبه انواع نوشته
ز شفاهي كه ضمن آن با بسياري از كسان گفتگو شده و گنجينه معتبري ا

 اسناد فراهم آمده، ديده نشده است. 
كتاب در روايت نخستين خود به زبان فرانسه نوشته شده و سپس به وسيله 
بهروز صوراسرافيل و مريم سيحون به فارسي گردانيده شده است. اما ترجمه 
چنان زيبا و يكدست و روان است كه گويي كتاب از آغاز به فارسي نوشته 

 شده باشد. 
را با آقاي دكتر هوشنگ نهاوندي، چهره معروف  "تالش"حبه در اينجا مصا

دانشگاهي ايران، رييس دانشگاه پهلوي شيراز، رييس دانشگاه تهران، رييس 
گروه بررسي مسايل ايران، وزير علوم و آموزش عالي و نيز رييس دفتر 

 خوانيد. مخصوص علياحضرت شهبانو مي
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 دکتر نهاوندی:
 

 آمد از دربار دو صدا بيرون مي
 

گردد. يكي اينكه غرب و بويژه آمريكا  تالش: كتاب شما حول دو محور مي
در سالهاي آخر حكومت شاه تصميم به از ميان برداشتن شاه گرفته بودند و 

در اين راه كردند و ديگر اينكه اختالف عقيده يا اعتقاد به تمام سعي خود را 
هاي مختلف در دربار و بطور مشخص روش اطرافيان شهبانو سبب  روش

هاي نادرست در روزهاي بحراني ايران گرديد و  هاي نابحا و تصميم انتصاب
اين موجب شكست شاهنشاهي پهلوي در برابر انقالبيون شد. اجازه بفرماييد 

وپنج شش سال از انقالب  ع اول شروع كنيم. تا امروز كه بيستاز موضو
رسد كامالً آشكار است كه آمريكا در انقالب ايران  گذرد به نظر مي ايران مي

بازنده بوده است و منافع خود را در ايران از دست داده است. در اين صورت 
ومت ها براي متزلزل كردن حك توانست برانگيزنده آمريكايي چه چيزي مي

 شاه و از ميان برداشتن آن شود؟
 

ايد هر دو در كتاب من  اي كه به آنها اشاره فرموده دكترنهاوندي: دو نكته
صفحه متن  500مطرح است ولي جزء كوچكي از مطالب مفصل نزديك به 

فارسي است. علل انقالب ايران متعدد بود و علل واژگوني رژيم شاهنشاهي 
شود. اما سياست غرب در اين حادثه نقش  به يك يا دو عامل محدود نمي

هاي داخلي دربار به نابساماني كارها  اصلي داشت نه انحصاري و ناهماهنگي
طبق مدارك و تحقيقاتي كه  1974دهم: از  كمك بسيار كرد. توضيح مي

هاي مختلف، از نويسندگان  ظرف چند سال اخير، به تعداد بسيار زياد، به زبان
و به استناد روايات و سندهاي كامالً قابل قبول، دولت كامالً موثق چاپ شده 

شد و سرانجام  تر مي آمريكا از روش سياسي ايران به تدريج نگران و نگران
تصميم به تغيير رهبري ايران گرفت. انبوهي كتاب در اين زمينه وجود دارد 

كه من به عنوان مثال خاطرات الكساندر دومرانش رييس سازمان اطالعات 
العاده مهم، مشاور امنيتي چند كشور و  كنم كه مرد فوق ه را ذكر ميفرانس

حتا مشاور امنيتي پرزيدنت ريگان بود. آدم موثقي است و به خاطراتي كه 
نويسد در واشنيگتن در جلساتي حضور  توان اعتماد كرد. او مي نوشته مي

مورد داشته كه بحث اصلي آنها تغيير رژيم ايران بوده است و حتا در اين 
كنند چه رژيمي را جايگزين آن  اند كه وقتي شاه را عوض مي كرده بحث مي

گويد من در اين زمينه به محمدرضا شاه هشدار دادم ولي قبول  بكنند. مي
توانم از شما باور كنم بجز اين را. همانطور  نكرد و گفت من هر چيزي را مي

ر رهبري ايران در بود كه مسأله تغيي 1974ام در سال  كه در كتاب آورده
شوراي امنيت ملي آمريكا مطرح شد و گويا همان موقع كيسينجر در 

اي گفته بود يا بايد شاه عوض شود يا بايد او را عوض كرد. علل  جلسه
نارضايي آمريكا از سياست ايران البته خيلي زودتر شروع شده بود. به ياد 

ريكا هم سندي وجود داشته باشيد كه در اسناد به اصطالح النه جاسوسي آم
قيد و شرط آمريكا  گويد شاه ديگر خودش را يك هم پيمان بي دارد كه مي

دانيم  دانست و در جستجوي استقالل در سياست خارجي ايران بود. مي نمي
كه از همان موقع شاه شروع كرد به اينكه اسلحه مورد نياز ارتش را از 

وپايي شروع كرد و سپس كشورهاي مختلف تهيه كند. ابتدا از كشورهاي ار
به كشورهاي بلوك شرق منجمله به شوروي و چكسلواكي روي آورد. ضمناً 
همان موقع تصميم گرفت كه صنايع اسلحه سازي ايران را تقويت كند و 
كشور ما نسبتاً در اين زمينه مستقل شود و خود را به سطح اسراييل برساند. 

هاي  هايي كه آمريكا به قيمت اين همان زماني بود كه شاه از كيفيت سالح
كرد؛ از جمله هواپيماهاي شكاري بمب  گزاف به ايران فروخته بود انتقاد مي

افكن كه چند تاي آنها در ايران سقوط كرد و همينطور در آلمان و كشورهاي 
ديگر. مقارن همان احوال بود كه در سنا و كنگره آمريكا يك مبارزه تبليغاتي 

اين مبارزه را كساني راه انداختند كه به توليد عليه ايران شروع شد و 
ها در امريكا نزديك بودند. پيشنهاد مكرر ايران داير بر اينكه  كنندگان سالح

دفاع از منطقه اقيانوس هند و خليج فارس به كشورهاي ساحلي محول شود 
و كشورهاي غربي بايد منطقه را از قواي خود تخليه كنند هم باعث گله 

و آمريكا شد كه در آنجا پايگاههايي داشت و هنوز هم دارد.  شديد انگليس
هاي شاه  پيشنهاد ديگر ايران كه چندين بار در سازمان ملل و كنفرانس

مطرح شد و جزو ترجيع بند اصول سياست خارجي ايران در آمد اين بود كه 
هاي اتمي زدوده شود و اين طبعاً  منطقه خاورميانه و نزديك بايد از سالح

كرد چون آن موقع تنها كشوري بود كه بمب اتمي  اييل را ناراحت مياسر
داشت. عالوه بر همه اينها قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي ايران همه را 
نگران كرده بود. به اظهار نظرهاي سران جهان غرب در آن موقع مراجعه 

 كنيد تا بدانيد چرا ايران را واژگون كردند. 
 

ت شما را بپذيريم باز هم اين سوال مطرح خواهد تالش: اگر تمام توضيحا
بود كه وقتي آمريكا تصميم به تغيير رژيمي در يك كشور بگيرد، قاعدتا بايد 

اي به دست آورد يا منافعي را كه وجود  مبناي آن اين باشد كه منافع تازه
رسد بر اثر تغيير رژيم ايران  ها به نظر نمي ندارد به دست آورد. آمريكايي

 به دست آورده باشند؟  چيزي
 

كردند كه به دست خواهند آورد. فراموش نكنيد كه  دكتر نهاوندي: خيال مي
هدف سياست آمريكا اين بود كه يك حكومت معتدل اسالمي با همكاري 

اي به وجود آورد. اصوالً  ارتش ولي بدون بلند پروازي سياسي و منطقه
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هايي را هم  د كه نارضاييمأموريتي كه به ژنرال هويزر محول شد همين بو
از ميان ببرد و به  –كه وجود هم داشت  –كه در داخل ايران وجود دارد 

مردم آرامش ببخشد و در ضمن روابط آمريكا را با ايران به صورت سابق 
حفظ كند. هدف اصلي اين بود كه يك جمهوري اسالمي معتدل از همين 

، در ايران به وجود آورند منتها اند نوعي كه االن در افغانستان به وجود آورده
با حوادثي كه بعد از سقوط سلطنت در ايران اتفاق افتاد بخصوص با دو اتفاق 

گيري سفارت آمريكا و ديگر انفجار مقر حزب  يكي گروگان –تعيين كننده 
جمهوري اسالمي كه سبب كشته شدن دكتر بهشتي شد كه خيلي به آمريكا 

خواستند،  ها مي چيزهايي كه آمريكايي جمهوري اسالمي از -نزديك بود 
هاي موجود و انتشار يافته از  منحرف شد و اين هر دو واقعه طبق بررسي

طرف كا ژ ب طراحي و هدايت شده بود. دو نكته ديگر را هم فراموش 
نكنيد. يكي كمك ايران به مصر در جنگ كيپور ) جنگ رمضان ( كه به 

آسمان ايران عبور كنند و به سادات اسلحه هواپيماهاي شوروي اجازه داد از 
برسانند و همينطور كمك مالي به مصر، و ديگر افزايش قيمت نفت كه مقدار 
كمي از آن مورد تأييد غرب و بخصوص آمريكا بود ولي نه به آن ميزان كه 
ملك فيصل و شاه تصميم گرفتند كه به اولين بحران نفتي در دنيا منتهي 

ن است كه بر اساس كتابها و اسنادي كه منتشر شده به اينها استنباط م شد.
در سياست خارجي آمريكا  1974و  1973آيد. به هر حال از سال  دست مي

تري به وجود آمد، بطوري كه بهره  نسبت به ايران روز به روز تشنج محسوس
بشر در  هاي فزاينده داخلي آغاز شد و بر تخلفات حقوق برداري از نارضايتي

بشر در  گشت گذاشتند آن هم درست در زماني كه تخلفات حقوقايران ان
 ايران رو به كاهش نهاده بود.     

 

  ًشاه اگرچه برای يک ربع قرن پادشاه مقتدری بود ولی مسلما
برخالف پدرش ديکتاتور قاطعی نبود و نبايد فراموش کرد که 
اين مرد از خون ريزی بسيار متنفر بود. خيلی نگران بود که 

ری بشود و اين کشتار را در تاريخ به حساب او بگذارند. کشتا
متاسفانه اين کشتار صورت گرفت ولی خوشبختانه به حساب 

 ايشان گذاشته نشد.

 
  .عشق بزرگ زندگی شاه تنها دلبستگی روز و شبش ايران بود

عظمت ايران بود با تصوری که خود از آن داشت. جز به ايران 
 کرد. فکر نمی

 
كنيد در حكومت ايران تصميم  كه شما در كتاب خود تصوير ميتالش: آنطور 

هاي نادرست از زماني شروع شد كه آموزگار را از دولت برداشتند و  گيري
كنيد چه عواملي سبب نخست  شريف امامي را به جاي او گماردند. فكر مي

ايد ولي  وزير شدن شريف امامي شد؟ شما نفوذ هويدا را سبب اين كار دانسته
هويدا آنقدر در شاه نفوذ داشت كه حرف رييس ساواك كه التماس  آيا

خواست با  كرد شريف امامي را به نخست وزيري منصوب نكنند و مي مي
 كرد؟ انداختن خود زير پاي شاه از اين كار جلوگير كند بي اثر مي

 

دكتر نهاوندي: علل انقالب چه خارجي چه داخلي مقدم بر اين تغيير است 
خوانيد. ولي انتخاب شريف امامي اشتباهي بود كه ده روز  كتاب ميچنانكه در 

برد. راه حل كمتر بد به نظر من اين بود  هم طول نكشيد كه شاه به آن پي

كه باز هم آموزگار را نگهدارند تا دولت ديگري تشكيل دهد با وزيران 
ضي تر و احتماالً بع هاي مسن تر و با استفاده از شخصيت تر و سياسي وزين

هايي كه با جامعه روحانيت تماس داشتند تا مقداري از اصالحات  شخصيت
ها هم البته به آموزگار اعتماد بيشتري داشتند  مورد نظر انجام شود. آمريكايي

 تا به شريف امامي. 
 

آيد كه  خوانيم اين استنباط به دست مي تالش: ولي وقتي كتاب شما را مي
مادگي نداشت و در برابر رويدادهاي سخت، شاه اساساً براي روزهاي دشوار آ

ضعيف بود. از همان هفده شهريور وقتي صداهاي مرگ بر شاه را شنيد بكلي 
 ريخت و خود را بكلي باخت و قهر كرد. در هم مي

 

دكتر نهاوندي: عشق بزرگ زندگي شاه تنها دلبستگي روز و شبش ايران بود. 
كرد.  ت. جز به ايران فكر نميعظمت ايران بود با تصوري كه خود از آن داش

هنگامي كه احساس كرد البته ابتدا به غلط كه اين عشق يك طرفه است 
توانم بگويم هر كسي كه نزد  خود را باخت. واقعاً خيلي ناراحت شده بود و مي

مگر من با اينها چه كار "گفت  رفت كه اندكي اعتماد به او داشت مي او مي
وقتي مردم شروع به تظاهرات بر ضد دوگل ،  1968. در ماه مي "ام كرده

كردند و عليه شخص او شعار دادند، همين حالت قهر در او پيدا شد و گذاشت 
از فرانسه رفت منتها چند ساعتي بيشتر طول نكشيد كه با پشتيباني ارتش 
فرانسه بازگشت و اوضاع را دوباره به دست گرفت. اگر اعليحضرت هم در آن 

داد شايد بخش مهمي از افكار عمومي  مي نشان ميموقع عكس العمل محك
داد. بطور  كه هنوز تسليم مخالفان نشده بود به نفع ايشان تغيير جهت مي

توانم در دو مقوله خالصه كنم.  كلي تمام چند سال آخر حكومت شاه را مي
توانست داخل  مقوله اول اين است كه اصالحات سياسي و اخالقي كه مي

بايستي انجام  در طي چهار پنج سال قبل از انقالب مي مملكت را آرام كند
شد كه ديگر  تازه مقدمات آن فراهم مي 57شد ولي انجام نشد. در سال  مي

خيلي دير بود. مقوله دوم اين است كه آن موقعي كه بايد اعمال قدرت 
بايست با استفاده از ارتش با قاطعيت تمام جلو براندازي  شد نشد. مي مي

د تا دوباره فراشد اصالحات شروع بشود اما شاه نتوانست اين ش گرفته مي
هاي مختلف وجود داشت كه  قاطعيت را نشان دهد. در اين زمينه هم علت

نوشتم ولي يكي از  دانستم بطور مستند مي دانم و اگر مي من تمام آنها را نمي
 هايي كه من با اساتيد مختلف پزشكي علل مسلماً بيماري شاه بود. مشورت

دهد كه در ظاهر اين قبيل بيمارها  ام نشان مي درباره بيماري شاه داشته
شود ولي در باطن آنها يك نوع دوري از واقعيات و  تغييري حاصل نمي

آيد. حتا چند متن پزشكي  را ديده ام كه  بيگانگي با اطرافيان به وجود مي
اين يك توجيه اند.  اين نوع آسيب را از پيامدهاي اين نوع بيماري ذكر كرده

هاي بزرگي كه اعليحضرت در  است. توجيه ديگر اين است كه در تمام بحران
طول پادشاهي خود با آنها مواجه شده بود همواره در كنار ايشان مردان 

؛ قوام در سالهاي مياني دهه  1320سياسي بزرگي حضور داشتند. فروغي در 
كردن نفت، و علم در  بيست در بحران آذربايجان؛ مصدق در مرحله اول ملي

اين مردان بزرگ سياسي كه شاه هم به آنها اعتماد  1357. اما در 42سال 
داشته باشد در كنار ايشان نبودند. استفاده از دكتر صديقي هم كه احتماال 

توانست فروغي ديگري باشد به خاطر شرط او كه شاه ايران را ترك نكند  مي
هاي خارجي نگذاشتند  مجموع سياست امكان نيافت. بعد هم مجموعه دربار و

 كه دولت نظامي به وظايف خود عمل كند. 
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گذاريد. يكي از مسايل اصلي ايران  تالش: اتفاقاً بر نكته مهمي انگشت مي

در آستانه انقالب تهي شدن ايران از مردان بزرگ سياسي بود، ولي خود اين 
ه بود كه عرصه موضوع را چگونه بايد توجيه كرد؟ آيا شاه خود سبب نشد

 سياسي از مردان برجسته تهي شود؟
 

كرد  دكتر نهاوندي: رژيم ايران طوري بود كه دولتمردان بزرگ را اقتضا نمي
كرد. ضمنا طوالني شدن بيش از حد  هاي قوي را اقتضا مي ولي تكنوكرات

دولت هويدا كه بيش از سيزده سال در رأس كارها بود با سياستي كه در آن 
شد تمام كساني را كه ممكن بود در راهبري سياسي ايران،  زمان اعمال

اي باشند، عمالً كنار گذاشت. به هر حال مجموع عوامل  هاي برنده برگ
سبب شده بود كه در روزهاي آخر در كنار شاه كسي نباشد و كساني هم كه 

توانستد نقشي بازي كنند، دربار به آنان اعتماد  احتماالً وجود داشتند و مي
حل انتصاب اردشير زاهدي به  د. حتا بايد عرض كنم وقتي در تهران راهنكر

رياست دولت كه در قاطعيتش هيچ ترديدي نيست مطرح شد، اعليحضرتين 
ها با قاطعيت  در فراخواندنش ترديد كردند و بيم آن داشتند كه او با درباري

 كرد.  رفتار خواهد كرد كه به احتمال قريب به يقين مي
 

كنيد  اردشير زاهدي چه خصوصياتي داشت كه شما فكر ميتالش: 
 توانست آن كشتي مغروق را نجات دهد؟ مي

 

العاده نفوذ داشت، روابط  دكتر نهاوندي: اردشير زاهدي در ارتش فوق
موفق شده بود با جامعه المللي او خيلي خوب بود و در سالهاي آخر  بين

اي از رهبران جبهه ملي روابط دوستانه و نزديك پيدا بكند.  روحانيت و عده
چند روز قبل از اينكه شاه ايران را ترك كند اردشير زاهدي موفق شد بيست 
و چند تن از روحانيان درجه اول ايران را كه بعضي از آنها هم در جمهوري 

 اسالمي به مقامات مهمي رسيدند،
اي  محرمانه به دربار بياورد و در جلسه

همه آنها از شاه استدعا كردند كه از 
ايران نرود براي آنكه ايران و تشيع به 

افتد. بخش مهمي از روحانيت  خطر مي
مخالف آن بود كه شاه از ايران برود. 

اهلل شريعتمداري،  اهلل خويي، آيت آيت
اهلل خوانساري، الاقل اين سه نفر  آيت

جع تقليد طرفدار اين بودند كه از مرا
 شاه در ايران بماند.

 

تالش: يكي از مباحثي كه بعد از 
وده اين انقالب همواره مورد بحث ب

است كه اگر در زمان انقالب علم كه 
بود امكان تغيير  وزير دربار بود زنده مي

مسير تاريخ وجود داشت. اما عده 
گويند نارضايي در ايران از  ديگري مي

آن حد گذشته بود كه از شخصي 
كاري ساخته باشد و بتواند جلو انقالب 

 را بگيرد. 
 

اگر يك  57بين شهريور تا آبان اقل  دكتر نهاوندي: من معتقدم كه ال
آمد با همرايي جناح معتدل  حكومت غير نظامي مقتدر در ايران بر سر كار مي

شد بر اوضاع تسلط پيدا كند و  پرست روحانيت، موفق مي و معقول و وطن
هاي خارجي هم با چنين  مسير اوضاع را برگرداند. در آن صورت سياست

كردند. مذاكراتي را كه ملك حسين  آمدند و تفاهم مي حكومتي كنار مي
خوانيد و من پس از نوشتن  پادشاه اردن با اعليحضرت داشت در كتاب مي

هاي مختلفي خواندم كه انورسادات رييس جمهور مصر هم  كتاب، در روايت
دقيقاً همان نظر را به شاه داده بود كه ايستادگي بكند و بعد از اينكه بر 

را در سياست ايران ايجاد كند. ملك حسن اوضاع مسلط شد، تحوالت الزم 
پادشاه مراكش هم عيناً همين نظر را داده بود. من اسنادي در اين زمينه به 

دانيد كه  ام كه اگر كتاب تجديد چاپ بشود نقل خواهم كرد. مي دست آورده
شود كه از  بعد از انتشار كتاب به فارسي، اسناد زيادي براي من فرستاده مي

سيار با ارزش است و البته در جاهاي ديگري از آنها استفاده نظر تاريخي ب
 خواهم كرد.  

 

تالش: آنجا كه شرايط دكتر صديقي را براي پذيرفتن پست نخست وزيري 
نويسيد كه دكتر صديقي شرطش اين بود كه شاه از ايران  كنيد مي مطرح مي

اين با خواست نرود و در ايران بماند كه شاه اين شرط را نپذيرفت براي آنكه 
 آمريكا و انگليس مغايرت داشت. 

 

 دانم. دكتر نهاوندي: و شايد هم با خواست خودش، نمي
 

تالش: مقصود اين است كه چه مدارك و شواهدي وجود دارد كه 
 ها و ديگران خواستار رفتن او بودند. آمريكايي

 

 ها و خاطراتي كه به وسيله عده زيادي از  دكتر نهاوندي: تمام روايت

( از چپ براست دكتراميراصالن افشار, دكترنهاوندي, محمدرضاشاه, رئيس جمهورهند, همسررئيس جمهور, شهبانو, نخست وزير هند1977بازديد رسمي از هندوستان )زمستان   
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ها و سياستمداران مختلف،  ها و به وسيله عده زيادي از فرانسوي آمريكايي
نوشته شده نشان دهنده اين امر است. خاطرات الكساندر دومرانش، كتابهايي 
كه راجع به مأموريت ژنرال هويزر نوشته شده، و خاطرات خود هويزر. اگر 

به وسيله شاه يكي بينيد كه ترك ايران  تمام اينها را پهلوي هم بگذاريد مي
ها به تبعيت از  ها و فرانسوي ها و انگليسي از نكاتي بود كه آمريكايي

 ام.   ها خواستار آن بودند. من هيچ چيز كه خالف اين باشد نخوانده آمريكايي
 

مرداد، كه در آن زمان  28كنيد كه شاه به علت سابقه  تالش: ولي تصور نمي
كرد كه اين بار هم باز خواهد  بود، تصور ميرفته بود و پيروزمندانه بازگشته 

 گشت؟
 

كنم. اعليحضرت روحيه خود را باخته بود. مسلماً  دكتر نهاوندي: تصور نمي
البته اينها ديگر تصورات  –ماند و  شد شاه مي اگر در داخل، اوضاع آرام مي

رفت. اما زماني كه شاه از  به نفع پسرش، وليعهد وقت، كنار مي –من است 
رفت مسلم است كه اميدي به بازگشت نداشت. من در مذاكراتي كه  ايران مي

با او در خارج از كشور پس از عزيمت او از ايران داشتم مطلقا اين احساس را 
اند؛  در او نديدم. همينطور كساني كه در ماههاي آخر با ايشان صحبت كرده

عي كرد جلو رفتن مرحوم امير خسرو افشار، دكتر باهري كه تا دقيقه آخر س
شاه را بگيرد، اردشير زاهدي و دكتر اصالن افشار و ديگران، همه اين 

كرد. مريض  بازگشت تلقي مي احساس را داشتند كه شاه رفتن خود را سفر بي
 هم بود، شديداً مريض بود. 

 
تالش: با وجود اين جاي اين سوال باقي است كه چرا شاه بايد به حرف 

هاي اطرافيان شهبانو. آخر  كرد يا حتا به حرف مي آمريكا و انگليس گوش
وقتي سرنوشت كشوري در ميان است گوش كردن به حرف ديگران 

 بخصوص بيگانگان چه معني دارد؟
 

دكتر نهاوندي: براي اينكه شاه اگرچه براي يك ربع قرن پادشاه مقتدري بود 
كرد كه اين  ولي مسلماً برخالف پدرش ديكتاتور قاطعي نبود و نبايد فراموش

مرد از خون ريزي بسيار متنفر بود. خيلي نگران بود كه كشتاري بشود و اين 
كشتار را در تاريخ به حساب او بگذارند. متاسفانه اين كشتار صورت گرفت 
ولي خوشبختانه به حساب ايشان گذاشته نشد. نزديك به سيصد هزار نفر 

شتار هنوز هم به صور قرباني رژيم ناشي از انقالب ايران شدند و اين ك
مختلف ادامه دارد و نيز سه ميليون ايراني ناچار به جالي وطن را فراموش 

 نكنيم. 
 

تالش: همانطور كه در آغاز گفتگو اشاره كرديم يكي از مباحث اساسي كتاب 
شما اين است كه در زمان بحران، اطرافيان شهبانو تفكرات و تصميمات خود 

گرفتند. با اين موضوع دو  در واقع تصميم را آنها مي كردند و را به شاه القا مي
نيت عمل  توان برخورد كرد. يكي اينكه اطرافيان ايشان با حسن گونه مي

هايي اعتقاد داشتند كه سرانجام آنها شكست بود، ديگر  كردند اما به روش مي
نيت نبود بلكه  توان فكر كرد كه همه تصميمات ناشي از حسن اينكه مي

يگري هم در مسايل دخيل بود. شما چطور به اين قضيه نگاه چيزهاي د
 كنيد؟ مي

 

كنم در اين گروه هر دو رويه وجود  دكتر نهاوندي: هر دو. من خيال مي
بردند. اين واقعيتي  داشت. بعضي رويه اول و بعضي رويه دوم را پيش مي

ام  ههاي كتبي آنها را نقل كرد ام و ديگراني كه من روايت است كه من ديده
كردند با سياستي  اند. مسلماً سياستي كه اطرافيان شهبانو القا مي ديده هم مي

كردند، در تضاد بود. در واقع دو  كه نظاميان و برخي از نزديكان شاه القا مي
شروع شد و در شش ماه  1357آمد و اين از شهريور  صدا از دربار بيرون مي

اكثر كساني كه اين رويه را كنم  آخر كامالً محسوس بود. من تصور نمي
شود به روش آنها كار را  كردند كه مي اند، تصور مي نيت داشته داشتند سوء

اند، چه  ها هم مسلماً آلت دست بوده پيش برد و اشتباه كردند. بعضي
دانستند. تلقين پيام معروف صداي انقالب  اند يا نمي دانستند كه آلت دست مي

ار شاه را متستقيم يا غير مستقيم وادار به شما را شنيدم كه طي آن پنج ب
اعتراف به نقض قانون اساسي كردند كه به حفظ و حمايت آن سوگند خورده 
بود يا اشتباه بود يا خيانت، ولي نتيجه هر دو يكي است. روي كار آوردن 

 مرحوم شاپور بختيار نيز بهترين انتخاب براي آن روز ايران نبود. 
 

ايد،  خودتان در حلقه اطرافيان شهبانو قرار داشته تالش: ببخشيد ولي شما
اگرچه شما هم در حلقه اطرافيان شاه قرار داشتيد هم در حلقه اطرافيان 

ايد كه اطرافيان شهبانو يعني  شهبانو. به هر حال شما در كتاب روشن نكرده
 چه كساني؟

 
اين  دكتر نهاوندي: من به امر مستقيم شاه آن هم چهار ماه قبل از اينكه

موضوع رسمي بشود به دفتر مخصوص رفتم و به آنچه در خدمت ايران و 
ام تا جايي كه به  بالم ولي سعي كرده اعليحضرتين در آن زمان انجام دادم مي
شود نامي از كسي نبرم. نه تسويه  افراد ضرر شخصي و اخالقي زده مي

ه خواهم بكنم. البت خواهم بكنم، نه اظهار نظر شخصي مي حساب مي
شود در اين كتاب اسم مرحوم هويدا، مرحوم شريف امامي، مرحوم  نمي

ازهاري را نبرد يا افرادي كه خوشبختانه در ميان ما هستند مثل دكتر اصالن 
اند. ديگراني  هاي بزرگي بازي كرده افشار، اردشير زاهدي و ديگران كه نقش

اشان روزي چاپ ه اند ولي باالخره اسم اند كه كمي پشت پرده بوده هم بوده
خواهد شد و شايد هم اسناد مربوط به آنها روزي چاپ شود. ولي به هر حال 
گروهي از دوستان و اطرافيان خصوصي شهبانو بودند كه سالها شاه نسبت به 
آنها محبتي نداشت و گاهي هم در مجالس خصوصي نسبت به آنها خشونت 

ام جويي مناسب يافتند و كرد. اينان احتماالً موقعيت را براي نوعي انتق مي
 اين انتقام جويي خيلي به ضرر ايران تمام شد. 

 
تالش: در مقابل نفوذ اطرافيان شهبانو و همينطور نفوذ هويدا در شاه هر 

ماند كه پس نفوذ ساواك و  اي به هنگام خواندن كتاب شما در مي خواننده
 ارتش كجا بود؟

 

سال با مطالعه اسناد كم كم دكتر نهاوندي: در طول اين بيست و پنج شش 
اين عقيده براي من حاصل شده كه ساواك در ده سال آخر به شاه 

داد. در كتاب به تفصيل شرح گزارشي را كه گروه  هاي درستي نمي گزارش
ام. هشت ماه قبل از اينكه  بررسي مسايل ايران به اعليحضرت داده بود آورده

اش دكتر كاظم وديعي بود با  ليكار باال بگيرد، در گزارشي كه نويسنده اص
ذكر دليل و مدارك آورده بوديم كه خطري از جانب روحانيت وجود دارد و 
اوضاع قم مغشوش است. شاه اين گزارش را خواند وبسيار نگران شد. دستور 

اي در دفتر مخصوص تشكيل بشود. در اين جلسه نمايندگان  داد كه جلسه
ايل ايران، دوازده سيزده نفر گوش تا دولت، قواي انتظامي، گروه بررسي مس

گوش نشسته بودند. رييس شهرباني بود، تيمسار نصيري و معاونش پرويز 
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ها بودند. وقتي موضوع مطرح شد  ثابتي بود، نماينده ركن دو بود. خيلي
خود است. در قم خبري  ها بي ارتشبد نصيري با خشونت گفت كه اين حرف

ا به اوضاع مسلط هستيم، تنها تحريكات از نيست. اوضاع كامالً آرام است، م
شود. صورت  خود گفته مي جانب حزب توده است و اينها مطالبي است كه بي

اي هم در اين مورد تهيه شد كه همه امضا كردند اال مرحوم دكتر سيد  جلسه
حسن امامي امام جمعه تهران. وقتي هوا خوب است، آفتابي است و كسي از 

كنيد. ما  ويد من زير باران خيس شدم شما تعجب ميگ آيد و مي بيرون مي
هم خيلي تعجب كرديم. خوب به ياد دارم كه وقتي ما از جلسه آمديم بيرون 
من و دكتر وديعي اولين حرفي كه به يكديگر زديم اين بود كه چطور ممكن 

اطالع باشد يا براي آنكه  است كه دستگاه اطالعاتي كشور اينقدر از اوضاع بي
اه را آسوده نگهدارد، به او دروغ بگويد. من بيشتر بر همين فرض خاطر ش

هستم كه ساواك براي آنكه خاطر شاه مكدر نشود حقايق را از او پنهان 
كرد. روحيه مرحوم هويدا هم همين بود كه علياحضرت در كتاب خود به  مي

 توانست حقايق را بگويد كنم كه ساواك مي اند. من تصور مي آن اشاره كرده
كرد. نصيري هرچند عيب  ولي مسئول آن يك نوع تصفيه در گزارشها مي

زياد داشت ولي خائن به شاه نبود. در چند سال آخري كه من در جريان بودم 
اش اين بود كه به جزييات غير الزمي بپردازد و  ساواك بيشترين سعي

ا مواظب افرادي باشد كه زياد احتياج به مراقبت نداشتند. در حالي كه ب
كرد، جانب  گروههاي چپگراي افراطي مانند مجاهدين و فداييان مبارزه مي

شد از  هايي را كه در آنها بر ضد ايران تحريك مي روحانيت و خيلي از حلقه
بينيم كه در مسايلي  دست نهاده بود. البته اين تنها مربوط به ايران نيست. مي
به سياست امنيتي مانند جنگ عراق و افغانستان چه انتقادهايي نسبت 

شود. آنها هم در بسياري موارد از جرياناتي كه در  بزرگترين قدرت دنيا مي
 اطالع مانده بودند. گذشت، بي دنيا مي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبريک نوروزی رئيس دانشگاه ملی )مرحوم پرفسور انوشيروان پويان( به محمد 

رضاشاه و شهبانو. پشت سر شاه دکترنهاوندی رئيس دانشگاه تهران. در ميان 

مرحوم دکتر دانشگاهيان دکتر باقر قديری, دکتر محمد مشکوهٌ, دکتر اسعد نظامی, 

 نادرافشار نادری, دکتر امين عاليمرد شناخته   می شوند.

 
تالش: يكي از نكات مبهم انقالب ايران در شخصي نهفته است كه هم 
دوست شاه بود، هم همكالسي شاه و هم رييس كل بازرسي شاهنشاهي، 

 ارتشبد فردوست. شما هم در كتاب خودتان بارها به او اشاره كرده ايد...
 نهاوندي: كه خيانت كرد...دكتر 

 

شود فهميد اين است كه فردوست چرا به همه  تالش: اما چيزي را كه نمي
در او پيدا شده بود يا آنكه  57پا زد. آيا اين تغييرات پيش از سال  چيز پشت

 در آن سال به او مأموريتي داده شد و مشغول انجام مأموريت خود شد؟
 

مختلف است. روايتي كه اخيراً به دست من دكتر نهاوندي: فرضيات خيلي 
كنم اين است كه در چند  رسيده و اولين بار است كه دارم از آن استفاده مي
اي يكي دو بار شرفياب  ماه آخر اصوالً فردوست كه بطور معمول هفته

شان نزديك نبود. روايت ديگر اين  رفت. ديگر روابط شد، به ديدار شاه نمي مي
اوايل كار مأمور سازمانهاي اطالعاتي خارجي بود. يكي  است كه فردوست از

از مسئولين مهم يك سازمان اطالعاتي غربي بطور خصوصي به من گفت 
كه فردوست جزو سري افرادي بود كه روسها در دستگاههاي امنيتي دنيا كار 
گذاشته بودند به صورت مأموران خفيه تا در مواقعي از اينها استفاده بكنند. در 

يس چند نفر بودند از جمله رييس كتابخانه سلطنتي، آنتوني بلند، كه انگل
سرانجام محترمانه كنارش گذاشتند؛ در استراليا رييس سازمان امنيت كشور 
جزو مأموران روسها بود؛ در فرانسه تعداد زيادي از افراد مهم سازمان 
اطالعات فرانسه مأمور ك گ ب از كار در آمدند. اين شخص كه آدم 

لعي هم هست و هنوز هم در قيد حيات است اگرچه بازنشسته شده، مط
اند، فردوست از اين  گفت كه به نظر او و با شواهدي كه در دست داشته مي

گفت كه فردوست برخالف آنچه اعالم شد در  گروه بوده است. بعد هم مي
ها از ايران خارج  ايران فوت نكرده بلكه او را بعد از اعالم فوت، شوروي

هاي جاسوسي  اند. مسلماً سي چهل سال ديگر وقتي اسناد سازمان ردهك
منتشر بشود همه اينها روشن خواهد شد ولي البته به نسل ما ديگر وصال 
نخواهد داد. اما دو نكته قابل ترديد نيست. نخست اينكه در ماههاي آخر 

زه بكلي فردوست حساب خود را از حساب رژيم جدا كرده بود و اين را من تا
ام و جزو مواردي است كه اخيراً براي من نوشته شده و فرستاده  متوجه شده

شده و دوم اينكه بعد از انقالب فردوست جزو بنيانگذاران ساواما بود و چند 
سال از گردانندگان سياست امنيتي رژيم جمهوري اسالمي. سوء قصد به 

دست پرست پرشوري بود، به  ناخدا شهريار شفيق هم كه جوان وطن
هاي فرانسه هم اين مطلب  فردوست برنامه ريزي شده بود. آن موقع، روزنامه

ريز و مدير اين سوء قصد بود  را نوشتند و نوشتند كه فردوست طراح و برنامه
و عكس او را هم چاپ كردند و نوشتند كه در زمان سوء قصد در پاريس 

ه در دنيا هم انواع بوده است و بعداً با آسودگي خيال به ايران برگشت. البت
اي سخنان  ها. اگر بنا باشد با يك كلمه خيانت ديده شده و هم انواع وفاداري

خود را ختم كنم بايد به اين نكته اشاره كنم كه در آن بحبوحه دشوار بعد از 
انقالب ايران، افسراني كه در واقع رهاشان كرده بودند، به هنگام تيرباران با 

دند. ياد مهدي رحيمي، خسروداد، نادر جهانباني، فرياد جاويد شاه كشته ش
شان حاال به يادم نيست هميشه زنده  علي نشاط و بسياري ديگر كه اسامي

باشد كه وفاداري خودشان را نسبت به آن چيزي كه به آن عقيده داشتند با 
 شجاعت حفظ كردند. يادشان گرامي باد. 

 

 تالش: آقاي دكتر نهاوندي با سپاس از وقتي كه به ما داديد.   
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 رضا بايگان        

 

 

 

 المللي انرژي اتمي ايران ـ حق ملي در تضاد با امنيت بين
 
 
 
 

ذيريم پاگر براين باور باشيم كه توانمندي اتمي حق ملي ايران است بايد نيز ب
كه برخورداري از اين حق مسئوليتي را مالزم است كه اداي آن نيازمند 

المللي است.  گردن نهادن به اصول دموكراتيك و احترام به قوانين بين
آمدهاي  نگراني غرب در مورد اتمي شدن جمهوري اسالمي و ترس از پي

كم خطرناك آن براي امنيت و صلح جهاني ريشه در سرپيچي مداوم رژيم حا
 برايران از اين مسئوليت دارد. 

مقاله زير مروري است اجمالي برتاريخچة برنامة اتمي ايران، منافع مترتب    
هاي جهان غرب براي جلوگيري از حصول  اي و كوشش برتوانمندي هسته

 هاي كشتار جمعي. جمهوري اسالمي به سالح
ذخائر غني نفتي  آيا دستيابي به انرژي اتمي براي كشوري مانند ايران با   

 نيازي واقعي را جوابگو خواهد بود؟
اند كه ذخاير نفتي  صاحب نظران و متخصصين مسائل انرژي براين عقيده   

اي نه چندان دور رو به اتمام خواهند گذاشت. در مقابله با  جهان در آينده
عنوان جانشين نفت به  سنگ و گاز طبيعي چند گاهي به غالزچنين بحراني 

 ارد شده و مايحتاج سوختي جهاني را تا مدتي پاسخگو خواهند بود. ميدان و
سنگ و گاز  غالزهاي فسيلي ) از آنجا كه اين دو منبع عمدة سوخت   

المللي براي  طبيعي( نيز فراتر از پايان قرن جاري نخواهند پائيد تالش بين
ي هاي فسيل سازي تدريجي سوخت روياروئي با بحران آتي انرژي و جايگزين

 با ديگر منابع انرژي در جريان است. 
در اين راستا اتخاذ سياستي كه نيازهاي كنوني و آتي ايران را در زمينة    

 شك از اهميت و اولويتي ويژه برخوردار است.  توليد نيرو پاسخگو باشد بي
هاي تجديدپذير مانند  هاي موجود براي توليد نيرو، انرژي در ميان گزينه   

دي و انرژي باد از آنرو كه پايان ناپذيرند و زياني براي محيط نيروي خورشي
روند. پژوهش در زمينة  آل بشمار مي وردند جزو منابع ايدهآ زيست ببار نمي

بكارگيري هر چه بهتر و ارزانتر از منابع تجديدپذير همچنان ادامه دارد. در 
ستفادة توان از اجالس جهاني يونسكو در زمينة ا ها مي زمرة اين كوشش

 در زيمباوه نام برد.  1995تر از منابع انرژي تجديدپذير در سال  گسترده
هاي فسيلي و در  از سوي ديگر بعنوان جانشيني منطقي براي سوخت   

هاي موجود براي توليد نيرو، انرژي اتمي همچنان  مقايسه با ديگر گزينه
وسعة جايگاهي بي بديل و شامخ را به خويشتن اختصاص داده است. ت

هاي تسليحاتي جنگ دوم جهاني  اي را بايد مرهون رقابت تكنولوژي هسته
بشمار آورد. بعد از پايان جنگ مهاركردن انرژي اتمي براي توليد الكتريسيته 

آميز از اين منبع عظيم انرژي توجه كشورهاي پيشرفته را به  و استفاده صلح
 خود معطوف گردانيد. 

كنند هر  هايي كه از سوخت فسيلي استفاده مي اههاي اتمي و نيروگ نيروگاه   
اند. تفاوت ميان اين دو گونه  ريزي شده دو براساس اصول مشابهي پايه

هاي  اي كه براي احتراق سوخت نيروگاه در آن است كه در نيروگاه اتمي كوره
گيرد جاي خود را به رآكتوري داده است كه در  فسيلي مورد استفاده قرار مي

ند حرارتي بسيار شديد توليد يشده و در نتيجة اين فرا كافتهانيوم شآن اتم اور
اي دارد. انرژي توليد  گردد. انرژي خورشيدي نيز منشاء در انرژي هسته مي

شود و نه از  ( حاصل ميFusion) گدازششده در خورشيد از فرآيندي بنام 
هاي هيدروژن با  (. در اين فرايند تودة عظيمي از اتمFission) افتنشك

گردند. در نتيجه اين تحول  هاي هليوم مبدل مي يكديگر پيوسته و به اتم
هاي  هاي گذشته كوشش شود. در طول دهه توليد ميحرارت بسيار زيادي 

اي مشابه  فراواني براي تقليد از اين فرآيند خورشيدي و توليد انرژي به گونه
( صورت گرفته است و هنوز راهي طوالني براي Fusionتورهاي )در رآك

 رسيدن به نتايجي مطلوب در اين باب در پيش است. 
اي يكي آن است كه اورانيوم كه بعنوان  از امتيازات عمدة انرژي هسته   

گيرد نسبتاً ارزان بوده و  سوخت در رآكتورهاي اتمي مورد استفاده قرار مي
تر نقاط جهان امكان پذير است. از نظر زيست دسترسي به آن در بيش
هاي اتمي مستلزم فنآوري و  جوئي براي دفن تفاله محيطي نيز گرچه چاره

امكانات تكنولوژيكي پيشرفته است وليكن در مقايسه با توليد انرژي از 
اي آلودگي  سنگ و يا از طريق سدهاي هيدرولوژيكي، انرژي هسته غالز

  كند. بسيار كمي توليد مي
ديگر امتياز برجستة انرژي اتمي كارآئي استثنائي آن است. شكافتن يك    

هسته اتمي با استفاده از سوخت ناچيزي انرژي عظيمي را در دسترس قرار 
كند  ميليون برابر انرژيي را آزاد مي 10اتم اوارنيوم نزديك  شكافتندهد.  مي

 گردد. مي آيد بدست ميكه از احتراق يك اتم زغال سنگ 
آور نيست  با توجه به برتري بارز نيروي اتمي برديگر منابع انرژي شگفت   

متحدة آمريكا برنامه ريزي  كه از چين تا فرانسه و از فنالند تا اياالت
درازمدت براي دسترسي مداوم به يك منبع قابل اطمينان انرژي ممالك 

هرچه هاي اتمي جديد  مختلف را برآن داشته است تا در ساختن نيروگاه
 نفتي فراهم آورند. بيشتر اهتمام ورزيده، تمهيدات الزم را براي عصر بي

بالمال كشوري با وسعت و جمعيت ايران به صرف اينكه از ذخائر غني    
تواند خود را از تكاپوي جهاني براي جايگزين سازي  نفتي برخوردار است نمي

ري ديگر از پذير فسيلي معاف بداند. همچنانكه بسيا هاي پايان سوخت
توليدكنندگان عمدة نفتي نيز به صرف دارا بودند ذخائر غني نفتي دست روي 

هاي اتمي جديد و  گاه نيروه نوقفه مشغول برپا كرد دست نگذاشته بلكه بي
درصد  19اند. در حال حاضر  اي ارتقاء فنآوري خود در زمينة انرژي هسته

درصد الكتريسته در  77 الكتريسته مورد نياز در اياالت متحدة آمريكا و
شود. در ايتاليا گرچه قانون  مين ميأهاي اتمي ت ريق نيروگاهطفرانسه از 

كشور ساختن رآكتورهاي اتمي را ممنوع كرده است معهذا اين كشور مقدار 
هاي اتمي فرانسه خريداري  اي از الكتريستة خود را از نيروگاه قابل مالحظه

 ني جديد در سطح جهاني در دست ساختمانيروگاه اتم 35اكنون  كند. هم مي
نيروگاه  442عدد آنها در آسيا قرار دارند. در مجموع  24است و از اين تعداد 
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اند. با وجود چنين گستردگي و  كشور جهان مشغول به فعاليت 33اتمي در 
پرسيم به چه دليل برنامة اتمي  انرژي اتمي از خود مي زاستقبال جهاني ا

المللي روبرو شده و  نش شديدي از سوي مجامع بينايران با چنين واك
جمهوري اسالمي را با خطر حمله نظامي از سوي اسرائيل و يا اياالت 

 آمريكا مواجه گردانيده است.  متحدة
اكنون از مخالفان  آمريكا كه هم جالب اينجاست كه اياالت متحدة   

يدايش و المي به قدرت اتمي است خود در پسسرسخت دستيابي جمهوري ا
برجسته ايفا كرده است. تاريخ شروع  يتوسعة برنامه اتمي ايران نقش

 و دوران پادشاهي محمدرضاشاه 1950اي ايران به دهة  هاي هسته فعاليت
صلح و در  برايها در راستاي پروژة اتم  گردد. در آن سال پهلوي بازمي

ي اتمي ايران هاي دوجانبه ميان ايران و آمريكا برنامة انرژ چارچوب همكاري
( بنيان TNRC ) تهرانمركز پژوهش اتمي  1967گذاري شد. در سال  پايه

( شروع به فعاليت AEOIگذاري و تحت مديريت سازمان انرژي اتمي ايران )
مگاواتي آمريكائي  5نمود. مركز پژوهش تهران با يك رآكتور تحقيقاتي 

راي همكاري با ان طرحي برمجهز بود. با پاگرفتن سازمان انرژي اتمي اي
 2000نيروگاه اتمي در نقاط مختلف كشور تا آغاز سال  23آمريكا در احداث 

 هزار مگاوات انرژي تدوين گرديد.  23و توليد 
هاي غربي به امضاء رسيد و  قراردادهاي متعدد ديگري نيز با شركت   

روگاه اتمي بوشهر را عهده دار شد. در سال يشركت آلماني زيمنس ساختن ن
ون دالري براي خريد كيك زرد اورانيوم از يليم 700ايران قرارداد  1967

 آفريقاي جنوبي منعقد كرد. 
هاي تحصيلي متعددي براي تعليم كادر متخصص و فراگيري دانش  بورس   

اي در خارج از كشور در اختيار دانشجوبان ايراني قرار گرفت. در زمان  هسته
ترين  نامة اتمي ايران يكي از پيشرفتهبر 1979شروع انقالب اسالمي در سال 

اي خاورميانه بود. با تغيير رژيم در ايران ساختن پروژة اتمي  هاي هسته برنامه
شركت زيمنس از ادامة فعاليتش در ساختن اين  هبوشهر متوقف گرديد

ر كرد. پس از حملة عراق به خاك ايران برنامة اتمي ايران ظن نيروگاه صرف
ايران دوباره مساعي خود را  1990ز پايان جنگ، در سال متوقف گرديد. بعد ا

 اش بكار برد.  المللي براي تكميل برنامة اتمي هاي بين در جلب همكاري
المللي در مقايسه با فضاي قبل از انقالب  منتهي اينبار جو سياسي بين   

هاي اقتصادي و سياسي آمريكا  بكلي تغيير كرده بود و با توجه به تحريم
هاي اتمي ايران به آساني  هاي خارجي براي ادامة فعاليت اريكمجلب ه

 امكانپذير نبود. 
كارنامة سياسي رژيم حاكم برايران به هيچ دولت دمكراتي كه به حفظ    

اش عالقمند بود اجازة فشردن  آبروي جهاني خود بيشتر از منافع اقتصادي
المي بعنوان داد. جمهوري اس دست همكاري با حكمرانان ايران را نمي

شود ـ كه خود اذعان به  رژيمي شناخته شده بود ـ و هنوز نيز شناخته مي
هاي  ه هاي تروريستي و گرو ترين سازمان هاي تسليحاتي به خشن كمك

ها را جز وظائف عقيدتي و  انتحاري در خاورميانه دارد و چنين حمايت
نيكه زنگ مازكند. از اين رو  افتخارات سياسي ـ مذهبي خويش تلقي مي

اي ايران نخستين بار از سوي سازمان مجاهدين  هاي مخفي هسته خطر طرح
هاي  خلق بصدا درآمد، ترس از تروريسم اتمي و دست پيداكردن سازمان

اي از  عد تازههاي كشتار جمعي جهانيان را با بُ انتحاري فلسطين به سالح
 المللي مواجه ساخت.  تهديد امنيت و صلح بين

ظر دولت نسازمان مجاهدين خلق كه خود نيز از  2003ت سال او 14در    
رود هشدار داد كه استفادة  آمريكا سازماني تروريستي بشمار مي اياالت متحدة

آميز از انرژي اتمي پوششي است كه تحت آن جمهوري اسالمي بسوي  صلح

ان شدارد. سازمان مجاهدين خلق خاطرن دستيابي به تسليحات اتمي گام برمي
كه بنا به گزارش منابعش در داخل كشور دو نيروگاه مخفي در ايران  كرد

اند. براساس  ( براي تسليحات اتميFissileمشغول توليد مواد فسيل )
افشاگري اين سازمان يكي از اين دو مركز در اراك به توليد آب سنگين 

اي در نطنز است  مشغول بوده و مركز ديگر مجموعة زيرزميني بسيار پيشرفته
كه به غني كردن اورانيوم اختصاص داده شده است. سازمان مجاهدين خلق 
و مقامات واشنگتن براين باورند كه هدف جمهوري اسالمي از غني كردن 
اورانيوم در مركز نطنز بكارگيري آن در توليد تسليحات اتمي است. بسياري 

اتمي  اطالعات ارائه شده از سوي سازمان مجاهدين خلق در زمينة اهداف زا
متحد مورد  هاي اخير از سوي بازرسان سازمان ملل جمهوري اسالمي در سال

تأئيد قرار گرفته است. جمهوري اسالمي با درسي كه از تجربة بمباران و 
هاي  ( توسط جنگدهOsirakانهدام مركز پژوهش اتمي عراق در اسيرك )

ا مراكز گرفت تا حد امكان سعي را برآن گذاشت ت 1981اسرائيلي در سال 
اتمي خود را در يك نقطه متمركز نكند. در نتيجه اين مراكز در نواحي 

رضا جعفرزاده  اند. علي مختلف كشور و در ميان مناطق پرجمعيت پراكنده شده
سخنگوي سابق شوراي مقاومت ملي كه جزو سازمان مجاهدين خلق است 

آبعلي  ( در شهرCentrifugeفعاليت تسهيالت سانترفيوج ) 2002در اوت 
دو مركز اتمي نزديك كرج و همينطور دو  2003نزديك تهران و در مي 

 2003نيروگاه اتمي ديگر در مجموعه نظامي كالهدوز در تهران و در ژوئيه 
 فعاليت مركز اتمي ديگري را در اردكان افشا نمود. 

( كه وظيفة بازرسي مراكز اتمي را IAEAالمللي انرژي اتمي ) آژانس بين   
متحد به عهده دارد خواهان آن است  در كشورهاي مختلف براي سازمان ملل

تا اطالعات بيشتري در مورد تجهيزات اتمي كه ايران وجودشان را اعالم 
خواهد بداند كه ايران از چه منبعي  نكرده است بدست آورد. اين آژانس مي

اي را كه در اختيار دارد خريداري كرده  رفتههاي پيش تعدادي از سانترفيوج
ها جداكردن اورانيوم غني شده براي استفادة سوختي در  است. كار سانترفيوج
 راكتور اتمي است. 

 كه اي مخفي ها را از شبكه رسد كه ايران اين سانترفيوج اينطور بنظر مي   
ده است. توسط دانشمند اتمي پاكستان بنام خان اداره مي شد خريداري كر

IAEA هاي الزم را در مورد مبدأ ذرات  همچنين در صدد است تا آگاهي
ها رديابي  ( كه در بعضي از سانترفيوجLowandhighاورانيوم غني شده )

اند بدست آورد. توجيهه جمهوري اسالمي در مورد اين ذرات مشكوك  شده
حمل  است كه آنها همراه تجهيزات خريداري شده از خارج به ايران  اين
 اند.  شده
متحد در مورد  رغم تمام مدارك و شواهدي كه بازرسان سازمان ملل علي   

هاي مخفي جمهوري اسالمي در رابطه با برنامة  عدم شفافيت و فعاليت
اند، رژيم ايران همواره براين اصل پافشاري كرده است  اش ارائه نموده اتمي

اً براي تأمين خودكفائي آميز و صرف كه هدفش براي كسب نيروي اتمي، صلح
ملي در زمينه توليد الكتريسته است. براي نمونه سخنگوي وزارت خارجه 

اظهار  2004فوريه  3جمهوري اسالمي حميدرضا آصفي در بيانية مورخ 
اي نائل  سوخت هسته هخرداشت كه گرچه ايران به توانمندي در زمينة چ

ت در مسير دستيابي به گرديده است اما دليل و انگيزة ايران براي فعالي
هاي آمريكا و در  اي صرفاً فائق آمدن بر تحريم تكنولوژي پيشرفتة هسته

 جهت تضمين خودكفائي آتي در زمينه نيازهاي الكتريستة كشور بوده است. 
اصفي با اشاره به حملة شيميائي عراق به ايران در جنگ ميان دو كشور در    

جه به تجربة هولناكي كه در رابطه با تأكيد كرد كه ايران با تو 1980دهة 
ديگر كشورهاي  با ول داشته است بسيار عالقمند است تااهاي غير متد سالح
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هاي كشتار جمعي منعقد  اي در زمينة منع استفاده از سالح نامه فقتاجهان مو
سازد. او افزود غني سازي اورانيوم براي توليد نيرو نمونة بارزي از كاربرد 

 پيمانآميز است و از تمامي امضاء كنندگان  اي اهداف صلحانرژي اتمي بر
( دعوت بعمل آورد تا در اين گونه NPTهاي اتمي ) منع گسترش سالح

 اي با يكديگر همكاري كنند.  استفاده انساني از انرژي هسته
كي )كه بنا به سياق معمول در اينگونه گفتمان آب يچنين اظهارات ديپلمات   

ر دوستانه دارد( از سوي سخنگوي وزارت خارجة و رنگي متمدن و بش
جمهوري اسالمي و مقامات ديگر حكومت ايران قادر نبوده است تخفيفي در 

 الملل در زمينة اهداف اتمي ايران بوجود آورد. نگراني بين
كارنامة جمهوري اسالمي مشعون از پنهانكاري و عدم شفافيت است.    

( در Woodrow Wilsonيلسون )برطبق گزارش مركز تحقيقاتي ودرو و
واشنگتن دي سي جمهوري اسالمي مكرراً تعهدات خود را در زمينة ارائه 

هاي اتمي خود نقض كرده است. نويسندة  گزارش دقيق و كامل از فعاليت
المللي انرژي اتمي يك روند  ند كه آژانس بينك اين گزارش خاطر نشان مي

ن مشاهده كرده است و در آينده اي ايرا هاي هسته كاري در فعاليت هاننپ
داند تا با نظارت هرچه دقيقتر بر برنامة اتمي جمهوري  خود را موظف مي

اسالمي اطمينان حاصل كند كه رژيم ايران به معاهدة خود با سه كشور 
 سازي اورانيوم پايبند خواهد بود.  اروپائي در زمينة توقف كامل غني

توان  نگليس و فرانسه با ايران را ميمعاهدة سه كشور اروپائي آلمان، ا   
( اتحاديه اروپا با Critical engagementدنبالة برنامة تماس منتقدانة )

 جمهوري اسالمي بشمار آورد. 
آغاز گرديد و  1995براساس اين ابتكار كه از سوي اتحادية اروپا در سال    

ا پشتيباني به تصويب شوراي عمومي اتحادية اروپا نيز رسيد، اتحادية اروپ
خود را از فرايند اصالحات سياسي در ايران اعالم كرده تمايل خود را به 
گفتگوي هرچه بيشتر با جمهوري اسالمي ابراز داشت. گرچه در زمينه 
ترغيب جمهوري اسالمي به رعايت حقوق بشر در ايران اين ابتكار عمل 

كشورهاي اروپائي  هاي آيندة سموفقيتي به ارمغان نياورد اما راه را براي تما
 اي ايران هموار نمود.  با جمهوري اسالمي در زمينة برنامة هسته

در جلسات گوناگون كه بين وزاري خارجة انگليس، آلمان و فرانسه در    
ماه گذشته برگزار گرديده است  19ايران و اروپا با مقامات ايراني در عرض 

ني سازي اورانيوم اين سه كشور غربي سعي به ترغيب ايران در توقف غ
وپا به جمهوري اسالمي راي ا اند. بعنوان پاداش چنين اقدام دواطلبانه كرده

اي را در اختيار دولت  هاي علمي در زمينة انرژي هسته قول داد تا كمك
 هاي بازرگاني را با اين كشور توسعه دهد.  ايران قرار داده و همكاري

از  پس و 2004 له نوامبر سابراساس آخرين دور مذاكرات در پايان ما   
اني داير بر قبول موافقتنامه در زمينة راظهارات ضدونقيض از سوي مقامات اي

غني كردن اورانيوم نهايتاً  دامةكردن اورانيوم و يا حق ا توقف در غني
انداز تاريك و تهديدآميز ارجاع پروندة ايران به شوراي حكام شوراي  چشم

 امنيت جمهوري اسالمي را برآن داشت كه اين موافقتنامه را بپذيرد. 
جك استراو وزير خارجه انگليس گرچه از پذيرفتن اين موافقتنامه توسط    

يران هشدار داد كه در صورت قصور در ايران اظهار خوشنودي كرد اما به ا
اجراي مواد اين قرارداد پرونده ايران بالفاصله به شوراي حكام شوراي امنيت 

 متحد ارجاع خواهد شد.  سازمان ملل
كار در جمهوري اسالمي به اين قرارداد با ديده  نيروهاي محافظه   

ي الريجاني تحقيرآميز نگريسته آنرا مخالف مصالح كشور قلمداد كردند. عل
رئيس پيشين راديو تلويزيون ايران )صدا وسيما( كه از سوي رهبر جمهوري 
اسالمي به عضويت شوراي عالي امنيت ملي برگزيده شده است در رابطه با 

هاي  نبات گرفتيم. روزنامه اين قرارداد گفت كه مرواريد غلتان داديم و آب
و  ن قرارداد سخن گفتهاز فريب خوردن ايران در اينزديك به مقام رهبري 

هاي  منع توسعة سالح پيمانجمهوري اسالمي را تشويق به خروج از 
نمايد آنست كه خطر اتمي شدن  اند. آنچه بديهي مي ( نمودهNPTاي ) هسته

 جمهوري اسالمي با امضاء اين موافقتنامه به پايان نخواهد رسيد. 
همانگونه كه ذكر  المللي در زمينة اهداف جمهوري اسالمي نگراني بين   

شود  گرديد از يك سو به عدم اطمينان به قول و قرارهاي رژيمي مربوط مي
تي ماهوي و عميق با جهان غرب دارد. اين عداوت گرچه بنا به وكه عدا

گيرد و  مصالح روزانة جمهوري اسالمي صورتي آشكار و يا پنهان به خود مي
ه پيدا كرده است. از آن ليكن در ربع قرن گذشته به اشكال گوناگون ادام

گذشته ناهمگوني ميان مقامات دولتي ايران كه به نام جمهوري اسالمي با 
آميزي از حكومت  اند و چهرة مصالحه كشورهاي غربي در تماس و مذاكره

نهايي در باب   گيري مداران متعصبي كه تصميم كنند با قدرت ان ترسيم ميراي
اند سبب از بين  اختصاص داده موضوعات عمده و كليدي مملكت را بخود

هاي مقامات جمهوري اسالمي گرديده  قول و وعده رفتن اعتماد جهاني به
 است. 

از سوي ديگر حتي اگر اظهارت مقامات جمهوري اسالمي در مورد استفاده    
توان از ياد برد كه  آميز از انرژي اتمي را دربست قبول كنيم، نمي صلح

غيرنظامي و استفاده نظامي از انرژي اتمي گيري  پيمودن مرز بين بهره
 پذير خواهد بود.  بسهولت و سرعت امكان

اي درج گرديد تحت عنوان  نوامبر مقاله 23شنبه  در روزنامه گاردين روز سه   
، ”اي سان به بمب هستهآاستفاده از برنامة اتمي غيرنظامي براي دستيابي “

اي به اين نتيجه  نش هستهنويسندة اين مقاله در گفتگو با متخصصين دا
آساني قابل تبديل به يك رآكتور  كتور اتمي غيرنظامي بهآرسد كه يك ر مي

اند كه  توليده كنندة تسليحات اتمي خواهد بود. متخصصين براين عقيده
 توان بسهولت هولناكي به ابر قارچ مانند مبدل كرد.  المپ قارچ مانند را مي

در رآكتورهاي اتمي پلوتونيوم بصورت يك از احتراق اورانيوم غني شده    
 3گردد. براي ساختن يك كالهك اتمي كمتر از  مادة خاكستر مانند منتج مي

( Frank Barnabyكيلو گرم پلوتونيوم مورد نياز است. فرانك بارنابي )
المللي پژوهش در  اي و رئيس سابق انستيتوي بين متخصص علوم هسته

بسيار دشوار است كه بين “گويد:  ست ميزمينة صلح كه در سوئد مستقر ا
توان  يك برنامة اتمي غيرنظامي و نوع تسليحاتي آن تمايز قائل شد. مي

اي غيرنظامي را حائز است به احتمال  گفت كه هركشوري كه فنآوري هسته
قريب به يقين تكنولوژي تسليحاتي را نيز دارا خواهد بود. آنچه مهم است 

. هركشوري كه نشان دهد كه به سطحي از سطح و درجة صنعتي شدن است
آميز دست پيدا كرده است بالطبع به  تكنولوژي اتمي براي مصارف صلح

 ”سطح مورد نياز براي اهداف نظامي نيز رسيده است.
براساس اين نظريه با حصول توانمندي اتمي جمهوري اسالمي خواهي    

در آن صورت هاي اتمي خواهد پيوست و  نخواهي به كلوپ جهاني قدرت
المللي انرژي اتمي منتفي  دالئل كنوني براي جواب پس دادن به آژانس بين

 شده تلقي خواهد شد. 
وپنج سال گذشته رژيم جمهوري اسالمي از ديگر  اگر در عرض بيست   

هاي طبيعي ايران براي پيشرفت و آباداني كشور و رفاه عامة مردم سود  ثروت
كه انرژي اتمي را نيز باين شيوه مورد  ظار داشتتتوان ان برده است مي

 برداري قرار دهد.   بهره
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هاي جمهوري  رانسه و انگلستان و حكومت ايران بر سر تعليق تالشنه سپري شدن آخرين مهلت داده شده به ايران در دسامبر گذشته و نه توافق به دست آمده ميان اتحادية اروپا و سه كشور اروپائي آلمان, ف

المللي انرژي اتمي نشانة خاتمة بحران و برطرف شدن  اي از سوي آژانس بين هاي احتمالي تسليحاتي از آن و نه صدور قطعنامه سازي اورانيوم و دستيابي به تكنولوژي اتمي به منظور استفاده در غنياسالمي 
هاي گوناگون, عدم ثبات سياسي, مواضع افراطي و  ها و جناح ترديد با ادامة بقاي حكومت ديني و وجود جريان . بي هاي جديدي كه حكومت اسالمي در دوسه سال گذشته به آن دامن زده است, مي باشد نگراني

هاي تند و  ترل و جلوگيري از عكس العملشود كه اين بحران كماكان ادامه يافته و پروندة ايران باز بماند. در چنين حالتي انتظار كن غيرقابل كنترل و غير قابل محاسبه بودن رفتار حكومت در ايران, موجب مي
 هاي ما به توضيح عمق و ابعاد اين بحران پراداخته اند.  سخت عليه رژيم ايران كه امنيت ملي كشور را دچار خطر جدي خواهد نمود, تصوري بيهوده است.  دكتر جليلي در پاسخ به پرسش

 

 محمدرضا جليلی

 ناتمام اروپاتالش هسته اي حكومت اسالمي و طرح هاي 
 

هاي اروپائي رژيم اسالمي شرايط  ها و اخبار رسانه  تالش ـ  براساس اطالعيه
سازي اورانيم و  المللي انرژي اتمي را پذيرفته و از پافشاري بر غني آژانس بين

 ت اتمي دست كشيده است. آوري چرخه كامل سوخ دستيابي به فن
كه پيرو آن نيز قطعنامه آژانس اتمي در مورد   آيا از نظر شما اين توافق   

 دنبالش بودند؟ ايران صادر شد، نهايي است و آن چيزي است كه طرفين به
 

كنم اين امر توافق نهايي باشد و نقطه عطفي باشد  دكتر جليلي ـ فكر نمي
هم يك فصل جديدي  المللي و ايران، بلكه اين بينبين سازمان انرژي اتمي 

هاي آينده  ها و يا ماه هاي گذشته و تا هفته شود به فصل است كه اضافه مي
مرحله جديدي خواهيم رسيد كه نشان خواهد داد مسئله حل نشده و  بازهم به

 مشكالت هنوز فراوان است.

 
روپا از اين توافق دهند؛  ا تالش ـ تا جايي كه اخبار و گزارشات نشان مي

شمارد. حتي امروز  هاي ديپلماتيك مي راضي است وآن را نشانة موفقيت راه
خبري را خواندم كه صدراعظم آلمان از حق ايران مبني برداشتن تكنولوژي 

كند.  آميز يعني توليد انرژي دفاع مي هاي صلح منظور استفاده اي به هسته

باشد. اما  روپائيان  مورد قبول و كافي آيد تا اين حد براي ا ظاهراً به نظر مي
 نگرند؟  اين قضيه مي متحدة آمريكا و اسرائيل در منطقه چگونه به اياالت

 
دكتر جليلي ـ اين توافقي كه در اواخر ماه نوامبر در وين صورت گرفته به نفع 

حكومت   باشد. بدون شك به نفع ايران است، براي اينكه سه طرف قضيه مي
شوراي امنيت را فعالً دور كرده است.  يده شدن موضوع بهايران خطر كش

دست آورده اين است كه فرصت  دومين نفعي كه ايران از اين توافق به
كند كه مقداري از شدت بحران بكاهد، تا بتواند موقعيت خود  مناسبي پيدا مي

اروپائيان هم در واقع يك نوع  المللي مناسبتر نمايد. ر سطح بينرا د
باشد كه اگر ايران  بندي براساس اين نظر مي اند. اين شرط كرده بندي شرط
نيت نشان دهد و مسئله حل شود، خوب اين به نفع اروپاست و اروپا  حسن

تواند ادعا كند كه مانع از يك جنگ ديگر شده و از جنگ بين ايران و  مي
نيت از طرف ايران صورت  آمريكا جلوگيري كرده است. و اگر هم اين حسن

هاي پنهاني خود را ادامه دهد، اروپائيان در اين  يرد و ايران كماكان برنامهنگ
صورت خواهند گفت، خوب ما سعي خود را كرديم و متاسفانه ايران 

 تر از گذشته  نيت نشان نداد. بنابراين اروپا و آمريكا متحدتر و مصمم حسن
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 ايران خواهند آورد.  تري به خواهند بود و فشارهاي جدي
دانيد بطور ضمني و با احتياط بسيار موافق  مريكا هم همانگونه كه ميآ   

آن  است كه اين آزمايش از جانب اروپا صورت گيرد، هرچند كه اعتمادي به 
ندارد. اما در عين حال منتظر خواهد بود تا نتيجه اقدامات اروپا روشن گردد. 

يرهاي بسياري علت هم اين است كه آمريكا در واقع در حال حاضر دچار درگ
باشد و در عراق  خصوص در منطقه خاورميانه مي المللي و به در سطح بين

گرفتار است.  در چنين شرايطي حاضر نيست درگير بحران جديدي شود. 
داند اگر اين بحران شروع شود حكومت ايران داراي  ضمن اينكه آمريكا مي

 . وسايلي است كه فشارهايي در عراق به آمريكا وارد نمايد
شود گفت كه اين توافق براي يك مدت كوتاهي مورد نظر هر  بنابراين مي   

كه بازرسان  باشد. ولي اين مدت طوالني نخواهد بود، براي اين سه طرف مي
اند كه جمهوري  دو سه روز بعد از توافقنامة وين، مشكالتي را عنوان كرده

مناطقي كه تا كنون كند و براي بازديد از  اسالمي بر سرراه آنها فراهم مي
مورد بازرسي قرار نگرفته موانع زيادي وجود دارد. ممكن است مسئله حادتر 
شود.  بايد منتظر بود و ديد؛ بعد از اينكه دولت جديد آقاي بوش مستقر شد، 

كنم مسئله  رو فكر نمي يعني در ماه ژانويه، چه اتفاقاتي خواهد افتاد. از همين
هاي ديگري است. در  توافق آغاز مسائل و بحران تمام شده باشد. اتفاقاً اين

بهترين صورت اين است كه مذاكرات بين ايران و اروپا شروع خواهد شد و 
ايران بايد ضوابط را رعايت وشرايط را عادي نمايد، منافع اقتصادي ايران در 
نظر گرفته شود و غيره. در همين جا نيز با اشكاالتي برخورد خواهد شد. 

ل يكي از مشكالتي كه پيش خواهد آمد اين است كه ايران از بعنوان مثا
المللي شود.  خواهد حمايت نمايد تا ايران عضو سازمان تجارت بين اروپا مي

تواند كامالً اين امر را  حتي اگر اروپا هم اين حمايت را انجام دهد آمريكا مي
مه اتمي و   وتو نمايد. و به اين ترتيب رژيم ايران هم در مقابل از نو برنا

توان كه باور  سازي اورانيوم خود را دنبال خواهد كرد. خيلي مشكل مي غني
كرد اين مسئله صددرصد تمام شده باشد. ايران در بيست سال گذشته در 

هاي جدي برداشته و وقت و سرمايه در اين راه  اي گام جهت تكنولوژي هسته
رمايه گذاري و صرف كرده و حاضر نخواهد شد كه يك روزه اين همه س

 برنامه را از دست بدهد.
 

تالش ـ اگر مسئله از سوي اروپائيان يك بازي سياسي در مقابل آمريكا 
اتمي  بايد موضوع تالشهاي جمهوري اسالمي براي دستيابي به سالح نباشد، 

را جدي بگيرند و يك مكانيسم دقيق و توانمند را جهت كنترل ارائه دهند. 
د اين مكانيسم برخواهم گشت. اما قبل از اين موضوع، البته به پرسش در مور

اي در ايران و مرز ميان  پرسشهائي در زمينة نقش و اهميت تسليحات هسته
واقعيت و ذهنيتي كه تحت تأثير تبليغات جمهوري اسالمي در جامعه ايجاد 

گيري اين بحران سران حكومت در داخل بشدت  شده است.  از هنگام شدت
تن سالح اتمي تبليغ كرده و آن را تا حد ضامن امنيت و روي اهميت داش

ها جدي و رژيم اسالمي  اند. حال چانچه اين توافق ادامه بقاي ملي ارتقاء داده
شود از تالش  هم ناگزير از تن دادن به آنها بشود، به اين ترتيب ناچار مي

فتادن خطر ا معناي به براي دستيابي به سالح اتمي دست بردارد. آيا اين به
اينكه كشورهايي در  بقاي ملي كشور ايران و ملت ايران است؟ با توجه به
 باشند.  منطقه وجود دارند كه از داشتن سالح اتمي برخوردار مي

دكتر جليلي ـ يك مطلب را ابتدا بايد كامأل روشن كرد. مسئله بقاي ملي كه 
لوط كرد. وقتي هايتان عنوان كرديد. اين را با بقاي رژيم نبايد مخ در صحبت

كنند در اصل بيشتر بقاي رژيم مدنظرشان  در تهران بقاي ملي را مطرح مي
اي تا حاال وجود داشته و  كه ايران بدون داشتن سالح هسته است. براي اين

اي در اختيار  كشورهاي ديگري نيز مانند ايران وجود دارند و سالح هسته
م هم داستاني است كه از روز شوند. مسئله بقاي رژي ندارند و تهديد هم نمي

دانيد كه هميشه  اول سركار آمدن حكومت اسالمي مطرح بوده است. مي
حكومت اسالمي اين مسئله را مطرح كرده كه انقالب در خطر است، نظام در 

كه خارجيان با ما مخالفند،  خطر است، و مملكت در خطر است. براي اين
هاي  ا مخالف است و كليه قدرتآمريكائيان با ما مخالفند، اسرائيل با م

عبارتي يك  هاي امپرياليستي هستند و غيره. به اي هم وابسته به قدرت منطقه
نوع تكرار دائمي و امروز هم اين تكرار ادامه دارد و اين جزء مطالبي است كه 

اند. اين  هاي متوالي عنوان كرده هاي اسالمي در سال مجموعه حكومت
ز مسئله بقاي ملي. ايران قبل از جمهوري اسالمي موضوع را بايد مجزا كرد ا

 وجود داشته و بعد از جمهوري اسالمي هم انشاءاهلل وجود خواهد داشت. 
طور نيست كه واقعأ خطر حياتي در برابر بقاي كشور ايران قرار  مسئله اين   

اي و  سال در سطح منطقه 25اش در مدت  گرفته باشد. البته ايران موقعيت
دليل اينكه نظام جمهوري اسالمي  المللي خوب نبوده آن هم به ندر سطح بي

توان يافت. با اين نظام  نظامي است كه مشابه آن را در خارج از ايران نمي
صورت منزوي در  توان روابط طبيعي برقرار نمود. بنابراين اين نظام به نمي

دكي سعي الملل باقي مانده است. در اين چند سال اخير ان سطح منطقه و بين
اند از اين انزوا بيرون آيند، ولي بطور كلي رژيم ايران رژيمي است كه  كرده
المللي ندارد. و اين مسئله ممكن است  دوست و متحد در سطح بين   اصال

براي ايران خطرناك باشد كه هيچ متحد واقعي ندارد. ايران فقط يك كشور 
كالت فراواني است. هم سوريه است كه خودش هم دچار مش متحد دارد و آن

دهد كه ايران  سال گذشته هم نشان مي 25سوابق موجود در همين 
تواند روي حكومت سوريه حساب بازكند. بنابراين مسئله اساسي و  نمي

اي و  بنيادي مسئله سياست خارجي حكومت اسالمي است. مطالب هسته
كند.  مياي به اين امر اضافه شده است و با شرايط زمان تغيير  غيره هسته

مسئله عمده اين است كه شما يك كشوري داريد كه سياست خارجي 
المللي را تهديد نمايد و  چنين نظام بين تواند منطقه و هم تهاجمي دارد كه مي

رو هم منزوي است و كشوري است با موقعيت حساس و تنها در  از همين
 المللي.  صحنه بين

 

هاي تهاجمي خود دست  سياستتالش ـ فرض كنيم حكومت اسالمي از 
هاي اتمي  المللي و از دستيابي به سالح برداشته، از حمايت تروريسم بين

منصرف و به دشمني با كشور اسرائيل هم خاتمه دهد. با همة اينها آيا فكر 
رسد مناسبات  كنيد وضعيت ايران در منطقه تغيير اساسي يابد؟ به نظر نمي مي

ربي همواره دوستانه وحسنه بوده باشد. چنانچه ايران با برخي از كشورهاي ع
خطر جنگ درزمان محمدرضاشاه پهلوي هم با عراق پيش آمد. حال در يك 

   ري بهـور ديگـايد كه كشـاذ نمـي را اتخـين وضعيتي ايران بايد چه روشـچن
 ايران نيافتند؟  صرافت تهديد و تجاوز به

 
دكتر جليلي ـ اگر با يك ديد ناسيوناليستي به مطلب بنگريم؛ طبيعي است كه 

امنيت ايران كمك  تواند به طور كلي مي اگر ايران داراي سالح اتمي باشد به
نوع دفاع امنيتي و ثبات  اي كه پر از خطر است يك نمايد و در اين منطقه

  باشد و ديگر تهديدي متوجه ايران نخواهد شد. وضعيت مي
شود. كشور  المللي بدين صورت مطرح مي مسئله هم البته در سطح بين   

ايران، حتي مثل پاكستان نيست. وقتي پاكستان صاحب بمب اتمي شد، همه 
خواستند در جنوب آسيا يك  دليل اينكه نمي با آن كشور مخالفت كردند به

ممكن مسابقه اتمي بوجود آيد. ولي كس اين ايراد را نگرفت كه پاكستان 
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اي مثالً ايران يا عربستان را مورد تهديد قرار دهد.  است با اين سالح هسته
ولي ايران داراي يك سياست تهاجمي است و در منطقه در لبنان و ديگر 
كشورهاي عربي نيروهائي هستند كه وابسته به جمهوري اسالمي هستند و 

صالً به منافع كنند و دنبال منافعي هستند كه ا براي رژيم اسالمي كار مي
 باشد.  ملي ايران نزديك نيست و فقط به منافع ايدئولوژيك رژيم نزديك مي

بنابراين چنانچه ايران در يك شرايط عادي داراي حكومت دموكراتيك و    
حل براي مشكل  تواند داشتن سالح اتمي يك راه معقول باشد، البته مي

ين امنيت كشور ايران هاي ديگري هم براي تأم اش باشد. ولي راه امنيتي
وجود دارد. اگر ما به ژئوپولتيك ايران نگاه كنيم، ايران از نظر ژئوپولتيك 
كشوري است به مثابه يك چهارراه بين مناطق مختلف. بين آسياي جنوبي و 

فارس و غيره. بنابراين  آسياي مركزي و بين خاورميانه، بين بحرخزر و خليج
ژئوپولتيك بايد نقش ميانجي را داشته  ايران كشوري است كه با اين شرايط

باشد. كشوري بايد باشد كه نه اشكاالت بلكه تفاهم بين كشورهاي پيرامون 
هاي  خود و همسايگانش را ايجاد نمايد. كشوري بايد باشد كه برنامه

هايي را در جهت  حل ديپلماتيك آن بينابين كشورهاي ديگر قرار گيرد و راه
المللي را هم از  اين وسيله اعتماد بين نمايد و بهحل مشكالت ديگران فراهم 

هاي غير عربي جلب نمايد. از  طرف كشورهاي عربي و هم از طرف همسايه
اي براي امنيت ايران الزامي نيست. ولي مشكل  رو داشتن سالح هسته همين

اي را  هاي سالح هسته كه برنامه باشد؛ يكي اين ايران امروز دو مسئله مي
كه حكومتي در ايران  برد و دوم اين المللي پيش مي د جامعه بينپنهان از دي

تواند  وجود دارد كه براي خود وظائف انقالبي و ايدئولوژيك قائل بوده و مي
 الملل را تهديد نمايد.  چنين نظام بين نظم منطقه و هم

 
اي  تالش ـ اجازه دهيد از نظر مناسبات وروابط در منطقه خاورميانه، مقايسه

 هائي ـ انجام دهيم. ايران وتركيه ـ به دليل وجود شباهت ميان
تركيه نيز مانند ايران كشوري است با اكثريت مسلمان نشين و غيرعرب،    

اما برخالف ايران با همگرائي چشمگير با غرب و متحد استراتژيك اسرائيل. 
با وجود اين، اين كشور از سوي كشورهاي عرب مسلمان كه در وضعيت 

شود.  اسرائيل قرار دارند، با نگاههاي تهديدآميز نگريسته نميجنگ با 
برخالف تركيه، ايران غيرعربي با حكومت اسالمي كه در دشمني با اسرائيل 
حتي از بعضي از كشورهاي عربي مواضع وسياست عملي تندتري دارد، دائماً 

 هاي عرب با تهديد منافع و حتا مرزها مواجه است.  از سوي حكومت
ا اتخاذ سياست وروشهاي ديپلماتيكي نظير تركيه امنيت كشور و ملت آي   

 مارا تأمين خواهدنمود.  
 

دكترجليلي ـ فرق عمده ايران و تركيه در مورد امنيت اين است كه تركيه 
سال جزء پيمان ناتو  50يعني بيش از  50هاي  كشوري است كه از سال

شود گفت  قعي است و ميباشد. كشوري است كه وابسته به يك پيمان وا مي
باشد و  تنها پيمان نظامي واقعي كه اهميت در دنيا دارد، پيمان نظامي ناتو مي

اش  توان گفت تركيه، پشت طور بوده است. بنابراين مي در گذشته هم همين
المللي محكم است. يعني هر كشوري كه به تركيه حمله  از نظر حمايت بين

ناتو حمله كرده است. بنابراين كند، مثل اين است كه به كشورهاي 
ها پيش از آنكه خطري براي تركيه ايجاد نمايند، بايد فكر كنند كه  همسايه

كه تركيه تنها نيست.  چه پيامدهاي بدي به ارمغان خواهند آورد. براي اين
ولي ايران هرگز اين راه را دنبال نكرده است. ايران شايد اين شهامت را 

ه در حال حاضر ـ  ريسك عضويت در يك پيمان نداشته ـ چه در گذشته وچ
نظامي واقعي را بپذيرد. اين مورد تاريخي كامالً متفاوتي است با تركيه. 

چيزي كه به نظر من از لحاظ افكار عمومي تركيه و ايران در خور توجه 
ام،  شناسم و بارها به آنجا سفر كرده است؛ در تركيه، كه من مقداري آن را مي

باشد.  ها اينكه  جزء پيمان ناتو باشند، مورد قبول اكثريت مي كو در ميان تر
كس در تركيه نيست كه بگويد عضو ناتو بودن يعني استقالل تركيه از  هيچ

ايم كه اگر  بين رفته است. در ايران ما متاسفانه هميشه اينگونه فكر كرده
ملي ايران جزء يك پيمان نظامي واقعي باشد، مقداري حاكميت و استقالل 
هاي  خود را از دست داده است. با اين نگاه ايران هميشه خازج از پيمان

المللي! بنابراين  محكم و واقعي نظامي بوده است. كشوري تنها در صحنه بين
كجي كند يا  توانسته به ايران دهن كشوري مثل عراق يا عربستان هم مي

رو ايران هم بايد  نصعودي هم فشارهائي به ايران وارد نمايد. از همي عربستان
روزي تصميم گيرد كه آيا بطور تنها و يگانه از قابليت نظامي و اقتصادي و 
سياسي برخوردار است كه در برابر خطرهائي كه در منطقه وجود دارد، 
ايستادگي كند يا بايد راهي مثل تركيه انتخاب نمايد و به گروه كشورهاي 

يمان نظامي واقعي ببندد. اين ديگرنزديك شود، با آنها همكاري داشته و پ
 كند.  حالت بينابيني است كه موقعيت ما را با تركيه متفاوت مي

 
طلبانه  طرف سياست فعال صلح تالش ـ به اين ترتيب از نظر شما؛ بايد از يك

در منطقه واز طرف ديگر وبه موازات آن اتحادهاي استراتژيك و نظامي با 
اعتمادي كه به دولت آينده ايران  برخي از كشورها منطقه ـ با توجه به

وجود خواهد آمد ـ صورت گيرد. اگر شما بخواهيد متحدان استراتژيك  به
 ها شامل كدام كشورها خواهد شد؟ ايران را در منطقه نام ببريد، اين نام

 
دكترجليلي ـ در منطقه خاورميانه از لحاظ جمعيت سه كشور مهم و يك 

المللي حضور دارند.  هاي بين و سياستكشور با اهميت هم از نظر نظامي 
كشورهاي مهم از لحاظ جمعيتي تركيه، ايران و مصر هستند. بنابراين اگر 
اين سه كشور با يكديگر همكاري كنند، بيش از سه چهارم خاورميانه را از 

توانند كنترل نمايند. ضمناً اسرائيل در منطقه است كه  نظر قدرت جمعيت مي
باشد، زيرا تهديداتي كه ممكن است متوجه  ران مييكنوع متحد طبيعي اي

گيرد كه بطور كلي  كشورهايي صورت مي  ايران باشد از سمت گروه
مشكالتي با اسرائيل دارند. تا مسائل اعراب و اسرائيل حل شود كه متاسفانه 

توان نوعي  به نظر مي رسد در آينده نزديك نخواهد بود، هم اسرائيل مي
تواند با كشورهاي  المللي هم ايران مي د و در سطح بينكمك براي ايران باش

ها همه بستگي به نوع نظام آينده ايران  اروپائي همكاري كند. البته اين
خواهد داشت. اگر نظام آينده ايران دموكراتيك باشد به نظر من راه حل 
قضايا اين است كه با كشورهاي دموكراتيك همكاري نمايد حداقل از نظر 

تواند روي چين يا كشور قدرتمند غير دموكراتيك كه  ثالً ايران نميامنيتي. م
در آسيا قرار دارد حساب كند. بنابراين همكاري با كشورهاي دموكراتيك 

اي را فراهم كند كه با شرايط روزي كه در آينده پيش خواهد و  تواند زمينه مي
بتواند دوستاني  بيني كرد، تا آن زمان ايران اكنون آن را پيش توان از هم نمي

المللي براي خود پيدا كند. بطور خالصه بگويم از نظر  در منطقه و سطح بين
ژئوپولتيك در آينده، ايران بايد دو نكته را در نظر بگيرد. اول اينكه بايد 

اي باز باشد. براي اينكه كشوري ترانزيتي و كشوري است كه براي  جامعه
باشد. ايران بايد از  المللي اساسي مي المللي و ارتباطات بين حمل و نقل بين

اين موقعيت استفاده نمايد. پس بايد باز باشد. دومين كاري كه بايد انجام 
دهد؛ دوستيابي و پيدا كردن متحدين طبيعي است. در مورد تنها بودن در 

المللي، بطور نمونه برايتان بگويم در جلسات سازمان ملل كه  صحنه بين
ها تنها گروهي كه هميشه تنها و منزوي و بعنوان شركت ميكنيد در راهرو
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كنند و تنها هميشه در  هاي ديگر با آنها گفتگو نمي باشد و ديپلمات فرد مي
باشند و اين خود بطور  اي هستند، نمايندگان جمهوري اسالمي مي گوشه

المللي تنهاست. در  دهد كه چقدر اين كشور در صحنه بين سمبليك نشان مي
انه هم همينگونه است. اجازه دهيد داستان ديگري را برايتان منطقه خاورمي

اي بود با  تعريف كنم. من چندي پيش در تاشكند در ازبكستان بودم. جلسه
چند تن از متخصصين آسياي مركزي، يكي از آنها كه در تاشكند زندگي 

گفت من  كرد ديپلماتي فرانسوي بود كه همسرش ايراني است. ايشان مي مي
سوزد چرا كه مطالب عمده در مورد آسياي  حال مملكت شما ميدلم به 

هاي خصوصي حل  ها در ديدارهاي خصوصي و ميهماني مركزي بين ديپلمات
كند آقاي سفير  شود. در اين ميهمانيها تنها كسي كه شركت نمي و فصل مي

كنند و وقتي هم كه دعوت  جمهوري اسالمي است. ايشان را يا دعوت نمي
آورند! بنابراين آنجائي كه ما بايد حضور داشته باشيم  يف نميشوند تشر مي

المللي داشتن متحد و نه  دهد كه چقدر از نظر بين نيستيم. و اين نشان مي
تواند به يك كشور كمك  المللي مي فقط متحد بلكه دوست در صحنه بين

م داني اكنون مي نمايد. حتي در مورد تركيه نكته بسيار جالب وجود دارد. هم
كه بخش بزرگ افكار عمومي جهان غرب مخالف پيوستن تركيه به اتحاديه 

باشند آقاي شيراك  باشد. ولي رهبران اين كشورها موافق اين امر مي اروپا مي
درصد  70تا  60دانند  و صدراعظم آلمان موافق هستند عليرغم اينكه مي

باشند. ولي همين كه آقاي شيراك و  جمعيت مخالف اين قضيه مي
آورد و  صدراعظم آلمان موافق اين قضيه است امكان مذاكرات را بوجود مي

كند كه تحولي در افكار عمومي اروپائي بوجود آيد.  زمينه را تدريجاً آماده مي
هاي آينده تركيه به احتمال قوي بعنوان عضو كامل در اتحاديه اروپا  در سال

 قرار خواهد گرفت. 
 

ي خود! به هنگام حاد شدن  بحران اتمي تالش ـ برگرديم به وضعيت داخل
ها و  ها، شخصيت ما شاهد مواضع كامالً متضاد و متفاوتي ميان جناح

هاي رسمي و غير رسمي حكومت بوديم. مثالً در مذاكرات در حالي كه  چهره
آميز در تالش براي دستيابي  نمايندگان رسمي ايران روي مقاصد صلح

ها روي مصالح  ا از سوي  برخي از جناحكردند، ام تكنولوژي اتمي تكيه مي
شد. با اين  ايران در داشتن اسلحة اتمي و مقاصد نظامي انگشت گذاشته مي

استدالل كه چون كشورهاي همسايه ايران و يا چون بعضي از كشورهاي 
كند كه  منطقه داراي سالح اتمي هستند بنابراين امنيت ملي ايران حكم مي

كنيد اين اختالف ناشي از چيست؟ آيا  م. فكر ميما هم داراي اين سالح باشي
 ها در رژيم است؟  نمايشي است يا حاكي از اختالفات دروني جناح

 
كنم قدري نمايشي و قدري هم نماينگر اختالفاتي  دكتر جليلي ـ فكر مي

ها  هاي مختلف اسالمي در حكومت ايران است. اين گروه است كه بين گروه
هاي متفاوتي وجود دارد و بعضي ها مقداري  تتعدادي در ميانشان حساسي

اي با اينكه از يك  ترند. طبيعتا مانند هرجامعه آليست ها ايده تر و بعضي بين واقع
هايشان در مورد مسايل متفاوت  خانواده ايدئولوژيك هستند ولي حساسيت

كند از تمام نظرات،  است. ضمناً  حكومت اسالمي بطور كلي سعي مي
هم به سود خود مطرح نمايد. مثالً؛ مسئله اتمي شدن ايران، هائي را  جنبه

ها  اي و امنيت ملي و ناسيوناليسم ايران، اين هسته  رسيدن به سالح
ها را كنار هم گذاشت و بنابرآن مقداري  توان آن موضوعاتي هستند كه مي

هاي مختلف رژيم  زمينة مساعد در افكار عمومي در حمايت از سياست گروه
هايي كه در چارچوب  رد. اين هم يك نوع بازار گرمي است در رقابتايجاد ك

مي تواند بگويد  yيا گروه  x  كنند. گروه رژيم وجود دارد. از آنها استفاده مي

كه من مدافع تماميت ارضي ايران هستم يا من طرفدار قدرتمند بودن ايران 
بوجود آورد. هستم بنابراين از من حمايت كنيد. و براي خودش موقعيتي را 

باشد و مقداري هم اين گوناگوني  بنابراين اين امر هم مقداري تظاهر مي
مواضع نمايانگر اختالفات واقعي است كه در درون رژيم وجود دارد. ضمناً از 

توان گفت كه  برداري كرد. مي توان از اين قضيه بهره المللي هم مي نظر بين
د اين اختالفات را در افكار توانن دولت فعلي و مقامات مسئول فعلي مي

عمومي و در مذاكرات با غربيان به رخ بكشند كه ببينيد اگر با ما توافق 
صورت نگيرد و زودتر به توافق نرسيم، جناح ديگري كه در ايران از ما تندتر 
هستند،  فشار خواهند آورد به افكار عمومي ايران و... خالصه ما 

اي ما را بپذيريد و زودتر قرارداد را امضاء ه هايي داريم بنابراين حرف محدويت
توانند تأثير داشته باشند و  المللي مي ها هم در مذاكرات بين كنيد و غيره. اين

هاي ديگر از اين مسائل براي  مقامات ايران هم مثل همه مقامات كشور
 كنند.  پيشبرد مذاكرات به نفع خود استفاده مي

 
ر از زاويه امنيت ايران و  بيرون از منافع تالش ـ البته به اين بحث ما بيشت

كنيم مسئله را از ديد كشورهايي ببينيم كه  كنيم. سعي مي حكومت نگاه مي
كنند و ممكن است براي ما خطرناك  از سوي ايران احساس عدم امنيت مي

 شوند.  طبعاً بازي بسيار خطرناكي است. 
اً چه تضميتي وجود حال فرض كنيم كه اين اختالفات جدي باشند. اساس   

هاي  شوند و جناح دارد كه قراردادهايي كه امروز تحت اين شرائط بسته مي
ديگري كه با اين قراردادها موافق نيستند، خود را در مقابل اين قرادادها 

 هاي ديگري از پيش نبرند؟  متعهد بدانند و كار خودشان را پنهاني و با شيوه
 

دانند  ندارد. اروپائيان هم اين مطالب را ميدكتر جليلي ـ تضمين زيادي وجود 
خواهند بدان توجه داشته باشند. بعنوان نمونه وقتي آقاي خاتمي  ولي نمي

هاي خاورميانه و  انتخاب شد، در اروپا و ميان مسئولين و متخصصين سياست
غاز شده  هاي ايران اين نظر پيش آمد كه فصل جديدي در ايران آ سايت

اند و بنابراين تدريجاً بسوي يك دموكراسي  رسر كار آمدهها ب ديگر رفرميست
ايت از دموكراتيزه شدن ايران را در رويم. اروپا نيز سياست حم اسالمي مي

ها طول كشيد تا اروپائيان متوجه اين بشوند؛ دموكراسي  ل پيش گرفت. سا
اسالمي نه دموكراسي است و نه دموكراسي واقعاً هدف عمده آقاي خاتمي و 

من كتابي در پاريس  2001تان ايشان هست. بعنوان نمونه در سال دوس
كه منتشر  . اين كتاب بعد از آن Ilosin de Reformمنتشر كردم با عنوان 

شد چند جلسه داشتيم با دوستاني كه به اين مسائل عالقمند هستند. تنها 
هاي من را قبول نداشتند اروپائيان بودند. آنهايي كه از ايران  كه حرف كساني

آمده بودند يا ايرانيان و يا آنهايي كه به مسائل ايران خيلي آشنا بودند 
روي  گفتند؛ شما زياده موقع مي داشتند. اروپائيان آن هاي من را قبول حرف

كنيد شما بدبين هستيد. و آقاي خاتمي يك دموكرات است. و فرقش با  مي
هاي اروپا در اين است كه فقط ايشان عمامه دارد و ما   دموكرات سوسيال

 ها.  نداريم. از اين حرف
اكنون خود به اين  اروپائيان به نظرات من مقداري بدبين بودند. البته هم   

اند كه اينها تظاهر بوده و واقعاً رفرم و رفرمي در ايران صورت  نتيجه رسيده
نگرفته است. خوب اين مسائل موثر است. بازهم امروز صحبت است كه 

. آدمي است است” رئالي“آقاي روحاني كه مسئول اين مذاكرات است آدمي 
خندد، آدمي است كه گوش شنوا دارد و... بنابراين بايد با ايشان كنار  كه مي

هاي روحاني هم با آقاي  ماه ديگر ثابت شود كه حرف آمد تا يكسال يا شش
خواهند بفهمند و يا  دانم نمي اي هيچ فرقي نداشته است. نمي خامنه
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ف در درونش وجود هاي مختل فهمند كه اين نظام با اينكه حساسيت نمي
دارد، افراد مختلفي در درونش وجود دارند و ممكن است تجربيات مختلف 

هاي  داشته باشند و با مضامين مختلف صحبت و نظراتشان را به شيوه
گوناگون عنوان كنند اما همه داراي يك ايدئولوژي هستند. تمام افرادي كه 

ئولوژي در خطر باشد با كنند در نهايت چنانچه اين ايد در اين نظام كار مي
ها بازي كنند.  خواهند روي اين تفاوت هم متحد خواهند شد. ولي خوب مي
رسد، بلكه  هاي انجام شده به نتيجه مي براي آنها مسئله اين نيست كه توافق

ايم اگر  خواهند عنوان كنند فعالً ما يك توافقي كرده مسئله اين است كه مي
 كنيم.  نرسيد مورد ديگري را شروع ميبه نتيجه مثبت رسيد بهتر، اگر 

 
تالش ـ آيا اساساً ساختاري مطمئن به لحاظ تكنيكي و اداري  براي كنترل 
  ايران و كشورهاي نظير ايران كه در صدد اين هستند كه دست به سالح

اتمي پيدا كنند تا مقاصد سياسي و ايدئولوژيكي خود را پيش برند، وجود 
 دارد؟ 

 
ر صددرصد غيرممكن است. ببينيد؛ در مطالبي هم كه دكتر جليلي ـ بطو

شود. مسئله تنها تكنيكي نيست.  شود تماماً روي اعتماد تكيه مي عنوان مي
تواند كمك نمايد. ولي كشور پهناوري مثل ايران با  تكنولوژي تا حدودي مي

هاي خود را پنهاني ادامه  ها برنامه تواند مدت امكانات مالي نسبتاً زياد مي
سال اين كار را انجام داده است. اين خود بهترين مثال  20د. همانطوريكه ده

سال گذشته هم آژانس وجود داشت و هم ايران داشت فعاليت  20است.  
ها را دنبال كرده  سال اين برنامه 20داد. خوب  خود را در اين زمينه انجام مي

خواهد بود و تر از گذشته  هيچ كس هم خبر نداشته است. البته امروز سخت
المللي هم بيشتر متوجه ايران است، اينها  امكانات كمتر از گذشته. توجه بين

همه درست است ولي اين كه بطور صددرصد يك روشي وجود داشته باشد 
اي دسترسي  كه كامالً و براي هميشه كنترل كند كه ايران به سالح هسته

هاي اخير  پيدا نكند، اين كار غير ممكن است بخصوص در اين سال
تر از گذشته شده است. وقتي  تر و آسان اي خيلي عادي تكنولوژي هسته

هاي تروريستي در بعضي مواقع دستيابي به يك  صحبت از اين است كه گروه
اي  قول متخصصين ـ در واقع سالح هسته اي كثيف ـ به هسته  نوع سالح

ن كار را كنند، چطور يك كشوري كه مصمم است اي كوچك دستيابي پيدا مي
باشد و به نظر من اين  انجام دهد، نتواند. بنابراين مسئله فقط اعتماد مي

اعتماد صددرصد در مورد ايران وجود ندارد چانچه آقاي البرادعي بعد از 
را گفتند كه ما در مرحله اعتمادسازي هستيم و  امضاي توافقنامه باز هم اين

 ايم.  هنوز بدان نرسيده

 
اي  ضع رسمي، افرادي از حكومت هر از گاهي بر نكتهتالش ـ درحاشيه موا

تواند از نظر كشورهايي كه كمترين اعتماد را به ايران  كنند كه مي تكيه مي
كننده باشد، مثل آمريكا و اسرائيل. اين نكته  دارند نگران كننده و تحريك

اي آنقدر پيش رفته كه ديگر  آوري هسته يران به هر صورت از نظر  فن كه؛ ا
المللي ناگزير است حق ايران را  ناپذير است، به همين دليل جامعة بين رگشتب

در زمينه داشتن اين تكنولوژي بپذيرد. اين امر از نظر شما تا كجا حقيقت و 
 به چه اندازه يك بلف سياسي است؟ 

 
ين سئوال بسيار مشكل است. جز اينكه شما خود ا دكتر جليلي ـ پاسخ به

توانيد بطورقطع به اين سئوال جواب  درگير كار باشيد. در غير اينصورت نمي
دهيد. هيچ كس نيست در خارج از دايره سياسي حكومتي ايران بتواند بطور 

اي كه  قطعي بگويد كه ايران به مرحله واقعاً حساسي رسيده يا نه. ولي مسئله
اين است كه چنين اقداماتي كه تا حال صورت گرفته اين راه را مهم است 

گذارد كه در فرصت مناسبي بتواند اطالعات تكنولوژيك خود را  باز مي
توانم  به مرحله ساختن بمب برسد. تا اين حد مي  تكميل نمايد و تدريجاً

كه در قلب مسئله نيستم. همانگونه كه  اين  اين پرسش پاسخ دهم. براي به
كه واقعاً از  ا هم نيستيد. ما بايد مسئله را از بيرون بنگريم. براي اينشم

كس ديگر هم اطالع  موضوع اطالع كامل نداريم. و مشكل است و هيچ
دهند. بنابراين اگر مقداري به  هايي كه اين كار را انجام مي جز آن ندارد، به

دهد كه  ميتجربة پاكستان نگاه كنيم، اين احتمال را به طور كلي نشان 
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هاي اخير  ايران خيلي از اين هدف دور نيست. مقداري در اين زمينه در سال
هايي دسترسي پيدا كرده كه امكانات زيادي به  پيشرفت كرده و به تكنولوژي

باشد كه  مي 3هاي شهاب  هم همين موشك دهد. نمونه آن رژيم اسالمي مي
ن است كه مقدار زيادي اند و اين خود نشان دهنده اي اخيراً آزمايش كرده

ها كه اصل آن ساخت كره شمالي است  تواند الاقل در اين موشك ايران مي
ها را خيلي زياد بكنند و  دستكاري كنند و امكانات پرتاب اين موشك

دهد كه  كنند زياد شود. اين خود نشان مي ها طي مي اي را كه اين فاصله
كنم  رده است. من خيال ميايران مقداري در زمينه تكنولوژي در پيشرفت ك

ها را كرده باشد. ضمناً بايد اين را  اي هم همين پيشرفت ايران در زمينه هسته
هم در نظر داشت كه هدف اصلي و اوليه ايران اين نخواهد بود كه يك بمب 

ترين جايي برسد كه  آزمايشي منفجر كند. ولي اين خواهد بود كه به نزديك
اي دست يابد. مثالً يك نمونه كه وجود دارد  ستهبتواند بعد از آن به سالح ه

اي است. و همه نيز  دانند كه ژاپن مخالف سالح هسته ژاپن است. همه مي
اي رسيده است كه اگر  اي از نظر تكنولوژي هسته دانند كه ژاپن به مرحله مي

تواند به اين تكنولوژي دسترسي پيدا كند. و هدف  الزم باشد در چند ماه مي
رسد كه اين بايد باشد. نه اينكه بمب منفجر كند.  يران هم به نظر مياوليه ا

آيد كه حالتي  اگر بخواهم بطور ديگري بگويم اين است كه ايران بدش نمي
دانند بمب اتمي دارد ولي هيچ شاهدي  داشته باشد مثل اسرائيل. كه همه مي

ه هيچ ك نيز وجود ندارد كه نشان دهد سالح اتمي وجود دارد. براي اين
 انفجاري رخ نداده است. 

 
تالش ـ البته تفاوت بزرگي بين اسرائيل و رژيم امروز ايران وجود دارد. اين 

المللي داشتن اين تسليحات را پذيرفته و نه  كشور نه تحت هيچ فشار بين
تحت هيچ فشار ناشي از جنگ، كشورهاي دشمن مستقيم خود را با بمب اتم 

اي براي بقاي  ه در اين جنگ مشكالت عديدهك تهديد نموده است. با اين
موجوديت خود در مقابل كشورهاي عربي و مسلمان دارد. ولي ايران حتي 

موقع كه به اين حد از پيشرفت هم در زمينه تكنولوژي نرسيده بود،  آن
 كرد كه اگر داشته باشد خواهد زد.  اسرائيل را تهديد مي

 
خواهم فقط  هاي شما درست است. مي دكتر جليلي ـ صددرصد صحبت

بگويم كه الزاماً نبايد فردا راديوها خبر دهند كه بله ايران در كوير لوت يك 
كه فوري  كنم انجام ندهند. براي اين بمب اتمي منفجر كرد. اين را گمان مي

بيني، كه المللي را ايجاد خواهد نمود. ولي يك حالت بينا العمل بين عكس
ها  تواند به اين تكنولوژي دسترسي پيدا كند، مثالً از طريق گروه ايران هم مي

هاي تندرو رژيم اين خبرها منتشر شوند، ضمن اينكه دولت هيچ  و بخش
تواند اين  شود پيش بيني كرد كه ايران مي موضع نگيرد. از اين نوع كارها مي

تمي براي آژانس بسيار مهم كار را انجام دهد. ولي بطور كلي تكنولوژي ا
اي  است. بغير از ايران اين مسئله مهم است كه دسترسي به سالح هسته

واقعاً خيلي آسانتر از گذشته شده و ممكن است كه الزم شود يك تجديد 
را تغيير دهند.  NTPالمللي صورت گيرد و قرارداد  نظري در نظام كنترل بين

هايي كه  ه و بدون انطباق با پيشرفتكه قراردادي است كه كهنه شد براي اين
 سال اخير صورت گرفته است.  40ـ  30در اين زمينه در 

 
تالش ـ پرسش بعدي ما در مورد مواضع بخشي از نيروهاي ظاهراً مخالف 

هاي اپوزيسيون ايران، به موازات  جمهوري اسالمي است. بعضي از گروه
تر و  جناح معتدلاي يك  كنند در هرمرحله سياستهاي اروپا، سعي مي

هاي خود بنا سازند. از  تري را پيدا كنند و روي دفاع از آن  سياست معقول

جمله اين نيروها معتقدند كه بهرحال مسئله اساسي در ايران حقوق بشرو 
تالش براي باز شدن فضاي سياسي است.  بهتر است؛ بخش اقتدارگراي 

هايي كه طرفدار  جناحرژيم ايران از اين زاويه تحت فشار قرار گرفته و 
اصالحات هستند تقويت شوند. ولي تجربه نشان داده است كه بشترين 

اي و تسليحات اتمي در همين دوره اوج  پيشرفت در زمينه تكنولوژي هسته
 جنبش اصالحات صورت گرفته است. نظر شما در اين مورد چيست؟

 
ما هميشه دكتر جليلي ـ من با نظر شما كامالً موافق هستم. بطور كلي 

گيريم. يعني  المللي آن در نظر مي اي ايران را از جنبة بين مسئله سالح هسته
الملل، نقش آمريكا و اروپا و غيره. ولي اين مسئله  تأثير آن در منطقه و بين

بعد ديگري هم دارد و آنهم بعد داخلي آن است كه ما آن را كمتر مورد توجه 
ام زياد  هم تا جائي كه من دنبال كردهدهيم. اپوزيسيون خارج كشور  قرار مي

اند. فراموش نبايد كرد كه دستيابي به سالح  به اين مسئله توجه نكرده
المللي  اي و بين اي براي نظام جمهوري اسالمي فقط اهميت منطقه هسته

كه رژيم اسالمي  ندارد. جنبه اساسي آن اهميت داخلي قضيه است. نه اين
ها بر عليه رژيم  اگر روزي مردم در خيابانخواهد بمب اتمي بسازد و  مي

تظاهرات كردند بر سر مردم ايران فرود آورد. نه! اما هدف اين است كه اوالً 
چنان رژيمي است كه توان اين  به مردم ايران ثابت بكنند كه رژيم ايران آن

اي بسازد كه حتي رژيم شاه نتوانست بسازد. بنابراين  را دارد كه سالح هسته
توان آن را رژيمي قرون وسطاييِ آخوندي قلمداد كرد.  است كه نميرژيمي 

هاي سنتي براي خود دارد و كامالً مدرن  كه ريشه رژيمي است كه ضمن اين
است و به آخرين تكنولوژي جهان وارد است. و ما چنان رژيمي هستيم كه از 

يد آئيم. و شما مخالفان و مردمي كه با ما مخالف هست ها برمي عهده اين
كه ما چنان قدرتي داريم و چنين تكنولوژئي را  ديگر انتقاد نكنيد براي آن

ايم. اين مسئله خود يك هدف داخلي عمده رژيم است كه  ايجاد كرده
هاي علمي  دهد كه رژيم داراي پايه دسترسي به اين توانائي نشان مي

ين كار دور خود جمع آورد كه تكنسين ا تواند به هايي را مي باشد و آدم مي
كنند. بنابراين از نظر داخلي خيلي براي رژيم  باشند و براي رژيم كار مي مي

هاي مخالف هم بعضي اوقات اين نكات را فراموش  اهميت دارد و گروه
كنند كه اين از نظر منافع ملي ايران خيلي مثبت است  كنند و خيال مي مي

ري رژيم اين بمب كه حكومت ايران بمب اتمي داشته باشد كه بعد از بركنا
 اين سادگي نيست. ها قرار گيرد. اين مسئله به اتمي هم در اختيار آن

 
تالش ـ اين امر يعني دستيابي به سالح اتمي چه تأثيري روي سياست 
سركوب مردم توسط حكومت  اسالمي و ادامة نقض حقوق بشر دارد كه 

اتخاذ كرده هاي داخلي  سال گذشته در مقابل نارضايتي 25همواره در اين 
است. اگر رژيم اسالمي صاحب بمب اتمي شود آيا با اين امكان خود را  در 

 المللي در زمينة نقض حقوق بشر مصون نخواهد كرد؟  مقابل فشارهاي بين
دكتر جليلي ـ ممكن است كه اين كوشش را انجام دهد. ولي به نظر من از 

ها  قاداتي كه سازمانالمللي به لحاظ حقوق بشر و انت هاي بين سوي سازمان
اي نخواهد رسيد.  چنانچه  در زمينة حقوق بشر در مورد ايران دارند به نتيجه
اي  اي نسبتاً قابل مالحظه كشورهايي داريم مثل چين كه داراي قدرت هسته

الاقل در سطح آسيا و انتقادي كه از لحاظ حقوق بشر در چين صورت 
وجه از گذشته كمتر نشده است.  چهي هاي مختلف به گيرد از طريق سازمان مي

ولي ممكن است كه رژيم از اين موقعيت استفاده كند كه مقداري ابهام در 
انديشه ايرانيان چه در داخل و چه در خارج بوجود آورد كه خوب باالخره اين 

هايي دارد و شايد وضعيت اقتصادي، وضعيت حقوق بشر چندان  رژيم موفقيت
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انجام داده كه توجه قابل ستايش است. خوب رضايت بخش نباشد اما كاري 
يك مشت آخوند كه از قم آمدند و رژيم را بدست گرفتند توانائي اين را دارند 
كه در برابر جهان امروز اين اقدام را انجام دهند و بمب اتمي بسازند و براي 

اي ايجاد نمايد كه اين كشور هرگز نداشته است. در طول تاريخ  ايران وسيله
ها كساني هستند كه ايران را تبديل به  يك قدرت نظامي نبوده و اين ايران

ها مطالبي است گفته خواهد شد بطور غير  قدرت نظامي خواهند كرد. اين
هاي عمومي وارد خواهد و  ها را افكار و انديشه مستقيم هم رژيم اين اين

 حتي اين كار را خواهد كرد چنانچه در حال حاضر هم چنين حالتي وجود
اي و  هاي هسته دارد. چنانچه امروز اگر رفراندمي صورت گيرد در مورد سالح

اي ايران، احتماالً اكثريت مردم با اين برنامه موافقت نمايند.  هاي هسته برنامه
ممكن است اين اقدام را برنامه درستي ارزيابي نمايند به اين دليل كه باعث 

شورهاي همسايه و جهاني غرور ملي ايرانيان شده و كشور را از خطر ك
 دارد.  محفوظ نگه مي

 

تالش ـ چقدر اين واقعيت براي افكار عمومي در ايران قابل هضم و قابل 
اي باشد بهرحال  در  تعمق است كه ايران هر چقدر هم صاحب سالح هسته

هاي جهاني اگر بخواهند سياست تندي در مقابل ايران اتخاذ  مقابل قدرت
 صددرصد قابل اتكائي نخواهد بود. نمايند، چندان امكان 

 
دكتر جليلي ـ اين كامالً درست است نيروئي نخواهد بود و نيست و حتي اگر 

تا هم بمب داشته باشد. در برابر كشورهايي مثل  تا و چهارتا و ده دوتا، سه
اي نيست. ولي همانگونه كه  آمريكا و روسيه و حتي چين قدرت نظامي عمده

اي هدف استفاده از آنها نيست. هدف  هاي هسته الحدانيد؛ در مورد س مي
اي بازدارندگي است. اين است كه اگر كشوري كه سالح  سالح هسته

اي دارد قبل از اينكه به ايران حمله كند چندين بار فكر خواهد كرد و  هسته
باين نتيجه خواهد رسيد كه اگر از اين بمب استفاده كنم و بخصوص اگر 

هم داشته باشم، صدهزار نفر از ساكنين اين كشور را در  را وسايل پرتاب آنر
خطر قرار داده تا قدرت نظامي آن را در يك منطقه نابود كنم بنابراين 

توان گفت كه  دهد. در نهايت مي اي بدان اهميت مي بازدارندگي سالح هسته
دانيد  اي يك اهميت سمبيلك دارد تا يك اهميت نظامي و مي سالح هسته

 توان با افكار عمومي بازي كرد.  ها چقدر مي سمبل كه با اين
 

تالش ـ حال اگر با خواست آزادي، ترقي و خواست توسعة اقتصادي و 
اجتماعي به همة اين حوادث نگاه كنيم، بايد بگوئيم تنها دستيابي به 

اي نشانة پيشرفته بودن كشور نيست. با وجود رژيم اسالمي  تكنولوژي هسته
هاي تخريبي آن، امكان دستيابي به  مانده و سياست عقبو سلطة افكار 

اهداف فوق چگونه ممكن خواهد بود! آيا دستيابي به تسليحات اتمي رسيدن 
 به اين هدفها را به تعويق نخواهد انداخت؟

 

دكتر جليلي ـ بله من صددرصد با اين نظر موافق هستم. دسترسي به سالح 
شكل خواهد كرد. الاقل براي مدتي. من اي مقداري مبارزه با رژيم را م هسته

با نظر قبلي شما هم موافقم و آن هم اين است كه پيشرفت يك كشور در 
اي آن نيست. بدون شك پيشرفت سالح  پيشرفت نظامي و سالح هسته

گشاي حتي مسائل نظامي به تنهايي نيست. شما  وجه مشكل هيچ اي به هسته
ظامي و بودجه نظامي كه در اختيار در نظر بگيريد كه آمريكا با آن قدرت ن

ها در عراق دارد. بنابراين خيلي عوامل ديگري در قدرت  دارد چه گرفتاري
گذارد و قدرت نظامي خيلي زود محدود بودن عملكردش را در  كشور تأثير مي

دهد. بنابراين داشتن يك اقتصاد سالم، داشتن يك ملت با  عمل نشان مي

د، داشتن نهادهاي دموكراتيك كه مورد قبول سواد، داشتن يك ملت انديشمن
العاده  اش فوق مردم باشد و داشتن يك مشروعيت داخلي در نهايت اهميت

اي است. عوامل تشكيل دهند  اي يا سالح غيرهسته بيشتر از سالح هسته
كنند. يك بعد از مسئله است  اي تعيين نمي هاي هسته آينده ايران را سالح

اگر مبتني بر عوامل ديگر نباشد عمدتاً كارساز  ولي فقط يك بعد است كه
سال  8نخواهد بود. فقط يك فرصت جديدي به رژيم خواهد داد. ببينيد ما 

  سرگرم اصالحات شديم، حاال ما سرگرم اقتصاد مدل چيني هستيم، و ضمناً
هاي  گردانند. اين فرصت اي مي هاي هسته المللي را دور سالح هم جامعه بين
دهد كه دقت پيدا كند براي ادامه حكومتش. تنها هدف  يم ميجديدي به رژ

عمده رژيم بقاي خود  و برسر قدرت باقي ماندن است. مسائل ديگر و از 
 اي كمكي است در اين جهت.  جمله مسئله هسته

 

تالش ـ پس اين واقعيتي است كه تالش رژيم براي دستيابي به سالح 
شد و نه امنيت، رشد و ترقي ايران با اي در جهت ادامه بقاي خودش مي هسته

 ويا قدرتمندي ملت. 
اي، رژيم اسالمي از دو جبهه تحت  در حال حاضر در مورد تالشهاي هسته

فشار است. توسط نيروهاي ايراني طرفدار آزادي، ترقي، دموكراسي و حقوق 
المللي و كشورهاي خارجي و در رأس آنها آمريكا و  بشر و از سوي افكار بين

ل. در اصل اين دو جبهه به طور موازي بر اين نكته تكيه دارند كه اسرائي
نبايد گذاشت؛ رژيم اسالمي صاحب بمب اتمي شود. آيا از نظر شما فشار 
هرچه بيشتر خارجي در ممانعت از دستيابي رژيم اسالمي به بمب اتمي عمالً 

 ؟ رساند با آسودگي بيشتري خواستهاي خود را دنبال كنيم به ما ياري مي
 

كه هدف ايرانيان آن چيزي است  حتما! ولي با نظر داشتن اين” دكتر جليلي 
ترقي و پيشرفت دموكراسي و  كه در صحبت خودتان هم بود. يعني رشد،

هاي خارجي در درجه اول امنيت خودشان و منافع  آزادي . ولي هدف حكومت
ول وجود ملي خودشان است. البته اگر در ايران يك نظام دموكراتيك و معق

داشته باشد اين بنفع كشورهاي آزاديخواه جهان خواهد بود. شكي نيست. 
ولي اين مسئله مهم ايرانيان است. مسئله اسرائيل و آمريكا و كشورهاي 
همسايه ما نيست. ما بايد از اين فرصت استفاده كنيم و از آنها كمك بگيريم 

ك روزي آنها به ها همكاري كنيم. ولي فراموش نكنيم كه اگر ي و با آن
 اشان باشد با همين حكومت هم كنار خواهند آمد.  نفع

 

كنيد كه يكي از وظائف مهم نيروهاي اپوزيسيون خارج  آيا فكر نمي   تالش ـ
هاي خارجي بخصوص اروپائيان را متوجه بكنند كه  كشور اين است كه دولت

با وجود جمهوري اسالمي امنيت نخواهند داشت و در سايه حكومت 
دموكراتيك در ايران و در تمام كشورهاي منطقه امنيت جهان محكم خواهد 

 بود؟
 

هاي  كنم كه اكثر گروه دكتر جليلي ـ صدردرصد درست است و خيال مي
اند فقط تنها چيزي كه  سال گذشته دنبال كرده 25مخالف اين هدف را در 

 كم بوده متاسفانه گوش شنوا بوده است از طرف دوستان. 
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به بازگشت نظم و امنيت و صلح و آرامش بعنوان  افزايش ناامني در عراق و ادامة عمليات انتحاري و تروريستي در اين كشور, آنهم در آستانة انتخابات, نگاه پرشك و ترديد سراسر جهان را
امان  اين كشور دوحته است. شايد اغراق نباشد اگر گفته شود؛ كمتر نيرو و ملتي, به اندازة ملت ايران و بويژه آزاديخواهان واقعي ميهن پيشرط برگزاري يك انتخابات آزاد و دمكراتيك, به

 باشد. صبرانه منتظر امنيت همراه با نظام سياسي دمكراتيك و ثبات سياسي و حفظ اتحاد و يكپارچگي اين كشور,  به وضعيت عراق بانگراني نگريسته و بي
لماسي و سياستهاي نادرست حكومت اسالمي در بار ديگر با آقاي فرهاد يزدي در مورد امنيت ملي ايران, چشم انداز انتخابات عراق, تأثير تحوالت اين كشور بر شرايط سياسي ايران, ديپ   

 گيرد.  ايم كه حاصل آن در اختيار خوانندگان قرار مي ام دادهاي انج قبال اين كشور و ساير افت و خيزهاي رابطة رژيم با غرب و بويژه آمريكا, مصاحبه

 

 گفتگو با فرهاد يزدي
 

 سياست خارجي جمهوري اسالمي و تضعيف امنيت ملي
 
 

رسد جهان و بويژه منطقه خاورميانه با الهتاب بسياري  به نظر مي _تالش 
است. در كنار مسئله تشكيل دولت جديد جورج بوش  2005منتظر آغاز سال 

اي ايران موضوع انتخابات در عراق كه  و تعيين و تكليف بحران هسته
ها و  حكومت موقت اين كشور و آمريكائيان با وجود ادامه ناامني

ها روي آن پافشارند، مطرح است. آيا امكان برگذاري اين  گذاري بمب
انتخابات در عراق فراهم است و مردم از آن مانند افغانستان استقبال خواهند 

 نمود؟
 

ژانويه عراق براي گزينش نمايندگان مجلس موسسان  30انتخابات  _يزدي 
ديد است كه قانون اساسي جديد عراق را تدوين خواهد كرد. قانون اساسي ج

راه را براي انتخاب مجلس قانون گذاري و گزينش رئيس حكومت مشخص 
خواهد كرد. بر مبناي قانون اساسي مشخص خواهد شد كه گزينش رئيس 

 حكومت با راي مستقيم مردم و يا پارلمان به انجام خواهد رسيد.
هاي ذينفع كه  مقاومت در مقابل برگزاري انتخابات شديد است و گروه   
كه امكان جلوگيري از برگزاري انتخابات بعيد است، به شدت  دانند مي

تر برگزار شود. در اين كوشش تا  رنگ كنند كه انتخابات هرچه كم كوشش مي
هاي  ها، گروه اند و براساس گزارش خبرگزاري مقدار زيادي موفق بوده

مختلف سُني اشتياقي به شركت در انتخابات نداشته و باالترين مقاومت در 
اند. در نتيجه اگر به  ر نيروهاي خارجي و تحوالت را از خود نشان دادهبراب

نگاه كنيم، دست كم در بُعد « آزادي و مشاركت»انتخابات از دو بُعد 
توان ادعا كرد كه نه تنها  مشاركت زيان ديده است. در بعد آزادي، مي

زاد حكومت موقت بلكه نيروهاي نظامي آمريكا خواستار برگزاري انتخابات آ
هستند زيرا مشروعيت آينده عراق و بهمراه آن، اعتبار آمريكا در جهان، در 

 گرو اين انتخابات است.   
 

انجام اين انتخابات چه پيامدهائي براي عراق خواهد داشت؟ آيا  _ تالش
هاي خارجي و نهادهاي  دولت برخاسته از آن از مشروعيت بيشتري نزد دولت

 بود؟المللي برخوردار خواهد  بين
 

چنانكه بارها به وسيله مفسرين مختلف اشاره شده است راه درازي  _يزدي 
ساالري در عراق بايد پيموده شود. با اين حال قانون  براي رسيدن به مردم

اساسي جديد عراق بايد بتواند اصول دموكراسي ليبرال را در آن كشور 
اي فردي، تساوي در ه نهادينه كند. يعني بايد بتواند اجراي حقوق بشر، آزادي

هاي قومي و مذهبي  مقابل قانون، استقالل دادگستري، تضمين حقوق اقليت
اي جدايي دين از حكومت را در سرشت خود بگنجاند. اگر نتواند  و تا اندازه

چنين سندي را ارايه دهد با خطر جنگ داخلي و تجزيه روبروست كه نه ملت 
عراق شامل همسايگان،  عراق و نه كشورهاي موثر در سرنوشت آينده

 خواستار آن هستند.
چون عراق كشوري نيست كه داراي مرزهاي تاريخي درازمدت باشد و    

تنها به صورت واحد سياسي بوده كه تا تبديل آن به يك ملت، هنوز راه 
درازي در پيش دارد، موضوع فدراليسم و دادن اختيارات ويژه به مناطق 

بايستي با دقت حالجي شود. با نقشي كه  كردنشين، در قانون اساسي جديد
كردها پس از جنگ اول خليج فارس و بعد از آن در سقوط صدام بازي 

رسد، كردها از خواست  اند، اين امر حتمي است به ويژه كه بنظر مي كرده
پيشين خود دال بر هزينه كردن در صد معيني از درآمد نفت منطقه كردستان 

ر نتيجه تضمين بيشتري در موفقيت قانون اند و د در محل دست برداشته
تر از  ها در انتخابات كم دهد. هر چند شركت سُني اساسي جديد را ارايه مي

شود، اما حقوق آنان به عنوان دومين گروه  بيني مي هاي ديگر پيش گروه
بزرگ تشكيل دهنده جمعيت بايد در نظر گرفته شود. در آينده با جا افتادن 

هاي سياسي كه بر مبناي الويت  ور و تقويت حزبدموكراسي در آن كش
توان اميدوار بود كه صف بندي  اند، مي سياسي و اقتصادي طراحي شده

كنوني كه بر مبناي قومي و مذهبي انجام گرفته، قدرت خود را از دست 
 بدهند.

تحول اساسي براي اولين بار در آن  3با تدوين قانون اساسي جديد عراق 
ساالري و در نتيجه  آمد. نخست اميد برقراري مردمكشور پديد خواهد 

حاكميت قانون براي اولين بار در عراق است. دومين تحول جايگزيني اقليت 
سُني بوسيله اكثريت شيعه به عنوان گروه حاكم بر كشور و سومين آن كاسته 

 واحد سياسي عراق است.« هويت عربي»شدن از 
مثبت است. در جهان امروز،  پاسخ به بخش دوم پرسش شما بدون شك   

المللي، مشروعيت را برخاسته  تمام كشورها )بجز چند استثنا( و نهادهاي بين
دانند. حتا كشورهاي اروپايي كه بشدت با حمله به عراق  از ارادة ملي مي

مخالف بودنند، چون داراي نظام ليبرال دموكراسي جا افتاده هستند، بتدريج و 
ويژه پس از انتخابات بعدي كه انتخابات پارلماني و گزينش رئيس دولت  به

  باشد، به حمايت از دولت دموكرات عراق دست خواهند زد.        
 

هاي حكومت عراق و استقرار امنيت و  رابطه عكس ميان تثبيت پايه _تالش 
 هاي رژيم اسالمي در ايران به دموكراسي در اين كشور و لرزان شدن پايه

هاي چند هفته  يك باور عمومي بدل شده است. اگر چنين است پس تالش
ايران در رابطه با استقرار امنيت در عراق و موضوع كنفرانس وزراي امور 

 خارجه كشورهاي همسايه عراق در تهران با ميزباني جمهوري اسالمي را 



 1383بهمن    ـ   دی/ 21تالش ـ سال چهارم ـ شماره    

50 

 

 چگونه توضيح بايد داد؟
 

با يك مساله بنيادين  حكومت جمهوري اسالمي در مقابل عراق _يزدي 
پاشي واحد سياسي عراق و در گيري  روبروست. از يك سو خواستار از هم

جنگ داخلي درآن سرزمين نيست. هيچ كشوري خواستار درگيري و آشوب 
تواند به آن كشور نيز  در مرزهاي خود، كه آثار نامطلوب آن به سادگي مي

بر حكومت را براي  سرايت كند، نيست. هر نوع آشوب در همسايگي، فشار
تواند به سرعت به مداخله و درگير شدن  دهد كه مي گيري افزايش مي جهت

ساالري در كشور  انجامد. از سوي ديگر، استقرار مردم در كشور همسايه بي
كند. براي  عراق، خواست و امكان تحقق چنين امري در ايران را تقويت مي

و نه ارتقا منافع كشور است، حكومتي كه باالترين دلمشغولي آن حفظ رژيم 
 چنين امري تبديل به كابوس خواهد شد.

اما استقرار دموكراسي، دستكم اين تضمين را به جمهوري اسالمي    
دهد كه از خطر تجاوز دولت عراق به ايران،  )ودراين مورد به كشور ايران( مي

اق را در آينده بشدت كاسته خواهد شد. دراين جا بايد دو تحول ديگر در عر
ها در جايگاه  كه در باال به آن اشاره شد, در نظر بگيريم. يعني استقرار شيعي

حكومت و به رسميت شناختن كردها و مشاركت آنان در دولت عراق. تمامي 
اين تحوالت به خودي خود در جهت راستاي منافع كشور ايران است و در 

بزرگ در جهت  صورت وجود دولتي كه نماد خواست ملت ايران باشد، گامي
استقرار ثبات و آرامش همراه با افزايش نفوذ ايران در منطقه بحساب خواهد 

تواند در جهت منافع جمهوري اسالمي هم  آمد. در هر حال اين دو عامل مي
 باشد.      

سرگرداني جمهوري اسالمي براي اتخاذ سياستي روشن و قاطع را عامل    
گيري و سياست  مراكز متعدد تصميم كند و آن وجود مهم ديگري تقويت مي

هاي خود را، بنا به  گذاري در ايران است كه بدون آگاهي يكديگر سياست
منافع، ايدئولوژي و در راستاي مبارزه قدرتي كه در داخل رژيم هميشه وجود 

 كنند.  داشته است، اجرا مي
و برآيند تمامي اين نيروها، سياست پيچيده، متزلزل، مبهم و متناقض    

خطرناك جمهوري اسالمي در عراق را به وجود مي آورد. از يك سو، 
حركاتي در جهت ايجاد ثبات و يا دستكم، خود داري از اقداماتي كه درگيري 

شود و از سوي ديگر،  توانست افزايش دهد، ديده مي نيروهاي آمريكايي را مي
تي در جهت ها، حركاتي دال بر ارسال پول و اقداما بنا به گزارش خبرگزاري

تضعيف دولت موقت و نيروهاي آمريكا در عراق است. اين سياست در بطن 
روي يكي از مراكز  خود خطرناك است زيرا براثر اشتباه در محاسبه و يا زياده

تواند، به درگيري مستقيم ايران با آمريكا، هرچند هر دو  قدرت، هر لحظه مي
 انجامد.  ، بيكنند كه از چنين امري بپرهيزند كشور كوشش مي

 
” پيچيده، مبهم و خطرناك“هاي  ترديد مصداق يكي از سياست بي _تالش 

باشد، كه  اي مي جمهوري اسالمي، تالش براي دستيابي به تسليحات هسته
و فكر اصلي  هدفهمراه آورد. به نظر شما  عنوان پيامد به بحران سختي را به

چنين تكنولوژي چيست؟ آيا اين سياست بخش تكميل كننده  دستيابي به
سياست خارجي ايدئولوژيك ـ تهاجمي است كه جمهوري اسالمي در اين 

 سال آن را دنبال نموده؟  25
 

سياست خارجي كه اشاره شد و بيش از هر منطقه ديگر خود را در  _يزدي 
شن نبودن موقعيت جمهوري اسالمي در عراق به نمايش گذارده ، زايده رو

ترين هدف سياست خارجي يك كشور  مقابل تحوالت آن كشور است. مهم

ها در  بخشي امنيت ملي آن كشور باشد. ديگر هدف بايد در راستاي توان
درجه دوم اهميت قرار دارند. اگر تحوالت عراق با اين محك سنجيده شود، 

, بايد در جهت حفظ يكپارچگي تمامي كوشش خارجي ايران در اين مورد
سرزميني و استقرار نظام با ثبات دموكراتيك در عراق، در همسايگي ايران 

كيلومتر مرز غربي  1600بگردد. در صورت احقاق چنين وضعيتي امنيت 
كشور تا اندازه بسياري زيادي تامين شده است. اما باالترين دلمشغولي 

ند در بسياري از مواقع به هزينه توا جمهوري اسالمي حفظ رژيم است كه مي
امنيت كشور انجام گيرد. بنابراين برخي از اقدامات در جهت ثبات و برخي 

ثباتي  گيرد. عمليات بي اقدامات ديگر براي كاستن از ثبات در عراق شكل مي
ساالري و  در عراق داراي دو هدف است. نخست به تاخير انداختن مردم

در آينده و در نتيجه كاستن از جذابيت  سُست كردن پايه هاي لرزان آن
چنين بديلي در نظر مردم ايران. دوم، درگير كردن دراز مدت آمريكا در 
حوادث عراق كه رژيم اسالمي آن را تضميني در بازداري از درگيري جدي 

ثباتي نبايد  داند. اما رژيم متوجه است اقدامات بي اي جديد مي آمريكا در جبهه
 ه هدف دوم از بين برود.به مقداري برسد ك

هاي متضاد و وجود مراكز  سياست جمهوري اسالمي در عراق بخاطر هدف
گردد. چون ضريب اشتباه محاسبه در  قدرت، به ناچار پيچيده و مبهم مي

مورد واكنش طرف ديگر كه آمريكا باشد، بسيار باالست، پس خطرناك است. 
اله, ايران هيچگاه تا اين به ويژه اگر توجه كنيم كه در تاريخ چند هزارس

اندازه در محاصره نيروهاي مسلح يك كشور خارجي نبوده است و آن هم 
كشوري با قدرت اقتصادي صدبرابر ايران و توان نظامي مخرب بسيار 

 تر. بيش
تا امروز، جمهوري اسالمي راه مبارزه علني با  57از بيست و دوم بهمن    

چندين استثنا مانند مورد افغانستان وجود  آمريكا را در پيش گرفته است. البته
دارد كه براي رسيدن به هدف باالتر، راه همكاري محدود را در پيش گرفته 
است. دوران رياست جمهوري خاتمي ثابت كرد كه رژيم توانايي الزم براي 

هاي رژيم زده را  رها كردن خود از قيد و زنجيري كه اين سياست بر دست
هميشگي اين همسايه پرتوان روبرو است. افزون براين ندارد. پس با تهديد 

با وجودي كه شور خود را از دست داده است، « صدور انقالب»امر، روياي 
 شود. هنوز فروكش نكرده و به عنوان يكي از آمال حكومت دنبال مي

اي كليد حل مشكل  يابي به جنگ افزار هسته كند كه دست رژيم تصور مي
هاجمي و تدافعي آن است. رژيم، با تمام قوا به دنبال رژيم در هر دو بُعد ت

يابي به اين نوع جنگ افزار خواهد بود كه از يك سو امكان حمله  دست
جويانه با جنگ  نظامي آمريكا و اسرائيل، را بخاطر ترس از اقدامات تالفي

رساند و از سوي ديگر توان تهاجمي نظام را به  اي، به صفر مي افزار هسته
 برد. مقابل رقباي ديگر به ويژه در خليج فارس باال ميشدت در 

دهد. به زعم آنان،  از نظر رهبران رژيم، كره شمالي سرمشق الزم را ارايه مي
اي است، امكان حمله نظامي  اكنون كه كره شمالي داراي جنگ افزار هسته

كند  آمريكا به آن كشور منتفي شده است. اين استدالل به اين امر توجه نمي
كه تا پيش از مجهز شدن كره شمالي به اين نوع جنگ افزار، در شرايط 

كرد، دليلي براي عمليات نظامي  عادي كه كره شمالي به جنوب تجاوز نمي
وجود نداشت و افزون برآن بخاطر حمايت چين و روسيه، امكان حمله نظامي 

حي به آن كشور صفر بود. اما در شرايطي كه كره شمالي به چنين نوع سال
دست يابد، نه تنها همسايگان خود، روسيه و چين را مشوش كرده بلكه در 

تواند ژاپن و كره جنوبي دو كشور  صورت نا اميدي از اقدامات سياسي، مي
يابي  ديگر منطقه، با اقتصاد و سطح تكنيكي بسيار باالتر را تشويق به دست

كره شمالي، با توان ادعا كرد كه رژيم  به چنين جنگ افزاري بنمايند. مي
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هزينه بسيار از جيب مردمي به غايت فقير، خطر پذيري خود را نه تنها 
 كاهش نداده كه بشدت افزايش نيز داده است.

چنين برداشتي بوسيله جمهوري اسالمي، آن رژيم را با خطر روز افزون 
گيري در مقابل كوشش  برخورد نظامي با آمريكا روبرو كرده است. در جبهه

اي، آمريكا ديگر تنها  المي براي دسترسي به جنگ افزار هستهجمهوري اس
نيست. تمامي كشورهاي غربي و همسايگان ايران از تركيه گرفته تا شيخ 

تواند شامل عمليات نظامي  اي كه مي ها و روسيه، ياور اقدامات بازدارنده نشين
 هم بشوند، خواهند بود.

   

ود مبني بر حفظ قدرت، تا رژيم اسالمي براي رفع دلمغشولي خ _تالش 
آميز و ماجراجويانه و گاه  هاي تحريك كنون به گزينش هر راهي، گاه سياست

 _ و هر كدام بسته به موقعيت _بند با شرايط نامعلوم  هاي نيم نشيني عقب
ها آنچه مدّ  هاي مردم. در اين كنش و واكنش جز پذيرش خواست تن داده به

آمريكا پاي ميز مذاكره و سازش با  است، كشاندن  نظر حكومت اسالمي
پرداخت كمترين هزينه براي خود. با توجه با شرايط سخت آمريكا در منطقه 

المللي از جمله فشار اروپا براين  و بويژه در عراق از يكسو و فشارهاي بين
رود؟ در اين صورت شرايط  كشور از سوي ديگر آيا احتمال چنين سازشي مي

 ن سازشي چيست؟غرب و آمريكا براي چني
 

چنانچه در باال اشاره شد، باالترين اولويت سياست خارجي هر كشور  _يزدي 
فرما باشد، در راستاي امنيت ملي است. آمريكا هم از  كه اراده ملت برآن حكم

اين حالت مستثني نيست. در نتيجه نه تنها آمريكا بلكه هر كشور زنده ديگر، 
كند كه منافع درازمدت  آمريكا درك مي دارد. در جهت منافع ملي گام بر مي

سال  25آن كشور در ايران، همبستگي با ملت ايران است نه با رژيمي كه 
 است بر لبه تيغ حركت كرده. 

هاي تاكتيكي، آمريكا هميشه  اما در كوتاه مدت و براي رسيدن به هدف   
ايد توجه پردازد. در مورد عراق ب آماده است كه با دشمنان خود به مذاكره به

تر از ميزان  كرد كه آمريكا بشدت مايل است كه هرچه بيشتر و سريع
صدمات به خود و كشور عراق جلوگيري كند. ايران با نفوذي كه در 

تواند اين نياز را برآورده كند. اين نياز تا  هاي شيعي دارد، تا مقداري مي گروه
اگر امكان موفقيت رسد. پس  پيش از انتخابات عراق به باالترين حد خود مي

در مذاكرات وجود داشته باشد، من شكي ندارم كه آمريكا از اين امر استقبال 
 خواهد كرد و شركت فعاالنه خواهد داشت.

تصور اين كه غرب و به ويژه آمريكا به يك تفاهم و توافق همه جانبه با    
محدود و هاي  تر از رسيدن به توافق رنگ جمهوري اسالمي برسند، بسيار كم

هاي مشخصي در عراق است. امكان دست يابي  كوتاه مدت، در مورد هدف
هاي مشخص، تا پيش از انتخابات بسيار زياد است و پس از آن  به توافق

دوره از جذابيت آن براي آمريكا كاسته خواهد شد. بايد توجه داشت كه 
از سوي  ياري جمهوري اسالمي در عراق است، اما هرچند آمريكا مايل به هم

ديگر آگاه به محدوديت جمهوري اسالمي براي دست زدن به اقدامات 
ثباتي در آن كشور است. براي آمريكا روشن است كه هرج و مرج  بي

درازمدت و همه جانبه و باال گرفتن خطر جنگ داخلي در عراق راستاي 
منافع رژيم ايران نيست. چون قدرت مانور هر دو كشور در عراق محدود 

مذاكرات نيز محدود به چند هدف خاص خواهد بود.مذاكرات گسترده و است، 
درباره موضوعات اساسي مورد اختالف بين ايران و غرب، نياز به تحولي 

 شود. اي در كل رژيم دارد كه چنين قابليتي ديده نمي پايه
    

 مبارزات مردم در داخل براي كسب آزادي و تامين حقوق فردي و  _تالش 

آن توسط بسياري از سياستمداران و روساي  موج گستردةاجتماعي كه 
هاي غربي شناخته شده است، چه جايگاه و نقشي در مذاكرات و  دولت

احتمالً توافقات ديگر كشورها بويژه اياالت متحدة آمريكا با حكومت اسالمي 
  ؟خواهد داشت

 
طبيعي متحد  ايران و كشورهاي دموكرات پيشرفته صنعتي به طور  _يزدي 

هاي كلي آنان در دراز مدت، تحت فشار  يك ديگر هستند. يعني، سياست
جهت خواهند شد. ايران به  منافع مشترك گسترده، و در اين فرايش هم

ساالري و تكنولوژي غرب  فرهنگ دموكراتيك غرب براي گسترش مردم
انرژي براي افزايش توان آموزشي و اقتصادي خود نياز دارد. غرب به منابع 

درصد  71مرز ايران )زميني و دريائي( كه  موجود در ايران و كشورهاي هم
ذخاير نفت و گاز جهان را دارا هستند، نياز دارد. ايران در ميان رقبا از 
باالترين امكان براي تبديل شدن به شاهراه انتقال انرژي برخوردار است. 

ل است. پيش شرط ترين كشور حوزه خليج فارس با درازترين ساح پرجمعيت
 ثبات در كل منطقه، ثبات در ايران است. 

با تمام رقابتي كه كشورهاي غربي ميان خود دارند، ثبات در منطقه در    
جهت تضمين سيالن آزاد انرژي، در جهت منافع همه است. در چند سال 
اخير به جمع اين كشورها، چين و كشورهاي نو صنعتي ديگر كه تبديل به 

اند و آنان نيز خواستار ثبات و  اند، اضافه شده بزرگ انرژي شدهمصرف كننده 
آرامش در منطقه هستند. كشورهاي منطقه نيز احتياج به آرامش و ثبات 

وپنج سال پر آشوب كه مملو از جنگ )حمله شوروي به  دارند تا پس از بيست
ن و افغانستان و جنگ داخلي و باالخره حمله آمريكا به افغانستان، جنگ ايرا

عراق و دو جنگ آمريكا بر عليه عراق( و ترور و ارعاب و ناامني بوجود آورد و 
در نتيجه تمام انرژي بجاي بكارگيري در مسير آباداني و توسعه اقتصادي در 

 راه مبارزه با بازده منفي چنين پيش آمدهايي صرف شد، بشتابند.  
ساالري در  مردمباالترين تضمين ثبات و آرامش استقرار هرچه بيشتر    

سال گذشته، ظرفيت اين جامعه را  25منطقه است. مبارزات ملت ايران در 
رسد كه ايران  براي پذيرش چنين نظامي به نمايش گذارده است. به نظر مي

امروز بستر طبيعي )بدون فشار خارجي( قوام دموكراسي باشد. غرب و نظام 
ساالري در ايران استقبال كرده  ليبرال دموكراسي حاكم برآن، از تحول مردم

و از آن حمايت خواهد كرد. اما در نهايت اين ملت ايران است كه بايد 
 سرنوشت خود را روشن كند. 

توان استدالل كرد كه منافع اقتصادي ناشي از همكاري با رژيم به  مي   
اندازه كافي براي كشورهاي غربي و به ويژه اروپا اغوا كننده باشد كه ملت 

هاي آن به فراموشي سپرده شود. اما بايد توجه كرد كه  ان و خواستاير
هاي موجود در رژيم، امري نيستند كه بتوان برآن سرپوش گذارد و در  تناقض

نتيجه براي غرب روشن است كه اين رژيم بر روي طناب بندبازي حركت 
د. اي حفظ كن تواند  تعادل خود را لحظه كند و در بهترين حالت تنها مي مي

هاي دراز مدت، با اين رژيم ممكن  مذاكرات گسترده و رسيدن به توافق
 نخواهد بود 

 
ايد؛ يعني  هاي پيشين خود ذكر كرده اي كه در پاسخ با اشاره به نكته _تالش 

تكيه بر طوالني نبودن مرزهاي تاريخي كشور عراق و اينكه اين كشور در 
ساكنانش به يك ملت راه  اصل يك واحد سياسي بوده و هنوز براي ارتقاء

شود كه چگونه راه  درازي را در پيش دارد, از اين تعبير اين پرسش ناشي مي
حل فدراليسم كه در اصل برمبناي جدا از هم بودن و امتيازات هر چه 

تواند در  بيشتري را براي واحدهاي خودمختار طلب كردن, قرار دارد, مي
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شود. احساسي كه راز « گانهاحساس اشتراك در سرنوشت ي»عراق زاينده 
تواند اين احساس را  اصلي حيات و بقاي يك ملت است. فدراليسم چگونه مي

هاي  در ميان سه قطب اصلي ساكنان عراق يعني كردها, شيعيان و عرب
 سني ايجاد نموده و استحكام بخشد؟

 
 
  ملت ديگر کورکورانه به دنباله وعده و وعيد نخواهد رفت و از

کند. حرکت به سوی دموکراسی  اجتناب می خون و خونريزی
 هنگامی موفق خواهد شد که:

 ـ  امکان درگيری يک جنگ داخلی بسيار ظعيف و 1   
ـ  ملت تضمين داشته باشد که مواضع نظام آينده به طور  2  

 ساالری بنا خواهد شد. حتم بر مبنای مردم
اين دو تضمين تنها هنگامی ميسر است که در تمامی دوران     

مبارزه، افکار عمومی شرکت مستقيم داشته باشند. به گمان 
من، طرح فراخوان برای رفراندم، در اين راستا ارائه شده 
است. اين طرح گامی الزم و بسيار بلند در مسير خواست ملت 

يط امروز است که ناشی از درک درست طراحان آن از شرا
 باشد.  ايران می

 

 
هاي موثر در  يكپارچگي عراق، خواست مردم عراق و تمامي قدرت _يزدي 

منطقه است. جنگ داخلي و چند پاره شدن آن كشور، براي مردم عراق 
مصيبت بار وجز كشتار و ويراني و ايجاد واحدهاي سياسي متخاصم، ارمغاني 

وضعي، تمامي كشورهاي همراه نخواهد آورد. در صورت اتفاق چنين 
گيري خواهند شد. پاي نيروهاي  همسايه، نا خواسته مجبور به مداخله و جبهه

نظامي همسايگان، مستقيم و غير مستقيم به آن سرزمين باز خواهد شد. 
شرايط نا آرام، محيط را براي تغييرات در مرزهاي كشورهاي ديگر مانند 

 كند. راهم مي سوريه، اردن، لبنان و شايد هم عربستان، ف
تركيه، راه رستگاري خود را پيوستن به اتحاديه اروپا در آينده جستجو    
يابي به چنين هدفي كه اصالحات داخلي عميقي را طلب  كند. براي دست مي
كند، نياز به كاستن تنش در داخل وآرامش در مرزهاي خود دارد. هرچند  مي

عراق خوشايند نيست )امري براي تركيه، خودمختاري در منطقه كردستان 
كه به هر حال به صورت دوفاكتو پس از جنگ اول آمريكا با صدام وجود 
داشته است(، اما بسيار مناسبتر است تا ايجاد حكومت مستقل كُرد. براي 

ها در عراق كه به معناي  گيري شيعي منطقه، ايجاد قدرت« نعرب»كشورهاي 
و از سوي ديگر سبب تقويت خواست افزايش نفوذ ايران به هزينه آنان است، 

ها در قدرت سياسي در داخل سرزمين آنان خواهد شد.  مشاركت بيشتر شيعه
آيد. با اين وجود،  از اين نظر، به ويژه بحرين بسيار ضربه پذير به نظر مي

هاي همسايه را، دير يا زود به وسط  جنگ داخلي در عراق كه پاي قدرت
تري خواهد بود. براي آمريكا و  نامناسبخواهد كشيد، براي آنان گزينش 

غرب، ثبات در منطقه اهميت بسيار دارد و مرزها به صورت كنوني بايد حفظ 
 شوند.

رسد كه اكثريت بزرگ در گروهاي اصلي عراق به اين نتيجه  به نظر مي   
رسيده باشند، كه در نبود گزيش مناسب ديگري، يك سيستم فدرال با حقوق 

تنها راه باشد. به سخن ديگر، ايجاد يك واحد  ويژه براي كردها،
هاي  تر از ديگر الگوها خواهد بود. البته راه بندان المنافع كم هزينه مشترك

سياسي و تشكيالتي سختي در ايجاد چنين نظامي وجود دارد كه يكي از 

ترين آنان تخصيص بودجه عمراني براي مناطق مختلف خواهد بود.  مشكل
تخصيص منابع مالي به شدت مساله انگيز است. در در تقسيمات كشوري 

مورد عراق كه كشوري است تك محصول و زندگي تمامي مردم برپايه 
درآمد نفت قرار دارد، اين مساله شدت بيشتري به خود خواهد گرفت. 

كم بخش بزرگي از درآمدي  هاي پر درآمد، خواستار تمامي و يا دست منطقه
د آمد. با كاسته شدن از اهميت منابع نفت است كه در منطقه به دست خواه

كركوك در آينده و افزايش اهميت منابع نفتي در جنوب، كردهاي ساكن 
عراق از خواست خود بر تخصيص درآمد نفتي بدست آمده از آن منطقه به 

اند. معناي اين امر احتمال افزايش خواست  كردستان عراق دست برداشته
 بيشتر درآمد، در آينده خواهد بود. ساكنان جنوب عراق، براي كنترل

ها  هاي ايجاد بحران در آينده عراق كم نخواهند بود. اما اين كانون كانون   
شدند و بنابراين اكنون كه فرصت  اند كه با زور كنترل مي هميشه وجود داشته

 گذارند.      اند با فشار زياد خود را به نمايش مي پيدا كرده
 

دهيد, كشوري است تاريخي  تعبيري كه از عراق ميايران برخالف  _تالش 
پيوسته  كه در طول تاريخ هزاران ساله خود از مشخصه يك ملت بهم

 برخوردار بوده است. 
هاي مخرب جمهوري  سال و در سايه سياست 25آيا در عرض اين    

اسالمي مبتني بر تبعيض و اشاعه نفاق و دشمني, اين احساس همبستگي و 
هاي ايراني آسيب پذير شده  وشت بودن در ميان اقوام و گروهسرن احساس هم

هاي خود ميان امنيت ملي و احساس  است؟ و با توجه به ايكه شما در نوشته
بينيد, اين  اي مستقيم و تنگاتنگ مي  همبستگي و وحدت ملي همواره رابطه

 هاي امنيت ملي ما خواهد داشت؟  آسيب پذيري چه تأثيري بر بنيان
 

مردم ساالري، اقتصاد و »من معتقدم كه امنيت ملي بر سه پايه  _يزدي 
ها منجر به استحكام امنيت كشور  بنا شده است. تقويت هريك از پايه« ارتش

 شود.  مي
ساالري كه نظام حل مسالمت آميز مسايل و رسيدن به مصالحه  مردم   

الزم  بجاي بكار بردن زور و خشونت و بر قراري حكومت قانون است، گامي
در جهت استواري همبستگي ملي است كه در درازاي تاريخ ميان افراد و 

هاي قومي و مذهبي در كشور ايجاد شده است. بهبود شرايط اقتصادي  گروه
كشور كه به خودي خود يك هدف نهايي است، گام الزم ديگري در جهت 
استواري همبستگي ملي است. همبستگي ملي، مالطي است كه در درازاي 

مان احساس يگانگي در سرنوشت را درميان يك ملت به وجود آورده است. ز
چنين احساسي سپر الزم در برابر تهديدات بالقوه و بالفعلي است كه در 

گردد. تاريخ ايران و دوام سرزميني كه  درازاي زمان، هر ملت با آن مواجه مي
اشغال نيروهاي ناميم، با وجودي كه كشور در موارد متعدد به  به آن ايران مي

خارجي درآمده و با تمام تغييرات در مرزهاي آن، دليلي بر تداوم و استحكام 
چنين همبستگي است. ضربه پذيري چنين همبستگي، بيش از آن كه در 
مقابل نيروهاي خارجي باشد، در مقابل نيروهاي مخرب داخلي است كه بنياد 

يابي  در سراسر گيتي دست كنند. در جهان امروز كه آن را از درون متزلزل مي
به حقوق بشر و حقوق فردي و شركت آزاد در سرنوشت كشور به رسميت 

هايي،  شناخته شده است، هرگونه حركت در جهت مخالف چنين خواست
راهي به جز تشديد اختالف در داخل و در نتيجه كاسته شدن از همبستگي و 

 در نهايت امنيت ملي ندارد.
يران با چنين وضعي روبرو هستيم كه همراه با در حال حاظر ما در ا   

سياست خارجي ماجراجويانه كه به نوبه خود ناشي از تناقض بين منافع كشور 
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كنند(، است، به دفعات و به  و منافع رژيم )چنانكه رهبران آن برداشت مي
ايم. يك مقايسه بين آنچه هستيم و آنچه  شدت به لبه پرتگاه كشانده شده

 كند. اشيم، عمق فاجعه را روشن ميتوانستيم ب مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ايران پس از دويست سال از تهديد    

مستقيم ارتش روسيه و بعدها ارتش سرخ رها شد. دوهزار كيلومتر مرز خاكي 
كه در دوران اشغال افغانستان هزار كيلومتر ديگر به آن افزوده شده بود، به 

تري، تبديل  ينهمسايگي باكشورهايي با توان ايجاد خطر بالقوه بسيار پائ
 1600گيري نوعي حكومت دموكرات در آينده در عراق،  شدند. با شكل

كيلومتر مرز باختري ايران كه توسط صدام براي تجاوز به ايران مورد استفاده 
توانست به مرزهاي آرامي تبديل شود. افغانستان با دخالت  قرار گرفت، مي

ان نيست. اين تحوالت كه مستقيم آمريكا، ديگر كانون تهديدي بر عليه اير
توانست امنيت  نقش ايران در تحقق آنان بسيار ناچيز بود، خود به خود مي

هاي استراتژيك  كشور را به شدت افزايش دهد. ايران به سادگي به هدف 
خود: نبود تهديد شديد و مستقيم نظامي بر مرزهاي كشور، تبديل به 

ان قدرت اول در خليج فارس. يابي به عنو گاه ثبات در منطقه و دست گراني
 ترين شرايط تاريخي براي توسعه درازمدت ايران، فراهم شده بود.  مناسب

سال گذشته، همبستگي ملي ايران و در نتيجه امنيت ملي آن  25اما در    
بشدت ضربه ديده است. سياست خارجي كه باالترين وظيفه آن در جهت 

در افتادن بدون منطق با آمريكا و استواري امنيت ملي است، در درجه اول با 
پس از آن با ديگر كشورها وهمسايگان، درست در جهت عكس وظيفه خود 

 حركت كرد.
 توانست برنده اول تحوالت منطقه باشد، به كشوري با شرايط  ايران كه مي

انفجاري در داخل و بدون متحد و تنها در خارج، تبديل شده است. شدت 
كه نجواي جدائي آذربايجان و طلب سه جزيره زبوني ايران به حدي است 

خليج فارس )البته با صداي رسا( از سوي واحدهاي سياسي چند صدهزار 
 رسد.  نفري به گوش مي

 

آوري كه از موقعيت و وضعيت ايران و  عليرغم تصوير يأس _تالش 
دهيد, اما راه خروج را نيز باز و مشروط  رفتة آن ارائه مي هاي از دست فرصت

ساالري, تقويت بنية همه  ايجاد ارادة مشترك همگاني در گزينش راه مردمبه 
 دانيد. جانبة كشور و اتخاذ سياست خارجي تنش زدا و منادي صلح مي

رژيم اسالمي در همة اين اجزاي بنيادين سياست كشورداري, مسيري خالف 
جانبه  را طي كرده و نتايج شوم آن به صورت تضعيف و پس رفتي همه

اي بهتر  توان دل به آيند ن ملت را گرفته است. با وجود اين رژيم, نميگريبا
 شود.  تر مي بست و دامنة مخالفت با آن هر روز گسترده
توان اميد بست و نسبت به آيندة  آيا به نيروهاي مخالف اين حكومت مي

اي از آن ارادة  مشترك را در  كشور اميدوار بود؟ به عبارت ديگر آيا طليعه
 توان ديد؟  آنان ميميان 

 

در اين چندماهه، دموكراسي در كشورهائي به پيروزي دست يافت  _ يزدي
ترين كشور  كه امكان تصور آن تا چندي پيش بسيار مشكل بود. پرجمعيت

مسلمان جهان توانست انتخابات آزاد و آرامي را برگذار كند. افغانستان در 
داد. گرجستان كه بخشي از اتحاد همسايگي ايران، انتخابات موفقي را انجام 

شوروي بود، بدون بر خوردهاي خشونت بار، به سوي دموكراسي گام بر 
دارد. جمهوري ديگر شوروي، اوكراين در راه رسيدن به چنين موفقيتي  مي

ساالري است. به نظر  ايران امروز، به شدت خواهان و پذيراي مردم است.
ه صدسال گذشته و به ويژه تجربه رسد كه ملت ايران در راستاي مبارز مي

در راه آزادي و استقالل، به اين باور رسيده است كه يگانه راه  1357انقالب 
ساالري و حاكميت قانون، همراه با تمام مواهب آن مانند  رستگاري مردم

شود كه رژيم  حقوق فردي، است. از سوي ديگر هر روزه بيشتر روشن مي
ات موجود در داخل رژيم، خواهد افزود. به فاقد مشروعيت است كه بر تناقض

اين سبب، با وجودي كه درآمد نفت به شدت باال رفته است، حكومت توان 
دهد. اين بستر آماده امكان  مقابله با مشكالت داخلي را هر روزه از دست مي

 سازد.  تحقق خواست دموكراسي را بسيار محتمل مي
وعيد نخواهد رفت و از خون و  ملت ديگر كوركورانه به دنباله وعده و   

كند. حركت به سوي دموكراسي هنگامي موفق خواهد  خونريزي اجتناب مي
 شد كه:

 ـ  امكان درگيري يك جنگ داخلي بسيار ظعيف و 1  
ـ  ملت تضمين داشته باشد كه مواضع نظام آينده به طور حتم بر مبناي  2  

 ساالري بنا خواهد شد. مردم
اين دو تضمين تنها هنگامي ميسر است كه در تمامي دوران مبارزه، افكار     

عمومي شركت مستقيم داشته باشند. به گمان من، طرح فراخوان براي 
رفراندم، در اين راستا ارائه شده است. اين طرح گامي الزم و بسيار بلند در 

يط مسير خواست ملت است كه ناشي از درك درست طراحان آن از شرا
 باشد.  امروز ايران مي

 
 آقاي يزدي با سپاس از شما و خسته نباشيد. _تالش 
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 بهمن اميرحسيني

 
 سهم ما از سوغات كسي كه همه مثلش بوديم

 
 
 
مان هم خيلي ساده است. ما  ما ملت خوشبختي هستيم. دليل خوشبختي   

براي ما « روشنفكرانمان»چيزهايي كه خوشبخت هستيم چون به همه آن 
ايم علتش يا اين  ايم. حاال اگر به چيزهايي هم نرسيده اند رسيده آرزو كرده

قرار نداشته يا اينكه « روشنفكرانمان»است كه آنچيزها در ليست آرزوهاي 
اند.  كه البته هر دو حالت هم ربطي به بخت  نبوده« روشنفكر»آرزوكنندگان 

 ندارد. «  روشنفكرانمان»آرزوهاي  خوش ما از انجام
جوييد در  گفت اگر خون حسين را مي مگر معلم انقالب علي شريعتي نمي   

 رگهاي خميني بيابيد. و مگر ما نجستيم و بدان نرسيديم؟  
سيدجوادي ره ننمود و بگوشمان نخواند  اصغر حاج مگر استاد عاليقدر علي   

اهلل خميني در مسير  جتماعي آيتخط مشي زندگي فكري و سياسي و ا »كه 
واليت فقيه است و مسير واليت فقيه دوستي و محبت و گرايش و تمايل 
عاطفي و احساسي و عقلي مردم به كس يا كساني است كه در كشاكش 

و مگر ملت ايران « اند. هستي الگوهاي كاملي از انسانيت را عرضه كرده
 امروز جز واليت فقيه چيز ديگري هم دارد؟ 

و مگر بانوي شعر فارسي چند سالي پيشتر از آن دو ، با لطافت و ذكر    
 جزييات به ما مژده نداد كه:

 كسي ميآيد »
 كسي ميآيد
 كسي ديگر 
 كسي بهتر...

 كسي كه مثل هيچكس نيست،...
 و مثل آنكسيست كه بايد باشد...

 و صورتش
 از صورت امام زمان هم روشنتر...

 و اسمش آنچنانكه مادر
 اول نماز و در آخر نماز صدايش ميكنددر 

 القضات است  يا قاضي
 الحاجات است... ياحاجت

 « اهلل »و ميتواند كاري كند كه المپ 
 كه سبز بود: مثل صبح سحر سبز بود.

 دوباره روي آسمان مسجد فتاحيان 
 روشن شود...
 كسي ميآيد
 كسي ميآيد

 ش با ماست...كسي كه در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صداي
 هاي اطلسي...ميآيد وپچ گل كسي از باران، از صداي شرشر باران، از ميان پچ

 و نان را قسمت ميكند
 و پپسي را قسمت ميكند

 و باغ ملي را قسمت ميكند
 و شربت سياه سرفه را قسمت ميكند

 و روز اسم نويسي را قسمت ميكند
 و نمره مريضخانه را قسمت ميكند

 الستيكي را قسمت ميكندهاي  و چكمه
 و سينماي فردين را قسمت ميكند...

 1را هم ميدهد... و سهم ما

 
ترين ملت جهان، هر كدام سهممان  و حاال ما ملت خوشبخت، خوشبخت   

ايم و  را از كسي كه شبيه هيچكس نبود، اما ما همه شبيهش بوديم، گرفته
اي و  سيدعلي خامنهرا داريم، هم « خون حسين»البته كه خوشبختيم كه هم 

الگوهاي كامل »ترديد  اهلل مالحسني امام جمعه اروميه و... را كه بي آيت
سرفه را  هستند. و افزون بر آن نه تنها طبق پيشگويي شربت سياه« انسانيت

 هيچ چشمداشتي بخشيدند.  شهادت را هم بي تقسيم كردند كه شربت
 
هايي چون نهضت آزادي، حزب  ها و سازمان از اشاره به آرزوهاي گروه   

توده و مجاهدين خلق  كه سر در راه روحانيت شيعه داده، به پيروي از خط 
امام افتخار كرده و خود را فرزندان پدربزرگوار قائد اعظم ناميدند و...  

اي در  گذريم تا چرت جاودان زائران ضريح ظاللت آشفته نشود و وقفه مي
ا برگزاري رفراندم و در واقع مخالفت با آخرينش مخالفت ب ذكر و وردشان ـ

 ـ پيش نيايد.   حق ملت ايران براي تعيين نظام سياسي كشور
 
دست ما ""و همانطور كه باالتر گفته شد اگر چيزهايي هست كه حكايت    

كند، تنها مسئولش خودمان هستيم و  را تداعي مي ""كوتاه و خرما بر نخيل
ي كه خوانديم نه صحبتي از خرما بود و ا نه كس ديگر. در همين سه نمونه

است نردبام را « ورتش از امام زمان هم روشنترص »نه اينكه قرار است آنكه 
القرا  در ام« الحاجات حاجت»هم قسمت كند. در برابر آن همه كاري كه 

اسالمي انجام داده، دستكم خودمان در فكر تهيه نردبام باشيم. همانگونه كه 
 تهيه ديديم و در چاه پريديم. پيشتر خودمان طناب

 
ـ  برقاعده هركه بامش بيش برفش بيشتر ـ« همه با هم»اگرچه در آغاز،    

به بيرون كشيدن غول جمهوري اسالمي از بطري افتاده در ساحل سفاهت 
مانند حاكم بر كشور، مسئوليت  تاريخ ياري رسانديم، اما امروزه با خفقان بي

مان تنها و تنها متوجه  ي گريبانگير پيكر جامعهسياسي اجتماعيِ عفونت تاريخ
باشد و آنانند كه  شان،  مي بندي سردمداران جمهوري اسالمي، فارغ از جناح

چال فقر گسترده،  كشورمان را در باتالق عقب ماندگي و مردم را در سياه
ي جمهوري  اند. اگر يك روي سكه هويتي افكنده اعتياد، خودفروشي و بي

واليت فقيه است روي ديگر آن، جهالت اصحاب اصالحات   اسالمي جنايت
 چه در درون و چه در برون حاكميت و كشور است.

 
اي كشورمان دوران آشوب، ناامني، كشتار ،  ما در تاريخ بيست و چند سده   

ايم ولي تاريخ  تسلط نيروهاي بيگانه و خفتن بر لبه پرتگاه كم نداشته
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در آن دوران كارنامه چندان بهتري ارائه هاي دور و برمان نيز  سرزمين
كند. اگر دولت شاه سلطان حسين صفوي به منجالب غفلت و فساد  نمي

درغلتيده بود در همسايگي ما حكومت هند نيز وضع چندان بهتري نداشت و 
جويد، دندان  اگر كفتار خشونت آدمخواران دربار صفوي حتا انديشه را مي

تر نبود و سربازان محمودافغان نيز كاالي همتايانشان در قسطنطنينه كند
بهتري در نقش جهان عرضه نكردند. و اگر زماني نداشتن توپخانه سبب 
شكست ما در چالدران گرديده بود، زماني ديگر شتران آتش بر پشت اردوي 
نادر از پس فيالن فربه لشگر محمدشاه مغول برآمدند.  آنچه امروزمان را با 

سازد ، سرعت پيشرفت  سه ساخته و هراسانمان ميهر زمان ديگر غيرمقاي
كشورهاي ديگري است كه تا همين سي سال پيش شانه بشانه هم پيش 

رفتيم.  تنها اشاره به انبوه توليدات كشاورزي، صنعتي و خدمات  مي
افزاري هندوستان، امكانات اقتصادي و پيشرفت پرشي تركيه و بهشت  نرم

فارس بايد كه خواب در  شيه جنوبي خليجهاي حا نشين تجاري ـ گردشي شيخ
اي كه دخترانش را  چشم ترمان بشكند اگر كه در خانه هنوز كسي باشد. خانه

كنند،  آموزانش خودكشي مي زنند، دانش كنند، پسرانش مواد مي حراج مي
مردانش كارتن خوابند، فرهيختگانش كاروان كاروان بار دانايي به كانادا 

دهند و آقازادگانش هرويين  ن خود را آزار جنسي ميبرند، پدرانش دخترا مي
 كنند. وارد مي

 
اي است كه چنانچه جامعه ايراني نتواند در يكي دو  شرايط امروز بگونه   

آينده كه  سال آينده گردن خود را از شر طناب رژيم اسالمي رها سازد واژه بي
د گشت. تنها برازنده مردگان نهاده در گور است، وصف مناسب ما خواه

زنيم  وپا مي شرايط ناگواري كه به همت نظام جمهوري اسالمي در آن دست
تنها واردات چندصد ميليون دالري بنزين و برنج، يا  كسر بودجه و تورم دو 

هايي با شمارگان نجومي نيست. آنچه ميهن ما را به عرصه  رقمي و اختالس
سوزد تنها گاز  نابودي كشانده وضعيت اجتماعي كشورمان است. آنچه مي

رود تنها درآمدهاي ارزي كشورمان نيست، اين  ايران نيست و آنچه بر باد مي
سوزد و اين منافع ملي ماست كه چه در  ساز ايران است كه مي نسل آينده

رود. چشم اسفنديار جامعه ايراني  فارس بر باد مي درياي خزر و چه در خليج
نش در بازارهاي عربي به هاي جوان آنست، نسلي كه دخترا نابودي نسل

 اند.  شوند و پسرانش در دام اعتياد پيش از مرگ مرده حراج گذاشته مي
 
مسئوليتي كامل رژيم  وقتي نسل جوان سرزميني چنين رايگان و با بي   

رود، در واقع اساس و زندگي آن سرزمين  پوسد و از بين مي حاكم بر آن مي
 روانپزشكي ضراب اصالن دكتر »رود.   پوسد و از بين مي است كه مي

 33 تا 15 كه دهد يم نشان موادمخدر از سوءاستفاده خچهيتار گويد مي

 به توجه با و ندا بوده معتاد اند زدهي خودكش به دست كه جوانان درصد

 در گرانيد از شتريب برابر سه انيدانشجو معتاد، انيدانشجو آمار شيافزا

 فرجاد نيمحمدحس دكترمتخصص ديگري به نام  .هستندي خودكش معرض

 متأسفانه رياخ چندسال در :ديگو يم مورد نيا دري اجتماع شناس بيآس

ي رو ديبا دانشگاه استادان و است شده اديز انيدانشجو نيدربي خودكش
 جامعه به ديباي و گفته به.  دهند انجامي رشتيب قاتيتحق هيقض نيا

 نيبدتر باال طبقات و پلها يرو از سقوط داد، نشان راي خودكش عوارض
 در ديبا .است كرده دايپيي معنا يب روند روزها نيا و استي خودكش

 كهرا  دانشجو اگر رايز ميكن بناي خودكش مطالعاتي براي مركز كشورمان

 ،ميده دست ازي خودكش با است كرده صرفي اديز نهيهز او يبرا جامعه
ي متخصصي گريد جامعه وقت آن شود، يم وارد جامعه بهي جد بيآس

 با كارآمدي انساني روين االن نيهم .شود مند بهره او تخصص از كه ندارد

    2.«ميدار كم تيجمع رشد به توجه
 
اما تنها دانشجويان و يا جوانان كشور نيستند كه در معرض نابودي قرار    

شناسد. و  اند. شرايط دوزخي جمهوري اسالمي دانشجو و جوان نمي گرفته
آموزان نيز شرايط بهتري ندارند. طبق گفته آقاي حيدر  نوجوانان و دانش

زنديه معاون آموزش و پرورش شهر تهران به ايسنا خبرگزاري دانشجويان 
دانش آموز اقدام به  283تنها در شهر تهران  1382در سال  »ايران 

مسئول   « 3آموز بوده اند. خودكشي كردند كه بيشترينشان دختران دانش
البته اين آماري است كه آموزش و  : » كند نامبرده در عين حال اعتراف مي

به عبارت ديگر اقدام به خودكشي « پرورش شهر از آن مطلع شده است.
اي است كه  هاي جامعه يخ ناهنجاري دانش آموز تنها نوك كوه 283

نجاري اطالعند چه بدليل هيوالوشي آن ناه مسئوالنش نيز از ژرفاي آن بي
كه در بيست و شش سال حكومت اسالمي بوجود آمده و چنين ابعادي يافته 

 است و چه بدليل عدم عالقه و ناتواني حكومت براي يافتن راه حل آن. 
جذام جمهوري اسالمي هيچ بخشي از اندام جامعه ايراني را از آسيب    
آغاز نصيب نگذاشته است. مشكل از فقر خانواده و سالهاي كودكي  بي
هاي گوناگون چه بصورت فحشا و جرم و  شود و تا پايان زندگي در شكل مي

جنحه، چه بصورت عدم تغذيه مناسب و به پايان نرساندن دبستان و چه 
نماينده صندوق كودكان  ""كاري اگه""يابد.  بصورت كارتن خوابي ادامه مي

كودك پانصد هزار  »سازمان ملل متحد در ايران اعالم نموده است كه 
ايراني زير خط فقر روزي يك دالر و بيش از يك ميليون كودك ديگر زير 

اين ديپلمات سازمان ملل در بخش  « 4كنند. خط روزي دو دالر زندگي مي
ديگري از گفتگويش با استناد به تحقيقات سازمان بين المللي كار اعالم 

كار چهارده درصد از كودكان ايراني براي امرارمعاش  »دارد كه  مي
پيداست كودكي كه براي تهيه نان و پوشاك و هزينه مسكن  « كنند. مي

اش به ناچار در سنين بين هفت تا چهارده سالگي بكار  خود و خانواده
پردازد، امكان آموزش اوليه حتا در حد خواندن و نوشتن را نيز از دست  مي

در  داده و در آينده به علت نداشتن تخصص نه تنها كمكي به كشور خود
تواند بكند بلكه به عنوان يك  ساختن يك جامعه مدرن و پيشرفته نمي

هاي اجتماعي  كننده باري نيز بر دوش اقتصاد و نظام بهداشت و بيمه مصرف
اي كه براي كمك به اينگونه كسان خرج  خواهد بود. و در نتيجه هزينه

هاي جاري  گذاري كشور كاسته و بر هزينه شود از بودجه عمراني و سرمايه مي
افزايد.  اگر از جمعيت شصت و چند ميليوني ايران تنها ده ميليون نفر  مي

هفت تا چهارده سال داشته باشند، كه بمراتب بيشتر است، بدين ترتيب 
دستكم يك ميليون و چهارصد هزار تن از آنان از آموزش محرومند و با 

آن كم  كه بيشتر از سوي قشرهاي كم سواد و در پي افزايش جمعيت ـ
ـ درصد كودكان كارگر هم رو به افزايش دارد.   گيرد درامد جامعه صورت مي

هاي دورافتاده بكار گمارده  كودكان كشورمان تنها در روستاها و كارگاه
شوند كه گمان كنيم از چشم دولت اسالمي بدور مانده است. وقتي يك  نمي

وري  آ ه براي جمعسازمان دولتي چون شهرداري تهران از كودكان سيزده سال
توان داشت؟  كند از بخش خصوصي چه انتظاري مي كشي مي زباله بهره

كارفرماياني »گويد:  مهرانگيز كار حقوقدان مبارز در گفتگو با راديو فردا مي
گيرند مجرمند و دادستان بايد به نيابت از  سال را بكار مي 15كه كودكان زير 

طبق مقررات كار براي كودكان تا  جامعه براي اين كودكان احقاق حق كند.
سالگي ممنوع است، اما سازمان يا نهاد خاصي براي رسيدگي به اين  15
 5«ل وجود ندارد.يمسا
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بينيم كه بي اعتنايي رژيم اسالمي تنها به همين مساله كاركردن  مي   

كودكان ايراني، چه ضربه هولناكي بر آينده ايران در مورد داشتن كسان با 
هاي كمك اجتماعي خواهد زد. براي  گذاري و هزينه ميزان سرمايهتخصص، 

كنند نيز تنها موردي به  شناساندن شرايطي كه كودكان ايراني در آن كار مي
كند: به گزارش خبرگزاري مهر از سي  مصداق مشتي نمونه خروار كفايت مي

به  سازي در اطراف تهران پانزده نفر كارگر نوجوان و جوان يك كارگاه كفش
اند. دكتر خسرو  بيماري فلج گرفتار شده و توانايي حركت را از دست داده

نيت دبير انجمن طب كار در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر با تاييد  صادق
اهميت ندادن به طب كار  »اين خبر در مورد علت آن توضيح داده است كه 

گذشته در اين  اي است كه در سال در ميان مسئوالن وزارت بهداشت بگونه
كارگاه توليد كفش كار در اكبرآباد تهران به علت عدم تهويه و استنشاق ماده 

ها بود،  حالل پخش شده در فضا كه ناشي از نوع چسب بكار رفته در كفش
شوند اما مسئوالن در اين خصوص كاري انجام  پانزده نفر نوجوان فلج مي

اي است كه اگر  بگونه دهند. حالل اين چسب مصرفي در اين كارگاه نمي
اي كه حالل آن از  فردي يك تا دوماه در معرض آن قرار گرفته باشد بگونه

تواند اعصاب بدن را فلج كرده و به  راه پوست و يا تنفس وارد بدن شود مي
آيا اين تنها مورد  «شود. اين ترتيب دست و پاي فرد بطور كامل فلج مي

خ آري است اگر كه سنگسار، اعدام، اتفاق افتاده در ايران بوده است؟ پاس
شكنجه، تعزير، بستن مطبوعات، و... هم تنها يكبار در نظام جمهوري 
اسالمي رخ داده باشد. نظامي كه آقاي محمد خاتمي براي حفظش ملتي را 

اش در صحراي  خرداد بست و در پي باديه مدني هشت سال به دم شتر دوم
اعتنايي به جنبش  ردي به واحه بياصالحات از واحه اشك ريختن براي الجو

هاي  تير،  و از واحه دست روي دست گذاشتن در جريان قتل 18دانشجويي 
 اي تا واحه طلبكار ملت بودن در پي كشيد.  زنجيره

 
كاركردن كودكان با وجود تمامي اثرهاي منفي آن در امروز و فرداي    

ايران، با اينحال بدترين پديده اجتماعي رودررويمان نيست. سوغات آنكه 
المپ سبز روي آسمان مسجد فتاحيان را آنچنان نوراني كرده است كه 

 پاره است. چه بسيار تمامي شهر را در تاريكي فرو برده است، لحافي چهل
اند و جايي براي خواب هم ندارند. كودك و  كودكان و بزرگساالني كه آواره
خوابد در معرض برخورد و درگيري با  ها مي نوجواني كه در خيابان و پارك

پليدترين افراد و و بدآموزي از تبهكاران شهر خويش است. شمار اين كسان 
ار به اعتراف آنچنان زياد شده است كه مسئوالن مملكت امام زمان هم ناچ

ه گفت رانياي اجتماعي مددكار انجمن سيرئاند. مصطفي اقليما  آن شده
 صبح به را شب تختيپاي ها ابانيخ در دختر چهارهزار هرشب »است: 

 .رنديگ يم قراري جنس آزار و خشونت مورد آنان ازي اريبس كه رسانند يم
 رقم و است شده اعالم يرسم مراجعي سو از كه استي ارقام تعداد نيا

 دختران نياي تمام .ستين مشخص خواب ابانيخ دختران نيا تعدادي واقع

 كاردمد نيا .«هستند فقر دهيپد دهييزاي اجتماعي ها بيآس ريسا همانند

 شده ليتبد فرهنگ كي به جامعه در خشونت كه نيا به اشاره باي اجتماع

 پدر توسط دختراني جنس آزار آمار رانيا در »ه است كه داد ادامه، است

 به رساندن آزار علت مورد در پدران نيا از كه زيني زمان و است باال خود

 و است دخترشان چون كه كنند يم عنوان اغلب شود يم سوال دخترشان
مطلب مهم در سخنان اين فرد مسئول، نه  «6.دارند آنها بر تيمالك حق

جنسي پدران به خوابند، نه آزار  شمار دختراني است كه در خيابان مي
دخترانشان. آنچه بايد از آن ترسيد فرهنگ خشونت است كه خود زاينده 

ها و روابط ناسالم در جامعه است. وجود چنين فرهنگي در  بسياري ناهنجاري
هاي ديگر فرهنگي جامعه  درجه نخست به معناي مرگ بسياري از جنبه

اينكه آنكه  ايراني است منجمله همدردي، ياري و مهرباني. ديگر صحبت

 

جمهوری اسالمی  جذام

هيچ بخشی از اندام 

از  راجامعه ايرانی 

نصيب  آسيب بی

نگذاشته است. مشکل 

از فقر خانواده و 

سالهای کودکی آغاز 

تا پايان  وشود  می

های  زندگی در شکل

گوناگون چه بصورت 

فحشا و جرم و جنحه، 

 تغذيهچه بصورت عدم 

مناسب و به پايان 

نرساندن دبستان و چه 

بصورت کارتن خوابی 

 يابد ادامه می



 1383بهمن    ـ   دی/ 21تالش ـ سال چهارم ـ شماره    

57 

 

و خودش « رژيم پيشين گورستانها را آباد كرده است»داد شعار مي
شهرهايمان را ويران كرد،  نيست. صحبت اينست كه فرد ايراني در 
جمهوري اسالمي ديگر انسان نيست و به يك الشه تبديل شده است. تاثير 

ذهن  تر از آني است كه در آغاز به كننده اين شرايط در آينده كشور ويران
قانوني و فرهنگ جنگل.  چند  رسد. فرهنگ خشونت يعني فرهنگ بي مي

نسل بايد كار كرد تا چرخهاي جامعه دوباره بر مدار قانون و احترام به انسان 
 بچرخد؟  

 
دهد، كه  اي پدري دختر خردسال خود را آزار جنسي مي وقتي در خانواده  

در كوچه و بازار را با چه واژه اسالمي براي ساديسم و تجاوز است، وضعيت 
 يعلم اتيه داشاب عضو اريمهتوان بيان نمود؟  آقاي  اي مي عدد و واژه

اي از پرده را  طباطبايي گوشه عالمه دانشگاهي اسيس علوم و حقوق دانشكده
 در بشر حقوق ندهينما خواسته به پاسخ در 2000 درسال تنها  »زند:  كنار مي

 پرونده 1300آمار نيا بنابر كه شد هيارا نهيزم نيا دري آمار ران،يا

ي برا ديبا . امابود مفتوح هيقضائ قوه در زمان آن در كودكاني فحشاگر
رقم سيزده هزار «  .كرد ضرب ده رقم در را تعداد نياي واقع آمار به دنيرس

هاي  كودك فاحشه در تهران را يك مخالف جمهوري اسالمي در رسانه
كند كه آنرا به حساب مبالغه و تبليغات سياسي  همگاني برون مرزي بيان نمي

كند كه  بگذاريم، بلكه فردي با نام و نشان و محل كار مشخص عنوان مي
توانند بسراغش بروند و برپايه آيه  هر لحظه پاسداران عصمت علوي مي

زبان از قفايش درآورند. آمار سيزده هزار كودك فاحشه  ""ويلٌ للمُكذّبين""
خورد، ما را به سه  ملتمان را مي اي است كه آينده  ن خورهجدا از آنكه هما
 رساند: مطلب ديگر مي

نخست اينكه تنها در تهران سيزده هزار خانواده در چنان شرايط اقتصادي و  
 كنند.  فرهنگي )ضد فرهنگي( هستند كه خودفروشي كودكانشان را تحمل مي

به يمن حكومت تشيع هزاربار مرد در آن جامعه  دوم اينكه چند ده سيزده
اي خود را با  اند كه با پرداخت سكه علوي بدان پستي اخالقي سقوط كرده

كنند. كاري كه هيچ حيوان ديگري از گرگ و خوك گرفته  كودكي ارضا مي
كند. در واقع  تا خرس و يابو و الشخور با توله و كره و جوجه همنوعش نمي

و كفتار نصيبمان  اگر بجاي جمهوري اسالمي، جمهوري گرگ و شغال
شد وضعمان بهتر از امروز بود و دستكم كودكانمان امنيت بيشتري  مي
 داشتند.  مي

توان به شمار روسپيان بزرگسال پي برد. يعني چنين تخمين  سوم اينكه مي
هزار كودك فاحشه دستكم صد و بيست هزار  زد كه در كنار اين سيزده

كه حدود ده درصد از روسپيان فاحشه بالغ وجود دارد كه نمايانگر آنست 
دهند. اما چنين تخميني بسيار خوشبينانه است  جامعه را كودكان تشكيل مي

هاي جامعه آخوندزده همخواني ندارد. نگاهي به آمار منتشره در  و با واقعيت
در تهران  1381تركاند. در خرداد سال  جمهوري اسالمي دل آدمي را مي
اعي در ايران برگزار شد. طبق آماري كه اولين همايش ملي آسيب هاي اجتم

هاي اين همايش عرضه شد تنها دو درصد از روسپيان  در يكي از سخنراني
. بدين 6اند در سنين كودكي، و بقيه در سنين باالتر به اين كار كشيده شده

هاي تهران شش هزار و پانصد نفر باشند  ترتيب وقتي يك درصد روسپي
دهد. و ناگفته  نجاه هزار نفر را تشكيل ميشمار كل آنان رقم ششصد و پ

نگذاريم كه اين همايش با همكاري معاونت اجتماعي وزارت كشور، معاونت 
اجتماعي شهرداري تهران، معاونت اجتماعي نيروي انتظامي جمهوري 
اسالمي، سازمان بهزيستي كشور، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 

ي و تربيتي، معاونت اجتماعي سازمان مديريت سازمان زندانها و اقدامات تامين

ريزي كشور و معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  و برنامه
 برگزار شده است.  

 
در همان گزارش كه در حضور مسئوالن نهادهاي نامبرده و مسلما دوجين    

فقيه در آن سازمانهاي دولتي  نمايندگان ثابت و غيرقابل تعويض مقام ولي
دهد  رائه شده است، جدول درصد اعتياد زنان روسپي به موادمخدر نشان ميا

درصد پس از آغاز بكار به موادمخدر  43گري و  درصد پيش از روسپي 23كه 
درصد از شوهران زنان روسپي مورد مطالعه يا معتاد  54اند. و نيز  روي آورده

گزارش باال تاكيد اند. پژوهشگر  اند يا در قاچاق موادمخدر دست داشته بوده
ارتباط تنگاتنگ اعتياد با روسپيگري نه تنها در اين تحقيق كه  »كند كه  مي

اگر   «در تحقيقات انجام شده در ساير جوامع نيز بكرات گزارش شده است.
پوشي كنيم  از نقش مردان معتاد در به فحشا كشانده شدن همسرانشان چشم

اشتغال به فحشا به سوي موادمخدر درصد زنان روسپي كه پس از  43و اگر 
اند را هم كنار بگذاريم و اگر با خوشبيني رقم ششصد و پنجاه  كشانده شده

هزار روسپي در تهران را نيز اغراق دانسته و تنها رقم صدهزار نفر را بپذيريم، 
فقيه بيست و  آنگاه طبق آمار تاييد شده توسط دستگاههاي زير نظارت ولي

تهران بدليل اعتياد به موادمخدر به فحشا كشانده  سه هزار زن فقط در
 كند؟  اند. اكنون ببينيم كه موادمخدر چگونه به كشور راه پيدا مي شده

 
ها و باندهاي  شايان ذكر است كه در اين سرزمين بسياري از اسكله »   

ها بصورت اختصاصي و خارج از نظارت ماموران گمرگ عمل  فرودگاه
كه قطعا به صورت تصادفي پيش نيامده است قاچاق  كنند و اين وضعيت مي

(  1381ارديبهشت 11نو  كند. )حيات كاال، به ويژه موادمخدر را تسهيل مي
بنابراين جاي تعجب نيست كه در ايران در حال حاضر بدون آنكه كشت 

شود  خشخاش صورت گيرد ساالنه حداقل هشتصد تن مواد مخدر مصرف مي
داست كه اين شرايط مردم و بويژه متخصصان را (. پي1380بهمن  18)آسيا 

با اين سوال مواجه كرده است كه چه كساني در درون اين جامعه از اعتياد 
پرسند  پرسش مردم بدليل ندانستن نيست. مردم مي «8برند؟ جوانان سود مي

شان را به رخ حكومت  چون پاسخ را دارند و عبيدوار با پرسش خود آگاهي
هاي  مهندس امراهلل لطفي، نماينده كارفرمايان در هياتكشانند.   اسالمي مي

براساس آمار اعالم شده از  » :دهد نشاني را كمي دقيقتر ميحل اختالف، 
اسكله تخليه و بارگيري در كشور وجود دارد كه قابل كنترل  17 سوي دولت 

ادي اي است كه قسمت افر رويه و سودهاي بادآورده نبوده و محل واردات بي
حقيقت مطلب را « قابل كنترل نبوده»در اين گفته، «  9.شود خاص مي

رساند. اگر حكومتي قادر به كنترل بخشي از مرزهاي كشور نباشد در  نمي
واقع كنترلي روي كشور ندارد و قادر به اعمال حاكميت نيست. حقيقت اين 
استكه اين امر قابل كنترل هست ولي به هر دليل سياسي، 

وجود ندارد و در بهترين صورت خريده « خواست كنترل»مافيايي  ـ اقتصادي
شده است. آيا نيازي هست كه نام سردستگان مافياي بازار و روحانيت را 
رديف كنيم؟ پس بجاي آنكه پرتقال فروش را پيدا كنيم يا در پي خاني 
باشيم كه شوري آش را فهميده است نگاهي به بخشي از شهر تهران 

بايد ويترين حكومت اسالمي باشد كه هست.  قاعده مي بيفكنيم كه در
اهلل نوري  احمد جنازه شيخ فضل شهري چون بهشت كه به اجابت آرزوي آل

 بيرق آنست.
 

شناس در همايش ملي  هايي كه توسط يك جامعه توصيف و نشاني
شود،  اي از تهران داده مي هاي اجتماعي نامبرده در باال درباره محله آسيب
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تري  اي آن محله است،  ولي مفهوم گسترده صات شهري و نقشهگرچه مخت
نامه دانشگاهي درباره  كند.  اين گزارش كه برپايه يك پايان را تداعي مي

انحرافات اجتماعي در محالت نابهنجار شهر تهران )مورد محله غربت و 
محله غربت واقع در محدوده محله خاك  »گويد:  پدرثاني( تدوين شده مي

هاي  از حيات بيست ساله خود با در برگيري حجم وسيعي از آسيب سفيد پس
تخريب شد. در اين محله  1379زايي در اسفند  هاي آسيب اجتماعي و ويژگي

كردند... هسته اوليه اين محله پس از اعالم  دو گروه از روسپيان فعاليت مي
 زمين مال خداست و هركس كه»كه :  58اهلل خسروشاهي در سال  نظر آيت

با ساخت و ساز در محله خاك سفيد آغاز « آن را آباد كند، صاحب آنست
شد..  در بيان وضعيت محله غربت بايد گفت كه محيطي است سرشار از 

اي كه نه داراي ثبات فرهنگي  انحرافات و ناامني. محيط نابسامان و آشفته
هاي انساني است و نه داراي تشكل فضايي و كالبدي و  متناسب ارزش

اشت مناسب. درگيري و نزاع، چاقوكشي، زورگيري، غارت، تاراج، فحش بهد
و ناسزا، سرقت محموله، باجگيري، رشوه، سرقت، حضور اراذل و اوباش، 
اعتياد، ولگردي، خريدوفروش موادمخدر و مشروبات الكلي، مزاحمت، بيماري 
 جرايم جنسي )روسپيگري، قوادي، لواط، مساحقه، ارتباط جنسي با حيوانات

يك مقام مسئول نيروي  10«كند. و...( سيماي محله غربت را ترسيم مي
گويم  به جرئت مي»انتظامي در گفتگويي با خبرنگار روزنامه ايران گفته است 

وقتي زمامداران «. اي وجود ندارد. اي از كشور چنن منطقه آلوده در هيچ نقطه
دليلي دارد  نامندش چه گويند و تقيه مي جمهوري اسالمي همگي دروغ مي

تر  كه يك آسپيران اسالمي تقيه نكند؟ دور كشور گشتن و اثبات اينكه آلوده
از محله غربت وجود ندارد پيشكش برادران.  در همان گزارش، محله 

سري به آنجا بزنند و به   پدرثاني، تالي ثاني محله غربت تصوير شده است.
روسپيگري در تهران  اين پاسخ برسند كه: آيا با تخريب محله غربت مساله

 حل شده است؟  
محدوده محله غربت در شرق تهران و فراتر از تهران پارس شامل خيابان    

هاشم و.. بوده  بهمن، خيابان بني 22كميل، كوچه محمد هاشمي، كوچه 
است. بخشي از اين محوطه از شمال به خيابان طالقاني و از جنوب به خيابان 

جغرافيايي در  هاي مكاني ـ د. بدين ترتيب اين نشانهشو شريعتي منتهي مي
اي از جامعه هم هست. كه يكسرش به  عين حال نشاني تاريخي دوره

بهمن است و  22رسد و سر ديگرش به طالقاني و مابينشان هم  شريعتي مي
هاشان، آيا غير از انحرافات و ناامني و  دعاي كميل. با اين كسان و انديشه

هاي  اي كه داراي ثبات فرهنگي متناسب ارزش آشفته محيط نابسامان و
 توان دست  انساني نيست به چيز ديگري جز بهشت جمهوري اسالمي  مي

 يافت؟
گويند، با عملشان نشان  هاي كشور پاسخ اين پرسش را نمي دانش آموخته   
مشاور وزير نفت در مراسم تجليل از  پور محمدتقي امان»دهند.   مي

ظهارات ابراساس  گفت: استان مركزي در تاالر آينه اراك پژوهشگران 
هزار نفر از كشور  145آوري، ساالنه  مسئوالن وزارت علوم و تحقيقات و فن

. هزار تن آنها داراي تحصيالت دانشگاهي هستند 105كنند كه  مهاجرت مي
هزاردالر براي  500با توجه به اين كه تربيت يك نيروي كارشناس حدود 

 50كرده از كشور ساالنه  نيروي تحصيل ينه دارد، خروج اين تعدادكشور هز
با صندوق بين المللي پول   11.«سازد مي ا تباه رميليارد دالر از ثروت كشور 

ارائه آماري جنبه ديگر آمار مهاجرت دانش آموختگان ايراني را نشان داده 
يافته و توسعه كشور توسعه  91ايران از نظر مهاجرت نخبگان ميان  »است: 

  12.«نيافته جهان در مقام اول است
 

 فروغ فرخزاد حق داشت وقتي شعر باال را سرود و نوشت:   
 آيد ي چيزهاي خوب خوشم مي من چقدر از همه»

 ام هاي پشت بام را جارو كرده من پله
 ام هاي پنجره را هم شسته و شيشه

هاي  گل وپچ كسي از باران، از صداي شرشر باران، از ميان پچ
 « اطلسي...ميآيد.

 

منتها يادش رفت كه باالي شعر بنويسد:  اين را براي مردم كانادا و كاليفرنيا 
 ام.                  سروده

 
 زيرنويس

،  1373ـ فروغ فرخزاد، كسي كه شبيه هيچكس نيست، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، تهران  1
 80صفحه 

 1383آبان  17ـ خبرگزاري سينا،  2
 1383آبان  1ـ خبرنگاري دانشجويان ايران،  3
  1383آبان  22ـ روزنامه شرق،  4
 1383آذر  26ـ تارنماي راديو فردا،  5
 1383آذر  18ـ خبرگزاري سينا،  6
ـ شهين عليايي زند،عوامل زمينه ساز تن دادن زنان به روسپيگري، روسپيگري،كودكان خياباني و  7

 1383ايران، تهران  تكدي، انجمن جامعه شناسي
 ـ همانجا ،  8
 1383آذر  28ـ تارنماي پيك ايران ،  9

ها، روسپيگري در محله غربت، روسپيگري،كودكان خياباني و تكدي، انجمن جامعه  ـ سعيد خراط 10
 1383شناسي ايران، تهران 

  1383دي  7ـ تارنماي پيك ايران،  11
 ـ تارنماي راديو فردا،  12

 
 

نماينده صندوق  "کاری اگه"

کودکان سازمان ملل متحد در 

ايران اعالم نموده است که 

پانصد هزار کودک ايرانی زير  »

خط فقر روزی يک دالر و بيش از 

يک ميليون کودک ديگر زير خط 

«  کنند. روزی دو دالر زندگی می

اين ديپلمات سازمان ملل در 

بخش ديگری از گفتگويش با 

استناد به تحقيقات سازمان بين 

دارد که  المللی کار اعالم می

چهارده درصد از کودکان ايرانی  »

 « کنند. برای امرارمعاش کار می
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 ششم  فصل

 
 داريوش همايون       

 

 صد سال كشاكش با تجدد     
 گامهائي به پيش، گامهائي به پس

 
 

 
 

 بخش اول
 

بازگرداندن مسئله توسعه و تجدد به مركز گفتمان روشنفكري ايران،     
چنانكه در جنبش مشروطه بود، وظيفه نسل كنوني روشنفكران ايراني از 

دارد.  اين شايد بهترين  راست و چپ است و مالحظات حزبي بر نمي
توانيم از بازنگري صد ساله گذشته خود بگيريم.  در  اي است كه مي نتيجه

ن صد ساله راست، توسعه و تجدد  را بيشتر به مفهوم مادي و كمي اي
)چندي( آن گرفت ــ  كه در مراحل آغازين ناگزير است ولي بايد هر چه 

ــ  و در نوسازندگي جامعه چنانكه بايد و  زودتر و بيشتر به ژرفا برود
 هاي راديكال  روي آورد و به توانستيم كامياب نشد.  چپ به ايدئولوژي مي

تله بنيادگرائي اسالمي افتاد كه يك جنبش ارتجاعي بر ضد تجدد است.  
هاي هراس انگيز  هاي ازدست رفته گذشته و دشواري امروز كه به فرصت

يابيم كه چرا روشنفكران  نگريم بهتر در مي اكنون و دورنماي مبهم آينده مي
بر تجدد و و تازه خود تاكيد را همه  هاي گشاده و تر دوران مشروطه با ذهن

نوگري گذاشتند، نه بر ساختن جامعه بي طبقه توحيدي و پرولتاريائي يا 
هاي  هاي اصيل هويت ملي.  آنها كه در چنگال آن ريشه بازگشت به ريشه

زدند مانند فرزندان خود،  در سه چهار دهه گذشته،   اصيل دست و پا مي
ئي كه ارزش هاي دنيا نبودند كه با چشمان خاورشناسان غربي به شگفتي

نگريستند.  آن خاورشناسان هنوزهم  بررسي داشت نه ارزش زيستن،  مي
هاي فرهنگي كه زمانش سپري شده است  براي گرمي بازار خود با موميائي

اي را  گوي واپسمانده كنند وهر فلسفه هاي زندگي رفتار مي همچون سرچشمه
خ پديده زشت دارند كه گوئي پاس همچون لوتر جهان اسالم چنان بزرگ مي

هايش دارد ــ هر چند كار او و مانندهايش  تروريسم اسالمي را در آموزه
هاي استوائي نيستيم كه  هائي است.  اما ما جنگل اساسا توجيه چنان پديده

 الزم باشد بهمين حال نگهداشته شويم.
مرگ ايدئولوژي به معني مذهب دنيائي كه خدا در آن مرده بود، و بي    

هاي فكري كه انرژي دو نسل ايراني را بهدر داد به ما  جريان اعتبار شدن
هاي توسعه  كند كه به مسئله توسعه همانگونه بنگريم كه در جامعه كمك مي

گرا، آماده براي آزمودن نيازموده و  يافته عمل شد: با نگرش تجربي و عمل
داند؛ آزاد كردن فرد از زنجيرهاي سياسي و  آموختن از هر كه بهتر مي

اجتماعي، آزاد كردن ذهن از چنبر باورهاي بازدارنده پيشرفت؛ فراهم كردن 
اسباب توسعه و تكامل جسمي و ذهني افراد.  مسئله مركزي جامعه ما بويژه 

ها و در گرماگرم بحثي كه براي عرفيگرا  در اين هنگامه كشاكش فرهنگ

ت كه در اي اس كردن جامعه ايراني درگرفته است ماننده شدن به آن نمونه
هاي گاهگاهي  عمل پانصد سال است از پيشرفت، هر چه هم با كژروي
پذيري، گوهر آن  فاجعه بار، بازنايستاده است و باز ايستادني نيست زيرا تطبيق

است، نه  millenarianهاي آخرزماني  بيني است.  مسئله ما نه جهان
لش هر چه هركس د« به ذات خود»تواند  هاي گوناگون كه مي اسالم

خواست و زورش رسيد باشد؛ نه زنده كردن شكوه شاهنشاهي است، از 
 كورش گرفته تا آريا مهر.  

در دويست سال گذشته درام واقعي كشورهاي جهان سوم، آن برش كران     
هائي از اروپا،  تا كران از آسيا تا افريقا تا امريكاي التين و حتا گوشه

بوده است.  همه رويدادهاي مهم تاريخ برخوردشان با پديده تجدد يا مدرنيته 
هريك از آنان اين نشانه را با خود داشته است و آن را كم و بيش شكل داده 

اي  است.  از اين كشورها خاورميانه و جهان اسالمي بطور كلي، مورد ويژه
است، زيرا در پذيرفتن و يكي شدن با موازين تجدد بيش از اندازه كند بوده 

ا نيز بهمين گونه است و بيشتر، ولي خاورميانه اوايل سده است.  مورد افريق
نوزدهم، هنگامي كه ضربه واژگون كننده غرب براي نخستين بار به باروهاي 

دارتر بود و بنا  تر و در تاريخ تمدن سابقه ذهني و فيزيكي خورد بسيار پيشرفته
هاي غرب صالحيت بيشتري داشت ــ  به فرض، براي به خود گرفتن شيوه

     چنانكه در  ژاپن پيش آمد.

درگيري جدي ايرانيان با تجدد از جنبش مشروطه خواهي در پايان سده     
نوزدهم بود.  تا پيش از آن اصالحات نظامي و اداري و آموزشي در ايران  كه 
از عباس ميرزا تا اميركبير و سپهساالر كشيد جز خراشهائي در پوسته سخت 

توانستند عينك هزاروچندصد ساله را از  هنوز نمي بود.  ايرانيان جامعه نمي
كردند سخناني  مشهور دكارت را ترجمه مي« گفتار»چشمان برگيرند و وقتي 

گذاشتند كه امروز ما را به  مي« حكيم فرانسوي ديكرت»آخوندي در دهان 
 خنده مي اندازد.  

    

* * * 
مدرنيزاسيون يا نوسازندگي اي كه ميان مدرنيته يا تجدد با  تفاوت عمده     

است از همان آغاز يا فهميده نشد، يا به فراموشي افتاد.  مدرنيته فرايند دراز 
« سنتي»هاست؛ سير يك جامعه  اي در فرهنگ و ارزش و ژرف تغييرات ريشه

اند.   است بر راهي كه اروپائيان در پنج سده گذشته از هنگام رنسانس كوبيده
اي است كه بر پايه خردگرائي )راسيوناليسم،(  يني تازهب مراد از مدرنيته جهان
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عرفيگرائي )سكوالريسم،( و انسانگرائي )هومانيسم( ساخته شده است.  
اي در سازمان دادن زندگي است؛ فرايند  مقصود از مدرنيزاسيون شيوه تازه

هاي مادي و فرهنگي است كه در جريان مدرنيته،  زيرساخت آوردن نهادها و
هاي سنتي و بنا بر تعريف، واپسمانده  ر غرب، توسعه يافته به جامعهو بيشتر د

«  ها جهان سومي»تر است.(   مناسب renovationاست.  )نوسازي براي 
زير آبشار ابزارها و نهادها و  كه تنها در دهه پنجاه چنين ناميده شدند، در

نيز نبود هاي كوچك خود كه تهي  ها كه بر سرشان مي ريخت با كوزه انديشه
پاي بر لب درياي مدرنيته نهادند و از پيش پا افتاده ترها برداشتند و تا مدتها 
به همان قناعت كردند. در غرب مدرنيته و مدرنيزاسيون در يك فرايند 
تدريجي با هم رشد كردند )اختراع ساعت مكانيكي و تغيير ديد كيهانشناسي 

اند.   دست در دست پيش نرفته هاي سنتي واپسمانده اين دو انسان.( در جامعه
فراموش كردن پيوند ميان نوسازندگي و تجدد، ميوه و درخت، براي آنان 

 بسيار آسان بوده است.
 

آيد، چون به  نوسازندگي همواره بي دردسرتر است و نه تنها اول مي    
گيرد و در بيشتر  هاي اعتقادي كاري ندارد، بلكه جاي تجدد را نيز مي پايه

برابر آن بكارگرفته  ژه جهان اسالمي به صورت خط دفاعي درجاها بوي
ترين صحنه دست و پنجه نرم  شود.  ايران، چنانكه خواهد آمد، دراماتيك مي

هاي آن است.  از هيچ  ها و تنش كردن با اين مسئله در همه پيچ و تاب
م توان انتظار داشت كه به آساني و در كوتاه مدت عادتها يا نظا اي نمي جامعه
هاي خود را بگذارد.  تغيير در هر كشور واپسمانده و جهان  ها يا سنت ارزش

سومي  با زور كمرشكن خارجي تحميل شده است.  ولي در كشورهاي 
اسالمي يك عامل مقاومت ديگر هم دركار بوده است، يك احساس خود 
بسندگي و فضيلت ذاتي كه تنها وام گرفتن از ديگران و به خدمت گرفتن 

دهد.  اين احساس در ميان ايرانيان بازهم نيرومندتر بوده  را اجازه ميآنها 
است.  آنها  نه تنها به غربيان تازه به دوران رسيده، بلكه به مسلمانان ديگر 

نگريستند.  چه كسي در ميان  نيز با احساس برتري فرهنگي و تاريخي مي
كه خودشان  توانست به پاي شكوه پيشين ايران برسد ــ شكوهي اينان مي

 جز تصوري مه آلود از آن نداشتند و بايست منتظر دانش پژوهي غربي بمانند.
نقشي كه اسالم در پيكار با تجدد داشته براي همه يكي بوده است، از     

زبانان خاورميانه، اسالم و تاريخ  ها.  براي عرب ها و ترك ايرانيان و عرب
ها،  معي است.  تركهاي عرب مهمترين سرچشمه غرور ج كشورگشائي

عثمانيان تا اوايل سده بيستم، اگر چه گرويدگان به اسالم بودند، آن را به 
ها از آن خود ساخته بودند.   عربي، سده _عنوان وارثان امپراتوري اسالمي 

بستگي ژرف آنان به اسالم از هيچ نظر از خود عربان كمتر نبود.  قبايل 
آسياي صغير بودوباش )سكونت( كردند تركي كه ايران را درنورديدند و در 

فتح نشده بودند و ــ بيشتر به دست ايرانيان ــ اسالم آورده بودند.  براي 
تر بود.  اسالم و نقش يگانه خود آنان در آنچه دانش  ايرانيان، منظره پيچيده

شود طبعا سرچشمه سربلندي بزرگ بوده است.  با  و هنر اسالمي خوانده مي
م را پيروزي خواري آور اعراب و دوران دويست ساله  تيره اينهمه شكوه اسال

و خونين اشغال و تاراج و ويرانگري منظم عرب كه نه براي رستگاري 
ايرانيان، و به قصد از ميان بردن نژاد و زبان و تاريخ ايران و نابود كردنش به 

زار و كرد.  )ايران ساساني در پايان ه عنوان يك ملت آمده بودند  لكه دار مي
ترين ماهيت سياسي به تعريف  پانصد ساله نخستين خود زير اين نام، نزديك

شان از  ملت در مفهوم پيشامدرن آن بود.(  عربان، هرچه هم پوزشگران
گويند به ايران جز به چشم يك دشمن نژادي  اند و مي همان آغاز گفته

آيد( و با  نگريستند )در اينجا نژاد به معني تاريخي و نه خوني مي نمي
ها در از ميان بردنش كوشيدند.  اين ميراث حمله اعراب،  ترين شيوه خشن

هنوز از خودآگاهي ملي ايران پاك نشده است.  از اين گذشته،  ايرانيان بر 
خالف ديگران، و مانند اسپانيائيان ، ولي از همان نخست و نه با تاخير هزار 

بخشي از سربلندي ملي را ساله،  برگشته و جنگيده بودند، و اين خود 
به قول ايرانشناسان اروپائي، « ايران جاوداني»ساخت وساخته است.  اين  مي

توانست بازهم  كه همواره فاتحان بسيار خود را شكست داده است مي 
 دربرابر اروپا بايستد و از عهده برآيد.  

اند.  از  جملگي اين مردمان در شناخت ماهيت واقعي هماورد تازه كند بوده    
هنگامي كه سپاهيان روس دربند قفقاز را گشودند و سپاهيان ناپلئون لشگر 

از ميان برداشتند « دربرابر چهل قرن تاريخ»مماليك را در يك نيمه روز 
جهان اسالمي، خود را با نيروئي نابرابر روبرو يافت كه اميدي به رسيدن به 

بردهاي پياپي از اروپائيان توانست داشت.  تركها از سده هفدهم در ن آن نمي
اش در اروپاي مركزي؛ پتر كبير و كاترين بزرگ در  )اتريش و متحد لهستاني

هاي ميدان جنگ، برايشان  روسيه( شكست خورده بودند ولي آن شكست
خوردند  هائي كه در همان سده از ايرانيان مي معنائي بيش از شكست

لزوما برتري يك  نعتيپيروزي نظامي تا پيش از انقالب ص  داشت. نمي
بيني ناپذيري و  داد؛ و ميدان جنگ به پيش تمدن را بر تمدن ديگر نشان نمي

هاي سده نوزدهم  تاثير بيش از اندازه عامل بخت مشهور است. آنها تا نيمه
شكست، با تمدني  رابطه ميان نيروئي را كه پيوسته سپاهيانشان را درهم مي

فرستاد در نيافتند. ايرانيان در روسها، و  كه چنان نيروئي را به جنگشان مي
بردار و باستانشناس و  ها مهندس و نقشه مصريان در سپاه ناپلئون كه صد

كردند )همان خاورشناساني كه ادوارد  اش مي دانشمند علوم طبيعي همراهي
اش را در ميان چپ واپسمانده، از جمله به  بنياد تبليغاتي سعيد، شهرت بي

آنان وامدار بود(  جلوه نظامي تمدن ديگري را ديدند  حمالت هيستريك بر
كه برتريش از دسترس آنان بيرون بود.  عباس ميرزا كه تا چهار نسل بعد نيز 
از همه فرمانروايان قاجار پيش بود، سرگشته و به جان آمده، از فرستاده 

پرسيد و مصريان با محمدعلي پاشا، يك پادشاه  ناپلئون راز آن برتري را مي
فاصله به تقليد آنچه  استثنائي از روي نمونه شاهان مستبد روشنراي اروپا، بي

 از اشغالگران فرانسوي گرفته بودند پرداختند. 
اروپا با لشگرها و ناوگان خود و به بويه جهانگشائي آمد.  پيام تمدن آن با     

يخ، شد ــ  مانند تقريبا هر تمدن برتر ديگري در تار آهن و خون رسانده مي
از جمله در آن زمانها كه خود ما توانستيم ــ و دشمني و ايستادگي كه در 

ها و حكومتهاي كشورهاي تجاوزشده برانگيخت پرهيزناپذير بود.   توده
برتري اروپا آشكارتر از آن بود كه ناديده گرفته شود ولي خشونت نظامي و 

ينيان عرب و ديپلماتيك و آزمندي سيري ناپذير اروپا، هر چه هم از پيش
تر، باز از تحمل مسلمانان خو كرده به ستمكشي ولي با  مغول خود ماليم

گذشت.  دشمني با غرب، پيام متمدن كننده آن را نيز  اينهمه سرفراز، در مي
شد سرزنش كرد اگر ژنرال  دربرگرفت.  ايرانيان آغاز سده نوزدهم را نمي
گذاشت.   مانند گريبايدوف نميپاسكويچ برايشان جائي براي يك نابغه ادبي 

اي با دلهاي كور و ذهنهاي بسته بيش  ولي واكنش دشمنانه به اروپا در جامعه
از اندازه رفت. آخوندهاي جاكرده در آن دلها و فرمانرواي آن مغزها، تالفي 
شكست از پاسكويچ را در شوراندن عوام و كشتن گريبايدوف با همه 

مشقي براي آخوندهاي انقالب اسالمي مصونيت ديپلماتيك او جستند )سر
كه بزرگترين تظاهر دشمني با غرب بود؛ غربي كه تالفي گروگانگيري 
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آمد  ديپلماتهايش را با سرشكسته كردن ايران در برابر عراقي كه به شمار نمي
ها.(  اين دشمني ناچار با بهت وشيفتگي  همراه بود  درآورد ــ يكي از تالفي

سالمي را بيشتر كرد.  از سوئي ياد بزرگي گذشته هاي ا و دودلي  جامعه
اي كه از هر چه پيش از خود  گذاشت به آساني به بزرگي تازه نمي

دانستند با دستهائي كه هم  گذشت خو كنند و از سوي ديگر نمي درمي
شد  پراكندند چه كنند؟  مي بردند و هم بيداري و آگاهي مي كشتند و مي مي

گرفت و هم بوسيد و بيشترشان تا توانستند دندان  آن دستها را هم به دندان
قطعي   attitudeگرفتند و بيش از آنكه الزم بود بوسيدند؛ ولي يك رويكرد

بود.  پنجاه سالي از نخستين برخوردها با  دربرابر اين چالش تازه الزم مي
ها دركشورهاي اسالمي دريافتند كه غرب  ترين ذهن غرب برنيامد كه روشن

اند بسيار برتر است بلكه به صورتي، آينده و  ز هر چه تجربه كردهنه تنها ا
هاي نوسازندگي بود؛  اي كه يافتند پيش گرفتن برنامه سرنوشت آنهاست. چاره

مدرنيته، به بهاي هدر دادن بسا  تجدد، مدرنيزاسيون بي نوسازندگي بي
 فرصتها.

گشودگي طوالني و ها به ياري دستگاه حكومتي سازمان يافته و  ترك     
تر خود بر اروپا در اين حركت تازه بر ديگران پيشي جستند. )درباره  ژرف

اهميت يك دستگاه اداري مرتب و ارتش نيرومند در فرايند دمكراسي ليبرال 
توان كرد.( پيش از آنكه آتاتورك جنبش خود را  و تجدد بطور كلي مبالغه نمي

اي از تجديد  ي آغاز كند چند سدهبراي درآوردن تركيه به يك كشور اروپائ
گذشت:  نوآوريهاي نظامي، اصالحات اداري،   سازمان جامعه بر روال اروپا مي

از نيمه سده نوزدهم كه كوششي براي قانوني كردن  "تنظيمات"و سرانجام، 
حكومت از روي نمونه اروپاي مركزي بود.  در جهان عرب، چنانكه اشاره 

شت و زير ساختهاي اداري و فرهنگي شد، مصر بر ديگران پيشي دا
نوسازندگي را به آهستگي و زير سرپرستي روزافزون فرانسويان و انگليسها 

 افكند.  پي مي
ايران دوران قاجار شاهد نخستين كوششها براي رسيدن به اروپا بود. پس     

از عباس ميرزا، اميركبير همان برنامه مستعجل اصالحات اداري و نظامي را 
يد بيشتر بر زيرساحت فرهنگي دنبال كرد و دارالفنون او كه نخستين با تاك

اي سراپا  دانشگاه نوين ايران است جنبش بزرگي در تاالب فرهنگي جامعه
فرو رفته در ناداني بود. در اواخر پادشاهي ناصرالدين شاه، به رهبري 

رها سپهساالر، يك برنامه محدود اصالحات از روي نمونه تنظيمات عثماني با
هاي بكار بستني به تركيه و  سقط شد. نوسازندگان ايران در جستجوي نمونه

نمود، مگر آنكه دور دست بود  تري مي نگريستند كه نمونه كامل بعدا ژاپن مي
داد.  دانست؛  تركيه سرمشق بهتري بدست مي وكسي چيز زيادي از آن نمي
نمود.   باربط نميگذشت براي ايرانيان چندان  اما آنچه در جهان عرب مي

ترين ساعتهايش نيز دست كم  اعراب مستقل نبودند چنانكه ايران در تاريك
هاي روشنفكران ترقيخواه عرب در زمينه  در نام مانده بود؛ و با آنكه انديشه

هاي واپسماندگي خاورزمين  هاي شرقي با آنكه در زمينه واپسماندگي جامعه
فرهنگي و جدائي دين از سياست توجه واصالح ديني و آزادي زنان و باززائي 

كرد ولي ميدن عمل در تركيه بود و  روشنفكران ايراني را جلب مي
روشنفكران ترك بر خالف همتايان عرب خود در پي درآوردن تجدد از دل 

 اسالم نبودند. 
درگيري جدي با تمدن تازه به نويسندگان و سياستگران جنبش مشروطه     

وشنفكران بودند كه در برخورد با غرب، با برتري گردد. آن ر خواهي برمي
بيني  فرهنگي انكارناپذيرش، از نظرگاه درست، يعني دگرگون كردن جهان

 contextسنتي نگريستند.  گفتمان تجدد با آن جنبش آمد و در بافتار 
توان جدا كرد.  سران روشنفكري آن جنبش از  ايران مشروطه را از تجدد نمي

هاي يك برنامه  درهاي بحث را در تقريبا همه زمينه اواخر سده نوزدهم
فراگير اصالحات سياسي و اجتماعي گشوده بودند و بويژه به ناسيوناليسم 

اش را در پيكار براي تكان دادن جامعه پراكنده خواب  ايراني جاي شايسته
آلود و در سراشيب ازهم گسيختگي داده بودند. ولي تفكر درباره تجدد در 

« ها برلني»كراني كه محمد علي جمالزاده، يكي از خودشان، نام دست روشنف
فرهنگي آنان  _بر آنان نهاده است به دامنه و ژرفاي الزم رسيد. كار سياسي 

هاي  (  نه پيش از آن مانندي داشت نه، شرمندگي نسل 1928تا  1915)از 
مدارترين اي نا به پاره« ها برلني»بعدي، پس از آن از درخشش افتاد. در ميان 

توان برخورد: خود جمالزاده كه تا ميانسالي  مردان سياست و ادب ايران مي
يك آتشفشان انرژي و نو آوري بود و داستان كوتاه و نخستين پژوهش 
اقتصادي و تكان نوسازندگي را به زبان فارسي داد؛ مشفق كاظمي كه با 

راهيم پورداود و رمان اجتماعي را وارد ادبيات فارسي كرد؛ اب« تهران مخوف»
هاي ادبي و تاريخي به شيوه اروپائي را در ايران  محمد قزويني كه پژوهش

مندان اجتماعي اوايل سده  رواج دادند؛ امين رسولزاده، از برجسته ترين انديشه
بيست ايران، كه در برلين نبود ولي با تقي زاده همكاري نزديك داشت و 

نوشتند پيش طرح بسياري اصالحات مرامنامه حزب دمكرات كه با تقي زاده 
 پهلوي گرديد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زاده حسن تقي
  

زاده بود كه از بزرگترين مردان همروزگار  اما برجسته ترينشان حسن تقي   
سياستگر ايران بشمار  _روزنامه نگار  _ما و نخستين نماينده سنت روشنفكر 

ترين  مي رود ونه تنها بلندترين جا را در جنبش مشروطه دارد بلكه باربط
رهبر نخستين موج تجدد به عصر ماست.  چه در پيكار مشروطه و چه در 
زمينه نظري تجدد، تكاني را  كه او به جامعه سياسي ايران داد با كمتر كسي 
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ده نخست انقالب  مشروطه بود و در توان مقايسه كرد.  او از رهبران ر مي
تسليم ناپذيري و پيكارجوئي تا پاي مرگ رفت و در نخستين جنگ جهاني با 
همكاري آلمان به سازمان دادن مقاومت برضد نيروهاي اشغالي روس و 
انگليس برخاست. ناكامي در جنگ و شكست جنبش مشروطه خواهي از 

ترين  ، او را كه هوشمند 1909همان لحظه پيروزي بر ارتجاع و استبداد در 
ناظرش بود به جبهه پيكار فرهنگي و فلسفي كشانيد؛ كميته مليون را در 

اداره كرد.   1922در برلين تشكيل داد و روزنامه كاوه را در دو دوره تا  1915
كاوه خود از رويدادهاي مهم صد ساله گذشته ماست و هنوز بر گفتمان تجدد 

زاده بود كه به دوره دوم خود رسيد و  واهي در تقيگذارد.  مشروطه خ اثر مي
اهلل  توان نماينده موج اول و دوم مشروطه خواهي )از پيروزي بر فضل او را مي

اهلل خميني(  هردو شمرد.  او همه نبردهاي سياسي و  نوري تا شكست از روح
انتلكتوئل شش دهه نخستين دوران مشروطه را از نسل اول آزاديخواه 

تا نسل دوم ترقيخواه اقتدارگرا در صف اول جنگيد و گذشته از پايگاه انقالبي 
گفتند هيچ ايراني زنده به پايش  اش )داناترين همروزگارانش مي فرهنگي

رسد( و سرمشقي كه در استواري كاراكتر گذاشت، در گفتمان تجدد از  نمي
 همه آن گذشتگان با ماتر است.  

و  dedicationاش پيش بود و در سرسپردگي  زاده كه همواره از زمانه تقي    
و دوري از عوامفريبي كمتر مرد سياسي دورانش به پاي او  آرمانگرائي

رسيد زودتر از هر روشنفكر و سياستگري مسئله را دريافت. ايران مانند  مي
يابد  گذارد و به دمكراسي تحول مي هر كشور ديگري كه به تجدد پا مي

شد: مردماني بايك حكومت و زير يك  مي ملت _بايست نخست يك دولت 
هاي  قانون كه در سرزميني با مرزهاي معين و دور از جنگ داخلي يا هجوم

زيند.  ايران اوايل سده بيستم، با حكومت پارلماني و بي آن،  پياپي خارجي مي
بود و طرح مشروطه خواهان ناگزير بيشتر روي كاغذ  چنان كشوري نمي

مليون، رويارو با چنان واقعيتي، در كنار فعاليت  ماند.  اعضاي كميته مي
ماندگي ايران  هاي واپس هاي جنگ، به انديشه درباره ريشه سياسي سال

در اين »هاي آنان را جمالزاده به اينگونه آورده است:  پرداختند.  نتيجه بحث
زاده نمودند  زاده درباب صحبت آقاي كاظم جلسه بنا بر تنقيدي كه آقاي تقي

ليد از اروپائيان هميشه جايز نيست و بعضي اظهارات ديگر از اين قبيل، كه تق
ها بدون زبان و مذهب در همه  باالجماع هيئت عامله قبول كرد كه ايراني

اين رهيافت راديكال به تجدد در «  ها نمايند. چيز ديگر بايد تقليد از فرنگي
هاي منظمي  دنبال گرفته شد و ما در آنجاست كه به بحث« كاوه»صفحات 

درباره رواداري مذهبي، كنار گذاشتن عزاداري و آداب وحشيانه آن )اگرچه به 
زاده در همان  خوريم.  تقي ... برمي اشاره،( وضع زنان، جدائي دين از سياست

هاي بيگانه بود  زمان كه ايران دستخوش هجوم و مداخالت هر روزه قدرت
بزرگ از خارجه است نه راه داد كه اگر راست بخواهيم نه خطر  هشدار مي

ترين خطر و اعظم آفات ملت و  ها از ايران... بزرگ نجات دور كردن فرنگي
 (1« )مملكت همانا آفت داخلي است و عدم تعليم و تربيت عمومي.

گويد سخت زير نفوذ  چنانكه دكتر بهنام در كتاب خود مي«  ها برلني»    
ترقيخواه تركيه و جهان عرب هاي رايج آن زمان بويژه در محافل  انديشه

زاده تعديل شدة سخن عبداهلل جودت، روشنفكر ترك  بودند.  فتواي تقي مي
گفت تقليد و رونويسي از غرب خطرناك است.  تمدن يكي بيشتر  بود كه مي

نيست: مي بايد آن را بطور كامل پذيرفت، مانند گل سرخي با خارهايش. 
به راه حل تركيه متمايل كرد: استوار را «  ها برلني»تاثير روشنفكران ترك 
ملت؛ و تجدد آمرانه و به شتاب، كه شصت ساله  _كردن بنيادهاي دولت 

بعدي ايران را با سرعت كمتر و بيشتر ساخت.  بيداري نوين ملي و 
ملت بود و كاظم زاده ايرانشهر در آن  _ناسيوناليسم ايراني، ابزار اصلي دولت 

در نظر من بيش از وحدت بشر »زمينه كار كرد:  گروه بيش از ديگران در اين
و حتي بيش از اتحاد اسالم به اتحاد ايران بايد كوشيد. در جائي كه بيگانگي 
و نافهمي به جائي رسيده كه اهل هر واليت و بلكه هر شهر، واليت ديگر را 

شود اسم  شمارد... و از اغلب مردم وقتي اسم وطنش پرسيده مي غربت مي
گويد... در اين ايران كه نه تنها جهالت و نفاق و تعصب، افراد  ا ميمولد خود ر

هاي مختلف و عادات و مراسم  آن را دشمن همديگر ساخته بلكه داشتن زبان
نيز طوري اين ملت را... غير متجانس نشان داده كه خود مردم نيز اهالي 

ايران با  شمارند... پيش از آشنا كردن ملت واليت ديگر را از ملت ديگري مي
اجزاي ديگر بشريت بايد او را با افراد خود آشنا كرد و آشتي داد و برادر 
نمود... ماها بايد بيش از هر چيز ايراني باشيم و ايراني ناميده بشويم و ايراني 
بمانيم.  ايرانيت يك كلمه مقدس و جامعي است كه تمام افراد ملت را بدون 

 «دهد. گستر خود جاي مي مت تفريق مذهب و زبان در زير شهپر شها
» رساند:  گيري مي همين ديد ملي او را در موضوع مذهب به چنين نتيجه    

دين محصول ايمان است و ايمان يك امر وجداني و قلبي است كه ميان 
شود و هيچ فرد ديگري حق مداخله بدان  بشر و آفريدگار او حاصل مي

ــ تميز دادن دين از  1ست؟... ندارد... فرض من از انقالب فكري و ديني چي
ــ جدا كردن شئون روحاني از شئون جسماني يعني  2خرافات و اوهام.  

ــ موافقت دادن احكام دين با مقتضيات  3تفريق امور شرعي از امور مدني.  
و احتياجات ترقي و تمدن... به نظر من مذهب تشيع دو جنبه خاص دارد كه 

سازد.  يكي از اين  ناصر تجدد و تمدن ميآن را قادر به قبول كردن همه ع
دو گشوده بودن باب اجتهاد است كه سرچشمه ترقي و تعالي و تمدن است... 
و ديگري اين است كه دين اسالم كه بيش از هزار سال است مال ايران 
شده  و در شكل شيعه تكامل كرده يك نوع دين ملي ايرانيان گشته يعني 

(  كاظم زاده در آستانه برخاستن 2« )زده است. روح ايراني مهر خود را بدان
كرد كه اجتهاد تنها در چهارچوب  وار ايران از خاكستر قاجار توجه نمي ققنوس

ايماني و ديني است؛ با انديشه آزاد تفاوت دارد؛ و چندان بيش از حرام و 
شان بر مكتب  كه پيروزي« اصوليان»تواند برود.  حالل كردن خاويار نمي

« فقه پويا»از سوي اسالميان و خاورشناسان بسيار به منزله چيرگي  اخباريان
شود در واقع  )به گفته واپسين دژبانان ارتجاع مذهبي(  جشن گرفته مي

توانستند دست همان فقه و همان مجتهدان )و نه بقيه مردم(  را در پيشبرد 
 مصلحت خودشان، از جمله رسيدن به نظريه واليت فقيه در همان نخستين

خواست ببيند كه جدا كردن دين از خرافات  مراحل، باز كنند. او همچنين نمي
و اوهام چه آسيبي بر اسالمي كه هزار سال مهر روح ايراني بر آن خورده 

 توانند سرچشمه ترقي و تمدن باشند خواهد زد. است و مجتهداني كه گويا مي
ه در جهان عرب نيز ها بازتابي از بحثهائي بود ك بسياري از اين انديشه    

هاي ترك  جريان داشت.  ولي روشنفكران عرب برخالف كماليست
جستند و   همزمانشان، عموما پاسخ را نه بيرون از اسالم بلكه در خود آن مي

از اجتهاد گذراندند « تطور»صدساله بعدي را نيز همه براي بدرآوردن تجدد و 
اسالمي كردن تجدد و  و هنوز در اين وادي سرگردانند.  اين تالش براي

« ها برلني»اي  گشت، از آنها به پاره الدين افغاني بر مي اصالح،  كه به جمال
اي انداخت كه پايانش  (  و نسلهاي پس از آنان را بر كژراهه3نيز رسيد )

 انقالب و جمهوري اسالمي بود.
ا و ايران بايد ظاهرا و باطن»زاده و شرط اول مشهور آن  برنامه تجدد تقي    

دوم »دو شرط ديگر نيز داشت: « مآب بشود و بس جسما و روحا فرنگي
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اهتمام بليغ در حفظ زبان و ادبيات فارسي و ترقي، توسعه و تعميم آن؛ سوم 
او نخستين كسي بود «  نشر علوم فرنگ و اقبال عمومي به تاسيس مدارس.

روزنامه  كه به توسعه زبان و نقش زبان در توسعه توجه كرد و كاوه نخستين
فارسي بود كه به پيشبرد و نوسازندگي زبان همت گماشت. او و همفكرانش 
زبان فارسي را يكي از عوامل كاميابي در پذيرفتن تمدن غرب در عين حفظ 

اي كه غربي است و  شمردند: تسليم شدن به پديده هويت ملي ايران مي
زبان و  هاي خوب و سازنده و ماندني فرهنگ ايران كه نگهداشتن جنبه

ادبيات فارسي ركن آن است.  آنها نه تنها شناخت غرب بلكه بهمان اندازه 
دانستند تا نه از تجدد  شناخت نيك و بد فرهنگ و ادب ايران را الزم مي

زاده و گروهش ريشه در  مآبي تقي  بترسيم، نه به خودشيفتگي بيفتيم. فرنگي
يران از سوي ديگر شناخت ژرف فرهنگ غرب از يك سو و تاريخ و فرهنگ ا

توانست پيش از آنكه عميقا فرنگي شود عميقا ايراني نشده  داشت.  او نمي
احمد مد  باشد. حكم او براي زمانش زود بود و سي سال بعد كه مانندهاي آل

روز شده بودند )در هنگامي كه روشنفكر نه به سبب مايه فكري خود، يا 
كه به دليل موضع ضد اش، كه شرط اول روشنفكري است، بل آزادمنشي

شد( حتا زودتر بود.  در  حكومت باب بازار، به اين نام شناخته مي
همان زمانها كه جريان روشنفكري ايران در اندك اندك در  1324/1945

زاده در پي روشنگري برآمد و گرچه سخن بيست و  رفت تقي ارتجاع فرو مي
توجه به فاصله زياد  شكيبي جوانان دانست كه با پنج سال پيش خود را از بي

اين »با اروپا خواستند به يك جهش خود را به آن برسانند، هشدار داد كه 
نبايد حمل بر جايز بودن سستي و توقف در مسير تدريجي... وصول به غايت 
تمدن مطلوب شمرده شود... منظور من از تمدني كه غايت آمال ما باشد تنها 

علوم را، يا تبديل عادات ولباس و  شان مبادي با سوادي مردم و فرا گرفتن
وضع ظاهري آنها بر عادات مغربي نيست بلكه روح تمدن و فهم و پختگي و 
رشد اجتماعي و روح تساهل و آزادمنشي و آزاده فكري و مخصوصا خالصي 

دوستي مغربيان  دوستي از نوع وطن از تعصبات افراطي و متانت فكري و وطن
يد خود است كه هنوز به اين مرحله نزديك و شهامت و فداكاري در راه عقا

برد خود را در نظر  توانست در هر صفتي كه بكار مي (  او مي4« )ايم. نشده
 داشته باشد. 

 

ها از روي نمونه ژاپن و  رفع و دفع تدريجي فرنگي»دربرابر او جمالزاده از     
همچنان تند زاده در ديد ناسيوناليستي خود  كرد و كاظم بلغار )؟( دفاع مي

ايم كه ايران نه روحا و فكرا و ظاهرا و باطنا فرنگي بايد  بارها گفته»رفت:  مي
بشود و نه در حال ناگوار امروزي بايد بماند.  بلكه ترقي بايد بكند و تمدني 

« مخصوص به خود كه آن را تمدن ايراني بتوان ناميد تحصيل و ايجاد نمايد.
از ذهن ايراني بيرون نرفت.  رفع و دفع ها  (  اينگونه توهمات تا دهه5)

ها به ضديت با فرهنگ غرب دامن زد كه به خود گرفتنش تنها راه  فرنگي
بود؛ و تمدن ايراني دستاويزي براي  رفت از چنبر بينوائي و وابستگي مي برون
هاي اصيل خود به  كردند و با تبر ارزش گرايان شد كه تجدد را نفي مي سنت

 شرفت كه بدان رسيده بوديم زدند.ريشه هر چه از پي
اند كه به پيام  روشنفكران امروزين ايران هشتاد سالي الزم داشته    

بازگردند و آن را در پرتو تحوالت سده گذشته از نو ارزيابي كنند. « ها برلني»
آن پيشروان، خود برآوردن همه آرزوهايشان را نديدند ولي بيشتري در پايان 

اي كه جامعه ايراني پيموده بود، و سهم خود در  از فاصلهتوانستند  زندگي مي
آن خرسند باشند. عموم آنان باور خود را به ضرورت دگرگون كردن فرهنگ 

خواندند، و  ايراني كه آن را تمدن در معناي گسترده خود شامل فرهنگ مي

پذيري جامعه، نگهداشتند و بسياريشان سهم فعالي ــ تا آنجا كه  تحول
شان نرسيد ــ در  داد و هيچگاه به ظرفيت واقعي ها  اجازه مي زيسياست با
ها داشتند. از ميان آنها يكي، جمالزاده، انقالب اسالمي را ديد و با  دگرگوني

زاده چنين فرجامي را در  ترين رويدادها روبرو شد. تقي آن همچون پذيرفتني
بر اين عده معدود  يگانه اميد ايران جوان و آينده»بيني كرده بود:  پيش 1918

تربيت شدگان با معرفت و با هوش... كه به نكات تمدن ملل برخورده و )»
است.  ولي بدبختانه... وقتي «( اند درست فرق زندگي ما و اروپا را ملتفت شده

شوند... تاثيري كه در آنها حادث  كه از اوضاع ممالك متمدنه مطلع مي
ر شده... به تدريج از قوم خود شود اين است كه كم كم از ملت خود سي مي

بيزار شده... اگر جوش و خروشي داشته باشند زبان به طعن و تنقيد ملت خود 
 (6« )گشوده... و باالخره... دشمن وطن خود مي شوند.

گيري و  جمالزاده تا آنجاها نرفت و تا مغز استخوان ايراني ماند، ولي خرده    
هايش بود با خشكيدن چشمه  نكوهش ايراني كه درونمايه بيشتر رمان

زاده را نداشت كه  آفرينشگري در او به سودازدگي رسيد. او خوشبيني تقي
نيروي برانگيزنده هر سياستگر ـ و نه سياست باز ــ است و نا اميد از 

شناخت، آن را سزاوار حكومت همان آخوندها  اي كه ديگر نمي جامعه
ها نزديكي روحي بيشتري اش گذشت با آن دانست كه هر چه از زندگي مي

توان نمونه ايرانياني دانست كه در فضاي غربي از هيچ  يافت. جمالزاده را مي
اي كه  رسند سطح خود را به تصور نوميدانه كس كم ندارند و به ايراني كه مي
آورند.  او و همفكرانش در آن نخستين  از ايران و ايراني دارند پائين مي

سراسر پليدي و پريشاني بود، به در و ديوار هاي سده بيستم كه خود  دهه
هاي  زدند و اگر ذهن فضاي ناممكن ايران هنوز قرون وسطائي مي

هاي درست رسيد. آنهمه توانائي  ها را نيافت به پرسش شان همه پاسخ جوينده
هائي كه امروزمان در برابرش  انديشه و شهامت اخالقي در تيرگي سال

هاست توانائي شناخت واالئي  اي كه مدت هچشمه روشنائي است، و در جامع
excellence  را از دست داده است و تنها برانگيختگي عواطف خام و زبان

هاي طرح تجدد  قدر ماند. كم و كاستي يابد  بي اسطوره و افسانه را در مي
آنان كه گناهش به گردن همان فضاي نا ممكن قرون وسطائي بود بر 

مندان اجتماعي  زاده، كه از همه انديشه ان، تقيش خودشان افتاد؛ و بزرگترين
اي شد  كشي كوته نظرانه ها پيشتر بود، قرباني چنان شخصيت ايران تا دهه

 كه سهم بزرگش در انقالب مشروطه نيز از ياد رفت.  
هاي يك نسل و دو نسل،  ولي اگر تاريخ را، چنانكه هست، از پيشداوري    

مردان نوآور جايز نيست. آنها مشروطه فراتر بگيريم هيچ دريغي بر آن 
هاي خود  بيني كه به رغم كاستي خواهي را ژرفتر بردند و به يك جهان

توانست جامعه ايراني را به مسير بازگشت ناپذير تجدد بيندازد درآوردند. ما 
گوئيم و در آنچه به  اش را آغاز كردند سخن مي امروز به زباني كه آنها توسعه

رويم.  هايش ارتباط دارد بر همان راه مي بويژه نظام ارزشگرفتن تمدن غرب 
ملت كه يكپارچگي سرزميني  _عرفيگرائي و رواداري مذهبي؛  دفاع از دولت 

جزء اساسي آن است؛ نوسازندگي فرهنگ و زبان ايران؛ و شناخت و 
نگهداشت و پيشبرد ميراث باشكوه ملي را آنها به ما آموختند و به آيندگان در 

هاي آرماني گمراهان، و هنر نزد ايرانيان است و  بازگشت به گذشته برابر
بس، و بيرون آوردن جهان امروز از هزار و چهار صد سال و دو هزار و پانصد 
سال پيش، هشدار دادند.  امروز نزديك به صد سال پس از كميته مليون 

هتر ها، و در سر و كار با بخش بزرگي از جامعه روشنفكري ايران ب برلني
 برد. زاده پي توان به ابعاد قهرماني پيكار مرداني چون تقي مي
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* * * 
ي كه موج دوم مشروطه خواهان در «استبداد منور»دست نيرومند و     

پيدايش يك »گفت:  كردند )همان كه مشفق كاظمي مي ناچاري خود آرزو مي
جهاني براي نجات دست توانا يا دسته توانا... و ديكتاتور صالح آشنا به اوضاع 

رضاشاه تحقق يافت.  _نگر سردار سپه  در شخصيت پرتوان و آينده )«ايران
ترين مرد سده بيستم ايران است برنامه سياسي  ترديد بزرگ او كه بي

مشروطه خواهان را گرفت و در دو دهه كوتاهي كه داشت تا آنجا كه 
رست بود و پياپي هاي برنامه نوسازندگي او همه د توانست پيش برد. اولويت

آمد. يك نگاه به كاري كه در سازمان دادن ارتش ملي كرد نبوغ او را به 
عنوان يك فرمانده نظامي و سياستگر، و محدوديت امكاناتش را نشان 

دهد.  سردار سپه كه فرازش )صعود( خود را به قدرت با كودتائي در  مي
بي هيچ امكان مالي، بايست  قزاقخانه برضد افسران روسي آغاز كرده بود مي

نيروهاي قزاق )روسي( پليس جنوب )انگليسي( و ژاندارم )ناسوناليست و 
سركش( را همه در دشمني با يكديگر زير يك فرماندهي بياورد.  او اين 
ارتش را براي يكپارچه كردن ايران الزم داشت كه نخستين شرط در آوردن 

ود؛ هر چيز ديگري از ملت از ممالك محروسه اسمي آن زمان ب _يك دولت 
توانند باور كنند كه ايران  گرفت. امروز ايرانيان نمي آن سرچشمه مي

ها و مخاطرات سده بيستم جان بدر برد مرهون  اي را كه از مصيب يكپارچه
ترياك هستند. سردارسپه دست بر درآمدهاي انحصار ترياك انداخت و 

ست و خوزستان را از ارتشي بسيج كرد كه كمر فئوداليسم را در ايران شك
نشين نفتي ديگر شود بازداشت و امنيتي در ايران برقرار كرد  اينكه يك شيخ
 شد هيچ چيز ساخت.   كه بي آن نمي

 
 

 اش پيش بود و در سرسپردگی  زاده که همواره از زمانه تقی

dedication و دوری از عوامفريبی کمتر مرد  و آرمانگرائی

رسيد زودتر از هر روشنفکر و  سياسی دورانش به پای او می

سياستگری مسئله را دريافت. ايران مانند هر کشور ديگری 

يابد بايست  گذارد و به دمکراسی تحول می که به تجدد پا می

شد: مردمانی بايک حکومت و  ملت می _نخست يک دولت 

زير يک قانون که در سرزمينی با مرزهای معين و دور از جنگ 

زيند.  ايران اوايل سده  اپی خارجی میهای پي داخلی يا هجوم

بود و  بيستم، با حکومت پارلمانی و بی آن، چنان کشوری نمی

 ماند. طرح مشروطه خواهان ناگزير بيشتر روی کاغذ می

 
 

اش به آتاتورك، تا التيني كردن خط يا  نوسازندگي او با همه شيفتگي    
تر از  جامعه مدني كوتاهاعالم دولت غيرمذهبي )الئيك( نكشيد؛ و در توسعه 

ماندگي ايران آن  بود.  واپس آن آمد كه در خورند جامعه آن روز ايران مي
ها فاصله داشت و ضرورت ساختن تقريبا همه چيز  زمان كه با تركيه فرسنگ

گذاشت آن برنامه به اندازه كافي دور برود؛ ولي براي نيم قرني  از صفر، نمي
هاي معدودي كه در طبقه  ـ يكي از موضوعيك هدف و دستوركار ملي ماند ـ

سياسي ايران از همرائي برخوردار گرديد )ملي كردن صنعت نفت يك 
هاي سياسي و فكري )مذهبيان را  موضوع ديگر بود.( اما با آنكه همه گرايش

بايد اساسا در جبهه مخالف گذاشت( در نياز به نوسازي  در موضوع تجدد مي
ري درباره استراتژي نوسازندگي و اينكه اصال سريع همراي بودند بحث درخو

بايد دست به آن زد درنگرفت. در اين حال تغييرات كمي و مادي كه  چرا مي
داشتند و در  كردند زندگي از آن خود مي جامعه ايراني را به تندي دگرگون مي

آوردند و به تضادهائي  هائي پديد مي تحول شتاب آميز موقعيت، عدم تعادل
توانست به درستي شرح دهد چه رسد كه  كس نمي دند كه هيچز دامن مي

 كنترل كند.
در بيست ساله رضاشاهي، جنبش نوسازندگي ايران بيشتر زير نفوذ     

كوشيدند  روشنفكران ناسيوناليست ضدآخوند بود كه با اينهمه مي
ور در عوالم آخوندي را محترم دارند. ولي  اي غوته هاي جامعه حساسيت

آن جنبش به برداشتن حجاب رسيد، جنگي كه از انقالب  هنگامي كه
مشروطه ميان پاسداران مذهب و پيشروان ترقي درگرفته بود در شورش 

( باز زبانه كشيد و نقش اسالم و  1314/1936مسجد گوهرشاد مشهد )
ماندگي ملي بار ديگر نمايان شد. آن روشنفكران در  در واپس« روحانيت»

اي به سياست ايران دادند، و با  سابقه ه، انرژي بييك فضاي انقالبي سازند
شناسد  يك طرح نوسازندگي  رسيد غير ممكن نمي اي كه به نظر مي روحيه

را دنبال كردند كه  authoritarianغير مشاركتي و از باال  و اقتدارگرا 
ترين اسباب يك دولت و جامعه نوين گذاشته بود،  تمركز خود را بر ضروري

هاي كمي به تدريج به تغييرات كيفي بينجامد. علي  ه دگرگونيبه اميد آنك
 _اكبر داور بهترين نماينده آن روشنفكران و دنبال كننده سنت روشنفكر 

سياستگر، بهمراه عبدالحسين تيمورتاش استراتژهاي اصلي  _روزنامه نگار 
آن طرح نوسازندگي بودند كه با خلق و خوي پادشاه سازگاري تمام داشت. 

ترين و تواناترين سياستگران زمان خود بود و  مورتاش يكي از بافرهنگ)تي
جايگاه بلندش نياز به ارزيابي دوباره دارد.( ايران در دست يك طبقه سياسي 

آمد، زير رهبري و نظارت سختگير و هر روزي  تازه، كه مانندش به يادها نمي
وران ملت سده هفدهمي )د _پادشاهي كه شورساختن داشت، يك دولت 

ملت دمكراتيك در اروپا( شد كه داشت به تاخت خود را به  _پيش از دولت 
رسانيد. آن طبقه سياسي، بر خالف كساني كه از  هاي بعد مي سده

گويد و بجاي  دانست چه مي زنند مي در ايران دم مي« دمكراسي اول و دوم»
كشوري را  آورد.  آنها هاي الزم دمكراسي را بوجود مي شعار دادن،  زيرساخت

كه از تجزيه حتمي بازآورده شده بود از آن ژرفاي بينوائي و ناداني به 
اي از پيشرفت رساندند كه ديگر هيچگاه بكلي باز نايستاد و ما را تا  درجه

 برترين سطح تمدن جهاني خواهد رساند.
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


