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 شماره  یندرا
 
آنکس که »: گوید یاست که م یضرب المثل یزبان آلمان در
ضرب المثل ناظر  ینهر چند ا« .میرد یتر م است، زود یرفق

ها در باره  زرو یناست و ا یبر مسئله عدالت اجتماع
کشور صورت  یندر ا یخدمات درمان ینهکه در زم یرفرمهائ

گسترش  یاما با اندک. خورد یبه گوش م یادز گیرند، یم
گاه با  که یعتدر طب ییراتو تغ یعیآن به حوادث طب نهدام

و  یابعاد خسارات مال یسهو با مقا شوند یهمراه م یا فاجعه
طوح متفاوت فقر و در س یحوادث در کشورهائ ینکه ا یجان

اند،  با خود همراه داشته یشرفتو پ یثروت، عقب ماندگ
ز ین یضرب المثل را در ابعاد بزرگتر ینصحت ا توانیم یم

در  تر یبا درجات لرزش قو یلرزه هائ ینزم. یممالحظه نمائ
 یژاپن به تعداد انگشتان دست و حت یشهرها یا یفرنیاکال

مانند  یاما در کشور. رندگذا یم یبرجا یکمتر از خود قربان
 یک یتاز جمع یمیخود ن یها در تکان ینناگهان زم یرانا

و . دکش یم یشرا در کام خو یشهر صدو چند هزار نفر
 یناز ا یا در گوشه یکبارهر چند سال  یفاجعه بزرگ ینچن

اما  کشند، یانتظار آن را م یزهمه ن شود، یکشور حادث م
به  ینهاد یچو ه یمقام یچه. کند ینم یکار یچکسه
مردم که . دهد یپس نم یحساب یدستگاه یچو ه یچکسه

به ( یرأ یجز در موارد پر کردن صندوقها) یانم یندر ا
کشته شدگان  یقحتا آمار دق شوند، یهم حساب نم یچه

شب  یکچه باک که در  ینبنابرا. ماند یروشن م نشان نا
و  یدهکش ها از بستر خواب به بستر مرگ ها هزار نفر از آن ده

 یتنها چند روز یگرد یماندهها هزار تن باق جان بازند و ده
صفحه اول  یا ها یزیونصفحه تلو یزشانسرنوشت غم انگ

را به خود اختصاص داده و به محض محو شدن  ها مهروزنا
در  یکو هر . سپرده شوند یها بدست فراموش صحنه یناز ا

ا پشت و رنج ر یتلخکام یخود روزها یو تنهائ یرهاشدگ
را بر بستر فالکت  ینغمزده تن مسک یسر گذارده و شبها

 ! یگرد یا تا نوبت بعد و فاجعه. بگذرد ینهمتا ا. ینددراز نما

 
است  یرانملت ا یبزرگ و دردناک برا یا بم که فاجعه زلزله

 ینزلزله بوئ یرنظ یگربزرگ د یها آن چون زلزله یها و زخم
 یو فراموش ناشدن یرناپذ یمزهرا، گناباد، طبس و رودبار ترم

بود که مدت  یا جرقه یاسالم یجمهور یاما برا. است
 ومتحک. یددم یآن نور یدیناام یکتار یدر سرا یکوتاه
است و  یرسخت درگ «یتبحران مشروع»ها با  روز ینکه ا
دست و پا زنان در صدد  یانتخابات آت یمتحر« کابوس»در 

 یرأ یزناچ یتکمو  یمتحر ینا یتاست تا اهم یراه یافتن
فاجعه  یناز ا رفت یبپوشاند، م یاندهندگان را از چشم جهان

 حضوربرده و از  یاسیس یا بهره «یبیغ یامداد»چون  یمل
کمک  یبرا یها و دول غرب کشور یآنکه در م یا و مسابقه

 «یبرکت اله»آمده بود، چون  یشپ «یرانمردم ا»به  یرسان
 یتنها  انتخابات  به موعد یدهدر حل بحران خود و نرس

ها  حضور نهاد. خود، ببرد «یبقا»و « استحکام» یشاستفاده را به منظور نما
 یکوتاز مقررات مربوط به با یو لغو بخش یکائیآمر یکمک رسان یو ارگانها

ارسال  یعو تسر یلتسه یبرا یراندر مورد ا یهائ یتو رفع ممنوع یاقتصاد
 یدوارها را ام آن. داد یاسالم یمهورج ینرا به مسئول یدام یشترینها، ب کمک

به امکان مذاکرات پس « زلزله یپلماسید» یهبتوانند در سا یدساخت تا شا
و احتماالً با پرداخت  یافتهدست  یکابا آمر یپنهان های ستانپرده و بده و ب

را از  یکارابطه با آمر یزناچ های ینیو تن دادن به عقب نش یکمتر های ینههز
که  یندخود ثابت نما ینو همه مخالف یرانکه به مردم ا یدام ینبا ا یرندسر گ

 یست،به تعداد آراء پشت سر ن یازینه تنها ن یجهان یخروج از انزوا یبرا
در زبان  یزن یشوند و اندک یافتهدر یبدرست« ها فرصت»بلکه اگر 

 یالملل یندر روابط ب یهر گره یرد،صورت گ ینظرهائ یدتجد «یپلماسید»
 . د شدباز خواه

 
است که محل گره کور  یندر اصل ا یاسالم یمشکل جمهور ینتر بزرگ اما

 یبا کشورها یو اقتصاد یاسیس یارتباط یها رشته یخود را تنها بر رو
 یچه. مردم یگردانیخود و الجرم رو یتنه در ماه بیند یقدرتمند جهان م

 یصادو اقت یاسیاز منافع س یتدر تبع یغرب یکه دولتها یستن یدیترد
 یگرد یادامه ارتباط با کشورها یبرا یهیو توج یراه یتنها  خود، در  هایملت

اما تا . یابند یها، م حکومت ترین یدو پل ینتر با وجود نامشروع یجهان حت
که  یدولتهائ. یردو اثبات شده نپذ ینیصورت ع یتعدم مشروع ینا یکهزمان

آن را با استناد به تعداد خود از  یتو حما یسالهاست رابطه با حکومت اسالم
در مقطع برآمدن  یکباردر زمان انقالب و  یکبارـ  یمرژ ینکه مردم به ا یآرائ

که امروز همه  دانند یم یبدرست کنند، یم یهاند، توج جنبش دوم خرداد ـ داده
و رابطه آن با  یحکومت اسالم «یتبحران مشروع»ها در جهان به  چشم

خواهند  یشمجلس هفتم در پ نتخاباتر قبال اد یرانکه مردم ا یاسیرفتار س
عمل  یچگونگ یعنیمرکز توجه،  ینهم یلو به دل. گرفت، دوخته شده است

 یتماه یرغمانتخابات عل ینا یضائیب یلوفراز نظر ن یمردم است که بدرست
 یکه تا کنون در حکومت اسالم یانتخابات یرمشترکش با سا یکدموکرات یرغ

خواهد  یفاا یرانیانو ا یرانسرنوشت ا رد یدیکل ینقش»برگزار شده، اما 
 « .کرد

 
در باره انتخابات در راه ـ  یدستمالچ یزو مصاحبه با پرو یضائیب یلوفرن مقاله
« نه»بار عدم شرکت مردم در اصل  ینکه ا دهند یشماره ـ نشان م یندر ا
 ساز گام ینهآن بوده و زم یتو به کل یجمهورس اسالم یتها به مشروع آن
 یتکمر حما کهاست  ینصورتتنها در ا. حکومت خواهد بود ییرتغ یبرا یبعد

ها را  خواهد شکست و آن یاز حکومت اسالم یاروپائ یشعاقبت اند یدولتها
خواهد  یمرژ ینگرانه اشان از ا یتدر روابط حما ینظرهائ یدبه صرافت تجد

 .انداخت
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 ی و رفراندوم خواه مجلس هفتم ، جنبش فراگير دمكراسی   

 

 

 
 
 

 نيلوفر بيضایی         

 
 یاتاست که در طول ح یانتخابات یناز چند یکیمجلس هفتم  انتخابات

همچون  یبلحاظ ماهو ینکهبرگزار شده است و با وجود ا یاسالم یجمهور
کامال  ی،حکومت اسالم یاتبرگزار شده در طول ح یشیانتخابات نما ۀیکل
عدم  یاکه شرکت  گیرد یاز زمان صورت م یا هاست، در بره یردمکراتیکغ

. کند یفاا یرانیانو ا یراندر سرنوشت ا یدیکل ینقش تواند یدر آن م تشرک
و با وجود  یاسیاسالم س یتو حاکم فقیه ۀمطلق یتکه در نظام وال دانیم یم

 یو متناقض با حقوق بشر، نه امکان قانون یبرگرفته از احکام شرع ینقوان
. شدن انتخاب یاوجود دارد و نه امکان انتخاب کردن  یشهاندتنوع و تکثر 

که خود  یروهایین یاناست م یریگ یرا یقتدر حق گیرد، یآنچه صورت م
در  یکهستند و هر  یهفق یاز سازندگان و حفاظت کنندگان قانون ول یبخش
ابراز قدرت به جناح مخالف  یبرا یاز مردم بعنوان ابزار یجناح یریهایدرگ

 . جوید یبهره م

اهداف  ینبلکه تام  مردم،  یها خواسته ینهدف نه تام ی،حکومت اسالم در
با استفاده از  یتدرون حاکم یو جناحها ها یرون یاییمافـ  یفقهـ  یاله
در برابر خدا و  یفهوظ یمردم، امت است و دارا یفتعر یندر ا. است« مردم»
ن است، یامردم در محقوق  یو آنجا که پا یندوا ینیزم یندگانو نما یند
و  یاجتماع ی،در مقابل ملت خواستار حقوق فرد« در صحنه یشهامت هم»
 . کند یقد علم م یاسیس

و  یکدمکرات یساختارها ۀیسو مقا یفجداگانه به تعر یا آنجا که در نوشته از
 یلبه تفض یندوا یرناپذ یو به تضاد آشت یاسالم یتام گرا یاسیساختار س

« انتخابات»نوشته قصد دارم که بطور مشخص در مورد  ینام، در ا پرداخته
 . میآن سخن بگو یمتحر یتاست و علل اهم یشمجلس هفتم که در پ

ها که خواهان  سکوالر آنیرو غ« سکوالر»و هواداران  یطلبان حکومت اصالح
 . دارند یدهستند، بر چند نکته تاک یندهآ« انتخابات»مشارکت فعال مردم در 

 یکنه  ی،حکومت یها بن بست اصالح طلب آن یلبق تحلبر ط ینکها اول
مقاومت  ۀیجکه در نت شود یم یدهشکست، بلکه دوران رکود د

از نظر . شده است یجادمردم ا یدیام در برابر اصالحات و نا« یاناقتدارگرا»
از  یریجلوگ یاگر برا یحت ی،آت مردم در انتخابات ۀها شرکت فعاالن آن
در . بهتر از شرکت نکردن است یرد،انجام پذ یفعل یتشدن وضع تر «بد»

برسد و در  یامامزاده باز برکت یناست که از ا ینها ا آن یدام یزحالت ن ینبهتر
 ! شود یدهتازه دم ینفس ی،حکومت« یاصال حگر»

شرط  یشبعنوان پ یکدمکرات ینهادها یریبر ضرورت شکل گ ینکها دوم
 یندر هم یکدمکرات یکه نهادها و معتقدند کنند یم یدتاک یدمکراس یبرقرا

باورند که حضور اصالح  ینو بر ا یردشکل بگ تواند یچارچوب موجود م
 یاریها و اصالحات گام به گـام  نهاد ینا یشبردطلبان در دولت به پ

 . فضا از زمان دو خرداد است یباز شدن نسب یزها ن استدالل آن. ساندر یم

 یعدم شرکت در انتخابات بمعنا که کنند یم یلتحل ینگونها ینکها سوم
 . نخواهد برد یشاز پ یمردم است و راه ینیانفعال و عقب نش

و  یجد یلیو تحل ینشیب یضعفها یباور من هر سه استدالل باال دارا به
علت و معلول  یاست که با معکوس کردن جا یبیبه عوام فر یختهبخشا آم

 یی،قضا ی،قانون یارهاحمله را نه متوجه ساخت یزنوک ت( یفعل یطدر شرا)
 زیند یم یلیچارچوب تحم یککه در  یموجود، بلکه متوجه مردم یآموزش

کرده است و رشد سطح !( یدمکراس یرشپذ ها برای آماده نبودن آن ۀبهان به)
 . گیرد یم یدهناد قصد مردم را به یها و خواسته یآگاه

 یشه طرح از پک گذارد یبه عمد مسکوت م یا گیرد یاول در نظر نم استدالل
« ینید یمردمساالر»اصالح طلبان، تحت عنوان  حکومتی ۀشکست خورد

ساخته  یطرح توسط کسان ینا. بوده است یشخود مانع خو یز،از هر چ یشپ
اند،  بوده یجادشقرن در تالش ا یککه  یاز حکومت اسالم یکسوشد که از 

ودند که مردم نکته شده ب ینمتوجه ا یگرد یدل ببرند و از سو خواستند نمی
تز . شوند یم یاله خود در حاکمیت ۀاراد یخال یمتوجه جا یشترروز بروز ب
 یآشت یرفت، مردم را متوجه تضادها تر یشهر چه پ ینید یمردمساالر

و متناقض با  یزآم یضتبع« یساالر یند»و « یمردمساالر» یانم یرناپذ
اداران اصالحات هو یاخود اصالح طلبان  یاناز م ییحقوق بشر کرد و بخشها

قطع . ها تضاد ینداشتند، متوجه ا یبه دمکراس یشترب یرا که دلبستگ یاساس
 یچند دستگ ی،از اصالح طلبان حکومت ییو جدا شدن جنبش دانشجو یدام

از  خروجها بر ضرورت  از آن یبخش یدخود اصالح طلبان و تاک یاندر م
« یساالر یند». ندهست یافتهتحقق  یتواقع یناز ا ییتنها بخشها یتحاکم

در  یخواه یجنبش دمکراس ۀیندو با رشد فزا یرندجمع ناپذ ی،و دمکراس
جنبش  دو خرداد بهمراه آمد و ضرورت خط کشی ۀجبه یرناگز ۀیتجز یران،ا

و چه ( ارگرایاناقتد)خواهان «مشروعه»با قدرت طلبان چه  یخواه یدمکراس
در . روز افزون شد( اصالح طلبان حکومتی)«مشروعه ۀمشروط»طرفداران 

 یخیآزمون تار یکبارکه  یهمان دو جناح   یخی،تار ۀیسمقا یکدر  یقتحق
را تکرار کردند و  یهمان باز   خود را در انقالب مشروطه پس داده بودند، باز

 یروهاین و روشنگران آگاه و نیمنتها در کمبود متفکر. باز آن را باختند
سالهاست که  یراندر ا یاسیس اتحی ۀخواه و سکوالر که از عرص یدمکراس

 یاز اصالح طلبان حکومت یدنباله رو یاناچار به سکوت و  یااند و  حذف شده
خواهان خود «مشروطه مشروعه»تر از حفظ استقالل از آن پنداشتند،  را سهل

« روشنفکران»از  یمیو بخش عظ ندکرد یفتعر« مشروطه خواه»را 
و  دیگریست ۀخود مقول ینند که اصحه گذاشت یفتعر ینبر ا یزن یستپوپول

 . بدان پرداخته شود یگرد یدر جا بایست یم

ها بر ضرورت شکل  آن یروانپ یااز اصالح طلبان  ییگروهها یددوم، تاک ۀنکت
 یجهاما نت. درست است یخود امر یاست که به خود یمدن ینهادها یریگ
و مردم  لیها تشک نهاد یندوستان که پس زمان الزم است تا ا ینا یریگ
 اصالحدر انتخابات شرکت کرد و به  یدپس با ینکهدمکرات شوند و ا یرانا

 . معادله است ینداد، اشکال ا یطلبان را

  یا رکوبگر و با وجود بدل سازان حرفهـنظام تام گرا و س ینبا چن یکشور در

 

 سوال  یرگفتن به استبداد حاکم بز« نه»ملت را در  یکحق  مبارزۀ مسالمت آميز، ها که به بهانۀ آن
به  کنند، یرا در کل نقض م یاستبداد یبه حكومتها یاعتراض علن يکو حق دمكرات برند یم

قابل کنترل  يرنفجار غا یک یبلكه جامعه را بسو کنند، ینم یرفتن روند کمك يشپ يزمسالمت آم
 . دهند یسوق م
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اند و کار آموخته و با  بنام مردم خبره یاز هر دو جناح که در نهادساز یحکومت
واقعا مستقل از حکومت هنوز شکل نگرفته به  ینهادها ینکهتوجه به ا

ه چند نفر ینکبمحض ا یکهدر حال شود، یاشکال گوناگون حذف و سرکوب م
 یریها جلوگ گوناگون از تجمع آن ینتحت عناو شوند، یدور هم جمع م

ها  شود، با انواع حربه یلتشک یکه اگر هم نهاد یطیدر شرا شود، یم
چه بصورت مشارکت، چه بصورت عامل  نظام توتالیتر ۀکار آموخت یروهاین

آن  یاز گسترش و انعکاس صدا …یبازدارنده، چه بصورت بدل ساز
 ینکه در چن یمفراموش نکن. شود ینم یعمل ییآرزو ینچن شود، یم وگیریجل

بلکه  رود، یو از دست او در نم یستاز نظر حکومتگر پنهان ن یزچ یچه ینظام
 شود یانجام م یگرید یخاص به قصد بستن فضاها یفضاها یشگشا یحت

درست است که . تر است مهم( مصلحت نظام)حکومت  یاتتداوم ح یکه برا
 یعیکه حق طب کنند یاستفاده م یدننفس کش یبرا یاز هر فرصت دممر

شدن  یزهدر حال دمکرات یاسیتوهم که ساختار س ینا یجادآنهاست، اما ا
 یرانا یخواه یجنبش دمکراس یگمراه کننده برا و یجد یاراست، خطر بس

 یرنظ ییبر حکومتها یالملل یندر نظر گرفت که با توجه به فشار ب یدبا. است
ها و عقب  شدن، وادادن یو با در نظر گرفتن روند جهان یاسالم کومتح

خود  یاتحفظ ح یبرا یکتاتورید یاست که حکومتها هایی ینههز ها ینینش
ها در روابط  شدن آن دمکراتیزه ۀنشان یچوجهبه یناما ا د،پردازن یبناچار م

و  فتوام با سرکوب و حذ« یشبه دمکراس»بلکه تنها  یست،ن یدرون کشور
 . است یدمکراس یبسو یادینو بن یواقع ییربدون تغ ییتوهم زا

وارد  یکه از همه سو بر حکومت اسالم یحال حاضر و با توجه به فشار در
 یابد،ب یتدر مجلس اکثر( اقتدارگرا)که جناح راست  یتدر صور یحت شود، یم

بر طرح  یجناح مبن ینا یها نقشه. بشود تواند ینم ینتر از ا فضا بسته
نظر  نبدو ی،و غلبه بر بحران اقتصاد یاقتصاد یشگشا یبرا ییراهکارها

جناح در  ینا ینیهمانگونه که عقب نش. یستممکن ن یالملل ینب یگرانباز
 …القاعده یاعضا یلتحو ی،پروتکل الحاق یو امضا یخارج یبرابر فشارها

بلکه عقب  یست،تر شدن اوضاع ن خواهان بد نشان داد، جناح اقتدارگرا نیز
 یراخ یدتاک. تاز خود اس جدید ۀچهر یک ۀکرده است و در صدد ارائ ینینش

و  یشناسانه، نخبه ساز و کار اقتصادی ۀگسترد یها بربرنامه یجانیامثال الر
که در آن  یدجد یاتادب یک ۀحال استفاد یندر ع ی،اقتصاد یینما«مدرن»

، بعبارت «یرانیا» یرنظ ییها از واژه یشترو ب« یاسالم»چون  یکمتر از الفاظ
جناح  ۀیندآ یها از برنامه تر، یاتور هب یترنظام از توتال ییرچهرهتغ یگرد

به هر  خواهند قدرت که می ۀآن بخش از اصالح طلبان تشن. اقتدارگرا است
چهره  یرا برا یاسیس یفضا یشگشا« مدال»شده در قدرت بمانند و  یمتیق

است وچون با جناح  یلتکم یتشانبه خود اختصاص داده بودند، ظرف ییآرا
اگر در مجلس  ی، حت(یحفظ حکومت اسالم) ارنداقتدارگرا منافع مشترک د

 . بودخواهند  یاناقتدارگرا یکشر یدجد یباز ینبمانند، در ا

 یندر برابر افکار ب( هر دو جناح)انتخابات مجلس هفتم، مصلحت نظام  در
مردم در انتخابات بر  ۀکه با استفاده از شرکت گسترد کنند یم یجابا یالملل

در . شرکت مهم است یست،مهم ن یجهنت. بزنند ییدخود مهر تا« مشروعیت»
به  یدکاغذ سف یمردم شرکت کنند ول کنند، یم یشنهادها که پ آن یجهنت

تعداد  یقاعالم دق یبرا ینیاز آنجا که تضم یندازند،ب یرا یصندوقها
 یمدو جناح تقس ینب ها یرا ینوجود ندارد و ممکن است ا یدسف های یرا

 . اند نکرده یا عاقالنه یشنهاد، پ)!(  گردد

کدام ملت . خود مثبت است یبخود مسالمت آمیز، ۀبر ضرورت مبارز تاکید
و کشتار  یزیبدون خونر یجهان امروز نخواهد گذار به دمکراس است که در
 یبلکه حکام کنند، یکه خشونت اعمال م یستندمردم ن یناما ا. انجام شود

و از روش حذف  آورند یبر حق مردم را تاب نم یها هستند که خواسته
اعتراض، . جویند یمخالف سود م یحذف صداها یبرا یفکر یا یزیکیف

 ترین یکاعتصاب و طرح خواست رفراندوم، دمکرات تظاهرات، تجمع،
دادن به استبداد و  یانهستند که خواهان پا یمردم یمبارزات یها روش
 یکحق  مسالمت آمیز، ۀمبارز ۀها که به بهان آن. هستند یدمکراس یبرقرار

 یکو حق دمکرات برند یسوال م یرگفتن به استبداد حاکم بز« نه»ملت را در 
به مسالمت  کنند، یرا در کل نقض م یاستبداد یحکومتها به یاعتراض علن

 یرانفجار غ یک یبلکه جامعه را بسو کنند، ینم یرفتن روند کمک یشپ یزآم
 . دهند یقابل کنترل سوق م

 شود یباعث م یکسوخواست، از  ینشدن ا یشرکت در انتخابات و عموم عدم
از مدار حکومت دارند  یکدمکرات یآن بخش از اصالح طلبان که خواستها

به « نه» یک یگرد یشوند و از سو تر یککنده و به جنبش مردم نزد
 یک یحرکت بسو یقدم بعد. آن است  یتدر کل یحکومت اسالم یتمشروع

حکومت و  ییرتغ یو طرح شعار رفراندوم برا یخواه یدمکراس وسیع ۀجبه
به  شعار ینا یلتبد. است یقانون اساس ییرتغ یمجلس موسسان برا یلتشک
خواه  یدمکراس یروهایتمام ن یکپارچگیبه اراده و  یبستگ ملی، ۀپروژ یک
 یساز یلسکوالر خارج، نه بد یروهاین یراه حل برا یرمس یندر ا. دارد

 – یسنت های یولشگر کش ای یلهآنهم به شکل قب( یحکومت تیوآلترنا)
 یا یقدرت در چارچوب کنون یورود به باز یو انتظار فرصت برا سازمانی

سکوالر و  یروهاین یتبلکه تقو ی،قدرت طلب حکومت یجناحها یتتقو
مردم  یخواه یدمکراس فراگیر ۀدر داخل و کمک به جبه یتمستقل از حاکم

 ی،بلکه در همدل ی،موجود حکومت یاز درون جناحها نهاست که مطمئنا 
رفراندوم را از  یسکوالر است که آوا ینمستقل یصدا یتو تقو یاریهم

 یو اگر بجز برقرار یماگر درست گوش بده ید،شن توان یآنان م یها زمزمه
 . یمنداشته باش یگریهدف د یران،در ا یدمکراس

را در دست  یشخود سرنوشت خو یرانکه ملت ا یمخواهان آن هست اگر
و  یمورز یداست، تاک یشآنچه در پ یتبر اهم یدکند، با یینو تع یردبگ

بر  گسترانند، یم یرانملت ا یبرا یگریدپس از  یکیها که  از دام ینهمچن
که آغاز  یحرکت. جنبش به عقب بازگردد ینکه ا یستن یزجا. یمحذر دار

 یرراه را رفت، تا د ینا یدبا. رو به جلو باشد بایست یو م تواند یتنها م ه،کرد
 یران،ا یخواه یجنبش دمکراس یبرا یطشرا. هست ینشده و تا هنوز فرصت

 …اهد شدنخو تر یامه یناز ا
 ۴۰۰۲ یهژانو یازده

www.nbeyzaie.com 
 
 

 «تالش»چند توضیح و تصحیح شمارۀ پیشین 
 دُختِ ایران زمین, ویژه نامۀ مهشید

 

عکاس , ۴۰۰۴خانم مهشید امیرشاهی در تابستان : ـ توضیح در مورد عکس روی جلد 1
 سوزان اسپراگمن

مطالبی هستند در معرفی , به زبان چک و ارمنی ۲4ـ دو کلیشه چاپ شده در صفحۀ  ۴
صدای امیرشاهی در دفاع از سلمان »خانم امیرشاهی و داستانهای کوتاهشان که به اشتباه 

چاپ شده است که بدینوسیله و با پوزش از ایشان و « رشدی در مطبوعات خارجی
با تکیه براین نکته که صدای رسای خانم امیرشاهی در دفاع از . خوانندگان اصالح می گردد

زادی بیان و قلم و در دفاع از سلمان رشدی آن هنگام در مطبوعات خارجی زبان بویژه آ
 . فرانسوی و انگلیسی بازتاب بسیار گسترده ای یافت

( ش)برای سفر کردۀ عزیز »در مصرع آخر شعر منوچهر آتشی , ـ همچنین با پوزش 4
 . استچاپ شده « زیادی»بسهو « زیاد»واژۀ  5در صفحه « مهشید امیرشاهی

 



 7831ـ   بهمن/  دی ـ   71م ـ شماره تالش ـ سال سوّ   

4 

 

 

 «آغازی بر پایان بنيادگرائی اسالمی»

 گفتگو با پرویز دستمالچی                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
سالگرد  ینـ بمناسبت نخست یمانگفتگو یندر آخر یدستمالچ یـ آقا تالش
 یدارب یرتأث یلواقعه بدل ینکه ا یدنظر بود ینسپتامبر ـ شما برا 11ترور 
 یبا ادعا یادگرابن یاسالم یها کار جنبش یانز پاسرآغا»اش بر غرب  کننده
اتفاق  یتیپراهم یاراز آن زمان حوادث بس. «خواهد بود یجهان یهژمون
 یبه عراق و سرنگون یکامتحده آمر یاالتا یاز جمله حمله نظام. اند افتاده

همواره  یاناروپائ یژهجنگ و بو ینبرخالف آن نظر شما مخالف. صدام یمرژ
در منطقه  یکاییو حضور سربازان آمر یند که اقدام به حمله نظاما هشدار داده

 . خواهد شد ها یرون ینا یکو تحر یادگراییو در کشور عراق موجب رشد بن

 یادگرایبن یستهایبا توجه به اوضاع آشفته و ناامن عراق، هجوم ترور امروز
 بمب یاتو انتقال عمل یشکشور، افزا یناز چهار گوشه جهان با یاسالم
به  ینانو احساس عدم اطم یها به ناامن کشور یربه سا یو انتحار یگذار

به  هومامروز به مف یتوضع یاآ. منطقه دامن زده است ینا یبرا ای یندهآ
بود که  یدوارام توان یهنوز هم م یاآ یست؟ها ن آن هشدار یوستنپ یتواقع

 اند؟  عمر خود نهاده یانیقدم در راه پا یاسالم یادگرایانبن

 
 یانآغاز پا»سپتامبر  11من در آن مصاحبه گفتم که  ینکهـ ا دستمالچی

معنا که پس  ینبه ا. خواهد بود، کامالً درست است «یادگرابن های یستاسالم
. شدند «یسمطالبان» یا «ینیسمخم» یممتوجه خطر عظ یااز آن حادثه مردم دن

 یانپا یمعنا به هم یانپا« آغاز». یمبود یربا آن درگ« ما»تا آن زمان فقط 
طالبان در افغانستان و استقرار  یدنبرچ. یستن «ها یزود» ینآن به هم

 ییبزرگ در سمت و سو یاربس یسازمان ملل متحد در آنجا، گام یروهاین
و  ها یستکشور به وسعت افغانستان از دست ترور یک. درست بود

 یایبقا ینکها. درها ش   ها از شر آن یپس گرفته شد و ملت یاسالم یادگرایانبن
 زنند، یو دست به قتل م کنند یمنفجر م یدر آنجا بمب ی،طالبان، هر از گاه

 ی،مبارزه نظام. ادامه خواهد داشت یامر بزرگ است که تا مدت یک یاتجزئ
و  یمبارزه فرهنگ یزو ن ی،و مال یقطع امکانات لجستک یاسی،مبارزه س

است، که  یاسالم ییدگراایگوناگون مبارزه با بن یها جنبه یدئولوژیک،ا
مبارزه نه با اسالم  ینجاکه در ا یدتوجه داشته باش. خود را دارد یتاهم یکهر

از اسالم  یژهو یریاست که تفس یاسیجنبش س یکو نه با مسلمانان، بل با 
 یادگراییبه نظر من بن. کرده است یاسیکسب قدرت س یدئولوژیکبا ابزار ا

از  یا،رشد نکرده است، بل در سراسر دن اهسپتامبر نه تن 11پس از  یاسالم
دامنه  یارفته است  ینخورده و از ب ینیضربات سنگ ، یا…و یکااروپا تا آمر

و  ها یتمحکوم ها، یریبه دستگ یدنگاه کن. خورد شده است یاربس یاتشعمل
در رابطه با عراق، روشن است که همه به آنجا . آلمان یندر هم ها یتمحدود

در عراق، در شمال آرامش برقرار است، در جنوب . شنداشده ب «یرسراز»
صدام  یاصل یانکه حام یانه،م یننش یاوضاع نسبتاً آرام است و در منطقه سُن

 یانفدائ یاندر آنجا م. گیرد یانجام م یستیترور یاتدر آنجا بودند، عمل ینحس
از  یاسالم یادگرایبن های یستکار، ترور یتجنا یباندها ین،صدام حس

 یاتحاد ینصدام حس یتیو امن یاطالعات یسازمانها یایو بقا یا،دن رسسرا
 یبانیهم پشت ییها توسط حکومت آید یبوجود آمده است که به نظر م

متر مرز  یلوک 15۰۰حدود  یکه عراق دارا یدتوجه داشته باش. شوند یم
 یعربستان سعود یزو ن یهمرز مشترک با سور ی،اسالم یمشترک با جمهور

به  یا در منطقه هستند که عالقه یادیز یها دولت ینکها عالوه به. است
خودشان در خطر  یندهدر آنصورت آ یراعراق ندارند، ز« شدن یزهدمکرات»

در عراق  «ینمتفق» یروهایهم سرانجام به ن ییاروپا یها دولت. است
 . یوستخواهند پ

 
 یالملل ینب ینبه عراق نقض آشکار قوان یکامتحده آمر یاالتـ حمله ا تالش

 یابیسازمان ملل ارز یاز اعضا یکشور یتو نقض استقالل و اصل حاکم
 یهدر اتحاد یژهقدرتمند بو یکشورها یتاز حما یالملل ینشد و در سطح ب

و  یاسیس های یزهوجود انگ یکائیانحتا خود آمر یچکسه. ماند نصیب یاروپا ب
ر بالفاصله خط. دهند یقرار نم یدجنگ را مورد ترد یندر ا یاقتصاد

جنگ در عراق  ینشروع ا یهکه هدف اول یو کشتار جمع یمیاییش یسالحها
و ارتباط صدام با  یالملل ینب یستیو رابطه با شبکه ترور یتحما. ثابت نشد

 . صحت داشته باشد یستمعلوم ن یزالقاعده ن یستهایترور

  ؟ماند یم یجنگ باق یندفاع از ا یبرا یو اخالق یمنطق یلهنوز دل آیا

 
 یاروپا برآمده از منافع راهبرد یهو اتحاد یکاآمر یانـ اختالف م دستمالچی 
کننده منافع  ینکه تضم یمباش یاستیس یدر پ یدما با. آنهاست( یکاستراتژ)

و  ینما در حوادث مربوط به افغانستان و عراق، نه در ا. ما باشد یمل یراهبرد
اما وجود . یمباش اشتهد یثردخالت مؤ توانستیم ینه در آن، در هرصورت نم

در کوتاه و ) یرانحتماً به نفع ملت ا «یکدمکرات»افغانستان و عراق 
به جنگ  یدرا تهد یرانکه طالبان ا یستن یادآوریالزم به . است( درازمدت

از  یاسالم یجمهور. کرد یحمله نظام یرانبه ا ینو صدام حس کرد یم
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ها شهر و  ده یخراب. گوید میسخن  دالر یلیارداز هزار م یشبالغ بر ب یخسارت
« معلوالن» یزانم ینکشته در جنگ، و به هم یلیونم یمن یع،روستا، و صنا

 یتامن یمانند شورا) یمرکز یدبا« شدن یجهان»در دوران  ینکها. جنگ
 یرد،بگ یمتصم یوجود داشته باشد که در باره امور جهان( سازمان ملل متحد

که جنگ صربستان  یهنگام یز،ن وپاما ارا. راهبرد کامالً درست است یک
ها  چون آن) یکاو با مخالفت آمر یت،امن یشورا یمآمد، بدون تصم یشپ

و چون ناموفق . وارد جنگ شد( بودند یتامن یشورا یخواهان وکالت از سو
درست  یعنی. کمک خواست یشمشکل خو یحل نظام یبرا یکاماند، از آمر

اخالق » یا «یالملل ینب» دقواع به یزپس اروپا ن. عکس موضوع عراق
که  یمرا دنبال کن یراهبرد یدما با. است یبندبه تناسب زورش پا «یاسیس

اگر نکند . کند یم ینچن یهرکشور. ما باشد یکننده منافع مل ینتأم
اکثر  یاناما، متاسفانه در م. اند کرده یانتاشان خ یحکومتگرانش به منافع مل

همواره مدافع هر  یا عده. یستن نینچ یناطرح موضوع  یرانیا های یاسیس
خود و « برادر بزرگ»به دنبال  یگرد یا هستند، عده یکاآمر یاز سو یاستیس

را نسبت  یاستراتژ یناو بودند، و اکنون هم یاستهایو چرا از س چون یدفاع ب
و منافع « قدرت»بر سر  یکااروپا با آمر یهنزاع اتحاد. کنند یبه اروپا دنبال م

را  یکاآمر خواهد یم ید،آ یبرنم یکاکه از پس آمر یاست و از آنجائ یاقتصاد
کامالً درست  یکند، که در اساس خود امر( یالملل ینب ینقوان)قانونمدار 

است که در هرصورت  ینچن ی،کنون یطدر شرا یران،ا یتاما وضع. است
ه ب یکامتحده آمر یاالتاگر ا یراچرا؟ ز. ندارد یجهان یاستهایدر س ینقش

سازمان ملل  یتامن یو اگر شورا. یمهست یرونعمل کند، که ما ب «هاییتن»
 یمتصم( و انگلستان و فرانسه ینو چ یهبه همراه روس یکاآمر یعنی)متحد 

. یمهست یریگ یماز حوزه اِعمال نفوذ و تصم یرونکند بازهم ما ب یریگ
 ما یبرابا هم باشند  یها همگ داد که اگر آن یحتوض ینچن ینا توان ینم

 یچیکه یکا،نه اروپا و نه آمر. ما بد است یو اگر نباشند، برا. خوب است
 . خود هستند یمنافع راهبرد یدر پ. یستندما ن «یعاشق چشم و ابرو»

محصول دوران جنگ سرد و تناسب قوا در آن  یتامن یشورا یاعضا ترکیب
ه ک یستن یدهپوش یبرکس یتواقع ینکه ا کنم یمن فکر م. زمان است

 یکاآمر یاگر عمدتاً از سو( ینظام یاتعمل یژهبو) یتامن یشورا یماتتصم
 گرا یا. ها را ندارد آن یکاغذ است، چون اروپا توان اجرا یاجرا نشود فقط رو

 . ماند یها عمدتاً لنگ م خود را به موقع نپردازد، کار «یتحق عضو» یکاآمر

در سطح  یمو بتوان یمکه در آن بخواه یمهست «یمرکز»اگر ما خواهان  پس،
وجه  یچسازمان ملل متحد به ه یوضع کنون یم،اِعمال نفوذ نمائ یجهان

ها در برابر قانون  تمام حکومت یحقوق یتساو. یستن یامر ینچن یپاسخگو
 امالًک( یشانها حکومت یقاز طر)ملل  یبرا( یالملل ینب) یو حق قانونگذار

ما . یمدار یشدر پ یوالنط یبه آنجا راه یدناما ما تا رس. درست است
 یچه( یباًتقر) یالملل ینکه در سطح ب یمعقب مانده هست یاربس یکشور
چشم بسته، به  توانیم یما نم(. یالملل ینب یسمترور یبه استثنا)ندارد  ینفوذ

 یاستهایس عمداف یکا،غلط با آمر «یـ اسالم یناموس» های یدشمن یلدل
تکرار مکرر  کند، یخود را دنبال م منافع یکاآمر ینکها. یمباش یاناروپائ

به عنوان . شود یها م است که مربوط به تمام حکومتها یتیواقع( یهودهوب)
با  ینآلمان به چ یاز سو یاتم یروگاهبه فروش ن یدنمونه، شما نگاه کن

از شرکت در دولت فدرال،  یشهمواره، تا پ« ها سبز». ها موافقت حزب سبز

و  یستز یطمح یآلودگ یلبه دل. بودند یاتم اییروگاههمخالف استفاده از ن
خطرات  ینو ا یآلودگ ینچگونه است که ا. مردم یاز آن برا یخطرات ناش

( یگرها مثال د و صد)مثال  ینبا ا. ندارد یملل اشکال یرسا یبرا یانسان
از  یزن «یمردم»و  «یمترق» یایروهکه حتا به اصطالح ن یمبگو خواهم یم

 یپس در هر صورت وجود کشورها. کنند یم خود حرکت یمنافع مل
 یرغ یها به نفع ماست تا حکومت یراندر دور و بر ا «یکدمکرات»

 . یکدمکرات

 
و  یکتاتورید یمهایهدف خاتمه دادن به رژ یاناروپائ یکهـ در حال تالش

 یلعراق را دل یرنظ ییدر کشورها یکنقض حقوق بشر و استقرار نظم دمکرات
 یزن« صلح دوست» یرانیاناز ا یو بخش دانند ینم ینظام اقدام یبرا یا موجه

 یرو وز ها بزرهبر حزب س یشرف یوشکاـ از نظر  کنند، یم یروینظر پ یناز ا
نقض ( «Die Zeit» یتسا یبا هفته نامه د ییدر گفتگو)امور خارجه آلمان 

به  یحمله نظام یکشور هنوز برا یک یآشکار حقوق بشر در داخل مرزها
در  یقضاوت قطع یاز هموطنان برا یگرـ اما دسته د یستن یآن کاف

نظم  قرارآن در عراق هستند و معتقدند، است یججنگ منتظر نتا ینخصوص ا
 ینا یافتن مشروعیت در عراق به منزله یدرون یتو ثبات و امن یکدمکرات

 . جنگ است
 

نه قبل از دست زدن بدان بلکه پس  تواند یجنگ م یک یتشرط مشروع آیا
 فراهم شود؟ « مطلوب یجنتا»ز روشن شدن ا

 
کشور را  یکنقض حقوق بشر در  یشر،ف یـ من هم مانند آقا دستمالچی

امر  ینخوب اگر عکس ا. دانم یبه آنجا نم یحمله نظام یموجه برا یلیدل
 یاز ابزارها یداما با. حمله کرد یادن یکشورها یشتربه نصف ب یدباشد، با
د یمن همواره با. راه سود جست در این …و کیپلماتید یاسی،س ی،اقتصاد

 یچامر ه ینو در ا)به دنبال منافع خود است  یتکرار کنم که هر کشور
. ماست یبه سود منافع مل یزکه چه چ یمنگاه کن یدو ما هم با( یستن یاشکال
خود مخالف  یاسیس یها در اساس برنامه( از آنهاست یشرف یکه آقا)ها  سبز

 یناول ت،خشونت بودند، اما به هنگام شرکت در دول جنگ و اعمال قهر و
ها مخالف  آن! دوم را انجام دادند؟ یجنگ آلمان پس از جنگ جهان

ها از  آن. فروشند یم ینهستند، اما در دولت، آن را به چ یاتم یروگاههاین
 یپروپا قرص حقوق بشر هستند، اما در دولت، حقوق بشر و دمکراس یروانپ

ها  آن …و ستملل گوناگون ا یکه مربوط به فرهنگها ند،بین یم «ینسب»را 
 یعنیچه؟  یعنی. اند در رابطه با قتل عام مردم در چچن سکوت محض کرده

کس  یچما به ه. پا گذاشتند یرز« دولت»اصول خود را در  ترین یاساس
 ی،ا عده. یگرید یجا یانه به اروپا و نه کس  یکا،نه به آمر. یمندار «یبده»

 یهرجا یادفاع از اروپا  ینوسیلههستند، و بد «یکاییضد آمر» یلدل که به هر
را  یبه منافع مل یانتخ کنند، یم یدئولوژیکا یا یاسیس یهرا توج یگرید

است،  یاسالم یجمهور یتاروپا خواهان تثب. نمایند یم« روشنفکرانه» یهتوج
 ینچن یاآ. یستمنطقه به نفع او ن یندر ا «ثباتی یب»و « هرج و مرج» یراز

اروپا را ما  «یتامن» یاست؟ بها یرانا تمل یها در تطابق با خواسته یامر
 …و یقرون وسطائ ینقوان یکاری،ب ی،فقر، گرسنگ یکتاتوری،با د یدبا

  بپردازیم؟
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 یطالبان و متالش یحمله به افغانستان با هدف سرنگون یکهـ در حال تالش
از  یرها ساختن ملت   و یمللال ینب یستیشبکه ترور یک یاصل یگاهساختن پا

القاعده صورت گرفت، اهداف حمله به عراق و  یستیگروگان سازمان ترور
به  یاریدر  یمرژ ینا یقینبه  یکصدام با خطر بالقوه و نزد یمجنگ با رژ

 یحتوض یکشتار جمع یصدام به سالحها یمرژ یابیو امکان دست ها یستترور
در  یکاآمر یاستهایمخالف س یروهایاز ن یاریبس یاز سو اما. شد یداده م

 یهدائماً تک( بدون آنکه به خطر بالقوه فوق باور داشته باشند) یانهمنطقه خاورم
از  توان یآن نم یالملل ینب یدایو شبکه ناپ یاسالم یسمکه با ترور شود یم

 . ردها مقابله ک و سرنگون ساختن آن یکتاتورد یمهایجنگ با رژ یقطر

ترور و  یجادا یعنیها  آن یو ابزار اصل یاسالم یادگراییبن یانرابطه م شما
بر  یمبن یکائیانآمر ینویدوم یدر سراسر جهان و تئور یوحشت و ناامن

منطقه را  یو ارتجاع یاستبداد یمهایرژ یگریپس از د یکی یسرنگون
  بینید؟ یچگونه م

 
 یانمکه حا یاسالم یادگرایبن یـ به نظر من مبارزه با حکومتها دستمالچی

و الزم از  یضرور یهستند، بخش یاسالم یسمو پرورش دهندگان ترور
حتا . است یارتجاع یاسیِجنبش س ینا یهو همه جانبه بر عل یعمبارزه وس

از « افغانستان»طالبان و پس گرفتن امکان  یشکست اساس. یمبارزه نظام
هم موجب  ینصدام حس یدنبرچ. است یروزیپ یک ید،گروه، بدون ترد ینا
از  یشپ. خواهد شد یادگرابن یها تر شدن حکومت روند، و محدود ینا یتقوت

وجود داشت، اما  یگرد یاز راهها یادگرائیدو نظام، مبارزه با بن ینا یدنبرچ
خود  یگرد ودانگرفته تا حتا س یامروز از عربستان سعود. کامالً ناموفق ماند

که  یاسالم یتا جمهورح. اند شده« خطر»اند و متوجه  کرده« جمع و جور»را 
مدت  ینکه در هم یدتوجه داشته باش. است یالملل ینب یسمپدر خوانده ترور

منع گسترش  ینامه الحاق یمانمجبور شد پ یاسالم ینسبتاً کوتاه، جمهور
خفت بار  یاربس یطیدر شرا ینصدام حس یا. را امضا، کند یا هسته یسالحها

 یستیم به اقدامات تروره یچون قذاف یحکومت سرکش یاشد،  یردستگ
پرداخت، هم ( دالر ها یلیاردم)ها را  اعتراف کرد و خسارات یشحکومت خو

و انگلستان قرار  یکاآمر یاررا در اخت یستیترور یها و مشخصات گروه یاسام
و  یمیائیش ی،اتم یبه سالحها وطمرب یتهایداد، هم اعالم نمود تمام فعال

و  یهسور ی،اسالم یو هم از جمهور ندک یخود را فوراً متوقف م یولوژیکب
 یکشتار همگان یسالحها یهو ته یسمخواست دست از ترور یکره شمال

 یسپتامبر کس 11از  یشهستند که تا پ یاز جمله موارد ها ینتمام ا. بردارند
سپتامبر تا  یازدهمبه عنوان مثال، از  یا. دید یآن را هم نم« خواب»حتا 

 یردستگ یادگرایانتن از بن ۰۰۰حدود  یکنون، فقط در عربستان سعود
متاسفانه در . یمزمان هست یازمندما هنوز ن. اند یشاند و منتظر دادگاه خو شده
را بهتر از همه  یزکه همه چ ی،مدع« روشنفکران»ها  کشور یناز ا یاریبس

ها،  درسکوت و سازش در برابر و با آن یادگران،، از ترس بندانند یم( ً یخاتار)
ها  از آن یاریبس. دهند یادامه م «یآلیسمامپر»خود با « دالورانه»زات به مبار

 یبفر یها اما با ژست زنند، یدست و پا م یادگراییهمان منجالب بن   در
و  یجهان یهضد سرما»مبارزات  یاپس از پسامدرن،  یا، «پسامدرن»دهنده 

منان همان دش   یابآب به اس که تماماً ریختن« …و یغرب یالیستیوامپر
 . ها است انسان یو آزاد یدمکراس

که  یدا داشته یهمسئله تک ینخود برا یراخ یهایاز سخنران یکیـ در  تالش
 یمندارد، آنقدر صبر کن یضرورت یراندر ا یکمناسبات دمکرات یبرقرار یبرا

 ینا. و بقول معروف دمکرات شوند یرفتهمناسبات را پذ ینتا همه مردم ا
ساختن  کمه با متحول ساختن ساختار نظام و با حامفهوم است ک ینسخن بد

و  یحافظ دمکراس یاسیس ینهادها یجادو ا یکبا مضمون دمکرات ینقوان
 یکگرفتن فرهنگ دمکرات یشهو ر یگیریپا توان یمردم م یبرخاسته از رأ

است  یرانا یطنظر شما معطوف به شرا ینهرچند ا. نمود یعدر کشور را تسر
سال مبارزه همه جانبه در  ۴5و  یست انقالب اسالمکه تجربه آموزنده شک

را پشت سر دارد،  یـ مذهب یاستبداد یمیرژ یهو برعل یو دمکراس یراه آزاد
نظر و  ینچن یعمل یگیریافغانستان و عراق ما شاهد پ یاما در کشورها

 یکدمکرات یاساساً انتقال ارزشها یاآ. یمهست یکائیانآمر یاز سو یاستیس
است؟ با وجود  یرآنهم بزور پول و اسلحه امکان پذ یرجتوسط کشور خا

 یکدمکرات یبا ارزشها یتکه سراپا نفرت و ضد یمذهب یافراط یروهاین
منتظر کسب قدرت پس  تابانه یقدرت صف بسته و ب یهستند و پشت درها

 یدواریام یو چه جا یخود هستند، چه چشم انداز یمهایرژ یاز سرنگون
  ماند؟ یم یقه باقمنط ینا یندهنسبت به آ

 

تا  یککالس های یاز دمکراس: یـ من در آن سخنران دستمالچی
را، ابتداء از  یتالش کردم سه مفهوم دمکراس یبرالل یپارلمان های یدمکراس

 یدهم، و سرانجام آنچه را برا یحرا توض اش یتکامل یرهم جدا کنم، س
 من گفتم که . یمنما یت، بررسـاس ای یهو پا یـاسـاس یـاختمان دمکراسـس

 : است یسه جنبه اساس یدارا یبرالل یِمدرنِ پارلمان ایِه یدمکراس
 

 حکومت یوهبه عنوان ساختار و ش یـ دمکراس 1
 

 و یاجتماع یزندگ یوهبه عنوان ش یـ دمکراس ۴
 

 یبه عنوان روش و رفتار فرد یـ دمکراس 4
 

تار و به عنوان ساخ یدمکراس»سپس گفتم که موضوع مورد بحث من  و
و  یتالیاا یش،زدم که مثالً در آلمان، اطر یخیمثال تار. است« حکومت یوهش

جنگ دوم  یانپس از پا یو رفتار اجتماع یزندگ یوهو ش یژاپن، رفتار فرد
و با  ،جنگ یاناما، پس از پا. جنگ بود یاناز پا یشبود که پ یهمان ی،جهان

 یبه ساختار ی( یترتوتال) عمدتاً تام گرا یها، از نظام ساختار حکومت ییرتغ
 یکیبه  تبدیل …همان فرهنگ و   همان ملل، با   ها، با کشور ینا یک،دمکرات

و باز مثال آلمان را زدم که پس از . شدند یادن یکشورها ترین یکاز دمکرات
با  یگریساختار باز و د با یکی. شد یمبه دو کشور تقس یجنگ دوم جهان

 یکفرهنگ،  یکملت،  یک: بودند یکیدو هر  یها شرط یشپ. ساختار بسته
 یبه نظام یلتبد ، یکی…سطح علم و دانش و صنعت و یکسطح رشد، 

تام گرا، که در خود، و از  یبه نظام یلتبد یگریو شکوفا شد و د یکدمکرات
 یینتع« ساختار حکومت» هک دهند ینشان م یاتتجرب ینا. یددرون، فرو پاش

و رفتار  یوهش. است یکجامعه باز و دمکرات یک یجادا یعامل برا ینتر کننده
مثال  یا. کننده یتو تقو یلتکم ی،هستند ثانو یعوامل یو اجتماع یفرد

در ) یرا زدم که بدون سنت دمکراس یهو خود روس یشرق یاروپا یکشورها
 . اند دهش «یزهدمکرات»، اما امروز (ینههر سه زم
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و  یقعم یع،وس های یسبا دمکرا یادنوبن یکشورها یاست که دمکراس روشن
ها دوران  فرانسه، کامالً متفاوت است و آن یاشده، مثالً در انگلستان  ینهنهاد

 یکهکه هنگام یمتوجه داشته باش یدما با. گذرانند یخود را م یجوان یا یکودک
نظام  ینهم یعنی نیست، یراندر ا( مثال) یامکان استقرار دمکراس گوئیم یم

من هنوز کامالً  یبرا. خوب است یکتاتوریو د یاداستبد ینظام یاتام گرا، 
 ی، چه ربط«ها در برابر قانون انسان یحقوق یتساو»ناروشن مانده است که 

در ) ینکها. ها دارد ناهنجار آن یرفتار اجتماع یابه اخالق خوب و بد مردم 
 …یابه مقام قضاوت  یاکشور برسند،  یرهبر مبتوانند به مقا یزن( زنان یرانا

حقوق و فرهنگ دو امر . ها دارد آن یو اجتماع یبه اخالق فرد یربطچه 
. کرد ینچن یدرا ساخت و با یدمکراس توان یپس م. متفاوت از هم هستند

و  ها یکتاتورید« مغرضانه» یا« روشنفکرانه» یهفقط توج یگر،استدالت د
 سو، ینسال به ا ۴۰۰از حدود  ی،روند عموم صوالًا. تام گرا است ینظامها

به  یدنگاه کن. است یبرالل یپارلمان های یدمکراس یروند حرکت به سو
 ! یعموم یشدنِ حق را یعنوان نمونه، به روند جهان

، (یشسال پ 11۰حدود  یعنی) 1۹۸4زنان در سال  یخ،بار در تار یناول برای
 یا،پس از آن، استرال. شدند ی؛ صاحب حق را(Neu Zealand)در زالندنو 

اول دانمارک،  یو پس از جنگ جهان یستقرن ب یلدر اوافنالند و نروژ 
 جنگو پس از  یکا،سوئد، آمر یش،لوکزامبورگ، هلند، اطر یرلند،آلمان، ا

ژاپن و در پرتقال زنان صاحب  یتالیا،ا یونان،فرانسه،  یک،دوم در بلژ یجهان
مند  حق بهره یناز ا 1۸۰1ابتداء در سال  یس،زنان در سوئ. شدند یحق را

در ژوئن سال . شده است یجهان ای یدهپد یعموم یو امروز حق را. وندش یم
جمع ( لهستان یتختپا)در ورشو  یککشور دمکرات 1۰۱ یندگاننما ۴۰۰۰

 های یبداشتند که اصول و پرنس یانمشترکاً ب ای یهشدند و در اعالم
هر چند حداقل . ها را دارند آن یتو قصد حفظ و رعا پذیرند یرا م یدمکراس

 یها حکومت یتجمع دارا ینشرکت کننده در ا یاز کشورها ییمن
در  النیطو یو تا آنجا راه یستندکلمه ن یعو وس یقعم یبه معنا یکدمکرات

نام  «یانتخاب های یدمکراس»تحت عنوان  توان یها م دارند، اما از آن یشپ
هنوز  یکدمکرات یها هرچند ساختارها که در آن هایی یدمکراس یعنیبرد، 
 یکباراند، اما حکومت گران مجبورند هر چهار سال  نشده ینهکامل نهاد بطور

 یش،سال پ یستبا دو یکنون یطشرا یسهمقا. بگذارند یعموم یخود را به رأ
و  ینوجود نداشت، مب( یامروز یبه معنا) یکحکومت دمکرات یککه حتا 

 یگزینتنها جا یاست که شکل حکومت دمکراس یتواقع یننشانگر ا
 . باشد یم ینبه ا یممکن و روند جهان( یوتآلترنا)

 یقاًعم یاستهایندانسته به دنبال س یا که عده یمبگو یدمتاسفانه با من
. هست یزن یاسالم یاند که خواست جمهور افتاده یو نئو استعمار یارتجاع

 برای …حقوق بشر، حقوق زنان و ی،دمکراس یااست که گو یچه سخنان ینا
 یا ند،ندار یآمادگ یادارند،  یگریمان ما فرهنگ دمرد یراز یست،ما خوب ن

 یا ی،آلبان یا یرومان یما به اندازه کشورها آیا …هستند و «یاسالم»
 یدمکراس یجادسخن ابداً بر سر ا یم؟ا هم رشد نکرده یانهم یایآس یکشورها
. یمپول ندار یا« اسلحه»به  یازین یرانیانما ا. یستو پول ن« اسلحه»با زور 

 یاز راه شورا یپلماتیک،و د یاسیفشار س یبا استفاده از ابزارها یان،اروپائ
را فقط مجبور به  یاسالم یسازمان ملل متحد، حکومت جمهور یتامن
ما  یادر آنصورت برهمگان روشن خواهد شد که آ. انتخابات آزاد کنند یرشپذ

 که یندیشیمب یاندک. یرخ یا یمو حقوق بشر را دار یدمکراس یرشتوان پذ
و حقوق بشر  یدمکراس استقراربه نفع ملت ما، به نفع  یجهان یاستکدام س

حقوق بشر، تحت عنوان  یتنسب یاشدن حقوق بشر  یجهان: است یراندر ا
 یاشدن جهان به نفع ما است  ؟ دمکراتیزه…و یـ قوم یفرهنگ یتنسب

ملل هنوز توان  ینعنوان که ا ینتحت ا یردمکراتیک،غ یها ادامه حکومت
 یدالر بده میلیارد 1۴۰را ندارند؟ عراق حدود  یو کشش دمکراس فهم
من به . است یهاروپا و روس یهبه اتحاد یکه عمده آن بدهکار. دارد یخارج

زمان الزم دارد، اما حرکت به  یاندک. یدوارمام یارو منطقه بس یرانا یندهآ
 . یمروند باش ینا یحام یدبا یزشدن جوامع است و ما ن «یزهدمکرات» یسو

 

در حمله به عراق گرفته  یکامتحده آمر یاالتکه به ا یرادیـ با تمام ا تالش
موجب تزلزل و بسته ماندن زبان  یاساس یلدل یکو  ینهزم یکاما  شود، یم

 یبوده است؛ آنهم سرنگون یکاجنگ در برابر آمر یو جهان یاروپائ ینمخالف
عدم  تیجهو در ن یمرژ ینانزجار ملت عراق از ا یتکارصدام،جنا یمرژ

 یمرژ رسد یبنظر م. جهان یآن نزد افکار عموم یاسیو س یاخالق یتمشروع
که دارد، پس از گذشت دو دوره از  یالملل ینمتعدد ب یمدر کنار جرا یاسالم

ها  که بنام آن در صندوق یلیونیم های یو رأ« جنبش اصالحات» یسروصدا
 یمسران رژ. ازدرنگ ب بالکل «اش یانتخاب یتمشروع» رود یشد، م یختهر

جهان  یافکار عموم «یهاله حفاظت» ینرفتن ا یاننگرانند که با از م یاربس
فکر  یاآ. تر شود آن آماده یعراق برا یممانند رژ یسرنوشت یرشپذ یبرا
 ینحفظ ا یبرا یا در واقع تالش دوباره« مجلس»انتخاباتِ در راهِ  کنید ینم
در برابر  یتحفظ مصون نتیجهو در  یخارج یدر برابر دولتها «یتمشروع»

 باشد؟  یالملل ینب یفشارها

 

است که در اساس و گوهر خود اصوالً  ینظام یاسالم یـ جمهور دستمالچی
است که به  «یاله»حکومت . پذیرد یو اراده ملت را نم یرأ یادو از بن

 دلیل یب. شده است یضتفو ینزم یبه رو« خدا»خود خوانده  یندگاننما
ساخته شده است  یا نظام به گونه یـ حقوق یاسیتمام ساختار س که یستن

و بر اداره کشور را  یشبر سرنوشت خو یتجا ملت حق حاکم یچکه در ه
فقط در  یشده در قانون اساس ینیب یشپ یریگ یمتصم یتمام ارگانها. ندارد

امر اشتثناء  یناز ا یاسالم یمجلس شورا. ها و مجتهدان است انحصار فق
. ندارد یاعتبار قانون( و بنابرقانون)نگهبان اصوالً  یه آنهم بدون شورااست، ک

( ها فق یتاکثر)شورا  ینمجتهد منتصب رهبر در ا یا یهحداکثر چهار فق یعنی
ها  نهاد یرانتخابات کشور را در دست دارند و سا یزو ن یتمام امور قانونگذار

. یممجلس هم شاهد آن بود یردر دو دوره اخ( یژهبو)همچنانکه . اند کاره یچه
ها و  به فق( ییو اجرا یقضائ ی،قانونگذار)اداره کشور  یانحصار نهادها

درصد مردم کشور از حقِ انتخاب ۸۰کنار گذاردن حداقل  یعنیمجتهدان، 
و  ی،روشن، رسم یح،نقض آشکار، صر یعنیامر  ینو ا. ها نهاد ینشدن در ا

 یعنی. و جامعه باز است یس، که اساس دمکرا«ملت یتحق حاکم» یِقانون
هم از سر  «ینظارت استصواب» رحتا اگ یعنی،. حقوق بشر یادیننقض بن

از حق انتخاب شدن و انتخاب  یرانیکه هر ا یانتخابات برداشته شود، تا زمان
اما، نه جامعه امروز . مند نباشد، اساس انتخابات آزاد نخواهد بود کردن بهره

« انتخابات»به عالوه . یجهان یطو نه شرااست  یشجامعه صد سال پ یرانا
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 یجه،در نت. داده است «یتمشروع»و پنج سال است که به نظام  یستب
 یقدرت انحصار خواهند یسو م یکاز  یاسالم یحکومتگران جمهور

مردم و آراء  یرا حفظ کنند، و برا( یدوازده امام یعهش)« ها و مجتهدان فق»
اند که  ها اعالم کرده امر را بار ینو ا نند،ک یهم خورد نم« تره»ها اصوالً  آن
فشار را از درون و  یگرد یندارد، و از سو یریتأث تمردم در حکوم یرأ
کردن تنور شرکت در « داغ»با  خواهند یها م آن. کنند یاحساس م یرونب

( حداقل)بر  یمتک یخود را حکومت ی،در افکار جهان یژهانتخابات، بو
 . نشان دهند مردم «یتمشارکت و مقبول»

 

متوجه باخت مسلم « اصالح طلبان» رسید یبنظر م یشـ تا چند ماه پ تالش
 «یکهایتاکت»حکومت شده و بدنبال  یگرخود در نبرد قدرت با جناح د

حکومت  یرهخارج از دا یروهایبا ن« اتحاد»از قدرت و در  یرونآنهم ب یگرید
 تر دیکچه انتخابات نزاما هر. از طرفداران خود در خارج هستند یو با بخش

 یفوق را به کنار یکتاکت« اصالح طلب»شناس  سر یها چهره شود، یم
 ها یرون ینآخر یجمواضع خود را در ضروت بس یشترینهاده و به صراحت ب

بنظر  یدبع ینکهبا توجه با ا. دارند یانتخابات اعالم م ینشرکت در ا یبرا
شود در  یختهها ر صندوقکه به  ییندانند هر رأ« اصالح طلبان» رسد یم

 یایو ماف یهفق یتطرفداران وال یعنیقدرت  یاصل بنام و به نفع جناح اصل
قدرت  یدر نهادها یاست، پس چرا کماکان برماندگار یـ اقتصاد یاسیس

دو جناح حکومت ادامه  یانم« نبرد قدرت»هم  ینپس از ا یاپافشارند؟ آ
 د شد؟ شدن حکومت خواه یکدستخواهد داشت و مانع از 

 

 یدشا ریزند، یم یرأ یها که آراء خود را به صندوق یـ مردمان دستمالچی
درست قضاوت ( یردر انتخابات ده سال اخ)نباشند، اما تا کنون  یخوب یانقاض

 یهیانفق یتمورد نظر وال یدای، در برابر کاند۰۱در دوم خرداد سال . اند کرده
« نه» ینا. دادند یرأ یتمبه خا ی،حجت االسالم ناطق نور یعنیو رهبر، 

مردم در . و شکننده بود یخیتار یت،با اهم یارنظام بس یبزرگ به رهبر مذهب
کردند و نشان دادند که  یهتک یشانتخابات به خرد و قدرت قضاوت خو ینا

از  یرهبر مذهب یندگیو نما دانند ینم «یاله» یا «یشرع یفهوظ»انتخابات را 
تمام  یاصالح طلبان حکومت. دخور یش مهم فقط به درد خود« اهلل» یسو

در انتخابات . نبود ینکه چن یدر حال. یختندرا به حساب خود ر« نه» ینا
حدود نود درصد ( بعنوان مثال)اسفند سال گذشته،  1۸در  ،«ها یشهردار»

شرکت  یریگ یدر رأ« بزرگ مانند تهران یها در حوزه) یطشرا ینواجد
اصالح  یاز جناحها یک یچه. کردند یما تحرعمالً انتخابات ر یعنینکردند، 

عاشق چشم و »مردم . یآوردندن ، رأی…تا یانـ مذهب یاز مل ی،طلب حکومت
و مشکالت  یلمسا تواند یم یاگروه  یک. یستندن یجناح یا یچکشه «یابرو
را انتخاب  یکس. است و نه هدف یلهانتخابات وس. یرخ یاها را حل کند  آن
سال  ۹حداقل در )مردم . و مشکالت را حل کند یلکه او مسا کنند یم

هرگز در  یاسیاست و قدرت س یکه مشکل جامعه ما ساختار یدندد( گذشته
عالقه خود به شرکت در  یجهدر نت. یستمنتخب مردم ن یندگاندست نما

 ییآنها یعنی ،«یاصالح طلبان حکومت» یتالشها. انتخابات را از دست دادند
   را، ادامه «اش یکدمکرات»، اما نوع خواهند یرا م ینیحکومت د ینکه هم
 یها به سرنوشت طرح یدنگاه کن. است یدنکوب« آب در هاونگ»همان 

. شکست خوردند یها که همگ آن« حکومت قانون» یا «یجامعه مدن»
جدا نشود،  یدئولوژیو هرنوع ا یناز د یعنینباشد،  یبرالساختار حکومت اگر ل

نه  ی،نه قانونگذار ی،نه جامعه مدن ی،ه دمکراستامگرا خواهد شد و در آن ن
 یاتبه تجرب یدنگاه کن. کدام شکل نخواهد گرفت هیچ …حقوق بشر، و

از جمله به . یستمسده ب ینها د رهم گوناگون و سرنوشت آن یکشورها
باره توهمات  در. یشرق یاروپا یکشورها یرسابق و سا یسرنوشت شورو

 یراناز آنچه در جامعه ا یشترب یدنبا یزن یروندر ب یاسیس یروهایاز ن یبرخ
نشوند،  یامتوجه بشوند  تر یرحاال چند صد نفر د. داد یتها اهم به آن گذرد یم

اسفند  ۸در ( در درون یمانند اصالح طلبان حکومت)ها  آن. ندارد یادیاثرات ز
 یافتانتخابات شرکت کنند و پاسخ خود را در درمردم را فرا خواندند که  یزن

رضا  یعل یمصاحبه آقا یروندر ب« دمکرات ینیحکومت د» یروانپ. شتنددا
 . یرندرا بخوانند و عبرت بگ( 14۹۴آذر  1۰امروز،  یتسا)تبار  یعلو

 

 یو نبرد قدرت در کشور، ناتوان« جنبش اصالحات»دهه  یکـ حاصل  تالش
روان  ی،سالم اجتماع یزندگ یانتوقف جر ی،در امور کشوردار یفیو بالتکل

جوانان و  یاندر م یژهبو یعموم یتیشخص یگسست و چند پارگ یشی،رپ
 یبرا یتیهنوز هم ظرف کنید یفکر م آیا. است …ها و آن یدانهام نا یانعص

و  یرأ یصندوقها یمانده باشد؟ نرفتن مردم به پا یباق یتوضع ینا ادامه
 اوضاع باشد؟  ینبرا یانینقطه پا تواند یم یاآ یمقاومت منف

 

ها  آن یو مقاومت منف یرأ یصندوقها ینرفتن مردم به پا! یرـ خ یدستمالچ
در سمت و  یدهسنج یوضع باشد، اما گام و عمل ینا یاننقطه پا تواند ینم

شکست خورده است  ها ینهدر تمام زم یاسالم یجمهور. درست است ییسو
 متو نه تنها توان اداره کشور را ندارد، بل مشکالت مربوط به شکل حکو

حکومت  یانها با قهر عر آن. حل کند تواند ینم یزا و مجتهدان را نه فق
شکل حکومت را  ینحکومتگران و ا ینا یرانملت ا یتاکثر. کنند یم

 یعو وس یقو یاربس یج،بر خالف تصورات را یران،ا یسیوناپوز. خواهند ینم
 داقلح کنند، یجامعه برنامه پخش م یبه رو یزیونحداقل پانزده تلو. است

ها، مجالت  ها، کتاب روزنامه ینترنت،زبان وجود دارد، ا یفارس یونزده رادپا
 ، جنبش دانشجویی،…و یجهان یلو اوضاع منطقه، مسا شرایط …و

عدم شرکت  ی،ـ قوم یمل یها نظام، جنبش ینبا ا یرانزنان ا یعمخالفت وس
 یرگسترده و فراگ یع،وس یارمردم بس ییو نارضا اپوزیسیون …در انتخابات، و

. کند یسرکوب م یداًو همه کس را شد یزهمه چ یاسالم یاما جمهور. است
 یالملل ینفشار ب یگرد یدر درون، و از سو یمدن یسو با نافرمان یکاز  یدبا

منظورم از . نظام را مجبور به تن دادن به خواست ملت کرد یرون،از ب
تا  ،«یماسال جابح» یتتا عدم رعا ییاز تظاهرات دانشجو یمدن ینافرمان

هرجا  یعنی. است …انتخابات و تا تحریم …تظاهرات کارگران، معلمان و
نظام را از درون  ینا یدکرد، با یدکرد، با یچیحکومت سرپ« اوامر»از  شود یم

 ی،الملل ینمنظورم از فشار ب. ساخت اعتبار یآن را ب «یتمشروع»فلج کرد، 
سازمان  یتامن یل شورامل زماناروپا، سا یهچون اتحاد یفشار توسط مراجع

سرانجام  یمفشار آورد تا رژ یرونآنقدر از درون و ب باید. است …ملل متحد و
انتخابات آزاد، با  یکتن دهد و مردم بتوانند در « ملت یتحق حاکم»به 

 . یندخود را انتخاب نما یرشنظام مورد پذ ی،الملل یننظارت مراجع ب
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مستقل از  یاسیس یروهایاز ن یبخش یگزینجا یاستـ شعار و س تالش
گسترده انتخابات و طرح  یمخارج کشور تحر یسیوندر اپوز یژهحکومت بو

مردم و خارج ساختن  یجبس یلطرح پتانس ینا یاآ. است« رفراندم»خواست 
را « جنبش اصالحات»به ارمغان آورده شده  یدیو ناام یاسها از حالت  آن

 داشت؟  دخواه

 

هرزمان احساس کنند و مطمئن شوند که ـ به نظر من، مردم  دستمالچی
 یبرا «یباز» یکها فقط  آن یو رأ شود یگرفته م یها جد خواست آن

ها امروز  اگر آن. خواهند بود یدانفوراً در م یست،آن ن یا ینا «یتمشروع»
 المیاس یآراء اشان در جمهور اعتباری یب یجهاند، در نت شده یدو ناام یوسمأ

. ماند یم یکسان اش یجهنت دهند، یم یه هر چه رأها به هرکس و ب آن. است
اصالح »مجلس ششم که  اعتبار یزشت و ب یاربس یتبه وضع یدنگاه کن

 یهمه پرس ینکها. هم داشتند و دارند یتدر آن اکثر «یطلبان حکومت
 تر یقد دقی، با«انتخابات آزاد» یااست  یدر باره نظام راه درست تر( رفراندم)

هر دو ممکن است، اما در . یدسنج تر یقرا دق یرانا یطبحث کرد و شرا
 یها و راهها نمونه یرسال اخ یستده تا ب ینهم یختار. شدن یصورت عمل

 ینظام تامگرا یدنبرچ. ما روشن است یهدف برا. دهند یرا نشان م یمتفاوت
و باز که، به  یکنظام دمکرات یکآن با  یگزینیو جا یاسالم یجمهور ینید

ساختار حکومت،  یگرتمام اشکال د. است یبرالل یپارلمان یسنظر من، دمکرا
 . اند یدهموفق بوده و فروپاش نا یهمگ یستم،سده ب یندر هم یخ،به شهادت تار

 

امکان  یاداخل کشور آ یطبا توجه به شرا ی؟با چه مضمون« رفراندم»ـ  تالش
 قابل تصور است؟  یاسالم یمبر سر بود و نبود رژ یرفراندم یبرگزار

 

نظام نباشد، و با  ینبرسر بود و نبود ا( رفراندم) یـ اگر همه پرس دستمالچی
ما نقض غرض  یرد،انجام گ یاسالم یجمهور یـ حقوق یاسیحفظ ساختار س

است که از اساس  یمذهب ینظام تام گرا یک یاسالم یجمهور. یما کرده
 …و زاجامعه ب یکملت، با  یتبا حق حاکم ی،خود با حقوق بشر، با دمکراس

 ها ینا یبترک یتالش برا. آن یجا یااست  ینا یجا یا. در تضاد است
من در باال گفتم که . است یهودهعبث و ب ی، تالش(یکدمکرات ینیحکومت د)
تر  کرد تا بتوان راه آسان یبررس یقاًرا دق یاسالم یاز جمهور« عبور»راه  یدبا

 یسیوننه از اپوز ابقس یدر شورو: بزنم یمثال. نمود یداتر را پ و کم مانع
اما نظام . یمدار یرانکه ما در ا یآنچنان یاعتراض یبود، و نه از حرکتها یخبر

( یاسالم یبه زبان امروز جمهور)در آن زمان، در آنجا، . در بن بست بود
در آنجا، . انتخابات وجود داشت یبر رو یستحزب کمون «یتظارت استصواب»
 یدایبتواند خود را کاند یهر فرد هکشد و توافق شد  یدهنظارت برچ ینا

انتخابات » یکدر  یجه،در نت. کند ی،شورو یانتخاب در دوما، مجلس مل
 یمجلس ی،الملل ینو با حضور مراجع ب «ینظارت استصواب»، بدون «آزاد

 یبا رأ. مخالف نظام بود( ملت یتاکثر)مطلق آن  یتانتخاب شد که اکثر
مردم  یو به رأ ینتدو یننو ین اساسشد، قانو یدهها، نظام سابق برچ آن

 یدهبرچ یگریپس از د یکی یردمکراتیکغ یآن ارگانها یگذاشته شد و در پ
 یسیونبه نظر من اپوز. رفته شد یگرید یراهها یگر،د یدر کشورها. شدند

 یکبا  یدما با. است یرومندن یاربس یرون،چه در درون و چه در ب یران،ا

، با (واحد یاسازمان مشترک  یاجبهه  یک و نه الزاماً)مشترک  یاستراتژ
از  یالملل ینو جنبش مقاومت از درون، همراه با فشار الزم ب یمدن ینافرمان

. یمآزاد مردم نمائ یرا مجبور به تن دادن به رأ یاسالم یجمهور یرون،ب
داشته « انتخابات آزاد» یک یا «یهمه پرس»خود را در  یانب یرأ ینا ینکها

 . گذر ینامکان تحقق ا یبه راهها گردد یو بر م تسا یباشد، ثانو

 

و  یدمکراس یجادا یبرا یرانملت ا ید؛خود گفت یقبل یـ در پاسخها تالش
است  یکاف. ندارد« پول و اسلحه»به  یازین یچحقوق بشر ه یریشپذ

سازمان  یتامن یشورا» یقو از طر یپلماتیکد یفشارها یقاز طر یاناروپائ
فکر  یاآ. کنند یلتحم یاسالم یت آزاد را به جمهورانتخابا یرشپذ« ملل

 یاناروپائ ی،اسالم یعدم شرکت گسترده مردم در انتخابات جمهور کنید یم
 ضرورت خواهد رساند؟  ینرا به ا

 یمخود از رژ یتادامه حما یبرا یگرید یهها در هر صورت توج آن ینکها یا
 یقاز طر یاسالم یدر امر فشار بر جمهور یو کار شکن یاسالم یجمهور
ها  آن یدا کرده یدهمانطور که خود شما ق یافت؟خواهند  یالملل ینب ینهادها

برخالف  ها نو متاسفانه منافع امروز آ. کنند یخود حرکت م «یمنافع مل»از 
 . شود یم ینتأم یاسالم یدر حفظ رابطه با جمهور یکائیانآمر

 

 یرانت و مقاومت مردم امبارزا یبه رو یدـ ما در درجه اول با دستمالچی
 یزن یشو پنج سال پ یستدر ب. است یرانکننده ملت ا یینتع. یمحساب کن
 یینتع( است یگرینادرست بودن آن بحث د یادرست )ملت  یکخواست 
خواست و  یز،ن یشرق یاروپا یاسابق  یدر شورو. شد یرونب یاستهایکننده س

انتخابات، و به نظر من  یمحرت. کننده بود یینها تع ملت ینو مبارزات ا رادها
را از  یاسالم یجمهور یری،گ یها در روز رأ از خانه یامدنن یرونحتا ب

نشان خواهد داد  یانو به جهان اندازد یآن است، م یرا که مدع «یتیمشروع»
 یاسالم ریکه جمهو یدفراموش نکن. خواهند ینظام را نم ینکه مردم ا

و  کشد یم یانجهان« رخ»بات را به همواره تعداد شرکت کنندگان در انتخا
انتخابات  یمتحر. کند یم یهبا آن توج( یروندر ب)حکومت خود را  یتحقان

مناسب در سمت و ( یکیتاکت) یبرگ از مبارزه ما، که راهکار یننه آخر یراخ
 یکه ما را اندک امیهرگ. نظام است ینا یدنهدف ما برچ. درست است ییسو

. است درست یاستیبه عقب ببرد، س یزانان مهم   را به یمو رژ یش،به پ
 . انجام شود« شبه یک»که  یستانقالب ن. است ینهم یاسیمبارزه س

 

 .یمسپاسگزار یدما گذاشت یآرکه در اخت یاز وقت یدستمالچ یـ آقا تالش
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 و اروپا  یكاروابط آمر یختار

 اروپا یهٌو اتحاد یشورو يانو تفاوت م
 

 
  یفاطم ينر شاهگفتگو با دکت

 
  هم گویای ضعف ملی و شكست در صحنه بين المللی است« استقالل, استقالل»همانگونه که قسم خوردن نشانه دروغگویی است شعار .

کشورهایی واقعاً مستقل هستند که در درجه اول با استفاده از روش دمكراتيک در مورد منافع ملی خود به یكنوع تفاهم و توافق رسيده 
 .باشند

 
  آنهائيكه گمان می برند اروپا همانند روسيه شوروی روزی در برابر آمریكا از سر دشمنی در خواهد آمد از تاریخ تشكيل اتحادیه اروپا و

 .نقش حياتی آمریكا در این امر بی اطالع و غافلند
 

دو حمله  یطرفداران حکومت اسالم یژهبو یرانیاناز ا یاریـ از نگاه بس تالش
 یلدر منطقه عبارتست از؛ تحم یدغانستان و عراق و فعل و انفعاالت جدبه اف ینظام
و در چارچوب  یمتو به هرق ینهدر هرزم یکامتحده آمر یاالتخود توسط ا یبرتر

 . بر سراسر جهان یهژمون ینتأم یاستراتژ
جهان داشته و طرح  یتک قطب یدجد یتدر موقع یشهر یاستراتژ ینا یدگاه،د ینا از

وگرنه در جهان . ممکن شده است یشورو یراتحاد جماه یاز فروپاشآن تنها پس 
 . نبود یرامکان پذ ییاستراتژ ینچن یگیریسابق پ یدوقطب

و  یطچه شرا یکدیگر،ها در برابر  متعدد قدرت و عرض اندام آن یقطبها وجود
 یبعث یمرژ یاصدام  ی،اسالم یچون جمهور یمهاییکه رژ کنند یم یجادرا ا یتیموقع
  نمایند؟ یم یشتریب یتو امن یتاحساس رضا یطتحت آن شرا یهسور

 
من، چندان  یدهبه عق ی،جهان یدادهاینوع برداشت از رو ینـ ا یفاطم ینشاه دکتر
 یوارد یبا فروپاش شناختیم یکه ما م ینظم جهان. یستن یخیتار ینشبه ب یمتک
افکار شده است،  یشو تشو یاسیس ثباتی یآنچه امروز موجب ب. یدرس یانبه پا ینبرل

به آن  یناستقرار نظام جانش یبرا هاست ک یدر باره ضوابط و روابط یفیبالتکل
زمان الزم است تا همه  یتوفان مدت یک یاهمانگونه که پس از زلزله . یازمندیمن

الملل هم  ینبرگردد، در روابط ب( یشیننه به وضع پ یول) یعیبه حال طب یزچ
 یانزمان و حصول توافق م یازمندن (equilibrium) یبازگشت به ترازمند

 نظمی یب» یکامروز در  یایمعتقد است که دن یسنجرک. است یاصل یگرانباز
 ینسبتاً مشابه در گذشته پس از هر دگرگون یطدر شرا. غوطه ور است «یانقالب

 ینینو ینظم جهان یاصل یکنانباز یانبا توافق م یپس از گذشت اندک زمان یادینبن
 . شده است یشیننظم پ ینجانش

داشت و تمام قاره اروپا را به خاک  یمذهب های یشهساله که ر یس یاز جنگها پس
در  ینقطه عطف 1۱۲۹در سال  «یوستفال»سرانجام با امضاء معاهده  یدو خون کش

بروز انقالب فرانسه و . بوجود آمد( که مرکز ثقل جهان آن روز بود)اروپا  یختار
الملل اول  ینجنگ ب یتحول بعد. یدانجام( 1۹15) ینه وشکست ناپلئون به کنگر
 یهایعواقب آن جنگ و نارسائ. یرفتپذ یانپا( 1۸1۹) یبود که با معاهده ورسا

 یرا به ارمغان آورد و سرانجام به جنگ جهان یسمو فاش یسمکمون یمعاهده ورسا
ذاشت و گ یمتفاوت بجا یاربس یجهان یگرشکست آلمان و ژاپن بار د. دوم منجر شد

. دادند یلتهران و پسدام را تشک یالتا، یکنفرانسها یروزیپس از پ یاییاداره دن یبرا
پول، بانک  یالملل ینسه کنفرانس سازمان ملل متحد، صندوق ب ینا یجهدر نت
دوران پس از جنگ طرح  ینهادها یگراز د یاریاروپا و بس یهاتحاد یشهاند ی،جهان

 . و احداث شدند یزیر

 یبرا یخیاست، احتماالً از نقطه نظر تار یوستهسال گذشته بوقوع پ یستب یط آنچه
چون . تر شناخته خواهد شد ها اشاره شد مهم که به آن یدادیاز هر چهار رو یندگانآ

 یک یم،عظ یامپراتور یکسقوط  یاسیبار ما نه تنها ناظر ابعاد س یناول یبرا
 یـ اطالعات یانقالب فن آور با آن مانبلکه همز یمهست یو نظام یاقتصاد یستمس
(ICT) (Information – Communication Technology) یو جهان 

 یا یک یشیناز فعل و انفعاالت پ یکالبته در هر . است یوستهشدن اقتصاد بوقوع پ
خود را به  یاند و جا رفته یاناز م یالملل ینابر قدرت در صحنه ب یاچند قدرت 

 یقوا یانم ینوع توازن نسب یکآن تحوالت  یکایکر اما د اند داده یدجد یقدرتها
 یتوافق هر چند سطح ینوع یافتنضرورت  ینروموجود در صحنه وجود داشت و از ا

 یاول قدرتها یمثالً پس از خاتمه جنگ جهان. نمود یم یرو زودگذر اجتناب ناپذ
 یابر آمریکاجمهور  یسرئ یلسونوودرو و یکههنوز در اروپا بودند و زمان یاصل

فرانسه  یرکرد، ژوژ کلمانسو نخست وز یشنهاداستقرار صلح در جهان چهارده ماده پ
نوع بشر فقط ده  یرستگار یبرا یو تمسخر گفت خداوند بارتعال اعتنایی یب یاز رو

در ! کند یچهارده ماده مشروط م یصلح را به اجرا یلسون،و یشرط قائل شد اما آقا
توافق  یبزرگ توانستند به نوع یقدرتهااول  هانیجنگ ج یانهر صورت در پا

از  یکاآمر یمتاسفانه سنا. جامعه ملل در ژنو بود یجادبرسند و مخلوق آن توافق ا
. یوستنکرد و هرگز به جامعه نپ یبانیپشت( یلسونو)جمهور دمکرات  یستعهدات رئ
اندک که  بناییو امروز جز  یدآن سازمان بثبوت رس یبه حبشه ناتوان یتالیابا حمله ا

سازمان ملل در ژنو از  ییبود و امروز به عنوان مقر اروپا یالتآن تشک یگاهجا یزمان
 . نمانده است یاز آن تالش به جا یگرید یادگار شود، یآن استفاده م

 یکا،آمر) ینو شکست جامعه ملل باعث شد متفق یناکام صلح نامه ورسا تجربه
دوم نگران دوران  یم جنگ جهانسرانجا یینها قبل از تع مدت( یهو روس یسانگل

 یاسی،س یلدراز و طو یها برنامه یو اجرا یهپس از جنگ باشند و مشغول ته
 یشگیریو پ یاستس یطهح رد ها یزیبرنامه ر ینا یجهنت. بشوند یو اجتماع یاقتصاد

از ده  یشو ب 1۸۲5تازه با احداث سازمان ملل متحد در سال  یاز بروز جنگها
صندوق  یو تجارت سازمانها یو پول یدر مورد امور بانک. بود موسسه وابسته به آن

 یجادتجارت را ا یالملل ینعمران و توسعه و سازمان ب یپول، بانک جهان یالملل ینب
 یول یشورو یهبار بدون کمک روس ینبا شروع جنگ سرد، ا دیگر یاز سو. کردند

ه در دوران جنگ به نام ک یا از آلمان، هسته ای یمهو ن یتالیابا مشارکت فرانسه، ا
شده بود گسترش داده شد و نطفه  یجادا( و لوگزامبورگ یکهلند، بلژ)« بنالوکس»

بار پس از گذشت  ینچرا ا یدپرس باید. داد یلامروز را تشک یاروپا یهاتحاد یاصل
 یاتوافق  از ییدورنما یچگونههنوز ه ینبرل دیوار یپانزده سال از روز فروپاش یبقر

در افق  یجهان یننظم نو یکبه گرد هم آمدن و توافق بر سر  یازن حداقل احساس
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کند پاسخ  یلرا تحم یشخو «یهژمون» خواهد یم یکاآمر ینکها. نشده است یاننما
 . رسد یبنظر نم یا قانع کننده

 
ها و  کشور« استقالل» ینبه تضم یاربس یچند قطب یاـ در دفاع از جهان دو و  تالش

کمتر محل اختالف  یتواقع یناما امروز ا. شود یستناد مها ا ملت «یخودمختار»
توان »درخور از  یا درجه یهتنها بر پا یمل یتاستقالل و حق حاکم یناست که تأم

و  یمناسبات درون یندبرآ یزخود ن «ملیتوان »بوده و  یرهر کشور امکان پذ «یمل
 یشافزااست که ضامن رشد و توسعه و  ییـ اقتصاد یاسیحاصل عملکرد نظم س

 . کشور باشد یو معنو یماد یهبن
هستند که  یالملل ینقدرت در عرصه ب یقطبها یدائماً در جستجو یمهاییقضا رژ از

ـ از جمله  یرونیاساساً عامل ب یاآ. اند درمانده یمل یطهدر ح ینظم یناز استقرار چن
 یشامعطوف به رشد و افز یوظائف مل یگزینجا تواند یـ م یجهان یقدرتها یتحما

 توان کشور گردد؟ 

 
همانگونه که قسم خوردن نشانه . شما درست است یصـ تشخ یفاطم ینشاه دکتر

و شکست در  یضعف مل یایهم گو« استقالل، استقالل»است شعار  ییدروغگو
واقعاً مستقل هستند که در درجه اول با استفاده  ییکشورها. است یالملل ینصحنه ب

 . باشند یدهو توافق رس همتفا یکنوعخود به  یع ملدر مورد مناف یکاز روش دمکرات

بتواند به  یاسیحزب و گروه س یافرقه  یک یافرد و  یککه  یستن یزیچ یمل منافع
 یمنافع مل یشبردپ یددر مرحله دوم همانگونه که شما اشاره فرمود. کند یلتحم یملت

فقط در  یتوان مل ینبود که ا یروزگار. است یتوان مل یازمندو حراست آن ن
 یقدرت نظام یراشده است ز یآن دوران سپر. شد یمحاسبه م یقدرت نظام یاسمق
وابسته به  یانسان یهسرما. یستانسان یهو سرما یامروز وابسته به توان اقتصاد یزن

وجود  یتوان اقتصاد یکهزمان یدیمهمانگونه که د. سطح فرهنگ و آموزش است
فرو  یکشبه یشورو یراتحاد جماه یا افسانه ینداشته باشد چگونه قدرت نظام

درس  ینمتاسفانه ا. داد یلتقل یسوم یایکشور دن یکرا به سر حد  یهو روس یختر
 یهو سور یراناز نوع عراق و ا یانهخاورم های یکتاتوریرا زمامداران د یابتدائ یاربس

 ینگسن یجبران باختها ینگونبخت برا یهمانند قماربازها یاو  اند یاموختهن یاهنوز 
 . دکنن یتر م خود را هر روز گرفتار مخاطرات بزرگ

 
به اندازه  یزچ یچـ که هنوز از ه یانهاییها و جر از دولت یاریتالش ـ امروز بس

تلخکام نبوده و  «ینآهن یها پرده» یختنو فرور «یشورو یراتحاد جماه» یفروپاش
است  یاتحعمل و عرصه  یدانبه منزله تنگ شدن م« جنگ سرد»خاتمه  یشانبرا

رشد . نگرند یم یکان اروپا و آمریابه تحوالت مناسبات م یاربس «یدواریام»ـ با 
متحده  یاالتاروپا و ا یهقدرتمند اتحاد یاز کشورها یبعض یانم یراختالفات اخ

 یبا دست برهم کوفتن از رو ها یروها و ن کشور ینموجب شده است، ا یکاآمر
 . در جهان پنهان ندارند یدیجد« قطب» یدایشخود را در پ یآرزو ی،شادمان

 کنید، یدنبال م تر یکاروپا را از نزد یهنظر شما که تحوالت و پروسه رشد اتحاد از
در جهت  یزانرشد تا چه م ینقدرتمند چه خواهد بود؟ و ا یاروپا یجادچشم انداز ا

 نمود؟  خواهد فوق عمل یروهایها و ن ها و انتظارات کشور آرزو ینتأم

 
و  یاز هفده سال است که اروپا و تحوالت اقتصاد یشـ ب یفاطم یناهش دکتر

رشد و . یقو چه در تحق یسآن کار روزانه من بوده است ـ چه از نظر تدر یاسیس
 یستمدوم قرن ب یمهن یها از معجزه یکی توان یاروپا را به جرأت م یهگسترش اتحاد

 یاناز تفاهم و توافق م یندرخشا یتموفق ینچن یتبشر یخهرگز در تار. بشمار آورد
 برند یگمان م یکهآنهائ. از ممالک مستقل حاصل نشده است یریتعداد کث ینچن

در خواهد آمد از  یاز سر دشمن یکادر برابر آمر یروز یشورو یهاروپا همانند روس
من . و غافلند اطالع یامر ب یندر ا یکاآمر یاتیاروپا و نقش ح یهاتحاد یلتشک یختار

بدرد آورم فقط به عنوان اشاره عرض  یاتسرشما را با ذکر جزئ خواهم یمن ینجادر ا

برنامه مارشال که  یو اقتصاد یمال یاستفاده از کمکها یکه شرط اصل کنم یم
 یکپارچهشدن و سرانجام  تر یکاروپا قرار داد نزد یاردر اخت 1۸۲۹در سال  یکاآمر

 یستماول قرن ب یمهدو بار در نکه  یمداشته باش یادبه . بود یاروپائ یشدن کشورها
و فرانسه و انگلستان از  یآلمان از سوئ ینمداخله در جنگ ب یبرا یکائیآمر یقوا
دالر  یلیونها م و هزار یها هزار تلفات انسان و صد یلبه اروپا گس یرون یگرد یسو

 یژهبو یکابزرگان قوم در اروپا و آمر ینبنابرا. متحمل شدند یمال یها خسارت
و  یکآتالنت یسو ینشومان، کنراد ادناور از ا یسهمانند ژان مونه، مور ائیشخصیته

جز  یا چاره یادر یترومن از آنسو یدنتو پرز یکاخارجه آمر یرجرج مارشال وز
پوالد و  یعکاسه کردن صنا یککار را اول با  ینا. دیدند یشدن اروپا نم یکپارچه

اروپا  1۸5۰قرارداد رم در سال  یشروع کردند و با امضا 1۸5۰معادن آهن در سال 
بود  یمخواه ای یهشاهد گسترش اتحاد یگرقرار دادند که تا چند ماه د یریرا در مس

زمام امور  یچگونه ممکن است کس. یتجمع یلیونم 5۰۰ یبکشور عضو و قر ۴5با 
 که اشدب اطالع یب یالملل ینو روابط ب یخاز تار ینقدرداشته باشد و ا یاررا در اخت یملت

 ینقرار داد و در ا یکادر برابر آمر یشورو یههمانند روس شود یگمان کند اروپا را م
نادان  یاداشته باشد  یتصور ینپرداخت؟ هر کس چن یپلماتیکد یبه بندباز یانم

دارند و  یاسیو س یمسلماً با هم رقابت اقتصاد یکااروپا و آمر. یالپرورخ یااست و 
است که هرگز منافع  یدهها آنچنان در هم تن ع آنمناف وخواهند داشت اما اقتصاد 

 یک یکاو آمر یشورو یهروس یانتضاد م. مشترکشان را به مخاطره نخواهند انداخت
از  یمبهتر بگو یااز اروپا  یتالیستیسنت اقتصاد کاپ یکهدر حال. بود یدئولوژیکجنگ ا

قتصاد که از ا. یافترفت و در آن بسط و گسترش  یکاانگلستان و هلند به آمر
است ـ مذهب، زبان،  یختهو اروپا آم یکاآمر یو اجتماع یاسیفرهنگ س یمبگذر

 یـ حت چربد یتشابه به مراتب به اختالف م یدکه بنگر ای ینههنر در هر زم یات،ادب
 یخودش را به قافله کشورها تر یعتر و سر هر چه زود کند یم یامروز سع یهروس
 . برساند یغرب

 
اروپا و  یهاتحاد یاز کشورها یبعض یانم یداختالفات شد ین،ـ با وجود ا تالش

 ینآن و ادامه ا یامدهایبه عراق و پ یبر سر حمله نظام یکامتحده آمر یاالتا
که  یستن یراه مشترک ینا یدنها رس به منزله به انت یااختالفات تا به امروز، آ

در دفاع از  یکدیگر نییباهم و به پشت ردر کنا یغرب یو اروپا یکاقرن آمر یمبمدت ن
 اند؟  کرده یط یکو دمکرات یبرالیل یارزشها

و  یراخ یاقتصاد یریهایدرگ یریاختالفات به شدت گ ینعالوه بر ا بدبینان
 شود یگفته م یحت. کنند یناتو استناد م ینظام یمانپ های یهسُست شدن پا ینهمچن

اروپا که در دست  یهاتحاد یمشترک در قانون اساس یدفاع یروین یک ینیب یشپ
نگران ساخته  یارناتو بس یاتح مهرا در مورد امکان ادا یکائیاناست عمالً آمر یهته

 . است

 
 یلنحوه گسترش ناتو و تشک یاـ اختالف نظر در مورد عراق و  یفاطم ینشاه دکتر

 یزبحث انگ یاروپائ یخود کشورها یانهمانقدر م یمشترک اروپائ یدفاع یروین
 یدهایاز کاند یا آنچه پاره. در مورد عراق ینهمچن. و اروپا یکاآمر یاناست که م

و ژنرال کالرک  ینهاوارد د ایهمانند آق یندهآ یجمهور یاستر یدمکرات برا
خارجه  یروز ین یلدوو ینیکو دوم یراکش یبا موضع آقا یتفاوت چندان گویند یم

. است تر یقو یشرف شرودر و یانفرانسه او ندارد و به مراتب از مواضع ضد جنگ آقا
باز براثر بحث آزاد و انتقاد  یاسیس یستمهایو س یکدمکرات یهمچنانکه کشورها

در  یکدمکرات یهمواره کشورها شوند یم تر یرومنداز آن ن یبردار رهسازنده و به
 خواهند شد تر یکمتقابل مواضع خود بهم نزد یلدرازمدت با تعد

 
 یهبر عل یتا حد اقدامات نظام یممستق فشار یاستدر برابر س یانـ اروپائ تالش

 یهخود تک یتیمشترک امن یاستاجزاء س یدر منطقه، بررو ینمشکل آفر یمهایرژ
مذاکره  یگیریو پ یپلماسید یقهطر یا منطقه یحل بحرانها یدارند، از جمله برا
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 یشنهادتوسعه را پ ینهزم رد ییکمکها ی،و اقتصاد یاسیس یهایهمکار یاسی،س
 . کنند یم

 یبندو پا یدر نظم جهان یمهاییرژ ینساختن چن« انتگره»اقدامات را  ینهمه ا ها نآ
ها  در صورت حاد شدن بحران. نامند یم یالملل ینو مقرارت ب ینساختنشان به مواز

 . دارند یدتأک یتامن یبر نقش و دخالت سازمان ملل و شورا

 یاسالم یجمهور یرنظ یمهاییدر مورد رژ یاستس ینا یتتوجه به عدم موفق با
قطعنامه سازمان ملل توسط حکومت صدام در  1۰پا گذاشتن  یرصدام ـ ز یا یرانا

 ینکه در مقابله با چن ای ینهتنها گز یاـ و طالبان آ یتا سرنگون یتفاصله حمله به کو
ها به قهر و  و سرنگون ساختن آن نظامیاقدام به حمله  ماند، یم یباق یمهاییرژ

 است؟  یارجکشور خ یقدرت نظام

 
بوش در نطق ساالنه خود در کنگره  یآقا یشـ دو سال پ یفاطم ینشاه دکتر
از  یکیدر مورد عراق . کرد یمعرف یانبه جهان« محور شر»سه کشور را بنام  یکاآمر

هنوز زود است که از . استفاده شد ینظام یرویسه کشور همانند افغانستان از ن ینا
که پناهگاه اشرار القاعده شده بود  تانمورد افغانس در یوهش ینشکست ا یاو  یروزیپ

 . یمکن یریگ یجهشد نت یانو عراق که در برابر جامعه ملل متهم به طغ

راه مذاکره و عدم خشونت  یرانو ا یواضح است که در مورد کره شمال یبه خوب اما
شور که دو ک ینا یکتاتورزمامداران د یاآ یدد یدبا. و اروپا مرجح است یکاآمر یبرا
 ینباراند ا خودکامه خود کرده یمهایمصالح رژ یکشورشان را فدا یمنافع مل یشههم

چون  رسد یمستبعد به نظر م یدادیرو چنینبه نظر من . بر سر عقل خواهند آمد
 ینو مردم ا کنند ینم یتدر برابر ملت خود احساس مسئول یمدو رژ یناز ا یچیکه

. ندارند یارو فشار بر حکومت در اخت یدهبراز عقا یبرا یگونه ابزار یچها هم ه کشور
و  یدنند عقاتوا یمعزول کنند و نه م یها را در انتخابات بعد حکومت ینا توانند ینه م

 یداست که با ینگمان من برا یراندر مورد ا یجتاًنت. نظرات خود را آزادنه اظهار دارند
ژاپن و  ین،با وساطت چ یمالانفجار از درون بود و در مورد کره ش یکنوعدر انتظار 
تفاوت . است یادز یارهرچند موقت بس یاسیراه حل س یک یافتناحتمال  یکره جنوب

نفت ندارد و مردمش  یکره شمال. آنهاست یانم یاقتصاد وتدو کشور تفا ینا
با در دست  یاسالم یجمهور. یایدناچار خواهد شد کنار ب ینگرسنه هستند بنابرا

ملت همچنان  یقرن برخالف خواست واقع یکربعسته است داشتن حربه نفت توان
 . خود را در موضع قدرت حفظ کند

 
از  یبرخ. شده است یرها در اروپا همه گ روز ینکه ا یاز نظرات یرویـ به پ تالش

هرگونه  یرندهگ یمبر نقش سازمان ملل در مقام تصم یزن یرانیا یاسیس یانهایجر
 یهعضو تک یحقوق بشر در کشورها یدشددر خصوص نقض آشکار و  یاقدام عمل

 یالملل یننهاد ب ینا ینسبت به امکانات عمل یتر ینانهاما با نگاه واقع ب. دارند یاربس
حقوق بشر، چندان  یجهان یثاقبه م یبندیدر پا ها یمنقض و اجبار رژ ینا یدر بازدار

ور، تنها کش 1۹۸ یعنیسازمان ملل  یکل اعضا از : ماند ینم یباق یجد یدام یجا
 یهکامل اعالم یتبوده و خود را ملزم به رعا یپارلمان یدمکراس یکشور دارا ۴۴

 یاسی،س یهایشهروندان از فقدان آزاد ی،عضو باق 1۱۰در . دانند یحقوق بشر م
عالوه . برند یرنج م یو جنس یمذهب ی،قوم ی،نژاد یضهایتبع ی،و فرد یاجتماع

بعنوان نهاد  یتامن یحق وتو در شورا یادار یکشورها یبکه از ترک یریتصو رآنب
نامساعد  یتوضع. افزاید یم یدیام نا ینبرا یمچشم دار یشسازمان در پ ینا ییاجرا

 «یتعهد عمل»در  یهو روس یندر چ یمقرارت حقوق بشر و اساساً حقوق شهروند
اما در دفاع . ماند ینم یباق دانیبحث چن یحقوق جا ینکشور به ا یندوا یحکومتها

مقرارت در آن نقض  ینکه ا یکشور ثالث یهبرعل یو اقدام عمل یمها از تصم آن
 . است یاربس یدترد یمسلماً جا شوند، یم
صاحب قدرت  یکشورها ی،الملل یننهاد ب ینا یعمل یناتوان یلبدل یاآ ها ینهمه ا با

شده توسط سازمان ملل و مقرارت  یینخارج از ضوابط تع یمجاز به انجام اقدامات
از خاموش ساختن و  یرانیاناز ا یاریو دفاع بس یخرسند یاهستند؟ و آ یالملل نیب

 یکامتحده آمر یاالتطالبان توسط ا یا مچون حکومت صدا یمهاییبساط رژ یدنبرچ
 است؟  یالملل ینب ینو مواز ینو احترام ما به قوان یبندیبه منزله عدم پا

 
 یانپس از پا. من بود یرفرماکا ینـ سازمان ملل متحد اول یفاطم ینشاه دکتر
سازمان ملل  یفتهاز جوانان آنزمان آنچنان فر یاریهمانند بس یدانشجوئ یالتتحص

خدمت به  یبرا یدیشک و ترد یچگونهآن شده بودم که بدون ه یدآلهایو ا
که با  یدنپائ دیری. یوستمسطح ممکن به آن سازمان پ ترین یعدر وس یتبشر

مبتذل متوجه اشتباه خود  یهایو صحنه ساز ها یشمشاهده انواع و اقسام حق ک
که مبارزات  یدر بحبوحه جنگ سرد بود و درست همزمان با دوران ینالبته ا. شدم
 یارتش سرخ شورو یروزانه از طرف قوا یشرق یاروپا یکشورها یخواهانآزاد

به  یکمک ینتر سازمان ملل بتواند کوچک یتامن یبدون آنکه شورا شد یسرکوب م
اصل شد که سازمان ملل متحد در  ینمنکر ا یدحال نبا یناما در ع. ا برسانده آن

موفق بوده است و آن همچنانکه در مقدمه منشور آن ذکر شده  یامر اساس یک
 یجنگ جهان یکخانمانسوز  یها از برافروخته شدن شعله یشگیریاست پ

 یجخل جنگ سوئز، بحران یعنیبدون شک حداقل در سه مورد مسلم . یگریستد
دخالت سازمان ملل توانست از  یلها در کوبا و جنگ هفت روزه اعراب و اسرائ خوک
از جنگ دوم باشد  تر ینبه مراتب سهمگ توانست یکه م یگرد یجنگ جهان یکبروز 

 قلالا. است یپلماسیجنگ عالمت شکست د یسبه گفته کالزووت. کند یشگیریپ
سوم که احتمال آن  یروز جنگ جهانسازمان ملل متحد از ب یژهسه مورد و یندر ا
از حقوق بشر متاسفانه  یاما در مورد جانبدار. کند یشگیریبود توانست پ یادز یاربس

 یندخالت در ا یاراخت یاو  یتوان اجرائ یچگونهه یسازمان ملل دارا یساختار فعل
 یگانه. سازمان است یناز ا مورد یب نتظارا یک ینا یدو شا یستمورد بخصوص ن

 یدرا دارد در مورد تهد یهقهر یکه منشور سازمان ملل امکان استفاده از قوا یمورد
 ینکهآنهم مشروط بر ا. است یالملل ینب یتصلح و امن یهاقدام مسلحانه عل یاو 

 راز پنج کشو یچیکبه توافق برسند و ه ینمورددر ا یتامن یشورا یاعضا یتاکثر
مخالف ندهند  یو فرانسه را یهوسر ین،انگلستان، چ یکا،آمر یعنی یاعضاء دائم

حقوق  یاو  یتبشر یهآنکه سازمان ملل بتواند در امر اقدام عل یبرا(. وتو نکنند یعنی)
در منشور و ساختار خود  یاساس ییراتتغ یازمندسازمان ن ینبشر وارد عمل شود ا

آراء در مجمع  یتقطعنامه با اکثر یک ذراندنهمان گ   یفعل یطدر شرا. باشد یم
. موجود است یلهوس یگانهعضو در آن مشارکت دارند  یکه همه کشورها یومعم

و معاهدات آن  یجهان یهبه عنوان ناقض اعالم یالملل ینب یخهمان قطعنامه توب   ینا
به  یرانا یاسالم یهفده سال گذشته شانزده بار در مورد جمهور یاست که ط

 یاسالم یمرژ های یاستدر رفتار و س یریتأث ینتر است و کوچک یدهب رسیتصو
 . نداشته است

به  یکااز حمله آمر یرانیاناز ا یاریبس یمورد سئوال شما و احتمال خرسند در
به  یبندپا یگرد یرانیانجمع از ا ینکه ا یستن ینافغانستان و عراق استنباط من ا

سپتامبر و عدم  11پس از فاجعه  ینکهدر ا یراز. یستندن یالملل یناصول و مقررات ب
تجاوز به  ینمشارکت آن در ا یحادثه و حت ینا ینمسبب یگیریطالبان در پ یهمکار

نه  یااز حق دفاع مشروع برخودار بوده است  یکاآمر یاآ یکا،حقوق شهروندان آمر
در . است که از عهده و تخصص من خارج است یو فن یبحث حقوق یک یازمندن

 یچراغ سبز الزم را برا یتنام یقطعنامه شورا ینآخر یاآ ینکهمورد عراق هم ا
 ینبرا یدمز. نه هنوز مورد بحث است یاداده بوده  یسو انگل یکاآمر امیدخالت نظ
 ینکهاز ا یرانیانهمه ا یاسالم یدر نظر گرفت که جز حاکمان جمهور یدمسائل با

 ینه تنها ط یراسرنگون شده شادمانند ز ها یکائینظام متجاوز صدام به دست آمر
به صورت  یشههم اقعر یبعث یمسال گذشته رژ 45 یبلکه ط جنگ هشت ساله

 یرانیانبار ا یناول یما عرض اندام کرده است و برا یارض یتتمام یهعل یدتهد یک
و  یمردم ینظام یکموفق شود  یکاشب را آسوده بخوابند و اگر آمر توانند یم

 یبه منافع ملخدمت را  ینتر بگذارد بزرگ یادگاردر آن کشور از خود به  یکدمکرات
 یک یرانیانا یبا وجود آنکه نظام طالبان هرگز برا افغانستاندر مورد . ما کرده است
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 یمانند خار یبا زنان افغان یمرفتار موهن آن رژ یول رفت یبشمار نم یجد یدتهد
ها برکابل و اشاعه سنگسار و  پس از تسلط آن یژهباشرف بو یرانیبود در چشم هر ا

 . الء عامزنان در م یربارانت

 
منع  یبر قبول امضاء پروتکل الحاق یمبن یاسالم یجمهور یرـ اقدام اخ تالش

 یااروپاست  «یپلماسید» یجحاصل نتا یاآ یاتم یبه سالحها یابیدست یتالش برا
 یمکشور بر رژ ینا یدشد یو فشارها یرانا یدر مرزها یکاحضور آمر یجهنت ینکها

  ی؟اسالم یجمهور

سه کشور آلمان، فرانسه و  یاز سو یکو تکنولوژ یتصاداق یهایهمکار وعده
را در  یاسالم یمرژ یرانسه کشور در ا ینامور خارجه ا یدر مذاکرات وزرا یسانگل

 یکاآمر یممستق یاتبودن عمل یجد یامانتقال پ یاساخت « نرم»پروتکل  ینقبول ا
در کار است و  یشنکه اساساً نه نرمیا یانرمش مؤثر واقع شد؟ و  یندر ا یرانا یهعل

خود  یادامه تالشها یبرا یگریبدنبال فرصت د یاسالم یمدر اصل رژ! یرشینه پذ
 است؟  یا هسته یبه سالحها یابیدست یبرا

 
در  یاسالم یمعتقد بوده و هستم که جمهور یشهـ من هم یفاطم ینشاه دکتر

 یارتباطو  یا عالقه یچگونهه یا هسته یها به سالح یابیتالش خود به خاطر دست
ملت  یک یدالر از درآمد مل یلیاردها م ده. یستقائل ن یمو مصالح رژ یمنافع مل ینب

 یندر افکار آشفته خود به ا المیاس یآنکه جمهور یبرا یدندرا به آتش کش یرفق
 یکشورها تواند یم یابدها دست  سالح یناست که اگر به تواند به ا یدهرس یجهنت

آن  یها هرگز به فکر برانداز کند که آن یدنچنان تهدرا آ یکاآمر یژهو به و یغرب
اتخاذ کرده  یاست که کره شمال یاستیهمان س   یقاًدق ینا. دست بکار نشوند یمرژ

مورد تجاوز قرار  توانند یو اروپا را نم یکاکه خاک آمر دانند یها خوب م آن. است
فارس در  یجخل یهشحا یدر درجه اول و کشورها یلدهند اما با گروگان گرفتن اسرائ

به گمان . ها از سرسازش در خواهد آمد با آن یکاکه آمر برند یتصور باطل بسر م ینا
 یجمهور یبرا یکامال معکوس یجهممکن است نت یکاشتباه استراتژ ینمن ا
حمله » یعنیدولت بوش  یدجد یاستس یتحت لوا یعنیداشته باشد  یاسالم

خود  ینه تنها برا یاسالم یجمهور استیس ینممکن است با اتخاذ ا «یشگیرانهپ
خود را به مخاطره انداخته  یشتردست و پا نکرده باشد بلکه برعکس ب یتمصون یمهب

همانگونه که . بکار برد یلدر ارتباط با اسرائ شود یرا م اللاستد ینا ینع. است
ه مطالع یرسماً اعالم کردند که برا ها یلیاسرائ یراخ یها هفته ینهم یط یدمسبوق

 یلاسرائ ینهبا آن کاب یاروییرو یراهها یو بررس یرانا یا در مورد خطر هسته
در  تواند یکند م رادههر وقت که ا یلدولت اسرائ. داده است یبترت ای یژهنشست و

 ینچن یلچرا در مورد تشک یدد یدبه مطالعه بپردازد با یخطر احتمال ینمورد ا
 یاعالم خطر به جمهور یک ینا یاآ. کنند یصادر م یرسم یهاطالع ای یژهنشست و

  یکا؟و آمر یاروپائ یهشدار به دولتها یک یااست  یاسالم

به گمان من . شد یاسالم یجمهور ینیموجب عقب نش یچه عامل پرسید یم شما
در  یژهبه و یمردم یبانیو عدم برخوردار بودن از پشت یکاآن ترس از آمر یواقع یلدل

. حکومت است ینبا ا یرانخالفت روز افزون مردم ام یو بطور کل یاستس ینمورد ا
 یجمهور. یستن یرپذ یجدائ نآ یدرونمرز یاستاز س یکشور یچه یخارج یاستس

 یچگونهاز ه یگرد ینه تنها در صحنه داخل. روبروست یبا مشکالت بزرگ یاسالم
مطلق  یهم خود را در انزوا یالملل ینبلکه در صحنه ب یستبرخوردار ن یتیمشروع

به بهانه دفاع از  یراکش یدنتپرز یهعل یرو موهن اخ یدحمالت شد. کند یساس ماح
. اند شده یوسما ها یها از اروپائ تا چه حد آن دهد یم نشان «یاسالم یروسر»

را سخت به وحشت انداخته  ینظام آخوند یرانگرداگرد ا یکامسلماً وجود ارتش آمر
 یندر برابر دورب یتبسمها برخالف یرانخارجه به ا یرمسافرت سه وز. است

سران  یسخت و دردناک از سو یاربس یامهایاز قرار معلوم همراه با پ یزیونتلو
 یرانا یانتنش در روابط م یدارپا نا ینیفرونش ینبنابرا. بوده است یاروپائ یکشورها

با بازگشت درازمدت به  یدپس از فاجعه دردناک زلزله بم نبا یژهو جهان غرب را به و

با صلح و آرامش  یمرژ ینا یماجراجو یتماه. و بهبود روابط اشتباه کرد آرامش
 یادر عراق و افغانستان  یاسالم یآشکار و پنهان جمهور ایه دخالت. یستسازگار ن

و تقلب و دروغ در مورد  یالملل ینب یسمبه ترور یو معنو یماد یها ادامه کمک
 یترن جهان یردر مس یقاًرا دق یاسالم یترن جمهور یا هسته یاز انرژ یبهره بردار

زود  یا یرد. ستدر منطقه قرار داده ا یو دمکراس یشدن و توسعه و گسترش آزاد
که با  یاز درون منفجر نشود در برخورد با ترن بزرگتر یاسالم یاگر ترن جمهور

 . و نابود خواهد شد یسرعت در جهان مقابل در حرکت است متالش

 
معتقدند  یمشاور و یو تکنوکراتها یسنجانـ محافل حول و حوش رف تالش

به  یابیدست یبرا یرانا یموقتاً در توقف بر تالشها تواند یم ی،پروتکل الحاق یرشپذ
 ینو جلب نظر ا یکارابطه حسنه با آمر یبه محض برقرار. گذارد یرتأث یسالح اتم

از . دخواهد بو یعمل «یشترینان بیاطم»ها با  تالش ینا یریکشور، امکان از سرگ
خارج،  یسیونحکومت در صفوف اپوز یناز راه دور ا« مشاوران» یگرد یسو

را  یکابا آمر یسر دشمن یرانکه اگر ا ایستند یباز نم یماز سرزنش رژ یا لحظه
سالح  ینمنطقه، صاحب ا یاتم یقدرتها یرحتماً تا امروز در کنار سا داشت، ینم

 یکابه توافق، صلح و رابطه با آمر نیدن حکومت را همواره به رسیها ا آن. شده بود
 . کنند یم یقتشو

 یرما از مس یمل یتامن یناساساً راه تأم یاآ یست؟خصوص چ ینشما در ا نظر
  کند؟ یعبور م یا به سالح هسته یابیدست

 
عرض کنم که نه تنها با سالح  یدسئوال شما با ینـ در مورد ا یفاطم ینشاه دکتر

برسد که منطقه ما و جهان از شر  یروز یدوارممصددرصد مخالف هستم و ا یاتم
 یرون یدتول یآسوده شود بلکه با هرنوع استفاده از اتم برا یتجان بشر یبال ینا

 . مخالفم

همانند  یکهآنهائ یجهان حت یامروز در سراسر کشورها یدکه شما مسبوق همانگونه
در  کنند یم ینتأم یا هسته یخود را از راه استفاده از انرژ یازفرانسه بخش عمده ن

کشور . هستند یعتو ضد طب یآفت ضد بشر ینو اجتناب از ا ینیحال عقب نش
 یروگاهن یچده سال گذشته ه طی یکاشده است در آمر یشقدمامر پ ینآلمان در ا

دو . کنند ینم یکهنه را بازساز ها یروگاهساخته نشده است و در فرانسه ن یا تازه
 1۸۹۱در سال  یلو چرنب 1۸۰۸در سال  یکاآمر در یلندآ یلم یتر یحادثه اتم

گذارده  یبرجا یریآنچنان تأث یدر اذهان مردم روشندل جوامع مترق یهمانند کابوس
با شکافتن اتم که  یعنی یبه صورت فعل یا هسته یمن انرژ ماناست که به گ

 یانقرن از م یناول ا یمهن یانمسموم است تا قبل از پا« تشعشعات»همراه با 
 یبرا یخطر یچگونهکه ه «یوزیونف» یآن احتماالً تکنولوژ ید رفت و به جاخواه
 یرغ یانرژ کاناتام یراستفاده از سا ینهمچن. ندارد متداوال خواهد شد یستز یطمح
 یدر دستور کار کشورها یداز نوع باد، آب، امواج و نور خورش یلیفس یرو غ یاتم

در جهان که  یعیگاز طب یرهذخ یندوم با داشتن یژهبو یراندر مورد ا. است یشرفتهپ
هسته  یاستفاده از انرژ یست،کاف یرانا یندهصد سال آ ینمصرف چند یاحتماالً برا

هسته در جهان در حال  یکه انرژ یاز دالئل یکی. بخش استیانبس عبث و ز یکار
 یدتول یعیبا گاز طب یسهمثالً در مقا. کمرشکن آن است ینههز باشد یم ینیعقب نش

 یروگاهن یکساختن  یعنی. شود یتر تمام م وات برق هفت برابر گران یلوک یک
 یروگاهن یک تنساخ یکهدالر خرج دارد در حال یلیاردم ۲تا  4بطور متوسط  یا هسته

 ۱۰۰تا  ۲۰۰معادل  ای ینهبا هز کند یسوخت استفاده م یبرا یعیمشابه که از گاز طب
قابل  یماًمستق یاتم یانرژ یدمسبوقهمانگونه که . است یردالر انجام پذ یلیونم

بخار  یدگرم کردن آب و تول یبلکه از آن به عنوان سوخت برا یستبه برق ن یلتبد
تر و کم  همان منظور را ارزان   یقاًدق تواند یم یعیگاز طب راینبناب. شود یاستفاده م

 . انجام دهد یستز یطمح یکمتر برا یاربس یعاتتر و با ضا خطر

 
 .یمسپاسگزار یدکه به ما داد یاز وقت یدکتر فاطم یـ آقا تالش
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 کامران  يندکتر رام

 یچند قطب یا یجهان تک قطب
 

 یبا ساقط شدن شورو یجهان دوقطب عمر
 یدبلوک شرق به سر رس یدنو از هم پاش

که بتوان  ینینو یهنوز نظم جهان یول
نشده  یدانسبتاً با ثبات شمردش در جهان پ

ش و هم بحث بر امروز هم کشمک. است
شدن جهان  یچند قطب یا یسر تک قطب

دو  ینا یابیاست و هدف نوشته حاضر ارز
 . یرانا یمنافع مل یگاهاز د یتوضع

 
 یمل منافع 

ثابت بودن آن در تمام طول  یکیرواج تام دارد،  یتصور در باب منافع مل دو
 یاستآن به صحنه س یفمنحصر بودن تعر یگریکشور و د یک یاتح

مکان  ماند یآنچه در طول زمان ثابت م. هر دو تصور خطاست ینا. یخارج
 ییرمنافع دستخوش تغ ینا. آن ینه منافع مل یاستکشور بر نقشه جغراف یک
 ییرتغ یلهر کشور و هم به دل یدرون های یهم به تناسب دگرگون. تاس

 یو خارج یدو عامل داخل ینبه ا یدبا یمنافع مل یفدر تعر. جهان اطراف آن
 یاسینظام س یعنیها  آن یاسیر دو توجه داشت، باالخص به وجه سه

 . که آنرا احاطه کرده است یهرکشور و نظم جهان

ها  آن یبهست که ترت یزن یتقدم و تأخر یو خارج یدو عامل داخل ینا بین
 یاز بابت منطق. یستن یکسانمنافع  ینا یو در تحقق عمل ینظر یفدر تعر

مردم  یاتح یراقرار دارد ز یتمرتبه اول اهم خود مملکت در یاسینظام س
خود کشور است  یاسینظام س ینا. هرکشور در درجه اول وابسته به آن است

 یننه نظام ب یاوردمردم هرکشور را فراهم ب یتو امن یرفاه و آزاد باید یکه م
 یتاولو یمنافع مل یفنوع حکومت در تعر یینتع یلدل ینو به هم ی،الملل

 . دارد یمنطق

دارد که  یبیدر هر دوران شکل و ترک یالملل یننظام روابط ب یگرطرف د از
 ینا. یستآن ن ییرتنه قادر به تغ یکچه خرد و چه کالن،  یکشور یچه

و مردم آنرا  سازد یرا در چارچوب خود محدود م یهر کشور یاستس یبترک
و  مکنمو حد  یبچارچوب و به ترت ینرا در ا یشخو یتا منافع مل دارد یوا م
 . آل تحقق بخشند یدهنه ا

 یول یکندشر یکدیگرخود با  یدر منافع مل یفهرکشور بنا بر تعر مردم
جهان و بخصوص به نوع  یاسیبه تحوالت س یدوگانه منافع مل یوستگیپ

منافع در  یناز ا یمختلف یها برداشت شود یهر کشور باعث م یاسینظام س
 وتوجه داشت  یمختلف منافع مل یفاربه تنوع تع یدبا. یردها شکل بگ آن ینب

مختلف مخرج  یها انتخاب ینالبته ا. یدها را برگز از آن یکی یابیپس از ارز
عامل، به  ینا یول. کشور است یک یارض یتدارد که حفظ تمام یمشترک

جا  یکسانمختلف به  یفو از آنجا که در تعار یادیشبن یتاهم ینهم یلدل
 ینب خابهنگام انت. یستن یکدیگرها از  آنساختن  یزدارد، قادر به متما

 یها به تفاوت یدبا گردد یعرضه م یکه از منافع مل یمختلف یها برداشت
 حال یندر ع یول یوجه اشتراک اساس یندر بند ا یدها توجه کرد و نبا آن

 . شمرد یگاه انتخاب نکردن کاف انتخاب کردن و یماند و آنرا برا ساده

ملحوظ شده  یرانا یدر صدر منافع مل یدموکراس ینوشته حاضر برقرار در
 یدگاهد یناز ا یو چند قطب یتک قطب یالملل ینب یها نظام یابیاست و ارز

در  یدمکراس یمو تحک یبه برقرار تواند یم یکانجام گرفته است که کدام
 کنیمشروع  یشو امکان برقرار یاول از جهان تک قطب. مدد برساند یرانا

 یتشو موقع یرانبه خود مشغول کرده است تا نوبت به اکه ذهن همگان را 
 . برسد

 
 ییفرمانروا نامزد

البته جهان . است یبر جهان تک قطب یادتمتحده تنها نامزد س یاالتا امروز
 یدایشباشد، پ یناست که چن یلما یکاآمر ینشده است ول یعمالً تک قطب

آن  یجهت برقرارخود را در  یروین یو تمام دهد یم یدرا نو یجهان ینچن
 ینا رابرجهان در ب یها کشور یگرکه د یاز مقاومت یربه غ. کرده است یجبس
برنامه با دو رشته مشکل  ینو خواهند داد ا دهند ینشان م یکاآمر یاستس

به اجرا  یبرا یکه قدرت کاف یکاخود آمر یاول ضعف نسب. روبروست
 . یزدانگ یبرم یکاآمردر خود  یاستس ینکه ا یگذاشتن آن ندارد، دوم واکنش

وانمود  ینچن یگرانبه د کوشد یم یشپوشاندن نقاط ضعف خو یبرا آمریکا
از آن  یادتس یجهان تک قطب ینشده و در ا یکند که جهان تک قطب

تا به ما  یستکاف یهو و جنجال مختصر نگاه ینتمام ا یرغمعل یول. اوست
 ی،نظام یروین کایآمر. است یافتادهن یاتفاق یننشان بدهد که هنوز چن

 یلدل ها ینا یچکدامداشتن ه یدارد ول یروو اقتصاد پرن یشروپ وژیتکنول
و نه  یننه اروپا، نه چ. یستن ینزم یرو یها کشور یگرمطلق بر د یبرتر
که  یگفتار. است یامدهدر ن یکاآمر یاسیس یادهنوز تحت انق یچکدامه یهروس

است  یگفتار دهد یم یدرا نو یکاآمر یادتشدن جهان و س یتک قطب
 یگواه یبرتر ینکه به ا یلیو نه تحل یبرتر ینا یلتحص یبرا یغاتیتبل

با  کوشد یباشد و م ینچن خواهد یم یکاآمر. یستن ینجهان هنوز چن. بدهد
 . شود تر یکشده به هدف خود نزد ینچن ینکهوانمود کردن ا

 

 ینظام نيروی

به  یدنرس یبرا یشخو یامنظ یرویبر ن یکاآمر یهشاهد تک یشترما ب امروز
با  یاروییرو یدر زمان جنگ سرد و برا یرون ینا. یمهست یجهان تک قطب

 یعنی ی،همان نوع قدرت نظام   یدارا یششده است که کماب یزتجه یفیحر
 رایکوشش ب یعنی ی،جهان یاستهمان نوع س   و ی،اتم یکاستراتژ یها سالح

ها،  آن یها با نفوذ در دولتمتوسط و کوچک  یها گرفتن کشور یارتحت اخت
 یباشد برا یطشرا ینکه واجد ا یفیحر یاز زمان ساقط شدن شورو. باشد
 یکاآمر یحاتیتسل یاستامر باعث نشده تا س ینا یول. نشده است یداپ یکاآمر
 کنولوژیکت یبودجه آن صرف نوآور یبکند، هنوز بخش اصل یاساس ییریتغ

موجود  یها به واحد ها ینوآور ینا یمو تعم یکاستراتژ یها در باب سالح
 . شود یم ینظام

که از  اید یبه کار م ییها دولت یادر گفتگو با دولت  ینظام یازامت این
مشابه  های یتقابل یسهمشابه برخوردار باشند و براساس مقا یشامکانات کماب

 یقدر یفحر یگراز آنجا که د. یرندبگ یازاز هم امت یابدهند  یازخود به هم امت
به  رقیبی یب ینا یشده ول هماورد یب ینظام ینهدر زم یکاآمر یستدر کار ن

 ینکشمکش در صحنه روابط ب یگفتگو و حت. یستقدرت مطلق ن یمعنا
محدود نبوده است و امروز  یاتم یها به شمارش کالهک یچگاهه یالملل

 . ساده محدود است یابیارز ینبه ا یکمتر از هر دوران
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که واجد امکانات مشابه  ییدر مقابل کشورها یکاآمر یمات یکاستراتژ نیروی
که  یککالس ینظام یروین ماند یم. یستچندان قابل استفاده ن یستندن
از آن توقع  توان یکجا نم یچدر ه یدر هر جا از آن استفاده کرد ول توان یم

المثل  فی. یدآ یاز آن برنم یکه هر کار یلدل یناول به ا. معجزه داشت
 یبه ما معرف یکه امروزه به عنوان خطر اصل یسمدر برابر ترور آن ییکارآ

بطور مطلق  یستقادر ن ینظام یروین یچکالً ه. کم است یتنها  به  شود، یم
سازمان داده شده  یفیمقابله با حر یبرا یروهر ن. مقابله کند یفیو با هر حر

اک کم شود وجوه اشتر ینکه ا یداشته باشد، جائ یکه با خود او وجوه اشتراک
 . رسد یگاه به صفر م و یابد یکاهش م یرون ینا ییبرود کارآ یناز ب یا

 ینکه ا یدر موارد یحت ی،نظام یروین یریاست که به کارگ یندوم ا دلیل
که برد و باخت  یردانجام بپذ یاسیس یدر چارچوب یدکارساز است، با یرون

هم فقط تابع  یاستس یطرح و اجرا. کند یدادر قالب آن معنا پ ینظام
 یستیاس. ها موفق شود آن یکه بتواند صرفاً به اتکا یستن یامکانات نظام

 یست،ن یاستنام س یستهکند اصالً شا یداپ یلصرف تقل یگریکه به حد نظام
عکس به بار  یجهنت تواند یاز خشونت است که بسا اوقات م ییاستفاده ابتدا

چگونه حمله  بینیم یم و یمچنانکه در عراق امروز شاهدش هست یاورد،ب
شده  وریسمتر یو حت ییاسالمگرا یتکشور باعث تقو ینمتحده به ا یاالتا

 . است
 

 یاقتصاد نيروی

 یوامدار تکنولوژ یادمثل هر اقتصاد مدرن به مقدار ز یکاآمر یاقتصاد کارآیی
. ینهزم ینزاده از تفوق در ا مشابه یاقتصاد یها بر دستگاه یشاست و برتر

 آورد یمطلق و ابد مدت به همراه نم یازامت یچگاهه یکتکنولوژ ینوآور یول
که روز به  سرعتیبا  ها ینوآور ینا. گرفتن موقت است یشیپ یلهبلکه وس

. گیرد یقرار م یو بهره بردار یدمورد تقل یگرانتوسط د شود یروز کمتر م
 ینه اب تواند یباشد باز نم یشتازپ یکدائماً از بابت تکنولوژ یاگر کشور یحت
 یعی،از منابع طب یبهره ور. کند یدادست پ یمطلق اقتصاد یبه برتر یلدل
نقش دارد  ینهزم همه و همه در این …به بازارها یکار ارزان، دسترس یروین

 یلتحم یگرانبه د خواهد یرا که م یاستیتا هرس دهد یمهلت نم یکاو به آمر
که در  یستن رقیب یاقتصاد آنچنان ب ینهدر زم یکاکالم آمر یکدر . کند

 یهاز آن عل توان یدولبه است، نم یغت یحوزه نظام و به عالوه سالح اقتصاد
. کار نپرداخت ینا یبرا ییکرد و خود بها تفادههمقدر اس یشکماب یفیحر
ناچار شد  یکاآن آمر یکشور با اروپا بر سر فوالد که ط ینکشمکش ا ینآخر

دست  ینمثال از ا ینتر شد، تازهچشم بپو یشتولدکنندگان داخل یتتا از حما
 . است

 یاستمخارج س ینرونق قادر به تأم یندر ع یکااقتصاد آمر ها ینبرا عالوه
با  یکسر ینکشور دچار کسر بودجه مزمن است و ا ینا. یستن یرانهجهانگ

وادار کردن . گیرد یم یشافزا یتک قطب یاستس یشبردپ یبرا یهر جهش
 یکس. بودجه تا به حال ممکن نشده استکسر  ینبار ا یدنبه کش یگراند
 ییشدن در مخارج جهانگشا یکندارد، نه با شر یکابه باج دادن به آمر مایلت
باال  یو نه با کوشش برا یستروشن ن یگراند یبرا اش یدهکشور که فا ینا

بار  یناست ا یلما یکاآمر یکه خزانه دار یطینگه داشتن ارزش دالر در شرا
 . یاندازدب یگراندوش درا، تا حد ممکن، بر

 

 یدمكراس یجترو شعار

 دهد یم یدمتحده نو یاالترا توسط ا یو دمکراس یکه پراکندن آزاد گفتاری
 یادتشاست که گسترش س یمدع یکاآمر. کشور است ینا یغاتتبل یاصل یهپا

روشن است که . خواهد بود یو دمکراس یبر جهان مترادف گسترش آزاد

است  یاست و کمتر کشور یغاتیتبل ینلزم چنبر جهان مست یادتس یسودا
 یگرانو حقوق د یرا با هدف سلب آزاد یشگسترش نفوذ خو بخواهدکه 
 . فرا بخواند یشاز خو یتبه تبع یغاتیتبل ینها را با چن کند و آن یهتوج

عرضه  یشبه صحت مدعا یگرانقانع کردن د یمتحده برا یاالتکه ا دلیلی
البته در . یکاست دمکرات یکشور یکاد آمرامر است که خو ینا نماید یم

جهات  یاریباب که جا دارد کشور مزبور از بس ینو در ا یکادمکرات بودن آمر
ان تو یامر نم یناز ا یول یستشک ن یباشد، جا یسرمشق طالبان دمکراس

هم برقرار خواهد  یباز شد دمکراس یکاآمر یگرفت که هر کجا پا یجهنت
آن مرتبط است اما نه به  یداخل یاستر با سهر کشو یخارج یاستس. گشت

گفت که توسعه نفوذ  توان یم یحت. یکسرهو ساده و  یصورت خط ینا
چون هر کجا  یستن یرپذ یآشت یبه آسان یبا گسترش دمکراس یکاآمر

و در راه تحقق آن  کنند یم یفرا تعر یشمردم خود منافع خو ودب یدمکراس
حال چه . عمل کنند یگردولت د یک یلمندارد که مطابق  یلو دل کوشند، یم
 یگراندر قرن نوزدهم متمدن کردن د. یگریباشد و چه د یکادولت آمر ینا

 یجترو ینبود و شعار امروز یاروپائ یها توسعه نفوذ کشور یبهانه اصل
که دول  یمفراموش نکن. است یمیهمان شعار قد   یننو یگزینجا اسیدمکر

 . بودند یکاتدمکر یاستعمارگر خود صاحب نظام

 یکاامروز آمر یاستگزارانمورد نظر س یدقت داشت که آزاد یدعالوه با به
 یمو تحک یاسیس یتجارت است تا آزاد یجو ترو یاقتصاد یآزاد یشترب

گرفتنشان  یکیاز  یددو با هم با ینتوجه به ارتباط ا یندر ع. یدمکراس
 . است یبزرگ یاربس یاجتناب کرد که خطا

 
که چون  کنند یادعا م یکاییاز دولتمردان آمر یکه برخ ییمرا هم بگو این
 یردبگ یمتصم یزن یگراند یاست پس حق دارد برا یبزرگ یدمکراس یکاآمر

پوچ  یول. خواهد شد ینتأم یزکند منافع مردم دگر نقاط جهان ن ینو اگر چن
در  آوردن یکه فرضاً را یلدل یناول به ا. است یهیادعا هم بد ینبودن ا

 یامردم آن سر دن یگرفتن برا یمتصم یلتکزاس دل یا یفرنیاکال تیالا
اصالً  ینکها یگرد. باشد یکهر قدر هم دمکرات یریگ یرأ ینحال ا شود، ینم

نقاط جهان ندارند تا  یگردر برابر مردم د یتیمسئول یکاآمر ینو اساساَ منتخب
را  یشخو دهندگان یرأ عها موظفند مناف آن. بردارند یها قدم به نفع آن

حکومت بر  یگروه برا یکوکالت گرفتن از . را یگرینه د یندنما ینتأم
 . بنیاد یاست ب ییادعا یگرد یگروه

 
 ییجهانگشا بهانه

 یشخو یرانهجهانگ یاستس یشبردپ یبرا یکاآمر ۴۰۰1سپتامبر  یازدهم از
است  یگزینیهم جا ینا. است «یسمترور»که مبارزه با  یافته یدیبهانه جد

 یسمالبته همانطور که خطر کمون. یسممبارزه با کمون یمیبهانه قد یبرا یننو
در  یکاآمر یاستهمانطور که س یول. است یهم جد یسمبود خطر ترور یجد

را  یگرینبود و اهداف د یسمدوران جنگ سرد فقط متوجه عقب زدن کمون
 یشهم به نوبه خو یسممبارزه با ترور کرد، یم یبنبرد تعق ینا یتحت لوا
به زدودن خطر  یشده که ربط یاستس یناز ا یوجوه یشبرداسباب پ

 . است یگریندارد و در خدمت اهداف د یسمترور

 شد یم یهتوج یزدستاو ینبه ا یکاتوسعه نفوذ آمر یاگر در جهان دو قطب تازه
و  یستن یخبر ینخواهد برد، امروز چن یفکه هر چه سهم ما نشود حر

 ها یستبه در رفت قسمت ترور یکادست آمرشد هر چه از  یمدع توان ینم
 یازاتکه بتواند امت یستن یتیشبح وار در موقع یسمترور. خواهد شد

کم شمارند و  برند یبهره م یسمهم که از ترور ییدولتها یاندوزد،ب یکپلماتید
به حساب  یکابا هم ندارند که بخواهند هماورد آمر یحساب اتحاد ینبه ا
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سال  یانسال. یاندازندخارج شد چنگ ب یکاآمر یارز اختو بر هر چه که ا یایندب
 یند به سوخواست یبود که هر وقت م ینمشکل عمده مردم جهان سوم ا

 ها یستکه قدرت به دست کمون شدند یمواجه م یرادا ینبروند با ا یدمکراس
که  ییها حکومت یتگاه فقط اسباب تقو بود و یخطر جد ینگاه ا .خواهد افتاد

کار آمده بودند و در عمل منافع مغرب  یرو یسمبارزه با کمونم یبا ادعا
متزلزل ساختن و ساقط  برایبهانه  یناز ا یکاآمر. کردند یم ینرا تأم ینزم

و  کرد یاستفاده م داشت یکه در جهت منافعش گام بر نم یکردن هر حکومت
از آن  تر روشن یرانتر و مورد خود ا ها فراوان نمونه. برد یم یشکار خود را پ

در سراسر جهان و  یسمامروز ترور. باشد یشتریاست که حاجت به مثال ب
فراهم آورده  یکاآمر یدست برا یناز هم ای بهانه یانهدر خاورم ییاسالمگرا

طبعاً وعده . از سر راه بردارد پسندد یرا که نم یاست تا بتواند هر حکومت
خواهد شد که در دوران البد همانگونه به آن وفا  یهم در کار است ول یآزاد

 . شد یجنگ سرد م
 

 دشمن تعریف

را از ابتدا به  یبزرگ یاربس یازعلم کرده امت «یسمترور»که با  یدر نبرد آمریکا
 یدشمن. دشمن یفخود اختصاص داده است که عبارت است از انحصار تعر

فقط با نگاه کردن به خود آن  توان یرا نم یسمترور یزندگیو گر شکلی یبه ب
 یست،ن روشن یلیهم خ یچگاهکه ه یاسیشس های یریموضعگ یابیبا ارزو 

 یاتشندارد، ح «یرسم»ها شکل  که برخالف دولت یلدل ینبه ا. شناخت
 یاتیعمل یاز ورا یدداشته باشد، با یاستیرا، اگر س یاستشاست و س یرزمینیز

بر خالف . یافتدر کند یکه صادر م ای یهو چند اعالم دهد یکه انجام م
در  یغاتیتبل عددمت یها و بلندگو یداشت و حرف یکه از خود شکل یسممونک

عرضه  یگرانرا به د یریتصو یفحر یناز ا یزن یکاطبعاً آمر. یاسراسر دن
. در قلم زدن چهره آن انحصار مطلق نداشت یول خواست یکه خود م کرد یم

 یکاآمر یلدل ینو به هم یاییدارد و نه زبان گو ینه چهره روشن یسماما ترور
هر زمان و به  تواند یو م داردمقصودش دست باز  یانچهره آن و ب یمدر ترس
 . یداز آن عرضه نما خواهد یکه م یفیمنافعش تعر یاقتضا

است که  «یسمنبرد با ترور» ینهم یتموقع یناز ا ینمونه بهره بردار اولین
است  یمفهوم یتحد از کل یندر ا یسمترور. ندارد یدرست یاصالً معنا

 اش یشهانداخت و ر یرشگ یکجاکه بتوان  یمشخص یخیتار ینه شئ یانتزاع
قرار  مریکاچه؟ آ یعنی «یسمنبرد با ترور» ینا یدپرس یدوضع با یندر ا. را کند

باب نوشته  ینکه در ا یها و رسائل مبارزه کند؟ کتاب یسماست با فکر ترور
مبارزه با . یچکداماً هطبع یند؟فکر را از جهان برچ ینشده جمع کند؟ تخم ا

 یباشد نه با مفهوم یستیترور یها مبارزه با گروه تواند یفقط م یسمترور
مبارزه با کدام گروه : آید یم یشپ یکه سئوال اصل ینجاستو در ا. یانتزاع
 …یا یرلندی؟خلق؟ استقالل طلبان ا ینتمول؟ مجاهد یببرها یستی؟ترور

شخص انگشت گذاشت و آماج به طور م توان ینم ها ینا یچکدامه یرو
 . شمردشان یکاآمر

مبارزه با »ضربه خورده شعار  ییاز اسالمگرا ینکهبا ا یکاآمر یقتحق در
خود دست باز داشته باشد و  یاستس یشبردتا در پ یدهکش یشرا پ «یسمترور

 یبهانه وارد عمل شود و همکار ینبود، به ا یلبتواند هرجا که خواست و ما
 یاکردن  رداز جمله با وا. یدخود جلب نما یاستس یشبرددول را در پ یگرد

 یننمونه بارز ا. یسمترور یدر فهرست رسم یستیترور یها نکردن گروه
وارد جنگ عراق  یاباسک است که تا دولت اسپان های یستروش مورد ترور

شبه وارد  یکو  آمدند یبه حساب نم یسترسماً ترور یکاآمر یدنشده بود از د
 یخواهارتش آزاد دتر از آن مور مثال جالب. ناباب شدند یها نفهرست سازما

در جنگ عراق  یشاست که انگلستان توقع داشت به پاداش همراه یرلندا

احتراز از  یزهحکومت بوش به انگ یشوند ول یسمترور یرسم یستوارد ل
متحده که در انتخابات وزنه  یاالتنژادان ا یرلندیا ینمخالفت در ب یجادا

متحد  ینهرد به س ستکار سرباز زد و د یناز ا آیند، یبه حساب م ینیسنگ
 . گذاشت یشخو

انجام  یدشمن شبح وار در هر زمان براساس اخبار و مدارک ینا تعریف
 ینا. کنند یعرضه م یابه دن یکاآمر یاطالعات های یسکه سرو گیرد یم

شده  یهمنابع ته ینتر توسط موثق ییکه گو گردد یعرضه م یاطالعات طور
مسئله توجه  ینکمتر به ا. یرندآنرا بپذ یکساناعتبار  یداست و همگان با

ها  از کار یکینه فقط  یاو در تمام دن یشهکه اشاعه اخبار نادرست هم شود می
اعتماد . بوده و هست یاطالعات های یسسرو یفوظا ینتر از مهم یکیبلکه 

 یاسیمنافع س یاکه پ ییدر جا یکاییآمر های یسسرو یها کردن به ادعا
 ینهدر زم توان یاست که م یکار ینتر است ساده لوحانه یانکشور در م ینا

موظفند اخبار درست را فقط و  یکاآمر یجاسوس های یسسرو. کرد یاستس
متحده قرار دهند که  یاالتا یجمهور یسمقامات مافوق و رئ یارفقط در اخت

کار هم  ینکه در ا ودش یمعلوم م یاسیس یها بحران یط یتازه هر از چند
 . است روشن یانم ینکه در ا یامردم دن یگرد یفاند، تکل امساک کرده

 

 يشگيرانهحمله پ روش

بر  یادشهمراه شده که بن ینظام یندکتر یکبا عرضه  یکاآمر یطلب سیادت
است که  یمکمل انحصار یقتروش در حق ینا. است «یشگیرانهحمله پ»

 ینبرا اش یهپا. خود کسب کرده است یدشمن برا یفدر تعر یکادولت آمر
به ما ضربه بزند  خواهد یکه م دانیم یم یم،ا کرده ییاست که دشمن را شناسا

کالم حمله  یکدر . یمکن یشدستیکه در حمله پ یمحق دار یلدل ینو به ا
 ینکه چن ینجاستمشکل ا. داریم یو به حساب دفاع منظورش م کنیم یم

همگان  یبارز بودن خطر برا ینکها: بودصورت موجه خواهد  یکدر  یعمل
 که پذیرد یانجام م یکار فقط به استناد اطالعات ینجادر ا یول. آشکار باشد

کس  یچه یکسب آن هستند و برا یمتحده مدع یاالتا یمخف های یسسرو
روش مورد  ینا یرینمونه به کار گ ینتر معروف. یستن یقابل وارس یگرید

آن صحبت شد تا حمله  یکشتار جمع یها حاز سال ینهمهعراق است که ا
ها  سالح یناز ا یهمه روشن شد که خبر یبرا یکند و وقت یهرا توج یکاآمر

تر در  چند قدم آن طرف ینکها یاز پل گذشته بود، البته برا یکاخر آمر نیست
 . گل وابماند

 یلاسرائ یول. اقتباس شده است یلاز اسرائ یشگیرانهروش حمله پ این
 ینا یشههم یلاسرائ یادعا. ندارد یکاآن دارد که آمر یهتوج یبرا یا بهانه

قرار  یتیآنرا در موقع یکخاکش و نداشتن عمق استراتژ یبوده که کوچک
 ینا یداز د. خواهد بود یشنابود یبار شکست در جنگ مساو یککه  دهد یم

اجتناب از قرار گرفتن در معرض  یبرا یستا یلهوس یشگیرانهکشور حمله پ
 یلبا اسرائ یکابه عظمت و قدرت آمر یکشور ینب یاسطبعاً ق. یر نابودخط

بزرگ  یدر پ یکااست که آمر یلدل ینبه هم. مع الفارق است یاسکوچک ق
 یاتم ایه است و امکان استفاده سالح یسمخطر ترور یشترهر چه ب یاندننما

 یضفر های یستترور یستالبته معلوم ن. کشد یم یشرا پ ها یستتوسط ترور
 یو مستلزم تکنولوژ یمتگران ق یننادر، چن ینچن یقرار است از کجا سالح

 یطیبه کارش ببرند، آنهم در شرا یکابکنند تا در آمر یدارا پ یشرفتهپ ینچنینا
مشکل و  یزن توسطم یها کشور یبرا یسالح حت ینکه به دست آوردن ا

 . یکاو مخالفت آمر یریپرزحمت است و مواجه با ردگ

و اعالم کند و به  یفخود خطر را تعر تواند یکشور م یککه  طییشرا در
 یشگیرانهحمله پ ینآن بزند، حال چه اسم ا یهخود دست به حمله عل یلم

کشور  یبرا. خود قائل شده یرا برا یاجازه هرکار یقتباشد و چه نه، در حق
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 ینا ازرا دارد بهتر  یالملل ینتسلط کامل بر نظام ب یکه سودا یقدرتمند
 یجادمتوجه ا یکاآمر یاستکه س یستن یهودهجست و ب یتیموقع توان ینم
 . یانآن در چشم جهان یهاست و معطوف به توج یتیوضع ینچن
 

 یالملل ينب یها در برابر قانون و نهاد موضع

 ینا. در تضاد است یالملل ینقانون ب یفعل یتبا موقع یکاآمر یفعل سیاست
گردد و  یها قبل بازم است که به مدت یقانون منعکس کننده روابط قدرت

دول و  ینبه سطح روابط ب یآل توسعه مناسبات قانون یدهبرخاسته است از ا
 یبرا ارفش. ها محدود کردن استفاده از خشونت در حل و فصل اختالفات آن

. کرده یشهپ یکااست که آمر یاستیس یشبردقانون الزمه پ ینپس راندن ا
در  یالملل ینب یجزا یواند یجادبر سر اهم که چند سال است  یکشمکش

 ینبه هم کند، یم یرا باز ینقش مخالف اصل یکااست و در آن آمر یانجر
به  گذاشتنبا گردن  خواهد ینم یمتق یچمتحده به ه یاالتا. برپا شده یلدل

محدود  یخارج یاستس ینهرا در زم یشعمل خو یآزاد یالملل ینقانون ب
 . کند

ساختار سازمان ملل کالً . منطق است ینمشمول هم یزملل متحد ن سازمان
 یهتشب یبه دمکراس یقدق یرو غ یبه طور کل توان یرا م یکی. دوطبقه دارد

است و  یمجمع عموم یمحل تبلور اول یگارشی،ال یرا به نوع یگریکرد و د
دو ساختار با جهان  ینا یچکدامه. یتامن یشورا یدوم یریمحل شکل گ

سازمان  یبرا یدنخط و نشان کش. یستمطابق ن یکامرمورد نظر آ یتک قطب
همه  یماتش،کردن تصم اثر یدر ب یساختن آن، سع اعتبار یملل، کوشش در ب

 . تفوق بر جهان یاستس یناست از ا ییو همه جز

 یشنهادپ یاوضاع فعل یبرا یکاکه آمر یگزینیجا یدپرس یدبا یطشرا ینا در
 یمدستگاه تصم یکه عمالً برا ینییگزطبعاً جا. از چه قرار است کند یم
قدرت فائق  شود یو کم قدرت سازمان ملل عرضه م یچند قطب یریگ

به  یریگ یمکه در صورت پس رفتن سازمان ملل در مقام تصم یکاستآمر
چه خواهد  یالملل ینقانون ب یگزینجا یول. همه قرار خواهد گرفت رایجا و ب
 بود؟ 

 یگزینجا یکاقانون آمر یطشرا نیتصور کنند که در ا یاست برخ ممکن
هدف از پس . نادرست است یتصور ینچن یخواهد شد ول یالملل ینقانون ب

از هر نوع نظارت  یکاستبازکردن دست دولت آمر یالملل ینزدن قانون ب
 یقانون کشور یکاقانون خود آمر. آنرا محدود سازد یاسیکه عمل س یقانون

قرار  یانون بتواند مورد استناد دولق ینو اگر قرار باشد ا یکاست دموکرات
عمل  یکادارند، الزاماً همه جا به نفع آمر یکاآمر یهعل ییکه ادعا یردبگ

به فرض  یکهدر صورت یکا،مستقل و محکم آمر ییدستگاه قضا. نخواهد کرد
آن  راییواقع شود، همانقدر دست قوه اج یالملل ینب یمرجع دادستان یدبع

 . یالملل ینون بکشور را خواهد بست که قان

 یالملل ینقانون ب یبرا یگزینیجا یقتمتحده در حق یاالتا یفعل سیاست
که بتواند محدودش کند،  یداشته باشد چون از هر قانون تواند یندارد و نم

متحده را در  یاالتا یها قابل لغو قائل شود و مدعا یرحقوق غ یگراند یبرا
 نونقا ینحال چه ا د،گریز یها به سنگ محک عدالت بزند، م حق آن

 . از آن یرباشد و چه غ یکائیآمر

گوانتانامو  یاناز هر قانون مورد زندان یدنبه سر تاب یلتما یننمونه ا بهترین
« متعارف یررزمندگان غ» یمتحده تحت عنوان من درآورد یاالتاست که ا

ر سئوال د. ببرد یرونب یها را از شمول هر قانون در زندان نگاه داشته تا آن
 یدکه کار با یاکرد  یها دلبخواه هر رفتار با آن توان یم یاکه آ ینجاستا

نه و اگر  یاداشته باشد تا معلوم شود که متهم مجرم است  یحساب و کتاب
اگر حساب و کتاب الزم است که جز قانون . یستهست مجازاتش چ

 االتیـهمان بازگـذاشتن دست دولت ا   یعنیباشد و اگر نه کـه  تـواند ینم

 . بکند خواهد یتا هر کار که م متحده
 

 دمکرات یامپراتور رؤیای

کشور با  یک یخارج یاستبه مسئله ارتباط س یدو با توان یکه م ینجاستا از
 یتک قطب یمتحده را برا یاالتا یآن توجه کرد و سودا یداخل یاسینظام س

 یاداً تنه بر جهان طبع یک یاستر یسودا. یدکردن جهان بر اساس آن سنج
است  دلیل ینو به هم کند یکهن را در خاطر همگان زنده م های یامپراتور
سخن از  یقت،به حق یااز آن، به مجاز  یرو چه غ یکاییچه آمر یاری،که بس

و  کنند یم یادروم هم  یو بسا اوقات از امپراتور گویند یم یکاآمر یامپراتور
 . دانند یآن م ینرا جانش یکاآمر

 یگرد یخیاز هر خاطره تار یشب یامپراتور یبرقرار یسودا ینمغرب زم در
 یچه. خطه را شکل داده است ینکه تمدن ا گردد یبه خاطره روم باز م
در اروپا، در مستعمرات و در جهان توسط  یامپراتور یکوشش در راه برقرا

 ینا یایاح یاز سودا دانند یروم م یخیکه خود را وارث تار ییکشورها
و  یحقوق یها نه فقط در نهاد توان یروم را م یهسا. یستن یخال امپراتوری

ها را در  نهاد ینکه ا ییبناها یدر نام گذار یبلکه حت یکا،اروپا و آمر یاسیس
 . خود جا داده، سراغ کرد

روم را  یککالس یختوار ینتر از مهم یکینسب که  یونانیمورخ بزرگ  پولیب
 یکه تا زمان و یصهدو خص یگردآور یلرا به دل یامپراتور یننگاشته است، ا

از  یبرخوردار یکی: ستوده است شد، یجمع آمدنشان ناممکن شمرده م
 اعیاجتم یها از گروه یچیکمعتدل و به دور از استبداد که به ه یحکومت

تا آن زمان . ییجهانگشا یگریرا ندهد و د یگرانکردن حق د یمالفرصت پا
 یونان یها دولتشهر یرنظ ییاسکوچک س یها حکومت معتدل مختص واحد

 یرنظ یاسیپهناور س یها که واحد رفت یتصور م ینو چن آمد یبه حساب م
 . یستن یجز با استبداد اداره شدن یرانا یشاهنشاه

قرار داده بود، دوام  یرتحت تأث ینرا چن یبکه پول یصهدو خص ینآمدن ا جمع
سترش غول گ یلروم به دل یمعتدل جمهور یاسینظام س. نداشت یچندان

در  یعنصر نظام یشترشدن هر چه ب ینکه با سنگ یاسیواحد س ینا یآسا
 یداخل یها جنگ یقرن و ط یکآن همراه بود ظرف کمتر از  یساختار دولت

 یروزیداشت و با پ یوسمار یدر اصالحات نظام یشهکه ر یپرخشونت سیارب
 ید را به نظامخو یاز پا افتاد و جا یافت،خاتمه  یومدر نبرد آکت یوساوکتاو

 . قرار گرفت یصرقدرت در دست ق یشترینداد که در آن ب

شد که در صفحات  یا آن هر دو بدل به خاطره یروم و دمکراس جمهوری
را قوت بخشد و  یخواهیآزاد یزنده ماند، تا هم سودا یکهن و آثار ادب یختوار
همراه  یزن یبپول یایرؤ. باشد یاسیس یاز دست رفتن آزاد یتراژد یادآورهم 

 های ریبرپاکنندگان امپراتو. یدارث رس یبعد یها خاطره به نسل ینا
 یکدمکرات یها واجد نظام شان یگاهپا یقرن نوزدهم که کشورها یمستعمرات
بر  حساب ینظام به طور ب ینحفظ ا یندر ع توان یکه م یالخ ینبود، با ا

نبودن  یرجمع پذ. رفتند ییکشورگشا یگستره اقتدار کشور مادر افزود، در پ
ها از  مردم آن که یبا اعمال زور در مستعمرات یکدمکرات یاسینظام س یک

بر همه  یستمقرن ب یبرابر با مردم کشور مادر برخوردار نبودند، ط یحقوق
نرفته  یلدر کشور مادر تحل یچگاهمستعمرات که ه یاهال. گشت یداها هو آن

 یانو برابر شمردنشان با اروپائها  بردن آن یلبه تحل یلیم یکس یبودند و حت
امر مقدمه  ینا. محروم بودند ها را طلب کردند که از آن ینداشت، حقوق

را  یمستعمرات های یشد که طومار عمر امپراتور یطوالن ییها و جنگها تنش
زود در برابرش قرار  یا یرد ها یامپراتور ینکه همه ا یانتخاب. یچیددر هم پ

در  یاز دمکراس یدنچشم پوش یتعمرات به بهاحفظ مس: بود ینگرفتند چن
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ها خواه و  همه آن. رها کردن مستعمرات   و سیحفظ دمکرا یا یگاهکشور پا
رها    شمردند یم یگانهرا که به هر حال ب ییناخواه به شق دوم تن دادند، آنها

 . ها جدا کردند را از آن یشساختند و سرنوشت خو

 

 یكاآمر ياسینظام س وضعيت

به  یاز و یشکه پ ییدول اروپا یها با طرح یکاساختن آمر یپراتورام طرح
گرفتن  یارکشور تحت اخت ینهدف ا. ندارد یاند تفاوت اساس راه رفته ینا

ببرد و از  یلها را در خود تحل بخواهد آن ینکهاست بدون ا یگرد یها کشور
 یشهرونددر حقوق  یعنیبسازد،  «یکاییآمر»کلمه  یقدق یها به معنا آن

 یزود و به احتمال قو یا یرد یزن یکائیانطبعاً آمر. کند یکشانشر یکامردم آمر
قرن گذشته  یط یانقرار خواهند گرفت که اروپائ یهمان انتخاب   زود، در برابر

 . یدد توان یتحول را از هم اکنون م یننطفه ا. در برابرش قرار گرفتند

از حد  یشب یریگ مستلزم قدرت یکاامروز آمر یجهان یاستس پیشرفت
آن است و هر  یهمقننه و قضائ یها کشور در برابر نهاد ینا ییاجرا یها نهاد
 یچه. تر خواهد شد بارز یریقدرت گ ینبرود لزوم ا تر یشپ یاستس ینچه ا

در  دودمح را به طور نا یعدم تعادل ینچن یستقادر ن یکدمکرات یاسینظام س
متوقف  ییدر جا یدروند با ینا. هدببرد و به کار منظم ادامه د یلخود تحل

حکومت  یبه نوع یلباالجبار تبد یکدمکرات یاسیشود و اگر نشد نظام س
از  یرویبه پ یدولت یها نهاد یگروادار کردن د. خواهد گشت تر یاتور

بر  یدتاک ضربفوق العاده و به  یتبه بهانه وجود وضع ییقوه اجرا یماتتصم
دهندگان  یباشد و کشاندن رأ یسمترور قرار است ینجاکه در ا یخطر دشمن

با مقاومت روبرو  ییو جا یستتا ابد ممکن ن یاستس ینبه دنبال ا یکائیآمر
قدرت  یشترکردن هر چه ب یظبه غل یلتما یها هم نشانه. خواهد گشت

توان از هم اکنون  یمقاومت در برابر آن را م یها جمهور و هم نشانه یسرئ
 یرها تحت تأث تنش ینشدن ا یادکم و ز. ستج یکاآمر یاسیس یها در تنش

 یاالتدر خاک ا یدیجد یستیاتفاقات مختلف، به طور مثال حمله ترور
 یممکن است، ول یسم،در مبارزه با ترور یغاتیتبل یا یواقع یروزیمتحده و با پ

از  یست،و گذرا ن سطحیها  تنش ینچون ا. یسترفتنشان ممکن ن یناز ب
 ینا یجهان یاستمتحده نسبت به س یاالتا ییاسواکنش ساختار نظام س

اگر . نخواهد رفت یندو از ب یناز ا یکی ییرو جر با تغ خیزد یکشور بر م
 یکاآمر یدند،قرن به نقطه انتخاب رس یکظرف  یمستعمرات های یامپراتور

 یشبردپ یبرا بیشو ضعف نس یکشساختار دمکرات یشرفتگیپ یلبه دل
شاهد مرگ  یشکه پنجاه سال پ یآنهم در جهان ی،تک قطب یاستس

 یدنقطه خواهد رس ینتر به ا زود یاربوده است، بس یمستعمرات های یامپراتور
باز  اند یدهبرگز یراخ یکه گروه حکومت یاز رفتن به راه یو به احتمال قو

بخش از قلمرو خود با  یکدر  تواند یدولت واحد نم یک. خواهد ماند
 ینوع یدزود با یا یربا استبداد و د گریحکم براند و در بخش د یدمکراس

خود  یتسلط بر جهان دمکراس. کند یجادعمل خود ا یوهدر ش یوحت منطق
 یآوردن برا یقرار خواهد داد، چه رسد به دمکراس یدرا در معرض تهد یکاآمر

 . یگراند
 

 استقالل معضل

 یننظام ب یرو در مقابل تحوالت اخ یادن یفعل یطکه در شرا ینیمبب حال
قرار  یدر چه وضع یرانا یمنافع مل یکاگسترش قدرت آمر ینامیسمو د یالملل

منافع  ینکه در صدر ا یدمکراس یبر بخت برقرار یتوضع ینو ا گیرد یم
 . نهد یم یریقرار دارد چه تأث

و  یخارج یاسترابطه متقابل س یابیو ارز یاحتمال یرتأث ینسنجش ا برای
دو حوزه  ینه کرد که در محل تماس ابه مفهوم استقالل توج یدبا یداخل

. گردد یبا ابهام توأم م یریشبسا اوقات به کارگ یلدل ینقرار دارد و به هم
غم یرعل یو داخل یجهان یاستکه س گیرد یسرچشمه م ینجاابهام از ا

و با وجود  یاربس یها داشتن شباهت یندر ع یخ،در صحنه تار یوستگیشانپ
 یرویمنطق پ یکاست، از « قدرت»ها  نآ یهر دو ای یهمفهوم پا ینکها

 . کنند ینم

و  رود یم یلها در دولت تحل است که در آن تفاوت دانی یم یداخل سیاست
کل جامعه  یرندهجامع که در برگ یاسیواحد س یناختالفات در چارچوب ا

است و اگر فاقدش باشد  یتقدرت در آن محتاج مشروع. شود یاست، حل م
عدالت است و اگر از عهده  یقدرت برقرار ینا ییهدف غا. یددر معرض تهد

 . یابد یم یشآن افزا ییرتغ یاامکان دست به دست شدن  یایدکار برن ینا

با  یاحل اختالفات  ماند، یبر جا م یکدیگرها در کنار  تفاوت یجهان یاستس در
قدرت در آن . با نبرد قدرت یاو  شود یاختالف حل م یها مذاکره طرف

 ینا ییهدف غا. و خودش حجت قاطع است یستن یتیروعمش یچمحتاج ه
 لیلد. است یباز یها هر کدام از طرف یازاتقدرت باال بردن امکانات و امت

 یرنظ)در باب آن  پردازی یهو نظر یخارج یاستس یفتوص یها قالب ینکها
موازنه، برخورد،  ینوئی،شدن، ضربه دوم یزهپوالر ی،و تک قطب یچند قطب
الهام گرفته  یکمکان تر یقبه عبارت دق یا یزیکاندازه از ف ینا( …یهماهنگ

ها را در نظر  آن ییو رودررو ها یروکه اصال و اساساً ن ینجاستشده است در ا
قاطع بودن رابطه قدرت است  ینهم یلبه دل. را یگریو نه عامل د گیرد یم

 نیکه هم نماید یم یگانههمانقدر با اخالق ب یجهان یاستس یگاه باز که
 . یکمکان یا یزیکف

 ینوع و شکل واحد: نقطه است یکدر  یاسیدو صحنه س ینا یاصل تفاوت
 یداخل یاستدر س. یستجنس ن یکاز  آورد یرا در خود گرد م یگرانکه باز

 یاستدر س. است یاسیس یفبنا بر تعر یمجموعه دولت است که واحد ینا
 یستن یاسیابداً س دهد یرا در خورد جا م یگرانکه همه باز یواحد یجهان

 . خیزد یبر م ینجادو نظام از ا ینتفاوت کارکرد ا. است یاییصرفاً جغراف کهبل

به دو صورت ممکن  یجهان یاسیواحد س یک یلو تشک یدو گانگ ینا ختم
کشور به کل  یکتسلط کامل  یعنی ی،جهان یامپراتور یجادا یکی. است

 یفعل یاستهدف س. صحنه ینا یگرانباز یگرو تابع کردن د یالملل یننظام ب
است که دول  یانجمن جهان یجادراه دوم ا. است یتیوضع ینچن یجادا یکاآمر

که خود  یها را به کمک قانون را در دل خود جا دهد و اختالفات آن مختلف
است که  یراه دوم همان ینا. اند، حل کند بوده یمسه یشدر برقرار

جامعه اتفاق ملل و  یانگزاراننب ی،الملل ینقانون ب یتکوشندگان راه تقو
 یدو راه آشت ینروش است که ا. اند سپس سازمان ملل متحد دنبال کرده

که بتوان در آنجا به  یستدر کار ن ای یانهحد م یاست و از بابت نظر یرناپذ
شکل ناقص هر دو و  توان یم یخزد، هر چند در صحنه تار یوندشانهم پ

 . در عمل مشاهده نمودرا  یگریو پس رفتن د یکیرفتن  یشپ

را  یجهان یاستصحنه س یگراناست که شمارش باز یآن مفهوم استقالل
اند استقالل  به هم وابسته یکه همه به نوع یطبعاً در جهان. سازد یممکن م

 ینجااز ا یاسینبودن هر واحد س یامستقل بودن  یول یستمطلق در کار ن
 بو به تناس کند یم یابیرا ارز یشخو یتخود موقع یاکه آ شود یمعلوم م

سرنوشت خود  یبرا یمینادرست تصم یابه درست و  یشقدرت و ضعف خو
 . نهد یم یگرانرا بر عهده د یمتصم ینگرفتن ا یا گیرد یم
 

 یرناگز یاسیچهار نظام س ینمدرن هر کشور از انتخاب ب یاستجهان س در
 یمحور یاسیاست که نظام س یبرالل یها دمکراس انتخاب یناهم ا. است

 یارتجاع یترتوتال یها نظام ینب توان یاز آن م یرغ. آید یتجدد به حساب م
 یرنظ)ل یکاراد یتر، توتال(یرانا یاناسالمگرا یاآلمان  های یستفاش یرنظ)
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. یدرا برگز یکی( یامهریآر یا ینظام رضاشاه یرنظ) تر یو اتور( یشورو
 . یستدر کار ن یانتخاب پنجم

 مستلزم. هم مستلزم و هم حافظ استقالل است یچهار دمکراس ینا از

ندارد که مردم هر کشور مرجع  ینجز ا ییمعنا یاست چون دمکراس استقالل
 یناست که اگر ا یعیو طب اند یشسرنوشت خو یبرا یریگ یمتصم یینها

حافظ استقالل است . معناست یب یشانباشند دمکراس یگریمردم فرمانبر د
 یوجود یها شرط یمدر حفظ و تحک ریگد یاسیچون مثل هر نظام س

ادامه  یشخو یاتبه ح کند یکوشش م یگرد یشد، به عبارتکو یم یشخو
 . است حفظ کند یاتح ینبدهد و استقالل را که از اهم اسباب ا

در  ای یکسرهو  ینارتباط مع یچه یاستقالل و دمکراس یناز آن طرف ب ولی
و استقالل  شود ینم یداپ یهر جا استقالل بود الزاماً دمکراس. یستکار ن

 . یایدجمع ب یاسیبا هر نظام س تواند یاصوالً م

 

 یدر نظم جهان یرانا موقعیت

است دوره اوج تسلط آن  یو مذهب یترتوتال ینظام یرانامروز ا یاسیس نظام
 ینو عراق بود مدتهاست سرآمده، ا یرانکه مصادف با جنگ ا یرانبر جامعه ا

را حفظ کند و اقتدار خود  یشمنطق کارکرد خو نظام به زحمت قادر است تا
به زحمت  ینکهخالصه ا. تداوم بخشد کند، یم یجابا یعتشرا، چنانکه طب

حال  یننظام در ع ینا. است کفنی یسرپا مانده و اگر هنوز زنده است از ب
کار آمدن از هر دو بلوک شرق و غرب  یرو یاز ابتدا. هست یزمستقل ن

با استفاده از  یزن یالملل ینز تحول نظام روابط باست و پس ا یدهگز یدور
استقالل  یول. مقاومت کرده است یکادر برابر فشار آمر یمساعد جهان یطشرا

 یو آزاد ییاز فساد و زورگو یا باز نکره و ذره یرانیاناز مشکالت ا یآن گره
 . نکاسته است اش یکش

است که اگر  یعاروپا مد. نظام مدتهاست که مطرح است ینا یدگرگون بحث
 ینداخل ا« اصالح طلبان»که  یردرا بگ یهمان جهت   ینظام اسالم یدگرگون

متحول خواهد شد و به  یدمکراس ینظام به سو ینهستند، ا یلحکومت ما
 یداست و با یکار نادرست یحکومت فعل یسرنگون یکوشش برا یلدل ینهم

نظام  یلنده ماک ییآنها. یدکوش یشها از جناح یکی یتآن در تقو یجا هب
 ینبرجا بماند، ا ییرتغ یبا مختصر یاو  یبه شکل فعل یاسالم یجمهور

 . اروپا خرسندند یبانیو از پشت شمرند یرا درست م یاستس

 یکحکومت سر و ته  یناست که هر دو جناح ا یبرعکس مدع آمریکا
در  یآوردبه دست ب یگریاز دست بدهد و د یکیکرباسند و هر چه را که 

از آنجا که نظام ساخته . شده است یزوار یاسالم یبه حساب جمهور تینها  
شده  ینو هم منطقه و هم جهان دردسر آفر یرانمردم ا یهم برا ینیخم

. ساخت یگزینشرا جا یگریو نظام د یدآن کوش ید در راه براندازیاست با
 یا منطقه یها تا طرح اند یهم مشغول بازار گرم یکاآمر یاستطرفداران س

کنند و همه جا ندا سر بدهند  یهفرصت توج ینمتحده را با استفاده از ا االتیا
هم به  یفراوان یها رسانه. راه نجات یعنی یکاآمر یاستاز س یبانیکه پشت

از . شنویم یرا م یشاننظر گرفته شده که همه صدا و ندا ینا یغخدمت تبل
 ینقبول ا اند به به جان آمده یکه از حکومت اسالم ییآنها یگرد یسو

اند تا بلکه با زور  بسته یکاآمر یاستبه س یدو ام دهند ینشان م یلسخنان تما
 . خالص شوند یآن از شر حکومت اسالم

دو  توان یدقت م یبا کم یتفاوت بارز دارد ول یکااروپا و آمر یریگ موضع
 . یافتاست، در یقعم یگریو د یسطح یکیها را که  تشابه آن

با  یاستهر دو س. است یاستدو س ینا یغاتیتبلدر شعار  یسطح تشابه
چه . کار روشن است ینا یلدل. شود یم یهتوج یدمکراس یجترو یادعا

 یاخوشان در دن یاسیکه نظام س یندمدع یکاو چه آمر ییاروپا یها کشور

 یانقاط دن یگردر د یلندکه ما یندبه صراحت بگو توانند یاست و نم ینبهتر
در جهان امروز و بعد از  ینکهمضافاً به ا. کار باشد بر سر یناز ا یرغ مینظا

. ندارد یداردر جهان خر یدمکراس یاز کاال یربه غ ییکاال یسقوط شورو
 سخن خود را یدکار با ینا یو برا یستترش ممکن ن یجلب طرفدار با رو

 . کرد شیرین

همان منطق    تابع آن است و یاستدو س یناست که ا یدر منطق یقعم تشابه
متفاوت  یدگاهکه از دو د یلدل یناست و فقط به ا یالملل ینعمول روابط بم

هر دو  یکاچه اروپا و چه آمر. متفاوت به بار آورده است یجهعرضه گشته نت
. یفزات حریابه کاهش دادن امت یلو ما یشندافزودن بر منافع خو یدر پ

آن  و منفعت شود یم ینتأم یبا برجاماندن حکومت فعل یکیسود  یرمگ
 . با برافتادنش یگرید

به  145۰انقالب  یراموضع خصمانه دارد ز یدر برابر حکومت اسالم آمریکا
 یاستس یها مهره ینتر از مهم یکیشده و  یدهبر یراناز ا یشطرف پا ینا

 یدتجد یپرشمارش هم برا یمساع. را از دست داده است یشخو یا منطقه
 یرانیا یاناسالمگرا یدئولوژیکا یکجتاب یلبه دل یاسالم یرابطه با جمهور

 یابودن  یمتحده اسالم یاالتمشکل ا. است یاوردهبه بار ن ای یجهنت
چون با انواع و اقسام  یست،ن یرانا یبودن حکومت فعل یکضددمکرات

و از وجودشان  سازد یمنطقه م ینکش در ا یو آزاد یاسالم یها حکومت
که در خود  یحکومت. ین سعوداز پاکستان گرفته تا عربستا برد، یبهره هم م

 یراندو را در ا ینا ییآغشته غم جدا ینرا به د یاستاندازه س ینا یکاآمر
است  یرانیانیبودن آن مشکل ا یبودن حکومت و استبداد یاسالم. خورد ینم

 ینا. نفس بکشند یبه راحت یدر مملکت خود حت توانند یکه از دست آن نم
در  یانانیراز ا یعث شده است تا برخبا یهمزمان با حکومت اسالم یدشمن

که مشکل  یستهمان مقوله ن   از یکه مشکلشان با حکومت اسالم یابندن
 یحکومت در افتاده از غم آزاد ینبا ا یکاو تصور کنند که اگر آمر یکاآمر

مشکل خودشان  یابنددر ن یبه روشن یرانیانکه ا یتا موقع. است یرانمردم ا
و  یآزاد به یعنیاست  یداخل یاستالت سحکومت از جنس مشک ینبا ا
 یاستاز جنس س یکاگردد و مشکل آمر یو رفاه شهروندان برم یتامن

خواهند بود که  یدچار سؤ تفاهم یاز،مربوط به نفوذ و کسب امت یعنی ی،خارج
 . دوام کند یاسالم یها بعد از سقوط جمهور سال یشاحتمال دارد خمار

است  یلدل ینموضع خصمانه ندارد به ا یماسال یاروپا در برابر جمهور اگر
 یو فرصت هر چه بهتر برد یکشور بهره م یندر ا یکاکه از عدم حضور آمر

نباشد  یکاتا آمر. کرده است یداپ یو اقتصاد یاسیس یازاتکسب امت یبرا
 زادیخواهانآ یدطبعاً موضع اروپا از د. هر چه کمتر یبرقابت کمتر است و رق

را ناممکن  یو دمکراس یع آمدن حکومت اسالمکه به حق جم یرانیا
را  یاناز خود اسالم گرا یرغ یاست و کس یموجد سؤتفاهم کمتر شمرند، یم

 . کند یجلب نم یشخو یبه سو
 

 یلدارند، به دل ینقش یباز ینکه در ا ینو چ یهروس یرنظ ییکشورها دیگر
تر بر  نهها هر چه بره آن یاسیاهداف س شود یکه باعث م یغاتشانضعف تبل
. کنند یم یجادا یو نه سؤتفاهم انگیزند یبر م یشود، نه توقع یانهمگان ع

و نه حاجت  ددارن یپرداز منفعتند، نه امکانات افسانه یروشن است که در پ
 . به آن یچندان

هر چه  یرانا یلندکه ما ینجاستها در ا قدرت ینتمام ا یاستاشتراک س وجه
 ینکها. برساند یاریو به تحقق منافعشان  ردیها قرار بگ تحت نفوذ آن یشترب

کار را بکند، هر  ینا یجاروپا به تدر یا یاوردب یدمکراس یرانبه ا یکشبه یکاآمر
فکر را که  ینا یدبا. ندارد یرانیانجز خواب کردن ا یتیدو افسانه است و خاص

 برقرار سازند از سر به در کرد و یدمکراس یراندر ا یلندما یخارج یها قدرت
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را در  یدمکراس یبرقرار یطشرا تواند یم ینظم جهان یکل یبچه ترک یدد
برپاساختن  یخود بتوانند از آن برا یرانیانکه ا یطیفراهم سازد، شرا یرانا

 . یرندبگ ردر کشور خود به ینظام ینچن

نتوانسته  یرانا یت،انقالب مشروط یتو موفق یسنت یزمان مرگ پادشاه از
چند  یالملل ینبشود و تحوالت نظام ب یو محکم اریدپا یاسیصاحب نظام س

نظام  یکطرفداران  یروزیبخت پ یخیحساس تار یها بار و در دوران
و سرنوشت  یدهبخش یشها، افزا آن یرا، طبعاً به ضرر رقبا ینمع یاسیس
 یتاز پا افتادن مشروط. چند دهه رقم زده است یا یک یرا هر بار برا یانانیرا

رضاشاه، سقوط او و سپس ساقط شدن  یدنقدرت رسبه  یران،ا ینوپا
 یچند قدرت خارج یاتفاق رأ یا یقدرت خارج یکتفوق  یدهمصدق، همه زائ

 . مملکت بوده است ینپامال کردن استقالل ا یبرا

 یها مند شود که تعادل قدرت عمل بهره یتوانسته از آزاد یدر موادر ایران
داده  یدانبه استقالل عمل آن م داشته و یارزان یفرصت ینچن یبه و یجهان

 یبه برقرار یشههم یاست ول یدمکراس یکه الزمه برقرار یاست، استقالل
به ضرر  یتعادل به شکل ینهر موقع هم که ا. منجر نشده است یدمکراس

واحد  یائتالف یاواحد  یکشور در معرض فشار قدرت ینبر هم خورده و ا یرانا
 یافتهتحول  ییآن به سو یاسیو نظام سقرار گرفته استقاللش متزلزل شده 

 یلدل ینرا و به هم یرانکند و نه منافع ا ینبزرگ را تأم یها که منافع قدرت
 . دور افتاده است یاز دمکراس

بدون  یراندر ا یدمکراس یاست که برقرار ینکه روشن است ا چیزی
 یالملل یننظام ب یشکدام آرا یدد یدپس با. استقالل ممکن نخواهد شد

 یریگ یمتصم یکشور کمک خواهد کرد و آزاد ینبه استفالل ا یشترب
مسئله که  ینطبعاً ا. و مردم آن فراهم خواهد آورد یرانا یبرا یشتریب
 یبشاننص یبترت ینکه ممکن است به ا یمناسب یتاز موقع وانندبت یرانیانا

بود  اریدوام یدندارد، فقط با یکنند، از قبل ضمانت یبهره بردار یشود به درست
 . کنند ینکه بتوانند چن

آنچه که . ندارد یگزینیقدرت جا یجهان یاستو به خصوص س یاستس در
نه قانون  یت،قدرت است نه اخالق، نه حسن ن سازد یقدرت را محدود م

 یشحفظ استقاللش محدود است و از دو قرن پ یبرا قدرت خود ایران …و
 یروین یخود را فقط با اتکا که استقالل یستن یتیدر موقع یرانسو ا ینبه ا
دارند  یقدرت ینچن یهروس یا یناروپا، چ یهاتحاد یکا،آمر. سازد ینش تأمیخو
در  یحداکثر در منطقه کارساز است ول یرانقدرت ا. فاقد آن است یرانا یول

است  یاستقاللش تابع مجال. آید یبزرگ چندان به حساب نم یها برابر کشور
 . از آن برخوردار گردد یجهان تیاسکشور در صحنه س ینکه ا

خواهد  یدتشد یاربس یکامورد نظر آمر یدر جهان تک قطب یضعف نسب این
تنزل  ینرساند به حد یچرا اگر به ه یرانشد و مجال مانور آزادانه مردم ا

خواهد بود و صحبت از  مورد یکشور ب ینخواهد داد که صحبت از استقالل ا
 . ینبه همچن یزن اش یدمکراس

در تداوم و در صورت  یدرا با یبه دمکراس یابیدست یبرا یرانا یاصل تبخ
صورت و به هنگام وجود  ینفقط در ا. جست یچند قطب یجهان یتبهتر تثب
فرصت  یرانمثل ا یکوچک یها است که کشور یرومندن یها کشور ینتعادل ب

 یا یناه یکسرکنند و از فشار  یداآزاد پ یورز یاستس یبرا ییتا فضا یابند یم
 ینکه در گرو چن یستها ن آن یخارج یاستس یفقط آزاد. آن قدرت برهند

در داخل کشورشان  یرانیآنخود ا یفرد یآزاد یتنها  است، بلکه در  یتعادل
 .است یتیموقع ینچن یدایشموکول به پ یزن

 
 

 
   ICTIاز افتتاح  یگزارش

 
( ALARICO یا یو نوآور یفن آور یبرا یالملل ینمرکز ب) ICTIمرکز  یهمراسم افتتاح در

 یسرئ یونسکو،سازمان  یسنوبل داران جهان، رئ یزهدانشمندان و جا ینتر عالوه بر زبده
 . شدند ینفر م ۱۰حضور داشتند که جمعأ  یزن ICTP یستتر یقاتیمرکز تحق

 Parco deiمراسم شش روزبود که دو روز اوّل آن در روم در هتل  ینا جلسات

Principi  یهزار نفر 15۰در شهر  «یاکاالبر»در دانشگاه  یگرشوز در ۲و COSENZA 
افتتاح و با شب  یتالیاعلوم ا یروز یلهمراسم در روم به وس ینا. یدبرگزار گرد یتالیادر حنوب ا

و  ICTI یسکه ضمنأ رئ Bonifati «یفات یبُن» یتالیاد معروف ایلیلردر قصر م یمجلل ینینش
 . یافت یان، پادعوت کننده به کنفرانس بود

 ینبه ا. شده است یسجهان سوّم تأس یبه کشورها یبه جهت انتقال تکنولوژ ICTI مرکز
 یصبح و بعد از ظهر مختص ارائه و بحث در باره پژوهشها یزآن ن یهجهت جلسات افتتاح

در حال رشد بود که همه  یها به کشورها انتقال آن یو چگونگ یدجد های یو فناور یتجرب
. دانستند یو نشر م یانب یشیدن،اند یآزاد برا یآن را منوط به وجود فضائ یتفقصدا مو یک
 یو بازار کار سنت کند یدر سطح تجارت و صادارات تنزل م یانتقال ینچن ینصورتا یردر غ

 . سازد یمختل م یزممالک را ن ینا

 یال 1۰ آورده شد، بطور قطع جهان را تا یعلم های ینهکه در همه زم یدجد های یآور فن
 یساختارها ی،انرژ یدها در تول آن ینتر دگرگون خواهد نمود که مهم یبه کلّ یگرسال د ۴۰
پرداخت سطوح مواّد و کاربرد آن،  یکروبیولوژی،م یک،الکترون یکروم ی،متر« نانو»

نو در کشف معادن و استخراج  یمربوط به آن، تکنولوژ یدجد اوریو فن یعما یستالهایکر
در مثطع  ینزم های یهمشاهد حرکت ال یبرا یچشم فضائ یست،ز یطحم یبدون آلودگ

 ییراتو تغ ها یرها و جنبش شن کو لرزه ینها و زم آتشفشان یگوئ یشپ یبرا یقیزمان حق
و اتصاالت، استفاده از  ها یهال در یعاتما یکدرجه حرارت، مکان ییرسطوح و ابعاد با تغ

در  ینو آور ی،کوآنتائ یوترهایکامپ یدز جمله تولا یشرفتهپ یهایدر تکنولوژ یکوآنتوم تئور
در  ها یمراستفاده از پول یونی،فوز یو رآکتورها یدروژنیه یاقتصاد انرژ ها، یمافوق هاد
 یارهسطح س یقو تحق بزرگ یها کارخانه یتو باالخره کنترل و هدا یرو تصو یانتفال انرژ

 . کند یمغز انسان کار م یهاست که شب CNN یپبا چ یخمر

 یهته یونسکوبود که از طرف  ینخست آمار. کنفرانس دو مطلب مرا سخت تکان داد ینا در
را در آن باز تاب  یجهان و سهم هر کشور یو فن یعلم یتهایآمار فعال ینا. شده بود

ده درصد . در صد به اروپا و ژاپن تعلّق دارد ۴۰ یکابه امر ها یتفعال یندرصد ا ۰۰. کرد یم
 یکتنها  یرانحهان سوّم است که در آن سهم ا یکشورها یهو هند و بق ینچمربوط به  یهبق

 . در صد است

 «یفات یبُن» یلهبوس یشسال پ 4۰دانشگاه در  ینا. بود «یاکاالبر»دوّم دانشگاه  نکته
. است( یفشر) یامهرآر یتر از دانشگاه صنعت جوان یاربس یعنی. و ساخته شده است یستأس

 یشسال پ 1۰۰مدّت  یبرا یتالیائیا ینمهندس یلهدانشگاه بوس ینطرح و توسعه کامپوس ا
دو طبقه آن چون  یابانهایدر خ. شهرک است یکخود  نشگاهدا ینا. شده است ینیب

خوابگاه  یکدانشجو و  1۴۰۰۰درحال حاضر . شود یم یدهد یسه خط اتوبوس ران یکاگو،ش
علوم  یها در رشته یقاتیتحق یرهاالبراتوا ترین یشرفتهپ یدانشگاه دارا. دارد ینفر ۲۰۰۰

 یرونب یقیها مقاله تحق ساالنه صد و یدجد یفن آور یژهاست که از آن به و یو پزشک یهپا
مجهز و  یاراش بس قدرت فوق العاده است و کتابخانه یآن دارا یوتریکامپ یستمس. آید یم

در هر  یکتاب هر. نسخه دارد یشیناز کتب باستان و دانشمندان بزرگ پ. باشد یمدرن م
 . باشد می یاندانشجو یساعت در آنجا قابل دست رس ۴۲چاپ شود، در عرض  یادن یکجا

 : ساله رشگ بردم و باخود گفتم 4۰و نبوغ  یشرفتهمه پ ینا از
 

 تا آسمان است یناز زم تفاوت     ماه من با ماه گردون انمی
 

مورد  یندر ا. است یرانما ا یهنم یبرا یژهبه و یاتیح یارمسئله بس ی،انتقال تکنولوژ مسئله
. و اجتماع و بازار را در نظر گرفت یطمح یطشرا یدبا. یدجوانب را سنج یدبا یشید،اند یدبا

به . نوشته نشده است یمطلب یکه تا به حال صورت نگرفته است و جز حرف و لفاّظ یتأمل
و بحث و گفتگو در  یسمنوباره ب یندر ا یا به بعد هر ماه مقاله یندارم از ا صمیمجهت ت ینا

بحث به  ینباشد تا ا. به کشم یو خردورز یبه قالب منطق یرا از قالب بازار یباره فناور
 . یردفرار به گ یدکشور مف یهآت یگفتمان بدل گردد و برا یا «یسکورسد» یک

 ۴۰۰4دسامبر  11: مونیخ

 یواحد. دکتر ن
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از  یگریشاهد انتشار اثر د یبزود یران،ا یکاستراتژ یلو روشن به مسا ینانهبا نگاه واقع ب یآشنائ یقطر ینو از ا( یرانا یخارج یاستس یدهایبا) یزدیاز انتشار کتاب ارزنده فرهاد  پس
اثر به  یندر ا یزدیفرهاد  ید،آ یمهمانگونه که از نام کتاب بر( ۴۰۰۲ یهفور. )م بودیخواه «یداکتاب آ» یتوسط انتشارات« اقتصاد و ارتش ی،مردمساالر: یمل یتامن»تحت عنوان  یشانا

پرداخته و  یفهوظ ینکشور و علت ضعف در انجام ا یو انسجام مل یکپارچگیو  یتها و امن حفظ مرز یچگونگ یعنیدر طول صدسال گذشته  یرانملت ا یو دلمشغول یمسئله فکر ینتر مهم
کتاب را قبل از انتشار  یناز ا یبخش یافتیمشماره اجازه  ینا یها به فراخور بحث ینکهما از ا. و بحث قرار داده است یمورد بررس یتوان مل یشرا در ارتباط با افزا آن یتپراهم یها مؤلفه

 یمسپاسگزار یزدی یاز آقا یمانهصم یم،در تالش درج نمائ یرونیب

 
 یزدی فرهاد

 

 یرانا یههمسا یو کشورها یساالر مردم
 
 
o   ی،متجاوز به حقوق ملت، مملو از اختالفات قوم يز،جنگ خ ثبات، یدر منطقه ب یكم يستسده ب در آغاز یرانا يایی،نظر مكان جغراف از 

منطقه  ینا. قرار گرفته است گردد، یم یدتشد يرمستقيمغ یاو  يمخودکامه به صورت مستق یها دولت يلهکه بوس یمذهب های یتندرو
مورد اشاره، در  یشانیپر. آن حرکت کند یو روشن، انتخاب و به سو يقدقو هنوز نتوانسته راه خود را به طور  تاس یفكر یشانیپر يردرگ

 . نشان داد یخود را به روشن یمنجر به انقالب اسالم یعدر وقا یرانا

 
هم مرز  یدر کشورها یا جا افتاده یساالر مردم

 یرانا یایی،از نظر مکان جغراف. وجود ندارد یرانا
جنگ  ات،ثب یدر منطقه ب یکم یستدر آغاز سده ب

متجاوز به حقوق ملت، مملو از اختالفات  یز،خ
 یها دولت یلهکه بوس یمذهب های یتندرو ی،قوم

 یرمستقیمغ یاو  یمخودکامه به صورت مستق
منطقه  ینا. قرار گرفته است گردد، یم شدیدت

است و هنوز نتوانسته راه  یفکر یشانیپر یردرگ
 یو روشن، انتخاب و به سو یقخود را به طور دق

در  یرانمورد اشاره، در ا یشانیپر. آن حرکت کند
 یخود را به روشن یمنجر به انقالب اسالم یعوقا

و  یاسیس یکه گروهها یدر حال. نشان داد
در خارج از کشور،  یالتو تشک یردولتیغ یمذهب
بودند،  یدمکراس یخواستار اجرا یماز رژ یهمگ

بر  یدیخود، تأک یشنهادیپ یلکدام در بد یچه
که  یانهم یروهاین. نداشتند یساالر مردم

به  ینتحول راست یانبه مجر یلتبد توانستند یم
 یقانون باشند، در نبود دمکراس یتحاکم یسو
شده  یکالمخالف فعال، راد یروهایو ن یخنث

از مسکو،  یا یراننجات ا یآنان برا یالگو. بودند
در حوزه قم و نجف  یا کرد یعبور م یراناپکن و ت

ختم  یکدام به شهر آزاد یچاما ه. شد یم یمترس
ها، به عنوان  تن یکاربرد مردم ساالر. شد ینم

 یرکه ناگز یبه انقالب یدنرس یابزار بود برا
 . باشد دکامهخو بایستی یم

 یدر کشورها یتیوضع ینچن ی،حالت کل در
بخاطر نبود سُنت  یدشا)وجود دارد  یههمسا

و هر تندر یمذهب یروهایسو ن یکاز (. یبرالیل
خشونت تمام جامعه را متشنج  یشروز با افزا

و  یرمذهبیغ یروهاین یگرد یو از سو کنند یم
روان  یشترب یتندرو یبه سو یزها را ن حکومت

 یروهاین یمحضور مستق عیتوض ینبرا. کنند یم

 یگرید یلکه خود دل کنیم یرا اضافه م یخارج
 یگریتندرو و بهانه د یها شدن گروه یکالبر راد
 یکاستن از آزاد یها برا دست حکومتبه 

که خواستار  یا قابل مالحظه یروین یچه. دهد یم
 یبعج. تحول آرام در جامعه باشد وجود ندارد

از  یمحل ی،منطقه مردم ساالر یناگر در ا یستن
 . اِعراب نداشته باشد

خواه با قدرت،  یتتمام یها حال، حکومت ینا با
 یااند و  رفته یناز ب یا یش،سال پ 15با  یسهدرمقا
حکومت  ی،اتحاد شورو یگرد. اند تر شده ناتوان

. طالبان وجود ندارند یمو رژ ینصدام حس
 یاند از استحکام کم تر مانده یکه باق هایی یمرژ

 یبرخوردار هستند و هرلحظه تحت فشارها
 . سقوط کنند توانند یم یو خارج لیداخ

 را یرتأث یشترینب توانند یچند کشور که م به
 : کنیم یداشته باشند نگاه م یرانبرا

  
 يهروس فدراسيون

 یها کشور از کانون ینخود، ا یختار یدرازا در
 یشب. مستحکم حکومت خودکامه بوده است

پنج قدرت بزرگ  یاندر م ی،ازجنگ اول جهان
کشور  یندر ا یبرالیسمل های یهپا یناروپا، کمتر

اه با همر یستیانقالب کمون یناول. برقرار شده بود
 یندر ا یخ،ها در تار حکومت ینتر از خشن یکی

 یبدون وجود سُنت دمکراس. گرفت شکلکشور 
کشور امروز با  ینکه ا یستن یبعج یه،در روس
و اقتصاد  یدمکراس ینوع یبه سو یاربس یدشوار

دراز حکومت  یها بخاطر سال. کند یآزاد حرکت م
ه رو گروه دنبال یاز باال و زور که مردم را، به نوع

مشارکت و خطر کردن،  یهکرده است، روح یلتبد
در . روبرو است یدکه با کمبود شد ستا یمتاع

و اقتصاد آزاد،  یپا گرفتن نظم مردم ساالر یجهنت

 یاییو مزا یتامن ی،گروه بزرگ. است مشکل یامر
 یشترب یخودکامه با سادگ یها را که در حکومت

 ینو از ا اند برقرار کرد، را از دست داده توان یم
. دانند یخود نم یلرا مطابق م یجهت نظم کنون

که در انتظار  یو مذهب یقوم یتهایاز اقل سیاریب
پس از سقوط  یتر یشبه حقوق ب یابیدست 

 یاز وضع کنون توانند ینم یزبودند، ن یسمکمون
سطح درآمد  ید،با یلمسا ینبرتمام ا. باشند یراض

ارزش پول که همراه با سقوط  یهروس ینسرانه پائ
با  یسهرا در مقا یکم تر یدحتا قدرت خر ی،مل
امر  ینا. را افزود کند، یعرضه م یشینپ راندو

نه  ی،براستقرار مردم ساالر یگریمشکل بزرگ د
با . است یتیبل در هر نقطه از گ یهتنها در روس

 یدهد یا کننده یدوارام یها حال نشانه ینا
با  و مجلس یجمهور یاستانتخابات ر. شود یم

 ییجدا یها وجنبش گردد یبرگزار م یآرامش نسب
به  یآمار اقتصاد. یستندچندان ن روسیهخواه در

تحوالت  ینا یتمام. گذارند یرو به بهبود م یجتدر
است و امکان بازگشت به دوران  یدواریباعث ام

 . سازد یرا مشکل م یو حتا برژنف ینیاستال

در  یکه مردم ساالر یاسیواحد س یاییجغراف پهنه
 ینجهتبد. روشن باشد یدبا یابد،آن رشد 

در راه  یخواه، سد بزرگ ییجدا یها نهضت
 یچچنستان برا. هستند یاستقرار مردم ساالر

در  یبرالیل یو جا افتادن نهادها یمردم ساالر
طبق . کرده است یجادا یمسئله اساس یه،روس

 یشهرماهه کم و ب ی،برآورد خبرنگاران خارج
کشته  یهناح یندر ا یزان روسنفر از سربا 1۰۰

در عراق  ها یکاییرقم از کشته آمر ینا. شوند یم
تعداد  یدرقم با ینبرا. است یشترب یاردر ماه بس

 یاتبخاطر عمل یرنظامیکشته شدگان افراد غ
مردم . چچن را افزود یها و کشته یستیترور
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تلفات را بدون واکنش  دتعدا ینتا کنون ا یهروس
اما با گذشت زمان، آثار . ندا تحمل کرده یقاطع
 یشمنطقه افزا یندر ا یهروس یریدرگ یمنف

 . یابد یم

نتواند به حل  یهروس یونکه فدراس یهنگام تا
آرامش دست  یمسئله و برقرار ینا یزمسالمت آم

بتواند  یهانتظار داشت که روس توان ینم یابد،
 یمردم ساالر یدر راه استوار یبزرگ یها قدم

 یهروس ی،ستحکام مردم ساالربدون ا. بردارد
 ینخواهد توانست با فساد در کسب و کارها

 ینا. خود مبارزه مؤثر بکند ینساالریوابزرگ و د
بـه رشد باالتـر  یدندر راه رس یفساد، سد بـزرگ

 . در کشور است یاقتصاد
 

 ترکيه

مثبت در محدود کردن قدرت ارتش،  های نشانه
 یدهد ندز یحرف آخر را م یهکه در ترک ینهاد

به در  یدبا تهد یشهنهاد ارتش که هم. شود یم
دست گرفتن قدرت، که در چهل سال گذشته 

عمل کرده است، به  یزخود ن یدچهار بار به تهد
تحت کنترل  یادیکه تا اندازه ز رسد ینظر م

 یبرا یهترک. درآمده باشد تیدول یرنظامیانغ
برخارج  ینیاروپا که تضم یهبه اتحاد یوستنپ

 یکاریبودجه، ب یز دور تسلسل تورم، کسرشدن ا
 ینیتضم یجهو در نت یو سقوط ارزش پول داخل

 یبرقرار یبررفاه دراز مدت کشور باشد، به سو
در جامعه خود گام برداشته  یبرالیسمل یها مولفه
جامعه ترک است که  استاقدامات خو ینا. است

اروپا برشتاب خود افزوده  یهتحت فشار اتحاد
که  یهترک یکه دولت کنون رسد یم به نظر. است

خود قرار داده  یدئولوژیکاسالم را در کانون ا
 یافتاروپا را در یهقابل لمس اتحاد یایاست، مزا

 یبرم یبه آن سو یعیسر یها کرده و هرروز قدم
 . دارد

 یهنوز نتوانسته است به جنگ داخل یهروس اگر
مردم  یاییپهنه جغراف یجهدهد و در نت یانپا

خود را روشن کند، به نظر  یندر سرزم یساالر
 ینگرفتن قوان یشبا در پ یهکه ترک رسد یم
دراز  یها بتواند با کردستان، پس از سال یبرالیل

را  یهامر ترک ینا. یابدخصومت، به مصالحه دست 
 یبرقرار یاییجغراف یکه مرزها کند یقادر م
 یکخود را روشن کرده و  یندر سرزم یدمکراس

اگر . برداشته شود یشراه، از پ ینا مانع بزرگ در
 یبزرگ یروزیتحول شود، به پ ینموفق به ا یهترک

کار  یکشور پس از رو ینا یراز. است یافتهدست 
 یتند «ییغربگرا»آمدن ترکان جوان آتاتورک، 

به دوش  یفهوظ ینگرفت که پس از او ا یشدر پ

و  یبرالیسماما بخاطر نبود ل. نهاده شد یهارتش ترک
با  یا به جامعه یلنتوانست تبد یهترک ی،سدمکرا
در  یه،ترک یجامعه غربگرا. بشود یغرب یها ارزش

دستاورد  ینتر هشتاد سال گذشته نتوانست بزرگ
 یو از آن برا یندرا بب( یبرالیسمل)غرب  یاسیس

 ینکشور استفاده کند و در ا یاسینظام س یاعتال
 . تنها کشور نبود یهدر ناح ی،ناموفق

 یهترک یآور یرو یلاز دال یکیکه  رسد یم بنظر
ها، تا مقدار  حقوق کرد ینو تضم یبرالیسمبه ل

 یدر حال. تحوالت عراق باشد یرتحت تأث یادیز
ها در عراق به مشارکت در  که پس از صدام، کرد

عرب با  یهو حتا اتحاد یافتهمسند قدرت دست 
خارجه کرد عراق در اجالس ساالنه  یروز یرفتنپذ

. اند شناخته یترا به رسم یتواقع ینراً اظاه خود،
قدرت  آید، یبنظر م ینتحوالت چن ینا یهدر سا

. ها محدود شده باشد در برابر کرد یزن یهمانور ترک
 ینبه ا یندهها در اداره دولت آ اگر مشارکت کرد

به  یازنشده بود، امکان دادن امت یتصورت تثب
 ینو به ا تسرع ینبه ا یدشا یه،ها در ترک کرد
 یها چنانچه در سال. گرفت یانجام نم یزود

 ینتحقق چن یاروپا برا یهفشار اتحاد یشینپ
حقوق کامل  یتنها  در  یزن یهترک. نبود یکاف یامر
در راه  یخواهد کرد و قدم بزرگ ینها را تضم کرد

امر به نوبه  ینا. برخواهد داشت یبرالیسمل یبرقرار
 یهترک یعو اجتما یاسیس یها جنبه یگرخود، برد

 . تر خواهد کرد کشور را آزاد یناثر گذارده و ا یزن
 

 عراق

و  یتکارجنا یاز چنگال حکومت فرد رهایی
چهار  یجادسال، با ا ۴5 یکه در درازا یمخرب

براثر دخالت  ید،کش یرانیجنگ، عراق را به و
 ینو اشغال سرزم یخارج ینظام یروهاین یممستق

 یاخلد های یتجنا. آن کشور انجام گرفت
حکومت صدام و کشتار براثر جنگ، دست کم 

و  یرانیا ی،ون عراقیلیسبب از دست رفتن دوم
دوران  ینبجا مانده از ا یها زخم. یدگرد یتیکو

به صورت  یرانیسراسر خشونت و مرگ و و
 یتقتل و جنا یدئولوژیک،ا ی،مذهب ی،قوم یدشمن

خود را نشان  یمل یو سرگشتگ اعتمادی یو ب
خود را  یها زخم یزن ها یناکام ینا یتمام. دهد یم

خواهد  یباق یاربس یها برجامعه عراق تا سال
 یرا با سدها یمردم ساالر یگذارد و برقرار

مانع  ینتر بزرگ یدشا. روبرو خواهد کرد یاربس
 یط،شرا یندر ا یمردم ساالر یبرقرار یبرا

توسط غرب  یبودن نظام یلیاحساس تحم
پس از آن . دباش یاسیواحد س ینبرمردم ا

بتواند  یاسیاست که تحوالت س یتامن یبرقرار

. یردو با خشونت کمتر شکل گ تر مآرا یدر فضا
عرب  یعراق و کشورها یگانمانع سوم، همسا

در عراق را  یکهستند که تحوالت دمکرات
عقب افتاده خود  های یمبرثبات رژ یدیتهد

 یتماه یگرد یعرب از سو یکشورها. بینند یم
. بینند یاق رادرخطر مخدوش شدن معر «یعرب»

 : یمکناف یچند نکته م ینکوتاه به ا ینگاه

در عراق بخاطر  یمردم ساالر یریـ شکل گ الف
به . جامعه آن کشور نخواهد بود یخیتحول تار
که با رد  یستعراق ن ینجامعها یگرسخن د

 یدهرس یجهنت ینبه ا یتنها  در  یگر،د های ینشگز
ها  که حقوق تمام گروه رییگباشد که راه نجات د

. وجود ندارد یرا حفظ کند، به جز مردم ساالر
قانون  یلهدر عراق بوس یدمکراس یریشکل گ

با  یغرب ینظام یروهایخواهد بود که ن یاساس
 ها یروهمان ن   اند و اشغال عراق به ارمغان آورده

 ینوجه برا یچگفته به ینا. خواهند بود ییداور نها
 یاو  خواهند یم عراق نمکه مرد یستمعنا ن

 یبلکه کشور. باشند یدمکراس یرایپذ توانند ینم
کرد و  ی،گرفته تا سن یعهها از ش گروه مامیکه ت

قدرت از لوله تفنگ  یدر جستجو یترکمن و بعث
 ییو اجرا یدتیعق یهکه پا یانهم یروهایهستند، ن

مانند تجربه  یرند،را بعهده بگ یدمکراس یاستوار
 یرویتنها ن. اند شده ین انقالب، خنثدر دورا یرانا

 غیر یها گروه ینا یاست که با همراه یخارج
به طور . مهم را انجام دهد ینبتواند ا یدمتشکل با

که با زور  یملت در برابر دستاورد خارج یعی،طب
بمانند و دست به  تفاوت یب توانند یهمراه باشد نم

 مقاومت که در ینبرا یروزیپ. مقاومت خواهند زد
قابل  یفضا یجادو ا یزندگ یطبهبود شرا یهسا

د، با گذشت آور یبه همراه م یتنفس که آزاد
 . تر خواهد شد زمان ساده

بدون . دارد یتبه امن یازن یدمکراس یب ـ استوار
تفنگ  یها که دسته یو در حال یتوجود امن

بدوش در تالش قبضه قدرت هستند، سخن 
از  یکی. ردندا یچندان یدارخر یگفتن از دمکراس

 یلهاشغال عراق بوس یبر اجرا یاساس یراداتا
باره بوده  یندر ا یقدق یزیعدم برنامه ر یکا،آمر

افزوده  یکنون ثباتی یکه بر ب یگرید لعام. است
صدام  یروهایزود هنگام ن یاست، درهم پاش

   نبرد را یداندست نخورده م ها یرواز ن یبرخ. است
تشنج  یها هاز گرو یرها کرده و اکنون بخش

 . اند شده ینآفر

 یتمام یدر عراق برا یـ انسجام دمکراس پ

اما . عقب افتاده منطقه خطرناک است های رژیم
در عراق به  یمردم ساالر یریشکست شکل گ

 یها و جنگ ثباتی یب ینی،سرزم یهتجز یمعنا
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خواهد بود که  1 یرطبیعیکشور غ ینپراکنده در ا
و در  یستندن نخواستار آ یگاناز همسا یک یچه

آن در امان نخواهند  یانبارصورت وقوع، از آثار ز
 یگانتمام همسا یرو یشتناقض پ ینا پس. بود

 یقرار دارد که نه خواهان استقرار مردم ساالر
 یجهنت. هستند و نه خواهان شکست آن

 یاندر م یدشد یو سردرگم تصمیمی یب
 یاز کشورها یک یچهنوز ه. است یگانهمسا
در  یاند و تمام قابل اجرا ارائه نداده طرح یههمسا

اقدامات  یجهنت نتظربه سر برده و م یحالت انفعال
مسئله با تمام شدت  ینا یدوگانگ. باشند یغرب م

 . قرار دارد یزن یرانا یرو یشپ

کـه از  ییبا تمـام زخم هـا یـرانا یکنـون رژیم
 یکتاتورد یکبرداشته است، وجود  ینصدام حس

خود را  یگیتجاوز، در همسادشمن، هرچند م
 یکه به سو یاست تا عراق یراتر پذ راحت یاربس

با  یرانا یدشا. گام بردارد یهتجز یاو  یدمکراس
 ینیخود به اندازه سرزم یگاناز همسا یک یچه

در  یدهتن یها رشته شود، یم یدهعراق نام مروزکه ا
 یاربس یاز زمانها یخیرابطه تار. هم نداشته باشد

از دوران باستان  یرانیا یبا شهرها دور همراه
عراق، تا مقدار  یتبافت جمع. اند وجود داشته

و  یروابط فرهنگ. هستند یرانیاز تبار ا یادیز
 میاز لحاظ نظا. محکم ادامه داشته است یمذهب

 ینبا ا یریدرگ یشترینب یراخ یها در سال یزن
 یمدست کم پس از سقوط رژ. بوده است ینسرزم

تا کنون  1۸5۹داد در سال در بغ یپادشاه
 یندر رابطه با ا یرانا یتجمع نظام یشترینب

 یو شورو دو ابر قدرت آمریکا ۴٫کشور بوده است
از هر طرف،  یاسیس یتبا مسلح کردن و حما یزن

وجود تعداد . شرکت فعال داشتند بارزهم یندر ا
مرز و وارد کردن آنان در  یکُردان در دو سو یادز

و کشور بر تنش موجود د ینمبارزه قدرت ب
 یتدرصدر جمع ۱۰عراق که  شیعیان 4٫افزود یم

تحت  یشهو هم دهند یم یلآن کشور را تشک
قرار داشتند، با توجه به نقش  ها یسلطه سن

مذهب  یعیتنها کشور ش نبه عنوا یرانا یخیتار
 یبا مراکز مذهب یخیآنان، و رابطه تار یو حام

امر  ینا. بود یننکات تنش آفر یگرعراق از د
 یمذهب یبه حکومت یرانا یمکه رژ یدر حال یژهبو

اجتناب  یرقابلرا غ یتنش ینچن شد، یم یلتبد
و با  یامر با عربستان سعود ینمشابه ا. کرد یم

و در دوره  یپاکستان یمذهب یتندرو یها گروه
پناه . یوستبه وقوع پ یزطالبان ن یمبا رژ یبعد

و عراق  یدادن به گروه مسلح مجلس اعال
در  یبرا یلیخود را بد یکخلق که هر ینمجاهد

اعالن  یمادر یندست گرفتن قدرت در سرزم

تجاوز عراق . اوضاع افزود یچیدگیبرپ یزکردند، ن
 یو کوشش برا یتبا سه برابر جمع یبه کشور

که با کم و  یا جنگ هشت ساله یرانا یهتجز
گذارد،  یتلفات از دو طرف برجا یلیونم یک یشب

 . بود یهنش در روابط دو همسانقطه اوج ت

حال هرچه تزلزل حکومت عراق، بخاطر  ینا با
گذارد،  یشبه نما یشترخود را ب یکا،آمر یدتهد
حفظ آن، برخالف  یبرا یاسالم یمرژ یتحما

که  یتا حد یافت یشافزا یرانیان،ا یاحساسات مل
برادر »از محافل صحبت اتحاد با  یدر برخ

تا  یران،ا یمرژ یدز دا. رسید یبگوش م یزن« صدام
 یبرابر یبا صدام از نظر نظام شد یم که یهنگام

از آنچه در  یشب یخطر توانست ینم یگرکرد، او د
اماسقوط صدام . کند یجادانجام داده بود، ا یشپ

به وجود آورده  یندهدر باره آ یجد ینانعدم اطم
با چهره  یدجد یدر صورت استقرار نظم. است
نظام  یتو مشروع یتددر عراق، موجو یانسان

که  گیرد یقرار م یتر یجد یدتهد ردمو یاسالم
 یدر تمام یکاآمر ینظام یرویهمراه با حضور ن

 یشترآن حتا ب یعراق، شدت بُرندگ یرانمرز ا
در عراق نه تنها  یمردم ساالر یبرقرار. شود یم

است  یرانبه نظام موجود در ا یمیحمله مستق
 یالگو یهبرپا یبمذه یحکومت ییبرپا یبلکه آرزو

در  ۲٫دارد یبرم یانبه طور کامل از م یزرا ن یرانا
آشوب و  ینه،که از کدام گز داند ینم یمرژ نتیجه

دولت  یبرقرار یاو  یههرج و مرج و خطر تجز
اصول مردم  یهکه مجبور خواهد بود برپا یمل

 . کند یتبرقرار گردد، حما یساالر

. ود داردوج یزن یگانهمسا یگرد یمسئله برا این
از جانب عراق دمکرات و  یهسور یبرا یژهبه و
 یگرفتن اصالحات اساس یشپ یبرا یلاسرائ

 یگرعربستان و د. تحت فشار قرار خواهد گرفت
که در  یمردم ساالر یدعرب از نو یهاتحاد یاعضا

اما . به شدت نگران هستند رسد یعراق بگوش م
 تیاسحتا س. اند یکشر یسرگردان یندر ا یزآنان ن
از آثار تحوالت عراق به دور  یزن یهترک یداخل

 . نمانده است

دمکرات در عراق با  یبرالل یا جامعه ایجاد
 یگرد یاز سو. روبرو است یمشکالت اساس

وجود  یشینسابقه و تجربه پ ینی،خوشب یلدال
دو کشور تماما  یتجربه موفق دوباره ساز. دارد

 ژاپن و آلمان پس از یستو شوون یلیتاریستم
 state «یکشورساز»جنگ دوم که به 

building ینا. است یرو یشمصطلح است، پ 
همراه با  یک،دمکرات یآن نهادها یکه ط یشفرا
دو کشور که شش سال با  یندر ا یبرالیل ینقوان

 یتدو جامعه به غا یجادمنجر به ا یدند،غرب جنگ

که  ای یجهمسئول و با ثبات شد، نت یا،آزاد، دارا، پو
 ینبرا یاریبس. از انتظار همگان بود یشب یدشا

عراق با  یت کنونیوضع یسهنظرهستند که مقا
و  یداست و نبا یمنطق یرپس از جنگ، غ 5ژاپن 

ژاپن را در  یتوضع یجادانتظار ا توان ینم
 ینتر پارچه یک یدژاپن، شا. داشت یانهخاورم

برخوردار  یکدست یکشور جهان باشد و از فرهنگ
راتور، با انجام اصالحات و پس از جنگ امپ. است

خود را  نظرهمراه بود و  یمردم ساالر یبرقرار
 . به ملت که آماده اطاعت از او بودند اعالن کرد

. در عراق وجود ندارد یچکدامه یطشرا این
 ی،قوم ی،مختلف نژاد یها که از گروه یستکشور

ثبات  یبرقرار. شده است یلتشک یو مذهب یزبان
ساعد مشکل است تا چه م یطو آرامش، در شرا

 یدام یجهدر نت. یکنون ثباتی یب یطرسد به شرا
 ینچن. یستن یشب یکور سوئ ی،دمکراس یبرقرار
 : گیرد یرا در نظر نم ینکته اساس دچن ی،برداشت

از جنگ دوم به شدت  یشآلمان و ژاپن پ ـ
ژاپن توانست به . بودند یلیتاریستو م یستشوون

کره،  ین،چ یهپس از آن بق ی،سرعت منچور
تا  یجنوب شرق یایآس یکشورها یلیپین،ف

 یبانملت به طور کامل پشت. سنگاپور را فتح کند
در  یمقاومت یچگونهحکومت خود بود و نه تنها ه

بلکه آماده بود در راه  داد، یمقابل آن نشان نم
. کند یقربان یامپراتور و کشور، خود را به سادگ

 یبه قدر یخارج یرویمقاومت ژاپن در مقابل ن
از بکار  یازاز پا انداختن آن ن یبود، که برا یدشد

در عراق  یطشرا ینا. بود یا گرفتن دو بمب هسته
 یمبزرگ ملت از رژ یتدست کم اکثر. وجود ندارد

ها در مقابل  بوده و سال یشدت ناراض هصدام ب
عراق در مقابل . آن مقاومت مسلحانه کرده است

غاصب و از  میرژ یکه هدف آن برکنار یا حمله
به خرج  ینظر ملت روشن بود، مقاومت چندان

 . نداده و دست به دفاع نزد

نظر نبودند  ینبرا ها یبرخالف ملت ژاپن، عراق ـ
در جهان هستند  یحکومت یمرژ ینبهتر یکه دارا

 یزهموجود در جهان، به و یگرد های ینهو از گز
در جهان  یدمکرات با چهره انسان یها دولت
 . هستند آگاه یبخوب

حکومت  یدر حال 1۸۰۸در سال  ینحس صدام
عراق را در دست گرفت که درآمد سرانه آن کشور 

تر بود و امروز در سطح کنگو قرار  باال یااز استرال
 یشالملل، ب طبق برآورد سازمان عفو بین ۱٫دارد
حکومت او به قتل  یلهبوس یهزار عراق 4۰۰از 
 اوا کرد که ادع توان ینم یاریمع یچبا ه. یدندرس

در داخل عراق  یا قابل مالحظه یبانیاز پشت
 . برخوردار بود
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 های یتو وجود اقل یمل یپارچگ یکنبود  ـ
 یبه برقرار یدگوناگون در داخل جامعه عراق، شا

آن را حتا  یندکمک کرده و فرآ یمردم ساالر
آرامش و  یپس از برقرار. بخشد یتر یششتاب ب

دور از انتظار کاسته شدن از احساسات تند، 
 ینخواهد بود اگر مردم عراق روشن کنند که برا

مانند  ییها حکومت یریاز شکل گ یریجلوگ
بزرگ  یتیکوچک براکثر یتیاقل ییصدام، حکمروا

کشور، راه  های یتاقل یحقوق تمام ینو تضم
 . ندارند یمردم ساالر یبه جز استوار یگرید

، پس از هفت سال که از 1۸5۴ژاپن در سال  ـ
به  گذشت یم 1۸۲5آن کشور در سال  یمتسل

. یافتدست  یدجد یاستقالل و قانون اساس
از قدرت  1۸۲5با سال  یسهامروزه غرب، در مقا

 بسیار …و یارتباط یکی،تکن ی،نظام ی،اقتصاد
به  تواند یتر م و ساده ۰برخوردار است یتر یشب

با . یابدساالر در عراق دست  ممرد یهدف برقرار
 ینظام یاتو پس از آغاز عمل شیکه پ یوجود

انجام گرفت که  یاریدرعراق اشتباهات بس
 ینگر یندهکامل، آ یزیاز نبود برنامه ر توان یم

نام برد، به  ییاروپا یروشن و راندن متحدان سُنت
در  یمردم ساالر یریزمان شکل گ رسد ینظر م

برخالف مورد ژاپن  یراز. اشدتر ب مورد عراق کوتاه
 یاریغرب و بس یا بود، امروز تمامتنه یکاکه آمر

 یمردم ساالر یخواهان برقرار یگرد یکشورها
 . در عراق هستند

 یگیردمکرات به شدت پ یکشورها یو تمام غرب
در تمام نقاط جهان  یمردم ساالر یبرقرار

 یدئولوژیکامر تنها بخاطر برداشت ا ینا. هستند
را  یـ اجتماع یـ اقتصاد یاسینظام س ینکه ا

 یبرقرار. یستن داند، یها م نظام یگراز د تر بر
روابط  یدر برقرار ینیتضم یمردم ساالر

دمکرات است که  یها ملت یانم در یزمسالمت آم
تا . صلح است یبر برقرار ینیبه نوبه خود تضم

 یهدمکرات برعل یردمکرات و غ یامروز کشورها
اما هنوز . اند یدهدمکرات جنگ یرغ یکشورها

دو کشور دمکرات در  ینب یممه ینظام یریدرگ
به  یبرداشت ینچن یلتبد یگرچه برا. نگرفته است

 یبه اندازه کاف ربههنوز دوران تج« اصل»
اظهار  توان یم یناننبوده است، اما با اطم یطوالن

مسلحانه  یاتداشت که امکان دست زدن به عمل
با  ۹٫است یفبه شدت ضع یدو دمکراس یانم

ژاپن و آلمان و  ینکنو یتدوباره به وضع نگاهی
به عمق  1۸۲۸آن با وضع موجود در سال  یسهمقا

کشور به شدت  دو یندستاورد غرب در رابطه با ا
بنابر برداشت . بریم یم یپ یشینپ لتاریست یم

 مردم  یدر راه برقرار ینهغرب، کوشش و هز

 . است یندهآ یبرا یگذار یهسرما ی،ساالر

فتـاد و پنج ها، ه و کرد ها یعهدمکرات که ش عراق
رنگ تند  تواند ینم یگرمـلت را دارند د یدرصد رأ

وجود، تحوالت  ینبا ا. خود را حفظ کند «یعرب»
و پس  یمردم ساالر یریعراق در دوران شکل گ

 یرعرب منطقه تأث یآن بر کشورها یجاداز ا
 یتجمع یلیونبا دوم یتکو. خواهد داشت یعیسر

وازه در ی،خارج یروهاین یکه برا یو در حال
به عراق است، نخواهد توانست مدت  یورود

تر  مقاومت کند و حتا ممکن است که زود یادیز
همان    از زمان انتظار، با توافق و تحت فشار

غرب در . بزند یدست به اصالحات اساس ها، یرون
 یزاست و هم اکنون ن یادینفوذ ز یاردن دارا

 یمردم ساالر یدر برقرار ینیب وشخ یها نشانه
 یبا برقرار ینجهت،بد. شود یم یدهآن کشور ددر 

از  یشب ینفلسط یتآرامش در عراق، اگر وضع
 ینظام یاتعمل یررا درگ ینحاد نشود که طرف ینا

در  یعمنتظر تحوالت سر یدهمه جانبه نکند، با
 . یماردن باش

بخاطر صدام همراه با  یهو سور یرانا های رژیم
 ینمتحدبه  ینمشترک در لبنان و فلسط یمنافع
 ینیبا نبود صدام و جانش. اند شده یلتبد یکیتاکت

مهلک  یاربس ینظام یرویکه ن یکاآمر یلهآن بوس
خود را از  یوجود یلاتحاد دال یناست، ا یتر

که در صورت  دانند یم یمهر دو رژ. دهد یدست م
 یگرکشور د یکا،با آمر یکهر ینظام یریدرگ
رفتن گ یشکه انجام دهد، در پ یعمل ترین یدشد
 یمرژ. خواهد بود« مثبت طرفی یب» یاستس

. یرترمیگرددتر و ضربه پذ هر روز تنها یهسور
متحد  یچکداممحافظه کار عرب ه یکشورها

مجبور به  یداخل یو تحت فشارها یستندن یهسور
 . شوند یم یهسور یماز رژ یو مال یاسیس یتحما

 یها اصالح طلبان و قدرت یاز سو عربستان
 یباز کردن مناسبات داخل یبرا تحت فشار یغرب

 تواند یبازکردن جامعه م یگر،د یاز سو. خود است
تر و آنان  را گسترده یوهاب یونافراط یتپهنه فعال
اگر . برخوردار کند یتر یشعمل ب یرا از آزاد

 یو در زمان کوتاه یعراق بتواند با آرامش نسب
 تواند یحرکت کند، م یمردم ساالر یبه سو
در داخل عربستان  یالت اصالحبر تحو یاوری
همراه  ثباتی یانتظار ب ید،با ینصورتا یردر غ. گردد

در جامعه  یکالقدرت عناصر راد یشبا افزا
 یویحتا با در نظر گرفتن سنار. عربستان را داشت

ملتهب است  یارعربستان بس یندهآ ینانه،خوش ب
از  یریجلوگ یغرب، برا یمداخله نظام انوامک

 یمو حفظ منابع عظ یمذهب یونطافرا یابیقدرت 
با درنظر گرفتن . مردود دانست تواند یرا نم ی،نفت

که  رسد یعربستان، به نظر م یندهابهام در باره آ
 یها آزاد در آب یرانیکشت ینتضم یتمامور

برعهده  یرانکه پس از انقالب ا یرانجنوب ا
 یمشخص شده است، تـا مدت نا اردهغرب گذ

 . شود یدتمـد

در باره  یکل یجمعبند یکوان به بت شاید
و  یبرالیدر نبود سُنت ل. یدعرب رس یکشورها

 های یدئولوژیدار، تنها ا یشهر یجامعه مدن
آن  یچه در جناح چپ و چه در نوع مذهب یافراط
. ها را دارا هستند توده یاناز م یارگیری ییتوانا
که خواستار  یمنطق یها گروه یتنفس برا یفضا

. است یامدهبه وجود ن یچگاهه ،اند نونحکومت قا
ها از  اتفاق افتاد، حکومت یرانمانند آنچه که در ا

چپ  یها مقابله با گروه یبرا یمذهب یروهاین
که سبب قدرت  کنند یتندرو استفاده کرده و م

حال . گردد یم یتندرو مذهب یروهایبه ن یدنبخش
بخواهد شکل  یبه ناگه دمکراس یطشرا یندر ا

ضد دمکرات و  یروهاین یروزیپ آن تیجهن یرد،گ
بالقوه دمکرات تمام  یروهاین یبه ضرر تمام

 یقبه تزر یازن یعرب یکشورها. خواهد شد
در جامعه دارند تا بستر  یبرالیل یها ارزش

 . آماده شود یگسترش دمکراس
 

 و افغانستان پاکستان

مجهز به جنگ افزار  یتمام کشورها یانم در
انواع . است تر ثبات یپاکستان از همه ب ی،ا هسته
 یاو  یقوم یاسی،س ی،به صورت مذهب یسمترور

 یحساب شخص یهتسو یبرا یتنها به عنوان ابزار
در آن کشور، . شود یم یدهبه وفور در آن کشور د

پا نگرفت  یبه صورت جد یچگاهه یمردم ساالر
و اعالن شده،  یحاضر، به طور رسم حالو در 

عوامل و  ینا تمام. شود ینم یدهاز آن د یاثر
 یناناشاره به عدم اطم ی،حکومت خودکامه فرد

کشور  یندر ا یاتم یها کنترل سالح یستمبه س
هرچند در حال حاضر خصومت آن . ۸کند یم

 1۲۰با  ینیکشور متوجه هندوستان، با سرزم
 یتجمع یلیونم 14۰پاکستان )مسلمان  یلیونم

با  ثبات، یب یاست، اما تحت حکومت فرد( دارد
 ی،جنگ مذهب یستی،واقعه ترور یکودتا، ک یک

شبه و به سرعت از بد به  یک تواند یم یزهمه چ
 . شود یلتر تبد بد

مردم  یدر برقرار ینیخوش ب یبرا هایی نشانه
با در نظر . شود ینم یدهدر پاکستان د یساالر

که در ده سال گذشته  یمذهب یکالیسمگرفتن راد
 یدشا دهینگذارده، آ یشدر پاکستان روبه افزا

حکام حتا خودکامهتر  یابیباشد و دست  تر یکتار
. یستقابل انتظار ن یربه قدرت، در آن کشور غ
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مردم  یبرقرار یران،دراز مدت ا یتامن یبرا
به انداره پاکستان  یکشور یچدر ه یساالر

 ینظام یندواندن چن یشهتنها با ر. ندارد یتاهم
در  یولقابل قب ینتضم تواند یم یراندر پاکستان، ا

در آن  یا هسته یها کنترل سالح یها مقابل اهرم
با  یرانا یتالبته موقع. کشور را داشته باشد

 تر یقو یکوشش در جلب اتحاد با کشورها
تر از  کدام موثر یچاما ه. یافتبهبود خواهد  ینظام

 . مردم ساالر در آن کشور نخواهد بود یبرقرار

 یادیحد زدر افغانستان، تا  یخارج یروهاین وجود
. از فشار بالقوه پاکستان برآن کشور کاسته است

نفوذ و خواستار  یشافزا یپاکستان به شدت در پ
 یندهآ یو اجتماع یاسیبر حرکت س یاثر گذار

در  یخارج یروهایبدون وجود ن. افغانستان است
 نپاکستا یمسو و مداخله مستق یکافغانستان، از 

واهد خ یشافزا یریبرآن کشور به طور چشم گ
پاکستان کوشش خواهد کرد  یگرد یاز سو. یافت

که با طالبان « اتحاد شمال» یروهایکه از نفوذ ن
با پاکستان به طور  یجهو در نت یمبه طور مستق

بودند، را بکاهد و دولت  یردرگ یممستق یرغ
 یتمام. را از عوامل هوادار خود پر کند یمرکز

تنها  رانیکه ا گیرد یانجام م یاقدامات در حال ینا
قدرت  یرومند،ن ینمتحد یابناظر است و در غ

درباره  یگرد یعامل منف. پاکستان را ندارد یبازدار
محتمل فراموش  یارافغانستان، خطر بس یتموفق

عراق در . غرب است یلهکشور بوس ینکردن ا
 درنفت قرار دارد و  یمبا منابع عظ یانهقلب خاورم

در  افغانستان. یستن یفراموش شدن یجهنت
قابل  یعیدورافتاده و بدون منابع طب یا منطقه

 . رقابت با نفت واقع شده است

 یافغانستان، همراه با ندار یبه شدت سُنت بافت
رشد  یبرا ییجا یکیو تکن یو فقر فرهنگ یدشد

شکل  ینبنابرا. نگذارده است یدر آنجامعه باق
است کند که در  یندیفرآ ی،مردم ساالر یریگ

. آن کشور است یتوسعه اقتصاد درازمدت در گرو
در  ینوساز یها و برنامه یاگر توسعه اقتصاد

 یسطح زندگ یشِنتواند به سرعت افزا تانافغانس
مردم  یندهبه آ یدیرا بدنبال داشته باشد، ام

 یصورت یندر چن. رود یدر افغانستان نم یساالر
و در اتحاد  یمذهب یکالیسمپاکستان، همراه با راد

تر را به ضرر  مواد مخدر، دست باال یانبا قاچاقچ
 . و ملت افغانستان به دست خواهد آورد یرانا

  
 یرانا و یساالر مردم

که  یوقانون اساس یرانمشروطه در ا یبرقرار با
تمام  یبرا یحق رأ)بود  یبرالیل یها جنبه یدارا

که در  یمذهب های یتاقل یبرا یمردان، حق رأ

به طور  تندتوانس ینم گاه یچه یدنبود آن شا
حال  ینبا ا( از منافع خود دفاع کنند یممستق

نبود سُنت . یدبرقرار نگرد یراندر ا یدمکراس
قانون  یبرالیل یها که بتواند از جنبه یبرالیل

 یگراستفاده کرده و قدرت حکومت و د یاساس
مراکز قدرت را محدود کرده و حقوق شهروندان 

 یلدال ینتر از مهم یکی یدکند، شا ینرا تضم
مذهب  یگانپا. باشد یدمکراس یعدم استوار

بودند، بجز  یادیقدرت ز یکه دارا یرسم
قدرت  های یهکه به پا زمانیآن هم در  ییها جرقه

از آنان مشاهده  شد یم یآنان دست دراز
منافع مشترک با حکومت،  یلبدل. گردید ینم

در راه محدود کردن قدرت به نفع ملت  یکوشش
نهاد با در دست داشتن  ینا .آوردند یبه عمل نم

در حکومت دخالت  یمقدرت قضاوت به طور مستق
با  حکومتاز  یشترب یاربس یدر موارد. داشت

مخالف بوده و در راه دفن آن از  یبرالینظرات ل
از  یاریدر بس. فرو گذار نکرده است یکوشش یچه

منافع خود از نهاد  یرهمواقع نهاد دولت حتا در دا
در  یعمل کرده و در مواقع تر لیبرال یارمذهب بس

در  یژهبو. معارضه با آن نهاد قرار گرفته است
تمام  نهادی یریو شکل گ یحوزه دادگستر

. محکم بنا کرده بود یسد یمستقل، نهاد مذهب
جامعه  یران،در اجتماع ا یبرالیبدون وجود سُنت ل

هم طراز  ینتوانست به عنوان قدرت گاه یچه یمدن
بدون وجود . شود یتو تثب با حکومت رشد کرده

 یهمراه با آن، دمکراس یو جامعه مدن یبرالیسمل
 توانسته ینم هانتخابات ک یبرا یشتنها به نما

   و هنوز به یدگرد یلباشد تبد یاراده مل یندهنما
 . همان نحو ادامه دارد

 یدر زمان حال برا یبرالی،ل یدمکراس برقراری
با صد سال پرمخاطره همراه  یککه  یرانا

 ییخطر جدا ی،جنگ، اشغال نظام ینآشوب، چند
خودکامه و  یها دراز حکومت یها سال ینی،سرزم

و احتمال  یباالخره قرار گرفتن در لبه جنگ داخل
 یدبا یکرا پشت سر گذارده است،  یهتجز یدشد

 ینبجا مانده از تمام ا یها جبران زخم یبرا. است
 ینهبه ییربکار گ ی،تفاهم مل یجادا ها، قانونی یب

 یتو موقع یعیطب ی،از امکانات بالقوه انسان
و از  یاقتصاد یو جبران عقب ماندگ یاییجغراف

به  یگریدر برابر قانون، راه د یتر تساو همه باال
هرگونه . ندارد یشدر پ یدمکراس یجز برقرار

انداختن  یقبه تعو یراه به معنا یندر ا الحهمص
 ینچن .است یو هدر دادن توان مل یاهداف مل

و عدالت در  یالزم است تا آرامش داخل ینظام
تا امکان رشد  یدهسراسر کشور برقرار گرد

 و  یاقتصاد یشرو به افزا یلو حل مسا ها یتظرف

 . یدکشور فراهم آ یتیجمع

 یسمدو مکان یدر کانون خود دارا یساالر مردم
 یمـ یگرد یک یتاست که به تقو یوستهبهم پ

 حـل اختـالف کـه یسممکـان( 1: )پردازند

برخورد  ینبده و بستان و مصالحه را جانش گفتگو،
و  یستمخودکار اصالح س یسممکان( ۴)و  کند یم

 یلاز تبد یشرا پ یرو یادهو ز یاشتباهات، کژرو
 . کند یشدن به فاجعه اصالح م

اختالف که بده و  یزحل مسالمت آم یسمـ مکان 1
و تند  یبرخوردها ینبستان و گفتگو را جانش

است برمصالحه و  ینیتضم کند، یخشن م
به  تواند یها م از خشونت که در انت یریجلوگ

 یخدر تار یرانا. برسد یانقالب و جنگ داخل
گردد و  یروزمشکل پ ینمعاصر خود نتوانست برا

بوده است که به  یو خونبار تند یشاهد برخوردها
 . باشد یدهرس یانیبه نقطه پا رسد ینظر نم

 ینته و نخواهد توانست به چننتوانس ایران
 یکه نتواند نهادها یتا زمان یابد،دست  یتفاهم

. یاندازدرا در داخل جامعه جا ب یکدمکرات یبرالل
اند به  که توانسته یگرید یکشورها یتمام

مصالحه و تفاهم در درون کشور خود برسند از 
اختالف  یزحل مسالمت آم یسممکان یمجرا

دست  یتحاد ملبه ا یستم،س ینموجود در ا
که  یبرالل یبدون وجود نظام دمکراس. اند یافته

مختلف و حقوق آنان را  یها انعکاس نظرات گروه
 ینیتفاهم و تضم یبرا یپاسدار باشد، محرک

در  یبرابر ی،تا ارزش فرد. برادامه آن وجود ندارد
 یمذهب و نظرات، آزاد یمقابل قانون، آزاد

 یعه مدنگسترش جام ی،گوناگون مل های یرهت
شناخته نشود،  یتملت و دولت به رسم یلهبوس

 یرهخم یستی،که نظرات لِبرال یتا هنگام یعنی
 یلرا تشک یو اقتصاد یـ اجتماع یاسیتفکرات س

در حد آرزو خواهد  یبه تفاهم مل یندهند، دسترس
 . ماند

 یبه تفاهم در فرا یدندر رس یسمیمکان چنین
 یمرزها .قاطع بوده است یزها ن کشور یمرزها
شاهد دو جنگ  یستمکه در سده ب یغرب یاروپا
کشته بوده است، امروز در  یلیونها م با ده یرفراگ
 یدر کشورها یبرالیل یمردم ساالر یهسا

 یحتا عالئم مشخص کننده مرز یروز،متخاصم د
کار،  یرویحرکت ن یآزاد. اند تهبرداش یزرا ن
مختلف همراه با آرامش در  یداتتول یه،سرما
 یستمیس ینچن یاستوار یهدر سا یها، تمام مرز

 . بوده است

 یستم،خودکار اصالح در داخل س یسمـ مکان ۴
 یادرویز ی،است که اشتباهات، کژرو ینیتضم

برگشت به  یرقابلغ «یتعصب»به  یلاز تبد یشپ
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ملت با جهت . و افراط بپردازد ها یکاست یمترم
 اشتباهات را ی،در مقاطع انتخابات یاصالح یریگ

مستقل، به عنوان  یدادگستر. کند یجبران م
به  یتدولت و اکثر یدست انداز مقابلپاسدار در 

است بر عمل  ینیتضم ها، یتحقوق افراد و اقل
در داخل  یسمدو مکان ینوجود ا. یستمکرد روان س

است در  ینیهمانطور که تضم یبرالیل یدموکراس
 است که یتواقع ینگر ا یانمقابل برخورد تند، نما

در تمام  یمختلف اجتماع یها از گروه یک یچه
مواقع از وضع موجود به طور کامل خشنود 

به توافق  یمصالحه، دسترس یرانخواهند بود، ز
. گاه متضاد است با منافع متفاوت و ییها گروه ینب

مواقع به طور  یمردم در تمام ینظام تمام یندر ا
با  یسهاما در مقا. خشنود باشند توانند یکامل نم

 یگر،د یو اقتصاد یـ اجتماع یاسیس های یستمس
 ی،بخش زمان یشترینبخش ملت در ب یشترینب

 . خشنود هستند

مبارزه با  یبرالی،ل یبارز مردم ساالر یها نشانه از
 ینچون ملت از پائ. هرگونه تجمع قدرت است

و امور جامعه  یرداداره امور خود را در دست گ یدبا
ا سروسامان دهد، با خود ر یشهر یاو  ییروستا

از دستورات مرکز در  یاداره از مرکز و فرمانبردار
خود  یعتطب هبنا ب یک،جامعه دمکرات. تضاد است

به  یدبه نوبه خود نبا ییتمرکز زدا. تمرکز زدا است
مانند مراکز  یدجد یها تمرکز در کانون یجادا

 یراندر ا یاخذ رأ یستمبه س. شود یلاستان تبد
هر شهر،  یندگاننسبت تعداد نما توجه شود که به

 یمان تعداد حق رأ افراد ساکن در آن شهر به
به  تواند یکه م هرانیت یکبه عنوان نمونه . دارند

برابر قدرت  یدهد، س ینفر در انتخابات رأ یس
 یانتخابات دارد تا فرد یینها یجهبر نت یاثرگذار

شرط . دارد یندهنفر نما یککه منطقه آنان تنها 
انتخاب ) یرگذاریدر تأث یکه برابر یکراساول دم

اداره کشور باشد از  یماتبرتصم( کردن و شدن
 یددادن برهمگان با أیحق ر. رفته است ینب

 یازیامت یگریرا برد یفرد یچباشد و ه یکسان
هر گروه خاص،  یبرا یازیهرگونه امت. نباشد

بر خواست  ای یهو پا یسبب ضعف دمکراس
در . گردد یها م گروه یگرخاص توسط د یازاتامت

 ییدر باره تمرکز زدا ییها پژوهش یراخ یها سال
کرده  یمتقس رت ها حتا کوچک که کشور را به واحد

انجام شده  کند، یتر م را گسترده یو دمکراس
  1۰٫است

خودکامه، بنا به سرشت خود، کوشش  حکومت
ملت  یرو یشدر پ یگرید ینشکه گز کند یم

استفاده از ترس و واهمه نمانده باشد تا با  یباق
خود،  یینامعلوم بر دوران فرمانروا یندهملت از آ

با تمام قوا کوشش در  ینجهتبد. افزاید یب یچند
آن با  یو همراه یمخدوش کردن مردم ساالر

ترس و واهمه از . نماید یو پسوند م یشوندپ
: مختلف یها به بهانه یمردم ساالر یبرقرار

عدم  یخی،تار انیبرخالف جر ی،واردات یدهپد
اصول  یریجذب و بکارگ یبرا یرانملت ا یآمادگ

و  یمذهب یها برخالف آموزش ی،دمکراس
نبود احزاب و  یران،جامعه ا یپدرساالر ی،فرهنگ

به عنوان  تواند ینم ایناز  یشب یگرد ی،جامعه مدن
عزم خود را  یدبا یرانا. انداز بکار رود یقعامل تعو

 ی،مردم ساالر یهر ساکه د یندهراه آ یینتع یبرا
 یشو در درازمدت افزا یآرامش و سازندگ یدنو

جزم  یشههم یبار برا یک دهد، یم یسطح زندگ
 یشعزم و اراده منجر به افزا یننبود ا. کند

خشن  یبرخوردها ادامهجامعه،  یناهماهنگ
 یشجز افزا ای یجهکه نت یو مذهب یقوم ی،طبقات

که  ییهابا کشور یسهدر مقا یشکاف عقب افتادگ
در پشت  یدر هر آمار اقتصاد یشسال پ ۴5تنها 
 ید،بدون ترد. قرار داشتند، خواهند شد یرانسر ا

 یاریبس یلمسا ی،مردم ساالر یدر مقابل برقرار
 یروهاین یلهبوس ومتمقا: خواهد بود یشدر پ

 ی،جذب شده در خلسه فقر و عقب افتادگ
 تجربگی، یاز ب یناش یو ندانم کار یسرگردان

به  های یسوءاستفاده از آزاد مورد، یب های یدروتن
حوزه عمل دولت که به  یتدست آمده، محدود

در . یاربس یخواهد شد و عوامل منف یرضعف تعب
 یانسان نیرویبه قدرت بالقوه  توان یمقابل تنها م
به دست آمده، دست کم  یخیتار یاتملت و تجرب

 ینا. اتکا کرد 14۴۰در  یرانپس از اشغال ا
 یخیزمان در بوته تار یکه در درازا یانسان وییرن

و زنده بودن  یریشده، توان انعطاف پذ یدهآبد
 یشمبارز به نما یروین یکخود را به عنوان 

از پس از جنگ  یانسان یروین ینا. گذارده است
را پشت سر گذارده  یدوران پرتالطم یدوم جهان

را تجربه کرده که  یمتضاد یاسیس های یمو رژ
. دادند یدرخور را نم یبها یبه اراده مل یک یچه
مردم  ینشگز یا یرانتوجه کرد که در مقابل ا یدبا

و هرج و  قانونی یب یشافزا یاوجود دارد  یساالر
 . وجود ندارد یراه سوم. مرج

در پس از جنگ دوم  یرانا یخیتجربه تار شاید
و استقالل و تجربه  یو مبارزه در راه آزاد یجهان

را  یو اجتماع یاقتصاد یشبرده پک یحکومت فرد
در نظر داشت و پس از آن  یاسیس یبدون آزاد

 یزخواه که حتا آن دو هدف را ن یتحکومت تمام
 اباشد که تنه یدهرس یجهنت ینمدّ نظر نداشت، به ا

 یشب یگراست و د یبرالل یمانده دمکراس یراه باق
 یریشکل گ. بدنبال سراب باشد تواند ینم یناز ا

 یخیبراثر تحوالت تار یراندر ا یرمردم ساال
 ینتحول به همراه خود ا ینا. کشور خواهد بود

و  یمردم ساالر یرا خواهد داد که استوار یدنو
 به) یشتردواندن آن، با شتاب و آرامش ب یشهر

همراه خواهد ( با عراق یسهعنوان نمونه در مقا
راه  یرانکه ملت ا رسد یبه نظر م اکنون. بود

 یو برا یافته یرا در مردم ساالر خود یرستگار
 یدوارام توان یم. کشد یم یادبه آن فر یابیدست 

با  ینه چندان دور، اراده مل ای یندهبود که در آ
را با تفاهم  یرانا ی،مل یها مشخص کردن هدف

 ینچن یهدر سا. کند یرهبر یبه آن سو یشترب
استوار  یمل یتامن یاصل یهاست که پا میتفاه

 . گردد یم
  

 زیرنویس

و فرهنگ  یختار یاست که نه برمبنا یاسیـ عراق واحد س 1
 یاییمحدوده جغراف. زمان شکل گرفته باشد یمشترک در درازا

 . شد یینانگلستان تع یلهبه وس یعراق، پس از جنگ اول جهان

 یدئولوژیکداشت و از نظر ا یرانمرز را با ا ینتر دراز یـ شورو ۴
تر از قدرت  با ابرقدرت شرق فرا یریاما درگ. در قطب مخالف

ها و منطقه نفوذ آنان واقع  رقابت ابرقدرت یطهو در ح یرانا یرزم
 . شده بود

 ینسرزم ینا های یرهاز ت یکیها را  کُرد یرانیانکه ا یـ در حال 4
ها  کُرد یاندر م یزن یاحساس ینچن یدشا یادو تا مقدار ز شناسند یم

را  یمطلب ینچن یبه طور رسم گاه یچه یرانوجود داشته باشد، ا
ها را به عهده نگرفته  دفاع از حقوق کُرد یفهاعالن نکرده و وظ

 . است

 یفدر عراق ضع یرانمشابه ا یحکومت اسالم یـ امکان برقرار ۲
شده و اکثر  یمعراق به دستجات مختلف تقس یعهش یتجمع. است

اهان خو یزن ها یها و سن کُرد. یستندن یحکومت اسالم یآنان حام
در راه  یسد یندهآ یقانون اساس. نخواهند بود ینوع حکومت ینچن

 . خواهد بود یحکومت ینچن یفور ییبرپا

. در باره ژاپن است تا آلمان یشترسخن ب یبخش رو ینـ در ا 5
ژاپن . فرهنگ غرب بوده است یایبرخالف ژاپن، آلمان عضو پو

است  یبود و منطق یگانهپس از جنگ با فرهنگ غرب به شدت ب
به خرج  یتر یشمقاومت ب ی،دمکراس یبرالل یکه در برابر استوار

 . دهد تا آلمان

 ۴۰۰4سپتامبر  14 یستـ مجله اکونوم ۱

 ینوساز یاتعمل یبرا یکادولت آمر یاضاف یـ بودجه در خواست ۰
دالر است که  یلیاردم ۹۰در عراق و افغانستان برابر با  یو نظام

. افغانستان در نظر گرفته شده است یابر یلیاردم ۴تنها کمتر از 
 یلیاردم ۰4) یرانساالنه ا یژهناو یدعراق از تول یبرا یلیاردم ۹5رقم 

 . است یشترب( ۴۰۰۴دالر در سال 

ـ  Emmanuel Kant  (1۹۰۲ـ بنا بر نظر امانوئل کانت  ۹
 یینآزاد ملت تع یرأ یهکه دولت آن برپا ییکشورها( 1۰۴۲

دست به جنگ نخواهند  یگر،د یکف با حل اختال یاند، برا شده
اروپا  یهاتحاد یکشورها. به دست خواهد آمد« صلح جاودان». زد
 . کانت باشد یاتنمونه بارز نظر تواند یم

را به  یا هسته یا دمکرات که دارا بودن اسلحه یرـ دوحکومت غ ۸
است و  یحزب یکتاتورید یدارا یناند، چ اعالن کرده یطور رسم

و امکان  شود یاداره م یاست که به صورت فرد تنها پاکستان
 . وجود دارد یزن یندهآن در آ یادامه اداره فرد

 یگان« شهرستان»دکتر هوشنگ طالع، : به یدـ رجوع کن 1۰
 ی،در امر اداره امور مل یبه مشارکت مل یدنرس یمناسب برا

طرح مردم  ینبرطبق ا. یدیخورش 14۰۸. انتشارات آرمان خواه
 شوند، یم یدهکه شهرستان نام( اعم از شهر و روستا) یستگاههرز
 یاختالف یگرد. نندیگز یخود انجمن شهر را برم یممستق یبا رأ

در زمان انتشار مطالعه، کشور . گردد ینم یلشهر و روستا قا ینب
 .یابد یشافزا تواند یم یاجشهرستان بود که بنا به احت ۴۹۴ یدارا
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 بخش چهارم/ پنجم  فصل

 

 (تجدد) یتهبا مدرن یرانیجامعه ا یکارو پ یرانگذشته ا ساله صد

 نظام بسته یکدر  آگورا

 
 یونهما داریوش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 های گوناگون (قرائت)توان از دین خوانش  مان کشف کند که می آیا ما لوتری الزم داریم که از ميان پيچ و خمهای فقه پویایش تازه برای

کشند؟ کدام الیه جمعيت ایران است که برای فراهم کردن بهترین  یابند و تا والیت فقيه می سط میداشت که گاهی قبض و گاه ب
ترین کشورهای غرب را  آموزش فرزندان خود نياز به دست رهاننده اصالحگران دینی داشته باشد؟ کدام الیه جمعيت ایران پيشرفته

جمعيت خود را داریم ــ مانند هر جامعه دیگر ــ ولی بررویهم ایرانيان در  شناسد؟ ما هنوز بخشهای واپسمانده جامعه آرمانی خود نمی
 . رسيدن به جهان همروزگار خود کمتر با موانع فرهنگی و فلسفی و بيشتر با موانع مادی و سياسی روبرویند

 
 

است؛ فولکلور  یند یهاست که پا یندکتر یاآموزه : یزهاستچ یاریبس دین
 ینتر د اما در عمل عنصر مهم. گیرد یآموزه را م یجا یشتراست که ب یمذهب

است که آن دستگاه توانسته  یاست؛ قدرت یدستگاه مذهب یا «یتروحان»
 نوانیع)است  یتروحان. است که بر جامعه دارد یاست به چنگ آورد و کنترل

که ( اند به خود داده یبا علم واقع یرانیانا یپس از آشنائ یشینپ یکه علما
هم به  یربط تواند یرا که م یو فولکلور مذهب کند یم یستکارآموزه را د

در جامعه مانند  یند. کند یم یو از آن بهره بردار یقآموزه نداشته باشد تشو
و قدرت تحقق  یاستاساسا در قلمرو س یاجتماع یزندگ یگرهر جنبه د

 یچه جائ یند یکو قدرت در آموزه  یاستکه س یستمهم ن یچو ه یابد یم
مان گونه  به یتی،هر روحان ینی،د یگانمساعد، هر پا یطدر شرا. باشدداشته 
که در  ینیاصالح د. هستند یخوب یها نمونه یحیتاسالم و مس. کند یرفتار م

مدار، به  ینجامعه و فرهنگ د رمانند ه گردد، یبه سده نوزدهم بر م یرانا
برخورد  shockتکانه . با جهان همروزگار بوده است ینسازگار کردن د یمعن

از  یا آن تنها جلوه یخردکننده نظام یکه برتر یریجهانگ یبا اروپا
از اصالحات کرد که با آن جهان  یررا ناگز یرانیانبهت آورش بود ا یهایتوانائ

از همانجا  یزو اشکال ن بود یم یمذهب صالحا یناچار به معن یمذهب ینیب
که اجازه  ی،با معن ینیداصالح  بینیم یو باز م یدیمچنانکه د یرابرخاست ز

را در جامعه  یتهاست و مدرن یبدهد، نشدن یجامعه اسالم یکمدرن شدن به 
نگرش و به گفته  ییرچاره در تغ. بست توان ینم ینیبه اصالح د یاسالم

 یماست که ما تازه امروز دار یسرمشق آرمان یا «یمپاراد»ر ییشناسان تغ جامعه
 . رسیم یبه آن م

و  بود یسده نوزدهم م یرانیا یکه جامعه مذهب یو نادان گییرت یآن ژرفا در
 یتموقع یشیاز بازاند یو روان مردمان، هر اصالح یشهبر اند« علما»تسلط 
 یتبر قدرت روحان خواستند یم یگروههائ. شد یدر جامعه آغاز م یتروحان

در  موثرسالح  «یشترمذهب هر چه ب»که  کردند یو استدالل م یفزایندب
مذهب به دست  تر یرانهو سختگ یشتربا کاربرد ب. با خطر اروپاست ییاروئرو

خواهد  یرانا یان،روحان یعنیدارند،  یشترب یتکه از همه صالح یکسان
اسالم  یندر آن دوران زر یبازگردد که امت اسالم یتوانست به قدرت

اگر هم . دش یصورت خود اجرا م ینتر در کامل ینکه د یــ هنگام داشت یم
 یکبودند که در « امت یعلما»نبودند،  یگرو امامان صدر اسالم د ریغمبپ

 هیچ یدوران هزار ساله ب یککه در  یها هزار از صد یکی) ینبو یثحد
افضل من  یعلماء امت»شان گفته شده است  درباره( ساخته شد یاکنترل نقل 

« ماعل»آمدن آن  دیداز پ یشپ یارحکم بس ینــ البته ا «یلاسرائ یبن یاءانب
 یسخت که هر جا پا یگروه بودند و در کارزار یناز ا یاناصول. داده شده بود

 یانبر اخبار شد یهاشان باز م دست طالب و چماق ماند یاستدالل بسته م
و  یبه اصطالح اصالحگران امروز «یافقه پو»آن جنگ بر سر . شدند یرهچ

در  ی، با فقه سنتعصر یها و لوتر یاسالم یتحفه نبوغ پروتستانها ینتر تازه
و با اوضاع و  یلاحکام شرع را تاو توانند یها م فق گفتند یم یاناصول. گرفت

 شان به دست و دهان رهبران  ما در ایران با توده مردمی که چشم
شان را بر روشنرائی ببندد و  ی باشد و باورهای دینی ذهنمذهب

برای خواندن و اندیشيدن نياز به اصالح دینی داشته باشند سر و 
عنصر دینی در حكومت در موضع دفاعی است و . کار نداریم

رهبران مذهبی آن از منفورترین فرمانروایان در تاریخ اخير ایران 
 .اند شده

 
 تر به معنی یافتن راههای عملی برای اصالح در دین امروز بيش

 .کشاندن دین به خانه و مسجد برای اهلش است
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تر قرآن و  باب اجتهاد را در چهارچوب بسته یاناخبار. احوال سازگار کنند
را از  یارزمانه اخت یشرفتکه پ دیدند یم یاناصول. خواستند یم( یثحد)سنت 

 یشترب یریقدرت، انعطاف پذ یرو نگهدا آورد میبدر  یتدست روحان
سده نوزدهم،  یها دهه ینهمان نخست   ها برنده شدند و در آن. خواهد یم

 یهفق یتوال یهآن، نظر یمنطق یجهبلکه به نت یشیفقه را نه به آزاد اند یائیپو
همان    اند مخالف بوده یهفق یتها در گذشته با وال آخوند یشترب ینکها. رساندند

با آن موافق شدند و امروز هم نظرشان  یشترشانرد که بعدا باندازه ارزش دا
از همه  یشب یامهم آن است که از فقه پو. به سهم خودشان دارد یبستگ

نقش : اسباب آن همه فراهم است ید؛کش یرونب توان یرا م یهفق یتوال
آن  اریبه دستک یهفق یاربودنش شک ندارند، و اخت یفقه که در مرکز یادیبن

 یدبگو یاگر هم کس. هر چه بخواهند بگذارند یل،را اجتهاد، تاوــ نامش 
کند نه  یفقه را دستکار توانند یو افراد خودشان م یستبه آخوند ن یازین

 یشترب یکه زور مذهب یسرانجام گروه کند؛ یم یکرده است و نه تفاوت یهنر
عمده . خواهد کرد رقراررا ب یتهمان فقه سوار خواهد شد و وال   دارد به زور

 . یمقرار ده یهرا پا یزآن است که چه چ

ــ  ینیو خم یعتیشر یبعد ینیــ همچنانکه اصالح د یاناصول ینید اصالح
مردم را  یها همچنان گلو در جامعه آن روز را حل نکرد و آخوند ینمشکل د

 یتر شدن دست رهبران مذهب گشاده توانستند یاصالح طلبان نم. فشردند یم
. رندبشم ینیآنان از مقوله اصالح د یقدرت را از سو دردست گرفتن یا
 یرد،تر از علما قرار گ باال بایست یکامل را علم کردند که م یعهش یخیان،ش
به  یخیانو کار ش خواست یتر قدرت نم زورمند یمدع یک ینیاصالح د یول

حمله  یننخست یانباب. گشودند یانبود که راه را بر باب ینو هم یدنرس یجائ
 یول داشت یم انفراو یدهایکردند که نو یترا به روحان یده و جدگستر

داد که نه تنها آنان را  یتبهانه به دست روحان یسم،دست زدنشان به ترور
پا  یگریباب. کند یشاز پ تر یرومندلرزان خود را ن یتدرهم شکند بلکه موقع

 یهتک ینمگر در عادت دورانداخت یعیگری،برکنار از ش یگری،نگرفت و در بهائ
 یکه تنها در ذهنها یعهش ینیبه اصالح د یازن. یافتتحول  یث،بر حد

 ینی،از آن پس اصالحات د. ماند یاوردهداشت برن یتواپسمانده زمان واقع
 یبه مسئله واپسماندگ یپاسخ یچبودند و ه یسنت یعیگریش یهمه بازخوان

که  ینالدجمال . بود یم ینیاصالح د یزهکه انگ دادند ینم یرانجامعه ا
 یاتحاد اسالم آمد که طبل یامبود، مانند نامش، با پ یساختگ یتیشخص

خرافات  یا خواست مذهب را از پاره یسنگلج یعتشر. نبود یشبلندبانگ ب
 یعتیشر. او را خفه کرد یتنها یصف آراست و صدا یتروحان یول یدآن بپاال

ورد و در خلعت آن بدر آ یصفو( ینو خون) یاهرا از جامه س یعیگریش یدکوش
پنجاه  یها دهه یکهمان چپ ش   و سومیجهان  یگریانقالب( ینو خون)سرخ 

همان اندازه    تازه دوخت که یا کهنه وصله یراهنیاو بر پ. تا هشتاد بپوشاند
تازنده،  یشپ یو از روح زمانه، از آزاد anachronisticناساز و ناهنگام 

طرح او . آمد یک به پس به شمار مبلکه دو گام خطرنا یک،بود؛ و نه  یگانهب
. همزمان افتاد و در خدمتش درآمد یدانبه م ینیخم نیادگرائیبا پا نهادن ب

ها، در  آن دهه یانقالب یراندر ا. و سرخ هردو را از آن خود کرد یاهس ینی،خم
 یشمارو مردمان ب نمود، یناپسند نم یو پسرو یرو یادهز یچکه ه یفضائ

، یگاه زندگ اخالق و خرد و یورند که خود را از زآماده بلکه مشتاق بود
ممکن  ینیــ تنها اصالح د ینیو خم یعتیشر یکالراد ینیاصالح د یرایند،بپ

کربال ــ سرانجام به  «یمپاراد»و  یاو فقه پو یعتش contextدر بافتار 
 . یدرس یروزیپ

 ترین یشروآنکه اسالم را در بستر پ یبرا ینید یتازه اصالحگر موج
ها  دوام آوردن در جهان آزاد شده از افسانه یزمان گذارند و توانائ یشهایراگ

است که  یروزینامنتظر آن پ یامدهایاز پ یشترها را به آن ببخشند، ب و پندار
از دل  انیپس از آن بود که مرد. رفت یسخن آخر به شمار م یچند گاه

زدند  ینیصالح دآمدند و به قلب مسئله ا یرونقدرت ب یزهایحوزه و از دهل
 یندادن د یآشت یها برا حکومت به نام و به دست که باشد؟ آن ینکهــ به ا

 یند یهسا یربردن علم از ز یرونتر ب مودبانه یانــ که ب یبا علم و تکنولوژ
همان قرون    از یشمارب وران یشهراه را اند ینا. نداشتند یاست ــ مشکل

گزاف  یبه بها یحی،مس یاروپاو سپس در  یوسطا، نخست در جهان اسالم
است پس  یشیدهکه همواره به قدرت اند یرانا یعیش یتروحان. بودند یدهکوب

گذرانده بود به  یندربرابر آموزش نو یستادگیاز صد سال را به ا یشاز آنکه ب
قدرت خود را  یاسباب پابرجائ یغرب لوژیاز علم و تکنو توانست یم یآسان
فرهنگ غرب  یر آمدن با مظاهر ماددر کنا یدشوار یچو ه یردبگ
قدرت را در  یادگرااز آنکه اسالم بن یشها پ گذشته سال یناز ا. داشت ینم

در  یانشو همتا( دسته چاقو)مانند بازرگان  یجاده صاف کنان یرددست گ
داده بودند و آن را  یعلم رنگ اسالم به( یاسالم یزیکف) ی،دربار شاهنشاه
ژرف پس از  یدگرگون. بودند یدهکش یند پائو به حد خو یبه اندازه کاف

پردازان انقالب را در  یهنظر یادعاها توان یم)بر شرک  یدتوح یروزیپ
. داد یاز جهان مذهب رو یروندر ب( بکاربرد یلشانصورت مبتذل اص

 ی،مذهب یسمفاش یترا برفراز گذاشته بود نه تنها به واقع ینکه د یا جامعه
بودن  یربطبرد بلکه ب یدر زمانه ماست، پ ینیکه فرا آمد هر حکومت د

بد طرح شده  یهمسئله از پا. یافترا در یاز جمله اصالح مذهب ینیگفتمان د
رنسانس نداشت و الزم نبود مشکل  یبه اروپا یشباهت یستمسده ب یرانا. بود

برطرف کردن . یدهمان مراحل بگشا   یمودنبا پ اخود ر یو فلسف یفرهنگ
زمان بر  ینتر وسائل و در کوتاه ترین یزخشونت آم تضاد سنت و تجدد با

شده  یلــ تحم یو فرهنگ یجهات ماد یاریــ از بس یستمیسده ب یا جامعه
که  ینیرا از د یشرفتپ شد ینم یگرد. خود را نشان داده بود یت،روحان. بود

 . با آن یا ینید اصالح یباشد انتظار داشت ــ ب اشتهحکومت د یسودا

 یارزشها ی،تمدن غرب یاسباب و ظواهر ماد یهمپا ینکها و یفرهنگ بحث
که به کمک آن اسباب و ظواهر  یگروه یگرفت برا باید یم یزتمدن را ن ینا

. زائد بوده است یایدن ینسوار شود و پائ یرانمانند ا یتوانسته بود بر کشور
د خو. افته استی یانپا یبحث ینشده چن یگراکه عمال عرف یزن یا جامعه یبرا

از  یتیبخش با اهم یچه یشها که با ارزش داند یهم م یمذهب یرهبر
 ینتر ها به تباه از ارزش. گرد آورد یشپشت سر خو تواند یرا نم یرانا یتجمع

جامعه در آن  یاما نه از آن جهت که رستگار کنند یدفاع م ها یوهش
 یستن یتصادف. ستوضع موجود ا یبرا یا ها نام محترمانه ارزش. ارزشهاست

که  معنی یاصطالح ب ینا. راه دادند یها به فارس که ضد ارزش را آخوند
 یانفرمانروا و فرمانبر، م یانم یخط ناگذشتن برند، یبکار م یزن یانیچپگرا

را ــ هردو در جهت حفظ  یگرد یاز سو یاجبار یاسو و ممنوع  یکمجاز از 
نظام  یکر آنچه د یزن ینیاصالحگران د یبرا. کشد یوضع موجود ــ م

عده اخوند که  یک یاآ: ارزش بحث دارد سرچشمه قدرت است یهفق یتوال
 یاساس یبحث ینبر حکومت دارند؟ ا یباشند حق اله یهفق یستالزم ن یگرد

ارتباط دارد ــ مانند حق  یاسیبه فلسفه س ینیاز اصالح د یشب یاست ول
 یرران با درگاصالحگ ینا. هفده و هژده اروپا یها پادشاهان در سده یاله

 یفو در رد آیند یدر م ینیدر واقع از رده اصالحگران د یبحث ینشدن در چن
 . گیرند یقرار م یجامعه مدن یکارگرانپ یگرد

بودند  ینیاصالح د یدر آرزو یرانا یدارانو پنجاه سال روشنفکران و ب صد
عه را آزاد جام یروهایو ن یابددست  یدمانند اروپا بتواند به علم جد یزن یرانتا ا
بدستشان آمد  ینیصد و پنجاه سال آنچه از اصالح د ینا یشتردر ب. کند



 7831ـ   بهمن/  دی ـ   71م ـ شماره تالش ـ سال سوّ   

19 

 

. شد یشمرده م ماندگیواپس یهبود که ما یدر باورهائ یشترفرورفتن هر چه ب
و آن  یدرس یروزیبه پ ینیجنبش اصالح د ترین یابکام ی،در انقالب اسالم
امروز . داد ینم یرو یینآرزو کردند که کاش اصالح د یدارانروشنفکران و ب

جامعه و  یول نگرند یم ینبه د تر ای یشهموضع اصالحگرانه ر یکاز  یکسان
ما در . است passéشده  یسپر ینیها درگذشته است؛ اصالح د زمان از آن

باشد و  یکه چشمشان به دست و دهان رهبران مذهب یبا توده مردم یرانا
 یازن یشیدنخواندن و اند یو برا ببندد یذهنشان را بر روشنرائ ینید یباورها

در حکومت در  ینیعنصر د. یمداشته باشند سر و کار ندار ینیبه اصالح د
 یخدر تار یانفرمانروا ینتر آن از منفور بیاست و رهبران مذه یموضع دفاع

نگهبان  یدر انتخابات مجلس ششم پس از آنکه شورا. )اند شده یرانا یراخ
مانند  یسنت یدر شهرها ینرد مردم خشمگانتخابات چند شهر را باطل ک

 یبرا یشترهر چه ب یند(. و خانه امام جمعه را آتش زدند یختندخلخال ر
آنچه . رود یــ م یفولکلور مذهب یشترشــ ب یخصوص یمردم به زندگ

به  یازین یگرد. یابد یآنان تحقق م مداخله یب بود یم ینیاصالحگران د یایرو
امروز  یناصالح در د. یمندار یاسالم یسمستانتپروت یدر معنا ینیاصالح د

به خانه و مسجد  ینکشاندن د یبرا یعمل یراهها یافتن یبه معن یشترب
جنبش پروتستان در اسالم با  یک یاآ پرسیدند یم ها هده. اهلش است یبرا

 یچنان جنبش یاآ پرسیم یممکن است؟ امروز م یرشناپذ یلاحکام تاو یا پاره
که از  یمالزم دار یما لوتر یاند آخوند رسته الزم است؟ آجامعه از ب یکدر 

 یناز د توان یکشف کند که م یمانتازه برا یایشفقه پو یو خمها یچپ یانم
و تا  یابند یگاه بسط م قبض و یگوناگون داشت که گاه یها (قرائت) انشخو
فراهم کردن  یاست که برا یرانا یتجمع یهکدام ال کشند؟ یم یهفق یتوال
داشته  ینیبه دست رهاننده اصالحگران د یازآموزش فرزندان خود ن ینربهت

 هغرب را جامع یکشورها ترین یشرفتهپ یرانا یتجمع یهباشد؟ کدام ال
ــ  یمخود را دار یتواپسمانده جمع یما هنوز بخشها شناسد؟ یخود نم یآرمان

مروزگار به جهان ه یدندر رس یرانیانا یهمبررو یــ ول یگرمانند هر جامعه د
 یاسیو س یبا موانع ماد یشترو ب یو فلسف یخود کمتر با موانع فرهنگ

 . یندروبرو

. شود یم یدهجنگ یاسیدر جبهه س یزن ینیاصالح د یگرکه د ینجاستا از
اصالحگران و حکومت کنندگان، مگر برسر حق حکومت کردن کشمکش 

سخنانشان را  کس یچهزار ساله که ه یادگاراز چند )با هم ندارند  یا عمده
باال (. گذشت توان یم یزندغم انگ یشنما ینا یحو زنگ تفر گیرد ینم یجد
حقوق رو  یرون،مناسبات با جهان ب یهگسترش همه سو ی،سطح آموزش نبرد

که دست کم در سطح  یستن ها ینهزم یناز ا یک یچزنان؛ در ه یشبه افزا
 یئله ناموس که براحتا در مس. باشد یدهکش انشان یم یناگذشتن یواربحث، د

هر روز  یاست، حکومت اسالم یاتیح یجریهتا ن یاز اندونز یانهمه اسالم
که  یاسالم یایپردازان ماف یهمجلس، از نظر یندهنما یک. آید یتر م کوتاه

 یاندل به حال دانشجو کرد، یبه لندن م یخاکسارانه گاهگاه یسفرها
او . اند پسر افسرده یاندانشجو دانشگاه دخترانه در قم سوزانده بود که از نبود

 یاست انرژ رکه بهت کرد یرا تکرار م یرفسنجان یشچند سال پ یامپ ینا
 ینانا) یفتندن یاستس یشهصرف شود تا به اند یعشق یجوانان در ماجراها

و  یهنه با افغانستان که با ترک ای یسهمقا(. جوانان خبر ندارند یالبته از انرژ
حل  یرانکه چه اندازه مسائل در ا دهد ینشان م فارس یجخل ینفت یکشورها

 . شده است

را از آن  یتهردو حاکم. کنند یجا آغاز م یکاز  ها یو حزب الله اصالحگران
مطلقه محمد  یتحق به موجب وال ینا گوید یگروه م یک. دانند یخداوند م

 یلاسرائ یبن یاءاز انب یثکه به موجب حد)ها به علما  به امامان و از آن

 یکبعد به  وباشد  یهفق بود یالزم م یو رهبر که زمان رسد، یم( برترند
را، تا حد مداخله در احکام  ینداشت، رهبر یچنان لزوم یگرگردش قلم د

 یمردم هستند که حق اله ینا گوید یم یگرگروه د. گیرد یاز محمد م ی،اله
 یات درونروز و مبارز یاستاختالف از نظر س ینا. رسد یها م به آن یتحاکم

کل بحث نامربوط، اگر نه خنده آور، شده  یول یستن اهمیت یب ینظام اسالم
جز مراجعه به خود آن  یا چاره یناصالح د یبرا ینیاصالحگران د. است

چه  یبافتار مذهب یکممکن در  نا یفهوظ ینکه با ا دانند یندارند، و خودشان م
است  ین واپسماندگاگر بحث برسر اصالح جامعه و چاره کرد یول. کنند

ما در سده . نشست یثت و احادیامتفاوت از آ یرهایمنتظر تفس توان ینم
 یکیدر  یز،ن یانو سنت گرا ی،اصالحگران مذهب. بریم یبسر م یکمو  یستب

 یدهآمده است ناد یثاز آنچه را که در قرآن و حد یاریدو سده گذشته بس
 یزیدرباره جن چ یالماس یکشورها یدر دانشگاهها یکس یگرد. اند گرفته

و  یعربستان سعود) خواند ینم برآسمان یهائ یخستارگان را گلم یا گوید ینم
ها و  مجموعه ارزش: حق داشت یمودود(. به کنار یش« ها دانشگاه»
به شرط  یول. کند یمسلمانان مداخله نم یمانغرب در ا یفلسف یدگاههاید

و  یرندگ یشدر پ ینشیگز یمقدس رفتار یبا متنها یحیانآنکه مانند مس
 یناز حوزه د توان یرا م یقاگر علوم دق. انگارند یدهرا ند یاریبس یجاها

متون  باید یو م توان یهم م یشناس و اقتصاد و جامعه یاستبرد، در س یرونب
جستجو  ینیاز اسالم و اصالح د یرونها را ب نهاد و پاسخ یرا کنار یمذهب
 یهمان سده اول هجر   اسالم از ها در است که حکومت یکار ینا. کرد

 مجموعه یکارش با خمس و زکات، و ب میحکومت اسال یچه. اند کرده
 . نگذشته است یشرع یرغ یها و نهاها مقررات و قانون

 یگرائیعرف. دست کم گرفت یدنبا ینیشدن اصالح د یدولت را درسپر نقش
ر هرجا ها د حکومت. شکل گرفت یدولت اسالم یگذار یهدر اسالم با پا

 یکشوردار یبرا یا متوجه نابسنده بودن اسالم به عنوان نسخه یدرنگب
 ینهائیسرزم یاسالم یرغ یادار های یوهها به نام عرف به ش آن. شدند
 یبدو یانجنگجو یرو به شمش« به رضا و رغبت»که مردمشان  ندبرگشت

تازه  ینداز هر دو سو منفعت با خداوند، به  یا از اسالم، و در معامله یخبرب
 شد یم یروزعرب تشنه سوخته اگر پ. فرمول، نقص نداشت. )شدند یمشرف م

به بهشت و  شد یگشوده بود و اگر کشته م خواست یدستش بر هر چه م
جهان  ینهم یکه به نعمتها یمردان یزامروز ن. رسید یآن م یحس یلذتها

هشت و جهان به ب یناز ا یعرب را با وعده پرش آن یکازهایخرسندند، کام
و  یرش یــ و جو کنند یذکر م یزها را ن آن یــ شمار چند ده تائ یانحور

 یگرائیآهنگ عرف.( فرستند یعسل دل بهم زن، به کشتن و کشته شدن م
ها در گسترش  نقش حکومت یشه در دو سده گذشته به سبب افزایژبو
ز هنو ینینبرد اصالح د. تر شده است تند یو اقتصاد یاجتماع یرساختهایز

تر توسعه  در جبهه بزرگ یگرائینبرد عرف یدارد ول یانجر یاتدر جبهه اله
 . شود یم یدهجنگ یو اجتماع یاقتصاد

* * * 

دوم  یا یمذهب یمل یا ینام روشنفکران اسالم یردرون که ز اصالحگران
جز  ای یندهاند و آ ها بسته که سرنوشت خود را بدان یرونیانیوب آیند، یخرداد م

خود  یمهجور اقتاده برا یاران یرندهشده و دربرگ یلتعد یاسالم یدر جمهور
کوتاه  یایماف یکها نه تنها برضد  آن. اند یدانهنوم یدر وضع بینند، ینم
 یتو هم به موقع شناسد یها، هم کارکرد قدرت را م که بهتر ازآن یامدنین

 یت،جمعهشتاد در صد  ی،ا هراس آور خود آگاه است؛ و نه تنها دربرابر جامعه
. جنگند یبلکه برضد زمان م رسد؛ یتحمل خود م یانکه اندک اندک به پا

. یدنخواهد رس یباشد به جائ یرحتا اگر انجام پذ خواهند یکه م یاصالحات
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خواهد  آن یشده است و ب یدهکش یاسیس یکرهبر پ یکه مانند پوست یفساد
. گذرانده است ها ینکار را از ا یکالاسالم راد یتکان نخوردن ینیمرد و سنگ

 یجمهور یککه هرچه را به  ی،انقالب یگمدافعان مرده ر ینهمه ا
کمر به  آیند، یممکن با آن راه م یرکه تا مرز غ یمعن ینبه ا بخشایند، یم

تر  تنگ یروناند که از درون و ب بسته یاز تنگنائ یاسالم یجمهور یدنرهان
 یمباشند بهمراه رژخود متوجه  آنکه یاست که ب یتنگنائ ینا. شود یم

 یپوزشگر یها آنان که همه نشانه یاستداللها. اند کرده یردر آن گ یاسالم
 یشهاند یران را متقاعد کند خودشان را به سترونیگاز آنکه د یشرا دارد ب

که ) یمانا یانم ی؛دادن اسالم و دمکراس یآشت یکوشش برا. انداخته است
خرد نقاد که  یو عقل به معن( یستن یمانوگرنه ا گذارد یچون و چرا نم یجا

تر از بحث آزاد تا حد دورانداختن؛  را فرا یزچ یچنه ه شناسد ینه مقدس م
و  یشخص یآن بر تسلط بر همه شئون زندگ یحکومت شرع که بنا یانم

مردمان است با  یذات یو فروتر یو برتر یضو تبع یو بر طبقه بند ی،اجتماع
 ی،و دمکراس یشمردن جمهور یکی یو دست و پا زدن برا ی،جامعه مدن
 یخط دفاع ینبه واپس یاست که از حکومت اسالم یاز بن بست ینمونه هائ

 . ستکرده ا یتآن سرا

که آگاه از  یندهاند، به شماره فزا شده یداپ یدالور یها روانها آن یانم در
 یمهها و ن و خسته از سازش یاسی،س یشهاسالم در عمل و اند یسترون

که  یریگ یانهو روشنفکران م یشگانپ یاستهمه س) یمذهب یمل یهایکار
 یاز کار یمذهب یکالیسمساز راد ینهتنها در نقش واسطه و محلل و زم

 یشکه چند سال پ یاکبر گنج یآقا. زنند یم یروناز بن بست ب( اند برآمده
اشباح رسوا کرد و  یکخانهترور او را در تار ینو ماش یسردار بساز و بفروش

( یفستمان)نامه  یانبا انتشار ب پردازد ین را با زندان هشت ساله خود مآ یبها
اذهان  یدنبن بست و رهان ینبرونرفت از ا یراه را برا یمخود از دل زندان رژ
خودساخته گشوده  یتهایها و محدود از زندان عادت یروشنفکران اسالم

نظر طلب،  یداصالحگر و تجد یگروه بزرگ روشنفکران اسالم یاناز م. است
 یمهکه ن یاست که استدالل یافتهدر یبه درست یرااست ز یشتررفتهاو از همه پ

. کند یم یشتررا ب یشگیشود فلج اند رها   یاسیس یمالحظه کار یا یمکاره از ب
 باید یروشنفکر بودن، نخست م یاست که برا یافتهدر یگرانتر از د او زود
 یناز ا. ندارد یشخص یباورهابه  یرا کنار گذاشت که البته ربط یاسالم
 یدادن آشت یکاره و آشت یمهن یاستکه س اند یافتهتر، او و همفکرانش در مهم
 یمل یشعمده گرا یژگیهمه کس بودن، که و برای یزو همه چ یرناپذ

 . دهد یم یدانم ها یشگرا ترین یاست، تنها به افراط یمذهب

در واقع  ی،ت مذهباز احساسا یبهره بردار یبه معن یاست،در س اسالم
 یقانونگزار یو دامن زدن به خرافات؛ و در حکومت، به معن یفولکلور مذهب

 یآخوند، و در فرهنگ، به معن ینفوذ مذهب و گردن نهادن به رهبر یرز
و  ها بر متن یهتک یبه معن یشهو اعتقاد به معجزات،؛ و در اند یمرده پرست

شدن به  یمتسل: اردند یشترب یرناگز یجهنت یکمقدس؛  یها سرمشق
در  ینبا د یباز. یانروحان ترین یاکارر یرفتنها و پذ شعار ترین یبانهعوامفر

و عمل  یشهتعصب بر اند یرگیچ یرفتنپذ یشاز پ یبه معن یکشوردار
 بهرا  یازاتیدادن امت یرون،در ب ینانشو هم نش یمذهب یمل. است یاسیس

ن باشد که فرصت طلبانه هما   یستمعلوم ن یچمردم که ه یاحساسات مذهب
 یشهایکه گرا شمارند یاز آن هستند چنان الزم م یبهره بردار یدرپ

اش هر  است ــ درونه یخواهیهمان جمهور   ها آن یخود را که برا یکدمکرات
 . کنند یاش کوتاه و بلند م باشد ــ به اندازه خواهد یچه م

که  یشمارانیاز ب یکی گوید، یم یشینمتعصب پ یمل یو مذهب یانقالب آنچه
ساختند و شاهد ناباور  ینتر خود را داربست باال رفتن ناسزاوار یهایزندگ

شدند،  یاسالم یبود به درکات جمهور یبزرگ یدکه سراسر نو یهبوط کشور
حتا . داشت یو چهار پنج ساله انقالب م یستبه تجربه ب یازنه تازه است نه ن

و  یکه اسالم با برابر یدرا د یهیدامر ب ینا شد یم یزهشت ساله ن زندان یب
و کش دادن و فشردن  یترفند فقه یچندارد و با ه ای یانهم یچه یآزاد
 یرزن و مرد، باورمند و ناباور، مسلمان و غ یفاصله ذات توان ینم یعتشر

پر کرد  ینظام اسالم یکرا در  یگرد یها و فرقه یو سن یعهمسلمان و ش
پاک شده است، اگر  یاز برده دار یالیسممپربه برکت ا یاسالم یایدن یشترب)

 یلکه اگر هم ممکن باشد، با تاو یلی،تاو یچبا ه.( در اسالم هست یزچه آن ن
را از  یقانونگزار توان یکرد و پس گرفت، نم یزآن را ناچ توان یم یگرید

 یآزاد تواند ینم یهیفق یچه. کرد داو سنت مقدس، ج یشرع، از حکم اله
اجازه  رسد یآمدن از اسالم م یرونا آنجا که به نقد آزادانه و بو گفتار ر یدهعق

چه خوب و چه بد است انکار  یدتا بگو باید، یم یهیکه فق یناصال هم. دهد
است که در  یفرد انسان ی،و نه اله یعیحقوق، حقوق طب یو برابر یآزاد

 . شده است یبشر گرد آور وقحق یجهان یهاعالم

فرو  ای یهخود به پا یاسیو س یفرهنگ( تحول)ما در دگرگشت  ینهمها با
پانصد ساله رنسانس، بلکه دو  یافتهایفرا یافتناز در باید یکه م یما افتاده

و آن را  یمشادمان باش ی،اسکندران یستیهزار و چهارصد ساله مکتب هلن
 ینت ایکه اهم یزیچ. یمجامعه خود گردان یو نوزائ یبازساز یسنگ بنا

 یها که نوشته یو ساخت استوار ینظر یهبجز پا) کند یم یشترسخنان را ب
( است یدهبه آن نرس« نامه یانب»شان به  با همه نگاه بنده نوازانه یرونیانب

 یر،خدشه ناپذ یها با اعتبارنامه یانقالب یک یگفتن آنهاست ــ از سو یطشرا
به گرمابه  یبا نگاه وا. )هست یا مرگ در هر لحظه یمکه ب یو در زندان

و دست  یستن یاعالم داشته که اهل خودکش یشاپیشپ یامام یدسع یگزامر
مسئله را  ینامه با چنان روشن یانب یسندهنو(. بسته است یا را تا اندازه یمرژ

 یرونب یخواهانجمهور یو مل یان،مذهب یاست مل یستهکه شا کند یبرهنه م
در اداره و  ،یرا در کشوردار ینن از دیدموضوع بر ینهمهو ا یاموزنداز او ب

او همفکران . پنهان نکنند معنی یب های یعبارت پرداز یرز ی،قانونگزار
آورند، نترسند  یرو یمدن یکه به نافرمان خواند یفرا م یرانرا در ا یشمارشب

خطرناک  یبازتابها تردید یب یفراخوان ینچن. یایندب یرونب یکار یمهو از ن
 یرون،در ب یژهبو یان،خرداد که در دوم یخواهد داشت و هراس یمرژ یبرا

 یمهایبا رژ یسهقابل مقا یاربس یطیدر شرا یرانا. یستن پایه یب یختهبرانگ
 یافتهرا  یدهه هشتاد، روشنفکران یخاور یاروپا یورشکسته و رو به فنا

و  گذارند ینم یدهرا ندر یا پرده یچه آورند؛ یاست که سخن آخر را به زبان م
 . دهند یم یانپا( کتاب هاولعنوان )در دروغ  یزندگ هب

 یادیکه کار ز کند یم یاز کنج زندان چالش ینام مشهور یگرد یکبار
تر، دست  چالش هرچه بزرگ یطیشرا یندر چن. کرد توان یدربرابرش نم

 یروشنفکران یفدر رد یگرد یگنج یآقا. شود یتر م دربرابرش بسته یمرژ
کشت و  یرسم یترا به روا ها از نود تن آن یشب یکخانهکه سردار تار یستن

روبرو کرده  یناگشودن یاو تشنگان خون خود را با معمائ. کرد یستن بهسر 
بر هر چه  یانانقالب تا طغ یچون او، از پاسدار یاندشه کس یرس. است

به مردم  ینیکه خم یکیتاکت یبود، از جمله دروغها یستادهانقالب بر آن ا
 خودرا در  یمذهب یمل یشگرا یانانامه آورده شده است، پ یانگفت و در ب

 ینبه مقام در ا یدندندان رس یرااست ز یدهراه رس یانتر به پا او زود. دارد
از  یریجلوگ یصرفا برا یادر طمع خام خود،  یگراند. را کنده است یمرژ
هنوز  شود، یمنتشر م یرانیکه در جامعه ا یمشروطه خواه یرومندن یانجر

از  یا گونه زشدانشگاه تهران در پو یشینپ سیرئ یک. یستنددست بردار ن
و اصول  دارد یرا رو به مرگ اعالم م یمذهب یبا آنکه مل ی،چند دهه گمراه
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 یباز خود را مل یستدر آن ن یمذهب یزچ یچکه ه کند یم یشنهادرا پ یدیعقا
مشهور  اعتقادی یو با چسباندن مصدق به بازرگان، با همه ب نامد یم یمذهب

 . خرد یآبرو م کتبم ینا یارتجاع، برا یشبرندهپمصدق به آن 

ــ قابل مالحظه از نظر  یمذهب یقابل مالحظه مل یاتفرض ادب پیش
احساسات  یرانیانبوده است که ا ینشده است ــ همواره ا یاهکه س یکاغذ

تا  یشخص یاز جاه طلب یاز آن بهر منظور باید یدارند و م یژرف مذهب
که در  شده یامر مسلم گرفته م ینا. بهره برد یکشوردار یبرا یا برنامه

نه  ها یمذهب یمل ینکها. جانب مذهب را نگه داشت باید یم یشهست همیاس
 ینخود، از ا یشخص های ینه حتا در جاه طلب یدندرس یبه جائ یدر کشوردار

گروه درآمدن  ترین یبه خدمت ارتجاع آبروئی یب یبه بها. )است یرونبحث ب
مسلما هدف  یدنرس پاداش یب یدارکشور به مقامات ناپا کردن یرانو با و

 ینا یانکه از زبان سخنگو یرانا» یعهملت مسلمان ش».( بود یآنان نم یزندگ
را  یمذهب یمل ینه تنها رنگ اصل کند، یهاشان نم و هنوز ر افتاد یمکتب نم
و اکنون دوم  ی،اسالم یجمهور یریبلکه افتادنش را در سراز کرد یآشکار م

 یاز آخوندها باید یاند و م مردم مسلمان»: ساخت یم یررداد، اجتناب ناپذخ
حکومت البته . کرد یرویهستند پ یو دمکراس یند یآشت یرو که درپ یانهم

مطابق اسالم  یداند قانون را با چون مردم مسلمان یمردم است ول یبه را
 یشینپ ینیستهایلن-یستمارکس یانما هنوز درم« .شوند یکرد که همه راض

ها تنها  خوبان همه دارند آن نچهآ» یخواهجمهور یبرالل یخواهآزاد یونو مل
 . خوریم یبر م یاستداللهائ ینبه چن« دارند

که هرچه بگذرد نقش ) یمذهب ینامه را از گفتمان مل یانکه ب یگرید نکته
به  یا اشاره یچاست که ه ینا کند یجدا م( تر خواهد شد آشکار یرانگرشو

باشند  یعهمسلمان و ش توانند یمردم م. در آن نشده است یعهمان شملت مسل
بحث از حقوق  یول یرند،آسان بگ یادر مذهب سخت  توانند ینباشند و م یا

به احساسات  یاز جمله حق حکومت جامعه بر خودش، چه ارتباط ی،فرد انسان
وش دستخ ایم یدهد یرانیاندارد که چنانکه در سه چهار نسل گذشته ا یمذهب

از جامعه  یا نامه به اندازه یاناست؟ ب یشناخت همه گونه نوسانات جامعه
 ینرفتن از د یرونب قکه عمال تا دفاع از ح( به حق)مطمئن است و  یرانیا
 ها یمذهب یمل یگفت؛ ول شد یهم م یشسخنان را چهل سال پ ینا. رود یم

ها آسوده  ندکردن خود به آخو یکنزد یشهاز اند یدم یستمارکس یانو چپگرا
 . ها به خود کردن آخوند یکنزد یشهاز اند یدم یو دستگاه حکومت بودند ینم

 یمل یک ینا یگر،د یدهد یبآس یانقالب یکاز  یا نامه در پاسخ نوشته بیان
دو روشنفکر برآمده از  یاسالم یجمهور یدر فضا. نوشته شده است ی،مذهب

دق  ینهچنانکه در آرا،  یدل انقالب ضد مشروطه، بحث مشروطه خواه
 طهبه عمد مشرو یانحجار. اند یدهکش یشپ یابد یبازتاب م یاسالم یجمهور
مشروطه به )گرفته است  یاز شرط عرب یان،معرب عثمان« شارت» یرا، بجا

 یشده است ــ گوئ یاسالم یو مشروطه خواه جمهور( مشروط و بس یمعن
و نه  conditionalاز انقالب مشروط  یالملل یندر اخبار ب یشصد سال پ

 ودکه جهان آن روز را تکان داده ب یرانا constitutionalانقالب مشروطه 
بر  رود یتر نم فرا یاسالم یجهان او که از جمهور. گفتند یسخن م

است که آنچه  یاز آن دلبسته انقالب یشاو ب. زند یمهار م اش یشهاند
. آسوده بگذارد اهم خاطرش را ن یاندک نامد یم« انقالب یمحصوالت فرع»

 یشنهادپ ی،اسالم یدر جمهور یاز بن بست حکومت یراه برونرفت یدر پ
 یبه تن محتضر یا مشروط باشد تا جان تازه یمقام یهفق یتکند که وال یم

 یمشروط او البته ربط یتوال. شود یدهبخش« از پزشگ در گذشته است»که 
و برنامه عمل تجدد  ینیجهان ب یادندارد که به مقدار ز یبه مشروطه خواه

 طهاز مشرو یتابو زدائ یدر صد ساله گذشته بوده است؛ ول یرانخواهان ا

مشروطه ( شبح) یبپره. برد یم تر یشپ یاندک یمرا در محافل رژ یخواه
 . افتاده است یاسالم یگوناگون بر جمهور یبه صورتها یخواه

 یکتاتوریبرابر درا در اش یخواهیهمان اشتباه، جمهور   در ادامه یگنج آقای
به  یرامخالف است ز یانحجار «یمشروطه خواه»او با . گذارد یم یهفق یتوال

 یکاست و تنها شکل دمکرات یکی یکتاتوریبا د( مشروط)نظرش مشروطه 
 تنجز برداش یاو هدف یخواهینامه جمهور یانب. است یحکومت، جمهور

 یردن کژروندارد و اگر ضرورت برطرف ک یو حکومت اسالم یهفق یتوال
 یدربرابر دمکراس یبه قرار دادن مشروطه خواه بود ینم یانحجار یعمد

آنهم  یشینپ یانقالب یکاست؛ و از  یها اکنون فرع بحث یناما ا. کشید ینم
. دازدبپر یانتظار داشت که به مشروطه و مشروطه خواه توان یدر زندان نم
افتاده است  یحمالت ریاکنون از هر سو ز یهفق یتاست که وال ینمسئله در ا

که به رغم همه  یاندانشجو یاسالم یانجمنها. که از آنجان بدر نخواهد برد
 یکاروحدت خود را سنگر مهم پ یمدارند دفتر تحک یمرژ یکوششها

 یو ول برره یخواستار برکنار یاز موضع قانون اساس کنند یم یخواهیآزاد
در  ی،اصالح طلب یرومندن یمجلس و از صداها یشینپ یندهنما یک. اند یهفق

کوبنده  یهایکه درباره سخنران یاصطالح) یارتمام ع «یلیپیکف» یک
بکار  یرو به مرگ آتن یو در دفاع از دمکراس یمقدون یلیپدموستن بر ضد ف

قانون  ییرتغ ازاصالح طلبان دم . او نگذاشته است یبرا یثیتیح( بردند یم
اصال منکر  یاسالم یدمکراتهاو  زنند یم یاراتشو محدود کردن اخت یاساس

 . اند در حکومت شده ینو نقش د یاسالم یجمهور

تجدد در صورت نو  ینیو گذاشتن جهان ب یمشروطه خواه یبحث واقع زمان
 یرانو در خود ا یگرد یشهایآن در برابر گرا up to dateشده و روزآمد 

 یانبحث اکنون م. صبر کنند توانند یو مشروطه خواهان م یدخواهد رس
 یسندهسو، و نو یکاز  یمل های یو مذهب یمذهب های یاصالح طلبان و مل

کامل خود از انقالب و حکومت  یدناست که در بر یگرد یان نامه از سویب
 یمل. اند یدههردو بر ینشده است که از ا یلیونیها م ده یسخنگو ی،اسالم
 هایش یامدپ ندارند از یا گله یچنامه ه یانب یخواهیکه از جمهور یانمذهب

فت یاره یاکبر گنج یآقا. اند به هراس افتاده یاسالم یجمهور یبرا
approach آنان را ( دو گام به پس یش،گام به پ یگحتا ) یالک پشت
باشند و تا خود  یباکه شک خوانند یمردم را فرا م یانمذهب یمل. برآشفته است

دو سه  یروزکه  یستمهم ن. نزنند یاند دست به کار آماده نشده یشانا
 یانو روسپ انو معتاد یابانیو هرسال کودکان خ افزایند یم یکارانهزارتن به ب

مهم آن است که . رود یم یاناز م یشتریب یعیو منابع طب شوند یم یشترب
 یاز پوشش جمهور یمذهب یو چپ همدست مل یخواهن جمهور یاجر

تظارشان از مردم ان. یفتدرقابت آزاد ن یدانم یکنشود و در  بهره یب یاسالم
تنها به قصد نشان دادن مخالفت و  یم،آن است که دست به اعتراضات مال

نشان  یرون،گام به گام در ب یانبه زعم مسالمت جو. به زندان رفتن بزنند
در فراخوان . است یمدن یمرز نافرمان یستادندادن مخالفت و همانجا ا

 یاندوم خرداد ینا یبرده نشده است ول یاز شورش نام ی،مدن ینافرمان
اگر . یایدان نیبه م یسخن یزن یمدن یاز نافرمان دادند یم یحوفادار ترج

به شورش بکشد که با  یاکند  یدرا تهد یاسالم یجمهور ی،مدن ینافرمان
 چه؟  یدو احساس مردم خواهد کش یمرژ یعتتوجه به طب

* * * 

ست که در آن مردم ا یاز سو یدرست خود اقدامات یدر معنا یمدن نافرمانی
. نشود یاز آن به آسان یریبزند، و جلوگ یبزور بکار نرود، به حکومت آس

 یک یاتاز مال یزکه گر ینپردازند در کشور یاتمال ینکهفراخواندن مردم به ا
که کنتور  یبا حکومت ی،دولت ینپرداختن صورت حسابها یااست؛  یورزش مل
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سالهاست در  یمعن ینبه ا یرانمردم ا. است یشوخ کند یخانه را هم م
 یبرسد در اعتراضها یکه به جائ یمدن ینافرمان. هستند یمدن ینافرمان

اثر چندان  یگرکه د)دادن  یاز را یو خوددار( …ها  طومار یامضا) یجمع
 spiral یچآنگاه است که مارپ. تظاهرات و اعتصابهاست یژهو بو( ندارد

ها به  جا یارکه در بس گیرد یمردم چنان باال م یداریو پا یمخشونت رژ
کابوس اصالح . است یدهانجام یو استعمار یاستبداد یحکومتها یسرنگون

 ینبهم یرانبهتر است ا. است یوئیسنار ینطلبان از هر رنگ و در هر جا چن
 یگرنسل د یکازهم بگسلد و  یاگونه در حکومت مشترک دوم خرداد و ماف

ممکن برسد و  یربه حدود غ یرانا یباز ساز یفدا شوند و دشوار یرانیانا
مردم . یرنددربرابر مردم قرار نگ یاسالم یپس از جمهور یرانها در ا آن
 یستگیاند؛ شا آگاه و نا یناناب یزاز همه چ یشپ یراباشند ز یباشک باید یم

را  یمبود و اگر رژ خواهدحکومت بر خود را ندارند؛ اگر شورش کنند کور 
خواهند آورد؛ تجربه انقالب  یهو تجزو هرج و مرج  یزیبراندازند خونر

اصال شورش . را تکرار خواهند کرد و از چاله به چاه خواهند افتاد یاسالم
هم بد است و  یارشورش بس. سال است نشده است یستب یرانخواهد شد ز

 یو انقالب به معنائ گویند یم ترا درس یک ینا. )تر است انقالب از همه بد
 یرتر و هم غ الزم هم نا یوستهبه خود گرفت پ یستمکه از سده هژدهم تا ب

خود را هم  یستمیسده ب یانتر نمونه پا ما انقالب مدرن(. شود یتر م محتمل
 . گذرانیم یم یماکنون دار

و  ینیاصالح طلبان د ی،نامربوط یندمنظره ناخوشا ینکردن چن یرتصو در
ست که که اگر ا یاسیمنطق ق یکاستداللشان  یهاند، و پا همزبان ینیکمتر د

در امور « عقل»و واردکردن « اجتهاد» یبه حوزه برا یکنزد اهل حوزه و نزد
. است یشگفت یهما یگرائیعرف یانمدع یبسنده بوده است، از سو یمذهب

چند بر حسن  یکتاب: رسد یم ینجامثال خود به ا ینتر در ساده یاسیمنطق ق
آدم است  یزچارپا ن است؛ حسن آدم است؛ پس یچند بر چارپائ یاست؛ کتاب

خود از  یاسیحوزه با منطق ق(. داشت یم یادز های یدباره ترد یندر ا یسعد)
را از خود  اش ائیسر باز زد تا آنجا که توان یهر موضوع یرفتن به ژرفا

 ینبه ا یالکتیکاصحاب د ی،اکنون به لطف انقالب و حکومت اسالم. گرفت
 -145۰۳۸را با سال  یرانامروز ا یقالبان یتموقع یاسبا آنکه ق. اند راه افتاده

 یمهایبراندازنده رژ یمردم یبا مثال آوردن از شورشها توان یم 1۸۰۹
 یبه آسان یخاور یو اروپا یقاافر ات ینالت یکایاز امر یترو توتال یاستبداد

 یلآنکه در تحل یبجا یم؛موضوع برو یبه ژرفا یشترباطل کرد، بهتر است ب
 یاستاز منطق س یم،چشم بدوز یتجربه انقالب اسالمهمه به  یرانا یتموقع

 یاسیعوامل س یلشناخت و تحل: یریماست بهره بگ یشناس که منطق جامعه
 یرهبه عنوان ذخ یخو تحوالت جامعه و سهم تار یو اقتصاد یو اجتماع
 آید یهمان به کار حوزه م   داده شود یحتوض یاسکه با ق یاستیس. یتجربه مل
. انتلکتوئل خود در هزار سال گذشته داده است یهایاز توانائ که یشیــ با نما

 آید؛ یم یرونب« نامه یانب»است که از درون زندانش  یا امروز جامعه یرانا
 ی،شاهنشاه یقدرت آن، گردانندگان انجمنها یاز راهروها یش،نسل پ یک

و در وزارت آموزش و پرورش آن  دادند، یم یرونب ینسخه حکومت اسالم
است  یا جامعه. دیدند یم یهنسل جوان ته یمغزشوئ یها برا و باهنر ها یبهشت

اند؛  شده یو ترق یآزاد یشهپرورش اند یها آن گلخانه یکه دانشگاهها
 یکالیسمداغ زاد و ولد راد یآن بسترها یدانشگاهها یشسال پ جو پن یستب

ه است ک یا جامعه. بودند یم شد یم تر یکه اسالم یو چپ، و چپ یاسالم
و  یلآن را با تعط یهستند و بها یجامعه مدن یشاهنگآن پ یها روزنامه

روزنامه  یشو پنج سال پ یست؛ ب.پردازند یم یانکنبن های یمهزندان و جر
 ینکه در نخست دمیدند یم یدر آتش ی،آن همگروه، مگر چندتن ننگارا

 روشنفکران آن یاناست که در م یا جامعه. فرصت در خرمن خودشان افتاد
و پنج سال  یستکه ب یافترا  یسواد یمهن یناسورهایدا توان یم یبه دشوار

معدود  یرا در تصرف خود داشتند و صداها یرانا یروشنفکر یطمح یشپ
 . کردند یخود خفه م یعوامزدگ یرا در غوغا یشیو دگر اند هیتجدد خوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یینعه تعبلکه گفتمان جام یدن،را نه نفس شور یشورش مردم ترکاراک
. است یو ترق یامروز آشکارا گفتمان آزاد یرانیو گفتمان جامعه ا کند یم

 یملت ینا. کرده است یزارب یرا از هر استبداد یرانیانملت ما ا یخیتجربه تار
مدافع وضع  یانمنتظر ورود و مسالمت جو یاناست که خود مسالمت جو

 یکدمکرات یلتهایفضاز داد سخن دادن در ( یهائیهرچند با دستکار)موجود 
است که  یملت. آیند یکه به دردشان بخورد کوتاه نم یگریآن در هر بافتار د

و در . واداشته است یشخود به ستا یفرهنگ یشرفترا از پ یهر ناظر خارج
 ینکها. شناسد نمیخود  یبرا یمانند اش یائیمنطقه جغراف یهمه ملتها یانم
نشانه  خواند یم یمدن یرا به نافرمان روشنفکران، یژهبو یرانیان،نامه ا یانب

و سرمشق  «یمپاراد» ییرگفتمان، در واقع تغ ییراست بر تغ یگریبخش د یدام
 یرونشدن گفتمان در درون و ب یکیبر  یان؛اسالم ینتر در آرمانخواه ی،آرمان

 یستاز ب یشاست که ب یوستهپ ین به صداهائیو روشن ب یردل یسندهنو. یرانا
در  ینید یشهداد و از بن بست اند ییرتغ باید یورت مسئله را ماند ص سال گفته
بر  یگریمهم د یلما اکنون دل. آمد یرونهمچنانکه در علم، ب ی،کشوردار

و  یانمذهب یمل یترساندنها. یمدر دست دار یرانیجامعه ا یاسیس یپختگ
 یستند،مند خود ن از انقالب شکوه یگرداندنگوناگون، که حاضر به رو یانمذهب
روزگار خوش گذشته در آن بهار افسرده خون آلود  یدتجد یبرا یکهائیتاکت

بود که  یا و چند ساله یستبر زمستان ب یا آن مقدمه یاست که آغاز زمستان
 قدمهنه خون آلود و نه م یم،داشته باش یبار بهار ینما اگر ا. افتاد یرانبر ا

 یکدرآمدن به  یراب یرانیجامعه ا. و چند ساله خواهد بود یستزمستان ب
 هایش یببا همه فراز و نش یدر چهار فصل معمول یستنز یبرا ی،جامعه عاد

 . است یافته یآمادگ

آغاز گذار از دوم خرداد شد و انتخابات دوم  ی،و جنبش دانشجوئ یرهژده ت اگر
 یاننامه، پا یاناصالحگران بود، انتشار ب یدهایمرگ ام یجمهور یاستر

جامعه  یدنبر. اعالم داشت یانقالب-یون سنت مذهبرا از در ینیاصالح د
دربرابر  دتجد. شود یاز گفتمان تجدد دربند و آلوده سنت، کامل م یرانیا

است که سرانجام راه  یا سنت، و سنت در خدمت تجدد، گفتمان تازه جامعه
 . یابد یخود را م

 
 دارد ادامه

 : ها پانوشت 

 . رفته یاداز شاعر از« تو از دماغ بنهادم یسودا۳ از دل گره غم تو بگشادم »( 1) 

 1۸۸۹دسامبر  International Relationsدر  یمظفر یدکتر مهد( ۴) 

 

 

در ایران انقالبی آن دهه ها، در فضائی که هيچ زیاده روی 
نمود، و مردمان بيشمار آماده بلكه  و پسروی ناپسند نمی

مشتاق بودند که خود را از زیور اخالق و خرد و گاه زندگی، 
ینی رادیكال شریعتی و خمينی ــ تنها بپيرایند، اصالح د

تشيع و فقه پویا و  contextاصالح دینی ممكن در بافتار 
 .سرانجام به پيروزی رسيدــ  کربال ”پارادیم“
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 !چرا غرب به جهان سوم نیاز ندارد
 

 مهرداد پایندهدکتر                
ان و عراق در این شهر بسر در شهر آبادان پا به جهان گذاشت و تا آغاز جنگ ایر 7889دکترمهرداد پاینده در مهر ماه    

پس از خروج از ایران و اقامت در آلمان آغاز به تحصيل علم افتصاد در هامبورگ و برمن کرد و از بورس تحصيلی . برد

او تحصيالت دانشگاهی اش و پس از آن تز دکترایش را نزد استادش اتو اشتایگر . بنياد فریدریش ابرت برخوردار شد

(Otto Steiger) ش گونار هاینزون و همكار(rannuG nhonnien ) نظریه اقتصاد مالكيت»ارائه داد که بنيانگذاران »

(Theory of Property Economy) جوامع »علل عقب افتادگی پاینده تحقيقاتش را بر روی . ميباشند

ارد، و علل وجود ند« سند حقوقی»به عنوان یک  (Property)که در آنها مالكيت   (Command Societies)«فرمانی

او در . ، که در آنها مالكيت موتور توسعه و مدرنيزاسيون است، متمرکز کرد«جوامع مالكيتی غرب»رشد و پيشرفت 

بوده و هنوز هم ميباشد، با « جامعه ی فرمانی»تحقيقاتش ساختار روسيه و اتحاد شوروی سابق را، که نمونه ای از یک 

او همچون اقتصاددان پرویی خرناندو د سوتو . مورد مطالعه قرارداداقامت یک ساله اش در اوکرائين از نزدیک 

(Hernando de Soto)  و جامعه شناس و روزنامه نگار آمریكایی تام بثل(Tom Bethel)  عامل اصلی عقب ماندگی

خصه ی جوامع پيشرفته و انسان آزاد و دفاع قانون از آن، اقتصادی کشورهای جهان سوم و اکثر کشورهای سوسياليستی سابق را در نبود مالكيت به عنوان سند حقوقی و شا

بر پهنه ی زندگی اجتماعی و اقتصادی و به  (formalized Structure)اقتصادی، در نبود ساختار فرماليزه  -به بهانه عامل نابرابریهای اجتماعی« مالكيت»در سياسی کردن 

همه ی عرصه های زندگی اجتماعی، نفوذ غير قابل محاسبه و بی ضابطه ی دولتهای مستبد و اتوریته در عرصه ی   طور خالصه در نبود حقوق مدنی، عدم محوریت فردیت در

 .بيند می... زندگی شخصی و 

به  (University of Bremen)دانشگاه برمن  Institute of Business Cycle and Structural Change دکترپاینده در حال حاضر به عنوان افتصاددان در   

 تحقيقات در زمينه های مختلف اقتصادی پرداخته و برخی از آثار تحقيقی ایشان عبارتند از 

 .سيستم بانكهای مرکزیشان همزمان در رقابت و همكاری با یكدیگر قرار دارند نـ شرح سيستم ارزی فعلی جهان و پيشتازی ارزهایی که در ای

، وی در این تحقيق از جمله نشان می دهد که چگونه جذابيت و قدرت کاریسماتيک پولهای معتبر Monetary Interpretation of  Charisma« تعبير پولی کاریسما»ـ 

 . جهانی از مرزهای ملی فراتر می روند
 

 

 
 

 ی رمایهش برای جلب سا توان ،تر شود سرمایه شبيه ی یک کشور رو به رشد به کشور صادرکننده هر چه ساختار اقتصادی، سياسی و اجتماعی 
نقشی تعيين ، ... مند و قوانين شفاف و ندمكراسی، رفاه اجتماعی، آرامش سياسی و اجتماعی جامعه قانو ،به همين دليل. رود خارجی باالتر می

 .خارجی خواهند داشت ی ویژه جلب درازمدت سرمایهه کننده در رشد اقتصادی و ب

  بلكه حتا منافعشان در صنعتی و مدرنيزه شدن کشورهای  ،ادی جهان سوم نيستندسدی در مقابل توسعه اقتص تنهاکشورهای صنعتی غرب نه
 .شود مدت به متقاضيان توليدات صنعتی غرب افزوده میبلندزیرا از این طریق و در  است،جهان سوم 

 ایی حتا توانایی استخراج و بهره ایران به تنه. ست ا کشوری جهان سومی و غير صنعتی ،ش از نظر مواد خام و معدنیا ایران با وجود غنی بودن
 .مند استوری از منابع طبيعی اش را ندارد و برای این کار به توليدات صنعتی کشورهای غربی نياز

 
 

 پيشگفتارـ  7
 

بسیاری از کوشندگان  ،ایرانهمچون  در کشورهای موسوم به جهان سوم   
 ند که اصوالًسیاسی، روشنفکران و حتا قشر وسیعی از مردم بر این عقیده ا

که خواهان رشد صنعتی و توسعه  ن کشورهای پیشرفته صنعتی غرب نه ای
اقتصادی جهان سوم نیستند، بلکه مانع اصلی رهایی و استقالل این گروه از 

و جهان سوم را فقط به عنوان بازار برای کاالهای خود  هستندکشورها نیز 
فقر جهان سوم نشأت  ثروت غرب از ،بر مبنای این تفکر. کنند قلمداد می

خواهان تغییر اوضاع به نفع در هیچ شرایطی  ،گیرد و به همین خاطر آنها می
 .کشورهای جهان سوم نیستند

نقش تعیین کننده عامل بیرونی در مقابل  ،آنچه بر این دیدگاه مسلط است
عامل درونی به عنوان عامل اصلی عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی 

. البته عامل بیرونی در این مقوله گمنام نیست. ستاکشورهای جهان سوم 

این جهان پیشرفته غرب است که در این تفکر به ما همه چیز را دیکته 
  .هم با هدف استعمار و استثمار ما کند و آن می
که  است« نظریه توطئه»ن سکه آای این دیدگاه روی اقتصادی  به گونه   

نظریه ». زنند بیگانگان رقم میرا کشور ش سرنوشت سیاسی ا در روی دیگر
غرب . ها تاثیرگذار بوده است چپ و راست سنتی سال ی بر اندیشه« توطئه

بلکه از این فرضیه ریشه  ،ی فرهنگی و مذهبی ندارد ریشه فقط، ستیزی
 .گیرد که غرب در عقب ماندگی و استثمار ما منافع مادی دارد می
ل احساساتی استثمار که قابل اما اگر ما خواهان دوری جستن از استدال   

ه آمار و ارقام یرا با ارا« منافع مادی غرب»باید هست، باشیم، درک هم 
رهایی از این  ،در هر حال. نفی کنیمیا بررسی کنیم و یا آن را تایید و 

تواند به ما  بالتکلیفی تاریخی و یافتن پاسخی عینی به این اعتقاد دیرینه می
مان را بر  ن دهای سیاست اقتصاد خارجی میهها و بای کمک کند که ریشه

 .بنا کنیم ،های اقتصادی موجود ی واقعیت پایه
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در این نوشتار کوشش شده است که با بررسی روابط تجارت جهانی و    
 ،های کاالیی و سهم کشورها و مناطق مختلف در این روابط بررسی گروه

صنعتی در تمامی  ی نشان داده شود که در جهان امروز کشورهای پیشرفته
نیاز  ،مین دلیله اند و به های کاالیی به خودکفایی باالیی دست یافته گروه

به بیان دیگر بودن و یا نبودن . اقتصادی به کشورهای جهان سوم ندارند
 .ویژه تجارت جهانی تفاوتی ندارده جهان سوم برای اقتصاد و ب

 
 طرح مشكلـ  1

 
تجارت خارجی به این اشاره  ی ارهدربش ا  در توضیحات ،آدام اسمیت   
 ی تر از داشتن یک همسایههب ،ثروتمند ی کند که داشتن یک همسایه می

 ی همسایه بیشتر از ه مراتبب ،ثروتمند ی زیرا با همسایه است،تهیدست 
اقتصادی وجود دارد؛ این مسئله برای  ی تهیدست امکان معامله و مبادله

  1.کند تجارت خارجی هم صدق می
که  درست است اما به شرط این "کامال ،آدام اسمیت ی این اشاره   
و یا « تهیدست ی همسایه»خواهان خرید کاالهای « همسایه ثروتمند»

درآمد  ،در چنین موقعیتی. نیازمند به خرید آنها باشد و در عمل آنها را بخرد
نقش تقاضای بیرونی را در اقتصاد کشور تهیدست بازی  ،کشور ثروتمند

تواند با استفاده از درآمد صادرات، کاالهایی را از کشور  ند؛ این کشور میک می
نیاز  ه آنهاثروتمند وارد کند که برای حمایت از توسعه و رشد افتصادش ب

تواند به سود دو طرف  تجارت خارجی میان دو همسایه می ،بدین طریق. دارد
مسایگی اش ه  داشتن کشوری ثروتمند در کشور تهیدست از و رونق گیرد

 .بهره مند شود
، چنین زمانی که کشور ثروتمند به کاالهای کشور تهیدست نیاز ندارداما    

تواند یا ناشی از این باشد که  چنین موقعیتی می .کند ای صدق نمی مسئله
کافی  ی اندازهه گونه کاالها را با مخارج کمتر و ب کشور ثروتمند خودش این

کاالها را از کشورهای ثروتمند دیگر و یا از  گونه کند و یا این تولید می
 ،در چنین شرایطی. هستندشدن  کند که در راه ثروتمند کشورهایی وارد می

 ، میان کشور ثروتمند و کشور تهیدستتواند  نمییک تجارت خارجی دوجانبه 
و  کند تامین می های دیگر پا بگیرد، چون کشور ثروتمند نیازهایش را از راه

برای کشور ثروتمند کشور تهیدست ارزشش  .تهیدست نداردشور نیازی به ک
کشور ثروتمند بتدریج از  را به عنوان تولیدکننده کاال و یا بازار برای کاالهای

بدون تجارت خارجی امکانات کشور تهیدست برای رشد . دست میدهد
  . میباشد وتوسعه اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال محدود

 
از . چندان هم دور از واقعیت اقتصاد جهانی امروز نیستسناریوی باال    

طرفی در طی سی سال گذشته هر روز به تعداد کشورهای جهان سومی 
که حاشیه نشینان اقتصاد جهانی هستند افزوده شده ( همسایه های تهیدست)

( همسایه های ثروتمند)است و از طرف دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی 
اقتصادشان سهم خود را  (productivity)یر باروری بدلیل باال رفتن چشمگ

نه فقط در تولید صنعتی جهان، بلکه در تولیدات کشاورزی و مواد اولیه مانند 
مخارج تولید در تمامی گروههای . مواد معدنی، نفت و گاز باال برده اند
« سازمان همکاری و رشد اقتصادی»کاالیی در کشورهای پیشرفته عضو 

(OECD)
چنین جهشی را هم بسیاری . این مدت نزول کرده است در طی ۴

از کشورهای صنعتی نوین طی کرده اند همانطور که باال رفتن سهم این 
در میان . گروه از کشورها در تجارت جهانی نمایانگر این موضوع است

کشورهای جهان سومی وضع کشورهای آفریقایی جنوب صحرا بدون 

ترینهای اقتصاد  آنها به حاشیه نشین. اشدآفریقای جنوبی بسیار ناگوار میب
بطور خالصه میتوان در سی سال گذشته فرایند . جهانی تبدیل شده اند

 (nuGtonulonugoin)وحاشیه گری  (concentration)تمرکز همزمان
 .تجارت جهانی را مشاهده کرد

 
 (concentration)همزمان تمرکز  فرایندـ  8

 جارت جهانیت (niitrmilrnigram)وحاشيه گری 

 
سهم نسبی کشورهای  ،قرن بیستم 5۰ ی از پایان قرن نوزدهم تا دهه   

سهم این گروه  1۸۰۰حدود سال . غیرصنعتی در تجارت جهانی افزایش یافت
درصد و در  1۸به  1۸14در سال  بود که درصد صادرات جهان 1۱از کشورها 

غلبه بر بحران این کشورها توانستند پس از . درصد رسید ۴4به  1۸۴۹سال 
 ۴5به  1۸4۹سهم خود را در تجارت جهانی در سال  ،1۸4۰بزرگ دهه 

 1۸54۳1۸5۲های  سالدر و های بعد از جنگ جهانی دوم  درصد و در سال
شاهد کاهش مداوم  ،اما از این تاریخ به بعد 4.درصد افزایش دهند 41حتا به 

ت جهانی سهم کشورهای در حال رشد غیر صنعتی و کم صنعتی در تجار
سهم  ،حتا با وجود اهمیت روزافزون نفت برای جوامع صنعتی. هستیم

 1۸۱۰درصد در سال  ۴1نفت در تجارت جهانی از  ی کشورهای صادر کننده
کاهش یافته  1۸۸۱درصد در سال  1۰و حدود  1۸۰۰درصد در سال  1۰به 

تجارت  ی سابقه یتمرکز بچیزی جز  ،حاصل این تحول درازمدت ۲.است
و کشورهای صنعتی نوین که از  OECDی برروی کشورهای صنعتی جهان
در مقابل این . نیست ،گیر توسعه یافته اند صورتی چشمه ب 1۸۰۰ی دهه

ویژه کشورهای  هکاهش سهم کشورهای رو به رشد و ب بهباید  ،پدیده
 فرایندبدون آفریقای جنوبی در تجارت جهانی و  ،آفریقایی جنوب صحرا

بازتاب نشان دادن ، هدف این نوشتار .اشاره کردون آنها گری روزافز حاشیه
با کمک آمار   ،از سوی دیگر ،تمرکز از یک سوی و حاشیه گری فرایند،این 
 .است

با استفاده از آمار  ایم که  ، بر آنوضعیت تجارت جهانی رای روشن کردنب   
و کشورهای « ثروتمند ی همسایه»بعنوان  OECDکل واردات کشورهای 

نشان دهیم که آنچه آدام « تهیدست ی همسایه»صنعتی به عنوان  غیر
در مورد کشورهای تهیدست امروزین صدق  ،کرد میاسمیت بر آن تاکید 

  ی هاست که به تولیدات همسایه سال« ثروتمند ی همسایه»ا که چرکند،  نمی
 .های کاالیی نیازی ندارد آنهم در تمامی گروهخود و  تهیدست

آمار تجارت خارجی کشورهای  ی از جدولی که بر پایه ،ربرای این کا   
OECD کاال بین  ی کنیم که نه فقط مبادله استفاده می ،تهیه شده است

در . دهد کشورهای عضو، بلکه بین کشورهای عضو و غیرعضو را نشان می
یا   Non-OECDکشورهای میان ی جا از نشان دادن میزان مبادله این

سهم آنها در تجارت  از آن روی که ،ایم جسته دوری« کشورهای تهیدست»
و  «آزاد»جهانی ناچیز است و از طرف دیگر تجارت میان آنها دور از رقابت 

 .گیرد بازار جهانی صورت می استانداردهای
که در  شود و آن اینبر یک نکته مهم تایید  شایسته است که جا این  

و  یکدیگررشد نه فقط با  کشورهای رو به ،تجارت باز و آزاد جهانی ی صحنه
با کشورهای صنعتی نوین در رقابت هستند، بلکه باید با عرضه کنندگان 

بررسی درازمدت  از این روی، .نیز رقابت کنند OECDکاالها از کشورهای 
 و   شاخص  ،OECD  در کل واردات  های کشورهای مختلف سهم گروه

 .خود است رقیبانتوانایی رقابت این کشورها در مقابله با  بیانگر
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 5«طبقه بندی متعارف تجارت بین المللی»بر مبنای  ،های زیر جدول   

(SITC) ی های ویژه و تمامی کاالهای قابل مبادله در گروه تهیه شده 
که با توجه با بررسی تناسب و  ۱شماره گذاری شده اند ۸تا  صفرکاالها از 

 وضوح ی را بهشورهر ک توان ساختار اقتصاد یم ،وزن هر گروه کاالیی
 + SITC 3.3)سهم بسیار چشمگیر نفت و گاز  ،برای نمونه. بررسی کرد

بیانگر این است که ما بیش از هر چیز به  ،صادرات ایران ی ترازنامهدر  (3.4
عنوان عرضه کننده مواد سوخت و آنهم از نوع خام آن در تجارت جهانی 

. چنانی ندارند  متقاضی آن ،سهیم هستیم و دیگر کاالهای ما در بازار جهانی
تر شامل ماشین آالت صنعتی، مواد  صادرات آلمان بیش ،از طرف دیگر

توانایی  ی شود که نشان دهنده می (SITC 5+6+7)ی و خودروها یشیمیا
 .صنعتی اقتصاد خارجی این کشور است

بندی کشورها به ما این امکان را  با گروه یادشدههای  جدول ،دیگر سویاز   
مورد بررسی  ،در مقابل رقیبانشان را موقعیت کشورهای همگون که هدد یم

کشورهای پیشرفته صنعتی شامل  OECDگروه کشورهای . قرار دهیم
و همچنین از  است، استرالیا، زالند نو و ژاپن یاروپای غربی، آمریکای شمال

مجارستان، لهستان و  1۸۸۱جمهوری چک و از  1۸۸5مکزیک، از  1۸۸4
حال آن که باید بر این نکته تاکید کرد که . گیرد را در بر مینوبی جکره 

نه فقط  OECDپیش شرط عضویت در گروه کشورهای منحصر به فرد 
سطحی باال از توسعه اقتصادیست، بلکه آزادیهای صنفی و سیاسی، تسلط 

برای نمونه یکی از . گیرد را دربرمی... قانون دمکراتیک بر زندگی اجتماعی و 
، به رسمیت OECDای پیوستن کره جنوبی به جمع کشورهای شرایط بر

به طور کلی، پیوستن . شناختن سندیکاهای کارگری و دفاع قانونی از آنها بود
بستگی به میزان نزدیکی اقتصادی،  OECDهر کشور به گروه کشورهای 

سیاسی، اجتماعی و قضایی آنها به استانداردهای رایج در کشورهای 
OECD  که برای فرایند دمکراتیزه شدن جوامع روبه رشد و دارد، چیزی

مشارکت دمکراتیک مردم در سرنوشت خود، از اهمیت به سزایی برخوردار 
 .است

، (1۸۸5تا )شامل تایوان، کره جنوبی  که گروه کشورهای صنعتی نوین   
 1۸۸۹ سال از بوده است،، برزیل و سنگاپور (1۸۸۴تا )هنگ کنگ، مکزیک 

گروه کشورهای . گرفته است، چین و تایلند را نیز در بر مالزی، اندونزی
 .ک استکشورهای این منطقه بدون مکزی ی دربردارنده ،آمریکای التین

شامل کشورهای آفریقایی بدون « آفریقای جنوب صحرا»گروه کشورهای 
بقیه »ی بوده و گروه کشورهای آفریقای شمالی و جمهوری آفریقای جنوب

گیرد که شامل کشورهای عضو اوپک و یا  را در بر میبقیه جهان «  کشورها
 .است( 1۸۸1از اوایل )جمهوریهای اتحاد شوروی سابق 

 OECDدر این جدول از نشان دادن حجم مطلق واردات کشورهای   

، زمان 1۸۸۰و  1۸۱5های  سالست که میان ا بدیهی. ایم خودداری کرده
بیانگر پویایی  خودست که مورد بررسی، بر حجم تجارت جهانی افزوده شده ا

سهم نسبی کشورها در  ی هیارا ،از طرف دیگر. ستو رشد اقتصاد جهانی
کند،  را شفاف تر بیان می ،کشورهای مختلف  موقعیت گروه ،تجارت جهانی

کشورهای آمریکای التین به کشورهای  "زیرا افزایش حجم صادرات مثال
 OECDکل واردات تواند با کاهش سهم نسبی آنها در  می OECDعضو 

همخوانی داشته باشد و آنهم به این دلیل که افزایش کل حجم واردات 
از افزایش حجم صادرات کشورهای آمریکای التین به  OECDکشورهای 

 معضلی و این همان سریعتر رشد کرده است  OECDبازارهای کشورهای 
 ،دیگربه بیان . کشورهای در حال رشد با آن روبرو هستندهمواره که  است

هم به تنها رشد اقتصادی کشورهای رو به رشد برای نزدیکی آنها و 

بلکه میزان سرعت رشد  نیست،کافی  ،آمیختگی آنها با کشورهای پیشرفته
در مقایسه با میزان سرعت رشد اقتصادی و ، ویژه صادرات آنهاه اقتصادی و ب

ده و کشورهای صنعتی نوین تعیین کنن OECDتجارت کشورهای پیشرفته 
 .موقعیت آنها در تجارت جهانی است

در این تحلیل از بررسی همزمان تغییرات نرخ ارزی کشورها  ،از طرف دیگر
یین عکه ارز را به عنوان کلید ارتباط اقتصادها و ت ایم، با این دوری جسته

از طرفی بر این . کنیم ها و ثروت یک کشور قلمداد می قیمت سطحکننده در 
 ،مکاتب اقتصادی کالسیک و نئوکالسیک ر عکسیم که بنکته نیز تاکید دار

. های دیگر برخوردار نیست هر ارز یا پولی از اعتبار یکسان با ارزها و پول
و یا یورو و یا پوند استرلینگ از  ی آمریکا دالر ایاالت متحده ،برای مثال

اما پذیرند،  اعتبار جهانی بهره مند هستند و تمام بازارهای جهانی آنها را می
ایران نه فقط از اعتبار جهانی، بلکه حتا از اعتبار  همچونپول کشورهایی 

اما . وجود نداردعلل این پدیده  ی مجال بحث درباره ۰.ملی هم بی بهره است
 :اشاره به این مسئله از دو جهت ضروریست

اقتصادی و از  ی اول از همه باید بر این امر آگاه بود که رشد و توسعه (الف
باال بردن کیفیت و سطح زندگی و رفاه اجتماعی در کشورهای  ،یقاین طر

بدون شرکت و باال بردن سهم این کشورها در واردات کشورهای  ،روبه رشد
OECD شان در سطح جهانی  زیرا این کشورها پول ملی. امکان پذیر نیست

امکان خرید هیچ کاالیی خارج از مرزهای  بدین ترتیب،اعتبار است و   بی
از کشورهای  خود شان میسر نیست، اما آنها برای برطرف کردن نیازهای ملی

دستیابی به پول معتبر کشورهای . به پول این کشورها دارند ، نیازپیشرفته
OECD توان به عنوان یکی از  ویژه دالر ایاالت متحده و یا یورو را میه و ب

 .شمرد ،ترین شروط غلبه بر عقب افتادگی اقتصادی مهم
گذاری خارجی و یا بدهکاری  از ورود مستقیم سرمایه از طریق سرمایه اگر   

خارجی صرف نظر کنیم، تنها راه دستیابی کشورهای رو به رشد به ارزهای 
 حفظ سهم و  OECDکشورهای رشد و تقویت صادرات به  ،معتبر جهانی

 .از این کشورهاستآنها در واردات 
مشکالت  ی چاره ،غیر پیشرفتهبدهکاری خارجی کشورهای رو به رشد و    

مردم این کشورها و همچنین مالیات  آنها نبوده و نیست و تاوان آن را
اما سود آن را مشتی سیاستمدار حاکم  ،پردازان کشورهای پیشرفته داده اند

های  فاسد در این کشورها به جیب زده اند و اگر این بدهکاری به بانک
 ی در مورد جلب سرمایه. ا برده اندخصوصی غرب بوده، آنها هم سهم خود ر

 -باید بر این نکته تاکید کرد که وجود ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی ،خارجی
 .است گذار خارجی حداقل پیش شرطها برای ورود سرمایه ،اجتماعی
توان بر این امر تاکید کرد که هر چه یک کشور رو به رشد در  ای می به گونه

 ،سرمایه ی ش به کشور صادرکنندها تماعیساختار اقتصادی، سیاسی و اج
به همین . رود خارجی باالتر می ی ش برای جلب سرمایها توان ،تر شود شبیه
قانونمند  ی دمکراسی، رفاه اجتماعی، آرامش سیاسی و اجتماعی، جامعه ،دلیل

ویژه ه نقشی تعیین کننده در رشد اقتصادی و ب ،...قوانین شفاف و وجود و 
اما نه فقط  ها،این امتیاز نبود ۹.خارجی خواهد داشتی  مایهجلب درازمدت سر

بلکه فرار سرمایه داخلی را نیز به  ،گیرد خارجی را میی  جلوی ورود سرمایه
 . دنبال خواهدداشت

ی  نه جلب سرمایه ،مشکل اولیه کشورهای رو به رشدی مثل ایران   
 ی عمدهکنیم که توانیم ادعا  حتا می .که فرار سرمایه داخلی است ،خارجی

اعتمادی  ،اند حاکمان دیکتاتور جهان سومی به سیستمی که خود ساخته
ه ب. کنند داری می نگه یهایشان را در کشورهای قانونمند غرب ندارند و سرمایه

 جهانی اعالم کرده اند که  های به سرمایه خود عمل این آنها با ،گونه ای
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 !دوری کن ،همچون من از کشورم
طور مرتب نرخ ه اکثر کشورهای رو به رشد ب ،ل گذشتهطی سی سا( ب

اند که از این  ارزشان را در مقابل ارزهای معتبر با این هدف پایین آورده
قیمت کاالهای خود را در بازارهای خارجی  ،به صورت مصنوعی ،طریق

در حقیقت، . کاهش و قیمت کاالهای خارجی را در بازار داخلی افزایش دهند
نرخ ارز برای حمایت از صادرکنندگان  نزولها از طریق  قیمتپایین آوردن 

جای باال ه ب OECDداخلی و حفظ سهم این کشورها در واردات کشورهای 
 بردن کیفیت کاال و کاهش قیمت از طریق باال بردن 

طور که آمار  همان. گرفت نقش ماشین آالت و تکنولوژی در تولید صورت می
 ،این ترفندها و کاهش نرخ مصنوعی کاالهادهند، با وجود  زیر نشان می

سهم خود را در بازار  اند هنه تنها نتوانست ،کشورهای رو به توسعه بسیاری از
خود را از ایفای هر نقش  ،تدریجه بلکه ب ،حفظ کنند OECDکشورهای 

ند و به حاشیه نشینان این جهان ه اپویایی در اقتصاد جهانی محروم کرد
 و سوء کشور خود آنها با پایین آوردن نرخ ارز ،ف دیگراز طر. تبدیل شده اند

  را حل  خویش نه فقط مشکالت ،پولی و ارزی های استفاده از سیاست
آنها ند که ساختار سیستم پولی و بانکی ا هتورمی دامن زدبه بلکه  ،نده انکرد

و نه فقط صاحبان سرمایه را، بلکه مردم عادی را به دوری از  هویران کرد را
دالر  ،امروزه. ه استل ملی و نزدیکی به ارزهای معتبر خارجی واداشتپو

کرده است و  ذایاالت متحده به دورترین نقاط کشورهای جهان سومی نفو
جهت  بی. نسنجدکسی نیست که نرخ ارز کشورش را نسبت به دالر و یورو 

( «یوروزیاسیون»زودی ه و شاید هم ب)« دالریزاسیون» ی  نیست که پدیده
باز کرده  ،ی نامیمون خود را به عنوان معضلی جهان سومی در علم اقتصادجا

 ۸.است

 
 
 

 :گوید اما ببينيم آمار چه می
 

 :7جدول 
 (به درصد) 7991تا  OECD  ،7965کشورهای گوناگون در کل واردات کشورهای  (SITC 0-9) سهم مجموع کاالهای 

 
 

 7991 7995 7991 7935 7931 7915 7911 7965 گروه کشورها

 OECDکشورهای 

 کشورهای صنعتی نوین
 آمریکای التین

 آفریقای جنوب صحرا
 بقیه کشورها

۰۴،1۰ 
۴،۹۲ 
۱،۴۰ 
4،54 
15،۴5 

۰5،۴۰ 
4،4۸ 
۲،۱۴ 
4،۰۰ 
14،۹1 

۱۰،۸۰ 
4،۰۹ 
4،۸۰ 
4،۰5 
۴1،4۸ 

۱۲،۰۰ 
۲،۸۴ 
4،۲4 
4،۴1 
۴۲،51 

۰۰،۰۰ 
۰،۹۹ 
۴،۹۸ 
۴،4۴ 
1۱،۸4 

۰۲،۴۰ 
11،۹۰ 
۴،۴1 
1،5۰ 
1۰،۴۱ 

۰4،۱۰ 
14،۴۹ 
۴،۰4 
1،۰۴ 
1۰،۰۹ 

۰5،11 
1۴،1۴ 
۴،14 
1،۰5 
۸،۱۰ 
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. دهد را به ما نشان می OECDکل واردات کشورهای ،  (1) جدول   
را در سال  خود زهایسه چهارم نیا،  OECDکشورهای شود که  مشاهده می

آنها نه  ،1۸۱5در مقایسه با سال . کنند وارد می OECDاز کشورهای  1۸۸۰
دفاع کنند، بلکه چیزی  ه،درصد بود ۰۴،1اند از سهم خود که  توانسته تنها

 . درصد نیز به آن بیافزایند 4حدود 
به پیروزی  مانده پسدرصد سهم  ۴5مبارزه بر سر  ،در سی سال گذشته   
و به شکست کشورهای آمریکای التین، آفریقا و « های صنعتی نوینکشور»

شوروی سابق و  و اتحاد OPECدیگر کشورها که شامل کشورهای عضو 
کشورهای  ،1۸۸۰و  1۸۱5های  سالبین . ه استشود، انجامید غیره می

رصد به د ۴,۹۲از  OECDند سهم خود را در واردات ا هصنعتی نوین توانست
اند تا سال  توانسته ،این دو گروه از کشورها. یش دهنددرصد افزا 1۴،1۴
را به خود اختصاص  OECDواردات کشورهای از درصد  ۹۰,۴4،  1۸۸۰
اند در سال  کشورهای آفریقایی جنوب صحرا و آمریکای التین توانسته. دهند

 را حفظ کنند و  گروه 1۸۱5فقط یک سوم سهم خود در سال  ، 1۸۸۰
 ری از دو گروه اخیر ندارد و چیزی ـدان بهتـت چنسرنوش« کشورها ی بقیه»

 .را از دست داده استخود  درصد از سهم 4۹حدود 
تا  OECDکشورهای  ،دهد در مجموع نشان می (1)جدول  ،طور کلیه ب   

های ثروتمند کشورهای  اند و به عنوان همسایه خودکفا شده ،حد زیادی
 ،م و آنهم با تفاوتی فاحشدو ی در رده. نیازی ندارند انبه آن ،تهیدست

گیرند که در واقع تجارت جهانی برروی این  کشورهای صنعتی نوین قرار می
 نشینی کشورهای دیگر به سوی حاشیه  گروه. دو گروه متمرکز شده است

ویژه ه ب ، اینان،و اگر این روند در آینده هم ادامه پیدا کند اند یافتهسوق 
برای بازسازی  بختیرا از هرگونه  خود ،نو آمریکای التی ییریقافآکشورهای 

های اقتصاد جهانی تبدیل  محروم کرده اند و به فقیرخانه خویش اقتصاد
با کمک مالی کشورهای ثروتمند روی  ،خاطر انسانیته خواهند شد که فقط ب

 نداشتنبازار آنها به علت ، از طرف دیگر. خواهند ایستاد« خود»پای 
از جذابیت  ،ای کاالهای کشورهای پیشرفتهدسترسی به ارزهای معتبر بر

بودن یا نبودن چنین کشورهایی از نظر  ،به بیان دیگر. برخوردار نیست
 .کند اقتصادی تفاوتی نمی
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 :1جدول 
کشورهای  (SITC 0+1+2+4)سهم توليدات کشاورزی و دامداری و مواد اوليه معدنی بدون موادسوخت فسيلی، نفت و گاز 

 (به درصد) 7991تا  OECD  ،7965ات کشورهای گوناگون در کل وارد
 

 7991 7995 7991 7935 7931 7915 7911 7965 گروه کشورها

 OECDکشورهای 

 کشورهای صنعتی نوین
 آمریکای التین

 آفریقای جنوب صحرا
 بقیه کشورها

5۰,۱۰ 
5,4۸ 
1۰,۰1 
۰,41 
1۹,۸۸ 

5۸,۰۰ 
5,۸۰ 
۸,۱۴ 
۱,۹۴ 
1۰,۹۸ 

۱4,۱۴ 
۱,1۱ 
۰,۸4 
5,۰۴ 
1۱,5۰ 

۱۲,5۰ 
۱,4۲ 
۰,۰۹ 
۲,۸5 
1۱,۲4 

۱۲,۰۰ 
۹,۲5 
۰,۱۲ 
۲,۱۰ 
1۲,۱1 

۱۸,۹۰ 
1۴,۸4 
۱,۰۰ 
4,۰۸ 
۰,۲۹ 

۱۸,۸4 
11,۰۰ 
۱,۰۹ 
۴,۰۰ 
۹,۹۸ 

۰۰,5۸ 
11,۴۸ 
۰,۴۲ 
۴,۱۰ 
۹,۴1 
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تولیدات کشاورزی، دامداری، مواد غذایی، تنباکو،  ی در برگیرنده (۴)جدول

معدنی بدون مواد سوخت ی  های گیاهی و حیوانی و مواد اولیه انواع روغن
صادرات اصلی و  ،طور سنتیه ب ،این گروه از کاالها. فسیلی، نفت و گاز است

کشورهای . اند منبع درآمد ارزی کشورهای رو به رشد و غیرصنعتی بوده
ای از نیازهای  قسمت عمده ،طور سنتیه ب ،صنعتی غرب ی پیشرفته

در . نده اکرد کشاورزی و دامداری خود را از کشورهای غیرپیشرفته وارد می
را  OECDدرصد واردات  ۲۴بیش از  OECDجهان خارج از  ،1۸۱5سال 

، که سهم ه استدر این گروه از کاالها به خود اختصاص داده بود
جهان  ی درصد و سهم بقیه 5,4۸ این میان  در« کشورهای صنعتی نوین»

کشورهای پیشرفته غرب با  ،سال گذشته اما در سی. درصد بود 4۱بیش از 
چشمگیر از ماشین آالت  ی حمایت دولتی از این بخش از اقتصاد و استفاده

 ،در صنایع کشاورزی و دامداری پیشرفتهکارگیری مدیریت ه صنعتی و ب
چنان  آن خود ا نسبت به رقیبان جهان سومی باروری کمی و کیفی تولید ر

درصد و یا دو سوم  ۰۰بیش از ،  1۸۸۰ند که در سال ه اافزایش داد
کشورهای . اند ساختهخود برطرف  ، را در این گروه  از کاالها شاننیازهای

ند سهم خود را در این مدت بیش از دوبرابر کنند و ه اصنعتی نوین نیز توانست

سهم کشورهای آمریکای التین،  ،در همین زمان. اننددرصد برس 11,۴۸به 
 کاهش یافتهدرصد  1۹ چیزی حدوددرصد به  37جهان از  ی آفریقا و بقیه

گیرد که بسیاری از  و می هدر حالی صورت گرفت ،روی این پس. است
سابق آتالنتیک، کارائیب و پاسیفیک در چهارچوب  ی کشورهای مستعمره

ورود کاالهایشان به  ی  ازامتیازات ویژه (Lomé Convention)پیمان لومه 
به یقین وضع  ،صورت بازار اتحاد اروپا برخوردار بوده و هستند، که در غیر این

 .بود آنها اسفناکتر از این می
حاشیه  سرنوشت اندوهناک کشورهای جهان سومی و فرایند (۴)جدول 

رنیزه شدن صنعتی زیرا راه سنتی مد ،دهد نشینی آنها را با شفافیت نشان می
از طریق فروش کاالهای کشاورزی به شهرنشینان و خرید  ،دهات در غرب

ها بسته  کاالهای صنعتی در طی سی سال گذشته به روی جهان سومی
های امروز که کشورهای پیشرفته غرب و  شده است، چون شهرستانی

 ز دهاتکنند و ا شان را خود تامین می ی مایحتاج روزانه ،صنعتی نوین باشند
 .نیاز شده اند  بی تا حدود خیلی زیادی

 
 :(8)جدول 

،  OECDکشورهای گوناگون در کل واردات کشورهای    (SITC6+8)صنعتی بدون توليدات مولد و کاالهای سرمایه  کاالهایسهم 
 (به درصد)        7991تا  7965

 
 7911 7965 گروه کشورها

7915 
7931 7935 7991 7995 7991 

 OECD کشورهای

 کشورهای صنعتی نوین
 آمریکای التین

 آفریقای جنوب صحرا
 بقیه کشورها

۹۲،۴۰ 
۴،۹۰ 
1،۸1 
۴،۸۴ 
۹،۴1 

۹1،۲۰ 
۲،5 
1،۸۲ 
۴،۹۴ 
۸،4۹ 

۹1،۰۰ 
۱،۰۹ 
1،۰5 
1،1۰ 
۸،۸۹ 

۰۱،۲۰ 
۹،۹5 
1،5۰ 
1،۰۰ 
1۴،۴1 

۰4،۸۰ 
14،۲۰ 
1،۲۴ 
۰،۰۴ 
1۰،۱۱ 

۰۴،5۰ 
1۰،۰۰ 
1،5۸ 
۰،۰۱ 
۹،14 

۱۹،4۱ 
1۹،4۴ 
1،۱4 
۰،۱1 
11،۰۸ 

۰۰،۱۰ 
1۰،۲۰ 
1،۰۸ 
۰،5۰ 
۸،۱۲ 
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مانند  یی کاالهای صنعتی بدون تولیدات مولد و کاالهای سرمایه ،(4)جدول 
دات نساجی، مواد چرمی، الستیکی، پشمی و پنبه ای، تولیدات کاغذی، تولی

و همچنین  (SITC 6.1-6.9)کاالهای مختلف فلزی و آهن آالت 
نهای پیش ساخته، وسایل لوله کشی، شوفاژ و بهداشتی، اسباب خانه، اساختم
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، کیف و چمدان، لباس، کفش، وسایل علمی و سفروسایل خواب، وسایل 
های ابزار دقیق، دستگاههای عکسبرداری و وسایل آزمایشگاهی  دستگاه

(SITC 8.1-8.9)  گیرد را در بر می . 
حداقل سطحی از توسعه صنعتی در  ،گونه کاالها پیش شرط تولید این   

نه فقط برای  ،ای که این تولیدات و آنهم به گونه استکشورهای تولیدکننده 
اساس استانداردهای این بازار  بلکه برای بازار جهانی و بر ،رفع نیازهای داخلی

از این نظر مهم است که کاالهایی که برای بازار  ،سئلهاین م. تولید شوند
حداقل باید دارای  ،شوند تولید می،  OECDویژه بازارهای ه جهانی و ب

از فروش این کاالها  ،گرنه استاندارد این بازارها باشند و مطابقکیفیتی 
نه فقط سهم کشورها در   (4)جدول ،به بیان دیگر. جلوگیری خواهدشد

 ،دهد را نشان می OECDو گروه از کاالهای کشورهای عضو واردات این د
صنعتی این کشورها نیز  ی بیانگر میزان توسعه ،طور غیر مستقیمه بلکه ب
 .هست

وضعیت اسفناک کشورهای آمریکای التین و  ، (4)نگاهی به جدول    
سهم این دو گروه از کشورها در ،  1۸۱5در سال . دهد آفریقایی را نشان می

کاهش درصد  ۴,4۱ به 1۸۸۰که در سال  هدرصد بود OECD ۲,۹ واردات
 فریقایی جنوب صحرا بیش از چهارآکشورهای  ،در این میان. است یافته

در سال « بقیه کشورها»وضع گروه . را از دست داده اند خود پنجم از سهم
اما جالب توجه است . است اندکی بهبود یافته ،1۸۱5سال نسبت به  1۸۸۰

کشورهای جهان و  ی اند به ضرر همه توانسته ،صنعتی نوین که کشورهای
بیش از شش ،  1۸۱5 سال را نسبت به خود سهم،  OECDحتا کشورهای 

 استبیانگر سطحی از رشد صنعتی و بازدهی تولید  موضوع،این . برابر کنند
از طریق ترکیبی سالم  ن خویش راکه به این کشورها توانایی رقابت با رقیبا

 ،طور کلیه ب. آالت و نیروی کار ارزان و ورزیده داده است از ماشین
در  OECDدرصد نیاز کشورهای  ۹۹ ،و صنعتی نوین OECDکشورهای 

 .کنند این دو گروه از کاالهای صنعتی را برطرف می
 
 

 
 :(4)جدول 

 (به درصد) 7991تا  OECD  ،7965کشورهای گوناگون در کل واردات کشورهای (SITC 7) توليدات مولد و کاالهای سرمایه 
 
 

 7991 7995 7991 7935 7931 7915 7911 7965 گروه کشورها

 OECDکشورهای 

 کشورهای صنعتی نوین
 آمریکای التین

 آفریقای جنوب صحرا
 بقیه کشورها

 -
 -
 -
 -
- 

۸۰,4۰ 
1,1۸ 
۰,1۰ 
۰,۰5 
1,4۱ 

۸5,۴۰ 
 -
 -
 -
- 

۸۴,۰۰ 
۲,۱4 
۰,1۸ 
۰,۰۰ 
4,1۲ 

۸۰,۴۰ 
 -
 -
 -
- 

۹۱,5۰ 
1۰,4۰ 
۰,۴1 
۰,1۲ 
۴,۹5 

۹۴,۰4 
1۲,1۰ 
۰,1۹ 
۰,۰۴ 
۴,۸۱ 

۹۲,۲۸ 
1۴,۴۲ 
۰,۴1 
۰,۰۱ 
4,۰۰ 
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در گروه کاالهای مولد و  OECDواردات کشورهای ،  (۲)جدول    
رق، فوالد، ماشین سازی، اتوماتیزاسیون، ارتباط که شامل صنایع ب ای سرمایه

جمعی و وسایل الکترونیک، قطعات الکتریکی و وسایل نقلیه و راه و ترابری 
(SITC 7.1-7.9) در  ،این گروه از کاالها. گیرد را دربر می ،شود می

و پیش شرط تولید  ست تولیدات سنتی کشورهای پیشرفته صنعتی ی برگیرنده
گروه . رشد واالی یک جامعه مدرن صنعتی است ،ی صنعتیگونه کاالها این

SITC 7  آفریقای »، «آمریکای التین»نشینی سه گروه  حاشیه واضحبیانگر
 4,۴۰ از یک طرف با سهمی معادل« کشورها ی بقیه»و « جنوب صحرا

کشورهای غرب و کشورهای بر  OECDدرصد و تمرکز واردات کشورهای 
 . استدرصد  ۸۱,۰4صنعتی نوین با سهمی معادل 

توان به این نتیجه رسید که کشورهای صنعتی نوین در  می ،طور کلیه ب  
سهم خود را در این گروه از کاالهای وارداتی  ،طی سی سال گذشته

 SITCآنها حتا توانسته اند در . برابر کرده اند 1۰کشورهای پیشرفته بیش از 

گونه  کنندگان این رضهترین ع خود را به بزرگ ،(وسایل الکترونیکی) 7.6
 .کاالها تبدیل کنند

« کشورهای صنعتی نوین»از طرف دیگر هرچه بر رشد و توسعه صنعتی    
باالتر  ،به ماشین آالت و کاالهای صنعتی غربان نیاز آن ،افزوده شود

نه  ،مدرنیزه شدن ساختار و شالوده صنعتی این کشورها ،به بیان دیگر. رود می
بلکه حتا در  ،منافع اقتصادی کشورهای غربی نیست تنها که در تناقض با

به عنوان عرضه  ،کشورهای پیشرفته صنعتیچرا که ، هستتوافق آن نیز 
-SITC 7.1)کنندگان صنایع برق، فوالد، ماشین سازی و اتوماتیزاسیون 

نیاز به بازاری دارند که حداقل از سطحی از رشد صنعتی برای ،  (7.5
بارز این  ی نمونه ،جمهوری خلق چین. برخوردار باشد ،استفاده از این تولیدات

 SITC 6هرچه که بر سهم چین در گروه کاالهای . استاقتصادی  ی پدیده

شود، نیاز این کشور به صنایع پایه  در تجارت جهانی افزوده می 8 + 7.6 +
ش در ا برای حفظ و گسترش تولیدات صنعتی (SITC 7.1-7.5)ای 
سیاست  ،از طرف دیگر. افزایش می یابد ،اشاره شد هایی که به آنها گروه

حمایت و ترویج صادرات به کشورهای غربی به چین این امکان را داده است 
که درآمدش را به ارزهای معتبر دالر و یورو و از این طریق قدرت خریدش 

این  ،قدرت خرید باال و ساختار اقتصادی چین. در بازارهای غربی را باال ببرد
ا برای کشورهای غربی به یک مشتری با اعتبار و به بازاری جالب کشور ر

هاست  سال ،چنین فرایندی. برای صادرات کشورهای غربی تبدیل کرده است
 .ست شناساییقابل  ،که در تجارت میان کشورهای غربی و صنعتی نوین
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 بی نيازی غرب به صادرات ایرانـ  4
 

ی  کفایی روزافزون کشورهای پیشرفتهدر آغاز این نوشتار، با اشاره به خود   
نیازی این کشورها از صادرات کشورهای جهان سوم به این  صنعتی و بی

موضوع نیز اشاره کردیم که با وجود نیاز روزافزون کشورهای صنعتی به 
ی نفت و گاز نیز با کاهش سهم خود در  سوخت، حتا کشورهای صادرکننده

این مسئله، شامل ایران نیز . اند روبرو بوده OECDواردات کشورهای 
کمتر از گذشته نیازهای سوختی  OECDبه بیان دیگر، کشورهای . شود می

البته در . کنند خود را از کشورهای صادرکننده نفت و گاز جهان سوم تهیه می
ی دیگری نیز اشاره کرد و آن این است که کشورهای  این جا باید به نکته

اعمال مالیات سوخت نوعی مدرنیزاسیون را به غربی به ویژه اروپا، با سیاست 
شان تحمیل  کرده اند که در نهایت، تکنولوژی منطبق با محیط  جامعه

زیست و انرژی کم مصرف به زندگی عمومی و خصوصی مردم، اقتصاد و 
های کم  لیتر بنزین، المپ 4امروزه، خودرو با مصرف . سیاست راه پیدا کند

ظرفشویی با حداقل مصرف آب و برق،  های لباسشویی و مصرف، ماشین
، استفاده (بدون نیاز به برق شبکه سراسری برق) های صفر انرژی  خانه

روزافزون از انرژی خورشیدی و باد و هزاران دستاورد و نوآوری برای حفظ 
ی صرفه جویانه از این منابع، جزو بدیهیات  منابع طبیعی کره زمین و استفاده

گاهی مردم غرب در این زمینه، باال رفته است و آ. اند این جوامع گشته
ی نفت و گاز حتا در صورت مجانی شدن  برگشت به دوران مصرف بی رویه

آن، حداقل در اروپا، غیرممکن خواهد بود، زیرا جامعه و اقتصاد، نیازهای 
شان را با حداقل مصرف مواد اولیه و به ویژه نفت و گاز و برق،  سوختی

 . سازند برطرف می
در طی سی سال گذشته، ساختار این جوامع نسبت به گذشته به سوی    

مصرف صرفه جویانه مواد خام و طبیعی و حفظ محیط زیست و شرایط 
طبیعی زندگی، حداقل تولید زباله و کوشش برای حداکثر بازیابی مواد موجود 

ای و ی چند باره از مواد طبیعی، دوری از انرژی  هسته  ها و استفاده در زباله
جدا از این دگرگونی و نوسازی اقتصادی . ها تغییر کرده است گونه گرایش این

ی نفت و گاز، دیگر خواهان تکرار  کشورهای غربی واردکننده و اجتماعی،
ی  گیرانه ی چندبرابر شدن غافل سناریوی فلج شدن اقتصادشان به واسطه

 . نبوده و نخواهند بود 1۸۰۰قیمت نفت خام در دهه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدا از مسایل محیط زیست و استفاده از تکنولوژی مدرن، باید تمایل این    
ی نفت و گاز به عنوان  شان به کشورهای صادرکننده کشورها را به ناوابستگی

عاملی دیگر، برای کاهش سهم کشورهای صادرکننده نفت و گاز واردات 
 .یاد کرد OECDکشورهای 

این گرایش درازمدت در کشورهای واردکننده به هر حال و به هر دلیل،    
ی این مواد را با مشکل  هاست که  کشورهای صادرکننده نفت و گاز، سال

ی  همسایه»یافتن راهکاری برای غلبه بر این معضل روبرو کرده است، زیرا 
گونه کاالهای چنین جوامع و به همین ترتیب،  ، نیازش را به این«ثروتمند

ای که با فرض ثابت بودن قیمت این  پدیده. ه استتقاضایش را کاهش داد
مواد وعدم کثرت جمعیت کشور صادرکننده، جز کاهش روزافزون و درازمدت 

 . درآمد کشورهای صادرکننده، چیزی را به دنبال نخواهد داشت
ی جمعیت  سابقه اگر نوسانات در قیمت موادی مثل نفت و گاز و رشد بی   

ی  گاه، اوج فاجعه م در نظر بگیریم، آندر کشورهای صادرکننده را ه
وابستگی به صدور تنها یک کاال به عنوان منبع اصلی درآمد یک جامعه 

ی طبیعت است و ناشی از خالقیت و  شود، آنهم کاالیی که داده مشخص می
ی  در چنین شرایطی، درآمد سرانه. پویایی اقتصادی مردم این جوامع نیست

از حجم درآمد صادراتی این کاالی طبیعی  ملی و سطح این درآمد، تابعی
تواند  شود و می البته این مسئله فقط شامل مواد سوخت نمی. شود می

 . کاالهای صنعتی را نیز در برگیرد
برای نمونه، اگر کشورهای صنعتی نوین آسیای دور، تمامی اقتصاد خود را    

کل بزرگ کاهش بر روی تولید لوازم خانگی الکترونیکی متمرکز کنند، با مش
درآمد سرانه به دلیل نزول مستمر قیمت لوازم الکترونیکی از یک طرف و 

ها از طرف دیگر روبرو خواهند  ی ثابت و باالی سرمایه گذاری تامین هزینه
به همین ترتیب، سرنوشت نابسامان بسیاری از کشورهای آفریقا و . شد

یک کاال چون قهوه  آمریکای التین ناشی از وابستگی درآمد آنها به صدور
یا کاکائو است، آنهم کاالیی که قیمت آن هرروز نسبت به روز قبل کاهش 

ی نفت و  باید کشورهای صادرکننده با توجه به این توضیحات، می .یابد می
گاز،  برای حفظ درآمد خود و وابسته نبودن به صدور نفت و گاز، در درازمدت 

سیاست غرب برای کاهش وابستگی و همزمان با  1۸۰۰ی  و در واقع از دهه
 (diversification)به نفت وگاز کشورهای جهان سوم، سیاست چندگانگی 

ها و زیر  هر چه که سهم گروه. گرفتند ساختار صادرات شان را پیش می
تر باشد، امکان ضربه پذیری  متوازن (SITC 0-9)های کاالیی مختلف  گروه

کمتر ( مثل تولیدات کشاورزی )اقتصاد ملی به خاطر بحران در یک بخش 
 .شود می
ما برای نشان دادن وضعیت اقتصاد ایران و عدم نیاز غرب به کاالهای    

درتمامی  OECDکه دربرگیرنده حجم کل واردات ( 5)ایران از جدول 
و سهم صادرات کشورهای عضو اوپک،  (SITC 0-9)گروههای کاالیی 

سنگاپور . استفاده میکنیم OECDایران و سنگاپور در واردات کشورهای 
برای مقایسه وضعیت کشورهای صادرکننده نفت و بویژه ایران با کشور 

همچنین از قیمت نفت به عنوان . کوچک صنعتی نوین انتخاب شده است
. مشخصه اصلی صادرات کشورهای اوپک و بویژه ایران استفاده شده است

ود کرده ایم، زیرا محد 14۰۸و  14۰۲سال میان  ۱زمان مورد بررسی را به 
 .هدف ما بررسی اقتصاد امروز ایران میباشد

نه  ،مشكل اوليه کشورهای رو به رشدی مثل ایران
 .که فرار سرمایه داخلی است ،خارجیی  جلب سرمایه

حاکمان دیكتاتور  ی عمدهتوانيم ادعا کنيم که  حتا می
اعتمادی  ،اند جهان سومی به سيستمی که خود ساخته

هایشان را در کشورهای قانونمند  ندارند و سرمایه
 عمل این آنها با ،گونه ایه ب. کنند داری می نگه یغرب
جهانی اعالم کرده اند که همچون  های به سرمایه خود

 !دوری کن ،من از کشورم
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 : 5جدول 
به   OECDایران و سنگاپور در واردات کشورهای  ،OPECو سهم کشورهای  OECD (SITC 0-9) حجم کل واردات کشورهای 

 ميليون دالر و به درصد
 

 سال
کل واردات 

OECD 
 از ایران OPECاز 

 

 از سنگاپور

کل واردات 

OECD  به

 درصد

 OPECسهم 

 به درصد

سهم ایران 

 به درصد

سهم 

سنگاپور به 

 درصد

قيمت هر 

بشكه نفت به 

 دالر آمریكا

1374 3.700.180 152.696 11.872 44.054 100 4,1 0.32 1,19 16,86 

1375 3.856.174 172.927 13.394 48.058 100 4,5 0.35 1,25 20,29 

1376 3.972.971 183.503 12.387 46.598 100 4,6 0.31 1,17 18,68 

1377 4.078.531 183.037 8.605 44.765 100 4,5 0.21 1,09 12,28 

1378 4.292.736 159.305 10.424 45.427 100 3,7 0.24 1,05 17,47 

1379 4.775.113 246.446 16.398 49.944 100 5,2 0.34 1,05 27,6 
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حجم واردات  14۰۸و  14۰۲نشان میدهد، میان ( 5)همانطور که جدول    
میلیارد دالر  ۲۰۰5میلیارد دالر به  4۰۰۰از چیزی حدود  OECDکشورهای 

ر د. درصد میباشد ۴۸به صورت مداوم افزایش یافته است که رشدی معادل 
رشد  OECDهمین مدت صادرات کشورهای عضو اوپک به کشورهای 

یکنواختی را نشان نمیدهد که دلیل آن وابستگی صادرات آنها به بهای نفت 
افزایش ناچیز بهای هر بشکه  برای مثال. و حجم صادرات نفت و گاز میباشد

دالر افزایش ناچیز کل  1۰،۲۰دالر به  1۱،۹۱از  14۰۹و  14۰۲نفت میان 
 154از مبلغی زیر  OECDدرات کشورهای عضو اوپک به کشورهای صا

اما با وجود . میلیارد دالر بدنبال داشته است 15۸میلیارد به مبلغی باالی 
افزایش حجم صادرات سهم نسبی کشورهای عضو اوپک در واردات 

. درصد کاهش یافته است 4،۰درصد به  ۲،1کشورهای پیشرفته صنعتی از 
این میان حتا از میانگین رشد کشورهای عضو اوپک هم وضعیت ایران در 

درآمد صادرات ایران به کشورهای پیشرفته  14۰۹و  14۰۲میان . بدتر است
 1۰،۲۴میلیارد دالر به  11،۹۰صنعتی غرب با وجود افزایش بهای نفت از 

درصد نزول سهم نسبی ایران  ۴5میلیارد دالر کاهش یافته است که معادل 
این امر نشاندهنده . درصد میباشد ۰،۴۲درصد به  ۰،4۴از  در واردات غرب

 .عدم توانایی ایران در بازاریابی برای نفت و گازش در غرب نیز میباشد
با در نظر گرفتن سهم ناچیز صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در واردات    

 OECDکشورهای غربی بی اهمیتی اقتصادی ایران برای کشورهای عضو 
با بررسی ( ۱)ما این بی اهمیتی را در جدول . خص میشودبه وضوح مش

جایگاه ایران را با ( 5)اما آمار جدول . ساختارصادرات ایران نشان خواهیم داد
وجود منابع طبیعی فراوان، جمعیت بسیار جوان و سطح باالی تحصیل، 

ما اگر وضعیت . در اقتصاد جهانی نشان میدهد...  گسترش شهرنشینی و 
میلیونی سنگاپور که نه دارای منابع طبیعی فراوان میباشد  ۲با کشور  ایران را

و نه مساحتی بزرگ دارد را مقایسه کنیم، آنوقت اوج فاجعه برایمان مشخص 
در چنین شرایطی جایی برای  خیالپردازی و بلندپروازی اقتصادی . میشود

 . نمی ماند
 تنهایی تامین کننده سنگاپور به عنوان کوچکترین کشور صنعتی نوین به    

این کشور توانسته . بیش از یک درصد نیازهای کشورهای پیشرفته میباشد
تا  14۰۲است سطح باالی صادرات صنعتی اش را به غرب در سالهای 

از طرف دیگر تولید ناویژه سرانه این کشور . به طور نسبی حفظ کند 14۰۸
قابل توجه را برای  دالر میباشد که خود بازاری ۴15۰۰بدون منابع طبیعی 

کاالهای کشورهای دیگر فراهم آورده است و مشخصه ایست از باالرفتن 
پیشین امروز « همسایه تهیدست»سنگاپور به عنوان . سطح رفاه اجتماعی

اما همزمان ایران با تولید . تبدیل شده است« همسایه ای ثروتمند»خود به 
عضو اوپک بعد از نیجریه،  حتا در میان کشورهای 1۰دالر 1۱14ناویژه سرانه 

 .اندونزی و عراق فقیرترین کشور عضو این کارتل میباشد
اکنون، توجه خود را به ساختار صادرات ایران طی سی سال گذشته،    

داریم تا بتوانیم میزان وابستگی ایران به نفت و گاز را بررسی  معطوف می
« ادرات ایراناجزای ص»برای پاسخگویی به این پرسش، از جدول .  کنیم

 14۰۸تا  14۲۸های  کنیم که رشد صادرات ایران را میان سال استفاده می
صادرات »و « صادرات نفت و گاز»صادرات ایران، به دو گروه . دهد نشان می
در این جدول از یک سو،  حجم صادرات به .  تقسیم شده است« غیر نفتی

ادرات نفت و گاز و میلیون دالر و از سوی دیگر سهم نسبی این دو گروه ص
از طرف دیگر، از قیمت . غیر نفتی در کل صادرات ایران، مطرح شده است

ی درآمد خارجی  ی نفت به دالر، برای توضیح عامل تعیین کننده هر بشکه
 .ایران کمک گرفته شده است

میلیون  11۰۸جمع کل صادرات ایران از  14۰۸تا  14۲۸های  میان سال  
علت این . شده است( برابر ۴5یعنی )دالر رسیده میلیون  ۴۰۰14دالر به 

برابر  1۱ی اول، افزایش قیمت هر بشکه نفت به بیش از  افزایش، در وهله
میلیون  ۱۱۲ی دوم، افزایش حجم صادرات از  و در وهله 14۲۸قیمت سال 

 . میلیون بشکه است ۹۹۰بشکه به 
رات نفت ی اصلی صادرات ایران، تسلط قیمت نفت و حجم صاد مشخصه   

آگاهی به این امر از این بابت الزم است که بتوانیم . و گاز بر ساختار آن است
گیر سهم صادرات غیرنفتی در کل  دلیلی قانع کننده برای نوسآنهای چشم

برای مثال، سهم صادرات غیرنفتی در کل . صادرات ایران ارایه دهیم
 1۲,۰۹ ن دالرمیلیو ۲4۸,۹با ارزش ناچیز  1451صادرات ایران در سال 
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میلیون  11۰۰درصد است که با وجود حجم باالی صادرات نفت به میزان 
ی نفت  بشکه، درخور توجه است، اما علت اصلی آن، قیمت پایین هر بشکه

دالر است و نشانی از ناوابستگی درآمد خارجی ایران از  ۴,۴۸به میزان فقط 
 . فروش نفت و گاز نیست

. دهد ، به وضوح، این مسئله را نشان می 1454آمار دو سال بعد در سال    
 1۰,۰4دالر به  ۴,۴۸ی نفت از  برابر شدن قیمت هر بشکه ۲,5با بیش از 

میلیون  1۰۲1میلیون به  11۰۰دالر و افزایش حجم صادرات نفت ایران از 
یعنی بیش از )میلیون دالر  1۹۱۹۴میلیون به  ۴54۱بشکه، درآمد نفتی از 

درصدی صادرات غیرنفتی  4۴ت که با وجود افزایش شده اس( برابر ۰,4۱
درصد کاهش یافته  4,۰۴ایران، صادرات غیر نفتی در کل صادرات ایران به 

 .است

 
 

 اجزای صادرات در اقتصاد ایران:   6جدول 
 

 سال

صادرات 
نفت و گاز 
به ميليون 

 دالر

صادرات 
غير نفتی به 
 ميليون دالر

جمع کل 
صادرات به 
 ميليون دالر

ع کل جم
صادرات به 

 درصد

سهم نفت و 
گاز در کل 

 صادرات ایران

 به درصد

سهم صادرات 
غير نفتی در 
کل صادرات 

ایران به 
 درصد

قيمت هر 
بشكه 
نفت به 

دالر 
 آمریكا

1349 1109 na 1109 100 100 Na 1,67 

1350 1851 na 1851 100 100 Na 2,03 

1351 2536 439,8 2975,8 100 85,22 14,78 2,29 

1352 5073 634,7 5707,7 100 88,88 11,12 3,05 

1353 18682 581,5 19263,5 100 96,98 3,02 10,73 

1354 19054 592,2 19646,2 100 96,99 3,01 10,73 

1355 20670 539,9 21209,9 100 97,46 2,54 11,51 

1356 20714 523,2 21237,2 100 97,66 2,34 12,39 

1357 17867 542,8 18409,8 100 97,00 3,00 12,7 

1358 19316 811,8 20127,8 100 95,97 4,03 17,25 

1359 11607 645,2 12252,2 100 94,73 5,27 28,64 

1360 12456 339,5 12795,5 100 97,35 2,65 32,51 

1361 20050 283,7 20333,7 100 98,60 1,40 32,38 

1362 20457 356,6 20813,6 100 98,29 1,71 32,04 

1363 16663 361,1 17024,1 100 97,88 2,12 28,2 

1364 13968 465 14433 100 96,78 3,22 27,01 

1365 5982 915,5 6897,5 100 86,73 13,27 13,53 

1366 9189 1160,8 10349,8 100 88,78 11,22 17,73 

1367 7599 1035,8 8634,8 100 88,00 12,00 14,24 

1368 12582 1043,9 13625,9 100 92,34 7,66 17,31 

1369 17993 1312,2 19305,2 100 93,20 6,80 22,26 

1370 16012 2648,7 18660,7 100 85,81 14,19 18,62 

1371 16880 2987,7 19867,7 100 84,96 15,04 18,44 

1372 14333 3746,8 18079,8 100 79,28 20,72 16,33 

1373 14603 4831 19434 100 75,14 24,86 15,53 

1374 15141 3257 18398 100 82,30 17,70 16,86 

1375 19271 3120 22391 100 86,07 13,93 20,29 

1376 15471 2910 18381 100 84,17 15,83 18,68 

1377 9933 3013 12946 100 76,73 23,27 12,28 

1378 17089 3362 20451 100 83,56 16,44 17,47 

1379 24226 3487 27713 100 87,42 12,58 27,6 

 
 OPECبانک مرکزی ایران،  ترازنامه: منبع
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توان از سهم نسبی صادرات غیرنفتی برای  با توجه به نکات باال، نمی  
به همین دلیل،  نگاه خود را معطوف به . شناخت وضعیت آنها استفاده کرد

صادرات غیر نفتی ایران از سال . کنیم رشد حجم صادرات این کاالها می
، که همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق است 145۸های سال  تا میانه 1451

و نظم و چهارچوب اقتصاد کشور هنوز به آن شدت تحت تاثیر، کنترل و 
  مدیریت جدید نبود، به صورت مستمر، به نسبت ثابت ماند و میانگینی معال

گیر  مبا آغاز جنگ، شدت چش. گرفت میلیون دالر در سال را در بر می 5۸۰
سیاست سرکوب و ارعاب مخالفان و انزوای سیاسی ایران، کل صادرات و 

که به علت آغاز جنگ  با این. سازد تمامی اقتصاد کشور را با مشکل روبرو می
، قیمت هر بشکه نفت به طور سرسام آوری افزایش یافته 145۸از سال 

از آن بهره اش در صدور نفت، نتوانست  است، اما ایران به دلیل ناتوانایی
میلیون بشکه  ۲۰5به  145۹میلیون بشکه در سال  11۴۰این رکود از . گیرد

با )، درآمد نفتی ایران را 14۱۰میلیون بشکه در سال  4۹4و  145۸در سال 
در دو سال بعد و با استفاده از  145۹میلیون بشکه سال  11۴۰فرض حجم 

میلیون دالر  ۲۲۲۴۲، به از دست دادن (نرخ هر بشکه نفت در این دو سال
ی نفت، آن را به جیب  درآمد وا داشت که رقیبان در اوپک، با تولید اضافه

چندین دلیل را باید در ناتوانایی ایران به . بهره بردند« نعمت»زدند و از این 
صدور »اول از همه سیاست : های قبل نام برد صدور نفت به مانند سال

به « شیطان بزرگ»ویژه ضد  و سیاست ضد غربی و به« انقالب اسالمی
انزوای سیاسی ایران و دشمنی همسایگان عرب صادرکننده نفت با ایران 

ی ما را نه  سیاست خارجی ضدغربی و ضد اسراییلی متحدان دیرینه. انجامید
فقط نسبت به ما بدبین کرد، که با اشغال سفارت ایاالت متحده آمریکا و 

. ه دشمنان بالقوه کشور تبدیل کردهای آمریکایی، ب گروگان گیری دیپلمات
در چنین انزوایی، ایران نه در اوپک متحدی  و نه در بازارهای جهانی طرف 

دومین . یافت، البته اگر از کسانی چون معمر قذافی بگذریم قراردادی می
 عامل، کاهش توانایی تکنولوژیک ایران در صدور نفت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آن با آغاز حمالت عراق به تاسیسات نفت و به ویژه  بود، که تاثیرات  منفی
انزوای سیاسی ایران . خورد ی خارک، هرروز بیشتر به چشم می جزیره

ی قطعات یدکی و  دسترسی این کشور به بازارهای جهانی برای تهیه
. تر کرده بود بازسازی تاسیسات نفت و باال بردن توانایی صدور نفت را سخت

ی صنعت نفت به  زی متخصصان کارآزموده و با تجربهسا از طرف دیگر، پاک
ی سنگینی به این صنعت و از  ی ضدانقالب و کمونیست بودن، ضربه بهانه

 .این طریق به صادرات نفت زد
درایتی سیاست خارجی ایران، بر صادرات غیرنفتی کشور نیز  عواقب این بی   

میان سالهای  ی آن، کاهش حجم صادرات غیرنفتی تاثیر گذاشت که نتیجه
دهد که میانگین صادرات غیرنفتی  آمار موجود نشان می. بود 14۱۲و  14۱۰

درصد  ۱۰میلیون دالر بوده که چیزی حدود  4۱1ایران در این مرحله، 
 .است 145۸تا  1451های  میانگین سال

جوار  که مصادف با استقرار مهاجران ایرانی در کشورهای هم 14۱5از سال    
رو ( غیر نفتی)است،  تقاضای کاالهای کشاورزی و مواد غذایی  و یا اروپایی

تر از مسئله مهاجران ایرانی و نیاز غذایی آنها به  اما مهم. به افزایش گذاشت
عنوان عاملی تعیین کننده در افزایش صادرات غیر نفتی ایران، باید از عوامل 

اری دیگری همچون دوری عرضه کنندگان محصوالت کشاورزی مانند بسی
از مردم از پول ملی، ارجعیت ارزهای معتبر خارجی به ویژه دالر به علت تورم 

را به عنوان مبدا نابودی  14۱5سال 11.روزافزون و افزایش نرخ ارز یاد کرد
سیستم پولی و مالی « دالریزاسیون»درازمدت پول ملی ایران و آغاز فرایند 

سال تورم باال،  1۰بعد، به مدت  توان برشمرد، زیرا از این تاریخ به ایران می
ی نرخ ارز و رکود یا رشد پایین اقتصادی دست به دست هم  افزایش هر روزه

از این . برد داده و اعتماد مردم را به پول ملی شان برای همیشه  از میان می
تاریخ است که دالر جای خود را در زندگی و ضمیر ناخودآگاه مردم و 

 .کند یدورترین نقاط ایران باز م
در چنین شرایطی است که باید افزایش صادرات غیرنفتی و به ویژه   

علت اصلی افزایش صادرات . محصوالت کشاورزی ایران را بررسی کرد
طور که نخجوانی به درستی به آن اشاره  محصوالت کشاورزی، همان

، زیرا همزمان 1۴کند، فروش تولید مازاد محصوالت کشاورزی نیست می
کی خانوارهای ایرانی به علت کاهش قدرت خرید آنها پایین مصرف خورا
صدور کاالهای کشاورزی را باید نوعی از فرار سرمایه و  14آمده   است

اما ایرانی بودن اکثر . ی ارزی به ضرر ریال و به نفع دالر شناخت مبادله
دهد که کاالهای کشاورزی  متقاضیان این کاالها این مسئله را نشان می

جایی در بازارهای جهانی باز نکرده اند و تقاضای خارجی بدون  ایرانی
اما همین بازار نیز در درازمدت، . مهاجران ایرانی برای آنان وجود ندارد

اش را ازدست خواهد داد، زیرا به ویژه با طوالنی شدن دوران مهاجرت،  ثبات
شان صورت  ی میزبان نوعی آمیختگی فرهنگی میان مهاجران و جامعه

گیرد که یک بعدش آشنایی با و تقلید از نوع آشپزی در زندگی مهاجران  می
گونه صادرات غیرنفتی نه تنها بیانگر توانایی و  به دالیل باال، این. است

مان نیست، که ناشی از بی درایتی مدیریت اقتصادی آن  پویایی اقتصاد میهن
 .است

تجارت خارجی ایران  به طور کلی، وضعیت اسفناک ساختار اقتصاد ایران را  
دهد، زیرا بدون صدور نفت و گاز،   بدون صادرات نفت و گاز نشان می

توانایی تامین هزینه واردات خود را نیز نخواهیم داشت و با کسری بودجه 
 .، به شکل بهتری بیانگر این معضل است ۱جدول . روبرو خواهیم بود

اند و به  خودکفا شده ،تا حد زیادی OECDکشورهای 
به  ،های ثروتمند کشورهای تهيدست عنوان همسایه

دوم و آنهم با تفاوتی  ی در رده. نيازی ندارند انآن
گيرند که در  کشورهای صنعتی نوین قرار می ،فاحش

واقع تجارت جهانی برروی این دو گروه متمرکز شده 
 نشينی به سوی حاشيه کشورهای دیگر  گروه. است

و اگر این روند در آینده هم ادامه پيدا  اند یافتهسوق 
و آمریكای  ییریقافآکشورهای ویژه ه ب ، اینان،کند

 برای بازسازی اقتصاد بختیرا از هرگونه  خود ،التين
های اقتصاد  محروم کرده اند و به فقيرخانه خویش

با  ،تخاطر انسانيه جهانی تبدیل خواهند شد که فقط ب
خواهند « خود»کمک مالی کشورهای ثروتمند روی پای 

 نداشتنبازار آنها به علت ، از طرف دیگر. ایستاد
دسترسی به ارزهای معتبر برای کاالهای کشورهای 

 ،به بيان دیگر. از جذابيت برخوردار نيست ،پيشرفته
بودن یا نبودن چنين کشورهایی از نظر اقتصادی 

 .کند تفاوتی نمی
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 صاد ایرانمقایسه صادرات غير نفتی و واردات در اقت: 1جدول 

 

 واردات صادرات غير نفتی 

ارزش به  سال

 ميليون دالر

هزار )وزن 

 (تن

ارزش هر 

 تن به دالر

ارزش به 

 ميليون دالر

هزار )وزن 

 (تن

ارزش هر 

 تن به دالر

1375 3106 7041 441 15117 21009 720 
1376 2876 8690 331 14196 21845 650 
1377 3013 14460 208 14323 16297 879 
1378 3362 17567 191 12683 21549 589 
1379 3763 14281 263 14347 25981 552 
1380 3918 15194 258 17938 26442 678 

 
، مرکز آموزش و تحقيقات صنعتی «اقتصاد ایران»: سيد احمد نخجوانی: بانک مرکزی ایران، به نقل از 13و  79نماگرهای اقتصادی : منبع

 7831ایران، تهران، 
 

دهد که هر ساله از ارزش کاالهای  در ضمن این نکته را نشان می( ۰)ول جد
صادراتی ایران به ازای هر تن کاسته میشود؛ ارزش صادرات غیرنفتی به 

درصد  ۲۴چیزی حدود  14۰5نسبت به سال  14۹۰ازای هر تن در سال 
کاهش پیداکرده است، در صورتی که ارزش کاالهای وارداتی در این مدت 

دهد که  به خوبی نشان می( ۰)جدول . درصد پایین آمده است ۱فقط 
سرنوشت اقتصاد ایران بدون درآمد نفت بیشتر به سرنوشت کشورهای فقیر 
آفریقایی و آمریکای التین تا به سرنوشت کشورهای صنعتی نوین شبیه 

 .است
در پایان نگاهی به کشورهای واردکننده کاالهای غیرنفتی ایران،   

چیزی حدود دو سوم صادرات غیرنفتی ما را کشورهای جهان  .اندازیم می
سهم کشورهای . کنند سومی و کشورهای صنعتی نوین خریداری می

OECD  به بیان . درصد است 4۲در صادرات غیرنفتی ایران چیزی حدود
جوار و دیگر کشورهای جهان سوم از یک سوی و  دیگر، کشورهای هم

بازار کاالهای غیرنفتی ایرانی را  کشورهای صنعتی نوین از سوی دیگر،
 .دهند تشکیل می

درصد کاالهای غیرنفتی  ۲۴،5کشورهای منطقه همراه با هند و روسیه   
. ای دارد کنند، که بیشتر نشان از گسترش تجارت منطقه ایران را وارد می
سهم  14۰۰شود، این است که در سال  مشخص می( ۹)آنچه از جدول 

با حجمی معادل  OECDدر واردات کشورهای صادرات غیرنفتی ایران 
 OECDکشورهای . میلیون دالر بسیار ناچیز و غیر قابل ذکر است 1۰۰۲

 .نیازی به ورود کاالهای غیرنفتی ما ندارند

 
 

 7811صادرات غير نفتی ایران به کشورهای مختلف در سال : 3جدول 
 

سهم کشورها در صادرات غير 
 نفتی ایران به درصد

ای واردکننده نام کشوره
 کاالهای غير نفتی ایران

 امارات متحده عربی. 7 17,12

 آلمان. 1 13,61

 ایتاليا. 8 6,71

 ترکيه. 4 5,25

 هند. 5 4,80

 جمهوری آذربایجان. 6 4,00

 جمهوری ترکمنستان. 1 3,40

 جمهوری خلق چين. 3 3,10

 سنگاپور. 9 2,52

 هلند. 71 2,45

 فرانسه. 77 2,05
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 کانادا. 71 1,97

 تایوان. 78 1,95

 سوئيس. 74 1,91

 اوزبكستان. 75 1,78

 اسپانيا. 76 1,69

 کره جنوبی. 71 1,53

 ژاپن. 73 1,43

 عربستان سعودی. 79 1,34

 هنگ کنگ 11 1,30

 ارمنستان. 17 1,23

 روسيه. 11 1,21

 کویت. 18 1,19

 پاکستان. 14 1,18

 بقيه جهان. 15 15,28

 لک 100,00

 
 انربانک مرکزی ای ترازنامه: منبع

 
 

 
 پایانی سخنـ  5

  
نشان  OECDبا تکیه بر آمار واردات کشورهای  شدکوشش  ،در این نوشتار 

شان در طی سی سال گذشته  دهیم که کشورهای غربی برای رفع نیازهای
به درجه باالیی از خودکفایی دست یافته اند و یا این نیازها را از کشورهای 

تجارت جهانی دو قطبی شده  ،به بیان دیگر. کنند عتی نوین برطرف میصن
صنعتی غرب و صنعتی نوین توانسته  ی کشورهای پیشرفته ،از طرفی. است

از طرف . سازندنیازهای غرب را برطرف ( 1جدول )درصد  ۹۰اند بیش از 
اهمیت خود را برای تامین نیازهای  ،دیگر کشورهای موسوم به جهان سوم

 ی حتا شامل کشورهای صادرکننده ،این مسئله. اند غرب از دست داده جهان
توان گفت که در طی سی سال گذشته فقط  می حقیقت،در . شود نفت نیز می

« همسایه ثروتمند»معدودی از کشورهای جهان سوم توانسته اند از داشتن 
بهره مند شوند و با مدرنیزه کردن شالوده و ساختار اقتصادشان به 

 .تبدیل گردند« رهای صنعتی نوینکشو»
نه فقط  ،این فرایند گذار از اقتصاد غیرصنعتی به سوی اقتصاد صنعتی   

کشورهای صنعتی نوین را به تامین کنندگان بسیاری از نیازهای کشورهای 
بلکه آنها را نیز تبدیل به بازارهایی برای تولیدات صنعتی  ه،غربی تبدیل کرد

کشورهای صنعتی غرب نه  ،به بیان دیگر .ساخته استکشورهای غربی 
بلکه حتا  ،که سدی در مقابل توسعه اقتصادی جهان سوم نیستند این

زیرا از این  است،شان در صنعتی و مدرنیزه شدن کشورهای جهان سوم  منافع
 .شود طریق و در درازمدت به متقاضیان تولیدات صنعتی غرب افزوده می

توان توضیحات آدام اسمیت پیرامون  می ،های باال با توجه به نتیجه گیری
تعبیر کرد که داشتن یک  گونه تجارت خارجی را از دید کشورهای غربی این

ه ب بهتر از داشتن یک همسایه است که روز ،رو به ثروتمند شدن ی همسایه
قدرت خرید کاالهای  ،تهیدست ی شود، زیرا همسایه تر می روز تهیدست

ش برای اقتصاد همسایه ثروتمند ا و از اهمیتهمسایه ثروتمندش را ندارد 
 .شود کاسته می

درک این مسئله از این نظر برای ما اهمیت دارد که بتوانیم جایگاه خود را    
را برای کشورهای دیگر  یشدر اقتصاد جهانی و اهمیت یا عدم اهمیت خو

 .بشناسیم
وری جهان کش ،ش از نظر مواد خام و معدنیا با وجود غنی بودن ،یرانا   

وری  به تنهایی حتا توانایی استخراج و بهره ،ایران. است سومی و غیر صنعتی
اش را ندارد و برای این کار به تولیدات صنعتی کشورهای  از منابع طبیعی
 ، اماجا قصد ما بررسی ساختار اقتصادی ایران نیست در این. غربی نیاز دارد

 ۴5ویژه در طی ه که ایران ب بر این مسئله تاکید کنیم دست کم توانیم می
سال گذشته و از زمان انقالب اسالمی به بعد نتوانسته است اقتصادش را 

کشورهای »مدرنیزه کند و با این اقدام از جهان سوم بگریزد و به جمع 
تر از  شپشت سر نهاده شده، بیسال  ۴5 طی ،ایران. بپیوندد« صنعتی نوین

کاالیی برای عرضه به  ،غیر از نفتبه  است وگذشته به صدور نفت وابسته 
بازار کشورهای غربی ندارد و این وابستگی به صدور نفت در شرایطی به اوج 
خود رسیده است که کشورهای اتحاد شوروی سابق به عرضه کنندگان نفت 

سال گذشته  ۴5ایران در  ،به بیان دیگر. و گاز در بازار جهانی پیوسته اند
« همسایه ثروتمندش»وان تامین کننده نیازهای نتوانسته است خود را به عن

 .تبدیل کند
کند که به علل بحران  ش را پیدا میا زمانی اهمیت ،آگاهی به این مسئله   

امروز . کاری و فقر گسترده بپردازیم اقتصادی فعلی و معضالت آن چون بی
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سال پیش  ۴5بسیار سخت تر از  ،تکرار سناریوی کشورهای آسیای دور
وز آرزوی نزدیکی شتاب زده به کشورهای غربی با توجه به جایگاه امر. است

 وخیالپردازی بیشتر بیانگر روحیه بلندپروازی ،فعلی ما در اقتصاد جهانی
 . خوان نیست ماست و با توان واقعی اقتصاد ما هم

خود را گام به گام به اقتصاد  ،اگر ما بتوانیم با تدبیر سیاسی و اقتصادی  
بخشی از نیازهای کشورهای  ی کنیم و به تامین کننده «تحمیل»جهانی 

گاه خواهیم توانست نیازهای اقتصادمان را با درآمد  غربی تبدیل شویم، آن
 .سازیمغیرنفتی خود در درازمدت برطرف 

نه فقط بحران فعلی  ،ساله گذشته ۴5از طرف دیگر ادامه سیاست اقتصادی   
به  ،ر روز و فرصت از دست رفتهکند، بلکه ه تر می در کشورمان را عمیق
ما از جهان پیشرفته صنعتی، عقب افتادگی  ی معنای دوری شتابزده

جهان   . کاری و فقر  و حاشیه نشینی روزافزون ماست اقتصادی، ادامه بی
منتظر ما  ،رود و در این میان پیشرفته امروز با شتاب به جلو پیش می

میان  ،منجر به بیشتر شدن فاصلهدرجازدن و یا عقب گرد ما فقط . ماند نمی

ما و کشورهای پیشرفته صنعتی و نزدیکی ما به سرنوشت کشورهای 
مان و  وضعیت اسفبار اقتصاد میهن. آفریقایی و آمریکای التین خواهد شد

ضرورت بازگشت به دامان اقتصاد جهانی و گریز سازماندهی شده از جهان 
 اقتصادی  -ر ساختار سیاسیت سوم دالیلی دیگر برای تغییر هر چه سریع

 .کشور است
کشورمان دارای  ،راهه روی سیاسی و اقتصادی سال بی ۴5که بعد از  با این   

که شایسته تاریخ ما، مردم آگاه،  ست، جایگاهی نامناسب در اقتصاد جهانی
مان نیست، پتانسیل این کشور برای  خواه میهن کرده و ترقی تحصیل

نسل جوان و تحصیل کرده، . ابل توجه استروی، قجلوگیری از این پس 
توان در چهارچوب  درآمد ارزی باال را می و موقعیت استثنایی جغرافیایی ایران

دوست و متحد جهان غرب با هدف بازسازی ساختار  حکومتی دمکرات، صلح
اقتصاد کشورمان بسیج کرد و ایران را به موتور توسعه اقتصادی  ی و شالوده

کشورهای غربی نه فقط که مانع پیشرفت  ،در این راه. رددر منطقه تبدیل ک
 د بودنهمیار خواه نیز ما را ما نیستند، بلکه
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 یادگراییبن یاو  یسماسالم یننماد «یروسر»و  یحجاب اسالم یاآ
 قدرت یشاز نما یـ آزمون یناست؟ لود یاسالم

 
 
 
 

 يانزاددکتر حسن ک
 

کشور آلمان در  یعال یواند ۴۰۰4ماه سپتامبر  یروزها یندر واپس: پیشگفتار
خانم فرشته  یکه از سو یخود را به دادخواست یشهر کارلسروحه سرانجام رأ

 یهبرپا. داده بودند، صادر نمود یدادگستر یاو به آن مرکز عال یلو وک ینلود
 یها در رسانه کادمیکو صاحب نام آ یشناسان حقوق از کار یاریابراز نظر بس

نتوانست  ی،عال یوانشعبه دوم د یقاض ۹ یصادره از سو یرأ ینا ی،گروه
در  1۸۸۰از سال  یکهله اشفاف به مقو یا و بگونه یدگره کار را بگشا

 یانقرار گرفته است، خط پا یآلمان مورد بررس یو شهر یالتیا یها دادگاه
اش در  به همراه خانواده الگیساله که از چهارده س ۴۸ ینفرشته لود. بگذارد

خود را در رشته  یلکشور به مدرسه رفته و تحص ینو در ا برد یآلمان بسر م
 یاربادن ورتمبرگ آلمان با اخت یالتبرده و در ا یانآموزش و پرورش به پا

است، از آغاز سال  یدهدر مدرسه مشغول گرد یسبه تدر یشغل آموزگار
در مدرسه و سرکالس درس  خواهند میمدرسه که از او  ینبا مسئول 1۸۸۰

خواست  ینکرده و چون او به ا یدارا از سر بردارد، اختالف پ «یروسر»
از آن هنگام . گردد یز خدمت در مدرسه منفصل ما پوشاند یجامعه عمل نم

فعال در آلمان با  یستیاسالم یها ها و سازمان گروه یمال یبانیبا پشت یشانا
او با استناد بر قانون  ینکهاعتراض بر انفصال از خدمت خود در مدرسه و ا

 یسدر کالس درس تدر یمذهب حق دارد با روسر یآلمان و آزاد یاساس
 . برده است یتگوناگون شکا یها اهبه دادگ ید،نما

عنوان  یرمقوله ز ینا یرامونگفتمان پ یم،که در فراز اشاره برد همانگونه
و  یگروه یها در رسانه یندههمچنان گرم و فزا Kopftuch «یروسر»
و مسجد و منبر ادامه  یساکل یمذهب یو نهادها یکو محافل آکادم یاسیس

ست ینیفم Allice Schwarzerشوارتزر یسبانو آل یژهراستا بو یندارد و در ا
« اِما»ماهانه خود  یهگذشته نه تنها در نشر یمشهور آلمان در سالها

Emma یها ها و ماه در سال یشمارشب یا رسانه یها بلکه در گفتمان 
 یاش، شِگرد گونه گون یها را در پوشش یحجاب اسالم یگیرانهگذشته، پ

 پرچمو  ینبشمار آورده و آنرا نماد یت آور مذهبو اسار یزمردساالرانه زن ست
 ینیخم یمدانسته، که به عنوان نمونه رژ یستیاسالم یبیصل یانجو یزهست

 یپاسدارش بر مبنا یروهایبه کمک ن 1۸۰۸در سال  یپس از انقالب اسالم
 . فرو نشاند یخبا م یرانبر سرزنان ا خواست یم «یتوسر یا یروسر»شعار 

شماره  ینکه من در ا یصاحب نظران یگرشوارتزر ود یسکه آل یست،ن شکی
 یخواهم آورد، با بازنگر یانها سخن به م تالش از آن یندهآ یها و شماره

ما  یهندر م 5۰و پنج سال گذشته پس از فاجعه انقالب  یستآنچه که در ب
 11 ینو فاجعه آفر یستیترور یها با نگاه به کنش ینرخ داده و همچن

در جهان، ما را  یستیاسالم یها القاعده و گروه یاز سو یویورکسپتامبر در ن

 یها و آموزه یندکانداران د یلکه با چشم باز و آگاه به خ دارد یبرآن م
جامعه  یککه تحقق  یریم،را بپذ یقتحق یندهه گذشته، ا ینچند

 ائیتنها در پناه جد یهنمان،و حقوق بشر در م یدمکراس یعنیمردمساالر، 
 یتبا هر گونه وال یزهاست و نه در آم یراز حکومت امکان پذ ینمطلق د

بر  خواهند یبنام خداوند م یند یانکه سلطه گران و متول یکاذب یمذهب
 . بندگان حقنه کنند

که به نقد از  یگروه یها کشور از جمله رسانه یعال یواند یاز اعالم رأ پس
بود که در  Reinischer Merkurمرکور  ینیشرروزنامه را یازیدند،آن دست 

 یواند یاز رأ یناش یندهایعنوان فرا یرز ۴۰۰4دوم اکتبر  یخبتار ۲۰شماره 
تا  Toleranz یو بردبار یبائیپرسش که، شک ینکشور با طرح ا یعال

شعبه  یصادره از سو یرا: نویسد یگراف فون وستفالن م یشبکجا؟ فردر
 یشرا پ یاریبس یها پرسش ،«یروسر»در رابطه با مقوله  یعال یواندوم د

هم  یشبرا یو فور ینبتوان در نگاه نخست یکه به سادگ گذارد، یما م یرو
 یک،هر  یدبا نفدرال آلما یاالتکه اکنون ا یراز. نمود یفرا رد ییها پاسخ

مربوط به آنرا در رابطه با قدغن کردن  یو حقوق یاستخدام یژهو ینقوان
و  یاساس ینقوان یگردهند، که با د رییتغ یا در مدرسه به گونه «یروسر»

 یعال یواند یبار هشت قاض ینا. داشته باشد یهمخوان یو آموزش یحقوق
ندادند، که  اناز خود نش یاسیس یجرأت کاف یشگیکشور برخالف رسم هم

کنند،  ینیگر، قوه مقننه را وادار به طرح قوان یشروشن و گشا ییبا رهنمودها
 ینکهروز جامعه باشند و هم ا یازهایمشکالت و ن یکه هم بتوانند پاسخگو

به  یعال یواند یدر رأ. کشور را داشته باشند یبا قانون اساس یهمخوان
 یبر چگونگ یهبلکه با تک ه،از آن توجه نشد یناش یاسیحساس س یندهایفرا

خانم فرشته  یژهکارمندان دولت و در مورد دادخواست و یموارد استخدام
 اش یمذهب یآموزگار مسلمان بواسطه آزاد ینکه ا ردد،گ یم یحتصر ینلود

مذهب خود برسر گذارد و در کالس  ینرا بگونه نماد «یروسر» تواند یم
فدرال  یها حکومت آموزشی ینمسئول یکهو تا هنگام یدنما یسدرس تدر

حق  ینا یداند، با مشکل را سامان بخشد، وضع ننموده ینکه ا ای یژهو ینقوان
جهانشمول به  های یباورمند یگرمذهب و د یچارچوب آزادو حقوق را در 

 یبائیراستا باشک ینکامل را محفوظ بدارند و در ا یطرفیشناخته و ب یترسم
رابطه  ینالزم است که در ا. گردند وبرور ی،از حرمت انسان یناش یو بردبار

 یآزاد Konzilخود یینشست شورا یندر دوم یکانکه وات یم،بدار یانب
 یها دانسته، که قدرت یاز آنرا را برخاسته از حرمت انسان یمذهب و پاسدار

اما . یندرا خدشه دار نما یگروه یاو  یشخص یآزاد ینحق ندارند، ا یحکومت
 یآزاد ینکه ا کند، یرا هم اضافه م یا جمله ود،خ یهتوج ینبرا یکانوات
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 ینا فیتعر ینا یهبرپا. یینمشخص و مع یستمحدوده ا یمذهب دارا
کشور، آن مرز  یعال یواند یبرخالف رآ یاکه آ گردد، یپرسش مطرح م

نهاد  یکاست، در چارچوب  یدهمذهب مترتب گرد یآزاد یکه برا یمحدود
مطلق و  ینکها یاو  گردد یم ختهبمانند آموزش و پرورش شنا یکشور

 ینبرا یمکه تصم یکس یااست که، آ ینو سخن برسر ا. نامحدود است
بکار و  یآموزش یدر نهادها( آموزگار)که به عنوان کارمند دولت  گیرد یم

از تمام حقوق و  یکسانشهروندان بطور  یگرمشغول شود بمانند د یستدر
که آن چنانکه سه نفر از قضات شعبه ینا یااجتماع برخوردار است،  های یآزاد

ول کار در ها بخاطر قب اند، آن داشته یانب( هشت نفر یاناز م) یعال یواندوم د
آن  یستدر یها برنامه یکه در اجرا یتیو مسئوول یو آموزش ینهاد دولت یک

 یهایاز آزاد یو برخوردار یهبا تک توانند ینهاد در مدرسه به عهده دارند، نم
که خود خواستند، آن برنامه و  ای یوهبه هر ش یم،فراز نام آورد درکه  یمتعارف

 ی،عال یواند یسه قاض یهتوج یهند؟ برپااز آنرا اجرا کن یناش یسیمقررات تدر
 Mellinghoffهوف  ینگو مل Difabio یوفاب ی، دJentsch ینچ یعنی

کار کند، اجازه ندارد  یدولت ینهاد آموزش یکدر  گیرد یم یمکه تصم یکس
 یدعقا ی،ا حرفه یطرفیو ب ها یباورمند یاناعتدال در ب یببه پرنس توجه یب

 یآموزش یمذهب در چارچوب آن نهادها یخود را بنام آزاد یژهو یمذهب
از پدران و  یدر جامعه آزاد آلمان بخش یراز. یدنما یلتحم یگرانبرد یدولت

 ای یژهو های ینیو جهان ب یمذهب یباورها یمادران و فرزندانشان دارا
 یو اجتماع یمذهب یهایباورمند یگردر تقابل با د یتهستند، که با حساس

 یننماد یکدر مدرسه به عنوان  «یروسر»ازجمله با مقوله . گردند یمروبرو 
 ینا یمتداول در نهاد آموزش یطرفیها در حفاظ ب به آن یکهدر حال ی،مذهب

از . خود بپردازند شتهگ ینهنهاد یها ارزش یغکه به تبل شود، یحق داده نم
باور  یکمذهب تنها  ی،مذهب یشناس با توجه به دانش جامعه یگرد یسو

 یهمطلق، که باورمندان به آن بخواهند برپا یقتحق یکاست و نه  یشخص
همت گمارند و نظم و  اش یغمتعصبانه به تبل ها یونرچونان مس یفرد یآزاد

 ینکه مسئوول باید یم نبود، ینچن یناگر ا. یزندرا به هم بر یآرامش آموزش
که  دادند، یاجازه را م ینهمان آغاز کار، به آموزگاران ا   از یآموزش ینهادها

در مدرسه و در سرکالس  خواهند یآزادانه و به هرگونه که م توانند یها م آن
اما مدرسه همواره به . کنند یغخود را تبل یو اجتماع یمذهب یدرس باورها

است و  یجبر ینظم ادار یکبرخوردار از  یآموزش ینهاد دولت یکعنوان 
که آرامش و نظم  باشد، ینم ینمذهب ا یبرداشت از آزاد یفتعر ینا یهبرپا
 یاو  یفرد ینشیب یاو  یمذهب های ینو نماد یغبخاطر تبل یآموزش یفضا

 یعال یوانسبب قضات د ینبهم. برود یانو از م یدهگرد یرپذ یبآس یگروه
 یدر آزاد یتاگر قرار است که محدود گویند، یخود م هصادر یکشور در رآ

که  یدبا ید،بوجود آ یو آموزش یدولت یدهانها یآن از سو ینمذهب و نماد
خود  ینپارلمان بگذرد، که ا یبنخست از تصو ی،مقصود بگونه قانون ینا
مذهب را خدشه دار نموده و  یآزاد یعنی ی،اصل چهار قانون اساس تواند یم

 Badenفدرال بادن ورتمبرگ  یاالتا ان، یم یندر ا. ببرد شپرس یربه ز

Würtembergیرن، باBayern برمن ،Bremenیدرساکسن، ن 
Niedersachsen هستند، که استفاده از  ینقوان یهدر صدد ته ینو برل

 ینچن یکفدرال شرق آلمان  یاالتدر ا. را در مدرسه قدغن کنند یروسر
 یاز سو. باشد یقانون یباتترت ینچن یکز به یاهنوز وجود ندارد که ن یموارد

رابطه  ینکه در ا گردد، یل کوشش مفدرا یها دولت یراننخست وز یگرد
ناگفته . یابد یترسم یکسانکرده که در تمام کشور  یبو تصو یهرا ته یقانون

در آلمان، تنها  «یروسر»مقوله  یرامونگذارد، که ابراز نظر و گفتمان پ یدنبا
( Konservativ)کار احزاب محافظه  یانظر محافل و  دمساله مور یک

ها هم  و سبز یبرالدمکرات، ل یالسوس یاستمدارانو سشناسان  نبوده، بلکه کار
. دارند یم یاندر دو جبهه موافق و مخالف مواضع خود را شفاف و آشکار ب

از  Hessenهسن  یالتآموزس و پرورش آ یروز Karin Wolfولف  ینکار

 یددر آلمان نبا «یروسر»به مقوله  ید،گو یم CDU مسیحیحزب دمکرات 
 یساده پوشش یاو ( فولکلور) یبوم یهنر یاو  یسنت یننماد یکتنها بگونه 

 یشنما یکمعضل در جامعه ما به گونه  ینا ان، یم ینکه در ا یراز یست،نگر
 یدر مدرسه و کالسها ییدرآمده است، که جا یادگرایانهبن یو تظاهر وابستگ

همکار او در . قدغن گردد یدسبب هم با ینداشته باشد و بهم تواند یدرس نم
 ینا SPDدمکرات  یالاز حزب سوس Klaus Böserکِالس بورز  ینبرل

است و  یباور مذهب یکتظاهر  «یروسر» گوید یکرده و م یدنظر را تأئ
 یسبه تدر یدر مدارس دولت یدو نبا توانند یبر سر نم یآموزگاران روسر
 اش یانکشور ما، بن یقانون اساس گوید یولف م ینکار. گمارده شودند

 یارزش یستمس یکقرار گرفته، که برخوردار از  یحیدمکرات مس یها برسنت
به آن توجه داشته و  یدبا یآموزش یاست که آموزگاران در نهادها یانسان

ها و  سازمان یامروز در جامعه ما از سو یاما مقوله روسر. یندنما یپاسدار
 یکاراکتر یمذهب یاسیسمبل س یکبگونه  یاسالم یمذهب گروههای

برمند بوزِمن . گسترش داد یدانبه آن م یدکرده است، که نبا دایپ یکیتحر
در  یدبا یمذهب یطرفیب گوید، یم یدرزاکسنن یالتآموزش و پرورش ا یروز

مدرسه . گردد یحتصر یو مقررات استخدام ینشود و در قوان یتمدرسه رعا
 Annetteخانم آنته شاوان . یستن یاسیس یاه تظاهرات مذهبیگجا

Schawan یشبادن ورتمبرگ که پنج سال پ یالتآموزش و پرورش ا یروز 
خود را  یرا که حاضر نشد روسر ینخانم فرشته لود یخدمت دائم یتقاضا

مدرسه  گوید یرد نمود، م یالتا یندر کالس درس از سر بردارد، در مدارس ا
که  یاسیو س یمذهب یکیاز هرگونه عامل تحر یدو با است یمکان حساس

که در  «یروسر»ببرد، بدور ماند، و از  یانرا از م یآرامش و نظم آموزش
از  یاسیس یمذهب ییو تظاهر و قدرت نما یغابزار تبل یکمدرسه از آن بگونه 

و آنرا قدغن  یریجلو گ یدبا شود، یبهره گرفته م یاسالم یادگرایانبن یسو
مرکز  یک یسو که در آن از ین،در برل یمدرسه ابتدائ یک یسرئ. دنمو

 کنیم، یمشاهده م یما با نگران گوید یم شود، یدرس اسالم داده م یاسالم
 گردد یافزوده م گذارند، یبر سر م یکه روسر یکه روز به روز بر تعداد دختران

 بهخود را ( Macho ینره مرد) یمردساالر یشاز پ یشترو پسران هم ب
 یها و ترک یاز پدران و مادران آلمان یاریبس یانم یندر ا. گذارند یم یشنما

که  ینفرشته لود. اند برده یرونمدرسه ب ینفرزندان خود را از ا یبرال،ل
 یدر کالس درس حاضر شود و آنرا نقض آزاد یبدون روسر خواهد ینم

 یو روسر ورزمکار اقدام  یناگر هم به ا گوید یم آورد، یبشمار م اش یمذهب
پا به کالس  یبردارم، هرهنگام که بزرگساالن را در برابر شاگردان از سر

پرسش پاسخ داد، که  ینبه ا یدحال با. را برسر خواهم نهاد یبگذارند، روسر
مخالف  یو روسر یبا حجاب اسالم یشترینشانچگونه دختران ترک که ب

انند حس اعتماد و اتکاء تو یم ی،رفتار یوهش ینچن یکبا  ییهستند، در روبرو
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بدارند که  ینو باور برا یابندد پرورش داده و رشد و تکامل به نفس را در خو
آموزش و  یرخانم شاوان وز. برخوردارند یکسانها با پسران از حقوق  آن

ها  از سال ینمشکل ما با خانم فرشته لود گوید یم. پرورش بادن ورتمبرگ
من . شد یاو در مدارس مخالفت م ارآموزیکه با اجازه ک یراآغاز شد، ز یشپ
دادم  یبیترت یاسی،و س یآموزش ی،ادار ینهادها یها ا وجود همه مخالفتب

را به انجام رساند و  اش یآموزش یخانم بتواند دوره کارآموز ینکه ا
در  یشاناز قبول ا یاریدر آغاز، مدارس بس. برد یانرا به پا اش یلتحص

را از سر بردارد، امتناع  یروسر شد میحاضر ن ینکهمدرسه به سبب ا
، که در Remstalمدرسه در شهر رمستال  یکسرانجام  ینکهتا ا نمودند یم

. یرفتنداو را پذ خواندند، یمسلمان درس م یها آن چند دانش آموز از خانواده
مدرسه مخالفت کرده، اما  یمتصم ینبا ا یاز پدران و مادران آلمان یاریبس

سپتامبر  ۴۲ر از کشو یعال یواند یرآ یرامونگفتمان پ. ندنبرد ییبجا یتشکا
و سال نو از  یحمس یدع یلتعط یروزها ی، نه تنها قطع نشده، بلکه حت۴۰۰4

 Johannes Rauرا  یوهانس یاز جمله ابراز نظر آقا. آن بدور نمانده است
 یددر مدرسه قدغن گردد، با «یروسر» یکهجمهور آلمان، که در صورت یسرئ

حقوق مذاهب، از  یکسانی ینمواز یههم برپا یحیانمس یمذهب اینماده
او از جمله  یساکل یمذهب یمحافل رسم یمدارس برداشته شود، از سو

شهر  Domدُم یسایدر کل Josef Ratzinger ینگرژوزف راتس ینالکارد
 ینما در ا گوید یم ینگرراتس یرگنزبورگ سخت مورد انتقاد قرار گرفته و آقا

و  یمجمهور را ندار یسرئ یاز آقا ییبه درس و آموزه و راهنما یازیباره ن
بر سر  یزن مسلمان روسر یک ینکهبا ا یکه من مخالفت کند، یاضافه م

 یاالتا یها دولت یاز سو «یروسر»اگر مقوله  ینکهبگذارد ندارم، اما ا
باشد، که ما  ینآن سخنان ا یهبر پا یشفدرال در مدرسه قدغن شد، معنا

 یحیتاز جامعه مس یآشتاز فرهنگ صلح و  یاست رسم یرا که نشان یبصل
 یستیهمز یها از سرچشمه یکیاست که ما  ینبمانند ا یم،بدور گذار

نه  یبصل. یما خشکانده یاستو جامعه و س یساکل یانرا م یزمسالمت آم
. یشانسرکوب دگراند یبرا ای یلهاست و نه وس یبه کس ینموجب توه

 Peterتر مولر  پِ یآقا Sarlandالت سارالند یا یرنخست وز ینهمچن

Müller همزمان با قدغن کردن  یکهآنهائ گوید، یجمهور م یسبا انتقاد از رئ
 یرا از جامعه و مکانها یحیتمس یدر مدارس، برداشتن نمادها یروسر
از نظر بدور ندارند، که  یدبا کنند، یم یهتوج یو آموزش یو دولت یرسم

 یحیتو مس یانسان یراثاز م یبخش یاز حقوق بشر و حرمت انسان یپاسدار
 گذرد، ینم یحیتاسالم و مس یاناز م ییخط و مرز جدا. رود یاروپا بشمار م

، Toleranz)است  یبائیو ناشک یبائیشک یانم ییخط جدا ینبلکه ا

Intoleranz )یتبا مسئول یاز آزاد یابیو بهره  یمذهب یادگراییبن یانو م . 

 گوید یم یرنبا یالتا یرنخست وز Edmund Stoiber یبرادموند اشت دکتر
کسب  یاست که آن را به نام مذهب برا یاسیس یلسم یکتنها  «یروسر»

زاکسن درشرق  یالتا یدادگستر یروز ینهمچن. اند بکار گرفته یاسیقدرت س
 یواند یکه رآ گوید یم Thomas de Maiziereییزیرآلمان توماس دم

حقوق در  یا توجه به اصل تساوکه ب یراز کند، یمشکل را حل نم شورک یعال
 یندر مدارس، اگر قرار برا «یروسر»در صورت قدغن نمودن  ی،قانون اساس

هم از مدرسه برداشته شوند، آن هنگام  یحیتمس یباشد که نمادها
 یرپذ یبو حکومت وجود دارد، آس یساکل یانکه م یزیمسالمت آم یستیهمز

پارلمان  یسرئ یرزهولفگانگ ت یآقا. شود یمواجه م ینیو با تنش آفر یدهگرد
در رابطه با قدغن کردن  گوید یجمهور را رد کرده و م یسآلمان هم نظر رئ

از  یحیتو مس یبصل یکه نهادها دانم یدر مدرسه درست نم یروسر
 ینتر و شفاف ترین یحصر. ما حذف گردد یو آموزش یو دولت یرسم ینهادها

 یناز معاون یکی Antje Vollmerفولمر یتهباره خانم آن ینگفتمان را در ا
من موافقم که مقوله  گوید یها ارائه داده و م پارلمان آلمان از حزب سبز

 یمکار آمدن رژ یکه، از هنگام رو یرادر مدرسه قدغن شود، ز یروسر
 یها جنبش یاسیسمبل س یکبه گونه  «یروسر» یراندر ا ینیخم

فرمان  یربه ز یدها با زن است که در آن ینظام یندر آمده و نماد یستیاسالم
 یآموزش یدر نهادها یدنبا یـ مذهب یاسیتظاهر س ینچن یک. یندمردان درآ

سمبل تظاهر کند، اما  یناز مدرسه به ا یرونب تواند یما جا بازکنند، هرکس م
 یست،اسالم یها از دختران از خانواده یاریبس یمدرسه برا. نه در مدرسه

را  یشیدنشانس را خواهند داشت که آزاد اند ینها ا است که آن یتنها مکان
که در  یانیهب یکاست به  یخانم فولمر، پاسخ یحسخنان صر ینا. یاموزندب

 ی،نفر از زنان صاحب نام در مخالت با قدغن کردن روسر ۰۰از  یشآن ب
 یعال یواند برابردر  ینخانم فرشته لود. گوید یخانم فولمر م. اند نظر داده

 یانرا از سر بربدارم خود را لخت و عر یاگر من روسرکشور گفته است، 
بر سرندارند، البد فکر  یروسر یکهدر مورد زنان یشانحس خواهم نمود، پس ا

من  یهتوج ینو با ا. یکسان یو با زنان روسپ اند حرمت یها ب که آن کنند، یم
از مدرسه چه  یکالراد یریموضع گ ینچن یککه  پرسم، یاز خود م

 ی،انسان یناسالم ارزشها یآموزش یفضا ینچن یکچگونه در  و خواهد؟ یم
آموخته گردند  توانند یم باشیم، یآن م یائیکه ما خواهان پو یبائی،مهر و شک
 یو در قران هم از آن نام یستن یمذهب یننماد یک یروسر یند؟ورشد نما

در  یقدغن نمودن روسر ینمخالف هک یستم،باور ن ینمن برا. یستن یاندر م
ها بنام و به بهانه مذهب  است، بلکه آن یمذهب یبائیشک شان یزهمدرسه، انگ

همت  ی،مذهب یاسیس یادگرایبن یدئولوژیا یکبه گسترش  خواهند یم
 یدند،را بر سر برنگز یزن در سراسر جهان آزادانه روسر ها یلیونم. گمارند

 یاتااله یلصخانم فولمر که خود تح. ردندلچک ب یرها را بزور بز بلکه آن
من خود دراز هنگام مخالف قدغن کردن  گوید یبرده، م یانرا به پا( یتئولوژ)

با زنان مسلمان  یکهو گفت و شنودهائ ها یداردر مدرسه بودم، اما با د یروسر
فشار و سلطه مردساالرانه  یرها از ز که آن یافتمها داشتم، در کشور یندر ا

در . نظر کردم یدو از آن هنگام من در موضعم تجد برند یرنج م یتیساسالم
را که دامن کوتاه بر تن  یزنان یپا یمذهب یادگرایانو بن یستاسالم یرهالجز

و  ینبه زنان همه گونه ستم و توه یرانکرده بودند با چاقو پاره کرده و در ا
وران  اندیشه. بر سرنداشتند یروا داشتند، اگر که چادر و روسر حرمتی یب

و  یانسان یبه دفاع از اسالم، برخاسته و از ارزشها یجد یدبا یاسالم ینسترا
و سلطه  یستیشبه فاش یها با کنش ها یستاسالم یآنکه از سو یاخالق

. یندنما یو مردساالرانه، مورد دستبرد و تهاجم قرار گرفته، پاسدار یانهگرا
 یادرب از ما که چرا زنان در غ یدند،از ما پرس یرانو ا یرهزنان در الجز

 اند؟ و ما را تنها گذارده کنند ینم
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 واحدی . دکتر ن
 علم، فن و انتقال تكنولوژی

 تعاریف، فلسفۀ کار وشرایط. 7
مسئله علم، فن و نوآوری از این جهت اهمیت دارد که بطور کلّی پایه های تمدن ملّتها می 

خرد درتی که دراین زمینه ها دارد و ما آن را قدرجۀ تمدن هرقومی براساس قوّه و . باشند
از یک سو تابع دورانهای تاریخی، یعنی  خردسطح این  . م می گرددگوئیم، معلو زیستن

میزان اندوخته های علمی و از سوی دیگر وابسته به آرزو ها و امید هائی است که آدمی 
بخاطر تحققّ آنها در زندگی خویش و در چارچوب مقتضیات عمدۀ جامعه، تالشی فوق العاده 

تابع اندوخته های علمی در  هر قوم و یا ملّتیخرد زیستن بعبارت دیگر . و پیگیرمی کند
به ویژه . سطح جهانی، مقتضیات عمدۀ جامعه و باالخره خواسته ها و میلهای فردی است

می درحالیکه سوّمی خصوصیتی ذهنی  ضریب نخست، عینیت دارند  باید توجه نمود که دو
  .باشد

به وضع زمانه ابتدائی و وامانده،  با این تفسیر، به نظر می آید که تمدنهای منحط و نسبت
می باشد که با سیر روزگار کنونی سازگاری  Paradigmaمعلول مقتضیات عمدۀ جامعه 

تمدن ایران دراوایل قرن بیستم، تمدنی عقب افتاده و برآمده از جنگهای خسته کننده  . ندارد
که به همراه تمدنی . و شکستهای مفتضحانه و قیامها و هرج و مرج های داخلی است

 . فرهنگ تسلیم به سرنوشت و تعارف و تساهل در لبۀ انحطاط ونیستی ملّی قرارداشت
توجه دارد و  خرد زیستن، نخستین کسی است که به  مردی که مکتب نرفته بودرضاشاه 

اما ازآنجا که . پایۀ آن را که مدرسه و دانشگاه است می سازد تا ملّت به علم روز دست یابد
پیشرفتۀ ملّتهای غربی وسیاست استعمار و استثمار جهان، با فنون نو میسر شده بود، زندگی 

برای دولتمندان ایران و در رأس آنان رضاشاه چاره ای جز انتقال تکنولوژی از غرب به 
این سیاست ولی بعدأ در دوران شاه و درعهد جمهوری اسالمی، بدون . کشور وجود نداشت

حال اینکه وضیعت علمی و فنی . بصیرت تجربی ادامه یافتتأمل و مراجعه به عقل و 
دی مملکت از سوی دیگر ایجاب می جهانی از یک سو و ظرفیت اجتماعی و معنوی و ماّ

نه برخورد کنیم وجوانب مختلفش را با دید مدّبراکند که با این مهّم و ژرفای آن زیرکانه و
 .یممائمنطقی وعملی و ملّی بررسی ن

وانشاء اندیشه ای مجرد خواهد موضوع و کوشش به پرورش سعی با این هدف، جا و دراین 
 .ی ثمر بخش گرددگفتمان (Diskurs)ایجاد سبب نهایت در  وبحث انگیز متون آن  تاشد 

یعنی این تئوریها . هستند پوپرعلوم تئوری بطور کلّی و به ویژه علوم پاِیه، عنصردنیای سوّم  
دانائی به آنها نه تنها همه جا میسر است . اند( Global)ند و جهانیبه همۀ ملتها تعّلق دار

همین دانش جهانی، ین معنی که دب. می باشندکه ضرورت گفت و شنود بین المللی نیز 
 . ی کنونی استکنفرانسها و سمینارهای علمی درسطح دنیاو بنیاد اساس 

را  و نشرهرنظری اندیشه، بیان فضای ایجاد و رشد و تکامل علوم تئوری ولی عرصۀ آزادی
 . طلب می کند

 ابزار و امکاناتمشروط بر اینکه ، همه جا میسر استآنها تقریبأ یادگرفتن با این وجود، 
مثأل ما در . باشدالزمۀ آن چون مدرسه و دانشگاه و مدرّس و شوق به دانش جوئی فراهم 

روز نیز هنوز تربیت می کنیم که دانشجویانی را تربیت کردیم و ام، دانشگاه صنعتی آریامهر
 . در سطح واالئی به دانش نظری آگاهی دارند

 Inovationاینوواسیون  عنیموضوع علوم عملی که بافنون گره خورده اند و نوآوری ی اما
 . شود مطلبی که الزم است به عمق آن بیشتر توجه . تعلق دارد پوپربه دنیای اولّ 

 أ تبلور ضرورتهای جامعه ایست که در آن ظهور کرده است ونخست اینکه امر فنون مستقیم
ن می آفرینند، فدوم افرادی که . بنا بر طبیعتش نیز ساختار همان جامعه را دگرگون می کند

میتوانند آسان  آشنائی به نیازهائی که زندگی را هوشی و عالوه بر دانائی به علم نظری و تیز
ای نیز داشته باشند که مهمترین آنها همکاری و و مقبول کنند، باید مشخصه های ویژه 

 بعالوه باید توجه داشت که. استمیان افراد گروه کاری همیاری دسته جمعی و نه رقابت 
همۀ این خصوصیات تنها در جامعه ای با تقسیم بندی فونکسیونال، مفید و موفقیت آمیز 

قب افتادۀ اجتماعی و امری که در کشورهای جهان سوّم به دلیل وضعیت ع. خواهد بود
  .نظامهای سیاسی خودکامه ناممکن است

جامعه بطور کلّی و دراجتماعات و گروههای کاری باالخص و  در مورد تقسیم فونکسیونال
 .رفت خواهد و در رابطه با فناوری، سخنبه  تفصیل ایجاد و نمو آن  شرایط 

ن سوّم نیست که کشورهای صنعتی اما مسئلۀ انتقال تکنولوژی تنها مسئلۀ کشورهای جها
این امر جریان انتقال فرآورده های علوم تجربی ازدانشگاه ها و مراکز . نیز به آن نیاز دارند

. پژوهشی به صنایع و کارگاهها و شرکتهای خصوصی و بخش خدمات و تعمیرگاههاست
که هدف، مقصود و  واضح است. می باشد ساخته هائی که قابل استفادۀ قاطبۀ افراد جامعه

 جامعه در کشورهای صنعتی با نقطه ضرورت چنین جریانی به دلیل توسعۀ علم و فن و رشد
هدف از انتقال تکنولوژی درغرب، همانا  .نظرهای کشورهای درحال رشد تفاوتی فاحش دارد

اتی در حالیکه این کار به قصد رقابت در بازار آنهم با ارائۀ تولید. به زیستی عمومی است
ضرورت چنین . مطلوب تر و مفیدتر، حفظ و ازدیاد سرمایه و تولید محل کارصورت می گیرد

انتقالی در درجۀ نخست نیاز ملّی و صادرات در بازار جهانی بخاطر بقاء هویت ملّی و 
 .پیشرفت تمدن کشور می باشد

آزاد وامانده از  در کشورهای در حال رشد از جمله ایران که از یک سو، به دلیل نبود عرصۀ
پژوهش وتحقیق درسطح تحقق نیازهای عامه اند واز سوی دیگرمسئلۀ به زیستی مردم به 

در . سیاستی درست و قابل درک و قابل پیش بینی مجهز نیست، فناوری بی هدف است
حالیکه مقصود انتقال تکنولوژی که تقریبأ صرفأ به صنعت مونتاژکاهش یافته، منحصر به 

ه آنهم با شرایط مناسبی که دولتها نه برای سرمایه گذاران بین المللی که برای ازدیاد سرمای
با این همه باید توجه داشت که مسئلۀ . خودی ها فراهم   می آورند، محدود می باشد

چه ارزش منابع زیر زمینی . فناوری وبه همراه آن نوآوری برای این کشورها، حیاتی می باشد
به این جهت نیز به . ار کمتر از ساخته های فکر انسان می باشدکه ساختۀ طبیعت است، بسی

به دوبخش اشکال  پوپربعبارت دیگر دنیای اوّل . آنها مواّد خام در برابر ماشین آالت گویند
طبیعت و اشکال فکری تقسیم میشود که اوّلی با وجود تحلیل دائمی اش کم بهاء تر از 

درست به این جهت کشورهای در حال رشد، . تانسان اس خرد زیستیدوّمی است که نماد 
اگر به فکر فناوری واقعی نباشند مجبورند داروندار خود را برای زیستنی تحقیر آمیز به تاراج 

 پوپرواضح است که اختراعات و ایجاد فنون نو همانا به معنی گسترش دنیای اوّل  .بگذارند
کانات زندگی  را پهن تر می کند، که با این گسترش نه تنها افق ام.  یا دنیای انسان است

ساختارهای جدید ممکنه اش، دید آدمی را نیز توسعه می بخشد و وی را توانا می سازد تا 
به این شکل، تکنولوژی ابزار بازتاب . حالتهای درون خود را نیز با این ساختارها محک به زند

کاس می رود تا پردۀ ابهام و بعبارت دیگراین انع. دنیای بیرون به دنیای درون می گردد
غیرگویای حاالت درون را پاره کند و باورها و معرفتهای انسان را در کپۀ ترازوی عقل 

 . بکذارد
بعالوه فناوری در هر جامعه ای مناسبات جدیدی تولید می کند که ابتدا بیان رابطۀ فرد با 

نوینی را در عرصۀ ولی در نهایت خیلی زود این خویشی، روابط اجتماعی . ماشین است
مناسباتی که همه بوسیلۀ مفاهیمی با باری علمی ـ فنی انسجام می . عمومی پدید می آورد

 .یابند
مثأل وقتی در جامعه ماشین رختشوئی وارد می شود، خود بخود طرز برخورد مصرف کننده 

رح و نوشته ای که طرز کار ماشین را ش. با این ماشین درقالب نوشته ای تعریف می گردد
به نحوی که بین مصرف . توجیه می نماید و معنی عالئم و دگمه هایش را معلوم می کند

خویشی، مناسبات دیگر جامعه  اما این. کننده و ماشین همیشه نوعی دیالوگ برقرار می گردد
از این رو تحوّالت . عات اسالمی، تحت تأثیر قرار می دهدرا مانند کُر دادن رخت در جما

 .اجتماعی همیشه در گرو پیشرفتهای علوم پایه و امر فناوری و اختراعات است
امر فناوری گونه های مختلفی دارد و شروع گونۀ ویژه ای ازآن بدون مطالعۀ بازار و محیط 

و ارجحیتهائی که وابسته به ساختار دراین مطالعه باید الزامات و شرایط . عاقالنه نیست
مطالبی که به تدریج در مقاالت بعدی مورد بحث و . جامعۀ گیرنده اند رعایت شوند

اما نمی توان این بحث و تشریح مسائل مربوطه اش را بدون . موشکافی قرار خواهند گرفت
انتفال یا مدل  مارکوسمدل مورد نظر ما، مدل . مدل سازی و نظریه پردازی ارائه کرد

الکترون از مولکولی به مولکول بار دار دیگری در علم فیزیک ـ شیمی است که پایۀ جدا 
با این مدل برندۀ جایزۀ نوبل  مارکوس. سازی عناصرطبیعی مختلف از یگدیگر می باشد

در این پروسه سرعت انتقال الکترون به اندازه ایست که هسته های اتمهای شریک  .گردید
اما انتقال تکنولوژی از کشوری . انفعال محیط اطراف خود بی خبر می مانند به کلّی ازفعل و

با بار فنی به کشور دیگری بدون این بار، با چنان سرعتی صورت نمی گیرد که هستۀ کشور 
 . گیرنده، یعنی سنتها و فرهنگش، بی اطالع از آن بماند

درست این تأثیر . خواهد گذاردبه این جهت فناوری تأثیری عمیق برپیکرۀ جامعۀ گیرنده 
گذاری موجبات نگرانی فقهای راستین و واقعی کشور را فراهم می کند که برای ما قابل 

اما نباید از این ترس و نگرانیها سوء استفاده شود، بلکه از بطن آن الزم . فهم و درک است
خنها، بدان است قوّۀ نو اندیشی و نو سازی اسالم بیرون آید که بخش آخر این رشته س

 .  اختصاص خواهد داشت
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 : از کتاب
 باید های سياست خارجی ایران

 فرهاد یزدی 
 ترکيه 

  4/61جمعيت 
 ميليارد دالر 116توليد ناویژه ملی 

 دالر 151/8توليد ناویژه سرانه 
در ترکیه دو تحول دست در دست هم در حال شکل گیری است؛ استقرار بیشتر    

که ارتش را نیز )ر آتاتورک گروه سکوالر هوادا. دموکراسی و ورود به اتحادیه اروپا
هر : در یک مورد اشتراک نظر دارند, و گروه های سیاسی اسالمی( در بر می گیرد

با . حمایت می کنند که به نفع آنان باشد و نه بیش از آن, دو از دموکراسی تا جایی
با تمام بحرانهایی که در ترکیه وجود دارد و با تمام , به نظر می رسد, این حال
ترکیه ناچار , که از جانب دو گروه در برابر برقراری دمکراسی وجود دارد مقاومتی

اصالحات مورد نظر اتحادیه اروپا را به طور کامل پذیرفته و اجرا , است به دالیل زیر
شرایط سخت اقتصادی و نیاز به سرمایه گذاری خارجی؛ خواست ترکیه برای : کند

ۀ احزاب سیاسی؛ ارتباط نزدیک نیروی پذیرفته شدن در قاره اروپا؛ سنت جا افتاد
انسانی ترکیه با فرهنگ غرب؛ گسترش روزافزون مبادالت بازرگانی با اروپا و سابقه 

اثرات پذیرش ترکیه در جامعه اروپا برروی ایران بشرح زیر خواهد  .درازمدت در ناتو
 :بود

 

یان ـ ترکیه تا حدودی ارمنستان در م ـ گسترش دمكراسی در منطقه 7   
پذیرش . همسایگان ایران تنها کشورهای دارای حکومت نسبتاً مردم ساالر هستند

ترکیه در جامعۀ اروپا برروند دمکراتیزه شدن در این کشور اثر شدید خواهد گذاشت 
این . و ترکیه را بسوی جذب بیشتر ارزش های لیبرال دموکراسی تشویق خواهد کرد

های مردم ساالر در شرق و جنوب آن به نوبه خود باعث تقویت جنبش , تحول
 .کشورهای ناحیه قفقاز نیز   بی تأثیر از این جریان نخواهند بود. کشور خواهد شد

 

ـ ترکیه مردم ساالر نمی تواند به ظلم و خشونتی که در ـ مسئلۀ کردها  1   
ادامه دهد و بایستی , وارد را متوجه خود کرده و کرده است1سالهای بسیار بر کردها

ا آنان به نوعی تفاهم برسد و باید دستکم خواست های مشروع کردها را در قالب ب
تحوالت در کردستان ترکیه نمی تواند بدون . تمامیت سرزمینی ترکیه برآورده کند

رابطه مستقیم با تحوالت در کردستان عراق که پس از تغییر رژیم در آن کشور 
کردها را یکی از تیره های قومی کشور ایران . به وقوع به پیوندد, انجام خواهد شد

می داند و بخاطر روابط تاریخی و فرهنگی با کردها باید نقش اول را در راه ایجاد 
, چنین تفاهمی بازی کند و کوشش نماید که حقوق کردها در کشورهای ایران

اگر ایران از ایفای نقشی که تاریخ . ترکیه و سوریه بطور کامل تضمین شود, عراق
تبدیل , در این تحول که بهرحال انجام خواهد شد, ده اش گذارده سرباز زندبر عه

 .به عنصر غیرمطلوب شده و پیکان دشمنی کردها بازنده جریان خواهد گردید
 

, ترکیه پس از جنگ جهانی دوم, عراق و همسایگان عرب, ـ برخالف شوروی 8   
نقالب ایران و جنگ با کوششی در راه سقوط ایران بخرج نداده است و در دوران ا

بدون درگیری جدی با ایران در , سیاستی خردمندانه در راه حفظ منافع خود, عراق
با قبول رقابت طبیعی که در راه حفظ منافع در قفقاز و آسیای میانه . پیش گرفت

میان ایران و ترکیه در خواهد گرفت و هریک با توسل به سابقه تاریخی و فرهنگ 
بنظر می رسد که ترکیه پس از , یش نفوذ خود خواهند کردمشترک سعی بر افزا

عضویت در جامعه اروپا که می تواند وزنه سیاسی آن کشور را سنگین تر کند و 
. کوشش کند تا فشار بیشتری به ایران وارد کند, ثبات بیش تری به همراه آورد
املی است به ع, هرچند که بواسطه ترکیه خواهد بود, همسایگی ایران با جامعه اروپا

یکی از , افزون بر تردیدهای سنتی جامعه اروپا در پذیرش ترکیه. خودی خود مثبت
عوامل مهم منفی در صورت پذیرفته شدن آن کشور رسیدن مرزهای آن جامعه به 

با درنظرگرفتن تندروی هایی که هرسه کشور در سال . عراق و سوریه است, ایران
, لیبرالیسم جامعه اروپا. مطلوب جامعه ی اروپا نبوداین امر , های اخیر نشان داده اند

به خودی خود عاملی است مثبت و باید , بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی آن
پیمان های بازرگانی , ایران باید بیش از پیوستن ترکیه به جامعۀ اروپا. استقبال شود

با , ولی تضمین کندو سرمایه گذاری الزم که بتواند منافع ایران را پس از چنین تح
 . ترکیه منعقد کند

 
نخست در منطقۀ قفقاز و سپس بر شبکه , ـ صحنه رقابت داغ ایران و ترکیه 4   

, (در مقایسه با بدیلهای موجود دیگر)ثبات نسبی ترکیه . انتقال نفت و گاز خواهد بود
ی به ترکیه وزن بیشتر, عضویت در ناتو و احتمال قوی عضویت در اتحادیۀ اروپا

برای مداخله و افزایش نفوذ در ناحیه قفقاز و خطوط لوله ی در دست مطالعه در این 
از سوی دیگر دشمنی دیرینه میان ارمنستان و ترکیه و نفوذ ارامنه . ناحیه خواهد داد

اما به نظر . نقطه منفی در راه کوشش های این کشور خواهد بود, در سیاست آمریکا
بزرگی از طرح های انتقال نیرو از آسیای میانه و  می رسد که ترکیه بتواند بخش

از طریق بنادر خود جذب کرده و درآمد مطمئن و با ثباتی را برای , قفقاز به اروپا را
 .سال ها بدست آورد

با دوراندیشی و حزم , در مقایسه با ترکیه بی ثبات و ندار, ترکیه باثبات و دارا   
چه در مورد مساله , گام برخواهد داشت, نبیشتری در موارد برخورد خود با ایرا

, آسیای میانه و آینده عراق, حقوق کردها و چه برخوردهای تاکتیکی در منطقه قفقاز
آن کشور را مجبور به رعایت حقوق , پیوستن ترکیه به اتحادیه ی اروپا, افزون برآن

تحوالت تمامی این . بشر و دیگر عناصر لیبرالی موجود در آن اتحادیه خواهد کرد
 . به ثبات منطقه و در نتیجه به آرامش مورد نیاز ایران یاری خواهد رساند

هیات حاکمه دیرین ترکیه برخاسته از بطن ترکان جوان و پیرو اندیشه و رویاهای    
این برداشت بطور طبیعی ایران را مانعی در راه رسیدن به . پان ترکیستی بود

تحوالت اخیر ترکیه در راستای واقعیت . رویاهای پان ترکیسم به شمار می آورد
بنظر می . گرایی و برداشت حقیقی از جهان در آستانه سده بیست و یکم بوده است

 . رسد که دریچه نوینی بر روی همکاری دو ملت گشوده شده است
 

 (ارمنستان و گرجستان, آذربایجان)منطقه قفقاز 
 

 توليد  توليد جمعيت کشور
 سرانه ناویژۀ           ناویژۀ داخلی  
 

 دالر   ۲۴۰ میلیارد دالر ۲،4 میلیون ۹،۰ جمهوری آذربایجان
 دالر   ۲۲۰ میلیارد دالر 1،۰ میلیون 4،۹ ارمنستان
  دالر1،4۴۰ میلیارد دالر 5،4 میلیون ۲،۰ گرجستان

 
سابقه روابط ایران با این منطقه بسیار طوالنی است و بدین جهت دارای تالطم    

روابط فرهنگی قوی وجود دارد که   می تواند پایه , حال در هر. بسیار بوده است
برای جذب و , هرسه کشور. های سازنده ای برای روابط نزدیک تر در آینده باشد

. رو به آمریکا آورده اند, ایجاد کار و هم زمان ایجاد موازنه در برابر مداخالت روسیه
بخت ایران برای دسترسی به , روابط تیره جمهوری اسالمی با آمریکا, یک بار دیگر

به منطقه ی نفوذ طبیعی خود و گسترش روابط فرهنگی و بازرگانی با این مناطق و 
روسیه بخاطر سابقه , در آن میان. صدمات شدید دیده است, برقراری ثبات و آرامش

. نفوذ و قدرت نظامی خود در صحنه این کشورها حضور دائمی داشت, حکم رانی
نظامی و تکنیکی خود در هر زمان می توانست , سیاسی ,آمریکا قدرت اقتصادی

در این میان برنده اصلی ترکیه . جای پای محکمی برای خود بازکند و کرده است
در مقایسه , سابقه تاریخی ایران با جمهوری های قفقاز. به هزینه ایران بوده است

جدائی آن , اندر مورد جمهوری آذربایج. سابقه دوستی بوده است, با روسیه و ترکیه
سرزمین از بدنه تاریخی خود در نتیجه دو جنگ و سال ها درگیری نظامی با روسیه 

آغاز نشیب تاریخی ایران در , دوره نخست جنگ های ایران و روس. می باشد
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سابقه . منطقه بوده که هنوز در سال های نخستین سده بیست و یکم ادامه دارد
در مقایسه با , ن مردم دو سوی رود ارستاریخی و اشتراک گویش و مذهب در میا

باالترین بخت را در اختیار ایران قرار می دهد که بتوانند بسرعت روابط , تمامی رقبا
ترکیه با سالح پان ترکیسم و با . گسترده ای با جمهوری آذربایجان برقرار کنند

, تبرقراری روابط نزدیک با هیات حاکمه فاسد که بازمانده دوران کمونیستی اس
این حق طبیعی هر کشور زنده در جهان است . توانسته به پیروزی هایی دست یابد

, در این میان. که با بکار گیری توانایی های خود به هدف های ملی دست یابد
سیاست پدافندی را تبدیل به , سیاست پویای خارجی به ایران حکم می کرد که

ی با بیش از تمام جمعیت ایران با برخوردار. سیاست گسترش فرهنگی بنماید
جمهوری آذربایجان که به آذری سخن می گویند و در درازای تاریخ یکی از مهم 

از چنین چالشی نباید , اقتصاد و سیاست ایران بوده, ترین کانون های فرهنگ
در سال های دراز , سابقه تاریخی و فرهنگی ایران و منطقه قفقاز. رویگردان باشد

امتیازاتی را در , اما در مقایسه با دیگران. برداشته استجدایی زخم های بسیار 
 . اختیار ایران قرار می دهد که بتواند نقش سازنده و موثری در منطقه بازی کند

نفتی و روابط در دریای مازندران برای هر دو کشور اهمیت , همکاری بازرگانی   
, نشده است و مطالعات هنوز منابع نفتی آذربایجان تا مقدار بسیار کشف. بسزا دارد

, از این رو مسابقه برای گسترش نفوذ میان آمریکا. آینده درخشانی را نوید می دهند
چهار قدرت نخست . ترکیه و در رده آخر ایران آغاز شده است, روسیه, اتحادیه اروپا

دارای روابط بسیار دوستانه تری با رهبران نا محبوب آذربایجان , در مقایسه با ایران
حتا کوشش می شود که روابط ایران و جمهوری آذربایجان را خصمانه تر . ندهست

این روابط خصمانه با رهبران آذربایجان ممکن است در آینده به سود . نیز بکنند
بشرطی که ایران بتواند رابطه با مردم آذربایجان را دوستانه حفظ , ایران تمام شود

 . کند
وستانه با ایران و جمعیت فعال و سازنده ایرانیان براثر سال ها روابط د, ارمنستان   

در داخل ایران و برای موازنه با قدرت روسیه و ترکیه که با سوءظن به هدف , ارمنی
متحد طبیعی , همراه با گرجستان, های هر دو کشور در دراز مدت نگاه می کند

قه تاریخی ساب. ارمنستان از دوسو با آذربایجان و ترکیه همسایه است. ایران است
ارمنستان به دریای آزاد راه , افزون برآن. تیره بوده است, ارمنستان با هر دو کشور

تمامی . ندارد و برخالف آذربایجان هنوز منابع نفتی در آن کشور یافت نشده است
این عوامل این کشور را در منطقه بطور طبیعی بسوی دوستی بیش تر با ایران می 

همکاری بازرگانی و . عی ایران در مرزهای شمالی استارمنستان متحد طبی. راند
,  ارمنستان با سطح آموزش باال. سرمایه گذاری بین دو کشور ظرفیت باالیی دارد
ایران باید آماده باشد که از این . می تواند به پیشبرد فنی ایران کمک فراوان بکند

ش و توازن نیرو در این اما باید درک کند که آرام, .اتحاد طبیعی بهره برداری بنماید
ایران باید کوشش کند که از دامن زدن . از اهمیت خاص برخوردار است, منطقه

افزایش بی . خصومت های ناحیه برای بدست آوردن مزایای فوری خودداری کند
به هزینه , سبب دخالت بیش تر دو قدرت بزرگ تر آمریکا و روسیه, ثباتی در منطقه

برخوردهای قومی و فرهنگی به راحتی می . خواهد شد قدرت بسیار کوچک تر ایران
 .تواند به ایران نیز سرایت کرده و این کشور را درگیر برخوردهای ناخواسته بنماید

 آسيای ميانه
 توليد    توليد     جمعيت   کشور
 ناویژۀ سرانه ناویژۀ داخلی         

 
 دالر 1،۴۲۰ میلیارد دالر    1۹ میلیون 15،۰ قزاقستان

  دالر 1،1۹۲ میلیارد دالر   5،۹ میلیون   ۲،۸ ترکمنستان
 دالر   ۲۹۹ میلیارد دالر 1۴،4 میلیون ۴5،۴ ازبکستان

 دالر   ۲۰۹ میلیارد دالر      ۴ میلیون   ۲،۸ قرقیزستان
 دالر     ۸۸ میلیارد دالر   ۰،۱ میلیون   ۱،1 تاجیکستان

  
آوردهای جدید از وجود اهمیت اقتصادی و راهبردی این منطقه با توجه به میزان بر

افزایش اهمیت منطقه به درجه ای است . افزایش پیدا می کند, معادن نفت و گاز

آمریکا مسئولیت نظامی آن را از حوزه فرماندهی خاور دور منتزع , 1۸۸۸که در سال 
اهمیت ذخایر , یعنی از دید طراحان نظامی آمریکا, و زیر فرماندهی مرکزی گذارد

بقدری است که می بایست در یک فرماندهی واحد با خلیج فارس , نفتی این منطقه
چنین بنظر  می رسد که هنوز مرحله مطالعات در این منطقه به پایان . قرار گیرد

. اهمیت این منطقه را بیش تر کند, ممکن است در اثر اکتشافات جدید. نرسیده
دسترسی به دریای  دور بودن از بازارهای مصرف و عدم, مساله جغرافیائی این منابع

به , در نتیجه این کشورها و تولید کنندگان غربی فعال در این مناطق. آزاد است
مساله ی سیاسی این کشورها نبود . دنبال شبکه های مطمئن انتقال انرژی هستند

رهبران کشورهای . دولت های مردم ساالر و فراوانی کیش شخصیت است
و قرقیزستان و ازبکستان تمامی , ستانقزاق, ترکمنستان, آذربایجان, گرجستان

این کمونیست های سابق . باقیمانده ی دستگاه رهبری شوروی در این مناطق اند
ناگه تغییر رنگ داده و به , که حتا برخی در پلیت بوری شوروی عضویت داشتند

وضعی که تغییر . تبدیل شدند( به خاطر منبع پول و سرمایه گذاری)دوستان آمریکا 
حکومت , شدیدتر نیز شد, لکه بشدت بخاطر آزادی عمل بدست آمده بیش ترب, نکرد

نبود مهارهای دمکراتیک و ثروت های باد آورده . خودکامه و فساد رهبری است
به عنوان نمونه . رهبران این کشورها را به غارت گران کشور تبدیل کرده است
او ادعا , افشا شدهنگامی که واریز یک میلیارد دالر به حساب شخصی نظربایف 

. کرد که این پول را به حساب شخصی خود برای مقابله با بحران واریز کرده است
او بقدری نسبت به قدرت خود مطمئن بود که حتا احتیاجی ندید که بهانه ی معقول 

راه دیگری , از سوی دیگر برای حفظ این دارایی باد آورده شخصی. تری ارائه دهد
بزرگ نمائی به , با ترکیب ثروت و حکومت شخصی. تورینیست مگر افزایش دیکتا

پس از آن , ترکمن باشی اکبر. سبک قرون وسطی خود را به نمایش گذارده است
ماه ژانویه , ساختمان و خیابان قابل دیگری باقی نماند که بنام خود بکند, که میادین

رکمنستان را به سکه به نام پدر و مادرش زد و نشان بزرگ ت. را به نام خود برگزید
 . به وی عطا کرد( جنگ دوم جهانی)خاطر مبارزات مادرش در جنگ بزرگ میهنی 

با این تفاوت که در عربستان . سناریوی عربستان تکرار می گردد, در آسیای میانه   
خودی »بخشی از ثروت بین تمامی شهروندان تقسیم می گردد و خارج از حوزۀ 

وعی عدالت اجتماعی بین بقیه شهروندان برقرار ن, که سهم شیر را می برند« ها
این عامل در کشورهای آسیای میانه وجود ندارد و اختالف طبقاتی در جامعه . است

با سرعت در حال افزایش , ای که سال های بسیار به نوعی برابری عادت کرده بود
 . در نتیجه باید منتظر ناآرامی های شدید اجتماعی در این مناطق باشیم. است

با افزایش , اهمیت اقدام آمریکا در خرید سالح های هسته ای قزاقستان   
, افزون برآن. دیکتاتوری و امکان بی ثباتی داخلی هر روزه بیشتر نمایان می گردد

درصد جمعیت این کشور روس بودند و هنوز در صد بسیار باالئی ۲۰هنگام استقالل 
گر  جمهوری های آسیانه میانه نیز در دی. از جمعیت را روس ها تشکیل می دهند

آموزش و , امنیت داخلی, دیوانساالری. تعداد قابل مالحظه ای روس وجود دارد
پرورش برمبنای الگوهای روسی و با چاشنی زیادی از فرهنگ روسی شکل گرفته 

 . سران این کشورها با هم به زبان روسی سخن می گویند. است
حقی که روسیه برای خود در این مناطق قائل با در نظر گرفتن این عوامل و    

نبود راه . قدرت نظامی الزم برای اعمال این حق را نیز دارد, است و در صورت لزوم
حضور سربازان آمریکا و پایگاه های آن در این کشورها , مستقیم به دریاهای آزاد

 . می تواند در کوتاه مدت عامل ثبات در این منطقه گردد
می تواند ,    کم هزینه و مطمئن, ایران با ارائه مسیر نزدیک, ثباتبا پیش شرط    

در این مورد ایران با رقابت شدید . با کشورهای منطقه همکاری نزدیک داشته باشد
اما حرف آخر با       شرکت های نفتی و دولت های آن . روسیه و ترکیه روبرو است

توانند درآمد مطمئن و با ثباتی را  می, با تأئید دولتهای خود, این شرکت ها. ها است
تأسیسات بارگیری ایران در خلیج . برای ایران به عنوان مسیر عبور تأمین کنند

روسیه . ایران را شایسته ترین گزینش می کند, فارس و تجربه درازمدت در این امر
, همیشه می تواند در جریان آرام نفت از لوله هایی که از آن کشور عبور می کند

ایران نه توان نظامی و نه قدرت هسته ای و نه , برخالف روسیه, ل ایجاد کنداخال
راه عبور منطقی . میلیونی برای اجرای چنین امری را در اختیار ندارد 15۰جمعیت 

 ایران باید بتواند شرایط منطقی داخلی برای تحقق چنین امری را ارائه . ایران است
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 . دهد
می تواند در باختر و خاور , ایران در صنعت نفتتجربۀ دراز مدت و دانش فنی   

موقعیت جغرافیائی این . دریای مازندران پایه های همکاری فنی را فراهم کند
راه های . امکان برقراری بازرگانی گسترده ای به ایران      می دهد, کشورها

, بازرگانی تاریخی. تاریخی بازرگانی در گذشته بدون منطق شکل نگرفته بودند
پایه های برقراری چنین . سترش فرهنگ ایران و تبادل نظرات را به همراه داشتگ

وجود دارد و فقط , روابطی با وجود ممانعت های شدید حکومت های محلی و روسیه
, تاجیکستان بخاطر زبان فارسی و فرهنگ جا افتاده ایرانی آن. باید تقویت شود

 . امکان ویژه خود را دارد
 

 افغانستان 
یران بخت تاریخی خود را پس از سقوط حکومت دست نشانده شوروی از دست ا   
با سقوط کابل و عقب نشینی متحدان تاریخی فارسی زبان به مناطق شرقی . داد

حکومت طالبان هر روز قدرت بیشتر برای استقرار یکی از عقب افتاده , افغانستان
 غانستان ویران اف. ترین وشاید خونخوارترین آنان را به دست آورد

سرما و جنایت های حکومت از , قحطی, شد و صدها هزار تن براثر جنگ داخلی
 . بین رفتند

نیروهای آمریکا را به , حکومت طالبان و بازی های غلط سیاسی همسایگان   
هیچ نیروی نظامی هرچند قوی تا زمانی که بتواند امنیت کشور و . منطقه کشاند

جنگ . اه های دیگر حفظ کند دست به جنگ نخواهد زدمنافع حیاتی خود را از ر
آخرین ابزار مورد استفاده مردم ساالری های مدرن است و هنگامی مورد استفاده 

در . قرار می گیرد که دیگر ابزارهای سیاسی کارآرایی خود را از دست داده باشند
ادگی و نمی تواند به س, عزم به خطر افکندن زندگی شهروندان, جهان صنعتی غرب

به سرنوشت جنگ )بدون پشتیبانی کامل ملت توسط سیاستمداران اتخاذ گردد 
حمله به افغانستان یک حرکت دفاعی در , در سایه چنین منطقی(. ویتنام توجه کنید

, برای آمریکا راه دیگری. برابر حمله مستقیم به داخل خاک آمریکا تلقی می شود
برای منافع حیاتی آمریکا , افغانستان. نداشتغیر از اقدام نظامی کامل و قاطع وجود 

, که مداخله مستقیم نظامی و پیاده کردن نیروی انسانی در آن کشور را توجیه کند
, در نبود هدف های دفاعی روشن و منافع ملی. انگیزه چندانی را ارائه نمی کند

نگیزه ای اگر چنین ا. آمریکا انگیزه ای برای حمله و اشغال سرزمین های دیگر ندارد
کشورگشائی بخاطر کشور گشائی , در بخش خاصی از شهروندان وجود داشته باشد

 . امکان پذیر نیست, در دمکراسی های لیبرال, که در گذشته وجود داشت
چاره ای ندارد مگر , اکنون که نیروهای آمریکا در خاک افغانستان پیاده شده اند   

با تمام . نهادهای حکومتی را ایجاد کنند این که بتواند پایه های الزم برای ایجاد
, (نبود سنت دموکراتیک, بی سوادی, جامعه سنتی)مسائلی که در این راه وجود دارد 

بنظر می رسد . کوشش در برقراری نوعی نهادهای دمکراتیک ادامه خواهد داشت
, که پس از سال های پرتالطم اولیه که خالی از برخوردهای مسلحانه نخواهد بود

دهه ی , دهه ی اول سده بیست و یکم. غانستان بتواند به ثبات نسبی دست یابداف
ظهور نهادهای , استحکام پایه های دیوانساالری و قدرت دولتی, گسترش ثبات

برای ایران تحقق . دمکراتیک و بهبود اوضاع اقتصادی در افغانستان خواهد بود
آشوب  در , یت در افغانستاننبود امن. اهمیت بسیار دارد, تمامی موارد ذکر شده

. را تضمین می کرد, مرزهای خاوری ایران همراه با مواد مخدر فراوان با قیمت نازل
می توان به برقراری امنیت در تاجیکستان خوش بینی , براثر امنیت در افغانستان

اتحاد فرهنگی ایران با افغانستان و تاجیکستان فقط در سایه ثبات . بیشتری پیدا کرد
 . میسر خواهد شد, افغانستان و نقش ایران در تحقق چنین امریدر 

 
 خليج فارس و دریای مازندران, استراتژی نفت

وتر ایران از باالترین نقطه شمال غربی تا چاه بهار پائین ترین نقطه جنوب شرقی    
. مرکز این وتر است, جایی میان اصفهان و یزد. کیلومتر است ۴۲۰۰ایران کمابیش 

صادر ( نه تمامی حوزه های نفتی)تمامی کشورهای , کیلومتر 1۴۰۰ای بشعاع  دایره
ایران در مرکز این . کننده نفت در حوزه خلیج فارس و دریای مازندران را می پوشاند

پس با در . حوزه قرار دارد و تنها کشوری است که با هر دو حوزه هم مرز می باشد
گرفت که ایران در جریان صادرات مواد می توان نتیجه , نظر گرفتن تمامی جوانب

و , فقط در نبود ثبات در زمان حال. اصلی ترین نقش را می تواند بازی کند, سوختی
راه ها  شندگان روی به دیگرداران و فروکه خری, چشم انداز آن در آینده است

 : نخست وضع موجود و برآوردهای آینده را در نظر بگیریم  . خواهند آورد
 

 1111د نفت در حاشيه خليج فارس و دریای مازندران ـ سال تولي
 

 به هزار بشکه در روز کشور
 

 4۰۹4 ایران
 ۸1۴۲ عربستان سعودی

 ۴5۰1 امارات متحدۀ عربی
 ۸۲۲ عمان
 ۹۰1 قطر

 ۲۱ بحرین
 ۴۴۲5 کویت
 ۴5۹۰ عراق
 5۰ ترکیه

 ۴۹۱ آذربایجان
 ۱۰11 روسیه

 15۹ ترکمنستان
 ۰۰۰ قزاقستان
 151 ازبکستان

 
 4۰۴۲1 جمع

 
. هزار بشکه در روز بوده است ۰۱،۰۲۰برابر با  ۴۰۰۰تولید جهانی در سال    

( 4۸،۲)درصد  ۲۰نزدیک به , کیلومتر از اصفهان 1۴۰۰بنابراین کشورهای به شعاع 
برای ذخیره نفت و گاز طبیعی در این منطقه از جهان  . تولید جهان را تولید کرده اند

 :به شرح زیر است ۴۰۰1در اول ژانویه  Oil & Gas Journalتوسط 
 

 گاز طبيعی نفت کشور
 میلیارد متر مکعب میلیارد بشکه 
 

 ۴۴۰۲۲،۲ ۹۸،۰ ایران
 5۸۹۱،۲ ۴۱1،۰ عربستان سعودی

 5۸4۹،۹ ۸۰،۹ امارات متحدۀ عربی
 ۹۴۰،۲ 5،5 عمان
 11۰۴۱،۲ 14،۴ قطر

 1۰۸،۴ ۰،1 بحرین
 1۲۰5،۱ ۸۱،5 کویت
 4۰۰۲،۲ 11۴،5 عراق
 ۹،۲ ۰،4 ترکیه

 1۴4،۴ 1،۴ آذربایجان
 ۲۰۱۰۰،۰ ۲۹،۱ روسیه

 ۴۹۴۹،۰ ۰،5 ترکمنستان
 1۹۴۰،۰ 5،۲ قزاقستان
 1۹54،۱ ۰،۱ ازبکستان

 
 1۰5۲۰۹،۹ ۰44،۱ جمع
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و گاز طبیعی برابر با , میلیارد بشکه 1۰۴۹،1کل ذخیره جهانی نفت برابر با    
 1۴۰۰های به شعاع بدین سان کشور. میلیارد متر مکعب برآورد شده است 1۲۹۰۰۹

رقم شگفت . درصد منابع انرژی جهان را کنترل   می کنند ۰1کیلومتر از اصفهان 
پاره ای . درصد برای نشان دادن اهمیت راهبردی منطقه کافی است ۰1انگیز 

منابع نفت و گاز ایران و کشورهای حوزه دریای مازندران را حتا بیش از , برآوردها
منابع نفتی چهار کشور حوزه دریای مازندران و , برآوردها برپایه این. این می دانند
میلیارد بشکه نفت  ۹5ترکمنستان و ازبکستان , قزاقستان, آذربایجان: آسیای میانه

میلیارد متر مکعب  11۰۰۰و گاز طبیعی برابر با ( بیش از سه برابر ذخایر دانسته)
 .۴می باشند( بیش از دو برابر ذخایر اعالم شده)

ایران این موقعیت یگانه جغرافیائی چه ارمغانی می تواند به همراه داشته  برای   
باشد؟ این موقعیت خاص جغرافیائی از یک سو فرصت یگانه و از سوی دیگر امکان 

برای درک موقعیت صحیح ایران . برخورد نظامی در این منطقه را افزایش می دهد
, به باالترین سود ممکن و کوشش در روشن کردن مناسب ترین روش برای رسیدن

 :باید بردو نکته ای که در پیش اشاره شد تأکید شود
ماده ای است استراتژیک و غرب بهر قیمت , ـ سوخت تا آینده قابل پیش بینی   

 . شده در دست یابی به آن کوشش خواهد کرد
جریان آزاد نفت به بازارهای جهانی را , ـ هرگاه قدرت های منطقه ای نتوانند   

نیروهای نظامی غرب به سرکردگی آمریکا این وظیفه را به عهده , ضمین کنندت
 . خواهند گرفت

باید دانسته شود که قطع جریان نفت در جهت منافع ملی هیچ یک از کشورهای    
این کشورها باید بتوانند آرامش منطقه را تضمین کنند تا , افزون برآن. منطقه نیست

ی پایان دهند و از امکان برخوردهای نا خواسته به حضور نیروهای نظامی خارج
نخستین گام دراین راه کاستن از شعارهای تحریک آمیز و خصومت پرور و . بکاهند

. پس از آن حرکت بسوی کاستن از موارد اختالف در میان کشورهای همسایه است
نقش مسالمت آمیزی که این , چون ایران در مرکز این شاه راه انرژی قرار دارد

 . کشور باید اجرا نماید از اهمیت بیشتری برخوردار است
برخالف کشورهای حوزه خلیج فارس که اسکله های بارگیری آنان در دریای آزاد    

عبور مواد سوختی از کشورهای حوزه دریای مازندران و ارسال آن به , قرار دارند
داث چنین شبکه از یک سو هزینه سنگین اح. بازارهای جهانی با مسئله مواجه است

ای با اشکال بی ثباتی در منطقه مواجه است و از سوی دیگر محاسبات سیاسی و 
در شرق : بی ثباتی در منطقه موثر از چند عامل است. امنیتی باید در نظر گرفته شود

, مسألۀ افغانستان و سابقه سی سال نا آرامی و جنگ داخلی, و جنوب شرقی
نفوذ , یان مذهبی و گروه های دیگر در تاجیکستانبرخوردهای داخلی بین افراط گرا

و تا اندازه ای در قزاقستان و , قرقیزستان, افراط گرایان مذهبی در ازبکستان
مرزهای گرجستان با روسیه و تنش , برخوردهای نظامی در چچن, ترکمنستان

دایمی میان آذربایجان و ارمنستان و سرانجام شیوع فساد و نبود مردم ساالری در 
نکته سیاسی و امنیتی مهمی که در راه احداث چنین شبکه ای . تمامی این مناطق

برتری مطلق نظامی روسیه و سابقه تاریخی استعماری آن , باید در نظر گرفته شود
 . بر تمامی این کشورهای تازه استقالل یافته است

ناطق از راه سوم برای برخی از م)این شبکه دو راه در حال حاضر در پیش دارد    
یا باید از جنوب , (طریق افغانستان و پاکستان است که در حال حاضر عملی نیست

روسیه و ترکیه صادر شود , با عبور از ایران و یا از سوی غرب از راه دریای سیاه
ایران با این کشورها از . نزدیک ترین و عملی ترین گزینه ایران است, ارزان ترین

سابقه زورگوئی و ادعای . برخوردی نداشته است اواسط سده نوزدهم در گیری و
سابقه درازمدت در احداث خطوط لوله و پایانه های بارگیری . سروری برآنها را ندارد

 . تنها باید بتواند راه های امن ارائه کند. را دارد
 سهم ایران بسیار , در پـرورژه های در دست اجـرا و یا در مرحله طـراحی   

 :پروژه های کنونی عبارتند ازبرخی . ناچیز است
که  Caspian Pipeline Consortium (CPC)ـ خط لوله دریای مازندران  1  

 ۹قزاقستان و عمان و نیمه دیگر آن به , درصد آن متعلق به دولت های روسیه 5۰
و ( روسی) Lukoilلوک اویل, (آمریکائی)شوران , شرکت نفتی شامل اکسون موبیل

نفت , این خط لوله. تعلق دارد( سیله بی پی خریده شده استآمریکائی که بو)آرکو 

هنگامی که این خط لوله به . قزاقستان را از طریق روسیه به دریای سیاه می رساند
بزرگترین افزایش یک باره در , میلیون بشکه در روز برسد 1،4ظرفیت طراحی شده 

یر آالسکا و نفت زمینه عرضه ی نفت جهانی پدید خواهد آمد که پس از ورود ذخا
 . بی سابقه است ۰۰شمال در دهه 

شرکت عامل بین المللی , ـ هم زمان در بخش باختری دریای مازندران ۴   
Ayarbaijan International Operating Co. (AIOC)  به سردمداری

شرکت بی ـ پی در نظر دارد که یک میلیون بشکه نفت آذربایجان را از باکو به 
در ساحل مدیترانه در ترکیه  (BTC)ن و از آن جا به بندر جیهان تفلیس در گرجستا

 . برساند
آن با نفت « تعویض»ـ قزاقستان امکان صدور نفت خود به شمال ایران و  4   

 . آغاز کرده است( فرانسوی)صادراتی خلیج فارس از طریق شرکت توتال فینا 
میلیارد متر مکعب در  1۰بر در صدر گاز مورد نیاز ترکیه که بالغ  ۰۰ـ روسیه  ۲   

روسیه در نظر دارد با . از طریق بالکان در اختیار کشور مزبور قرار می دهد, است
, با کشیدن لوله از عمق دریای سیاه که بسیار خطرناک است( ایتالیا)همکاری انی 

 . میلیارد متر مکعب دیگر به حجم گاز رسانی به ترکیه بی افزاید 1۱
قزاقستان نیز در نظر دارند که گاز بدست آمده از منابع خود را به  ـ آذربایجان و 5   

 .ترکیه برسانند
تا ترکیه  BTCـ آمریکا و ترکیه خواستار عبور گاز ترکمنستان به موازات لوله  ۱   

 . هستند
ایران که می تواند مناسب ترین شرایط را برای , روشن است که در شرایط کنونی   

کنار گذارده شده و به جای آن ترکیه متحد قابل , از ارائه دهدشبکه جهانی نفت و گ
همه شرکت . برگزیده شده اند, اعتماد غرب و روسیه نه چندان مورد اعتماد غرب

های بزرگ نفت و گاز متعلق به غرب است و تنها آنان شگردشناسی و سرمایه الزم 
ایران با ارائه ی  ,برای اجرای چنین طرح های پیچیده و پرهزینه را دارا هستند

بدون آن که جانشینی برای )تصویر بی ثباتی و نشان دادن گرایش های ضد غربی 
خود رای به عدم صالحیت خود داده است و این امر به رشد (. غرب داشته باشد

 .    اقتصادی ایران در حال و در سال های آینده زیان بسیار وارد کرده است
 
 

 زیرنویس 

 
با این حال ترکیه . درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند 4۰ـ کردها کمابیش  1

 . آنان را به رسمیت نمی شناسد و از آنان بعنوان ترکان کوهستانی یاد می کند
 ۴۰۰1تاریخ سپتامبر ـ اکتبر  Foreign Affairsـ  ۴
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