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ا  اسـ  ا  اتتـراع يم ـ  ف     انـئ ناـانا   اين دفتـر اهـئا ت تـالش ف افـراد  رـا در ايـن شـماره مـا مـا هم ـار  رـرده           

ــات         ــار   ــا ن  ــ  گ   ف ا  رف نام ــاو ما ــر اتا ــئات سراس ــش  ن ــ اک ف ا  ي ــنف ر  رت ــش رفش ــت ا  ي قئرشناس

 غنا  آک افزفده اس .ا  را ما تض ر خات ت نا ذير خ د در م ئاک س اس  ف فرهنگ ايراک ما  انئياا

 

 در اين شماره
 

هشتادمين سالگرد آغاز زندگي  2008سپتامبر  26برابر با  1387پنجم مهر 
ـ سياسي تالش آن را  داريوش همايون است که مجموعه فرهنگي

هائي از جامعه  اي از مقاالت به قلم چهره فرصتي دانسته و مجموعه
اي از فصلنامه نمان را درشمارهنگاري ميه فرهنگي، سياسي، ادبي و روزنامه

 به گذاري تالش گردآورده است، تا به پاس خدمات فرهنگي و نشانه ارج
هاي اجتماعي همايون در مراسم بزرگداشتي که به همين  و تالشزندگي 

 گردد به وي هديه نمايد. مناسبت برگذار مي
 

اينده اين شماره که ايده اصلي آن از سوي همکار گراميمان دکترمهرداد پ
کنيم، بر پايه چهار محور اصلي  بود و ما بابت آن از ايشان سپاسگزاري مي

اي  تدارک شده است. اما پيش از پرداختن به اين محورها جادارد اشاره
داشته باشيم به ايده و روشي که براي تدارک اين دفتر بکار گرفته شده و 

جدا  مرسوم ي ها اشتبزرگد  هاي هنام به تصور ما آن را در نوع خود از ويژه
 .کند مي
 

در اين دفتر در کنار مطالبي که مستقيم در باره داريوش همايون نوشته 
ي و عملي ـ به عنوان يکي هاي نظر فعاليت هائي از شده و به وي يا زمينه

همچنين سعي کرده است « تالش»، پردازند از محورهاي اين شماره ـ مي
 ي راگانه ديگر ها محورهاي سهآنايشان و از ميان هاي  بر بستر بحث

يم بانگاه به سراسر موضوعاتي که ا . به عبارت ديگر ما سعي کردهبرگزيند
نويسد و افکار  انديشد، مي مي در باره آنها هاست داريوش همايون دهه
و  سنجد و يا ظرفيت آنها را مي کند کشد، نقد مي مي ديگران را به چالش 

ها و  نماياند، حلقه آورند را مي رده و مينتايجي که براي کشورمان ببار آو
انتخاب کرده و آنها را تحت عنوانهاي کلي در اختيار  را اصليهاي  هسته

دوستاني که براي همکاري با اين شماره گزينش شده بودند قرار دهيم و از 
انديشند  انديشند يا آنگونه که مي آنچه مي ها آنها بخواهيم، تا بر اين زمينه

در حقيقت در دفتري که به داريوش همايون اختصاص يافته بنويسند و 
 است، با وي سخن گويند.

 
 سه عنوان ديگر پيشنهادي تالش عبارت بود از:

 
 ـ يامترين ف مهمترين تلقا ها     نئ ملت 1
 

 ـ تماميت ارضي 
 ـ يکپارچگي ملي و گوناگوني قومي

 ـ تاريخ مشترک )به ويژه تاريخ معاصر(
 ـ زبان فارسي

 جايگاه گفتمان دمکراسي و التزام به حقوق بشر در حفظ ايرانـ 

 
ـ رفي رد ف ام انات استراتژيش اقتصاد  ف س است ايراک در  2

 منطقا ف جهاک 
 

 ـ ارتباطات و مناسبات در سطح جهان و به طور ويژه با جهان غرب
ـ ارتباطات و مناسبات با کشورهاي آسياي ميانه و کشورهاي جدا شده از 

 ه که در همسايگي شمال ايران قرار دارندروسي
ـ ارتباطات و مناسبات با کشورهاي حوزه خليج فارس و پتانسيل اقتصادي 

 که اين منطقه براي ايران دارد
 
ـ ن رفها  ف ر  ف س است ايراک ف دارا نت فرهنگ ف اخالق  3

 س است
 

ت و ـ تغيير نگاه به سياست: از کسب قدرت به تالش در بهتر کردن موقعي
 وضعيت مردم و کشور

ـ تغيير گفتماني: گفتمان انقالبي مبني بر حذف ديگران پيش از انقالب 
 گرائي اسالمي به گفتمان آزادي، دمکراسي، حقوق بشر و کثرت

گرائي و نقش و اهميت مفاهيم در انديشه  ـ تغيير عملگرائي به انديشه
 سياسي به عنوان مقدمه تأثيرگذار بر عمل

 ـ و...
 

اند  دفتر اهدائي تالش و افرادي که در اين شماره با ما همکاري کردهاين 
اي است از احترام عميق و قدرشناسي از يک روشنفکر پرتوان و از  نشانه

اي  يک زندگي سراسر احساس مسئوليت و از روزنامه نگار صاحب انديشه
که با حضور خستگي ناپذير خود در ميدان سياست و فرهنگ ايران به 

آن افزوده است. روزنامه نگار اهل سياست و روشنفکر اهل عملي که غناي 
يش را مکاني براي ورزش، پرورش و گسترش ها ها و گفته موافقين نوشته

دانند که با توان  ديدگاههاي سياسي دانسته و مخالفين او را همآوردي مي
قلم، ورزيدگي منطق و وسعت نگاه خود آنان را دائماً به باال بردن سطح 

  دارد. بحث در ميدان سياست، فرهنگ و اخالق سياسي وامي
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 مارفطا ن ين

 ها  داري ش هماي ک رفاي  گ برال دم ررات ش ا  انقالب مارفط   در انئياا
 

 آريا  ارست

 
 
 
 

 
 

 اشاره:

انقالب مشروطيت، يکي از چند رويداد تاريخي ايران زمين است که بر 
اش، تاثيري ماندگار  نجش آورد و بر آيندهاي مانده از پيشينيان س گذشته

گذاشت؛ انقالب مشروطيت ايران، برآمده از حوادث و بنيادهاي فکري و 
اي پيش در فرهنگ و اجتماع ايراني آغاز شده بود و  سياسي بود که از سده

بخشي از مطالبات و درخواستهاي نخبگان را برآورد و با استقرار اولين 
چه در مخالفتها و چه  -مامي تاريخ بعد از خود را نهادهاي جديد اجرايي، ت

از خود سيراب کرد و به استنادات  -در موافقتها و يا در مصادره به مطلوبها 
هاي ايرانيان در يکصد سال گذشته نشأت گرفته از  تاريخي، کنشها و ايده

 هايش، بوده و است. هاي مشروطيت، با تمامي اليه آموزه
بمانند هر جريان و رخدادي، در تاريخ شکل  انقالب مشروطيت ايران،

تواند به حيات خود ادامه داده و از شکوفايي  گرفت و در تاريخ است که مي
هايش  هايش، غلبه کرده و از ايده و رشد و سنجش برآمده و بر تعليق مانده

راه آينده را بر ايرانيان گشوده و بر ضعفها و قوتهايش آگاه شده و 
ق سنجش و بازخواني کشاند. يکصد سال از جنبشي کنشهايش را به محا

ترين اقدام ايرانيان و آبروي کشورمان در  ترديد محوري گذرد که بي مي
هاي برگرفته از جهان مدرن را با خود به فرهنگ و  حضور جهاني و ايده

اش ـ ارزاني داشت و با تمامي کج  اجتماع ايراني ـ در معناي وسيع
شد، اکنون با سربلندي و افتخار، هر ذهن آگاه و  هايي که بر آن وارد راهه

خواند و خود را در  هايش فرا مي سنجشگر را به بازپرداختي از آورده
خواهد. انقالب مشروطيت ايران که  سنجشهاي تازه، زنده و پويا مي

سرائي  يکصدمين سال خود را تازه پشت سر گذاشته، عليرغم ياوه
خواهي، همچنان در ميان  جدد و ترقيسنتگرايان و مخالفان با هرنوع ت

اش،  کردگان ايراني، با نشاطي برگرفته از آرمانها و بزرگي آگاهان و تحصيل
ها، هنرها، ادبيات و سياست مدرن در ميان  زنده و الهام دهنده انديشه

ايرانيان است؛ در واکنش به انقالب مشروطيت، دو ديدگاه اصلي قرار دارد: 
داند و برپايي آن را براي ايران  ا توطئه خارجيان ميالف( ديدگاهي که آن ر

هاي  زمينه داند. ب( ديدگاهي که آن را برآمده از پيش زمين ضروري نمي
خواهانه و در  تاريخي ايران زمين دانسته و به عنوان حرکتي ملي ـ ترقي

داند. در کنار اين دو محور، دو  سير تاريخي کشورمان، داراي ضرورت مي
ر هم چندين دهه است که با ارجاع به انقالب مشروطيت، به ديدگاه ديگ

( ديدگاهي که انقالب مشروطيت را در 1اند:  تحليل و بررسي آن پرداخته
( ديدگاهي که آن را 2شکست آن به تحليلهاي ايدئولوژيک برده است. 

در تحقق همه جانبه آرمانها و اهدافش با « ناتمام»اي  انقالب و پروژه
 آورد. ه داشته است بشمار ميپيشرفتهايي ک

 شمار نخبگان سياسي ـ فرهنگي ايران زمين و  داريوش همايون از انگشت
خواهي است که در بازپرداختي از آن  يکي از تربيت شدگان مکتب مشروطه

طلبان را در  خواهانه مشروطه خواهي و عدالت هاي ترقي ها، آموزه ايده
هاي جهاني حقوق بشر ـ دموکراسي  يدهبينانه و عملگرايانه با ا پيوندي واقع

خواهانه، به دريافتي نوين از مشروطه تبديل و آن را در حقانيت  و توسعه
ها و کنشهايش، سرلوحه عمل و انديشه  تاريخي خود و واقعيت آموزه

سياسي خويش قرار داده است. پروژه انديشه و عمل داريوش همايون 
طيت ايران بوده و مرزهاي آن در اي فراتر از بازپرداختي از مشرو گستره

مسائل انساني و زيستي با محوريت بازگرداندن ايران زمين به جايگاه 
اش در نظام دانايي و زندگي در دنياي مدرن جاي گرفته است؛  شايسته

بنابراين نوشتار حاضر تنها در دريافتي از روزآمد کردن مشروطيت در شکل 
هاي ديگر آن در  دارد و از اليه نوين آن در نظام دانايي همايون قرار

 هاي ديگر سخن گفته شده است. نوشته
هاي همايون در رابطه با  اي و يا شايد محور ديدگاه در اين نوشتار، گوشه

مشروطيت در وراي صد سال از بنياد آن و ارمغاني که براي ايران امروز 
اب دارد، سخن گفته خواهد شد، بر پايه چند متن کوتاه و بخشي از کت

که به مفهوم و کنش مشروطه پرداخته “ صد سال کشاکش با تجدد»
هاي سياسي و فرهنگي که به  است. داريوش همايون به استناد نوشته

اند، جزو اولين افرادي  تاريخ استقرار و استمرار انقالب مشروطيت پرداخته
است که از ناتمام بودن انقالب مشروطيت سخن گفت و با تحليلي از 

چگونگي آن، ضعفها و قوتهاي آن، به بازپرداختي از اصول و چرايي و 
اي است که با عنوان  ام به مقاله اهداف معوق مانده آن دست يازيد؛ اشاره

امرداد ماه  24 -17بار در مجله بامشاد به تاريخ  اول« انقالب ناتمام ايران»
امرداد  14خورشيدي منتشر شد و سپس متن کامل آن در دوشنبه  1346
آيندگان ـ خود محصولي از انقالب  خورشيدي در روزنامه  1347

مشروطيت بود ـ انتشار يافت. همين مقاله چندي پيش در تالش آنالين 
انتشار عمومي يافت. همانطور که در مقدمه آن مقاله آورده بودم، اکنون با 

خ اهت اس  را در  شمار نخب اک س است ـ فرهن ت ايراک  م ن ف ي ت ا  ترم   شئااک م ت  مارفطا  داري ش هماي ک ا  ان ا 

هـا    ا مـا ايـئه  م نانا ف يمل رايان طلباک را در    نئ  فاقع خ اهانا مارفطا خ اهت ف يئاگ  ها  ترقت ها، آم  ه ما  رداختت ا  آک ايئه

خ اهانا، ما دريافتت ن ين ا  مارفطا تبئيل ف آک را در تقان ـ  تـاريخت خـ د ف فاقع ـ       جهانت تق ق مار ـ دم رراست ف ت سعا 

 ها ف رناهايش، سرگ تا يمل ف انئياا س است خ يش قرار داده اس . آم  ه
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توجه به شرايطي که فرهنگ و سياست کشور را در خود گرفته، انتشار اين 
ترديد يکي از اسناد مهم و اصلي فرهنگ و سياست ايران در  که بيمقاله 

دوران معاصر و نمادي از انديشه روشنفکري و مدرن ايراني است، 
هاي  ها و انديشه راهگشاي شناختي از انقالب مشروطيت و دقت در آموخته

 داريوش همايون خواهد بود.
دي و تا حدودي همايون در آرمانهاي ناسيوناليستي و ساختارهاي اقتصا

کند، اما در تحقق اهداف  اجتماعي، انقالب مشروطيت را موفق ارزيابي مي
سياسي و دموکراتيک، آن را در نيمه راه و با موانع و مشکالتي همراه 

اي ناتمام ماندن  دارد؛ از نظر ايشان بدرستي علت اصلي و رکن پايه مي
ب اسالمي، در عدم انقالب مشروطيت و حتي کشاندن ايران زمين به انقال

سازي براي نظام سياسي مشروطيت و ساختارهاي اجرايي آن و  فرهنگ
داند. با بازپرداختي  اش نظير احزاب، تشکلها و ... مي نهادهاي تقويت کننده

از نگره همايون به انقالب مشروطيت ايران و دريافتي نوين از آن را در 
نوشتار عبارتند  کنم؛ محورهاي اين چند محور به اجمال تبيين مي

هاي دکتر داريوش همايون راجع به مشروطيت و  هايي که در نوشته ازمؤلفه
 ام. بازخواني آن در شرايط سياسي ـ فرهنگي امروز يافته

 
 مارفط   چ ا ؟

اي  داريوش همايون براي ابهام زدايي از معنا و مفهوم مشروطيت، در اشاره
ازد که با وارونه خواندن پرد به وضعيت بهم ريختگي فکري به آفتي مي

خواهد آن را از حقيقت خود تهي سازد؛ به باور همايون  مفهوم مشروطه مي
کنيم. ناهنجاري  ما در عصر آشفتگي مفاهيم و اصطالحات زندگي مي»

اي زير فرمانروائي چنين گروهي به همه جا  عمومي زندگي در جامعه
م نيست. در اين سرايت کرده است. همه چيز ممکن است و هيج چيز مسل

کند. اصطالحات سياسي، از جمله  تواند مي آشفته بازار هر کس هر چه مي
بازار هستند:  ترين قربانيان اين آشفته شان، يکي از آسان به دليل سودمندي

بجاي حکومت تا آنجا که از حاکميت راست سخن  sovereigntyحاکميت
ترين  م که بزرگبه ميان آمد؛ ملت با بار تاريخي سنگين آن بجاي قو

اشتراکش زبان است و اگر صرفا به پيروي مد نباشد، به عنوان مقدمه 
رود؛ حاکميت  اش برسد بکار مي تجزيه مفهوم ايران تا زمان تجزيه فيزيکي

ملي )استقالل( بجاي حاکميت مردم )دمکراسي( که غلط مشهوري است 
بجاي “ مشروط“ولي شناسنامه يک گرايش سياسي شده است؛ و اکنون 

ترين قرباني نا آگاهي است که تا غرض ورزي باال برده  مشروطه که تازه
شده است. اين مورد آخري بويژه در آستانه صدمين سال انقالب مشروطه 

 «( مشروطه»مشروط و «)نياز به اندکي شکافتن دارد.
بر اساس اين دريافت، همايون به تبيين واقعي مفهوم و معناي مشروطيت 

نود و نه سال پيش با صدور فرمان مظفرالدين شاه جنبشي که »پردازد؛  مي
از دو سه دهه پيش از آن براي آزادي و ترقي، براي رسيدن به اروپا، جامعه 

ايراني را به تکان انداخته بود به پيروزي رسيد. اين جنبش که از يک  
بيداري فرهنگي آغاز شده بود چهارچوب سياسي متناسب با طرح 

گفتند  ايراني را که بدان تجدد يا مدرنيته مي  سويه جامعه نوسازندگي همه
جست. جنبش بازسازي جامعه در زمينه  در قانونمدار کردن حکومت مي

خواست که لفظ فرنگي آن کنستيتوسيون در  سياست، قانون اساسي مي

تر وام  گشت. معادلش را از عثمانيان اندکي پيشرفته کام فارسي زبان نمي
هاي کهن را  ها يا قانون )لوحي که فرمان chartطه را از گرفتند که مشرو

نوشتند( در آورده بودند و حکومت مبتني بر قانون اساسي را  بر آن مي
ناميدند. آن جنبش و پيروزي که نخستين در بيرون از اروپا  مشروطه مي

ها درباره  ها و مقاله بود چشمان جهاني را خيره کرد و کتاب
Constitutional_Revolution  ايران نوشتند. ناگهان ايران پوسيده قرون

سابقه انرژي به نوسازندگي آنچه در توان آن  وسطائي در يک جوشش بي
جامعه پوسيده قرون وسطائي بود دست زد و جنبش مشروطه به حق 
سرآغاز بيداري ايرانيان شد تا دوباره تصميم گرفتند به کابوس حکومت 

ب سياسي و اجتماعي ايران که نام مشروطه اسالمي بيفتند. آن پدران انقال
را بر جنبش خود گذاشتند مردماني سخت کوش بودند و هيچ در خيالشان 

گذشت که هنوز دو نسلي از آن انقالب با شکوه نگذشته هر کس به  نمي
هاي آن را ناقص و تحريف خواهند کرد و به تدريج در  صورتي آرمان

از مشـروط در نخـواهـند  شلخـتگي خـود حـتي از مشـروطه بيـش
 «( مشروطه»مشروط و «)يافت.

گويد  فهمي مشروطيت سخن مي به دنبال اين هشدار، همايون از تاريخ کج
گذارد.  و آن را در دوران بعد از وقوع انقالب مشروطيت ايران به بحث مي

 نويسد: داريوش همايون با گريزي به تاريخ تحريف شده مشروطيت مي
طه به مشروط در نزد بسيار کسان پيش از انقالب فرو کاستن مشرو»

هاي حکومت حوزه و حجره بود که يک  اسالمي روي داد ولي در سال
طرح انديشيده براي مصادره مشروطه و تهي کردنش از معناي واقعي به 

تز مشروطه  اجرا در آمد. يک معمار و قرباني ماشين ترور رژيمي که آنتي
راي نگهداشتن دستاورد يک زندگي فرو هايش ب است در دست و پا زدن

اين انديشه بديع رسيد که جمهوري اسالمي را  رفته در خون و پليدي به
فهميد؛ همين  مي conditionalبايد مشروطه کرد ولي او از مشروطه  مي

آشامي، برهنه از تجدد و  کشي و خون نظام مذهبي سراپا تبعيض و حق
يهي که اختياراتش مشروط شود. او، پيشرفت و نوجوئي، منتها به واليت فق

و اکنون همکارانش در حکومت و در ميان نيروهاي مخالف جمهوريخواه، 
اند، به الهام از انقالبي که گويا انقالب  روي آورده“ مشروطه خواهي“به 

ايران بوده است. سودمندي سياسي اين  revolution conditionalمشروط 
ست که انقالب مشروطه را که تحريف نه چندان زيرکانه در اين ا

خواهي  کند و مشروطه اثر مي ترين چالشگر انقالب اسالمي است بي بزرگ
ترين جايگزين  انديشي با اعتبار را که در اين هنگامه ارتجاع و تاريک

آاليد. تصادفي نيست  مذهب سياسي و حکومتي است به واليت فقيه مي
اند و  دوم خردادي آمده اي جمهوريخواهان به همراهي همپالگي که پاره

کوشند در اين تعبير بکار برند و از قدرت آن بکاهند. آن  مشروطه را مي
فقيه و  قيد و شرط خود با واليت جمهوريخواهان را که در مخالفت بي

از موضع جمهوريخواهي “ خواهي مشروطه“حکومت مذهبي بر اين 
يد بيرون برد. آنها با تازند البته از زمره تحريف کنندگان مي دمکراتيک مي

در سياهچال خود درگير نبرد قهرمانانه تا مرگ همين را کم دارند که اتهام 
 «(مشروطه»مشروط و «)خواهي نيز بر آنها ببندند. مشروطه

هاي مشروطيت که ريشه در اختراع  در برابر انحرافات تحميل شده بر ايده 
گشته و خواستار هاي واقعي مشروطيت باز تاريخ دارد، همايون به آموزه
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امروزي شدن آنهاست. داريوش همايون با ارتقايي که به دانش سياسي 
مند بوده، محوريت مشروطيت  هاي انساني بهره خود داده و از ترقي انديشه

 کشاند:  هاي سياسي ايرانيان مي را در زمان حاضر اينگونه به ميدان انديشه
ان روشنفکري ايران، بازگرداندن مسئله توسعه و تجدد به مرکز گفتم»

چنانکه در جنبش مشروطه بود، وظيفه نسل کنوني روشنفکران ايراني از 
دارد. اين شايد بهترين  راست و چپ است و مالحظات حزبي برنمي

توانيم از بازنگري صد ساله گذشته خود بگيريم.  اي است که مي نتيجه
ي و چندي راست در اين صد ساله توسعه و تجدد را بيشتر به مفهوم ماد

)کمي( آن گرفت ــ  که در مراحل آغازين ناگزير است ولي بايد هر چه 
ــ  و در نوسازندگي جامعه چنانکه بايد و  زودتر و بيشتر به ژرفا برود

هاي راديکال  روي آورد و به  توانستيم کامياب نشد. چپ به ايدئولوژي مي
د تجدد است. تله بنيادگرائي اسالمي افتاد که يک جنبش ارتجاعي بر ض

انگيز  هاي هراس هاي از دست رفته گذشته و دشواري امروز که به فرصت
يابيم که چرا  نگريم بهتر درمي اکنون و دورنماي مبهم آينده مي

هاي گشاده و تر و تازه خود تاکيد را  روشنفکران دوران مشروطه با ذهن
حيدي و طبقه تو همه بر تجدد و نوگري گذاشتند، نه بر ساختن جامعه بي

صد سال کشاکش «)هاي اصيل هويت ملي. پرولتاريائي يا بازگشت به ريشه
 با تجدد(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها )بيشتر به معني اشتباهات و  تجربه»چرا که از نظر داريوش همايون 
دهد  ها( و دستاوردهاي چهار نسل اخير ايراني اين اميد را به ما مي شکست

پيشرفته را در اين سده تازه تحقق  که آرزوي ديرينه رسيدن به دنياي
اي که  سازد و صد ساله کند و مي بخشيم. ايران فردا را گذشته ما کمک مي

از پايان سده نوزدهم تا سده بيست و يکم کشيده است بيشترين ارتباط و 
بيشترين سهم را در ساختن آينده خواهد داشت. اين دوره است که از نظر 

تاريخ ما بلکه در تاريخ سده بيستم کم مانند جوشش انرژي ملي نه تنها در 
 صد سال کشاکش با تجدد(  «)است.

خواهان نيز  با تمامي اين مسائل، داريوش همايون از اشتباهات مشروطه
غافل نبوده و در حقيقت، با دوري جستن از برخورد احساساتي به 

به  گذارد. مشروطيت، آن را در تماميت اشتباهات و ارزشهايش به تأمل مي

خواهان و  کاري و ناآگاهي مشروطه تازه»با اين حال »نوشته همايون 
ترين سهم را در  عناصر راديکال در ميان آنها بزرگ“ روي کودکانه چپ“

اعتبار کردن مجلس داشت. نويسندگان قانون اساسي، خردمندانه يک  بي
. شيوه انتخاباتي متناسب با شرايط آن روز ايران را اختيار کرده بودند

انتخابات مجلس با راي همگاني و هر فرد يک راي نبود. در مجلس اول 
که بهترين مجلس آن دوره بود اصناف ششگانه سهميه نمايندگان خود را 

بين خواستند راهي  هاي گمراه و عوامفريبان کوتاه گزيدند. اما راديکال برمي
ند، و به هاي باختري در چند سده تا همين دوران ما پيمود را که دمکراسي

تدريج از انتخابات محدود و گاه غيرمستقيم به همگاني کردن حق راي 
رسيدند، يکشبه بروند و با اين استدالل ظاهرپسند که افراد ملت برابرند 
راي همگاني و مستقيم را ــ اما باز منهاي زنان ــ بجاي آن گذاشتند. در 

)صد سال «عمل آشکار شد که معدودي افراد ملت بسيار برابرترند.
 کشاکش با تجدد(  

خواهان در نظر همايون هشداري  در واقع، نوشتن از چپ روي مشروطه
هاي  است به چپ روي امروزين اهل سياست و فرهنگ که از تجربه

گذشته درس گرفته و آزموده را به تکرار به آزمون نگذارند. در سويه 
ر ايران هاي مشروطيت د پژوهي، همايون به کاستي ديگري از مشروطه

کاستي ديگر از خود قانون اساسي »پردازد؛ به تعبير داريوش همايون  مي
بود. مظفرالدين شاه فرمان مشروطه را عمال در بستر مرگ و شايد بيشتر 

خواست زيربار برود و  از سر فرسودگي امضا کرد؛ ولي جانشينش نمي
 متحدان نيرومند داشت. پايگان)سلسله مراتب( مذهبي شيعه که بخش

ميلي از مشروطه پشتيباني نموده بود بزودي به  مهمي از آن در آغاز با بي
خود آمد و مخاطرات پيشرفت و نوسازي ــ يک توده آگاه و ايستاده برپاي 
خود ــ را براي موقعيت برتر آخوندها در جامعه دريافت. بيشتر آن پايگان 

طلب هاي استبداد خواهي با محمدعلي شاه و خان زير علم مشروعه
همدست شد و در پشت همه آنها امپراتوري روسيه بود که به دالئل 

خواهان همراه بود و  استراتژيک )رقابت با انگلستان که درآغاز با مشروطه
چندي نگذشت که کنار کشيد( و سياسي )پادشاهان قاجار، نوادگان 

 ميرزا از عهدنامه ترکمانچاي به بعد، زير نوعي حمايت روسيه بودند( عباس
روسيه درگرفت  1905و ايدئولوژيک )انقالب مشروطه همزمان با انقالب 

هاي روسيه و قفقاز پيوند داشتند( با  خواهان با سوسيال دمکرات و مشروطه
 صد سال کشاکش با تجدد(  «)ورزيد. مشروطه دشمني مي

بنابرتجربه هايي که در جريان انقالب مشروطيت در فرهنگ و سياست 
اي  آن رويداد مبدأ تاريخ جديد کشور شد و امروز هم تجربهايران پديد آمد، 

بازنگري »نويسد:  رود؛ از اين ديدگاه همايون مي آموز بشمار مي درس
انداز تاريخي ايراني  انقالب و دوره مشروطه نه تنها از نظر اصالح چشم

امروز، بلکه براي نوسازي سياست ايران ضرورت دارد. اکنون که راست و 
نگرند،  جا، تقريبا، با نگرشي تازه به خود و پيرامونشان مي چپ در همه

بارهاي گذشته را به زمين  توانند بسياري از کوله راست و چپ ايران نيز مي
بگذارند و سبکبارتر به ساختن يک ايران تازه بياغازند. چنان بازنگري از 

دتر و آنرو بايسته است که در تاريخ همروزگار )معاصر( ايران سنتي نيرومن
توان يافت و نيز از آنرو که اين تاريخ همروزگار،  تر از مشروطه نمي زاينده

ترين مايه  هاي سياسي و بزرگ بزرگترين مايه کشاکش ميان گرايش

o      همــاي ک در آرمانهــا  ناس  ناگ اــتت ف ســاختارها

اقتصاد  ف تا تئفد  اجتمايت، انقـالب ماـرفط   را   

رنئ، اما در تحقـ  اهـئاس س اسـت ف     م ف  ار يامت مت

ک را در ن ما راه ف مـا م انـع ف ماـ التت    دم ررات ش، آ

دارد؛ ا  نظر اياـاک مئرسـتت يلـ  ا ـلت ف      همراه مت

ا  ناتماع مانئک انقـالب ماـرفط   ف تتـت     ررن  ايا

راانئک ايـراک  مـ ن مـا انقـالب اسـالمت، در يـئع       

ــگ ــاع س اســت ماــرفط   ف   فرهن ــرا  نظ ســا   م

اش  ساختارها  اجرايت آک ف نهادهـا  تق يـ  رننـئه   

 دانئ. ظ ر اتزاب، تا لها ف ... متن
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صد سال کشاکش «)هاي سياسي گوناگون است. سوءتفاهم در خود گرايش
 با تجدد( 

ن آورد و در در بازنگري مستند عصري که ايران را از دوران سنتي بيرو
از »دنياي جديد وارد ساخت به تحقيق سخن همايون درست است که 

هاي همگاني و  رسانه زبان و ادبيات فارسي کنوني گرفته تا آموزش و
توسعه سياسي و اقتصادي و برابري زنان و حقوق بشر هرچه از اسباب 
تجدد در ايران داريم از برکت جنبش مشروطه است. هر بررسي 

م ايراني، ترقيخواهي، حاکميت مردم و عدالت اجتماعي از دوران ناسيوناليس
 )صد سال کشاکش با تجدد( « شود. مشروطه آغاز مي

بااين مقدمات، مشروطيت و دستاوردهاي آن را داريوش همايون تا دوران 
در دو دهه انقالب »نويسد  داند و در اين رابطه مي معاصر زنده و پويا مي

نوزدهم تا آغاز سده بيستم، اولويت روشنفکران و مشروطه، از پايان سده 
طلبان ايراني محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت براي جلوگيري از  اصالح

دادن امتيازات به بيگانگان؛ و دفاع از يکپارچگي و استقالل کشور؛ و کوتاه 
هاي دوگانه  ها از منابع ملي بود. پديده کردن دست آخوندها و اشراف و خان

واپسماندگي که براي روشنفکران آن روز در پادشاهي  وابستگي و
شد در مرکز گفتمان سياسي و فلسفي ايران قرار  استبدادي قاجار يگانه مي

 صد سال کشاکش با تجدد( «)گرفت.
مشروطه در عمل با »نويسد  داريوش همايون در رابطه با آن دوران مي

بود و به نام آنها  هائي سنجيده شد که با آنها به صحنه آمده همان آرمان
جنگيده و پيروز شده بود. ايرانيان حکومت مشروطه را ــ که در واقع 
حکومت مجلس بود ـ با معيارهاي آزادي و ترقي و ناسيوناليسم، با معيار 

خواهي سنجيدند و سرخورده شدند.  هاي جنبش مشروطه تجدد دهه
ورگوئي اشراف و هاي کشنده و واگيردار، ناامني، ز بينوائي، قحطي، بيماري

اي که  تازه رسيده، فساد پردامنه“ مجاهدين“اي  ها و آخوندها و پاره خان
هاي  بسياري از سرامدان سياسي مشروطه نيز بدان پيوسته بودند، در سال

برتري مجلس مانند گذشته و بدتر، سرتاسر ايران را برداشته بود. مشروطه 
نداد بلکه کشور را به چنان  نه تنها به ايران يک حکومت پاکيزه و کارآمد

( را 1921/  1299بست حکومتي انداخت که کودتاي سوم اسفند ) بن
 صد سال کشاکش با تجدد( «)اجتناب ناپذير ساخت.
هاي مشروطيت  هاو آموزه ايده هاست که همايون به  بر اساس اين دريافت

ملکرد پرداخته و آنها را به استناد منابع بر جاي مانده از آن دوران و ع
خواند. به  هواخواهان مشروطه به بازپرداختي سياسي و فرهنگي فرامي

سنت مشروطه خواهي ــ جنبشي آزاديخواهانه، »نوشته همايون 
هاي پاياني سده نوزدهم درگرفت و  ترقيخواهانه، و ناسيوناليستي که از دهه

صد سال پيش به پيروزي رسيد ــ يک انقالب سياسي ـ فرهنگي بود که 
آنکه آن را به استواري در  ه ايراني را از زمين قرون وسطائيش کند بيجامع

هايش هنوز بسيار  ها و ناکامي زمين تجدد بنشاند. اين سنت در پيروزي
سخنان درباره امروز و آينده ايران دارد. صد ساله گذشته ايران در ساختن 

ت ما در ها گذشت و اکنون مل هاي مشروطه و مبارزه با آن آرمان بر آرمان
هاي سده گذشته، در شرايطي که اساسا مانند دوران انقالب  پرتو تجربه

مشروطيت است، باز درگير کارزاري است که مشکل تاريخي واپسماندگي 
 نگاه غير سياسي به مشروطيت(«)ايران را خواهد گشود.

 خ اهاک ها  مارفطا ايئه

زدايي از آن با روشن شدن معنا و مفهوم واقعي مشروطيت که با ابهام 
هاي پااندازان سياسي عيان گرديده، همراه با داريوش  حاصل شده و حليه

پردازيم. به تعبير همايون  خواهان مي هاي مشروطه همايون به سخن از ايده
هاي پاياني سده نوزدهم،  واقع از دهه تاريخ ايران در صد ساله گذشته، در»

شکست، و اکنون رستاخيز  ها و ها و کوتاهي روي داستان پيروزي و زياده
هاي خود  هائي که حتا درکژروي جنبش نوسازي جامعه ايراني است؛ تالش

که از همان آغاز آمد و در پسزنشي که در اواخر روي داد، يکي از 
هاي زندگي ملي ما را ساخته است و آينده را نيز تا آنجا که  ترين دوره مهم

 «ها شکل خواهد داد. بهها و تجر بتوان ديد زير تاثير همان انديشه
هايي که مشروطيت به فرهنگ و سياست ايران ارزاني داشت،  بدرستي ايده

بنيانهايي هستند که چهره نوين کشور را پديد آورده و سرآغازي براي 
امروز ما مشروطه را به عنوان »ها،  گسست از گذشته شدند. با اين زمينه

انگيز خود در  ربار و عبرتيک جنبش سياسي و فرهنگي با پيشينه دراز و پ
بايد در همه ابعادش بررسي کنيم و در چنان  پهنه انديشه و عمل مي

بررسي است که عناصر زنده و ارزنده آن براي امروز و آينده ايران آشکار 
 صد سال کشاکش با تجدد( «)خواهد شد.

هاي  اين چنين تاريخي است که همايون دريافت خود را از ايده  بر زمينه
انقالب مشروطه »کند؛ در تعبير همايون  وطيت در ايران ارائه ميمشر

“ نظام کهن“بيشتر يک جنبش سياسي و فکري بود تا سيل بنيان کني که 
را واژگون کند. در انقالب، پادشاهي قاجار و ساختار قدرت دست نخورده 

حاکم   ماند و نهاد اصلي انقالبي، مجلس، نيز به زودي زير کنترل گروه
ز انقالب درآمد. انقالبيان مشروطه بيش از قدرت به اصالحات پيش ا

انديشيدند و منظور از اصالحات، نوکردن جامعه ايراني از باال تا پايين  مي
آيند به  بود. از همين روي بود که وقتي ديدند خود از اصالحات بر نمي

ان حل دست نيرومند پيوستند. آنها نمايندگ آساني و تقريبا همگروه به راه
احساس عمومي جامعه و اقتضاي تاريخي بودند. ايران براي آنکه يک 
کشور بماند و زندگي شايسته اين سده را براي مردم خود فراهم کند 

بخشيد. انقالب يک جنبش سازنده  بايست آرمانهاي انقالب را تحقق مي
بود نه براي انتقام جستن يا ويران کردن، که در ابعاد فروتنانه خود دست 

هاي زندگي ملي زد. شتاباهنگ )مومنتوم( آن در  نوگري همه جنبه به
هاي بعدي بيشتر شد و به توسعه سريع، اگر چه ناهماهنگ، جامعه  دهه

 انقالب مشروطه، انقالب اسالمي و انقالب ديگر( «)ايراني انجاميد.
هاي مشروطيت، همايون از نقش پايگان مذهبي نيز سخن  در تحليل ايده

سپارد؛ از  ن را در ذيل تجربه حکومت اسالمي به تشريح ميگويد و آ مي
مذهب سياسي که در انقالب مشروطه از تجددخواهان »ديدگاه همايون 

-1320هاي اصالحات سريع بعدي ) نيمه شکستي خورده بود در دوره
به  -( بزرگي خطر توسعه اقتصادي و نوسازي جامعه 1340-1356و1300

دريافت؛ ولي جز در سالهاي “ روحانيت“اي را بر -زبان ديگر غربگرايي 
رضاشاهي که طرح غيرمذهبي )سکوالر( شدن جامعه بطور جدي دنبال 

شد، جايگاه ممتاز آخوندها در سياست بر رويهم نگهداشته ماند. دستگاه  مي
پرداخت و مخالفان  حکومتي پس از هر تصادم جدي به دلجويي آنان مي

بودند. با اينهمه دگرگوني  آنان نمي حکومت نيز هيچ در پي بيگانه کردن
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روزافزون جامعه به زيان نفوذ مذهب بود. و اين را روشنفکران مذهبي آن 
احمد و شريعتي و همفکرانشان در صف  زمان، از بازرگان گرفته تا آل

هاي رييس دفتر و رييس بنياد  مخالفان و در دستگاه شاهنشاهي )در سمت
بهتر از خود آخوندها دريافتند و هر کدام و رييس موسسه و مشاور و رابط( 

به شيوه خود به ياري شتافتند. در تاريخ ايران احتماال به هيچ گروه 
انقالب مشروطه، «)توان برخورد. تر و زيانکارتر از آن روشنفکران نمي گمراه

 انقالب اسالمي و انقالب ديگر(
 

 سرن ش  مارفطا

ها و  گذرد، ايده ميصد سالي که از استقرار مشروطيت در ايران 
دستگاههاي آن از پستي و بلنديهايي برخوردار بوده و شاهد ناتمام ماندن 

هاي داريوش  هايش بوده است؛ سرنوشت مشروطيت در نوشته خواسته
دهند که به  هاي سياسي را تشکيل مي اي از تاريخ انديشه همايون، برهه

ن رابطه به روايت محور اصلي مدرنيته سياسي در ايران نظر دارد؛ در اي
منظور از مشروطه حکومت قانوني و غيرشخصي است، و البته »همايون 

کند. براي پدران جنبش مشروطه درد  چيز را مشروط به خود مي قانون همه
قانوني و حکومت دلخواسته بود و در همه سده بيستم، حتا در آن  ايران بي

درمان  ين درد بيشتر بينام گرفته است، ا“ دمکراسي“ها که به مبالغه  دوره
شناخته  Constitutional Revolutionجا  ماند. انقالب مشروطه در همه

 صد سال کشاکش با تجدد(  «)شد.
انقالبها را بيهوده چرخشگاه و آغازگاه »چرا که در ديدگاه همايون، 

دانند. انقالب، برخاسته از دگرگوني ذهني در يک  هاي تاريخي نمي دوره
آورد. چه در انقالب مشروطه  هاي بزرگ مي خود دگرگوني جامعه است و با

و چه در انقالب اسالمي، جامعه ما دستخوش دگرگونيهاي ژرفي شد که 
بايد از  مقايسه آن موضوع اين نوشته است. اما پيش از ورود در بحث مي

انقالب افسانه زدايي کرد. در انقالب، همچنانکه هر پديده تاريخي ديگر، 
تواند بد يا خوب، بجا يا گمراه، الزم يا  ست. انقالب ميهيچ تقدسي ني
باشد.  -حتي در هدفهاي خودش  -تواند موفق يا ناموفق  ناالزم باشد؛ مي

از انقالب فرانسه، که نخستين انقالب آرمانشهري )اتوپي( مدرن بود، تا 
انقالب اسالمي ايران کمتر انقالبي الزم يا موفق بوده است؛ و اگر 

ناپذير هم نبوده  تاريخي جايي داشته باشد، هيچ انقالبي اجتناب گمانپروري
است. مقصود از انقالب آرمانشهري مدرن آنچنان زمين لرزه سياسي است 

هاي بزرگ جمعيت و به تعبيري عموم مردم شرکت داشته  که در آن توده
باشند و ساختار و روابط قدرت را زيرورو کنند. يک ويژگي ديگر انقالب 

اي است که براي ساختن جامعه آرماني به ضرب  هري مدرن، ارادهآرمانش
انقالب مشروطه، انقالب اسالمي و «)سر آن قرار دارد. خشونت پشت
 انقالب ديگر( 

بنابراين در بازخواني مشروطيت و سرنوشتي که بر آن گذشته است، 
داند و در  براي ايران زمين مي« حل ملي راه»داريوش همايون آن را بسان 

هاي سياسي مدرن و نظام اجرايي کارآمد  اهميت آن براي گسترش انديشه
ها و سرنوشت مشروطيت را در  خواهي در اجتماع و اقتصاد، ايده با توسعه

تواند  داند، که مي گذار حوادث تاريخي و رويدادهاي سياسي، زنده و پويا مي
اشد؛ ترين رکن ب ترين بنيان و محوري براي ساختن ايران آينده اصلي

از لحاظ ظاهري، تاريخ شصت سال گذشته داستان »نويسد:  همايون مي
انگيزي از فشار آوردن و محدود کردن قانون اساسي بوده است. اما در  غم

عمل، ايران در همه مدت مباني سياسي و اقتصادي و اجتماعي يک 
کرده است. نخست امر رهائي يافتن از  گذاري مي حکومت مشروطه را پايه

ت مطلقه قرون وسطايي بود، سپس بر پا ساختن يک شالوده اداري حکوم
نوين و توسعه ارتباطات و صنايع در دوران رضا شاه، آنگاه درهم شکستن 

که در مبارزه ملي  -برتري قدرتهاي استعماري و امپرياليست در امور ايران 
و اکنون، با الغاي زمينداري و تغييرات  -کردن نفت به اوج خود رسيد 

نقالبي که سپاههاي دانش و بهداشت و آباداني در روستاها به وجود ا
آورند، کشور يک قدم ديگر به اجراي بهتر قانون اساسي نزديکتر  مي
 شود. مي

بايست جنبش سياسي مشروطه را  جنبش اجتماعي و اقتصادي که مي
تکميل کند، اکنون مانند بهمني در راه است. با از ميان رفتن زمينداران و 

انهاي فئودال و بسط سواد و برخوردهاي روزافزون ميان شهر و ده، خ
بعضي موانع سياسي و اجتماعي در راه مشارکت عمومي، بيشتر از پيش 

 شود. پاي برداشته مي
ايم؛ در زمينه سياسي قانون اساسي،  حل ملي بوده ما سالها در پي يک راه
هنوز  حل را فراهم داشته است. مشروطيت خطوط اصلي اين راه

ترين نيروي سياسي و نقطه تجمع تقريبا همه تمايالت سياسي  پرقدرت
ترين آغاز براي توسعه و تحول تئوريک و  ايران است، و اميدبخش

رود. به مشروطيت زندگي واقعي بخشيدن و  ايدئولوژيک بيشتر بشمار مي
نه صرفا به صورت تقاضاهاي  -آن را به صورت يک قدرت موثر درآوردن 

نخستين وظيفه  -راي اجرا و اعمال بعضي مواد قانون اساسي عقيم ب
 سياسي روشنفکران است.

به مشروطيت بايد در تماميت آن نگريست، با همه کاربردهايش. مشروطه 
يک چهارچوب حقوقي معمولي نيست که بنابر اقتضاي موقع مورد تعبيرات 

و اوضاع  مختلف قرار گيرد. اين يک فلسفه حکومت است، بر اساس نيازها
و احوال خاص ايران. در صورت واقعي خود، مشروطه از عدالت اجتماعي و 
توسعه اقتصادي جدائي ناپذير است. نفس فکر ناشي شدن همه قدرتها از 

هاي  اي از مشارکت عمومي است که تنها، در سطح مردم، مستلزم درجه
 معين توسعه سياسي و اقتصادي امکان خواهد داشت.

 -نوان يک نما، يک مجموعه مرده اصول، رفتار کردن با مشروطه به ع
جنبش ملي و  -امري که تاکنون از طرف تقريبا همه معمول بوده است 

سازد.  ايدئولوژيک خود محروم مي ايران را از تنها پايه و زمينه  خواهانه  ترقي
مشروطه بدون يک تعهد استوار نسبت به امر توسعه و نوسازي، همانقدر 

يران نامربوط است که توسعه و نوسازي بدون تعهد جدي به شرايط ا
نسبت به مشروطه. اينها دو جزء اساسي و در واقع دو رويه هر جنبش 

 انقالب ناتمام ايران(«)دهند. واقعي ملي ايراني را تشکيل مي
 

 مارفطا معئ ا  يش قرک

تعبير « رفتن به ژرفاي مشروطه»داريوش همايون از اين محور با تعبير 
جاي گرفته و از « مشروطه نوين»اي که در تبيين آموزه  ه است. ايدهکرد

طرف همايون پيشتازانه در سالهاي اخير مطرح شده است؛ به نوشته 
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توان، و  اينکه در صد و يکمين سالروز انقالب مشروطه هنوز مي»همايون 
بايد کسي را  هاي پيرامون آن انقالب نوشت نمي تفاهم بايد، در باره سوء مي

به شگفتي اندازد. تاريخ نيز مانند عدالت است، تاخير به سود آن کار 
کند. بررسي عمقي آن انقالب در هنگامش انجام نگرفت. سران  نمي

انقالب بيش از آن درگير پيکار انقالبي و روزگار نابسامان خود بودند و 
جان و عمال پاره پاره از جنگ جهاني  سرعت تحوالت در کشوري که نيمه

داد. پس از آن نيز هر کس تصور  ها نمي بدرآمد اجازه رفتن به ژرفااول 
اي پيش بود که  سطحي خود را از آن انقالب نگهداشت. تنها از چهار دهه

هاي ميان دو  هائي شد ولي ايران سال بار در آن راستا کوشش نخستين
اي نبود. سياست ــ که  هاي ژرف در هيچ زمينه انقالب جاي بررسي

کرد. هيچ  تر از حکومت است ــ در همه جا به زيان حقيقت کار مي پردامنه
گذاشتند، يا خودش نيزحاضر  برد. يا نمي کس نگاه جوينده را تا پايان نمي

 بود. نمي
ايرانيان را از جا پراند و به ناچار با اين  اي بود که  انقالب اسالمي زلزله

ويژه چرا  ي، و بهپرسش روبرو کرد که چرا چنان انقالبي در چنان زمان
هفتاد سال پس از انقالب مشروطه؟ از آن پرسش ناچار به شناسائي 

رسيدند و تازه آشفتگي باال گرفت ــ همان داستان  انقالب مشروطه مي
داد. امروز  کوران و پيلي که براي هر دست يک احساس و يک معني مي

ز نيز پس از اينهمه که درباره جنبش مشروطه نوشته شده است هنو
هاي  توان گفت که به تاريخ پيوسته يعني به ملکيت همه گرايش نمي

هاي آن به همرائي  سياسي ايران آمده است و سياسيکاران در جايگاه و پيام
 اند.  رسيده

اند و مصدق را جاي آن و  از آنها که مشروطه را عمال به فراموشي سپرده
در معني و پيام  فهمي بزرگ اند اگر بگذريم سه بد هر چه ديگر گذاشته

طلبان، همه انقالب مشروطه  مشروطه هست: معدودي که در ميان سلطنت
و مذهب رسمي و پنج مجتهد خالصه، و  1907را در متمم قانون اساسي 

طلبان و جمهوريخواهان بيشماري که از  کنند؛ سلطنت آن را محکوم مي
و  فهمند، هرکدام بنا بر مقصود خودشان؛ مشروطه، پادشاهي را مي

اند و  طلبي که مشروطه را با مشروط عوضي گرفته اسالميان اصالح
 شان در پارگين واليت فقيه مشروط فرو رفته است. “خواهي مشروطه“

توان گذشت که يک جنبش  از نخستين تعبير به همين يک دليل آشکار مي
فکري و سياسي صد و بيست سي ساله را که همچنان زنده است و تازه 

کند  شه سياسي ايرانيان جاي مرکزي درست خود را پيدا ميدارد در اندي
هائي  توان به سبب يکي از انحرافات آن رد کرد. انقالب مشروطه سويه نمي

بايد  را نيز مي“ مشروط خواهان“تر از آن دارد.  تر و تاريخي دراز فراوان
تر به موضوع بنگرند و از  گذاشت که با گذشت زمان به ناچار از نزديک

ط به مشروطه برسند. در جنبش مشروطه نيز نخست عدالتخانه مشرو
توان يک پادشاهي  خواستند و اين انديشه چيره بود که چگونه مي مي

ايران را بازيچه اروپائيان کرده بود محدود )مشروط( کرد. اما  استبدادي که 
هاي خود داشت و  پادشاهي استبدادي چرا سرنوشت ايران را در جيب

ا ايران را بازيچه خود کرده بودند؟ انديشه آزادي و ترقي از اروپائيان چر
هاي قانوني  خواست و نهاد ايراني قانون مي ها راه يافت. جامعه  آنجا به ذهن

آموزش امروزي، آزاد شدن از خرافات، از تسلط آخوند بر  خواست ولي بي مي

، زندگي افراد و جامعه، و آموختن از، و ماننده شدن هرچه بيشتر به
شد حکومت قانون و  اينها رسيده بودند نمي  هائي که به همه جامعه

 رفتن به ژرفاي جنبش مشروطه(  «)استقالل داشت.
با اين مقدمات داريوش همايون، سخن مشروطيت را از انحصارات سياسي 
بدر آورده و همانطور که پيش از اين گذشت، آن را سرمايه ملي و حاصل 

اما »نويسد:  داند؛ وي در اين رابطه مي تالش همگاني ايرانيان مي
فروکاستن )تقليل( مشروطه به پادشاهي که جز يک شکل حکومت نيست 
و طبيعت آن مانند يک شکل ديگر حکومت يعني جمهوري بستگي به 

ترين  ترين و پردامنه آور ترين و زيان نظام و فرهنگ سياسي دارد، از ديرپا
اي پيش با اين  اهي از هشت دههها بوده است. هواداران پادش بدفهمي

رويکرد، خود را نه تنها از يک برنامه عملي فراگير، بلکه از يک سالح 
بهره ساختند.  هاي سياسي ديگر بي شان با گرايش سياسي کارساز در رقابت

هاي بلند آنان خدمت  توانست به هدف مشروطه در گستره نظري خود مي
فاتي، به مشروعيت خودشان نيز اعتنائي و نگرش تشري کند، و آنهمه بي

آسيب زد. جمهوريخواهان از آن سو به افراطي ديگر افتادند و چون 
اعتنائي تا مخالفت نيز رفتند و  تواند مشروطه هم باشد در بي پادشاهي مي

رفتن به ژرفاي جنبش «)خود به خود خويشتن را در طرف بازنده گذاشتند.
 مشروطه( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پژوهي و  اين مسائل است که بخش ديگري از مشروطه مه در ادا
دهد، تا در بخش ديگر  خواهي داريوش همايون خود را نشان مي مشروطه

هاي تاريخي  اي که از سنجش عقالني و تجربه آن را به شکل نوين و تازه
سرافرازانه، پاي به ديار انديشه و اجتماع گذاشته است، پديدار شود؛ بنابه 

صد سالگي انقالب مشروطه که در جاها و از سوي »ون نوشته هماي

o 
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هاي بسيار، بزرگ داشته شد دو روند را آشکار کرد. روند نخست  گروه
هاي سياسي است.  پذيرفته شدن سنت مشروطه از سوي بيشتر گرايش

رسد که مشروطيت به عنوان  اعتنائي اکنون به نظر مي پس از سه دهه بي
شود. در سه دهه گذشته يک گرايش  يميراث ملي همه ما پذيرفته م

آنکه حق  کرد بي اش را مي اين ميراث ملي توجه شايسته سياسي به
انحصاري براي خود بشناسد. امروز اکثريتي به صد سال پيش خود با نگاه 

هاي خويش را در آن  نگرند و ريشه ستايشي که سزاوار آن است مي
 نگاه غير سياسي به مشروطيت(«)يابند. مي
شود؛ داريوش همايون به  ميراث مشروطيت به همين جا ختم نمياما 

روند دوم، که آنهم از بيست و پنج »بخش ديگري از آن هم پرداخته است: 
سالي پيش آغاز شد، جدا کردن مشروطيت از يک شکل معين حکومت 
است که به بسياري کمک کرده است مشروطه را از آن خود بدانند. 

ر گفتمان سياسي ايرانيان همة جنبش مشروطه پادشاهي مشروطه اکنون د
اين دليل ساده که جنبش مشروطه، پادشاهي را به  دهد، به را تشکيل نمي

ايران نداد. پادشاهي بود، و در انقالب مشروطه نقش دو سه هزار ساله آن  
دست کم روي کاغذ تغيير يافت. امروز براي عموم جمهوريخواهان و 

يابد ــ  مشروطه معناي درست خود را ميهواداران پادشاهي، حکومت 
اند. چنان  حکومت مشروع قانوني، بر پايه قانون اساسي که مردم گزارده

تواند به صورت پادشاهي يا جمهوري باشد که جز در شکل  حکومتي مي
 نگاه غير سياسي به مشروطيت( «)تفاوتي ندارند.

وطيت است اي که ميراث بر مشر بندي همايون از فرايند دوگانه جمع
تواند باز جامعه سياسي ما را به همرائي  اين دو روند مي»عبارتند از: 

هاي سياسي،  )کانسنسوس( ملي ببرد ــ هنگامي که تفاوت در برنامه
کرد زيرا در اصول و  هاي گوناگون را به اردوهاي دشمن بخش نمي گروه

ش مشروطه بودند. اين نگاه تازه را به جنب اي همراي مي هاي پايه اولويت
بايد ارج گذاشت. نگرش درست تاريخي همواره به درست شدن  مي

انجامد. نگاه تاريخي به سياست همان اندازه سازنده است که  سياست مي
نگاه سياسي به تاريخ، گمراه کننده. در اين صدمين سالروز انقالب 

شد  بار در شصت سال و بيشتر، به خوبي مي مشروطه براي نخستين
به تاريخ مشروطه را ديد. “ غير تاريخي“زوال نگرش سياسي و هاي  نشانه

هاي  هاي مشروطه خواهان و چه شناخت محدوديت چه در ارزيابي اولويت
برداري  اي به جاي بهره بيني تازه بزرگ مادي جنبش مشروطه روشن

 نگاه غير سياسي به مشروطيت(  «)سياسي دو نسل گذشته آمده است.
يت در ايران از ديدگاه همايون مساوي است با در نهايت سرنوشت مشروط

همخواني آن با تأمين نيازهاي جديد ايرانيان و استحکامش به حقوق بشر 
ما امروز در پگاه »گويد:  و ليبرال دموکراسي؛ چناچه وي در اين زمينه مي

گذاشت با  اي به سده ديگر پا مي ايران از سده سده تازه مانند آن زمان که 
بنيادي دفاع از يکپارچگي و يگانگي ملي، مردمساالري و همان مسايل 

حقوق بشر )دمکراسي ليبرال،( عدم تمرکز حکومتي، عدالت اجتماعي و 
توسعه همه سويه جامعه سروکار داريم. تفاوت در اين است که گذشته از 

هاي اقتصادي و اجتماعي الزم براي تحقق آن  بوجود آوردن زيرساخت
که در آن صد سال کار ايران را با همه دستاوردها به هائي  ها، تضاد آرمان

 تر شده  اند و يا گشـودنشـان آسـان شـکست کشـاند هـمه يا گشوده شـده

 نگاه غير سياسي به مشروطيت( «)است.
در تکميل اين ديدگاه و در بيان ارزش ملي ايجاد نظام سياسي مشروطيت 

از آن و چهل سال  در ايران، داريوش همايون در شصت و يک سال بعد
با اين همه انقالب مشروطه و قانون اساسي، »نويسد:  قبل از اين مي

وظيفه خود را در تبديل ايران به يک جامعه نوين در همه شصت سال 
رود که اگر  گذشته بر عهده گرفته است و امروز نيز پايه آزمايشي بشمار مي
اجتماعي و  موفق شود، از بسياري مجاهدات کشورها در جهت نوسازي

تر خواهد بود. قانون اساسي  اقتصادي و سياسي پايدارتر و قابل زندگي
ترين قانون اساسي در سراسر خاورميانه که  سال کهن -ايران  شصت ساله

ها که از آن شده، سندي است که در  با همه تخطي -هنوز معتبر است 
ه است و خامي و ابهام خود، همه عناصر سنت سياسي ايران را بهم آميخت

اي براي انطباق يافتن بر اوضاع و احوال متغير  ظرفيت قابل مالحظه
 انقالب ناتمام ايران(«)دارد.

 
 مؤگفا ها  گ برال دم ررات ش مارفطا ن ين

به  -هاي آن  با آشنايي که از مفهوم مشروطيت به دست آمد و از ايده
صادره، و سرنوشت يکصد ساله آن در ميان ابهام و م -اجمال سخن رفت 
پرداخت که گشاينده آن « مشروطه نوين»ايده  توان به  مشخص شد، مي

داريوش همايون است و بهتر اينکه از قلم و زبان او مفهوم آن را بشناسيم؛ 
تضاد ميان آزادي و توسعه، »نويسد:  اش مي همايون در پيشدرآمدي بر ايده

خود را از جهان اي که به شتاب  ميان يک جامعه دمکراسي ليبرال با جامعه
کند ديگر چنان نيست که دربيشتر صد ساله گذشته بود.  کهنه آزاد مي

هاي جامعه شناختي مردمساالري در ايران ــ زير  استوار شدن پايه
هاي اجتماعي و اقتصادي صد ساله گذشته ــ و دگرگوني نظام  ساخت
آزادي و  ها به سود دمکراسي ليبرال، و در روياروئي با رژيمي که نفي ارزش

اي در اين زمينه نگذاشته  توسعه هردوست، ديگر مشکل نظري عمده
 بايد، آزادي و توسعه را با هم داشت. توان، و مي است؛ مي

تضاد ميان ناسيوناليسم نگهدارنده و ضرورت وابستگي استراتژيک به يک 
ابرقدرت دربرابر جهانجوئي ابرقدرت ديگر، با فروپاشي شوروي برطرف 

ديگر ابر قدرتي هم مرز ايران نيست. از ميان رفتن تهديد شده است. 
ايران به دست نيروهاي برتر بيگانه مسئله عدم  هميشگي تقسيم و تجزيه 

تمرکز را نيز گشوده است. تحريکات همسايگان هست ولي آنها در برابر 
هاي محلي در  آيند. ما ديگر بيمي از برقراري حکومت ايران به شمار نمي

پردن اداره امور محلي به مردم هر محل و رعايت حقوق ايران و س
 هاي آن نداريم.  شهروندي به معني اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق

عدالت اجتماعي ديگر دو سر طيف سياسي را به شدت گذشته از هم جدا 
خبر از مسئوليت اجتماعي، و  هاي اقتصاد بازار بي روي کند. زياده نمي

خبر از مردم، بر جريان اصلي سياست  فرماندهي بيهاي اقتصاد  کوتاهي
اند. سرانجام،  ايران آشکار شده است و چپ و راست به ميانه گرايش يافته

ها بر  تضاد ميان فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرنيته که از چيرگي آخوند
خاست، به سود فرهنگ  مي گاهي روشنفکران، بر هاي مردم و تا چند توده

ها و آزادي روزافزون  اعتباري آخوند ه است. بيمدرنيته از ميان رفت
 کند.  روشنفکران از سيطره تفکر اسالمي، به سود فرهنگ مدرنيته کار مي
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 بايد داشت گرفت.  جلو آنچه را که مي“ آنچه خود داشت “توان با  ديگر نمي
تر،  صد سال پيش بهترين ايرانيان براي آزادي و ترقي، و از آن فوري

کردند. امروز  گذاري يک حکومت مرکزي نيرومند، پيکار مي استقالل و پايه
هاست حکومت  تر آنان برآورده شده است. ايران مدت هاي فوري خواست

تواند استقالل آن را تهديد کند. اکنون  مرکزي نيرومند دارد و کسي نمي
بايد تمرکز را بر دو خواست اصلي ديگر مشروطه خواهان، آزادي و  مي

هاي دمکراسي و حقوق بشر و امروزين کردن  آرمان ترقي، بگذاريم.
ترين  ايراني به پيشرفته فرهنگ و سياست ايران و رساندن جامعه 

هاي جهان، پس از صد سال هنوز تازگي و نيروي زندگي خود را  کشور
هايند.  نگهداشته است. مردم ايران بيش از هميشه در تکاپوي اين آرمان

تر است. ملت ما با آنکه در  هاي ما پر تکار ما هيچ آسان نيست ولي دس
زند  بيني قرون وسطائيش دست و پا مي چنگال اوليگارشي آخوندي و جهان

بريم که شاهد  يک سرچشمه زاينده انرژي است و ما در جهاني بسر مي
هاي استبدادي و  هاي روزافزون دمکراسي و حقوق بشراست. نظام پيروزي

و ارتجاع و تروريسم بنيادگرايان مانده در وضع دفاعي هستند  واپس
نگاه غير «)اسالمي با همه توحش و خشونت خود در نبردي بازنده است.

 سياسي به مشروطيت(
کاران از آن  اگر داريوش همايون، تفاوت مشروطه را با مشروط که سياسي 

اي ديگر از آن را که به  کردند، روشن ساخته منطقي است که اليه مراد مي
طلبان و انحصاري کردن آن  مشروطيت از سوي سلطنت مصادره گرفتن

است نيز سخن گفته شود و داريوش همايون در بازپرداختي از اين انحصار 
خواهي، اساس يک  طلبي و مشروطه اين تفاوت ميان سلطنت»نويسد:  مي

از انقالب به عنوان  از همان يک دو ساله پس  جنبش فکري بود که
طلبان در همان انقالب  سلطنت خواهان و طهنوين آغاز شد. مشرو مشروطه

پس از انقالب بود  از هم جدا شده و حتا با هم جنگيده بودند. اما مشروطه 
احوال  زيرا تنها در اوضاع و شد نمودارکرد؛  که فاصله ميان آنها را مي
 شد در اين مقوالت انديشيد. بازگشت به پيام پادشاهي در تبعيد بود که مي

ن که پيام ناسيوناليسم و تجدد و توسعه سياسي و اجتماعي خواها مشروطه 
کرد، براي ايران پس  را از نو تعريف مي فرهنگي بود و پادشاهي  و نوسازي

داشت. از  اسالمي نه تنها با ربط و الزم بود بلکه تازگي  از فاجعه جمهوري
هاي اين صد ساله هنوز  درسها و آموخته خواهي به اضافه جنبش مشروطه

گرفت. مشروطه با پادشاهي  ايران براي اکنون و آينده  توان  ا چيزها ميبس
شکست خورده  انقالب خواند و اگر پادشاهي استبدادي از  استبدادي نمي

بيني و برنامه سياسي ارتجاعي آخوندي بشمار  بود، مشروطه پادزهر جهان
يش و خواهان، بسيار پ بازنگري انتقادي گذشته خود که مشروطه رفت. مي

دست زدند آثاري ژرف و پردامنه  گرايش سياسي ديگر بدان  هر بيش از
ترين  آنها جاگير کرد که پيوسته در بديهي داشت؛ يک عادت ذهني در

اخالقي و   integrity يکپارچگي  فرضها شک کنند؛ و آنچنان اعتبار و پبش 
بيايند يا  زمينه کوتاهنگذاشت در هيچ که از آن پس  انتلکتوئل به آنان داد

خواهان اي که مشروطه به انحراف کشانده شوند. ژرفاي دشمني و کينه
طلب، به سبب  نوين در هرجا و بيش از همه در اليه گسترده سلطنت

سياسي و فرهنگي و اخالقي، به ساليان دراز  هاي  در زمينه اختالف آشکار
 خود، درسهم  سرچشمه يک نيروي معنوي شد که به  اند با آن روبرو بوده

کمک کرد. مالحظه همفکران  تر کردن سياست کنار عوامل ديگر به سالم
روانشناسان فشار  دست دادن حوزه نفوذ سياسي، و آنچه و پيروان، ترس از 

 گرايش سياسي بدور بار از سوي يک  نامند، براي نخستين همگنان مي

به زيان  انداخته شد. در سازمان دادن گروهبندي سياسي تازه هيچ امتيازي
سياسي و اخالقي داده نشد. اگر اختالف بنيادي پيش آمد از   يکپارچگي

پيکارها و نوآوريهاي .«)بود پيامدهايش هرچه مي پرده بيرون افتاد ـ
 مشروطه نوين(

ها، همايون به رکن ديگري از ايده  شناسي در وراي اين آسيب
گشاده بودن »ت؛ پردازد؛ از نظر او که واضح اين ايده اس نوين مي مشروطه

انصاف در پيکار سياسي سودمنديهاي فراوان دارد.  بر واقعيات و واردکردن
خواهان  آمدن با زمان است. مشروطه آمادگي بيشتر براي راه يکي از آنها 

ايراني  موقعيت تازه جامعه  براي حلها  ها و راه صد سال پيش سرشار از ايده
امروز ما با همان . فرود آمده بود بودند که سده بيستم مانند آواري برسرش

بايد طرح مشروطه اش روبروئيم و مي وضع در ابعاد سده بيست و يکمي 
خواهان نوين گذشته از حمله  مشروطه خواهي را پيشتر ببريم. تا اينجا 

، بحث  قلب مساله توسعه در ايران، يعني چيرگي تفکر ديني تري به مستقيم
اند: نخست مساله عدم تمرکز و حقوق اقوام  هبرد را در دو زمينه مهم فراتر

يکپارچگي ايران؛ و دوم پايان دادن به  يگانگي ملي و ايران در چهارچوب 
پيکارها و «)سياست. مقوله جرم سياسي به عنوان ريشه خشونت در

 نوآوريهاي مشروطه نوين(
داريوش همايون در پاسخ به ميراثي که مشروطيت براي ما ارمغان آورده 

گويد:  در گفتگويي به مناسبت صدمين سال انقالب مشروطيت مي است،
در آنچه در دو دهه گذشته به جنبش زندگي دوباره بخشيده است سهم »

انقالب و حکومت اسالمي را نبايد از نظر دور داشت. اين پديده شگفت 
يک انقالب ارتجاعي اسالمي، هفتاد سال پس از انقالب مدرن مشروطه 

ارد، و به ارزيابي دوباره و ارجگزاري جنبش روشنگري و نياز به بررسي د
انجامد.  اي که اسبابش را تقريبا هيچ نداشت مي تجدد ايران در جامعه

هاي  جنبش مشروطه مترقي بود و اگر مخالفان پادشاهي نيز مانند حکومت
عصر پهلوي آن را ناديده گرفتند به زيان خودشان شد. يک نياز روانشناسي 

ايم با ياد آنچه نياگانمان  مساري از دسته گلي که به آب دادههم هست. شر
اندکي هم از امکانات فراوان ما در دوران پيش از انقالب از آن برآمدند  بي

خواست نيز هست که ملت ما باز بر يک  -يابد؛ و اين آرزو  کاهش مي
رژيم ارتجاعي و سرکوبگر پيروز شود. از نو رخ نهادن به سوي جنبش 

بخشي از فرايند پاک کردن حساب ملت ما با روشنفکري نسل  مشروطه
هاي چهل تا شصت / شصت تا هشتاد ــ است که، نه  انقالب ــ نسل دهه

ميراث مشروطه براي ما «)هاست. تنها در تاريخ ايران، از باورنکردني
 چيست؟(

شود و از اينکه:  آنجا هم که از اهميت مشروطه در تاريخ ايران پرسيده مي
روطه چه ساختاري را شکسته و چه ساختاري برقرار کرده است؟ به مش»

داريوش « عبارت ديگر ميراث مشروطه براي ما ايرانيان چه بوده است؟
همايون با آگاهي که از فرايند تاريخي و واقعيات سياسي ـ اجتماعي ايران 

جنبش »دهد:  در يکصد سال گذشته به دست آورده است، پاسخ مي
ا که در صد ساله بعدي به آن دست يافتيم به ما داد و مشروطه آنچه ر
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کم آغاز کرد. در يک جوشش انرژي و خوشبيني، از هر سو کساني  دست
ها به نيما يوشيج و از اميرارسالن به  ها زدند و از قاآني دست به نيازموده

تهران مخوف، و از وقايع اتفاقيه به صوراسرافيل رسيدند. از تئاتر و رساله 
essay  ــ که آبروي درخور اين اصطلالح را به آن بخشيد و آن را از بار

هاي عالي  ها و آموزشگاه اي آزاد کرد ــ و نقد اجتماعي، تا دبستان حوزه
سبک اروپائي هر چه بود از مشروطه بود )غير از دارالفنون که در آن زمان 

دن به انحطاط عمومي جامعه افتاده بود.( قرار دادن وظيفه صنعتي کر
آهن سراسري و پايه گذاري بانک و ارتش ملي؛  کشور و کشيدن راه

فرايافت حکومت قانون، مستقل کردن قانونگزاري از فتواي آخوند، و 
هاي  گذاري يک ديوانساالري نوين )ماموريت ناکام شوستر( تکه پايه

خواهان براي نوسازندگي  ديگري از طرح )پروژه( پر دامنه مشروطه
modernization .ميراث مشروطه «)ايران بود که البته اسبابش را نداشتند
 براي ما چيست؟(
مشروطه به ما جامعه سياسي روشنفکري و افکار عمومي »به تعبير ديگري 

هاي مدني، تظاهرات  ها و سازمان )روزنامه نگاران و نويسندگان، انجمن
ايافت هاي کور( بخشيد؛ همچنانکه آشنائي با فر اي منظم و نه شورش توده

جرم سياسي به معني دگرانديشي را. نخستين اعدام سياسي در مشروطه 
از  total warروي داد و ايرانيان آموختند که سياست به عنوان جنگ کلي 

جمله با اسلحه بنگرند. فرايند سياسي مدرن از همان هنگام با زور و کشتار 
تر و به  انو سالح آميخته گرديد. يک جامعه عميقا سنتي آنچه را که آس

تر بود از انقالب روشنگري و مدرنيته خود گرفت. دريائي در  دلش نزديک
 ميراث مشروطه براي ما چيست؟(«)اي ريخته شد. کوزه

اي که تفاوتي ميان دوره اول  هايش در جواب عده همايون در توضيح يافته
جنبشي که مشروطه اول نام گرفته »گويد: مشروطه و دوره دوم آن مي

ا به توپ بستن مجلس کشيد سراسر در چهارچوب نظام سياسي است و ت
ها و ابعادي بي  موجود بود؛ امتيازي بود که با کمترين هزينه ولي به شيوه

سابقه در تاريخ ايران از دربار قاجار ــ و با کمک فعال صدر اعظم پرقدرت 
الملک پيرنيا،  زمان، مشيرالدوله )پدر حسن مشيرالدوله و حسين موتمن

دو از سران آن انقالب( گرفته شد ــ روايت ايراني و متفاوت ماگنا هر
انگلستان ــ بود. رهبر يا رهبران مشخصي نداشت و هرکس 1215کارتاي 

تر و با کمترين  در جاي خودش ماند. ادامه وضع موجود بود به شيوه مدرن
جوئي. جنبشي مردمي بود که هيچ گروهي دعوي مالکيت  حس انتقام
ر آن نداشت. مجلس اول مشروطه که چه از نظر حيثيت و چه انحصاري ب

توانائي انتلکتوئل، ديگر در ايران همتائي نيافت بيشتر به قانونگزاري 
گرفتند و نه  الممالک نه آجيل مي پرداخت و در آن به قول مشهور مستوفي

دادند. حتا امتيازي که آن مجلس در تدوين متمم قانون اساسي،  آجيل مي
خواهان پشتگرم به دربار و امپراتوري روسيه داد  ر، به مشروعهزير فشا

چيزي از حق بزرگ آن بيست سي نفري که شب و روزبي چشمداشت کار 
کاهد. کارزاري که پس از به توپ بستن مجلس دوم درگرفت  کردند نمي

خواهان بجاي دربار اهل سازش مظفرالدين  در خون غرق شد. مشروطه
محمدعلي شاه سرو کار داشتند که خود به شاه با دربار جنگجوي 
اش کمک کرده بودند. ما به عادت سياه و سپيد  جنگجوئي و استبداد طلبي
هائي که بر  مان نقش قهرمانان خود را در مصيبت ديدن سطحي و مغرضانه

ترين  که زشت“ مبارزي“هاي  کنيم. روزنامه اند فراموش مي سرکشور آورده
دادند و او در آغاز از آنها به دادگستري ناتوان  يها را به مادر شاه م نسبت

کرد و بمب انداختن حيدرعمواغلي به کالسگه شاه، که نخستين  شکايت مي
اي از انحرافات  بار مبارزات چريکي را نوشت، پاره فصل تاريخ مصيبت
ها  ترين عناصر و گرايش خواهي بودند که به افراطي بزرگ پيکار مشروطه
هاي مسلح و سواران  دادند. در مشروطه دوم دسته در هردو سو ميدان

هاي تظاهرکنندگان و  عشايري نتيجه پيکار را تعيين کردند نه گروه
قانون “ اصالح دمکراتيک“ نشينان طبقه متوسط. مجلس پس از  بست

انتخابات و وانهادن نظام اصنافي به سود هر مرد يک راي، در دست 
اش،  د و با ضعيف شدن خصلت مردميزمينداران و سران عشاير افتاده بو

بودند  هاي فشار و منافع شخصي سردمداران، نيروي برانگيزنده آن مي گروه
 هاي بازيگر خارجي که سلسله جنبان اصلي شدند. ــ به اضافه دست

اي  و بستانکاراني پيدا کرد که ديگر به هيچ قاعده“ صاحبان“مشروطه دوم 
هاي قارچ مانند و خودسر  ضاي انجمننهادند. از مجاهدان و اع گردن نمي

هائي چون بهبهاني هر کدام مشروطه خود  تا فرماندهان عشايري و آخوند
فهميدند. اما به قدرت رسيدن کساني که مشروطه اول  داشتند و مي را مي

خواست از جا برکند با توجه به کيفيت پائين گروه رهبري تازه مجلس و  مي
پسندي باشد که آزاديخواهان شعاري جلوه انقالب؛ معلوم نيست به آن نا

اش در پادشاهي  السلطان در نخستين دوره صدر اعظمي اند. امين داده
انگيخت. اما در  محمدعلي شاه مخالف مجلسي بود که احترامي برنمي

احمد شاه اگر به بمب عمواوغلي کشته نشده  -نيابت سلطنت ناصرالملک 
دوران مشروطه( احتماال از همه هاي بدفرجام  بود )يکي ديگر از ترور

ناتواناني که زمام کشور را تا سردار سپه در دست گرفتند ــ هر کدام دو 
توانست به برقراري مشروطه کمک کند. انقالب  سه ماهي ــ بيشتر مي

کار در تعبير  کارانه خود ــ محافظه مشروطه تا در حال و هواي محافظه
پيروز بود. هنگامي که به راديکاليسم  کرد ديزرائلي، نه بازرگان ــ سير مي
طلبانه سياسيکاران نو پديد مشروطه افتاد  کودکانه چپ و آنارشيسم فرصت
 ميراث مشروطه براي ما چيست؟( «)زنند. به شکستي افتاد که از آن دم مي

مسئله عمده، آگاه بودن و دانستن راه است. انقالب مشروطه و »در نهايت 
تواند الهام دهنده ما در مبارزه  مانند هميشه مي قانون اساسي، امروز نيز

توسعه و نوسازي و آزادي ملي باشد. ناسيوناليسم نگهدارنده 
خواهان و آرزوي سوزان آنها به سپردن سرنوشت کشور به دست  مشروطه

اي که براي نوساختن جامعه خود  افراد و آحاد اين ملت و تالش مأيوسانه
سهاي متفاوت مطرح است؛ با اين تفاوت که ما داشتند، براي ما نيز به مقيا

تر داريم. ما در تهيه مقدمات اجتماعي و  اسباب کار را به مراتب آماده
ايم. اکنون هنگام آن است که  اقتصادي حکومت مشروطه بسيار پيش آمده

به مقدمات سياسي آن بيشتر بپردازيم. اما در رتبه اول، ما بايد ارزش عميق 
انقالب «)ا به عنوان پايه سنت سياسي ايران دريابيم.و حياتي مشروطه ر

 ناتمام ايران(
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 مهرف  دافدياک
 
 

 ؛ داري ش هماي ک ف  رسش من ادين در س اس 1ادا  سهمت ما س اس 
 
 
 

در تالش براي يافتن پاسخي به اين پرسش که داريوش همايون در 
کجاي تاريخ سياسي مدرن ايران اداي سهمي داشته است، 

،  به طور جدي به خود مشغول را هميشه ها و آراء او  نوشته جوي پي ناي
هم به  متون سياسي داشته و درگير خود کرده است. اين چالشگري در

هاي او در سياست وسيع و فراخ است و هم به  است که اند يشه واسطه اين
واسطه اين است که عمل و کنش او در صحنه سياست ايران پيچيده و 

ويا انديشه او مصداق اين نگرش تمدني است که هر چقدر يک بغرنج. گ
تمدن در ارتباط و برخورد با فرهنگها، رسوم و آداب، زبانها و اقوام مختلف 

شود.  تر مي تر و بغرنج هاي آن هم پيچيده ها و جلوه گيرد، توانمندي قرار مي
هاي همايون هر وقت که در بوته محک کنش و عمل او  آراء و انديشه

تر و  ها و تجليات سياست را هم پيچيده گيرد، توانمندي رسياست قرار ميد
سازد. راستي اداي سهم همايون در کدامين بخش از  تر جلوه مي بغرنج

 سياست از اهميت کانوني برخوردار است؟
هاي همايون بخش وسيعي از حوزه اجتماعي و  دراين که آراء و انديشه

تالشگر سياسي  کمترار داده است سياسي ايران را تحت تاثيرخود قر
توان سراغ داشت که بتواند )يا  منصفي را در عرصه سياست ايران مي

، اما ، انکار کندرا اين گستره برهاي همايون  آراء و انديشه بخواهد( تاثير
همچنان اين است که نکته کانوني بحث همايون در حوزه  2مسئله دشوار

 گشته است.    سياست تا چه اندازه روشن و برجسته
انديشه  پرداخت برخي از مفاهيماين نوشته خواهد کوشيد تا با تمرکز و باز 

آراء او را در عرصه نظر و عمل،   سياسي داريوش همايون، هسته کانوني
 .برجسته و آشکار سازد

 

 هماي ک در دن ا
ورزان سياسي ايران، کمتر کسي است که داريوش همايون  در ميان انديشه

ترين  اش؛ که همواره تازه سطه تنوع کنشي در ارايه ديدگاه سياسيرا به وا
نگر خود مورد بازبيني تحليلي قرار  هاي روزآمد را در نگاه ژرف پديده

نگاه انديشگي او در سياست است که او را  دهد، نشناسد. همين ژرف مي
قائم به خود، مستقل و خود ويژه ساخته است. با اين تعريف، جهان ذهني 

يون با دنياي کنشي او که جزء تشخص انساني اوست غيرقابل گسست هما
هاي در دنيا زيستن در آميختن و درگير شدن با آن،  يکي از ويژگي است.

هاي  جويي از فرصت ها و نيز، شناختن امکانات دنيا و بهره در انداختن طرح
نيت "درست همان مضموني که ادموند هوسرل از آن به عنوان   آن است.

برد. در دنيا زيستن عبارت است به سوي  نام مي "به سوي چيزها ما

ها رفتن و درآميختن با آنها. اين درآميختن در عرصه عمل سياسي  پديده
سوز و پرهزينه بوده  بسيار ظريف، و درجوامعي مثل جامعه ما بسيار جان

است. فراز و فرود تحوالت کنشي همايون از دوران نوجواني، جواني و 
ها بوده است، که او را  ندازيها و درآميختن ا شان دهنده اين طرحپيري ن

همچنان در دنيا به عنوان يک کنشگر سياسي دنياگرا برجسته ساخته 
است. به زباني ديگر، همايون در عرصه سياست فقط در دنيا نبوده است، 

 بلکه دنيابودگي کرده است. 
 

 ن يائ هماي ک را مت
ش همايون يکي از کنشگران بارز عرصه درحوزه سياسي ايران داريو 

وقفه وگسست در باره مسايل مهم و کالن اجتماع و  سياست است که بي
هاي چشمگير  سياست ايران نوشته است. استمرار و نظم نوشتاري از ويژگي

وار هر هفته آراء و نظريات خود را در جرايد  اي منظومه او است. او به گونه
هايي که با آثار همايون از گذشته  چه آن نسل سازد. و تارنماها منعکس مي

اند،  هايي که در مهاجرت با آثار او آشنا گشته آشنايي دارند و چه آن نسل
هاي ديرينه  بر اين واقعيت اذعان دارند که نوشتن سيستماتيک از عادت

داريوش همايون بوده است. بقول ژان ماري گوستاو لوکلزيو نوشتن چيزي 
رسد  ر دريافتن خود که چه کسي است، نيست. بنظر ميجز سعي نويسنده د

که اهتمام همايون در نوشتن، مصداق اين گفته ژان ماري گوستاو است. 
هاي اجتماعي ـ سياسي در يافتن از خود را به  نوشتن و در آميختن با پديده

هاي  دهد. در تمامي نوشته دريافتن از ما که چه کسي هستيم، ارتقاء مي
هد اين پرسش بنيادي هستيم که ما در کجاي دنياي همايون ما شا

سياست قرار داريم. با وجود اينکه فرهنگ نوشتاري در ايران داراي سنت 
هايي از اين سنت  نويسي نمونه اي است؛ شعر و مدح وعريضه ديرينه

هستند، ولي با نهايت تاسف بايستي اظهار داشت که ادامه اين سنت 
ج گرفتن ايديولوژهاي بومي ـ وطني در نوشتاري به مرور زمان با او

هاي آشنايي ما با تجدد، در چنبر همان سنت گذشته نوشتاري ماند و  سال
نتوانست خود را در اشکال نوين بازسازي کند. همايون يکي از اندک 
کساني بود که در تغيير اسلوب نوشتاري ژورناليستي سهمي قاطع داشته 

ناپذير،  وقفه و خستگي مدام، بي نويسد، است. همايون کسي است که مي
درست نقطه مقابل سقراط که شانس نوشتن را نيافت و فقط در باره فلسفه 

ترين  هاي متنوع اجتماعي و بويژه کانوني حرف زد. نوشتن همايون در حوزه
هاي او در زندگي  اندازي ترين طرح دلمشغولگي او سياست، خبر از مهم

 هاي او  شـتن دارد. يکي از آخرين نوشتهدهد. او سـبکي درخشـان در نو مي
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 گوياي اين ادعا است:
 

اي از داستان آنچه را که روزگار برمن کرد و آنچه را  اين کتاب گوشه»
گويد. من به رويدادها و  که من دربرابر روزگار از آن برآمدم باز مي

ها بيشتر از نظر نشان دادن روندها و فضاي زمانه که بستر  شخصيت
ام. يکي از  سازد و کمتر از نظرگاه روابط شخصي پرداخته مي تاريخ را

ام تحليل خود و فاصله گرفتن و نگاه از بيرون بوده  اشتغاالت هميشگي
است. اکنون در اين مرحله پاياني فرصتي دارم که به سرتاسر زندگيم 
بنگرم که به گفته يک نويسنده فرانسوي حاصل جمعي است که هيچ 

 «شود تغيير داد. نمي هايش را يک از رقم

 
پذير که بنا به خواست خودش  زبان او گاهي پيچيده و گاهي انعطاف

هاي او ما را به  گردد. بعضي اوقات نوشته تواند ساده باشد، عرضه مي مي
تواند پر از نيش و کنايه  برد. زبان او مي هاي تو در تو پيچيدگي مي کوچه

م شکننده باشد زماني که به رحم و دره گير، تلخ، سرد، بي باشد، سخره
کند. و گاهي اوقات هم نرم و عاطفي است  منافع ايران ارتباط پيدا مي

شود. گاهي اوقات کنه  موقعي که به عنصر اخالقي سياست مرتبط مي
کند و آشکارا ادامه  اش را در يکي دو صفحه مطرح مي نگرش سياسي

هاي او يادآور  گويي نسپارد.  بعضي از گزي مسير انديشه را به خواننده مي
گويي و موجز روالن بارت است. به نظر برخي بعضي از  منش گزين

ترين آثار ماندگار سياسي خواهد بود.  هاي او در عرصه سياست از زنده مقاله
شان لذت برد. دشوار  آثار همايون را چنان که هستند بايد خواند و از زيبايي

طبع سياسي پيدا نکرد. و  "ي ماها بيرون از جهان"بتوان بعد از خواندن 
گاهي اوقات هم بايستي در همان لذت بسر برد زيرا دشوار بتوان فحواي 
کالم او را به ديگري انتقال داد. گويا همايون به تاثير مرموز نوشتن و 

مانند.  ها هستند که مي داند که تنها نوشتن و واژه ها واقف است و مي واژه
ن ـ پل سارتر که بعد از اجراي نمايش او به يقين از اين عبارت ژا

گران آن نمايش گفته بود، آگاه  نشينان آلتونا نوشته خود او به بازي گوشه
 .  "آيد: کتاب اين است آنچه به حساب مي"است: 

           

 هماي ک ف اخالق
هاي داريوش همايون در تبعيد ما شاهد اهميت تاکيد  ازهمان اولين نوشته
ايم. او ابتدا نگرش اخالقي خانواده سياسي را که  ق بودهبر روي پديده اخال

خود متعلق به آن بود، به زير تيغ تيز انتقاد برد. اما کم کم اين انتقاد را به 
کل نگرش اخالقي جامعه سياسي ايران تعميم داد. نکته کانوني بحث 
همايون در ارتباط با موضوع اخالق اين است که اخالق در حوزه اجتماعي، 

ويژه در حوزه سياست، به اخالق به سوداگري و داد و ستد تبديل شده ب
است. ميراث ادبي و مذهبي ما مملو از نصايح است، اما اين نصايح بيشتر 
شبيه به حق شناسي و اداي دين است تا شبيه به احکام اخالقي عام و 
جهانشمول. اخالق به معناي يک غايت در خود نه به عنوان يک وسيله 

رسيدن به هدف، نه تنها در حوزه اجتماعي ـ سياسي ايران شکل براي 
نگرفت، بلکه در ادوار متفاوت شکل نازلتري به خود گرفت، و در نهايت به 

هاي همايون،  يک اخالق نازل جمکراني تبديل شده است. در آراء و انديشه
هاي  سياست در تعيين و تثبيت اخالق نقش بسزايي دارد. يکي از پايه

شود. تکليفي که ناظر بر عمل  بحث اخالق به تکليف مرتبط مي اساسي
گويد که در شرايط معين چه عملي درست و يا به  است و در واقع به ما مي

توان اين نظر را از ديدگاه همايون پيش برد که  حق است. از اين منظر مي
اد تواند تعيين کننده تکاليف افر اي از قوانين، مي سياست به عنوان مجموعه

در يک واحد سياسي باشد. با پيوند دادن مجموعه اخالقي ايديولوژيکي و 
مذهبي به سياست و شکست آنها در عمل سياسي، رويکرد اصل قانوني ـ 
اخالقي در سياست وضعيت فرادستي پيدا نموده است. به زباني ديگر، 

هاي وطني وابسته به  مشروعيت اصول اخالقي در نزد مذهب و ايديولوژي
باشد. حجتيت و يا درستي اصول اخالقي از اين راستا  و يا پرولتاريا مي خدا

گيرد، حال آنکه درنگاه همايون  بيرو نشأت مي هاي خداوند يا پليت از فرمان
به اخالق ما مجبور به جستجوي منابع ديگري در اين دنيا براي مشروعيت 

الب اصول اخالقي هستيم. شکل قانون آنگونه که پدران ما در انق
مشروطه خواهان آن بودند نظر به  نگاه نويني به اخالق داشت که آراء و 

هاي همايون از آن زياد فاصله ندارد. اصل اخالقي، از منظر مدرن،  انديشه
تواند موضوعيت پيماني نيز داشته باشد، آنگونه که روسو از آن برداشت  مي

اردادي و داشت. تاکيد همايون در بحث اخالق بر سياست از شکل قر
پيماني اخالق روسو نيز سهم بسزايي برده است. منظر ديگري که بحث 

دهد، رويکرد او به  اخالقي همايون را در سياست بسيار با ارزش جلوء مي
اخالق به عنوان يک عنصر عقالني است. عمل اخالقي براي همايون در 
سياست آن عملي است که آغشته به احساسات و خواهشها و نيازهاي 

خصي نباشد. پايه عمل عقلي در سياست ممکن نيست مگر اينکه ما ش
گر سازيم. اين  اوامر عقل در سياست را به صورت يک تکليف به خود جلوه

پر واضح است  که در بحث اخالق همايون پلوراليست است. مهارت و 
هاي نوين مباحث اخالقي را به  آيد که او ايده استادي او زماني به چشم مي

 سازد.          هاي خود متبلور مي اده در آراء و انديشهصورت س
 
 
 

o   ـذير رـا منـا      ماک اف ااهت   چ ئه ف اـاهت انعطـاس 

ت انـئ سـاده ماشـئ، ير ـا      ما خ اس  خ دش مـت 

هــا  اف مــا را مــا  اــردد. معضــت افقــات ن شــتا مــت

مــرد.  مــاک اف  هــا  تــ  در تــ    چ ــئات مــت ر چــا

ـ      مت ا ـر،   ئ، سـخره ت انـئ  ـر ا  نـ ش ف رنايـا ماش

رتـم ف درهـم شـ ننئه ماشـئ  مـانت       تلخ، سرد، مـت 

رنـئ. ف اـاهت    را ما منـافع ايـراک ارتبـاي   ـئا مـت     

افقــات هــم نــرع ف يــاطفت اســ  مــ قعت رــا مــا  

 ش د. ينصر اخالقت س اس  مرتبط مت
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 هماي ک ف آ اد 
انديشه آزادي جانبخش همه آثار همايون است. او بر برداشت رايج از 

ه از آغاز انقالب مشروطه بصورت متفاوت آغشته به بدفهمي شده آزادي، ک
هاي وطني به نهايت انحطاط خود رسيد، دست  بود، و در دوره ايديولوژي

انداز ديگري، دست يازيد.  رد زد و به تحليل مضمون آزادي از راستاي چشم
در فهم سياسي متداول، آزادي به معني رهايي روحي و آزادي نفس تعريف 

هاي متفاوت در ادوار  اين گونه نگرش به آزادي در قالب ايديولوژيشد. 
متفاوت در ايران، رايج بود. حتي امروزهم فهم بنيادي و عميقي از آزادي 

هاي سياسي شکل نگرفته است. همايون آزادي بنيادين را  در ميان نگرش
 Willkürکانت آن را  داند، يعني همان چيزي که  توانايي انتخاب مي

و او آن را به تأسي از آيزايا برلين به دو نوع آزادي تقسيم خواند.  مي
کند؛ آزادي مثبت و آزادي منفي. بر خالف آزادي منفي که آزادي از  مي

مداخله ديگران است، آزادي مثبت آزادي سروري بر خويش، آزادي کنترل 
عقالني زندگي خويش است. آزادي مثبت آن آزادي است که مبتني بر 

رسد که همايون  تاري عقالني است و محتاط است. بنظر ميخود مخ
هاي انتخابي بالفعل و  آزادي منفي را ـ يعني عدم دخالت ديگران در فعاليت

داند. آزادي  بالقوه فرد ـ در چهارچوب بحث سياسي خود، آزادي اصيل مي
مثبت چون در بر گيرنده کنترل عقالني زندگي خويش است و چون اين 

تواند در عمل متجلي  ي با توجه به شرايط اجتماعي افراد نميکنترل عقالن
شود. پيامد ضمني  شود، در بافتار سياسي مبدل به يک توتاليتاريسم، مي

ورزي بسيار خطرناک است، بويژه براي جوامعي  آزادي مثبت براي سياست
جور با هم  هاي عقالني يا واقعي يکسان و يک چون ايران. زيرا در آن اراده

 گرايي را مسلط خواهد ساخت.  و جور خواهند شد، و اراده جفت
 

 هماي ک ف انااک ـ درـ س اس 
اي که در زنجيره تفکر همايون به وضوح آشکار نگرديده  نکته برجسته

ام،  دريافت او از همبودگي  است، و من خطر به برجسته کردن آن کرده
تواند مطرح  انسان و سياست است. موضوع کانوني همايون اينگونه مي

شود  که انسان و سياست همبسته همديگر هستند و بدون اين آن وجود 
آيد. غرض از بکارگيري دو  نخواهد داشت و يا بدون آن اين بوجود نمي

خط تيره ـ هايفن ـ در اصطالح انسان در سياست، همين همبودگي آنها 
دهد.  ميدو پديده را نشان  ، درواقع همزادگي و همبستگي اين"در"هستند. 

هاي مدرن که ورودشان به ايران جنبه صوري داشتند،   مثل همه پديده
انديشه سياسي مدرن نيز از اين موضوع استثنا نبود. مدرنيته به اشکال 

هاي سياسي  ها و انديشه متفاوت و از طرق مختلف به ايران وارد شد. ايده
فتند. و اين هم در ايران در خالء عمل سياسي به صورت بيمارگونه، پيش ر

خالء به مرور زمان اين توهم را بوجود آورد که انديشه سياسي بدون عمل 
فرض غلط،  سياسي انسان سياسي قادر به ادامه حيات خواهد بود. اين پيش

يک موضوع غلط ديگري را در نزد واحد سياسي ايران بوجود آورد که 
کلي متفاوت هايي به  انديشه سياسي و انسان و عمل انسان سياسي پديده

از همديگر هستند. سياست به عنوان گوهري که در تمايزش با گوهر 
فرض غالب انگاشته شد. حال آنکه نکته بنيادي  گيرد، پيش انسان شکل مي

در سياست که همان عمل انسان در آن است در پستوي حافظه سياسي 

ل ماند و آشکار نگرديد. با خواندن آثار همايون ما به اين برجستگي عم
خوريم. سياست در انسان و يا  سياسي و همزادگي آن با سياست بر مي

انسان در سياست مجموعه واحدي از آشکارگي دنيا بر ما است. ما از طريق 
گذرد ـ به  انسانيت  ترديد از کانال سياست مي اندازي در دنيا ـ که بي طرح

يم و در گير خوريم. با دنيا از طريق عمل سياسي کشتي مي خود پيوند مي
آويزيم. انسان از طريق اشکال سياسي متفاوت نه تنها به عمل سياسي  مي

گذارد بلکه آن شکل سياسي را انساني و متعلق به خود  خود نام سياست مي
سازد. دعوت همايون به همگرايي، بر خالف تصور سبکسران و  مي
 زده، نشان از ضعف جايگاه سياسي نيست، بلکه دعوت مايگان سياست بي

است،  "اين"در  "آن "به پيوند زدن انسان و سياست و همبوده انگاشتن 
که مدت زمان مديدي است به وادي فراموشي سپرده شده است. از طرفي 
ديگر، امکان بودن در دنيا و تعريف شدن به عنوان انسان تا موقعي وجود 

نکاش دارد  که ما امکان در آميختن با دنيا را در آن متصور شويم. امکان ک
و در آميختن سياسي در شکل همگرايي سياسي خبر از هستي توامان ما و 

 دهد.           سياست مي
هاي بارز همايون حضور مستمر او در کار گروهي سياسي  يکي از ويژگي

است. اين نوع درآميزي عملي با سياست خبر از اهميت مشارکت در کار 
که درگير سياست بوده هايي  دهد. همايون در همه آن سال سياسي مي

است از اهميت حضور متداوم در سياست، غافل نبوده است. اين تداوم و 
حضور فعال در عرصه عمل سياسي، بعضي اوقات عليرغم ناهمخواني 

کردند،  سطح انديشه او با ظرفيت کنشگران سياسي که با او کار مي
کر رسول اي مثل ايران که روشنف پيگيرانه ادامه داشته است. در جامعه

شود، و غالبا بيشتر آنها بعد از خواندن چندين  مآبانه به وفور يافت مي
يابند، حضور مستمر  مقدمه کتاب خود را در شأن در آميختن با ديگران نمي

هايي که در سطح دانش سياسي  همايون در مشارکت سياسي حتي با انسان
ياست و انسان، اند، خبر از اعتقاد عميق او به همبافت بودن س او نبوده

اي  هاي همايون حکمت عملي و تجربه جاي ويژه دهد. در تمامي نوشته مي
انديشد و قبول دارد که نتيجه اين نوع  دارد. او در قلمرو حکمت عملي مي

انجامد. به  تر از انسان مي انديشه و نگرش درسياست به شناخت درست
ان موجودي فعال و دهد که فهم از انسان به عنو بيان ديگر، او ترجيع مي

درگير مناسبات عملي سياست، بر فهم از سياست و انسان به عنوان دو 
 عنصر گسسته از همديگر، اولويت داشته باشد.         

 
 

 زيرنويس:
 "اداي سهمي به فلسفه"اين عبارت اقتباسي است اذ عنوان کتاب ـ 1

 اثرمارتين هايدگر. 
 

2
- Crux of the matter 
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 م اناراف 

 هايت ا  داري ش هماي ک()ن اهت ما فاژه
 
 

 

 مهئ  استعئاد  شاد  

 
 

o س اس  تزمت ف ممل تت  دهئ، ما نقئ تض ر ايئ  گ ژ  در ير ا را ن ز تا  ل مت« هزار فاژه»  هماي ک را  اياک مقئما   س ع ن شتا اره  

مت، چپ ف راس  را ما شش ف ترديئ ن رياتا اس . منتها مايئ اين ها  ايئ  گ ژيش اسالهم  رداختا ف مئين ترت   تقان   رل ا جرياک

ن تا را در مررست نقئ هماي ک ما آرايش ن رفها  س است ما اف  را در مررست اف فقط گ براگ ام ت  ا ااه قرارارفتا ف خبر  ا  

 ش د. دستافردها  س س ال دم راست ما مخاط  داده نمت

 

 
 

   ا فتار

( هشتاد سالگي Festschriftشتن در جشن نامه )براي کساني که به نو
 اند، دست کم دو مانع پيش رو است. جناب همايون دعوت شده

ي سکوت است. ها، آن عادت عمومي به همنوايي با توطئهيکي از اين مانع
ي حتا اگر شناخت شخصيتي کوشا )و نيز البته مورد مشاجره( در عرصه

شود که ، اگر با اشراف بنگريم، ميورزي الزم و ضروري باشد. امافرهنگ
اين مانع را با تالش آگاهي بخشي پشت سرگذاشت. زيرا آنچه در 

ها کوشش داريوش همايون گرد آمده است تالش چشمگير ي دهه کارنامه
ورزانه. در هر دوي دار سياستروزنامه نگارانه است و حضور فراز و نشيب

الطبع اجتماعي نهفته هاي عملکرد، کوششي غيرشخصي و باين عرصه
است. و از اينرو جزيي از فرهنگ کشور و ملت بشمار مي رود. حتا اگر 

 ها در غربت صورت گرفته باشد. بخشي از آن کنشمندي
بنابراين چه بخاطر تنبلي از همکاري در سامان گرفتن جشن نامه کناره 

ي حقارت، در هر صورت از اين  بگيريم و چه به علت حسادت يا عقده
ايم که حاصلش بي هاي ناموجه، به گردونه نامطلوبي ياري رساندهاکنشو

هاي فرهنگي و کوچک داشتن ايشان است. البته در راه و اعتنايي به انسان
 رسم عمومي ما ايرانيان همواره  چنين عادتي جريان داشته است. 

ي در اما از مانع اولي گذشته، مانع دوم همانا اکراه و ناخوشايندي از همدست
بزرگداشتهايي بي دروپيکر است. بزرگداشتهايي که، بخاطر غلو کردنهاي 

اش، جايي وارانهمعمول در مورد شخصيتي و برپايي مراسم ستايش بُت
براي شناخت درست و سنجش منصفانه ندارند. بهرحالت کم نبوده و 
نيستند، منتقدان رفتار فرهنگي، که ما را ملتي اهل افراط و تفريط 

هاي اول و دوم، بازتابي از گرايش به افراط و اند. و بواقع که آن مانع هدانست
 تفريط يادشده هستند. 

 هاي ياد شده، راه خود را پي بگيريم بايستي حال اگر بخواهيم، فراي مانع

اي از کردار شخصيت مورد نظر را در ترازوي سنجش بگذاريم تا به نمونه
 شناخت وي نزديک شويم. 

 

 انمنئ ( مفه ع م اناتعريف )رر

 
)کتاب اخير همايون( در پي پيشگفتار و نيز توضيح درک و « هزار واژه»

اي است با  دريافت نويسنده از ستون نويسي در روزنامه، صاحب مقدمه
ي اين مقدمه، که در پايانه«. جنبشي که با تعريف دوباره آغاز شد»عنوان 

ام دولتمردي انتشار سي سال دوري نويسنده از دستگاه حکومتي و مق
اي که نه تنها دره نيست کند. ميانهيافته، بيش از هرچيزي کشف ميانه مي

نگرد. رسيدن به ميانه همانا بلکه بلند جايگاهي است که بر اطراف خود مي
ي چالش با کشفي است که، در عالم سنجش سياست، بايستي از مرحله

ي يادشده از همايون، شتهفرومايگي و رسوايي ميانمايگي گذشته باشد. نو
بواقع گرانيگاه و اقتدارش در دوري از قدرت خود کامگان خودشيفته است. 

گيرد که در  از اين منظر، نوشته وي باالي آن حد نصابهايي قرار مي
کشاکش چپ و راست متعصب و افراطي موجودند. يعني همان چپ و 

خود نتوانسته حتا  راست سنتي، يا پيشا مدرن، که بدليل نگرش ايدئولوژيک
 به رد امر خشونت در پيکار سياسي برسد.

اي در آيد، در پي اجراي پروژههمايون، آنگونه که از مقدمه ياد شده بر مي
منجر « مشروطه»ي حکمت سياسي است که به تعريفي امروزي از زمينه

ي انقالب اسالمي شود. از نظر وي لزوم اين تعريف جديد از دل تجربه
اي که سياست مداران بيرون از چهارچوب رژيم حاکم را . تجربهآيدبرمي

وادار به بازانديشي واژگان مرسوم خود کرده است. نا گفته روشن است که 
جويي فرد سياست پيشه وابسته به حاکميت را کاري به بازانديشي و چاره

ي موجود است. براي نيست. کاري هم اگر بکند در جهت تداوم سلطه



 1387ـ  مهر  30اره تالش ـ سال هفتم ـ  شم                        

     15             

 "مهندس مشاور قدرت"خواهند بهش لطف بکنند او را مي همين وقتي
گويند همگان خوانند. و آن چيزهايي را هم که بدون لطف به او ميمي
 دانند.مي

دشوارترين »در رابطه با شکلگيري بازانديشي، همايون نوشته است که: 
بخش اين بازانديشي، تعريف آن فضاها بود. هيچ کس حاضر نبود فضاي 

ر شمار فضاهايي بياورد که انقالب را ممکن گردانيده بود. همه خودش را د
ها ـ  ترين فرمول سودي پاگير داشتند که با توجيه خود، انقالب را در ساده

کرد ـ توضيح  هايي که دوست را پاک و دشمن را محکوم مي فرمول
 1«.دهند

استوار هاي پايه»آيد که نتوانستند ي تبعيديان برميآنگاه به نقد کارنامه
مسايل بنيادي »بپردازد و « که به دردشناسي جامعه« بگذارند»جنبشي را 
هاي  گذاشت اين مردم از تيرگي و ابتذال و بيدانشي و جمود سده را که نمي

اي را که شايسته ملتي با جايگاه تاريخي،  دراز بدر آيند باز کند؛ آينده
  2« و به آن بتازد.استراتژيک، فرهنگي و اقتصادي ايران است بشناسد و ر

دهند. را تشکيل مي "هزار واژه"ي ي اول مقدمهها سرلوحه پارهاين جمله
ي دوم؛ نقد ايرانيان تبعيدي همچنان ادامه دارد. ولي اين بار لحن در پاره

شود. از آن رو که قضيه در نظر همايون  تحقيرآميز نيز بدان افزوده مي
يدي، اشراف فرانسه و روسيه بودند و با آنکه نه ايرانيان تبع»چنين است: 

هاي دورانساز فرانسه  گيرش با انقالب نه جمهوري اسالمي در بينوايي همه
 « و روس قابل مقايسه بود.

خيزد، در مقابل چنين دست کم گرفتني که از لحن جدلي همايون بر مي
شود اين استدالل را آورد که در تغيير و تحول گفتمان مبارزان  البته مي

اند. بويژه ياسي چپ و راست، دگرانديشان تبعيدي سهم بسزايي داشتهس
بوقتي که هدف کسب قدرت سياسي )حتا از طريق کودتا( نزد فعاالن 

هاي اجتماعي بدل  اجتماعي به آرمان دفاع از حقوق بشر و دفاع از اقليت
ي همايون، شد. در مورد دورانساز بودن انقالب اسالمي هم، برخالف نگره

که کل غرب را به چالش با  توان اشاره داشتجنبش اسالميستها ميبه 
سازي پديده و خود کشانده است. و البته که در گستره تاريخ، دوران

 شود.گيري نميرخدادها با خوشايندي و انزجار ناظران اندازه
ي لزوم اخالقي شدن سياست را ي کتاب همايون، مسئلهي دوم مقدمهپاره

بررسي انقالب اسالمي نقش عامل  "کند:نظرهايي تائيد مي با چنين اظهار
اخالقي را در سرنوشت ملي روشن کرده بود. ضعف اخالقي جامعه اجازه 

زيست اي که در آن مي داده بود يک گروه بي آينده که هيچ چيز براي سده
خواست نداشت، بي هيچ و براي کشوري که آن را چون غنيمت جنگي مي

جامعه شناختي و اساساً به داليل سياسي، با کمترين ضرورت تاريخي و 
 3 "تالش پيروز شود.

نقش عامل اخالقي در »با اولين اظهار نظر همايون مبني بر اهميت 
شود اين توافق را توان توافق داشت. حتا ميبه راحتي مي« سرنوشت ملي

را ي رفتار جمعي مردم و بالبطع به فرهنگ هنجار پذير کشاند. آنبه عرصه
تعريف اخالق در گستره مدرنيته دانست که، برخالف گذشته، مبناي 

ي ايماني در نظر  گذارد و آن را فريضهمشروعيت خود را بردوش دين نمي
گذاري و رعايت  گيرد. مدرنيته، در تعريف جديد از اخالق، آن حرمتنمي

داند که حاصل توافق عقالني جمعي باشد و احوال ديگراني را الزم مي

اش را بدور از رستگاري ديني و برپايه درستي اين جهاني  ودمنديس
هستيم.  توضيح دهد. در تعرف جديد حتا با دگرگوني واژگاني هم روبرو

 "اتيک"رود تا واژه  به کنار مي  "مورال"وقتي، مثال در زبان آلماني، واژه 
ي معناي تازه باشد. ما در فارسي با پيوست پسوندهاي توضيح دهنده

هبي و انساني به اخالق، به اين تفاوت کارکردي و معنايي اشاره مذ
 کنيم.  مي

را بدون يادآوري « ضعف اخالقي جامعه»منتها هم آنجايي که همايون 
سازد، و هم اينجايي که پيروزي آسان  عامل يا عواملش مطرح مي

)بخوانيد اولياي امور حاکميت پساانقالبي( را خاطر « گروهي بي آينده»
دهد تا درستي  سازد، به مخاطب خود امکان  پرسشگري مي مي نشان

 اظهار نويسنده را از نو بسنجد. 
گردد که در  به اين پرسش برمي« ضعف اخالقي جامعه»يکي از عوامل 

ي مورد نظر روحيه همرنگ جماعت شدن به چه ميزاني بوده است؟ جامعه
ست؟ و اين يا در واقع ترس جماعت از سرکوب سياسي تا کجا رفته ا

ها، بيش از هر چيز ديگري، نقش حاکميت در جامعه را زير سئوال پرسش
کشد. اينکه حکومتگران براي دگرانديش بودن و برد و به چالش مي مي

 اند. ي گزافي را تعيين کردهدگرانديش ماندن چه هزينه
رسيم. پرسشي که  ي قدرت و روشنفکري ميدر اينجا به پرسش رابطه

واقع پس از انقالب اسالمي )و بويژه با نقدي که به رژيم قبل همايون در 
هاي از انقالب داشته( به آن پاسخ ديگري داده است. کافي است دهه

پاياني رژيم پهلوي دوم را بياد آوريم که به محدود سازي هرچه بيشتر 
مشارکت سياسي مردم و نيروهاي بيرون از حاکميت متمايل شد. رژيمي 

درس آموزي غلط از الگوي بي آبروي توتاليتاريسم )شرقي ـ رفت با که مي
 استاليني( نظام تک حزبي )حزب رستاخيز( را در ايران مستقر سازد. 

تمايل همايون به بازنگري در رابطه قدرت و دگرانديشان، البته فقط به 
ديگري نيز دارد. او يکي از  گردد و علتوقوع انقالب اسالمي بر نمي

بود که پيش از انقالب بدستور شاه به زندان افتاد. اين به اعضاء دولتي 
زندان انداختن او و چند تني ديگر، بخشي از ابتکار پهلوي دوم براي غلبه 

 بر بحران سياسي بود. 
دانيم. ولي شايد همين به زندان افتادن، سکوي پرشي شد  به دقت نمي

شود با فاصله رت ميبراي همايون تا با فاصله به قدرت بنگرد. و کجا به قد
 نگريست اگر که در زندان نشود؟ 

البته اين نکته را بايد در حاشيه گفت که نگريستن يادشده تا آنجايي 
رهيافت و بهبودي بهمراه دارد که نگرنده، قدرت حاکم را به زير سوال 

کشد. اما از وقتي که ناظر به طرح قدرت برد و آن را به چالش ميمي
، ديگر پرنده هوشياري و جغد دانايي را بر دوش خود مطلوب خود پرداخت

ي زندانياني که بعدها، پس از آزادشدن، يا بازجو و نخواهد داشت. تجربه
زندانبان شدند و يا با برپايي سازمانهاي اپوزيسيوني و در همان مقياس 

هاي بزرگ و کوچک خود دست به خودکامگي زدند بر همگان سازمان
اي است که قصه يهن زخمي ما، ماجراي افشاشدهروشن است. اين در م

زدايي از زنداني کنيم.  همين مقدار اشاره براي افسونماللش را مکرر نمي
خواهد نقش مُنجي اجتماعي را بازي کند کافي است. بر سياسي که مي
 ي تغيير يافته همايون با قـدرت. آنهم قدرتي که  روزگاريگرديم به رابطه
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ي پهلوي دوم از استقبال جريانهاي سياسي و نظري بخاطر ديکتاتور 
يا قانونيت Legitimation برخوردار نبود و به اصطالح از عدم مشروعيت 

برد. همايون درست در همين با فاصله نگريستن به قدرت  سياسي رنج مي
غيرقانوني )و البته آن قانوني هم نه که با زبان  سرنيزه و اجبار گروه فشار 

گر روي پا ايستاده(، به موضع روشنفکران با اصالت  تحميق و ايدئولوژي
نزديک شده است. نزديکي که به وي اين امکان را داده تا خود را بر قدرت 
و نه با قدرت تعريف کند. و اين رخداد خجسته، عاقبت بخيري اندکي 
نيست. آنهم در اين سالهاي تغيير نظام سلطنتي به نظام خليفگاني. و اين 

س بر قدرت بودن يکي از دستاوردهاي خوب مردمان جهان حس و نف
است که به ما هم رسيده تا حکمت سياسي را دور از منافع قدرت واقعا 

 موجود تعريف کنيم و توضيح دهيم.
*** 

ايم، درود بايد فرستاد به جان و زبان اخوان ثالث. حال از اينجا که ايستاده
الب ، به وقتي که بسياري از ي پس از انقي آشوب زدهاو که در زمانه

داند، بيني واپسگرايي را از پيشرفت تشخيص نمي مدعيان دانايي و روشن
 به صراحت و آشکاري گفت: روشنفکر، نه با قدرت که برقدرت است! 

بواقع با تکرار اين رهنمود ديرينه که در چالش با بيداد نه از سوراخ مشاطه 
بر »و اين « با قدرت»، ميان آن خواهي گذشتهي حقيقتبلکه از آستانه

 يکدنيا فاصله افتاد. « قدرت
ترين  بازگويي رهنمود ديرينه ايستادگي عليه بيداد، سخن يکي از برجسته

شاعران قرن بيستم ايران بود که رسالت شاعر، همچون کانون 
ورزي ايرانيان، را به سرانجامي رساند. آنهم به هنگامي که شعر  انديشه

آرام برتري ديرينه و نقش محوري خود را از دست دهد و  رفت آرام ـ مي
با ساير ژانرهاي )انواع( ادبي، يعني رمان، داستان، جُستار و نقد از در 

 برادري و برابري درآيد. 
اي تازه رهبر  اند اعالم موضع اخوان ثالث، علتش آن دعوت خامنه گفته

زه عليه شيطان مبار»شده بود است. دعوتي که از شاعر خواسته بود در 
شرکت کند. اما پاسخ م. اميد )اسم هنري اخوان ثالث(، با تعيين « بزرگ

و رد دعوت، هم به تعريف رفتار روشنفکر  negative Aktکنندگي سلبي 
برآمد و هم به موقعيت وحشتناک قدرت نامشروع اشاره کرد. بدين ترتيب 

بي و بيش از پيش، روشنفکري ما، با تمامي ياران خود، در دوران پسا انقال
تر شده( به شکل و ريخت  گر و فجيع با نقد قدرت )قدرتي که بسيار حليه

 خود سرو سامان داده است. 
)آنگونه که احمد شاملو در « تاب آوردن فاجعه»و اين نقد بنوعي آموزش 

شعري آورده( نيز بوده است. بوقتي که قدرت افسار گسيخته منافع 
ي مردم تحميق شده  است. آنهم با بسيج تودهرا دنبال کرده « نودولتان»

هاي فشار سازمانيابي شود و بر سر هرگونه گروه که باکي نداشت در
 دگرباشي و دگرانديشي آوار. 

خوران دگرگوني طلبي آن را وضعيت انقالبي  زده، که ميراث موقعيت آشوب
عايت خواندند، به قدرتمداران اين دستاويز را داد که نياز جامعه به ر مي

عرف شهرنشيني و دولت قانوني را سرکوب کرده و در دمکراسي خواهي را 
 تخته کنند. 

 خود، « هاي بازيقاعده»هاي ليبرال، با هنجارها و دمکراسي که در جامعه

يابد. آنجا که  هاي غير دولتي قوام ميدر نهادهايي چون پارلمان و سازمان
ت در انتخاباتي آزاد و ها بر سر برد و باخحکومت حاصل توافق حزب

 اي است. تشکيل دولت دوره
اما در ايران پساانقالبي، قدرت با آن شعار مرگ بر متخصص و زنده باد 
مومن مکتبي به روش اقتدارگرايانه در سياست نه گفت. اقتدار )اتوريته(اي 

دهد. دولتي که از که در غرب اساس حقانيت دولت قانوني را تشکيل مي
آيد و با بيشترين شان در مي هاي آتيهاي سياسي و برنامهدل رقابت حزب

 شود. اي ميي قرارداد حکومت کردن دورهراي به نمايندگان، پايه
گري احيا شده در نظام واليت فقيه، با سوء استفاده از اعتماد توده  اما خليفه

شدند، خود را بي نياز ديد انبوه که ديگر نه شهروند بل اُمت محسوب مي
به کسي اقتدار )اتوريته( علمي ـ تکنيکي خويش را ثابت کند. هرجا هم  تا

داري عيان شد، اعتراض و شکايت را که بي لياقتي عناصرش در مملکت
 با زورگويي خاموش کرد. 

درست در همين شيوه پاسخ به اعتراض و شکايت جامعه بود که 
احياء  روشنفکري توانست مقصد و منظور حاکمان جديد را دريابد که

اي که نه به دنيا گري همچون تبار کهنه  انواع خودکامگي بود. خليفه خليفه
 داند. و مردمش که به خدا و آسمان  خود را جوابگو مي

اي ما ها در زمانهبا اينهمه نبايد از ياد برد که اين کنش و واکنش
هاي سياسي جهان اي که آرايش نظامشوربختان روي داد. يعني در زمانه

در حال تغيير بود. سيستم پيشين، مبتني بر کش و قوس دو اردوگاه غرب 
فروپاشي »هاي جديدي داد که پس از و شرق، جاي خود را به قطب

و آغاز گلوباليزاسيون سردرآوردند. اهميت انرژي در اين ميانه و « ديوارها
 اي)استعاره« به کوتاه آستيان»باال رفتن هر روزه قيمت سوختهاي فسيلي 

که سعيدي سيرجاني براي حاکمان جديد ايران در نظر گرفت( زمينه خود 
نمايي و رجزخواني بخشيد. بنيادگرايي اسالمي، که نگاهش نه به آينده که 
به گذشته يا بقول خودشان صدر اسالم است، با کسب قدرت سياسي در 

يي ايران برامکانات مملکتي ثروتمند چنگ انداخت. اين بنيادگرايي تا آنجا
گذاري نومسلمانان ايراني )براي عربهاي حجاز، ايرانيان  که به سياست

شود در پي استقرار امپراتوري روند( مربوط ميهمواره نومسلمان بشمار مي
شيعه است. اين امپراتوري، تا آنجا که امکان تثبيت مثبت خود را نيافته، 

بيت منفي زورگويي خود را از طريق تثبيت منفي به پيش برده است. تث
امپراتوري شيعه، يعني اينکه قدرت تخريبي بکار بيفتد. اينجا از طريق پس 

هاي ملي )از افغانستان تا لبنان، از عراق تا فلسطين(  زدن نهادهاي قدرت
شود و يا در روند اعمال عملکرد مرسوم ساختار سياست کشوري ميسر نمي

 آيد. نفوذ آن اختالل بوجود مي
، در "همايونها"ميانه و تعريف امروزي آن توسط  البته بخشي از کشف

سطح سياست ملي، بايد صرف بازي در چارچوب ديپلماسي شود. يعني آن 
المللي، رفتار سياسي دولت ايران را به تعادل و  روي که، در سطح بين ميانه
دهد. اندازي در کشورهاي همجوار سوق مي طلبي و نيز دوري از تفرقه صلح

خواهد بود. اگرکسي فکر کند که بهنگام خطر جنگ واال خيال خام 
تواند در کنار حاکمان وقت بيايستد و خطري را از جان ايران دور کند.  مي

دليل اين استدالل هم خيلي ساده است. چون روحاني خودکامه کسي را در 
 کند تا چه رسد به اينکه برخي خيال کنند پشتش قايم کنار خود تحمل نمي



 1387ـ  مهر  30اره تالش ـ سال هفتم ـ  شم                        

     17             

 شوند.مي
هاي سياسي ورزي حزب اندازي براي سياست از تصوير چنين چشمدر ب

مخالف بنيادگراي اسالمي که چپ و راست مدرن را بسوي ائتالف و 
ي داريوش همايون در ي سوم مقدمهکشاند، به بررسي پارههمکاري مي

اي که از دل پذيرش يک الگوي خاص تحول رسيم. پاره مي« هزار واژه»
پردازي فرهنگي خود  وضيح جهان بيني و استقرار نظريهبراي ايرانيان، به ت

داند  رسد. نخستين گامي که همايون براي رسيدن به هدف الزم مي مي
برسميت شناسي انسانيت بزرگتر و عامتر از خود فاعل شناسا است. آنگاه  

خواند. اين دو گام به  مي« غيرمذهبي کردن امور عمومي»گام دوم را 
گيري آن را در غرب )در اروپا(  شود که همايون شکل يگرايي منجر م انسان

يابد. و درست همين انسانگرايي اروپايي را همطراز تمدن نويني باز مي
را به سراسر »داند که پس از دوران نوزايش پديد آمده است و بايد آن مي

( در اين خواست غربي کردن ايران 13)همانجا، ص « جامعه خود برسانيم
جداکردن اعتقاد از ايمان و غيرمذهبي کردن »ايون بوسيله که از نظر هم

رسيم که در افتد، ما به آن الگوي خاص تحول مياتفاق مي« امور عمومي
 ها نخستين مُبلغان خود را يافته است. زاده نگرش تقي

را نيز « هزار واژه»ي همايون که پايان مقدمه ي سوم نوشتهالبته پاره
ي سياست حزبي و  حضور ايدئولوژي در عرصهدهد، به نقد  تشکيل مي

هاي ايدئولوژيک مملکتي هم پرداخته و بدين ترتيب حقانيت کليه جريان
اسالمي، چپ و راست را با شک و ترديد نگريسته است. منتها بايد اين 
نکته را در بررسي نقد همايون به آرايش نيروهاي سياسي بازگفت که در 

گاه قرارگرفته و خبري از دستاوردهاي  بررسي او فقط ليبراليسم تکيه
 شود. سوسيال دمکراسي به مخاطب داده نمي

 
 

 رف در رفيت ما غافل  ر  ف ما سرخ ردات

 
غافلگيري و سرخوردگي حاصل مشاهده کساني بوده که با دانستن اوضاع 

اند. شوربختي ما از جمله در ي خود سراغ گرفتهاروپا و غرب از ايران زمانه
آنان، اکنون چيزي نزديک به يک قرن و نيم « زمانه خود»اين اينست که 

به درازا کشيده است. آن محالتي، نويسنده و جهانگرد ايراني که مشهور 
به حاج سياح است، حالت روحي ديگري جز غافلگيري، دلسردي و 
سرخوردگي ندارد. وقتي پس از بيست سال سفر به گوشه و کنار دنيا به 

روايت  1877گردد و از حال و روز وطن به سال سرزمين مادري برمي
شود. البته در نقد خوانده مي "ي خوف و وحشتدوره"کند. دوراني که  مي

اي که مانع رسيدنشان به کاروان تمدن است، خلقيات ايرانيان، روحيه
اي چون جيمز موريه و مترجمي چون ميرزا حبيب اصفهاني نويسنده

« سرگذشت جاجي باباي اصفهاني»ي کتاب پيشقدمند. جيمز موريه مقدمه
امضاء کرده اسـت. مـيرزا حبـيب اصفهاني  1823را به تاريخ اول دسـامبر 

به  1866( هم بايد پس از گريختن به عثماني در سال 1836ـ  1894)
 اقدام کرده باشد.  "سرگذشت حاجي بابا"ي  ترجمه

بررسي و پژوهش در  ها از وضع ايران، پايهها و گزارشباري اين سفرنامه
ي اند. رشتهرا گذاشته« شناخت روح و روان ايرانيان»ي تحصيلي رشته

هاي ها و مقالهتحصيلي که سپس دانشجو پذيرفته است و اينان با رساله
اند. اين ي ياد شده بدست دادهچندي ميزان شناخت خود را از پديده

ا کرده که را مهي "نقد فرهنگي"شناخت در پيش از مشروطه بساط 
 اند. آخوندزاده و آقاخان کرماني در آن به هماورد برخاسته

ي مليت و روح زاده ايرانشهر )در مقاله ي بعدي، با قلم کاظمسپس در دوره
ي به فکر معارف باشيد، ، ايرانشهر( و رضازاده شفق )در مقاله1923ايراني، 
يسندگان ارائه ، ايرانشهر، برلين( روبرو هستيم. در اينجا قصد نو1925

گذاري فرهنگي بوده است. ايندو با طرح احيا هويت پيشا  طريق در سياست
اسالمي و توجه به پيشرفتهاي نظري غرب و دروني کردن آنها، در مقابل 

گيرند که خواستار غربي شدن مطلق بوده و توجهي  زاده قرار مي طرح تقي
مقاله نخستين شماره به سابقه فرهنگي ما نکرده است يا نخواسته بکند. سر

( و حاوي نکته ياد 1920زاده )ژانويه  به قلم تقي« کاوه»دوره دوم روزنامه 
 شده است. 

يابي توجه به وضع نظري ـ عملي بحث همايون که در سومين دوره فعليت
ايرانيان قرار دارد، به جز آن دوره اوليه پيش و پس از مشروطه، تداوم دوره 

که در آن نويسندگاني چون کسروي )سرنوشت اي مياني نيز است. دوره
، مجله 1957( و خانلري )مقاله پاک باخته، 1945ايران چه خواهد شد، 

سخن( به شرايط بحراني رفتن رضاشاه و سلطنت پهلوي دوم نگاهي 
اند. آنهم با نگاهي به تجربه درگيري سيدضيا با حزب توده و  انداخته

نمايي. اين دوره مياني که به  ماجراهاي تغيير خط و تمايل به فرنگي
ماجراي انقالب اسالمي منجر شد، فقط نگاه انتقادي به سر و وضع 

ي رونق ايرانيان، گو هر چه باشند، نداشته است. در اين ميانه، دوره
گرايي است. گرايشي که عناصر غيردينداري نظير احسان نراقي )با  بومي

زده چون جالل صياناي عي غربت غرب( يا نويسندهمجموعه مقاله
احمد با )مقاله غربزدگي( و دينداري چون شريعتي )با مقاله تمدن و  آل

کنند. اينان به روح  تجدد( دارد. کساني که بازگشت به خويش را تبليغ مي
رسانند که کاري به دستاوردهاي غربيان و اي در ايران خوراک ميزمانه

و پيامدهايش چنان رمقي از  پيشرفتهاي آنان ندارد. منتها انقالب اسالمي
تبليغ بازگشت به خويشتن خويش گرفت که کسي ديگر بطور جدي از در 

کند. واال بايد خود ماندن ايرانيان و به جهان نه گفتن صحبت نمي
جوابگوي ميليونها ناخشنود و ناراضي ايراني باشد که به گوشه و کنار 

ز بيداد سياست حاکم، اند. نارضايتي و ناخشنودي که بججهان پناه برده
 علت فقر اقتصادي و عدم تحمل فرهنگي هم دارد.
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 خ اهت داري ش هماي ک تق ق  ناک در ااتره مارفطا
 
 

 تايراک اه راي
 
 

o    هـا  دن ـا  مـئرک مرخـ رد رـرد ف در سـم ئه دمـاک         اـاه رـا مـا آمـ  ه      تاريخ ايراک ن ز در سـ ر تحـ گت خـ د، آک

رفيــارفيت مــا مئرن تــا قــرار ارفــ ، آاــاهت مــا جاي ــاه اناــانت  نــاک را اارچــا مــا تــاخ ر  قامــل ت ج ــا فارد  

ســا  ماــرفط   ف   شــ شــرايط  ياــتت ف فرهن ــت خــ د اردان ــئ؛ ايــن رفيــئاد رياــا در دفره سرن       

ــ ش ــا   ــاف    م ن ــبش تا ــع جن ــا  آک دارد ف ت ام ــن ال      ه ــذار ا  س ــا ا ــا م ــ تت را ر ــر  جنا ــا ف مرام طلبان

مــافر  ف رخــئاد تع ـ ن رننــئه جــئال قــئيم ف جئيـئ يصرماــرفطا در خــ د جـا  داده مــ د، ماياــتت مــا     سـن  

 تامل خردمنئانا ف خردمنئ  تاريخت اذاش ؛ 
 
 
 

هايي از انديشه و افکار دکتر داريوش  بررسي اليه فرصتي پيش آمد تا در
هاي مشروطيت  اي به مطالبات زنورانه در گسترش ايده همايون، اشاره

ايران، از ديدگاه ايشان کرده و بازپرداختي از توجه به حقوق زنان را در 
سايه مشروطه نوين به تأمل بگذاريم؛ حقوقي که در بنيانهاي مشروطيت از 

ني ناديده گرفته شد و در تأخيري چندين ساله با درخواستهاي ديدگاه پارلما
هاي اجتماعي  آموزشي )دستيابي به تعليم و تربيت(، زنان ايراني را به حوزه

)انتخاب پوشش و رفع حجاب( و سياسي )شرکت در انتخابات( رساند و 
 توانست در حد توان جامعه ايراني، حقوق انساني آنان را رسميت بخشد.

هايش از دستاوردهاي مشروطيت،  همايون با تکيه بر آموخته داريوش
توجهي جدي و حياتي به حقوق برابر زنان ايراني داشته و آن را برآمدي از 

سو در  هاي مشروطيت اول دانسته است؛ برآمدي که از يک خواسته
غنابخشي به اصول مشروطيت قرار گرفته و از سوي ديگر بر واقعيت 

ي اشاره دارد؛ دکترهمايون سخن از حقوق زنان را مبتني نابرابر زنان ايران
کند و آنها را در چند مقوله اساسي  اش مي بر بنيادهاي معرفت شناختي

هاي بنيادين داريوش همايون  گذارد؛ اهم رئوس انديشه طرح و به بحث مي
 اند، عبارتند از: که او را به حقوق زنان در دنياي امروز رهنمون شده

ولي حقوق بشر و حقوق زنان بمثابه تابعي منطقي و واقعي از الف( جهانشم
 آن.

 ب( ليبرال دموکراسي در فرهنگ بازسازي ايراني.
 ج( سکوالريسم در سياست فراايدئولوژيک.

 خواهي و دستيابي به اقتصاد آزاد در اقتصاد. د( توسعه و ترقي
 ها همايون به حق بر اين باور است که در جمع بندي از اين ايده

بازگرداندن مسئله توسعه و تجدد به مرکز گفتمان روشنفکري ايران، »
چنانکه در جنبش مشروطه بود، وظيفه نسل کنوني روشنفکران ايراني از 

دارد. اين شايد بهترين  راست و چپ است و مالحظات حزبي برنمي
با « توانيم از بازنگري صد ساله گذشته خود بگيريم. اي است که مي نتيجه

دمات که به اجمال و کوتاهي از آنها سخن گفتم، دکترهمايون در اين مق
رابطه با مساله حقوق زنان در بازسازي فرهنگ و سياست ايراني که نشأت 

نويسد:  اش است، مي هاي مشروطه خواهانه گرفته از بازپرداختي از ايده
بايد  نگاه وارونه به زن در فرهنگ ما با مذهب به هم آميخته است و مي»

والريسم را در اين عرصه هم وارد کنيم. حق زن بر سرنوشت خود و در سک
درجه اول بر پيکر خود نيز بايد از مذهب جدا باشد؛ و هر جا مقررات 
مذهبي به زيان حقوق زن است با قوانيني که برابري در حقوق را ميان 

همايون « همه شهروندان، از هر جنسيت و آئيني باشند، جانشين شود.
جويد و  سو در فرهنگ جامعه مي نگرش به جايگاه زنان را از يک تحول در

گيرد که براي اجراي برابر  از سوي ديگر آنان را در تدوين قوانيني سراغ مي
آنها در ميان آحاد ملت اعم از زن و مرد، تدوين شده و در جوامع پيشرفته 

ورهاي شوند. وي در سير تاريخي ضدفرهنگ زن ستيز ايراني، از با اجرا مي
آميز مردساالرانه و  کند و بيش از اينکه روابط تبعيض اعتقادي شروع مي

ستيزانه را برآمده از اصول فرهنگ ايراني در جامعه بداند، آنها را  زن
داند که در هجوم اوليه اعراب، ارمغاني ناشايست  محصول اعتقاداتي مي

ته بر زاد و بوم براي زنان ايران زمين به وجود آوردند و در طول تاريخ گذش
زنان کشورمان سيطره يافتند. اين دگرگشت در سير تاريخي ايران از دوران 
باستان به دوره ميانه که ديانت مهاجم را بر جامعه آسيب ديده ايراني غلبه 

سودازدگي اسالم در »داد، هجومي است که به تعبير داريوش همايون 
کند. در اين  حکايت ميحقوقي  ـرا با يک نظام کامل عبادي « مسئله زن

نظام بسته و از پيش تعريف و تعيين شده، زن بسان موجودي در خدمت 
رود و از آنجا که در  اميال مرد بوده و پيکر او جزو مايملک مرد بشمار مي

هاي  دايره نگره اسالمي زن موجوديتي مستقل ندارد، در تمامي زمينه
ريوش همايون عرضه اي که دا رود؛ نگره زندگي طفيلي مرد بشمار مي

هايش از دنياي مدرن پرورانده و در بازپرداختي  کند و در پشتوانه آموخته مي
از عنصري از آن که با نظام مشروطيت وارد فرهنگ و جامعه ايران شده و 
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هاي سنتي را از سوي انديشه و حقوق مدرنيته  هايش آموزه با تمامي اليه
يافتهاست که داريوش همايون به چالش کشيده شده است. بر پايه اين در

بايد از قدرت سياسي و حمايت قضائي الزم  زن ايراني مي»نويسد  مي
برخورداري يابد تا دور از تبعيض، در فضاي عمومي نه به عنوان زن بلکه 

 «يک شهروند نگريسته شود و در خانه از خشونت و تحقير در امان باشد.
شکل زنان براي انديشه براي اينکه سخن همايون از نقش محوري حل م

ليبرال دموکراسي ايران ملموستر شود، بايستي از تبار تاريخي احقاق حقوق 
زنان کشورمان سراغ گرفت که بمانند هر مساله مدرن ديگري، ريشه در 
دوران انقالب مشروطيت دارد و تا سال فاجعه ملي، قدم به قدم  زنان 

مانطور که اشاره شد، يافتند؛ ه ايراني به حقوق انساني خود دست مي
درخواست حقوق مساوي براي انسانها به دور از معيارهاي جنسيتي اکنون 

توان  از لوازم و الزامات پذيرفته شده درجهان است؛ در دنياي امروز نمي
سازي و ترقي گفت و به تفاوتهاي  سخن از مدرنيته و فرايند فرهنگ

ديده ترديد و انتقاد  جنسيتي که در دنياي قديم پذيرفته شده بودند، به
اش  گرايي خواهي و ترقي اي که همايون هم بر پايه توسعه ننگريست. ايده

زدايي از مفهوم سنتي ناموس و ارتقاي  به معضل زنان پرداخته و با آشنايي
آن به حق ذاتي انسانها فراتر از معيارهاي جنسيتي، گامي بلندتر از جريان 

هاي  ههايش را مطابق با آخرين يافتهدارد و ديدگا روشنفکري ايران برمي
دهد.  بخش جهاني قرار مي فکري بشري و در راستاي واقعيات زنده و حيات

هاي داريوش همايون اشاره به بنيادهاي فکري و  دانيم که انديشه مي
تحولي دارد که آدمي در عصر گذار از سنت به مدرنيته بر آنها آگاه شد و 

هاي  غايت انساني به وجود آورد؛ کنش با شناخت حقوق بشري، جهاني به
اي که ميان زنان و مردان شکل  خواهانه هاي مساوات طلبانه و ايده تساوي

گرفت و از توابع گسترش حقوق طبيعي و نهادينه شدن حقوق بشر و 
اي است که به دنبال جابجايي در نظام  هاي انسانگرايانه ارتقاي آموزه

زيستي انساني به وقوع پيوسته و  هاي دانايي انسان و تحول در شيوه
 شرايط زندگي پيشين را به تمدن مدرن و مدرنيته پيوند زده است.

هاي دنياي مدرن  گاه که با آموزه  تاريخ ايران نيز در سير تحولي خود، آن
برخورد کرد و در سپيده دمان رويارويي با مدرنيته قرار گرفت، آگاهي به 

تاخيري قابل توجيه وارد شرايط زيستي و  جايگاه انساني زنان را اگرچه با
ساز مشروطيت و  فرهنگي خود گردانيد؛ اين رويداد ريشه در دوره سرنوشت

طلبانه و برابري جنسيتي را  هاي آن دارد و توابع جنبش تساوي زمينه پيش
باوري و رخداد تعيين کننده جدال قديم و جديد  که با گذار از سنگالخ سنت
اي داده بود، بايستي به تامل خردمندانه و عصرمشروطه در خود ج

خردمندي تاريخي گذاشت؛ در واقع اين جنبش مشروطيت بود که با به 
چالش کشيدن باورهاي سنتي و سنت ايراني، زنان را به هويت جنسي خود 

هاي  آگاه ساخت و اين نيمه فراموش شده را از پستوهاي حرمسراها و خانه
 اجتماعي و فرهنگي کشاند.هاي مختلف  مردساالر به عرصه

در فرهنگ سنتي ايران، تاريخمندي جنسيت به عنوان وجه غالب و تک 
اصول کالمي و دستورات  ـگوي فرهنگي در رابطه با شطحيات عرفاني 

فقهي و در ارتباط تنگاتنگ با عوامل اجتماعي و محيط فرهنگي از قرن 
ژگان اول هجري نضج گرفت؛ از آن پس سخن جنسيتي در قالب وا

نهادينه شده و مقبول بيان شد. مفاهيم مقدماتي گفتمان جنسيت عبارت 

بودند از: شهوت، گناه، زنا، لواط، فحشا، حرف ناشنوايي زن از شوهر، 
استفاده جنسي شوهر از زن و... که مصداق اکثر اين مفاهيم نشات گرفته 

مقام از  نشينان به اي اعراب بود و حامل نگاه خاص باديه از جامعه قبيله
اش  پيش تعيين شده زن، که قوانين خاص اجتماعي را مطابق با زمانه

ساخت. در واقع بايستي علت اصلي ظلم مضاعفي که بر زن در  برقرار مي
گذشته ايران رفته است را در قرائت خاص و تک آوائي مردساالرانه 

 هاي تاريخمندي دانست که با محور قراردادن اقتدار مردانه در گفتمان
مختلف و طرد واقعيت زنان از نظر زيستي و فرهنگي در پي ساختارهاي 

هاي  هايي که بنيان اجتماعي و تحول جامعه ايراني بودند؛ گفتمان
هايي به درازاي تاريخ در فرهنگ و اجتماع  متافيزيک جنسيت را در سده

ريزي کرده است. بدين لحاظ تبعيض جنسيتي که امروزه در ميان  ايران پي
زمان و  ه ايراني نسبت به زنان شاهدش هستيم، معلول گذرجامع

اي است که به اقتضاي زمان خاص و جايگزيني  برداشتهاي قدرتمند مردانه
تائيد اين تبعيض جنسي و  اي با انديشه قبلي رخ نموده است. در انديشه

استحکام متافيزيک جنسيتي که در تاريخ گذشته شکوفا شده است، 
اي اشاره  گيرانه هاي سخت حرمسراها و تاکيد بر پوششتوان به تشکيل  مي

اجتماعي و... بر زنان تحميل شده است.  ـهاي اخالقي  کرد که در عرصه
کنترل غيرمعقول امور جنسي و به حاشيه راندن جنس مونث در فرهنگ 
گذشته که در آداب و رسوم اجتماعي متجلي و عملي شده بود، منجر به 

ران و زنان گرديده و رواج لواط و گسترش تعرض جنسي بردخت
گرايي را در ميان پسراني که فاقد تشکيل خانواده شرعي و قانوني  همجنس

بردند و تحت فشارهاي جنسي قرار  بهره از عشق آزاد به سر مي بودند يا بي
هاي اخالقي نيز منجر به رواج  گرديد. اين امر در ديگر زمينه داشتند، مي

ه و پاکدامنانه کاذب و تابو گرديدن اخالقي جنسي ريا و ظاهرسازي متدينان
 و سخن گفتن از جنسيت گرديد. 

مدار پس از نزديک به ده قرن از زمان  سيتنتوالي فاسده اين نگاه ج
هاي جنسي  پيدايش آن، سر برآوردن ايدئولوژي جنسيت است که بر تفاوت

به آن و ميان زن و مرد تاکيد داشته و در تنظيم حقوق و مسايل وابسته 
گرا است؛ اين ايدئولوژي  تبيين جايگاه طبيعي فرودستانه زن به شدت جنس

و از زن چونان ابزاري براي پيشبرد  "جاي زن در خانه است"معتقد است 
جويد. در  اهداف مردساالرانه، چه در محيط خانه و چه در اجتماع سود مي

و گسترش  هاي مدرن حقوقي نهايت اينکه: جنبش مشروطيت با طرح ايده
هاي متافيزيک جنسيت سنتي  آنها به حقوق برابر براي زنان ايراني، بن پاره

هاي آن  هاي گفتماني مختلف آن، مورد هدف قرار داده و آموزه را در قالب
هاي اخالقي و معرفتي به چالش جدي و واقعگرايانه  را در برخي از عرصه

 گرفت.

ت انساني که نتيجه و ثمره بدرستي همايون با آگاهي از شرايط فعلي زيس
رشد عقالنيت جمعي آدميان و ظهور و نهادينه شدن حقوق انساني در 
محور دنياي مدرنيته است، با بازگشتي انتقادي به خالها و ضعفهاي 
فرهنگ سنتي ايران در رابطه با جايگاه و حقوق زنان و بايستي 

رش قلب مشکل واپسماندگي ما نگ»نويسد:  ساختارشکني از آن مي
 اي است که به زن به عنوان يک انسان و بخشي از جامعه داريم. وارونه

بنياد تجدد يا مدرنيته در عرصه اجتماعي بر دگرگوني نگرش و تغيير محور 
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است: از دين، سنت، عادات و رسوم، افسانه و فولکلور به انسان، به فرد 
هده و انساني داراي حقوق فطري يا طبيعي که مرکز توجه، و غايت مجا

تالش بشري است. شناخت و پاسداري حق زن به عنوان فرد انساني بدين 
 pre-modernيابد زيرا جامعه سنتي پيشامدرن  ترتيب جائي مرکزي مي

سازد. جاي زن در جامعه نه تنها  بهره مي زن را از حقوق محدود مرد نيز بي
دارد زيرا  از نظر حقوق خود او، بلکه در رابطه با حقوق کودکان نيز اهميت

 يابد.  حقوق کودک اساسا در قلمرو حقوق زن تحقق مي
کند نه  اش با مرد تعريف مي نگرش وارونه از همان کودکي، زن را در رابطه

به عنوان موجود مستقلي مانند مرد. مفاهيمي مانند غيرت )جنسي( و 
کنم معادلي در هيچ زبان اروپائي داشته باشند، در  ناموس، که گمان نمي

هنگ ما و هر جامعه واپسمانده ديگري تعيين کننده هستند. از همان فر
شود. ناموس را با پاکدامني نبايد  جاست که زن يک شيئي، يک ابزار مي

اشتباه گرفت. ناموس بخشي از وجود زن است که به مردان خويشاوند او 
شود و بسته به درجه توحش  تعلق دارد که از پدر و برادر و شوهر آغاز مي

رسد.  امعه تا خويشاوندان ديگر و حتي اعضاي محله و طايفه و قبيله ميج
زن وظيفه دارد ناموس مرد را نگه دارد يعني تنها با مرد يا مرداني که 

هاي  دهند ارتباط داشته باشد. در تمدن صاحبان ناموس اجازه مي
 گيرد. تر اين ارتباط راه رفتن در خيابان را هم در بر مي پرست ناموس

دهد که  رت ناموسي حقي است که اين احساس تملک به مردان ميغي
زني را که ناموس آنها را نگه نداشته است تا حد کشتن مجازات کنند و نه 
تنها از حمايت عرف جامعه و حتا قانون در موارد بسيار برخوردار باشند، 

کنيم. بلکه قهرمان نيز به شمار آيند. ما از همين جا، از پيکر زن، بايد آغاز 
شود که مرد هيچ حق و برتري  برابري زن و مرد تنها در صورتي عملي مي

شناسي بر زن نداشته باشد. پيکر زن مال خود او باشد، و نه مرد، نه  زيست
خانواده، و نه جامعه هيچ حقي بر آن نداشته باشند؛ درست مانند تن مرد. 

قلمداد شود  پاکدامني هم يک امر اخالقي شخصي، نه موضوع قانون جزا،
و زن و مرد نداشته باشد. اگر پاکدامني براي مرد خوب است براي زن هم 

 خوب است.  
 
 

o     ــا ــا م ــ د ر ــرفط   م ــبش ما ــن جن ــع اي در فاق

ــنتت ف     ــا  سـ ــ ئک مافرهـ ــاگش راـ ــا چـ مـ

ــ  جناــت       ــا ه ي ــت،  نــاک را م ــن  ايران س

خــ د آاــاه ســاخ  ف ايــن ن مــا فرامــ ش      

شـــــئه را ا   اـــــت ها  ترماـــــراها ف    

ــا ــا  خانـ ــا  هـ ــا ير ـ ــابر مـ ــا   مردسـ هـ

 مختلف اجتمايت ف فرهن ت راانئ.

 
 

اين تغيير نگرش را، هم بايد در جبهه فرهنگي پيش برد و هم در 
قانونگزاري. ما نبايد از تصوراتي که از جامعه خود داريم بترسيم و سخن 
آخر را از همين مرحله نزنيم. مفاهيمي مانند ناموس و غيرت را بايد دور 

نکه مردم مسلمان هستند ربطي به اين ندارد که به پسران از انداخت. اي

همان آغاز بلوغ همه حقي بدهيم و دختران را بابت همان حقي که پسران 
دارند، يا مجازات و يا بدنام کنيم. پس از اين است که برابري زن در، 

آيد. زني را که  حقوق مدني، آموزش، کار، دستمزد و حقوق سياسي مي
تر از مرد  توان در مرتبه پائين وحشيانه ناموسي نيست نمي قرباني نگرش

قرار داد. اگر قانونگزاري فقط به ظواهر پردازد و از زنان در اين عرصه 
حياتي، يعني غيرت جنسي مردانه، حمايت نکند حقوق ديگر عمال زيرپا 
گذاشته خواهد شد. نگاه وارونه به زن در فرهنگ ما با مذهب به هم 

بايد سکوالريسم را در اين عرصه هم وارد کنيم. حق  و ميآميخته است 
زن بر سرنوشت خود و در درجه اول بر پيکر خود نيز بايد از مذهب جدا 
باشد؛ و هر جا مقررات مذهبي به زيان حقوق زن است با قوانيني که 
برابري در حقوق را ميان همه شهروندان، از هر جنسيت و آئيني باشند، 

 جانشين شود.
 
 
 
 

o   ــاه ج ــن ن  ــئه اي ــ اگت فاس ــ  نت ــ    ا ــئار   م

ــئايش   ــاک   ـ ــا ده قـــرک ا   مـ ا  نزديـــش مـ

آک، ســــر مــــرآفردک ايــــئ  گ ژ  جناــــ   

ــافت  ــر تف ــا م ــ  ر ــاک  ک   اس ــت م  ــا  جنا ه

ف مـــرد تار ـــئ داشـــتا ف در تنظـــ م تقـــ ق ف 

ــاه    ــ ن جاي ـ ــا آک ف تب ـ ــتا مـ ــايل فاماـ ماـ

طب عـــــت فرفدســـــتانا  ک مـــــا شـــــئت 

ــن  معتقــئ  اــرا اســ ؛ ايــن ايــئ  گ ژ     ج

ــ   ــ  "اسـ ــا اسـ ــا   ک در خانـ ف ا   ک  "جـ

ــئاس     ــبرد اهـ ــرا    اـ ــزار  مـ ــاک امـ چ نـ

ــ ط خانــا ف چــا در      ــابرانا، چــا در مح مردس

 ج يئ. اجتماع س د مت

 
 
 
 

توانيم اين سخن آخر را درباره جايگاه زن در جامعه بزنيم  ما اگر امروز مي
در صد  اي است که براي برابري حقوقي زنان به سبب مبارزه صد ساله

ها و مبارزات هستيم چه  ساله گذشته شده است. ما مرهون همه آن تالش
هاي زنان ايران در صد سال  خوشمان بيايد و چه نيايد. بسياري از پيشرفت

گذشته به دست مردان بوده است و در بيشتر موارد به زور انجام گرفته 
ناگزير به  است. اگر ايدئولوژي و دوستي و دشمني را از تاريخ جدا کنيم

پذيرفتن اين حقيقت هستيم که براي جامعه ايراني در آن مرحله 
 «بود. واپسماندگي چاره ديگري نمي
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 ياش  تقئير خ يش
 

 «.ما ما! ما ما! م ز شما آک ماب محف ظ اس ، مرفيئ ماغ ل رار ش يئ. اما تاب م اي ئ منا ن ئ مب نم ماجرا چا م د»

 

 نژاد س رفو يلت
 

درخشند. نشان دادن  اريخ ملتها مهم است اما اين افرادند که ميگرچه ت
سازد. کاري که من همواره  اين درخشش را زندگينامه نويسي ميسر مي

ام دربارة همايون انجام دهم اما تقدير چنان ما را از يکديگر  دوست داشته
جدا کرده است که يحتمل هرگز امکان پذير نخواهد شد. الزمة زندگينامه 

يسي نشستن و گپ زدن دو به دو و جستجو کردن و گشودن رازهاي نو
دروني است. حتا اگر فرض کنيم که همايون به چنين کاري راضي شود، 

کند.  باز حضور يکي در تهران و ديگري در ژنو چنين کاري را نا ممکن مي
به مناسبت هشتاد سالگي همايون «. نگر تا حلقة اقبال ناممکن نجنباني»

اي از او بپردازم. اما چون  ترين کار اين بود که زندگينامه دلخواهبراي من 
شود ناگزيرم از خاطراتم بنويسم و از تأثيري که همايون بر من  نمي

 گذاشته است.
 

بود. ياد همايون خون را در سر من  49اول بار که همايون را ديدم خرداد 
ه هرگز فراموش گذارند ک آورد. بعضي چنان تأثيري بر آدم مي به جوش مي

شود. موالنا که همواره در جوش و خروش بود در غزلي از يک روز  نمي
روز باران است خود را جو »کند که  گويد و اينطور شروع مي باراني مي

، بعد در ال به الي غزل گريز «کنيم روز باران است ما جو مي»يا « کنيم
ده است. خود و زند که او را دگرگون کر به افکار روشن و بيدارگري مي

انگارد ولي ناگهان در آن تاريکي  جهان پيرامون خود را در تاريکي مي
روشن است اين خانه، گويي، آن »پرسد  بنيد و از خود مي اي روشن مي خانه

و به جاي پاسخ دادن و يافتن آنکه آن خانة روشن از آن کيست « کيست؟
رابطة من و «. شنيمهاي رو ما غالم خانه»گويد  زند و مي حرف خود را مي

اي که سي  همايون از اين دست است. گفتم رابطه اما کدام رابطه؟ رابطه
سالي است بر اثر انقالب قطع شده و پيش از آن خود بر اثر حوادث روزگار 

 قطع شده بود، و جز يک رابطه ذهني نمانده بود.
 

امه رابطة ما از همان وقت قطع شد که او به وزارت رفت و ديگر به روزن
نيامد. من از وزارت او مغبون شدم. شب پيش از اعالم وزارت وقتي نزد او 
رفتم تا از خبرهايي بگويم که قرار بود در صفحه اول روزنامة روز بعد چاپ 

ام که شما هم در کابينة آموزگار ... گفت من فعال  شود، به او گفتم شنيده
 ا بود.توانم بگويم. اين آخرين ديدار کاري م چيز نمي هيچ

 

آن وزارت همان جور که مرا مغبون کرد براي همايون حريف و حديث 
گرفتند که چرا  بسيار به بار آورد و سرنوشت او را تغيير داد. ايراد مي

ترين ايرادها اين بود که  همايون به وزارت رفته است. کمترين و مهربان
نويس  روزنامهنگاري ايران يک  دولت چيز زيادي به دست نياورد اما روزنامه

دهد که من  برجسته را از دست داد. اين حرف هم بوي همان غبني را مي

کري که ـراي لشـاري بـنگ ة روزنامهـمايون از عرصـتن هـتم. رفـداش
نويس نام داشت مانند از دست دادن سردار خود بود. از اين رو دچار  روزنامه

نويسي  ويي در روزنامهگرفت. در واقع همايون چنان آبر غبن بود و ايراد مي
يوسف »رفت وزارت آن آبرو را ندارد. بنابراين چرا بايد  داشت که گمان مي

فروخت. راستي را هم که همايون به وزارت  مي« زر ناصره»را به « مصري
داد نه وزارت به همايون. درست مثل فروزانفر که به سناتوري آبرو  آبرو مي

نام فروزانفر مانده به خاطر  داد نه سناتوري به فروزانفر. اگر مي
اش نبوده است. گمان ندارم حاال ديگر کسي يادش مانده باشد  سناتوري

که فروزانفر هم سناتور شد. همايون هم اگر نامش مانده به خاطر 
 اش است نه وزارتش. نگاري روزنامه

 
ديدم نديدم. وزارت لعنتي مانع  بعدها ديگر همايون را چنانکه قبال مي

ر چند من هيچگاه در او به عنوان وزير ننگريستم. همانطور که شد. ه مي
صدرالدين الهي استاد من بود و هست، او هم براي من حکم معلم و استاد 
را داشت. سياست مقولة ديگري است که موضوع اين بحث نيست. اگرچه 
همان سياست سبب شد که در زمان وزارت خود همايون از آيندگان اخراج 

م همچنان با همايون ماند. قضيه معلم و شاگردي قضيه دل شوم. اما دل
شد.  خواستم هر از گاهي به ديدارش بروم اما نمي است، سياست نيست. مي

کردم کارهاي وزارت سنگين است و سرش  اي نداشتم. فکر مي بهانه
تر از آن است که بتوان راحت او را ديد. با وجود اين يک روز به  شلوغ

طالعات و جهانگردي زنگ زدم و به ديدارش رفتم. دفترش در وزارت ا
دادند. اما  اوضاع در حال ديگرگون شدن بود. بادها خبر از تغيير فصل مي

هنوز اتفاق مهمي نيفتاده بود. هنوز همايون محکم بر مسند وزارت نشسته 
ها  شناختم ضمن صحبت بود. من که وسعت ديد و دورانديشي او را مي

چيست؟ در ذهنم منتظر جوابي بودم از نوع جوابي  پرسيدم اين سروصداها
که در شب انتخابات آمريکا در مورد جيمي کارتر به من داده بود. دير وقت 
بود که به روزنامه آمد. هر کس در آمريکا و هر جاي ديگر دنيا که بر سر 

شد. اظهار خشنودي  آمد اگر مخالف شاه بود موجب خشنودي ما مي کار مي
شود. همايون سرش پائين بود و مشغول نگاه  ر دارد پيروز ميکردم که کارت

خواند. سرش را بلند کرد و با  کردن به خبرها. با همان سرعتي که او مي
من به فکر فرو «. ولي خيلي خطرناک است»همان لحن معروفش گفت 

برد، اما چندان جدي  هاي او مرا به فکر فرو مي رفتم، چون هميشه حرف
بيني پيروزي  در يادداشتهاي علم هم خواندم که وقتي پيشنگرفتم. بعدها 

کارتر موضوع گفتگوي آنها بود، آنها هم بوي خطر شنيده بودند. باري، آن 
پرسيدم منتظر جوابي بودم تا از  روز هم که از همايون دربارة سروصداها مي

گويم. سرش به کار خودش  آينده ايران بدانم اما او حواسش نبود چه مي
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کنم که از  پرسم. خيال کرد به سروصداهايي اشاره مي نگرفت چه مي بود.
ساختند و جوشکاري  شد. بيرون ساختمان مي درون اتاق همايون شنيده مي

کردند. خيال کرد منظورم آن سروصداهاست. گفت چيزي نيست، اينجا  مي
سازند! ديدم بکلي حواسش پرت است. با هوشي که در  دارند ساختمان مي

گفتم؟  غ داشتم دچار دلمردگي شدم اما حرفي نزدم. چه بايد مياو سرا
وقتي بيرون آمدم در آسانسور با خود گفتم وقتي حواس همايون پرت 

اند روشن است. کار حکومت تمام  است، حساب ديگران که از مرحله پرت
 است. 

 

چندي بعد اوضاع به هم ريخت. در روزنامة آيندگان دو دسته به تيپ هم 
خواستند،  خواستند روزنامه را مصادره کنند و آنها که نمي آنها که ميزدند. 

هاي استقرارش را  به جان هم افتادند. آنارشيسمِ در راه، پيشاپيش زمينه
القلم بودن و اخراج در روزنامه ديگر معني نداشت.  کرد. ممنوع فراهم مي

روزنامه  خواستند من به روزنامه برگشتم و جانب کساني را گرفتم که نمي
هاي پس از انقالب از آن مسلمانان  مصادره شود. فکر نکيند اين مصادره

زنند.  زدند و هنوز مي است. انقالب مصادره را از کساني آموخت که چپ مي
کردند. هر کس هر چيز  پدران ما همه مسلمان بودند و از اين کارها نمي

نوز هم هست. خواهد بگويد اما اين انقالب يک انقالب چپ بود و ه مي
حکومت هم چپ است، چپ اسالمي. اصال انقالبي غير از چپ در دورة 
معاصر نداريم. انقالب مشروطه در بين تمام انقالبات جهان نمونه بود چون 

جا مصادره نشده  انقالب روشنفکران بود. بگذريم. هنوز هيچ چيز در هيچ
دند. هر چند ها مصادره کر بود که آيندگان را گروهي از خود آيندگاني

آيندگان به دست خود آنها ماندگارتر شد. در آن ايام چندي با همايون 
کرديم که چه کنيم که روزنامه مصادره نشود. همايون به  مشورت مي
کرد. من با او و او با من  توانست آمد ولي تلفن مي آمد و نمي روزنامه نمي

نبرديم. دوران ِ راه کرديم اما راه به جايي  تلفني در اين زمينه مشورت مي
به جائي بردن در ايران سپري شده بود و همچنان سپري شده ماند و ديگر 
بر سر قرار خود نيامد و به اين زوديها نخواهد آمد. به گمانم در همان هير 
و وير بود که همايون به زندان افتاد. )حاال ديگر همه چيز در ذهنم قاطي 

نامه مراجعه کرد( حکومت تصميم شده است. بايد  يک بار ديگر به روز
اي از افراد خودش را قرباني کند.  گرفته بود براي نگهداري خود، عده

همان که فردوسي گفت. چو تيره شود مرد را روزگار/ همه آن کند کش 
ها چاپ شد که  نيايد به کار.  بعدها يک روز عکسي از همايون در روزنامه

اي  کرد. عکس عده مشخص نمي هيچ عکسي مانند آن کاراکتر همايون را
از زندانيان پادگان جمشيدآباد را چاپ زده بودند که نشان دهند اينها واقعا 
در زندانند. کسي شکي نداشت که اينها در زندانند اما حکومت گويي عمل 

پي، آزمون و ... . عکس  خود را باور نداشت. عکس همه بود. هويدا، نيک
شد از همايون گرفت.  عکسي بود که مي ترين همايون در بين آنها واقعي

خواند، بي اعتنا به هر چيزي که در اطراف  بر سر تختي دراز کش کتاب مي
گذشت. اگر قرار بود عکاس متفکري مدتها مطالعه کند و به شخصيت  مي

توانست در بياورد.  همايون دست يابد و عکسي از او بگيرد از اين بهتر نمي
اش  آزاد بود اين بود که ريشي بلند و انبوه چهرهتنها تفاوتش با زماني که 
ها که بعد از انقالب آمد هم از پيش از انقالب  را پوشانده بود. اين ريش

رسيد همايون که در بيرون مدتها  خود را آمادة آمدن کرده بود. به نظر مي
وقت کتابخواني نداشته حاال خود را در کتاب غرق کرده است. اين اتفاقي 

دهد. شرحي که او بر  ر هر فرصتي که به دست آورد روي مياست که د
دهد. در  چندين ماه زندگي مخفي خود در تهران نوشته همين را نشان مي

لرزيد و ترس  آن گيرودار که هر کس هر جا پنهان بود چون بيد به خود مي
گذاشت، او نشسته بود و نمايشنامه  جان حواسي براي کتاب خواندن نمي

ستريندبرگ، اسکاروايلد، و ... همايون آدم عجيبي است. در خواند. ا مي
ها هر چيزي ممکن است حواس او را به سمت کتاب پرت  بدترين موقعيت

کند. کتاب فقط او  کند اما کتاب حواسش را به سمت چيز ديگري پرت نمي
کند. چنان متمرکز که اگر قرار باشد يک ساعت ديگر  را متمرکز مي

 کند.  فکر نمي اعدامش کنند به آن
 

شد من هم همراه جمعيت  روزي که پادگان جمشيدآباد به اصطالح فتح مي
رو مشغول تماشاي صحنه بودم که ديدم  در آنجا حاضر بودم. در پياده

بردند. چشمانش از حدقه  پي شهردار را جماعت دستگير کرده مي نيک
قع هيچ به ياد بيرون زده، از ترس به حال مرگ افتاده بود. من که تا آن مو

همايون نبودم نا خودآگاه به او فکر کردم. هر لحظه منتظر خبري بدي 
کردم همايون را در هيأت حسنک وزير خواهم  بودم. هر لحظه فکر مي

هايي تصور کردم کار همايون هم تمام است. به او چنان  ديد. براي ساعت
به خود انديشند. در خيال  انديشيدم که پس از مرگ به دوستي مي مي
خواست سطح روزنامه  گفتم عجب عاقبتي! او کسي بود که هميشه مي مي

خواست سطح بحث را باال ببرد. همين باال بردن  را باال بکشد. هميشه مي
ها  سطح بحث نبود که کار را به اينجا کشانده بود؟ در خيالم به گذشته

ود من به ر رفتم. به روزي که وارد آيندگان شده بودم. هر وقت دوستي مي
 انديشم.  روم. به اولين ديدارها مي ها مي دورترين خاطره

 
نگاري بودم. بيکار بودم و زن و فرزند  بود. دانشجوي روزنامه 49خرداد 

داشتم و روزگارم بد بود. پس از امتحانات خرداد ماه يک روز رفتم پيش 
 صداي»پور که آن زمان روزنامة کم رمقي به نام  استادم فريدون فري

خواهم. سال دوم دانشکده را به  کرد. گفتم کار مي را سردبيري مي« مردم
پور گذرانده بودم. رفتم گفتم کار  پايان برده بودم و درس خبر را با فري

زاده  اي و به مصباح خواهم. گفت اتفاقا در کالس من شاگرد اول شده مي
اي.  خودت آمدهام که شما را پيدا کند و به کيهان ببرد. حاال که  تلفن زده

خواهي، هم  گفتم اما من روزنامه کيهان را دوست ندارم! گفت هم کار مي
خواهي بروي؟  کيهان را دوست نداري؟ سرم را پائين انداختم. پس کجا مي

توانستم توضيح بدهم.  دانستم يا نمي گفتم آيندگان. گفت براي چه؟ نمي
ن روزنامة روشنفکري انديشم که آيندگا کنم اينطور مي امروز که نگاه مي

هايش در عرصة کتاب و فرهنگ و سياست بيشتر از  زمانة خود بود و بحث
پور که اصرار مرا ديد تلفن زد به  کرد. فري اي ما را مجذوب مي هر روزنامه

ام که او را  زاده گفته همايون که شاگردي دارم چنين و چنان، و به مصباح
بيايد. با همان لحن معروفش گفته  خواهد پيش شما ببرد سر کار، اما او مي

بعدتر فهميدم که خبرنگار دانشگاهي آيندگان، محمود «. بگو بيايد»بود 
احمدي، راهي آمريکا بود و آنها به يک خبرنگار احتياج داشتند. رفتم و 
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مشغول کار شدم. درست انتخاب کرده بودم. همايون يک فضاي عالي 
هاي ديگر که همه براي همه  براي کار ساخته بود. بر خالف روزنامه

زدند اينجا جاي پرورده شدن بود. دبيران چنان انتخاب شده بودند که  مي
توانست به ديگران چيزها  هر کس به اندازه الزم لياقت داشت و مي

اش  بياموزد. همان برخوردهاي گهگاهي با همايون در روزنامه آدم را شيفته
 کرد.  مي
 

بگير و ببند جريان داشت. شعار و پرتاب  زد. خيابان از جمعيت موج مي
گري و شلوغ بازيهايي که دوست داشتيم بکنيم و نکرده  نارنجک و انقالبي

بوديم بشدت تمام جريان داشت. ما کودکاني بوديم که به اندازه الزم 
کودکي نکرده بوديم و حاال فرصت مناسبي به دست آورده بوديم. ياد 

کرد. ياد روزي  ن خبر بد رهايم نميهمايون و هراس از ديدن و شنيد
افتادم که از زندان آزاد شده بودم و دل توي دلم نبود که آيا دوباره مرا به 
روزنامه راه خواهند داد يا نه. زنداني چپ را چرا بايد به روزنامه راه 

اسفند نبش اميرآباد پياده کرد.  24دادند؟ آمبوالنس زندان مرا در ميدان  مي
شد انقالب و همان که بعدا شد کارگر. سوار اتوبوس شدم و همان که بعدا 

ام خانه نبودند، به نوشهر نزد  ام درمهرآباد جنوبي رفتم. زن و بچه به خانه
پدر و مادرم رفته بودند تا هزينه زندگي قابل تحمل شود. دوش گرفتم، 

رمرا ها باال رفتم. اگ لباس پوشيدم و راهي روزنامه شدم. با ترس و لرز از پله
گشتم. اما اين مهم نبود.  دادند چه؟ بايد دنبال کار ديگري مي راه نمي

مهمتر اين بود که من آن کار را عاشقانه دوست داشتم. هيچ کار ديگري 
اي رسيدم که اتاق همايون در  کرد. توي اين عوالم به طبقه مرا راضي نمي

اول سراغ  آن بود. اتاق همايون طبقه پائين بود، تحريريه طبقه باال.
همايون رفتم. در ِ اتاق همايون باز بود و خودش پشت ميز نشسته بود و 

ديد. به قدري آهسته رفته بودم  خواند. سرش پائين بود و مرا نمي چيزي مي
که متوجه نشده بود. در باز بود و به ديوار چسبيده بود. احيتاج به در زدن 

باشم. او همان جور که  نبود. با وجود اين در زدم که اعالم ورود کرده
کرد يکي از کارکنان روزنامه  سرش پائين بود گفت بفرماييد. البد فکر مي

است که هر دقيقه با او کار داشتند. گفتم سالم. سرش پائين بود اما صداي 
مرا شناخت. سرش را بلند کرد که اطمينان حاصل کند. چشمش که به من 

به به! ميز شما آن باال محفوظ به به! »اش خندان شد. گفت:  افتاد چهره
«. است، برويد مشغول کار شويد. اما حاال بياييد بنشينيد ببينم ماجرا چه بود

شد خيال مرا راحت کرد.  تر نمي شد گفت. از اين سريع تر نمي از اين خالصه
اي بيشتر طول  نفس راحتي کشيدم. نشستم و از ماجرا گفتم. چند دقيقه

پشت ميزم نشستم و به کشوهايش دستي کشيدم نکشيد. بعد باال رفتم و 
و بالفاصله بلند شدم و به ديدار يک يک دوستان و همکاران رفتم. وقتي 
نزد هوشنگ اخالقي رفتم که مدير مالي بود فهميدم که در آن چند ماه 

 حقوق مرا هم پرداخت کرده بودند. 
 

ه مرا به بار ديگر تکرار شد. زماني ک اين سخاوت و همراهي چند سال يک
خاطر سفر مسکو از راديو تلويزيون بيرون کردند )شبها در روزنامه کار 

کردم و روزها در راديو( نزد همايون رفتم و گفتم که چه اتفاق افتاده  مي
 دا کرد و ـندگان بود صـظه آقاي الطافي را که حسابدار آيـت. همان لحـاس

 ست رفته بود به حقوق دستور داد که درست به اندازة حقوق راديو که از د
 من اضافه کند. 

 

شورش همه جا را برداشته بود. خيابان پر از شورشي بود. با خودم گفتم اگر 
کردم؟  من به جاي همايون بودم و او به جاي من، حقوقش را پرداخت مي

گفتم که ميز شما آن باال  اگر من به جاي او بودم در همان لحظه اول مي
ست؟ اين چه جور موجودي بود که ما به او آماده است و منتظر شما

بندي چپ و راست، به  دانستيم. تقسيم گفتيم و خود را چپ مي مي« راست»
مفهومي که آن سالها در ذهن ما کاشته شده بود؛ هر کس چپ است 
انسان است و هر کس راست، ضد انسان، در ذهنم ترک برداشت. امروز 

ها به چپ و راست  بندي آدم تقسيمکنم  انديشم فکر مي که به آن چيزها مي
اي است. چه اندازه غيرانساني و غيرواقعي است.  بندي ظالمانه چه تقسيم

 اي است.  چه سياه و سفيد کردن مسخره
 

کردم. يعني همايون از راه ديگر رفت؟ در سمت  همچنان خيابان را گز مي
ران ديگر دستگير شد؟ چه شد؟ ياد روزي افتادم که به خانه فيروز گو

رفتيم. يادم نيست چه اتفاق افتاده بود که دستور داده بود گوران را به 
گذارش بود  روزنامه راه ندهند. سنديکاي نويسندگان که خود همايون بنيان

و من آن روزها عضو هيأت مديره آن بودم، طبعا به اين کار معترض بود. 
ه شد که با اما پيش از آنکه اعتراض خود را علني کند صالح در آن ديد

پور و نعمت ناظري به روزنامه  آقاي همايون مذاکره کنيم. مهدي بهشتي
آمدند و ما سه تن نزد همايون رفتيم. وقتي وارد شديم براي او مسأله حل 
شده بود. برايتان پيش آمده است که خشم گرفته باشيد و منتظر بهانه 

يد؟ همايون باشيد که اشتباهي را که بر اثر خشم پيش آمده جبران کن
همان حالت را داشت. به مذاکره نيازي نيفتاد. بعد از دو سه دقيقه صحبت 
و احوال پرسي به اتفاق او به خانة گوران رفتيم که نزديک محل روزنامه 
بود. همين آمدن همايون به خانة گوران قضيه را تمام کرد. من از فروتني 

گر دچار چنان همايون آن روز درس بزرگي گرفتم. هيچ يک از ما ا
 کرد. ها جبران نمي اشتباهي شده بود به اين آساني

 

آفتاب غروب کرد و شب فرارسيد و از همايون خبري نشد. راستي را که 
خبري است. همايون در آنجا گرفتار نشد و بعدها توانست  خبري خوش بي

از کشور برود. حاال حدود سي سال است که همايون رفته است اما نام و 
ها با او  هاي آيندگان نرفته است. رابطة بچه هيچگاه از ذهن بچه ياد او

رابطه سياسي نيست، رابطة عاطفي است. به هر مناسبت ياد او را زنده 
هايي است که همواره بطور طبيعي  کنند. خود او هم داراي چنان ارزش مي

شود. همين چند وقت پيش که با دکتر رضا باطني، زبان  يادش زنده مي
کردم به موضوع همکاري  اي، گفتگو مي به قصد نوشتن زندگينامه شناس،

او با روزنامة آيندگان رسيدم. پرسيدم چطور شد که با آيندگان همکاري 
هاي همايون بود. بعد که  کرد؟ پاسخش نشان دهنده برجستگي

حاال بعد از سي چهل »هايش را راجع به خودش تمام شد گفت:  صحبت
ها  واقعا يک آدم برجسته است. در بسياري زمينه سال بايد بگويم همايون

زدايي را  اي برتر داشت. رواداري و تنش سازي ذوق و سليقه از جمله در لغت
اي بود. يک مقاله پنج  به گمانم او ساخت. در خواندن مطلب هم اعجوبه
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داديد،  نگاهش سرتاسر مطلب را به سرعت  اي را که به دستش مي صفحه
توانست  شد که مي اي متوقف مي ه درست روي کلمهپيمود و يکبار مي

دردسرساز باشد. در عرض چهار پنج دقيقه تکليف يک مقاله را روشن 
 کرد.  مي
 

شناختم. همايون سرعت غريبي در  من سرعت خواندن همايون را مي
زد.  دادم که نگاهي بکند ورق مي خواندن داشت. هر وقت مطلبي به او مي

کرد به سوتيتر زدن  ند اما وقتي شروع ميخوا من خيال کردم نمي
اند  فهميدم که همه را به دقت خوانده است. همه کساني که سوتيتر زده مي
تواني سوتيترهايش را بيرون  دانند تا مطلب را به دقت نخواني نمي مي

حساب در خواندن آگاه بود. يک روز  بکشي. خودش هم از اين سرعت بي
فت سرعت خواندنش را هم بر مال کرد. گ که از ديدارش با هويدا مي

شناختم. فقط يک بار او را در منزل صادق  گفت هويدا را اصال نمي مي
ام.  چوبک ديده بودم. هويدا هم بعدا به من گفت که من شما را آنجا ديده

شما آن موقع آدم مشهوري بوديد و ما کسي نبوديم. داستان رفتن نزد 
ش را نوشته بود. از من «گ صبورسن»چوبک هم اين بود که او کتاب 

خواهش کرد بروم ببينم کجاي کتاب ممکن است مشکالت سانسوري 
نويس کتاب را به من داد. من هم کتاب را نيم ساعتي  داشته باشد. دست

ورق زدم و گفتم اينجاهاش ممکن است اشکال داشته باشد. چوبک حيرت 
 کرد. اما چشم من به کار عادت داشت. 

 
آور است. نوشتن او هم به همين  همايون نيست که اعجاب فقط خواندن

سان است. در نوشتن به گمانم همايون از صنعتگران است. طوري 
کند.  نويس مي نويسد که انگار کسي مطلب را قبال نوشته و دارد پاک مي

داند که نوشتن امر دشواري است. آدم  هر کس دستش در کار باشد مي
کند،  ها را جا به جا مي کند، پاراگراف  پائين ميزند، باال نويسد، خط مي مي

اي را بر  گيرد، کلمه ها را مي دهد، تندي و تيزي کلمات را صيقل مي
هايي از اين دست.  گذارد و ريزه کاري تري جايش مي دارد، کلمه مناسب مي

اي که من در روزنامه بودم بجز يک دورة کوتاه که خود  همايون در دوره
مه را خود به عهده گرفته بود به کار مديريت اشتغال سردبيري روزنا

ها را  ورزيد و بجز سيطرة کلي که بر روزنامه داشت فقط سرمقاله مي
نوشت. سرمقاله که هميشه در صفحه پنج روزنامه کنار مقاالت و به  مي

رسيد. آخر شب که کار  شد، گاهي بموقع نمي شکل دو ستوني چاپ مي
کردم که سرمقاله را بدهد. اتفاق  به او مراجعه مي روزنامه رو به اتمام بود

کنم. وقتي  گفت همين االن شروع مي افتاد که هنوز ننوشته بود و مي مي
نوشت تا وقتي نقطه  گذاشت يک بند و به سرعت مي قلم را روي کاغذ مي

زد و نه چيزي را باال پائين  اي را خط مي گذاشت. نه کلمه پايان را مي
تواند  از ديدگاههاي سياسي که هر کس با هر کس ميکرد. گذشته  مي

اختالف نظر داشته باشد، توانايي او در نوشتن، درک عميق او از تاريخ، 
نگار، نگاه ژرف او به مباحث  قدرت مشاهده او به عنوان يک روزنامه

گوناگون از سياسي گرفته تا ادبي و مهمتر از همه قدرت تحليل و استدالل 
ترين نکته  واره براي من حسرت بر انگيز بوده است. جالباو در نوشتن، هم

هاي همايون براي من اين بود که در عين تسلط بر ادبيات،  در نوشته

نوشت که به  کرد، به زباني مي هيچگاه مطلب خود را در ادبيات غرق نمي
آن زبان روزنامه مي گويند. نثرش حرف نداشت و از بهترين نثرهاي 

صر ايران است اما اين اواخر که به صورت پراکنده روزنامه نگاري معا
مطالبش را، اينجا و آنجا مي بينم به نظرم مي رسد که از حيث نثر تسلط 

 پيشين را ندارد و مطالبش تا حدي پيچيده مي شود. 
 

يکي از برجستگي هاي همايون طرز رفتار او است. در آن زمان که مدير 
ر خود اتومبيل نداشتند با آژانس به اين روزنامه بود دبيران و سردبيرانش اگ

آيد که اتومبيل داشت.  رفتند. همايون يادم نمي طرف و آن طرف مي
توانست بکند. يادتان باشد آن موقع آژانس  بخصوص که رانندگي هم نمي

آمد. ديگران دون شأن خود  چيز خيلي شيک و گران قيمتي به حساب مي
ور بروند. همايون  ور و آن ا اتوبوس ايندانستند که با تاکسي معمولي يا ب مي

ام که او از دفتر روزنامه  بود. با وجود اين من بارها ديده که شأنش اجل مي
رفت.  شد و مي بار مي رفت و در خيابان سوار تاکسي و حتا وانت پائين مي

 براي او اين نوع شأن و شئون هيچگاه مطرح نبود. 
 

ني او در روزنامه اطالعات بود. تصور سوار تاکسي شدن او مانند نمونه خوا
 1335وارد امور سردبيري شده باشد و در سال  1327کنيد کسي از سال 

او مجله درجه  27خوان به روزنامه اطالعات برود. در سال  به عنوان نمونه
کرد به نام جام جم که کساني مانند سهراب سپهري و  يکي منتشر مي

العاده و پيشگام. بعد در  ک مجله فوقنوشتند. ي سياوش کسرايي در آن مي
شروع « ايران ما»با  1334شده بود. در سال « سومکا»سردبير  1330سال 

زد. اما در سال  به کار کرده بود و مقاالت او در آن روزنامه حرف اول را مي
گشت  نمونه خوان اطالعات شده بود. دليلش اين بود که دنبال کار مي 35

و وکيل دعاوي و قاضي دادگستري بود، براي  و چون حقوق خوانده بود
خواست بکند. دنبال  رفت. کاري که او نمي کار ناگزير بايد به شهرستان مي

گشت. در آن حيص و بيص روزنامة اطالعات اعالن کرد  کار در تهران مي
کند. وارد روزنامه اطالعات شد و به قول  که نمونه خوان استخدام مي

وز چلوکباب خورد و نمونه خواني چاپخانه خودش هفت هشت ماهي هر ر
گفت هفت هشت ماهي چلوکباب خوردم و  کرد. گاهي به تأکيد مي

مزخرفات دوستان را خواندم. در واقع هيچ نوع غرور شخصي و منم منم 
 هاي معمول براي او مطرح نبود.  کردن

 

من از گفتن اين داستانها دربارة نمونه خواني همايون غرض خاصي دارم. 
اي است که عاشق تقدير خويش است.  خواهم بگويم او آدم خود ساخته مي

کند. کار در فرانکلين،  هرچه تقدير پيش آورد از آن استقبال مي
ت روزنامه، حزب رستاخيز، وزارت، زندان و فرار از ينويسي، مدير روزنامه

دهد و از  کند. او به همه چيز روي خوش نشان مي کشور، هيچ فرقي نمي
 کند.  رنوشتي استقبال ميهر س

 

هاي خود را  تواند بلند پروازي اهميت نگاه او در اين است که به آساني مي
ترين نوع نا همرنگي  تواند قاطعانه محدود و حتا تحقير کند. ضمن آنکه مي

 هاي سياسي مغاير افکار خود برگزيند.  را با نحله
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 ايراک ف غرب
 

 فرهاد يزد  
 
 
 
 
 
 

يخي براي رسيدن به سطح برتر زندگي، انسان به ايجاد در توسعه تار
آهنگي وشتاب  نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي با هدف ايجاد هم

هاي انساني، در راه  بخشيدن به اين توسعه، دست زده است. برخي از جامعه
رو سطح توليد  اند و از اين تر از ديگران بوده يابي به اين هدف موفق دست

هايي  آوردهاي علمي آنان، با تمام موهبت فاهم اجتماعي، دستاقتصادي، ت
آورد، از ديگران باالتر بوده است. به سخن ديگر آنان  که به همراه مي

اند، از توان ملي باالتري در مقايسه با ديگران برخوردار شوند. توان  توانسته
ن، ملي، برآيند توان انساني )آموزش و پرورش، بهداشت، احترام به قانو

گذاري در توسعه اجتماعي(، اقتصادي )سطح  رعايت حقوق ديگران، سهم
ها، جذب  توليد هم اکنون و روند آن در آينده(، مالي )ثبات پولي، قيمت

گذاري و آمادگي پشتيباني از  پس اندازد و هدايت آن به سوي سرمايه
ي گذار توسعه اقتصادي(، نظامي )دفاع از مرزها و حفظ ثبات(، علمي )سهم

در توسعه دانش بشر( و... يک کشور است. توان ملي، روشن کننده سطح 
ي جهاني  زندگي و مشخص کننده تاثيرگذاري آن واحد سياسي در پهنه

هاي تشکيل دهنده توان ملي  توان انتظار داشت که تمام بخش است. نمي
در يک سطح باشند. به عنوان نمونه، اروپا از نظر نيروي انساني، سطح 

کند اما از نظر قدرت نظامي بسيار  دي و علمي با آمريکا برابري مياقتصا
 تر است. عقب

 
هر جامعه زنده همانند هر انسان، همواره در انديشه افزايش درازمدت توان 
ملي است و در تالش است که از تمام امکانات موجود در سطح ملي و 

ايتي نيست، بدون رفت انساني را نه جهاني، در اين راستا استفاده کند. پيش
رفت ديگري را محدود کند. از اين رو افزايش توان ملي  آن که دامنه پيش

يک واحد سياسي نبايد به طور حتم به عنوان عامل منفي براي کشور ديگر 
توانند به سطح  زمان مي ي جهان، هم ي کشورها و همه به حساب آيد. همه

ي  يشه پراکني پديدهزندگي برتري، دست يابند. به ويژه با گسترش و ر
آوردهاي علمي که در اين رهگذر، سبب نزديکي ارتباط  جهانگرايي و دست

تري به خود گرفته است.  ميان جامعه بشري شده است، اين امر شتاب بيش
آورد علمي، در مقايسه با يک دهه پيش، با سرعت و سهولت  هر دست

گيرد.  قرار مي تري در سراسر جهان، رس تعداد افراد بيش بسيار در دست
گرايي اقتصادي، به طور روز افزون در حال ادغام بازار سرمايه و کار  جهان

گرايي فرآيندي است دمکراتيک زيرا به  باشد. جهان در سطح جهان مي

کشورهاي در حال توسعه امکان مشارکت موثر در بازار جهاني و باالبردن 
 40چين که  سطح زندگي را داده است. سطح زندگي در هندوستان و

دهند، در بيست سال گذشته به سرعت  درصد جمعيت جهان را تشکيل مي
رسد که از اختالف درآمد در جهان  رو به نظر مي افزايش يافته و از اين

. اين فرآيند به همراه خود، فشار روز افزوني بر افزايش (1)کاسته شده باشد
آورد. با اطمينان  شتاب انتقال تکنولژي را همراه آورده و باز هم خواهد

آوردهاي علمي که در دوران  توان گفت که روند تاريخي شتاب دست مي
ي زندگي انساني با کندي آغاز شده و به تدريج بر سرعت آن افزوده  اوليه

چنان ادامه خواهد داشت. البته اين امر بدين معنا نيست که تمام  شد، هم
مند شوند، چنانکه  ا بهرهآورده کشورها خواهند توانست يکسان از اين دست

 در درازاي تاريخ نيز نتوانستند.
 

تاز دگرگوني بوده و در نتيجه بيش  در چند سده گذشته، جوامع غربي، پيش
از ديگران، در افزايش توان ملي خود موفق بودند. غرب توانست به تدريج 

هاي کالن را  با بازکردن فضاي سياسي که شرکت ملت در تعيين سياست
کرد، فراهم آوردن تسهيالتي در خدمت عمل کرد سازوکار  ذير ميپ امکان

هاي اجتماعي همراه با گسترش  بازار، برقراري آموزش همگاني و بيمه
ي مدني، سرنوشت کشور را از انحصار تاريخي خودکامگان که  جامعه

مشروعيت حکومت خود را نه از جانب ملت، بلکه از سوي نيروهاي 
هاي  مقدار زياد رها کنند. اين انقالب فرهنگي پايه دانستند، تا آسماني مي

دانست، براي هميشه در  مشروعيت حکومت را که ناشي از تاييد ملت مي
اي در فرهنگ غرب ريشه  غرب استوار کرد. نياز به تاييد ملي به اندازه

خواه کمونيسم و نازيسم،  دواند که حتا دو نظام به شدت خودکامه و تماميت
مدعي بودند که مشروعيت الزم را از جانب ملت و يا  در توجيه خود

 اند.  کم بخش غالب آن، به دست آورده دست

 
جهان غرب، در مقايسه با ديگر جوامع، توانسته است به باالترين انسجام 
دروني، تفاهم اجتماعي، مصالحه سياسي و افزايش سطح زندگي برسد. 

اقتصادي برپايه بازار  ساالري، نظام فرهنگ غرب، با نظام سياسي مردم
آزاد، نظام حقوقي مستقل که آزادي فردي و حقوق بشر را تضمين و بر 

کند، توانسته است اجتماعي را بر پايه  عمل کرد حکومت و بازار نظارت مي
کند، به وجود آورد. اين  مصالحه و مسالمت که در آن قانون حکومت مي
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سان را به طرز فرهنگ در چند سده گذشته، قادر شده؛ زندگي ان
هاي  آوردهاي علمي و روش آوري، دگرگون کند. در سايه دست شگفت

، توليد جهاني 1975مديريت غرب، در سي سال گذشته، يعني از سال 
برابر گرديده است. در  5بيش از هفت برابر شده و توليد سرانه جهاني، 

د. ابتداي سده بيستم نيمي از مردم آمريکا به کشاورزي اشتغال داشتن
ي واقعي مواد  اکنون اين رقم به دو درصد کاهش يافته است. امروز هزينه

گردد که  . برآورد مي(2)تر است سال پيش پايين 200خوراکي به مراتب از 
اين فرهنگ، نه  .(3)تري به خود گيرد رشد جهاني در آينده حتا شتاب بيش

آميز  تنها موفق شده که در داخل کشورهاي خود سازوکار حل مسالمت
بار در  اختالف و مصالحه را برقرار کند، بلکه توانسته است، براي نخستين

اي  ي اقتدار خود يعني جهان غرب، جنگ را از پديده تاريخ بشر، در حوزه
گيري  هرچند نامطلوب اما بخشي از زندگي روزمره به امري که قابل پيش

 و اجتناب است، تبديل کند.
 

با تمام توان در تالش است که از فاصله جهان کشورهاي در حال توسعه، 
خود با جهان توسعه يافته کاسته و زندگي ميلياردها انسان را از چنگال 

افتادگي، هرچه زودتر  نداري، بيماري، مرگ زودرس و ديگر مظاهر عقب
هاي  رهانده و تمام مواهبي را که جهان غرب به آن دست يافته، براي ملت

يابي به فرهنگي  بخش از جهان، خواستار دست خود به ارمغان بياورد. اين
است که توانسته در اين دنيا، چنين سطح زندگي را براي توده ملت آماده 
کند. در مقابل، جهان ديگري نيز وجود دارد که به نام اسالم تندرو شهرت 
يافته است. اين جهان و فرهنگ مسلط بر آن نه تنها حامل تمام 

زمان خواستار اشاعه آن در ديگر  ، بلکه همافتادگي است هاي عقب ويژگي
برد تمدن و  هاست در پيش باشد. اين فرهنگ که سده نقاط گيتي نيز مي

تر بر تهاجم  ي انساني دستي ندارد، هر روز با خشونت بيش اعتالي جامعه
خود براي نابودي تمدن بشري، افزوده است. عزم اين فرهنگ، نابودي 

سال گذشته به دست آمده  1300ست که درآوردهاي جامعه انساني ا دست
ي آرماني آن  گراست. جامعه است. اين فرهنگ نگاه به پيش ندارد واپس

 هاي دور تاريخ است.  مدفون در ژرفاي گذشته
 

افتاده، در  ايران، در چند سده گذشته، به عنوان عضوي از جهان عقب
آوردهاي  آوردهاي جهاني شرکت موثر نداشته و هم اکنون نيز دست دست

کند بلکه از  کند. ايران از راه توليد داخلي گذران نمي ديگران را نظاره مي
سر بخت توانسته از خوان توليد جهاني بهره گيرد. ايران که با تمام 

هاي  ها، از آغازين روزهاي سده بيستم، گام ها و مشگل ها، مساله کاستي
رسيد که  به نظر مي بلندي در راه ايجاد فرهنگ نوين برداشته بود و چنين

در مبارزه ميان دو فرهنگي که نگاه به آينده و گذشته دارند، در نهايت با 
نگاه به آينده، راه رستگاري را خواهد يافت، با انقالب اسالمي گام بلندي 
به عقب برداشت. اما اين مبارزه ميان نگاه به گذشته و آينده، هنوز با شدت 

پيروزي هواداران برگشت به پريروز تاريخ  در جامعه ايراني در جريان است.
رسيد، در سي سال گذشته  از ديد آنان کامل به نظر مي 1357که در بهمن 

در نبرد با فرهنگ ايراني سازندگي و بالندگي، با مشگل روبرو و در چالشي 
دايمي گرفتار شده است. در نهايت اين بر عهده ملت ايران است که راه 

خاب کند. اگر ايران به آينده نظر دارد، الگوي غرب و خود را با قاطعيت انت
 آوردهاي آن پيش روي ماست. تمام دست

 
* * * 

 
در کانون اقتدار و خالقيت جامعه غرب، دمکراسي ليبرال و اقتصاد بر پايه 

ترين جنگ تاريخ در سال  ترين و خونين بازار قرار دارد. پس از پايان مهيب
نست ارزش خود را به عنوان سد قابل ، فرهنگ حاکم بر غرب توا1945

هاي  اطمينان در برابر گسترش ايدئولوژي خودکامگي، آشکار کند. نظام
خودکامه پيش از جنگ در ژاپن، آلمان و ايتاليا، در دايره نفوذ غرب، به 
حکومت هاي دمکرات بدل شدند. با وجودي که ميليتاريسم و خودکامگي، 

ا تاييد بخش بزرگي از ملت در هر با درجات مختلف، در پيش از جنگ ب
ساالري و اقتصاد بر پايه بازار، به سرعت  سه کشور جا افتاده بود، مردم

سطح زندگي باالتر، حقوق بشر و آزادي در تمام ابعاد آن از آزادي گفتار، 
تشکيل احزاب، انتخابات، دادگستري مستقل ويا حکومت قانون را برقرار 

ي انسان و براي رفع  از ملت بود و وسيلهکرد. قانوني که مشروعيت آن 
ي اراده ملي و نه اراده فرد  نيازهاي انساني، برقرار شده بود. حکومت بر پايه

و يا حزب استوار گرديد. در چنين شرايط مساعدي، جامعه مدني به سرعت 
گسترش يافت. با بازسازي نظام پولي و بازرگاني، دادوستد در ميان 

گيري پيدا کرد که به نوبه  هان آزاد گسترش چشمي ج رفته کشورهاي پيش
خود، بازسازي ژاپن و اروپا و در نتيجه باالبردن سطح زندگي آنان را شتاب 

ها انسان در  تري بخشيد. در سوي ديگر، در پشت پرده آهنين، ميليون بيش
هاي بخش  فقر و نداري و زير خفقان نظامي غيرانساني، در حسرت موهبت

 زيستند. ديگر اروپا مي
 

هاي ديگر جهان نيز قوام  ساالري و مکانيسم بازار آزاد در سرزمين مردم
تر و برقراري حکومت  گرفت. با باالرفتن سطح زندگي، خواست آزادي بيش

رو، بسياري از جوامع که با خودکامگي اداره  قانون افزايش يافت. از اين
ل شدند. از آن ميان کم آزادتر تبدي هاي آزاد و يا دست شدند، به حکومت مي
توان به ويژه به کره جنوبي و تايوان اشاره کرد که استواري  مي

باشد، و نيز  ساالري، تا مقدار زياد مديون رشد اقتصادي آنان مي مردم
 توان نام برد.  برزيل و آرژانتين در آمريکاي التين را مي

 
ندگي ترين کشور جهان براي بهبود سطح ز با مرگ مائو، چين پر جمعيت

مجبور شد به سرعت درهاي کشور را به سوي جهان آزاد بگشايد. هر چند 
حزب کمونيست چين، هنوز با سرسختي بر نقش خود به عنوان تنها قدرت 

توان آزادي  وجه نمي فشرد، با وجود اين به هيچ سياسي کشور پاي مي
سياسي و به ويژه اجتماعي و اقتصادي در آن کشور را با سي سال پيش 

توان انتظار داشت که با افزايش سطح زندگي  ايسه کرد. افزون برآن، ميمق
هاي کالن کشور  مردم چين، آنان براي مشارکت در تعيين سياست

توان اميدوار بود که در آينده حزب حاکم بر  رو مي تر گردند. از اين مشتاق
، ثباتي گيري از شورش و بي چين، در مقابل اين فشار روزافزون، براي پيش

 دست به باز کردن فضاي سياسي کشور زند.
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به بيش از ده کشور برآورد  1900تعداد کشورهاي دمکرات در سال 
 25ي سده بيستم اين تعداد به سي کشور رسيد که تا  شود. در نيمه نمي

سال پس از آن در همان تعداد باقي ماند. واقعه مهم در اين دوره پيوستن 
پن به اين گروه است. ضربه کاري بر دو کشور آسيايي هندوستان و ژا

ي  هاي خودکامه با فروپاشي ديوار برلين و چندي پس از آن تجزيه حکومت
کشور  119کشور جهان،  190از  2005اتحاد شوروي، اتفاق افتاد. در سال 

ساالر اداره  ي حکومت مردم در رده کشورهايي قرار دارند که وسيله
توان به گسترش  مي 1945با سال  . با مقايسه(4)باشند گردند، مي مي

 برد. ساالري در سطح جهان در اين مدت کوتاه پي گير مردم چشم
 

ي بسيار تلخي که از کشتار و ويراني  زمان تجربه استحکام دمکراسي و هم
ي نخست سده بيستم بود، دو پديده  ي دو جنگ جهاني در نيمه که نتيجه

گرايي  ه سوي صلحرواني در جهان غرب ريشه دواندند: گرايش ب
 ساالري به ديگر نقاط گيتي.  )پاسيفيسم( و تالش در راه گسترش مردم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
همواره  1945پاسيفيسم به ويژه در اروپا، پديده ايست نوين. اروپا تاسال 

درگير جنگ بوده است و جنگ از ديد کشورهاي اروپايي گرچه نامطلوب 
مد. به عنوان نمونه، انگلستان، در تمامي سده آ اما گريزناپذير به حساب مي

کم در يک نقطه از جهان مشغول جنگ بود. در جنگ اول  نوزدهم، دست
جهاني يک ميليون و سيصد هزار فرانسوي که بيش از دوبرابر تعداد کل 

تا کنون است،  1776هاي آمريکا در خارج از مرزهاي خود از سال  کشته
سرباز فرانسوي در  27000بيش از  1914اوت  22جان باختند. تنها در روز 

در يک روز  1916يک روز جان خود را از دست دادند. در اول ژوييه 
سرباز انگليسي جان باختند. جنگ دوم جهاني کشتار بسيار  20000

 27شود که در شوروي به تنهايي  تري را شاهد بود. برآورد مي بزرگ
هاي آمريکا  برابر کشته 90از  ميليون نفر دراين جنگ جان باختند که بيش

يابي بشر  . اين کشتار دهشتناک همراه با دست(5)باشد در همين جنگ مي
اي که در صورت بکارگيري، نابودي بشريت را تضمين  به جنگ افزار هسته

گرايي در غرب و به ويژه در اروپا و  کرد، سبب گرديد که فرهنگ صلح مي
يتاريست آلمان و ژاپن، امروز هردو ژاپن ريشه دواند. دوکشور به شدت ميل

اند. از  گرا تبديل شده به صورت دو قدرت بزرگ اقتصادي و به شدت صلح
تا کنون در اروپا، سرزمين سنتي جنگ،  1945پس از پايان جنگ دوم در 

به غير از مناطقي که بخشي از يوگسالوي سابق بودند و دمکراسي هنوز 
 است. ريشه ندوانده است، جنگي در نگرفته 

 
ساالري از سوي غرب و تالش در اين راه، به ويژه با در نظر  گسترش مردم

طلب، اهميت استراتژيک يافته است.  گرفتن گسترش اسالم تندرو و توسعه
ساالر، جنگ درنگرفته است. با  تا کنون ميان کشورهاي داراي نظام مردم
بسياري  هاي چنان شاهد جنگ وجود اين که در نيمه دوم سده بيستم هم

سوي آن داراي  ها ميان کشورهايي که دست کم يک ايم، اما اين جنگ بوده
حکومت غيردمکرات بوده، در گرفته است. جهان هنوز شاهد جنگ ميان 

توان تصور کرد که با وجود  کشورهاي دمکرات نبوده است. مشگل به
 دار استوار گرديده، چنين امري هاي ريشه فرهنگ مصالحه که در دمکراسي

در آينده به تواند اتفاق افتد. براي پرهيز از جنگ و کاستن امکان درگيري 
ساالري را در کشورهاي جهان  آن در آينده، غرب در تالش است که مردم

گذاري مالي و جاني در اين راه است. باالترين  برقرار کند و آماده سرمايه
يابي به  راه دستدليل براي مداخله نظامي در عراق و افغانستان را بايد در 

اين هدف استراتژيک در راستاي امنيت ملي غرب جستجو کرد تا داليل 
گرايي )پاسيفيسم( حاکم بر غرب، امکان  اقتصادي. اما از سوي ديگر، صلح

تجهيز نظامي در درازمدت را با مشگل بزرگ روبرو کرده است. اروپا و در 
رو، نيروي  ديدهاي پيشتواند در مقايسه با ته تر آمريکا، نمي درجه پايين

رو،  هاي رزمنده زميني کافي را تجهيز کند. از اين نظامي و به ويژه رسته
اي که اين روش سياسي به همراه  استقرار دمکراسي و فرهنگ مصالحه

 آورد، از نظر غرب اهميت بيش از پيش پيدا کرده است. خود مي
 

* * * 
 

ماعي، اقتصادي و سياسي، ساالري و بازار آزاد، مانند هر نظام اجت مردم
زند تا نيازهاي سياسي و اقتصادي جامعه را  دست به ايجاد نهادهايي مي

کرد تمامي سامان اجتماع را بهبود بخشد. برخالف  برآورده کرده و عمل
دهند و  پذيري خود را از دست مي خواه که قابليت انعطاف هاي تماميت نظام

ش تغيير و اصالحات در نظام شوند، فرآي به سرعت در گذشته منجمد مي
ساالر، هميشگي است. با وجود اين تحرک و پويايي دايمي کشورهاي  مردم
اي ايجاد شده در اين کشورها اشاره  توان به نهادهاي پايه ساالر، مي مردم

کرد که عملکرد سامان بر دوش آنان قرار دارد. در کانون اين نظام اين 
از آن ملت است. فرد و حقوق او چه باور قرار دارد که مشروعيت حکومت 

تر در برابر  در مقابل تجاوز احتمالي ديگر افراد، و يا با احتمال بيش

ايراک، در چنـئ سـئه اذشـتا، مـا ينـ اک يضـ   ا        

ــ   ــاک يق ــ   جه ــاده، در دس ــانت   افت ــا  جه آفرده

ــر ــز    شـ ــ ک ن ـ ــم ارنـ ــتا ف هـ ــ نر نئاشـ ر  مـ

رنـئ. ايـراک ا     آفردهـا  دي ـراک را نظـاره مـت     دس 

رنـئ مل ـا ا  سـر مخـ       راه ت گ ئ داخلت اذراک نمـت 

ت اناتا ا  خـ اک ت گ ـئ جهـانت مهـره ا ـرد. ايـراک       

هــا، ا   هــا ف ماـ ل  هــا، ماـاگا  رـا مـا تمــاع راسـتت   

هـا  ملنـئ  در    آغا ين رف هـا  سـئه م اـتم، اـاع    

يجــاد فرهنــگ نــ ين مرداشــتا مــ د ف چنــ ن مــا راه ا

رسـ ئ رـا در مبـار ه م ـاک دف فرهن ـت رـا        نظر مـت 

ن اه ما آينئه ف اذشتا دارنـئ، در نهايـ  مـا ن ـاه مـا      

ــالب    ــا انق ــ ، م ــئ ياف ــت ار  را خ اه ــئه، راه رس آين

 اسالمت ااع ملنئ  ما يق  مرداش .
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رو  حکومت، نه تنها به رسميت شناخته شده، بلکه بايد حفاظت شود. از اين
گذاري )همراه با دادگستري(  حکومت و قوه مقننه که افزون بر قانون

و بازار و بر قراري توازن را به عهده ي مهار بر عملکرد حکومت  وظيفه
شوند. به سخن ديگر، در حکومت قانون،  دارند، از جانب ملت انتخاب مي

هاي  گيري از برخورد افراد، بنگاه داور نهايي ملت است. براي پيش
اقتصادي و دولت با يک ديگر و دادرسي اختالفات ميان آنان، دادگستري 

ي قوه مقننه  فسير قانوني که وسيلهي ت مستقل به وجود آمده که وظيفه
 شود، را نيز به عهده دارد.  وضع مي

 
کرد  در کانون اقتصاد آزاد، احترام و به رسميت شناختن حق مالکيت و عمل

بازار براي تخصيص منابع، توليد و قيمت است. به رسميت شناختن حق 
از، سهام اند گذاري، پس مالکيت، چه به صورت درآمد ناشي از کار يا سرمايه

و يا اموال منقول و غيرمنقول، امکان داد که سرمايه به تواند چه در داخل 
و چه در خارج از کشور از هر نوع فعاليت به سوي فعاليت ديگر با بازدهي 
باالتر، حرکت کند. اين امر تخصيص منابع به سوي باالترين بازده و در 

و تا مقدار زياد سبب کرد خود را ممکن  ي عمل نتيجه تقسيم کار در حيطه
گردد. اين نظم اقتصادي  هاي مختلف مي درهم شکستن انحصار در رشته

هاي اقتصادي، چه در جوامع آزاد،  کارآيي خود را در مقايسه با ديگر نظام
نيمه آزاد و يا خودکامه ثابت کرده است. اين روش اقتصادي، با استفاده از 

کرد،  م درحال اصالح عملسازوکار موجود در کانون خود، به طور داي
توان به  باشد. در اين مورد مي کاستن از تندروي و جبران کمبودها مي

هاي مرکزي که در کشورهاي جهان آزاد ايجاد شدند اشاره کرد. اين  بانک
هاي ناظر، به تدريج از دولت مستقل شده و بر نفوذ خود بر نظارت بر  بنگاه

در حفظ رونق اقتصادي، افزودند. موسسات مالي، مبارزه با تورم و تالش 
گيرد، از مشخصه سياسي  البته بسياري از اصالحاتي که انجام گرفته و مي

بينيم که با  رو ما مي تري برخوردار است تا ويژگي اقتصادي. از اين بيش
ي رقابت آزاد  رفته جهان، بر پايه وجودي که اقتصاد تمام کشورهاي پيش

اي ناظر، ميزان مداخله آنان و حمايت از ه بنا شده، نقش دولت و دستگاه
افراد و مصرف کننده، در اين کشورها، يکسان نيستند. به عنوان نمونه، در 

هاي اجتماعي و حمايت از مصرف کننده در  تري بر بيمه اروپا تاکيد بيش
مقايسه با آمريکا که نقش بازار درآن جامعه بارزتر است، شکل گرفته است. 

ي اقتصادي آنان را  لکيت در تمام اين کشورها، پايهبا وجودي که حق ما
دهد، برخي مانند کشورهاي شمال اروپا، بر برابري درآمد  تشکيل داده و مي

تري دارند تا به عنوان نمونه آمريکا. روشن  و استفاده از منابع تاکيد بيش
تر از ماهيت سياسي متاثراند تا  ها، بيش ها و برنامه است که چنين تصميم

 تصادي.اق
 

ساالري ، اقتصاد بازار و دستگاه ديواني  گيري مردم همراه و به موازات ريشه
هاي سياسي،  يابد. از گروه سالم و کارآمد، جامعه مدني نيز گسترش مي

هاي کارگري و يا  هاي ارتباط جمعي، اتحاديه احزاب بزرگ و کوچک، بنگاه
وند. جامعه مدني ش کارفرمايي گرفته تا دستجات ورزشي کوچک، فعال مي

هاي  زمان در برابر حکومت، دستگاه بعنوان گروه فشار و ترمز، هم
 کند. گذار و نظارت کننده و دادگستري، عمل مي قانون

ترين  تمامي اين سيستم که امکان گفتگو و رسيدن به تفاهم را با کم
هاي ديگر، امکان رسيدن به  کند، در مقايسه با سامان خشونت تضمين مي

کند.  ي انسجام اجتماعي و تفاهم عمومي را فراهم مي رين درجهباالت
ساالر، و تفاهم ميان کشورهاي داراي  انسجام در داخل کشورهاي مردم

اين نظام که به ويژه پس از جنگ دوم بسيار گسترش يافت، سبب افزايش 
دادوستد جهاني گرديد. رشد سريع بازرگاني جهاني با نظام مالي و پولي که 

پذير گرديد. دالر و پس از آن يورو نقش اصلي  وجود آورد امکان غرب به
هاي مالي با سرمايه  اند. بنگاه المللي را به عهده گرفته هاي بين در پرداخت

دهند. حتا  هاي نظام بازرگاني جهاني را تشکيل مي خصوصي و دولتي پايه
و در  هاي خصوصي اداره هاي تمام دولتي نيز ناگزير به مانند بانک بانک

کنند. بازرگاني، در ابتدا بر دادوستد ميان  چهارچوب رقابت آزاد عمل مي
تر، با  رفته آزاد با يک ديگر و در درجه بسيار کوچک کشورهاي پيش

کشورهاي ديگر جهان در جريان بود. با فروپاشي امپراتوري شوروي و 
ر در برقراري سازوکار بازار آزاد در چين، بناگاه ميلياردها انسان ديگ

گرايي اقتصادي، با وجودي  بازرگاني جهاني شرکت مستقيم يافتند. جهان
ي قديمي ايست، در شکل نوين آن که بر اثر نظام پولي و  که پديده

بازرگاني غرب و تکنولوژي در ارتباطات ممکن گرديده، سبب بهبود زندگي 
الت ميلياردها انسان در جهان شده است. به عنوان نمونه با توجه به تحو

گرايي اقتصادي  توان گفت که بدون جهان هاي گذشته، مي چين در سال
پذير کرد،  که گشودن بازار داخلي غرب بر روي توليدات جهاني را امکان

 توانست در اين مقدار انجام گيرد. شتاب رشد اقتصادي چين نمي
*** 

يابي  کشورهاي در حال توسعه بنا به شرايط سياسي و اجتماعي، براي دست
به سطح باالتر زندگي براي مردم خود، در حال تقليد از نهادهاي ايجاد 

آورد اين  شده در غرب و جا انداختن گزينشي فرهنگ آنان هستند. دست
توان گفت که تمامي  تر در حوزه اقتصادي بوده تا سياسي. مي جوامع بيش

نهادهاي تثبيت شده در اين کشورها، در مقايسه با غرب از آزادي و 
تري برخوردار هستند. اين امر، چنانکه گفته شده، به ويژه در  قالل کماست

يابي به فرهنگ سياسي  حوزه سياسي آشکار است. هنوز براي دست
ساالري، سدهاي بزرگي در اين جوامع وجود دارد. اما دستکم در مورد  مردم

گرايي اقتصادي نقش فعال دارند، تا  کشورهاي در حال توسعه که در جهان
توان انتظار داشت که سير تحول سياسي آنان، بر همان  ار زياد ميمقد

 ي تايوان و کره جنوبي باشد. مسير پيموده شده وسيله
 

تر  از نظر اقتصادي، نقش اين کشورها در سطح جهان هر روزه پررنگ
تر دستمزد همراه با بازار کار با  برداري از سطح پايين شود. با بهره مي

يه و سود حاصله از آن، ثبات نسبي پولي، جذب انضباط، تضمين سرما
ساالري اين  تکنولوژي و روش مديريت غرب، اصالحات ژرف در ديوان

کشورها براي مبارزه با فساد و مقررات بيهوده اداري و سطح باالي 
باشد، سهم  ها در امر آموزش مي گذاري دولت ي سرمايه تخصص که نتيجه

روزه افزايش يافته است. حجم  اين کشورها در بازرگاني جهاني هر
درصد حجم بازرگاني جهاني  5/12بازرگاني کشورهاي در حال توسعه از 

رسيده است و اين روند با  2000در صد درسال  25به  1950در سال 
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توان گفت که بخش اقتصادي، موتور توسعه  تر ادامه دارد. مي شتاب بيش
مستقيم به ژرفاي  ي موفقيت هر يک بستگي در اين کشورهاست و درجه

اند دارد. تمامي اين  اصالحاتي که موفق به انجام آن در داخل جامعه شده
 کشورها در تالش دايم براي رسيدن به سطح باالتري از توان ملي هستند.

رفته هستند.  کشورهاي جهان سوم، در تناقض مستقيم با کشورهاي پيش
حقوق بشر و آزادي در تمامي اين کشورها آزادي سياسي، آزادي فردي و 

رنگ هستند و درجه افزايش و کاهش آن به دلخواه  اقتصادي بسيار کم
صاحبان قدرت است و سرآمدان براي حفظ قدرت، آماده پذيرش هر هزينه 
تا فدا کردن ملت هستند. حفظ نظام ـ و نه منافع ملي ـ نخستين هدف 

ت نيستند و است. چون قادر به توسعه اقتصادي و باالبردن سطح زندگي مل
هاي خود شانه خالي  آمادگي پذيرش شکست را ندارند، از پذيرش مسئوليت

هاي خارجي انداخته و به نفي  ها به گردن قدرت کرده و تمام کاستي
 "جامعه مصرفي"آوردهاي ديگران پرداخته و لبه تيز حمله را متوجه  دست

 تيزي را با زنند. خارجي س کـرده و دسـت به سـتايش از نداري و فقـر مي
 دانند. مترادف مي "استقالل"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها، تمام نهادهاي مهم اقتصادي، مالي و اجتماعي بايد در  در اين حکومت
ساالري باد کرده و ناکارا هر روز  رو، ديوان مهار حکومت باشد. از اين

شود. فرهنگ سوءاستفاده چه به صورت  تر به سوي فساد کشانده مي بيش
ترين سطوح، در جامعه  و چه استفاده از قدرت اداري حتا تا پايين مالي

شود. همزمان با سلطه حکومت، احترام به دارايي خصوصي  پذيرفته مي
هاي مالي به ابزاري  دهد. نهادهاي ناظر و بنگاه معناي خود را از دست مي

گذاري در  شوند. در چنين شرايطي، سرمايه در دست حکومت تبديل مي
ي خارجي غيرممکن  ي درازمدت غيرمنطقي و جلب سرمايهها طرح
گردد. اين کشورها در توليد و بازرگاني جهاني جايي ندارند و از پس  مي

کنند. بر شيوه سياست استفاده از زور در  مانده کشورهاي ديگر گذران مي

رو، اين  داخل کشور، خواستار حل مسايل خود در خارج نيز هستند. از اين
 م و مصالحه ناپذيرند.جوامع مهاج

 
ترين تصوير در ميان کشورهاي جهان سوم، از آن کشورهايي  اندوهناک

است که داراي منابع قابل توجه زيرزميني هستند. اگر کشورهاي جهان 
ي جلب سرمايه روبرو هستند، اين  سوم، براي حل مسايل خود با مساله

ه ارز خارجي گروه کشورها و به ويژه کشورهاي صادر کننده نفت که ب
آوري دسترسي دارند، براي توسعه اقتصادي و افزايش توان ملي، با  شگفت

ي از تجمل،  مشگل کمبود سرمايه روبرو نيستند. با اين حال در زير اليه
شوند. اقتصاد اين کشورها، بر  تمام مظاهر کشورهاي جهان سوم آشکار مي

نشده بلکه به طور  ي توليدات داخلي و مشارکت در بازار جهاني بنا پايه
کامل در گرو بازارهاي جهاني براي تعيين قيمت مواد خام صادراتي آنان 

باشد. حکومت اين کشورها، همانند جمهوري اسالمي، با درآمد ناشي از  مي
توانند در داخل کشور در قدرت باقي مانده و همزمان به  نفت مي

رو، در حالي که  ينماجراجويي در بيرون از مرزهاي خود ادامه دهند. از ا
جنگ داخلي در کشورهاي گوناگون کاهش يافته، تنها در ميان کشورهاي 
دارنده درآمد نفت است که اين درآمد بسيار باالي بادآورده سبب کاهش 

 (6)تفاهم ملي و در نتيجه افزايش جنگ داخلي گرديده است.

 
* * * 

 
رهانيدن خود  هاي فرهنگي مورد نياز را براي ايران صالحيت و زيرساخت

نگر، در اختيار دارد.  از وضعيت کنوني و پيوستن به فرهنگ سازندگي آينده
ترين و  در اين راستا، غرب الگوي مورد نياز براي گزينش مناسب

ساالري  دهد. بنيادها، مديريت، ديوان ترين مسير را در اختيار قرار مي کوتاه
اند، مورد  اثبات رسانده ها به و شگردشناسي غرب که کارآيي خود را در دهه

زمان هم غرب و هم ايران با تهديد اسالم تندرو و  نياز ايران هستند. هم
فرهنگ مخرب آن و پيرواني که باالترين آرزوي آنان کشته شدن در 
جنگ با ديگران است، روبرو هستند. ثبات تمامي منطقه مورد تهديد اين 

 "حکومت اسالمي"اراي نيروي مهاجم است. ايران شيعه، با وجودي که د
خاطر و با قرار گرفتن در صف اول، مورد تهديد  است، درست به همين

مستقيم قرار گرفته است. امنيت ملي ايران پس از جنگ دوم جهاني در 
گرو اتحاد با غرب بوده و اکنون نيز اين امر صادق است. امنيت غرب، تا 

ه کشورمان در آن قرار مقدار زياد، در گرو برقراري ثبات در منطقه ايست ک
روست که اين دسته از کشورها در منطقه حضور مستقيم  دارد و از اين

نظامي دارد. در اين رويارويي، ايران و غرب با اتحاد با يک ديگر، بخت 
تري براي مهار نيروي مهاجم اسالم تندرو خواهند داشت تا هريک به  بيش

امه خواهد داشت، همراه با ها اد امنيتي که سال تنهايي. اين نياز مشترک
هاي نزديکي و  گسترش روابط اقتصادي و افزايش حجم بازرگاني، پايه

همکاري درازمدت ميان ايران و غرب را فراهم خواهد کرد. ايران راهي به 
ي ديگر چيزي به غير  جز نزديک شدن به غرب در پيش ندارد زيرا گزينه

 از جنگ و ويراني، نخواهد بود.

ــاک،   ــر اناـ ــئ هـ ــئه هماننـ ــا  نـ ــر جامعـ هـ

ــا   ــ اره در انئياـ ــئت  همـ ــزايش درا مـ افـ

ــا ا      ــ  ر ــالش اس ــ  ف در ت ــت اس ــ اک مل ت

تمـــاع ام انـــات م جـــ د در ســـط  ملـــت ف  

ــئ.    ــتفاده رنـ ــتا اسـ ــن راسـ ــانت، در ايـ جهـ

ــ ش ــ ،    ـ ــايتت ن اـ ــانت را نهـ ــ  اناـ رفـ

ــ ش   ــا   ــا دامن ــئفک آک ر ــر  را   م ــ  دي  رف

ــت   ــ اک مل ــزايش ت ــن رف اف ــئ. ا  اي محــئفد رن

ــا   ــئ مــا طــ ر تــتم م يــش فاتــئ س اســت نباي

ــ اک ي ــا   ين ــر م ــ ر دي  ــرا  را ــت م ــل منف ام

 تااب آيئ.
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   آقا  درتر مهرداد  اينئه ته ا ارديئه فس لا جئفل  ير را

 دهئ. ها  سا جهاک را مختصر ف دق   نااک مت ماخصا

 

 ها  آک نظم دفاانا اقتصاد جهانت ف ماخصا

   غرب جهاک   ارفتا

 (OECD)را رها  

 را رها  ت سعا ن افتا را رها   نعتت ن ين

 )جهاک س ع ف چهارع(

 جمه ر  اسالمت ايراک

 ، اجتمايت ف تق قتنظم س است

 ي دمکراسي پارلماني،  بر پايه ساالري مردم
حاکميت قانون، دادگستري مستقل، تقسيم قوا، 
سازوکار مهار و توازن، رقابت احزاب دمکرات همراه 
با آزادي فعاليتهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 

 فرهنگي و ...

  اقتصاد بازار همراه با نقش دولت در اقتصاد و
درجات مختلف )اروپا در مقابل آمريکا(، حق  اجتماع با

 مالکيت براي همه.

 هاي اجتماعي خصوصي يا  دولت رفاه، بيمه
 دولتي نيمه

  دمکراسي شکننده، محدوديت فعاليت
احزاب، ضعف حاکميت قانون، محدوديت آزاديهاي 

 سياسي، اجتماعي و فرهنگي ...

  اقتصاد بازار، نقش پررنگ دولت در اقتصاد و
 محدوديت حق مالکيتاجتماع، 

 هاي اجتماعي نارسا و ضعيف بيمه 

  استبداد سياسي، انحصار قدرت سياسي، عدم اقتدار
قانون، عدم آزاديهاي فردي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 

ساالري متمرکز  اعتنايي به حقوق بشر، ديوان فرهنگي، بي
 و ...

  اقتصاد فرماني، عدم وجود حق مالکيت به معناي
 حقوقي آن

 دس فقر و نداريتق 

 نظم   گت

 )پول معتبر و ارزهاي قدرتمند )دالر و يورو 

 بانکهاي مرکزي مستقل و مقتدر 

 گذاري پولي مستقل سياست 

 دولتي و دولتي  بانکهاي بازرگاني خصوصي، نيمه
 مستقل و معتبر

 اقتصاد پولي 

 .فعاليت هاي اقتصادي در راستاي کسب سود 

  وت و آزادي انباشت ثر -امنيت اقتصادي
 انداز. پس

 انداز و سرمايه. آزادي جابجايي پس 

  نبود پول معتبر ملي و وابستگي پول داخلي
 به ارزهاي خارجي

 مستقل بانکهاي مرکزي نيمه 

 عدم امکان اتخاذ سياست پولي مستقل 

 دولتي و دولتي  هاي خصوصي، نيمه بانک
 مستقل نيمه

 اقتصاد پولي 

 لط تسلط ارزهاي خارجي در بازار سرمايه، تس
 پول ملي در بازار کار

 انداز به ارزهاي  اندوزي و پس برتري ثروت
 معتبر خارجي

 انداز و سرمايه. آزادي محدود جابجايي پس 

 نبود پول معتبر ملي و وابستگي به ارزهاي معتبر 

 بانکهاي مرکزي وابسته به دولت 

 عدم امکان اتخاذ سياست پولي مستقل 

 نامستقلدولتي و دولتي  هاي خصوصي، نيمه بانک 

 اعتباري پول ملي  بي 

  تسلط ارزهاي خارجي در بازارسرمايه، تسلط پول
 ملي در بازار کار

 انداز به ارزهاي معتبر  اندوزي و پس برتري ثروت
 خارجي

 انداز و سرمايه. جابجايي محدود پس 

 نظم اقتصاد رابيت

 ي اين گروه.  تمرکز تجارت جهاني وسيله 

 رش ادغام تقسيم کار ميان کشورها و گست
اقتصادي همراه با آزادي حرکت سرمايه و 

 شگردشناسي. 

  خودکفايي کشورهاي پيشرفته در توليد
 کاالهاي صنعتي.

  .تمرکز نوآوري و شگردشناسي در اين گروه 

  افزايش نقش جهاني اين گروه در تامين
 نيازهاي صنعتي کشورهاي پيشرفته و جهان سوم.

 شرکت روزمره در تقسيم کار جهاني به 
 عنوان توليدکنندگان نوين

  تقليد از نوآوري و شگردشناسي کشورهاي
 پيشرفته به ويژه آمريکا

 اي در تجارت جهاني و تبديل  ايفاي نقش حاشيه
 آنان به مصرف کننده.

 کنار بودن از تقسيم کار جهاني 

 .به دور بودن از نوآوري و شگردشناسي 

 .نقش اندک دراقتصاد جهاني 
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ارايت[، را هر رف  ن ز ما جهات نامافرانا در تال ترر  ما جل  اس ، اهم   دارد، دست امت ما  آنچا مرا  ايراک فردا در اين فراينئ ]جهاک

ا مراف نئ ف ما دن ا  سا نئااک ف رارارداناک نظمت س است، اقتصاد  ف   گت اس ، را جاي اه فرهن ت ما را ا  جاي اه جغراف ايت رن نت م

 ي م فارد سا د، دن ايت را ا  آمئک ما استقبال خ اهئ ررد، فگت منتظر ما نخ اهئ مانئ.   م ا  ف سئه

 

 
 

 تغ  رات جهاک ف آينئه ايراک

 ي م   م ا  ف  رفرت ما اا  ما   ا نا در سئه
 

 درترمهرداد  اينئه

 
 هانت ف جاي اه ايراکدفاان ت نظم ج :افتار   ش

ي نازيسم و  ي جهان مدرن بر دو فاجعه ي غلبه ي بيستم سده سده
آميز  کمونيسم، گذار از دو جنگ جهاني مهيب و نابود کننده، اتمام صلح

جنگ سرد، گسترش ارزشهاي حقوق بشر و اثبات توانايي اقتصاد مالکيت 
تماعي بوده است. سازي توسعه و رشد اقتصادي و رفاه اج و بازار در امکان

ي دوم اين سده تا به امروز ما شاهد گسترش تجارت و  از اواخر نيمه
بازرگاني آزاد، ادغام بازارهاي ملي و ايجاد نظم اقتصادي فراملي، گسترش 
تقسيم کار جهاني، تاسيس بازارهاي جديد توليد و مصرف در کشورهاي رو 

يک  و سريع سرمايه ازبه توسعه و صنعتي نوين، امکان انتقال بدون مانع 
« ي افسارگسيخته سرمايه»باشيم.  ي ديگر مي ي جهان به گوشه گوشه

يک   نقشي حياتي در تربيت اِليت سياسي کشورهاي پيشرفته ايفا کرد: از
تواند با  سوي سياستمداران آموختند که سياست اقتصادي موفق نمي

ا به اين امر سرمايه ستيزي به اجرا گذاشته شود و چنين سياستي نه تنه
ي  زند، بلکه سرمايه ي جهاني، اين کشور را دور مي انجامد، که سرمايه مي

شود. دومين امر اينکه اين فرايند به  داخلي نيز از کشور خارج مي
سياستمداران آموخت که چارچوب ملي نظم سياسي کنوني پاسخگوي 

« فساريا»ي جهاني نياز به  گرايي نيست و اقتصاد و سرمايه دوران جهان
مناسب در جهت تامين ثبات بخشيدن ساختاري به روابط اقتصادي و 
جلوگيري از نوسانات ناشي از شرايط جديد و کاهش پتانسيل بحران دارد، 
افساري که نه در تضاد با سرمايه بلکه در چارچوب عالئق آن عمل 

 ساز نظمي کند. آگاهي بر چنين تغييراتي در ساختار نظم اقتصادي زمينه مي
ي اقتصاد جهاني،  يکم نه تنها چهره ي بيست و است که برآمد آن در سده

 بلکه ساختار نظم سياسي و اجتماعي را تغيير خواهد داد. 
ي  ي بشريت و سده ترين سده براي آينده يکم تعيين کننده ي بيست و سده

گيري استخوانبندي نظم سياسي و  گذار جهان از مرزهاي ملي و شکل
ي دوران پس از نفت،  گرايي و سده يتي در فرايند جهاناقتصادي فرامل

دوران تشکيل دولتهاي فرامليتي و حتا شايد جهاني، دوران هماهنگي و 
نزديکي استانداردهاي توليد و مصرف، دوران ادغام ارزي و شايد حتا ايجاد 

مورد پولي در اقتصاد جهان باشد.  يک ارز واحد در جهان و گذار از تنوع بي 

يکم با آغاز غلبه بر دوران کارمحوري و  ي بيست و در پايان سدهشايد 
ي زندگي، غلبه بر فقر  معضل اجبار به فروش نيروي کار براي تامين هزينه

و بسياري از بيماريهاي ناعالج کنوني و توليد منطبق با نيازهاي محيط 
ي نمايد، همزمان باشد و شايد نگران ناپذير مي زيست و آنچه امروز امکان

يکتا و زيباي ما نيست و  فراي آن   ي انسان آينده ديگر مشکالت سياره
پاسخ  تواند در آينده بي باشد. آنچه که ما براي آن امروز پاسخي نداريم مي

ها را کوچک  ي ترديدها و ندانسته نماند، هرچند دانشِ بيشتر عرصه
اهد بود. اي ديگر و بهتر خو کند، ولي کيفيت زندگي و هستي، به گونه نمي

آيد اين است، که آيا اين فرايند جبري خواهد بود  اما پرسشي که پيش مي
 و سرنوشت تمامي جهان را  رقم خواهد زد؟

بيني آينده کار دشواري نيست. اين فرايند  پاسخ به اين دو پرسش و پيش
مسلما جبري نخواهد بود. جهان مدرن همزمان در خود هردو پتانسيل 

کند. ميليونها انسان جانشان را در  ي آن را حمل مينابودي جهان و آباد
ترين  ي بيستم و در دو جنگ جهاني ويرانگر به فجيع ي اول سده نيمه

ي  شکلي در همين دنياي متمدن از دست دادند. و اشاره به همين دو فاجعه
تاريخي براي فراموش نکردن پتانسيل نابودي جهان کافيست، اگرچه 

جهان مدرن کيفيت ديگري دارد. امروز کشورهاي امروز پتانسيل نابودي 
اند که جنگ و راهکارهاي نظامي ميان  ي غربي به تجربه آموخته پيشرفته

ي  کند و تنها به نابودي شالوده رقيبان اقتصادي هيچ مشکلي را حل نمي
  انجامد، که تالش درحفظ آن بمراتب مهمتر از منافع مقطعي اين نظمي مي

اهي به اين امر است که ديپلماسي را به عنوان يا آن کشور است. آگ
ي جهان متمدن نيز گواه  دهد و تجربه اي بهتر در دستور کار قرار مي گزينه

کارا بودن اين راهکار بوده است. اما امروز پتانسيل نابودي جهانِ مدرن 
باشد. سناريوهايي که  ناشي از توانايي بشر در نابودي محيط زيست مي

کنند، بدور از اغراق خوشبينانه  ي جهان ترسيم مي آينده دانشمندان براي
ي صنعتي و  ي حرارت سياره، که ناشي از توسعه نيستند و باالرفتن درجه

ي زندگي طبيعت را  باشد، چرخه ي سوخت فسيلي مي مصرف بي رويه
درهم ريخته است. البته به شُکر دمکراسي، آگاهي و حساسيت مردم و 

رود. همچنين هرروز بر امکانات  ل هرروز باال ميدولتمردان به اين معض
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اي از  شود و حداقل در بخش عمده کاهش مصرف سوخت افزوده مي
يا   ي سوختهاي فسيلي رويه جهان مدرن بازگشت به دوران مصرف بي

ناممکن شده است. به هر حال سناريويي « پاک»خوشي به انرژي اتمي  دل
ي  تواند اين فرايند بواسطه که ترسيم شد، جبري نيست و هر آن مي

رانده شود. با اين وجود همانطور که به آن اشاره شد و  اي به عقب فاجعه
کند، آنچه براي  يزدي در اين شماره بخوبي به آن اشاره مي نوشتار فرهاد 

ما، انسانهاي جهان سومي، اهميت دارد، آگاهي به پتانسيل آبادي اين نظام 
کشورهاي جهان سوم و چهارم آفريقايي،  ديدتر بي است، زيرا اين فرايند 

گيرد، که همچنان بر  آسيايي و آمريکاي التين و جنوبي را دربر نمي
کنند. آنها در آينده بيشتر از امروز به  نظامهاي سنتي خود پافشاري مي

گر رشد و وااليي جهان اول و دوم اکتفا خواهند کرد. آنها در  نقش نظاره
يا از سر  رف کاالهاي جهان پيشرفته و بهترين شکلش از طريق مص

يا براي جلوگيري از شيوع بيماريها،   بضاعت، احساس نوع دوستي و
 ها و ... در اين فرايند سهيم خواهند شد. ناامني

آنچه براي ايران فردا در اين فرايند، که هر روز نيز با جهشي ناباورانه در 
نظمي سياسي،  حال حرکت به جلو است، اهميت دارد، دستيابي به

اقتصادي و پولي است، که جايگاه فرهنگي ما را از جايگاه جغرافيايي 
يکم  ي بيست و کنوني ما برافکند و به دنياي سازندگان و کارگردانان سده

وارد سازد، دنيايي که از آمدن ما استقبال خواهد کرد، ولي منتظر ما 
بينانه که  اري واقعي راهک نخواهد ماند. نوشتار زير کوششي است در ارائه

در « سوسياليسم واقعا موجود»تغييرات جهاني و منطقه را از فرداي انحالل 
ي فرهنگي ايران  گيرد و از اين تغييرات براي ساختن ايران و پهنه نظر مي

ترين راهکارها در جهت  يکي از موفق کند.  ي بهينه مي بزرگ استفاده
باشد که به گمان من  ي ميا ي اقتصادي استراتژي ادغام منطقه توسعه

بهترين گزينه براي ايران فردا خواهد بود، ايراني که در طول سه هزاره 
ي مردم ساکن اين پهنه  مهد فرهنگ ايراني بوده است، فرهنگي که همه

دهد. اين نوشتار کوششي است در نشان دادن پتانسيل  را به هم پيوند مي
 بايدهايش، اگرها و شايدهايش.اي، بايدها و ن اقتصادي چنين ادغام منطقه

 
 استراتژيها  ا ناا ک در راستا  ادغاع در اقتصاد جهانت

نشيني  هاي کشورهاي توسعه نيافته نقش حاشيه يکي از مهمترين مشخصه
آنها در اقتصاد و تقسيم کار جهاني است، بدين معنا که از نظر اقتصادي 

ي اقتصاد  رشد و توسعهيا نبود اين کشورها تاثير چنداني در فرايند  بود 
کشورهاي ديگر ندارد. بخش بزرگ تجارت کشورهاي غربي، که عضو 

 Organization for ـ OECD)« سازمان همکاري اقتصادي و توسعه»

Economic Corporation and Development)  هستند، ميان خود اين
اين کشورها بيش از سه چهارم نيازهايشان را  کشورها در گردش است.

درصد آن را از کشورهاي موسوم به صنعتي نوين   15تامين و حدود  خود
ي  کنند. ديگر کشورهاي جهان، که شامل کشورهاي صادرکننده وارد مي

گيرد، تامين  شود و حتا ابرقدرت پيشين، روسيه، را در بر مي نفت نيز مي
درصد نيازهاي کشورهاي غربي هستند. تنها اهميت  10ي تنها  کننده

هاي معدني و  اين کشورها براي اقتصاد جهاني در داشتن ذخيرهبخشي از 
باشد. اين کشورها با صادرات مواد  يا توليدات کشاورزي مي  سوخت فسيلي

خام، که حتا بدون سرمايه و تکنولوژي غربيها توانايي شناسايي، استخراج و 
يا   شان را از کشورهاي پيشرفته وري از آن را ندارند، نيازهاي داخلي بهره

کنند. اين کشورها اهميت اقتصادي ديگري براي  صنعتي نوين وارد مي
ديگر کشورها ندارند. جايگاه ايران کنوني نيز، به برکت وجود و سياستهاي 

 حکومت اسالمي، در ميان همين کشورهاست.
ايرانيان مصرف کنندگان خالقيت و نوآوريهاي صنعتي و خدماتي 

يي چون ايران اسالمي مکاني مناسب کشورهاي پيشرفته هستند. کشورها
 ش استعدادهارها و رشد و پرو و مساعد براي شکوفايي و باروري خالقيت

نيستند. از اين رو يکي ديگر از بزرگترين معضالت اين کشورها فرار مغزها 
شود اين است که چگونه و با  و استعدادهاست. اما پرسشي که مطرح مي

ه جايگاهي ارتقا داد، که اين کشور مهد شود، ايران را ب چه استراتژي مي
دانش، صنعت، فرهنگ و هنر براي ايرانيان و فرهيختگان ديگر کشورهاي 

توان ايراني را ساخت، که به صورت  يا به بيان ديگر چگونه مي جهان شود؟ 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جهان غرب ادغام شده است و 

دارد، که امروز مهاجرين ايراني در آنجا  هاي کشورهايي را تمامي مشخصه
اند و مقصد ايرانيان خواهان مهاجرت درون کشور نيز هستند؟  سکنا گزيده

توان تصور آن روزي را کرد، که مردم کشورهاي غربي به  آيا امروز مي
 اختيار ايران را براي زندگي به ديگر کشورهاي غربي ترجيح دهند؟

ايرانيان ماجراجو و خيالباف در  ي پروازانهدر اينجا سخن از آرزوهاي بلند
يک استراتژي براي فرداي اين  کار نيست، بلکه سخن از فرموليزه کردن 

ترين تکليف سياسي زمامداران فرداي  کشور است. بدين معنا که سترگ
سياسي ايران، ايراني دمکراتيک، رساندن ايران به سطحي از رشد است، 

در اينجاست که سخن از خيالپردازي در کار که در جوامع غربي رايج است. 
 ي بهينه از امکاناتِ جهان است. نيست، بلکه سخن از چگونگي استفاده

را « جهان واقعا موجود»اما براي اتخاذ استراتژي خردمندانه نخست بايد 
بينانه ارزيابي  شناخت، جايگاه ايران را در منطقه خود و در اين جهان، واقع

امکانات ايران، منطقه و جهان راهکارهاي بهينه براي کرد و با توجه با 
 ادغام ايران در اقتصاد جهاني را اتخاذ نمود.

يکتا، معادن و ذخاير طبيعي  ايران کشوريست پهناور با موقعيت جغرافيايي 
فراوان ولي محدود، فرهنگ کهن، طبيعتي زيبا و مردمي با بهترين 

اينکه اکثر آنها در نهايت اي پيشرفته.  پتانسيل براي ساختن جامعه
ناسيوناليستهايي غربگرا هستند، تنها پتانسيل توانايي ايران براي گذارش از 

گذارد. با  جهان واپسماندگان و رسيدن به دنياي پيشگامان را به نمايش مي
ايران کنوني از نظر سياسي و اقتصادي کشوريست ها  ي اين توصيف همه

اهميت براي اقتصاد جهاني.  ش بيا جهان سومي و بدون منابع فسيلي
جذابيت بازار ايران براي کاالهاي غربي نيز بدليل درآمدهاي پترودالري 
کشور است. حفظ سطح کنوني زندگي مردم کشور بدون درآمد نفت بدون 

اي عرفي و اقتصادي آزاد ناممکن  تغييرات ساختاري و گذار کشور به جامعه
ه توان اقتصادي کشورمان دليلي کافي باشد. شايد همين اندازه آگاهي ب مي

باشد براي جستجوي راهکارهايي درجهت باالبردن توان اقتصادي کشور 
 براي فرداي پس از نفت.

باشد. امروز ما از  جستجوي چنين راهکارهايي چندان هم سخت نمي
هاي  هاي موفق کشورهاي غربي و صنعتي نوين و تجربه ي تجربه گنجينه
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توانيم از  سوم و چهارم برخوردار هستيم و مي ناموفق کشورهاي جهان
يکي از  تکرار اشتباهات سياسي و اقتصادي خود و ديگران پرهيز کنيم. 

ي ميان استراتژيهاي موفق و ناموفق  مهمترين مرزهاي تمايز دهنده
يک استراتژي  باشد بدين معنا که آيا  يک استراتژي مي  گيري جهت
 گرا. يا برون  گراست درون

 
 تها  استراتژ  مرفک ارامزي

ي اقتصادي  ي راهکارهاي سنتي توسعه گرا که مشخصه استراتژيهاي درون
باشد کوشش در ساختن اقتصادي خودکفا را دارد، بدين معنا که کشور  مي

همه چيزش را خود بسازد. اصوال تجارت خارجي در اين استراتژي 
اي  گونه معناست و تنها  براي تصرف بازار کشورهاي ديگر به بي

شود. نه  يا مواد طبيعي مطرح مي يا تامين نيازهاي سوختي  امپرياليستي 
کمتر و نه بيشتر. در واقع چنين اقتصادهايي از منظر نظري نيازي به جهان 
بيرون ندارند و حتا با شک، ترديد و سوءنظر به آنچه بيگانه خوانده 

اني را به عنوان گرا، اقتصاد جه نگرند. استراتژيهاي برون شود، مي مي
ي اقتصاد ملي مطرح  ي فعاليتهاي اقتصادي و فرصتي براي توسعه عرصه

يک کشور در  کند. اين استراتژي کوشش در شناسايي توان و امکانات  مي
جهت تامين نيازهاي بخشهاي ديگر اقتصاد جهاني و بازاريابي براي 

شي از کند. بدين معنا که کشورهاي ديگر بخ يک کشور مي هاي  عرضه
ي  کنند و کشور مزبور نيز تامين کننده نيازهاي خود را از اين کشور وارد مي
باشد و ديگر نيازهايش را از طريق  بخش کوچکي از نيازهاي خود مي

گرا از تجارت  ي درون کند. اگر درک استراتژي توسعه واردات تامين مي
ي  عهباشد، استراتژي توس خارجي صادرات بيشتر و واردات ناچيز مي

گرا تجارت خارجي و ادغام در تقسيم کار جهاني را به عنوان موتور  برون
 کند. ي اقتصادي ارزيابي مي توسعه

تــاريخ اقتصــاد جهــاني هــردوي ايــن اســتراتژيها را تجربــه کــرده اســت. 
لوحانـه   گرا را زيرکانـه و نـه سـاده    ي برون کشورهايي که استراتژي توسعه

انـد. بهتـرين    ي جهـان شـده   ورهاي پيشـرفته اند، امروز جزء کش پياده کرده
باشـند،   هاي آن کشورهاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم مي نمونه

انـد بـا بيشـترين     که امروز به بزرگترين قدرت اقتصادي جهاني تبديل شده
حقوق دمکراتيک براي شهروندانشان. گروه دوم شامل ژاپن و بـا تـاخيري   

ره جنوبي، تـايوان، سـنگاپور، انـدونزي و    ميان دو تا سه دهه کشورهاي  ک
شود. کشورهاي کمونيستي سابق اروپاي مرکزي و شـرقي   هنگ کنگ مي

آيـد   باشند. پرسشي که پيش مي هاي ديگر موفقيت اين استراتژي مي نمونه
اين است، که آيـا تنهـا اتخـاذ چنـين سياسـت و اسـتراتژي ضـرورتا ورود        

کنـد؟   تقسيم کار جهاني تضمين مـي  آميز ما را به اقتصاد جهاني و موفقيت
پاسخ به اين پرسش نياز به شناسايي شرايطي را دارد که براي کشـورهاي  
ديگر وجود داشته است و شايد امروز براي ما ديگـر وجـود نداشـته باشـد.     
منظور از اين جمله اهميت شناسايي دنياي امکانـات و تطبيـق اسـتراتژي    

يک کشـور اسـت. مـن بـراي      مکاني گرا به شرايط زماني و  ي برون توسعه
گرا به سه گروه از کشورها  ي استراتژي توسعه برون بهتر نشان دادن گزينه

اشاره کردم. گروه اول و گروه دوم در شرايط جنگ سرد، گروه سوم بدنبال 
 ين  پايان جـنگ سرد مـيان سـه بلوک جهان آزاد و جـهان کمونيسـتي با

 استراتژي روي آوردند.
 

 ا رها  آس ا  دفرتجرما ر

هاي شرايط کنوني ايران بهتر مطابق است، که  ويژگي گروه اول با ويژگي
به آن اشاره خواهم کرد. اما پيش از آن به ويژگيهاي دو گروه ديگر اشاره 

دهند که به  شود. گروه کشورهاي آسياي دور را کشورهايي تشکيل مي مي
ي جهان پيوسته و  فعالترين اعضاي بلوک ضدکمونيستي در اين گوشه

بدين خاطر از حمايت مالي، نظامي و سياسي غرب، بويژه اياالت متحده 
آمريکا برخوردار شده بودند. اما بلوک ضدکمونيستي در آسياي دور 
کشورهاي بيشتري را در بر مي گرفت، ولي تنها تعداد معدودي از آنها 

امتيازاتي که  توانستند با درايت سياسي و اقتصادي از اين موقعيت ويژه و
غرب به آنها و براي حفظ آنها در اين بلوک حاضر به پرداخت آن بود، 

ي بهينه کنند و ساختار اقتصادي را شالوده ريزي کنند، که امروز  استفاده
هاي  اي از آنها دمکراسي اقتصادي مدرن و پيشرفته و در بخش عمده

ي صنعتي  با پيشينهاستواري را بدنبال آورد. ابتدا ژاپن ويران و سرشکسته 
و سپس کشورهاي کوچک اين منطقه و پس از آنها کشورهاي بزرگتر اين 

اي از ديگر  اي نيز بخش عمده يا سه دهه راه را رفتند. با تاخيري دو
کشورهاي آسياي دور اين راه را دنبال کردند. امروز چين کمونيست نيز با 

گرا نسبت به  ي برون اش بهترين گواه برتري توسعه هاي اقتصادي موفقيت
 استرتژيهاي ديگر است.

 
 تجرما را رها  ارف ا  شرقت

ويژگي گروه سوم، گروه کشورهاي کمونيستي سابق اروپاي شرقي و 
ي تاريخي مدرن تا پيش از  ( داشتن پيشينه1باشد: ) مياني، سه گونه مي

( نزديکي جغرافيايي به 2اشغال توسط ارتش رايش و سپس ارتش سرخ، )
لوحانه ـ و  يک استراتژي خردمندانه ـ نه ساده ( دارايي از3اروپا و )اتحاد 

يا بازسازي دمکراسي و نظم اقتصاد بازار.   پشتکار سياسي در جهت ساختن
ي اتحاد  شود که بواسطه اين امر شامل جمهوري دمکراتيک آلمان نيز مي

 ي ديگرش سرنوشت ديگري پيدا کرد. ويژگي سوم تنها مخرج آن با نيمه
باشد. اما دو ويژگي  مشترک اين گروه و گروه کشورهاي آسياي دور مي

ديگر نقشي تعيين کننده در سرعت گذار اين گروه از کشورها از نظمي 
توتاليتر و اقتصادي فرماني به دمکراسي پايدار و اقتصاد بازار داشته است. 

ها جزئي از اروپايي  کشورهايي چون مجارستان و چکسلواکي سابق دهه
بودند، که تا پيش از جنون نازيسم، که اروپا را به خاک و خون کشيد، مهد 

کافکا در چنين  فرانس شکوفايي فرهنگي، اجتماعي و سياسي مدرنيته بود.
رويد. تفاوت روسيه و اروپاي شرقي نيز در  فضاي فرهنگي است که مي

از  ي متفاوت آنها بوده است. مردم اين کشورها در طول بيش همين پيشينه
ي شوم ارتش سرخ هرگز زير  نيم سده تسلط ايدئولوژي کمونيسم و سايه

بار سوسياليسم روسي نرفتند و فرهنگ قهرمان و شهيدپروري بلشويکها را 
نپذيرفتند. هرچند آنها به اين نظم عادت کردند و براي زندگي بهتر خود را 

اي تحت  با شرايط تطبيق دادند، اما هميشه خود و کشورشان را به گونه
 1953بودند. قيام « خودي»کردند، هرچند که حاکمين  اشغال قلمداد مي

براي غلبه بر نظم تحميلي  1957مردم برلين شرقي،  کوشش مجارها در 
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و کوشش زيرکانه، هرچند ناموفق آنها در تبديل کمونيسم روسي به 
، همگي از همين 1968سوسيال دمکراسي غربي و در نهايت بهار پراگ 

پريروز »گرفت. براي آنها سوسياليسم روسي بازگشت به  نه ريشه ميپيشي
آنها بود و غير قابل پذيرش، هرچند به اجبار قابل تحمل. مردم « تاريخي

ضعف ناشي از بحران اقتصادي دروني  ـاين کشورها در اولين فرصت 
خود و کشورشان را از تسلط سياسي نظم روسي رها کردند  ـاتحاد شوروي 

ي خود  اي به پيشينه ن بازگشت به دامان فرهنگ غرب و به گونهو خواها
هاي  شدند. نگاهي به وضعيت ايران اسالمي و نظام واليت فقيه شباهت

وضعيت کنوني کشورمان را با اوضاع کشورهاي کمونيستي سابق اروپاي 
ي ايراني و تاريخ معاصر  کند. پيشينه شرقي و ميانه در ذهن تداعي مي

ريزي  هاي سترگ رضا شاه و محمدرضا شاه در شالودهايران و کوشش
ي اقتصادي کشور، هنوز در وجود تک تک ايرانيان زنده است و  توسعه

ي ايرانيان را رقم زده است. بازنويسي  ضمير ناخودآگاه تاريخي همه
نتيجه بوده است و حتا به روند عکس آن  تاريخي بنيادگرايان اسالمي بي

ي خود احساس سربلندي  نسبت به پيشينه دامن زده است. ايرانيان
يشان  ها ي اشتباهات و کاستي . ايرانيان پادشاهان پهلوي را با همهکنند مي

دوست ولي جمهوري اسالمي را چون نظامي  پادشاهاني ايراني و ميهن
بودن حاکمين و « خودي»ي  کنند، که باهمه تحميلي و بيگانه قلمداد مي

پريروز »بها بر ايرانيان و پرتاب ايران به دولتمردانشان تداعي تسلط عر
باشد. داشتن پيشينه، وجه مشترک ما با اين گروه از  مي« اش تاريخي

ي در خور توجه  اي که براي ساختن ايران فردا سرمايه کشورهاست. پيشينه
 باشد.        مي و تأمل

ويژگي دوم و بسيار مهم اين گروه از کشورها همسايگي آنها با اتحاد 
اي موفق از استراتژي ادغام  روپاست. اتحاديه اروپا نه تنها به عنوان نمونها

سياسي، اقتصادي و ارزي پيش روي اين کشورها قرار داشت، امري که 
کرد، بلکه اروپاي  انداز عضويت در اين اتحاديه را مطرح مي براي آنها چشم

سان  بدينغربي بهترين الگوي سازگاري اقتصاد بازار و رفاه اجتماعي و 
ي روسي بود. همسايگي با  بهترين آلترناتيو در مقابل سوسياليسم ورشکسته

ي رواني سياستِ بازگشت به  ي اروپا در درون اين کشورها زمينه اتحاديه
داري را  ميان کمونيسم و سرمايه« راه سوم»دامان اروپاي آزاد و دوري از 

ي موفق ادغام  جربهبوجود آورد. از طرف ديگر اتحاديه اروپا، که از ت
يونان برخوردار بود، با  اي چون ايرلند، پرتقال، اسپانيا و کشورهاي حاشيه

اتخاذ سياست حمايت مالي، اداري و سياسي از اصالحات در اين کشورها، 
بستن قراردادهاي همکاري اقتصادي متقابل و بازکردن درهاي بازار خود 

ي عينيات به  در عرصه به روي کاالهاي اين کشورها اين اتحاديه را
ي ذهني بازگشت به اروپاي  آلترناتيوي جدي مطرح کرد و درواقع به زمينه

ماستريشت گسترش اتحاديه اروپا به  1992قرارداد  آزاد عينيت بخشيد.
شرق اين قاره را در دستور روز قرار داد که رساترين پيام خوش آمد به 

« ي اروپا ازسازي و توسعهبانک ب»حاکمين جديد اين کشورها بود. تاسيس 
(EBRD - European Bank for Reconstruction and 

Development)  ي کمکهاي اتحاديه اروپا به اين  که براي تامين هزينه
کشورها بود، مزيتهاي نزديکي اين کشورها به اتحاديه اروپا را بخوبي 

دهد. مهمترين مزيت ديگر نزديکي به کشورهاي غربي مزيت  نشان مي

سياسي و جذابيت دمکراسي در اين کشورهاست. بدين معنا که کشورهاي 
غربي نه تنها از نظر اقتصادي بلکه از نظر سياسي و حقوق دمکراتيک به 

شوند. امري که به فرايند دمکراتيزه  معياري براي اين کشورها تبديل مي
شدن اين کشورها شتابي ناباورانه داده است. بدينسان دمکراسي و 

ي اقتصادي  ي اقتصادي همزاد هم شدند و نشان دادند که توسعه توسعه
همراه با دمکراسي بمراتب بهتر است تا بدون دمکراسي. چنين مزيتي را 

ي بهينه کرد و  براي نمونه مکزيک و کوبا نيز دارند، که اولي از آن استفاده
ه يکي از مهمترين کشورهاي صنعتي نوين ارتقا داد و امروز ب خود را به 

درآمده است و  OECDعضويت باشگاه اختصاصي کشورهاي پيشرفته 
دومي بداليل ايدئولوژيک، خود و مردم کوبا را از مزيتهاي نزديکي به 

ترين بازار جهان بي نصيب گذاشته  مهمترين، بهترين و پرجنب و جوش
 است.

 ي ايران فعال از چنين مزيتي برخوردار نيست. اما با نگاهي منطقي به آينده
ي  ي ما، ترکيه، در دو دهه اتحاديه اروپا و امکان باالي عضويت همسايه

ي اين اتحاديه خواهد شد. امري که براي ما با  ي آينده آينده، ايران همسايه
انداز عضويت ايران در  مزيتهاي زيادي همراه خواهد بود، جز مزيت چشم

ي  توان و عالقهاين اتحاديه، زيرا ايران نه کشوريست اروپايي و نه اروپا 
آن را دارد که محور خود را با عضويت کشور پهناوري چون ايران به شرق 

ي اقتصادي و سياسي،  هاي گسترده انتقال دهد. اما آنها حاضر به همکاري
دادن امتيازهاي ويژه به ايران و ديگر کشورهاي همسايه چون عراق، 

ران از نظر مزيتهاي سوريه، آذربايجان و گرجستان خواهند بود. بدينسان اي
ي غربي به گروه کشورهاي اروپاي شرقي  همسايگي با کشورهاي پيشرفته

و ميانه شباهت خواهد داشت. امري که شامل کشورهاي صنعتي نوين 
شود. آنها به ژاپن نزديک هستند، که اقتصادش را تنها با  آسياي دور نمي

 کند. ميا سرعتي حلزوني باز فشار ديگر کشورهاي غربي و آنهم ب
بين بوده  سومين ويژگي اين کشورها داشتن سياستمداران و دولتمردان واقع

است که با اتخاذ استراتژي عقالني و با پشتکاري ناباورانه کشورشان را تا 
( 1ند: )ا ند، که امروز از سه مزيت مهم برخوردار شدها بدانجا ارتقا داده

( عضويت در پيمان 3و ) OECD( عضويت در 2عضويت در اتحاد اروپا، )
آتالنتيک شمالي و حمايت از چتر امنيتي آن. ايران چه در ميان حاکمين 
اسالمي و چه در ميان اپوزيسيون خود خوانده متاسفانه از چنين 

در نبود چنين سياستمداراني  سياستمداران و دولتمرداني برخوردار نيست.
ي نزديکي به جستجوي استراتژي منطقي در راستاي استفاده از مزيتها

 باشد. يکي از بزرگترين بازارهاي جهان بيهوده مي 
 

 تجرما اتحاد ارف ا

يعني کشورهاي اروپاي غربي، زيرا اين  گرديم به سوي گروه اول  اما باز مي
ي ايران خواهند بود. اين کشورها، که  کشورها بهترين الگو براي آينده

از فرداي رهايي از  بدنبال جنگ جهاني دوم، کامال ويران شده بودند،
اندازي سياسي و نظامي روسها به  زده شاهد چنگ حيران نازيسم هيتلري

کشورهاي اروپاي شرقي بودند، بدون آنکه کاري از دستشان برآيد. اما 
جهان آزاد خطر جديد را دريافته بود و بايد در مقابل آن قد عَلم و از 

و تقسيم اروپا به دو  کرد. با آغاز جنگ سرد ارزشهاي نظام خود دفاع مي
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بلوک، کشورهاي هردونظام به بازسازي کشورهاي خود در چهارچوب دو 
نظام بکلي متفاوت و متضاد پرداختند. از اين به بعد و با پايان تقسيم اروپا 

شود.  ي متخاصم است، که رقابت دو سيستم آغاز مي به دو منطقه
کشورهاي خود از « پاکسازي»نظامهاي توتاليتاريسم کمونيستي پس از 

يافتند و توانستند در پرتو آن نظام اجتماعي   مخالفين به ثبات سياسي دست
و اقتصادي کمونيستي خود را از اُلگوي شوروي برگرفته و در کشورهاي 
خود به اجرا بگذارند. کشورهاي دمکرات در غرب اين قاره، زير چتر 

آمريکا قرارگرفتند حمايت سياسي، نظامي، مالي و اقتصادي اياالت متحده 
و توانستند در چارچوب اقتصاد بازار، در مدتي کوتاه،  اقتصاد کشورهاي 

 خود را بازسازي کنند.
رئيس جمهور وقت اياالت متحده، هري ترومن، با اعالم دکترين خود در 

سياست کمک اقتصادي به کشورهاي آزاد غربي را در  1947مارس  12
، که در ژوئن «برنامه مارشال»توانست با  دستور کار قرارداده بود. آمريکا

همان سال اعالم شد، در مدت کوتاهي به بازسازي کشورهاي دوست و 
بويژه غرب آلمان کمک کند و نقش مثبتي در باال رفتن ملموس سطح 
رفاه زندگي مردم ايفا کند. اروپاييان اتحاد اروپاي امروزين خود و حتا ارز 

ي اياالت متحده  ست خارجي خردمندانهرا مديون سيا« يورو»جديد خود 
ريزي نهادهاي اجتماعي،  آمريکا هستند. زيرا سياست ترومن در پايه

سياسي، حقوقي و اقتصادي دمکراسي در اروپاي باختري، نقشي بمراتب 
هاي اروپاي باختري ايفا کرد.  ريزي پايه مهمتر از برنامه مارشال در شالوده

ي بر کمبوهاي مادي ناشي از جنگ هدف برنامه مارشال کمک به چيرگ
ريزي نظامهاي دمکراتيک در  بود، ولي کمکهاي ساختاري در راستاي پايه

ريزي کردند، که  ي مستحکمي را پي اروپا و بويژه در آلمان فدرال، شالوده
يک غول اقتصادي را ساخت، بلکه اين  از اروپا و آلمان ويران نه تنها 

دمکراسي، صلح، رفاه و آرامش اجتماعي  ي ي اروپا به پهنه بخش از قاره
 تبديل کرد.

شايد براي نسل امروزين سخت باشد، که مشکالت آن زمان و ميزان 
نفرت مردم اروپا از يکديگر و بويژه نسبت به آلماني زبانها را به تصور آورد. 

يکسو و چيرگي  اما غلبه بر احساس نفرت نسبت به متجاوزگران نازيست در
ت شکست آلمانها در سوي ديگر، آنهم براي بار دوم پس بر احساس حقار

از حقارت شکست در جنگ جهاني اول، به زمان نياز داشت. اما گذشت 
توانست به تنهايي التيام درد کند. سه عامل موثر درهم آميختند  زمان نمي

و ناممکن را ممکن ساختند: اولين و مهمترين عامل ترس از کمونيسم و 
يتاريسم ديگري بنام کمونيسم بود، که مردم آن زمان ي توتال خطر سلطه

ي دهشتناک آن در همسايگي خود بودند.  اين  شاهد گسترش و سلطه
ترس، شرايط روحي و رواني الزم براي آمادگي مردم اين قاره در نزديکي 
به يکديگر را مهيا و ارجحيت دفاع از ارزشهاي جوامع مدرن بر 

ل قومي و ملي را بر همه نمايان ساخت. در هاي متقاب ها و کينه نظري تنگ
ي اروپاي شرقي ضرورت  اصل در اين نکته بود که آنها چون مردم آزاده

ي دمکرات خود را در مقابل خطر کمونيسم دريافته بودند.  دفاع از پيشينه
اما تفاوت آنها با مردم شرق اين قاره در اين بود، که آنها در مقابل ارتش 

ي آمريکا  ي اياالت متحده د و از حمايت گستردهدفاع نبودن سرخ بي
برخوردار بودند. حمايت چشمگير سياسي، نظامي و اقتصادي اياالت متحده 

آمريکا از کشورهاي اروپاي غربي و تاکيد اين کشور بر دفاع از ارزشها و 
يکديگر بود. در راستاي  آرمانهاي دمکراسي عامل دوم نزديکي اروپائيان به 

ود، که اين کشور تالشهاي سنديکاهاي کارگري، بويژه در اين سياست ب
آلمان، براي ملي و دولتي کردن صنايع کليدي اين کشورها را با زيرکي 
خنثا کرد و با دادن امتيازاتي به سنديکاهاي کارگري، چون حق سهيم 
شدن در مديريت اين صنايع، به جلب حمايت آنها از نظم اقتصاد بازار 

ي چماق و هويج اياالت متحده، که البته  ست زيرکانهيافت. سيا توفيق 
چربيد، نقشي حياتي در موفقيت اروپاي غربي ايفا  هويجش به چماقش مي

کرد. سومين عامل، سياستمداران، دولتمردان و روشنفکران آزاديخواه 
اروپايي بودند، که با درايت، خردمندي و انعطاف سياسي آن چيزي را 

زهاي پاياني جنگ جهاني دوم هيچکس تصورش ممکن ساختند، که در رو
يکديگر تا  يکديگر گذشتند و به همکاري با کرد. از دشمني با را نمي

باالترين حد ادغام اقتصادي پرداختند. از دل اين همکاري بود که ابتدا 
يکديگر،   کشور، سپس پذيرش متقابل ارزهاي 6قراردادهاي رم ميان 

زمان هماهنگي سياست خارجي تا ارز  بدنبال آن بازار مشترک و بمرور
مشترک بوجود آمدند. همگي حاصل پشتکار سياستمداران و دولتمردان 

 خردمند.

 
 مزيتها  ادغاع منطقا ا 

ي اروپا از آغاز نزديکي به هم تا تشکيل اتحاديه اروپا از چند نظر  تجربه
( اقتصاد جهان آزاد 1باشد: ) ي ايران سرمشقي مفيد مي براي آينده

اي از دولتهاي ملي و اقتصادهاي ملي با مرزهاي گمرکي، ارزي و  جموعهم
حقوقي نيست، بلکه از سه بلوک اقتصادي بزرگ تشکيل شده است: )الف( 

تر از دو  اتحاد اروپا که در ادغام اقتصادي، ارزي، حقوقي و سياسي پيشرفته
 باشد. )ب( بلوک آمريکاي شمالي که سه کشور کانادا، بلوک رقيب مي

 ـ NAFTA)آمريکا و مکزيک را در قرارداد تجارت آزاد آمريکاي شمالي 

North American Free Trade Agreement)  جاي داده است و با
ي اقتصادي بسته  کشورهاي آمريکاي مرکزي قرارداد همکاريهاي گسترده

است. )پ( بلوک ژاپن و کشورهاي آسياي دور که خود را در سازمان 
 Association of ـ ASEAN)« سياي جنوب شرقيهمکاري ملتهاي آ»

South-East Asian Nations) اند. هرکدام از اين سه  سازماندهي کرده
بلوک در مقابل بلوکهاي ديگر مرزهاي بيروني خود را دارند و در درون 
خود از کمترين موانع تجارت برخوردارند. نگاهي به مذاکرات ميان 

 World Trade ـ WTO)« ت جهانيسازمان تجار»کشورهاي مختلف در 

Organization) دهد، که هر بلوک کوشش در تحميل منافع و  نشان مي
مواضع مشترک بلوک خود را دارد. آشنايي به اين واقعيت از اين نظر مهم 
است که بدانيم که نظم واقعا موجود اقتصاد جهاني همه چيز است جز 

. هر سه بلوک تبلور ادغام اي يا منطقه اقتصادي آزاد بدون مرزهاي ملي 
اي بويژه  مناطق خود هستند. آشنايي با مزيتهاي استراتژيکي ادغام منطقه

اي توان آنها  براي کشورهاي کوچک اهميت حياتي دارند، زيرا ادغام منطقه
ي اروپا بجز آلمان، فرانسه، ايتاليا و  برد. اکثر کشورهاي اتحاديه را باال مي

قتصادي براي مثال در مقابل اياالت متحده و حتا بريتانياي کبير از نظر ا
يا ژاپن کوچک و ناتوان هستند و  در مقابل کشورهاي بزرگ اين اتحاديه و 
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به تنهايي کمتر توانايي تحميل مواضعشان را به کشورهاي بزرگتر دارند. 
يکديگر و اتخاذ سياست  چنين کشورهايي نياز بيشتري به همکاري با

ي اقتصادي باال. براي درک  رهاي بزرگ با وزنهمشترک دارند تا کشو
يک کارگر در نبود نظم  دوستان چپ بايد شباهت اين امر را با وضعيت 

ي  نبود قانون کار، نبود حداقل دستمزد، نبود دادگاههاي ويژه ـحقوقي 
و در نبود سنديکاي کارگري مقايسه کرد. چنين کارگري  ـقانون کار و ... 

نافع و مواضعش را به کارفرمايش تحميل کند. ولي به سختي مي تواند م
يک کارگر تنها   کارگران سازماندهي شده از توان باالتري نسبت به

برخوردار هستند. اين امر با شدتي بيشتر شامل کشورهاي جهان سوم نيز 
شود. به همين خاطر است که کشورهاي جهان سوم نيز به استراتژي  مي

اند. البته در تاريخ کشورهاي جهان سوم  اي روي آورده ادغام منطقه
آمد و با اندک  ديکتاتور زده بطور مقطعي چنين پيمانهايي بوجود مي

شد و ديگر  ي قراردادها زير پا گذاشته مي اغتشاشي ميان اين کشورها همه
اي نيز وجود دارد.  هاي موفق ادغام منطقه از پيمان خبري نبود. اما نمونه

که به آن  (ASEAN)« آسياي جنوب شرقي همکاري ملتهاي»سازمان 
ي آسياي  اشاره شد، ميان سه گروه کشورهاي صنعتي نوين و روبه توسعه

هاي نسبتا موفق است.  يکي از چنين نمونه دور صورت گرفته است و 
ي نسبتا موفق ديگر اتحاد کشورهاي آمريکاي جنوبي در پيمان  نمونه

 Mercado ـ MERCOSOUR)« بازار مشترک جنوب آمريکاي التين»

do Sur) کند. ايران  بوده است، که در آن برزيل نقش محوري را بازي مي
خود به تنهايي از   باشد و در فرداي دمکراتيک نيز اقتصادي کوچک مي

اش در اقتصاد جهاني واقعا  توان کمتري در جهت دستيابي به منافع ملي
شود.  نطقه نيز ميموجود برخوردار است. اين امر شامل ديگر کشورهاي م

يا ادغام ايران در اقتصاد  اي  در اينجا مشکل بر سر انتخاب ادغام منطقه
اي گزينه ايست که  جهاني نيست. هردو مکمل هم هستند و ادغام منطقه

اي توان کشورهاي منطقه را  ( ادغام منطقه2ي خود را دارد. ) مزيتهاي ويژه
آورد که در  ار مشترکي را بوجود مي( باز3برد، ) المللي باال مي در روابط بين

ي عرضه و تقاضاي توليدات کشاورزي، صنعتي و خدمات بزرگتر و  عرصه
باشد.  نسبت به اقتـصادهاي ملي کوچک از امکانات بيشـتري برخوردار مي

گذاريهاي متقابل و از اين  اي گشايش بازار کار، سرمايه ( ادغام منطقه4)
اي  ( ادغام منطقه5سازد. ) پذير مي کاناي را ام طريق تقسيم کار منطقه

هاي مالي، انساني و تکنولوژيک کشورهاي  ي ذخيره امکان تخصيص بهينه
( تشکيل بازار مشترک بزرگ امکان 6برد. ) عضو را در بازارمشترک باال مي

دهد و از اين طريق  گذاري خارجي در منطقه را افزايش مي جذب سرمايه
ورهاي منطقه در اقتصاد جهاني و استفاده از ي کش به استراتژي ادغام همه
ي  ( تشکيل بازاري بزرگتر از بازار ملي هزينه7کند. ) مزيتهاي آن کمک مي

اقتصاد کشورهاي عضو را  (infrastructure)گذاريهاي زيرسازي  سرمايه
يک توليد را مهيا   يک استاندارد و آورد و به آنها امکان استفاده از پايين مي

هاي بزرگ راه، پست، مخابرات،  آهن، شبکه راي مثال ساختن راهسازد. ب مي
( تجارت 8باشند. ) صنايع برق مشترک از جمله مثالهايي در اين راستا مي

 Regional)اي  منطقه (1)«اتحاد پرداخت»اي نياز به تاسيس  ميان منطقه

Payment Union)  دارد، بدين معنا که کشورهاي منطقه پولي ملي
يکديگر در مقابل هم  پذيرند و با ثابت نگاه داشتن نرخ ارزهاي همديگر را ب

يکديگر  پتانسيل تجارت را باال ببرند. بدين ترتيب آنها براي تجارت با
يورو ندارند و تنها براي تجارت با   نيازي به ارزهاي خارجي چون دالر و

اعتمادي  جهان بيرون از اين منطقه با ارزهاي خارجي نياز دارند. بي
ي  يکي از موانع عمده  يکديگر  شورهاي جهان سوم به ارزهاي مليک

ي سياست  شود. ادامه يکديگر مي  پويايي تجارت ميان اين کشورها با
تواند به تاسيس سيستم ارزي در منطقه و در نهايت  مي« اتحاد پرداخت»

( ادغام 9در منطقه بيانجامد. ) (Currency Union)به اتحاد ارزي 
  اي مزيتهاي نزديکي کشورها به تجارت آزاد درون منطقهاي و  منطقه

يکديگر را به آنها نشان و پتانسيل تخاصمات سياسي و در جهان سوم 
دهد. تجارت آزاد بهترين راه دستيابي به صلح  بويژه نظامي را کاهش مي

اي نياز به ساختارهاي  ( ادغام منطقه10ميان ملتهاي منطقه است. )
و نهادهاي فرامليتي دارد. همکاري کارشناسهاي  سياسي، اداري، مالي

کشورهاي مختلف در اين نهادها و کوشش مشترک آنها در حل مشکالت 
 هاي گيري هويت و منافع مشترک و گذار از خودخواهي منطقه امکان شکل

( تاسيس نهادهاي آموزش و فرهنگ فرامليتي و 11آورد. ) ملي را بوجود مي
اي را به عنوان مکمل فرهنگ  هويت منطقهي فرهنگي  اي زمينه منطقه

ملي ايجاد مي کند و افق ديد انسانهاي ساکن منطقه را در درازمدت باال 
و  (intra-regional)اي  ( گسترش توريسم درون ـ منطقه12برد. ) مي

امکان سکناگزيني در کشورهاي ديگر عضو به نزديکي بيشتر فرهنگها 
اي به  تهاي استراتژي ادغام منطقهي مزي انجامد. البته شمارش همه مي

ي اين نوشتار خارج است. اما همين اندک مزيتها  مزيتهاي باال از عهده
انداز مثبت اين استراتژي براي ايران و منطقه کافي  براي نشان دادن چشم

اي که جايگاه  آيد اين است که آيا منطقه باشد. پرسشي که پيش مي مي
 و توان چنين جهشي را دارد؟جغرافيايي ايران است، پتانسيل 

 
 متحئاک استراتژيش ايراک در جهاک ف در منطقا

آشنايي با نظم جهاني و اهداف  پيش فرض پاسخگويي به پرسش باال
باشد. جمهوري اسالمي جايگاه سياسي،  يک کشور مي  استراتژيک

اجتماعي و اقتصادي خود را خارج از مدار نظم کنوني جهاني تعريف 
توان از اين حکومت انتظار ادغام در  مين دليل نيز نميکند و به ه مي

اين نوشتار ي  ي نگرش و انگيزه . شيوهگريزد نظمي را داشت که از آن مي
 به نظم جهاني در مخالفت با استراتژي حکومت اسالمي است. 

 
 متحئاک ايراک در غرب

باشند که در  متحدان درازمدت ايران در جهان کشورهاي دمکراتيک مي
گيرد. هدف استراتژيک  را دربرمي OECDع تمامي کشورهاي عضو واق

ايران نيز بايد در نهايت پيوستن هرچه سريعتر به اين سازمان باشد. در 
ها اياالت متحده آمريکا مهمترين متحد استراتژيک ايران و رميان اين کشو

منطقه خواهد بود و پس از آن اتحاد اروپا، ژاپن و ديگر کشورهاي غربي 
 ي اين رده بندي به چند دليل است: هند آمد. انگيزهخوا

 

اي قرار دارد که کشور ما را نيازمند به متحدين مقتدر  ( ايران در منطقه1)
کند. روسيه از نظر تاريخي هميشه به ايران با چشم طمع نگريسته  مي
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يک ترفند سد راه استرتژي ادغام و پيوستن ايران به  است و با هزار و
ي خواهد شد. اياالت متحده تنها نيرويي است که براي کشورهاي غرب

مقابله با اين مانع بزرگ از قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي کافي 
 برخوردار است.

 

( همسايگان ايران بويژه پاکستان، افغانستان و عراق پتانسيل اغتشاش 2)
ين در مرزهاي کشور را دارند. ايران نياز به چتر حمايت امنيتي دارد. بهتر

راه رسيدن به امنيت بيشتر با کمترين هزينه تنها از طريق پيوستن کشور 
به پيمان نظامي آتالنتيک شمالي )ناتو( ميسر خواهد بود. اين استراتژي، 
که با مخالفت تمام عيار روسيه روبرو خواهد شد، بدون حمايت آمريکا 

 ناممکن خواهد بود.
 
پارچه در ميان تمامي کشورهاي يک  ( اياالت متحده از پوياترين بازار3)

تواند به مهمترين منبع ارزي براي تامين  غربي برخورداراست و مي
ي کشور از طريق صادرات کاالهاي ايران به اين بازار  هاي توسعه هزينه

تبديل شود. برعکس دسترسي و بازاريابي براي کاالهاي کشورهايي چون 
باشد، هرچند که  تر مي ايران در بازارهاي اروپا به چندين دليل سخت

بهيچوجه نبايد از حتا کوچکترين بازار در اروپا صرف نظر کرد. مردم اروپا 
بويژه اروپاي مرکزي گرايش کمتري به مصرف و گرايش بيشتري به 

انداز دارند. مردم اروپا گرايش بيشتر به مصرف کاالها و مارکهايي را  پس
تا با وجود کيفيت عالي و شناسند. عرضه کنندگان جديد، ح دارند که مي

کاهش بهاي کاالهايشان، کمتر موفق به سهيم شدن در اين بازارها 
دهد که  ي صنايع اتومبيل سازي کره جنوبي نشان مي اند. تجربه بوده

ي بسيار باال و زمان بسيار طوالني دارد و  بازاريابي در اروپا نياز به هزينه
ي اين کشورها، توان خريد موفقيت آن به عاملهايي چون وضعيت اقتصاد

مردم در اين کشورها و امکان همکاري با شرکتهاي اروپايي دارد. ورود به 
ي عکس آن نيز  بازار ژاپن نيز با چنين مشکلهايي همراه است. نمونه

 (Škoda) اتومبيل سازي اِشکوداي صادق است و آن موفقيت شرکت
ود را در بازارهاي باشد که امروز در تمامي اروپا جاي خ جمهوري چک مي

اتومبيل باز کرده است. علت اين امر نه اعتبار اين شرکت بلکه اعتباري 
اش به عاريه گرفته است و آن شرکت  است که اين شرکت از مالک حقوقي

است. مردم اروپا اتومبيل اشکودا را به اين  (Volkswagen) نفولکس واگِ
هاي فولکس واگن در  يلکردند که در واقع کيفيت اتومب اميد خريداري مي

پشت اين مارک نهفته است. شرکت فولکس واگن چنين استراتژي را پيش 
با موفقيت انجام داده  (SEAT)از آن با خريداري شرکت اسپانيايي سِآت 

بود. کشورهايي چون ايران براي بازاريابي در اروپا نياز به همکاري با 
شرکتها براي بازاريابي در اين  شرکتهاي اروپايي و استفاده از اعتبار نام اين

ي ديگري که اياالت متحده را به عنوان متحد بهتر  قاره را دارند. نکته
سازد، انعطاف اقتصادي و ارزي آنها در حمايت از  براي ما مطرح مي

دوستان استراتژيک اين کشور است. سياست پولي اين کشور مصالح 
ياست پولي اياالت کشورهاي دوستي را که سياست پولي آنها تابع س

گيرد و تنها به ارضاي نيازهاي داخلي اين کشور  متحده است، در نظر مي
شود. برعکس آن سياست پولي بانک مرکزي اروپاست که  محدود نمي

يورو به اقتصاد جهاني حاضر به تحميل  براي حفظ ثبات قيمت و تحميل 
و گران کردن ي آن به کشورهاي ديگر از طريق باال بردن نرخ بهره  هزينه

باشد. البته بايد بر اين نکته تاکيد کرد که  يورو در بازارهاي جهاني مي 
ايران از تاريخ و عواقب اقتصاد نفت محورش بايد درس گيرد و هم ساختار 

اش را با جهان بيرون.  اقتصادش را چند بعدي کند و هم همکاري اقتصادي
دات کشاورزي، صنعتي و ي تولي در بُعد اقتصادي بايد ايران در سه حوضه

ها  خدماتي خود را به بازار پوياي توليد ارتقا دهد و در هرکدام از اين حوضه
خـود را در تقـسـيم کـار جـهاني ادغام کـند. امر تفکـيک و ايـجاد تـنوع 

(diversification)  بهترين راه حفظ اقتصاد  يک کشور در ساختار توليد
يک بخش  يا درون به   د، که از بيرونملي در مقابل شُکهايي خواهد بو

ي وابستگي به اين  خاص وارد خواهد آمد و کل اقتصاد کشور ـ به واسطه
بخش ـ دچار بحران نخواهد شد. اين امر شامل بازاريابي براي کاالهاي 

شود. هرچه ساختار بازارهاي کاالهاي ايراني متفاوت  صادراتي ايران نيز مي
يک بازار به کل اقتصاد  کان تاثيرگذاري منفي تنها باشند، به همان اندازه ام

يک کشور خاص به کل اقتصاد کشور  ايران محدود خواهد ماند و بحران در
ي ايران در  سرايت نخواهد کرد. اين نکته همچنين شامل متحدين بالقوه

 شود. منطقه مي
 

 متحئين ايراک در منطقا

ه نياز به اتکا به ايران براي شناختن متحدين استراتژيکش در منطق
ي حساس مرزهاي تفکيک و  اش دارد. در اين منطقه ي تاريخي پيشينه

نزديکي تنگاتنگ در کنار هم هستند. از نظر اقتصادي، همسايگان پردرآمد 
و بازار پر جنب و جوش اين منطقه بايد ايران استراتژي نزديکي به 

اما به بيشتر از اي  کشورهاي عرب خليج فارس را دنبال کند. ادغام منطقه
  ريزي شود. مدت نيازمند است و بايد درازمدت پايه مصالح اقتصادي کوتاه

ي اروپا تا به امروز  ي ادغام منطقه يکي از مهمترين علتهاي موفقيت پروژه
گيري اتحاديه اروپاي امروزي اشتراک فرهنگي کشورهاي اين  و شکل

ه کمترين نزديکي منطقه بوده است. ميان ايران و کشورهاي عرب منطق
ماند که  فرهنگي وجود دارد و اگر اسالم را از آن بگيريم، ديگر چيزي نمي

يک دليل معقول  ها و عربها، حال به هزار و  ما را به هم نزديک کند. ايراني
رود و تنها راهکار براي همسايگي  يک جوي نمي و نامعقول آبشان به 

يکديگر است. عربها و  يگي بادردسر ما با آنها پذيرش اجبار به همسا بي
اي همديگر را تحمل کنند. اين امر به اين معنا نيست  ايرانيان بايد بگونه

توانيم با هم ارتباط اقتصادي برقرار کنيم. آنچه در وضعيت  که ما نمي
کنوني آشنايي با آن براي ما حياتي است، اين امر است که استراتژي ادغام 

باشد. آنها  ند و نه در راستاي منافع ايران ميخواه اي را نه آنها مي منطقه
شوراي همکاري »و  (Arab League)« ليگ عرب»سالهاست که با 

سازمانهاي عربي خودشان را  (Gulf Cooperation Council)« خليج
دارند و به همين دليل نه نيازي و نه تمايلي به عضو شدن در پيمان 

توان  با اين منطقه مي .کنند اقتصادي جديدي را در خود احساس مي
 (association agreement)هاي متقابل اقتصادي  قراردادهاي همکاري

بست، ولي بايد از توهم امکانات بيشتر دوري جست. نبايد با آنها از سر 
لوحانه خواهد بود. بازار، بازار  دشمني درآمد، ولي اعتماد به آنها نيز ساده
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ارد و تا اين حدش نه آنها با ما و هاي خودش را د است و معيارها و ضابطه
نه ما با آنها مشکلي خواهيم داشت. تاريخ مشترک عربها و ايرانيان تاريخ 
  ستيز و خواري ايرانيان بوده است و اکنون نيز عربها با ايراني مقتدر،

يا به زبان  يکپارچه، مرفه، مدرن و سربلند مشکل ذاتي دارند. ايرانيان ـ 
يهوديان تنها لياقت ترد شدن را دارند.   اسرائيل وآنها عجمها ـ پس از 

. مشکل اصلي  آنها ايراني بودن ستاينکه ايرانيان شيعه هستند، امري جدا
ماست و نه شيعه. به هرحال ما با اين گروه از کشورهاي منطقه به نوعي 

آميز نياز داريم، آنهم بدون جنگ سرد. تا زماني که  همزيستي مسالمت
اند و اولين قدمهاي مدنيت و  گ سنتي خود عبور نکردهعربها از فرهن

اند، امکان همکاري بيشتر ايراني دمکرات با  عرفيت را پشت سرنگذاشته
 توانيم. خواهند و نه ما مي آنها وجود ندارد. نه آنها مي

مهمترين گروه کشورهايي که براي ما در راستاي استراتژي ادغام 
ي  کشورهايي هستند که در منطقهاي مطرح خواهند بود، گروه  منطقه

فرهنگي ايران بزرگ ساکن هستند. اين منطقه در غرب بخش کردنشين 
عراق و ترکيه و بخش شيعيان عراق، در شمال غربي گرجستان، ارمنستان، 

بکستان، قزاقستان، قرقيزستان، زآذربايجان، در شمال شرقي ترکمنستان، ا
فغانستان و بلوچستان تاجيکستان و در شرق کشور بخش دري زبان ا

گيرد. ايران و اين کشورها به چندين دليل توان و  پاکستان را دربرمي
 باشند: اي را دارا مي پتانسيل موفقيت استراتژي ادغام منطقه

 

ي فرهنگي مشترکي دارند. تاريخ مشترک، شاعران  ( اين کشورها پيشينه1)
ند فرهنگي مردم ي پيو هاي مشترک  زنجيره ها و اسطوره مشترک، افسانه

شرط اين آميزش فرهنگي نزديکي روزافزون زباني  اين منطقه است. پيش
ميان زبانها و گويشهاي مختلف مردم اين منطقه بوده است. زبان فارسي 
در طول اين تاريخ کهن زبان پيوند و هزيستي فرهنگي و نه زبان جدايي و 

ي ديگر منطقه سرکوب در اين منطقه بوده است. زبان فارسي از زبانها
تاثيرپذير بوده است و خود را بر ديگر زبانها و گويشهاي رايج در اين 

ي فرهنگي تحميل نکرده است. اين امر مهمترين عامل حفظ زبانها و  پهنه
گويشهاي ديگر، ارتقا زبان فارسي به زبان مشترک اختياري اين منطقه، و 

بر آن عامل هويت  دوستي و نزديکي مردم اين منطقه به همديگر و افزون
 دهنده به مردم اين منطقه بوده است.

 

( اين پيوند تاريخي سه هزارساله، هويت فرهنگي مشترک و خودباوري 2)
فرهنگي مردم ساکن اين منطقه را بدنبال داشت، که در تمامي اين 
کشورها توانايي مقاومت در راستاي حفظ هويت فرهنگي اين مردم را تا 

چ نيرويي بيگانه نتوانست هويت فرهنگي آنها را تغيير آنجا باالبرد، که هي
ي فرهنگي  هاي عربيزه کردن منطقه، بويژه در جنوب اين پهنه دهد. پروژه

ي  ي روسي کردن منطقه، بويژه در شمال اين پهنه که ايران باشد و پروژه
ي بربريت  گرفت، با همه فرهنگي، که قفقاز و آسياي مرکزي را در بر مي

ي  پيشينه ، ناموفق ماند. در غرب اين منطقه عثمانهاي بياشغالگران
ي کنوني با معضل اسالميزه شدن  فرهنگي سرتاپا عربيزه شدند و ترکيه

سال الئيسيسم و حکومت عرفي روبروست. از سوي  80جامعه پس از 
 ي فرهنگ ايراني برخوردارند، زير بار اين خواري  ديگر کردها که از پيشينه

 شان را حفظ کردند.نرفتند و هويت
 

ي  ( روسيه از شمال و عربها از جنوب تا به امروز چشم طمع به اين پهنه3)
يکسوي و پيوند فرهنگي  اند. تهديد مداوم بيروني از  فرهنگي داشته

ي ادغام  ي جغرافيايي اين پروژه مشترک دروني از سوي ديگر محدوده
شود.  بحث گذاشته ميکند، که در اين نوشتار به  اي را تعريف مي منطقه
و « قفقاز»نه « آسياي مرکزي»است نه « خاور ميانه»اي که نه  منطقه

« ايرانشهر»اين منطقه را شايد بهتر است «. شوروي سابق»کمتر از همه 
اما بايد از نامهايي که ديگران بر مبناي منافع خود «. آسياي ميانه»يا  ناميد 

نيز به دليل خودداري از طوالني  اند، گذشت،  که من بر اين منطقه گذاشته
نمودن مطلب و عدم امکان ورود به بحث داليل تاريخي و استناد به 

در اين نوشته و جلوگيري از « ايرانشهر»شواهد مستدل در بکارگيري واژه 
برخوردهاي عاميانه و سوءتفاهمي که متأسفانه بيشتر از همه امروز 

، و براي جلوگيري از زنند ميگروههاي ايراني مخالف ايران به آن دامن 
انحراف از بحث محوري اين نوشته، اين واژه را کنار گذاشته و از عبارت 

تواند گام مهمي  اي مي ي ادغام منطقه . پروژهگيرم بهره مي« آسياي ميانه»
منطقه تجارت »يا  « اتحاد آسياي ميانه»در اين راستا باشد. نامهايي چون 

اي کمک  گيري هويت منطقه يکسو به شکل د از توانن مي« آزاد آسياي ميانه
کنند و از سوي ديگر نام اين منطقه را در باور جهان جاي دهند، آنهم 

 فراي خاورميانه و شوروي سابق. 
   
( روسيه به کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز به عنوان اقمار خود 4)

 ـ CIS)« اجتماع دولتهاي مستقل»نگرد و آنها را در زندان پيمان  مي

Community of Independent States)  در کنار روسيه، اوکرائين و
يک نيرنگ نگه داشته است. روسها که سالها پيش   با هزار وروسيه سفيد 

گرايانه در مناطق جنوبي اين  از انحالل اتحاد شوروي از گرايشهاي ملي
اتحاد ي جغرافياي سياسي  امپراتوري آگاه بودند، براي حفظ، ثبات و ادامه

ي پس از انحالل امپراتوري به ترفندي روي آوردند که تا  شوروي در آينده
امروز مانعي عمده در راه کشورهاي قفقاز، آسياي ميانه و حتا اوکرائين در 

اجتماع »راستاي کسب استقالل کامل سياسي آنها بوده است. پيمان 
بر عليه بدنبال کودتاي ناموفق چند ژنرال ارتش سرخ « دولتهاي مستقل

و افزايش خطر انفجار دروني و متالشي شدن  1991گورباچف در اوت  
در نزديکي  (Belowesh)در جنگل بلووش  1991دسامبر  8امپراتوري در 

پايتخت روسيه سفيد، مينسک، ميان روسيه، اوکرائين و روسيه سفيد به 
کشور آن  8جمهوري ديگر، که  11دسامبر همان سال  21امضا رسيد. در 

دهند، نيز به اين پيمان  ا کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز تشکيل مير
يک سو انحالل اتحاد شوروي رسميت  پيوستند. با تاسيس اين سازمان از
ي دکترين سياست خارجي روسها، که از  پيدا کرد ولي از سوي ديگر ادامه

زمان پيش از پتر کبير، سرنوشت اين کشور و کشورهاي مورد غصب 
رقم زده بود، براي دوران پس از انحالل شوروي ثبت شد. ادامه روسها را 

اين دکترين درست در تناقض با کوشش کشورهاي تازه تاسيس اين 
منطقه بويژه قفقاز و آسياي مرکزي در جهت کسب استقالل بود و ناگزير 

شد. از طرف ديگر بايد عضويت کشورهاي منطقه  بايد با شکست روبرو مي
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ارزيابي کرد « بهايي»را به عنوان « ع دولتهاي مستقلاجتما»در سازمان 
که اين کشورها حاضر به پرداخت براي رهايي و کسب استقالل خود 
بودند. هدف روسها از تاسيس اين اجتماع اين بود که پيرامون فدراسيون 

يک کمربند امنيتي در مقابل نفوذ نظامي و امنيتي اياالت متحده از  روسيه 
آورند، که ظاهرا از مسکو مستقل هستند ولي به عنوان کشورهايي بوجود 

يا به بيان ديگر بدون   يا به عنوان کشورهاي دوست مسکو اقمار روسيه 
شوند. حاصل اين وضعيت  تمايل به نزديکي امنيتي به غرب ارزيابي مي

که در چشم مردم اين « اجتماع دولتهاي مستقل»اين بود که سازمان 
ان شکل جديدي از وابستگي به روسيه قلمداد کشورها بدرستي به عنو

شد، اتخاذ سياست خارجي مستقل را براي اين منطقه با دشواري  مي
« همخواني سياست خارجي آنها با منافع استراتژيک روسيه»ساختاري 
افزود.  ساخت و بر نفرت مردم اين منطقه از روسيه و روسها مي روبرو مي

 امري که تا امروز ادامه دارد.
 

اجتماع دولتهاي »در عرصه اقتصادي، بي اهميتي روزافزون سازمان  (5)
هاي ديگر است؛ سازماني که از بدو تاسيس آن  آشکارتر از عرصه« مستقل

فعاليت کند.  پيش از هرچيز بايد به اين نکته « اجتماع»نتوانست به عنوان 
اشاره کرد، که در شوروي نوعي تقسيم کار سوسياليستي ميان تمامي 

ي مناطق  مهوريهاي سوسياليستي وجود داشت. به بيان ديگر همهج
يکديگر نياز داشتند، امري که به  شوروي براي تامين نيازهاي خود به 

يکديگر  افزايش وابستگي اقتصادي جمهوريها و مناطق مختلف به 
انجامد. اما از فرداي استقالل اين کشورها حاکمين جديد حريصانه  مي

طبقاتي پيشينشان آمريکا بودند و از فروش کاالهايشان بدنبال ارز دشمن 
به رفقاي پيشين و آنهم به قيمتي نازل دوري جستند. ديگر همه دالر 

خواستند و روبل روسي حتا در خود روسيه از رونق افتاده بود. همين امر  مي
باعث شد که از فرداي استقالل، صادرات کشورهاي اتحاد شوروي سابق 

و به سوي غرب سرازير شدند. بستن قراردادهاي استخراج  تغيير جهت داده
نفت و گاز اين منطقه با کشورهاي غربي اولين گام در اين راستا بود. اين 

ي گريز از  گيري تازه در تجارت خارجي را بايد به عنوان آغاز پروسه جهت
تعبير کرد. حاصل اين سياست « اجتماع دولتهاي مستقل»مرکز در سازمان 

يکسو سهيم شدن روزافزون اين کشورها در اقتصاد  خارجي از  اقتصاد
جهاني از طريق افزايش صادرات به جهان بيرون از اتحاد شوروي سابق و 
از سوي ديگر بازکردن درهاي اقتصاد ملي اين کشورها را به روي 

 2006و  1995کاالهاي وارداتي از غرب و کشورهاي همسايه بود. ميان 
ميليارد  1/420ميليارد دالر به  4/114سازمان از  حجم کل صادرات اين

ميليارد دالر  2/253ميليارد دالر به  4/93دالر و حجم واردات از 
برابر و  7/3يافت، به بيان ديگر صادرات کشورهاي اين سازمان  افزايش

شدند. سهم صادرات اين  1995برابر سال  7/2واردات اين کشورها 
درصد  51/3درصد به  21/2ر اين مدت از کشورها در کل صادرات جهان د

يافت، که البته  درصد افزايش 07/2درصد به  79/1و سهم واردات آنها از 
باشد. با وجود افزايش صادرات  درصد اين صادرات متعلق به روسيه مي 71

-intra)سهم نسبي تجارت دروني « اجتماع دولتهاي مستقل»کشورهاي 

trade) ،حجم تجارت ميان اين کشورها به کل يعني نسبت   اين سازمان

درصد صادرات اين  6/28،  1995يافته است. در سال   تجارت آنها، کاهش
شد. اين رقم در سال  کشورها به کشورهاي اتحاد شوروي سابق صادر مي

به بيان ديگر از اهميت کشورهاي  (2)درصد کاهش پيدا کرد. 18به  2005
به عنوان بازار در اين مدت   «اجتماع دولتهاي مستقل»عضو سازمان 

ي سفيد و  کاسته شده است. بيشترين ارتباط تجاري ميان روسيه، روسيه
قزاقستان وجود داشته است. ديگر کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز 

تجارت خود را با کشورهاي منطقه و بويژه ايران و ترکيه  اند توانسته
 2006تا  2002يان گسترش دهند. حجم صادرات ايران به اين کشورها م

ميليون دالر  1058ميليون دالر به    381برابر شد و از  8/2بيش از 
 2006تا  2002يافته و حجم واردات ايران از اين کشورها از سال  افزايش 

ميليون دالر افزايش  1/803ميليون دالر به  5/542برابر شده و از 5/1فقط 
ي و فشار آمريکا به اين پيدا کرده است، با اينکه عامل جمهوري اسالم

کشورها تاثير منفي در رشد تجارت ميان ايران و کشورهاي آسياي ميانه و 
قفقاز داشته است که بدون اين عامل بازار تجارت رونق بسيار باالتري 

باشد.  خواهد داشت. نگاهي به سهم ترکيه نشانگر وضعيت بهتر ترکيه مي
 1/4بيش از  2006تا   2002حجم صادرات ترکيه به اين کشورها ميان 

ميليون دالر رسيد و حجم  8/2085ميليون دالر به  3/507برابر شد و از 
برابر شد  3/3بيش از  2006تا  2002واردات ترکيه از اين کشورها در سال 

يافته است. اين  ميليون دالر افزايش 4/2053ميليون دالر به  2/630و از
نيازشان را از ايران و ترکيه  درصد کاالهاي مورد 4/10کشورها بيش از 

درصد  9/6درصد و سهم ترکيه بيش از  5/3کنند که سهم ايران  وارد مي
دهند.  ي اين کاالها را کاالهاي مصرفي تشکيل مي باشد. بخش عمده مي

از طرف ديگر بازارهاي ايران و ترکيه براي توليدکنندگان اين کشورها 
درصد از  7/3اند. اما آنها  منابع کسب درآمد جديدي را بوجود آورده

کنند که نشان از عدم توانايي اين  صادراتشان را به ايران و ترکيه صادر مي
کشورها به رقابت در بازارهايي است که بصورت سنتي به مصرف کاالهاي 

ي  اند. با همه غربي با استانداردي بهتر از کاالهاي اين کشورها عادت کرده
يه به عنوان عرضه کنندگان نيازهاي مردم اين تفاصيل، سهم ايران و ترک

اين کشورها رو به افزايش است. هرچه که از حجم تجارت اين کشورها با 
و بويژه روسيه، « اجتماع ملتهاي مستقل»ديگر کشورهاي سازمان 

شود، به حجم تجارت آنان با ترکيه و  اوکرائين و روسيه سفيد کاسته مي
 گردد.  ايران افزوده مي

 

از مهمترين علتهايي که به رکود تجارت ميان کشورهاي اين  يکي ( 6)
مهمترين  سازمان انجاميده است، اين است که کاالهاي صادراتي

باشند و  به هم شبيه مي« اجتماع دولتهاي مستقل»کشورهاي سازمان 
شود. اين  شامل مواد خام و طبيعي بويژه نفت و گاز و فلزهاي گوناگون مي

شود. روسيه سالهاست که  درت پيشين روسيه نيز ميامر بويژه شامل ابرق
ترين تامين  يکي از عمده ي عضو اوپک، به  همانند کشورهاي صادرکننده

ي بازار جهاني، بويژه انرژي فسيلي، تبديل شده  ي نيازهاي مواد اوليه کننده
است و بيش از دو دهه است که نقشي در تامين نيازهاي کشاورزي، 

ار جهاني ندارد. اين امر شامل کشورهاي آسياي صنعتي و خدماتي باز
شود. قرقيزستان، تاجيکستان و ارمنستان از اين  مرکزي و قفقاز نيز مي
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هاي طبيعي برخوردار نيستند و به همين خاطر بيشتر از ديگران به  نعمت
ارتباط تجاري با خارج روبرو هستند. روسيه از تنگدستي اين کشورها 

هاي اقتصادي به اقمار خود  ا را در ازاي کمکسوءاستفاده کرده و آنه
تبديل کرده است. گرجستان، بويژه پس از انقالب مخملي، توانست از 

هاي  حمايت غرب برخوردار شود تا بدانجا که مهمترين راه ترانزيت لوله
گذرد و به منبع  نفت آذربايجان به درياي سياه و ترکيه از اين کشور مي

هاي بيشمار  ي گرجستان و ايجاد فرصت سعهمهم درآمد ارزي براي تو
 اشتغال و افزايش سطح زندگي مردم تبديل شده است. 

 

( جدايي تمامي اين کشورها از اتحاد شوروي و گسستگي اين زنجير به 7) 
تاسيس جمهورهاي نوين انجاميد، ولي تغييرات سياسي چناني را بدنبال 

ونيستهاي محلي سابق ي اين کشورها کم نداشت.  بدون استثنا در همه
اي از کمونيسم به ناسيوناليسم رسيده و  درجه 180بودند، که با چرخشي 

توانستند با سوءاستفاده از احساسات ضدروسي مردم قدرت خود را حفظ 
يابند. اين  کنند و به منابع ملي اين کشورها دسترسي نامحدود 
ي  ر گذشتهانترناسيوناليستهاي پيشين و ناسيوناليستهاي نوين چون د

کمونيستي با استبدادي خشن و چون خانهاي قلدر، خود را بر مردم اين 
قحطي کمونيستي  ـاند و چون کساني که از قحطي  کشورها تحميل کرده

اند، حريصانه به چپاول کشورهاي خود مشغول شدند. اين پديده  برگشته ـ
يي در تمامي کشورهاي شوروي سابق بوجود آمد. در چنين شرايطي جدا

اين کشورها از روسيه از نظر سياسي شکلي سمبليک داشت و در واقع نماد 
تقسيم ثروت طبيعي مناطق مختلف ميان چند دوست، که از دوستي آنها 

گذرد، بيشتر شباهت داشت، تا پاسخگويي به انتظارات مردم  سالهاست مي
 اين مناطق. اگر بهبودي شرايط اقتصادي مهمترين انگيزه و خواست مردم

ي سفيد بود، در جمهوريهاي ديگر اين  در روسيه، اوکرائين و روسيه
ي خود، ارجحيت دوري  خواست با احساسات ضدروسي، بازگشت به پيشينه

ي سرکوبگر و تمايل به غرب همراه بود. امري که در تناقض  از روسيه
کامل با ساختار سياسي اين کشورها پس از کسب استقالل بود. در همه جا 

قدرت کا گ ب و مترسکهاي خودي روسها حتا امروز نيز ديده  ي سايه
شود. حاکمين در اين کشورها هم از نظر سن و هم از نظر روش  مي

ي روسي بودند و در اکثر اين کشورها هنوز  داري متعلق به گذشته حکومت
 نيز هستند. 

ها که در سالهاي گذشته از مردم اين کشورها،  هاي غربي تمام نظر سنجي 
ويژه نسل جوان آنها گرفته شده است، به صراحت کامل گرايش آنها را به ب

دهند. با وجود   دمکراسي کشورهاي غربي و دوري از روسيه را نشان مي
شان  هاي اسالمي همچون همپالکي ها اين حاکمين مطلق در اين جمهوري

هاي ميليوني  در ايران دست از ستيز با دمکراسي و خواست توده
ند و مردم را گروه گروه به مهاجرت به کشورهاي غربي وادار دار برنمي

کنند. مردم اين کشورها در دو زندان داخلي و روسي گرفتار هستند. اما  مي
يک سال  و  2003ابتدا مردم گرجستان توانستند با انقالب مخملي نوامبر 

 پس از آن مردم اوکرائين، بويژه در غرب اين کشور، با انقالب پرتقالي از
، در روز (Viktor Yushchenko)يوشچنکو  اين زندان بگريزند. ويکتور

اش در انتخابات اوکرائين بدرستي اين احساس مردم اين مناطق را  پيروزي

سال مستقل بوديم، از اين به بعد اما  14ما دقيقا »با اين جمله بيان کرد: 
به  2005آزادي بدست آمده و موج آزادي در مارس  «.آزاد هم هستيم

 2005قرقيزستان هم رسيد. بدنبال انتخابات ضددمکراتيک فوريه و مارس 
ي روسها اصغر  و شورش مردم در مقابل آن به فرار ديکتاتور دست نشانده

آقايوف و تعويض قدرت انجاميد و انتخابات تازه را به رژيم تحميل کرد. 
ت هاي سس حتا سرکوب خونين قيام مردم اوزبکستان بيش از پيش پايه

نظمي را به نمايش گذاشت که روسها با اصرار نظامي و سياسي کوشش 
در تحميل آن به مردمي دارند، که از آنها گريزانند. ولي حتا  آنها که خود 
را از زندان روسها رها کرده اند، هنوز در تعقيب روسها هستند و روسها با 

اشت و اشغال و ايجاد آشوب و اختالل در اين  کشورها کوشش در بازد
ي آنها دارند. اما در اين جدال تا بحال روسها پيروز  زنداني کردن دوباره

جنبش ملي »اند. آخرين نمونه آن گرجستان و پيروزي قاطع حزب  نبوده
به  2008درصد آرا در انتخابات پارلمان ماه مه  64و کسب بيش از « متحد

 (Michael Sakashvili) رئيس جمهور اين کشور ميخائيل ساکاشويلي 
اش را داد و آب پاکي بر  دمکراسي نوپاي گرجستان مشروعيت حقوقي

 روي دست روسها و دست نشاندگان گرجي آنها ريخت.
 
ي اين کشورها به سرعتي ناباورانه درحال جوان شدن هستند و  ( همه8)

گذرانند. ميزان متوسط سن مردم آسياي  دوران آماس جواني خود را مي
باشد.  سال مي 6/23کشور مسلمان آن  6ل و سا 26مرکزي و قفقاز 

باشد، ولي ميزان رشد جواني ايرانيان  سال مي 25ميانگين سن ايرانيان 
يافته است. در مورد ساختار جمعيت در مناطق کردنشين و  کاهش 

توان شرايطي شبيه به  افغانستان آمار درستي در دست نيست ولي مي
ين جوامع فرض کرد. با اتکا به کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز را در ا

ها و گرايش اکثريت مطلق آنها به کشورها و نظامهاي  تمامي نظر سنجي
آل و آرمان آنها بايد حداقل احتمال تغييرات سياسي از  غربي به عنوان ايده

ي اين کشورها چون در گرجستان و قرقيزستان جدي  درون را در همه
ل مسن جامعه است که بر گرفت. در تمامي کشورهاي منطقه اين نس

کند و با اتکا به درآمد نفت و گاز باال برسرقدرت  اکثريت جوان حکومت مي
مانده است. جواني جمعيت کشورهاي اين منطقه و گرايش آنها به 

 باشد.  دمکراسي مخرج مشترک ديگر اين کشورها مي
   
( از نظر اقتصادي تمامي کشورهاي منطقه اقتصادهاي کوچکي هستند 9)

شان  که به تنهايي از توانايي بسيار محدودي در راستاي تحميل منافع ملي
باشند. بويژه کشورهاي آسياي  به کارگردانان نظم جهاني برخوردار مي

شان در شمال و جنوب از  ي جغرافي ي محاصره مرکزي و قفقاز بواسطه
دسترسي مستقيم به آبها و مرزهاي آزاد اقتصاد جهاني محروم هستند. 

ي که به گستاخي روسها در عدم پذيرش عملي استقالل اين کشورها امر
ي عيني داده است و دست و پاي اين کشورها را عمال بسته است. از  زمينه

سوي ديگر در مرزهاي جنوبي اين کشورها جمهوري اسالمي قرار دارد که 
نه تنها مورد اعتماد مردم اين کشورها نيست، بلکه براي مردم اين کشورها 

ي آنها به ايران و فرهنگ ايراني، الگويي مناسبي نيز  ي عالقه ا وجود همهب
باشد. حتا برعکس آن کار به جايي کشيده است، که حاکمين مستبد  نمي
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ي آذربايجان ايران را در دستور کار  ي تجزيه ي گستاخانه آذربايجان پروژه
دامن  يک آشوب در درون خاک ايران  اند و به هزار و خود قرار داده

زنند، آنهم آذربايجاني که مهد پرورش آزاديخواهان ايراني و انقالب  مي
 مشروطه بوده است.

 
( ايران از نظر جغرافيايي پلي ميان اروپا و آسيا است و از نظر اقتصادي 10)

ترين راه ارتباط آنها با  ترين و ارزان براي کشورهاي منطقه بهترين، کوتاه
ديگر ايران بازاري بزرگ براي کاالهاي اين  باشد. از طرف جهان آزاد مي

باشد. حق استفاده از خاک ايران براي حمل و نقل ترانزيت  کشورها مي
اي را  کاالهاي صادراتي و وادراتي اين کشورها منبع تحصيل درآمد تازه

براي ايران ايجاد خواهد کرد. در ضمن بازار اين کشورهاي پتانسيل توليد 
 خواهد برد. کاالهاي کشور را باال

 

اي امکان همکاري کشورهاي عضو را در کاهش  ( ادغام منطقه11)
آهن سراسري مدرن، بزرگ راهها،  هاي زيرسازي چون راه هاي پروژه هزينه

هاي حمل و نقل انرژي و ... باال خواهد  پژوهشهاي علمي و صنعتي، شبکه
 برد.

 
ازي به همکاري هاي ايران ني برعکس اين گروه از کشورها، ديگر همسايه

اقتصادي با ايران ندارند. عدم وجود فرهنگ مشترک عامل ديگر بازدارنده 
شوراي »در همکاري آنها با ايران مي باشد. کشورهاي عرب خليج فارس 

خودشان را  (Gulf Cooperation Council ـ GCC)« همکاري خليج
حاد اروپا را انداز عضويت در ات دارند و به ايران نيازي ندارند. ترکيه چشم

يک تار مرعي و نامرعي به سرنوشت   رو دارد و سرنوشتش با هزار و پيش
ي فرهنگي  اروپا پيوند خورده است. براي ايران و ديگر کشورهاي پهنه

يکديگر بهترين گزينه براي بيرون آمدن از اين تنگناي   ايران همکاري با
باشد.  رب محور ميجغرافيايي در جهت ادغام معقوالنه در اقتصاد جهاني غ

اي معطوف داريم، که به  ي موفق ادغام منطقه اگر نگاهمان را به سه نمونه
يا آسياي ميانه ـ  بينيم که مردم اين منطقه، ايرانشهر  آن اشاره شد، مي

اي  ، از موقعيت ويژهکنند نامهاي متفاوت فرقي در اصل قضيه ايجاد نمي
شورهاي غربي را ترغيب به شان ک برخوردار هستند. موقعيت جغرافيايي

کند. امري  حمايت از کشورهاي اين منطقه در مقابل تهديدات خارجي مي
که وجه مشترک اروپاييان و کشورهاي آسيايي در مقابل خطر کمونيسم 
بود. دومين موقعيت ويژه نزديکي به بازارها و کشورهاي غربي است، امري 

ن به دمکراتيزه کردن که بواسطه نزديکي به اتحاد اروپا در کمک کرد
ي  اروپاي شرقي بسيار موثر بود. با عضويت ترکيه در اتحاد اروپا منطقه

شود و از مزيتهاي اين نزديکي  مورد نظر ما به اتحاد اروپا نزديک مي
گردد و آن  مند خواهد شد. و سومين موقعيت ويژه به خود ما برمي بهره

سي پارلماني در آسيا بوده ي مشترک ماست. ايران مهد اولين دمکرا پيشينه
است و مردم آن رفاه و ترقي زمان رضا شاه و پسرش را در خاطر دارند. 

ي تاريخي ماست. اين امر به  ي هميشه زنده جوانترين پيشينه اين خاطره
دهد. گذار از  مان را مي ما توانايي روحي گذار از وضعيت ناگوار فعلي

 باشد،  اي مي يزي ادغام منطقهجمهوري اسالمي اولين قدم براي شالوده ر

 ي فرهنگي خواهد انجاميد. قدمي که در نهايت به رهايي اين پهنه

 
 سخن  ايانت

کشورهايي که در باال از آنها نام برده شد، همگي از نظر عيني برندگان 
چنين آميزش سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهند بود. اما 

اي تغييرات دمکراتيک در  ين پروژهشرط براي موفقيت چن مهمترين پيش
باشد. جذابيت ايراني دمکرات و آزاد براي  کشورهاي مزبور بويژه ايران مي
مانند خواهد بود و آنها را ترغيب به تغيير  مردم کشورهاي اين منطقه بي

ي دمکراتيک به حاکمين کنوني خواهد  سياسي از درون و تحميل گزينه
ي فرهنگي  ي در انتظار مردم اين پهنهکرد. انقالبهاي رنگارنگ بسيار

تواند  اند. تحوالت دمکراتيک و گذار از جمهوري اسالمي در ايران مي مانده
آغاز فرايندي باشد که پايانش همزيستي اختياري مردمي در کنار هم و با 

اند براي استفاده از پيشينه  يافته  هم خواهد بود که فرصتي دوباره
اي که نه بر ضد کسي ترکشي در  ريزي آيندهمشترکشان در جهت شالوده 

آيد  اي که بيشتر به ما مي کند و نه در مقابل سرکوبگري سر خم. آينده مي
ي  اي که رويت آرزوها و تصورهاي ما از پيشينه سازد. آينده و با ما مي

ماست: ايرانشهري که تک تک ساکنانش جدا از جنس، قوميت، زبان، 
و اعتقاداتشان شادمانه در آسايش و آزادي فرهنگ، رنگ پوست و باورها 

اي نه تنها شرمسار نيستند،  زيند و از بودن در چنين منطقه در کنار هم مي
بالند. سرزميني که چون هميشه سرپناهي بوده است براي  بلکه به آن مي

کنند، با آن  مهاجراني که حال به هر دليلي که به اين سرزمين کوچ مي
دهد که با  ي که به آنها اين فرصت و امکان را ميشوند. سرزمين يکي مي 

يک شوند و در آن خود و ديگران را خوشبخت سازند، همانطور که در   آن
سال پيش پيشينيان ما در کنار هم ماندند، خوشبختي و لبخند  3000طول 

 ها گذشتند. يلداهاي سرد و طوفاني پاس داشتند و از پليدي  را حتا در

 
 زيرنويس:

يکديگر را   هاي اروپاي غربي در اولين سالهاي پس از جنگ دوم جهاني ارزهايکشور ـ1
ي دالر صورت مي گرفت، هر چند  در تجارت ميان خود نمي پذيرفتند وتجارت بر پايه

 Bretton)« برتن وودز»نرخ ارزهاي اروپا در مقابل هم در چارچوب سيستم ارزي ثابت 

Woods) ي بازرگانان وجود نداشت. اما بي اعتمادي ثابت بود و امکان ضرر ارزي برا
يکديگر آنچنان باال بود، که تمامي ضمانت هاي ساختاري به اعتماد ارزي  اروپاييان به

يکسو و افزايش کمکهاي  نمي انجاميد. حاصل اين وضعيت رشد ناچيز حجم تجارت از
رچوب برنامه مارشال ارزي آمريکا به اروپا از سوي ديگر بود. اما آمريکاييان دالر را در چا

براي بازسازي اروپاي ويران و نه تجارت در نظر گرفته بودند. اين امر تا بدانجا انجاميد 
که حجم دالر آمريکا بدنبال باالرفتن روزافزون تقاضاي دالر در اروپاي غربي هرروز 

خارج شده بود. دولت وقت  (Fed)يافت و از کنترل بانک مرکزي آمريکا  افزايش مي
ي سياسي، نظامي و ارزي خود استفاده کرد و با ابتکاري بي مانند  کا از اتوريتهآمري

را به  1949در سال  (European Payment Union)«  اتحاد پرداخت اروپا»تاسيس 
يکديگر اعتماد ارزي بوجود آمد و از اين  اروپاييان تحميل کرد. با پذيرش متقابل ارزهاي 

يافت وبا  افزايش کشورهاي اروپايي به صورت چشمگيريتاريخ به بعد حجم تجارت ميان 
رفاه و رونق اقتصادي بي مانند در اروپا همراه بود. از دل اين اتحاد و بدنبال لغو سيستم 

را  (European Currency System)« سيستم ارزي اروپا»ارزي برتن وودز اروپاييان 
 يورو انجاميد. يانبوجود آوردند که در نهايت به تاسيس ارز مشترک اروپاي

سالهاي پي در پي  UNCTAD Handbook of Statisticsتمامي آمار برگرفته از  ـ2
 باشد. مي
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 «دفگتمردانت را ا ش ما سخن اقتصادداک نئاشتا ماشئ ما مردات اقتصاددانت در خ اهئ آمئ را  مانش سمر  شئه اس .»

 جاک م نارد ر نز

 
 
 
 

 تدف رف  اقتصاد ملت در مت تعادگ
 درتر تان منص ر

 
 
 

 چنئ تعريف ممثاما   ا فتار:
 

( ـ مجموعه کاالها و خدماتي است که Real Economy) اقتصاد فاقعت
در طي يک سال، با مکانيسم بازار، يعني بوساطت ساز و کار قيمت و پول 

 گردد. دست بدست مي
 

( ـ بيان پولي مجموعه کاالها و Nominal Economy) اقتصاد اسمت
ي است که در طي يک سال، با مکانيسم بازار، يعني بوساطت ساز و خدمات

 گردد. کار قيمت و پول دست بدست مي
 

به سنجش  ت گ ئگيري  بنابراين توليد ملي را هم مي توان از راه اندازه
 .هزيناگيري  درآورد و هم بشيوه اندازه

 
مـندي  ناظر اسـت برچـگونگي بعـمل آوردن بيشـترين فايده يلم اقتـصاد

(Maximum Utilityدر ازاي مقدار معيني از داده ) ( هاInputs و يا به .)
ها در ازاي مقدار  ها و هزينه بيان ديگر ناظر است به کمينه سازي داده

ساز رنج و  مندي، در اين معني، علم اقتصاد يعني علم کمينه معيني از فايده
ترين  يکي از شريف مندي، ساز برخورداري و بهره تعب و هزينه و بيشينه

 علوم است.
 

بمثابه پيشينة علم اقتصاد باندازه تاريخ خردورزي آدمي  خرد اقتصاد 
انگيزي از اقتصادانديشي سه هزار سال  قدمت دارد. تورات، زرادخانه شگفت

کند و تلمودها بمثابه فقه يهود اصول بغرنجي از  پيش را بما عرصه مي
ولي علمي شدن اين خرد تاريخي، به  گستراند مبادالت را پيش روي ما مي

شود و  يک اعتبار از سده هفدهم با ويليام پتي متفکر انگليسي آغاز مي
ورز بزرگ اسکاتلندي.  باعتبار ديگر از سده هجدهم با آدام اسميت، انديشه

آلفرد مارشال، در پايان سده نوزده و نخستين سال سده بيستم، مجموعه 
خود گرد آورد و بقول شومپيتر،  يلم اقتصاد ا  لعلم اقتصاد را در کتاب 

( پديد آورد و خود شومپيتر در نيمه 1) يصر رالس شبا اين کار خود يک 
سده بيستم توانست مجموعه خرد و علم اقتصاد را، از آغاز تاريخ مکتوب 

گردآوري کرده و يک « تاريخ تحليل اقتصاد»تا زمان خود، در کتاب بزرگ 

آورد. ولي گسترش و ژرفش علم و فنون  عصر کالسيک ديگر پديد
اي سترگ بوده است که بقول  اقتصادي، از نيمه سده بيستم تا کنون باندازه

وزير فرانسه، پديد آوردن يک عصر کالسيک  رمون بار اقتصاددان و نخست
ديگر، يعني گردآوري آن به توسط هيچ متفکر ديگري امکانپذير نيست، 

ها و نهادهاي بزرگ اقتصاددانان چشم  کادميبلکه چنين کاري را بايد از آ
 داشت.

 
 تح ل مزرگ يلم اقتصاد در دفراک مرتن فرد  تا رن ک:

با پايان جنگ جهاني دوم، نظام برتن وردز سر برآورد و نهادهاي آن نظير 
( IMFالمللي پول ) بانک ترميم و توسعه )بعدها بانک جهاني(، صندوق بين

( WTO( بعدها، سازمان تجارت جهاني )GATTو پيمان گمرکي و تجاري )
استقرار پيدا کرد. اين دوران، تحولي آنچنان ژرف در اقتصاد جهاني شمرده 

شود که بر مجموع تحوالت سه هزار سال پيش از خود برتري دارد. در  مي
نيمه دوم اين دوران شاهد سه انقالب بزرگ علمي و فني هستيم که 

 مي کند. اين سه عبارتند از:ماهيت فعاليت اقتصادي را دگرگون 
 
( بر اثر اين logisticـ انقالب در کم و کيف جابجايي کاالها و خدمات ) 1

انقالب بزرگ هزينه حمل و نقل کاهش چشمگير يافت و نظام توليد و 
 تر شد. توزيع جهاني درهم تنيده

 
( که با دستياب کردن Informaticها ) ـ انقالب در تنظيم و تحليل داده 2
تر ساخت و  اهي از وجود، هزينه، قيمت، بازارهاي جهان را بهم نزديکآگ

« مزاياي نسبي»دست مصرف کننده و کشورها را در راه يافتن به 
 تر ساخت. گشوده

 
(، به تشديد رقابت در Mediaticـ انقالب در انتقال اخبار و تصاوير ) 3

 ميان توليدکنندگان راه گشود.
 

ا، يکديگر را نيرو بخشيدند. و امروز ادامه اين اين سه انقالب، در يک راست
تحوالت، با خوانده شدن ژنوم، در مهندسي ژنتيک، در نائو تکنولوژي و 

 نائو بيوتکنولوژي، به دو سه دهه آينده بشر شکل خواهد داد.
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 همزمان سه انقالب نيز در اقتصاد اسمي، در دنياي پول رخ داد:
 
دغام بازارها قوت گرفت: اتحاديه اروپا در ـ رويش پول بر فراز مرزها، با ا 1

طي شصت و اند سال، امروز بصورت قاره بزرگي درآمده و پول واحد يورو 
را به جريان انداخته است. اياالت متحده که در درون خود پنجاه اياالت را 

کرد با  دنيا را اداره مي« بانک مرکزي»در برداشت و از سوي ديگر، 
رگاني آزاد، با کانادا و برخي کشورهاي قاره آمريکا، هاي باز تشکيل اتحاديه

بازارهاي بسيار بزرگ پديد آورد و پول از مرزهاي ملي فراتر روئيد و طليعه 
 پول جهاني رخ نمود.

 
( سير کر و با گذر از Virtualisationـ پول در راستاي مجازي شدن ) 2

و کارت  مقوالت ابتدايي کاال ـ پول و طال ـ پول به اسکناس و چک
هاي ديژيتال برامواج  بانکي، در شکل سيبرنتيک خود بصورت شماره

 اينترنت سوار شد و بر بُعد زمان چيره شد.
 
ـ بموازات دو جريان مذکور در فوق، پول که همواره موازي و قرين و  3

کرد، بطور  همزاد کاال بود و گردش يکي بر گردش ديگري داللت مي
دمات استقالل گرفت بطوري که امروزه اگر انگيزي از کاالها و خ شگفت

رسد، گردش  تريليون دالر مي7حجم تجارت کاالها در جهان ساالنه به 
ها در يک روز با اين رقم قابل قياس است و اين پديده، از عظمت  پول

هاي مرکزي و نظام بانکي حکايت  بازارهاي پول و سرمايه، در برابر بانک
 کند. مي
 

 مئرک:قل   ر طمش اقتصاد 

( موسسه تکنولوژي MITرابرت سولو، استاد اقتصاد ) 1957در 
(. 2« )توابع توليد»اي پژوهشي بچاپ رساند در زمينة  ماساچوستس مقاله

درصد از افزايش توليد اياالت متحده  67وي در اين پژوهش نشان داد که 
طي در حدود نيم قرن، نه از افزايش کار و نه از افزايش سرمايه نشأت 

وري ناشي شده است. اين پژوهش سيلي از  فته بلکه از ارتقاي بهرهگر
مقاالت براه انداخت و بنيان انديشه اقتصادي را دگرگون ساخت. همين 
مقاله، بپاس اين تحول ژرفي که در زندگي و رويکرد انسان پديد آورده 

 سال بعد با اعطاي جايزه نوبل اقتصادي، مأجور و نشاندار شد. 30بود، 
 
 

 اهت ما اقتصاد ايراکن 

با طرح اين چند تعريف و طرح راستاهاي حرکت در انديشه اقتصادي، 
اي بود که کشور ما وارد دوران  رسيم به اينکه برچنين زمينه اکنون مي

 شد. اوج معرفت اقتصادي فرهيختگان اين انقالب « انقالب اسالمي»
پردازد  ها مي از مکاسب ـ که يک اثر فقهي است و به حالل و حرام کسب

 اهل حوزه است،« اقتصادي»و جامع معارف 
هاي دست دوم مبتني  از اقتصادنا ـ اقتباس بسيار سطحي از نوشته

از اقتـصاد توحـيدي ـ ثمرة  اله صدر و برکاپيتال مارکس، اثر آيت
کالسيک اقتصاد ندارد  انديشـي شخصيـتي که خـود آمـوزش آشـفته

از سوي احزاب و جريانات سياسي طبخ و بعالوه جزوات بسيار نازلي که 
انگيز انقالب  رفت. همزمان، دانشگاه با فاجعه غم شد، فراتر نمي توليد مي

استاد، دانشيار و استاديار يک دانشکده اقتصاد،   54فرهنگي بسته شد، از 
تن باقي مانده بود. اقتصادانديشي در معني علمي  7در طي دوسال تنها 

هاي ساختاري  موازات آن اقتصاد واقعي با دگرگونيبسيار مهجور ماند و ب
روبرو شد: بانکها ادغام و دولتي شدند؛ صنايع بزرگ ملي مصادره شده و در 
اختيار بورکراسي قرار گرفتند؛ بنيادهاي انقالبي نظير بنياد مستضعفان، بنياد 
شهيد، بنياد امام، بنياد رجائي، توليت آستان قدس رضوي و نظاير آنها، 

صارها و مافياهاي بزرگ پديد آورده و براقتصاد ملي مستولي شدند. در انح
همين جريان، جريان جنگ تعهد عليه تخصص، بسود تعهد مغلوبه شد. 
تئوري اقتصادي از انديشه دولتمردان غايب بود و استراتژي صنعتي متوقف 

هاي ژرف  شد. هر سه عامل توليد ـ کار، زمين و سرمايه ـ دگرگوني
 پذيرفت.

 

ميليون جمعيت  33شد. از « جراحي دموگرافيک»ـ نيروي کار دچار يک  1
کشور در عرض پنجسال، حدود سه ميليون نفر ـ که عمده آنان را طبقات 

خواندگان، کارمندان و  متوسط تشکيل مي داد: دانشگاهيان، درس
« خونريزي مغزي»صنعتگران راهي خارج شدند و اقتصاد و فرهنگ با اين 

( 3ابل توجهي از نيرويي که آنرا به پيش مي برد محروم ماند.)از بخش ق
در درون کشور، سيل مهاجرت روستا به شهر سرعت گرفت و شهرها 

 4تا  3صورت روستاي بزرگ بخود گرفتند. از بيرون مرزها، در حدود 
ميليون مهاجر از افعانستان و عراق بلحاظ کمي جاي مهاجر ايراني را 

حوالت  دموگرافيک سقوط سطح علم و فن و تجربه گرفتند. نتيجه اين ت
 و البته حس تعلق به ايران بود.

 

« اقتصادي»هاي  ـ زمين و کشاورزي بعلل قابل فهم، در صدر انديشه 2
[ بود. در Autarchy« ]خودکفائي»حاکمان جديد قرار گرفت و آرمان آنان 

هاي  اهاين راستا نيروي کار خام و بي ابزار گسيل شد براي ساختن ر
اي ابتدائي، که بسياري از آنها با نزول باراني از روي زمين  روستائي بشيوه

در شرايطي که تنها يک « کشاورزي»شد. تمرکز روي انديشه  پاک مي
درصد از نيروي کار اياالت متحده، اين کشور پهناور را بصورت انبار غلّه 

اقتصادانديشي انگيز است. و طرفه اينکه اين  جهان درآورده است، عبرت
 17مرکانتاليستي سده « خودکفائي»بدوي، از فيزيوکراسي سده شانزدهم و 

هاي  مزيت»فراتر نرفت در حاليکه دويست و اندي سال پيش، اصل  18و 
مرکانتاليستي را نشان داده بود و « خودکفائي»اسميت، بطالن « مطلق

براي  اي علمي ( پايه1818ريکادو )« هاي نسبي مزيت»اصل داهيانه 
مبادالت ميان ـ بخشي و ميان ـ کشوري پديد آورده بود و شکلهاي مدرن 

به موتور نيرومند « هاي نسبي مهندسي ديناميک مزيت»و امروزين 
ثروتمند شدن کشورهائي چون ژاپن، سوئد، نروژ، دانمارک و سنگاپور بدل 

 شده بود.
 

امنيت قرار  ـ سرمايه، بدو صورت مالي ـ فني و انساني در فضاي فاقد 3
ها، سرمايه از  گرفت. با از ميان برخاستن حريم مالکيت بدست مصادره
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نفس افتاد. بخشي مصادره شده، بخشي به خارج رفت؛ نيروي انساني 
هاي دولتي و انقالبي، توان  پژمرد. صنايع مصادره شده زير کنترل مالکيت

 وري و رقابتي خود را از دست داد و به تحليل رفت. بهره
 
 تصاد فاقعت ف اقتصاد اسمتاق

ميليارد  60ميليارد دالر با نفت و  84معادل بود با  1355توليد ملي در سال 
ميليارد دالر با  283معادل بود با  1385دالر بي نفت، اين رقم در سال 

آوريم که يک دالر  ميليارد دالر بي نفت. حال وقتي در نظر مي 220نفت و 
خواهيم  1385دالر سال  5/3ابر بوده با بلحاظ قدرت خريد بر 1355سال 

ميليارد  81عبارت از  55به دالر ثابت سال  1385داشت: توليد ملي سال 
 ميليارد دالر، بي نفت.  63دالر با نفت و 

 
است که اقتصاد ايران از دو بخش  سازد اين اي که تصوير را مبهم مي نکته

 1500عادل بود با م 1385شود بخش ريالي که در سال  متمايز تشکيل مي
هزار ميليارد ريال. و بخش دالري، که در همان سال معادل بود با حدود 

ارز  نر ميليارد دالر. در اين ميان رمز راه يافتن به کل توليد ملي در  72
ميان ريال و دالر نهفته است.  اين مقوله در شرايط عادي و در حضور يک 

به عرضه و تقاضا در برابر همديگر بازار پولي و مالي که در آن، ارزها بنا 
آيد  کنند هيچگونه ابهامي ندارد. ابهام در شرايطي پديد مي احراز قيمت مي

که اين نرخ ارز با تصميمات سياسي و اداري تعيين شود که در آنصورت 
 ها را مورد مطالعه قرار داد. بايد معيارهاي اينگونه تصميم

 
، يک دالر آمريکا 1355م: در سال حال باجمال نظري به اين نکته بينداري

يک دالر آمريکا برابر بود با  1385ريال ايران، در سال  64برابر بود با 
ريال ايران، يعني ارزش دالر جاري در برابر ريال جاري،  9500متوسط 

بار افزايش پيدا کرده بود. در همين مدت سطح عمومي قيمتها در  148
بار افزايش پيدا کرده است. از مقايسه  320اقتصاد ملي ايران بطور متوسط، 

بار  2/2شود که قدرت خريد ريال در اقتصاد ايران  اين دو رقم نتييجه مي
بيشتر از نرخ ريال در برابر دالر درهم شکسته است. به بيان ديگر ريال در 

 بار بيشتر از ريال در مقابل ديگر ارزها درهم شکسته است. 2/2ايران 
 

توافق عمده  1355ين بحث بيفزائيم: در سال نکته ديگري را به ا
اقتصاددانان براين بود که نرخ ريال در برابر دالر بنا به تصميم سياسي، 

ريال براي يک دالر نگهداري شده و اين نرخ تصنعي است.  64معادل 
شد که دليل اين تصميم سياسي، اراده ارزان کردن کاالهاي  استدالل مي

به صنعتي شدن کشور کمک کند و البته به  اي و مياني است تا سرمايه
رساند. همين استدالل بر آن بود که نرخ ريال در  صادرات ملي آسيب مي

ريال مساوي يک دالر تثبيت شود.  100بايستي در حدود  برابر دالر مي
( 4حال اگـر از همـين مبـنا حرکت کنيم طبق قاعده برابري قدرت خريد )

(PPPالزم مي ) ريال ضربدر  100ر جاري برابر باشد با آيد که يک دال
ريال. اين تقريبا همان نرخي است  9150شود  که مي 5/3و بخش بر  320

چرخد. البته الزم بذکر است که  که نرخ بازار ايران حول و حوش آن مي
وري توليد در ايران طي  اين حکم با اين قرض درست است که ميزان بهره

وري در اياالت متحده و اال  متوسط رشد بهرهسال گذشته، برابر باشد با  29
ريال  15000تا  12000آمد که يک دالر، حدود رقمي در ميان  الزم مي

برابري کند و اين بيشتر مقرون به صحت است. از سوي ديگر، با اين نرخ 
ريال براي دالر، يک مسئله عمده داريم و آن اينکه اين نرخ،  9500حدود 

کند يعني نرخ  ردات کشور ايران را تأمين نميتعادل ميان صادرات و وا
ميليارد  52واردات ايران معادل  1385تعادلي نيست بطوري که در سال 

ميليارد دالر فراتر نرفت. در  14دالر بود ولي صادرات غيرنفتي آن از 
درازمدت براي رسيدت به نرخ تعادلي ـ که ضرورت گريز ناپذير سالمت 

 15000رخ تعادلي حرکت کرد که در حدود اقتصاد است ـ بايد بسوي ن
( چنين نرخي با منظور کردن، تفاوت تورم در 5شود ) ريال تخمين زده مي

اي ]و  کند؛ واردات کاالهاي سرمايه تر مي دالر و ريال، نرخ ارز را واقعي
دهد و صادرات غيرنفتي ايران را افزايش  البته مصرفي نيز[ را کاهش مي

 دهد. مي
 

ـ  EIUگري را در کنار بحث فوق بنشانيم: طبق برآورد حال مفهوم دي
( 6ميليارد دالري ايران ) 190واحد پژوهشي بنياد اکونوميست ـ توليد ملي 

ميليارد دالر جاري در  540( برابر بود با PPPاز حيث برابري قدرت خريد )
ريال در ايران نه به اندازه يک دالر بلکه  9500آمريکا. بعبارت ديگر، 

دالر در آمريکا قدرت خريد دارد و با اين حساب به نرخ جديدي  9/2زة باندا
 ريال.  3280کنيم: يک دالر برابر با  دست پيدا مي

 
اکنون جمع بزنيم: تا کنون به سه نرخ برابري ريال در برابر دالر دست 

 ايم. آويخته
 ريال جاري 9500متوسط 

 ريال نرخ تعادل صادرات و واردات 15000حدود 
 ريال نرخ مبتني بر قدرت خريد ريال در اقتصاد ايران 3280 حدود

ريال جاري،  9500تحليل سريعي از اين سه نرخ در ميان بگذاريم: نرخ 
ريال ـ که  15000تر از نرخ تعادلي حدود  نرخي است تصنعي و پائين

ريال،  9500ضرورت درازمدت سالمت اقتصاد ملي است. نرخ موجود 
را بصورت مصنوعي گران کرده و از بازار خارج  صادرات غيرنفتي ايران

کند.  اي و مصرفي از خارج را تشويق مي کند. و واردات کاالهاي سرمايه مي
ريال مبتني برقدرت خريد داخلي ريال، از يکسو بسيار  3280ولي نرخ 

شود  ميليارد دالر يارانه ناشي مي 40ـ  60تصنعي است زيرا از صرف مبلغ 
توانند مبناي  اي نمي يد اقتصاد ملي. و قيمتهاي يارانهو نه از قدرت تول

ريال  9500صادرات قرار گيرند. بنابراين نرخ ريال ـ دالر از نرخ کنوني 
ريال گرايش خواهد داشت مگر اين که شرايط رشد  15000بسوي 

وري در درون اقتصاد بياري ريال بشتابد که زمينه آن نيز در شرايط  بهره
 شود. کنوني فراهم نمي

 
: حال توجه خود را از ارز به پول ملي اقتصاد ملت ف م اک آک در   ل ملت

دهيم: رشد  گردانيم و دوروي اقتصاد ملي را مورد توجه قرار مي برمي
درصد و در  2/6، 1385درصد، در سال  7/5، 1384اقتصاد واقعي در سال 

 4تا  5/2بيني بين  درصد بوده و براي سال جاري پيش 3/5، 1386سال 
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درصد است. در همين فاصله رشد نقدينگي، بر اثر هزينه کردن بدون 
، 1384درصد براي سال  34مالحظه درآمدهاي نفتي، برابر بوده است با 

. نتيجه اين 1386درصد براي سال  40و  1385درصد براي سال  49
ريخت و پاش غيرمسئوالنه و بدون توجه به ظرفيتهاي اقتصاد ملي و 

گذاري، امروزه تورمي است که بستر  ز معيارهاي سرمايهغفلت کامل ا
روبد و خانوارهاي متوسط و زيرمتوسط را در پرتگاه  زندگي اجتماعي را مي

بينانه  انداز بيست ساله را غيرواقع دهد. دولت نهم، سند چشم سقوط قرار مي
ه را بايگاني و نادرست اعالم کرد و آنرا به کناري نهاد، برنامه چهارم توسع

هرگونه تئوري اقتصادي به هزينه کردن درآمدهاي نفتي  فقئاک کرد و در
 12ساله، رشد ساالنه  20انداز  دست گشود و نتيجه اين شد که اگر چشم

انداز  درصد روبروست؛ اگر سند چشم 5/2طلبيد دولت با رشد  درصد مي
کرد،  ميليارد دالر جذب سرمايه خارجي را هدف مي 80ساله ساالنه   تبيس

انداز  گذاري کمتر از يک ميليارد روبروست، اگر سند چشم دولت با سرمايه
کرد که سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور در آخر  بيست ساله طلب مي

هاي دولتي  درصد از سهام بنگاه 80درصد برسد و  25برنامه پنجم به 
هاي خصوصي و تعاوني واگذار شده باشد،  به بخش 44ول صدر اصل مشم

دولت اين فرايند را يا متوقف کرده و يا معکوس نموده است. به همين 
روال است بايگاني شدن پرونده ورود به سازمان جهاني تجارت، که الزمه 

 آن اصالحات ژرف ساختاري در درون است.
 

اند و  تعادلي مزمن قرار گرفته يک بيبا اين وصف دو روي اقتصاد ايران در 
ها و سوق  دهد، نظير تهديد بانک هر اقدامي که دولت نهم انجام مي

افزايد. ادامه راهي که دولت در  تعادلي مي نقدينگي به بازار کاالها، براين بي
تر شدن بازهم بيشتر پول ملي و کاهش قدرت  پيش گرفته است ناتوان

گذاري و افزايش بازهم  ر، کاهش سرمايهخريد اکثريت متعلق مردم کشو
بيشتر بيکاري است. ادامه اين جريان با بود و نبود اقتصاد ملي گره 

 خورد. مي
 
 
 

 زيرنويس:
شود که يک متفکر  ـ عصر کالسيک در تعريف شومپيتر به دوراني اطالق مي 1

 بندي کند. داهي بتواند مجموعه علم معيني را جمع
2 – Solow,R.M. Technical Change and the \aggregate 

production Function,American Economic Review, 
1957,pp.312-320 

ايران بزرگترين صادر کننده ماده خاکستري: روايتي از توسعه »ـ نگاه کنيد به  3
 مصاحبه با صاحب همين قلم. 1358بهمن  28در تالش شماره « وارونه

4 – Purchase Power Parity 

عيين دقيق اين نرخ به محاسبه ضرائب کشش پذيري تقاضا به قيمت ـ ت 5
 کاالهاي وارداتي و صادراتي نيازمند است که در دست نيستند.

6 – Economist, Pocket World in Figures, 2008 Edition 
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اي که در دست داريد(  نشريه تالش )کتاب ويژه ةام، خانم فرخنده مدرس و آقاي علي کشگر قول داده بودم که براي اين شمار اميبه دوستان تالشگر گر
آنان قرار دهم تا در اين دفتر  مسائل مربوط به زبان فارسي و نقش و اهميت آن در قوام و دوام ملي و هويت ايرانيان بنويسم و در اختيار ةمطلبي در زمين

 انتشار يابد.
هم فراهم کرده بودم که متأسفانه خبر بسيار ناگوار ي خاطر مرا پريشان کرد و سوگواري مادر آمادگي روحي و تمرکز  هاي مربوط به آن را بسياري از يادداشت

 من به سرانجامي نرسيد. ةنگارش مطلب همچون وعد ام را سخت درهم ريخت و فرصت از دست رفت و فکري
کاره  تالش قرار دهم و ازين طريق هم طرح ناتمامي نيمه ةدر اختيار نشري براي انتشار و سامان داده و ها را سر تري بتوانم يادداشت فرصت مناسباميدوارم در 

 هم شرمساري من در برابر دوستان اندکي کاهش يابد. رها نشود و
سخن اهل » ةتا حدودي جبران کرده باشم قصيد «دفتر»دستي خود را در همکاري با اين  با اين حال، به جهت آن که تهي

هاي  سپارم تا همچون برگ سبزي بپذيرند و در کنار مقاالت ديگر دوستان دانشور و فراورده خود را به دوستان مي« دل
 فکري آنان به چاپ برسانند. ةارزند

ردار از همان حال و هوا و هاي اخير من است خوشبختانه متضمن همان مضامين و برخو اين قصيده که يکي از سروده
ام. بنابراين تصور و اميد من آن است که به لحاظ مضمون  پرداخته ناتمام به آنها ةست است که در آن مقال افکار و عواطفي

 و موضوع با مطالب ديگر اين کتاب تجانس و همآهنگي خواهد داشت.  
شار الکترونيکي يافته بوده است با اين وجود، نخستين ها انت اگرچه اين قصيده، طي يکي دو ماه گذشته در برخي سامانه

 روي شماست و اميدوارم که مورد قبول واقع شود. اکنون پيش انتشار مطبعي و چاپي اين قصيده هم

 ع.و         
 
 
 

 

 مگو که خطاست!« سخن اهل دل»چو بشنوي 

 «حافظ»                                              

 

 را  ايراکسخن اهل دل م

 سالم اگرچه کسي چون تو راست حيف سالم

 مَالم! آورت مُفيدِ که هست فکر مالل

 نگفتمت که مگو ياوه بيش ازين و مالف

 ذوق و کالم؟ تو خندند اهلِ که بر کالمِ

 خـُزعبالت فرستي و غافلي که تراست

 اندام بي به گفته قامتِ ناسازوارِ

 ادبي بي چه يافتي که چنين درکمالِ

 ان به کام تو گويي بُريده است لگام؟زب

 اي به فريب جسارت فزوده ِ برون زحدّ

 چو ظلمتي که فزايد برون ز حدّ ظُالم

 ناسازمند و ناهموار ةلود به لفظِ

 اي درکام عداوت گشوده سخن به حکمِ

 زحقّ و ناحق و از عدل و جور و پاک و پليد

 ز نور و ظلمت وخوب و بد و حالل و حرام
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 اي که هان بنشين بساطِ معرکه افشانده

 اي که هين بخرام کالس مدرسه بگشوده

 ست  اهل خِرَد ترا شرمي ةنه از نظار

 نه در رهايي ازين مَسکنت کني اقدام

 تـُرک و عرب؟  تو را که داد کفالت به خلقِ

 تو را که داد وکالت ز قوم يافث و سام؟

 تو کيستي که حقوق مرا به من بخشي؟

 به قول و قضاوت، گهي به قهر و قيام؟گـَهي 

 ست«ها حصار ملت»ترا که گفت که: ايران 

 خام؟ رِّ کدام ياوه ترا داده اين تصو

 ؟«ملت ايران يکي نبوده و نيست!»که گفت: 

 کدام غول ترا کرده غرق اين اوهام؟

 ظالم است با مظلوم ةکه گفت: رابط

 با اقوام؟« قوم پارس» ةوجود رابط

 ه ظلمي؟ کدام مظلومي؟کدام پارس؟ چ

 کدام؟« قوم پارس» حضور ظلم کدام است و

 يک سرزمين و يک وطنيم ةمن و تو زاد

 که هردو همچو دو مغزيم در يکي بادام

 مشترکي است زبان پارسي آن راز و رمزِ

 ايام  که يادگار زمانست و حاصلِ

 از او من و تو به يک نسبتيم برخوردار

 ايم شيرين کام  از او من و تو به يک جـُرعه

 که گفت: آنکه سخن گفت با زبان دري

 ست که بيگانه گشته با اقوام؟ ستمگري

 ايران بيخت که خاک ننگ تـَشعّب به بومِ

 که کرد خنجر بيگانگي برون زنيام؟

 مگر نبُد که بدآموزي بدانديشان

 قدرت بيگانه داشت نـَقل و پيام؟  زبامِ

 مگر نبُد که به هفتاد سال پيک شمال

 بُرد زي گذرگه عام؟ تفرقه مي متاعِ

 ها سال جعل و فريب ده ةمگر نه عرض

 زمان بود درخورِ اکرام؟ به نزد اهلِ

 بستند  سرخ مي ِ مگر نبُد که تزاران

 هاي رذيالنه راه استفهام؟ به شيوه

 «ساز و حاکم شو پراکنده»مگر شعار 

 شان نبود ادغام؟ به اعتقاد فريبنده

 ها بر ايران داشت مگر نه آزِ عرب قرن

 راه بر اغنام؟ دزدِ چو رهزنان نظرِ

 مگر بلند نبُد در لواي استعمار

 صداي غارت تاريخ و صيتِ سرقتِ نام؟

 به زر نبود عرب را مگر ز شرق و ز غرب

 فريب آفرين در استخدام؟ ِ مورخان

 ناصر؟ ةبافت خدع مگر دروغ نمي

 صدّام؟ ةکوفت کين مگر به طبل نمي

 پس از انحالل عثمانيمگر نبُد که 

 عوام؟ نژاد بود و زبان در  پي فريبِ

 مُطالبات سياست بنام عنصرِ تـُرک

 ابهام؟ ةکِشت و بوت نهال شائبه مي

 دعاوي مغول و اُزبک و غـُز و تاتار

 هنگام بي بي مَحلي بود و صوتِ خروسِ

 اين دستکار جعل و فريب چه شد که حاصلِ

 تي خام؟ست مرجَع و مأواي فکرِ مـُش شده
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 چنين سر از تو و افکار در سر از دشمن؟

 دل از اوهام؟ ةچنين دل از تو و آئين

 کدام ابليس؟ ةترا مُهر ربوده شوقِ

 کدام انعام؟ ةترا سکـّ خريده روحِ

 کدام چنگِ دغا رخنه کرد در عقلت؟

 کدام دستِ عداوت به ره نهادت دام؟

 اي زنهار نظر به دفترِ بتخانه بسته

 اين دفتر و بر اين اصنام! نظر ببند بر

 رسوب باورِ بدخواه در سر است هنوز

 سرسام ةوَهمي و فتن ةترا که بست

 برآي ازين ره ناراست سوي کژ رفتار

 نادُرستي گام ِ مزن درين گذرستان

 دهر نگردد هماره گِرد فريب مَدارِ

 دروغ و ياوه نسازد هميشه با ايام

 بسا کسا که زخون جگر به صدها سال

 نخورده مگر در مسير عزّت و نامغمي 

 بسا کسا که همه عمر ديده داغ و درفش

 ز ماوراي خزر تا حجاز و حيره  و شام

 بسا کسا که ز اروند تا به آمويه

 اي آرام ست لحظه زدل عطش ننشانده

 جان ةبسا کسا که به زندان فسرده شعل

  که رقص، نو کند آن رايت وطن بر بام

 بوي صبح سپيدهاست که ما را به  هزاره

 شب سياه نديم است و اشگ تلخ مُدام 

 مگر به سر رسد اين روزگارِ ناهموار

 آشام مگر گذر کند اين شوخ چشم خون

 مگر فنا شود اسباب فتنه و تزوير 

 مگر به سر رسد ايام محنت و آالم

 ستم بميرد و باغ و بهار زنده شوند

 شادي شود خوش و پدرام ةدل از طليع

 صدنسل، سر گرفته به دست درين هواست که

 دوچشم در پي چشم است و گام در پي گام 

 در اين ره است که صد نسل با اميد وصال

 نهد دو ديده به راه و دو گوش بر پيغام

 گشته دارد اين کنعان هزار يوسف گم

 هزار آرش اُفتاده ديده اين اجرام

 هزار خون سياوَ ش دويده درهر جوي

 هرگام   ايرج دَميده با ةهزار کين

 دشت خاوران سنگي ةنه هست در هم

 وجودي نگشته رنگين فام  ِ که خود به خون

 پيچد رستم به کوه مي ةهنوز نعر

 زند بر جام هنوز دست يـَالن جام مي

 تنبور ةدران است نال هنوز جامه

 بَرَد ز دل آالم مُغان مي هنوز جامِ

 پيکار ةهنوز چشم جوانان به عرص

  بهرام ةنبود به جستجوي تازيا

 خورد برکوه فرهاد مي ةهنوز تيش

 لب شيرين صال زند الهام  هنوز از

 عرب نبود و کتابش نبود و ايران بود

 اي پيش از اُمّت اسالم يکي دو دَه سده

 نه تـُرک بود که غازي شود خالفت را

 نه داشت جور عرب، تـُرک را در استخدام
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 مغول نبود و سکندر نبود و ايران بود

 شت و سکندر گذشت و او به دواممغول گذ

 کردند دَدان که خوي پلنگي رها نمي

 ست کز آنان بَرَد به نيکي نام؟ کجا کسي

 هزار قوم مهاجم به شهر ايران تاخت

 يکي نشد که نبُد سرکش و نيامد رام

 چه ياوه الفد آنکو خيال خام پزد

 چه هرزه پويد آنکو به بَد سپارد گام

 و دشمن پَست ست دوباره روزِ سياه آمده

 دام  ةنهب و گشوده حلق ةنهاده سفر

 زياز آن زهر طرفي گـُرگ کرده دندان ت

 امام امير و يکي به نامِ يکي به نامِ

 اي به کمين به هر قدمي مُفتخواره  از آن

 يکي به فکر شکار و يکي به بوي طعام

 گشوده دشمني از هرطرف بر ايران دست

 رامم دين و يکي به عشقِ ةيکي به خدع

 سَلم ةيکي به خنجر تور و يکي به نيز

  حام ةيافث، يکي به حيل ةيکي به کين

 چنين سگالش بدکارگان و بدخواهان

 زمُفتيان کـرام و ز اولياء عِظام

 پليد  ِ جديد و ز فاجران ِ ز جابران

 غالم ِ ز مؤمناتِ کنيز و ز محسنين

 به روي هستي ملـّت فشرده چنک رذيل

 نشسته قشر ظالمبه قلب روشن ايران 

 کالغ و کرکس و بومند آنچنان به فغان

 که وحشت اوفتد آزاده را به هفت اندام

 وحشت پريده بر سر دار ةيکي به ضجّ

 تهمت نشسته بر لب بام ةيکي به نعر

 يکي تسلط اوباش را کند اظهار

 يکي تباهي و بيداد را کند اعالم

 به خاک خود همه در غربتند جز جُهـّال

 خود همه در حسرتند جز حُکـّام ِ به خوان

 اگر وطن همه در آتش است ننديشد

 اينان مگر به حفظ نظام  ةکس از ميان

 زمان چنين و تو با دشمني به بزم اندر؟

 جهان چنين و تو در کوي کين گرفته مُقام؟

 ست؟ کس اين بدي که تو با خويشتن کني کرده

 فکنده است کسي خويش را از آن سوي بام؟

 به جهان آبرو نداني داشت!مباد تا 

 مباد تا به بَد آزادگان برَندت نام!

 مان و جهان واسپار و حق مفروش  گرسنه

  فرجام عزّت است و  بي که اين معامله بي

 وطن بدانديش و بدسگالِ مگـَرد گـِردِ

 اوهام يا به بوي مقام ةبه دام هال

 «زفکر تفرقه بازآي تا شوي مجموع»

 و فرقه دشمنکام که جمع، صلح جهان است

 مباش غافل ازين بيش اگرچه سعدي گفت

 «رود ايام! تو غافلي و به افسوس مي»

 

 محمد جاللي چيمه )م. سحر(

 20.4.2008پاريس ،                                       
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ناخت، درک و تعريف درست مفاهيم از براي بسياري از ما ايرانيان ش
باشند. مفاهيم بسياري را بدون توجه به  جايگاه درخوري برخوردار نمي

گيريم و به عواقب  مضمون و تحول معنائي آنها و با تعابير دلخواه بکار مي
شويم، توجه نداريم.  ها و به مشکالت اجتماعي که موجب مي بدفهمي

ولتر و ديکتاتوري پرولتاريا تعريف روزي دمکرات و دمکراسي را با پر
کنيم، روز ديگر انسانها را طبقه بندي و اليه اليه کرده و بر مبناي آن  مي

خوانيم اما الگويمان را ابوذر  کنيم. خود را مدرن مي عدالت را تعريف مي
دهيم و سوسياليسم  را از امام علي به يادگار داريم. با رويکرد  قرار مي

خواهيم ايران را  کنيم. مي خميني و واليت فقيه پرواز مي ليبرالي به پيشواز
الکرسي را  هاي تمدن برسانيم اما در سراسر حيات خود دعاي آيت به دروازه

النبي  خواهيم و آنرا با مدينته کنيم. امروز هم جامعه مدني مي بازوبند مي
هستيم هم امت اسالمي، هم « ملت تاريخي»دهيم. هم  توضيح مي
کنيم و  روطه را سامان و ملت ـ دولت مدرن را پايه گذاري ميانقالب مش

مان «روشنفکران»اسالمي را. امروز هم از برکت « شکوهمند»هم انقالب 
گنگ و »از ملت به ملل، مليتها، بهرملت، پاره ملت، پاره پاره گشته و 

 ؟ «ساربان»هستيم يا « چي واگن»ايم که باالخره  مانده« گيج
 

فالکت و فساد و رفتن به قهقراي کنوني به جاي مبارزه و در اين درياي 
کشيم. اگر تالي  اي با عوامل و ابناي آن تيغ بر هستي خود مي ريشه

هاي جامعه سياسي ـ فکري در سالهاي انقالب اسالمي به زير  انديشه
کشيدن قدرت سياسي و نشاندن جمهوري اسالمي بجاي آن بود، پيامد 

نيروها و سازمانهاي سياسي، دانسته يا ندانسته، رويکردهاي امروز برخي از 
تجزيه ايران خواهد بود. اگر فضاي فکري ـ فرهنگي سرآمدان جامعه ما در 
سه دهه گذشته قدرت سياسي وقت و ارزشهاي جاري در جامعه را به 

هاي امروز بسياري  ها و آشفته فکري کشيد، متاسفانه سرگشتگي چالش مي
 وجوديت ملت را به چالش گرفته است. از آنان، هستي ايران و م

 
طرح شعارهايي چون کثيرالملله بودن ايران، ستم ملي، حق تعيين 
سرنوشت و فدراليسم قومي ـ زباني که امروز از سوي برخي از سازمانهاي 
سياسي مخالف جمهوري اسالمي براي برانگيختن و بسيج نيرو، تبليغ و 

گيرد، چه اين نيروها  ت ميترويج شده و پيرامون آن سازماندهي صور

بخواهند يا نه، در صف يکپارچه و همسوي مبارزه با جمهوري اسالمي 
شکاف انداخته و هدف اصلي تالش يعني رسيدن به دمکراسي و آزادي را 
از کانون مبارزه خارج و بجاي آن يکپارچگي ملي و هستي ايران را موضوع 

 کند. مبارزه  و به محور آن تبديل مي
 

 ها و احزاب قومگراي امروز در غفلت ـ و يا خود را به غفلت زدن ـ سازمان
در باره نفوذ و تأثير مفاهيم و شعارها بر اذهان مردم ناراضي و برانگيخته از 
شرايط سخت سياسي، اقتصادي و فرهنگي و با چشم برهم گذارن بر 

ها درپي خواهند داشت، دست بکار  نتايجي که فعال شدن اين ذهنيت
تن بازار سياست خود از تعابير نادرست و تعاريف غلط از مفاهيم مهمي انباش

اند و تدارک مقدمات تفرقه و  چون ملت، حاکميت ملي، ستم ملي و... شده
اند. آنها  هاي خود کرده دشمني ميان آحاد ملت در ايران را پيشه سياستبازي

اولويت  اما در اين کارزار انحرافي در تخمين حساسيت اين ملت نسبت به
حفظ ايران دراشتباهند و در اين محاسبات نابجا جز بر رنج خود و بر 

افزايند.  زحمت نيروهاي آزاديخواه و دمکرات و ميهن دوست نمي
آزاديخواهان و تالشگران دمکراسي براي ايران، اگر نخواهند گذشته تکرار 

هيم و ها خاموشند و ميدان نبرد را طرح مفا شود، بايد تا زماني که سالح
شعارها و مطالبات زير سلطه خود دارد، از پاي ننشينند و در تالشهاي خود 
از رفتن به ژرفاي موضوعات و مفاهيم و نشاندنشان در جايگاهي  که دارند 

 و اعتباري که رسميت آن شناخته شده است، کوتاهي نکنند. 
 

را  آنچه در ميان همه بحثهاي سازمانهاي قومگرا هسته اصلي اهداف آنان
نمايد، طرح چند مليتي يا چند ملتي بودن ايران و تالش براي پر کردن  مي

هاي قومي ـ  ذهنها از اين ادعاست. در اين طرح آنها براي اثبات وجود ملت
يازند، مگر معتبرترين و جديدترين  اي دست مي زباني به هر فاکتور و مؤلفه

هاي  د که مؤلفهعنصر تشکيل دهنده تعريف يک ملت. اما ابتدا بايد دي
اند، کدامند و چرا عناصر  مورد استناد آنها در ملت سازي که پيشه کرده

 معتبر و جديد پيش فرضهاي استواري براي مقصود آنها نيستند.   
در بحثهاي جاري در ميان نيروهاي سياسي ايران ملت در وجه غالب بر 

رک، تعريف هايي چون فرهنگ، زبان، نژاد، دين، تاريخ مشت مبناي مولفه
هاي ملت ساز بيشتر از همه بر فرهنگ و زبان   گردد. از ميان آنها گروه مي

مرنـئ،  ت جـا    راانت را در تعريـف ملـ  سـهم ينصـر فرهنـگ را مـا م ـزاک ه يـ  مـاب مـت          

رننــئ رــا ه يــ  ف فرهنــگ ا  يــش سرشـ  ن اــتنئ ف ماه تــا متفافتنــئ. ت ــات فرهنــگ   نمـت 

  ـر ف   يـايت ف ااـادات آک در مرامـر فرهن هـا       هـا ف تغ  فاماتا مـا قـئرت  اينـئات رياـا    

مانـئ. ينصـر  رـا ت ـاتش تـامعت ا  تحـ ل ف        دي ر اس . تال آن ا ه ي   ايئار ف نامـ  مـت  

 تغ  ر اس  چ  نا قادر اس  ماه   مزراتر ف نام  مل  را تعريف رنئ؟
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ها هرملت داراي سنتها، باورها، احساسات،  تکيه دارند. از نظر اين گروه
نمادها، ارزشهاي ويژه و خاصي است که از طريق زبان مشترک آن ملت 

کان پذير نخواهد شد. قابل انتقال بوده و ادامه آن با زبان ديگري هرگز ام
براساس اين رويکرد، زبان حامل خصلتهاي ويژه ملت و بستر الزم براي 
رشد و شکوفائي ذات و سرشت ملت است تا حدي که تنها عامل در 

 رود.   تاسيس ملت شنار مي
 

هر چند زبان مشترک در تفاهم  و امر انسجام و همبستگي يک ملت و 
ي برخوردار است، اما اين عنصر در پيدايش احساس ملي از اهميت بسيار

تواند کافي باشد،  گيري ملت نمي هاي شکل تعريف ملت و تشخيص بنيان
هاي زباني مشترک مانند اقوام انگليسي زبان، عرب  چرا که هستند گروه

دهند  رغم زبان واحد، ملت واحدي را تشکيل نمي زبان؛ اسپانيايي زبان، علي
لل آنها را بعنوان ملت به رسميت شناخته اما الم و يا ملتهايي که جامعه بين

ملتهاي چند زبانه هستند، مانند سوئيس، کانادا، هندوستان. چنين 
هاي چند زبانه است و مقدم  ريشه خواندن اين ملت ديدگاههائي در اصل بي

ريشه دانستن ملت ايران است که حتا اگر تاريخ پيدايش، قوام و  بر همه بي
نوان زبان مشترک اين ملت را مورد اغماض قرار دوام زبان فارسي به ع

هاي آن در سرزميني با مرزهاي معين  دهيم، چشمها را بر زيست هزاره
 توان بست. نمي

 
گيري ملت با اين  صرف نظر از مغايرت ايده زبان به عنوان پايه شکل

اند، حتا از عهده توضيح زباني که  ها، کساني که به اين ايده چسبيده واقعيت
آيند  پراکنند، يعني فارسي برنمي کنند و سخن مي امروز به آن تکلم مي خود

که قرنهاست کانون و ظرف مشترک گردآوري حاصل تأثير زبانهاي ايراني 
هاي امروزي  هاي تاريخي و عينيت بر هم بوده است. از همه اين واقعيت

ند در که بگذريم، زبان نبايد مانع آزادي آدمي و به بند کشيدن انسان خردم
محدوه گروهي گردد. اين کشف اساسي امروزين جوامع مدرن است و به 
طرق گوناگون و در جهت هرچه آزادتر کردن فرد ـ به معناي آحاد انساني 

مندتر کردنش از نعمات و امکانات، حتا فراتر از مرزهاي  ـ و هر چه بهره
نه نيز شود. ملت سازان الزم است در اين زمي سرزميني خود، پاسداري مي

خواهند  اي ميان فرزندان ايراني که مي اندکي بيشتر بيانديشند؛ در مقايسه
آنها را تنها ترک زبان يا کرد زبان و... تربيت کنند و آموزش فارسي را 

کنند و آنها که به فارسي مسلطند، کدام يک  ستمي در حق آنها تلقي مي
ا در مقياس جهاني مندترند؟ و ي در محدوده امکانات سراسر کشورمان بهره

مندترند يا  آيا فرزندان فارسي زبانمان از امکانات مادي و معنوي بهره
فرزندان چند زبانه انگليسي، آلماني، ژاپني، فرانسوي؟ کدام يک از اينها 

تر زندگي و آينده خود را بنا کنند و توانمندتر در سرنوشت  قادرند آزادانه
 کشور و پيرامون خود مداخله کنند؟

 
ي ديگر از راههاي باز کردن بند اسارت فرد، گشودن فرهنگ و ناگزير يک

زبان بر روي فرهنگهاي ديگر است. تفکيک و بستن خود برمبناي زبان 
انجامد.  تنها به زيست ابتدائي و به قول دکتر جمشيد بهنام زيست نباتي مي

هاي جديد از  در جوامع پيشرفته امروزي در کنار چند زبانه کردن نسل

ها بازکردن زبان به روي  ريق آموزش و پرورش، يکي ديگر از اين روشط
بيني مدرن و از  فرهنگهاي ديگر و زبانهاي زنده و پوياتر است. در جهان

نظر ايرانيان دمکرات که بر حفظ رنگارنگي و گوناگوني فرهنگي در هر 
نقطه از جهان تکيه دارند هيچ کس مخالف حفظ  و زنده نگاه داشتن و 

رش زبانهاي موجود در سرزمين ايران نيست، يک فرهنگ تنومند چرا پرو
هاي خود را بزند؟ اما اين تفاوت دارد با ايده کساني  ها و شاخه بايد ريشه

دهند و آن را تا مدتها  که زبانهاي قومي و تک زباني را اصل قرار مي
يراني موضوع تفکيک خود از فارسي زبانان و دارندگان زبانهاي ديگر اقوام ا

کنند. ايده آنها در حقيقت موجب  قرار داده و برپايه آن بسيج و مبارزه مي
تعصب قومي و زباني و اجبار خود و فرزندان خويش ـ حداقل تا مدتها ـ به 

 گزينش همان زيست نباتي و ابتدائي است.
 

فرهنگ و هويت فرهنگي که باز هم ملت سازان برآن اين همه تکيه 
پاسخگوي تعريف ملت نيست. دوام و بقاي فرهنگ در  دارند، همانند زبان

تواند از  تغيير و تحول است. ملت مفهومي پايدار است و بنياد آن نمي
مفهومي که حياتش وابسته به تحول و تغيير است برآيد. اگر فهم از 
فرهنگ حفظ گذشته و ارزشهاي آن، در اصل جدا کردن خود از ديگران و 

ب اسالمي يکبار آن را به عاليترين شکل پياده بستن خويش باشد، در انقال
کرديم و نتايج آنرا امروز در کشورمان شاهديم. اما اگر از فرهنگ، 

فهميم، اگر مرادمان از فرهنگ  بيني مدرن و ارزشهاي آن را مي جهان
دست يافتن به باالترين ارزشهاي بشري، به حقوق بشر و حقوق 

را در  فرهنگ قوم و قبيله حبس شهروندي، آزادي است، چرا بايد خود 
 آميزي و جايگزيني هراسناک باشيم؟  کنيم و از تحول و تغيير و درهم

 
عالوه بر اين، کساني که در تعريف ملت سهم عنصر فرهنگ را به ميزان 

کنند که هويت و فرهنگ از يک سرشت  برند،  توجه نمي هويت باال مي
ها  بسته به قدرت زايندگي ريشهنيستند و ماهيتا متفاوتند. حيات فرهنگ وا

و تغيير و پويايي و گشادگي آن در برابر فرهنگهاي ديگر است. حال آنکه 
ماند. عنصري که حياتش تابعي از تحول و تغيير  هويت پايدار و ثابت مي

 است چگونه قادر است ماهيت بزرگتر و ثابت ملت را تعريف کند؟ 
 

گيرند و عنصر نژاد  قومي اشتباه ميهاي  اي ديگرملت را با نژاد و گروه عده
در هر قوم را عنصري استوار و دائمي قلمداد کرده و بر مبناي آن حقي 

کنند. در چنين  مشروع براي قوم در ايجاد حاکميت قومي استنتاج مي
رويکردي، از حقوق فردي و حق شهروندي خبري نيست. به زباني ديگر 

لي که آن را امروز ملت سازان اين حق تابعي از اصل خون و نژاد است، اص
کنند. در  شرمگينانه پشت زبان و فرهنگ و هويت فرهنگي پنهان مي

تعريف ملت بر مبناي نژاد، اين فرد نيست که تصميم به عضويت در ملت 
دهد و  گيرد بلکه وجود ملت از نژاد خاص به فرد آگاهي مي خويش مي

که با ملتهاي ديگر  باشد ي خود مي هاي ويژه چون هر ملتي داراي خصلت
تفاوت دارد لذا فرد نبايد با ديگر ملتها در هم آميزد و موجب سقوط سرشت 

بار بودن  خويش شود. در مورد عقيم بودن بنياد ملت بر پايه نژاد و فاجعه
 چنين رويکردي نياز به استدالل چندان نيست. نمونه نژادپرستي اوائل قرن 
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 ر فکر کردن کافي است.ت بيستم در جهان پيشرفته براي روشن
 

تعريف ملت بر پايه دين هم جز يک سؤتفاهم تاريخي و رؤياي سپري 
هاي قرون وسطائي حکومت کليسا يا دستگاه خالفت و حکومت  شده سده

جهاني بر امت اسالمي نيست. پاي استدالل کساني که ملت و دولت را که 
ند، بر هواست. کن ايست خودمختار و زميني، بر دين مشترک بنا مي پديده

حال آلماني يا  توان کاتوليک، پروتستان و الدين بود در عين چرا که مي
فرانسوي يا آمريکايي. در جهان مدرن و پيشرفته امروزي دين امري 
خصوصي و فردي شده و از حوزه عمومي جامعه خارج شده است و 

تواند مبناي تعريف ملت باشد. در همين ايران کنوني زير سلطه  نمي
کومت اسالمي شيعه، مبارزه براي آزادي مذهب و غيردولتي و غيررسمي ح

کردن دين، از ارکان مهم مبارزه براي آزادي و دمکراسي است. به سرانجام 
رسيدن اين مبارزه و رسميت يافتن و قانوني شدن آزادي دين و اعتقادات، 

ما  مسلماً موجب نخواهد شد که ملت ايران از اعتبار وجودي ساقط شود و
 با چند ملت ديني روبرو گرديم.

 
و اما فاکتور تاريخ مشترک و سرنوشت مشترک پايه استدالل بخش 

باشد. طبعا  ديگري از نيروهاي سياسي جامعه ما در بنياد و تاسيس ملت مي
ها موجب همدلي و همبستگي و فهم  هاي مشترک از خاطره گنجينه

اي و استوار در بنياد  پايه مشترک خواهد بود و يکي از عناصر بسيار مهم و
اي دارد از  باشد و اين امر در مورد ملت ايران که قدمت چند هزاره ملت مي

اهميت بسياري برخوردار است. تاريخ ايران با تمام فراز و فرودش، و با 
اش تاريخ و سرنوشت مشترک همه ماست و ما  تمام قوت و ضعف

وشت و تاريخ مشترک، ساده دار اين تاريخ هستيم، هر چند اين سرن ميراث
و بسيط نيست و به گفته دکتر جواد طباطبائي؛ تاريخي است بافته از 

هايي بعضا متضاد و در جدال  اي. سنت اي و سده هاي گوناگون هزاره سنت
و کشاکش با هم اما در عين حال تنيده درهم و پيوسته با هم، بويژه 

گرفت، همه ساکنان اين آنجائي که موجوديت ايرانزمين در خطر قرار مي 
هاي سنتي و وابستگي بدانها و تفاوتها، در دفاع از  سرزمين خارج از علقه

سرزمين ايران دوشا دوش و در کنار هم براي دفع دشمن تا آخرين قطره 
اند و از آن روندي جاري به درازاي تاريخ ايران زمين  توان خود جنگيده

آنرا در جنگ هشت ساله با  اند. روندي که نسل حاضر نيز بوجود آورده
صدام و ارتش عراق به اثبات رساند و نشان داد که هر ايراني در هر 

هاي آن  اي از اين آب و خاک خود را مالک اين سرزمين و ميراث گوشه
 داند و از آن با جان و دل دفاع خواهد کرد.    مي

  
لت به تمامي اين موضوعات تا وقتي در حوزه بحث و پژوهش پيرامون م

توان و بايد از هر زاويه  در حوزه دانشگاهي و آکادميک در گردش باشد، مي
و منظري پرداخت و عناصر مؤثر در تعريف آنها را از مقام نمادين و 
برانگيزاننده احساسات و عواطف پائين کشيد و با تجزيه و تحليل آنها و 

اي نشاندنشان در جايگاه واقعي آبي بر آتش احساسات ريخت. اما بر
پرداختن به آنها به عنوان مواد خام تدوين برنامه و اهداف سياسي و وارد 
نمودن آنها به حوزه سياست و برنامه سازمانها و گروههاي سياسي بايد در 

نهايت تابع آن تعابيري شد که در سطح جهان مدرن و پيشرفته و از نظر 
سخن و ادعاي بي نهادهاي آن از احترام و اعتبار برخوردارند. در اين حوزه 

گذاري برخي محافل  ربط داشتن و بر بسيج احساسات برانگيخته و سرمايه
گر خارجي حساب باز کردن جز عاقبتي فاجعه بار و خونين ببار  مداخله

 نخواهد آورد.  
 

آنچه در جهان کنوني به عنوان يک دستاورد معتبر پابرجاست تعبيري است 
ت و با امضاء عهدنامه وستفالي که با پيدايش مفهوم جديد ملت ـ دول

پديدار شد. نقطه عطفي که در تاريخ اروپا ـ که مرکز ثقل جهان آن روز 
بود ـ و براي جهان بوجود آمد. پس از امضاي اين عهدنامه، تشخيص 

الملل وارد  منافع ملي و مفهوم دولت ـ ملت در حقوق سياسي و روابط بين
گيري  گرفت  و از آن پس پي المللي بر پايه آن شکل شد و روابط بين

احترام به مرزهاي سرزميني و حفظ آنها، اساس روابط وکوششهاي 
 1648المللي را تشکيل داد. و پس از امضاي اين عهدنامه در سال  بين

ميالدي ملت، دولت و کشور بعنوان سه جزء بهم پيوسته يک ماهيت واحد 
اع از ملت و دفاع از المللي شناخته شد و منافع ملي که دف در روابط بين

الملل وارد و هنوز  سرزمين عنصر مؤثر و تعيين کننده آنست در حقوق بين
الملل، بر اين مبنا متکي است. در اين رابطه  هم شالوده و بنيان روابط بين

المللي در طول دو جنگ جهاني، پروسه ملت و  حتا بزرگترين بحرانهاي بين
اي ويلسون پس از فروپاشي  ماده 14هاي برخاسته از اعالميه  کشور سازي

اي معاهده ورساي قرار گرفت، نيز نتوانست  امپراتوري عثماني که متن پايه
رو و خارج از اينکه ما  در استحکام اصل فوق خللي وارد سازد. از همين

ملت را در عرصه نظر چگونه و بر مبناي کدام عنصر تعريف کنيم، با اتکا 
الملل هر ملت حق دارد براي دفاع  ر حقوق بينالملل و بنا ب به روابط بين

 ازخود و سرزمين خود دولت خود را بنا کند.
 

بنابراين ملت در بعد سياسي و حقوقي همراه با دو رکن اساسي پايدار و 
پيوسته يک ماهيت واحد  هاي بهم ثابت ديگر يعني دولت و کشور پايه

سه رأس يک » سياسي و حقوقي هستند و به گفته دکتر داريوش آشوري
و «. دهند و موجوديت هريک وابسته به ديگري است مثلث را تشکيل مي

تواند جانشين و  الملل نيز هر يک از اين سه مفهوم مي از نظر حقوق بين
 بجاي دو مفهوم ديگر بکار گرفته شود.   

 
امروز سازمانها و نيروهاي ملت ساز در ايران با سوء استفاده از وضعيت 

ناک کشورمان و با ياري و کمک دشمنان رژيم اسالمي در بحراني و خطر
جهان و منطقه که متاسفانه در سه دهه گذشته بدليل سياستهاي بغايت 
مخرب و ويرانگر رژيم در سياست خارجي بر اعدادشان در جهان و پيرامون 
ايران افزوده شده و ميهنمان را در شرايط خطير ومحاصره خطرهاي بسيار 

با طرح شعار کثيرالملله بودن و با علم به اصل پذيرفته  قرار داده است،
شده فوق يعني هرملت يک دولت و يک کشور، مقدمات هدف 

اند و به اين ترتيب تماميت  تري را در دستور کار خود قرار داده بلندمدت
ارضي ايران و يکپارچگي ملت ايران را به چالش گرفته و در پي نابودي آن 

 دارند. گام بر مي
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دانند در شرايط امروز جهان و منطقه و فاکتورهاي  ن سازمانها مياي
شان يعني ايجاد ملت ـ  المللي امکان دستيابي يکباره به هدف نهايي بين

دولت و کشورهاي مستقل در مناطق قومي ايران موجود نيست زيرا طبق 
حق جدائي يک ناحيه و يا منطقه که بر حسب »المللي  عرف و مقررات بين

«  قسمتي از خاک يک کشور مستقل بوده، غير قابل قبول است. سابقه
دانند براي رسيدن به هدف نهايي بايستي گام به گام و مرحله به  آنها مي

مرحله و با آماده کردن بسترهاي سياسي و حقوقي و آماده کردن شرايط 
الملل پيش رفت و اگر الزم شد، دست به تحريف  ذهني جامعه ايران و بين

، ابتدا «کثيرالملله»رو با طرح شعار ايران کشوري است  زد. از همينتاريخ 
در پي پاره پاره کردن ملت ايران و بيرون بردن آن از صحنه و سپس در 

هاي الحاقي حقوق بشر به  الملل و ميثاق زمان مناسب با تکيه بر حقوق بين
 هند و تعداد ملتهاي گوناگون دولتها و کشورهاي مورد نظر خود را سامان د

 ادعاي ارضي و سرزميني نمايند.
 

توان انتظار داشت؛ آنچه را که در برنامه  امروز اگر از ملت سازان نمي
کنند، به صراحت و روشني  سياسي و اهداف گروهي خود دنبال و تبليغ مي

بيان نمايند و پيامدهاي آن و سهم مسئوليت خود را در اين پيامدها 
توان و بايد  ر جامعه سياسي و فکري ايراني ميبپذيرند، اما از بخشهاي ديگ

انتظار داشت که ازتعريف و تعبير مفاهيم کليدي که فرداي ايران را رقم 
انگاري عبور نکنند و نسبت به آن برنامه و  زنند، به سهولت و سهل مي

اهداف سياسي مواضعي روشن و هشيارانه اتخاذ نمايند. سکوت و چشم 
جوئي در  کنند و يا مصلحت ه ايران را تهديد ميبرهم گذاردن بر خطراتي ک

مبارزه با رژيم اسالمي و سخنان و مواضع چند پهلو، هيچ يک رفع 
 کند.  مسئوليت نمي
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 امن  ، مفه مت ما اهم   ف ااتردات  نئات انااک
 

 
 
 
 
 
 

 تام  ر  ات
 

موضوع دوست  د؛ نيروهاي ميهنکن ه ايجاب ميايران در شرايطي است ک
در کانون توجه خود قرار دهند.  اي کشور را به طور همه جانبه حفظ امنيت

ام ابعاد و  من نيز با نگاه به اين موضوع کانوني در اين نوشته سعي کرده
 در باره اين مفهوم کليدي توضيح دهم.اي را  زواياي تازه

با هستي و زندگي و از همان دوران باستان ايست که از قديم  امنيت مقوله
انسان در پيوندي عميق و ناگسستني قرار داشته و همواره يکي از 
مهمترين مسائل جامعه بشري بوده است و هنوز هم يکي از مفاهيم 

باشد.  المللي مي محوري و بنيادين در روابط با دولت ملي و در مناسبات بين
ي که در بنيانگذاري مکتب کپنهاگ نقشي بوزان يکي از انديشمندان اروپائ

کليدي داشته است، مي گويد؛ در ميان مسائلي که بشر با آنها روبروست، 
به گفته وي کمتر کسي يافت  ترين آنها مسئله امنيت باشد. شايد کليدي

شود که منکر اهميت موضوع امنيت خواه در سطح فردي يا ملي و يا  مي
 باشد. المللي در مناسبات بين

ه دنبال تکيه بر اهميت امنيت به طور منطقي اين پرسش در ذهن مطرح ب
رسد اصطالح امنيت  شود؛ امنيت اساساً چيست؟ با وجود اين به نظر مي مي

از زاويه شکل و محتوا داراي ابهامات بسياري است. با وجود اين که يکي 
ن و در باره آن تعريف روش اما ،ترين مفهوم جوامع بشري است اي از پايه

واحدي وجود ندارد و شرايط تأمين مطلوب آن نيز بسيار بغرنج است. در 
سال گذشته از  40ـ  30جهان اين مفهوم و بحث بر روي آن به ويژه در 

مرکزيت هرچه بيشتري برخوردار شده و در اين سالها کارهاي نظري 
بسياري بر روي آن صورت گرفته است، از جمله توسط اعضاي مکتب 

زواياي جديدي در برخورد به مسئله امنيت که اين روزها  کپنهاگ که
جهان به شدت با آن درگير است، مطرح شده است. به عنوان مثال بوزان 

که در آن ديدگاههاي  «ها و هراس مردم، دولت»در کتابي تحت عنوان 
 گويد:  خود در باره امنيت را طرح کرده، مي

م امنيت بخودي خود روشي استدالل من در اين کتاب اين است که مفهو»
در مقايسه با  المللي. براي مطالعه روابط بيناست  دتر و مفي تر، قوي جامع

قدرت و صلح اين روش هم گوياي انگيزه اصلي رفتارهاي متفاوت است و 
در عين حال به همان اندازه مبتني بر صلح مفيد. ترکيب اينها باعث 

سه با ديگر مفاهيم جاافتاده چهارچوبي بوجود آيد که در مقايشود که  مي
موجود برتري دارد. مفهوم بسيار جامعي است بين قدرت و صلح و شامل 

 «باشد. بيشترنکات آنها به اضافه مقاديري از خود مفهوم امنيت مي

شايد در نظر اول فهم سخنان بوزان براي خوانندگان ايراني مشکل باشد. 
 يت داراي اهميتيامن اما اين سخنان از نظر روشن ساختن مفهوم

در جهت تالشهائي که تاکنون عمده به اين معنا که در اهميت  ست.بسياري
، به مثابه مسيري است که ناخودآگاه پيموده شده صورت گرفتهامنيت 

است. عالوه بر اين بسياري از اين تالشها بدليل امتناع از بحث معرفت 
در تحقق آن عمدتاً شناختي در درک و توجه به معنا و گستره اين مفهوم و 

به عبارت ديگر اين تالشها بر مبناي استقالل  اند. با مشکل روبروشده
هاي ديگر  و بدون پرداختن به حوزه اي محدود مفهومي امنيت، در گستره

عالوه بر اين  اند. مربوط بدان صورت گرفته و ناکارآمدي خود را نشان داده
رخورد به امنيت، از اين يکي ديگر از علل ناکارآمدي روشهاي کالسيک ب

اي سلبي و  ضعف نگرشي ناشي شده که تا کنون بدان به عنوان پديده
مکتب کپنهاگ با محور قرار  اند. و تأسيسي نگريستهتدافعي و نه ايجابي 

زواياي جديدي را  ها نگرشي به مفهوم امنيت، دادن تمامي اين کم وکاستي
هاي مختلف  عاد و حوزهدر سطح جهان در برخورد به امنيت و گسترش اب

گشوده است. تالشهاي اعضاي اين مکتب پيش از فروپاشي شوروي و  آن
در شرايط جنگ سرد و سلطه مسابقه تسليحاتي قدرتهاي بزرگ جهان 
آغاز شد. توجه و تکيه آنها در بحث مربوط به امنيت اين بود که تنها از 

جريان  نمود.توان امنيت جهان را تأمين  افزار نظامي نمي طريق سخت
فروپاشي شوروري نيز اين امر را ثابت نمود. در اين تجربه مالحظه شد که 
وجود قدرت نظامي و زرادخانه و ارتش عظيم تنها براي تضمين امنيت و 
بقا کافي نخواهد بود. چه امنيت جوامع از دو طريق و از دو بعد به چالش 

دروني اين مسائل شود؛ بعد دروني و بعد بيروني. در ابعاد  کشيده مي
اقتصادي، فرهنگي و عوامل ديگري نظير سطح توسعه يافتگي چه از نظر 
اقتصادي و چه از نظر سياسي و مشارکت مردم در سرنوشت خويش و 
احساس يکپارچگي و احساس پيوند ملي است که در تأمين و حفظ امنيت 

که در در اثر بحثها و تالشهاي گسترده اين مکتب بود  اند. تعيين کننده
اروپا نگاه به مسئله امنيت از زاويه تقويت توان نظامي به امر توسعه 
اقتصادي، سياسي، فرهنگي، محيط زيست گسترش علم و دانش و ايجاد 
تعادل اجتماعي معطوف گرديد. به عبارت ديگر اين تالشها موجب توسعه 
سطح بحث امنيت در دو سمت شد؛ گسترش مضموني مفهوم امنيت و 

هاي ديگر زندگي  ث امنيت و توجه به اهميت آن به حوزهگسترش بح
 و اجتماعي در جوامع گوناگون. به عنوان نمونه در اثر اين تالشهاانساني 

اختالس ها  ا ناا ک ما خ د  خ د ياملت مرا  تعارض ف تقامل يا تتا  ه ي  ق مت يا فج د ه ي 

يامئ، اين اس  را چا رفتار ف چا ي املت م ج  تق ي   ن ا . اما آنچا در محث امن   اهم   مت

 اراياها  ق مت ف س ق آنها ما سم  يش ترر  س است شئه اس . 
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به يکي از کانونهاي بحث امنيت چه در سطح معضل محيط زيست بود که 
ملي و چه جهاني بدل شد. چنين تحوالتي در اروپا از زاويه گسترش نگاه 

الگوئي کليدي براي منطقه خاورميانه و کشورما قرار تواند  به امنيت مي
 گيرد.  

بينيم که در بعد تهديدزدائي در مسائل امنيتي همواره روش  در ايران مي 
بکار گرفته شده است. اتکا به روش سلبي و تدافعي در امر امنيت  سلبي 

اي ميان دکترين )اصول راهنماي عمل(،  شود تا رابطه مانع از آن مي
ببينيم با چه مسائلي در تقدم قادر باشيم سياست و استراتژي برقرار شود تا 

باشيم. تعيين اين رابطه ميان اين سه  در گفتمان امنيت روبرو مي و تأخر
مقوله و جايگاه هر کدام از آن جهت اهميت دارد که نوع برخورد و درک از 

 نمايد. استقرار امنيت را براي ما روشن مي
هانتينگتون را بپذيريم که گفته است؛ در اين قرن استراتژي اگر اين سخن 

کالن ملي و  هاي شود و مردم استراتژي ديگر در ارتش خالصه نمي
آورند، به نظر من در اين جا در اصل به  سياست امنيت ملي را به ميان مي

يک موضوع اساسي اشاره دارد و آن هم امر توسعه و استفاده از مباني 
ي و نظامي است که در اختيار دولت براي رسيدن به سياسي، اقتصاد

اهدافش در ارتباط با دولتهاي ديگر قرار دارد. در گذشته در تعريف 
شد؛ هنر فرماندهي و راهبري نظامي. حال ديدگاهي که  استراتژي گفته مي

قائل به تقدم استراتژي بر سياست و دکترين است، مباني نظري خودش را 
کند و از امنيت درکي جز فقدان  نيت استخراج مياز گفتمان کالسيک ام

تهديد ـ نظريه سلبي امنيت ـ ندارد و استراتژيش هم عبارت خواهد بود 
ازهنر بکارگيري ابزار نظامي و دستيابي به ابزار نظامي است. اگر از همين 

بينيم که ابزار نظامي توسط  زاويه به رفتار جمهوري اسالمي نگاه کنيم مي
شود. با درکي  جهت دستيابي به اهداف نظامي بکار گرفته مي اين رژيم در

کند  سعي مي گرايانه و از بعد نظامي به همه مسائل نگاه کرده و نظامي
توازن و تعادل را از طريق باالنس قدرت نظامي ايجاد نمايد. در چنين 

ابعاد ديگر امنيت  اند. شده هاي ديگر امنيت ملي بکلي فراموش روشي زمينه
مسائلي نظير توسعه اقتصادي، رفاه اجتماعي و... در اين رژيم بطور  يعني

کامل کنار گذاشته شده است. با رشد سلطه پاسداران و نظاميان در کشور 
با چنين  هاي رژيم حاکم شده است. گزاري اين نوع نگرش در سياست

درکي جامعه ما دائماً در حال بسيج نظامي است. چه دولت و چه مجلس 
. هرچند اين روند از جنگ هشت ساله اند نظامي به خود گرفته آن حالت

اي رسيده که در کشور ما هيچ  آغاز شده است، اما بتدريج به در جه
منابع طبيعي، محيط زيست  از ابعاد ديگر امنيت نيست؛ صحبت ازصحبتي 

در ميان نيست. هيچ سخني در باره امنيت انساني، امنيت فرد و امنيت 
شود. از امنيت حقوقي، فرهنگي، مذهبي  ادي شنيده نمياجتماع و اقتص

آيد. امنيت   خبري نيست. جز انحصار طلبي ايدئولوژيک سخني به ميان نمي
هاست  اطالعاتي و ارتباطي فراموش شده است. با وجود اينکه جهان دهه

به نقش فقر به عنوان يکي از فاکتورهاي بسيار مهم تضعيف امنيت 
، عليرغم اين سياستهاي جمهوري برده است مع پياجتماعي و دروني جوا

گذرد، بلکه اين  اعتنا مي اسالمي از کنار فقرفزاينده درکشور نه تنها بي
با توجه به تمامي اين  سياستها خود از داليل بنيادين اين فزايندگي است.

نکات و اين نوع نگرش محدود به امنيت، پيامدهاي هراسناکي بدنبال 

از آنها اين که ايران را به يک مسابقه تسليحاتي خواهد داشت. يکي 
کشاند. وضعيتي که امروز متأسفانه در منطقه  غيرالزم و پرهزينه مي

امان در عمل  خاورميانه حاکم است. در اثر اين مسابقه تسليحاتي هار و بي
 توجهي با بي دهد. ئي و ظرفيت ملي ما را به باد مي سرمايه تمامي پتانسيل
به  هائي دامنه و حوزهنسبت به ابعاد ديگر امنيت ملي که  ميجمهوري اسال

رد، عمالً اداره کشور را فاقد يک گ را در برمي مراتب فراتر از اهداف نظامي
به مشکالت اجتماعي واکنشي و آن ساخته و برخوردهاي  انداز روشن چشم

فاقد هرگونه برنامه عقالئي براي حل آنهاست. به همين علت نيز همه چيز 
با تغيير و تحوالت در قدرت يا در کابينه ما شاهد ثباتي داشته و  نشان از بي

تغييرات ويا بهتر بگوئيم شاهد توقف کامل در امور کشور و انباشته شدن 
 هستيم. تر شدن آنها مشکالت برروي هم و بغرنج

امروز ابعاد  يکي از اين مشکالت در کشورمان مسئله قومگرائي است که
دولتهاي خارجي براي فته است. بويژه آن که در حال حاضر يااي  گسترده

 اسالمي روي گرايشات قوميمقابله با جمهوري پيشبرد اهدافشان در 
. البته چالش قومي همچون چالش کنند را ميگذاري  بيشترين سرمايه

هاي جديدي نيستند. اين گرايشها پيش از اين نيز  مذهبي در ايران پديده
. اما امروز رفتار و اند ته از خود مقاومت نشان دادهدر مقابله با مدرني

سياستهاي جمهوري اسالمي به اين گرايشها دامن زده و به آنها ابعاد 
 گاه اصلي گرايشهاي تکيه بر هويت مشترک تکيهاي بخشيده است.  تازه

شود؛ گروههاي قومي خود  به عبارت ديگر گفته مي قومي است. گوناگون
کنند که بر پايه  پايدار ومتمايز از ديگران تعريف ميرا به عنوان ماهيتي 

البته برخي از اين  هاي فرهنگي، زباني ويا ديني تشکيل شده است. ويژگي
گرايشها ـ معروف به ديدگاههاي ازلي ـ معتقدند؛ هويت قومي پايدارترين 
عنصر تجمعات بشري است و قدمت و پايداري آن حتا از دولت نيز فراتر 

هاي هويت شمرده و  هي ديگر قوميت را يکي از مهمترين پايهرود. گرو مي
يابد که فعاالن سياسي و  معتقدند، اين رکن هنگامي اهميت مي

هاي قومي و در جهت  روشنفکري با تحريک احساسات و تکيه بر سمبل
بسيج نمايند. ديدگاه ديگري  دسترسي به اهداف سياسي خود بر حول آن

ست از اين دو. اين نگاه تلفيقي ضمن طرح نيز وجود دارد که تلفيقي ا
هويت به عنوان عنصري تغيير پذير که خود را با شرايط اجتماعي مطابقت 

 داند. ميدهد، اما اين تغييرپذيري را مطلق نمي
هاي گوناگون به  ما بايد درنظر داشته باشيم؛ هويت قومي يا وجود هويت

الف نيست. اما آنچه در خودي خود عاملي براي تعارض و تقابل يا حتا اخت
يابد، اين است که چه رفتار و چه عواملي موجب  بحث امنيت اهميت مي

تقويت گرايشهاي قومي و سوق آنها به سمت يک حرکت سياسي شده 
 است. 

دانيم با روي کار آمدن جمهوري اسالمي نوعي هويتگرائي شيعي و  مي
سو ايرانگرائي به نوعي عربگرائي در دستور کار رژيم قرار گرفت. از يک 

شدت سرکوب شد و از سوي ديگر هر نوع هويتي مغاير و متضاد با هويت 
شيعه نفي گرديد يا به هويت دست دوم بدل گرديد. تبديل بقيه به 

هاي دست دوم موجب پيدايش شهروندان دست دوم شد. شهروندان  هويت
هويتي  آنها از طريق ارتباطات اي از دست دومي که پيوند دروني هر دسته

  تقويت شده و در ميان آنها اين عنصر در عمل به ابزاري در جهت  بسيج
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خدمت اهداف سياسي بدل گرديده است. سياستها و اقدامات   در نيرو
هاي  جمهوري اسالمي در طول عمرش بجاي جلب اين فرهنگها و هويت

آنها تأثيرگذار قومي و حل مسائل و مشکالتشان در عمل در جهت دفع 
است. با سرکوب دائمي آنها از يک سو و برتري دادن به هويت بوده 

ها به  اسالمي ـ شيعي از سوي ديگرموجب تحريک وفعال شدن اين هويت
عنوان ابزار مبارزه و قد علم کردن در برابر هويت غالبي که توسط حکومت 

و به اين ترتيب به دست خود  شود، گرديده است. تعريف و تحميل مي
يتي را در کشورمان براي خود و براي هر دولت ملي بعد از چالش بزرگ امن

 خود ايجاد نموده است. 
اگر بپذيريم رابطه ملت با دولت ملي خود، برپايه مناسبات عقالئي و متکي 

ينيم که در اين ب يرد، ميگ بر حقوق شهروندي و منافع آنان شکل مي
ام مناسبات تعريف پيوندهاي قومي و هويت قومي جائي ندارد. با استحک

شهروندي و تقويت حقوق شهروندان در يک جامعه در عمل پيوندهاي 
قومي بتدريج تضعيف شده وجاي خود را به پيوندهاي شهروندي با دولت 

اما در حکومت جمهوري اسالمي روند امور در جهتي عکس  دهند. ملي مي
سير کرده است. اين رژيم بدليل ضديت با مدرنيته و مخالفتش با 

هاي قومي و  بر پايه حقوق شهروندي در عمل به گرايشرائي گ ملت
طبيعي است که افراد به هر صورت از اين که  مقاومت آنها دامن زده است.

برند و نسبت  شهروندان درجه دو يا حتا درجه سه به حساب آيند رنج مي
تواند به دو  به چنين تبعيضي نارضائي خود را نشان خواهند داد که مي

نمايد؛ يا خروج داوطلبانه از آن جامعه و يا خواست تحول و  صورت بروز
تغيير در آن. خروج از جامعه به صورت يک حرکت جمعي طبيعتاً هميشه 

افراد عموماً  نمايد. يرد و مشکالت بسياري را ايجاد ميگ آسان صورت نمي
کنند. در هر دو صورت عامل تبعيض قومي به  راه ديگر را انتخاب مي

کند و اين بسيج تحت  مؤثر در بسيج سياسي عمل مي عنوان عنصر
تواند پيامدهاي خطرناکي براي  گرايشهاي قومي و قومگرائي شديد مي

 کشورمان به همراه داشته باشد. 
جوامع پلورال نيز بعضا  ئي تنها خاص کشور ما نيست. البته قومگرائي پديده

در کشورهاي ما  با اين معضل درگير هستند، اما نه در شدت و ابعادي که
. روند جهاني يابند  مي ل آنها،هاي دمکراتيک ح هبه دليل مسدود بودن را

شدن نيز به نوعي در تشديد گرايشهاي هويتي مؤثر است. با توجه به 
نزديکي روابط و مناسبات در جهان و با توجه به فشردگي زمان و مکان 

خواهان هائي نيز  . دستهاند افراد با تعريف از هويت خود دچار مشکل شده
خود هستند. به عنوان نمونه در ايران ما به  و باسازي هويت دوباره تعريف

ويژه در ميان جوانانمان با گرايش وسيعي در تعريف دوباره هويت خود و 
انطباق بيشتر آن با جهان مدرن هستيم. اما با فضاي بسته و تحميلي که 

وگيري از تهاجم فرهنگي جمهوري اسالمي ايجاد کرده است، و به نام جل
موانع بزرگي بر سر راه جوانان قرار داده و آنها را مجبور به بازتعريف خود 
در يک فضاي سنتي و تحميلي نموده است. به اعتقاد من بزرگترين تهاجم 
فرهنگي به کشورما نه از سوي غرب بلکه از طرف خود حکومت اسالمي 

هاي انسجام ملي ما  ي پايهبوده است. اين جمهوري اسالمي است که تمام
به قصد تالشي مورد حمله قرار داده است. هنگامي که به فردوسي حمله  را

، در عمل دست کند کند، به تاريخ ايران و به ايرانيت حمله مي مي
گذارد تا تاريخ  قومگرايان و پانهاي مختلف ترکي، کردي و عربي را باز مي

ت خطرات و تهديدات در از بيشترين مسئولي ايران را به لجن بکشند.
جمهوري اسالمي  ، متوجههاي وحدت ملي پاشيدگي همبستگي و حلقه هم

. همين رفتار در سطح مسائل قومي نيز ديده شده و و سياستهاي آنست
هاي  گروههاي داراي ويژگي شود. موجب منازعات گسترده سياسي مي

جهاني مطرح خواهند خود را در فضاي امروز  قومي به اشکال گوناگون مي
هاي نسبي، مسئله بسيج و تقسيم منابع و طبعاً  وجود محروميت کنند.

هائي براي اين مطرح شدن و سوق آنها  هاي نخبگان آنها زمينه طلبي جاه
ي سياسي شده است. در اين ميان هر چه هويت قومي به سوي حرکتها

شد، و تجارب تاريخي بيشتري با تر هاي برجسته پايدارتر وداراي ويژگي
تحرک سياسي آن قوم نيز شديدتر خواهد بود. و در صورتي که سعي نشود 
در چهاچوب ملي راهي براي جذب و حل دمکراتيک مشکالت آن يافت 

ياسي قومي شده که پيامدهاي هاي س شود، موجب دامنه يافتن حرکت
 ناروشني به همراه خواهند آورد.

هاي  رار دهيم دکتريننکته ديگري را که در اين بحث بايد مورد توجه ق
 براي توجيه نظري بکارگرفته و به عنوان بستر و مباني متفاوتي است که 

يکي از شوند.  مطرح مي هاي مختلف قومگرا سازماندهي سياسي دسته
که در سالهاي  است «حق تعيين سرنوشت تامرز جدائي»ترين آنها  معروف

اين مفهوم که ه است. برداري قرار گرفت اخير مورد بيشترين استناد و بهره
سازيهاي اوائل قرن بيستم قرار  يکبار بستر نظري تجزيه امپراتوريها و ملت

ت و قومگرا همچنان مورد سگرفت، امروز نيز از سوي گروههاي ناسيونالي
که به اين  ها و سازمانهاي قومي يرد. به نظر من دستهگ استناد قرار مي

دهند، هيچ قصدي  آن سازمان مي کنند و خود را برپايه دکترين استناد مي
 هاي مستقل در سر جز تجزيه ايران و حرکت به سوي تشکيل حکومت

اما گروههائي ديگر بر روي کسب حقوق و مطالبات خود پرورانند.  نمي
حقوقي جايگاه اقوام و  يکنند در چهارچوب گذارند و سعي مي انگشت مي

و ميثاقهاي  ها ماً به بيانيهاستنادات آنها عمومطالبات آنها را تعريف کنند. 
به نظر  است.از جمله به مقررات سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپ المللي بين
سازي  رسد اين راهي شايسته براي خروج از بحران قومگرائي و هويت مي

و توان برپايه و در چهارچوب مصوبات سازمان ملل  کنوني است. يعني مي
 مناسبي يافت يافت. هاي اه حلرالتي ضبراي چنين معميثاقهاي آن 

اما الزمه کارکرد بهينه هرگونه راه حلي، تجديد نظر اساسي در نوع نگرش 
به مسئله امنيت ملي و فهم ابعاد گسترده آنست. تغيير نگاه سلبي به 
نگرش ايجابي به مضمون امنيت، کنار گذاشتن نگرشي که حفظ امنيت را 

اما متأسفانه جمهوري اسالمي يند. ب گري مي تنها در ابعاد نظامي و نظامي
تواند به وظائف خود در حفظ امنيت ملي در همه ابعاد  خواهد و نه مي نه مي

المللي توجه داشته باشد.  ابعاد دروني و چه در روابط بينآن چه در 
انحصارطلبي ذاتي رژيم از يکسو و جايگزين کردن حفظ قدرت و امنيت 

فع کشور از سوي ديگر دو مانع اصلي خود بجاي پاسداري از امنيت و منا
 براي ديدن اين وظائف و پرداختن بدانهاست.
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 سرن ش  درترين ن ينِ ت  تع  ن

 
ها ت ماننئ:   ا نا  اس . اين مخش ما فصل« تق ق مردع»سرن ش ، مخات ا   ژفهات ما ناع  ت  تع  ن

ي مارچ ت ف... )هما  ـخ اهت  جئا ت ـ   دفگ  تارم ـ  دا ت استعمار ـقان ک اساست  ـس ما  دفاانا  ـتاريخت 

ها  ما ار  در اين ن شتار ن امئه  اس . م   ع  مت يا ما فاف يطف( تقا م شئه« سرن ش  ت  تع  ن»ما افزفدک 

سرن ش ، م يژه در  اس ؛ ماننئ: تعريف تق قت ف   ا نا تاريخت ف....  يرا درترين ن ينِ ت  تع  ن  ف يا ر تاه شئه

 .ما، م ش ا  مر ها  ن ين، ما ن سا   ي ان ت ملت ن ا منئيم در تاگت را   را ر، م اتر م رد ن ا اس ؛م رفک ا

 ع. ر.خ مرف   اک درتر 

 
سرنوشت  اجراي حق تعيين  شد که تا پيش از رويدادهاي يوگسالوي تصور مي

بايد به تاسيس يک دولت براي هر ملت بيانجامد. اين همانند دانستنِ حق 
گرائي  گرائي و يا قوم سرنوشت باحق ايجاد دولت، ناشي از بيماري ملي تعيين

ادامه دارد. در اين نوشتار،  ها، افراطي بود که تا کنون نيز، نزدِ برخي از گروه
هائي را براي بررسي  پيش از پرداختن به موضوع عنوان شده، يادآوري نکته

 م:دان بيشترو اظهار نظراز سوي همه پژوهشگران الزم مي
 

متفکر اتريشي، يکي از بزرگترين پژوهشگران  (1938ـ1882) ـ اتو بوئر، آ
ها و همزيستي آنان، در کتاب معروف خود پرسشي را  درباره ملت و ملّيت

ايجاد نظام سياسي براي همه   پندارد که آورد که چرا انسان، مي به ميان مي
است. به   ندانهها و براي هر ملتي به تنهائي، امري طبيعي و خرد م ملت

زاد ورهائي آ نظر او، اصل ملّيت شامل دو خواست است: نخست، بيان اراده
د. دو آي بيان مي« هر مل  يش دفگ »از سروري بيگانه، که بوسيله فرمول 

از آن،   ديگر، اعالم اراده يگانگي ملي با کنار نهادن هر ويژگي ديگر که
اين معنا که   د. بهشو پديد مي «يش دفگ  مرا  هما يش مل »تفکر 
ها  «خودي»خواهند هرگروه ديگري را از خود برانند و تنها با  مي  مردمي

هاي ملي در  اصلي جنبش  انگيزه  ،زندگي کنند. رهائي از سروري بيگانه
پديدار  ( nationـ State)ـ ملت  از آن دولت  سده نوزدهم ميالدي بود که

ـ  هاي دولت بيانگرِ دشواري. پرسش بوئر (197ـ Bauer, pp. 196) گشت.
سرنوشت وهم اصل يکتائي  ـ ملت هم حق تعيين ملت است. زيرا دولت

 دولت، به معناي همه يک ملت يک دولت، را در خود دارد. 
ـ ملت ـ که  هاي سياسي ايران، درباره پيدايش و رواج دولت در نوشته

ي سخن ـ ملت و گاهي هم دولت ملي ترجمه شده ـ به فراوان گاهي کشور
ها و منابع غربي است. اما،  از بررسي  اغلب آنان با استفاده  رفته که

هاي پژوهشگران غربي، بيشتر متوجه کشورهاي خودشان است وبه  نوشته
 رسد تقليد از آنان براي ما روا نباشد.  نظر مي

زيرا، به دور از هرگونه ميهن دوستي افراطي، اگر تنها نظريه هگل، انگلس 
لماني کارل ياسپرس را بپذيريم و اوستا و شاهنامه را هم به و فيلسوف آ

توان بگونه ديگري هم  کناري نهيم؛ موضوع پيدايش کشور در ايران را مي
توانستند بنيانگذار نخستين  اگرمردمي   اين ترتيب که  تشريح کرد. به

در جهان باشند واگر توانستند ملتي تاريخي به حساب آيند و  «امپراتوري»
فرينش آ توانستند از دوران معرفي کشور بوسيله يک قبيله به مرحله نيز

بايد  ها و سپس ممالک ـ نه هميشه محروسه! ـ برسند؛ بناچار، مي ساتراپي
 تر از آن، دولت ـ ملت و يا کشور خود را ساخته باشند.  پيش

سي ـفيلسوف فرانسوي از گفته مردم شناس انگلي (Paul Thibaud)پل تيبو 
(Sir Henry Maine) در آغا ، دف نهاد، معرس ف نماينئه »گويد:  مي

ها. افگت  ها ف سم  اممرات ر  ها  س است م دنئ: نخا  قب لا م ج دي 

ها ت  م د را ارفهت م ديم ما مات ت« هايم ا  هم قب لا»ف « من»شامل 

ها م د؛ ف  ا  آک همبات ت  ما ار نزديش ف ما ه ي  ف هم  نت را مرخاستا

نماينئهِ م ج دي ِ س است، اممرات ر  م د را نا تئ ف مر ها  دفم ن 

اين دف دگ ل ت سعا   ماخص م رفنت ف نا ه ي  ي تا  درفنت داش  ف ما

 هردر حاکميت  روشن است که نظريه 1.«طل  در ااتره جهانت م د

باشد؛ مانند تفاوت  با دوره ديگر متفاوت بوده و مي تاريخ، اي از دوره
نشين و  با حاکميت در يک شهر شاهزاده شهر  ـ دولت يک حاکميت در

فرآيند يگانگي ملي نيز در هر کشوري با کشورهاي يا با جامعه نوين کنوني. 
 ديگر متفاوت است.

ها  امروزه در جهان وجود دارد؛ همه دولت  در ميان دويست کشوري که 
ي از ها باشند ولي شمار اندکي از آنان براي ملتـ ملت  ممکن است دولت

که دولت ـ ملت،  نآ  اند. طرفه ايجاد شده (existentـ  pre) داشتهپيش وجود 
براي اعالم موجوديت يک ملت نوين و يا دولتي که مدعي چنين موجوديت و 

  مانا»رود؛ در حالي که در کشورهاي تاريخي،  يگانگي ملي است بکار مي

ها ايجاد  سده بل در درازي« اين  ماک»ويگانگي ملي را نه « طرح محب 
هاي فرانسويان يا  است از اين روي، چنين کشورهائي نياز به تئوري  کرده

 براي وجود ملت و کشورخود ندارند.  ها به عنوان دستآويز آلماني
بيشتر درباره کشورهاي نوخاسته صادق  «را رسا  »، يا «مل  سا  »

است «  ايتتما ل ت»بپردازند؛ و اين « دفگ  فارداتت»ايجاد   به است تا
پردازند.  ن ميآ کنند و جمعي هم به واگويه مي« تقرير»که برخي براي ما 

ايران در دوران طوالني زندگي خود مانند همه کشورهاي ديگر هزارها 
نچه که غربيان آ  رسد تقليد از همه کاستي داشته و دارد؛ اما به نظر مي

زيدن شيوه تفکر و اند براي ما ناروا است. در حقوق، برگ براي خود گفته
هاي نوين امري معقول و مقبول است؛ مانند پذيرفتن  بسياري از ارزش

اصل حاکميت مردم و يا تفکيک قوا که در قانون اساسي مشروطه و متمم 
اما تقليدِ دربست از فلسفه ِحقوقِ سياسي کشوري ديگر و  آن آمده بود؛

امروزه،   نه کهقالب سازي براي آن در حقوق ملي شايسته نيست. همانگو



 1387ـ  مهر  30اره تالش ـ سال هفتم ـ  شم                        

     58             

خود را  توانيم، مانند غربيان، ملّيت در دوره پس از جنگ سرد، ما نمي
ارزيابي کنيم. با اين توضيح که، مفهوم ملّيت در غرب، پس از   دوباره

 است: هائي تقسيم شده به بخش گشته و فروريزي ديوار کمونيسم دگر
 

از راه پذيرش چند   که کنند؛ مانند آناني، ـ برخي آن را فراملي تلقي مي
اند که پيامد آن  مداري، خواستار نهادي فراملي فرهنگي و يا از راه منطقه

 يکپارچگي فراملي است؛ 
 

کنند اينان هواخواهان  روائي را استنباط مي ـ برخي ديگر از ملّيت، جهان
 زاد بازرگاني و طرفداران آزادي رفت و آمدند؛آ  مبادله

 

که ملي  بينيند و بي آن نها در ميهن خود ميـ و برخي ديگر ملّيت را ت 
 .2گراي افراطي باشند ميهن دوست هستند

 

  امروزه  استادي ايراني تبار در انستيتوي علوم سياسي پاريس اعتقاد دارد که
هاي بزرگ  تصميم شهاي سياسي ملي نقش چنداني در گزين اجتماع

برخي ديگر در سطح اي و  ها در سطح قاره ندارند؛ زيرا برخي از آن تصميم
توانيم چنين برداشتي از ملّيت  آيا ما هم مي .(Badie) شود جهاني اتخاذ مي

  خود داشته باشيم و آيا اين به سود ميهن ما خواهد بود؟
هاي اروپائي ملت و مليت، تاکيد دارند که ساختار ملي از راه  تئوريسين

ا   ما اذارِ» آيد که بايد بازيابي گذشته و بازسازي تاريخي پديد مي

برسد و اين  «رلت    ستا ا  هم اااتا اذشتا ما فرهنگِ رفيئادها ِ
شگفت آن که در  . (Sicard 940b) تهاي هويت ملي اس يکي از پايه

تئوري حق  «:ا  گ نت دي ر اس »ها سياسي ما اوضاع  نوشته
 ها بازار پر رونقي دارد ولي سرنوشت تا مرزجدائي خواهي درآن نوشته تعيين

در  ،Mischstaat) ) (Etats composés)«را ر مرّر »نه تنها اثري درباره 
هائي که ممکن بود براي يادآوري و توجيه تاريخ ما  ميان نيست؛ بل، نظريه

الزم باشد مورد  اي، متناسب با وضع کشور ما، گذاري تئوري تازه و يا بنيا ن
پل افزون بر گفته   نهگيرد. به عنوان نمو نگرفت و نمي توجه کاردانان قرار
، فيلسوف فرانسوي (Alexandre Kojève)الکساندر کوژِو تيبوکه خوانديم، 

شناس برجسته، درفرداي جنگ دوم جهاني تئوري را  روسي االصل و هگل
دفگ  ن ين، ما ين اک فاقع تت س است مايئ دارا  »عرضه کرد که: 

س  ماشئ. مرا  ها  مح متر  م ش ا  مل ، را من اد رن نت آک ا من اد

فار   ر ـمراتـاد  امـئرک مايئ اتحـ رها  مـ است، راـتئافع  نئات س

(Impériale)  ها  ن ين،  ها  خ ياافنئ م ج د آفرد ف دفگ  در م اک مل

، Kojève)« اممرات ر  در آينئ  دفگتت فاقعت خ اهنئ شئ را م  نا  هن امت

و  سياسي بزرگ (Formations)هاي  . منظور کوژِو از امپراتوري، ساخت(91
فراملي است که وي آن را در مورد بنيانگذاري بازار مشترک اروپا بکار 

  گرفته بود.
 

 هاي کوتاه زير ضروري است:  سرنوشت نيز توضيح ب ـ درباره حق تعيين 
 

 انگليسي  ـ حق مردم براي دراختيار داشتن سرنوشت خود رابه 1
Selfـdermination وبه فرانسوي Autodétermination نامند. در ترجمه مي 

اند؛  واژه خودمختاري استفاده کرده زبان پارسي، گاهي از اين اصطالح به 

و   يـ اجتماع  ياقتصاد  حقوقمانند ترجمه دو پيمان حقوق سياسي و 
سرنوشت به  ها حق تعيين که در ماده يک آن 1966بشر در سال  يفرهنگي

رسد. )خوبروي  ح به نظر نمياست که صحي  خود مختاري ترجمه شده
 (. به بعد. 17صص  1384

سرنوشت از اصل حاکميت  اصلي حق تعيين  فرانسويان معتقدند که ريشه
آن را به رسميت  1789انقالب فرانسه سال   شود. اصلي که ملي ناشي مي

بايد در تدوين و  شناخته بود. برابر آن اصل، اداره شوندگان و شهروندان مي
شود آزادانه مشارکت داشته باشند. از  نان ميآ  که مربوط بهتدبير اموري 

اين روي، هر اجتماعي بايد در مورد: تابعيت از يک پادشاه، الحاق به يک 
و همچنين براي تبيين و تنظيم امورخود  دولت و يا تاسيس دولتي نوين

 آزادانه تصميم بگيرد.
 

ئي دوگانه ولي سرنوشت، مانند يکپارچگي سرزميني، سيما حق تعيينـ 2
المللي. در حالت  وابسته به هم دارد: سيماي دروني و سيماي بيروني يا بين

حق مردم است تا آزادانه پايگاه سياسي،  سرنوشت، نخست، حق تعيين
روش توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود را برگزينند. منظور از حق 

  ت که مردميالمللي آن اس سرنوشت، در چهره بيروني يا بين تعيين
 ها داشته باشند. المللي دولت خواهند جايگاهي در جامعه بين مي

 

 نظريه پايه بر سرنوشت، بويژه سيماي دروني آنتعيين حقـ  1ـ  2

 حق آن نظريه تحقق بدون که معني بدين است. استوار حاکميت مردم

 ي دهد و يا اين که بگونه دست مي از را خود ارزش  يا همه حاکميت مردم
 .شود کامل اجرا نمي

 تواند در موارد زير باشد: سرنوشت مي در حقوق اساسي، حق تعيين
 

است. مانند  کميابامروزه   ـ براي استعمارزدائي کشورهاي مستعمره که
هاي مستعمره  اين حق را براي سرزمين  قانون اساسي فرانسه و پرتغال که

بيني  ي فرانسه پيشدر طرح اوليه قانون اساس اند، خود برسميت شناخته
هاي آن سوي درياها،  شده بود که در صورت ابراز تمايل مردم سرزمين

جمهوري فرانسه با آنان فدراسيوني را تشکيل خواهد داد. اما در تصويب 
ها، جايگاه و اساسنامه ويژه خود را در  ، آن سرزمين76نهائي بموجب ماده 

 جمهوري محفوظ نگاه داشتند.
 

ايجاد شده )سيماي   ل کشوري نوخاسته و دولتي تازهـ تاکيد بر استقال
 سرنوشت(؛ المللي حق تعيين بين

 

  ـ شناخت حقوق مردم براي تعيين پايگاه سياسي و راه و روش توسعه
 سرنوشت(. )سيماي دروني حق تعيين اقتصادي و سياسي خود

 اند اما سرنوشت را در قانون اساسي خود آورده حق تعيينبرخي از کشورها 
اين حق از جمله حقوقي نيست که محتوائي فراگير ويا فرايند اجرائي 

هاي  يکسان داشته باشد؛ از اين روي، برخي از پژوهشگران، چارچوب
 .(Cratchley)اند.  سرنوشت را بررسي کرده گوناگون اجراي حق تعيين

سرنوشت را تنها براي تغيير مرزهاي  برخي ديگر از کشورها حق تعيين
 سرنوشت نيست. دانند که عمال حق تعيين داخلي مي
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تواند براي بيان و برقراري  سرنوشت در درون يک کشور، مي حق تعيين

اي از حقوق اساسي و جمعي مردم پاره
3

، بويژه در مورد مسائل فرهنگي، 
مداري و يا نوعي از خودمديري باشد. مانند ايجاد يک  فدراليسم، منطقه

زها و يا ايجاد موجوديتي خودمدير. به واحد عضو دولت فدرال، تغيير مر
اي از کشورها براي  رسميت شناختن چنين حقي در قانون اساسي پاره

باري است که ممکن است به جدائي  جلوگيري از رويدادهاي خشونت
اگر خود مديري براي يک اجتماع فرو   بيانجامد. در اين مورد بايد گفت که

هاي دولتي و غيردولتي  ات سازمانابتکار  دولتي شناخته نشود و اگر همه
المللي هر دولت  هاي بين الملل و ميثاق بي ثمر بماند، حقوق بين

افراد خود   هاي الزم را براي همه تضمينکه کند  دموکراتيکي را ملزم مي
دربرابر زورگويان و خودکامگان تامين داشته باشند. آنان فراهم کند تا 
تواند دگرگوني  آرام باشد اما ميممکن است کُند و  روشياجراي چنين 

ن معنائي که برخي از قومگرايان آ  ـ به سرنوشت ژرفي دراجراي حق تعيين
ـ بوجود آورد که در اين نوشتارخواهيم خواند. زيرا عمال افراد  پندارند مي

شوند بي آن که به  ميمند  هوابسته به هر گروهي از حقوق خود بهر
 يکپارچگي کشور آسيبي وارد شود.

 

المللي  سرنوشت، در چهره بيروني يا بين ـ منظور از حق تعيين 2ـ  2
ها در برابر بيگانگان است. اين حق امروزه براي مردم  استقالل دولت

متحد درباره  شود. اعالميه سازمان ملل استعمار زده و يا زير ستم اعمال مي
، 110)رد نيز بر اين نکته تائيد دا 1970ها به سال  روابط دوستانه دولت

Cassese) . 
سرنوشت،  اي از کشورها در مورد حق تعيين مقررات قانون اساسي پاره

بيشتر ناظر به حق استقالل يک کشور در برابر بيگانگان است. به نظر 
فتئت ف آ اد  آگماک را ناشت ا  »نويسنده، تنها در قانون اساسي آلمان 

توان آن را هم از نظر  ياند که م دانسته «سرن ش  آ ادانا مردع ت  تع  ن
در بيشتر کشورهاي ديگر، بويژه المللي تفسير کرد. داخلي و هم از نظر بين

استقالل در برابر   سرنوشت بيشتر توجه به کشورهاي نوخاسته، حق تعيين
بيگانگان دارد. به عنوان نمونه قانون اساسي کشور کروآسي، حق 

 يوگسالوي و فدراسيونجدائي از  سرنوشت مردم کروآسي را براي تعيين
داند. قانون اساسي اسلووني، روسيه  رسيدن به حاکميت دولتي مستقل مي

 سفيد، اکرائين و استوني نيز چنين وضعي را دارند.
 

 ت ـ چند نکته ديگر:
 

 امروز، تعريف دقيق و مشخصي از مردم نشده  الملل، تا به ـ در حقوق بين1
با  .سرن ش  دش ار اس  تع  ن شناسا ت دارنئااک ت است. از اين روي  

 الملل اين حق تنها براي رهائي مردم و اين که در حقوق بين  توجه به
هاي نوخاسته  است؛ دولت  هائي که زير يوغ استعمار بودند اجرا شده ملت

کنند و اصل  متحد با اجراي اين حق مخالفت مي بويژه در سازمان ملل
منشورآن سازمان آمده سپر  2ه ماد 4يکپارچگي کشور را که در پارگراف 

 دهند.  دفاعي خود قرار مي
  

 هاي اخير، پس از فروريزي ديوار کمونيسم، مدافعان جداسري  ـ در سال2

امروز حق جدائي خودسرانه يک اجتماع فرو   اند، اما تا به افزايش يافته
است مگر در عمل و آن هم در مواردي   دولتي به رسميت شناخته نشده

روشن . ( (,42Christakisو در برابر نقض فاحش حقوق بشر يابکمبسيار 
ه زور ايجاد شده باشد است که ميان حق جدائي با جدائي که با جنگ و يا ب

حقوق  سرنوشت و جدائي خواهي در تفاوت بسيار است. بررسي حق تعيين
از ديدگاه حقوق تطبيقي مفصّل است که بايد در فرصت   اساسي بويژه

 ديگري به بحث گذاشت. 
 

؛ غيرقابل تجزيه بودن کشور را نبايد با اداره متمرکز کشور يکي دانستـ 3
ز کشورها، که با نظام اداري نامتمرکز ويا فدرال در قانون اساسي بسياري ا

است مانند ايتاليا،  شوند، غيرقابل تجزيه بودن کشور ذکر شده اداره مي
اسپانيا و روسيه. در قانون اساسي برخي ديگر از کشورها بجاي غيرقابل 

اند  تجزيه بودن کشور از اصطالح وحدت دولت و يا يگانگي ملي نام برده
 جنوبي.مانند آفريقاي 

 

ـ نکته شگفت آن که پس از فروريزي ديوار کمونيسم، جدائي در هر دو 4
کشوراتحاد شوروي و يوگسالوي، همراه با خونريزي و خشونت بود؛ در 

هاي تشکيل دهنده هر دو  سرنوشت براي جمهوري حالي که حق تعيين
 اما، در چک و اسلواکي با نبودن حق فدراسيون در قانون اساسي آمده بود.

 انجام رسيد. اي صلح آميز به سرنوشت در قانون اساسي، جدائي بگونه تعيين
 

محوري و يا  اگر به مرحله ملتسرنوشت  حق تعيينآن که  نکته پايانيـ 5
شود که سرآغاز جدائي است. دو پندار  محوري برسد سبب بيزاري مي قوم

دراکي ياد شده با اعتقاد به هويت تفاوت دارد زيرا هر دوي آنان بر ا
ها و طرز تلقي خود  استوارند که همه چيز را بر اساس نظام ارزش

 خيزد ستيزي بر مي خواهند و از اين ادراک خودشيفتگي و بيگانه مي
کنند  سازي ملي حمايت مي ها از يگانه (. دولت142و  141، 1380)خوبروي 

 Besoin)« نيازاجتماعي دولت»اين   تا هويت ملي يکتائي را بتراشند. ريشه

social d’Etat) ـ ملت جستجو کرد که رمان دولتآ  را بايد در وفاداري به 
 بشخور خود را در حقوق اساسي فرانسه دارد.آ

 ر ـت ت دي ـنار اذاشـررنوشت را ـسينـتعي تي بايد حقـين حالـدر چن
(L’exclusion de l’Autre) تواند همه  نمي  خواند. زيرا هيچ ملت و يا قومي

و بي حق بودن  (righteousnessـSelf) را ازحق به جانبي خود نيروي خود
به چنين  .م 1986جمهوري صرب در سال   ديگران بدست آورد. آکادمي

ي  که سپس به گونه  اين آکادمي  نيروئي متوسل شده بود. در اعالميه
مرقرار  »خوانيم:  جنگ افزاري در اختيار رهبران صربستان قرار گرفت مي

ت ف فرهن ت مردع  رب ت  تاريخت ف دم ررات ش مردع ي مارچ ت مل

 رب اس . س  ن  آناک در يش جمه ر  ف يا در استانت دي ر تان ر  

  (Caps,72) «در اين ت  نئارد

آيد چندان دشوار نبود؛  از اجراي چنين تفکري بر مي  اي که بيني فاجعه پيش
نان از آ مهن تغييرترکيب ساکنان يک سرزمين است تا هآ  زيرا الزمه

با دولت خود در آن سرزمين  ها باشند و بگونه يک ملت در آيند و خودي
زندگي کنند. اجراي چنين تفکري جز با خشونت ممکن نخواهد بود. 

هاي ديگر در يک سرزمين را  هواخواهان چنين تفکري حضور گروه يا گروه

http://www.priceminister.com/offer/buy/283900/C-E-R-I-C-Le-Droit-A-L-autodetermination-En-Dehors-Des-Situations-De-Decolonisation-Livre.html
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ين روي دانند.از ا مانع اصلي تشکيل يک ملت ِ تنها در سرزميني ويژه مي
سرنوشت همراه با خواست تشکيل  توان گفت که در مواردي حق تعيين مي

گيرد و از هدف اصلي خود منحرف  دولت ملي، حالتي بيمارگونه مي
دوران  شود؛ زيرا براي تحقق آن بايد به نابودي ديگران پرداخت. در مي

 هائي از فروريزي امپراتوري عثماني، پيش از جنگ جهاني يکم، نيزنمونه
 توان مالحظه کرد.  اين روش را مي

 

 درترين ن ين

هاي داخلي يوگسالوي آموخت  توان از جنگ بهترين درسي را که مي
براي يک  سرنوشت و تبديل آن به نهادي حقوقي دگرگوني حق تعيين

رويدادهاي خونين يوگسالوي  واقعيت چند ملّيتي بي پيشينه تاريخي است.
 سرنوشت را الزاما ايجاد دولت حق تعيين توانست پنداري، که فرجام اجراي

که هنوز هم در ميان   انگارد، از ميان بردارد. توهمي اي مي ـ ملت تازه
  (77ـ  Caps76,) برخي، بويژه در کشورهاي جهان سوم رايج است. 

رنار »سرنوشت اگر همراه  همانگونه که در پيش گفته شد حق تعيين

تواند به تاسيس  مي  به پاکشوئي قوميباشد تنها با توسل « اذاشت ت دي ر 
هاي خونين يوگسالوي در  رويداددنبال دولتي نوين بيانجامد. از اين روي، ب

هاي بزرگ، براي خاموش کردن جنگ و  سده گذشته، دولت 90و  80دهه 
سرنوشت را همانند حق تاسيس  هاي بزرگ ناشي از آن، حق تعيين آسيب

هاي بزرگ اروپائي چنين حقي را  ولتديک دولت براي يک ملت ندانستند. 
هاي به دست آمده  آن هم در روزگار کوشش براي يکپارچگي اروپا و پيروزي

اگر  دانستند. زيرا مانند ديوان فراملي حقوق بشر اروپائي، پسرفتي سياسي مي
ارنست گلنر   قرار بر اين باشد که براي هر ملتي يک دولت تاسيس شود؛ گفته

اين ملّ تها  ماگق ه... را تا چنئ    ش »دد. وي گفته بود:پيون به واقعيت مي

ها   نئات ررده ف  در سر م ن دي ر  ف چا ماا ارن ک ن ز، ما مردمت

درهم   چ ئه م ده ف  مل، ت درت  ف نب ده،  ها  مناجمت رننئ ؛ فاتئ مت

هاتننئ... ي ان ت س است سر م نت، تنها در م ارد  آک هم ما راتار؛ 

ها مم ن  هما غ رملت (Assimilation)يا هماننئسا    ن فاذاشت رنار

 .(Gellner 12)«خ اهئ شئ.
هاي يوگسالوي  براي دريافت بهتر و بيشتر موضوع، نگاهي کوتاه به رويداد

 : 4ضروري است بي آن که به جزئيات آن بپردازيم
 

هاي تشکيل دهنده فدراسيون يوگسالوي، جمهوري  در ميان جمهوري
ها )مسلمان و  ها، صربي ين اختالط قومي را داشت: کروآتبوسني بيشتر

هائي بودند که در آن جمهوري به  اقوام و مليت  غير مسلمان(، از جمله
کردند. زبان مادري اين  صورتي، کم و بيش، همآهنگ زندگي مي

مسلمانان صرب ـ کروآت است اما آنان خود را داراي هويتي جداگانه 
آنان را يکي  ، تيتو مسلمانان را بوسنيائي خواند و1971دانستند. در سال  مي

هاي تشکيل دهنده يوگسالوي دانست. در بازنگري قانون اساسي،  از ملت
مسلمانان به عنوان ملتي جداگانه در فدراسيون يوگسالوي شناخته شدند 

تر با  اين امر بي رابطه با سياست تيتو به منظور ايجاد رابطه نزديک  که
جوئي براي مساله مسلمانان يوگسالوي نبود. يادآوري اين  عربان و چاره

و « ملت»يوگسالوي ميان  1963نکته ضروري است که در قانون اساسي 
 توانستند به تقليد از اتحاد  ها مي تفاوت قائل شده بودند و تنها اولي« مردم»

 سرنوشت متوسل شوند. شوروي به حق تعيين
راس همه فدراسيون يوگسالوي را ، ه1980پس از مرگ تيتو، در ماه مه 
از آنان پوشيده   هاي اقتصادي ـ اجتماعي که فراگرفت و مردم به واقعيت

مانده بود پي بردند. در قانون اساسي فدراسيون يوگسالوي جدائي 
بيني نشده بود؛ از  هاي محلي از فدراسيون و يا انحالل آن پيش حکومت

قه و روش خود خواستار هاي محلي به سلي اين رو، هر يک از حکومت
هاي  جدائي از فدراسيون شدند. اسلووني و کروآسي از نخستين حکومت

تر  سپس سپس، مقدونيه و استقالل خود را اعالم داشتند.  محلي بودند که
اين   بوسني و هرزه گوين مستقل شدند. پيآمد اعالم استقالل يک سويه

مردم بود. بحران ها، جنگ، ويراني، بي خانماني و جابجائي  جمهوري
اوج خود رساند.   اقتصادي کشور نيز کشاکش ملي و قومي را به

هاي شمالي فدراسيون، حتي در زمان تيتو، از کمک کردن به  جمهوري
 نادار پرهيز داشتند.  هاي جمهوري

اروپا، بوسني در سر دو   با به رسميت شناختن کشور کروآسي بوسيله جامعه
ن در فدراسيون يوگسالوي با تحمل سروري راهي قرار گرفت: باقي ماند

، ارتش 1991ها و يا اعالم استقالل. در پائيز و زمستان سال صربي
اشغال   يوگسالوي، همه مراکز ارتباطي مهم بوسني و هرزه گوين را به

ها ساکن بوسني خواستاراستقالل جمهوري سِرپسکا  خود درآورد.صربي
ي صربستان کشور صربستان بزرگ خواستند با الحاق به جمهور بودند و مي

ها در صربستان  را ايجاد کنند. صربستان، نيز سوداي گردآوري همه صربي
بزرگ را در سر داشت و سران ارتش اين کشور نيز در چنبر اقتدارگرائي 

، (HVO)ها  ها هم با تشکيل شوراي دفاع از کروآت افتاده بودند. کروآت
هاي بوسنا ـ  کيل جامعه کرواتها، تش ضمن بيان مخالفت خود با صربي

اياالت  را با حمايت نظامي کروآسي اعالم کردند. (Bosnaـ (Herzegهرزو
هاي جدا  هاي اروپائي، از يک سو، مرزهاي جمهوري امريکا و دولت  متحده

کردند و از ديگر  از يوگسالوي پيشين را مصون از تعرض اعالم مي  شده
 هاي مستقل بودند.  ولتسوي خواهان ايجاد کنفدراسيوني از د

بس  اي خواستار آتش اروپا، برابر اعالميه  ، اتحاديه1991اگوست   ماه 27در 
رنفران  ارف ا ت مرا  مرقرار   ل  » در يوگسالوي شد و نهادي به نام

با مشارکت  يش رم ا  ک دافر را بنا نهاد. کنفرانس، « در ي ااالف 
سه، آلمان، بلژيک و ايتاليا به رئيسان ديوان قانون اساسي کشورهاي فران

وزير دادگستري پيشين فرانسه و  (Robert Badinter) رياست روبرت بادانتر
ايجاد کرد. کميسيون تنها بنا به   رئيس ديوان قانون اساسي فرانسه

هاي مربوط به حوادث  هاي رئيس کنفرانس اروپائي، دولت پرسش
 هاي  داد و نظريه پاسخ مي کشور اروپائي 12يوگسالوي و يا شوراي وزيران 

 کميسيون تنها جنبه مشورتي داشت.
پس از رويدادهاي خونيني که  ،1994تا ماه فوريه  1991از اکتبر سال 

درماه مارس  جابجائي اجباري، اخراج و اعدام بود؛ ، ناشي از پاکشوئي قومي
ها با  ها و صربي ، کنفرانسي در واشنگتن به نبرد ميان کروآت1994سال 

ها پايان داد و طرح فدراسيون کروآت ـ بوسنياک، که نام رسمي  سنيائيبو
آن فدراسيون بوسني و هرزه گوين بود، را مطرح ساخت. در ميانه سال 

نفر(، که سپس شمار آنان در  34000متحد ) ، نيروهاي سازمان ملل1994
نفر رسيد، براي برقراري آرامش در بوسني و هرزه  60000به  1995سال 
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ژوئيه سال  11در « حافظان صلح»مستقر شدند. اما با حضور همين  گوين
ها در آمد که به روايتي  صربرنيکا، به تصرف صربي« امن منطقه»، 1995

از غيرنظاميان به جاي ماند و هزاران   در آن بيش از ده هزار کشته
غيرنظامي ديگر ـ بيشتر از مردان و نوجوانان ـ در ظرف چند روز ناپديد 

ها  در اين ميان نيروهاي آتالنتيک شمالي )ناتو( به کمک بوسنيائي شدند.
 21اوت تا  31ها بوسيله هواپيماهاي ناتو از  آمدند. بمباران مواضع صربي
  از اين فرصت به  ها با استفاده ها و بوسنيائي سپتامبر ادامه داشت. کروآت

وسيعي را هاي  ها دست يازيدند و منطقه اخراج و جابجائي اجباري صربي
بتصرف خود در آوردند. اين بار پاکشوئي قومي از سوي قربانيان انجام 

  گرفت.
نوامبر سازش دايتون  12بس و در ، قرارداد قطعي آتش1995اکتبر  12در 

امريکا( بوسيله رئيس جمهوري   )در ايالت اوهايو واقع در اياالت متحده
دسامبر  14در  د.امضاي مقدماتي رسي  يوگسالوي، کروآسي و بوسني به

سازش دايتون، در پاريس، با حضور روساي جمهور کشورهاي ياد شده: 
اسلوبودان ميلوويچ، فرانجو توجمن و عاليجاه عزت بگوويچ، قطعي شد. 

المللي بوسني و هرزه گوين را ترسيم کرد و دولت  اين سازش، مرزهاي بين
ـ  1ت: مشترکي چند قومي مرکب از دو حکومت محلي، بر اساس قومي

مهوري سِرپسکا برسميت ج ـ 2فدراسيون فدراسيون کروآت ـ مسلمان 
 فدراسيو ن بوسني و هرزه گوين(. 1386شناخته شد. )خوبروي 

 

پيوست است و قانون اساسي  12ماده و  11مشتمل بر « سازش دايتون»
از اول   پيوست چهارم آن است که فدراسيون بوسني و هرزه گوين، در

اجرا در آمد. بدين گونه، قانون اساسي فدراسيون بوسني ه ، ب1995دسامبر 
 است که« سازش دايتون»هاي پيوست  و هرزه گوين يکي از موافقت نامه

ها، هر يک از سه دولت امضا کننده: جمهوري بوسني،  افزون بر ميانجي 
جمهوري کروآسي و جمهوري فدرال يوگسالوي منافع خود را در آن 

اختالف ملي ميان دو کشور چند   آور است که اند. شگفت ملحوظ کرده
ملّيتي که مردم در آنان به زور با يکديگر همزيستي داشتند سبب شد تا از 

سرنوشت تعبيري تازه فراهم شود. نخست کميسيون داوري  حق تعيين
براي يوگسالوي و سپس پيمان ثبات اروپا آن را رسما تائيد کردند. فرآيند 

 : که کار چنين بود
پس از تاسيس کنفرانس اروپائي براي صلح، دولت  نگونه که خوانديم،هما

از کميسيون داوري وابسته به کنفرانس، نامبرده  1991يوگسالوي در سال 
سرنوشت و جدائي مردم  در پيش، درخواست کرده بود تا در باره حق تعيين

صرب کروآسي، بوسني و هرزه گوين، به عنوان تشکيل دهندگان مجموعه 
 11خود ) 2هاي يوگسالوي، اظهارنظر کند. کميسيون در راي شماره  تملّي

اگملل در م رد اتتراع ما  نا تق ق م ناا  ل آمر» ( اعالم کرد:1992ژانويه 

ها را م س لا خبرااک رنفران  امن   ف هم ار  ارف ا  تق ق اقل  

(CSCE) ها را مارفي ما تعهئ  اس ؛ شناسا ت دفگ   تار ئ شئه ن ز

اتتراع ف تضم ن   اگملل ف م يژه در م رد رياي  ا  ل تق ق م نآناک 

سپس کميسيون در مورد يکپارچگي «. اس   ها داناتا اقل   تق ق مار ف
در ه چ » کند که: سرنوشت اظهارنظر مي سرزميني کشورها و حق تعيين

ت انئ ا ل ازنئ نا ذير   سرن ش  نمت اف اع ف ات اگت، ت  تع  ن

 را ک سا د؛ م ر آک را ـرا دا uti possidetis juris))  رهاـر ها  راـم

 «.ها  مرم ي انجاع ارفتا ماشئ ت افقت در اين ماره م اک دفگ 
اين   ارزش آراي کميسيون و کنفرانس اروپائي صلح براي يوگسالوي به

سرنوشت و يکپارچگي کشور  است که تناقض و ناهمسازي ميان حق تعيين
المللي واقعي  د تا پايگاه بينمششي به عمل آاز ميان برداشته شد و کو

ريزي شود. در حقيقت، حقوقدانان براي  هاي ملي طرح براي اقليت
سرنوشت با اصل يکپارچگي سرزميني  بار توانستند ميان حق تعيين نخستين

سامان دهند.  ها نيز سازشي ايجاد کنند و از اين راه به حقوق اقليت
رنوشت را از ميان نبرد؛ بل، اين طرز س اظهارنظر کميسيون، حق تعيين

سرنوشت استقالل است و استقالل هم تنها با  تفکر که: نتيجه حق تعيين
شود را از ميانه برداشت. زيرا به نظر  ايجاد دولتي جداگانه ممکن مي

يابد و استقاللي نوين در درون  بار تحقق مي کميسيون استقالل براي يک
ر تضاد است. از اين روي، بايد هويت با اصل بنياني دولت د يک کشور

ها و يا اقوام را در چارچوب شايسته ديگري قرار  ملي مورد درخواست ملت
ها و  داد. آورده بزرگ کميسيون داوري ساماندهي حقوق مردم واقليت

 ها بود که بر اساس حمايت هر دو طرف قرار دارد:  دولت
 

ها متعهد به تضمين آن برابر  ، که دولتها آ ـ تماي  ا  تق ق مردع ف اقل  
ها حقوقي غيرقابل اسقاط دارند و  الملل هستند. زيرا مردم و اقليت حقوق بين

الملل  شان که دولت برابر حقوق بين آن عبارتست از حق حفظ هويت ويژه
 موظف به حفظ و حمايت آن است. 
ف ها را در ردي خود، حقوق مردم و اقليت 1کميسيون داوري، در راي شماره 

از  الملل دانست؛ و منظور در حقوق بين jus cogensو قواعد آمِره حقوق 
توان  الملل است که نمي قواعدي در حقوق بين آن، حقوق غيرقابل اسقاط و

سرنوشت در روزگار  آن را ناديده گرفت. به نظر کميسيون، حق تعيين
ا ت   سرن ش  ت  تع  نکنوني تغيير يافته و يا در حال تغيير است. زيرا 

 تا  ل يش دفگ ، تبئيل ما ت  سا مانئهت دفگ  م س لا مردع شئه

سرن ش  ما ا ل ي مارچ ت  شتت دادک ت  تع  نآ  اس  ف اين تنها راه 

ها، حق دارند تا در درون  اقليت  بويژه اين ترتيب، مردم،  به .سر م نت اس 
 کنند.کشور خواست سازماندهي خود را مطرح کرده و حقوق خود را تثبيت 

 

اين ترتيب که حق   مستقل است، به ها  ب ـ تماي  ا  ي مارچ ت دفگ 
  هاي داخل يک کشور، حق جدائي سرنوشت براي مردم و اقليت تعيين

سرنوشت با اعالم  از اين روي، برخورد با موضوع حق تعيين خواهي نيست.
ت غيرقابل تغيير بودن مرزهاي تاريخي انجام گرفت و محيط براي به رسمي

  هاي ملي فراهم شد. اقليت ها، بويژه شناختن و تثبيت حقوق اقليت
گرايان وهواداران  گرايان، قوم هاي ملي امروزه با توجه به کوشش

تواند  سرنوشت مي خودمديري مناطق گوناگون، دکترين نوين حق تعيين
ميان دولت و ملت باشد  (Modus vivendi)اي از شيوه همزيستي  نوع تازه
ميان آنان استوار  (Identification réciproque)ايه شناسائي دوسويه که بر پ

هاي  هاي جمهوري از اين روي، کميسيون داوري بر اساس توافق است.
مردع  رب سارن م سنت ف »تشکيل دهنده بوستي و هرزه گوين نظر داد: 

اهنئ، خ  تامع تت را را مت ت اننئ هر يا ررفآست، در   رت تمايل، مت هر ه ا ين ف

اهميت اين نظر چنان است که  «.آک، مرازيننئ ما هما تق ق ف ت اگ ف ناشت ا 
ش د تا ت  ر  جئا  سب  مت اين م   ع،»نويسد:  يکي از حقوقدانان مي
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ان اشتن تامع   ا  خاک ما نح  قامل ت جهت   ارف  رنئ ف در آينئه 

(Alain Pellet)«مارفرتر ش د
5 

هاي سياسي  بعيت چندگانه در اجتماعدر حقيقت، کميسيون داوري، تا
هاي حسن همجواري در ميان  زيرا همانگونه که پيمان پذيرد. ناهمگون را مي

هاي ساکن يک کشور نيز چنين  توان ميان ملت ها وجود دارد؛ مي دولت
 ، در1995مارس  21پيماني را با قوانين داخلي آفريد. از اين روي، در تاريخ 

هاي اروپاي شرقي و مرکزي  دولت اي ثبات اروپا، ازپايان کنفرانس پاريس بر
ها را با توجه به  اقليت  هاي مربوط به ها و مسئله خواسته شد تا حل دشواري

اين   غيرقابل تغيير بودن مرزهاي خود حل و فصل کنند. براي رسيدن به
هاي دوجانبه حسن  اي به نام توافق هدف از فرمول حقوقي آزمايش شده

کردند تا در چنين  استفادهاروپاي شرقي و مرکزي   منطقه همجواري براي
 .(Norbert ،230)ها تهيه گردد.  زمايشي حقوق اروپائي اقليتآ  بوته

هاي لهستان و  به عنوان نمونه قرارداد دوستي وحسن همجواري ميان دولت
هاي ديگر نيز قرارگرفت؛ هر چند  ( مورد استفاده دولت1991ژوئن  17آلمان )

اصلي آن قرارداد حفظ خط مرزي ميان دو کشوربه نام اودر نايسه  که هدف
(OderـNeisse)  هر يش ا  ايضا  »دارد:  آن قرارداد مقرر مي 20بود. ماده

اقل   آگمانت سارن گهاتاک، يعنت تامعاک دفگ  گهاتاک ا  ما مانئااک 
ئ ان اها  آگمانت فامات راانت را ما  ماک، فرهنگ ف يا سن  آگمانت ف يا

ما م اک  ا  فرد  يا جمعت ما دي رايضا  ارفه خ د، )...( ت  دارنئ م  نا
هم چن ن  ف ممردا نئامرا  ه ي  ق مت، فرهن ت،  مانت ف يا مذهبت خ د  ف

فاقع مرآينئ؛ مت آک را م رد آ ار  ه ي  خ د  ئد تفظ ف ت سعا ت اننئ مت
رار ف يا اين را مت م ل ف رغب  خ د مام ل هماننئسا   ق شئه

اي است که در روز امضا ميان دو  در پيوست اين قرارداد نامه )...(.«ا رنئ
افراد گهاتانت اب ل »است. برابر اين نامه دولت آلمان   دولت مبادله شده

ا رنئ ف در  ها  گهاتانت را ما رار مت فيا آنانت را  ماک، فرهنگ ف يا سن 
ثنائي در حقوق آلمان به رسميت شناخت. اين است« رننئ آگماک  نئات مت

قرار دارد نه  (.jus sanguinis)است که در آن تابعيت بر اساس قاعده خون 
 .(Caps,79)خاک.

 تصميمياقليتي را   شده وابستگي افراد به گروه قرارداد ِ ياد 20ماده  4بند 
 «را نبايئ ه چ  نا راستت مرا  تق ق شخص» داند آزادانه وشخصي مي 

آغا  دارا نت ت  توان  از اين روي، مي .د کندايجا  درخواست کننده
ما تق ق   ا  تق ق يم مت  ع دانا  را 1990سرن ش  را ا  دها  تع  ن

حق مفهوم رايج . چنين حقي با آيئ. شخصت مرا  را  ف تفظ ه ي  در مت
سرنوشت که حقوق جمعي براي تشکيل دولت ـ ملت در سطح حقوق  تعيين

 .(Caps 79,)الملل بود تفاوت دارد. بين
است که   اي ظريف ولي بسيار پيچيده تابعيت رابطهرابطه ميان مليت و 
 25تالش سال پنجم، شماره اي با  در مصاحبهخواهد.  فرصت ديگري را مي

اختصار گفتم که مليت و شهروندي )تابعيت(   به 1384بهمن و اسفند 
يان دو تابعيتي ممکن است از دو مقوله جداگانه باشند. مانند بسياري از ايران

گرا و  که شهروند يک کشور خارجي هستند ولي در ژرفاي وجودشان ملي
توان وابستگي فرهنگي يا قومي  دلبسته ريشه و تبار ايراني خويشند. مي

انتخابي  اي داشت؛ اما، در همان حال شهروند وفادار به يک کشور بود. ويژه
مذهبي( سبب خواهد شد يا  و  قومي شدن وابستگي به هويتي جداگانه )ملي،
يا از تابعيت اصلي جدا شود. ايرانيان  تا اين وابستگي از تابعيت محل اقامت و

اند از مصاديق اين گزينش  نان که دو تابعيتي را پذيرفتهآ  خارج از کشور، بويژه
ن آ  نامند و برخي هم به هويت جداگانه هستند. آنان عمال خود را ايراني مي

 کشور د يگري را هم دارند.« اکتسابي»تابعيت  کنند ولي افتخار مي
 سبب خواهد شد تا افراد وابستگي   جداسازي ميان تابعيت و وابستگي قومي

شان  به تابعيت اين امر  خواهند برگزييند بي آن که را که مي  خود به هر قومي
هاي گوناگوني را بر شمرد  توان براي تابعيت اليه آسيبي برساند. امروزه مي

اين آخري تنها در اروپا هواداران   اي و فراملي که ند محلي، ملي، منطقهمان
 فراواني دارد، اما دشواري در سازماندهي اين درجات مختلف است.

پيشينه جداسازي صفت ملي تابعيت به نظريه هواداران خودمديري 
 Karl Renner)اتو بوئر و کارل رنر(  شخصي در امپراتوري اتريش هنگري

و پس از آن(. نا  1384،177)خوبروي  گردد بر مي ((1950ـ1870)
توان در تاريخ حقوق آفريقاي جنوبي در  هنجارترين اين تفکيک را مي

زمان جداسازي )آپارتايد( مالحظه کرد. در آن زمان چهار منطقه به نام 
اوانا ـيت ســافـ، ب(Transkei)کي ـســرانـاي: تــه امـه نـتان بــتوســبان

(Bophuthatswana) وندا ،(Venda)  و سايسکي(Ciskei)  مستقل اعالم
ها  شدند اما استقالل آنان صوري بود و جنبه عملي نداشت. زيرا اين دولتک

در  ؛از سوي هيچ کشوري، جز آفريقاي جنوبي، به رسميت شناخته نشدند
 نا شهروند بگونهقاي جنوبي يتِ آفريداشتن تابععلت ن به ان جه مردم آنينت

(Noncitizens) .(.12آفريقاي جنوبي  ،86)خوبروي  در آمده بودند 
است تا به گفته   کشورها سبب شده (Ethnicisation)سازي کردن  موضوع قوم

با هم )تابعيت(  برخي از پژوهشگران، مفاهيم کالسيک قوم، مليت، شهروندي
 Gurutz)و حتي جانشين يکديگر گردند  (Concurrencé)ديگر همگام 

Jauregui) ي ــگـپارچــکـند يــمان  ميــفاهيــرا مــزي(Intégration) ،
، چندگونگي (Syncrétisme)آميختگي فرهنگي  ،(Assimilation)همانندسازي 

(Pluralisme)، ي فرهنگي  وابستگي دو سويه(Interdépendance culturelle) ،
 ها اثر به بينش کالسيک حاکميت دولت (Acculturation)پذيري  فرهنگ
 ، تصويب شده دربينيم که در اعالميه کپنهاگ از اين روي مي است.  گذاشته

که وابستگي به يک  آمده است 1990شوراي امنيت و همکاري اروپا در سال 
 اقليتي گزينشي فردي است.   گروه

توان انتظار  هاي الزم براي آن، مي با پذيرفتن نظريه باال و ايجاد تضمين
هاي آنان در درون  ي ملي و برآوردن خواستها داشت که موضوع اقليت

المللي حل  و چند مليتي به عنوان يک مسئله بين  کشورهاي چند قومي
 شود.

هاي  هاي اشغالي يا سرزمين المللي در مورد سرزمين نظريه جامعه بين
سرنوشت تعارض ندارد. به عنوان  مستعمره با دکترين نوين حق تعيين

متحد در ژنو در شصتمين نشست  ن مللنمونه شوراي حقوق بشر سازما
، حقوق مردم فلسطين را در مورد مقاومت در 2004ـ آوريل  خود ـ مارس

سرنوشت  شان و آزادسازي آن براي اجراي حق تعيين برابر اشغال سرزمين
 6برسميت شناخت. 

، انتخابات آزاد و درست 2005مارس  18ازهمان شورا، در   گزارشگري ويژه
سرنوشت شناخت؛ و تاکيد کرد  مردم براي ِاعمال حق تعيينرا ابزار اصلي 

ف همبستگي يبراي تضعسرنوشت،  که بايد مواظبت شود تا شعار حق تعيين
ني يکپارچگي سرزميبه  ب رساندنيا آسيا به هدف جداسري و ي ،اسييس

مطرح نشود. وي اضافه کشوري از اعضاي سازمان ملل سازمان ملل 
 سرنوشت، از حقوق اساسي مردم و مقدم  تعيينکند که هر چند که حق  مي

 . 7اين بهانه نبايد تنفر نژادي آفريد  براجراي حقوق ديگر است؛ اما به

متحد، پس از بيست  سازمان ملل  ، مجمع عمومي2007ماه سپتامبر  13در 
ميليون نفر ـ  370اي نمادي در مورد حقوق  سال رايزني و گفتگو، اعالميه

ـ را تصويب کرد. اين افراد در  (Autochtones)ن بوميان وابسته به گروه که
 شوند. بيشتر کشورها، جزو مردم پيراموني و خوار انگاشته تلقي مي

 هاي وارده به  سرنوشت و در مواردي حق جبران آسيب حق تعيين اعالميه،
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کهن بوميان را به رسميت شناخت. ويژگي فرهنگي، يکپارچگي سرزمين 
هاي الزم براي جلوگيري از  مده و تضمينآ  ميهکهن بوميان در اعال

 هاي اياالت متحده دولتاست.   نان مشخص شدهآ  تبعيض نسبت به
امريکا، استراليا، کانادا و نيوزيلند، کشورهائي که بيشترين شمار کهن  

ها از  اين دولت  بوميان را در خود دارند، مخالف با اين اعالميه بودند. واهمه
ها  اقليت  اي از سوي اين گونه هاي تازه ميه سبب درخواستاعال  اين بود که

ها خواهد بود. يازده کشور از جمله روسيه و  شود که به زيان ديگر گروه
اعالميه راي موافق   کشور به 143کلمبيا از دادن راي خودداري کردند ولي 

 دادند. 
ي، حقوق اساسي کهن بوميان در اين اعالميه عبارتست از: حق خودمدير

اجباري، حق مقاومت در برابر  (Assimilation)حق نپذيرفتن همانند سازي 
ها، حق داشتن  تخريب فرهنگي، حق نظارت بر نظام آموزشي و آموزشگاه

هاي گروهي به زبان خود و حق درمان با داروهاي سنتي. در همين  رسانه
از   نان کهآ  هاي وارده به کهن بوميان، بويژه اعالميه حق جبران زيان

 بيني شده داشتن ابزار ضروري براي گذران زندگي خود محرومند، پيش
هاي گوناگون مانند پس دادن زمين، منابع،  ها از راه است. جبران زيان ديده 

به ديگران  اجبار  از آنان غصب شده و يا به  اموال مذهبي و يا فرهنگي، که
 است.   مدهآ  است، در اعالميه  منتقل يافته

هاي فراوان، مفاد اعالميه را پذيرفت ولي پيش  انسه، پس از ترديددولت فر
اي تفسيري، اعتبار اعالميه را تنها در مورد کهن بوميان آن  از آن در بيانيه

سرن ش  را تنها در چارچ ب قان ک  ت  تع  ن»سوي درياها دانست و 

 . 8دانست« اساست را رها قامل اجرا
اعالم استقالل اين سرزمين انجاميد   به با اين همه، رويدادهاي کوزوو که

بخازي واقع در گرجستان، انتظار اجراي آ  و سياست روسيه در منطقه
دارد. زيرا سياست  از ميان برميسرنوشت را  حق تعييندکترين نوين 

هاي بزرگ، که در پي تامين منافع اقتصادي و سياسي خود هستند  دولت
المللي  ند که به سود جامعه بينهاي حقوقي، هرچ در جهت اجراي دکترين

 باشد، نيست. 
 

 

 ـــــــــــــــــــــ
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 دارا نت افتماک ف فرهنگ س است
 مهئ  فتا  ر

 
 

را  رفد تا جا  خ د ن ر  رف ها  انقالب مت ت جا ما ت  ر ، انئياا ف تخصص در مرامر يمل رايت ف ساده

 ها  فرهنگ س است تثب   نمايئ. معن اک ي ت ا   ايا

 
 

از من خواسته شده که درضرورت دگرگوني گفتمان و فرهنگ سياسي 
نيروهاي سياسي ايران مطلبي تهيه کنم. اين مبحثي است گسترده که 

توان از زواياي مختلف به آن پرداخت که در چارچوب يک نوشته  مي
به ذکر برخي زوايا در اين رابطه اکتفا  ممکن نيست. من در اين مطلب

 هاي ساير دوستان تکميل شود. کنم که اميدوارم با نوشته مي
گذرد. در اين سي سال ايران و جهان  سي سال از انقالب بهمن مي

تحوالت بزرگي را پشت سر نهاد. جهان دو قطبي سي سال پيش جاي 
باليزاسيون به يکي خود را به جهاني داده است که چگونگي مواجهه با گلو

ترين مسائل آن بدل گرديده است. کشور سوسياليستي شوروي  از مرکزي
هاي مستقل روسيه و  در همسايگي شمالي ما جاي خود را به جمهوري

آذربايجان و ترکمنستان داده است و چهره سياسي دو کشور همسايه ما 
ان  نيز عراق و افغانستان در شرق و غرب از پايه دگرگون گرديده. اير

هاي دهه  ها و سرکوب سال جنگ، تصفيه 8حوادث بزرگي چون انقالب، 
 ، سي سال حکومت اسالمي و... را پشت سر نهاد.60

هاي گوناگون دگرگون گرديده.  در اين سي سال چهره کشور ما در عرصه
تحوالتي که بخش بزرگي از آنان خارج از اراده و حتي بر خالف تمايالت 

 ور رخ داده است. نيروي حاکم بر کش
امروز ايران کشوري است که در مقايسه با سي سال پيش بمراتب 

داري آنروز جاي خود را به  تر شده و روابط نسبتا ساده سرمايه پيجيده
تقسيم کاري پيچيده و تودرتو داده است. امروز در کشور ما نزديک به 

گر به فرزندان ها دي دوميليون دانشجو وجود دارد. فارغ التحصيالن دانشگاه
اقشار معيني در شهرهاي بزرگ محدود نيستند. گسترش اينترنت، 

ها و وجود صدها هزار ايراني در خارج از کشور امکانات خبرگيري و  ماهواره
تاثيرپذيري از تحوالت ديگر کشورها را در سطح وسيعترين اقشار جامعه ما 

 ممکن نموده. 
و فراز و  ها دگرگونيا که بسي سال گذشته تحوالت عظيم ساختاري 

وانست در تفکر و روانشناسي ت ميهاي سياسي همراه گرديده ن نشيب
تغييرات عميقي بوجود نياورد. ايرانياني که پس از سالها اجتماعي ايرانيان 

يابند، از فاصله عظيمي که مابين  دوري از وطن امکان سفر به ايران مي
چه از ايران سي سال پيش ارزشهاي حاکم و روانشناسي عمومي مردم و آن

شوند. چنين تمايزاتي نه تنها مابين ارزشهاي  در خاطر دارند شگفت زده مي
هاي  حاکم ديروز و امروز  بلکه مابين ارزشها، روانشناسي و رفتار نسل

هايي که بسي فراتر از تمايزات  مختلف ايرانيان نيز مشهود است. تفاوت

ها و سي  وامع است. بيست سالههاي مختلف در ديگر ج طبيعي مابين نسل
انديشند و  هاي متفاوتي مي هاي ايران بگونه تر از چهل ساله ها و مسن ساله

 کنند.  عمل مي
اند.  ها، در انقالب شرکت داشته چهل سال بباالها و يا بعبارتي دهه چهلي

هاي پس از انقالب و جنگ جان  صدها هزار نفر از آنان در حوادث سال
ا اميد و آرزو قدم به ميدان مبارزه اجتماعي نهادند و چه آناني باختند. آنان ب

ديدند و چه آنان  که آرزوهاي خود را در استقرار و تحکيم رژيم اسالمي مي
که فراتر رفتن از اين رژيم را هدف قرار داده بودند، با شکست و ناکامي 
 مواجه شدند. آنان که تحقق آرزوهاي خود را در تحقق اين رژيم ممکن

هايشان  دانستند، بيک يا دو دهه زمان نياز داشتند، تا دريابند، فداکاري مي
يابي به آنچه آرزو داشتند منجر نشده و آنچه آنان در روياهايشان  به دست

از رژيم اسالمي تصور داشتند، با واقعيت اين رژيم ناخواناست و آنان که 
انستند با سرکوب و د آرزوهايشان را در فراتر رفتن از اين رژيم ممکن مي

يابي به اهدافشان ناکام ماندند. دهه  زندان و کشتار مواجه شدند و در دست
هاي ايران خاطرات و تاثيرات خوب و بد دوران انقالب، جنگ و  چهلي

 کنند. هاي پس از انقالب را با خود حمل مي هاي سال دشواري
ودک بودند. ها در روزهاي انقالب ک هاي ايران يا دهه پنجاهي سي ساله

آنان تنها تصور مبهمي از آنچه گذشت در خاطر دارند. آنان در ناکامي و 
ها،   اند و در عين حال آرمانگرايي سرخوردگي نسل پيشين سهيم نبوده

هاي آن روزگار را بعنوان يک خاطره در ذهن خود  ها و جانبازي قهرماني
ماعي نهادند و اند. آنان در دهه گذشته پا بعرصه مبارزه اجت ثبت کرده

گيري  صحنه سياسي ايران را دگرگون کردند. آنان نيروي محرک شکل
هاي اجتماعي از قبيل جنبش زنان و جوانان  جنبش اصالحات و جنبش

هايي که هم ازنظر شکل و هم محتواي مبارزات،  ايران بودند. جنبش
تيسم اي با مبارزات دوران انقالب داشت. اگر آن دوران رمان تمايزاتي پايه

در تفکر و فرهنگ نيروهاي سياسي حاکم بود، در مبارزات دهه گذشته 
 توان مشاهده کرد.  تقويت عنصر پراگماتيسم را بروشني مي

اند.  ها پس از انقالب متولد شده ها يا بعبارت ديگر دهه شصتي بيست ساله
ي اند. دوران آنان راجع به دوران قبل و پس از انقالب تنها از ديگران شنيده

هايي که  اند. آن ارزش دشوار. آنان در فضاي ديگري متولد و بزرگ شده
هاي کنوني است.  بانقالب منجر شد از نظر آنان مردود و عامل دشواري

هايي که کشور را به جنگ کشيد، نيروهاي سياسي را به کشتار  ارزش
. کشاند، به تعطيل دانشگاه و تصفيه دهها هزار معلم و کارمند منجر شد و..
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هاي آن دوران احساسي منفي و حتي تقابلي دارند.  آنان به ارزش
هاي مورد نظر حاکميت  هاي نيروي حاکم براي جلب آنان به ارزش کوشش

گرانه در اين  با شکست کامل مواجه شده. برخوردهاي خشن و سرکوب
هاي مورد اعتقاد نيروي حاکم را تشديد نموده  زمينه تنها تقابل با ارزش

هاي غربي تا حد امروز گسترش نداشته است.  گاه در ايران ارزش است. هيچ
گرايي ارزش مورد پذيرش همه نيروهاست،  اگر در دوران انقالت جمع

 گرايي تقويت شده است. امروز فرديت
هاي  تغييرات ساختاري و اجتماعي کشور و عدم پاسخگويي به ضرورت

در حدي عمق داده که هاي اجتماعي را  ناشي از اين تغييرات برخي شکاف
براي مثال امروز تعداد تواند در يک شرايط بحراني سرباز کند.  مي

دانشجويان دختر بيش از داشجويان پسر است. با افزايش دانشجويان دختر 
در چند سال آينده، ما هر سال  صدها هزار زن تحصيالت دانشگاهي خود 

د که اين تعداد زنان رسانند. هيچ نيرويي قادر نخواهد بو را به پايان مي
تحصيل کرده را از شرکت در حيات اجتماعي محروم سازد. تضاد قوانين 

ها و  موجود و تالش حکومت در حفظ اين قوانين، قطعا به تالطم
گيري جنبش زنان  انجامد. قدرت هاي گسترده اجتماعي مي درگيري

ورهاي انعکاسي است از شرايط جامعه ما. ما امروز در همسايگي خود با کش

مستقل آذربايجان، ترکمنستان و حکومت نيمه مستقل کردستان مواجهيم. 
هاي دمکراتيک در برابر حقوقي همه  حل عدم درک ضرورت يافتن راه

هاي کنوني را در يک  تواند شکاف هاي ساکن جامعه ايران، مي اقليت
 هايي بدل سازد که غلبه بر آنها ناممکن و يا بسيار شرايط بحراني به گسل

 دشوار باشد
ارزيابي از تغييرات عظيم ساختاري، اجتماعي سي سال اخير نيازمند کار  

شناسان است. به نظر من کارهايي که تا بامروز  گران و جامعه تحليل
مطرح هاي   صورت گرفته در برابر وسعت تغييرات ناکافي است. من ارزيابي

منعکس کننده هايي که به نظر من  شده در سطور فوق را بعنوان نمونه
هاي  منتشر شده  برخي وجوه  تغييرات در جامعه ماست، به اتکا بررسي

ها و مسائل مطرح در آنان ارائه دادم.   شناسان و مطالعه وبالگ توسط جامعه
هايي از  هايي که قطعا عموميت نداشته و تنها منعکس کننده برش ارزيابي

تحليل تغييرات تفاوت جامعه ايران است. ولي اگر در اين يا آن وجه در 

توان با قطعيت مورد تاکيد قرار داد و  نظر داشته باشيم ولي يک نکته را مي
آن تغييرات عظيم ساختاري، پيچيده شدن جامعه و تحوالت فکري، 

 فرهنگي در اقشار مختلف جامعه ماست.
 

 تح ل در تف ر ف فرهنگ س است
 

فعالين سياسي ايران تواند در تفکر و فرهنگ سياسي  چنين تمايزاتي نمي
اي متفاوت از دهه پنجاه مواجهيم و فعاليت  بازتاب نداشته باشد. ما با جامعه

توانند با افکار و روشهاي ديروز در ايران  سياسي در يک چنين کشوري نمي
 امروز تاثير گذار باشند

 

 انئياا در مرامر ساده ارايت:
 

اده کردن مبارزه هاي دهه چهل و پنجاه س قبل از انقالب در طي سال
هاي  سياسي، به تفکر غالب بدل گرديده بود. در ميان مذهبيون، ايده

احمد و شريعتي، طرح ساده شده تقسيم جامعه بدو جبهه روشن  آل
غربگرايان و مخالفين آنان و پذيرش شهادت بعنوان پايه راهگشاي 
پيروزي در ميان اکثر فعالين اين طيف پذيرفته شده بود. روحانيون 

و ساده کردن اشکال مبارزه ديدن  گيري را از اين دو قطبي يشترين بهرهب
 .کردند

اي با تفسير خود  ها نيز هريک بگونه در مبارزين چپ فداييان و مائوئيست
گرايي سهيم بودند. برخي از متفکران فدايي تا آنجا  از دو قطب در اين ساده

ري براي راهجويي هاي فک پيش رفتند که نياز به تئوري انقالب و تالش
نمودند که پاسخ همه سواالت نظري  ثمر دانسته و تصور مي آينده را بي

هاست.  داده شده و جامعه ايران تنها نيازمند پراتيسين براي تحقق اين ايده
گرايي سهيم  ها نيز در برخورد با جهان دو قطبي آنروز در اين ساده توده اي

ي ايران نيز در همين چارچوب بودند. ملي گراها و ديگر نيروهاي سياس
 گنجيدند.  مي

هاي جامعه ايران واقف  امروز کمتر نيروي جدي است که به پيچيدگي
نباشد. کمتر نيروي جدي است که تصور کند حل مشکالت جامعه ايران 
با اين يا آن فرمول ساده شده ممکن است. اگر در آن روزها بسياري از 

 

ــ       ــراک متف ــت اي ــا  س اس ــا ن رفه ــالب، هم ــا  انق ــا      در رف ه ــز  جامع ــاگا مرر ــا ما ــئ ر ــر م دن اگنظ

ــ    ــت اس ــئرت س اس ــ  ق ــراک را ــراک     اي ــالب در اي ــا انق ــ د. تجرم ــئرت م ــ  ق ــ ن ت را ــايز در چ  . تم

ــت      ــاه م ــت آن  ــئرت س اس ــر ق ــا تغ   ــاک داد ر ــاک نا ــش در جه ــالب دم رات  ــا انق ــا دهه ــا  ف تجرم ــئ م ت ان

هــا  دفــاع ا  دم راســـت    تحــ بت دم رات ــش در جامعــا منجـــر اــردد رــا در ســط  راـــ ر  م نــا       

 ش ل ارفتا ف افتماک دم رات ش ن رفمنئ ماشئ.
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گرايانه  قدرت و اقدامات اراده کردند که با کسب ها تصور مي جريان
اقتصادي قادرند مشکالت کشور را حل کرده و جامعه مطلوب خود را 
شکل دهند، امروز نتايج چينن اقداماتي در سطح ايران و جهان امريست 

اي هم در  گرايانه هاي اراده تجربه شده. در کشور ما شکست چنين سياست
هاي  در شکست برنامههاي پس از انقالب و هم در شکلي ديگر  سال

 جمهور کنوني تجربه شده.  اقتصادي رييس
هاي  هاي جامعه ايران نيازمند متفکراني است که بتوانند در عرصه پيچيدگي

هاي مشخص ارائه دهند.  حل هاي جامعه راه مختلف براي حل دشواري
جامعه ايران نيازمند چنين انديشمنداني است و اين ضرورت در مبارزه 

هاي سياسي که با فرهنگ  را نمايان ساخته است. جريانسياسي خود 
هاي کلي  هاي ساده شده و ارائه فرمول بندي دوران گذشته، تجويز نسخه

هاي اجتماعي و متقاعد کردن آنان به  دانند، در جلب پايه را کافي مي
هاي خود دچار دشواري هستند. توجه به تئوري، انديشه و  صحت ايده

رود تا جاي  نگري روزهاي انقالب مي ايي و سادهتخصص در برابر عملگر
 هاي فرهنگ سياسي تثبيت نمايد. خود را بعنوان يکي از پايه

 

 

 رثرت ارايت ف م ن ام:

 
گيري اقشار و  پيچيده شدن جامعه در وجهي ديگر به مفهوم شکل

بنديهاي اجتماعي است که تا حدي به منافع خود واقفند. اگر در  گروه
شهرهاي ما طي دو دهه با جلب ميليونها روستايي رشد دوران انقالب، 

اي که هويت و منافع خود را  نموده بودند و ما با اقشار شکل گرفته
دهند مواجه نيستيم. شرايطي که شعاري عام و پوپوليستي  تشخيص مي

گرديد ميليونها تن را بسيج کرده و به جانفشاني متقاعد سازد،  قادر مي
با اقشار و نيروهاي اجتماعي سروکار داريم که سي امروز ما در کشورمان 

اند. ديگر امروز،  هاي سياسي اجتماعي را تجربه کرده سال فراز و نشيب
متدهاي سياسي که با تقسيم مونيستي جامعه، همه امتيازات را در اردوي 

 خود و همه بديها را در مخالفين خود جستجو کند کارآيي ندارد.
هاي اجتماعي  هايي است که برنامه ند جريانکشور ايران امروز نيازم

متفاوت ارائه داده و هر يک از منافع اقشار و نيروهاي اجتماعي معيني دفاع 
هاي اجتماعي است.  گيري  چنين جريان کنند. تحول جامعه در گرو شکل

پذيرش اين امر، تنها بمفهوم قبول اين واقعيت و يا بعبارت مصطلح تحمل 
يست. شکل دهي دمکراسي در کشوري چون ايران نيروهاي دگرانديش ن

گيري  نيازمند فرارفتن از چنين مفهومي است. پذيرش ضرورت شکل
هاي اجتماعي گوناگون که هريک از منافع اقشار و  هاي مدافع برنامه جريان

يابد که  کنند، آنگاه عمق مي طبقات و نيروهاي اجتماعي معيني دفاع مي
تواند نماينده همه امتيازات باشد. هر يک از  درک شود که هيچ جرياني نمي

ها نقاط قوتي خواهند داشت و امکانات بهتري براي تماس  اين جريان
گيري با نيروهاي اجتماعي معيني خواهند داشت. تفکر مونيستي در 

ها بر تفکر همه نيروهاي سياسي جامعه ايران غلبه داشته،  سياست که سال
دانند، در شرايط  دمکراسي را هدف خود ميبراي آن نيروهايي که استقرار 

 جامعه ايران ناکاراست

 ها  مئنت: تق ي  افتماک دم رات ش ف تا ل

 
النظر بودند که مساله  در روزهاي انقالب، همه نيروهاي سياسي ايران متفق

مرکزي جامعه ايران کسب قدرت سياسي است. تمايز در چگونگي کسب 
و تجربه دهها انقالب دمکراتيک در  قدرت بود. تجربه انقالب در ايران

تواند به تحوالت  جهان نشان داد که تغيير قدرت سياسي آنگاه مي
هاي دفاع از  دمکراتيک در جامعه منجر گردد که در سطح کشور زمينه

دمکراسي شکل گرفته و گفتمان دمکراتيک نيرومند باشد. امروز بخشي از 
وند است که مبارزه در راه پذيرند که دمکراسي يک ر نيروهاي سياسي مي

آن، همين امروز جريان دارد و با کسب قدرت سياسي توسط نيروهاي 
يابد. مبارزه براي تغيير قدرت سياسي  معتقد به دمکراسي پايان نمي

ايست پراهميت در اين روند ولي نه تمامي آن و نه تضميني براي  حلقه
 موفقيت. 

هاي مدني و تقويت گفتمان  در چارچوب چينن تفکري مبارزه براي تشکل
هايي که قبل   هاي اصلي مبارزه سياسي است. پايه دمکراتيک در جامعه پايه

دهند. در  و پس از کسب قدرت سياسي اهميت خود را از دست نمي
هاي قبل از انقالب، مبارزه براي کسب قدرت سياسي در مرکز توجه  سال

الخص کارگري واقف اي و با هاي توده بود. نيروهاي چپ براهميت تشکل
ها بعنوان  کوشيدند ولي در آن زمان، اين تشکل بودند و دراين راه نيز مي

اي براي متشکل کردن مردم و ممکن ساختن کسب قدرت مورد  وسيله
 ها. توجه بود و نه خود تشکل

 

 

 ما الت ا   يا  ک:

 
توان به نکات فوق عناصر ديگري نيز افزود. مشکل آنجاست که بخش  مي

هاي اپوزيسيون فعاليت سياسي خود  فعالين و رهبران سياسي جريان عمده
اند و طبيعتا در فضاي سياسي  هاي قبل از انقالب آغاز نموده را در سال

اند. جامعه ايران دگرگون شده و نيازهاي ديگري را در  آنزمان تربيت شده
زمان  مقابل خود دارد. نيازهايي که با  فرهنگ و متدهاي سياسي آن

هاي  توان به آن پاسخ داد. اين دشواري بخصوص در برابر سازمان ينم
برند، و مستقيما از تغيير  سياسي و فعاليني که در خارج از کشور بسر مي

سازد. نيروهاي  پذيرند بيشتر خود را نمايان مي فضاي جامعه تاثير نمي
ش معتقد به دمکراسي تنها در صورتي قادر خواهند بود، در تحوالت آتي نق

هاي تحول در فرهنگ سياسي و  شايسته خود را ايفا کنند که ضرورت
هاي کار خود را درک کنند. آينده نشان خواهد داد که نيروهاي  روش

 اند. اپوزيسيون ايران تا چه حد در پاسخگويي به اين ضرورت موفق بوده
 
 
 

fatapour@gmx.de 
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 راه دش ار استقالل ف تزب مارفطا ايراک
 
 
   ر هرداد اتاانتم

 

ــاي ک ي ــت ا  ســتاره   ماــلما مــت ــار هم ــا درخاــ ئک در رن ــرد ر ــ اک تصــ ر ر ــئه  ت ــا  تامن ه

ــا ــتا نظري ــاده   ف مرجا ــار س ــراک ر ــت اي ــردا   س اس ــا      ــن ن ت ــذيرفتن اي ــا   ــ . ام ا  ن ا

ــ ن      ــرفتن ا  چنـ ــره اـ ــ ختن ف مهـ ــ  آمـ ــ  ف رخصـ ــال فر ـ ــاگ اک سـ ــت سـ ــا جمعـ رـ

فاقــئ مــا دهت نظــر  ماشــنئ ن ــز راتــ        شخصــ    رمــار  را داشــتا امــا همچنــاک    

 ماشئ. نمت
 
 

سال پيش هنگامي که طوفان انقالب اسالمي حکومت پيشين و همه  30
دستاوردهاي جنبش مشروطه را يکجا و با هم نشانه گرفته و از جاي 

هيچ نيروي منسجمي وجود نداشت که از شمار افرادي  کند، جز انگشت مي
واج انقالب اسالمي ايستاده و ارزشهاي خواهي رودرروي ام سر دموکراسي

 ليبرالي را يادآوري و از آن دفاع کند.
در ميان   اما امروز نيروهاي ليبرال دموکرات عضوي پذيرفته شده

ها و جريانات  توان در تشکل هاي سياسي هستند و حضورشان را مي خانواده
 هاي هايي که از همان سال سياسي مختلف رصد کرد. يکي از سازمان

کند خود را در اندازه و  ِ استقرار حکومت اسالمي تالش مي   نخستين
معيارهاي يک حزبِ ليبرال دموکرات فرا روياند، حزب مشروطه ايران 

 است.
گويند؛ دموکراسي ليبرال، به صورتي که  خواهان در تبيين خود مي مشروطه

در کشورهاي غربي از دويست سال پيش تحول يافته و هنوز تحول 
ابد، نمونه حکومتي است که براي ايران در نظر داريم و با زنده کردن ي مي

آن خود را بخشي از نيرو و  ي خواهي و در گستره پيام جنبش مشروطه
 نمايد. حزب ليبرال دموکرات ايران معرفي مي

بررسي روند تحوالت در درون حزب مشروطه ايران از آنرو حائز اهميت 
کرد جريانات راست  دتها تالش مياست که جنبش سياسي ايران تا م

طرفدار شکل نظام پادشاهي )از راست تا ميانه( را با يک چوب رانده و با 
اينهماني جلوه دادن هر تشکلي در اين نيرو، وظيفه و مسئوليت برخورد 

تر آنرا از خود سلب نمايد، تا آنجا که نسبت جنبش  سازنده با بخش مترقي
بويژه حزب تا کنون تنها سکوت از سر  سياسي ايران به مشروطه خواهان

به اين خانواده سياسي شناخت نسبت  و در نتيجه ناآگاهي و عدماعتنائي  بي
 ايران و حزب مشروطه و روند تحوالت درون آن بوده است.

با توجه به اهميت زيرنظر داشتنِ بستر تاريخي تحوالت دموکراتيک در 
ن در مورد نيروهاي ديگر تا هاي سياسي مختلف، امري که تا کنو خانواده

از زواياي  هاي آنها گيري و فعاليت حدي صورت گرفته و روند شکل
متفاوت بارها مورد نقد و بررسي و توجه واقع شده است، اما در مورد 
خانواده سياسي که خود نيز به آن تعلق دارم کمتر شاهد چنين بررسي و 

ر از اين نيرو ضروري دانستم ايم، لذا براي ارائه شناخت دقيقت ارزيابي بوده
 به فراز و فرودهاي حزب مشروطه ايران بپردازم.

هاي  اندک زماني نيست که ما شاهد تحوالت دموکراتيک در گرايش
هاي  سياسي گوناگون ايران هستيم. اما از آنجا که اين تحوالت از لحظه

ند متفاوت نشأت گرفته و تابع رخدادها و پارامترهاي يکسان نبوده، هر چ
. به بيان ديگر؛ اند عمومي همسو اما در اجزاء يکسان نبوده گيري در سمت

در هر کدام از گرايشات سياسي اين فرآيند به نوع و شکل خاص خود آغاز 
شده و عمق و شتاب آن نسبت به شرايط و فضاي حاکم بر جنبش متفاوت 

فروپاشي عنوان نمونه در خانواده چپ ايران با  و گاه متغير بوده است. به
اردوگاه و قطب سوسياليستي اين پرسش بيش از پيش و بارزتر از هر زمان 
طرح گرديد که آيا سوسياليسم بدون آزادي پاسخگوي نياز بشر و جوامع 

خواهي به تنهايي و پس از چند دهه تالش  امروزي خواهد بود؟ و يا عدالت
از اين  براي رسيدن به آن چه نتايجي ببار آورده است؟ با پرسشهايي

دست، نيروهاي چپ آغاز به بازنگري، تسويه و همچنين تصفيه 
هاي خود نموده و به حرکت و تحول دموکراتيک خود کيفيتي تازه  انديشه

 بخشيدند.
هاي سياسي ايران که از ديرباز به اهميت و ضرورت  يکي از معدود چهره

ن فعال بنيادين در گفتمان، فرهنگ و اخالق سياسي سرآمدا هاي دگرگوني
هاي  بر دموکراتيزه کردن خانواده يافته و در ميدان سياست ايران دست

جهان »... گويد:  سياسي ايران تاکيد داشت داريوش همايون است. او مي
طلبد. پس از چنان زيروزبر شدني  اي مي پس از انقالب شيوه تفکر تازه

 « بود. شد در همان فضاها زيست که انقالب را ممکن گردانيده ديگر نمي
هاي سياسي گوناگون  اما همانطور که گفته شد دموکراتيزه شدن در خانواده

خواهان نيز ناچار راه و مسير  تابع روند و اجزاء مشابهي نبوده و مشروطه
 خود را در اين پروسه پيمودند.

شکلي بود که از  وار و بي بطن و بستر حضور آغازين اين نيرو، جريان توده
شد. اين نيرو اگرچه در باالي هرم خود  شين تشکيل ميطرفداران نظام پي

ها  برد، اما اين چهره هايي که سابقا مصدر کار بودند، بهره مي از وجود چهره
هايي بودند که عليرغم همه  با همه سابقه وزارت و وکالت بيشتر تکنوکرات
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ورزي نيافته  شايستگي، از آنجا که فرصت دخالت در امر سياست و سياست
نويسي بسنده نموده و در  د، بعد از سقوط نظام گذشته اغلب به خاطرهبودن

بر باقي ماندند و سهم  هاي نظري، جز استثنائي، سترون و بي عرصه بحث
بر عهده نگرفتند. اين در حالي بود که اعضاي اين ئي  چندان قابل توجه

هاي اقتصادي در عصر  هاي برنامه خانواده به دليل شيفتگي به کاميابي
آن، آتوريته فردي اين  هاي اساسي سياسي پهلوي و در غفلت از ضعف

را پذيرفته بود. ضعف در حوزه نظر و فقدان ي  تکنوکراتهاي ورزيده
در ميان بيشتر  يافته تحول ي زمانه يها ي پاسخگو به ضرورت انديشه

در فضاي خوگرفتگي به  ي آن سرآمدان اين نيرو از يک سو و زيست توده
دي و آن شيفتگي به نظام گذشته از سوي ديگر، موجب شد که آتوريته فر

حتي پس از شکست آن نظام، آن رهبري و اين توده، در بخش اعظم 
خود، همچنان در جستجوي رهبري فرهمند که حالل همه مشکالت 

ورزي نموده و با دست توانمند نقش  نياز از سياست خواهد بود و آنان را بي
گرفت، باقي ماند. پس دور از راستي نيست اگر  منجي ملت را بعهده خواهد

اش در شاهزاده رضا پهلوي و  بگوييم که اين خانواده برنامه سياسي
پردازي  شد، تا آنجا که موضعگيري و نظريه خالصه ميهايش  رهنمود

سياسي مستقل و خارج از حيطه نظرات شاهزاده تابو و شرک قلمداد 
 شد. مي

اهنگي تحرکات دمکراتيک برپايه آگاهي به اين ترتيب، بار اصلي پيش
معدودي ـ و در ميان اين خانواده  هاي فکري اين نيرو را بايستي چهره

پردازي،  معدود نظريه هاي گرفتند. از فعالترين چهره استثنائي ـ برعهده مي
به مثابه موتور حرکت و تحول به سمت دمکراسي، در اين خانواده سياسي 

کرد  در نظام گذشته تمرکز قدرت را نقد مي داريوش همايون است که هم
شد،  و آنرا مخالف با خواست توسعه که در جهت آن گام برداشته مي

و هم بعد از پيروزي انقالب اسالمي نيرويي که خود بدان تعلق  دانست مي
داشت را دعوت به آموختن از داليل شکست نموده و خطاب به آنان که 

اين رويکردها حتي در آن »گفت:  دند ميچنان بدنبال رهبر فرهمند بو هم
هاي يک تن گرد آمده بود کشور را  روزگار که قدرتهاي بسيارکه در دست

بايست نرساند، نظام سياسي بي مشارکت مردم شکست  بجايي که مي
« شان نرسيدند. هاي اعالم شده هاي توسعه اقتصادي به هدف خورد و طرح

تا هنگامي »داد:  ن خانواده هشدار مي)گذر از تاريخ( وي در عين تعلق به اي
هم که به خودمان، به فرد فردمان، بعنوان شهروند داراي حقوق و 
مسئوليت و موظف به دفاع از حقوق و انجام مسئوليت خود ننگريم و 

 همانجا( «)مفهوم واقعي شهروند را در نيابيم باز همان خواهد بود.
اهي دشوار و پر سنگالخ بود. اما در واقع دموکراتيزه شدن اين خانواده ر

بدنه اين نيرو در دوران پهلوي، شاهدان بي تقصير و بي مسئوليت حوادث 
هاي جامعه بودند، چه در  و تنها تماشاگر فراز و فرودها، روندها و حرکت

که انقالب   زمانيکه پيشرفتهاي اقتصادي ايران را به اوج برد و چه آن زمان
کوبيد و در مسير  هاي سنگين خود مي چرخ اسالمي همه دستاوردها را زير

نورديد، در چنته خود براي رفع مشکالت و مصائب چيزي جز  نابودي درمي
شناختند، همان دستي که مسير توسعه ايران  نمي« دست قدرتمند»پروژه 

بست کشانيده بود، لذا نه  را با عدم اجازه دخالت مردم در سرنوشتشان به بن
 د و نه از شرايط ذهني مساعد و تهور الزم براي بداليل شکست واقف بودن

 اتکا به خود، متحول گشتن و بدل به يک نهاد سياسي شدن برخوردار.
سربرآوردن يک نهاد سياسي مؤثر در ميدان سياست که از سوي ديگران 
نيز بجد گرفته شود؛ بطور خاص براي طرفداران نظام پادشاهي، مستلزم 

شکل به افرادي متکي  و تبديل توده بي بيرون آمدن از فضاي وابستگي
گذاري اجتماعي  و همزمان پايه بخود و پرورش کادرهائي ورزيده

توانست  نميناگزير که  بود ئي روشن ورز از آنها با اهداف و برنامه سياست
در محدوده بسيار تنگ طرفداري از شکل نظام پادشاهي و آن هم تنها 

نابراين يافتن استقالل براي اعضاي بماند. ب طرفداري از پادشاهي پهلوي
شرط  و در عين حال شرط  خانواده سياسي طرفدار نظام پادشاهي پيش

اين نيرو در گام اول و پيش از هر چيز با مستقل شدن از نهاد  .الزم بود
يافت و واجد شرط اوليه براي پذيرفته شدن در  سلطنت هويت مستقل مي

همانطور که شاهد  ،ئي چنين ايدهگشت. بر بستر  هاي سياسي مي خانواده
خواهان که  يم، داريوش همايون با هدايت آن بخش از مشروطها بوده

خواهانه داشتند اولين گام اساسي و ضروري  گرايشات دموکراتيک و ترقي
يک نهاد سياسي مستقل برداشت. نهادي که اميد گذاري  را در جهت پايه

ماد آن وارد کارزار سياست شود بتواند مستقل از نهاد پادشاهي و نرفت  مي
 هاي خود را در سطح جامعه نمايندگي کند. و انديشه

پس از اين مقدمه و براي سنجش و ارزيابي دقيقتر آنچه امروز حزب 
خوانيم، الزم است به اختصار به دو پرسش پاسخ گوئيم:  مشروطه ايران مي

 خواهان کدامند؟ مشروطه -2حزب چيست؟  -1
توان تعاريف گوناگون ارائه کرد؛ از جمله اينکه حزب  يمسلما براي حزب م

سياسي عبارت است از بخش پيشرفته و سرآمد جامعه که براي تامين 
منافع يک گروه اجتماعي و رهبري آن مبارزه کرده هدف و برنامه سياسي 

 روشن دارد و معموال در پي کسب قدرت سياسي و تشکيل دولت است. 
خواهان کدامند، اجماال بايد اضافه  که مشروطه اما در پاسخ به اين پرسش

خواهان امروز ناچار  کرد که براي شناخت سرچشمه نيروي مشروطه
به فضاي پس از پيروزي انقالب اسالمي نقب زد. به زمانيکه  بايستي مي

طرفداران نظام پيشين در کشورها و شهرهاي تبعيدي دست به تشکيل 
 شدند. طلب شناخته مي نتهايي زده و به جريانات سلط سازمان

همانطور که گفته شد غالب اين نيرو پاسخ مشکالت ايران را در بازگشت 
هاي وارث تاج و  ديد و برنامه سياسي خود را با نظرگاه نظام گذشته مي

کرد. ضديت اين نيرو با انقالب اسالمي  تخت پادشاهي ايران تبيين مي
نها بخش اندکي از اين نيرو هاي دموکراتيک نبود. ت الزاما از روي ويژگي

برباد رفتن دستاوردهاي انقالب مشروطه را در سر داشت  ي دغدغه آگاهانه
طرفداران نظام  ترديد آن داريوش همايون بود. بي ي ترين چهره که برجسته
 بر عليه حکومت اسالمي در تبعيد اولين مخالفان و مبارزان پادشاهي از

الب اسالمي و در مبارزه با ماهيت بودند، اما آنچه در مخالفت با انق
خواهي واقعي و با اتکا به  حکومت ديني جديد در ايران از موضع مشروطه

او بود. داريوش همايون گرفت توسط  آن صورت ميپيام و دستاوردهاي 
خواند و بيشترين تالش را در زنده کردن  مي« نا الزم»انقالب اسالمي را 

ريوش همايون با بازگشت به پيام از ياد خواهي بکار برد. دا آرمان مشروطه
رفته انقالب مشروطه دقيقترين نقدهاي بنيادين را از رژيم گذشته عنوان 

. او در حال حاوي درسهائي عميق از شکستي بزرگ بود کرد که در عين مي
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در ايدئولوژي عصر پهلوي آزاديخواهي » گويد: مي« ديروز و فردا»اثر خود 
کمبود بزرگ آن بود... رابطه ارگانيک توسعه و  جاي چنداني نداشت و اين

آزادي از ياد رفت. فراگرد توسعه هنگامي موفق است که با افزايش 
ترين چهره اين نيرو و  وي بعنوان فرهيخته« تدريجي آزادي همراه باشد.

رين فرد به همه جوانب آنچه بر ايران رفته بود، به عنوان جبران ت آگاه
خ به آينده مبارزه، دموکراتيزه کردن خانواده ا و ضرورت پاسه ناکامي

سياسي را که بدان تعلق داشت در رسالت خود قرار داد و با تأکيد بر اين 
رود، جنبش مشروطه  پروژه مشروطه از شکل نظام پادشاهي فراتر مي» که:

را انقالب دموکراتيک و آغازگر جنبش تجددخواهي )مدرنيته( ايران تعريف 
هاي فکري حزب مشروطه را  اکنون و آينده ايران( پايه )حزبي براي« کرد.

بر بدنه نيرويي که خود از آن برخاسته بود بنا گذاشت. نيرويي که گرچه 
هاي زيستي ـ عمدتاً در حوزه زندگي فردي ـ دفاع  بطور غريزي از ارزش

ئي  کرد، اما اين دفاع از روي آگاهي سياسي و اشراف به مباني انديشه مي

تر اين نيرو  برپايي حزب مشروطه موجب گرديد که بخش مترقينبود. آن 
پردازي که مرزهاي  بر محور شخصيت داريوش همايون ـ نظريه

هاي سياسي را درنورديده است ـ گرد آيد. امروز حزب مشروطه  خانواده
اش در  هاي ليبرال دموکرات دانسته و برنامه سياسي ايران خود را پيرو نظام

گنجد. چند دهه تالش همايون براي برپايي حزب  ميرديف راست ميانه 
انگيزد که آيا کاشته او و حاصل  مشروطه اين کنجکاوي را در ما برمي

زحماتش به ثمر نشسته است؟ آيا همايون بذر خود را در زمين مساعدي 
توانند در وزن و اندازه يک  خواهان امروز مي کشت کرده است؟ آيا مشروطه

هاي  در صحنه عمل نمايند و آيا اصوال انديشهحزب ليبرال دموکرات 
ليبرال دموکراسي در ميان اعضاي حزب نهادينه شده و يا همچنان گرايش 

تر ذهني  به شکل نظام و آتوريته فردي فضاي حاکم برحزب و کفه سنگين
 زند؟ اعضاي آنرا رقم مي

هاي حزب  ها ابتدا بايد چهارچوب انديشه براي پاسخ به اين پرسش
ه را شناخت و براي آشنائي با اين چهارچوب بايد از البالي اسناد و مشروط

 پيمود و بپيمايد ميبايد  منشور حزب گذر کرد تا بتوان با آگاهي از راهي که 
 آن را در حوزه عمل و زندگي واقعي سياسي بهتر ارزيابي نمود.

توان پي برد که منشور حزب و اسناد آن از بافتي  در نگاه اول مي
کراتيک، مترقي و ليبرال برخوردار است و با توجه و آگاهي کامل از  دمو

در اين سند مهم حزبي و ساير اسناد رسمي  ئي که شرح آن رفت، پيشينه
طلبانه خط پر رنگي  آن ميان انديشه امروز اين حزب و تفکر سنتي سلطنت

روشنفکران عصر »کشيده شده است. از جمله در اسناد حزبي آمده است: 
وطه اصطالح مشروطيت را به مفهوم حکومت قانوني و داراي مشر

مشروعيت برخواسته از اراده عمومي، در برابر حکومت استبدادي سلطنتي 
در حکومت قانوني يا کنستيتوسيونل شکل »دهد که  و ادامه مي« آوردند

و « حکومت پادشاهي يا جمهوري اهميت ندارد زيرا هر دو پارلماني هستند.
طرح يا پروژه روشنفکري که بنام »کند:  ديگر تاکيد ميباز در جاي 

شدند از شکل حکومت و نوع نظام سياسي  خواهان شناخته مي مشروطه
همين اسناد براي اين که هيچ جاي شک و ترديدي براي « رفت فراتر مي

خواهان باقي نگذارد و در  ترين مسئله مشروطه ترين و مرکزي طرح اصلي
خواهان ميان  براي مشروطه»شود:  هي آورده ميخوا تبيين جنبش مشروطه

دموکراسي يا مردمساالري و تجدد تفاوتي نبود و مردمساالري مانند 

ناسيوناليسم و توسعه اقتصادي و اجتماعي و عدالت اجتماعي يکي از اجزاء 
، منشور حزب بدرستي اين «آمده و طرح نوسازي جامعه به شمار مي

هاي امروز جامعه  بش مشروطيت ضرورتواقعيت را که اهداف آنزمان جن
امروز هم ما در اصل با »دهد:  باشند، با اين جمالت شرح مي ما نيز مي

همان مسئله مرکزي جامعه ايراني يعني تجدد و معني و کاربردهاي آن و 
بدين ترتيب « ترين کشورهاي غربي روبروئيم. هاي رسيدن به پيشرفته راه

زنده کردن آرمان مشروطيت تالش در اسناد حزبي نه تنها در جهت 
شود که پروژه  اي باقي گذاشته نمي حال جاي شبهه شود بلکه در عين مي

گنجد و در همين رابطه به صراحت گفته  مشروطيت در شکل نظام نمي
مشروطه مفهومي بسيار ژرفتر از آن داشت که بويژه در »شود:  مي

اندک آن را به حد  شد و اندک هاي جنگ دوم به ايرانيان تلقين مي سال
در اينجا « يک شکل حکومت، آنهم استبدادي در دست... پائين آوردند.

اسناد حزب است و همه تالشهاي فکري  ي نندهک  داريوش همايون تدوين
و نظري خود را به حساب حزب مشروطه ريخته و به همه حزب تعميم 

اند  ش گرفتهخواهان نوين اين طرح را در تماميت مشروطه»گويد:  داده و مي
هاي فلسفي و سياسي دوران  و آن را پيراسته از تناقضات و کم و کاستي

 «اند. اش در آورده ساله مشروطه به جامه پايان سده بيستمي 70
 اگر رويـکرد نوين به انقـالب مشـروطه و تکـيه بردسـتاوردهاي آن امروز 

رننــئ رــا در اــاع   ار  ذاــ نــئ ســا مانت  ايــا  ا تــزب ماــرفطا ف  ــئر معنــ يش همــاي ک ارچــا ت اناــتا      
اگبتــا مــا ارــر ايــن مالتظــا رــا هنــ          - ــردا د  نخاــ  ماــتقل ا  نهــاد ســلطن  مــا س اســت ر   مــت      

ماــخص ن اــ  در  ــ رت مــرف  تنــاقر ف رف در رف ــت م ا ــع تــزب ف شــاهزاده تــا چــا انــئا ه مئنــا             
ــل  ــر ري ــت  س اســ تــزب م ــا م ــا  ماــتقل خــ د  امرج ــئ ه ــ      -مان ــاي ک، هن ــا هم ــار م ــا  ــف  فاماــت ت، ف اينب ام

ــاقت ــ . م ــت ف        س ــاگ  س اس ــت، رس ــايف تزم ــرا  ف  ــرا  اج ــاک م ــتقل ا  ايا ــرف  ما ــراک ام ــرفطا اي ــزب ما ت
ــزب            ــ . ت ــئ اا ــرف خ اه ــ ار  رفم ــا دش ــ د، م ــا ش ــئ ارفت ــا ج ــا م ــ  ر ــحنا س اس ــ ر  در   ــا   تض اساس

 سن  ن ف خطا  ش هماي ک ن ا منئ اس .همچناک ما سايا 
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يد، موجب سرفرازي دوباره جامعه فکري و فرهنگي ايراني بحساب آ
ـ صرف نظر  ستترديد داريوش همايون يکي از نخستين پيشگامان آن بي

و با استناد به شواهد بسيار، وي در بطن نظرات و اهداف  واقعيت از اين
واقعه تاريخي ميهنمان را ترک  هرگز موضع دفاع از اينسياسي خود 

ان او به اين ترتيب در تدوين اسناد حزبي همه افتخارات خود به عنو نگفت.
اش را بنا  را با حزبي که بنيانهاي فکري خواهي نوين آهنگ مشروطه پيش
طلبد و آرزو دارد با  انداز مي کند. او آنچه را که در چشم تقسيم مي کرد مي

گويد:  گذارد و مي صداي بلند با خوانندگان اسناد حزب در ميان مي
ش سال پي 200دموکراسي ليبرال بصورتي که در کشورهاي غربي از »

يابد نمونه حکومتي است که براي  تحول يافته است و هنوز تحول مي
و همچنان با بلندنظري يک ليبرال دموکرات واقعي « ايران در نظر داريم.

روشن است که در يک دموکراسي ليبرال شکل پادشاهي »کند:  اعالم مي
ري يا جمهوري اهميتي ندارد)اسپانيا يا پرتغال( چنانکه در يک نظام ديکتاتو

نيز تفاوت چنداني ميان )پادشاهي عربستان سعودي و جمهوري سوريه( 
 « توان يافت. نمي

به  آمده در حزب  گرد ِ خواهان با اين همه گرچه مهمترين سندِ مشروطه
که تجددخواهي مسئله مرکزي همه ايرانيان بوده و  دارد اعالم مي صراحت

ها سخن  ارزش اسناد از همگاني شدن اين ي خود به درستي در همه
هائي از آن دچار  گويند، و عليرغم تأکيدهاي درست، اما در بخش مي

هاي ليبرال دموکراسي و تالش  هايي است که با انديشه تناقض و لغزش
در يک گويند،  هايي که از آن سخن مي براي همگاني جلوه دادن ارزش

اعالم  دشود که در اين سن امتداد و راستا نيست. تناقض از جائي آغاز مي
ما وارث پادشاهي پهلوي را بعنوان پادشاه مشروطه آينده ايران : » شود مي
بايد با راي آزادانه خود، نظام و شکل  شناسيم ولي اين ايرانيانند که مي مي

حکومت ايران را تعيين کنند. ما در اين مورد نيز مانند همه موارد تابع راي 
ز شکل نظامي خاص و تعيين هرچند ذکر طرفداري ا« مردم ايران هستيم.

مقام نخست کشور در آينده، آن هم در يکي از مهمترين اسناد حزبي، 
سندي که جاي پايدارترين اصول ارزشي است، اندکي ايجاد شگفتي 

ند، اما از آنجا که انتخاب شکل نظام در نهايت به رأي مردم موکول ک مي
آن را به حساب توان براين چرخش ناالزم چشم فروبست و  شده است، مي

اي که هنوز وجه  هاي اوليه گردآوري و متشکل کردن توده ضرورت
مشترک اعضايش، پيوند عاطفي با شکل نظامي خاص و فرد اول آنست، 
گذاشت. اما تکرار همين مضمون، يعني طرفداري از نظام پادشاهي، و 

ا م»تأکيد بر اين هواداري به عنوان زمينه فعاليت حزبي و اعالم اين که 
دانيم  پادشاهي را بهترين و مناسبترين رژيم و نوع حکومت براي ايران مي

گونه تالشي قانوني و دموکراتيک براي برقراري نظام پادشاهي  و از هيچ
اين « مشروطه به پادشاهي رضاشاه دوم پهلوي فروگذار نخواهيم کرد.

و د خواهد بوآورد که اگر شکل نظام بسته به رأي مردم  پرسش را پيش مي
 شکل نظام بهزحزب در مباني و اصول ليبرالي خود، بايد بتواند خارج ا

مه دهد، به عبارت ديگر عمر يک حزب سياسي بايد خود ادا  يبقا حيات و
از طول عمر شکل نظام فراتر رود، پس اگر مردم به نظام پادشاهي رأي 

ن حزب ندهند و يا شاهزاده رضا پهلوي را نخواهند، تکليف اين منشور و اي
 چه خواهد بود.

هاي ليبرالي را  در اينجا روشن نيست؛ نيروي ليبرالي که همه ارزش
پذيرفته و گردن به راي مردم خواهد نهاد، چگونه است که سرنوشت خود 

زند؟ آيا در پي انتخاب  را اين چنين با تأکيد با سرنوشت شکل نظام گره مي
هي دليلي براي ادامه شکل ديگري از نظام، ما طرفداران مشروطه پادشا

هاي  حيات سياسي نخواهيم داشت يا شيشيه عمر سياسي خود را به ارزش
دموکراسي ليبرال که براي آن هم امروز و هم فردا مبارزه خواهيم کرد 

 کنيم؟ پيوند داده و حياتي جاودان براي مبارزات و انديشه خود تضمين مي
ر حزب به تناقضي اساسي بهرحال از آن تأکيدهاي ترديد برانگيز در منشو
، با طرح اين پرسش رسيم در سند با اهميت ديگر حزب يعني اساسنامه مي

گوئيم  جا از ارزشهاي همگاني سخن مي مقدماتي؛ که چگونه است همه
ولي به يکباره در ايجاد رابطه منطقي بين گرايش پادشاهي و انديشه 

در فصل اول  تا آنجا که ،شويم ليبرال دموکراسي دچار سردرگمي مي
اساسنامه براي پيکار رهائي و بازسازي ايران تنها از هواداران پادشاهي 

نمائيم و با اين تعريف خط حائلي بين  مشروطه دعوت به همکاري مي
نيروهاي ليبرال دموکرات کشيده آنها را به دو دسته مجزاي طرفدار شکل 

ي بين نظام پادشاهي و جمهوري تقسيم کرده، موجب انشعاب و جداي
هاي ايران گشته، فضاي غيرضروري براي تقابل اين دو  ليبرال دموکرات
آوريم. و اين در حاليست که حداقل در چند موردي که ذکر  نيرو فراهم مي

حزب مشروطه حزبي براي اکنون و »شد در منشور، اساسنامه و کتاب 
کومت خواهي از شکل ح به تاکيد آمده که اوال پروژه مشروطه« آينده ايران

ي مرکزي و  رود، ثانيا به صراحت عنوان شده مسئله تجدد مسئله فراتر مي
همگاني است و ثالثا با اولويت بخشيدن به امر دموکراسي و اهميت آن و 
تابع نبودن ماهيت نظام به شکل آن، براي درک ارتباط منطقي آنچه در 

طه بويژه آنجا که حزب مشرو .شويم اسناد حزبي آمده دچار مشکل مي
اصول و عقايد و برنامه »کند:  بعنوان يک نهاد سياسي مستقل اعالم مي

سياسي حزب در منشور آن آمده است که برهمه اسناد حزب اولويت دارد و 
اي  ماده 14با الهام از قانون اساسي مشروطيت ايران و نيز بر پايه بيانه 

ماده کند که در مبارزه مشترک آ و مشخص مي« پادشاه تدوين شده است
همکاري با همه نيروهاي ملي و آزاديخواه است که به اصول ياد شده 
تعهد داشته باشند. بدين معني که همه نيروهاي ملي و آزاديخواه با شرط 
پذيرش گرايش به پادشاهي حزب مشروطه و التزام ديگران به آنچه که ما 

 پسنديم و يا بزبان ديگر همکاري با شرط محال... مي
د کمي شفافتر بيان کنيم؛ آنجا که در شرايط عضويت حزب اگر الزم باش
پذيرفتن منشور  -3ساکن بودن در منطقه  -2ايراني بودن  -1آمده است: 

و اساسنامه حزب، اين بدان مفهوم است که حزب مشروطه در را بر روي 
همه آنان که چون ما طرفدار شکل نظام پادشاهي نيستند بسته و عضويت 

را در حزب ليبرال دموکراسي ايران موکول بپذيرفتن  ليبرال دموکراتها
 پادشاهي رضاشاه دوم نموده است. 

در هائي و بويژه  البته نبايد از نظر دور داشت که تا کنون به مناسبت
هايي نيز در جهت رفع اين ترديد  حزبي تالش هاي و گردهمائي ها نشست

ام حزب و ديگري تغيير ن  صورت گرفته. از جمله تالش براي ها و تناقض
تغيير در مضمون اسناد حزب و منشور که گويا تا کنون چون سنگ زدن 

. بطوري که در کنفرانس اروپايي اند به در بسته بوده و به ثمر نرسيده
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برمن، اعضاي شاخه استکهلم پيشنهاد دادند که پسوند يا پيشوند  2004
تدالل  که نام با اين اس افزايند ليبرال را بنام حزب مشروطه ايران بي

مشروطيت به تنهايي معرفي کننده اهداف و محتواي انديشگي حزب 
نيست و از آنجايي که حزب مشروطه، حزب ليبرال دموکراتهاي ايران 

هاي  است براي مرزبندي بهتر و ايجاد خط فاصله بين اين حزب و تشکل
خواه و همچنين برجسته کردن دستگاه فکري حزب و نظام  ديگر مشروطه

خواهان  زشي ليبرال دموکراسي نام حزب را به حزب ليبرال مشروطهار
خواهان ليبرال ايران تغيير دهند که با مقاومت  ايران يا حزب مشروطه

اي از اعضاء روبرو گرديد. بايد اعتراف کرد، همانطور که در  بخش گسترده
قابل دسترسي است، اغلب « راه آينده»بايگاني ارگان حزب، نشريه 

الشعاع قرار گرفتن  ها از روي نگراني و دغدغه شديد از تحت مخالفت
هاي ليبرالي  خواهي اعضاء در مقابل برجسته کردن انديشه گرايش پادشاهي

« راه آينده»بوده است تا آنجا که يکي از مخالفين اين پيشنهاد در 
اند، ما حزبي هوادار  شايد بعضي از هموندان فراموش کرده»نويسد:  مي

اهي مشروطه در غالب بهترين پيام انقالب مشروطه که همانا نظام پادش
باشيم بنابراين با پافشاري بر يک ارزش نبايد  گرائي است مي تجدد و نوع

يکي از اهداف سياسي حزب را که برگرداندن حکومت پادشاهي مشروطه 
و اين بدان معني است که نبايد فراموش « الشعاع قرار دهيم. است تحت

اعضاي حزب پيش از اينکه ليبرال دموکرات باشند طرفدار کرد که برخي 
شکل نظام پادشاهي هستند و در تبيين جايگاه نهاد پادشاهي در دل 

باشند. نمونه ديگر در  هاي ليبرال دموکراسي دچار سردرگمي مي انديشه
کنگره چهارم حزب در شهر آخن بود. تا آنجا که اطالع يافتيم  تقاضاي 

منشور آنجا که از  3تغيير در منشور ـ احتماال بند  برخي از اعضا براي
پادشاهي رضاشاه دوم سخن به ميان آمده ـ با مقاومت شديد روبرو گرديده 

نشيني از گرايش و اعتقاد به  انديش حزب اين گام را عقب و بخش سنتي
نظام پادشاهي قلمداد کرده و تهديد به ترک کنگره نمودند. مقاومت تا 

ن پيشنهاد حتا وارد دستور کار کنگره نشده ومسکوت ماند. جايي بود که اي
هاي پراکنده براي رفع تناقضات در منشور  پس بايد پذيرفت معدود تالش

حزب با مقاومت نيرويي از درون حزب برخورد کرده که بيش از هر چيز 
مسئله مرکزيشان شکل نظام بوده تا هر امر ديگري و اين گرايش شديد را 

 هاي  حفظ کرده و حتي موفق به پاســيو کردن ديگر گرايشها  طي ســال

 مترقي در حزب شده است.
توان در چهره کنوني حزب  مسلما نبايد منکراين واقعيت شد که نمي

طلباني را ديد که در روزهاي آغازين و  مشروطه ايران همان سلطنت
ه به فرمان يزدان ب»و « جاويد شاه»بنيانگزاري سازمان و حزب، شعار 

سخن و دستگاه فکريشان بود، شعاري که خود را با  ي همه« فرمان شاه
کردند و نشان از حس و وابستگي عميقشان به نهاد  آن تعريف مي

بود، امروز حزب مشروطه موضوع بحث  پادشاهي داشت. اگر غير از اين مي
گرفت. ما امروز از حزب مشروطه به مثابه نيروي  و بررسي ما قرار نمي

گوئيم، تشکلي که اولين حزب راست  دموکراسي ايران سخن ميليبرال 
آنرا رفت  داد که اميد مي ميانه ايران را وارد صحنه کرده و مدلي بدست مي

هاي آن  محتقق سازد، فکر و انديشه راست ميانه را نمايندگي کند و نظرگاه
ايم اگر از آن حزب، رهبري و  را جامه عمل بپوشاند. پس بيراهه نرفته

اي منطقي بين  درهايش انتظار داشته باشيم؛ بعنوان حزبي ليبرال رابطهکا
گرايش پادشاهي و انديشه ليبرال دموکراسي خود برقرار سازند. چرا که 
جنبش سياسي ايران پروژه هم اين و هم آن از سوي حزب را براحتي 
درک نکرده و متقاعد نخواهد شد، مگر آنکه حزب بتواند فرمول درستي 

اده و تبيين کند و بيش از هرچيز تکليف خود را با ليبرال بدست د
)جمهوري خواه( که در را از پشت بر رويشان « غيرخودي»هاي  دموکرات

 بسته روشن سازد.
بايست انتظار باالئي قلمداد شود اگر در حزب سراغ کادرهاي  همچنين نمي

ا کسب قدرت ر« فرضي»فکري ورزيده را بگيريم که قادر باشند در آينده 
کرده، تشکيل دولت دهند و کشتي سياست را بدور از تاثير و نفوذ نهاد 
پادشاهي که به آن اعتقاد داريم پيش برانند، حتي اگر وسيعترين و 

هاي ليبرالي در نزد اعضاي آن به  متشکلترين نيرو باشد تا زمانيکه انديشه
ل و وزن عنصر آگاهي تبديل نگشته و نهادينه نشده باشد، همچنان با شک

هاي  يک حزب فرسنگها فاصله خواهد داشت. چرا که هنوز بار تالش
کشد و شايد تنها  فکري و قلمي را داريوش همايون به تنهايي بردوش مي

نگارنده ادبيات حزبي است. فاصله بين ايشان و اعضاي باالي حزب 
ري اذگ اي ناپيمودني باقي مانده است. قابل توجه اينکه گرچه با پايه فاصله

گام از نهاد سلطنت  آمده در آن در جهت استقالل خود  حزب، نيروي گرد
برداشت، اما به آتوريته فکري و رهبري سياسي همايون رايزن نخست را 

ــئک ف رفــتن چهــره    ــا مان ــا م ــا م مــا افــراد نبــ ده ف ي هــا ا   ااــر منظــ ر ا  نهــاد س اســت تاــ لهايت اســ  رــا ق

ــتا        ــا ت مرداش ــت اامه ــاد س اس ــايت نه ــرا  مر  ــرفطا م ــزب ما ــ  ت ــئ اف ــئ، ماي ــئار ممانن ــ ئه ف  اي ــم نماش ه

ــافت را   ــرفي ر ــا ش ــئ ام ــت ف ب من ــا معضــا  اساس ــت اه     ر ــئه دس ــزب نماين ــر ت ــا اا ــرا ر ــافرده اســ ، چ ــا ن  مج

ــژه  ــر  في ــ         ف  ــرفي  آک را دارد،   ــئ ت ــ  ف قص ــتا اس ــع اا ــت جم ــت خا  ــا س اس ــ ل انئيا ــ  ف ت ايا

ــا   ــن انئيا ــش اي ــ ر ف ج ش ــاهئ تبل ــرف  ش ــئ ام ــا ت    ماي ــ چ   ي ــا ه ــ  ر ــن در تاگ ا ــ م ف اي ــزب ماش ــا در ت ه

 يما  ردهف  نئات را در چنئ ساگا اخ ر در تزب مااهئه ن
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ست تا  جايگزين باقي بديل و بي خود وابسته مانده و نقش او در حزب بي
کند که درخت حزب مشروطه  جايي که اين تصور را در ذهن تداعي مي

ون چتر حمايتي و حضور سايه گستر داريوش همايون نهالي شکننده و بد
 سترون باشد.

هاي  هاي فکري و سال داريوش همايون شيره کالم، حاصل تالش
پراهميتي از زندگي اجتماعي خود را تقديم زميني نموده است که حاصلش 

ست. در عرصه نظر آنجا که ميدان  خواهي اي با طعم غليظ پادشاهي ميوه
ست مترقي و  واره دربست در اختيار همايون بوده حاصلش منشوريهم

نمايد. اما تا  ليبرال که بستر فکري و چارچوبهاي نظري حزب را رسم مي
اند، پاسخ آنچنان  چه اندازه بدنه و اعضاي حزب از اين دريا بهره برده

اميدوار کننده نيست. گويا اعضاي حزب با حضور همايون خود را نيازمند 
ها و مسلط گشتن به مباني فکري حزب و  سيراب شدن از اين انديشهبه 

 دانند. دفاع از آن نمي
ند سازماني ا حزب مشروطه و پدر معنويش همايون گرچه توانسته

کنند که در گام نخست مستقل از نهاد سلطنت به سياستورزي اري ذگ پايه
ر صورت البته با ذکر اين مالحظه که هنوز مشخص نيست د -پردازد  مي

بروز تناقض و رو در روئي مواضع حزب و شاهزاده تا چه اندازه بدنه حزب 
اما صفت وابستگي، و  -ماند هاي مستقل خود پابرجا مي بر ريل سياست

حزب مشروطه ايران امروز مستقل از  ست. اينبار به همايون، هنوز باقي
در ايشان براي اجراي وظايف حزبي، رسالت سياسي و اساساً  حضوري 

صحنه سياست که به جد گرفته شود، با دشواري روبرو خواهد گشت. حزب 
 همچنان به سايه سنگين و خطاپوش همايون نيازمند است.

اگر منظور از نهاد سياسي تشکلهايي است که قائم به افراد نبوده و يا با 
ها از هم نپاشيده و پايدار بمانند، بايد گفت حزب  ماندن و رفتن چهره

راي برپايي نهاد سياسي گامهائي برداشته که بعضاً اساسي و مشروطه ب
الزمند اما شروط کافي را بجا نياورده است، چرا که اگر حزب نماينده 

ايست و حول انديشه سياسي خاصي جمع گشته است و  دستگاه فکري ويژه
ها  قصد ترويج آن را دارد، پس بايد امروز شاهد تبلور و جوشش اين انديشه

اشيم و اين در حاليست که هيچ پويائي و زندگي را در چند ساله در حزب ب
يم )بجزء جلسات دفتر پژوهش که به تازگي ا اخير در حزب مشاهده نکرده

گردند که آن هم بروزات بيروني قابل رؤيتي ندارد.( به عنوان  برگزار مي
هاي حزبي از طريق انتشار  توان مالحظه کرد که رسانه نمونه به سختي مي

ي ساير اعضا به مکاني براي حضور فعال فکري و ها قاالت و نوشتهم
تريبون دفاع از اصول و ارزشهاي ليبراليسم يا مباحثي چون اولويت اخالقي 
انديشه آزادي و حقوق فردي، برتري نظام بازار آزاد، ضرورت حکومت 
قانون و محدوديت قدرت دولت با استفاده از استداللهاي تازه باشيم. يا 

هاي گوناگون اقتصاد، حقوق، فلسفه، فرهنگي و... شاهد  نکه در حوزهاي
هاي نظري و سياسي با  هاي دروني حزبي و يا ابراز وجود آن در جدال بحث

 ديگر جريانات در سطح جنبش باشيم.
يم که تنها ارگان ا حتي بر خالف اين انتظار تا کنون در مواردي شاهد بوده

آن غالبا بر دوش يکي دو تن از اعضاست و با  حزب، از آنجا که بار و فشار
افزايش مشغله کاري و شخصي آنها، ارگان مورد اشاره از همين مقدار کار 
هم باز ايستاده است. گسترش و اشاعه فکر و توليد فرهنگ، آگاهي و 

در کنار همه وظائف هاي حزبي  روشنگري در ميان مخاطبين و توده
اين کمبود  اليت در حوزه سياسي است.از الفباي فعسياسي ـ تشکيالتي 

در اين  .است مشروطه ايران هاي حزب چشمگير و از بزرگترين نقص
اصوال شاهد کمترين توليد و تحرک و پويائي از سوي اين سازمان ها  زمينه

هاي پهن داريوش  که البته شانهداري  سياسي هستيم، کاستي ريشه
ست. حضور نظري استثنائي و همايون تا کنون رويت آنرا ناممکن ساخته ا

داريوش همايون به تنهايي توانسته است جنبش را به زنده بودن و  مانند بي
پويايي حزب مشروطه مجاب سازد، اما چنانچه سهم همايون و توليداتش 

يابيم. مسلما  را از اين مجموعه کم کنيم، به حاصلي نه چندان، دست مي
هاي تابنده  همايون يکي از ستارهتوان تصور کرد که درخشيدن در کنار  مي

اي نيست. اما پذيرفتن اين  پردازي سياسي ايران کار ساده و برجسته نظريه
نکته که جمعي ساليان سال فرصت و رخصت آموختن و بهره گرفتن از 
چنين شخصيت پرباري را داشته اما همچنان فاقد بازدهي نظري باشند نيز 

ات و يا همزمان با جوشش سياسي باشد. برگزاري فصلي تظاهر راحت نمي
در ايران، قيام و قعود در پشت درهاي بسته و دل مشغولي بخود و 

هاي خارج  سازي اگر بخشي از کار سياسي تشکل بروکراسي و پست و مقام
ترين  از ايران باشد، اما قطعا اهم آن نيست بلکه عاجلترين و حتي ممکن

ر روشنگري و سازندگي وظيفه احزاب و سازمانهاي خارج از کشور کا
اي است که  فکري، توليد در عرصه نظر و انديشه است و اين همان وظيفه

 حزب مشروطه از آن غافل مانده و بر زمين گذاشته است.
توانست در دستور کار خود قرار داده  ها که حزب مشروطه مي بسيار پرسش

رسد  ه نظر ميو با پاسخ به آنها رشد کرده و قد علم نمايد اما شوربختانه ب
چشم دوستان حزب براهميت وظايفي اينچنين بسته است. آنچنان بسته 

 بينند تا در جستجوي پاسخ باشند! که گويا پرسشي نمي
از صدر مشروطيت تاکنون جامعه سياسي ايران گام به جاده نهادسازي 

تواند بين يک نيروي سياسي که حول يک فرد گرد  نهاده و بخوبي مي
 د و جريان سياسي قائم به خود تفاوت و تمايز قائل گردد.آمده و يک نها

هر اندازه  -مسلما حزب راست ميانه ايران با ارائه يک يا چند تک چهره 
نخواهد توانست در صحنه حضور مستمر و موثر  -فرهيخته و توانمند 

داشته باشد، بايد از رابطه مريد و مرادي گذر کرده بجاي گرد آمدن حول 
ها کادر و چهره سياسي به صحنه آورده و پرورش دهد. يک چهره، ده

براي متقاعد ساختن خود و جنبش سياسي تنها به حضور وزين داريوش 
همايون متکي نباشد بلکه نشان دهد شاگردان اليق داريوش همايون 

مسلما در اندازه و سطوح  -باشند و چندين کادر سياسي از تبار همايون  مي
اند، تا تبديل به حزب و نهاد سياسي گردد و تنها در در خود بپرور -متفاوت 

توان اميد داشت که راه همايون را خواهند پيمود و  اين صورت است که مي
 کاشته او را ثمري خواهد بود.

آيد تا برآوردن اين شروط و پيمودن اين مسير حزب مشروطه  بنظر مي
رين آرزوهاي همچنان راه دراز و دشواري پيشرو خواهد داشت. مسلما بهت

 مان خواهد بود. خواه ما در اين تالش بدرقه راه دوستان مشروطه
 



 1387ـ  مهر  30اره تالش ـ سال هفتم ـ  شم                        

     73             

 

 ما هم مرا  دفس ...!
 جما ئ طاهر    ر     

 
 

مرســئ ف مــا ت ــث تــزب گ بــرال      “رمــال“تــزب ماــرفطا ايــراک مــرا  ايــن رــا مــا       

ــت    ــئه دم رراسـ ــت ف در آينـ ــتقرار دم رراسـ ــتا را در اسـ ــراک، آک نقـــش ماياـ ــت ايـ دم رراسـ

ــا         ا ــبنئات م ــت ت ف چا ــ د را ا  ما ــ  خ ــر اس ــئ، مهت ــا رن ــامت ايف ــا تم ــراک م ــاهت “ي  ادش

ــرفطا ــاد“ف  “ماـ ــايت     “نمـ ــاک اجتمـ ــا  ،  اي ـ ــن ن سـ ــئ. ايـ ــا  آک مرهانـ ــزب“هـ را  “تـ

ــت ــترش م ــت   اا ــزفک م ــ اک اف ــ ت ف ت ــا آک ق ــئ ف م ــا  ده ــئ ت ــر  “مخا ــ د سرتاس ــهم خ ــا س م

 “ما آماده سا نئ.س اس  ايراک را مرا  رفتن ما   ابا  هزاره تا ه مل  

 
 

شود اما در انديشه و سياست کساني  در عمر طبيعي؛ انسان يکبار متولد مي

، نفس زندگي “تولدي ديگر“کنند که تولد مکرر دارند.  نيروي  عمر مي

است اما در هر حال در  “جاودانگي“است و شايد هم صورت بروز تمايل به 
باز انديشي “ضرورت رسد که استعداد درک  هائي به ظهور مي انسان

را دارند.  به گمان من آقاي  “آزاد کردن خود از گذشته “و توان  “گذشته
تصويري يک بعدي از جنبش “در آن  “بازنگري گسترده“همايون با 

... آن را به حد يک شکل حکومت، آنهم “که به تصريح وي:  “مشروطه
به اين نکته ، تولدي ديگر يافت. بايد “استبدادي... پائين آورده بودند

پراهميت توجه داشت که در پي انقالب اسالمي؛ ايران با انحطاطي دست 
به گريبان شده است که برون رفت از آن، تنها با بازگشت نوين به انقالب 
مشروطيت و امتداد ديالکتيک مباني، آرمان و اهداف آن ممکن است. هيچ 

اسي ايران، هاي سي تحول دموکراتيکي در کشور و در احزاب و سازمان
بدون رويکرد استوار در جانبداري از آرمان و اهداف انقالب مشروطيت که 

تواند آغازي با  و مدنيت و تجدد راند، نمي “تاريخ جديد“ايران را به شاهراه 
فرجام پيدا کند. به اين ترتيب احترام به شخصيتي که طي سه دهه اخير 

ناسي غناي مباني و آرمان در تجديد اعتبار انقالب مشروطيت ايران و بازش
و اهداف آن، نقش پيشگام و بيدارکننده ـ اي برعهده داشت و بر بنياد 

همت گماشت، بيرون  “حزب مشروطه ايران“به تأسيس  “مشروطه نوين“
توان به  ماند و اين جدا از نقد و نظري است که مي از ترديد باقي مي

 مواضع سياسي و سمتگيري اجتماعي او داشت.
 

آورم بيش از يکسال پيش، وقتي برآن شدم به پيام داريوش  طر ميبه خا
پاسخ بنويسم )...  “اکثريت“همايون به کنگره سازمان فدائيان خلق ايران 

 ( مناسب ديدم يادآوري کنم:  12.03.07براي دوست! ـ ايران امروز ـ 
سوسيال دموکراسي در چپ ايران از درون ورشکست “

قد برافراشته است و ليبرال کمونيسم جزمي و توتاليتر 
حکومت “دموکراسي در نزد شما از درون ويراني 

برخاسته است! بسترهائي که ما از آن برخاسته  “سلطاني
هاي خود را بر ما بر جا گذاشته ـ اند و يا به  ـ ايم نشانه

ها  توان يکسره خالي از اين نشانه تر ما را نمي بيان دقيق
 “باز شناخت

 
معناي “گزينه ـ ي جمهوري و پادشاهي مشروطه را در من در آن پاسخ؛ 

حزب “توضيح کرده بودم و از اين که  “شکل نظام... پديداري انديويدوآل
به  “برقراري نظام پادشاهي مشروطه...“خود را بر پايه  “مشروطه ايران

دانسته  “گذشته“تعريف درآورده است، اين رويکرد حزب را در جا زدن در 
ها براي  هاي زيانبار در پي دارد! زيانباري اين محدوديت تبودم، که محدوي

پيکار مشترک ما در راه رفع حکومت ديني و استقرار دموکراسي و حقوق 
بشر در ايران به اندازه ـ اي است که جا دارد در اين فرصت، با صراحت 

 بيشتري مورد شناسائي و نقد قرار گيرد.

 
کل حکومت روشن است که در يک دمکراسي ليبرال ش“

پرتغال؛(  پادشاهي يا جمهوري اهميتي ندارد )اسپانيا با 
چنانکه در يک نظام ديکتاتوري نيز تفاوت چنداني ميان 

جمهوري )سوريه(  پادشاهي )عربستان سعودي( و 
توان يافت. با اينهمه براي ما شکل پادشاهي  نمي

برتري دارد زيرا با  مشروطه يا پارلماني بر جمهوري 
ماندگار و ماندني ملي سازگارتر است... آنچه سننتهاي 

نمايد زيرساخت  تر مي آينده دمکراسي را در ايران مطمئن
اجتماعي قابل مالحظه و رشد سياسي جامعه ايراني و  

ما  تجربه گرانبهائي است که از صد ساله گذشته براي 
مانده است ـ بيش از همه طبقه متوسط بيست سي 

اي که  و مردان درس خوانده ميليوني ايران شامل زنان
اگر هم نه از نظر اقتصادي، از نظر فرهنگي، در اين اليه  

  گيرند. اجتماعي قرار مي
.... 

کساني که باور داشتن به پادشاهي مشروطه را با تاکيد  
يابند  تناقض مي بر ارزشهاي سنتي پادشاهي در ايران در 
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 ازنظر منطقي صرف، جدا از واقعيات زندگي که گاه
سازد، حق دارند. پادشاهي   بازانديشي در منطق را الزم مي

مشروطه يک فرايافت )کانسپت( تازه و تقريبا نيازموده در 
توان به نام سنتهاي ماندگار و ماندني   ايران است و نمي

ايران از آن دفاع کرد. در سنت پادشاهي ايران چندان 
توان يافت. ولي اين کار را همه  نمي اي  مشروطه

شورهائي که پادشاهي مشروطه دارند در اروپا و جاهاي ک
)داريوش همايون ـ حزبي براي اکنون   “اند...  ديگر کرده

ـ انتشارات حزب مشروطه  2002و آينده ايران ـ سپتامبر
 ايران(

 
اين دفاعيه را متناقض کرده است؛ جدائي آن  “از نظر منطقي“اتفاقاً آنچه که 

نظر از حيات تاريخي  د من از واقعيات؛ صرفاز واقعيات زندگي است! مرا
، مشخصات واقعي اکنون ايران و مشخصاً واقعيات “اروپا و جاهاي ديگر“

امروز زندگي سياسي ماست. ما در امروز دست در کار پيکاري هستيم که 
هدف آن رفع حکومت ديني و استقرار دموکراسي و حقوق بشر در ميهن 

هدف؛ تشکيل يک دولت سکوالر ـ  ماست. به گمان من، استلزام اين
دموکرات در ايران است. تنها نيروئي که قادر است چنين فرايندي را به پيش 

هاي ايران است.  رانده و به پيروزي برساند، نيروي اتحاد سکوالر ـ دموکرات
ميان کوشندگان ليبرال  “همرائي ملي“هسته اصلي اين اتحاد با تشکيل 

آيد و اين در حالي است  دموکراسي فراهم ميدموکراسي و فعالين سوسيال 
که ليبرال دموکراسي و سوسيال دموکراسي در ايران هنوز به طور واقعي و 
اصيل ساختار حزبي خود را پيدا نکرده ـ اند. کسي که از بستگي و 

 “ارزشهاي سنتي پادشاهي در ايران “با  “حزب مشروطه ايران“چسبندگي 
کند، قبل از هرچيز  ، دفاع مي“توان يافت مياي ن چندان مشروطه“که در آن 

بايد نشان دهد که اين بست و پيمان، به استحکام حزب مشروطه در مواضع 
توان نشان  رساند. با شواهد عيني فراوان مي ليبرال دموکراسي مساعدت مي

داد که درست عکس اين صادق است! دليل ـ اش هم اين واقعيت است که 
در  “پادشاهي مشروطه“بلکه در هواداران  “ي ايرانسنت پادشاه“نه تنها در 

. سمتگيري ليبرال “توان يافت چندان مشروطه ـ اي نمي“امروز و اکنون نيز 
خواه، عليرغم يکربع قرن  هاي مشروطه ترين شخصيت دموکراتيک شاخص

پيدا نکرده  “پادشاهي مشروطه“تالش آنان، جائي در خور در خيل هواداران 
 پژواک مانده است!  در عمل بي هاي آنان و پيام

 
حزب “در ماده اول اساسنامه حزب مشروطه ايران تصريح شده است: 

البته  “شود. مشروطه ايران... از هواداران پادشاهي مشروطه... تشکيل مي
پذيرند و راست  آيند، برنامه آن را مي کساني که به عضويت هر حزبي در مي
ن، تجديد ساختار ايران موافق اصول اين است که برنامه حزب مشروطه ايرا

هاي ليبرال دموکراسي است. اما در نزد ما ايرانيان رسم اين است که  و ارزش
شويم! به اين ترتيب آن چه که  عموماً ناخوانده و نافهم کرده عضو حزب مي

کند، عاليق تاريخي ـ عاطفي توده ـ  در حزب مشروطه ايران تراکم پيدا مي
، يعني پايگاني است که در اکثريت “ادشاهي مشروطهپ“ي سنتي هواداران 

آمد چنين اساسنامه ـ اي  . پي“توان يافت چندان مشروطه ـ اي نمي“آن 

تنزل حزب مشروطه ايران به يک حزب خالص و خلص مونارشيک، آن هم 
از نوع ايراني آن است، نه! حزبي در گفتار ليبرال دموکرات، اما در کردار 

. به نظر من هراندازه که دموکراسي آينده ايران محتاج “راست ناسيوناليست“
برد، از يک حزب راست  يک حزب ليبرال دموکراسي است و از آن سود مي
بيند. براي حزب مشروطه  ناسيوناليست رويگردان خواهد بود و از آن زيان مي

باشد، اين يک هشدار  “حزبي براي اکنون و آينده ايران“خواهد  ايران که مي
 ست.جدي ا

 
توان اشاره کرد؛ در مقدمه منشور حزب  هاي با اهميت ديگري نيز مي به جنبه

برداشتن موانع سياسي و عاطفي که “مشروطه ايران، به کوشش حزب در 
،  تأکيد شده است. اين بسيار عالي است! “ايرانيان را از هم جدا کرده است

ر ثمربخشي در مسي “شکل نظام“بر پايه  “حزب“اما آيا تشخص و تمايز 
چنين کوششي منشاء اثر بوده است؟ ارزيابي من اين است که به اين پرسش 

توان پاسخ مثبت داد. از جمله عواملي که به جدائي سياسي و عاطفي  نمي
هاي ايران ممانعت  سکوالر ـ دموکرات “همرأئي ملي“ايرانيان دامن زده و از 

نظام است. من با آورد، حالت حزبي دادن به مقوله ـ ي شکل  بعمل مي
رابطه ـ اي با فاصله و انتقاد آميز  “اتحاد جمهوريخواهان ايران“تجربه ـ ي 

شويم يک  داشته ـ ام. هرآينه با نگاهي نقاد به اين تجربه بنگريم متوجه مي
کند،  تعريف و صورتمندي پيدا مي “شکل نظام“ساختار سياسي وقتي برپايه 

جدائي سياسي و عاطفي در صفوف نخستين کارکرد آن باال بردن ديوار 
آمدهاي چنين رويکردي؛ دور شدن از جنبش  ايرانيان است. از جمله ـ ي پي

دموکراسي و حقوق مدني و شهروندي مردم ايران است و خواسته و 
ناخواسته به سايش تمايل سکوالر ـ  دموکرات در صفوف شرکت کنندگان 

دي را ـ البته به نحوي کنم نظير چنين فراين انجامد! من فکر مي آن مي
گذاري کرد که از پي  توان نشانه خودويژه ـ  در حزب مشروطه ايران نيز مي

و  “همرائي ملي“يکدوره اعتالء، از جمله آن را ـ  بويژه در دوسال اخير ـ  از 
 دهد.  در فاصله نشان مي “همبستگي ايران“
 

نيروي اصلي هاي جوان زنان و مردان کشور  همه ما توافق داريم که نسل
برپادارنده ـ ي جنبش دموکراسي و حقوق مدني و شهروندي در ايران امروز 

 “منبع قدرت“است که ما آن را  “توده جواني“هستند و اين همان 
... سخنان و رويکردهاي تازه “شناسيم و بخصوص تأکيد داريم؛  مي
يق سياسي توان نشان داد که عال ها و داليل ابژکتيو مي با نشانه “خواهد. مي

پادشاهي “هاي جوان کشور با آنچه که توده هواداران  و عاطفي نسل
يابند، به کلي متفاوت و از سرشت ديگر است. عين  با آن تمايز مي “مشروطه

و  30هاي  همين داوري در مورد رهبران و فعالين جمهوريخواهي که به دهه
ن در پرتو هاي جوان ايرا ايران تعلق دارند، صادق است. نسل 50و  40

، از “تجربه گرانبهائي... که از صد ساله گذشته براي ما مانده است“
، فاصله “پادشاهي مشروطه“هاي يادشده با  نسل “جوئي سودا زده ستيزه“

توان ديد که از دايره ـ  کنند و مي گرفته و با آن قرابتي در خود احساس نمي
ر پايه اين مالحظات ي نفوذ انحطاط آور آن خود را بيرون کشيده ـ اند. ب

را بايد امري انديويدوآل  “شکل نظام“است که من بر اين نظرم پرسش 
 دانست که پاسخ آن موکول به رأي ملت ايران است.
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بايسته است بار ديگر خاطر نشان کنم؛ حزب مشروطه ايران براي اين که 
برسد و به حيث حزب ليبرال دموکراسي ايران، آن نقش بايسته  “کمال“به 

ا در استقرار دموکراسي و در آينده دموکراسي ايران به تمامي ايفا کند، ر
و  “پادشاهي مشروطه“بهتر است خود را از بستگي و چسبندگي با 

را گسترش  “حزب“هاي آن برهاند. اين نوسازي، پايگان اجتماعي “نماد“
به سهم خود سرتاسر “بخشد تا  دهد و به آن قوت و توان افزون مي مي

 “يران را براي رفتن به پيشباز هزاره تازه ملت ما آماده سازند.سياست ا

 
* * * * * 

هاي  ساز است. ما در راه تشکيل آن، گام انديشه ـ اي آينده “همرأئي ملي“ 
و  “برلين“بلندي به پيش برداشتيم؛ انتشار فراخوان ملي رفراندم، نشست 

گ هستند که در ، رويدادهائي با اهميت تاريخي بزر“بروکسل“گرد همائي 
به تراز تازه ـ اي از رويکرد سکوالر ـ  “اپوزسيون“فرا بردن جنبش سياسي 

ها از پيشروي  دموکرات، اثرات نازدودني برجا گذاشتند. بازماندن اين گام
خدشه وارد آورد و از منزلت و اعتبار  “همرأئي ملي“نبايد بر درستي انديشه 

يشروي داليل خود را دارد و از جمله ـ ساز آن بکاهد. بازماندن ما از پ آينده
ي اين داليل يکي هم بويژه اين است که ما نصف و نيمه ليبرال دموکرات 
و نصف و نيمه سوسيال دموکرات هستيم! به اين ترتيب بيرون آوردن 

از نشيبي که بدان گرفتار آمده، در گروي استحکام بيشتر  “همرأئي ملي“
ضع ليبرال دموکراتيک و سوسيال آزاديخواهان ايران در سمت و موا

دموکراتيک است. چه بسا نوسازي حزب مشروطه ايران در راه کمال، 
هاي ايران بر نشيبي که  آن را پديد آورد که سکوالر ـ دموکرات “امکان“
انداز تازه  به آن دچار آمده فايق آيند و در افق سياست، چشم “همرأئي ملي“

بشر  کوالريسم ـ صلح ـ دموکراسي ـ حقوقـ اي از اميد به آينده ايران در س
 و پيشرفت و عدالت پديدار سازند.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.talashonline.com/
http://www.talash-online.com/
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 داري ش هماي ک

 ف تالش در جه  گ برال دم راست
 
 

 محان ررد     
 
  

آک "شــايئ امــرف  ماشــنئ تعــئاد رمتــر ا  ان اــتاک يــش دســ  جمه ريخ اهــانت رــا در  ــ رت تغ  ــر            

ــئ امــا تصــ ر نمــت  ت "منــئ ــا مم  نئن رــنم رــا  ــالح ماشــئ رــا   مايــل داشــتا ماشــنئ مــا ايــن تــزب راســ  م ان

چنانچــا مرنامــا س اســت تــزب ماــرفطا مــا       درب ماــجئ را مبنــئيم.   "چنــئ مــت نمــا   "مخــاطر ايــن  

ــرن  نت    ــاک س ــاک جمه ريخ اه ــافت در م  ــئا ه ر ــت   ان ــ د را م ــاک خ ــ  طاگب ــ ،  طل ــا    ياف ــئک ي ــايئ انجان ش

خ اهـــاک در  رــا مت انـــئ تضــ ر جمه ريخ هــاک گ بــرال دم ـــرات را ن ــز در رنــار ماــرفطا       تغ  ــر منــئ    

 م د.  تزب ام انمذير سا د چنئاک ما ل نمت

 
 
 

براي و از من خواستند مطلبي  پيش آقاي کشگر تماس گرفتندچندي 
که به مناسبت بزرگداشت هشتادمين سالگرد تولد  30تالش شماره 

تهيه کنم و در ضمن نگاهي قديم خواهد شد، داريوش همايون به ايشان ت
باشم. دو روزي است که در فکر هستم که   هم به حزب مشروطه داشته

چه بنويسم و از کجا آغاز کنم. برخالف آنچه که بسياري کسان بخاطر 
دفاع من از مواضع و نظريات حزب مشروطه و داريوش همايون اين جا و 

ي با داريوش همايون بجز ارادت از کنند، من رابطه بخصوص آنجا تصور مي
اي يکي دو تماس تلفني با وي داشته  راه دور ندارم. آنگونه نيست که هفته

هاي حزبي بناچار  هاي گذشته به دليل فعاليت باشم. هرچند در سال
هاي بيشتري داشتم اما در سه سال گذشته حتا يک تماس تلفني  تماس

است که عادت ندارم وقت گرانبهاي  ام. دليل آنهم اين هم با او هم نداشته
جهت بگيرم. اما بطرز عجيبي بر اين باور هستم که خود را به  کسي را بي

کنم بدون آنکه نيازي به  او و افکارش بسيار نزديک و صميمي حس مي
تر براي اين صميمت باشد. در حقيقت اين  هاي تلفني يا نزديک تماس

ياست است که براي من عزيز انديشه و نگرش داريوش همايون به امر س
است تا روابط خارج از امر سياست که تقريبا هرگز وجود نداشته است. با 
اين وجود خود را فرد مناسبي براي نظر دادن پيرامون وي مگر تا 

دانم لذا جاي اما و اگر در همين  ام نمي اي که از دور شاهد بوده محدوده
 تواند وجود داشته باشد. نوشته نيز مي

ام از داريوش همايون دريابم اين  هاي تبعيد توانسته چه پس از اين سالآن
است که وجود و حضور او تکه نامتجانسي در صحنه سياست ايرانيان 

ترين  اش بطرز عجيبي مناسب تبعيدي بوده است. به نظر من او و انديشه
اما دهند  براي امر توسعه سياسي و اجتماعي در ايران ارائه مي  راهکارها را

اي از جانب مخالفان بيشمار داخلي  به داليلي کامال غيرسياسي و غيرحرفه

شود و اين يکي از داليل عدم کارآمدي راهکارهاي  اش طرد مي و خارجي
سياسي همايون است. راهکارهايي که براي نزديک شدن به مرحله عمل 

اما  نياز مبرمي به همراه دارد اما اگر عدم همراهي داخل قابل فهم باشد
بجايش تا بخواهي منتقد و مخالف از هر دو طيف چپ و راست در 

مخالفان داريوش همايون و انديشه  اند. اندازي دريغ نکرده مخالفت و سنگ
ليبرال دمکراسي وي قبل از آنکه مخالف سياسي وي باشند و با انديشه 

شان  افتند و خواستار حذف و اگر دست وي درافتند، با فيزيک وي درمي
شوند. اين گونه برخوردهاي سخيف آنقدر تکرار شده  يد محاکمه وي ميرس

ها را به عالمت تسليم به هوا  آور شده است. اوايل او دست است که تهوع
که دادگاه صالحي براي  کرد که اينجا و در اين جلسه  برد و اضافه مي مي

آزاد  تواند تشکيل شود پس بياييد اول ايران را ما نمي "هاي جرم"بررسي 
خواهيد  کنيم بعد شما برويد و به دادگاه صالح در ايران از ما هرچه مي

شکايت کنيد. اما آشکارا مشخص است که مشکل مخالفان حتا محاکمه او 
اي سياسي خواهد بود بلکه انها به تسليم  نيز نيست که بناچار محاکمه

رند. بدون قيد و شرط وي براي واگذاري صحنه سياست اصرار داشته و دا
به قول دوست عزيزي، آنها بيشتر از اين ناراحتند که چرا داريوش همايون 
بجاي دفاع بدون قيد و شرط از رژيم پيشين و اعمال آن رژيم در رابطه با 

اي  کند و مواضع ليبرالي و آزاديخواهانه حقوق بشر آن سيستم را نقد مي
د حس بينن دارد. آنها هنوز هم در بعضي جلسات وقتي او را مي

کنند که روزهاي اول انقالب  کند و تصور مي شان گل مي گري انقالبي
است و آنها هم به نقش دکتر ابراهيم يزدي در مقابل تريبون و تلويزيون 

دهند.  کنند و به کمتر از اين رضايت نمي مقام رژيم پيشين را محاکمه مي
 کسي که پس از سي سال هنوز به فکر محاکمه داريوش همايون است
قبل از آنکه به سياست بعنوان وسيله اي براي رسيدن به زندگي بهتر براي 
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هاي شخصي و  مردمان بنگرد، به آن بعنوان وسيله اي براي رفع عقده
نگرد. براي يک مخالف سابقا چريک مسلح  ها مي هاي اين سال ناکامي

ر ها اما مسئول، )حتا اگر همايون را قابل محاکمه بداند( ديگ دشمن پهلوي
در اين سن و سال داريوش همايون بايد منبعي براي همفکري براي يافتن 

دهد نه  راه چاره مشکالتي باشد که او و ميليونها ايراني ديگر را رنج مي
اما حتا اگر بپذيريم که دادگاه سياسي   موضوعي براي محاکمه رژيم قبلي.

هد در خوا پس از جمهوري اسالمي بتواند تشکيل شود، چه چيزي را مي
به اثبات برساند وقتي او از پيش خود را محاکمه کرده و  "متهم"مورد 

مباحث دادگاه را ترسيم و در پايان حکم را نيز صادر کرده است؟ داريوش 
که او و تني چند از مقامات رژيم پيشين را بازداشت  57همايون از پاييز 

 :گويد کرده بودند مي
نوشتند که اينها را اعدام کنيد و  ها مي گفتند و در روزنامه دوستانمان مي»

گفتند. شاه يکبار تسليم شده بود منتها  رفتند و به شاه مي در دولت مي
نجفي وزير دادگستري رفته بود و گفته بود آخر دليلي براي محاکمه و 
اعدام اينها الزم است. در مجلس داشتند مواد قانون دادرسي کيفري را 

يزي پيدا کنند و ما را به جرم قيام بر ضد کردند که يک چ پس و پيش مي
ال اينها مسلما در حامنيت و مصالح ملي و از اين حرفها اعدام کنند. به هر

کنم مهمتر از اين آن سرخوردگي  بخشد. اما تصور مي آدم اثر خوبي نمي
و آن   disappointmentگويند  ها به آن مي چيزي که انگليسي بود. آن 

ي بود که نه من، بلکه خيلي از ماها خورديم. که آخر ا خالف انتظار و يکه
ما جزو يک رژيميم، توي يک تيم هستيم. چطور ممکن است ما که 

اي که من در وزارت  دوره – ايم ايم، سينه سپر کرده زندگيمان را گذاشته
اطالعات بودم حقيقتا دوره سينه سپر کردن بود. من هر روز در معرض 

کردم، توضيح  ه نگاران ايراني و خارجي صحبت ميبودم، هر روز با روزنام
آن وقت چطور ممکن است رژيمي خنجر را  - کردم دادم ، دفاع مي مي

دشمنانش را از زندان آزاد بکند، و در مقابل  بردارد و بزند به سينه خودش.
آور بود. و من  دوستانش را بگيرد و بياندازد به زندان. اصال براي من حيرت

  «ن چيزها تکرار شود.خواهم اي نمي
به نظر من اينها همه از يک چيز : »همايون سپس چنين ادامه ميدهد

مان را به اصطالح در يک سبد  هاي برخاست. از اينکه ما تمام تخم مرغ
هايش را گذاشته بود در سبد يک  گذاشته بوديم. يک ملتي تمام تخم مرغ

شود يک ملت  د. نميتواند از حالت عاديش خارج شو آدم. و آن يک آدم مي
را داد دست يک نفر، حتا اگر نابغه دروان باشد. نابغه دوران هم ممکن 

اي بيش  هاي آخر عمرش مسلما ديوانه است مثل نادر ديوانه شود. نادر سال
  «نبود ولي خوب نادر هم بود.

توان بسيار گفت. اين که  پيرامون همين نکته آخري داريوش همايون مي
به مجموعه ايران و فرهنگ و مردمانش يا شرايطي که چه بسا با توجه 

ها را  پيش بيايد هنوز هم شايد ناچار باشيم و حتا الزم باشد که تخم مرغ
)رهبر سياسي، يک سردار نظامي، رئيس جمهور، يا  "يک رهبر"سبد  در

پادشاه يا..( بگذاريم و اشتباه هم نباشد. اما بايد راهي براي جلوگيري از 
ها و بيمه آن داشته باشيم. راهکار و ابزاري که همواره  مرغشکستن تخم 

را تحت نظر داشته باشيم که اگر مريض شد يا مثل نادر  "آن سبد دار"
ديوانه شد بتوانيم با کمترين زحمتي او را جايگزين کنيم. به باور من نقش 

است که اگر ديوانه  "نادر با ناظر"رئيس جمهوري در آمريکا همان نقش 
ا سياستي بر خالف منافع ملي آمريکا برداشت بتوانند وي را بدليل شد ي

جايگزين کنند. چنين امري هم در آمريکا و هم در ساير  "عدم کفايت"
کشورهاي جمهوري و نيز پادشاهي رخ داده است. آخرين آن در ايران در 
واقعه عزل محمدعليشاه و جايگزيني وي با وليعهدش احمد شاه رخ داد. 

گنجد و حرف  سلطنت از قاجار به پهلوي در اين مثال نمي)تغيير 
صدر از رياست جمهوري که کاري به ماهيت کار  ديگريست(. يا عزل بني

نداريم اما عملي است که توانست انجام بگيرد و اتفاق مهمي هم در 
هاي بعد از عزل  روندي که کشور در آن قرار داشت رخ ندهد. روزها و ماه

کرد اگر او  داني با قبل از آن نداشت و تفاوتي نميصدر تفاوت چن بني
ماند. بهر حال در طول زمان وي را بي اثر  همچنان بر جاي خود باقي مي

داد ديگر  کردند و مثل همين امروز ولي فقيه بود که وقتي فرمان مي مي
تواند هرچه  خواند. قانون مي کسي فرمان قانوني رئيس جمهور را نمي

 ا وقتي به آن عمل نشود با نبودش فرقي ندارد. خواهد باشد ام مي
ها آمد تنها مشتي نمونه خروار نگاه انتقادي  باري، آنچه از نقل قول

داريوش همايون به گذشته خود و رژيمي بود که وي دولتمردش بود. اما 
 !منتقدان وي همانگونه که گويي انتظار چنين رفتاري را از وي ندارند

مانند يک متعصب بي منطق بدون چون و چرا از  خواهد که او دلشان مي 
گذشته خود دفاع کند تا آنها با پاسخگويي به وي و محکوم کردنش 
توجيهي براي گذشته پر از اشتباه خود بيابند و بگويند که در مقابل چنين 

اي بجز آنچه کرديم نداشتيم. از همينروست که  ما چاره "هايي بي منطق"
طلبان  سلطنت"خواهان اشاره کنند همواره به  طهخواهند به مشرو وقتي مي

طلبان در اوايل  کنند. اين که آن سلطنت و مواضع آنها اشاره مي "افراطي
انقالب و ورودشان به تبعيد سر و صدايي راه انداختند و امروز همه چيز را 
بوسيده کنار گذاشته و به ايران رفت و آمد دارند براي اينها سند نيست. 

طقي همايون از گذشته خود و رژيم گذشته اين سالح را از دست انتقاد من
گذارد. و اين  گيرد و آنها را همچنان به وجدان خود بدهکار باقي مي آنها مي

هاي  درحالي که اگر چنين احساس ناهنگامي در منتقدان وي در طيف
بود، وجود وحضور او بهمراه  گوناگون مخالفين رژيم فعلي و قبلي نمي

تجربه فرصت مغتنمي براي سازماندهي يک حرکت سياسي  کوهي از
 بود.  عميق مي

   
 ها  ف ر  اتزاب س است ف نحلا

 
هاي گوناگون فکري و  اين که فضاي سياسي ايران همواره خالي از نحله

هاي سياسي در قالب احزاب قانوني بوده است حاصل  پرورش انديشه
در عوامل ديگر داشت بحثي کارنامه رژيم پيشين به تنهايي است يا ريشه 

قابل دعواست. حزب توده، مانند ديگر همگنانش در جهان سوم، هرگز در 
قالب حزبي سياسي به مفهومي که از يک حزب چپ در کشورهاي غربي 

شود ظاهر نشد. مسئوليت چنين وضعيتي را منتقدين هميشگي  استنباط مي
اندازند. اما  مي "پدر و پسر ديکتاتور"رژيم سابق طبق معمول به گردن 

ديگراني هم هستند که به جامعه به عنوان مواد خامي براي شکل دادن 
شان است تشکيل احزاب  نگرند و يکي از ابزاري که مورد استفاده مي
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سياسي و داشتن نگاه بي غرض به تاريخ سياسي معاصر است. اينکه حتا 
برقرار  سال 57ها در طي آن  اگر آزاديهاي مورد نظر منتقدين پهلوي

بود بازهم احزاب سياسي به معناي سياسي و غربي آن از چپ تا راست  مي
هايي که آنها از آن با عنوان  شد به کنار حتا در برهه تشکيل نمي

هاي فکري سياسي  ها و طيف کنند نيز نحله ياد مي "هاي مشروطه دوره"
ند. در قالب احزاب بزرگ هرگز پا نگرفتند و در ميان مردم جا نيافتاد

و گلوله باران مجلس،  1286تا  1285هاي مشروطه اشاره به سالهاي  )دوره
و کودتاي سوم اسفند، و مشروطه سوم از  1299تا  1288مشروطه دوم از 

باشد(. شايد بيگانگي انديشه و  و سرنگوني مصدق مي 1332تا  1320
ان "از راه تشکيل احزاب سياسي و  "فرهنگ گفتگو"فرهنگ ايراني با 

ها مهمترين عامل آن باشد تا وابستگي فالن حزب و سازمان به "او جي
مانده را  توان ظاهر يک جامعه عقب هايي از اين دست. مي بيگانگان يا بهانه

به لطف آوردن مظاهر تمدن از قبيل اتوموبيل و ترن و هواپيما و آسفالت 
ز به خيابانها و ايجاد سدها و کارخانجات عوض کرد اما ذهن مردمان نيا

اي که  ها( وقت براي عوض شدن دارد. )همين ايراني ها )اگر نه سده دهه
امروز نگران است که شايد عيبي در دخترش باشد چرا دخترش نتوانسته 
است دوست پسري بيابد، تا همين چهل پنجاه سال پيش شکم کسي را 

 دريد(. هواداران احزاب بيشتر کرد با چاقو مي که به خواهرش بد نگاه مي
هايي نظامي و شبه نظامي براي قبضه کردن قدرت  سربازاني در سازمان

گيري و آراء مردم بودند تا اعضاي حزب  خارج از ابزار دمکراتيک مانند راي
سياسي به معناي غربي آن. چنين نگاهي هنوز هم در خارج از ايران رسم 

م ايران هايي چند نفره که خود را نماينده و حافظ منافع مرد است. سازمان
خاک "شمارند و هر حرکتي که در راستاي نظريات آنان نباشد را  مي

خاک پاشيدن به "کنند. اين عبارت  محسوب مي  "پاشيدن به چشم مردم
را دست کم نبايد گرفت. اين يک کارت شناسايي براي  "چشم مردم

 هاي سکت و توتاليتر است.  شناختن گروه
 

  راستداري ش هماي ک ف انئياا گ برال دم
 

اينکه آيا در خارج از ايران و در شرايطي که دستي بر قدرت نيست و آراي 
مردم در دسترس نيست آيا تشکيل حزب امري منطقي است يا نه هنوز 
موضوع دعواست و چه بسا چپ و راست در موافقت يا مخالفت با اين 

ام که يک بنيانگذار حزب چپ  موضوع همسنگر باشند. در يک مورد شنيده
خواه در شرايط تبعيد بوده  شوق تشکيل يک حزب راست ميانه مشروطهم

است تا اين حزب بتواند جاي خالي يک نحله فکري در طيف راست در 
ام که برعکس يک سياستمدار  صحنه سياسي کشور را پر کند. و نيز شنيده

مورد  خواه تشکيل چنين حزبي در شرايط تبعيد را بي معروف و مشروطه
 دانست.  مي

ها در برخورد با  نگارنده خود نيز يکي از کساني بودم که در همان سال
طلبان  نيروهاي چپ لزوم تشکيل يک حزب راست ميانه در ميان سلطنت

شدم  را حس کردم. در برخوردهاي سياسي اولين سوالي که با آن روبرو مي
 تان نگاه تان براي کشور چيست؟ برنامه سياسي "شما کيستيد؟"بود که  اين

به اقتصاد، حقوق بشر، رفاه عمومي و غيره چيست؟ و من بجز سابقه رژيم 

پيشين در اين مورد بعنوان برنامه سازندگي نداشتم که نه انتخاب من بود و 
توانست بعنوان برنامه سياسي  اش حتا مورد تاييد من و مسلما نمي نه برنامه

شود. نياز  آن زمان بطور رسمي مطرح "خواهان ايران سازمان مشروطه"
مبرم به چنين سواالتي بود که باعث شد که يک مصاحبه چند ساعته در 
اين مورد با داريوش همايون داشته باشم که بتوانيم آنرا تکثير کرده و در 
اختيار اعضاي سازمان قرار بدهيم. موضوع لزوم تشکيل حزب بجاي 

و گفت که ا با داريوش همايون در ميان نهادم. اه سازمان را همان زمان
 خود نيز به لزوم اين مهم انديشيده و فکرهايي در اين مورد دارد. 

تا جايي که اطالع دارم کل منشور و برنامه سياسي حزب مشروطه ايران و 
نگاه ليبرال دمکرات حزب به سياست همه و همه حاصل کار يک تنه 
 داريوش همايون است. اين برنامه و منشور بدون مخالفتي قابل ذکر از

خواهان  جانب اعضاء در يک کنگره موسس تصويب و سازمان مشروطه
ايران به حزب مشروطه ايران تبديل شد. اين امر خود عمق توانايي و 
ارزش داريوش همايون در کار سازماندهي حزبي و تشکيالتي را در صحنه 

رساند. از آن پس نيز شاهد تشکيل احزاب  ايدئولوژي و عمل به ثبوت مي
ه و ليبرال دمکرات به تقليد از حزب مشروطه بوديم اما راست ميان
ريزي چنين حزبي  شان فاقد آن آبشخور فکري الزم براي پايه بنيانگذاران

بودند. برنامه يکي از آنها تقليدي ناشيانه از برنامه حزب مشروطه ايران 
بود. آنچه که در برنامه حزب مشروطه ايران چشمگير است، هماهنگي 

اهداف آن با شرايط عيني جامعه ايران است و اين تنها حاصل  ها و برنامه
سالها کار حزبي و سازماني داريوش همايون و نيز کار در دستگاه دولتي تا 
حد وزير در يک حکومت منسجم و کارآ بوده است. مزيتي که بانيان 

اند. برنامه  بهره هاي شبيه، رقيب و مخالف و مقلد از آن معموال بي گروه
شروطه ايران شايد بدون عيب و نقص نباشد اما در مقايسه با حزب م

همگنان و رقباي خود چه در طيف راست و چه در طيف چپ مسلما از کم 
 هاست.  ترين نقص

هايي که معموال در ميان ما ايرانيان وجود دارد که  اينکه برخي درگيري
ا آميزيم و خوش آمدن ي مسائل سياسي را با مسائل خصوصي در هم مي

مان "موضع سياسي"مان از اين و آن شخص تعيين کننده  خوش نيامدن
شود امري پنهان نيست و از ديرباز تا کنون نه تنها در سياست و احزاب  مي

گي ما چه در محل کار و چه خانواده دسياسي، که در تمامي شئونات زن
مقوله خوش آمدن از اين و آن امري تعيين کننده بوده است! حزب 

نيز البته از اين قائده مستثنا نيست اما خوشبختانه اين امر به مشروطه 
 شود.  ها روبرو نمي هاي عميق و انشعاب درگيري

باري، يک خصوصيت ديگر در حزب مشروطه که از انشعابات جلوگيري 
کند همانا هژموني فکري داريوش همايون بر اعضاست. متاسفانه کسي  مي

بيند که بتواند با انديشه او درافتد.  نميدر حزب خود را هم قد و قواره او 
شايد هم اگر کسي هم قد و قواره او بود با انديشه او مشکلي نداشت که 
بخواهد با آن در بيافتد. از طرفي هم اختالفات فکري که يکي دوباري 
پيش آمد آنقدرها عميق نبود که يک انشعاب را توجيه کند. امري که چند 

اما بحث به اينجا رسيد که هيچ تضميني  باري خود در جريانش بودم
نيست که نيروي منشعب خود بدون نقص باشد و يا در آينده دچار مشکل 

اي  نشود و از طرفي هم انشعابات نشان عدم تحمل است و تحمل خصيصه
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است که ما ايرانيان بايد آنرا تمرين و کسب کنيم. ما ايرانيان در کار 
نقص  س به خيال و برداشت خود( بيايرادگيري براي انجام کاري )هرک

   گيرد.  کنيم که اصل هدف در سايه قرار مي آنقدر افراط مي
در حزب کسي هم قد و قواره داريوش همايون "شايد اين عبارت که 

يک حزب مشروطه "گويد که  اي باشد که مي تاييد همان نظريه "نيست
ت اما اين امر . به نظر من متاسفانه چنين اس"است و يک داريوش همايون

هاي چريکي سابق  نه تقصير همايون است و نه تقصير ما. به غير از گروه
چيز ديگري نبودند و بر  "کتابي چند بر آنها"متشکل از جمعي که بيش از 

توليد کرده بودند،  "نحله فکري"هاي تيمي  ها در خانه اساس همان خوانده
است که تنها به يک هاي چپ و ر کم نيستند ساير نيروها و احزاب طيف

يا دوتن ايدئولوگ بند هستند. از طرفي داريوش همايون يکي از 
استثناءهاي رژيم سابق است. دولتمردان رژيم سابق را تنها داريوش 
همايون، دکتر منوچهر گنجي، شجاع الدين شفا و چند تايي از اين دست 

و اغلب  دادند. تعدادشان صدها تن )اگر نگوييم هزاران( بود تشکيل نمي
اي و تبعيد  هاي عميق سياسي و داراي تجربه حرفه صاحبان افکار و انديشه

شده. اما دو عامل، يکي باور به اين تلقين انقالبيون که آنها بعنوان دولتمرد 
رژيم سابق بجز تبهکاري بيش نبودند و ديگري خصلت دوري از اعمال 

غاز تبعيد از آنها به آميز نظير مخالفت با رژيم اسالمي از همان آ مخاطره
اي خزيدند و ديگر کسي  ناحق مرداني خجالتي آفريد که هرکدام به گوشه

اي ندارند،  آنها را نديد. چه بسيار از آنها که اگر زندگي آرامي در گوشه
زند. لذا  شان نمي دستکم آهسته به ايران رفت و آمد هم دارند و گربه شاخ

ن براي يافتن همراه باقي نماند. جاي انتخاب زيادي براي داريوش همايو
همان چند تايي هم که در ميدان بودند باز به دليل همان خصلت نيکوي 

که ذکرش رفت اهل همکاري با   "انجام کار بي نقص"ايراني در جهت 
 هم نبودند. 

خواه کدام  اما بهرحال داريوش همايون اهل طيف راست بود. بجز مشروطه
شناسيم که چپ و يا  ست ايران را مينحله فکري مطرح در صحنه سيا

سوسياليست نباشد و ليبرال و جمهوريخواه باشد يا بعد از انقالب 
! فقط ما "جبهه ملي"جمهوريخواه شده باشد؟ پاسخ مشخص است؛ 

توانيم درک کنيم که چرا جبهه ملي ليبرال يا ليبرال دمکرات  ايرانيان مي
همکاري کند اما از نشستن در ها  تواند با کمونيستها در طول اين سال مي

شان  ها حتا اگر براي نگه دارد. اما خارجي "منزه"خواه خود را  کنار مشروطه
کنند. توضيح من اين است که اين  ح هم بدهيد باز درک نمييتوض

خواهند که اقرار کنيم که شاه بد  ها مخالف شاه هستند و از ما مي ليبرال
حاضر شوند با ما همکاري کنند. و بود و مصدق مورد ظلم قرار گرفت تا 

گويند که عقيده به داشتن  ريم مييها را بپذ تازه بعد هم اگر اين خواسته
شاه نشان از آمادگي براي فدا کردن کشور در پاي منويات ملوکانه دارد 
پس از ما خواهند خواست که نظام پادشاهي را ترک گوييم و جمهوريخواه 

و گويي غيرممکن است که بتوان کشور را شويم تا با ما همکاري کنند! ت
به عبارت ديگر اين  در پاي منويات ملوکانه يک رئيس جمهور فدا کرد! 

هاي سياسي نيست که در ميان ايرانيان تعيين کننده است بلکه  بلوکبندي
 موضوع پدرکشتگي است که تعيين کننده است. 

 يک همکاري در متاسفانه اين پدرکشتگي، بعنوان امري غير سياسي امکان 

ها را در ميان هواداران بيشمار طيف راست زايل کرد و  طول اين سال
هاي بيشماري از دست شد. در چنين حالتي براي داريوش همايون  فرصت

ماند که يک طيف راست ميانه را بصورت حزب بر روي  اي باقي نمي چاره
که  هاي آنان را نيز طلبان پايه گذاري کند و خواسته شانه سلطنت

هاي قلبي خودش نيز بود در برنامه آن حزب منظور بدارد. لذا اگر  خواسته
اين حزب راست ميانه به اينجا رسيد که امروز رسيده است، و اگر بندي در 
برنامه خود دارد که حضور جمهوريخواهان ليبرال را در حزب مشکل 

 کند، اين بيشتر کوتاهي و غفلت جمهوريخواهان ليبرالي است که مي
تافتند. شايد امروز باشند  را بر نمي "مقام نظام ستمشاهي"همکاري با 

تعداد کمتر از انگشتان يک دست جمهوريخواهاني که در صورت تغيير 
تمايل داشته باشند به اين حزب راست ميانه بپيوندند اما تصور  "آن بند"

درب مسجد را  "چند بي نماز"کنم که صالح باشد که بخاطر اين  نمي
چنانچه برنامه سياسي حزب مشروطه به اندازه کافي در ميان  ديم. ببن

شايد گنجاندن يا  يافت،  طلب طالبان خود را مي جمهوريخواهان سرنگوني
تغيير بندي که بتواند حضور جمهوريخوهان ليبرال دمکرات را نيز در کنار 

 بود.  خواهان در حزب امکانپذير سازد چندان مشکل نمي مشروطه
 

 داري ش هماي ک معئ ا 

 
اينکه بعد از همايون سرنوشت حزب به کجا خواهد انجاميد در اين 

هاي اخير همواره در ميان اعضا و نيز افراد ناظر خارج از حزب مطرح  سال
بوده است. نظر من بر آن است که چنانچه فردي همسنگ همايون هرچه 

دازد و از جانب زودتر به حزب معرفي نشود و در کنار همايون به فعاليت نپر
توده حزبي برسميت شناخته نشود اميدي به ادامه حيات حزب پس از 

 داريوش همايون نخواهد رفت. 
از طرفي با توجه به نزديک به سي سال تبعيد، شايد ديگر داليل وجودي 

ها و نيروهاي سياسي ايراني تبعيدي، آنگونه که هميشه  احزاب و سازمان
شد از ميان رفته باشد و اين نيروهاي ديگر  يدر روياهاي تبعيديان تجسم م

گذرد نداشته باشند و ببشتر نوستالژي  ربط چنداني به آنچه که در ايران مي
اند و مردم  آنها را گرد هم آورد تا امرسياست. مردمان در ايران عوض شده

سابق نيستند اما نيروهاي تبعيدي همچنان در پارادايم سي سال قبل بسر 
هاي حقوق بشري که اخبار  د تا چند سال ديگر، بجز گروهبرند. شاي مي

رسانند  فعالين و زندانيان سياسي را به گوش مقامات کشورهاي جهان مي
هاي امروزين در  ديگر اثري محسوس از نيروهاي سياسي، با مشخصه

هاي نيروهاي سياسي خارج  تبعيد وجود نداشته باشد. امروز جاي فعاليت
تلويزيوني و فالن گوينده تلويزيون و فالن زنداني کشور را فالن کانال 

سياسي و فالن گروه فعال کارگري يا آزاديخواه در ايران گرفته است. بر 
ي سياسي خارج از ايران اخالف سابق که چشم اميد مردم ايران به نيروه

رود که چشم اميد تبعيديان روز به روز بيشتر به داخل معطوف  بود، مي
 ن است که نگاهي دوباره به جهان بياندازيم. شود. شايد وقت آ
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 ها  اهنها  ماتا انئيات در تاري ت دها رفشن

 داري ش هماي ک   مرداشتها ت ا  چهار ن شتا
 
 

با يادآوري آنچه در پيشگفتار آمده است، مطالب گردآمده در اين شماره 
دي ست که داريوش همايون سالهاي متما برخاسته از موضوعاتي« تالش»

 بدانها پرداخته است.ها  در قالب مقاالت و در ستونها و اوراق روزنامه
داريوش همايون شخصيتي که آشنائي جامعه سياسي، فکري و فرهنگي 

ها و  ايراني با وي دوباره رخ داده و بيش از هر طريقي از راه گفته
فعاليت  از اي دور تازه و در نزديک به سه دههطول در  ي ويها نوشته

 با شروع زندگيش در تبعيد آغاز گرديد. که بالفاصله ماعي ـ سياسياجت
در ميان ايرانيان کم نيستند کساني که سالهاي بسياري از عمر خويش را 
در راه تأثيرگذاري بر حيات اجتماعي و بر فرهنگ جامعه ايران صرف 

همچنين بسيارند افرادي که پس از پشت سرگذاشتن تجربه اند.  کرده
قالب اسالمي و برخوردي درستکارانه به سهم خود در اين سهمگين ان

انديشيدند و آن  واقعه پرپيامد براي ميهنمان، در آنچه که پيش از آن مي
داريوش همايون  اند. کردهبنيادين انديشيدند تجديد نظرهاي  گونه که مي

 از اين تجديد نظرها پاک بدور نبوده است. نظرات وي نيز ترديد نيز بي
البته  شده است. يئها آنجا در اين نگاه و آن ديدگاه دچار دگرگوني اينجا و

ي سراسر درگير مسائل روز و روشنفکري نگار براي او به عنوان روزنامه
انديشد،  گرا، کسي که به گفته خودش براي عمل و در عمل مي واقعيت

ق و اما آنچه در نگاه عمي د.ننباش و انتظار ها دور از ذهن شايد اين دگرگوني
هاي اصلي  بنيانها و رشته، کند توجه را جلب مي هاي وي پيوسته به نوشته

تفکر و اصول راهنماي عمل و نظر وي است که نه تنها در اين سه دهه 
 .اند از آن نيزهمچنان پا برجا مانده هاي پيش دهه ازگذشته بلکه 
ز البته بدون مستندات و شواهد آن، ادعائي بيش نيست. ا ئي چنين گفته

رو ما در پيگيري و بررسي ديدگاههاي داريوش همايون چهار مطلب از  اين
و در  هاي سالهاي پيش از پيروزي انقالب اسالمي را برگزيديم ميان نوشته

سو  تا از يک دهيم ذيل اين مقدمه در اختيار خوانندگان عالقمند قرار مي
امروز  اي ميان آنچه داريوش همايوش در گذشته گفته و امکان مقايسه

هائي را براي  نمونه و از سوي ديگر توانسته باشيم آوردهگويد، فراهم  مي
انسجام  اصلي و هاي هسته پا برجاي تفکر، پيوستگي رشته نشان دادن

اي وي ارائه دهيم. دو مقاله، يک نامه و يک مصاحبه هر   انديشه نهايبنيا
چنان گرد هاست که هم يک در موضوعات روز، موضوعاتي که از قضا دهه

 جريان دارد. ي فراوانآنها بحث و گفتگو
 

*** 
 

انقالب ناتمام »نخستين مقاله دفاع از انقالب مشروطه ايران ـ با عنوان 
ـ در شصت و يکمين سالگرد آنست و جلب افکار در نزديک به « ايران

هاي اين انقالب شکوهمند تاريخ  بيش از چهاردهه پيش به دستاوردهاي

و بناي کردن بر اين  از ضرورت قدرشناسي، پايبنديميهنمان و دفاع 
ـ که نظير آن را داريوش همايون در اي  دستاوردهاست. شايد چنين نوشته

بسيار عادي  در شرايط کنونياين سه دهه گذشته نيز بسيار نوشته است ـ 
 اين که رويکرد جامعه فکري ـ سياسي ايران به بنماياند. در شرايطي

هاي  دچار دگرگونيآن بر سرنوشت کشور  ارناپذيرانک انقالب و معناي
اساسي شده و اين جامعه در بخش عظيم در حال بازسازي خود و 

اين الگوي تاريخي  با بازگشت و الهام ازهاي اجتماعي خويش  حرکت
در تاريخ مشروطيت باره جايگاه در  شرايطي که در .باشد ميميهنمان 

اما اين اند.  ه ناگرفتني انتشار يافتهانداز يها گذشته و آينده ايران نوشته
مقاله توسط داريوش همايون در چهل سال پيش در سالهائي نوشته شده 

  گويد: است که دکترجواد طباطبائي در باره آن مي
در جريان دو دهه چهل و پنجاه شمسي، اصحاب نظريه غربزدگي توطئه »

جانشين کردن  اي براي سکوت در باره مشروطيت را به استراتژي ماهرانه
هاي توتاليتر  آزادي و حکومت قانون مشروطيت با ايدئولوژي نظامنظريه 

)از دومين بخش جلد دوم تأملي در باره ايران ـ نظريه  «تبديل کردند.
 حکومت قانون در ايران(

 
*** 

 
خطر حمله يک قدرت برتر  ي در چند سال گذشته در حالي که ابرهاي تيره

ميهنمان را پوشانده و خطر تجزيه کشور افق آينده نظامي  به ايران آسمان 
آن را تار کرده است، مواضع روشن داريوش همايون در مخالفت با هرگونه 
تجاوزي به خاک ايران و دفاع قاطع و استوار وي از يکپارچگي ملي و 
تماميت سرزميني ايران، ضمن برانگيختن بحثهاي مخالف و موافق بسيار 

دوست بيش  و ميهن يک شخصيت ملي به عنوان راوي موقعيت ترديد   بي
از پيش تثبيت نمود. عالوه بر اين در اين سالها در حاليکه کشورمان در 

للي بدست حکومت اسالمي هرروز از بحراني به بحران الم حوزه روابط بين
و مواضع داريوش همايون در  ها ، ديدگاهها ديگر در غلطيده است، تحليل

با حفظ  هاخروج از آنهاي  ين بحرانها و ارائه راهزمينه توضيح ابعاد ا
بيشترين منافع کشور، شنوندگان و خوانندگان بسياري يافته است. 

خواننده و شنونده را نسبت به  گشا يري و تعمق بر اين نظرات راهگ پي
بشدت  المللي اصول راهنماي وي در نگاه به ايران در حوزه روابط بين

چگونه است که وي قرار گرفتن در جبهه درست  يد، اين کهنما کنجکاو مي
از نظر دور ئي  هم  لحظه ترين شرايط در آشفته دفاع از ايران را  و اولويت

وسعت ديد در مسائل استراتژيک، ديدي که دامنه آن بسيار فراتر  دارد. نمي
از لحظه و به منافع و مصالح بلندمدت و دائمي کشور توجه دارد، توجه 

ق رابطه مطالبات ايران با توان ملي  به عنوان پشتوانه پيوسته به منط
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مطالبات کشور در چهارچوب يک معادله دوطرفه و پرهيز از هرگونه 
ماجراجوئي که هستي کشور را به خطر اندازد و همچنين تکيه برتعادل 

رچوب و در چهارفتاري قابل احتساب و اعتماد برانگيز در مناسبات خارجي 
، اهميت دادن به برقراري روابط حسنه المللي و عرف بيناحترام به مقررات 

و گسترش  آميز با همه بخشهاي جهان بويژه کشورهاي همسايه و مسالمت
نفوذ ايران از راه اعتبار و اعتماد و جلب دوستي ملتها و دولتهاي ديگر به 

 ئي و پايههاي  مسلماً آن مؤلفه براي افزودن به توان کشور،عنوان ضرورتي 
ي است که  استواري و انسجام نظري داريوش همايون در حوزه بحث اصول

عين حال بيانگر المللي بر آنها قرار گرفته و در بر روي مسائل و روابط بين
. آنچه در باشد نگاه وي در اين عرصه پر اهميت از سياست ميهاي  ظرافت

رژيم  وزير به امير عباس هويدا نخست اي نوشته بعد آمده است ـ نامه
به همراه مصاحبه با داريوش همايون  انتشار مجدد آن براي ما که گذشته

توسط مجله تماشا و همچنين مقاله نخست اين مجموعه در نتيجه 
تالشهاي تحقيقاتي آقاي آريا پارسي و درج آنها در کتابي که توسط ايشان 

 اصول يناز هم يستا ـ نمونه اخيراً در ايران انتشار يافته، ممکن شده است
روشن و منطق استوار در بحث و بررسي و ارائه راه حل بحراني ديگر 
درمنطقه در گذشته که در يک طرف آن ايران قرار داشت. نظرات داريوش 

در اصل منشور و اصول  حل وي در باره مشکل بحرين، همايون و راه
راهنماي عمل روشنفکر و سياستگري است که بر محور و منطق دفاع از 

لح ملي با نگاه به توان کشور تدوين و تبيين شده است، محور منافع و مصا
و منطقي که درستي، انسجام و يکپارچگي خود را همچنان حفظ نموده 

 است.
 

*** 
 

ترديد فرمان تشکيل حزب رستاخيز توسط محمد رضاشاه د رسال  بي
حوادث سياسي سالهاي پيش و بعد از برانگيزترين  يکي از بحث 1353

ضرورت اين بحث و  صرف نظر ازي بوده است. اما انقالب اسالم
نظر  و صرف تري از ماهيت اين تصميم و پيامدهاي آن اساسي هاي بررسي

از ضرورت ارزيابي تاريخي و شناخت دقيقتراز دهه آخر دوران سلطنت 
پهلوي و سالهاي پيش از انقالب اسالمي و تأثير تشکيل حزب رستاخيز بر 

ن،  که به نظر ما تصميمي از نگاه سنتي به اين سالها و روند حوادث آ
پاسخ  درناتواني آن  قدرت و در چهارچوب خودکامگي نظام سياسي بود و

برد و در نبود  بسر ميبحران مشروعيت که رژيم در شرايطي  به الزامات
هاي  و در سستي اراده حاکمان در رفع موانع و کاستي هاي سياسي آزادي

به عنوان ابزار  مستقل ادانه احزاب سياسيتشکيل آزبر سر راه فراوان 
ي رژيم وقت تا گيريها مشارکت قدرتمند و واقعي مردم در روند تصميم

گلوگاه در اين بحران فرورفته بود، اما انتشار دوباره مصاحبه مجله تماشا با 
سال پس از دومقام دبيرکل حزب رستاخيز  داريوش همايون در مقام قائم

ن دفتر که اهدائي تالش به داريوش همايون حزب، در اي تشکيل اين
است، به منظور حفظ سندي تاريخي در ارزيابي از يک دوره پر اهميت 

توان  که در اينجا از نظر ما ـ و همچنين ميئي  است. عالوه بر اين زاويه
خاطرات به يغما رفته، داريوش »از نظر نويسنده کتاب  کهتصور نمود 

توجه است؛ ديدگاههاي داريوش همايون  ـ در اين سند درخور« همايون
گيريها، اهميت  ضرورت مشارکت مردم در روند تصميم ي است در باره
يابي و معنا و جايگاه پراهميت حزب در اين مشارکت و نظر  نقش تشکل

وي بر ضرورت فراهم ساختن و هموار نمودن مسير رسيدن به نقطه نهائي 
ه تصميمات کشور بر رأي دمکراسي سياسي يعني لحظه اتکا کامل هم
گيري اين آرا نقش مهمي  مردم و حضور احزابي که در پروسه شکل

برعهده داشته باشند و آراي مردم را نمايندگي کنند. آريا پارسي در مقدمه 
 نويسد: کتاب خود در باره درج اين مصاحبه مي

خورشيدي راجع  1355 اسفند 14اي با مجله تماشا در تاريخ  متن مصاحبه»
هاي حزب رستاخيز ملت ايران را حکايت )از(  ه ضرورت، اهداف و برنامهب

درايت ايشان )داريوش همايون( داشتند، براي اطالع خوانندگان 
 )خاطرات به يغما رفته داريوش همايون( ....«ام آورده

 

*** 
 

مد، يافتن فه در ميان يک جامعه انقالبگرا که زبان نفي و انهدام را بهتر مي
نمودن نگرش اصالحگرانه، يافتن راه و روش تحوالت بنيادين  و استوار

ترديد از  بدون روحيه انقالبگري، اگر بزرگترين چالش نباشد، بي
داريوش همايون از اساس يک روشنفکر و سياستگري  هاست. دشوارترين

همانگونه که انقالبيگري نگرش، ادبيات و گويش خاص  طلب است. اصالح
حگري نيز نگاه، روش و زبان خود را دارد. آخرين اصال طلبد، خود را مي

بهمن  4ـ  آيندگان روزنامه ئي است برگرفته از نوشته اين مجموعه مقاله
ساله شاهنشاهي  2500ـ در برخورد و نقد برنامه برگزاري جشنهاي  1349

که باز هم از موضوعاتي است که در زمان خود و بعدها نقد  1350در سال 
. در حاليکه روشنفکران و سياسيون را برانگيخت هاي عموم و نکوهش

بسياري از نويسندگان و مخالفين رژيم وقت از موضع ضديت با رژيم و 
به تمسخر تاريخ ايران « نمايشي مسخره»برنامه برگزاري جشنها به عنوان 

درغلطيدند، همايون در اين نوشته ضمن بکارگيري قدر گرفتن آن  و بي
ه برگزاري جشنها به صورتي که قرار بود برگزار زبان صريح نقد از برنام

توانست  هائي که مي شود ـ و برگزار شد ـ و هشدار نسبت به سوءاستفاده
کند که  صورت گيرد ـ و صورت گرفت، از آن به عنوان فرصتي ياد مي

بايست در  ميهاي آن جشنها  هزينهضمن ارج گذاري به تاريخ ايران، 
ني در گذر روزگار بکارگرفته شود؛ دوده نشداري يادگارهاي ززخدمت بجا گ

 در خدمت رفع نيازهاي مردم و درخدمت بهبود شرايط و امکانات کشور. 
طلبي روشن بين، اصل ديدن  براي داريوش همايون در مقام اصالح

گيري از آنها  فرصتها و بکار بستن آنها يا حداقل نشان دادن بهتر راه بهره
مردم و کشور بود و هست، که خود در  در راه سازندگي و بهبود وضع

گويد؛  وصف آن بهترين کالم را با استناد به گفته ريمون آرون يافته و مي
و وظيفه يک سياستگر با آرمانهاي روشن، « سياست قلمرو کمبودهاست»

همواره با »انديشد، آنست که  يک روشنفکر که براي عمل است که مي
رمان و امکانات و ارائه بهترين ذهن فعال و روشن در پي آشتي دادن آ

نامه  ـ ويژه 18باشد. )مصاحبه با داريوش همايون ـ تالش شماره « حلها راه
     داريوش همايون(
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 انقالب ناتماع ايراک
 

شود، يادگار انقالب ناتمام ملت  ساله مي 61مشروطيت ايران، که امسال 
ضد امتياز تنباکو در ايران است. ما اين انقالبي را که عمال از مبارزه بر 

ايم و نه حتي به درستي  ( شروع شد، نه هنوز به پايان رسانده1891) 1270
 ايم. قدر شناخته

( با آنکه از 1911 ـ 1905) 1290تا  1284دوره اصلي پيکار انقالبي از 
درخشانترين صفحات همه تاريخ طوالني ايران است، تاکنون جاي شايسته 

ان نگرفته است؛ مالحظات درجه دوم و خود را در فرهنگ سياسي اير
ها و مراحل  فرعي درباره رفتار يا حتي مقاصد رهبران انقالب در لحظه

هاي آن و اهميت  مختلف، ارزيابي نادرست هدفهاي انقالب و موفقيت
دادن بيش از حد به شکستهاي داخلي و خارجي انقالب مشروطه، ما را از 

 نوين بازداشته است. شناختن سهم واقعي آن در ساختن ايران
اهميت انقالب مشروطه براي ايران نوين بيش از آن است که صفات و 
طرز عمل رهبران مشروطه آن را ناچيز سازد. اينکه فالن رهبر انقالبي بر 
جان خود بيمناک بود، يا ديگري سواد درستي نداشت، يا ديگري در پي 

و سري داشت، يا گشت، يا ديگري با بيگانگان سر  منافع شخصي خود مي
پنداشت، و اينکه رهبران مشروطه در  ديگري خود را برتر از قانون مي

بيني و قدرت عمل الزم را براي دفاع از انقالب فاقد بودند،  مجموع روشن
کاهد. در شرايط آن روز ايران ـ و  چيزي از ارزش جنبش مشروطه نمي

پس از آن را  توانند حتي شرايط شصت ساله منتقدين انقالب مشروطه مي
نيز در شمار آورند ـ جنبش مشروطه يک حرکت اصيل عمومي ملت ايران 

 بود؛ نخستين جنبش ملي آزاديخواهانه ايرانيان در طول تاريخ خود.

 قئرت ف ق طب عت

کم گرفتن  مبالغه در مداخله و تاثير نفوذهاي خارجي عامل ديگري در دست
لوحانه معمولي  د سادهدامنه و قدرت جنبش مشروطه بوده است. اعتقا

ايراني، که تنها پس از مبارزه ملي کردن نفت، اندک اندک تصحيح شد، به 
داده و آن را در همه جا حاضر و بر همه  انگلستان قدرتي مافوق طبيعي مي

خواهان در  شمرده است. اين حقيقت که در يک مورد مشروطه کار قادر مي
اي که در بعضي  ه دالنهسفارت انگليس بست نشستند و پشتيباني نيم

مراحل از جانب دولت انگلستان نسبت به جنبش مشروطه ابراز گرديد، 
هاي سطحي بر  واقعيت موضوع را پوشيده داشته است و دستاويز استدالل

 ضد اصالت جنبش ملي ايران شده است.
اند که پشتيباني اخالقي ديپلماسي  بسياري از ظاهربينان فراموش کرده

جا  نبشي داده شد که هم آنگاه اذهان ايرانيان آگاه را در همهانگلستان به ج
فرو گرفته بود، نهضت تمام عياري که از کنترل حکومت خارج شده بود. 
اين پشتيباني اخالقي نيز آنقدر پايدار نبود که انگليسها را از تجزيه بالفعل 

، يک سال پس از پيروزي 1907ايران با همکاري روسها در 
 ان بازدارد.خواه مشروطه

آنها در عمل کمتر از حکومت تزاري، بدخواه حکومت نوين مشروطه و ملي 
از اولتيماتوم روسيه پشتيباني کردند، که انفصال و  1911ايران نبودند. در 

خواست. در  اخراج مورگان شوستر، مستشار مالي دولت ايران را مي
او، مليون و  ترين ساعات پيکار با محمدعلي شاه و حاميان روسي تاريک

آزاديخواهان نه به انگليسها، بلکه به مردم، به آن هزاران زنان و مردان 
گمنامي که زندگي خود را فداي امر ملي کردند، متکي بودند. اگر هم 

کاره پايان يافت، در قسمت مهمي به سبب فشار  جنبش مشروطه نيمه
و حکومت مشترک روس و انگليس بود، که شيرازه کارها را از هم گسست 

 جوان مشروطه را در هر قدم ناکام ساخت.
آغاز شد، با اعطاي مشروطه در سال پس از  1284جنبش مشروطه که در 

آن پايان نيافت؛ دوره مهمتر آن، سالهاي مبارزه مسلحانه با محمدعلي شاه 
( حوادث برجسته اين دوره، دفاع از ساختمان مجلس، 1286 ـ 88بود. )

ي تبريز، تصرف پايتخت به توسط ستونهاي گيالن محاصره دراز و قهرمان
و اصفهان، و پس از اين دوره، درهم شکستن قطعي محمدعلي شاه و 
پشتيبانانش، به جنبش يک وجهه واقعي ملي و انقالبي داد. اين نکته را 
نبايد از نظر دور داشت، هر چند جنبش مشروطه در بر پا ساختن يک 

 کامياب نگرديد. حکومت واقعي دموکراتيک در ايران
 

 رارانا سنئ محافظا

اما، جنبش در هدف اصلي خود موفق شد: در تجهيز نيروهاي ملي به دفاع 
از کشور، اعتقاد به باصطالح شکست انقالب مشروطه از سوءتفاهم علل 

 1270اصلي جنبش و هدفهاي واقعي رهبرانش ناشي گرديده است. از 
گرفت، بر ضد دادن  ه باال مي)امتياز تنباکو( اعتراض عمومي که پيوست

امتيازات به خارجيان بود. قيام بر ضد امتياز تنباکو، آغاز جنبشي بود به 
منظور جلوگيري از سر نهادن به قدرتهاي استعماري. فکر عدالتخانه بعدها 
پيش آمد و در جريان قيام عمومي به درخواست مشروطه تبديل و تکامل 

 يافت.
کار است که، نوع  ند محتاطانه و محافظهيک س 1285خود قانون اساسي 

هاي  بسيار محدودي از دموکراسي را در نظر دارد. مفاد آن، در عمل توده
دهقان را از اعمال حقوق سياسي خود، چنانکه در قانون اساسي تعريف 

دارد. )هر چند در اصالح بعدي قانون انتخابات، اعمال اين  شده، محروم مي
واگذار گرديد(، شامل هيچ عنصر تغيير اجتماعي  حق در واقع به زمينداران

نيست، چه رسد به انقالب اجتماعي، و حکومت برگزيدگان و طبقه متوسط 
 بخشد. کوچک آن زمان را جنبه قانوني و نهادي مي

اي براي پايان دادن به  ولي اين قانون به صراحت و تفصيل تمام وسيله
اعمال نظارت بر سياستهاي تسليم در برابر ابرقدرتهاي امپرياليستي و 

تفاوتي خود در مورد  مالحظه سلسله قاجار است، که به سبب بي بي
اعتبار شده بود. و همين استقالل ملي  استقالل ملي، از مدتها پيش بي
رفت. آنها با محمدعلي شاه بر سر وامي  هدف عمده انقالبيون بشمار مي

ند. در اين وام آنها خواست، در کشاکش افتاد که از انگليس و روسيه مي
ديدند و در برابر آن ايستادند؛ چنانکه  تهديدي متوجه استقالل ايران مي

 ش ـتادند و در برابر کوشـايس 1911يه در ـاي روسـارهــدا در برابر فشـبع



 1387ـ  مهر  30اره تالش ـ سال هفتم ـ  شم                        

     83             

 براي تحميل سرپرستي خود بر ايران. 1919انگلستان در 
 در اين زمينه بخصوص جنبش مشروطه پيروزي درخشاني بود.

خواهان، اگرچه سرانجام در موج جنگ بزرگ غرق شدند، توانستند  مشروطه
کم چنانکه بود نگهدارند. همين روح ناسيوناليسم نگهدارنده  ايران را دست

بود که چهل و پنج سالي بعد، بار ديگر درخواستهاي امتياز نفت را از جانب 
در امور ايران  يد و موقعيت مسلط انگلستان رابهمسايه شمالي به مبارزه طل

 منهدم ساخت.
زنده باد ملت »اين تصادفي نيست که بزرگترين شعار انقالبي آن دوران 

بود. اين ناسيوناليسم زمينه اصلي انقالب مشروطه را تشکيل « ايران
دهد. مردم ايران با انقالب مشروطه کوشيدند وارد صحنه زندگي ملي  مي

ي اين خواست آنان را بايست چهارچوب حقوق شوند. قانون اساسي مي
فراهم آورد و اگر در قصد خود کامروا نشدند، به سبب آن بود که تنها 

کرد و از همين روي بود که انقالب  هاي حقوقي کفايت نمي چهارچوب
 ناتمام ماند.

با اين همه انقالب مشروطه و قانون اساسي، وظيفه خود را در تبديل ايران 
گذشته بر عهده گرفته است و  به يک جامعه نوين در همه شصت سال

رود که اگر موفق شود، از بسياري  امروز نيز پايه آزمايشي بشمار مي
مجاهدات کشورها در جهت نوسازي اجتماعي و اقتصادي و سياسي 

تر خواهد بود. قانون اساسي شصت ساله ايران ـ  پايدارتر و قابل زندگي
هنوز معتبر است ـ با  ترين قانون اساسي در سراسر خاورميانه که کهن سال

همه  ها که از آن شده، سندي است که در خامي و ابهام خود، همه تخطي
اي  آميخته است و ظرفيت قابل مالحظه عناصر سنت سياسي ايران را بهم

 براي انطباق يافتن بر اوضاع و احوال متغير دارد.
 

 تل ملت راه

ي از فشار انگيز از لحاظ ظاهري، تاريخ شصت سال گذشته داستان غم
آوردن و محدود کردن قانون اساسي بوده است. اما در عمل، ايران در همه 
مدت مباني سياسي و اقتصادي و اجتماعي يک حکومت مشروطه را 

کرده است. نخست امر رهائي يافتن از حکومت مطلقه قرون  گذاري مي پايه
وسطايي بود، سپس بر پا ساختن يک شالوده اداري نوين و توسعه 

باطات و صنايع در دوران رضا شاه، آنگاه درهم شکستن برتري ارت
قدرتهاي استعماري و امپرياليست در امور ايران ـ که در مبارزه ملي کردن 
نفت به اوج خود رسيد ـ و اکنون، با الغاي زمينداري و تغييرات انقالبي که 

ور آورند، کش سپاههاي دانش و بهداشت و آباداني در روستاها به وجود مي
 شود. يک قدم ديگر به اجراي بهتر قانون اساسي نزديکتر مي

بايست جنبش سياسي مشروطه را  جنبش اجتماعي و اقتصادي که مي
تکميل کند، اکنون مانند بهمني در راه است. با از ميان رفتن زمينداران و 
خانهاي فئودال و بسط سواد و برخوردهاي روزافزون ميان شهر و ده، 

اسي و اجتماعي در راه مشارکت عمومي، بيشتر از پيش بعضي موانع سي
 شود. پاي برداشته مي

ايم؛ در زمينه سياسي قانون اساسي،  حل ملي بوده ما سالها در پي يک راه
حل را فراهم داشته است. مشروطيت هنوز  خطوط اصلي اين راه

ترين نيروي سياسي ونقطه تجمع تقريبا همه تمايالت سياسي  پرقدرت

ترين آغاز براي توسعه و تحول تئوريک و  ست، و اميدبخشايران ا
رود. به مشروطيت زندگي واقعي بخشيدن و  ايدئولوژيک بيشتر بشمار مي

آن را به صورت يک قدرت موثر درآوردن ـ نه صرفا به صورت تقاضاهاي 
عقيم براي اجرا و اعمال بعضي مواد قانون اساسي ـ نخستين وظيفه 

 سياسي روشنفکران است.
به مشروطيت بايد در تماميت آن نگريست، با همه کاربردهايش. مشروطه 
يک چهارچوب حقوقي معمولي نيست که بنابر اقتضاي موقع مورد تعبيرات 
مختلف قرار گيرد. اين يک فلسفه حکومت است، بر اساس نيازها و اوضاع 
و احوال خاص ايران. در صورت واقعي خود، مشروطه از عدالت اجتماعي و 

 وسعه اقتصادي جدائي ناپذير است.ت
اي از مشارکت  نفس فکر ناشي شدن همه قدرتها از مردم، مستلزم درجه

هاي معين توسعه سياسي و اقتصادي  عمومي است که تنها، در سطح
 امکان خواهد داشت.

با مشروطه به عنوان يک نما، يک مجموعه مرده اصول، رفتار کردن ـ 
ا همه معمول بوده است ـ جنبش ملي و امري که تاکنون از طرف تقريب

سازد.  خواهانه ايران را از تنها پايه و زمينه ايدئولوژيک خود محروم مي ترقي
مشروطه بدون يک تعهد استوار نسبت به امر توسعه و نوسازي، همانقدر 
به شرايط ايران نامربوط است که توسعه و نوسازي بدون تعهد جدي 

ء اساسي و در واقع دو رويه هر جنبش نسبت به مشروطه. اينها دو جز
 دهند. واقعي ملي ايراني را تشکيل مي

 دس  نخ رده ف ماتقل

خواهان در سرخوردگي و يأس کامل زير خاک رفتند. اما  بسياري مشروطه
اي است. ما امروز ميراث آنان را در  شصت سال در عمر يک ملت لحظه

 ان برسانيم.کف داريم و بايد انقالب ناتمام آنان را به پاي
در شصت سال گذشته، ملت ما راه درازي آمده است. به رغم همه 
دشواريها و خطرها و بر خالف همه احتماالت، امروز دست نخورده و 
مستقل و نيرومندتر از هر وقتي در شصت سال گذشته، و دويست سال 

 گذشته، باقي مانده است.
 اي را برد. مبارزهتوان به هر هدفي رسيد و هر  با اين ملت اکنون مي

مسئله عمده، آگاه بودن و دانستن راه است. انقالب مشروطه و قانون 
تواند الهام دهنده ما در مبارزه توسعه و  اساسي، امروز نيز مانند هميشه مي

خواهان و  نوسازي و آزادي ملي باشد. ناسيوناليسم نگهدارنده مشروطه
ست افراد و آحاد اين آرزوي سوزان آنها به سپردن سرنوشت کشور به د

اي که براي نوساختن جامعه خود داشتند، براي ما  ملت و تالش مأيوسانه
نيز به مقياسهاي متفاوت مطرح است؛ با اين تفاوت که ما اسباب کار را به 

 تر داريم. مراتب آماده
ما در تهيه مقدمات اجتماعي و اقتصادي حکومت مشروطه بسيار پيش 

 ايم. آمده
آن است که به مقدمات سياسي آن بيشتر بپردازيم. اما در اکنون هنگام 

رتبه اول، ما بايد ارزش عميق و حياتي مشروطه را به عنوان پايه سنت 
 سياسي ايران دريابيم.
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23/11/1345 

 جناب آقاي امير عباس هويدا                                             
 کاخ نخست وزيري، تهران 

 خست وزيرجناب آقاي ن
هاي درخشان زندگي سياست خارجي در چند سال گذشته يکي از جنبه

ملي ما بوده است. عادي کردن روابط و رفع تشنجات با همساية شمالي 
که به افزايش ثبات سياسي کشور و يک سلسله قراردادهاي همکاري 
اقتصادي بسيار ثمر بخش منجر شده است؛ گشودن باب مناسبات نزديک 

مفيد با کشورهاي اروپاي شرقي؛ بسط روابط با افغانستان که و بسيار 
مخصوصاً پس از ابتکار شاهانه در بر طرف ساختن اختالفات آن دولت و 

اي که در پاکستان بر دامنة آن بسيار افزوده شده است؛ سياست ماهرانه
مورد عراق در پيش گرفته شد و سهم واقعي آن در کمک به تعامل وضع 

هرج و مرج کامل بعدها   دور کردن آن کشور از پرتگاه داخلي عراق و
آشکار خواهد گرديد؛ بسط نفوذ سياسي، اقتصادي ايران در شيخ نشينهاي 
خليج فارس؛ ياري دادن به عناصر ضد امپرياليسم مصري در دنياي عرب 
از شمال گرفته تا يمن و اردن و عربستان سعودي ـ به نحوي که ايران 

حالت شبه انزواي خود در خاورميانة عربي در آمده است ديگر بطور قطع از 
ـ و پايه گذاري همکاري عمران منطقه اي با ترکيه و پاکستان همه 

هائي از سياست خارجي موفق و هوشمندانة سالهاي اخير کشور  وجهه
 ماست. 

ايم به پيروزيهاي کامل برسيم و يا پاية هاي متعددي توانستهما در جبهه
هاي سياست ترين عرصهملي را بگذاريم. اما در يکي از حياتيپيروزيهاي کا

خارجي خود هنوز با بعضي موانع ناشي از سنت و عادت و احساسات روبرو 
هستيم که با حقيقت بيني و روش حساب شده و جسورانة سياست ما در 

 هاي ديگر تناسبي ندارد.  عرصه
ايران شناخته  خليج فارس به حق مهمترين هدف سياست خارجي و دفاعي

هاي گزافي که براي بسط بندرها و حاشية ساحلي درياي  شده است. هزينه
کنيم و برنامة دفاعي هنگفتي که در تقويت نيروي  جنوب تحمل مي

دريايي در دست اجراست و کوشش قابل مالحظة مقامات اقتصادي براي 
براي بسط بازرگاني ايران با شيخ نشينهاي خليج فارس نشانة آمادگي ما 

تحمل بار سنگيني است که دفاع از شاهراه بازرگاني و زرخيزترين منطقة 
 نفتي کشور بر دوش ما مي گذارد. 

اندازي به خليج  طرحهاي استعماري ناسيوناليستهاي عرب براي دست
هزار سرباز مصري  70فارس اکنون از مرحلة تبليغات گذشته است. وجود 

اطق ساحلي شبه جزيرة عربستان در يمن و تزلزل وضع انگلستان در من
گذارد. پس از آنکه انگلستان  بيني سير حوادث آينده نمي مشکلي در پيش

تخليه کرد فدراسيون عربستان جنوبي با شيوخ  1968پايگاه عدن را در 
مانده و ناتوان و فقير خود طعمة دشواري براي جهانجويان مصري  عقب

تر ساحل  ي تا مناطق شمالينخواهد بود. و از شيخ نشينهاي ساحل جنوب
اي  عربستان راه درازي نيست. اگر مصر بتواند نفوذ خود را در حاشية کرانه

آيد که نتواند ـ  عربستان بگستراند ـ و در حال حاضر بسيار بعيد به نظر مي
هم اکنون در شيخ نشينهاي خليج فارس قابل مالحظه است   نفوذ آن که

و عمالً تبديل به قدرتي در خليج  به حدود خطرناکي باال خواهد رفت
فارس خواهد شد. مبارزة سياسي و تبليغاتي ـ و گاه و بيگاه تروريستي ـ که 
اکنون در خليج فارس جريان دارد شدت خواهد يافت و مصريها زندگي را 
بر ايرانيان شيخ نشينها دشوار خواهند کرد و مانع پيشرفت مقاصد ايران 

 خواهند شد. 
لستان در خليج فارس ـ به صورت پايگاههاي نظامي در ادامة حضور انگ

بحرين و شارجه ـ و تقويت نيروي دفاعي و روابط بازرگاني ايران در اين 
همراه عامل مؤثر عربستان سعودي و کويت، موانع جدي بر سر  منطقه، به
اندازيهاي مصريان و ناسيوناليستهاي عرب خواهد بود. ولي از اين  راه دست

توان اتکا کرد. انگليسها در خليج  به مساعي خود ايران ميميان تنها 
هميشگي نخواهند بود و متزلزل ساختنشان در شيخ نشينها چندان دشوار 

سال پس از جنگ امپراتوري بريتانيا مواضع خود را در  20نيست. در 
خاورميانه يکايک از دست داده است و نه به ميل خود. عربستان سعودي و 

رسند ولي کيست که بتواند ثبات  فه و استوار به نظر ميکويت اکنون مر
هاي افراطي را در  دائمي آنان را تضمين کند و خطر روي کار آمدن رژيم

 آن سرزمينها يکسره نفي کند ؟ 
تنها ايران است که به سبب موقعيت مسلط خود در خليج فارس قادر 

دست آزمندان  خواهد بود ثبات اين منطقه را در نهايت امر تضمين کند و
 را کوتاه سازد. 

تقويت بنية نظامي و اقتصادي ايران در خليج فارس عامل قاطعي است. 
ولي ما همچنين به استحکام وضع سياسي و تبليغاتي خود نياز داريم. ما 
بايد در خليج فارس از صورت يک عنصر تهديد کننده بدرآئيم و حالت 

ع نيز قصد تهديد و جهانگشائي محافظ و مدافع بخود بگيريم. ايران در واق
ندارد و اقدامات آن همه در جهت حفظ و دفاع بوده است. ولي مسئله 
بحرين از سالهاي دراز به اين طرف لطمة سختي بر اين تصوير ايران زده 

 زند. است و همچنان مي
ايم ما با پافشاري در دعاوي خود بر بحرين هيچ مزيتي نصيب خود نساخته

توان داد اما وضع خود را در خليج ي را در آينده نيز نميو چنين احتمال
 ايم. فارس به سود دشمنان ضعيف کرده

بحرين صرفنظر از موقعيت استراتژيک خود در خليج فارس هيچ امتيازي  
ندارد که مبارزه به خاطر دست يافتن بر آن را موجه سازد. نفت و مرواريد 

چند هزار تحصيل کرده بيکار و  آن داستانهاي گذشته است. تنها ثروت آن
ناراضي و آمادة انفجار هستند که مواد خام تبليغاتي ناسيوناليستهاي عرب 

روند. اکثريت بزرگ جمعيت آن عربانند و اقليت کوچک ايرانيان  بشمار مي
بحرين هرگز شور و عالقة خاصي نسبت به سرزمين اصلي از خود نشان 

 اند. نداده
تمايالت ملي و نژادي و فرهنگي، هيچ تفاوت از جهت ترکيب جمعيت و 

توان يافت. بارزي بين بحرين و ديگر شيخ نشينهاي خليج فارس نمي
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امکانات ايران در باز گرفتن بحرين از امکانات ما در مورد مثالً مسقط 
بيشتر نيست. اگر سابقة تاريخي و وجود عناصر ايراني براي توجيه دعاوي 

توان بسنده کرد. در چهار سوي مرزهاي ين نميما کافي باشد تنها به بحر
ايران سرزمينهاي زرخيزتري هست که سزاواري دعوي و مبارزه داشته 
باشد. حتي ارزش استراتژيک بحرين نيز براي قدرتي مانند ايران با 
تسلطش به سراسر کرانة شمالي خليج فارس و جزاير بسيار در درياي 

يار مهمتر است که بحرين ـ مانند جنوب جنبة حياتي ندارد. براي ما بس
ديگر جزاير و شيخ نشينهاي خليج فارس ـ به دست يک قدرت دشمن 

 نيفتد تا خود آن را در دست داشته باشيم. 
اما با سياست گذشتة ما در مورد بحرين، ما تنها به استواري موقعيت 

 هاي مردم انگليسها در نزد خانوادة حاکم و موقعيت مصريها در نزد توده
ايم. مصريها ميتوانند با قدرت متقاعد کنندة کافي ما را  جزيره کمک کرده

همة ساکنان عرب سواحل جنوبي خليج فارس به عنوان يک قدرت   به
دانيم که اعراب  توسعه طلب و داراي مقاصد تجاوزآميز معرفي کنند. ما مي

چيز  خليج فارس با دعاوي ما در مورد بحرين همراه نيستند. از اين رو چه
تر از آن که ما را الاقل نسبت به بحرين متجاوز بشناسند و از آنجا  طبيعي

بينند بر پايان کار خود نيز بيمناک  که تفاوت زيادي بين خود و بحرين نمي
 شوند؟ 

توانستيم اميدواري معقولي به نتيجة سياست خود داشته  باز اگر ما مي
پافشاري کنيم. ولي با بود که در دعاوي خود  باشيم دليلي بر آن نمي

تقويت پايگاه انگليسي در بحرين ـ که مفهومش در عين حال حمايت 
نظامي و کمک مالي است ـ و با توجه به افکار عمومي در خليج فارس و 
خود بحرين چه امکانات نظامي يا سياسي يا اقتصادي براي به زانو در 

يشترين کمک را به ماند؟ آيا ما هم اکنون ب آوردن شيخ بحرين براي ما مي
تواند  کنيم؟ آيا قسمتي به خاطر تهديد ايران نيست که او مي او نمي

حکومت خود را بر مردم ناراضي بحرين تحميل کند؟ آيا اعراب بحرين 
 دهند؟ ادامة حکومت او را بر تسلط ايران ترجيح نمي

باري يک ايراني خاصه در مقام مسئول بسيار دشوار است که قلم بطالن  
دعاوي ديرينة ايران بکشد. ما آن قدر در دوران قاجار سرزمينهاي کشور بر 

ايم که حق نداريم به خاطر جلب دوستي ديگران  را به اين و آن واگذاشته
ها بنمائيم. خود اينجانب در دوران جواني سالها  از اينگونه گشاده دستي

ز آن ديده است. ما بيش ا هاي حمله به بحرين را مي خواب تشکيل دسته
حل  ايم که به آساني بتوانيم راه در بارة بحرين سر و صدا و تبليغات کرده

اي براي مشکل سياست خارجي خود در خليج فارس بيابيم.  آبرومندانه
پاسخ ما تصميم نگرفتن و ادامة اعتراض بوده است و تحمل يک سلسلة 

و در  ها. بهترين دوستان ما در ميان همسايگان دراز و روزافزون ناکامي
دنياي عرب و خليج فارس با بحرين روابط نزديک دارند. پاکستان در موارد 

گيرد و ملک حسين اردن به بازديد  هاي ما را نديده مي فراوان رنجش
 رود. رسمي آن سرزمين مي

انگلستان که مالحظات و نگرانيهاي خود را دارد از هيچ کوششي براي 
کند و ما عمالً در هيچ  ميالمللي بحرين فروگذار ن تحکيم وضع بين

کنيم. حتي  کشوري گوشهاي شنوا براي دعاوي خود پيدا نمي
اي کفه  هاي ما با پاکستان در کشمير و با ترکيه در قبرس نيز ذره همدردي

اي هستيم ـ اگر چه اين  را به سود ما سنگين نکرده است. ما درگير مبارزه
نحوي اشتباه ناپذير  مبارزه اثر عملي ندارد ـ که اندک اندک ولي به

خورد. بحرين از آن ما نيست و حتي احتمال بدست آوردن آن  شکست مي
رود که سخن از واگذاشتنش بگوئيم. ما بايد از ادعاي خود دست  هم نمي

 اند. بر داريم وگرنه از خود بحرين مدتهاست دست ما را کوتاه کرده
ان قبول ناکامي را سودهايي که از چنين سياستي بهرة ايران خواهد شد زي

ـ که حتي در بهترين شرايط ناگزير است ـ به مراتب جبران خواهد کرد. ما 
سازيم. ولي در برابر مهمترين مانع بسط  مبارزة تبليغاتي خود را ملغي مي

بريم. وقتي موردي براي سياست خود را در خليج فارس از ميان مي
نشينها نسبت به ايران  ترساندن از ايران نماند تمايل طبيعي که در شيخ

وجود دارد آزادانه خود را ظاهر خواهد کرد. در آن صورت حتي مأموران 
انگليسي را نيز در مورد طرحهاي اقتصادي و بازرگاني و فرهنگي خود در 

 تر خواهيم يافت.  نشينهاي تحت حمايت انگلستان موافق شيخ
ن عوامل نشينهاي خليج فارس و خلع سالح کرد هاي شيخ رفع نگراني

امپرياليسم مصري از نظر تبليغاتي مزيتهاي منفي است که چشم پوشيدن 
سازد. اما بعضي مزيتهاي مثبت نيز از دعوي ايران بر بحرين نصيب ما مي

توانيم در برابر تغيير سياست خود از شيخ  در اين راه خواهد بود. ما مي
ز نظر روابط آينده بحرين و عمالً از انگلستان امتيازاتي بگيريم که خاصه ا

 نشينها اهميت خواهد داشت.  ملي با ديگر شيخ
نشينها و حمايت از  ايران تا کنون در بسط مناسبات بازرگاني خود با شيخ 

اتباع ايران در آن مناطق همواره با دشواريهاي زياد روبرو بوده است. از 
ز ايم شعبة يک بانک ايراني را در هيچ يک ا جمله ما هرگز نتوانسته

نشينها بگشائيم. گرفتن امتيازاتي از اين قبيل در مورد بحرين به خوبي  شيخ
پذير است اگر ما بتوانيم با شکيبايي و تهية مقدمات الزم با انگلستان  امکان

اي که يک طرف آن ناگزير بايد به سود  وارد مذاکره شويم انجام معامله
هاي  انيم در زمينهايران باشد چندان دشوار نخواهد بود. و اگر ما بتو

بازرگاني و مالي و فرهنگي و امور مربوط به اتباع ايران از بحرين امتيازاتي 
نشينها بر قرار خواهد گرديد. يک  اي در مورد بقية شيخ بدست آوريم سابقه

قرارداد دوستي ايران با بحرين سرمشق قراردادهاي مشابهي با ديگر 
که ما در خليج فارس اي  نشينها خواهد شد. آن دست گشاده شيخ
 خواهيم بدين ترتيب آسانتر تحقق خواهد يافت.  مي

هاي طوالني و مذاکرات پر  ترديد نيست که اين همه نيازمند طرح ريزي
هاي دقيق تبليغاتي و سياسي است. ما بايد ارزيابي  طول و تفصيل و تهيه

هاي سياسي و استراتژيک خود در خليج فارس و در  مجددي از هدف
عرب بکنيم. زيرا تأثير تغيير سياست ايران در مورد بحرين را بر  دنياي

 توان گرفت. موقعيت ما در دنياي عرب ناديده نمي
هيچ وجه آسان نيست. با وجود اين زمان آن  چنين ارزيابي مجددي به

تري اتخاذ کنيم. در برابر جسارت و رسيده است که سياست فعالتر و مثبت
که اعليحضرت شاهنشاهي در عرصة روابط ايران بيني قابل ستايشي روشن

اند، مسئلة بحرين ناچيز با شوروي و کشورهاي اروپاي شرقي نشان داده
 کند.جلوه مي

 با تقديم احترامات فائقه 
 داريوش همايون 
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 ايم ف چا مايئ م ن م؟ مرا  تزب چا ررده

 1355اسفنئ  14در افت   ما مجلا تماشا ـ 
 
 

اي که گذشت سالگرد روز اعالم حزب رستاخيز ه هفتهس ـ روز چهارشنب
-ملت ايران بود، با اين آگاهي که شما از همان آغاز به عنوان يک روزنامه

نگار در جريان اين اعالم و آغاز فعاليت اين حزب بوديد، و از چند ماه پيش 
هم، به عنوان قائم مقام دبير کل حزب رستاخيز ملت ايران اين فرصت را 

خواهم در آغاز  ايد که از درون با وضعيت حزب آشنا بشويد، ميداشته
گفتگويمان اين سؤال را عنوان کنم که گذشت اين دو سال به نظر شما 

 هايي را در حزب سبب شده است؟ چه تفاوت
 

ج ـ روز يازده اسفند دو سال پيش، روزي بود که شاهنشاه مردم ايران را 
عوت کردند و اين دعوت در روز به تشکيل حزب رستاخيز ملت ايران د

در کنگره اول مؤسسان حزب، به صورت تدوين  2534دوازده ارديبهشت 
گذاري تشکيالت و سازمان حزب بود، به اساسنامه حزب که مقدمة پايه

 عمل درآمد. 
وقتي شاهنشاه، پيدايش حزب رستاخيز ملت ايران را اعالم کردند و از ملت 

چه روحيه خاصي که ديگر هرگز تکرار  ايران دعوت فرمودند، مردم با
 نخواهد شد، به سوي حزب روي آوردند و دعوت شاهنشاه را پاسخ گفتند. 

امروز بعد از دو سال تفاوتي که در برداشت مردم نسبت به حزب پيدا شده، 
قابل مالحظه است. دعوت همچنان در جاي خود وجود دارد و مردم 

دهند، حزب هم توجه دارد که سخ ميگذارند و پاهمچنان به آن احترام مي
گذشته از آن دعوت، علت وجودي خودش را هر روز، در زندگي اين مردم، 
تثبيت و مسجل کند. البته علت وجودي حزب، همانطور که گفته شد، 

توانم مان بود و هست و من به تعبير ديگر مي اعالم و دعوت شاهنشاه
و حاال اين وظيفه « بشو»بگويم که شاهنشاه به حزب فرمان دادند که 

 «. بشود»حزب است که بکوشد تا 
به تعبير ديگر بايد گفت: به دنبال دعوت شاهنشاه مبني بر تشکيل حزبي با 

خواهد تا در تشکيل حزبي مشخصات حزب رستاخيز، اين حزب از ملت مي
را صادر فرموده بودند سهيم باشند و طبيعي « شدنش»که شاهنشاه فرمان 

ت اين دعوت نيز مدتي طول خواهد کشيد. مردم دعوت را است که اجاب
اند ولي تا روزي که حزب در تماميت خودش تحقق  پيدا اجابت کرده

 نکرده، اجابت دعوت اثر عملي نخواهد داشت. 
شوند، در واقع به دنبال تکليف يا بهتر امروز اگر مردم در حزب متشکل مي

حزبي بر اعضاي خود قرار داده  اي است که سازمانبگويم تکليف داوطلبانه
ها شرکت است. و چون همين اعضاي حزب که داوطلبانه در اين کانون

هاي ديگري اند و براي ادامة شرکت فعاالنه خودشان، نياز به انگيزهکرده
دارند که بايد برايشان بوجود آورد، بنابراين در مقابل آنها حزب وظيفه دارد 

ام که حزب بايد من آن را چنين تعبير کردهکه کاري درخور انجام دهد که 

هر روز علت وجودي خودش را براي مردم مسجل کند. اگر به زبان ديگر 
بخواهيم همين موضوع را بيان کنيم بايد بگوئيم آن جنبش و حرکتي که 
دو سال پيش آغاز شد حاال به موتور نيرومندي نياز دارد که دائماً بتوانند 

 ه و تازه نگهدارد. آن جنبش و حرکت را زند
خواهند پس عمده تفاوتي که امروز نسبت امروز مردم از حزب همين را مي
« ديدي»و « انتظار»خورد، در درجة اول به دو سال پيش به چشم مي

اند. همچنين تفاوت اساسي است است که مردم از حزب دارند و پيدا کرده
هاي حزبي ر کانونکه بين پذيرفتن عضويت حزب و فعاليت و فعال بودن د

 وجود دارد.

 
شد که در زنده « موتوري»وجودي « ضرورت»و « علت»س ـ اشاره به 

-اي داشته باشد؟ ميتواند نقش عمدهها ميها و جنبشنگهداشتن حرکت

دقيقاً براي خود حزب معلوم « موتور»خواهم بپرسم آيا مشخصات اين 
 شده است يا نه؟ 

 
که بتواند شوق مردم را به فعاليت در ج ـ مقصود من از موتور محرکي 

حزب نيرومند و زنده نگدارد، در واقع وجود يک سازمان حزبي آگاه و 
نيرومند است که بتواند انتظارات مردم از حزب را جامة عمل بپوشاند. اين 

هاي هاي تئوريک و جنبهسازمان حزبي نيرومند ترکيبي است از جنبه
ن معني که دربارة اين حزب و نقش هاي تئوريک به ايسازماني. جنبه

وظايف آن و همچنين امکانات حزب در اين جامعه کامالً بررسي بشود تا 
 تصوير روشن بدست بيايد. 

همينجا الزم است بگويم که حزب ما از جهت تعيين نقش و وظايفش در 
حزب دنياست، من هيچ « ترينمشکل»ترين و شايد جامعه يکي از مشکل

سم که از جهت تئوريکي تا اين اندازه دشواري داشته شناحزبي را نمي
اي است که حزب ما از دو سال پيش با آن باشد. اين يک چالش و مبارزه

رود که فيصله پيدا کند. اما ها هم تصور نميروبرو شده و به اين زودي
بطور قطع تأکيد و توجه ما بر اين بود و هست که نقش حزب را در اين 

خص کنيم و حدود انتظاراتي را که بايد از حزب داشته جامعه کامالً مش
باشيم، معين سازيم تا مردم و اعضاي حزب بدانند که دقيقاً به چه چيزي 

کنند و در چه راهي گام بر پيوندند و در چه چيز و چه جايي فعاليت ميمي
 دارند. مي

جنبة سازماني حزب هم اين است که بکوشيم وسايل انجام اين وظايف و 
آوريم. اين تحقق بخشيدن به اين نقش را فراهم بياوريم و داريم فراهم مي

هاي سازماني و تقسيم توانند به صورت تعيين رابطهوسايل سازماني که مي
آنها و فراهم کردن افراد و وسايل مادي الزم باشند، چيزهايي بودند که از 
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بگويم، که در توانم سه ماه گذشته، به شدت مورد توجه حزب بوده، و مي
 اين مدت بيشترين وقت حزب را هم گرفته است.

 
که « حزب»س ـ اشاره فرموديد به انتظارات و ديد و برداشت مردم از 

است. هرچند که، چه در روز اعالم « حزب رستاخيز»اينجا صحبت از 
هاي متعدد و در تشکيل حزب رستاخيز ملت ايران و چه بعدها در فرصت

فراوان سخن « حزب»با « اعضاء»رة چگونگي رابطة جاهاي گوناگون دربا
گفته شده، با اين همه خيلي مايل هستم که نظرات شما را در اين مورد 

هاي «ها و انتظار ديده»بدانم؛ به عبارت ديگر مايلم بدانم که به نظر شما، 
مردم از حزب، در اصل بايد در برگيرنده چه مسايل و موارد باشد، و مردم 

هاي انتظاراتشان را بايد به چه صورت تعيين حزب، اولويت در رابطه با
 بکنند؟

 

کنند، يعني هر جا نگاه مي« چاره آخر»ج ـ مردم به حزب به عنوان 
هايشان از مجاري عادي به  اميدشان از مراجع موجود، قطع شد و خواست

آورند و انتظار دارند که حزب آنچه جايي نرسيد بالفاصله به حزب روي مي
 اند از جاي ديگر بدست بياورند، برايشان فراهم بکند. که آنها نتوانستهرا 

از نقش حزب محدود و منحصر به اين باشد به « ديد»اگر انتظار از حزب و 
آور نظر من هم براي مردم و هم براي حزب نفعي ندارد که هيچ، بلکه زبان

، در بسياري آور است که بايد گفتنيز هست. براي مردم به اين دليل زبان
بيني، حزب نخواهد توانست همة کم و از موارد و در آيندة قابل پيش

هايي را که در زندگي مردم وجود دارد بر طرف کند، و براي حزب کاستي
آور است که اگر چنين انتظاراتي از سوي مردم هم به اين دليل زيان

بسيج مداومت پيدا کند، حزب نخواهد توانست منظور اصلي خود را که 
همگاني مردم است، برآورده سازد. به عبارت ديگر اگر اين ديد و انتظار 

ناپذير داد و ستد ادامه پيدا کند، در آن صورت حزب وارد يک سلسله پايان
با مردم خواهد شد، که خطرناک و ناسالم و نادرست است. يعني مجبور 

شما هم  دهم وخواهد شد که به مردم بگويد من به شما اين چيز را مي
بيائيد. مثالً در فالن کانون شرکت کنيد. و در چنان شرايطي است که کار 

ها، به جايي خواهد کشيد که به جاي اين که از اعضاي خود ما در کانون
حق عضويت بگيريم حق عضويتي هم به آنها بپردازيم و ناچار خواهيم شد 

کانون حفظ  تا به هر کس چيزي و حقي بدهيم تا عضويت خود را در فالن
 کند. 

در تصحيح وضع موجود   کنم که حزب نقش بسيار مهميمن انکار نمي
هاي اداري ما دارد و خواهد داشت و هاي اداري و شيوهبسياري از دستگاه

کنم که غرض نهايي، از تشکيل حزب بهبود اين جامعه و انکار نمي
ن جامعه. ولي استفاده از نيروي مردم اين جامعه است، براي سعادتمند کرد

اش را شرط روي جلوي خانهاين کار با اينکه، کسي آسفالت شدن پياده
اصلي عالقمنديش به حزب قرار بدهد، فرق دارد و فرق عمده هم دارد. 
خاصه اين که اين قبيل توقعات و ارتباطات حتي در صورت برآورده 

و دير يا زود توانند چندان قابل دوام باشند و باقي بمانند شان نيز نمي شدن
رود. بنابراين ما براي عالقمند کردن و وابسته کردن اثرشان از بين مي

هاي ديگر و نيرومندتري احتياج مردم به خودشان يعني به حزب به انگيزه

داريم که البته بايد توجه داشت اين انگيزة نيرومندتر به هيچ وجه جاي 
و برق و غيره خواهد هايي را که حزب را براي همان آسفالت و آب کوشش

را در آب « حزب»کرد نخواهد گرفت. اما مسئله مهمتر از اين است که ما 
و برق و آسفالت و ترافيک خالصه کنيم. نقشي که بايد مردم از اين حزب 
در مسائل مملکتي انتظار داشته باشند، نقشي است که در واقع بايد از 

ن است که مردم ما به خودشان انتظار داشته باشند، آنچه مسلم است اي
هاي کوچک شغلي، يک مقدار به اين جامعه عنوان افراد و به عنوان گروه

اند و ما از آنها انتظار داريم که به عنوان اعضاي يک حزب تأثير بخشيده
تواند فراگيرنده تأثير به مراتب بيشتري بر اين جامعه ببخشند. اين تأثير مي

ري اين مملکت بيانجامد. يعني بوجود به اصالح کلي فضاي اجتماعي و ادا
ها آوردن شرايطي که در آن، همه کس بهتر کار خواهند کرد و دستگاه

بهتر خواهند چرخيد و در خواست مردم بهتر به مقامات مسئول خواهد 
رسيد و نظر مقامات مسئول هم بهتر به مردم ابالغ خواهد شد و دو طرف 

مردم براي کمک به خودشان  بهتر همديگر را خواهند فهميد و نيروي
هاي اداري مسئول در کمک به مردم بيشتر به کار خواهد افتاد و دستگاه

 فوريت و عالقمندي و صميميت بيشتري نشان خواهند داد. 
اين نکات را براي اين عرض کردم که بگويم ما داريم به دنبال چنين 

د حزب به عده دانيم در اين اثنا بايرويم با اين توجه که ميفضايي مي
بيشماري هم کمک بکند. در حال حاضر ما در کار بوجود آوردن دستگاه 

ها و العاده وسيعي در سراسر مملکت هستيم که به دنبال خواستفوق
شکايات و نيازهاي مردم برود، ولي همانطور که عرض کردم موضوع نبايد 

 ها خالصه بشود.به همين مسائل و انتظارات و ديده
 

اشتباه نکنم شما تلويحاً به آن دسته از افراد ملت ايران که عضو س ـ اگر 
شان حزب هستند و به دليل همين عضويت هم انتظار دارند که کوچه

آسفالت بشود، ترافيک سر در گم شهرستان سر و سامان بگيرد و مشکالت 
گوناگون ديگرشان برطرف گردد، ايراد گرفتيد که منحصر کردن نظرشان 

 توقع و انتظارها درست نيست. به اين گونه
کنيد که فکر مردم و خواهم بپرسم، آيا شما فکر ميبا اين اشاره من مي

انتظار مردم اگر از جهت ديگر مورد توجه قرار بگيرد بسيار هم درست و 
کنيد که اصولي است. به عنوان مثال آيا شما اين طرز تلقي را تأييد نمي

که در ايران هستند و صاحب مسئوليت و  هر ايراني، در روبرويي با کساني
دهند، يکباره و باشند، و اتفاقاً هم کار خودشان را انجام نميمي مقامي

ايماني آن مقام در ديگر، در تزلزل و بي« ترديد»و « شک»بجاي هر 
خواهيد تأييد رابطه با حزب رستاخيز شک کند. به عبارت ديگر شما نمي

اعالم شدن حزب رستاخيز ملت ايران اين  کنيد که مردم به دليل فراگير
را در هر « بدکاري»و « خطاکار»و « کم کار»حق را دارند که هر 

« بدکار حزب»و « کم کار»که بوده باشد، در درجه اول يک  مقامي
بشناسند و به همين دليل هم علت وجود او را و هر آنچه را که از چنان 

 ؟شود از حزب سئوال کنندهايي ناشي ميآدم
شان بر سر کنم، مردم بيش از اين که بدانند دعوا و گلهمن فکر مي

دليل يا با دليل کنند که آن کسي که کار آنها را بيچيست، به اين فکر مي
دهد، کسي است که به هر حال عضو حزب رستاخيز نيز انجام نداده و نمي
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ه را آنکه خود متوجه بشوند، هرآنچهست و به همين دليل هم يکباره بي
 «.کشندانتظار مي»که از او انتظار داشتند از حزب 

  
هاي عملي ج ـ اين نکته صحيح است که يک حزب فرا گيرنده توانايي

تواند خيلي چيزها بسياري در جامعه دارد و به خاطر همين توانايي هم مي
ها را سريعتر به حرکت بياندازد. تکيه و تأکيد را اصالح کند، خيلي چرخ

هم بيشتر روي همين مسئله است. ولي بايد دانست که حزب خود من 
آيد، بلکه يک حزب فراگيرنده فراگيرنده هرگز بر روي کاغذ به وجود نمي

. اعالم آمادگي دتواند فراگيرنده بشوتنها به عدد تشکيالت و سازمانش مي
اشخاص به اين که عضو حزب هستند براي فراگيرنده کردن يک حزب 

بگذاريم و بگوئيم پانزده  ناگر دستمان را روي دستماکافي نيست، ما 
اند و به همين دليل اين حزب، ميليون ايراني عضويت حزب را پذيرفته

فراگيرنده است، بايد بدانيم که با اين حرف، در درجه اول خودمان « حزب»
ايم. اين حرف از نظر آماري هيچ ايرادي ندارد اما تا وقتي که را گول زده

ايم در يک سازمان متشکل کنيم و با آنها ارتباط را نتوانسته اين مردم
هاي حزب بطور توانيم از نيروهاي آنها در راه هدفسازماني نداريم و نمي

منظم استفاده کنيم، پس بايد بدانيم که اين پانزده ميليون نفر در عمل 
 پانزده ميليون نيست. 

م هرگز به صورت عضويت در حزب بخودي خود کافي نيست و حزب را ه
در نخواهد آورد، آنچه ما در نظر داريم و انتظار داريم اين « فراگيرنده»

است که مردم ابتدا بکوشند تا اين حزب فراگيرنده را بوجود بياورند و 
بسازند و آنگاه انتظارات يک حزب فراگيرنده را از آن داشته باشند، ما بدون 

ه صورت يک حزب فراگيرنده اين که حزب را در عمل و به طور واقعي ب
درآورده باشيم، انتظارات يک حزب فراگيرنده را از آن داريم و همين مسئله 
است که کار را چه براي ما در ستاد حزب و چه براي خود اعضاء دشوار 

کند. من در برخوردهايم با همة افراد حزبي مکرر روي اين مسئله تأکيد مي
ب بشويم... و بعد انتظاراتي را که در ام که اول بايد بکوشيم تا حزکرده

شأن چنان حزبي قرار دارد از آن داشته باشيم. اگر خاطرتان باشد، من در 
دانيم که هايم گفتم که شاهنشاه به حزب گفتند: بشو ... و مياول صحبت

يعني « بشود»است بنابراين، حزب اول بايد « نشده»اين حزب هنوز 
ده، وجود پيدا بکند، و اين وقتي خواهد بود چنان که در نظر شاهنشاه بو آن

که مردم به طور فعال در حزب شرکت کنند، يعني ما بتوانيم ارتباط منظم 
هاي خودشان، با آنها داشته باشيم و بتوانيم از نيروي آنها، در راه هدف

استفادة سازمان يافته بکنيم، تا به اين ترتيب آنها هم بتوانند توسط 
ي خودشان را روي هم بريزند و متشکل شوند. اما سازمان حزبي نيرو

همانطور که گفتم، چون بايد واقع نگر بود بايد پذيرفت که مردم هم 
د تا اين حزب ناش را ندارند که مدتها منتظر بنشينتوانند و حوصله نمي

و سپس از آن توقعاتي داشته باشند. ما « بشود»که مورد نظر است آنچنان
وضوع، يک سازمان وسيع براي پيگيري نظرها، با آگاهي به همين م

هاي ايم و قوياً و جداً از دستگاهها و شکايات مردم به وجود آوردهخواست
خواهيم که براي پيشرفت کار اين جامعه و براي پيشرفت کار دولتي مي

خودشان، با حزب در سطوح مختلف همکاري بسيار نزديک و صميمانه 
 داشته باشند.

هيد، همينجا، از شما سؤال کنم که حزب در مورد تفهيم آن س ـ اجازه بد
د و آگاه باشند، چه کرده و نچيزهايي که مردم در رابطه با حزب بايد بدان

 خواهد بکند؟چه مي
 

ج ـ اين يک کار تبليغي و آموزشي است که يکي از وسايل آن همين 
از نشريات دهيم. عالوه بر اين ما بايد گفتگويي است که با هم انجام مي

دهيم، از هايي که تشکيل ميحزبي، از انتشارات غيرمنظم حزبي، از کالس
فرستيم و از ها ميکنيم و به کانونکادرهاي سخنگويي که تربيت مي

فرستيم و از هر وسيله تبليغي و ها ميمطالبي که براي بحث در کانون
ز مهمترين کنم تا مدتي يکي اآموزشي ديگر استفاده کنيم. من تصور مي

کارهاي ما در اين حزب، همين تشريح نقش حزب، نقش واقعي حزب و 
انتظارات معقولي که بايد در مراحل مختلف فعاليت حزب از آن داشت، 
خواهد بود. اجازه بدهيد روي اين مسئله يعني انتظارات معقول که عنوان 

تأکيد و تکيه بکنم. تأثير حزب ما بيش از هر چيز به  کردم کمي
اش بستگي دارد. يعني اين که با قوت گرفتن سازمان حزب، با  رومنديني

توانيم از تر شدن حزب به معني واقعي، ما انتظارات بيشتري را ميفراگيرنده
حزب داشته باشيم. بهمين دليل در شرايط فعلي که برخي اين سؤال را 

تواند بکند يا چه گذارند که: حزب براي ما چه ميپيش روي حزب مي
کرده است؟ به جاي جواب بد نيست ضمناً گفته شود که: شما براي حزب 

ايد؟ بايد توانيد بکنيد و چه کردهيا به عبارت ديگر براي خودتان چه مي
بدانيم که هر چه ما بيشتر بتوانيم در خدمت حزب باشيم و کاري براي آن 

ر انجام بدهيم به همان اندازه هم حزب خواهد توانست که براي ما کا
 انجام بدهد.

 

هايي از تاريخ سياسي ايران، و فعاليت احزاب در ايران، ما س ـ در سال
ايم که يا به دليل چندان بنياني نبودنشان و يا به هايي بودهشاهد حزب

 داليل ديگر وضعيتي داشتند که عضويت در آنها تا حدودي جنبة اسمي
ن با توجه به کنم که حزب رستاخيز ملت ايراداشته است و فکر مي 

اي که در پيدايش آن عنوان شده، شايد به تنها چيزي که نبايد  فلسفه
کنم اين هايي از آن قبيل باشد. و فکر مياحتياج داشته باشد، عضويت

ترين مسائلي بوده باشد که حزب بايد آن را به مسئله شايد يکي از اساسي
به عنوان تشکيل همة آنهايي که به شکلي با حزب در رابطه هستند ـ چه 

اي که تازه امکان و ها و چه به عنوان جوان هجده سالهدهندگان کانون
شرايط عضويت يافتن در حزب را پيدا کرده ـ تشريح و تفهيم کند؛ چرا که 

هاي آينده نيز ممکن است از همين عدم آگاهي ناشي بسياري از نارسايي
تر و هاي طوالنيبشود خاصه اين که ما يک آيندة طوالني و مسئوليت

 تر را براي حزب درنظر داريم. وسيع
 

ج ـ به مسئله بسيار خوبي اشاره کرديد و اجازه بدهيد همانطور که خودتان 
هم گفتيد، بگويم حزب رستاخيز ملت ايران، هرگز به هيج وجه نيازي به 

افراد ندارد با اين توضيح که هيچ گريزي هم از « اسمي»وضعيت 
سال  18ندارد. حزب از همة مردم ايران که بيش از  «اسمي»هاي عضويت

توانم تصور کنم که هيچ يک از اين ده دارند تشکيل شده است. من نمي
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عضو  پانزده ميليوني که در حال حاضر اعضاي حزب هستند، بصورت اسمي
باقي بمانند. اين   اي عضو اسمي کنم همواره عدهحزب نباشد و فکر مي
ست که روزي برسد و ما بتوانيم صد در صد اعضاي براي من قابل تصور ني
در آوريم و عضو فعال بکنيم. کوشش حزب « اسمي»خودمان را از صورت 

تر، بر اين است که با وجود آوردن سازمان نيرومندتر، با آموزش فراگيرنده
شمارة واقعي و فعال حزب بيفزايد و از شمار اعضاي اسمي، هرچه بيشتر 

 بکاهد.

 
اي را مطرح بدهيد، من در اينجا به جاي طرح سؤال، مسئلهس ـ اجازه 

« اسمي»بکنم که نظر خود من است در مورد اين که اصالً چه عضوي 
نيست. خيلي   ماند و چه عضوي اسميباقي مي  است و چه عضوي اسمي

کوتاه عرض بکنم که به نظر من، يک عضو حزبي تنها در شرايطي 
« نظرش»و « رأي»ي، باقي نماند که نباشد، و اسم« اسمي»تواند  مي

فرصت بروز پيدا کنند و « آراء»و « نظرات»شخصيت پيدا کند، هرچه اين 
تر گرفته شوند و سرانجام به مرحله عمل دربيايند، به همان هر چه جدي

گيرند که در آن صورت تري به خود ميها، شکل فعالاندازه هم عضويت
 دارد و نخواهد داشت. بودن، وجود ن« اسمي»هم ديگر مشکل 

 
ج ـ تفاوت اصلي حزب رستاخيز ملت ايران با احزاب ديگر که قبالً در 

شان ايجاب کشور ما سابقه داشتند، در اين است که احزاب پيشين، طبيعت
هاي قدرت بشوند. براي احزاب پيشين مسئلة کرد که بکوشند تا ماشينمي

اي ملي پيروزي داشته همهم اين بود که در انتخابات مجلس و انجمن
ها به باشند و دولت در دست آنها باشد، با اين توجه بايد گفت، اين حزب

دنبال کساني بودند که امکان داشتند و يا در صدد بدست آوردن چنان 
هاي بزرگ ديگري نيز بودند که مشاغلي بودند. در کنار آن افراد، سازمان

ها همه، کردند. آن سازماني ميها پشتيبانپيوستند و از حزبها ميبه حزب
اي خودشان را از طريق همکاري با هاي صنعتي و حرفهمعموالً هدف

کردند، يعني حزب عبارت بود از تعداد نسبتاً معدودي از حزب تعقيب مي
اعضا که بيشترشان هم ناچار بودند در مبارزه و بازي قدرت باشند. حزب 

ندارد و در نتيجه چنان برداشتي رستاخيز ملت ايران، اصال چنين طبيعتي 
اي از فعاليت سياسي و سازماني در ايران هم ندارد و به کلي شکل تازه

است و روي اين اصل است که براي اين حزب مطلقاً اهميت ندارد که 
ها، اينها همه بازوهاي حزب هستند و در حزب مجلس، حکومت، انجمن

کرد به پيشين را وادار مي قرار دارند. در نتيجه مسئله رقابت که احزاب
کساني روي بياورند که بتوانند از جهات مختلف روي آنها حساب بکنند، در 
اينجا موردي ندارد. حزب رستاخيز ملت ايران حزب همه است، و اين حزب 

دهد که به به جاي وعدة کار و مقام به اعضايش، به آنها وعده مي
که در پيش داريم، بر  شان جامعه را نوسازي خواهد کرد. کاري کمک

ها و برکنار کردن ها نيست. کار ما ساختن دوبارة جامعه ايراني و گماردن
تر بر عهده بسيج کردن مردم است که در کارهايشان سهم بيشتر و جدي

ها سال در مملکت ما، عادت بر ها و هزارهها و سدهبگيرند، در طول دهه
جامعه را بگردانند، در صورتي اي از طرف مردم کارهاي اين بوده که عده

گوئيم کافي است در کارها که در حال حاضر ما براي اولين بار به همه مي

تر در کارهايشان شرکت داشته باشند، الزم است که خودشان هم عميق
 شرکت و دخالت کنند. 

که  تر از مفهومياين حزب از يک مشارکت عام و از يک دموکراسي وسيع
کند، بنابراين بايد توجه سر و کار دارند جانبداري ميجوامع غربي با آن 

داشت که ما طرفدار شرکت دادن آحاد اين مردم هستيم در همة کارهاي 
شود. جامعه مربوط مي اين مملکت در حدي که به خودشان و به تمامي

روش، راه و برداشت تازه حزب در رابطه با مسائلي که مطرح گرديد، از اين 
کنم اشتباه کساني که هنوز هم به حزب تصور نميقرار است و من 

کنند به اين اميد که از طريق آن به کاري و رستاخيز مراجعه مي
برسند، مدت درازي بطول انجامد. مطمئناً آنها آنقدر با روش متفاوت  مقامي

حزب روبرو خواهند شد که باالخره متقاعد خواهند گرديد که حزب 
قبيل کارها و فکرها و براي رساندن اشخاص رستاخيز ملت ايران جاي اين 

 به مقامات و براي تقسيم مناصب نيست.
 

س ـ تا اينجاي گفتگويمان، بيشتر در مورد آن گروهي از مردم صحبت 
کرديم که در رابطه با حزب توقعاتي دارند که بيشتر به زندگي و مسائل 

گري که در جامعه کند، اما دربارة گروه ديشان ارتباط پيدا ميبيروني زندگي
شان از حزب، نه مسائلي ما وجود دارند و بيشترين هدف و آرزو و خواست

ها و از قبيل: آسفالت و ترافيک، بلکه شخصيت پيدا کردن انديشه
اي بر رويش هايشان است. اين گروه را اگر نخواهيم اسم پيچيده تئوري

روشنفکران توانيم زير همان عنوان آشنايش، يعني گروه بگذاريم، مي
 بناميم و بدانيم.

ها، ها و تجزيه و تحليلروشنفکران معموالً با توجه به مطالعات، بررسي
خواهند حزب به آنها صاحب نظريات و عقايدي هستند که در درجه اول مي

خواهم توجه کند و در حزب به مورد اجرا گذاشته شود... با اين اشاره مي
ضر رويارويي حزب با اين گروه از افراد دانم در حال حا بگويم دقيقاً نمي

دانم که حزب براي اين گروه نسبتاً کم اما جامعه چه وضعيتي دارد و نمي
توانند در متن اين مؤثر  چه امکاناتي را فراهم آورده و تا چه اندازه آنها مي

دانم که خود را تجلي بدهند و نمي« هايآرمان»و « ايده»حزب افکار، 
ها چقدر جا در نظر گرفته و حزب تا چه اندازه جاي آنحزب براي آنها 

 تواند باشد؟ مي
 

ج ـ بايد بگويم که حزب جاي همة مردم است، از جمله روشنفکران ... و 
گويم که روشنفکران خواهم بگويم بيش از همه روشنفکران ولي مينمي

وان و اي دارند چرا که اين جامعه، بر نيروي بازدر حزب جاي بسيار برجسته
به نيروي مغزهاي مردم خود ساخته شده و بايد ساخته و اصالح بشود. ما 

کنم هرکس ديگر هم به اين نيروي انديشه بسيار اعتقاد داريم و تصور مي
که دست اندرکار اين کشور است، بايد متوجه فقر انديشه در بسياري از 

ه کارهاي ما و شئون زندگي ما شده باشد. کامالً صحيح گفتيد ک
روشنفکران در رابطه با حزب، به دنبال مسائل روزانه خود نيستند، آنها از 

شان را انجام دهد. بلکه حزب صرفاً انتظار ندارند که آسفالت جلوي خانه
شان در گرداندن اين جامعه، به آنها داده آنها انتظار دارند که سهم شايسته

مناصب نيست، بلکه  شود. مقصودم از گرداندن اين جامعه لزوماً مشاغل و
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شود، يعني سهم انديشگي آنها در  گرداندني است که به انديشه مربوط مي
خواهند نظرياتي که دربارة جامعه دارند شنيده و بحث و گرداندن. آنها مي

 بررسي شود. 
ترديد نيست که حزب نهايت اهميت را به اين موضوع قائل هست و از 

زب تشکيل شد که روشنفکران را هايي در حاولين روزهاي حزب، کميته
اي که ها و پيشنهادهايي بدهند، و امروز با تجربهدعوت کرد تا بيايند طرح

ايم، و در حزب در طول دو سال بدست آمده، ما اين کار را تکميل کرده
ها تشکيل شده که وظيفه دارد در اي با عنوان آموزش و بررسيشاخه

را گرد بياورد تا بطور منظم،  نظرانسطح مملکت، روشنفکران و صاحب
هاي مشخص در مدت معين، با هم جلساتي داشته باشند براي طرح

هايي که در اساسنامه حزب پيشنهادهايي بدهند تا با استفاده از راه
گيري عرضه بشود و بعد از اين که از دفتر  بيني شده تا سطح تصميم پيش

رة آن تصميم بگيرند. سياسي گذشت به عرض فرمانده کشور برسد تا دربا
کنيم که با حزب همکاري بکنند، بنابراين ما از تمام روشنفکران دعوت مي

اما نه به صورت پراکنده و غير منظم و شرکت به خاطر خود شرکت بلکه 
ريزي درباره مطالبي که مبتال به مردم اين جامعه است براي بررسي و طرح

 رسد. ميها و شوراهاي حزبي و مطالبي که از کانون
نظران نقش ديگري در گرداندن حزب عالوه بر اين روشنفکران و صاحب

دارند و آن، استفاده و استقبالي است که ما از کمک داوطلبانة آنها در همة 
هاي حزب در ستادهاي نمائيم. همه شاخهشئون و فعاليت حزبي مي

که  اندها، موظف شدهگوناگون، از ستاد مرکزي تا ستادهاي شهرستان
نظران  شوراهاي عالي داشته باشند و در اين شوراهاي عالي بايد صاحب

دعوت به همکاري بشوند و با آنها جلسات منظم داشته باشند و براي 
گردش کار حزب، از نظرات آنها استفاده بکنند، همچنين در کار آموزش 

 اي به همکاري تعداد هرچه بيشتري از روشنفکران والعادهملي نياز فوق
 نظران داريم و خواهيم داشت. صاحب

کند، نياز به همکاري همينطور که کارهاي حزب توسعه پيدا مي
شود. ما بيش از هر حزبي در تاريخ نظران نيز در حزب بيشتر مي صاحب

اين مملکت به همکاري روشنفکران احتياج داريم و با اين که از نظر 
هيچ تفاوتي بين حزب، حزبي با مشخصات حزب رستاخيز ملت ايران 

توانند، مخصوصاً که روشنفکران مي اعضايش نيست ولي با توجه به سهمي
گيري حزب داشته باشند، و با سهم هميشگي در اين مراحل اوليه در شکل

توانند ايفا بکنند، هاي مملکتي ميکه در تنظيم و آماده کردن سياست
 جايشان در حزب محفوظ خواهد بود.

 
ها و ام، به وجود شوراها و کانونسؤال گذاشتهس ـ وقتي در پاسخ 

کرديد، در يک لحظه به نظرم رسيد که هاي بررسي کننده اشاره مي هيأت
کنيد که ديوان ساالري در آنجا انگار صحبت از جايي يا تشکيالتي مي

کند، به عبارت ديگر به نظرم رسيد که وجود اين قبيل حکومت مي
ها و تشکيالت حزب، چيزي شبيه توقفگاه ها درها و ايستگاه«توقفگاه»

هاي مملکتي به ها و تشکيالتهايي است که در ديگر سازمانايستگاه
ها ها، و نارساييها، کم و کاستياند و در حال حاضر اغلب تخلفوجود آمده

هم دقيقاً مربوط به همان جاهاست به همين دليل و با توجه به اين مسئله 

براي ابراز نظرها و « راحتي»و « ساده»و « ادهآم»که حزب بايد عرصة 
هاي مختلف به پيشنهادها باشد و اين نظرها و پيشنهاد، نبايد در ايستگاه

ها عناوين مختلف ناچار از توقف بشود ـ که گاهي هم در همين توقف گاه
مانند ـ به ها و غيره شده ناکام و ناتمام ميها، کينهقرباني برخي بدبيني

که اين شيوة عملکرد با آن توقع و آرزوئي که داريم چندان  نظرم رسيد
 سازگاري ندارد. 

 
ج ـ بايد بگويم که ما هرکاري را بخواهيم انجام بدهيم از داشتن يک 

توانيم انجام وظايف  توانيم گريزي داشته باشيم. ما نمينمي« سازمان»
ت خانه ترسيم که شبيه يک يا چند وزارحزب را معطل بگذاريم، چون مي

کند، اين را شبيه يک يا چند وزارت خانه مي« حزب»بشود. آنچه که يک 
نيست که روابط سازماني مشخص و واحدهايي براي انجام هر وظيفه 
معيني داشته باشد چون اگر اين کار را نکند، ممکن است شبيه وزارتخانه 

خواهيم و هم نخواهد شد. در حالي که ما مي« حزب»نشود، اما شبيه 
اصرار داريم که شکل حزبي خودمان را حفظ کنيم، اين است که ناچار از 

ها باشد. اما داشتن تشکيالت هستيم حتي اگر شبيه تشکيالت وزارتخانه
خواهيم که دچار ايم و نمياين را هم بايد بگوييم که ما هرگز نخواسته

ديوانساالري بشويم. بايد توجه داشت که هرجا که از سازمان حزب 
درصد آن به داوطلبان، به اعضاي  80کنيم سازماني است که ت ميصحب

شود. ما براي اين که دهند، مربوط ميحزب که کارهاي معيني را انجام مي
وظايف تعيين شده، براي حزب را انجام بدهيم و انتظارات اعضا را از حزب 
برآورده بکنيم. اين سازمان را که در حال حاضر در حزب وجود دارد 

کنم، حتي در شرايطي که تشکيالت و ايم که تصور ميبيني کرده پيش
يا  2500سازمان حزبي در سراسر ايران کامالً پياده بشود، در حدود 

بيشتر، کارمند خواهيم داشت و اين کارمندان هم بيشتر کساني  کمي
خواهند بود که خدمات ضروري اداري را انجام خواهند داد. با اين توجه 

وانم بگويم، تا اينجا که ما قرار داريم، حزب را خطر تاست که مي
کند مگر اين که ما هر نوع رابطه سازماني را با ديوانساالري تهديد نمي

 رابطه ديوان ساالري و اداري اشتباه بگيريم.

 

اي جدا از چيزي بود که شما به آن پرداختيد، س ـ اما اشاره من، به مسئله
شباهت يالتي است که کارش چندان بيمن خواستم بگويم که: حزب تشک

نيست، و حزب رستاخيز همان جايي است که شما گفتيد، « داري مردم»به 
در انتظار همکاري روشنفکران است، يا بيايند نظرها و پيشنهادهاي خود را 

ايد، بررسي بدهند. و نظرها و پيشنهادهايشان در شوراهايي که بوجود آورده
هاي ه شود. اما چون معتقدم، يکي از ويژگيشان نظر دادشده، درباره

تکلفي است و معتقدم که داوري کردن  در سادگي و بي« داري مردم»
غرض، ها افراد بسيار بيها ـ حتي اگر داوري کنندهها و تئوريدربارة ايده

 اي نيست. کينه و آگاه بوده باشند ـ اصالً کار چندان ساده بي
 

اشاره شما و هشدار شما به احتماالت بدي  ج ـ اگر اشتباه نکرده باشم،
است که معموالً هرجا انسان باشد بايد امکان وجودي آن را هم درنظر 

ام. متأسفانه گرفت. اگر همينطور باشد که گفتم، من هم با شما هم عقيده
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آيد، بايد امکان همه جور احتماالت بايد هرجا که پاي انسان در ميان مي
بيني کنيم که صد درصد در را پيش  توانيم نظاميميرا هم داد. ما ن« بد»

انصافي عايق شده باشد، ولي آنچه ما به همين برابر هرگونه انحراف و بي
هايي در ها، راهها و کانالايم، اين است که چارچوبمنظور تصور کرده

ها و تفکرها، در آنها به جريان بيفتند، حزب بوجود بياوريم که انديشه
کنم براي اين مورد قدري بيشتر توضيح بدهم چون فکر مي بگذاريد در

 آشنائي با سازمان تازه حزب هم گفتن آنها ضروري است. 
ها، مسائل مملکتي را زير هاي ما در قسمت بررسيشاخه آموزش و بررسي

بيست عنوان تقسيم کرده که اين بيست عنوان تقريباً همه مسائل کشور را 
شود و ها، يک رئيس تعيين ميک از اين موضوعگيرد. براي هريدر بر مي

کند. اين رئيس، چند نفر از صاحبنظران آن رشته را به همکاري دعوت مي
نظران در کنند نام تمام کارشناسان و صاحباين عده به تدريج کوشش مي

آن رشته و موضوع را گرد بياورند تا در موقع لزوم دسترسي به آنها ممکن 
شود که گاهي هايي ميها و شوراها، بحثدر کانون باشد. از طرف ديگر

شود. اين پيشنهادها و ها و پيشنهادها ميهم منجر به عرضة برخي طرح
گردد و وظيفه ها در دفتر مشترکي که در هر ستاد حزبي تشکيل ميطرح

ها و هاي کانونها و گزارشآن رسيدگي و استخراج صورتجلسه
ها فرستاده اخه آموزش و بررسيشوراهاست، رسيدگي و سپس به ش

شود ـ البته در سطح سازماني خودش ـ هر کميته بررسي، بعد از  مي
کند اين است که از ها و پيشنهادها، اول کاري که ميدريافت اين طرح

و   ها و پيشنهاد ـ که قبالً اساميکارشناسان مربوط به موضوع آن طرح
کند بيايند و دور هم بنشينند و اند ـ دعوت ميشان را بدست آوردهنشاني

آن پيشنهادها را به صورت طرح قابل عرضه در بياورند و تنظيم بکنند. اين 
رود و هيئت اجرايي آنها را پيشنهادهاي قابل عرضه، به هيئت اجرايي مي

هاي تخصصي خود، که با شرکت کارشناسان اصلي و نمايندگان در کميته
اي که در اين کميته د، هر نتيجهکنندو جناح حزب هستند بررسي مي

گرفته شود، بصورت نظر حزب در دفتر سياسي مطرح و به حضور فرمانده 
شود، تا تصميم گرفته شود. اين فراگرد در وهلة اول خيلي کشور تقديم مي

را به نظر « فردي»رسيد، ولي ما براي اينکه نظر طوالني به نظر مي
ه آن را از يک چنين مجاري اي نداريم کتبديل کنيم، چاره« حزب»

بدهيم، به عبارت ديگر « فراگرد»بگذرانيم. به اصطالح ناچاريم تن به آن 
شود انتظار داشت که هرکس هر نظري دارد، آن نظر به عنوان نظر نمي

گويم همه حزب تلقي اعالم شود. با توجه به اين مسئله است که باز مي
گيري، ها براي تصميمطرح توانند در اين فراگرد، آماده کردنکس مي

داشته باشند. عالوه بر اين نشريات حزبي، به روي همة   سهمي
ها و پيشنهادهايي که قابل درج در اين نظران باز است و تمام طرح صاحب

نشريات باشند، براي چاپ به اين نشريات داده خواهند شد تا احتماالً به 
هادهاي کسي بنا به دست فراموشي سپرده نشوند. ممکن است طرح پيشن

داليلي نتواند به صورت نظر حزب قبول بشود ولي آن طرح به عنوان يک 
زمينه بحث در آن موضوع قابل درج باشد که در آن صورت همين طرح در 
نشريه تئوريک حزب و يا ديگر نشريات حزب ارائه خواهند شد. انتظار ما 

زماني که به نظران حزبي از اين سااين است که روشنفکران و صاحب
همين منظور درست کرده، استفاده بکنند و اگر مواردي پيش آمد که واقعاً 

ورزي گرديد ـ که همة احتماالت به نظر کسي پايمال شد يا دچار غرض
تواند وجود داشته باشد ـ به مراجعي از همان دليل که قبالً گفتيم، مي

تا حزب از  حزب که براي رسيدگي به چنين مسائل است، مراجعه کنند
 تکرار آن کارها جلوگيري کند.

 
اي است س ـ آخرين سؤالي که قصد دارم با شما درميان بگذارم، مسئله

که همراه با توسعه و گسترش حزب پيدا شده و پيدا خواهد شد و آن اين 
 است که حزب در ايجاد رابطة دروني خود، چه تدابيري انديشيده است؟ 

 
شم، سؤال شما دربارة رابطة سازماني افراد با ج ـ اگر درست متوجه شده با

حزب است و بايد بگويم که اين يک کار تحول آسايي است که در برابر 
حزب قرار دارد چرا که هيچ حزبي در دنيا وجود ندارد که تعداد اعضايش 

اي باشد که در ايران است. ما در نسبت به کل جمعيت آن کشور به اندازه
تواند ابتکاري داريم که مي العادهه اساسنامة فوقحزب رستاخيز خوشبختان

بقاي آن ارتباطي را که مورد نظر شماست تضمين کند. در اساسنامة حزب 
توانيم بيني شده است که اسم يکي از آن دو را مي رستاخيز دو پيکره پيش
بگذاريم و آن ديگري را پيکره سازماني و اجرايي  پيکره انتخابي و مردمي

شود تا به هيئت اجرايي و به يکره انتخابي از کانون شروع ميبناميم. پ
توانند در  شود. تمام اعضاي حزب ميتعبيري به دفتر سياسي ختم مي

ها داوطلبانه عضويت داشته باشند. رابطه سازماني حزب با اعضايش  کانون
ها که در روستا و شهر تشکيل هاي حزبي است. اين کانون از طريق کانون

هاي و در آينده هم سعي بر اين خواهد شد که بيشتر در محله شوندمي
ها از ميان خود نمايندگاني انتخاب شهرها تشکيل شوند. اين کانون

آورند. کنند که شوراهاي روستا يا شهر و يا منطقه شهري را بوجود مي مي
کنند و شوراها بخش بعد، شوراهاي روستا و شهرها، نمايندگاني انتخاب مي

ها، شوراي شهرستان و از سازند. از نمايندگان شوراهاي بخش را مي
شود، سپس از نمايندگان شوراي شهرستان، شوراي استان انتخاب مي

ها، اعضاي شوراي مرکزي انتخاب ها و شهرها و استاننمايندگان بخش
کند و شوند و شوراي مرکزي هيئت اجرايي را از ميان خود انتخاب ميمي

وهي از اعضاي خود را براي ارتباط با دولت و پارلمان به اين هيئت هم گر
 فرستد.دفتر سياسي مي

آنچه گفته شد، پيکره اصلي حزب بود. پيکره سازماني و اجرايي حزب هم 
و دبيران حزب تا سطح روستاست. دبير کل را « دبير کل»مرکب از 

 شود، انتخابهاي حزبي تشکيل مياي که از نمايندگان کانونکنگره
کند و بقيه دستگاه اجرايي و اداري حزب نيز همه منصوب دبير کل  مي

 هستند. 
کنم با اين شبکه سازماني رابطه فرد با سازمان برقرار خواهد من تصور مي

ماند، عالوه بر اين که در ستاد حزب و در  هر سطح سازماني هم 
ا مورد شوند تا نيازها و نظرهاي اعضاي حزبي رهاي الزم تشکيل مي شاخه

 رسيدگي قرار دهند.
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 1349مهمن  4رف ناما آينئااک ـ ي انبا 

 جانها  شاهنااهت

 داري ش هماي ک
 

ي شاهنشاهي ايران به  ي جشنهاي دوهزار و پانصد ساله با انتشار برنامه
ي  ي انرژيهاي الزم براي برگزاري آبرومندانه رسد که سرانجام همه نظر مي

از تاخير و تعويق، اکنون سازماني وجود دارد و  جشن بکار افتاده است. پس
کند که فرصت باقيمانده تباه نخواهد شد و  يي و همه چيز حکم مي برنامه

 کارهاي ضروري انجام خواهد گرفت.
اند و هم از جهت تاثير  هايي که ديده در چنين جشني که از هر جهت تهيه

ن مقامات تشکيل هايي که در هرجا به رياست عاليتري جهاني آن )کميته
جمشيد گرد خواهند  يافته است و کهکشان ميهمانان عاليقدري که در تخت

ي آن  آورد که براي جاويد نگهداشتن خاطره آمد( شخص ناگزير به ياد مي
ايي استثنايي است که ياد آن  چه انديشيده شده است. موقعيت به اندازه

مطبوعات و کتابها و  روزها بايد نسلها در خاطره بماند و تنها در صفحات
 روي فيلمها نگهداري نشود.

ي جشنها هر اندازه باشد محدود خواهد بود، از دو  با توجه به اينکه هزينه
توان چنان شکوهي به جشنها داد، از  توان برگزيد. يا مي راه يکي را مي

ها و کارناوالها که  نصرتها و چراغانيها و آتشبازيها و ميهمانيها و رژه  طاق
توان جشنهاي  تان جشنها سينه به سينه در ياد آيندگان بماند و يا ميداس

شاهنشاهي را همچون فرصتي براي ساختن و بهبود بخشيدن زندگي 
ايرانيان کنوني، و وارثان آن دوهزار و پانصد سال و قرنهاي دراز پيش از 
آن، مغتنم شمرد و از جشنها چنان يادگارهاي ماندني برجاي گذاشت که 

 باران بر آنها گزندي نرساند. باد و
تر است و امکانات سودجويي در آن  نخستين راه آسانتر است و نمايشي

توان آورد و از اينرو  ها پر مي بيشتر است و نمدي است که از آن کاله
آيد. سه سال پيش  طبع بسياري مقامات اداري و خصوصي سازگارتر مي به

گزيدند و نمايشها دادند و در آن تر را بر نيز اين مقامات همين راه ساده
ميانه خود و همگنان خود را برخوردار ساختند و اگر اثر آن صرف کردنها 

 ديري نماند آنها غمي نداشتند و ندارند.
ي امکانات نيک و بد آن فراوانتر. در  اين بار مقياسها بزرگتر است و همه

نيازهاي اين  اين اندک وقتي که مانده است بايد روشي برگزيد متناسب با
ي دنيا  ترين شاهنشاهي جهان و اين جشني که همه ملت و شئونات کهن
 اند. در آن شرکت جسته

ي  شود که جشنهاي دوهزار و پانصد ساله سوي شنيده مي سوي و آن از اين
خواهند فرصتي براي ساختن دبستانها و درمانگاههاي  شاهنشاهي را مي

راني، نگهدارندگان جاويدان اين هاي روستاييان اي بيشمار براي توده
سرزمين و اين شاهنشاهي، قرار دهند. در سازمان مسئول جشنها اين فکر 

شود که پولي را که موسسات از دولتي و غيردولتي  قويا دنبال مي
خواهند به وارد کردن وسائل چراغاني و آتشباري اختصاص دهند در  مي

در خدمت فرزندان اين  ساختن موسساتي هزينه کنند که سالها و سالها

خواهند  را زنده نگهدارد. مي 1350کشور قرار گيرد و ياد جشن بزرگ سال 
ي اين ملت شود کم  به جاي دور ريختن پولهايي که هرچه مصرف توسعه

 شده است، يک جنبش آباداني در گوشه و کنار سرزمين ما آغاز کنند.
رت. آنها در اين انديشه هم خردمندي هست، هم مردمي و هم جسا

تظاهرتر را  ي بي اند و شيوه قالبهاي فکري معمول را به دور انداخته
اند و پيشبردن شخص خود را فداي پيشبرد امر شاهنشاهي ايران،  برگزيده

اند. آنها بهتر از  اند سزاوار ستايش يعني امر توسعه و آباداني ايران، کرده
ا بر سر اين آب و مسئوالن گذشته به نيات کسي که عمر و زندگي خود ر

 اند. خاک گذاشته است پي برده
آيند ممکن  نگاران و فيلمبرداران خارجي که سال آينده به ايران مي روزنامه

ها خيره نشوند. در گزارشهاي آنها  است از جالل نورها و رنگها و منظره
ترين مراسم عصر منعکس نگردد. اما آنها بهرجا  ممکن است شکوه پرخرج

هاي راضي و شادمانه مردم عادي را در برابر خواهند  چهرهقدام گذارند 
يافت. خواهند ديد که جشنهاي شاهنشاهي جشن مردم کوچه و بازار و 

برداري از  شهر و روستا شده است. از اين و آن خواهند شنيد که چه بهره
 اين جشن به خاطر بهتر کردن زندگي مرد و زن معمولي ايراني شده است.

ي ايرانيان، محتواي واقعي جشنهاي شاهنشاهي را در  ند همهآنها نير، مان
ي عظمت مراسم، اين صرفا يک جشن بزرگان  خواهند يافت. با همه

نخواهد بود و مردم در آن نقشي بسيار بيش از تماشاگر خواهند داشت. اين 
ي عاطفي نخواهد داشت. نه تنها غرور  بار شرکت آنان در جشن صرفا جنبه

شان نيز ارضا خواهد شد. براي اين  ه بسياري از نيازمنديهايملي آنان، بلک
مردمي که از همان دوهزار و پانصد سال پيش و پيش از آن، حاملهاي 

هاي  اند و مجموع سهم اصلي هر پيروزي نظامي و سياسي و فرهنگي بوده
فردي اندکشان حاصل جمع تاريخ کم مانند ايران را ساخته است، جشنهاي 

 ده مفهومي تازه و ديگر خواهد يافت.بزرگ سال آين
روند که سرآغازي نو در برخورد ما با مسائل  اين جشنها بدين ترتيب مي

يي که بر جشنها حکومت خواهد کرد  عمومي و اجتماعي باشد. اگر روحيه
توان اميدوار بود که  چنان باشد که گفتگوي آن شده است، از آن پس مي

فرصتها، تکيه برمردمان و نيازهاي آنها ي  در همه جا و همه وقت، در همه
ي دل و جان آنها، نهاده شود. حالت تشريفاتي جاي  و شرکت دادن با همه

ها از ميانه برخيزد، شور  خود را به سادگي و گرمي خود بخود بدهد. فاصله
داوطبانه بردستور اداري چيره شود. صورت ظاهر قرباني معناي باطن گردد. 

ي عمقي تبديل شود. کارها را آسان نگيرند و راه  ديد سطحي به مالحظه
 تر را برگزينند. حلهاي دشوارتر، اما اساسي

 
 
 

  






