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 در اين شماره

 
 ”ايم؟.... گفتند: مگر مازنده ميرد، زير اين همه آب. مي گفتم: مي رويم، اما نه به اين زودي. مي كردند: مي رويم؟ زير چشمي نگاهم مي آهسته پرسيدم: كي به دريا مي“

 پور، از داستان سيريا سيريا( )منيرو رواني  
 

هيچگاه، در اين عمر يك ربع قرني حكومت اسالمي، به اندازة انتخابات اين 
هاي مخالف اين حكومت را به انداختن  نژاد نيروي آمدن احمدي بار و بر

ها مجبور نساخته است. نگاهي به سراسر تصوير  نگاهي دوباره به واقعيت
نيروهاي اجتماعي، از حكومت گرفته تا مخالفين و از آنها واقعي حضور همة 

گرفته تا مردم، و تأثير هريك در پيدايش اوضاع و روند رو به وخامت  كشور. 
در خود ” تصوير دهشتناك“چه كسي است كه با نگاهي به سراسر اين 

احساس سربلندي و موفقيت كند؟ چه كسي است كه ساية سنگين نااميدي و 
 تر از هميشه حس نكند؟ سنگينتلخكامي را 

اين ” خواهان تغيير“بينانه به حضور محدود نيروهاي  حاصل اين نگاه واقع
وضعيت و به بضاعت اندك ما در برابر سترگي كار، باز هم انتظار است. 
انتظار براي رسيدن به نقطة تغيير مسير و جلوگيري از سرآشيب نزول و 

در چشم اين انتظار و مات شده از با وجود اين ميشود؛ چشم  .سقوط كشور
ـ به ” هائي از عمل نمايش“عمل ـ يا با  هراس سهمگيني وظيفه، بي

هاي اين انتظار ابديت بخشيد و گذاشت كه در فراخناي راحت انتظار و  لحظه
هاي زندگي و دقايق گهربار آن فوت شوند. يا  حرف و حرف و انتظار، لحظه

هاي  داشت و آن را چون بندي بر گامتوان چشم از انتظار بر اينكه؛ مي
هاي سنگين  اي از خاطر سپرد و از ضربه آفرين، به گوشه نابردبارانة يأس

هشدار واقعيت عزم و آهنگي ديگر ساخت. اما پيش از هر عزم و آهنگي بايد 
و ما به سهم خود، به تصوير  دوباره نگاهي به سراسر  واقعيت تصوير انداخت.

  اسالمي. جمهوري نيروهاي سياسي مخالف
تالش به سهم خويش برآن شد اين شمارة خود را به مروري دوباره بر 

هاي رفته توسط مخالفين حكومت اسالمي، گشودن دفتر تجربه هاي  راه
هاي فكريشان اختصاص داده و  از طريق گفتگو  انجام گرفتة آنان و پشتوانه

هاي  مختلف ديدگاهبررسي جوانب سياسي و با تني چند از چهرها و فعالين 
نظران  هائي كه براي خود و هم آنان نسبت به وضعيت امروز ايران و اولويت

خويش قائلند و همچنين پرسش از نظراتشان در مورد اتحاد نيروهاي 
هائي كه پاي رفتن  دمكراسي و آزادي، سعي نمايد به ياري خود آنها، آن گره

 و همراهيشان  با هم  را بسته است، بيابد. 
نژاد و حيرت و  ز داريوش همايون از دلهرة بردل نشسته از برآمدن احمديا

سال تالش و  25شدگي نيروهاي سياسي پرسيديم، اين كه؛ آيا نتيجة  مات
كار در راه آزادي و دفاع از حقوق بشر، اين است؛ ريختن ده ميليون رأي به 

ز نيلوفر نام احمدي نژاد و خواست بازگشت به سالهاي نخستين انقالب؟! ا
گويد كه سالهاست ما در حال بازي در زميني  بيضائي پرسيديم كه چرا مي

هائي دارد، كه  هستيم كه جمهوري اسالمي هموار كرده است، چه نشانه
اند از فضاي فكري طرفداران  گويد؛ هنوز مخالفين اين جمهوري نتوانسته مي

هر طرح سياسي حكومت ديني بيرون آيند يا به چه دليل معتقد است كه ما 
هاي   خود را ـ و همچنين طرح فراخوان رفراندم را ـ عمالُ به وسيلة بازي

با حسن شريعتمداري  .كنيم پردازان حكومت اسالمي بدل مي سياسي نظريه
درپي و اميد  هاي پي خواهان و اينكه پس از شكست در مورد اتحاد جمهوري

راهي را در پيش  حاصل به اصالحات و انتخابات حكومت اسالمي چه بي
اند، به گفتگو نشستيم. از وي در بارة اين كه چرا اتحادها به نتيجه  گرفته
پرسيديم. از اعضاي با سابقة سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت،  ،رسند نمي

بهزاد كريمي و فريدون احمدي پرسيديم كه در اين دوره دگرديسي جمعي 

هاي جديد و قبول آن كه  در كجاي راهند، چرا با وجود پذيرش ارزش
ديگران نيز در دفاع از اين ارزشها همچون آنان مدعيند و پافشار، اين چنين 

هاي مختلف پراكنده و سرگردانند! آنها را چه ميشود كه ياراي  در ميان جبهه
را ندارند؟ چرا قد راست  57بيرون آمدن از پيلة ترس و تلخكامي و ناكامي 

تماد به نفس كو؟ چرا در عدم اعتماد به نفس خود كنند. آن استواري و اع نمي
اند؛ در كشوري كه اقليت و  به همگان سؤظن دارند؟ مگر نه اينكه پذيرفته

اكثريت، نيروهاي قومي و مذهبي و طبقات گوناگون و سرآمدان آن دائم در 
اعتمادي نسبت به هم بسر برند، دمكراسي راه بدان  ستيز و دشمني حتي بي

و قادر نخواهد بود تضمين كافي براي تعادل و همزيستي ارائه نخواهد يافت 
دهد. مگر نه اينكه روشنفكري و سرآمدان جامعه وظيفه دارند منطق 

آشنا براي ما ـ را در ميان  مناسبات دمكراتيك ـ اين فرهنگ سياسي و نا
نيروهاي اجتماعي ـ سياسي ايران و طريقة رشد و الزامات آن را  روشن، 

، بدون كج و معوج كردن و شكستن معناي آن، توضيح دهند و بدون لكنت
 بند باشند.  بيشتر از آن خود به نتايج آن پاي

آيا براي نشان دادن پايبندي به اين نتايج و عمل به الزامات آن بايد منتظر 
بازگشت به ايران شد. اگر امروز درميان جمع كوچكتري از ايرانيان تبعيدي 

هاي آزاد نتوانيم دامنة گفتمان  در آرامش سرزمين فعال در صحنة سياست و
و روابط دمكراتيك ميان نيروهاي طرفدار دمكراسي را گسترش داده و 
مفردات انديشة دمكراسي را در عمل تجربه كنيم، چه تضميني وجود دارد كه 
از عهدة اين امر خطير در ايران و در ميان دريائي از مشكالت برآئيم؟ اگر 

تنها به رقابت و حذف ديگري اوري و سؤظن به پروسة دگرديسي امروز در ناب
ترديد در ايران زير فشار مشكالت اجتماعي براي از  يكديگر بيانديشيم، بي

سرباز كردن مشكل وجود رقيب به آساني تن به حذف و نابودي آن خواهيم 
 داد.

شود تا در آن  ترين عرصه و باالترين قدرت داده مي به سياست گسترده
ترين تصميمات اخذ گردند. شايد به دليل همين مسئوليت خطير و  ردامنهپ

ترين نيروهاي اجتماعي و  فراگيري تصميم است كه اوالُ شركت وسيع
گيري اهميت يافته  اشان در اين تصميم نمايندگان آنان در تنوع و گوناگوني

شوند است و ثانياُ تصميمات، به ضرورت گوناگوني منافع، بايد آنچنان اخذ 
هاي اجتماعي در كنار  بندي كه بهترين بستر و شرايط براي همزيستي گروه

هم وبا هم را فراهم آورده و مخرج مشترك آنها  روند رو به رشد زندگي فرد 
وجامعه را بنماياند و در عين حال در هر گام در هم تنيدگي منافع گروههاي 

عي و بقاي جامعه را مختلف را موجب شده و بدين گونه صلح و امنيت اجتما
 مفهوم اين معنا براي ماست كه آنگاه بودنتضمين نمايد. در صورت روشن 

بازتاب هاي نيلوفر بيضائي  كه به درستي در پاسخ” عزم و آهنگي ديگر“آن 
 نماياند: خود را مي يافته و

امروز زمان آزمون دوباره است براي همة نيروهايي كه در هر صفي كه “
گراترين  بة خود به بقدرت رسيدن يكي از خطرناكترين و تبعيضاند، به نو بوده

اند. اين درست است كه  هاي تاريخ ايران ياري رسانده حكومت
كند، اما برخورد نيروهائي  خواهي در حرف، هيچ اعتمادي ايجاد نمي   دمكراسي

كه به تغيير و ضرورت تغيير معتقدند، با يكديگر و با دگرانديشان، محكي 
 ”  ي تشخيص صحت و سقم ميزان باور نيروها به اين شعارها.است برا
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 شناسی بحران اپوزيسیون داخل و خارج طرحی مقدماتی بر نمودارهای آسیب

 
 

 فرج سرکوهی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كوشد برخي نمودارهاي آسيب شناختي اپوزيسيون داخل و خارج  اين متن مي
ني در توليد مفاهيم كارساز سياسي، از كشور را، چون جدايي از مردم، ناتوا

گويي، فقر فلسفه سياسي،  هاي شاخص، گريز از نقد و پاسخ غيبت چهره
گانگي با روشنفكري ووو مطرح كند. متن با درآمدي در توضيح ابهامي  بي

 شود.  ناگزير آغاز مي
 

o پیش درآمدی  بديهی بر ابهامی مقدماتی 
 

به معناي درست، دقيق، « وناپوزيسي»در يكي دو بخش اين متن اصطالح 
روشن و پذيرفته شده آن به كار نرفته است. اين پيش درآمد ناگزيري اين 

 دهد.    روال را توضيح مي
ها، اصطالحات و مفاهيم  ما ايرانيان در صد و اندي سال گذشته اغلب واژه

ايم. در اين روند  رايج در مباحث نظري را از اروپاي غربي به وام گرفته
به نسبت دقيق از متن اصلي خود جدا شده و با تركيب با  توصیفی مفاهيم

مبهم، نارسا و  ارزشیگراي ما ،اغلب، به مفاهيم و اصطالحات  ذهنيت مطلق
اند. گرچه همه مفاهيم نظري از حدي از ابهام و تفسير  چند پهلو تقليل يافته

توصيفي و  پذيري برخوردارند اما بخش مهمي از كارايي آنان به كاربرد صرفا
هاي به نسبت روشن و مصاديق مشخص آنان مشروط  خنثا و به تعريف

 است. 
در همه مكاتب سياسي اروپاي غربي به نهادهايي اطالق « اپوزيسيون»

ــ پوزيسيون ــ مخالف بوده و  شود كه با حكومت و وضع موجود مي
قط و به هاي متفاوت پوزيسيون را سا كوشند تا با طرح انتقادها و برنامه مي

جاي آن بنشيند. پوزيسيون و اپوزيسيون در اين كاربرد بار ارزشي نداشته و 
روند. )به مثل  صرفا در توصيف موقعيت و نسبت با قدرت سياسي به كار مي

 شود(.  ها اپوزيسيون خطاب مي راست افراطي در حكومت سوسيال دموكرات
ن آراء، از ائتالف تر كشورهاي اروپاي غربي دولت متناسب با ميزا در بيش

گيرد. شركاي  تر شكل مي يك حزب بزرگ و يك يا چند حزب كوچك
تر  تر هر ائتالف تنها در چارچوب برنامه ائتالف با شركاي بزرگ كوچك

تر  همراه بوده و در ديگر موارد مواضع مخالف خود را نسبت به شريك بزرگ

كه در حكومت و نامند چرا  كنند با اين همه خود را پوزيسيون مي حفظ مي
اند.) به مثل حزب سبزها در ائتالف  تري، شريك قدرت سياسي، با سهم كم

كرد هر چند با شريك  دولت قبلي آلمان خود را بخشي از پوزيسيون تلقي مي
 تر، حزب سوسيال دموكرات، اختالفات بسيار داشت(.  بزرگ

كاري و اسالمي، از آغاز تا كنون، بر هم ساختار حكومت در نظام جمهوري
هاي سياسي و ايدئولوژيك حكومتي و كشمكش باندهاي ثروت  مبارزه جناح

و قدرت استوار است. حتا به روزگار اوج قدرت رهبر كاريسماتيك نظام، آقاي 
ها و باندهاي گوناگون نظام. اكنون نيز  خميني، حكومت ائتالفي بود از جناح

هاي متنوع،  ير مجموعهكار و پراگماتيست با ز طلب، محافظه سه جناح اصالح
شوند، ائتالف  توصيف مي« خودي»و صفت « اسالمي»كه با پسوند 

ها در قدرت، متناسب با  دهند. نسبت و سهم جناح حكومتي را شكل مي
شرايط متفاوت، متغير است و تضادهاي آنان جدي. اما هر سه جناح همواره 

و در سهمي از قدرت و حكومت را در دست داشته، در حكومت شريك 
 پوزيسيون ائتالفي حضور دارند. 

در ،  در ايران استبدادي كه همراهي با حكومت، ــ بودن در پوزيسيون ــ
آوازي با سركوب، خشونت و ديكتاتوري قرين  با هم شناسی جمعی روان

است واژه اپوزيسيون از كاركرد توصيقي خود دور شده و بار ارزشي مثبت به 
هايي از مردم اپوزيسيون با شجاعت،  يهخود گرفته است. در ذهنيت ال

شناسي انسان استبداد زده ايراني  قهرماني و مظلوميت قرين است كه در روان
 كنند.  بر درستي مواضع و بر حقانيت راه داللت مي

هاي مذهبي پس از شكست در انتخابات رياست  بخشي از رفرميست
غير مذهبي، بر هاي  گيري از ممنوعيت فعاليت گرايش جمهوري، با بهره

تر حكومت ــ، نقش  اند كه در كنار نقش كنوني خود ــ شريك ضعيف آن
اپوزيسيون را نيز بر عهده گرفته، از مواهب بار مثبت اين ترم نزد ايرانيان 

پسند ايراني خود را قربانيان  شناسي مظلوم مند شده و با آگاهي بر روان بهره
هاي رايج حكومت اسالمي،  از شيوه شركاي قدرتمندتر وانمود كنند. )مصادره،

 شود(.  به مصادره اموال محدود نمي
تر  طلبان مذهبي بيش اگر مبهم كردن مفهوم اپوزيسيون در گفتمان اصالح

 هواداران غیرمذهبی جبهه دومتاكتيكي است براي حذف ديگران اما نزد 

 

 اند تا با نقد تاريخ معاصر از منظر خود لیبرالیزم مشروطه،  خواهان لیبرال کوشیده مشروطه
ناسیونالیزم پهلوی اول و دوم، اقتصاد آزاد بازار امريکا و دموکراسی اروپای غربی را تلفیق کنند. 

های نظری در عرصه فلسفه سیاسی تا کنون اغلب به  دن بحثتالش اين حزب برای مطرح کر
های آقای داريوش همايون محدود مانده است که طرح مفاهیمی نو و مادی کردن اين  نوشته

 مفاهیم در قالب يک سازمان سیاسی پايا را در کارنامه تبعید خود نوشته است.
 

 تا با حمله نظامی به ايران تحوالت  گذراند راست افراطی در رويای ظهور منجی خارجی روزگار می
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سه دهه اخیر را از چهره تاريخ ايران پاک کرده، نظام شاهنشاهی را 
بر اريکه قدرت نشانده، استبداد شرقی و پادشاهی سنتی ايران را به تخت و تاج برگرداند. در 

 بست را بشکند. سیاسی بن اربردکوشد تا ابداع مفاهیمی با ک جبهه راست، راست میانه می
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 خرداد، كه به زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي به حمايت پرشور از اين
جبهه و منزوي كردن مخالفان آن برخاسته و در همان حال خود را 

 ناميدند، بيان كننده واقعيت عيني است.  اپوزيسيون مي
طلبان مذهبي هواداري طرفداران غيرمذهبي خود را نپذيرفته و با  اصالح

هايي چون خودي و غيرخودي و مسلمان و غيرمسلمان راه  تاكيد بر مرزبندي
ي آنان در داخل كشور بستند. هواداران غيرمذهبي جبهه را بر حضور سياس

دوم خرداد از منظر نظري و سياسي به صف پوزيسيون پيوسته بودند اما نه 
تنها به پوزيسيون راه نيافتند كه به اجبار و برخالف مواضع و تمايل خود با 
اپوزيسيون هم سرنوشت شده و به ناچار خود را اپوزيسيون معقول، مسئول، 

 كردند.  گرا  ووو تعريف مي بين، مصلحت عواق
اند بر اين متن نيز  هايي كه درتعاريف راه يافته موقعيت متناقض واقعي و ابهام

سايه افكنده است. متن گرچه اپوزيسيون را صرفا اصطالحي توصيفي، و نه 
ها و نهادهاي خارج از حكومت  ارزشي، تلقي و مصاديق آن را به گرايش

 هاي واقعي را بر سر دارد.  اي از ابهام و تناقض اما سايهداند،  محدود مي
 

o جدايی از مردم 
 

هاي گوناگون مردم و اپوزيسيون داخل و خارج از كشور از  شكاف ميان اليه
شناسي بحران اپوزيسيون ايراني است. نسبت اكثريت  نمودارهاي مهم آسيب

از كشور را هاي اپوزيسيون داخل و خارج  مردم با همه نهادها و گرايش
 كند.  مشخص مي اعتمادی اعتنايی و بی خبری، بی بی

به رغم تيراژهاي بسيار پائين كتاب و نشريات فرهنگي ، به رغم نرخ بسيار 
خواني در ميان ايرانيان و به رغم محروم ماندن روشنفكران از  پائين كتاب

ي جمهور اپوزيسیون فرهنگیگير در سه دهه اخير،  هاي جمعي توده رسانه
تر از آن، بر تحوالت  كرده جامعه، و مهم هاي تحصيل اسالمي بر اليه 

فرهنگي جامعه موثر بوده و هدايت ادبيات و هنر را در دست داشته است. اما 
اپوزيسيون سياسي داخل و خارج از كشور در دو دهه گذشته نقش، تاثير و 

هاي آن از  ها و سازمان نفوذ موثري بر جامعه نداشته و هيچ يك از گرايش
توجه و حمايت عيني و عملي بخشي از مردم ناراضي برخوردار نبوده است. 
يكي دو سازمان اپوزيسيون سياسي در مناطقي چون كردستان و خوزستان 

 حدي از نفوذ سياسي سابق خود را حفظ كرده و از اين حكم مستثنا هستند. 
زبان خارج از هاي صوتي و تصويري فارسي  ها مخاطب رسانه برخي ميليون

اي از نفوذ  كشور و شمار باالي كاربران اينترنت در درون مرز را نشانه
كنند. اما استقبال از اين گونه  اپوزيسيون سياسي در جامعه ارزيابي مي

ها به شنيدن و خواندن اخبار سانسور نشده، لذت بردن از گفتارهاي تند  رسانه
رهنگي و هنري و گذران ضدحكومتي، تخليه رواني، برآوردن نيازهاي ف

ها  اعتنايي مخاطبان رسانه هايي از جامعه محدود است. بي اوقات فراغت اليه
هاي سياسي اين  هاي فارسي زبان خارج از كشور به فراخوان و وب سايت

 كند.  ها مرز استقبال فرهنگي و نفوذ سياسي را مشخص مي رسانه
هاي  پهلوي در ميان اليههاي خبري از آرزوي بازگشت خاندان  اغلب گزارش

هايي از مردم پشيمان از انقالب با  دهند . اليه اي از جامعه خبر مي گسترده
هاي اجتماعي دوران پهلوي دوم در حسرت  آليزه كردن رفاه و آزادي ايده

سوزند. بخش مهمي از نسل جوان آمريكا و خاندان پهلوي را  گذشته مي
كنند. هر دو  واه خود تصور مينماينده سياسي فرهنگ و شيوه زيست دلخ

گرايش، گرچه نفوذ فرهنگي و ذهني هواداران بازگشت سلطنت را نشان 
دهند اما تا كنون در حد حمايت ذهني و لفظي و احساس پيوند فرهنگي  مي

 باقي مانده و در هيچ حركت عيني و عملي سياسي متجلي نشده است. 
خبر از اين رابطه  عتنا يا بيا هاي اپوزيسيون، بي ها و سازمان برخي شخصيت

هاي فارسي زبان خارج از  ها و وب سايت معيوب، حضور مكرر خود در رسانه
كشور را با حضور و نفوذ واقعي در جامعه يكسان پنداشته و به صدور 

ترها در اين  دهند. خود شيفته مخاطب و بدون نتيجه ادامه مي هاي بي فراخوان
مرد داخل كشور يا با تكرار  نفكر يا دولتگروه با تماس با اين يا آن روش

پندارند كه بر گفتمان داخل كشور و  هاي حكومتي مي شعارها و مباحث جناح
 هاي مذهبي موثراند.  بر مواضع رفرميست

نمونه روشني از شكاف بين اپوزيسيون و مردم ناراضي  «فراخوان رفراندم»
خطر، با  امي كامال بيرا به دست داد. طرح از مردم خواسته بود كه در اقد

امضاهاي واقعي يا مستعار در يك سايت اينترنتي، از برگزاري رفراندم 
ها ايراني  خطر بودن اقدام، ميليون حمايت كنند. جذابيت شعار رفراندم، بي

طلبان  طرفدار بازگشت سلطنت و سرخوردگي اكثريت مردم از اصالح
رده بود كه وب سايت ها امضاء را چندان پررنگ ك حكومتي توهم ميليون

نام گرفت. اما به رغم حمايت صريح آقاي رضا « ميليون دات كام 60»طرح 
پهلوي و به رغم پشتيباني بخش مهمي از هواداران بازگشت سلطنت، برخي 

هاي چپ و ليبرال، برخي هواداران سابق جبهه دوم خرداد در داخل و  چهره
غم پوشش گسترده خبري خارج از كشور و برخي زندانيان سياسي، و به ر

هاي فارسي زبان خارج از كشور، تعداد امضاهاي واقعي و  طرح در رسانه
ها كاربر  مستعار از حدود چهل هزار تجاوز نكرد. مقايسه اين رقم با ميليون

هزار وبالگ فارسي، چند ميليون بازديده  60تا  50اينترنت در داخل كشور، 
سايت فارسي بي بي سي و  ها چون وب كننده وب سايت برخي رسانه

ميليون ايراني ناراضي به اينترنت در خارج از كشور برد  2رسي بيش از  دست
و نفوذ ناچيز اپوزيسيون سياسي را در ميان ايرانيان داخل و خارج از كشور 

 دهد.  نشان مي
ها و منفردان چپ سنتي با عنوان  در خارج از كشور گروهي برآمده از سازمان

به عنوان اولين حركت سياسي خود از مردم  «ان الئیکخواه جمهوری»
فروردين را به روز نه گويي به  12خواستند تا با برگزاري تظاهرات اعتراضي، 

اسالمي بدل كنند. )مجبور كردن ديگران به توبه بخشي از فرهنگ  جمهوري
فروردين، به زماني كه احزاب و  12ما است. اكثريت مردم ايران در روز 

ترين قوانين دنيا راي  به تقريب آزاد بودند، به يكي از استبدادي مطبوعات
مثبت دادند. رفراندم اولين و آخرين راي گيري به نسبت آزاد 

از مردم ايران خواسته  «خواهان الئیک جمهوری»اسالمي بود.  جمهوري
بودند كه درست در اين روز و نه هيچ روز ديگري، با شركت در تظاهرات 

س گرفته و از راي قبلي خود توبه كنند(. فراخوان در داخل راي خود را پ
 300كشور هيج واكنشي نيافت و در خارج از كشور به تظاهرات حد اكثر 

اتحاديه »هاي گروه ديگري با عنوان  نفري محدود شد. فراخوان
اعتنايي كامل مردم رو به رو شده  نيز تا كنون با بي «خواهان جمهوری

 است. 
در  گروه و سکت ملی و چپ سنتیها  دو اتحاديه دهبيرون از اين 

ها زنده است، به  هايي كه گاه فقط در ياد اعضاء انگشت شمار آن مناسبت
هاي رنگارنگ خطاب به ملت يا كارگران و زحمتكشان ادامه  صدور فراخوان

های اروپای غربی ، نه با معیارهای عاطفی زندان  های سیاسی اپوزيسیون داخل و خارج از کشور را، به شیوه رايج در دموکراسی اگر کارنامه چهره

های گذشته، توانايی فکری، قدرت رهبری و  ینی سیاستو مقاومت و مظلومیت که با تحلیل عقالنی دست آوردهای نظری و عملی، نتايج ع

دهی بسنجند، اگر هاله مظلومیتی که سرکوب خشن نظام تولید کرده است کنار رفته و رهبران اپوزيسیون بر پايه عملکرد سیاسی خود به  سازمان
 صراحت نقد شوند حاصل با تصويرها و تصورهای امروزی تفاوت بسیار خواهد داشت.
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هاي  هايي از اين دست را چون كارنامه فعاليت ها و فراخوان داده و اعالميه
شود ثبت  ها نوشته مي براي تاريخي كه فقط در ذهن آنسياسي خود 

هاي اعتراضي بدون حدي از اعتماد سياسي  كنند. پاسخ مثبت به فراخوان مي
اي است كه مخاطبان  آيد. كسب اعتماد مستلزم كارنامه به دست نمي

ها آن را پذيرفتني تلقي كنند. بخش مهمي از مخاطبان اين گونه  فراخوان
هاي صادر كننده اطالع ندارند. در موقعيتي  از وجود سازمان ها حتا فراخوان

اسالمي در  تر شدن جامعه ايراني، رشد خردورزي، افراط جمهوري كه عقالني
گيري از شهادت، ايثار، قهرماني ووو، كاربرد مظلوميت، حماسه مقاومت  بهره

تر  و شهداي به خون خفته را در جلب اعتماد كاهش داده است بخش آگاه
هايي از اين دست اعتماد  خاطبان بر مبناي كدام كارنامه موفق به گروهم

 خواهند كرد؟ 
های معروف اپوزيسیون در داخل  شخصیتهاي فردي و جمعي  فراخوان

و  امیرانتظامآقاي  «میثاق ملی»نيز سرنوشتي جز اين نداشته است.  کشور
ر د «های جمعی روشنفکران و فعاالن فرهنگی ــ سیاسی بیانیه»

آستانه انتخابات اخير توجه محافل روشنفكري را برانگيخت اما هيچ گزارشي 
از توجه و واكنش عيني مردم در دست نيست. در مراسم استقبال از خانم 

پس از دريافت جايزه صلح نوبل، به رغم تبليغات گسترده و  شیرين عبادی
دي، هاي دولتي دوم خردا حضور فعال برخي روشنفكران مستقل و شخصيت

زنان فمنیست داخل حدود سه هزار نفر شركت كردند. فراخوان گروهي از 
، به رغم حاد بودن مسائل زنان و مجوز وزارت كشور حداكثر هزار نفر، کشور

اعم از شركت كننده و تماشاچي، را جذب كرد. فراخوان گروهي از 
بر اکنويسان و فعاالن سياسي براي مالقات با آقاي  نويسندگان، روزنامه

نفر منجر شد. اين ارقام  500تا  300در بيمارستان به اجتماع حداكثر  گنجی
دهند، با آمارهاي تائيد  هاي رسمي نظام سامان مي با اجتماعاتي كه جناح

ها، با اجتماعات دانشجويي و شمار  شده نماز جمعه تهران و شهرستان
 كردگان جامعه ايراني قابل مقايسه نيست.  تحصيل

اعتنايي مردم نسبت به اپوزيسيون سياسي از  گران در تعليل بي يلبرخي تحل
ماندگي  زدايي جامعه ايراني، سركوب استبداد، سانسور خبري، عقب سياست

گويند.  فرهنگي، توطئه نهادهاي موازي ــ شبه اپوزيسيون ــ ووو سخن مي
هايي  يهتوان انكار كرد اما در شرايطي كه ال تاثير عواملي از اين دست را نمي

هاي اعتراضي چون  از جوانان، كارمندان، كارگران و دانشجويان در حركت

هاي صنفي و گاه سياسي خود را مطرح  تظاهرات و اعتصابات خواست
هاي شهري  كنند، در موقعيتي كه اقوام و مذاهب گوناگون در شورش مي

 «چهارشنبه سوری»ايي كه مراسم ملي چون  حضور فعال دارند، در جامعه
هاي اعتراضي  به عرصه حركت «شام غريبان»و حتا مراسم مذهبي 

توان فرض تاثير عوامل ديگر را نيز در  شود مي هايي از مردم بدل مي اليه
هاي  ها، نهادها و چهره نظر گرفت و پرسيد كه چرا هيچ يك از گرايش

شناخته شده يا مدعي اپوزيسيون داخل و خارج از كشور، جز در كردستان و 
هاي اعتراضي مردم  تان، تا كنون هيج نقش و تاثيري در حركتخوزس

 اند؟  نداشته
هاي اجتماعي و سياسي جامعه بدون  هدايت و حتا تاثيرگذاري بر حركت

هايي از جامعه ممكن نيست. استبداد حاكم، برخوردار از  حمايت عيني بخش
اران خود از گيري از غيبت آلترناتيو جدي از سويي و بسيج هواد قدرت، با بهره

اي، امنيتي،  ديگر سو، شكاف بين حكومت و مردم را با امكانات رسانه
اعتنايي مردم به  كند. اما بي سياسي، اقتصادي و مذهبي خود جبران مي

گير و فلج كرده و راه تاثيرگذاري بر  اپوزيسيون، اپوزيسيون سياسي را زمين
 روندهاي سياسي جامعه را بر آن بسته است.  

هاي اپوزيسيون سياسي با اهدافي چون تاثيرگذاري بر روندهاي  رايشبرخي گ
هايي چون تالش براي  جامعه، پيوند با مردم و سهيم شدن در قدرت به شيوه

هاي فراگير ملي متوسل  روي از توهم هاي حكومتي و دنباله همكاري با جناح
در  كرده و «قیام را باور»انقالب اسالمي  ها در شوند. اين گرايش مي

همراهي با توهم بزرگ ملي ـ انقالب اسالمي ــ  با سوسيال دموكراتي چون 
به مبارزه برخاستند. پس از پيروزي انقالب عليه  شاهپور بختیارآقاي 
جنبش ضداستکباری خلق »ها با بنيادگرايان اسالمي متحد شده و  ليبرال

ردند. توجيه ك «داری راه رشد غیرسرمايه»آقاي خميني را با  «مستضعف
او را  سازی برنامه خصوصیبه دوران رياست جمهوري آقاي رفسنجاني 

طليعه ليبراليزم سياسي ارزيابي كرده و در جنبش دوم خرداد با 
سازگاري اسالم با »همراه شده و با تبديل تز  «ساالری دينی مردم»

سازگاري ساختار سياسي و قانون اساسي »به تز « دموكراسي
به مبلغان پرشور جناحي از حكومت اسالمي « وكراسياسالمي با دم جهموري

بدل شدند. در انتخابات رياست جمهوري اخير نيز نخست به دفاع از نماينده 
برخاستند و در دور دوم كوشيدند تا با  معینطلبان مذهبي آقاي  اصالح

توانند آقای رضا پهلوی را با رهبر ديگری جايگزين کنند. او نیز تمايلی به بازگشت دشوار ندارد. رفاه  بازگشت سلطنت نمی هواداران
و زندگی آسوده، تجربه پدر و پدربزرگی که، به غلط يا به درست، در میان نفرت مردم بدرقه شدند، تربیت لیبرالی و ترس از ترور 

 های بزرگ را در آقای رضا پهلوی  کشته است. ه پذيرش ريسکاسالمی شايد تمايل ب جمهوری
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 رفسنجانیگرايي و جلوگيري از خطر فاشيزم چهره آقاي  آويز مصلحت دست
تجربه زنده هيچ يك از اهداف سه  5از او دفاع كنند. در هر را بزك كرده و 

گانه آنان، پيوند با مردم، تاثيرگذاري بر روندهاي سياسي جامعه و سهيم 
شدن در قدرت، تحقق نيافت. سياست و مواضع اين گرايش بر جامعه تاثيري 

هويتي،  هويتي انجاميد و بي هاي حكومتي به بي نداشت، دنباله روي از جناح
ها گرفت، هيچ يك  در كنار عوامل ديگر، امكان پيوند با مردم را از آن

 ها را به بازي نگرفت.  هاي حكومتي آن جناح
كار، در جذب همكاري يا  هاي حكومتي، حتا بنيادگرايان محافظه همه جناح

هاي مطرح اپوزيسيون فرهنگي با هم رقابت كرده و  خنثا كردن چهره
اند اما هيچ  هايي از جامعه آگاه نان بر فرهنگ و اليهكنند چرا كه از نفوذ آ مي

طلبان مذهبي، حتا در  هاي حكومتي، حتا تندروترين اصالح يك از جناح
اند، مرز خودي و غير  موقعيت كنوني كه بخشي از قدرت را از دست داده

هاي امنيتي يا در  خودي را در عرصه سياست نشكسته و جز در تماس
اند چرا  ليغاتي مبلغان غيرمذهبي خود را به جد نگرفتههاي مقطعي تب برنامه

هايي كه از برد و نفوذي واقعي  كه ائتالف يا همكاري جدي با افراد و سازمان
در ميان مردم برخوردار نبوده و منشاء هيچ حركتي در داخل كشور نيستند 

آيد. سياست عرصه تضاد و سازش نيروهاي  گران را به كار نمي حكومت

هاي عيني است. هواداران  خارج از  ميدان همكاري نيازها و كارايي واقعي و
كشوري جبهه دوم خرداد جز تبليغ سازگاري قانون اساسي و ساختار سياسي 

پذيري نظام كارايي ديگري  اسالمي با دموكراسي و امكان اصالح جمهوري
 شد، تا آن حد نداشتند. خدمتي در اين حد ناچيز، كه دواطلبانه عرضه مي

ارزش نداشت كه عرضه كنندگان آن را به جد به بازي بگيرند و براي آنان 
هاي خود  هاي اروپايي نيز سياست نقش و سهم و جايگاهي قائل شوند. دولت

ها و منافع خود بنا  را نه بر تبليغات ايرانيان خارج از كشور كه بر تحليل
 كنند.    مي

هاي صنفي تا نافرماني مدني  باندازي هر حركت اعتراضي، از اعتصا براي راه
و شورش و قيام، در هر نوع جنبش سياسي، از شركت در انتخابات و 
اعتراضات مردمي تا رفراندم و تحريم فعال و منفعل، در هر تحول سياسي، از 

آميز تا براندازي قهرآميز، حمايت عيني، واقعي و عملي بخش  گذار مسالمت
قاء اپوزيسيون به آلترناتيو نيز بدون قابل توجهي از مردم ضروري است. ارت

جلب حمايت فعال بخش مهمي از مردم ناممكن است. اپوزيسيون محروم از 
حمايت مردم اما به جاي ديدن واقعيت سرسخت زميني به روياهاي شيرين 

كند. آرزوها و اهدافي چون تحول گام به گام  عمل مي« پرشي»برد و  پناه مي
تر، براندازي، انقالب خونين يا  امي ليبرالو تدريجي نظام موجود به نظ

مخملين، دموكراسي پارلماني، جمهوري فدراتيو، جمهوري شورايي، حكومت 
هايي چون  ها و طرح كارگري، مشروطه سلطنتي، پادشاهي سنتي و شيوه

رفراندم، ائتالف و همكاري با اين يا جناح حكومت، كميته انتخابات آزاد، 

مايت از يك يا چند نامزد حكومتي، حمايت از يك تحريم فعال انتخابات، ح
اي بر مبناي  هاي حكومتي، نافرماني مدني، جبهه يا چند نامزد بيرون از جناح

دموكراسي، حقوق بشر و جدايي دين از حكومت، تشكيل بلوكي از اصالح 
هايي كه  طلبان مذهبي حكومتي و بخشي از اپوزيسيون وووو، آرزوها و طرح

تكراراشان معتاد است، بدون حمايت فعال بخش قابل توجهي اپوزيسيون به 
هاي اپوزيسيون در  ماند. همه اهداف و طرح از مردم به روياي صامت مي

ناديده گرفتن و پرش از يك ضرورت اساسي: جلب حمايت عيني و واقعي 
هاي  هايي از مردم و يافتن مخاطباني واقعي براي رهنمودها و فراخوان اليه

 اند.  شتركرنگارنگ، م
 

o ناتوانی در تولید مفاهیم کارساز سیاسی 
 

هاي گوناگون اپوزيسيون داخل و خارج از كشور در توليد و  ناتواني گرايش
عرضه مفاهيم روشني كه شوق و شور و حمايت بخش قابل توجهي از مردم 

 را جلب كند از نمودارهاي ديگر بحران اپوزيسيون سياسي است. 
اصلي بخش قابل توجهي از  يا مفاهيمي كه نيازهايابداع و عرضه مفهوم  

مردم را بيان كرده ، خواست آشكار يا نهفته آنان را سمت داده و حمايت 

فعال آنان را جلب كند، از لوازم سياست موفق است. اين گونه مفاهيم به 
هاي  پذير تا فراروايت هاي عقالني تحقق نسبت رشد فرهنگي جوامع از برنامه

 اند.     رمانتيك متغير آرماني شده
در صد و اندي سال گذشته ، به رغم فقر فلسفه سياسي در ايران، 

هاي مهم و موفق سياسي با توليد و عرضه مفاهيم تحقق پذير يا با  گرايش
هاي ناممكن،  هاي بزرگ و فراروايت آل اندازهاي آرماني، ايده ابداع چشم
با  انقالب مشروطهاند.  كردهاي از مردم را جلب  هاي گسترده حمايت اليه

، «حكومت مشروطه»و « مجلس ملي»، «خانه عدالت»مفاهيمي چون 
آوردهاي  اسالم و حفظ دست»با  خان خیابانی و میرزا کوچکهاي  شورش

احياء عظمت از دست رفته و بازسازي »با  پهلوی اول، «انقالب مشروطه
 مرداد 28ن کودتاگرا، «ملي كردن صنعت نفت»با  مصدق، دكتر «كشور

 پهلوی دوم، «رهانيدن كشور از خطر كمونيزم و ورشكستگي اقتصادي»با 
هاي بزرگ، دادن حق راي به زنان، سهيم  تقسيم زمين»با انقالب سفيد 

تمدن »و دور دوم با « كردن كارگران در سود كارخانجات، سپاه دانش ووو 
 خمینی، آقاي ، )مدرنيزاسيون، تبديل ايران به پنجمين قدرت جهان(«بزرگ

گفتمان غالب سياسي جامعه را شكل داده و « حكومت عدل اسالمي»با 
 هاي مهمي از مردم را جلب كردند.  حمايت بخش
عدالت اجتماعي و مبارزه »با طرح مفاهيمي چون  «حزب توده»در دهه سي 
دهي  هاي مهمي از مردم را جلب كرد اما به رغم سازمان اليه« با ثروتمندان

تر روشنفكران آن روزگار، قافيه را به  تري شمار اعضاء و جذب بيشبهتر، بر

 

در خارج از کشور يک پادشاه، يک رئیس جمهور منتخب معزول در پاريس، يک رهبر و يک رئیس جمهور خود خوانده در پاريس و 

ازمان و گروه و سکت کم جمعیت چپ، ملی و لیبرال و البته ها س خواهی، چندين نهاد جبهه ملی، بیش از ده عراق، دو اتحاديه جمهوری

اند، و انبوهی از منفردين ابعاد گسترده پراکندگی را نشان  خواهی را به خود هديه داده هايی که مقام رهبری جنبش دموکراسی چهره

 دهند. می
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را با « ملي كردن صنعت نفت»باخت كه مفهوم كارسازتر  «جبهه ملی»
كرد. در  مطرح مي« مبارزه براي استقالل و عليه استعمار»معاني ضمني 

اواخـر دهـه سـي و در دهـه چهـل مفـاهيـمي برآمـده از جنبش سوسيـال 
خلیل آقاي « سوسياليزم مستقل از شوروي»سي اروپاي غربي و دموكرا
را به يكي از اقطاب موثر جنبش روشنفكري ايران بدل كرد.  مهندس  ملکی

از سه دوره زندگي فكري خود را با توليد  دو دوره مهدی بازرگان
هاي غيرسنتي از اسالم سپري كرد. در نخستين دوره، در دهه سي،  برداشت

م را با علوم تجربي آشتي دهد. در دومين دوره حيات فكري و كوشيد تا اسال
سياسي خود، در دهه چهل و پنجاه، با تالش براي استخراج الگوهاي 
مديريت اقتصادي و سياسي از اسالم و توليد مفاهيمي بر اين بستر، نفوذ 
موثري در ميان مسلمانان متمايل به رفرم در اسالم به دست آورد. در اواخر 

مبارزه مسلحانه براي شكستن »با  «فدائیان خلق»ل و دهه پنجاه دهه چه
جوانان عاصي و به ويژه دانشجويان سركش « بست سياسي و سد استبداد بن

را جذب كرده و به با نفوذترين سازمان چپ ايران بدل شدند. همزمان 
با تلفيق برخي مفاهيم سوسياليزم چيني با اسالم حمايت  «مجاهدين خلق»

بحران »ري از جوانان سركش آن روزگار را به دست آوردند. بخش ديگ
هاي مهم فرهنگ ايراني، كه با مدرنيزاسيون پهلوي اول  ، از شاخص«هويت

هاي  و دوم بر بستر تضاد سنت و مدرنيته به اوج رسيده بود، در ميان گرايش
مبازره »ها در جامه  و در ميان چپ «بازگشت به خويش»اسالمي در قالب 

، دو فراروايت چپي و «داری غرب طه فرهنگ منحط سرمايهبا سل
اسالمي ايران را در عرصه اخالق و فلسفه سياسي با هم پيوند داد. همآهنگي 

هاي چپ، مجاهدين، مليون، نهضت آزادي و بخشي از  ها و سازمان گرايش
هاي چهل و پنجاه عليه  روشنفكران ايران با روحانيت بنيادگرا و سنتي در دهه

مرداد توضيح  28مت پهلوي دوم با ساختار استبدادي حكومت و كودتاي حكو
هاي سياسي، فرهنگي و  ها در زمينه شد اما همگني اين گرايش داده مي

ايدئولوژيك، و حتا در نظام ارزشي، معيارهاي اخالقي، منش و رفتار بيش از 
 هاي آن بود كه تنها با مبارزه ضداستبدادي تحليل شود. وحدت  گرايش

شاهپور ها با آقاي  متضاد در انقالب اسالمي، مبارزه مشترك اين گرايش

مبارزه سرسختانه چپ سنتي با ليبراليزم و دموكراسي، رواج مائوئيزم  ،بختیار
و ضديت چپ سنتي با بخش مهمي از دستآوردهاي فرهنگي اروپاي غربي، 

از آن  شمار در معيارهاي سياسي، اخالقي وووووو اما نشان اشتراكات بي
گرايي و مخالفت با مدرنيته و مدرنيزاسيون نيز، فراتر از  داشت كه سنت

 هاي همگني و هماهنگي را فراهم كرده است.   تضادهاي مكتبي، پس زمينه
، «واليت فقيه»، «خط امام»با پيروزي انقالب اسالمي مفاهيمي چون 

، به «اناسالم مستضعف»و « مبارزه با استكبار و شيطان بزرگ امريكا»
ترين مفاهيم سياسي جامعه بدل شد. حمله عراق به  گفتمان مسلط و مهم

را با اين مفاهيم پيوند « فتح كربال»و « دفاع از كيان ميهن اسالمي»ايران 
 زد. 
سال گذشته نامزدهاي رياست جمهوري نيز كوشيدند تا با توليد و  27در 

، نخستين رئيس صدر نیبعرضه مفاهيم جذاب آراء مردم را جلب كنند. آقاي 
، «حكومت مستضعفان»با  رجايی، آقاي «اقتصاد اسالمي»جمهور ايران ، با 

و « سازندگي و خصوصي سازي پس از جنگ»با برنامه  رفسنجانیآقاي 
 و آقاي« دموكراسي اسالمي»و « ساالري ديني مردم»با  خاتمیآقاي 

و نفت بر سفره مردان حاكم  مبارزه با فساد دولت»با شعار  نژاد احمدی
هاي راي  اي از مردم را به حمايت از خود به حوزه هاي گسترده بخش«  مردم

 گيري كشاندند. 
، «فدائیان اکثريت»و  «حزب توده»پس از انقالب بخشي از چپ سنتي، 

در عرصه توليد مفاهيم سياسي چندان فقير بودند كه حتا براي توجيه يا 
اسالمي خط امام و مبارزه با  حمايت از بنيادگرايان»توضيح سياست 

ها به وام گرفتند.  را از روس« راه رشد غيرسرمايه داري»مفهوم « ها ليبرال
هاي تبعيد نيز اين گرايش را از فقر نظري رها نكرد  و سال 60شكست 

روي از  هاي ناكام خود را براي پيوند با قدرت، دنباله چندان كه تالش
هاي حكومتي با  اي و حمايت از جناح هتوهمات ملي فراگير و باورهاي تود

نگري سياسي، سياست مسئوالنه و دوري از  مفاهيم انتزاعي و كلي چون واقع
هاي  دهند. بخش ديگر چپ سنتي، در سال شعارهاي گذشته توضيح مي
آلترناتیو »و « انقالب کارگری»اي چون  انقالب با طرح مفاهيم كهنه

ی شهرت مردمی، محبوبیت، اعتبار داخلی و خارجی های حقوق بشری برای خانم شیرين عباد جايزه صلح نوبل، زن بودن و پیشینه فعالیت
گاهی او از آقای خاتمی، به هنگامی که محبوبیت او رو به کاهش داشت، پرهیز تا کنونی او  و موقعیتی طاليی را به ارمغان آورد. حمايت گه

نوز بخت تبديل شدن به يک چهره مردمی رس اپوزيسیون خارج کرده است. خانم عبادی اما ه های اپوزيسیونی اما او را از دست از فعالیت
 را دارد.
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اعتنا به تحوالت ذهني  در تبعيد، بي خود را به انزوا كشاند و «سوسیالستی
نماي رهبري  و عيني كه جهان را دگرگون كرده است،  همچنان روياي نخ

طبقه كارگر، انقالب خلقي يا كارگري، ديكتاتوري پوپوليستي،انقالب 
هاي شهرهاي  دموكراتيك و حكومت شوراها، اقتصاد دولتي ووو را در خيابان

هاي دردناك،  هاي پي در پي، تجربه بيند. شكست اروپايي در خواب مي
هاي سياسي  هاي نظري، استبداد تشكيالتي و ارتقاء آگاهي سردرگمي

ساز جدايي بسياري از اعضاء اين دو گرايش شد. منفردان يا سياست را  زمينه
هاي نو رفتند. اين جست و جوها  رها كردند و يا به جست و جوي راه

هاي نظري را به بار آورده  در عرصههايي از نوانديشي و نقد جدي  طليعه
 است. 
، ساختار به شدت «جمهوري دموكراتيك اسالمي»هايي چون  برنامه

 «سازمان مجاهدين خلق»استبدادي، خشونت سياسي و همكاري با عراق 
 را منزوي كرد. 

كوتاه مدتي پس از همكاري و  «جبهه ملی»و  «نهضت آزادی»دو گرايش 
در  ها و ملیون ايرانی ناسیونالیستنده شدند. بيعت با امام از حكومت را

داخل و خارج از كشور نيز، تا كنون، در عرصه فلسفي و فكريه سياسي هيچ 
 اند.   مفهوم قابل بحثي ارائه نكرده و به پراكندگي دچار آمده

با هدف مبارزه براي  «خواه اتحاديه جمهوری»در چند سال گذشته دو 
ترين دستاورد نظري  ل گرفته است. مهمدموكراسي در خارج از كشور شك

اين دو گرايش پذيرش مفهوم جمهوري در قرن بيست و يكم است. تضاد 
هاي  بين گرايشي كه از نظام موجود، وسوسه همكاري ناممكن با جناح

كند و  ها، دل نمي هاي ملي توده روي از توهم حكومتي، پيوند با قدرت و دنباله
گويد، همراه  تاري نظام اسالمي سخن ميگرايشي كه از ضرورت تحول ساخ

را در  «خواهان اتحاديه جمهوری»هاي اپوزيسيون ايراني،  با ديگر مشخصه
ترين حاصل نظري اين اتحاديه  عمل و نظر عقيم كرده است. تا كنون مهم

هايي از جامعه را بيان كرده  در عرصه توليد مفاهيمي كه نيازهاي اصلي اليه
جمهوري »دست آورد مفهوم مكرر، انتزاعي و كلي ها را به  و حمايت آن

آميز يا قهرآميز،  و مخالفت سرسختانه با هر نوع براندازي، مسالمت« خواهي
هاي قابل توجهي از  است. تاكيد بر جمهوري طلبي اما به جاي جذب بخش

مردم فقط مرز اعضاء اين اتحاديه را با هواداران بازگشت سلطنت روشن 
 كند.  مي
نيز تضاد بين گرايشي كه هنوز  «خواهان الئیک ديه جمهوریاتحا» در

اتحاد كارگران و زحمتكشان، جنبش خلق، انقالب كارگري، »سوداي 
هاي گذشته  را در سر داشته، به اتوريته« دموكراسي شورائي و اقتصاد دولتي

پرهيزد با گرايشي كه بدون نقد جدي از كارنامه  دل بسته و از نقد گذشته مي
هاي گذشته با احتياط از  با حفظ بسياري از مفاهيم و شيوهخود و 

كند، )و البته به عنوان  هواخواهي مي« دموكراسي ليبرال و بورژوايي»
تاكتيكي كه هيچ كس قرار نيست جنبه تاكتيكي بودن آن را كشف كند(، و 

انداز نظري و عملي را كور  هاي مشترك اپوزيسيون، چشم ديگر مشخصه
هاي ريز و درشت  خواهي و گروه اتحاديه بزرگ جمهوريكرده است. دو 

دموكراسي و »اند فراتر از مفاهيم انتزاعي و عمومي چون  ديگر هنوز نتوانسته
برنامه و مفاهيمي خلق كنند كه آنان « جدايي دين از حكومت»، «حقوق بشر

را به عنوان گرايشي متمايز با برنامه مشخص با مردم پيوند دهد. دو گرايش 
 خواه حتا از تعريف مرزها و تمايزات خود ناتوانند. هوريجم

رسند،  فعاالن اپوزيسيون خارج از كشور به تدريج به سن بازنشستگي مي
اند. حضور برخي به صدور  ها آب رفته بازتوليدي دركار نيست. سازمان

هاي كم تيراژ  ها و نشريه مخاطب در وب سايت هاي بي ها و فراخوان اعالميه

ده است. نزديك به سه دهه غيبت از صحنه سياست نام برخي از محدود ش
 ها زدوده است.  آنان را از خاطره

در ذهن بسياري از مردم ايران اغلب نهادهاي سياسي اپوزيسيون سياسي به 
اي دور و بي ارتباط با امروز، به دوراني سپري شده تعلق دارند. تصوير  گذشته

آوردند، با حمايت از  را به ياد مي ها هايي كه هنوز آن برخي، در ذهن
هايي چون  بنيادگرايان مذهبي، حمايت از اقتصاد دولتي، هواداري از نظام

هايي از  شوروي، چين، كوبا، كره شمالي و ليبي سكه خورده است. داستان
هاي  هاي درون گروهي به گوش برخي از مردم رسيده است. حماسه تصفيه

خيل مظلوم شهداي به خاك و خون راست يا دروغ مقاومت، شجاعت و
خفته، كه در انقالب اسالمي تنور برخي نهادهاي سياسي را گرم كرد، كارائي 

اند. انقالب و جنگ شهادت را  جذب نيرو را تا حد بااليي از دست داده
هاي پياپي و  عمومي كرده است. برخي از نهادهاي اپوزيسيون جز شكست

سابق  در كارنامه خود ندارند. اغلب به هاي مقاوم  شهداي قهرمان و زنداني
 50ترها در نقد گذشته خود تا مفاهيم  اند. پيشرفته هاي گذشته دل بسته دگم

اند. برخي با روياي بازگشت و برافراشتن  سال پيش جهان پيش آمده
عملي  هاي سخت تبعيد و پيري و بي هاي پر افتخار به خاك افتاده سال پرچم

هاي  زاده . برخي ميراث براند و برخي متولي امامآورند سياسي را تاب مي
اند و برخي به  هاي مهمي برداشته مقدس. برخي در كار بازانديشي و نقد گام

 اند.  اند و همه پير شده هاي خانوادگي تقليل يافته سكت
هاي بزرگ سه  هاي سوسياليستي، دگرگوني ، فروپاشي نظام 60شكست سال 
در عرصه نظري تحوالت كارسازي را زمينه  كم توانست دست دهه اخير مي

ساز شود اما در جبهه چپ سنتي هنوز هيچ مفهوم و گفتمان نو و 
اي از پوپوليزم گذشته و  انگيزي مطرح نشده است. در اين جبهه آميزه بحث

هاي اروپاي غربي تفكر غالب  مفاهيم كپي شده از برنامه سوسيال دموكرات
 دهد.  را شكل مي

اپوزيسيون چپ ايراني با نقد ساختارهاي غيردموكراتيك هايي از  بخش
نهادهاي سياسي را از « جنبشي كردن»و  «جنبش»تشكيالتي خود مفهوم 

با « نو» هاي اخير به وام گرفته و چون مفهومي هاي موفق سال برخي جنبش
دهند. اما اين مفهوم نيز به سرنوشت  كارايي وحدت دموكراتيك ارائه مي

مكاتب وارداتي دچار شده و با جدا شدن از متن اصلي و اغلب مفاهيم و 
گرا و گرته بردار ايراني به مفهومي  پوشيدن جامه ناهمساز ذهنيت مطلق

هاي تا كنون موفق جهاني بر بستر نيازها  «جنبش»مبهم تقليل يافته است. 
هاي واقعي جامعه و بر محور  هاي جمعي و عيني اليه يا اليه و حركت

اند. روايت ايراني آن اما  هاي مشخص و روشن شكل گرفته امهمفاهيم و برن
قرار است بر بستر اراده و آرزوي معدودي كادرهاي سياسي تبعيدي، بر محور 

 مفاهيم انتزاعي و كلي در خارج از ايران تشكيل شود.
در جبهه راست نيز جز در يكي دو مورد سرنوشت عمومي تكرار شده است. 

گذراند تا با حمله  ظهور منجي خارجي روزگار ميدر روياي  راست افراطی
نظامي به ايران تحوالت سياسي، فرهنگي و اجتماعي سه دهه اخير را از 
چهره تاريخ ايران پاك كرده، نظام شاهنشاهي را بر اريكه قدرت نشانده، 
استبداد شرقي و پادشاهي سنتي ايران را به تخت و تاج برگرداند. در جبهه 

بست را  كوشد تا ابداع مفاهيمي با كاربرد سياسي بن نه ميراست، راست ميا
 بشكند. 
هاي سياست موفق ابداع و ترويج مفاهيم نو است و مادي كردن اين  از الزمه

هاي  مفاهيم در قالب نهادهاي سياسي فعال و پايا. تاريخ اغلب سازمان
حزب گردد.  بر مي 60سياسي اپوزيسيون به پيش از شكست سال 

خواهان  مشروطهدر جبهه چپ سنتي افراطي و  کارگریکمونیست 
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هاي سياسي اپوزيسيون  ، در جبهه راست ميانه، از معدود سازمانلیبرال
حزب کمونیست اند.  شكل گرفته 60ايراني هستند كه پس از شكست 

هاي چپ سنتي را بر پيشاني دارد و  مهر اغلب شاخص کارگری
ا نقد تاريخ معاصر از منظر خود اند تا ب كوشيده خواهان لیبرال مشروطه

ليبراليزم مشروطه، ناسيوناليزم پهلوي اول و دوم، اقتصاد آزاد بازار امريكا و 
دموكراسي اروپاي غربي را تلفيق كنند. تالش اين حزب براي مطرح كردن 

هاي آقاي  هاي نظري در عرصه فلسفه سياسي تا كنون اغلب به نوشته بحث
ه است كه طرح مفاهيمي نو و مادي كردن محدود ماند داريوش همايون

اين مفاهيم در قالب يك سازمان سياسي پايا را در كارنامه تبعيد خود نوشته 
خواهي ليبرال ايراني، مدرنيته و تجدد و اقتصاد  است. تلفيق سنت مشروطه

هاي اين  آزاد بازار با حكومت پارلماني مشروطه چندان آسان نيست. برنامه
هايي از مردم ايران را با گرايش راست ميانه جلب كند. اما  يهتواند ال حزب مي

ها در ميان مخاطبان بالقوه آن در داخل كشور روشن  برد و نفوذ اين كوشش
نيست. تناقض مباني نظري ليبرالي اين گرايش با اصرار آن بر بازگشت 
سلطنت از سوئي و مواضع وارث مشروع تاج و تخت پهلوي از ديگر سو، كار 

 بر اين گرايش دشوار كرده است. را 
هاي  گرايشي در اپوزيسيون خارج از كشور خواهان همكاري همه گرايش

خواه در قالب جبهه، بلوك و اتحاديه است. ائتالف جدي سياسي  دموكراسي
هاي  هايي است كه هر يك بخش يا بخش حاصل همكاري آگاهانه سازمان

مل نمايندگي كرده و با حفظ واقعي و معيني از جامعه را به واقع و در ع
هويت متمايز خود، براي تحقق برنامه مشترك، بر مبناي نيازها و آراء، 

طلبان اپوزيسيون ايراني با طرح منشوري  كنند. اما اغلب وحدت ائتالف مي
كلي و مبهم، با دعوت از نيروهايي كه به نمايندگي از حاميان فرضي و بالقوه 

مرزها و هويت سياسي در عبارات و  گويند، با مخدوش كردن سخن مي
هاي چند پهلو، اتحاد و ائتالف و مفاهيمي از اين دست را به همان درك  واژه

 كنند.  هاي كلي و انتزاعي نزديك مي بر مبناي برنامه «همه با همه»سنتي 
هاي اپوزيسيون نيز حاصل قابل بحثي در  و ديگر گرايش ها ملیون، لیبرال

قد فرهنگي و بررسي گذشته و حال به دست نداده و عرصه فلسفه سياسي و ن
 اند.  از طرح مفاهيم كارساز سياسي درمانه

های فردی نظری  ها و در خالقیت ها و جناح در همه جبهه
اما سياست عرصه كار جمعي و عملي  .شود هايی  ديده می درخشش

ر شمار، د است. اغلب متون جمعي و فردي اپوزيسيون، جز در مواردي انگشت
هاي متفكري  زند. نوشته هاي يوميه در جا مي حد تفسيرهاي سياسي روزنامه

هاي نظري و  با همه عمق و ژرفكاوي ،«آرامش دوستدار»چون 
، در ماشااهلل آجودانیو  جواد طباطبائیهاي پژوهندگاني چون  كوشش

ميان اپوزيسيون سياسي بازتابي درخور نداشته و تالش معدودي ديگر براي 
اعتنايي، دشنام گويي،  پردازي، بي زني، شايعه ش و مفاهيم نو با اتهامطرح بين

 شود.  هاي فردي گروهي سركوب و منزوي مي لشكركشي و هجوم
دشوار است چرا  فرهنگ سیاسی اپوزيسیون داخل کشورداوري در باره 

كه سانسور و خودسانسوري راه را بر طرح بسياري از مباحث و منظرها بسته 
هايي چون تيراژ كتاب و مباحثي  توان به شاخص ين زمينه اما مياست. در ا

شعر چون هنر سرآمد  60يابند اشاره كرد. در دهه  كه گاه فرصت طرح مي
فرهنگ ايراني جايگاه سنتي خود را به سود داستان و سينما از دست داد. با 
سقوط شعر از اريكه هنر سرآمد گرافيك، نقاشي و ديگر ژانرهاي ادبي و 

تري رو به شدند. اين فرآيند و به ويژه رونق  نري با اقبال گستردهه
نويسي و سينما نشان از تحولي عميق در فرهنگ ايراني، يا دست كم  داستان

، 70هاي فلسفي در دهه  خوانان، داشت. رونق بازار كتاب فرهنگ كتاب
گرايي، هايي چون مد اي باشد از تداوم اين فرآيند. اما مشخصه تواند نشانه مي

سنت تقليل دادن مفاهيم پيچيده نظري به مفاهيم مقلوب و ساده در ميان 
اعتنايي  خوانان درسنجش با جمعيت كل، بي روشنفكران، درصد ناچيز كتاب

هاي مطرح در  مردم به مباحث فرهنگي و نظري و حد و سمت و سوي بحث
 كند.  انداز پرثمري را تصوير نمي محافل سياسي و فرهنگي چشم

 
o های شاخص غیبت چهره يا چهره 

 
هايي  كه از محبوبيت و مقبوليت نسبي در ميان بخش  غيبت چهره يا چهره

قابل توجهي از مردم برخوردار باشند از ديگر نمودارهاي آسيب شناختي 
 بحران اپوزيسيون ايراني است. 

هاي مهم اپوزيسيون داخل و خارج، چون  شهرت و محبوبيت اغلب چهره
، از محدوده تنگ روشنفكري فراتر نرفته و گذشته سياسي آنان، نهادهاي آن

)دست آوردها، خطاها و اشتباهات جدي( هنوز در بوته نقد صريح و در 
پرده به سنجش در نيامده است. اگر كارنامه  هاي آزاد علني بي بحث
هاي سياسي اپوزيسيون داخل و خارج از كشور را، به شيوه رايج در  چهره

ي اروپاي غربي، نه با معيارهاي عاطفي زندان و مقاومت و ها دموكراسي
مظلوميت كه با تحليل عقالني دست آوردهاي نظري و عملي، نتايج عيني 

هاي گذشته، توانايي فكري، قدرت رهبري و سازمان دهي بسنجند،  سياست
اگر هاله مظلوميتي كه سركوب خشن نظام توليد كرده است كنار رفته و 

ون بر پايه عملكرد سياسي خود به صراحت نقد شوند حاصل رهبران اپوزيسي
 با تصويرها و تصورهاي امروزي تفاوت بسيار خواهد داشت. 

شاخص خالي نيست.  بالقوههايي  با اين همه اپوزيسيون داخل كشور از چهره
هاي حقوق بشري براي خانم  جايزه صلح نوبل، زن بودن و پيشينه فعاليت

ي، محبوبيت، اعتبار داخلي و خارجي و موقعيتي شهرت مردم شیرين عبادی
گاهي او از آقاي خاتمي، به هنگامي كه  طاليي را به ارمغان آورد. حمايت گه

هاي  محبوبيت او رو به كاهش داشت، پرهيز تا كنوني او از فعاليت
رس اپوزيسيون خارج كرده است. خانم عبادي  اپوزيسيوني اما او را از دست

، با امیرانتظاميل شدن به يك چهره مردمي را دارد. آقاي اما هنوز بخت تبد
ها و  هاي طوالني حبس، شهرت در رسانه تكيه بر مقاومت درخشان در سال

گير و قاطع با  محافل حقوق بشري جهان، مواضع راديكال، مخالفت پي
واليت فقيه و قانون اساسي اسالمي از پذيرش بخش مهمي از اپوزيسيون 

اي از  وردار است و امكان متحد كردن طيف گستردهداخل و خارج برخ
اپوزيسيون را دارد. بسته بودن فضاي سياسي داخل كشور، محروميت او از 

هاي جمعي داخلي، ميراثي از پراكندگي، تضادهاي سياسي و  رسانه

های مقاوم سابق در کارنامه خود ندارند.  های پیاپی و شهدای قهرمان و زندانی برخی از نهادهای اپوزيسیون جز شکست
های پر  يای بازگشت و برافراشتن پرچماند. برخی با رو سال پیش جهان پیش آمده 50ترها در نقد گذشته خود تا مفاهیم  پیشرفته

آورند. برخی میراث براند و برخی متولی  عملی سیاسی را تاب می های سخت تبعید و پیری و بی افتخار به خاک افتاده سال
اند و همه  های خانوادگی تقلیل يافته اند و برخی به سکت های مهمی برداشته های مقدس. برخی در کار بازانديشی و نقد گام زاده امام

 اند. پیر شده
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اي فراتر از كليات پذيرفته شده رايج و  هاي رايج، نداشتن برنامه گرايي گروه
هاي گسترده مردم عادي راه تحقق اين امكان  ر ميان اليهناشناخته ماندن د

سیمین را، تا كنون، بر او بسته است. شهرت و محبوبيت مردمي خانم 
مديون مواضع مستقل و راديكال و شعرهاي او است كه به ميان  بهبهانی

و آقاي  بهبهانیو  عبادیها  مردم راه يافته است. شهرت و محبوبيت خانم
هاي متفاوت، از مرز محافل روشنفكري فراتر رفته و  نسبت ، بهامیرانتظام

هاي  بخت آزمودن اين پشتوانه براي اپوزيسيون باقي است. ديگر چهره
اپوزيسيون روشنفكري كه به دليل زنداني شدن در صفوف اپوزيسيون و در 
ميان روشنفكران شهرت و محبوبيت نسبي دارند، حتا آنان كه در زندان از 

هاي تند و راديكال برخوردارند، تا بدل شدن به چهره  ر متنامكان انتشا
شاخص سياسي در ميان مردم راه درازي در پيش دارند. در اين گروه آقاي 

به دليل مواضع صريح و مقاومت خود در زندان از شهرت و محبوبيت  گنجی
بااليي در محافل خبري و در ميان روشنفكران برخوردار است اما آوازه او 

هاي غير  از اين محافل فراتر نرفته است. مقبوليت در ميان اليههنوز 
ايي مورد اعتماد و محبوب در ميان  روشنفكري جامعه، تبديل شدن به چهره

هاي  اي فراتر از ارزش هاي گسترده مردم به استلزاماتي چون كارنامه اليه
وان عاطفي زندان و مقاومت، طرح مفاهيم كارگشا، مواضع موثر و راهگشا، ت

 ذهني و عيني رهبري و سازمان دهي نيازمند است. 
در ميان اپوزيسيون خارج از كشور هوش و خرد سياسي، توانايي رهبري، 
شهرت مردمي، كارنامه مثبت سياسي و مواضع آخرين نخست وزير شاه، 

 توانست او را به چهره آلترناتيو بدل كند. دريغ. مي «شاهپور بختیار»آقاي 
، به رضا پهلویهره اپوزيسيون در خارج از كشور، آقاي مشهورترين چ

ترين مشكل هواداران بازگشت سلطنت بدل شده است. هواداران  بزرگ
توانند آقاي رضا پهلوي را با رهبر ديگري جايگزين  بازگشت سلطنت نمي

هايي از جامعه ايراني در  كنند. او نيز تمايلي به بازگشت دشوار ندارد. اليه
از كشور روياي بازگشت دوران پهلوي دوم را در سر دارند.  داخل و خارج

هاي اجتماعي، رفاه و  هايي از جوانان خاندان پهلوي را نماد آزادي بخش
پندارند. پيش از انقالب، مخالفت با استبداد از سويي و  زندگي غربي مي

گرايي از ديگر سو به نفي يك جانبه و مطلق كارنامه  نگري و سنت مطلق
مردان اين دو پادشاه منجر شد. نقد و بازنگري  اول و دوم و دولتپهلوي 

هاي متعادل بدل كرده است. بخشي از  تاريخ معاصر نفي مطلق را به داوري
مردم ايران، به غلط يا درست، دو نظام سلطنتي و اسالمي را با هم 

دهند. آقاي رضا پهلوي،  سنجند و به زيان جمهوري اسالمي راي مي مي
ر اعتبار و محبوبيت واقعي يا مجازي پدر و پدر بزرگ خويش و تنها ميراث ب

وارث مشروع و غيرقابل تعويض تخت و تاج شاهي است اما تا كنون هيچ 
هاي هواداران خود برنداشته و براي  گام واقعي و جدي براي تحقق خواست

 گذاري بازگشت به ايران از وقت، توان، اعتبار و امكانات مالي خود سرمايه
نكرده است. رفاه و زندگي آسوده، تجربه پدر و پدربزرگي كه، به غلط يا به 
درست، در ميان نفرت مردم بدرقه شدند، تربيت ليبرالي و ترس از ترور 

هاي بزرگ را در او كشته  اسالمي شايد تمايل به پذيرش ريسك جمهوري
نبوه است. اما ا «فراجناحی»و « دموكرات»كند كه شخصيتي  است. ادعا مي

هاي داخل كشور، سلطاني مقتدر را  طرفداران آقاي رضا پهلوي، به ويژه توده
هاي اجتماعي دوران پهلوي دوم را احياء  كشند كه رفاه و آزادي انتظار مي

شخصيتي است كه به دليل كارنامه سياسي و « فراجناحي»كند. شخصيت 
بار و محبوبيت هاي متضاد برخوردار است. اما اعت فكري خود از پذيرش جناح
آورد شخصي او در عرصه سياست كه ميراث  آقاي رضا پهلوي نه دست

خاندان او است. شاهي ليبرال، شاهي كه سلطنت كند نه حكومت، بر اريكه 
 تر است تا در غربت تبعيد.  قدرت شاهي جذاب

های متفاوت، از مرز محافل روشنفکری فراتر رفته و بخت  ها عبادی و بهبهانی و آقای امیرانتظام، به نسبت شهرت و محبوبیت خانم

ايی مورد  های غیر روشنفکری جامعه، تبديل شدن به چهره آزمودن اين پشتوانه برای اپوزيسیون باقی است. مقبولیت در میان اليه

های عاطفی زندان و مقاومت، طرح  ای فراتر از ارزش های گسترده مردم به استلزاماتی چون کارنامه اعتماد و محبوب در میان اليه

 دهی نیازمند است.  مفاهیم کارگشا، مواضع موثر و راهگشا، توان ذهنی و عینی رهبری و سازمان
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خواهي، با  با شركت فعال در مبارزه دموكراسي« رضا پهلوي»آقاي 
تر از همه با  ت، اعتبار و محبوبيت خود و مهمگذاري از ثرو سرمايه
تواند به محوري جدي براي هواداران  دهي كاراي مخالفان مي سازمان

ها و مواضع گاه متناقض تاكنوني او از  بازگشت سلطنت بدل شود. اما روش
دهي و رهبري حكايت  پرهيز يا ناتواني او در توليد مفاهيم جذاب، سازمان

اج و تخت پادشاهي اعتبار خود را به طرح رفراندم وام دارد. به مثل مدعي ت
خواه بودند.  داد كه مبتكران و امضاء كنندگان بيانيه اول آن اغلب جمهوري

با شكست طرح فرض پذيرفته شده اتوريته او در ميان مردم نيز با ترديدهاي 
او با برخي هواداران طرح رفراندم براي دعوت  نشستجدي رو به رو شد. 

 تر از آن بود كه جدي گرفته شود.  خام برلینحاد در به ات
كوشيده است تا با رهبر و رئيس جمهوري خودخوانده  سازمان مجاهدين

هاي كاذبي براي چنبش اپوزيسيون  توليد كند. استبداد حاكم نيز  شخصيت

هاي توتاليتر كمونيستي، غيبت شخصيت جذاب  كوشد تا به شيوه حكومت مي
اي بپوشاند.  سازي كاذب از آقاي خامنه ا با شخصيتهاي شاخص ر و چهره

 هر دو تالش از همان آغاز مهر شكست بر پيشاني داشتند. 
هاي برخوردار از  كوشد تا غيبت چهره بخشي از اپوزيسيون سياسي مي

اي  محبوبيت و شهرت مردمي را با نهادها و رهبري جمعي جبران كند. شيوه
ان موفقيت آن در موقعيت كنوني از كه به روح دموكراسي نزديك و امك

تر است. اين تالش را تمايل پررنگ بخش ديگر  ها بيش حل ديگر راه
 كند.   هاي رقيب خنثا مي اپوزيسيون به تخريب چهره

هاي پيشرفته نهادهاي سياسي )احزاب و اتحاديه ووو( بر  در دموكراسي
دفع آراء ها نيز در جذب يا  ها تفوق و اولويت دارند. شخصيت شخصيت

هاي  كنند. در برخي جوامع چون ايران شخصيت هاي متفاوتي ايفاء مي نقش
اند. بحث در باره  هاي مهمي ايفاء كرده نقش خمینیو  مصدقسياسي چون 

گنجد اما اگر اپوزيسيون ايراني بتواند  ها و نهادها در اين مقال نمي شخصيت
اسي را جايگزين گرايي و فردپرستي را منحل و نهادهاي سي سنت شخصيت

 آن كند گامي مهم در تحول فرهنگي سياسي ايران برداشته است. 
 

o گريز از نقد گذشته سیاسی 
 

پرهيز از نقد گذشته، گريز از پذيرش مسئوليت اشتباهات و خطاهاي سياسي 
 گويي از ديگر نمودارهاي بحران اپوزيسيون سياسي است.  و فرار از پاسخ

هاي مهم  العمر از شاخص ران و رهبران ماداممدا مسئوليت ناپذيري سياست
ها و پذيرش مسئوليت  ها و مقام گويي، گردش مسئوليت استبداد است و پاسخ

هاي دموكراسي. در استبداد اشتباهات و خطاها  خطاها و اشتباهات از شاخص
شوند. در دموكراسي اشتباهات سياسي  الپوشاني، انكار، توجيه و فراموش مي

ها منجر  گيري از سمت شكار و علني و خطاها به كنارهبه عذرخواهي آ
هاي غربي،  مداران دموكراسي مداران ايراني چون سياست شود. اگر سياست مي

گو  پذيرفتند و در برابر مردم پاسخ مسئوليت اشتباهات و خطاهاي خود را مي
بودند يك تن از آنان نيز اكنون در صحنه سياست حضور نداشت. حتا در 

طلبان مذهبي كه از دموكراسي، حكومت قانون و  ترين اصالح ديكالميان را
خوريم كه  اي بر مي زنند، به ندرت، به چهره گويي در برابر مردم دم مي پاسخ

كم از قربانيان  به صراحت خطاها و اشتباهات آشكار خود را پذيرفته و دست
 هاي مهم هاي نادرست گذشته خود عذرخواهي كند. اغلب چهره سياست
تر كشتارها و  كاران بنيادگرا، در بيش طلبان مذهبي، همدوش محافظه اصالح

دهي نهادهاي سركوب امنيتي  هاي سه دهه اخير، از جمله در سازمان سركوب
ها و  هاي اول انقالب، انقالب فرهنگي، بازداشت هاي سال و نظامي، اعدام

ها در  نترين آ اند. نجيب دست داشته 67و كشتار  60هاي سال  سركوب
اند. برخي در مشاغل مهم  ها را تائيد كرده مقامات سياسي مهم سركوب

اند ووووو اكنون از اشاره به اين  مديريتي اقتصاد كشور را به بحران كشانده

اشتباهات گذشته »حوادث و نقش خود اجتناب كرده و به تكرار عبارات كلي 
ه و آن جا كه پاي اكتفاء كرد« هاي خير نيت»و « هاي زمانه ضرورت»و « 

 گيرند.  بررسي خطاها در كار است اغلب از فعل مجهول بهره مي
كشي و تسويه حساب فردي و سياسي نيست.  جويي، كينه نقد انتقام 

انجامد. نقد طرح  كشي جز به تكرار چرخه خشونت نمي جويي و كينه انتقام
ته و نامه فردي نيز نيست. زندگي كردن در گذش مسائل خصوصي و زندگي

ناديده گرفتن تحوالت آدمي نيز نشانه تحجر فكري است. پاي شخصيت 
فردي گوينده را در مباحث نظري و تحليلي به ميان كشيدن و گذشته و 

نظر را معيار ارزيابي نظر او قرار دادن نيز جز به  خصوصيات فردي صاحب
انجامد اما در سياست نه فقط نظر، مفهوم و برنامه كه  خلط مبحث نمي

شخصيت و گذشته اجتماعي ــ سياسي، و نه شخصي و فردي، نيز در كار 
است چرا كه سياست عرصه مديريت و اجرا نيز هست. اختيار و قدرتي كه با 

كند. در  گويي همراه نباشد راه را بر استبداد باز مي مسئوليت و پاسخ
مداران را تا  هاي غربي گذشته سياسي، و نه شخصي، سياست دموكراسي

ها  ها، صواب ها و موفقيت گيرند. كارنامه سياسي، شكست واني آنان پي مينوج
كم با عذرخواهي و  و خطاها با دقت بررسي شده و اشتباهات و خطاها، دست

شوند. در ايران اما آن جا كه پاي رقبا و مخالفان در كار  استعفا، جبران مي
يات است معيارهاي اخالق سنتي مطلق شده و زندگي شخصي و خصوص

ارتباط با سياست سنجه داوري است و آن جا كه پاي دوستان و  فردي بي
متحدان در ميان است، پوشاندن خطاهاي سياسي را با تساهل و بلندنظري 

 كنند.  توجيه مي
ها كه بر آنان رفته است، با  گيري از ستم رهبران اپوزيسيون ايراني با بهره

آوار كرده است، با يادآوري  رديف كردن تنگناهايي كه استبداد بر آنان
هاي عاطفي مقاومت و رزمندگي خود و همرزمان خود و با سود جستن  ارزش

پسند ايراني و پرهيز منتقدان از صراحت، از نقد گذشته  شناسي مظلوم از روان
زنند. كدام يك  از رهبران،  و پذيرش مسئوليت خطاهاي خود سرباز مي

ها نیز در جذب  ها تفوق و اولويت دارند. شخصیت های پیشرفته نهادهای سیاسی ) احزاب و اتحاديه ووو( بر شخصیت در دموکراسی
های  های سیاسی چون مصدق و خمینی نقش کنند. در برخی جوامع چون ايران شخصیت های متفاوتی ايفاء می يا دفع آراء نقش

گنجد اما اگر اپوزيسیون ايرانی بتواند سنت  ها و نهادها در اين مقال نمی خصیتاند. بحث در باره ش مهمی ايفاء کرده
گرايی و فردپرستی را منحل و نهادهای سیاسی را جايگزين آن کند گامی مهم در تحول فرهنگی سیاسی ايران برداشته  شخصیت

 است.
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هاي نادرست  ن استراتژي و تاكتيكگذاران و حاميا گران، سياست تحليل
هاي دردناكي كه  گذشته در صفوف اپوزسيون سياسي از قربانيان فاجعه

رهبري آنان به بار آورده است، به صراحت، عذرخواهي كرده و مسئوليت 
هايي كه اغلب جز چند  اند؟ با كارنامه گيري پذيرفته خطاهاي خود را با كناره

هاي وحشتناك نيست،  كاري و گاه دغل دهه خطا و اشتباهات پي در پي،
اند. اغلب منتقدان نيز به  كباده رهبري و ادعاي رهنمود دادن را رها نكرده

پرهيزند. رهبران  گويي اكتفا كرده و از ذكر نام و موارد مشخص مي كلي
العمر حكومت شباهت  العمر اپوزيسيون از اين منظر به رهبران مادام مادام
 برند.  مي

سواد و عامي همه جوامع بخشي از اوقات فراغت خود را با  كمهاي  اليه
كنند. در  هاي مشهور پر مي كنجكاوي در باره زندگي خصوصي شخصيت

جوامع استبدادزده پچ پچ و غيبت و در پسله حرف زدن در باره زندگي 
فرهنگ است. از پس  هاي اقشار كم خصوصي مشاهير از سرگرمي

كشي و خشونت فرا  گيري، كينه ي از انتقامهاي خونين اغلب دوران انقالب
هاي توتاليتر با طرح  هاي بعدي است. نظام ساز خشونت رسد كه خود زمينه مي

خبرهاي راست و دورغ در باره زندگي شخصي منتقدان مشهور خود 
اعتبار كنند. اپوزيسيون  كوشند تا آنان را از نظر اخالقي و سياسي بي مي

گي خصوصي رقبا، منتقدان و مخالفان خود را بر جوامع استبدادزده نيز زند
گذاران  سنجد. و در اين ميان رهبران و سياست معيارهاي اخالق سنتي مي

خطاكار با تمهيدهاي گوناگون از نقد و طرح كارنامه سياسي خود در 
هاي جدي انتقادي گريخته و مسئوليت كارنامه سياسي خود را بر گردن  بحث
 گيرند.   نمي

شناسي جمعي مردم به  عي مردم ايران چندان قوي نيست اما روانحافظه جم
گويي، پرهيز از نقد  ناپذيري، گريز از پاسخ كند و مسئوليت سختي فراموش مي

العمر  هاي مادام اعتمادي به چهره اعتنايي و بي صريح رهبران را با بي
 كند.  اپوزيسيون مجازات مي

 
 پراکندگی

ن را به كالفي سردرگم بدل كرده است از پراكندگي و تضادهايي كه بحرا
ديگر نمودارهاي بحران اپوزيسيون سياسي است. تنوع و همكاري، وحدت 

هاي  بندي هاي دموكراسي است و گروه همراه با حفظ هويت از مشخصه
هاي استبداد. پراكندگي، تضادهاي تعريف نشده،  قدرت از ويژگي

بينانه و تداوم تعارضات  هاي خودمحور گرايي هاي مبهم، گروه مرزبندي
ها گرايش و سازمان ريز و درشت  گذشته اپوزيسيون داخل و خارج را به ده
 اند.  ها و اشتراكات خود نيز ناتوان تقسيم كرده است كه گاه از تعريف تفاوت
هاي گوناگون را دشوار كرده است.  در داخل كشور استبداد، همكاري گرايش

ک رئیس جمهور منتخب معزول در يک پادشاه، يدر خارج از كشور 
پاريس، يک رهبر و يک رئیس جمهور خودخوانده در پاريس و عراق، 

ها  خواهی، چندين نهاد جبهه ملی، بیش از ده دو اتحاديه جمهوری
جمعیت چپ، ملی و لیبرال و البته  سازمان و گروه و سکت کم

ه خواهی را به خود هدي هايی که مقام رهبری جنبش دموکراسی چهره
 دهند.  ، و انبوهي از منفردين ابعاد گسترده پراكندگي را نشان مياند داده

 
o فقر فلسفه سیاسی 

 
فقر فلسفه سياسي در ايران نموداري است از بحران فرهنگي ــ سياسي و 

اي است از فقر فلسفه. تاريخ و فرهنگ سياسي معاصر ايران تا انقالب  نشانه

داران الئيك و  هاي طليعه تالش شمار چون اسالمي جز در مواردي اندك
مذهبي مشروطه، كوشش بنيادگرايان هوادار مشروعه، نظريه واليت فقيه، 

هاي ناكام هواداران سلطنت  هاي ملي، تالش مايه ليبرال هاي نظري كم بحث
در توليد ديالكتيك انقالب سفيد و تدوين نظريه نظام شاهنشاهي، مفاهيم بر 

و  بازرگان، الگوهاي متناقض ز پويانامیرپرويو  خلیل ملکیساخته 
با فلسفه سياسي  شريعتیو مفاهيم تلفيقي  50و  40هاي  مجاهدين دهه

ساالري  ها نيز، جز در مورد نظريه واليت فقيه و مردم گانه بود. اين تالش بي
رنگ برخي مفاهيم كلي  مايه و بي ديني، اغلب به طرح اغلب متناقض، كم

برداري متون  هاي ملي نيز به ترجمه يا گرته رالمحدود بود. چپ سنتي و ليب
 روسي و اروپاي غربي دل خوش داشتند. 

در انقالب اسالمي و به ويژه پس از پيروزي روحانيت نظريه واليت فقيه در 
هاي گوناگون جامعه مطرح و مفاهيمي چون خط امام، اسالم راستين،  اليه

هاي مذهبي نهضت  ستحكومت مستضعفان  ووو از آن استنتاج شد. رفرمي
آزادي با تكرار مفاهيم سپري شده ميدان مبارزه نظري را به طرفداران تازه 

اي را در تفسير متون  نفس واليت فقيه و خط امام باختند كه مفاهيم تازه
هاي مذهبي با  كردند. موج سوم رفرميست مرجع اسالمي مطرح مي

شناسي در  شناختدر زمينه  دکتر سروشهاي نظري  گيري از تالش بهره
 ساالري ديني رسيدند.  فلسفه سياسي از نقد واليت فقيه آغاز و به مردم

 
o بیگانگی با روشنفکران 

 
هاي مستقل فردي است. اما  خالقيت نظري و هنري حاصل تالش

هاي سازمان يافته سياسي با جذب هواداري و همكاري آزادانه  گرايش
، با توجه به مباحث علمي، متفكران، متخصصان، نويسندگان و هنرمندان

فكري و هنري و با فراهم آوردن امكان كار تخصصي و فرهنگي بر دامنه 
ها  دهند. اغلب گرايش افزايند و خود را ارتقاء مي برد و نفوذ خود در جامعه مي

هاي اپوزيسيون سياسي داخل و خارج از كشور اما در طرد، حذف و  و سازمان
توجهي به نظريات  ان و هنرمندان، در بيمنزوي كردن متفكران، روشنفكر

اعتنايي به رشد فرهنگي  پردازان مستقل و در بي متخصصان و نظريه
 اند.  شهره

توان ادامه داد. تحليل نمودارها  نمودارهايي كه در اين متن آمده است را مي
تري را به دنبال داشته باشد چرا كه فرهنگ ما به  هاي عميق تواند بحث مي

هاي ملي و مذهبي، به نقد همه جانبه خود نيازمند  ني به نقد سنتدوران كنو
 است و اپوزيسيون سياسي ما در بستر اين نقد به نقد خود.   
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 اپوزيسیون ايران = بعالوه و منهای صفر

  
 
 باشند، وگرنه جمع چندتا صفر همچنان ای از قدرت اجتماعی را داشته  ل احزابی است که سايهیدر حقیقت ايجاد يک جبهه فرع بر تشک

 صفر خواهد بود. و اپوزيسیون امروز چیزی کم و بیش بعالوه و منهای صفر است.
 
 کنیم  باشد. ما چون احزاب مقتدری نداريم، فکر می ای، ناتوانی از تشکیل حزب می به نظر من بیشتر و دلیل عمدة گرايش به مبارزة جبهه

و با جمع نیروهائی که هیچکدام خودشان نیرو نیستند، برطرف کرده و يه يک نیروی بزرگتری تبديل اين ضعف را با گسترش در سطح 
 گتری از عناصر تشکیل دهندة آن نیستند.رها هم نیروی بسیار بز کنیم. عمالً جبهه می

 
 چرا بايد جمع شويم هم روشن  نگاه ضرورت اينکهآخواهیم جمع شويم چه کار انجام دهیم، اگر اين چه کار کنیم معلوم شود،  ما می

 شود. می

 

 

 گفتگو با حسن شريعتمداری

 
آقاي شريعتمداري از مطالب منتشر  ـ 

شدة شما در دو سه سال گذشته ـ 
حداقل از زمان تشكيل 

خواهان ايران ـ چنين به  اتحادجمهوري
كنيد از  رسد كه تالش مي نظر مي

طريق طرح مباحث تشكيالتي و ارائه 
  جمهوري ني، اتحادطرحهاي سازما

خواهان را از يك تشكل سياسي ـ 
اي به يك حزب فراگير برويانيد.  جبهه

خود  لبا وجود اين هنوز هم اين تشك
داند و اين تعبيري است كه  مي“ هاي گوناگون تشكل سياسي با افق“را يك 

خواهان بصورت بندي در اساسنامه با رأي اكثريت  در همايش آخر جمهوري
يد. لطفاً بفرمائيد از تالشهاي شما در درون اين تشكل چقدر به تصويب رس

شود و چقدر اين گرايش قوي است كه روزي اين تشكل به حزب  حمايت مي
 بدل گردد؟

 
نچه در آن همايش تصويب شد، در واقع گام بلندي بود به آشريعتمداري ـ 

هاي درون  سوي انسجام. ولي اين گام هرچند بلند از واقعيت
ها ارتباط  تواند باشد و با اين واقعيت خواهان منقطع نمي ورياتحادجمه

هاي گوناگون و با  تنگاتنگي دارد. از جمله اين كه افراد در اين تشكل از افق
هاي متفاوتي به  اند. با تجربه سوابق سياسي بسيار متفاوت دور هم جمع شده

يقتر سياسي اند. و ما وقتي وارد مباحث دق اي رسيده نتايج تقريباً مشابه
هاي متفاوت و نگاه كردن از عينك خود و ديدگاههاي  شويم، اين تجربه مي

دهند. ولي آنچه مربوط به  اثرات خود را به نحو بارزي نشان مي ,حاصل از آن
ايم  شود، بايد گفت ما توانسته مصوبات اين همايش در مورد فرم سازماني مي

بيني است كه اين تشكل  از واقع به انسجام بيشتري دست يابيم. البته به دور
به اين زودي به يك حزب تبديل شود. با وجود اين، بين اين حالت و حالت 
قبلي كه در حقيقت هيچ معلوم نبود كه چيست، يك ميانگين هم وجود دارد 
و آن اين است كه حداقل اگر چه طي اين همايش از لحاظ فكري انسجام 

واهد آمد، اما از نظر تشكيالتي و عملي كافي در درون اين اتحاد به وجود نخ

ورزي بوجود بيآيد. اين همان هدفي بود كه ما  حداقل انسجام براي سياست
 كرديم و به مقدار زيادي در اين همايش بدان رسيديم. دنبال مي

 
، اگر روزي اين “هاي گوناگون افق“ـ با توجه به اين اختالفات نظري و 

تي به ثمر برسد، آيا ما با يك حزب روبرو پروسة تحوالت سازماني و تشكيال
 خواهيم شد يا با چند حزب؟

 
شريعتمداري ـ تا آن روز كي باشد! و چقدر دور يا نزديك. مهم اين است كه 
بايد تصميمات اساسي در اين جمع گرفته شوند. بعد از اين تصميمات اساسي 

 توان به اين پرسش پاسخ داد.  است كه مي
بشر و يك حكومت   رانديشاني كه دمكراسي، حقوقبه نظر من امروز دگ

خواهند، بيشتر سخنگوي قشر مياني جامعه  مدرن را برمبناي اين دو مي
هستند. رسيدن به اين نتيجه و تعيين اين مطلب كه ما سخنگوي قشر مياني 
هستيم يا ارتباط ما بيشتر با بخش مياني و نمايندگان فكري آنهاست، يك 

 كند، تبديل شدن به سازمانهاي بخش مياني نزديك ميقدم بزرگ ما را به 
خواهد كرد. اين تبديل چند سازمان همسايه به شايد  ،يك سازمانبه نه  گرا

وار بدانيم بسيار  گام و اين تحول فكري با اينكه ما جامعه را يك جامعه توده
متفاوت است. اگر ما اين فكر را كنار بگذاريم كه بايد براساس مشتركاتي ـ 

هاي ناشي از وجود  شود ـ و جدا از گسست اي يافت مي كه در هر جامعه
هاي مختلف ـ كه در جامعه وجود  طبقات گوناگون يا ناشي از وجود فرهنگ

دارند ـ و تنها برمبناي كلياتي كه در اجتماع است، شعارهاي سياسي بدهيم، 
سازمان شايد به  وار را كنار بگذاريم، آنگاه اگر نه به يك يعني ديد جامعة توده

توانند براساس  سازمانهايي كه مي ,چند سازمان همسايه بدل خواهيم شد
تري كار كنند. اين تصميمي است كه در همايش فعلي گرفته  مشتركات دقيق

 شد. 
شوند كه خود را  افت مييخواهان كمتر عناصري  امروز در بين اتحادجمهوري

شود كه جامعه را در حال  ميسخنگوي بخش مياني ندانند. كمتر كسي يافت 
تري نداند.  وار به يك جامعه با بخشهاي منظم گذار از يك جامعة توده

بنابراين حدس من براين است كه اگر اوضاع به همين منوال پيش رود و 
ارتباط عملي با بخش مياني امكان پذير شود و بخش مياني جامعه قادر به 
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خواهان يا  قوي اتحادجمهوري ايجاد نهادهاي مدني خود شود، به احتمال
يكي از احزاب اين بخش خواهد شد يا چند حزب همسايه در آينده وجود 

 خواهد داشت كه امكان يك اتئالف دراز مدت را با هم خواهند داشت. 
 

ايد و يكي از موانع  ـ شما در بحثهاي اخير خود روي مسئله قدرت تكيه داشته
مخدوش بودن رابطه با قدرت را “ سازمانهاي سياسي جدي“گيري  شكل

اي هرقدر هم از نظر روابط و مناسبات  دانيد. از نظر شما هيچ جامعه مي
نياز از مديريت سياسي نيست كه براي پيشبرد  پيشرفته و دمكراتيك باشد، بي

امر عمومي به اختيارات و قدرت نيازمند نباشد. برخالف شما كم نيستند 
د قدرتند. حتي ضاجتماعي كه به شدت  هاي مختلف ايرانيان فعال در عرصه

در گروههاي سياسي يا ساير نهادهاي اجتماعي هستند افرادي كه با 
زنند. قدرت  اختيارات دست به مخالفت مي و هرشكلي از قدرت، تمركز

هاي پراكنده و فردي تا حدودي به روش  گريزي و حركت ستيزي، تشكل
 افرادي كجاست؟ ذهني چنين جريانات و ةرايج بدل شده است. گر

 

اي به افرادي كه به قدرت  كنم هر جامعه شريعتمداري ـ  البته من فكر مي
ديد منفي دارند، احتياج دارد. مهم اين است كه چنين افرادي جاي خود را در 

شري يا بهاي سياسي ندانند. مثالً در تشكيالت فرهنگي يا حقوق  سازمان
 .تابند يا كمتر قدرت را برتابندجاهائي كه به نحوي قدرت را ممكن است برن

تواند مفيد باشد. اما اگر تعريف سياست را در حقيقت  وجود چنين افرادي مي

هاي سياسي  دادوستد قدرت بدانيم، بنابراين وجود چنين افرادي در سازمان
شوند، در اصل اشتباه خواهد بود. آنها در جائي  كه از همين تعريف منتج مي

د و عالقه خود را اعمال كنند كه اساساً براي كسب خواهند فعاليت كنن مي
قدرت سياسي تشكيل شده است، اعم از اينكه اين تشكلي دمكراتيك باشد 
يا خير! تفاوت اين دو نوع سازمان تنها در اين است كه سازمانهاي 

هاي  خواهند و سازمان غيردموكراتيك قدرتي از جنس غيردموكراتيك مي
اند قدرتي  ية دمكراسي و حقوق بشر تشكيل شدهسياسي دموكراتيك كه برپا

اينها، در هر  دوي خواهند. اما در رابطه با هر را با سازوكار دموكراتيك مي
صورت تعريف سياست همان دادوستد با قدرت يعني يك تعريف عام باقي 
خواهد ماند. حال اگر كسي چنين ديدي نسبت به قدرت نداشته باشد در جاي 

ام اين امر را مشخص كنم.  هايم خواسته ند. من در نوشتهك غلطي فعاليت مي
داليل رواني اين امر عالوه بردليل عمومي  ،پرسيد اما شما از داليل رواني مي

شوم و اگر  كند و در اينجا وارد بحث آن نمي كه در ما ايرانيان عمل مي
تيز س كه بيشتر ما ايرانيان قدرت است فرصتي بود به آن خواهيم پرداخت، اين

اما به طور اخص افراد  .هستيم و رابطة ما با قدرت هميشه مخدوش است
هاي كودتاي  هاي اخير يعني از سال هاي فعاليت در دهه سياسي ما در دوره

مرداد تا تجربة انقالب اسالمي، متاسفانه بيشتر به اين روانپريشي دچار  28
و استنكار در مقابل ان شورش ياند و با قدرت مسئله دارند. حالتشان در م شده

قدرت يا سازش و كرنش در برابر آن قابل مشاهده است. به همين دليل 
ت اينها افرادي باشند كه از لحاظ سمجموعاً عناصر مفيدي نيستند. ممكن ا

هاي بسيار  هگهاي واالئي باشند يا در زندگاني ر نظري بسيار دمكرات و انسان
نجائي كه با آداشته باشد، ولي اشان وجود  قوي دمكراتيك در رفتار شخصي
كنند و آنجا كه مجموع اين سازوكارها در  سازوكار سياسي سروكار پيدا مي

يابد، مجموعاً اثر اينها  رابطه با جامعه قرار گرفته و بعنوان سياست تبلور مي
 بسيار منفي است. 

 

را  براي تجديدنظر در اين رفتار الگوهاي آزمايش شدة موفق بتواند ما دشاي ـ 
تأثيرپذيري و توجه به الگوهاي  ،ياري دهند. بهرحال در سياست و فرهنگ

حال نامعقول و ناپسندي نيست. تمامي  سابقه و در عين زمايش شده امر بيآ
هاي پيشرفته هستند، اتفاقاً از يك دستگاه  جوامعي كه الگوهاي دموكراسي

برخوردارند،  منظم حكومتي، افراد و احزاب صاحب قدرت، اعتبار و اختيار
بدون آنكه اين امر حيات و پويائي جامعه و نهادهاي مدني آن را متوقف 
نمايد. اگر ما اين الگوها را درنظر داريم و بسياري از ما سالهاست كه در اين 

ايم در سازماندهي حركتمان به  كنيم، چرا نتوانسته ها زندگي مي دمكراسي
ها تأثير بگيريم. آيا اين الگوها  ونهسمت استقرار مناسبات دمكراتيك از اين نم

 توانند به ما كمك كنند؟ نمي
 

دپاي گذشته راند. اما  شريعتمداري ـ خوب مسلماً به مقدار زيادي كمك كرده
با وجود اينكه از لحاظ جغرافيائي در غرب  .عميق است بسياردر بعضي از ما 

هستيم، يا  بدين معنا نيست كه با غرب هم همزمان اماكنيم،  زندگي مي
كنيم و  پذيريم و جذب مي بينيم، مي گذرد، دروني مي آنچه را كه در غرب مي

ديد انتقادي اصولي به آن نداريم. ديد انتقادي بسياري از ما به دمكراسي 
هاي  دار است، ناخودآگاه است. اگر ما وارد بحث غربي بسيار عميق و ريشه

ي و اجتماعي خود بشويم، تري با بسياري از فعالين فرهنگي، سياس عميق
خواهيم ديد كه چندان هم به اين دمكراسي غربي خوشبين نيستيم. از همان 

گيرد، طرح  سلسله ايراداتي كه جمهوري اسالمي به دمكراسي غربي مي
خواهيم نظير آن دمكراسي را در كشور خود پياده  كنيم. با وجود اينكه مي مي

دهيم، اما وقتي پاي عمل  چاك ميبلغ آن هستيم و براي آن سينه كنيم، مُ
گيرد، به نوعي نظراتي اساساً  آيد يا بحث عميق درمي مشخص پيش مي

دهد كه از نظر فلسفي و نظري و از لحاظ رواني  متفاوت داريم! اين نشان مي
بسياري از مسائلي كه در غرب هست، هنوز براي فرهيختگان ايران و 

هاي متمادي كه در  ا وجود سالهمچنان براي عموم مردم حل نشده است، ب
 كنند. اينجا زندگي مي

 

گردد يا به  اعتمادي ما به امر دمكراسي برمي ـ اين امر آيا به مسئله بي
كه پرچمدار اين “ قدرت امپرياليستي“اعتمادي ما به غرب به منزله همان  بي

 دمكراسي است؟ 
 

تر از اينهاست  عميقشريعتمداري ـ در ابتدا اشاره كردم كه مسئله ما ايرانيها 
از مظاهر كوچك  ييك بودن طلبد. اين ضدامپرياليستي و بحث بيشتري را مي

 ت. سآن ا
 

 ـ اگر ممكن است كمي بيشتر بحث را بشكافيد.
 

دانم در اين  شريعتمداري ـ خوب يك بحث فلسفي ـ نظري است و من نمي
ين جهان خاكي پائي در ا باشم. ما ايرانيها با نيم  مصاحبه چقدر وقت داشته

ال حقايق دروني است. ما در درون بهستيم. نيمة ديگر ما، نيمة بزرگتر ما بدن

ما بايد مشترکات را ببینیم، از اين مشترکات استفاده کنیم ولی مشترکات موقعی موثر خواهند بود که خودمان يک نیرو شويم. تا نیرو 
 نشديم، کسانی که نیروی بیشتری دارند از ما سوء استفاده خواهند کرد. از ديد آنها استفاده و از ديد ما سوء استفاده.
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كنيم. عرفان كه همه جا وجود دارد و مسئله  يك جهان عرفاني زندگي مي
اقليتي است كه جداي از توده جامعه است، در ميان ايرانيان به امر عمومي 

دارد. در ايران بايد گفت بدل شده، عرفان در همه جاي دنياي ما وجود 
ادبيات عرفان را عاميانه كرده است. هريك از ما بدنبال حقايقي هستيم كه 
در جهان خاكي نيست. بنابراين جهان خاكي براي ما اصالت ندارد. پس ما 
بدنبال حقيقت هستيم و نه واقعيت و چون حقيقت هم يكي بيشتر نيست، 

مزيستي با دگرانديشان را نداريم. امكان صلح با ديگران را ندارد. امكان ه
كنند. انسان اگر  ها هستند كه در كنار هم و با هم صلح مي تنها اين واقعيت

بدنبال حقيقت باشد امكان اينكه با ديگري كه به اين حقيقت قائل نيست يا 
منكر اين حقيقت است، همزيستي كند را ندارد. ما چون يك پايمان ناچار در 

كه بسيار عوض شده و با پاي ديگر در جهان افالكي اين جهان خاكي است 

هستيم، دچار روانپريشي و روان نژندي هستيم. ما انساني هستيم كه در اين 
زيست جهان به صلح دروني بين اين دو نوع ارزش و زيست در دو جهان 

ين دليل نيز با پديدة قدرت امكان همزيستي نداريم. ا رسيم. به متفاوت نمي
درت دمكراتيك ناشي از قبول تكثر و ناشي از ديدن براي اينكه ق

تابيم، در برابر  قدرت را برنمي هاي گوناگون در اجتماع است. تكثرِ واقعيت
هاي قدرت زميني ناخودآگاه حالت استنكار داريم. در اصل  قطب

شويم و يا  هائي هستيم كه هميشه در مقابل قدرت يا سركوب مي آنارشيست
ايم. ما يا مريد  اريم. ما سازش با قدرت را نياموختهحالت كرنش و اطاعت د

تابيم. و اين  الحقوق را برنمي زندگي با هموندان متساوي .هستيم يا مراد
هائي  ه بحثلداليل نظري، روحي و عرفاني دارد. من در اين زمينه سلس

هاي فلسفي نظري كه اميدوارم روزي فرصت انتشار آنها را  ام، بحث داشته
 يد در همين مجلة شما.بيابم. شا

 
ها، بديهي است كه ما بسيار خوشحال شده و از  ـ در مورد انتشار اين بحث

آن استقبال خواهيم كرد. اما در ادامة بحث مربوط به ايجاد قطب قدرت يا 
آلترناتيو سياسي برمبناي دمكراسي كه در برابر جمهوري اسالمي قادر به 

ف رژيم با توجه به وضعيت و تركيب جلب اعتماد مردم باشد، نيروهاي مخال
 د؟نامروز بايد داراي چه ويژگيهائي باش

 
كنم و در اصل  شريعتمداري ـ ببينيد من از يك مبناي نظري حركت مي

ارتباط به مباني نظري مشترك  شكل سازماندهي يك اپوزيسيون مدرن را بي
 اين اش در اين است كه اوالً دانم. مباني نظري خالصه پذيرفته شده نمي

كوشندگان سياسي قبول داشته باشند كه جامعه در حال انتقال از يك نظام 
جمعي اقتدارگرا به يك جامعه دمكراتيك است و در اين گذار در حال تشكيل 
نهادهاي خود بوده و سازمانها و نهادهاي قديمي خود را دارد به طور ماهوي 

ست. يعني چه؟ يعني ما اش اين ا دهد. و از نظر من اصالحات معني تغيير مي
تند از ردر جامعه پنج نهاد توليد و تجديد اقتدار داشتيم. اين پنج نهاد عبا

روحانيت، دولت استبدادي، آموزش، بازار و خانواده. حال اگر فرض كنيم 
جامعه در حالت گذار از يك جامعه اقتدارگرا به يك جامعه با مناسبات 

ن نهادهائي كه اقتدار را تجديد اش اين است كه اي دمكراتيك است، معني
كردند در حال تغيير ماهوي هستند. يعني بعنوان نمونه، خانواده  توليد مي

اي نيست كه بتواند اقتدار عمومي پدرساالري توليد كند. امروز  ديگر خانواده
هائي كه در آنها پدرساالري ديگر حكمفرما نيست، روز بروز  درصد خانواده

عمودي در خانواده بصورت قدرت نيمه افقي درآمده و شود. قدرت  زيادتر مي
خصوصيات سنتي آنها در حال تغيير است. آموزش ما ديگر آموزش اطاعت از 

شود. اين اقتدار عمودي در آنجا نيز  معلم نيست و معلم ديگر مراد تلقي نمي
در حال شكستن است. در روحانيت، همين كه اصطالح روشنفكري ديني 

شان دهندة اين است كه روحانيت قدرت توليد اقتدار شكل گرفته خود ن

اي از روحانيت هستند كه به  عمودي خود را در حال از دست دادن است. عده
 كنند.  امر روحاني و سازمان روحانيت در ايران نوع ديگري نگاه مي

بازار هم به اين ترتيب است. بازار سنتي به بازار مدرن بدل شده، ايران داراي 
و استاد و شاگردي در   ه، صنعت پاگرفته و اصوالً اقتصاد تيمچهبورس شد

دانيد  طور دولت. شما مي حال تبديل به يك اقتصاد نيمه صنعتي است. همين
كه از قديم دو نهاد دولت و روحانيت در رأس اين پنج نهادي كه ذكر شد 
 نهادهاي اصلي توليد و تجديد اقتدار بودند. دولت سلطاني در حال تبديل

شدن به دولتي است كه به تدريج سلطان ديگر اقتدار خود را به مقدار زيادي 
شود. همين امروز  دهد و به يكي از بازيگران صحنه بدل مي از دست مي

اي نشاندهنده اين است كه عوامل ديگري هستند كه  سرنوشت آقاي خامنه
كومت كند. او تواند ح وي با توافق با آنها يا با اخذ همرائي و مشورت آنها مي

ديگر قادر به حكومت تنها نيست. روزبروز اقتدار سلطاني بيشتر به اقتدار 
شود و شكل سنتي حكومت هم در حال تغيير است.  نهادهاي ديگر بدل مي

بنابراين وقتي اقتدار عمودي قادر به توليد و تجديد توليد در تماميت خود 
طح جامعه پخش بوده و نباشد و بخشهاي زيادي از قدرت اين نهادها در س

ديگر نهادها اقتدار عمودي را توليد نكردند، اصالحات در جامعه رو به 
پيشرفت خواهد بود. معني اصالحات از نظر من اين است. بنابراين بعد از 
قبول اين مبناي نظري و اينكه جامعه در برش عمودي خود داراي طبقات 

شود و در يك  بديل ميهاي فرودست، متوسط و باالدست ت است و به بخش
برش افقي جامعه مدني است كه در آن ديگر پنج نهاد سنتي تنها نيستند و 

ميان طبقات  ركه آنهم اساساً ابتدا توسط و د ـ در آن نهادهاي مدني يا مدرن
شود  قبول اين مباني نظري موجب مي ـ وجوددارد. گيرند متوسط شكل مي

 كه: 
 ه ديگر خود را سخنگوي همة اقشار نداند. ـ ما اپوزيسيوني داشته باشيم ك 1
ـ اين اپوزيسيون بايد تعيين نمايد كه سخنگوي كدام بخش از جامعه  2

است. به اين معنا كه مثالً اپوزيسيوني كه هدف خود را سازماندهي كارگران 
اش را با قشر  اش، با اپوزيسيوني كه رابطه قرار داده، محل بازاريابي سياسي
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كند، متفاوت است. اين دو استراتژي و دو هدف و دو  يمياني برقرار م
خواهد. چرا؟ براي اينكه منافع بسياري از  بازاريابي سياسي و دو نوع شعار مي

بخش مياني در تضاد با منافع بخشهاي ديگر قرار دارد و هيچ اپوزيسيوني 
و  وار بداند را توده  تواند سخنگوي منافع متضاد باشد، مگر اينكه جامعه نمي

وارد جزئيات نشود. يا در برنامة سياسي از سطح عبور نكند و برنامة اجتماعي 
ندهد. اپوزيسيوني كه بخواهد در سطح بماند بتدريج جاذبة خود را از دست 

گويند  ها، در مجامع بسيار عادي، مردم سخناني مي دهد. امروز در تاكسي مي
نيست. در حقيقت آنچه  تر تر نباشد، عقب كه از سخنان اپوزيسيون اگر جدي
مردم مجهول نيست، تا اپوزيسيون  ند برك اپوزيسيون بعنوان برنامه طرح مي

تواند با اجتماع  بخواهد به چنين نيازي پاسخ دهد. اپوزيسيون هنگامي مي
ارتباط برقرار كند و قدرت بگيرد، كه بتواند مشكالت جامعه را كه مسئله يك 

بعنوان نمونه اپوزيسيون بايد بتواند بگويد برنامة اجتماعي است، حل نمايد. 
كه اشتغال را در ايران چگونه بايد ايجاد كرد. اينكه اپوزيسيون فقط شعار 
بدهد؛ ديكتاتوري بد و دمكراسي خوب است يا واليت فقيه متناسب با فرم 

كند. همچنين حمايت از  امروز حكومت نيست، جلب توجه كسي را نمي
كند و  سياسي، اعتماد و سمپاتي زيادي را جلب نمي اعتصابات غذا و مبارزات

مانيم و جامعه  ما با اين نوع اقدامات در حلقه محدود مبارزان سياسي باقي مي
كند  از او استقبالي چندان نخواهد كرد. جامعه وقتي از اپوزيسيون استقبال مي

 هايش از برنامة سياسي به برنامة اجتماعي فرارويد و در كه سطح برنامه
دهد.  هاي اجتماعي پاسخ مي برنامة اجتماعيش روشن كند به نياز كدام بخش

يعني به اين ترتيب بايد مخاطبين اجتماعي خود را تعيين كند. بايد در سطح 
هائي ارائه دهد كه  تخصصي دست به چنين كاري بزند. يعني بايد برنامه

چه نه در حل آنها اگر  مشكالتي كه دولت موجود نتوانسته حل كند، راه
جزئيات، حداقل در كليات روشن باشد. اين چيزي است كه موجب جلب 

شود و ارتباط چنين اپوزيسيوني با  گيري اپوزيسيون مي اعتماد مردم و قدرت
گردد. اپوزيسيوني كه با قبول اين مباني نظري  هاي اجتماعي برقرار مي گروه

جامعه و نوع شود؛ نوع نگاهش به سياست، نوع ارتباطش با  تشكيل مي
دادوستدش با اجتماع بطور كل متفاوت خواهد بود. به نظر من اپوزيسيون در 

 آينده ايران خواه و ناخواه چنين بايد باشد. 
بينيد كه حتي اين مختص اپوزيسيون فاندامنتال و اصولي كه خارج  شما مي

از حكومت قرار دارد، نيست. اپوزيسيون داخل حكومت، حتي آنهائي كه در 
بودند ـ مثل حزب   ومت شركت دارند و تنها سياست را انتخاب كردهحك

اند و مردم به آنها اعتماد اندكي كردند  مشاركت ـ جاذبة خود را از دست داده
حلي جز طرح  شود. زيرا آنها هيچ راه و امروز به هيچ وجه از آنها استقبال نمي

اي هم جامعه  رهگفت و دو كليات نداشتند. چيزهائي را كه آقاي خاتمي مي
استقبال كرد، اما امروز به حدي تكرار شده كه ديگر براي كسي مجهول 

 نيست. 
 

ـ چنانچه منظور شما اپوزيسيوني باشد متشكل از احزاب كه منافع طبقاتي 
هاي  هاي مختلف جامعه را برجسته كنند، خوب ما چنين احزاب و گروه اليه

ب هم داشتيم. احزاب و سياسي را پيش از انقالب و در جريان انقال
سازمانهائي كه خود را مدافع منافع كارگران، دهقانان و زحمتكشان 

دانستند. بقاياي اين سازمانها هنوز هم باقي است، اما آنچه حاصل نشده  مي
 است، استقبال اين طبقات از چنين گروههائي است. 

 
در ايران بود، شريعتمداري ـ اوالً آنچه كه قبل از انقالب بعنوان احزاب چپ 

تباط برقرار رخواستند ا اشكالشان اين نبود كه نتوانستند با طبقاتي كه مي

شترين نفوذ را در طبقات كارگري و در يكنند. روزگاري حزب توده ب
تشكيالت كارگري ايران داشت. اشكال آنها اين بود كه به يك قدرت بيگانه 

هاي اجتماعي خود  وابسته بودند. به همين علت هم هيچگاه در برنامه
گير بمانند. با هر جذر و مدي كه سياست خارجي داشت،  توانستند پي نمي

اشان تغيير  برنامة اجتماعي اين احزاب، يا حداقل تأكيد بر برنامة اجتماعي
كرد. بنابراين اصالتي نداشت. اينها بيشتر سخنگوي سياست خارجي بودند  مي

ك حزب چپ به نظر من بسيار تا سخنگوي بخشي از جامعه. امروز وجود ي
مفيد و الزم است. الزم است كه چپ ما چپ بماند. بخش مياني بايد با 

و احزاب ليبرال ما با بخش باالي جامعه بايد تماس داشته  بخش مياني باشد
باشند و سخنگوي آنها باشند. همة اينها اگر كار خودشان را بكنند، البته 

 مفيدند. 
ما قبل از انقالب تفكيك شده نبود و يك جامعة مسئله بعدي اينكه جامعة 

وار بود. نهادهاي اجتماعي كه نام بردم تغييرات كيفي نكرده و اقتدار به  توده
كردند. مدرنيزاسيون پهلوي نتوانسته بود جامعه را  شكل سنتي را بازتوليد مي

مدرن كند. تنها پوستة بسيار نازكي از جامعه در آن زمان مدرن شده بود و 
كثريت جامعه دچار يك انقطاع فرهنگي با اين پوستة نازك شده بود و ا

كرد و اپوزيسيون ما هم همچنان  همچنان در پوستة سنتي خود زندگي مي
بخاطر تماس با چنين اجتماعي با چنين خصوصياتي در روابط سنتي و 

مانده بود. يا بطور كامل از آن بريده بود. به هر صورت مختصات آن روز  عقب
كرد. امروز بايد اين واقعيت را قبول كرد كه  امعه با امروز بكلي فرق ميج

خوانم. در آن زمان  جامعه دچار يك دگرديسي است كه من آنرا اصالحات مي
 و در آن انقطاع فرهنگي جامعه هنوز پوستة سنتي خود را نشكسته بود. 

 
اقعيت اي كه شما بر ضرورت وجودي احزاب داريد، اما و ـ برخالف تكيه

بيانگر چيز ديگري است. واقعيت اين است كه در ميان نيروهاي سياسي و 
اي وجود دارد.  هاي جبهه مردم، گرايش بسيار قدرتمندي به فعاليت نهمچني

اي است. عناصر اصلي آن  خواهان يك حركت جبهه حتي خود اتحادجمهوري
ك مردم را همان بخشهائي از سازمان جمهوريخواهان ايران، حزب دمكراتي

دهند. اين گرايش  ايران و سازمان فدائيان خلق ايران )اكثريت( تشكيل مي
 دهيد؟ اي را شما چگونه توضيح مي جبهه

 
اي،  شريعتمداري ـ به نظر من بيشتر و دليل عمدة گرايش به مبارزة جبهه

باشد. ما چون احزاب مقتدري نداريم، فكر  ناتواني از تشكيل حزب مي
ا با گسترش در سطح و با جمع نيروهائي كه هيچكدام كنيم اين ضعف ر مي

خودشان نيرو نيستند، برطرف كرده و يه يك نيروي بزرگتري تبديل 
گتري از عناصر تشكيل دهندة رها هم نيروي بسيار بز كنيم. عمالً جبهه مي

چنان بريده از جامعه هستند، به همان داليلي  آن نيستند. براي اينكه اينها هم
فهميم. به اين معنا  ، ما هنوز سياست را در يك مفهوم سنتي ميكه گفته شد

فهمد و  كنيم كه يا اكثريت جامعه آن را نمي كه گويا ما مباحثي را مطرح مي
زني خودمان به نيازهاي جامعه كه خود  يا ما با افشاگري، با شجاعت با قلم
م. البته اين تا دهي اش را ندارد، پاسخ مي جرأت اقدام به آن را ندارد يا وسيله

درست است. اما امروز با وجود اينترنت، با وجود  محدود آنهم بسيار ،حدي
تلويزيون يا راديو و با وجود جهاني شدن ارتباطات به مقدار زيادي اعتبار خود 
را از دست داده است. امروز نياز اساسي مردم اين نيست كه فساد حكومت را 

مت به حقوق شهروندي مطلع شود، بلكه بدانند، يا فرض كنيد از تجاوز حكو
خواهد نيروي سياسي را  بيشتر جامعه پس از علم به اينها، عملگرا شده و مي
گويد، قدرت عمل به آنرا  پيدا كند كه ولو به مقدار كوچكي از آنچه را كه مي
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كند، خواه نا  داشته باشد و چون اين نيروي سياسي را در اپوزيسيون پيدا نمي
كند كه  ن حكومت به دنبالش است. و وقتي جامعه احساس ميخواه در درو

نژاد كه وعده  رود سراغ احمدي مثالً فاصلة طبقاتي زياد شده آنوقت مي
دهد؛ اين فاصله را كم خواهد كرد و يا با فساد مبارزه خواهد نمود. وقتي  مي

رود، كه چنين  اندازي به حقوق شهروندي زياد شده به سراغ خاتمي مي دست
دهد. در اين استقبال، چون جامعه خود نيز احساساتي است و  هائي را مي دهوع

واقعيت قدرت و انجام  ،خردگرائي كمتر برآن حاكم است، بين وعده وعيدها
اين وعده وعيدها فرقي قائل نيست. با توجه به اينكه در مقام مقايسه با 

بيشتر امكان  دهند، ها را مي اپوزيسيون اصولي، حداقل كساني كه اين وعده
ها را دارند. اپوزيسيون تا زماني كه اين  انجام بخش كوچكي از اين وعده

مشخصات را دارد، فكر خواهد كرد ضعف خود را در گسترش در سطح و با 
تواند جبران كند. در حاليكه اين جبهه تنها كاري كه  اي وسيع مي ايجاد جبهه

ي آن نيروي سياسي كه كند، اين است كه مانند پيش از انقالب، برا مي
قدرت بيشتري دارد، جاده را هموار خواهد كرد. در حقيقت زمينه را آماده 

كند براي ظهور آن نيروي سياسي كه خواهد آمد و قدرت را تصاحب  مي
خواهد كرد. و خود اين جبهه شانس اينكه در قدرت سياسي سهيم شود يا 

واهد داشت و يا كمتر خواهد اثر گذار باشد يا بعداً حكومت را تشكيل دهد، نخ
 داشت.

 
ـ تجربة دوم خرداد و شكست اصالحات از درون رژيم نشان داد كه مشكل 

هاي خاتمي به موانع  ما با اين حكومت مشكل ساختاري است. برخورد برنامه

ساختاري و عدم تمايل و عدم آمادگي وي در عبور از خطوط قرمز حكومت 
وي در ميان مردم بود. بنابراين تا وقتي ما ديني موجب از ميان رفتن اعتبار 

در مقابل چنين ساختاري قرار داريم، مبارزه با حكومت از مسائل اصلي 
 گرا خواهد بود.  نيروهاي دمكرات و عرفي

كنيد ما حتي اگر احزاب سياسي  حال پرسش اين است كه آيا فكر نمي
ل جامعه قدرتمند و با برنامة اجتماعي روشن و دقيقي براي حل مسائ

داشتيم، بازهم اين احزاب در مقام اپوزيسيون در درجة نخست موظف به  مي
ني و درهم شكستن ساختار قدرت آن يبرداشتن اين نظام استبدادي ـ د

 بود؟ مي
 

شريعتمداري ـ خوب در يك پاسخ ساده هميشه اين چنين است. يعني در 
ت موجود به يك پاسخ ساده هميشه مهمترين مانع عبور جامعه از وضعي

دمكراسي حكومت است. ولي اوالً حكومت تنها مانع استقرار دمكراسي 
نيست و ثانياً اگر سازوكار مبارزه با چنين نيروئي فراهم نباشد و از لوازم 

شود، يك  حداقلي اين مبارزه برخوردار نباشيم، چيزي كه جايگزين مي
گردد كه هدف اين  رميدموكراسي پايا نخواهد بود. بنابراين مسئله به اينجا ب

مبارزه چيست؟ آيا هدف تنها خرد كردن ماشين دولتي و جايگزين كردن 
قدرت خود به جاي آن است يا اينكه هدف برقراري يك دموكراسي، تأسيس 

كارها نيز تفاوت  با توجه به نوع اهداف، راه  و استقرار و تداوم آن است؟ طبعاً
اي سياسي تأسيس يك دمكراسي را خواهند كرد. به اين معني كه اگر نيروه

رفتن ماشين دولتي موجود دانسته و اين تأسيس را هم   همزمان با از بين
اينگونه بينگارند كه صرف تأسيس حكومت جايگزين منجر به استقرار و 

كار اينها آن خواهد بود كه بزرگترين  طبعاً راه  رار دمكراسي خواهد شد،ماست
دولتي سامان دهند و از همة روشهاي موجود  نيروي ممكن را بر عليه نيروي

استفاده كنند تا اين ماشين دولتي و نظام موجود از بين برود. اين يك نگاه 
است و طرفداران خودش را هم دارد و آنها نيز استراتژي خود را دارند. من 
درصدد اين نيستم كه اين نگاه را تخطئه كنم و بگويم غلط است يا درست 

ت نگاه ديگري هم وجود دارد كه من جزء طرفداران آن است. در هرصور
اي وجود دارد ميان نوع حكومت و اجتماع.  هستم و آن اين است كه رابطه

اند، اين مبارزه را  نيروهائي كه هدف خود را مبارزه با نظام حاكم قرار داده
 بينند، بلكه نگاه بينند. يعني مشكالت را تماماً سياسي نمي صرفاً سياسي نمي

من بسيار بدگمانم  ،در شرايط موجود  جامعه شناسانه نيز به جامعه دارند. اوالً
كه نيروها موفق به تأسيس دمكراسي شوند، اگر تأسيس كنند، خوشبين 
نيستم بتوانند اين دمكراسي را استمرار دهند. تاريخ معاصر ايران بارها شاهد 

سيوني جاي آن را گرفته اين بوده است كه دستگاه دولتي از بين رفته و اپوزي
اند. البته اگر بتوان به آن  ها بسيار كوتاه بوده است. ولي عمر دمكراسي

ثباتي و نوعي آنارشي  اند و نوعي بي ها از بين رفته هائي كه حكومت دوره
ناشي از نبودن قدرت دولتي وجود داشته، را دمكراسي بناميم. حتي اگر اين 

ا دمكراسي بناميم، عمر آن در مقايسه با ها ر تسامح را بكنيم و اين دوره
اي بيش نيست. پس بايد پرسيد چرا چنين است و چه  تاريخ ايران لحظه

ها خواه ناخواه ما را به  كاري بايد بكنيم كه چنين نشود! پاسخ به اين پرسش

كشاند. آن جوابها بطور خالصه اين است كه  مجموعه جوابهاي ديگري مي
تا نيروئي كه برقدرت سوار  ،ر جامعه بايد داده شوددر حقيقت چه تغييراتي د

است، زوالش مترادف با تأسيس و استمرار يك دمكراسي و استقرار و پايا 
بودن آن بشود. وقتي بخواهيم به چنين پرسشي پاسخ دهيم، آنگاه به اين 

رسيم كه فقط يكي از موانع ـ يكي از موانع بزرگ ـ نيروي  نتيجه مي
قابل ماست. اما نيروي استبدادي جامعة ما منحصر به اين استبدادي دولتي م

شود و پايدار  يكي تنها نيست. يك دمكراسي موقعي در ايران تأسيس مي
ماند كه اين نيروهاي استبدادي كه از جمله در اپوزيسيون هم بسيار وجود  مي

دارند، بتدريج در درون تغييرات دمكراتيك جامعه، هضم شوند. و تبديل به 
هاي دمكراتيك شوند. البته اين نكات صرفاً ناظر بر نگاه از نوع دوم نيرو

است. طبعاً اگر ديدي از نوع اول داشته باشيم، خوب مباحث به نوع ديگري 
 كند.  جريان پيدا مي

 
اي است كه تشكيل احزاب دمكراتيك و كار  ـ البته شرايط اجتماعي به گونه

ران وسيع در جامعه قرار دارد. فرهنگي طوالني براي آن به موازات يك بح
كند و جامعه را با بحران شديدي درگير كرده است. از  حكومت كار خود را مي

 رسد.  سوي ديگر صداي شما بعنوان نيروي دمكرات سخت به مخاطبين مي
 

كنم همة اينها صحيح است. اينطور نيست كه ما  شريعتمداري ـ فكر مي
ن دليل هم من يك مبارز سياسي بنشينيم و كار فرهنگي بكنيم به همي

حل  مثالً بخش صنعت ايران دنبال اين نیست که عمری را به اين امید بنشیند که شاهزاده رضاپهلوی به سلطنت خواهد آمد، برای امروزش راهراست ايران يا 

تکاری را خواهد. کدام اب اش کند و برای اين منظور برنامة اجتماعی می المللی کمک در سطح بین خواهد تا خواهد. نماينده می خواهد. قدرت اجتماعی می می

 دانند. اند، اگر خودشان را چنین نیروئی می خواهان ما در اين زمینه ارائه داده مشروطه
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گويم مربوط به نوع مبارزة سياسي است. راجع به اينكه  هستم و آنچه مي
مبارزه بايد از جنس سياسي باشد، شكي ندارم، بدون آنكه منكر ضرورت 
مبارزات فرهنگي يا مبارزات ديگر اجتماعي از سوي نيروهاي ديگري باشم. 

ايم.  عاجل از زمان مشروطيت روبرو بودهكنم ما با اين شرايط  اما من فكر مي
اند كه االن موقع  هر زمان كه خواستيم كاري انجام دهيم، مخاطبين ما گفته

اين كارها نيست، االن مملكت در حال آتش گرفتن است. شما هم به اين 
اي در حال آتش گرفتن است و شما در فكر تزئين آن  ماند كه خانه مي

ت در دست هم دهيم اول اين آتش را خاموش هستيد. بنابراين بيائيد دس
ايم كه  اي است. اما هيچگاه از خود نپرسيده كنيم و اين استدالل شناخته شده

اي كه آتش گرفت، آتش افروزان آن تنها حاكمان موجود بودند؟  آيا اين خانه
اند. آيا استبدادي كه مستقر شده، فقط  بيار اين معركه بوده يا بقيه نيز آتش

هاي هركدام از ما  كام موجودند، يا كنش و خصوصيات و دارو دستههمين ح
اي از اين استبداد را قوام بخشيده و بقول  در تاريخ سياسي ايران گوشه

اي بدان افزود تا بدين غايت  بناي ظلم اندك بود، هر كه آمد ذره“معروف 
 اين نيست كه شرايط حادي كه بوجود آمده در نتيجه عمل و كنش و“ رسيد.

خواهم سهم آنها را با سهم بقيه  اي خاص است. البته نمي واكنش فقط عده
يكي كنم، بلكه منظورم اين است كه اين سرشت ديكتاتوري يك خاصيت 
جمعي است يك خاصيت اجتماعي است. حتي االن هم يقين ندارم كه 

خواهم استثناها را ذكر كنم ـ اگر به  اپوزيسيون موجود در كليت خود ـ نمي
موجود مجبور به تأسيس دمكراسي  مت برسد، الزاماً حتي اگر در جوّحكو

هائي  شرط شود، موفق به استمرار و استقرار آن هم باشد. اين امر پيش
 طلبد كه موضوع بحث ما نيست.  مي
 

ـ ببينيد، در بحث مربوط به تشكيل احزاب بايد توجه داشت كه اين 
لكه بر بستر ذهنيت و انتظارات يابي اصولي نه در خالء و قرنطينه، ب تشكل

جامعه صورت گرفته و بتدريج در پاسخگوئي به اين انتظارات است كه اعتماد 
نمايد. بعنوان نمونه برگرديم به همان حركتهاي  مردم را بخود جلب مي

اي، درست است كه اين نوع حركت در حقيقت سرپوشي برفقدان  جبهه
جود اين عنصر مثبتي از خواست و هاي گسترده اجتماعي است، اما با و پايه

دهندة  كند و نشان انتظارات مردم از نيروهاي سياسي را نيز با خود حمل مي
تحدانه است. شما هم مگرايش قوي نيروها به همبستگي و يك حركت 

نيروهاي دمكرات ايراني امروز به اشتراكاتي دست  ،اينكهه اشاره داشتيد ب
صول دمكراسي، اعتبار حقوق بشر و احترام به اند و اين اشتراكات برسر ا يافته

هاي فردي است. مردم هم به اين يگانگي باور به اين مسائل ميان  آزادي
اپوزيسيون واقف هستند. با وجود اين شاهد هيچگونه توافق و همكاري بر 

هرچند از اين گروهها محور اين اشتراكات نيستند و به اين امر انتقاد دارند. 
گويد اما آمادة هيچگونه همكاري با هم نيستند.  ن مياصول مشترك سخ

پذيرند و  مردم هنگامي ادعاي ما را مبني بر احترام و باور به اصول فوق مي
كنند كه بتوانيم روابط دمكراتيك و همكاريهاي دمكراتيك را  به ما اعتماد مي

 از همين امروز در ميان خود به نمايش بگذاريم.
 

وضوع مصاحبه ما رابطة قدرت و اپوزيسيون است. شريعتمداري ـ ببينيد م
رابطة قدرت سياسي و اپوزيسيون. خوب ببينيم با تصوري كه شما داريد 

 رابطه به چه صورتي در خواهد آمد و با تصوري كه من دارم به چه شكلي!
من مدعي هستم كه مهمترين مركز اخذ قدرت سياسي براي هر اپوزيسيوني 

وار نيست. بنابراين به بخشهاي  اي توده جامعهجامعه است و دوم جامعه 
تواند اين قدرت را  مختلف تقسيم شده است. بنابراين اپوزيسيون هنگامي مي

از بخشي از جامعه بگيرد كه بيشتر سخنگوي آن بخش جامعه باشد. بعبارت 
گروه از اپوزيسيون بايد انتخاب كند كه سخنگوي كدام بخش  ديگر هر

مانند حقوق بشر، حقوق شهروندي و امور ديگر  جامعه است. مشتركاتي
درست است كه هنوز به دست نيامده، اما گفتمان عمومي همة بخشهاست و 
اتحاد بر سر اين اشتراكات ما را سخنگوي هيچ بخشي از جامعه نخواهد كرد. 

اين كارها، كارهاي تشكيالت   كار مدرن اصوالً مضافاً اينكه در يك تقسيم
كار تشكيالت سياسي نيست و ما به اندازة كافي از اين  حقوق بشري است و

ها داريم. اگر به واقعيت توجه كنيم؛ اغلب گروههاي سياسي فقط يك  لتشك
كنند كه  اند و همان كاري را مي اسمي از سياست بر روي خود گذاشته

هائي كه بيشتر به امور اجتماعي و حقوق  مدافعان حقوق بشر يا كانون
دهند. سياست به معني خاص خودش از  ازند، انجام ميپرد شهروندي مي

فرمائيد براساس اين كليات با  سطح گفتمان كلي عبور نكرده است. حاال مي
هم همكاري كنيم؟! همكاري كنيم كه چه بشود؟ همكاري كنيم تا ماشين 

هائي بهتر از آنچه كه  حل هااندازيم؟ براي اينكار بايد ر دولتي را از اعتبار بي
ها براي همة جامعه يكي  حل ا دارند در آستين داشته باشيم. اين راهاينه

گروه اپوزيسيون بايد برحسب سخنگوئي آن بخشي كه بر عهده  نيست. هر
تري از حكومت داشته باشد. باالخره اين حاكمين  هاي دقيق حل دارد، راه

ها  حل هائي دارند و اين راه حل كنند و براي مسائل اجتماعي راه حكومت مي
  غلط يا درست در بخشهائي بسيار نارساست. اگر ما حتي در حدود نارسائي

اي داشته باشيم، نتوانيم نشان دهيم كه مثالً  اينها نتوانيم ايرادات كارشناسانه
توانند اختالف طبقاتي را كم  توانند، اشتغال ايجاد كنند، چرا نمي چرا نمي

عالوه براينكه كم كنند، در بين توانند خشونت در اجتماع را  كنند، چرا نمي
كنند و هزاران مسئله ديگر كه اگر به آنها اشاره  خود و جامعه اضافه مي

اي ارائه دهيم، اصوالً به چه دليل بايد  هاي كارشناسانه حل كنيم يا نتوانيم راهن
اعتبارتر از اپوزيسيون شود. فقط به اين دليل كه آدم  اين حكومت بي

كند يا آزادي اجتماعي را  قوق شهروندي را رعايت نميشد، يا اينكه حكُ مي
سال  25كنم پس از گذشت  خوب اينها كه معلوم است. فكر نمي  دهد! نمي

دهد  هيچيك از شهروندان راجع به اينها شكي داشته باشد. و تجربه نشان مي
اي ايجاد نكرده و اگر هم با هم  كه اينها براي هيچكدام از ما اعتبار ويژه

اعتبار ما فزوني نخواهد يافت. من حتي بيش از اين بگويم؛ همانطور  باشيم
قاي خميني هم پيش آمد، احزاب و نيروهاي سياسي، احزاب و آكه در دورة 

اعتبار  نيروهاي سياسي كه كارشان اين باشد كه فقط به عقيم كردن و بي
شد كن نيروهائي خواهند  كردن ماشين دولتي بپردازد، در حقيقت جاده صاف

كه حرفهاي بيشتري دارند و خواهند توانست اعتماد مردم را به داليل بيشتر 
سر كار خواهند آمد. حاال يا به داليل تاريخي بيشتر مورد  جذب كنند. آنها بر

اعتماد مردم خواهند بود. مثالً در دورة گذار از حكومت سلطنتي به جمهوري 
ر مورد اعتماد مردم بود يا اسالمي روحانيت به داليل مذهبي و تاريخي بيشت

مردم توانائي انجام كار را در آنها خواهند ديد. مثل  ،به دليل اقتدار بيشتر
خواهند به قدرت بيايند  نيروهاي مسلحي كه امروز اشتهاي قدرت دارند و مي

دهند،  هائي را كه مي و مردم تصورشان اين است كه آنها امكان اجراي پروژه
يقت چرخ پنجمي خواهيم بود كه جاده را براي آنها خواهند داشت. ما در حق

صاف خواهيم كرد. بنابراين نه تنها اين نوع مبارزه ممكن است مفيد نباشد، 
كنند، منجر به  نيت كسانيكه اين نوع مبارزه مي ت برخالف حسنسممكن ا

نتايجي شود كه به هيچ وجه مورد دلخواه آنها نبوده است. تاريخ ما بارها 
نيت بوده كه عمري مبارزه را بر  تجربه ناموفق انسانهاي با حسن نشاهد اي
اند. ديگراني كه به  اند كه ديگران از آن بهره گرفته آلهائي گذرانده سر ايده

مدن آهيچ وجه در طرز تفكر خود، نقطة مشتركي با كسانيكه زمينه را براي 
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ل يبر تشكاند، نداشتند. در حقيقت ايجاد يك جبهه فرع  آنها آماده كرده
اي از قدرت اجتماعي را داشته باشند، وگرنه جمع  احزابي است كه سايه

چندتا صفر همچنان صفر خواهد بود. و اپوزيسيون امروز چيزي كم و بيش 
بعالوه و منهاي صفر است. براي اينكه اصوالً در زمينة كسب قدرت 

رابطة  اجتماعي تالش موثري نكرده و اصوالً متاسفانه بيش از همه چپ در
خودش با قدرت دچار مشكل است. يعني كساني با خاستگاه و سوابق چپ 

توانند اين رابطه سالم را با جامعة خود برقرار  دچار اين مشكلند. در نتيجه نمي
 كنند. 

 
بستي گرفتار  رسد در حلقة بسته و بن ها، بنظر مي گفتهاين ـ با توجه به 

معتبريم و نه قادر به حركت يكدست و  ريزي احزاب ايم. نه به دنبال پايه آمده
اي در مقطع انتخابات  يكپارچه. بويژه مشكالت خود را بيش از هر لحظه

اي از اين اپوزيسيون به  كنيم. در پراكندگي گسترده هر تكه مالحظه مي
اعتباري  رود كه يا ثمري قابل اثبات ندارد يا بيش از بيش موجب بي راهي مي

اي دست  مين انتخابات اخير رياست جمهوري، عدهآنهاست. بعنوان نمونه ه
اي از مردم هم در خانه نشستند، اما ما  به بايكوت آن زدند و تعداد گسترده

امكان اثبات قطعي اين را نداريم كه بگوئيم مردم در شنيدن پيام اين بخش 

دست به چنين حركتي زدند. اما بخش ديگر اپوزيسيون كه  ،و پذيرش آن
 حمايتكند، در اين انتخابات از معين  هائي از حكومت دفاع مي جناحهنوز از 

آور به دفاع از رفسنجاني درغلطيد و  كرد كه بعد از آن با آن جابجائي شگفت
بيش از بيش اعتبار خود را از دست داد. به هر صورت همه اين مجموعه كه 

ه نتيجة هائي را بازكند ب هائي دريچه سعي كرد به خيال خود با اتخاذ تاكتيك
 قابل لمسي دست نيافت. 

 
شريعتمداري ـ اين صحيح است. ببينيد اپوزيسيون كه خودش نتواند قدرت را 
كسب كند، مجبور خواهد شد يا در ذيل نيروهائي كه مقداري از قدرت را 

دوم قدرت  تيند. يا به سراغ منابع ديگر و دسآدارند، بصورت حامي آنها در
اهند كرد به كمك آنها در يك پروسة ديگري مثل خارجيان بروند و سعي خو

كه ارتباطي با اجتماع ايران ندارد، قدرت سياسي را كسب كنند. اين سرنوشت 
اپوزيسيون ما در دورة معاصر و بعد از مشروطيت تا كنون بوده است. 

كار  همانگونه كه عرض كردم ما بايد يك بازبيني اساسي بكنيم و ببينيم گيرِ
ان منوال و با همان روشهاي سنتي مبارزة سياسي را كجاست. اگر بر هم

سر كارند ديگر  ادامه دهيم، بايد اين نتيجه را بپذيريم كه آنهائي كه بر
گري نظامهاي قبلي را ندارند. اينها عدة زيادي جامعه شناس، عدة  ناشي

زيادي تحصيل كرده دارند ـ البته صرف نظر از افرادي كه در جلو صف دارند 
اي  دهند ـ اما در خدمت آنها عده ذكاوتي از خود نشان نمي كه هوش و

كنند. در همين انتخابات آقاي  گيرند و كارهاي علمي مي هستند كه پول مي
نژاد، حتي اگر شما فرض را بر تقلب بگذاريد و بگوئيد او بر هيچ زمينه  احمدي

دادن اجتماعي نيامد و فقط برمبناي تقلب برنده شد، با وجود اين سازمان 
آمد. يعني بايد بدانيم طرف  چنين تقلب بزرگي از عهدة نظامهاي قبلي برنمي

توان ديگر با روشهاي سنتي با آن  اي نيست و نمي ما ديگر يك طرف ساده

ها نطرف شد. بايد ما هم از همان متدهاي علمي كه امروز در حكومت از آ
امان پس معركه  كالهشود بايد بتوانيم استفاده كنيم. اگر نكنيم  استفاده مي

 است. 
 

ـ البته منظورتان متدهاي سالم و اخالقي است. چون رژيم به هيچ عنوان 
پايبند هيچ اصل سالم و اخالقي نيست و همة جهان نيز روي اين واقعيت 

 بات به هيچ عنوان داراي اعتباري نشد. ااتحاد نظر دارد. اين انتخ
 

شأن نيروهاي معتقد به دمكراسي و شريعتمداري ـ البته منظورم روشهائي در 
حقوق بشر است ولي علم سالم يا ناسالم ندارد. علم است كه هيروشيما را 

كند. من منظورم اين نيست. منظورم اين است كه اصوالً  هم منفجر مي
فرض كنيم كه يكسره تقلب شده است. خوب اين فرض حداكثر است. يعني 

العه نكرد و از اول استراتژي را فكر كنيم در اين حكومت نيروي مقابل مط
پيش نياورد كه اين رفتن اصالحات خاتمي منجر به شكل گرفتن يك نيروي 

كنم اين كار را كرد ـ حاال  ديگري در اختيار خودش شود كه من فكر مي
توضيح خواهم داد چگونه اين كار را كرد ـ حتي فكر كنيم كه اين كار را 

خواهد.  اد و با اين مهارت باالخره مديريتي مينكرد. بنابراين تقلبي با اين ابع

ود. پس ما بايد بدانيم با حريفي نبريت در توان حكومتهاي قبلي يكه اين مد
قوي روبرو هستيم. بنابراين اگر ما روشهاي قبلي خود را ادامه دهيم، الزاماً 
بايد بدانيم كه حتي در مواردي به نفع نيروهائي در درون نظام ندانسته كار 

مند خواهند شد. من اگر فرصت داشته  واهيم كرد و آنها از نتايج آن بهرهخ
 توانيم به نفع آنها كار كنيم.  باشم خواهم گفت كه چگونه ما ندانسته مي

 
 

 ـ حتماً بفرمائيد.
 

بينيد،  آنجلسي را مي شريعتمداري ـ شما امروز بسياري از تلويزيونهاي لوس
سازي است. هم براي احزاب و هم  د، مشابههائي كه اين نظام دار يكي از راه
سازي  كند. اين مشابه ها و براي هر چيز ديگري مشابه تهيه مي براي رسانه

همسوئي در توان از طريق آن به اهدافي رسيد كه ظاهراً  طوري است كه مي
برند. بخش  ا اهداف اپوزيسيون قرار دارد، ولي استفادة آن را ديگران ميب

اي  مد و بخشهائي از او دفاع كردند و عدهآنم؛ آقاي خاتمي ديگري را مثال بز
با او مخالفت. ولي اين دو بخش هيچكدام براي خودشان قدرت سياسي 

طلبان حكومتي قدرت سياسي  ايجاد نكردند. بخشي از اينها براي اصالح
بيشتري ايجاد كردند و بخش ديگر اعتبار خاتمي را تخطئه كردند و در نتيجه 

يش در داخل حكومت زمينه ايجاد كردند. ولي براي خودشان براي رقبا
قدرتي ايجاد نشد. بنابراين اگر از بين بردن قدرتهاي موجود مترادف با ايجاد 
قدرتهاي جديد براي اپوزيسيون نشود، الجرم كساني كه زمينة استفاده از 

و  قدرت را كه در جامعه پراكنده است دارند، از اين قدرت سود خواهند برد.
اين كاري است كه در ايران دائم در حال اتفاق افتادن است. يعني قدرتي را 

كنيم، خودمان جمع  هاي مشروعيت اين نظام پراكنده مي كه ما با تخطئه پايه

o  ما بدنبال حقیقت هستیم و نه واقعیت و چون حقیقت هم يکی بیشتر نیست، امکان صلح با ديگران را ندارد. امکان همزيستی با
کنند. انسان اگر بدنبال حقیقت باشد امکان  کنار هم و با هم صلح می ها هستند که در دگرانديشان را نداريم. تنها اين واقعیت

 اينکه با ديگری که به اين حقیقت قائل نیست يا منکر اين حقیقت است، همزيستی کند را ندارد.
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هاي حساب شدة ديگري سعي  كنيم. بلكه بخشهائي از نظام با برنامه نمي
ني در تخاصم است و جمع نمايند. حال اينكه اين نظام با نظام جها ،كنند مي

در نتيجه مشكالت بسيار زيادي دارد كه قابل حل نيست، مثل حقوق بشر، 
مثل انرژي اتمي و مسائل ديگر، در حقيقت ربطي به تالشهاي اپوزيسيون 

خواهم خوانندگان تالش را نااميد كنم، اما بدون يك انتقاد  ندارد. من نمي
اين حرفها پيدا نشوند. من هاي شنوائي براي  اي شايد گوش اساسي و ريشه

كنم تا بلكه  به عمد بطور دراماتيك مسئله قدرت و نگرش به آن را عمده مي
گوش شنوائي پيدا شود. وگرنه همه مسئله منحصر به مسئله مورد بحث ما 

 نيست. 
 

شما بكنيم. با توجه به اينكه با  يها ي از صحبتيگير ـ اجازه بدهيد نتيجه
د موافق نيستيد، احزاب قوي هم كه وجود ندارند و اي و اتحا حركتهاي جبهه

آنهم   ماند؛ اپوزيسيون ناتوان است پس يك راه بيشتر جلوي پاي ما نمي
 اينكه از بخش بد رژيم در برابر بخش بدتر آن دفاع كنيم.

 
ئي را گرفتيد كه من هشدار دادم نبايد چنين  شريعتمداري ـ شما درست نتيجه

گويم. من گفتم ما بايد مستقيماً به اجتماع  را نميشود. خير من چنين چيزي 
وصل شويم و از اجتماع كسب نيرو كنيم. نه اينكه بخواهيم از بخشي از 

المللي را و سعي كنيم به آنها  نظام حمايت كنيم يا بخشي از نيروهاي بين
 نزديك شويم.

 
يم زند و موجب ريختن قدرت رژ ر دست به مبارزاتي ميگـ خوب اپوزيسيون ا

گيري خود  نفع قدرت شود، بديهي است كه مايل است از اين قدرت به مي
بهره گيرد. اما چون اين امكان را ندارد و از سوي ديگر در برابر اعمال رژيم 

ماند، اين است  تواند بدون عمل بماند، پس منطقاً تنها راهي كه مي نيز نمي
 كه از بخش كمتر بد رژيم دفاع كند. 

 
ببينيد از لحاظ تاريخي و جامعه شناسي باالخره انسان عاقل شريعتمداري ـ 

هائي از نظام مشتركاتي با خواستهايش دارد، منكر آن  تواند اگر بخش نمي
شود. يعني نديده گرفتن مشتركات بين نيروهاي سياسي فقط به اين خاطر 

خواه  كه با هم مخالفيم ما را به جائي نخواهد رساند. امروز من يك جمهوري
ستم. ولي اگر ببينم درون نيروهاي معتقد به سلطنت يا مذهب تغييرات ه

اي از آنها مشتركاتي با ما دارند، بخاطر صرف  شگرفي انجام گرفته و پاره
چشم بستن بر حقايق است. اما اگر   مبارزات سياسي اين اشتراكات را نبينم،

ن بكنم كه اين به استراتژي من بدل شود و من كار سياسي را موكول به اي
فقط بخاطر مشتركاتي با نيروهائي كه از اساس با من مخالفند، بخاطر 
ضرورتهاي موجود با بخشهائي از نظام يكي شوم و وارد اتحادي شوم، اين 

كنم ما بايد  همان چيزي است كه ما را به جائي نخواهد رساند. من فكر مي
مشتركات موقعي مشتركات را ببينيم، از اين مشتركات استفاده كنيم ولي 

موثر خواهند بود كه خودمان يك نيرو شويم. تا نيرو نشديم، كساني كه 
نيروي بيشتري دارند از ما سوء استفاده خواهند كرد. از ديد آنها استفاده و از 
ديد ما سوء استفاده. براي اينكه نيرو شويم بايد به روز شويم. به نظر من 

انده است و نتوانسته تغييراتي را كه اپوزيسيون ما بيش از جامعه ما سنتي م
جامعه كرده متوجه خود نموده و تغيير كند. البته منظور نسل خودمان است. 
شايد در ايران اپوزيسيون در حال تأسيس است كه نسل ما نيست و شايد 

سال بسيار عملگرا شده  25آنها به روز هستند. جامعه ايران در گذر از اين 
به حداقل رسيده و بخش بخش شده است. عالوه  رمانگرائي در آنآاست. 

ها توجه دارد.  خواهد زندگي كند و براي اين زندگي بيشتر به واقعيت براين مي
دهيم. بنابراين ما بايد  نه به ناكجاآبادهاي شيريني كه ما به آنها حواله مي

آل  ها، بسيار ايده حل حل داشته باشيم. اين راه براي مشكالت امروزشان راه
اي فكر  هايي را يافت كه عملي باشند. مثالً ببينيد، عده حل يست بايد راهن

حل به جامعه است كه بود، البته اگر  كردند، تكيه به آمريكا دادن يك راه مي
خواهم  توانستند، ولي متاسفانه امروز چنين چيزي واقعيت ندارد. من نمي مي

اي از مردم ايران  ت عدهبگويم اين كار خوبي بود. البته نبود. اما بهر صور
حل هم موافقت مشروط داشتند. ولي  صال با اين راهيهستند كه در اثر است

حلهايمان بايد  هائي هم عملي نيست. در راه حل گويد كه چنين راه تجربه مي
به مردم نشان دهيم كه اگر چه ما قدرت اجرا نداريم، حداقل در زمينة انديشه 

ديشمندان نظام حاكم هستيم و نه چند گام در و گفتمان يك گام جلوتر از ان
د آورند، اصطالحات آن را در بين ما مُ پس آنها. آنها يك گفتماني را مي

كنند و همة اپوزيسيون مانند طوطي آنها را دوباره تحويل  كنند، كنترل مي مي
د. زايندگي فكري ندارد. نه در سطح سياسي و نه در سطح برنامة نده مي

كند و نه مفهوم و نه قادر است  سيون نه گفتمان توليد مياجتماعي اپوزي
مفاهيم را عمومي كند. و نه كنترل. اپوزيسيوني كه قادر به ايجاد گفتمان، 
ايجاد مفهوم و كنترل مفهوم نباشد، از قدرت سياسي بدور است. اپوزيسيوني 

مت هاي اجتماعي موجود حكو كه نتواند برنامة اجتماعي بدهد و اشكال برنامه
را فاش كند، از قدرت اجتماعي بدور است. نه در زمينه قدرت سياسي و نه در 
زمينه قدرت اجتماعي هيچ ابتكاري ندارد. راه ما همان راه سنتي افشاگري 

 است و شورش در مقابل قدرت موجود است. 
 

ـ ما در مجموع و در يك ديد كلي با نگاه انتقادي شما به اپوزيسيون 
اء گوناگون در جريانهاي زتر به اج اين با نگاه منصفانه موافقيم. با وجود

هاي  شوند. هسته ديم كه گامهاي اصولي برداشته ميهمختلف سياسي شا
گيري و رشد هستند. اما در ميان  هاي درست در حال شكل درستي با انديشه

اين اجزاء تقريباً هيچ ارتباطي وجود ندارد. بعنوان نمونه در ميان طرفداران 
 اي تكيه خود را سالهاست كه بر پادشاهي بخش درخور توجه نظام

يابي و تأسيس و تقويت حزبي با افكار نوين گذاشته است و در اين  تشكل
سالها در جهت استقالل خود بعنوان يك حزب سياسي، از نماد پادشاهي 

تفاوتي از كنار اين حركت و  گامهاي اساسي برداشته است. با وجود اين با بي
شود. حتي از سوي منفرديني كه ديوارها و موانع  ش اصولي عبور مياين تال

سر گذارده و آماده همكاري با  همكاري با طرفداران نظام پادشاهي را پشت
اين جريان را كمتر مركز توجه خود  اماآنها حول اصول دمكراتيك هستند، 

احزاب و بر روي ضرورت تقويت نيز مانند شما دهند. در حاليكه آنها  قرار مي
هائي ما چگونه  د. با وجود چنين كنشنكن هاي مستقل تكيه مي تشكل

هاي حزبي تقويت شوند؟ آيا فكر  توانيم انتظار داشته باشيم كه گرايش مي
هاي درستي در ميان اعضاي  كنيد اين عدم رابطه بين چنين هسته نمي

ابرجائي تواند به پ مختلف خانوادة سياسي ايران و نيروهاي اپوزيسيون، مي
 روحيات سنتي ياري رساند؟ 

 
دانيد كه من از نخستين كساني  شريعتمداري ـ طبعاً اينگونه است. شما مي

طلب كه آن موقع كمتر ديده  بودم كه اين گرايش را در بين نيروهاي سلطنت
شد، توانستم مشاهده كنم و گريزان از ديالوگ هم نبودم. ولي مسئله  مي

ست. من اصوالً جامعة ايران را از لحاظ تاريخي فردي مثل من چيز ديگري ا
كنم آن نيروهائي كه امروز  بينم. من فكر مي از اين مرحله عبور كرده مي

خواهان سلطنتي هستند، احزاب ميانه و راست بعدي ايران باشند.  مشروطه
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نگرم. اينها به لحاظ سنتي گرفتار تصوراتي  بنابراين من با اين ديد به آنها مي
كه اگر موفق شوند، خوب كسي با آنها مخالفتي ندارد. ولي از لحاظ هستند 

بنديها به نظام پادشاهي را از نظر تاريخي  تاريخي اين تصورات و اين پاي
گذارم. و  بينم. ولي از نظر تفكر نهايت احترام را به آنها مي سپري شده مي

د. منتها اينها كنم كه جامعة ما به احزاب راست، ميانه و چپ نياز دار فكر مي
هنگامي قدرت خواهند شد كه بتوانند با راست ايران ارتباط برقرار كنند. 
راست ايران يا مثالً بخش صنعت ايران دنبال اين نيست كه عمري را به اين 
اميد بنشيند كه شاهزاده رضاپهلوي به سلطنت خواهد آمد، براي امروزش 

در سطح  خواهد تا اينده ميخواهد. نم خواهد. قدرت اجتماعي مي حل مي راه
خواهد. كدام  اش كند و براي اين منظور برنامة اجتماعي مي المللي كمك بين

اند، اگر خودشان را  خواهان ما در اين زمينه ارائه داده ابتكاري را مشروطه
دانند. البته اين انتقاد را به خودمان هم دارم، نه اينكه فقط  چنين نيروئي مي

نها نيرو خواهند شد كه در حقيقت با آن بخش به آنها! موقعي اي
اشان بتوانند رابطه برقرار كنند. در سطح گفتمان، در سطح برنامة  اجتماعي

اجتماعي در سطح برنامة سياسي و براي مشكالت آنها. حداقل آنها بايد 
المللي هستند. وقتي چنين نيست،  احساس كنند كه داراي يك حامي بين

شود. مضافاً اينكه ما اختالفات  گپ زدن تبديل ميجمع شدن ما بيشتر به 
اساسي ديگري هم در نوع نگاه به سياست خارجي داريم. يعني سياست 

شود، خيلي با اغماض  خواه تبليغ مي خارجي كه از طرف نيروهاي مشروطه
نسبت به سياست آمريكا در جهان است و نيروهاي جمهوريخواه اين نوع 

اين سياست ندارد. بنابراين اين هم يكي از  گر را نسبت به نگاه اغماض
 كنند.  مواردي است كه عمالً از جمع شدن نيروها جلوگيري مي

 
ـ خوب ايراد آنها هم به جمهوريخواهان اين است كه نسبت به سياست و 

تفاوتي اروپا در قبال پايمال شدن حقوق ملت ايران و نقض آشكار حقوق  بي
اند. بزرگترين و  مي چشم برهم گذاشتهاسال بشر در ايران توسط جمهوري

ترين روابط اقتصادي و سياسي كشورهاي بزرگ اروپا با رژيم ايران  تنگاتنگ
 گيرند.   خواهان نديد مي را جمهوري

 
ها را ديد.  شريعتمداري ـ خوب اين مسئله صددرصد درست است. بايد تفاوت

اوتها را بايد به روشني ديد بينم. باالخره اين تف من اينها را به عنوان ايراد نمي
و اين تفاوتها را بايد به بحث گذاشت. ولي مهم اين است ـ بخصوص در اين 
بحث رابطة ما با قدرت ـ باز تعريف شود كه اگر همة ما بپذيريم منبع اصلي 
قدرت اجتماع است، آنوقت نه رابطه با آمريكا و نه رابطه با اروپا اولويت 

كه رابطه ما با قدرت مخدوش است، آنوقت  اساسي نخواهد داشت. موقعي
نگاه ديگري به سياست خارجي داريم. در حقيقت آنوقت ممكن است كه 

امان قدرتهاي خارجي شوند كه آن چيزي است كه  منبع اخذ قدرت اصلي
 گير خواهد شد.  يك فرد ملي نسبت به آن مقداري بدبين و سخت

كي از فاكتهاي قضيه را باشي نيست بلكه ي البته اين صحبت نسخة حكيم
دهد. قضيه سالم شدن رابطه ما با اجتماع و ديدن بزرگترين منبع  توضيح مي

قدرت يعني جامعه، مسئله داشتن نگاه جامعه شناسانه به امر سياست در دورة 
گذار، وصل شدن به اجتماع از طريق ايجاد گفتمان، ايجاد مفهوم و كنترل 

اروئيدن برنامة سياسي به برنامة اجتماعي. گفتمان، دادن برنامة اجتماعي، فر
خواهم  اين نكات را بيان كنم. البته من نمي مدر آن مقاله نيز من خواست

مبالغه كنم و بگويم كه اين جواب همة دردهاست. ولي اگر ما سياست را نيز 
مثل يك محصول بگيريم و اجتماع را مصرف كننده اين محصول بدانيم و 

ه صورتي عرضه كنيم كه اجتماع آن را جذب نمايد، سعي كنيم محصول را ب

گرا خواهيم شد و آرمانگرائي ما در حد اجتماع تصحيح و  آنوقت خيلي واقع
 تقليل پيدا خواهد كرد. 

 
ـ در رابطه با ميزان پايگاه اجتماعي نيروها ما امروز با ابهام بزرگي روبرو 

ي امروز فاقد پايگاه كنند كه نيروهاي سياس هستيم. شما يا كساني مطرح مي
ند ارتباط الزم را با مخاطبين خود برقرار ا اجتماعي الزم هستند و نتوانسته

اي براين نظرند كه براي پاسخ قطعي به اين امر بايد همه چيز  نمايند. اما عده
را به رأي مردم وانهاد. براي رسيدن به اين نقطه نيز خواست انتخابات آزاد و 

كنند.  راخواندن مردم به يك گزينش آزاد را مطرح ميبرگذاري رفراندوم و ف
 اي جز اين وجود دارد؟ آيا براي از ميان بردن اين ابهام بزرگ چاره

 
گيري اصلي است و  شريعتمداري ـ انتخاب آزاد و رفراندوم هر دو يك جهت

توان به كل كنار گذاشت. يعني عبور به يك نظام  هيچكدام را نمي
يك انتخابات آزاد كه يكي از صور آنهم رفراندوم  دموكراتيك جز از طريق

است، ممكن نيست. مسئله اين است كه تا آن زمان فرارسيدن چنين هدفي 
چه بايد كرد. آيا ما بايد نيروئي بشويم كه اگر رفراندومي عملي شد، مردم به 

آيد؟ آيا دوره هنوز دورة  ما اعتماد بكنند يا نه؟ اين اعتماد چگونه بوجود مي
اي بايد برود  سال پيش است كه اگر آقاي گنجي امروز بگويد؛ خامنه 25

بتواند رهبر مردم شود؟ من به هيچوجه مخالف شعار ايشان نيستم. شعار 
سال  25ايشان شايد خوب باشد. ولي آيا با اين شعار آقاي گنجي، خميني 

قبل خواهد شد. مسلماً نخواهد شد. اشتباه نشود منظور من تخطئه ايشان 
نيست. معلوم است كه ايشان هدفش از اين شعار رهبر شدن نيست. ايشان 
جان خود را در طبق اخالص گذاشته است. منظور تحليل وضع اجتماعي 

در ذهن  57اي است كه مدل انقالب  است. آيا جامعه همان اجتماع توده
فرزندان آن انقالب باشد. هنوز آقاي سازگارا و آقاي گنجي چنين تصوري از 

ال چنين بشان مدل بسيج عمومي است. بنابراين بدن تماع دارند و مدلاج
راهكارهائي هستند. كسي با رفراندوم مخالف نيست. ولي جامعة ايران امروز، 
بخش بخش و تكه تكه شده است. و اصوالً بخشهائي از آن چنان منافعي در 

ند. يعني اين نظام دارند كه به اين زودي حاضر به فراغت از اين نظام نيست
وار نيست. مهم اين است كه ما چگونه خواهيم  جامعه ديگر يك جامعه توده

توانست چنان اعتبار سياسي كسب كنيم كه اگر انتخابات آزادي صورت 
گرفت نمايندة ما رأي بياورد. اگر رفراندومي شد نيروي سياسي ما انتخاب 

 بينم.  شود، فعالً چنين شرايطي را نمي
 

شود كه در واقع مشكل اپوزيسيون  ا چنين برداشت ميـ از اين سخن شم
است، واال همه امكانات فراهم است. مشكل آنجاست كه اگر رفراندوم شود 

 آوريم؟  ما هنوز رأي نمي
 

كنيد و يا بدنبال جدل هستيد. نه من  شريعتمداري ـ مثل اينكه شوخي مي
صرفاً رابطة آن را  كنيم و گويم. ما داريم اپوزيسيون را بررسي مي اين را نمي

اي بود راجع به چگونگي گذار  با قدرت سياسي. اگر يك روزي بحث علمي
نظامهاي استثنائي، نظامهائي كه نفت دارند، اينكه چگونه چنين نظامهائي از 

كنند، آنوقت بحث طور ديگري خواهد بود و  استبداد به دمكراسي گذر مي
اين گفتگو ما همة عوامل را عوامل ديگري در آن دخالت دارند. امروز در 

كنيم و آن نوع ارتباط  كنار گذاشتيم و در مورد يك عامل صحبت مي
اپوزيسيون با قدرت است. ولي اگر بخواهيم بحث را گسترده كنيم معلوم 

شود. البته فقط به اين دليل نيست كه  است كه مسئله فقط به اين حصر نمي
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تيجه اوضاع ايران اينگونه است. چون ما ارتباط سالمي با قدرت نداريم در ن
اي كه گذاشته،  مهم اين است كه نسبت به كاري كه كرده، به نسبت سرمايه

يا دستاوردي داريم؟ آيا مطالبات ما از زمان مشروطه آعمري را كه تلف شده 
 اي واقعاً داشته است؟! تا كنون پيشرفت قابل توجه

 
ينكه ما بدانيم در كجا توان بحث را گسترده كرد. اما براي ا ـ خوب مي

ايم، بايد بدانيم آيا پافشاري ما روي خواست مشروعي چون رفراندوم  ايستاده
هاي شما متاسفانه  يا انتخابات آزاد، درست است يا نه! برداشت ما از صحبت
كنيم پافشاري جدي  اين است كه اين خواست را مطرح نكنيم، اگر مطرح مي

 !نكنيم، چون خودمان آماده نيستيم
 

عتمداري ـ خير! من اين را نگفتم. من جزو نخستين كساني هستم كه يشر
چاپ شده و هنوز  1988شعار انتخابات آزاد را داده است. مقالة من در سال 

وجود دارد. هنگامي كه جمهوريخواهان ملي انتخابات آزاد در ايران را مطرح 
 كرد.  كردند، هنوز هيچكس در آن مورد صحبت نمي

 
كال در اينجاست كه جمهوريخواهان بعداًً هر انتخابي را انتخابات ـ ولي اش

 آزاد تلقي كردند. 
 

شريعتمداري ـ خير! ما اين شعار را نداده بوديم كه براي زمان نامعلومي باشد. 
گويد در  كند، مي معلوم است كسي كه امروز هم رفراندوم را طرح مي

گويند  هستند كه مي طلبان چارچوب همين نظام و فقط بخشي از سلطنت
شرح يك واضح است و من اصالً   رفراندوم بعد از اين نظام. اينكه اصالً

كنند براي اينكه از يك مشكل در رفته  كنم. اينها فرار به جلو مي تعجب مي
باشند. معلوم است اگر ما دمكراسي بخواهيم، بايد بعد از اين نظام، توسط 

خواهد. اگر  . اين كه ديگر گفتن نمينيروهاي دمكرات رفراندوم گذاشته شود
توان در حضور  يك پروژه سياسي قابل اعتنائي باشد آن است كه چگونه مي

ر است وط اين نظام، اين نظام را به رفراندم گذاشت. انتخابات آزاد هم همين
بايد در حضور اين نظام عملي شود براي بعد از اين نظام كه اگر دمكراسي 

  باشد تحصيل حاصل است.
 

باشد، با يك فشار  ـ جواب آن طيف كه خواهان رفتن نظام است روشن مي
المللي آنهم  بين متحد و سراسري از طرف اپوزيسيون و حمايت نيروهاي

 بصورت يكپارچه.
 

شريعتمداري ـ زنده باد! اگر چنين جوابي است، عين همين جواب در يك 
فشار را ايجاد كنيم. توانست باشد. ما موفق شديم كه اين  انتخابات هم مي

بندي. اگر  آمدن آقاي خاتمي، ايجاد فشار از جامعه بود نه تردستي. نه چشم
خواستيم تأمين و  مي دهم كه چرا اصالحات به حدي كه  مي حبحثي را شر

تعميق پيدا نكرد و بجائي نرسيد، بحث ديگري است. اما نظام نتوانست در 
و اين پيروزي بزرگي بود كه پروژة مقابل خواست انتخابات آزاد مقاومت كند 

زاد در دستور داشت. نتيجة انتخابات آزاد يا آمدن نيروهائي كه در آانتخابات 
آيند، در اختيار كسي است كه نيرو داشته باشد.  ابات آزاد سركار ميخنتيجة انت

توانيم حاكم كنيم  گردد به بحث اول كه متاسفانه گفتماني را مي و اين برمي
توانند ببرند. براي اينكه ما قدرت اجتماعي نداريم.  آن را ديگران ميكه نتايج 

و اگر جمهوريخواهان در آن زمان توانستند پروژة خود را جلو ببرند ولي در 
طلب حكومتي سركار آمدند و جمهوريخواهان اين  بين آن نيروهاي اصالح

اه و امكانات امكان را نيافتند براي اينكه جمهوريخواهان در بين اجتماع پايگ
توانند اين ارتباط را برقرار كنند و اين اعتبار را پيدا  چنداني ندارند. آنها نمي

كنند. هر نيروئي چنين اعتبار قابل توجهي پيدا كند تعادل قوا را در حدي بهم 
تواند جلوي آمدنش را بگيرد. و تا چنين دور باطلي  كسي نمي زند كه هيچ مي

قدرت چنين است، حاصل تالش ما را ديگران  وجود دارد و تا ديد ما به
خواهند برد. حتي اگر رفراندوم بگذاريم. مطمئن باشيد از درون آن آقاي 

ن ژنرال سپاه پاسداران ممكن است برنده سازگارا بيرون نخواهد آمد فال
شود. براي اينكه آنها قدرت را دارند، خواهند توانست توجه مردم را جلب 

اند و براي امروزشان هم  ست كه مردم عملگرا شدهكنند. دليل هم اين ا
خواهند زندگي كنند، نه براي پس فرداي نامعلوم كه ما شعار آن را  مي
دهيم. بنابراين بايد ابتدا قدرت و اعتبار داشت. آنكه قدرت دارد هم  مي

 تواند به سازش برسد.  المللي مي كند و هم با قدرتهاي بين تبليغات مي
 

ا در مورد همين مسئله رويكرد مردم به قطب قدرت است. ـ پرسش بعدي م
ايد و در كنار منبع اصلي  شما در همان مقاله دربارة منابع قدرت صحبت كرده

قدرت كه نيروهاي اجتماعي هستند از منابع ديگر از جمله نيروهاي 
دانيم كه دولتها و نهادهاي  ايد. ما مي اي ياد كرده المللي و منطقه بين
لي درست مانند اكثريت جامعه و مردممان عادت دارند، در درجة اول المل بين

با دولتها و نمايندگان رسمي حكومت طرف شوند، البته تا زمانيكه آن دولت و 
حكومت بالمنازع است. تجربة انقالب اسالمي و حمايتي كه از انقالبيون 

يم دهد. روي برگرداندن دنياي غرب از رژ اسالمي شد، اين را نشان مي
پهلوي و همچنين در همين سالهاي اخير تجربة تحوالت در كشورهائي نظير 

ها و نهادهاي  دهد؛ دولت اوكراين، گرجستان، لبنان و غيره نشان مي
المللي هنگامي كه مورد خطاب يك اپوزيسيون جدي و قطب قدرت يا  بين

ا رژيم المللي ب شوند، حاضرند حتي تا قطع روابط بين يك آلترناتيو روبرو مي
رسيم به ضعف اپوزيسيون و مسئله  پيش روند. ما در اينجا هم مجدداً مي

اين آلترناتيو را  ،پراكندگي آن. خوب شما تا وقتي كه اين قطب قدرت را
گيري از ساير منابع قدرت هم محروم هستيد.  ايد، طبعاً از بهره بوجود نياورده

پراكندگي است. مردم از  اعتباري ما نزد مردم همين مسئله حتي بخشي از بي
يا تضادي وجود دارد در آاين زاويه نيز به نيروهاي اپوزيسيون انتقاد دارند. 

اين امر كه نيروها و جريانهاي گوناگون خانوادة سياسي ايران و نيروهاي 
اپوزيسيون در حين متشكل ساختن خود و در ضمن كار بر روي تدقيق 

و بخشهاي ديگر، ديالوگ و رابطة  هاي اجتماعي خود، در ميان خود برنامه
 نزديكتري برقرار كنند. آيا اين دو امر با هم در تضادند و متناقض؟

 
شريعتمداري ـ مسئله تناقض نيست. مسئله فايده است. وقتي شما اين 

گوئيد. اوالً مردم بخش  چينيد، موخرة هم هماني است كه مي مقدمات را مي
جان  مثل خود ما و بدتر از ما دائيبخش هستند. بخشي از مردم هستند كه 

كنند به مجرد جمع شدن ما، خواهند آمد سراغ ما و  ناپلئوني هستند و فكر مي
كليد طالئي پايتخت را تقديم خواهند كرد. خوب با اين تصور بخشي هم 
طرفدار جمع شدن همه هستند. ولي همه مردم ايران چنين تصوري ندارند. 

اي منافع خودش را بطور دقيق  زهمردم بخش بخش هستند و هر حو
دهد، ولو اينكه استدالل علمي و عناوين دانشگاهي نداشته  تشخيص مي

كاري بايد انجام   داند كه چه باشند. با همان شعور بسيط اجتماعي خود، مي
دهد. بنابراين مسئله بر سر اين است كه خوب ما جمع شويم كه چه كنيم؟ 

اند از حمايت  االن مثال كساني توانستهاگر جمع شويم افشاگري كنيم، كه 
همة بخشهاي نيروهاي خارجي برخوردار شوند. و در اين كار اپوزيسيون 



 1384 آبان/ مهر ـ   24 سال پنجم  ـ  شمارهالش ـ ت                  

 

23 
 

توانست. آيا اين  سنگ تمام گذاشته و اگر هم با هم بود، بيش از اين نمي
باعث اعتبار ما شده است؟ مردم ديگر اين تقابل، اين دوآليته ميان 

ارند. اينطور نيست كه كم شدن اعتبار نظام اپوزيسيون و نظام را قبول ند
شود. بعبارت ديگر اين دفعه مردم، اينطور  بالفاصله به حساب ما نوشته مي

بار آري  گويند. اين نيست كه فقط به آنهائي كه از آنها فراري هستند، نه مي
خواهند بسيار محتاطانه بگويند. يكي از داليل احتياط اين  خود را هم مي
واهند ببينند كه اين آدمها چقدر اصوالً قدرت انجام خ است كه مي

قدر قابل باور هستند. چها  هايشان را دارند و عالوه بر قدرت انجام وعده وعده
اي از عقالنيت مثبت و  اپوزيسيون در مقابل نظام حاكم تاكنون هيچ جلوه

گفتيم و  ايجابي از خود نشان نداده است. خوب چيزهائي كه روزگاري مي
ها،  ائي است كه در تاكسيهگرفت، امروز بحث د استفاده و استقبال قرار ميمور

كنند. امروز از خصوصيات دمكراسي گفتن از  ها با مسافران مي شوفر تاكسي
خواهند در  اي مي بدي استبداد گفتن، ديگر مسائل نوئي نيستند. اينكه عده
وق بشر را رعايت ايران نظام سلطاني برقرار كنند، يا اقتدارگرا هستند، حق

اي منافع اقتصادي نامشروع و بزرگي در ايران دارند.  كنند، از اينكه عده نمي
ها  اينها چيزهائي هستند كه ـ آنطور كه من شنيدم ـ به جزئيات در تاكسي

مورد بحث و گفتگوي مسافرين و شوفر تاكسي است. مسئله بر سر اين است 
دهيم، اگر اين چه كار كنيم  خواهيم جمع شويم چه كار انجام كه ما مي

شود. به  نگاه ضرورت اينكه چرا بايد جمع شويم هم روشن ميآمعلوم شود، 
هاي اجتماعي فرا برويد، و در آن صورت  هاي ما برنامه رنامهبنظر من بايد از 

هاست. مثالً ما در اپوزيسيون چپ خود در مورد اقتصاد  اين نقطة آغاز اختالف
طلب نگفته است كه اقتصاد  دا كنيم. اپوزيسيون سلطنتايم نظري پي نتوانسته

زاد بايد باشد، اقتصاد مختلط بايد باشد آآيندة ايران چه بايد باشد. آيا اقتصاد 
يا سوسياليستي. اينها مباني هستند كه در اپوزيسيون براي فرا روئيدن يك 

 برنامة اجتماعي هنوز مورد بحث قرار نگرفته است.
 

هاي اجتماعي شايد حق با  هاي كلي برنامه تعيين چارچوبـ البته در مورد 
ترين مانع  شما باشد، اما با توجه به موانع سياسي كه بر سر راه است و عمده

باشد و با توجه به شرايط بودن در خارج كشور و پراكندگي، تا اين حد  مي
 كنيم انتظار درستي باشد.  تخصصي و در جزئيات فكر نمي

 
والً اپوزيسيون تنها در خارج از كشور نيست. بخش عمدة آن شريعتمداري ـ  ا

گذرد. اينكه  اسالمي مي سال هم از عمر جمهوري 25در داخل كشور است و 
هاي اجتماعي دسترسي نداشتيم واقعي  ما بگوئيم فرصت نداشتيم، به واقعيت

امان در آن جهت نبوده است. مثالً امروز در  نيست. مهم اين است كه ما توجه
هاي ما اين را  آورند، تلويزيون ايران مردم براثر احتياج به فحشا روي مي

 دهند. حلي هم ارائه نمي كنند، اما هيچ راه بزرگ مي
 

ـ بنا به گفته شما اپوزيسيوني كه در داخل حضور دارد، بويژه طرفداران 
حلهاي  كنند، هشدارها و راه اي هم منتشر مي اقتصاد آزاد، نشريات ارزنده

تصادي متخصصين اقتصادي هم كم نيست ولي همه به داليل سياسي و اق
مانند. شايد اين ايراد به  فايده و بالاستفاده مي عدم عالقمندي رژيم بي

چپهاي ما وارد باشد. از اين جهت كه چپ از يك نظام اقتصادي بريده ولي 
 هنوز ايده و فكر يا نظام منسجم ديگري را بعنوان جايگزين ندارد. اما

طرفداران نظام اقتصاد آزاد بخصوص متخصصين نزديكتر به محافل 
طرفداران نظام پادشاهي طرحها و نظرات معيني دارند، آنها را هم ارائه 

اند. با مراجعه به  هاي آنها نيز در نظام سابق اجرا شده دهند. بخشي از ايده مي
ايران به عنوان توان ديد كه امروز ارزيابي از اقتصاد  مجلة اقتصاد ايران مي

اشان هم كم  هاي اجتماعي هاي چهل چگونه است. ساير برنامه مثال در دهه
و بيش همينطور. اما هنگامي كه در داخل خود اپوزيسيون چه بخش داخل و 

، همه دشو چه خارج هيچگونه ارتباطي نيست، هيچگونه ديالوگي برقرار نمي
رند. هيچگاه نقدي هم به گذ از كنار هم به سكوت و بي تفاوتي آگاهانه مي

شود، چگونه انتظار داريد در جهت پيدايش  آنچه كه موجود است نمي
هاي صيقل خورده، تكميل شده گامي برداشته شود. بنظر  ها و ايده برنامه

رسد در پاسخهاي شما نوعي سعي براي به تعويق انداختن قضيه نهفته  مي
 است.

 
تعويق اندازم. مخالف اين هم  خواهم مسئله را به شريعتمداري ـ من نمي

نيستم كه اپوزيسيون با هم جمع شود. ولي بدبينم نسبت به اينكه نتيجة 
كنم تا اپوزيسيون يك بازنگري عميقي  درخشاني داشته باشد. يعني فكر مي

 در روشهاي خودش نكند، نتيجه نخواهد داد. 
ناتوان  خوب ممكن است اوضاع در دنيا به نحوي رقم بخورد كه اپوزيسيون

فعلي هم شانس پيدا كند. ولي شانس حكومت، نه شانس استقرار دمكراسي. 
اين دو مسئله است. مگر آقاي حامد كرزاي كه در افغانستان حكومت را 

اي را مستقر كند يا آقاي جعفري  تحويل گرفت موفق شد دمكراسي جاافتاده
ار آن چيز در عراق. اگر دغدغة ما دمكراسي است، من از اول گفتم، راهك

 ديگري است. 
 

ـ ما به اين دليل در اين بحث به سراغ شما آمديم، چون به امر تشكيل 
ايد. به نظر ما  دهيد و ضرورت آن را مورد تعمق قرار داده احزاب اهميت مي

فرهنگي است كه بايد  .هاي مداومي صورت گيرد بايد روي اين موضوع بحث
دليل اشتباهات اساسي گذشته  شناخته شده و جا افتد. آن گريزي كه به

ستيز ساخته بايد برطرف  گريز و حزب ايجاد شده و نيروهاي مردمي را تشكل
شوند. دمكراسي از جمله نيازمند احزاب قوي است. ولي در عين حال 

ئل ااي خود را نيز دارند. يكي از مس نيروهاي سياسي وظائف سياسي لحظه
توان اين دو امر را همزمان و به  ميمهم تطبيق ايندو امر است، اينكه چگونه 

 موازات هم پيش برد.
 

شريعتمداري ـ خوب من عرض كردم، اين بخشي از يك بحث وسيع است و 
من در اينجا مجبورم اين بخش را برجسته كنم تا تفهيم شود. ولي اين بدين 

ماندگي اپوزيسيون است يا مسئله فقط قدرت  معنا نيست كه اينها علت عقب
ام، در اينجا  ام نوشته با آن است. من فقط چيزهائي را كه در مقالهو رابطه 

خواستم باز كنم. اگر بحث وسيعتري صورت گيرد، خوب بايد مجاري ديگري 
را هم ديد. اين كامالً صحيح است، شايد اين نوع بحث موجب اين سوء 

ت كنم. ولي واقعي شود كه من در وجهي از قضيه مبالغه مي هتفاهم در خوانند
اين نيست. اين يك بخشي از مسائل ماست. منتهي يكي از مسائل اساسي 

ماندگي است و به روز  بينيم كه اپوزيسيون ما در آن دچار عقب است وقتي مي
 نشده است. 

 
ديگر نيز ادامه دهيم. از شما  هـ و ما اميدواريم بتوانيم اين بحثها را در وجو

 سپاسگزاريم.

ديد انتقادی بسیاری از ما به دمکراسی غربی بسیار عمیق و ريشه دار است، ناخودآگاه است. اگر ما وارد بحث های عمیق تری با بسیاری از فعالین 

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود بشويم، خواهیم ديد که چندان هم به اين دمکراسی غربی خوشبین نیستیم. از همان سلسله ايراداتی که جمهوری 

 اسالمی به دمکراسی غربی می گیرد، طرح می کنیم.
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 جمهوری يا مشروطه سلطنتی

 انداز گذارِ دمکراتیک از جمهوری اسالمی دو چشم
 

 گفتگو با بهزاد کريمی
 
 

 !فهميم و براي  ليسم را چگونه ميياجدا از اينكه ما سوس  اجاز دهيد من به يك نكته تاريخي اشاره كنم
ين گيريم، صرفنظر از اينكه از لحاظ تاريخي چه برخوردي با لن رسيدن به آن چه استراتژي را در پيش مي

گفت، براي رسيدن به  داشته باشيم، اما به نظر من اين سخن لنين هم چنان به قوت خود باقي است كه مي
 سوسياليسم راهي به جز دمكراسي وجود ندارد.

 
 
 

ـ سران جمهوري اسالمي با كانديداي خود، احمدي نژاد، توانستند از  تالش
شترين فشار اقتصادي هاي كم درآمد جامعه و اقشاري كه بي طريق بسيج اليه
يابند. ظاهراً  شود، به اهداف سياسي اين دورة خود نيز دست بر آنها وارد مي

گذاري بر فقر فزاينده در كشور امكان قبضه كردن اين نهاد را هم  انگشت
ها و اقدامات وي و دولت و  كنيد برنامه براي آنها ممكن ساخت. آيا فكر مي
ها و طرحهاي دولتي كردن اقتصاد،  تمجلسي كه در اختيار دارد، از حرك

هاي قانوني سالهاي نخستين انقالب  گيري بندي و سخت ها و جيره مصادره
فراتر رود؟ فراتر از اقداماتي كه يكي از همرزمان سابق شما بعضاً از آن تحت 

 نام برده است.” فرهنگ غارت و مصادره“عنوان 
 

وجه  چيالمي در ايران به هسترين جريان ا بهزاد كريمي ـ سركار آمدن مرتجع
يب شصت يا حتي بازگشت به دهة ربه معني بازگشت به دهة خونبار و تخ

هفتاد به اصطالح سازندگي كه البته مبتني برغارت بود، نيست. جامعة 
م كامروزي ايران چه به لحاظ ساختاري و چه از نظر فرهنگ و روانشناسي حا

ن تفاوتهاي جدي دارد. آبالفاصلة  بر جامعه با جامعة زمان انقالب و سالهاي
به عالوه خود اين جريان كه دولت را بدست گرفته فاقد استراتژي و برنامة 
اقتصادي است و به همين دليل هم، عملكردش تا حد زيادي تحت تأثير 
تمايالت و فشارهاي اقشار و طبقات اجتماعي قرار خواهد گرفت و حاصل آن 

ه دهيد موضوع را اندكي بازكنم. در واقع برآيندي خواهد شد متناقض. اجاز
انگيز انقالب بود. حكومت  جامعه پس از انقالب هنوز زير جادوي شگفت

داد و با  برخاسته از دل انقالب همة عملكرد خود را با انقالب توضيح مي
كرد به نام انقالب، جنگ  كرد. سركوب و كشتار مي انقالب هم توجيه مي
كرد،  باداني ويرانگري ميآدامه داد به نام انقالب، بنام ويرانگر را ساليان دراز ا

كرد به بهانة تقدم اصل جنگ نسبت به هر چيز ديگر. در اين رابطه  آباد نمي
گرفت. جامعه نيز  هاي وسيع مردم بهره مي نيز از باورهاي انقالبي و ملي توده

ر هم كرد و اگ پذيرفت يا در برابر آن سكوت مي همة اين اعمال را يا مي
شد، بسيار ناچيز بود. چرا كه فضاي انقالبي حاكم بود. در  اعتراضاتي مي

قاي خميني وعده جاي عمل قرار كاريسماتيك آچنين فضائي تحت رهبري 
شد. عالوه بر آن  اي نامعلوم حواله داده مي يندهآگرفت و عمل نيز به  مي

بود كمرنگ تي وار داشت. تمايالت طبقا جامعه در آن زمان عمدتاً شكل توده
ان عمومي وود داشت زير فشار ايدئولوژي و رجو آنجائي هم كه تمايالتي و

اي مواجه هستيم كه تا  يافت. اما ما در حال حاضر با جامعه امكان بروز نمي
ها و تمايزات طبقاتي رخ داده است. هرطبقه و  حدود زيادي در آن تفكيك

و سياستمداران با ابتناي  قشر اجتماعي نيز قضاوت خود را نسبت به سياست
سنجد و از طرق مختلف بر قدرت و  ، آنها را ميهبر عقل طبقاتي خود داشت

سياست تأثيرگذار هستند. هيچ دولتي ديگر قادر به اعمال آنارشيستي دهة 
توانند با سيماي مستقل  نيست. طبقات و اقشار متوسط هم اگر چه نمي 60

ند هستند كه به نظر من به انفعال تمكين برآمد كنند، اما تا آن اندازه نيروم
 نكنند. 

 بر گمر“ توان در حين شرايط جهاني نيز با آن زمان متفاوت است؛ نه مي
گذاري كرد و نان  كا سرمايهيگفتن بر روي رقابت شوروي و آمر“ شوروي

مان زتوان بر فضاي انقالبي و راديكال آن  را خورد و نه مي“ مرگ بر آمريكا“
اش  . امروز حتي جمهوري اسالمي مجبور به كنار گذاشتن بازيجهان لم داد

در ميدان رقابت ميان اروپا و آمريكاست كه در عين رقابت اما با هم از نظر 
 استراتژيك هم پيمان هستند.

تر  نژاد يا دقيق دهد دولت احمدي نمي اجازهروي  شرايط به هيچترتيب به اين 
شكيل داده و در ظاهر مأموريت آن اي ت بگويم دولتي كه شخص آقاي خامنه

يا حتي دهة  60نژاد داده است، قادر به بازگرداندن ايران به دهة  را به احمدي
وجه بدين معنا نيست آنها از يكسو سعي نكنند با  باشد. البته اين به هيچ 70

هاي بيشتر برعليه  ايجاد فشارهاي ارتجاعي برعليه زنان يا اعمال محدوديت
ي، فضاي تنفس محدودي را كه وجود دارد مسدود كنند. و يا آزاديهاي سياس

دهي و فقرنوائي آنهم با اتكاء به ذخيرة ارزي سرشار  از طريق سياست صدقه
از طريق فروش نفت، اقداماتي بكنند، اما آنها قادر نخواهند بود؛ حركت 

ها را كه  توانند حركت دانشگاه آزاديخواهانة زنان را سركوب كنند، نه مي
رچم استقالل از حكومت را بلند كرده، از نفس بيندازند. و نه حركتهاي پ

هاي مستقل  سنديكائي كارگران، جمع شدن آموزگاران، پرستاران و تشكل
آنها را مانع شوند. به نظر من نهادهاي مدني كه در جامعه شكل گرفته به 

الصه با اي در برابر رژيم اعالم وجود خواهند كرد. بنابراين. بطور خ گونه
وجوديكه جريان حاكم عناصري از فاشيسم را با خود دارد، اما نه جامعه امروز 

اي براي از ميان بردن فقر در  ايران پذيراي فاشيسم است و نه آنها برنامه
قدرت، عمالً به تضادها و  نتر شد جامعه دارند. عالوه براين با انحصاري

كاران در  يم كه جريان محافظهدرگيريهاي دروني رژيم افزوده خواهد شد. ديد
ها نيز نتوانست به يك كانديداي مشترك  جريان انتخابات تا آخرين لحظه

دست يابد. درگيريهاي دوقلوهاي آقاي خميني در رأس نظام از چشم كسي 
فقيه با روحانيون از  پنهان نيست، درگيريهاي ميان روحانيت از يكسو، ولي

كاران حكومتي در  ظام است. محافظهسوي ديگر كانونهاي درگيري در كل ن
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سالهاي گذشته كوشيدند با اتكاء به نهاد واليت فقيه و بركشيدن هر چه 
بيشتر ولي فقيه، امواج تعرضي جامعه عليه حكومت را پس برانند و از اين 

ن حكومتي را پاس بدارند. اما استبداد و قدرت مستبد وطريق منافع روحاني
و روال برچنين ستيزهايي معموال ظهور اقتدار  هاي خود را دارد قانونمندي

تواند  فردي است. امروز نهاد واليت فقيه به موقعيتي فراروئيده كه مي
مجموعة آنها را براي حضور در قدرت، وابسته   و عمالً روحانيت را دور زده

فقيه براي حفظ چنين موقعيت روزبروز  خود ساخته است. از سوي ديگر ولي
اي امنيتي و نظامي مانند ازگانهاي اطالعاتي، سپاه و بسيج بيشتر به نهاده

شود. اما عليرغم همة اينها، همانگونه كه گفتم، چه به لحاظ  متكي مي
المللي و چه از نظر فقدان يك برنامة  جامعه، چه از نظر اوضاع بينمقاومت 

استراتژيك، رژيم قادر نخواهد بود مشكالت ساختاري خود را حل كند. به 
بات يك باند رژيم پيروز شد، اما به قيمت شكست كل خامن در اين انت نظر

 نظام اسالمي. 
 

نژاد، صداي  به موازات اعالم نتايج انتخابات و پيروزي احمديتالش ـ 
اعتراض و انتقاد بعضي از افراد بويژه از درون نيروهاي چپ شنيده شد كه در 

مكراسي، حقوق بشر، ها بر روي مسائل د ها و روشنگري اثر تمركز بحث
آزادي و عمده كردن مبارزه با مذهب در قدرت، عمالً مسائل اقتصادي و 
افزايش شكافهاي طبقاتي از سوي مخالفين حكومت اسالمي ناديده گرفته 

شد و اين كاستي و غفلت موجب گرديد، نيروهاي انقالبي حكومت اسالمي 
ضعيف جامعه را به نفع  بتوانند، چون دورة انقالب، نارضايتي اقشار پائين و

گيري كنند. آيا شما به عنوان يكي از افراد با سابقة و  خود بسيج و از آن بهره
 سرشناس سازمان و نيروهاي چپ ايران با اين نظر انتقادي موافقيد؟

 
بهزاد كريمي ـ حق با شماست. چنين نگاهي وجود دارد و در حال حاضر هم 

ن، ضمن وجود حقايقي در اين نگاه، اما كند. به نظر م ميدانداري بيشتري مي
رسد، موجب نگراني است و من  گيري و استنتاج مي آنجائي كه به نتيجه

گيري مكث كنم. در  خواهم اندكي روي اين نتيجه بشدت با آن مخالفم و مي
فرسا روي اقشار وسيع و  اينكه وجود فقر گسترده، فشارهاي معيشتي طاقت

فريبانه فردي چون  برداري عوام بهره هاي محرومان جامعه از زمينه
برنامة ولي فقيه، شوراي نگهبان، فرماندهان موفقيت نژاد شد و زمينة  احمدي

سپاه و بسيج و بقول معروف حزب پادگاني را فراهم نمود و با وجود تركيب 
ت، سمجلس هفتم عمالً قدرت را در دست آنها متمركز نمود، هيچ ترديدي ني

ژه بخش يـ نيروهاي دمكرات بو 1دهند كه  نشان مياتفاقاً اين وقايع 
خواري و  عدالتخواه آن نبايد از توجه و تأكيد در غلبه بر فقر، برعليه رانت

االر خالي س فساد اجتماعي باز بمانند و ميدان را براي عوامفريبان دين
ـ مجموعة خواستها و مطالبات آزاديخواهان، دفاع از حقوق بشر و  2بگذارند. 

خواهي، بدون پيوند با مسائل معيشتي و مشكالت طبقات و  اسيدمكر
اقشاري كه در جامعه با فقر دست به گريبان هستند، قادر نخواهد بود 

زادي و حقوق بشر آترين نيرو و پاية اجتماعي را به نفع دمكراسي و  وسيع

تواند موجب شكاف در بدنة جامعه گردد. اما با وجود  بسيج نمايد. حتي مي
امر مركزي “ دمكراسي“كه  توان موافقت كرد گيري نمي با اين نتيجه اين،

جامعة ما نيست! بلكه برعكس اين انتخابات دقيقاً نشان داد كه چرا 
دمكراسي و آزادي و تكيه بر جدائي دين از قدرت امر مركزي جامعة ايران 

 است. اجازه دهيد موضوع را بيشتر بشكافم:
اي است كه در  وار به يك جامعه يك جامعة توده جامعة ايران در حال گذار از

آن طبقات و اقشار اجتماعي در حال تفكيك از يكديگر هستند. البته روي 
كنم. يعني اين تفكيك طبقاتي هنوز به بلوغ خود دست  تكيه مي“ گذار“

نيافته است. اما در حاليكه چنين تفكيكي در مقياس طبقات اجتماعي در حال 
در مقياس سياسي و در عرصة سياست ما با يك خالء  گيري است اما شكل

جدي روبرو هستيم. نبود احزابي كه منافع و تمايالت اين اقشار و طبقات از 
هم تفكيك شده را نمايندگي كنند. خالئي كه خود نتيجة سركوب 

هاي مستمر  اسالمي عليه آزاديهاست. اين سركوب سيستماتيك جمهوري
ا مختصات فوق است. احزابي كه بتوانند بر بستر مانع از سربرآوردن احزاب ب

هاي اجتماعي خود را بازيابند و با آنها گره بخورند.  هاي جامعه پايه تيواقع
اند؛  ال اين سركوب از ايجاد چنين پيوندي بازماندهباحزاب در ايران بدن

اند و يا در داخل كشور  اند يا به خارج رانده شده اعضاي آن يا كشته شده
عمل متشكل و مستقل ندارند. در چنين خالئي است كه در لحظة  امكان

گزينش سياست و دولتمردان، گروهبنديهاي درون حكومت قادرند بر 

هاي اتمايالت و مطالبات طبقات مختلف سوار شوند. از روشهائي كه كانديد
گيريهاي  رژيم در جلب آراء مردم در اين انتخابات در پيش گرفتند بايد نتيجه

قاي كروبي كه به اعتقاد من در همان دور اول آ تري كرد. ببينيد عميق
گذاشتند به دور  انتخابات پس از رفسنجاني بيشترين رأي را داشت و اگر مي

هزار تومان به هركس، مشغول خريد  50يافت ـ چگونه با وعدة  دوم راه مي
ه فقر نژاد چگونه با صحبت علي آراء مردم محروم و روستائيان شد. يا احمدي

خواران، پز خاكي بودن و مردمي بودن به خود گرفت و آنچنان  و عليه رانت
زند و به اين  رفتار كرد و سخن گفت كه گوئي از درون اپوزيسيون حرف مي

قاي آترتيب با تاختن به دولت توانست دل فقرا را بدست آورد. به تبليغات 
واهان آزاديهاي فردي قاليباف نگاه كنيد كه سعي داشت نظر جواناني را كه خ

كه سالها خود  قاليبافيدر عرصة زندگي هستند، به خود جلب نمايد، 
كرد. يا باالخره به  دستجات فشار را عليه جوانان در خيابانها رهبري مي

هاشمي رفسنجاني نگاه كنيد كه چگونه نيروهاي ليبرال جامعه و طرفداران 
در حاليكه رفسنجاني بيش از  خود جلب نمود. زاد كالسيك را بهآنوع اقتصاد 

ديگران سمبل برجسته و اصلي حكومت ديني واليت فقيه است، و مسئوليت 
كند. در حاليكه هيچ  ا با خود حمل ميرقتل هزاران انسان ليبرال، دمكرات 

رائي كه به آنها داده شده آيك از اين كانديداها نماينده و مدافع واقعي 
اند.  ي در جامعه يعني نبود احزاب را پر كردهنيستند. آنها در حقيقت خالء اصل

ترديد  اند. بي يعني بر موج خواستها و تمايالت اقشار مختلف مردم سوار شده
اگر آزادي و دمكراسي در كشور حاكم بود، امكان چنين جعل سياسي و 

گيري  شد. برعكس نتيجه اي به اينگونه افراد داده نمي انتخابات واژگونه

 

 گذاری کرد و  کا سرمايهيگفتن بر روی رقابت شوروی و آمر“ شوروی بر گمر“ توان در حین اوت است؛ نه میشرايط جهانی نیز با آن زمان متف
مان جهان لم داد. امروز حتی جمهوری اسالمی مجبور به کنار زتوان بر فضای انقالبی و راديکال آن  را خورد و نه می“ مرگ بر آمريکا“نان 

 روپا و آمريکاست که در عین رقابت اما با هم از نظر استراتژيک هم پیمان هستند.اش در میدان رقابت میان ا گذاشتن بازی
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ود، به اعتقاد من تكية ما بايد بر روي آن حلقة گم شده ش نادرستي كه مي
ميان وضعيت فقر و فالكت و ناهنجاريهاي زادة اين فقر در جامعه از يكسو و 
نبود دمكراسي، آزادي، حقوق بشر و سكوالريزم از سوي ديگر باشد و اينكه 
همة اينها و در پيوند با هم امور مركزي و مقدم صحنة سياسي در جامعه 

باشند. نيروهاي دمكرات بايد در سياست جاري خود، در شعارهاي مركزي  مي
هاي كوتاه مدت و بلندمدت اجتماعي و انتقادي خود با تكيه  خود، در برنامه

 اي خود را به حركت درآورند.  ترين نيروهاي پايه بر امر دمكراسي وسيع
 

ميان  تالش ـ البته كه يكي از موضوعات اساسي پيدا كردن حلقه مشترك
زادي و حقوق بشر است. آمشكالت معيشتي ـ اقتصادي و امر دمكراسي، 

اسالمي كمتر جريان  ببينيد؛ امروز در ايران و در ميان مخالفين جمهوري
اي وجود دارد كه به سياست و به مسائل مهم اقتصادي يا  سياسي
هاي كالن اقتصادي از دريچة دمكراسي، آزادي، توسعه و ترقي  سياست

خواهي چهره برجسته و ستون اصلي مخالفت  زاديخواهي و دمكراسيآ. ننگرد
با جمهوري اسالمي است. پرسش اين است كه شما و نيروهاي چپي كه 
امروز در اين مبارزات حضور فعالي داريد؛ رابطه ميان عدالت اجتماعي و امر 
 آزادي ـ بويژه يكي از مهمترين وجوه آن يعني آزادي اقتصادي، حق مالكيت،

خواهيد راه  دهيد. چگونه مي احترام به مالكيت فردي ـ را چگونه توضيح مي
نژاد از يكسو و رفسنجاني از سوي  هاي احمدي يها و عوامفريب سوءاستفاده

 ديگر را ببنديد؟
 

دهم به اين پرسش شما پاسخي نه  بهزاد كريمي ـ من ترجيح مي
گردد، ايجاد  امر برنامه برمي اي بدهم. تا آنجا كه به آرمانگرايانه، بلكه برنامه

يك جامعه توسعه محور با تأمين حداكثر عدالت اجتماعي ممكن در آن مد 
نمايد.  باشد. اين مدل، امنيت مالكيت و مالكيت فردي را تأمين مي نظر ما مي
دهد كه بنام تقدس امنيت مالكيت، اكثريت عظيم  وجه اجازه نمي اما به هيچ

اوليه محروم شوند. در اين مدل بايد  تو معيشجامعه از يك زندگي حداقل 
آزادي تشكل براي محرومان وجود داشته باشد تا از اين طريق امكان تعديل 
اجتماعي و كنترل صاحبان قدرت را داشته باشند. از اين روست كه به نظر 

باشد.  من دمكراسي و آزادي بيش از همه نياز زحمتكشان و تهيدستان مي
ن ثروت و امتيازهاي اجتماعي كه همواره يا مستقيماً آنها بيش از صاحبا

كنند، به آزادي  در اختيار دارند و يا غير مستقيم قدرت را كنترل ميرا قدرت 
جدا از   و دمكراسي نياز دارند. اجاز دهيد من به يك نكته تاريخي اشاره كنم!

اتژي فهميم و براي رسيدن به آن چه استر ليسم را چگونه مييااينكه ما سوس
گيريم، صرفنظر از اينكه از لحاظ تاريخي چه برخوردي با لنين  را در پيش مي

داشته باشيم، اما به نظر من اين سخن لنين هم چنان به قوت خود باقي 
گفت، براي رسيدن به سوسياليسم راهي به جز دمكراسي وجود  است كه مي

ان وي به اين اصل دار ندارد. البته اضافه كنم كه در زمان خود لنين و ميراث
اصالً وفادار نماندند. اما تجربة شكست خوردة لنينيسم يا سوسياليسمي كه در 
سيماي لنينيسم خود را به نمايش گذاشت، دقيقاً گواهي است بردرستي 

كه آرمان نيست همين حكمي كه خودشان نقض كردند. در واقع مسئله اين 
شته شود. به نظر من آنچه انساني سوسياليسم شكست خورده و بايد كنار گذا

شكست خورده است؛ راه گذار بوروكراتيك و استبدادي رسيدن به آن 
 باشد.  مي

امروز موضوع اساسي انتخاب ميان ليبرال دمكراسي با مقدمة كامل و 
تاريخي آن و سوسيال ـ دمكراسي به مفهوم عمومي و بنيادين آن است. در 

ي الگوهايي كه از سوي ايندو ميان اين دو امر دمكراسي مشترك است. ول

شوند، متفاوت هستند و تضاد دارند. به نظر من استقرار ارزشهاي  طرح مي
داري  سوسياليستي يك امر درازمدت تاريخي است كه از بطن و متن سرمايه

كند.  آغاز مي شود و در يك پروسة تدريجي و طوالني وجه عملي پيدا مي
دارم و قصد ندارم پراتيك امروز را من تصور روشني از مراحل پيشرفت آن ن

بنا گذارم. البته مهم وفاداري به ارزشهاي  تبر آنچه كه ناروشن اس
خواهد  سوسياليستي است كه پيشرفت و ترقي را در قالب عدالت اجتماعي مي

فهمد. مهم  و عدالت اجتماعي را بر بستر رشد و مدرنيزاسيون و توسعه مي
نرود و برعكس تعالي يابد. فرديت انساني  اين است كه فرديت انسان از بين

اي كه  كه موجودي اجتماعي است، تعالي نخواهد يافت مگر در جامعه
زادي سامان يافته باشد. اگر چه دمكراسي و عدالت اجتماعي از آبرمبناي 

لحاظ اجتماعي دو مقولة متفاوتي هستند و هر دو استقالل خود را دارند، اما 
ناپذيري كشيده نشده  ا يكديگرند. بين آنها ديوار رسوخدر عين حال در پيوند ب

انداز عدالت  است. اصل اين است كه ما چگونه بر بستر دمكراسي، چشم
اي قدم به قدم در راه  اجتماعي را ترسيم كنيم و در عين حال در امر برنامه

 ايجاد عدالت اجتماعي حداكثر بر زمينة توسعة ممكن يك جامعه بكوشيم. 
 

تا اينجا در سخنان شما دو نكته موجود است كه ما مايليم آنها را در تالش ـ 
گيريهائي بكنيم. نخست شما روي اين  كنار يكديگر قرار داده و از آن نتيجه

اي خود  نكته انگشت گذاشتيد كه جامعة ايران در حال خروج از شكل توده
سوي  گيري هستند. از و طبقات مختلف اجتماعي در آن در حال شكل هبود

ديگر طرح كرديد كه مسئله امروز ما گزينش ميان دو انديشه و دو الگوي 
سوسيال دمكراسي از يك طرف و ليبرال دمكراسي از سوي ديگر است. به 

آنها نيز در  يگيري طبقات مختلف نظام فكري و ارزش عبارت ديگر با شكل
ترك هستند. همچنين تكيه كرديد كه دمكراسي امر مشتجلي حال تكوين و 

و حلقة مشترك ميان اين دستگاههاي انديشگي و نظام ارزشي است. عالوه 
براين بر اهميت فرديت و آزادي انسان بعنوان جوهرة دمكراسي انگشت 

 گذاشتيد. 
از اينكه ما مخالف يا موافق اين زاوية ديد به مسائل جامعه باشيم، خارج 
كه؛ در يك جامعة  شود گيري ما از اين صحبتها از اينجا آغاز مي نتيجه

بر دمكراسي و آزادي، فرد ايراني يا شهروند ايراني آزاد است “ يافته سامان“
هاي فردي و شخصي خود نوع تفكر سياسي مورد  برمبناي گرايشها و اولويت

عالقة خود را نيز برگزيند. پس در چنين شرايط و امكاناتي، اوالً طبقات در 
كه حضور انديشه يا گرايشهاي سياسي كنار هم حضور خواهند داشت، دوم اين

است تا وقتي كه حاضر باشند به نظم جامعة  الزممختلف در كنار هم 
بر دمكراسي و آزادي تن در دهند. آيا شما با اين جمعبندي “ يافته سامان“

 موافقيد؟
 
 
  من برای گذر جامعه به سیستم مبتنی بر دمکراسی و پلورالیسم در شکل

. بنابراين من با هر امکانی که در راستای تغییر کنم جمهوری مبارزه می

جمهوری اسالمی به سمت دمکراسی و پلورالیسم باشد، همسو هستم. اما 

کنم نه فقط در نقطة نامعلوم، بلکه از همین امروز همة  در عین حال سعی می

خواه که من به آن متکی  امکانات خودمان را به مثابة نیروهای جمهوری

دهم. من ضمن اينکه حقوق نیروهای سلطنت را به هستم، سروسامان 

خواهی واقعی و رويکردهای دمکراتیک آنها  شناسم و از مشروطه رسمیت می

مل هم مخالفم. عکنم، اما با برگشتن سلطنت مخالفم و در  قوياً استقبال می

کنم که سلطنت  کنم که سلطنت بازگردد. من مبارزه می من مبارزه نمی

 برنگردد.
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اجازه دهيد من اضافه كنم كه دمكراسي با حذف   يمي ـ بله!بهزاد كر
ناسازگار است. دمكراسي براساس تسامح و مدارا و كثرت و چندگانگي شكل 

هاي مختلف  عني ساماني كه در آن انديشه و برنامهيگيرد. دمكراسي  مي
در رقابت متمدنانه هستند. دمكراسي يك وسيله يا ابزار  هم حضور دارند و با

دي نيست، بلكه يك سازمان اجتماعي است. هدفي است كه رسيدن به ربكار
آن ملزومات و مقتضيات خود را دارد. مخالفت ما هم در واقع با گردانندگان 
حكومت ديني نه بخاطر حضور آنان در دولت و قدرت بلكه به دليل نگاه و 
 روش خالف دمكراسي آنهاست و مخالفت ما با آنها پيش از همه بر اساس

باشد. در يك نظام دمكراتيك  رويه حذف و نابودي مخالفان از سوي آنان مي
با شرط تعهد و رعايت قواعد بازي دمكراسي حق و حضور همه محفوظ 

گذاري  است. در چنين نظمي اگر يك جريان ديني بخواهد در هنگام سياست
از ارزشها و هنجارهاي ديني خود الهام بگيرد، آزاد است. مگر در همين 
جوامع غربي دمكراتيك ما شاهد احزاب دمكرات ـ مسيحي نيستيم! اينها كه 

اينها در عين وفاداري به   اشان به دمكراسي نمايشي نيست! ديگر پايبندي
گذاري از  الئيسيته در عين وفاداري به سيستم سكوالر، اما به هنگام سياست

پذيرند.  أثير ميگيرند يا ت سري ارزشها و هنجارهاي خودشان هم الهام مي يك
آيند مشروعيت خودشان را با آسمان  اما در عرصة سياست و قانونگذاري نمي

ح دهند، بلكه آن را با رأي مردم، با مردمي كه آنها را انتخاب يو دين توض
دهند. بنابراين جريان ديني كه قواعد دمكراسي را رعايت  كنند توضيح مي مي

كه به پادشاه و تاج وابستگي دارد، اگر  كند بايد حضور داشته باشد. يا جرياني
كند كه سلطنت مشروطه در  زبان دمكراسي متقاعد مي جامعه را به شيوه و با

كشور در خدمت مردم است، خوب حق دارد تبليغ و ترويج نمايد. همينطور 
ها. اما بايد يك شرط بنيادين دمكراسي را بپذيرند،  ها و نحله ساير انديشه

حقوق بشر است. جدائي دين را هم از قدرت سياسي  آنهم مسئله رعايت
بپذيرد. حكومت بر مبناي حذف، الزاماً ديكتاتوري و استبداد و عمل آن 
سركوب است. با حذف و سركوب هم هيچ جريان اجتماعي ـ فكري از بين 

هاي فكري خود را توليد و بازتوليد  نخواهد رفت. نيروهاي اجتماعي مؤلفه
شود نفاق است و  ف و سركوب آنچه در جامعه حاكم ميكنند. اما با حذ مي

شود. همه نيروها نه در جهت ساختن و  امكانات عظيمي از جامعه سلب مي
رقابت در فضاي متمدنانه، بلكه در جهت نفاق، نابودي و تخريب بكار گرفته 

 شد. خواهند 
 

ـ تالش ـ من مجدداً بر حلقه مشترك ميان ليبرال ـ دمكراسي و سوسيال 
اي كه شما از  نمونه هگردم ب كنم و از همين زاويه برمي دمكراسي تكيه مي

اين جوامع نه تنها تك صدائي و ايدئولوژيك نيستند،  جوامع غربي آورديد.
بلكه طبقات اجتماعي گوناگون در كنار هم به مسالمت به سربرده و در حفظ 

ن سياسي آنها از و سازندگي جامعه مشتركاً حضور دارند. همينطور نمايندگا
انديشه و ايدئولوژيهاي مختلف بر محور همان حلقه مشترك يعني دمكراسي 
در هدايت و ادارة جامعه بطور مؤثري شركت دارند. عالوه بر همة اينها بايد 
اضافه كرد كه در شرايطي كه منافع اين ملتها و كشورها ايجاب كند، 

سازش با يكديگر هستند بلكه نمايندگان سياسي آنها نه تنها آمادة توافق و 
همكاري و اتحادهاي گسترده ميان آنها موارد نادري نبوده است. چگونه 

است كه ما ايرانيان پس از گذشت حدود دو دهه از تجربه نزديك و مستقيم 
اين جوامع و بعضاً بسر بردن در اين مناسبات و عليرغم اينكه بخشهاي 

بر اصول دمكراسي پافشار  وسيعي از نيروهاي سياسي ـ روشنفكري ما
هستند، با وجود اينكه همة ما در يك مبارزة يكسان با آماج و اهداف 

 . ؟ يمم اما قادر به همكاري و توافق با هم نيستيمشترك حضور دار
 

اي دشوار و متناقض روبرو هستيم. با  بهزاد كريمي ـ ما در اينجا با پديده
روبروئيم. عوامل فرهنگي،  اي از نيروهاي همزمان و ناهمزمان مجموعه

هاي اجتماعي بشدت  كمبود يا نبود يك رابطه زنده و ارگانيك سياسي با پايه
 تأثير گذارند. وجود پيشداوريهاي سياسي نيز البته مؤثر است. 

 
 پذيريد. تالش ـ اما شما اصل ـ يعني اتحاد نيروهاي دمكرات را مي

 
در چنين شرايطي به يك  بهزاد كريمي ـ اصل را به اين معنا كه جامعه

اپوزيسيون متحد نيرومند نيازمند است و اين اپوزيسيون به اين نياز پاسخ 
پذيرم؛ اما به نظر من مسئلة مهم تحليل و تبيين اين  گويد، طبعاً مي نمي

توان از دل اين تبيين و تحليل بدست  قضيه است و راه حل و راهكار را مي
كنيم، نبايد  با جوامع غربي مقايسه ميآورد. ببينيد وقتي ما خودمان را 

فراموش كنيم كه در اين جوامع دمكراسي نهادينه شده است. از سوي ديگر 
هاي اجتماعي خود  ما در اين جوامع با احزاب سياسي روبروئيم كه با پايه

پيوند دارند. در حقيقت منافع و مصالح نيروهاي اجتماعي است كه احزاب 
ه اين تمايالت پاسخ دهند. به همين علت بسيار كند ب سياسي را وادار مي

راحت، بدون آنكه از خوردن انگ و اتهام سازشكاري بترسند، وارد ائتالفها و 
اتحاد و ائتالف  هم شوند. امروز بر سر موضوعي با اتحاد با يكديگر مي

زنند. حتي هنگامي كه چنين ائتالفي ضرورت  كنند و فردا آن را بهم مي مي
اي اجتماعي خود بازخواست ه و حزبي از آن سرباز زند، توسط پايهداشته باشد 

خواهد شد. اما بايد در نظر داشته باشيم كه در ايران بداليل تاريخي و بدليل 
رئال “سركوب چنين روندي شكل نگرفته است. مسئله اتحاد و ائتالف به امر 

ه راي چا وديها نيز چنين پديدهزبدل نشده است و معتقدم به اين “ پلتيك
نخواهد شد. به نظر من عوامل فرهنگي نيز نقش مهمي دارند. طبعاً بدون 

توان به سياستهاي صحيح و منطقي دست يافت.  بسترسازي فرهنگي نمي
ايم. در مقايسه با دو دهة پيش  البته گامهائي را در جهت مثبت برداشته

توسعه گرائي(  نيروهاي جنبش دمكراسي در جهت پذيرش پلوراليسم )كثرت
جوئي از سياه و سفيد كردن در سياست و پذيرش ي امر گفتگو )ديالوگ( دور

اند. اينها همه تحوالت فرهنگي است كه  دمكراسي گامهاي اساسي برداشته
شود. هرچند اين تغييرات كند است، اما در  در ميان اپوزيسيون ديده مي

رها و فعالين مجموع بايد آنها را مثبت ارزيابي كرد. شما خودتان از كاد
سال پيش تغييرات  20ـ  15قديمي هستيد، اگر مالحظه كنيد نسبت به 

اساسي ايجاد شده است، اما هنوز جاي تغيير و تحول بسيار است و اين در 
ك بازبيني و نقد خود است كه به نظر من حاصل پديدة انقالب يواقع در اثر 

ين هستيم كه باشد. در عرصة سياست هم ما خوشبختانه شاهد ا هم مي
 اي ـروهـمت حركت نيـدهد. س ابق جاي خود را به همگرائي ميـي سـواگرائ

1993هامبورک « مسئله ملی و تمامیت ارضی ايران»عبدالرضا کريمی ـ حسن شريعتمداری ـ داريوش همايون ـ فرخنده مدرس ـ بهزاد کريمی ـ بابک امیر خسروی  در کنفرانس   
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 دموكراسي به سوي همگرائي است. 
شد.  57مانع ديگر امر اتحاد، تجربه تاريخي اتحادي بود كه برآمد آن انقالب 

تا مدتهاي مديد نيروهاي اپوزيسيون دمكرات امر اتحاد را تا حد زيادي نفي 
تند كه در آن انقالب سدان و بزرگترين بداقبالي همه ما را در اين مي كردند مي

“ همه با هم“تناد به شعار سرا با ا 57اما مشكل انقالب “. همه با هم“گفتيم 
توضيح دادن، درست نيست. آنچه ما در انقالب بهمن شاهدش بوديم نه 

ك فرد بوده است. يعني همه با ي“ همه با من“بلكه در اصل “ همه با هم“
اي ديگر وقوعش ناممكن است. بدليل همين  يعني خميني. چنين حادثه

گيري از مسئله اتحاد  نوعي فاصله 57تجربه بود كه بدنبال شكست انقالب 
گرائي در ميان نيروها حاكم شد. اما به تدريج به موازات  نيروها و نوعي تنزه

ياسي مشاهده تغيير وضعيت عيني در جامعه، تحوالتي در ميان نيروهاي س
گزيني از هم. گرايش به اتحاد و ائتالف را  شود كه بجاي تفرقه و دوري مي

يابي امر اتحاد  دهد و اين امر مثبتي است. امروز عالوه بر اهميت نويد مي
تواند تنها  مسئله چگونگي تحقق اين اتحاد نيز مطرح است، اينكه اتحاد نمي

ايم. در  ما گامي به پيش گذاشتهبر مبناي نفي صورت گيرد. از اين نظر هم 
مقطع انقالب مضمون اتحاد، تنها سلبي و منفي و در جهت نفي و حذف بود 
در حاليكه امروز به وجه ديگر امر اتحاد يعني جنبة اثباتي نيز توجه اساسي 

تواند ابتدا به ساكن به منظور برداشتن  شود. درست است كه اتحاد مي مي
اما امروز جنبة ايجابي چنين اتحاد و ائتالفي  مانعي برسر راه متحقق شود،

رح شده و مورد توجه قرار دارد. البته بايد در اينجا اضافه كنم كه طبالفاصله م
توان همه چيز را بطور كامل بدست آورد.  در وجه ايجابي مسئله، طبعاً نمي

خواهم برآن تكيه كنم اينكه روندها بسوي نزديكي است  آنچه در اينجا مي
از سياسي است. اما براي سرعت يد نه با آن شتابي كه در خور نهرچن

بخشيدن به اين روند، بايد از شتابهاي مكانيكي و اتحادهاي شتابزده خوداري 
نمود. بديهي است كه بايد از اتحادها و همكاريهائي كه اينجا و آنجا ميان 

نمود و گيرند، دفاع  نيروهاي مدافع آزادي و حقوق بشر و دمكراسي شكل مي
برخوردي مثبت همراه با نقد با آنها داشت تا به تدريج بستر الزم براي 

 اتحادي فراگير آماده گردد. 
 
 
  به نظر من استقرار ارزشهای سوسیالیستی يک امر درازمدت

داری آغاز می شود و در  تاريخی است که از بطن و متن سرمايه

من تصور  کند. يک پروسة تدريجی و طوالنی وجه عملی پیدا می

روشنی از مراحل پیشرفت آن ندارم و قصد ندارم پراتیک امروز را 

بنا گذارم. البته مهم وفاداری به  تبر آنچه که ناروشن اس

ارزشهای سوسیالیستی است که پیشرفت و ترقی را در قالب 

خواهد و عدالت اجتماعی را بر بستر رشد و  عدالت اجتماعی می

. مهم اين است که فرديت انسان فهمد مدرنیزاسیون و توسعه می

از بین نرود و برعکس تعالی يابد. فرديت انسانی که موجودی 

ای که برمبنای  اجتماعی است، تعالی نخواهد يافت مگر در جامعه

 زادی سامان يافته باشد.آ

 
تري در  تالش ـ اجازه دهيد از اين بحث كلي خارج شده به مسائل مشخص

 هائي كه امروز بصورت روند تجربهدرميان زيم. زمينه اتحاد و ائتالف بپردا
هاي گوناگون نيروهاي مخالف جمهوري  اتحاد و همكاري در بخش اصلي

فراخوان ملي برگذاري “اسالمي جاري است. به دو تجربة مشخص يكي 
 .توجه كنيم “خواهان ايران اتحاد جمهوري“و ديگري طرح “ رفراندوم

نية فراخوان رفراندوم هستيد طرحي كه كنندگان بيا ءشما از يك سو از امضا
رفيت فراگير باالي آن در جا دادن همة ايرانيان دمكرات از ظبه دليل 

اي قرار گرفت. اما از سوي ديگر  جريانهاي مختلف، مورد استقبال قابل توجه
 خواهان و طرفداران نظام پادشاهي شما از مخالفين همكاري ميان جمهوري

در دفاع و پيشبرد امر رفراندوم تشكيل شده يا قرار هائي هستيد كه  در كميته
 بر تشكيل آنها شده بود.
هاي قبلي شما مبني براينكه عوامل مختلفي مانع  با در نظر گرفتن پاسخ

ل فرهنگي و پيشداوريها در ميان ئتحقق يك اتحاد فراگير است، از جمله مسا
ا و نقش فرهنگي نيروهاي سياسي و با توجه به اينكه شما براين پيشداوريه

كنيم كه چطور شما ـ بخصوص شما ـ با همكاري  آگاه هستيد، تعجب مي
 كنيد؟ ها مخالفت مي نيروهاي گوناگون در اين كميته

 
بهزاد كريمي ـ اجازه دهيد ابتدا درك خودم را از رفراندوم بيان كنم. چرا كه 

د كلي و يك دركهاي متفاوتي از آن وجود دارد. در واقع رفراندوم تنها يك مت
روش عمومي نيست كه همه آنرا قبول داريم. صحبت بر سر راهبرد و راهكار 
مشخص در يك زمان معين تاريخي در كشور معيني بنام ايران و در محيط 
معين بنام جامعه ايران است كه امر اتحاد نياز مبرم آن است. من رفراندوم را 

دانم كه قبالً به آن  يدر حقيقت پيش از هر چيز ثمرة يك تحول فرهنگي م
نجا كه به امر آدانم.  اشاره داشتم و آن را نتيجة يك تحول سياسي نيز مي

دهد كه مردمي بايد قادر باشند با آگاهي  گردد، نشان مي برميفرهنگي تحول 
نا در يك شرايط مساعد ـ نه از اتصميم بگيرند و بهترين تصميمات را هم

روي شعارها شوند. برمبناي  ه دنبالهروي هيجانات صرف ـ اتخاذ كنند و ن
هاي جريانات سياسي مختلف  مطالبات و خواستهايشان انتخاب كنند. به گفته

كنند گوش داده و  هاي خود را طرح مي كه در يك رقابت حرفها و برنامه
كنند و چه چيزي را  براساس درك و فهمشان بدانند چه چيزي را انتخاب مي

 خواهند.  نمي
آميز  گردد، امر رفراندوم تكيه بر روشهاي مسالمت سياست بازمينچه نيز به آ

گيري از روشهاي  تحوالت سياسي در جامعه ايران است. در جامعة ما فاصله
و  اسالمي سمبل مسلط آن است شود كه جمهوري آميز مشاهده مي خشونت

اش در  آن را همه جا، چه در تداوم جنگ، چه در كشتارها و رفتار روزانه
نها و ادارات به نمايش گذاشته است. مردم ما در واقع تحوالت را از خيابا

خواهند. به اين معنا رفراندوم در واقع يك مشي گذار  طريق مسالمت آميز مي
از ديكتاتوري به دمكراسي است. اما ما در طرح رفراندوم با دو مشي روبرو 

اند. يعني د اسالمي مي هستيم. يك مشي رفراندوم را براي بعد از جمهوري
اسالمي را به هر طريق با قيام انقالبي يا يك جنبش  ابتدا سرنگوني جمهوري

خواهد و بعد از آن  المللي مي ترده مدني، همراه با حمايت نيروهاي بينسگ
ينده است. اما آبدنبال اين سرنگوني مايل به برگذاري رفراندوم براي نظام 

خواهد.  اسالمي مي جمهوريمشي ديگر رفراندوم را با وجود همين حكومت 
خواهد كه رفراندوم را به جمهوري اسالمي تحميل كند. يعني به اتكاي  مي

المللي، افكار  يك جنبش مدني گسترده، در عين حال با حمايت نيروهاي بين
عمومي جهاني و امكانات دموكراتيك در جهان كنوني، چنانچه بتواند، 

از اين طريق به يك نظام اسالمي تحميل و  رفراندوم را به جمهوري
دمكراتيك در كشور دست يابد. اين دو برداشت از رفراندوم دو مشي را در 

كنم از زمينه اجتماعي  پي دارد. خوب من به مشي دوم اعتقاد دارم و فكر مي
تري نيز در ايران برخوردار است. از سوي ديگر آن را مكان بازتاب   گسترده

يم اخير كشورمان و بويژه جمع بست از تحول بنيادي فرهنگي دو دهه و ن
 دانم. تجربة جنبش دوم خرداد، مي
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كه آيا ما امروز در مرحلة مستقيم و بالفاصله سازماندهي ست پرسش اين جا
رفراندوم هستيم؟ اگر چنين است، پرسش بالفاصله اين خواهد بود كه نيروي 

عيت براي اصلي رفراندوم كجاست؟ در خارج از كشور است يا در داخل؟ واق
من اين است كه جنبش رفراندوم قبل از هر چيز متكي به يك جنبش مدني، 
تعرض مدني، مقاومت مدني است و در مبارزه عليه همين سيستم حاكم 

كند؛ و به قانون اساسي آن كه سند حقوقي چنين  است كه تحول پيدا مي
 گويد و به اين ترتيب مقدمات يك نظام دمكراتيك سيستمي است نه مي
شود. اما آن فكري كه در سازماندهي رفراندوم در خارج  براي آينده ريخته مي

نكه به آكشور خيلي عجله دارد، اجازه دهيد خيلي راحت بگويم، قبل از 
نيروي مقاومت مدني و آن نيروي داخل كشور چشم دوخته باشد، به امكان 

ناگزير از استفاده انديشد. البته اينجا بايد تكيه كنم كه ما  جهاني و خارجي مي
از اين امكانات هستيم و اين استفاده هم حتماً صحيح است، اما اينكه اين 
امكان اصل قرار گيرد، مورد مناقشه جدي است. بنابراين در اينجا دو نگاه 

خواهد قضيه را تمام كند، اما ديگري مسئله را  وجود دارد يكي با شتاب مي
هدفم از رفراندوم گذار از سيستم جمهوري بيند. من  مند مي بردبارانه و مرحله

اسالمي به يك جمهوري سكوالر و دمكراتيك است. به همين دليل هم از 

قاطي شدن نيروهاي طرفدار رفراندوم در يك كميته مخالفم. اما طبيعي است 
هاي خودشان دفاع  كه از سازمانيابي نيروهاي مشروطه طلب در كميته

پذيرم.  ه است. اوالً من موجوديت آنها را ميكنم. اين امر متضمن دو نكت مي
پذيرم كه حتي تحت شرايط معيني، اگر ديدهاي مشترك پيدا كنيم،  ثانياً مي

به عمل مشترك نيز برويد اما بايد اجازه داد اين رويش بصورت طبيعي انجام 
گيرد و هركس از جايگاه خودش ـ نه صرفاً از طريق اتحاد ـ براي گذر از 

مي تالش كند. در غير اينصورت تكرار همان گذشته خواهد اسال جمهوري
 بود. 

 
ببينيد، شما با هر ديدي كه به فراخوان نگاه كنيد، يكي از مهمترين ـ تالش 

پايش براي تبديل شدن به يك جنبش فراگير و گسترده و   مسائل پيش
نشيني، ايجاد يك اتحاد گسترده و  اسالمي به عقب يمجبور ساختن جمهور

 اسالمي است.  ندي وسيع در برابر جمهوريب صف
 

 بهزاد كريمي ـ صد در صد
 

 تالش ـ از همين رو اين مسئله مستلزم همكاري شما از همين امروز است! 
 

بهزاد كريمي ـ نكند كه از نظر شما گويا من در اينجا بجاي اتحاد، تفرقه را 
داشته گويم كه متحد شويم. شما توجه  برعكس من مي  دهم! توضيح مي

باشيد اگر من بطور جدي باور دارم كه امر جمهوري دمكراتيك، به سود 
اسالمي بنشيند، درست از اينجاست كه  مردم است و بايد بجاي جمهوري

اسالمي بايد برود. من اگر به اين اهدافم وفادارم،  گيرم كه جمهوري نتيجه مي
رگام، در هر مشي و توانم آن را به زماني نامعلوم موكول كنم. بايد در ه نمي

در سياستم به اين هدف وفادار بمانم. بر چنين بستري از اينكه نيروهاي 

طلب ـ حال در شكل پيشنهاد نظام پادشاهي ـ به شكل دمكراتيك  مشروطه
 خواهان انجام اين گذار باشند، طبعاً مورد استقبال من قرار خواهد گرفت. 

 
مخالفيد كه تمامي نيروها از هر نه شما با اين امر   تالش ـ اجازه دهيد!

يان سياسي ـ فكري تالش كنند تا خود را متشكل سازند و نه ديگران. اما رج
آنچه در اينجا مورد پرسش و تكيه ماست، موضوع همان حلقة مشترك 
دمكراسي و اصول آن است. همان اصولي كه باور به آنها وظائف و رفتار 

دهد. هيچ مغايرتي وجود  ي قرار ميمعيني را هم در پيش پاي نيروهاي سياس
خواهان يا ساير اعضاي خانواده سياسي ايران  ندارد كه چپها يا جمهوري

ضمن سازماندهي و متشكل كردن خود، در عين حال وقتي بيانية فراخوان 
اند. در چارچوب آن و در پيشبرد آن با ديگر  رفراندوم را امضاء و تأئيد كرده

ند. در بيانيه رفراندوم كه طرحي فراگير است و نيروها دست به همكاري بزن
اشان به  با حفظ هويت و عالقمندي سياسي را براي اولين بار همه ايرانيان

يك حركت مشترك فراخوانده است، اين ظرفيت نهفته است. اين ظرفيت 
باالي دمكراتيك نهفته در بيانيه بايد بتواند در بدنه و در عمل بازتاب يابد. 

نيد بيانيه را در باال ـ بر روي كاغذ ـ بپذيريد. يعني بر اهداف توا شما نمي

مشترك و آماج مشترك ميان نيروهاي سياسي ـ فكري گوناگون صحه 
ات عملي آنها را از همكاري مبگذاريد، اما در بدنه، در پائين، در حركت و اقدا

جنبش خواهان در ارتباط با امور مربوط به  با هم بازداريد و بگوئيد، جمهوي
خواهان براي خودشان، چپها راه خود  رفراندوم خودشان عمل كنند و مشروطه

ها هم جدا از همة اينها گام بردارند. اين تناقض و ناخوانائي  را بروند و مذهبي
 حرف و عمل است. 

 
ها را خيلي جلو برديد. شما  بهزاد كريمي ـ ببينيد، به نظر من شما تفكيك

خواهم كه از  ود را دور بزنيد ولي من ميهاي موج توانيد انفكاك مي
هاي مطلق برسم. صحبت خيلي روشن  هاي منفك به ناهمسوئي واقعيت

تواند به دو  اسالمي به مضمون و پايه دمكراسي مي است. گذر از جمهوري
ساختار منجر گردد. گذر از جمهوري اسالمي ـ بدون بازتوليد نظام غير 

ري باشد يا بايد در شكل مشروطه دموكراتيك ـ يا بايد در شكل جمهو
انداز وجود  سلطنتي. موضوع بر سر اين مسئله است. به اصطالح دو چشم

دارد. من براي گذر جامعه به سيستم مبتني بر دمكراسي و پلوراليسم در 
كنم. بنابراين من با هر امكاني كه در راستاي تغيير  شكل جمهوري مبارزه مي

و پلوراليسم باشد، همسو هستم. اما در  جمهوري اسالمي به سمت دمكراسي
كنم نه فقط در نقطة نامعلوم، بلكه از همين امروز همة  عين حال سعي مي

خواه كه من به آن متكي  امكانات خودمان را به مثابة نيروهاي جمهوري
هستم، سروسامان دهم. من ضمن اينكه حقوق نيروهاي سلطنت را به 

ي واقعي و رويكردهاي دمكراتيك آنها خواه شناسم و از مشروطه رسميت مي
مل هم مخالفم. عكنم، اما با برگشتن سلطنت مخالفم و در  قوياً استقبال مي
كنم كه سلطنت  كنم كه سلطنت بازگردد. من مبارزه مي من مبارزه نمي

كنم كه از اين سيستم گذر كنيم، اما نه اينكه اين  برنگردد. من مبارزه مي
د به نوعي سلطنت. عالوه برآن شما اين نكته را در گذر ما را دوباره برسان

 

 خواهان الئیک و يا اتحاد  نفر يا حرکت رفراندوم، حرکتهائی نظیر جمهوری 615نفر،  565ن هیچیک از حرکتهائی مانند م
بینم. ما  دانم. اتحاد میان همه اينها را من در يک روند طوالنی می خواهان، هیچ يک از اينها را به تنهائی قطب نمی جمهوری

 ترک فراگیر صحبت کنیم بدور هستیم.ای که از يک محور مش هنوز از آن نقطه
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نظر بگيريد كه اصالً ما در كدام مرحله هستيم. عجيب است كه هنوز ما 
ايم اتحادهاي معطوف به هدف اثباتي را شكل بدهيم و حتي  واقعاً نتوانسته

اگر   شويم! هاي رقيب نيز، اما داريم وارد سازماندهي مرحلة نهائي مي بلوك
خواستيم سميناري در توضيح امر رفراندوم بگذاريم از آن حمايت  يامروز م

كردم. در اين سمينار هم اگر كسي داراي انديشه مشروطة سلطنتي باشد،  مي
بايد به وي بلندگو داد تا حرفش را بزند، به من هم بايد مجال داده شود تا 

ندهي خواهيم وارد مرحله سازما سخنانم را بگويم. مشكل اين است كه مي
اي هم در خود مشي  اي بنام رفراندوم شويم همراه با ابهامات پايه زير كميته

كنم اين امر  گذار و هم سكوت پرتناقض در زمينة هدف اثباتي. من فكر مي
كردند در همان بدو  صحيح نيست. آنهائي هم كه برخالف من فكر مي

رسيدند كه  در عمل به اين نتيجه“ كميته رفراندوم“جاد يبراي ا  فعاليت
مشكالت بسيار جدي هنوز وجود دارد. به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است 

خواهان  هاي خود را تشكيل بدهند و مشروطه خواهان كميته فعالً جمهوري
هاي خود را بسازند تا در جريان پيشرفت كار روشن بشود كه چه  نيز كميته

 راه است! توان انجام داد. آري! تعجيل، با تاوان تأخير هم مي
 

تر از مرحله رفراندوم و  تالش ـ پس اجازه دهيد برگرديم به يك مرحله پائين
 خواهان! اتحاد فراگير نيروهاي دمكرات، يعني به مسئله اتحاد جمهوري

تا جائيكه ما اطالع داريم شما از طرح همكاري و اتحاد گستردة 
اتحاد “ز با حركت كنيد و اگر اشتباه نكنيم مدتي ني اهان دفاع ميوخ جمهوري
همراه شديد، كه همين هدف اتحاد گسترده ميان نيروهاي “ اهانوخ جمهوري
كند، اما بعد از مدتي، از اين تجمع سياسي جدا  خواه را دنبال مي جمهوري

 شديد. 
اگر نه حركت يكپارچه عملي در چارچوب رفراندوم و نه در چارچوب اتحاد 

دانيد، لطفاً بفرمائيد چه ظرفي و چه  خواهان را كافي به مقصود نمي جمهوري
تركيبي از نيروها در اين مرحله از مبارزه را درست دانسته و از آن دفاع 

 كنيد؟ مي
 

تر كنم.  رابطه ابتدا بايد من اطالعات شما را دقيق اين بهزاد كريمي ـ در
خواهان شروع و  جمهوري درست است من هنگامي كه حركت اتحاد

آن منشور اوليه را امضاء كرده و در نخستين همايش منشورشان منتشر شد، 
آنها نيز شركت كردم. در آنجا از آنها دعوت كردم كه بعنوان يك حركت 

خواهي، واقعاً خواهان تحول راديكال باشند. يعني بدنبال  جمهوري
 اسالمي باشند.  طلبانه در چارچوب جمهوري خواهي نه روشهاي اصالح تحول

 
 اسالمي بود؟ يتالف شما بر سر روش برخورد به جمهوريا محور اخآ ـ تالش

 
اي تحول از دل  بهزاد كريمي ـ بله! اين البته نكته مركزي بود. عده

تر  كردند و من معتقد بودم كه بايد سيماي جدي اسالمي را طرح مي جمهوري

خواهان اتخاذ نمايد. اين در عرصة سياسي  جمهوري  تري را اتحاد و راديكال
گردد، من و خيلي  اما در عرصة ساختاري كه اتفاقاً به پرسش شما باز ميبود. 

از دوستان طرفدار اين بوديم كه در اين تشكل كوشش نشود يك حزب 
سياسي ساخته شود. يك حزب سياسي جديد تحت پوشش اتحاد. اگر جداً 

پس  هدف اين است كه بخشي از جنبش را متحد كند كه نياز ما هم هست
ختار هم كامالً به اين هدف وفادار بماند. اين امر يعني مسئله بايد در سا

چگونگي ساختاري اين حركت در مصوبات آنها شفاف نبود و مبهم بود. من 
با سند سياسي آنها هم موافقت نداشتم. پيشنهاد من اين بود كه در مورد 

گرفتند كه متاسفانه چنين نشد. در آن همايش به  مجلس هفتم موضع مي
توسط برخي از دوستان كانديد شدم و با اقبال بخشي از رأي  هرحال

دهندگان مواجه و در نتيجه انتخاب شدم. اما در فاصله دو سه هفته بعد، با 
ام بود، در واقع  توجه به مسئوليت هئيت اجرائي سازمان خودمان كه بر عهده

 ها خواهان با آن مسئوليت ديدم برخي از عملكردهاي خاص اتحاد جمهوري
اي اعالم كردم كه صرفنظر از برخي  همخواني ندارد. بنابراين طي نامه

توانم در آنجا  تواند وجود داشته باشد، اما نمي اختالفات سياسي كه هميشه مي
هم. اما من اعالم نكردم كه مخالف اتحاد د حضور داشته باشم و استعفا مي

عيناً در رابطه با آيم.  خواهان هستم يا از خود اين تشكل بيرون مي جمهوري
خواهان الئيك كه در مقابل آن شكل گرفت. آنجا هم من  جمهوري اتحاد

خواهم بگويم كه من از هر  استقبال كردم. حتي در آن جمع شركت كردم. مي
كنم  خواهان دمكرات صورت گيرد استقبال مي نوع حركتي كه بين جمهوري

با وجود اين بازهم  بگيرد. اما كنم كه اين حركت و اتحاد پا و كوشش مي
گردم به همان حرفي كه در ابتدا گفتم؛ ما هنوز در موقعيتي نيستيم و به  برمي

ايم كه فكر كنيم يك محور عام اتحاد گسترده شكل گرفته  جائي نرسيده
 گيري است.  است. به نظر من در حال شكل

كنم هركجا منفردين  هستم و فكر مي“ اتحاد اتحادها“من در اصل طرفدار 
بدور هم جمع شوند، در شكل طومارنويسي، در شكل همايش، در شكل 
اكسيونهاي سياسي بايد از آنها استقبال كرد و بايد كوشش كرد و نشان داد 

تر و بزرگتر جمع  عه بنام اتحاد وسيعوتوانند زير يك مجم كه همه اينها مي
ه آنها خواهان شكل گيرد آنگا شوند. اگر چنين چيزي ابتدا در ميان جمهوري

توانند با ديگر نيروهاي دمكرات رقيب خودشان وارد يك سري  مي
 565هائي هم بشوند. به همين دليل من هيچيك از حركتهائي مانند  ائتالف

خواهان الئيك و  نفر يا حركت رفراندوم، حركتهائي نظير جمهوري 615نفر، 
دانم.  يخواهان، هيچ يك از اينها را به تنهائي قطب نم يا اتحاد جمهوري

بينم. ما هنوز از آن  اتحاد ميان همه اينها را من در يك روند طوالني مي
 اي كه از يك محور مشترك فراگير صحبت كنيم بدور هستيم. نقطه

 
 تالش ـ آقاي كريمي با سپاس از شما 

  من هدفم از رفراندوم گذار از سیستم جمهوری اسالمی به يک جمهوری سکوالر و دمکراتیک است. به همین دلیل

هم از قاطی شدن نیروهای طرفدار رفراندوم در يک کمیته مخالفم. اما طبیعی است که از سازمانیابی نیروهای 

 کنم. دشان دفاع میهای خو مشروطه طلب در کمیته
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 رنج گذر از سوسیالیسم به عدالت اجتماعی
 

 گفتگو با فريدون احمدی
 

o وضعیت جامعه، گروهی را بر اين ارزيابی قرار دهد که مساله اصلی جامعه ما در  خطای بزرگی خواهد بود اگر
گذرد. مساله اصلی کشور ما کماکان آماج ديرينه مردم، گذار از  وهله اول از کانال حل اين شکاف طبقاتی می

 استبداد فردی، استقرار يک دولت مدرن و دمکراتیک و نفی حکومت دينی است. 
 
o توان همزيستی داشت و همکاری کرد بلکه موظف به اين امر  ی آماج مشترک نه تنها میها برا حول ارزش

 ای جز اين مهم وجود ندارد. هستیم و فراتر، چاره

 
 
 

ـ آقاي احمدي، پس از انقالب و پس از استقرار حكومت ديني ما شاهد آغاز 
يك دگرديسي بزرگ در نيروهاي سياسي مختلف هستيم. تحول مباني 

تغيير نظام ارزشي و پيدايش نگاهي ديگر به مسائل جامعه و جهان فكري، 
ها و اعضاي گوناگون  هائي هستند كه حضور آن در همة گرايش پديده

ايران و  ترديد چپ شود. بي خانوادة روشنفكري ـ سياسي ايران مالحظه مي
 نيز از اين تحول بدور نمانده است.« فدائيان اكثريت»بويژه سازمان شما 

هاي ما را در اين روند دگرديسي به چالش  ترين پرسشي كه چپبزرگ
فراخوانده است، چگونگي دفاع از عدالت اجتماعي در كنار دفاع از آزادي و 

هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و جايگزيني آن  چندگرائي در همة عرصه
هاي  بجاي ديدگاه ماركسيست ـ لنينيستي مبتني بر دفاع يك جانبه از ايده

ياليستي و ارزشهاي طبقاتي و دفاع از زحمتكشان و طبقة كارگر تا سوس
 مرحلة استقرار حكومت آنان بوده است.

در آغاز اين گفتگو، اگر ممكن است به اجمال بفرمائيد، شما به عنوان عضوي 
هاي صاحب نام چپ ايران  از خانوادة چپ و از كادرهاي مؤثر يكي از سازمان

اي را  ايد؟ و امروز چه نوع رابطه تجربه كرده اين پروسة تحولي را چگونه
 ميان عدالت و آزادي در چارچوب يك جامعة چندگرا توضيح مي دهيد؟

 
ـ همانگونه كه گفتيد، دگرگوني نظام ارزشي و تحول در نوع  فريدون احمدي

گيرد،  هاي روشنفكري ـ سياسي ايران را در برمي نگاه به جهان، همة خانواده
ارز نيست  ذيري از جهان متحول و پويايي فكري، همسان و هماما اين تاثيرپ

گذارد. در جهان كنوني  و هريك، ژرفا و گسترة متفاوتي را به نمايش مي
هاي فكري و  اي كه در كشور ما امر بازبيني هويت، بنيان بويژه در زمانه

پرسش درپي اينكه چه بوديم، چه هستيم و چه كرديم، ضرورتي همگاني و 
هويتي ملي راه برده است. ما متاسفانه هنوز   و به بحث هويت يا بي ملي شده
اند  هايي مواجهيم كه كمترين تاثير و دگرگوني را پذيرفته ها و نحله با جريان

ها  دانند. به ارزيابي من شايد در اين ميان چپ و همين امر را نيز فضيلت مي
اند و  فكري را داشته در اكثريت خود از زمره آناني باشند كه بيشترين تحول

 ها براي بازآفريني و بازسازي فكري در ميان آنها برجسته است. تداوم تالش
بيش مشترك باشند و همگاني، اما نوع تعادل ايجاد شده  و ها شايد كم ارزش

تنيدگي  هاي گوناگون، جايگاه هر ارزش و استقالل در عين درهم بين ارزش
اسي هرفرد و يا گروهي از افراد، مبين آنها در ذهن و رفتار اجتماعي و سي

كند. آزادي، عدالت، رفاه،  نظامي است كه بخشي از هويت آنان را تبيين مي
زيست، برابرحقوقي زن و مرد و...  پيشرفت، دموكراسي، اشتغال، حفظ محيط

يابيد كه رسماً  هايي هستند كه در جهان كنوني كمتر انساني را مي ارزش
آنگاه كه انسان به پاسخگوئي به يك مساله و مشكل منكر آنها باشد، اما 

نشيند، مجبور است جايگاهي براي هر ارزش قائل شود و  معين اجتماعي مي
ها برقرار كند. اين روند  نوع معيني از تعادل )و يا عدم تعادل( بين آن ارزش

خود مبين ايجاد يك نظام ارزشي است كه در بطن خود حاوي يك انتخاب 

ها در تقابل و تعارض با هم قرار  هست. بويژه آنجا كه اين ارزش اجتماعي نيز
گيرند. بعنوان نمونه پيشرفت و حفظ محيط زيست، اشتغال و پيشرفت  مي

شود. پاسخ  تكنولوژيك،... كه در اينجا عامل انتخاب اجتماعي وارد ماجرا مي
دمكرات و يك فعال  يك سوسيال دمكرات، يك سوسياليست، يك ليبرال

خواهم به  سبز به يك موضوع و مساله مشخص متفاوت است. مي جنبش
گيري برسم كه اوالً انتخاب اجتماعي در ميان همه  اين موضوع و نتيجه

هايشان به مسائل اجتماعي ـ  ها وجود دارد و همه اين نيروها در پاسخ گرايش
سياسي كم و بيش جانبدار هستند. وجود انتخاب اجتماعي و جانبدار بودن 

ن واقعيت يا مطلق و يا نفي و مشكل آنجاست كه اي  عيتي است عينيواق
ها نه كنار گذاردن انتخاب  مهمترين تحول فكري در ميان چپشود. 

تاكيد كنم، يكي از  ،اجتماعي خود و نيز نگاه طبقاتي بعنوان متدلوژي و يكي
ابزارهاي شناخت بلكه نفي ديكتاتوري طبقاتي در عرصه نظر و در عرصه 

در برنامه نداشتن آلترناتيو سوسياليستي براي ايران، آنچه كه شما آن را عمل 
 استقرار حكومت زحمتكشان و طبقه كارگر ناميديد، هست. 

هايي كه من در تجربه پروسه تحوالت فكري بخشي از چپ  ساير ويژگي
ام را بگونه  حاد آن مشاهده كردهآ نه همه افراد و  ايران و سازمان خود و طبعاً

هايي كه چپ نو، چپ  توانم تحت عنوان مشخصات و ويژگي گر ميدي
 تواند و شايسته است دارا باشد، برشمرم:  آموخته مي متحول و تجربه

نگرد و آن را  ـ اين نيروي چپ به دموكراسي بعنوان يك ارزش مستقل مي
هاي ديگر چون عدالت اجتماعي و دمكراسي  در گرو و وابسته ارزش

در هيچ شرايطي مبارزه براي دمكراسي را  ،كند يسم نمياقتصادي و سوسيال
كند كه بر مناسبات  نهد و آن را به مثابه يك فرهنگ درك مي وا نمي

هاي مختلف  ها و گروه كوچكترين واحد اجتماعي، خانواده، بين انسان
هاي سياسي، در روابط آنها با مردم و  اجتماعي، در درون و بين سازمان

حكومت بايد ناظر باشد، اين نيرو منشور جهاني حقوق برمناسبات مردم و 
داند و از  ها و صدها ساله اخير بشريت مي بشر را دستاورد ارجمند مبارزه ده

گيرد. اين نيروي چپ روادار است. عدم  بيگانگي چپ سنتي با آن فاصله مي
ها و مواضع و  اعتقاد به انحصار حقيقت، پذيرش چندگانگي و تنوع انديشه

ها، اهداف و نحوه سازمانيابي سياسي، را از اركان اين  ب آن در روشبازتا
گرائي  شكن است و مخالف سنت داند. اين نيرو مدرن است، سنت رواداري مي
هاي آن، ضد مذهب نيست اما روشنگر است. با تلفيق مذهب به  در همه جلوه

چپ مثابه مهمترين پايگاه سنت با حكومت سرسازگاري ندارد. اين نيروي 
مدافع فرهنگ پرسشگر و نقاد است و ستايشگر پويايي فكري و جستجوگري 

اي است.  هاي كليشه انديشي و پاسخ و فرهيختگي و مخالف ساده و راحت
كاهد.  اين نيرو مخالف قهر است و راديكاليسم را به شكل تحول فرو نمي
ها و  اين نيرو جانبدار است اما دفاع از تهيدستان را تن دادن به گرايش

فهمد، برسازمانيابي و سازماندهي آگاهانه متكي  گرايانه نمي حركات واپس
 ستيزد. است و با هرنوع بسيج براساس ناآگاهي مي
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هيچگاه در دفاع از زحمتكشان و اقشار و « فدائيان اكثريت»ـ شما و سازمان 
هاي ديگر شما همواره رقباي  ايد. گذشته از چپ طبقات پائيني تنها نبوده

ايد. آقاي سازگارا  ختي در ميان نيروهاي ديگر بويژه اسالمگرايان داشتهسرس
هاي آغاز حكومت  گويد؛ در سال مي« تالش»در يكي از گفتگوهايش با 

اسالمي ايشان و انقالبيون اسالمگرا در رقابت با سازمان هاي ماركسيست ـ 
 بورژوازي و ها ـ مبني بر خرده لنينيست و براي آنكه خالف سخن چپ

ها ـ را ثابت كنند، به اقدامات انقالبي و بخصوص به  سازشكار بودن اسالمي
دامن زدند. امروز هم با « ضدانقالبيون»ها و ضبط اموال مردم و  مصادره

نژاد با شعار دفاع از اقشار محروم جامعه و ضديت با فقر،  آمدن جريان احمدي
اسالمي  جمهوري هاي ما از اين كه نيروهاي مخالف حكومت بسياري از چپ

ميدان را براي انقالبيون اسالمي باز « جانبه از آزادي دفاع يك»در 
مندند. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا با حضور فرماندهان  اند, گله گذاشته

پوش  هاي طرفدار مستضعفين و فقيرنوازان نظامي سپاه و بسيج و ايدئولوگ
ربط  ساس رقابت و خطر بيدر مقامها و رأس نهادهاي مهم كشور، بايد اح

 شدن را در دل جريان چپ عدالتخواه و طرفدار آزادي ما برانگيزد؟  
 

ـ درست برعكس. آيا نبايد اقبال بخشي از مردم، مردمي كه  فريدون احمدي
عدالتي فاحش اجتماعي به  از فقر و تنگدستي و شكاف فزاينده طبقاتي و بي

نژاد و كروبي،  افرادي چون احمدياند، از شعارهاي عوامفريبانه  جان آمده
ها را بيش از پيش متوجه اين شكاف عميق و فالكت گسترده كند و آيا  نگاه

هاي سياسي نيروهاي مختلف بازتاب يابد؟ به نظر من  اين امر نبايد در برنامه
خواه، دمكرات و مدرن را  اين وضعيت بيش از پيش نياز به يك چپ آزادي

ها و منافع اگر نيرويي نباشد كه عدالت را  خواستكند. مبين اين  ضروري مي
  هاي ديگري چون آزادي و دمكراسي و مدارا و... پي در پيوند با ارزش

دارد، قطعاً به دليل عينيت مساله مدعياني خواهد يافت  گيرد و پاس مي مي
افرازند. در مورد  كه يا يك جانبه و يا براي فريب پرچم آن را بر مي

چون آزادي و دمكراسي نيز موضوع برهمين سياق است.  هاي ديگري ارزش
طلبان ديني مگر آزادي و دمكراسي در چارچوب همين نظام و  توسط اصالح

دمكراسي ديني محصور نشد و خود را مبين آزادي و دمكراسي قلمداد 
ها و آزاديخواهان سكوالر و الئيك را  نكردند آيا اين امر وجود دمكرات

مثالي ديگر: شعارهاي اقتصادي پوپوليستي و خلقي  بالموضوع كرد؟ و يا
گيري فاشيسم در آلمان آيا  ها( در زمان قدرت ها )نازي ناسيونال سوسياليست

ها و... را نفي  ها، كمونيست ها، سوسيال دمكرات ضرورت وجودي سوسياليست
ربط شدن را براي آنها پديد آورد؟ ضرورت و علت وجودي  كرد و خطر بي
ياسي ـ اجتماعي ناشي از يك واقعيت و ضرورت و مساله يك نيروي س

 هاي مختلف به آن. اجتماعي است و نه وجود پاسخ
اما بر يك نكته بايد با تاكيد انگشت گذاشت: خطاي بزرگي خواهد بود اگر 
وضعيت جامعه، گروهي را بر اين ارزيابي قرار دهد كه مساله اصلي جامعه ما 

گذرد. مساله اصلي كشور ما  شكاف طبقاتي مي در وهله اول از كانال حل اين
كماكان آماج ديرينه مردم، گذار از استبداد فردي، استقرار يك دولت مدرن و 

 دمكراتيك و نفي حكومت ديني است. 
 

باشد، بايد ”  استقرار يك دولت مدرن و دمكراتيك“ ـ چنانچه برنامة شما نيز
هرقدر مدرن ـ و هر نظام ـ توجه داشته باشيد كه، در چارچوب هر دولت ـ 

هر قدر دمكراتيك ـ نيز طبقات از ميان نخواهند رفت. تجربة كشورهاي 
دهد. آنچه ـ براي كلية احزاب  پيشرفته و دمكراتيك نيز اين را نشان مي

ها اهميت دارد،  هاي گزينش شده ـ در اين نوع جامعه دمكراتيك و دولت
ميان طبقات و ممانعت از  تعديل طبقاتي، جلوگيري از ايجاد گسست در

پيامدهاي نامطلوب آن يعني ستيز اجتماعي و از هم گسستگي ملي است. هر 
نگاه طبقاتي به عنوان “ چند ديدن طبقات در جامعه ـ يا به قول شما داشتن 

اي است اما متعهد بودن به حفظ  بينانه ـ نگاه واقع” متدولوژي شناخت جامعه
لزم مباني فكري ديگري است كه نه تنها همبستگي و تعادل در جامعه مست

هاي اجتماعي ـ سياسي را ضروري  مدارا و تحمل ساير طبقات و گروه
ها ـ پذيرش و بعضاً دفاع  سازد، بلكه براي احزاب سياسي ـ از جمله چپ مي

نمايد. باال دست قرار  بري آنان را ـ الزامي مي از آنها ـ يا فراهم ساختن بهره
مصالح عمومي نسبت به منافع گروهي و اعتقادي مرز دادن منافع ملي و 

ها( در يك جامعة با  ميان احزاب جدي سياسي با عوامفريبان )پوپوليست
 ضوابط دمكراتيك است.

عدم تعهد آنان به حفظ اين  ،ها در ايران تا كنون برداشت عمومي از چپ
 هاي مختلف مبارزات اجتماعي بوده همبستگي و يكپارچگي ملي در عرصه

هاي چپ در رفع اين برداشت ناكافي  كنيد كه تالش گروه است. آيا فكر نمي
رسد تكرار يك سري  ها ناروشن بوده است؟ به نظر مي و در بسياري زمينه

شعارهاي كلي در دفاع از دمكراسي در تعيين جايگاه چپ و روشن ساختن 
د عملي رسد؛ كاركر بيش از آن  به نظر مي ضرورت آنها كافي نبوده است. و

 اي براي تغيير اين برداشت ايجاد ننموده است.   شما زمينه
 

ـ مراد من در استفاده از عبارت دولت مدرن و دمكراتيك،  فريدون احمدي
تاكيد بر مضمون روند تحوالت سياسي، اجتماعي، فرهنگي است كه بر بستر 

گي ها و ساختارهاي سياسي و فرهن تقابل موجود بين سنت و مدرنيته، نظام
نهد و فرهنگ، مناسبات،  مبتني برسنت و يا عصر پيشامدرن را به كنار مي
دهد. از صفت مدرن به  ساختار حقوقي و سياسي معاصري را شكل مي

هاي مثبت آن منظور نظر نيست. فاشيسم هم  وجه فقط طنين و جنبه هيچ
 اي از عصر جديد و مدرنيته در اروپا بود.  فرآورده

بشر، جدايي دين و   راتيك مبتني بردمكراسي، حقوقاستقرار يك نظام دمك
ايدئولوژي از دولت و برابر حقوقي زن و مرد، در شكل يك جمهوري 

سال  14اسالمي را ما در كنگره دوم سازمان ) پارلماني به جاي جمهوري
پيش( بعنوان هدف سياسي خود رسميت بخشيديم. اما استقرار چنين نظامي 

هاي موجود  انواع اختالفات، تبعيضات و ستم به هيچ وجه به معناي رفع
طبقاتي، جنسي، قومي، ديني و عقيدتي و غيره نيست و بديهي است 
همانگونه كه در همه كشورهاي اروپائي نيز شاهديم، مبارزه براي رفع و 

ها كماكان جريان خواهد داشت. اما تفاوت اصلي  تبعيضات و ستم نتعديل اي
ها در بستر و  ها و تقابل دمكراتيك، تعارضدر اين است كه در يك نظام 

كانالي دمكراتيك و مدني هدايت خواهد شد. با قوام و انكشاف يافتن چنين 
اي فراهم شده است كه  شرط و زمينه مناسباتي در حقيقت تنها پيش

رفته و در جهت تعديل سير  اميز پيش ها و اختالفات اجتماعي صلح كشمكش
ل زمان و به تدريج، ديز ژرفش يافته بتواند در كند و خود مفهوم دمكراسي ن

و به دمكراسي سياسي كه به  هدرجاتي از دمكراسي اقتصادي را شامل شد
 مثابه ارزشي مستقل، به تنهايي ناقص و ناكامل است محدود نشود.

ها، تضاد و رودررويي و  پذيرم كه در نگاه و عملكرد بخشي از چپ من مي
هاي سياسي ـ اجتماعي كه در بين  با ديگر گروهاختالف نه فقط در مناسبات 

ها،  ها و انشقاق خودشان نيز برجستگي و اولويت داشته است. وجود انشعاب
خود نمودي از اين پديده است، نيمه خالي ليوان، موارد اختالف و تضادها در 

 

o گیری  گذارد و خواهان شکل من، هم با فکری مخالفم که موضوع وجود تفاوت نظر واقعی در نوع حکومت و نظام آتی و آلترناتیو را مسکوت می
های  گر با فکر و آن منش سیاسی مخالفم که اشتراکات و همسويیاسالمی است و هم از سوی دي جبهه و اتحادی تنها براساس نفی جمهوری

بیند که همانگونه که تأکید شد به تضعیف مبارزه  طلبان معتقد به دمکراسی و حقوق بشر و عرفی کردن سیاست را نمی خواهان با مشروطه جمهوری
 انجامد. جاری می
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يافته است.  ها همواره بيشتر به ديده و عمل ره مي ميان اين بخش از چپ
وز هم تماماً به گذشته نپيوسته است. در ميان بخش ديگري از اين منش هن

ها مشكل، برعكس نداشتن پروفيل هويتي و تشخص سياسي بود و  چپ
تي از ديگران متكي بودند. به بيان ديگر يهاي حما اينكه بيشتر بر سياست

انديش،  وهياي انديش بوده است تا حزبي و گر اين بخش از چپ بيشتر جبهه
 رصه سياسي.بويژه در ع

ساير طبقات و “خواهم بر چند نكته در ارتباط با آناني كه شما  يماما 
نام برديد تكيه و تاكيد كنم: متاسفانه آنچه كه “ هاي اجتماعي ـ سياسي گروه

تحت عنوان همبستگي، مدارا و درك مصالح عمومي مطرح شد، در ايران ما 
هاي جدي  اي لنگشهاي سياسي فكري ـ اجتماعي دار در ميان همه نحله

است. هنوز اين امر بديهي كه بدون تامين حد معيني از عدالت اجتماعي 
اي مدني كه همبستگي اجتماعي در آن جايگاه شايسته  امكان استقرار جامعه

دوامي بيابد از سوي حتي بسياري فرهيختگان نيز پذيرفته شده نيست.  رو پُ
هاي اجتماعي نه  و گروهفرهنگ غالب در ميان بخشي از آن ساير طبقات 

داري كم و بيش پيشرفته صنعتي و يا  ك سرمايهيدار  فرهنگ استخوان
فراصنعتي كه فرهنگ مالداري و دالل صفتي و به قول دكتر نيكفر فرهنگ 
نساز و بفروش است. اين فرهنگ با چنان مفاهيمي بيگانه است. با بسياري 

شتي ندارد. در آمرد سرو  حقوق بنيادي مثل حق تشكل و برابر حقوقي زن
 اسالمي نهفته است.  پشت سيماي هر كدام، يك جمهوري

هايي چون منافع ملي و مصالح عمومي را با احتياط زياد  نكته ديگر اينكه واژه
ها،  هاي تأمين آن ها و راه بايد بكار برد زيرا نوع درك از اين مفاهيم و ارزش
رفع تبعيض قومي و يا  خود شاخه شاخه است. بطور مثال در نگاه يكي،

تمركز زدايي از قدرت مركزي ضامن تقويت همبستگي ملي و كوشش در 
جهت آن تأمين كننده منافع ملي و يكپارچگي كشور است. در نظر و نگاه 

اي ديگر، هر سخن از حقوق قومي يا ملي مترادف شده است  جريان و شاخه
. بهرحال با اين با ايجاد گسست در همبستگي ملي و ضديت با منافع ملي
 :هاي پيش گفته تنوع نظري و درك از مفاهيم هم بايد با اتكا به همان ارزش

عدم اعتقاد به انحصار حقيقت و پذيرش چند گانگي برخورد كرد و  ،مدارا
 ها حركت كرد. ها و عملكرد تالش نمود در راستاي نزديك شدن نگاه

انم منظور شما از د ها سخن گفتيد، نمي از برداشت عمومي نسبت به چپ
هاي سياسي ـ اجتماعي است اما با يك نكته توافق  عموم چه كسان و گروه

كامل دارم كه نياز همگاني است كه در راستاي تقويت تفاهم ملي و 
همبستگي اجتماعي و تثبيت ارزش همبستگي در جامعه حركت شود. در اين 

هاي سياسي  هها و شاخ راستا وظائف جدي عملي وجود دارد و همه گرايش
 اجتماعي نيز شايسته است عميقاً درك كنند كه پاي آنها هم در ميان است. 

 
رسد،  البته حتماً منظور شما تعديل اختالف طبقاتي است وگرنه به نظر نمي ـ
 كنيم؛ ما فكر مينمود. ” تعديل“ديگري را بتوان ” ستم“يا هر ” ستم طبقاتي“

هيچ نيروي ديگري كه طرفدار نه تنها هيچ نيروي چپي در جهان بلكه 
ستم “از عدالت اجتماعي است، حاضر باشد، وجود ” حد معيني“استقرار 
هاي ما همين  كنيد يكي از مشكالت چپ را تحمل كند. آيا فكر نمي” طبقاتي

است كه هنوز بدون بريدن از نحوة نگرش گذشته، بدون نقد اساسي مباني 
ور ـها به فراخـمخصوص، تننظري پيشين و بدون وانهادن ترمينولوژي 

هائي چون  ي ـ استبدادي، به عبارتـي بر عليه حكومت دينـمبارزه سياس
اند؛ مفاهيمي كه اساساً  آورده  دمكراسي، آزادي، تعديل، همبستگي و.... روي

كنيد  اند؟ آيا فكر نمي از مباني فكري و نگاه ديگري به پيرامون برخاسته
، بدون تالش جدي براي تغيير مباني سخن گفتن به مالحظات سياسي روز

مباني،  همواره موجب  فكري و بدون تعمق  برروي رابطة مفاهيم و
رشد   و القاكنندة ناكجاآبادها بوده است. نگاه كنيد به راه هميف كج

 ”!روشنفكران ديني“داري خودمان و جامعة مدني اسالمي  غيرسرمايه

نيست و از تعديل اختالف  ـ چرا ستم طبقاتي قابل تعديل فريدون احمدي
طبقاتي كه احتماالً منظور شكاف طبقاتي است بايد سخن گفت؟ مگر شدت 

اجتماعي پارامترهاي اندازه  ـو يا شرايط كار و يا مناسبات و قوانين اقتصادي 
پذيريد منقسم به  كنم مي و تغييرپذير نيستند؟ در همه جوامع كه فكر مي

ي ـ سياسي حاكم اراده و انتخاب هاي اجتماع طبقات است، مگر گروه
كشانند و اين اعمال  اجتماعي خود را بر زمينه شرايط به عرصه سياست نمي

تواند آشكار يا پنهان  هاي پيشرفته دمكراتيك نمي اراده، حتي در نظام
لمان. مگر قدرت آستمگرانه باشد؟ در اين زمينه بطور مثال بنگريد به كشور 

رمايان باعث حذف بسياري امكانات و امتيازهاي هاي كارف سرمايه و اتحاديه
در هراس از “ كارپذيران“هاي  اجتماعي و اقتصادي نشد؟ سنديكاها و تشكل

اند. ببينيد  ها و فشارها بوده بيكاري نيز مجبور به پذيرش اين محدوديت
دمكراسي به چه زباني از اين روندها و  ها به شمول بخشي از سوسيال چپ

 گويند. ن مياعمال فشارها سخ
نيز اما بهتر است از بحث بر سر ترمينولوژي اجتناب شود. در اين زمينه 

شايسته است روادار بود تا بحث بر مضامين و مسائل اصلي متمركز شود. اما 
هاي  ها و شاخه ها و همه ديگر گروه اجازه دهيد يك نكته را متذكر شوم. چپ

ران مشكل زياد دارند، اما در طول تاريخ شكل گرفته سياسي ـ اجتماعي اي
هاي بزرگ و صدور حكم با  گيري يكي از مشكالت همه ما ايرانيان، نتيجه

اند با عرض  هاي شخصي است. از آن جمله اتكا به شواهد كوچك و برداشت
ات سياسي ظسخن به مالح“هاي شما:  معذرت احكام صادر شده در پرسش

من من رابطه ضو... در “ يعدم تعمق بر روي رابطه مفاهيم و مبان“، “روز
هاي ستم جنسي، طبقاتي، فرهنگي، قومي و غيره را با ناكجاآباد  كاربرد واژه

داري و جامعه مدني اسالمي نفهميدم. بگذريم و به  رشد غيرسرمايه  راه
 موضوع اصلي بپردازيم.

 
هنوز اين امر بديهي كه بدون تأمين “ در مورد گفتة شما مبني بر اين كه؛  ـ

اي مدني كه همبستگي  يني از عدالت اجتماعي امكان استقرار جامعهحد مع
، آن هم توسط ”يابد.....پذيرفته نشده اجتماعي در آن جايگاه شايسته مي

هاي مختلف و به  ، بايد بگوئيم كه تجربة جامعة ايران در دوره”فرهيختگان“
را  ويژه در اين دودهه و نيمة حكومت انقالبي ـ اسالمي، خالف اين نظر

درآمد و  تا كنون به نام دفاع از طبقات كم حتي برعكسدهد.  نشان مي
مورد نظر شما(  ” تأمين حد معيني از عدالت اجتماعي“ضعيف جامعه )همان 

دولت همواره دست درازي داشته و نتيجة آن گسترش قدرت محافل نزديك 
ده بو” فرهنگ مالداري و دالل صفتي“ به صاحبان حكومت و رشد فساد يا 

كنيد؛ باقي ماندن در پشت شعارهاي كلي مانند  است. بنا براين آيا فكر نمي
” حد معيني از عدالت اجتماعي“يا تأمين ” رفع يا تعديل ستم طبقاتي“

ترين نيروها را برندگان  فريب كند و تنها ممكن است عوام مشكلي را حل نمي
 بازي نمايد؟

 
پرسش شما با تاكيد تكرار كنم  ناي ـ اجازه دهيد در پاسخ به فريدون احمدي

ي امكان استقرار جامعه مدني كه عبدون تأمين حد معيني از عدالت اجتما
يابد، وجود ندارد. بدون پذيرش  همبستگي اجتماعي در آن جايگاه شايسته مي

هاي سياسي اجتماعي براي رفع و حل  مسئوليت از سوي مهمترين نحله
ري، بدون پذيرش نيازها و ملزومات معضالت اجتماعي از جمله فقر و بيكا

ها و طبقات از يك زندگي شايسته انسان و حقوق آنان از  مند شدن گروه بهره
جمله تشكل و سازمانيابي و بدون امتيازدهي متقابل اجتماعي، تفاهم طبقاتي 

ها  و تقويت همبستگي و ايجاد صلح اجتماعي به معني جاري شدن كشمكش
آميز و دمكراتيك، ممكن نخواهد شد.  ني و صلحها در بستري مد و هماوردي

اين روندي است كه به تمامي و به روشني در اروپاي غربي طي شد. 
ضرورت تأمين حداقل و حد معيني از عدالت اجتماعي به مثابه شرط ايجاد و 
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ضامن حفظ صلح اجتماعي از بديهياتي است كه حتي رئيس بانك جهاني نيز 
ند و ربطي هم به كشور ما ندارد. اين امر در ك با صراحت آن را بيان مي

كشورهايي چون ايران و يا روسيه پس از فروپاشي سوسياليسم كه فاقد 
هاي قوام يافتة انديشه و مناسبات مبتني بر دمكراسي و مناسبات  سنت

 نمايد. اند، غريب مي داري تخواندار سرمايهسانكشاف يافته و ا
زي نيست جز عدم توجه به رابطه درهم نفي اين حكم به نظر من بديهي، چي

تنيده عدالت با آزادي و دمكراسي و قرباني كردن يكي به پاي ديگري كه 
همان ره به ناكجاآباد است. اين بحث قبل از اينكه اساساً بر وضعيت جامعه 

اسالمي اتكا داشته باشد، بحثي است نظري و هويتي و  طي دوران جمهوري
هاي اقتصادي ـ اجتماعي براي  اندهي برنامهمو ساناظر است به عرضه اثباتي 
توان مفهوم و ارزشي را يافت كه جمهوري  يا ميآپس از جمهوري اسالمي. 

اسالمي با عرضه نمونه بدلي و تقلبي، آن را به ضد ارزش تبديل نكرده 
باشد؟ از آن جمله است عدالت اجتماعي صرفاً به اين دليل كه 

توان آن را ناديده گرفت و  اند نمي آن بوده يا شدهترين نيروها مبين  عوامفريب
 كنار گذاشت.

متاسفانه در ايران بخشي از نخبگان كشور ما، اغلب در گريز از مواضع و 
هاي ديروزي و در سير و پيوست خود به انديشه دمكراسي و جوامع  ديدگاه

د و ان ليبراليسم و نوليبراليسم گشوده ،دمكراتيك تنها چشم بر يك نحله آن
هاي رنگارنگ در  هاي سياسي ـ اجتماعي گوناگون و طيف گرايشات و انديشه

ت، سهاي سوسيالي ها، دمكرات تسبينند: سوسيالي اجزاء متشكله آن را نمي

كنم اين  ها و... من فكر مي دمكرات ها، سبزها، ليبرال دمكرات سوسيال
م و قوام هاي اجتماعي پردوا وضعيت گذراست و بعداً به ثبات و انتخاب

انجامد. فقط بعنوان مثال براي آن رويكرد يك جانبه بنگريد به مباني  مي
باوران گسسته از جمهوري اسالمي طرفدار جدايي دين و  فكري برخي از دين

رسد  قايان اكبر گنجي و محسن سازگارا و... البته به نظر ميآدولت، از جمله 
 است.   زده قاي گنجي در اين زمينه به تجديد نظرهايي دستآ

نكته ديگر اينكه در سطح نظري وقتي سخن از تامين حد معيني از عدالت 
هاي رفاه اجتماعي  آيد چرا نبايد ذهن بسوي دولت اجتماعي به ميان مي

اروپائي بطور مثال كشورهاي اسكانديناوي متوجه شود و آدرس عدالت 
و ديگر اينكه  شود. نژاد داده مي اسالمي و نوع احمدي اجتماعي نوع جمهوري

اتفاقاً روندهاي جاري سياسي نيز نشان داد كه نيروهاي اپوزيسيون اگر 
خواهند حرفي براي گفتن داشته باشند و در پشت شعارهاي كلي باقي  مي

هاي  نمانند و بعنوان آلترناتيو و يا بخشي از آن برآمد كنند، بايد در عرصه
ي ارائه دهند. آنگاه هر هاي مشخص اثبات اقتصادي ـ اجتماعي نيز برنامه

اش خود را  گيري بخش جدي اپوزيسيون متناسب با انتخاب اجتماعي و جانب
تر سياسي براي  ناگزير خواهد ديد، در كنار راهبردهاي كلي و عمومي

هاي بنيادي ساختار و نظام سياسي، براي غلبه بر فالكت گسترده و  دگرگوني
تماعي نيز به طور جدي و شكاف عظيم طبقاتي موجود به امر عدالت اج

 مشخص بپردازد و برنامه ارائه دهد. 
 
متأسفانه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، در صورتيكه از مفاهيم تعاريف  ـ

دقيقي ارائه ندهيم و ارتباط آنها را با مباني ارزشي و فكري روشن نكنيم، 
دلي و هاي ب   نمونه“هاي گوناگونش براي ارائة  اسالمي و طيف دست جمهوري

همچنان باز خواهد ماند. مثالً سخن گفتن دائمي از دمكراسي بدون ” تقلبي
هاي  هاي فردي، آزادي هاي دمكراسي بر آزادي روشن ساختن اين كه پايه

اسالمي با  اجتماعي و حقوق مساوي انسانها، قرار گرفته است، آنگاه حكومت
شر اسالمي مدعي دمكراسي اسالمي و حقوق ب” انتخابات“اري چند زبرگ

هاي رفاه و حضور احزاب  خواهد شد. استناد شما به جوامع غربي و دولت
رنگارنگ چپ در درون اين جوامع صحيح است. اما از همان آغاز اين گفتگو 

هاي ما در استنادات دائمي خود به اين   اين پرسش مطرح بود كه  چپ
بينند،  مي” يعدالت اجتماع“جوامع، آيا توجه دارند؛ آنچه كه تحت عنوان 

ايست كه مباني و  حاصل مناسبات اجتماعي، سياسي واقتصادي رشد يافته
برند،  هاي ليبرالي مي هاي بنيادين آن اتفاقاً ره به انديشه و قانونمندي ارزش

بندي به آزادي فرد، احترام و تضمين حق مالكيت ـ به عنوان يكي  يعني پاي
و پذيرش نظم بازار و اقتصاد  از حقوق پايه و با قيد در قانون اساسي ـ

ـ از مرزهاي اين ”چپ“داري. دولتها در اين جوامع ـ هر قدر هم  سرمايه
كنند. و احزاب در تبيين اختالف سطح مادي و رفاهي ميان  ارزشها عبور نمي

نيستند، البته اگر ”  ستم طبقاتي“طبقات اجتماعي نيز قائل به مفاهيمي چون 
تلقي شوند!  جوامعي كه بر اين مباني ارزشي وي مردم جدي ـبخواهند از س

ترين بستر را براي آن  اند، مناسب شكل گرفته، رشد يافته و تنومند شده
دهند.  كه مورد نظر شماست ارائه مي” همبستگي ملي“و ” تفاهم طبقاتي“

اسالمي، كه باكمي انصاف  هاي گذشته و مبارزه با حكومت آيا در نقد ديدگاه
” اصلي“هاست، مسائل و مضامين فوق  از همان ديدگاه بايد گفت بازتابي

نيستند؟ شما كه به طرفداري از اتحاد و همكاري نيروهاي دمكرات در مقطع 
 شماريد؟ دام مباني جايز ميككنوني شهرت داريد، اين نزديكي را بر پاية 

 
بحث بر سر آن مسائل و مضامين را كامالً اصلي  ،ـ من هم فريدون احمدي

تواند جريان داشته باشد كه متاسفانه  دانم اما بحث در دو سطح مي يو مهم م
هاي سياسي ـ  اين دو با هم تداخل داشتند. اگر در سطح سياسي و برنامه

ها و  كنيم، جايز و ضروري است كه به نمونه اقتصادي و اجتماعي صحبت مي
آن  مصاديق عيني و تأثيرات سياسي و نيز استفاده و سوء استفاده اين يا

اما بحث در سطح نظري و مباني، حد معيني از تجريد و  .جريان توجه داشت
كند و شايسته نيست با مواضع سياسي ربط مستقيم  گيري را طلب مي فاصله

بينم و آن اينكه  و خطي ايجاد شود. اما مشكل را من در جايي ديگر مي
اسي ـ گفتگو، مناسبات و تالش براي شناخت متقابل در ميان فعاالن سي

گيري اينگونه مسائل چندان بسط نيافته و از  فرهنگي و عالقمندان به پي
هاي قابل اتكايي برخوردار نيست. عوامل در مقام داور نشستن،  پايه

داوري و همچنين بروز مخالفت سياسي در شكل پلميك نيز عمل  پيش
اس كنند در نتيجه، در بحث پيرامون مسائل مشخص نيز گاه اين نياز احس مي
 شود كه در مورد همه چيز و از بنيان گفتگو شود.  مي

من در پاسخ به اولين پرسش، دمكراسي را به مثابه يك فرهنگ تعريف 
ها از كوچكترين واحد اجتماعي يعني خانواده  كردم كه بر مناسبات بين انسان

هاي چپ  تا كل اجتماع ناظر است و نيز در تشريح مشخصات و ويژگي
بر بيگانگي و فاصله سنتي چپ بويژه چپ سنتي و آنچه ما  نوانديش و مدرن

ها و  زاديآناميم با منشور جهاني حقوق بشر كه مبناي آن  چپ اردوگاهي مي
كردم بدين طريق بر نقش  حقوق فردي است، انگشت گذاردم. من تصور مي

 

o ای مدنی که همبستگی اجتماعی در آن جايگاه شايسته و  تماعی امکان استقرار جامعههنوز اين امر بديهی که بدون تامین حد معینی از عدالت اج
های اجتماعی نه  طبقات و گروه... دوامی بیابد از سوی حتی بسیاری فرهیختگان نیز پذيرفته شده نیست. فرهنگ غالب در میان بخشی از  رپُ

 ]است[. و يا فراصنعتی که فرهنگ مالداری و دالل صفتیداری کم و بیش پیشرفته صنعتی  ک سرمايهيدار  فرهنگ استخوان
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هاي فردي به كفايت در اين بحث تاكيد شده است.  فرديت و حقوق و آزادي
هاي فردي،  زاديآهاي دمكراسي بر  ن درستي است كه پايهكامالً سخ

هاي اجتماعي و حقوق مساوي انسانها قرار گرفته است. اما با  زاديآ
و   ي كه شد من توافق نظر ندارم. وقتي از انديشهيها يگير نتيجه

گوئيد، مشخص است منظور فقط ذكر يك  قانونمنديهاي ليبرالي سخن مي
هاي فردي نيست، بلكه سخن از يك نوع نگرش  صفت ليبرالي براي آزادي

هاي اقتصادي در ميان  هاي بنيادي و قانونمندي به جهان و بويژه نظم، ارزش
است. سخن از ليبراليسم است. بر چه اساس عدالت اجتماعي و مناسبات 
اجتماعي سياسي ـ اقتصادي رشد يافته در كشورهاي غربي، ره به انديشه و 

هاي سوسيال دمكراتيك و  برند؟ آيا انديشه ل ميهاي ليبرا قانونمندي
سوسياليستي در تكوين اين جوامع بويژه جوامع اروپائي نقش و نقش جدي 

چرا منشور جهاني حقوق بشر نبايد دستاورد فكري و عملي كل  ؟اند نداشته
بشريت تلقي شود و تنها تقديم به ليبراليسم به مثابه يك نحله فكري ـ 

 سياسي شود؟
ها در يك مناسبات رشد  ينكه پذيرش نظم بازار را جزو مباني و ارزشديگر ا

ر دايد. به گمان من گرايش روندها در جهان كنوني ما و  يافته دانسته
هاي كنترلي  كند و مكانيزم ن در جهت عكس عمل ميآهاي پيشرفته  بخش

 دهي اقتصاد و نسپردن آن به نظم بازار و نه فقط در هر چه بيشتر براي سمت
شود. خود فرآيند جهاني  چارچوب دوآليسم دولت، بازار جستجو و عمل مي

رماني دمكراتيك آن و چه در واقعيت و هنجار آشدن چه در شكل 
ها  ها و تالش ها و مكانيزم غيردمكراتيك آن، نمايانگر بسياري از اين اهرم

وان ع بعنـون و بالطبـد گلوباليزاسيـاني رونـدايت جهـه ي وـده راي سمتـب
اي از آن، نوعي كنترل بازار است. در سطوح كشوري نيز در كشورهاي  جنبه

هاي گوناگون احزاب و نيروهاي مختلف سياسي در  اروپائي، سياست
تغال، انرژي، محيط زيستي، آموزش، اجتماعي و شهاي مالي، مالياتي، ا زمينه

متفاوت  هاي رفاهي، تحقيقات علمي ـ تكنولوژيك و... خود مبين وجود تلقي
دانيد كه در  از بازار و گوناگوني نوع تنظيم رابطه با اين پديده است. شما مي

اقتصاد “لمان بسياري احزاب از جمله برخي احزاب غير چپ، از آهمين 
كنند كه به  دفاع مي (soziale Marktwirtschaft)  “اجتماعي بازار

شه و نگرش معني عدم پذيرش نظم بازار به تنهايي است. تنها در اندي
ليبراليستي و نوليبراليستي آن هم در تجلي ناب آن، نظم بازار تا حد 

 شود. ايدئولوژي بركشيده مي
هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، همانگونه كه  در سطح و چارچوب برنامه

قبالً تاكيد شد، آلترناتيو پيشنهادي ما براي ايران نظامي دمكراتيك در شكل 
روشن است اين پيشنهاد با مضمون و در چارچوب جمهوري پارلماني است. 

داري و پذيرش و تضمين حق مالكيت فردي است. ما آلترناتيو  نظام سرمايه
ايم. اما آنگاه كه سخن نه در مورد جامعه ما و  سوسياليستي ارائه نكرده

كشوري با مجموعه مشخصات ايران كه بر سر مباني فكري و نظري است، 
شود. از  داري در چارچوب ديگري نگريسته مي اد سرمايهبه نظرم بازار و اقتص

ينده دورتر و مايلم اضافه كنم آتر، از فراز، با نگاه به  بايست فراخ اين منظر مي
داري حرف  رمانگرايانه به جهان نگريست. براي من پذيرش اينكه سرمايهآ

آخر بشريت و تاريخ است، نه فقط غيرعادالنه كه سخت غير مستدل 
 يد. نما مي

هاي راهبر آن در جهان كنوني ما  اري و انديشهد واقعيت اين است كه سرمايه
پاسخ است. واقعيت  در پاسخ به بسياري معضالت و مشكالت درمانده و بي

شكست خورده و ناكام  يهاي سوسياليسم تا كنون ديگر اين است كه نمونه
نسبت به پنجاه  اند و واقعيت سوم اينكه جهان ما در يك نگاه تاريخي مانده

تر شده است. من اين سه  تر و عادالنه تر، اجتماعي سال پيش بسيار سوسياليزه
گذارم، دليلي براي نااميدي نسبت به  متر و واقعيت را كه در كنار هم مياپار

هاي ساختاري نظم و نظام موجود در جهان كنوني  آينده و پذيرش نابساماني
گرفت جهان  رمانگرايي و پيآخواهي و  بينم و بر جستجوگري و دگرگون نمي

ن جامعه آرماني چه سان آشوم. اگر از من بپرسيد  اي بهتر مصر مي و جامعه
دانم. شايد  خواهد بود و چه مشخصاتي خواهد داشت. ساده خواهم گفت نمي

ها، هيچ پاسخ بزرگ و جهان شمول  بنا بر منظر و نظر برخي پست مدرنيست
شده باشد اما  يها سپر شته باشد و دوران آن پاسخوجود ندا ،كالنيحل  و راه

گونه كه هست نيز انساني و قابل دفاع  همينه انداز و ب ينده و چشمآ جهان بي
 و قابل دوام نيست.

 
در جهان غرب در موقع بوجود آمدن اختالفاتي كه بيشتر از منافع ملي  ـ

حادي ” تضادهاي“زنند ـ بويژه هرگاه اين اختالفات به صورت  سرمي
هاي  كنند ـ بالفاصله بسياري از سرآمدان جامعه، يافتن راه خودنمائي مي

ها بر وجود  كنند. و در اين توصيه آميز و تدابير مشترك را توصيه مي مسالمت

 هاي مشترك جوامع دمكراتيك تأكيد و تكيه دارند. ارزش
ي و در تمام طول گفتگو تالش ما بر اين بوده است كه به جستجوي آن مبان

آنها تكيه شده، با اتكاء به خرد جمعي  آن اصولي بپردازيم كه تا وقتي بر
اي يافته شده كه به حفظ صلح، همزيستي  هاي حل اختالفات و چاره راه

تر شدن ـ     انجاميده و در نهايت موجب رشد و رفاه ـ يا به قول شما عادالنه
اين كشورهاست.  اين جوامع شده است. اين وضعيت بازتاب مناسبات دروني

هاي  هاي مشترك كه همان ارزشها در چهارچوب يعني بر مبناي همان ارزش
ملي است )البته وجود ارزشهاي مشترك نافي اختالفات و گوناگوني نيست( 
ميان احزاب و سازمانها و جريانهاي سياسي اين كشورها از احزاب ليبرال 

ائي كه از مباني فكري ه  دمكرات گرفته تا سوسيال دمكراتها و سوسياليست
سابق خود يعني ايجاد جامعة سوسياليستي مبتني بر محو طبقات با روش از 
ميان بردن آزاديهاي فردي و اجتماعي، حق مالكيت، و لذا از ميان بردن نظم 

ها و  اند، )البته مقرراتي نظير ماليات، قوانين بيمه داري، فاصله گرفته سرمايه
و سنديكائي و.... همانگونه كه خودتان قيد كرديد؛ رفاه اجتماعي، قوانين كار 

كنترل بازار است نه نافي بازار( نه تنها همزيستي مسالمت آميز، بلكه به 
 ضرورت همكاري و اتحادعمل وجود دارد.

پرسش ما در تمام طول اين بحث اين بوده است كه اگر ما ـ بعنوان احزاب و 
ايم و به آنها  ا و اصولي را يافتهكنيم چنين ارزشه نيروهاي سياسي ـ فكر مي

گذاريم و خود را در مناسبات ميهن خود نيز موظف به رعايت آنها  احترام مي
توانيم در امروز و آينده رفتاري نظير اين الگوها در پيش  دانيم، آيا مي مي

كنم؛ آيا ما ـ به عنوان  گيريم. به همين دليل پرسش قبلي خود را تكرار مي
هاي دمكرات چپ و راست، ليبرال دمكرات و سوسيال  احزاب و سازمان

هاي سياسي نظري خود، حول  توانيم با حفظ هويت دمكرات و... ـ مي
هائي بشويم  هاي مشتركمان وارد، نه تنها همزيستي، بلكه همكاري ارزش

 

o تاکید کنم، يکی از ابزارهای  ،ها نه کنار گذاردن انتخاب اجتماعی خود و نیز نگاه طبقاتی بعنوان متدلوژی و يکی مهمترين تحول فکری در میان چپ
شتن آلترناتیو سوسیالیستی برای ايران، آنچه که شما آن را شناخت بلکه نفی ديکتاتوری طبقاتی در عرصه نظر و در عرصه عمل در برنامه ندا

 استقرار حکومت زحمتکشان و طبقه کارگر نامیديد، هست.
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توان آنها را برطرف ساخت؟ البته  يانه؟ اگر نه، مانع كجاست؟ چگونه مي
 بناي حذف و انكار يكديگر نباشد!  برطرف ساختني كه بر م

 
توان  براي آماج مشترك نه تنها مي و ها ـ حول ارزش فريدون احمدي

همزيستي داشت و همكاري كرد بلكه موظف به اين امر هستيم و فراتر، 
ها و تمايالت كم و بيش  اي جز اين مهم وجود ندارد. جامعه به گرايش چاره

اعي گوناگون تقسيم شده و هرچه بيشتر تعين يافته سياسي، فرهنگي و اجتم
هاي مختلف اجتماعي سالئق و  گيرد. گروه وار فاصله مي از جامعه توده

هاي سياسي گوناگون و نيز الگوهاي رفتاري متفاوتي را به نمايش  انتخاب
گذارند و در عين حال كشور ما در كليت خود، نيازمند تحوالت معين  مي

كوين خود را طي قريب يكصد سال گذشته سياسي است كه سير انكشاف و ت
و آن مساله  طي كرده و اينك جامعه حل آنرا در دستور خود قرار داده است

گذر از استبداد در اشكال مختلف فردي و ديني آن و استقرار حكومتي 
دمكراتيك، سكوالر و متكي بر حقوق اساسي و جهانشمول بشر است. اين 

 ،متفاوت از يك سو و وجود مساله هاي وضعيت، يعني گوناگوني گرايش
ناي ديگري عها و يا آماج مشترك از سوي ديگر به نظر من هيچ م ارزش

ها،  ندارد به جز ضرورت تالش براي، بنا به مورد، ايجاد اتحادها، اتئالف
هاي موردي و مقطعي و غيره. در مورد  ها، انجام همكاري هماهنگي

توان شمرد كه حداقل در  سيون ميي را در ميان اپوزييهمزيستي كمتر نيرو
سخن اعالم مخالفت كند. )شايد مجاهدين( اما در مورد ساير اشكال 

هاي متعددي وجود دارد كه  شرط ها، موانع و نيز پيش ها و هماهنگي همكاري
 كوشم به برخي از آنها اشاره كنم.  مي

هاي مختلف سياسي در داخل كشور كه  ـ عدم امكان برآمد علني گرايش
ازاي اجتماعي داشته  هاي آنها، تأثيرات و مابه دهي اشكالي از همكاري كلش

ها را  اسالمي با خشونت و حساسيت تمام اينگونه تالش باشد. جمهوري
العاده دارد. در خارج از  سركوب كرده است. شكستن اين فضا اهميت فوق

 ها و اتحادها شكل گرفته است، يا فاقد كشور، اگر اشكالي از همكاري
تأثيرگذاري اجتماعي بوده و تنها برروي كاغذ مانده و يا تأثير آن ناچيز بوده 
است. عدم تأثيرگذاري مشهود و عيني اين اتحادها بر روندهاي سياسي از 

 جذابيت و رويكرد به آنها كاسته است. 
ـ رشد ناكافي فرهنگ اتحاد و همگرايي، جان سختي فرهنگ حذف، سياه و 

، اعتقاد به انحصار حقيقت و روادار نبودن، بر تضادها و ها سفيد ديدن پديده
ها را نديدن، عملكرد  واييآ اختالفات چشم دوختن و نقاط مشترك و هم

 نيروي عادت و...
عف اتكا به فرهنگ نقد عمدتاً در ضـ عدم تالش براي اعتمادآفريني و 

 يرمانده و تغييرناپذ هراس از دست دادن همراهان و همراهي ياران عقب
ـ نداشتن درك روشن از سطوح مختلف مناسبات ممكن بين نيروهاي 
سياسي همچون، اتحاد، اتئالف، همسوئي، همكاري، هماهنگي و... و در 

 نتيجه تداخل اين مضامين.
خواهند  درانقالب بهمن، مردم بدون آگاهي و اشراف به اينكه چه چيز را مي

به ميدان آمدند اين تجربه جانشين كنند صرفاً برمبناي نفي وضعيت موجود 
تلخ نبايد تكرار شود. اين بدين معناست كه همه كنشگران و كوشندگاني كه 

جه اثباتي، بديل و آلترناتيو كم و بيش واحدي را در برابر ودر 
هاي خود را يگانه كرده و  كنند شايسته است تالش اسالمي ارائه مي جمهوري

دليل من از اتحاد گسترده همه  اي را شكل دهند. بهمين تردهساتحادهاي گ
اش  كساني كه استقرار يك جمهوري دمكراتيك و سكوالر كه قانون اساسي

 كنم.  بر منشور جهاني حقوق بشر متكي است دفاع مي
هاي ديگر را به چالش فكري، سياسي كشانده و مردم را به  اين اتحاد، بديل

مه نيروهاي غير حال معتقدم با ه خواند. در عين اقبال از خود فرا مي
خواهي كه استقرار دمكراسي، منشور جهاني حقوق بشر، تناوبي  جمهوري

آميز سياسي در  زادانه مردم و مبارزه مسالمتآبودن قدرت از طريق انتخاب 
پذيرند، اشتراكات بسياري وجود دارد. آن خانه مشترك بايد  ايران فردا را مي

شود. براي مقابله با  با همياري همه سازندگان و ساكنان آن ساخته
اسالمي و نفي آن، براي ساختن زيستگاه سياسي  هاي جمهوري كاري سياه

ها و  مشترك راه مشتركي بايد پيموده شود كه اشكال گوناگوني از همكاري
 سازد.  ها را ضروري مي هماهنگي

 
حادهاي گسترده در ميان دمكراتهاي طرفدار تـ چنانچه قرار باشد، ايجاد ا

خواهي بسته شود، كه خوب اين تالشي است  با مرزهاي جمهوري حقوق بشر
اي اساسي به  گذرد و ما هنوز به نتيجه اي از آغاز آن مي كه حداقل دهه

ايم. امروز پس از اين دهسال ما در  نرسيده” تأثيرگذاري اجتماعي“معناي 
خارج كشور )البته وضع داخل كشور هم اگر بدتر نباشد بهتر نيست!( حداقل 

اي از سازمانها و منفردين  خواهي و طيف گسترده ا دو جريان اتحاد جمهوريب
پراكنده روبرو هستيم كه هنوز هم در كنار دمكراسي، حقوق بشر و عرفي 

هاي همكاري و  خواهي از اولويت كردن سياست، همچنين جمهوري
يا اند. آ اتحادشان است. اما با وجود اين در درون خود به اتحادي دست نيافته

 براي رسيدن به نادرست بودن يك ايدة سياسي، اين مدت 

 آزمون و تجربة نافرجام كافي نيست؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهم كدام ايده سياسي از نظر شما نادرست است.  من نمي ـ  فريدون احمدي
خواهان طرفدار دمكراسي و حقوق بشر و جدايي دين و دولت  اينكه جمهوري

 نيشان را يگانه كنند؟ نسبت به حد موفقيت ايها متحد شوند و تالش
هاي  توان ارزيابي هاي ديگر مي ها و تأثير اجتماعي آن و نيز تأثير گزينه تالش

متفاوتي داشت، اما نسبت به اصل موضوع، از موضع يك مدافع دمكراسي و 
توان مخالفت كرد و آن را نادرست دانست، همچنانكه با امر  پلوراليسم، نمي

توان مخالف بود. گام دوم  طلبان دمكرات نمي يگانه شدن مشروطه اتحاد و
 تبين مناسبات بين اين دو گرايش است كه به اين موضوع باز خواهم گشت.

واقعيت اين است كه اكثريت بااليي از نخبگان سياسي، فرهنگي و تخصصي 
نند. ك ي و اراده آزاد مردم را نفي ميأكشور ما هرنوع اراده و قدرت، ماوراي ر

اي كه نه فقط يكبار براي هميشه و براي تعيين نوع نظام بلكه  ي و ارادهأر
يابد، و آن را عصاره  اي كه به شكل مستمر و قابل تجديد نظر تجلي مي اراده

تجربيات روندهاي سياسي از پس از مشروطه تا كنون در كشور و 
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يابي من تجربه دانند. به ارز اندوزي از دو نظام پادشاهي و واليي مي تجربه
سياسي طي چند دهه گذشته به روشني نشان داد در ايران ما، با سطح نازل 
قوام و تكامل نهادهاي مدني، فرهنگ دمكراسي، تشكل و تحزب، 

هاي مختلف اجتماعي از جمله طبقه متوسط شهري و...  سازمانيابي گروه
قامي گيري يك نظام دمكراتيك و امكان كنترل قدرت فرد و م امكان شكل

غير انتخابي در آن كه مشروعيت خود را نه از راي مستقيم و آزاد مردم كه از 
گيرد وجود ندارد. در زمان شاه شعار شاه  ايزد و يا فره ايزدي و ميراث مي

طلبان مبني  اسالمي خواست اصالح سلطنت كند نه حكومت و در جمهوري
ه شدند. يكي به واليت كند نه حكومت هر دو با شكست مواج ،بر ولي فقيه

انقالب منجر شد و ديگري به وضعيتي كه مي بينيم و خواهيم ديد. بنابراين 
خواه حق دارد و  از جنبه اثباتي اين نيروي اجتماعي سياسي، نيروي جمهوري

ئه دهد، با سكوت در اين اف است، آلترناتيو و بديل پيشنهادي خود را ارظمو
كجاآباد ديگري رهنمون نشود و ناظر زمينه مردم ايران را از نظر خود به نا

و  ياسالم را شكل دهد. اما در نفي جمهوري يبراين هدف، اتحادهاي ضرور
ريزي مناسبات دمكراتيك در جامعه و طي دمكراتيك  براي تنظيم و پايه

تر،  اسالمي، طيف گسترده مسير تغيير و تحول معطوف به بركناري حكومت
ويي، مشاركت و همراهي دارند. من، هم خواهان، همس تر از جمهوري گسترده

با فكري مخالفم كه موضوع وجود تفاوت نظر واقعي در نوع حكومت و نظام 
گيري جبهه و اتحادي  گذارد و خواهان شكل آتي و آلترناتيو را مسكوت مي

اسالمي است و هم از سوي ديگر با فكر و آن  تنها براساس نفي جمهوري
خواهان با  هاي جمهوري ت و همسوييمنش سياسي مخالفم كه اشتراكا

طلبان معتقد به دمكراسي و حقوق بشر و عرفي كردن سياست را  مشروطه
انجامد. اين  بيند كه همانگونه كه تأكيد شد به تضعيف مبارزه جاري مي نمي

كارهاي معطوف به آن و  اسالمي و راه نيز واقعيت است كه ما در نفي حكومت
هاي مختلف، محتاج همياري همه نيروهاي  صهدر دفاع از حقوق بشر در عر

معتقد به استقرار دمكراسي و بازسازي دمكراتيك جامعه هستيم اما در وجه 
اثباتي و آلترناتيو اثباتي گوناگون. بنابراين اتحادهاي معطوف به وجه اثباتي با 

در ضمن همكاري و  .است يخواهي ضرور مرزهاي بقول شما جمهوري
اسالمي و دفاع از حقوق  تر معطوف به نفي جمهوري ردههاي گست سازمانيابي

وجه نافي يكديگر  و اين دو به اعتقاد من به هيچ بوده بشر نيز ضروري
 نيستند. 

كار رفراندم براي تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي  موضوع راه
دهي جنبش  جديد خود نمونه بارز و گويايي از اين نگاه است. موضوع شكل

ندم براي نفي نظام و قانون اساسي و براي تشكيل مجلس موسسان رفرا
خواهي و  اي است همگاني و ملي و فراتر از مرزهاي جمهوري همساله و وظيف

هايي متناسب با گستره ملي و همگاني آن را  طلبي كه همكاري مشروطه
طلبد. در مجلس موسسان و تا رسيدن به آن طبعاً هر نيرو و گرايش  مي

 كوشد بديل پيشنهادي خود را با اقبال مردم مواجه سازد. يسياسي م
اگر در گزاره بياني زير، بحث را نمود و تبارز سازمانيافته وجود گوناگوني و 
تنوع تعريف كنيم، دوران گفتمان بحث بعد از سرنگوني شاه يا بحث بعد از 

اسالمي گذشته است. اكنون مساله پذيرش همسوئي و  سرنگوني جمهوري
نوع و هر  اري در عين تنوع و اختالف و گوناگوني است و طبعاً هرهمك

سطح از همكاري و يا اتحاد، براي پاسخگوئي و در راستاي نيل به هدف 
 گيرد. معيني شكل مي

 
وما براي دستيابي به دمكراسي و استقرار آن در اين مرحلة ـ كه متأسفانه  ـ

اتيك ميان همة نيروهاي هنوز مرحلة رقابت بر بستر شرايط برابر و دمكر
طرفدار ايراني آباد و آزاد آن هم در خاك كشور نيست ـ  نياز به اتحاد همة 
دمكراتها، با حفظ هويت مستقل و عالئق سياسي آنان و با احترام متقابل به 

اشان، داريم. شايد نخستين گام در اين راه اعالم  گوناگوني مرزهاي تفكيك و

ختالفي كه قادر به حل آن پشت ميز مذاكره  آمادگي براي سپردن موارد ا
نيستيم، به رأي آزادانه و آگاهانه مردم باشد. به عنوان نمونه و به عنوان 
آخرين پرسش اين گفتگو؛ آيا حاضريد شكل نظام دمكراتيك مورد عالقة 

برابر ملت ايران موكول كنيد؟  دمكراتهاي طرفدار نظام  خود را به رأي آزاد و
 اند. ماني آمادگي خود را اعالم داشتهپادشاهي پارل

 
 
 
o  نظام سلطنت از سوی مردم نفی شد و نظام  1357در انقالب بهمن

جمهوری البته با محتوای ضددمکراتیک و اسالمی آن مستقر شد اما 
بهرحال نظام جمهوری در کشور ما قانونیت و استقرار دارد. نفی 

اينکه مجدداً اسالمی به معنی نفی جمهوری نیست. برای  حکومت
شکل نظام به همه پرسی و رای آزاد مردم گذاشته شود، نیاز هست 
که طرفداران نظام پادشاهی اين خواست را به خواستی فراگیر و 

 گسترده در میان مردم تبديل کنند.
 
 
 

ـ نخست يك پرسش: آيا اگر شكل نظام مستقر پادشاهي  فريدون احمدي
پادشاهي پارلماني آماده بودند شكل  هاي طرفدار نظام بود، بازهم دمكرات

 نظام را به راي مردم و به رفراندم بگذارند؟ اما پاسخ من به پرسش شما: 
نظام سلطنت از سوي مردم نفي شد و نظام  1357در انقالب بهمن 

جمهوري البته با محتواي ضددمكراتيك و اسالمي آن مستقر شد اما بهرحال 
اسالمي به  و استقرار دارد. نفي حكومتنظام جمهوري در كشور ما قانونيت 

معني نفي جمهوري نيست. براي اينكه مجدداً شكل نظام به همه پرسي و 
راي آزاد مردم گذاشته شود، نياز هست كه طرفداران نظام پادشاهي اين 

يا چنين آخواست را به خواستي فراگير و گسترده در ميان مردم تبديل كنند. 
د دارد؟ به ارزيابي من چنين نيست و بويژه در جنبش و خواست فراگيري وجو

هاي مختلف سياسي و اجتماعي و  ميان روشنفكران، كنشگران در عرصه
وجه نيرومند  اقشار مدرن شهري موثر برروندهاي سياسي اين خواست بهيچ

هاي  كاري كنم كه قبول داشته باشيد موضوع مقايسه تباه نيست. تصور مي
ن نظام پيشين، با خواست داز انقالب و امتيازآورنظام كنوني با وضعيت قبل 

گيري و  استقرار نظام پادشاهي بكلي متفاوت است، اگر زماني خواست راي
رفراندم در مورد شكل نظام به يك مطالبه ملي فراروئيد، قطعاً همه ما، هم 

اما باز  .خواهي در مورد شكل نظام را خواهيم پذيرفت و هم نتيجه آن را نظر
د نظام دمكراتيك مورد عالقه را موكول به راي مردم كرد. مردم هم نباي

اسالمي چنين شد.  توانند اشتباه كنند، همچنان كه در رفراندم جمهوري مي
اگر آن زمان گزينه مردم، نظام پادشاهي شد، با حفظ نظر و انتقاد خود، راي 

تا آن دانيم و به راي مردم گردن خواهيم گذاشت. اما  مردم را قانوني مي
خواهان انتظار نداشته باشيد كه پلكان بازگشت نظامي  زمان از ما جمهوري

 نپرسي در مورد شكل نظام. اي ت همهرپادشاهي باشيم و طرح كننده ضرو
آوري بيشترين  خود طرفداران نظام پادشاهي پارلماني هستند كه بايد با جمع

 ي بدل كنند.خواهي در مورد شكل نظام را به يك مطالبه مل نيرو، نظر
 

 ي احمدي با تشكر از شمااقآتالش ـ 
 

 فريدون احمدي ـ من هم از شما بخاطر اين گفتگوي صريح ممنونم 
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 وختة رژيم بر پیکرمان ناخرسنديم؟آيا ما ملت از قبای د

 
 گفتگو با نیلوفر بیضائی         

 
 

o گیری  ی هیچ نقشی در شکلاين تصور شايع در میان بسیاری از ايرانیان که گويا قدرت سیاس
فرهنگ و تبعات آن ندارد  نیز تصوری از پايه بی اساس است. دل خوش کردن به اينکه ايران و 
فرهنگ ايرانی اصالت خاص و تغییر ناپذير دارد، عدم درک مفهوم زمان از يکسو و نقش 

 اساسی قدرت سیاسی از سوی ديگر است.
 

o ل و رعايت ادب و نزاکت مصنوعی که تنها برای اکتفا به پوشیدن کت و شلوار و لباس شان
های  روی از مزورترين اليه دار مورد مصرف دارد، اما در عین حال دنباله های ريشه پوشاندن کینه

ای از فضای غالب بر بخشی از  ، پراگماتیسم کاسبکارانه مجموعه“روشنفکری“فکری 
رات و مدرن، تکرار کنندگان همان دارانش با ظاهر دمک دهد که اهرم اپوزيسیون را تشکیل می

 ی حکومت دينی هستند. تئوريهای ساخته و پرداخته
 
 
خانم بيضائي خاطرم هست، چند ماه پيش در يكي از تماسهاي تلفني كه با ـ 

مند بوديد كه حكومت اسالمي فضا و  كامي از اين گله هم داشتيم، با تلخ
آگاهانه و ما ناخودآگاه ـ اي  است كه نيروهاي مخالف ـ عده  ميداني ساخته

گفتيد؛ حتا ما با مفاهيم  در اين فضا تنفس و در اين ميدان گام برميدارند. مي
پردازان اين حكومت سخن ميگوئيم. ما  خلق شده و تراويده از مغز انديشه

اي ديگر و از سوي افرادي در صف مخالفين  همين انتقاد را از جبهه
ت ـ از انتخابات مجلس پنجم به اين جمهوري اسالمي ميشنويم كه سالهاس

گرائي از بخش  آرمانگرائي و به نام اصالح ،سو ـ به نام مخالفت با انقالب
 اند.   طلب حكومت اسالمي دفاع كرده اصالح

خردادي كه دمكراسي را به مفهوم دست  دوم” استراتژهاي“دويدن به دنبال 
ميان كساني  هاي سياسي و اقتصادي به دست كردن قدرت و تقسيم پست

كنند، قابل فهم است، آن هم از  بندند، تعبير مي كه به حكومت ديني پاي
سوي اپوزيسيوني كه به دنبال اصالحات از درون حكومت تا مرحلة حذف 

باشد. اما آنچه شگفت انگيز است،  آن مي” جمهوري“و حفظ ” اسالمي“
طلب  ون اصالحانتقادي با يك مضمون از دو جبهة گوناگون! يا بايد اپوزيسي

 ها يا شما به طرح بستن به تحوالت درون حكومت خسته شده باشد، و از دل

هاي سياسي كه از سوي مخالفين كل نظام طرح شده است ايراد داريد  و ايده
 دانيد. و آنها را به نوعي سست، مخدوش و يا.... مي

 
ايد،  نيلوفر بيضائي ـ نكاتي كه در يك نقل به معني از صحبتهاي من كرده

رود و ما چه  گردد. بر ما چه مي در اصل به يك پرسش اساسي بر مي
ي بسيار ناهمگون  يك مجموعه“ ما“توانيم انجام بدهيم. منظورم از اين  مي

است. چه در بعد اجتماعي و فرهنگي، چه از نظر زباني، مذهبي، عقيدتي و 
عريف ما مردم از اند. ت چه از لحاظ بينشي كه در كشوري بنام ايران متولد شده

ايراني بودن بنا بر خاستگاههاي گوناگون، تعريفي يكدست نيست. يكي از 
ي سياست است. منظور  ترين عوامل تعيين معناي ايراني بودن، عرصه مركزي

من در اينجا  قدرت سياسي و نظام حقوقي است.  دولت حداكثري يعني و در 
لوژيك كنوني در اين دو عين حال چند دست و غير قابل كنترل نظام ايدئو
هاي حيات انسان ايراني  دهه تمام تالش خود را به كار برده تا تمامي عرصه

را تابع تعريف خود از مفهوم ايراني بودن بكند و در اين راه در بسياري 
ترين اين اهداف مترادف شمردن  ها موفق هم بوده است. يكي از اصلي زمينه

اما از يك نكته غافل مانده است و آن  ايراني بودن است با اسالمي بودن.

ي شئون حيات انساني، همان  اينكه روياي تحت حاكميت در آوردن كليه
رويايي كه تمام حكومتهاي توتاليتر در سر مي پرورانند، در عمل و بتمامي 

اند تمام وجوه حيات انسان را  قابل اجرا نيست.  يعني در عمل نتوانسته
اين تصور شايع در ميان بسياري از ايرانيان كه  بتصرف خويش در آورند. اما

گيري فرهنگ و تبعات آن ندارد  نيز  گويا قدرت سياسي هيچ نقشي در شكل
تصوري از پايه بي اساس است. دل خوش كردن به اينكه ايران و فرهنگ 
ايراني اصالت خاص و تغيير ناپذير دارد، عدم درك مفهوم زمان از يكسو و 

 اسي از سوي ديگر است. نقش اساسي قدرت سي
ي اخير  واقعيت تلخ اين است كه حكومت اسالمي در نزديك به سه دهه

توانسته با به كارگيري امكانات وسيع خود از دستگاه تبليغاتي گرفته تا نظام 
آموزشي... تعريف خاص خود را از ايراني بودن به ايرانيان و جهانيان تحميل 

نوع مخالفت با خود و نوع بكارگيري  كند. حتي از اين حد فراتر رفته و
اند،  هايي كه از دستگاه فكري خودش برنيامده كلمات و نوع استفاده از واژه

بلكه مفاهيمي سكوالر هستند را دخل به تصرف و از مضمون تهي كند. 
خواهيم تن به اين تحميل بدهيم،  سخن من اين است كه اگر نمي

هاي  زان حكومت ديني از ما بعنوان مهرهپردا بايست اجازه بدهيم تا نظريه نمي
بازي شطرنجي بهره بگيرند كه تمام قواعد آن در زمين بازي آنها تعيين 

 شود.  مي
حكومت اسالمي يك حكومت ايدئولوژيك است و تزريق اين ايدئولوژي از 
طريق اعمال قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي برايش نقش محوري دارد. 

كند، چگونه  ته است كه آنجا كه مصلحت حكم ميدر عين حال بخوبي درياف
به خود بگيرد. طراح “ ملي“ي  از اين چاشني ديني در ظاهر بكاهد و چهره

اصلي اين حكومت، خميني بود و پس از مرگ او دعوا بر سر ميراث فكري او 
ميان جناحهاي گوناگون كه خواهان قدرت و استفاده از امتيازات ناشي از آن 

گذاران و  قابل يكديگر قرار داد.  دست اندركاران و پايههستند را در م
ي خود را  پردازان اين حكومت، همگي موقعيت ممتاز اين سه دهه نظريه

مديون خميني هستند و ميراث خميني براي آنها داراي نوعي تقدس است. 
ي حكمراني و حفظ قدرت  ي عملي و پراگماتيسمي كه الزمه اما تجربه

زمان به آنها نشان داده كه بدون تغيير گفتار ايدئولوژيك  سياسي است، بمرور
ي  نخواهند توانست، آينده را نيز از آن خود كنند. پس بر مبناي همان هسته

ريزي شده توسط خميني به تغيير گفتار  ايدئولوژيك تغيير ناپذير پايه
اند كه امري الزم براي تداوم بقاي حكومت ديني  ايدئولوژيك روي آورده
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شود. دليل روي آوردن به تغيير گفتار ايدئولوژيك با مقاومتي كه  وب ميمحس
در اعماق جامعه در جريان است، ارتباط مستقيم دارد. آما آنچه در اين تغيير 

كند، يكي برتر شمردن ايمان است بر خرد، دومي سوء  گفتار تغيير نمي
اسالمي بودن  بودن اكثريت ايرانيان براي اثبات لزوم“ مسلمان“استفاده از 

جامعه و دولت در ايران و سومي اسالميزه كردن تعاريف جهانشمول و در 
 نتيجه محدود كردن وسعت معناي آنها به مباني ايدئولوژيك خود.

طلبان حكومتي، پاسخ حكومت اسالمي به اين تغييرگفتار ايدئولوژيك  اصالح
گرايي  عي سياسي اما طرح مخدوش اينان كه همانا شر بودند. در عرصه

)بخش انتصابي( آميخته به قانونگرايي )بخش انتخابي( و در نتيجه صحه 
بود )مردمساالري ديني “ جمهوري اسالمي“ي  گذاشتن بر تداوم تضاد واژه

همان نام ديگر جمهوري اسالمي( نهايت آن چيزي بود كه براي عرضه 
آن  سال است با 27كردن در چنته داشتند يعني همان آفتي كه مردم ما 

 كنند.  دست و پنجه نرم مي
تالش كردند از “ انقالب“در برابر “ رفرم“در عرصه ي نظري، با قرار دادن 

ها هر  عمق شكاف جدي بين مردم و حاكميت توتاليتر ديني بكاهد. اين واژه
كدام بار و معنايي دارد. رفرم در هر حكومتي انجام پذير نيست، همچنين هر 

انجامد. حكومتهايي رفرم پذيرند كه  يكتاتوري نميانقالبي نيز الزاما به د
قواعد بازي دمكراتيك را پذيرفته باشند و پلوراليسم سياسي را تاب آورند. 

كم “گويند، رفرم  كنند و مي ي عدم خشونت را طرح مي اينجاست كه مسئله
كنند كه  تر است. مردم را به مدارا و مصالحه با حكومتي تشويق مي“هزينه

داند و وقتي همين حكومت  لك يك ملت و زندگي و افكارشان ميخود را ما
كند، با استدالل  با خشونت هر چه تمامتر انسانها را مثله و سر به نيست مي

گويند و در نتيجه هيچ  سخن مي“ محافل خود سر“، از “من نبودم دستم بود“
رود وجود ندارد. اصالح طلبان  پاسخگويي براي ظلمي كه به اين ملت مي

اي از نيروهاي سكوالر  ي خاتمي طيف گسترده حكومتي توانستند در دوره
اند، در نبود  جامعه را كه  از اقشار متوسط و مدرن شهري تشكيل شده

آلترناتيو و سخنگويان اين طيف به پشتيباني از خود بر انگيزند. اين طيف 
هاي  اهرمگيري و سازمانيابي  گذار كه مركز شكل گسترده و در عين حال تاثير

ي  ي ناكام و شكست خورده تغيير بسوي دمكراسي است. بدليل تجربه
حكومت ديني كه چيزي جز گسترش فقر و شدت گيري انواع تبعيضات و 
سلب آزادي و كشتار و فرهنگ مرگ با خود به ارمغان نياورد،  جامعه لزوم 

مين كند و به رفع تبعيض و جدايي دين از دولت را بيش از هر زمان حس مي
دليل نيروهاي سكوالر در صورتيكه بتوانند استقالل و سازمان بيابند، 

توانند به يكي از قويترين عوامل تغيير ساختار سياسي بدل شوند. نظريه  مي
تر از آنند كه  پردازان حكومت ديني بر اين نكته بخوبي واقفند، اما زرنگ

ن نسبي فضاي ميدان و ابتكار عمل را بدست اين نيرو بسپارند. باز شد
سياسي در دوران اصالح طلبان، بهيچوجه قرار نبود امكان سازمانيابي 

خواه سكوالر را ايجاد كند )كه نكرد(، بلكه قرار بود آنها را در  نيروهاي تحول
حد منتقدين خيرخواه حكومت توتاليتر ديني در فضاهاي بسته و محدود 

اي باشد كه هر  دهروشنفكري محبوس نگاه دارد و در عين حال برگ برن
زمان شكوه كردند كه پس كو آن آزادي و عدالت سياسي كه قول داديد، 

ايد و نفس  ي سر ما زنده مانده خوشحال باشيد كه از صدقه“پاسخ بدهند، 
هاي  )رجوع كنيد به گله“ كشيد، پس ناشكري نكنيد و مطيع باشيد مي

پاسخهاي  ي آقاي خشايار ديهيمي خطاب به اصالح طلبان و دوستانه
 اصالح طلبان در سايت امروز به ايشان(.“ ي كوبنده“

حاكم “ي افالطوني  ي نظريه اصالح طلبان برآمده از حكومت ديني  بر پايه
را مطرح “ ساختار حقوقي“و “ ساختار حقيقي“، تئوري “خوب و حاكم بد

كنند، در جايي كه الزم باشد براي بدست آوردن راي به پوپوليسم روي  مي

بينند(، از سوي ديگر آنجا كه مردم با  آورند )و ملت را همچنان امت مي مي
كنند و تمام معضالت جامعه  كنند، آنها را نا آگاه خطاب مي آنان همراهي نمي

كنند تا از بار مسئوليت سياسي دولت بكاهند.  تلقي مي“ فرهنگي“ را 
ت كار بيخ پيدا دانند، چون معتقدند ممكن اس نافرماني و اعتراض را جايز نمي

ترين حقوق  اي غير قابل كنترل شود و بدين ترتيب پايه“ امت“كنند و حركت 
برند، يعني  شهروندي مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر را به زير سوال مي

حق اعتراض به قوانين تبعيض آميز و ناقض حقوق بشر را. حق و حتي لزوم 
ا.  اين ديدگاه در مجموع با سرپيچي از پذيرفتن احكام حكومت خودكامه ر

هر چه نسبت داشته باشد، با دمكراسي و حقوق شهروندي كوچكترين نسبتي 
ي دمكراسي تاكيد شود.  ندارد، حتي اگر در بند بند جمالت و ادعاها بر واژه

ي بنظر خودم  اين عوام فريبي است. زماني در يكي از مطالبم به اين نكته
دمكراسي و تعريف توتاليتاريسم يك خط  مهم اشاره كردم كه ميان تعريف

بسيار باريك قرار دارد و آن تاكيد و نياز هر دو به نيروي مردم است. منتها 
مندي  داند و دولت حداقل، قانون يكي رستگاري و مشاركت مردم را هدف مي

ي رسيدن به اين هدف، در حاليكه دومي  و برقراري عدالت سياسي را وسيله
داند براي حفظ مشروعيت سياسي و تحكيم  را ابزاري ميبسيج توده يا امت 

چارچوبهاي نظام سياسي ايدئولوژيك. نخبگان فكري پرورش يافته حكومت 
اند. تاسف بر انگيز است كه  ديني در مخدوش شدن اين دو مفهوم كوشيده

بخش قابل توجهي از نيروي موسوم به اپوزيسيون همين تعاريف را به 
 كند.  رار ميصورت ديگر همچنان تك

بر تغيير نظام “ توازن قوا“و “ قدرت“آنها با اين پيش فرض كه ارجح دانستن 
است، امر مهم تعيين و تشريح “واقع بينانه“ي سياست ورزي  سياسي، نشانه

اند، بدون توجه به اينكه نفس  نظام سياسي را از دستور كار خود خارج كرده
اي است براي رسيدن  وسيله ي هدف نيست، بلكه قدرت قدرت تعيين كننده

كنند كه تغيير توازن قوا در حكومت اسالمي   به اهداف ديگر. آنها توجه نمي
ناشي از همان تغيير گفتار ايدئولوژيك ناشي از ضرورتهاي تاريخي و براي 
حفظ بقاست و تغييرات ناشي از اين تغيير توازن تنها بر محور اختالفات ميان 

گرا بر سر ساز و كارهاي تداوم  ساز اسالم يدئولوژيجريانهاي ايدئولوژيك و ا
گردد. اگر ما واقعا خواهان يك نظام دمكراتيك هستيم بايد  حاكميت مي

بخوبي بدانيم و بتوانيم براي مردم توضيح بدهيم كه با كم و زياد كردن اين 
توان به يك نظام سياسي دمكراتيك  يا آن اجزاء حكومت توتاليتر ديني، نمي

نظام دمكراتيك شكل تخفيف يافتة هيچ نظام سياسي ديگري نيست، رسيد. 
بلكه ملزومات، قواعد و چارچوبهايي ماهيتا متفاوت با نظامهاي ديكتاتوري و 

توانيد با استخراج مفهومي از فالن فرهنگ علوم  توتاليتر دارد. شما نمي
ازن اصل مبارزه در سياست اصل تو“سياسي تنها با استخراج اين تعريف كه 

يا تعاريفي در اين حدود، آنچه را كه در نظامهاي دمكراتيك بدليل “ قواست
هاي حكومت توتاليتر  ي ناممكن انعطاف ساختاري ممكن است به عرصه

 ديني تعميم بدهيد. 
و تقدس زدايي “ تقدس“ما بدون پذيرفتن اصالت خرد و بدون ورود به حريم 

وانيم تفاوت بنيادين دو نظام ت توانيم وارد دوران مدرن بشويم، نمي نمي
سياسي )دمكراتيك و توتاليتر( را توضيح بدهيم. اين دقيقا همان چيزي است 

هاي زودگذر سياسي و تحت نام  كه اين بخش از اپوزيسيون بنا بر مصلحت
كند. اكتفا به پوشيدن كت و شلوار و لباس  بيني سياسي از آن اجتناب مي واقع

هاي  مصنوعي كه تنها براي پوشاندن كينهشانل و رعايت ادب و نزاكت 
هاي  روي از مزورترين اليه دار مورد مصرف دارد، اما در عين حال دنباله ريشه

اي از فضاي غالب بر  ، پراگماتيسم كاسبكارانه مجموعه“روشنفكري“فكري 
دارانش با ظاهر دمكرات و  دهد كه اهرم بخشي از اپوزيسيون را تشكيل مي

ي حكومت ديني  گان همان تئوريهاي ساخته و پرداختهمدرن، تكرار كنند

ی پنهان هر دو  پرده از چهره ی سالهای پس از انقالب، پذير است و نه آن. تجربه است و نه روشنفکرش. نه اين مسئولیت“ قهرمان“نه اين ملت 
ی هر دو را عريان بنمايش گذاشت.  برداشت و در ورای آن نقش و نگار زرتاب که از يکديگر ترسیم کرده بودند، آن تصوير پريشان و بد قواره

برند و کسانی  وز در شوک بسر میاند و هن کسانی هستند که هنوز تاب آويختن نگاه در اين تصوير دهشتناک را ندارند. کسانی هستند که آن را ديده
 خواهند ببینید.  اند و نمی هستند که اصال نديده
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ي نا اميدي است اين است كه بخشهايي از سران نيروهاي  هستند. آنچه مايه
ي آن ساليان كه در خارج از كشور هستند نيز با تكرار همان  سركوب شده

پردازان حكومت ديني در  تعاريف مغرضانه و مثله شده و ناقصي كه نظريه
ي اصالحات ارائه دادند را تكرار كردند و بر آن  ان ديني از مقولهقالب نوانديش

صحه گذاشتند و با تبديل شدن به يك جريان راكد و تماشاگر در حاشيه 
 ي جبهه مشاركت و نشستند و بسياري را نيز نشاندند به اين اميد كه به اشاره

به آغوش اسالم “ شجاعانه“اعوان و انصارش سوار بر هواپيماهاي ايران اير 
عزيز بازگردند و در مجلس روحانيون كرسي بگيرند، غافل از آنكه همانگونه 

هايي داده شد، اما سركوب شدند، اينبار ته  كه درآغاز انقالب به آنها وعده
ومت ديني قرباني ي اعتبار سياسي خود را نيز در پاي جناحهاي حك مانده

 كنند.  مي
اين تراژدي دوران ماست كه در نيافتيم بدون يك بديل دمكراتيك و 

كند و مصممانه خواهان  گويد، شفاف عمل مي سكوالر كه شفاف سخن مي
تغييرات بنيادين در ساختار سياسي كشور است، هيچ راهي به جايي نيست. 

از اوريجينال تقلب وگرنه نوشتن تقلب از روي دست كساني كه خودشان 
اند تا از اسالم سياسي دمكراسي بيرون  اند و آن را دستكاري كرده نوشته

هاي اشتباهات سياسي صد ساله كه  بكشند، چيزي جز عدم درك تاريخ ريشه
اي كه از محاسبات حكومت اسالمي  اند، نيست. نكته خود بخشي از آن بوده

ت رسيدن اسالم در قالب تا مدتها پنهان مانده بود، اين بود كه بقدر
سال  27بار آميختگي دين و دولت در اين  ايدئولوژي سياسي و نتايج اسف

سكوالريزاسيون و طرح  يكي از  مهمترين عوامل پا گرفتن و گسترش
شرط برقراري دمكراسي در ايران  خواست جدايي دين از دولت بعنوان پيش

ز نيروهايي كه خود انگيز است كه در چنين شرايطي بخش مهمي ا شد. رقت
گيري يك حركت مستقل و ملي  گيري شكل دانند، بجاي پي را سكوالر مي

گرا  متحدين خود را ازميان نيروهاي اسالم 57سكوالر با تكرار اشتباه سال 
اند.  ي سياسي ايران را به آنها واگذار كرده جويند و تعيين معادالت آينده مي

هايي از همين نيروها پس از شكست اگر آنگونه كه شما اشاره كرديد، بخش
ي مهم را دريافته باشند، نشان مباركي  اصالح طلبي حكومتي، اين نكته

است، اما متاسفانه تا زماني كه هويت مستحكمي نيابند، تضميني براي عدم 
 تكرار اين اشتباهات وجود ندارد.

 
ينة تبديل در زم” فراخوان رفراندوم“ـ اين انتقاد شما در هنگامي بود كه طرح 

الت اساسي شد. به ويژه اين تلخكامي از كبه يك برنامة عملي دچار مش
شد كه برخي از امضا كنندگان بيانية رفراندوم در آخرين  جائي بيشتر مي

طرح نمودند. آيا  انتخابات رياست جمهوري پيشنهاد كانديداي مستقل را
  تدارك ديدهبازي ما در زميني كه حكومت اسالمي “انتقاد شما مبني بر 

 شود؟ شامل طرح رفراندوم هم مي” است
 

نيلوفر بيضائي ـ طرح فراخوان ملي رفراندوم طرحي بود كه اگر از حمايت 
داشت كه بتواند  شد اين امكان را مي وسيع نيروهاي سياسي برخوردار مي

بعنوان يك قدم مثبت در راه تغييرات اساسي و ساختاري پيشقدم شود. اما 
ي خود را بتمامي  طرح بداليل گوناگون نتوانست ظرفيت بالقوه متاسفانه اين

بكار گيرد. يكي از داليل اين بود كه اين طرح از شفافيت الزم برخوردار نبود 
و بسياري از سواالت را بي پاسخ گذاشت و دليلي ديگرش هراسي بود كه در 

بسياري  موج اتهاماتي كه در آن دوران از همه سو نثار حاميان اين طرح شد،
ي آن پا پس كشيدند. مشكل ديگر و شايد مهمتر اين بود كه  از حاميان اوليه

اي تفسير كرد و سردرگمي ايجاد  بدليل عدم شفافيت هر كس آن را به گونه

كرد. اوج اين سردرگمي زماني بود كه برخي از حاميان اوليه پيشنهاد 
نجا بود كه متوجه كانديداي مستقل براي انتخابات رياست جمهوري دادند. آ

اي در زمين بازي  گير نخواهد شد و باز دارد به هر بهانه شدم اين طرح همه
شود.  اين ساختار حكومتي كه قبال آن را بزير عالمت سوال برده است، مي

ها حتي دامن آنهايي را گرفته كه  آنجا بود كه برايم روشن شد تاثير حجاريان
د خود آنها بتوانند هر اشتباهي را با پاسخ اند. شاي كنند مستقل مانده گمان مي

بودن پيشنهادات و طرحهايشان توضيح بدهند، اما “ تاكتيك سياسي”ي  ساده
اين روش ديگر كارساز نيست. طرح رفراندوم آنگونه كه من دوسال پيش از 
آنكه اين فراخوان ملي بيرون بيايد از آن دفاع كرده بودم از اين برآيند فكري 

داند و  د كه بدرستي ساختار سياسي كنوني را غير قابل اصالح ميآي بيرون مي
 خواهان تغييرات ساختاري است. چرا؟ 

نطفه بسته و در “ جمهوري اسالمي“ي مخدوشي كه در عنوان  چون ايده
قانون اساسي آن نهادينه و متبلور شده است و دوگانگي خود را در همه جا از 

ا نوع حكومتگري و در حقوق سياسي در رفتار مسئوالن و حكومتيان گرفته ت
كند، تنها يك نبرد فرسايشي  شكل قانون اساسي فعلي نمود بيروني پيدا مي

و بي سرانجام است. چرا كه حتي در صورت شكاف ميان بخش انتخابي 
)مجلس و قوه مقننه( و بخش انتصابي )حاكم و احكام شرعي(، بخش شرعي 

عت همواره دست باال را دارد. پذيرفتن كه قانوني هم هست، بعنوان نماد شري
ي  حق قانونگذاري تنها يك تقلب شرعي است وحتي اگر كساني با داعيه

گري  )كه البته بايد شيعه عثني عشري و ملتزم به قانون اساسي و  اصالح
نظام و مرد نيز باشند( به گمان خود موفق شوند مجلس را به محور 

شود و با اقداماتي نظير حكم حكومتي  قانونگذاري بدل كنند، شرع وارد مي
تواند در خدمت تقويت  ريزد. چنين حكومتي تنها مي كل معادله را به هم مي

مقام حاكم انتصابي كه مقام غير قابل تغيير او در قانون اساسي نيز تصريح 
شده در آيد. اما از نظر ما كه خواهان رفراندوم تشكيل مجلس موسسان 

آنجا كه منشاء اصلي قدرت آن نه مردم، بلكه  هستيم، چنين حكومتي از
احكام شرع و واليت فقيه است، غير قانوني است، چرا كه قانونيت تنها در 

 كند.  ي شهروندان و مشاركت آنها معنا پيدا مي صورت برابري حقوقي همه
 

خواست جدائي دين “گيري يك حركت مستقل  ـ بنابراين نخستين پاية شكل
ها و راههاي  شرط دمكراسي و قطع روزنه ز نظر شما پيشاست كه ا” از دولت

باشد. واين امر تنها از طريق به كرسي  دخالت دين و اعمال نفوذ آن مي
نشاندن خواست قانون اساسي نويني كه مبتني بر ميثاق جهاني حقوق بشر 
ممكن است. خوب اين ظرفيتي است كه بيانية فراخوان ملي برگذاري 

ته و به صورت روشني آن را بيان داشته است. به اين رفراندم در خود داش
ترتيب اگر مبناي حركت شما وجود ايده و خواستي است كه خارج از حيطه 
حكومتگران و حوزة نفوذي كساني باشد كه تفكر و عملشان از مرزهاي 

آيد، كه خوب اين بيانيه داراي چنين مضموني  حكومت اسالمي بيرون نمي
يا تفسيرهاي به ميل، آن را از اين مضمون و ظرفيت  است. دفاع اين يا آن

كنند. البته اگر جوش و خروشهاي زودرس و زود رو معيار تخمين  خالي نمي
 شدن نباشند. ” گير همه“ظرفيت 

تا چه ميزان روحية عدم پايداري و نااميدي به محض بروز نخستين 
جه ماندن نتي نشيني در برابر اتهامات، موجب بي مشكالت  به ويژه پس

 هاست؟ طرح
 

نيلوفر بيضائي ـ ببينيد، من هنوز بر اين باورم كه اين طرح از اين ظرفيت 
ي نيروهاي دمكراسي خواه بدل  برخوردار است كه به فصل مشترك كليه

 

گیرد. اينکه اين تمايل، بخصوص در نسل جوان وجود دارد، امری است غیر قابل انکار.  دارد شکل می“ فرديت“بسیاری بر اين گمانند که در ايران 
های شخصی که گاه  جويی فرديت و ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی اجتماعی بدست بدهد، منفعتاما از آنجا که کمتر کسی تالش کرده تا تعريفی از 
 يافتن معنا شده است.“ فرديت“ای  آيد، از سوی عده به بهای گذشتن از روی نعش ديگران بدست می
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شود، اما نبايست ناديده گرفت كه حكومت اسالمي هم بيكار ننشسته تا 
ها در  كند. همچنين عدم شفافيتتري پيدا  طرحي با چنين قابليتي ابعاد  وسيع

عملكردهاي برخي از حاميان طرح رفراندوم نيز به اين فضا دامن زد. پس 
خود طرح يك طرف است و پيش برندگان آن طرف ديگر. مسئله فقط 
پايداري يا عدم پايداري نيست. مسئله سازمانيابي و ترويج يك فكر است و 

تر اين است كه  ي اوليه لههمچنين جستجوي راههاي پيشبرد آن. اما مسئ
ي  بايست در وهله كنيم، مي وقتي چنين طرحي را در سطح ملي مطرح مي

اي، انحصارطلبانه و همچنين پيشداوري فاصله گرفته باشيم  اول از نگاه قبيله
تا بتوانيم در كنار هم يا حتي جدا از يكديگر در پيشبرد طرح رفراندوم حركت 

اي نيست  المللي نيز ببريم. اين كار ساده ي بين هكنيم و بتوانيم آن را به عرص
اي است كه هر گروه و طيف  شرط آن فرا رفتن از چهارديواري خانه و پيش

كند و تار و پودهاي  نظري براي خود ساخته و در آن احساس امنيت مي
اش بدان بسته است. بيرون آمدن است از زندان ذهن. هنوز تعداد  عاطفي

هاي فكري گوناگون حاضر به رهايي از اين زندان  نوادهكسانيكه از ميان خا
هستند، كم است. اين طرح از يكسو آزموني  براي محك زدن ميزان 

هاي سياسي ايران است. طرح رفراندوم  ها و قابليتها و رشد خانواده توانايي
ي گرايشهاي فكري تا بتوانند گرايش سياسي  ظرفي است براي متعلقين كليه

رچوب دمكراسي دوباره تعريف كنند. ايران براي رهايي از خود را در چا
 حكومت ديني و رسيدن به دمكراسي راهي به جز اين نخواهد داشت. 

 
كه بالفصله پس از انتخابات رياست ” خواهي جبهة دمكراسي“ـ در برابرطرح 

جمهوري اسالمي و پيش از آن كه جوهر بيانية رفراندم خشك شود، كمتر 
ن رفراندم، حتي از ميان امضاكنندگان نخستين آن، را وادار طرفدارا كسي از

برخيزد. كمتر كسي ”جديد“كرد به يك جدال فكري گسترده با اين طرح 
حاضر شد،  روشن كند كه آيا طرح رفراندم در دفاع از دمكراسي روشن و 

” جبهه“كمتر از اين ” گير شدن همه“قدرتمندتر است، آيا ظرفيت آن براي 
تر، آيا با طرح جديد عمر طرح قبلي به پايان رسيده است  و... آيا است يا بيش

نتيجه ماندن طرحي در ناتواني يا ناپايداري  كنيد؛ گاهي علل بي فكر نمي
طراحان و طرفداران است نه در خود طرح؟ آيا تصور نمي كنيد كه همين 
روحية از اين شاخ به آن شاخ شدن بهترين ميدان بازي به نفع حكومت 

گو بودن بر  المي است؟ ظرفيت يك طرح در يك تقابل فكري و پاسخاس
شود.  اساس امكانات عملي براي تحقق آن است كه به نمايش گذارده مي

عملي قرار  هاي فكري و شود كه در برابر پرسش هيچ طرح سياسي پيدا نمي
 .نگيرد

 
از است كه “ جبهه دمكراسي و حقوق بشر“نيلوفر بيضائي ـ اگر منظورتان 

اش طرح شد، بايد بگويم كه كمتر كسي  سوي آقاي معين و ياران مشاركتي
اي  ي جعلي همان ايده اين طرح را جدي گرفت. اين طرح كه البته نسخه

است كه چندين سال است توسط بخشهايي از اپوزيسيون سكوالر مطرح 
شده )از جمله خود من هم مطلبي با همين عنوان در حدود دوسال پيش 

كه در سايتم هست(، زماني از سوي اينان مطرح شد كه با وقوف به نوشتم 
شان براي جلب نيروهاي سكوالر داخل كشور و  ريزش شديد پايگاه اجتماعي

كشاندن آنها به پاي صندوقهاي راي مطرح كردند. زماني هم كه ديدند 
نيرويي جلب نشد، آن را تا مدتي مسكوت گذاشتند تا دوباره تحت عنوان 

ي متشكل از نيروهاي ملتزم به قانون اساسي دوباره مطرحش كنند. ا جبهه
اي كه حتي از پذيرفتن جريانهايي چون نهضت آزادي به درون آن نيز  جبهه

اي كه بدان اشاره كرديد، درست است. اين نيز يكي از  اكراه دارند. نكته
ي جعل  خواهند نسخه اي كه مي همان تالشهاست براي مثله كردن ايده

ي آن را در زمين بازي خود بپيچند. البته نبايد فراموش شود كه آنها  شده
بدليل اينكه در ايران هستند و همچنان از امتيازات و امكانات حركت سياسي 

برخوردارند، امكان انتقال طرحهاي خود را به سطح جامعه دارند. به گمان من  
جز نيروهاي وابسته اعتمادي شديدي كه نسبت به آنها وجود دارد، ب بدليل بي

اند گرفتار خواهد شد.  به خودشان، كمتر نيرويي به دام جديدي كه گسترده
يكي از مشكالت اساسي طرح رفراندوم اين است كه حاميان داخل 

هاي  اش از يكسو شديدا تحت فشارند و از سوي ديگر آماج حمله كشوري
ر حمله را در ي ابزا ي جناحهاي حكومتي هستند كه كليه شديد از سوي همه

 دهند.  اختيار دارند، اما امكان دفاع به كسي نمي
 

هاي نظري طرح  ـ خانم بيضائي اجازه دهيد پيش از آن كه به ظرفيت
اي كه شما  برد آن بپردازيم، بازگرديم به نكته رفراندم و الزامات عملي پيش

 در پاسخ به پرسش نخست ما ذكر كرديد.

هاي  يد كه سياست يكي از مهمترين عرصهشما به اين نكتة مهم اشاره كرد
سالة حكومت  27تبيين معناي ايراني است. و با توضيحاتي كه از سياستهاي 

اسالمي ارائه داديد، رژيم را در تحميل تعبير و تعريف خود از ايراني نسبتاً 
مدافع جدائي دين از  موفق ارزيابي نموديد و معتقديد نيروهاي دمكرات و

اند، در برابر تصويري كه جمهوري اسالمي  يل ـ موفق نشدهدولت ـ به هر دل
از فرهنگ و هويت ايراني ـ اسالمي تحميل كرده است، تصوير ديگري را 
ارائه داده و تالشهاي رژيم را كامالً عقيم گذارند. در اين موضوع نقش خود 

اي در دست است كه اساساُ ملت ايران در قبائي كه  ملت چيست؟ چه نشانه
 اسالمي براي پيكر آن دوخته است احساس ناخوشايندي دارد؟  حكومت

 
ي مهمي اشاره كرديد. ما در اينجا با واقعيتها يا  نيلوفر بيضائي ـ به نكته

بخشهايي از واقعيت روبروييم كه بسيار با يكديگر متناقضند و همين 
هاي ما شده  تناقضات موجود در جامعه است كه باعث بسياري سردرگمي

نچه كه در پاسخ سوال نخست شما بدان اشاره كردم نيز بخش مهمي است. آ
كنم تا آن را تكميل كنم.  از واقعيت موجود است كه در اينجا تالش مي

جمهوري اسالمي از يكسو با دنيوي كردن دين و با تالش براي تعميم آن 
زدايي و  هاي حيات انسان ايراني، ناخواسته به رشد تقدس ي عرصه به كليه

نين خواستهاي مدرن در جامعه ياري رساند. بهمين سبب عليرغم همچ
ي  تالش واهي حكومت براي تبديل ايران به يك كشور اسالمي در دهه

ي سطوح  شصت، ديديم كه موفق نشد قوانين اسالمي را بتمامي و در كليه
جامعه تزريق كند و نوعي مقاومت در برابر اين تالش براي اسالميزه كردن 

معه شكل گرفت. ميل به يادگيري علوم و جديدترين در سطح جا
هاي جهان مدرن در ميان مردم، شكست طرح تحميل چادر به زنان،  فرآورده

هاي علمي،  مقاومت زنان در برابر قوانين ضد زن و روي آوردن آنها به عرصه
هاي موجود گواهي بر همين  هنري و اجتماعي و بسياري ديگر از نمونه

ي اهداف خويش است.  ت اسالمي در دستيابي به كليهناكامي طرح حكوم
ي هفتاد با طرح هويت ايراني ـ اسالمي و تالش براي  براي همين در دهه

تئوريزه كردن آن از سوي حكومت مواجهيم. اما از سوي ديگر همانطور كه 
در پاسخ سوال نخست شما بدان اشاره كردم حكومت اسالمي توانست با در 

ابزار اعمال قدرت از سيستم آموزشي گرفته تا تاريخ  ي دست داشتن كليه
ها گرفته تا تبليغات، تاثيرات غير قابل انكاري  نويسي وارونه، از طريق رسانه

بر روي ضمير خودآگاه و همچنين ناخودآگاه فردي و اجتماعي بگذارد. 
ي اين تاثيرپذيري آنقدر گسترده است كه حتي گريبان نيروهاي مخالف  دامنه
ي سكوالريسم و دمكراسي  ت ديني و نيروهايي كه حامل بالقوهحكوم

خواهي در ايران هستند را نيز گرفته است. پيچيدگي صورت مسئله به 

هايی ماهیتا متفاوت با نظامهای ديکتاتوری و نظام دمکراتیک شکل تخفیف يافتة هیچ نظام سیاسی ديگری نیست، بلکه ملزومات، قواعد و چارچوب
اصل مبارزه در سیاست اصل “توانید با استخراج مفهومی از فالن فرهنگ علوم سیاسی تنها با استخراج اين تعريف که  توتالیتر دارد. شما نمی

های حکومت  ی ناممکن ی ممکن است به عرصهيا تعاريفی در اين حدود، آنچه را که در نظامهای دمکراتیک بدلیل انعطاف ساختار“ توازن قواست
 توتالیتر دينی تعمیم بدهید. 
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خواه درون جامعه در حين اينكه  گردد كه نيروهاي تحول همينجا باز مي
خواهان تغيير و تحول در ساختار هستند و عليرغم مخالفتشان با حكومت 

ا كه در همين سيستم و در چارچوب ايدئولوژيك اين حكومت ديني، از آنج
اند، همان عناصر نا متجانس و ناهمزمان فكري حكومتي كه با آن  رشد كرده

ورزند را در روح و فكر و كردار و رفتار خويش با خود حمل  مخالفت مي
كنند و بنوعي در آنها دروني شده است. من در يكي از مطالبم به اين  مي

ساد و مازوخيستي ميان مردم و نظام توتاليتر با تكيه بر نظريه آدورنو  ي رابطه
ام كه چگونه خشونت ديده خود به  و مكتب فرانكفورت به تفضيل پرداخته

پردازد و عملكرد چنين مكانيسمي  بازتوليد خشونت و دفاع و توجيه خشن مي
كنم:  ه ميدر سيستمهاي توتاليتر چگونه است. در اينجا به همين نكته بسند

گرا دچار بحران جدي است در حاليكه عناصر   در ايران ما سنت و تفكر سنت
مدرن و سكوالر در حال رشد است و روزبروز با ساختارهاي سنتي  در تضاد 

گيرد. نيروي اصلي حامل خواست دمكراسي، طبقه متوسط  تري قرار مي جدي
وابسته به آن  و مدرن شهري است و دقيقا همين طبقه و اقشار گوناگون

دليل تناقضات عميق و عدم تحول جدي هويتي در گيرودار ميان سنت و 
گرايي كاذب و مصرفي روي آورده  مدرنيته به نوعي پراگماتيسم و مصلحت

كه هيچ نسبتي با عقالنيت و حتي پراگماتيسم مدرن ندارد. همين تناقضات 
انجامد كه  يط مياست كه در عملكردهاي اين بخش از جامعه به افراط و تفر

شود تا در نبود يك آلترناتيو قوي دمكرات و سكوالر به چنين  باعث مي
حركات متناقضي دست بزنند. در عين حال نبايد ناديده گرفت كه نيروي 
نسبتا وسيعي كه انتخابات را تحريم كرد و بار ديگر بر ضرورت تغييرات 

مسيري قرار  ساختاري صحه گذاشت داراي پتانسيل عظيمي است. ما در
ي سيستم  داريم كه تمام نيروهايي كه به تلفيق سنت و مدرنيسم بر پايه

كنند، دچار ريزش خواهند شد. در عين حال بايد بپذيريم  سنتي پافشاري مي
ي آبستره است و كاركردهاي  كه دمكراسي براي بسياري از ايرانيان يك واژه

در نتيجه باز هم ترجيح آن در عمل و حيات اجتماعي برايشان ناروشن است 
شناسند، هر  دهند در شرايط بحراني به دامان امن آن تعريف سنتي كه مي مي

را با “ دو روز زندگي“چند به عبث بودن آن آگاه باشند، باز پناه ببرند و اين 
دردسر كمتري بگذرانند. ما با يك اقليت سازمان يافته در برابر يك اكثريت 

يم كه در چالشهاي جدي و متنافضي كه در آن پراكنده و ناموزون روبروي
 تواند تصميمهاي ناهنجار بگيرد.  درگير است، تنها مي

 
به اصلي ” گذرد دارد مبارزة ما بسته به آنچه در درون مي“ـ اين گفته كه 

بدل شده است كه مورد پذيرش و تكرار بسياري از نيروهاي سياسي 
آمدن دولت احمدي  گذرد؛  بر ميباشد. اما در درون ايران به راستي چه  مي

اي از سرآمدان فرهنگي، ادبي،  نژاد از دل انتخاباتي كه بخش قابل توجه
در صد مردم با شركت خود، بدان  60هنري، دانشگاهي و سياسي و بيش از 

هاي آن مشروعيت بخشيدند، آن هم پس از دو دهه و نيم مبارزه از  و تقلب
گسترده بلندگوهاي تبليغاتي رژيم در مورد خاستگاه آزادي، حقوق بشر! تأثير 

در ميان مردم. بدون ” يك پروژة ملي“اي آن به عنوان  هاي هسته ماجراجوئي
هاي زندانيان سياسي،  حامي ماندن اعتراضات و فريادهاي استمداد خانواده

نتيجه و تأثير ماندن تظاهرات زنان، ناكارائي حاميان گنجي و افراد ديگري  بي
اب غذا  تا مرزهاي مرگ پيش رفتند. از سوي ديگر وعدة كه در اعتص

تومان به هر نفر، كروبي را به مقام نفر دوم انتخابات دور اول رساند  50000
ها ميليون رأي براي  احمدي نژاد ده” افراشتن پرچم مبارزه با فقر و فساد“ و 

 “هاي ما انداخت كه گويا ما  وي و شركايش گرد آورد و لرزه به دل چپ
را برجسته كرديم و از نيازهاي مادي ” زيادي خواست دمكراسي و آزادي

ترند، غفلت ورزيديم. از نظر شما براستي در ايران چه  مردم كه واقعي
 گذرد؟ مي
 

نيلوفر بيضائي ـ فكر مي كنم در پاسخ سوال پيشين تا حدودي پاسخ اين 
اينجا بطور مشخص سوال را هم در حد توانم داده باشم. اما اجازه بدهيد در 

ي انتخابات بپردازم.  ها به نتيجه احمدي نژاد و عكس العمل“ انتخاب“به 
ي اين انتخابات بيش از هر نيرويي  اصالح طلبان ديني كه به باور من نتيجه

داشت، طبق معمول راه  مي بايست آنها را به نقد جدي عملكرد خود وا مي
ي  رگزيدند : ادعا كردند نتيجهرا ب“ تر كم هزينه“تر و بقول خودشان  سهل

انتخابات تقصير تحريم كنندگان است و اگر غقلتي از سوي آنها شده تنها 
توجهي به مسائل معيشتي مردم و عمده كردن دمكراسي خواهي بوده  بي

تر؟ چون اگر بدين واقعيت اعتراف كنند كه انتخاب  است. چرا كم هزينه
اي  ي آنها در جهت ساختن چهرهي شكست تئوريك و عمل احمدي نژاد نتيجه

بايست بسياري از اين مباني خود  از حكومت اسالمي بوده است، مي  مطبوع
ساخته و بي سر وته فكري را رد كنند و يا در آن تجديد نظر كنند. اصالح 

ي مدني و دمكراسي براي  طلبان ديني با طرح شعارهاي جذابي چون جامعه
ي متوسط  وسيعي از همين طبقه جلب نيروهاي سكوالر جامعه كه طيف

دهد، در دوران خاتمي وارد صحنه شدند و اين نيروها را  شهري را تشكيل مي
شان به صفوف خود كشاندند. اين نيروي سكوالر  در نبود نمايندگان فكري

هاي روزافزون و قرباني  همان نيرويي بود كه در اين دو دهه شاهد محدوديت
د. اما در عمل نشان دادند كه اين نيروي تبعيضات دينمداران حكومتي بو

خواهند و دمكراسي مورد نظرشان  سكوالر را تنها بعنوان سياهي لشكر مي
همانا تز من در آوردي دمكراسي ديني است كه در نهايت ميان دمكراسي و 

گزينند، اما در عين حال حاضرند راه  حفظ حكومت ديني، دومي را بر مي
ي در حفظ آن وجود ندارد در اختيار اين نيروها هايي كه هيچ تضمين باريكه

سال حكومت اصالح طلبان ديني در اوج  8بگذارند. براستي بعد از تجربه 
پايگاه اجتماعي و حمايت مردمي و پس از اينكه در عمل به همگان ثابت 

توانند  شد كه اين نيروها بدليل تعلقشان به بافت حكومت ديني نمي
ر دمكراسي در ايران باشند و مهمتر از آن بعد از ي نيروهاي پيگي نماينده

باوران اثبات شد كه حكومت ديني ظرفيت  اينكه در عمل به خوش
هاي محدود اصالح طلبان ديني و در ميان  پذيري حتي در حد خواسته اصالح

خوديها نيز ندارد، چگونه انتظار داشتند كه نيروهاي سكوالر و آزاديخواه 
ه سكوي پرش اينها بدل شوند. اين نوع نگاه و برخورد حاضر شوند بار ديگر ب

خواهي دارد. اينكه از نيروهاي  آمرانه و از باال چه سنخيتي با دمكراسي
سكوالر و دمكراسي خواه بخواهيد زنده بودشان را مديون وجود شما باشند، 
اما فكر تشكلهاي مستقل را از سر دور كنند و از كانال آنها به حكومت وقت 

دهد.  خواهي را در ايران رشد مي كنند، كدام جنبش دمكراسي“ سازنده“اد انتق
ي  از اين منظر حركت تحريم كنندگان در اين بزنگاه و بازار مكاره

ي ايران است.  خواه در جامعه ي مثبت حضور نيروي تحول بازي نشانه سياست
طلبان ديني در چارچوب حكومت اسالمي از دمكراسي  تعريفي كه اصالح 

ي حكومت توتاليتر  دادند، تعريفي مثله شده بود و تالشي براي تعريف دوباره
هاي نادرستي كه تنها به  همچون حكومتهاي متعارف دمكراتيك و مقايسه

شد. ناهنجاريها را دقيقا در همين  توجيه تدوام نظام ناهمزمان ديني منجر مي
نيروهايي كه طنز تلخ تاريخ معاصر ايران بايد ديد كه در نبود و حذف 

هاي فكري گوناگون را نمايندگي كنند، اصالح طلب ديني مي شود  جهت
بدون اينكه هيچ “ سوسيال دمكرات“شود  نژاد مي و احمدي“ ليبرال دمكرات“

ي اين تفكرات كوچكترين نزديكي داشته باشند.  يك با مباني اصلي سازنده

را مطرح “ ساختار حقوقی“و “ ساختار حقیقی“، تئوری “حاکم خوب و حاکم بد“ی افالطونی  ی نظريه صالح طلبان برآمده از حکومت دينی  بر پايها
بینند(، از سوی ديگر آنجا که مردم  آورند )و ملت را همچنان امت می لیسم روی میکنند، در جايی که الزم باشد برای بدست آوردن رای به پوپو می

کنند تا از بار مسئولیت سیاسی دولت  تلقی می“ فرهنگی“ کنند و تمام معضالت جامعه را  کنند، آنها را نا آگاه خطاب می با آنان همراهی نمی
 بکاهند.
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ند دمكراسي را در خواهي كه بتوان در چنين شرايطي خالء نيروهاي دمكراسي
ي زندگي روزمره به مردم توضيح بدهند و مفهوم عدالت سياسي و  پهنه

اجتماعي را در دمكراسي روشن سازند و در عين حال تفاوت ماهوي نظام 
 شود. دمكراتيك با نظام ديني موجود را تشريح كنند، حس مي

 
شود، از  قلمداد مي” گرائي كاذب پراگماتيسم و مصلحت“ـ آنچه از نظر شما 

گرائي و آگاهي اقشار و طبقات مختلف مردم  سوي برخي ديگر از نيروها واقع
گردد. آنها حضور مردم در انتخابات  از منافع و مطالبات خود محسوب مي

حكومت اسالمي را ـ بسته به جناحي كه دولت و مجلس را پس از انتخابات 
ساند ـ نمودي  قيت ميرگيرد و شعارهائي كه جناح پيروز را به موف در دست مي

شمارند. و از اين  از اين تفكيك منافع و آگاهي از آن در ميان مردم مي
ديدگاه شعارهاي اپوزيسيون مبني بر خواست دمكراسي، پايبندي به حقوق 

دانسته و معتقدند بخشهاي مختلف  تأثير گوئي و بي بشر و... را كلي
روشن ساختن مرزهاي ميان  اپوزيسيون بايد، به جاي دادن شعارهاي كلي، به

ها و   ها و مباني سياسي خود برنامه  خود پرداخته و هريك برمبناي انديشه
شعارهاي دقيق و پاسخگو به مسائل و منافع طبقات مورد توجه خود تكيه 

آورند. بر همين  نمايند تا بتوانند اعتباري در ميان مخاطبين اصلي خود بدست 
ز مخالفين در راه اتحاد ميان نيروهاي طرفدار ها و تالش امرو مبنا نيز طرح

دمكراسي و جدائي دين از دولت و برعليه تماميت جمهوري اسالمي را 

دانند، از جمله طرح فراخوان ملي رفراندم را. طرحي را كه شما  بيهوده مي
فصل مشترك كلية نيروهاي “بدان، به دليل ظرفيت آن در بدل شدن به 

 د.، اميدواري”خواه دمكراسي

 
“ مردم“ي  ي تقدس را از واژه كنم تا زماني كه هاله نيلوفر بيضائي ـ فكر مي

ها  زدوده نشود وآنها را آنگونه كه هستند، نبينيم، دچار همين سوءتفاهم
شد  ي مسائل به همين سادگي بود. اي كاش مي خواهيم شد. اي كاش همه

ها و  از اليهنظر  زاي ايراني را صرف و مصيبت  زده هنوز انسان مصيبت
به “ ملت قهرمان“پيچيدگيهاي تو در توي رفتار و كردارش تحت عنوان 

و نزديك به سه دهه حكومت ديني اما گواه از  57ارش اعال برد. انقالب 
است و نه روشنفكرش. نه اين “ قهرمان“واقعيت تلخ ديگر دارد. نه اين ملت 

نقالب، پرده از ي سالهاي پس از ا پذير است و نه آن. تجربه مسئوليت
ي پنهان هر دو برداشت و در وراي آن نقش و نگار زرتاب كه از  چهره

ي هر دو را عريان  يكديگر ترسيم كرده بودند، آن تصوير پريشان و بد قواره
بنمايش گذاشت. كساني هستند كه هنوز تاب آويختن نگاه در اين تصوير 

د و هنوز در شوك بسر ان دهشتناك را ندارند. كساني هستند كه آن را ديده
 خواهند ببينيد.  اند و نمي برند و كساني هستند كه اصال نديده مي

ورز،  فعال سياسي، هنرمند  اي شما بعنوان روشنفكر،  فرهنگ در چنين جامعه
و كسي كه مخاطبش اين مردم و اين جامعه است، دو راه بيشتر نداريد. يا 

را بگوييد و نورمهاي معمول و ، تملقشان “محبوب همگان بودن“اينكه براي 
ي همان  غالب فرهنگ جامعه را سرمشق كار خود قرار دهيد و با تاييد و ادامه

نورمها، آنچه بوده و هست را ادامه دهيد و بر آن صحه بگذاريد و به تداوم 
روزمرگي و فرهنگ تزوير ياري رسانيد و يا اينكه با نقد آنچه هست، بر 

د كنيد و آنچه تاكنون بوده را با نگرشي نقاد و در امكان و ضرورت تغيير تاكي

تري  عين حال پرسشگر مورد ترديد قرار دهيد. اين راه دوم مسلما راه سخت
اش كاوش و  گرايي فاصله دارد، الزمه است، چرا كه در حين اينكه با نفي

جستجو است و در عين حال امكان اينكه پذيرفته نشويد يا منزوي شويد، در 
وار  ي توده يافتن در جامعه“ فرديت“اما اين بهايي است كه براي آن هست. 

 بايست پرداخت.  مي
ام تئاتر برايتان بياورم كه با  بگذاريد يك مثال غيرسياسي و از حرفه 

هاي ديگر نيز بسيار قابل مقايسه است. من با بسياري از كساني كه در  عرصه
ي جواني  ام كه در دوره كردهاند برخورد  اين هنر داراي استعدادي هم بوده

ي تئاتر  اند و تالشهاي درخوري نيز در زمينه شان را جدي گرفته حرفه
اند.  اند و راه سهلتر را برگزيده اند، اما بسرعت به تئاتر تجاري روي آورده كرده

خنداند و براي  منظورم از تئاتر تجاري، تئاتري است كه چون مردم را مي
ي ايراني بهره  رهنگ حاكم بر جوكهاي پايين تنهخنداندن مردم از همان ف

برده است، ديگر در آن مهم نيست كه صحنه چگونه است، نور چيست، دقت 
ي خالق و  در جزييات چه مفهومي دارد، دستگاه تئاتري بعنوان يك مجموعه

ي فكر شده،  كار تئاتر بعنوان يك كار خالقه كه در تداوم، تمرين، ايده
و به روز كردن آن و بسياري عوامل ديگر كنار  گسترش دانش تئاتري

اند كه تماشاگر ايراني اصال اين  شود. اينها به اين نتيجه رسيده گذاشته مي
فهمد و برايش مهم نيست، پس ما چرا بايد بخودمان زحمت  مسائل را نمي

روند روي صحنه و جوك  گزينند. مي بدهيم و براي همين راه سهلتر را برمي

از آنجا كه اكثر اين جوكها اشاره به آلت تناسلي انسان بعنوان گويند و  مي
دهد كه به پايين  دالر پول مي 60آيد  محمل خنده دارد، تماشاگرش هم مي

ي تركي يا به بدبختي و حقارت ديگري كه مثال  ي خودش يا به لهجه تنه
ريخت است يا پايش كج است، بخندد. باور كنيد، بسياري از كساني كه  بي
د از يك مرحله كار جدي تئاتر به اين نوع تئاتر رو آوردند، معتقد بودند كه بع

آور )به مفهوم ايراني آن( كار كرد تا تماشاگر جلب  بايد اول چند تئاتر خنده
شود و بعد كار جدي ارائه داد. اما متاسفانه هرگز به اين كارهاي جدي دست 

كه ديگر راه بازگشتي  نزدند و خود آنچنان در اعماق ابتذال فرو رفتند
برايشان نماند. البته اينها به يك امتياز بزرگ دست يافتند و آن اين است كه 

توانند از راه تئاتر زندگي كنند كه اين كم امتيازي  تماشاگر زيادي دارند و مي
اي داشت؟ هيچ! تماشاگري كه  نيست. اما كار آنها براي هنر تئاتر چه نتيجه

كند تئاتر يعني  شناسد، گمان مي آنها تئاتر را مياز طريق ديدن كارهاي 
خواهم  يابد. نمي اش خود را تاييد شده مي جوك گفتن و در همان روزمرگي
خواهم بدين نكته برسم: در اين نوع نگاه  در بحث تئاتر باقي بمانم. فقط مي

گرايانه بيايد، اساس نگاه و حركت،  به جامعه كه شايد بنظر بسياري واقع
گرايي و ايستايي است، نه توليد، گسترش امكانات،  ندگي، كليشهعقب ما

گرايي  ي يك سيندروم عمومي است بنام عوام تغيير و حركت. اين نگاه نتيجه
اش تقويت انواع و اقسام نيروهاي مخالف مدرنيته  گرايي كه نتيجه و مصلحت

در “ اسالم راستين“و بخصوص تئوريسينهاي اسالم سياسي در قالب
پراگماتيسم “گويم  هاي گوناگون بوده است. من به اين نگرش مي دوره

كه با پراگماتيسم مدرن كه در جوامع آزاد و دمكراتيك شكل گرفته “ كاذب
ي امروز دنيا نيز  است، تفاوتهاي اساسي دارد. اگر در كشورهاي پيشرفته

شد، اي بسا هنوز اين  هاي گوناگون مي چنين نگاهي مبناي حركت در عرصه
ورها نيز در حال دست و پنجه نرم كردن با قرون وسطاي خويش بودند. كش

گرايشهای فکری تا بتوانند گرايش سیاسی خود را در چارچوب دمکراسی دوباره تعريف کنند. ی  طرح رفراندوم ظرفی است برای متعلقین کلیه

کنیم،  ايران برای رهايی از حکومت دينی و رسیدن به دمکراسی راهی به جز اين نخواهد داشت. وقتی چنین طرحی را در سطح ملی مطرح می

و همچنین پیشداوری فاصله گرفته باشیم تا بتوانیم در کنار هم يا حتی جدا از يکديگر در ای، انحصارطلبانه  ی اول از نگاه قبیله بايست در وهله می

 المللی نیز ببريم. ی بین پیشبرد طرح رفراندوم حرکت کنیم و بتوانیم آن را به عرصه
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اي  دهد كه اين عدم پذيرش مسئوليت در هر عرصه اين نمونه نشان مي
موجود است. در عين حال بر اين باورم كه تنها اگر نسبت به مسئوليتي كه 

كاري و  داريم احساس تعهد كنيم، مخاطب خود را جدي بگيريم و وجدان
توانيم به اين  اي بيابيم و اصوال معناي كار و توليد را درك كنيم، مي حرفه

 تغيير ياري برسانيم.
ي سياست نيز اين نگاه بازاري، بخصوص در سالهاي اخير بنا بر  در عرصه

مصلحت دوباره رشد كرده است. البته رد پاي اين نگاه را بايد در تاريخ 
گرايي  يعني نهيليسم و نفي ي مقابل آن سياسي ايراني نيز جست و نقطه

ي همين تفكر پوپوليستي است، نيز بررسي كرد. در هيچ  مطلق را كه زاييده
جاي جهان، عوام به خودي خود و بطور خودجوش و بدون سالح تفكر راهي 

ورزان و متفكرين در  اند. روشنفكران، فرهنگ را بسوي دمكراسي نگشوده
ديشه و پرسش و تحرك اجتماعي ي اصلي انتقال ان ي جوامع آن حلقه همه

دارد “ فرديت“اند. بسياري بر اين گمانند كه در ايران  به فرهنگ عمومي بوده
گيرد. اينكه اين تمايل، بخصوص در نسل جوان وجود دارد، امري  شكل مي

است غير قابل انكار. اما از آنجا كه كمتر كسي تالش كرده تا تعريفي از 
ا زندگي اجتماعي بدست بدهد، فرديت و ارتباط تنگاتنگ آن ب

هاي شخصي كه گاه به بهاي گذشتن از روي نعش ديگران  جويي منفعت
يافتن معنا شده است. بستر “ فرديت“اي  آيد، از سوي عده بدست مي

ي  گيري فرديت، آزادي است. حقوق بشر فقط يك شعار يا وسيله شكل
سم دارد و تا ي سياسي نيست. نگاه حقوق بشري، ريشه در هوماني مبارزه

زمانيكه مبناي نگاه ما انسانگرايانه نشود، به اهميت فرديت، حقوق شهروندي 
ي  و آزادي پي نخواهيم برد. امروز زمان آزمون دوباره است براي همه

ي خود به بقدرت رسيدن يكي از  اند، بنوبه نيروهايي كه در هر صفي كه بوده
اند. اين  يخ ايران ياري رساندهترين حكومتهاي تار گرا ترين و تبعيض خطرناك

كند، اما  خواهي در حرف، هيچ اعتمادي ايجاد نمي درست است كه دمكراسي
برخورد امروزين نيروهايي كه به تغيير و ضرورت تغيير معتقدند، با يكديگر و 
با دگرانديشان، محكي است براي تشخيص صحت و سقم ميزان باور نيروها 

مون تاريخي، يا با تشخيص و طرح درست به اين شعارها. ما در اين آز
گذاريم. ميان دمكراسي و توتاليتاريسم  صورت مسئله در راه درست قدم مي

ي سياست،  گراي دينمدار در عرصه ديني، ميان سكوالريسم و نگاه تبعيض
گريز،  ميان دولت مدرن و دولتي  ميان ذهن مسئوليت پذير و ذهن مسئوليت

ثبيت سنتگرايي و بازگشت به عقب مورد كه ابزار مدرن را در جهت ت
دهد، تفاوتهاي جدي و تضادهاي پر نشدني وجود دارد.  سوءاستفاده قرار مي

ي سياسي در ايران، در بستر اين چالشها صورت  ي كنوني مبارزه مرحله
گيرد. نقش دولت، قوانين و نهادهاي قانوني در تقويت هر يك از اين  مي

قابل انكار و گاه تعيين كننده است. تغيير در  گرايشها در جامعه، نقشي غير
گذرد و تنها در  ايران از مسير تحول جدي و اساسي در ساختار سياسي مي

يك ساختار سياسي دمكراتيك و مدرن است كه توازن قوا ميان فرهنگ 
گرا و ايستا و فرهنگ مدرن و پويا، بسوي دومي و در جهت تحوالت  سنت

يك سيستم قضايي و  رش دمكراتيك وجدي در سيستم آموزش و پرو
گيرد و به تقويت حس مسئوليت متقابل ميان دولت و  سياسي عادل قرار مي

 انجامد.  ملت مي
 

هائي كه در اين شماره داريم و  ـ برخالف برخي از مصاحبه ـ در اين گفتگو
كردم ـ  اي احساس مي ها خود را در دايرة تنگ و بسته من در حين انجام آن

كردن   موضوعاتي اشاره داشتيد كه به نظر من نه تنها امكان گستردهشما به 
آوردند، بلكه  تعمق جدي و تبادل نظر مسئوالنه بر  دامنة بحث را فراهم مي

تواند به نيروهاي حاضر در صحنة سياست ايران براي خروج از  سر آنها مي
جب ارتقاء اند، ياري رسانده يا حداقل مو بستهائي كه در آن گرفتار شده بن

سطح بحث و برخورد منطقي نيروهاي طرفدار دمكراسي به يكديگر و به 

مسائل ايران گردد. به عنوان مثال؛ بحث در زمينة چگونگي فراهم آوردن 
معتقدند و ” به تغيير و ضرورت تغيير“شالودة اعتماد، در ميان نيروهائي كه 

ند به ياري توا اي مي اينكه چگونه پراگماتيسم مدرن در چنين عرصه
نيروهائي بيايد، كه حداقل در سخن تحقق دمكراسي تضمين حقوق بشر و 

 اند.  احترام به آزادي را  سرلوحة آماج خود قرار داده
در اينجا ـ با درنظر گرفتن نكتة فوق ـ در پاسخ به آخرين پرسش اين بخش 

وم و امضا از گفتگويمان، بفرمائيد؛ با توجه به اين كه مدافعان فراخوان رفراند
كنندگان بيانية آن كه همگي خود را مدافع جدائي دين از دولت و طرفدار 

دانند، اما در عمل مهمترين و بزرگترين بخش آن  دمكراسي و حقوق بشر مي
اند، بخشي از اين  خواهي تقسيم شده خواهي و مشروطه به دو دستة جمهوري

خواهان، به دليل  هخواهان ـ از همكاري با مشروط نيرو ـ عمدتاُ جمهوري
زنند. هرچند اين مسئله تنها مانع  دفاعشان از شكل نظام پادشاهي سرباز مي

عملي بر سرراه جنبش رفراندم، كه از سوي هردو نيرو در بخشهاي بزرگ آن 
ترين آنهاست. برمبناي كدام  باشد، اما يكي از مهم پذيرفته شده است، نمي

به كدام يك از مفردات انديشة  اصل نظري يا به عبارت ديگر با استناد
توان اين نيروها را به همكاري دعوت نمود؟ )قابل اغماض  دمكراتيك مي

 نيست كه به هر صورت ـ حداقل در شكل نظام ـ يكي نافي ديگري است.(
آيا بيانيه فراخوان برگذاري رفراندم ظرفيت پاسخگوئي به اين مسئله را دارد 

 ني كرده است؟بي و راه حل دمكراتيك آن را پيش
 

نيلوفر بيضائي ـ اهميت فراخوان ملي رفراندوم در اين است كه ايرانيان را 
ي سياسي، به تعريف  صرف نظر از نزديكي فكريشان به اين يا آن خانواده

كند.  ي نگرش خود براساس  مباني مدرن و دمكراتيك دعوت مي دوباره
پيشرفت ما محدود كردن آن به يك يا دو گرايش فكري،  كمكي به 

گشايد. در اينجا  كند و راهي بسوي دمكراسي و پلوراليسم در ايران نمي نمي
سوال اين نيست كه جمهوري بهتر است يا سلطنت مشروطه، بلكه سوال 
اين است كه آيا اصل جمهوريت را، دمكراسي پارلماني را، اساس قرار دادن 

و سياسي ايران اعالميه جهاني حقوق بشر را براي تبيين ساختار حقوقي 
توانيم نيروهاي اجتماعي نزديك به  شناسيم يا خير. آيا مي آينده برسميت مي

توانيم  ها متشكل كنيم يا خير. آيا مي گرايش فكري خود را حول اين خواسته
ي قابل اعتماد بوجود بياوريم يا خير. ترسيم  يك نيروي هماهنگ كننده

پرورانيم براي جلب  در سر ميطرحهايي از آرمانشهرهايي كه هر يك از ما 
اعتماد و نيروي اجتماعي كافي نيست. فراخوان رفراندوم اين امكان را براي 

ي جدايي دين از دولت  تمام نيروهايي كه دمكراسي و حقوق بشر را بر پايه
ي هويت و دليل وجودي خود،  كند كه با توضيح دوباره اند، ايجاد مي پذيرفته

المي و برقراري دمكراسي در ايران گام بردارند. در جهت گذار از حكومت اس
تعيين اينكه آيا چنين ظرفيتي در اپوزيسيون ايران وجود دارد كه از راههاي 

ي همين  دمكراتيك به پاسخهاي دمكراتيك برسد يا خير، بر عهده
ي تمام ماست، رو به  نيروهاست. مسئله اين است: كشوري كه خانه

يا اينكه با شانه خالي كردن از پذيرش بار  اضمحالل است. دو راه داريم:
مسئوليت دوباره سازي آن و با قائل شدن حق مالكيت تمام حقيقت براي 

عملي(، تعيين سرنوشتمان را بدست ديگران  خويش )و در نتيجه با بي
بسپاريم و ويراني كامل آن  را نظاره كنيم و يا اينكه هر يك قدمي به پيش 

دوباره بسازيم و طوري بسازيم كه در آن مكاني  براي  بگذاريم تا اين خانه را
هر ايراني از هر قوم، زبان، تعلق ديني و فكري و فضايي براي زندگي انساني 

 شناسم.  وجود داشته باشد . من راه سومي نمي
 

 ـ خانم بيضائي از شما سپاسگزاريم بابت فرصتي كه به ما داديد. 
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 منفردين و سیاست اتمیزه

 اثری و رشد نظامهای استبدادی ی برای بیا نسخه
 

 گفتگو با آقای همايون
 
 
 
 
 

o شان با  مات شدن بسیاری از نیروهای سیاسی در بیرون به سبب درگیری نزديک
های سیاسی درون رژيم بود که کنترلی برآن نداشتند و ندارند و امید است ديگر  بازی

 چنین اشتباهی نکنند.
 
 
 
 
 

حزب “ر سخنراني خود در كنفرانس اروپائي ماه اوت ـ آقاي همايون شما د
اعتبار  به پيدايش وضعيت جديدي اشاره داشتيد كه بر پايه بي” مشروطه ايران

نژاد و  شدن دوم خرداد و آغاز دور ديگري از تهاجم، با آمدن دولت احمدي
ضمن نگاهي  . وقبضة قدرت توسط سپاه، بسيج و حوزه شكل گرفته است

اين ” گرانيگاه“ربع قرن مبارزه عليه رژيم اسالمي و انتقال اجمالي به يك 
كه بار ديگر وزنة  ايد نتيجه گرفته مبارزه به تناوب به بيرون و درون كشور

 شود.  اصلي مبارزه به بيرون منتقل مي
اما دراين ميان ما بيش از آنكه شاهد اين انتقال و آغاز جنبش و جوششي در 

شدگي و شوك سراسري چه در داخل و  ي ماتخارج كشور باشيم، ناظر نوع
نژاد و و وضع موجود،  آيد با برآمدن احمدي چه در خارج هستيم. به نظر مي

سال مبارزه از پايگاه دفاع از آزادي و حقوق بشر، گوئي  25آن هم پس از 
 اند!  ردي از تلخكامي و نااميدي برسر ما پاشيدهگَ

دخالت و  ت ايران، بيزاري آنان ازآيا تكية ما بر نارضايتي مردم از پسرف
مزاحمت متوليان دين و حكومت ديني در تمامي اركان زندگي خصوصي و 

اشان، از روند فزايندة فقر و ناامني و....فرضي برخاسته از ذهنيت  اجتماعي
خودمان بوده است؟ آيا صلح، امنيت، آزادي، ترقي، توسعه، كسب آبرو و 

هاي جامعه و  انديشيم، از اولويت نه كه ما مياعتباري در جامعة جهاني، آن گو
 ملت ايران بدور است؟

 
همايون ـ انتخابات رياست جمهوري و تشكيل حكومت سپاهي ـ بسيجي ـ 

زني و قرائت قرآن و  هاي سينه امنيتي، حكومتي كه خاستگاهش دسته
اسالمي به  جمهوري "تكاملي"اش روحيه حسينيه است يك مرحله  روحيه

د كه من در جائي از آن به عنوان مرحله رسيدن به خلوص رژيم رو شمار مي
شود و اين  تر مي اسالمي به طبيعت خود هر چه نزديك ام. جمهوري ياد كرده

اي از اميد برما بتاباند. گروه  بايد پرتو تازه بجاي پاشيدن گرد تلخكامي مي
زي و هاي هر رو ها و كارشكني رسد درگير رقابت اي كه به قدرت مي تازه

ها، كمترين آمادگي را براي  هاي روز افزون در همه جبهه روبرو با دشواري
حل مسائل خود و كشور دارد. ايران را با چنين افراد و در چنين فضائي 

هاي اوباش  نيست كه با دسته "پاپا دوك"توان اداره كرد و ايران هائيتي  نمي

ا سر پا نگه داشت. در مسلح بتوان يك رژيم فرو رفته در ناداني و تباهي ر
هاي سخت در انتظار رژيم است  ها و بحران سياست خارجي و اقتصاد، ناكامي

 هاي اجتماعي بر نارضائي مردم خواهد افزود. و سختگيري
مات شدن بسياري از نيروهاي سياسي در بيرون به سبب درگيري 

ند و هاي سياسي درون رژيم بود كه كنترلي برآن نداشت شان با بازي نزديك
ندارند و اميد است ديگر چنين اشتباهي نكنند. بخشي از آن نيز در واقع 

آيد. مبارزه  حالت انتظاري است كه طبعا پس از تحوالت مهم داخلي پيش مي
گذرد دارد. ولي مبارزه تعطيل نشده  ما بهر حال بستگي به آنچه در ايران مي

رود. در  ا و تندبادها ميه است و باز باال خواهد گرفت، چون رژيم روبه گرداب
سفر احمدي نژاد به نيويورك ايرانيان بيشمار از هر جاي امريكا به مقابل 
سازمان ملل متحد رفتند تا به حضور او اعتراض كنند. آنان را كه به هزينه 

بايد با دسته ديگري عوضي گرفت كه با هزينه  خود رفته بودند البته نمي
شان ايراني نبودند و تظاهر  ند و بسياريسنگين به نيويورك برده شده بود

ايم كه تكيه خود را بر  رفتند. ما اشتباه نكرده اي بشمار مي كنندگان كرايه
ايم. عامل مردم تنها چيزي است كه  ها و آرزوهايشان گذاشته مردم و نارضائي

براي رهائي و بازسازي ايران داريم. جامعه و ملت ايران وجود يك لخت 
ها، و  ترين عناصر در كنار زائران گمراه امامزاده پيشرفتههمشكلي نيست. 

مبارزان از جان گذشته در كنار خيل معتادان ـ كه عمال از گونه همان زائران 
بايد بر بهترين عناصر در  كنند. ما تكيه را همواره مي هستند ـ زندگي مي

ري براي توانند كا جامعه بگذاريم. نه چنگ زنان در ضرايح  و نه معتادان مي
 برند. خودشان بكنند ولي همه مردم در تخدير جسمي و فكري بسر نمي

 
ـ در آن سخنراني شما به اعضا و طرفداران حزب و ساير نيروها در خارج 

ايد.  هشداري تلويحي داده“ انحرافاتي كه در كمين است“كشور در مورد 
فات گذشته از ترفندهاي طرفداران و حافظان حكومت ديني كدام انحرا

ديگر؟ به ويژه كدام انحراف بر بستر نااميدي و دلسردي؟ پذيرش محتوم و 
غيرقابل تغيير بودن سرنوشت رو به زوال ايران؟ دلزدگي از سياست و 

ائ نامعلوم؟  پرداختن به كارهاي فرهنگي به اميد ظهور تأثيرات آن در آينده
 و....
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 همايون ـ انحراف مشخصي كه در نظر داشتم تشكيل جبهه
خواهند راه بيندازند و  خواهي است كه عناصري از درون رژيم مي دمكراسي
اي است كه خيال دارند بر جبهه مشاركت بپوشانند. جبهه  جامه تازه
خواهي اگر به معني كار كردن از درون رژيم باشد ـ كه با توجه به  دمكراسي

ين بسياري سردمدارانش هست ـ چيزي بيش از نهضت آزادي نخواهد شد. ا
توان بهتر كرد زيرا خالف طبيعت اوست؛ گرايش رژيم به اين  رژيم را نمي

است كه هرچه بيشتر خودش بشود. انقالب خميني بايست به فرمانروائي 
انجاميد. آنها كه در بيست و  ها مي هاي مذهبي و تروريست زنان و هيئت سينه

لي اسالمي را يك حكومت معمو خواستند جمهوري هفت سال گذشته مي
 "بهمن"اسالمي شناخته شده همه جهان، و انقالب  كنند از منطق انقالب
احكام "اسالمي چنانكه خميني در باب  بودند. جمهوري عناصر مترقي دور مي

فتوا داد واليت فقيه هم نيست. زيرا رهبرش الزم نيست فقيه  "حكومتي
ل شرع را هم تواند اصو باشد و حكومت در آن جائي باالتر از اسالم دارد و مي

تعطيل كند. آنچه تعطيل بردار نيست خرافات يك ميتولوژي مذهبي است كه 
شود  كند و اسباب دست هر گروهي مي نياز مي جامعه را از خرد و اخالق بي

كه قدرت را در دست داشته باشد. )آخوندي كه سلسله جنبان چاه جمكران 
ي از آن چاه پربركت، است گفته است كه در انتخابات آينده چهار ميليون را

 بدر خواهد آورد.(
سرنوشت ايران نه زوال است نه تغيير ناپذير. همه چيز به ما بستگي دارد. 

بيني كرده است كه جامعه  يك نويسنده امريكائي تازگي در كتابي پيش
ايراني نه تنها از اين مراحل خواهد گذشت مشكل مدرنيته را هم براي 

. او بيش از بسياري ناظران ايراني به مسلمانان جهان حل خواهد كرد
اش اعتقاد دارد. در واقع نيز اگر  جوشش دروني اين ملت و توانائي فرهنگي

اي در دنياي مسلمان باشد كه بتواند گره اسالم را از مدرنيته باز كند و  جامعه
عرفيگرا )سكوالر( بودن در عين دينداري را، هر ديني، معني كند همين 

اسالمي  با يكي از بدترين تعبيرات اسالم به عنوان جمهوريايراني است كه 
دست به گريبان است. سرانجام اين ايرانيان خواهند بود كه بيهودگي تعبير و 
تاويل را به همه روشنفكران اسالمي نشان خواهند داد؛ به همه آنها كه 

خواهند اسالم را به چيزي تبديل كنند كه نيست. )اين تكه ربطي به آن  مي
نويسنده ندارد.(  اما كار فرهنگي در هر صورتش، حتا اگر از دلزدگي سياست 
باشد، بخشي از مبارزه است. پيكار ما براي ايران آينده دست كم همان اندازه 

بايد بر واقعيت ايران آگاه و  فرهنگي است كه سياسي. نسل جوان ايران را مي
ايراني مانند جهان  بيني با بهترين دستاوردهاي بشريت آشنا كرد. جهان

بايد زير و رو شود ـ هر اندازه وقت الزم  سياسي او و جايگاهش در جهان مي
آور است كه مردم ما بجاي كمر بستن و بازو گشادن  داشته باشد. شرم

به زنبيلي در چاهي كه صرفا كسي  "هاي پر از شور و اخالص عريضه"
 "بورلي هيلز"هاي افكنند؛ و در ويال اش ادعائي كرده است مي درباره
 اندازند.  هاي نذري مي سفره

 
” كار كردن از درون نظام و اصالح آن“ثمر بودن  ـ ظاهراً امروز ديگر بي

آشكار شده است. اما كار كردن در كنار آن چطور؟ در كنار حكومت اسالمي 
شود؛ جامعه با  به عنوان واقعيتي كه هرچند نامطلوب است، بعضاً اما گفته مي

ساله رشد خود را كرده و پويائي خود را داشته است.  25ن نيز در اين وجود آ
اند، طبقات اجتماعي  مثالً نهادهاي مدني و مستقل در دل جامعه شكل گرفته

اند. امكانات و كاركرد نهادهاي سنتي و  بالندگي خود را كم و بيش داشته
ت، نهاد مراكز توليد و باز توليد مناسبات استبدادي نظير دستگاه حكوم

اند. در اين صورت و  روحانيت، بازار و... تا حدود زيادي مختل و محدود شده
شود، چرا بايد  برداشتن  با چنين تصويري كه از جامعة امروز ايران داده مي

 نظام اسالمي در دستور كار بوده و اولويت سياسي داشته باشد؟
 

رد جامعه، به همايون ـ ارزش كار آنها را كه در كنار حكومت به پيشب
بايد  اند مي شد از ايران و ايرانيت نگه داشت، خدمت كرده نگهداري آنچه مي

شناخت. كار آنها از بسياري مخالفان كه جز برآشفتن اوضاع و پائين آوردن 
سطح مبارزه دستاوردي ندارند اهميت بيشتري در پيكار رهائي و بازسازي 

بيگانه يا دشمن رفتارهاي  ايران دارد. مردمان در برابر هجوم يك عنصر
گيرد. حتا در  هاي گوناگون به خود مي گوناگون دارند و مقاومت آنها صورت

توان برخورد  هاي اين مقاومت مي كنند به نمونه ميان كساني كه همكاري مي
توان كرد كه كار در كنار رژيم و از درون  و بسيار نيز. همچنين انكار نمي

به  شكل گرفتن نهادهاي مدني؛ محدود شدن  رژيم به آنچه اشاره كرديد ـ
تر؛ رشد طبقه متوسط  نهادهاي سنتي در برابر مناسبات و نهادهاي مدرن

فرهنگي يا اينتليجنتسيا ـ كمك زيادي كرده است. ما در آسايش نسبي و 
ها زن و مردي كه ناگزير از  آزادي بيرون كمترين حق را داريم كه به ميليون

 اند خرده بگيريم.  دند ولي تسليم آن نشدهساختن با شرايط موجو
هاي حكومت  ولي هنگامي كه دستاوردهاي جامعه را در برابر ويراني

شود. پائين  گذاريم نه تنها ضرورت بلكه فوريت مبارزه بر ما آشكار مي مي
ترين عناصر اجتماعي، بسياري  افتادن سطح در همه جا )روي كار آمدن پست

بودي منابع طبيعي ايران از ماهي گرفته تا جنگل و با پيشينه بزهكاري؛( نا
هاي  نفت؛ و منابع انساني ايران )بيكاري و بينوائي و گرسنگي در جلوه

گسيختگي اجتماعي و  گير و گريز مغزها؛( و از هم گوناگونش و اعتياد همه
هاي  هاي قومي و مذهبي و در پيچيدن كشور در بحران باال گرفتن تنش

دهد كه از هر مالحظه ديگري برتر است. از  مبارزه مي پرخطر فوريتي به
بايد دست شست. اين حكومت با  رسوا و ضعيف كردن رژيم هرگز نمي

 موجوديت ايران در ستيز است.
 

سال  25جامعه در اين « از رشد و پويائي»ي كه ما در پرسش خود ـ تصوير
يروهاي هاي ن مبناي ديدگاهي است كه در برخورد به دشواريداديم بر 

اسالمي و نقد پراكندگي و مشكل پاگيري احزاب در ايران  مخالف جمهوري
اسالمي را امروز  شكل گرفته است. ديدگاهي كه نيروهاي مخالف جمهوري

افتادن  كند و علت را عقب ارزيابي مي” اعتباري ميان مردم بي“در وضعيت 
رخ داده است.  اين نيروها از تحوالتي ميداند كه در اين ربع قرن در ايران

اي كه در آن طبقات و اقشار اجتماعي شكل گرفته و  جامعه افتادن از عقب
هاي سياسي  گيري آگاهي نسبت به گوناگوني منافع، تعيين كننده تصميم

اسالمي،  از اين نظرگاه، ديگر تنها دامن زدن به مبارزه عليه حكومت .است
يا  بدست حكومت انگشت گذاردن بر ضعفهاي آن، افشاي نقض حقوق بشر

و تشكيل جبهه و  از سوي مخالفين دادن شعارهاي كلي در دفاع از دمكراسي
نيروها كه خود فاقد پايگاه اجتماعي گسترده هستند، كمكي اين اتحاد ميان 

خروج از اين وضعيت لذا از نظر مدافعين اين ديدگاه كند.  نمي مبارزهبه 
ق و روشن از سوي هر جريان هاي دقي مستلزم ارائة برنامه” اعتباري بي“

 

 

o انجامید. آنها که در بیست و هفت سال گذشته  ها می تهای مذهبی و تروريس زنان و هیئت انقالب خمینی بايست به فرمانروائی سینه

عناصر مترقی  "بهمن"اسالمی شناخته شده همه جهان، و انقالب  اسالمی را يک حکومت معمولی کنند از منطق انقالب خواستند جمهوری می

 بودند. دور می
 

o ان در ستیز است.بايد دست شست. اين حکومت با موجوديت اير از رسوا و ضعیف کردن رژيم هرگز نمی 
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سياسي و جستجوي مخاطبين واقعي در ميان طبقات و اقشار مختلف در 
در چنين روندي است كه احزاب و سازمانهاي  و جامعه و در ميان مردم است

 قدرتمند شكل خواهند گرفت.   
گرائي و تأسيس احزاب قوي  از طرفداران سرسخت تشكل شما كه از يك سو
هاي  ديگر بيشترين تالشها را در ايجاد اتحادها و همكاري هستيد و از سوي
 ايد، نظرتان در اين باره  چيست؟  كرده ،گسترده و محدود

 
كم  پيوسته كه دست همايون ـ يك برنامه سياسي فراگير و روشن و بهم

ها و آرزوهاي بخش مهمي از جامعه را بازتاب دهد مسلما الزمه هر  خواست

ام خود باشد و ما در حزب مشروطه ايران به سهم حزبي است كه شايسته ن
هاي  بايد پنداشت كه داشتن چنين برنامه ايم. ولي نمي خود از اين غافل نبوده

تر شرايط  گيري احزاب نيرومند خواهد انجاميد. مسئله مهم سياسي به شكل
گوئيم نه مثال از آلمان، اگرچه بيست سي  مبارزه ماست. ما از ايران سخن مي

هاي سياسي نيز مانند  گذشته را هم در آلمان بسر برده باشيم. سازمانسال 
جمعيت ايران دو بخش تبعيدي و خانگي دارند، با اين تفاوت مهم كه 

ها ايراني بيرون هر  توانند مانند اين ميليون هاي سياسي تبعيدي نمي سازمان
ار وقت خواستند سري به ميهن بزنند. شرايط كار در درون و بيرون بسي

تفاوت دارد. در درون سازمان سياسي نيرومند مگر از عناصر حكومتي 
ها بنا بر تعريف از بسيج مردم ناتوانند زيرا  توان تشكيل داد و آن سازمان نمي

حكومتي هستند. )كشاندن مردم به راي دادن در انتخابات با بسيج تفاوت 
ايران جز  دارد.( بي وابستگي به حكومت بهترين برنامه سياسي نيز در

هائي را، آن هم به صورت پراكنده و عموما نيمه مخفي، سازماندهي  گروه
 نخواهد كرد. 

ها مهاجر كه پائي، و گاه فراتر از پائي، در ايران  در بيرون ايران آن ميليون
اند و  دارند حتا بيش از مردم در خود ايران از هر فعاليت سياسي در هراس

ايشان پاسخ دهد در احزاب كشورهاي ميزبانشان برنامه سياسي را كه به نيازه
دهند بجز در مسائل تابعيت و  خواهند جست. ايرانياني كه در خارج راي مي

كنند. اما  رفتار با خارجيان، مانند راي دهندگان خود آن كشورها رفتار مي
شان با روحيه حزبي و كار منظم تشكيالتي كه گذشت و انضباط  بيگانگي

است كه جز در صد ناچيزي از آنان به احزاب اروپائي و خواهد چندان  مي
اند. برنامه سياسي احزاب تبعيدي به نيازهاي فوري ايرانيان  امريكائي نپيوسته
اين احزاب بيشتر  credibilityتواند پاسخ دهد. باورپذيري  در هيچ جا نمي

شان حداكثر  هاي سياسي دهد و برنامه در پهنه مبارزه با رژيم دست مي
شان در مبارزه با  اعتباري آنها از ناكارائي اي است، نه سرمايه روز. بي شتوانهپ

هاي  خيزد و اين مشكلي است كه به اصل مسئله يعني اولويت رژيم بر مي
ها همان است كه در  گردد. مقصودم از اولويت مخالفان رژيم در بيرون برمي

  احزاب با تعريف معمولي در شرايط سياسي معمولي نيست.
مشكل در اين نيست كه ما احزابي نداريم كه طبقه زحمتكش يا بورژوازي را 
نمايندگي كند )با وامگيري موقتي از ادبيات سياسي كه جز حزب طبقاتي 

توانند  شناسد.( سياسيكاران تبعيدي هيچكدام اينها نيستند و حتا نمي نمي
گفتم ايرانيان  زحمتكشان و بورژوازي پيرامونشان را جذب كنند. زيرا چنانكه

مند به دفاع از منافع خود ناچار به احزاب كشورهاي ميزبان روي  عالقه
كند  هاي سياسي بيرون را از هم جدا مي آورند. آنچه هم كه سازمان مي

هاي سياسي نيست زيرا فوريتي ندارد. ما با رقابت انتخاباتي چهار سال  برنامه
هاي  ردم از تفاوت در برنامهديگر روبرو نيستيم. آن اولويتي كه اشاره ك

تر است. نخستين اولويت بيشتر  تر و فلج كننده سياسي يا نبود آنها ژرف
اند و  هاي سياسي گرد آمده سياسيكاران، چه آن درصد كوچكي كه در سازمان

چه توده بزرگ منفردين، جلوگيري از يكديگر است. در بيست و پنج شش 

سياسي تبعيدي به مراتب بيش  نيروهاي "جنگ داخلي"سال گذشته سهم 
توان مطمئن بود كه آيا  آنها بوده است. هنوز هم نمي "جنگ خارجي"از 

ترند يا دورنماي پيش افتادن رقيبان  بيشترينه آنان با ادامه وضع موجود آسوده
اعتباري در ميان  بي")دشمنان، در موارد بسيار.( براي توضيح ناكارائي و 

ايسه سپهر سياسي ما با احزاب كشورهاي خارجي بايد بكلي از مق مي "مردم
هاي  اعتباري، ويژگي همه محيط هاي معمولي دست برداشت. اين بي و جامعه

ها را  سياسي تبعيدي است. تبعديان روس صد سال پيش همين گرفتاري
مان چند برابر داريم. استثناي بزرگ،  داشتند كه ما در ابعاد چند ميليوني

 ي در امريكاست. اجتماع تبعيدي كوبائ
رسد كه پيش از همه بايد به ساختن فضاي اعتماد پرداخت. ما  به نظرم مي 

بايد نخست قابل اعتماد باشيم تا بتوانيم به درجاتي با هم كار كنيم. براي  مي
ترين كاالي اجتماعي ماست سه شرط الزم است.  برقراري اعتماد كه كمياب

سخن آخر را از همان آغاز گفتن.  نخست، بيان روشن آنچه در ته دل ماست؛
آوري و ابهام را  هاي زبان در همه ما آن اندازه تيزبيني هست كه پشت پرده

كند و منظور را نيز  معمول ما به زيان اعتماد كار مي "زيركي"ببينيم. 
اند. دوم، وفاداري در "زيرك"آورد. ديگران هم دست كم همان اندازه  برنمي

آن رفتار كردن باز از همان گونه عمل. چيزي گفتن و خالف 
كم دربرابر همفكرانمان  آورد. سوم، دست هاست كه جوانمرگي مي"زيركي"

ها ابتكاري كه در  كاري و دسيسه برداريم. همين تازگي دست از پنهان
هاي  توان داشت از سوي گروهي از گرايش اش ترديدي نمي سودمندي

است زيرا بيهوده و به عادت  اعتمادي و رنجش خورده گوناگون به ديوار بي
شد قبوالند حتا  دشواري زياد مي اي را كه بي خواستند نقشه تبعيديان مي

 ترين دوستان پيش ببرند.  پنهان از نزديك
 

ـ دشواري مبارزه بدون احزاب و سازمانهاي سياسي قوي ـ و بالطبع دشواري 
ود و از حفظ دمكراسي پس از تغيير نظام سياسي بدون آنها ـ امري مشه

شرط پاگيري احزاب در ايران فراهم شدن  مسائل اساسي ماست. اما پيش
امكان رابطه با مردم و اقشار مختلف و مستلزم فعاليت آزادانه در كشور است 

گذرد ـ البته اگر مقصود از رابطه  كه از مسير مقابله با جمهوري اسالمي مي
در داخل يا ارتباطات  تنها وجود ارتباطات مخفيانه و پراكنده با محافلي

o است  یايم. عامل مردم تنها چیز و آرزوهايشان گذاشته ها یايم که تکیه خود را بر مردم و نارضائ ما اشتباه نکرده

ترين  نیست. پیشرفته یايران داريم. جامعه و ملت ايران وجود يک لخت همشکل یو بازساز یرهائ یکه برا

و مبارزان از جان گذشته در کنار خیل معتادان ـ که عمال از گونه همان ها،  عناصر در کنار زائران گمراه امامزاده

 .بر بهترين عناصر در جامعه بگذاريم بايد ی. ما تکیه را همواره مکنند یم یزائران هستند ـ زندگ
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اي كه براي ثمربخشي نيازمند تشكيل  زيرزميني آنها با هم نباشد ـ مبارزه
اي قدرتمند از نيروهاي طرفدار دمكراسي و استقرار حقوق بشر در ايران  جبهه

اي كه بخشي از نيروها به دليل عدم حضور احزاب قدرتمند از  است، جبهه
اي بسته دور  به اين ترتيب ما در دايره ورزند. آيا شركت در آن خودداري مي

 زنيم؟ نمي
 

ترين مشكل مبارزه در بيرون است. ما  همايون ـ پراكندگي سياسيكاران بزرگ
بيش از اندازه منفرد داريم. سياستي كه از منفردين پوشيده باشد سياست 

هاي استبدادي. دايره  اثري و رشد نظام اي براي بي اتميزه است ـ نسخه
بريد واقعيتي است ولي علتش تنها دسترس نداشتن به  كه نام مياي  بسته

توده ايرانيان در كشور نيست كه براي هيچ گروه تبعيدي مگر در مراحل 
دهد. دايره بسته از آنجاست كه تا مركز قدرت  پاياني مبارزه دست نمي

اي نباشد منفردين گرد نخواهند آمد و تا منفردين گرد نيايند  متقاعد كننده
ها  اي نخواهد بود. با اينهمه ما با همه مقاومت ركز قدرت متقاعد كنندهم

اي برگرد آزادي و آزادمنشي و مردمساالري براي ايران،  بسوي جبهه
دمكراسي در چهارچوب حقوق بشر و در چهارچوب ايران يك كشور يك 

اي چه اندازه بزرگ و كارآمد باشد از  رويم. اينكه چنان جبهه ملت، پيش مي
مداخله ما دست  توان گفت. ولي به ياري عواملي كه در ايران و بي كنون نميا

اسالمي سهم  توان به هردو اينها رسيد. ما در پيكار با رژيم دركار است مي
بزرگ خودش را نبايد از ياد ببريم. آنها دشمناني بدتر از خودشان ندارند. 

طبيعت خود اين رژيم  ها و افراد نيست؛ هاي جناح ها و دشمني منظورم رقابت
تر  اش مسلم تر شود سرنگوني است. هرچه اين رژيم به طبيعتش نزديك

اسالمي گرايش مسلط، چنانكه در پيش اشاره شد  خواهد شد. در جمهوري
فرو رفتن در فساد و ناكارائي و ماجراجوئي هر چه بيشتر است. گروهي كه 

رند مشاغل حساس شايد بهتر از همه توصيفش كند دا "بچه محل"اصطالح 
حال  كنند و انحصارطلبي و اشتها و در عين را ميان خود تقسيم مي

اي است كه به افراد بيش از يك سمت باالي دولتي  شان به اندازه تنگدستي
شان هم فراهم  نامند و برنامه سياسي دهند. اينان خود را دولت منتظر مي مي

مره صورت خواهد كردن مقدمات ظهور است كه معلوم نيست از چاه سا
گرفت يا جمكران و از بخش مردانه چاه جمكران خواهد بود يا بخش 

اش. البته گروه تازه به دوران رسيده در مدت انتظار هر چه بتواند لقمه را  زنانه
از دهان ديگران، بيش از همه مردم، خواهد ربود. با چنين فرمانروايان و 

ه خود زده است كه چراغ اسالمي تير خالصي ب برنامه سياسي، جمهوري
عمرش را زودتر خاموش خواهد كرد. در انتخابات رياست جمهوري، 

زن و پيش گرفتن تاكتيك  استراتژهاي رژيم با گزينش يك تير خالص
 پيامبرانه عمل كردند. "چراغ خاموش"
  

هاي سياسي كه عنصر جدائي ناپذير سياست  ـ رقابت ميان احزاب و گروه
د و بايد ـ همان طور كه طرفداران ديدگاه فوق تكيه توان است، البته مي

ها و طبقات گوناگون  گروهبندي  كنند ـ ريشه در منافع و عالقمندي مي

اجتماعي داشته باشد. روشن بودن گوناگوني و اختالفات در همة سطوح از 
هاي جامعة پيشرفته و آشكار ساختن آنها از وظائف سرآمدان آن  مشخصه

تشخيص مرزهاي ميان  نمايد ايجاد تعادل و واره بغرنج مياست. اما آنچه هم
منافع گروهي و اهداف ملي است. به ويژه براي نيروهاي طرفدار دمكراسي 

بيني در همة سطوح و مضامين  كه مشتركاً درگير يك مبارزة ارزشي، جهان
اشان  خواهند به هويت سياسي اجتماعي با جمهوري اسالمي هستند، اما نمي

اي وارد شود. آيا مبارزه در راه اهداف ملي كه  اين مبارزه خدشهدر ساية 
ها و  كشيدن از هويت ائي است، به منزلة دسترالجرم مستلزم همگامي و هم

 هاي گروهي است؟ غايت
 

هاي بيست و پنجساله گذشته در فضاي سياست  همايون ـ يكي از پيشرفت
گرگوني گفتمان ايران كه نخست در بيرون روي داد و به درون كشيد د

سياسي بر زمينه دمكراسي و حقوق بشر بود كه مذهب را در سياست بكلي 
عقب نشانده است و فرد انساني و حقوق جدا نشدني او را بجاي امت و ملت 
و طبقه، بجاي پيشوا و شاه و امام، به مركز انديشه و عمل سياسي آورده 

ه مخالفان وفاداري كه است. بر اين زمينه در بيرون محافل حكومتي، از جمل
بينند، همرائي بدست آمده است و از آنجا تا  خواب دوره دولت موقت را مي

هائي هم تا پايان تلخ )خودشان(  همكاري راهي نيست كه نتوان پيمود. گروه
بيرون از اينهمه خواهند ماند. نگهداشتن هويت سياسي و گروهي در عين 

افتاده است. همين بس كه به هاي ملي امري پيش پا  همكاري براي هدف
اش هرچه باشد،  پيرامون خود در هر كشور دمكراسي غربي، جاي جغرافيائي

ترين مسائل، در اصولي كه جامعه  توان با بدترين مخالفان در مهم بنگريم. مي
آينده بر آن ساخته شود، يگانه بود. بيست سالي پيش كه اين سخنان را 

شدند كه گوئي  ا همه( چنان برآشفته ميگفتيم مخالفان بيشمار )تقريب مي
تجاوز ناموسي صورت گرفته است. امروز براي بيشتر باور دارندگان 

هاي سياسي، حرمت ناموسي همرائي با مخالف بر سر آن اصول، با  مكتب
بايد وجود داشته  دشمني كه به سبب آن همرائي ديگر وجود ندارد و نمي

هست و فراوان است ولي  "آنتي پاتي"باشد، از ميان رفته است. بي ميلي و 
رسد كه فرهنگ و  شود. زمان آن مي ناموس پرستي سياسي دارد كمتر مي

 سياست خود را از فرايافت ناموس و مفهوم جنايتكارانه آن پاك كنيم.
 

 ـ با سپاس از شما بابت وقتي كه در اختيار ما قرار داديد.
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 شود سبزتر نمی
 
 

 میرحسینیبهمن ا       
    
المثل در زبان آلماني است. اغلب  اي شبيه به ضرب جمله« شود سبزتر نمي»

ها و در حاليكه چراغ سبز راهنمايي روشن است كساني  بينيم كه در تقاطع مي
كنند، يا در حال گفتگو  ـ كه حواسشان پرت است، يا در عالم هپروت سير مي

كه ديگراني بغلشان كنند و به  با همراهشان هستند و يا شايد هم منتظرند
« شود سبزتر نمي»اند و گذرندگان با گفتن  آنسوي ببرند ـ همچنان ايستاده

 كوشند بر باز بودن راه تاكيد نموده و ايستاده را به راه افتادن تشويق كنند.  مي
رانند و رانندگي  گونه نمي همانگونه كه رانندگان در شهرهاي گوناگون يك

و شهر برلين و پاريس دو دنياي متفاوت است )از مقايسه براي نمونه در د
گذريم و با رانندگي در قاهره هم كه معجوني از رولت  برلين با بنارس در مي

هاي كژ و مژ و گاه وارونه  روسي، مسابقه فرمول يك و قطار سواري بر ريل
ابر و باال و پايين رونده در شهرِ بازي كودكان است كاري نداريم.(، برخورد ع

پياده هم در بسياري از نقاط دنيا با چراغ راهنمايي يكسان نيست. در حاليكه 
حتا در روستاهاي خلوت آلمان مردم در انتظار سبز شدن چراغ راهنمايي در 

دوزند و  ايستند، در نيويورك رهگذران به چراغ چشم نمي زير باران و برف مي
ايستند و گرنه  آيد مي لي ميگيرند. اگر اتومبي بودن و نبودنش را ناديده مي

 زنند.  سبز و سرخش تفاوتي ندارد و همچون سيب به ميل خود گازش مي
هاي ايران و نحوه رعايت اصول  وضعيت رفت و آمد در شهرها و جاده

رانندگي ما ايرانيان گرچه برايمان روشن است اما آنرا از زبان آمار جمهوري 
ي فراتر از بيست و پنج هزار كشته توان نشان داد: با سال اسالمي بهتر مي

ناشي از تصادف رانندگي، جامعه ايراني از پايان جنگ هشت ساله ايران و 
تا بحال نزديك به دوبرابر آن جنگِ بيهوده تلفات  1988عراق در سال 

انساني داده است. ما ملت كه در سفر و ترابري با عاليم واقعي راهنمايي و 
و انكاري داريم، در ميانه جنگل سياست و فراز و رانندگي برخوردي ولنگارانه 

نشيب كوهستان مبارزه براي بقا، نه تنها براي سبز شدن چراغ مجازي اجازه 
مانيم، بلكه  حركت، و گاه حتا براي نصب آن، دستكم سي سال منتظر مي

توقع آن داريم كه غولي هم از چراغ سبز بدر آيد و ما را تا پشت ميزهاي 
امعه و احيانا آنسوي رنگين كمان دمكراسي بر دوش برد. آيا مديريت كالن ج
كه « اند خودشان هم خواهند برد آنها كه خودشان آورده »انديشه مبتذل 

آورند معناي ديگري جز  ميهنانمان آشكار و پنهان بر زبان مي اكثريت هم
پذيرش ادامه نكبت جمهوري اسالمي به اميد رسيدن زمان چرخش سكه 

انگاشته دارد؟ و « صاحب»مان در دستانِ بيگانگانِ از سوي ما  سرنوشت ملي
ي چنين «صاحب»پرسد  دريغ كه كسي از آن جماعت هم از خود نمي

پرقدرت چرا بايد بر روي ديگر اين سكه، نقش مدينه فاضله ما را ضرب 
 كرده باشد؟ 

تعريف هر كس از چراغ قرمز و سبز در مبارزه و سياست،  و آرزو و توهم و 
زند بر حسب  وسش از زمان روشن شدن چراغ و دستي كه كليد آن را ميه

تواند با ديگري متفاوت باشد. اين اما مشكلي براي جامعه و  ديد و خردش مي
كند.  چرا كه در واقع در  رود ايجاد نمي تاريخ كه بي توقف به راه خود مي

د و اراده و تاريخ ايران و جهان اصال چراغ سبز و سرخ بيگانگان وجود ندار
سبزاند.  ها را مي گشايد و چراغ نيروي ماست كه درها را برويمان مي

هاي فراواني چون رويش و بالندگي بيست و پنج سال پيش جنبش  نمونه
همبستگي در لهستاني كه وجب به وجبش زير كنترل ارتش سرخ بود و 

هاي روسي و بلغاري و  هاي پايتختش براي تردد و پارك تانك خيابان

آورد، جدي بودن هر ادعايي بر پايه لزوم  مجاري و... پيمان ورشو جا كم مي
زند. و از خود بپرسيم چگونه است كه دولت  چراغ سبز برادر بزرگ را خط مي

تواند مانع تشكيل حكومت  اياالت متحده آمريكا در صد مايلي كشورش نمي
آن  هايش براي سرنگوني كمونيستي فيدل كاسترو گردد و همه كوشش

 ماند؟  ناموفق مي
در نگاهي به رويدادهاي تاريخ صد ساله گذشته ميهنمان شايد بتوان ادعا 

از « تئوري توطئه »و خواهر دوقلويش « چراغ راهنمايي »كرد كه تئوري 
هاي تنبل و بازنده رسوخ كرد كه شماري از مردم در جريان  زماني به ذهن

نشستند و آنگاه كه آن  انقالب مشروطه در سفارت فخيمه انگليس بست
هاي شيخ  منجمله پامنبري جنبش بزرگ اجتماعي به ثمر رسيد، بازندگان ـ

ـ به جاي آنكه ريشه و آوند درخت دگرگوني را در شرايط اجتماعي  اهلل فضل
هاي  هاي موقتي حمايت و اوضاع سياسي كشور بكاوند تنها به داربست

طويل را  بيگانگان كردند.  اين بحربيروني پرداختند و انگشتِ اتهام را متوجه 
هم شنيديم  1357بهمن  22و  1332امرداد  28و  1299فرداي سوم اسفند 

و البته تنها از زبان بازندگان كه هربار هم از صنفي ديگر بودند.  و هر كسي 
كرد و كمتر  يار ظن خود شد و از درون اسرار را نجست. چرا كه صرف نمي

هاي خود و دار و دسته و شيخ و  ه و كژرفتاريكسي زير بار پذيرش اشتبا
رود. نتيجه اينكه رفتار و شخصيت  سلطان و پيشوا و شاه و امامش مي

بينيم؛  و ناتواني حكومت و  احمدشاه قاجار و پوسيدگي دستگاه قاجار را نمي
را  32و اوايل  31هاي آخر سال  هاي احزاب و هرج و مرج ماه مقاصد و روش

هاي دستگاه دولتي  كاري و فساد و نارضايتي فراگير و ندانم كنيم؛ فراموش مي
گيريم و آنگاه به سادگي  دوران پيش از آغاز انقالب اسالمي را دستكم مي

اندازيم.  كه اگر  اش مي «سي بي بي»مسئوليت همه چيز را به گردن لندن و 
 جز اين كنيم و به بررسي وزن و گسترش و آرايش و نياز نيروهاي اجتماعي

مان در كنش و  هاي طيف سياسي خود، و سهم ها و اشتباه در هر زمان، ضعف
ها بپردازيم، بايد درپي آن بناچار بخشي از مسئوليت روند  واكنش اتفاق

رويدادهاي تاريخ را هم، هرچند كه چون بر ريل آمال ما پيش نرفته است 
له بودن الم پس مذموم است، بر دوش بگيريم.  و اين با هدف جاودان وجيه

ماند،  بل  مان بدون شمر مي خواند و ديگر نه تنها تعزيه مصيبت ملي ما نمي
 دهيم. مان را از دست مي«خواني زينب»كه از آن بدتر ما هم شغل 

اين عمد و اصرار بر نابينايي سياسي، ما را از دستيابي به درك درست 
يدادها ـ واقعيات ـ منجمله بازنگري نقش مسلم خويش در تعيين مسير رو

بازداشته و امكان تكرار خطاهايمان، منجمله مبالغه در ميزان و تاثير دست 
خارجي، را در برخورد با معضالت و تحوالت آتي كشور فراتر از محتمل كه 

يا به عبارتي لزوم صدور اجازه حركت « چراغ سبز»سازد.  وقتي به  قطعي مي
در واقع به معني انتخاب  هاي خارجي معتقد باشيم كه از سوي دولت يا دولت

هاي بزرگ اجتماعي توسط آنان است،  پس بايد بديهي  زمان آغاز دگرگوني
اي چنين توانا سناريو و مسير راه را نيز بر مبناي منافع خود  بدانيم كه بيگانه

تنظيم نموده و به پايان خواهد برد.  و اين چيزي جز همان طرح منفور و 
نيست كه همه از آن در فغان و در « طئهتئوري تو »مقبول خاص و عام 

 غوغاييم.   
المللي چراغ سبز و قرمزي وجود  حتا اگر بگمان برخي در تاريخ و روابط بين

داشته باشد و بتوانيم اينجا و آنجا سرنوشت دوبچك و آلنده را به رخ هم 
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بكشيم، اين را هم ببينيم كه بسيارند كساني كه چه در درون يك جامعه و 
المللي از چراغ قرمز گذشته و به منزلگه  سطح مناسبات بينچه در 

اند، و بمراتب بيشترند، آناني كه در انتظار سبز شدن چراغ  هاشان رسيده هدف
اند. بايسته است از خود بپرسيم آيا انقالب اسالمي و رژيم خميني را  پوسيده

س رييس جمهور وقت آمريكا جيمي كارتر به ما تحميل نمود؟ اگر آري پ
و  تاييد رهبري كشور  1357هاي صدها هزار نفري مردم در سال  راهپيمايي

شود؟  روشن است كه وجود منافع  بر شنيدن صداي انقالب چه مي
هاي گوناگون اجتماعي دروني، و كوشش  كشورهاي ديگر و منافع گروه

آشكار و پنهان هر ذينفعي براي تثبيت و تداوم منافعش، و حتا همسويي 
توان منكر شد  افع يك كشور خارجي و يك نيروي دروني را نميمقطعي من

اما بزرگنمايي توان و كوشش ديگر كشورها براي حفظ منافع خود تا حد قادر 
اش به  اي است كه ترس از لولوي خودپرداخته مطلق ساختن آنها داستان دايه

 شود.  بهاي جانش تمام مي
المللي  فتن ارزش پشتيباني بينالبته قصد نويسنده انكار اهميت و ناديده گر

نيست كه گاه عاملي موثر در تقويت روند تحوالت بنيادين و كمكي مهم به 
تثبيت و تحكيم آنها در يك جامعه، يك كشور و گاه بخش وسيع يك قاره 
است. امري كه به اهميت آن روز بروز از دو سده گذشته تا امروز ـ كه جهان 

افزوده شده است. اما آنچه در اين نوشته  اي كه شهري شده ـ اگر نه دهكده
مورد نظر است تكيه بر استواري عامليت اصلي هر تغيير و اصالح و انقالب 

 باشد. بر دوش خواست و حركت خود ما مردمان مي
حتا اگر در اينجا معتقد باشيم كه براي انجام هر حركت در راستاي حذف 

ه پشتيباني و چراغ سبز جمهوري اسالمي و برقراري دمكراسي در ايران ب
هاي بزرگ و نيروهاي خارجي نيازمنديم، اين چراغ مدتهاست كه سبز  دولت

شود. و اگر هم بدرستي برآنيم كه تنها  ها سبزتر نمي زبان است و بقول آلماني
توانيم تغييري در زندگي  به اتكاي نيروي اراده و خواست خود ماست كه مي

المللي و افكار عمومي مردم  مناسب بين مان بدهيم، با توجه به فضاي ملي
دنيا اكنون بهترين شرايط ممكن مهيا است  و نمونه و دليل براي آن چه 

 بسيار.

جمهوري اسالمي از روزي كه حكومت را در ايران بدست گرفته است با 
عملكردهاي همواره غلط خود چه در اداره داخلي كشور و چه در سياست 

ماسك خود را به دنيا نشان داده  هره واقعي و بيخارجي، به بهترين وجه چ
است و هيچ فرصتي را براي انزجار بيشتر جهانيان از خود به هدر نداده است. 
از محاكمات ناعادالنه دوران آغاز انقالب، نفي بسياري از حقوق زنان ايراني 
منجمله انتخاب آزادانه پوشاك، دخالت در امور داخلي كشور عراق و اصرار بر 

هاي  ادامه جنگ با آن كشور تا فتح اورشليم، و مخالفت با ميانجيگري
سازمان ملل متحد و كشورهاي آسيايي و آفريقايي براي رسيدن به توافق 

بس گرفته تا تهديد اسراييل به نابودي، ترور مخالفان در خارج،  برقراري آتش
مان اهلل لبنان و جهاد اسالمي فلسطين و تحريك ديگر مرد تسليح حزب

كشورهاي همسايه اسراييل، اعمال جنايت همه جانبه بر ملت ايران منجمله 
كشتار چندهزار نفري زندانيان سياسي  و سركوب سهمگين اعتراض 

، دست داشتن در اعمال تروريستي عليه يهوديان 1378دانشجويان در تيرماه 
م اعدام در در آرژانتين، اعدام زنان باردار و نوجوانان از سويي و اجراي احكا

گذرگاهها و در برابر انظار عمومي در سوي ديگر، و پنهانكاري در مساله 
وقفه در غني سازي اورانيوم... همه و همه تاثيري روشن و بسزا  كوشش بي

هاي غربي از  هاي جهان و نيز افكار عمومي مردم دمكراسي بر برداشت دولت
است خارجي و دهي سي ماهيت واقعي رژيم اسالمي داشته و ضمن جهت

نحوه برخورد آن كشورها با جمهوري اسالمي، زمينه الزم را براي فعاليت 
 گسترده و مؤثر اپوزيسيون آزاديخواه ايران نيز فراهم ساخته است.   

گرچه زماني شماري از كشورها براي حفظ منافع بازرگاني خويش بر آنچه 
ه بودند، اما آن زمان آورد چشم بست رژيم واليت فقيه در ايران بر سر ملت مي

هاي فراتر  هاست كه سپري گشته است.  حتا در آن دوره نيز با خواسته مدت
از مرز جمهوري اسالمي موافقتي نداشته و عملي در آسانسازي زمينه 

هايش صورت ندادند. و ديديم كه سرانجام  دستيابي آن حكومت به هدف
كشته دريافتند كه تا سرداران سپاه و بسيج چگونه به بهاي چهارصد هزار 

 كربال راهي هست و آنهم چه راهي!! 
اندكي پس از انقالب اسالمي، اياالت متحده آمريكا در قضيه گروگانگيري 

هاي اخاذي و تبليغاتي رژيم اسالمي  اعضاي سفارت خود در تهران با روش
سپتامبر به ميزان آمادگي بنيادگرايي  11آشنا گشت. اما تا حمله تروريستي 

مي به جنگ با دمكراسي براي نابودي آن و به گستردگي ميدان نبرد، اسال
آويو و  هاي تل هاي جبل بقاع تا خيابان آگاه نبود و دامنه آنرا حداكثر از دهكده

سپتامبر اياالت متحده را از خواب  11پنداشت.  هاي خان يونس مي بازارچه
الت متحده آمريكا از هاي ايا پراند. نيازي نيست تا براي پي بردن به آموخته

اين درس به كارنامه آن كشور در برقراري آنچه امنيت ملي خود تلقي 
هاي مقامات دولت  نمايد نگاهي بياندازيم. توجه دقيق به موضعگيري مي

اياالت متحده آمريكا در يكسال گذشته ميزان سبزي چراغ يا به عبارتي 
و در آن  خاورميانه ـآمادگي آن دولت براي حمايت از خواست مردم منطقه 

 سازد. ـ را براي رسيدن به دمكراسي روشنتر مي ميان ايران
در مصمم بودن اعضاي اتحاديه اروپا به مبارزه با تروريسم هم شكي نيست، 
كه در افغانستان زير پرچم و فرماندهي ناتو از آغاز حضور داشته و دارند. در 

هاي داخلي و كشمكش و  ريعراق گرچه فرانسه و آلمان بيشتر به دليل دشوا
هاي سياسي، نيروي نظامي نفرستادند ولي كنار هم  طلبي حزب احيانا فرصت

اش آموزش افسران عراقي توسط ارتش آلمان است منتها  اند. نمونه ننشسته
تر و بيشتر سرباز فرانسوي است در افغانستان  در قطر؛  و حضور مشخص

 يي به عراق.براي كمك به انتقال آسانتر سرباز امريكا
راه حل ايران راه حل نظامي نيست و پيچيدگي اوضاع در عراق و حتا بنوعي 

اند، باعث  ها هنوز سرد نشده ها اما كالشنيكوف در افغانستان كه گرچه توپ
شده كه در مورد ايران بكارگيري اسلحه گزينش آخر باشد. آخرين بار وزيران 

شهر آالباما اعالم نمودند كه اقدام اكتبر و در  23خارجه آمريكا و انگليس در 
نظامي عليه ايران در دستور كار دو كشور نيست. پس راه حل ايران راه حل 
سياسي است. راه حلي كه تنها در صورت تضمين صلح و امنيت در جهان و 

تواند مورد حمايت اخالقي  تامين آزادي و حقوق بشر بنفع ملت ايران مي
 رار گيرد. افكار عمومي و مردمان جهان ق

هاي غربي، تعيين  و تنظيم امور سياست  تا اوايل سده بيستم در دمكراسي
خارجي در حيطه اختيار و تصميم وزارتخارجه و پارلمان و حداكثر احزاب 

تاثير نبودند. امروز در آن سياهه نقش و  سياسي بود. مطبوعات هم البته بي
هاي  ر شده و سازمانهاي همگاني بيشت تاثير مطبوعات و در واقع رسانه
اند كه چه مستقيما خودشان و چه از طريق  غيردولتي بدان گروه افزوده شده

هاي  هاي همگاني بر افكار عمومي تاثير مسلم و سازنده دارند. حزب رسانه

: دكتر شاهين فاطمي ـ  دكتر حسين باقر زاده  ـ دكتر شهريار آهي ـ فرخنده  2005ليبرال مردم سوئد در محل پارلمان آن كشور در ژوييه  به دعوت حزب« دمكراسي و حقوق بشر در ايران »سمينار 
 مدرس و دكتر حسن منصور در اين كنفرانس شركت داشتند
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سياسي هم گرچه خود بخشي از افكار عمومي و سازنده آنند ولي از آن 
به درگيري با افكار عمومي واهمه دارند و براي كسب راي نه تنها حاضر 

نيستند بلكه آماده هر نوع كوتاه آمدني در برابر آن هم هستند. اينگونه است 
الملل،  هاي سياسي غيردولتي معتبري چون عفو بين كه امروزه سازمان

هاي  سازمان نگهبان حقوق بشر و خبرنگاران بدون مرز بدليل فعاليت
حقوق انسان و آزادي او و كوشش غيرانتفاعي خود و تمركز آن بر روي حفظ 

المللي صليب سرخ از اعتباري  هاي انساني همچون سازمان بين در تقليل رنج
گسترده و نفوذي قابل توجه و احترامي روزافزون در سطح جهان برخوردارند. 

هاي  ها در برابر سركوبگري حكومت برخورد و مقاومت اين سازمان
ها برابر شهروندانشان و افشاگري و  ديكتاتوري  و اصوال رفتار خشن دولت

هاي متخلف سبب  گزارش آن به جهانيان و مبارزه تبليغاتي پيگير با دولت
شده است كه به عاملي موثر در كاهش موارد زيرپا گذاشتن حقوق بشر در 

نيازي جامعه جهاني به فعاليت اينگونه  كشورها بدل شوند. گرچه تا زمان بي
 فاصله داريم. اي  ها دستكم سده سازمان
هاي سياسي،  هرگز  هاي غيردولتي فعال در زمينه حفاظت از آزادي سازمان

گذرد دريغ  مردم ايران را فراموش نكرده و توجه خود را از آنچه در ايران مي
الملل كه سابقه بيشتري دارد از بروز انقالب  اند.  بويژه سازمان عفو بين نكرده

هاي ساالنه خود به وضعيت اسفبار و  اسالمي تا كنون همواره در گزارش
ها  هاي مذهبي و اعدام هاي رژيم و سركوب زنان و اقليت غيرانساني در زندان

هاي حمايت از  ها، انجمن در ايران اشاره داشته است. افزون بر اين سازمان
هاي اجتماعي در  حقوق زنان، كودكان و پناهندگان، و نيز گروه

ي در بند ايران بوده و  عتراض و فرياد جامعههاي جهان بلندگوي ا دمكراسي
هاي خويش براي اعتراض به عملكرد  به نوبه خود عامل فشاري به دولت

رژيم اسالمي و كوشش در بهبود شرايط و تقليل سركوب مردم ايران 
 اند.  گشته
ها نقش بزرگتري در انعكاس آنچه  هاي همگاني بويژه راديو و تلويزيون رسانه

اند. روشن است  د به دنيا دارند و از ايفاي آن نيز كوتاهي نكردهگذر بر ما مي
نويسند و هر شب از فجايع  كه آنها هر روز درباره سركوب زنان در ايران نمي

هاي همگاني در جهان غرب  گويند. با اين همه رسانه جمهوري اسالمي نمي
مردمي عنايتي به حكومت آخوندي ندارند و مسلما از يك دگرگوني اساسي و 

در جهت برقراري دمكراسي در ايران استقبال و پشتيباني خواهند كرد، 
همانگونه كه در دو سه سال گذشته در مورد اوكراين و گرجستان شاهدش 

 بوديم.  
اشاره به موارد باال ، بيان و در واقع تكرار اين حقيقت بود كه جهان از 

اهي دارد و شرايط تحقير گذرد آگ هاي گوناگون از آنچه در سرزمينمان مي راه
و خفقاني كه از سوي هيات حاكمه بر زن و مرد ايراني تحميل شده است را 

نمايد و به اندازه خود آماده است تا با حمايت معنوي منجمله فشار  درك مي
هاي خود و از آنطريق فشار بر جمهوري اسالمي به پشتيباني ملت  بر دولت
 مان بشتابد.  آزاديخواه

گذرد،  برجسته از توجه دقيق جهاني به آنچه در كشورمان مييك نمونه 
اعطاي جايزه صلح نوبل دو سال پيش به يك زن ايراني حقوقدان ـ خانم 

دانيم براي دريافت اين جايزه هر سال چند صد  شيرين عبادي ـ است. مي
المللي و فرهنگي  ها سازمان بين شخصيت سياسي اجتماعي شناخته شده و ده

در جهت تامين منافع عمومي بشر  و پايداري صلح در جهان مصدر معتبر كه 
شوند. انتخاب خانم شيرين عبادي از  اي شده اند،  كانديد مي خدمات ويژه

اين بانوي حقوقدان  به 2003سال ميان صدها كانديدا و اهداي جايزه صلح 
ايراني به هيچوجه اتفاقي و تصادفي نيست. داوران سازمان نوبل، خانم 

آميز جمهوري اسالمي از پرداختن به  رين عبادي را كه بنابر قوانين تبعيضشي
ها كار و  شغل اصلي خويش يعني قضاوت محروم گرديده، به دليل سال

تحقيق وي در مورد حقوق زنان و كودكان، و دفاع از آنان، و مقاومتش در 

ي از برابر دست درازي عوامل ايدئولوژي زن ستيز حاكم برگزيدند تا تجليل
كوششي كه در شرايط بسيار سخت و طاقت فرساي جمهوري اسالمي از 
سوي يك زن در حمايت از ديگر زنان جامعه صورت گرفته، بشود، تجليلي 
بيدار كننده براي ديگر زنان ايران و زنان كشورهاي اسالمي براي پافشاري 

واقع  بر بدست آوردن و حفظ حقوق خود و پايداري و پيگيري در اين راه. در
جايزه نوبل را بايد بدرستي پيام حمايتي تلقي نمود كه جامعه جهاني آشكارا 
به زنان ايران فرستاده است و ضمن شناسايي حقوق انساني و برابر و مسلم 
آنان، از مقاومت همه جانبه زن ايراني در برابر فاشيسم مذهبي و دولتي 

 قدرداني نموده است. 
المللي وجود دارد  سياست و اقتصاد و روابط بينهاي گوناگوني در زمينه  جنبه

توان براي وارد نمودن فشار بر جمهوري اسالمي از آن استفاده نمود و  كه مي
هاي سال جاري  هايي در فعاليت اي را به راه انداخت. نمونه تبليغات پرمايه

هائي هر  خورد، نمونه اپوزيسيونِ خواهان دمكراسي و حقوق بشر بچشم مي
دهند اينجا و آنجا توسط افرادي از  ك اما مثبت كه نشان ميچند كوچ

نيروهاي ما حساسيتِ وضع و زمان تا حدي درك شده و از هر فرصتِ 
مناسب و در دسترس براي بيان مواضع اپوزيسيون و جلب پشتيباني مردم، 
مطبوعات و نهادهاي دولتي و غيردولتي در آمريكا و اروپا بهره گرفته شده 

در « دمكراسي در خاورميانه بزرگ »توان به كنفرانس  ن ميان مياست.  از آ
خرداد ماه برابر ماه مي ميالدي سال جاري در شهر امان پايتخت كشور 
اردن، سميناري در شهر هايدلبرگ كه توسط كانون دوستي آمريكا و آلمان 

به « دمكراسي و حقوق بشر در ايران »برگزار شد و نيز تشكيل سمينار 
توسط حزب ليبرال مردم سوئد و در محل پارلمان آن كشور در دعوت و 

نام برد كه با دعوت از تني چند از صاحبنظران و فعاالن سياسي  2005ژوييه 
هاي موثقي از وضعيت  ايراني براي سخنراني و تبادل نظر امكان ارائه گزارش

سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه ايرانيِ زير سركوب سنگين دستگاه 
 نمي جمهوري اسالمي را فراهم آوردند.جه

هاي پيش،  هاي ديگر در سال ها و گردهمايي در موارد فوق همانند نشست
هاي خود در آن كشورها  شماري از فعاالن سياسي ايراني از روابط و آشنايي

ها را سازمان دادند و باعث شدند تا هم صداي  بهره جسته و آن نشست
مكراسي ايران بار ديگر به گوش مردم،  اپوزيسيون مترقي و خواهان د

مطبوعات و عالقمندان مسايل خاورميانه و ايران برسد، و هم سياستمداران 
هاي  آن كشورها بر دامنه اطالعات خود در مورد مسايل ايران و خواست

هاي بازرگاني  مردمش، آنهم نه تنها از زبان و ديد مديران فروش شركت
تري حتا در مورد  هاي درست بتوانند تصميمخويش، بيفزايند و در نتيجه 

ها بسيار  منافع درازمدت كشور و مردمشان اتخاذ نمايند. اما اين نمونه
ها، با توجه به  اند و كارنامه اپوزيسيون جمهوري اسالمي در اين زمينه ناكافي

برنامگي و پراكندگي  اش متاسفانه بدليل بي همه امكانات بالفعل و بالقوه
هاي ديگري هم در طول نزديك به سه  ت بخش نيست. فعاليتچندان رضاي

دهه گذشته به عمل آمده ولي متاسفانه به هرز رفته و به بار ننشسته است. تا 
زماني كه مخالفين جمهوري اسالمي و طرفداران دمكراسي ليبرال از يكسو 

هاي مترقي خود براي ساخت  ها و هدف المللي آرمان به ارائه گسترده و بين
هاي اپوزيسيون ايران  ينده بهتري براي ايران و در نتيجه شناساندن خواستآ

برداري در جهت جلب اعتماد  به جهانيان نپردازند؛ و از سوي ديگر در گام
اي ترين اصول سياست و صيانت  يكديگر براي رسيدن به تفاهم در پايه

وزيسيون ايران موفق نشوند نخواهند توانست توانايي و تجربه خود يعني اپ
ايران در امر حياتي مديريت بحران و اداره جامعه را به كشورهاي پيشرفته 

ي ورود به باشگاه رهبران  نشان داده و بقبوالنند و در پي آن اعتبار الزمه
  دمكراتيك جهان فردا را بدست آورند.
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 ايران در مرکز رويدادهای جهان و بی اثری ما

 
o  در حال حاضر ايران کشوريست ندار و ضعیف و از لحاظ سیاسی و اجتماعی بشدت چند قطبی، دشمنی با آمريکا، با در نظر گرفتن اين واقعیت که

قابل کشوری که نیروهای آن در دورادور ايران مستقر هستند، بسیار مخاطره انگیز است. اين امر هر لحظه با يک اشتباه محاسبه و يا اتفاق غیر 

 آور خواهد بود. انجامد که عواقب آن برای آمريکا ناخوشايند و برای ايران مرگ ناخواسته بی تواند به يک درگیری بینی می پیش

 
 گفتگو با فرهاد يزدی

 
وار ايرانيان )در همة سطوح، چه  حركت پاندول و ـ در رابطه با آمريكا

ها، چه نيروهاي مخالف آنها و بيشتر از همه در ميان مردم( ميان  حكومتي
مني و دوستي، سؤظن و اميد و انتظار پنهان تا توقع ستيز و سازش، دش

آشكار و... همة جهانيان را به شگفتي و بالتكليفي انداخته است. از سوي 
تر داخلي ـ  هاي ما ـ حتا مسائل كم اهميت ديگر ساية آمريكا در همة بحث

 حضوري پررنگ دارد. 
اه واقعي اين قدرت امان در تعيين جايگ آيا اين امر از فقدان بصيرت و ناتواني

گيرد و به عبارتي در اين رابطه ما دچار افكار  بزرگ جهاني سرچشمه مي
پارانوئيدي هستيم، يا اينكه هر يك از ما بنا به مالحظات سياسي، به 
اقتضاي نفع خود، آگاهانه و به عمد ـ به ويژه در جدال با يكديگرـ اين 

 كنيم؟  هست، مي تر از آنچه حضور را چه مثبت و چه منفي برجسته

 
فرهاد يزدي ـ هردو مطلب در برداشت ايرانيان از نقش آمريكا در جهان، 
صادق است. اما به نظر من بيشترين مسئله از عدم شناخت درستِ قدرت آن 

خواهد  تواند و يا چه كارهايي مي خواهد و مي كشور و اين كه چه كارهايي مي
مريكا، با تحوالت در داخل آن گيرد. شعاع عمل آ تواند، سرچشمه مي و نمي

تحوالت در سطح جهاني )كه هر دو در حال تغيير هستند( تعيين  كشور و
گردد و چون اجتماعي است بسيار پويا، پس الزم است كه هرچند يكبار  مي

 در ارزيابي خود تجديد نظر كنيم.
چه موافق نقش امروز آمريكا در جهان باشيم و آن را براي حفظ صلح و 

روري بدانيم و چه براين نظر باشيم كه اين كشور خود به كانوني بر ثبات ض
افزايش تشنج و قُلدُري در سطح جهاني تبديل شده است، الزم است كه در 

 آغاز شِماي كلي از آنچه با آن طرف هستيم، داشته باشيم:
تنها ابر قدرت ـ امروز ديگر شوروي در جهان وجود ندارد كه بتواند دست كم 

نمايي كند. نيروي نظامي، سياسي و  نظامي در مقابل آمريكا قدرتاز نظر 
اقتصادي آمريكا درحال حاضر، نه تنها با اختالف زياد از ديگر كشورها پيش 
تر است بلكه، با در نظر گرفتن توان ديگر كشورهاي قدرتمند، در آينده 

 تواند در مقابل آن به وجود آيد. از سوي ديگر نزديك رقيب ديگري نمي
امكان اتحادي از چند كشور ديگر براي انجام عمليات مشترك برعليه اين 

 قدرت، در ديدرس نيست.
هاي  با نگاهي به جدول اين صفحه در بارة توليد ناويژة داخلي و هزينه

شود.  ، اهميت مطلب روشن مي2003نظامي كشورهاي مختلف براي سال 
كشور بزرگ پس از آن. توليد  5توليد ناويژة داخلي آمريكا برابر است با جمع 

 25ناويژة اين كشور به تنهايي كمي بيش از جمع توليد ناويژة داخلي تمامي 
كشور اتحاديه اروپاست. شكاف ژرف، در مخارج نظامي بيشتر نمايان 

هاي نظامي جهان را  هاي نظامي آمريكا، نيمي از تمام هزينه گردد. هزينه مي
شود كه تنها  االي نظامي در حالي انجام ميگيرد. اين هزينه بسيار ب دربر مي

درصد توليد ناويژة داخلي آن كشور به آن منظور تخصيص داده شده است. 4

درصد توليد ناويژة 6هاي نظامي بيش از  در دوران جنگ سرد، ميانگين هزينه
ها، حتا درصد باالتري صرف بودجة نظامي  اي از سال داخلي بوده و در پاره

معيار تاريخي بخواهيم بسنجيم، با در نظر گرفتن اين امر  شده است. اگر با
گذرد، به نظر  سال از پايان جنگ دوم و آغاز بالفاصله جنگ سرد مي 60كه 
رسد حجم اقتصاد آن كشور بتواند چنين هزينة نظامي را بسادگي تحمل  مي

 كند.
 

 2003درآمد ناويژه داخلي و هزينه هاي نظامي ـ سال 
 

درآمد ناويژه  شورنام ك رده جهاني
 داخلي*

هزينه هاي 
 *نظامي

 451,5 11،012,6 آمريكا 1

 43,6 4،360,8 ژاپن 2

 31,2 2،085,5 آلمان 3

 40,3 1،680,1 آنگلستان 4

 39,6 1،521,6 فرانسه 5

 32,6 1،416,8 چين 6

   
 ـ ميليارد دالر *

 World Development Indicators 2005منبع ـ بانك جهاني، واشنگتن 

    
اما تبديل اين كشور به تنها ابر قدرت به اين معنا نيست كه آن كشور 

امكان »تواند از نظر نظامي هركاري كه بخواهد انجام دهد. اگر قدرت را  مي
بدانيم معناي ابر قدرت اين است كه در « به دست آوردن نتيجه مورد نظر

رد نظر، بيشتر هاي مو يابي به هدف مقايسه با ديگر كشورها، امكان دست
تواند در دوراني كه  باشد. اما آن كشور، قدرت مطلق نيست. ابر قدرت مي مي

كند، بدون هراس از  امنيت ملي آن كشور )بنا به برداشت خود( ديكته مي
سال، از  55مداخله ديگر كشورهاي جهان، دست به مداخله نظامي بزند. در 

چنين امري در جهان سابقه ويكم  پايان جنگ دوم جهاني تا آغاز سده بيست
هاي  گيري سياست نداشته است. اروپا به عنوان متحد اصلي آمريكا، در شكل

كالن خارجي آن كشور در دوران جنگ سرد، نقش اساسي داشته است. 
هاي كالن آن  كند كه بر تعيين سياست اكنون اروپا به درستي احساس مي

اختالف بين اين دو متحد، كشور، تنها نفوذ دارد و نه كنترل. پايه اصلي 
افزون بر پاسيفيسم حاكم بر اروپا و عدم تفاهم در باره موضوعات درجه دوم، 

سابقه نفوذ كشورهاي اروپاي غربي در تعيين سياست  ناشي از كاسته شدن بي
 باشد.  جهاني مي
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گيرد، اميدي به  از سوي ديگر، كشوري كه مورد تهاجم آمريكا قرار مي
رسد كه كمتر  ر ثالث به نفع خود را ندارد. به نظر ميمداخله نظامي كشو

دولتي در جهان، جان افراد ملت و سرمايه كشور را در يك رويارويي مستقيم 
هاي خودكامه كه  نظامي با آمريكا به خطر افكند. بدين جهت تنها حكومت

توانند بدون نظر ملت خود وارد رويارويي مستقيم نظامي با آمريكا باشند،  مي
 كنند. ايل خود را تا حد درگيري نظامي با آمريكا، حاد ميمس

محدوديت قدرت ـ باالترين مهار بر قدرت نظامي آمريكا، به وسيله نظام 
هاي  گردد. ملت دمكراسي ليبرالي كه بر آن كشور حكمفرماست، اعمال مي

هاي كالن كشور و به ويژه در باره جنگ  دمكرات تعيين كننده سياست
توان بدون رضايت صريح ملت دست به  دمكراسي ديگر نمي هستند. در يك

جنگ « مشروعيت»جنگ زد و مهمتر به پيروزي دست يافت. بدين ترتيب 
گردد. براي اين كه عمليات نظامي  تبديل به مهمترين عامل پيروزي مي

آميز باشد، هر ملت بايد احساس كند كه منافع امنيتي، سياسي،  موفقيت
ي جنگ كه در آينده به دست خواهد آمد بر نظامي و اقتصادي فرض

هاي آتي )بخاطر جنگ كنوني(، برتري خواهد  هاي كنوني و هزينه هزينه
داشت تا مشروعيت جنگ حاصل شود. جنگ از نظر انساني و اقتصادي بسيار 

هاي حاكم بر نظام  پرهزينه است كه بايد بوسيله ملت تامين گردد. ارزش
برد. سطح باالتر اقتصادي به معناي  يار باال ميدمكراسي هزينه انساني را بس

افزايش هزينه مالي جنگ است كه ملت بايد بدوش بكشد. با گسترش و 
هاي ليبرالي همراه با توسعه اقتصادي، كسب مشروعيت براي  استحكام ارزش

شود. در نبود قدرت معارض هم توان با  تر مي آغاز جنگ هر روز مشگل
كشور به عامل قدرتمندي در راه مهار اين قدرت  آمريكا، تحوالت داخلي آن
 نظامي، تبديل گشته است.

گذرد، مداخله نظامي آمريكا در  توان نتيجه گرفت كه هر چه زمان مي مي
خارج، به هر دليلي كه باشد، كوششي خواهد بود در كوتاه كردن زمان 

ظار توان انت درگيري. اين امر دو مشخصه به همراه خواهد آورد. نخست مي
اي و با قدرت تخريب فراوان همراه باشد. و ديگر  داشت كه حمالت ضربه

اين كه از وارد شدن در فرايش درآز مدت كشور سازي )فراگشتي كه تحت 
آن نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، جامعه مدني و ... براي ادراه امور و 

و يا عراق در حال گردند.( مانند آنچه در افغانستان  برقراري امنيت برپا مي
گذرد، حذر نمايد و يا دست كم با همراهي ديگر متحدان باشد و نه  حاضر مي
 به تنهايي.

كند: پيروزي بسيار سريع و قاطع در جنگ  عراق نمونه روشني را ارايه مي
نتوانست به همراه خود با همان قدرت و قاطعيت، فرآيند كشورسازي مانند 

نگ دوم جهاني به وقوع پيوست را بهمراه آنچه در آلمان و ژاپن پس از ج
بيآورد. اكنون خطر در اين است كه با خروج پيش از موقع آمريكا از عراق، 

 ها هرج ومرج و يا حتا چند پاره شدن، گردد. آن واحد سياسي شاهد سال
تري  توان به پرسش، پاسخ دقيق با در نظر گرفتن دو مطلب باال، اكنون مي

نند هر كشور زنده ديگر به دنبال منافع خود است كه ارايه داد. آمريكا ما
باالتر از همه چيز امنيت ملي قرار دارد. در اين راستا به عنوان ابر قدرت 

دارد. براي حفظ صلح هيچ عامل  جهان در راه حفظ صلح و ثبات گام بر مي
ديگري موثرتر از گسترش دمكراسي در سطح جهان نيست. تاكنون هيچ 

م سياسي آن بر پايه دمكراسي )بنا به تعريف متداول آن( دوكشوري كه نظا
 اند. است، هنوز باهم نجنگيده

باشد. فشار شديد براي برقراري  هايي مي اما اين امر نيز داراي محدوديت
دمكراسي در كشورهايي كه هنوز حقوق بشر و جامعه مدني توانمند شكل 

نيروهايي به شدت ضد  تواند به سرعت منجر به قدرت رسيدن اند، مي نگرفته

دمكرات بگردد. اين سياست، به عنوان نمونه در عربستان، نيروهاي ارتجاعي 
مذهبي را به قدرت خواهد رساند كه اولين هدف آنان از ميان برداشتن هر 
گونه قوانين عرفي و حقوق بشر خواهد بود. بدين جهت ما شاهد هستيم كه 

دمكراسي در ميان كشورهاي  در حالي كه آمريكا بر اجراي حقوق بشر و
ها استفاده  مخالف خود، به عنوان يك حربه موثر در تضعيف آن حكومت

كند، از آوردن چنين فشاري بر كشورهاي دوست كه فشار براي برقراري  مي
 تواند نتيجه عكس داشته باشد، خودداري خواهد كرد. دمكراسي مي

مقابل تحوالت ايران را برآورد تمام اين نيروها، كنش و واكنش آمريكا در 
كند. تا هنگامي كه اقدامات جمهوري اسالمي در مخالفت با  تعيين مي

آمريكا، امنيت ملي آن كشور را، بنا به برداشت سياستمداران آن كشور، با 
خطر فوري و روشن روبرو نكند، آن كشور از دست زدن به عمليات نظامي 

ه مستقيم و بده وبستان نيز خودداري خواهد كرد. از مذاكره مستقيم و غير
ابايي نخواهد كرد. هم زمان از فشار براي برقراري دمكراسي و حقوق بشر 
نيز دست بر نخواهد داشت و در اجراي اين سياست، هرگاه برخوردي بين 

تواند جانب حكومت را به هزينه ملت  ملت و حكومت به وجود آيد، نمي
يم، كه غرب و تمامي كشورهاي ايران، بگيرد. اما بايد در نظر داشته باش

مسئول جهان، خواستار افزايش تنش در منطقه و دراين راستا، ايجاد هرج و 
سياست آمريكا در رابطه با ايران روشن است.  باشند. مرج در ايران، نمي

مجهول در اين معادله سياست جمهوري اسالمي است كه در تعيين آن 
 دت ايران است.عامل اصلي بقاي رژيم و نه منافع دراز م

 
ـ با اين تعبير در يك سوي قضيه، يا آنچه كه مربوط به تجزيه و تحليل 

شود، بايد بپذيريم كه رژيم اسالمي در  هاي جمهوري اسالمي مي سياست
معادالت سياسي خود در مورد حضور و ساية پررنگ آمريكا دچار توهم و 

آن كامالً منطقي به خياالت نيست. بنابراين از سوي رژيم و برمبناي منافع 
رسد كه بخواهد خود و قدرت خود را در برابر تنها ابر قدرت جهان  نظر مي

 مصون نمايد.آنهم مصونيت دائمي.
رسد، در دستيابي به اين هدف، رژيم اسالمي حداقل در اين  ظاهراً به نظر مي

( مذاكره و 1چند سال اخير سه استراتژي را همزمان دنبال كرده است:  
( نزديكي و اتحاد با كشورهاي ديگر بر عليه آمريكا به 2ا آمريكا   سازش ب

 ( دستيابي به تسليحات اتمي3ويژه استفاده از اختالفات اروپا با آمريكا   
پرسش نخست اينكه در رابطه با اين راهكارها حكومت اسالمي تا كجا 

اين ميان اي داشته وموفق بوده است؟ و ديگر اين كه در  بينانه ارزيابي واقع
ها براي حكومت واقعي هستند و كداميك  كداميك از اين استراتژي

سازي سياسي و جهاني، يا در بهترين حالت راهكاري در خدمت  صحنه
 استراتژي ديگر؟  

 
فرهاد يزدي ـ اجازه بفرمائيد كه يك نكته اساسي را روشن كنيم تا بتوانيم 

 تري به پرسش ارائه دهيم: پاسخ دقيق
كه ايران )نه جمهوري اسالمي( با آمريكا، به طور كلي داراي نخست اين 

باشد. يا به سخن ديگر آمريكا متحد طبيعي ايران است.  سو مي منافع هم
خطوط اصلي منافع ملي ايران در بطن خود، با آمريكا در تضاد نيست. براي 
توسعه انساني و اقتصادي، ايران به آرامش و ثبات در داخل كشور و در 

اي خود، نياز دارد. ايران بايد بتواند نفت خود را توليد و با برخورداري از مرزه
 آزادي كشتيراني به بازارهاي جهاني عرضه كند. 

كدام از نكات ذكر شده، با منافع آمريكا نه در منطقه و نه در سطح جهان  هيچ
تضاد ندارد. دو نيروي مخرب ضد ايراني در خاور و باختر كشور، بوسيله 
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اند. در صورت مشاهده آثار  ي نظامي آمريكا از ميان برداشته شدهنيرو
برقراري ثبات در عراق، آمريكا خواستار خروج هرچه زودتر نيروهاي خود از 
خاك آن كشور است و يا دست كم، كاستن شديد از تعداد نفرات آن. ايران 

در  باشد. به نفع هردو كشور است كه ثبات نيز خواستار آرامش در عراق مي
منطقه حكمفرما باشد. در صورت داشتن روابط عادي سياسي و بخاطر 
اشتراك منافعي كه آمريكا با ايران در برقراري صلح و ثبات در منطقه دارند، 

توانند در يك سو حركت كنند. در چنين حالتي نيروهاي  هر دو كشور مي
راه تا توانند بشدت كاهش يابند و امنيت آن آب آمريكا در خليج فارس مي

مقدار زياد به كشورهاي ساحلي واگذار گردد كه درآن ميان نقش ايران از 
همه بارزتر خواهد بود. در اين فرآيند، آمريكا آماده به رسميت شناختن و 

اي خواهد بود. در سايه آرامش،  همكاري با ايران به عنوان يك قدرت منطقه
سعه اقتصادي و گذاري غربي، تو با سرازير شدن شگردشناسي و سرمايه

 انساني در ايران شتاب بيشتري خواهند گرفت.
از سوي ديگر، آزادي كشتيراني و ارسال نفت به بازارهاي جهاني، از 

در صد  70كنيم: بيش از  هاي آمريكا است. به نمونه چين نگاه مي مسئوليت
كند و چين در حال حاضر، داراي توان  نفت چين از تنگه ماالكا عبور مي

 ,Foreign Affairs)از اين شاهراه آبي نيست.  پاسداري

September/October 2005, p. 28)  تضمين كشتيراني از اين آبراه
به عهده آمريكاست و چين بدون مشاركت در هزينه، از اين امر منتفع 

گردد. رسيدن نقت به بازارهاي جهاني براي همه كشورها، چه مصرف  مي
 تي و چه در حال توسعه، امريست حياتي.كننده و چه توليد كننده، چه صنع

با در نظر گرفتن اين واقعيت كه در حال حاضر ايران كشوريست ندار و 
ضعيف و از لحاظ سياسي و اجتماعي بشدت چند قطبي، دشمني با آمريكا، 
كشوري كه نيروهاي آن در دورادور ايران مستقر هستند، بسيار مخاطره انگيز 

بيني  ك اشتباه محاسبه و يا اتفاق غير قابل پيشاست. اين امر هر لحظه با ي
انجامد كه عواقب آن براي آمريكا  تواند به يك درگيري ناخواسته بي مي

آور خواهد بود. پرسشي كه پاسخ روشني براي  ناخوشايند و براي ايران مرگ
آن تاكنون داده نشده اين است كه حكومت ايران از اين دشمني ديرپا چه 

هاي وارده و احتمالي در آينده، چه به  مقابل خطرات و زيان سودي برده و در
 دست آورده است؟

توان به راه كارهاي ذكر شده پاسخ روشنتر داد. تا جايي كه به  اكنون مي
شود، شايد در مقاطعي در باره مطالبي و آنهم محدود  مذاكره مربوط مي

شر نشده است. اما ها منت مذاكراتي انجام شده است كه اخبار زيادي در رسانه
هنوز مطلبي در باره مذاكرات همه جانبه كه مسايل اساسي را در پيش گيرد، 

تواند سودمند باشد كه  منتشر نشده است. چنين مذاكراتي تنها هنگامي مي

هاي  جمهوري اسالمي آمادگي پذيرش خواسته
اي غرب را داشته باشد. دست كشيدن از  پايه

ي حقوق بشر در ماجراجويي در منطقه و برقرار
داخل كشور از نكات اصلي است كه تا كنون 
آمادگي پذيرش آن توسط حكومت ديده نشده 

رسد كه با در دست  است. چنين به نظر مي
گرفتن قدرت بوسيله نيروهاي مسلح در 
جمهوري اسالمي، حاكمان بر ايران، از لحاظ 
داخلي اكنون در موقعيتي باشند كه بتوانند در 

از مسايل و برحسب منافع خود، اي  باره پاره
بدون هراس از نيروهاي رقيب داخلي، با غرب 
و آمريكا مذاكره كنند. چنين موقعيتي در اختيار 

هاي پيشين در ايران نبود. منطقي  حكومت
اي كه به دست آورده  است اگر تصور كنيم كه حكومت از چنين موقعيت ويژه

 است، بهره برداري كند. 
و آمريكا را نبايد زياد بزرگ كرد. هر دو جامعه از كشورهاي اختالف بين اروپا 

اند كه ثبات و آرامش در جهان هدف اصلي آنان  ليبرال دمكرات تشكيل شده
است. هر چند تمام كشورهاي زنده جهان در رقابت اقتصادي با يك ديگر 
شركت دارند، اما اين رقابت در چهارچوب قوانين روشن و به رسميت شناخته 

هاي متحد غربي،  گيرد. امكان برخوردي سخت بين گروه انجام ميشده 
هاي نظامي كوچكتر مانند  بسيار بعيد است. روسيه و چين و قدرت

هندوستان، داراي منافع بسيار بزرگتري با غرب هستند تا ايران. حمله به 
تواند به عنوان نمونه در نظر گرفته  عراق و واكنش روسيه و به ويژه چين مي

واكنش چين در مقابل حمله آمريكا به عراق، در مقايسه با واكنش دو  شود.
تر بود. نخستين هدف  متحد ديرپاي آمريكا، فرانسه و آلمان، بسيار ماليم

چين باال بردن سطح زندگي ملت است و بازار و تكنولوژي غرب براي آن 
كند. وابستگي روسيه به غرب براي بهبود  كشور نقش اول را بازي مي

عيت اقتصادي و حتا امنيتي، كمتر از چين نيست. مشگل بتوان تصور كرد وض
كه كشوري براي حمايت از ايران، آماده قرباني كردن منافع خود با غرب 

 باشد.
آوردهاي اقتصادي آن و نه با  امنيت رژيم جمهوري اسالمي نه بر دست

ي مسلح همبستگي با ملت به دست آمده. نقش تعيين كننده، بر عهده نيروها
است كه در حال حاضر بار حمايت از رژيم به طور كامل بر دوش آنان 

گذاري و  رسد كه نيروهاي مسلح قدرت قانون گذارده شده است. به نظر مي
هاي اتمي، از ديد رژيم، امنيت  اند. دستيابي به سالح اجرايي را نيز قبضه كرده

م بسيار اهميت دارد. رساند. بدينجهت براي رژي آنان را به سطح باالتري مي
از سوي ديگر براي رژيم روشن است كه جهان و به ويژه غرب، تحمل 

اي را ندارد. اگر براي غرب مسلم شود كه  هاي هسته دستيابي ايران به سالح
اي نزديك شده است،  هاي هسته جمهوري اسالمي در دستيابي به سالح

ر قرار خواهد گرفت. اما حمله به مراكز نظامي ايران به طور حتم در دستور كا
بندي نرسيده است كه دستيابي به اين سطح از  هنوز غرب به اين جمع

اي در آينده نزديك در اختيار ايران قرار خواهد گرفت.  شگردشناسي هسته
برخالف كره شمالي كه دو همسايه آن چين و روسيه، با تمام ناخشنودي كه 

نظامي به آن سرزمين در  از رژيم كره شمالي دارند، از هر گونه حمله
همسايگي خود، جلوگيري خواهند كرد، در حال حاضر ايران از داشتن چنين 
متحداني محروم است. با برآورد تمام نيروها و حقايق پيش رو، به نظر من، 
رژيم به اين نتيجه رسيده است كه از برنامه اتمي خود به عنوان سالحي در 
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دين جهت گزينش دوم و سوم در بده و بستان سياسي استفاده كند. ب
يعني بده و بستان با « بهترين حالت راهكاري در خدمت استراتژي ديگر»

رسد كه با  غرب و به ويژه با آمريكا، بكار گرفته خواهد شد. به نظر مي
حلي كه بوسيله آن رژيم بتواند خود را در داخل كشور توجيه  رسيدن به راه

سازي و دادن امتيازاتي در  دن از غنيكند، آماده است كه با صرف نظر كر
عراق و لبنان، با غرب كنار آيد. تعهد به دست برداشتن آمريكا از هرنوع 
عمليات براندازي و لغو تحريم اقتصادي، باالترين انتظار رژيم از آمريكا 

 باشد.   مي
 

ـ حال اگر معادله را ـ بافرض اينكه در موضوع ايران اروپا و آمريكا در موضع 
تركي قرار داشته باشند ـ از سمت ديگري، يعني از سوي مطالبات غرب مش

رسيم؟ به اينكه؛ رسيدن به نقطة  اي مي مورد توجه قرار دهيم، به چه نتيجه
سازش نه تنها دور از ذهن نيست، بلكه از زاوية منافع جهاني منطقي و 

 عاقالنه است؟
اسالمي آماده است؛ با در نظر گرفتن توضيحات شما مبني بر اين كه رژيم 

( از ماجراجوئي در 2اي   هاي خود براي دستيابي به سالح هسته ( از تالش1
هاي   اي بدهد، آيا لغو تحريم منطقه صرف نظر كند و امتيازهاي قابل توجه

اقتصادي عليه ايران يا به عبارت ديگر دادن امتيازهاي اقتصادي بيشتر و يا 
ر، به عنوان پشتوانة اين سازش از سوي تعهد به عدم اقدامات نظامي در كشو
 ؟آمريكا بهاي غير قابل پرداختي است

 
فرهاد يزدي ـ الزم است كه ناكيد شود كه هيچ دليلي در دست نداريم كه 

توانيم  جمهوري اسالمي چنين راهي را در پيش خواهد گرفت. تنها مي
س از بگوئيم كه اكنون شرايطي براي رژيم فراهم شده است، كه بدون هرا

رقباي داخلي، امكان در پيش گرفتن راه مذاكره را دراختيار دارد. در گذشته 
به « مومن به انقالب»هاي  هر حركت در جهت كاستن از تنش، بوسيله گروه

تواند  اي كه مي گرفت. حكومت كنوني با پيشينه شدت مورد حمله قرار مي
ر داشته است، از قرا« مبارزه با استكبار جهاني»ادعا كند كه در خط اول 

دهد كه بدون  چنين حمالتي مصون است. اين عامل رواني به آنان امكان مي
ها بتوانند گام اول براي آغاز مذاكره را بر  هراس از اتهام زير پا گذاردن آرمان

دارند. سابقه تاريخي متعددي در اين مورد وجود دارد. چند گام بزرگ در راه 
هايي كه شهرت تندروي دارند،  وسيله گروهآغاز به مذاكره در سطح جهان ب

انجام گرفته است. شهرت نيكسون به ضد كمونيست بودن به او اجازه داد 
كه با سهولت بيشتر در مقايسه با رقباي سياسي داخلي، راه مذاكره با چين و 
پايان جنگ در ويتنام را در پيش گيرد. مناخيم بگين، با سابقه بسيار تند 

تواند  مصر صلح كند. در همسايگي ايران پرويز مشرف، ميسياسي توانست با 
با هندوستان، با آرامش بيشتر كنار آيد، تا سياستمداران غير نظامي. شارون 
در اسرائيل دست بازتري براي تخليه برخي از مناطق اشغالي داشت تا 

 رهبران حزب كارگر.
ه باشد را بدون تواند براي دو طرف داشت حال بايد امتيازاتي كه مذاكره مي

تواند براي حكومت ايران  فراموش كردن مسايل و مشكالتي كه مذاكره مي
پيش آورد در نظر بگيريم. نفس هر گونه مذاكره بوسيله حكومت به معناي 

هاي پيشين و نياز به پيش گرفتن سياست  اذعان به بيهوده بودن سياست

رده، يك نوع جديدي است. از نظر توده مشت گره كرده و كف بر لب آو
هاي  آيد. هر نوع مذاكره و مطرح شدن خواسته نشيني به حساب مي عقب

هاي رقيب بلكه به ويژه در ميان  غرب، شكاف داخلي نه تنها بين گروه
كساني كه قدرت را دست دارند، افزايش خواهد داد. با تجربه غرب در رابطه 

اجراي درجه هاي غرب،  با كمونيسم، مشگل بتوان تصور كرد كه خواسته
باالتري از حقوق بشر در ايران را در بر نگيرد. صرف نظر كردن و يا دست 

هاي بسياري  كم محدود كردن عمليات خارج از مرز نيز، در تضاد با خواست
هاي با نفوذ صاحب قدرت خواهد بود. هرنوع تفاهم براي اين كه از  از گروه

ظارت بر تعهدات باشد كه نظر غرب قابل قبول باشد، بايد داراي مكانيسم ن
فشاري است بر شفاف كردن عملكرد حكومت. با در نظر گرفتن سابقه 
حكومت در مقابل تعهدات، مشگل بتوان تصور كرد كه چنين مكانيسمي بر 
قرار نگردد. اين امر فشار مستقيمي براي تحول و عامل مهمي بر افزايش 

است كه به يك امر تنش در داخل حكومت خواهد گرديد. در اين جا الزم 
تواند دوام آورد كه  مهم توجه شود. هرنوع تفاهم با غرب در صورتي مي

جمهوري اسالمي بخواهد و بتواند نيروهاي داخلي را به انجام ضوابط حاكم 
بر روابط جهاني، متعهد كند. تا امروز هنوز چنين خواست و چنين تواني ديده 

 نشده است.   
برداشته شود، به احتمال بسيار، غرب آمادگي  هايي با شتاب اگر چنين گام

خواهد داشت كه امتيازات خود را ارايه دهد. فروكش كردن تنش در منطقه 
مورد خواست غرب است. حال اگر عامل درگيري در همسايگي ايران در 
عراق  را نيز به آن بي افزاييم، محرك بسيار قوي براي آغاز مذاكره وجود 

شت زمان و استحكام دولت عراق و تصويب قانون خواهد داشت. اما با گذ
 هاي غرب براي دادن امتياز كاسته خواهد شد. اساسي آن كشور، از محرك

 
امنيت رژيم جمهوري اسالمي نه بر دستاوردهاي “ فرمائيد:  ـ شما مي

و با توضيحاتي ” اقتصادي آن و نه با همبستگي با ملت به دست آمده است.
از نظر حكومتگران اسالمي ـ از دو طريق تأمين  كه داديد، اين امنيت ـ

گيري  ( سركوب و فشار مردم و سخت2( سازش با آمريكا  1خواهد شد؛ 
بخش نخست، يعني انجام  داخلي از طريق قانون و بر فراز قانون. با تحققِ

سازش، فرض حكومت اسالمي بر آن است كه بسياري از مشكالت از جمله 
تصادي برطرف شده يا كاهش خواهند يافت و به مصونيت رژيم و موانع  اق

گيري  اي براي فشار از بيرون در جلو گيري از سخت اين ترتيب هيچ حربه
تر كردن جامعه وجود  اسالمي بيشترآنها در جهت لغو آزاديهاي مردم و

 نخواهد داشت. آيا حق با طراحان رژيم نيست؟ 
 

فت كه دست حكومت براي فرهاد يزدي ـ اگر بخواهيم مقايسه كنيم، بايد گ
اعمال فشار و زورگويي در شرايطي كه حكومت بتواند هر روزه خطر تجاوز 
خارجي را بزرگ كرده و با تبليغات شديد شرايط موجود درعراق را بياد آورد، 
بيشتر باز است تا در شرايطي كه با غرب به تفاهم )تا دستيابي به توافق راه 

مسايل اقتصادي، اجتماعي و سياسي  درازي در پيش است( رسيده باشد.
دهند.  داخلي هستند كه حكومت را به سوي نوعي تفاهم با غرب هل مي

حكومت اگر احساس كند كه در راه حل مسايل داخلي، نيازي به تفاهم با 
غرب ندارد، راه بيست و چند سال گذشته را ادامه خواهد داد. گزينش مذاكره 

 

 های يکصد سال گذشته، به اين نتیجه رسیده باشد که دمکراسی و برقراری  جربهرسد که ملت ايران بات به نظر می

های ملی را ارايه دهد. اين شرايط ايران را  تواند تضمینی برای رسیدن به هدف ارادة ملی، تنها گزينشی است که می

ست. کشورهای ساالری کرده است. در اين راه تنها عامل مهم برای پیروزی، عزم ملت ا آماده پذيرش مردم

 دمکرات ياور ملت ايران در اين مبارزه هستند و نه عامل تعیین کننده.
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رژيم قرار داشت. اين جمهوري اسالمي روي  با غرب هميشه در گذشته پيش
بود كه  چون آمادگي رعايت موازين جهاني را نداشت، از مذاكره سرباز 

هاي  زد. تفاهم با غرب، هرچند محدود، بهمراه خود اهرم فشار بر سياست مي
 داخلي را افزايش خواهد داد و نه كاهش. 

دگي قابل حل مسايل داخلي ايران زاده شده از بطن نظام هستند و به سا
نخواهند بود. نه مسايل اقتصادي و نه اجتماعي و تفاهم در سطح كشور، با 
ساختار موجود در داخل كشور، قابل حل نخواهند بود. از نظر رژيم تنها كاري 

توان كرد، خريد زمان است. افزايش قيمت نفت، از بار مسايل  كه مي
وي رژيم، گام ديگري اقتصادي دولت تا مقداري كاست. تفاهم با غرب از س

 باشد. در راه خريد وقت مي
 

ـ با تمام اهميت استراتژيكي كه ظاهراً دفاع از حقوق بشر و دمكراتيزه كردن 
منطقه ما دارد و طبعاً بايد ـ با تمام تفاوتهائي كه اين جوامع با هم دارند ـ از 

سه با هاي ديكتاتوري و استبدادي آغاز شوند، اما در مقاي تحوالتي در نظام
هاي آن در  هاي ماجراجويانة رژيم ايران امروز )خرابكاري رفع خطر برنامه

عراق و بازگشت امنيت و آرامش در منطقه( و در آينده )ابعاد خطرناك 
اروپا دفاع از حقوق بشر و  اي( آيا از سوي آمريكا و دستيابي به سالح هسته

ند كرد؟ هر قدر هم امر دمكراسي در ايران به درجة دوم اهميت سقوط نخواه
دمكراسي را عامل مؤثر در حفظ صلح بدانيم، اما تجربه نشان داده است كه 

توان سالها بدون دمكراسي حفظ نمود. نمونه؛ شش دهه  صلح جهان را مي
جنگ سرد، يا حفظ صلح و اميد به دوام آن به دليل درهم تنيدگي منافع 

راتيك سياسي و اقتصادي ميان چين و جهان غرب، بدون تحوالت دمك
 فرهنگي در اين كشور!

 
اند و  هاي خودكامه هم مصالحه كرده ها با حكومت فرهاد يزدي ـ دمكراسي

ها با تهديد مستقيم و فوري برامنيت خود  اند. هرگاه دمكراسي هم جنگيده
اند. غرب با شوروي و چين  روبرو شوند، از دست زدن به جنگ ابا نداشته

را ادامه دهد، هرچند هدف در نهايت تبديل رژيم  ها همزيستي توانسته سال
بود و  تر و با رعايت بيشتر حقوق بشر، مي ها، به نظامي ماليم آن حكومت

هاست كه با رعايت قوانين جهاني به دنبال رسيدن  باشد. چين سال هنوز مي
هاي ثبات در  هاي ملي خود است و در اين فرآيند به يكي از پايه به هدف

شده است. به نقش سازنده چين در رابطه با مسئله اتمي كره  منطقه تبديل
شمالي و مسئله تايوان، كه هميشه به عنوان بخشي از خاك خود از آن ياد 

هاي خودكامه  كند و مالكيت آن فراموش نشده، نگاه كنيم. حكومت مي
كنند و چون  ديگري در جهان وجود دارند كه با موازين جهاني رفتار مي

كنند و همچنين از  را با چالشي روشن و فوري روبرو نميامنيت غرب 
موقعيت مهم استراتژيك برخوردار نيستند، غرب نيز با آنان مصالحه كرده 

هاي دمكرات هستند. با  است. اما در نهايت، خواستار جايگزيني آنان با دولت
ساالري در جهان، امكان حفظ صلح و كاستن از تنش، افزايش  گسترش مردم

 بد و بهمراه آن امنيت غرب.  يا مي

اندازند و نظام داخلي  از سوي ديگر، كشورهايي كه صلح جهان را به خطر مي
ريزي ثبات در مناطق استراتژيك جهان هستند،  آنان داراي توان بالقوه درهم

اين تهديد در حالي است كه با حذف ابر  تهديد غرب برآنان دايمي است.
آزادي عمل غرب براي در افتادن مستقيم با  قدرت ديگر يعني شوروي، امروز

اين كشورها بيشتر شده است و يا به سخن ديگر، ضربه پذيري اين كشورها 
هاي  افزايش يافته. اما غرب آمادگي مصالحه با آنان را نيز دارد، اگر توافق

ها را داشته  هاي الزم بر اجراي توافق مورد نظر به دست آيند و تضمين
وق بشر، يعني كاسته شدن از قدرت حكومت به نفع ملت، باشند. اجراي حق

تواند ارايه كند. غرب در دراز مدت از اين سالح به سادگي  تضمين موثري مي
 تواند صرف نظر كند هر چند ممكن است در شرايطي به تاخير بيافتند.   نمي
 

ترديد نيروهاي سياسي ـ روشنفكري ايران در جبهة دفاع از دمكراسي و  ـ بي
تفاوت نيستند و  زادي ـ برخالف گذشته ـ نسبت به اهميت مسائل فوق بيآ

در معادالت سياسي خود به اين مسائل توجه دارند. اما همان گونه كه شما 
نيز تكيه كرديد؛ چون اين نيروها منافع دراز مدت ملت ايران را از بقاي رژيم 

عليه رژيم و براي  كنند و راه تضمين اين منافع را در رشد مبارزه بر جدا مي
دانند، بنابراين  دمكراسي و آزادي وعرفي ساختن نظام سياسي كشور مي

كنند. آيا شما  هرگونه سازشي با حكومت اسالمي را تضعيف خود ارزيابي مي
 با چنين ارزيابي موافقيد؟

 
فرهاد يزدي ـ اگر مذاكره مثبتي با غرب صورت گيرد، يعني به نوعي تفاهم 

خواست رژيم، منجر به باز شدن فضاي داخلي خواهد  ختم شود، برخالف
گرديد. هر نوع باز شدن فضاي داخلي، به تعبير خود رژيم مترادف با كاسته 
شدن از قدرت حكومت و مهار آزادي براي عمليات سركوبگرانه خواهد بود. 
در چنين حالتي جوّ براي رشد دمكراسي و كوشش براي برقراري ارادة ملي، 

 ي به دست خواهند آورد.امكان بيشتر
در فضاي باز بدون ترديد، خواست برقراري دمكراسي ليبرالي در ايران بسيار 
قوي خواهد بود. ايران در يكصد سال گذشته دوبار اشغال نظامي و رژيم 
رشدگراي بدون آزادي سياسي را تجربه كرده است. ايران حكومت جمهوري 

در جهت مخالف حركت كرده و با اسالمي را كه نه تنها رشدگرا نيست بلكه 
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كند را نيز تجربه كرده است. از نزديك با  هرنوع آزادي بشدت برخورد مي
كمونيسم در همسايگي با اتحاد شوروي زيسته و همراه با مردم شوروي، از 
حكومت ديكتاتوري آن كشور مصائب فراوان ديده است. پيرامون كشور را 

كنند.  ه بودند و برخي هنوز اشغال ميهاي خودكامه متجاوز اشغال كرد دولت
هاي يكصد سال گذشته، به اين نتيجه  رسد كه ملت ايران باتجربه به نظر مي

رسيده باشد كه دمكراسي و برقراري ارادة ملي، تنها گزينشي است كه 
هاي ملي را ارايه دهد. اين شرايط  تواند تضميني براي رسيدن به هدف مي

ساالري كرده است. در اين راه تنها عامل مهم  ايران را آماده پذيرش مردم
براي پيروزي، عزم ملت است. كشورهاي دمكرات ياور ملت ايران در اين 

 مبارزه هستند و نه عامل تعيين كننده. 
 

از رفتار ايرانيان ” شگفتي و بالتكليفي جهانيان“ـ در پرسش نخست خود به 
آمدن  كا اشاره داشتيم. آيا بردر برابر غرب و در رأس آنها اياالت منحدة آمري

جمهوري در ايران نشانگر جهت   نژاد از درون آخرين انتخابات رياست احمدي
خواهي و  در دمكراسي” عزم ملت“عكس يا حداقل از هم گسيخته بودن 

نژاد رأي  رسد؛ جماعتي كه به احمدي خواهي نيست؟ بعيد به نظر مي آزادي
هاي كنوني  مي جامعة ايران كه در لحظهدادند و گروه بزرگتري از افكار عمو

اي او دفاع  هاي هسته به نام دفاع از منافع و مصالح ملت ايران از برنامه
 كنند، به مسئلة آزادي، دمكراسي و حقوق بشر اهميتي بدهند!  مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرهاد يزدي ـ اين پرسش را به اجزاي تشكيل دهنده آن تقسيم مي كنيم. 

گفتي و بال تكليفي جهانيان از وقايع ايران، تا مقدار زياد ناشي از ش
هاي حكومتي است. سياست هر كشور براي اين كه موثر باشد و هم  سياست

هاي نادرست و اشتباه محاسبه به وسيله ديگران پيشگيري  زمان از برداشت

هاي آن  كند، رئوس آن بايد روشن و صريح، خطوط قرمز مشخص و محرك
هاي  بيني باشند. چون سياست كند، قابل پيش كنش و واكنش را تعيين ميكه 

حكومت ايران تا مقدار زياد با بقاي رژيم تابيده شده و چون تحوالت داخل 
هاي آن روشن باشد، لذا بازده نهايي كه  رژيم شفاف نيستند كه محرك

 هاي حكومت باشد، براي كشورهاي ديگر بالتكليفي به بار آورده سياست
هايي اشاره كرد كه به طور مداوم  است. در اين مورد بايد به ويژه به سياست

امنيت ملي ايران را آن هم در حالي كه در خاور و باختر كشور درگيري 
هاي  اندازد. قدرت نظامي و اغتشاشات خونين جريان دارد، به خطر مي

هايي، بازده قابل لمسي براي  خارجي، در پيش گرفتن چنين سياست
بينند. پس نه محرك و نه  هاي ايران، كه آن نيز روشن نيست، نمي دفه

ها براي آن كشورها روشن نيست. بالتكليفي آنان قابل  نتيجه آن سياست
 درك است.   

 

بخش دوم پرسش در باره خواست ملت ايران و دمكراسي است. در 
نوني دمكراسي انتخابات داراي دو وجه آزادي و مشاركت هستند. در دوران ك

ها، چه دمكرات و چه غيردمكرات، براي كسب مشروعيت به  حكومت
هاي خودكامه، آزادي طبق آن چه  آورند. چون در حكومت انتخابات روي مي

كنند كه  در سطح جهان تعريف شده وجود ندارد، بدين جهت كوشش مي
كم بخشي از  مشاركت را هر چه ممكن است افزايش دهند تا دست

يد. البته ملت نيز مختار است كه با آزادي به هريك از مشروعيت به دست آ
نامزدهاي تعيين شده توسط رژيم، راي دهد. از آزادي به معناي متعارف آن 

 كه داراي شروط مشخصي است، خبري نيست. 
آخرين انتخابات در جمهوري اسالمي، حتا اين حداقل را نيز در اختيار ملت 

داد، نيروهاي مسلح و  كه نشان مي قرار نداد. عالئم زيادي در دست بود
امنيتي خواستار در دست گرفتن تمامي قدرت در ايران هستند و اين كار را 
نيز انجام دادند. دوم شدن رئيس جمهور فعلي در دور اول، كه در ميان مردم، 

 شخص به نسبت ناشناسي بود، در راستاي اين امر انجام شد.
رئيس جمهور كنوني در مقابل  رسد كه بخش بزرگي از آراي به نظر مي

هاي غلط اقتصادي و فساد مالي گريبانگير  رقيب، واكنشي در برابر سياست
هاي خودكامه، به ويژه اگر دسترسي به منابع طبيعي  رژيم باشد. حكومت

سرشار داشته باشند، بخت كمتري در راه استفاده از اين منابع براي آباداني 
هاي غلط و  ياد براي پيش گرفتن سياستكشور دارند و در مقابل امكان ز

غلطيدن در فساد. اين امر منحصر به ايران نيست. اكثر كشورهاي خودكامه 
اند. بايد انتطار داشت كه با  هاست كه به اين وضع افتاده با درآمد نفت مدت

ترقي قيمت نفت، فساد درون حكومت اين كشورها شتاب بيشتري بگيرد. 
است كه خارج از حوزه حكومتي باشد وجود ندارد. زيرا عامل نظارت و بازخو

ايران نيز گرفتار چنين وضعيت اسفباري شده است و در حالي كه درآمد 
سرانه پس از بيست و پنج سال هنوز باال نرفته است، اختالف طبقاتي شايد 

 به باالترين سطح خود در تاريخ صد سال گذشته رسيده باشد. 
ري هم بجاي رئيس جمهور كنوني بود، در رسيد كه هر كس ديگ به نظر مي

 شد. مقابل رقيب تعيين شده، كه سمبل چنين وضعي بود، برنده انتخابات مي
به نظر من در صد سال گذشته دستيابي هم زمان به آزادي و استقالل 

دهد. در دوراني ملت ايران  مايه مبارزات ملت ايران را تشكيل مي درون
خواست دست يابد. اما هيچ گاه هردو را  توانسته كه به يكي از اين دو

زمان در اختيار داشته باشد. حال كه وجه آزادي در ايران از  نتوانسته هم
دسترس بسيار به دور است، وجه استقالل اهميت بيشتري را به دست آورده 

زمان در مقابل تحقيري كه هروزه بر ملت بوسيله حكومت وارد  هم است.
ده حثيت و غرور از دست رفته به صورت يك شود، ملت نياز به اعا مي
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پيروزي دارد. اگر در مبارزه براي آزادي ملت امكان عمل ندارد و به اجبار 
تواند با آزادي و به طور علني به  زند، مي روي به مبارزه منفي و مستتر مي

ها به صورت خواست دستيابي به چرخه اتمي، دست زند.  مبارزه با ابر قدرت
براي اعاده حثيت ملي خود را به صورت استقالل طلبي نشان  نياز به كوشش

خواست دستيابي  دهد. احساس استقالل طلبي خواستار فراوان يافته است. مي
اي از معدود مواردي است كه منافع رژيم و غرور ملي با  به تكنولوژي هسته

 كرد.  اند. رژيم تا جايي كه بتواند از اين امر استفاده خواهد هم، هم نوا شده
 

ـ امروز خواست آزادي و تحقق حقوق بشر در مطالبات نيروهاي مخالف 
حكومت اسالمي بازتاب داشته و در اولويت قرار دارد. اما آنها تا قادر نباشند 
پايگاه قدرتمندي در ميان مردم ايران يابند، يا اگر پايگاهي در جامعه دارند، 

خواهند توانست برروي آن را بطور آشكار به نمايش بگذارند، چگونه 
معامالت و مبادالت سياسي و اقتصادي جمهوري اسالمي با جهان غرب، به 

 نفع حفظ فشار بر روي رژيم براي تحقق اين خواستها تأثيرگذار باشند؟
 

فرهاد يزدي ـ نيروهاي سياسي داخل ايران براي اين كه بتوانند فعاليتي، 
در چهارچوب شرايط امنيتي رژيم هرچند محدود داشته باشند، اجبار دارند كه 

هاي خود دقيق و  توانند در بيان خواست ها نمي عمل كنند. در نتيجه اين گروه
روشن باشند. ناگزير اين بحث را بايد به نيروهاي سياسي فعال در خارج از 
كشور، محدود كرد. در اولويت قرار گرفتن خواست آزادي و تحقق حقوق بشر 

سال  20خارج از كشور، گام بزرگي است كه شايد  به وسيله نيروهاي سياسي
 1357هاي پس از  به دراز كشيد، تا برداشته شد. اين وضعيت را با سال

مقايسه كنيد كه چنين اولويتي در سرلوحه هيچ گروهي نبود. اما در هر حال 
اي، نيروهاي سياسي  برداشت شما صحيح است كه به طور پراكنده و يا فرقه

ان عامل اثر گذار در روند وقايع، قدرت نمايي كنند. تا هنگامي نتوانند به عنو
هاي درازمدت روشن و سريع به وجود  كه احزاب سياسي قدرتمند، با هدف

توان انتظاري بيش از اين داشت. اين احزاب براي اين كه اثر  اند، نمي نيامده
ت ميانه هاي چپ ميانه در يك ديگر و راس گذار باشند، بايد از پيوستگي گروه

هاي  هاي چنين احزابي،  بغير از سياست در ميان خود به وجود آيند. سياست
توانند با يك ديگر اختالف اساسي  اقتصادي آن هم در مقياس كم، نمي

هاي كشورداري  داشته باشند. زيرا ديگر جايي براي نظرات سياسي كه روش
داشت. آئين كنند در آينده ايران وجود نخواهد  راديكالي را تبليغ مي

كشورداري درآينده ايران براي موفق شدن راهي ندارد مگر بر پايه دمكراسي 
اي احزاب سياسي آن در طيف محدودي )آن  ليبرالي باشد. در چنين جامعه

كنند، مانند آن چه در جهان پيشرفته  هم بيشتر در حوزه اقتصاد( نوسان مي
آئين كشورداري و هدر  اي جديد در يافت تثبيت شده است. ايران به تجربه

كردن انرژي و زمان، بيش از آن چه تا كنون از دست داده است، نيازي 
هاي آينده در  ندارد. هدف نهايي اين احزاب ترسيم خطوط اصلي سياست

راستاي منافع دراز مدت ايران، بايد باشد. با وجودي كه ضروري است گذشته 
ست. در اين راه است كه ا« آينده»را با صراحت و صداقت نقد كرد، هدف 

ساالري ايراني  احزاب سياسي در خارج با نقد و بحث، كوشش در ترسيم مردم
گاه  را بنمايند. بدين وسيله سيماي دمكراسي و تمرين عملي آن را كه هيچ

 نداشتيم، اجرا كنند.
ساالري تنها محدود به خواست  اما مبارزه سياسي كنوني براي استقرار مردم

شود بلكه استقرار  يك نظام سياسي با نظام سياسي برتر نمي براي جابجايي
دمكراسي دراين برهه در رابطه با امنيت ملي بيش از مطالب ديگر مطرح 
است. مسئله فوري پيشِ رو، امنيت ايران است. ايران با خطر جدي مداخله 

نظامي روبروست. رژيم حاكم بدون در نظر گرفتن تجربه افغانستان و عراق، 
تواند ايران را به لبه پرتگاه جنگ بكشاند.  فشارد كه مي واضعي پاي ميبر م

مبارزه سياسي بايد در راستاي برآورد و روشن كردن تهديد جدي بر امنيت و 
استقالل ايران باشد. اين مبارزه بايد روشن كند كه امنيت درازمدت ايران، 

 به دست آورد.تواند در چهارچوب نظامي دمكرات، تضمين الزم را  تنها مي
 

ـ و در پرسش آخر؛ اختالفات ميان اروپا و آمريكا از يك سو ميدان بازي 
جمهوري اسالمي شده است، و از سوي ديگر زمينة شكاف بيشتر در ميان 
نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي. نيروهاي طرفدار آزادي، دمكراسي و 

ست هستند حقوق بشر نه در برخورد استراتژيك به جمهوري اسالمي يك د
گذارد ـ  ـ در مقاطع انتخابات اين عدم انسجام به شدت خود را به نمايش مي

در ”! ياوري به ملت ايران“و نه در چگونگي استفاده از آمادگي غرب در 
توان انتظار داشت كه جهان غرب  اي چطور مي گسيختگي چنين از هم

هاي  خواستهاي جدي و  خواست دمكراسي و حقوق بشر را به عنوان اولويت
 مشخص سياسي جامعة ايراني جدي تلقي كند؟ 

 
فرهاد يزدي ـ اين پرسش با مطالب مطرح شده در پرسش پيشين پيوند 

خورد. از نظر كشورهاي غربي، جامعه مهاجر گسترده ايراني در خارج از  مي
زمان با سطح نازل  كشور، با سطح دانش و توان توليدي باال و هم

آيد. اما هنوز به عنوان نيروي  اي به حساب مي ندهكاري، موهبت ارز خالف
هاي داخلي كشور مقيم و چه  سياسي قابل مالحظه، چه در رابطه با سياست

در رابطه با تحوالت ايران، كه در بده و بستان بتوان از آن استفاده كرد، به 
آيد. تشكيالت سياسي، حداكثر تجمع گروهي است. به نظر  حساب نمي

ها رو به گذشته دارد و نگاه به آينده اهميت  ون عالقه گروهآيد كه كان مي
الزم را به دست نياورده است. در نتيجه امكان نقد گسترده از تحوالت امروز 
ايران و جهان و روند امور در آينده كه با مشاركت جمعي همراه باشد فراهم 

شناسايي و هاي ملي و راه رسيدن به آنان را  اين نقد بايد اولويت نشده است.
چنين  هاي مشخص شده، اين نقد بايد هم مشخص كند. بر مبناي هدف

توانند بر تحوالت ايران اثر مثبت و يا منفي  هاي جهاني كه مي شناخت قدرت
 داشته باشند، را نيز در برگيرد. 

چنين نقدي كه به ترسيم مشخصات استراتژيك ختم شود، از وظايف احزاب 
د احزاب تا مقدار زيادي اين وظيفه را نشريات است. در حال حاضر، در نبو

دهند. نفوذ نشريات، بخاطر نبود تشكيالت سياسي پشتيبان، محدود  انجام مي
خواهد بود. در نتيجه، چنان كه فرموديد هنوز مكانيسمي براي قانع كردن 
غرب به خواست دمكراسي و برقراري حقوق بشر در ايران به عنوان اولويت 

 اني خارج از كشور، به وجود نيامده است. نخست جامعه اير
 

 ـ آقاي يزدي از شما سپاسگزاريم.
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 برنامه انرژی اتمی ايران شگردی در راستای حفظ نظام و
 آفرينی در عرصه سیاست خارجی، منافع و مصالح ملی کشورمان بحران

 
 دکتر حسن کیانزاد

نشريه تالش با اشاره به وجود  21شماره 
و ناهنجاريهاي اجتماعي در كشور و  ناامني

گر جمهوري اسالمي در  نقش اغتشاش
اي، وضعيت نامطلوب ايران   مناسبات منطقه

هاي ماجراجويانة  المللي و تالش در روابط بين
جمهوري اسالمي به منظور دستيابي به 
تسليحات اتمي، كه امنيت ملي كشور ما را با 

وجه تمورد را  ،خطري جدي روبرو ساخته است
تحليل قرار داده بود. اكنون پس از گذشت و 

اي و  شماره، در گستره سياست جهاني، منطقهآن نزديك به ده ماه از انتشار 
، كه اثرات تحول آفرين آن بزودي آشكار آمدهكشورمان دگرگونيهايي بوجود 

در افغانستان كه از دستبرد و  سخواهند گرديد.  انجام انتخابات مجل
ي طالبان بدور ماند، تصويب قانون اساسي عراق در مجلس آفرينها ستيزه

مؤسسان و احاله آن به سازمان ملل متحد، كه بر پايه آن نخستين گزينش 
مجلس نمايندگان در راستاي رسيدن به مردمساالري و ثبات سياسي در آن 

و سرانجام ارجاع پروندة اتمي ايران به شوراي  كشور برگزار خواهد گرديد.
ايكه  نتيجه ايست از شكست مذاكرات دراز هنگام بي ه اين خود نشانهامنيت، ك

المللي اتمي در وين و سه كشور اروپائي به بيهودگي و عبث  بين  حكام آژانس
گر اعتراف دارند، اپوزيسيون  ماندن آن با حكومتگران حادثه آفرين و حيله

بررسي و تحليلي دارد كه با ارايه  اش برآن مي مان را در كليت دموكرات ميهن
كه در فراز از آنها سخن به ميان آورديم، صفوف  ،خردمندانه از مسايل روز

مان را دور از منافع و اقتدارگرائيهاي تنگ  هاي ملي هماهنگي و همگامي
تر ساخته، تا بتوانيم با نقش آفريني و قبول مسئوليت براي  گروهي، گسترده

سال گذشته كه برملت ما  26بست سياسي  برون رفت از بحران ملي و بن
در نوشتار زير، من كوشش براين دارم  گامي برداريم.تحميل گرديده است، 

هاي گذشته،  كه با اشاره به رويدادها و دگرگونيهاي روزشمار ماهها و هفته
 اي روشن از پروسه تحولي را كه اكنون پيرامون ما بخود شكل زمينه

، تا آغازي دهمشان سياسي قرار يدو دگران ، پيش روي صاحبنظرانگيرد مي
گشاي  هاي مشكل ارائه راهكارها و گزينه ،آفرين براي نوانديشي باشد اميد

 مسايل ايران.
سازم،  خوانندگان گرامي، در اين هنگام كه اين نوشتار را آماده مي

متحد در نيويورك آغاز گشته است.  هاي مجمع عمومي سازمان ملل نشست
شركت  جمهوري اسالمي  نژاد رئيس  احمدي در اين نشست آقاي محمود

سپتامبر مواضع جمهوري اسالمي را در رابطه با  17كرده و در روز شنبه 
نژاد در حاشيه جلسات  برنامه اتمي ايران مطرح نمود. پيش از آن احمدي

وزير تركيه،  وشنودي با آقاي تاييپ اردوگان نخست عمومي در گفت مجمع
آوري و تكنولوژي اتمي را در  واهد فنخ يران ميسخن بميان آورده بود كه ا

اختيار ديگر كشورهاي اسالمي قرار دهد. بيان اين موضع از سوي سه كشور 
آفرين  آلمان ، فرانسه و انگليس و همچنين آمريكا، بگونه يك شگرد تنش

اي كه مساله احاله برنامه اتمي ايران و  سياسي تلقي گرديد، بگونه
ت آن در رابطه با قرارداد منع گسترش تسليحات عملكردهاي پيمان گسس

امنيت، بارديگر از سوي آنان در دستور كار قرار گرفت. در  شوراياتمي به 
اين چنين  2005سپتامبر  19و  16دويچه زايتونگ  اين راستا در روزنامه زود

نژاد در ايران حل اين مشكل،  خوانيم كه: از هنگام روي كار آمدن احمدي مي
اتمي جمهوري اسالمي بصورت يك بحران درآمده است و   نامهيعني بر

پيشنهادهاي ايشان در نشست عمومي سازمان ملل متحد با مخالفت غرب 

 Philippe Dousteبالزي  ليپ دوستياي كه آقاي ف روبرو شده بگونه

Blazy  وزير خارجه فرانسه از ارجاع اين مساله به شوراي امنيت سخن
المللي انرژي  ژانس بينآنفر حكام  36اين ميان از  بميان آورده است و در

نفر نظر براين دارند كه آژانس خود رأساً پرونده  20در وين،  IAEAاتمي 
ايران را به شوراي امنيت احاله نمايد. از اين پيشنهاد هنوز سه كشور روسيه، 

اند. چين و هندوستان بواسطه نياز  چين و هندوستان پشتيباني نكرده
شان به نفت و قراردادهائيكه با ايران دارند و روسيه به سبب منافع  نروزافزو

اقتصادي درازمدت خود از خريد گاز و همچنين درآمدهائيكه در رابطه با 
ساختن تأسيسات نيروگاههاي اتمي ايران از جمله در بوشهر بدست آورده و 

وتين در آينده هم همچنان ادامه خواهد داشت. از سويي ديگر والديمير پ
رئيس جمهور روسيه در گفت و شنودهاي خود با جرج بوش مخالفت صريح 
روسيه را با دستيابي ايران به تسليحات اتمي بيان داشته است. اين روزنامه 

سياسي خود با توجه به مشكالت سياسي و از جمله  در تحليل و تفسير
اي غرب نويسد كه شايد بر امنيت، ميشوراي احتمال وتوي چين و روسيه در 

سازي اورانيوم ايران موافقت  اي باقي نماند كه با بخشي از برنامه غني چاره
شرايطي را بوجود آورند كه  ،المللي كرده و با كنترل شديد از سوي آژانس بين

جمهوري اسالمي نتواند از اورانيوم غني شده براي ايجاد تسليحات اتمي 
يا آخواهد ساخت كه استفاده كند و اين خود آزموني است كه آشكار 

كاريها  حكومتگران در ايران چونان گذشته به شگردهاي ترفندآفرين و پنهان
ادامه خواهند داد و يا اينكه خود را ناگزير از تسليم در برابر قول و قرارهاي 

المللي خواهند دانست. نگاهي به بيالن مذاكرات سالهاي گذشته و  بين
ذشته حكومتگزاران و مسئولين امور كارنامه جمهوري اسالمي در سالهاي گ

ب روبرو كرده كه بيرنگ راعتمادي گسترده بويژه در غ در ايران را با يك بي
وزيران  و المللي آژانس بينحكام كردن آن با توجه به روزشمار مذاكرات 

 خارجه سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس آسان نخواهد بود.
آمريكا ايران را به تالش براي توليد براي نخستين بار  2002در دسامبر سال 

وجود كه  داي منتشر كرد تسليحات اتمي متهم كرده و تصاويري ماهواره
آمريكا ادعا  مقامات مسئولداد.  ز و اراك نشان ميطندر ن را تاسيساتي اتمي

د و چند ماه پس از آن حكومت نكه اين تأسيسات كاربرد نظامي دار ندكرد
ئيد كرد كه چنين تأسيساتي را در نطنز و اراك أت 2003ايران در ماه مه 

سازد و تأكيدشان براين بود كه اين تأسيسات بمانند بوشهر براي توليد  مي
ژوئن  16و كاربرد آن غيرنظامي است. در تاريخ  ندستهاي  انرژي هسته

ها نشان داده كه ايران برخي از  رادعي اظهار كرد كه بازرسيبآقاي ال 2003
است و خواستار همكاري  ههاي اتمي خود را گزارش نداد مواد و فعاليت

المللي از ايران خواست كه  ژانس بينآ 2003ژوئن  19تهران شد و در تاريخ 
اي را امضاء كند و به  پروتكل الحاقي معاهده منع تكثير تسليحات هسته

اي جمهوري اسالمي دسترسي سرزده  بازرسان اجازه دهد به تأسيسات هسته
اي از  بازرسان آژانس دور تازه 2003ژوئيه  19در داشته باشند.  نامحدودو 

هاي خود را از تأسيسات انرژي اتمي ايران آغاز كردند و به گزارش  بازرسي
هايي از اورانيوم غني شده را در نطنز يافتند  نها نشانهآپست  روزنامه واشنگتن

كه اگر جمهوري اتحاديه اروپا به مسئولين هشدار داد  2003ژوئيه  21و در 
اسالمي همكاري كامل با بازرسان نداشته باشد اتحاديه اروپا در مناسبات 

 2003اوت  6كند. در  مي رسياسي و اقتصادي خود با ايران تجديد نظ
محمدخاتمي اعالم كرد كه تسليحات اتمي هيچ جايگاهي در راهبرد نظامي 

يد. اما در اين كشورش ندارد ولي ايران از فناوري اتمي دست نخواهد كش
ميان آژانس انرژي اتمي در گزارشي محرمانه، ادعا كرد ايران دو نوع اورانيوم 

 9جويانه كاربردي ندارد. در  غني شده توليد كرده كه براي مصارف صلح
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واشنگتن پيشنهاد سه كشور اروپائي آلمان، فرانسه و انگليس  2003سپتامبر 
وري اسالمي وقت داده شود تا به جمه 2003را پذيرفت كه تا آخر اكتبر 

هاي سرزده را بپذيرد. در  هاي اتمي خود را كامالً افشا كند و بازرسي فعاليت
اي  اكتبر فرصت داد كه برنامه هسته 31سپتامبر آژانس به ايران تا  13تاريخ 

االجل را نپذيرفت و در  اسالمي اين ضرب يخود را فاش كند ولي جمهور
ي وزير خارجه جمهوري اسالمي قول داد كه در كمال خراز 2003اكتبر  21

جريان مذاكرات پيرامون برنامه انرژي اتمي ايران با سه كشور اروپائي، 
شفافيت را اصل قرار دهد و اندكي بعد يكي از ديپلماتهاي غربي اعالم كرد 
كه ايران پذيرفته است كه غني سازي اورانيوم را متوقف و پروتكل الحاقي را 

آژانس انرژي اتمي اعالم كرد كه ايران  2003نوامبر  11در امضاء كند. 
اي كه براي توليد جنگ افزار اتمي بكار  اذعان كرده كه پلوتونيوم ـ ماده

فرانسه، انگليس و آلمان با  2003نوامبر  25د ـ توليد كرده است. در ور مي
هاي  تاي به توافق رسيدند كه به ايران در مورد فعالي آمريكا بر سر قطعنامه

داد. آژانس انرژي اتمي در وين اين قطعنامه را  اش هشدار مي اي هسته
دسامبر  18تصويب كرده ولي تحريم ايران را توصيه ننمود. و سرانجام در 

اكبر صالحي نماينده وقت ايران در آژانس پروتكل الحاقي را  علي 2003
تواند هر  ميامضاء كرد كه برپايه آن تأسيسات انرژي اتمي جمهوري اسالمي 

ايران  2004آوريل  4قيد و شرط قرار گيرد. در تاريخ  هنگام مورد بازرسي بي
داشتن تأسيسات مخفي اتمي را تكذيب كرده و بكارگيري آزمايش اورانيوم 

 9غني شده در اصفهان را مغاير با تعهداتش در پروتكل الحاقي ندانست. در 
رژي اتمي ايران اعالم كرد غالمرضا آقازاده رئيس سازمان ان 2004آوريل 

كند و در اول  كه جمهوري اسالمي داوطلبانه توليد سانترفيوژ را متوقف مي
اي از اورانيوم غني شده را در  هاي تازه آژانس اعالم كرد نشانه 2004ژوئن 

اي  ايران يافته كه فراتر از سطح الزم براي توليد غيرنظامي انرژي هسته
ت جمهوري اسالمي اعالم كردند كه تسليم مقاما 2004ژوئن  12 در است.

المللي نخواهند شد و از دنيا خواستند كه اين كشور را عضو  فشارهاي بين
آنها پلمب آژانس  2004ژوئيه  27اي بشمار آورند و در  باشگاه انرژي هسته

و  دانرژي اتمي را از روي سانترفيوژها برداشتند و توليد آنرا در نطنز آغاز كردن
ئيه اذعان كردند كه اين توليد قطعات براي غني سازي اورانيوم ژو 31در 

كمال خرازي وزير  2004اوت  24در  اند. نگرفتهاست كه هنوز آنرا از سر 
خارجه اعالم كرد كه جمهوري اسالمي هرگونه حمله پيشگيرانه اسرائيل به 

 2004دهد و در تاريخ اول سپتامبر  اش را با زور پاسخ مي تأسيسات اتمي
اورانيوم زرد براي غني سازي  انبوه كيكتوليد آژانس از تصميم ايران براي 

پاول وزير خارجه آمريكا گفت كه اين گزارش براي  و كالين هابراز نگراني كرد
 2004سپتامبر  21كند. در  ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت كفايت مي

مي بسوي غني سازي زرد را كه گا ايران اعالم كرد كه فرآوري گسترده كيك
سه كشور اروپائي آلمان، فرانسه  2004اكتبر  21است، از سرگرفته است و در 

سازي را  و انگليس از تهران خواستند كه كليه فعاليتهاي مربوط به غني
اكتبر  31اش به شوراي امنيت ارجاع خواهد شد. در  متوقف كند وگرنه پرونده

ب كرد كه خواستار از مجلس جمهوري اسالمي طرحي را تصوي 2004
ايران پذيرفت تا  2004نوامبر  14سازي اورانيوم بود. در  سرگيري غني

زمانيكه مذاكرات با آژانس و اتحاديه اروپا ادامه دارد، غني سازي اورانيوم را 
كوشيد مفاد  2004نوامبر  26كامالً به حالت تعليق درآورد اما باز در 

ها براي ژهد تا بتواند از برخي سانتريفواي تغيير د نامه را به گونه موافقت
استفاده كند اما زير فشار غرب اين درخواست كنار گذاشته شد. “ تحقيقات“

مذاكرات ايران با اتحاديه اروپا بارديگر آغاز گرديد. در  2004دسامبر  13در 
ايران اعالم كرد برغم پيشنهاد اروپا براي ارائه راكتور آب  2005فوريه  13

راكتور آب سنگين در اراك را كه ممكن است براي مقاصد  سبك، ساخت
ايران اعالم  2005آوريل  30نظامي بكار گرفته شود، متوقف نخواهد كرد. 

مه  11آوري اورانيوم در اصفهان را از سر بگيرد و در ركرد كه ممكن است ف

سه كشور اروپائي به ايران هشدار دادند كه هرگونه از سرگيري  2005
 2005اي به روند مذاكرات پايان خواهد داد و در اول اوت  ي هستهها فعاليت

از تصميم خود براي از  جمهوري اسالمي اعالم كرد كه آژانس را رسماً
د ومحم 2005اوت  3سرگيري فرآوري اورانيوم آگاه خواهد كرد. در 

نژاد به عنوان رئيس جمهور سوگند ياد كرد و پس از آن جمهوري  احمدي
ري را ظرف چند روز آينده از سر خواهد گرفت و رآوم نمود كه فاسالمي اعال

هاي گروهي داخلي و  در حضور رسانه 2005اوت  18به اين درخواست در 
د. در اين رابطه حتا روسيه از جمهوري اسالمي نخارجي جامه عمل پوشاند

شوراي حكام  2005اوت  11خواست كه كارخانه اصفهان را تعطيل كند. در 
قاي آاي محكوم كرد و از  رژي اتمي، اقدام ايران را با صدور قطعنامهآژانس ان

البرادعي خواست تا سوم سپتامبر گزارش كاملي از پرونده ايران ارائه دهد. در 
تصميم ايران بارديگر تاكيد كرد كه او اين جرج بوش در پي  2005اوت  12

اوت  13ت و در گزينه استفاده از نيروي نظامي عليه ايران را رد نكرده اس
گرهارد شرودر صدراعظم آلمان هشدار داد از فكر حمله نظامي به  2005

علي  2005اوت  15در  .ان منصرف شودرايران بخاطر برنامه اتمي اي
الريجاني بجاي حسن روحاني دبير شوراي امنيت ملي جمهوري اسالمي شد 

سه  2005اوت  23ر دو سرپرستي مذاكرات با اروپائيان را بعهده گرفت 
اي را كه قرار بود با  كشور آلمان، فرانسه و انگليس، مذاكرات دگر باره

آغاز كنند به دليل از سرگيري  2005اوت  13مقامات ايراني در تاريخ 
سيسات اصفهان لغو كردند و سخنگوي وزارت أاي در ت هاي هسته فعاليت

مفاد  ضقآوري اورانيوم را از سوي ايران نانخارجه فرانسه از سرگيري ف
امضاء كرده  2004توافقنامه پاريس كه طرفهاي دخيل در مذاكرات در نوامبر 

ها ريخته و  لهي به خيابانلا دند، دانست و در همين روز حادثه آفرينان حزبوب
لمان و همچنين آمريكا را آتش آهاي ملي سه كشور فرانسه، انگليس و  پرچم

اي  واي اگر خامنه“اروپائي و زده و با شعارهاي مرگ بر آمريكا و سه كشور 
منطق و شيوه عمل “ حكم جهادم دهد، ارتش دنيا نتواند كه جوابم دهد

 به نمايش گذاردند. 21زاد در قرن آاي را در برخورد با جهان  حاكميت فرقه
توان شفاف بيان نمود كه  با توجه به آنچه كه در روزشمار فرازين آورديم، مي

حاكميت مكتبي ـ سياسي آن، نبود مشكل بزرگ جمهوري اسالمي و 
سال گذشته نسبت بخود در جهان بوجود آورده و  26كه در   اعتمادي است

نژاد و عوامل  قاي احمديآترازي و ناهمآوري با آمدن  اعتمادي و ناهم اين بي
چونان علي الريجاني كه اكنون پس  يسپاه و بسيج و اصولگرايان و متعصبين

هاي قدرت سياسي و  جمهوري تمامين اهرم  تاز قبضه مجلس و نهاد رياس
اقتصادي را در دست دارند، افزونتر گشته است. در اين راستا در تاريخ شنبه 

 Brunoشيرا وآقاي برون Die Weltدر روزنامه  2005سپتامبر  10

Schirra  گويند، ماليان  بازرسان آژانس اتمي در وين مي“با تيتر درشت
در گزارش نوين “ اند به راه انداختهموش و گربه سالهاست كه با ما يك بازي 

در سالهاي  ؛دسينو خود با لحني تند و انتقادآميز از جمهوري اسالمي مي
اند تا  عمل كرده“ نهاكار پنهان“گذشته مقامات مسئول برپايه يك الگوي 

ها با فشار نآنها تبگسترانند.اي خود پرده ابهام  بتوانند بر روي برنامه هسته
 ءغرب سرانجام قرارداد الحاقي منع گسترش تسليحات اتمي را امضاپيگير 

اند و يكي از  كردند، اما هنوز آنرا براي پاراف و تصويب به مجلس نبرده
گويد فرستادگان جمهوري اسالمي با شيوه رفتاري  مقامات مسئول آژانس مي

شند. در ك نرا ميآخواهند  اند و بهر سو كه مي اي بسته خود بر گردن ما قالده
قرارداد  ؛تلويزيون گفت كه 1آقاي الريجاني در برنامه  2005اوت  1تاريخ 

منع گسترش تسليحات اتمي مرده است. اختالف ما با غرب در مورد 
اي براي توليد  هاي سوخت هسته تسليحات اتمي است و نه در باره تهيه ميله

بحث Low م سبك غني سازي اورانيودرباره ها  نيرو. ما تا بحال با اروپايي
كه به آن نياز داريم. از  Highسازي اورانيوم سنگين  ايم و نه غني كرده

اورانيوم نياز داريد او خيلي شفاف به اين ايشان پرسيدند براي چه كار شما 
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پاسخ داد، اين حق را ما داريم كه با تسليحات اتمي از خود دفاع كنيم. يعني 
رابطه علي الريجاني در سمت پيشين  اينكه بمب اتمي بسازيم. و هم در اين

خود يعني رئيس راديو و تلويزيون ايران پس از امضاء پيمان منع گسترش 
نبات  مرواريد غلتان داديم و آب“گفته بود  (NPT)اي يعني  هاي هسته سالح

و هم در اين رابطه سرپرست انستيتوي مطالعات استراتژيك در “. گرفتيم
در يك كنفرانس  Wladimir Orlowاورلوو آقاي والديمير  (PIR)روسيه 

مطبوعاتي صريح گفت كه ما بايد بپذيريم كه ايران در جهت رسيدن به يك 
آميز است، اما تنها يك  انرژي اتمي است كه ظاهراً صلح استفاده برنامه كامل

گام براي توليد تسليحات اتمي فاصله دارد. اين حقيقتي است كه بايد آن را 
حقيقت غرب و سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس در درازي  بپذيريم و براين

مذاكرات خود با حكومتگران در ايران آشكارا باور دارند و در اين ميان 
و ادامه آن هم قوياً بيفايده  بودهدانند كه مذاكرات چندساله آنان عبث  مي

 است و تنها آنچه كه شايد بتواند ماليان حاكم در ايران را بخود بياورد،
متحد  يعني ارجاع  اين مسئله به شوراي امنيت سازمان ملل سشمشير داموكل

هاي گسترده سياسي و اقتصادي و انزواي ايران كه  باشد با فرايند تحريم مي
كند. در اين راستا، نيكوالس ريشتر  آمريكا از آن سخت پشتيباني مي

Nicolac Richter  پتامبر س 5در تاريخ  دويچه زايتونگ روزنامه زوددر
نويسد: شكي نيست كه ارجاع كار به شوراي امنيت، تنها راهي  مي 2005

است كه براي غرب باقي مانده است، مسئولين حكومت در ايران، غرب را در 
سال گذشته فريب داده و برخالف قرارداد منع گسترش، برنامه  20

ان، تنها آن اند. رژيم حاكم در اير برده  سازي اورانيوم را پنهاني به پيش غني
در اختيار آژانس انرژي اتمي گذارده كه ديگر راه را هنگام اطالعات الزم 

گريزي برايش باقي نمانده بوده است. ساليان درازي است كه آنها با كجدار و 
اند. اين بار بايد كار را به شوراي امنيت  مريز با بازرسان آژانس رفتار كرده

اجرا گذاشته  هاي گسترده به تحريم مات جدي از جملهياحاله كرد، تا تصم
شان  ه سياست نيرنگ و تزوير آفرينبشود و همچنين به آنان گفته شود، كه 

برگر  نقاي كالس ديتر فرانكآبايد پايان دهند. نزديك به يك سال پيش 
Klaus D. Frankenberger زايتونگ آلگماينه  در روزنامه فرانكفورتر

Frankfurter Allgemeiner Zeitung  در   2004اكتبر  1بتاريخ
تحليلي مهم زير عنوان قدرت اتمي ايران؟ سخن از يك مركز خطر نوين در 

نويسد، حكومتگران در ايران  منطقه تنش زاي خليج فارس بميان آورده و مي
اي را دنبال  اي هدف خود يعني كامل كردن برنامه هسته با شتاب بيسابقه

به يز از انرژي اتمي است. مآ فاده صلحكنند و مدعي هستند كه براي است مي
سخن البته اتحاديه اروپا و آمريكا هيچ باور ندارند و يقين دارند كه اين 

حكومت در ايران بدنبال تسليحات اتمي از جمله كالهك اتمي براي 
هاي ميان و دور بردي است كه با آنها بتواند مركز اروپا را نشانه بگيرد.  راكت

توان و بايد پذيرفت  كند كه آيا مي پرسش را مطرح مي اين مفسر سياسي اين
كه يك رژيم فناتيك اسالمي در خاورميانه به تسليحات اتمي دست بيابد و 

جهت نبود  نويسد، بي برگر مي نبرضد آن هيچ اقدامي ننمود؟ و آقاي فرانك
كه يوشكا فيشر وزير خارجه آلمان پيش از آغاز جنگ آمريكا و عراق گفته 

خطر واقعي نه از سوي عراق بلكه از سوي ايران است كه در نزديكي بود كه 
اي قرار گرفته است. شكي نيست كه اگر ايران  تيابي به تسليحات هستهسد

يك قدرت تسليحاتي اتمي شود، اين با خود يك وضعيت استراتژيك نويني 
آورد كه  را در خاورميانه و خليج فارس و درياي مديترانه شرقي بوجود مي

از جمله  ،هايي از سوي ديگر كشورهاي منطقه خواهد بود مراه با واكنشه
رابطه آرام نخواهد نشست، همانگونه اين اسرائيل اعالم كرده است كه در 

مركز راكتور اتمي اوزايراك  در هنگامة جنگ ايران و عراق سال پيش 20كه
Ozirak .قرار  روي ما و اين پرسش هم پيش در كشور عراق را بمباران كرد

منطقه از جمله عربستان و مصر و  دارد كه چرا نبايد كه ديگر كشورهاي
 ،است راهبردي ثبات و امنيت ملي خوديتركيه و حتا سوريه در چارچوب س

ي متااي كالسيك از دفاع  ات اتمي ببرند و در چرخهحدست به فناوري تسلي
ديگر قرار نگيرند؟ غرب و سه كشور اروپائي طرف مذاكرات با ايران 

نيت  ان از حسنرجدي كاري از پيش ببرند. حكومتگران در ايبطور د نتوان نمي
المللي انرژي اتمي را  آنان سوءاستفاده كرده هم آنان و هم حكام آژانس بين

برگر در پايان نوشتار خود اين چنين نتيجه  ناند. فرانك تا كنون فريب داده
ها دست از اين  كه اروپاييحل ممكن اين باشد  گيرد كه شايد تنها راه مي

هاي بيهوده با حكومت در ايران برداشته و  مذاكرات ديپلماتيك و پرگويي
بگويند كه اگر به به آنها گير،  هاي سخت اي قاطعانه بمانند پليس بگونه

كنترل و بارزسي مراكز اتمي بر پايه قرارداد الحاقي تن در ندهند و دست از 
مسئله به شوراي امنيت ارجاع گشته، كه برندارند،  مسازي اورانيو غني

گذاريهاي غرب در ايران  فرايندش تحريم اقتصادي و جلوگيري از سرمايه
آقاي  (FAZ)همين روزنامه در  2004اكتبر  21خواهد بود. در تاريخ 

نويسد: در  زير عنوان واپسين پيشنهاد، مي Horst Bacia هورست باسيا
ژي اتمي در ربار ديگر شوراي حكام ان قرار است كه 2004نوامبر  25يخ رتا

وين در نشست خود در باره برنامه اتمي ايران، از مسئولين حكومت در ايران 
بار قوياً بخواهند كه از برنامه غني سازي اورانيوم براي هميشه  اين

ند، زيرا كه آنها باور براين ندارند كه اين برنامه در جهت ني كشپو چشم
 G-8رود. همچنين در كنفرانس  مي پيش نميدستيابي به تسليحات ات

كشورهاي صنعتي در واشنگتن قرار براين شد كه با پشتيباني آمريكا، سه 
كشور اروپائي پيشنهاداتي جديد به نماينده ايران آقاي روحاني براي حل 
مشكل ارايه دهند كه اگر بازهم ماليان آنرا نپذيرفتند، جريان را به شوراي 

قاي استراو وزير خارجه آو در اين راستا در آن هنگام امنيت احاله دهند 
قاي فيشر وزير خارجه آلمان گفت، كه ايران تنها پس از قبول آبه انگليس 

تواند در غرب ايجاد اعتماد كند  سازي اورانيوم مي نامحدود حذف برنامه غني
ه بيني ب و آقاي فيشر هم يادآور شد كه مقامات مسئول در ايران بايد با واقع

گدار به آب نزنند و بدانند كه اين فكر، يعني آمريكا  مسائل بنگرند و بي
ه نبرد ديگري را در ايران نخواهند هبخاطر گرفتاريهاي خود در عراق، جب

 باشد.  گشود، اشتباه مي
فرايند انتخابات فرمايشي رياست جمهوري و بركرسي قرار گرفتن 

زدا بوجود  موجود تغييري تنش نژاد در اين جايگاه، نه تنها در وضع احمدي
ه سهاي گروهي براين باورند كه پرو گران رسانهينخواهد آورد بلكه تحل

، روندي راديكالتر جمهوري اسالمي مذاكرات در رابطه با برنامه انرژي اتمي
نژاد يك متعصب سياسي مذهبي  را در پيش خواهد گرفت، زيرا كه احمدي

در اين رابطه آقاي ميخائيل  تابد. است و اسالم دكترينه را برمي
 Frankfurter در فرانكفورتر روندشا Michael Luedersلودرز

Rudschau  نويسد: در عرصه سياست  اينطور مي 2005ژوئيه  28در
اي و شوراي نگهبان،  خارجي، تعيين كننده خطوط اصلي رهبر علي خامنه

در رابطه با برنامه گرا خواهند بود كه با زباني ديگر  كاران اصول يعني محافظه
اتمي ايران سخن خواهند گفت، زيرا كه براي آنان فناوري اتمي و دستيابي 

اي است كه آمريكا را از حمله به ايران بازخواهد داشت و  به سالح اتمي حربه
اي را كه سربازان آمريكائي در افغانستان و عراق و آسياي  حلقه محاصره

ذير خواهد نمود. براي ماليان آنچه كه ، آسيب پندا مركزي به دورشان كشيده
اي، يعني دستيابي  مهم است حفظ نظام و قدرت است بكمك فناوري هسته

امنيت قراردادن  شورايدانند كه در دستور كار  به تسليحات اتمي. و آنها مي
اين مسئله و بدنبال آن راي بر تحريم اقتصادي، از سوي دو كشور چين و 

ازمدت در ايران هستند، وتو خواهد شد بنابراين با روسيه كه داراي منافع در
نشينند تا غرب را مجبور به دادن پيشنهادات  آرامش خيال به انتظار مي

 تري بكنند.  مناسب
با توجه به آنچه كه در روزشمار مذاكرات چندساله برنامه انرژي اتمي آورديم 

ن سياست هاي گروهي پيرامو هاي رسانه و همچنين ارايه تفسير و تحليل
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اي در پيشگفتار اين نوشتار و  خارجي و برنامه استفاده از فناوري هسته
تحوالتيكه در اين ميان در جهان و منطقه و كشورمان پديدار گشته، 

اي كه برخي از مجهوالت در معادله قدرت و زورآزمائيهاي سياسي روز  بگونه
توان  حكومت مي آيا به نيروهاي مخالف اين ،اند معلوم، يعني شفاف گرديده

اي از  ينده كشور اميدوار بود؟ به عبارت ديگر آيا طليعهآاميد بست و نسبت به 
توان ديد؟ و سرانجام اينكه اپوزيسيون  آن اراده مشترك را در ميان آنان مي

رژيم حاكم در نگرش و تحليل از تحوالتيكه برناميديم و از آنها سخن بميان 
در كشور ما  كينده نزديآدگرگونيهاي آورديم كه نقش موثر و حساس در 

گشايي را براي حل  هاي مشكل خواهد داشت، در كجا قرار دارد و چه پاسخ
ساله گذشته، كه گريبانگير ملت ما گرديده است در دست دارد؟  26معضل 

توانند با اگرها و مالحظات  ها هرگونه كه باشند، ديگر نمي اين پاسخ
همراه شوند كه برخي از گروههاي سياسي اي  حسابگرانه و بازيهاي سياسي

جمهوري رون و برون از كشور براي گرفتن آوانسهايي از حاكميت ددر 
كنند و مردم را  و حقيقت را لوث مي اسالمي با آن به مماشات نشسته

 توانند مطرح گردند: ها اينگونه مي سرشكسته و نااميد. به باور ما اين پرسش
اي تا مرز چرخه سوخت كه  انرژي هستهيا دستيابي به فناوري آـ  1

هم اكنون  ،سيسات اتمي كشورأكارشناسان ما رأساً برآن احاطه ندارند و در ت
صدها كارشناس روسي بكار مشغولند و همچنين با توجه به خطرات ناشي از 

هاي بجاي مانده راديواكتيو از جمله رادون كه تا صدها هزار سال  تفاله
زا است، بايد بعنوان  را آلوده كرده و سرطان يستط زبصورت گاز هواي محي

قاي آيك حق ملي از آن بدفاع برخاست و به قول پژوهشگر فيزيك اتمي 
كسي نيست كه بپرسد مگر هر حقي را بايد الزاماً گرفت؟ مگر “دكتر واحدي 

هر كار فني قابل اجرائي را بايد اجرا كرد؟ حقي كه زندگي ميليونها نفر را به 
دازد، حق نيست. حقي كه براحترام متقابل استوار نباشد حق نيست. خطر بيان

حقي كه محيط زيست را مورد تهديد جدي و نابودي قرار دهد حق نيست. ما 
شناسيم و نه به  خواهيم غولي را كه نه فرهنگش را مي در ايران مي

يندگان آبازي با آن آشنا هستيم، از بطري بيرون بياوريم تا براي  قاعده
ناگفته نگذاريم در كشوري “ يونها سال موجب مرگ و رنج و نكبت بشود.ميل

اي بهترين در  بمانند آلمان كه برخوردار از يك تكنولوژي و فناوري هسته
ها  المللي است، نزديك به سه سال گذشته دولت سوسيال دمكرات عرصه بين

اههاي و سبزها قانوني را از مجلس گذراندند كه بر پايه آن تمامين نيروگ
اي  بايد تعطيل شوند و ديگر هم اجازه 2030لمان به ترتيب تا سال آاي  هسته

براي ساختن نيروگاه جديد داده نخواهد شد و اين تنها بخاطر اين است كه 
از سه دهه استفاده از انرژي اتمي، هنوز  فزون اي پس از تجربهآنها 

جاي مانده راديواكتيو هاي ب اند مسئله دفن و يا اسكان دادن تفاله نتوانسته
هاي آينده است علمي  اتمي را كه تهديدي جدي براي محيط زيست و نسل

 و كارشناسانه حل كنند.
ـ براين پايه، بايد از همآوازي برخي از گروهها و سازمانهاي سياسي  2

زنند و در رابطه با برنامه  گرائي مي اپوزيسيون كه دم از حقوق ملي و ملي
دمند،  مي اننآ  يپور تبليغاتيشاسالمي، هماهنگ در  انرژي اتمي جمهوري

يا آنها به مسائلي كه در فراز اشاره برديم، توجه دارند يا اينكه تنها آپرسيد كه 
“ غرور ملي“شود كه با واسطه قرار دادن  شان در اين خالصه مي مسئوليت

  اي و تسليحات اتمي دست چون پاكستان و هندوستان به فناوري هستهيعني 
اند، ما هم اين حق را داريم كه در اين راستا گام برداريم. به نظر  يافته
اي از جمله  رسد كه بخش بزرگي از نيروهاي مخالف حاكميت فرقه مي

از جوسازي عوامفريبانه و پوپوليستي رژيم، اين  ناشيطلبان در فضاي  اصالح
راهي را كه جرأت و شهامت اخالقي و سياسي را ندارند كه به مردم بگويند، 

در رابطه با برنامه انرژي اتمي در برابر آژانس  حكومت اسالمي سردمداران
 ،اند، نه بخاطر دفاع از منافع گرفته  المللي انرژي اتمي و غرب در پيش بين

مصالح و امنيت ملي كشور ماست، بلكه تنها در خدمت به نظامي است كه در 
ادعاي  ايناي سياسي كشانده و به انزو ،سال گذشته كشور ما را در جهان 26

براي اين نسل و  نيروآميز از انرژي اتمي براي توليد  استفاده صلحآنان يعني 
هاي آينده، دروغ و ترفندي بيش نيست، زيرا كه آماج نهايي آنان دست  نسل

يافتن به تسليحات اتمي است بگونه ابزار زور و قلدري براي پيشبرد 
زيرا كه  ،مذهبي در منطقه و جهان خواستهاي ايدئولوژيك سياسي و

ادي سياسي مكتبي و قرون مبا درك بسته و انج جمهوري اسالميمسئولين 
تره سخواهند در گ وسطايي خود از مسايل جهان امروز و نظم حاكم برآن، مي

اندام كنند و كار خود از  جوئي عرضه سياست جهاني چونان جاهالن با عربده
 پيش برند.

اي كه  نخستين، يعني امر دستيابي به فناوري هسته بازگرديم به پرسش
حاكميت در ايران آنرا بدور از همه خطراتيكه بر شمرديم بعنوان تنها گزينه 

يافتن به تسليحات  براي توليد انرژي بشمار آورده كه آماج اصلي آن دست
اتمي است، كه ديگر نه بر مردم ايران و نه بر دنياي خارج پنهان مانده است. 

ن انتقاد بر مخالفان رژيم و بويژه پژوهشگران و كارشناسان توليد انرژي اي
وارد است كه چرا تا كنون با توجه به ذخائر نفت و گاز و همچنين باد و هم 

اند كه  ، ارايه ندادهير از آن برخوردار است، آلترناتيو ديگرفتاب كه كشور ما پُآ
ينده آدم ايران در حال و اي علمي پاسخگوي نيازهاي ملي مر بتواند بگونه
هاي پيشرفته فناوري توليد انرژي از باد  هايي از يك چنين گزينه باشد؟ نمونه

فتاب را ما با وجود شرايط نامناسب جوي در اروپا و از جمله در آلمان آو 
بينيم. تنها كشور پرتغال در اين راستا براي استفاده از انرژي حرارتي  مي

كند. بنابراين مسئوليت و  گذاري مي رد يورو سرمايهفتاب نزديك به يك ميلياآ
تواند خالصه  وظيفه ملي مخالفان جمهوري اسالمي، تنها در اين سخن نمي

گردد كه در رابطه با برنامه فناوري انرژي اتمي جمهوري اسالمي به بهانه 
فريبانه و  دفاع از حق ملي و يا غرور ملي، خود را همراه با تبليغات مردم

يك احساسات ملي و افكار عمومي مردم رستي عوامل حكومت در تحپوپولي
بندند و موضع صريح خود را در تقابل فرو ايران كرده، زبان بر گفتن واقعيات 

با حاكميت با نوعي سازش و مماشات بيرنگ سازند. و اينجا است كه براستي 
بايد گفت، كه مردم ايران در گشايش و فهم و درك اين كالف سردرگم 

همچنان باز  هاي ديگر ياسي چه بايد كنند؟ اين پرسش و بسياري پرسشس
توان اميد  يا به نيروهاي مخالف اين حكومت ميآروي ما قرار دارند، كه  پيش

اي از  ينده كشور اميدوار بود؟ به عبارت ديگر آيا آن طليعهآبست و نسبت به 
 توان ديد؟ اراده مشترك را در ميان آنان مي

شبيه موارد پرسش با تحليلي كه در فراز نسبت به آن بيانيه و پاسخ به اين 
ـ سخن از  فتواند باشد كه ال اور ما اين چنين ميببه آن ارايه داديم، به 

توان بميان آورد و بآنها اميد بست؟  كدامين نيروهاي مخالف اين حكومت مي
گونه ب ـ و آن طليعه برخاسته از اراده مشترك را در ميان مواضع سياسي ب

شفاف، كه استوار بر واقعيات و تحوالت منطقه و جهاني باشد، چگونه 
در راستاي دفاع از منافع و مصالح ملي و  تا بتوانتوان بررسي نمود  مي

رسيدن به مردمساالري به يك اتحاد عمل و همرايي و هماهنگي سياسي 
 مان رسيد. براي نجات ميهن
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 صد سال کشاکش با تجدد

 فتمفصل ه

 پیوند گسستنی دين و فرهنگ و هويت
 بخش اول

 داريوش همايون  

براي ناظران هشيارترِ بيگانه ويژگي اصلي ايرانيان بسربردنشان در تاريخ     
اند كه چگونه مردمي با رويدادهاي هزار ساله و صد  است. آنها در شگفت

ست. اين كنند كه گوئي موضوعات روز ا ساله و پنجاه ساله چنان رفتار مي
اي است كه  ويژگي البته تنها از ايرانيان نيست و تعريف ديگري براي پديده

اند يك معني بيشتر ندارد و آن  در اصطالحات گوناگوني كه برايش گذارده
واپسماندگي است. واپسماندگي در واژه نيز حالت در گذشته ماندن را 

ده اوهام پيچيده زيستن در تاريخ، در گذشته، كه همواره در پر :رساند مي
گيرد؛ درنگ  شود و نماد ساده شده در آن جاي واقعيت پيچيده را مي مي

اند؛ چشم  ها دور شده هائي كه كاروانيان پوياتر از آن فرسنگ كردن در منزل
ها را به درجات گوناگون  بستن بر امكانات و واقعياتي كه اگر هم آن گذشته

بايد پنداشت آنان كه در تاريخ  ند. نميآور بيربط نكنند از پايگاهشان پائين مي
ترين  گذارند. ژرف زيند كمتر از واپسماندگان به تاريخ احترام مي نمي

گيرد. رويدادها و  ها انجام مي هاي تاريخي در پوياترين فرهنگ پژوهش
هاي تاريخي در هر نسل از ديدگاه تازه و با دستيابي به منابع تازه  شخصيت

زيند بيشتر و بهتر معني تاريخ را  ها نمي ه در گذشتهشوند. آنها ك بررسي مي
فهمند. تاريخ براي آنها آموزش و عبرت و الهام است.  جويند و مي مي
بر عكس با همه دلبستگي به تاريخ، تاريخي كه ديگر بيش از  "زيان گذشته"

گريزند. به آنچه كمترين انديشه در آن  شعار نيست، از هر پژوهش جدي مي
 شود. يابد بيشترين سهم در سياست داده مي اجازه نمي

شود  زيستي كه بدين گونه ويژگي اصلي جامعه ايراني شمرده مي گذشته    
حوزه و حسينيه توانستند  ترين پيروزي خود را در انقالب اسالمي يافت. بزرگ
هاي بزرگي از جمعيت ايران و پيش از همه روشنفكران مترقي را متقاعد  اليه

ده شان در بازگشت به گذشته است؛ در حكومت اسالمي و سازند كه آين
اسالمي شدن جامعه به رهبري آخوندهاست: حكومت اسالمي براي بازگشت 

ها، به فرهنگ اصيل سراپا آغشته به اسالم و خيس خون شهيدان  به ريشه
و غربزدگي، از ليبراليسم و  "ها ضد ارزش"اي آزاد از  كربال، در جامعه

دد. امروز مردم ايران پيامدهاي تصميمي را كه در انسانگرائي و تج
كنند ولي اين بس نيست. مي بايد به دالئل  گرفتند محكوم مي 1357/1979

بايد  آن تصميم، به بنياد انقالب و جمهوري اسالمي پرداخت: اصال چرا مي
 همه چيز را از دريچه فرهنگ و هويت و به ويژه دين ديد؟

ن پرهيز ناپذير است. اسالميان با يكي جلوه گذاشتن تكيه بحث بر دي    
دادن هويت و فرهنگ و استقالل با دين، بحث سياسي را در دهه 

از انواع غير اسالمي هيچگاه جز  "زيان گذشته" پنجاه/هفتاد بردند.
و تبعات آن بوده است كه به  Islamismگرائي  اند. اسالم هائي نبوده حاشيه

كند. اسالمگرائي يك پديده ويژه  ازي مينام هويت با موجوديت ملي ما ب
ايراني نيست. آنچه ما در اين دو سه دهه، بلكه در سراسر سده بيستم 

خواهي به صورت  هايش را در جنبش مشروطه ايم و نخستين جلوه داشته
پسزنش اسالمي در برابر انديشه آزادي و ترقي ديديم به ايران محدود 

)محله بسته(  شرقي آسيا و گتوهايشود. از شمال افريقا تا جنوب  نمي
مسلمان نشين اروپاي باختري را جنگ برسر هويت و فرهنگ و اصالت و 

بيني، دو فرهنگ،  هاي اسالمي برداشته است. روياروئي دو جهان ريشه
هاي سخت و گاه با  اسالمي و غربي، به اشكال گوناگون همه جا همراه تنش

مي را بويژه در سده بيستم فرا گرفته ها، تاريخ اجتماعات اسال بدترين خشونت
خواهد همان كه بوده است بماند و  است. از سوئي فرهنگ و هويتي كه مي

تواند؛ و از سوي ديگر فرهنگ و هويتي كه با زمان و اوضاع و احوال  نمي
 ماند.  شود، اما همچنان مي آيد؛ دگرگون مي پيش مي

توان در همين معني  ا نيز ميهاي سنتي )ايستا و واپسمانده ر همه جامعه    
بكار برد( در برخورد با فرهنگ جهانگير و مقاومت ناپذير باختر ايستادگي 

ها و غربت غرب و غروب غرب نه  كنند. )با بازي كردن با واژه اند و مي كرده
توان جهانگيري را از غرب گرفت نه مقاومت ناپذيري را.( براي آدميان و  مي

ها  هاي ديرپاي سده ها و ارزش تر از فرونهادن عادتها هيچ چيز دشوار جامعه
بايد چيزهاي بيشمار تازه آموخت كه آسان  ها نيست. نه تنها مي و هزاره

هاي پيشين را نفي كرد كه براي بسياري به  نيست، بلكه به درجاتي آموخته
معني نفي خويشتن است. براي آن اكثريت بزرگ مردمان جهان سومي كه 

هاشان فاصله بگذارند )و اين  ها و عادت ميان خودشان و ارزشتوانند در  نمي
در بحث هويت و فرهنگ نكته كليدي است( چنين دگرگوني پردامنه 

گيرد. زيرا بيشتر اين مردمان  فرهنگي معناي پشت پا زدن به هويت خود مي
هائي كه به آنها تلقين  ها و ارزش ي جز عادت"خود"انديشه مستقلي ندارند؛ 

هاي آنان نيز اختيار نشده است و همان  شناسند؛ ارزش نمي شده است
ها كه  ها و هويت هاي اسالمي اين روياروئي فرهنگ هاست. در جامعه عادت

هاي  تر از بسياري جهان سومي تر و پر خشونت آيد دراماتيك با تجدد مي
ميلي به  ديگر بوده است. در سركشي آنها بر فرهنگ باختري، گذشته از بي

ني، عناصري از احساس برتري و دشمني نيز هست كه از تاريخ دراز دگرگو
خيزد؛ از جهانگيري اعراب در سده  روياروئي اسالم و غرب مسيحي بر مي

هاي  هفتم تا امپراتوري عثماني ياد آن هزار سالي كه مسلمانان ابرقدرت
ل ها شدند، بويژه آن پنجاه سا ترين قدرت زمان را  مغلوب كردند و از بزرگ

 كند.  نخستين جهانگشائي، هنوز آنان را رها نمي
با آنكه از شكستن دومين محاصره وين از سوي سپاهيان عثماني در      

هاي اسالمي با شتابي فزاينده آغاز شد  سده هفدهم سراشيب تاريخي جامعه
و ديگر هر چه بود ناكامي و واپسماندگي و هزيمت بود، باز آن گذشته آنان را 

مائيم كه از "برد:  برده است و همچنان مي اي شيرين يا خواب ميبه روياه
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از تركيب بند اديب  "پادشهان باج گرفتيم... كه از دريا امواج گرفتيم
پيشاوري به مناسبت روز مبعث در اوايل سده بيستم و از آن اعماق. نخستين 

د برخيز شتربانا بربن"مصرع تركيب بند، بسيار پر معني و وصف حال است: 
هاي ركود  هر زمان كسي خواست بطور جدي درباره ريشه  "كجاوه.
هاي اسالمي بينديشد، اگر نتوانستند گردنش را بزنند صدايش را با  جامعه

يادآوري عصر طالئي اسالم خفه كردند؛ همان زيستن در گذشته كه ناظران 
ترين توجيه درماندگي همه سويه آن  كند. آسان بيگانه را شگفت زده مي

ها كه يافته شد همان دور افتادن از اصل بود. اگر همان مانده بوديم به  امعهج
هاي خود برگرديم. اگر همان بشويم كه  افتاديم. ما بايد به ريشه شكست نمي

هائي كه از  بوديم شكوه گذشته باز خواهد گشت. اين قياس ساده براي ذهن
كننده و اميد بخش  هاي تازه سرگشته بودند آرام ها و ارزش هجوم فرايافت

ها با دستاوردهاي فرهنگي باختر  بوده است. همچنانكه آشنائي اين جامعه
زمين بيشتر شد خطوط دفاعي آنها ژرفاي بيشتري يافت. آنها آغاز كردند كه 

گمان  اي بي هاي آن دستاوردها را در فرهنگي كه چند سده مانندها و پيشينه
دستي كه همواره مايه سربلندي است  باالترين در جهان بود و در تاريخ دور

ايم؛ آنچه خود داشت، كهن جامه خويش  بيابند: ما خود بهترش را داشته
 هاي گوناگون دفاع و پس زدن تمامي نداشته است. پيراستن... صورت

اعتنائي به يك  اند اين سركشي و بي چنانكه نويسندگان غربي اشاره كرده    
هاي ميان  د با فرهنگ چين داشت. در سدهاي در برخور فرهنگ برتر پيشينه

تكنولوژي و بازرگاني و ثروت و قدرت امپراتوري چين از هر  1450تا  1000
گذشت. چينيان آسياي خاوري را زير نفوذ سياسي و  چه در جهان مي

هاي دهم تا سيزدهم اين فرهنگ ايراني  فرهنگي خود داشتند ولي در سده
بخشيد و تاريخ  به باختر، بيشترين نفوذ را ميبود كه در اورآسيا، از هند رو 

ها با  شد. خاور ميانه اسالمي در آن سده جهان بيشتر در آن منطقه نوشته مي
هاي آن فرهنگ را جدي  اي داشت. اما نوآوري هاي گسترده چين ارتباط

نگرفت )در واقع خود چينيان نيز چندان جدي نگرفتند و حتا تكنولوژي خود 
كاري كنفوسيوسي و سوداي  توانستند نرساندند. محافظه ميرا به آنجا كه 

نظم و تعادل، پيشرفت جامعه چيني را از حدودي بيشتر نيارست.( اسارت 
شان به افتخاراتي كه ديگر ميان  اي در گذشته؛ بستگي هاي خاور ميانه جامعه

نامند، آنها را  تهي شده بود، به آنچه امروز هويت و اصالت فرهنگي مي
شت. جامه رزم چينيان را در سده سيزدهم از راه مغوالن پذيرفتند ــ بازدا

همچنانكه اونيفورم اروپائي را در سده نوزدهم اختيار كردند ــ  و كاغذ و 
باروت را از چين آوردند. ولي نه كاغذ و چاپ )يك اختراع ديگر چيني كه از 

كه در سده آن غفلت شد( به انقالب در آموزش و ارتباطات انجاميد، چنان
هاي آتش سپاهيان  پانزدهم در اروپا روي داد، و نه باروت به توپخانه و صف

كه باز در اروپا تحقق پذيرفت و چندي ديرتر از آنجا به خاور ميانه رسيد. 
هاي اسالمي مصرفي حتا كمتر يافت و باز براي  نماي چيني در جامعه قطب

بيني تنگ  ه، به فراخور جهانعصر اكتشافات اروپائيان ماند. )اسالم مدرن شد
 خود از آن قبله نما ساخته است.(

همان سرسختي و تنگ نظري در برابر اروپا نيز نشان داده شد. درخشش     
 "كاتاليست"هاي نظامي پياپي  رنسانس هيچ نظري را جلب نكرد، تا شكست

ترين تقليدها و  ترين و آسان دگرگوني شدند. اما آن دگرگوني به فوري
ها و كاالهاي مصرفي. هنگامي هم  ها و سالح ها محدود ماند ـ جامه اساقتب

هاي اروپائي در  كه با گذشت زمان به وارد كردن و فراگرفتن تكنيك
سازماندهي اجتماعي روي آوردند باز روح فرهنگ باختر زمين از دسترسي 

ز صد اي از آنها ا رسد كه در پاره ها دور ماند و امروز به نظر مي اين جامعه
سال پيش هم دورتر است. شك فلسفي، گشادگي بر انديشه و كاركردهاي 

بيني آنها بيگانه است. روح چيره فرهنگ دگرگون شونده  نو، از جهان
ها و  تواند به محدوديت هاي اسالمي هنوز سنت و اصالتي است كه نمي جامعه

ن در آن افرازد. چنگ زد هاي خود اعتراف كند و در ته چاه گردن مي بست بن
فرهنگ و اصالت، يك مكانيسم دفاعي است كه دويست سال و بيشتر در 
جنگي نوميدانه گام به گام دربرابر خردگرائي و انسانگرائي اروپائي پس 

نشيند و اكنون در آغاز سده بيست و يكم آخرين دست و پاهايش را به  مي
بير اي از شهادت و جهاد در تع صورت راديكاليسم اسالمي كه آميخته

تروريستي آن و از سر تا پا وامدار راديكاليسم اروپائي از ربسپير تا لنين و 
هيتلر و از دژرژِينسكي تا گوبلز )پدران پليس سياسي و تبليغات مغز شوئي 

 زند.  مدرن( است مي
* * * 

ايم. سرپيچي گردنفرازانه و در  اي روبرو بوده در ايران ما با دشواري دوگانه    
هاي دورتر و دورتر، به سه هزاره پيش بر  اعي ما به ريشهعين حال دف

گردد. ما نه تنها درخشش دوران برتري اسالمي را كه در آن سه سده  مي
سال  1500كشيم بلكه افتخارات  عصر زرين، رنگ تند ايراني يافت به رخ مي

كنيم: هنگامي كه شاهنشاهي ما سه قاره  پيش از آن را نيز سنگري ديگر مي
رفتند؟ )يونانيان  ها باال مي گرفت اروپائيان در كدام جنگل از درخت بر ميرا در

هاي المپ رسيده بودند.( فرهنگ ما با آنهمه شاهكارها  در همان زمان به قله
است به اين  چه كم دارد كه از ديگران بگيريم؟ ناتواني ما هرچه بيشتر شده

ت ملي داروئي است كه ما ايم. فرهنگ و هوي تاريخ و فرهنگ نياز بيشتر يافته
بخشد. اگر ما از  آور آرامش مي را دربرابر واقعيت همه روزه واپسماندگي ياس

مان ما  اند. افتخارات باستاني آمده آئيم نياكان دور دست ما برمي غرب بر نمي
گيريم، ولي آنها نيز زماني از ما وام  را بس است. هر روز از غرب وام مي

آوريم. در اين وامگيري و اين  ر اين معامله كم نمياند؛ پس ما د گرفته مي
ميلي هيچ مشكلي نيست. بر عكس اگر هوشمندانه به موقعيت و نيازهاي  بي

توانيم تعادل ميان آنچه را كه بايد آموخت و آنچه را كه  خود بنگريم بهتر مي
بايد نگهداشت برقرار سازيم. مشكل آنجاست كه درماندگي از يك سو و 

اندازد: از  مي erraticوي ديگر ما را به شتابزدگي و رفتار كژ و مژ غرور از س
ايم. با چنين  روي، چنانكه صد سال است افتاده روي به آن زياده اين زياده

نگرشي به دشواري خواهيم توانست به ژرفا و معناي واقعي فرهنگ پوياي 
رب بيش از بريم. از برخورد ما با اين غ هاي نيرومندي آن پي غرب، به ريشه

   ايم. ها  مانده گذرد ولي هنوز در خم نخستين كوچه سده مي 25
هاي اسالمي بود كه سخت در فرهنگ يوناني فرو  در نخستين سده    

گردد. ولي ما تا پايان  رفتيم. آشنائي با يونان به شاهنشاهي هخامنشي بر مي
يونان و شاهنشاهي ساساني ــ جز تا حدودي در شاهنشاهي اشكاني ــ با 

o های تاريخی در پوياترين  ترين پژوهش گذارند. ژرف زيند کمتر از واپسماندگان به تاريخ احترام می بايد پنداشت آنان که در تاريخ نمی نمی

شوند. آنها که در  های تاريخی در هر نسل از ديدگاه تازه و با دستیابی به منابع تازه بررسی می گیرد. رويدادها و شخصیت ها انجام می فرهنگ

 فهمند. جويند و می زيند بیشتر و بهتر معنی تاريخ را می ها نمی گذشته
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ها و امپراتوري يوناني ـ رمي بيزانس، در جنگي  جانشينان آن، سلوكي
هاي ديپلماتيك، بازرگاني، نظامي و فرهنگي بوديم.  ناپذير در همه پهنه پايان

هائي داشت و ما براي  فرهنگ يوناني فرهنگ دشمني بود كه بر ما برتري
امنشيان به گرفتن داشتيم. هخ اش نشويم خود را از آن دور مي آنكه خيره

عناصري از هنر و دانش نظامي يوناني بسنده كردند. اشكانيان كه در 
هاي زمان به "ناسيوناليست"يونانيگري پيشتر رفتند از سوي مغان و 

متهم شدند و كيفر ديدند. شاهنشاهي ساساني كه در عرصه  "غربزدگي"
ي از رقابت ا فرهنگي پسزنشي بر فرهنگ يوناني و مسيحيت بود، در آميخته

بركنار  "غرب"و احساس برتري و ترس، خود را از هرچه آسيب و نفوذ 
هاي يوناني به پهلوي و پناه جستن  هاي اندك متن داشت. ترجمه مي

دانشمندان بيزانسي در دانشگاه گنديشاپور آنچنان تاثيرات ديرپائي نگذاشت. 
ان ها چندي نگذشت كه از خفقان فرهنگي تيسفون به هم )بيزانسي

هاي نخستين اسالمي،  سركوبگري مذهبي قسطنطنيه بازگشتند.( در سده
يونان ديگر دشمني نبود كه بر ما چيرگي نظامي يابد يا در رقابتي باشد 
)امپراتوري بيزانس به حالت دفاعي رو به زوالي رانده شده بود كه تا سده 

خورده و كم و پانرده در پناه ديوارها دوام آورد.( ايرانيان، مردماني شكست 
بيش پشت كرده به هويت و فرهنگ خود، درپي يافتن هويت و پروراندن 

اي بودند و عناصر آن را از پيشينه زرتشتي ـ ساساني خويش، از  فرهنگ تازه
اسالم و اعراب، و از آن معجزه يوناني گرفتند كه هنوز پس از كتاب 

ها با قرآن  ابگفت اگر كت هاي سپاهيان عرب فروغي داشت. )عمر مي سوزي

بايد سورانده شوند، و اگر  "هر تر و خشكي در آن است "خوانند كه  نمي
خوانند نيازي به آنها نيست.( پس از هزار و پانصد سالي دوري جستن از  مي

شد، ايرانيان خود را در درياي آن فرهنگ بيمانند  جهان يوناني، تا آنجا كه مي
ان زبان عربي را نيز به مقدار زياد هاي خود از يوناني افكندند و با ترجمه

هاي  ي ــ بيشتر ايرانيان ــ پرواز هاي انديشه ساختند. علم يوناني بر بال
دورتر كرد. اما ادبيات و كمتر از آن هنر آشناي يوناني در جامعه اسالمي 

تر ايرانيان در فلسفه  ميداني نيافت، زيرا با هويت تازه سازگار نبود. كار پردامنه
و به عنوان تخته پرش فلسفه عرفاني به  "كالم"در جامه مبدل  بود كه
ترين جهش فلسفي تاريخ ما ميدان داد. اما چنان با دين درآميخت كه  بزرگ

اي بر  فلسفه اسالمي را به صورت يك تناقض عبارتي درآورده است: فلسفه
 هاي ديني اسالم.  پايه ايمان و يقين، و براي توجيه آموزه

دل سازي، ما همراه فيلسوفان اسكوالستيك شديم كه فلسفه در اين ب    
يونان را به خدمت الهيات مسيحي درآوردند و تا هزار سالي جلو رشد تفكر 
فلسفي را در اروپا نيز گرفتند، تا هنگامي كه كسي در همه چيز، پيش از همه 

انديشم  من مي"در هستي خويش، شك كرد و از راه انديشه به آن رسيد: 
كند كه عربي اصال  هاي تازه در فرانسه بر اين تاكيد مي بررسي "ستم.پس ه

هاي بنيادي فلسفه  زبان مناسبي براي بيان انديشه يوناني نيست. فرايافت
شوند. مثال در عربي فعل هستن نيست  يوناني در ترجمه عربي تحريف مي

برند كه ماضي هستن است( و  بكار مي "بودن")دستوريان ما به غلط 
اند. فلسفه عربي شده يوناني از آغاز  را بجاي آن نهاده "شدن"رجمان مت

همان نبود كه در اصل هست، و فضاي اسالمي نيز بسيار پيش از آنكه امام 

غزالي فرمان تعطيل فلسفه را بدهد آزاد انديشي را با آهن و آتش سركوب 
هاد تاريخي كرده بود. )در كتابخانه تازه اسكندريه، كه قرار است خاطره آن ن

هاي از همه جا باز ساخته شده،  فرهنگ جهاني را زنده كند و با كمك
ها ممنوع است و كتابخانه را به ضد خودش  دسترسي به بسياري كتاب

اي براي كوته فكري.( تاثير آشنائي با فرهنگ  اند ــ پايگاه تازه درآورده
ـ در شكل دادن يوناني و درآميختن با آن ــ هر چند ناتمام و تحريف شده ـ

اند اندازه نگرفتني بود. بي  به هويت و فرهنگ اصيلي كه اينهمه از آن گفته
آمد. البته ديري نگذشت  آن درآميختگي، فرهنگ ايراني ـ اسالمي پديد نمي

آور  كه نيروي عادت، ايستادگي دربرابر نوآوري، و سربلندي و خرسندي لختي
فرهنگي ايران، ما را از جهان هاي سروري  هاي چشمگير آن سده از درخشش

يوناني دور كرد؛ و اندك اندك بهترين عناصر فرهنگ و هويت تازه خود را 
فراموش كرديم و به فضاي ايستاي  قرون وسطائي كه تا سده بيستم كشيد 

اش  تسليم شديم. طرفه اين است كه سربلندي به آنچه به فراموشي
دمال تعصب و خرافات مذهبي اش را لگ سپرديم و بهترين عناصر سازنده مي
كرديم،  دستاويز سرپيچي ما از درآميختن با فرهنگي شده است كه از  مي

 قرون وسطاي اروپا سر بلند كرد. 
هاي ميانه كم و بيش، نخست از  اين اروپائيان بودند كه از سده    
گستر جهان اسالمي، با  هاي عربي كار خود ما و يهوديان فرهنگ ترجمه

اني ـ رمي خود آشنا شدند و سپس به دنبال اصل رفتند و از سده ميراث يون
پانردهم آن انفجار فرهنگي را آغاز كردند، كه رنسانس )نوزائي( نام گرفته 

است، و درهاي نوگري يا تجدد را بر جهان خسته كهن گشودند كه پانصد 
آسا و  شود و مسائل غول تر مي تر و پردامنه آسا بزرگ سالي است بهمن

ها و  هاي اسالمي را نيز با همه واكنش آفريند و جامعه آسا مي هاي غول حل هرا
بار ما با  فرهنگ باختري در  كند. برخورد اين هايش زير و زبر مي پسزنش

دارتر و  ايم دامنه اش از هر چه در گذشته شناخته صورت اروپائي ـ امريكائي
فرهنگي روبرو  خودزاتر است. اين بار تنها شكست نظامي نيست. ما با

ها را از  ايم كه براي همسان كردن نياز ندارد هزار هزار بكشد و آسياب شده
خونمان به گردش درآورد. برتري آن تنها به قدرت نظامي و و ديني محدود 

شود. فرهنگ غربي بر ماشين تكنولوژي نامحدودي سوار است كه قدرت  نمي
بيابان گردان عربستان يا  خرد كننده نظامي، قدرتي كه با برتري تاكتيكي
رود.  اي از آن به شمار مي آسياي مركزي مقايسه پذير نيست، تنها گوشه

توانند و  اند. آنها نمي سرنشينان آن ماشين جا براي همه بشريت گذاشته
خواهند جلو سوار شدن ديگران را بگيرند و ديگران پيوسته بر سوار شدن  نمي

تواند پايدار  رهنگ تنها در اين نيست كه ميشوند. توانائي اين ف تر مي مشتاق
تواند پيوسته پيش برود و دگرگون شود ــ در واقع  بماند، در آن است كه مي

مانند هر پديده ديگر براي ماندن نياز به دگرگوني هميشگي دارد. رونق آن 
 ها و نيروهاست. در برخورد و داد و ستد آزادانه ايده

يه است )آخوندها در اين حق دارند( و همه سو "هجوم فرهنگي"اين     
براي پيروزي نه نياز به وعده رستگاري آن جهاني دارد نه شمشير غازيان و 

آور واليان خونريز )برتري فزاينده نظامي،  هاي سنگين ايمان نه جزيه
نياز  موضوع گردانيد؛ اقتصاد و فرهنگ بي هاي استعماري را سرانجام بي جنگ

o های خود اعتراف کند و  بست ها و بن تواند به محدوديت های اسالمی هنوز سنت و اصالتی است که نمی روح چیره فرهنگ دگرگون شونده جامعه

افرازد. چنگ زدن در آن فرهنگ و اصالت، يک مکانیسم دفاعی است که دويست سال و بیشتر در جنگی نومیدانه گام به گام  در ته چاه گردن می

 نشیند. میدربرابر خردگرائی و انسانگرائی اروپائی پس 

 



 1384 آبان/ مهر ـ   24 سال پنجم  ـ  شمارهالش ـ ت                  

 

66 
 

كند.( نفوذ فرهنگ غربي برخالف فرهنگ يوناني كه  به اسلحه كارش را مي
گيرد. بدترين دشمنانش  ها كاهش يافت هر زمان شتاب مي با گذشت سده

شان، بويژه در زندگي روزانه، از آن گريزي ندارند. اين  حتا در زندگي روزانه
فرهنگي است كه تنها زندگي معنوي و انديشگي سرامدان جامعه را دربر 

بار يك فرهنگ توده، يك فرهنگ جهاني  براي نخستينگيرد. غرب  نمي
بوجود آورده است كه در سطح عملي روزانه با باال و پائين جامعه سر و كار 

يابد. از همين رو نيز در هر جا نخست به گرفتن اسباب ظاهري آن  مي
هاي اسالمي بيش از ديگران، پانصد سال را در اين  جامعه .اند پرداخته

نولوژي را به خدمت خود درآورند تا از فرهنگ و هويت خود گذراندند كه تك
مآبي با  شان در همين بوده است: جانشين كردن فرنگي دفاع كنند. راز ناكامي

 هاست.  امروزي شدن؛ و يكي گرفتن فرهنگ با هويت كه ريشه همه كژروي
* * * 

كه هاي اسالمي،  نگرش دفاعي و گاه دشمنانه به فرهنگ غربي در جامعه    
اند، از تاكيد  ترين دهند و در شمار واپسمانده ترين ايستادگي را نشان مي سخت

كنند: هويتي كه همان فرهنگ است؛ فرهنگي  اي است كه بر هويت مي ويژه
كه همان اسالم است )براي ايرانيان بيشترش اسالم است( و اسالمي كه 

ند و از به خطر كن برتر از همه است. اما هويتي كه چنين تعبيري از آن مي
پايه است.  گيرند فرايافتي بي افتادنش بهانه سركوبگري و تاراج و كشتن مي

فهمد. براي يك  بر اين هويت موافقتي نيست؛ هر كس از آن چيزي مي
هائي است كه  ها و ارزش نشين آمازوني يا افريقائي هويت همان عادت جنگل

مالد در بر  ه به چهره ميراند و تا رنگي را ك بر جزئيات زندگيش فرمان مي
گيرد. براي زنان و مردان امروزي كه به آساني از يك فضاي فرهنگ در  مي

فضاي فرهنگي ديگر درگذرند داشتن چند فرهنگ هيچ دستي در هويتشان 
برد.ما بيش از پيش در ميان ايرانيان مردماني چند فرهنگي خواهيم  نمي

 داشت.    
تر  گي ـ سياسي خود آزاد شود معنائي سادههاي فرهن هويت اگر از داللت    

از آن دارد كه نزد ماست. براي بيشتر مردم پيشرفته جهان هويت، آگاهي به 
خويش و درباره خويش است؛ هم از سوي خود، هم از سوي ديگران. هويت 
يك ملت يا اجتماع چنان آگاهي درباره وابستگي به يك ماهيت تاريخي 

ت كه هويت فرايافتي پوياست و سراسر گذشته است. با اين تعريف روشن اس
گيرد و هم به  اي كه بتوان انتظار داشت( دربر مي و اكنون و آينده را )آينده

هاي آن؛ هم شخصي است هم  تر ارتباط دارد هم به يگان ماهيت بزرگ
تري  تر آمده، به اين معني كه فرد جاي مهم جمعي، و هر چه انسانيت پيش

آن نيرومندتر شده است. خود، چه فرد و چه جامعه، از يافته، مولفه شخصي 
گيرد ولي همواره براي  هاي گوناگون مي گذرد و شكل مراحل گوناگون مي

رسد و  خودش و ديگران همان است. مانند كودكي كه به جواني و پيري مي
داند كه كيست  هميشه همان هويت را دارد. در همه مراحل، هم خودش مي

هاي او فراوان و گاه  شناسند. دگرگوني به آن نام و نشان ميهم ديگران او را 
اش را باز  شگفتاور است. حتا خودش نيز تصوير كودكي و نوجواني

شود. اما همواره همان هويت را دارد.  مي "آدم ديگري"شناسد. گاه اصال  نمي
هايش بيشتر  هر چه نيروي زندگي در فرد و جامعه بيشتر باشد دگرگوني

اش را باز  ، ولي هويت ديگر نخواهد يافت، مگر آنكه خود گذشتهخواهد بود
ها و  ( فراموش كند. عادت"افكار عمومي"به دالئل سياسي )زور اسلحه، 

شوند و اين  هاي فرد يا جامعه در زير فشار اوضاع و احوال دگرسان مي ارزش
هاست،  ها و ارزش كند. فرهنگ كه همان عادت شان كمك مي به ماندگاري

گذارد و اگر با زمان پيش  ان جاودان ندارد. زندگي و روزگار بر آن اثر ميزم
 نرود خواهد مرد. 

هاي پيشرفته و در نزد افراد آگاه و پويا هويت همان نيست كه  در جامعه    
شان را ادامه دهند.  توانند گذشته هاي ايستا، و افرادي كه تنها مي در جامعه

و پيش رفتن به جدا شدن از هويت، هويتي پويائي و توانائي دگرگون شدن 
اي كه  انجامد. فرد يا جامعه ها فروكاسته است، مي ها و ارزش كه به عادت

هايش بگذارد )و  ها و ارزش نتواند اين فاصله را ميان هويت خود و عادت
ها نيز نينديشيده و دنباله و در شمار  هائي ارزش براي چنين افراد و جامعه

شود؛ از سوئي ضرورت دست  مي "بحران هويت"دچار ها هستند(  عادت
هائي كه جنبه تقدس يافته است )چه چيزي  ها و ارزش اي عادت بردن در پاره

؟( و تن در دادن به دگرگوني فرهنگي، از سوي ديگر گرايش "خود"باالتر از 
نيز به  "خود"به امر آشنا، و بي ميلي به تازگي و نوجوئي كه درحدودي نفي 

هاي ديرپاي تنيده است و خود  ها و ارزش رود. هويتي كه در عادت شمار مي
بايد تغيير كند و  اي كه مي پذيرد؛ و فرد و جامعه شناسد و نمي را بي آنها نمي

يابد و به سرگشتگي و رفتار نامعقول و  خواهد؛ خود را دچار بحران مي نمي
جمهوري اسالمي افتد ــ چنانكه  آور و گاه خطرناك مي هاي خنده زياده روي

 (1افتاده است. )
مان بازداشته است در  هاي حياتي اين هويتي كه امروز ما را از اولويت   

چهاردهه گذشته گفتمان اصلي جامعه ايراني بوده است ــ از آن زمان كه 
هاي باخترزميني و  حمالت بر غربزدگي باال گرفت كه شوريدني بر ارزش

سطاي هزارساله اسالمي از يك موضع فراخواني به جهان آشناي قرون و
بوديم خود را به پايان صف  محقر جهان سومي بود. مائي كه از پيشتازان مي

و جاهائي بسيار بدتر رانديم. طرفه آنكه اين هويت چنانكه در پيش هم اشاره 
هاي ازپا  شده است چندان هم اصيل نبوده است. ما آن را در يكي از دوران

آميختن عناصر گوناگون، بيشترش بيرون از فرهنگ  افتادگي ملي با درهم
داشتيم و از صد سال  ديگري مي "هويت"خودمان، ساختيم. پيش از آن 

ايم. اما در واقع آنچه در ما دگرگون شده  ديگري يافته "هويت"پيش 
ها، بوده است نه هويت. هويت ما در آن زمان نيز  ها و ارزش فرهنگ، عادت

هست و تا زماني كه خود را ايراني بدانيم و ديگران ما ايراني بود و هنوز هم 
ترين در ميان ما  پرست را ايراني بشناسند همان خواهد بود. امروز حتا كهنه

بيند و با مانندهاي صد سال پيش خود  را زير پايش لرزان مي "هويت"زمين 
ارند هاي آشكار دارد. پابرجاترين مدافعان اصالت نيز نه چندان اصالتي د تفاوت

نه آن هويتي را كه مدعيش هستند. اين مهم نيست كه كمتر دگرگون 
ها  توانند به تمامي به ريشه اند؛ آنها نيز ديگر اصيل نيستند و نمي شده

برگردند. با بيرون آمدن از بحث هويت اصيل و بحران هويت بهتر درخواهيم 
آيد.  ت مييافت كه نگهداري هويت از راه شناسائي و شناساندن،  بهتر بدس

ايم و هستيم بهتراز اينها بشناسيم  هنگامي كه خود را آن گونه كه بوده

o تر از آن دارد که نزد ماست. برای بیشتر مردم پیشرفته جهان هويت،  های فرهنگی ـ سیاسی خود آزاد شود معنائی ساده هويت اگر از داللت

آگاهی به خويش و درباره خويش است؛ هم از سوی خود، هم از سوی ديگران. هويت يک ملت يا اجتماع چنان آگاهی درباره وابستگی به يک 

 ماهیت تاريخی است.
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گوئيم. آنها كه  خواهيم دانست كه درباره چه هويت و كدام فرهنگ سخن مي
زنند. آگاهي و بينش با  ها دم مي دانند كمتر از اين بحران از ميان ما بيشتر مي

رت بحراني در كار نخواهد آورد و در آن صو خودش چيرگي بر موقعيت مي
 بود.
اند و تجربه  ها، در مثل، بسيار بيش از ما دانسته فرانسويان يا آلماني    

اند. اما فرانسوي و  اند. بسيار بيش از ما در پنج سده گذشته جهان ديده كرده
معني است. نسل فرانسوي پس از  اند و برايشان بحران هويت بي آلماني مانده

ها سرگشته ماند  ها مدت خويش در جهان پس از امپراتوريجنگ درباره جاي 
آيد.  هاي سي و چهل خودش كنار مي و تازه امروز دارد با تاريخ دهه

با مسئوليت  "رايش"هاي پس از جنگ نه تنها خود را در زير آوار  آلماني
ترين فاجعه بشري روبرو يافتند بلكه ناچار شدند كشور دوپاره خود را  هولناك

سازمان دهند. ولي اينها بحران هويت نبود. فرانسوي يا آلماني با كل از نو 
ها را هرچند تلخ و  تاريخ و فرهنگ خود با جهان تازه روبرو شد و دگرگوني

نفسگير در خود راه داد و خود را فرمانرواي جهان خويش كرد. براي چنين 
به است دانش و تجر هاي كم هائي دگرگوني ذات زندگي است؛ براي ملت ملت

آورد. هر دست بردن در فرهنگي كه با رفتن در جامه  كه هراس مرگ  مي
تقدس از قلمرو خرد و انديشه بيرون زده است، حالت نفي هويت، نفي خود، 

توان  آورد. انكار نمي هاي سخت يا بيحركتي و زوال مي گيرد و واكنش مي

كه دست و  كرد كه فرهنگ تا هنگامي كه توان زندگي دارد، به اين معني
بندد، بخشي از هويت است. ولي بخشي از چيزي بودن با  بال پيشرفت را نمي

خود آن چيز بودن تفاوت دارد. آنچه مردم ما را در اين وضع ناسزاوار نگه 
 داشته درنيافتن همين نكته بوده است. 

پذير  ايرانيان همين بس كه در فرهنگ خود بيشتر باريك شوند تا به خلل    
ها، به  ها و هزاره اش در طول سده ن، به حركت دگرگون سازندهبودن آ

هاي گوناگون پي برند، و دريابند كه  ها و بنيادها و اصالت وامداريش به ريشه
هاي اين فرهنگ از منابع غير اصيل آمده  چه اندازه دستاوردها و درخشندگي

كافي است است. و چه اندازه راز ماندگاريش در همين بوده است. هر ايراني 
كه به خود بنگرد و ببيند چه اندازه عناصر غير اصيل از بد و خوب در رفتار و 

يابد و او همچنان خودش مانده  رويكرد خودش راه يافته است و باز راه مي
بيند و براي  سال است تحول و تغيير مي 1200است. مانند زبان فارسي كه 

گيرد و  يك صورت به خود ميهر گروه و اليه اجتماعي، و براي هر كاربردي 
ها كمتر از ما به مفاخر ادبي خود سربلند  باز زبان فارسي است. انگليسي

توان به كسي چون شكسپير  نيستند. در ادبيات هيچ كشوري از جمله ما نمي
او را در شهر استراتفورد كه با  "گلوب"رسيد. آنها همين ده سالي پيش تئاتر 

شده است پس از چهارصد سال بازگشودند. اما ها ليره بازسازي  صرف ميليون
اند كه  در چهار سده پس از شكسپير زبان انگليسي را چنان دگرگون كرده

ها  يافت. ادبيات انگليسي در اين سده نسل شكسپير از آن چيز زيادي در نمي
توانست تصور كند درگذشته است. كساني با سربلندي  از هر چه شكسپير مي

فهميم. بگذريم از اينكه  رانيان امروز زبان رودكي را ميگويند كه ما اي مي
بيشتر ايرانيان امروز زبان بسياري از شاعران و نويسندگان پس از رودكي را 

توان يافت كه كليله و دمنه را بفهمند؟(  فهمند )چند درصد ايرانيان را مي نمي

در را به آساني  "چاسر"اين مايه سرشكستگي انگليسي زبانان نيست كه 
بايد از اين سربلند باشند كه زبان خود را به صورت زبان  يابند ولي مي نمي

اند ــ از بس آن را دگرگون  جهاني براي همه جا و همه كاربردها درآورده
 اند.  كرده
شايد هيچ چيز بيش از مقايسه نسل انقالب مشروطه با نسل انقالب     

هويت را نشان ندهد. در پذيري و قراردادي بودن فرهنگ ـ  اسالمي خلل
هائي نازك، سراپا در تيرگي  دوران انقالب مشروطه جامعه ايراني جز، اليه

زيست. اما روشنفكران و طبقه متوسط و به پيروي  قرون وسطاي اسالمي مي
آنان توده مردم به افتخارات باستاني ايران، به دوران سروري سياسي و 

جستند. راز  لهام خود را از آن مينظامي پيش از اسالم رو كرده بودند و ا
محبوبيت و پيروزي سردار سپه ـ رضاشاه بخشي در اين بود كه در او زنده 

ديدند. هويت ايراني در آن زمان از عنصر اسالمي  كننده شكوه باستاني را مي
تهي نشده بود ولي نفوذ مالحظات سياسي و اوضاع و احوال به آن رنگ تند 

كه عنصر مذهبي را عمال زير سايه گرفت ــ به زبان ناسيوناليستي داده بود 
جامعه شناسي، يك جابجائي پاراديم روي داد. در انقالب اسالمي، جامعه 

هاي درسخوانده و روشنفكر، طبقه  ايراني هشتاد سالي پيشتر آمده بود. اليه
هاي زندگي  تر بود. حتا توده مردم از بسياري تنگي متوسط ايران، بسيار بزرگ

شان با افتخارات باستاني ايران بسيار  وسطائي بدر آمده بودند و آشنائي قرون

گذشت. با اينهمه نفوذ مالحظات سياسي و اوضاع و  از آغاز سده بيستم درمي
احوال به يك انقالب اسالمي ميدان داد. در نخستين دهه سده بيستم زنان 

تشكيل دادند و  "حريت نسوان"هاي  ها بيرون زدند و انجمن ايراني از اندرون
هايشان ششلول در دست گرفتند و از آزادي و برابري )مساوات آن  زير روبنده

ها چادر بر سر  ها( دفاع كردند. در هشتمين دهه آن سده در دانشگاه روز
ها هويت خود را داشتند.  كنند! هر كدام از نسل "بيان"كشيدند كه خود را 

مي شد كه هم سخت قرون ايراني يك هويت اسال "هويت"سه دهه پيش 
وسطائي و هم سخت فاشيستي بود )فاشيسم خود يك پسزنش قرون 
وسطائي بر ضد جهان مدرن بود.( هردو انقالب در ايران روي داد. مردم 

توانست در هفتاد و هشتاد سال  ايران مسئول هردو بودند. هويت ايراني نمي
ي خود را داشت چيز ديگري شود ولي فرهنگ در هر زمان رنگ و تاكيد ها

و در پايان سده بيستم با حجاب اسالمي و ريش و هر پليدي درون و بيرون 
 تعريف شد. 

كه چند باري  acculturationهويت ايراني در فرايند فرهنگ پذيري     
در تاريخ دراز ما روي داده است كمتر به خطر افتاد تا در هنگامي كه 

از سده سيزدهم به بعد در هاي ديني،  ايرانيان، سخت در زندان سنت
بردند و اراده دفاع از هويت ايراني خود را از دست  خودآگاهي كمتري بسر مي

ها عنصر ايراني پيوسته دربرابر نفوذ بيابانگردان آسياي  دادند. در آن سده مي
مركزي پس نشست. زيرا ايرانيان در همزيستي پر كشاكش خود با اسالم و 

وائي بيگانگان فرسوده شده بودند و اندك اندك ها فرمانر عرب و پس از سده
كردند. آنها كه با پيروزمندي از غلبه عربي برآمده بودند،  خود را فراموش مي

 "سكوت"از تركي به مقدار زياد فروماندند. زبان ايرانيان در آن دويست سال 
هاي بزرگي از ايران تركي را پذيرفت )ترك زبان شدن  عربي نشد ولي بخش

 

o های اسالمی بیش از ديگران، پانصد سال را در اين گذراندند که تکنولوژی را به خدمت خود درآورند تا از فرهنگ و هويت خود دفاع کنند.  جامعه
 هاست.  مه کژرویمآبی با امروزی شدن؛ و يکی گرفتن فرهنگ با هويت که ريشه ه شان در همین بوده است: جانشین کردن فرنگی راز ناکامی
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جان، همچنان كه شيعي شدنش، در پادشاهي صفويان به انجام رسيد.( آذرباي
بازگشت به خودآگاهي ايراني مستقل از همكيشي شيعي كه با هويت ايراني 
يكي شناخته شد )صدها هزار ايراني غير شيعي به دست شاهان صفوي يا 
 قتل عام و يا وادار به برگشت از مذاهب خود شدند( در برخورد با اروپائيان

هاي زيادي دارد كه هيچ  هاي غربي بدهي روي داد. ايران به امپرياليست
شان نيست. ما اگر تاريخ خود ــ سياست و فرهنگ و  لزومي به بازپرداخت

جامعه ــ را بشناسيم و به فرزندان خود بياموزانيم و فارسي را، در كنار هر 
واهيم داشت. ما زبان ديگري، بياموزيم و نگه داريم بيمي از بحران هويت نخ

توانيم هر مذهبي داشته يا اصال نداشته باشيم و درباره هر بخش  مي
اند هرگونه  فولكلوري كه به نام مذهب و فرهنگ بر هويت ما انداخته

بينديشيم و باز ايراني بمانيم؛ اين همه ايراني غير شيعي مگر چيستند؟ آنچه 
گونگي پاراديم و نظام اهميت دارد فرايند فرهنگ پذيري است، به معني دگر

ها، كه سخت درگيرش هستيم، خواه ناخواه، و هر چه بيشتر  ارزش
گراي چشم و گوش بسته بمانيم واپسماندگي و  كار جزمي و سنت محافظه

هاي  تر خواهيم گردانيد. هويت ما نظام ارزش بهرگي خود را درازتر و ژرف بي
ماست ــ دستاوردها و ما نيست كه بسيار جاي دگرگوني دارد، بلكه تاريخ 

هاي ما به عنوان مردمي با سه هزاره تجربه زندگي با هم. آنها را  ناكامي
هاي ما يكسان نمانده است و  كسي از ما نخواهد گرفت. دستاوردها و ناكامي

ايم و خواهيم ماند تا هنگامي كه خود را  نخواهد ماند ولي ما ايراني مانده
موعه رنگارنگ خود. اما اگر به تاريخ و ايراني بشناسيم ــ ايراني در مج

ها و نگهبانان  دستاوردهاي گذشته خود بسنده كنيم جز متوليان امامزاده
 ها نخواهيم بود.  موزه
ما نياز به تاكيد ندارد. هزار و دويست  "هويت"جاي شعر در فرهنگ و     

سال ايرانيان در اوزان عروضي شعر سرودند و پس از يك دوران دراز 
شندگي، نظم بافتند و گل و بلبل را دستمالي كردند تا نيما يوشيج آمد و درخ

بست ششصد ساله پايان  فهميديم به يك بن با زيرو رو كردن آنچه از شعر مي
داد. امروز ميراث نيما يوشيج شعر فارسي را فراگرفته است و به هويت ادبي 

ست. همين كار را تر كرده ا ما دست نزده است؛ تنها ميراث ادبي ما را غني
كردند.(  بايد با موسيقي ايراني بكنند )پيش از انقالب داشتند مي كساني مي

مينياتور چيني صدها سال سنت فرهنگي ما گرديده بود. از دوره قاجار نقاشان 
ايراني اندك اندك از آن بيرون آمدند )از نقاشان صفوي آغاز شده بود( و 

اساسا ربطي به مينياتور ندارد و در سنت نقاشي قابل مالحظه امروز ايران كه 
رود. چنانكه  نقاشي غرب است بهمان اندازه جزء فرهنگ ايراني بشمار مي

توان هم مينياتور داشت هم نقاشي مدرن؛ هم سعدي داشت هم  بينيم مي مي
تري باشد. اينكه امروز ادبيات و  نيما يوشيج، هر چه هم سعدي شاعر بزرگ

به چنين  40/60وني و گستردگي دارد و از دهه هنر ايراني چنين گوناگ
شكفتگي افتاد )آخوندها هم نتوانستند آن را خفه كنند( از پشت كردن به 

ها و روي آوردن به غرب؛ از غربگرائي و هجوم فرهنگي  ها و عادت سنت
هاي ادبي داريم و نه چند  بوده است. اگر ما امروز ادبياتي شامل همهء گونه

ايم  ز آنجاست كه در صد سال گذشته رفتار و نگرشي داشتهده كتاب بزرگ، ا
هويتي و پشت پا زدن به هويت ملي و  كه كساني آن را به عنوان بي

فرهنگي و باختن  هويتي و بي اند. بيم بي احترامي به مقدسات محكوم كرده بي
اند  روح مليت و فرهنگ ايراني در پاي فرهنگ غرب براي مردمي كه توانسته

پايه است. ما تابوهاي بيشتري را  زن و قافيه عروضي را بشكنند بيتابوي و
توانيم بشكنيم،  بيني خود مي در روابط اجتماعي، در سياست، و در جهان

توانيم از مذهب اكثريت بيرون بيائيم، و همچنان ايراني بمانيم. در گذشته  مي
ايم. سربلندي  يدهايم و خود را از ركود و واپسماندگي رهان نيز بارها چنين كرده

پس چه "گردد.  هاي فرهنگي برمي امروز ما نيز به همان پوست انداختن
 "ترسم كي ز مردن كم شدم؟

 
 
 آرامش دوستدار سخنان بسيار دارد. "هاي تيره درخشش"( در اين باره 1)
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  پارلمان  روايت  به  پارلمان
 ( مشروطیت  و نهادهای  اول  : مجلس بر کتاب  ای تکمله )نقد و

 
 
 
 

 اصغر حقدار  علی
 
 

  را ـ براي  آن  ـ و متمم  اساسي  قانون  خود، نخستين  اول  دورة  در همان  توانست رود؛ پارلمان بشمار مي  در ايران  مشروطيت  جنبش  اصلي  از اركان  ترديد، ايجاد پارلمان  بدون
ها و  ايده  اصول  كند. قاعدة  تبديل  اجتماعي  در سياست  مردم  و مشاركت  گانه سه  قواي  انتظام  به  و استبدادي  فردي  را از حالت  كشورداري  آورد. شيوة ارمغان  به  انياير  جامعة
كند. بر   جايگزين  پيشين  را ـ در برابر حكمراني  آن  نوين  معناي  ـ به  دولت  ةارتقا دهد. پديد  و دولت  ملت  ارتباط به  / بنده خدايگان  قديمي  را از رابطة  سياسي  هاي كنش

  ملكداري  هاي . روش شناخت  رسميت  به  قضايي  و دعاوي  ماليه  در مسائل را  ايرانيان  و سياسي  اجتماعي  و حقوق  بسته  و حقوقي  قيود قانوني  و درباريان  پادشاه  اختيارات
  اول  ، پارلمان جهات  پديدار سازد. از اين را  واقعي  هاي كشور زمينه  و سياسي  مالي  استقالل  و در راستاي  برداشته  و تسعير و... از ميان  تيول  براي  قوانيني  ا با تصويبر  اربابان

  همين درآمد.«  كنستيتوسيون«  صاحب  خواهان تعبير مشروطه  يا به  قانون  صاحب  جزو كشورهاي  ، ايران مجلس  با ايجاد و استقرار اين  اند و در واقع خوانده  مؤسس  را مجلس
  و قانون  حكام  و دستورالعمل  و واليات  اياالت  تشكيالت  قوانين  وجود آورد و باتصويب  و... را به  ـ بلديه  ـ انتخابات  مطبوعات  به  مربوط  قوانين  اولين  بود كه  مجلس
 ايجاد كرد.  در ايران  نوين  و مدنيت  جامعه  گيري را در شكل  اولية  هاي گام  تعبيري ، به و واليتي  التياي  هاي انجمن
  و نهادهاي  اول  مجلس«  كتاب  انتشار بود كه  ساز آن  سرنوشت  مصوبات و  و مذاكرات  ملي  شوراي  مجلس  دورة  نخستين  محوري  از جايگاه  شد، با آگاهي  اشاره  طور كه  همان

صدور و   به  منتهي  دوران  سياسي و  فرهنگي  از نخبگان  برخي  هاي از انديشه  برآمده  كه  در ايران  مدرن  نهادهاي  از تبار تاريخي  تحقيق  و بر پاية  گرفت  شكل«  مشروطيت
 ، منتشر شد. از آن  پيش  تاريخي  هاي در تائيد يافته  وعهموض  قوانين  و مصوبات  وكال در پارلمان  مذاكرات  ترين بود، مهم  ايجاد مشروطيت

  الزم  كه اند پيش آمده  ، اشكاالتي است  در ايران  قانونگذاري  اول  دورة  مصوبات  مجموعه  شامل  كه  پيوست  ، در بخش« مشروطيت  و نهادهاي  اول  مجلس«  كتاب  بعد از چاپ
  دارد از دوستاني  ؛ جاي دهم  اطالع  خوانندگان  به ، و مهم  تاريخي  دورة  اسناد آن  اصالت  حفظ  را براي  ، موارد آن مسائل  اين  به  من  توجهي و بي  انگاري سهل به  با اعتراف  است

و   مصوبات  در محتواي  و برخي  است  چاپي  اغالط  به  بوطمر  اشكاالت  از اين  برخي  ؛ البته گوشزد كردند، تشكر كنم من  موارد را به  اين  ، صميمانه كتاب  دقيق  با مطالعة  كه
  قانون  اول  متمم  اصلي  با متن  بعدي  هاي از متمم  برخي  ، تداخل در مواردي ها و افتادگي  وجود آمدن  با به  از كار خود، در رابطه  انتقاد من  ؛ بيشترين است  داده  رخ  قوانين
شود،   دامنگير آن  دتوان مي  كه  هايي را ازآفت  كتاب  ايناميد است ،  آن  جبران  براي  فضايي  ساختن  و فراهم  عزيزاني  با تذكر دوستانة  كه  نگاريا سهل . است  مشروطيت  اساسي

  تطبيق و يا  مذاكرات  صورت  درصدد تصحيح  و من  ستا  كار تحقيقي  يك«  مشروطيت  و نهادهاي  اول  مجلس»  كتاب  كه  هستم  هم  توضيح  ناچار از اين  حال  رهاند. با اينب
  تأسيسي  خود از جايگاه  تحقيقات  مستند كردن  براي  ، فقط خود آوردم  موارد را در كنار تحليل  ؛ اگر اين نبودم  قانونگذاري  دورة  آن  موجود از مصوبات  مختلف  هاي نسخه

با   در رابطه  جدا از تحقيق  است  كاري ، مصوبات  اصح  نسخة  و تعيين  مذاكرات  صورت  تصحيح  بود، وگرنه  و حقوقي  ـ اقتصادي  سياسي  مدرن  در ايجاد نهادهاي  اول  مجلس
 . هاست ها و فداكاري تالش  آن  مديون  ايران  واجتماع  سياست  ، تاكنون باور من  به  كه  عصر مشروطيت  نهادسازي
از   شد و موادي  گذاشته  بازنگري  به  نوبت  در پنج  از آن  اصولي  كه  است  توضيح  به  مختصر، الزم  گزارش  ، اجماالً و در يك آن  و متمم  مشروطيت  اساسي  با قانون  در رابطه

  بار آورد كه  را به  اساسي  قانون  تجديد نظرمتمم  ؛ اين گرفت  صورت  اول  مجلس  دوران  در همان  اساسي  قانون  در متمم  مورد از بازنگري  اولين تجديد نظر شدند؛  ، مشمول آن
 در«  الهي  موهبت  به«  جملة  و افزودن  شاه  محمد علي  رسيد و با توشيح  ملي  شوراي  مجلس  تصويب به  قمري 1325  شعبان  و نهم  ، در بيست شاه  مظفرالدين  بعد از فوت

 . گرفت  ، انجام متمم 35  اصل
  قانون  متمم 38، 37، 36تغيير مواد   براي  مؤسسان  مجلس  با تشكيل  رضاشاه  و استقرار پادشاهي  قاجاريه  سلسلة  با انقراض  مشروطيت  اساسي  يد نظر در قانونتجد  دومين
  تعيين  هم  و هفتم  سي  تغيير داد. اصل  رضاشاه ذكور  اعقاب  به  شاه  ذكور محمدعلي  را از اعقاب  ، سلطنت اساسي  قانون  متمم 36  تجديد نظر، اصل ، پديد آمد. در اين اساسي

  سن  به  از رسيدن  و قبل  سال 20  سلطنت  قانوني  سن  داشت مقرر مي  هم  و هشتم  سي  . اصل ساخت مي  موكول ملي  شوراي  مجلس  و تصويب  پيشنهاد شاه  وليعهد را به
 . قاجار است  غير ازخاندان  اي السلطنه نائب  عهدة  ، به ملي  شوراي  مجلس  تخابان  به  سلطنت  وليعهد، وظايف  قانوني
تواند  مي  شاهنشاهي  همايون  حضرت اعلي«  و مقرر شد كه  قرار گرفته  بازنگري مورد  اساسي  قانون 48  اصل  آمد و در آن  پيش  خورشيدي 1328  تجديد نظر در سال  سومين
 «نمايد.  واحد منحل  را در آن  و يا هر دو مجلس  سنا را جداگانه  و مجلس  ملي  يشورا  از مجلس  هر يك

  ، اصول گرفت  انجام  محمدرضا پهلوي  فرمان  به  واحدي  مجلس  تشكيل با  كه  بازنگري  پيدا شد. در اين  خورشيدي 1336  در سال  اساسي  بار تجديد نظر در قانون  چهارمين
 قرار گرفتند.  ، مورد اصالح اساسي  قانون  متمم 49  اصل و  ، هفتم م، شش ، پنجم چهارم

  در موقع  سلطنت  نيابت  به  راجع  كه  اساسي  قانون  متمم 42و  41، 38  اصول بود و در آن  خورشيدي 1346  ، در سال قرار گرفت  مورد بازنگري  اساسي  قانون  كه  باري  پنجمين
 شهبانو ـ مادر وليعهد ـ واگذار شد.  به  سلطنت  بود، امور نيابت  جامعه  ادارة  براي  انونيق سن  وليعهد به  نرسيدن

  اساسي  قانون  به  مربوط  اند. در بخش شده  آميخته  بعدي  هاي بازنگري در  با مواد تجديد نظر شده  من  احتياطي بي  لحاظ  به  كه  پردازم مي  موادي  به  توضيحات  با اين
 خواهند شد.  اصالح  بعدي  هاي و در چاپ  است  حجيمي  هر كتاب  چاپ  ، طبيعي در حد متعارف  كه  است  چاپي  اغالط  ، برخي كردم  اشاره  طور كه  ، همان وطيتمشر

 ـ قرار دارند، عبارتند از:  ملي  شوراي  مجلس  اول  دورة  مصوبات يعني  كتاب  پيوست  ـ در بخش  آن  و متمم  اساسي  از قانون  با مواد و اصولي  در رابطه  كه  اما مواردي
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  رحلت  جديد در موقع  باشد و وكالي  شده  منقضي  پادشاه  حيات  درزمان  از مجلسين  هر دو يا يكي  وكالي  وكالت  دورة  ، هرگاه و دويم  چهل  اصل»، سطر آخر: 543  ـ صفحة
در   تجديد نظر كه  در پنجمين  شده  بازنگري  ، اشتباهاً اصل اصل  اين  . در درج است  ، درست«شود. منعقد مي  حاضر و مجلسين  سابق  وكالي باشند  نشده  هنوز معين  پادشاه

 . است  ، آمده تغيير يافته  خورشيدي 1346  سال
  را تعويق  قوانين  آن  ، هرگز اجراي كه  اين  بدون  است  پادشاه  حقوق از  قوانين  اجراي  براي  و احكام  ، صدور فرامين و نهم  چهل  اصل»و آخر:  23، سطر 545و  544  ـ صفحة
 بود.  ، آمده چهارم در بازنگري  خورشيدي 1336  اشتباهاً تجديد نظر سال  هم  اصل  . در اين ، زائد است پنجاهم  اصل  ابتداي تا  اصل  اين  ، ادامة«نمايد.  يا توقيف
  توضيح  به  ، الزم است  گرفته  جاي  كتاب 558تا  553  و در صفحات  است ملي  شوراي  مجلس  داخلي  نامة نظام  كه  ملي  شوراي  مجلس  اول  ديگر از دورة  اي با مصوبه  در رابطه

  دورة  از مصوبات  اي ، نسخه كتاب  ؛ بعد از چاپ است  د، نيامدهبو  قرار گرفته  در اختيار من  كه  از مصوبات  اي در نسخه 90تا  33از بند   اصول  : ادامة557  در صفحة  كه  است
 از: مجموعه  است  عبارت  نسخه  اين  ؛ مشخصات است  اسالمي  شوراي  مجلس  كتابخانة  مجموعة در  دوره  آن  مصوبات  نسخة  ترين ظاهراً كامل  رسيد كه  من  دست  به  اول

  عليحده  در مجموعه  كه  عدليه  پارلماني  هاي كميسيون  مصوبه  موقتي  قوانين  استثناي  ( به ـ چهارم  ـ سوم  ـ دوم  )اول  تقنينيه  دورةدر چهار   ملي  شوراي  مجلس  مصوبات 
  .دي سي  از دريافت  پيش  كه  مصوباتي  كتاب  در متن  اصول  . اين م KMH/6/493/ الف 9ـ  28194  ثبت  تا، شمارة ، بي ملي  شوراي  مجلس  ، مطبعة است  شده  و طبع  تنظيم

  مجلس  اول  دورة  انتشار مصوبات  براي  كار من  اولية  مبناي  واقع در  ؛ يعني يافتم  دست  . دي سي  آن  به  ، من كتاب  بود، نبود و بعد از چاپ  رسيده  من  دست  به  كامپيوتري
ـ   قوانين  : مجموعه است  شده مشخص  منابع  فهرست 21  در شمارة  مشخصات  با اين  كه  آن  .دي سي  بود و سپس  مجلس  ةچهار دور  قوانين  مجموعه  چاپ  ، متن ملي  شوراي

  المعظم از شعبان  يهتقنين  در چهار دورة  ملي  شوراي  مقدس  مجلس  مصوبة  متفرقه  و مطالب  تصميمات  ـ خالصة  مالي  تصويبات  ـ خالصة  ها ـ كنتراتها ـ امتيازات عهدنامه
  شوراي  مجلس ، مطبعة ...، تهران آن  و متمم  اساسي  ـ قانون  مشروطيت  فرمان  ضميمة  به  شمسي 1302  جوزاي / 1341  الحرام ذيقعدة الي  شمسي 1285  ميزان / 1324

:  است  اند( آمده كرده  تهيه  آن  را از روي  كامپيوتري  .دي سي  )كه  ميكروفيلم  ر اولد  مضمون  اين  به  يادداشتي  (. حتي مجلس  كتابخانة 103187  شمارة  )ميكروفيلم ملي
  ها از روي آن  عمده  و قسمت  نبوده  در دست  از قوانين  بعضي  اسناد اصليه  نفرمايند. چون  فراموش  آخر كتاب  به  منضمه  نامه  غلط  به  رجوع را با  مجموعه  اين  اصالح»

زياد   اغالط  عده  قوانين  كامل  و تصحيح  مقابله  قيد به  پذير شد، لهذا بواسطة امكان  از نسخ  بعضي  اصل  به  بود و اخيراً مراجعه  شده  و طبع  استنساخ  مطبوع  ايه نسخه
  كه  اي نسخه  و بر اساس  است  آمده 84تا بند   مجلس  داخلي  نظامنامة ، است  شده  تهيه  مصوبات  متن  از چندين  يكي  بر اساس  ( كه .دي )سي  ميكروفيلم  در همين.«  است شده

  در چهار دورة  ملي  شوراي مجلس  مصوبات  مجموعه  نسخة  را بر اساس  ملي  شوراي  مجلس  داخلي  نامة نظام  . مصوبات است  افتاده  بند ازآن 6،  رسيده  من  دست  اخيراً به
  شوراي  مجلس  ، مطبعة است  شده  و طبع  تنظيم  عليحده  در مجموعه  كه  عدليه  پارلماني  هاي كميسيون  مصوبه  موقتي  قوانين  استثناي  ( به ـ چهارم  ـ سوم  ـ دوم  )اول  تقنينيه

  از چندين  يكي  كه  كردم  ، تكميل آوردم  دست  به«  مشروطيت  و نهادهاي  اول  مجلس«  كتاب  بعد از چاپ  . كه م KMH/6/493/ الف 9ـ  28194  ثبت  تا، شمارة ، بي ملي
را   دو حالت  توان مي  ، در نظر اول در ايران  قانونگذاري  اول  هاي دوره  ها از مصوبات تعدد نسخه  اين  . در توضيح است  اسالمي  شوراي  مجلس  متعدد موجود در كتابخانة  نسخة
  مجلس  كتابخانة  از متصديان  برخي  اطالعي را در بي  اول  مجلس به  راجع  كار تحقيقي  متعدد براي  هاي نسخه  در ارائه  ناهماهنگي  نتوا مي  خوشبينانه  كشيد: در حالت پيش

انتشار   سال 90  به  از نزديك بعد  دوران  آن  از مصوبات  شده  و تكميل  دست  يك  اي خواهند نسخه نمي  كه  ديگر، شايد هستند كساني  و در حالتي  دانست  اسالمي  شوراي
 يابد؟!

  شدن  بسته  توپ  از به  پيش  كه  است  الزم« بار  اولين  قاجار براي  شاه  و محمدعلي  ممتازالدوله  ميان  شده  مبادله  هاي نامه  انتشار آخرين«  جملة  با درج  در رابطه  هم  توضيحي
؛  ام آورده«  ملي  شوراي  اول  كارمجلس  خاتمة«  بخش 524تا  517  ها را در صفحات ها، متن آن  از محتواي  مختصري  با تحليل  منو   شده ها رد و بدل آن  ، ميان اول  مجلس

  نوشتة  ؛ اما بنا به داشتم  طالعها ا آن  از محتويات  هم  بودند و من  ( مندرج619ـ  606  )صص  احمدكسروي  تأليف«  ايران  مشروطة  تاريخ»در   از اين  ها پيش نامه  اين  متن
  داراي  در كلماتي  كسروي  ها را در كتاب نامه  ، آن شده  مبادله  هاي نامه  به  با اشاره  ، كه« آزادي  و بحران  اول  مجلس«  كتاب 322  صفحة  در پانوشت  آدميت  دكترفريدون

،  ملي  شوراي  مجلس  كتابخانة  تاريخچة  با عنوان  كه  اي كتابچه 123تا  110  صفحات  را بر اساس  هر دو نامه  متن  ؛ منبودند  دانسته  را اشتباه  كلمات  و برخي  دانسته  افتادگي
  شد، تنظيم  گذاشته  ندر اختيار م  حائري  عبدالحسين  آقاي  بود و از طرف  محدود منتشرشده  صورت  به 215467  ثبت  ـ شمارة 2535  ماه  ، بهمن ملي  شوراي  مجلس  چاپخانة

  اصل  كه  شاه  محمدعلي  نامة  ، صورت كتابچه . در اين دادم  انتشار عمومي  كتاب  بار در اين  اولين  ، براي آن  و تكميل  كسروي  در متن  وارد شده  اشتباهات  و با اصالحات  كردم
  توضيحات  با اين 119  ، در صفحة ديدم  ديواري  را در قاب  آن  حائري  عبدالحسين  آقاي  راهنمايي  به  و منشود  مي  نگهداري  اسالمي  شوراي  مجلس  كتابخانة  در گنجينة  آن
  شاه  براي  مجلس  رئيس  ممتازالدوله  با امضاء اسماعيل  كه  ملي  شوراي مجلس  نامة  قاجار در پاسخ  شاه  محمد علي  نامه: » است  آمده  دستخط  صفحة  همان  در پايين  كه

  دارد كه  امر اذعان  اين به  اش نوشته  در پاورقي  هم  خود كسروي  كه  اين  به  با توجه  دستخط  . اين است  رسيده  چاپ  به« واالتبار ديبا الدوله حشمت  مرحوم  خط  شد به  فرستاده
  به  مجلس  نامة  : متن كه  هستم  هم  يادآوري  رود. ناچار از اين شمار مي  به  و اولي  اصلي  منبع  واقعبود و در   اصالت  ، داراي است  گرفته  را از نخجواني  شاه  محمدعلي  نامة

ـ   يهتقنين  اول  دورة  مجلس  : مذاكرات مشخصات ؛ با اين است  نيز آمده 580و  579  در صفحات  اول  دورة  مذاكرات  در آخر صورت  شاه  محمدعلي  به  ممتازالدوله  امضاي
 «بار  اولين  براي«  ها با جملة ، انتشار نامه كتاب  تبليغاتي  در آگهي  بود كه  ماجرايي  كل  (. اين )شمسي 1325، مجلس  ، چاپخانة ايران  كشور شاهنشاهي  رسمي  روزنامة  ضميمة
  پاورقي  درج  دارند، با عدم  آگاهي  از نظر آدميت  اند و هم را ديده  كسروي  كتاب  ، حتماً همسروكار دارند  مشروطيت  با تاريخ  كه  كساني  كه  تصور اين  به  بود. من  شده  معرفي

 . است  آورده  پيش  خوانندگان  براي  سوءتفاهماتي  كه  را دچار شدم  بار باشد، اشتباهي  اولين  ها براي نامه  اصلي  متن  روي و از  انتشار عمومي  دهندة  توضيح  كه
 

 :557  : صفحة ملی  شورای  مجلس  داخلی  نامة نظام«  تکملة
 

 . است  ممنوع  مجلس  در اطاق  دخانيات  و استعمال  و شرب  ـ اكل33
 نكند.  او را متفرق  حواس  كردن  و قال  يا قيل  كردن  نجوي  به  است  نطق  مشغول از اجزاء  را نكند. مثالً اگر يكي  ديگري  حق  تضييع  باشد كه  مواظب  از افراد مجلسيان  ـ بايد هر يك34
 دهد. مي  تقديم  حق  چند ثانيه  ولو به  در استيذان  خواستند سبقت  نطق  يكديگر اجازة  مقارن  ـ اگر اتفاقاً دو نفر از مجلسيان35
  هر دو از مجلس  را گفت  شاكي  شخص  جواب  عليه  مدعي  كه  اظهار كند و بعد از اين  جلسم  باشد بايد به  داشته  مجلس  از اعضاي  يكي  به  راجع  شخصي  شكايت  از مجلسيان  ـ اگر يكي36

 كند.  را معلوم  مسئله  حكم  كرده  رسيدگي  شكايت  در مادة  مجلس  آنها اهل  غياب شوند تا در  خارج
 را بخواهد.  آن  و اصالح  منع  داده  اطالع  رئيس  دارد به  شود حق  مطلع  داخلي  از نظامنامة  فصلي  يا خالف  بر ترك  از اعضاء مجلس  ـ هر يك37

  اعضاء مجلس  و مجازات  در جنايات  سوم  فصل
 شود. مي  تقسيم  چهار درجه  به  اعضاء مجلس  جنايات

 . است  افعال  اين  بر ترك  كردن  و نصيحت  كردن  مالمت  درجه  ناي  از اعضاء و مجازات  يكي  نطق  عمد در موقع  به  كردن  و سرفه  كردن  نجوي  از قبيل  اول  ـ درجة38
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 . ساعت  قدر يك  به  امر رئيس  به  است  از مجلس  رفتن  بيرون  درجه  اين  مجازات و  و نصيحت  با وجود مالمت  و قال  و قيل  نجوي  با اعاده  نظميه  قوانين  مخالفت  مثل  دوم  ـ درجة39
  او تكليف  به  مجلس  صورت  تقاعد كند. در اين  مجلس  از حاضر شدن  عذر صحيح  بدون  متواليه  اجالس  از اعضاء در ده  يكي  كه  اين  مثل  است  مقرره  در تكاليف  حاضر نشدن  سوم  ـ درجة40

  هر طبقه  عضو از وكالي  شود و اين مي  او انتخاب  جاي  شود وعضو ديگر به مي  خلع  د از عضويتاستعفا نكر  مرتبه  استعفا تا سه  استعفا كند. اگر بعد از تكرار تكليف  عضويت از  خواهد كرد كه
 خواهدكرد.  از او وكالت  مجلس  هيئت  از تعيين  كنند و قبل  او را تعيين  بدل  و ايالت  طبقه  بايد همان  فرصت  اقتضاي  باشد در صورت  و ايالتي

بعد   درجه  اين  و جزاي  غرض  به  است  كار مجلس  در پيشرفت  و اخالل  اساس  تخريب در  يا سعي  سّر مجلس  يا افشاي  گرفتن  رشوه  از قبيل  مجلس  هيئت  به  دنكر  خيانت  چهارم  ـ درجة41
 . است  خائن  در مجازات  و تعاقب  عدليه  محكمه  به  و فرستادن  مجلس  عضويت از  اخراج  از ثبوت

  مطالب  به  رسيدگي  در طريقة  چهارم  فصل
 (. )عريضه  كلمة  بفرستند به  ساير مردم  ( و آنچه )عنوان  كلمة  باشد به  مجلس اعضاء  از طرف  كه  شود و مطلبي )اظهار( تعبير مي  رسد، كلمة مي  مجلس  به  دولت  از طرف  كه  ـ مطلبي42
 . نيست  مذاكره  قابل  مطلب  دارند كه اظهار مي رئيس  بدانند به  فايده را بي  آن  مذاكره  اعضاء مجلس  ربع  برسد و بيشتر از سه  مجلس  به  عريضه  ـ هرگاه43
 پردازند. مي  اول  مطلب  بعد به  كرده  را مذاكره  عليه  موقوف  مطلب  ديگر باشد، اول  مطلب  فهم  به  موقوف  آن  فهم  باشد كه  مطلبي  ـ هرگاه44
  تحقيق  نمايند يا انجمن  مذاكره  در مجلس  كرده  را تنقيح  مسئله  و حواشي  اطراف  خودشان  مختارند كه  ديگر باشد، مجلسيان  متعدده  بر مطالب  و متوقف  و درهم  پيچيده  لبـ اگر مط45

 كنند.  تشكيل  آن  به  رسيدگي  براي  مخصوص
  مجلس  به  تقديم  در طريقة  پنجم  فصل

  بخواهد بعد از تحصيل  اجازه  دارد بايد از رئيس  عرضه  مجلسيان  به  و خواست  نوشته  در اليحة  رسيد، بعد از آنكه  نظرش  به  عموم  و مصلحت  نفع  به  راجع  چيزي  از مجلسيان  سيـ اگر ك46
او   با عنوان  نفر از اعضاء مجلس  بخواند. اگر پانزده  از منشيان  يكي  را بدهد كه  نمايد يا اليحه  را قرائت  ومهمرق  برود و اليحه  شده  معين  و تكلم  نطق  براي  كه  محلي  شخصاً به تواند مي  اجازه

 آيد. مي در  مشاوره  شود و در تحت مي  قبول  او در مجلس  كردند مطلب  را تصويب  عنوان  آن  مشاورة  شدند، يعني  همراه
 ديگر بگذارد.  وقت  به  كند يا محول  مذاكره  ماده  در آن  ساعت  در همان  ختار استم  مجلس  مطلبي  ـ بعد از قبول47
 خود را مكتوباً با   مطالب  يا شكايات  بيني د در صالحـتوانن نيز مي  ردمــ ساير م48

 رفتار شود.  است  مجلس  تكليف  آنچه  شده  رسيدگي  عرايض  در انجمن  بفرستند كه  مجلس به  منزل  امضا و نشانة
 آنها  به  مطالب  و سپردن  تحقيق  هاي انجمن  تشكيل  در طريقة  ششم  فصل

 خواهد بود.  يا دائمي  موقتي  و لزوم  ضرورت  بر حسب  كنند و آن مي  انتخاب خود  از ميان  بخصوص  مطلب  رسيدگي  براي  اعضاء مجلس  كه  است  هيئتي  تحقيق  ـ مقصود از انجمن49
  آن  انتخاب  كنند و طريقة  انتخاب  به  اجزاء شروع  عده  و بعد از تعيين  است  اجزاء الزم ، چند نفر است  تحقيق  موضوع  كه  كاري  انجام  براي  كنند كه  بايد تعيين  اول  انجمن  تشكيل  ر موقعـ د50

  خواهند بود واال هر كدام  انجمن  اعضاي  اشخاص  كردند همان  كند. اگرقبول اظهار مي  مجلسيان  ، به كرده  د معيندارن  صالحيت  انجمن  عضويت  براي  را كه  اشخاصي  اسامي  رئيس  كه  است
 شود. مي  تبديل  اكثريت  حكم  نباشد، به  مجلسيان  مقبول

 خواهند كرد.  انتخاب ضاء خوداع  مابين  دهنده  راپورت  و يك  نفر منشي  و يك  نفر رئيس  يك  تحقيق  هاي از انجمن  ـ هر يك51
در   كرده  را راپورت  تحقيقات  نتيجه  مطلب  كنند، بعد از فهم  مذاكره  تمام  دقت  به بعد  كرده  تنقيح  بطور صحت  شود اول  ها رجوع آن  به  كه  مطلبي  است  آن  انجمن  اين  اعضاي  ـ تكليف52

 دارند.  هعرض  مجلس  كند به مي  معين  مجلس  كه  موقعي
  از طرف  كه  است  مطلبي  به  راجع  باشد و اگر انجمن  انجمن  از اعضاي  عضو يكي  آن بايد  صورت  باشد در اين  كرده  از اعضاء عنوان  يكي  كه  است  در امري  مداقه  براي  تحقيق  ـ اگر انجمن53

 نمايد.  شركت  باشد و در مذاكرات  هحضور داشت  انجمن  تواند در آن وزير مي  آن ، اظهار شده  وزيري
  به  رئيس  بعد از امضاي  اند نوشته مقرر كرده  انجمن  براي  مجلسيان  كه  و ترتيبي  دستورالعمل اعضا را با  اسامي  كند و صورت  آنها را ثبت  اسامي  بايد منشي  اعضاء انجمن  ـ بعد از انتخاب54

 بدهد.  تحقيق  رئيس
 . است  ملي  شوراي  مجلس  انتظامات  در حكم  تحقيق  انجمن  اعضاي  داخلي  ماتانتظا  ـ تكليف55
 . است  اعتبار ساقط  آنها از درجه  كنند اعمال رفتار  مقرره  مأموريت  شوند و بر خالف  منحرف  مجلس  از دستورالعمل  تحقيق  ـ اگر اعضاء انجمن56
 كنند.  رجوع  ملي  شوراي  مجلس  بايد به  و شكايات  بيهاتحدود و تن  در باب  تحقيق  انجمن  ـ اعضاي57
  به  راجع  كند و نوشتجات مي  ، قرائت است  حاضر كرده  را كه  كند يا تفصيالً راپورتي مي اظهار  مجلسيان  را به  انجمن  رأي  و خالصه  تحقيقات  نتيجه  عمل  بعد از ختم  انجمن  دهنده  ـ راپورت58

خود   قبول  عدم  در صورت  يا نه  شده  نيز قبول  در مجلس  انجمن  شود رأي  برسد و معلوم  مجلسيان  سمع  به  كند تا باز تفصيالً در موقع مي  تسليم  مجلس  رئيس  به  انجمن  راپورت را با  مطلب
 نمايد. مي  ديگر انتخاب  كند يا انجمن مي  استيناف  خصوص  در آن  مجلس

  عرايض  تحقيق  جمندر ان  هفتم  فصل
در   مذاكره  لياقت  را كه  عرايضي  انجمن  شود. اين برقرار مي  عرايض  تحقيق  انجمن  يك  عرايض  به  رسيدگي  غالباً زياد خواهد بود، لهذا براي  مردم  از طرف  مجلس  به  عرايض  عدة  ـ چون59

 خواهد رسانيد.  مجلس  عرض  آنها به خالصه  به  با اشاره  داده  ترتيب  فهرستي  مرتبه  يك  هفته  ساير عرايض دارد و از اظهار مي  مجلس  عيناً به باشند،  داشته  مجلس
 شود مي  داده  مجلس  به  كه  مطالبي  و تجزية  در تصحيح  هشتم  فصل

 درآورند.  مشاوره  تحت  كرده  را معين  مطلب  جزئيات توانند مي  نباشد، اعضاء مجلس  جزئيات  بر بعضي  شود ناطق وارد مي  مجلس  به  كه  مطلبي  ـ اگر اصل60
باشد،   و نقصي  عيب  جزئيات  يا در شرح  آن  اداي  و طريقه  اگر در عبارات  كه  است  اين  تحقيق  هاي اعضاء انجمن  يا تكليف  اعضاء مجلس  شود تكليف مي  داده  مجلس  به  كه  ـ مطلبي61

  عليحده  در هر يك  كرده  تجزيه  شده  از آنها تركيب  مطلب  كه  اجزائي را به  باشد، بايد آن  زياد داشته  و فروع  اگر جزئيات  تعبير كنند. بعد از تصحيح  و روشن  واضح  عبارات به  كرده  تصحيح
و جزء ديگر   محل  از اين  است  ماليات  گرفتن  جزء مطلب  برسد. يك  مصرف  فالن  شود و به  رفتهگ  محل  بايد از فالن  ماليات  فالن  كه  است  داده  مطلبي  شخصي  اينكه  گفتگو كنند. مثل

   عليحده  ر يكـدر ه  ردهـك  دوجزء تجزيه  نـاي  را به  د مطلبـباي  . پس شده  نـمعي  كه  است  مصرفي
 نمايند.  تعيين  را در هر كدام  يا انجمن  مجلس  كنند و رأي  مذاكرات

  آنچه  با ضميمه  و زياد. دويم  كم  ، بدون است  داده  مطلب  صاحب  كه  عباراتي  به  اول شود.  خوانده  در مجلس  مرتبه  سه  از تصحيح  بعد از فراغت  است  اين  مطالب  تصحيح  از شرايط  ـ يكي62
 . چيست  مطلب  با اصل  و زياد آن  وكم  شده  تصحيح  مطلب  شود تفاوت  معلوم  كه  است  اين  قرائت  دوره  سه  و علت  تام  بعد از تصحيح  سوم اند. و زياد كرده  كم

  مطلب  مذاكره  در ترتيب  نهم  فصل
  آن  به  باشد و مجلسيان  اول  مطلب  مقدمة  ثاني  مطلب  بشود، مگر آنكه  تمام  مطلب  آن  كند تا مذاكره  داخل  در آن  مجددي  نبايد مطلب  ، ديگري است  مذاكره  در تحت  مطلب  كه  ـ هنگامي63

 باشند.  محتاج
 باشد.  بايد مقدم  آن  و انجام  ، مذاكره تر است مهم  رسد هر كدام مي  مجلس  به  كه  ـ مطالبي64
  مذاكره  اند در آن كرده  معين  كه  روز و در ساعتي  شود تا در آن  روز ثبت  آن  فهرست در  مطلب  كرد، بايد اين  توقيت  معين  روزي  را به  آن  مذاكره  رسيد و رئيس  مجلس  به  مطلب  كه  ـ وقتي65

  را مقدم  نو بايد آ  است  رسيده  مطلب  فالن  مذاكره  موقع  اظهار كند كه دارد  شد حق  ملتفت  از اعضاء مجلس  شدند، هر كس  ديگر مشغول  مطلب  به  ساعت  در آن  شود. اتفاقاً اگرمجلسيان
 . داشت
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  انعقاد مجلس  ساعت  و فالن  وقت  در فالن  كند كه  اعالن  باشد، بايد رئيس  فاصله  معمول باشد و تا موعد انعقاد مجلس  الزم  آن  مذاكره  براي  انعقاد مجلس  آيد كه  پيش  مهمي  ـ اگر مطلب66
  از مجلسيان  افتاد، هر يك  ديگر احتياج  انعقاد مجلس  اگر باز به  حاضر شوند. بعد از حضور و مذاكره  معين  روز و ساعت  ايد در همانب  و مجلسيان  است  الزم  مطلب  فالن  براي  العاده فوق
 ضرور نباشد.  العاده فوق  مجلس  و اعادة  ختم  مطلب  آن  مذاكره  كه  نمايد تا وقتي  را معين  آن  و ساعت  وقت  ديگر را اظهار كنند و رئيس  العاده فوق  مجلس  توانند ضرورت مي
 شود.  مذاكرات  و مطرح  قرائت  در مجلس  مرتبه  بايد سه  اساسي  و مطالب  دولتي  ـ مطالب67
بايد اقالً دو   ثاني  تا قرائت  اول  . از قرائت يا نيست  است  الزم  قتحقي  انجمن  به  رجوع  شود كه  كنند و معلوم  مذاكره  مسئله  در اصول  اول  از قرائت  پس  كه  است  اين  گانه سه  قرائت  ـ ترتيب68

 روز بگذرد.  سه  ثاني  قرائت شود تا روز مي  اعضا تقسيم  به  تحقيق  انجمن  مجلس  كه  شود، بايد از روزي  تحقيق  انجمن  به  راجع  مطلب باشد و اگر  روز فاصله
  از منشيان  يكي  آنها را كه  نتيجة  مذاكرات  از انجام  كنند. پس  استدالل  الزمه  داليل مقرر اظهار نمايند و به  ترتيب  رسد، بايد به مي  نظر اعضاء مجلس  به  كه  اصالحاتي  ثاني  از قرائت  ـ پس69

 نخواهد شد.  واقع  ثالث  را رد كند، قرائت  مطلب  مجلس  ثاني  . اگر در قرائت است  قينشود ي  معين  مجلس  آراء اهل  نموده  قرائت  ثالث  در نوبت  مطلب  اصل  صورت  انضمام  ، به است  نوشته
  ر نمايند، مطرحيا چند نفر اظها  يك  كه  اصالحي  ثالث  باشد. بعد از قرائت  روز فاصله بايد اقالً دو  ثالث  اعضاء تا قرائت  به  مجلس  صورت  و تقسيم  ثاني  در قرائت  مذاكرات  از انجام  ـ پس70

 خواهد بود.  رد يا قبول  ثالث  قرائت  را بخواهند و نتيجه  اصالح  نفر متفقاً آن  پانزده  مگر آنكه شود نمي  مذاكره
 مجدداً اظهار شود.  د مگر اينكهشو نمي  مذاكره  مطرح ديگر  باشد، در دورة  مانده  ناتمام  از قرائت  باشد يا پس  نشده  قرائت  اجالسيه  دوره  در يك  كه  ـ مطالبي71
 شود.  خوانده  اطاق در  تذكار حاضرين  جهت  خواستن  از رأي  قبل  بوده  مذاكرات  مطرح  كه  آراء بايد مطلبي  تحصيل  ـ براي72

  مطالب  و مذاكره  در مباحثه  قوانين  بعضي  دهم  فصل
كمتر   ربع  از سه  حاضرين  شود. اگر عده آراء مي  تحصيل  به  حاضر باشند، اقدام  ربع  سه  كه  و در صورتي  مذاكرات  به  باشند، شروع  حضور داشته  از اعضاء مجلس  دو ثلث  كه  ـ در صورتي73

 شود. نمي آراء  باشد تحصيل
 اظهار.  ترتيب  كند و بعد به  نطق  خواهش  اول  مطلبي  از عنوان  پس  كه  است  با كسي  نطق  ـ حق74
آنها   كردند يا از سكوت  نطق  مرتبه  يك  هر كدام  ساير اعضاء مجلس  بعد از آنكه  ندارند. ولي  نطق  حق  مرتبه  از يك  امر بيش  هستند، در اول  نطق  مستعد براي  كه  از مجلسيان  ر يكـ ه75

 شود.  و تشريح  تعيين  مطلب  كه  وقتي كند تا  ثانياً نطق  رئيس  تواند با اجازة مي  اول  ناطق  وقت  ماند، آن  مجمل  هم  ندارند و مطلب  معين  موضوع  در آن  نطقي  شد كه  معلوم
 او را   نطق  مجلسيان  كرد، ولي  نطق  اوست  نطق  نوبت  كه  از مجلسيان  ـ اگر يكي76

 خود را تجديد نمايد.  نطق  بخواهد كه  اجازه  توانداز رئيس نشدند مي  ملتفت
  اكثريت  بايد رئيس  كشيده  طول  مطلب  اين  مذاكرة  و اظهار دارند كه  توانند برخاسته مي از آنها  نشد، هر يك  معلوم  مجلسيان  كشيد و رأي  طول  در مجلس  مطلبي  مباحثه  كه  وقعيـ در م77

 برآيد.  اكثريت  بدهد و درصدد كسب  اعالن  مجلس  بايد فوراً به  كردند، رئيس  را تقويت  متكلم  شخص  نفر از مجلسيان  اگر پانزده  وقع  در اين كند.  آراء را معين
 آراء  اكثريت  آوردن  دست  به  در طريقة  يازدهم  فصل

  . مقواي است  آنها چاپ  روي  گيرنده  د خواهد بود و اسمكبو  ازآنها سفيد و ديگري  يكي  شود كه مي  مقوا داده  از اعضاء دو قطعه  هر يك  به  رئيس  از اعالن  آراء پس  اكثريت  تعيين  ـ براي78
اعضا   آراء تمام  از تحصيل  برند، ظاهر سازد. پس نزد او مي  كه  مقوا در ظرفي  از دو قطعه  يكي  انداختن  را به  خودش  از اعضا بايد رأي  . هر يك است  رد مطلب  نشانة و كبود  قبول  سفيد نشانة

 كند. مي  را اعالم  شماره  حاصل  مجلس نمايد و رئيس مي  بلند شماره  صوت  كبود را جدا به  سفيد را جدا و مقواهاي  مقواهاي  از منشيان  و يكي كنند مي  خالي  حضور حاضرينرا در   ظرف  آن
 اظهار نمايند.  فوق  ترتيب  آراء به  از شمارة  و قبل  خود را بعد از آراء سايرين  بايد رأي  و منشيان  ـ رئيس79
 نكنند.  را قبول  مجلس  ندارند رأي  نباشد حاضر نبودند، حق  مجلس اعضاي  عده  از ربع  آنها بيش  عده  يا چند نفر كه  آراء يك  اكثريت  آوردن  دست  به  در موقع  ـ هرگاه80

  از ادارات  خواستن  در توضيح  دوازدهم  فصل
  مقام  به  مهر مجلس  را به  سواد آن  بدهند كه  رئيس  به  را امضا نموده  آن  مجلس نفر از اعضا  باشد و پانزده  معين  شود بايد در مادة از وزراء مي  مجلس  از طرف  كه  مكتوبي  ـ سؤاالت81

  مطلب  كه  يا وزيري  صدراعظم  كند كه  را تعيين  بايد روزي كند، مي  يا وزراء تبليغ  رتصدا  مقام  را به  سؤاالت  اين  رئيس  كه  بسپارد. در موقعي  مجلس  دفتر خانه  را به اصل  نموده  تبليغ  صدارت
 حاضر شود.  در مجلس  دادن  جواب  آنها براي  يا معاون  اوست  به  راجع

 بگويد.  جواب  حاضر است  كه  يا معاوني دارد تا وزير مي  را اظهار و موجه  ، مطلب بوده  و منشاء سؤال  خواسته  توضيح  كه  كسي  ـ روز موعد اول82
  حضور مبارك  به  در انشا عرايض  سيزدهم  فصل

  جلسم  رئيس  رياست  به  انجمن  باشند. اين  هر دو نفر از آنها از طبقه  شود كه مي  تشكيل  نفر از اعضاء مجلس  از دوازده  مركب  انجمني  همايوني  حضور مبارك  به  انشاء عرايض  ـ براي83
 رسد. مي  عرض  كنند به  انتخاب  گانه  شش  طبقات  نفر ديگر كه  و شش  مجلس  از رئيس  است  مركب  كه  هيئتي  توسط  به  در مجلس  قرائت از  پس  را نوشته  عريضه

  انتخابات  به  راجعة  شكايات  به  در رسيدگي  چهاردهم  فصل
  به  شود كه  تشكيل  تحقيقي  بايد انجمن  شكايات  اين  به  رسيدگي  نمايند و براي  ملي  شوراي مجلس  به  راجع  را بايد باالخره  در انتخابات  ، شكايات استمقرر   انتخابات  در نظامنامة  ـ چنانكه84

 نمايد.  رسيدگي  شكايات مواد
 نخواهد بود.  مالحظه  باشند، واال طرف  داده  محل  آن  خانه پست به  انتخابات  جاماز ان  روز پس  ده  بايد در ظرف  را در هر محلي  انتخابات  به  راجعه  ـ شكايات85
  بانتخا  نظامنامه  بر خالف  دارد و اگر منتخبي مي  عرضه  مجلس  را به  انجمن  مجلس نمايد و صورت مي  باشد، رسيدگي  شده  ارسال  مجلس  به  موقع  به  را كه  شكاياتي  تحقيقات  ـ انجمن86

 دارد.  دادن  رأي  و حق  است  محسوب  مجلس از اعضاي  منتخب  ، آن صادر نشده  مجلس  حكم  خصوص  در اين  كه  تا روزي  شود. ولي  اعاده  انتخاب  باشد، بايد آن  شده
  تماشاچي  در تكاليف  پانزدهم  فصل

 ، بنشينند. مقرر است  تماشاچي  براي  كه  بشوند و در جائي  ملي  شوراي مجلس  داخل  علني  در اجالسات  مذاكرات  استماع  براي  بليط  توانند با داشتن مي  مردم  ـ عموم87
 باشند.  مستمع  فقط  نشسته  آرامي  ندارند و بايد در كمال  مجلس  در مذاكرات  شركت  حق  وجه  هيچ  به  ـ تماشاچيان88
 نرنجند.  سخت  اقدامات  از آنها از هر گونه  تخلف  ، درصورت دانسته  مجلس  نظمية  قوانين  اطاعت  به  مكلف خود را  مجلس  بايد در ورود به  ـ تماشاچيان89

  خاتمه
  مجلس  با حال  مناسب  ديگر كه  قانون  را به  توانند آن مي  اكثريت  حكم  به  مجلس و تغيير باشد، اعضاء  نسخ  جالب  وقت  و اقتضاي  تجربه  حكم  به  كه  و نظامات  قوانين  از اين  ـ هر يك90

 خواهد شد.  اضافه  نظامنامه  بشوند، بر اين  احتياج  طرف  كه  جديدي  فصول  همچنين كنند و  باشد، تبديل
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