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  پیشگفتار
  
 نیاز که نیست جائی تقریبا ،دارد می روا سرزمین این بر مردم این دست و اندیشه آنچه در ایرانی، جامعه در
 کننده تعیین تاثیر زیر دیگر هرچه زیرا بیشتر، همه از سیاست و فرهنگ و باشد نداشته کلی بهکرد به
 همه از مترک نه ــ است بوده تغییر برای نبردی میدان همواره اجتماعی فعالیت عرصه من برای .هاست آن
 همه که داد نشان اسالمی جمهوری و انقالب .گیرد می بر در را کتاب این های سخنرانی که دورانی در

 و اخالقی و سیاسی بست بن اصلی، مشکل کنار، به ما کنونی روزی تیره عوامل و ها علت باره در ها تحلیل
 .سازد می تر دردناک را اش تراژدی همین و دارد درخود را رگیبز عناصر که است ملتی انتلکتوئل بینوائی

 از پیش خودشان به را مردم این نگاه .گردانید ممکن است شده می شمرده ناممکن که را آنچه باید می
 تقلید کوچکی؛ احساس و خودستائی ترکیب این .کرد دگرگون جهان در خودشان جای به و هرچیز،

 سودجوئی ن؛میهنا هم با کین و مهر همیشگی رابطه چیز، هر کردن خراب و دستکاری به میل و اختیار بی
 و مذهبی خرافات زودباوری و آشکار های پدیده ناباوری ویرانگر؛ دو هر مرز، بی فداکاری و گذشت بی

 در بینی کوتاه و گیری آسان همراه برند، می بیرون قضاوت از را خرد و منطق که پایه بی های پدیده و سیاسی
 و کژی ههم مادر که طلبی فرصت آن و گذشته در شدن غرق و آینده به اعتنائی بی ابتذال، حد

 .هاست کاستی
 حفظ و برداری بهره انسانی، نیروی نگهداری و پرورش اقتصاد، اداره در کشورداری، در که نمایشی این و

 خود سرزمین بر رحمانه بی آزمندی، یا ناچاری از که تنی ها میلیون دهیم؛ می تاریخی آثار و طبیعی منابع
   .کنند می ویران و تاراج را آن و اند افتاده

 فرو به توان نمی .بماند هست که همین تواند نمی ما مردم سیاسی رفتار و اخالقی مبانی تا حکومتی، رژیم از
 است آن های جلوه از یکی تنها اسالمی جمهوری که ژرفائی در جهان ساز تاریخ های ملت از یکی رفتن

 های سرمشق گذاشتن از سیاسی، عمل از ادن،د هشدار و گفتن و نوشتن از .برنیاورد دستی و نگریست
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 گذشته نجات اندیشه در بیشتر کنون تا انقالب، خورده شکست نسل .کرد باید نمی دریغ بتوان چه هر رفتار،
 بار ولی .داشت دخواه ایرانی جامعه سیاسی و فرهنگی باززائی در شرکت با را خود فرصت واپسین خویش،
 برای استثنائی بطور و دارد دادن نجات برای را خود آینده تنها هک است ای تازه نسل دوش بر اصلی
                         .است آماده روی پیش های چالش
 غیرعادی بیندیشد جامعه سیاست و فرهنگ کردن دگرگون به قدرت از پیش و بیش که سیاسی حزب یک
 همین با ایران مشروطه حزب گفت؟ سخن توان می "عادی" کدام از ما ایران شرایط در ولی .نماید می

 شود می ایران بیرون در اصال :عملی مالحظه یک با نیز و شد؛ افزوده ایران سیاست بر غیرعادی هدف
 دور نیز، قدرت بویه از بیرون در سیاسی حزب اگر ولی بگویند؟ سخن قدرت از جهان در پراکنده جمعی
 از بودن نیاز بی دلیل به بیشتر همه از ــ ودر می شمار به ها ایده پرورش عرصه ترین مناسب است

 از حزب این تاریخ گذشته ساله شانزده در که اینجاست از .دهندگان رای و پیروان آوردن گرد و سربازگیری
 بهره مخالف، و موافق رنجانیدن با اگرچه ــ ها چاره یافتن و ملی های گرهگاه شناختن برای فرصتی هر

 تنها و آموزشی ما کار درصد هشتاد که است نیامده هموندان یاد به صتیفر درکمتر است؛ شده گرفته
  .است تشکیالتی صددر بیست

 ها شخصیت از زدائی تقدس و شکنی تابو در را سهم ترینبیش ایران مشروطه حزب که هست نیز جا همین از
 نداده راه دخو به بیمی کمترین موجود وضع زندانیان اعتراضات و حمالت توفان از و است داشته هارویداد و

 شدن روبرو از برتر را ای مالحظه هیچ ما دهد می نشان نیر کتاب این گردآمده ایه سخنرانی چنانکه .است
   .ایم نداده دست از خود، حقیقت همه از تر سخت حقیقت، با
 فتاربا این در اند شده ایراد گذشته ساله 16 حزبی ایه همایش در تائی، چند مگر که ها"سخنرانی" 

 از که ــ ما عمومی سیاسی بحث به تواند می شان گردآوردن رسید نظر به که جاست همین از و گنجند می
 فرد به که است انضباطی حزبی کار سودمندی یک .کند کمک ــ است ترفرا مسلکی و حزبی مالحظات

 که است ای انگیزه و فت؛گ سخن توان نمی حزب از آن بی و دهد می هم روی بر حزبی توده و موندانه فرد
 برای اندیشیدن :دهد می نشان را حزبی کار گوشه یک تابک این .دهد می عمومی امور در اندیشیدن به

   .سخنرانی ضمن در و سخنرانی
 برای رسانه ترینموثر نوشتن از پس را آن من .کرد توان می کارها بسیار دیگر های رسانه مانند سخنرانی با

 بازتاب که معنی این به ای، لحظه و مستقیم است ای رسانه .یافتم ها ایده وراندنپر و داشتن عرضه
 در ذهن فشار زیر و یعسر کارکرد گذشته این از .دریافت توان می بالفاصله را audience نیوشندگان
   .باشد سودمند بسیار تفکر حال به تواند می سخنرانی

***  
 صلیا درونمایه که یردگ می بر در را سخنرانی ازدهی گونی،دگر برای حزبی عنوان زیر کتاب این 1 بخش
 است، شده پرداخته همروزگار تاریخ به سخنرانی سه در دیگر بار ها، بازنگری ،2 بخش در .است کتاب
 جامعه واکنش و سفید انقالب نام به شاه محمدرضا اجتماعی اصالحات برنامه و همشروط جنبش

 از که است یافته تمرکز هائی بحث بر ایرانی، اقوام و ایران لتم ،3 بخش .زمان آن "روشنفکری"
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 در گیرد، می بر در را "نقشه این" ی"ها ملت ـ ها ملیت" سرنوشت تعیین حق و درالیسمف تا طلبی هویت
 سوی به ،4 بخش در .سیاسی اصطالحات و تاریخی های مغلطه کردن برطرف و ها روشنگری هشدارها،
 جنبش نام به امروز که اصولی بر را حزب پابرجائی 2009 تا 1999 های لسا از سخنرانی یازده سبز، جنبش
 .دهد می نشان است تجدد و توسعه با ما جامعه کشاکش سال بیست و صد چکیده و شود می شناخته سبز

 پرتو در را حزب سیاسی نامهبر که هائی بحث پایان در است ای.م.ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی ،5 بخش
 به زمانی که هماهنگ های ایده سلسله یک بستر بر هائی جوئی چاره کند؛ می بررسی آن رینظ بنیادهای

 انگاری های نشست در پیش سال سه از هموندان زا گروهی شرکت با پژوهش دفتر .آمد خواهد کار
virtual 6 بخش .گیرد می قرار همگان اختیار در که است حزب هموندان آزاد بحث تاالر دوهفتگی، 

 دنبال میالد از پیش ششم و فتمه مهم بسیار های سده از را خواهی آزادی سیر آمد؟ کجا از لیسملیبرا
 در ایران نادیده و مهم سهم به که tour d’horizon گردی آفاق یک ــ کشاند می امروز تا و گیرد می

 به کلی نگاهی یکی است، سخنرانی دو ها،انداز چشم ،7 بخش .دارد الزمی یها اشاره برالیسملی پیدایش
 یک از بیش شاید( ساله هشتاد زندگانی یک های درس و ها تجربه بر نگاهی دیگری و ما امروز جهان

   .)زندگانی
 شان آوردن در و پراکنده هایجا از ها سخنرانی این تدوین و گردآوردن ا،ه سال این در کارهایم عموم مانند
 موسسه ناپذیر خستگی گردانندگان کشگر، لیع آقای و مدرس فرخنده خانم مرهون سراسر کتاب به
 های رسانه ترین برجسته از آنالین، تالش آن، زانهرو site سامانه و ماهه سه مجله که است، "تالش"

 ترپرشور باشد میان به ایران از فاعد پای که آنجا در و است ایرانی نوین روشنگری پیشروان و زبان فارسی
    .یافت توان می کمتر آن از

***  
اگر بخواهم نتیجه سلوک اندیشگی خود و حزب را در شانزده سال گذشته در دو جمله خالصه کنم یکی 

بیشترین خوشبختی برای بیشترین مردم؛ و دیگری  :سخن جرمی بنتام است در خویشکاری عمل سیاسی
بیشترین  .این سخن که وظیفه هر نسل رساندن جامعه خویش است به باالترین سطح انسانیت روزگار خود

های  های گروه ها و خواست خوشبختی برای بیشترین مردم به معنی نزدیک و همرای کردن اندیشه
رساندن جامعه به باالترین سطح انسانیت نشاندن . شان از مطالبات حداکثر است شمار، و چشم پوشیدن بی

گنجند؛ نشاندن سود  می هائی است که تنها در تصور کسان آگاهی، و شناخت جهان واقع به جای آرمانشهر
     .طلبانه بینانه و فرصت شخصی روشنرایانه به جای سود شخصی کوته

ها مبهم هستند ــ چه چیزی در انسان، و هزار بار دشوارتر، در جامعه، روشن و قطعی  هر دو این فرایافت
کراسی لیبرال قرار زیرا بر زمینه دم. هر دو نیز سخت عملگرایند. توان آنها را حس کرد است؟ ــ ولی می

ها را با افسار  توان آن نمی. دمکراسی لیبرال میدان افراد انسانی برابر و صاحب حق است. دارند
سو و  های فرهمند، یا پادشاهان و فرمانروایان مستبد به این های توتالیتر، یا جاذبه شخصیت ایدئولوژی

تری از مردمان  های هرچه بزرگ ن گروهسیاست در عصر دمکراسی لیبرال هنر متقاعد کرد. سو کشید آن
 این. های دیگر، پیگیری کنند های معین، بهتر از راه است به اینکه سود شخصی و گروهی خود را از راه
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بهتر از این دو . یعنی همان بهترین و بیشترین خوشبختی و همان باالترین سطح انسانیت همروزگار
در این کتاب است که . است و از بابت دومی بسیار شادمانمراهنمای تفکر و عمل سیاسی به نظرم نرسیده 
   .ام بیش از همه به کاربردهای این دو گزاره پرداخته
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  2010 ژنو 
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  1 بخش
  دگرگونی برای حزبی  

  
  

  خواهان مشروطه سازمان و ایران آینده
  
 است گذشته آن، کنگره نخستین امروز، تا )94 آوریل( سازمان سمؤس کنفرانس میان که نیمی سال دو در
 و است داده روی هائی دگرگونی مبارزه جبهه در چه اسالمی، جمهوری در چه ایران، سیاسی صحنه در

 نیز و تحوالت این بررسی برای فرصت این از من .است برده پیش را خود آن همراه نیز ما سازمان
  .گیرم می بهره باشیم اش آماده و تظاران در ایدب می که موقعیتی

  
  گذشته تحوالت ـ الف
 بوده چنین ما سازمان در و مبارزه جبهه در اسالمی جمهوری در تحوالت روند گذشته نیمه و سال دو در

  :است
  
  اسالمی جمهوری در
 از دترب روزگاری عراق، با جنگ روزهای ترین سیاه در مگر اسالمی جمهوری که گفت توان می مبالغه بی
 او رهبری .است نداشته »عملگرایان« حکومت و »،رو میانه« رهبر جمهوری ریاست پایانی های سال این

 این از ای پاره از ای گونه فهرست اینک .است برده دیگر رسوایی به شکست یک از را اسالمی جمهوری
  :تاس شده گرفته نظر در رژیم سرنگونی و مبارزه دیدگاه از ویژه به که تحوالت
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 است نشسته آن بر رژیم که آتشفشانی به توجه با که مردمی های خیزش و اعتراضات گرفتن باال *
 دلخوش ش اکنون به نه و بیند می خود برای ای آینده نه و دارد سال سی زیر درصدش 70 که جمعیتی(

 این .گرفت واهدخ هم ترباال )بگوید زور تواند می تنها که حکومتی و ویران قتصادا با کشوری در .است
 نتری تازه و شهر اسالم زاهدان، قزوین، مشهد، در .رسید رژیم برای خطرناکی ابعاد به دوره این در ها خیزش

 رنگ تندی به نداشت، سیاسی بهانه تظاهرات آنکه با جا همه در و ریختند ها خیابان به مردم کرمانشاه، آنها
  .گرفت رژیم ضد
 از پاسداران سپاه عمده بخش و ارتش خودداری شد رژیم سران هراس همای بیشتر ها شورش این در آنچه

 به را خود سالح تظاهرکنندگان بر گشودن آتش بجای پاسدار واحدهای مشهد در .بود مردم با رویارویی
 دفاعی نیروی تنها عنوان به بسیجی عنوان زیر ای تازه عناصر کردن مسلح رژیم، واکنش .ریختند زمین
 هم به پیش از بیش را حکومت عادی روال شان های روی  زیاده با ها بسیجی این اما .بود اطمینان قابل

  .اند افزوده عمومی ناخرسندی بر و اند ریخته
  

 134 سرگشاده نامه انتشار .بود ایران دانشگاهیان و روشنفکران اعتراضی جنبش دیگر پرمعنی تحول
 ترین برجسته از ها دانشگاه از یکی در مذهبی آزاداندیشان های سخنرانی برگزاری و نگار روزنامه و نویسنده
 به روشنفکران .رفت می شمار به ها سال این در ایران روشنفکری جامعه روزافزون سرکشی های نشانه
  .پردازند می خود جان با را ش بهای دارند و اند کرده عمل دمکراتیک های ارزش از دفاع در خود وظیفه

  
 رژیم .افتاد راه به رژیم سوی از واکنش عنوان به که عراق با جنگ پایان از پس ترور موج بزرگترین *

 همیشه از مردمان زندگی بر را آنها دست بلکه فرستاد مردم با جنگ به را ای تازه نیروهای تنها نه اسالمی
 و شصت های دهه در التین آمریکای نظامی های دیکتاتوری تقلید به مرگ های جوخه تشکیل .کرد بازتر
 در تسنّن مذهبی رهبران تا گرفته روشنفکران از دگراندیشان، کردن نیست به سر و کشتن و ربودن و هفتاد

 ترور تازه موج این از هائی جنبه مطبوعات، و ها رسانه در گسترده های پاکسازی و کُردستان و بلوچستان
 سوی از سرخود و پراکنده صورت به هم و حکومتی، دستگاه کل سوی از استراتژی یک عنوان به که است

   .شود می اعمال سرکوبگری گوناگون های دستگاه
  
 کشتار به است بوده آن مشوق اروپائی کشورهای رفتار که آوری شگفت گستاخی با رژیم حال همین در

 رد شدند ناگزیر فرانسه و آلمان در ش پشتیبانان پابرجاترین حتی که جایی تا داد ادامه خارج در مخالفان
   .دهند نشان هائی واکنش اسالمی جمهوری دولتی تروریسم برابر

  
 صنعت کردن خفه بهای به دارند اکنون که ایران تاریخ در خارجی های بدهی بزرگترین شدن انباشته *

 مانند گاه هیچ ایران اقتصاد اداره در اسالمی رژیم ناشایستگی و ملی منابع تاراج ابعاد .پردازند می را آن ایران
  .کرد خواهد خم را اقتصاد کمر ها سال تا بدهی این فرع و اصل بازپرداخت فشار و بود نشده آشکار دوره این
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 برای آنها میان سخت مبارزات و اسالمی شورای مجلس اخیر انتخابات در ها جناح مبارزه گرفتن شدت *

 مبارزه، اصلی سوی دو زیرا .کرد تر سخت را رژیم همیشگی فلج که جمهوری ریاست آینده سال انتخابات
  .است شده همیشه از دورتر توجه مرکز از کشور مسائل و مردم مشکالت و اند شده همزورتر

  
  :خارجی سیاست در سویه همه های شکست *
 هر در و است شده گذاشته کنار ای منطقه بزرگ های طرح از عمالً ایران که قفقاز، و مرکزی آسیای در ــ
  .روبروست منطقه کشورهای بدگمانی و اآمریک مخالفت یا گام
 کویت و سعودی عربستان که فارس خلیج در و است، نرسیده جائی به رژیم مداخالت که افغانستان در ــ

 کانون ترین بزرگ را منطقه آن رژیم، های سیاست و اند شده رانده اسالمی جمهوری مخالف جبهه به رسماً
  .است ساخته ایران منافع برای خطر
 آن رهبر و اسالمی جمهوری پای مستقیماً که برلین و پاریس های دادرسی رسوائی با غربی، اروپای رد ــ
 رفتار با و بود، خواهد رژیم زیان به آن پایان صورت هر به و است کشانیده مخالفان ترور های توطئه به را

  .است برخاسته اسالمی ریجمهو سرکوبگرانه های سیاست با مبارزه به رسماً که دانمارک دولت شجاعانه
 دارد می باز ایران با معامله از را آمریکایی های شرکت تنها نه که آمریکا نفتی تحریم در همه از باالتر ــ

 با .است بسته ایران گاز و نفت صنعت در نیز را آمریکاییغیر مؤسسات گذاری سرمایه راه زیاد مقدار به بلکه
 آن ادامه و برد توان نمی باالترش چندان که است شده گذاشته رژیم درآمدهای بر سقفی عمالً ترتیب این
  .ایران فزاینده نیازهای و جمعیت به توجه با ـ آورد خواهد در زانو به مالی نظر از را رژیم زود یا دیر
 جمهوری خارجی سیاست در که است "پیروزی" تنها اسرائیل انتخابات در ها راستی پیروزی به کمک شاید

  .داد نشان توان می اسالمی
  
  مبارزه جبهه در

 ایه بحث ادامه .است نبوده رژیم زیان به چیز همه مبارزه جبهه در خارجی، سیاست و اقتصاد برخالف
 ــ پیکار استراتژی تا گذشته سال صد تاریخ از ایران، کنونی موقعیت های جنبه همه درباره ناپذیر پایان
 دمکرات معنی تا گرفته  میاسال رژیم طبیعت از و ــ مرداد 28 هب آمریکا نفتی تحریم دادن ارتباط شامل
 در تحوالت .است کرده جلوگیری مخالف نیروهای میان در همرائی یک آمدن پدید از همچنان بودن،
  :آورد چنین توان می را مبارزه جبهه

  
 ریاست 1979 اباتانتخ از که رژیم در )استحاله( دگرگونگی سر بر مخالفان میان در شکاف آمدن پدید *

 شرکت از مخالفان، از گروهی که کشید جائی به مجلس انتخابات در و است شده بیشتر پیوسته جمهوری
 در اصالحی روند سر بر فراوان یها بحث کردند، پشتیبانی رژیم یها جناح از یکی به کمک و انتخابات در

  .است کرده گذارناپذیرتر را شکاف آن سرنگونی برای مبارزه گذاشتن کنار ضرورت و  میاسال جمهوری
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 که داشت انتظار توان مین دیگر چنانکه سیاسی یها سازمان میان در همبستگی فرایند شدن متوقف *

 حال عین در .بپذیرند فراگردی چنین در را یکدیگر بتوانند یا بخواهند بینی پیش قابل آینده در آنها بیشتر
 در بیشمار محافل و افراد امروز .خارج ایرانیان یها توده نمیا در اندیشه این گسترش و گرفتن ریشه

 از ای پاره .هستند مشترک اقدامات پی در فعال بطور کانادا و آمریکا و اروپا کشورهای ایرانی اجتماعات
   .دیدیم گوناگون یها گرایش شرکت با آلمان و سوئد تظاهرات در را آن های هنمون بهترین

 بر آنها بودن گشاده و بشر حقوق و دمکراسی از دفاع برای متعدد یها کمیته و ها انجمن شکیلت
  .است بوده دوره این تحوالت مهمترین از دگراندیشان

  
 این مجلس، انتخابات به مربوط یها بحث در بویژه پیکار در پابرجا یها سازمان نقش شدن برجسته *
 راهی  میمرد سیاسی پیکار یک راه از رژیم سرنگونی جز که ئیها سازمان میان در را مشترک زمینه ها ثبح
   .کرد آشکارتر شناسد مین

  
  ما سازمان در
 جائی پادشاهی، منش دمکرات هواداران از خواهان مشروطه از سازمانی مخالف، یها سیاست صحنه در
  :است داده روی ئیها پیشرفت زمینه این در .شد می پر بایست که داشت می
  
 و ملی یها سازمان ترین فعال و مهمترین از یکی عنوان به ایران خواهان طهمشرو سازمان شدن پدیدار *

 یها پایه استواری جوانان، میان در ویژه به ایران بیرون در سیاسی گروه رشدترین زود عنوان به و آزادیخواه
  .است بوده که سو هر از تحریکات کردن خنثی و تشکیالتی

   
 برابر در را مواضع ترین درست ما سازمان .ایران آینده و امروز اسیسی بحث مرکز در سازمان گرفتن قرار *

  :است گرفته مبارزه مصلحت و ملی منافع به توجه با رژیم
 عنوان به رژیم دگرگونی گوناگون یها نظریه رد و رژیم سرنگونی تا پیکار ادامه ضرورت بر پافشاری در ــ

  :مبارزه برای جایگزینی
  .ایران در دمکراسی و بشر حقوق از دفاع در دیگر یها گروه با همکاری در ــ
 که است بوده سیاسی یها گروه معدود از ما سازمان موضوع این در اسالمی، رژیم تحریم از پشتیبانی در ــ

  .است کرده گوشزد و دریافته را تحریم واقعی اهمیت و معنی
 خودی به این که پادشاهی ادارانهو طیف در شهروندی و مدنی روحیه کردن دار ریشه و گستردن در ــ

   .باشد سازمان فکری دستاوردهای ترین ماندنی از شاید خود
  
  آینده انداز چشم ــ ب
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 و آن، تاریخ بحرانی مرحله این در رژیم استراتژی :گیرد می بر در را زمینه دو تنها ما توجه بخش این در
  .سیاسی عیار تمام یروین یک عنوان به اش مبارزه دوران آغاز در سازمان استراتژی

  
  اسالمی جمهوری استراتژی
 ترین خطرناک از یکی در و باشد ساختاری دگرگونی هیچ به قادر آنکه بی  میاسال جمهوری شد اشاره چنانکه
 آن دارد مردم از که مرگباری هراس و رژیم مافیائی طبیعت .روبروست دشواری یها گزینش با خود مراحل

 زیر استراتژی گرفتن پیش در با وسیله هر به و بها هر به را قدرت که سازد می مصمم پیش از بیش را
  :نگهدارد

  
 تنگ آخوندی حکومت بر را زندگی دارد اندک اندک که آمریکا با رابطه بست بن گشودن برای تالش *

 تالش این است، مرگبار رژیم سران نظر از و شرط نخستین آمریکا نظر از که امتیازاتی دادن بی اما .کند می
 و نفتی یها شرکت طریق از آوردن فشار چه و آمریکائی و ایرانی عوامل گرفتن خدمت به راه از چه

 را رژیم کامیابی بخت آنچه .یافت خواهد ادامه ایران گاز و نفت منابع کردن حراج و اروپائی، کشورهای
 احتمال تا برلین، دادگاه ات رشدی سلمان فتوای از که است تروریسم به آن بودن آلوه کند می ناچیز

 کاهش نیز و گیرد، می بر در را اخیر یها سال تروریستی بزرگ عملیات ای پاره در ش داشتن دست روزافزون
  .نفت کننده صادر یک و بازار یک عنوان به ایران اهمیت

  
 فضای ودنب ناپذیرا و ها»نهاد« تسلط علت به که بحران، از رهائی برای ایران اقتصاد بیشتر گشایش *

   .رسید نخواهد جائی به مالی بزرگ تنگناهای نیز و گذاری سرمایه برای کشور
  
 خریدن و فریفتن راه از خارج در مخالف نیروهای ترساندن و آشفتن و کردن اعتبار بی برای کوشش *

 یرو بیشتر اکنون ها کوشش این .ناپذیران آشتی میان از دیگر کسانی کشتن و آنها میان از عناصری
  .کند بدر میدان از وسیله هر به را طیف این دارد تصمیم رژیم .است یافته تمرکز پادشاهی هواداران

  
 از گرفتن درس با رژیم داخل در احتمالی خطر هر کردن طرف بر و مخالفت کانون هر بردن میان از *

 است کرده همراه وبگریسرک آهنین مشت با را اقتصاد در خارج به گشایش ویتنام، و چین مانند ییها رژیم
  .یابد افزایش مرگ یها جوخه فعالیت و ها پاکسازی و سانسور که داشت انتظار باید و
  

  ما استراتژی
 شدن تر برجسته به توجه با .دارد قرار سو هر از بزرگ مخاطرات و بزرگ یها فرصت برابر در ما سازمان
 و آزادیخواه، و ملی ها سازمان بیشتر با مرائیه یک به رسیدن احتمال شدن ناچیز و پیکار در سازمان نقش
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 استراتژی ندارد، پروائی وسیله هیچ به زدن دست از و است زندگی و مرگ مبارزه درگیر که میرژی برابر در
   :آورد توان می چنین را سازمان

  
 دنکر فعال ،ها شاخه افزایش عین در و اعضاء کیفیت به پرداختن سازمان، تقویت و گسترش ادامه *

 توانائی ما .سازمان واحدهای شدن تر کوچک بهای به حتا سازمانی، وظایف انجام در سختگیری و ها هشاخ
  .درآئیم مبارزه واقعی سازمان یک صورت به باید می اکنون و ایم داده نشان عددی گسترش در را خود

  
 به پیوستن ،ها سازمان بر یدتأک بدون آزادیخواه و ملی نیروهای با ما همکاری و تفاهم فرایند پیشبرد *

 و منحرف برای رژیم مانورهای اب مبارزه ایران، در بشر حقوق و دمکراسی از دفاع برای مشترک مبارزه
  .مبارزان کردن اثر بی
  
 کردن اعتبار بی برای که پادشاهی هواداران میان در بویژه سازشکاران، کردن محکوم و رسوا *

  .اند آمده در رژیم دمتخ به آنها مظهر و خواهان مشروطه
  
 آن، یها تاکتیک و مقاصد از جهان و ایران  میعمو افکار کردن آگاه رژیم، با پیکار به بخشیدن شدت *

 با ارزهمب و ایران مردم به آزاد ایران صدای رساندن و  میاسال جمهوری تحریم گسترش برای تالش
 یها شاخه مأموریت که رژیم با اقتصادی ریهمکا برای پوششی عنوان به آمیزانتقاد شنود و گفت سیاست
  .بود خواهد آینده کنگره تا اروپا و آمریکا

***  
 کنگره تا اکنون .گذراندیم نسبی موفقیت با را سازمان کنگره نخستین و مؤسس کنفرانس میان فاصله ما 

   .باشد همراه بیشتر یها کامیابی و بیشتر کوشش با باید که داریم پیش در حیاتی سال دو دوم،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1996 واشینگتن، ایران، خواهان مشروطه سازمان کنگره نخستین 
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  1 بخش
  دگرگونی برای حزبی  

  
   بزرگ امکانات و ها دگرگونی ساله دو
  

 خرداد 2 از .افتاد ایران در وریجمه ریاست انتخابات سایه زیر تمام به تقریباً سازمان کنگره دو میان دوران
 .گذاشت نیز بیرون یها فعالیت بر را خود اثر که شد ئیها دگرگونی دچار ایران در سیاست پیش سال

 آوردند در  میاسال حکومت رهدربا پرسی همه صورت به را غیردمکراتیک انتخابات یک مردم، بزرگ اکثریت
 کمر آن از دیگر ولی آید می خود به آن از دارد تازه که دزدن رژیم به ای ضربه چنان خود منفی پاسخ با و

 تصوری هیچ ولی کردیم تحریم را آن و اعتراض انتخابات غیردمکراتیک ماهیت به ما .کرد نخواهد راست
  .نداشتیم  میمرد سیاسی پیکار امر پیشبرد در انتخابات آن پیĤمدهای و مردم بینی روشن درجه از
 یسیاس بسیج باالی درجه از تنها نه که گشود سیاسی صحنه به را خود راه ایرانی توده یک انتخابات آن در

 ترقیخواهانه گسترده پیکار یک برای خواهی مشروطه جنبش از پس بار نخستین برای بلکه بود برخوردار
 محدود امر یک یا  میعمو بسیج موضوع سده، این گیر توده یها جنبش تاریخ در آن از پیش .شد می بسیج
 مدنی جامعه برای مردم بار این .اسالمی انقالب مانند ارتجاعی حرکت یک یا و بود نفت شدن ملی مانند
 سال صد اضافه به نیست مشروطه انقالب ترقی و آزادی یها آرمان جز چیزی مدنی جامعه و شدند بسیج

  .ایرانی جامعه پیشرفت
 بیرون در سیاسی گروه نخستین کرد اشتباه هوریجم ریاست انتخابات نتایج بینی پیش در آنکه با ما سازمان

 نه انتخابات این در ما .کرد ارزیابی درستی به پیکار استراتژی بر را آن اثرات و دریافت را آن معنی که بود
 درگیر و گوناگون فشارهای زیر در رژیم .دیدیم را ایرانی جامعه دگرگونگی بلکه رژیم )استحاله( دگرگونگی

 به و زیاد مقدار به امروز و برآمد ش جبران پی در انتخابات فردای از که بود کرده اشتباهی یها جناح مبارزه
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 که  میمرد .آمد بدر دیگر چیز انتخابات آن از ایرانی جامعه ولی است کرده جبران را آن نامعلوم، هنوز بهائی
 روشنفکر و راست و چپ از که بودند شده پیچیده رادیکال مذهب در چنان آن از پیش نسل یک از کمتر در
 ماه بر را اش چهره توانستند می و بردند می باال پیامبر و رهبر حد به خمینی سطح در را کسی سواد، بی و

 پای به که ها خیابان به نه بیستم سده در زندگی و تمدن برای مدنی، جامعه و دمکراسی برای ببینند
 مذهبی تعصبات در را ساله پانصد ماندگی واپس پاسخ که ئیها توده همان .ریختند رأی یها صندوق

 در و قانون حکومت و آزادی مبهم یها وعده به )بود ماندگی واپس آن اصلی علت یک که( جستند می
 آنها رأی .دادند )سکوالر( غیرمذهبی حل راه به رأی بود، شده گذاشته برایشان که محدودی چهارچوب

 .داد نشان خودشان به را مردم ولی نکرد ایرانی جامعه اصلی مشکل و  میاسال حکومت ماهیت در تأثیری
 با باید می و است مذهبی کشور یک ایران اینکه دربارۀ را معمولی یها کلیشه توان مین دیگر روز آن از

  .کرد تکرار شود اداره تر روشنفکرانه تعبیر به مذهب ولی مذهب
 از گذشته چندماه یها سرکوبی همه با که ادد ایران سیاست به نسبی گشایش یک خرداد دوم انتخابات

 تظاهرات تر، باک بی یها انجمن و مطبوعات :رسد مین نظر به رفتنی میان از دیگر و است نرفته میان
 .سیاسی فرایند در انتخابات شدن تر برجسته تر، دلیرانه و پیشروتر یها پیام با ها دانشگاه در تر پرمعنی سیاسی

 را رژیم کل به رأی حالت و شود می سنجیده آن معیار با دیگری انتخابات هر دادخر دوم انتخابات از پس
 به مردم ایستادن کنار مجلس، ای دوره میان انتخابات از بیش حتی خبرگان مجلس انتخابات در .یابد می

 تاس پیش در محلی یها انجمن انتخابات اکنون .اند کرده پشت فقیه والیت به که شد تعبیر چنان درستی
 به را خود مخالفت که دهد می مردم به دیگری فرصت و است خرداد دوم دگرگونی نتایج از یکی خود که
  .دهند نشان توانند می که شکل هر
 بدین داشت را سازگاری بیشترین  میمرد مبارزه با که برگزیدیم را ای شیوه خرداد دوم به خود واکنش در ما

 تنی میلیونها آن بر و برداشتیم بود آمده  میاسال نظام درون زا که جمهوری رئیس از را تکیه که معنی
 از را مردم آنکه بجای ما سازمان .بودند داده شد می که صورتی تنها به را خود منفی رأی که گذاشتیم
 بر انگشت اند شده رژیم فریبکاری قربانی و دست آلت که بقبوالند آنها به زور به و کند نومید خودشان
 داده رأی او به که بشوراند کسی ضد بر را آنان آنکه بجای نهاد، خاست می بر مردم رأی زا که قدرتی
 تنها را خرداد دوم و بودند کرده آغاز مردم که پیوست جنبشی به بود بهتر بسیار خود رقیب از زیرا .بودند
 دارد دیگران با که ئیها تفاوت همه با تازه جمهوری رئیس ما برای .شمردند می آن مقدماتی مرحله یک
 چندگاهی .بیاید مردم پیکار کار به و بردارد گام مردم راه در که دارد اهمیت آنجا تا و است فرعی پدیده یک
  .آید می تر سست بسیار که هست نیز چندگاهی رفت راه آن بر تندتر او

 پا از جمهور یسرئ شدن سست با اند پاخاسته به که میمرد .کرد خواهیم دنبال ما که است ای شیوه این
 مردان و زنان از و  میمرد حرکت از دارند وظیفه جا هر در آزادیخواه و مبارز نیروهای و نشست نخواهند
 با که داریم می اعالم دیگر بار یک ما .کنند پشتیبانی اند کرده چالش را رژیم سرکوبگری قدرت که شجاعی
  .هستیم همکاری هآماد راه این در گرایشی هر از آزادیخواه و ملی عناصر

***  
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 ادامه بیشتر شتاب با گذشته ساله دو در خارجی و داخلی یها جبهه در  میاسال جمهوری یها ناکامی  
 و کرد آغاز را خود نزولی سیر نیز نفت بهای خارجی، یها بدهی سنگین بازپرداخت دوران این در .یافت
 ناگزیر بار نخستین برای اجرائی دستگاه .است نداشته مانند گذشته سال هفت در که رسیده جائی به اکنون
 بپردازد، ــ همیشگی پشتوانه بی اسکناس چاپ بر عالوه ــ خارجی وام محل از را دولت کارکنان حقوق شد
 را آینده درآمدهای تنها نه که کند فروش پیش دالر شش ای بشکه زیر را نفت بشکه میلیون صدها و

 یها سیاست این نتیجه .گذاشت خواهد منفی تأثیر جهانی بازار در فتن بهای بر بلکه کرد خواهد خور پیش
 قلم یک آخوندها .است انجامیده ریال ارزش روزانه کاهش به که است تورم سریع افزایش مأیوسانه،
 و ارز کمبود .کنند لحظه، این تا برابر، صد از بیش سال بیست در ریال برابر در را دالر ارزش اند توانسته
 جوانان .است انجامیده کارگران بیکاری و ها کارخانه تعطیل و عمرانی یها طرح کردن رها به جهبود کسر
  .شوند می تر آینده بی و امیدتر بی روز هر آینده، بی و امید  بی
 که قفقاز و مرکزی آسیای از گذشته .است رسیده هزیمت به رژیم یها نشینی عقب خارجی سیاست در

 خرسند ترکمنستان با گاز مختصر معامله به باید می و است شده گذاشته کنار همم یها طرح همه از ایران
  میسردرگ از گیری بهره با طالبان .است شده ایران ملت برای تازه سرشکستگی یک صحنه افغانستان باشد،

 با بلکه اند زده هم بر را آخوندی حکومت یها طرح تنها نه ایران خارجی سیاست مسئوالن کاری ندانم و
 یها نمائی قدرت و تهدیدها همه با .اند آورده وارد ملت پیکر بر نیز عمیقی زخم ایرانی یها دیپلمات کشتار
 تحویل و ایرانی اسیر رانندگان آزادی بگیرد طالبان از است توانسته رژیم که امتیازی تنها خود، توخالی
 آنها .است شده طالبان نصیب یزن دیگری پیروزی کشمکش این در .است بوده ها دیپلمات یها جنازه

 بیماران کردن جدا .سازند خود بودن  میاسال اثبات برای ای مسابقه به وادار را  میاسال جمهوری اند توانسته
 است ای تبهکارانه و آور خنده کوشش زن، از ابزاری استفاده منع اصطالح به طرح و مرد پزشکان از زن

  .افزود خواهد مردم دشمنی شدت رب که مسابقه این در نماندن عقب برای
 کرد بهتر بریتانیا با را آن رابطه رشدی، سلمان مورد در میاسال جمهوری دولت علنی و  میرس تعهد آنکه با

 یها تالش همه با و جمهوری رئیس سوی از  میعمو روابط پیکار یک از پس آمریکا با رابطه اصلی مسئله
 که ای دشمنانه موضع با اکنون و است نرسیده جائی به آمریکائی نفتی یها شرکت و رژیم تبلیغاتی عوامل
 یها برنامه جدیت با  میاسال رژیم احوال این در .است بازگشته همیشگی بست بن به گرفته ای خامنه

 سوی از آن اقتصادی و سیاسی محاصره ادامه معنی به که کند می دنبال را جمعی کشتار تسلیحات
   .آمریکاست

 از نشینی عقب با که است فارس خلیج کشورهای با رابطه بهبود رژیم خارجی سیاست در شنرو نقطه تنها
 ظاهری بیشتر ها تپیشرف هم میدان این در ولی .آمد دست به  میاسال جمهوری پیشین سیاسی مواضع
 آستانه در .است نشده کم هیچ آمریکا  مینظا نیروهای به اتکا و  میاسال جمهوری به بدگمانی .است

 از خبر که است ای کننده تهدید ابرهای بیند می افق در چه هر  میاسال حکومت انقالب، سال بیستمین
  .دهد می دور چندان نه یها توفان

***  
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 در ما باشد داشته ای شایسته سهم ایران بازسازی و رهائی در خواهد می که سیاسی نیروی یک عنوان به
 زیر در ایرانی جامعه که حالی در بشویم؟ چه و بکنیم چه باید می بزرگ امکانات و ها دگرگونی این برابر
 نوسازی ها ریشه از واپسگرا حکومت فشارهای رغم به را خودش دارد درونی ژرف جنبش یک در و ما نگاه
 توده یک بر را نوگری و اصالح و بیایند حکومت نام به عده یک که نیست این در مسئله دیگر و کند می
 به ایران سیاست در اقتصادی و اجتماعی نوگری و اصالح سنت وارثان ما کنند، تحمیل اندمع حتا و میل بی

 کردن آزاد واقعی امکانات و کننده خیره یها دگرگونی چنین برابر در آیا بنگریم؟ باید می چگونه خودمان
  .نگهداریم را شپی سال بیست ذهنی عادات و روحیه همان توانیم می وسطائی، قرون روحیه از ایرانی جامعه

 گرد شد دریغ ما از ایران در که مقاماتی و ریاست به رسیدن برای یا تبعید در گذرانی وقت برای ما
 قربانیان به کمک دار وظیفه را خود اخالقاً و هستیم سیاسی آواره و پناهنده همه تقریباً اینکه با و ایم، نیامده

 در خواهیم می ما است باالتر اندکی ما نگاه .نیست ما وجودی علت پناهندگی، مسئله دانیم می سرکوبگری
 .درآئیم کردیم غفلت آن از خود زمان در که سیاسی توسعه ویژه به ایرانی جامعه سویه همه توسعه خدمت
 دور اند بوده طلبی سلطنت میداندار ها سال این در که کسانی بیشتر از را ما طبعاً ای روحیه و هدف چنین
 جامعه پیچیده یها بحث برای جائی خود ساده بسیار دنیای در و خندند می ها حرف این به آنها .کند می

 نباشد بازی سرتاسر اگر و است غرب وارداتی کاالی یک شان برای دمکراسی .ندارند سیاسی توسعه و مدنی
   .رفت ودخ آشنای یها راه به و کرد آن با تعارفی باید می حداکثر و خورد مین ایران درد به حال هر به

 در میانه راست حزب یک خالی جای کردن پر دنبال به خود  میرس گذاری پایه از پیش حتا ما سازمان
 آزادیخواهی، ناسیونالیسم، اصول و باشد شده تشکیل داوطلبانه و پایین از که حزبی بود، ایران سیاست

 از ترکیبی و غیرمتمرکز، رساختا یک در و مشروطه پادشاهی شکل در را اجتماعی عدالت و ترقیخواهی،
 را حزب این ما .کند بندی فرمول  مییک و بیست قرن کشور یک اداره برای جامعه، مسئولیت و بازار اقتصاد

 سیاسی، برنامه فراگیرندگی و استواری و تشکیالتی، جاافتادگی و گسترش .ایم ساخته نام در جز چیز همه در
 را حزب نام و برداریم را بعدی گام که است آن زمان و است، هرسید حدی چنان به ما حزبی ادبیات غنای و

 نیز الفاظ سر بر مبتذل یها کشمکش در اجباری شدن وارد از نامی، تغییر چنان که ویژه به .کنیم اختیار نیز
  .رسید خواهیم مبارزه اصلی کار به و یافت خواهیم رهائی

***  
 و ایرانی، جامعه ژرفای از تاریخی اهمیت با ئیها دگرگونی است، امکانات و ها دگرگونی بر گفتار این تأکید

 که سیاسی نیروی یک تنها .آید می پیش آخوندی رژیم کردن سرنگون برای که بیشتری امکانات
 داشته پیکار در  میسه تواند می گیرد بهره امکانات از بتواند و گردد، همراه آن با و دریابد را ها دگرگونی

 و خود، کردن آماده برای بیشتر تالش :است  میدو در مشکل .نداریم مشکلی نخستین زمینه در ما .باشد
 بسیج در شرکت و ها شاخه کردن تر فعال درباره بارها سازمان یها گردهمائی در امکانات، از گیری بهره

 گرهکن این در است امید .ایم کرده گفتگو مشترک مبارزه برای گرایش هر از آزادیخواه و ملی نیروهای
 رسیده ای مرحله به ما پیکار .بدهیم ها تالش این به بیشتری انرژی عملی، پیشنهادهای با همراه بتوانیم
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 هر از که باشیم موقعیتی در باید ما .دارد اهمیت همیشه از بیش داخل، مبارزان از پشتیبانی که است
  .گیریم بهره منظور بدین فرصتی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1998 برلین ایران، خواهان مشروطه سازمان دوم کنگره در سخنرانی
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  1 بخش
  دگرگونی برای حزبی

  
  ما پیکار تر گسترده ی ها افق

  
 کار در دست عواملی تصمیم این در .برگرداندیم انایر مشروطۀ حزب به را خود نام ما پیش ماهی شش
 دگرگون چیزی که کردیم می احساس ولی شناختیم مین درستی به را آنها همه زمان آن در شاید که بودند
 برای که ای وظیفه گرفتن تر جدی که نیست تردید همه این با .کند دگرگون باید می نیز را ما و است شده
  .داشت را باالتر جای تصمیم، آن در مان سیاسی افق دادن سترشگ و بودیم داده قرار خود
 ایران مانند کشوری شرایط در خواه مشروطه گرایش یک که جایگاهی به بیشتر و بیشتر ما ماه شش این در

 بر را ای تازه نگرش به نیاز است، برابر در که دورنمایی و گذرد می ما پیرامون در آنچه .ایم شده آگاه دارد
 بود رسیده ش زمان اکنون بود، مین کار در ای مشروطه حزب اگر .سازد می تر برجسته ما رسالت و تموقعی
  .شود گذاری پایه که
 روبروئیم دگرگونی منظرۀ چنان با ما بود، آن طبیعی آمد فرا که حکومتی و  میاسال انقالب از پس دهه دو
 که ای تازه دوران پیکار، در ای تازه دوران :وریمآ میان به ای تازه دوران از سخن توانیم می آسانی به که

   .طلبد می را خود حزب
 در که بودند یی ها هدف ایران، در مشروطه پادشاهی برقراری برای تالش و  میاسال جمهوری سرنگونی

 همیشه مسائل .برگیرند در را ایرانیان از بزرگ ی ها گروه سیاسی تالش همۀ توانستند می سال بیست این
 درونی ی ها کشاکش همه با که کرد می حکومت گروهی ایران در .شد می طرح خود وضع ترین ادهس در

 ای پردامنه مخالفت با رسید می نظر به و نمود می یکپارچه کشور منابع تاراج و مردم سرکوبگری در خود،
 و سیاست به پرداختن فرصت بینوایی، و تورم بار زیر در شده خم مردم .نیست روبرو سطح، در کم دست
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 غیرفعال و منفی جنبه بیشتر  ها مقاومت .دادند مین بروز چندان را خود تلخی و خشم و نداشتند  میعمو امور
 بودند روبرو آدمکشان ی ها جوخه و اوباش حمله با بردند، می بدر جان سانسور از هم اگر روشنفکران .داشت

 فرض داد، می آنان خورد به تبلیغات فرهنگ، و نشدا بجای که آموزشی نظام یک ی ها فرآورده جوانان، و
  .برند می بسر رژیم پرداخته و ساخته فضای در و اند شده مغزشویی که بود این بر

 پادشاهی اسالمی، جمهوری بجای :شد می بررسی آن سیاسی ابعاد در بیشتر رژیم جایگزینی مسئله
 پادشاهی هوادار ی ها سازمان .شدهن تعریف گرای عرفی حکومت یک فقیه والیت بجای و مشروطه،
  .نگریستند می پیکار کل به محدود اندازی چشم با و چهارچوبی چنان در عموماً مشروطه

 و خواهی مشروطه سیاسی برنامه که )کنونی ایران مشروطه حزب( بود ایران خواهان مشروطه سازمان با تنها
 پیکار به ایران، آیندۀ و امروز مسایل گویپاسخ و مشخص سیاسی بینی جهان یک گذاری پایه برای کوشش
 و تر فراخ میدانی با تر، بزرگ ابعاد و بیشتر پیچیدگی و ظرافت با اما .هست همه آن امروز .یافت راه سیاسی

 واقعیات عوض، در و است رفته نخست، سال پانزده ده ویژه به دهه دو آن ازدحام .تر اندک میداندارانی
  .است رسانده جویانه کناره و ندرت به چند هر همرائی نوعی به را تری رگبز هرچه ی ها گروه ایران
 اخالقی ظرفیت و آگاهی و دارد جریان پیش سال ده و سال پنج از باالتر مراتب به سطحی در امروز پیکار

 بر را خود تأثیر گذشته دهۀ دو در ایرانی جامعۀ نمایان پختگی و تکامل .خواهد می بیشتری فکری و
 اهمیتِ کم و ای حاشیه عناصر روند، می پیشین هوای و حال همان بر که آنها .است گذاشته رژیم انمخالف
 رژیم سرنگونی به که آنچه در .خواهد می چه که داند می پیش از بیش که هستند نیرومندی اصلی جریان
 طیفی را آن جای .ستنی برابر در دیگر گذشته خوکرده و مأنوس سفید و سیاه منظره دارد، ارتباط  میاسال
 آنها .بینند می را خود همیشگی ی ها آرزوی ای پاره شدن برآورده مبارزان، .است گرفته گوناگون ی ها رنگ از

 غیرفعال مبارزه و منفی مقاومت مرحله از گذشته سال دو از مردم .بپیوندند پیکار به که خواستند می را مردم
 را  ها دانشگاه هستند، اجتماعی ی ها الیه پویاترین که جوان پسران و دختران .اند شده وارده فعال مبارزه به

 ی ها دوره بهترین از یکی مطبوعات، جبهه گشودن با روشنفکران .اند کرده فقیه والیت با پیگیر پیکار صحنۀ
  .گذرانند می را ایران نگاری روزنامه تاریخ

***  
 که ای مبارزه امروز .بود مبارزان دیگر آرزوی بسته و فاسد نظام یک در  ها جناح پراکندگی و قدرت نبرد

 حکومت از بخشی و است شده تبدیل پرنشدنی شکافی به گرفت، می در  ها غنیمت تقسیم سر بر همواره
 دشوار سخت بیرون از که جامعه سیاسی بسیج .بگیرد نیرو آنها از و بپیوندد مردم به کوشد می آشکارا

 به و است گرفته سپر آن پشت در که است حکومت دستگاه از بخشی سالح و برنامه اکنون نمود، می
  .بنشاند واپس را موجود وضع هواداران خواهد، می آن نیروی
 تند رنگ هنوز بسیاری برای که دولت از دین جدایی یا حکومت شکل به دیگر سیاسی، discours گفتمان
 و است شده مردم شعار اش گسترده فعومم در مدنی جامعۀ .شود مین محدود داشت، عوامفریبی یا دینی
 دارد مذهبی ـ سنتی جامعۀ .است یافته ملی گفتمان در را خود شایسته مرکزی جای خواهی ترقی و تجدد
 خود ذهن بلکه بیندیشد، قانونگزاری از دین و حکومت، از آخوند دست کردن کوتاه به تنها نه که آموزد می
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 آراید می را ش سنگرهای ـ دینی تفکر دفاعی خط واپسین ــ مذهبی روشنفکری .کند آزاد دینی تفکر از را
  .خورد می سنگرها آن به اکنون هم از ترقی و آزادی امواج ولی
 و دهد؛ می دست از شناختیم می آنچه با را ش ی ها شباهت تندی به که داریم کار و سر ای جامعه با امروز ما
 به ای مسئله حتا .شود مین خالصه باد مرده و باد زنده در ردیگ که داریم کار و سر سیاسی موقعیت یک با

 مخالف و موافق از عواطف تندترین موضوع پادشاهی که ایران مانند کشوری در حکومت شکل تیحساس
 به و خود موقعیت سرتاسر به که اند کرده آغاز ایران، مردم .ندارد قرار نخستین جای در دیگر است، بوده
 اداره را ایران خواهد می که حزبی یا گروه .ندانند بسنده را شعارها و آسان ی ها فرمول و بیندیشند  ها ریشه
 در ای مرحله جز آن، حیاتی جنبۀ همۀ با نیز  میاسال رژیم سرنگونی .بگیرد بلندتر را خود نگاه باید می کند،
 به پاسخ ایران، مشروطۀ حزب به ما سازمان بالیدن .نیست ایران کشور و جامعه بازسازی برای ما ملی پیکار
 یک تنها توانیم مین دیگر ما .است آورده پیش کلی بطور ایرانی جامعۀ و مبارزه تازۀ شرایط که است نیازی

 و ایران برای حکومت شکل این بودن مناسب به که اعتقادی همۀ با ـ باشیم پادشاهی هوادار سازمان
 در خواهی همشروط برنامۀ به خواهیم مین حتا ما .داریم بخش رهایی پیکار در پادشاهی نهاد بودن سودمند
  .کنیم بسنده آن گذشته صدسالۀ محدودۀ

 سُنت وارثان عنوان به .نیست مشروطه پادشاهی برقراری و  میاسال جمهوری با پیکار تنها ما نقش
 ماندگی، واپس ینزم از آن کندن ایرانی، عۀجام به نهایی تکان دادن از کمتر چیز هیچ با ما خواهی، مشروطه

 ما مانند گرایشی هیچ ایران، سیاسی ی ها گرایش میان در .نیستیم روبرو ترقی و تجدد مدار در ش گذاشتن و
 گذشته در .ندارد ترقی و آزادی اندیشۀ به تعهدی چنین گرایشی هیچ .است نگذاشته تجدد بر را خود تأکید

 و ایم گرفته درس خود ی ها شکست و  ها پیروزی از اکنون .نرسیدیم ترقی به و کردیم غفلت آزادی از ما
 پیش در هنوز اصلی کار .است تر ژرف باز مسئله اما .آیند مین هم پای به پا جز ترقی و آزادی که دانیم می

  .بریم پایان به کردیم آغاز پیش سال صد که را کاری دیگر، کس هر از بهتر توانیم می ما و است
***  

 پیکار ی ها اولویت کنار در توسعه فرهنگی و فلسفی مسائل به دادن لویتاو سیاسی، حزب یک برای
 سالم اگر که قدرتی شناسیم، می قدرت با رابطه در بیشتر ما را سیاسی احزاب .بنماید غریب شاید سیاسی،
 یی ها زمان اما .است خود برای تنها است ناسالم اگر و عمومی، خیر قصد به ای برنامه اجرای برای است،
 باالتر ی ها سطح به را سیاست و افتد می بحران در جامعه یک فرهنگی و اجتماعی بافت سراسر که رسد می
 چنان با ما است، افتاده پرسش زیر چیز همه که ایران امروزی جامعۀ در .کشد می تری گسترده ابعاد و

 ایرانی، جامعۀ .نیست یدیگر با رژیم یک یا حاکم گروه یک جابجایی در تنها مسئله .روبروئیم بحرانی
 ی ها الیه ترین سُنتی در .شود رها خود تاریخی ماندگی واپس از خواهد می ، ها آزمایش از خورده زخم و خسته
 .نیست امروز جهان با متناسب تفکرشان شاید و زندگی شیوۀ که اند پذیرفته ئی ها گروه نیز جامعه این

 .کشند می سر جا همه تا  ها خپاس جستجوی در و کنند یم شک رایج باورهای ترین بدیهی در روشنفکران
 مذهب نوسازی برای نومیدانه تالشی در اندیشند، می نیز فردایی به امروز پس از که سیاسی رهبران
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 درآمیخته اجتماعی و فرهنگی مسائل با مخالفان، تا فرمانروایان از ، ها حسط همه در سیاست .اند سیاسی
  .است یاستس عین فرهنگ امروز .است
 در اینجا در فرهنگ ـ است ما مسئله قلب فرهنگ که دریافتیم دیگر بسیاری از زودتر احتماالً ما

 ما پیکار .گیرد می بر در را  ها ارزش نظام و اندیشه ی ها عرصه همۀ و رود می بکار خود مفهوم ترین گسترده
 مسئله که بودند دریافته نوزدهم سدۀ پایان از ما پیشینیان .نیافت تمرکز فرمانروا گروه یک بر تنها گاه هیچ
 و ما سیاسی برنامۀ .دهد می تشکیل را پیکار ی ها جبهه از یکی تنها سیاست و نیست سیاسی تنها ایران
 ایرانی جامعۀ سابقه بی جوشش دربرابر نیز ما همه این با .است گرفته را سُنت همان دنبال آن بینی جهان

 به ای تازه انرژی .یابیم می ای تازه فکری فضای در را خود ــ خواهی شروطهم جنبش از پس سابقه بی ــ
 .نیافت راه جامعه سرتاسر به جنبش آن از پس گاه هیچ ریشه، از دگرگونی به میل .است شده داده ما پیکار

 رابرب در ــ است پایین از دگرگونی امروز .نبود پایین از ولی آمد انتظار از بیش گاه و آمد، دگرگونی
 آگاهی و روشنفکری میزان بابت از را خود نباید کس هیچ .باال از  ها مقاومت ترین وحشیانه و ترین سخت
 ی ها خواست درست جهت تواند مین نیز کس هیچ ولی افتد، بینی خوش به و دهد فریب ایران مردم ی ها توده
 بینی روشن و پختگی درجه یا ،آیند می بدر  میاسال جمهوری آموزشی بینوایی از که را، عادی مردم

  .بگیرد کم دست را ایرانی برجسته روشنفکران
 پیکار که ندارد این جز راهی ایران، آینده و امروز ی ها چالش شایستۀ سیاسیِ حزب یک موقعیتی چنین در

 ینا اقتصادی و سیاسی ی ها زمینه در ما .ببرد ایرانی جامعه گستره همه تا و کند آغاز ریشه از را خود
 که است ایران فرهنگی مسئله ولی کنیم، کار اندازه همان به باید باز و ایم کرده کار خود سهم به مشکالت

 پا و دست دینی حکومت یک چنگال در هنوز بیستم، سدۀ پایان در ایران اگر .دارد تازه نگرشی به نیاز
 ــ پردازیم مین است آورده ایران سر بر آنچه و حکومت این دیگر صفات به اینجا در ما ــ زند می

 ما مشروطیت، جنبش همان از .دارد را اصلی مسئولیت آن در ایرانیان نسل چهار کژاندیشی و کاری محافظه
 اصلی ی ها پرسش که کند می کمک ساله صد تجربه .رفتیم نیمه تا هم را آن و نشناختیم درستی به را راه
 اندازه همان به ایرانی، جامعۀ ماندگی واپس تاریخی مشکل درست ی ها پاسخ یافتن برای تالش .بشناسیم را

 متن در را تالش این ما .دیگری اندیش روشن ایرانی هر که است خواه مشروطه سیاسی حزب یک وظیفه
 در گذشته، سال صد در ایران نوسازندگی .بینیم می ایران بازسازی و رهایی برای خود سیاسی پیکار اصلی
 آگاهی هم زیرا شناخت، درستی به را  ها گرهگاه این توان می امروز .فروماند اصلی پرسش سه به پاسخ
  .است کمتر تابوها تقدس هم و است شده بیشتر

 تغییر پیِ در اگر و است یکی هویت با فرهنگ آیا .است بوده هویت با فرهنگ رابطه گرهگاه، نخستن
 بوده پرستان سُنت دفاعی سنگرهای نتری مهم از یکی این زد؟ خواهیم آسیب هویت به باشیم، فرهنگ
 رد را هویت و فرهنگ یگانگی ما .است شده نهاده هویت و فرهنگ از نادرستی تعبیر بر سراسر و است
 که فرهنگ، اما .شود می نیرومندتر باشد، بیشتر آگاهی چه هر و تاریخ، و حافظه یعنی هویت .کنیم می

 و کرد دگرگون را آن باید می ــ فراوانی به ما مورد در و ــ گاه گاه و گذراست است، انسانی ذهن کارکرد
 نخواهد )ویژه بافتاری در هویت تعریف( ملت یک عنوان به ما خودآگاهی به آسیبی هیچ دگرگونی این
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 هر و بنگریم انتقادی دیده به نزدیک از ـ را خود تاریخ که همچنان ـ را خود فرهنگ خواهیم می ما .رساند
 کوشش بیشترین حال عین در .دهیم تغییر خورد، مین یکم و بیست سدۀ در انسانی زندگی کار به آن در چه
 سودمندمان ملی ی ها سُنت و  ها رسم نگهداشت و خود تاریخ و فلسفه و ادبیات بیشتر فهم و آشنایی برای را

  .کرد خواهیم
 هستیم آنچه از که شویم، نو خواهیم می ما .است بوده کلی بطور غرب و تجدد به نگرش گرهگاه، دومین
 با ما آشنایی از که ای سده پنج در شویم؟ بهتر و بدرآییم هستیم آنچه از خواهیم می یا کنیم، نگهداری بهتر
 را آنچه نگهداری افزارهای اروپا از ایم کوشیده بیشتر ما گذرد، می تجدد و اصالح ی ها پدیده و غرب و اروپا
 و نکنیم بهتر و دگرگون را خودمان تا و است بوده ما خود در ما مشکل هاینک از غافل بگیریم، ایم بوده که
 تجدد .آورد نخواهیم بدست را خود نگهداری و دفاع افزارهای و رفت نخواهیم پیش نشویم، آزاد خودمان از
 به آسیبی هیچ دیدیم، که چنان و است الزم هستیم آنچه کردن دگرگون برای و خود بخودی اصالح و

 ـ  ها سُنت به ما بستگی باشد؟ داده دست از را خود هویت که است ای پیشرفته ملت کدام .زند مین ما هویت
 آمیزیم در باهم را عادت و هویت و سُنت ما که است شده سبب نیستند زندگی قابل و سودمند هم همه که
 از بسیاری که دریابیم توانیم می بهتر اکنون ما .برافرازیم ترقی و تجدد راه سر بر بزرگ مانعی آن از و

 معیارهای از دور و آور زیان بگذاریم، آن بر را هویت و سُنت تر محترم ی ها نام هم چههر ما، ی ها عادت
  .یابند تغییر باید می و اند اخالق و عقل پیشرفته
 تجدد بسنجند، دین معیار با را چیز همه داشتند عادت که میمرد .است تجدد با دین رابطۀ گرهگاه، سومین

 ایران در استعدادها بهترین از ای پاره که است سالی پنجاه و صد .بکشند بیرون دین خود از خواستند هم را
 و افزودن و کردن رو و زیر با پوزشگری سر از چه و تأویل و تعبیر راه از چه دیگر،  میاسال کشورهای و

 کشیدن بیرون کار در امروز و دهند یآشت دمکراسی و پیشرفت با را اسالم خواستند ، ها واقعیت کاستن
  .هستند آن از مدنی جامعه
 و فرهنگ ی ها واکنش همه اسالمی، روشنفکری ــ امروز و ــ  میاسال اصالح و  میاسال احیاء ی ها جنبش
 این .بماند ندارد، تعلق او به دیگر که جهانی در ترتیب بهر خواهد می که است بوده پایین به به رو ای جامعه
 یکی تجدد با باید مین را دیگری دین هر و اسالم .ندارد تجدد ناگزیر سیر کردن کُند جز ای نتیجه  ها شتال
 به هنوز آورد، می بدر دمکراسی دین از که کسی .است دینی تفکر از شدن جدا معنی به اصالً تجدد .کرد

 .آورد بیرون توان می دینی هر از تر،بیش بسیار آسانی به نیز را دمکراسی ضد گذشته، این از .ندارد باور تجدد
 بسیار ی ها پایه .کرد گذاری پایه دینی ی ها متن از لرزان، تعبیرات بر توان مین را مدنی جامعۀ و دمکراسی
 از جدا ی ها مقوله در را حکومت و دین کردند آغاز که نهادند ورانی اندیشه پیش، سدۀ هشت از را استوارتر
  .بگذارند یکدیگر

    
 ایران مردم .نداریم دینی تعبیرات به نیازی هیچ مدنی، جامعۀ و دمکراسی برای ترقی، و تجدد رایب ما
 بخواهند که دیگری دین هر در یا بهائی، و یهودی زرتشتی، و مسیحی سُنی، و شیعه اندازه همان توانند می
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 آزمایش نیز و اروپا رائیِروشن و باززایی عصر از را خود سیاسی فلسفه که گرا عرفی نظام یک در و باشند
  .برند بسر است، گرفته ــ شمالی آمریکای و باختری اروپای در ــ لیبرال دمکراسی پیروزمند
 هدفی این و بگشاییم ایران مردم عمل و اندیشه از را بندها واپسین که است رسیده فرا آن زمان سرانجام

 هر بر را راه پیش سال صد از خواهان مشروطه .داشت نخواهد اهمیت کمتر ما، ی ها هدف دیگر از که است
 گرایش هر از بیش ــ است ما وظیفۀ این اکنون .گشودند هست، ایرانی جامعۀ در نوآوری و پیشرفت چه

 پیشرفته جهان به رسیدن تا پایان، تا را راه و کنیم جبران را ساله صد ی ها کاستی و کم که ــ دیگر
 همه نوسازی از کمتر چیز هیچ به ما .نیست جدا مان سیاسی پیکار زا ما فرهنگی پیکار .برویم امروزی،

  .بود نخواهیم خرسند اقتصادی، و سیاسی نظام تا فرهنگ از ایرانی، جامعه سویه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1999 آنجلس، لوس امریکائی، کنفرانس
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  1 بخش
  دگرگونی برای حزبی  

  
   است آمده ما سوی به موج

  
 پیکار گرفتن نیرو و کنیم می سواری موج خواهان مشروطه ما که بود گفته تازگی به چپ گرایش از دوستی 

 که دارد می آن بر را ما اشاره نای  .است انداخته دمکراسی از دفاع به را ما که است رانای  در مردم دمکراتیک
  است؟ آمده ما بسوی که است موج یا مای شده سوار موج بر ما اای  که ببینیم و برگردیم خود گذشته به اندکی

 به سیاسی، گرایش هر میان در بار نخستین برای که کنیم مین آغاز پیش سال بیست از را گذشته نای  ما
 برای و کردیم تعریف را نوین خواهی مشروطه زدیم؛ دست خویش موقعیت بازخوانی و خود گذشته نقادی
 یکدیگر و تاریخ بخشودن تاریخ، کردن ملی پیشنهاد شود، پاک مذهبی جنگ آالیش از رانای  سیاست آنکه
 داشته پیکار ارزش که ندانستیم هدفی سیاسی، یها گرایش همۀ مشارکت بی را رانای  ندهای  و دادیم را

 یها لیبرال« خروش و خشم غوغای در ما تنهای صدای که یمگرد مین بر ییها سال به همچنین ما .باشد
 از دیگر، خونین انقالب بند در همچنان »انقالبی یها مارکسیست« و گذشته، بر میخکوب همچنان »ملی
  .زد می دم بود، شده رانیانای  مشترک وجه تنها که نفرتی همه آن به دادن پایان

 جنگ یک در و اندک اندک خواهان مشروطه از سازمانی که گردیم می بر نود دهه یها سال نخستین به ما
 از را شخصیت ترور آن سوی یک که نوین، خواهان مشروطه و سُنتی طلبان سلطنت میان عیار تمام داخلی

 آن طلبان سلطنت فراوان یها روزنامه به نگاهی( گرفت می شکل بود، کرده فیزیکی ترور جانشین ناچاری،
 دوم آنکه از پیش تا ساله، چند نای  اسناد از ییها نمونه آوردن .)دهد می نشان را جنگ آن شدت ها سال
 کردن دگرگون کار در پیش مدتی از ما که دهد می نشان کند، دگرگون رانای  در را سیاسی منظره خرداد
 یک و )کمونیسم اردوگاه فروپاشی( جهانی تحول یک که خوشحالیم و بودیم رانای  بیرون در سیاسی منظره
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 خواستیم می که جایی به را ما کوچک بسیار کار )رانای  در مدنی جامعه انقالب گرفتن باال( درونی تحول
  :رساند می
 ماده نای  با اساسنامه نویس پیش تأسیس، حال در سازمان ارگان نده،یآ راه 92 نوامبر/1371 آبان شماره در

 پیکار سازماندهی منظور به مشروطه پادشاهی ادارانهو از ...ایران  خواهان مشروطه سازمان« :شود می آغاز
 مردمساالری برقراری و رانای  استقالل و تمامیت و ملی یگانگی حفظ پایه بر رانای  بازسازی و رهائی برای

 یگانگی به متعهد و آزادیخواه و ملی نیروهای همه با مشترک مبارزه در همکاری آماده و شود می تشکیل
  .»است آمده آن منشور در سازمان عقاید اصول .است مردم حاکمیت و رانای  قاللاست و تمامیت و ملی
 داد تواند مین نشان را دیگری اساسنامه هیچ احتماالً و ماست حزب اساسنامه آغازکننده هم امروز ماده این
 در موالًمع مسائل گونه نای  .باشد شده آن در )پلورالیسم( چندگرایی و مردمساالری بر تأکیدی چنین که

 سر پشت در خرداد دوم فردای از ما اگر .آید می سیاسی یها گروه عقاید اصول و منشورها و ها مرامنامه
 کرده پیش سال هشت نزدیک که بود تعهدی دلیل به گرفتیم، قرار رانای  مردم مبارزه قاطع و تازه مرحلۀ
 نای  در را سازمان  میمرد سیاسی پیکار یاستراتژ نده،یآ  راه 1993 مارس /1372 فروردین شماره در .بودیم
 در ش کردن منزوی خارج، و داخل در رژیم کردن رسوا« :ماست راهنمای هنوز که کردیم خالصه عبارت

 آنها، کردن دلگرم و منفی و فعال مقاومت به رانای  مردم برانگیختن دمکراسی، و بشر حقوق اسلحۀ با دنیا
 کشور سرنوشت و دارد باورپذیر جایگزین یک  میاسال جمهوری نکهای  به دنیا و رانای مردم کردن متقاعد
 استراتژیک یها هدف بود، نخواهد پاشیدگی هم از و مرج و هرج یا جدید سرخ خمر یک رژیم نای  از پس
 روشن از مخالف، و موافق با شنود و گفت از جلسات، تشکیل از منظور بدین .ماست  میمرد سیاسی پیکار
 یا سیاسی پیکار( نیست گریزی مخالفان میان سیاسی سالم فضای یک آوردن بوجود از مواضع، کردن

  »)قهرآمیز؟
 که سازمان منشور در .شد برپا رسماً رانای  خواهان مشروطه سازمان کُلن، در مؤسس کنفرانس در 1994 در
 و مکاریه و چندگرائی و مردمساالری به مربوط یها نکته گشت، می بر 1992 سال نویس پیش به

  :است آمده مقدمه همان از دگراندیشان با همراهی
 اندازه همان به که دوم مرحله .است پیکار مرحله نخستین  میاسال جمهوری سرنگونی ما عقیده به«

 گوناگون یها گرایش و مردم همه مشارکت با تنها که است رانیای  نوین جامعه یک ساختن دارد، اهمیت
 که عاطفی و سیاسی موانع برداشتن پی در گام نخستین همان از کوشیم می ورمنظ بدین .بود خواهد میسر

 فروریختن در که خوانیم می فرا را ها گرایش و ها گروه همه ما ...باشیم است کرده جدا هم از را یانرانای 
  .کنند همکاری کند، می تهدید را ما ملت بهروزی و یگانگی که بدگمانی و ترس دیوارهای

 گذشته در افراد نکهای  .شوند دادرسی دادگاه در غارتگران و جنایتکاران که کند می حکم قانون به احترام«
 به گذاشتن احترام دارد اهمیت آنچه .شود آنها ندهیآ و کنونی همبستگی مانع نباید اند داشته مواضعی چه

 به کس هیچ و اشندب داشته را خود نظرهای و باورها اشخاص، آنکه همه از مهمتر .است یکدیگر حقوق
 و سیاسی و شخصی یها حساب تصفیه و انتقامجویی دوران به باید .ندهد را دیگران کردن نابود حق خود
  .»داد پایان خونریزی، ادامه
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 حاکمیت ـ2« ...:است آمده جمله از دهد می تشکیل را )امروزی حزب( سازمان سیاسی برنامه که اصولی در

 حکومت نوع و کشور سرنوشت باید مردم آزادانۀ رأی .است رانای  سیاسی امنظ پایۀ قانون، حکومت و مردم
   ...کند تعیین را آن یها سیاست و
 در که حقوق نای  .بگیرد آنها از را افراد جدانشدنی و طبیعی حقوق تواند مین اکثریتی و قانون هیچ ـ4

 شده، تعریف فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مدنی، سیاسی، حقوق یها میثاق و بشر حقوق جهانی اعالمیه
 زندگی شرایط حداقل تأمین در دولت وظائف و قانون پناه در مردم مال و آزادی و جان بودن مصون شامل
  .است مردم همه برای انسانی شئون با منطبق

 و شود مین داده کسی به طبقاتی یا جنسی دینی، قومی، امتیاز هیچ و برابرند قانون برابر در افراد همه ـ5
 از مذهب و دین .گیرد دست در را مردم سرنوشت الهی موهبت به یا خدا نمایندگی به ندارد حق کس هیچ

  .جداست حکومت
 ها دادگاه و قانون .باشند آزاد باید ای عقیده هر با ها انجمن و صنفی یها اتحادیه و سیاسی احزاب -6

 و تأمین باید همگانی یها رسانه آزادی .بود خواهد شان اعضای همچنین و آنها حقوق و حدود نگهدارنده
  .گردد تدوین ها رسانه مدنی مسئولیت حدود رعایت و آنها فعالیت آزادی حفظ برای الزم قوانین

 اداره برای را الزم اختیارات باید خود حد در کشوری تقسیمات واحدهای همه و ها شهرستان و ها استان -7
   .باشند داشته ها نانجم انتخابات طریق از شان داخلی امور

    
 گذشته ماهۀ شش در تنها نه« :خوانیم می مؤسس کنفرانس فردای در 1373/1994 فروردین ندهیآ  راه در

 همۀ در و گذرد می خواهان مشروطه سازمان گذاری پایه برای ها کوشش آغاز از که سالی سه دو در بلکه
 سر بر خواهی،  مشروطه تعریف سر بر ،ها منیدش بدترین از سرشار واقعی، پیکاری گذشته، سالۀ چهارده

 جامعۀ و جامعۀ امروز مبارزه در پادشاهی جای و ندهیآ سیاسی برنامه و گذشته تاریخ تفسیر و روشنگری
 نهاد به آنچه در کندوکاوها ترین ژرف پادشاهی هواداران گستردۀ طیف در .است بوده درگیر رانای  فردای

  .است گرفته انجام شود، می مربوط خواهی مشروطه سُنت و پادشاهی
 ها گمانپروری و ها فرضیه و ها نظریه الشه از و کوبیده، ها سال نای  در رسید کلن کنفرانس به که راهی

 ـ عصبی یها بازتاب واپسین کردن برطرف برای کوچکی تکان جز کُلن در .است شده پوشیده بیشمار
 ها بازتاب نای  .نیامد الزم ـ اند بوده تن روئین واقعیتی هر رابرب در که »حقانیتی« بر پافشاری ها سال یادگار

 کُلن در ولی .ماند خواهند برقرار بیشمار کسان نزد و جاها در و نشدند سپرده خاک به کُلن در »حقایق« و
 از دارد، را واقعیات با روبروئی و ماندگاری توانایی که ای گونه از خواهی، مشروطه مشخص صدای یک
  "...آمد بر بخواند، اش شده اعالم یها اندیشه با کارکردش و ترکیب کوشد می که سازمانی دهان

   
 میدو .نگریم می ندهیآ  به  میچش با و گذشته به  میچش با ما .بود خواهد و است بوده ما سود به زمان گذر

  ش یها گذشته روی بر که اهیمخو می را رانیای  ما .سازد خود اسیر را ما تواند مین اولی و بینیم می بهتر را 
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 ساله صد یها سدر و ها آزمایش همه از پس رانای  مردم که کرد تصور توان می ایآ  .بسازد متفاوتی ندۀیآ
  نخواهند؟ بهتر ای ندهیآ  گذشته،
 سازمان آنکه برای« :است برده پیشتر را نو دید و تشکیالت نای  یها ویژگی مؤسس، کنفرانس قطعنامه
 از بیشتری چه هر گروه کردن متشکل یعنی است داده قرار خود برای که وظایفی در بتواند

 با مشترک پیکار و دیگر، آزادیخواه و ملی نیروهای با همکاری زمینه آوردن فراهم خواهان، مشروطه
 ازب انتقادی دید با را گذشته که دارد اهمیت اندازه همان به بودن نگر ندهیآ  شود کامیاب  میاسال جمهوری
 .کنیم آزاد ندهیآ  و امروز به پرداختن برای را خود یها انرژی توانیم می گذشته بازنگری با تنها ما .نگریستن

 و بزرگ، کمبودهای و اشتباهات و بزرگ دستاوردهای از پر دارند سر پشت بزرگی گذشتۀ خواهان طهومشر
 آن جبران به و اشتباهات آن از فتنگر درس با و دستاوردها آن روی که کنند می پیکار ای ندهیآ برای

 نظر با که دهد می توانایی آنها به گذشته انتقادی بازنگری نای  حال عین در .شد خواهد ساخته کمبودها
  .شوند آماده مشترک اقدامات و اصولی یها توافق برای و بنگرند دگراندیشان به تری منصفانه

 جز یا است بوده آنها رویاروی که هر به که کند می جابای  بشر حقوق و دمکراسی به ... سازمان اعتقاد«
 حد در و بریم می آن منطقی نتیجه تا را اصول به پایبندی نای  ما .ننگرند دشمن چشم به اندیشد می آنها
 دیگران دادن کیفر پی در و نداشت اعتقاد چندگانگی به و بود آزادیخواه توان مین .نگریم مین تعارف و شعار
 حقوق و متمرکز را قدرت و داشت اعتقاد بشر حقوق جهانی اعالمیه به توان مین .برآمد راندیشیدگ گناه به

 محجور را رانای  مردم و بود ناسیونالیست توان مین .گردانید پایمال را زنان یا مذهبی یها اقلیت یا اقوام
   ... .کرد محکوم گوناگون عناوین به را آنان گروه گروه یا شمرد،

 دلیل به را کس هیچ و شناسیم می سیاسی عرصه در طبیعی حالت یک را عقیده اختالف وجود ما«
 تنها کیفر و محکومیت .دانیم مین کیفر سزوار و محکوم اکنون چه و گذشته در چه او سیاسی موضعگیری

 و سیاسی عقیده یک داشتن .است شده دراز مردم مال یا افراد خون به دستشان که است کسانی سزاوار
 را عقایدش یا پسندد مین را او که کسی با تواند می کس هر ...نیست گناه باشد، چه هر بدان، ردنک لعم

 به رسیدن بخت و بکشانند انزوا به سیاسی نظر از را کسانی توانند می مردم .کند مبارزه داند می آور زیان
  .ندهند آنها به را مقامات

 حکومت مردم رأی که مینظا در .ساخت دشمنانه رویاروئی نه و همرائی برپایۀ باید را سیاسی جامعۀ ولی«
 و سهم شناختن با و شناسیم مین مکتبی و فرد هیچ انحصار در را حق ما ...هست همه برای جا کند می

 نای  در را خود مسئولیت و سهم نیز آنها که کنیم می دعوت دیگر یها گرایش و گروه همه از خود مسئولیت
 سوی از که اصولی پایۀ بر بتوانیم تاریخ، به گذشته سپردن با تا بشناسند زیاد، چه و کم چه تاریخی، دوره
 رژیم یها ویرانه بر مدنی جامعۀ یک ساختن برای شده اعالم پیش ها مدت از ها گرایش و ها سازمان بیشتر

  .کنیم همکاری  میاسال جمهوری
 تمرکز از ملی یکپارچگی و یگانگی نگهداری نام به نیست الزم دیگر که مای رسیده جائی به اکنون ما«

 نام به تجدد نفی به تجدد، نام به ها سُنت نفی از یا بگذاریم؛ پا زیر توسعه نام به را دمکراسی یا کنیم؛ دفاع
  ».سازیم برعکس یا اجتماعی عدالت فدای را اقتصادی رشد یا بیفتیم؛ ها سُنت
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 نیروهای به رانای  خواهان مشروطه سازمان پیام« )1996 ردسامب / واشنگتن( سازمان کنگره نخستین در

 نخستین احتماالً ما( کرد تأکید دگراندیشان با شدن همرأی به ما آمادگی بر دیگر بار یک »آزادیخواه و ملی
 حل برای را محلی یها حکومت طرح و )مای کرده فارسی واژگان وارد را دگراندیش که هستیم سیاسی گروه

 انحالل شرایط در و همه شرکت با آزاد انتخابات« که بود قطعنامه نای  در .نهاد پیش ایران  میقو مسائل
 سیاسی پیکار استراتژی »منطقی نتیجۀ و پایانی نقطۀ طرفانه، بی نظارت و رژیم سرکوبگری نهادهای

   .شد اعالم میمرد
 تغییر رانای  مشروطه حزب به را قبلی سازمان نام که )1998 برلین( خرداد دوم از پس کنگره بعد، سال دو
 اصلی جریان گفتمان امروز و بود شده اعالم ها سال نخستین همان از که نظریاتی دادن، گسترش جز داد،

 متعدد آمریکایی و اروپائی یها کنفرانس ترتیب همین به و نیافت خود برای ای وظیفه است، رانیای  جامعۀ
  .اند شده برگزار ها سال نای  در که حزب
 که نباشد یادآوری به نیاز شاید اند، کرده دنبال بیرون در را مخالف نیروهای تحوالت که کسانی برای

 است بوده روبرو بیرون و وندر از حمالتی چه با دشوار، راه نای  پیچ هر در امروزی حزب و روز آن سازمان
 و است آمده دچار ها نشعابا و درونی تلخ مبارزات به خود، مواضع بر ستادگیای  دلیل به بارچند و

  .اند داده پاسخی چه آن، پیاپی یها فراخوان به دگراندیشان
 هر به درآمدن، درست راه به چند هر ــ مای نیامده سواری موج به ما کم دست که دید توان می بهتر اکنون 

 آن اما است، سودمند body politic سیاسی پیکره حال به و نیست عیبی باشد، زمان هر در و دلیل
 برجای و آمد می پیش که دیدیم را موجی پیش سال بیست از ما .دارد حق جا یک در گیر خرده دوست
 خود و دیدیم گذشته ویرانه بر را ای تازه عصر برآمدن بسیاری، از زودتر ما .آمد ما بسوی تا ستادیمای  درست

 نخستین توانیم می اکنون که ماندیم دیر چندان که است بوده نای  در ما خوشبختی .کردیم آماده آن برای را
 سرزمین که دانست می گذاشت راه بر گام وقتی موسی .ببینیم نمود، می تیره اندازه آن که افقی در را پرتوها

 بتوانند آن در مردمان که موعودی سرزمین آن بیشمار رهروان ما .ندید را آن خود، ولی هست موعودی
 بسیاری و هست ای ندهیآ  چنان که دانیم می کنند، زندگی یکدیگر کنار در ن،ددا و دیوان نه و انسان، مانند

 .دید خواهند را آن ما از
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  1 بخش
  دگرگونی برای حزبی  

  
  نوین مشروطه یها نوآوری و ها پیکار

 
 آغاز بیرون ایرانی اجتماعات در طلب سلطنت طیف به دادن سازمان برای جدی کوشش پیش سالی هشت   
 به چه لی و نداشت یافتن سازمان به نیاز دیگران از کمتر ش یها ظرفیت و گستردگی با طیف این .شد 

 یها گرایش بسیاری از بیش مشکالتی با حزبی، کار تجربه نداشتن دلیل به چه و خود، بزرگ ابعاد  سبب
   .بودند آورده بیرون به را خود تیتشکیال روابط بقایای که بود روبرو  دیگر
 در تبعیدی سیاسی یها گرایش و ها گروه همه آن از پس ها مدت و  میاسال حکومت یها سال نخستین در

 در و بود رانده میهن از یکسان به را آنان انقالبی، رژیم .بردند می بسر انقالب دوران  ناسالم فضای همان
 اما .بود کرده شان محکوم همزیستی به تر متمدن یها سرزمین اتیکدمکر قوانین زیر در  و خارج کشورهای
 و دشمنی با هرکدام .بود افزوده شان بجانبی حق بر تنها بود داده آنان در تغییری هم  اگر تبعید و شکست
 یک شماره دشمن بیشترشان رایب آخوندی رژیم و بودند ها حساب کردن پاک و  انتقام درپی بیشتر تلخی

 بیرون در و بکشند و بگیرند و بزنند را یکدیگر ایران مانند توانستند  مین تمام تاسف احساس با آنها .بود مین
   .باشند خرسند گاهگاهی خشونت و  شخصیت، وترور زبانی حمالت به بودند ناگزیر

 ههم از "بود شکسته تر سخت استخوانشان و بودند نشسته باالتر" که طلبان سلطنت تبعیدیان، میان در
 توطئه یها یپرداز افسانه قربانی دیگران از بیش را آنها شان روانشناسی نیاز .بودند تر سردرگم و تر تلخ 
 و خود آسانی آن به و داشتند ئیها یرو زیاده و ها یکوتاه چنان که نبودند خودشان این .کرد می اندیشان 

 برسرشان بالئی چنان حسادت، از ترس، از که بود دنیا .بودند ریخته ناالزم البقان یک پای در را  کشور
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 سپری دیگر سال دو و ماه دو بازگشت بیهوده آرزوی در را  میاسال حکومت نخستین ساله ده .بود  آورده
 بود، مانده میانشان در امیدی اگر .ساختند می باز را شان یها زندگی و کردند می رها هزار هزار و بودند  کرده

 شان کرده گم جهان به را تبعیدیان و رساند سامان به را مبارزه تنه یک که بود یم اسماعیلی شاه و نادری 
 اگر دیگر بار که نداشت این از بیش عبرتی ولی بود داده شان تکان پایه از  میاسال انقالب .دگردان  باز

 به ضرورتی یچه توطئه یها نظریه پناه در آنها همه تقریبا .کنیم چه مخالفان با دانیم می رسید  مان دست
 موارد بیشتر در چنانکه .کردند مین احساس مبارزه، بار گرفتن بردوش که همچنان ، خود موقعیت بازاندیشی

 دیگران گردن به ش انداختن و آن یها مسئولیت از گریز به بیشتر را آنها شکست،  ضربه آید می پیش
   .بود کشانده
 به نامساعد احوالی و اوضاع در و هوا، و حال چنان در عموما افرادی با مخالفان بخش این دادن سازمان

 یک به پادشاهی هواداران .آمد پیش مرحله همان در پیکار نخستین و سرگرفت خودجوش حرکت یک حال 
 در  سهم ایران آینده در خواستند می اگر آنها .داشتند مین نیاز تر، بزرگ هرچند دیگر، طلب سلطنت سازمان 

 رویکرد  همان شان اصلی مشکل .کردند می آغاز خود برنامه و بینی جهان از بایست ندباش داشته را خورشان
atitude پایان  به طلبان سلطنت زمان .بود می خواهی مشروطه با ش گرفتن اشتباه و طلبی سلطنت به 

    .دانستند مین خود و بود رسیده
 ساله دو یک همان از که بود یفکر جنبش یک اساس خواهی، مشروطه و طلبی سلطنت میان تفاوت این
 انقالب همان در طلبان سلطنت و خواهان مشروطه .شد آغاز نوین مشروطه عنوان به انقالب از  پس

 شد می را آنها میان فاصله که بود انقالب از پس اما .بودند جنگیده هم با حتا و شده جدا هم از  مشروطه
 بازگشت .یداندیش مقوالت این در شد می که بود تبعید در اهیپادش احوال و اوضاع در تنها زیرا  ؛دکر نمودار

 و بود فرهنگی نوسازی و اجتماعی و سیاسی توسعه و تجدد و ناسیونالیسم پیام که خواهان مشروطه  پیام به
 بلکه بود الزم و باربط تنها نه  میاسال جمهوری فاجعه از پس ایران برای کرد، می تعریف نو از را  پادشاهی

 چیزها بسا هنوز سالهصد این یها آموخته و ها درس اضافه به خواهی مشروطه جنبش از .داشت  یتازگ
 پادشاهی اگر و خواند مین استبدادی پادشاهی با مشروطه .گرفت ایران آینده و اکنون برای  توان می

 هب آخوندی عیارتجا سیاسی برنامه و بینی جهان پادزهر مشروطه بود، خورده شکست انقالب  از استبدادی
     .رفت می شمار

 بدان دیگر سیاسی هرگرایش از بیش و پیش بسیار خواهان، مشروطه که خود گذشته انتقادی بازنگری
 ترین بدیهی در پیوسته که کرد جاگیر آنها در ذهنی عادت یک داشت؛ پردامنه و ژرف آثاری زدند دست 
 از که داد آنان به انتلکتوئل و اخالقی  integrity  یکپارچگی و اعتبار آنچنان و کنند؛ شک ها فرض پبش 

 که ای کینه و دشمنی ژرفای .شوند کشانده انحراف به یا بیایند کوتاه زمینه هیچ در نگذاشت  پس آن
 در آشکار اختالف سبب به طلب، سلطنت گسترده الیه در همه از بیش و هرجا در نوین خواهان مشروطه

 معنوی نیروی یک سرچشمه اند بوده روبرو آن با دراز سالیان به اخالقی، و فرهنگی و سیاسی  یها زمینه
 پیروان، و همفکران مالحظه .کرد کمک سیاست کردن تر سالم به دیگر عوامل درکنار خود، سهم  به که شد

 از بار نخستین برای ،نامند می همگنان فشار روانشناسان آنچه و سیاسی، نفوذ حوزه دادن دست  از ترس
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 زیان به امتیازی هیچ تازه سیاسی بندی گروه دادن سازمان در .شد انداخته بدور سیاسی گرایش  یک سوی
 ش پیامدهای ــ افتاد بیرون پرده از آمد پیش بنیادی اختالف اگر .نشد داده اخالقی و سیاسی  یکپارچگی

    .بود می هرچه
 که شد آن از تر کوچک آمد پدید موقتی، سازش بجای رویاروئی با تازه، نگرش این با که سازمانی

 سنگین، بهای به اگرچه عوامفریبی از پرهیز و ایدئولوژیک یکدستی .یافت بیشتر پابرجائی ولی  توانست؛ می
 سازمان ،1988 سال کنگره در که میهنگا .کند می تضمین ایران آینده در را ش جایگاه که داد اقتداری  بدان

 از  صرفا را آن کسی یافت تحول ایران، مشروطه حزب به میانه، راست حزب یک به ایران خواهان مشروطه 
 ،ها انشعاب و بیرون یها جدل و درونی نبردهای آن، از پیش ساله شش کارکرد .نشمرد نام تغییر مقوله
 عنصر یک است روئیده ایران بیرون در صفر از دیگر مهم یها بندی گروه برخالف که را ای تازه حزب

  .بود گردانیده رانای  سیاست رپایدی 
***  

 و انزوا از مخالفان عموم زمان آن تا .آمد پیش )داماتو الیحه( امریکا نفتی تحریم جریان در پیکار دومین
 رژیم تحریم بر افریقائی ملی کنگره اصرار و جنوبی افریقای پیشینه .زدند می دم  میاسال رژیم تحریم 
 اما .است  میمه سیاسی سالح چه یشها کاستی همه با لمللیا بین تحریم که بود داده نشان آپارتاید 

 جزئی تحریم رژیم، مخالفان نظر به ارتباط بی و خودش دالیل به امریکا حکومت 1996 در که   میهنگا
 چپگرایان .برخاست سو همه از بزرگی غوغای کرد تکمیل داماتو الیحه با را  میاسال جمهوری  1986 سال

 در دیگران، کردند؛ محکوم دیگر مرداد 28 یک مقدمه عنوان به را تحریم آن "ونملی" شکل یب  جبهه و
 که سوزاندند دل ایران مردم حال به همه و رساندند؛ ایران استقالل به تجاوز تا را آن رژیم،  غمخواران میان
 تحریم نیپشتیبا در ای اعالمیه که ایران کردستان دمکرات حزب جز .رفت خواهد چشمشان  به تحریم دود
 اتهامات و حمالت میان در که بود گروهی تنها ایران خواهان مشروطه سازمان نیفتاد، یادش  به دیگر و داد
 روزی تیره در نیز آن از پیش که میمرد بر نه و رژیم، بر را آن منفی آثار و شمرد الزم را تحریم  سو هر از

  .کرد بینی پیش بردند،  می بسر
 تحمل  حدود به را رژیم انزوای که میکونوس دادگاه رای با همراه و زمان، درگذر  میاسال جمهوری تحریم
 جمهوری ریاست انتخابات آستان در  میاسال جمهوری درونی قدرت پیکار پویائی نیز و رسانید، ناپذیر

 ده  چند ابعاد شدن روشن و ها سال این در ایران اقتصاد روند و کرد؛ ایفا را خود قاطع نقش ،1997 / 1376  
 رکوردها  ترینباال از ای پاره ایران نفتی مدآدر که ئیها سال ــ رفسنجانی دوره خارجی یها بدهی میلیاردی

 ایران  اقتصاد بر چندان اثر و است بوده سیاسی الزم فشار یک اساسا تحریم، که داد نشان ــ آورد بدست را
 به بوده اگر هم دودی که کرد ثابت بیشتر انایر مردم در امریکائی ضد احساس هیچ نبود .است نداشته

 چه  ،ایران خارجی مناسبات بهبود نسبی یافتن یبستگ .بازماندند بیشتر تاراج از که است رفته مقاماتی چشم 
 بحران در که جائی تا ــ بشر حقوق و دمکراسی پیشرفت به اقتصادی، زمینه در چه و دیپلماتیک زمینه در

 در مبارزه پیروزی ترین بزرگ ــ بود اهللا حزب کودتای از جلوگیری در مهم لیعام مجلس گشایش از پیش 
 درآمدن .نیست کردنی فراموش آن در راست و چپ از مخالف نیروهای سهم و است بوده المللی بین عرصه 
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 که نیروهائی دست به ش افتادن و کند می نمایندگی را آنها رفسنجانی که نیروهائی دست از مجلس  اکثریت
 اما است همیشه بدی به ایران در بشر حقوق وضع .بود قطعی عامل آشکارا شوند می شناخته یکی   میخات با

   .بگذراند را مطبوعاتی قانون چنان که نیست مجلسی دیگر  کم دست
     

 پاهای بر بود نشده نتیجه، بی آنهم عوامفریبی، تسلیم که را سازمانی ولی داشت کوچکی ابعاد تحریم پیکار
 از توانست هرجا که سازمانی .آمد یاری به گرفت در آن از پس اندکی که پیکاری در و کرد استوارتر خود 
 همچنان و کرد دفاع بشر حقوق رعایت به ش واداشتن و  میاسال رژیم بر دیپلماتیک و اقتصادی فشار 

 یعنی بود، خواهد یندهآ هماورد یک  میاسال جمهوری در آنچه میان توانست بیشتری آسانی به  کند می
  .بگذارد تفاوت مالی، ـ سیاسی مافیای یعنی است، کشنده ما ملی مصالح برای آنچه و اصالحگران،  جبهه

 تغییرات و بود  میاسال جمهوری تاریخ در نوینی سرفصل که پیش سال سه جمهوری ریاست انتخابات
 نخست .افتاد تر آسان گروه دو بر کرد بایجا درکاران دست همه یها تاکتیک و استراتژی در را بسیاری 
 این با و بستند او عملگرائی و روی میانه به دل رفسنجانی جمهوری ریاست همان از که جویانی مسالمت 
 .کشیدند  کنار فعال مبارزه از رساند، برخورد به را کار باید مین و دارد اصالح به رو سیاسی نظام که استدالل 

 آب از  را میکونوس واقعیت دربرابر شده اعتبار بی استراتژی یک که بود نجاتی نریسما 97 / 76 انتخابات
 داد روی  تغییری هم اگر نیامد؛ الزم شان یها شیوه و رویکرد در بردنی دست هیچ آنان برای .کشید بیرون

 بدان  امالتز و فقیه والیت اساسی قانون پذیرفتن بحث به اکنون که بود ایران به بازگشت خواست جهت در
  .نکشد آنجاها به بود امیدوار باید می و است رسیده
 دیرین استراتژی تحقق خرداد دوم در که بودند روز آن ایران خواهان مشروطه سازمان اعضای دوم گروه

 همان  از که استراتژی آن .اتهامات و حمالت زیر سو همه از یافتند، تنها را خود دیگر بار یک و دیدند را خود 
 ایران جامعه توان در را دگرگونی بود شده اعالم  میمرد سیاسی پیکار استراتژی عنوان زیر کار آغاز

 معنی  به که ایران، سیاست شدن گشاده برای و خواست مین جدا هم از را بیرون و درون مبارزه و دانست می 
 معنی به( رفسنجانی روی میانه .کرد می تالش درون به بیرون دست رساندن و است، مردم به بخشی قدرت
 یها گروه  بر اقتصاد بازکردن معنی به( او عملگرائی و )مافیا یها خانواده میان در ملی منابع کردن پخش

 که را عنکبوتی  تار آنها .داد مین فریب را آنها )سیاست گشایش راه هر بستن و پرقدرت، مدعیان از بیشتری
 های شیوه ترین وحشیانه به متکی و سیاسی، ـ مالی منافع پیوسته بهم شبکه یک تقویت با رفسنجانی
 یها یدیکتاتور  الگوی روی از ترور یها جوخه انداختن راه و هلیکوپتر، با مردم بستن تیر به ــ سرکوبگری

    .دیدند می کشید می سیاسی نظام و جامعه گرد بر ــ التین امریکای
 دستگاه همه شد می آن از پیش تا .بود مین الزم تاکتیک در تغییری جز خرداد دوم از پس آنان نظر از
 "اپوزیسیون"میان در ایران مردم که تمایزی همان آن از پس .نگریست چشم یک به را ایران حکومتی 
 و  شناختی جامعه عوامل بر تاکید. آمد الزم گذارند می قدرت اصلی بدنه با حکومت، از بخشی یعنی رسمی، 

 تحوالت همه گفت می که بیرون در ای کاهنده اکثریت از آسانی به را نهاآ بافی، توطئه به اعتمادی بی
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 فردای همان از آنها تحلیل در .کرد می جدا نیست دیگران کردن گمراه برای ترفندی از بیش ایران سیاست 
 خرداد دوم تا .شد می بسیج  میاسال حاکم گروه و بینی جهان ضد بر افزونی روز نیروی ،انقالب پیروزی 
 پس آن از .دشدن می خفه خون در که گاهگاهی یها شورش و بود، فعال غیر و منفی بیشتر آن بارزهم
 ،آن دیگر بخش برابر در حکومت از بخش یک کمابیشِ پشتیبانی ،فعال مرحله و یافت پایان منفی مرحله 

 به و  دارد ادامه انهمچن که درگرفت ،بود شده بینی پیش  میمرد سیاسی پیکار استراتژی  در که گونه بدان
 چنین انتظار به هشتاد دهه اواخر از که نیز اقلیتی اما .است بخشیده را آن یگانه حالت ایران تجربه

 همه  با زیرا شمارد می محکوم را خواهان مشروطه رفسنجانی، رهبری گمراه امید به چند هر بود، تحوالتی 
  .هستند رژیم سرنگونی پی در اینها
 را  آنان روزگار، .نیست عقیده هم آنها با ایران در کسی :است آسان بینند مین درکار تفاوتی که آنها به پاسخ
 پر  آنها جز همه برای که افتد می اتفاقاتی ایران در روز هر .است کرده رها دستشان دور یها تبعیدگاه در

 بوجود ای تازه یها قعیتوا و دهند می رای پیاپی آگاهانه تن ها میلیون .است نکردنی باور گاه و معنی
 جهان در سال بیست .افتد مین کسان این یاد به ــ نیز بیرون در روزافزون بطور و ــ کس هیچ .آورند  می
 دیگری چیز باز دارد و است شده دیگری چیز ایران .بزیند توانند می نیز دیگر سال بیست ،اند زیسته  خود
 دشنام و نفرین و گفت سقط" دوست و دشمن به همچنان و گرفت نادیده را همه این توان می .شود  می
 هم تدریجی سرنگونی که گفت توان می گذارند می سرنگونی برابر در را تدریجی اصالح نیزکه  آنها به ".داد
 دارد تضاد جامعه یک با پایه از حکومت، یک سیاسی، نظام یک که میهنگا اصال و دهد؛ می روی  جهان در
 از سخن تا نیست الزم هیچ .است سرنگونی جهت در باشد داشته سروکار نیادهاب با که اصالحی  هر

    .بیفتند مرج و هرج و خونریزی یاد به آمد  سرنگونی
 بینند مین خرداد دوم از پس و پیش میان اختالفی هیچ که گروهی ــ اند ایستاده دوگروه میان در که کسانی

 مردم، همراه و باشند وفادار خود یها هدف و اصول به اگر ــ دان شده ایران به بازگشت آماده که  گروهی و
 یک نه و دوبار و بار یک نه معینی یها برنامه و ها روزنامه و ها شخصیت از که ناپذیریانکار  جماعات این
 به را کمک بیشترین زیرا داشت خواهند را ها موقعیت بهترین پایان در کنند، می پشتیبانی  سال دو و سال
 را مخالفت و پیکار اصالت .دارند را ها موقعیت بهترین نیز اکنون هم واقع در آنها .اند  کرده  میمرد زهمبار

 مانند هنوز .آید می در درست شان یها بینی پیش و انتظارات و است، نخورده دست شان اصول  اند، نگهداشته
   .کنند می چه دارند دانند می و شناسند می را راه ولی دارند پیش در درازی  راه بقیه

***  
 آنها از یکی .دارد فراوان یها یسودمند سیاسی پیکار در انصاف واردکردن و واقعیات بر بودن گشاده

 ها حل راه و ها ایده از سرشار پیش سال صد خواهان مشروطه .است زمان با آمدن راه برای بیشتر آمادگی 
 همان با ما امروز .بود آمده فرود برسرش آواری مانند ستمبی سده که بودند ایرانی جامعه تازه موقعیت برای 
 اینجا تا .ببریم تر پیش را خواهی مشروطه طرح باید می و روبروئیم اش مییک و بیست سده ابعاد در وضع 
 دینی، تفکر چیرگی یعنی ایران، در توسعه مساله قلب به تری مستقیم حمله از گذشته نوین خواهان مشروطه 
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 یگانگی  چهارچوب در ایران اقوام حقوق و تمرکز عدم مساله نخست :اند برده فراتر مهم زمینه ود در را بحث
   .سیاست در خشونت ریشه عنوان به سیاسی جرم مقوله به دادن پایان دوم و ایران؛ یکپارچگی و ملی
 شد تصویب برلین 1998 کنگره در و توصیه فرانکفورت 1997 کنفرانس در که محلی حکومتهای طرح

 حکومت و مرکزی حکومت و سو یک از   government  حکومت و   sovereignty  حاکمیت میان 
 ولی ،است استقالل معنی به زیرا نیست پذیر تقسیم حاکمیت .گذاشت تفاوت دیگر  سوی از متمرکز
 تقسیم خود فراخور به کدام هر روستاها و شهرها و ها استان و مرکز میان باید می  و توان می را حکومت

 با را خود به مربوط امور دارد حق جغرافیائی بندی تقسیم هر و است امور اداره معنی  به حکومت زیرا کرد؛
 ایجاب اداره و حکومت در را  میتقسی چنین نیز توسعه و دمکراسی و کند اداره خود  انتخابی یها ارگان
 در بویژه و نیست مرکزی حکومت بردن یانم از معنی به حکومت کردن متمرکزغیر  ترتیب بهمین .کند می

 .دارد حیاتی اهمیت کشور سویه همه توسعه برای دمکراتیک و نیرومند مرکزی حکومت  یک ایران موقعیت
 با که است طبیعی .است شده واگذار آن مردم رای به منطقه هر حدود تعیین محلی یها حکومت  طرح در

 افراد مدنی و فرهنگی حقوق( آن یها میثاق و بشر حقوق نیهاج اعالمیه به نوین خواهان مشروطه تعهد
   .ماند مین جای هب نظرها این از ای لهئمس  )اقوام و مذهبی یها اقلیت به متعلق
 امید و شد توصیه رتردام 1999 کنفرانس در که بود دیگر نوآوری یک سیاسی جرم مقوله به دادن پایان

 گیری، موضع این با. شود برده پیش آن منطقی نتیجه تا و سدر تصویب به آینده نوامبر کنگره در است 
 "وندتا" آفت از ایران در سیاست آید؛ می بیرون کشی وکینه جوئی انتقام قلمرو از  میاسال جمهوری با پیکار 
 .ماند می بدور افراطی یها روش و ها اندیشه آسیب از ایران آینده مدنی جامعه و شود؛ می رها ونخواهیخ یا 

 قلمرو از ش بردن بیرون و است، سیاست در خشونت به دادن پایان سیاسی، جرم ردکردن واقعی نیمع
 سیاسی جرم مفهوم که است سیاسی عمل در باطل و حق به شدن قائل با تنها زیرا .باطل و حق مذهبی 

 است کنمم فردا رسد می نظر به درست امروز آنچه .ندارد وجود باطل و حق سیاست در .شود می  پیدا
 گیرند، می که سیاسی یها تصمیم یا خود سیاسی عقاید دلیل به کسان اگر .شود شناخته یا درآید، نادرست 
 پاکسازی به یا کرد برپا انقالب دادگاه توان مین دیگر نباشند مجازات قابل سیاسی، مسئولیت قبول جمله از 
 یا کسانی برای هم چه هر و باشد هرچه سیاسی، عمل .داشت نخواهد معنی سیاسی زندانی دیگر .پرداخت 
 .بود خواهد رای یها صندوق برابر در و  میعمو افکار با آن قضاوت و نیست جرم باشد، ناپسند اکثریتی حتا 
  .بس و همین .نیست جنائی هم ش مجازات و آورد مین رای است نگرفته درستی سیاسی تصمیم که کسی 

 عمومی، اموال دزدی :شوند می مرتکب خود  میعمو زندگی رد افراد که است  میجرائ ماند می آنچه
 پیگرد المللی بین سطح در و است شده شناخته بشریت برضد جنایات نام به که آنچه و شکنجه، و آدمکشی 
 عنوان به آنان جرائم که گونه همان به حکومتی، و سیاسی مقامات و مسئوالن سوی از جرائم این .شود می 
 افریقای  با را ای مقایسه ایران، ویژه شرایط منتها .است دپیگر قابل دار صالحیت دادگاه در ساده، شهروندان 

 دهه هشت  از که ما کشور برای .سازد می توجیه قابل آن، حقیقت دادگاه و آپارتاید کارزار از آمده بدر جنوبی
 است،  پوشیده شونتخ با ش تاریخ صفحه هر و برد می رنج باطل و حق جامه در مذهبی ـ سیاسی جنگ



41 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 برضد  جنایات به شان بسیاری دست که خوردگانی شکست با حساب کردن پاک :داشت خواهد اولویت کدام
 خشونت  و خونریزی سلسله گسستن همیشه برای و بار یک یا است؛ آلوده  میعمو اموال دزدی و بشریت
 که  عواطف ترین سوزان و یجاناته تندترین از انباشته است موضوعی این عدالت؟ نام به حتا سیاسی،

   .کرد اندیشه آن در بیشتر باید می
                             ــــــــــــــــــــــــــــــ 
  2000 ژوئن  
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  1 بخش
 دگرگونی برای حزبی  

  
  عیار تمام جایگزین یک راه در
  
 این .گویم می درود است شده نصیبم دیدارشان بخت امروز که نزدیک و دور دوستان همه به

 گذشته کارکرد رسیبر از بیش فرصتی است شده آغاز 1994 سال از که ما میان در سال دو یها گردهمایی
 بار دو یا یک سالی که ییها کنفرانس در نیز و ها کنگره این در .است حزب این آینده دربار گیری تصمیم و
 به و کند می عرضه ما به را خود اش، آینده و اکنون تا گذشته از ایران، موقعیت همه داریم اروپا و آمریکا در

  .طلبد می ها روشنگری و ها جویی چاره ما فکری و سیاسی ظرفیت فراخور
 بیشتر طبعاً تیمانداخ پوست بار چند ما و کشید 1998 تا که حزب این جاافتادن و گیری شکل مراحل در

 آن به حزب آینده و هویت که جهت آن از حیاتی ــ بود تشکیالتی حیاتی مسئله و خودمان به ما توجه
 اطمینان ولی نه؛ یا کشند می هم درد ما مانند اندازند می پوست که جاندارانی دانم مین من( .داشت بستگی

 از و رویم می سبکبارتر ما گذشته دوساله در ولی ــ )دارند بهتری احساس بسیار خود تازه پوست در که دارم
 درباره اندیشیدن برای جایگاهی و اند یافته را خود واقعی معنی یمانها گردهمایی ،ها کنگره تا ها کنفرانس

 ایران بیرون در حزبی هستیم، ما که حزبی ماهیت به  میک خواهم می امروز .اند شده ایران و مبارزه و حزب
 نه ولی بودن تبعید در این .کنم آغاز اینجا از و بپردازم تبعیدی، روحیه با نه ولی بعیدیت ایرانیان از و

 به را آن که است رسیده ش زمان و ورزیم می عمل و اندیشه در داریم ستها سال ما را بودن تبعیدی
    .کنیم بیان  میمنظ صورت
 نظر از و هستند؛ اجتماعاتی چنین سطح نباالتری در و جهان تبعیدی اجتماعات بزرگترین از یکی ایرانیان

 هرگاه بقیه آنان از معدودی جز .رسد مین آنها به دیگری تبعیدی اجتماع هیچ مادر، سرزمین به دسترسی
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 کنده دل آخوند حکومتِ زیرِ ایرانِ از که کوچک اقلیت آن .بازگردند یا بروند ایران به توانند می بخواهند
 پاریا حالت به گاه و است بهره بی اجتماع آن فعال پشتیبانی از ؛دارد تبعیدی تحال نیز بیرون اجتماع در است
  .گیرند می کناره جمع در کم دست او از اند ایران در خود اموال یا روادید و گذرنامه نگران که کسانی افتد؛ می
 .است گریبان به دست گونه همه از ها دشمنی و اختالفات با نیز خود میان در شده، تبعید دوبار اجتماع این

 اجتماعات بیشتر برخالف باز اقلیت، این گوناگون یها گروه .آنهاست کمترین از یکی استراتژی در اختالف
 یکدست نیز نظر این از حتا گیرند؛ می بر در را دو هر انقالب پیروزمندان و خوردگان شکست تبعیدی،
 شده افزوده انقالب در شکست نامرادی و خشم بر انقالب از پیش و انقالب یها سال یها دشمنی .نیستند
  .اند یافته آینده، و اکنون از تر بزرگ گاه بزرگ، جایی ها گذشته .است

 به و سازد می ییها ویژگی دارای را بیرون در ایران سیاسی طبقه یا تبعیدی اجتماع عوامل، این گردآمدن
 به و دادم نام تبعیدیان مشغول خود به و ودمحد جهان عنوان آن به پیش ها سال من که آورد می در حالتی
 از خود دورافتادگی سبب به که است افرادی روحیه و نگرش منظورم .ستها ویژگی آن همه گویای نظرم
 شان یها فنجان در شان یها توفان و ند سرگرم تبعیدی یها سیاست کوچک صحنه به بیشتر اصلی، صحنه

 شوند می چکی کو این متوجه کمتر ولی بیابند، مشترکی یها نهزمی خواهند مین چون است، کوچک ناچار به
 خود پیرامونیان نگران ایران مردم از بیش و پیچند می یکدیگر به  میاسال جمهوری از بیش که افرادی ــ

  .هستند
 با اتهامات؛ و ها دشنام به ندادن پاسخ با .آوردیم بیرون تبعیدی عوالم از را خود دیگر بسیاری از زودتر ما

 و بیرون از خود نگاه گرفتنبر با همه از بیش و ؛ها سوءتفاهم و ها دروغ روشنگری در خویشتنداری
 از اصلی، مبارزه از گاه هیچ نگذاشت که دادیم دیدی وسعت و آزادی خود پیکار به درون، به ش دوختن
 و پراکنده ادارانهو »عمومی افکار« رعایت به که بود می آسان ما برای .بیفتیم دور مردم، مبارزه

 بازار در همه از بیش که مواضعی ـ بیگریم را مواضع ترین آسان و مشترک مخرج ترین پایین مان،  شمار  بی
 یها سیاست تأثیر زیر تواند می بیرون  میعمو افکار که دیدیم بار یک از بیش ولی ـ داشت می خریدار روز

 است، شده برآورده همواره که بیرون،  میعمو افکار آمدن براه باز امید به ما .برود بیراهه به موقتاً تبعیدی،
 اندیشه و عمل آزادی .نشدیم تسلیم نیز آن ناگزیر محدودیت به اما رفتیم، ایران در مردم خواست دنبال به

 که گذشته ساله چهار سه در سیاست این .نگهداشتیم است تبعیدی زندگانی مزیت ترین بزرگ که را خود
 شود می خود کننده تعیین مراحل وارد اکنون و کرد آغاز  میمرد خواهانه آزادی پیکار در را قطعی حرکت
   .بردیم تر پیش را آن خود سهم به و نیفتادیم واپس  میمرد پیکار از ما .است داده را خود آزمایش بهترین

 صرف زمانسا یک از ما آوردن در تبعیدی، یها سیاست و روحیه از گرفتن کنار دیگر سودمندی یک
 بوده ــ آن احتمالی جایزگزینان از یکی ــ  میاسال جمهوری عیار تمام جایگزین یک به رژیم مخالف
 حزب به ایران خواهان مشروطه سازمان نام تغییر و )1998 برلین،( دوم کنگره از که فرایند این .است

 دو در ما امیدوارم و است رفته پیش بسیار ساله دو این در شد آغاز میانه، راست حزب یک ایران، مشروطه
 کرد تأکید این بر آنجلس لوس در گذشته سال امریکائی انس کنفر .ببریم تر پیش را آن بتوانیم آینده روز
 در و دهد می اهمیت اندازه همان فلسفی و فرهنگی جبهه به ندارد؛ فعالیت سیاسی زمینه در تنها حزب که
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 مسئله دادن قرار .است آن فرهنگی دگرگونی و ایرانی، جامعه یها ارزش و اعتقادات همه از تابوزدایی پی
 به همه از بیش تنها نه حزب کار برنامه باالهای در است، فرهنگ عرصه به مربوط همه از پیش که تجدد،

 استوارتر رژیم بینی جهان نیز و حکومتی نظام جایگزینی بر را حزب دعوی برازید، می خواهان مشروطه
 مذهب منشور پشت از را جهان که است فرهنگی بقایای با  میاسال جمهوری با ما روییرویا .گردانید

 تفکر چیرگی یعنی مسئله اصل به و آوردیم بدر خشک شعار یک از را حکومت از دین جدایی ما .نگرد می
 که نانهمچ دین، های هجنب همه به را آزاد بحث ما .ایم پرداخته سیاسی، اندیشه بر عمومی، امر بر مذهبی
 به و بینی جهان نوسازی برای ــ شود می آمیخته ما ملی هویت با غلط به آنچه همه ــ را ایرانی فرهنگ

  .کنیم می دنبال سیاسی پیکار کنار در ایرانی جامعه یها ارزش و فرهنگ دیگر، زبان
 عنوان به .شد داشتهبر )2000 اوت( مونستر و )99 اکتبر( رتردام اروپایی کنفرانس دو در بعدی مهم یها گام

 به دادن پایان حزب که کرد توصیه مونستر کنفرانس دینی، تفکر از اندیشه کردن آزاد آمد فرا نخستین
 بر در نیست درست که را آنچه و نیست منطق قلمرو در امری جرم، .کند اعالم را سیاسی جرم مقوله

 درست قلمرو در است امری اساساً سیاست اما .است حق گذاشتن پا زیر است، حق قلمرو در جرم .گیرد مین
 باشد نادرست یا درست است ممکن سیاسی مقام گرفتن یا سیاسی گیری تصمیم سیاسی، اعتقاد .نادرست و

 که است ایدئولوژیک مذهبی شبه یا مذهبی یها رژیم در تنها .گذارد مین پا زیر را حقی خود خودی به ولی
 حق خود خودی به سیاسی مواضع نگرفتن یا گرفتن و عقیده یک ننداشت یا داشتن سیاسی؛ عمل یا اعتقاد

 مقام در است ممکن افراد .شناسد مین باطل و حق  میعمو امر در غیرمذهبی، تفکر .شود می قلمداد باطل یا
 آنها از دیگری یها خالف و جرائم یا بزنند بشریت ضد بر جنایات به دست یا کنند سوءاستفاده سیاسی
 در که ییها تصمیم یا سیاسی مقام خود ولی .است الزم شان دادن کیفر و پیگرد صورت آن در و سرزند

 پیگرد قابل هرگونه از سیاسی اعتقادات .ندارد کیفر و پیگرد گنجد مین بشریت ضد بر جنایات و سوءاستفاده
   .ندارد معنی انقالبی پاکسازی یا سیاسی زندانی و نیست

***  
 فرهنگ در ویژه به و شخصی اخالق در که رسد می خشونت پدیده به گزیرنا ایران فرهنگ در نگری باز

 برچیدن .دادیم اولویت ایران سیاست در خشونت کنی ریشه به رتردام همان در ما .است نمایان ما سیاسی
 .آن دیگر توصیه یک اعدام کیفر لغو از هواداری بود؛ کنفرانس آن توصیه یک سیاسی، جرم نام به ای مقوله

 .نیست  میاسال جمهوری ضد بر گیری موضع از کمتر ایران آینده برای ها گیری موضع این اهمیت ما ظرن به
 ش یها صورت همه در خشونت که است ایرانی جامعه سیاسی یها بیماری جلوه بدترین اسالمی، جمهوری

 که بود حیسط در فرهنگی و سیاسی نظر از پیش سال پنج و بیست ایرانی جامعه .آنهاست بدترین از
 و مذهبی از رهبرانی چنان با را  میاسال حکومت و بینی، جهان چنان با را  میاسال انقالب توانست می

 شهادت و خون و زنی قمه و زنی سینه فضای توانست می .کند پشتیبانی ها سال تا و شود پذیره غیرمذهبی،
  .ببرد بیرون  میعمو قلمرو از را انسانیت و سازد چیره حکومت و سیاست سرتاسر بر را کشتن و

 شود می عاری انسانیت حتا و حق از نخست مخالف، .دارد نزدیک ارتباط باطل و حق مانوی دید با خشونت
 فرهنگ کردن دگرگون بی  میاسال جمهوری کردن سرنگون .داشت روا او بر رفتاری هر توان می آنگاه و
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 فقر خط زیر به مردم از  مینی افتادن و بیکاری و ورمت تنها ایران مسئله .بود خواهد تمام نیمه ما سیاسی
 میدان که باشیم داشته سیاستی و سیاسی جامعه تا ببریم بیرون خشونت چنبر از را خود باید می ما .نیست
 از پیش سال چهارصد و هزار دو ارسطو که سرمشقی به بتواند و نباشد باطل و حق زندگی و مرگ نبرد

 کردن زندگی خوب برای نیست؛ زیستن برای تنها شهر :شود نزدیک داد می اسیسی جامعه معنی به »شهر«
 زندگی معنی، این در خوشبختی .برسد خوشبختی برای خود ظرفیت به انسان که است آن برای .است
   .است خوب زندگی و خوب منش سیاست، اصلی منظور .است فضیلت در کردن

 از اسالمی، رژیم مأموریان و کارگزاران و سران برای فر،کی بی محکومیت دادگاه حقیقت، دادگاه تشکیل
 چنبر این شکستن برای بود مونستر کنفرانس قطعنامه از دیگری بخش که جنوبی، افریقای نمونه روی

 تنی هزاران و صدها با آمد، خواهد که رژیم، این سرنگونی از پس .است همیشه برای و بار یک خشونت،
 کند می حکم عدالت کرد؟ باید می چه اند زده بشریت ضد بر جنایات یا تجاوز به دست ها سال طول در که
 آن تکان که دراماتیک حرکت یک در که است آن در جامعه مدتدراز مصلحت ولی ندیاب کیفر آنها همه که
 در را آن که خشونتی ژرفای به نشناخته چیزی جویی انتقام جز که ای جامعه شد، خواهد احساس ها نسل تا
 گناهکار آنگاه و شود گرفته پس ملی شده تاراج اموال و اعتراف گناهان، به یابد؛ آگاهی است برده فرو دخو
 ای تراژدی ـ است بوده ارسطویی »کاتارسیس« یک ما ملت برای  میاسال جمهوری و انقالب .کنند رها را

 از دور و بدان، اعتراف و قتحقی دانستن با ما .دهد می پاالیش را روان آن دراماتیک اثر که شگرف چنان
  .کرد خواهیم کامل را پاالیش این است، حق بر که عدالتی نام به حتا جویی، کینه آالیش هر

* * *  
 برنامه با است آمده حزب منشور در که اصولی و کردیم اعالم میانه راست حزب یک را خود ما برلین در

 در »ایران آینده و اکنون برای حزبی« زیرعنوان اسیسی برنامه خود ولی .دارد سازگاری میانه راست سیاسی
 را ما برنامه رئوس که است ای نامه بیان این .کند می آغاز حزب تاریخی یها ریشه از که شد طرح مونستر
 برنامه .دارد بر در ای مرحله چنان به رسیدن برای را ما استراتژی و  میاسال جمهوری از پس ایران برای

 اینهمه با .است آن جزئیات در رفتن به  میلزو نه و باشد نهایی تواند می نه کنونی حلهمر در ما کشورداری
 .است یافته انتشار تاکنون زمینه این در که است سندی ترین تفصیلی گستردگی، عین در »نامه بیان«

 و تجدد، راه در ما ملی تالش سده یک از بیش از برگرفته و نگرد می آینده به باکانه بی که است ای برنامه
  .است جهان در گوناگون یها ایدئولوژی و کشورداری ساله دویست تجربیات

 عدالت و جامعه، مسئولیت با را بازار اقتصاد ناسیونالیسم، با را globalisationجهانگرایی خواهیم می ما
 و آموزش برای منابع بیشترین دادن تخصیص با را برابر فرصت کنیم؛ همراه اقتصادی توسعه با را اجتماعی
 و پژوهش« و اقتصادی ساخت زیر در گذاری سرمایه با را خارجی رقابت بر گشادگی و کار، نیروی بازآموزی
 اجرای و محلی یها حکومت نظام برقراری و مدنی جامعه یها سازمان تقویت .سازیم پذیر امکان »گسترش
 از که انتخاباتی نظام یک کنار در یران،ا اقوام برای متحد ملل سازمان مدنی و فرهنگی حقوق یها میثاق

 باشد حکومت و افراد حقوق و جامعه قانون نگهبان که دادگستری یک و کند جلوگیری دمکراسی تضعیف
 را خود ما که نیست آن معنی به موضوعات این در اندیشیدن .ماست کشورداری طرح از دیگری یها بخش
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 چاره و ایران موقعیت به آزادتری نگاه با دور فرصت این از خواهیم می برعکس بینیم؛ می قدرت آستانه در
  .بپردازیم آن مسایل جویی
 کند تصویب را آمریکا و اروپا گذشته سال دو یها کنفرانس یها توصیه و ها قطعنامه کنونی کنگره اگر

 برای یعمل ای برنامه با میانه راست حزب و  میاسال جمهوری )آلترناتیو( جایگزین یک به ما دگردیسی
   .شد خواهد کامل اینجا تا کند جلب تواند می را ایرانی جامعه عناصر پیشروترین که ایران بازسازی

***  
 و سیاسی نیروهای و بگیرند تصمیم کشور درباره آزادانه بتواند ما مردم که دارد آن به بستگی همه این

 داریم پیش در دراز پیکاری برسیم آنجا به تا .کنند رقابت هم با برابر و آزاد فضایی در گوناگون یها گرایش
 شکل  میعمو جنبش یک ایران در ویژه به .دارند شرکت پیکار این در بسیار نیروهای .ها میناکا از پُر

 از اند، آمده حکومت و انقالب دل از شافراد نفوذترین پر که هشیاری، یباال درجه با ولی است، نگرفته
 یها کامیابی سلسه یک از پس اش حکومتی بخش در جنبش این .تاس افتاده راه به پیش چهارسالی
 کردن متوقف برای که میاسال جمهوری توی در تو یها مکانیسم .است خورده بست بن به پراهمیت،
 را  میمرد حرکت اما .گیرند می حکومتی اصالحگر بخش از را بیشتر حرکت امکان اند شده ساخته حکومت

 .شود می دنبال حکومتی مخالف بیرون در دگرگونی برای مبارزه و کرد متوقف توان مین ها آسانی این به
  .شود می تری کننده تعیین یها رویارویی مرحله وارد ایران

 سر یزچ هیج دیگر .است شده آغاز تازه آن مرحله دشوارترین دارد ارتباط بیرون در مبارزه به که آنجا تا
 نخستین .است افتاده پیشین سپید و سیاه رهظمن بر اکستریخ سایه .نیست مبارزه این در آسان و راست

 اندازه همان به بیرون ایرانیان .است ایران مردم با بیرون ایرانی اجتماع همه تقریباً شدن همرنگ دشواری،
 خارجی مناسبات گسترش با .است بسته شان پای و دست بیشتر، نه اگر اندازه، همان به و بیزارند رژیم از

 مناسبات این مالی، نه هم اگر انسانی، شبکه در بیرون ایرانیان از بسیاری است، ناگزیر که میالاس جمهوری
 سطح هر در ایران به و ایران از آمد و رفت .گذاشت خواهند خاکستری منطقه در گام و شد خواهند پیچیده
 گسترش راه زا سازی دگرگون استراتژی .آمد خواهد در عادی صورت به که شد خواهد فراوان چنان
 بیگانه یها حکومت از ــ گردید، خواهد همگانی شیوه سودبری، برای ای بهانه چه و واقعی چه ،ها تماس
 شنود، و گفت سود به ترها، جوان ویژه به ایرانیان، در دمکراتیک غریزه گرفتن نیرو .مهاجر ایرانیان تا گرفته

 آنجاها در مگر کمتری، استقبال با اعتراضی اقدامات یبرا  میمرد بسیج .کرد خواهد کار رویارویی، برابر در
  .بود خواهد روبرو باشد، میان در استثنایی امور پای که
 و اعتنایی بی با تنها خاست می بر آن از ایران بیرون سیاسی طبقه که تبعیدی اقلیت آن پیش سالی چند تا
 با که داشت انتظار باید می پس این از .دبو روبرو خود فضای در افتاده جا مهاجر بزرگ یها گروه اثری بی

 جا شنود، و گفت و مراوده آماده ولی مخالف خاکستری منطقه در که مهاجران از ای مالحظه قابل بخش
 امید بی و ناالزم ای جبهه به را مبارزه و برآشفتن موقعیتی چنین در واکنش بدترین .گردد روبرو اند گرفته

 از که کاری تنها .گرفت توان مین را ایران اهمیت به کشوری با مناسبات گسترش جلو .بود خواهد کشاندن
 میاسال جمهوری بر خود نوبه به و کنند وفا خود وعده به که است آزاد کشورهای بر آوردن فشار آید می ما
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 تا را رویارویی که ما .دارد گرایش سازش به رویارویی از بیش زندگی که است واقعیتی این .آورند فشار 
  کرد؟ خواهیم چه گیرد می مان میان در پیش از بیش که ناپذیرایی دریای این در داد خواهیم ادامه پایان
 چندان است مان روی پیش آنچه از ببینیم ایرانی تر بزرگ جامعه بلکه تبعیدی، چشمان با نه را تصویر اگر
 یها دست گاه و صدا که است بوده مرژی ضد بر پیکار امتیازات از یکی همواره این .شد نخواهیم دلسرد نیز

 از بیشتر اکنون .رفت می درون به برون از بیشتر پیام ها سال تا .رسید می هم به بیرون و درون ایرانیان
 که جایی تا باید می نداریم نیز را اش جلوگیری توانایی آنچه از .است فزونی به رو روند این و رسد می درون
 به خارج  میعمو افکار توجه جلب برای مقامات ازدیدارهای استفاده .کنیم ریبردا بهره پیکار سود به بشود

 در زندگی شرایط به دیگر ایرانیان کردن آشنا است؛ برداری بهره راه یک ایران مردم حقوق بر تجاوزات
 رانمهاج از بسیاری اینجا تا .آن دیگر راه )دهند می معنی یک تقریباً دو این( پیشرفته و آزاد یها محیط
  .آورند روی اروپاییان فعال شنود و گفت به کم دست که کنیم متقاعد توانیم می نیز را شنود و گفت هوادار

 اروپای در .کرد خواهد باز و است کرده عمل  میاسال جمهوری زیان به تاکنون حقایق به ایرانیان دسترسی
 از را خود آگاهی آنها .بود »بسته سخن مرغان پر بر« مینظا قول به ها شدن زیروزبر بسیاری نیز شرقی
 در اند، مردم همین ما مبارزه دستمایه .دارند نیز را اول دست آشنایی ایرانیان گرفتند؛ می تلویزیون رادیو

 در باید می نیز خاکستری منطقه باشندگان بسیاری از حتی ما .شان باورهای و منافع اندازه بی گوناگونی
 و دارند را آمدشان و رفت رژیم، از بیزاری همه با که مخالفانی ــ بگیریم بهره مردم آگاهی گسترش

 آنان با مالی، تا عاطفی از ایرانیان، این منافع به جستن توسل با  میاسال جمهوری .بگذارند تأثیر توانند می
 دست شان»پیام« به توسل از نیز خودشان که است دراز یها مدت گرنه و یابد؛ می ارتباط سطح هر در
 و باشیم داشته یاد به حال همه در را مبارزه روشن، استراتژی یک داشتن با که است آن عمده .اند تهشس

  .نپیچیم خاکستری مطنقه این در وخودمان
 بر را عرصه مردم کنار در خواهیم می ما .است بوده  میمرد سیاسی پیکار بر تأکید آغاز، از ما استراتژی
 آگاه یعنی است، مردم بسیج مستلزم استراتژی این .کنیم سرنگون را آن و تنگ  میاسال جمهوری مافیای
 عنوان به .است مردم بسیج فرایند این به کمک بیرون در ما، همه ما، نقش .آنها یافتن سازمان و شدن

 یک در که آنگاه نه و مبارزه، درمرحله ـ رژیم با را ارتباطی هیچ ما البته رژیم، جایگزین و مخالف نیروهای
 رژیم از مخالف، جامه در که را آنهایی و تابیم مین بر ـ برسد قدرت آرام انتقال به کار احتمالی، ریوسنا

 هر با رژیم، با تماس برقراری پی در که افرادی و ها گروه با همکاری هیچ و ایم کرده طرد گیرند می کمک
 شصت تنها نه این و جداست؛ مخالف یها گروه از مردم یها توده حساب ولی .نداریم هستند آن، از بخش
 جریان در مردم این .گیرد می بر در نیز را ایرانی مهاجر میلیون سه دو بلکه ایران، در را مردم میلیون
 انتظار ولی ایم شسته دست آنها از مخالف عنوان به ما که دارند الزاماتی و گیرند می ییها تصمیم شان زندگی
 در رژیم این با خودشان یها چهارچوب در جمعیت بزرگ یها دهتو .کنند رفتار ما مانند همه نداریم
  .است آن گرفتن شدت و مبارزه همین به نیز ما امید و اند مبارزه
 آسان بسیار نیز ما برای .است امکانات و ها محدودیت گرفتن نظر در و واقعیات شناختن در مسئله همه
 اعالمیه یک در روز هر و دهیم تشکیل  میدای یا موقت فرماندهی شورای و تبعید در حکومت که بود می
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 محکوم گرفت خارجی گذرنامه یا برگشت، و رفت ایران به را کس هر و فراخوانیم خونین قیام به را مردم
 چرا که کنیم گله یا کنند؛ مین کمک ما به چرا که بدهیم دشنام ایرانی داران سرمایه به پیوسته و بشماریم

 ها فیلم همان ــ کنند می استقبال ایرانی یها فیلم از و روند می ایرانی وانندگانخ یها کنسرت به مردم این
 در شدن زندانی ما گردم، می باز سخنم آغاز به اینجا در و ولی، .ندارند نمایش اجازه ایران خود در که
 در که میمرد اب هم و بمانیم عملی مبارزه در هم ایم توانسته آسانی به و ایم؛ برنگزیده را تبعید ی»گتو«

 بدترین ما استراتژی :است درست .گرفت خرده ما استراتژی به توان می .بمانیم نیستند ای مبارزه چنین
 ".دیگر آنهای همه استثنای به" ست،ها استراتژی

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  2001 ژانویه کانتی، آرنج سوم، کنگره

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



50 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



51 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1 بخش
  دگرگونی برای حزبی  

  
  بپیوندیم پیکار یاصل صف به
  
 ،یفرهنگ ایرانی، جامعه مشکل که کرد اعالم خود بزرگ همایش یک در سیاسی حزب یک پیش یسال دو
 یسیاس جبهه ردیف در یاهمیت یفلسف و یفرهنگ جبهه ،حزب یبرا و است یسیاس که اندازه همان به

 خالصه بندوبست در را سیاست که یفرهنگ در .برد باال را یبسیار یابروها زمان آن در اعالم این .دارد
 و باورها با چالش در را یحزب توان می چگونه ،داند می فریبکار برای یدیگر واژه را سیاستگر و کند می

 این به ــ روند می شمار به conventional wisdom "متعارف خرد" که انداخت یئها سنت و ها عادت
 یدرپ باید می قاعدتا که یحزب چگونه بروند؟ پرسش زیر باید مین و برخوردارند یهمگان قبول از که یمعن

 و آتشه دو طلب سلطنت از که برود یتفکرهائ طرز مقابله به است گرفته تصمیم باشد خود یاعضا افزایش
  رساند؟ می هم به خود  میسو جهان لمعوا در را کار میانه یمذهب یمل و یافراط چپ تا یالله حزب
 از گریز و تناقض که آنجا از و دید مین عقایدش اصول یمنطق نتیجه به خود رساندن جز یا چاره حزب آن

 را یآخر گام دانست، می یایران یفرهنگ بزرگ یکاست یک را تعصب عین در بودن یسرسر و اصول
 و بودن کس همه یبرا چیز همه و سو، یک از را یمذهب نگرش و ینگر سو یک و یجزمگرائ و برداشت

 را ش نام که یحزب .داد قرار خود یفرهنگ ـ یسیاس پیکار آماج دیگر، یسو از را درآمدن یرنگ به لحظه هر
 یها سازش به ایرانی، جامعه نوکردن و تجدد به خود سلوک در توانست می نه بود نهاده ایران مشروطه

 پایبند سیاست در تقدس به اصال مقدسات به احترام نام به نه و ردهدد تن معمول ایدئولوژیک و یسیاس
  .باشد
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 اهمیت هستیم، شاهدش سپتامبر 11 از پس از که ،یالملل بین تروریسم با سویه همه یرویاروئ با امروز
 در چه و غرب در چه سخنگویان و یسیاس رهبران .شود می آشکارتر جا همه در یفلسف و یفرهنگ جبهه

 بی غرب هانج و اسالم؛ نه است تروریسم با رویاروئی که شوند مین خسته این تکرار از  میاسال یکشورها
 یپ در معدودی جز جهان مسلمانان از و بجنگد  میاسال یکشورها یا اسالم با که نیست آن پی در تردید
 و ویروس و یاکترب و بکشند آتش به را یبازرگان یها آسمانخراش و یمسافربر یهواپیماها که نیستند آن

 نواپسی این خود چشم به نیاورند، خود یرو به هم اگر یول .کنند رها مسلمانانغیر یسو به گازکشنده
 .بینند می است آن مرهون را چیزش همه یول فهمد مین را آن که یجهانبا را زوال به رو فرهنگ یک جنگ
 از که ــ righteousness مداری حق درجات باالترین در یمردان عناصر، بنیادگراترین و تندروترین اینکه
 یطبیع اند شده جنگ این پرچمدار ــ ندارد یا فاصله اندک جز یخوئ درنده با و خیزد می بر ژرف ینادان
 پیروزمندان به ش احساس است؛ رفته بدر میدان از ل،زوا به رو جهان و فرهنگ این  میعمو جریان .است
 تن ترینان سرسخت جا، همه و همیشه مانند .است باخته را جنگ که تاس پذیرفته خود درون در باشد چههر
 در رفتن فروتر هرچه با و اند مانده تنها ،یفرهنگ جنگاوران یول است فرهنگ با جنگ .دهند مین واقعیت به

   .کوشند می خود یدرماندگ جبران به خشونت کوره
***  

 آنها میان مشخصنا خط دیپلماتیک، ضرورت به مریکاا وریجمه رئیس حمله، از پس یروزها نخستین در
 پیش یا دهه دو ایران مردم یبرا .کشید هستند ها تروریست با یا و اند یتروریست ضد ائتالف یا "ما" با که
 یا ،اصیل یها ارزش و راستین اسالم یا مردم؛ یا میاسال رژیم یا :شد کشیده مشخص، نا همچنان خط، این

 و سیاستگران بیشتر .ایران یفرهنگ ینوسازندگ یا مقدس یها سنت یا ؛یعرفیگرائ و یمردمساالر
 ،یدین یروشنفکر موضع از هم هنوز .اند داشته خط این کردن کمرنگ در یسع ها سال این در نویسندگان

 از را پیکار کوشند می پیشرفت، و یرهائ زیان به یسیاستباز مصلحت انداختن پیش ،یمذهب و ملی یدرآمیز
 جنایت به حکومت در و ،یورشکستگ به سیاست در اسالم .کنند منحرف خود هدف از و یته خود درونه
 خرداد دوم مان هب تازه، )قرائت( خوانش یا اسالمیت، و جمهوریت نام به باز و است کشیده پروا یب و برهنه
   .کنند می دراز را آن عمر
 یسرنگون یبرا پیکار هدف از .است یشدن تعریف یآسان به اش بقیه باشد روشن  میاقدا از منظور اگر

 رفتن یا دیگر، یگروه رسیدن قدرت به یبرا :چه برای یسرنگون .آید مین در یزیاد چیز اسالمی یجمهور
 چه و چگونه آنگاه و متفاوت؛ یا جامعه و کشور ساختن یبرا یا و ی؛جوئ انتفام یا خود، زندگی و خانه سر به

 سناریوها آن از ای پاره و دارد می عرضه را یدیگر سناریو ها پرسش ینا از یک هر به پاسخ متفاوت؟ اندازه
   .نکند بدتر را بد اگر ــ ندارد مبارزه ارزش چندان
 با یهمکار راه و است درست این .رساند مین یجائ به را کار ،یگیر سخت همه این بگویند است ممکن
 از ها تفاوت و نگهداشت؛ را آنها باید می و ارندد اهمیت ها تفاوت یول .بازگذاشت باید می را دیگر یبسیار

 تجدد مسیر در یایران جامعه راندن پیش به اگر اسالمی یجمهور با پیکار ما نظر از .خیزند می بر منظورها
 با خود یزندگ و خانه به برگشتن یا پیامد هر با و بها هر به قدرت به رسیدن یبرا ما .ندارد ارزش نینجامد
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 بدهیم؛ فرهنگ این و جامعه این به را ینهائ تکان آن خواهیم می ما .ایم درنیفتاده  میاسال یجمهور
 به سرانجام ایرانیان .ماست دسترس در فرصت این و آوریم چنگ به گریخت ما از سال صد که را یفرصت
 یبرا را یعقط یها گام و کنند رها را کاره نیمه یها یجوئ چاره و ها مصالحه توانند می که اند رسیده یجائ
 و یتنبل و یکار محافظه همه با .بردارند است آمده پیش اکنون در یسال صد چند که ای گذشته از شدن دور
 شده پیدا حیاتی امر دو در ای سابقه بی همرائی و یهماواز یافت توان می شمار بی ایرانیان در هنوز که  میبی

  .است
 ایرانیان بیشتر هنوز آنکه با .آنان امکانات و ها یآزاد از یبرخوردار و غربیان مانند زیستن به میل نخست،
 این به( ماند یایران صورت همین هب توان می که پندارند می و دانند مین را تفکر و یزندگ شیوه میان رابطه
 یزندگ شیوه تغییر شوق زیست، غربیان مانند و )نگهداشت را یفکر و یاخالق یها یکاست همان که یمعن
 از دین بردن بیرون خواستار نیز بزرگان مادر حتا دیگر دوم، .رساند خواهد نیز آنجاها به را نانآ نهایت در

 ،یعرفیگرائ غرب در ).دشون می شمرده جمعیت یها الیه ترین یمذهب ظاهرا بزرگان مادر( هستند حکومت
 زیرا بود یسیاس هتوسع یفکر پایه ترین بزرگ ،یمذهب و یایمان مسائل در بحث گشودن یمعن به آغاز در
 یآزاد به یمذهب یتابوها و مقدسات درباره شد می که  میهنگا .گشود اندیشه و گفتار یپا و دست از را بند

 بیرون .شویم می عرفیگرا داریم تازه یمعن این به ما ماند؟ می چه شاهان و اشراف امتیازات از گفت، سخن
  .شکافت را آن یمعان توان می دیگر و است شده یهمگان شعار حکومت از مذهب بردن

                           * * *  
 یمذهب مقامات کنترل و رسمی مذهب که یاساس قانون یک نوشتن شود عرفیگرا ای جامعه آنکه یراب

 آن سازش از پر و کاره نیمه یاجرا برای یول هست اساسی قانون چنین ترکیه در .نیست بس باشد نداشته
 .تابد برنمی را مقدسات و تابوها به شدن نزدیک و نیست عرفیگرا جامعه .است ودهب الزم ارتش سرنیزه
 برداری بهره درپی )کشور اداره توانائی پاکیزگی،( مشروعیت زمینه در کمبود دلیل به نیز یپیاپ یها حکومت

 دیرپای فرهمندی ترکیه .اند کرده محدود مذهبی متعصبان سود به را گفتار آزادی و اند بوده مذهب از
 نیز اکنون است کرده حفظ را اش اساسی قانون کم دست و است داشته را خود ارتش حیثیت و آتاتورک
 یاری به تواند می مذهبی، تازه حزب کردن رقانونیغی مورد مانند که دارد را اروپائی گسترش روبه پیوندهای

  .بیاید عرفیگرایان
 روشنفکران که ستها نیندیشیدنی درباره اندیشیدن و بوهاتا به شدن نزدیک سازد می متمایز را ایران آنچه

 حکومت .زنند می دامن بدان خود پروائی بی در تران جوان ویژه به مردم یها توده ولی اند بوده پرچمدارش
 آن درکار جامعه ولی نگهدارد را "مقدسات حرمت" ها سرکوب و ها دستگیری با کوشد می نومیدانه اسالمی
 و دارد عرفیگرائی به رو ایران در سیاست .بردارد آزاد گفتار راه سر از را مقدسی و حرمت هر که است

 ،سیاست نخست نیز اروپا در .است متحکو شدن عرفی از تر مهم این شد داده نشان ترکیه در چنانکه
 .شود می تکرار دارد همین نیز ایران در .گرفت فاصله مذهب از فلسفی و سیاسی گفتمان شد؛ عرفی
 ولی کنند می خود "مقدسات حرمت" برای بتوانند هرچه طلب، اصالح تا انحصارجو از حکومت، یها حجنا
  .شوند می تر حرمت بی خود
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 با پیکار برسر تنها نه که نیروهائی به دارد، سیاسی بازوهای به نیاز شود داده باید می که نهائی تکان آن
 بارزهم صف .شوند همداستان برآمد آن از کومتیح ینچن و انقالب چنان که فرهنگی با بلکه اسالمی رژیم
 از بخشی با حاضرند و بینند می قدرت عرصه در صرفا را مسئله که آنها :است مشخص همیشه از بیش
 با ناپذیر آشتی و بینند می فرهنگی، ازجمله آن، گستره همه در را مسئله که آنها و شوند؛ همراه نیز رژیم
 پیش، سال صد مانند .جنگند می ایران سومی جهان وسطای قرون از ازماندهب یها اندیشه و عناصر همه
 دیگر سوی از گوناگون اسالمیان و گرایان گذشته و سو یک از طلبانتجدد و خواهان ترقی میان در جنگ
   .است

 بر صرف تمرکز با .است کرده مشحص را ها صف بسیاری، از تر روشن ایران، مشروطه حزب اینجا تا
 از بیش ما .ماند می گشوده سازشکاری و انحراف هر بر راه پیکار، در فرهنگی بعد نبود در و قدرت، جابجائی

 نزدیک رژیم به عمال دیگری از پس یکی که بینیم می را مخالف یها گروه و ها سازمان است سال ده
 .گذارند می آنها بجای را خردادیان دوم و ها مذهبی ملی افتند می سکه از سازندگی کارگزاران اگر .شوند می

 دادن امتداد پایان، در هست هرچه .ماند نمی بهره بی اسالمگرا مولفه یک از گاه هیچ رژیم با شان مبارزه
   .برسد زورشان که جا هر تا ــ است آینده به مشروعه

 رژیم یها جناح به یا نکنید؛ محکوم اثری بی به را خود ما از بیم و ما با دشمنی در :است روشن حزب پیام
 نهائی هدف در باشید مخالف ما با هم هرچه .نپیوندید اند، مذهبی حکومت ماندن برقرار درپی همه که

 جمهوری با مبارزه در حتا توانید نمی ما بی .ترید نزدیک ما به باشد امروز جهان به ایران رساندن که مبارزه
 .دارند نیاز هم به پیشرفت و آزادی نیروهای مهه .اید مانده مبارزه در اصال اگر ــ برسید جائی به اسالمی

 فردا نشویم همراه امروز اگر .هستیم الزم ایران در سیاست نگهداشتن سالم و کردن سالم برای ما همه
 مبارزه واقعی صف .شد خواهند تسلیم کند عرضه را خود که فرصتی هر به گروه گروه و تک تک ما بیشتر
 و قبایل حتا .باشد تهی سیاسی گرایش و گذشته هر با طلبانتجدد اتها،دمکر عرفیگرایان، از تواند نمی
  .برند می پی خود کشاکشهای بیهودگی به دارند افغانستان یها تیره

* * *  
 .روبروئیم یا تازه موقعیت با خود مبارزه در نیز ما .بود که نیست آن دیگر سپتامبر 11 از پس جهان

 عملیات آغاز .است کرده کار پیکار سود به افغانستان، به ارتباط بی هاآن از یا پاره عوامل، از ای مجموعه
 دستی هیچ اسالمی جمهوری آنکه با .است انداخته هراس به را اسالمی رژیم آشکارا افغانستان در نظامی

 و طالبان با که یا بیرحمانه نبرد و المللی بین تروریسم ضد سهمگین ائتالف نداشت، سپتامبر 11 جنایت در
 براه امریکائی ضد تظاهرات که حکومتی .است انداخته لرزه به را اللهی حزب مافیای همه شده آغاز الدن بن

 به نگذشته، ای هفته کردند محکوم را امریکا خود زبان به هریک اش، جمهوری رئیس و رهبر و انداخت
 که رژیمی .داشت اعالم امریکا جنگ  به کمک برای را خود آمادگی گوناگون مجاری از و اصرار

 به که است امریکائی خلبانان دادن نجات و یافتن آماده اکنون گرفت گروگان را امریکائی یها دیپلمات
 یها نمایش و مردم به ها گیری سخت کاهش رژیم، سخت امنینا احساس نتیجه یک .افتند می ایران خاک

  .است کمتر همیشه از کنند تیراندازی ممرد روی بر پاسداران اینکه احتمال امروز .است بوده آمیز خشونت
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 شده تر پرده بی و تر فراوان رژیم ضد تظاهرات گذشته ماهه چند در .اند کرده احساس را فضا تغییر نیز مردم
 کم دست و شورش به کار و آیند گرد مناسبتی به مردم از بزرگی گروه که کرد تصور توان نمی دیگر .است
 احساس خودبخود جوشش دربرابر رژیم شده داده سازمان یها مایشن .نکشد اسالمی جمهوری بر مرگ

 است کنندگان شرکت بسیاری جمله از مردم کردن خشمگین باشد داشته اثری اگر و است رنگ بی عمومی
 یها بهانه فردا بریزند، خیابان به تا مانند می فوتبال مسابقه منتظر مردم امروز .شوند می برده زور به که

  .یافت دخواهن بیشتر
 که است ای پدیده ایرانی جامعه در پهلوی حضور .است شده برده بیگاه و گاه پهلوی نام تظاهرات این در

 شدن مطرح امکان هر به مخالفان و دشمنان که خاموشی یها سال آن در .کرد توان نمی انکار دیگر
 کردند می گله موافقان و اراندوستد و خندیدند می ایران آینده برای option گزیداری عنوان به پادشاهی

 زیر در پهلوی پادشاهی وارث گرفتن قرار ماه شش که گفتیم می رود، می دست از زمینه و کجاست پس که
 ایران از هرچه دیگر و است ادهافت اندک اندک افکن نور آن پیش سالی یک از .بود خواهد بس نورافکن

 او چهره و شنوند می ها رسانه از را او نانخس .است یپهلو پادشاهی وارث به مردم روزافزون توجه رسد می
  .شود می پر گفتگو از شهر فردوسی قول به و رسد می ها خانه به ها تلویزیون از

 یاد به را انقالب از پیش که نسلی اسالمی، انقالب شدن پیر با که بودند آن بر هردو موافقان و مخالفان
 و است نهادی .ندارد بستگی معین نسل یک به ایران در هیپادشا ولی .است تمام و گذرد می در دارد

 نام زیر .است اسالمی جمهوری نفی ترین کامل است؛ اعتباری با جایگزین بیشتر، آن از و است یا پیشینه
 که است حکومتی فلسفه و بینی جهان یک و ایران جامعه بازسازی کامل طرح یک مشروطه پادشاهی
 با که دارد تردید کسی کمتر .بیننند نمی آن در جدی مشکل هیچ ایران در عناصر بهترین از بسیاری
 ها چرخ دشواری کمترین با و گردآورد کشور اداره برای را انسانی نیروی بهترین توان می مشروطه پادشاهی

  .نیست آسان شان یافتن ولی باشند شاید دیگر ربط با جایگزینان .انداخت گردش به را
 بگذریم که آنان نوستالژی و اشتیاق درد و تر سالخورده نسل نمایندگان از کسان، بسیار انتظار برخالف
 آنها .یافت توان می ترها جوان میان در را پهلوی پادشاهی وارث و مشروطه پادشاهی به توجه بیشترین
 چیزی به شان عالقه بیشتر ولی کنند آغاز بود می نکبت این از پیش ایران آنچه بر نگریستن از است ممکن
 آزاد تنها نه گذشته از را خود و گوید می آینده و امروز از که جوانی مرد :شنوند می و بینند می امروز که است
 .پردازند می ایران به تبعیدی جهان در زیستن بجای که بسیاری زنان و مردان و است؛ کرده پاک که

  .بماند ردو ایرانیان تازه نسل نوجوی ذهن از که است آن از بیش ها تفاوت
* * *  

 اگر ها تروریست .کند می عمل حکومتی پشتیبانی سایه در روبروئیم، آن با که چنین این المللی، بین تروریسم
 جمهوری .نیست شعار یک تروریست دولت .دارند نیاز آنان پشتیبانی به باشند مستقل ها حکومت از هم

 بلکه کنند، می ترور را خود مخالفان تنها نه که هستند ئیها حکومت از عراق و سوریه لیبی، اسالمی،
 قذافی چادر بر که بمبی از پس لیبی( .برند می بکار دیپلماسی و ایدئولوژی ابزار یک عنوان به را تروریسم
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 او الدن، بن اختیار در افغانستان بی ).است کشیده بیرون باشگاه این از را خود آهسته آهسته افتاد
  .کند اداره را خود حهانی شبکه توانست نمی

 عربستان مگر رژیمی هیچ مسلما و است جهان تروریست یها دولت ترین بزرگ از اسالمی جمهوری
 ستها تروریست گروگان سعودی عربستان اما .کند نمی هزینه راه این در اسالمی جمهوری از بیش سعودی

 واشینگتن و نیویورک تا کار که بود تهران در امریکائی یها دیپلمات گروگانگیری با .نیست فعال بازیگر و
 تا آیرس بوئنوس کنیسه از و است بوده گشاده خاورمیانه تا اروپا و امریکا از اسالمی رژیم ترور دست .کشید

 .رسد می هزاران به ترورش قربانیان شمار ویوآ تل فروشی پیتزا تا پاریس فقیرنشین محله بزرگ فروشگاه
 ــ پاریس و برلین یها دادگاه در کم دست ولی بگیرند ندیده را رژیم تجنایا اند داده ترجیح بسیار کشورهای

   .است شده ثابت رژیم جنائی محکومیت ــ پاریس آری
 اسالمی جمهوری با پیکار است شده بیدار دولتی و المللی بین تروریسم خطر بر جهان سرانجام که اکنون
 به را آن رژیم، با مبارزه مصلحت و ایران ملی مصالح میان گذاشتن تفاوت با باید می که یابد می یا تازه بعد

 یا خامنه و خاتمی ــ خویش معمول وار ژانوس دوچهرگی با کوشد می اسالمی حکومت .گرفت بکار کمال
 در تروریستی، ضد ائتالف که داد اجازه باید نمی .نگهدارد را فاصله هم و آورد بدست را امریکا دل هم ــ

 فراموش را اسالمی جمهوری همچون رژیمی خطر و مسئولیت ائتالفی، جبهه ندنگسترا برای خود حرارت
 مبارزه مصلحت به ولی کنیم، مبارزه ایران خاک به حمله اندیشه هر با باید می ایران مصلحت به ما .کند
 با نه ولی ماست اولویت اهللا حزب رژیم سرنگونی .بازنایستیم رژیم تروریستی ماهیت یادآوری از دمی
  .شود بریده هرجا در رژیم ترور دست که بس همین ما برای .بیگانه گرکشیلش

 پرور تروریست و تروریست یها حکومت ولی شوند ناتوان یا بروند میان از طالبان و الدن بن که ندارد سودی
 ندمان ستواریا نا یها رژیم است شده بسیج که نیروئی و پیدا، که عزمی با .دهند ادامه خود یها شیوه به

 .ببرند تروریسم با را خود پیوندهای که واداشت اسلحه به بردن دست بی توان می را آخوندی حکومت
 نظر به که است آن از بیش ما ممرد بهروزی سود به و ایران داخلی یها سیاست بر تحولی چنان تاثیرات

   .آید می
* * *  

 حزب اروپائی کنفرانس در انافغانست وطن حزب مرکزی کمیته اعضای از تن چند و دبیرکل حضور
 .است بوده پیوسته هم به 1979 از ایران و افغانستان سرنوشت .دارد نمادین اهمیتی از بیش ایران مشروطه
 به تجاوز جرئت برژنف بود نریخته فرو ایران اگر .گشود شوروی هجوم بر را راه ایران در اسالمی انقالب

 ها فاجعه همه این و ــ کشید نمی لشگر کویت سپس و ایران به عراق که همچنان ــ یافت نمی افغانستان
 سهم پایدار حکومت یک از جلوگیری و افغانستان اوضاع زدن برهم در اسالمی جمهوری .داد نمی روی

 افغانستان یها چهره منفورترین از یکی که را حکمتیار خود نشانده دست است امیدوار هنوز و داشت بزرگی
  .بفرستد طالبان از پس افغانستان برآشفتن برای تهران در ش پناهگاه از است

 داشت را نقش بزرگترین افغانستان، جمله از جا هر در اسالمی خیزاب باالگرفتن در اسالمی انقالب پیروزی
 ــ اند سرمست افغانستان و ایران در شان یها پیروزی باده از هنوز اسالمی یها تروریست و اسالمیان و
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 در و است انجامیده آن نهائی شکست و رادیکال سیاسی اسالم رسوائی به پیروزی آن ایران در هرچند
 جهانی شکار و طالبان شکست اکنون .آمد نمی بدست پیروزی چنان امریکا یها کمک بی افغانستان
 چنان تاثیرات .گیرد می ها بادبان بسیاری از را باد و کند می هشیار را سرمستان از بسیاری ها تروریست

 هم اسالمی جمهوری داخلی موازنه و خارجی روابط .گرفت کم دست باید نمی قم و تهران در را کستیش
 خواهد ها چشم پیش بیشتر را همانندی رژیم سرنگونی احتماال طالبان سرنگونی .است خورده برهم اکنون
  .آورد

 سحن زودی این به کم ستد بتوان آن مثبت پیامدهای از که است بوده آن از تر بزرگ سپتامبر 11 فاجعه
 چنین ندارد سوگواری و مویه با ای میانه سومی جهان یها فرهنگ برخالف که فرهنگی در ولی .تفگ

 افغانستان .آید بیرون تواند می سازنده تحوالت بسا سپتامبر 11 از .نیست سنگدلی نشانه و غریب رویکردی
 اندکی سعودی عربستان بیایند؛ بیرون خود آشام خون گرایان گذشته چنگال از که اند یافته مجالی پاکستان و
 به تر خیره توانند می عرب یها جامعه همه .شود می تر آگاه خودش برای جمله از خود، ویرانگر نقش به

  .بنگرند روبرویند آن با که گزینشی
 و بیرون در املعو مجموعه .ایم نداشته گذشته ساله سه و بیست در فرصتی این از بهتر احتماال ایران در ما

 .است کرده ترمساعد مردمی پیکار برای را اوضاع درون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2001 اکتبر مبورگ،ها  اروپائی، کنفرانس
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  1 بخش
  دگرگونی برای حزبی  

  
   ایران سیاست و جامعه تغییر برای نیروئی

 
 امروز من اگر .نیست گزیری آن یها ویژگی و حزب درباره گفتن باز و گفتن از حزبی کنگره یک در
 دادن رنج و دوستان کردن دلگرم یا خودستائی قصد .کنم تر برجسته را ها ویژگی این از ای پاره خواهم می

 روبرو ایران سیاست در ای تازه پدیده با رانای  همشروط حزب در ما ولی .ندارم را حزب فراوان دشمنان
 از بیشتر آگاهی که است این من امید .بگذاریم اش ناگفته و نادیده فروتنی روی از باید مین که هستیم
 مسائل درگیر بیشتر طبعا ما همه .بدهد ای تازه روحیه و دید ما هواداران و همرزمان به حزب یها ویژگی
 است داده قرار خود برای که ماموریتی و حزب یها هدف به تواند می ما چشمان ولی ایم؛ روزه هر یسیاس
  .بریزد ها هدف آن قالب در کاند  کاند  نیز را ما خود و باشد دوخته

 موقعیت سرتاسر به رانی،ای  هجامع به را خود نگاه شد می گذاری پایه حزب نای  هک  میهنگا پیش سال ده
 بایست که بود دشمنی  میاسال جمهوری .برآمدیم بهم دیدیم آنچه از و یماختاند  ملت، یک نوانع به خود

 )است کرده اقتصاد درباره که مشهوری حکم با( برازید مین هم را خمینی حتا ایران اقتصاد شود؛ برانداخته
 که دریافتیم زیاد تیسخ بی ما .گذشت میدر اینها از اصلی اشکال ولی بود؛ وارونه ایران خارجی سیاست

  خانه به نیاز ــ است ملی زندگی ردیگ یها جنبه همه مادر که ــ ایران سیاست و فرهنگ در چیز همه
 سیاسی طبیعت دریافتن برای .شوم مین روبنا و زیربنا گرفته زنگار بحث وارد اینجا در من .دارد تکانی
 رفتار به که بس همین انسانی اجتماع در سیاست عامل تقدم و برتری و گفت؛ ارسطو چنانکه انسان،
 ای رابطه ترها بزرگ با و هم با مرحله نخستین از آنها .بنگریم اقتصادی و اجتماعی پیرامون هر در کودکان
 کجاست؟ )مراتب سلسله(پایگان در هریک جای :کنند می برقرار سیاسی
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 دورنمای به و آید، می ما مردم سربر اکنون آنچه به اسالمی، جمهوری از پیش رانای  هجامع به نگاهی
 یک تنها آخوندی رژیم برانداختن که داد نشان ما به آمد خواهد  میاسال جمهوری از پس که ای هجامع
 بیشتر مانند نیز ما اگر نباشد؛ رسیدن قدرت به تنها سیاسی، فعالیت از منظور اگر ــ است پیکار گوشه

 خود به که بود آن ما یها نوآوری نخستین از یکی .بمانیم ارسو و شویم سوار که نباشیم آن درپی دیگران
 عمل و یشیدناند معنی به نوآوری، پس آن از .گشود نخواهد را ملی مشکل تنهائی به ما شدن سوار گفتیم
 و conventional wisdom متعارف، خرد و ها عادت کردن چالش رایج، چندان نه ئیها زمینه در کردن

 ئیها شیوه آموختن از بیشتر، ما یها نوآوری .شد ما دلمشغولی آمد، می الزم جاهر ن،جریا برخالف شناکردن
 اختراع دوباره را چرخی کمتر ما .آمد است شده تکمیل غربی یها جامعه ترین پیشرفته در سال صدها که
 .باشیم غرب خوب شاگردان مای هکوشید ولی مای هکرد
 غرب و سو، یک از ایران  میاسال ـ ملی هویت نگهداری و اصیل یها ارزش فضای در ما، غربگرائی این

 و احساسی خواهران و برادران بابت این از ـ که ایران راست و چپ یشاند تاریک روشنفکران ستیزی
 طیف درون از حتا هرسو، از ما به حمله نقاط ترین حساس از یکی دیگر، سوی از ــ اند اهللا حزب فکری
 نظر از دیگران با و هستیم ایرانی سیاسی سازمان غربگراترین تردید بی ما .است بوده خودمان، هوادار
 ها سیاست نظر از همچنین و غرب، فرهنگی و اخالقی یها ارزش و سیاسی سنت در فرورفتن ژرفای
 ما .است خواه مشروطه جنبش یک عنوان به ما وجودی علت غربگرائی، اما .داریم ئیها تفاوت

 ایران تجدد فلسفه عنوان به را آن پیراستیم، انحرافاتش و ها بدآموزی ،ها شهکلی از را خواهی مشروطه
 همان کنند، جدا غربگرائی از اگر را خواهی مشروطه و تجدد .نهادیم خود گفتمان مرکز در و بازیافتیم،

 دیعم گرفتن اشتباه با اسالمی، جمهوری در اکنون و کوشیدند آن در مشروطه دوران بیشتر در که شود می
  .کوشند می مشروط، با مشروطه

 آور زیان ایرانیان بهروزی برای حکومتی، نظام هر از صرفنظر را، خود سیاست و فرهنگ و جامعه ما
 یها ارزش بسیاری نگهداری و ماندن، کهنه عین در نوشدن و ایرانی تجدد پی در ما گذشتگان یافتیم می

 آن با مدرنیته کردن سازگار و ملی، هویت حفظ نام به )خورد می دردی به نه و بود اصیل نه که( اصیل
 و دیدیم؛ آنها، بیشتر اصیل، یها ارزش همان در را اصلی مشکل آنان اشتباه تکرار بجای ما .بودند ها ارزش
 یشیدهاند  بشری یها ذهن ترین بزرگ از برخی سال، پانصد و هزار دو آنچه آموختن و دانستن به آنگاه
 از گرفتن درس با و برآمدیم، بودند آزموده جهان یها تمدن پویاترین در سال پانصد آنچه و بودند،

 ملت، یک عنوان به ماندراز ملی تجربه برپایه و خود، عهجام یها ویژگی گرفتن درنظر و آنان اشتباهات
 است فرایندی این و کردیم تدوین هستند جهانی اساسا که مسائلی برای بود غربی اساسا که را ئیها حل راه
 را خود نه کنیم، می فروتری احساس نه و بود، خواهیم آموختن و جستجو در همچنان ما و ندارد پایان که
 احساس دچار که دیگران تا بود؛ ما نوبت ئیها زمان .پیچیم می نامربوط و دروغین یها برتری باالپوش در

 گذراندند مین سر از خویش ممتاز وقعیتم بر تکیه با جهان کار از را شان نادانی و نبودند ما دروغین برتری
 دیگران از آموختن جز و بیفتیم پیش ئیها زمینه در باز و برسیم دیگران به توانیم می ما .افتادند پیش
  نداریم ای هچار
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* * *  
 منشور پایه آن، عدالتخواهانه و خواهانه ترقی خواهانه، آزادی ناسیونالیستی، ابعاد در خواهی مشروطه برنامه
 نامه بیان با بعد سال چند را منشور .ستا نشده گرفته آن بر جدی اشکال هیچ هنوز که شد حزب

 ترین عملی و پیشروترین و ترین فراگیرنده که دادیم گسترش "آینده و اکنون برای حزبی" )مانیفست(
 پدران شروپی یها آرمان ترکیب .اند کرده عرضه کنون تا ایران سیاسی یها سازمان که است سیاسی برنامه
 و ها دئولوژیای  هآزمایشگا که بیستم سده در جهان در فراوان کشورهای تجربه با مشروطه جنبش
 جمهوری از پس آینده برای که داد امکان ما به ایران، خود ساله صد تجربه نیز و بود، گوناگون یها مکتب
 و خواه آزادی نیروهای بیشتر که است ای هبرنام این .باشیم آماده عملی برنامه نظر از کم دست  میاسال
   .کنند موافقت آن بر اساس در توانند می رانای  هخوا ترقی
 حتا اروپائی، میانه راست احزاب اردوی در خوبی به کند می نمایندگی را سیاسی برنامه چنین که حزبی

 انتخابات دو در که پرتغال دمکرات سوسیال "میانه راست" حزب جمله از دمکرات، سوسیال احزاب ای هپار
 و ابتکارخصوصی است؛ آن سیاسی فلسفه لیبرال، دمکراسی .گیرد می جا رسید، پیروزی به کشور آن امسال
 عدالت و آن؛ اقتصادی فلسفه خود، فعالیت یها میوه از برخورداری و اقتصادی آزادانه فعالیت بر فرد حق

 اجتماعی فلسفه رود، می زیاده یا آید می کوتاه خصوصی بخش که جاهائی در دولت مسئولیت و اجتماعی
   .آن

 .شود می آغاز چیز همه آنجا از و است کار اصل بینی، جهان بودن امروزی و نظری، یها پایه بودن درست
 نظریات کردن مدرن در که را گیری سخت همان ما .دارد اهمیت ازهاند  همان به ما برای سیاسی عمل ولی
 آنچه در مخالف، و موافق برابر در که سیاسی حزب یک .آوردیم نیز خود اسیسی رفتار به مای هداد نشان خود

 از ایران، سیاسیکاران رایج یها روش از و باشد داشته ــ غربی ــ امروزی رفتاری دارد می دشمن و دوست
 بانقال از پس ایران یها پدیده ترین بدیع از یکی شود، جدا ما، سیاست و روانشناسی در گرفته ریشه سنت
 خواهان مشروطه سازمان 1994 بهار در که روزی نخستین همان از تردید هیچ بی ما و است بوده  میاسال
 هیجانات بر زدن دهانه دفاع؛ و حمله در خویشتنداری در :مای هبود حزبی چنین گذاشتیم پایه رسما را روز آن

 گروه هر و کس هر با شنود و گفت برای آمادگی حال؛ همه در دشمن، حتا مخالف، حق شناختن عواطف؛
   .جهان ندیدن سپید و سیاه در اندیشد؛ می امروزی و دمکراتیک و یکپارچه ایران یک به که
 و افتاد جا ما روز آن سازمان  میرس گذاری پایه همان از مدرن سیاست یک اصول به پابندی و انضباط این
 معمول تلخی و کینه و دشمنی با آمد پیش مانساز در همانجا که انشعابی .مای هنشد منحرف آن از کنون تا
 طغیان دمکراتیک، بازی قواعد از برخاسته نتیجه پذیرفتن بجای اقلیت ــ بود همراه انشعابات نای  ههم
 .آیند می در خیانتکاران صورت به ای هلحظ در خدمتگزاران و شوند می امروز دشمنان دیروز دوستان کند، می
 .برگزیدیم رسید خواهد ایران سیاسی فرهنگ نوسازندگی و دگرگونی به که ار راهی جا همان در ما ولی

 حمالتی از حتا نشدیم؛ اتهام و دشنام مبادله همیشگی بازی وارد و کردیم رد مدارک و دلیل با را اتهامات
 خود سطح به را ما است نتواسته دشمنی هیچ هم پس آن از .کردیم سپاسگزاری شد می ما به دریغ بی که
 با سیاسی بحث .بس و دهیم می روشنگرانه پاسخی باشد، الزم و داشته ارزش اگر اتهامات، به .بکشد ائینپ
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 ملتی شایسته ایران، سیاسیکاران مبارزات در معمول یها شیوه و دارد تفاوت کشی شخصیت و سازی پرونده
 بیرون که هستیم حزبی ما .یستن بگذارد ای هتاز جهان به پا و بیاید بیرون خود یها جهان از خواهد می که

 ـ سیاسی پیکار هدف خاورمیانه، از و اسالمی، جهان از سوم، جهان از آن، یها جهان از را ایران آوردن
  .مای هداد قرار خود فرهنگی
 است محترم کس فالن عقیده گوئیم می اینکه .است جامعه کردن متمدن بر درامدی بحث، کردن متمدن
 عقیده هر اشتند به او حق این .باشد جنایتکارانه حتا و سخیف بسیار تواند می که نیست عقیده خود منظور،
 توحش به رسیدن .کرد نابود نباید را عقیده صاحب ولی کرد مبارزه باید می عقیده با .است محترم که است

 که ستها وتتفا ترین ژرف و داوها ترین بزرگ سر بر اختالف سوی دو در .گیرد می سر جا همین از تمدن، یا
 جامعه یک به یا ــ مای هبود خود همروزگار تاریخ بزرگ بخش در ما چنانکه ــ رسید توحش به توان می

 بحث یها نشانه .یافت تحول اند همزیستی و رقابت در هم با گوناگون نظریات و منافع که چندگانه امروزی
   .تسها طرف همه برابر حق شناختن همه از پیش چیست؟ متمدن فضای در
 بنیادگرائی فاشیسم، ــ معینی عقاید درباره تبلیغ دمکراتیک، ناپذیر خدشه ۀاعتبارنام با کشورها، بسیاری در
 شده گزارده دمکراتیک شیوه به که قانونی در ــ مذهب از سیاسی برداری بهره و سیاسی مذهب اصوال و

 آمده بشر حقوق جهانی اعالمیه در که است حقوقی و ها آزادی حفظ برای ممنوعیت این ولی .است ممنوع
 ئیها ادیآز از توتالیتر مذهبی و سیاسی یها گرایش استفاده سوء برابر در دمکراسی دفاعی مکانیسم است؛
   .اند بسته شان نابودی به کمر که است

 میهنگا و ــ کردن حذف بجای کردن متقاعد ــ آورد می را تفاهم روحیه باخود گوناگون یها عقیده داشتن
 که عبارت این .است تفاهم از ای هدرج خود که نکردن، موافقت بر کردن موافقت نیامد، بدست توافق که 

 واژگان در ما سوی از بار نخستین احتماال شد، زده سکه انگلیس لیبرال سیاسی فرهنگ در بار نخستین
 و سیاسی مخالفان به که مای هبود ایرانی سیاسی گروه نخستین شاید ما .است یافته راه فارسی سیاسی

   .مای هداشت عرضه ــ پایان تا دشمنی یا کلمه وحدت برابر در ــ را جایگزین این خود ایدئولوژیک
 کسی مخالف .است دشمنی با مخالفت میان گذاشتن تفاوت معنی به نکردن موافقت بر کردن موافقت
 تهدید را انسان هستی که است کسی دشمن .داشت همزیستی او با توان می ناخوشایند، هم چههر که است
 هستیم سیاسی یها گروه نخستین از ما زمینه این در باز .اسالمی جمهوری مانند ما، یا اوست یا و کند می
 با آزادانه رقابت در که خوانیم می فرا را خود مخالفان پیوسته آوریم؛ می بجای و مای هشناخت را تفاوت نای  هک
 در .کنند حذف را ما بتوانند هرگز که رود مین تصور آنها و کنیم حذف را آنها خواهیم مین هرگز ما .باشند ما

 این کنیم؟ جستجو را خود مشترک یها زمینه که تر دمکراتیک و تر درست کاری چه شرایطی چنین
   .گرفت پس دیگران ناشنوائی دلیل به باید مین را درست سخن ولی اند نشنیده ها گوش بیشتر را فراخوان

** *  
 دو هر یا یک نابودی تا نیز تاکتیکی نظر اختالف هر که ایران سیاست بیمار فضای در ای هروحی چنین 

 جا های لمعاد هنوز tolerance مدارا یا رواداری و consensus همرائی و شود، کشیده تواند می طرف
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 این است سال ده ما .کند هجلو آرمانی و ذهن از دور ازهاند  از بیش است ممکن ندارند، فارسی در ای هافتاد
  .بینیم مین خود راست و چپ مخالفان میان در ای هگسترد بازتاب هنوز و کنیم می عمل و موعظه را روحیه
 را خودش ذهنی تصویر همان ولی کند می نگاه ما به نشده، اصالح تراژیک چپ چپ، از ای هگسترد بخش

 خود که است همان گوشش در بشنود، ناچار به هم اگر و نشنود کوشد می را ما سخن بیند؛ می ما در
 و دمکراتیک پادشاهی کشورهای در بیشتر و دهه دو .ماست منظور که گونه آن نه و باشد، خواهد می

 جمهوری یک در تنها رانیای  هجامع و دیکتاتوری؛ یعنی پادشاهی گوید می باز و است نشسته پارلمانی
 آن اجتماعی رشد از دمکراتیک حکومت دیگر شکل هر و کند، نگهداری دمکراتیک نهادهای از تواند می

 جلوگیری در را، دیگران و خودش سهم ولی اوست، قاطع برهان زمینه این در پادشاهی پیشینه .ستا بیرون
 شد می نخست روز از که خونخواری هیوالی به  میاسال جمهوری گرداندن در و ملی، دمکراتیک پرورش از

 درآوردن پی در که ما به سو آن از نشده، اصالح نستالژیک راست راست، از  میمه بخش .شناسد مین دید،
 دم خود مخالفان با مشترک یها زمینه و همرائی از و مای هسال شصت مذهبی جنگ میدان از ایران سیاست

 ید؛سپ و سیاه مذهبی نگرش و پرستی مرده از ترکیبی در بداند، خود آنکه بی و افتد می خشم به زنیم، می
 دهد می سر خیانت فریاد مبارزه، شیوه عنوان به کشی شخصیت و سیاسی، فلسفه عنوان به پرستی شخصیت

   .گذارد می نمایش به اهللا حزب با را خود فراوان یها همانندی و
 یها تکان از مای هکرد دنبال آزادی به رو را رانیای  هجامع دگرگشت سیر مای هتوانست هرجا تا که ما ولی

 است ایران جمعیت عناصر ترین پیشرفته پیام ما پیام .نداریم باکی مرگ به رو دوران یک بازماندگان عصبی
 در مذهب .دارند را باالتر دست ایران جمعیت عناصر ترین پیشرفته پیش، سال پنج و بیست برخالف امروز و

 در تنها را مذهبی روحیه که پنداشت باید مین .است نابودی به رو راستش و چپ یها جلوه همه در سیاست
 خشکی و ها،"میت" به بردن پناه و خردگریزی با رانای  هنشد اصالح راست و چپ .یافت توان می اسالمیان

 مرگبار جنگی در آنها با که اسالمیانی با بنیادی تفاوت )برسد دستش هرجا( عمل در خشونت و یشهاند  در
 مای هکرد تجربه را ش یها نمونه نزدیک از ما که خود منشی دآزا با معمولی، مردم حتا ایرانیان، .ندارد است
 .هستند ایران، سیاست در مذهبی جنگ ساله شصت دوران بستهفرو جهان گذاشتن سر پشت آماده بیخو به
 و سیاسی جرم به دادن پایان اعدام، مجازات لغو در حزب یها گیری موضع از که استقبالی در را این ما

 پیش ها سال بار نخستین اعدام مجازات لغو .دیدیم بهتر است شده ایران سیاست از ئیزدا خشونت و اقلیت،
 .پیوستیم آن به که بودیم سیاسی یها گروه نخستین از ما و شد پیشنهاد پهلوی پادشاهی وارث سوی از

 کمتر را خونریزی که دارد اهمیت نظر این از ایران مانند ای هزد خشونت جامعه در اعدام مجازات ما برای
   .کند می

 محکومیت یها دادگاه حقیقت، یها دادگاه تشکیل و خونخواهی، و جوئی کینه قلمرو از مبارزه بردن بیرون
 پیش سال سه از حزب که است ایران سیاست از زدائی خشونت راستای در دیگری گام یکبار، برای کیفر بی
 بهای ما ملت .نیست انتقام تنگرف یا ها بحسا کردن پاک برای  میاسال جمهوری با ما مبارزه .رداشتب

 و خونخواهی سلسله نباید ای هبهان و نام هیچ به دیگر و است پرداخته انقالب این در تصوری قابلغیر
 کردن محکوم و ها تاراج و جنایات کردن روشن .کشانید آینده یها نسل به و کرد درازتر را خونریزی
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 و بودند عناصری چه بسران دستار که باشد داشته یاد به همواره باید می ایران تاریخ .است الزم گناهکاران
 اینها ولی .دارد انسانیغیر ابعاد چه حکومت و سیاست در ندی و بکشند، پائین را کشور توانستند می کجا تا

 با را  میاسال رژیم خون میراث باید .باشد گذشته حساب کردن پاک نه و ندهیآ هب خدمت برای باید می همه
 اینجا تا .است آن کامل نفی که کنیم می عرضه  میاسال جمهوری برای جایگزینی ما .سپرد گور به خودش
 آورش، بیزاری یها ویژگی همه در  میاسال جمهوری از ازهاند  نای  هب دیگری سیاسی برنامه و گروه هیچ

  .است نگرفته فاصله
 نام به که همان را، وسطائی قرون فرهنگ دیگر نشانه دو اقلیت، و سیاسی جرم یها مقوله به دادن پایان

 که ندارد معنی اصال سیاسی جرم .کند می پاک ما سیاست از خوراندند، بیستم سده رانیای  هب اصیل فرهنگ
 معنی به واقع در سیاسی جرم .کنند ش تعریف بخواهند ایران بیرون و درون در ی"آزادیخواهان"

 آنچه .دارد مکان و زمان به بستگی دلیل بهمین و است، حاکم وهگر با داشتن تفاوت است، یشیاند دگر
 فرد آن در که اندیشیم می شهروندی جامعه یک به ام .باشد افتخار سند تواند می فردا است جرم امروز
 قانون موجب به مگر کرداری و گفتار هیچ و بگیرد سیاسی تصمیم هر و باشد داشته ای هعقید هر تواند می

 در .ندارد جائی ای هجامع چنان در حقوقی تبعیض معنی به اقلیت ترتیب همین به .نیست جرم دمکراتیک
 اقلیت اههیچگ ما ،ها کلیشه برخالف و آیند می بشمار اقلیت حقوقی، تبعیض نظر از شیعیانغیر و زنان ایران
  .مای هنداشت آنها، برای حقوقی تبعیض معنی به قومی،

* * *  
 سیاسی پیکار استراتژی .است نینداخته روی زیاده به سر آن از را ما سیاسی، زهمبار و فعالیت کردن متمدن
 مبارزه رهاکردن به را سازشکار سیاسی یها گروه بسیاری راه درآوردیم، دونم صورت به ما باز که مردمی،
 کردن نسرنگو تا پایان، تا و کرد مبارزه و یشیداند  دمکراتیک توان می که داد نشان حزب .کرد هموارتر

 ازهاند به کس هیچ خارجی سیاست زمینه در .نبودند آماده را ش آنجای تا آنها و رفت پیش نیز ویرانگر رژیم
 محدود کم دست و رژیم اقتصادی تحریم از ما دفاع .است نکوشیده زده آسیب رژیم به حقیقتا آنچه در ما

 برای دمکراتیک پیکار .تماس تنهای بارزهم این از ای هبرجست یها نمونه آن با روابط کردن منجمد و کردن
 در .دید می تضاد در دمکراسی با را سرنگونی که بود سیاسی فرهنگ یک در دیگری نوآوری سرنگونی،
 در هنوز احتماال و ــ شمردند می آور زیان مبارزه حال به را دمکراسی علنا اواخر همین تا راست گرایش
 معنی به سرنگونی اینکه در هنوز چپ گرایش در نیست؛ نانسخ این وقت که ــ شمرند می خود محافل

   .زنند می ندانستن به را خود نیست دیکتاتوری تر، مهم آن از و خونریزی
 فکری و سیاسی فضای .آمدیم بیرون تبعیدیان هوای و حال از و گذاشتیم مردم بر را تکیه آغاز، همان از ما

 پیرامون تاثیر زیر آن از بیش ــ هستند که ــ باشند آن حوالتت و رانای  هیشاند  در هم چه هر تبعیدیان،
 .است تر مهم نتیجه در و تر، فوری برایشان تبعیدی فضای در "ها شکست و ها پیروزی" .آنهاست بالفاصله

 بهتر گذرد می رانیای  هجامع در آنچه به توانستیم تبعیدی، فضای نای  هب ازهاند  از بیش ندادن اهمیت با
 چشم به تر جوان نسل در که را طغیانی و آمد می پدید انقالبی نسل در که را جوششی و جنبش و بنگریم

 یا تراژیک چپ یا نستالژیک راست که نیست آن ایران .سازیم خود سیاسی محاسبات پایه خورد می
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 پس برای را ش تصمیم هنوز که جستجو در است ای هجامع .پزند می خود خیال در پرور آرزو جمهوریخواهان
 جوان است ای هجامع .خواهد مین هم دیگر روز یک برای را آن چند هر است؛ نگرفته  میاسال جمهوری از

 رژیم آتش در گداخته روشنفکران انبوه ارتش را ش رهبری که فکری، چه و سنی نظر از چه شونده،
 باید می را جامعه این .اند هگرفت بدست  میاسالغیر پیشرو و آزاد جهان یها روش و راه با آشنا و اسالمی،
 را کاالها این .شود مین متقاعد عوامفریبی، و تهی میان یها وعده و احساسات تحریک با و کرد متقاعد
  .ندارد آید کار به که خریداری دیگر و اند کرده عرضه است دهه دو آخوندها
 و مهر اسیر را خود تا باشد، باطارت در رانیای  هجامع شونده بیدار بخش این با دهد می ترجیح بیشتر حزب
 نکرده شان خسته چای، فنجان در ها توفان سال، بیست از بیش که کند کسانی یها خیال و خواب و کین
 سرانجام ما پیام .نیستند آسوده یکدیگر به پریدن از  مید خویش مشغول بخود و محدود جهان در و است
 بیرون در را کارشان دنبال و هستیم شریک شانها تالش در پیوسته ما و رسد می جامعه آن گوش به
 ایران در روزها نای  هک مشروطه ترقی و آزادی گفتمان همان مشترک، گفتمان یک یافتن برای .گیریم می

 نشده اصالح راست برخالف .کرد نزدیک هم به را ها ذهن بیرون، و درون از باید نامند، می نیز مدنی جامعه
 دست در که را ای همبارز هر و ــ تواند مین البته و ــ کند خفه خواهد می خودش جز را صدائی هر که

 به ایران در را پسندیدنی هرچه که نشده اصالح چپ و نامد؛ می فریب و خیانت بیهوده به نباشد خودش
 باشند، ما مخالف اگرچه ایران، در را آزادیخواهان یها فداکاری و ها کوشش همه قدر ما چسباند، می خود
 ای هپار با خود مشترک برنقاط داریم اکراه حتا ما کنیم؛ مین کسی بر مالکیت دعوی و گزاریم می

 جامعه، بر چیره گفتار که است نای  هعمد .افتند خطر به مبادا بگذاریم انگشت ایران در فکری یها گرایش
 دارد ما جامعه سرانجام و ریم،دا آرزو ما که گفتاری ــ باشد ترقیخواهانه و آزادیخواهانه، عرفیگرا، گفتاری

  .رسد می آن به
 از پس .است کرده تر روشن بسیار را منظره آمدند، میدان به بسیار نویدهای با که طلبان اصالح شکست
 که بفروش و بساز روان میانه عملگرای رهبری و کاشت، را فروپاشی یها دانه که خمینی فرهمند رهبری
 و مذهبی ملی ورشکستگی که بود اصالحگران نوبت نمود، مردم به را محمدی ناب اسالم رژیم حقیقت

 دوم شکوه بی پایان تا دهندگان رای از اکثریتی که آنجا از .گذارند نمایش به پرده بی را  میاسال دمکراسی
 کند ادعا تواند مین کسی دیگر .است نمانده ها بافی نظریه و چرا و چون جای نمودند، پشتیبانی آن از خرداد

 به امیدی دیگر مردم .کردند مین دریغ آن از را شان پشتیبانی مردم اگر بود می پذیر اصالح  میاسال رژیم هک
 صحنه ولی اند کشیده در دم موقتا رژیم سرکوبگری ضربه زیر اگرچه و ندارند حکومت از جناحی هیچ

 و ارزیابی، دوباره را شانها تاکتیک دارند طرف دو است؛ قطعیغیر نبردی میدان منظره مانند رانای سیاسی
 ها میلیون امان بی سیل حال این در .کنند می سازمان تجدید آینده تر قطعی یها نبرد برای را شاننیروها
 دست از که ندارند چیز هیچ و است مانده شان برای ای هندیآ هن اند گذاشته شان برای ای هگذشت نه که جوان
 تن میلیون 21 هشتاد دهه در نکهای هب توجه با .شود می انبوه ظامی،انت نیروهای و بسجییان سد پشت بدهند،

 نه ندهیآ هسال سه در و ریزند می کار بازار به دارند تن میلیون دو سالی اکنون ،اند آمده دنیا به ایران در
  .شد خواهند نیست که کاری بازار وارد جوان میلیون



66 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 .بگیرد را دشمنی و بیزاری از پر آمده جان به انجو میلیون چهل سی جلو توانست نخواهد نیروئی هیچ
 .است ناتوان ای هجام هر در و یتعبیر هر به نیز اصالحات از و ندارد کشور مشکالت برای پاسخی رژیم
 .شد خواهد روبرو خود زندگی شگفتی با یافت خواهد ادامه همچنان کنونی بست بن که کند تصور کسهر
 پسوند هر با رژیم، این با ایران مردم پیکار قطعی مراحل آماده را خود دبای می و نداریم تصوری چنان ما

  .سازیم حکومت، و سیاست در مذهبی
* * *  

 ناگزیر یها بحران از و گرفتن شکل در که سالی ده برد، پایان به را خود دهه نخستین امسال حزب،
 به بحران، از که است آلوده ای هزااند به ــ فرهنگ بیماری بازتاب ــ ایران در سیاست .گذشت بدرآمدن

 دورنمای با روبرو و حزب دهه دومین آستانه در اکنون .بود مین گریزی نخستینی، پذیر آسیب مراحل در ویژه
 خود ندهیآ هب جدی بطور که است آن زمان و مای هگذشت مراحل آن از ما اسالمی، جمهوری شکستن درهم

 ترین بزرگ ما( تشکیالتی گسترش نظر از امروز .بیندیشیم  میاسال جمهوری برای جایگزینی عنوان به
 ما پای به یشهاند  پرباری نظر از گروهی هیچ(فکری غنای و )مای هشد بیرون در رانیانای ههم سیاسی حزب

 از جوانان، میان در بویژه ایران، در پادشاهی وارث و مشروطه پادشاهی( ایران در مساعد زمینه و )رسد مین
 تواند می که است رسانده ای هپای به را خود رانای  همشروط حزب )است برخوردار زافزونرو محبوبیت
 رظن از را خود کمبود که است آن درکار حتا حزب .باشد  میاسال جمهوری برای عیاری تمام جایگزین
 حزبی هایکادر ویژه به گذشته ساله دو در .کند جبران )کنند بسیج را دیگران بتوانند که افرادی( کادرها
 آزاد میدان در که مای هآماد ما .باشد داشته ادامه رسد می نظر به روند این و اند یافته توجهی قابل افزایش

   .است ایران در شرایطی چنان کردن فراهم برای ما مبارزه همه و کنیم رقابت سیاسی نیروی هر با برابر
 تصویر اینجا در که زیبائی بنای در .هستیم روزیپی  میقد چند در ما و است تمام کار که شتاپند باید مین

 باشد توانسته حزب که ندارم اطمینان هیچ من .بگیریم جدی باید که است ئیها ریختگی و ها ترک کردم
 ما .برساند ما، بالقوه اعضای و هواداران بزرگ یها توده به رسد چه نیز، حزبی اعضای توده به را خود پیام

 برای یافته سازمان و شده بسیج نیروئی ما .هستیم مشروطه پادشاهی واداره حزب یک از بیش بسیار
 جنبشی این نمایندگان که کنند ادعا توانند می حزب اعضای همه آیا ولی م؛ای هجامع سویه همه دگرگونی
 .برساند جائی به کردند آغاز مشروطه جنبش پدران پیش سال صد که را کاری بتواند امیدوارم که هستند

 ما مشکل .باشد ما باورهای معرف ما کردار و شود دانسته ما پیام که رسید خواهد جائی به  میهنگا کار این
 تر بزرگ مشکل .برآئیم عملی بزرگ هایکار از که هستیم آن از تر هنوزکوچک ما نیست؛ ازهاند  مشکل تنها
 بهم مشکل دو این .برآئیم تری بزرگ یها گروه بسیج از تا داریم کادرها به که نیازی است؛ کیفیت ما

   .شوند می گشوده هم با و اند بسته
 یها سطح درهمه ما و گذارد می ما روی پیش تری بزرگ یها چالش و بزرگ یها فرصت ندهیآ  هسال دو

 رسد می خطرناک مراحل به دارد  میاسال جمهوری بحران .داریم نیاز بیشتری هماهنگی و پویائی به حزب
 آلودگی دلیل به بیرون در رژیم مخالف نیروهای بیشتر .یابیم می گسترش کیفی و  میک نظر از داریم ما و
 ترسی نتیجه در و اسالمی، جمهوری از پس برای خود آمادگی نا دلیل به رژیم؛ درونی یها بندی دسته به
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 از ژیم،ر با مبارزه بر تمرکز بجای تبعیدی یها سیاست در درگیری دلیل به و دارند، آن سرنگونی از که
 شود می تهی واقعی مخالفت و مبارزه از که میدانی این در بخواهیم خود آنکه بی ما .اند رفته بیرون جریان
 و توافق، اصولی در ما با خود، مواضع نگهداشتن عین در نکهای هب ــ ما همبستگی فراخوان .مای هماند ترتنها
 هرچه که داشت انتظار توان می .یابد می متریک شنوای یها گوش ــ کنند همکاری مشترکی یها زمینه در
 به شدن نزدیک حتا و ما از شدن دور برای بیشتری انگیزه ما مخالفان میان در دیگران شویم نیرومندتر ما

  .مای هبود شاهدش گذشته دهه بیشتر در که است روندی این .باشند داشته رژیم
 از بیش یکدیگر، به ایران درون در ترقی و آزادی هاینیرو و ما یها دست رسیدن را آور تاسف روند این ولی

 رژیم سرنگونی احتمال چه هر بیرون، در مخالف یها گروه بسیاری عکس بر ایران درون در .کند می جبران
 تا جوئی مسالمت سراشیب در چپ مبارزان از بسیاری اگر .یابد می افزایش تفاهم انگیزه گیرد می قوت

 موقع از پیش نشئه در راست مبارزان بسیاری و ؛اند افتاده فرو  میاسال تحکوم یها جناح با همکاری
 رسانند، می ثبوت به بود شان درباره که را ئیها بدگمانی و دهند می نشان را خود واقعی رنگ دارند پیروزی،

 و رژیم، عنوان به  میاسال جمهوری برای موثر جایگزین یک پی در که بیشماری یها گروه ایران خود در
 .شوند می نزدیک ما سیاسی برنامه و بینی جهان به هستند تمدن، یک و سیاسی فلسفه یک عنوان به اسالم

 این بر تکیه با ما .یابد می ایران درون ترقی و آزادی نیروهای در را شنوا یها گوش ما همبستگی فراخوان
 این توانیم می بیشتر ــ دارند اهمیت ازهاند  یک به دو این و ــ عملی و پیشرو سیاسی برنامه و بینی جهان
  .کنیم تقویت را روند
 صرف را خود نیروی آنکه بجای و است گذاشته همبستگی برچنان را اش تکیه همه پهلوی پادشاهی وارث
 گوش به را اش ترقیخواهانه و آزادیخواهانه پیام کوشد می کند آینده در پادشاهی ادعای یا گذشته از دفاع

 هوادار حزب یک عنوان به ما .برساند اندیشند می آینده و اکنون به بیشتر و جوانند شتربی که ایرانیان
 پادشاهی حکومت شکل از دفاع و گذشته درباره روشنگری که داریم تری گسترده وظایف پادشاهی،
 بخش این لیو .گیرد می دربر نیز استرالیا و کانادا و باختری اروپای یها نمونه روی از را پارلمانی و مشروطه
 هر که است سیاسی برنامه و بینی جهان آن تحقق برای کارکردن تر، بزرگ بخش .ماست پیکار تر کوچک

 هیچ که بود گفته کسی چه نیست یادم .است رسیده ش زمان که کند می پیدا را ای هاید حالت بیشتر روز
  .نیست باشد رسیده آن زمان که ای هاید از نیرومندتر چیز

  ــــــــــــــــــــــــــــ 
  2002 نوامبر 3 و 2 دوسلدرف ران،ای همشروط حزب چهارم کنگره در سخنرانی * 
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  1 بخش
  دگرگونی برای حزبی  

  
   ساله هشتاد صلیبی جنگ دفتر بستن

 
 بار  .است همکاری و ائتالف و جبهه از سخن وس هر از آید، می بر ای هتاز بوهای ایران سیاست فضای از   

 همه بر تغییرات نسیم که پیداست .است شده گرم سازی سازمان بازار ساله چندین رکود یک از پس دیگر
 بیشترین و دارد را خود سهم طلبی فرصت تازه، روحیه این در .است   اختهاند  جنبش به را همه و است وزیده 
 صالی دالوری صداهای درون، در .نباشد اصلی برانگیزنده نیروی که کوشید دبای می ولی .دارد را سهم 

 گرم نیز را ها دل سردترین امریکا آفتاب تابش بیرون در و اند داده سر را خواه آزادی نیروهای گیر همه  ائتالف
 زیر در جائی که ند آن یشهاند در افزونی روز شمار و است شده نمودار رژیم سرنگونی دورنمای  .است کرده
   .کنند پا و دست خو برای آفتاب

 اند کرده "مبارزه" سال چند و بیست که هم بسیاری .کنند می بیان تر پوشیده را اصلی مقصود این ئیها گروه 
 جلو اند کوشیده و اند یشیدهاند  ایران، آینده در چه و تبعید در چه شخصی، موقعیت به که معنی این به ــ

 افتاد عقب آن در باید مین که ای همسابق بر را خود تاکید همه که ندارند آن از باکی ــ بگیرند را دیگران 
 که اینجاست و است کرده ترتند را مسابقه است میان در الفانمخ به امریکا کمک از که سخنانی  .بگذارند

 نخستین تجربه ی،اسالم جمهوری با پیکار ندهند اجازه که خواست رژیم مخالف عناصر بهترین  از باید می
 در بکوشد بیشتر و بهتر که هر تردید بی و شود می آماده دارد زمینه .کند تکرار را انقالب  از پس یها سال
   .گرفت گوناگون یها بهره فرصت این از توان می ولی بود  خواهد بهتری وضع
 در البته ما .باشد طرخ بی برایمان آزادی و فرصت که نیست چندان هنوز ما جامعه فرهنگی و سیاسی سطح

 بر بنا البد که ــ مرکزی آسیای و قفقاز یها جمهوری مردمان از بهتر و مینیست انستانغاف و عراق وضع 
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 بهره است پیش در که آزادی و فرصت از ــ رسیدند آزادی و دمکراسی به جمهوری نظام اختیار  با تعریف،
 زده، استبداد یها جامعه آن در .داریم دربرابر نیز را خاوری اروپای تجربه اینهمه با  .گرفت خواهیم

 پاک که کردند آلوده چنان را فضا و آشفته چنان را صحنه و شدند کار به دست زودتر  کسان نناسزاوارتری
 چه هر ایرانی جامعه .است نرسیده باید آنچه به هنوز آنها بیشتر در و کشید درازا  به ها مدت سیاست کردن
 در .بود آماده احتماالت گونه همه برای باید می که است افتاده نیهیلیسم از  ای هدرج به بنازیم آن به هم
 صف باید آیند می میدان به بها، هر به مافات جبران آرزوی در یا غنیمت  امید به که شماری بی افراد برابر

 ایران احوال و اوضاع به دتریبلن نگاه و نیندیشد انتقام و مقام و  پول به همه که باشد آراسته هم نیرومندی
 به نیهیلیسم( .بیندازد آید می پیش دارد ما ملت بلکه درکار  دست یها گروه برای تنها نه که موقعیتی و

 و "کند می تبرئه را وسیله هدف" شعار در و است رفتار  و یشهاند در اخالقی مالحظه هر شدن ناپدید معنی
   ).شود می بیان همه از  بهتر مالدست یک برای قیصریه زدن آتش المثل ضرب

 سال پنج و یستب که کشوری در .کنیم خود سیاست وارد را آرمانگرائی از ای هرگ کم دست که داریم نیاز ما
 بود، مین صالح و سالمت نمونه هم آن از پیش و است گسیخته هم از را آن اسالمی، مافیای حکومت 

 هم از بیشتر را اجتماعی شیرازه باشد اش برانگیزاننده نیروی و مالحظه تنها شخصی، سود  که سیاستی
 باید می .رسید نخواهیم ایران سیاست ناسالم فضای بهبود به کردن موعظه و دادن پند با  ما .گسست خواهد
 پر دارد تندی به که میدانی این در ناسالم یها گرایش کردن مهار از که گذاشت مبارزه  خدمت در را نیروئی

 که برخورد توان می ئیها گرایش و عناصر به میدان این در کند می کار چشم تا امروز .یدبرآ شود می
 که است بزرگی همان به خطر .بکشند نیز آینده به را ما گذشته یها جنبه  ترینناپسند از ای هپار توانند می

 خود گذشته یها اکشکش به را ساله چند و بیست این که سیاسی گورزادان  .رسید آن پای به باید و فرصت،
 از بیرون آنان بجانبی حق .بپیوندند ببرد باال را خود خواهد می که ای تازه نسل به توانند می هنوز اند گذرانده
 از بیش که ندهند اجازه است بهتر ولی ببرند خود با پایان تا را آن  توانند می .ندارد معنائی خودشان محافل

 نیاز چاالک یها گام و تیز یها نگاه به ریگ مرده و بار کوله  از بیش نایرا سیاست .کند خم را کمرشان این
    .دارد
 کرد پهلوی دوران پایانی  دهه سه دو در آنچه از بیش از بپوشانند،  آن بر خلعتی هر گذشته، سودازدگی این
 سیاسی توسعه و مدنی جامعه گسترش به  توانست می که استعدادهایی بیشتر ها دهه آن  در .آمد نخواهد بر

 خدمت به و رفت  هدر خرابکاری و گیری کناره تلخکامی،  و جویی انتقام از ترکیبی در کند خدمت ایران 
 حتا سازنده، مبارزه امکان فساد، و  سرکوبگری همه با ها زمان آن در .درآمد آن  صورت بدترین در نیهیلیسم
 هست، و است  بوده مبارزه امکان نیز  میاسال جمهوری  بدتر بسیار شرایط در .بود می درون، از  اصالح
 ایران سیاست نوسازندگی برای را  ما ملی انرژی ها سال آن فضای در بردن بسر  همچنان .بینیم می چنانکه
 همان درست  ندارند، نوسازندگی این در سودی هیچ  که کند می نیرومند را ییها گرایش دست و  ضعیف،
 حق که اند بوده دلخوش این به دهه پنج ها،  نیت بهترین با مردان، و زنان بسا  .دبو می ها دهه آن در که گونه

 .بینند می بهره بی حقی هر  از را خود ملت و خود امروز و اند دانسته  روا خود بر را کژروی و اشتباه هر و دارند، 
 که هر و اند گیدهجن اهریمنان با یزدان  جبهه در همواره که همیشگی بجانبان حق  این از اکنون
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 پنجاه از پس که داشت  انتظار توان می است گرفته می جا محکومان  صف در خودبخود بوده شان رویاروی 
         .است ممکنی نا  چشمداشت هنوز شاید یا ــ بشناسند تر درست  را ها اولویت سال

 ***  
  :پذیرفته باشد آغاز کرد دی خواهان است از سوی بیشتری از آزا توان از تکرار چند واقعیت که امید  می

   
 توان مین .است زمان  موضوع صورت هر به آن سرنگونی و  است رسیده راه پایان به  میاسال جمهوری ــ

 محلی  رهبری یابند؛ می بیشتری جسارت مردم بپاید همچنان اوضاعی چنان در  میرژی  چنین که پنداشت
 حکومت و است افزایش به رو  بیرون از خطر کنند؛ می چالش آشکارا ار  رژیم فراوانی افراد و شود می پدیدار

government حاکمیت مشهور  غلط نه وsovereignty   خود مشکل هیچ برای پاسخی ببند و  بگیر   جز 
 جمهوری زندان  در .کند می استقبال آن از شونده پدیدار  محلی رهبری که است چیزی ببند و بگیر اما  .ندارد
 رژیم بودن بام لب آفتاب بر ای هنشان  خود که است سیاسی یها سرمایه ترین بزرگ  از امروز بودن،  یماسال
   .است

  
 سال سی یا سال  پنجاه یا سال هشتاد مشکل مردم که نداریم  دست در ای هنشان هیچ ایران درون از ــ

 راست و چپ مسایل پروای هرگز شود  می پذیره را رژیم زندان که محلی رهبری  آن و باشند، داشته را پیش
 میلیون ها ده  که است مسایلی مردم، دلمشغولی .کند مین  را ایران نئاندرتال، و باستانی بلکه تاریخی، 

    .روبروست آن با حکومتی و سیاسی اسالم  آتش در سوخته یها زندگی
  
 که است، گسیخته هم از کشوری  .ددرآی سازگار گروهی هر انتظارات  با که نیست مسلم هیچ ایران آینده ــ
 ای هجامع  .است آن در بسیار یها نگرانی جای باشد  داشته بیرون تر کوچک اجتماع به شباهتی کمترین اگر

 برقراری .زنند برهم را تعادلی هر  و بروند جا هر تا بود خواهند آماده همواره که  ناشناخته نیروهائی با است
  .وهاستسناری از یکی تنها دمکراسی 

  
 و ها ارزش از دفاع نه  و کنند می کفایت ایران رهایی برای نه خود  کنونی پراکندگی در آزادیخواه نیروهای ــ

 یا قربانی یکایک نکنند کار هم با اگر افتاد؛  خواهند فرو تک تک نایستند باهم اگر آنها  .دمکراتیک نهادهای
   .شد خواهند دیکتاتوری تسلیم 

 
 هست امکانش آید  می گرد افق در که آتشزایی ابرهای این با  و است شده تنگ  میاسال جمهوری زمان ــ
   .باشد نمانده پراکنده مخالف نیروهای برای  و آن برای چندانی فرصت که

     
 تکرار از جلوگیری و ایران  رهایی پی در ییها گروه و افراد اگر :گرفت  توان می منطقی نتیجه یک اینهمه از

 که  ییها دگرگونی گردباد در که شوند نیرویی  همه از پیش باید می اند گذشته یها کژروی  و اتاشتباه
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 به جامعه افتادن  از که کند بسیج را اخالقی ویژه به و سیاسی  قدرت چنان و نشود ناچیز است درپیش
 به هم ما، دیگری، کشور هر مانند  .جلوگیرد سرکوبگری و استبداد و تباهی،  و مرج و هرج یها پرتگاه
 بازی قواعد  و اصول سر بر ها گروهبندی و احزاب  آن همرایی به هم و نیرومند یها بندی گروه  و احزاب

 پردازد آن به همه از بیش  اگر حزب کنونی کنفرانس که است ای هانداز  به دو هر این اهمیت .داریم نیاز
 نگاه اهمیت است شده همبستگی و همکاری  برای گذشته ماهه چند در که ییها تالش  .بود نخواهد بیجا

 و سیاست نوسازندگی  به که تعهدی با ایران مشروطه حزب .سازد  می آشکارتر موضوع بر را روشنی و تازه 
 ما تنها جهان احزاب میان در .است کرده  دنبال را دوگانه هدف این آغاز از دارد کلی  بطور ایران جامعه

 تاکید را ها گروه و احزاب  همرایی ضرورت خوبی به که ایم کرده  آغاز ای هجمل با را دخو اساسنامه که هستیم 
 برنامه و عقاید اصول به ربطی که است  آمده اساسنامه آغاز در جمله این که کرد نباید  فراموش .کند می

 حزب منشور در هن کند؛ می تعیین را سازمانی درون مناسبات  که است مقرراتی سلسله یک و ندارد سیاسی 
   :است )پلورالیستی گرا کثرت سیاسی نظام  یک به اشاره از پر خود که
 

 مشروطه پادشاهی هواداران  از شود می نامیده حزب اساسنامه این  در که ایران مشروطه حزب ــ 1 ماده"  
 و ایران استقالل  و یارض تمامیت و ملی یگانگی پایه بر  ایران بازسازی و رهایی پیکار سازماندهی  منظور به

 همه همکاری آماده مشترک مبارزه  در و شود می تشکیل بشر حقوق به احترام  و مردمساالری برقراری
   ".باشند داشته تعهد شده یاد  اصول به که است خواه آزادی و ملی نیروهای 

  
 دیکتاتوری بر راه نجامسرا  جدی احزاب .خیزد می بر حزبی نیرومند  سنت نداشتن از ما سیاسی کاستی و کم
 توافق  به همرایی، به ناگزیر بلکه کنند می پر مدنی  جامعه نیروهای با را  میعمو فضای تنها  نه زیرا بندند می
 دلیل به که ببرند،  میان از را یکدیگر باید می یا آنها .شوند  می کشیده بازی قواعد و اصول سر بر

 عین در کند می تهدید ای هجامع هر  در را دمکراسی که مخاطراتی ابربر در یا و  توانند، مین شان نیرومندی
 با  همکاری و همبستگی به خود باورمندی همه  با که اینجاست از .کنند همکاری یکدیگر با  مخالفت

 در سیاسی حزب یک  .بکوشیم خود نگهداری و حزب سازمانی  استواری در سخت باید می دگراندیشان
 نشود عمل و فهمیده درست اگر نیز  همبستگی حتا .است فرسایش و سایش در سو  هر از فضایی چنین
   .بشود فرسایش و سایش عوامل از یکی  تواند می
 را اش اساسنامه که شمرد  حزبی سوی از همبستگی راه در ها تالش  با مخالفت نشانه باید مین را سخن این
 دلیل به جمله از حزب سازمانی نیرومندی بر  تمرکز و احزاب نقش بر تاکید .است کرده  آغاز جمله آن با
 باید مین سودمندی،  همه با دگراندیشان با همکاری و برخاست  و نشست .دارد همبستگی در که است نقشی 

 .بود خرسند موقتی و سست ترتیبات  به باید مین همبستگی نام به .بگیرد را  تشکیالتی منظم کار جای
    .نیست بس تنبرخاس و گفتن و  نشستن
 قواعد برخاستن میانه  از نشانه جنگل .است کویری باشد جنگلی  آنکه از بیش حتا ایران سیاست فضای
 اینجا  از بادی هر به شن مانند مردمان .بگیرد  پا قواعد گذارد مین که است مزمنی بیقراری  نشانه کویر است؛
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 است، پذیرتر انعطاف شن از  انسان چون و دیگر؛ جای در فردا شوند می  کپه جایی در امروز روند؛ می آنجا به
 برای آبرومندتر  ای هبهان .باشد روان ریگ بهترین  تواند می همبستگی .هستند جا دو در زمان  یک در گاه

 نبستن؛ دل جا هیچ به و زدن سر  جا همه به نبودن، هم و بودن هم .آورد توان  مین انضباط و تعهد از گریز
    .دادن دست از را  واقعی یها فرصت همه و بودن، آماده رصتیف  هر برای

* * *  
 صلیبی جنگ به دادن پایان  ایران شرایط در همبستگی اصلی معنای  .فهمید درست باید می را همبستگی 

 داده  دست از جنگ این در را دهه هشت ایرانی  جامعه .است جمهوری و پادشاهی هوادار  و راست و چپ
 که کردند خود زندگی و مرگ  کشاکش وارد را مذهبی گذشت بی روحیه  ای هازاند به جنگ رفط دو .است

 باید می را  جنگ این .اختاند  تباهی این به را ایرانی  جامعه و سیاست سراسر گذشت، بی مذهب  سرانجام
 این دنباله که نسلی .داد پایان  فرهنگی و سیاسی سرامدان میان و احزاب،  و سیاسی یها سازمان میان
 واپسین در که دارد ایران مردم به را بدهی  این است داده ادامه سو این به  میاسال انقالب  از را جنگ

 خویش گذشته بر  شدن چیره با نسل این بازماندگان .ببندد را  ساله هشتاد صلیبی جنگ دفتر خود، یها سال 
 ییها زندگی دستاورد ترین بزرگ  این آنان از یاریبس برای .بکنند ایران مردم  به آخری خدمت توانند می

 نداشته  ناگزیرش  میاسال جمهوری و شان"بهمن"   انقالب از تر بزرگ دستاوردی تاکنون که  بود خواهد
    .است

 یا تاکتیکی،  یها ائتالف و بندی دسته از را همبستگی  برای ها تالش که است اصلی نکته این دریافتن
 که نیست این موضوع .کرد  خواهد جدا داشتن،  میسه و اهمیت احساس با  آمیخته رانیگذ وقت و  میسرگر
 بزرگ نام هر و گردآیند ترتیباتی هر در هم  با ندارند خود میان در  میمه مشکل عموما  که کسانی

 نیز زاباح و سیاسی  یها سازمان اعضای .بکنند خواهند می چه  هر آزادند کسان .بگذرند خود بر پرمدعایی 
 شرط  به ــ کنند همکاری و برخاست و نشست  و توافق، اصولی بر دگراندیشان با جا  هر در باید و توانند می

 به همه اینها  .نینجامد تشکیالتی پیوندهای کردن سست  و تازه ناپایدار یها گروه در عضویت به اینکه
 توافق یعنی همرایی، به هم با ایران  اریخیت راست و چپ وقتی تا ولی .داد  خواهد یاری همبستگی پیشبرد

 یا  بست و بند از همبستگی نگذارند سر پشت را  گذشته سال هشتاد و نرسند دمکراتیک، بازی  قواعد بر
   .رفت نخواهد فراتر تاکتیکی ائتالف
 اکپ را مسئولیتی  هیچ و آن، کردن فراموش نه و است آن از  گریز معنی به نه گذشته گذاشتن سر پشت

 توان می دمکراتیک فضای یک در .آورد  بدر روز سیاسی مسئله صورت از را گذشته  باید می تنها .کند مین
 اختالف که است بشر  حقوق و دمکراسی خود این .داشت گذشته  سر بر جمله از را نظری اختالف هر انتظار 

 را  خود رقیبان ما پیوست؛ خواهد تاریخ به زود  یا دیر بکشانند اکنون به را آن هم چه هر  گذشته .دارد مین بر
 .بدرآورند سیاست نوسازندگی  و توسعه راه در مانعی حالت از را  آن که خوانیم می فرا دیگر یها گرایش در

 سیاسی  نبرد .کند صرف خود به را ما نیروی همه  که هست بزرگ کافی ازهاند به ایران آینده و  امروز مسایل
 کشور بازسازی به که آنها  میان استبدادی، و رو میانه نیروهای میان   میاسال وریجمه از پس ایران در
 سر بر اختالف نبردی چنان با مقایسه در .بود خواهد جنگند می غنایم تقسیم سر بر که  آنها و اندیشند می
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 آن از و برقرار، ایران در را  دمکراسی توان می چگونه .داشت نخواهد  نیز را وقت صرف ساعتی ارزش تاریخ، 
  کرد؟ نگهداری  تر، مهم

 از ناگزیر را خود زودی  به شاید راست و چپ در ترقی و آزادی  نیروهای که است چنان رویدادها سیر 
 بخش  .است شده آغاز جاهایی در گزینش این  .گیرد می تنگ همه بر دارد زمان .یافت  خواهند گزینش

 رژیم با همکاری گزیدار  نیز  میاسال حکومت آغاز در که ها همان  از بسیاری خواه، آزادی چپ از  میمه
 میاسال حکومت اصالحگر جناح به بیشتر  را خود است گرفته تصمیم رسد می نظر  به  پذیرفتند، را انقالبی

 ای همبارز چپ، بخش  این برای .کند دفاع نظام درون در قانونی  اصالحات از نومیدی، تلخ پایان تا و ببندد  
 غیردمکراتیک ازهاند  همان است درگرفته   میاسال جمهوری سرنگونی هدف با ایران  بیرون و درون در که

 میچش با چپگرایان از گروه  این اعضای بیشتر .پارلمانی و مشروطه  پادشاهی به گرایشی هر که نماید می 
 در ناپذیرشان گذشت موضع و دارند، "نظام  جمهوریت" اصطالح به و  میاسال حکومت  از بخشی به که 
 از اختیار آنان نکوهش  در آنکه بی دیگران .اند رفته بیرون بقیه با  همکاری دایره از خواهان، مشروطه برابر 

 آینده در همرایی برای ای هزمین  دمکراسی، به را شان پایبندی که کنند کوشش  باید می بدهند دست
   .بود خواهد مغتنم دمکراسی  از دفاع یبرا نیرویی هر و آمد خواهد که  نگهدارند
 .ندارند یکدیگر با کردن کار  جز ای هچار اندیشند می ویرانی و نیهیلیسم  از ایران رهایی به که آنها دیگران،
 جمهوری براندازی  در سودی که نیروهایی همه و ایران مردم  .است بیزار خالء از طبیعت مانند  نیز سیاست

 و کرد خواهند پر را آن کسان آزمندترین  باشد تهی میدان اگر .ماند نخواهند کسی  منتظر دارند  میاسال
 غنایم خوان بر نشستن  برای که بینیم می را ییها گروه اکنون هم  ما .نیستند ترین شایسته لزوما آزمندترین، 

 فهرست در  مینا آنکه منظور به آید پیش  که هر با طلبانه فرصت یها ائتالف .شوند می  بندی سرهم تندی به
 در .سازد می محدود  را گزینش و گیری سخت فرصت تحوالت،  فشار شود؛ می اعالم بیاید رهبری منتظران 

 پاک توان می نهادن پیش پا با را منظره  این .کنند می پر را بازار بد یها سکه  خوب، یها سکه غیاب
  .شود می شناخته  باز تندی به ناسره از سره ان،ایر سیاست  مانند بازاری آشفته در حتا .کرد دگرگون 

 مسابقه تواند می فرهنگی  و سیاسی سرامدان و اعتبار با یها سازمان  و احزاب از شماری همفکری
 امید نمایش به زنند می تنه یکدیگر به  محدود یها صندلی روی نشستن برای که را  کسانی انگیز ترحم
 که بود خواهد نیروبخش  و گسترده چنان رویدادی چنان بازتاب  .داندبگر ملی  consensus  همرایی  بخش

 یک  سراسر در که ییها گرایش برجسته نمایندگان  بار نخستین برای .داد آن به ملی ابعاد  توان می آسانی به
 با ساله، چند یها فاصله  جز اسالمی، تروریسم با جنگ آغاز تا سپه  سردار برآمدن از ساله، هشتاد دوران

 این در بودند؛ بازنده همه جنگ آن در  .داد خواهند پایان داخلی جنگ آن به اند بوده  کشاکش در یکدیگر
 کس هر .دارد  گزینش حق کس هر ولی است گشاده همه بر  میدان .شد خواهند برنده همه تقریبا همرایی 

 جایگزین یک چهره بهترین که ماست  وظیفه ولی باشد داشته را خود ترتیبات  و بندی  گروه تواند می
 alternative  کمترینه به باید می  را شخصی مالحظات که است جایی این  کنیم عرضه ایران مردم به را 

 نوینی جهان در زیستن برای آمادگی اینها  همه از پیش ولی .کرد ایستادگی باید می  که است جایی رساند؛



75 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 ساله صد یها دوران  بدترِین به ربطی باید مین که ای هبازساخت  ایران و ندارد ما یها گذشته به ربطی  که
   .است الزم  باشد داشته ما گذشته
 خود پای به را آنها توانند مین  اگر و کنند جدا گل در پای همراهان  از را خود که ای هآزاد یها روان کجایند
 خود  دست بیرون، در نوستالژیک غیر و رو میانه  راست همه و چپ، تر مهم بخش یک بیفتند؟  پیش برسانند

 خواهد می را  میاسال جمهوری  سرنگونی و است گذشته خرداد دوم  از که نیرومندی موج به اکنون هم را
 توانند می کسانی  تنها .شود می ساخته دارد مان چشمان  برابر در و ما روی پیش ایران آینده .است  کرده دراز
 نداشته باز رفتار از را شان یها گام  و دیدار از را شان چشمان گذشته، که اشندب  داشته  میسه آینده این در

    .باشد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2003 ژوئن آنجلس، لوس امریکائی، کنفرانس
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  1 بخش
  یدگرگون برای حزبی  

  
  سیاسی جامعه وجدان عنوان به حزب

  
 وفادار  چنان بود نگاری روزنامه او .نداشتیم خود میان در حزب عضو عنوان به را وزیری هوشنگ گاه هیچ ما
 یک عنوان  به اما .ماند رشته آن در تنها ش پربار پایان تا و نپرداخت دیگر یها زمینه به که خود پیشه به

 معنای در  نه خواهی مشروطه .بود خواهی مشروطه سخنگویان ینتر برجسته از او مند، یشهاند  نویسنده
 یک  بلکه دهند، می حکومت معین کلش  یک به مغرض مخالف و آگاه نا مخالف و موافق که محدودی
 بیان عمل و یشهاند  در را ایرانی تجدد یا مدرنیته اصلی بستر که خواه قیتر  و خواه آزادی فکری جریان

 راندن  بیرون به )پلورال( چندگرا باز جامعه به لیبرال، دمکراسی به ش تعهد در را خواهی مشروطه او .کند می 
 پادشاهی  به اش پابیندی در و ملی، زندگی ئونش  همه در جامعه نوسازندگی و حکومت، و سیاست از دین

 به و  برد پیشتر فارسی یها هروزنام ینتر مهم از ای پاره سردبیری مقام در و ش یها نوشته با پارلمانی،
 نام  این یادآور که ها یپلید و ها تبهکاری همه و  میاسال رژیم با او نبرد .کرد معرفی یتر بزرگ یها توده
 دستاوردهای  بهترین از وندش  آسوده شانها گذشته از کیاند  خواهند مین که زدگانی  ایدئولوژی با و است؛
   .است تبعیدی ایرانی اجتماع

 اکنون  و باشیم داشته خود میان در میهمان سخنران عنوان به امروز را وزیری هوشنگ که بود این ما     دامی
 داشته ما مشترک امر پیشبرد در که است  میسه از ناسیش قدر کمترین او یاد به کنفرانس این نامیدن

  .تاس 
 ده  این در را حزب این ما .مکن گوگفت دیگری نظرگاه از باز انایر مشروطه حزب درباره خواهم می مروزا

 که ایران  بازسازی و رهائی پیکار در سالحی عنوان به : ایم دیده گوناگون پرسپکتیوهای یا ها نظرگاه از ساله
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 ایران؛ سیاسی  فرهنگ دگرگونی برای نیروئی عنوان به رسید؛ نخواهد جائی به  میاسال رژیم سرنگونی بی
 از یکی عنوان  به و ،اسالمی حکومت بالقوه جایگزین یک عنوان به رهنگی،ف نبرد جبهه جنگاور عنوان به

 به کاری دستور  این .)دمکراتیک بازی قواعد و ها ارزش و اصول سر بر توافق( ملی همرائی پیشبرندگان
 سب فراگرفته،  را ما نوپای جامعه که سویه همه کمبود و تنگی این در ولی است بلندپروازانه کافی ازهاند 

 آن است گرفته عهده  بر دهش یاد یها زمینه در حزب که نقشی .رفت تر پیش و خواست بیشتر باید می .نیست
  .آورد می در سیاسی جامعه وجدان نوعی به ناگزیر را
 منافع،  و اغراض دارای بازیگر نه و نگرنده، عنوان به که هستند نویسندگان و ها روزنامه معمولی، رایطش در

 قدرت پیکار  درگیر حزب .بریم مین بسر معمولی رایطش در ما ولی .باشند داشته باید می یا ارندد نقشی چنین
 کار به پرداختن  .باشد نداشته هم را دهنده رای آخرین نزد ماندن محبوب پروای چندان تواند می و نیست
 خالی آموزشی  ومندنیر عنصر یک از ــ آمد خواهد که ــ ای جامعه چنین در رایطیش  چنین در  میعمو

 هر در دهنده هشدار  و نگرنده ازهاند هر که ودش  خراب و برود در دست از تواند می چیز همه رقد آن .نیست
    .گیرد برعهده   میسه تواند می هم سیاسی حزب یک .نیست بسیار باشیم داشته نام هر به و جامه

 و گفتار از خشنودی یا سربلندی و گناه حساسا و رمش  .است اصول و ها ارزش نگهدارنده معنی به وجدان
 از یزن  سیاسی، جامعه معنی این در و جامعه، .است هگون  همین نیز جامعه در .کند می تعیین را انسان کردار 

 است  نیهیلیسم که برسد بد و نیک بر بستن چشم و ها ارزش نفی به کار آنکه مگر نیست؛ بهره بی وجدان
 که کند  می ریا وجدان، یها سختگیری از گریختن برای انسان .است یکی واژه هریش در حتا نیستی با و

 خود  خودش، حال، عین در و بنماید خوب دیگران چشم در خواهد می .است کردار و گفتار دوگانگی
 به  polity  سیاسی جامعه     .شود می بیشتر ریاکاری به گرایش باشند بیشتر دیگران هرچه .بماند ناپسندش

 .شود می پوشیده  دروغ از نکنند را خود کار جامعه یها وجدان اگر و ستها ریاکاری بیشترین میدان دلیل ینا
   .افتد می )چک ولها واکالو افکن زلزله کتاب عنوان( دروغ در زندگی به جامعه

 مبارزه در ما یک، که دش  یادآور باید نیست اخالق کالس حزب بگویند است ممکن که کسانی به اینجا در
 اگر دو، و برسیم؛ هم دیگری اساسی امور به توانیم می و آئیم مین کوتاه گروهی هیچ از  میاسال رژیم با 
 بها هر به و نحو هر به اخالقی، جهانروای یها ارزش گذاشتن پا زیر با و اصول بی بتوانند هم انسانی افراد 
 و بدی انباشته برهم و متقابل اثر و توانند؛ مین جماعات و بزرگ یها گروه کنند، سر دیگران و خود برای 
 بیرون زندگی از دروغ سنگینی زیر بزرگ یها یامپراتور که دیدیم ما .کرد خواهد ناچیز را آنها ها پلیدی 
 ها یپلید همه گیرنده دربر و خاستگاه باید می گفت، اش نبشته سنگ در داریوش چنانکه را، دروغ .رفتند 
 نداشته اش بقیه به کاری و برسند قدرت به دهش  راه هر از سیاسی کار نام به خواهندب عده یک اگر .شمرد 
 اگر اما .خلق مجاهدین ش صورت بدترین در و دش  خواهند حجره و بازار موتلفه ش صورت بهترین در باشند 
 باید  می خلق، دینمجاه مقوله در مان کستش  و باشد بازار و حوزه موتلفه مقوله در مان پیروزی نداریم خیال 

 در است؟  نان و نام و طلبی قدرت اش همه آیا   : بیندازیم سیاسی کار تر ژرف و تر درازمدت معنی به هم نگاهی
 آوردن بدست  با یا مردم سازماندهی .است الزم درستکاری و اخالقی سالمت از ای کمترینه هم سیاست

 یا فریب با  سازماندهی بار مصیبت پیامدهای .ساندنشانتر با یا و دادنشان فریب با یا شود می اعتمادشان
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 که اند گذاشته  نمایش به آن از تر برهنه بهمن، 22 باشکوه انقالبیان و  میاسال جمهوری همین را ساندنتر 
 کمیابی  دلیل به که است اعتماد آوردن بدست با مردم بسیج و سازماندهی .گفت بتوان آن از بیش
                        .دارد تاکید به نیاز ایران در یشها نمونه
 بزرگ  دستاورد هر ولی .سیدنتر  و خوردن فریب جمله از آیند، می بر کارها بسا از و هستند چیزها بسا مردم

 مردم مشارکت به ــ است کننده تعیین گاه و بسیار که ــ باشد چه هر آن در ها خصیتش  نقش تاریخی،
 که هست ئیها نمونه تاریخ در آنکه با .گذارند می گمنام بزرگ یها توده که ای  input  نهاده به دارد، نیاز 
 دستاوردهای ــ ساختند دو این از کیبیتر  را مصر اهرام ــ کردند بزرگ کارهای فریب به یا ستر  از مردم 
 آمده فرا انش لیونهامی و هزار صدها در مردم داوطلبانه مشارکت با تنها داری، سرمایه مانند بزرگ، حقیقتا 
 مقایسه مانندهاشان و مصر اهرام با را آن داری، سرمایه دستاوردهای گرفیش  بیان در مارکس .است 
 و رنگ هر از ما، آری، .رساند می اخالق درس کالس به را ما که است مردم اعتماد آوردن بدست  .کرد می 
 همه برای چیز همه و حقیقت نیمه و دروغ با و باشیم؛ مردم اعتماد آوردن بدست پی در باید می گرایش 
 گذاشتن، کنار را پیشین مجلس مواضع و گفتن مجلس اهل سلیقه مطابق مجلس هر در و بودن کس 

 زیرپا آماده عده یک دل آوردن بدست برای سیاسی خصیتش  یا حزب یک اگر .آید مین بدست  اعتماد
 نخواهد ش جبران عده آن گرویدن که داد خواهد دست از را یتر بزرگ سرمایه باشد خود اصول  گذاشتن

 بدست رقیب از امتیازی کوشد می حقیقت گرفتن ندیده یا پردازی دروغ با تنها که سیاسی گروه  آن .کرد
    .ها دهه زن درجا یها سازمان اینهمه اش نمونه ــ رسید نخواهد جائی  به آورد

*** 

 اختناند جا و گزاردن به کمک ما نقش ،ها ارزش و ولاص نگهبانی برای دیگر نیروی یک عنوان به 
 ما .زند می آسیب بلند مصالح به کوتاه مالحظات که است جاهائی در دادن تذکر و گفتار و رفتار یها مالک 
 چنان همه است؛ همگانی قاعده یک کانت گفته به گوئی که کنیم رفتار چنان کردار در و سخن در باید می 
 خواهند  دیدتر به بود خواهند خودشان مانند همه که کنند تصور اگر نیز مردمان ینتر اخالق بی( .کرد خواهند 

 احتماال  ما .بنگریم خویشتن به انتقادی دید با که سازد می ناگزیر را ما خود همه از پیش وظیفه این ).افتاد
    .باشد مان یها کوتاهی و ها روی زیاده آور یاد که داریم بیرون از نگاه یک به نیاز بسیاری از بیش
 از  ــ بیندازیم هامان میناکا ساله صد به نگاهی و برداریم دست خود ملت ستایش از موقتا بخواهیم اگر
 معایب انبوه میان در ــ کند می تیره را روان هم و است باربط کمتر هم که گذریم می تاریخ در رفتن تر پس

 تاریخ انقالب ینتر احمقانه به زدن دست جمله از( است افکنده یروز تیره این به را ما که هائی مینافه و 
 دست  را کاراکتر خود .ندارد تعریف یک کاراکتر ضعف .کاراکتر ضعف :افرازد می گردن ویژگی یک )جهان 

 مانند  شود، می کشانده نیز ها موقعیت به گاه که خصش  یک یها ویژگی نخست کرد، توان می معنی دو کم
 بودن، اساس با منش، استواری دوم و د،ش  ارهاش  که بود همان اش برجسته ویژگی که  میاسال انقالب

 وسوسه و تهدید برابر در نشدن، حال آن به حال این از زود ماندن، برجا پا استراتژیک، ژرفای داشتن 
  .بفری برابر در بیشتر مصونیت و آورد می بلند نگاه خودش با معنی این در کاراکتر .ایستادن 
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 که  میعمو وجاهت جمله از نشدیم، تسلیم وسوسه به و ایستادیم استوار ما اگر ساله صد این همه در
 یک  در مصدق ایران؛ نوسازندگی و کردن یکپارچه در اهش رضا ــ بردیم را مبارزه ست،ها وسوسه بدترین
 گاه هر .1962  –3 / 1340–1 اجتماعی اصالحات برنامه در اهش رضا محمد نفت، کردن ملی پیکار اول سال
 به یا و رفتیم  پس یا زدیم، درجا یا ــ دوره آن بیشتر در ــ دادیم خرج به "سیاست" و زرنگی که   هم

 میخیرعمو  سیاست منظور .نیست معامله و طلبی فرصت همه سیاست .مافتادی نکبت سرانجام و کستش 
 ما سیاستگران  عموم رفتار یوهش  بر کند خدمت  میخیرعمو به اگر ندادن خرج هب "سیاست" و زرنگی است؛ 

 مترقی و لیبرال رهبران  و انقالبی یها توده از تاریخ، انقالب ینتر احمقانه آن در .دارد برتری ها سال این در
 بود چه هر حکومتی دستگاه  و سیاسی رهبری از بود؛ اصولی بی و فریبی خود بود چه هر آنها دمکراتیک و

 در هردو .داشت را اساسی نقش کاراکتر ضعف معادله، سر دو هر در .بود اصولی بی و عنصری سست
 دو، هر .کردند رها موج به و  باختند را خود ــ بود دشوار بسیار نظر هر از آزمایشی و ــ خود دشوار آزمایش
   .دندش  تسلیم مبارزه بی جهتی، در هرکدام
 در  .بشود باید می یا شود، می ورزیده ملت یک روزانه گیزند در که است سیاستی است، ملی پهنه در اینهمه
 سطح بر  ئیها دایره جز بزرگ، هرچه رویدادها و آید مین مارش  در  میناکا و پیروزی که تبعیدیان جهان خرده
 خرده این  در .گرفت بهره رفتار و یشهاند  توانگری سود به عمل تنگدستی از توان می آورد مین پدید آب

     .آمد خواهد  کار به نیز ملی سطح در که گذاشت ای پیشینه و بود تر اصولی و سختگیرتر توان می جهان
 اصول  اگر .کوشید خواهیم کردارمان و گفتار کردن سازگار در گذشته از بیش حتا ما تفکری، طرز چنین با 

 از اگر .داد نخواهیم تاولوی آنها به تاسف، همه با افتد کشاکش در ما امر پشتیبانان و همفکران با ما
 اعالم بزنیم کاری به دست اگر .ماند نخواهیم خاموش دیدیم غیراصولی رفتار یا سخن خود نزدیکان 
 صدای سرو ).استثناست درونمرز یها فعالیت( داد نخواهیم انجام کرد اعالم نشود اگر و کرد خواهیم 
 چالش  را متعارف خرد باشد الزم هرجا .اشتد نخواهد باز خود درست کار از را ما ،ای حرفه جویان عیب 

 چندان نه  است خرد نه است متعارف خرد یا  میعمو عقیده رود می تصور آنچه موارد بیشتر در .کرد خواهیم
 گفتند شناختیم  را خود وقتی از .ندارند  میغ فلسطین جز ایران مردم که شد می تصور سال ها ده .متعارف
 نشانه را پروری آخوند ایران از اهش رضا رفتن بیرون سال از .است ایرانی جامعه کننده تعیین نیروی اسالم

   .مردندش  سیاستمداری
*** 

 و درست ود،ش  رفتار راست رو و گفته سخن سرراست آنها با اگر مردم، که است داده نشان دراز جربهت 
 .اند نشده  باز خوب مواضع اوقات، اریبسی در نامحبوب مواضع .یابند می در را خود ملی منافع و امور نادرست 

 صرف ماندگاری  برای که آنها برای .است معنی بی دارد کار و سر مردم با که حزبی برای کاری پنهان
 کشنده است  ممکن کنیم می تبلیغ ما که سیاستی بزنند بیرون توانند مین همفکران حلقه از و جنگند می
 مردم از که  آید میبر کسانی از تنها بنماید، خطرناک نگاه نخستین در چه اگر حقیقت، رویاروی فتنر .باشد

 و نداریم باکی  حقیقت گفتن از که دادیم نشان آغاز همان از ما .جویند می آنها از را خود قدرت و دترسن مین
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 .بریمب پیش از صورت  هر به را کار بودن، دیگری چیز خلوت در و کردن وانمود با تفاهم، سوء با خواهیم مین
 یکی پیروزی دارد؛ سناریو  صد کستش  .برد پیش از توان مین صورت هر به را کار ایم افتاده ما که جائی در

 ما با همه نیست الزم .گرفت  جدائی درجازدگان و خوردگان کستش  با باید می پیروزی برای .دندار بیشتر
   .است  بس ما برای وانیمبت که انش ینتر یشاند آزاد و بهترین از ازهاند  همان باشند؛
 از بسیاری که است آن ش دلیل نخستین شوید؟ مین متحد طلبان سلطنت همه با چرا گویند می ما به بسیار

 که رود مین تصور و ،اند نخواسته و اند داشته وقت دنش  متحد برای قرن ربع یک پادشاهی هواداران 
 بهترین و رود مین بیرون حدودی از مقامات ارمش  سیاسی گروهبندی یک در .ماست نبود و بود ش سبب 

 ما خود .است دیگرش دلیل این .بدهند  میمقا عضو هر به بتوانند که است بسیار یها سازمان وجود حل، راه
 حکومتی نظام کلش  عنوان به پادشاهی از هواداری .ایم داده دست از ریاست دعوای روی را شاخه  چند
 کنار در ما .است تر ژرف ظاهر صورت و کلش  از ما جامعه مشکل .نیست بس ولی است الزم اتحاد  برای
  سخنان و ها نوشته .خواهیم می باشند داشته باور آن به و نائیشآ دمکراسی با که را پادشاهی هواداران  خود

 نهات طلب سلطنت سروران این بیشتر .انگیزد مین بر اعتمادی هیچ پادشاهی هواداران از بسیاری رفتار  و 
 به  جمله از دارد، نیاز دیگر چیزهای بسیار به ایران اداره چه و رژیم با مبارزه چه ولی بکشند اهش  جاوید بلدند 

 با واقعی، احزاب به ما سیاست میدان .است دیگری چیز مردم و ما مسئله .دگراندیشان مردنش  خودی
 درازا به و زمان گذشت تاب هرچیز از یشب که باطیضان با ایران، موقعیت گیرنده دربر و روشن برنامه 
 بیرون  ایرانی اجتماع در .دارد نیاز باشد انگیز اعتماد که اخالقی اعتبار به و بیاورد؛ را انتظار و مبارزه کشیدن 

   .کرد عمل سختگیرانه و گزینشی باید می .شود مین جمع اکثریتی در ها یویژگ این
 دورنمای دنش  پدیدارتر با است،  میاسال رژیم سرنگونی ارزانمب ینتر پابرجا که پادشاهی هوادار طیف

 دنباله جمهوریخواهان انحرافات با دتش  نظر از که است انحرافاتی معرض در آن، پاشی هم از یا فروپاشی 
 به را خود بازگشت دورنمای خرداد دوم در جمهوریخواهان بخش آن .است مقایسه قابل خرداد دوم رو 
 این دارد خردادیان دوم با که  میمنظ یها تماس در هم هنوز .دید  میاسال جمهوری در تقدر یها حاشیه 
 امتیازها  این هستند؛ دادن امتیاز از ناگزیر امریکا فشار زیر انحصارگران :شود می نگهداشته زنده آن در امید 

  بدین که خدمتی  برابر در .ندتر یپذیرفتن امریکائیان برای زیرا بدهند توانند می خردادیان دوم همه از بهتر را
 هواداران  و انقالب به وفاداران که آنجا تا سیاسی، نظام در گشایشی شود می رژیم ماندگاری به گونه

 خواهد  پیش دهند راه ها یخود حلقه در هم را بهتر، بیشتر چه هر و سال هرچند تا گامِ به گام اصالحاتِ
 کوشند می  که دارد قرار جمهوری آئینی باورمندان ذهن پشت که است آرزوئی بهتر، یا، استراتژی این .آمد
 یک محض،  حقیقت یک کنند، می و اند کرده آن نام به هم را جنایات بدترین که حکومت کلش  یک از

  .بکشند بیرون دنیاست، در خوبی هرچه با ایدئولوژی
 .برد  خواهد سرنگونی به رو را رژیم امریکا فشار :دارند دیگری آرزویـ  استراتژی پادشاهی، آئینی هواداران

 گرد شود  می را که هر باید بیرون در .است بیشتر همه از  میاسال جمهوری جانشینی برای پادشاهی بخت
 اند گردانده رو  رژیم از که هستند روحانیان عناصر، ینتر یقو .برآمد متحدینی درپی باید می درون در و آورد
 موضوع باید  می نتیجه در .گشت برخواهند پادشاهی از سنتی پشتیبانی به ودش  برآورده نظرشان اگر و
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 که گفت شد  می ئیها زمان را اینها نیست؛ سخنان این زمان امروز .کرد برگزار ابهام به را عرفیگرائی
 کردن وابسته  در حد از بیش موشکافی .است واقعگرائی زمان اکنون .بود می نخیل بر قدرت خرمای
 عارهاش  .کند می  مشکوک را افراطی طلبان سلطنت زیرا ندارد  میلزو هم مردم رای به پادشاهی عیتمشرو
 توان می اصولی  یها بحث این از و دارد اکثریت پادشاهی .نرنجاند را کسی که باشد کلی حداکثر به باید

 وقت مشروطه و  دمکراسی :روند می پیشتر نیز این از کسانی .بس و اند رهاننده دنبال مردم .پوشید چشم
   .ندارد اهمیت  سلطنت جز چیزی اصال .است تمام کار دیگر و بیندازید پیش را اهش  است؛ گذرانی

 دوم منتظر باز حاضرند مردم آن آیا .است ایران مردم کردن فراموش است مشترک آنچه طیف هردو در
 که کند مین فرق شان برای دیگر که اند ندهدرما چنان آیا و بمانند؟ جمهوریخواه یها مذهبی ملی و خرداد 
 مردم در دموکراتیک گفتمان و روحیه گرفتن نیرو درباره آنچه همه آیا .یافت خواهند رهائی چگونه 

 آیا گیرد؟ می را خودش نتایج آنها طرف از گروه هر که هستند ها همین مردم و است پایه بی شنویم  می
 ملی کردن راضی یا ایران تاریخ زوال به رو و خورده کستش  دوره یک یها بازمانده گردآوردن  ما مشکل

 یها دست در را خود رهائی باید می که است آورده تنگ چنان ما بر روزگار است؟ روحانیان و  مذهبیان
 ئیها موقعیت چنین برای سیاسی جامعه وجدان کارکرد بجوئیم؟ سیاسی جامعه در عناصر ترین واپسمانده

 که ای ورطه هر در افتادن تا بندبازی از و بازند می را خود تصوری، یا واقعی فرصت برابر در نآدمیا  که است
   .بروند توانند می آید پیش 

 توان  مین دیدتر  این در و است زمان مسئله تنها رژیم، فروپاشی تا دگرگونی اسالمی، جمهوری در دگرگونی
 با نه  را تازه راه این .بیندازیم ای تازه راه بر را یرانیا جامعه که است دهش  پیدا تاریخی فرصت یک .کرد

 اوج  در که تفکری طرز بقایای با نه ساخت، توان می جمهوریخواهی چتر زیر کوهمندش  انقالب بقایای
 آرزومندان  .دمید توان مین تازه جان اش مومیائی در جادوئی هیچ با امروز و بود رسیده پایان به هم ش قدرت
 با ما ولی  .کنند بندی تقسیم خودشان میل به را دیگران و باشند دلخوش شان تصوری جهان با دتوانن می
 اش بدگمانی  در و ،اش سرگشتگی و گوناگونی در که روبروئیم ایران مردم نام به ناشناخته عظیم توده یک
 .بگیرد تصمیم  او رایب و بگوید سخن او نام به گروهی هیچ دهد مین اجازه است، رسیده اعتقادی بی به که
 دور نفس .تر بزرگ  جامعه آن از بخشی در ماست امتداد ها ارتباط این ولی داریم درون با ئیها ارتباط همه ما

   .بخواند احتیاط به را ما باید می ناپایدار و زن موج دریای آن از ما افتادگی
 بهترین گرفتن و ها برنامه بهترین کردن عرضه ایران، مردم ذهن به یافتن راه برای وسیله ینتر مطمئن

 یها حساب پایه بر طلبانه فرصت یها سازشکاری بر پوشیدن چشم .است صمیمیت دادن نشان و مواضع 
 .ایم کرده تجربه خود در را این ما .است بهتر نیز صرف مصلحت نظر از روشن نا و سیال رایطش  در سطحی 

 عیب  کردن ساکت برای سازشکاری فرصت .دش  بهتر مان عوض ماندیم تر پابرجا و دیدیم را دورتر هرچه
 به "مزایائی" چنان دیدیم عمل در چنانکه ولی آمد پیش نیز ما برای تازه، دوستان گرفتن برای جویان،

    .ارزید مین اطمینان حیاتی عامل دنش  دار خدشه 
***  
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 مبارزه کلی موقعیت در و ودمانخ در بازنگری برای است مجالی کنفرانس، و کنگره از حزبی یها همایش
 در پیش از بیش باید می یابد می ارتباط خودمان به که آنجا تا .پرداخت خواهیم بدان روز دو این در که 
 عمل یوهش  و پیام این است، دهش  پدیدار ایران سیاست در که مشخصی ماهیت این یها ویژگی نگهداری 

 گونه همان سیاست در توان می .کنیم تاکید باشد دور سیاسی یتفعالِ رایج یها کاستی و کم از کوشد می  که
 که  بینیم مین این در کالیاش  هیچ ما .نیست دو این میان اساسی تفاوت .خصوصی زندگی در که کرد رفتار 

 مادر و پدر نیست الزم سیاست .کنیم عمل نیز سیاست پهنه در است پسندیده خصیش  زندگی در را آنچه
 نگرش و یوهش  این .نگهداشت نیز سیاسی برخوردهای و ها بستان بده در را اصول شود می .باشد نداشته 
    .است نزده ما به آسیبی ولی است ای تازه 

 میاسال جمهوری قدرت جز جدی چالش هیچ با ما یابد می ارتباط مبارزه کلی موقعیت به که هم آنجا تا
 مخاطرات و تهدیدها با سو هر از ،اند برگشته آن از ممرد .دردا سراشیب به رو خود که نیستیم روبرو  
 تحریف  و دروغ و تهمت جز ما دیگر دشمنان .کوشید اش نابودی در همیشه از تر سخت باید می و روبروست؛ 

 آید می درشمار  که ها آنجا در .نشنوند و نبینند را ما کوشند می بیهوده نیز دیگران .ندارند ما ضد بر سالحی
 و است بزرگ ما  اردوی .یابند می در را ها تفاوت و شنوند می و بینند می که هستند زیادی یها گوش و چشم
 باز؛ جامعه دینی؛ غیر  حکومت برای که هستیم کسی هر کنار در ایران بیرون و درون در .شود می تر بزرگ

 مبارزه رژیم این سرنگونی  برای ــ اکثریت رای تنها نه و بشر حقوق پایه بر دمکراسی ــ لیبرال دمکراسی
 هیچ به .ایران حکومتی نظام تعیین  برای آزادانه پرسی همه از نه داریم سیتر  مدنی نافرمانی از نه .کند می
 .کنیم مین دفاع اش مذهبی ملی از  و اش طلبی  اصالح از ،ش جمهوریت از اسالمی، جمهوری ادامه از  مینا

   .است رسیده   میعمو امور در دین مداخله ره از استبداد، هر از نهائی گسست زمان
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    2003 سپتامبر پاریس، ران،ای  مشروطه حزب اروپائی کنفرانس 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



84 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



85 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1 بخش
  دگرگونی برای حزبی  

  
  بود آماده آینده بزرگ یها چالش برای باید

  
 یک با رویاروئی یا اند جمعی خودستائی صحنه یا حزب، بار و کار به رسیدگی از گذشته حزبی یها کنگره
  .جمعی ستائی خود نخست، .دوست هر از کیبیتر  ما پنجم کنگره .بحرانی حالت

 که )دیگر یها نگرهک عموم مانند حزب، اعضای صرفا نه و( حزبی مسئوالن از گروهی به امروز ما
 از و نگریم می برسانند آنجلس، لوس به پهناور سرزمین این یها گوشه از و امریکا، به را خود اند توانسته
 رکتش  صرفا نه( دهند می تشکیل را کنگره اعضای که مسئوالن این .ناگزیریم ویژگی چند به توجه

 به و ؛اند آمده بدینجا خود هزینه به است، گام هر در ما حزبی زندگی معمول چنانکه همه، )را کنندگان
 در است سال ده .دارند حضور اند برگزیده خود حزبی اخهش  اداره برای را آنها که اعضائی نمایندگی
 تر بزرگ را حزب بار هر و اند نشده جدا هم از و اند آمده همچنان شانها مانند یا خود مشابه، یها فرصت
 به سر با بسیار موارد در .است دهش  افزون دارند رکتش  ساختنش در که ای یندهآ به انش خوشبینی و اند یافته

 پنهان فرش زیر یگانگی حفظ نام به را آنها و اند زده است بوده بزرگ اختالفات مایه که  میمه مسائل
 و اند سیدهنتر انشعاب از .اند رسیده توافق به خود اصول نهادن پا زیر بی و دمکراتیک فضای در و ،اند نکرده

 و نیست ما انحصار در ها ویژگی این .اند داشته خود فکری بنیادهای گذاشتن زیرپا از را ستر  بیشترین
 این همه کدام هیچ که گفت توان می زیاد دشواری بی ولی دارند بیشتر و کمتر را خود سهم نیز دیگران
  .ندارند ما، ازهاند  به و را، ها ویژگی
 از که است حزبی .است ایران سیاسی یها سازمان تاریخ در ای مالحظه قابل دهپدی ایران مشروطه حزب
 پشتگرم خود جز مالی منابع به و شود مین اداره )خارجی یها قدرت یا حکومت دست به( خارج از یا باال
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 رشد پیوسته و شود می جوان گذارند؛ می جای به تر نیرومند را آن ها بحران و دارد ماندگاری قدرت و نیست
 به نیاز بدون تواند می و است بزرگ تشکیالتی قدرت هم و نظری عرصه در هم که است حزبی .کند می

 اش گذشته از نیست ناگزیر که است حزبی .ودش  روبرو تازه موقعیت هر با درجه هشتاد و صد یها چرخش
 نیاز که است حزبی ود؛ش  دانروگر آن از هم و کند افتخار بدان هم کند، اختراع نو از را آن یا بخواهد پوزش

 بودنش کار تازه .ندارد الزم پوشی پرده هیچ و بگوید اول را آخرش سخن تواند می و ندارد خود توجیه به
 الهام مایه صورت به ولی است آن با گذشته باشد؛ نداشته دوش بر را گذشته بار کوله که دهد می اجازه بدان

 جای در چیز هر گذاشتن معنای به نقد است، کرده آغاز ایران عیتموق سرتاسر نقد با را خود کار .عبرت و
 ساید می آسمان به پروازیش بلند .غیرخودی کردن سیاه و خودی وئیش  سپید و پوزشگری نه و خود، سزاوار

 به خود که روزی از را اعضایش که است حزبی تنها .رسد می ایرانی جامعه فرهنگ و سیاست دگرگونی تا و
 .ترساند می برسد ازعمن بی قدرت
 باید چرا اصال .است برخاسته خودش به حزب رویکرد از سیاسی قدرت به و خویش نقش به ویژه نگاه این
 ایران باید :است ساده پرسش این پاسخ  میاسال جمهوری مخالف هر برای دادیم؟ می تشکیل را حزب این
 به را کشور و گرفت دردست را قدرت و رهانید تبهکار گروهی دست به وسطائی قرون حکومت این از را

 در ایران کالاش  کردیم فکر اول .دادیم پرسش به وارونه پاسخی ما .رساند نیست معلوم درست که جاهائی
 به رو و پیشرفته کشور بیست ردیف به را خود که کشوری در مردم بیستم سده پایان در چرا کجاست؛
 آیا .کنند پیروی تبهکاری واپسمانده گروه چنین از کورانهکور توانستند می بود رسانیده جهان پیشرفت
 تواند می که است ای جامعه مشکالت تبلور  میاسال جمهوری یا است  میاسال جمهوری در ایران مشکل
 بخش تبعیدی، جامعه سرسبد یها گل میان در تجربه سالی پانزده ده بیاورد؟ خودش برسر بالهائی چنین
 که گردانید تر استوار ما در را باور این ایران، بالنده متوسط طبقه و فرهنگی و سیاسی سرامدان از بزرگی

 ذهنی قالب و ها ارزش و اخالق و سیاست و فرهنگ که است عفونتی ۀبازکرد سر دمل  میاسال جمهوری
mindset و ها روش جامعه سطح در فرهنگی و اجتماعی یها الیه که  میهنگا .است گرفته فرو را ما 

 آنکه بجای تراشد می مانع و براند، پیش که آن بجای برد می واپس که گذارند می نمایش به را ردهائیرویک
 را مسئله رسانند، می زیان کمتر بمانند تفاوت بی اگر مردم از بزرگی یها گروه که  میهنگا کند؛ هموار
  .کرد نگاه دیگری چشم به هم و گرفت تر جدی هم باید می
 فرهنگی و جامعه ساختن برای بایست ما .آمد هدف از پیش حزب گذاری پایه در "ایده" که بود اینجا از

 باید می چه و است بد چه بدانیم نخست که بود می الزم منظور بدین و کنیم پیکار داریم اینکه از بهتر
 که رانیای راه سر بر مانع ینتر بزرگ و هست، که ایرانی دشمن ینتر بزرگ جنگ به آنگاه و بیاید، بجایش

 راه است، آورده الزاماتی خود با موضوع به برخورد این .برویم اسالمی، جمهوری یعنی ود،ش  ساخته باید
 باشیم داشته بهتر فرهنگی و سیاست است قرار اگر .ودش  خارج خط از حزب قطار گذارد مین که است آهنی

 دنش  روبرو و خود همزمان تاریخ ناختش  از خود، جامعه سیاسی فرهنگ و ها ارزش نظام ژرفای به رفتن از
 از تا بشناسیم را کاالتاش  که نداریم ای چاره کنار، به ما خصیش  عواطف .ناگزیریم آن یها کاستی و کم با

 یکپارچگی آنگاه باشد آرمانی خدمت در ای وسیله بلکه هدف نه قدرت به رسیدن اگر .گیریم جلو تکرارشان
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 همخوانی در integrity یکپارچگی .آید می ش دنبال به درمبارزه ناپذیری تیشآ  و باورها در هامتش  اخالقی،
 به آنی سود از پوشیدن چشم است؛ اصول گذاشتن زیرپا معنی به سازشکاری از دوری و کردار، و گفتار
 آماده است، مخالف و موافق از نترسیدن در باورها، در هامتش  .است اخالقی سرمایه به زدن آسیب بهای

 politically incorrect سیاست خالف بدان امروز سیاسی فرهنگ در که است چیزی آن برای دنبو
 ها تاکتیک در پذیری انعطاف با که است استراتژی در پابرجائی معنی به مبارزه در ناپذیری تیشآ  .گویند می
 باید می که ئیها داده یهمیشگ تحلیل و فکری، چاالکی بی هشیاری، بی البته اینها همه .ندارد منافاتی هیچ

  .رسید نخواهد باید می که جائی به بود، انش جستجوی در همواره
 و یکبار سال دو یها کنگره از حزبی بزرگ گردهمائی هیچ در ما یها بحث که نیست تصادفی
 بخش ینتر بزرگ .نیست اخالقی مهم مولفه یک بی بار دو یکی سالی امریکائی و اروپائی یها کنفرانس

 که فرهنگی و سیاسی فضای پروردگان عنوان به .است خودمان درون در و خودمان با ما فرهنگی پیکار
 حزب این اگر .باشیم خود بهبود و سالمت نگران پیوسته باید می است اختهاند  گودالی چنین به را ما ملت
 بند جائی به دستی کوشدب وسیله بهر اگر .ندارد رسیدن قدرت به ایستگیش  کند عمل گوید می آنچه به نتواند
 ما .بسپارد کنند بند جائی به دستی کوشند می وسیله هر به که کسان اینهمه به را میدان که بهتر همان کند
 ند فراوان دهش  کوبیده و ناشآ  یها راه رهروان .بیندازیم متفاوت راه به را دیگران و باشیم داشته تفاوت باید می
 که است درست این .ندارد رود می حزب این در که کار همه این ارزش بدانها پیوستن و اند ازهاند  از بیش و

 چشمان که است مقاصدی خدمت در موعظه ولی گیرد می موعظه رنگ بیگاه و گاه ما حزبی گفتگوی
 عامل از ازهاند  از بیش ما پیشگان سیاست .پویند می تزلزل بی  میمحک یها گام و بینند می روشنی به بینائی
 اخالقی عامل هم یکی دارد، زیاد موتورهای سیاست .اند کرده زیان و اند مانده خبر بی سیاست در قیاخال
 این .ایم دهش  تر تناور اخالقی مالحظات به دادن اولویت از ما .کند کمک کسانی به تواند می ما تجربه .است

 عوالم این از بیخبر هموند حتا و دارهوا و موافق بر را اصول با و ارزنده مخالف که آنجاست تا دادن اولویت
 را عقاید .دارد اهمیت آنها عقاید از بیش افراد انسانی ارزش که است آموخته ما به تجربه .دهیم می جیحتر 

   .داد تغییر توان می
 خود کامیابی که است مانده بسیار هنوز و بگذرد ما تالش این بر بیشتری زمان باید می ای تازه کار هر مانند

 یک رفته هم روی حزب خود در .بگذاریم ها پیشرفت ای پاره بر انگشت توانیم می اینجا تا .کنیم ارزیابی را
 .گیرد می قوت بیشتر چه هر دموکرات، لیبرال حتا دمکرات، تفکر طرز و ها روش برای مساعد روحیه
 هر دتش  همان به زنی ما میان در است ناپذیر جدائی بشری رایطش  از که سیاسی و خصیش  یها رقابت
 ما ایرانیان بیشتر مانند .ازداند  خطر به را دمکراتیک فرایند که ازهاند  آن تا نه ولی است کار در دیگر جای
 و امروز آنچه در است داده فرصت ما به گذشته از آزادی .آموزیم می را دمکراسی بازی قواعد داریم نیز

 یشیدناند  نظر از دیگری گروه هیچ که آنجا تا باشیم داشته یتر روشن نگرش گیرد می دربر را آینده
 پهنه همه ایم برده تر پیش ها سال این در را آن که حزب سیاسی برنامه .رسد مین ما پای به ها حل راه

 تعبیر به لیبرال و میانه، راست بینی جهان یک قالب در ایران احزاب تاریخ در بار نخستین برای را کشورداری
 یها زمینه جستجوی برای آمادگی و آنها حق به احترام دگراندیشان، با ما رفتار .گیرد می دربر اروپائی
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 با و بینجامد؛ دمکراتیک نهادهای از دفاع و برقراری برای ئیها همکاری به سرانجام تا است مشترک
 است  میالس فضای از ای نمونه هردو این .نیفتد تر پائین سیاسی بحث سطح تا است، اعتنائی بی دشمنان

 خود درست معنی در نقد( گذشته منصفانه نقد در ما صراحت .ودش  حکمروا ایران سیاست بر باید می که
 باید کسی چه میان این در ولی آید مین خوش را سیاسی طیف افراطی دوسوی )نباشد منصفانه تواند مین

 ها تاکتیک در انعطاف و اصول، بر جائیپابر لطف به ما است مربوط رژیم با مبارزه به که آنجا تا کند؟ تغییر
  .ایم آمده کوتاه جائی در نه و ایم افتاده عقب تحوالت از نه

***  
 خارجی سیاست با رژیم .گردد میبر  میاسال جمهوری به کردم ارهاش  بدان آغاز در که بحرانی حالت

 برنامه کردن دنبال و ستا گردانیده  میاسال وریسمتر  پشتیبان ینتر بزرگ را آن که خود ماجراجویانه
 مینظا درگیری که است افتاده راهی بر افغانستان، و عراق در امریکا با کاراش  رویاروئی با و اتمی، تسلیحات

 همه آنها .برد بدر نیز رژیم سران دست از را اختیار تا رود می که است چنان رویدادها پویائی .است آن پایان 
 اگر و اند بسته  میات سالح به یافتن دست و عراق در امریکا کردن ارگرفت به را خود امید و استراتژی
 که ساخت خواهند درخور پاسخی از ناگزیر را امریکا بچسبند وارشان دیوانه یها سیاست به همچنان
 تواند می آنچه باید می ما حزب پرخطر، موقعیت چنین در .داشت خواهد ایران برای نگرفتنی ازهاند  پیامدهای

 گردهمائی یک کنگره این .بکند احتمالی چنان پیامدهای برای آمادگی و ایران، به حمله از جلوگیری برای
 .بود خواهیم روبرو همیشه از تر دشوار یها آزمایش با آینده سال دو در ما .نیست ما بار یک دوسال معمولی

 با کامل هماهنگی با تا بود خواهد اروپائی جامعه بر آوردن فشار آینده دوره در حزب بزرگ ماموریت یک
 میان از را  مینظا حمله گزینه و وادارد  میات سالح برنامه از برداشتن دست به را  میاسال جمهوری امریکا
   .ببرد

 )دیگر چیز هر یا بگذارند ایران حق را ش نام(  میات سالح داشتن به  میاسال جمهوری "حق" بر تکیه با ما
 روشنی به را مسئله باید می .بکنیم ایران مردم برای کاری توانیم مین آینده جنگی کشتگان بر گریزیاش  و

 اتمی، باشگاه عضو کشورهای با ایران مانند  میرژی مقایسه ما اولویت .کرد مرتب را خود یها اولویت و دید
 ما ویتاول .کشید خواهد ها سال به باشد عملی اگر حتا که نیست خاورمیانه یا جهان  میات سالح خلع یا

 دور به ایران، مردم منافع به صرفا ما .نیست هم "قدس کردن آزاد" و اسرائیل نابودی و امریکا با مبارزه
 رژیم تالش ادامه .اندیشیم می  میاسال جمهوری کردن سرنگون به و ایران، با  مینظا برخورد خطر کردن

 را آخوندها تسلط برسد جائی به اگر و ددا خواهد افزایش را  مینظا برخورد خطر اتمی، تسلیحات زمینه در
 از پشتیبانی نشانه هر .بود نخواهد ایران مردم سود به دو این از یک هیچ و کرد خواهد تر استوار ایران بر

 که آید مین بدشان  میاسال جمهوری رهبری در محافلی .است خطرناک کنونی موقعیت در رژیم مقاصد
 الزم مردم اما .بکاهند داخل فشار از خارجی تهدیدات به اذهان ردنک منحرف با و کنند بازی را جنگ ورق
 اختناند  راه فندتر  و ایستاد نخواهند رژیم سر پشت  میات ساخته خود بحران در که نگذارند دیدتر  جای است
 برجاست هنوز اختاند  براه خمینی که "الهی نعمت "سال هشت یها ویرانی .گرفت نخواهد بار این جنگ
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 این کردن برطرف .ندارند ماند نخواهد محدود  میات یها هدف به مسلما که دیگری حمله به نیازی دممر و
    .کرد ایران به حمله از جلوگیری به توان می که است دیگری کمک توهم

 پس آینده درباره یشیدناند  رود، می پیش که چنین ایران وضع با نیست، درست تابزدهش  گیری نتیجه آنکه با
 جمهوری از پس ایران برای آمادگی ما حزب که است بار نخستین این .بود نخواهد جا بی  میاسال رژیم از

 تشکیل آمادگی، از من منظور .کرد آغاز کنگره همین از باید می و دهد می قرار خود کار دستور در را  میاسال
 .است آرزومندان برای  میسالا جمهوری جایگزین تنها و نخستین که نیست رهبری ورایش  یا موقت دولت

 جوئی چاره و طرح راه از فضا کردن تر سالم منظور، .نداریم تهی میان و آوازه پر تیباتتر  نچنی به اعتقادی ما
 همرائی برای سازی زمینه به تر مسئول سیاسی نیروهای فراخواندن و است اختالف مورد مسائل ینتر مهم

consensus نظام برای پرسی همه مهم، موضوع سه در کنگره این در که وارمامید من .کلی یها توافق و 
 مبنای که ودش  گرفته ئیها تصمیم  میات تسلیحات مسئله و اقوام، حقوق و تمرکز عدم ایران، آینده سیاسی
 از موضوعی هر در ما .کند کمک نیروها میان اعتماد افزایش به و بشود دیگر سیاسی یها سازمان با توافق
 یها خواست بیشترینه درپی نباید کس هیچ ما نظر به .داریم اعتقاد تفاهم و نودش  و گفت به سه، این جمله
  .گیرد می نظر در نیز را دیگران معقول یها خواست که هست ای بهینه حد همواره .باشد خود
 ایران سیاسی نظام درباره که است کلی توافق گذشته ساله چند و بیست یها پیشرفت ینتر بزرگ از یکی
 عرفیگرا دمکراسی یک که یافت توان می را کسی کمتر دیگر .است دهش  پیدا  میاسال جمهوری از پس

 و ایران، اقوام فرهنگی حقوق از و نخواهد ایران برای باشند داشته برابر حقوق آن در همه که را )سکوالر(
 ها بحث در ای ازهاند  از بیش جای غلط به البته حکومت کلش  .نکند دفاع گوناگون، عناوین به تمرکز عدم
 به توجه بیشتر  میاسال رژیم سرنگونی دورنمای دنش  تر نزدیک با که بود امیدوار توان می ولی است یافته

 کلش دو هر زیرا .پادشاهی یا جمهوری حکومت کلش  تا باشد اساسی قانون لیبرال و دمکراتیک محتوای
 حکومت، رئیس نه و کشور، رئیس عنوان آینده ایران در .باشند استبدادی یا دمکراتیک توانند می حکومت

 وظایف که کسی نه است دمکراتیک کارکردهای کردن راسخ و نهادها از دفاع عمده مسئله باشد چه هر
 معنی به ایران، آینده لیبرال دمکراسی اساسی قانون تدوین فرایند .دهد می انجام را کشور رئیس تشریفاتی
 دیدیتر  هیچ که باشد ای گونه به باید می بشر، حقوق اعالمیه به محدود و چهارچوب رد اکثریت حکومت

 را مردم رای نتیجه بتوانند همه و نشود گذاشته کنار آن از کس هیچ و نیابد راه بودنش منصفانه و آزاد در
 نظارت با مهه را، اساسی قانون پرسی همه و موسسان مجلس انتخابات یوهش  موضوع این در ما .بپذیرند
 .دارد اعالم باره این در را حزب قطعی نظر تواند می کنگره این و ایم کرده پیشنهاد متحد ملل سازمان

 رسید تصویب به تمرکز عدم و اقوام حقوق قطعنامه هرش  همین در حزب امریکائی کنفرانس در گذشته سال
 این .ودش  پیوست حزب منشور به هقطعنام که دش  توصیه سال همان در پاریس اروپائی کنفرانس در و

 کنار در تمرکز عدم و اقوام حقوق قطعنامه که دارم اطمینان من و هست کنگره کار دستور در توصیه
 اسناد ینتر پیشرو جمله از دش  پیوست حزب منشور به چهارم کنگره در که کودکان و زنان حقوق قطعنامه
 گیرد می ها زمینه این در که ای آزادمنشانه و واقعگرایانه مواضع با حزب .ماند خواهند ها سال این سیاسی
 عوالم در که دشمنی قبایل نه و است امروزی جامعه یک ایستهش  که اندازد می مسیری در را سیاسی بحث
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 دارد اعالم روشنی به ایران  میات بحران در را حزب سیاست کنگره اگر تیبتر  بهمین .برند می بسر گذشته
 اقدام ایران به حمله خطر کردن برطرف برای بیشتری هرچه یها گروه همکاری با توانست مخواهی بهتر ما

   .کنیم
 ایران همه .افکند خواهد مخاطره به را خود و ایران ندارد بر ماجراجوئی از دست اگر  میاسال جمهوری
 رژیم با پیکار اردوی در را خود مخالفان دیگر بار ما .باشند آماده احتمالی چنان برای باید می دوستان

 در را کشور مسائل ایران سیاسی نیروهای بگذارند و بگیرند درس مرداد 28 از که خوانیم می فرا  میاسال
  .بگیرند تصمیم آنها بجای ناچار دیگران آنکه از پیش ــ کنند حل خود میان

***  
 به وادار را سیاسی یها گرایش همه دارد رویدادها سیر ،ها گذشته برسر جنگ در نسل یک دادن هدر از پس

 جنبش یک .ایم روانه نویدها و خطرها از پر آینده به رو همه، از تر سبکبار ما .کند می خود موقعیت ارزیابی
 انقالب از پیش و کند؛ بازنگری بود انجامیده  میاسال حکومت و انقالب به هرچه در خواست می که فکری

 و دشمن زیان به را هوادار و دوست سهم و را؛ انقالبی دوران که نگریست می نقادانه چشم همان به را
 و آید می بر ایران بیرون و درون در که است نسلی طبیعی گفتگوی طرف کرد مین فراموش مخالف

 شناسد مین خود وظیفه را سیاسی یها امامزاده پاسداری که نسلی ببندد؛ را ش پای و دست گذشته گذارد مین
 تاریخ بر خواهد می و است ای تازه سخنان نیدنش  آماده ایرانی جامعه .گیرد می فاصله الکرب "پارادایم" از و

 ای تازه نسل به را ش جای کاند  کاند  بود  میاسال انقالب اهکارشش  که نسلی .ودش  چیره خود ناشاد
 ما یها فراخوان .کند می تعریف و یابد می است  میاسال انقالب در هرچه با مخالفت در را خود که دهد می
 باکی و است مانده پاسخ بی  میمه بخش در کنون تا بپیوندند تازه گفتمان به که نسل آن سخنگویان به

 .بست را ش راه توان مین و است گذر در کاروان .نیست
 را ملی سرنوشت که موقعیتی با یکدیگر با جنگ در یها قبیله صورت به تواند مین ایران سیاسی جامعه
 و سیاسی مالحظات و کین و مهر از تر باال بسی و دارد ملی جنبه ما مسئله .ودش  روبرو کرد هدخوا تعیین

 مورد عمده مسائل همه طرح با باید می و داریم نیاز ملی همبستگی به گرائی کثرت عین در ما .است گروهی
 سیاسی یروهاین همکاری به ایران مشروطه حزب رویکرد .برسیم بدان اصولی چهارچوب یک در اختالف

 مسائل آن از بسیاری در .است اختالف موارد ینتر حساس و ینتر تند درباره  میعمو بحث گوناگون،
 گذاشت مردم رای به توان می را بقیه و رسید اصولی یها توافق به عواطف انفجار از آزاد فضای در توان می
 جمهوری با مبارزه در تنها خواهیم یمن ما .بود خواهند آن پذیرفتن آماده مخالف و موافق از همه که

 ینتر سخت برای جا که آینده دمکرات لیبرال ایران ساختن در که است آن مهمتر .باشیم هم با  میاسال
 اقوام حقوق و تمرکز عدم مانند را مسائل ینتر مهم از ای پاره .کنیم کار هم با باشد داشته نظرها اختالف
 با که دارم اطمینان من و کرد طرح کنگره همین در توان می ایران آینده سیاسی نظام تعیین فرایند و ایران
 ما همه .کرد خواهد کمک تفاهم افزایش به دش  خواهد اعالم که مواضعی حزب، آزادمنشانه روحیه به توجه
 که هست ای بهینه یها درخواست همیشه .برداریم دست خود حداکثر یها درخواست از کنیم عادت باید
   .رسید بدانها توان می دیگران معقول نظرات گرفتن نظر در با تنها
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 حزب این .است دهش  ایران سیاست در سازنده نیروی یک اکنون ایم ساخته ها سال رنج به ما که حزبی
 رشد آن با باید می حزب هموندان .بگیریم جدی را آن باید و است خویش اعضای مجموع از بیش بسیار
 آبگیرهای در دهند می جیحتر  که ایرانیان بیشتر خالف بر ــ ویمش  بزرگ دریای انماهی باید ما همه .کنند

 بندی دسته ولی است جمعی کار طبیعت در سیاسی و خصیش  یها رقابت .باشند داشته ای جلوه خود کوچک
 صلا به باید می همواره .انجامد می سیاسی هیئت فساد به افتادن، پیش برای وسیله هر از گیری بهره و

  سوار توانائی در ما پیشرفت .نترسیم آن از است؛ رسانیده پایه بدین تا نوجوئی را ما کار .یشیداند  موضوع
 آن و این بر مرگ عارش  و گفتن نه با حزب این که کرد فراموش نباید .است آینده و پیشرفت موج بر دنش

 از و گفتیم آری ودش  ساخته ویران فرهنگ این و رژیم این بر باید می که ای جامعه به نخست ما .نشد آغاز
 و سیاست در دین به خرافات، به علمی، تفکر برابر در مذهبی تفکر به "نه" ناگزیر، یها گفتن نه به آنجا

 اجازه ما به متفاوت رویکرد این .رسیدیم جوئی انتقام و خشونت به "نه" گونه؛ هر از استبداد به و حکومت،
 نظران، کوته از بسیاری خالف بر و کنیم ریکش  خود تر بزرگ طرح در هم را یشاند دگر و مخالف که داد

 همین .نکوبیم برآیند کاری از و وندش  بزرگ مبادا اینکه ستر  از را آنها و بشناسیم را درون مبارزان ارزش
 به ئی،امریکا نه و اروپائی معنی به لیبرال حزب میانه، راست حزب یک بار نخستین برای متفاوت رویکرد
    .است برده میان از را چپ تسلط و است داده ایران سیاست

 آینده برای را ها بهترین باید و است آمده پیش فرصتی .برگردد گذشته به ایران گذاشت نخواهیم دیگر ما
 در که ئیها چالش پیشواز به گیر پا و دست گذشته هر از آزاد که بود خواهد آماده ما حزب .خواست ایران
                  .برود است ربراب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2004 آنجلس، لوس پنجم، کنگره
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   2بخش 
  ها بازنگری  

  
    لحظه حقیقت ما فرا رسیده است

  
به صورت یک کلیشه در آمده است ما حقیقتا کنگره هشتم، کنگره سبز، خود را  "حالت بحرانی"با اینکه 

تواند برای میهن ما  هر اتفاقی می. کنیم در شرایطی از هر نظر بحرانی، هم خطیر و هم خطرناک، برگزار می
ه چندان اندکی برای جلوگیری بیفتد و ما به عنوان یک حزب سیاسی، هم مسئولیت بزرگ و هم امکانات ن

تواند در  شود که می اما این کنگره از نظر خود ما نیز در شرایطی برگزار می. از بدترین سناریوها داریم
ای چندی پیش به دوستان حزبی نوشتم که ما  من در نامه سرگشاده. سرنوشت حزب تاثیر قاطع داشته باشد

  .اهم این سخن را هم باز کنمخو امروز می. ایم با لحظه حقیقت روبرو شده
گمان . گیرد ای که در آن شکل گرفته است و می حزب در معنی درست خود نهادی است مانند جامعه

گیرد را بشکافیم نقش یا بهتر از آن، خویشکاری حزب را  کنم اگر همین عبارت شکل گرفته است و می می
). آید یشکاری آن است که از هستی ما بر میگیریم؛ خو نقش آن است که ما به خود می. (ایم بیان کرده

شناسد ــ و  تاباند ــ مسائل و محدودیت ها و امکانات آن را می حزب، هم جامعه را چنان که هست باز می
بزرگی یک حزب در این است که . کوشد کند و در آن می تواند بشود تصور می هم جامعه را آن گونه که می

عهده برآید؛ و در این است که نخست محدودیت ها و امکانات خود را خوب این هر دو را خوب ببیند و از 
  .ببیند و از عهده برآید

ش به سر رسیده؛ هم پابرجاست،  های سودمند جامعه است، هم شکننده آنچه زمان حزب، هم نگهبان سنت
انند؛ آنها بیش از آن م توانند خود را دگرگون کنند واپس می هائی که نمی جامعه. هم به ویژه آماده دگرگونی

توانند خود را دگرگون  هائی که نمی حزب. اند که سودمندی پیش آمدن با زمان را دریابند به گذشته خو کرده
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درست است که . هاست یک خویشکاری حزب پیش افتادن از رویدادها و دگرگشت. روند کنند از میان می
جامعه نیاز . شود ربط می تر از جامعه رفتار نکند بیتر و هشیار حزب مانند جامعه خویش است ولی اگر چاالک

  . هاست حزب مانند رسانه همگانی یکی از آن. به موتورهائی برای پیش راندن دارد
ای  گذاری کردیم؛ به زبان دیگر، حزب از فضای جامعه ب را پس از انقالب و در بیرون ایران پایهزما این ح

. نقالب، و از آلودگی یک دوران به پایان رسیده، هر دو، آزاد بودهای روحیه ا ور در بازمانده هنوز غوته
توان به آن  های نخستین دوره روشنگری ایران بود که همچنان می اش بازگشت به ریشه خواهی مشروطه

. اش سراسر بازسازی شده در سنت لیبرال دمکرات مشروطه سده هفدهم انگلستان بازگشت، و پادشاهی
شد، علت وجودی و نیروی  ما مربوط می  نی، در تقریبا هرچه به امور عمومیخواست بهکرد و دگرگو

  . برانگیزاننده ما بود و من امیدوارم همچنان بماند
پیشاپیش رویدادها و روندها . رکت کنیمحایم که پیشاپیش رویدادها و روندها  ما در این حزب بسیار کوشیده

را   ولی واقعیات اجتماعی و افکار عمومی. نیست  کار عمومیاعتنائی به واقعیات اجتماعی و اف به معنی بی
احتمال اشتباه همیشه هست . هائی سیال و گشاده بر تعبیرهای گوناگون باید چنانکه هست دید ــ پدیده می

به مراتب ترجیح دارد که اشتباه در . تواند در راستای بهبود و پیشرفت اشتباه کند یا درجا زدن و تعبیرات می
ام خواهد آمد؛ درجا زدن فرد و گروه و جبهبود و پیشرفت سران. ی بهبود و پیشرفت باشد تا درجا زدنراستا

  . جامعه را از نیروی زندگی خواهد انداخت
روند امید بخش . از چند سالی پیش یک روند امید بخش و یک روند شوم توجه روز افزون ما را جلب کرد

جابجائی فرهنگی، و . این حزب برای خدمت به آن پا به میدان نهادهای دراز منتظر بودیم و اصال  را سال
ش در  ش از حال و هوای بیمار و زهراگین نسل انقالب، و جای گرفتن فرهنگ سیاسی ایران؛ در آمدن

های جهان آرزوئی بود که به صورت یک هدف در آمد ــ در دست حزبی با  ترین ملت خانواده پیشرفته
ی حزبی که لیبرال دمکرات بود، یعنی ویژگی  دو سال پیش در هفتمین کنگره. الزمبرنامه روشن و انرژی 
رفت، با  یافت و زیر بار نمی هائی در نمی دانست یا در بخش ها، ولی یا نمی ترین ملت همان خانواده پیشرفته

  . ای شد شور آن بر این تکه هویت حزب اشارهناصالحی در م
جنبش سبزی که . پس از کنگره در ایران روی داد، هیچ ارتباطی نیست میان اصالح منشور و آنچه در سال

با گفتمان سراسر لیبرال دمکرات خود درازا و پهنای جامعه ایرانی را فرا گرفت فراورده یک تجربه بیش از 
اما این هست که . آید های خطا را رفته است و اکنون به خود می ای است که همه راه صد ساله جامعه

زیرا آن انقالب، اگر . بودیم در انتظار یک جابجائی تاریخی می  ر میان ما از فردای انقالب اسالمیکسانی د
بینیم که آن حقیقت، آن کرم  امروز سه دهه بعد می. نیک بنگریم، ملتی را با لحظه حقیقت روبرو گردانید

  .         ه استور خود، آشکار شدخخوردگی فرهنگی و سیاسی، بر جامعه، هر گروه اجتماعی در 
است که از پنج   امنیتی بر همه شئون کشور، آن دگرگشت شومیـ  روند باال گیرنده تسلط مافیای سپاهی
و اعماق   شود و اگر ادامه یابد ایران را به چنگال یک رژیم صدامی سال پیش هر روز نگرانی آورتر می

به این ) 2006آخن (کنگره ششم حزب ما این خطر را در قطعنامه . های جمکرانی خواهد انداخت چاه
  :صورت پیش بینی کردیم
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ای برای زیر و رو  که از سال گذشته آغاز شده است ما با طرح گسترده و همه سویه... در این مرحله "
 ای در راه است که ایران را سراسر در کوشش آگاهانه. شناسیم، روبروئیم کردن جامعه ایرانی، چنانکه می

گروه . بینی ارتجاعی بریزند و هر کانون مقاومتی را در هر جای جامعه از ریشه بکنند قالب تنگ یک جهان
تر از آن  ای و فرا های خطرناک تسلط منطقه ای با ماموریت همیشگی کردن حکومت خود و بلندپروازی تازه

انقالبی که  .داند ش می روی کار آمده است که هر نشانه سرزندگی جامعه ایرانی را تهدیدی برای موجودیت
روشنفکران و طبقه متوسط ایران به راه انداختند اکنون در یک چرخش کامل، با همه قدرتی که کشوری 

دهد کمر به درهم شکستن طبقه متوسط و آنچه از جنبش  های ایران به هر حکومتی می با توانائی
  ...روشنفکری بتوان گفت بسته است 

های اجتماعی تکیه دارد بلکه  ترین عناصر و الیه بر واپسماندهانقالب دیگری در جریان است که نه تنها 
با موافقت   تکنوکرات و نظامی "طبقه جدید"یک . مصمم است همه جامعه را به سطح آنها پائین بیاورد

خواهد رسما مالک همه منابع دارائی اصلی کشور شود و  فرمانروا، می "روحانیت"ترین جناح  کامل خطرناک
های توتالیتر مدرن، میهن ما را به قرون وسطای خرافات و  های دیکتاتوری فتن تکنیکبا به خدمت گر

ترین شاگردان  ی خواهد بود که این تازه"نظم نوین"بمب اتمی، نگهدارنده نهائی... اندیشی بر گرداند تاریک
ن روابط با های خارجی رژیم پس از یک دوره عادی کرد سیاست. هیتلر خیال دارند بر ایران تحمیل کنند

ای گذاشته  ترین قدرت جهانی و قدرت منطقه المللی، بار دیگر پا به مرحله رویاروئی با بزرگ خانواده بین
  ".اندازد  است و امنیت ملی و حتا یکپارچگی ایران را بطور جدی به خطر می

ی که بر ملت سه سال پس از آن کنگره، حزب نشان داد که هم خطر را درست دیده بوده است هم تنها راه
  .1388/  2009ایران گشوده شد ــ در انتخابات سال 

*** 

خواهانه مردم ایران بوده است که از  یک دستاورد حزب که خواهد ماند پشتیبانی بی دریغ از جنبش آزادی
گیری، و  سابقه پیش از رای برما آشکار بود که فضای گشاده بی. خرداد گذشته آغاز شد 22پیش از انتخابات 

یافت نشان از همان دگرگشت بنیادی  بحثی که در جامعه جریان می  تر لحن و محتوای عمومی ز آن مهما
ما کمتر از دیگران از گردش اوضاع شگفت زده . دارد که این حزب اصال برای پیشبرد آن شکل گرفت
صطالح شیعه از ایرانِ اسالم رادیکال به ا: داشتیم نشدیم ولی بیش از هر کس دیگری انتظارش را می

بی  "لیبرالیسم"علوی، اسالم بنیادگرای انقالبی، چپ مارکسیست لنینیست، چپ شیک جهان سوم گرا، 
اندیش، ترقی خواهی و بلندپروازی میان تهی، از ایرانی که دیگر هیچ  خبر از آزادی، روشنفکری تاریک

خود را با قرون وسطا به پایان ایرانی که سده بیستم . آید ای بدر می بود، جامعه تازه چیزش درست نمی
رساند سده بیست و یکم خود را به روشنگری سده هژدهم به اضافه دویست سال پیشرفت و تجربه 

  . پیوندد می
ما از همان آغاز به این نتیجه رسیدیم که همه چیز در مبارزه ما بستگی به پیروزی جنبش سبز دارد ــ چه 

که دارند از   م حزب، و چه پیکار آشکار ما با دیکتاتوری صدامیرسیدن به دمکراسی لیبرال نهفته در پیا
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های پیشین جامعه  جنبش سبز بر خالف تجربه. آورند های فزاینده جمکران برای ملت ما بیرون می چاه
. گردد ها و رهبران می ایرانی به سنت انقالب مشروطه برگشته است و بر گرد یک گفتمان و نه شخصیت

ی لیبرال یا لیبرال دمکراسی است ــ بسته به اینکه به تلفظ فرانسه یا انگلیسی باشد ــ آن گفتمان، دمکراس
پیکار امروز و باز سازی آینده ایران در چنین چهارچوبی . شود و بیش از پیش به همین نام خوانده می

سیاسی  های نظام توان به هریک از این شکل می. باید بررسی شود نه در قالب پادشاهی و جمهوری می
ز ان اعامل تعیین کننده شکل نظام نیست که همه چیز . پابند بود و به دیکتاتوری یا دمکراسی رسید

  .توان درآورد می
خواهد در این کنگره گام آخری در راه مدرن کردن  ای از حزب می از این جاست که بخش قابل مالحظه

چیز  تنها حزب لیبرال دمکرات ایران هیچ) ماالاحت(به عنوان . ها برداشته شود ای بدفهمی حزب و رفع پاره
  . تر از این نیست که نام حزب با افزودن عبارت لیبرال دمکرات در زیر آن کامل شود طبیعی

پس از شانزده سال فعالیت به عنوان حزب مشروطه ایران . تر از نام و صورت ظاهر است اما موضوع، ژرف
شود این حزب به  پادشاهی، در بیشتر جاها یکی شناخته می که با پادشاهی مشروطه، در بسیاری جاها و

سلطنت . دیگر پادشاهی مشروطه نیز میدان پیشرفت آن نیست. تواند رسیده است بیشترینه گسترشی که می
به اجتماعات (طلبان جز دشمنی با آن ندارند و لیبرال دمکرات ها که موج اصلی جامعه ایران هستند 

اکنون زمان آن است که موتور دوم این هواپیما را نیز به آن . با آن آسوده نیستند) یدبیرونیان زیاد توجه نکن
  . ببندیم تا دورتر و باالتر پرواز کند

به سود ما نیست،   و آشکار حزب به عنوان لیبرال دمکرات تنها از نظر افکار عمومی  شناخته شدن رسمی
نان از پادشاهی مشروطه دفاع خواهیم کرد ولی دیگر ما همچ. خود ما را نیز همراه زمان پیش خواهد برد

تر آن خواهد  تر و طبیعی آسان. الزم نخواهد بود برنامه دمکراسی لیبرال را از پادشاهی مشروطه بدرآوریم
در همه سرزمین های لیبرال دمکراسی . بود که پادشاهی مشروطه در بافتار دمکراسی لیبرال تعریف شود

  .است به این گونه بوده است که پادشاهی دوام آورده
تواند گام آخری را نیز در آماده شدن برای  یا این کنگره می. آن لحظه حقیقت که اشاره کردم این جاست

های ماست بردارد، یا به مالحظاتی که همه ریشه در  ای که کمتر همانند گذشته آینده ایران، آینده
فرایافت ناآشنائی دارد این فرصت را نیز از دست خواهد ها ساله و نا آسودگی با چنین  های ذهنی ده عادت

یابند ناگزیر از  داد و در آن صورت شاید کسانی از ما که ضرورت پیش آمدن با جامعه را در می
  . های دیگری شوند جوئی چاره

 .شود داند ولی دارد لیبرال دمکرات می خواه نمی در این تردید نیست که جامعه ایرانی خود را مشروطه
ولی . مشروطه برای ایرانیان یک تجربه بزرگ تاریخی و آغازگاه جنبش ملی به سوی آزادی و ترقی است

خواهی صد  کند که بسیار از مشروطه راه آینده ملت ما را یک فلسفه سیاسی و نظام حکومتی روشن می
ما برنامه . است خواهی خود ما نیز چنین مشروطه. باید چنین باشد تر است و می سال پیش تکامل یافته

ها و  ایم و در پرتو تجربه هائی که از آن جنبش گرفته سیاسی حزب مشروطه ایران را بر پایه ارزش
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. تر است تر و تکامل یافته های صد ساله گذشته نوشتیم ،که بسیار از قانون اساسی مشروطه پیشرفته دانسته
  .گنجد در دمکراسی لیبرال مییاببم آن برنامه سیاسی درست  چند سالی بیش نیست که در می

برای خود من روند آینده به . های پیش از کنگره به دوستان گفتم که موضوع میانه گرفتن نیست در بحث
توانم در همان چهارچوب  ای رسیده است که نمی ای روشن است و تعهدم به لیبرال دمکراسی به درجه اندازه

دوستان نیز به زودی خواهند دانست که افزودن این صفت دانم و بسیاری  از سوی دیگر می. گذشته بمانم
یک حزب لیبرال . ترین نقش را در نگهداری این حزب خواهد داشت بر نام حزب شاید در لحظاتی مهم

  . خواه خواهد بخشید تردید نیروی زندگی بیشتری به یک حزب مشروطه دمکرات بی
ولی در . ه ایران وارد شود ناخوشایند استبرای من تصور این هم که کمترین آسیبی به حزب مشروط

من در این کنگره به همراه همفکران، بیشترین . تواند برود هائی که در پیش است بیم هر آسیبی می مونزآ
قدرت ما . کوشش خود را خواهیم کرد که حزب را همچنان استوار و پیشاپیش رویدادها و روندها نگهداریم

از دگرگونی، هرجا سودمند بوده است . ل و باورهای جاافتاده بوده استهمواره در چالش کردن روال معمو
هائی که بر  پنجره. ای سودمند بوده است برای فرهنگ سیاسی معیوب ما نیز چنین روحیه. ایم استقبال کرده

آیا حزب هنوز . ایم به دیگرانی نیز یاری داده است که از آن هواهای خفه بیرون بیایند هوای تازه گشوده
  تر را دارد؟    های تازه توانائی پرواز به سوی افق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )کنگره سبز(سخنرانی در کنگره هشتم حزب مشروطه ایران *
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   2 بخش
  ها بازنگری  

  
  ماندنى یاد روز یک و تاریخى روز یک

  
 روزهاى باره در را خود متفاوت ىها نظر توانند مى کسان .اند بیننده چشم در زیبائى، مانند تاریخى روزهاى
 است، مهم روز دو یادآور ایرانیان براى مرداد ماه .کرد خواهد داورى تاریخ پایان، در و باشند داشته تاریخى

 ملى خودآگاهى در که جائى برسر روز دو این میان رقابتى پیش سال پنجاه از .هشتم و بیست و چهاردهم
 روز به بود مرداد در هرچه 1332 تا .دارد مهم فرهنگى و سیاسى معانى که است درگرفته دارند ایرانیان
 توصیه به مرگ آستانه در قاجار، اهش  که روزى گشت؛ مى بر مشروطه انقالب )نخستین مرحله( پیروزى

 مرداد چهارده 1332/1953 تا .کرد امضاء را مشروطیت فرمان و نهاد گردن مردمى پیکار به خود صدراعظم
 از .بودند همداستان آن بزرگداشت در همه که بود روزى تنها ایران دهش  سیاسى سراسر تاریخى نگرش در

 براى مرداد 28 پس آن از اما .نشمارد ما همروزگار تاریخ روز ترین مهم را آن که نبود گروهى راست و چپ
 مرداد 14 بر را جا عمالً بعد به اسالمى انقالب از و است یافته روزافزون اهمیت پادشاهى مخالف هاى گروه
   .است کرده تنگ

 از و دانند مى یکى پادشاهى با را آن چپگرایان شمارند؛ مى خود بزرگ دشمن را مشروطه اسالمیان مروزا
 بیست آنها همه براى .است میلى بى با بیفتند مرداد 14 یاد هب هم اگر ها مصدقى و اند؛ کرده پاک خود تقویم

 اند پادشاهى هواداران دیگر و خواهان مشروطه آنان دربرابر .دارد اهمیت مرداد درماه که است روز هشتمین و
 14 نپذیرفتن یا پذیرفتن .ندارند کارى تقویم در آن از پس روز چهارده به و دارند مى بزرگ را مرداد 14 که
 را آن اختالف، که فضائى در .است دهش  یکدیگر از سیاسى ىها گرایش بزرگ کننده جدا یک رداد،م

  مانند تاریخى روزهاى .نیست اى چاره ولى ایم داشته کم را تاریخى روزهاى برسر کشاکش ما است برداشته
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 درگذشتن و زمان گذر تا هستند همیشگى ارزیابى موضوع اند داشته رویدادها در نقشى که ئىها خصیتش
   .آید مى پیش ها جامعه همه در که است کارى این .کند بازى را اش کننده هموار نقش هماوردان،

 آینده بر که تاثیرى خود، زمان در آنها اهمیت مانند عواملى به باید مى تاریخى روزهاى مقایسه براى
 در خواهانه آزادی انقالب نخستین آور یاد مرداد چهارده .کرد توجه آیندگان براى انش سودمندی و اند گذاشته

 انقالب ایران خود در .دش  بسیار ىها ملت بخش الهام که است مستعمره نیمه و مستعمره کشورهاى و آسیا
 و کم بیستم سده بیشتر در که انجامید ها، زمینه همه در نوسازندگى آن، عملى مرحله و تجدد جنبش به

 نیز امروز انقالب آن پیام .کرد دیگرى کشور را ایران و یافت ادامه تر دب جاهائى و بهتر جاهائى در و بیش
 به یکم و بیست سده آغاز در آنکه طرفه و است مدرنیته پیکار درگیر هنوز ایرانى جامعه زیرا دارد بازتاب
 نتری تازه از ترکیبى وسطائى، قرون فاسد نظام یک :است افتاده خود پیش سال صد با مقایسه قابل حالى

 از بیزار مرگ حد به و بیدار جمعیتى دربرابر ها، یشهاند  ترین مانده واپس خدمت در سرکوبگرى هاى تکنیک
 خواستار و دهش  بیگانه توده یک با رویارو خود، پارگى تکه و بلبشو در قاجارگونه حکومت یک حکومت؛
  .شپی سال صد از تر نیرومند بسیار معادله طرف دو هر و اى، ریشه دگرگونى
 به بدى هیچ انقالب آن از زیرا است نشدنى برطرف آن آثار ولى نشود یادآورى است ممکن مرداد چهاردهم

 گوشه با است آینده به نگاه است؛ بزرگى و پیشرفت و آزادى وقش  است آن در چه هر .است نرسیده ایران
 طرف در دارد ایران هآیند براى سخنى امروز که هر که است انقالبى .گذشته هاى بهترین به چشمى
 آن مارش  در آراسته صف اسالمى رژیم برابر در که ایران سیاسى طیف سوى دو هر .است آن برندگان
 چپگرایان چنانکه بگیرد، نادیده یا کند انکار را آن اگر حتا ود،ش  انباز آن میراث در تواند مى و است برندگان

 پیشگام که فکرى جنبش از است، ملى سربلندى مایه قالبان آن گوشه هر .کنند مى ها مصدقى از اى پاره و
 دربر را زمان فرهنگ و سیاست درخشان ستارگان از بسیارى که رهبرى کیفیت از د؛ش  سیاسى پیکار

 تىشآ  براى جائى که خوردگانى کستش  عموم با بلندنظرانه رفتار تا قهرمانانه مسلحانه پیکار از گرفت؛
 به مشروطه جنبش با که چیزهائى همه یاد به را ایرانى تواند مى مشروطه قالبان سالروز .بودند نگذاشته

 که )رشدیه حسن پیشگامى با و تبریز در( اروپائى یوهش  به نوین ىها آموزشگاه نخستین .بیندازد آمد ایران
 مردمى وزنامهر .زدند مى آتش را آنها آخوندها و باشد فارسى به ها درس داشتند اصرار آذربایجانى آموزگاران

 بیدارى نو، عرش  و کوتاه داستان و تئاتر و رمان کارگرى؛ اتحادیه و سیاسى حزب و )دولتى اتفاقیه وقایع نه(
 تواند مى او .مدنى جامعه و مجلس و انتخابات )سکوالریسم( عرفیگرائى؛ زن؛ رهائى جنبش آغاز و زنان
 به کشورش ببیند و )است بس ها عکس به نگاه یک( کند مقایسه 1979 سال ایران با را 1905 سال ایران
 انقالب با حتا داد مرده نیم اى جامعه به انقالب آن که انرژى و دید .رسید کجا به کجا از انقالب آن برکت

 در بیشتر و ژرفا در گاه خیزان، و افتان گاه و تابش با گاه که است سال صد و نرفت میان از نیز اسالمى
 ما اصال که پرسید خواهد خود از بنگرد تر نزدیک از اگر ایرانى .برد مى تر پیش مدرنیته راه بر را ایران سطح،

   داریم؟ مرداد چهارده از تر مهم روزى مان نزدیک تاریخ در
 نباید که هست ترى مهم روز مسلما .بیجاست پرسشى چنان ایران سیاسى طیف از کاهنده بخشى براى

 یاد باید مى روز، هر دش  اگر بلکه یکبار، سالى نه که هست وزىر .ودش  محو چشمان برابر از گذاشت
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 و گریه با ایقاش  و هیدانش  و معصومین با عاشورا، صحیح سنت در درست هست، روزى .کرد اش آورى
 و خرمى درهاى که بود روز آن از .جهان پایان حکم در است روزى .انتقام آرزوى و نفرین و عزادارى

 نه و اصالت استقالل، و خردگرائى لیبرالیسم، و دمکراسى و انسانیت خدمت، و دوستى میهن خوشبختى،
 در که روز آن .یافت ظفر مزدا اهورا روشنائى بر اهریمن تاریکى .دش  بسته ایران بر منحط، غرب از تقلید

   .است مرداد 28 گذرد مى ایران تاریخى روزهاى همه از اهمیت
***  

 تکرار که پابرجاست چنان عقاید و زیاد اى ارهاند  به اختالف آن عوامل و باباس ویژه به و مرداد 28 درباره
 این( کنیم موافقت نداشتن موافقت بر باید مى که است موارد آن از .رسد نمى جا هیچ به ساله پنجاه سخنان
 توان مى ولى ).بیاموزیم ساکسون آنگلو سیاسى فرهنگ از باید مى که است مدنى ىها فضیلت از یکى
 درسى و اختاند  نگاهى گذشته قرن نیم تاریخ بر رویداد آن آور زیان آثار اى پاره به طرفانه بی کم دست
 ارتجاع و سلطنتى استبداد برضد را ایران سیاسى نیروهاى همه که مرداد 14 برخالف .گرفت امروز براى

 و کرد پاره دو را ایران یاسىس جامعه که است نشدنى پر سیاسى کافش  یادگار مرداد 28 کرد، متحد مذهبى
 یکى تا گذاشت بیدفاع هردو، مذهبى ارتجاع و سلطنتى استبداد دربرابر و فرسود، بیهوده جنگ یک در

 نظر از را ایران سیاسى طبقه از مهمى بخش که رویداد آن سودازدگى .گرفت را دیگرى جاى سرانجام
 تا بود، آن از پیش آنچه از تر ضعیف را، ایران سیاست بازداشت، پیشرفت از و کرد منجمد فکرى و سیاسى

 را مرداد 28 که کسانى حتا .آن ىها طرف همه براى بود آورى تأسف رویداد .رسانید ملى، خودکشى
 تا که حزبى تسلط از ایران رهانیدن کار که دهند مى ترجیح دانند، مى کمونیستى کودتاى یک بر پیشدستى

 ابعاد و مصدق سقوط آسانى( .کشید نمى آنجا به بود وروىش  هوادار کودتاى دنبال )میالدى( هشتاد دهه
 افسر هفتصد شصدش  .دهد مى جلوه زیاد بسیار را احتمالى چنان د،ش  کاراش  بعداً که توده حزب نظامى قدرت

 کشف هرگز حزب به وابسته داران درجه بکهش  و بودند ارتش در حزب آن رخنه از بخشى تنها نظامى بکهش 
 یک که کشورى .ماند خواهد ایران سیاسى پیکره بیمارى نماد یک عنوان به که بود روزى مرداد 28 ).نشد
 درونى سیاسى مشکل توانست نمى امریکا مداخله بى بود، داده کستش  را بریتانیا امپراتورى آن از پیش سال
 اطمینان و فشار گونه دص بود او قانونى اختیار در که فرمانى صدور براى ش پادشاه .کند حل را خود
 کرد مى سپاسگزارى اهىش تاج بازگرفتن براى آمریکائى مأمور یک از و داشت مى الزم را بیگانه ىها دولت

 است دهش  سرنگون ش دشمنان دست به اینکه از )صدیقى غالمحسین دکتر پاسخ در( اش ملى پیشواى و
   .نمود مى ادىش 

 آنهاست مال ازهاند  همان مرداد 14 باشند، داشته گرفتن ندیده به اصرار مرداد 28 عزاى صاحبان هم چه هر
 کدام بر انتقام آن( داد پس بهمن 22 در را پیروزیش انتقام که »اهریمن اردوى« مقابل، اردوى مال که

 جاى هر در ما از یک هیچ .کنیم آغاز آن از توانیم مى ما که است جائى این )است؟ افتاده تر گران ها گروه
 آن در ما همه نیاکان .داشت تواند نمى پیش صدسال انقالب بر مالکیت دعوى ترین کم سیاسى طیف

 آن ارجگزارى کم دست توانیم مى .ماست همه با برآمد آن از چه هر و انقالب خوب و بد و داشتند رکتش 
 ترقى و ىآزاد کس هر .دهد نمى دست از چیزى کس هیچ تراکاش  این در و سازیم خود تراکاش  نقطه را
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 سیاسى برنامه هر است، مشروطه انقالب دار میراث بداند ایران مرکزى مسأله را تجدد و بخواهد را مشروطه
 ایران مردم عنوان به ما همه سربلندى مایه انقالب آن .بخواهد ایران براى حکومتى کلش هر و باشد داشته
 .است نخواسته پوزشى آن بابت از دلیل هر به یا است نداشته آن توجیه بر لزومى گاه هیچ کس هیچ .است
   .اند بوده مدافعش و ستاینده دراز ىها سال جویند مى دورى آن از امروز که آنها همه

 آن از چه بگیرند را مصدق دکتر مظلومیت بر گریه و اهش  محمدرضا به حمله وسیله مرداد 28 از اگر دربرابر،
 چیست گروهى، سیاسى سالح یک جز مرداد 28 در بیرزد؟ لهسا هر و روزه هر یادآورى به که ماند خواهد

 ادامه شود مى کى تا اختاند  ایران سیاسى طبقه در که را کافىش  و کند؟ تاریخى بزرگ روز یک را آن که
 گشودن از درمانده که، وضعى تکرار از بها هر به که است آن در ایران آینده براى مرداد 28 اهمیت داد؟

 جمهورى که احوالى و اوضاع در ویژه به کنیم؛ جلوگیرى بدهیم مداخله فرصت دیگران هب خودمان، مسائل
 بزرگى ىها قدرت است ممکن و است گذاشته توفان چشم در را ایران اش نابخردانه ىها سیاست با اسالمى

 درس ردادم 28 از خواهیم مى اگر اما .بروند خطرناکى جاهاى تا خود امنیت حفظ براى و رژیم با دشمنى در
 28 سوى دو در جنگ سال پنجاه .آوریم بدر صرف سیاسى اسلحه یک از را آن باید مى بگیریم را ش درست
 است پیش در که بزرگى مخاطرات و نزدیک آینده به دور گذشته بجاى باید مى امروز .است بس مرداد

 امروز اگر بکند خود مردم به )را هائى خدمتى بی جبران و( خدمتى تواند مى هنوز که نسلى بقایاى .بیندیشیم
 چه دیگر بگذارد دست از را تاریخى روزهاى سر بر جنگ و بیندیشد ملى تر بزرگ مصلحت به نتواند هم

 خود نظر یا »ایران تاریخ روز مهمترین« آن از مرداد 28 اصحاب که ندارد انتظار کسى بود؟ خواهد فرصتى
 با آنها مبارزه .نگذارند خود استراتژى مرکز در را آن که داشت ارانتظ توان مى ازهاند  این اما .بپوشند چشم

 به را کسان این تا است الزم نشانه چند .ندارند سروکار کسانى چنان با زیرا است معنى بى ها مردادی 28
 خواهند تصمیم انش برای دیگران ندهند پایان انش نتیجه بى و معنى بى هاى کشمکش به اگر که آورد خود

   گرفت؟
 پیش سال پنجاه و سال صد رویدادها، زور پر سیالب ایران خود در .داریم بیرون در بیشتر را ها بحث این ما
 و آخوندها، عزیز اسالم دامن در روزه هر زندگى زشت واقعیت زیر در که کیست .است زدوده مردم یاد از را
 را مرداد 14 پاس روز هر بیند، مى دارکت آن براى رژیم ىها سیاست که پایانى آور هراس دورنماى برابر در

 بیاوریم تاریخىـ  سیاسى بحث به ازهاند  حس کىاند  خواهیم مى ما اگر بنشیند؟ مرداد 28 سوگ در یا بدارد
 مردمى همزمان و برهاند اش گذشته زندان از را خود رسیده، پایان به نسل یک بقایاى که است آن امید به

 و شود مى همه مال سرانجام که تاریخى .دارند پیشینیان نکوهش و ستایش از تر الزم کارهائى که ودش 
 و خاصاش  نبرد میدان از تر زود که بهتر چه افتد مى است زیسته و ساخته را آن که ملتى بر ش بد و نیک
   .آید بدر ها گروه

***  
 بهتر دارند تاریخى ىاه خصیتش  و روزها با که رفتارى از ها جامعه فرهنگى رشد و سیاسى پختگى تفاوت 
 نظر از بلکه فاشیسم، از جهان رهائى در خود حیاتى نقش دلیل به تنها نه چرچیل .شود مى کاراش  همه از

 در را چرچیل همان انگلستان مردم .آید مى بشمار ها زمان همه براى استثنائى مرد یک خود خصیتش  ابعاد
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 حزب نه .فرستادند اش خانه به افتخار با و کردند دچار انتخاباتى کستش  به هیتلر بر پیروزى فرداى
 سیاسى سرمایه او بزرگ پیروزى از و کشید مخالف حزب رخ به را چرچیل داشتن گاه هیچ کار محافظه
 انقالب یا فرانسه انقالب .کرد کمبود احساس چرچیل مانند خصیتىش  نداشتن از کارگر حزب نه ساخت
  .نیست مشروعیت کسب پى در آنها به خودش چسباندن با ىکس ولى هستند بزرگى روزهاى امریکا

 مسائل با که است ارتباطى نظر از باشند داشته سیاسى سودمندى هم اگر تاریخى روزهاى و ها خصیتش
 بسیار که بوش جرج ولى است سربلند ریگان رونالد داشتن به امریکا جمهوریخواه حزب .یابند مى روز
 کارتر و بود چنین و چنان ریگان چون بدهید رأى من به گوید نمى هرگز گذارد سر بر را او کاله خواهد مى

 و ریگان مالیاتى سیاست سودمندى به مستقیم غیر هم آن جمهوریخواهان، تبلیغات .چنان و چنین دمکرات
 ىها سخنرانى در نیز را ریگان نام بوش ولى کند مى هائى ارهاش  امریکا دشمنان برابر در او نمائى قدرت

 ما که برسانند جاهائى به را سیاسى بردارى بهره گونه آن آمریکائى سیاستگران اگر .برد نمى خود انتخاباتى
  .یابند نمى دهندگان رأى سوى از فرصتى کمترین گذرد نمى آنها بى امرمان اصال و گیریم مى مسلم

 داریم بزرگ چندان نه و رگبز ىها خصیتش  و بد و خوب روزهاى خود تاریخ در که نیستیم ملتى تنها ما
 تنها نه .گذارند نمى آنها سر بر کشمکش براى را خود روزانه کار ما از ئىها گروه مانند پیشرفته مردمان ولى
 سر بر جنگ در نیز ملى انرژى شود؛ نمى محکوم مرگ به و ماند نمى زنده خود رهبر با سیاسى حزب یک

 نیز ایران خود در .پرسند نمى را پدرشان بودن فاضل احزاب، و انرهبر از مردم .رود نمى برباد کسان و روزها
 اتتظار توان مى .نیست بس پیشینیان افتخارات بر تکیه دارد؛ انبان در چه کس هر بدانند خواهند مى مردم
 محکوم خمینى، از گرفتن فاصله دیگر .نیاید بکار چندان دیگر نیز منفى سیاسى هاى سرمایه که داشت
 جاى که اهش رضا محمد سازد؛ نمى کردن حکومت ایستهش  را ها گروه نیز او به حمالت ترین بد و او کردن
 به کشور یک اداره دعوى .اند باخته اکنون هم از را بازى اند آسان هاى بردارى بهره دنبال که آنها .دارد خود

 خود خوبی دلی باشد داشته هم واقعیت اگر دیگرى، بودن بد و دارد نیاز بیشترى بسیار ىها صالحیت
  .نیست

 ساخته متعهد مشروطه پادشاهى به را خود همه، از بیش روشنى با و همه از پیش که سیاسى سازمان یک
 است گذاشته سرمشقى ده،ش  ها کشمکش اصلى موضوع که تاریخى با دیگران، و خویش گذشته با رفتار در
 ما .بگذارد مقایسه بر را خود تکیه که بود نمى آن از تر آسان ایران مشروطه حزب براى .دارد توجه جاى که

 هر و خصیتش  هر توانست مى حزب .دش  تر بد بقیه زمان در و بود بهتر ما زمان در چون بدند بقیه و خوبیم
  کشیدن رخ به کم دست یا بهتر، روزى و خصیتش  با بردند مى بکار آن ضد بر سالحى چون که را روزى

 لجن واقع در( زیبائى مسابقه هر وارد توانست مى .بیندازد اثر از مقابل، وىس از بدتر روزى و خصیتش
 و گرم را بسیارى تهى سرهاى رفتارى چنان .بپوشاند دیگران زشتى پشت را خود زشتى و بشود )پراکنى

 اسالمى جمهورى با توان مى که هم را اى مبارزه مقدار آن البته و کرد؛ مى خنک را بسیارى سوخته ىها دل
 بیمارى ادامه جز اى نتیجه هیچ تر بد آن از .کشید مى مسابقه کاران در دست همه آبروئى بى و پستى به کرد
   .داشت نمى ایران آینده براى گذشته سیاسى ضعف و
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 مشروطه، جنبش به بنیادى بستگى همه با که است اکراهى است مالحظه قابل حزب این رویکرد در آنچه
 در رفتن تر ژرف برد مى جنبش آن از ایران مشروطه حزب که اى بهره .دارد آن زا سیاسى بردارى بهره در

 آن که است دیگر سیاسى ىها گرایش فراخواندن و امروز، احوال و اوضاع با ش کردن سازگار آن، پیام
 مؤسسان مجلس بر عالوه همرائى براى دیگرى مشترک زمینه که کنند کمک و بدانند خود آن از را جنبش

 آوردن بدست براى نه هستند، تاریخى ىها خصیتش  و روزها .ودش  پیدا ایران آینده نظام براى پرسى ههم و
 تهیدستان کار به است بوده بد یا خوب فالن چون خوبیم ما .گرفت خود از باید مى را اعتبار سیاسى؛ اعتبار
 و ها دوره میراث ىمدع بخواهیم هم اگر ما .نیست راهى ورشکستگى تا دستى تهى از و خورد مى

 در .بخواهد که هر است، همه مال میراث .بگذاریم تفاوت ارث با میراث میان باید باشیم ئىها خصیتش 
 که کسى وارث، .باشند گذشته مانند خواهند نمى چون نیستند گذشته ارث دنبال ایران مشروطه حزب
 .کنیم فراموش را گذشته ارث است بهتر ما همه .کند رفتار آن مانند باید مى ببرد، گذشته ارث خواهد مى
  .ودش  تکرار اى گذشته هیچ بخواهیم نباید
 عاشورائى روحیه با یافته پرورش مردمى براى که تاریخى ىها خصیتش  و رویدادها از زدائى اسطوره این

 و ایستائى که است تناقضى مردگان، به حیاتى نیاز .ماست ملى منش در الزم دگرگونى یک نیست آسان
 کوچک، اقلیت یک .نبود ها درخشش و افتخارات سراسر مشروطه جنبش حتا .دارد خود در را ماندگى واپس

 ارابه بود، رفته فرو نظمى بى و خرافات در تاریخى دراز دوره یک که اى جامعه در سواد، نیمه و ناآزموده
 ما .شد نمى هم آن از بیش و افتاد، نفس از زود و داد حرکت توانست چه هر را اى نشسته گل به کستهش 

 .باشیم خرسند )جاها بسیارى در بیشترشان از( درگذریم همگنان از و بمانیم توانستیم اینکه از داریم حق
 رفتارمان پاى و پست را مان همت ها گذشته آن در ماندن .ایم نکرده هنرى جهانى context بافتار در ولى
 که است داده توانائى آن به و است نگذشته ملت این رب بیهوده به گذشته سال صد .کند مى سست را

  .باشد داشته ترى بزرگ بسیار صدسال
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2004 ژوئیه 31 واشینگتن، مشروطیت، سالروز
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  2 بخش
  ها بازنگری

  
   مشروطه انقالب سالگرد یکصدمین

  
 بسیار تازه نگاه نای  و مشروطیت، تاریخ به بود ای تازه نگاه که نیدندش  را رئیسی آقای سخنرانی دوستان

 و کنیم می خالصه ستارخان و باقرخان مانند اسم چند در را مشروطیت تاریخ ما نکهای  برای است الزم
 انقالب با ارتباط در بکنیم صحبت تجدد و توسعه از بخواهیم اگر یا و ...و بستند توپ به را مجلس نکهای 

  .گوئیم می مصدق و امیرکبیر از مشروطه،
 عرض در ملت نای  سرگذشت و بوده چه مسائل کردیم، روعش  کجاها از که کردند متوجه را ما رئیسی آقای

   .است دهش  چه ـ خالصه بطور ـ ساله صد نای 
 چرا ببینیم که معنا نای  به .کنم روعش  اند کرده تمام رئیسی آقای که آنجایی از را عرایضم خواهم می من  

 حاال و نرسید برسد، بایست می که ای نتیجه به چرا دش  انقالب نای  وقتی و آغاز؛ همان در نشدیم موفق
 حل به طور همین و برسد صدساله، آرزوهای آرزوها، نای  به نکهای  برای دارد امکاناتی چه رانیای  جامعه

  .هستیم روبرو آن با امروز که مشکالتی
 آن و کردیم انقالب یک ما .ببندیم را توسعه و آزادی تجدد، پیشرفت، دفتر که نداریم خیال وجه هیچ به ام

 که ها آنجا به  میاسال انقالب و کردیم  میاسال انقالب هم بعد و نرسید باید، که جاهایی به انقالب
 اما .است دهش  خوانده اش فاتحه لتم نای  و وسطا قرون به گرداند می بر را ما دارد ظاهرا و رسید بایست می
  .نیستیم نظر نای  بر وجه هیچ به
  خودمان به نتیجه در و .برسیم آنجا به که داریم امکاناتی چه حاال و باید، می که نرسیدیم جایی به چرا ما
 نای  دند،کر ارهاش  بدانها رئیسی آقای که انحرافات و ها کستش  ها، میناکا همه با که بدهیم را  میدلگر نای
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 و هست کار نای  برای توانایی و بنیه نای  ما در .جلو برویم و کنیم بنا ساله صد نای  روی که داریم را توانایی
 در توانیم می ولی هستیم بشریت پایین بسیار یها رده در ناال ما .نیستیم عقب دنیا نای  در کس هیچ از

 کارهای از یکی .نیستیم تاریخ و زندگی نای  به ممحکو ما .بگیریم قرار بشریت باالی بسیار یها رده
 از که است نای  تاریخ دادن کستش  معنی .بدهیم کستش  را تاریخ که است نای  بکنیم باید که ای عمده
 کنیم نگاه پویا و دینامیک صورت به باید را تاریخ .نکند حکومت ما بر تاریخ نای  .آئیم بدر ش اسارت

 سرنوشت .ما ناگزیر سرنوشت با ماست کشاکش و افتادن در سرگذشت تجدد با ما کشاکش سرگذشت
   .است تجدد و پیشرفت ما ناگزیر
 جایی در وقت یک .رسید خواهیم آن به اش سالگی 130 یا 120 در نرسیدیم، آن به سال 100 در اگر

 تکسش  یک و داریم سیاسی کستش  یک .است جور دو کستش ولی .خورد کستش  مشروطیت که نوشتم
 کستش  نکهای  برای .سیاسی کستش  نه است تاریخی کستش  آید می حساب به که کستیش  .تاریخی
 تغییر با که است احوال و اوضاع برابر در دنش  مغلوب سیاسی کستش  و است دنش  موضوع بی تاریخی

 در همه از شبی که احوالی و اوضاع صدسال، نای  رانای  در مثالً .بینجامد پیروزی به است ممکن آنها
 را مان مسائل نکهای  عرضه ما که نکنید فکر .است بوده خارجی برتر نیروهای تسلط داشت سهم ما کستش 

 ما رایطش  در را دیگری کشور هیچ ولی .نبودیم دیگر کشورهای از کمتر و داشتیم .نداشتیم کنیم، حل
 و دخالت اش داخلی احوال در خارجی رنیرومندت بسیار یها دولت درجه نای  به که کنید تصور توانید مین

   .باشند کرده منحرف و متوقف را ها حرکت مسیر
 جایی به را خودش صدسال نای  خوشبختانه .مای دهش  نااش  مسائل نای  همه با ما و ماست مسئله نای  حاال

 سرگذشت به زیمبیندا تازه نگاهی توانیم می اکنون یعنی .کردند تمام را انش صحبت رئیسی آقای که رسانده
 از ناراضی روحیه یک با و مای بوده که آنچه و کردیم که ییها فعالیت داشتیم، که ییها یشهاند  به خودمان،

 سعی و شویم می ناراضی بودیم که آنچه از شویم، می ناراضی خودمان از آییم، می بیرون خجسته نا سفر نای 
 ای گذشته گذشته، از دنش  ناراضی .است تاریخ دادن کستش  معنی نای  .بشویم ای تازه چیز یک کنیم می
 مسیر و بشویم پیروز گذشته نای  بر نکهای  توانایی یافتن و است، اختهاند  روز نای  به حال هر به را ما که

  .بگیریم پیش در نباشد، گذشته دنبال که را دیگری
 اصالً ما که ببینیم داد کستش  لصدسا نای  طول در و پیش صدسال در را ما آنچه یها ریشه یافتن برای
 مردم تعداد البته( کنند می مردم که تظاهراتی عارش  و کند می انقالب ملتی یک .بودیم هوایی و حال چه در

 باد زنده دهند می مردم که عاریش  نای  )گذشته صدسال در بود محدودی و کوچک بسیار جامعه و نبود زیاد
   .است رانای  ملت
 .شود می رانای  ملت زبان »رانای ملت باد زنده« و شود می مطرح رانای  ملت رانای  تاریخ در بار اولین برای

 برادر دو( نویسندگان که شود می صادر مشروطیت فرمان رایطیش  چنان در و کند می انقالب ملت نای 
 که کنند می را نای  صحبت ولی .بیاورند را مشروطه اسم و رانای  ملت اسم فرمان آن در ندارند جرئت )پیرنیا

 دارید، را وراش  مجلس ماش  .است چیز همه دیگر ملی ورایش  مجلس .بشود تشکیل ملی ورایش  مجلس
 هدف .است رسیده پیروزی به دیگر که انقالبی هدف بر تاکید غیرمستقیم بطور یعنی .هست هم ملی
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 به را پیروزی .کنند مین اعالم را هدف نای  .ملت مقابل در بشود تسلیم اهش  مظفرالدین که بود نای  انقالب
 حاال .نه است، رسیده جایی به مشروطه انقالب و دهش پیروز رانای  ملت گویند مین .کشند مین اهش  رخ

 دین جامعه نای  سرتاسر که رایطیش  در و .بکنیم باید را کار نای  که است گفته و آمده اهیش  مظفرالدین
 مثل هم نفر یک .شود مین مطرح دین از خارج چیزی هیچ .خوست دین دوستدار آقای قول به و یشاند 

 .دوره نای  تمام در است، انتشار از ممنوع اآلن همین تا آثارش کند، می دینی بی یها صحبت که آخوندزاده
  مینظا حرکت انقالب، دوم مرحله و است متمرکز مسلح عشایر در اش مینظا قدرت که ای جامعه چنان در

   .رانای  جنوب و مالش  از عشایر کمک به است تهران تصرف واهان،خ مشروطه
 به .کنند می تصرف را مجلس و مشروطه و بگیرند را تهران که آیند می مسلح عشایری گروه دو

 ورش  آن .دش  تمام )1288 یعنی( 1909 در واقعاً مشروطه .شود می تمام مشروطه .رسند می انش مشروطه
 نمایندگان و عشایر یها خان دست افتاد .دش  تمام دیگر نهاای  داشت  میمرد عامل که تأثیری آن انقالبی،
 در هم بیشترشان و بود کرده پیدا رأی یک رانیای  مرد هر چون بودند داران زمین نمایندگان که مجلسی
 مملکت صاحب مالک عده یک نتیجه در .بود زمینداران مالِ هم روستاها و کردند می زندگی روستاها

   .خورد کستش  مشروطه که بود گونه نای  .دندش 
* * *  

 برای .داد نجات را مشروطه از  میمه قسمت او اتفاقا برد بین از را مشروطه یک رضاشاه گویند می که این
 باشید داشته انتظار توانید مین ماش  روعیش  چنان با .کرد کوتاه را ها آخوند و عشایر و مالکین دست نکهای 

 بود مشروطه عارش  که را جهان پیشرفته کشورهای پای به رسیدن دشواری به ای وظیفه بتواند تیلم یک که
 گرفت، در مشروطه انقالب وقتی .نبود ممکن رایطش  آن در .برساند پیروزی به افکار، آن با مقدمات، آن با
 فالحت مدرسه کی داشت، عالی مدارس دانشجوی صد چند داشت، ابتدایی آموز دانش هزار شش  رانای 

 یها دانشگاه سه نای  .دارالمعلیمن مدرسه یک و ها دیپلمات تربیت برای سیاسی علوم مدرسه یک و داشت
 .بودند خواه مشروطه و افتادند می راه نهاای  .بودند تظاهرات عمده قدرت ابتدایی آموزان دانش آن .بودند رانای 

 و انش چادرهای زیر بودند گرفته بدست را انش یها شلولش  چاقچورها چادر آن با هم خانم صد چند
 صنعت نه .بود رانیای  فرهنگی بنیه و خواهی مشروطه بنیه نای  .کردند می دفاع مشروطه از و تظاهرات
 گویا چون زنند می مشروطه کستش  از دم که کسانی .هیچ ...داشتیم ارتباطات نه داشتیم، مالیه نه داشتیم،

 احوالی و اوضاع چه در مشروطه دانند مین خورد، مین دمکراسی درد به خورد، مین یآزاد درد به رانای  ملت
   .سرگرفت

 تقریباً را پهلوی پادشاهی دوره همه .ام آمده دنیا به پهلوی پادشاهی آمدن کار روی از پس سال سه من
 دموکراسی درد به رانای  ملت که است بوده ها زبان سر بر قصه نای  ام نشسته هرجا .ام کرده تجربه

 از دنیا دمکراتیک کشورهای تمام .هستیم ایستهش  ما .نیست طور نای  .نیستیم آزادی ایستهش  ما .خورد مین
 که مقدماتی که بود نای  مای آمده بر اش عهده از ما که آنچه سال، صد نای  طول در .اند کرده روعش  ها پائین
 تنها امروز .هست حاال مقدمات نای  .کردیم فراهم را آن ،برسد جایی به تا مشروطه انقالب برای بود الزم
 چیزهایی نهاای  و .ها کارخانه در نه ستها کارگاه در رانای  در امروز صنعتی قدرت .داریم معلم میلیون یک
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 اما .صنعتی قدرت است نای  .سازند می سیمان کارخانه رانای  یها کارگاه در .است نکردنی باور که سازند می
 تغییری دیگری و آمده بوجود ما ذهن در که تغییری یکی .پیش سال صد به نسبت :جاست دو اصلی نکته
 مذهب بند از آزادی است آمده بوجود رانیای  ذهن در که تغییری .آمده بوجود رانای  ژئوپلیتیک در که است
 و دهند انجام تظاهراتی تاسوعا و عاشورا روز که بینید می را سیاسی گروه کمتر امروز .است سیاست امر در

 ولی بکنند را کار نای  ایدش  رانای  در .بسازند مبارزه نماد مظلوم حسین از بخواهند و کنند برپا مجلس مثالً
 برای قبالً .نبود طور نای  قبالً .رود مین مذهبی نماد و کربال دنبال سیاسی کار برای رانیای  آزاد، رایطش  در

 خودمان توانستیم مین .داشت خود جای که پادشاهی دستگاه .بود مهم اسوعات و عاشورا هم اش توده حزب
 و عاشورایی هستند، مسلمان مردم .بود سیاسی محاسبه جزو بود، سُنّت جزو تنها نه .کنیم برکنار ها نای  از را

 را کار نای  بودند اگر هم المذهب بود، هرچه ها نظر .نهاای  از کرد استفاده باید .هستند حسینی و کربالیی
 و باشیم مسلمان همه است ممکن .است رفته بین از رانیای  یشهاند  و ذهن بر مذهب تسلط امروز .کردند می

 ولی است دهش  سُست خیلی نظرم به هم آن و باشیم، هم مذهبی آداب آورنده جای به که است ممکن
   .ندارد ربطی
 یک در همه ...و گرا طبیعت و المذهب و لمانغیرمس و مسلمان یعنی است، گیر همه که دیگر، چیز یک
 بسیار نای  و ها مسلمان نزد در حتا است دهش  اعتبار بی بکلی جامعه در آخوند نکهای  آن و هستند ریکش  چیز

  در آخوند سال پانصد .مای برده جامعه در را آخوند آبروی ما سال پانصد در بار اولین برای .است بزرگی تحول
 ش خود به را خودش واقعیت دهه سه دو نای  در اما .کرد می حکومت مسئولیت بی مذهب امن به کشور نای

  .داد نشان هم
 سیاست بر جغرافیا تأثیر است، رانای  ژئواستراتژیک به مربوط گفتم که دوم، تحول و است تحول یک این
 قرون از .دهد می کلش  و کند می تعیین را آلمان تاریخ بودن، اروپا مرکز در .اروپاست مرکز در آلمان .است
 به را ملت نای  بودن، اروپا مرکز نای  ژرمنی،ـ   میرو مقدس امپراتوری و است آلمان برتری دوران که وسطا

 کنیم، درست را رقش  باید اروپاییم مرکز ما چون .است نداشته کشوری هیچ که است کشانده ماجراهایی
 .ندارد اروپا قاره مشکالت به ربطی هیچ و است جزیره یک لیسانگ .کنیم اداره را تالیاای  و غرب باید
 درد به انگلیس خاک در لشگر .ش یها لشگر نه است ش یها کشتی در اش مینظا قدرت .سواست ش خرج

 ش ظرفیت تن 3500 که داشت بادبانی یها کشتی انگلیس بود بادبانی ها کشتی که ها وقت آن .خورد مین
 آن در انگلیس دریایی نیروی که آتشی قدرت و .دش  کشته آن بر نلسون لرد هک کشتی همان ــ است بوده
 واترلو نبرد در ناپلئون که بود ییها توپ از بیش آنها یها توپ تعداد و ها کشتی یعنی داشت، مشهور نبرد

   .بودن جزیره کند؟ می تعیین چه را نای  .بود قدرتی چنان یک .داشت
 تعیین ما ژئوپلیتیک بکنید، نگاه گذشته سال صد در .است سرنوشت ندهکن تعیین ژئوپولیتیک نای  پس

 همین هم 1800 از پیش .بعد به 1800 از بلکه گذشته، سال صد در تنها نه .است بوده مان سرنوشت کننده
 جمعیت مرکزی آسیای یها مرغزار .بگیرد قرار حمله زیر رقش  و مالش  از دائماً رانای  دش  باعث ژئوپولیتیک

 یک چهاردهم قرن تا مرکزی آسیای .افتاد می راه سو هر به جمعیت مازاد گاه چند از هر و بودند خیز
 افتخار باعث که همان .بود آریایی قبایل توسط رانای  به منطقه آن از ها هجوم اولین .داشت وضعی همچین
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 از پس سال ها صد که روشکو مثالً .آمدند دیگر آریایی قبایل بعد .نژاد آریایی عنوان به ستها بعضی
   .دش  کشته دیگر آریایی قبایل با جنگ در رسید پادشاهی به آریایی قبایل مهاجرت

 .گفتند می سفید یها هون آنها به که بود قبایلی توسط رقیش  مالش  و رقش  از ها هجوم نای  ساسانی دوره تا
 زرد یها هون از بعد .رسید زرد یها هون نوبت بعد .بودند خودمان خویشاوندان هم باز سفید، یها هون
 تاریخ در ولی .کشتند می و کردند می ویران تنها دیگر نهاای  و رسید مغوالن به بعد رسید، غز ترکان به نوبت
 از است بوده عبارت رانای  ژئوپولیتیک داریم، کار و سر آن با فعالً ما و است مربوط ما به که ای ساله صد
 هژدهم قرن از روسیه .انگلیس نام به جنوب در قدرت ابر یک و باال آن در یهروس نام به قدرت ابر یک

 قرن همان در انگلیس و مرکزی آسیای در پیشروی قفقاز، در پیشروی پایین، به آمدن به بود کرده روعش 
 ها انگلیس و قفقاز ها روس نوزدهم قرن اوایل در باالخره و .هند در پیشروی به بود کرده روعش  هژدهم

 تأثیر زیر ما تاریخ بعد به آن از .رانای  مانده باقی به آوردن فشار به کردند روعش  و .گرفتند را هندوستان
 اساسی قانون نکهای  از پس کیاند  ،1907 در مشروطه انقالب جریان در .ست دو نای  یها رقابت و ها مداخله
 1911-1912 سال در .کردند تقسیم انخودش بین را رانای  هم با نشستند روس و انگلیس د،ش  تصویب
 سال در .صراحت همین به .بدهید انتظام را تان مالی امور ندارید حق گفتند و دندش  رانای  وارد ها روس
 را رانای  باالهای تا رفتند انگلیس نیروهای و دش  تمام جنگ .رانای  به کردند حمله انگلیس و روس 1914
 .بودند دهش  ورشکسته چون بمانند که نداشتند را اش مالی امکان .بشوند خارج رانای  از خواستند بعد .گرفتند

 را کسی خوشبختانه نیفتند، ها بلشویک دست که بسپارند نیروئی به را کشور بتوانند که بودند جستجو در
 همه در و صفر تقریبا از رانای  ساختن به کرد روعش  تندی به هم او .کردند پیدا سپه سردار رضاخان مثل
  .دیدند مین خواب به خواهان مشروطه که بود کرده کار قدری به 1320 سال تا و ها زمینه

* * *  

 کی با ندانست ولی آورد مرا انگلیس بود گفته بود هم مصدق که مجلسی در رضاشاه معترضه، عنوان به
 که طور همین .طرفیم کی با ندانستیم ولی آوردیم را ش یها آخوند و خمینی که ما مانند .است طرف
 رانای  پیشرفت .کردند حمله رانای  به نیروها نای  دوباره 1320 سال در بگیریم، دنبال را استراتژی ژئو مسئله
 است، درست .دش  متوقف بود داده رانیای  جامعه به رضاشاه که حرکتی آن سال، 12 .دش  متوقف بکلی
 را اش بقیه بزرگ، هرش دو یکی و تهران در جز بود، چه تانتخابا نای  باز اما ...و بود انتخابات بود، آزادی
 ملی جبهه افراد 1326 سال در .بود آنها دست مجلس .کردند می تعیین بزرگ دارهای زمین و ها خان همان
 .بود بساط همان کشور بقیه در ولی .دش  انجام خوبی به انتخابات تهران در .دربار در دندش  متحصن و آمدند
 .دش  کننده تعیین عامل )دانند می بهتر رئیسی آقای( رانای  بر ها روس تسلط از وحشت باز 1332 سال در بعد

 آمریکا یا آید می روس که بود دعوا سرش بر و وسط آن بود افتاده پر و بال بی مرغ مثل حقیقتاً مصدق
 بیرون اش خانه از نفر یک دمردا 28 روز مصدق برای که نیدیدش  .آمدند می نهاای  از یکی نبود، تردید .آید می

 ها روس از وحشت .نداشت را کس هیچ ش محافظ گارد جز او خود و بود مصدق مخالفین بین دعوا .نیامد
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 رانای  که دانستیم می .یندآ می ها روس که نداشتیم تردید ما .بودم اهدش  خودم چون ـ بود گرفته را همه
   .نداشت کمونیستی کودتای مقابل در پایداری قدرت
 نامش که دیگری و خسروپناه نام به افسری با بودند کرده ای مصاحبه ،ها سامانه نای  از یکی در پیش چندی
 همان خورد؟ کستش  مصدق چرا و دش  چه که بودند پرسیده و بودند، مصدق محافظ و نیست یادم
 مصدق از نیامدند و تندداش وسیله و داشتند تانک ای توده افسران تمام که گفتند می را تکراری یها حرف
 مصدق یعنی .کرد مین سقوط مصدق بودند، آمده ها ای توده اگر که بود همین انش حرف تمام .بکنند دفاع

 و بود دهش  دلسرد و بود دهش  ناراحت توده حزب گفتند .بدهد ادامه توانست می توده حزب  مینظا نیروی با
 ماندن ترتیب آن با خوب .بودند انش داخلی مسائل فتارگر و بود مرده استالین خوشبختانه هم ورویش  در

 در حرکت به دیگر ای دهتو افسران یها تانک داشت؟ می خودش و رانای  برای سودی چه مصدق
   آمدند؟ مین

 و کردند حمله افغانستان به ها ورویش  .است افتاده  میاسال انقالب از بعد که روبروئیم اتفاقاتی نای  با امروز
 و کنند، می تهدید را آمریکا امروز که افرادی همین دست به آوردند در روزگارشان از دمار ها آمریکایی

 را ش دامن بعد و است درست صد در صد کند می فکر آدم که اقداماتی نشده بینی پیش نتایج نهاستای 
 را ورویش  اقتصاد تمام که آمریکا با تسلیحاتی مسابقه اثر بر افغانستان، جنگ اثر بر ورویش  اتحاد .گیرد می
 .نیستیم مالیش  قدرت ابر یک مرز هم سال 200 از بعد بار اولین برای ما .رفت میان از کشاند ورشکستی به
 .مانیم مین سوئز رقش  در ما گفتند و کردند اجرا را سوئز رقش  سیاست 1967 سال در ها انگلیس جنوب، در
 آن از پیس تا و .کرد پر را خالء آن آمریکا بعداً البته .کرد پر را ءخال آن رانای  و بیرون رفتند فارس خلیج از

 دنبال ها انگلیس .بودند اصلی خطر ها روس .رفتند که ها انگلیس .بود رانیای  دریاچه فارس خلیج سراسر
 تسلط لدنبا ها روس ولی بکنند را کار نای  بتوانند که نبودند رایطیش  در چون نبودند رانای  بر فیزیکی تسلط

  یا و روسیه 1990 در .داشتند الزم را رانای  .فارس خلیج در گرم آبهای به رسیدن هم آن و بودند فیزیکی
 و آذربایجان جمهوری ارمنستان، مثل دیگری کشورهای حاال .نیستند ما مرز هم دیگر و رفتند ورویش

   .بکنند توانند مین کاری و مرزند هم ما با قرقیزستان
 رانای  به حمله سرپل و عثمانی، و رانای  بین است بوده جنگ میدان انزدهمش  قرن از عراق نراای  غرب در

 حمله رانای  به مرتب طرف آن از ها عثمانی بعداً .تاختند یران ا به آنجا از اسالم سپاهیان .هفتم قرن از بوده
 گذرگاه و جنگ میدان عراق .مای جنگیده عراق و سوریه منطقه در سال هفتصد ما ها میرو با .شدند می ور

 مستقل وقتی از عراق، .کردند حمله رانای  به عراق از جمله از هم 1320 سال در .است بوده رانای  به حمله
 در دهه دو حدود در شاه محمدرضا دوره در ما و .العرب طش  موضوع سر بر رانای  پهلوی در بود خاری د،ش 

 ولی دش  حل العرب طش  مسئله 1975 سال در سرانجام تا .بردیم می بسر آن با گرم گاه و  میغیررس جنگ
 است، عربی سرزمین آنها قول به که را خوزستان و بکند تکه تکه را رانای  که بود مترصد همیشه عراق
 هم غرب در پس .جنگیدند رانای  با سال 8 و کردند استفاده فرصت اولین از 1980 سال در دیدیم .بگیرد

 تهدید آن ترتیبی به و آمدند ها آمریکایی تا است، بوده کنون تا کانیاش  دوره از  میدائ تهدید یک زیر رانای 
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 مسئله پس .باشد ما امنیتی مشکل نکهای  بجای رانای  نفوذ میدان است دهش  عراق فعالً .کردند طرف بر را
   .دش حل ما ژئواستراتژیک

 نوسان در بیگانه یها قطب میان رانای  سیاسی بقهط که بود دهش  سبب خارجی مداخالت دراز تاریخ آن
 گرایش ها قطب از یکی به خصیش  سود برای یا و اجبار به یا آنها از اکثریتی زیادی، عده همواره .باشد
 به امیدی هیچ فضا آن در و است بوده سیاسی یها دشنام ترین رایج خارجی نشانده دست .اند داشته
 حاد ازهاند آن به سیاسی یها نیرو میان مسائل امروز .نبود همرائی به دنرسی و ها نیرو کردن تر نزدیک
 .ندارند بگیران حقوق لیست خارجی یها سفارت ردیگ .کند مین مداخله ما روزانه امور در خارجی زیرا نیست
 ستا نودش و گفت از صحبت حاال .اند کرده تر فراهم تفاهم به رسیدن برای را زمینه هم دیگری مهم عوامل

 ما .باشد دگراندیش که است دهش  فارسی سیاسی زبان وارد دیگر اصطالح یک کنار در بار اولین برای که
 امثال و جاسوس فروش، وطن خائن، کرد می فکر ما از غیر کسی اگر .نداشتیم فارسی زبان در دگراندیش

 کشورمان در دگراندیش ازهاند  چه ما کنید فکر ماش  .هستیم یشاند دگر نجاای  ما همه که حالی در .بود آن
   داریم؟

* * *  
 دهنده انعکاس زبان .دهش  عوض ذهنیت نکهای  برای است؟ دهش  درست ها واژه نای  چرا .رسیدیم نجاای به چرا

 چه نای  حال .مای کرده دور مان هنیتذ از را خوئی دین نکهای  برای دهش  عوض ما ذهنیت چرا .است یشهاند 
 مان سیاسی رفتار وارد را مانای  عنصر وقتی که است نای  اثرش سیاسی؟ برخورد و باطارت در دارد اثری
 مانای  با ماش  وقتی و کند می صحبت مانیای  هم اش اهیش  کند، می صحبت مانیای  هم اش ای توده .کنیم می
 دئولوژیای  و مانای  عنصر ما وقتی پس .کند می فرار پنجره از عقل .ندارد معنی عقل دیگر دارید، کار و سر
 درست کجایش تا افراد حرف .آید می خرد .بگذاریم جایش باید چه ناگزیر کردیم، خالی سیاسی بحث از را

 خیلی ما از که آلمان همین .اند رسیده نجاای  به که کرده طی را آن ها جامعه که است مسیری نای  و است؟
 داریم خوشبختانه مراحل، نای  از ما .داریم سراغ ترکم نهاای  از تر کش آدم و تر وحشی .بودند تر وحشی

 .کنیم می صحبت خودمان جامعه در پیشرفت سیر به راجع داریم ما .اند دهش  برطرف عمده موانع .گذریم می
   .توانیم می »حاال« ما چرا که گوییم می داریم
 .است برجسته حزبی یها میهاعال میان در کنم می فکر که کرد منتشر رانای  مشروطه حزب ای اعالمیه یک
  .»توانیم می بار نای  و مای آمده پیش صدسال ما« که بود نای  ش عنوان .مشروطه سال صدمین مناسبت به
 اگر ماش  توانیم؟ می بار نای  چرا توانیم، می حاال چرا .است سیاسی ـ تاریخی تحلیل نای  نیست، اعالمیه نای
 و مای گفته صدسال نای  در را رانیای  جامعه پیشرفت موانع ما اعالمیه نای  در بکنید، نگاه اعالمیه به دقت به

 که تضادهایی ولی .مای نکرده توجه ژئواستراتژیکی موضوع به البته .است دهش  برطرف موانع نای  که مای گفته
 عمیمت من را خواهان مشروطه .است آمده اند بوده روبرو آنها با صدسال نای  طول در خواهان مشروطه

 اعتقاد دمکراسی و آزادی به قانون، حکومت به قانون، به کس هر .نیستیم خواهان مشروطه تنها ما .دهم می
 تمام و بکند امضاء اهش  که اساسی قانون نه ،اند گذاشته مردم که اساسی قانون ضرورت به و باشد داشته
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 شود می اش فرنگی ترجمه هم اهخو مشروطه .است خواه مشروطه باشند، گذاشته مردم نه، برود، بشود
Consititutionalist. فقط مشروطه حزب عضو دوستان ما صرفاً که کنم ادعا توانم مین من نتیجه در 

 از .اند خواه مشروطه هم ها خواه جمهوری هستند، خواه مشروطه هم شانای  .نه هستیم، خواه مشروطه
 جمهوری گوییم می ما که است همین دهند یم من به طلب سلطنت دوستان که ییها دشنام ترین معمول
 اگر هم خواه جمهوری .طور نای  نیست .است سلطنت ضد نای  پس .هستند خواه مشروطه هم خواهان
 از را پایتان است کافی ماش  .دارند اختالف من با حکومت کلش  در منتها .است خواه مشروطه باشد دمکرات
 همین عین .ندارند هم با فرقی هیچ بینید می .جمهوری نجاای  ست،ا پادشاهی آنجا .هلند به بگذارید آلمان

   .هست هم آنجا رایطش 
 .مای گشوده بودند روبرو آن با ران،ای  در ترقی و آزادی نیروهای یعنی خواهان، مشروطه که را تضادهایی ما

 حقیقتاً دهه، چند رانای  معاصر تاریخ در .توسعه و آزادی یشهاند  تضاد :از بودند عبارت مثالً تضادها نای 
 آخوندها .گذاشتند مین آخوندها .شد مین ماندگی واپس همه آن با .داشت آزادی همراه را توسعه شد مین

  .کردند می جلوگیری زنان به رأی حق دادن از مثالً .داشتند خود با را اکثریت
 فرستاد مجلس به را ای یحهال علم دولت 1342 سال در .بود خوب بسیار که زدند رئیسی آقای مثالی یک
 علم آقای .گرفت مخالف موضع بروجردی اهللا تای  .کنند رکتش  هرش  انجمن انتخابات در توانند می زنان که
 رأی حق دادن آنها از یکی که کرد مخالفت آن با خمینی د،ش  مطرح شگانهش  لوایح آن که بعد .گرفت پس
 چند ماش  که بود نای  مستلزم توسعه نکهای  برای .رسید توسعه به آزادی رایطش  در شد مین .بود زنان به کامل
 را قانونگزاری که مجتهد 5 وجود با .بسازید ئیها مجلس چنان با و بگذارید پا زیر را اساسی قانون اصل

 .کرد شد مین ارضی اصالحات .کرد شد مین رانای  در را کارها خیلی نباشد، اسالم از خارج که بکنند کنترل
 را آزادی ما که نداشت  میلزو ،40 دهه از کم دست یعنی .است دهش  سوءاستفاده موضوع نای  از فراوان حاال
 شد، می آزاد بیشتر اگر اتفاقاً و .کند پیدا توسعه هم و باشد آزاد هم توانست می رانای  .کنیم توسعه فدای
 بودیم دهش  دچار انقالب به نه امروز دیمبو رسیده دمکراسی به 40 دهه در ما اگر .کرد می پیدا توسعه بیشتر

  .بودیم مانده عقب نه و
 از قدری به مشروطه انقالب در .کرد سوءاستفاده شود می هم آزادی از .نیست بس خود خودی به آزادی
 بی ای ازهاند به دگانننمای آزادی نام به یعنی .خورد کستش  مشروطه باالخره که دش  سوءاستفاده آزادی

 شد می تشکیل که ییها انجمن آوردند؛ ببار افتضاحی چنان مبارز یها روزنامه کردند؛ می لعم مسئولیت
 به رو مردم عموم که زدند خواست می دلشان کاری هر به دست قدر آن انقالب، دوران یها کمیته مثل
   .بیفتد خطر به آزادی خود که شد می سبب آزادی از سوءاستفاده نای  .آوردند سپه سردار نیرومند یها دست

 ــ ش سلطنت اوایل در ران،ای  در است استبداد مجسمه که اهش  محمدعلی نای  .بگویم تان برای داستانی
 انتقاد ش نظریات و ها سیاست از نکهای  جای به مبارز یها روزنامه ــ داشت مجلس با ییها مخالفت البته
 کایتش  دادگستری به او !خواه مشروطه یها روزنامه همان .کردند مادرش به را ها توهین ترین زشت کنند
 مستبد عنوان به نکهای  جای به بود، کرده توهین مادرش به که ای روزنامه از ران،ای  در استبداد مظهر .کرد

 بعد .بکند نتوانست کاری هیچ هم دادگستری البته .کرد کایتش  دادگستری به بکشد، را نگار روزنامه
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 رفتار آدم مثل اگر .کشاند می نجاهاای  به را کار آزادی از سوءاستفاده .کردند خفه و گرفتند را ها نویس روزنامه
 خواهم می ولی کنم تبرئه را اهش محمدعلی خواهم مین من .کرد می رفتار آدم مثل ناچار او بودند، کرده
 به اتهام ازهاند  چه نخواها مشروطه آثار در ماش  .نبینیم سویه یک را تاریخ .کنیم درک باهم را مسائل ارتباط
 .مجلس نمایندگان از نگاران، روزنامه از خواهان، مشروطه از اند گفته بد قدر آن بینید، می مشروطه سران
  حال، هر به .است رضاشاه از پیش دادند، می مجلس نمایندگان و مجلس به که ییها فحش عارف، و عشقی

   .دهش  برطرف تضادها نای
 اآلن .راهکارهاست سر بر اختالف .نیست مانیای  و مذهبی اختالف دیگر تراس و چپ میان اختالفات
 .است دموکراسی سوسیال و دمکراسی لیبرال جریان حکومت، در نه ران،ای  سیاست در مسلط جریان

 دمکرات ـ لیبرال که ما .است ترکیب سر بر هم نهاای  اختالف .سوسیال دمکراسی و لیبرال دمکراسی
 پیدا کار ولی دارد کار به میل است؛ کار به مایل ولی ناتوان و فقیر که کس هر هب معتقدیم هستیم،

 کار خواهند مین که کسانی دارند، امکانات که کسانی دارند، پول که کسانی ولی .کرد کمک باید کند، مین
 .باشد پهن همه روی حمایت چتر نای  باید گویند، می دمکرات ـ سوسیال دوستان .داد نباید پولی هیچ کنند،

 به باید گوید می یکی .است طور همین هم انگلیس در .است طور همین هم اروپا در .است نای  سر اختالف
 ساعت 35 باید کارگر گویند می فرانسه در .داد همه به باید نه گوید می دیگری آن و داد است نیازمند آنکه
 سر نه نهاست،ای  سر دعوا .بکند کار تواند می خواست اگر هم ساعت 50 کارگر گویند می آمریکا در .کند کار

 آمده پایین ها سطح نای  به اختالفات .پوشاند زرورق در باید را کارگر یا زد، سرش توی باید را کارگر نکهای 
 را تضادها نای  ما که بینید می بعد .مانیای  سطح نه .استالین و مارکس سطح نه عملی سطح .است

 یک با ماش  د،ش  حل استراتژیک مشکل وقتی د،ش  فراهم حال هر به کشور مادی اتامکان وقتی .مای کستهش 
 .نیست ابدی ولی شود می حل مبارزه با  میاسال جمهوری مشکل .دارید کار و سر  میاسال جمهوری مشکل
 مشکل یک نای  .رانای  برای است ابدیت یک مثل مذهب حکومت سال پانصد .نیست مذهب مشکل مثل

 .است رژیم نای  از پس ندهیآ منظورمان کنیم می نگاه ندهیآ  به وقتی ببعد نای  از ما .است امروزی و موضعی
 گذشته سال صد از بیش ترقی، و آزادی مسیر در بیفتد دوباره رانای  نکهای  امکان رژیم نای  از پس ندهیآ  در

 .داریم را ها آزادی آن به رسیدن امکان مشروطه انقالب دوره از بیش ما .است نای  من صحبت نکته .است
 جمله نای  با توانم می را عرایضم همه نای  با .هستیم  میاسال جمهوری رایطش  بدترین در امروز ولی

  :بدهم خاتمه خوشبینانه
  .توانیم می بار نای  و مای آمده پیش سال صد ما
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  2 بخش
  ها بازنگری

  
  مشروطه انقالب میراث به ساله صد نگاهی

  
 جمهوری بخواهید اگر نظرم به .کشتار نای  درباره .اند گرفته جا همه در را خاوران سالروز که نیدمش  امروز
 آن  کننده بیان کشتار نای  ببرید، بکار موردش در را بدی صفت هر و ببینید خودش واقعیت در را   میاسال
 به جنایتی هیچ و رویدادی هیچ ولی .مشغولند هم حاال و اند کرده زشتی کارهای خیلی رژیم نای  در .است

 و بینی جهان نای  در که را فسادی عمق نای  به درجه، نای  به .کند نمی کاراش  را رژیم نای  طبیعت ازهاند  نای 
   .گرفت سراغ توان نمی دیگر جای هست حکومتی چنین در

 نای  از کامالً هنوز کنم می گمان که جامعه در است کلی فاجعه دهنده نشان جنایت نای  حال، عیندر ولی
 هر حل راه و است  دهش  اش هستی اصلی متن خون و خشونت که ای جامعه یعنی .باشد نیامده بیرون عوالم
 بیگانه مخالفت مفهوم اب که ای جامعه حل راه .کند می جستجو وسایل ترین افراطی دیدترین،ش  در را چیزی

 که کرد موافقت و کرد مخالفت شود می کند تصور تواند نمی که ای جامعه .شناسد می دشمن فقط .است 
 به حال ـ حذف و دشمنی به را کار پسندد نمی که آید می پیش موضوعی نکهای  محض به و نکرد؛ موافقت

 فرایند کند، می مخالفت ما با که شویم می روبرو کسی با وقتی ما .کشاند می مقابل طرف ـ صورت هر
 تبدیل را او .دانیم می عاری انسانی صفات تمام از را او است، مخالف اگر .کنیم می روعش  را زدایی انسان
  .رویم می جا هر تا طبعاً شود، می طور نای  وقتی و .اهریمن  نماینده یک به کنیم می

 استعدادها بهترین از گروهی از ما .آمد مملکت جوانان ینبهتر از ای پاره سر بر فاجعه نای  که متأسفم
 .شود می بیشتر افسوسم و بینیم می خود جامعه اطراف در را ها سازمان نای  باقیمانده من .دیمش  محروم
 و دادیم درو به را نهاای  هرز علف مثل که کشاندیم کشور آن در جایی به را کار ما که است دریغ بسیار
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 از  که است نای  پیشنهادم من .بود سیاسی برداری بهره پی در و ساخت کربال شود می رویداد نای  از .رفتند
 حل مسئله کردن تالفی با .باشد رانای  سیاست از زدایی خشونت اش نتیجه که عبرتی .بگیریم عبرت آن

 به چیز هیچ .کنیم اعدام هم را نهاای  از نفر هزار 5-4 حاال .کند نمی تالفی چیز  هیچ چون .دش  نخواهد
 آن خود سیاست فضای به توجه با سیاسی برداری بهره .ایم کرده   میدائ را خشونت فقط آید نمی دست

 و امروز کار به گرفتن عبرت اما .حرفهاست نای  از  گذشته مسئله .ندارد سودی اصالً و نیست عملی قربانیان
 اتفاق نای  .کُشت را ای عده نشود سادگی نای  به معهجا نای  در دیگر که بکنیم کاری .خورد می مان ندهیآ 

 و نشد هم طوری هیچ .کشتند هفته چند عرض در را نفر هزار 5-4 سادگی همین به که نیست کوچکی
 چیزی چنین متمدن جامعه یک در .ها آدم جامعه یک در است غیرممکن نای  .نشنیدیم هم اعتراضی هیچ

 حال هر به .دهند نمی را کارها نای  اجازه دیگر مردم هم   میاسال جمهوری در اآلن همین .ندارد امکان
  .کنیم می آغاز روزی چنین یادآوری با را مان صحبت که متأسفم

 بقول و است طبیعت مثل و رود نمی هدر چیز هیچ اجتماعی، و بشری و انسانی امور در که آنجایی از ولی
 هدر چیز هیچ طور، همین هم جامعه در ،»رود نمی رهد به طبیعت در چیز هیچ« :گفت می که الووازیه

 که بسازیم کشوری و جامعه سرانجام که کند کمک ما به روزهایی چنین یادآوری که امیدوارم .رود نمی
 محکوم ما .نداریم فرق دنیا متمدن مردم با ما .کنند رفتار آدم مانند یکدیگر با هم مخالفت در بتوانند افراد 

 به را کاری ضربه نآ  که رویدادهایی چنین .کنیم عوض را خود نگرش باید فقط .باشیم متفاوت که نیستیم
   .کند باز را ها گوش و چشم تا کوبیده ما دهان به تاریخ که است هایی مشت کند، وارد ما
 هفتمین نای  .است  مشروطه انقالب سال صدمین مناسبت به بکنم، امروز خواستم می که عرایضی اما

 حدود تا مرداد 14 و مشروطه انقالب  که کنم می روعش  نجاای  از امروز .ام کرده باره نای  در که تاس صحبتی
 رانای  سیاسی های گرایش همه احترام و قبول مورد که بود رویدادی ،)میالدی 40( مسیش 20 های سال
 پدرانشان، .داشتند رکتش  آن در تقریباً همه که بود نای  هم ش دلیل .آن  به کردند می افتخار  همه .بود

 ها زمینه همه در که ای جامعه ،20/40 دهه از .کند نمی فرق شان، ناسیش زیست پدران شان، معنوی پدران
 درباره بسازد، تازه کشاکش موضوع کند می سعی را چیز کمترین هر و هست، و است  بوده اختالف دچار

 مجلس همان از نشدنی پر کافش  .دنش  جدا و نکرد پیدا اختالف  به کرد روعش  هم مشروطه انقالب 
 در ضیاءالدین سید اعتبارنامه مورد در که هایی بحث و چهاردهم مجلس جریان در من .دش  باز چهاردهم

 سر بر بیشترش پرشور، های بحث مان های خود از تر بزرگ با همساالنم، با مجلس بیرون بودم، گرفت
 عده یک که گیرد می اش خنده کند می را فکرش وقتی آدم .داشتیم شمرد می خائن را او مصدق که رضاشاه

   .کردم حس نزدیک از و بودم ش جریان در من .هستند مبارزه مشغول وقت همان از  بچه
 در هم کنار در را هدف چندین ما مشروطه انقالب در که بود نای  موضوع .دش  آغاز مشروطه سر بر اختالف
 مشروطه جنبش مختلف عناصر گذشت می زمان که طور همان و کردیم می لدنبا هم با ارگانیک ارتباط
  جدا هم از کردند روعش  ترقی و پیشرفت تیاقاش  و رانیای  ناسیونالیسم و قانون حکومت و خواهی آزادی یعنی

 ها زمان آن در هم مشروطه نگاری تاریخ .دندش  رد یا پذیرفته یا مختلف های گروه طرف از تک تک و دنش
 عصر از اروپائی نگاران تاریخ .است تحلیل خورد، می درد به نگاری تاریخ در آنچه .نبود تحلیلی نگاری تاریخ
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 به نه را تاریخ آنها .کرد می تکیه بیشتر تحلیل روی که نوشتند یکی درجه تحلیلی های تاریخ روشنگری
 لحاظ از شان برای ها رویداد و .کردند نگاه بشری زندگی معنای و روح عنوان به بلکه سرگذشت، عنوان
  .داشت اهمیت داشتند تصویر سرتاسر با که ارتباطی و داشتند ندهای بر که تأثیری
 دراماتیک جنبه که رویدادهایی فقط نتیجه در .بود خالی تحلیلی عنصر نای  از  مشروطه زمان نگاری تاریخ

 به توجه با رایطیش  چنین در .گرفت یجا رانیانای  خودآگاهی در مشروطه دوران از پس داشتند بیشتری
 و بگذارند عنصری روی بر را تکیه گروهی هر که بود دهش  ای وسیله نگاری تاریخ اصطالح  به نای  نکهای 

 بعداً ما .دش  پوشیده انحراف و نقص از  مشروطه جنبش به نگاه بگیرند، نادیده اصوالً را عناصر نای  از ای پاره
 توپ به و اهش مظفرالدین توسط مشروطه فرمان صدور در مشروطه جنبش که دیدیم آدمیت فریدون آثار در

  تهران فتح عمومی، تصور برخالف .شود نمی خالصه عشایری نیروهای توسط تهران فتح و مجلس بستن
   .بود مشروطیت جنبش موفقیت اوج تهران فتح که کردیم می فکر ما .است  مشروطه جنبش کستش

 ورشش  .پردازد می مشروطیت جنبش فکری های زمینه به بسیار دش  آغاز آدمیت از  که لیتحلی نگاری تاریخ
 توانستیم تازه های بررسی نای  از بعد .دارد گفتمان که ندارد را اهمیت آن باد، مرده باد، زنده و تظاهرات و
 فرایند یک جنبش آن .کردیم می خیال ما که است  بوده آن از تر عمیق داستان که برسیم نتیجه نای   به

 امروزه .است ای پروژه یک و دارد ادامه امروز تا که است فرایندی .نیست رویدادها سلسله یک و است
 در را جنبشی چنین ما که است حیف چون .شود می صحبت مشروطیت ناتمام پروژه درباره که شنوید می

   .کنیم خالصه دراماتیک رویداد چهار
***  

 امروز در دوران آن که تأثیری به برسم؛ آن  به امروز خواهم می که است موضوعی نای  چیست؟ پروژه این
 مردم .رانای  نگهداری و دفاع از بود عبارت پروژه نای  .ببریم آن از امروز توانیم می که سودی و دارد ما
 پاره تکه خارجی های دولت توسط و دربار و اهش  دست به دارد شان چشمان برابر در کشور که دیدند می
 برود خانه از خواست می اگر  اهش  ناصرالدین صدراعظم مثالً .بود رفته میان از بکلی رانای  استقالل .شود می
 و بود خیابان آن در شان سفارت ها روس .دادند می اجازه بودند مخالف او با که ها روس بایست دفترش، به

 مداخله درجه نای  .دش  استعفا  به مجبور دلیل نای  به صدراعظم آن و گرفتند می را او  کالسکه جلو ها قزاق
 و روس دست به افتادن و دنش  پاره پاره و تجزیه از را کشورمان که گفتند جامعه روشنان .کردند می

 سده در اروپایی های یشهاند  با که کسانی .مشروطه جنبش در بود مسئله اصل نای  .بدهیم نجات انگلیس
 بکنیم چه که افتادند فکر به .دادند قرار هدف نای  خدمت در اول را ها یشهاند  آن دند،بو دهش  نااش  نوزدهم

 کشور نای  صاحب پادشاهان .کنیم کوتاه کشور امور از را پادشاه دست باید اول .کنیم حفظ را مملکت که
 و خواند باید ».امتیازات عصر« نام به دهش  نوشته کتابی .دادند می امتیاز خارجیان به و گرفتند می پول .بودند
   .کردند می چه کشور نای  با که دید
 تا کند سلطنت بیشتر که پادشاهی و باشد مشروطه و قانونی حکومت برقراری و اهش  دست کردن کوتاه اما

 هیچ که امکاناتی و وسائل .دارد امکانات و وسائل به احتیاج مجلس و است ملی مجلس اش الزمه حکومت
 نمایندگان .بود مشروطه دوران مجلس بهترین اول مجلس .بخوانید را اول مجلس مذاکرات ماش  .نداشتیم
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 ناشآ  موضوع نای  با تازگی من .داشتند ای پیشرفته خیلی قوانین نمایندگان چون کنند می استیضاح را وزرا
 قانون .اند وشتهن اساسی قانون متمم جمله از بنیادی قانون 10-20 اول مجلس در کردم نمی باور .ام دهش 

 اجرا قانون فالن چرا که کردند می استیضاح را وزرا نهاای  بعد اند نوشته را اداری قوانین اند، نوشته را ها انجمن
 دیگر و گوید می راست گفتند می هم نمایندگان .پول کدام با و وسیله کدام با گفت می آمد می وزیر نشده؟

   .کردند نمی پیگیری
 چه بینید می ماش  .کرد هائی کار باید می اساسی قانون اجرای وسائل کردن فراهم برای که رسیدند نجاای  به
 به کنند می روعش  زمان سیاسی هیئت یا سیاسی طبقه احزاب  برنامه در چه و مجلس مذاکرات در

 آهن، راه کشیدن قانون تا هست، درش کار قانون از .داریم الزم چه ما که رانای   ندهیآ  برای ریزی برنامه
 .هست نهاای  همه آن؛ مالی منابع بینی پیش و آهن ذوب جمله از صنایع کردن برپا ارضی، اصالحات قانون
 انقالبی حالت حتا و تازگی چیزهائی چنان فضا آن برای ولی بود دوران برنامه بهترین که گویم نمی من

 را دمکرات ـ سوسیال تازه های یشهاند  نهاای  .بود قفقاز های دمکرات ـ سوسیال تأثیر هم بیشترش .داشت
 بستن توپ به برخورد بعد که بشود انجام باید کارها نای  گفتند .بود گرفته تأثیر روسیه از  که بودند آورده

  .آید نمی در جور مشروطه با خوب چه هر هم خان .افتاد بختیاری سران دست به مملکت و مجلس
 نمایندگان بلکه بختیاری سران فقط نه که نجاستای  و آید می یشپ کشور اداره  مرحله تهران فتح از پس

 انقالب پایان من نظر به که ای ازهاند  به .دهند می را نمایش بدترین هم روی بر سیاسی و طبقه مجلس
 رانای  مالی انتظام برای امریکائی وسترش  آوردن مجلس نمایان کار تنها .شود می آغاز تهران فتح از  مشروطه

 در مشروطه و دش  منحل مجلس که وسترش  قضیه همان در هاست روس اولتیماتوم مقابل در قاومتم و
 ساله 15 هلفاص از سال 9 تقریباً .کردند غالاش  را رانای  و بود جهانی اول جنگ که هم بعد .دش  تمام واقع

 را هائی برنامه چنان اانه  که است نای  منظور .نبود مجلسی اسفند سوم کودتای تا مشروطه فرمان صدور
 فراموش ما را نهاای  .دندش  مأیوس مشروطه از خواهان مشروطه و کنند اجرا نتوانستند ولی کردند بینی پیش
 نشده بررسی و نیامده ما تحقیق میدان در است،  نیامده ما تاریخی نگرش در اصالً واقعیات نای  .کردیم

  .است 
 هنوز که امیرکبیر امیرکبیر، حل راه دنبال رفتند خواهان وطهمشر از بسیاری مشروطه، کستش  دلیل به

 کسی چه امیرکبیر ولی .کنند می خالصه او در را رانای  نوسازندگی و توسعه تمام ها بعضی و ماست قهرمان
 اروپایی های نمونه روی از ــ گفتند می آن به منور استبداد ــ است طلب اصالح اوتوکرات یک او است؟
   .18 و 17 قرن

 کشورهای بعضی .اند رسیده که آنجایی به رسیدند ساله صد چند فرایند یک در دنیا پیشرفته کشورهای
 روسیه شان میان از .زدند میانبر زور به گاهی و باال از اصالحات با و رسیدند توسعه مرحله به دیرتر اروپائی

 امر  به و بود زور سراسر که .دنش  توسعه ایندفر وارد اصطالح  به کرد روعش  بار اولین برای 17 قرن اواخر از 
 را او کبیر پتر تاریخ .است کبیر پتر ستایشگر فرانسه روشنگری پدر ولتر از کمتر نه کسی و )کبیر، پتر( تزار

  برای .نداشت باکی هم آدمکشی از  که است مستبد کبیر پتر ستایشگر لیبرال، آزادیخواه ولتر، .ام خوانده
 آن های لیبرال و ها دمکرات و خواهان آزادی و .باال بیاورد سرعت به را کشور آن خواست یم زور به نکهای



119 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 پادشاهان بسیاری و بود طلب اصالح ولی اوتوکرات هم )کبیر( دوم فردریک .بودند ش ستایشگران هم زمان
   .هژدهم سده در اروپا دیگر
 که امنیت .رانای  به امنیت آوردن  همه از اول و .امیرکبیر حل راه دنبال رفتند بسیاری خواهان مشروطه باری،
 ساله بیست دوره یک .رود نمی پیش مجلس با کارشان که دیدند مردم .کرد شود نمی کاری هیچ نباشد،

 عنصر منهای بود، خواهان مشروطه های برنامه اجرای واقع در که دش  آغاز بزرگ های دگرگونی
 عنصر یک و ناسیونالیستی عنصر یک آزادیخواهانه، رعنص یک مشروطه جنبش .اش آزادیخواهانه

 خودی مشروطه در بود توانسته ناسیونالیستی عنصر و خواهانه آزادی عنصر فقط و .داشت خواهانه ترقی
 جای تبلیغات اهش رضا سقوط از پس .بود تعطیل بکلی بیستم سده 20 دهه تا خواهانه ترقی عنصر و بنماید
 منکر اصال بعد و دادند دستور ها انگلیسی و بوده فرمایشی همه اصالحات دگفتن اول و گرفت را تاریخ

  .خورد کستش  سیاست و نشد پر کافش  دیگر و دندش  اصالحات
* * *  

 ایم نتوانسته گذشته سال 60-70 دوران نای  در ما چرا که است نای  هستم درگیر آن با هاست سال من آنچه
 در که بیاوریم بوجود سیاسی جامعه یک نتوانستیم .بدهیم پرورش رانای  در را consensus همرائی روحیه
 چهارچوب یک در هم با کردن کار توان سیاست عرصه در ناگزیر های جدایی و اختالفات داشتن ضمن
 یا   میبدفه همین که رسیدم نجاای   به و است  بوده من همیشگی دلمشغولی نای  .باشیم داشته را کلی و ملی

 ساله هفتاد دوران چون چرا؟ .ماست ناتوانی اصلی  هسته و ریشه مشروطه، دوره و انقالب از  هسوءاستفاد
 نامه نسب بلکه، است  رسیده ما به آنچه و ما زندگی در بوده ها اتفاق بهترین تنها نه مشروطه نوسازندگی

 توانیم می راحتی به ما .خورد می مشروطه جنبش به نسبشان رانای  سیاسی های گرایش همه .ماست همه
 سوسیال لیبرال، راست، چپ، از .کنیم جستجو مشروطه جنبش در را خودمان فکری گرایش معنوی پدران

 مشترک، طبیعی زمینه یک نای  خوب، .هستند آنجا  همه هست، چه هر ...مذهبیغیر و مذهبی و دمکرات ـ
 نای  از بیشتر دیگر .است رانای  سیاست واقعی Temperate یک کامپیوتر اهل بقول که است میراثی یک

  .آنجاست از مان روعش  هم و آنجا  به گردد برمی مان های برنامه هم آنجاست، مان مسائل هم .نداریم چیزی
 طبیعی زمینه که آنچه .کنیم جدا هم از را مشروطه جنبش عناصر کردیم روعش  دوم جهانی جنگ اوایل از
 روعش  رضاشاه دوره از  البته را کار نای  و .ما اختالف  مایه ترین بزرگ دش  بود، مان همکاری و تراکاش 

 دید دش  ناشآ  ها مسئولیت با که طور همین ولی .کنم برقرار را   مینظ اول باید من گفت آمد وقتی او .کردیم
 هایی فحر و کارها و خواند می را ش های سفرنامه وقتی آدم .داشت وسیعی دید انصافاً و کرد پیدا تری وسیع
 های برنامه با دش  ناشآ  و آمد مرد نای  .داشت روشنی ذهن چه زمان آن در بیند می است،  مانده او از  که

 که کاری هر خواست .ورزید حسادت ولی .گرفتند را دورش هم خواهان مشروطه بهترین و خواهان مشروطه
 که انجایی  به ببرد را ها رنامهب نای  پیشینه که دانست خودش أنش کسر .باشد خودش نام به کند می
 در را مشروطه ما که بود او  دوره از .درآمد رقابت در از بود، آن فرزند خودش که مشروطه با .بایست می

 انقالب آن پیام و ماهیت از  کلمه یک .کردیم خالصه است، فرمان صدور روز که مرداد 14 تشریفاتی جشن
  .خالی و خشک جشن یک همان، فقط .نبود
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 از ــ بدهد کنندگان روعش  به را اعتبارش  نکهای  بدون ها برنامه اجرای ــ اهش رضا رفتار و روحیه نای  اکنشو
 دردی چه به راه نباشد، آزادی و استقالل وقتی گفت مصدق .دش  نمودار چهاردهم مجلس بحث همان
 .ها حرف نای  از و کردند آزاد را اه زن که بودند آزاد مردها مگر و کردند آزاد زور به را زنها ...خورد می

 .دش خالی انصاف و گرایی واقع عنصر از رانای  سیاست که بود نای  نتیجه .دش  نفی چیز همه و خیانت خدمت،
 حرف دارد زور کس هر .زور آید؟ می ش جای چه بشود خالی انصاف و گرایی واقع عنصر از سیاست وقتی

 آید می ش دست به قدرت توده حزب وقتی .باشد خواهد می هرچه حقیقت با ارتباط حال .زند می را خودش
   .زد ضرر کرد، که کاری هر .نداشت وجود رضاشاه اصالً گوید می
 مخالفان گرفت، را اش ترقیخواهی و ناسیونالیسم رضاشاه کردیم، جدا را مشروطه جنبش عناصر وقتی ما

 به تبدیل خودش گیر همه صورت در طهمشرو جنبش وقتی و گرفتند را اش آزادیخواهی فقط رضاشاه
 نماد عنوان به صلیبی جنگ ــ راست و چپ صلیبی جنگ نای  همکاری، میدان جای به دش  جنگ میدان

 به توانستیم می که اموری ترین بدیهی سر بر ما .گرفت در ــ مشیرش  راه از حل راه و حل قابل غیر اختالف
 و ودش  کشیده خشونت بدترین به که است نای  به محکوم ای جامعه چنین .افتادیم اختالف  به برسیم، توافق
  .است 67 هریورش 16 هم آخرش
 واقعیت جمله از است؛  افتاده زیادی اتفاقات سال صد نای  در .گذرد می مشروطه انقالب از سال صد امروز
 برگزار ها کلیشه آن اب را مشروطه دیگر .است  دهش  کارشآ  هم بیشتر و دهش  کارشآ  ما بر مشروطه جنبش
 جنبش نای  به که ما از یک هر سهم .باقرخان و ستارخان و مجلس بستن توپ به تهران، فتح ــ کنیم نمی

 از ــ ما اندازه  به ما، از بیش نه اگر ــ تواند می رانای  چپ .است  دهش  مشخص جنبش آن در هستیم متعلق
 آن از توانند می ها مذهبی ملی و ملی جبهه و آخوندها .ودش  برخوردار داشته مشروطه انقالب در که  میسه

  .باشند سربلند دارند که  سهمی از خواهان مشروطه .باشند برخوردار
 .کردیم روعش  آنجا از  همه ما خوب، بسیار .اصلی  زمینه آن  به ایم برگشته .است  دهش  پیدا ما در توافق این
 باید یعنی .است  مشروطه انقالب  به 1299 از بعد ساله 20 کردن وصل که مانده دیگر چیز یک حاال

 دمکراسی برای ها زیرساخت کردن آماده لحاظ از سرکوبگری، و فشار و استبداد  همه با هم آن که بپذیریم
 سهم ها، دمکرات ـ سوسیال جمله از خواهان، مشروطه های برنامه اجرای لحاظ از مشروطه، حکومت و

 موارد بسیاری در .است ناتمام پروژه نای  کننده دنبال موارد ای پاره در   میاسال یجمهور حتا .است  داشته
 همه به رانای  های خانم یافتن راه مثالً .ببرد بین از را آثارش خواهد می و کند می کار ضدش بر هم

 قبلی رژیم نکهای  نه .است  دهش  حاصل رژیم همین در زیادی مقدار .سیاسی نه البته .اجتماعی های عرصه
 را حجاب مثالً .توانست می رژیم آن  نکهای  از بیشتر خیلی اند کرده کمک ناخواسته نهاای  ولی بوده، مخالف
 کارمند و دانشگاه استاد و کامیون و تاکسی راننده رفتند کردند استفاده حجاب از زنان ولی کردند، تحمیل
 خیلی که سنتی مسلمان پدران ما، دوره در .دخترند یاندانشجو بیشتر اآلن .دندش  دانشگاه دانشجوی و اداره
 جلو که پدرانی و گذراندیم مجلس از قانونی ما .بروند دانشگاه به شان دختران گذاشتند نمی بودند دهش  زیاد

 درس بگذارند را بچه که کردیم می مجبورشان .شدند می مجازات گرفتند می را دخترانشان خواندن درس
 برق اند، کشیده هم راه .دانشگاه برو گوید می دخترش به و اش بچه به پدر، ترین یسنت اآلن .بخواند
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 نای  توانیم می حال چیست؟ پروژه نای  .نکردند نفی تمام به را خواهی مشروطه پروژه و آن امثال و اند کشیده
   .کنیم خالصه را پروژه
 سده دوستان کمک به که امیدواریم و دادیم دست از  که   میبیست سده به است رانای  کردن وارد پروژه این

 سال صد از پس امروز و .است مشروطیت جنبش ماهیت پروژه نای  .ندهیم دست از هم را یکم و بیست
 است نای  اتفاقات نای  از یکی .است  افتاده هم دیگر خوب اتفاق چند اثنا نای  در .بکنیم را کار نای  توانیم می
 همسایه یک با مرز هم ما سال 200 از بعد بار اولین برای .دیمش  زادآ  روسیه اب همسایگی لعنت از ما که

 ازهاند  رانای  سیاست بر روسیه تأثیر .نیستیم باشد داشته ما کشور برای کارشآ  های نقشه که نیرومندتر بسیار
 گذشتند، قفقاز دربند زا آمدند اول نیکالی سپاهیان که وقتی از ببینید، کنید نگاه ماش  .است  بوده نگرفتنی
 رفتند اول .بگیرد را ها روس جلو توانست می که است خارجی قدرت هر به توسل رانای  خارجی سیاست
 ها انگلیس .ها انگلیس سراغ رفتند .دش  خالی رانای  پشت و بست قرارداد ها روس با ناپلئون بعد .ناپلئون سراغ
 های جنگ آن از بعد ایران  آنگاه .دش  خالی رانای  پشت باز آمدند کنار ها روس با ناپلئون با جنگ در هم

 آن تمام در .انگلیس و روسیه بین زد پا و دست رفت، دست از رانای  از بزرگی بخش که روسیه با دوگانه
 و منحرف را اصلی جریان مشروطه انقالب در .گرفتند رانای  از امتیاز توانستند چه هر قدرت دو نای  دوران

 به بستگی به نیاز و فروپاشید ورویش  روسیه که 90 و 80 دهه تا .کردند تقسیم خود میان عمال ار رانای 
   .رفت میان از خارجی قدرت

 نزدیک ها امریکایی  به بایست نپسندیم، چه بپسندیم، چه نپذیریم، چه بپذیریم، چه سرد، جنگ سراسر در ما
 از بخشی ما .کردیم را کار نای  و .کردیم می مانکشور تمامیت فدای را مان استقالل بایست .شدیم می

 در ها، آمریکایی پشتیبانی بدون .کردیم حفظ را رانای  یکپارچگی ولی دادیم ها امریکایی  به را مان استقالل
 که هایی حرف همه .بود رفتن رفش  در هم اش بقیه و بود رفته دست از رانای  اصلی  تکه دو ،1324 همان
 .نیست بین در دیگر ضرورتی چنین .نبود نای  جز ای چاره موقع آن در ولی خود، جای به شود می گفته

  دهش  منتفی اینها  همه حاال ولی بود ورویش  و امریکا  به بستگی سر بر چپ گرایش با ما اصلی اختالف
 ارضی تمامیت زیان به که جائی تا آمریکا های طرح جلو بلکه نداریم، امریکا  به بستگی نه امروز ما .است

   .نیست احساسات موضوع و شود می عوض یجخار سیاست .ایم ستادهای  و ایستیم می است، رانای 
 نیدش  جمع هم با دو نای  مطلقا 60 /40 دهه تا یعنی توسعه، و بود آزادی مشکل ما، دیگر مشکل یک
 هم .دمکراسی دنبال رفت عدب ساخت را کشور نای  اول آهنین دست با باید که بودیم معتقد ما .بودند نمی
 تجربه 1332 تا را مشروطه آزاد های مجلس ما .رانای  خود تاریخ هم و بود داده نشان ما به اروپا تاریخ
 و آمدند می کار بروی خارجی های حکومت و مجلسیان های بست و بند با که هایی حکومت .ایم کرده
 را توسعه ما مقابل طرف .آمد می دمکراسی ناخواه خواه ها ساخت زیر از بعد .بودیم کرده تجربه افتادند، می
 الیحه چند و بود کبیر امیر اداری اصالح ندچ فهمید می توسعه از  که حداکثری .بود منکر اصالً کرد، می نفی
 از یکی تنها( نرسید جائی به کبیر امیر اصالحات مانند و بود نوشته قانونگزاری اختیار گرفتن با مصدق که
 که آن سیاسی ارزش  نه بود مهم آزادی تبلیغاتی ارزش مقابل طرف برای ).دش  اجرا ساواک تشکیل با آنها
  .نداشت وجود جا هیچ در
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* * *  
 دمکراسی به رسیدن و آزادی برقراری برای که توسعه مقدار آن چون .دهش  حل ما برای مسئله نای  امروز
 چرا که کنیم دعوا هم با نیست الزم دیگر آنها سر بر و ستا تاریخ نهاای  .دهش  فراهم رانای  در است، الزم
 همه که راهی همان .است  جامعه خدمت در رانای  در فعالً بوده چه هر حاال کردند؟ را کار فالن زور به
 ارتش هست، اداری  دستگاه هست، مدرسه .گذرند می راه همان از حاال خورد، می درد چه به گفتند می

 و هرج در .آید نمی بوجود خالء در دمکراسی نکنیم، فراموش .است دمکراسی لوازم همه نهاای  ...و هست،
 حتی از بیشتر .خواهد می قدرت مرج و هرج از بیشتر .خواهد می قدرت و نظم دمکراسی .آید نمی بوجود مرج

 کنید وارد فشار دتوانی می کشور از هایی گوشه در تنها دیکتاتوری در نکهای  برای .خواهد می قدرت دیکتاتوری
 یک جا همه یعنی .بشود پخش جامعه سطح در باید فشار و زور انحصار نای  دمکراسی در .شود می تمام و

 جدا هم از را ما که کافیش  و تضاد نای  حال هر به .دارد امکان مردم همکاری با تنها که باشد کنترلی
 تمام ما میان ناخواه خواه هم دیگر سوی از خواهی ترقی و سو یک از خواهی آزادی میان کافش  کرد، می

  .کنیم می تاکید دو هر روی ما .است  دهش 
  در زیادی کارهای ما و گفت، می بسیار سخنان ما مقابل طرف سال صد نای  در اجتماعی عدالت عرصه در
 رانای  در اشدب رایگان تغذیه برنامه که را آنها از یکی حسرت خصوص به امروز  که کردیم روعش  زمینه نای

 و بایست آنچه از کمتر ما نکهای  برای .برسیم توافقی به زمینه نای  در نتوانستیم هم بین ولی .خورند می
 های برنامه تأثیر زیر .خواست می بود الزم آنچه از بیش خیلی مقابل طرف و دادیم انجام توانستیم، می

  .سیوسیالیستی حداکثری
 70 رقیش  اروپای  تجربه بخصوص، از، بعد اه،ش  دوره تجربه از بعد می،اسال جمهوری تجربه از بعد امروز
 دیگر سوسیالیستی آباد ناکجا نه .است  رسیده حداقل به اختالفات هم زمینه این در که بینم می من سال،
 سر بر وانیمت می و .ایم کرده تجربه همه ما را نهاای  .مسئولیت بی و بار و بند بی داری سرمایه نه دارد، اعتبار
 در ماش  .کشورها نای  مثل .ندهای  سیاسی جنگ برای بگذاریم را دیگر مسائل و کنیم توافق اصولی یک

 و جنگ به را کار که بینید نمی کاریشآ  های تفاوت چنان انگلیس، و آلمان فرانسه، راست و چپ برنامه
   .بکشاند کافش 

 زای گرفتاری دهه از  که است صورت این  به  قومی مسئله .است  قومی مسئله ما، میان در دیگر کالاش  یک
 از را ایران  مسئله است، واقعیتی نای  و بود، ورویش  تأثیر زیر بسیار که دهه، آن در رانای  مؤثر چپ ،20/40
 خیلی داشت، ورویش به که نگاهی با و است ملتی چند و نیست ملت یک ایران  که دید می ها ورویش  نگاه

 دمکراسی یعنی .بشوند سوسیالیستی میهن جزو بروند سرزمین نای  از هایی پاره تکه که نبود ممه برایش
 با خلق سرنوشت حق تعیین از  که است دمکرات کسی .دش  تعبیر سرنوشت حق تعیین عنوان به نهاای  برای
   .کند دفاع جدائی نهائی هدف
 حزب ،20/40 دهه از حال، همان در .ردآو در توان می آن از چیز همه .است غیرمشخصی مفهوم خلق
 خود در که دانید می ماش  .دش  پشتیبانی فعاالنه ورویش  سوی از و گرفت پا رانای  در بار نخستین برای  قومی

 .قومی احزاب روی رفتند رانای  در ولی .نداشتند وجود  قومی احزاب بود، تبلیعات این  خاستگاه که شوروی
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 قومی احزاب نای  .داشتند حزب عنوان که نبودند قبایلی از بیش گاهی رانای  روز آن رایطش  در  قومی احزاب
 آوردن بدست برای .کردند اعمال سال 50-60 نای  طول در رانای  چپ های سازمان بر ازهاند  از بیش نفوذ 

   .دش  داده بسیار زبانی امتیازات نهاای  دل
 ـ ملت .کردیم یکپارچه را تاریخی ملت این  افتاده دور هم زا های پاره دوباره و کشیدیم زحمت سال صد ما

 نای  هروندیش  حقوق .شویم می ناشآ  هروندیش  حقوق با داریم تازه و است  نشده کامل هنوز ما دولت
 روی که ندارد هروندیش  حقوق به ربطی ها خلق جدائی و سرنوشت تعیین حق .شود نمی سرش ها حرف

 از بخشی در کردستان، دمکرات حزب و دمکرات، فرقه تجربه و توده، حزب پسندنا سنت آن با طلبی فرصت
   .اند افتاده جا رانای  چپ گرایش

 دست از ما ملی مشکل .بشوند ملی مشکل و تاریخی مسئولیت متوجه چپ، های گرایش که امیدوارم من
 این  به تاریخ، این  به ایدب ما .سال صد نای  تاریخ است، تاریخ ما ملی مشکل .است سال صد نای  دادن
 متوجه سال صد از بعد که حاال .کنیم می هم با را کار نای  و .کنیم غلبه سال صد این  به و ماندگی واپس
 گذشته تضادهای از بسیاری که حاال هستیم، همدیگر مخالف کجاها تا کردیم، روعش  کجاها از شویم می
 نای  در کنیم ائتالف هم با نکهای  بدون توانیم می است،  دهش  حل بهتران ما از دست به و روزگار دست به

 یکی از بیش درست حل راه .است یکی راه .کرد انتخاب درست باید را جهت .برویم پیش هم با جهت
 عین در و بار مصیبت سال صد و تاریخ بر غلبه .وضعیت نای  از است رانای  آوردن در حل راه نای  و .نیست
   .گذشته لسا صد بهترین حال

  
  2006 سپتامبر کلن،
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  3 بخش
  

  ایرانی اقوام و ایران ملت
  

  هشدار دو و روشنگری دو ایران؛ قومی مسئله
  
  

 دربارۀ نخست :کرد آغاز روشنگری دو با باید را ایران  میقو مسئله اصطالح به یا ایرانی اقوام دربارۀ بحث
  ).ترمینولوژی( اصطالحات درباره دوم و تاریخ

  
 روبروست  میقو مسئله با کنونی دنیای در که دیگری کشور هر با بکلی ایران موقعیت تاریخی نظر از

 آمده بوجود قراردادی سرزمین یک در گوناگون اقوام از مصنوعی بطور عراق مانند نه ایران .دارد تفاوت
 سویس مانند نه رسیده؛ خود کنونی حدود به دیگران های سرزمین تصرف با ترکیه یا روسیه مانند نه است؛

 بندی هم سر ناچاری سرِ از را آن یوگسالوی مانند نه و است؛ شده تشکیل قوم چند میان میثاق یک از
  .اند کرده

 ملت ننخستی ایران که نشویم آواز هم )دیگری بافتار در( هگل با اگر .است تاریخی ملت یک ایران 
 آغاز از زیند می ایران خاک در امروز که ایرانی اقوام .است تاریخ های ملت ترین قدیم از باری است، تاریخی
 برادران و خواهران .اند زیسته هم با )آن نوگوناگ یها صورت در( نام همین زیر و جا همین در ایران تاریخ
 و پاکستان یا قفقاز یا ترکیه یا )النهرین بین( رودانمیان و )ماوراءالنهر( فرارود های سرزمین در اکنون آنها

 ما .اند شده جدا ایران از خارجی مهاجمان شمشیر به گذشته سده پنج در اینان .برند می سر به افغانستان
 و عرب اقوام .باشیم داشته آنها با را روابط ترین نزدیک خواهیم می تنها و نداریم ادعائی آنها بر امروز
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 این در ایران در خود ساله هزار و هزارساله دو پیشینه با باز برند می سر به ایران خاک در که نیز ترکمان
 ایران .نیستند ایرانی ما از یک هیچ از کمتر دیگر آنها .اند شده انباز است ایران که تاریخی ماهیت

 گونه این در که تعبیراتی و اصطالحات از بسیاری .نیست شده فتح اقوام و ها سرزمین از ای مجموعه
 در را حکومت ها مدت کشان ستم که کشوری در ملی ستم .ندارد ایران به ارتباطی رود می بکار ها بحث
 که اند بوده بیگانگانی حکومت زیر در بیشتر گذشته سال سیصد و هزار در ش مردمان و اند داشته دست

 بازماندگان ایرانی اعراب و رکمانانتُ .است ربط بی وارداتی اصطالح یک شدند حل ملت این در سرانجام
   .شود نمی مغلوب رفتار آنان با هم امروز و هستند سرزمین این گذشته فاتحان
 چپگرایان و کُردان از گروهی دلبخواه و انگارانه سهل شیوه همین به توان نمی را ملیت و خلق قوم، ملت،

 تعریفی هر در عنصر ترین مهم اما .اند کرده ونگوناگ های تعریف ملت از .برد بکار ها ترکیست پان و افراطی
 قوم .پیوندد می هم به معنوی و مادی های رشته با را مردمان که مشترک خاطره و گذشته یک است، تاریخ
 ندارند، ایران از جدا مشترکی تاریخ کدام هیچ ایرانی اقوام .ندارد هست ملت در که را تاریخی عنصر آن

 خون و فرهنگ .گذریم می سود و خون و فرهنگ در اشتراک از ـ است ایران تاریخ همان ایرانی اقوام تاریخ
 این بردن باال و کشور این نگهداشتن یکپارچه در ما همۀ واقعی سود و است آمیخته بیش و کم ما همه
  .است ملت
 به افراد .ستا بوده کمتر شان میان در سیاسی تبعیض .اند داشته ایران بر حکومت در را خود سهم اقوام این
 ایران در هاست مدت سیاسی قدرت .شدند نمی گذاشته کنار یا اند رسیده نمی شغلی به  میقو وابستگی دلیل
 کُرد یا خراسانی  مینظا یا سیاسی باالی مقام فالن که اندیشد نمی این به کسی ایران در .ندارد  میقو جنبه

 اردشیر پادشاهی در کُردها .اند کرده دفاع زمینسر این از هم کنار در مردم این .است آذربایجانی یا
 از دفاع برای عباس شاه زمان در شان فرزندان .)آناباز( جنگیدند یونانیان نفری هزار ده سپاه با هخامنشی
 بیشترین آذربایجانیان .بودند ایران خاوری شمال مرزبانان سال دویست از بیش و کردند کوچ خراسان
 یا افتاده دور یکدیگر از هم چه هر ایرانیان .دادند همزبان تُرکان با ساله دویست های جنگ در را قربانیان

 کشیده هم بسوی بخود خود فرهنگ و تاریخ های رشته با و ند نزدیک بهم باشند کشاکش در یکدیگر با
  .اند مانده زبون پدیده این برابر در سازان تاریخ و سازان ملت .شوند می
 آن از بحث این در ای بهره که است نامشخصی کلی واژه چنان مردم و تاس مردم عربی معادل خلق
 واژۀ قوم برابر در و اند کشیده دست خلق از معینی نویسندگان و محافل که نیست تصادفی .گرفت توان نمی
 های ملت بجای که است ای پوشیده چندان نه و مؤدبانه اصطالح ایرانی های ملیت .اند کرده عَلـَم را ملیت

  .رود می بکار است کثیرالملّه آنان گفته به یا ملتی چند گویا که ایران رزمینس
 اینهمه از پس و بریم می بکار آن اروپائی و امروزی مفهوم در را ملیت و ملت است سال صد از بیش ما

 به ملت که است صفتی نیست، ملت برابر در  میمفهو ملیت .باشیم داشته آن از درستی تصور باید مدت
 جز ملیتی افرادش برجاست مردم این با سرزمین این که وقتی تا داریم؛ ایرانی ملیت ما .دهد می فرادشا

 رواجی ملیتی چند و ملتی چند اصطالح که آنجا .گفت توان نمی سخن ایرانی های ملیت از .ندارند ایرانی
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 "اقوام و ها ملت ندانز" از تری مطلق و گیرتر سخت جانشین که بود شوروی جماهیر اتحاد داشت تمام
  .گردید روسیه امپراتوری یعنی

 دستور و راهنما هنوز که ندارد ایران وضع به ارتباطی هیچ کرد عمل و نوشت استالین که »ملی مسئله«
 صد در دوم بار برای که هایی سرزمین سر بر را تازه نظام خواست می استالین .است افراطی چپگرایان عمل
 برهان و داشتند معین مکان و زمان آن در محدود مصرف او های استدالل .کند لتحمی شدند می فتح سال
  .بود سرخ ارتش سرنیزه بلکه ها سازی نظریه آن نه هم ش قاطع
 را خود استدالل پایه نیز واژگانی نظر از پوشانند می آن بر را ملیت ناساز جامه و پرهیزند می قوم از که آنها

 برای کم دست .است »بودن ملتی از« مقصودمان گوئیم می سخن ملیت از هک  میهنگا ما .کنند می سُست
 ,Nationality :دارد داللتی چنین ملیت بردند بکار دقیق بطور خود زبان در را ها فرایافت این که آنها

Nationalité. انگلیسی یا فرانسه در چنانکه بریم، می بکار ملیت مترادف نیز را تابعیت فارسی در ما. 
  .است ملیت اداری و  میرس تعبیر عیتتاب
 هستند ای کننده گمراه اصطالحات »فارسی ناسیونالیسم« و »ها فارس« و »فارس ملت« ترتیب همین به
 برای دیگران را فارس و پارس .ایم نداشته فارس ملت هرگز ما .روند می بکار زهرآگین مقاصد با گاه که

 استان مردم .است شده لهستانیان و یونانیان و آلمانیها مورد در کهچنان اند، برده بکار )ایرانیا( ما نامیدن
 نام فارسی حتی .گویند می سخن ها فارس نه و ها فارسی از حداکثر و نامند نمی فارس ملت را خود فارس
 ناسیونالیسم در .است شده گذاشته دری زبان بر ایران مردم همه سوی از و نیست ایران ملی زبان اصلی
 شان کدام هیچ مادری زبان که بلوچان و مازندرانیان ها، گیلک و آذربایجانیان و کُردان از یاریبس فارسی
 دویست و هزار .است برنخاسته فارس و تهران از زبان این زیرا .گذرند می در زبانان فارسی از نیست فارسی
 و است تن عالم همه( باکو جمهوری ترک شاعر  مینظا از اند، برده پیش را آن سرزمین این مردم همه سال
 »دانی می تو خداوندا لوکر، از تر خوش بخارا« آنکه با و بود آمده سامانی دربار به که لوکری تا )دل ایران

  ».بیابانی دوغ از نشکیبید کُرد ولیکن« که بازگشت ش زادگاه به
 ناسیونالیسم .است گهدارندهن و دفاعی روحیه یک کلی، طور به ایرانی ناسیونالیسم مانند فارسی ناسیونالیسم

 نیست، عربی حتا کند می تهدید را زبان این آنچه .بیند نمی آذری تُرکی یا کُردی روی در رو را خود فارسی
 چهارچوب در غیرایرانی یا غیرفارسی های زبان به ایران مردم از هایی بخش گفتن سخن .است انگلیسی

 ناسیونالیسم و ماست مسئله فارسی به انگلیسی هجوم .بود نخواهد و نیست مشکلی واحد کشور یک
  .است الزم آن برابر در فارسی

***  
 چپگرایان و شود، می کشیده پیش کردستان دمکرات حزب سوی از بیشتر ها ملیت بحث یا  میقو بحث

 آنجا و اینجا در .اند برده پناه  میقو ستم و فدرالیسم به و ندارند موضوعی و موضع ظاهراً دیگر که افراطی
 عمل تر ظریف یا و نیستند ایرانی و هستند تُرک گویند می یا که برخورد توان می نیز آذربایجانیانی به
 آنها .شود می ریخته طرح ایران مرزهای بیرون در که هستند ای برنامه همان دنبال واقع در و کنند می

 در کمتر مسائلی چنین آذربایجانی های ودهت در زیرا گیرند می نیرو آنها از و شوند می همگام کُردان با بیشتر
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 ملی احساس نظر از دارند ایرانی زبانی های گروه با بیشتری زبانی تفاوت آذربایجانیان آنکه با .است میان
 تاریخ اساساً اخیر، های سده همین در ای، سده چند ایران تاریخ .اند بوده ایرانیان مقدم صف در همواره ایرانی

  .بود نیز تاریخ آغاز در که ست،ا بوده آذربایجان
 نظر از را  میقو مسئله دیگران هستند، ایران از آذربایجان یا کُردستان کردن جدا درپی آشکارا که آنها جز

 چه اداره در و ها رسانه آموزش، در ملی زبان برابر در محلی زبان :کشند می پیش سیاسی و اداری و فرهنگی
 محلی واحد رابطه نوع و باشد اندازه چه محلی هر در مردم اداری تاختیارا باشند؟ داشته باید جائی

  فدرالیسم؟ خودمختاری، ـ باشد چه مرکزی حکومت با )کُردستان(
 قول به یا  میقو مسئله که شوند نمی خسته موضوع این بر تأکید از کردستان دمکرات حزب سخنگویان
 که روند می آنجا تا آنان از ای پاره .دارد تفاوت مناطق و ها استان بقیه با ایران در کُرد ملیت مسئله خودشان
 همه مستقالً باید محلی مردم خود از محلی هر در گویند می پرسی همه به مسئله رجوع از دفاع ضمن
 مستقل پرسی همه یک در باید دِهی هر .نیست بس شان برای نیز سراسری پرسی همه یک .شود پرسی
  نه؟ یا شود جدا خواهد می و تاس ملیتی آیا که بگیرد تصمیم
 و فرهنگی مسئله .ندارد ویژه منطقه یا استان یک به ارتباطی شود طرح اگر  میقو مسئله ایرانیان بقیه برای
 چون حزبی با ایرانیان بقیه این مشکل .باشد داشته حل راه یک باید جا همه در و هست جا همه در اداری

 فرمان پشت زیرا است؟ ای»ویژه مورد« کردستان چرا .است »ویژه حالت« همین در کُردستان دمکرات
 سرعت با کردستان دمکرات حزب .اند نشسته ترکیه و عراق کُردان های رهبری کردستان دمکرات حزب
  .کند می حرکت آنها

 مسلمان گوناگون اقوام بود، عثمانی خالفت تا .شدند جدا ایران از شانزدهم سده در عراق و ترکیه کُردهای
 جهانی جنگ از پس .قومی گروه تا شدند می نگریسته همکیش چشم به بیشتر شیعیان، جز سرزمین، آن در

 دیگر های عراقی با چندانی ارتباط که دادند نوساخته عراق به را کرکوک نفت منابع پیرامون کُردهای اول،
 کوهستانی های تُرک ردهاکُ و گرفت را  میاسال خالفت جای ترک ملت ـ دولت نیز ترکیه خود در .نداشتند
  .باشد شده »حل« تازه سیاسی ماهیت نظری مشکل تا شدند خوانده
 این با تنها ما .یابد می کردستان دمکرات حزب در را خود بازتاب گذرد می ترکیه یا عراق در آنچه امروز
 ترکیه یا عراق در ار کُرد های گروه های طرح و ها برنامه و ها خواست پیوسته باید و نداریم کار و سر حزب
 و ترکیه کردستان چهار از کردستان دولت یک جز که هستند عناصر بسیار حزب این در .آوریم نظر در نیز

 .ندارد ای منطقه و جهانی واقعیات به ارتباطی هیچ آنها آرزوی .ندارند آرزوئی سوریه و ایران و عراق
  .ندارند ایران ملی منافع و ایران وضع واقعیت به ارتباطی هیچ نیز خودشان

 چپ سخنگویان ای پاره با همزبان را ایران ملت فرایافت حال همان در و زنند می دم کُرد ملیت از آنها
 این ش پاسخ آید؟ پدید است توانسته می ایران ملت چگونه فئودالی نظام یک در گویند می .کنند می استهزا
 کسانی آید، پدید است فئودالی بیشتر هنوز که ستانیکرد در توانسته می کُرد ملیت که گونه همان که است
 و ها خلق آسانی به دانند نمی بس ملت یک تشکیل برای را مشترک سرنوشت و تاریخ سال هزار سه که

    .سازند می ملت چند و ملیتی چند و ها ملیت
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***  
 های خواست ـ خارجی اتتأثیر از آزاد و سیاسی و اداری و فرهنگی مسائل چهارچوب در را  میقو مسئله اگر

 صد ایرانی جامعه .ماند نمی ای مسئله چندان کنیم بررسی ترکیستی پان های طرح یا عراق و ترکیه کُردان
 صد تحوالت از .ایم اندوخته گرانبها های تجربه بسیاری ما .است رفته پیش تجدد و نوگری راه در سالی
 های حساسیت از ای پاره و ایم گرفته درس کند می برابری آن از پیش سال هزار با که جهان گذشته ساله

 .نیست میان در دیگر پیش های دهه های محدودیت و ها ضرورت از بسیاری .ایم داده دست از را پیشین
 هستند هنوز ایران همسایگی در آنکه با و است رسیده ملت ـ دولت یک تشکیل به ملی، یگانگی به ایران
 برای خطر بزرگترین سده دو که روسیه امپراتوری دارند، ایران خاک از هایی بخش به چشم که هایی دولت

   .نیستیم روبرو ابرقدرت یک با خود نگهداری سر بر دیگر ما .است پاشیده هم از بود ایران تمامیت
 مقدار به را موضوع شود می نیرومندتر پیوسته دارد ایرانیان میان در که بشر حقوق جهانی اعالمیه به تعهد
 از توانیم نمی ما .کند می حل را اش بقیه نیز توسعه کارآمد استراتژی یک نیازهای .است کرده حل دزیا

 گفتن سخن در ایرانی اقوام حق با و بدانیم محکوم نظر این از را  میاسال جمهوری و بزنیم دم بشر حقوق
 و اقتصادی سریع تپیشرف به توانیم نمی همچنین .باشیم مخالف شان مادری زبان به دیدن آموزش و

 کارآمدترین را ها استان خودگردانی و تمرکز عدم و بیندیشیم دمکراتیک چهارچوب یک در ایران اجتماعی
 و مرکزی حکومت میان اداری اختیارات و باشد غیرمتمرکز باید حکومت .نشماریم کشور اداره شیوۀ

 مقامات و انتخابی های مجلس و ها انجمن محلی، های حکومت از منظور .شود پخش محلی های حکومت
  .آنهاست برابر در مسئول اجرائی
 همان از ترقی و آزادی به تعهد کلی بستر در را خودگردانی و تمرکز عدم منطق مشروطیت انقالب پدران
 و اداری مشکل شناخت از آمد مشروطیت اساسی قانون در که والیتی و ایالتی های انجمن .پذیرفتند آغاز

 اجرا دیگر حیاتی های بخش ای پاره مانند اساسی، قانون بخش آن اگر .گرفت می شمهسرچ کشور سیاسی
 بها هر به و راه ازهر حکومت براندازی به که است مخالفی نیروهای گردن به ش گناه از بخشی نشد

 گناه ما .گرفتند قرار شوروی خدمت در ایران تجزیه برای برای سده این بیست دهۀ از و کوشیدند
 در نیز کردند می عمل آن در ها حکومت آن که را احوالی و اوضاع باید ولی گیریم نمی ندیده را ها حکومت

 این اوایل از ایرانی نسل دو که را ای وظیفه سنگینی که است دشوار ما جوان نسل برای امروز .آوریم نظر
 .کند احساس کشیدند غیرممکن شرایط در ما ملی وحدت استواری و ایران یکپارچگی نگهداری برای سده
   .داشتند نگه یکپارچه را کشور این ولی آمدند کوتاه جاها بسا در و کردند اشتباه بسیار نسل دو آن
 سوی از حاکمیت .بود خواهد یکی حاکمیت ایران در .نیست بردار بخش حاکمیت حکومت، برخالف اما

 برای این و شود می واگذار آن رابرب در مسئول )اجرائی قوه واقع در( "دولت" و مجلس به ایران مردم
 ایران ملی یگانگی و تمامیت .داشت خواهد حیاتی جنبه  میاسال جمهوری از پس ایران شرایط در کشوری

 برای کشور منابع از گیری بهره با آخوندی رژیم های ویرانی و ها زیان جبران و بازسازی برای اش توانائی و
 از منظور اگر .است دمکراتیک نیرومند مرکزی حکومت کی گرو در مناطق همه پیشرفت و توسعه

 و خودگردانی اگر اما .رسید توان نمی توافقی هیچ به باشد حاکمیت تقسیم فدرالیسم و خودمختاری
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 باشند داشته را خودشان کارهای اداره اختیار ایران چهارچوب در بخواهند اگر بخواهند؛ محلی های حکومت
  .ایستاد هدخوا برابرشان در کسی کمتر

 و فرانسه از توانند می نیستند مقایسه قابل ایران با هیچ که آورند می مثال آلمان و سویس از که کسانی
 باالی درجات به اند توانسته فدرال، نه واحد، های رژیم انگلستان و فرانسه در .کنند یاد نیز انگلستان

 به توجه با ایران در .سودمند نه است الزم جا همه در نه فدرالیسم .برسند محلی های حکومت و خودگردانی
 توان نمی وجه هیچ به بوده برخوردار خارجیان پشتیبانی از قرن این آغاز از که ای طلبانه تجزیه های گرایش

 را بقیه جور باید ایران استان سه دو .است میان در گاز و نفت موضوع هم بعد و .کرد بازی ملی حاکمیت با
 تا .آورد خواهد پیش ناالزم های دشواری باره این در شناسد نمی »ویژه مورد« که الفدر ساختار .بکشند
 های اولویت کس هیچ نباشد میان در نهانی چندان نه و دراز و دور های طرح و کشور تجزیه پای که جائی

 ها یتاولو این .کرد نخواهد دیگر های زبان سرکوبی فدای آن  میسو جهان حاشیه از را ایران برکشیدن
 آموزشی نیازهای بتواند زبان این و باشند داشته مشترک زبان یک ایران مردم همه که کند می ایجاب البته

 و انرژی به باید .بود ایدئولوژیک و مکتبی نباید اقتصاد مانند نیز آموزش امر در .آورد بر را آنان  میعل و
 آموزش، گسترش نظر از مشترک زبان یک .کرد توجه برآید آن از تواند می کشور یک که هایی هزینه
  .است کارآمدتر نشر صنعت و ها رسانه

 .است برنخاسته »ملی ستم« از بوده روبرو آن با و آورده ببار آذربایجان در فارسی آموزش که هایی دشورای
 .است داشته آن در تری بزرگ سهم آموزشی نادرست های شیوه و شگرف نیازهای برابر در ناچیز منابع

 اگر .دهند می جلوه که نیست تراژیک ابعاد با ناگشودنی مسئله چنان آن زبان دو به کودکان دادن وزشآم
 آن به کافی منابع و آموزشی درست های شیوه با نباشد گناهی آذربایجانی یا کُرد کودکان بودن دوزبانه

  .رسید توان می
 نادرست های برداشت همین نیز تهران به نسبت کردستان و آذربایجان های استان ماندگی واپس رهدربا

 و بگیرد درس گذشته اشتباهات از باید آینده در ایران توسعه استراتژی آنکه از صرفنظر .بینیم می را تبلیغاتی
 و آذربایجان هدربار را واقعیاتی باید .یابیم دست اقتصادی تر هماهنگ رشد به آینده در توانست خواهیم ما

 اقتصادی رونق .بود ایران بازرگانی بزرگ شاهراه 1920 دهه های نیمه تا بایجانآذر .کنیم روشن کردستان
 و سیاسی مالحظات به پس آن از .داشت قفقاز با که ای گسترده مبادالت از و خاست، می بر اینجا از آن

 رویشو طریق از بازرگانی راه و کرد تغییر ایران بازرگانی روند شوروی، مقاصد از ایران روزافزون ترس
 این .شد محدود استالین اقتصادی های سیاست دلیل به نیز قفقاز با مبادالت .داد دست از را خود اهمیت
 در را خارجی بازرگانی آن با رویاروئی برای رضاشاه که بود تهدیدآمیز ایران برای ای اندازه به ها سیاست
   .داد قرار دولت انحصار

 مبادالت حجم روزافزون گسترش با .بود خشکی از بازرگانی راه بودن غیراقتصادی تر مهم همه از ولی
 آهن راه و یافتند گسترش جنوب بندرهای .کرد پیدا روزافزون اهمیت دریا راه ناگزیر به ایران خارجی

 پاک را آذربایجان بازرگانی اهمیت نیافت امتداد کشور آن مرز تا شوروی لشکرکشی ترس از که سراسری
  .برد میان از
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 تهران سود به ایران های استان همه .کرد فقیر را آذربایجان که نبود مرکزی حکومت آگاهانه ایه سیاست
 میسو جهان کشورهای همه در که است روندی این .نرفتند پیش باید چنانکه یا شدند فقیر نسبی بطور

 صنعت مرکز را تبریز هفتاد و شصت های دهه در که بود مرکزی حکومت آگاهانه های سیاست اما .بینیم می 
 به نیاز کردستان اما .دادند گسترش را صنعت شد می که آنجا تا نیز کردستان در .ساخت ایران سنگین
   .است محدودتر آن اقتصادی ظرفیت زیرا دارد تر سنگین های گذاری سرمایه

 بیشتر چه هر شنیرو به جا همین در باید ما .برد پایان به هشدار دو با باید را ایران  میقو مسئله بحث این
 بیشتر احتماالتی چه بود؛ تواند چه باشد سرش پشت جدائی اندیشه اگر بحث، این آمدهای فرا که بدانیم
  است؟

 یکپارچگی از دفاع در چه، هر پای تا ایرانیان از بزرگی بسیار اکثریت اکثریتی، که است آن هشدار نخستین
 هر پای تا نماند، کسی برای تردید جای که کرد تأکید باید موضوع این بر .ایستاد خواهد ملی یگانگی و

 تفاوت باشند نداشته قبول را ایران ملت هم چه هر .گوید می ملت این روانشناسی و تاریخ را این .چه
 ـ تجریه خطر برابر در .داد خواهد روی باز و اواخر، همین تا است، داده روی ما تاریخ در بارها .کند نمی
 های اختالف .شد خواهند یکی هم با اکثریت این اجزای همه ـ خودمختاری یا بگذارند فدرالیسم را ش نام

  .گذاشت خواهند کنار را گروهی و سیاسی
 نخواهد تکرار چکسالوکی نمونه بکشد هم از ایرانی اقوام کردن جدا به کار اگر که آنست هشدار دومین

 و روشنی به اقوام ایران در .تر بزرگ بسیار ابعاد با بود، خواهد یوگسالوی تکرار داد خواهد روی آنچه .شد
 کردنشان جدا .اند تنیده هم در یوگسالوی از بیش بسیار و ندارند فاصله هم با ها اسلواک و ها چک سرراستی
 جمهوری های ترکیست پان باید چیز هر از پیش .خواست خواهد تر خونین و تر گسترده  میقو های پاکشوئی
 دو که گونه این .گردانند روشن آینده بزرگ کردستان نقشه با را خود آذربایجان قشهن تکلیف آذربایجان

   .دهد روی خونین نبردهای بایست همدان حدود در ها نقشه این سر بر دارند ادعا طرف
 ایران با تنها نه آذربایجان جمهوری در ترکیه .نیست مسئله المللی بین ابعاد درباره تفصیل به نیازی اینجا در

 ای ضربه باید باکو در ها ترکیست پان شکست .روبروست )ارمنستان سر پشت( نیز آمریکا و روسیه بلکه
 بود خواهد ناگزیر واقعیات فشار زیر ترکیه .دارد لرزانی های پایه ترکیسم پان .باشد بوده کننده هشیار

 ها وسرداب ها مرداب ترک اییرؤی امپراتوری های سرزمین در .کند رها را اوزال تورگوت پرهزینه رؤیاهای
   .فراوانند
 از بیش عراقی کُردان از غرب کنونی بند نیم پشتیبانی از نباید بینند می بزرگ کردستان خواب که کردانی
 را کُردان غربی های دولت .برود دست از کار رشته که گذاشت نخواهند باال آن در ها ترک .شوند غره اندازه

 عراقی کُردان همچنانکه ــ دارند نیاز ترکیه به عملیات همین برای اما اند، داشتهنگه بغداد حکومت برابر در
 در اکنون هم آنها راه این نگهداشتن باز برای .رسد می ترکیه راه از که ملزوماتی و خواربار دریافت برای
 پیادگان که گذشته ساله پنجاه سُنّت دنباله ــ اند جنگیده کُرد کارگران حزب با ترکیه ارتش واحدهای کنار

 جدا .نیست ایران از تر آسوده ای خانه ایران کُردان برای .اند بوده ها ابرقدرت و ای منطقه های قدرت شطرنج
 برای کوشش .هستند آنها وضع در دیگر اقوام بسا .است پانصدساله واقعیت یک یکدیگر از کُردان افتادن
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 نخواهد کمک ترکیه و عراق در کُردان فرهنگی و یاجتماع وضع بهبود به کُردستان واحد دولت تشکیل
 خواهد متحد  میاسال جمهوری رژیم درپشت را، مخالفان ترین سرسخت حتا را، مردم ایران در و کرد

 میان جز گزینشی شوند متقاعد مردم که بود نخواهد راهی این از بهتر رژیم این نگهداری برای .گرداند
   .داشت خواهدن ایران تجزیه و  میاسال جمهوری

 هم روی بر و یگانگی به نیاز همیشه از بیش درون، و بیرون در چالش اینهمه با روبرو روزگار، این در ما
 روبرو و گفتگو به حاضر که کنند می اعالم کردستان دمکرات حزب سخنگویان .داریم مان نیروهای ریختن
 باکی و داریم عادت ها جنگ اعالن این هب ما .است جنگ اعالن یک این .نیستند خواهان مشروطه با شدن
   بسازیم؟  میاسال جمهوری های ویرانه روی بر آینده در خواهیم می که ایرانی آن است این آیا اما .نیست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1993 اگوست همبستگی، کمیته هامبورگ،
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  3 بخش
  ایرانی اقوام و ایران ملت

  
  نافرجام یها سازی ملت

  
 داریم ما که است این کنم، می کار باره این در ستها مدت و ام شده عالقمند موضوع این به من اینکه علت
 یک در زهرآگین، میراث این .کشانیم می بدی خیلی جاهای به را ایران معاصر تاریخ زهرآگین میراث یک
 سیاسی مختلف یها گرایش میان نشدنی پر شکاف و یکدیگر با توافق از ما ناتوانی کنم، خالصه اگر کلمه

 خالصه واژه دو این در صورت بهترین به .است غیرخودی و خودی موضوع .است مختلف یها گروه و
 به ما جامعه در مفاسد همه مثل گرچه نیست،  میاسال جمهوری مخصوص و منحصر واژه این و شود می

 و ایم کرده شروع مشروطه دوران از را این ما ولی .است کرده تظاهر  میاسال ریجمهو در دُمل یک صورت
   .ایم رسانده اینجا تا
 نبرد یا و مذهبی نبرد بجای ــ داشتیم مان تاریخ در سیاسی نبرد بار اولین برای ما مشروطه دوران در

 سر بر طرف دو .شد عشرو مشروطه دوران از امروزی معنای به سیاسی نبرد .ای قبیله و ای سلسله
   .گرفتند حمله زیر کشتن حد تا را یکدیگر سیاسی یها گرایش

 جنایی جنبه و داشت، مذهبی جنبه جرم، موقع آن تا .شدیم آشنا سیاسی جرم مفهوم با ما رضاشاه دوره در
 انایر سیاسی فرهنگ وارد را سیاسی جرم ها کمونیست با مبارزه روی رضاشاه .هست ای جامعه هر در که
 کشتند مین را آنها .شدند می محکوم و دستگیر داشتند اعتقاد کمونیستی و اشتراکی مرام به که کسانی .کرد
   .انداختند می زندان در ولی
 بود، مخالف کس هر .کردیم مان سیاسی فرهنگ وارد را خیانت یعنی مخالفت مفهوم ما مصدق دوره در

 که کس هر :بردیم تر پیش را غیرخودی و خودی شاه ضامحمدر دوران در .بود بیگانگان مزدور و خائن
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 بار به هم بدی نتایج و بود بدی خیلی نظر اظهار البته .هست که است همین .برود تواند می خواهد، مین
   .است بوده ما سیاسی فرهنگ در و ما جامعه در ما، کشور در پیشینه این .آورد
 آخرین به غیرخودی و خودی مفهوم این انقالب، آن با و  میاسال جمهوری سابقه سال 28 با امروز
 داریم ای جامعه اآلن ما .کرده باز سر ها دُمل بقیه مثل  میاسال جمهوری در دُمل این .است رسیده اش درجه
 مقدار به که ها غیرخودی و ها خودی این از یکی .است شده تقسیم غیرخودی و خودی به نظر هر از که
  .است اقوام موضوع است،  میاسال جمهوری محصول باز زیاد
 موضعی اینها ولی داشتیم ایران سوی آن و سو این گاه گاه طلبی تجزیه یها گرایش ما  میاسال جمهوری تا

 اینکه سبب به اسالمی، جمهوری دوران در .نداشت انعکاسی ایران جامعه در و کوچک و محلی و بود
 بر همیشه از شدیدتر غیرخودی و خودی هبی،مذ ویژه به دهد، می تشکیل را حکومت اساس تبعیض
  .است کرده پیدا تسلط جامعه فرهنگ بر و سیاسی فرهنگ

 .است ملت برابر در و ملت بجای قوم موضوع شود، می مربوط من امروز عرایض به که ش یها جلوه از یکی
 ییها جنبش م،دیدی می ییها مخالفت کردند می صحبت غیرفارسی که کسانی میان در هم اگر تاکنون ما
 ها شکایت این و ها خواست این ولی هستیم ایرانی ما :گفتند می .نبود ایران ملت با مقابله در این دیدیم، می
 .داریم ایران ملل سلسله یک و دارد واقعیت ما از بسیاری برای که داریم ایران ملت یک ما امروز .داریم را

 را خودش جای آنها برای ایران ملت کنند، می فعالیت ایران اقوام میان در که ییها سازمان از بسیاری برای
  .است داده ایران یها ملت به
 بعد، .آنها امثال و کُرد قوم کُرد، خلق عرب، قوم عرب، خلق بردند؛ می بکار را قوم و خلق کلمه آغاز، در

 ملت است، رکتُ ملت است، عرب ملت از صحبت امروز .تُرک ملیت بلوچ، ملیت عرب، ملیت کُرد، ملیت
 ما :است شده اختراع دیگری ملت یک باشیم، شما و من بیشتر، که بقیه برای و است بلوچ ملت است، کُرد
 نیستیم، ایران ملت ما .است فارس ملت زبانان فارسی ما نام تابحال که دانستیم مین ما .هستیم فارس ملت
 یک بلکه است نبوده تصادفی وجه هیچ به لبتها ،ها واژه با بازی این .هستیم فارس ما نیستیم، ایرانی ما

 از آغاز، همان از است، آشکار کامالً چنانکه ش، اول نتیجه و است ای پردامنه خیلی اندیشیده پیش طرح
   .است ایران ملت بردن میان
 حذف را ایران ملت ایران، در کُرد ملت یا ایران در تُرک ملت بکنیم، تکیه ایران یها ملت روی اگر ما
 کشور با ها ملت .شود می باز ایران کشور حذف برای راه کردید، حذف را ایران ملت شما وقتی .ایم ردهک

 تاریخی نظر از که است ممکن ها واژه این کننده جعل دوستان این که است مطلبی این .شوند می شناخته
  .موضوع نای پیشینه به بزنم ای گوشه یک .هستند آگاه آن به سیاسی نظر از ولی ندانند،
 وجود همیشه Nation State .فرانسه در Etats Nation و انگلیسی در اید شنیده Nation State شما

 سیاسی حقوق در هفدهم قرن از ولی .ایم داشته آن ابتدائی صورت به ساسانی دوران در ما خود و داشته
 قانون و حکومت یک زیر عینم مرزهای با جغرافیایی محدوده یک در که هستند مردمانی منظور، .شد وارد

 مونستر شهر در آلمان، در هفدهم، قرن در .ندارند را آن مرزهای به تجاوز حق دیگران و .کنند می زندگی
 وستفالی عهدنامه و شدند جمع اروپائی یها کشور شماری نمایندگان سالنی در است وستفالی شهر یک که
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 از و کردند پیدا ملی حاکمیت و سیاسی ـ تاریخی دیتموجو رسما ها دولت ملت آن، موجب به که بستند را
 و ــ اروپا یها حکومت همه بر داشت برین حاکمیت کلیسا که دانید می شما ــ شدند خارج کلیسا نفوذ زیر

 شان دل کاری هر اروپا قاره از خارج بود آزاد شان دست البته .شدند منع همدیگر به تجاوز از ها دولت
   .کردند و بکنند خواست

 از یک هیچ اینکه برای نیست سازگار دولت ـ ملت تعریف این با که ملتی ملت، بر تکیه با هم روزها این
 شما وقتی اختراعی، ملت بر تکیه با ولی .نداشتند ای شده شناخته مرزهای یا و حکومتی وقت هیچ اقوام این
 .ندارد وجود تنهایی به ملت .یایدب باید هم ش دولت جزء نشاندید، کُرسی به و کردید قبول را ملت جزء
 ملت ندارد، مشخص حکومت و سرزمین که ملتی و .حکومت و سرزمین به است مربوط کردم، عرض ملت،
 بعد تا اندازند می ها زبان سر ندارند مشخصی حکومت و سرزمین که را ییها ملت دارند اینها ولی .نیست

   .هستند ش دنبال هک است کاری این .بشود مشخص هم ش حکومت و سرزمین
 ارتباط هم با ایرانیان عنوان به دیگر ما .شود می آشکارتر حاال غیرخودی، و خودی با موضوع این ارتباط
 امروز .مازندرانی با تهرانی و نشستند می هم پهلوی کُرد و آذربایجانی و بودیم ایرانی همه گذشته در .نداریم
 زندگی و باشید دوست همدیگر با است ممکن .باشید جدا بقیه زا باید ناگزیر تان مادری زبان دلیل به شما
 غیرخودی، و خودی این .نداریم بحثی مورد این در فعالً .است نیامده پیش تقسیم دعوای وقتی تا اما کنید،

 یکپارچگی و ما ارضی تمامیت و استقالل یکی :چیز دو به زند؟ می آسیب چه به رسد می که درجه این تا
 که  میقو یها سازمان این و سازان ملت تکیه تمام که است جالب خیلی .دمکراسی به یکی ایران، کشور
 .است دمکراسی با ها ملت حقوق شناخت تنگاتنگ و حیاتی ارتباط بر کنند، می نمایندگی را تفکر این
 حرف ینآخر که .بشود شناخته ها ملت حقوق باید بشود برقرار ایران در دمکراسی اینکه برای گویند، می
  .جدایی یعنی .سرنوشت تعیین حق چیست؟ ها ملت
 به کُرد، عنوان به شما وقتی ولی .بشود جدا ایران از دارد حق گرفت، تصمیم روزی یک کُرد ملت اگر

 مبتنی که کشور همه برای واحد سیستم یک ناگزیر شوید، می شناخته فارس ملت عنوان به و عرب عنوان
 مذهبی هر با و کنند می صحبت که زبان هر با و کنند می زندگی که جا هر در ملت، آن افراد همه حق بر
   .برید می بین از را آن هستند، که
 هر در ایرانی فرد .بکنید صحبت فردی حق از توانید می یکپارچه کشور یک در و ملت یک در فقط شما
 وقتی ولی .است دمکراسی اصل این .باشد داشته نباید تفاوتی هیچ ایرانی افراد بقیه با باشد، که ایران جای
 وقتی ایرانی فرد این حق باشد، ملتی یک عضو اینکه مگر ندارد حقی ایرانی فرد این گفتند و کشیدند دیوار
 حق خودشان قول به یا و جدایی برای را راه دارند اوالً باشد، فارس و کُرد ملت عضو که کند می پیدا تحقق
 عنوان به من، اینکه برای .کنند می معنی بی ایران در را دمکراسی م،دو و کنند می باز سرنوشت تعیین
 نخواهم فارسی به گفتن سخن حق داد، خواهد تشکیل کُرد ملت بعداً که کشوری آن در زبان، فارسی
 ببینید، خواهید می را دمکراسی شما اگر و هست، کُرد حکومت یک دانید می که عراق در اکنون هم .داشت
 چه ای قبیله جامعه در دمکراسی چه؟ یعنی ببینید .بکنید کردستان منطقه آن به سفری یک است بهتر
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 ترکیبی چه فئودالیته، و دمکراسی و خانی خان ببینید و بروید پاکستان به توانید می یا کند؟ می پیدا صورتی
   .است جوشی هم در آش چه و است
 .است بارزانی آقای هم اش جمهوری رئیس و هداد تشکیل را حکومتی که عراق، کردستان در حال، هر به
 دست در آنجا در همیشه را قدرت که هستند عراق کُردستان قبیله دو رهبران بارزانی و طالبانی که دانید می

 پسرش که عراق کردستان جمهوری رئیس دیگری و است عراق جمهوری رئیس اآلن شان یکی .داشتند
 قابل آورند، می بیان آزادی و نگاران روزنامه روز به چه و ست؛ا عراق کردستان امنیت سازمان رئیس هم

 به و کشور این در حال، هر به .وضع این از ام خوانده دهنده تکان گزارش چند اواخر این من .است بررسی
 شده قدغن فارسی به گفتن سخن که شان محلی مجلس در اند گذرانده قانون حکومت، این در اصطالح

 کُرد، ملت کردستان، ملت آن که باشد قرار اگر افتاد، خواهد سنندج در فردا که است اتفاقی این .است
   .افتاد خواهد اتفاق خوزستان در فردا و .بدهند تشکیل را کردستان حکومت

 همه که، گفت .کرد ارائه روز آن جالبی بسیار نظر یک ایشان کردم، را خیرشان ذکر که امینی آقای
 کامالً و شوند، می ختم فاشیسم به هم و دارند فاشیستی رگۀ یک هم اینها، همۀ و پان و  میقو یها گرایش
 خودی به را جامعه شما وقتی .شوند می تنظیم غیرخودی و خودی روی اینها اینکه برای .گفت درستی نکته

 مندا با ما .گفت خواهد زور بقیه به است، بیشتر زورش که هر .فاشیسم یعنی کردید، تقسیم غیرخودی و
 از هم کرد خواهیم پایه بی نظری لحاظ از را دمکراسی هم ایران در  میقو طلبانه تجزیه یها گرایش به زدن
 متوجه بحث این در یعنی ماست، متوجه زمینه این در که خطری دو به من که اینجاست و .عملی نظر

   .شوم می وارد ماست،
 احقاق برای مبارزه به کار اگر .گذاشت واهیمخ کنار را دمکراسی ما که است همین خطرها این از یکی
 جا همه در ایران یها ملت بیفتند، هم جان به ایران »یها ملت« باشد قرار و برسد ایران در ها ملت حقوق
 منطقه آن در که هم را ئیها خودی غیر باشند، مستقلی و متفاوت یها ماهیت باشد قرار اگر و اند پراکنده

 پزند، می دارند برایمان که ملی آش این یها رزمگاه اولین از یکی .کرد رونبی باید هستند، یها ملی
 زورشان ها آذربایجانی البته کنند، می زندگی باهم که کُردها و ها آذربایجانی آنجا .است غربی آذربایجان

 .است شده شروع حاال از تهدیدها این و .کُشت خواهند یا کرد خواهند بیرون یا را کُردها همه است، بیشتر
 اینکه برای .هم با همه شما و من .بوسید خواهیم را دمکراسی عمالً ما برسد اینجاها به کار شد قرار وقتی
 چند و برادرکشی و داخلی جنگ این جلوی ما فعالً گفت، خواهیم .آمد خواهد میان در تری مهم مسئله
  .برسیم دمکراسی به بعد تا بگیریم، را ایران شدن پارچه
 و آزادی برای مبارزه در که داریم کم را این فقط ما حساس، بسیار شرایط این در اآلن که،این دوم

 .باشد فارس و کُرد یها ملت میان جنگ مان دعوای موضوع ایران، در بشر حقوق برای ایران، در دمکراسی
 جمهوری با زهمبار ما باشد، مختلف اقوام بین جنگ مسئله و بکشد اینجا به کار اگر که است طبیعی باز

 تری بزرگ مصلحت یک باز اینکه برای .کنار گذاریم می هم را این موقتاً، .کرد خواهیم فراموش را  میاسال
 کنیم تحمل را شرایطی اسالمی، جمهوری با مبارزه نام به یا دمکراسی نام به توانیم مین ما .است میان در
  .یکدیگر جان به ها ایرانی افتادن بدتر، آن از و است ایران شدن پاره تکه اش نتیجه که
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 تر زننده نمونه که یوگسالوی در چه و ـ نبود خبری همچو عراق در ـ عراق در چه ها همسایه اید دیده شما
 کشته تن هزار صد ها کروات و ها صرب میان یوگسالوی در( کُشتن را همدیگر کردند شروع بود، آن

 با کرُوات و صرب مثالً که مرکب یها خانواده .بودند کرده زندگی هم با ها سال که ییها همسایه ).شدند
 ما .کشید خواهد آنجاها به کار .همدیگر کشتن به کردند شروع چون پاشیدند هم از بودند کرده ازدواج هم

  .دمکراسی از دفاع نام به یا  میاسال جمهوری با مبارزه نام به .بیفتد اتفاق این گذاشت نخواهیم

 فکر به شدیداً را ما باید است کرده پیدا ایران که وضعی به توجه با و کردم عرض هک است مخاطرات این
 دارند اآلن را ای وسیله هر اسالمی، جمهوری با دشمنی فرط از که هستند نیروهایی ایران بیرون در .بیندازد
 اختالفات این به زدن دامن وسایل این از یکی و .بزنند رژیم این به ای ضربه اینکه برای کنند می بررسی

 زیر شد تشکیل حکومتی واحد یک عراقِ کردستانِ در وقتی از که نیست تصادفی وجه هیچ به .است  میقو
 دمکرات حزب که بینیم می ما ،2002 سال از آمریکا ارتش بعد و آغاز در آمریکایی هواپیماهای سایه

 گوید می امروز ایران، برای دمکراسی کردستان، برای خودمختاری :گفت می گذشته در که کردستان
 کردستان استقالل از صحبت ش معاون و دبیرکل و رهبرش و ایران، همه و کردستان برای فدرالیسم

 ملل استقالل از صحبت دیگر .اند گفته ایران ملل کنگره در را این .باشد مناسب که فرصتی در کنند می
   .مناسب فرصت تا است ایران

 روی خاورمیانه درکشورهای یا کشور همین در نادانانی است ممکن که است یطور المللی بین اوضاع چون
 این جلوی باید ما بشود، تمام خودشان زیان به بعد که بزنند کاری به دست  میاسال جمهوری با دشمنی

 ،ها آمریکایی این .بگیریم کنیم، می زندگی آن در بخصوص که کشوری در چه و خودمان میان در چه را کار
 در را خودشان چلبی، امثال نادرست، و ناپاک پیشه سیاست چند صحبت روی عراق، وضع با آشنایی نبدو

 عراق از ش وضع مراتب به ایران .بینیم می را اش نتیجه که حسین صدام با دشمنی روی انداختند ماجرایی
 با و اند داده تشکیل را ها سازمان این اآلن که افرادی این اندیشی صالح روی ها آمریکایی اگر .است بدتر
 جمهوری کردن ضعیف برای  میقو یها گرایش از استفاده فکر در گیرند، می تماس دارند ور آن و ور این
 اگر ایران اینکه برای .شد خواهد خودشان دامنگیر که شد خواهد شروع آتش با بازی یک بیفتند،  میاسال

 را تأثیر این دنیا همه تا ما .بکنند تأثیر ومتری،کیل 500 شعاع با حداکثر که نیست عراق بشود، منفجر
 آنجاها به کار که بدهیم اجازه نباید وجه هیچ به و .را ایران انفجار و ایران پاشیدگی هم از تأثیر .دید خواهیم
 میاسال جمهوری با مبارزه راه که کنیم آگاه دیگر کشورهای در را خودمان دوستان توانیم می ما .بکشد

 میاقوا نماینده است، سهل نیستند ایران مردم نماینده وجه هیچ به عناصر این و نیست عناصر این تقویت 
 و شوند می تقویت ایالت طرف از قومی، یها سازمان این بیشتر .نیستند نیز هستند آن عضو مدعی که 

 اینها و دارد بهغل شدت به ایلی روحیه بلوچستان، در هم و کردستان در هم خوزستان، در هم هنوز دانیم می
 طریق این از خواهند می و اند افتاده چیز همه از که هستند زادگانی خان و .دارند دست در را کار این اختیار
 ایران در ییها بازی چنین دمکراسی نام به که بدهیم اجازه نباید و .کشور آن از ئیها تکه بر بشوند مسلط
   .بشود
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 میقو مسئله یک هرحال به ما .شود مین تمام کار نباید با ولی .کردم صحبت نباید از همه اینجا تا من
 دیگری زبان به که دارند اکثریت ایران نقاط از ای پاره در و کنند می زندگی مردمانی ایران در مسلماً .داریم 

 و باشند داشته انتشارات ببینند، آموزش بکنند، صحبت زبان این به که آنهاست حق این و .کنند می صحبت
 آنجاها در که کسی هر حق و آنهاست همه حق این .بکنند خواستند که کار هر و بکنند درست انشگاهد

 حقوق نه طوایف، حقوق نه بشریم حقوق دنبال ما گفتم، .کند مین صحبت زبان آن به ولی کند می زندگی
 مراحل این از ما .بکنیم گروه گروه، خواهیم مین را ایرانی جامعه .ایران داخل در ملل حقوق نه اقوام،
 صد .سازد می متوسط طبقه شود، می باسواد دارد شود، می صنعتی دارد کشور این است سال صد .ایم گذشته
 نخواهیم هم قادر البته نیست، الزم دیگر ما .جلوتریم ها زمینه این در کشورها خیلی از .نیست شوخی .سال
 دمکرات حزب مدرن اسم زیر حاال .آنجا خان فالن نجا،ای ایل فالن .الطوایفی ملوک دوران به برگردیم بود،
 یکی چون نیست هم اقلیت و اکثریت موضوع .شناخت آنرا باید و هست حق این حال هر به ولی .جا فالن

 یک در ندارد معنی اقلیت .است اقلیت بگذاریم، کنار باید دمکرات جامعه یک در ما که چیزهایی اولین از
 .ایرانی عنوان به هستیم اکثریت همه ما .ندارد معنی ... میقو اقلیت مذهبی، اقلیت اجتماعی، اقلیت .جامعه

 .باشم اکثریت من است ممکن فردا .اکثریت شما هستم اقلیت من گیری رأی یک در بله، سیاسی بحث در
 دلیل به کس هیچ نتیجه، در و .بشود برداشته فرهنگ این از باید حقوقی تبعیض عنوان به اقلیت ولی

   .است محفوظ خود جای در اینها .حق این اِعمال از بشود محروم نباید غیرفارسی زبان به گفتن سخن
 تهران در ایران، چیز همه که است این بحق، گلۀ و ،ها سازمان این از بسیاری گلۀ .تمرکز عدم مسئله در یا

 .نداشتیم هم ای چاره و .بخصوص رضاشاه دوره از .است شده طور این روزافزون نحو به و .است متمرکز
 کارهایی یک درش بعداً بشود که ایران در بیاوریم بوجود چیزی اول اینکه برای ملت ـ دولت ساختن برای
 که دارند حق مسئله این در اینها ولی .نداشت وجود که کردیم می درست را مرکزی قدرت این باید کرد،
 معنی به حکومت شدن شکسته ولی .بشود شکسته باید و است اندازه از بیش مرکزی حکومت قدرت

 منظور .برند می بکار حکومت بجای را حاکمیت ایران در شنیدید بسیار شما .نیست حاکمیت شدن شکسته
 sovereignty یا حاکمیت ولی .کرد تقسیم باید باشد، Government که را حکومت که است این من
 دیگر ندارد، اگر .ندارد یا دارد را سرزمین یک بر حاکمیت حق مرکزی قدرت یک یا .نیست شکستن قابل
 دست یگانه حاکمیت .معناست این به ملت، یک کشور، یک .نیست کشور یک دیگر .نیست سرزمین یک

   .بشود شکسته هم باید نظرم به و شود می شکسته حکومت ولی .خورد مین
 بگویم لیبرال دمکراسی به راجع هکلم یک .است لیبرال دمکراسی جهت در بکنیم، ما چه هر زمینه، این در
 و بگذارد قانون اکثریت بکند، حکومت اکثریت که باشید داشته  مینظا یک اگر شما .بکنم تمام را عرضم و

 آن پا قدم یک بشر حقوق اعالمیه چهارچوب از که باشد نداشته حق اکثریت این و بکند انتخاب را مجریان
 را، مذهبی یا زبانی گروه یک یا را قوم یک برسد چه بکند، پامال هم را نفر یک حق یعنی بگذارد، تر طرف
  .است برقرار لیبرال دمکراسی وقت آن
 شما که کشور این در .شد خواهد حل درش مسائل این تمام که برویم لیبرال دمکراسی دنبال به باید ما

 ای، کره مکزیکی، .میقو یها گروه .دارید Ethnic Groups شما .است نمونه بهترین کنید، می زندگی
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 این و .داند مین ایران ملت را شما کس هیچ .اینجا در گویید مین ایران ملت خودتان به شما .ایرانی ژاپنی،
 کنند مین توجه سازی، ملت و جدایی برای کنند می دستاویز را زبان دارند ایران در که دوستانی .داستان است
 که سویس در .بینند مین و است برابرشان در سویس نمونه و اآمریک نمونه و .دارد دیگری تعریف ملت که
 سه به .هستم ایتالیایی یا هستم فرانسوی من هستم، آلمانی من گوید مین کس هیچ کنم می زندگی من
 ایتالیائی سویس هستم، فرانسوی سویس هستم، آلمانی سویس من گوید می .کنند می صحبت هم زبان

   .داشت نخواهیم لیمشک هیچ ما صورت آن در .هستم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2006 آنجلس لوس کالب روتاری
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  3 بخش
  ایرانی اقوام و ایران ملت

  
 رویم می خود ملی تعهد پایان تا ما

                      
 ما، کنترل از بیرون یها رویداد سایه زیر کنفرانس این مانند ای کنگره یا انسکنفر هیچ ما حزبی زندگی در

 میاسال جمهوری با درآویختن ولغدلمش سرتاسر ما کنون تا .است نبوده ایران، مردم کنترل از بیرون
 که رسد می ایران سیاسی فرهنگ به و شود می آغاز خودمان یها کاستی و کم با مبارزه از که ایم، بوده 

 حزب یک وظیفه آنچه به آنگاه و است، ساخته پذیر امکان ما کشور در را فرمانروائی گروه و رژیم چنین
 ما امروز .موجود وضع تغییر برای پیکار و credible باورپذیر جایگزین یک داشتن عرضه ــ است سیاسی
 میهن پیش سال پنج از که تاس افتاده کنفرانس این بر )شبحی( پرهیبی ولی داریم را ها دلمشغولی آن همه
  .کند می تهدید را ما
 توضیح در اما .ندارم دوست ماست ملی عیب یک دیگران از بدگوئی کنار در که را خودستائی من

 این .هستم هشداری یادآوری از ناگزیر ایران آینده و اکنون مسئول حزبی عنوان به خود گیری موضع
 سوی از بار نخستین برای افتاد بیرون پرده از  میاسال جمهوری  یمات تسلیحات برنامه که  میهنگا از هشدار

 هر به و شد نخواهد تحمل برنامه این که ایم گفته بیشتر تاکید با هربار است سالی پنج ما .شد داده ما
 ما اگر .افکند خواهد خطر به را ایران موجودیت آن ادامه با  میاسال رژیم و گرفت خواهند را آن جلو وسیله

 در درست دارد ما یها بینی پیش بدترین بینیم می که اینجاست از هستیم ایران آینده نگران شدت این هب
   .دیآ می

 دیگران مسلم حق وسیله هر به آن از جلوگیری و  میاسال جمهوری مسلم حق  میات بمب داشتن اینکه
 اندک اندک احوالی و اوضاع با عیتی،واق با ما .باشد پایان بی یها نویسی مقاله موضوع تواند می نه، یا است
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 اعتراف به سپاهیـ  آخوندی رژیم .نداریم سخنان این برای فرصتی دیگر و هستیم روبرو اضطراری،
 یها ترفند با هم پیش سال چند از .بود کرده پنهان جهانیان چشم از را اش میات برنامه سال هژده خودش
 و برد می پیش  میات انرژی المللی بین سازمان چشمان زیر در تواند می که سرعتی به را آن گوناگون
 مخاطرات بدترین بهای به است مصمم اینجا تا و کند می رد اعتنائی بی با را امنیت شورای یها قطعنامه

 و اقدامات از گیری بهره و شکیبایانه دیپلماسی یک با نیز امریکائیان .یابد دست  میات بمب به ایران برای
 اگر که دارد تردید کسی کمتر دیگر .کنند می آماده نهائی رویاروئی برای را زمینه دارند یمرژ سران سخنان
 )بیفتد؟ ها پستی این به مان ملت که دیدیم می هم خواب در آیا( ایران نکردنی باور جمهوری رئیس و رهبر
   .بود خواهد ناپذیر اجتناب هم و پذیر امکان کامال هم جنگ، نکند کار ها تحریم و ندهند سازشی به تن

 به حمله به کار اگر .داشت  میتوه هیچ باید مین است شده بیشتر پیوسته ش احتمال که جنگ این درباره
 کمر هشیار بمب هزاران ضربات از پرور، تروریست و تروریست رژیم یک گذاشت نخواهند برسد ایران
 باید می ما .نیست  میات تاسیسات کردن ویران تنها موضوع .باشد داشته گرفتن انتقام توان و کند راست
 و تلفات میان در قدرت ماشین شکستن هم در که  میهنگا برای ــ .کنیم آماده شرایط بدترین برای را خود

 از پس اگر .ساخت خواهد آماده طلبی تجزیه و مرج و هرج یها نیرو برای را زمینه کننده فلج یها ویرانی
 ایران مرزی استان دو در ــ کوچک ابعاد با هرچند ــ داخلی جنگ بالفاصله تقریبا  میاسال انقالب پیروزی
  .داشت را ها انتظار بدترین توان می تر آشقته بار هزار احوالی و اوضاع در بار این درگرفت
 برضد  میاسال جمهوری تروریستی حمالت بدنبال .گردد می بر گذشته دهه به جنگ با ما مخالفت پیشینه

 در 1996 در ما .گرفت باال رژیم مجازات و جنگ گفتگوی سعودی عربستان و کنیا در کائیامری تاسیسات
 به حمله حق دولتی هیچ که کردیم اعالم بود داده ترتیب سفید کاخ برابر در واشینگتن شاخه که تظاهراتی

 دفاع  میاسال جمهوری اقتصادی تحریم از که بودیم سیاسی سازمان تنها ما حال عین در .ندارد ایران خاک
 انتقاد ما از رفت خواهد ایران مردم چشم به ها تحریم دود اینکه عنوان به دیگران هنگام آن در .کردیم
 دودی کرد برقرار که ئیها تحریم از و اندیشید می نمایشی اقدامات به تنها البته امریکا وقت حکومت .کردند

  .اند شده حریمت طرفدار ییشتری امروز .برود کسی چشم به که برنخاست
 به مستقیما حزب )2003 سپتامبر 27( وزیری، هوشنگ کنفرانس اروپائی، کنفرانس در پیش سال چهار

   :است آمده پرداخت می  میات بحران به سراسر که کنفرانس آن قطعنامه از بخشی در .پرداخت  میات بحران
  
 که را آسیبی هر مسئولیت و کنیم می محکوم را  میاسال جمهوری  میات ماجراجوئی هرگونه ما"

 مدت کوتاه سود برای که دانیم می زمامدارانی متوجه مستقیما کند وارد کشور به رژیم کنونی یها سیاست
  .کنند می بازی مردم سرنوشت با شخصی

  
  رژیم، غیرمسئوالنه اقدامات ناگزیر پیامدهای از سخت نگرانی ابراز ضمن کنفرانس"

  
 سالح با  میاسال  میمرد ضد رژیم شدن مسلح با صدا یک که خواند می فرا را دلسوز ایرانیان همه ــ 1
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 و نیست ایران مردم مبارزه کرده آغاز المللی بین جامعه با رژیم که ای مبارزه این .ورزند مخالفت ای هسته
 راقع با جنگ یها سال مانند را مردم که آیند بدر باطل پندار این از باید می جناح هر از حکومت سران
  .داشت خواهند خود سر پشت

  
 و دهد می توجه دارند المللی بین امنیت و صلح حفط در که بزرگی مسئولیت به را خارجی یها دولت ــ 2

 پیامدهای با ایران مردم شدن درگیر مانع آخوندی، رژیم بر هماهنگ و مداوم فشار کردن وارد با دارد انتظار
  ".شوند رژیم سران ماجراجویانه اعمال

  
 ایران بر کشنده ضربات شدن وارد مرحله به را بحران است توانسته تنها نه  میاسال رژیم سال چهار از پس

 اقوام و مذهبی یها اقلیت میان در اش سرکوبگرانه و آمیز تبعیض همیشگی یها سیاست با بلکه بکشاند
 بیگانه یها قدرت سوی از تواند می آسانی به که است برانگیخته دشمنی و نارضائی از ای درجه ایران
 ئیها فعالیت به باز آغوش با اند بوده ارتباط در بیگانه نیروهای با دیرباز از که ئیها گروه .شود برداری بهره

 در .است ایران مرزی یها استان در  میاسال جمهوری برضد ای تازه جبهه گشودن ش هدف که اند پیوسته
 ایران دوستدار هر نگرانی موجب که رسد می ها مرز بیرون در  مینظا یها تهیه از ئیها گزارش رابطه این
  .است

* * *  
 خواهان مشروطه از سازمانی گذاری پایه برای تشکیالتی و نظری یها تدارک در )1992( اینها همه از پیش

 حزب پیش دهه یک از( سازمان آن منشور عنوان به 1994 سال موسس کنفرانس در که شد تنظیم سندی
 اساسا و ایران تجزیه و جنگ برابر در ما گیری موضع نظر از سند این .رسید تصویب به )یرانا مشروطه

  :آید می چنین منشور مقدمه در .است مهم بسیار مبارزه مسئله کل به ما نگاه
  
 در پیشرو و  میمرد ملی، نظام یک گذاری پایه و مذهبی فاشیسم از رهایی میهن، آزادی برای ما تالش"

  .است ایران
  
 اندازه همان به که دوم مرحله .است پیکار مرحله نخستین  میاسال جمهوری رژیم سرنگونی ما عقیده به"

 گوناگون یها گرایش و مردم همه مشارکت با تنها که است ایرانی نوین جامعه یک ساختن دارد اهمیت
   ".بود خواهد میسر

  
  :کند می تصریح چنین حزب سیاسی برنامه بند نخستین آنگاه"
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 هر در و قیمت هر به و است باالتر همه از ما برای ایران ملی یگانگی و ارضی تمامیت و استقالل ــ 1"

  ".کنیم می دفاع آن از وضعی
  
 است ای گونه به شرایط بدبختانه ولی گفت شد مین نبود ها خبر این از هیچ که زمان آن در تر روشن این از
 میز روی ها گزینه همه صورت، آن در تنها و صورت، آن در .کنیم لعم تعهد آن به ناگزیر دارد احتمال که

 نیز خود دشمنان بدترین با جمله از ایران ملی یگانگی و یکپارچگی و استقالل از دفاع برای و بود خواهد
 گفت سعدی چنانکه که آید می پیش لحظاتی اجتماعی و فرد هر زندگی در .کرد خواهیم همکاری موقتا

 ترجیح بودن ایران پاشی ازهم تماشاگر بر را زهر کاسه سرکشیدن ما ".تیز شمشیر رس بگیرد دست"
 چنان برابر در را خود موضع ایم پیوسته حزب به که لحظه همان ما ولی دانم مین را دیگران .داد خواهیم
  .ایم ساخته روشن خطری

 الزم من نظر به ولی داد اهدخو و است داده بسیاری به تکانی چه تلخ و سخت پیام این که دانم می من
 ای پاره کردن برطرف با توانیم می ولی نداریم ها سیاستگزاری در نقشی ما .برسد ها گوش همه به است
 داشته نقشی کرد، خواهد باز ایران بر را ای تازه دوزخ یها در که جنگ، از جلوگیری در ،ها حساب اشتباه
  :کرد خواهد کمک ها حساب اشتباه ای پاره رفع به ما سخت پیام .باشیم

  
   ".بگشاید را ای تازه جبهه تواند مین امریکا و نیست جدی جنگ خطر" ــ 1

 و هشیار بمب هزاران باریدن فرو و دارد جنگ توان و اراده که داد نشان عراق و افغانستان در امریکا
   .است روز چند مسئله برایش ایران بر شکن بتن
  
   ".بزند دیوانگی به دست که است آن از تر آگاه ایران به ملهح یها هزینه از امریکا" ــ 2
 مقام کمتر هست آن، بار فاجعه یها پیامد از آگاهی و جنگ با امریکا  میعمو افکار در که مخالفتی همه با

  .نداند دیگر گزینه هر از بدتر را  میات  میاسال جمهوری گزینه که است مسئولی
  
  "باشیم؟ نداشته ما و باشند داشته دیگران چرا ماست؛ مسلم قح و ملی غرور  میات بمب" ــ 3

 .خواهند مین ملی غرور برای را بمب هم ها آخوند ندارد؛ ایران که دارند تر حیاتی یها چیز بسیاری دیگران
 مثال و بیائیم پائین ملی غرور از مورد این در است بهتر برود پیش جنگ بهای به  میات برنامه است قرار اگر
  .بیندیشیم فارس خلیج و خزر دریای به
  
  ".کنند می استقبال امریکا حمله از ایرانیان" ــ 4
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 به  میاسال تروریسم با جنگ در امریکا از پشتیبانی همه با که بنگرند ما به است کافی اندازه همین
  .کشید سرخواهیم هم را زهر کاسه که مخالفیم ایران به  مینظا حمله با ای درجه

  
 دیگر زمینه هر از آن ساختن برطرف در ما رادیکال گیری موضع که هست هم دیگر حساب هاشتبا یک

 .دارند فراوان یها چشمداشت امریکا  مینظا حمله یها پیامد از طلب تجزیه یها نیرو .بود خواهد موثرتر
 خاطر که ببرند یجائ به را ایران بیگانه،  مینظا مداخله از گیری بهره با بخواهند اگر که بینند می اکنون
 بدترین بود خواهند آماده اندازه چه ایرانیان و گرفت خواهد سازمان برابرشان در مقاومتی چه است شان خواه

 و تر روشن عناصر تردید بی هشداری چنین .کنند فراموش خود میهن نگهداری برای موقتا را ها دشمنی
 نیز امریکا  مینظا حمله با حتا آنها ــ انداخت اهدخو اندیشی دوباره به  میقو یها سازمان در را تر مسئول
  .توانست نخواهند

 اسالمی، جمهوری از پس برای و جنگ، یها پیامد برای باید می حزب .جاست همین در مهم بسیار نکته
 برطرف و جنگ یها هزینه از کاستن برای موقعیت بهترین در امروزمان گیری موضع با ما .باشد آماده
 را موقعیتی چنان ما ملی بحث ترین بزرگ این در حزب اکنون هم .بود خواهیم آن یها پیامد بدترین کردن
   .است کرده پیدا
 استقبال درباره کسی کمتر امریکا در .است تر روشن پیش ماه چند از بسیار فضا جا همین تا من گمان به

 جنگ درگرفتن احتمال از را خود یشادمان توانستند مین که ئیها چلبی گوید؛ می سخن حمله از ایران مردم
 با رویاروئی و جنگ با مخالفت .ندارند خود کار محافظه دوستان نزد اعتباری و اند شده خاموش کنند پنهان
 درجه همان به ولی است تر نزدیک جنگ خطر .است شده ایرانیان غالب گفتمان طلب، تجزیه یها گروه
 .نیست طرفی هیچ برای خوشبینی جای هیچ که دانند می همه .است گرفته باال مشکل حل برای تالش
   .کنیم می عمل خود وظیفه به که خوشحالم ولی است اندازه چه ما سهم دانم مین من

 به که اثر بی و پسند همه کلی سخنان تکرار و دشوار مسائل برابر از گریز .است همین کارش سیاسی حزب
 خدمت امری هیچ به نه است سیاسی حزبی شایسته نه دنبو پیشتاز بجای بودن رو دنباله برنخورد، کسی
 را درست یها حل راه و بگذارد مسائل ترین مهم و ها جا ترین حساس بر انگشت باید می حزب .کرد خواهد

 ویژه به سیاسی احزاب وظیفه  میعمو افکار رهبری .دارد عرضه مردم به دیگران ناپسند و پسند از صرفنظر
 ترین درست که است مسلم و کنند، دفاع درست امر از باید می که هستند آنها است؛ بحرانی اوضاع در

  .داشت خواهد مخالفانی نیز ها گیری موضع
***  

 منشور هفتم اصل بیشتر تفصیل که را سند این .شد نخواهد کامل دیگر سند یک آوردن بی امروز سخنرانی
 پنجم، کنگره در و کردیم تصویب )2003 ئنژو 8-7( امریکائی کنفرانس قطعنامه عنوان به ما است حزب
 نشان برای .شد افزوده حزب منشور به پیوست سند عنوان به )2004 اکتبر 3-2( ملی همبستگی کنگره
 چیز هیچ تازند می "ها ملیت حقوق" و دمکراسی موضع از ما به ها سال این در که کسانی نیت حسن دادن
 مشروطه حزب  میرس موضع که سند این به اشاره یک گذشته لسا چهار در که گفت توان مین این از بهتر
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 ها مدت آنکه با ایم؛ فرستاده  میقو سازمان دو یکی برای رسما را آن آنکه با .ایم نشنیده و ندیده است ایران
 ها سال این در شمار بی یها سخنرانی و مقاالت در آنکه با ایم؛ گذاشته حزب سامانه نخست صفحه در را آن
 آیا ئیها روحیه چنین با .است نگفته سخنی آن از گیری، خرده در حتا کس هیچ ایم کرده استناد آن به
 شرکت کران، گفتگوی در بیهوده، یها نشست در نیستیم حاضر دیگر چرا که کرد مالمت را ما توان می

   جوئیم؟
  

 ما آنچه در تردید جای و هست روشن کافی اندازه به که آورم می اینجا در دیگر بار تمامیتش در را سند این
 ای، قبیله نه دمکراتیک، و غیرمتمرکز حکومتی نظام یک برای آنچه و خواهیم می ایرانی اقوام برای
 فدا را چیز همه سرزمین این و ملت این از دفاع و نگهداری برای ما که است درست .گذارد مین خواهیم می

 ای ذره بشر حقوق و دمکراسی با ارتباط در حال ینع در ولی گذشت خواهیم مرزی هر از و کرد خواهیم
  :آئیم مین کوتاه

  
   ندارد؛ معنی دیگری بی یکی و اند بسته یکدیگر به بشر حقوق و مردمساالری یا دمکراسی که آنجا از"

  
 هردو بشر حقوق و دمکراسی مقوله در گوناگون، مذاهب و اقوام فرهنگی و مدنی حقوق رعایت که آنجا از

   گنجد؛ می
  
 و اقوام حقوق یها میثاق و بشر  حقوق جهانی اعالمیه و مردمساالری ایران مشروطه حزب که آنجا از و

 خود سیاسی برنامه پایه )رسید ایران دولت امضای به انقالب از پیش های سال در که( را آن پیوست مذاهب
 تصویب حزب منشور پیوست عنوان به را زیر اصول ملی، همبستگی کنگره پنجم، کنگره است، داده قرار
  :کند می
  
 آنان انتخابی نهادهای توسط خود بر حکومت در ایرانیان همه برابر حق معنی به را مردمساالری ما ــ 1

 و حکومتی ساختار همه .نیست ایرانیان میان در  میقو یا مذهبی یا جنسیتی تبعیض هیچ .دانیم می
 اقلیتی هیچ ما .باشد جامعه افراد حقوق از دفاع برای و مردم تخدم در و اراده به باید اجتماعی بندی سازمان

  .شود حذف ایران سیاسی قاموس از باید می تبعیض و تمایز معنی به اقلیت .شناسیم نمی گیری رای در جز
  
 از و زیسته هم با ها هزاره طول در که است شده تشکیل گوناگون مذاهب و اقوام از ایران ملت ــ 2

 و  میقو تنوع این از ایران فرهنگی غنای و ملی نیرومندی .اند کرده نگهداری خود خون با ملی سرزمین
 حق یک تنها نه ایرانی جامعه گوناگون مذاهب و اقوام های ویژگی نگهداری و است بوده مذهبی

 زا ساله، هزاران تاریخ یک در همیشه مانند و بها هر به ایران ملت .است ملی ضرورت یک بلکه دمکراتیک
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 و مدنی حقوق به احترام پایه بر ایران سیاست و کرد خواهد دفاع ملی سرزمین یکپارچگی و استقالل
  .بود خواهد دمکراتیک جامعه یک شهروندان فرهنگی

  
 با آن یها میثاق و بشر  حقوق جهانی اعالمیه بر مبتنی مردمساالر نظام یک در مذاهب و اقوام حقوق ــ 3

 با مرکزی حکومت یک زیر توانند می ایران مذاهب و اقوام همه و ندارد فاتیمنا ملت یک کشور، یک اصل
 نگهداری قانون همان پناه در نیز را خود ویژه هویت و فرهنگ و برند بسر عرفیگرا و غیرمذهبی قانون یک
 خود مادری زبان به توانند می هرجا در مردم ولی است فارسی یعنی ملی زبان ایران  میرس زبان .کنند

 مذهبی هر از و نگهدارند را خود رسوم باشند؛ داشته همگانی های رسانه و بگویند سخن و ببینند آموزش
  .کنند پیروی

  
 و کارایی برای محلی یها حکومت و مرکزی حکومت میان اختیارات تقسیم معنی به تمرکز عدم ــ 4

 تقسیمات واحد ترین پایین تا باید محل هر در محلی امور گیری تصمیم .دارد ضرورت بیشتر دمکراسی
 اساسی قانون والیتی و ایالتی های انجمن سنت ادامه در ما حزب .گیرد انجام محل مردم توسط کشوری
 .کند می پیشنهاد روستا و دهستان و شهرستان و استان سطح در را محلی یها حکومت مشروطه،
 حکومت بودن پذیر تقسیم و sovereignty حاکمیت بودن ناپذیر تجزیه اصل بر محلی یها حکومت

government زیست خواهند قانون یک زیر ایران مردم و ماند خواهد یکپارچه ایران کشور .است استوار. 
 تا قانون اجرای از را محلی امور کشوری، تقسیمات واحدهای و شد نخواهد اداره مرکز یک از ایران اما

 در که آن مانندهای و توسعه های طرح اجرای و شهری امور و بهداری و آموزش مانند اجتماعی خدمات
   .کرد خواهند اداره خود انتخابی یها ارگان با نیست مرکزی حکومت صالحیت

  
 هر مردم نظر بر عالوه است داشته جغرافیایی جنبه سنتی بطور که ایران یها استان بندی تقسیم در ــ 5

 در اقامت اجازه که کسانی و ایرانیان .شود تهگرف نظر در باید اقتصادی توسعه به مربوط مالحظات محل،
 آنها به ها استان میان ملی منابع تخصیص در .کنند سکونت کشور جای هر در آزادانه توانند می دارند ایران
 عدم سیاست ادامه در .برسند ملی میانگین به تا شود داده بیشتر باید برخوردارند کمتری امکانات از که

 شریک قانونگزاری در ملی مجلس کنار در ها استان همه از برابر نمایندگان اب سنا مجلس یک تمرکز،
   .بود خواهد

  
 با که داد خواهد امکان ما به غیرمتمرکز، و دمکراتیک نظام با همسود، و آزاد جامعه یک در ملی یگانگی

 فراهم ایران دممر همه برای را زندگی سطح بهترین ایران بزرگ فرهنگی و اقتصادی ظرفیت از گیری بهره
   ".آوریم

***  
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 یک کشور یک چهارچوب در باشد داشته روزافزون رفاه با سربلند و آزاد آینده یک ایران است قرار اگر
 میان در که کسانی .رسید توان می آنها همه به غیرمتمرکز حکومت و لیبرال دمکراسی سیاسی نظام و ملت،
 همه به آسیبی چه دانند مین هستند انداختن شکاف الدنب به مشترک نقاط بر تاکید بجای ایران مردم

 ترین بزرگ ایران مشروطه حزب در که دهیم می اطمینان آنان همه به ما .زنند می خودشان جمله از ایرانیان
 برابر شهروندان جامعه یک رکز،مغیرمت و دمکراتیک جامعه یک ساختن برای را خود همکاران و دوستان
 خوانده درس جوان جمعیت و شگرف منابع با جهان، مناطق ترین مهم از یکی مرکز رد ایران، .یافت خواهند

 و ها الیه گوناگون منافع و نظرات دادن آشتی و هماهنگی به نیاز تنها میلیونی، هفتاد داخلی بازار و
 که است حقیتی نخستین این .بازیابد جهانی جامعه در را خود برجسته جای تا دارد اجتماعی یها بخش
 باید دکارت زبان از را حقیقت دومین .برسد تواند مین خواهد می آنچه همه به گروهی هیچ :دریابیم باید می

   .است ستمگری نباشد چندگونگی از که یگانگی و است آشفتگی نینجامد یگانگی به که چندگونگی :شنید
  

 2007 اکتبر
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  4 بخش
  سبز جنبش سوی به

  
  تازه یهوا در و آزاد یها بال با وازپر
  
 بودند، پیوسته ما به اشتباه به که یافراد یجدائ با برمن، در حزب اخیر یاروپائ کنفرانس در ما پیش سال دو

 به یپادشاه هواداران مبارزات نگذاشت گذشته سال بیست در که یهائکردکار و روحیه یبقایا از را خود
 راه این در  میگا نام، تغییر با برلین در حزب کنگره دومین در پیش سال یک .کردیم آزاد برسد یجائ

 در امسال .دادیم قرار یپادشاه هوادار متعدد یها سازمان از جدا ای مقوله در را خود و رفتیم تر پیش
 یک افزودن و خود مبارزات افق دادن گسترش با را روند این آنجلس لوس در یامریکائ کنفرانس چهارمین

 یها سازمان آن از را ما کس هیچ دیگر که ای گونه به ـ بردیم فراتر هم باز آن بر یفلسف و یهنگفر بعد
  .شمارد مین هستند هنوز آنان از ای پاره و رفتند و آمدند گذشته سال بیست در که یبیشمار

 اصول در یتغییر آنکه یب ــ است بدرآمده تازه یگروهبند یک عمال ،یحزب بزرگ یگردهمائ سه آن از
 ایران خواهان مشروطه پیشین سازمان بر یا تازه جامه ما .باشد شده داده ما دمکراتیک یها شیوه و عقاید

 کارهای یبرا نیز افراد .دارد یبیشتر یسازگار ایم نهاده خود یبرا که یتر بزرگ ماموریت با که میا پوشانده
   .آیند می بر یبیشتر یازکارها یول کند مین یتغییر آنها هویت .پوشند می متفاوت یها جامه گوناگون
 توانیم می ــ )1994( کلن موسس کنفرانس از پس اروپائی کنفرانس سومین ــ کنفرانس این در اکنون
 .کنیم کمک بیرون در ایرانیان مبارزه یفضا بهبود به موثر بطور بلکه بدهیم حزب به تنها نه یدیگر تکان

 که یدشوار دراز راه این در مهم landmark راهشمار یک که است یموقعیت در یخوب به رتردام کنفرانس
 ما ،یاسالم انقالب از نسل یک تقریبا گذشتن از پس .باشد است گرفته پیش در بیرون یایران اجتماع
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 این از یبخش که ایم داشته را یخوشبخت این وخودمان ببینیم توانیم می جاها یبسیار در را بهبود یها نشانه
   .مباشی بهبود

 یسبکبال با اند بازکرده مان ازگردن را خودشان آسیاب، یها سنگ آخرین که ساله سه دو این در ویژه به
  .آئیم می در ایران یها سیاست تازه یهوا در پرواز به یبیشتر

   :نیست مناسبت بی تازه یهوا و بهبود این به ینگاه اینجا در
  
  ایران در مدنی جامعه جنبش - 1

 است آن یمدن جامعه .است پلورالیسم یا یچندگرائ کنیم خالصه واژه یک در بخواهیم اگر را یمدن جامعه
 از مستقل یاجتماع یزندگ و یسیاس و یاقتصاد فعالیت و نباشد یمرکز کنترل یک اختیار در چیز همه که

 یتحکوم و یخصوص یها عرصه میان یفضا که یئها سازمان ییعن یمدن یها سازمان و یابد امکان دولت
 روال ،یناهماهنگ و تناقض و نیست شجای در چیز هیچ امروزکه ایران در .رشدکنند بتوانند کنند، میپر را

 در یمدن جامعه رشد شرایط بهترین که ــ دمکراتیک یها جامعه مفهوم به یمدن جامعه از البته است یعاد
 چهارچوب در گرفت سراغ توان می ایران در یمدن جامعه از آنچه .گفت سخن توان مین ــ است فراهم آنها
 نه و است داشته آن یبرا یکاف استعداد خودش نه یول باشد توتالیتر کوشد می که است یسیاس نظام یک

   .است رسیده یایران نرو زیربار و پیچیده جامعه به زورش
 نظر صرف و ف،تعری بنابر همه سازند می را ایران گسترنده یمدن جامعه که یمستقل نیمه و مستقل ینهادها

 یول .بکشد نفس تواند مین آن در یکس ها یخود جز که کنند می کار  مینظا در اجزائشان، یدرون یباورها از
 تناقض با نیز یغیرخود از یخود جداکردن در دارد یساز سیستم در که یذات یناتوان با  میاسال یجمهور

 این باز و ترند، یخود افزاید می شانانبوه رب روز هر که یدیگر یها گروه از ،یگروه روبروست؛ یروز هر
 یخود یها یغیرخود ،یغیرخود یها یخود( شوند می شمرده یخود بیشتر، و کمتر درجات به خود ها گروه
   ).دهد اجازه واژه یها نوانس یا ها تابش هرجا تا ــ
 کردن چالش و خود ینسب یرا استقالل سبب به دیدکه توان می را بسیار یها روزنامه ،یمدن جامعه این در
 افکار از ایران در که همین( اند یافته  میعمو افکار بر ناپذیر برگشت تسلط ،establishment " دستگاه"

 جامعه رشد مهم یها نشانه از گفت سخن توان می آید، می شمار به نظرشان که  میمرد ییعن ،یعموم
 را خود گفتار یآزاد و استقالل دامنه یروز هر ینبرد در که هستند فراوان یصنف یها سازمان ؛)است یمدن

 و یسیاس یواقع نبرد در و یحکومت سردمداران از همه ،یحزب شبه یها گروه و احزاب برند؛ می فراتر
 نسل بر را  میاسال یجمهور تسلط روزافزون رفتن میان از ویژه به ها دانشگاه .اند شده تشکیل ایدئولوژیک،

  .گذارند می نمایش به ایران، تجمعی توده بر ایران، جوان
 و سرکوبگر ینیروها که آنجا از و است ناسازگار یمدن جامعه با توتالیتر، به رسد چه اقتدارگرا حکومت

 و اند کرده یمدن جامعه کردن خفه یبرا گذشته نیمه و سال دو در را خود کوشش همه رژیم یانحصارجو
 ینیروها که است ایران ینوپا یمدن جامعه که دید شپیشاپی توان می زیاد یدشوار یب اند، نتوانسته
 در یافزون روز سهم مردم که است آن ش معنای نشاند؛ خواهد واپس همچنان را انحصارجو و سرکوبگر
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 ینیروها .شود می برخوردار  میمرد مهم مولفه یک از  میاسال یجمهور با پیکار و یابند می کشور اداره
  .کنند کار مردم با نزدیک زا باید می و توانند می مخالف

 از را یاستراتژ تغییر و ایران، در را یسیاس یبنیاد تغییر که است یموارد ترین برجسته از ییک انتخابات
 یک  میاسال یجمهور در انتخابات پیش،  مینی و سال دو تا .سازد می نمودار مخالف، ینیروها یسو

  .بود کننده اعتبار یب و اعتبار، یب یساز صحنه
 دو در هکآن با .کردند می پخش خود میان در را ها یکرس ،یحکومت یها جناح آن در چون بود، اعتبار یب

 تقریبا را یدیگر جناح، یک که رسید یجائ به آنها کار 1367 ــ 1375 / 1996 و1988 ــ مجلس انتخابات
 گفته به و قدرت یدرون یها حلقه در و بود بسته یدرها پشت در کشمکش باز راند بیرون مجلس از

  .یافت می فیصله "یمحفل یها گروه" در خودشان
 مرفه یها الیه و ها یشهر شمال دادند می یرا دلخواه به که یکسان بیشتر چون بود، اعتبارکننده یب

 نمایش بر احترام جامه ی،احتمال یها مزاحمت رفع و مقامات نیت حسن جلب یبرا که بودند یاجتماع
 یجمهور گذاشته کنار وفاداران یبرا ــ بود اعتبارکننده یب نیز دیگر گروه یک یبرا .دپوشاندن می یانتخابات
 فرا مشارکت به را مردم انتخابات هر در که بیرون در ش همراهان و ،یآزاد نهضت مانند ،یاسالم
 برکار، سوار یاران یمهر یب و  میعمو کننده منجمد یاعتنائ بی با رو در رو نگذشته، یاندک و خواندند می

  .گذاشتند نمی نخورده دست را مخالفت حرمت کم دست و زدند می پس رنجیده
 به باز یا تازه تحلیل یا بینش هیچ یب و روال برهمان آنها ، 1376 /1997 یجمهور ریاست انتخابات در

 یول درنیافتیم را موضوع هیچ انتخابات آن در ما( .درآمد درست شان سخن بار این یول .پریدند میان
 یافته راه مخالف ینیروها همه به یا تازه تحلیل و بینش انتخابات آن از .)کردیم تصحیح را خود فاصله یب

 نه همه یبرا درست یاستراتژ و است؛ شده ایران سیاست در یدگرگون عامل ترین بزرگ انتخابات .است
 یئها زمینه از یکی این .بود خواهد انتخابات در شرکت به مردم موقع به تشویق بلکه سرتاسری، تحریم
 یایران آزاده نگاران روزنامه و دانشجویان از فعال یپشتیبان کرد؛ همراه مردم با را مبارزه توان می که است
  .است دیگر یها زمینه از ییک
   
   مخالفان یسیاس بهبودگفتمان - 2

 یپهلو یپادشاه یشتر،ب ــ ایران )معاصر( همروزگار تاریخ برسر بهمزن دل یلفظ جنگ سال بیست از پس
 طیف سرتاسر در مخالف ینیروها کرد، می محدود را ایران یرهائ و یآزاد یبرا موثر پیکار هر که ــ

 ئیها گروه هنوز طبعا .دهند می بروز خودش، فراخور به کس هر ،یپختگ یا خستگی از یئها نشانه ،یسیاس
 یمعین یسن گروه در :دارد شان سیاسی یهست در را سهم ترین بزرگ یشناس زیست عامل که اند مانده

 ندارد؛ یا میانه دیگرگون، آینده و اکنون یبرا یفراگیر و آسا، زندان گذشته یفراموش با چندان که ،هستند
   .است یکاست هست هرچه و نیست کار در خود جلوه هیچ در رشد که اند یزندگ از یا مرحله در و

 افتاده دارد ارتباط آینده و امروز به آنچه بر گذشته از ها نگاه ،یسیاس طیف از ای مالحظه قابل خشدرب ولی
  .اند داشته اثر دگرگشت این در بیرون، مخالف یها گروه از یبخش در هریک گوناگون، عوامل .است
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 .است بوده نزدیک بازگشت و یپیروز امید فرونشستن عامل، ترین مهم یپادشاه هواداران بزرگ توده در
 به نه ینیاز خود یصبر یب در و اندیشیدند می دیگر سال چند و ماه چند چهارچوب در که یهزارتن ها ده

 زمان گذشت با دگراندیشان؛ به استراتژیک امتیاز ترین کم دادن نه و دیدند می مسائل یژرفا به رفتن
 یاه یکاست و ها یکوتاه و بنگرند مسائل به تر یجد کردند آغاز نیز معدودی ؛کشیدند دست بیشترشان

 .بیندازند آن و این گردن به را گناهان همه ایرانیان بقیه مانند کمتر و ببینند را خود اکنون و گذشته بزرگ
 گام پیروزمندانه سرش پشت که بود سپید اسب بر یشهسوار نه و شد می سبز چراغی یا گوشه هیچ در نه
 به آغشته و باال از یا بیرون از یشتیبانپ هیچ بی جاها ترین پائین از بود یسخت پیکار .بگذارند سرخ فرش بر

 خالصه بطور یموقعیت .مسلم یها زیان و مخاطرات و غیرمسلم پاداش با تبعید، در پیکار یها یگرفتار همه
  .دگراندیش مبارزان دیگر مانند

 به نیامده بدر آخوندها دست به خونین شکست از اند ایران یسیاس یگروها ترین تراژیک که چپگرایان
 نیست؛ یگرفتن اندازه شان یاخالق و یسیاس بحران .افتادند کند پایشان زیر در کمونیسم یفروپاش که یچاه
 شکافتن به هم یچند توانستند می بودند خوکرده اسکوالستیک یها یموشکاف به عمری که آنجا از و

 هستند واقع در چنانکه یشترب  میک شاید نیز دیگران به و ببینند اند بوده چنانکه را خود و بپردازند واقعیات
 به را جایش افزایش به رو اقلیتی در بودند گذاشته یگرائ اراده را ش نام که آنان یبرتر احساس .بنگرند
 کار در یهمرائ یحیات ضرورت و ،یگروه و یفرد خواست یها محدودیت پذیرفتن یبرا یبیشتر یآمادگ

   .داد سیاست
 را کور دشمنی و پرستش کسانی که هست امید نیز پذیر عریفت چندان نه یمل جبهه هواداران در حتا

 یباستان یعاطف موانع بر توانندب و ینندبب یکشوردار به رسد چه ،یسیاستگر یبرا یا مایه اندک جانشین
  .شوند چیره
 بیشتر مبارزان، یول کنند می حرکت خود یاعضا کندترین سرعت با که گذریم می ها سازمان از اینجا در ما
 و بشر حقوق یرو ایران، یاصل مسائل یرو توان می که آنهاست با ارتباط در و یندها سازمان بیرون در

 عدالت زمینه در که آنچه آن یها میثاق و بشر حقوق نیجها اعالمیه در( گذاشت تاکید مدنی جامعه
  .شده درج است الزم سیسیا یها گرایش شدن یهمرا یبرا اقوام حقوق و یاجتماع

* * *  
 و است، بوده دگراندیشان با کردن کار و یاصول یها توافق به رسیدن دنبال آغاز از که ما مانند یحزب یبرا

 یجائ تا ایران در مبارزه که یاحوال و اوضاع این در است، کرده خود یاستراتژ را  میمرد یسیاس پیکار شیوه
 بیرون تر جدی مبارزان بیشتر و است،  میمرد هم و یسیاس هم و است گرفته شدت داشت انتظار بتوان که

 به و واگذارند را گذشته بیهوده جنگ یها میدان اند آماده ،یعاطف هنوز اگرنه ایدئولوژیک، نظر از کم دست
  .)است  میسال ارگانیسم هر کارکرد که یکیف و  میک بهبود و گسترش جز البته( ماند؟ می چه بپیوندند، مردم

 همین که آنچه .بینیم می چشم به را خود یاصل یها خواست از یسیارب شدن برآورده داریم یدرحدود ما
 پیوستن اگر .کنیم بیشترش و تر نزدیک باز باید می و است دهش تر نزدیک اندکی نمود می دور پیش سال سه

 بیشترین باید می ما دگراندیشان، با یهمکار یفضا دادن گسترش یا است، فعال سیاسی پیکار به مردم



153 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 سال بیست و شدیم؛ آن یواقع یمعن به حزب یک ما که کشید طول سال هفت .بکنیم ار خود کوشش
 ساله شصت و پنجاه یخواه کین کننده خفه یفضا از کردند آغاز خارج، در مخالف ینیروها که کشید طول
 دردناک یبیدار به اش انقالبی یخوابگرد از نخست یایران جامعه که کشید طول مدت همین و ندیآ بدر
 متخاصم یاردو دو به یآخوند یالیگارش و آمد؛ چیره خود بیم بر آنگاه و ی،دلمردگ بر سپس و ید،رس

 میمرد ــ جست مردم به کردن تکیه در را رژیم و خود یرستگار آن، از یبخش و شد بخش ایدئولوژیک
 دیدیم می دوردست یها افق در را ها یدگرگون این ما ها سال این همه در .روند می فراتر ها حساب این از که 
 ایران یبرا یترق و یآزاد سود به زمان که داشتیم اطمینان یول بودیم خوشبین باید می آنچه از بیشتر گاه و
   .است مخالف ینیروها یبرا یسیاس یپختگ و

 به خود ظن از یهرکس که ها سال آن نه است، زمان آن اکنون ایم داشته می یخوشبین یبرا یزمان ما اگر
 و جلسه سه از پس اگر و نگریست می برد خواهد ایران به را ما که یا پرنده قالیچه عنوان به ادشاهیپ امر
 اسماعیل شاه و نادر یاد به و گشود می "اپوزیسیون" نکوهش به زبان دید مین یا قالیچه تظاهرات، دو
 به ما ،یبین روشن یرآ و پافشاری، .دارد اهمیت درون و است هیچ بیرون که داد می حکم یا افتاد؛ می

 اجزایش همه در ما استراتژی .رساند می خواستیم می که ،یهدف ونه ،یا مرحله به را ما و رسد می ئیها نتیجه
 بین روشن و پافشار اگر نیز اش بقیه .دارد حرکتی کندی، به هرچند و است، درآمده دیگران از تر درست
   .است راه در بمانیم
 خسته را یکسان تالش، دراز سالیان که روست آن از ایم داده خویشتن تشویق اجازه خود به مختصرکه این
 و برسد باید می که هست دیگر بسیار مراحل .است نمانده مبارزه به یبیشتر نیاز که نیندازد فکر به یا نکند

  .یابد یرهائ یآخوند حکومت از ایران تا شود پیموده
 ما یاصل جبهه دو ــ داریم آن از را خود سهم نیز ما که ایران دممر یها یکامیاب ــ ها یکامیاب این پایه بر

 در دمکرات ینیروها یهمکار پیشبرد و ایران در دمکراتیک دگرگشت گرفتن سرعت به کمک همچنان
  .بود خواهد ایران بیرون
 هر .است ثمربخش بسیار مبارزان آن خود گفته به ایران، در یمدن جامعه مبارزان از نیرو همه با یپشتیبان
 موقعیت آن لیدل یک .است کرده تاکید این بر برساند بیرون به را خود سخن است توانسته که آنها از یک
 .کنند کمک ایران مدنی جامعه و بشر قوقح به خواهند می اروپائی معهجا چه و امریکا چه .است المللی بین

 یدستگیر نمونه عنوان به .را هویج ،یاروپائ جامعه و است گرفته پیش در را ماقچ یاستراتژ امریکا
 بر مستقیما دانشجویان، اعدام حکم صدور یا ،یجاسوس آور خنده اتهام به آنها اعدام به تهدید و یهودیان
   .گذارد می اثر ها کشور آن یها سیاست
 است راه در یانفجار چه که کنند می حس و اند نشسته آتشفشان قله بر دانند می که رژیم رهبران از یکسان
 بیمار اقتصاد از یخارج یها محدودیت برداشتن که بپذیرند توانند می را استدالل این یبیشتر یآسان به

 این کردن آسان و ایران یداخل یها سیاست میان  میمستقی ارتباط چه و دارد یحیات اهمیت چه ایران
 ــ یایران جامعه زیرین یالجنزاره از که یالله عناصرحزب و آخوندها دسته آن یبرا .هست ها محدودیت

 مسئولیت که آنها ولی نیست، میان در مالحظات این اند بدرآمده ــ است پهناور و ژرف هنوز بدبختانه که
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 خواهد گشوده برکشور و رژیم بر دوزخ یدرها اهللا حزب روحیه با دانندکه می دارند را کشور روزبروز اداره
  .بود

 اعدام و کشتن و زدن با ،یالله حزب یها سیاست ادامه با رکهبهت چه بگویند ما از یکسان است ممکن
 خون و برخیزند مردم تا بیفتد بیشتر یویران به اقتصاد و شود بدتر رژیم یخارج وضع یهودیان، و دانشجویان

 ینیروها به بیرون، مخالفان غیردشمنانه موضع که هستند یکسان اینان .ببارند  میاسال یجمهور بر آتش و
 .اند کرده محکوم خیانت دادن نسبت حد تا ــ است ینسب شدت به مفاهیم این ایران در ــ را تر کدمکراتی

 اعدام هفته چند در را تن هزاران که  میرژی شود، بدتر اقتصاد وضع هم هرچه یک، که گفت باید پاسخ در
 گاز و نفت منابع بر تکیه با همچنان بیندازد، ها سیاهچال به را تن هزاران که ندارد تفاوت ش برای و کرد
  .کند خفه آتش و خون در را  میمرد خیزش هر  میمعلو نا مدت توانست خواهد ایران
 چشم" پیش سال هزار پنج یحقوق و یاخالق اصل از و اندیشیم مین کشتار و یجوئ انتقام به تنها ما اگر دو،
 یک داریم، نظر در نیز را خود یمل یبهروز و ایم آمده تر پیش یاندک "دندان برابر در دندان و چشم برابر در

 بدرآید، آن آتش و خون از ایران اقتصاد و جامعه الشه که یپیروزی ،یاسالم یجمهور بر "پیریک" یپیروز
 پولش و فروخت بتوان که ماند نخواهد قابلی چیز حتا اهللا حزب با خونین نبرد یک از ؟داشت خواهد سود چه
 که است یبزرگ توده آن همه اش واقعی یمعن یول شود می گفته چیزها بسیاری به اهللا حزب .آورد بیرون را
 دیگر ایرانیان بزرگ یها هگرو و ایران یها یدارائ بر خود، سهم به هرکدام ،یاسالم حکومت لطف به

  .خواهندکرد دفاع دیگر ایرانیان خون قطره آخرین تا خود "حق" از قهرآمیز یرویاروئ یک در و اند افتاده
 یکس یول .شوند کشته و بکشند که خواست مردم از توان می یآسان به بیرون، ینسب آسایش و امن در ،سه
 از و قهرآمیز، انقالب از مردم اگر پسندند؟ می بیشتر را چاره راه کدام خودشان که است پرسیده مردم از
 امریکا و اروپا انقالبیان زا متفاوت یئها درس اسالمی انقالب از و باشند، شده بیزار خون و آتش حل راه

  ؟بگذارند یئها میدان چنان به گام ندارند دوست که بیرونیان زیرا ــ کرد باید چه باشند گرفته نشین
 یها یآدمکش از را انحصارجو سرکوبگران یها توطئه و ها هجوم بدترین یمدن جامعه ینیروها که اکنون
 بگام گام پیشرفت بتوان دیگر رسد مین نظر به و اند آورده دوام سو این به خرداد، 18 از نیز و ،یا زنجیره
 .است آمده پدید ایران در سیاست از خشونت ینهائ راندن بیرون یبرا استوار زمینه یک کرد، متوقف را آنان
 اینکه و است، دانستن احقن و حق عرصه را سیاست است؛ یسیاس جرم فرایافت سیاست، در خشونت ریشه
 پایان جنبش به باید می ما .داد کیفر گیرند می که سیاسی یها تصمیم یا مواضع دلیل هب را کسان توان می

 را یمطلق هیچ و ندارد حق نا و حق به یربط سیاست .بپیوندیم قضائی رویه و یسیاس روحیه این به دادن
 ناحق یکس حق .)گرفت اشتباه بشر حقوق با باید مین context بافتار این در را حق( داد نباید راه آن در

 هم خمینی خود چنانکه سیاست، .گردانید چیره یبردیگر را حق یک توان می زور به تنها و است یدیگر
 و است؛ مصلحت عرصه گذاشت، نگهبان یشورا فقیهان یباال را مصلحت تشخیص یشورا و کرد اذعان
 در است؛ یهمرائ در لحتمص و دارد، یمحدود کاربرد خشونت و زور که دانستند تاریخ از پیش از آدمیان
 به احترام یعنی لیبرال، یدمکراس یبرتر که ما روزگار در .است متضاد منافع و نظرها دادن سازش یتوانائ
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 به یپیاپ ها زمینه همه در و دیگر یحکومت یها نظام همه بر ،وا ینشدن سلب حقوق و نیانسا آزاد اراده
  .باشیم داشته باور یسیاس جرم به هنوز ما که نابجاست بسیار رسیده اثبات
 ینادرست و یدرست که است یسیاس عمل میدان در تنها و گیرند می یسیاس یها تصمیم و مواضع کسان،

 یا دادن یرا با مردم .شود می داده یسیاس عمل میدان همان در نیز آنها کیفر و پاداش .شود می ثابت آنها
 سوءاستفاده که نیست تردید .بس و بود خواهد همان و دهند می نظر خود نپذیرفتن یا پذیرفتن با ندادن،
 گیرند می انگلستان در امروز را پینوشه .هستند پیگرد قابل یجنایات ،یسرکوبگر و یدزد و یسیاس مقامات

 در است داده یرو بشریت برضد شیلی در اش فرمانروائی زمان در پیش سال بیست که جنایاتی اتهام به تا
 دو، و ؛بودن مقامی صاحب نه و است بشریت برضد جنایت از گفتگو یک، یول .ندببر دادگاه به اسپانیا
   .بگیرد را انتقامش دهدکه نمی حق خود به یادعائ یا یواقع یقربان هر و شود می طرح دادگاه در موضوع
 یاناطمین نخستین "یجرائم" چنان یبرا اعدام کیفر بویژه و یسیاس جرائم نام به یا مقوله به دادن پایان
 پایان آنها نظر از نام هر به یخونریز دوران که بدهند ایران مردم به توانند می مخالف ینیروها که است
 جمهوری شمار بی قربانیان تلخ احساس .یویران و خون بر نه و ساخت، باز باید می را ایران .است یافته
 یحقمدار و تعصب یقربان همه از یشب ما یول است همف قابل ــ هستیم قربانیان از ما همه و ــ  میاسال
 بلیه یک این .شناسیم نمی یمرز داریم اکثریت یا دانیم می خود جانب به را حق که  میهنگا .هستیم خود
  .کنیم درمان آن از را خود باید می و است بوده ما یمل
 حکومت به ادند پایان برای تنها نه اندیش،دگر ینیروها میان یهمکار و تفاهم افزایش دیگر، جبهه در

 آن هواداران و حزب یها هسته و ها شاخه ،ایران در لیبرال دمکراسی یبرقرار بلکه ،یدینساالر و آخوندی
 یمشترک یها کمیته یفراحزب روحیه با و چهارچوب در دارند یآمادگ که یدگراندیشان با باید می هرجا در

 و حزب، یکیف و  میک پیشبرد یبرا ها کوشش ادامه درکنار .بپیوندند بهم یجهان شبکه یک در تا بسازند
 بخش این ایران، در یمدن جامعه ینیروها از یپشتیبان یبرا یجمع یها اقدام به پیوستن یا دادن سازمان
   .داشت خواهد اولویت است مانده حزب سوم کنگره به که یسال یک در حزب یها فعالیت

 زحمت به ایم ساخته خود پیشه را یدشوار با دنش روبرو که ما برای است پیش در که یفراوان مشکالت
   .شد خواهد حس

    1999 اکتبر
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  4 بخش
  سبز جنبش سوی به
  

  مبارزه در ناگزیری مرحله
  

 که کردم ررسیب را بدیهی امری  میمرد سیاسی رپیکا استراتژی عنوان زیر ای نوشته در پیش سال سیزده
 این از بدیهی .شد پذیرفته  میاسال جمهوری با ایران مشروطه حزب پیکار استراتژی عنوان به زودی به

 ملی منافع با دیگری و تخیلی یکی ــ خارجی حمله یا  مینظا ضربت ــ دیگر یها استراتژی که نظر،
 رسیدن برای اجتماعی یها نیرو بسیج بر آید می بر ش عنوان از چنانکه  یممرد سیاسی پیکار .بودند ناسازگار

 دادن گسترش و سرکوبگر؛ فاسد نظام یک زیر در روزانه زندگی زمینه بر استوار و معین یها منظور به
 و مدنی نافرمانی استراتژی، این در .است استوار  میعمو و سیاسی پهنه به محلی و صنفی مبارزات تدریجی

 خارجی، مساعد شرایط و فرمانروا گروه درونی اختالفات از گیری بهره و اعتصابات و تظاهرات و راضاتاعت
 دیگر سر حکومت شدن ناتوان است، استراتژی این سر یک مخالفان، گرفتن نیرو .هستند اصلی یها سالح

  .است معهجا یها نیاز و مردم خواست با حکومتی رژیم بودن تناسب بی نیز هردو خاستگاه .آن
 از پس سالی چند .بود درست اساسا آنکه با رسید، مین جائی به  میمرد سیاسی پیکار استراتژی هنگام آن در

 و بازاری و آخوند بار و بند بی اندوزی ثروت معنی به "سازندگی" دوران یک گرماگرم در و جنگ پایان
 نفت فزاینده درامد از .داشت را  میعمو شجنب انتظار شد می کمتر بفروشان، و بساز و دالالن "جدید طبقه"

 کشتار در "عملگرا و رو میانه" جمهوری رئیس که آزادی دست و کرد می نشت ها تر پائین به هم چیزی
 نظر از را اجتماعی یها گروه داشت هوا، و زمین از گاندکنن تظاهر بستن گلوله به و جا، هر در مخالفان
 در تظاهراتی هم اگر و جستند می سالمت راه جنگ، و انقالب از هفرسود مردم .ساخت می اثر کم سیاسی

 درپی همگان و کردند می بسنده فکری کار به روشنفکران .بود بهره بی سیاسی عنصر از گرفت می
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 و انقالبی گفتمان یها مانده ته .بودند ها فشار تعدیل و نسبی بهبود یها راه ترین هزینه کم و ترین آسان
 .بودند نبریده انقالبی عوالم از پاک مردم یها توده و داشت چیرگی جامعه بر هنوز یمذهب ملی گرایش

 فراتر پا میاسال یها انجمن از هستند دیکتاتوری ضد سیاسی یها خیزش پیشتاز که دانشجویان
   .گذاشتند مین

 و دانشجویان زهتا نسل آمدن بیرون و روشنفکران ساله چند فرهنگی کار .یافت تغییر منظره بعد سالی چهار
 آن ویژگی ترین بزرگ که کرد آغاز  میمرد سیاسی مبارزه در را ای تازه مرحله دانشگاه، آموختگان دانش

 یها آدمکشی راز افتادن بیرون پرده از .بود رژیم درونی کشاکش گرفتن باال و سیاست نسبی گشادگی
 کارگردان خودکشی رسوائی و ایران؛ نکردستا دمکرات حزب رهبران ترور در رژیم سران نقش و ای زنجیره
 فراوانی و آزادی به که ئیها روزنامه .کرد برطرف را لحظه هر در مرگ بیم رژیم، مخالفان کشتار اصلی
 تغییر در که زدند دامن ئیها بحث به و کردند دلیرتر را مردم خود یها افشاگری با یافتند می انتشار سابقه بی

 سراپا تظاهرات نخستین با بود خرداد دوم مستقیم فراورده که دانشجوئی بشجن .افتاد موثر سیاسی گفتمان
 مبالغه بی .کشید را مبارزه آینده سیر خط درگرفت رژیم برضد تیر 18 در که  میالاس جمهوری تاریخ سیاسی

   .یافت را خود فرصت نخستین خردادی دوم گشادگی دوره از  میمرد سیاسی پیکار که گفت توان می
 واقعیت بر هزینه کم و آسان مبارزه آرزوی گرفت دربر را سال هشت که درون از اصالح دوران آن در

 و خودی به را جامعه خود انحصارگر رقیبان مانند که طلبانی اصالح سازشکاری و فساد و اصالحات بیرنگی
 دوم زبانی اصالحات و ها سازی ظاهر دادند می ترجیح مردم بیشتر .بود چیره کردند می بخش غیرخودی
 هنوز جنگ و انقالب خستگی .بیندازند عقب را حقیقت لحظه و کنند باور توانستند می تا را خردادیان

 پلیدی همه که هیوالوش حکومت یک درون از اصالحات بودن ناممکن پذیرفتن از را بزرگی یها گروه
 است، پوشانده مذهبی ایمان جامه در را محض اخالقی بی و فساد و دارد را مافیائی و ایدئولوژیک یها نظام
 در ای تازه مرحله گرفت، صورت انتخابات در آغازش مانند که خرداد دوم دوران پایان .داشت می باز

   .شد  میمرد سیاسی پیکار و  میاسال جمهوری
 روبرو ژیمر واقعیت با اند کرده ناگزیر را مردم .کرد بیان ناگزیری واژه با جمله از توان می را تازه مرحله ینا

 و ارتجاعی سراسر طبیعت به و بگذارد کنار را مصالحه و ظاهرسازی هر است شده ناگزیر رژیم و شوند
 در  میاسال حکومت زیرا است شده ناگزیر نیز رژیم با اجتماعی یها گروه رویاروئی .برگردد خود آخرالزمانی

 برابر در نه را خود که حکومتی .زند یم دامن گام هر در رویاروئی چنان به خود انقالبی تر خالص صورت
 اداره به و است گذاشته زیاد مقدار به را کشور کار داند می مسئول جمکران چاه و زمان امام بلکه مردم
 باید مین ما .است فزاینده و روزه هر کشورداری، روحیه و شیوه این سبب به بحران و رسد؛ می بحران
 فردوسی، قول به "اهریمنی، سندان" این ولی بگیریم کم دست بحران اداره در را رژیم یها توانائی
 .داشت دراز عمر توان مین بحران در زندگی با .است سائیده را  میاسال جمهوری از نیرومندتر یها رژیم

 وا گرفتن جبهه به نیز را ترین میل بی و کند، می بیگانه آن از درون و بیرون از را همه رژیم یها سیاست
 و روسیه موافق یها رای و اسالمی، جمهوری  میات برنامه ضد پیکار به اروپائی کشور سه یوستنپ .دارد می
 درون در .رود می شمار به ناگزیری این از ئیها نمونه نطنز سازان بمب میل مخالف یها قطعنامه به چین
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 گرفتن شدت به حکومت، سران روی زیاده و گستاخی و هزینه، بی اصالحات از مردم شدن نومید نیز
 وارد قطع بطور ما .است آن از ای نمونه آنها سیاسی یها بازتاب و صنفی اعتصابات که انجامیده اعتراضات

 تر کوچک دشمنی با ایران عراق، با جنگ ساله هشت در .ایم شده  میاسال جمهوری برای دوران ترین سخت
 پیروز عراق خواست می خلق جاهدینم جز کسی چه .بودند می حکومت کنار در مردم و جنگید می خود از

   آید؟ بدر
***  

 رژیم یک دورنمای با که ئیها کشور سوی از تنها نه، و است شعار یک نه دیگر امروز ایران در رژیم تغییر
 یک آمدن کار روی در را  مینظا برخورد از جلوگیری راه بهترین و روبرویند  میات بمب دارای تروریست

 درباره دراز یها بحث از پس ایران سیاسی یها نیرو .شود می کشیده پیش بینند می دمکراتیک نظام
 سوی به رژیم دگرگشت که اند آورده فرود سر واقعیت این به اکنون آخوندی، رژیم تدریجی دگرگشت

 و فاسدتر چه هر که است مذهبی ـ مافیائی نظام طبیعت در این و است آن انقالبی و  میاسال یها ریشه
 ملی بندی سرهم به انقالبی اسالم کوردلی از که است ایرانی جامعه در اصلی دگرگشت .شود زورگوتر
 سازشکارترین سوی از دیگر رژیم، تغییر خواست .است کرده گذر لیبرال دمکراسی به آن از و مذهبی،
 جز را کسی دشواری به دیگر .شود مین رد طلبی قدرت و خشونت و انتقامجوئی عنوان به نیز مخالف عناصر

 رژیم یک با  میاسال جمهوری کردن جانشین در را ایران مشکل پاسخ که یافت توان می نظام هواداران در
     .نداند  میمرد

 میپشتگر عنوان به نباید  میاسال جمهوری اصلی مخالفان و خارجی محافل در رژیم تغییر خواست همزمانی
 به را خود کار بسیجیـ  سپاهیـ  آخوندی حکومت که ندارد ارتباطی ایران مردم به .شود رد بیگانگان به 

 خود تاریخ در حتا نیست، بار نخستین این .دانند می سیاسی نظام تغییر را اش چاره دیگران که رساند می جائی
 چشم خود مبارزه از توانیم مین ما .خواند می دیگر یها قدرت ای پاره ملی منافع با مردم خواست که ما،

 بهم اندازه آن نه :دوست این رابطه عمده مسئله .خواهند می را نتیجه همان نیز اندیگر چون بپوشیم
 تعیین گاه نقش از که دور اندازه آن نه و ببرد بیگانه خدمت به و کند کمرنگ را ملی عنصر که پیوسته
 مدرن، یها دیکتاتوری که پذیرفت باید می را واقعیت این زیرا .شود بهره بی خارجی، فشار کننده

 بویژه اند، کرده تکمیل را سیاسی مخالفان و اجتماعی یها فشار برابر در خود از دفاع و تسلط، یها تکنیک
   .زند می برهم مردم زیان به پاک را موازنه که باشند برخوردار مالی منابع از اگر

 تا  میاسال جمهوری هک بینیم می ما .دارند الزم بتوانند که را پشتیبانی هر ئیها حکومت چنین برابر در مردم
 اگر را دانشجوئی جنبش .برآید کند جدی چالش را رژیم که نیروئی هر برآمدن از است توانسته کنون
 در .سازند می سر بی بیرون به آن فعاالن گریزاندن و گسترده کردن زندانی با کنند پاره چند و پراکنده نتوانند
 یا آورند می در جان نیمه حال به را گنجی اکبر مانند سیاسی رهبران است مرگ یها داالن که ئیها زندان
 زندان به آنها پاسخ کارگری جنبش برابر در .نیاید بر آنها از آوازی زندان بیرون در که ترسانند می چنان

 بیم و مالی فشار از ترکیبی در تا است کارگران کردن بیکار و اعتصاب رهبر شکنجه و جمعی دسته انداختن
 اعدام ایران به بازگشت در" گویا که پناهندگانی بر ایران درهای گشودن با بیرون در .آینددر پا از جان
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 سیاسی فضای که دهند می انجام کسانی نیز را کارشان بقیه .اند کرده فعال غیر را بزرگی اکثریت "شدند می
    .یابد می را آن با شدن درگیر رغبت کسی کمتر که اند برده فرو ابتذالی و اعتماد عدم در را

 ایران تباه سرنوشت بلکه دیگر مبارزان نه شان مشکل که آنها ــ رژیم تر جدی مبارزان اینکه چشمداشت
 و واقع از دور سازند بهره بی بیگانه یها قدرت اخالقی و دیپلماتیک و سیاسی پشتیبانی از را خود ــ است
 سرد جنگ دوران در خاوری اروپای تجربه .سانیمبر بیشترینه به را پشتیبانی این باید می ما .است پایه بی

 جنبش هیچ و کرد غرق درون و بیرون از آزادیخواهی امواج را شوروی امپراتوری .ماست سر پشت
 را مبارزان که بود بیرون یها نیرو به  میپشتگر ها جا بیشتر در .ندید زیان بیرون پشتیبانی از آزادیخواهانه

 که ای تازه امکانات از باید می و است شده بسیار بیرون از نفوذ یها راه ائی،جهانگر عصر این در .کرد دلیر
 امریکا روسیه، و چین و سوریه دربرابر که نیست این در اشکالی هیچ .گرفت بهره ملی سود به آمده فراهم

 به یکرانجم یها تروریست دستیابی خطر و  میاسال بنیادگرائی با کارزار در که باشند هم اروپائی جامعه و
  .گیرند قرار ایران ملت کنار در  میات سالح

***  
 به کمک رساندن است شده آماده همیشه از بیش  میمرد سیاسی پیکار گرفتن باال یها زمینه که اکنون
 سیاسی، کمک .است مالی و تبلیغاتی سیاسی، کمکی چنان .یابد می را جا باالترین مبارز یها گروه
 یا گنجی اکبر درباره آنچه مانند است مشخص موارد از المللی بین مراجع و تمقاما صریح یها گیری موضع

 گام هر در جهان که کنند احساس باید می ایران مردم .شد اتوبوسرانی واحد شرکت رانندگان اعتصاب
 که داشت انتظار توان مین .است المللی بین جامعه فشار و نگاه زیر  میاسال جمهوری و آنهاست همراه
 در که دهد نشان ایران در بشر حقوق پاگذاشتن زیر به را واکنش همان متحد ملل سازمان امنیت شورای
 تردید بی مردم و دارد احتمال دیگر دالئل به رژیم اقتصادی مجازات ولی .داد نشان جنوبی افریقای
  .نهاد خواهند ترازو در درازمدتش سودمندی با را آن یها ناراحتی
 رژیم، با تبلیغاتی مبارزه .است درون به مبارزه پیام رساندن و بیرون به مردم پیام رساندن تبلیغاتی، کمک

 که هستتد ئیها تلویزیون و ها رادیو .گذارد می تری ضعیف وضع در و کند می آبروتر بی مردم چشم در را آن
 نیاز آنچه ولی کنند می عرضه مردم به رسد می  میاسال حکومت  میرس منابع از آنچه با متفاوت ای منظره
 اکنون که فارسی یها رسانه .است رژیم دمکراتیک تغییر خدمت در نیرومند پذیر دسترس یها رسانه داریم

 جنگ از پس یها دهه در .کنند بسیج را الزم مالی و فنی امکانات و انسانی نیروی اند نتوانسته اند مبارزه در
   .بود کننده تعیین مدت دراز در رونبی از ئیها رسانه چنان نقش خاوری اروپای در جهانی
 از ای گسترده شبکه یاری به تواند می تنها و است ترین حساس و ترین حیاتی درون، در مبارزه به مالی کمک
 .بود خواهند تاثیرگذار خود فراخور به کدام هر مخالف یها گروه که اینجاست در .شود اداره و بسیج بیرون

 خواهد کمترینه به را انحراف و کاری دوباره هم کرد خواهد بسیج را شتریبی منابع هم آنها، کلی همکاری
 ایرانی دست به رژیم تغییر بخت بردن میان از جز ای نتیجه مخالفان صف در دوری و دشمنی ادامه .رساند

 بر شان بستن چشم که اند غافل مخالف یها گروه .داشت نخواهد خونریزی و مرج و هرج کمترین با و
 نگاه از که تصویری تر، بزرگ تصویر در ویرانگری اثر چه خودشان، منافع بر است، سهل لی،م مصلحت
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 روز و شب که مردمانی .گذاشت خواهد ها این از بیش و است گذاشته است بیرون گروهی و محفلی تنگ
 عیب جز" حافظ "خودبین زاهد" مانند و هستند گیری خرده و "افشاگری" و دیگران کوبیدن سرگرم

     .اند افتاده نفس تنگ به کوشند می ش آلودن به که هوائی در نیز خود که یابند مین در "بینند مین
 در ها ماه نخستین از را خود که بود مسئله صورت تغییر و مبارزه پهنه دادن گسترش ضرورت به اعتقاد با ما

 یک اصول سر بر افقتو اسباب همه که است جنبش این در .گذاشتیم رفراندم فراخوان جنبش خدمت
 به کمک برای همکاری و  میاسال جمهوری از قدرت انتقال فرایند درباره تفاهم و لیبرال دمکراسی جامعه
 بهتری حل راه کسی چه  میاسال جمهوری از پس و انتقالی مرحله برای .است فراهم درون در مبارزه

 به که هم آنجا در کرد؟ توان می چه مردم به سیاسی نظام تعیین حق سپردن جز و است کرده پیشنهاد
 تنها نه رفراندم فراخوان شود می مربوط آزاد پرسی همه و انتخابات شرایط آوردن بوجود و رژیم با مبارزه
 همه رفراندم جنبش .کند می فراهم مخالف یها نیرو همکاری برای طبیعی ای زمینه بلکه نیست مبارزه مانع

 ترتیباتی دارد حق جنبش بخش هر ولی نیست بردار سازمان جنبشی هیچ و دهد مین سازمان را ش هواداران
    .بماند پابرجا رفراندم فراخوان روح و متن که است آن عمده .بدهد خود میان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2006 سیاتل امریکائی، کنفرانس
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  4 بخش
  سبز جنبش سوی به

  
   رفراندوم فراخوان جنبش جهانی کنگره

  
 یک دیگر و چیست رفراندوم فراخوان جنبش این اینکه یکی .دارم صحبت برای موضوع دو امروز
 نگذاریم است بهتر هست آنها در  میمه یها نکته چون و است شده تاکنون که بحثی مورد در بندی جمع

 مثل اینکه برای .ماست اصلی مسئله من نظر به نیست، چه و هست چه ومرفراند اینکه .شوند فراموش
 ضعف ایرانیان .شد خواهید اشکال دچار آخر تا بشوید، اشکال دچار تعریف در شما اگر دیگر موارد همه

 کنند، می بیان که را مطلبی و کنند می ابراز که ای عقیده گیرند، می بدست که کاری .دارند تعریف در اساسی
 همه از .است کردن تعریف عمل، و اندیشه تفکر، امر در دنیا در چیز مهمترین .نشده تعریف خودشان ایبر

   .است تر مهم چیز
 سال 2300 که نبود بیهوده و داشت تعریف چیز همه برای و دریافت را تعریف اهمیت که بود کسی ارسطو

 .کرد تعریف باید را رفراندوم جنبش نای اما، نیستم ارسطو بنده حاال، .کرد حکومت بشری اندیشه بر
 مختلف یها تعریف قدر آن رفراندوم جنبش این برای .نیست چه و هست چه که است آن هم ش تعریف
 انجام وقتی تعریف کنم، می صحبت بدیهیات مورد در اگر .چیست منظور حقیقتاً دانیم مین ما که است شده
  .هست چی از نمک می شروع اول من .است بدیهی چیز یک گیرد می

 چه؟ یعنی گفتمان .است گفتمان یک سر بر جنبشی گفتمان، یک چیز هر از پیش رفراندوم فراخوان جنبش
 چند بین مذاکره گفتمان .بریم می بکار انگلیسی، یا فرانسه به discours واژه برابر را گفتمان کلمه این ما
 و گفت dialogue گویند می آن به .یستن هم مخالف طرف دو مذاکره .گفتگوست ش اسم آن .نیست نفر

 همه که است موضوعی .دوره یا گروه یا جامعه یک بر مسلط یا جاری بحث از است عبارت گفتمان .شنود
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 یک چیز هر از پیش رفراندوم فراخوان جنبش این .است  میعمو مسئله یک و کنند می بحث آن سر
 گفتمان این خواهیم می ما که است شده یحتصر موضوع این هم فراخوان این متن در .است گفتمان
 تغییر منظور، چیست؟ گفتمان این از منظور حال .بشود تر عمیق و جامعه سطح در بکند پیدا گسترش
 سیاسی جنگ ادامه اساساً گذشته، سال 27 طول در ایران سیاسی مسئله .است ایران سیاسی مسئله صورت

 نوشته مدت این در که را مطالبی مجموع شما .است بوده بانقال دوران و انقالب از پیش دوران مسلکی و
 این صرف و ریخته ها کاغذ صحرای روی که مرکبی اقیانوس این که بینید می کنید نگاه است شده

 آن ادامه که کنید تعریف چنین را مبارزه شما وقتی و .است گذشته دعواهای و ها بحث ادامه شده، ها نوشته
 تعریف چیست؟ مبارزه اصالً .رسد مین جایی به مبارزه بود، گرم آن با سرمان تهگذش در ما که است چیزی
 اند، شده بحث این درگیر که ییها این تمام و بود خورده شکست یها گذشته ادامه سال 27 این در مبارزه

 و .اند هخورد شکست بتدریج و دم از بقیه این .کنند می را خودشان کار دارند آخوندها آن .اند خورده شکست
   .دارد ادامه دعواها همان
 مسئله صورت این .است آورده جدید مسئله صورت یک کشیده، پیش را ای تازه بحث تازه گفتمان این

 .کرده وضع را بحث این و است ش یها میثاق با بشر حقوق جهانی اعالمیه مسئله صورت این چیست؟
 مبارزه مسئله صورت آورده، ای تازه گفتمان که تاس این هست، رفراندوم فراخوان این که چیزی اولین پس
 نبودند حاضر قبال که آورده بوجود ییها گرایش و ها گروه بین همکاری برای ای زمینه یک و کرده عوض را
   .بکوبند را همدیگر اینکه برای جلسه در آمدند می .کردند می گفتگو هم با وقتی حتی .بکنند کار هم با

 جمهوری از گذار مرحله برای است راهی نقشه یک هست، رفراندوم جنبش این در که چیزی دومین
 یک به را ش جای  میاسال جمهوری که رسید خواهید جایی یک به سرانجام شما یعنی چه؟ یعنی .اسالمی

 فرض حاال ...و است خارج فشار است، سیاسی مبارزه است، مدنی نافرمانی اثر در حاال .دهد می دیگر نظام
 در را کشوری یک آمده خارجی نیروی .است موقعیت بدترین دیگر عراق .بود عراق که است یحالت کنید
 چه .بیاورد دیگری چیز یک ش بجای خواهد می حاال کرده، سرنگون اسلحه زور به را آن نظام و کوبیده هم

 و پرسی همه و کند می تنظیم را اساسی قانون که مؤسسان مجلس عراق، شرایط در آزاد انتخابات بیاورد؟
 میاسال جمهوری سرنگونی برای شرایط، بدترین در حتا دیگری راه که است این منظورم .مجلس انتخابات

 ما همه که است سناریویی این .است خارجی مداخله با اسالمی، جمهوری نظام تغییر شرایط بدترین .نیست 
   .نیستند جلسه این در که آنهایی حتا .بشویم متحد ضدش بر باید
 شده پیشنهاد اسالمی، جمهوری از گذار برای راهکاری یک صورت، آن در حتا که است این منظورم لیو

 از اساسی قانون المللی بین نظارت زیر بشر حقوق جهانی اعالمیه اساس بر که چیست؟ راهکار این و .است
 اساسی قانون این و بشود تدوین است، شده تأسیس آزاد انتخابات یک در که مؤسسان مجلس یک طرف

  .نیست این از بیش .شود گذاشته پرسی همه به
 است جنبش .نیست تازه حزب یک .نیست جدید سیاسی سازمان یک اوالً فراخوان جنبش نیست؟ چه حال

 خودش امکانات مطابق کس هر که است تشکیالتی ساختار حداقل دارای که است این اش معنی .گفتمان و
 با منسجم، ساختار یک به تبدیل را رفراندوم جنبش این اینکه برای کوششی هر پس .کند کار بتواند
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 جنبش .است رفراندوم جنبش طبیعت مخالف .برد می بین از را جنبش این طبیعت بکند، سختگیر انضباط،
 آنچه پس .کشیده کنار عمالً حزبی، صورت به یابی سازمان از را خودش گفتمان، روی تأکیدش با رفراندوم

   .نیست مبارزه استراتژی اینکه دوم نیست، سیاسی سازمان که است این لاو نیست، که
 ایران، در رفراندوم فراخوان انتشار با کردند خیال .نشدند ش متوجه بسیاری که است اشکالی یک این باز

 گذار مرحله برای کردم، عرض .است بعد مال این نه، .بکنیم نباید دیگری کار ما .است حل مسئله دیگر
 یک داشتیم ما کرد، مین پیدا انتشار فراخوان این اگر یعنی .نکرده تغییر چیز هیچ گذار مرحله تا .است

  .کنم می عرض که دارد ییها تفاوت یک البته .بکنیم را کارها همان باید عیناً حاال .کردیم می کارهایی
 روشن دیگران از مان تظاراتان نتیجه در و نیستیم چه و هستیم چه ما که کرد توجه نکته این به باید اول

 من از دوستان از یکی .بکنیم چه خواهیم می این از بعد ببینیم تا ایم شده جمع اینجا در امروز ما .شد خواهد
 .بود خواهید راضی کننده شرکت عنوان به شما برسد، نتایجی چه به روزه سه کنفرانس این اگر که پرسید
 و هست رفراندوم فراخوان در که ابهاماتی اینکه یکی .بود خواهم راضی برسد نتیجه دو به اگر که گفتم من

 سرش یک اینکه برای است بوده ناگزیر یا است بوده عمدی ابهامات این و است شده بسیار ایرادات باعث
 دچار بایست می ناچار و است گرفته سرچشمه ایران از اساساً جنبش این که بفرمایید توجه .باشد ایران در

 سه این در ابهامات این یکی .زند مین کار اصل به ای صدمه وجه هیچ به ابهامات این ولی .بود می ابهاماتی
 این از تشکیالتی حداقل ساختار یک اینکه، دوم .فراخوان مهم یها نکته روی شود تأکید و شود روشن روز
 را  میاسال جمهوری با مبارزه چه و رفراندوم مبارزه چه را مبارزه از جدید مرحله این بتواند که بیاید در جمع
 خواهم راضی یکی من بدهیم انجام روزه سه دو این در را کار دو این اگر .ببرد پیش مؤثرتری صورت به
   .بود
  

   چیست؟  میاسال جمهوری با مبارزه تازه مرحله این از منظور
 یک متن یک .باشد وفادار متن این به که بود خواهد و است بوده این جنبش این یها قدرت از یکی

 داشته آن در را سهم بیشترین که کسی .نداشتم اش تهیه در  میسه هیچ بنده معناست، از پر که ای صفحه
 تشکیل ای کمیته جا هر .باشیم وفادار باید سند این به .است العاده فوق سند یک و .نیست جمع این در
 صد اینکه برای کردید باز را راه بدهید، ییرشتغ بخواهید .باشد این روی باید شود می پشتیبانی شود، می

   .برد میان از موضوع اصل و بشود درست رفراندوم جریان
 ولی .کنند کار هم با که شویم می خوشحال هم خیلی و باشند مختلفی جریانات است ممکن که گفتیم ما
 جمع این و کرد حفظ را وحدت این شود می متن به وفاداری با فقط .بکند را خودش کار کدام هر اینکه نه

   .آورد هم دور را پراکنده
 که طور همان اسالمی، جمهوری .کنم می شروع آهی آقای سخنان از را سخنرانان مطالب باره در بحث
 دیکتاتوری رسیده بن به یها نظام تمام سرنوشت که است شده مرحله این وارد کردند، اشاره آهی آقای
 به اند برگشته اینها کردند، اشاره ایشان که طور همان براین، عالوه .شدن امنیتی ـ  مینظا یعنی .است
 گفت می که بود کسی بود؟ کی خمینی است خمینی به بازگشت پی در انقالبی دوم نسل .انقالب یها ریشه
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 گذشته در خودش قول به که بود ای توده آن منظورش .دور بریزید را پوسیده مغزهای این روشنفکران، این
 به که است درست مستضعفان انقالب .جامعه فرهنگی طبقات ترین پایین یعنی شست می ظرف کچوب با

 .بودند شده تسلیم مستضعفان به روحیه و فرهنگ نظر از هم اینها واقعاً ولی بود، جامعه مرفه طبقه کمک
 ترین پایین با واهندخ می کنار، اند گذاشته را جامعه فرهنگ با طبقات .جا همان به برگردند خواهند می اکنون

 کسی چهره بر نور لهها  .است شده حساب دقیقاً زنند می که ییها حرف این .کنند زندگی جامعه قشرهای
 حساب اینها همه ...و غایب امام و جمکران چاه اسرائیل، کردن محو برای  میات بمب نژاد، احمدی چون
 کامل کردن دفاع بی که برسند شان مشخص دفه به خواهند می .کنند می چکار دارند دانند می .است شده

   .لیبی جامعه شبیه چیزی ــ است جامعه
 آن تمام اینکه برای .اسالمی جمهوری مخالفین عنوان به داریم را شرایط بهترین ما مبارزه مرحله این در

 ما اب هم اگر کشور آن در روشن یها آدم تمام و جامعه آن میانی قشرهای تمام فرهنگی، متوسط طبقه
 داده روی اقیانوسی تغییر یک حقیقتاً یعنی .است مهم بسیار این .بود خواهند ما با بعد به این از دیگر نبودند
 دانشگاه .هستند روز یها واقعیت ها این .نیست شعار اینها .کنیم استفاده هشیاری با باید وضع این از و است
   .اند کرده آن رئیس را ادیسو بی آخوند یک اینکه برای شده آشوب یکپارچه تهران
 این خودِ درون از چیزی که بودیم این گرفتار ما تاکنون .اند بریده رژیم این از بکلی همه و ناراضی همه
 و بسازند وضع این با همه باید یا .شد تمام این .خرج کم و آسان حل راه .کند ش درست که بیاید در رژیم
 و شمار بی متحدین ما .است رفراندوم فراخوان جنبش فکر این و .دکنن فکر باید یا بروند تر پایین روز هر

 نکته یک روی مدرس خانم .خارج در باشیم اینها البی باصطالح باید باشیم، آنها هست ایرانی ها میلیون
 بر گشادگی ولی .باشد نباید بردار شوخی اصالً اصول روی بر گیری سخت و پابرجایی . کردند تکیه اساسی
 اگر حاال .شماست با او کند، قبول را حرف این شما خونی دشمن اگر هرکس، .همگان پذیرفتن یبرا اصول
 کسی دیگر کنیم، توافق هم با اصول این سر بر همه اگر کنم می فکر ولی .بُرد می را شما سر رسید، زورش

   .بُرید نخواهد را کسی سر
 .دانند مین را این همه ولی .همگان پذیرفتن سر بر گشادگی و اصول سر بر بیاییم کوتاه نباید وجه هیچ به ما

 دمکراسی اتحاد وقتی .است شده شروع فشار داخل از اینکه برای نیست ای چاره .بگذارید باز را در باید شما
 طرفدار کی کند مین فرقی و بیایند همه باید خالصه گویند می ـ شود مین تر صریح این از دیگر ـ خواهان
 و پادشاهی مسئله نه، که کند اصرار هی سیاسی سازمان فالن حاال .اند شکسته را سد این دیگر کیست،

  .طور این نیست .است جمهوری
 و تاریکی از آمدن بیرون یعنی تونل .بود خوبی تمثیل این و بردند بکار تونل تمثیل  میفاط دکتر آقای

 زندگی سیاسی وسطای قرون در ما سال 27 این در .بود گذشته سال 27 این تیرگی .روشنایی به رسیدن
 روشن ش تکلیف هم  میاسال جمهوری و نیست این از غیر .تونل از بیرون آییم می داریم حاال .کردیم
 و است العاده خارق کرده پیدا بشر حقوق یا کرده، پیدا خواهی آزادی اندیشه که گسترشی این .شد خواهد
 شناسی زیست معنی به Mutation رفتاری یها جهش از است دیگری نمونه یک این .نگیرید کم را این
 Mutation دچار و انفوآلنزا ویروس مثل سرش به زند می ناگهان بار یک سالی چند هر ما ملت این .آن
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 و شد تمام بینید می دفعه یک .ستها Mutation آن از یکی بشر حقوق جامعه به پیوستن این .شود می
 انگشت ایشان .بود  میاسال انقالب اش نمونه یک .آمده پیش ما امعهج در بارها این و .گرفت را جا همه

  .ایران در بشر حقوق و دمکراسی پیروزمندانه حرکت روی گذاشتند
 دارد اینها .کردند اشاره افراطی یها گرایش برابر در میانه راست و چپ ائتالف ضرورت بر آهی، آقای
 زاری و گریه به کار حقیقتاً .است داده روی زی گذشته سیاسیِ یها گرایش تمام در شکستی .شود می

 را ایران سیاسی نظام .کنند می اشتباه دارند اینها که گویند می صریحاً که است کشیده جایی به کار .رسیده
 این شان مطلب تکیه چپ، آور نام سخنگوی دو !کجاست به تا بست بن ببینید .گذاشت مردم عهده به نباید
 جمهوری نظام هم اش نمونه کرد، خواهند اشتباه چون کنند تعیین را سیاسی ظامن نباید مردم که است
  !است  میاسال
 ما معتقدند؛ !گویید؟ می را مردم چرا !گویید؟ مین را خودتان چرا کردید؟ اشتباه چرا شما بپرسد، نیست کسی
  .کردند اشتباه مردم نکردیم، اشتباه
 نباید رفراندوم فراخوان جنبش که است این آن و .است توجه قابل خیلی که گفتند را مطلبی دوشوکی آقای

   .است مهم و درست بسیار این .شود شناخته یکی معین سیاسی جریان یک با
 .شود می مربوط ما به چون کنم صحبت ایران مشروطه حزب عضو یک عنوان به خواهم می اجازه اآلن من
 .ایم داشته کار این در زیادی سهم رفراندوم جنبش این گذشته سال یک طول در ما :است واقعیتی یک این
 جریان این از ها خیلی گریز سبب ما سهم این و .ایم داشته زیادی سهم ولی کردیم، ما را کار همه اینکه نه
 که ای مبارزه یک وارد گریزند، می ما از دیگران چون توانیم، مین ما اوالً، ولی .داریم قبول هم را این .شد

 خود به جنبش این در را  میسه چنین ما اگر حتی اینکه، دوم .است انصافی بی این .نشویم نیمدا می درست
 رها را قضیه دنبال حال، هر به یکسال از پس اینها که دهم می اطمینان شما به دادیم، مین اختصاص

 خدمت در همچنان ما .داریم سراغ کمتر را اصرار و پافشاری آن مان هموطنان در ما اینکه برای .کردند می
 دهیم مین حق کس هیچ به چون چرا؟ .نرنجند چه برنجند، چه .بود خواهیم رفراندوم فراخوان جنبش این

 من هم جامعه، آن دیگر .تو یا من، یا که بگوید ندارد حق کس هیچ .بگذارد کنار مبارزه از را دیگری
   .رفت آخرش تا باید و هستیم بازی در همه توست، هم من، هم چون .تو هم هستم،
 .رفراندوم فراخوان جنبش قالب در ریزیم می را  میاسال جمهوری با مبارزمان سهم ما که، این نکته آخرین

   .کرد خواهیم مبارزه  میاسال جمهوری با رفراندوم جنبش چتر زیر ما پس، این از
  
  
  
  
  
  
  



168 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



169 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4 بخش
  سبز جنبش سوی به

  
  *رهبری نقش و دمکراسی

  
  
 آنها .است ترین پیچیده از رهبری مسئله مردمساالری، با آشنا تازه مردمانی یها تفاهم سوء میان در
 )مراتب سلسله( پایگانی هر نفی با برخود، کردن حکومت بر را مردم حق و اکثریت رای اعتبار توانند می

 و بیفتند سر آن از نمود روی ها کار توقف و  مینظ بی که  میهنگا و شوند رهبری نقش منکر و کنند اشتباه
 و است؛ سطح درهر  میعمو کارهای اداره بر مردمان برابر حق دمکراسی .برآیند چوپان جستجوی به وار رمه
 .یابد می اعتبار عموم نظر عنوان به اکثریت رای شوند )الرای متفق( رای یک توانند مین همگان که آنجا از
 در حتا و باید می که صورتی بهترین به همه که نیست آن معنی به گیری تصمیم حق در گانهم برابری اما

 هر در که ئیها پیچیدگی و آید می پیش رهبری پای که اینجاست در و کنند؛ می رفتار است خودشان توانائی
   .هست بیشتر و کمتر بشری، موقعیت
 دلیل به کس هیچ .هست غیردمکراتیک هنگفر در چنانکه ــ نیست حق دمکراسی، چهارچوب در رهبری
 دست به رهبری حق پوشد می ای ویژه لباس یا است معینی اجتماعی طبقه در یا دارد دیگری با نسبتی آنکه

 داشته میل تاوقتی دیگران که است پاداشی آید؛ می دست به شخصی مزیت با دمکراتیک رهبری .آورد مین
 در .دهند می برخوردارند دیگران پذیرش از حال بهر و ارندد ئیها مزیت چنان که افرادی به باشند
 افراد به را ی"حق" چنان طبقاتی یا خانوادگی امتیازات واپسمانده یها جامعه و غیردمکراتیک یها گذشته

 مانع مالی، امتیازات یا خانوادگی نسبت که نیست معنی بدان البته این .دهد می و داد می معینی یها گروه و
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 از را رهبری موقعیت باید می کسان باشد چه هر .رود بکار افراد برضد و شود دیگران سوی از شدن پذیرفته
   .بگیرند دارند، کار و سر آنها با که افرادی از مردم،

 امور طبیعت با زیرا نیست تردید جای اجتماعات دیگر شیوه هر بر دمکراسی آشکار برتری در آنکه با 
 نام بهر دیگران و ندارند را خود سیاسی زندگی در مداخله حق گفت مردم به نتوا می چگونه( است سازگار

 آن، کارآموزی مراحل در بویژه دمکراتیک، ترتیبات یها کاستی و کم از )بگیرند؟ تصمیم آنها برای باید می
  .شود می آشکار دمکراسی، چهارچوب در رهبری دموکراتیک، رهبری نقش که اینجاست و گذشت توان مین
 .است دموکراسی زیان به مستقیما که دارد عمده ویژگی یک هستیم، هنوز ما که دموکراسی، از پیش امعهج

 کار هم با باشند نگرفته یاد ئیها جامعه چنین در مردم که شود می سبب مدنی یها سازمان و روحیه ضعف
 یک بدون .شود می تراشی دشمن حتا و اختالف بروز فرصت بهترین برایشان بودن همکار که آنجا تا کنند؛

 تر عقب را دمکراتیک فرایند و انجامد می شکست به ها جامعه این در جمعی کار هر تقریبا شایسته رهبری
 که است این در تفاوت .دارد اهمیت اندازه، همان به نه نیز، تر پیشرفته یها جامعه در رهبری عامل .برد می
 غیردمکراتیک یها فرهنگ در پردازد؛ می جمعی فعالیت کردن هماهنگ به بیشتر رهبر ها جامعه آن در

  .بگذارد اختالفات کردن برطرف در باید می را انرژیش بیشتر
 پایگاهی چنان در را او که است گروهی یها بهترین کشیدن بیرون همان تعبیرش بهترین در رهبر نقش

 نقش به نگرش در تفاوت .کند می قویتت گروه یا فرد در را ها بدترین که شود می بسا رهبر اما .است گذاشته
 مستقل، قضاوت ــ دمکراتیک یا مدنی یها فضیلت رشد مانع رهبر به اندازه از بیش تکیه .است رهبری
 .است رهبری کمترین رهبری بهترین .شود می ــ گروه در "خود" کردن تر بزرگ و مسئولیت، احساس
 اینکه به است اعترافی است؛ انان سیاسی اثری بی عامل هم و نشانه هم ایرانیان، کردن رهبر رهبر اینهمه
 برایشان را ها راه وار، معجزه بدتر، آن از و ببرد، پا به پا را آنان که دارند دستی به نیاز و اند نکرده کافی رشد

   .نزنند آید می بر خودشان از که ئیها کار هب دست که هست هم ای بهانه .بگشاید را ها در و کند هموار
 بهترین به را جمعی یها کوشش که کسی یعنی نیست، دمکراتیک نوع از ایرانیان این دلخواه بریره

 "وبر ماکس" قول به charismatic فرهمند رهبری آنان آرزوی .برساند مقصود به و کند بسیج صورت
 خمینی یا  مییک و بیست سده شاه رضا یک آنها .بریزد خیابان به را ها توده نامش جاذبه که کسی است،

 بر عالوه .کند عمل بلکه بگیرد تصمیم آنان بجای تنها نه که رهبری کنند؛ حرکت تا دارند الزم غیرآخوند
 .شود مجاور قم در مثال و نکند مداخله امری در و بنشیند ای گوشه به پیروزی از پس باید رهبری چنان این

 هزینه با نتیجه بهترین که است آن کار اصل .خواهد می هم با را چیز همه و است زرنگ اصطالح به ایرانی
 به ما رویکرد همه و نیست برآوردنی البته آرزو این .باشد مسلم هم پیش از و آید دست به صفر به نزدیک
  .دارد کلی دگرگونی به نیاز رهبری مسئله

***  
 یا کنیم می ررسیب دمکراتیک context بافتار یک در را رهبری که ببینیم باید می نخست شد گفته چنانکه
 آن به حیاتی نیاز چنان نه اما آید می پیش هم فرهمند رهبری دمکراتیک بافتار در .دمکراسی از پیش

 در .است غیردمکراتیک یها فرهنگ و ها نظام اندازه به  میعمو بسیج در آن سهم نه و شود می احساس
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 مدنی جامعه دمکراتیک، جامعه .یمحل سطح در رهبری بر است، رهبران بر تکیه دمکراتیک چهارچوب یک
 به احزاب از ائتالفی یا حزب عنوان به هم اگر که حکومت، از مستقل یها بندی گروه از ترکیبی است،

 مدنی جامعه .دارند عمل آزادی نیز مخالف عنوان به و ندارد حکومت به بستگی شان زندگی برسند حکومت
 امکان ولی گیرد مین بر در موارد همه در را افراد همه لبتها که است  میعمو امور در مردم مشارکت معنی به
 یا مدنی یها سازمان این در .کنند مداخله  میعمو امور در بخواهند افراد تعداد هر که آورد می فراهم را آن

 که است سطح هر در )مدنی روحیه از برخاسته یها گروهبندی دیگر زبان به( داوطلبانه یها گروهبندی
   .کند می بازی را خود نقش اعتماد، جلب در اش توانائی با اتیکدمکر رهبری
 بر استثنائی مورد دو تنها و است ایرانیان میان در اجتماعی و سیاسی کار ها دهه تجربه از آمده بدست اینها
 باشد میان در کسانی با شخصی سخت دشمنی یا مسلم، یا آنی سود پای که مواردی در :شمرد توان می آن
 که ستها اینجا در .بگیرد را جایش تواند می و است مدنی روحیه نیرومندی همان به ای انگیزه گاهیچند که
 از که سالی صد در ما .کند می فروکش موضوع اصل شدن برطرف با البته و آید می وشج به "مدنی شور"

 و کنیم خود یاسیس فرهنگ وارد کافی اندازه به را مدنی روحیه ایم نتوانسته گذرد می مشروطه انقالب
 ــ ما ملی مسئله نیست میان در رهبریی چنان اگر ولی .روست  همین از فرهمند رهبری به نیاز احساس

 دست توانند مین تر آگاه ایرانیان .شود می تیزتر و تند روز هر و هست ــ  میاسال حکومت و واپسماندگی،
 اجتماعی و سیاسی یها نیرو بسیج و است پراکنده نیز ایران خود در ایرانی جامعه .بگذارند انتظار دست روی
   .بود خواهد ممکن هرسطح، در رهبرانی محلی، رهبران با تنها
 از شهری نروژ، در برگن و ایم آمده گرد رهبران، این از یکی صابر، نریمان آقای بزرگداشت برای امروز ما

 ایرانیان بیشتر را برگن .است خوبی نمونه مالحظه، قابل ایرانی اجتماع یک با جهان شهر ها صد
 و شود آگاه آنان وجود از که بکشند را رهبری ظهور انتظار ابد تا توانستند می برگن ایرانیان و شناسند مین

 کوچکی گروه .سازد متحد و آورد در حرکت به جا هر در دیگر ایرانیان مانند خود شیپور در دمیدن با را آنان
 از کرد؛ سرنگون را  میاسال جمهوری شد مین برگن از .شوند کار به ستد خودشان دادند ترجیح آنان از

 نگهداشتن زنده و ایران نگهداشتن زنده برای کارهائی توان می جا هر در اما .شود مین هم آنجلس لوس
 .زد  میاسال جمهوری به ئیها ضربه و کرد کمک  میعمو افکار شدن روشن به توان می .داد انجام مبارزه
 برابر چندین آن کردن هماهنگ با را گروه یها فعالیت تاثیر و نگهدارد را گروه این توانست برصا آقای
 اقدامات این ترین نمایان از یکی نروژ دولتی نفتی شرکت از رفسنجانی پسر گیری رشوه کردن رسوا .سازد
   .بود

 رخ به بیگانگان و نالند می آن زا ایرانیان که خالئی آنگاه و شود تکرار دیگر شهر ها صد در تواند می برگن
 .شد نخواهد حس دیگر کشند، می

  ــــــــــــــــــــــ
                                  2006 مه 26 برگن، صابر، نریمان بزرگداشت در سخنرانی *
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  4 بخش
  سبز جنبش سوی به

  
  ها نیرو مگرائیه به تری فراگیرنده نگاه

  
 .شود می برگزار ما میهن برای دشوارتری و دشوار شرایط در حزب کنگره هر که است چنان ایران روزگار
 به را ناظران ترین خوشبین دور، چندان نه ای آینده آور هراس دورنمای و اوضاع وخامت که اکنون بویژه

   .بیندازد یجوئ چاره به را بیشتری کسان است امید و اندازد می نگرانی
 فروتر و گسیختگی ازهم بیندازیم چشم سو بهر .ندارد زحمتی روبروئیم آن با ما که مسائلی کردن ردیف
 تهدید را ما ملی موجودیت بلکه  میاسال رژیم تنها نه و اند کرده باز دهان که است ئیها بحران در رفتن
 هر که غیرتولیدی، اقتصادی است؛ تهگذاش کشورداری بجای را تاراج و زورگوئی که حکومتی :کنند می

 همه در فروشی تن و، اعتیاد و جنایت در که ای جامعه اندازد؛ می لرزه به را ش ارکان نفت بهای نوسان
 کوشند می که فرهنگی اند؛ گرفته او از را اش آینده که جوانی جمعیت توده است؛ ور غوته ش، یها کاربرد
 و روشنرائی نشانه هر از و بیفتد دهند می مردم خورد به دین نام به که فولکلوری لجنزار به سراسر

 خارجی سیاست اند؛ کرده تیز دندان اش تجزیه برای سو هر از که سرزمینی .شود بهره بی آفرینندگی
  .است تر نزدیک حسین صدام و دور هیتلر یها تجربه یادآور که ای ماجراجویانه

 شمار بی یها چهره به حکومت همین زیر در و جامعه همین در زیرا نومیدی، نه و گفتم سخن نگرانی از من
 بدتر شرایطی در را ایران که اجتماعی، ستبر یها الیه به و است زنده آنها به ملتی هر که مردانی و زنان از
 یها دوره و ها پیشزمینه و جاها از که مردانی و زنان ــ هستیم پشتگرم داشت خواهند نگه هم این از

 برگشت راه بر ایران انداختن کلی طرح در همداستان اینهمه با و خود، جایگاه در کدام هر اند، مدهآ گوناگون
 که کند می بتواند هرچه  میاسال رژیم .بشر حقوق و پیشرفت و آزادی سویه، همه تجدد مدرنیته، ناپذیر
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 از سرتاسر را اقتصاد و استسی اینجا تا و برساند پیروزی به را اجتماعی، یها ارزش انقالب خمینی، انقالب
 و ساله هزار سه ئیها ریشه با ایرانی تمدن ولی .است گردانیده تهی انسانیت و خرد از و پر، ش یها ارزش
 .اینهاست از تر سخت جان اند رسانده بشری تمدن کاروان به را خود اش پیشرفته یها الیه که ای جامعه
   .شد نخواهد خود عناصر زاوارترینناس مغلوب هرگز فرهنگ و تاریخ چنین با ملتی
 و اکنون سر بر که پیکاری در  میسه همه ما .نیست بس ایرانی فرهنگ آوردن تاب امید به نشستن اما

 روشن .نماید می بیهوده پرسشی چنین نگاه نخستین در چیست؟ سهم این .داریم است پیوسته ایران آینده
 به ما کار آیا ولی .کنیم پشتیبانی ایران مردم مبارزات از و رسوا را  میاسال جمهوری باید می ما که است
 از پشتیبانی معنی به مبارزه که بود گفته طعنه به ایران در آزادیخواهان از یکی تازگی یابد؟ می پایان همین

 روی خواهم می اتفاقا من .کنند می فرهنگی کار بیشتر ویژه، به بیرون، مخالفان و است درون در مبارزان
 زندان به آزادی از دفاع گناه به یا شود می شکسته شانها قلم که کسانی .بگذارم تاکید فرهنگی کار همین
 سرکوبگری اجازه که سیاسی فرهنگ یک و حکومتی نظام یک برابر در آنها کنند؟ می چه مگر افتند می
 دید توان می روشنی به ینجاا در .کنیم پشتیبانی وسیله هر به آنها از باید می همه ما و خیزند می بر دهد می
 و مردان هزار هزار که فرهنگی و سیاسی نظام کل به و گذرد می در ها گروه و افراد از دفاع از مسئله که

 در مبارزان از پشتیبانی .گردد می بر پروراند می خرافات و تجاوزات و ها تباهی بدترین پذیرش آماده زنان
 خالصه المللی بین مراجع به توسل و رژیم کردن رسوا در که اردد قرار فرهنگی و سیاسی کارزار یک بستر

   .شود مین
 رهبر به فورا جایگزین از و ندارد، جایگزین چون است مانده برپا  میاسال رژیم که خواندهایم و شنیده بسیار

 دهد مین معنی رهبری شورای و رهبر تنها نیز جایگزین ولی .خورند می افسوس و رسند می رهبری وشورای
 دیگر نقش .ندارد سازگاری ترتیباتی چنان با ها مدت تا کم دست ما مبارزه فضای اینکه از گذشته ــ

 تدوین معنی به کردن articulate سازوار مبارزان، پشتیبانی و رژیم کردن رسوا بر عالوه مخالف، یها نیرو
 شعار .است  میاسال جمهوری جایگزین سیاسی فرهنگ و نظام یک کننده متقاعد و روشن بیان و

 آنها هم و رفت اصطالحات این ژرفای تا باید می هم .نیست بس دادن عرفیگرائی و بشر حقوق و دمکراسی
 در( دمکرات سیاستگر و فیلسوف یک و تاریخ دعاوی وکیل ترین بزرگ سیسرو، .زیست عمل و نظر در را

 گفت می بود مردمان کردن متقاعد رشکا که )امپراتوران عصر آغاز و رم دمکراسی پاشیدن فرو آستانه
   .است الزم اعتقاد کردن متقاعد برای
 این به نه و آزادی شرایط در کم دست ایرانیان که است این دادن نشان برآئیم، آن از اگر ما، دیرپای وظیفه
 فرهنگ یک از ای زنده نمونه و بورزند دیگری سیاست توانند می رسد مین یکدیگر به زورشان که سبب

 نشان نیست ما سنتی و  میعمو فرهنگ جلوه ترین زشت جز که  میاسال جمهوری از متفاوت سراپا سیاسی
 کردن رسوا در را تاثیرش جایگزین آن و گفت سخن توان می جایگزین از که است صورت آن در .دهند
 اهمیت از چه هر ما .داد خواهد نشان درون در مبارزه اصلی جریان به پیوستن و مبارزان از پشتیبانی و رژیم

 راه بر باید می ایران .ایم گفته کم بگوئیم است شده داده ما به آزاد جهان در که فرصتی ارزش و
  .هستیم حرکت این پیشگامان از ناخواه خواه ما و برود غربی لیبرال یها دمکراسی
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 هدف بازاندیشی ضرورت به دیگر یکبار دیگرمان یها کنفرانس و ها کنگره ای پاره مانند خواهم می اینجا در
 دیگری گونه به را موضوع بگذارید .براندازیم را  میاسال جمهوری صرفا که ایم نیامده ما .کنم اشاره مبارزه

 از گوناگون، یها صورت دارد باالئی بسیار جای ما مبارزه در البته که  میاسال جمهوری برانداختن .کنم باز
 اینکه .گرفت خواهد خود به خارجی، یها نیرو کمک به ش بدترین تا تدریجی و آمیز مسالمت ش بهترین
 دیگر یها جا در سر که ئیها گروه جز و دارد اهمیت رهائی خود اندازه به شود رها رژیم این از چگونه ایران
 جمهوری برانداختن که بینیم می پس .برافتد  میاسال جمهوری همراه نیز ایران خواهد مین کس هیج دارند
 آن به رژیم برافتادن بی البته که ماست ملت بهروزی اصلی، هدف است؛ کسی کمتر اصلی هدف  میاسال

 .باشد تواند مین ملت یک و کشور یک عنوان به ایران ماندن یکپارچه در تنها ما بهروزی اما .رسید نخواهیم
  .هستند جهان در یکپارچه شوربخت یها کشور اینهمه
 و گفتار در تری پیشرفته سیاسی فرهنگ و نظام انداختن جا :رسیم می دمکر اشاره که ای وظیفه به اکنون
 اکنون شاید و گذشته از بلکه  میاسال جمهوری ایران سیاسی فرهنگ و نظام از تنها نه "تر پیشرفته" .کردار
 یزهانگ و خودآگاهی با تبعیدی ایرانی هزاران .است موضوع اصل که کرد درنگ باید می جمله این بر .ما خود

 آموزشگاه این در را ما اجباری اقامت یها سال بیشتر که افتادند اشتباهی به جا همین از باال سیاسی
 جمهوری "پرانتز بستن" گذشته، بازتولید و ادامه .است گذاشته بیهوده است باختری تمدن که شگرفی
 یها گل پرانتز، از پس و پیش برسر اختالف همان چون نبود عملی .داشت ارزش نه بود عملی نه اسالمی،

 و سود نگران آخوندی بینی جهان خطر از بیش سبد سر یها گل آن .بود رانده میهن از را جامعه سبد سر
 پدید مبارزه برای تری بزرگ نیروی و کند کار دیگری با توانست مین کسی بودند؛ خودشان تصوری زیان
 بود ممکن چگونه ایران پنداشت می که بود وبیخ آن به کس هر پرانتز از پیش اگر چون نداشت ارزش .آید
   بیفتد؟ باورنکردنی رژیم چنین چنگال در

 به و یکدیگر گردن به گناه انداختن به را خود وقت بیشتر و نبودند خبر بی پاک معما این از تبعیدیان
 ادبیات عمده بخش .گذرانند می هنوز شماری بی و گذراندند خویش تبرئه و توجیه و خارجی یها قدرت

 .است بوده ما همروزگار تاریخ سازی اسطوره خدمت در ها سال این در چپ طیف الکترونیک و نوشتاری
 ولی بیند مین پشتیبانی خود امید مایه از زیرا است شده تر خاموش است سالی چند پادشاهی هوادار راست
 که را مذهبی ایران، در .بود دیگر گونه از سازی اسطوره اش اصلی کار انقالب، از پس دهه دو به نزدیک
 میتولوژی را تاریخ بیرون در ما اند، کرده فولکلوریک صفوی دوران حد تا دوست هر حکومت و سیاست

  .باشد شده میتولوژی و فولکلور از ای آمیخته نیز ما سیاست اگر باشیم شگفت در باید مین و کنیم، می
 یها دلمشغولی .بیندازیم ازنو نگاهی خود به که است نآ زمان باشیم گرفته درسی ها گذشته از اگر اکنون
 این از بیشتری فاصله سال هر ایران جمعیت توده که حالی در و نکرد نزدیک قدرت به را کسی ما گذشته
 از بیش همدرد، همفکران یها حلقه در بودن پذیرفته دلخوشی .رساند نخواهد قدرت به هرگز یابد می عوالم
 سی .است خودمان دوران برای واقع در نویسیم می هم برای که ئیها سوگنامه و نیست دلخوشی همان
 .برسیم یمانها خط آخر به یافته پایان جهان یک با باید مین ما .است بس و است رفته ها تالش این در سال
  .بدرآئیم خود از و آئیم خود به اندکی آنکه شرط به آید میبر تری بزرگ یها کار ما از



176 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

* * *  
 .است بازنگری نیازمند زمینه دو در اند، مانده  میاسال جمهوری با مبارزه میدان در که آنها ما، سیاسی رفتار

 که ایرانی در ویژه به و است شده دگرگون سراپا که جهانی این در خودمان نقش به نگاه همان در نخست،
 این در قدرت پویش که بپذیریم باید می .ما خود به اندک اندک نه دارد ما یها یادمانده به ارتباط نه دیگر
 نیروی است بهتر و ندارد فوریتی باشد داشته اهمیت کسانی برای هم اگر زمانی و جغرافیائی یها فاصله
 مردم .کند کمک قدرت پویش به دارد احتمال بیشتر اتفاقا که اندازیم بکار بهتری سیاست ساختن در را خود
 .دارند دسترس در فراوان ها چهره آن از بیندیشند فرمانروایان در ها چهره تغییر به صرفا هم اگر ایران در

   .است تازه سیاست و فرهنگ و روحیه یک نیازمند ایرانی جامعه
 شکست برای که پیشین دشمنان همان ــ است دگراندیشان به رویکرد تر، مهم آن از و زمینه، دومین

 ای تازه رویکرد .کرد فدا شد می را شخصی سود تا ملی مصلحت از و انسانیت، خود تا بشر حقوق از دادنشان
 عنوان به را عقیده اختالف ــ است خویش حق اندازه به دیگران حق گزاردن و پذیرفتن رسیده ش زمان که

 رعایت را سیاسی ادب و دانستن، باشد سو هر از را بجا کردار و درست گفتار ارج پذیرفتن، زندگی واقعیت
   .درآمدن شهروندی سپهر به ای قبیله فضای از کالم یک در ــ کردن
 که است  مینظا از نموداری کنند می ایران بیرون در انگیزه با و فرهیخته ایرانیان از بزرگی یها گروه آنچه
 شکل با که( سیاسی نظام چه در داریم خیال ایران در فردا ما .خواهند می  میاسال جمهوری جای به

 آیا اندازیم؟ می زندان به شان سیاسی گذشته سبب هب را کسان آیا ؟بریم بسر )دارد فرق حکومت
 به یا بندیم می آنها بر را سیاسی فعالیت راه و کنیم می غیرقانونی را خود مخالف سیاسی یها سازمان
 یا داریم اعتقاد "بار یک رای یک هرکس" به آیا دهیم؟ می سخن آزادی خودمان اندازه به خود مخالفان

 بیفتد اقلیت در فردا تواند می دارد اکثریت امروز آنکه و دهند تغییر را خود نظر توانند می مردم که پذیریم می
 همچون را بهمن 22 یا مرداد 28 خواهیم می فردا آیا شود؟ اکثریت که بیابد را آن امکان باید می اقلیت و

 که کرد باید مین فراموش( زیم؟سا مدنی حقوق از کسان ساختن بهره بی بهانه و بریم بکار محکومیت سند
  ).شود مین کشیده رخ به دیگر رویداد اندازه به اگرچه هست، هم بهمن 22
 با دشمن درکنار که تروریستی و فاشیستی یها گروه نیز ها کشور ترین آزادمنش در که ندارد تذکر به نیاز

 یها گروه همچنانکه آیند، می در بیگانه ارباب آن خدمت به بیگانه ارباب این از و اند جنگیده خود میهن
  .اند بیرون ما مقوله از و ندارند سیاسی فعالیت اجازه مسلح،
 انقالب تا که کنند می دفاع )آن پارلمانی تازه صورت در پادشاهی( حکومتی شکل از ما از ای پاره اینکه
 پیروزی به که تندهس سیاسی یها سنت و ها سازمان وارثان یا درکاران دست دیگران و بود؛ کار برسر

 انتخاباتی و سیاسی یها پیکار در فردا توانند می خواستند اگر که است اموری کرد کمک  میاسال انقالب
 امروز که باشد مهم اندازه همان مردم برای بهمن 22 و مرداد 28 زمان آن در اگر .برند بکار یکدیگر برضد
 ئیها شعار چنان با امروز ولی بخشید خواهد اثر تخاباتان آمد فرا در البته هست درکاران دست ای پاره برای
  بکنیم؟ خواهیم می چه مشغول خود به سیاسی فضای یک کردن زهراگین جز
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 ایران در خواهیم می اگر .آورد بجای رفتار و گفتار در باید می اکنون هم از را بشر حقوق و مردمساالری
 و دمکراتیک فرایند و کنیم کار یکدیگر با مخالفت عین در مدنی و شهروندی جامعه یک در هم با آینده

 یها قالب در را مخالفان به رویکرد باید اکنون هم از داریم، نگه ش دشمنان از را کشور موجودیت
 دشمن، چشم به نه یکدیگر به بیابیم؛ مشترک یها زمینه در همکاری برای ئیها راه و بریزیم دمکراتیک

 است، بیهوده هم با ما ورزیدن مخالفت امروز که آنجا از و بنگریم؛ خالفم و )حریف( هماورد و رقیب بلکه
 معنی اینها همه که واگذاریم ایران فردای به را مخالفت و کنیم بسنده بودن هماورد و رقیب همان به

 و فرد مسئولیت و اقتصاد دادن سازمان و کشور اداره و حکومت شکل مانند اموری سر بر .باشد داشته
 و گسست به را کار نیست الزم ولی کرد بحث توان می سیاستگزاری توانائی و قدرت از انتزاع در جامعه،
  .رساند رنجش
 جمهوری با )دیگر عناوین به سازش نه و( پیکار یها تاکتیک و استراتژی در هم با ما واقعی مشکل

 کارزار در و )دارد فاوتت ایران یها "ملیت" و ها "ملت" با که( قومی، مسئله در ما مواضع و اسالمی،
 که لیبرال دمکراسی فرایند یا بازی، قواعد به پایبندی خالف بر .است  میاسال ضدتروریسم جهانی

 رقیبان از افتادن پیش برای چه را نظر اختالف توان می مسائل این در دارد، ضرورت آن بر شدن همداستان
   .نرسید توافق به که کرد قتواف هم گاهی و نگهداشت؛ عقاید اصول به وفاداری چه و
 ــ ایران کنونی سیاسی یها نیرو .گشود را گذشته گره باید می سیاسی پختگی چنان به رسیدن برای ماا

 مستقیم وارثان ــ مذهبی و راست و چپ یها فاشیست نه و آیند می کشور ساختن باز کار به که آنها
 یها برچسب زیر نسل دو .شد جنگیده یبیصل جنگ روحیه با که هستند گذشته نسل دو مسلکی کشمکش

 هر به زدن دست ایلیاتی، شبه کشی کینه و مذهبی شبه تعصب که جنگی در کمونیست و مصدقی و شاهی
 گشودن با ترور، و شکنجه با سیاسی طیف طرف دو .کوشیدند یکدیگر حذف در شمرد می پسندیده را وسیله
 انقالب در همه سرانجام و درآویختند هم با سازی، تاریخ و دروغ با بیگانه، کوچک و بزرگ یها قدرت پای
 نیز دیگری موضوعات به اکنون و شناسد مین سن و نسل جنگ این .باختند شان مشترک دشمن به  میاسال
   .است شده کشیده نداشت نمودی انقالب از پیش تا که جامعه در مذهب جای مانند
 سازمانیافته بخش بویژه ایران اصلی سیاسی یها نیرو انمی باید می مذهبی حکومت ضد بر ملی تفاهم هر
 هر مرگ منتظر توان می نه شمرد، ربط بی دست اشاره یک به را نیروها آن توان می نه .گیرد صورت آن

 نو از انتقادی نگاه با را گذشته این باید .است زیسته را  میاسال جمهوری و انقالب دوران که ماند کسی
 "بیدار ماست تاریخ که کابوسی از" باید بگذرانیم؛ خود ملی گوارش دستگاه از یرتعب یک به و بنگریم
 فراموش نه است، خواهی پوزش نه گذشته به ایلیاتی وابستگی و مذهبی یقین از فارغ انتقادی نگرش .شویم
 .دادوستد نه و کردن
 کسی به کسی  میاسال حکومت و انقالب دوران دونسل درکاران دست از زیرا نیست خواهی پوزش

 خواهند می کسانی را پوزش باشد؟ پاک عملی بی یا خطا از اش نامه که کیست ما میان در و ندارد بدهکاری
 حتی انقالب این باشد؟ ندیده کیفر که است مانده کسی چه دهه سه این در .باشند نرسیده کیفر به که

 عرفیگرا مذهبی و راست و چپ اصلی یها جریان اینکه .است کرده پایمال را ش پیروزمندان از بسیاری
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 پایه بر که روزی نیست دور و دارند، غیرمستقیم و مستقیم شنود و گفت هم با اکنون )لیبرال و سکوالر(
 دشمنی از پر گذشته از که است پوزشی ترین بزرگ بکنند، نیز ئیها همکاری مشترک یها ارزش و اصول
  .است باالتر پوزشی هر از گرفتن عبرت .خواهند می

 و بایگانی تاریخ .کرد خواهیم آن جایگزین را افسانه کنیم فراموش اگر را تاریخ زیرا نیست کردن فراموش
 بمانند زنده ملی خودآگاهی در باید می آن یها ناپسند و پسند و ها زیبا و زشت ماست؛ ملی وجدان از بخشی

 سرنوشت با خطرناکی بازی کردن بازیچه را تاریخ و کردن غفلت تاریخ از .باشند آینده یها نسل راهنمای و
 ما .است کشنده شود استفاده سوء آن از ها توده تعصبات و شور برانگیختن راه در که تاریخی .است ملت
 به .بردند بکار ئیها منظور چنان به مذهب، چنانکه را، تاریخ ایرانیان نسل دو .ایم کرده تجربه را این خود
 تازه موج نوبت اکنون .کنند تعبیر نادرستی به را خود تاریخ که کردند توافق امریکائی نویسنده یک قول
  .بینیم می طلبانه تجزیه یها گرایش در سیاسی سوءاستفاده برای را سازی تاریخ

 و پائین یها سال اینهمه از پس بازنده، ملت یک در بازندگان، میان در زیرا .نیست دادوستد سرانجام،
 هم روی به نیاز ایران مردم است؟ باخته بیشتر یا زودتر کسی چه که کند می اوتتف چه رفتن، تر پائین

 تصفیه بجای است بهتر ما .دارند گذشته دهه سه یها ویرانی جبران برای خود منابع و انرژی ریختن
   .کنیم حساب تصفیه خود همروزگار تاریخ با یکدیگر با حساب

 و گفتار در افکنده روز این به را ایران که آنچه و بنگریم صافان دیده به خود یها گذشته به بیشتر چه هر
 بیشتر نوین سیاسی فرهنگ آن یها پایه ساختن و اطمینان فضای آوردن پدید به کنیم دور خود از کردار
 .شود اشتباه نباید دفاعی موضع گرفتن و گناه احساس با هیچ گذشته نقادی و بازنگری .کرد خواهیم کمک
 و بازنگری چنین نیازمند را خود اند نگذرانده را ما گذشته ساله صد تاریخ یها هنگامه که ئیها جامعه حتا

  .بینند می نقادی
***  

 در کم دست که ئیها دهه بهترین ــ شوند می شمرده ایران تاریخ دهه شش مسئول که خواهان مشروطه
 بسیار آنها تاریخی گذشته .ارندد بازنگری این در باالتری سهم ــ ایم داشته آن از پیش سال چهارصد
 الزم ما .بیشتر همه از کنند می احساس آینده ساختن در که مسئولیتی و است دیگران از تر سنگین و پربارتر
 دلیل به درست و پیشینه همین با انقالب دوران نسل همین .کنیم امروزی را خود ها نسل جابجائی با نیست
 خبری بی با را کشور و ملت یک .دارند ایران ساختن دگرگون در را یتوانائ بیشترین که است پیشینه همین

 آن روی یها نوشته شود می نه است سپید لوح نه جامعه .کرد سازی باز توان مین گذشته بر بستن چشم یا
   .کرد پاک را

 لطنتس اساسا گروه یک از را درازی راه رفته آن ساختن و گذاری پایه برای که سالی چهارده در ما حزب
 و فرهنگ نوسازندگی هوادار ــ خواه مشروطه جنبش یک به نگریست می گذشته به چشم هردو با که طلب

 مدرنیته خدمت در سراسر تا هنوز ولی است آمده ــ پادشاهی نهاد جمله از ایرانی جامعه اقتصاد و سیاست
 اصلی تفاوت اما .است نشده نو دبای می که چندان هنوز ها نگاه .داریم کار بسیار درآید )سویه همه تجدد(

 آزاد ــ است گذشته از شدن آزاد و نگری آینده سیاسی، طیف سرتاسر در دیگر بسیاری با خواهان مشروطه
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 آن که است  میپیشگا به است، نبوده آن و این به نازیدن و نوستالژی در ما قدرت .کردن فراموش نه شدن
   .دهد می ما به نگری آینده
 ارزش همیشه از بهتر ما  میپیشگا است ودهب درگیرش گذشته ساله دو در حزب که ای دهعم یها بحث در

 نظام تعیین برای پرسی همه بر توافق از بیش بسیار که رفراندم، جنبش از پشتیبانی در .داد نشان را خود
 با مبارزه در طلبانه؛ فرصت یها گرایش به نشدن تسلیم و حزب استقالل بر تاکید در است؛ آینده سیاسی
 جا همه ایم، بوده پیشتازش ما که ارضی یکپارچگی و ملی یگانگی از دفاع و ایران امور در بیگانگان مداخله
 مد هیچ از و کس هیچ از است؛ بوده ملی مصالح باالترین و اصول، از دفاع استوار دژ ایران مشروطه حزب
 به همیشه از تر خوشبینانه و تر گسترده نگاهی با ما امروز .کرد نخواهد همچنان و است، نکرده پیروی روز

 جامه هر در را دمکراسی و بشر حقوق هواداران باید که ایم دریافته سوئی از .نگریم می ایران آینده و مبارزه
 بیشترشان( لیبرال دمکراسی یها نیرو دیگر سوی از و بپذیریم خود همراهان عنوان به پیشینه هر با و

 پی همگرائی ضرورت به دارند سرانجام که بینیم می را )پیشین اسالمگرایان و ها تکمونیس و طلبان سلطنت
   .برند می
   
  .شناسیم مین  میاسال انقالب از بدتر ای ویهها در ایران سقوط از جلوگیری برای دیگری راه هیچ ما

  ــــــــــــــــــ
    2006 نوامبر ایران، مشروطه حزب ششم کنگره
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  4 بخش
  سبز جنبش سوی به

  
  *ما ایدئولوژیک و سیاسی نبرد های میدان

  
 دارد احتمال بسیار که داد جهان همه تقریبا به تکانی چنان امریکا انتخابات ما کنگره از پیش ای هفته سه
 و بشری طبیعت به ای تازه خوشبینی احساس بی توان نمی رویداد این از .باشد بهتری و تازه دوران آغاز

 آید؛ می چیره ترس و نومیدی بر نیز ها زمان و ها جا ترین محتمل نا در امید .گذشت انسانی اجتماع توانائی
 های لحظه چنین .است پیشرفت و نوسازی پیشدرامد سخت بحران و دارد؛ امکان ژرف های دگرگونی
 به و آید بیرون شده عادت و متعارف های قالب از که دهد می ای تازه یتوانائ و گرایش انسان به تاریخی،

  .بنگرد ای تازه های افق
 طیف از ای برجسته دوستان برانگیز تامل سخنان شنیدن و  میگرا شاهزاده میزبانی افتخار از امروز ما

 تر مهم نظرم به که هائی نکته به را سروران و دوستان توجه خواهم می من .بودیم برخوردار جمهوریخواه
 سوی از ویژه به گفتند آن محتوای با سیاسی نظام شکل تفاوت باره در شاهزاده آنچه .کنم جلب آیند می

 بودن دمکراتیک برابر در جمهوری یا پادشاهی معنی به نظام شکل .است اهمیت پر بسیار ایشان مانند کسی
 شاهزاده .برد بیرون کشمکش موضوع از را آن گفتند چنانکه باید می و ندارد اهمیتی نظام محتوای نبودن یا

 داریم پیش در که ای مبارزه در باید نمی که برخوردارند مزیتی از ببیند توانست می ایشان شنونده هر چنانکه
 رساندن در که هستند هائی سرمایه المللی بین مراجع به داشتن دسترس و بودن شناخته .پوشید چشم آن از

   .آیند می کار به جهان هب ایرانیان صدای
 های کار نزدیک از گذشته سال چندین در من و اند برجسته فیزیکدان دانشمند یک که بخش گنج دکتر آقای
 دمکراسی مبنای اینکه نخستینش گذاشتند، ما اساسی مسائل ای پاره روی انگشت ام کرده دنبال را ایشان
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 برای که کنم اضافه باید اینجا در .است ختالفاتا حفظ عین در همکاری و همرائی نیست، داشتن توافق
 لیبرال دمکراسی عنوان زیر در را آن ما که بنیادی اصل چند باید می سیاسی پختگی چنان به رسیدن

 همچنین بخش گنج آقای .باشد شده همرای آنها بر سیاسی جامعه و باشد سیاسی نظام های پایه آوریم می
 آمادگی و تاریخ از زدائی اسطوره ضرورت است کمیاب ما استگرانسی بسیاری در هنوز که شهامتی با

 سخنان و ها نوشته مانند ایشان سخنان در من .شدند یادآور سیاسی طیف گوشه هر در را مسئولیت پذیرفتن
 را جمهوریخواهان صف در اندیشه نوزائی های نشانه اند داده تشکیل که فراکسیونی در شان دیگر همفکران

 از را جمهوریخواهی آنها اند، کرده حل را جمهوریخواهان ایدئولوژیک مشکل اکنون هم سروران ینا .بینم می
  .اند آورده  بدر ایدئولوژی یک حالت
 ما و هستند اساسی حقوق کارشناسان از و زدائی تمرکز مسئله در مسلم مرجع یک پاک خوبروی دکتر اقای
 به تمرکز، عدم عین در ایران یکپارچگی و ایرانی اقوام مدنی حقوق موضوع در مان نظرات اینکه از بسیار
 در کشور کنونی مشکالت و نداریم ایرانی قوم ما اینکه آوی یاد .هستیم خوشحال است نزدیک ایشان
 آمدن نظر به بدیهی عین در گردد می بر  میاسال جمهوری به اساسا مشکالت دیگر مانند نیز اقوام موضوع
 دو از کم دست همیشه، بکشیم خود میان خطی هر و بگذاریم خود روی  مینا هر ما همه .است مهم بسیار
 کشور یا دولت معنی به بود ایرانشهر نیز وقت همان ما کشور نام .ایم شده شناخته ایرانی پیش، سال هزار
 آشنا نا سرزمین این ساکنان برای و داشت پیشینه و نیفتاد آسمان از نام آن هم پیش سال هزار دو و ایران
 شتاب با که ای جامعه ناگزیر شدن دمکراتیزه با گذشته ساله سی در ایران اسالمی، جمهوری بدون .نبود

  .رسید می نیز اقوام فرهنگی و مدنی حقوق و تمرکز عدم به شد، می امروزی
 که را مشکلی دو و نگریستند ما به خیرخواه نگرنده یک بلکه موافق یک موضع از نه عال نوری دکتر آقای
 ای مشروطه چه نامیم می خواه مشروطه را خود که ما نخست .کردند نشان خاطر هست ما کار در نظرشان به
 مقدار به مشروطه هنوز که است این در است، دیگر جای در مشکل این کنم می تصور من داریم؟ نظر در را

 پیش موقعیتی چنین در ما برای ایشان که فرصتی این از باید ما .شود می گرفته پادشاهی با مترادف زیاد
 در که است جنبشی یافته گسترش و شده نوسازی داریم نظر در ما که ای مشروطه .کنیم استقبال اند آورده
 سده روشنگری و شانزدهم سده رنسانس یا نوزائی به وسطا قرون از را ایرانی جامعه نسل، یک از کمتر

 مشروطه کشورگیر پروژه از کوچکی بخش پادشاهی .کرد وارد اروپا نوزدهم سده ناسیونالیسم و نوزدهم
 در نیز طلبان سلطنت با ما تفاوت یک .اند کرده مبالغه بسیار آن در ش مخالفان و هواداران و است خواهی
 تاکید امروز نیز شاهزاده خود چنانکه دهیم، نمی حکومت شکل یا پادشاه به را جا ترین باال ما .است همین
   .کردند
 یا عرفیگرائی پیشبرد در عال نوری دکتر آقای با ما همراهی در خواهی مشروطه به رویکرد این جلوه یک

 دیگرش جلوه .ماند تمام نا دیگر بسا مانند و بود خواهی مشروطه طرح از  میمه بخش که است سکوالریسم
 از ما .است ایران ملی میراث نگهداری در میرزادگی شکوه خانم ناپذیر خستگی های تالش از پشتیبانی در

 های هدف از بخشی پشتیبانی این خواهان، مشروطه عنوان به .سربلندیم داریم مشارکت پیکار این در اینکه
  .کنند می دنبال دیگری کس هر از بیش میرزادگی خانم اکنون که هست نیز ما
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 هائی گمراهی و است یایدئولوژ با سیاسی برنامه نگرفتن اشتباه دادند هشدار ما به ایشان که  میدو مشکل
 شوروی امپراتوری فروپاشی از که کنم اضافه باید توضیح در .هست حزب شدن ایدئولوژیک در که

 اینجا در پایان از منظور .کلمه لفظی معنی به نه ولی افتاد ها زبان سر بر ایدئولوژی پایان اصطالح
 و است جهان دادن توضیح یمدع که منسجم فکری دستگاه یک یعنی است بزرگ "ای" با ایدئولوژی

 "ای" با ایدئولوژی یک برابر، در .کردند می ادعا ها مارکسیست چنانکه ــ دارد پاسخی چیز همه برای
 هم با ارگانیکی ارتباط لزوما که است فکری های گرایش و ها ایده از ای مجموعه که هست نیز کوچک
 ولی است ایدئولوژی یک بازار اقتصاد مثال .پوشند می را بزرگ ای با ایدئولوژی از تری محدود دامنه و ندارند
 جهانی، بانکی سیستم بحران همین در .دارد احوال و اوضاع به بسته متفاوتی های تعریف و ها کاربرد
 احزاب .اند مانده بازار اقتصاد چهارچوب در همچنان ولی کنند می اقتصاد در را مداخله بیشترین ها دولت

 های برنامه و دارند سیاسی برنامه بر چیره روحیه و کلی طرح معنی به لوژیایدئو همه جدی سیاسی
 مشروطه ولی نیستیم ایدئولوژیک حزب ما .است آنان های ایدئولوژی اجرائی مکانیسم واقع در شان سیاسی

   .است ترقی و آزادی ایدئولوژی آدمیت فریدون گفته به مشروطه و ماست ایدئولوژی
 در آن دانشجوئی بخش و خارج در ملی جبهه از بخشی شادباش های پیام که ادهز علی حمید دکتر آقای
 در همواره ایران مشروطه حزب که آگاهند خوبی به کردند ابالغ را طبرزدی اهللا حشمت آقای پیام و ایران
 یا تاریخ سر بر اختالف عین در گوناگون سیاسی های گرایش اصولی همرائی برای زمینه کردن فراهم پی
 اعالم با ندارد عقیدتی مسائل به ربطی که را خود اساسنامه که هستیم حزبی تنها ما .است بوده ها یاستس

 پیام بابت از خطر، برابر در پروائی بی همه با طبرزدی آقای که امیدوارم من .ایم کرده آغاز آمادگی چنین
   .ندنشو بیشتر های محدودیت دچار اند فرستاده ما کنگره برای که شادباشی

* * *  
 به ایرانی، جامعه به خویشتن، به آمیز، تعارف همیشه نه نگاهی، ها همایش چنین در است سال چهارده ما

 کوچک جهان کوچک های مقیاس با ما های دستاورد .اندازیم می مان پیرامون شونده دگرگون جهان
 باید می ها کجا و آئیم یم کوتاه هنوز ها کجا که دانیم می بهتر خود ولی است نبوده کم تبعیدیان

  .کنیم دگرگون را مان های شیوه
 ما ولی بندد می دیگران مانند نیز را ما پای و دست دهد می روی آنجا در چیز همه تقریبا که میهن از دوری
 و ایران برای مبارزه صرف را قدرت مبارزه از فراغت و بسازیم فضیلتی محدودیت این از کوشیم می

 به بیشتر خواهم می امروز .کنیم سیاسی فرهنگ کردن دگرگون و جامعه بنیادی مسائل باره در اندیشیدن
 است، داشته ما اندیشه و گفتار در تری باال جای ششم کنگره از ویژه به و گذشته سال چند در که مقوله سه
 برای مقوالت این اهمیت در من نظر به .بپردازم باشد داشته باید می آینده سال دو در همچنان که جائی و

  .کرد توان نمی مبالغه ایران آینده
 بهره از جلوگیری تقدس؛ قلمرو از حکومت و سیاست بردن بیرون است، سکوالریسم یا عرفیگرائی نخست
 و درون در تفکر این گرفتن باال شاهد خشنودی با ما .مذهب نام به تبعیض و مذهب، از سیاسی برداری
 در .زند می بهم را چیز همه و هست همیشه طلبی فرصت .باشیم مطمئن متوانی نمی ولی هستیم ایران بیرون
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 دور را ایران آینده و یابد می  باز را عرفیگرائی دارد بار نخستین برای ایران روشنفکری جامعه که حال همان
 نتوان دندان به که دستی بوسیدن" و مذهبیان با همدستی سودای جوید، می کربالئی سیاست بختک از

 آنها؛ عقاید نه داریم کار سرو کارگران منافع با ما که است تراشی بهانه باز .کند نمی رها را کسان بسیار "برد
 و توسعه از خبر بی مذهبی نظام یک در که انگار .شد باید نمی سیاست یا حکومت در مذهب متعرض و

 سالحی کمتر  میاسال جمهوری اب خود کارزار در ما .کرد تامین را کارگران منافع توان می اجتماعی عدالت
 و فرهنگ در مذهب رسوخ .زند می فقیه والیت نظام وجودی علت به که داریم عرفیگرائی از تر کارساز

 مافیائی حکومت و ارتجاع از را ایران توان نمی .ایم شده روبرو آن با گام هر در ما که است مشکلی سیاست،
  .نداد اولویت فیگرائیعر به و بخشید رهائی فزاینده واپسماندگی و

 از روزافزونی های گروه و انداخته خطر به نیز را ناشاد سرزمین این موجودیت اکنون زده مذهب سیاست
 دارد وظیفه ایران در عرفیگرائی پیشروان از یکی عنوان به حزب .است کرده بیگانه خود ملت از را ایرانیان

 و خود مسئله، گرفتن کم دست با دیگر بار کسانی اردنگذ و بایستد سازشکارانه های گرایش برابر در که
 )نادرست هم آن( سیاسی های حساب از تر باال را اصول نیز اینجا در ما .بسپارند ها آخوند به را کشور
 آمیز جنایت برداری بهره باره در روشنگری جلو باید نمی مردم مذهبی های حساسیت از بیم .گذاریم می

 و ها آخوند اعتقادی بی و فساد و ریاکاری با زیستن سال سی از پس .بگیرد ها یتحساس آن از را ها آخوند
 یک .بگذارند تفاوت مذهبی حکومت و مذهبی های باور میان که اند رسیده جائی به ایرانیان شان همدستان

 آنها سوی از گذارند، می مردم توده جای به را خود )آنها از اکثریتی نه بار این( ما روشنفکران دیگر بار
 پیش سال سی از بیش حتا بار این اما .آورند می پائین دارند آنها از که تصوری سطح به و گیرند می تصمیم

 شنیدن آماده زمان آن در حتی مردم .است الزم نا هم و اشتباه هم مشترک، مخرج ترین پائین به افتادن فرو
   .بودند می خود روشنفکران از تری ترقیخواهانه پیام

* * *  
 و سرزمین این از کاری ندانم و ویرانی و تاراج سال سی از پس آنچه است، ایران نگهداری دوم،

 در ما از بیش که شناسم نمی را گروهی هیچ ایران سیاسی طیف سراسر در من .است مانده ش های دارائی
 عاطفی بستگی از شبی ما برای مسئله .باشد کرده سپر سینه ملت، و کشور این از دفاع برای ها سال این
 ناپذیر تردید و سرد محاسبه یک ما های نگرانی سر پشت در .نکنند احساس است ممکن دیگرانی که است
 باالی تمدن و زندگی سطح به خود مردم رساندن برای چیزی یکپارچه ایران امکانات از بیش ما .دارد قرار

 آن ایرانیان نسل صد های فداکاری که کشوری به تنها نه طلبانه تجزیه های گرایش و جنگ .نداریم جهانی
 باز ای آینده چنان به رسیدن از نیز را ایران های پاره تکه بلکه داد خواهد پایان است کشانده اینجا تا را

 جا هر تا سرزمین این از دفاع برای که اکثریتی آن را، ایران ملت اراده بتوانند هم اگر آنها .داشت خواهد
 و ها شوئی پاک از که هائی پاره تکه .رسید نخواهند شان آباد ناکجا به باز ندشکن هم در رود، می

 زیان ــ همسایگان به چسبیده چه و جدا جدا چه ــ بیابند سرنوشتی هر آیند، بدر کشی برادر های خونریزی
 و سیدمکرا از اکنون هم که نمایشی این با ــ است شان فردای گویای همسایگان آن امروز .کرد خواهند
 طلبی هویت یا فدرالیسم نام به یکدیگر جان به افتادن در ما ملت رستگاری .دهند می استقالل و بشر حقوق
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 امور به دیگر همسایگان و عرب جهان و پاکستان و روسیه و امریکا پای کردن باز و دیگران به چسبیدن و
 شهروندی جامعه یک در بشر حقوق یجهانروا اصول رعایت با را خود مسائل باید می ما .نیست مان داخلی

 بود نیامده بیرون وسطائی قرون دراز شب از هنوز که هائی سده در دیگر های ملت .کنیم حل یکدیگر با
   .توانیم می نیز ما توانستند،

 امید به .دارد بستگی ما همگانی هماهنگ تالش به که است  میاسال جمهوری با ما پیکار گذشته این از
 سه دو در ــ خودش حال نگران تنها زبانی گروه هر ــ ملی مبارزه کردن  میقو و نشستن، امریکا حمله
 ای منظره به خشنودی با  میاسال فرمانروایان .است زده پیکار این بر سخت های آسیب گذشته ساله
 ار آنها رژیم به حمالت تیزی که نگرند می هائی کشاکش به و شود می تر شکسته روز هر که نگرند می
 ایرانی ضد لحن تندی به که هائی گروه نهانی موافقت به پشتگرم بیشتر، عمل آزادی با آنها .گیرد می
 مبارزه ستیزی، ایران در مشترک سود .اند شده سرگرم ایران تاریخ و فرهنگ های نشانه ویرانی به گیرند می
 دشمن به که شوند درگیر یکدیگر با نآ از بیش ایرانیان و بگیرد؛ سایه زیر تواند می را  میاسال جمهوری با

   .است رفته ابهام پرده در ملی دشمن تعریف خود اصال .بپردازند ملی

 تعهد چنین خود منشور یکم اصل در هائی، موقعیت چنین بینی پیش با گوئی پیش، سال چهارده ما حزب
 و قیمت هر به و است ترباال همه از ما برای ایران ملی یگانگی و ارضی تمامیت و استقالل" :است کرده
 ایران  میات تاسیسات به حمله از گفتگو که بار هر تعهد این آزمایش ".کنیم  می دفاع آن از وضعی هر در
 خاموش و بدانیم "کنار در را سالمت" اهمیت بدین موضوعی در آنکه جای به ما .آمد پیش گرفت باال

 رخ به را خود و کنیم سازی جایگزین ها گروهبندی کردن هم سر با وار، چلبی آن، از تر بد یا بنشینیم؛
 درباره اندیشیدن" آن از پیش آنچه به بدهیم پرونده الی برای و تهی میان های شعار یا بکشیم؛ امریکائیان
 اعالم صراحت با بدخواهان و بینان ظاهر اتهامات میان در بازگشتیم؛ بودیم کرده اصطالح "نیندیشیدنی

 با ما نظر از که بود خواهد  میاسال جمهوری کنار در موقتا ما جای ایران به لهحم صورت در که کردیم
 چنین که بود نمی آسان ما برای .است رویدادی چنان مسئول تنها اتمی، تسلیحات برنامه کردن دنبال
 هر از که هست امری ولی .بگیریم است تضاد در حزب منشور دیگر اصول همه با که خوشایندی نا موضع
 در که ایران، ملی یگانگی و ارضی تمامیت و استقالل :آید می تر باال مان خود های جان جمله از دیگری چیز

   .رفت خواهد باد بر ویرانگر چنان جنگی

 ترین کارساز از پشتیبانی عین در دیگران، سوی از رژیم تغییر سیاست با مخالفت در حزب گیری موضع
 برنامه جلو تنها دیگران خواهیم می ما .است اصولی نگرش همین دنباله  میاسال رژیم ضد بر ها تحریم

 12 که حمالتی یادآوری ما برای .ماست خود مسئله اش بقیه .بگیرند جنگ بی را  میاسال جمهوری  میات
 ما تنها هنگام آن در .است  میسرگر مایه شد می حزب به بدخواهان و بینان ظاهر همین سوی از پیش سال
 به تحریم دود که گفتند می بودند نگزیده خاموشی اگر دیگر، های گروه و کردیم می دفاع رژیم تحریم از

 رفته بیرون چشمان بسیاری از تصوری عوامفریبی و توهم دود خوشبختانه امروز .رفت خواهد مردم چشم
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 چه هر .است تر پذیرفتنی اقتصادی کمرشکن تحریم گزینه نظامی، شصت ضرب نمای دور برابر در .است
   .دارد برتری سوزنده شعله بر دود باشد

*** 
 چه هر جائی ما های نوشته و سخنان در است سالی چهار سه که حزب انداز چشم کردن گشاده سرانجام

 از تری گسترده و تازه تعبیر با پیشین، ایران خواهان مشروطه سازمان ایران، مشروطه حزب .یابد می تر باال
 آینده برای مشروطه پادشاهی به که  میمه جای همه با گسترده و تازه تعبیر نای .شد گذاری پایه مشروطیت

 از اش دامنه که بود مشروطه انقالب خواهی تجدد طرح رسانیدن انجام به برای ای برنامه اساسا داد می ایران
 در آن گرد بر که حزبی ادبیات و سیاسی برنامه .رفت می فراتر بسیار جمهوری، یا پادشاهی حکومت، شکل
 از و لیبرال دمکراسی سیاسی نظام از گرفت شکل حزب  میرس گذاری پایه و مقدماتی مراحل ساله شانزده
 چندان ایران در مفاهیم این اواخر همین تا و ها سال آن در .کرد می دفاع میانه راست سیاسی اقتصاد
 به لیبرالیسم و لیبرال .رفتند می کار به انگاری سهل به لیبرال و راست و چپ اصطالحات و نبودند شناخته
 خود سیاسی مخالفان نثار دشنام همچون چپگرایان و ها اسالمی یا بود؛ ها سوءتفاهم ترین بد موضوع ویژه
  میجز های باور مخالف که نگر سو یک گروهی گردن بر گل حلقه چون خارجی آگاه نا ناظران یا و کردند می
  .آویختند می ددان می بهره بی فضیلتی هر از را خود
 در یا و شمرند می پادشاهی ضد نهان در و مشکوک را لیبرال یا که کسانی هستند احتماال حزب خود در

 ها آزمون این از خود آموزشی و فرهنگی کارزار در ما .دانند می نزدیک سوسیالیسم به آن امریکائی کاربرد
 مسائل شکافتن درگیر ما اندازه به که داد نشان نتوان ساله سی این در را حزبی هیچ شاید .ایم داشته بسیار

 ما هواداران و هموندان بسیاری .شد آغاز مشروطه همان از فرایند این .باشد بوده خود باره در روشنگری و
 به آن از کوچکی جزء تنها پادشاهی که مشروطیتی مانند نیز دمکرات لیبرال .داشتند اشکال جا همان از

 قالب آن در تنها ما نظر مورد حکومتی نظام سرتاسر ولی آشناست نا و تازه رانیای گوش در رود می شمار
 ــ است لیبرال دمکراسی نامش بشر حقوق جهانی اعالمیه چهارچوب در مردم اکثریت حکومت .گنجد می

 جامعه یک در را انسانی فرد نشدنی سلب حقوق و تابد نمی بر نیز را اکثریت دیکتاتوری که دمکراسی
 مانند ما .است کرده کار موفقیت با جمهوری هم و پادشاهی شکل در هم و کند می تضمین دیشهرون

 خبر بی خود سیاسی فلسفه نام از است گفته می نثر عمر همه دانست نمی که مولیر نمایشنامه شخصیت
 جای به و داریم تعلق جهان سیاسی خانواده ترین آزادمنش و ترین پیشرو به که ایم برده پی اکنون .بودیم
  .ایم شده پیشگام خود کنند تعریف خود میل به را ما دیگران بگذاریم آنکه

 به اسپانیا در اکنون هم همچنانکه ژاپن، در نام همین به حزبی در است دهه پنج چهار دمکراسی لیبرال
 چپ ،دمکرات سوسیال خانواده عضو دو هر( کارگر حزب رهبری به بریتانیا در و سوسیالیست حزب رهبری
 پادشاهی حکومت شکل دارای ژاپن مانند دو هر و لیبرال، دمکراسی اردوی در سیاسی نظر از و میانه

 در افراد و شود می انتخاب اکثریت رای به حکومت که نیز، دیگری کشور هر .کند می حکومت )مشروطه
 چه هر آن یاسیس اقتصاد است، لیبرال دمکراسی نظام دارای هستند بشر حقوق جهانی اعالمیه پناه
   .باشد خواهد می
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 و اسالمیان و سو یک از کمونیسم، و مارکسیستی سوسیالیسم بقایای با ما ایدئولوژیک نبرد میدان
 میانه راست سیاسی اقتصاد و لیبرال دمکراسی سیاسی فلسفه جز دیگر سوی از گوناگون های فاشیست
   :ایم آورده چنین خود منشور در را سیاسی اقتصاد این های ویژگی ما .نیست

  
 و کارفرما و کارگر حقوق حفظ مسئول دولت دمکراتیک نظارت زیر ولی فردی، ابتکار و بازار اقتصاد نظام *

  .کننده مصرف
  
 کسانی به کمک و جامعه افراد به برابر فرصت دادن در جامعه مسئولیت صورت به اجتماعی عدالت تعبیر *
   .کنند تامین را شان زندگی خود کار با ــ دخواهن نمی اینکه نه ــ توانند نمی که
  

 که حکومت شکل سر بر نه دارد جریان ها جبهه این در ایران بیرون در و ایران در اکنون ایدئولوژیک نبرد
 چالشی چنین به ما پاسخ و نیست؛ برخوردار اولویتی از بقا، مبارزه گیر در ایرانیان اکثریت برای امروز
 و نود آن بر افزون روز طور به ما اگر .باشد حزب سیاسی برنامه از کوچکی بخش بر تاکید تنها تواند نمی
 بیشترین برای خوشبختی بیشترین و ایران موجودیت با که کنیم می تاکید خود منشور از درصدی چند

 دمکراسی نظام دیگر عبارت به شهروندی، جامعه یک برقراری .روست همین از دارد کار و سر ایرانیان
 ای کننده خسته های بحث ادامه تا است تر بزرگ اولویتی ایران در میانه راست اقتصادی برنامه یک و رال،لیب
 همیشه مانند بگیرند تصمیم بتوانند ایران مردم که زمانی خود، هنگام در ما .نیست شان زمان اکنون که

 برابر در .روبروئیم تری فوری ائلمس با امروز ولی کرد خواهیم مشروطه پادشاهی از را پشتیبانی ترین موثر
 نبرد به اجتماعی عدالت از که آنها و جهند؛ می سرنوشت تعیین حق به مدنی حقوق از که طلبانی تجزیه
 یک در .نداریم اجتماعی مسئولیت با بازار اقتصاد و شهروندی جامعه از تر برنده سالحی ما رسند می طبقاتی
 و فرد حقوق گرفتن نظر در با و دمکراتیک فضای یک در ماعیاجت ناگزیر های کشاکش شهروندی جامعه
 پیش را جامعه هم و فرد هم شود همراه شخصی مسئولیت با اگر اجتماعی عدالت و یابد؛ می فیصله جامعه
   .یافت توان نمی است بد جمهوری و است خوب پادشاهی در را شان پاسخ که است مسائلی اینها .برد می
 بر پابرجائی همین بگذارد سن به پا خود اعضای همراه به است نگذاشته و داده ائیشکوف ما حزب به آنچه
 تواند می هفتم کنگره .است بوده اصول همان چوب چهار در تازه های افق گشودن برای آمادگی و اصول
 را دخو نگاه همرزمان و دوستان که امیدوارم من .ببخشد ای تازه نیروی آن به و نگهدارد را سرزندگی این
 ما حزب .بیفکنند نیز گذرد می ها دگرگونی گونه همه دستخوش ایرانی ی جامعه در آنچه به و آینده به

 سوار باید می همچنان ما .است گرفته داشته سیاسی بحث در که ای برجسته جای از را خود قدرت همواره
   .برانیم پیش اندیشی نو موج بر
  
  هفتم کنگره در سخنرانی یافته گسترش *

 November 22, 2008 1387 آذر 2 شنبه
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  4 بخش
  سبز جنبش سوی به

 
  است درون در ما )مبارزه( جهان

 
 ساختن برای که دیگر یها کشور تابع گاه و ساکن ایرانی گروهی خودمان، جمع این از خواهم می امروز
 و معما همه من نظر به .کنم آغاز کنند، می مبارزه فعلی، وضع به دندا پایان نتیجه در و متفاوت، ایران یک

 نقش تواند می که چیست .یافت جمع همین طبیعت در باید می و توان می ماست تالش در که را نویدی
   بدهد؟ کلیدی نقش ما به جاهائی در یا کند ربط بی را ما مانند کسانی

 تن هزاران تمرکز توان مین باز دارد اهمیت که است ایران و گذرد، می درون در چیز همه بگویند چه هر
 با و غربی، آزاد کشورهای در جهان، ارتباطی مراکز در را زمودهآکار و دیده جهان و خوانده درس ایرانی

 آزادی نبود سبب به که است ترکیبی این .شمرد اثر بی دارد، جریان هوا مانند که آزادی آن از برخورداری
 در شان سهم از من مبارزه، در تبعیدیان اهمیت دادن نشان در .دهد مین دست ایران در کمال این به عمل،

 ایران بیرون در که بس همین .گذرم می است گشوده ایرانی جامعه بر ای تازه راه اصال که سیاسی گفتمان
 تفکر از کامل بریدن و مشروطه، جنبش یها آرمان به بازگشت دمکرات، لیبرال گفتمان که است بوده

 از را خود تا داشت بیشتری مشکالت درون، در سیاسی اندیشه .است گرفته شکل سیاست در مذهبی
 .کند آزاد  میاسال روشنفکری مانند عبارتی تناقضات یا مذهبی، اصالح مانند ای شده سپری مفاهیم

 ولی گذارد؛ب ش وجدان برای را ش دین روشنفکر، که معنی بدین داشت توان می مسلمان روشنفکر(
 روشنفکری شایسته فکری نظام یک به آنجا از و داد قرار روشنفکری مبنای را دینی دگم یا جزم توان مین

  .)رسید
 در زدن چنگ بی را مذهبی حکومت از رهائی شد مین ها مدت تا ایران خود در که گذرم می این از همچنین

 چاره" و شد داده نشان رویکرد این بیهودگی آغاز همان از که بود بیرون در و کرد؛ تصور مذهب عامل
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 مبارزه کردن )سکوالر( عرفیگرا و سیاست در مذهب از بریدن در بلکه "کژدم خود در نه را زده کژدم
  .)گذرم می ها زمینه این در هم خودمان سهم از من( .یافتند
 )خیالی( اسلحه به بردن دست بسیارگوی، اندیشان ساده نظر خالف بر که  میاسال جمهوری با عملی مبارزه
 آن .شد آغاز تبعیدیان موج نخستین سوی از بیرون در انقالب از پس اول سال دو یکی در دهد، مین معنی
 از چه هر و .بودند نیامده بیرون انقالبی تب و خمینی ماهزدگی از هنوز ایران در مردم که بود ئیها سال

 قدرت پیکار در چریکی یها سازمان خونین شکست زا پس .داشت جریان بیرون در بود رژیم با مخالفت
 کرده، خود و سویه همه های میناکا از باخته روحیه و خورده بیم ایران در مخالفان شصت،/هشتاد دهه اغاز
 که بویژه یافت، انتقال بیرون به اساسا مبارزه و آوردند روی منفی مقاومت و فرهنگی یها فعالیت به

 انقالب قربانیان نخستین تبعیدی، ایرانیان موج نخستین با و گریختند ایران از هگرو گروه پیشین انقالبیان
  .گرفتند سر از را گذشته یها نبرد رژیم، با مبارزه کنار در و زدند پهلو به پهلو پادشاهی، رژیم بازماندگان و
 ایران بیرون در موجود وضع تغییر برای فعالیت گرانیگاه سازندگی، کارگزاران بفروشی و بساز دوره اواخر تا

 در فجیع یها دمکشیآ( آشکار چه و )ها شدن نیست به سر( آن مشئوم و پوشیده صورت در چه ترور .بود
 تیراندازی تا( غیرسیاسی محلی یها شورش خشن سرکوب و )گرفت؛ قربانی ها صد که ایران بیرون و درون

 آلود خون فضای چنان )فعال عناصر شدن ناپدید با همراه سراسری یها بازداشت و کنندگان تظاهر به هوا از
 در .زد رژیم با آشکار مبارزه به دست شد مین بیرون لرزان و نسبی امنیت در جز که آورد پدید ترسناکی

 روی میانه و عملگرائی به بیرون در بسیاری همراه یا آوردند روی فرهنگی پیکار به بیشتر مبارزان درون
 وارونه ها نقش خرداد دوم از پس .بستند دل بود کرده جا هر در خود دولت  یمرس سیاست را ترور که مردی
 در را مبارزه ابتکار کردند می موعظه را تغییر استراتژی ترین هزینه کم که درون طلب اصالح یها نیرو و شد

 و خرداد دوم شدن اعتبار بی با اکنون .آنهاست با حق رسید می نظر به نیز گاهی چند و گرفتند دست
 از جلوگیری در تواند می بیرون مبارزه دیگر بار رود، می انتظار حوزه و بسیج حکومت از که ئیها سختگیری
   .باشد داشته بسزا  میسه است کمین در که انحرافاتی

***  
 میاسال جمهوری طلبان اصالح .است خواهانه آزادی پیکار هر اصلی انحراف نمایشی، و بنیاد بی طلبی اصالح

 مذهبی تقدس ردای در را ناروائی هر تواند می که  میاسال رژیم درنده طبیعت .اند انحراف دستخوش بویژه 
 فلسفه دارند؛ می نگه را آن دیگران، مرگ مرگ، سرحد تا و دارند دست در را قدرت که ئیها آدم نوع بپیچد؛
 دمکراسی یها هنجار زا و بسته مظلوم، حسین و غایب امام به که شیعی اسالم ویژه به اسالم، سیاسی
 کند می برطرف را فوری مشکالت نگشاید را مسائل اگر که نفت روزافزون درامد و است؛ بیرون لیبرال
 یا خردادی دوم یها خودی و ایران طلبان اصالح که نیست تصادفی .اند دمکراتیک اصالحات برضد

 مذهب از بریده سیاسی نظام و ازب جامعه دشمنان ترین بزرگ خود فقیه، والیت حکومت "خواهان مشروط"
   .هستند
 تواند می که است شعاری این .است خواهی دمکراسی جبهه شعار کشیدن پیش طلبان اطالح ابتکار ترین تازه

 آنکه با .کند جلب بیرون و درون در راستین، مبارزان تا انتخابات در خوردگان شکست از را گوناگونی عناصر
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 باید می خواهی دمکراسی جبهه این دربرابر کرد مخالفت آن با بتوان که یستن چیزی دمکراسی برای مبارزه
  :ایستاد زیر دالیل به
  
 مبارزه که گردانید خواهد دیگری مشارکت جبهه را آن ای، جبهه چنان به رژیم وفادار مخالفان ورود ــ

 آخوندهای به نزدیک عوامل و پیشین یها مشارکتی ورود از .کرد خواهد سست رژیم سرتاسر با را، اصلی
   .کرد جلوگیری توان مین ای جبهه چنان به خودساخته ترور ماشین ۀزند شهیدان و حکومتی

  
 آورد، بدر آن از توان می را معنی هر نباشد بشر حقوق چهارچوب در اگر و است کشدار ای واژه دمکراسی ــ
 تعیین را خود دمکراسی حدود رنددا خواهان دمکراسی از بسیاری اکنون هم .اسالمی دمکراسی جمله از

  .برند می باال پسندند مین که کسانی گذاشتن کنار برای را ها دیوار پیشاپیش و کنند می
  
 ترین معنی با و ترین سازنده که است رفراندم ملی فراخوان به  میمستقی چالش خواهی دمکراسی جبهه ــ

 راه با خواهند می حکومتی محافل در کسانی .است بوده ساله چند و بیست این در ایران آزادیخواهان حرکت
 به گروهی و شخصی دالئل به دیگرانی و بزنند رفراندم جنبش به ضربتی خواهی دمکراسی ههجب انداختن

  .پیوندند می آن
 چون یا نیستند باال در خودشان چون راستینی، مبارزان هستیم شاهدش همواره چنانکه میان این در

 آشفتگی باز و نهند می روی تازه شعار این به دارند اند نرسیده نتیجه به مدت کوتاه در و دان انداخته در جنبشی
 در که  میهنگا ولی .بود رفراندم ملی فراخوان به مبارزان این بیشتر امید پیش ماهی شش .پراکندگی و

 عمال را سامانه نآ بیرون در ئیها دست و شد ناممکن رفراندم  میرس )سایت وب( سامانه به دسترسی ایران
 پی در قرار بی یها روان و حوصله بی یها ذهن کردند، متوقف بود افتاده راه که را موجی و انداختند کار از

 آن با فراخوان گوئی اند، رسیده خواهی دمکراسی به اکنون و برآمدند ها نیرو گردآوردن برای دیگر فرمول
   .است بوده خبر بی دمکراسی از خود قاطع جوئی چاره و روشن زبان

 مشترک مخرج که است راهکاری تنها زدن کنار و کردن کمرنگ ایستاد برابرش در باید می که انحرافی
 برای تنها نه و همه برای ایران و بشر، حقوق چوب چهار در دمکراسی نیروهای )اپتیموم( بهینه
 را آن اصالح و نظام درون از کردن کار که راهکاری رود؛ می شمار به خواهان، جمهوری و طلبان اصالح

 اساسی قانون و موسسان مجلس به رژیم سرکوبگری از آزاد شرایط در مردم خواهد می و شمارد می ثمر بی
 دور را بیسابقه حرکت آن کوشند می که ئیها گروه خواهی دمکراسی فراآمد تنها .بدهند رای شان دلخواه
 از .است  میاسال جمهوری از پس دمکرات لیبرال یرانا برای مبارزه یگانه صف در انداختن شکاف بزنند
 جبهه نیز، ایران اجتماعی و سیاسی یها طیف همه و اساسی موضوعات همه دربرگرفتن نگاه

 فراخوان پشتیبانی درجه آن حتا خواهان دمکراسی .رسد مین رفراندم ملی فراخوان گرد به خواهی دمکراسی
 لبخند مخالفان، کشاکش نشانه هر که مراجعی کردن خشنود از بیش به و کرد نخواهند جلب هم را رفراندم

  .آمد برنخواهند باشد، هزینه بی و رایگان اگر بویژه ورد،آ می شان لبان بر



192 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 بهتر برای و رفراندم جنبش پشتیبانان کار از نارضائی سبب به و روند مین ها اینجا تا که کسانی هستند
 ای کنگره در و است گشوده اصالحگران این بر راه اما .آیند می بر دیگر یها شیوه جستجوی در آن، کردن

 و، دمکراتیک فضائی در و کنند عرضه را خود نظر توانند می ودب نخواهد بسته کس هیچ بر ش یها در که
   .نیست هماهنگی ترتیبات و مراجع تعدد به نیازی هیچ .پردازند جوئی چاره به همرایانه، است، امید
 کسانی رفراندم فراخوان از خود توقع بی و بیدریغ پشتیبانی با که متاسفیم بسیار ایران روطهمش حزب در ما
 هم و گذشته در کسانی و هست نیز رژیم با مبارزه کل در "مشکل" این .ایم بازداشته آن پشتیبانی از را

 ادامه و طلبی، الحاص نمایش هر و پوشند؛ می و اند پوشیده چشم هم آن از ما، حضور دلیل به نیز اکنون
 مبارزه مشکل ما ولی .دهند می ترجیح باشد داشته نقشی آن در نیز ما طیف که ای مبارزه بر را موجود وضع

 مخالفان ما حزب .شود انداخته بدور باید می که است گروهی کوتاه مالحظات و ای قبیله روحیه نیستیم؛
 ما .داند می الزم آینده دمکراتیک ایران ساختن برای ما به شان احساسات به توجه بی را  میاسال رژیم دیگر

 یک تبلور فراخوان، .گیرند سر از را خود پشتیبانی و برگردند فراخوان معنی و پیام به آنها همه امیدواریم
 و تحوالت از باشد هرچه هم به رشانظن که است ئیها نیرو استراتژیک convergence همگرائی

 رژیم این جایگزین برای که نداریم ای چاره ما یک، :اند گرفته را ها درس این گذشته دهه سه دو یها تجربه
 قانون کردن جانشین فرایند از توان مین بهانه هیچ به را ایرانی هیچ و است همه معنی به ما دو، کنیم؛ پیکار

 این یگزینجا سه، کرد؛ حذف بشر حقوق جهانی اعالمیه پایه بر اساسی قانون با  میاسال جمهوری اساسی
 پس این از ایران سیاست بستر چهار، بود؛ نخواهد پادشاهی یا جمهوری نام بهر دیگر، دیکتاتوری یک رژیم
  .افتاد توان مین دور آن از ولی رفت پیشتر و ساخت باید می آن بر نیست؛ بشر حقوق جهانی اعالمیه جز

***  
 که کسی ریاست به و هستند امنیتی و پاهیس اعضایش از تن هشت ای گفته به که ای کابینه کار آغاز با

 .رسد می فرا سرکوبگری و ارتجاع تاز و تاخت تازه دور یک است، داده قرار خود سرمشق را فرومایه رجائی
 آماده تر غیرانسانی و بدتر و تر مبتذل برای باید می مردم و است آورده پائین را ها معیار هم باز  میاسال رژیم
 دورتر رژیم با آمدن راه و سازش از و شود می تر رادیکال درجه همان به مبارزه یطیشرا چنین در .باشند
 ها گنجی بلکه آزادی نهضت خواهی دمکراسی جبهه متولیان نه دیگر ای مبارزه چنان قهرمانان .افتد می

 یک برابر رد .بروند باید ش رژیم و ای خامنه :آورند می زبان بر خود زندگی بهای به را آخر سخن که هستند
 هر رفتن فرو در را خود رستگاری ناسزاواری، نمایش سال هفت و بیست از پس که فکری و حکومتی نظام
 یها حل راه و رژیم تدریجی اصالح از گفتن سخن بیند می تبهکاری و نادانی تیره یها ژرفا به بیشتر چه
 .شود می و است شده پرداخت سنگینی به جا همین تا و هست هزینه .نیست بیش زشتی شوخی هزینه بی

 اهمیت رسان، کمک و پشتیبان عنوان به ما نقش و زند می درون در مبارزه نبض همیشه از بیش امروز
 بیشتر دیگری کمک هر و المللی بین پشتیبانی به مبارزان نیاز و تر سخت درون در مبارزه شرایط .یابد می

 شویم؛ آماده مبارزه مرحله این برای روانی، تر مهم آن از لکهب تشکیالتی، نظر از تنها نه باید می .بود خواهد
 درون به باید را آن روانی فضای است، بیرون در ناچار به ما مبارزه فیزیکی فضای چند هر که معنی این به

   .ببریم
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 بدر جانی ایران از نوبت به و سیاسی رنگ هر از پیاپی امواج در که مخالف یها نیرو بزرگ گرفتاری یک
 امر هیچ انگار گرفتن، دنبال را ها دشمنی و ها کشاکش همان ــ بود انقالب از پیش فضای در زیستن بردند،
 تنها نه تبعیدیان آن .سازد الزم را گذشته یها گیری موضع و ها باور بازاندیشی که است نیامده پیش ای تازه
 و قدرت به خودشان رسیدن سر بر تنخس بلکه انداختند یکدیگر گردن به را خود شوربختی و شکست گناه

 از پس کارنامه که شدند انگیزی ترحم بیهوده نبرد وارد دیگران رسیدن قدرت به از جلوگیری برای سپس
 :است بوده تبعیدیان فضای در زیستن آنها دیگر گرفتاری .است پوشانده تازه یها شکست از را شان انقالب

 تنگ را نگاه یها افق که مشرب هم محافل و ها حلقه تنگ زندگی به کردن خو و مردم از افتادن دور
 نشویم، دچارش ایم کوشیده آغاز از زیرا داریم دیگر بسیاری از کمتر ما که است ئیها گرفتاری این .کند می
  .است الزم اینها از بیش ولی .بیائیم بیرون آن از یا

 مبارزان پاکبازترین و ترین جدی و ترین میصمی که است ای مبارزه از بخشی است، درون در اساسا ما مبارزه
 جابجائی در را مسئله پاسخ و نداریم  میاسال جمهوری در رقیب یها جناح به کاری ما .هستند آن درگیر
 بهترین از بزرگی گروه نیروی به و کرد، جابجا باید می را رژیم ).دارد بدتری به رو نیز آن( دانیم مین افراد

 معنی به درون مبارزه جهان در زیستن .اند گذاشته هدف این گرو در را خود جان و یآزاد که ایران فرزندان
 چه و نیستند نظر هم ها زمینه همه در ما با که است سیاسی نیروهای و ها شخصیت این از بیدریغ پشتیبانی

 آغاز از ما بحز .جاست همین در گوئیم می مبارزه بدان آنچه در اصلی نکته اما .دارند زیاد اختالفات بسا
 مبارزه  میاسال جمهوری زدن زمین برای صرفا حتا نه و قدرت به رسیدن برای صرفا نه که است گفته
 یها استاندارد به نزدیک و امروزی را آن خواهیم می و نیستیم خشنود خود جامعه و فرهنگ از ما .کند می

 منظور این به .پسندیم می را همشروط پادشاهی نیز حکومت شکل برای و کنیم غربی لیبرال دمکراسی
 این ولی .کنیم سرنگون است ای جامعه چنان به رسیدن مانع ترین بزرگ که را  میاسال جمهوری باید می
   .کند می تعیین ها استاندارد باالترین به رسیدن یعنی اصلی آرمان آن را ما یها راهکار و نیست ما هدف تنها

 .گیرند می قرار ما مقابل صف در  میاسال جمهوری مخالفان رینپابرجات از ای پاره رویکردی چنین با
 اما ندارند،  میاسال جمهوری با بنیادی تفاوت ما برای غیرمذهبی و مذهبی فاشیستی یها گروه

 برخوردار ما پشتیبانی بیشترین از کنند می پیکار بشر حقوق و دمکراسی برای که خواهانی جمهوری
 ستودم ایران مردم مقاومت مظهر عنوان به را گنجی اکبر آقای پیش ماهی دو من که  میهنگا .شوند می

 اگر گنجی آقای ولی .است نوشته خواهی جمهوری یها منشور او که گرفتند خرده طلبان سلطنت از محافلی
 یکی ما با بشر حقوق و دمکراسی مانند تر حیاتی موضوعاتی در باشد داشته اختالف ما با حکومت شکل در

 و است رسیده ها اینجا به و است داشته سلوکی چنین او پیشینه با کسی که ماست خوشحالی ایهم .است
 سده کشور یک عنوان به را ایران آینده .شود تر فراوان هرچه رژیم پیکر از ئیها ریزش چنین امیدواریم

 کرد؛ نخواهد تعیین جمهوری یا پادشاهی حکومت شکل )افتد می تر عقب ما آرزوئی سده(  مییک و بیست
 از بیش از که بشرند حقوق و دمکراسی یها آرمان نهائی پیروزی )ضامن( پایندان گنجی آقای مانند کسانی
    .برسیم آنها به کی تا است، شده ما ملت سرنوشت پیش سده یک
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 به نگریستن و گروهی، و جناحی یها نظری تنگ گذاشتن کنار معنی به درون مبارزه جهان در زیستن
 این در بیداد، هنگامه این در امروز .بسازیم هم با باید می که است پیشروی و آزادمنش جامعه دوردست

 در نود تا که مبارزانی توان می چگونه و گفت سخن توان می رقابتی چه از سنائی، قول به اهالن نا توفان
   کرد؟ متهم رژیم مزدوری به اند نپوسیده زندان در یا نمرده که  میهنگا تا یا گرفت نادیده مایند با را راه صد

* * *  
 آنها در کنگره به پیشنهاد برای را مباحثی توان می ولی نیستند گیری تصمیم مرجع حزبی یها کنفرانس

 الزم هموندان که آنچه بر عالوه مهم، موضوع دو در بتوانیم آینده روز دو یک در امیدوارم من .کشید پیش
 لیبرال کاراکتر بر تر صریح تاکید نخست .کنیم آماده آینده سال کنگره یریگ تصمیم برای را زمینه دانند، می

 دمکراسی گرایش نماینده ترین مهم رفتار، نیز و عقاید اصول نظر از که است حزبی این .حزب دمکرات
 .کنم می تکرار باز و اید شنیده من از بارها را لیبرال دمکراسی تعریف .رود می بشمار ایران در لیبرال

 ما ویژگی این .باشد محدود بشر حقوق جهانی اعالمیه به که است اکثریت رای به اعتقاد لیبرال مکراسید
 حزب منشور در بیشتر صراحت به و شود کشیده بیرون حزبی ادبیات و منشور اصول البالی از که دارد نیاز
 جریانات از پیشتر  میگا چند ههمیش مانند را ما که نیست این در تنها عبارتی اصالح چنین سودمندی .بیاید
 دفاع با که نپندارند تا کند می تر گشاده را کاره نیمه یها دمکرات نگاه که هست هم این در .دهد می قرار روز
 ای پاره کردن برطرف موضوع، دومین .گشود خواهند را ایران سیاسی مشکل الئیک، یا "ناب" جمهوری از

 نه و عبارتی اصالح با باز و برد می پرسش زیر مارا سخن اعتبار که است اساسنامه و منشور میان تناقضات
  .آمد خواهد بدست اصول در تغییر

 یها پیشنهاد امیدوارم و نظرات، و انتقادات از پر انبانی با همرزمان و دارد وپیمانی پر کار دستور ما کنفرانس
 آن برای که فراوانی انرژی و هزینه به مسلما دمکراسی عملی پرورش این .اند آمده اروپا جای هر از عملی،

   .ارزد می کنفرانس، این در هلند یها شاخه همه از بیش گذاریم، می
 هر و یابد، می پایان ما آزادمنش و دمکرات مخالفان با همکاری برای آمادگی اعالم با ما همائی گرد هر
 بر حزب یها دریچه گشودن انندم ئیها اقدام با باید می نداریم آن شدن شنیده به چندانی امید چند

 درازمدت ایران مشکل .دهیم ادامه است شده اغاز حزبی یها سامانه در پیش ها مدت از که دگراندیشان،
 نیز آن که است الزم نسلی، نشد اگر و ذهنی، تغییرات .شود مین ختم  میاسال جمهوری به تنها و است
 است؛ نشده پیشنهاد بهترش هنوز که استراتژیی از و اصول، از انحراف بی ایستاد، پابرجا باید .آید می پیش

 جای است دور اگر مقصد و بلند اگر هدف و دشوار اگر مبارزه .ها تاکتیک و ها روش در پذیری انعطاف با و
 و رفتن جای .بود نخواهد کردن عوض را اصول حتا و استراتژی تا ها تاکتیک از و افتادن راهی به روز هر
 داشته کلیدی نقش یا باشیم ربط بی توانیم می ما گفتم آغاز در چنانکه .بود نخواهد نیز ننشست خانه در

 گروه روی در رو و ایران در مردانی و زنان که حالی در هم آن باشد، بیربط بخواهد که کیست اما .باشیم
 .اند گرفته کف بر جان ما آینده و ما برای بسیجیـ  اطالعاتی آشام خون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2005 الهه، اروپائی، کنفرانس در سخنرانی
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  4 بخش
  سبز جنبش سوی به

  
   ساختاری دگرگونی وسه سبز جنبش

  
 رو دگرگونی سه با ایران در ما .آورم می دگرگونی سه عنوان زیر را آن من .است کلی یبسیار بحث موضوع

 اش دوره نسل هر .نسل دگرگونی نخست .رژیم دگرگونی و تمانگف دگرگونی نسل، دگرگونی :هستیم رو به
 بلکه شود می عوض جامعه یک تمام سال 30 یا 25 هر در که نیست این منظور .است سال 30 تا 25

 سبب به کرد پیدا پرورش و آمد دنیا به سال 30 این در که نسلی .است نظر مورد نسل هر فعال زندگی
 این تا ایرانی نسل هیچ چون .است ایران تاریخ تحول مهمترین حامل زیاد لاحتما به دارد که هایی ویژگی

 که است این مهم ولی است باال چقدر ها آن دانش سطح دانیم نمی ما البته .است نداشته خوانده درس حد
 تحصیلکرده و رفته دانشگاه کند احساس آدم که مساله این خود .کنند خودآموزی و بخوانند بتوانند  میمرد
 است تغییراتی پایه و اساس کنونی نسل من نظر به .انگیزد می بر انسان در را هایی خواست و ادعاها است
 ای یگانه تجربه سبب به برخاسته انقالب از بعد که نسلی .باشیم داشته انتظار توانیم می ایرانی جامعه در که
 ما از متفاوت را ها آن تنها نه تجربه نای و ماست با متفاوت نسلی داشته گذشته سال سی در ایران ملت که

 جوانان این گفتند می پیش سال بیست .است متفاوت شده بزرگ آن در که هم فضایی و رژیم با بلکه کرده
 معتقد رفتن دانشگاه و خواندن درس تاثیر به زیرا توانند، نمی نه گفتم می من ولی کنند می مغزشویی دارند را

  .بودم
 در همه ما که حالی در ندارد پاگیر سود موجود وضع در که این یکی :دارد یژگیو دو جوان نسل اصوال
 به باشد آزاد موجود وضع از اگر انسان .شود می شروع تغییر که اینجاست از و داریم؛ پاگیر سود موجود وضع
 کمتر خطر برابر در ش حساسیت باالتر سنی های گروه به نسبت که این دوم خصوصیت .افتد می تغییر فکر
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 با رابطه در کیفی، تغییر بر عالوه .است منفجره ماده ما جامعه مثل هایی جامعه برای خاصیت دو این .است
 35 زیر ایران جمعیت درصد 60 حدود حاضر حال در .هستیم رو به رو هم  میک تغییر با ایران تازه نسل
 زیرا .شد نخواهد تکرار ایران در هم ینا از پس و نداشته سابقه حال به تا که است ای پدیده این .است سال
   .را ش وقت نه و دارد را اش روحیه نه چون پرداخت، نخواهد فرزندآوری به پیشین نسل شدت به نسل این

 فرنگی واژه برابر در آشوری داریوش را گفتمان اصطالح .است گفتمان تغییر همان دوم دگرگونی
 در .میالدی هفده سده به گردد می بر و معنا این در ستا ای تازه واژه دیسکورس .است نهاده دیسکورس

 که »عقل بردن بکار روش در دیسکورس« نام به نوشت ای، رساله کوچکی، کتاب دکارت هنگام آن
 این آغاز در ای مزه با جمله .است کرده ترجمه روش در گفتار عنوان زیر فارسی به را آن فروغی محمدعلی

 سهم بابت کس هیچ زیرا است نشده تقسیم عقل خوبی به جهان در چیز هیچ« :گوید می که است رساله
 آن تا .کرد پیدا نویی معنای دیسکورس و شد گذاشته جدید فلسفه پایه رساله این با ».ندارد ای گله خودش
 به که کرد عرضه را منطقی ساختار یک دکارت .داشت کامل تسلط زبان و اندیشه بر مذهب زمان

 را دیسکورس .کرد چالش پیروزمندانه را مذهبی گفتمان ای تازه گفتمان و داد می سخپا فلسفی یها پرسش
 دوره یا جامعه یک مسلط گفتمان و بحث معنی به هم و رایج گفتمان معنی به هم اروپائی، یها زبان در

  .بود مسلط گفتمان نوزدهم سده تا دکارت گفتمان .دارم نظر در معنی این به من و برند می بکار
 ایرانیانی نازک الیه طریق از ما .شد گفتمان صاحب نوزدهم قرن اواخر از و مشروطیت دوران از ما امعهج
 همه و آمدند ها مغول که میالدی سیزده سده از واقع در .شدیم آشنا ای تازهان گفتم با بودند آشنا اروپا با که
 فرو خرافات در را آن بیشتر رچهه که بس و بود مذهب .نداشتیم گفتمان دیگر ریختند هم به را چیز
 به مشروطه بحث یعنی شدیم گفتمان دارای نوزده سده پایان از باز و داشتیم البته آن از پیش .بردند می

 ذهنیت انحصار نسل، یک طی یعنی کوتاه، دوره یک در .فراگرفت را جامعه سراسر و شد عرضه جامعه
 این البته ولی خواند، لیبرال دمکراسی دوره گفتمان را آن توان می که بود مشروطیت دوره گفتمان ایران

 اروپایی فرهنگ از اندکی اطالعات که ایرانیانی توسط که بود اروپا روز گفتمان از ناقصی صورت گفتمان
 .بود شده برداشته آب ای کوزه قدر به اروپایی فرهنگ دریای از گفت توان می .بود شده جامعه وارد داشتند
 مشترک گفتمان به نیاز فرهنگ و سیاست که کرد نکته این متوجه را ما زمان آن در هم مقدار همان ولی
 در وسطایی قرون شرایط آن از را کشورمان که این برای کردیم احساس ما که بود زمان آن از .دارد ای تازه
   .داریم نیاز مذهب از آزاد  میعمو گفتمان یک به بیاوریم بیرون میالدی بیستم سده آغاز
 فکری پدران واقع در .هست دوره آن گفتمان در راست تا چپ از ایران امروز تا سیاسی های بحث ریشه
 وجود هم پیش سال اندی و صد در دارند حضور سالن این در امروز که سیاسی گوناگون های اندیشه همه

 گفتمان و لنینیسم ـ                                                              مارکسیسم چپ گفتمان دو مشروطیت دوره گفتمان کنار در زمان همان از .داشتند
 شروع مذهبی و چپ گفتمان دو و افتاد فرو مشروطیت گفتمان چهل دهه از .کردند بالیدن به شروع مذهبی

 و میسالا گفتمان آن و شدیم جدید مسلط گفتمان یک وارد ما انقالب دوران در .کردند یکدیگر با رقابت به
 جامعه گفتمان بر بلکه نداشت دولتی تسلط تنها مذهبی حکومت .بود انقالبی شده "مدرن" جامه در مذهب
 ما ذهن در که تغییراتی سبب به بیشتر ولی نسل تغییر سبب به مقدار  یک گذشته سال سی در .بود مسلط
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 شده گذاشته کنار گفتمان و شدند کشیده پایین تسلط تخت از مذهبی و چپ گفتمان دو هر بود داده رخ
 رفتیم بودیم گرفته یاد را فرنگی زبان حاال که ما و .خود اصل و ها ریشه به بازگشتن به کرد شروع مشروطه

 ش حاصل که فارسی به ها آن ترجمه به گماشتن همت و اصلی منابع در گفتمان آن ریشه در جستجو به
   .ام نهاده لیبرال دمکراسی را گفتمان این نام من .شده منتشر باره این در که است زیادی های کتاب
 لیبرالیسم بدون .است لیبرالیسم بر تکیه تر مهم آن از و است لیبرال دمکراسی مردم اصلی بحث امروزه

 فرایافت دو از اصل در اما .آزادمنشی و آزادی یعنی لغت لحاظ از لیبرالیسم .است ناپایدار و ناقص دمکراسی
 انسان یعنی انسانی فرد حق .انسانی فرد مسئولیت دیگری و انسانی فرد حق یکی ود،ش می تشکیل اساسی

 گذاشتند را اسمش میالد از پیش چهارم سده در که آید می دنیا به حقوقی با آورد؛ می حقوقی خودش با
 حقوق« اند گفته آن به شان اساسی قانون در ها آمریکایی .طبیعی حقوق یا )آفرینشی( فطری حقوق

  .کند سلب را آن تواند نمی مذهبی هیچ و حکومتی و اکثریت هیچ یعنی »نشدنی بسل
 صورت این در دارد حقوقی انسانی فرد باشیم معتقد وقتی .است انسانی فرد مسئولیت لیبرالیسم دوم عنصر
 دنیا به اه ایرانی ما را دوم فرایافت و ها یونانی را اول فرایافت .دانست مسئولیت از عاری را او توان نمی

 فرد که گفتند ها ایرانی .دهد تشخیص را بدش و نیک تواند می خودش انسان که معنا این به .شناساندیم
 کمک بی اهورامزدا زیرا .است اهریمن بر اهورامزدا پیروزی مسئول هم است خودش مسئول هم انسانی
 است این لیبرالیسم اصل .کردیم ما که است بزرگی پیشرفت این و شود پیروز اهریمن بر تواند نمی انسان

 که معنایی به لیبرالیسم .بیاورد در پول توانست چه هر که هر که معنا این به نه کردم عرض خدمتتان که
 سراغ دارند مسئولیت همه و هستند حق دارای همه گویید می وقتی آورد می برابری فرایافت خودش با گفتم

 کس هر از بهتر رالز جان که شود می وارد هم انصاف فرایافت ام زمانه در حاال .روید می هم دیگر جاهای
 جامعه امروز .باشد منصفانه تواند می جامعه باشد، برابر تواند نمی جامعه ولی برابرند افراد .است داده بسط
 .نیست مهم اصال ندارند یا دارند قبول را این مردم اندازه چه .برسد ها نکته این به است توانسته ایرانی

 ما .بپذیرند را آن شوند می ناگزیر که است کسانی از بیشتر بلکه شود نمی درست باورمندان از تنها گفتمان
   .بپیوندند گفتمان یک به شوند می ناگزیر افراد چگونه که دیدیم می خوبی به پنجاه و چهل یها دهه در

 این امروز .گویند می پارادایم تغییر آن به شناسی جامعه در که است گرفته صورت هم گفتمان تغییر پس
 یک .کنیم توجه آید می ایران از آنچه به اندکی است کافی .است شده انجام ایران در پارادایم تغییر
 از گفتمان این .نشد دیده انتخابات غوغای این در متاسفانه که است محور مطالبه گفتمان اش نمونه
 اهمیت متوجه خود اند نوشته را آن که کسانی است ممکن هرچند است ایران سیاست آینده بنای های سنگ

 آن با که تغییری دومین پس .است پیوسته آن به البته هم زنان همگرایی و همبستگی حاال .نباشند کارشان
  .دارد جامعه سرنوشت در نقشی چه ایم دیده هم خودمان تاریخ در که است گفتمان تغییر داریم کار و سر

 قیام راه از تنها شد می تصور زمان یک و هستیم ش جریان در حاال که است یمرژ تغییر امر سوم تغییر
 و کرد تغییر اندک اندک تفکر این اما پیوندد، می وقوع به خونین انقالب و مسلحانه مبارزه مسلحانه،
 اصالحات انجام امکان به را جامعه که شد دیده  میعالی رژیم خود در زیرا آمد پیش طلبی اصالح موضوع
 مفهوم به نه و هستیم رو به رو حکومت فلسفه تغییر معنای به رژیم تغییر با ما امروزه .ساخت می امیدوار
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 تغییر به فردا و شد شروع ها رای شمارش نحوه به اعتراض از مردم جنبش دیروز .اسالمی جمهوری تغییر
 از پیش چهارم قرن در .است ناپذیر اجتناب رژیم تغییر شد گفته که تغییری دو به توجه با .رسید خواهد رژیم
 را تاریخ منطق و فلسفه بار اولین برای و نوشت را یونان داخلی جنگ تاریخ یونانی نگار تاریخ یک میالد
 مورد در .آنهاست معلولی و علت هطراب و ها رویداد ژرف معانی دادن نشان معنی به تاریخ منطق .داد نشان

  .کند می کار دو آن سود به زمان چون نیست رژیم تغییر جز ای چاره هکرد تغییر گفتمان و جمعیت وقتی ما
 انتخابات گفتند ها خیلی .کند طی تواند می را مسیری چه و دارد معنا چه کنونی حوادث ببینیم اکنون
 گویی .کنیم تحریم را انتخابات برویم گفتند و کشیدند ما رخ به را اساسی قانون مواد و است بازی مسخره
 شرایطی در انتخابات این ولی !ندارند اطالعی آن از و اند نخوانده را  میاسال جمهوری اساسی قانون ندیگرا
 و گردهمایی تلویزیونی، آزاد بحث تبلیغات، .است بوده آزاد آن بقیه انتخاب آزادی منهای که داد رخ

 آزاد انتخاب یک اسباب همه ...و ها شهر های میدان و ها خیابان در کردن مجادله و بحث شب هر تظاهرات،
  .انتخاب آزادی بجز بود

 ای هسته مسئله علت به جمله از بود، خارجی مسایل درگیر رژیم .است بسیار رژیم تازه برخورد این دالئل
 چهار محصول بیشتر که کشور سخت اقتصادی شرایط دیگر سوی از و داشت قرار بیشتر تحریم معرض در

 در بود، آورده ستوه به را مردم است  میاسال جمهوری ساله سی دوران از ناشی کل در ولی اخیر سال
 به و شوند آرام  میک و بریزند بیرون را خود خشم تا بیایند میدان به مردم که داشت وجود نیاز این نتیجه

   .هست دمکراسی ایران در که شود داده نشان هم ها آمریکایی
 و کرده حرکت خاموش چراغ با گفتند پیش سال ارچه که است پاسداران سپاه اینها همه سر پشت

 آن ضمن .شدند برگزیده سپاه افراد میان از استانداران گذشته سال چهار در .اند آورده کار سر را نژاد احمدی
 که را پولی  میتما هم نژاد احمدی .است سپاه دست در مملکت اقتصادی موسسات درصد 70 که
 میلیارد یک حدود که رهبری بیت حق پرداخت از پس کند، خرج فتن بهای افزایش بابت از توانست می
 این با کردند فکر سپاه فرماندهان .کرد خود قدرت پایگاه تقویت صرف را همه شود، می سال در دالر

   .کنند خرد رژیم سنتی رهبری در را خود رقیبان توانند می مقدمات
 خواهند برقرار را خودشان نظر مورد جمکرانیـ   مینظا دیکتاتوری ببرند را مبارزه مرحله این اگر پاسداران

 پژوهش یها دفتر .هستند خوانده درس پاسداران جوان نسل .ندارند قبول هم را آخوندها ها این .کرد
 که است این .کنیم اداره را جهان خواهیم می گویند می و دارند بلندپروازی طبعا و دارند اجتماعی ـ سیاسی

 و آورند می کار سر روشن چراغ تاکتیک با را نژاد احمدی انتخابات این در توانند می که کردند حساب ها این
   .دهند می انجام کودتا با هم را امور بقیه
 به( شهرها در هایش شعبه و جمکران های چاه و مالی مافیای ـ پاسدار حکومت شود موفق اگر برنامه این

 بدون شد انجام انتخابات وقتی .بود خواهیم شاهد را )آن کالسیک فرم در مذهب گذاشتن کنار معنی
 است ممکن بشمارند را ها  رای اگر ترسیدند سو یک از چون کنیم می تعیین را برنده که گفتند آرا شمارش
 بود این .بگیرند چشم زهر ها آن از و بزنند تودهنی مردم این به که خواستند دیگر سوی از و کند  درز نتیجه

 دو ظرف را رای میلیون چهل یعنی کردند اعالم را نتیجه انتخابات پایان از پس ساعت دو عمد به که
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 زمستان و تابستان در مردم که بودند کرده گیری نتیجه تر پیش سپاه سیاسی دفترهای !خواندند ساعت
 کرده اعالم هم ای خامنه علی به را مطلب این و کرد خواهند شورش اقتصادی ناگوار شرایط علت به امسال
 عهده از که دارند اطمینان امروز سپاه فرماندهان .بودند کرده هم تصویب را مردم حرکت سرکوب و بودند

 مردم که چند هر نیست معلوم کنند مقاومت حد چه تا مردم که این اما .آمد برخواهند جنبش این سرکوب
  .اند کرده مقاومت خوب خیلی حاال تا
 تکرار را من آن تیان میدان توانند نمی اینکه یکی .کند می عمل سپاه امهبرن زیان به عامل دو میان این در

 هزار 200 حدود تعدادشان که روحانیت .دهد نمی را کار این اجازه ها آن به هم روحانیت که آن دوم و کنند
 هآیند به نسبت هستند سهیم باال مراتب در که هم هایی آن و نیستند سهیم سپاه غنایم در همه است نفر
 در سرکوب این تاثیر و بزنند را هم ها آن ریشه پاسداران که ترسند می و هستند نگران اسالم آینده و خود
  .داشت نخواهد اعتباری ایران در دیگر اسالم آنگاه و شود اسالم متوجه مردم میان

 در احتماال ما .نیست کردنی متوقف که است شده آغاز ای مبارزه و جنبش خرداد دو و بیست انتخابات با
 العلمین در متفقین پیروزی از بعد و دوم جهانی جنگ در چرچیل وینستون .هستیم  میاسال رژیم پایان آغاز
 از ایران در کنم می گمان من ».باشد آغاز پایان شاید اما نیست؛ هم پایان آغاز نیست؛ پایان این« گفت
  .هستیم پایان آغاز در و ایم گذشته آغاز پایان

  
  نظر اظهار و رسشپ بخش

  
 از پیش حتی ـ شود برقرار دمکراسی نهادهای که بود این مشروطه انقالب های خواست از یکی ــ پرسش

 ایجاد شرایط  میاسال جمهوری ایجاد و 1299 کودتای با ـ برداشت هایی گام راستا این در هم امیرکبیر آن
 انتخابات این در .کرد حمایت  میخات از زنان جمعیت و داریم مدنی جامعه امروزه ما .رفت بین از نهادها این
  .گرفت می قرار زنان حمایت مورد کرد می حمایت زنان های خواست از که کاندیدایی هر که دیدیم هم
 اجتماعی عدالت اجرای بودن منصف از شما منظور آیا برید، می کار به دمکراسی با مترادف را لیبرالیسم شما

  .کنید تر روشن را مطلب لطفا است؟
  

 دهه شرایط در .دارم شک من کرد می آماده را دمکراسی زمینه امیرکبیر اصالحات که این در ــ همایون
 یک دارالفنون بجز امیرکبیر .داشت دمکراسی از دوردست تصوری حتا کسی کنم نمی فکر نوزده سده سی

 همان نتیجه دمکراسی برای الزم اقتصادی ـ اجتماعی های ساخت زیر ایجاد اما کرد اداری اصالحات سری
  ضرب یک یعنی کودتا نوعی بینم می کنم می نگاه را ای جامعه هر من .کردید اشاره شما که است کودتایی
 که مدنی جامعه .است داشته الزم کرامول چون کسی یا پادشاه سوی از خواه نمایی قدرت یا  مینظا شصت
 کشور یک جامعه از هایی بخش یعنی ایم داشته مدنی جامعه مشروطه دوره از ما است، درست کردید اشاره
 دارد فاصله هم مردم توده از ولی ندارد حکومت به بستگی و کند می پر را حکومت و مردم بین فاصله که



200 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 اهمیت بر خواهد می چون برد می نام مدنی های سازمان نام به آن از دوتوکویل .است شده سازماندهی چون
  .گرفت صورت  میاسال جمهوری دوره در مدنی جامعه تر وسیع رشد .ندک تاکید آن در سازماندهی
 بر حکومت بر مردم حق شما اگر یعنی است دمکراسی الزمه بلکه نیست دمکراسی مترادف لیبرالیسم
 رای با حتا که حقوقی بشناسید، رسمیت به نیز را افراد دیگر حقوق که است الزم بشناسید را خودشان
 بشر حقوق اعالمیه چهارچوب در اکثریت حکومت لیبرال دمکراسی ما روزگار در .رود مین دست از اکثریت
  .است
 زور به برابری عنصر یک اجتماعی عدالت در چون .اند آورده اجتماعی عدالت برابر در را منصفانه جامعه
 گرفتن نظر در بلکه دهد می معنی گرفتن نظر در را کس هر حق تنها نه انگلیسی زبان در انصاف .هست
  .شود می فهمیده آن از نیز قوانین

  
 .است کرده تکیه خودش قرائت بر تنها اسالم و مردم جمهور هویت دو بر میاسال جمهوری ــ پرسش
 هفته این جمعه نماز در ولی زنم می دولت این دهن توی مردم کمک با من گفت زهرا بهشت در خمینی
 که است این مشخص طور به من سئوال .زنم می مردم دهن تو دولت کمک به من گفت واقع در ای خامنه
 دولت که است  میاسال شعارهای گیری بازپس مفهوم به این آیا گویند می »اکبر اهللا« معترضین که حاال
  »معتقدند؟ آن به معترضین که این یا کرد می بیان پیش سال سی
  

 هم کارساز و دیگر یها شعار مانند است شعار یک هم »اکبر اهللا« .است نشده گرفته بازپس خدا ــ همایون
  .کرد تیراندازی گوید می »اکبر اهللا« که کسی به شود نمی کنند می فکر معترضین و هست

  
 به سال یک این کنند بررسی را دوره این تاریخ مورخین که  میهنگا آینده در ــ مشایخی مهرداد دکتر
 که این دوم .شود می عوض ملت به دولت از قدرت زنتوا دارد سال سی از پس چون .ماند خواهد ماندنی یاد

 و انتخاباتی فضای وارد محور مطالبه بحث با و کند بازسازی را خودش سال این در توانست مدنی جامعه
 از دولت« :کرد اضافه وی ».شود می داده دولت در که است تغییری آن متعاقب و شود انتخاباتی کارزار
 کنار چون مواردی در مثال برای .کند ترمیم را خودش که داشته را توانایی این  میاسال انقالب ابتدای

 که نطقی به توجه با نیست شدنی ترمیم دولت این امروزه ولی ...و چپ جناح حذف و صدر بنی گذاشتن
 میاسال جمهوری در ایدئولوژی عامل یعنی است ترمیم قابل غیر ها شکاف کرد جمعه نماز در ای خامنه

 که است این جالب مسایل از یکی حال هر به .قدرت با و سالح با و است رو در رو بازی االن .فتیا پایان 
 سوی به وموسوی کروبی شد سبب فشار با باشد داشته را خودش کاندیداهای توانست نمی که مدنی جامعه
  .بیایند مدنی جامعه

  
 .است درست گفتند االن که هم طالبیم و موافقم مشایخی آقای های دیدگاه از بسیاری با من ــ همایون
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 به یا است، رژیم تغییر از صحبت حاال .دارد حق مشایخی دکتر هم  میاسال جمهوری در شکاف درباره
   .است جهت این در مبارزه و مردم، دست به یا پاسداران دست

  
 اگر صادی؟اقت یا است مذهبی چیست؛ استراتژی این علت ولی کردید بیان را استراتژی شما ــ پرسش
   هستند؟ هم روی به رو نیروهایی چه است مذهبی

  
 موضوع ولی است  میمه وسیله اقتصاد .کامل قدرت است؛ قدرت خود قدرت مبارزه انگیزه ــ همایون
 را قدرت کارکرد که بوده این گذشته سال چهل سی در ما روشنفکران مشکل .است آن خود قدرت مبارزه
 کارکرد به ربطی گیرد می صورت روشنفکری و دانشگاهی محیط در که اییه بحث این تمام .شناسند نمی

 .آورد دست به را قدرت کوشد می کس هر مردم حضور خال در و دمکراتیک شرایط خال در .ندارد قدرت
 کرد، ضعیف هم را شیعه او .بود قدرت فکر به فقط هم خمینی .قدرت سر بر بود جنگی هم  میاسال انقالب
 است، طور همین هم امروز .بودند قدرت پی در طور همین هم چپ های گروه .درآورد هم را ها اهللا آیت لباس

   .ترند مناسب کشور اداره برای و است بیشتر شان حق کنند می فکر پاسداران
  

 را امروز وضعیت که شناسم نمی را کسی نفر یک جز به من که بگویم باید ــ بخش گنج امیرحسین دکتر
 من سئوال اما .طور همین هم را  میخات انتخاب و طور همین هم نژاد احمدی انتخاب باشد، هکرد بینی پیش
 جنبشی رهبری که این به توجه با که است این ایران مشروطه حزب رایزن عنوان به همایون آقای از امروز
 یک حاضریم ما آیا خواهان، مشروطه دست در نه و است خواهان جمهوری دست در نه شده پیدا امروز که

 ابطال شعار زیر مشترکا و بگذاریم کنار را اکتبر انقالب و مرداد 28 کودتای درباره ها نظر اختالف سری
  کنیم؟ مقابله شده انجام ایران در که کودتایی با آزاد انتخابات و انتخابات

  
 با ما .است شده سبز مان دست که ایم کرده دراز همبستگی و اتحاد برای را مان دست قدر آن ما ــ همایون

 در دارد انتخابات ابطال شعار .مجاهدین استثنای به کنیم؛ همکاری مشخص موضوع این در حاضریم همه
 با زیادی شباهت جنبش این .بود انتخابات سر بر مبارزه .شود می رد آن از مبارزه و شود می کهنه ایران

 گفتمان دست در رهبری .نیست سیک دست در کنونی جنبش رهبری .است کرده پیدا مشروطه جنبش
 عمل حساب با دارد موسوی داد؟ می رهبری صفت کروبی و موسوی به کسی چه پیش ماه دو .است
 این .ترسد می خودش دستگیری از چیز هر از پیش که این برای انتخابات روی است مانده ثابت و کند می
 تن از هایی بخش پیشین رژیم همانند و کند می تکرار را  میاسال انقالب دوران تاریخ از بخشی دارد رژیم

  .کند می را خودش
  
 .شویم می ربط بی داریم بکلی ایران بیرون در ما .بیفتیم جلو آن از که این نه باشیم جنبش همراه باید ما

  .دنش برتربینی خود عقده دچار و کرد توجه گذرد می آنجا در آنچه به و ایران دیوار به چسباند را ها گوش باید
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 بشود پیدا توانست نمی جامعه در گفتمان این اما .کردید صحبت اروپا در لیبرالیسم گفتمان از شما ــ پرسش
 آن خاطر به و بود برابری و آزادی خواستار فرانسه بورژوازی .باشد سرش پشت انقالب یک که آن مگر

 سقوط بدون .کرد تقویت را لیبرالیسم داد رخ اروپا در فرانسه انقالب از بعد که انقالب ها ده .کرد انقالب
 بعد و زد هم به را چیز همه و آمد رضاشاه هم بعد .شود موفق مشروطه جنبش شد نمی هم قاجار حکومت
  .آمد نمی وجود به امروز شرایط هم 57 انقالب بدون .بود کامل خفقان آن در که شاه محمدرضا دوران
 باید  میاسال جمهوری حکومت .کرد خواهد تر بدبخت را مردم حکومت بخورد شکست مردم جنبش این اگر

  .یابد ادامه بدبختی شود می باعث رژیم جناح یک با آمدن کنار .برود بین از کامال
  

 آن از پیش .دوازدهم سده به گردد می بر مدرنیته اما داد، روی هژده سده پایان در فرانسه انقالب ــ همایون
 فرای پروفسور که داشت وجود  میاسال ایرانی روشنگری جنبش یک سیزدهم سده تا میالدی دهم سده از
 روی سینا ابن که کارهایی به دارد اشاره ویژه به و است برده نام »ایران زرین سده سه« نام به آن از

 پاپ دوازدهم قرن در .رسید اروپا به اسپانیا طریق از سینا ابن های اندیشه .است کرده ارسطو کارهای
 و تفکر به و بروند ها صومعه به تا داد دستور ها کشیش به گرفته او از را خود نام فعلی پاپ که 15 بندیکت
 قرن از رنسانسی نتیجه در و .کردند استفاده یونانی منابع بعد و عربی منابع از اول ها آن .بپردازند مطالعه

  .گویند می کوچک رنسانس آن به که شد شروع دوازدهم
 از و انسان نگاه تغییر .ندارد فرانسه انقالب به ربطی و گرفت سراغ شانزده و پانزده نقر از باید را مدرنیته
 امروز سیاسی ـ                                                                  اقتصادی فلسفه تمام اعظم بخش .است فرانسه انقالب از پیش همه سکوالریسم، جمله
   .است مهژده قرن به مربوط جهان

 روسیه و فرانسه انقالب روی از هم بعدی انقالب .نیست  میاسال انقالب محصول تازه جنبش گفتمان
 خواهد نجات کنیم انقالب مرتب که این از را ما آینده و است دمکرات لیبرال امروز انقالب .بود نخواهد

  .داد
  

 فعلی شرایط در .برد بین از را مذهبی بست امیرکبیر که دانید می .زد ورق باید تاریخ با را تاریخ ــ پرسش
 که این بدون آورد وجود به جامعه در را حرکتی شود می آیا ولی ندارد وجود باشد داشته رهبری که جنبشی
  باشد؟ داشته رهبری

  
 آغاز از که است نیرویی دو بین گیرد می صورت قدرت بحث رژیم جناح دو بین که آنجایی ــ دیگر پرسش
 را نژاد احمدی که زمانی .اسالمی جمهوری و  میاسال عدل بین یعنی است داشته وجود  یماسال حکومت

 حکومت که دارد زیاد احتمال هم اکنون .کشاند خود دنبال به هم را ای خامنه سپاه از بخشی آوردند کار سر
  »نه؟ یا برسد پیروزی به که دارد قدرت آنقدر جنبش این دانم نمی من .بیاید کار سر  میاسال عدل

   
 ما وظیفه .کند می فرق مختلف کشورهای در و مختلف های زمان در گفتمان که گفتید شما ــ دیگر پرسش
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 از که نرسیده ش زمان آیا بدهیم؟ تطبیق جدید گفتمان با را خودمان باید جور چه ما و چیست اکنون
 میاسال انقالب زمان در یم؟کن استفاده حکومت از دین جدایی شهروندی، حق خواهی، دمکراسی شعارهای

 بهتر امروز شرایط در آیا .شد علوی مدرسه بام پشت در ها اعدام آن انجام سبب آن و این بر مرگ شعارهای 
  کنیم؟ حذف را بر مرگ شعار نیست

  
 چه شوند پیروز مردم اگر .مردم یا و شود می موفق حکومت یا دارد، وجود حالت دو االن ــ دیگر پرسش
 و برود شاه برود شاه گفتند می همه  میاسال انقالب در بنشیند؟ فعلی حکومت جای دارد یشایستگ کسی
 رژیم این جای آنچه که بکنیم باید چه .نباشد بهتر است ممکن آید می رژیم آن جای آنچه نکردند فکر
  »نباشد؟ بدتر آید می
  

 شما با من .هاشان خواست حداکثر از نه کنند می صحبت هاشان خواست حداقل از امروز مردم ــ آخر پرسش
 این من سئوال .مجاهدین تا گرفته شاهزاده از هستیم نشین حاشیه ما و است داخل در رهبری که موافقم
 از را دمکراسی تمرین ما و بگیرد شکل تواند می چگونه است داخل در گوییم می ما که رهبری این که است

 باید را بر مرگ پرسیدم او از و کردم می صحبت خویی ماعیلاس دکتر با پیش روز چند من .کنیم شروع چاک
  !بگو تو ولی بگویند توانند نمی ایران در مردم !بگو گفت او نه؟ یا بگویم

  
 یک ساختار بر مذهبی ساختار یک که است درست .اند نبوده هم برابر جمهوری و  میاسال عدل ــ همایون
 برگزار ایران در حسابی و درست انتخابات 1376 خرداد دوم انتخابات تا ولی شده تحمیل دمکرات جمهوری

 دین جای را خرافات پاسداران .بود نخواهد  میاسال عدل هم آمد خواهد رژیم این جای آنچه .نشد
 کم دست را نژاد احمدی .رویم می مرکزی اروپای بیستم قرن سی دهه فاشیسم سوی به داریم ما .اند گذاشته
  .دهد می آدم به زیادی قدرت محدودیت و نادانی و است محدودی بسیار آدم او .نگیرید
 است این روشنفکران و کاران سیاسی به من پیشنهاد که هاست سال .ورزید باید را دمکراسی لیبرال گفتمان

 نوع این امکان هم ایران در .کرد تمرین باید شود، نمی گفتن با .بورزید و کنید تمرین حاال همین از که
  .هست آموزش
 .افتاد خواهد  میاسال انقالب مانند اتفاقی انقالب، این جنبش، این از پس که باشید نداشته وحشت

 این جای آنچه .شود یکسان نتیجه و باشند متفاوت پدیده دو دهنده تشکیل عوامل که است غیرممکن
 شرایط در لیو شد برنده خمینی فرهمندی قبلی انقالب در .است  میمرد نیروی گرفت خواهد را حکومت

 رد او از فردا ولی بگذارند کنار را موسوی امروز توانند نمی مردم .هستند ابزار فقط کروبی و موسوی امروز
   .شد خواهند

 بهتر کس هر گفت توان می تنها دارد را رژیم این جانشینی شایستگی کسی چه که پرسش این به پاسخ در
 انقالب گفتمان .باشد پایدارتر ها آن به نسبت عمل در و وفادارتر ش شعارهای به کس هر باشد، کرده عمل

 یک به چیز همه که این از بترسید .بود نشده شناخته نفر یک نام و اعتبار به چون شد پیروز مشروطه
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 ما .کرد عمل مرحله به مرحله باید ایران در ولی ندارد ایرادی آرزو حداکثر کردن بیان .شود شناخته شخص
 بجای ایران در .ندارد هم زیادی هزینه ولی نیست رایگان البته حرف .نداریم را اتمالحظ آن خارج در

 باید آنها از .گویند می دیکتاتور بر مرگ نژاد احمدی بر مرگ بجای و فقیه والیت بر مرگ ای خامنه بر مرگ
  .آموخت

  
 ایرانیان از گروه دو بین نادا،کا تورنتو، در شده باخبر که داشت اظهار تاسف ابراز با پایان در همایون داریوش
 به منجر که داده روی پرچم سر بر برخوردی ایران مردم جنبش از پشتیبانی تظاهرات برگزاری هنگام
  .نگیرد صورت برخوردهایی چنین دیگر که کرد آرزو وی .است شده پلیس دخالت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2009اشینگتن، ژوئن کانون دوستداران فرهنگ ایران، و
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  4 بخش
  سبز جنبش سوی به

  
     *سبز جنبش فضای در زیستن

  
 سبز جنبش فضای در همه از تر پیش و بیشتر احتماال ایران مشروطه حزب سیاسی، یها سازمان میان در

 دمکراسی که آن اعتقادی یها پایه نخست، ــ است چیز دو سبز جنبش فضای از منظورم .است زیسته
 از حمله یا تروریسم یا  مینظا شصت ضرب نه و مردمی، جنبش یک به داشتن باور دوم، و است لیبرال
  .کشید خواهد زیر به را  میاسال جمهوری ارتجاعی دیکتاتوری رژیم که خارج،

 شناخته آن منشور عنوان به حزب  میرس گذاری پایه با 1994 از و شد تدوین 1992 در که حزب مرامنامه
 حقوق جهانی اعالمیه چهارچوب در اکثریت حکومت ــ است دمکرات لیبرال عیار تمام سند یک شود می
 بشر حقوق به محدود دمکراسی همین سبز جنبش غالب گفتمان که بینیم می امروز .آن یها میثاق و بشر

 اسالمگرائی، مراحل گذراندن از پس نیایرا جامعه .گیرد می نیز را پوپولیستی یها دیکتاتوری جلو که است،
 و سنگی پارینه یها دوران را آنها توان می که سیاسی، اسالم چهارچوب در اصالحات و مذهبی، ملی و

 بارور زمین در را خود یها پا سرانجام نامید ایران سیاست )حجر عصر همان( سنگی نو و سنگی دیرینه
   .است گردانیده استوار لیبرال دمکراسی

 و بجویند اسالم در را کشور اقتصادی و سیاسی مسائل پاسخ کردند آغاز ما مردم پیش سال پنجاه از
 میاسال حکومت و انقالب تجربه .سازند برطرف مذهبی ملی آمیزه با را اسالم و ایران تاریخی دوگانگی

 در که زد دامن اتاصالح برای جنبشی به و کرد بیدار را ها ذهن آمد فرود کشور بر بهمنی مانند که آن، 
 عنوان به اسالم زنجیر در همچنان جنبش آن ولی .رسید انتخاباتی و سیاسی بزرگ پیروزی به خرداد دوم
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 پای و )آن، غزواتی اقتصاد و جمعی کشتار با مدینه معروف مدنی جامعه( بشر حقوق و دمکراسی چهارچوب
   .نباشد  میاسال ایران هم چندان لحا عین در که  میاسال ایران یک ـ بود مذهبی ملی آمیزه بند

 از نیاز بی  میاسال حکومت اصالح و داریم؛ و ایم داشته که همین اسالمی حکومت شکست از پس اکنون
 که نامعین یها مرز و مبهم تعریف با شده بندی سرهم مذهبی ملی و سازشکاری؛ سراسر و   میمرد عنصر
 روشنفکران و طلب قدرت مذهبی رهبران اعتباری یب دهه پنج از پس کرد؛ درازتر را گمراهی تنها

 ناگزیر خود، امروزین و پیشرو اکثریت آن در ایرانیان طلب، فرصت میانمایه سیاستگران و اندیش تاریک
 تعبیر به اسالم با ضمنا که ایرانی روشن تاریک در زندگی و ناپذیر، آشتی دادن آشتی از دست اند شده

 آشتی خواب از اند شده ناگزیر .بردارند شود، تعریف "ماست سیاست عین ما نتدیا" و ها آخوند ترین سیاسی
 دیگر .شوند بیدار طلبان اصالح  میاسال بشر حقوق و دمکراسی و ،ها مذهبی ملی ی فیضیه و دانشگاه دادن
 پاک یدبا می را اسالم گفتیم می آغاز همان از که ما برای .بود "گلی چمن هر از" دنبال توان مین اصول در
 باید می را ایران گفتیم می و برد؛ افراد وجدانیات به و برگرداند مسجد به و کشید بیرون  میعمو قلمرو از

   .باشد شادی مایه تواند می تنها دگرگشتی چنین گذاشت پای مدرنیته به و داشت مقدم
 که رسید می مان نظر هب .شد می بیان  میمرد سیاسی پیکار عبارت با ما برای سبز جنبش پیش سال پانزده
 که است خشونت از دور یها شیوه با و فرهمند، رهبری از نیاز بی  میمرد جنبش یک رژیم، با پیکار راه تنها

 جنبش امروز .انداخت نخواهد دیگری دیکتاتوری به را کشور و ساخت خواهد تر کامل و تر مسلم را پیروزی
 تنها آن پیروزی و دهد می نشان را  میمرد سیاسی کارپی آن بلوغ است مراحل نخستین در که آن با سبز

 و، تکنولوژی در آموزشی، سطح در نسل، در جمعیت، در چیز، همه در جابجائی .بود خواهد زمان مسئله
   .کند می کار آن سود به گفتمان در همه، از باالتر
 از حزبی، یها کنگره و ها نفرانسک یها قطعنامه ،ها اعالمیه از باشد، کرده دنبال را ما حزبی ادبیات کس هر

 را پیکار این پیروزی به امید گاه هیچ ما .بیند می را  میمرد سیاسی پیکار به تعهد این ،ها کتاب و ها سخنرانی
 را ما ها سال که دارم یاد به خود من .دیدند مین بیش پردازانی خیال را ما کسانی شاید .ندادیم دست از را

 که است شده مذهبی چنان جامعه و کنند می شوئی مغز دبستان همان از را ها بچه اه آخوند که ترساندند می
 این رژیم مخالف یها نیرو سر تا سر در .رود مین آخوند رهبری به دینی حکومت دادن شکست احتمال هیچ

        .بودند آخوندی و مذهبی یها حل راه دنبال دائما که بود نیرومند چنان ها اندیشه
 یمیدد می را خود کشور .کرد می بررسی شناسی جامعه نظرگاه از را ایران مسئله که بودیم اقلیتی آن در ما
 گرائی، خرد( مدرنیته مقدمات با گذرانده، نوسازندگی موفق نا چندان نه تالش در را بیستم سده سوم دو که

 نشئه از زود که دیدیم می ار ای فزاینده متوسط طبقه .است رسانده هم به آشنائی )عرفیگرائی انسانگرائی،
 روی هر به اش زندگی از  مینی که جوانی توده و بود؛ افتاده آخوندی کشتار و تاراج خمار به  میاسال انقالب

 را  میرژی سو آن از .نگریست می خود پیرامون به افزون روز دلزدگی با و گذشت می غرب جهان در
 بود گذاشته را ش نیروی همه شد می امروزی که ای عهجام سطح به خود کشاندن باال بجای که دیدیم می
 دست به روزافرون و ناگزیر ش رهبری که دیدیم می را حکومتی .بیاورد پائین خودش سطح به را جامعه که

 صفات بدترین کمک به مردم که انداخت می روزی به را جامعه سراسر زیرا افتاد می عناصر ترین ناستوده
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 نژاد احمدی حکومت در را کشورداری روند این "کردن شکوفه" امروز ما .یاورندب دوام توانستند می خود
 پیروزی جمکران، یها چاه برگرد که را ناشایستگی و نابکاری و  میبدنا از کهکشانی و بینیم، می
   .گیرد می جشن را خود "روشن و خاموش چراغ یها استراتژی"
 قضاوت ایم، نداشته پرده پشت یها دست و مرموز یها نقشه و اندیشی توطئه به اعتقادی گاه هیچ که آنجا از

 عموم به ربطی هیچ که پوینده ای جامعه کارکرد بر ــ گذاشتیم می کننده تعیین یها واقعیت این بر را خود
 و نفت یها درامد یاری به خود نگهداری جز چیز هر از ناتوان  میرژی و ندارد، خود پیرامون یها سرزمین

      .دیدیم می هزینه پر و دراز هم چه هر پیکاری پایان در را مردم برتر ستد و ــ گاز
***  

 و دامنه به باز که دارد اندکی یها مانند نیز جهان در و است ایران تاریخ در یگانه ای پدیده سبز جنبش
 ولق به باشد حاضر که فرهمند رهبری یک در محو گذشته، مانند نه است جنبشی .رسند مین آن ژرفای
 جنبش از بیش حتی بلکه نیست شعار یک برگرد ).رفت 1357 در( برود نیز دوزخ تا او با ملکی خلیل

 نه .تر پیراسته اصولی یها مصالحه آلودگی از و تر روشن بسیار بار این و است، گفتمان یک برگرد مشروطه
 شکل شمار بی مردمان شرکت اب دارد .نیست هم پذیر سازمان بلکه ندارد سازمان دیگر جنبش هر مانند تنها
 بر کس هر که است ای گونه المعارف دائره یا فرهنگنامه که دارد پدیا ویکی به شباهتی نظر این از گیرد، می
  .افزاید می آن
 به ارتباطی نوشتن مرامنامه که یافت خواهند در زودی به البته نویسند می مرامنامه جنبش این برای که آنها
 لیبرال، دمکراسی همان یعنی باشد جنبش گفتمان کلی راستای در آنان یها مرامنامه اگر .ندارد جنبش یک
 دادن سازمان اندیشه به که آنها اما .بس و افزود خواهد جنبش ادبیات بر ــ داشت نخواهند مشکلی هیچ
 عادت رب بنا که هستند کسانی تر گمراه آنها از .کنند می عمل منظور خالف درست اند افتاده جنبش برای

 .اند افتاده )خودشان تعبیر به( ملی غیر و )خودشان( ملی به مردمان کردن بخش پی در باز خود "لیبرال"
 همه، عمال یعنی دیگران، البته .است ایران ملی سبز جنبش گروه تشکیل "ملیون" این ابتکار ترین تازه

 و خیانت و خائن که است بوده این "ملیون" هنر ترین بزرگ( .ماند خواهند غیرملی سبز جنبش همان
 ویژگی این ).اند رفته زیاده دگراندیشان به زبانی بد و دشنام در که بس از اند کرده تهی معنی از را غیرملی

 هیچ نخست، آنکه شرط به است آن سرزندگی مایه سبز جنبش پذیری شکل معنی به بودن، پالستیک
 هستند، مذهبی مردم" مانند ئیها رویکرد .ندارد روا خود اصول بر را گرائی مصلحت هیچ را، ای مصالحه

 ئیها بهانه اینها .باشد داشته اصولی یها گیری موضع در جائی باید مین "...پس است، زورمند رژیم ...پس
 را ما آن، مخالفان تا رژیم از ایران، سیاسی طیف همه در که بود عنصری سست و طلبی فرصت توجیه برای
   .گردانیدند ناکام توانستیم، می آنچه به رسیدن از گذشته سال صد در

 جنبش .گرفت نظر در  میمرد پیکار یها تاکتیک در و شناخت باز را سبز جنبش اصلی پاره دو باید می دوم،
 ماموران آور اشک گاز و تیراندازی به را جمعه نماز توانند می که ئیها میلیون آن ــ دارد پیکره یک سبز
 آن کابوس را حکومت جشن هر و کنند لبنان نه غزه نه روز را قدس اصطالح به روز و بکشانند رژیم
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 آن( دارد تفاوت راست و چپ اندیشان سنتی دلخواه معنی به رهبران با که ــ دارد هم سرانی .گردانند
 بلوغ و تر سالم بسیار و دارد امکان  میمرد کامیاب جنبش یک هم رهبری بی که دیدند اندیشان سنتی
 کس هیچ که گسترده، ایرانی جامعه سطح در است، ملی اعتراضی حرکت یک جنبش پیکره ).است تر یافته

 را جهانیان شگفتی جا همین تا و کند می پیروی خود جمعی خرد از تنها و بیاورد فرمان زیر را آن تواند مین
 محدود ــ امید سبز راه ــ جنبش سران یها بند و قید در توان مین را اعتراضی جنبش این .است برانگیخته

  .کرد
 سبز راه حق و پشتیبانی، اعتراضی جنبش آزادی و خودجوشی از که است آن سبز جنبش به درست برخورد

 را خود نخست باید می امید سبز راه .شود شناخته کند مبارزه نظام همین چهارچوب در سراسر اینکه به امید
 یاری به تا بیابد باشند، کرده چه هر و باشند که هر رژیم، یها جناح از بیشتر چه هر متحدانی و دارد نگه

   .بگیرد کشور بر را جمکرانی گروه کامل تسلط خطر جلو رژیم خود از بخشی و اعتراضی جنبش
 اجرای ادعای با معینی افراد که جمکرانی نظام دانند مین امن، یها کرانه نشین خوش مبارزان از بسیاری
 آن، کنون تا معنای به مذهبی حتی و سیاسی محدودیت هر از آزاد او، با مستقیم تماس و "آقا" یها دستور

 باختری، اروپای و شمالی امریکای از بار دو یک ای هفته که سروران این .کرد خواهند کشور این با چه
 اسند؛بشن مبارزه برای ئیها اولویت و مراحل توانند مین کنند می سرنگون ش تمامیت در را  میاسال جمهوری

 انداختن دست دیدند مین که دارند پیش سال سی سیاسی یها نیرو فراخی همان به دیدی میدان و
   .داشت خواهد معنی چه سیاسی قدرت بر "روحانیت"

 تواند می و ندارد را امید سبز راه تاکتیکی یها محدودیت آن، بیرونی پشتیبان بخش جمله از سبز، جنبش
 شود چنان اگر .ببرد امید سبز راه از یکسره باید مین ولی برگزیند تر آزادانه را خود یها تاکتیک و ها شعار
 حکومتی دستگاه از بخشی پذیر، بینی پیش آینده تا .گشت خواهد جنبش کل زیان به نیروها موازنه همه

 به شجنب و نیازمندند  میمرد اعتراضی جنبش به آنها دو هر و یکدیگر به امید سبز راه و  میاسال جمهوری
 برهم ناسازگار، هم چه هر عناصری همسوئی این گذاشت باید مین و گیرد، می نیرو آنها دو هر از خود نوبه
 جمهوری شعار( .است داده نشان خود از کنون تا سبز شگفتاور جنبش که دارد ظرافتی استراتژی این .خورد
 که دریافتند مردم شد؛ فراموش زود کرد می نفی را نظام اسالمیت و جمهوریت ی دوگانه آنکه با ایرانی

   .)است بوده شتابزده
***  

 این معنی یک .است ریخته فرو بیرون و درون میان را ها دیوار سبز جنبش نوریزاده دکتر آقای گفته به
 بمانیم بیرون پیش، سال پانزده  میمرد سیاسی پیکار همان مردمی، مبارزه فضای از اگر که است آن سخن

 مبارزان عموم برای گذشته ساله سی اصلی مسئله که جمهوری و پادشاهی جنگ این .شد خواهیم ربط بی
 دیگر .است نامربوط شده، درگیر رژیم این آینده سر بر که پیکاری در ایران، امروز شرایط در پاک است بوده
 نظام تعیین حق همگان و برسد ایران به مخالفان ما همه پای که  میهنگا تنها .نیست ها دعوا این زمان

 گرد جای به امروز ایرانی جامعه عناصر پیشروترین .بود خواهد بحثی چنان زمان باشند داشته را حکومتی
 سبز جوش خود جنبش در خود یها همکاری بستر را لیبرال دمکراسی دارند رهبری، یک زیر در آمدن
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 به را موضوع که شود آن مانع باید یمن ایران برای جمهوری یا پادشاهی بودن تر مناسب به اعتقاد .کنند می
  .نبریم افکن نفاق یها کشمکش مرکز

  ـــــــــــــــــــ
  ایران مشروطه حزب سبز جنبش کنفرانس در سخنرانی از گرفته بر *

  2009 اکتبر
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  4 بخش 

   سبز جنبش سوی به
  

   ساله هزار دو جودمو وضع
  
 را جنبش این خواهم می امروز من .هست هم آن جای و اند نگریسته گوناگون یها نظرگاه از سبز جنبش به
 تاریخی انداز چشم یک در ماست دوران سیاسی و اجتماعی یها تکان ترین مهم از یکی نظر هر از که

 باالترین به خود جامعه رساندن در )یسن یها گروه همه معنی به( نسل هر که ای وظیفه یعنی بگذارم،
 چرخشگاه یک گرماگرم در پیش دهه سه  میاسال انقالب از پس امروز ما .دارد روزگارش انسانیت سطح

 از را ما توانند می بدهند؛ ما ملت کردن امروزین برای را الزم قطعی تکان آن توانند می دو هر این و دیگریم
   .بدرآورند است گرفته فرو گذشته ه هزار دو در را ایران تاریخ بیشتر که پارگینی
 یها سده در موبدان، دست در دست ساسانی شاهنشاهی مذهبی و سیاسی خفقان سده سه دو از پس ایران
 هجوم با ناگاه به ولی کرد می آماده سیاسی و فرهنگی شکفتگی یک برای را خود داشت ششم و پنجم
 )13 تا 10( "ایران تاریخ زرین سده سه" آن جز بیستم سده تا دیگر و شد روبرو بیابانگردان کن بنیان

 نه بیابانگردان آن .آمدند خاور از بیابانگردان پیاپی امواج باختر از هجوم آن بدنبال .کند راست کمر نتوانست
 و خشونت از هم را چه هر سپردند ویرانی و تاراج به بودیم ساخته آن از پیش که را آنچه بیشتر تنها
 از .کردند خالی داشت دو هر از کافی بهره خود که ما جامعه در داشتند چادرنشینی زندگانی ماندگیواپس
 رسوبات ولی بیندازد تری درست مسیر در را ما که رفت می ایرانیان نسل چهار یها کوشش پیش سالی صد
   .افتاد ما کشور بر  میاسال انقالب بهمن و بود تر دیرپای ساله هزار دو آن

 و بهترین برای حتی ناگزیرش یها پیامد با و برآمد آن از که حکومتی با خود، بینی جهان با بانقال
 پرده هفت رقص یک ــ تلویزیونی دادگاه تا خاوران کشتار از ــ انقالب چاکان سینه پرشورترین
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striptease هر و دیدند البانق نمای تمام آئینه در را خود گرایش، و رنگ همه از ایرانیان .بود ملی کامل 
 دامن پذیری شکست و نومیدی به که بود چنان شکست، تلخی .برآمدند بهم بودند شده آنچه از بیشتر، روز
 به ما .گردید ملی بزرگ جنبش یک )پرزور و تند تکان(impetouos گشتاور حال همان در ولی زد

 و رفت شد مین آن از تر پائین یگرد .بودیم افتاده توانست می بزرگی ملت چنین که ای ویهها  ترین پائین
   .شد آغاز باال سوی به حرکت
 ترین بزرگ از تواند می که سبز جنبش با هستیم دهه سه این تاریخی چرخشگاه دومین گرماگرم در امروز

 و پلیدی بیشتر ی ساله هزار دو آن یها درس ما جامعه .باشد هزاره دو طول در ما ملی زندگی تحوالت
 پاالیش دوران معنی یک به ما .بگیریم که ماست همه وظیفه است نگرفته اگر و است گرفته را شکست

 جنبش به توانیم می و ــ ما یکایک یها روان پاالیش سیاست، و فرهنگ پاالیش ــ گذرانیم می را ملی
 از کشد؛ب باال ویهها  آن از ملت عنوان به و افراد عنوان به را ما که ببخشیم سیاسی و اخالقی نیروی چنان
 پوشی پرده هیچ بی زیرا .کند درمان شد آن کرده سرباز دمل  میاسال انقالب که سویه همه بیماری آن
  .ایم بوده جهان یها جامعه بیمارترین از یکی که بپذیریم باید می

 وضع این .بود ما موجود وضع بر ایران اجتماعی یها الیه بهترین طغیان شد آغاز بهانه هر به سبز جنبش
 .او راه بر پایان تا رفتن تا خمینی راه از افتادن دور از است، کرده تعریف خواسته چنانکه کس هر را موجود

 ما موجود وضع .است کشیده سال هزار دو به و سال، صد و سال سی به ما موجود وضع .نیست بس این اما
 تفکر آن است، ندیشیا دین و خشونت است؛ اجتماع و سیاست از اخالقی عنصر و خرد بربستن رخت

 اش کننده کور و کور یقین و ایمان در و دهد می خود به را حق همه )دیندار و دین بی چه( که مذهبی
 که سیاسی، یا مذهبی است، خرافات در رفتن فرو بگذرد؛ آسانی به جنایت و حماقت یها مرز از تواند می

 ویژه به که ست بندگی ش، دیگر سوی آن و دادیاستب روحیه بندند؛ می واقعیتی هر بر را ها ذهن و ها چشم
   .کرد انسانی یها زباله را ها توده و ها هیوال را سرامدان ما روزگار در

 critical کننده تعیین توده آن معنی یک به بزرگی، توده .است آورده روی ما به مانند بی فرصت یک

mass پدید جامعه در ویهها آن از آمدن بیرون برای کند، دگرگون و بشکند را موجود وضع تواند می که 
 قدرتی چنان دارای اصال و بکنند چه آن با که ندانند ش کاران در دست همه هنوز است ممکن .است آمده

 .باشند نیامده بیرون ویهها  آن از هنوز خود روان ژرفای در جنبش در بیشمارانی هنوز است ممکن هستند؛
 میانی، مرحله همان درست گام، هر در رنج در پوشیده سبز جنبش .است شده پیدا همه برای فرصت ولی

 از یکی که ها جامعه بیمارترین از یکی درمان برای ما که است "الهی، کمدی" purgatory پاالیشسرای
   ).گنجد مین تعریف در آسانی به ما ملت( داریم الزم هست، نیز جهان بزرگ یها ملت

 بلندترین باید مین ــ آنها اهمیت همه با ــ باشد چه هر سبز جنبش دتم کوتاه و روزانه یها هدف و مسائل
 امر از دارد، تفاوت نگرش و نگاه با که دید، .خواهد می vision دید یک جنبشی هر .بگیرد ما از را نگاه

 انعنو به باید مین را آن .گیرد می را ها کژروی بسیاری جلو .است باالتر ها موقعیت و ها آدم از روزانه،
 و واالتر هست آنچه از را انسان ایدئالیسم .نیست بدی چیز هیچ ایدئالیسم خود در .شمرد خوار ایدئالیسم

 بیشترین باید می .توحیدی طبقه بی یا باشد شهروندی جامعه مثال ایدئال اینکه به بسته گرداند؛ می تر پست
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 را اش انسانی ظرفیت و داریم را نآ تاریخی و فرهنگی ظرفیت ما .خواست کشور این برای را بهترین و
 فیضیه نه است میانه خاور یها بیابان در نه مسلما که برسیم امروز انسانیت سطح باالترین به که ایم یافته
 باال به ویرانه این ژرفاهای از چند هر است، بلند یها قله به رسیدن برای است گرفته در که نبردی .قم
  .جوشد می

* * *  
 با که کوچک بسیار سطح در و اهمیت بی ئیها رویداد .آورم می اینجا در را ها ژرفا این از نمونه دو من

 هر آنکه طرفه .بریم می رنج آن از همه ما گوناگون درجات به که است تری بزرگ بیماری یها نشانه اینهمه
 جمهوری ریاست ای زنجیره یها آدمکشی دوره همان از من که گردد می بر کسی به ها رویداد این دو

 آقای ابتکار به که غذائی اعتصاب در .ام بوده اش انتقامجوئی از دوری رویکرد و مبارزات ستاینده رفسنجانی
 در خورشید و شیر پرچم با خواستند می که آنها شد پا بر نیویورک در متحد ملل سازمان برابر در گنجی اکبر

 را ها خودی ساحت که شد اخطار آنها به و افتند،نی اجازه جویند شرکت منظور همان به و غذا اعتصاب همان
 این از ایران خود در که گذاشت سبز جنبش دهان در تلخی مزه و ماند کوچک غذا اعتصاب .نیاالیند
 هفته گنجی آقای همان .بگذارد تفاوت گروهی و شخصی و ملی امر میان تواند می و است شده دور مراحل
 سخنان و هیاهو با طلبان سلطنت و ها کمونیست از کوچکی وهگر و داشت سخنرانی استکهلم در پیش

   .زدند هم بر موقتا را همائی گرد ناشایست
 آور تاسف رویداد دو هر ولی نبود حمله زیر گفتار آزادی استکهلم برخالف نیویورک در که است درست این
 دنباله کدام هر و تر زشت بسیار یکی سکه، یک روی دو خاست؛ می بر ما سیاسی فرهنگ یها کاستی از

 ها گروه همه بابت از ــ شویم می آزادیخواه داریم ما ).شد هوا نیز استکهلم در خورشید و شیر پرچم( دیگری
 چکان قطره نوآموختگان، اختراعی خواهی دمکراسی برخالف آزادیخواهی که دانیم مین و ــ نیستم مطمئن
 حقوقی شمردن برابر از نخست شهروندی جامعه و آزادیخواهی .باشد آزادیخواه تقریبا تواند مین انسان .ندارد
 شهروندی، جامعه( .رسد می همگانی امر در همکاری تا و آید میبر دارند که اختالفاتی همه با افرادبشر همه

   .)شنیدم تکامل به رو و یابنده تحول تندی به دینی نواندیش یک از که نیست کشور یک اتباع جامعه
 جنبش آرمان که را شهروندی جامعه آن و بگیرم ای بهره موقعیت این از خواهم می گردهمائی این در امروز
 او آذر 16 تا گذشته حتا را، کسی هیچ گذشته من .ببرم تر پیش شود می مربوط من به که آنجا تا است سبز
 و دادرسی( دانم مین کیفر سزاوار کند، دار لکه را "قانون" و  میانتظا نیروی و بسیج نام باید می که را

 تنفس هوا مانند را آن دیگر که خشونتی کردن کن ریشه برای ولی است دیگری امر مجرمان محکومیت
 هر به را فاشیستی گرایش هر ).پوشید چشم گناهکاران دادن کیفر از باید می همیشه برای بار یک کنیم می
 آموزش و اصالح نیازمند و نکوهش سزاوار استکهلم، در اش جلوه ترین تازه باشد، آرمانی هر برای و نام
   .دانم می
 عبادی، خانم .کرد استقبال باید می راه نیمه تا چه اگر بپیوندد جنبش این به که را کس هر من نظر به

 و ابطحی و حجاریان آقایان و رهنورد خانم بیرون، در شان فراوان یها مانند و مخملباف و گنجی آقایان
 در مذهبی مندان اندیشه و رهبران دیگر، هزاران و ها صد و سحرخیز و باقی و  یمخات و کروبی و موسوی
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 در و اند پیوسته مبارزه به آتش صف در اکنون که پیشین  میاسال انقالبیان همه ایران، بیرون و درون
 سبز جنبش یها آرمان بر پایان تا امیدوارم و اند احترام شایسته مردانی و زنان اند بسته کمر ملت این خدمت
 و  میات مسئله در آنان از بسیاری با است، بوده آنان پیشین سیاسی یها باور نفی من زندگی همه .بایستند
 و نیستم مذهبی ملی دانم؛ می مشکل برابر از گریز را آنان مواضع و ندارم موافقت  میاسال جمهوری تحریم

 در که اصولی به ارتباطی باشند مخالف من اب آنان اینکه ولی .نگهدارم را  میاسال جمهوری خواهم مین
 کمترین باید مین اندیشند می مخالف و موافق آنچه اساسا .ندارد است یکی ما همه برای سبز جنبش
 ها شخصیت این گذشته به که هم کسانی .باشد داشته ما از یک هیچ اصولی یها گیری موضع در ای مداخله

   .اند نداشته ملی امر بردپیش در را آنان تاثیر صدم یک تازند می
 کار اما .کند می دشوارتر را آنان وضع مجمعی چنین در ایران در مبارزان نام بردن که بگویند است ممکن
 درونی و بیرونی سر دو که ترسید این از باید مین دیگر .است گذشته ها این از ش کوشندگان و سبز جنبش
 کس هر و شده گشوده است راهی .آنها مسئول ما نه و مایند مسئول آنها نه .بپیوندند هم به جنبش

 و دید آن ملی؛ پاالیش و چرخشگاه آن به تاریخی، فرصت آن به گردم می بر باز .بگذارد آن در گام تواند می
   .رساند خواهد ها قله آن به ژرفنا این از را ما که ایدئال
 تاریخ یها همانندی یاد به مرا آلمانی انی،ایر audience نیوشندگان و امریکاـ  آلمان نهاد در گفتن سخن
 به آلمان .داریم تراژیکی تاریخ و هستیم تراژیکی یها ملت ما .اندازد می روسیه نیز و آلمان و ایران

   .کاریم آغاز در ما و است کوشش و کشش در روسیه است، رسیده رستگاری
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009 دسامبر یدلبرگ،ها  امریکا،ـ  آلمان نهاد در سبز جنبش ارانهواد دعوت به سخنرانی * 
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  4 بخش
  سبز جنبش سوی به

  
  امید سبز راه و سبز جنبش

   
 یک که خواهم  می اجازه من .کرد بحث شود  می گوناگون یها گاه نظر از البته سبز جنبش با رابطه در
 .رسیم می آن به و هست خودش بجای سیاسی و روز و  عملی مسائل حاال سبز، جنبش ژرفای به بروم میک

 و شد آغاز انتخابات به اعتراض عنوان به جنبش این که است درست چیست؟ سبز جنبش این ببینیم اما،
 فقط سبز جنبش آیا  ولی اعتراضی، جنبش گفتم  می جنبش این به هم من خود چندگاهی تا که است درست
  شود؟  می تمام کارش انتخابات با و شود  می شروع انتخابات با فقط ست؟ا اعتراضی جنبش
 جامعه که است این نسل هر وظیفه .کنم شروع تر یی پایه جای یک از است بهتر تان اجازه با من اینجا

 کرد  می فکر ما نسل .برساند است رسیده زمان آن در بشری جامعه که انسانیتی درجه باالترین به را خودش
 مدنی جامعه در یا .کوباست در مائوست، چین در ست، شوروی در ست، آلبانی در انسانیت درجه باالترین که

 تغییر را انسانیت باالی سطح به نگاه این کنونی نسل .است بوده  علی حکومت در یا و النبی؛ مدینه مدینه،
 که است دگرگونی سه از یکی و ستا نگاه تغییر این پشت که گفتمانی آن به رسیم  می اینجا از .است داده
  .هستیم روبرو آن با ایران کنونی جامعه در ما

 ای دوره  یعنی .است سال 30 تا 25 بین گویند  می را نسل یک دوره که دانید می .است نسلی دگرگونی اولی
 25 شود  می معهجا تمام اینکه نه .شود  می موثر جامعه کار در که ای مرحله به رسد  می ای تازه  سنی گروه که
 پیشین نسل از را ها کار کم کم و شود  می جامعه وارد جدید عنصر یک که است این منظور نه، ساله، 30 یا

   .روند  می بتدریج هم ها  قبلی و بدای می ادامه جامعه و گیرد می
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 تغییر این  ولی .طرف این به  میاسال انقالب از  یعنی .داریم طبعاً سال 30 این در را نسلی تغییر این ما
 ایم، کرده پیدا ساله 30 ،25 زیادی ی عده یک که گفت شود  نمی فقط است، نتابیده  باز سنّ روی فقط نسلی

 .برد  می باال و کند  می سنگین بسیار را اش تاریخی تکلیف که دارد  ییها  ویژگی  کنونی نسلی تغییر !نه
 این به است، مانند  بی ایران تاریخ طول در دارد، جامعه رد که ای وزنه لحاظ از تازه نسل این اینکه، نخست
 کنم گمان و ایم نداشته سال 40  تا 30 مثالً، زیر را  باالیی نسبت چنین  ایرانی جامعه در ما هرگز که معنی
 به کرد، نخواهند آوری فرزند شان مادران و پدر مثل جوانان این اینکه برای .داشت نخواهیم هم دیگر که

 و است دیگری چیزی بکلّی دارد، کشور جمعیت در که  میسه لحاظ از نسل این وزنه پس .بسیاری دالیل
  .است ای کننده تعیین عامل و مهم  خیلی هم کمیّت و شمار
 سه دو  هرگز ما .است مانند  بی ایران تاریخ طول در باز ، آگاهی به دسترسی و  آگاهی نظر از نسل این دوم،

 شان همه تقریباً سال، 50 یا 40 زیر مثالً مردان و زنان جوانان، هرگز .ایم نداشته یرانا در دانشجو میلیون
 نداشته دنیا جای هیچ البته که اند نداشته انفورماتیک تازه تکنولوژی این به  دسترسی هرگز و اند نبوده سواد با

 العاده فوق اش  قداریم و  میک وزنه هم که هستیم روبرو جمعیت عظیم توده یک با ما پس خوب .است
 خودشان موقعیت در گذشته یها ایرانی همه از و بیشتر ها ما همه از .مانند  بی اش  آگاهی هم و باالست
   .است همین قضیه تمام .نیست  میک تغییر و است تغییر یک این .است بیشتر

 گذشته، نسل خالف بر نسل این  یعنی .است گفتمان دگرگونی هستیم، روبرو آن با که  میدو دگرگونی
 و پکن و مسکو وانا،ها  تیرانا، در یا  علی حکومت دوره در یا صفوی دوره در را انسانیت درجه باالترین

 شناخته ش درست جاهای در را کنونی زمان انسانیت درجه باالترین نسل این .کند  نمی جستجو شانها مانند
 این  ولی .است دیگری بحث مخالفیم یا و موافقیم ما حاال .شمالی آمریکای و غربی اروپای در  یعنی است،
 بودیم، آشنا و داشتیم کار و سر آن با ما که آنچه با  کلی به  یعنی .آنجاهاست ش آرمان و ش مدل نسل

 است، شده بنا آن بر و خواهد  می هم  میاسال حکومت حکومت، آنچه با ریشه از بکلّی .است متفاوت
 مخالفت نیست،  عقیدتی مخالفت نیست، سیاسی مخالفت بار، نخستین یبرا که مخالفتی .است مخالف
 کنونی حکومت با شان اختالف اینها بود، سیاسی تان اختالف من با شما .است Existential است، وجودی

Existential نفی را ما وجودتان شما .کند می نفی را همدیگر وجودشان اصالً توانند، مین اینها .است 
 ما .آمدیم  می کنار هم با شدید، می تر عاقل  میک هم شما و دادیم می شل  میک یک ما بود  کافی .کرد  نمی
   بود طرف دو هر از اشتباه .دادید می شل  میک هم شما شدیم، می تر عاقل  میک هم
 ی،ا جامعه یک شود  می مگر .است رژیم این تغییر چیست؟ که شود،  می  ناشی سوم تغییر تغییرات، این از

 بدی سبب به فقط نه سیاسی، فقط نه باشد، داشته وجودی اشکال خود حکومتی رژیم با ش اکثریت
 باشد خرافات و نادانی سراپا واقعاً هم حکومتی رژیم و( باشد داشته  دسترسی  آگاهی همه این به و حکومت،

 خواهد نابود  میاسال رژیم که این در .است زمان مسئله .ندارد امکان بیاورد؟ دوام وضع این و )باشد فساد و
 بحث توانیم می آن به راجع هرچه، حاال کرد، خواهد تغییر شد، خواهد کنار بر شد، خواهد سرنگون شد،
 ! کی از است تر مهم  خیلی اش چگونه چگونه؟ و  کی که است این مسئله .نیست شکی این خود در اما .کنیم
 حتا خواهیم  نمی بیاید،  کسی دماغ از خون خواهیم  نمی ما هک ست درستی حرف هم بسیار و شد اشاره اینجا
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 مشکل شود، می چندشش نام این بردن از آدم اصالً( بیاید، نژاد احمدی بینی از بیاید، ای خامنه دماغ از خون
 آن بیاید، کسی دماغ از خون خواهیم نمی .مجبوریم ...بهرحال ).است بدتر هم آن از ولی گفتم، وجودی
 دیگر دارند، نگاه را ها این توانند  نمی باشید، نداشته شکّ است تمام کارشان اینها که این در  ولی د،خو بجای

  .داد نخواهد را اجازه این شده، شروع جامعه پائین از که جوششی اینکه برای .است گذشته ها حرف این از
 سبز نبشج .است شده شروع هم یکی و هستیم ش جریان در را دوتا .روبروئیم دگرگونی سه این با ما حاال،

   دارد؟ ئیها ویژگی چه ببینیم و است آمده ها دگرگونی این از
 تقریباً نه و ایم بوده آشنا آن با ما و است داشته سابقه ایران در نه شود، می سبز جنبش به مربوط آنچه بیشتر

 نام مخملی انقالبات که نارنجی ،ارغوانی آبی، اصطالح، به نشان، رنگ انقالبات این اینکه برای .دنیا در
 ارتباطات  اند؛ داشته زیاد اجتماعی یها ساخت زیر که اند گرفته سر ییها جامعه در اینها اند، گرفته

 رهبری یک آنها همه در و زدند  نمی همدیگر کله و سر به قدر این ما مثل و است بوده قوی شان اجتماعی
 والسا لهستان در یا 77 بیانیه و بود ولها  چکسلواکی در .داشتند یرهبران .بود آمده در  درون از بخود خود
  .جوش خود  واقعی  معنی به است چیزی یک جنبش این ایران در .ترتیب همین به و بود
 .هستید آشنا که ویکیپیدیا .کنم مقایسه ویکیپیدیا با را سبز جنبش این که رسید   نظرم به اوایل آن من

 و فراهم ساخته پیش ماهیت یک .هست آنجا که  هایی داده بر افزاید،  می آن به چیزی یک هرکس
 مانند  میتجس هنرهای این .پذیر شکل یعنی دانید، می که پالستیک است، پالستیک نیست، موجودی
 سبز جنبش .گیرد  می شکل اینکه برای پالستیک، یها هنر گویند  می را معماری و سازی مجسمه و نقاشی

 سبز جنبش مورد در را  میحک هیچ من .شود  می تشکیل دارد طور همین است، ستیکپال پدیده یک هم
 و داشت خواهد فرق امروزش با ش فردای و است داشته فرق امروزش با دیروزش آنکه برای .ندارم قبول
 به که است همین ش یکی که دارد، یگانه گی ویژ چند اینکه برای است، آن یگانه یها ویژگی از یکی این
  .شود  می دیگری چیز یک بینیید  می فردا اینکه برای کرد، ش تعریف نباید قطع طور

 کردیم می خیال ما و ندارد رهبر گفتیم .تازه های تجربه تازه، های اندیشه بر گشاده، بکلّی باز، است جنبشی
 ندارید، ررهب شما است، ضعف نداشتن رهبر که کردند می خیال بسیاری ،)نبودم جزوش خوشبختانه من(

 .گیرد می شکل دارد و ندارد رهبر که است همین سبز جنبش این قدرت تمام اصالً !نه چیست؟ تان فایده
 دسترس در ترکیبات هر از استفاده با آب سنگین فشار زیر که مرجانی های کوه این است، مرجانی کوه مثل
 توانیم  نمی نتیجه در .دارد را حالت همین هم سبز جنبش این .باال آیند  می و گیرند می شکل زیبایی این به

 شکل دارد نیست، ها این کدام هیچ نه !شد موفق خورد، شکست شد، تمام شد، ضعیف که بدهیم حکم
 فرد، یک گرد بر نه جنبش این که این از شود؟  می  ناشی کجا از ها ویژگی این است؟ طور این چرا .گیرد  می
 همان گفتمان آن چیست؟ گفتمان آن .است شده شروع گفتمان یک گرد بر بلکه رویداد، یک گرد بر نه

 شما اگر که انسانیت امروزی سطح ترین باال به  ایرانی جامعه رساندن همان کردم، عرض که است مدلی
 دوستان حاال .هست هم کشور این در که همین .لیبرال دموکراسی شود  می بخواهید، را اش سیاسی تعریف
 !نه .کردند احساس شان تن در  هایی خارش لیبرال گفتم من اینکه محض به و هستند ادزی اینجا حتماً چپ

 لیبرالیسم اینکه برای .هستند لیبرال هم ها دموکرات سوسیال .کنید  می فکر شما که نیست آن لیبرال
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 در هک ش صورت ترین بد اقتصادی، لیبرالیسم .دارد فرق اقتصادی لیبرالیسم با .است دیگری چیز سیاسی
 دلش کاری هر هرکس است، "فر لسه" است، نداشته وجود تقریباً هم وقت هیچ و ندارد وجود دنیا
 از من منظور .خود بجای آن  ولی .است موثر  خیلی حکومت جا همه .نیست طور این !بکند خواهد  می

 حکومت با  یعنی .شود  می محدود بشر حقوق  جهانی اعالمیه با که است ای دمکراسی لیبرال، دموکراسی
 یعنی .بکند کار بتواند اعالمیه چارچوب در فقط که اکثریتی  یعنی گفت، اکثریت که هرچه نه  ولی اکثریت،
 اساس بر ندارد، وجود اقلیت یعنی برابرند، هم با همه  یعنی کند، پایمال تواند  نمی هم را نفر یک حقوق

 بر سبز جنبش که است گفتمانی سیاسی تعریف راللیب دموکراسی این .ندارد وجود تبعیض است، رواداری
   .است شده بنا آن
 گرد بر نه است، گفتمان این گرد بر که است همین سبز جنبش ناپذیری شکست و قدرت دالیل از یکی باز
 سبز راه از امشب هم ما میزبانان و است زیاد بحث بسیار چون .امید سبز راه به برسم حاال .امید سبز راه
 .بگیرد قرار خودش جای سر چیز هر بگذاریم  ولی .دارم اعتقاد و عالقه آنان به من هم  خیلی و ندهست امید
 بر سویه دو تأثیر و دوسویه ارتباط یا اندرکنش و خورد و زد جریان در که است سیاسی سازمان امید سبز راه

 .باشد داشته نباید و ندارد ارتباطی چنان حکومتی دستگاه با سبز جنبش .است حکومتی دستگاه با هم روی
 چیز همه شامل البته حاال و است داده گسترش و است کرده حفظ را ش اعتراضی حالت آن سبز جنبش
 هم از را تا دو این باید .خودش آن از نه دارد، الزم سیاسی دستگاه یک سبز جنبش این  ولی .است شده
 باید .بکند را خودش کار باید سبز جنبش .یمدار سبز جنبش یک و داریم امید سبز راه یک ما .کرد جدا

 ملی معنی به نه ملی ، ملی سطح در کند، بسیج باید و کند پیدا تکامل گفتمان آن گرد بر باید بگیرد، شکل
 باید امید سبز راه  ولی .ملت کشور،  یعنی ملی، سطح در قومی، یا است ملی یا نداریم  میقو ملی چون قومی،
 هم از را دوتا این ما اگر .کند کار  و کند مبارزه بتواند حکومت چارچوب در که باشد شتهدا امکان باشد، آزاد
 جدایی این درون در اینکه برای کمتر، درون البته و درون، و بیرون که مسائل این از بسیاری بکنیم، جدا

 نه هم، از کنیم جدا را اینها اگر .هم با کنیم  می  قاطی را اینها نیستیم، متوجه بیرون در .است شده حاصل
   .سبز جنبش به نه و امید سبز ه را به کنیم  می پیدا را  بینی بد آن

 گوید،  می را حکومتی شعارهای کند،  می کار حکومت چارچوب در امید سبز راه چرا که کنند  می ایراد بسیاری
 اینطور اوالً .دارد قبول را  میاسال جمهوری  اساسی قانون کند،  می ستایش را خمینی است، خوب خمینی با

 عقب سبز جنبش از  خیلی که است کرده کوشش طور همین ماه  نه هشت این طول در امید سبز راه .نیست
 دوم .نیفتاده آسمان از .نیست منزل وحی  اساسی قانون که گفتند که است همین هم ش آخرین .نماند
 سرکوبگری رژیم یک با ما .نیست  کافی مبارزه نای برای تنهایی به سبز جنبش کردم عرض چنانکه اینکه،
 عوامل از یکی و است شده فراوان شکاف و اختالف درش خوشبختانه سرکوبگر رژیم این که هستیم روبرو

 حکومتی دستگاه این جلوی که است شده پیدا  جایی یک  یعنی .است امید سبز راه همین شکاف و اختالف
 سبز راه اما .دهید تغییر و شوید وارد دانید  می الزم را تغییر اگر طریق، این از توانید  می که گذشته، حلی راه
 همان امید سبز راه نباشد، مردم زور اگر نباشد، سبز جنبش اگر اینکه برای سبز، جنبش به است متکی امید
 .شد متما و است اصالحاتی یک .رود  می شود  می تمام است، شعار است،  سخنرانی ! هیچ است،  میخات
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 امید سبز راه و سبز جنبش ارگانیک ارتباط که است این جا، همه در هستیم روبرو آن با ما که  اصلی چالش
 نه و تواند  نمی که بگیرد، را سبز جنبش جلوی بتواند آن نه .باشند جدا هم از که حال عین در بشود، حفظ

 بهترین در من نظر به اتفاقاً االن ما .هدخوا مین که بکند، محدود را امید سبز راه عمل آزادی سبز جنبش
   .هستیم شرایط
 .کنیم می بحث داریم ایران از بیرون فضایی در چون بگیریم، نتایجی یک مقدمات این از بعد حاال خوب
 در سبز جنبش فعالین از ای پاره های اندیشه و ها صحبت جریان در سبز جنبش برکت به مقداری یک من

 و .کرد زیاد  خیلی را بیرون و درون بین ارتباطات که بود همین سبز جنبش یامدهایپ از یکی .هستم ایران
 پاریا، گویند می را هندی یها نجس این دانید می پاریا کردند، پیدا مختصری راه یک من مثل پاریاهایی حتا
 .کنیم یداپ  ارتباطاتی یک توانستیم هم ما یعنی .گویم می سیاسی نظر از ولی نیستم، نجس خیلی حاال

 نظر از سبز، جنبش هواداران بین در بینم می ایران از بیرون در من که را  هایی گرایش این از بسیاری
 این ،ها بندی دسته این .کنم  می عرض خدمتتان را این .شود  می محسوب ویرانگر ایران، درون دوستان
 انتخابات، دنبال یکی بگیرد، ار کار گوشه یک کند، سوا را خودش خرج گروهی هر اینکه برای  کوشش

 وجه هیچ به درون در آنها برای این .آن از  پشتیبانی یکی این، از  پشتیبانی یکی سکوالریسم، دنبال یکی
   .هستم آشنا من که دسته آن برای حداقل .کنم عرض خدمتتان را این .نیست کننده دلگرم
 دو یک طور، همین ام رفته که هم دیگر های شهر در .است بندی گروه تا پنج شهر این در مثالً ام شنیده من
 از بیرون به را این هست، سبز جنبش در که ای روحیه این و بنشینید دوستان حقیقتاً .هستش چهار، سه

 که گفت ای جمله یک وقت یک زاده نوری آقای این .است برداشته را مرزها جنبش .بدهند انتقال ایران
 ایران داخل بیشتر منظورش را، همه است، برداشته را مرزها سبز جنبش که گفت .نشست من دل به  خیلی
 .است شده شروع دوباره مرزبندی متأسفانه االن  ولی .بود طور همین هم بیرون گفت، او که وقت آن .بود

 کار ایران از خارج در ما .دارد را خودش کار هوای هرکس .دانم  نمی من البته .کنند فکر و بنشینند دوستان
 .است خوب هم خیلی باشند، امید سبز راه پشتیبان دوستان است ممکن .بکنیم توانیم  نمی را امید سبز راه
 و  رفسنجانی نژاد، احمدی ای، خامنه با امید سبز راه .ندارد سبز راه به  ربطی کنید  می اینجا شما که کاری اما
 .کنند  می تعامل آنها .است شده مد تعامل روزها این تعامل، معامله، روزانه؛ درگیری .است درگیر آن و این
 شما .هستید سبز جنبش جزء شما .هستید سبز جنبش پشتیبان اساساً شما .کنید  نمی کارها این از که شما
 سر سیاسی مقامات با و است رژیم درون سیاسی یها فعالیت برای ضمنا امید سبز راه .نیستید امید سبز راه
 تا است کارسازتر سبز جنبش از  پشتیبانی من نظر به .دارید کار و سر مردم توده با اینجا شما .دارد کار و

 یک از خودش برای یکی این کند، کار ی گوشه یک از خودش برای آن و بیفتد اختالف همچنان اینکه
 نخدمتتا که آخری نکته و .داشت نخواهد ای نتیجه ها درونی کردن دلسرد جز این و کند  پشتیبانی گوشه
  ولی کنم عرض چه که  سنی فاصله .شود می بیشتر دارد  ایران درون با ما فاصله که است این کنم عرض
  کافی  سنی فاصله همان .نشود زیاد سیاسی فاصله الاقل که بدهید اجازه .است العاده فوق سیاسی فاصله
   .است

  2010 استکهلم،
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    5بخش 
  ای. م. ح ها در دفتر پژوهش سخنرانی

  
  افزودن عبارت لیبرال دموکرات به نام حزب مشروطه ایران

  
همرفته  ش کنیم سه دلیل روی غیر از کسانی که معتقد بودند مطلب مهمی نیست و متعرض نشویم و رهای

بعد آقای . رد شده استدو بار  "یکی این که قبال. آوردند که لیبرال دمکرات را پس از نام حزب نیاوریم
تایید  "هر کس یک رای یک بار"ام  آنچه من گفته. قطبی گفتاوردی از من آوردند که باید توضیح دهم

های  آید؛ از حکومت هائی که با دموکراسی روی کار می های دیکتاتوری نیست، انتقاد است از روش
هر کس یک رای یک بار و . نظر بود خمینی طرفدار این. آیند دیکتاتوری که با دموکراسی روی کار می

شود اگر قانون اجازه دهد  نه، ما معتقدیم هر روز می. نظر دادید دیگر آزادی انتخاب ندارید. دیگر تمام شد
سال  6البته دالیل را آقای رحیمی شکافتند چرا . بینید راجع به مطلبی رای گرفت و این را در همه دنیا می

بود که دوستانی از تاکتیک بدی استفاده کردند و گفتند این اسم را  اصل قضیه این. پیش مخالفت شد
رویم از حزب  می ـ .اسم حزب را عوض کنند نه اینکه پسوند اضافه شود "عوض کنیم و قرار بود اصال

دانست چه کار دارد  آن آقایی که این حرف را زد نمی. گیریم؛ این همه را برانگیخته کرد فالن پول می
  .در هر حال موضوع عوض شده است. بحث دیگری است کند و آن می

دلیل . وگرنه آن را هم حاضر نبودند. دو سال پیش با فشار شدید من این دموکراسی لیبرال آمد در منشور 
راجع به این . طلب بشناسند این پسوند را اضافه کنیم دیگر این که ما نباید از ترس این که ما را سلطنت

ش را هم در منشور آوردیم  هیچ اشکالی ندارد که اگر یک چیزی هستیم و اسم مطلب باید عرض کنم که
کنید چند نفر در دنیا منشور ما را تا حال  شما فکر می. خوانند اعالم هم بکنیم چون مردم منشور ما را نمی

در . دارد شود اثر دیگری شنوند و وقتی این نام با این صفت همراه می اند؟ ولی مردم اسم ما را می خوانده
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ها  گویند این می. معنای خاصی ندارد حداکثر داللتی دارد "حزب مشروطه ایران"چون . این تردیدی نیست
اند که البته هستیم ولی دیگر کسی برود منشور را بخواند ببیند این برنامه ما چیست، وقت  طرفدار پادشاهی

این موضوع داللت که من گفتم در . رساند را می یک چیزهایی "اما لیبرال دمکرات فورا. این کارها را ندارند
پشت این خیلی . ش چیست کند و پشت ای داللت بر چه معنایی می العاده مهم است که واژه منطق فوق
  .این توضیحات را از این نظر عرض کردم که بعضی سوء تفاهمات برطرف شود. آید چیزها می
سال طول کشیده است؟ چرا این  6تادم که چرا این یاد این موضوع اف "سال پیش شد؛ من اصال 6صحبت 

شما فکر . تا امروز 1999خواهم دوستان را ببرم به سال  موضوع این قدر طول کشیده است؟ من می
اکثریت بزرگ شما این  99این جور بود؟ در  99کنید در  کنید آنچه االن هستید و دارید صحبتش را می می

ها دارند  آقا این: ها را همان موقع داشتید زدید همین ترس قع میها را آن مو جور بودید؟ همین حرف
ها  طلب گفتند این سلطنت ها نمی گفتید؟ مگر هرروز امثال شمای آنوقت مگر نمی. برند پادشاهی را از بین می

ی را ما اگر با پادشاهی مخالف بودیم ــ من یک. اند ها با پادشاهی مخالف گویند این اند؟ می چرا با ما دشمن
مهم نیست برایم کی  "اصال. گویم اگر نظری داشته باشم می. شناسید ــ من از احدی باک ندارم شما می

اید من جایی بترسم و از مالحظه دیگران  تا حاال دیده. شناسید مرا شما می. دوست دارد کی دوست ندارد
زدم و اساسنامه و منشور را  را نمیها  خواستم پادشاهی نباشد از روز اول این حرف نظرم را نگویم؟ اگر می

ام  خیلی چیزهای مقدس را گفته. ام چنانکه خیلی چیزها را گفته. خواهم و تمام شد گفتم نمی می. نوشتم نمی
  . ای نیست این است که نه؛ نقشه. مقدس را قبول ندارم "گفتم اصال. خواهم نمی

بسیاری از شما . ر نیستید با آینده روبرو شویدسال طول کشید برای این که شما حاض 6اما چرا این داستان 
 .ایران عوض شده است. عوض شده است همه چیز. گذشته است اید و یک پایتان در هنوز در گذشته

به شدت . خواهید این را قبول کنید ولی من در جریان ایران هستم نمی. خواهید این را متوجه شوید نمی
آخر چطور . زند این شوخی نیست کند این حرف را می جرئت میآید  اگر آقای زیبا کالم می. عوض شده

زند که بریزند  هاست که می آخر االن وقت این حرف. زند شود آدمی نزدیک به دستگاه این حرفها را می می
  .زدیم الهام نشده بودیم ها را می ما بیست سال پیش که این حرف. فهمد برای این است که می. و بگیرندش
های من است در این چهارده ساله در  آید، سخنرانی این کتاب تازه من به زودی در می ــ کی ببینید ما از

کم از ده سال پیش داریم از مقدمات جنبش سبز  های دیگر ــ شما ببینید دست حزب و مقداری سخنرانی
ما از این افزوده شدن حاال . االن از پیشروان این کار هستیم. ما دنبال این کار بودیم از اول. کنیم گفتگو می

خواهید بگوئید؟ چون  ترسید از چیزی که هستید؟ چرا نمی صفت لیبرال دمکرات بترسیم؟ به چه دلیل می
. خورد و بختی ندارد شود؟ پادشاهی که با لیبرال دموکراسی ضعیف شود که به درد نمی پادشاهی ضعیف می

و خریده؟ غیر از شاهزاده که بیشتر از همه کار سال چه کسی برای پادشاهی آبر 20شما نگاه کنید در این 
هائی که درباره دمکراسی و  حرف. ها از ما دارند طلب کرده، جز ما؟ ما به قیمت نفرتی که این سلطنت

کنید  اگر چنین خیال می. طلب نیستند ها سلطنت ایرانی. ایم به نفع پادشاهی تمام شده است لیبرالیسم زده
 ـ دانم نمی ـ کنند، ممکن است قبول کنند مشروطه لیبرال دموکرات را قبول می پادشاهی. کنید اشتباه می
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این است که ببینید در آنجا چه . کنند طلب را قبول نمی اما سلطنت. ولی کامال امکان دارد قبول کنند
از ما ها این را  در دو سال آینده خیلی. این آخرین شانس ماست در دو سال آینده. گذرد و آینده کجاست می

آخر چه مشکلی دارد زیر حزب مشروطه ایران بنویسیم لیبرال دموکرات؟ خود عنوان حزب . خواهند گرفت
حاال . گویند مشروطه یعنی قانون، یعنی مشروط جا می همه. رساند مشروطه ایران چیز مشخصی را نمی

ایماژی در ذهن مردم  ی،ا انگاره. مقاله بنویسیم که مشروطه خیلی عمق دارد ولی این است در ذهن مردم
تمام آینده . ولی این لیبرال دموکرات هزار چیز درش است. شود به این سادگی عوض کرد است که نمی

خواهید؟ این هر دو لیبرال  بشریت درش است برای اینکه از دموکراسی و حقوق بشر دیگر چه بیشتر می
  . د به اعالمیه حقوق بشرش را هم کردیم و گفتیم دموکراسی محدو تعریف. دموکراسی است

شما وقتی بگوئید لیبرال  .ها را دارد لیبرال دموکراسی همه آن پسوند. گفتند باید صد تا پسوند بدهید
از ناسیونالیسم درش هست چون در اعالمیه حقوق . م هیچ پسوند خوبی نیست که نداشته باشیددموکرات

دموکراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی، و  از تمامیت ارضی کشورها دفاع کرده است تا "بشر شدیدا
آقای . اگر بگویید سوسیال دموکرات باید ثابت کنید لیبرال دموکرات هم هستید. پسوند دیگری الزم ندارد

  .کنند این صفت را به خودشان بچسبانند عسگری درست گفتند دیگران سعی می
هستیم دیگر طرفداران پادشاهی ما را قبول برای کسانی این نگرانی هست که اگر بگوئیم لیبرال دموکرات 

ای  بله ممکن است یک عده. اند و دیگر طرفدار پادشاهی نیستند گویند اینها لیبرال دموکرات ندارند و می
ها نباید از  با این حرف. گویند ما طرفدار پادشاهی نیستیم ها را بزنند چنانکه همین االن هم می این حرف

آقای آجرلو . کم نگیرید ار درست چیست؟ این جنبش سبز را دوستان دستببینید ک. میدان بدر رفت
. اند شان در ایران اند و هنوز رفقای تازه از ایران آمده. فهمند تر می از یک جهاتی از ما خیلی روشن. اند جوان

دیگری دانم هستند، برای این که چیز  اند که من می ها دنبال این کار گویند جوان ایشان با قاطعیت می
جرئت کنید آنچه . العاده مهم است آن جرئت که آقای رحیمی گفتند فوق. نیست و بهتر از این وجود ندارد

  . از هیچ چیز نترسید. که هستید بگوئید
آخرین عرض من این است که، این حزب دو راه در پیش دارد یعنی دو میدان فعالیت بزرگ دارد یک 

من . ش تاکید روی پادشاهی ت با حفظ پادشاهی؛ یک میدان فعالیتش دموکراسی لیبرال اس میدان فعالیت
پادشاهی تنها وسیله : گویم ولی همین است که می. کنم تعارف هم ندارم تان عرض می از حاال خدمت

ها کار کردند،  با تکیه بر روی پادشاهی، بر روی پهلوی که این. پیشرفت برای خود امر پادشاهی هم نیست
اما پادشاهی لیبرال دموکرات، پادشاهی مثل انگلیس، هلند . کشور را پادشاهی کنیمتوانیم این  نمی

العاده مهم  نقش ما فوق. پادشاهی به تنهایی نخواهد شد. شود ما هم نباشیم نمی. پذیرفتنی است و با زحمت
م در آن میدان ما اعتبار درست کردیم برای این نهاد و این را باید حفظ کنیم اما به شرط اینکه بروی. است
لیبرال دموکراسی مقداری در ایران مرهون حزب مشروطه ایران . جایی را که شایسته ماست بگیریم. اصلی
خوب به چه مناسبت از این موضوع استفاده نکنیم؟ چرا این . ش کمک کردیم به مقدمات تئوریک. است

شود؟ از ترس اینکه مبادا اتفاقی سرمایه را بکار نبریم؟ از ترس این که مبادا یک وقت نام حزب عوض ب
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رودربایستی از . کنیم خوب اگر روزی یکی آمد این پیشنهاد را کرد رد می. بیفتد هیچ کار درستی نکنیم
  . گوئیم اگر مخالف باشیم االن می. کسی نداریم

و  گوئیم الزم نیست اگر بنده و امثال بنده مخالف باشیم که اسم پادشاهی را بیاوریم همین االن می
کی . کنیم روی پادشاهی می "چه دلیلی دارد تاکیدی که دائما. رویم پی کارمان اش تمام شد و می دوره

ک کند؟ دفاع موثر، نه اینکه یک پرچم ببرند تظاهرات را بهم بریزند با ی بیشتر از ما از پادشاهی دفاع می
  .زنندبعکس ببرند و همه چیز را به هم 
. ها را بگذارید کنار تقاضا دارم تعصبات گذشته و پیشداوری "دوستان جداخیلی زیاد صحبت کردم ولی از 

یک جایی نوشته بودم این مردم . تان را باز کنید سینه. جرئت کنید. بیائید به میدان امروز و آینده ایران
پیوندید و بیائید به این مردم ب. تان را به این مردم باز کنید شما سینه. شان را به خورشید باز کردند سینه

ای جمع بشویم هیچ پیشرفتی  ؛ هر دو سال یک بار عدهاین گونه یک حزب کوچک محصور. ویدبزرگ بش
وگرنه . کند ای را به روی ما باز می پیوستن به موج دمکراسی لیبرال میدان بکلی تازه. هم در کار نباشد

. مده است باید از آن استفاده کردفرصتی پیش آ. شود نمی. این حزب به بحران حسابی خواهد افتاد "حقیقتا
هیچ ترسی نداشته . پایه است ها بی این حساب. پایه های بکلی بی نکنیم، بحران خواهد بود برای این حساب

پادشاهی فقط با لیبرال دموکراسی در ایران شانس . ای نیست و همین است که هست هیچ نقشه. باشید
سال دنبالش بوده من بودم و دنبال خواهم کرد اما در این  20دارد و بس و کسی که بیش از همه در این 
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

   حزب منشور به کلی نظر
  

 به شود می مربوط حزب فعالیت به نسبت بازتاب بیشترین االن فرمودند، دوستان از یکی که مطلبی درباره
 وارد اصال حزبی هیچ کنون تا چون کرده جلب را بسیاری توجه دفتر این کارهای و پژوهش دفتر همین
 و سیاسی موضوعات همه عموم چشمان برابر در و گشادگی و نظم و ترتیب این به و نبوده ها بحث این

   .است نکرده پیشنهاد حل راه و نکرده بحث را کشور به مربوط فرهنگی
 صورت ش ونپیرام کارهایی مقدار یک بشود، تشکیل که این از پیش حزب این امروز، بحث وردم در اما

 را ایران همروزگار دوره نگاری تاریخ بار اولین برای ما 1980 از که بود این یکی ش مهمترین گرفت
 .کردن هخالص مصدق در را سال صد ایران تاریخ بود، ها حرف همین ایران نگاری تاریخ .کردیم بازنگری

 نظرگاه یا پرسپکتیو که گزیدیم بر ساله صد تاریخ این در دیگری انداز چشم یک و کردیم عوض را این ما
 گذشته ی ساله بیست و صد و ساله صد تاریخ ــ باشد داشته توسعه نظرگاه بلکه باشد نداشته مصدقی
 تاریخ این در .کند امروزی و دهد توسعه را خود اینکه برای کرد چه جامعه این .توسعه نظرگاه از ایران،
 به که هم تاریخی یها کتاب .شود می معمول دارد نظرم به کم کم حاال .گیرد می را کوچکی گوشه مصدق

 هم آجودانی آقای است، همین بر اش تکیه آبراهامیان یرواند آقای مثل شده نوشته ها ایرانی توسط انگلیسی
 مهمترین از یکی رضاشاه خود که داد نشان جدیدترش ارهایک گذشته، علیرغم کرد کار مشروطه روی که

  .بود خواهان مشروطه یها برنامه اجرای عوامل
 با فقط نه البته کردیم، تاکید صدساله تاریخ این در را رضاشاه ویژه به پهلوی پادشاهان تاریخی سهم ما

 معنی کردیم که کاری دومین .تندنوش راستا همین در بعدا که دیگران از ییها کتاب با بلکه ما، یها کوشش
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 نشان و کردیم باز را این و پهلوی پادشاهی بود شده خواهی مشروطه .گرداندیم باز آن به را خواهی مشروطه
 مربوط فقط و نیست، هم دموکراسی به مربوط فقط و است تری عمیق خیلی جنبش خواهی مشروطه دادیم

 ایرانی روشنگری از اگر ما .شود می شروع مشروطه با ایرانی روشنگری جریان اصل و نیست هم مجلس به
 بر .است ش دوم مرحله هم سبز جنبش این کنیم، صحبت باید مشروطه به راجع واقع در کنیم صحبت
 را کاراکتر همین اول از حزب منشور .شد تشکیل ایران مشروطه حزب اصطالح، به نوآوری دو این اساس

 درصدشان 99 که شد عرضه ای کنگره به منشور این اما آمد شدر مطالب همین داشت دارد امروز که
 پیدا هم نفر ده سالن، اطراف به کردم می نگاه من حقیقتا، .بودند عوالم این از خارج که بودند طلبانی سلطنت
 و دوم، رضاشاه و هستیم پادشاهی طرفدار بودیم نوشته که این روی همه باشند، ها بحث این وارد نمیکردم

 به و نام این به شدند جمع ای عده که است این .گذارد شاهزاده دفتر خود را سازمان این پایه هم لاو خوب
 از طرفداری همان نگرفتند جدی اصال اینکه برای پذیرفتند را منشور این ها این شد چطور حاال .دلیل این

 طلب سلطنت حزب یک طفق ما که دارد فرق این که بشوند قضیه عمق وارد نرفتند .بود کافی پادشاهی
   .شد نوشته سازی زمینه آن روی منشور این .هست دیگرهم چیزهای خیلی پادشاهی، طرفدار و باشیم
 ساله صد دوره به نگاه و نگاری تاریخ به است خدمتی حتما که کردیم من نظر به عمده کار دو ما پس

 این ایران تاریخ به تازه نگاه این نتایج از یکی و آمد بر تازه نگاه ازین که ییها چیز از یکی ایران، معاصر
 عناصر این و آوردیم کلی طرح یک زیر .آوردیم کاسه یک زیر را مشروطه جنبش عناصرگوناگون ما که بود
 اجتماعی عدالت .اجتماعی عدالت و است توسعه است، آزادیخواهی است، ناسیونالیسم که کردیم تعریف را

 کار قانون .است شده برداشته جا آن در ها قدم نخستین باز البته ندارد مشروطه جنبش خود به ربطی چندان
 طرف از گرفت انجام ها زمینه این در که آنچه ولی شد پیشنهاد همگانی آموزش شد، پیشنهاد کار ساعات و
 انقالب گفتیم، .آوردیم کلی مجموعه یک در و کردیم برجسته را عناصر این پس .بود پهلوی پادشاه دو

 پادشاه کردن محدود برای یا اساسی قانون به رسیدن برای فقط نه بود اینها همه به رسیدن برای همشروط
 تعریف وقت آن را ناسیونالیسم این .گرفت می بر در را ملی زندگی یها جنبه تمام نه؛ .مجلس تشکیل و

 بدنبال ما که بگوئیم ستیمتوان می سال صد از بعد ما ولی بودند نکرده را کار این مشروطه انقالبیان .کردیم
 سو از داد نجات را ما خیلی و بود تازه فارسی در اصطالحات این هستیم، نگهدارنده و دفاعی ناسیونالیسم

 که بینیم می حزب برنامه در حاال .کرد جدا آنها از را ما و اند کرده ناسیونالیسم از دیگران که ئیها استفاده
 هر به گفتیم و است ایران تمامیت و استقالل از دفاع به ما ناپذیر هخدش تعهد صورت به ناسیونالیسم این

 اینها یعنی  میقو یها سازمان این با مقابله در کرد کمک ما به خیلی بعدها این و شرایط هر در و قیمت
 در ما شد خواهند روبرو جدی العاده فوق مقاومت با و نیست شوخی داستان وجه هیچ به که شدند متوجه
   .کرد نخواهیم نشینی عقب ای ذره ردمو این
 هم با دو این .دادیم ربط جهانگرایی به ضمن در را ناسیونالیسم ما "ایران آینده و اکنون برای حزبی" در

 و جایگاه و هویت و شخصیت ما یعنی جهانگراست ما ناسیونالیسم نه؛ گفتیم ولی )ظاهر در(هستند مخالف
 جای به جهانگرا، دنیای این در و کنیم تعیین گلوبال دنیای و هانیج عرصه در خواهیم می را ایران قدرت
 باال را خود سهم و خواهیم می سهم .جهانی روند به پیوندیم می رویم می بکشیم دیوار دورمان اینکه
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 نیستی خطر به که کسی موجودیت از دفاع حالت با و ترسیده و انزواجو رویکرد و برداشت جای به .بریم می
 .جهان سطح در کنیم می فرافکنی است ایران نام به که را ماهیتی این .کنیم می تر بزرگ را آن .ستا افتاده
 ناسیونالیسم شود می این و گیریم می عهده بر جهانی امور و فرهنگ تکنولوژی، علم، در بیشتری سهم
 نزدیک پیوند در جهانگرائی اب که است  میناسیونالیس ایران آینده برای ما نظر از ایرانی ناسیونالیسم .ایرانی
 .است خطری شان برای جهانگرایی که ایرانیان سیاسی تفکر در است بزرگی پیشرفت من نظر به این .است
 تسلیم خواهیم مین بگیریم، موضع جهانگرایی مقابل در خواهیم مین ما .است فرصت یک ما برای نه،

  .بنشینیم دارندگان سفره سر خواهیم می بشویم
 .شکست باید را آنها بود شده وارد ایران خارجی سیاست در که تابوهایی آن گفتیم کردیم که یدیگر کار

 مظلومین از دفاع ما وظیفه که شد می تعریف ترتیب این به سیاسی نیروهای نظر در ایران خارجی سیاست
 .آیند مین هم هنوز ،آمدند مین ما نظر به اصال مظلومین بقیه .بودند ها فلسطینی هم مظلومین .دنیا در است
 قصد به که کشتی روی ترک ده اما انگار، نه انگار شوند می کشته دارند دارفور در نفر 600- 500 ماهی

 سرو با و بشکنند را اسرائیل محاصره حلقه که رفتند می و بودند سرد سالح به مسلح جنگیدن و زدوخورد
 بشر سیاسی یها سازمان این ببینید آنوقت شوند، می کشته ها اسرائیل با زدوخورد در اگر بشکنند، هم صدا

 و بشریت علیه جنایت است شده این ولی آید مین یادشان ها دارفوری .کنند می سروصدایی چه دوست
 را خودمان کاله باید االن ما نداریم، کس هیچ به تعهدی اصال ما .نه گفتیم ما .اند داده اعالمیه شان تمام

 امروز ولی .بود شجاعانه خیلی این و نداریم فلسطین به بدهی هیچ و برسیم خودمان به نگهداریم
 غزه نه ایران فدای جانم این .ایران فدای جانم .شنویم می لبنان نه غزه نه بصورت ایران در را ش  انعکاس

 به چشمداشتی نه داریم کسی به بدهی و تعهد نه ما که شده هتگف اینصورت به پیش سال بیست لبنان، نه
 شد تمام .نیست ما وظیفه دیگر کشور هر و لبنان شیعیان و فلسطین حقوق از دفاع و داریم دیگران فعمنا

 ار نفر یک مگر است؟ مربوط چه ما به کنند دفاع فلسطین از بروند هست، دنیا در عرب همه این .رفت
   .ما کار به کرد کمک خیلی من نظر به این و است؟ کرده دفاع ما از کنون تا ها آن
 قبول را فرهنگ و هویت بین ارتباط و هستیم جهانی فرهنگ جزو ما گفتیم فرهنگی زمینه در که این یا

 و باشد داشته فرهنگ چند تواند می انسان و ماند می ش جای سر هم هویت کند؛ تغییر باید فرهنگ نداریم،
 این ش؛ ایم نیاورده حزبی ادبیات در هنوز که زمینه این در ترین تازه .بشود جهانی فرهنگ وارد ایرانی باید
 غرب در االن که ما زمان انسانیت سطح باالترین به را خود جامعه که است این اش وظیفه ایرانی که است
  .نیست فرهنگی هجوم برابر در دفاع از اثری هیچ این در و ماست نسل وظیفه این .برساند است دنیا
 باید ها آن و دارند حاکمیت ایران مردم که این یکی گذاشتیم چیز دو روی را تکیه ما خواهی آزادی مورد در

 اینکه دوم کنند، عوض را ها آن بتوانند و چیست شان سیاست و چیست شان حکومت که کنند تعیین
 تجاوز بشر حقوق جاهائیکه در که دارد حق المللی بین جامعه که ناسیونالیسم، به اعتقادمان همه با پذیرفتیم

 این استقالل و ناسیونالیسم از سنتی تعبیر دارد، تضاد ناسیونالیسم و استقالل با این .ندک مداخله شود می
 در دارد حق المللی بین جامعه که معتقدیم ما ولی .ندارد دیگران امور در مداخله حق کس هیچ که است

 اگر را تکارانجنای کند، اخطار و مجازات و تحریم کند؛ مداخله شود می تجاوز  بشر حقوق به که جاهائی
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 .گذاشتیم لیبرالیسم روی بلکه دموکراسی، روی نه را مان آزادیخواهی تکیه و کند بازداشت رسید ش دست
 انتخابات اگر گفتیم .شود می درست چیز همه کنند شرکت آزاد انتخابات در بروند مردم اگر که نگفتیم یعنی

 است درست انتخاباتی .نیست کافی و خورد مین ددر به باشد داشته منافات بشر حقوق با انتخابات موضوع و
   .باشد بشر حقوق جهانی اعالمیه با منطبق ش موضوع که

 اعالمیه چهارچوب در اکثریت حکومت یعنی لیبرال دموکراسی که لیبرال دموکراسی از ما تعریف این
 کرده حل ها جا یاریبس در را لیبرال دموکراسی مشکل اصال االن و شد پیدا جا این از بشر، حقوق جهانی
 فقط و نباشد لیبرالیسم اش اصلی پایه اگر خواهی آزادی .اند شده راحت دیگر اند گرفته را این ایران در .است
 ما که بود کمکی باز این .بشود مخرب تواند می و نیست کافی باشد دموکراسی فهمند می خیلی که جور آن

 فعالیت فشار تمام چون که بود این کردیم که یدیگر کمک .بکنیم ایران سیاسی بحث به توانستیم
 گفتند می ای عده بود، جمهوری و پادشاهی روی انقالب از بعد ساله بیست در سیاسی تفکر سیاسی،
 ما دادند می سخن داد هم هرکدام مزایای در و است خوب جمهوری گفتند می ای عده است خوب پادشاهی
 این .نظام شکل نه است سیاسی نظام دارد اهمیت آنچه فتیمگ .کردیم عوض را بحث موضوع "اصال آمدیم
 نظام هستند نظام شکل جمهوری و پادشاهی .بیندازیم جا کوشیم می و کردیم تاکید باز هم را نظام شکل

 عیار تمام دیکتاتوری یا است لیبرال غیر دموکراسی یا است لیبرال دموکراسی سیاسی نظام .نیستند سیاسی
 بیهوده ها بحث و ندارد اهمیتی اصال نظام شکل و نظام ماهیت بعنوان گرفتیم را لیبرال دموکراسی ما .است
 را این هم شاهزاده خود و خودمان طرفداران از حاال که .افتاد جا این تا کشید طول سال ده البته است
 و اسیدموکر اساس بر سیاسی نظام که است این عمده .خواهان جمهوری تا ما مخالفین تا گویند می

 و پادشاهی یها بحث دیگر االن .نیست حکومت شکل در فرقی صورت آن در و باشد بشر حقوق اعالمیه
 من اال و ناپذیر؛ اصالح و نشده اصالح یها طلب سلطنت این مگر نیست گذشته گرمای به دیگر جمهوری
 مهم باشد بشر حقوق و دموکراسی سیاسی نظام اگر بله که اند کرده اذعان که بینم می را خواهان جمهوری

 مورد در ایران سیاسی یها بحث در بود رهگشایی یک هم این .چیست ش عنوان کشور رئیس که نیست
  .حکومت شکل و جمهوری و پادشاهی

 یها اقلیت "نمایندگان" این آمدن و انقالب از بعد و است شده جدی خیلی موضوع ایران اقوام موضوع
 جمهوری تشکیل و عراق در کردستان اقلیم تشکیل و کردند پیدا ها نهرسا به که دستی و خارج به  میقو

 .است کرده عوض زیادی مقدار به را مسئله صورت و افتاد اتفاق ساله سی این در ها این قفقاز در آذربایجان
 حقوق و پرداختیم موضوع این به مفصل خیلی منشور در تنها نه .ایم شده وارد تفصیل به ما زمینه این در
 کردیم اضافه منشور به رابطه این در هم قطعنامه بلکه نوشتیم؛ را محلی یها حکومت و تمرکز عدم و قواما
 و کشور یک .است ای کوبنده شعار بسیار که ملت یک کشور یک اصل یکی .دادیم قرار پایه را اصل سه و

 دیگر و ملت چند یا تاس ملت یک یا است کشور چند یا است کشور یک گوئیم می یا .ندارد بحث ملت یک
 که دارد وجود ایران مثل کشوری کنند قبول یا بشوند ایران منکر باید یا که جاست آن .نیست کشور یک
   .گوناگون اقوام با ملت یک شود می
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 طور به که بود ییها تعریف از باز این .حکومت پذیری تقسیم و حاکمیت ناپذیری تجزیه اصل دیگری
 دیگر و است شده قاطی ایران در که دارد فرق حکومت با حاکمیت گفتیم .آمد حزبی ادبیات در مشخص

 .کرد تقسیم شود مین را حاکمیت که گفتیم و کردیم تعریف و جدا را اینها ما ولی گویند می حاکمیت همه
 اداری اختیارات یعنی کرد تقسیم باید را حکومت ولی حاکمیت تقسیم یعنی فدرال چون نداریم فدرال یعنی

  .بخواهند توانند مین این از بیشتر و آوردیم را محلی حکومت اصطالح آن و جراییا و
 جهانی اعالمیه یها میثاق ش اساس گفتیم هم را آن که اقوام مدنی و فرهنگی حقوق اصل باالخره و

 هرکس حاال .کردیم تمام را دعوا .داریم قبول را آنها همه و است شده تعریف جا آن و است بشر حقوق
 نداریم قبول هم آن از تر کم و بیشتر .کنیم صحبت هم با ها میثاق این اساس بر بیائید گوئیم می دارد یحرف
 ایران یها استان ما . رفتیم پیش محلی حکومت تا هم تمرکز عدم به راجع .اند پذیرفته دنیا همه را این چون

 خواهند محلی یها حکومت دارای ها ینا و شناسیم می رسمیت به زبانی؛ جنبه نه دارند تاریخی جنبه که را
  .داشت خواهند دست در را خودشان کارهای اختیار مردم و بود

 بقیه تا ساخت را اقتصادی یایادهبن باید اول که است شده زیادی کار توسعه و اقتصاد روی ـ توسعه درباره
 ندارد دست در را کار همه دولت که خصوصی ابتکار یعنی داری سرمایه نظام .گذاشت پایه آن روی بشود را
 عدالت بحث به رسد می بعد .کنند می تولید ثروت و کنند می اقتصادی فعالیت خودشان ابتکار به مردم و

 به کمک عمومی؛ خدمات دادن گفتیم را اقتصاد در حکومت نقش .چیست حکومت نقش که اجتماعی
 و انحصارها از جلوگیری و مردم حقوق از دفاع و مالکیت گسترش به کمک و همگانی پژوهش و آموزش
 .خواهد مین یا تواند مین خصوصی بخش که است ئیها چیز همه و زیست محیط حفظ و غیرمنصفانه رقابت
 بتوانند تا کند کمک حدی تا باید باشد موسسات بغل زیر چوب دولت نباید ایم گفته صنایع به کمک به راجع

 باشد دولت دست باید ناچار نفت و آهن راه مثل استراتژیک صنایع و خدمات ای پاره .شوند نیاز بی کمک از
 واردات صرف نگذارند و کنند کنترل را نفتی درآمدهای کردن هزینه که آورد بوجود باید نهادهایی ولی
   .شود می روزانه هزینه دارد نفت همه که االن مثل .بشود روزانه یها هزینه و حساب بی

 و کنیم اریزگ سرمایه خیلی آموزش روی باید ما کار این برای شود سازکاال و صنعتی کشور یک باید ایران
 مدیریت تکنولوژی و بیاوریم؛ بار استخدام قابل را مردم و بیاوریم را امروزی دانش و تکنولوژی بهترین
 ادند و است ایران به سرمایه کردن وارد با همراه این و بکنیم کشور این وارد هنگفت و زیاد بمقدار را نوین
 کرده چه ببینید چین به کنید نگاه .نیست مشکلی هیچ که دربیاورد پول که خارجی گزار سرمایه به اجازه
 خودشان پای روی باید جامعه افراد .یارانه پرداخت نه است مالیات گرفتن دولت وظیفه گفتیم بعد .است

 مردم از .است مردم اسخگویپ بلکه نیست رسان روزی هم دولت .بدهند را دولت و خودشان خرج بایستند
 و ملی یها هزینه تامین از بیش نقشی گفتیم هم مالیات .دهد می کار امکان مردم به و گیرد می مالیات
 است وضعی همین واال بدهند مالیات مردم اینکه مگر باشد دموکراتیک تواند مین دولت .دارد ثروت تعدیل

 مالیاتی یها سیاست .دادند مین پولی هم مردم بود، رهکا همه دولت و ایم داشته ایران در همیشه ما که
  .کند تولید ثروت باید جامعه اولـ  است بعد مرحله تعدیل ـ باشد بایستی ثروت تولید جهت در "اصوال
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 اعدام مجازات لغو از تنها نه که است ایران سیاسی فرهنگ از زدایی خشونت زمینه در ما دیگر تازه کار یک
 جرم که حالی در .ندارد معنی و شود حذف باید سیاسی جرم گفتیم ایران در بار اولین رایب بلکه کردیم دفاع

 آنجا تا و گفتیم بار اولین برای را این و است؛ بوده بدیهی امر و پذیرفته مخالفان و حکومت سوی از سیاسی
 یک  میعمو مجازات نقانو مطابق که  میجرائ فقط .بگیریم انتقام نباید رژیم عوامل و سران از که رفتیم
 ولی .شکنجه و دزدی کشی؛ آدم مثل شوند، مجازات و پیگرد باید شود می محسوب جرم دموکراتیک کشور

 تکیه خیلی را مرد و زن برابری .ندارد کیفر "ابدا اند بوده جایی عضو و اند بوده مقاماتی در که اشخاصی
  .شد منشور جزو که گذراندیم ای قطعنامه و کردیم
 عدالت این اما است استوار آن بر منشور بنای که است اصلی چهار همان آخر اصل اجتماعی عدالت

 دوره در واقع در اجتماعی عدالت .است شده آن به اشاراتی .ندارد جا مشروطه جنبش در "دقیقا اجتماعی
 فرصت دندا اجتماعی عدالت اصل گفتیم اوال ما .شود می اقداماتی و عملی صورت به شود می طرح پهلوی
 یها گرایش تمام از کند می جدا را ما راه "اصال .است مهم خیلی این و برابر پاداش دادن نه است برابر

 .دولت طرف از صدقه بعنوان فقط نه شده بیمه مشارکت با پذیرفتیم البته را ها بیمه .پوپولیستی و افراطی
  .همه برای باشد باید اجباری که کردیم اشاره را درمانی بیمه
 ایران در مدت تمام که است همان پیکار استراتژی این و کردیم کار خیلی سیاسی پیکار استراتژی روی

 و گام به گام فرایند در و مرج و هرج و خونریزی بدون آخوندی رژیم سرنگونی .است کرده پیدا جریان
  .شود می دارد طور همین "عینا .بود پیشگویانه خیلی این و مردم اساسی نقش
 جور این را میانه راست .هستیم میانه راست حزب یک ما گفت و کرد جرئت بار اولین برای حزب این

 و شناسیم می همه به برابر فرصت دادن را دولت اصلی نقش و آزادیم ابتکار طرفدار ما که کردیم تعریف
 اولین برای چپ مقابل در .دارد جذابیت و تازگی که است اصطالحی .است گرفته خیلی میانه راست االن
  .بشود میانه چپ که را چپ است کرده تشویق و است شده عرضه مشخص مکتب یک بار
 سوم، جهان از ایرانی ی جامعه خواهیم می ما گفتیم .بود ما یها جهان از رفتن بیرون نظریه طرح بعدی کار
 تغییر در که بود  یمگا بلندترین کنم می تصور این .برود بیرون ای خاورمیانه جهان و  میاسال جهان از

 خود ماندگی واپس یها مایه به که است تقدسی بلکه احترام، ما مشکل ــ برداشتیم ایرانی بینی جهان
  .ایم بخشیده
 دفتر در دوستان نظر از استفاده با ایران آینده و اکنون برای حزبی تازه روایت در امیدوارم که حزب منشور

 به که فراگیری نظر از .است نداشته مانند ایران سیاسی اسناد رد تاکنون شود داده توضیح بیشتر پژوهش
 آن در که ییها بدعت و شده واردش که جدیدی یها ایده نظر از و است پرداخته تفصیل با موضوعات همه
 و کنیم کار ش روی که دارد ارزش .ام خوانده ایران سیاسی احزاب از من آنچه از است متفاوت بکلی آمده
  .جامعه سطح در یمببر پیش آنرا

***  
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 "اصال را گرایی ملی که  میاسال و کارگری انترناسیونالیسم کنار در ایرانی ناسیونالیسم با رابطه در :پرسش
 در کنند؟ حمایت کشور ملی منابع از خواهند می ناسیونالیسم بدون چگونه که است این پرسش ندارد قبول
  بگیرند؟ یارانه توانند می زمانی انندتو می زمانی چه نوپا صنایع یارانه؛ با رابطه

  
 کند مین کار است ملی منابع از استفاده به مربوط که آنجائی در  میاسال و کارگری انترناسیونالیسم :همایون

 یک روسی یها کمونیست .کنند می دفاع منابع این از برسد شعورشان و برسد زورشان اگر چهاردستی آنها و
 یها سیاست ولی نیستند حاضر اصل در هم  میاسال بیفتد کسی بدست شان ملی منابع از نبودند حاضر روبل

 درنتیجه .نگهدارند را خودشان اینکه برای بدهند پول دنیا همه به باید که رسانده بجائی را کارشان احمقانه
 عمل در .انترناسیونالیستی یا باشیم داشته ناسیونالیستی نگاه که شود مین پیدا تفاوتی هیچ عملی نظر از

 طلبی توسعه جهت از بیشتر فرمودند که گونه دو هر از انترناسیونالیسم .دارند می نگه را خودشان جیب همه
 اسم به ـ  فیزیکی نفوذـ  بدهد گسترش جهان در را خودش نفوذ خواهد می کشوری یک یعنی است مطرح
  .کنند می کار معمولی یها ولتد مانند همه دیگر یها زمینه در .جهانی پرولتاریای یا  میاسال امت

  
 و نیست عملی و بگیرد یارانه نباید کننده تولید .شود می داده کننده مصرف به یارانه .بود یارانه دوم پرسش
 که صنایع حمایت برای .نباشد آن در یارانه که شود طوری باید کشور اقتصاد و است غلطی بسیار کار یارانه
 اصطالح به یها شیوه .غیرمستقیم و مستقیم هست کمک شیوه دو تندهس روبرو خارجی رقابت با و نوپا

 بندند می گمرک مشابه محصوالت واردات به .است گمرکی حمایت دوم و مالیاتی معافیت یکی تر مستقیم
 پژوهش دیگر غیرمستقیم کمک .بایستند خود پای روی "بعدا تا شود نزدیک داخلی تولید به شان بهای که
 به دولت .شود بهتر تولید و بهتر کاالها که بگیرد انجام تحقیقاتی کند می کمک دولت ییعن است توسعه و

  .فرستد می تعلیم برای را کسانی یا کند می کمک ها پژوهش
  

 و کم و تناقضات نوین خواهان مشروطه شده گفته "...برای حزبی" یک فصل شروع از پیش :پرسش
 ند درآورده ش میبیست سده پایان جامه به آنرا و پیراستند را هسال هفتاد دوران سیاسی و فلسفی یها کاستی

  دهید توضیح تناقضات این مورد در "لطفا .)معنی به نقل(
  

 و حکومت و دین میان که است تعارضی دادن فیصله در ناتوانی مشروطه، جنبش فلسفی ضعف :همایون
 بست بن به که بدهند آشتی هم با را ها این جوری یک کوشیدند دوران این همه در .است حکومت و اسالم
 بر عالوه شود موفق و برسد خودش مدرن و نوسازانه ماموریت به مشروطه جنبش که نگذاشت و انجامید

 در پادشاهی نفس و کرد ضعیف را مشروطه جنبش که بود دیگری مانع پادشاهی به اندازه از بیش تکیه این
 به و اندازه از بیش عمل در سال هفتاد این طول در .اساسی قانون در نیز و برد باال خیلی مشروطه جنبش
 جنبش فلسفی بزرگ مشکل دو این و شخص یک روی رفت کم کم چیز همه پادشاهی و کشور زیان

 پادشاه جای ماندن مبهم دیگری و حکومت و سیاست در مذهب معضل بودن الینحل یکی بود مشروطه
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 زمینه وطهرمش اساسی قانون در .نه یا شود می ناشی او از چیز همه .نیست یا اوست از چیز همه که
   .هست پادشاه سوءاستفاده

  
18/7/2010 
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

  ایران مشروطه حزب منشور در خواهی آزادی
  

 به که آنجا تا را ارزش چهار این میان ارتباط که جهت این از بود جامعی بحث موبدی آقای بحث
 تکیه واال کرد نگاه هم با ارتباط در باید و نیست جدا جدا مفاهیم این .دادند نشان بود مربوط شان بحث
 همه در .مختلف های ارزش بین هست تضادهایی همیشه .است یکی آن زیان به بگذارید کدام هر روی
 بوده همین ساله صد همین در ما مشکل .نشوند گرفته نظر در هم با اینها اگر شود می پیدا هم ها جامعه
 این و آید برنمی عهده از و چرخد نمی جامعه جایی یک نگیریم درنظر را موضوعات این ربط وقتی .است
 نباشد هم چه هر .است کشور این نگهداری ما، سیاسی نظام در اساسی نکته .افتاد ما برای که است اتفاقی

 هم ترین پیشرفته کنند می را کار این هم ها جامعه ترین مانده عقب .کرد دفاع خاک و آب نآ از باید باز
   .هست ملت و کشور یکپارچگی و خاک و آب از دفاع دو هر دموکراسی یا دیکتاتوری در .کنند می
  
 که خودش به خود ارزش جهت از هم آزادی آزادی، روی گذاریم می را تکیه ما وقتی .خواهی آزادی اما

 کردند اشاره باز که دارد دیگر های ارزش روی که اثری هم و کردند باره این در مفصلی بحث سخنران
 از بهتر آزاد جامعه یک ها، اندازی دست برابر در باشد کشوری حفظ قصدتان شما اگر یعنی .است مهم

 بر شود می افزوده است دهکر آزاد را او و داده امکانات که  میسیست آن به عالقه چون .کند می دفاع خودش
 آن از که باز سیاسی نظام و بشر حقوق و دموکراسی و ــ خواهی آزادی هم توسعه امر در .پرستی وطن
 .بیرون ببرد افتادگی عقب از و بکند زمین از و بدهد تکان را جامعه اینکه برای است موثر بسیار ــ آید می

   .کند می را کار همه که نیست دولت فقط و شود می آزاد جامعه ی همه تولیدی نیروی اینکه برای
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 گیرد دست در را ابتکار باید دولت که است مانده عقب جامعه قدر آن .است مجبور دولت هایی وقت یک
 اگر و شود آزاد اینکه مگر رود نمی پیش جامعه دیگر که است جاهایی و رسد می بست بن به دولت ولی

 ممکن بیاورد فشار زیاد )است ما تاریخی گرفتاری کردند اشاره که انچن ملت ـ دولت این( اجرایی دستگاه
 این منظور .شد خواهد بحث که اجتماعی عدالت موضوع در طور همین .بکشد شورش و انقالب به کار است
 بدون مثال است الزم بسیار کردند اینها بین ارتباط برقراری روی موبدی آقای که ای تکیه این که است
 مردم سر تو و آیند می دیگران داشت؟ خواهد معنی توسعه و آزادی آیا کشور یک خاک و آب از دفاع
 دوم جنگ در که است اتفاقی این .گیرند می هم را توسعه جلوی کنند می خواستند کاری هر و زنند می

  .افتاد ایران در جهانی
 دموکراسی صحبت ها خیلی .ایم گرفته ش تعریف ترین جامع در اینجا در کنیم می صحبت آن از ما که آزادی
 به از کند می جدا را ما شاید که است موردی این .نیست کافی دموکراسی که رسید نظرمان به ما .کنند می
 یک دموکراسی اینکه برای نیست بس جامعه یک برای دموکراسی .خواهان دموکراسی خودشان قول
 در چه و تجربه در چه ولی .دارد اعتبار اکثریت رای که است این هم ش تعریف و است حکومت ی شیوه
 رای با را سیاسی نظام یک اکثریت باشد، اکثریت دیکتاتوری تواند می دموکراسی که بینیم می نظر عرصه
 در اتفاق این و را اکثریت همان حقوق بعد کند، می پایمال را اقلیت حقوق اول که .بیاورد کار روی خودش
 اکثریت است همان گفت هرچه اکثریت بگویند وقتی .هست هم کراسیدمو خود ذات در و افتاده تاریخ
 حدود اعالمیه این صدور از .بشر حقوق اعالمیه بر تاکید روی رفتیم ما پس . بگوید تواند می چیزها خیلی

 لیبرالیسم فتحنامه این نوشتم جایی من .انسان تاریخ در است بزرگی بسیار پیشرفت و گذرد می سال 61
 کردند تالش سیاسی فعاالن و سیاستگران و فیلسوفان و متفکران پیش سالی 2500 از ینکها برای است
 به و دهند قرار سیاسی نظام و سیاسی تفکر مرکز در و بنشانند کرسی به را انسانی فرد حقوق اینکه برای

 دلیل ینهم به و ــ سال 2500 های کوشش ی همه ی  نتیجه ــ آمد بشر حقوق اعالمیه در ش جامع صورت
 ما .است ناپذیر جدایی که خیزد می بر انسان فرد طبیعی ازحقوق لیبرالیسم .لیبرالیسم فتحنامه گفت شود می

 در ما تر تازه کشفیات که شهروندی جامعه و باشد لیبرال دموکراسی که ش وسیع مفهوم در را خواهی آزادی
 به پیش سال 18-17 که اصولی از کدام چهی با کشفیات این خوشبختانه و کنیم می تکمیل است مسیر این

  .کرد پیدا تکامل ما بیان و فکر طرز منتها ست ها همان دنباله و ندارد تناقض شد، نوشته منشور صورت
 ندارد معنی چون کند می آزاد مارکسیستی طبقاتی جنگ از را جامعه شهروندی، حقوق و آزادی بر ما تکیه
 جامعه دیگر آن .باشد جنگ در دیگر طبقه با طبقه یک ولی باشند ربرخوردا برابر حقوق از افراد همه که

 چنان که هایی  حل راه به رسیم می اجتماعی عدالت بخش در دلیل بهمین .است متخاصم اردوهای نیست
 موضوع این یا .کند پیدا فیصله بتواند افراد برابر حقوق چهارچوب در چیز همه و نباشد الزم اصال جنگی
 افراد که است استوار اساس این بر طبقاتی جنگ مثل طلبی هویت چون شود می معنی بی که طلبی هویت

 در یا کردن، صحبت خاصی زبان به باشد، بودن زحمتکش باشد، طبقه ماهیتی، یک به بستگی دلیل به
 جدا این به اعتقاد .ندارند حقوقی خود خودی به نه وگر شوند می حقوقی دارای باشد، بودن خاصی منطقه
 فاشیسم اینکه برای .کند می فاشیسم مستعد را جامعه واقع در افراد کردن حق بی و حق با حد در ها کردن
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 غیر و خودی از است عبارت بشری جامعه که است همین ــ کردیم کشف تازگی را تعریف این باز ــ
  .کرد حذف باید را خودی غیر و خودی

 هویت یک شما گوییم می ، گذاریم می افراد بین را مرزها نای طبقاتی جنگ یا طلبی، هویت بر تکیه با ما
 که ئیها جا در همدیگر حذف به کارشان هم باالخره و دارند اختالف هم با دارند هویت یک اینها ، دارید

  .برود بین از باید و است استثمارگر طبقه او ید زحمتکش طبقه شما یا .رسد می بچربد زورشان
 جای که بگنجانیم منشور این در ش صورت ترین گسترده و ترین وسیع در را واهیخ آزادی ایم توانسته ما

 برابر در طلبان، هویت برابر در مان های استدالل در که است شده باعث همین و ماند نمی درش بحث
 فقط .گفت شود نمی پیشرفت سال 2500 حاصل حرف نای باالتر اینکه برای داریم باالتر دست گرایان چپ
 کسی دیگر ولی .کنند می تکرار را خودشان حرف و شنوند نمی .زنند می که زد کری به را خود دشو می

  .ندارد استدالل این برابر در قوی استدالل
 آنقدر پادشاهی .گذاشتند انگشت ش روی خوب بسیار  میرحی آقای که پادشاهی موضوع به رسیدیم جا این
 شروع ها گوش .شدن قوی کند می شروع گردن های رگ بیاورید که را ش اسم که دارد احساسی جنبه
 هستیم پادشاهی طرفدار ما گویند می  میرحی آقای .است ساده خیلی موضوع نه، .شنیدن کم به کند می

 همان به اینکه برای آید نمی در نه، آید می در خواهی آزادی از پادشاهی که بگوئید اگر ولی خوب، بسیار
 ها این .ندارند خواهی آزادی بر بیشتری و خاص دعوی کدام هیچ .آید می در یخواه آزادی از جمهوری درجه
 خواهانه آزادی نظام دریک توانند می هردوشان فرمایند می دوستان که طور همان که هستند حکومتی اشکال

 در فاقاات .بگنجند توتالیتر دیکتاتوری غیرانسانی نظام در توانند می هم دو هر بگنجند لیبرال ـ دموکراتیک
 به احترام دلیل به بودن، موروثی دلیل به است مساعد کمتر پادشاهی هم شاید .اند گنجیده بیشتر جمهوری

 جهت این از ایشان صحبت که است این .بگذارد را خود اخالقی وزنه بتواند گاهی که پادشاه باالی مقام
 با ارتباط خواهی جمهوری قدر همان .کنیم مطرح نباید خواهی آزادی با ارتباط در را پادشاهی ما و است وارد

 یک احوال و اوضاع که است این به بسته .ندارند کمتر و بیشتر کدام هیچ پادشاهی، که دارد خواهی آزادی
 مردم احساس ایران، مردم ایران، شرایط در بله که آید می پیش ایشان صحبت که اینجاست .چیست کشور
 موقعیت همان دلیل به آید برمی ایران برای بهتری و بیشتر کار از و دارد بهتری وضع پادشاهی ایران،
 نکند هندوستان یاد ش فیل پادشاه که بشود اجرا منشور دیگر مواد آن تمام اینکه شرط به .دارد که خاصی

 باید و است کرده هندوستان یاد شان فیل پادشاهان بزرگ بسیار اکثریت ایران، تنها نه هم تاریخ طول در و
 مان تکیه پادشاهی دادن ترجیح در ما است این نکته .نیست ها آسانی آن به البته امروز .گرفت را ش یجلو

  چیست؟ روی بیشتر
 آن به مان عالقه .گفتیم که است عاطفی همان یکی .داشت توان می پادشاهی به بستگی سه رفته رویهم 

 که رود نمی ش خرج به و دارد پادشاهی به شدید عاطفی دشمنی و کینه هم کسی یک .است بیشتر
 و همیشگی و طوالنی کینه ایران در پادشاهی با .شود می هم سوئد و انگلیس و اسپانیا در مثال پادشاهی

   .دارد نسلی چند و نسلی
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 به هم ارزشی داریم؛ را عاطفی بستگی این ما .گیرد نمی سرچشمه آزادی و دموکراسی به اعتقاد از اینها
 پادشاه .نیستم موافق  میرحی آقای با من مورد این در .قائلیم ش برای ایران یکپارچگی از دفاع همان عنوان
 یک اینکه برای .سمبلیک پادشاه البته دارد، ملی وحدت حفظ در بیشتری اثر ایران، فقط نه و جا همه مسلما
 .گرفت شود نمی او بر عیبی و ندارد مسئولیتی و کند نمی ای مداخله .شود می داده مقام آن به  میاحترا

 دیگر نیست، حزبی و استانی هیچ به وابسته چون عالوه به .باشد داشته مرتبی سالم زندگی اگر بخصوص
 از که خیزد نمی بر بیدادی و داد بار، یک سال 5-4 هر  میرحی آقای قول به .شود نمی دعوا سرش بر

  .آمد خواهد پیش ها دعوا این ویژه به ایران در بدانید مسلم .باشد اصفهان از باید آینده بار و است خراسان
 را دموکراتیک نهادهای باید ما که بخصوص ایران شرایط در هم اینجا .دموکراتیک های نهاد از دفاع سوم
 و باشد نداشته حزبی منافع که کسی یک وجود بیندازیم، جا و کنیم تاسیس  میاسال جمهوری از بعد

 چهارچوب آن اینکه محض به چون ــ دارد نگه طور همین را وبچهارچ این که باشد این در اش صرفه
 به خود به خود بشود پادشاه آینده ایران در کس هر .است سودمند ــ رفت خواهد خودش اول بخورد بهم
 کشته شاه ناصرالدین اول سال، 115 این در .سال 115 یعنی 1896 از ــ افتاد خواهد قبلی پادشاه پنج یاد
 خجالت آدم .بود افتضاح بس از بودند کرده ش بیرون مرد نمی زود اگر که آمد شاه دینمظفرال بعد .شد
 آخر روزهای که بود یار او با بخت .خواند می را دربارش اوضاع و مرد این کارهای سال صد از بعد کشد می

 امضا گفت و ددا او به را فرمان خواه آزادی مشیرالدوله و الملک موتمن پدر او عاقل صدراعظم اش زندگی
 پسرش .کند می چه دارد فهمید نمی و کرد را کار همین او و ماند می برایت همیشگی  مینا نیک و کن

 برای پادشاهی از شده خلع .مرد پاریس در اش نوه شاه احمد .شد اخراج ایران از جنگ با شاه محمدعلی
 .مرد ژوهانسبورگ تبعید در شاه رضا .اهپادش و آدم یک عنوان به بود، آوری نفرت موجود واقعا هم او اینکه

 .داد خارجی اشغال به را کشور رایگان به و چیست اوضاع نفهمید و کرد اشتباه جهانی سیاست در
 بوده خطرناک و لرزان خیلی ایران پادشاهی تخت بکنید مالحظه .مرد قاهره در تبعید در شاه محمدرضا

   .مرد زود اینکه دلیل به هم او .مرد ختت این روی نفر یک فقط سال صد از بیش در .است
 آزاد تاریخ این از را خودش تواند نمی .کند می نگاه را سر پشت تاریخ این برسد ایران پادشاهی به کس هر

 بود خواهد سودمند موجود وضع حفظ برای پادشاه یک وجود که است جهت این از .کند می رعایت و بکند
 مردم .داشت خواهد کرده پادشاه را او که موجودی وضع آن حفظ در مستقیم خیلی شخصی نفع اینکه برای
 امور همه از را ش دست که اساسی قانون یک چهارچوب در شده پادشاه او آزادانه، اند داده رای اند آمده

 هرفت کند دراز قانون گلیم از پا پادشاه اینکه محض به .اند کرده خدمت او به کار این با و کرده کوتاه اجرائی
 جلوی تواند می پادشاهی جهت این از .کرد نخواهد تحمل را چیزی هیچ که شده طوری مملکت .است
 در هست، البته هم ش های نمونه بگیرد هستند قدرت غصب صدد در که را افراد از ای پاره های روی زیاده

 بحث با ارتباط در ولی کنیم اعدف توانیم می پادشاهی از ما که هاست بابت این از .افتاد اتفاق اسپانیا پادشاهی
  .است درست  میرحی آقای نظر و ندارد ربطی موضوع آن به موبدی، آقای

  
 فصیحت و فحش گفتار، آزادی در .خوب بسیار .داریم گفتار آزادی ما .فرمودند اشکان آقای که هایی پرسش
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 برسد تواند می اینجا تا گفتار آزادی اگر .زد شود می هم دروغ تهمت .هست هم هرزه های حرف هست، هم
 حق رعایت یعنی مدنی مسئولیت ،Civic Responsibility باشید معتقد مدنی مسئولیت به باید ناچار

 خود بعد رود می بین از گفتار آزادی اول نباشد اگر و دیگران آزادی با آزادی شدن محدود یعنی دیگران؛
 را ها این ما بزنند، مردم به اتهام هزار روز هر ،فحاش های روزنامه که کند تحمل تواند می کی .دموکراسی

  .ایم داشته ایران در
 .همدیگرند مقابل نقطه در اینها و است درست .شود می کمتر اقتدارحکومت افراد، بیشتر آزادی با فرمودند

 باشند داشته آزادی خیلی جامعه افراد اگر .است محدود شان آزادی افراد باشد مقتدر العاده فوق حکومت اگر
 از را حکومت افراد، کردن آزادتر بابت ما که نیست طور این ولی شود می کم حکومت اقتدار از است مسلم
 حکومت اقتدار و دارد حدودی یک افراد آزادی .کشید خط باید جایی یک .بگیریم را اقتدارش و ببریم بین
 آن به حکومت .کند می تعیین شرب حقوق اعالمیه چهارچوب در دموکراسی را حدود این .دارد حدودی نیز

   .کرد اداره شود نمی را کشور واال کند کار باشد داشته حق باید ولی بزند دست نباید حقوق
 مثل است "باال فرهنگ" یکی فرنگی، های زبان در دارد تعبیر دو فرهنگ ، فرهنگی های فرآورده به راجع
 به مربوط باال فرهنگ .است "باال فرهنگ" زوج اینها همه دانشگاهی، مطالعات حوزه ، فلسفه ـ هنرها
 های فرآورده ی همه .دارد  میعمو و وسیع معنی یک فرهنگ ولی .فرهنگ با و است فرهیخته های آدم
 وسیع معنای در فرهنگ این ما جهان در .گنجد می هم تکنولوژی .گنجد می فرهنگ حوزه در انسانی ذهن

 بکشد دیوارـ  .ا.ج مثل ـ خودش دور جامعه یک شود نمی و ابدی می سریعی و نامحدود گسترش خود، اعم و
 کشورهای همه یا شود، می درست مرداب یک که شود می همین .گیریم می را فرهنگی هجوم جلوی ما که

 داشته شرکت آن در ما که است این شود می دارد جهانگرا که جهانی این در زندگی راه بهترین .عربی
   .بگیریم بیشتری سهم اممد و بشویم سهیم باشیم،
.........  
 هر در و خود خودی به که هستند هائی ارزش ما خواهی ترقی یا اجتماعی عدالت یا ناسیونالیسم یا آزادی
 دارد احوال و اوضاع به بستگی پادشاهی .سودگرایانه هم دارند نظری جنبه هم .دارند اهمیت مکان و زمان

 "کامال که است گرایانه سود استدالل موبدی آقای استدالل .است مطرح سودگرایی جهت از بیشتر و
 بحث به ربطی که است عاطفی یکی پادشاهی؛ از مان طرفداری دلیل سه از ما کردم عرض و است درست
 نهادهای حفظ به تواند می که کمکی یکی بکند ایران یکپارچگی به تواند می که کمکی یکی ندارد نظری

 لحاظ از ولی .دانیم می سودمندتر را نظام این ما ایران شرایط در .ندارد نظری ایمبن اینها .بکند دموکراسی
   .نیست اختالفی هیچ جمهوریت و پادشاهی بین محض نظری

  2010 می 26
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  
  ما های تعهد و زبح منشور در ایرانی ناسیونالیسم 

  
 که کرد برجسته را موضوع از هایی گوشه و رفت بیرون خوشبختانه ما معمول روال از  میرحی آقای بحث
 دادند ادامه و گرفتند را مطلب همین دنبال هم دوستان .بپردازیم آن به که بود الزم و است سوءتفاهم مایه
 ممکن ـ ایران نگهداری ـ ناسیونالیسم بر ما العاده فوق تاکید اینکه .شد خواهد بهتر ما بحث خیلی حاال و

 گرفتاری اصل .کنیم تر روشن را مان موضع که است وخوب است درست کامال بیاورد بوجود سوءتفاهم است
 میان است ممکن که تضادی یکی و است شده ناسیونالیسم از که هایی سوءاستفاده یکی .جاست دو در

   .است شده که بشود پیدا سیونالیسمنا با لیبرالیسم یا و دموکراسی
 در چیزی از که ای سوءاستفاده بابت شود نمی و است شده چیز همه از سوءاستفاده ـ سوءاستفاده به راجع
 به راجع ما به خیلی چپ دوستان مثال .بست را سوءاستفاده راه باید گذاشت؛ کنار را آن شده جائی

 کمونیسم ترش کامل اصطالح به صورت و سوسیالیسم از که مکن می عرض من .گیرند می ایراد ناسیونالیسم
 که اند شده معتقد بشری امور ناظران و دانان تاریخ از بسیاری امروز است؟ نشده سوءاستفاده بیشتر آیا

 بشری جامعه که  میهنگا از یعنی .است بوده بشریت اشتباه ترین بزرگ مارکسیستی سوسیالیسم و کمونیسم
 سوءاستفاده و انحراف دیگر .است نکرده این از تر بزرگ اشتباهی بشریت کنون تا دهش شناخته ش تاریخ
 بی کردن کم و بهروزی و بشریت و جامعه ش اساس کمونیسم و سوسیالیسم .شود نمی که این از بیشتر
 اشتباه ترین بزرگ گویند می که است شده سوءاستفاده ای درجه به اما .خوب های حرف و است عدالتی

 چه ببینید مائو، چین تا کامبوج تا بگیرید شرقی آلمان از روسیه، از شما .گویند می هم راست و است یخیتار
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 ناسیونالیسم از بیشتر که آنچه باید .بگذاریم کنار باید را سوءاستفاده ما نتیجه در .آوردند مردم سر بالیی
   .بگیریم را آن است شده عمل دنیا در و شود می فهمیده

 روی فقط شما اگر بله .دموکراسی یا کند، پیدا ناسیونالیسم با است ممکن لیبرالیسم که است یتضاد دوم
 را ناسیونالیسم باید اول نتیجه در .بزند صدمه عناصر بقیه به که است ممکن کنید تکیه ناسیونالیسم عنصر
 .آن پیشبرد و آن از دفاع به تعهد احساس و ملت ـ دولت به است تعلق احساس ناسیونالیسم .کنیم تعریف

 شما .است داشته وجود ولی کرد پیدا رسمیت و شد پذیرفته 17 قرن در که است فرمولی دولتـ  ملت این
 است شده زیاد البته باال و زیر و حکومت، یک و کشور یک است، بوده چین تاریخ، اول از کنید نگاه را چین
ـ  دولت از عنصری همیشه تاریخی کشورهای این .ایران یا ژاپن یا گردد برمی پیش سال 2300 به ولی
 اختراع ولی است مدرنی ی پدیده است، درست .است بوده تر قوی گاهی و تر ضعیف گاهی که اند داشته ملت
 عهدنامه و کرد پیدا رسمیت و شد معین حدودش و شد تعریف بود که آنچه هفدهم قرن در .است نشده

  .گرفت صورت ش   روی مطالعه و نوشتند کتاب .نوشتند
 بکار مردم بجای نادرست به تنها نه فارسی در را ملت ما .مردم :یک از عبارتند ملتـ  دولت این اجزای

 به پا ملت شد، سوزی آتش گوئیم  می مثال .ملت گوییم می را سالن یک در حاضر افراد حتی بلکه .بریم می
 .شود می پیدا گیریم می که نتایجی و ها تعریف رد هم اشکال هزار .هستیم انگار سهل قدر این .گذاشتند فرار
 و رودخانه یک بستر به را ملت ام کرده تشبیه من ـ ازچهارچوبی است عبارت ملت نیست، مردم ملت، نه؛

 عوض مردم این .دارد جریان رودخانه آن در که هستند آبی ــ گیرند می شکل چوب چهار آن در مردم
 .شود نمی عوض دائما رودخانه بستر ولی شود می عوض لحظه هر و نیست یکی هیچوقت آب آن .شوند می
 تاریخی، ظرف فیزیکی، ظرف نه .اند شده ریخته آن در مردم که است ظرفی آن است، رودخانه بستر ملت

 همدیگر و خودشان به مردم این افراد که تی ارتباطا و ها بستگی ظرف مشترک، منافع و معنوی و فرهنگی
 به و است پیچیده  میک .شوند می متعلق نیست هم خاک و آب فقط ولی باشد خاک و آب که بستر آن به و

   .دریافت را مفاهیم این توان نمی سادگی
 شده انتخاب ترتیب هر به که حکومت یک اگر باشند پراکنده اگر مردم این یعنی است حکومت دوم عنصر
 چه بیاورد سقف یک زیر را مردم این که نباشد اجرائی توانائی یک اقتداری، یک باشد، شده تحمیل یا باشد
 .هاست نمونه این از پر تاریخ .شود نمی تشکیل ملت )است، بوده بسیار که( زور به حتی یا خودشان میل به

 ارتباط آن بتوانند پراکنده مردم تا باشد هم آن حکومت، از است عبارت که حقوقی چهارچوب یک باید پس
 تسلط آن بر حقوقی سیاسی اداری مرجع آن که را خاکی .کنند پیدا هم به را ها بستگی و برقرار هم با را

 زندگی ور آن و ور این عده یک ما کشور در پیش سال هزار سه کنید فرض واال بدانند خودشان از دارد
 ایران به ربطی ولی بود خاک و آب و بود ها کوه بود، هم سرزمین این .نداشتند هم به ربطی و کردند می

 آن که دارد، حقوقی عنصر یک دارد؛  میمرد عنصر یک ظرف، آن پس .نبودند ایرانی هم آنها .نداشت
 مردم آن که دارد مرزی و حد یک یعنی دارد جغرافیایی عنصر یک و است پیوسته هم به را  میمرد عنصر

 مثال .کرد تصور ملت یک را همه دارند ارتباط و بستگی که کسانی تمام شود نمی .کند می جدا دیگران از را
 همزبان همساله دو اینکه برای نبوده کافی زبان این ولی دنیاست ملت 50 زبان درجاتی به انگلیسی زبان
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 وجود به تاریخی فرایند یک در ملتـ  دولت که شوند جمع هم با باید عنصر سه آن .شوند ملت یک هم
 انقالب و نوزده یا هفده قرن به ربطی ملت ـ دولت ترتیب این با .شد ملت شبه یک شود نمی زیرا بیاید

 که  میمرد عنصر یک ملی، بستر یک جغرافیایی، ظرف یک همیشه بوده، صورتی به همیشه .ندارد فرانسه
 مشترک سرنوشت مردم آن دراز های مدت که تاریخی و بوده سیاسی و یقوقح ظامن و است قضیه اصل
  .اند بوده هم با اند، داشته

 عنصر بر شما وقتی اینکه برای بگذارد پا زیر گاهی را فردی حقوق ناسیونالیسم شود یم تعبیر این با
 گوید می حکومت شود، می ضعیف  میمرد و فردی عنصر آن گذاشتید، تکیه حکومت عنصر بر یا تاریخی

 کاری هر و شود حفظ مرزها و بماند محفوظ چهاردیواری و خاک و آب ام شده باعث و ام کاره همه من
 باشید داشته سالم نظام یک شما اینکه برای منتها .اند کرده را کار همین تاریخ بیشتر و کنم می استمخو

 آن ضد بر بکنند، دفاع دیگران برابر در آن از و اطاعت حکومتی از رغبت، و رضا به زور، به نه مردم یعنی
   .باشید داشته لیبرالیسم و دموکراسی باید نشورند

 بشر حقوق و آزادی عنصر زیر کشیدن خط با خودمان منشور در ایم کرده سعی ما و دارد وجود تضاد این بله
  میدائ بخواهند را موقتا و ــ موقتا حکومتی است ممکن توسعه مورد در همچنین .کنیم چاره دموکراسی و

 که رسد، می هم دمکراسی نوبت بعد ببریم جلو را کارها بدهید کافی اختیارات من به بگوید ــ بکنند هم
   .شود پیدا است ممکن نیز تضاد این ولی کردند هم ها بعضی .نکردند عمل وعده آن به هم ها خیلی
 سی پل یک ساختن برای باشد قرار اگر رفت، نخواهد پیش کار حکومت، زیاد اقتدار با جز گاهی هم واقعا
 که باشد مجلس یک قطف دموکراسی اسباب از باشد قرار اگر .شود نمی ساخته پل بدهند نظر مرجع

 ــ بود همین ارضی اصالحات تا ایران های مجلس ــ باشند مالکین منتخب بیشتر تازه ش نمایندگان
 مجلس که بعد .شد رد مجلس در آورد را ارضی اصالحات الیحه ارسنجانی .برود پیش از کاری گذارند نمی
 گاهی بینند می که است این منظورم ولی نبود اساسی قانون مطابق .کردند حل را قضیه رفراندم با نبود

 یک به رسید گذاشت کنار را دمکراسی جنوبی کره .نیست ای چاره و افتد می تضاد در دمکراسی با توسعه
 مراحل این از ما .آید می پیش ها تضاد این گذشت مرحله آن از و است دمکراسی هم حاال ای، مرحله
   .کنیم حفظ هم کنار در گفتیم که ارزشی چهار این توانیم می .خوشبختانه ایم گذشته
 در ما االن است درست .است خوبی بحث هم این کند می پیدا تضادی چه ناسیونالسیم با فردی منافع اینکه
 لغت است؛ بهتر شدن جهانی از جهانگرائی( Globalization اصطالح به کنیم می زندگی جهانگرایی عصر
 حفظ برای فضا باید .کرد حبس را ها سرمایه شود نمی جهانگرائی عصر در )گویاست هم خیلی و است خوبی

 گذاشت باید را ها حرف این و کردن شورائی و دوستان سوسیالیستی های برنامه این .باشد مناسب سرمایه
 بکند دولت را گذاری سرمایه باشد قرار هم اگر .داشت نخواهد وجود کاری نباشد گذاری سرمایه .کنار
 چین از کمونیست، دوستان .افتضاحات آن و توتالیتر دیکتاتوری و شوروی فرماندهی اقتصاد شود می
 را سرمایه نه اگر .باشد آماده سوددهی برای شرایط و کند امنیت احساس باید سرمایه .بیاموزند توانند می
 و نظامات پس .هست وسیله هزار .گرفت شود نمی را سرمایه خروج جلوی جوری هیچ .بیرون برند می

  .ببرند ملی درامد از ای منصفانه سهم مردم همه ولی .بماند سرمایه که باشد طوری باید شرایط
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 را جامعه سر  سرتا باید ما و دهد نمی را ها این پاسخ تنهایی به ناسیونالیسم .دارد وجود تضادها این خالصه
 نگهداریم، را کشور این یعنی برسیم داریم ناسیونالیسم از که قصدی به بتوانیم که کنیم نو و کنیم درست
 مثل درمانده و ضعیف کشور .بیفتد عقب دیگران از نباید منظور این به که بیفتد دیگران بدست نگذاریم
 هست، تجزیه هست، جنگ خطر معرض در .هست خطر گونه همه معرض در  میاسال جمهوری امروز

 نیروی فقط منظورمان نگهدارنده ناسیونالیسم گوئیم می ما که این .هست خوردن برهم هست، شورش
 گونه هیچ اصال که باشیم پیشرفته و نیرومند ای اندازه به ها جبهه همه در که است این نیست، دفاعی

 تهدید یک دنیا از افتادن عقب .هست هم اقتصادی نیست،  مینظا فقط هم تهدید .نباشد ما متوجه تهدیدی
 که باشد پایین مردم زندگی سطح اگر .است تهدید بروند ونبیر ها سرمایه که باشد جوری شرایط اگر .است

 اساس در اند داده آن به  میتهاج جنبه اینکه با ناسیونالیسم .است تهدید این بکنند را دیگر جاهای آرزوی
 به دیگران بعد .مستقل ماهیت اند شده و اند کرده زندگی شدند جمع هم دور مردم اول از .هست هم دفاعی
 و خواهی وطن گفته دکتر آقای گفتند .تجاوز و است جنگ دنیا تاریخ تمام و کردند حمله دندکر طمع آنها

  .است ناسیونالیسم همان خواهی وطن است الفاظ با بازی ها این .دارند فرق ناسیونالیسم
 اینکه از بود عبارت استقالل وقت یک .است نسبی امر یک ندارد معنی یک استقالل .استقالل به راجع
 اشغال االن .کرده فرق خیلی اداره ولی هست هنوز این .نباشد دیگران اداره در یا دیگران اشغال در ریکشو

 در که آنچه .باشد دیگران های زمین گرفتن دنبال که است کشوری کمتر و کند نمی صرف دیگر کشورها
 بیشتر کشوری اگر .شود می خودش صرف کشور یک منابع اندازه چه که است این است مطرح استقالل

 چه هر ظاهرش صورت برود، دیگران جیب به بیشتر اگر است، مستقل بشود خودش مردم صرف ش منابع
 میان از شوروی که شدند مستقل وقتی اما .زند می استقالل الف  میاسال جمهوری .نیست مستقل باشد،
 بیشترش شود؟ می ش مردم رفص ایران منابع آیا اما .نبود دیگران با  مینظا های پیمان به نیازی و رفت
 جور این باید را استقالل .دیگر مردمان یا دیگر کشورهای یا ها، بانک در بیرون رود می یا حاال .شود نمی
 .شویم می وابسته دنیا به بیشتر ما، تنها نه و ما بازرگانی صنعت، تکنولوژی، آموزش، نظر از واال کرد نگاه
 یک عنوان به ناسیونالیسم و ملت با ما .کنم خالصه .شوند می هویتی چند دنیا با تر عمیق تماس در مردم
 تعریف در است مهم اینها همه .هستیم روبرو انسانی و جغرافیایی سیاسی فرهنگی، ـ تاریخی پدیده

 خواهد قادر را ما پیچیده تعریف این و بود مواظب باید را اینها همه .ناسیونالیسم از دفاع در و ناسیونالیسم
 این پیشبرد و مرزها، و خاک و آب حفظ یعنی .برسیم داریم خودمان ملت برای که هائی هدف به کرد

  .خودش مردم برای ش منابع کردن صرف و باالترین به ش رساندن و جامعه
 .است مهم العاده فوق ناسیونالیسم در و ملت در تاریخی عنصر این .کردم کوتاهی تاریخی عنصر به راجع
 جریان آنها در و هست هم حکومت و جغرافیا شامل تاریخ زیرا .آید می  میمرد عنصر از عدب بالفاصله یعنی
 که است تر مهم ما گاز و نفت منابع تمام از ماست، ملی های سرمایه بزرگترین از یکی ایران تاریخ .دارد
 .ببرد پیش را ما جامعه تواند می دائما که است موتوری این .هست هم ما فرهنگ شامل تاریخ این البته

  .هستیم مادران و پدران آن فرزندان ما :است تاریخ این موتورش هم سبز جنبش
***  
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 پاتریوتیسم شد می سوءاستفاده ناسیونالیسم از که ای دوره در .ندارند تفاوتی ناسیونالیسم و پرستی وطن
 دیگر کنید خالی هایش دهسوءاستفا از را ناسیونالیسم شما اگر ولی .بگذارند فرقی اینکه برای شد معمول
   .ندارد هم با فرقی

 با ایرانی های شیعه بگوئیم توانیم نمی .نیستند هم مثل ایران مردم بله ملت، یک های پاره مورد در
 اگر .گویند می که کسانی .ملت دیگر پاره یک آن است ملت پاره یک این اند، هم عین ایرانی های ارمنی
 .هستند ملت بگویند دارند حق هستند سازگار کردند نقل  میرحی آقای که ملت از تعریفی هر با ایرانی اقوام
 دور های گذشته از که مختلف مذاهب باورمندان و ها زبان گویندگان از است مرکب ایران ملت گوئیم می ما

   .سازند می را ملت یک ملی خودآگاهی و جغرافیا و تاریخ حکم به و اند زیسته هم با دست
 توان نمی که )مضمون به نقل( است شده گفته انگیسی متن در گه افتم می شاهزاده سخنرانی ادی به جا این

 integrity یکپارچگی گوناگون مذاهب و اقوام این ولی هستند monolithic لخت یک ایران مردم گفت
 ایم، داده توضیح البته ما .است یکپارچه ایران ملت گفت توان نمی است نوشته مترجم .اند کرده حفظ را ایران
 شاهزاده دفتر .است درماندگی نشانه که اند رسانده فحاشی به را کار و دارند نمی بر دست طلبان تجزیه ولی
 لخت یک مونولیتیک .کنند می برداری بهره آن از و است افتاده جا غلط ترجمه آن و دهد نمی توضیح هم

 مونولیتیک لفظی ترجمه .است یکی سراسر که سنگی تخته مانند یعنی ام، گرفته بیهقی از من که است
  .اند چسبیده هم به که دارد متفاوتی اجزاء یکپارچه اما .Neolithic نوسنگی دوران مانند سنگی یک شود می

  2010 می 12
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



244 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



245 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

  اجتماعی عدالت و ترقی آزادی؛ سیونالیسم؛نا بررسی
  

 شان بیشتر و کشورند 12 که را  میات سالح دارای کشورهای اینکه برای اوباما .فرحی آقای پرسش ابتدا
 گوید می ندارند نیازی ها سالح این به که کند جمع خاطر کنند نگهداری خود های سالح از توانند نمی
 این .رفت نخواهد بکار شان برضد  میات سالح که باشند مطمئن اند کرده امضا را عهدنامه این که ئیها آن

 بین از را  میات سالح داشتن به نیاز که است همین عهدنامه این منطقی نتیجه یعنی است بوده اصلی قصد
 مفهوم ولی .برود بین از کم کم و بشود کم و بشود کنترل بدهند رضایت و بیایند هم این از بعدا که ببرد
 ــ ندارند شرکت عهدنامه این در که هائی دولت .گویند می فرحی آقای که است همان درست ش خالفم

 اسلحه دنبال آنها آنکه برای نیست تضمینی چنین آنها مورد در ــ سوریه و شمالی کره و  میاسال جمهوری
 این به نپیوندند اگر که بکنند را خودشان کار حساب باید اینها پس است، ساخته شان یکی و هستند  میات

  .نیست سرشان باالی  میات چتر عهدنامه،
 واقع در منشور ماده بیست و ایم آورده اول را ارزش چهار این ما است، حزب منشور به راجع امروز بحث اما

 هر در توان می نتیجه در هاست ارزش این به رسیدن برای عملی ترتیبات و است اصل چهار این بیان
 آن به است مربوط که را منشور بندهای .کرد دنبال منشور در را ها ارزش این از یکی هشپژو دفتر نشست
 دو این دادن ربط و ها بحث این ضمن در و هاست ارزش آن توضیح ها بند آن .کرد بحث آن کنار در ارزش

 کردن مدروزآ "مثال .خورد می دیگر کار درد به وقت آن که شود عنوان ای تازه مطالب است ممکن هم به
 به بپردازد مثال آینده نشست است، موبدی آقای پیشنهاد که ایران آینده و اکنون برای حزبی کتاب
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 به و ایم کرده چه ما و است ش پشت تعهدی چه و آمده جور چه منشور های بند در و ایرانی، ناسیونالیسم
   .شود می برآورده هم  میرحی آقای منظور و ترتیب؛ همین

 را ارزش چهار این ایم، کرده تنظیم را مان سیاسی برنامه آنها مبنای بر که داریم اساسی ارزش چهار ما
 جامعه ساله صد تجربیات و مشروطه جنبش از ایم، نیاورده آسمان از گفتند زاهدی آقای که طور همان
 سیاسی برنامه برای یاستوار بسیار بنیاد و ایم گرفته دارد ها غربی اندیشه در ریشه آنها عموم البته که ایرانی
  .است شده حزب

 نگهدارنده و دفاعی که ایم گفته منشور در بعدا برود بین از سوءتفاهم گونه هر اینکه برای را ناسیونالیسم
 نه وجب یک .نداریم دیگری کس هیچ به نظری .کنیم حفظ را خودمان دیواری چهار خواهیم می ما .است

 کنیم حفظ خواهیم می هم را مان ملی هویت .داریم طلب خاکی سیک از نه و دهیم می کسی به خاک این از
 که نیست ما ناسیونالیسم این در ای نکته هیچ پس .باشیم چه هر و کرد یا آذری حاال باشیم، ایرانی یعنی
  .نگهدارنده و است دفاعی .ابدا .باشد جهانگیرانه باشد داشته فاشیستی جنبه باشد، داشته  میتهاج جنبه
 یا کشوری .شود می ناشی ماندگی عقب از ها بدبختی تمام است، همین گرفتاری اصل هی؛خوا ترقی
 مذهب دام به نه شود، می دیکتاتوری دچار نه است ناآگاه نه نیفتد، عقب جهانی کاروان از که ای جامعه
 به کشور این حفظ یعنی ناسیونالیسم .برد می تحلیل خودش در را ها گرایش این ی همه .افتد می افراطی
  .کرد بپا دمکراسی شود نمی بدبخت و فقیر جامعه در .دارد ترقی به بستگی آزادی حفظ .دارد بستگی ترقی
 عدالت از اینکه برای .هاست ارزش ترین ظریف از یکی اجتماعی عدالت اجتماعی، عدالت به رسیم می

 در .است مردم مسئول دولت گور تا گهواره از .درآورد رفاه دولت شود می .درآورد شود می چیز همه اجتماعی
 از شود می .شد  ماندگی عقب و رکود باعث که بود، طور این ها مدت انگلیس در .بود طور این اسکاندیناوی

 هر به افتادند باال آن از اگر ولی بکنند را شان زندگی بکنند را کارشان مردم یعنی گرفت امنیتی تور آن
 و است آورده ای تازه نظریه John Rawls است سالی ده یک .دنرون بین از و نخورند زمین دلیلی،
 باید جامعه در انصاف فرایافت به ما است گوناگون تعبیرهای قابل و است مبهم اجتماعی عدالت گوید می
 است بهتری تعریف این شاید لحاظی یک از .برسد چیزی همه به و باشد منصفانه باید جامعه .بیاوریم روی

 نابود عمال شان های بانک که نباشد ها بانک مدیران مثل یعنی .است همان اساسا ولی عیاجتما عدالت از
 آخر بعد .نشوند ورشکست که اینها صندوق توی ریختند و گرفتند مردم کیسه از میلیارد 800 .است شده
 نیست، همنصفان این .گیرند می جایزه دالر میلیون سیصد دویست اند کرده که شاهکارهایی این بابت سال
 خودشان مسئول مردم که است این نظرمان اجتماعی عدالت مورد در ما .نیست عدالت صحبت دیگر این

 افراد پول نیست موظف کند، تامین را مردم زندگی که نیست موظف دولت .نیست مردم هللا دولت .هستند
 کار این .کند مین تا را مردم ایغذ بپردازد، را مردم اجاره .کند اداره را مردم و بگیرد مالیات عنوان به را

 معروف اجتماعی عدالت از تعبیر این پیشتازی به سوئد .کنند می زندگی سوئد در  میرحی آقای .نیست دولت
 هم آنجا در ولی است استثنائی کشور یک سوئد البته .است شده اداره نحو این به تقریبا سال 70 و است
   .دیدند بدی خیلی نتایج رفتند آن نبالد جا هر .اند شده نطام این معایب متوجه
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 باالتر و درصد 70 سنگین های مالیات مردم از که بوده ها دموکرات سوسیال شگرد این گفتند  میرحی آقای
 رسان روزی شود می دولت این شوند می دولت به وابسته مردم و مردم به گردانند می بر وقت آن .گیرند می

 مردم گوئیم می ما .نداریم قبول را این ما شود می مردم سیاسی کنترل ایبر ای وسیله این ضمن در و مردم
 .توانند نمی که برود کسانی کمک به دارد وظیفه دولت یعنی جامعه ولی بکنند را خودشان کار باید
 و اند شده بیکار ولی اند کرده می کار قبال هستند، کار به حاضر .ندارند امکان .توانند نمی ولی خواهند می

 رفته اش خانواده خرج به است، سالم که کسی به ولی کند کمک باید دولت ها این به .نیست ها آن تقصیر
 ش مسئول دیگر ها این باشد راحت خواهد می و کند کار خواهد نمی حاال ولی است، خوانده هم درس مدرسه
 اجتماعی عدالت از تلقی یبترت این .توانند نمی که است کسانی مورد در فقط جامعه مسئولیت .نیست جامعه

 کارها همه که حکومتی یعنی .کند می جلوگیری بزرگ حکومت از ضمنا اند، خودشان مسئول مردم که
  .است ش دست
 طور این کند می برقرار برابری و رسد می همه به چون است دموکراتیک "رفاه دولت" گویند می ها چپ

 ها دموکرات سوسیال .کند می برقرار مردم خرج به ار حزب یک تسلط رحیمی، آقای درست گفته به نیست،
  .بودند کار سر دلیل همین به گذشته سال 70 بیشتر

 با ماست فرق که کردند تاکید زاهدی آقای که نکته این .برابر های فرصت به رسیم می آموزش مورد در
 بودیم ها اولین جزو ما ینجا،ا به اند رسیده میانه راست و راست و کار محافظه احزاب خوشبختانه حاال بقیه،
 از را مردم ندارد امکان .کنیم فراهم زندگی برابر سطح جای به را برابر فرصت باید ما .رسیدیم اینجا به که
 پیش زندگی در که هائی فرصت و کند می فرق ها استعداد اینکه برای .کرد برابر گیرند می که پاداشی نظر
 ش کاری اندازد، می جلوتر را بچه فرهنگ، با مرفه خانواده یک در تولد هرحال به .نیست مساوی آید  می
 امکانات بچه مبادا که ها کمونیست مثل .کرد محروم و مجازات را خانواده آن شود نمی .کرد شود نمی

 ولی .است فقر کردن اجتماعی .گفتند  میرحی آقای که است همان و است زشت این .باشد داشته بیشتری
 نداشت پولی ولی داشت استعداد ای بچه اگر یعنی .بشود فراهم برابر های فرصت بکوشد است موظف جامعه
 مثل کند کمک او به دولت دانشگاه برود بخواهد کسی هر ولی .کند کمک دولت باید را آن دانشگاه، برود
 خودشان خرج بتوانند ای عده یک .کند می درست خانه تنبل فقط این کردیم، می را کارها این ما که ای دوره
 هست احتیاج که جاهائی آن فقط .گیرد دست در را کار این اجتماعی عدالت عنوان به دولت ولی بدهند را

 و بود خواهد ها بحث ترین پیچیده از یکی اجتماعی عدالت بحث این که مطمئنم .کند کمک دولت باید
 تمام است ممکن اصال و ستا خوبی و الزم بحث خیلی که شد خواهد وارد درش هم لیبرال دموکراسی

  .کند تر روشن  میک را ایران بیرون و درون سیاسی بحث فضای
 کرده بیان را دموکراسی با آزادی تفاوت بگوید که این بدون اول همان از ما خواهی آزادی :خواهی آزادی
 دیکتاتوری ملیبرالیس در اینکه برای .دموکراسی روی نه است متکی لیبرالیسم روی ما خواهی آزادی است،

 در داشت نخواهد وجود تبعیض و بیداد لیبرالیسم در .است ممکن بسیار دموکراسی در است، غیرممکن
 بافتار در را مان خواهی آزادی ما خوشبختانه .باشد داشته وجود تواند می شدت به تبعیض یا بیداد دموکراسی
 لیبرال اول از ما که بقبوالنیم را این انستیمتو ششم کنگره در که بود دلیل همین به و ایم آورده لیبرالیسم
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 .لیبرال دموکراسی یعنی عینا ما خواهی آزادی به مربوط بند این چون .دانستیم نمی و بودیم دموکرات
 و بازی قوم از سوءاستفاده جلوی این و اجتماعی زندگی مرکز در جامعه، مرکز در اکثریت نه و فرد گذاشتن
 به وقتی فرد ایم گفته .دارد حق قوم به تعلق دلیل به فرد ایم نگفته ما که این یبرا گیرد می را طلبی هویت
 باشد ترکی ش زبان است ممکن فرد این حاال .است حقوقی دارای خودش در و خود خودی به آید می دنیا
 در تو چون که کرد شود نمی مجبورش بزنم، حرف ترکی خواهم نمی من گفت و شد بزرگ وقتی ولی

 و کنی صحبت ترکی باید ای، آمده دنیا به آذربایجان جای فالن در و ای آمده دنیا به زبان ترک خانواده
 این از کردند تعریف زاهدی آقای که است جهت این از .است آزاد فرد .نه نکنی، صحبت فارسی یا کردی
 از" ــ آمد هم بالدن به طور همان نداشت، وجود شان درباره هم امروزی آگاهی شان های بعضی که ها ارزش

  .رویم می جلو و سازیم می داریم ها ارزش این روی ما حاال حافظ، قول به "پاک صحبت اثر
***  

 این در مشروطه ایدئولوژی که بود معتقد .است "ترقی و آزادی اندیشه" ش عنوان آدمیت های کتاب از یکی
 .ایم آورده ترتیب این به را ترقی و آزادی ما دلیل همین به .هست هم درست و شود می جمعبندی کلمه دو

 و اروپا تاریخ در و ما تاریخ در ترقی و آزادی اینکه برای است حساسی نکته شد اشاره که ای نکته ولی
 اگر و ماندند ترقی از رفتند، آزادی دنبال اگر .اند گرفته قرا هم برابر در یی ها دوره یک در دنیا، همه در تقریبا
 گذشته مراحل آن از ایرانی جامعه که پیشاپیش، بودیم، معتقد ما چون اما ماندند، آزادی از رفتند ترقی دنبال
 شد نمی بیستم قرن اول سال 60- 50 ایران در حقیقتا چون باشند جنگ در هم با ترقی و آزادی که است
 رژیم ها حرف این با که شد می تبلیغات نداشت، امکان رسید، پیشرفت درجه آن به هم داشت آزادی هم

 اندازه به و است شده حل مسئله آن دیگر که کردیم می فکر ما .شد نمی عمل در ولی بزنند را پادشاهی
 که طور همان است باالتری ارزش آزادی .برسیم ترقی به آزادی کردن قربانی بدون که داریم آمادگی کافی
 و نبود طور این خواهان همشروط خود برای .داشت باالتری ارزش مشروطه ایدئولوژی در آدمیت برای
 .است کرده اثر من ذهن در و بود آدمیت تلقی آن هرحال به ولی .نیست طور این که وضوح به دادند نشان
  .بود این ش دلیل

***  
 مثال ایم، دیده حتی آمیز جنایت و کار تجاوز و افراطی های ناسیونالیست بسیار دنیا معاصر تاریخ همین در ما

 تاکید ش روی باید را ایرانی عنوان این .نشویم شناخته یکی ها آن با اینکه برای ما .مانآل های ناسیونالیست
 از منظورمان ها بحث این در که کردیم تعریف البته وقت آن بعد .ندارد دیگران به ربطی این که کنیم

 های ونالیستناسی ما که باشند قائل همه را تفکیک این که داریم اصرار ولی چیست ایرانی ناسیونالیسم
  بشود بهتر خودشان ملت خواهند می ها ناسیونالیست ی همه اصل در ولی هستیم دیگری
 خوانند می  میرس زبان کنار در مدرسه در یا کنند می صحبت خودشان بین افراد که زبانی با  میرس زبان
 که باشیم داشته ولقب اگر .کشور یک ساکنان همه مشترک زبان و است اسناد زبان  میرس زبان .دارد فرق

 مشترک زبان همیشه فارسی .دارند الزم زبان یک .کنند صحبت یکدیگر با بتوانند باید کشور یک ساکنان
 بر سال هزار که ترک های سلسله از باید ناراحتند کرد دوستان اگر و است بوده سال هزار .است بوده ما
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 .بود دیوان زبان .بود دربار زبان .بود شان رسمی زبان فارسی زبان چون باشند، ناراحت راندند حکومت ایران
 زبان کردند، می صحبت زبانی هر به خودشان خانه در هم مردم حال بود، تجارت زبان بود، حکومت زبان
 طلبی هویت نگران چون داشتند آن بر اصرار آذربایجانی مندان اندیشه و شد پیدا اساسی قانون از  میرس

 نداشتیم اساسی قانون منتها بود  میرس زبان فارسی قبال .نددبو عثمانی در ها تترکیس پان و جوان های ترک
  .نشد تحمیل تازه هم آن شد، نمی نوشته چیزی و

 ایران در اگر هم بعد و کنند صحبت خودشان بین خواهند می زبانی هر به شد اشاره که کرد دوستان
 یاد و بخوانند باید هم را فارسی ولی بخوانند یکرد به توانند می مدارس در شد برقرار لیبرال دموکراسی

 نبود و ها زبان تعدد به شما اگر .کنند صحبت توانند می ها ایرانی بقیه با هم خورد می دردشان به هم .بگیرند
 لهجه چندین و است زبان چهار خودش کردی .نیست کردی فقط ایران در بدهید رای  میرس زبان یک

 ایران در گویش و زبان 600 .بابل برج شود می ایران .کنند سوا را شان خرج باید اینها کدام هر است،
 آنچه باشیم؟ داشته مشترک زبان یک نباید است؟ کمتر دیگری از بگوییم را کدام خوب شود، می صحبت

 ادبیات بهترین از یکی برند؟ می زیانی چه فارسی زبان دانستن از .بلدند هم کرد دوستان و بوده حاال تا که
 دوستان .کند صحبت زبان چند تواند می آید، نمی دنیا به زبان یک با که انسان است، زبان این پشت دنیا
 شده اضافه چیزی نه، بلدند؟ آلمانی اینکه از کنند می گله آیا اند، گرفته یاد آلمانی آلمان، به مثال اند آمده
  .است

  2010 آوریل 28
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



250 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



251 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

  منشور مقدمه در رفته بکار مفاهیم برخی تعریف
  

 تعریف از اصال مشکل اینکه برای بود درستی کار گذاشتند ها تعریف روی را تاکیدشان مختاری آقای اینکه
 و تحوالت ها، خاصیت کرد، ش تعریف باید پدیده یک شناسائی برای گفت می ارسطو .شود می پیدا

 ایم شنیده که همان کنیم می فکر .را اصطالحات از بسیاری گیریم می مسلم ما .آید می بعدا ش تاثیرات
 در ایران مشروطه حزب شاید .شود می پیدا گمراهی هزار بعد کنیم نمی ش تعریف و است همان اش معنی
 روشن آن با مردم تکلیف و کند تعریف آغاز از را چیز مهه که است شده پیشقدم سیاسی یها ن سازما بین
   .کنیم می شروع مقدمه همان از .شود می صحبت ای مسئله چه روی که بدانند پذیرند نمی هم اگر .شود

  
 یک گذاری پایه و مذهبی فاشیسم از رهایی میهن، آزادی برای ایران، مشروطه حزب " :منشور مقدمه از

 چهارچوب در اکثریت رای اعتبار معنی به لیبرال، دمکراسی یک برقراری و شروپی و  میمرد ملی، نظام
  ".است شده گذاری پایه بشر، حقوق جهانی اعالمیه

  
 در .گرفتیم عثمانی راه از را مشروطه .کردند تکمیل دوستان از یکی و فرمودند که است همان مشروطه
 .شد می نوشته ش روی پادشاه فرمان که بود ای رقهو وسطا قرون در شارت .گرفتند را فرانسه شارت عثمانی
 و آمریکا انقالب از .قانون خود شد و کرد پیدا تحول کم کم .خواند می شهر میدان در آمد می جارچی
 قانون عنوان به که چیزی تنها نداشتند اساسی قانون کشورها .شد پیدا اساسی قانون آمریکا دولت تشکیل
 خود دولت برای جامعی اساسی قانون ها امریکائی .بود 12 قرن کارتای اماگن بود شده شناخته اساسی
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 و چیزی یک بنیاد و اساس یعنی لغت در .Constitutionalism گذاشتند را اسمش و نوشتند
 روشن همه وظایف و است روشن همه حقوق یعنی .دارد اساسی قانون که حکومتی شد کانستیتوشنالیسم

 شد می تنظیم عادت و سنت روی چیز همه و نبود طور این قبال چون است روشن شان های مسئولیت .است
 .مشروطه گذاشتند را اسمش .باشند داشته اساسی قانون کردند فکر تنظیمات دوره عثمانی در .زور با یا

 .درآمد آن از مشروطه و بردند مفعول باب به هم بعد نوشتند طا با کردند ش معرب و گرفتند را شارت
 از منظور .نیست شرط اصال مشروطه از منظور .هست شرطی یک جا همه در چون فتندنگ مشروط
 نشد مطرح کانستیتیوشن عنوان به فقط مشروطه ایران در منتها .است اساسی قانون حکومت مشروطه

 وقت آن از .است ایران روشنگری جنبش که بود سیاسی اجتماعی فلسفی جنبش یک با همراه اینکه برای
 هژدهم قرن در که همانی .کنیم صحبت ایران در ایرانی روشنگری جنبش به راجع توانیم می که است
 نقش جهان، در انسان نقش جامعه؛ در دین نقش به خرد؛ برابر در دین به ای تازه نگاه یعنی شد پیدا اروپا
 اساس بر که است حکومت شکل یک اسم هم است جنبش اسم هم مشروطه پس .ها این همه و دولت

 این باشد داده دستور نفر یک و نباشد  میعمو اراده مبنای بر کانستیتیوشن این اگر .باشد انستیتیوشنک
 .سازد نمی مشروطه قانونی هر .است خودکامگی و نفر یک اراده این نیست کانستیتیوشن و ندارد فایده
   .سازد می مشروطه اند گذاشته مردم که قانونی

 تعریف این .غیرخودی کردن حذف و غیرخودی و خودی به اعتقاد نییع فاشیسم .فاشیسم به رسیم می
 باشد معتقد که فلسفی و سیاسی نظام و تفکر طرز هر .است قضیه اصل ولی نباشد دیگر جای است ممکن

 ببرند بین از را دیگران دارند حق و دیگران از ممتازند هاشان بعضی که هستند مختلفی جورهای ها آدم
  .هست چه هر یا است سیاسی یا است مذهبی حاال .است فاشیسم

 اینکه برای اصطالحات، این در نیست دقیق فارسی و کند می فرق ملی به ناسیونالیست ترجمه ملی؛ نظام
 است بحث سرش هنوز و نیفتاده جا هنوز دقیقا و کردیم پیدا ش برای معادل و آوردیم اروپا از دیر ما را اینها
 های سیاست گوئیم می دلیل همین به و باشد ملت خدمت در که است این ملی نظام از منظور ولی

 و لبنان و فلسطین خدمت در .نیست ما ملت خدمت در و است ضدملی و است غیرملی  میاسال جمهوری
  .معناست این به ملی .بگیرد ما از باجی خواهد می که است کسی هر و ونزوئال
 برای آماده یعنی است progressive هم پیشرو . مردم اراده بنابر و مردم اراده و شرکت با یعنی مردمی،
  .نزدن جا در و جدید های پدیده و ها ایده پذیرفتن

 یعنی .بشر حقوق جهانی اعالمیه چهارچوب در اکثریت رای اعتبار یعنی لیبرال دموکراسی به رسیم می
 تجاوز بشر حقوق جهانی میهاعال حدود از تواند نمی است، محدود اکثریت ولی است اکثریت دست حکومت

  .دارد شدن اکثریت برای فعالیت حق اقلیت .بگذارد پا زیر هم را نفر یک حق و کند
  
   :است آمده منشور مقدمه در
 اندازه همان به که دوم مرحله .است پیکار مرحله نخستین  میاسال جمهوری رژیم سرنگونی ما عقیده به"

 گوناگون های گرایش و مردم همه مشارکت با تنها که است یایران نوین جامعه یک ساختن دارد اهمیت
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 که عاطفی و سیاسی موانع برداشتن پی در گام نخستین همان از کوشیم می منظور بدین .بود خواهد میسر
 به افتخار پر و مشترک فرهنگ و تاریخ وارثان عنوان به ایرانیان .باشیم است کرده جدا هم از را ایرانیان

 ها گروه همه مـا .کرد شان جدای هم از بتوان اهمیت بی و ساختگی های برچسب با که آنند زا تر نزدیک هم
 را ما ملت بهروزی و یگانگی که بدگمانی و ترس دیوارهای ریختن فرو در که خوانیم می فرا را ها گرایش و

  ".کنند همکاری کند می تهدید
  
 گویند می که کسانی از کند می جدا را ما راه این .دهیم نمی قرار مان اصلی هدف را .ا.ج سرنگونی و مبارزه ما
 اگر است ایرانی نوین جامعه یک ساختن بعدی مرحله گوئیم می برود؛  میاسال جمهوری باید قیمت هر به

 را این .کنیم سرنگون خواهیم نمی ما نکند کمک ایرانی نوین جامعه ساختن به  میاسال جمهوری سرنگونی
 به ما بله .شدند متوجه ولی بود هم ها این و فضیحت و فحش و کردیم جرئت و گفتیم ما تنها زمان آن در
 ایرانی نوین جامعه یک ساختن خدمت در خواهیم می .بشود سرنگون رژیم این خواهیم نمی قیمت هر

 گوناگون های گرایش و مردم همه مشارکت با فقط ایرانی نوین جامعه این که گفتیم و شود سرنگون
 عقاید و خودمان نظر ما اینکه با یعنی دموکراسی، یعنی است باز همه برای در یعنی است ذیرپ امکان

 کمونیست، ــ گذارد نمی کنار را کس هیچ حزب این .هستیم قائل همه برای برابر حق داریم را خودمان
 صدد در گام نخستین همان از کوشیم می منظور بدین .کس هیچ بسیجی، پاسدار، خمینی، طرفدار آخوند

 با همه کنیم می اصرار قدر این ما اینکه . برآئیم است کرده جدا هم از را ایرانیان که سیاسی موانع برداشتن
 نشان ـ کنیم می را خودمان کار و گوئیم نمی دیگر و ایم شده خسته که ـ کنند کار اصولی موارد در هم
 کنند شرکت باید همه که است این برای آیند، نمی و است دراز همیشه مان یها دست و ایم آماده که دهد می
 برابر سهم همه معتقدیم ولی است بقیه از بیشتر خودمان به مان اعتقاد ما اینکه با و نیست تنها ما کار این و
  .کنند همکاری و باشند داشته مبارزه این در
 نزدیک هم به را ام که داریم پرافتخاری و مشترک تاریخ و فرهنگ یک ما که بعدی بحث به رسیم می

  .کرد خواهیم صحبت ناسیونالیسم و ملت ـ دولت تعریف در البته بعدا که است کرده
  
  :منشور مقدمه در باز
 گذشته در افراد اینکه .شوند دادرسی دادگاه در غارتگران و جنایتکاران که کند می حکم قانون به احترام " 

 به گذاشتن احترام دارد اهمیت آنچه .شود آنها آینده و کنونی همبستگی مانع نباید اند داشته مواضعی چه
 به کس هیچ و باشند داشته را خود نظرهای و باورها اشخاص، آنکه همه از تر مهم .است یکدیگر حقوق
 و سیاسی و شخصی های حساب تصفیه و جویی انتقام دوران به باید .ندهد را دیگران کردن نابود حق خود
   ".داد پایان خونریزی ادامه

  
 .کرد باید چکار  میاسال جمهوری عوامل و غارتگران با  میاسال جمهوری جنایتکاران با که است این بحث
 و حساب تسویه جدید دوره یک تازه رژیم؛ این از بعد خواهیم نمی اینکه برای ایم؟ آورده را بحث این چرا
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 تمام ای عده یک نابودی قیمت به یروزیپ خواهیم نمی .بشود پیدا ایران در گذاری بمب و خونریزی و انتقام
 مرحله در هم رویکرد این .است داده دست از را چیز همه که کند احساس نباید مقصری هیچ حتا .شود

 هم و بجنگند خودشان نگهداری برای ایران ملت رمق آخرین تا کسانی گذارد نمی و خورد می درد به مبارزه
 تسویه و جوئی انتقام دوران به ایم گفته که است دلیل همین به . ندک می کمک ایران آینده ثبات و آرامش به

 دزدی کسی اگر .گیریم نمی انتقام کس هیچ از .بدهیم پایان باید خشونت ادامه و سیاسی و شخصی حساب
 رژیم این در کسی اینکه بابت ولی شود می روشن ش تکلیف دادگاه در است کرده آدمکشی یا شکنجه یا

 و مجازات این؛ بابت ما است کرده رژیم تحکیم به کمک وقت آن در انقالب های دادگاه قول به و خدمت
  .کنیم نمی جوئی انتقام

  
   :دهد می ادامه منشور مقدمه زمینه همین در
 مقوله به و لغو اعدام، کیفر باید می است ایران سیاست و فرهنگ در که خشونتی کردن برطرف برای "

 میمقا هیچ قبول و سیاسی تصمیم یا موضع هیچ گرفتن و عقیده هیچ داشتن .شود داده پایان سیاسی جرم
 است آمده قانون در و شناخته عنوان این به دمکراتیک های جامعه در که  میجرای تنها و نیست جرم 

 یا آزار توان نمی  میرژی هر در سیاسی جرایم نام به را کس هیچ .شود افراد قانونی پیگرد مایه تواند می
  ".کرد کسازیپا
  
 جرم دادن پایان ولی ایم گفته که هستیم ها اولین جزو هم ما و اند گفته و دارد سابقه البته اعدام کیفر لغو

 .ندارد معنا سیاسی جرم ایم گفته که بودیم کسانی اول ما .دارد ایران مشروطه حزب به اختصاص سیاسی
 گفتیم اپوزیسیون، میان در بیرون چه  میاسال مجلس در چه بودند، سیاسی جرم تعریف دنبال که وقت آن

 صاحبان که گرفته موضعی یا داشته ای عقیده یک کسی اینکه یعنی سیاسی جرم .ندارد معنائی سیاسی جرم
 کاری کسی اگر .شود می تمام این .آن مقابل چیز فردا است جرم چیز یک امروز .اند مخالف آن با قدرت
 فرمانده یا وزیر و وکیل باشد، کرده چه هر شود محسوب جرم تیکدموکرا کشورهای عرف در که نکرده
 متمدن دنیای که قوانین آن در اگر باشد کرده کاری هر داده، تشکیل انقالب دادگاه یا شده پاسداران سپاه
 اختصاص این .نیست جرم سیاسی تصمیم .است نشده مرتکب  میجر اصال نیست شناخته مجرم دارد قبول

  .ایران آینده در است  میمه بسیار قدم من نظر هب و دارد ما به
  
  :منشور مقدمه از
 جامعه یک بنیادی اصول ای پاره برسر مردم عموم آنکه مگر ساخت توان نمی را نیرومند و آزاد جامعه یک"

  ".باشد اصول آن نگهدارندۀ سیاسی نظام و باشند کرده توافق شهروندی
  

 گوید می یکی .ملت یعنی قوم گوید می یکی است اختالف شان مردم بین اولیه های تعریف در که ای جامعه
 های سازمان اعضای این از ام شنیده بسیار من ...نقشه این گوید می یکی .است فاشیستی ارضی تمامیت
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 و نداشتیم حاال تا که فارس ملت کرد، ملت ترک، ملت یا .نقشه این گویند می .گویند نمی ایران دیگر .قومی
 باید .ساخت شود می نه و کرد اداره شود می نه و کرد آزاد شود می نه را سرزمینی چنین .است شده پیدا حاال
 این .است کرده توافق ش روی دنیا آنچه روی بر کنیم؟ توافق چه روی و باشد توافق مسائلی یک روی
  .ها حرف این اسیر های چپ و سازان ملت و طلبان تجزیه این با ما بحث اساس است
 انقالب برای اروپائی کشور چندین در مردم سال آن در .است شده اروپا 1848 شبیه امروز نایرا

 .برسانند نتیجه به ش های خونریزی و اشکاالت منهای را فرانسه انقالب خواستند .خاستند بپا دموکراتیک
 شدند باعث و شمردند غنیمت را دروغین فرصت روسیه و اتریش امپراتوری در طلبانه استقالل های گرایش
 هر آزادیخواهان پیروزی با که حالی در .بدهند شکست جا همه در را انقالبی جنبش این کاران محافظه
  .کنیم پیدا است ممکن را وضع این متاسفانه ما هم االن .شد می ممکن اصالحی

  
   : منشور مقدمه از
 بر ایرانیان عموم که هستند اصولی بشر، حقوق و مردم حاکمیت ملی، یگانگی و ایران تمامیت و استقالل "

 اداره و دادن سازمان برای را خود های برنامه است ممکن گوناگون سیاسی های گرایش .دارند توافق آنها
  " .است سیاسی نظام نیرومندی مایه نظرهایی اختالف چنین .باشند داشته جامعه

  
 گویند می که ام خوانده جا چندین ازگیت .بسازیم شهروندی جامعه تا است الزم گفتیم که است اصولی این
 بکنید، را فکرش .آورند می پائین شهروندی جامعه های خواست حد به را ما های درخواست دارند ها این

 بشویم؟ شهروندی جامعه که ایم آمده پائین قدر این یعنی ما .تحقیر دشنام، است شده شهروندی جامعه
 وقتی .داد قرار تفاهم مبنای و کرد تعریف باید که است هائیچیز ها این بینید؟ می را تعصب و گمراهی
  .شود می همین است حقیر و است بد و است کم این بگویند و بفهمند یا را شهروندی جامعه نفهمند
 ملی یگانگی .است معلوم که است ایران تمامیت و استقالل سازد می را ما آینده سیاسی نظام که ئیها بنیاد
 حاکمیت .نیست بیشتر کشور یک و نیست بیشتر ملت یک و است گذاشته کنار را ها حرف آن که است
 هر که است سیاسی های برنامه آن از پس .کرد توافق باید ها این بر گفتیم قبال که است بشر حقوق و مردم
 ای جامعه شود می .ساخت شود نمی شهروندی جامعه بنیادی اصول آن بدون اما .دارد خودش برای کس

 دوستان این .بیاورد در خودش فرمان زیر را بقیه برسد زورش که هر و بزنند هم سر توی همه که ساخت
  رسد؟ می شان زور کنند می فکر

  
   : منشور مقدمه از
 معنی این به گذاریم می بشر حقوق و مردم حاکمیت بر  میاسال جمهوری با را خود مبارزه پایه ما اگر"

 را فقیه والیت  میمرد ضد و ایرانی ضد نظام با کردن آشتی  مید و آمد مخواهی کوتاه مبارزه در که نیست
 بشر حقوق و ناسیونالیسم و مردم حاکمیت به اعتقاد همین درست ما پیکار انگیزه .شمرد خواهیم جایز
 و ایران ملی منافع سر بر آنچه با بلکه خود زندگی و خانه و موقعیت سر بر نه  میاسال جمهوری با ما .است
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 و زودتر هرچه باید ما عقیده به .ستیزیم در رژیم این یها ارزش با ما .مخالفیم آورد می ایرانیان فردی حقوق
  ".داد پایان  میاسال جمهوری عمر به است مانده ایران از نشانی تا
  
 یهعل مبارزه از که است این برای ها حرف این گفتند می ـ پیش دهه دو ـ شد نوشته منشور این که وقت آن

 این نه گفتیم می هم ما .کرد مبارزه باید فعال و نیست چیزها این وقت االن و کنید فرار  میاسال جمهوری
 ناسیونالیسم و مردم حاکمیت همین درست ما اعتقاد و انگیزه .آمد خواهیم کوتاه مبارزه از که شود نمی دلیل

 مبارزه .ا.ج با خود زندگی و خانه و وقعیتم سر بر ما گفتیم و ندارد  میاسال جمهوری که است بشر حقوق و
  .کردند می مبارزه علت همین به مردم بیشتر وقت آن متاسفانه که کنیم نمی

  2010 آوریل 14
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

   هویت و دولت ملت؛ مفاهیم تحریف از "سازان ملت" هدف
  
 از که ای سوءاستفاده و است ناآگاهی ما عمده گرفتاری و است  میمه موضوع که بکنیم شروع آخر این از

 مباحث این وارد کمتر دیگران .هستیم تنها اینکه برای است مشکل  میک ما کار و شود می ناآگاهی این
 از کسی اگر اما .گردی مالحظه هزار و بدهند دست از را طرفداران یا شود حمله آنان به ترسند می شوند می

 آدم سر بالیی باشد قرار اگر چون بترسد دنیا در احدی از ندارد دلیلی دیگر ترسد نمی  میاسال جمهوری
 دشمن ما با هم یکی کنید فرض حال .است کرده و بکند تواند می را کار بیشترین  میاسال جمهوری بیاید
 نیستیم قدرت دنبال "اصال ما گفتیم زمانی که است این .ندارد تاثیری کردند حمله ما به هم گروهی یا شد

 خوبی بسیار فرصت این و کنیم روشن را مسایل برویم باید و نیست قدرتی ایران از خارج در اینکه برای
 روی ها بحث سلسله یک که است ش وقت رسد می نظر به و .ایران خارج در کارها گونه این برای است
 آن .برویم پیش و است آمده منشور در که مباحثی بدهیم انجام آن پیوست های قطعنامه و حزب منشور
 مورد در ما سیاست .آمد خواهد ها این همه و ملت یک کشور یک و رفراندم آزاد، انتخابات وقت

 ها قطعنامه و منشور این در جایش اقوام به متعلق افراد فرهنگی حقوق تمرکز؛ عدم محلی؛ های حکومت
 منظم و خالصه را توضیحات این بعد و دهیم توضیح ماهی سه دو طول در را اینها توانیم می و شده روشن
 روزها این خصوص به بود خواهد خدمتی و دهیم انتشار چاپی یا الکترونیکی ای کتابچه صورت به و کنیم
 انجام را کار این هم ما که ندارد عیبی و کشند می پیش را هایی خواست و دهند می ها بیانیه که بینیم می

 که ندارد اشکالی و است شده زیاد ها نآ به توجه امروز ایم نوشته پیش سال 20-15 که را مطالبی .دهیم
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 خود و بخواند را اینها رود نمی کسی چون است شده فراموش منتها .دارد پیشینه ها حرف این که کنیم اشاره
  .نیمبک را ها بحث این که نیست بد و ایم گرفته مسلم را مطالب هم ما

 باره در خودمان سامانه در ای کلمه 500ـ  400 هست ای مقاله .بزنم مثالی که است زیاد ها آگاهی نا قدر این
 سال ها صد کدام هر بگیریم روشنگری یا و بگیریم رنسانس معنای به را نوزایی اگر حاال .ایران نوزایی
 عرض در محترم نویسنده این .کتاب زارانه و است شده نوشته شان درباره کلمه ها میلیون و دارد پیشینه

 چند امیرکبیر که سالی سه دو از است عبارت که است کرده معین را ایران نوزایی تکلیف کلمه 500ـ  400
 رونق آن از بزودی هم دارالفنون ها آن ترین مهم .نرسید جایی به آنها البته و ایران در کرد اداری اصالح
 سال 120 و کشور این نوسازندگی روی کار سال 57 .بود نفت کردن ملی شجنب سال سه دو هم بعد .افتاد

 کدام هیچ ها این مذهبی اصالح و رنسانس یا روشنگری تازه مفاهیم با ملت این کردن آشنا برای تالش
 گسترش مطالب گونه این واقعا که مورد دو این از است شده عبارت ایران نوزایی و است نداشته وجود

 داده اختصاص بخودش را بشر افراد مهمترین ذهن سال صدها که مطالبی خواهیم می ما .است ناآگاهی
 نتیجه وقت آن و بلدیم کنیم فکر و کنیم معلوم را تکلیفش اصطالح تا دو و کلمه چهار با جوری همین
 فدرالیسم، یعنی دموکراسی که برسیم کردند مالحظه امشب دوستان که انحرافاتی این به و بگیریم

 پیدا آشفتگی این و بخواهیم ما چه هر و چیز همه یعنی چیز همه قوم، یعنی ملت زبان، یعنی درالیسمف
   .شود می

 روبرو جریانی با ما که است این موضوع اصل ولی .شد وارد شود می جهت همه از را امشب بحث موضوع
 احساسات؛ برانگیختن با  یماسال جمهوری مقامات عین .کند می کار چه دارد که داند می خوب که هستیم
 پیش را مطلب یک جنجال و جار با زدن؛ تهمت استدالل، بجای شخصیت ترور واقعیات؛ گرفتن ندیده
 طرف یک است قضیه طرف یک این .نداشتن قضیه واقعیات به کاری و نشاندن کرسی به و تکرار بردن؛
 دوی هر با ما و گذارد می اثر ش روی غاتتبلی این و نیست مسایل این وارد اصال که است بزرگی توده دیگر
 کردن، روشن را مطالب دادن، توضیح شویم؛ روبرو آگاهی اسلحه با باید  میدو با بشویم روبرو باید اینها

 که مطالبی و کند می تقویت را ها این سستی هرگونه اینکه برای .ایستاد جلوش باید را اولی .گفتن و نوشتن
 را وسط و کنند رعایت خواهند می که است چپی های سازمان با ما مشکل .زداندا می جا هستند اش مدعی
 در و نویسند می هم پهلوی دیگر را ملی و  میقو که است عجیبی مد این و ملی، هم  میقو هم و بگیرند
 داشت نخواهیم ایران ملت دیگر ما و گرفت خواهد را  میقو آن جای ملی آن راحتی به که گیرند نمی نظر
 مگر .باشند ملت این داخل ملت چندین بعد باشید داشته ایران ملت یک شما ندارد امکان اینکه برای
 مختلف های ملت است؛ شده تکه تکه سرزمین آن :است ممکن سرزمین یک در مختلف های ملت شود؟ می
   .جنگند می آن در
 و است مستعمره کشورهای برای این ولی آمده ملل سازمان منشور در بله سرنوشت، تعیین حق باره در

 کشورهای کلی وقت آن .شد تصویب 1946 سال در منشور .است مستعمره کشورهای به هم اش اشاره
 کسی هر اینکه نه ولی داشتند سرنوشت تعیین حق آنها بله .شدند می مستقل کشور و آزاد داشتند مستعمره

 تاکید بیشترین متحد ملل منشور در .ندباش داده او به سرنوشت تعیین حق کرد صحبت کشوری در زبانی به
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 تعیین حق اول بله .کنند می آلود گل را بآ منتها .است شده عضو یها کشور استقالل و تمامیت بر
 صحبت که رفقایی این .شویم می جدا هم بعد کنیم تبدیل ملت به را قوم بعد بشناسیم را سرنوشت
 اال و است همین هم قصد ایران، نابودی یعنی فدرالیسم .گویند می چه داننند می "دقیقا کنند می فدرالیسم

 است محل هر مردم داشتن اختیار اگر است، تمرکز عدم موضوع اگر .نداریم فدرال ساختار به احتیاجی هیچ
 فدرال مگر فرانسه است؟ فدرال کشور مگر سوئد .خواهد نمی فدرالیسم این که خودشان، کارهای اداره به

 دولت کنند؛ می انتخاب را محلی مقامات و دارند را شان های کار اداره اختیار مردم مملکت هگوش هر است؟
 ضعیف مرکزی دولت با شود می مگر باشد داشته هم باید و دارد وسیعی اختیارات خیلی و هست هم مرکزی
   ساخت؟ کشوری برای را الزم های ساخت زیر شود می مگر کرد؟ اداره را کشوری

 هم آن بزند، باید را ش حرف باشد داشته باک احدی از نباید وجه هیچ به ما حزب که است این اصلی نکته
 این و شخصیت ترور با .بزند باید را حساب حرف .دارد کار و سر ایران موجودیت با که جاهائی در

 اب مگر برد بدر میدان از را ما تواند نمی کس هیچ .رفت نخواهیم بدر میدان از هم زده زنگ های سالح
 اساس بر تفاهم و مذاکره ولی هستیم تفاهم و مذاکره طرفدار که ایم کرده هم اعالم .حساب حرف
 دنیا در که یی ها تعریف ما .خورد می آقایان خود درد به آقایان های تعریف واال دارد قبول دنیا که  میمفاهی
 .است خودشان مشکل کنند؟ توافق خواهند نمی .کنیم می توافق ها آن روی و گیریم می است شده قبول
 این برای جائی شد آزاد ش مردم دست به کشور آن اگر هم فردا .رسد نمی کس هیچ به کس هیچ زور امروز
 برود بین از  میاسال جمهوری تا بشود جنگ و بشود نابود کشور آن است قرار هم اگر .بود نخواهد چیزها

 جنبش .نداریم آن از بهتر دیگری چیز .است زسب جنبش ما کشور نجات راه تنها .است دیگری بحث آن
 این از بیشتر .اند خواسته پا به همگان برای همگان .رود می تهدید بار زیر نه رود می شرط بار زیر نه سبز
 خواهند؟ می چه دیگر .است همگان برای همگان .داشت طلب چیزی و خواست کسی از شود نمی
 به .است آزاد کس هر بخورد؟ شکست خواهید می کنید تشرک خواهید نمی کنید؟ ش کمک خواهید نمی
 فرد فرد پشتیبانی به احتیاج نه، .ندارد پشتیبانی به احتیاج سبز جنبش که نیست این موضوع هم وجه هیچ
 برای همگان وقتی .کنار گذاشت باید را ها حرف این .باشد مشروط پشتیبانی نیست الزم ولی دارد ایرانی هر

  .ندارد معنی گروهی و شخصی شرط دیگر اند خواسته بپا همگان
  

  :است این کنیم می دوستان این از ما که هایی سوال
  
 تکلیف بفرمائید است؟ درست حرف این منطقی لحاظ از "اصال باشد؟ ملت چند تواند می ملت یک آیا ــ1

  .شود می چه ببینیم تا کنید روشن را ایران ملت
 که است گروهی هر مال است؟ دهی هر مال است؟ همزبانان لما کیست؟ مال سرنوشت تعیین حق ــ 2

 همین باشد نداشته مرز وقتی باشد؟ داشته سرنوشت تعیین حق باید ایران ده هر کند؟ می تبعیض احساس
  .است
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 قرار هم با قوم با را ملت شما که دارد  میلزو چه است؟ واژه دو چرا پس است؟ یکی قوم با ملت آیا ــ 3
  دهید؟ می

 ها آن آنچه مبنای کافیست؟ چی .نیست کافی آن پیوست های میثاق و بشر حقوق جهانی اعالمیه آیا ــ 4
 "اقال شود می اجرا هست هم سال 60 اند کرده امضا زیرش کشور 200 را اعالمیه این .چیست گویند می
 کنند؛ می حکومم آورد می فشار مردم به اینهمه که را  میاسال جمهوری سال هر هم ش بابت .کاغذ روی
  نیست؟ کافی این .دهند می نجات کشتن از را آدم همه این

 فدرالی پاکستان نیست؟ دموکراسی نیست فدرالیسم هرجا هستند؟ یکی فدرالیسم و دموکراسی آیا ــ 5
 و دیکتاتوری به نباشد فدرالیسم اگر گویند می آجرلو آقای قول به نیست؟ سوئد ولی دموکراسی و است
 جنگ بشود فدرال اگر گفت توان نمی خوب .شود می منتهی خودشان بقول ها ملیت و اقوام قوقح به تجاوز
 را خطرها این از کدام هیچ باشید داشته دموکراسی شما وقتی شود؟ می  میقو پاکشویی و تجزیه و داخلی

  .داشت نخواهید
  2010 مارس 24
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش تردف در ها سخنرانی
  

  بخش گنج حسین دکتر آقای سخنرانی
  
 بخش گنج دکتر آقای .ایشان نظرهای از ایم کرده استفاده همیشه که کردم عرض دکتر، آقای از سپاس با

 ایشان بیرون، در کم دست ایران، سیاسی سرآمدان میان در اینکه و خودشان به منحصر دارند ویژگی یک
 استعداد دو که است این .روشن و هستند فعال سیاسی نظر از خیلی ضمنا که تندهس دانشمندی عالم، تنها

 دوستان خدمت اول " آزاد انتخابات کمپین " بحث به راجع اما .اند کرده جمع باهم را متفاوت کمابیش
 "مثال تا .بکنیم آزاد انتخابات ایران در االن ما که نیست این بخش گنج دکتر آقای منظور که کنم عرض
 از ما که آنجا تا ، نیست ها حرف این وقت االن که دانند می هم ایشان .برسیم دموکراسی به ایران در بعدا

 انتخابات کمپین" دوستان باشیم کرده اشتباه است ممکن و ایم کرده استنباط آقایان های گفته و ها نوشته
 اش کنونی صورت به یا نباشد یا .ا .ج که ای مرحله یعنی برسیم گذار مرحله به ما اینکه برای معتقدند "آزاد

 یعنی بیاندازیم راه آزاد انتخابات کمپین باید کنند اعمال را خودشان انتخاب حق بتوانند مردم و نباشد
 به نیرویی کنند، توافق آن برسر بتوانند بیشتر هرچه ای عده که بکنیم عنوان را مطلبی و بدهیم شعاری
 این که است این .شود ممکن آزاد انتخابات که بیاورد در کنونی صورت از یا رداردب یا را .ا .ج که بیاید وجود

   . نیست صورت این به  میاسال جمهوری که است زمانی برای شود می مکرر ایشان از که هایی پرسش
 بگوییم است کافی همین برسیم؟ گذار مرحله آن به شود می آزاد انتخابات کمپین با آیا است این موضوع

 برود یا بدهد تن که شود می مجبور  میاسال جمهوری هم بعد و شوند می جمع همه و باشد آزاد نتخاباتا
 این آیا دوم، بیاورد؟ هم گرد را مختلف نیروهای تواند می آزاد انتخابات کمپین و آزاد انتخابات شعار آیا کنار؟

 شعار این درون در چیزها بقیه ؟ هندنخوا دیگری چیز ؟ بخواهند باید مردم که است اکثری حد انتخابات
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 اصلی سئواالت ها این .کردند اشاره موبدی آقای که ای نکته همان شود؟ گفته نیست الزم و است پوشیده
 جمهوری توانست نخواهیم تنهایی به آزاد انتخابات کمپین با ما .بدهیم نه پاسخ باید همه به متاسفانه است
 باید بخش گنج دکتر آقای خود همچنین .باشد ممکن ایران در آزاد نتخابا که برسانیم جایی به را  میاسال
 بیرون در چه و درون در چه ایران سیاسی نیروهای که باشند شده عقیده هم من با ماه چند این طول در

 ستا درست .قرارداد هم کنار در را آنها بشود آزاد انتخابات کمپین یک با که اند افتاده دور هم از آن از بیش
 مطالب آن از پیش هفته 6 در ویژه به خوب ولی شد مردم طغیان باعث انتخاباتی تقلب خرداد 22 در

 نامه محور، مطالبه گفتمان امضا، میلیون یک کمپین .شد عنوان مردم سوی از انتخابات آزادی جز دیگری
 پیش هایی خواست یعنی اینها امثال و چیست ما های خواست مقابل در شما سیاست که کاندیدها به ناشران
 صحبت دیگر ماهه 7 ـ  6 این جریان در هم بعد .نداشت ارتباط انتخابات آزادی به مستقیما که شد کشیده

 است، ایران فدای جانم لبنان نه غزه نه است، دیکتاتور بر مرگ صحبت االن .نیست آزاد انتخابات
 گفته ایرانی جمهوری اینکه ولی نباشیم قمواف اش جمهوری با ما است ممکن حاال .است ایرانی جمهوری

 زیاد فاصله با موسوی که حدی تا است شده عوض موضوع طبیعت اصال و دارد معنی خیلی شود می
 فقط هم او و جلو آید می دارد کم کم هم او .ندارد هم ای چاره و باشد هم باید و است سبز جنبش رو دنباله

 که دارد برمی گام مسیری در ــ دارند حق دکتر آقای ــ و است مهم بسیار که نکرده آزاد انتخابات صحبت
 کنونی نظام چالشگر یعنی خواهیم، می ما که کاراکتری آن .دارد بر قدم امید سبز راه خواست می دلمان ما
 و داریم فوری اختالف کنند می اداره را کشور االن که کسانی با ما .خواهیم می را چیزها این ما .شود می
 در امید سبز راه .شناسند نمی را ایران منافع و هستند عرضه بی اینها بشوند عوض اینها فعال اهیمخو می

 طویل و عریض اعالمیه ندارد ای فایده گرنه و بکند را کار همین باید و شود می وارد دارد جایگزین نقش
   . است شده عوض کلی بطور مبارزه صورت و مسئله صورت .دادن

 بکلی امروز بود کرده پیدا دیگری طبیعت مبارزه این انتخابات از پیش ولی .شد شروع انتخابات از بله
 کنارش در و نرود بین از ش مشروعیت اینکه برای گوید می آزاد انتخابات موسوی حاال .است شده دگرگون

 انش دوستان و دکتر آقای اگر که است این .داشت خواهد ها پیامد خیلی که زند می دیگر حرف هزار
 استفاده ایرانیان بیشتر همراهی به گذار مرحله آن به رسیدن برای " آزاد انتخابات کمپین" از خواهند می
 تری کلی وتصویر گذشته غیرآزاد یا آزاد انتخابات از جنبش طبیعت و مبارزه سیر و شود نمی متاسفانه کنند
   .را انتخابات نبودن آزاد فقط نه گیرد می ردرب را ایران موقعیت تمام تر کلی تصویر این .است آورده پیش در

 نظام یعنی شود، حاصل باید گفتند دکتر آقای که شرایطی آن تمام آزاد انتخابات برای که است درست
 این اینکه با چون کنیم می استقبال "آزاد انتخابات کمپین" اقدامات از ما و باشد لیبرال دمکراسی سیاسی
 ش   شرایط و چیست آزاد انتخابات معنی که شود نمی فهمیده درست حقیقتا هاست زبان سر بر االن مسائل
 آزاد انتخابات شرایط که است این اش فایده کمترین آقایان کمپین این و .داشت باید انتظاراتی چه و چیست

 انتخابات توصیف با که گرفت مسلم را موضوع این شود نمی وجه هیچ به ولی .کند می روشن ما برای را
  .برسیم گذار مرحله آن به اصال توانیم می آن برای الزم شرایط و ها سودمندی و ادآز
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 و مهستی االن که ای مرحله این در بکنیم چه ما خوب که است این اند خواسته ما از ایشان که اساسی نکته
 بسیار سوال نای و باشد میسر آزاد انتخابات شرایط آن در که بشود پیدا ایران در شرایطی که کرد باید چه

 و سیاسی شرایط باید ما که است این کنیم بحث باید هم باز و رسد می ما نظر به که آنچه .است درستی
 و بعد یک است جریان در که ای مبارزه این چون بگیریم نظر در باهم همه را ایران اقتصادی و اجتماعی

 نگاه االن ما .بیاید حساب به باید اینها ههم و است درگیر االن مبارزه این گوشه؛ هزار در ندارد گوشه یک
 این از صورتی به که هستند  میمرد  میتما ما متحدان .هستند کسانی چه ما متحدان و حریفان بکنیم باید
 فراموش ولی ایم کرده تکیه دموکراسی و بشر حقوق آزاد، انتخابات روی اش همه ما .بینند می آسیب رژیم
 که است هایی حرف این همه از تر واجب و تر فوری خیلی که دارند مسایلی انایر مردم اکثریت که کنیم می
 ماه 5 کارگر .شود می چه فرزندان شام که است این موضوع ولی اعتقادند بی آزادی به اینکه نه .زنیم می ما

 همه ها این شود توجه باید که است مسایلی ها این .رود می باالتر فقر خط شود، می بیکار گیرد، نمی حقوق
   .طلبد می را هایی تاکتیک و ماست استراتژی و کمپین و مبارزه جزء

 ش رئیس نزده، را مردم  میانتظا نیروی چون شده واگذار  میانتظا نیروی به صنعتی بخش فالن مالکیت
 طرف را اینها اینکه برای مالی منافع به اند کرده شان آلوده ندارد، فایده دیده رژیم و است شده عوض

 منافع فکر به هیچ و بلعد می راست و چپ را مملکت این که است حکومتی یعنیـ  باشند داشته ودشانخ
 راضی اینها برسد، ایران خارج و داخل در عده یک به پولی فقط .نیست مملکت ثروت و تولید اقتصادی،

 در فقط جنبش این هک است این منظورم .است آور ننگ و کارها این از نمونه هزار و رفت شد تمام .باشند
 عیار تمام مبارزه یک باید ما، مبارزه و شود خالصه نباید "آزاد انتخابات و دموکراسی بشر حقوق کمپین"

 بر تکیه روز شرایط به بسته روز هر .بگیرد نظر در را جامعه ی همه فرهنگی، و تبلیغاتی و بشود سیاسی
 .شود عوض باید ابعادش و جنبش صورت .ددار بیشتری کار و سر مردم با که شود گذاشته موضوعی
 روی بر را اش تکیه که است بوده این کنون تا سبز جنبش استراتژی .بشود عوض باید اش استراتژی
 موسوی خود بقول چند هر افتاده جا بیش کما االن معین موضوعات این خوب بگذارد، معینی موضوعات

 این با باید .ایران در بیفتد جا گفتمان این باید .کند پیدا گسترش باید ـ است همین نظرمان هم ما ـ هم
  .چه یعنی بشر حقوق چه، یعنی دموکراسی .نماند باقی مفاهیم این در تردید هیچ جای ها بحث و توضیحات

 زیر زنند می یعنی نیست، کافی شهروندی حقوق گویند می سازها، ملت و سازها ملیت این کنید نگاه شما 
 شد تمام و خودشان بقول ها ملت و ها ملیت حقوق یا اقوام حقوق یعنی بشر حقوق گویند می .بشر حقوق
 کدام به .نیستم مطرح خودم، بعنوان من اما هستم، حق دارای پس کنم می صحبت زبان فالن به من .رفت
 رافاتیانح چه بینید می .ندارم یا دارم حق شود می معلوم آنجا هستم متعلق زبانی گروه کدام به  میقو گروه
 مردم زندگی با سیاسی مبارزه ، نیست این فقط سیاسی مبارزه .بکنیم باید هم را ها روشنگری این .هست
 که تهدیدی با دارد، سروکار مملکت خارجی مسایل با دارد، سروکار کشور روزانه زندگی با دارد، سروکار
 بیرون در ما وظیفه .کنیم استفاده یهنم رهائی برای باید اینها همه از ما .دارد سروکار است ایران متوجه
 در را خودش امید سبز راه این خوشبختانه االن درون در .کنیم کمک درون در مبارزه به که است این

 راه عضو برویم اینکه نه .کرد استفاده باید را این .بشود رژیم این تسلیم تواند نمی که است داده قرار وضعی
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 جنبش به .کنیم می شان تقویت کنند می خوبی کار دارند .نیست درست بافی منفی ولی بشویم امید سبز
 اختیار در توانیم می ما طریق بدین .ندارند الزم خوشبختانه .بکنیم الزم های توصیه داشتند، الزم اگر سبز،
 با دیگری مبارزه هر مثل ولی بکنیم برآمد مان دست از هم کمکی و باشیم ش  همراه و باشیم جنبش این
 دارد وجود که اقتصادی های نارضائی از آید می پیش که سیاسی امکانات از باید فاسد و سرکوبگر رژیم یک
 امیدوار و رژیم این ضد بر کنیم استفاده هست مملکت آن در روز هر که اجتماعی وضع خوردگی بهم از

 ــ است یمرژ خود اقدامات قضیه دیگر طرف است؛ قضیه طرف یک ها بحث این تمام چون ــ باشیم
 اش داخلی گرفتارهای و کند می هم دارد و بکند تر سخت را خودش کار طور همین رژیم این باشیم امیدوار
 موضوع این کنار در و شود می بیشتر اش داخلی اختالفات .رود می تحلیل به رو ش منابع و شود می بیشتر

  .درآورد زانو به را رژیم این بشود تا ندارد اشکالی بشود بیشتر هم خارجی فشارهای
 یا .ندارد وجود طلب اصالح .دیگر نه مخالفیم؟ طلبان اصالح با ما .کرد مخالفت نباید هم اصالح با

 به رسیدن قدرت به بخت هم کدام هیچ .اند مخالف گوناگون درجات به یا است، رژیم دست در شان دست
 آن .ندارد وجود ایران در طلبی  اصالح دیگر یتلویزیون نمایشی های دادگاه از بعد .ندارند طلب اصالح عنوان
 آن آبروی و تلویزیون جلو بردندش حاال و است کشیده زحمت رژیم این برای سال سی که طلبی اصالح
 است این .دیگر شد تمام و نیست طلب  اصالح دیگر او است رفته هم اش طلبی اصالح آبروی و رفته رژیم
 را رژیم این و بشود شرایطی و شوند پیدا ای عده اگر بله .کرد لفتمخا نباید هم رژیم این اصالح با که

 از نه هستیم؟ زدن دار و کشی آدم دنبال ما مگر دارد؟ اشکالی چه شود قرار بر آزاد انتخابات و کنند عوض
 خود از باشد داشته امکان و باشد الزم اگر گفتیم وقتی ما که این .ندارد اشکالی بشود هم اصالح طریق
 نظر با من و کنیم نگاه باید دیگر طرف یک از ولی .نیست درست گفتند کرد استفاده باید هم ای نهخام
 .کند بلند تواند نمی انگشت سپاه ضد بر و است بازیچه ای خامنه دیگر هم من نظر به و موافقم  میرحی آقای
 تا چند است کافی و هست مه منفور .دارندش می بر فردا و تواند نمی که اند گرفته را مواضع همه چنان

 ببیند و بترسد گویم می که فرض همین از شد می اگر ولی .بماند حاال آن .بشوند عقیده هم هم با فرمانده
 خوبـ  برد می هم را ای خامنه سر کند پیدا زمان اگر و هست که ـ است خودش کار دنبال نژاد احمدی
 تقویت را ای روحیه خواهیم می ما .است فرض همه ااینه .بشود نژاد احمدی ضد بر هم او ندارد اشکالی
   .کنیم استفاده نرود بین از مملکت که رژیم این کردن ضعیف برای امکانی هر از که کنیم
 که معتقدیم دانیم نمی کافی را آن ولی کنیم می استقبال کند می آزاد انتخابات کمپین که هایی بحث از ما
 برای گرفت نظر در باید هم را آنها هستند مبارزه این در که صریعنا ی بقیه است مبارزه از جزیی آن

 این علیه ماست اسلحه یک ماست وسیله یک هم آزاد انتخابات گذار مرحله در .گذار مرحله آن به رسیدن
 را فرایند و مبارزه همه اینها از کدام هیچ .ماست وسیله یک هم سکوالریسم .نیست آن فقط ولی رژیم
 باید را منظره تمام .باشد اجزایش اینها ی همه که باشیم فراگیری استراتژی یک دنبال باید ام .پوشاند نمی
 سعی ما و دارد بیشتر های بحث به احتیاج این فرمودند که طور همان اما نشد غافل بقیه از و گرفت نظر در
 هستیم ممنون و باشیم ردکت آقای خدمت در باز که هستیم امیدوار و بدهیم ادامه را ها بحث این کنیم می
  2010 مارس 10                                           .کردند روشن را ما بسیار که
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

  گذار استراتژی
  

 فعالً باید ما گفتند سیاوشی آقای پیش، هفته دو سخنرانی در .چیست گذار از مقصودمان ببینیم باید اول
 یک زیر همه اینکه برای و بیاوریم بوجود ش، تعریف ترین وسیع به نیروها همه بین  میتفاه کنیم تالش
 ندارد آن با مخالفتی و کند شرکت آن در تواند می کس همه که دهیم می را آزاد انتخابات شعار ما بیایند چتر
 گذار استراتژی از ایشان منظور شد، واهدخ حاصل مختلف های گروه نزدیکی و همفکری این نتیجه در و

 این که بیاید بوجود هماهنگی یک مختلف سیاسی های گرایش و نیروها میان که بکنیم چه که بود این
 بتوان که جایی به رسید خواهد مبارزه که است دورانی گذار، دوران از منظور .برساند جایی یک به را مبارزه

 نظام کلی تغییر یا برکناری تا حاال از یعنی ــ داد ایران سیاسی نظام و هجامع در را نظر مورد تغییرات آن
 برای .کنیم فکر رویش باید و است حسابی حرف بسیار این .بکنیم باید چه مدت این در ما .اسالمی
 باید جور یک هستند، ایران در خیابانی مبارزه درگیر که کسانی دارد مختلف های صورت مختلف، ی ها گروه
 یک نظری عرصه در .کنند عمل توانند می جور یک آنها اند نشسته استکهلم در مثالً که کسانی .بکنند عمل

 های کار باید مبارزه، زمین و موجود واقعیات به نزدیک خیلی موثر عملی عرصه در .داد انجام باید کارهایی
 در بله کنند، می پیشنهاد ایشان که گذاری استراتژی .داد شود نمی پاسخ یک که است این .کرد دیگری
 یا آزاد ــ گیرند می را انتخاباتی هر جلو اصالً زیادی عده که درون در ولی زد ها حرف این از شود می بیرون
 با دموکراسی، با که را کسانی و  میاسال جمهوری ما است قرار اگر .نیست مطرح مسئله این ــ آزاد غیر

 بجای یعنی .کنیم پیشنهاد را دیگری گفتمان باید وقت آن کنار، ریمبگذا اند مخالف بشر حقوق با انتخابات،
 کنند، نمی مبارزه انتخابات برای مردم نیست، هدف است، ابزار انتخابات چون بگذاریم؛ را موضوع اصل ابزار،
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 تر وسیع یخیل را نگاه یا باشد ابزار ما پیکار استراتژی آیا .کنند می مبارزه آید می در انتخابات از آنچه برای
   کنیم؟ استفاده تاریخی فرصت آن از و است آمده بدست تاریخی فرصت یک بگیریم؛
 شده تاریخی فرصت آن متوجه اول روز از که است این بیرون در ها گرایش از بسیاری با ما حزب تفاوت
 در است دهکر کلی تغییر مسئله که شدیم متوجه ما .بگوئیم خودمان به را این ندارد اشکالی هیچ و است
 کرده  میاسال انقالب پیش سال 31 که کشوری .است افتاده دیگری پاشنه روی بکلی بحث یعنی ایران،
 استادان روشنفکران، عامی، مردم نه بودند جامعه آن روشنفکران هم  میاسال انقالب پیشرو و است

 ــ مصدقیان ــ ملی دشانخو قول به دسته چپ، سیاسی های گروه دانشجویان، متجدد، های خانم دانشگاه،
 یک و سی از بعد حاال جامعه، این .پذیرفتند اول از که آخوندی رهبری البته و بودند پشتیبانش بیشتر ها این

 .گنجد می لیبرال دموکراسی آن چهارچوب در همه که دهد می هایی بیانیه و است شده محور مطالبه سال،
 به محدود ـ بشر حقوق اضافه به است دموکراسی لیبرال، سیدموکرا .ندارد دم و شاخ هم لیبرال دموکراسی

 هر که است ای جامعه شهروندی جامعه .آید می در شهروندی جامعه لیبرال دموکراسی از و بشر حقوق
 باز و اند گذاشته مردم خود که قانونی پناه در دارد آزادی و دارد برابر حقوق است کشور آن تبعه که فردی
   .کند تجاوز تواند نمی بشر حقوق جهانی اعالمیه از وجه هیچ به قانون این
 نه که اند کرده شروع باز هستند ساز ملیت های سازمان دنبال که ما چپ دوستان معترضه عنوان به حاال

 و بشر حقوق جهانی اعالمیه اگر است؟ کافی چی پس .نیست کافی بشر حقوق و شهروندی جامعه
 زورش کی .ماند می دعوا فقط ؟ یکدیگر با کنیم دعوا باید کنیم؟ چکار دیگر پس نیست کافی ش های میثاق

 زیرش کشور 200 که را جهانی شده پذیرفته و المللی بین های تعریف ما است قرار اگر .رسد می کی به
 زمینه یک دیگر پس بگذاریم آن جای را خودمان دلخواسته های تعریف و باشیم نداشته قبول اند کرده امضا

 500 باشد؛ گفته دنیا بپذیرند؛ همه که باشد اصولی باید مذاکره برای .ماند نمی توافق برای جائی و مشترک
  .است معترضه این حاال .باشد گفته انفورماتیک انقالب و صنعتی انقالب و روشنگری و رنسانس سال

 فرصت این از ، که است این ــ بعد برای گذاریم می را عملی عرصه ــ نظری عرصه در گذار استراتژی
 این در ایم داده دست از را فرصت ما و است رسیده وقتش هاست مدت که گفتمانی و کنیم استفاده تاریخی

 مصالحه هی و نرفتیم .بودیم جلو کلی اآلن اصل آن سراغ بودیم رفته اول از اگر .ببریم پیش ساله صد
 نه جامعه، .باشد تاریخی فرصت ازین ستفادها باید گذار استراتژی ما نظر به امروز .افتادیم عقب و کردیم
 آزاد بدهم، رای خواهم می .خواهم می را خودم حق من گویند می مردم ی توده جامعه، روشنفکران فقط
 یک در همه ولی است درست هم آزاد انتخابات است، درست هم آن کند حکومت آخوند خواهیم نمی ،باشم
 روی تکیه نظری عرصه در گذار استراتژی .هستم حق دارای وم،د ام، ایرانی یک من اول، :کلی چوب چهار
   .است موضوع دو این
 زبان باشیم؛ نداشته یا باشیم داشته خاصی مذهب است ممکن بعد هستیم ایرانی اول هستیم، ایرانی ما

 آنها باشد چه هر مان کشوری تقسیمات بعد باشد؛ خواهد می چه هر باشد ترکی باشد، فارسی مان مادری
 تمام ایرانی عنوان به داریم حق دوم سان، یک و هستیم ایرانی ما که است این اول .است بعدی موضوعات

 رسیده هم ش وقت و ماست اعتقاد این .باشیم داشته است آمده بشر حقوق جهانی اعالمیه در که را حقوقی
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 را چیزها این و شده بلند که بوده ملتی اولین زمین خاور کشورهای تمام میان در که ای جامعه این .است
 فراهم کامالً را زمینه  میاسال جمهوری حکومت سال سی هم بعد .برسد آنها به که است ش وقت خواسته
  .است نگذاشته پیش سال سی های حرف آن از کدام هیچ برای آبرو و کرده
 سی عرض در بینیم می چون ما .اند مذهبی طلب اصالح اند، دینی روشنفکر هم عده یک اثنا این در حاال
 و بیایند پیش طور همین تا کنیم، نمی دلسرد کنیم، می تشویق هم را ها این اند آمده پیش خیلی گذشته سال
 را شان مواضع سال سی این در کنید نگاه جنبش این مهم گویان سخن به شما .آیند می پیش دارند هم آنها

 منحرف یا محدود به تن نباید نتیجه در .داد واهندخ هم ادامه و ما به اند شده نزدیک و اند کرده اصالح
 هم را "ها ملت حقوق" باید سبز جنبش بگویند بیایند که معنا این به نکنیم منحرف .بدهیم مبارزه کردن

 هیچ .نکند کند شرکت جنبش این در خواهد نمی کسی هر .نکنید خوب .کنیم نمی مبارزه واال بشناسد
   .نیست اجباری

 خطرناک بسیار بدتر، این از .کنیم ول را بقیه نگیریم را اش تکه یک که معنا این به نکنیم؛ محدود را پیام
 خواهد می شان دل و بشود موفق امید سبز راه اینکه از دارند وحشت ایران از خارج در ای عده که است

 فالن زیر همه ی،هماهنگ شورای رهبری، شورای فکر در و اند نشسته ایران بیرون .شود پیروز نژاد احمدی
 ولی داریم آزاد انتخابات با نه و عرفیگرائی با نه مخالفتی هیچ ما .است ایران از خارج تخیالت اینها .پرچم
 بعد بشود، جدا آخوند از باید حکومت اول گویند می .لیبرال دموکراسی از است کوچکی اجزاء همه اینها

 دیکتاتور یک به دهید می گیرید می آخوند از را حکومت شما نه .آزاد انتخابات و برسیم دموکراسی به بتوانیم
 نظر از .است جزئش هم عرفیگرائی که خواهیم می تری وسیع چیز یک ما .عرفیگرا هم قدر همان  مینظا

 پادشاهان .بودند مستبد پادشاهان زدند؛ سکوالریسم برای شمشیر که کسانی اولین کنیم نگاه هم تاریخی
 ترین بزرگ عمل در شاه رضا محمد و رضاشاه کشورما، درهمین .بودند عرفیگرائی فعانمدا ترین بزرگ مستبد

   .هستند عرفیگرائی نمایندگان
 باید مناسبت چه به بگیریم؟ را اش عرفیگرائی یا آزاد انتخابات فقط چرا هستیم لیبرال دموکراسی دنبال ما

 .کرد جمع شود می بیشتر بشر حقوق با که یمبکن جمع را بیشتری چه هر عده ما است قرار اگر کرد؟ محدود
 باید انتخابات شود؟ محدود باید بگوید تواند می کی را بشر حقوق کند؟ مخالفت تواند می بشر حقوق با کی
 آن بر اساسی قانون .شود انتخاب مبنا آن بر مؤسسان مجلس یعنی باشد بشر حقوق و دموکراسی مبنای بر

 یعنی گرفت خواهد را خودش از سوءاستفاده جلوی شود می قرار بر که سیدموکرا آن شود، می نوشته مبنا
 مسلحانه مبارزه کسی اگر .بکند را کار این تواند می دموکراسی بله .داد نخواهد ها بعضی به فعالیت اجازه
 او به نباید کند استفاده دموکراسی زدن برای دموکراسی از خواهد می و است دموکراسی مخالف یا کند می

 بوده همین هم لیبرال دمکراسی تاریخی سیر ".دمکراسی بعد لیبرالیسم اول" معنی است این .داد اجازه
 گوید می کس هر .دارد حق بدهند رای توانند می همه آزادند؛ همه اند؛ مساوی همه گفت کس هر .است
 رای گذاشت نباید وبخ بدهند رای توانند نمی بقیه دیگر آمدم من وقتی بدهم رای توانم می فقط من نخیر
 در یعنی کنیم مبارزه باید آخرش آن تا کنیم مبارزه بشر حقوق و دموکراسی برای است قرار اگر ما .بدهد



268 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 گفتمان بردن پیش گذار استراتژی پس .بگیریم را دموکراسی گذاشتن زیرپا جلوی باید مراحل همه
   .مردم اقتصادی های خواست بر تکیه و است لیبرال دمکراسی

 کرده پیدا را حل راه خودش سبز جنبش کرد؟ شود می چه مبارزه آن برای ایران در عملی، بحث به رسیم می
 سبز راه که نظام وابستگان از ای دسته میان ـ تفاوت بخود خود آمدن بوجود ـ گذاشتن تفاوت با یعنی است
 شده پیدا درست مبارزه تژیاسترا بخود خود سازند می را اعتراض جنبش که  میمرد ی توده و هستند امید
 و گفتار در هم را گفتمان آن و ـ آید می بر شان از که کاری ـ برند می پیش دارند را گفتمان آن مردم .است
 بر مرگ ــ دهند می که منفی شعارهای جمله از برند می پیش آیند می خیابان به وقتی هم و نوشتار و پیام

 راه از کنند نمی جدا امید سبز راه از را خودشان اما .آزادیخواهی عنیی این فقیه، والیت بر مرگ ــ دیکتاتور
 هم را آن .کند عمل خواهد می  میاسال جمهوری اساسی قانون چارچوب در اش همه که امیدی سبز

 هزار که دارد را این توانایی رژیم دیدیم ما .است ممکن راه تنها اینکه برای بکند را خودش کار اند گذاشته
 رژیم این باالخره .کند بسیج کشور اطراف از افراد آوردن برای ــ هواپیما و آهن راه از غیر ــ اتوبوس

 جمع را نفر 200000 شود می بله .شوند می جمع پذیرائی و تهدید و وعده و کوپن و پول با که دارد هایی آدم
 و بیاید که نیست دیگری کس دانند می خودشان اند، آمده چطور دانند می خودشان نفر 200000 آن ولی کرد
 و نشدند درگیر که کردند هم خوب .کند پیدا ادامه باید این .است همین مبارزه و معناست پر همه اینها
 امید سبز راه عملی، عرصه در پس .هستند که دادند نشان ولی نشدند کشته و  میزخ و نکردند کاری کتک
 نظری تنگ نهایت این . باشیم داشته نباید ش موفقیت از وحشتی هیچ هم ما و بکند را کارش شود رها باید
 روز هر شوند، تقویت روز هر رژیم این عناصر بدترین بخواهیم که است داشتن قرار تاریخ غلط طرف در و

 راه پیروزی هر از شویم خوشحال باید نه، .بکشند نابودی به را کشور این و بکنند درازتر را شان حکومت
 سبز جنبش گفتمان هم طرف آن از و ها جنتی زیان و ها ای خامنه زیان به نژادها احمدی زیان به امید سبز
 محفوظ اینکه برای بمانند سالم اینکه برای پرهیز خشونت  مبارزه ادامه به کنیم تشویق و کنیم، تقویت را

   .بمانند
 هم مردم زندگی به مربوط موضوعات وارد که است امید سبز راه و سبز جنبش نوبت االن بلکه ما، تنها نه

 .نیست کافی سکوالریسم یا دموکراسی یا ها آزادی یا انتخابات بودن درست خواست در فقط بشود بیشتر
 هم ها این روی باید و است افزون روز که است کمبودهایی دچار کشور و هستند فشارهایی زیر مردم

 سبز جنبش و ایران خود در ولی گذاریمب انگشت ها این روی باید هم ما که نیست شک و گذاشت انگشت
 هم موضوعات این بر گذاشتن تاکید با امید سبز راه خصوص به .بکنند را کار این باید هم امید سبز راه و

 در ش بال و دست اینکه برای کرد خواهد جلب بیشتری توجه هم کرد خواهد ش متوجه کمتری خطر
 موضوعی این ولی فقیه والیت و اساسی قانون به خورد می بر بگوید چه هر و نیست باز زیاد سیاسی عرصه
 تذکر هم باید را این و بشود جلب مردم اکثریت توجه و بکند صحبت اش باره در تواند می آزادانه که است
  .بگیریم را ش دنبال خودمان هم و بدهیم

***  
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 سازی بدل موضوع ستنی کار تقسیم موضوع سبز جنبش برابر در سکوالریسم یا زادآ انتخابات موضوع
 پیدا شکافی و شود می باز دیگری داستان یک سبز جنبش جلوی برسد نتیجه به اگر کارها این یعنی .است
 این .شد خواهد فراموش سبز جنبش پیام و گذارند می این روی را تکیه و طرف این آیند می ای  عده .شود می

 را تکیه ندارد هم بحثی و است شده هم یرفتهپذ که کلی یک بجای که کرد متوجه را همه باید که است
 این من احساس گفتند، موبدی آقای که آنچه اما .ندارد ای نتیجه انداختن شکاف جز گذاشتن جزیی روی
 هم است بازنده خودش هم کند بازی سیاست بازیچه را اصولی مسایل و نظری مسایل انسان اگر که است
 بگوئیم فدرالیسم گاه کنیم، بندبازی مدام نظری مواضع این بین هیمبخوا اگر ما .شود می بازی باختن باعث
 این .کنیم جمع بدند آخوندها با که آنها تا بگوئیم سکوالریسم گاه کنیم؛ جلب را ها طلب تجزیه که

 بودن، المله وجیه دنبال ما که نیست ش وقت االن .بیهوده سیاسی بازی یک به است بحث فروکاستن
 کوشید، پیام خلوص در باید امروز .است کوتاه قدرت از بکلی دست اینکه برای .باشیم کردن جمع طرفدار

 حیف .بیاید عمل ش دنبال و تعهد بعد دلخواه، نه واقعیت پایه بر فکر اول بشود؛ داده ای رفته شسته پیام
 این اشکال .شوند جلب نفر چهار ای گوشه هر از اینکه برای کنیم تلف را فرصتی چنین ما که است

   .است این ها فعالیت
  2010 فوریه 25
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

  آزاد انتخابات کمپین
  

 بهترین از و ترین روشن از یکی سیاوشی آقای .هستم سیاوشی آقای خدمت امشب که خوشحالم خیلی
 از بیش خیلی ولی .شدند آشنا ایشان های فضیلت از اندکی با امشب دوستان .هستند سیاسی یاه انتلکت

 .ام کرده استفاده خیلی شان، خدمت ام کرده پیدا ارادت حوشبختانه که است سالی چند یک بنده و اینهاست
 های حل راه این همه بین هست اساسی مشکل یک من نظر به فرمودند عنوان امشب که بحثی باره در

 نواندیشی جنبه یکی گیرد می را سکوالریسم موضوع یکی .شود می پیشنهاد سبز جنبش برای که جزیی
 عرضه تری وسیع فهرست دیگری دوستان .کنند می تاکید را آزاد انتخابات ایشان .کند می تاکید را مذهبی

 کرد عنوان را مجموعه آن ودخ شود می که گنجد می ای مجموعه یک در اینها همه من نظر به ولی کنند می
 نامیده دموکراسی لیبرال مجموعه آن .بگیریم را مجموعه آن از هایی بخش اینکه جای به برد پیش و

 200 شاید اصطالح خود از چون ندارد ما به هم اختصاصی و ایم گرفته را اسم این ما حاال .دنیا در شود می
 عمل است سازگار محل مقتضیات با که هائی ورتص به هم پیشرفته جهان بیشتر در و گذرد می سالی
 بهتر من نظر به "اصوال که است این .است لیبرال دموکراسی همان پیشرفته جهان سیاسی نظام .شود می

   .ببریم پیش و کنیم دنبال است شده شروع که طور همان را سبز جنبش ما است
 مرحله از پیش خیلی ولی شد آغاز هوریجم ریاست دهم دوره انتخابات با همزمان است درست سبز جنبش
 داد، رضایت را نفر 4 سرانجام و کرد می قصابی را ها کاندیدا نگهبان شورای که زمان همان در و گیری رای
 اجتماعی مختلف های گروه و محور، مطالبه گذاشتند را ش عنوان .شد مطرح ها درخواست سلسله یک با

 دوم درجه در گیری رای و کردند عنوان کاندیداها از چه ژیمر از چه را شان های خواست کردند شروع
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 ها حرف این ما گفت می که بود رسیده مرحله این به ای جامعه ملتی، که بود این موضوع .گرفت قرار اهمیت
 معینی چیزهای به اینکه برای ؟ دهیم می رای چه برای کنیم؟ می انتخابات چه برای زنیم؟ می چه برای را

 اتفاقات خواهیم می ما .کنیم نمی فعالیت بدهیم رای آزادانه اینکه برای و انتخابات آزادی برای اتنه برسیم،
 انتخابات دزدی وقتی است درست هم انتخابات از بعد . است نیفتاده تاکنون که بیفتد کشور این در خاصی
 ای خامنه بر مرگ دیگر مروزا و نبود کو من رای دیگر انتخابات از بعد ماه یک ولی کو، من رای گفتند شد،
   .است فقیه والیت بر مرگ و

 شان جامعه به خودشان به شان نگاه .شدند عوض مردم یعنی .بود گفتمان تغییر آن افتاد که ای عمده اتفاق
 جامعه یک هستیم، دیگری های آدم یک ما گفتند .شد عوض شان سیاسی فرهنگ به شان، حکومت به

 است ش همه نه است ش جزء آزاد انتخابات که خواهیم می دیگری سیاسی نظام یک .خواهیم می دیگری
 کردند، اشاره کاظمیه آقای چیست؟ انتخابات موضوع آزاد؛ انتخابات گوئید می وقتی "اوال اینکه برای

 انتخابات موضوع است؟ آینده حکومت رئیس انتخابات موضوع است؟ جدید اساسی قانون انتخابات موضوع
 چی به خوب است آزاد بدهید، رای مردم بروید .خواهد می موضوع انتخابات آخر هستند؟ سمجل نمایندگان

 خودشان سر تو و ننشینند ها گروه که نیستم موافق من .کرد تعیین باید اول را موضوع آن بدهیم؟ رای
 ینا با ایده بعد است کلمه ش اول سیاست موضوع تمام حال بهر چون نکنند بحث کلمات روی و نزنند

 شود می انتخابات بعد شود، می داده سازمان شود؛ می آغاز ایده دنبال به فعالیت بعد شود می تشکیل کلمات
 و آزادی همه با انتخابات .کنیم بحث بنشینیم باید را اینها ندارد اشکال .سیاسی برنامه یا ها ایده همان روی
 یکی .نیست جامعه سیاسی فرهنگ یا سیاسی نظام سراسر .نیست هدف است، تکنیک یک اش آزادی غیر
 .کند حکومت کی :است حکومت مشکل حل های تکنیک از یکی است؛ دمکراسی برقراری های تکنیک از

 دموکراتیک نظام یک در .کنند می تعیین هم را ش نتیجه و شود می انتخابات دیکتاتوری نظام یک در حاال
 یک صورت دو هر در .شود می معلوم انتخابات دایفر چیست اش نتیجه نیست معلوم و است آزاد انتخابات
 فکر چون خواهند می آزاد انتخابات آنها بله .است المسلمین اخوان زدند که هم خوبی مثال .است تکنیک

 برای بار یک .بدهد رای کسی گذارند نمی دیگر هم پیروزی و انتخابات روز فردای .دارند اکثریت کنند می
 سال همان در .ندارد ای فایده که انتخابات این .بار یک رای یک کس هر م گذاشته را اسمش من .همیشه
 بیاید هم گذشته رژیم گفتند می گذاشتند می آزاد هم را ها ما "اصال کرد برگزار انتخابات خمینی که 1357
 جمهوری ریاست و مجلس بعدی انتخابات در و برد می رفراندوم در خمینی اساسی قانون "مسلما بدهد رای
   .است مهم موضوع پس بودند ش طرفداران اکثریت، اینکه برای بود برده خواست می خمینی کس هر
 .فرایند همان به برگردیم باید رژیم از بعد تا دیگر، شد تمام .کنم زنده را رفراندوم بحث خواهم نمی من

 ظاهری شکل تعیین برای نه چه؛ برای رفراندوم که بود این داشت تازگی رفراندوم بحث در که موضوعی
 پذیرفته باید را اصول اول .لیبرال دموکراسی گوئیم می آن به حاال که آنچه براساس رفراندوم نه؛ حکومت،

 مردم خواهیم، نمی یا خواهیم می بگویند مردم اینکه از پیش دادن رای از پیش رفراندوم، از پیش .کرد تلقی
 آن .داریم حق یک ما همه بگویند باید مردم و کنیم ومتحک خودمان بر خودمان خواهیم می ما بگویند باید
 حکومتی های ارگان آن از بعد و اساسی قانون برای رای پای بروند وقت آن .رای صندوق پای بروند وقت
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 سیر .دارد اهمیت ش تکنیک از بیش خیلی .دارد اهمیت بسیار بسیار انتخابات موضوع پس .آیند وجود به
 به مرحله و تدریج به است، بوده گفتمان تغییر از نبوده؛ آزاد انتخابات از جهان در هم دموکراسی تحولی
 نداشتند رای حق زنان کشورها بیشتر در بیستم قرن همین تا .کنونی آزاد انتخابات به است رسیده مرحله

 را یهقض اصال و بنشینند شان دوستان و سیاوشی آقای اگر کنم می فکر که است این .بودند هم دموکراسی
 همه لیبرال دموکراسی سیاسی نظام آن در که است سیاسی نظام یک جزء آزاد انتخابات .کنند نگاه باالتر از
 .شود برقرار باید هم انتخابات از پیش شود حفظ باید هم انتخابات از بعد شود؛ گنجانده باید ها آزادی آن
   .آید می انتخابات تکنیک بعد داشت مقدم باید را ها این پس
 انتخابات با مخملی انقالبات این مثال .کند می تاکید را نکته این هم آنها زنند می که تاریخی های مثال اما
 خواهیم، نمی کمونیستی نظام ما گفتند مردم شدند، شروع جامعه در گفتمان تغییر با اینها اند نشده شروع آزاد
 با کردند وادار یا کردند ساقط را ها حکومت آن مختلف وسایل به بعد خواهیم می دموکراتیک نظام یک ما

 ما گفتند مردم روز یک شرقی آلمان در .داشت اقسام و انواع هم وسایل .بیاید کنار زادآ انتخابات شرایط
 جلوگیری برای دستوری کردند می نگهداری برلین دیوار از که گاردهایی و طرف، آن برویم خواهیم می

 ساقط رژیم آن شرقی آلمان از مردم رفتن بیرون با فقط بیرون، آمدند اکیچکسلو مرز از مردم یا .نداشتند
 با جاهائی یک .گرفت انجام آلمان سراسری انتخابات جزء هم انتخابات بعد و شد خراب دیوار و شد

 است آخری مرحله آزاد انتخابات حال هر در کند می فرق .شد خونریزی با جاهائی یک .شد  مینظا کودتای
 خواهند نمی مردم یک، که است این افتاده ایران در که اتفاقی .شود عوض نظرشان باید مردم مهه از اول
 اعتقادات آن حتی .است شده عوض ش صورت هم شان مذهبی اعتقادات .باشند داشته دینی حکومت دیگر

 .دیشندان می رژیم این سرنگونی به مردم بار نخستین برای اینکه دوم .نیست پیش سال سی مثل مذهبی
 آورده را ها این که هر شود؛ می طوری یک باالخره :بود طور این ها حرف بودند؛ کرده رها مردم "قبال

 به مردم امروز .کردند می نگاه طور این مردم .روند می هم اینها دارد؛ ای دوره یک کس هر برد؛ می خودش
 و است اساسی که گفتمان، تغییر غییر،ت دو این .کنند می فکر  میاسال جمهوری از پس آینده به فعال طور

 همه که دارد زیادی های بحث سرنگونی چگونگی البته .گرفت جدی باید می را رژیم این سرنگونی موضوع
  .هستم موافق سیاوشی آقای با بنده را
 حاصطال به از امید؛ سبز راه در چه سبز، جنبش در چه کنیم استقبال عقاید تنوع از باید "اوال من نظر به

 نه باشیم جنبش این به سیاسی برنامه یک تحمیل دنبال نه .کنیم استقبال جریان این بودن پذیر انعطاف
 این از گذشته دیگر .روند نمی بار زیر ندارم، کاری را بدش و خوب حاال .پذیرد مین اینکه برای رهبری؛ یک
 اگر .البته ایران در و گرفت خواهد شکل خودش دارد الزم رهبری اگر بگیرد شکل خودش باید ها، حرف
 جنبش سبز، جنبش میان تفاوت این .داد خواهد شکل خودش دارد الزم مشخصی سیاسی برنامه یک

 دارد طور همین .است سبز جنبش رو دنباله امید سبز راه .بپذیریم باید را امید سبز راه و  میعمو اعتراضی
 مشغول یعنی دهد می انجام کنند می توصیه شیسیاو آقای که کاری همان دارد و دهد می تکامل را خود

 که است همان هم ش اول شود تر آسان اصطالح به قدرت انتقال که رژیم این از هائی بخش با است مذاکره
 سیاوشی آقای که گذار مراحل این .افتاد خواهد اتفاقات خیلی وقت آن بدهد، شکست را نژاد احمدی
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 پیروزی این و است الزم سبز جنبش برای مشخص و نمایان پیروزی یک اول .است همین کردند صحبت
 که است همین مدت کوتاه مرحله این در مبارزه این هدف ترین مهم .بس و است نژاد احمدی گذاشتن کنار
  .بردارند را شخص این

 شده وابسته و شده خریده یا است مذهبی سخت یا جمعیت از درصد 30-20 رژیم این در که است مسلم
 دانند می من از بهتر "مسلما ها آن ولی کرد شود نمی ش کاری و.ستها این با اش زندگی تمام .هاستاین به
 ما و شوند جدا توانند نمی یا توانند می .افتاد نخواهد یا افتاد خواهد خطر به شان آینده چیست؛ شان وضع که

 با نکنند رها اگر مردم این هستیم؛ میدان در که دهیم نشان اگر ما .کنیم کاری توانیم نمی را آنها "فعال
 و شوند خلوت ها خیابان اگر نه، اگر .گرفت خواهند ها آن را درس دهند، می متاسفانه که هائی قربانی همه

   .است گذشته مراحل این از . کنم نمی فکر من ولی .ندارد فایده البته خوب بیاید، یاس دوباره
 گذاریم می ما را آن .است کلی بحث از بخشی فقط لیو است درست سراسر گفتند سیاوشی آقای آنچه

 فرهنگ تغییر کلی طرح همان در آید می این .است الزم شرایط این تمام بله .کلی بحث در ش سرجای
 زندگی باید دنیا این در چگونه که این به مردم کلی نظر تغییر ایران، سیاسی گفتمان تغییر ایران سیاسی
 در برسد زمانی اینکه برای کوشش و خود جای در اینها همه باشد داشته  میسیست چه کشورشان .کنند
 عرض که طور همان .بدهند رای جدید اساسی قانون یک به آزاد انتخابات یک در بتوانند مردم که ایران
 یک به آزادانه دادن رای خورد می ما درد به که موضوعی اولین باشد داشته موضوع باید انتخابات کردم
 .باشد شده تدوین کرده انتخاب مردم آزادنه، رای که موسسانی مجلس در باز که است ساسیا قانون
 .اند مشغول که خیابان در است مبارزه .اند مشغول که ایران داخل در است سیاسی زدن چانه دیگر اش بقیه

 که طور همان .برسد نتیجه یک به کی تا بکنیم باید همه را کارها این .اند مشغول که خارج در پشتیبانی
 باید توانیم می که را کاری بهترین و .هست وضع همین داد شود نمی کس هیچ به تضمینی هیچ فرمودند
 ها ده بزرگ جمعیت این تنفر مورد اندازه این حکومتی است محال :هست تضمین یک فقط . بدهیم انجام

 غیر .بماند و نرود پیش کارش هیچ و اشدب مانده جامعه اداره در و باشد درمانده اقتصاد در و باشد میلیونی
 دیگر هم اآلن .شود نمی بستن و زدن فقط بکند کارهائی یک بتواند انسان جائی یک باید .است ممکن
 و آینده به خوشبینم خیلی من که است این .بست مسلسل به درخیابان را نفر 3000 بشود که نیست دنیائی
 این .اند شده پیدا هم ایران در خوشبختانه ایشان امثال که یرانا بیرون در سیاوشی آقای مثل کسانی وجود

 دیکتاتوری جاده دوباره نشویم؛ روی زیاده دچار نشویم؛ انحراف دچار آینده در ما اینکه برای است تضمینی
 خیلی که نکند ما طیف خود خود؛ بجای دگراندیشان حاال نکنیم، هم ما خود .نکنیم صاف صورتی به را

 آقای و سیاوشی آقای مثل کسانی همکاری با و باشیم مسائل این مواظب .دارد را ش ظرفیت و احتمال
 کنم می تشکر دوباره حضورشان از بسیار .بکنیم توانست خواهیم را کار این دیگر دوستان و بخش گنج دکتر

  .ما دوستان در بود موثر و بود سودمند شان های صحبت خیلی و کردند تشکر هم دوستان همه و
  2010 فوریه 12
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

   موسوی 17 بیانیه بررسی
 

 آمستردام از خواهیم می ما که است این اساسی مشکل .کنیم برطرف چیز هر از پیش را اساسی مشکل یک
 ما اینکه و کنیم می کار انخودم دلخوشی برای ما اگر ایران؟ از یا کنیم حل و نگاه را مسئله واشنگتن یا

 اخراج ملل سازمان از را .ا.ج که دهیم می اعالمیه ما خواهیم؛ می را ش نهایت آن و هستیم چنان و چنین
 تا صد .ندارد موضوع اصل به ربطی ولی است خوب بسیار اینها کنید، محاکمه و بگیرید را نژاد احمدی کنید،

 میک باید آخر .داشت نخواهد گذرد می ایران در آنچه در وضع، در اثری کمترین بدهیم ها اعالمیه این از
 است آسان خیلی نه گر و گذاشت کند می مبارزه دارد و هست آنجا در که  میآد جای را خود و کرد فکر 

 شروع آنجا ولی باد سرنگون بر، مرگ ایم گفته است سال سی .زدن حرف جور هر و اینجا در نشستن
 ولی است نشده موفق هنوز که است درست .شده رو و زیر مملکت سال سی از بعد .حرکت به اند کرده

   .است مهم این و کشور این در است شده رو و زیر وضعیت
 اصل .زنیم می هم ما که است ییها حرف همان موسوی اعالمیه این گفتند زاهدی آقای که طور همان

 این بکند را خودش کار مجلس اینکه ضمح به .است سیاسی زندانیان آزادی مطبوعات، آزادی موضوع
 پی برود باید و ندارم قبول را نژاد احمدی بگوید موسوی آقای نیست الزم حاال .افتد می جمهوری رئیس
 آنچه به نه ، کند فکر مبارزه به انسان اگر .بکند را کارش مجلس و باشد پاسخگو باید نژاد احمدی .کارش

 از و است درست که کنیم می کارهائی پائین تا باال از ما تمام و گذاریم می مبارزه را اسمش بیرون در ما که
 دارد واقعیت و گذرد می ایران در آنچه برابر در ها این ولی بکنیم باید هم باز و ایم کرده و است الزم ما نظر

 نه کرد، شود می کار چه و است عملی کاری چه ببینیم کنیم نگاه باید ما .آید نمی حساب به و نیست چیزی
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 که بزنیم حرفی ما که نیست این .نیست  میعمو روابط ایران مسئله هم بعد .بکنیم داریم دوست کار چه
 این با شود می کار چه که است این مسئله .اند پرست وطن چقدر اینها بگویند و بیاید خوش را دیگران
 جلو اینکه برای .زنیم می حرف ریمدا خودمان دل برای مدام ما و رود می فرو دارد روز هر که کرد مملکت

   کرد؟ باید چکار بگیریم را کشور این رفتن فرو
 عملی هم ما یها حرف خوب .نیست عملی زند می موسوی آقای که هایی حرف این بگوئیم است ممکن
 در که بود این موضوع پیش ماه 6 .شده عوض چقدر ها حرف ببینیم که است این عمده ولی .نیست

 هم موسوی .بود حدود همان در بگیرند رای دوباره یا شود شمرده ها رای دوباره باید و شده بتقل انتخابات
 نه گوید می امروز .مهمالت این از و عبا آل سبز و سبز شال گفت و ترسید شود می سبز دارد جنبش دید که
 یک همیشه مردم البته .کند می تایید دارد زنند می مدت این که هم را هایی حرف ایم نداشته  میسه ما تنها
 را طرف این .است مهم بسیار رود می اینها دنبال حد این تا اینکه ولی باشند هم باید و او از ترند جلو قدم
 در مذهبی، ملی .بنشاند کرسی بر گفتمان زمینه در "فعال را ش حرف که کرده شروع جنبش .دید باید

 است بشر حقوق و دموکراسی آزادی، مسئله .است شده تمام ها این حکومت، در اسالم و شرع چهارچوب
 بودیم می ایران در ما اگر .توانیم می موسوی از بهتر خیلی ما است معلوم کنند بیان چگونه را این اینکه ولی
 زندان کنج زدید نمی هم را ها حرف این .افتادید می زندان کنج بودید ایران در هرکدام شما توانستیم؟ می هم

 شهید ها این بگوئیم بعد زندان بیندازند بگیرند را کروبی و موسوی خواهید می آیا بود؟ چه اش فایده .بودید
   بکنند؟ را شان کارهای و نیفتند زندان به "فعال است بهتر اینکه یا شدند؟

 این کردن عوض برای و آمده پیش کشور این در که وضعی کردن برطرف و امکانات چهارچوب در اگر
 سیاسی های حل راه با امید سبز راه بدهیم اجازه باید .برویم قدم به قدم باید کنیم می الیتفع داریم رژیم
 اطرافیان این .است دیگری امر آن بزنیم قشنگ های حرف و باشد خوش مان  دل خواهیم می اگر .جلو برود
 این اگر .است یاناطراف فشار زیر شان های حرف دوستان از بعضی بینم می من .کنند می محدود را ما ما،

 .را ها بری و دور این کنید ول .کنید همکاری .ا.ج با خواهید می شما گویند می شان اطرافیان نزنند را ها حرف
  .است همین عملی راه و چیست عملی و درست راه کنید نگاه .اند زده نامربوط های حرف سال 30 ها این

 .است واقعگرایانه ما برای نظام حفظ اینکه نه .است نهگرایا واقع ای گزینه نظام حفظ نوشتیم پیش ماه شش
 .است مهم نظام حفظ اآلن نام کروبی و نام موسوی برای .بگوئیم توانیم می چیزها خیلی و بیرونیم ما

 خواهد کنونی صورت به رژیم این آیا شود اجرا اگر موسوی درخواست پنج این کدام هر .راه این از منتهی
 نخواهد نژاد احمدی و ای خامنه برای شکست ترین بزرگ این کنند آزاد را سیاسی یانزندان اگر آیا ماند؟
  .گرفت نظر در باید را ها این ماند؟ خواهد رژیم این برای چیزی بشود آزاد مطبوعات اگر بود؟
 کدام با دوستان از یکی قول به .باشد داشته منافات نباید اسالم با است گفته اساسی قانون 27 اصل در

 دارد اشکال چه .بچسبیم را 27 اصل "فعال که ندارد اشکال و است  میمبه خیلی پرسش این اسالم؟ تعبیر
 اصل آن در سیاست عملی زمینه در که آنچه .کنند رعایت نیست مخالف اسالم با "صریحا که جاهائی آن

 چیزی هیچ .کنار شتگذا باید نیست عملی بیانیه که را این .شود اجرا اگر است خوب هم بسیار گنجیده
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 این تا و اند زده را حرف و بشود عملی بعدا تا زد را حرف آن باید اول .کرد اش عملی باید .نیست عملی"فعال
 از او است، نشناخته رسمیت به نه، شناخته، رسمیت به را نژاد احمدی موسوی اینکه .ندارد اشکال جا

 و بگیرید رای دوباره گفت شود نمی االن .نیست سئلهم دیگر االن انتخابات اینکه برای شده رد انتخابات
 حکومت که داده نشان هائی راه اما .شده تمام و اند کرده تحمیل و شده منتفی موضوع .بشمرید را رای

 گفته اینها "اقال ولی است دیگری بحث نیست یا هست عملی حرف حاال .بیاورد در زانو به را نژاد احمدی
 گفتمان تا اینکه برای ایم؟ کرده را کار این چه برای .ایم کرده تکیه گفتمان رتغیی روی همیشه ما .شده

 وارد که است این .شود می عوض دارد گفتمان این خوب، .شد نخواهد درست سیاسی عمل نشود درست
 نگاه قضایا به باید کجا از و کنیم صحبت باید ما کجا از کنند فکر دوستان است بهتر .شویم نمی جزئیات

 که ها اعالمیه این فایده .است داده قشنگی اعالمیه چه کس فالن که نکشیم هم رخ به همه این .یمکن
 درون از زند می موسوی که هائی حرف آن اما چیست؟ ندارد بازتاب هم داخل در و نیست عملی هاش خیلی
 آخرش این بزنیم؟ یم،بکش را مردم دائم کنیم؟ چه باالخره که اند نشسته عده یک .است داده تکان را نظام
 که آنها برای دهد می نشان راه دارد موسوی ولی کشند می زنند می رسد می زورشان االن رسد؟ می کجا به

 رژیم داخل در هستند ها خیلی و ندارند کنونی وضع در را مستقیم سود آن که آنها برای و ترند عاقل
 مسئله این توان می راه ان از بگوید که آنهاست هب هائی راه دادن نشان کند می دارد موسوی آنچه .اسالمی

  .کرد حل را
 موسوی چه آن سوی آن و سو این اینکه برای .شود عملی ها این باشیم امیدوار شرایط این در باید ما

 هیچ به ماند؟ خواهد باقی ایران از چیزی آیا صورت آن در و است انفجار یا است؟ چی کند می پیشنهاد
 ها مدت مردم تا کشند می آدم آنقدر کنند می سرکوب را مردم قدر آن .است موجود عوض ادامه یا .وجه

 نژاد احمدی ضد بر است ممکن حکومت این داخل در که هم کسانی .بکنند را کارشان ها این و شوند ساکت
 که است ممعلو حل، راه سه این برابر در .شوند می عمامه خلع و برکنار هم آنها کنند کاری بخواهند بسیج و

 ماهه 6 این در موسوی اینکه برای نیست آن در هم انحرافی هیچ و کرد تقویت را موسوی حل راه باید
 دیگری عده است ممکن یا .بشود عوض اند کرده وادارش مردم و شده عوض اندازه چه است داده نشان
 کدام هیچ و رفت خواهند کنار به یا کنند می تغییر ها آدم یا شود می عوض وقتی ها صحبت چون .بیایند
  .ندارد اشکالی ما برای
 تاریخ های واقعیت با شدن روبرو از که ها مذهبی ملی و ها ملی عادت از صرفنظر سحابی آقای درباره اما
 البته .کند سرکوب بتواند را شورش حکومت که نیست 42 سال مثل حاال که است این منظورش گربزند می
 آن شورش که نگفته .نشدند موفق که بودند اللهی حزب اوباش مشت یک قعمو آن ولی مردم، گوید می او

 سخن باشیم داشته باید همه که نگرانی یک از سحابی نامه ولی .است بوده خواهانه آزادی خمینی سال
 گری وحشی گرفتن باال با که است این نگرانیـ  دارد را نگرانی این صورتی به هرکس البتهـ  که گوید می
 برادرم آنکه کشم  می کشم می شعار و برود خشونت طرف به است ممکن جنبش این حکومت خشونت و

 ها آنجا به کار اگر و است شده شکننده بسیار ایران .1357 نه است 1342 نه االن .بشود شعارش کشت
 مه ما و است موضوع این نگران هم سحابی .بیاید کشور این و ملت این سر بالیی چه نیست معلوم بکشد
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 پس از تواند نمی  مینظا نظر از اینکه برای نشود آمیز خشونت جنبش این دهیم می ترجیح ما .نگرانیم
 خورد خواهد شکست اخالقی نظر از و است نشده قوی کاقی اندازه به هنوز سیاسی نظر از .برآید حکومت

 ها این .حیوان مثل ها آن و کنیم می رفتار آدم مثل ما ببینید که است این جنبش این زور تمام زیرا
 به کند حکومت شبیه را خود نباید سبز جنبش که است این اصلی مالحظات ولی است عملی مالحظات

  .نیست بدی نامه سحابی نامه .وجه هیچ
 نداریم، وقت ما خوب بسیار نداریم، وقت ما .کنیم می ای اشاره باز حاال ولی ایم کرده بارها را سرنگونی بحث
 است بهتر افتد؟ می اتفاقی بشود، عوض باید فردا و نداریم وقت ما بگوئیم اگر "مثال بکنیم؟ توانیم می چکار

 .داد انجام است ممکن کاری چه ایران در کنند فکر و ببرند بیرون فضا این از  میک را خودشان دوستان
 همه حرف برای .گویم می عمل برای ــ .بچسبیم است ممکن چکار به .کنار بگذاریم را داریم دوست چکار
 برای ولی دهیم می کشته داریم بله دهیم، می کشته اینکه .بفرمائید خواهید می چه هر است آزاد چیز

 خواهید می چکار نرفت اگر .بله برود، باید رژیم این فردا کرد؟ شود می چکار بیشتر کشتگان از جلوگیری
 آن که کسی بدهید اجازه که است این .اید دهز را ش حرف فقط رژیم، این به رسد نمی که هم زورتان بکنید؟
 بگذارید بکشندش، است ممکن روز هر و است فشار زیر و کند می استفاده موجود امکانات از دارد و جاست
 انسان آخر ولی کنیم حلوا حلوا را موسوی باید گویم نمی بکنیم؟ مفت انتقادات خود بی چه .بکند را کارش
 دادم؟ می سرنگونی شعار کردم؟ می چکار بودم ایران در اگر نوعی بنده .دممر جای بگذارد را خودش باید

 آن در چون ماند نمی آنهم .باد سرنگون گفت این که ماند می من از  میاس یک فقط .نبودم فرداش خوب
 دارد او برویم؟ خواهیم نمی هم قدم به قدم .بکنید واقعیات به نگاه که است این .شد می منتفی صدا و سر
 یا برو پله سه بگوییم شما و من هم هرچه و رفت نخواهد هم این جز ندارد ای چاره و رود می قدم به دمق

 خواهید؟ می یکی پله سه شما .برود تواند نمی آن از بیشتر چون رود می قدم به قدم او برو، یکی پله شش
  .بشود که کرد باید کاری ولی است آسان خیلی مفت زدن حرف .بروید یکی پله شش بفرمائید

 این عناصر بدترین بریزد بهم اوضاع این اگر .رسد نمی ها خوانده درس به نوبت بریزد بهم اگر اوضاع این
 حکومت ها آدم ترین نادرست و ترین تروریست و ترین مسلح .گرفت خواهند درست در را اختیار جامعه
 توسری و شوند می ساکت که کسانی یناول بریزد هم بر چیز همه وقتی .بدتر هم اینها از .کرد خواهند

 از که سربازانی .کرد خواهند حکومت ها بدست مسلسل و ها کش چاقو ولی هستند ها کرده تحصیل خورند می
 در که ای اسلحه .کرد خواهند حکومت  میقو های گروه اسم به شوند می ایران وارد طرف آن و طرف این

 .بگیرید درنظر را اینها .شما و بنده حساب حرف نه کرد خواهد حکومت شود می پخش کشور
 2010 مارس 14
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

  سبز جنبش تحوالت به کلی نگاه
 

 درست .ایم کرده صحبت کمتر قضیه طرف آن از ما که جهت این از کردند صحبت آگاهانه آجرلو آقای
 کنند می فکرهایی هم آنها و هست هم حکومتی حال هر به ولی بینیم می را اجتماعی جریانات ما که است

 را ها نکته آن ما و است درست گفتند  میرحی آقای که هایی نکته آن .داریم اطالع مطالب این از کمتر ما و
 از نباید گفتند اینکه .بود بخش آگاهی بسیار آمد پیش که بحثی این ولی کنیم می عنوان و داریم قبول

 کنیم همراهی نباید کارگری کمونیست حزب با کنیم، صرفنظر پرچم از کنیم، صرفنظر هایمان مانآر
 شده کارگری کمونیست حزب با هم همراهی اگر .ایم نکرده کاری چنین وقت هیچ ما .است درست "کامال

 راه از نشویم یکی ها آن با اینکه برای نیست الزم هیچ ولی است نبوده حزب های ایده و ها آرمان برخالف
   .شویم منحرف خودمان
 و خودی "اصال .کنند می نگاه قضیه به سخت خیلی دسته یک .دارند فکر طرز دو رفته رویهم دوستان

 و کنند می برخورد افراد جور این با خودشان های محیط در اینکه برای است طبیعی این .هستند غیرخودی
 زیاد اجرلو آقای .کنیم فکر بازتر است بهتر ما همه .کنند یم فکر بازتر خیلی دیگر دسته .گیرند می موضع

 تنها ما بگویند اند نیامده جا همه .نیست طور این جا همه ولی دارند قرار خود اطراف فضاهای تاثیر زیر
 از بودند چپ از سراسر که سبز جنبش طرفداران یدلبرگها  در .دهیم نمی راه را کس هیچ و هستیم نماینده

 .اند مخالف ما با سبز جنبش فعاالن اکثریت .است موقعیت و محل به بسته .کردند دعوت خنرانیس برای ما
 به بسته .هستیم ما فقط و جنبش این در بیاید ندارد حق کسی گویند نمی جا همه ولی اند خواه جمهوری

 این مان روش ام .کرد قضاوت شود نمی کلی و کنند نمی فکر یکسان دنیا سراسر در ایرانیان و هاست آدم
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 آقای .نیست رهبری و گروه و عده به متعلق که است این به ش لطف جنبش این گوئیم می که است
 ش کنندگان شرکت که است آن در سبز جنبش زیبائی که گفته خوبی جمله ای اعالمیه در موسوی

 همین نیز ما حرف .است درستی حرف بسیار بسیار .اند شناخته رسمیت به اند، نگذاشته کنار را خود اختالفات
 از هم ما حزب .است حسابی حرف "حقیقتا ولی شدیم موسوی طرفدار نگویند گفتیم را این ما تا حاال .است
 سبز جنبش و کرد توافق اصولی یک بر توان می ولی محفوظ ش جای سر اختالف .است گفته را همین اول
 هر به است سال 20 که هائی حرف این که است این سبز جنبش زیبائی .است اصول آن برگیرنده در

  .رویم می ش دنبال است طبیعی هم ما و رود می ش دنبال و کند می بیان آشکارا اکنون شده زده زحمت
 درست دارند شرکت آن در دیگران که تظاهراتی در حزب پرچم آوردن حزب، پرچم و ایران پرچم به راجع
 پرچم بی .گویند می درست آجرلو آقای .ببریم باید که ایم داشته اصرار همیشه را ایران پرچم ولی .نیست
 توی خورشید و شیر پرچم .کیست طرفدار نیست معلوم شود شنیده ش صدای مگر ایرانی جمعیت ایران،
 است شده تندتر شعارها بله شعارها، درباره .شود می زیادتر ش طرفداران هم بروز روز و رود می .ا.ج چشم

 و بدهیم ایران از تندتر شعارهائی خواستیم نمی ما هم ش اول از .ندارد مانعی هیچ و دبشو هم تندتر بگذارید
 .کنیم نمی احتیاط آنها طرف از دیگر ما بروند جلوتر حاضرند آنها خود وقتی ولی بیندازیم زحمت به را آنها

 نه بوده اعتراضی بشجن اینکه ولی نیست معلوم کنند عوض را رژیم این اول روز از خواستند می مردم اینکه
 این خواهند می که است رسیده جائی به کار حاال .نیست شکی دراین کشور، وضع به بلکه انتخابات به فقط
  .ما لحاظ از نیست ای مسئله هیچ و برود رژیم
 که بود جنبشی اولین اینکه برای است جنبش این مقدمه تیر 18 .داشتند حق آجرلو آقای تیر 18 به راجع
 کلی، بطور جوانان و سبزند جنبش فقرات ستون دانشجویان .شد رژیم ضد بر یعنی کرد، پیدا سیسیا جنبه

 این در که را دیگران حق اینکه برای ندارد معنی هستند یا باشند آنها فقط اینکه ولی است درست حدی تا
 کافی دانشجو و نجوا فقط .دهیم تعمیم جامعه در را جنبش این باید ما و گذارد می پا زیر هستند جنبش
   .جنبش این پیروزی برای نیست

 مجلس در و اند کرده اشتباهی است درست آجرلو آقای .رفتند تند میک  میرحی آقای رسد می نظر به
 کنند می تغییر .است شان سیاسی کار اول و اند جوان آجرلو آقای ولی داده روی اشتباهی استکهلم سخنرانی

 صورت بدین و امد خواهد جلسه صورت در هم شان سخنرانی .کرد خواهند ها این از بیشتر و اند کرده تغییر و
 یک بله .نیست اصولی اشتباه و شد خواهد برطرف اشتباه این شد اشتباهی اگر داد خواهیم نشان همه به ما

 کار آغاز در ما .آید می پیش ها ناهنجاری این .رفت شد تمام .شده داده نشان واکنشی آمده پیش عصبانیتی
   .ما همه خودش، به رسد چه هستیم دموکراسی فهمیدن

 شده که انقالب کنیم؟ می محاکمه چه بابت آخر کنیم می محاکمه را گنجی که قطبی آقای صحبت اما
 در که کسی هر کردن محاکمه .بکند تواند می را دنیا اشتباهات همه ساله 19 .است بوده ش سال 19 ایشان
 انقالب مخالف که بودیم اقلیتی یک ما .کرد محاکمه شود نمی که را ملت یک د؟دار معنی آیا بوده انقالب
 بحث این .باشند داشته نظری هر دارند حق اشخاص و بود نظرشان .بودند انقالب طرفدار همه .بودیم

 را او .شود دادرسی باید است مجرم قانون موجب به که آن مجرم، جنایتکار، فقط .کنار بگذارید را محاکمه
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 مناسبت چه به کرده شرکت انقالب در که کسی ولی .کنیم می رها محکومیت از پس ایم گفته هم
 جناح خواهیم می که است خودمان از دفاع برای ها حرف این .کنار بگذاریم را روحیه این کنیم؟ اش محاکمه
 بابت را کسی ام .کنند حمله بگذارید ولی .نباشیم حمله زیر طرف آن از و نگهداریم را خودمان راست
 کس هیچ آذر 16 همین تا که نکرده مخالفت کسی هنوز حزب در و ایم گفته ما .کنیم نمی محاکمه انقالب

 گرفته را مردم جلوی رفته که کسی ولی کند می فرق کشته را دیگری کسی اگر دانیم، نمی کیفر سزاوار را
 جلوی را ها این اینکه نه برویم جلو رژیم نای نیروهای کردن سالح خلع روحیه با باید ما .نداریم ش کاری

 غلط هم تاکتیکی لحاظ از این .بکشیم باید ماندن زنده برای .نداریم ای چاره ما بگویند و دهیم قرار خودمان
 عنوان هر به را دیگر عده ،عده یک کشور این در کی تا .است غلط صد در صد که اصولی لحاظ از .است

  کنند؟ مجازات
 که رفسنجانی قدرت بحبوحه در گنجی آقای این کنید می فراموش شما گنجی، آقای ینا خود هم بعد

 و نوشت را ها کتاب آن او کشتند درون در را نفر ها صد و کشتند بیرون در را نفر 90 کشتند؛ می آدم داشتند
 5 افتاد زندان هب بعد .شده مرتکب را ها قتل این ساواماشان که کنند اعتراف کرد مجبور .را آنها کرد رسوا
 نگفته هم جا هیچ کند می مبارزه دارد هم حاال .بیرون آمد باالخره مرد می داشت و غذا اعتصاب بعد سال،
 به لیبرال دموکراسی آوردن برای رژیم این ضد بر داریم ای مبارزه یک االن ما .هستم سبز جنبش رهبر من

 دموکراسی روحیه مملکت آن در خواهیم می ما .کنار هب ها حرف تمام "اصال .کنیم فکر راستا این در .ایران
 چه مردم است خبر چه جا آن ببینیم .نشود زنیم می ما که هائی حرف این بیشتر یعنی شود برقرار لیبرال

  .بکنیم را کارها آن و دارند درستی های خواست 
  2010 دسامبر 30
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

 سبز جنبش بر شعارها شدن رادیکال تاثیر
 
  میرحی آقای آخر حرف به برگشت باید .باشد زیاد شعارها است مضر آیا که کنیم می شروع شعارها تعداد از
 .دارد را ژیمر این شدن ضعیف کم دست عوامل خودش در شعارها این کدام هر .کند نمی فرقی "واقعا که
 این که است دلیل همین به شود می دردسر اسباب بدهند امتیازی کمترین اگر که اند رسانده جائی به را کار
 هیچ .اند گرفته سخت جا همه رژیم این در .نیست کار در روی میانه یعنی دهند می نشان واکنش شدید قدر

 که خواهند می بیشتر مردم و شود می ضعف به تعبیر بیایند کوتاه جا هر کنند می فکر حاال اند نیامده کوتاه
 تعریف شود نمی "واقعا شعارها، شدن رادیکال و رادیکال شعارهای به راجع .بود خواهد طور همان "احتماال

 رادیکال جاهایی و نباشد رادیکال که رفت جائی به تا شود می جوری چه و چه یعنی رادیکال شعار کرد
 است رادیکال این دیکتاتور بر مرگ و ای خامنه بر مرگ بگویند اگر که شد می فرض پیش ماه پنج .باشد
 و رادیکال بین .است درست اند شده قائل بیگلو جهان آقای که تمایز این .است افتاده پا پیش این حاال ولی

 با که بکشید پیش را طرحی خواستید وقتی شما .نداریم واقع در رادیکال .گذاشت فرق باید آمیز خشونت
 گران نان گفتند می خوب، بود برقرار ایران در عادی وضع اگر .است رادیکال دارد منافات  میرژی یک منافع
 نان است ممکن حاال ولی .نداشت کاری رژیم های سیاست به این و کردند می ارزان و کنید ارزان است
 پیدا بستگی رژیم تموجودی با و بود خواهد سیاسی بزرگ مشکل یک وقت آن و تومان 1000 بشود
 مسائل این در گیری سخت "اصال که است این .است رادیکال بخواهید نان اگر گفت شود نمی ولی کند می
 این از بسیاری .کند می پیدا را ش  شعارهای و رود می پیش دارد جنبش این .نیست الزم موشکافی و

 رسیده مردم نظر به که شعارهاست نهمی است؟ رادیکال ش کجای خواندند نژاد یوسف آقای که شعارهائی
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 این بگوئیم ایران بیرون در کسانی با و اینجا از ما نیست الزم هیچ و است الزم اینها موقع این در و است
 نگاه مردم و رود می پیش روز با که است همین جنبش این خاصیت .ندهید را شعار آن و بدهید را شعار
 که شود می معلوم آذر 16 از بعد .است اساسی مشکل چی و گفت دبای چه و گفت شود می چه االن کنند می

 خود شعارهای آنها و بود خواهد پیش در دیگری تظاهرات "بعدا .بوده چه ها واکنش و است بوده چه شعارها
 وجود به ندارد وجود که را مشکلی "اصال کنیم سختگیری مسائل این به راجع اگر زیاد .داشت خواهند را

   .آوریم می
 هم اعتراضی جنبش .دارد نیز معین یها خواست که است اعتراضی جنبش یک این شد اشاره که طور همان
 صورت هر به را شان اعتراض بروند باید و دارند هم حق و دارند اعتراض چیز همه به مردم و ندارد مرزی

 شعارهای که رسید جایی به جنبش کنید فرض هم بعد .کنند بیان توانند می که عبارتی هر با و توانند می که
 شود می که کاری حداکثر .دهند می ندهید؟ شعار گفت مردم به شود می کرد؟ شود می چکار داد رادیکال
 مردم خود تا کردن تشریح را موقعیت بیرون از بود الزم هم اگر و داخل در راهنمایی و هاست بحث همین
 فرمودند اشاره  میرحی آقای که طور همان ولی ستا خوب بسیار اعدام مجازات با مبارزه .بگیرند تصمیم
 مسائل .مخالفیم اعدام با بگویند فقط توانند نمی سران یا مردم .است کار گوشه یک فقط و نیست کافی
 اینکه .شود نمی تمام اینها به ولی .است خوبی پیشنهاد وصف این با است اعدام ش یکی که هست زیادی
 ایران در و نداریم را ایران های محدودیت و ها ممنوعیت بیرون در ما .ستا درست "کال گفتند آجرلو آقای

 از کسی بیرون در ولی .بترساند را آنها یا بشود کسانی  زحمت اسباب گفتن آن و این بر مرگ است ممکن
 افراد به مرگ ولی .اسالمی جمهوری بر مرگ بگوئیم بیرون در ما دارد اشکالی چه .ندارد ها محدودیت این
 رژیم .گفت مرگ شود می رژیم یک بر ولی مخالفیم کشتن و اعدام و مرگ با "اصال ما چون .گفت نباید
 نیست الزم هیچ .دارند فرق هم با دو این و گیرد صورت کشتار مردن جریان در نیست الزم و بمیرد باید

 رفتار بیرون در ما مثل دبودن آزاد اگر هم آنها و آزادیم ما چون کنیم رفتار ایران در مردم مانند درست
 و شود گفته بزنند توانند نمی درون در مردم که هایی حرف بیرون در دهید اجازه که است این .کردند می

   .است رژیم این با ریشه از مخالفت اصلی داستان که کند عادت ها گوش
 از بسیاری .گذاشت تفاوت باید سبز جنبش و امید سبز راه میان که نرود یادمان از وقت هیچ مطلب یک
 فکر یعنی .سبز جنبش نه است امید سبز راه به خطاب واقع در گوئیم می و دارد توصیه جنبه که هایی حرف
 حفظ نگران هستند بزرگی های توده که خیابانی کنندگان تظاهر از پیش باید امید سبز راه که کنیم می

 قرار اگر .کنند کمک هم به و باشند هم با است بهتر و هستند نیرویی حال هر به "فعال چون باشد خودش
 که کسانی .توانند می آنها باشد، اول آماج باید که نژاد احمدی ضد بر شود پیدا رژیم درون در ائتالفی است
 راه به است مربوط ها توصیه این بیشتر نتیجه در .بود نخواهند ائتالف طرف کنند می تظاهرات خیابان در

 به نسبت هم آنها تریم آزاد سبز جنبش به نسبت ما که طور همان .ندارد سبز شجنب به ربطی و امید سبز
 خیابان یک در نیست، یافته سازمان سبز جنبش چون و بزنند هایی حرف توانند می و ترند آزاد امید سبز راه

 .گویند می بخواهد شان دل حرفی هر آزادند مردم .دیگر شعاری دیگری در و بدهند شعار یک است ممکن
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 که کنید تاز و تاخت آنقدر نه و مردم از بیفتید عقب نه شما گوئیم می اگر .کنند می عمل مسئوالنه دارند ولی
 جنبش این اجزاء که دانیم می الزم ما که است بابت این ازـ  هستند متوجه هم خودشان و ـ شوید دستگیر

 آید می یادتان گویند می که ها این .نداریم امید سبز راه با خاصی مناسبات هیچ اال و شوند حفظ همه
 کند می حذف ای بهانه به را دیگری کس هر روش این با .نیست مطرح ها، حرف این و بود قصاب موسوی

 فقط گروه هر بروند،  میاسال جمهوری مبارزه به خواهند می نیروئی چه با .ماند نمی باقی دیگر کسی و
  خودش؟

 بدهید اجازه را این برود پیش قدم به قدم یا و کند مطرح را ش  ایه خواست همه آغاز از جنبش اینکه اما
 اول را آخر حرف و بروند آخر تا توانند نمی االن آنها .بروند توانند می کجا تا که بدهند تشخیص خودشان

 این کنیم چکار که است این است، عملی نگاه شان سخنرانی در  میرحی آقای نگاه .نیست هم الزم .بزنند
 یعنی .باشند داشته رادیکال اصطالح به نگاه است ممکن دوستان بعضی .برود جلو قدم به قدم جنبش
 در ولی کرد را کار این توان می بیرون در .کاری چنین نیست عملی .جلو برویم بگیریم را آخرش ما بگویند
   .نیست عملی داخل
 سال سی از بعد که است این حقیقت .مبیندازی آمده پیش که موقعیتی این بر کلی نگاه یک باز است الزم
 ما که  میمرد جنبشی که دیدیم ناگهان، به "ظاهرا سال سی از بعد نیفتاد، اتفاق این هم تیر18 در حتا که
 قبول حاال تا هم را کارش طرز و داریم قبول را ش گفتمان اینکه برای هستیم ش موافق صد در صد

 رسیده که هرچه خواندن از پس مدت این در که احساسی کنیم؟ چکار باید ما و است شده پیدا ایم داشته
 شعار .کند پیدا رهبری جنبش این که دارند اصرار خواهان جمهوری سوی در که است این داده دست

 طرفداران اما .بینیم می ها این در را گرایش این .است داده  میدلگر آنها به بسیار هم ایرانی جمهوری
 برابر در پادشاهی طرفداران واکنش ولی نداریم قبول را رهبری هیچ که کنید رنظ صرف ما از پادشاهی؟

 از مخالفت طرف به رفتن اندک اندک حسادت؛ کم کم و ناراحتی، و ناگزیری از است ای آمیخته رویداد این
 آنها سوابق سبب به را ش سران ولی کوبید شود نمی را جنبش خود چون .جنبش سران کوبیدن طریق
 را جنبش این خود آهسته آهسته نشد اگر یا بگذارند آنها جای را خود نظر مورد رهبری یا که ندکوب می

 جمهوری طرف، آن در .بینیم می طلبان سلطنت از ای پاره های نوشته در را کردن تخطئه این .کنند تخطئه
 این اداره دخواهن می است روشن خیلی ش  علت باشد داشته رهبری جنبش این خواهند می که خواهان
 از خیلی .نیست هم رژیم دامن و جیب در شان دست زیاد که آنها حتا .باشد خودشان دست در جنبش
 مذهبی، ملی های گرایش همین دست جنبش این اختیار دارند میل ایران بیرون یا ایران داخل طلبان اصالح
   .باشد خودشان  میقدی متحدان و معتدل طلب، اصالح

 و نداریم آن در جایی هیچ ما که افتد می دارد اتفاقی که کند می خطر احساس آهسته آهسته طرف این اما
 شود باز ما رهبر برای جا تا کوبید را سران باید پس .است  میمرد چون کرد مبارزه آن با راحتی به شود نمی

 ما وظیفه .یمبین می داریم را وضعی چنین ما .بیفتد اعتبار از هم جنبش خود که نیست مهم شان برای و
 هر دست به جنبش این رهبری افتادن برای کوشش با .بایستیم گرایش دو هر جلوی که است این چیست؟
 .کند حفظ را خود خودجوش و  میمرد حالت جنبش بگذاریم .کنیم مخالفت خودمان طرف حتا کسی
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 بهانه نه و آن از مبترسی نه و نکنیم ناراحتی و حسادت احساس هم وجه هیچ به و .است این در ش قدرت
 در ایران آینده .برود پیش مبارزه این که باشیم داشته وسیعی نگاه باید .ش بکوبیم اینکه برای کنیم جویی
 نیست، موافق ما با اگر حاال .مردم در است ای روحیه چنین آمدن وجود به گرو در .است مبارزاتی چنین گرو

 داریم خودمان که مالحظاتی دلیل به نباید ما .جنبش نه استم گرفتاری این اندازد می خطر به را ما منافع
   .کنیم مخالفت جریانی چنین با

 یا ایران مشروطه حزب عضو عنوان به چه ما همه سیاسی و شخصی نفع .هست هم  میعمو مالحظه یک
 ایران در ام زبان و هسیتم؛ ایران بیرون در اگر شود، باز ایران به ما پای که است این در جمهوری طرفدار

 همه پای هم شود موفق اگر .کند می را کار دو این دارد جنبش این .هستیم ایران درون در اگر باشد باز
 ایرانی هر و ما نفع به که است این .شد خواهد باز ایرانیان همه زبان هم رسید خواهد ایران به بیرونیان

 از کدام هیچ .شد نباید ها گرایش این از کدام هیچ با همصدا .باشند داشته توجه دوستان دلیل این به .است
 فاصله مردم از و نگهداریم دور ها این از را خودمان که است این ما قدرت .بپذیریم توانیم نمی ما را ها این

   .نگیریم
 را این است چیز همه پادشاهی گوئیم می وقتی .پادشاهی مورد در آخر بحث به رسم می که اینجاست از

 از پس ایران سیاسی نظام تغیین به مربوط قطعنامه و حزب منشور در .کنیم روشن خودمان برای
 و تمامیت یکی .نیست گذاشتنی رای به که هست موضوع دو آن، پیوست های قطعنامه و اسالم جمهوری
 اساسی قانون هم یکی .است باالتر هم پادشاهی از یعنی است باالتر چیز همه از که است ایران استقالل

 جمله از موادش .باشد لیبرال دموکراسی چهارچوب در باید می پیشاپیش شد خواهد گذاشته رفراندم هب که
 بیرون نباید دموکراسی لیبرال چهارچوب از اما رفراندم، موضوع و است بحث قابل جمهوری یا پادشاهی

 طور این لیبرال، دموکراسی و ایران استقالل و ارضی تمامیت یعنی پادشاهی بگوید کسی اگر حاال .برود
 آن احتمال ولی نایستاده االن .بایستد اینها از یک هر جلوی پادشاهی دارد احتمال خیلی اینکه برای نیست
 هائی گروه به فدرالیسم مورد در مثال را امتیاز این است ش  وقت االن بگویند بروند است ممکن .هست
   .خورد نمی مردم این درد به دمکراسی ویندبگ فردا یا .شوند وسوسه است ممکن .شوند جلب تا بدهیم
 روبرو انتخاب این با ما اگر :بکنیم را فرضی پرسش این باید خودمان برای موضوع شدن تر روشن برای
 ها این از یکی انتخاب به ناچار اگر خواهیم؟ می را کدام پادشاهی، یا مستقل و یکپارچه ایران یا که شویم
 جمهوری از ــ پادشاهی یا بشر حقوق جهانی اعالمیه و دموکراسی بگویند یا دهید؟ می ترجیح را کدام شدید
 این در باشد ما بحث آخرین این است امید چیست؟ ش پاسخ ندارد، فرقی بکنند، را سئوال این هم خواه
 شکل از یعنی همه از ایران یکپارچگی و استقالل گوید می .است گرفته را خود تصمیم منشور .مورد

 تر مهم من برای هم بشر حقوق و دموکراسی از که کنم می اعتراف شما به من .است تر مهم هم حکومت
 صحبت ایران در دموکراسی به راجع بتوانیم "اصال بعد تا بماند یکپارچه ایران کنیم می سعی اول .است
 از یک امکد ــ بکند خودش از را سئوال این باید کسی هر .بشر حقوق جهانی اعالمیه طور همین .کنیم
 بشر؟ حقوق و دمکراسی و ایران یا جمهوری، و پادشاهی :است تر مهم اینها
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

  پادشاهی مورد در ما موضع
   

 وارث جانشینی با آن دموکرات لیبرال صورت در پادشاهی که است این کشگر آقای مقاله در اصلی مسئله
 مسائل این تمام .ندارند هم تقصیری و است نفر هزاران مشکل نیست ایشان مشکل این .آید نمی در جور
 مفهوم باید ما دهد می نشان شد وراثت و حق به راجع امشب که هایی بحث همین .است جدید ما برای
 را جالبی بسیار موضوع و اند فتادها فکر به مقاله این خواندن اثر در نژاد یوسف آقای .کنیم پیدا را آنها واقعی
 کردن فکر کردیم شروع مسائل این به راجع ما که شد نوشته مقاله این که شد خوب .کردند مطرح امشب

 گفتند می مدام که سال 30-25 از بعد پادشاهی مخالفان :است این مسئله .کردیم پیدا را ش های جواب و
 مهم نظام ماهیت و نیست مهم جمهوری و نیست مهم دشاهیپا کردیم ثابت ما( دیکتاتوری یعنی پادشاهی

 سازگار بشر حقوق با موروثی پادشاهی که اند رسیده اینجا به حاال )بود  میالز و خوب کار هم خیلی .است
 و بود مقاله این خواندن از بعد که دادیم جوابی ما .باشد داشته حقی چنین نفر یک مناسبت چه به و نیست
 که دادم توسعه را قضیه من و کردند کار این اول هم موبدی آقای .کردم نمی فکر این به هم خودم من

 نیست بشر حقوق جزء یعنی نیست حق و شود می داده که است امتیاز یک پادشاهی .دارد فرق حق با امتیاز
 ودبش که را چه هر .گرفت پس شود می هم همیشه و شود می داده است امتیازی .گرفت کسی از نشود که
 صورت آن به جمهور رئیس یا قاضی چرا که است نژاد یوسف آقای پاسخ این .ندارد اشکالی گرفت پس
 اشکالی دیگر پس .برگمارند را دیگر یکی دارند حق بگیرند، پس دارند حق نکنند، تعیین دارند حق .است
 توانند می هم فردا ندکرد قبول را چیزی شان نمایندگان توسط یا "مستقیما یا خودشان مردم اگر .ندارد

 کاری بابت شود می داده نفر یک به است، پاداشی پادشاهی .کند می حل را مسئله استدالل این .نه بگویند
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 وقت آن و دعواست سرش روز هر نباشد موروثی باشد قرار اگر هم امتیاز این .کند می کشور آن برای که
 برود بین از ـ حکومت رئیس نه ـ کشور رئیس سر وادع اینکه برای .باشد پادشاهی "اصال نیست الزم دیگر
 دخترش، من نظر به ــ بشود او جانشین دخترش یا پسر ش مرگ از پس که اند هداد یکی به را امتیاز این
 از هم مشکل این و کند قبول را دختر است ناچار بدهد رای اگر ملت و است دختر خوشبختانه که حاال
 آن از توانند می هم فردا و اند داده پاداش و کرده را خدمت این اینکه برای ؟چرا .شود برداشته ایران گردن
 نشدنی سلب حق دیگر آن بگیرند پس بتوانند اند داده کسی به مردم را هرچه اگر پس .بگیرند پسر یا دختر
 .ندیدم تحقیری کردم نگاه چه هر کشگر آقای مقاله در من .است آمده بشر حقوق اعالمیه در که نیست
 افرادی هنوز ما است راست .است من قول از هم آن خواند؛ نمی اش بدنه با حزب این اند گفته جا یک بلی

 این .است مهم پادشاهی فقط گوید نمی حزب این خوب؛ خیلی .است مهم پادشاهی فقط گویند می که داریم
 به هم ما نظر .بس و است پادشاهی اش ماده یک دارد پیوست تا چهار سه دارد ماده 20 منشورش حزب

 ها این و است مردم حق و است کشور پیشرفت و حفظ اش بقیه .است ماده یک همان .است همان پادشاهی
 های قطعنامه و بند 19 آن برایم مسئله و نیست مطرح ها آن گوید می نفر یک حال .ندارد ربطی پادشاهی به

  .خواند نمی ما منشور با این .نیست پیوست
 به تبعیض .نیست طور این .است تبعیض نوعی بگیرد را پستی و جایی کسی هر گفتند دوستان از یکی

 یا اش عقیده دلیل به یا هست که آنچه دلیل به کسی یک یعنی تبعیض .است خودی غیر و خودی معنای
 آن .است شده تبعیض شده انتخاب که نفر یک اینکه نه است محروم حقوقی یک از ش جنسیت یا مذهب
 در اگر  میآد .حزبیم ی اندیشه خدمت در ما همه .نیست باشد اندیشه خدمت در نباید انسان که هم صحبتی
 این .کند می خدمت آن به و کند می قبول را ای اندیشه .کند نمی فعالیت که نباشد اندیشه خدمت

 "اصال که دارند برابر حق همه یعنی است لیبرال دموکراسی که ای اندیشه "مخصوصا .نیست توتالیتریسم
 جهانی اعالمیه موجب به بله باشد حقوق در اگر برابری .باشند ش خدمت در باید همه .ندارد مشکلی
 .نیست طبیعت در برابری هم منظور .نیست "مسلما طبیعت در برابری ولی برابرند ها آدم همه بشر حقوق
 برابر در افراد همه بگویند .باشد آمیز تبعیض است ممکن قانون اینکه برای نیست هم قانون برابر در برابری
 یعنی اینجا در برابری .باشد  میاسال جمهوری قانون مثل تبعیض و تضاد از پر قانون خود اما برابرند قانون

  .بشر حقوق جهانی اعالمیه موجب به
 زا ما که است همین درست قصدشان آورند می فشار و زنند می زاده خلف خانم به را ها حرف این که کسانی

 .هستیم هم با ما است درست بله دهید جواب بهشان .نیست مطرح شانبرای دیگر اش بقیه .شویم جدا هم
 مقاله و مجله و کتاب هزاران و ام بوده کار این در بیشتر ها خیلی از بله بگویم که ندارم  میشر هیچ بنده

 چه .من نه باشید داشته شما نه ابتب این از هم نگرانی هیچ .ام گذاشته حزب خدمت در را این و ام خوانده
 ــ دنیا در را دموکراسی سوسیال .زند می را ش  های حرف که دارد نفر یک حزبی هر باالخره دارد؟ اشکالی
 در برونشتاین ادوارد آقای کرد شروع نفر یک ــ اند شده دموکرات سوسیال ها، سوسیالیست از بسیاری االن
 بعد بگیرید را ش دنبال هم شما .رسیدند اینجا تا گرفتند را ش دنبال رد؟دا اشکالی چه .نوزدهم سده 80 دهه
  .ندارد هم اشکالی هیچ .جلو ببریدش و من از
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 این منظورم "هست لیبرال دموکراسی ولی نیست چیز همه پادشاهی" گذاشتم را مقاله عنوان من اینکه
 لیبرال .هست البته که است چیز همه اللیبر دموکراسی اینکه نه .هست لیبرال دموکراسی پادشاهی که بود

 ی همه پادشاهی که بود این من منظور ولی .گنجد می آن در هم پادشاهی است چیز همه دموکراسی
 این .است سازگار چرا ام نوشته مقاله در و است سازگار لیبرال دموکراسی با ولی ما برای نیست دنیا مسائل
  .نشود تفاهم سوء که است

 آل یا شریعتی وقتی یک چون مخالفیم شعور و فهم با ما یعنی .نکنید پیدا هم کریروشنف ضد گرایش
 مبارزه نباید شعور و فهم با ما .اند شده بهتر ایران روشنفکران امروز .ها این شد تمام .است شده پیدا احمد
 شعور گفتند .کردند شروع جا همین از ها فاشیست .است محض فاشیسم این .باشد ما مخالف اگر حتی کنیم

 به نباید .رود می ام اسلحه به دستم فرهنگ شنوم می وقت هر گفت می گورینگ .خورد نمی درد به سواد و
  .افتاد دیگر طرف
 .نیست ما ارث این نه گویند می دیگر عده یک ولی .عده یک برای است درستی حرف بسیار تاریخی ارث
 استدالل روی برویم است بهتر نتیجه در .است تان ریخیتا ارث بگوئید تان همه مجبورید بگوئید توانید نمی
 هم را موضوعات .شود می حل مسائل نظرم به دیگر وقت آن .است امتیاز .است تمایز نیست حق این که
 ما وقت است درست .خورد می بهم حزب این نه افتد می راه روانی جنگ نه مقاله یک با .نکنید بزرگ زیاد

 سخن از بخشی .است طلب سلطنت حزب اند نگفته هم کشگر آقای .داشت هم هایی فایده ولی شد گرفته
  .هستم من ش مسئول و اند آورده را من
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

 )سبز جنبش(ُ کاسل کنفرانس بررسی
 

 را کار این که هستیم سازمانی تنها "تقریبا ما ها، کنگره و ها کنفرانس در شده دعوت رانانسخن به راجع
 شمردند ما کار در دوستان که مشکالتی این .کنند نمی دعوت خودشان مخالف از معموال دیگران .کنیم می
 دعوت را ودمانخ مخالف Yکردیم باب را کار این ما .آید نمی پیش موردش اینکه برای نیست صادق جا آن

 کار هم خیلی و آوردند خط روی و کردند دعوت کشیدند زحمت توکلی خانم را فرنودی دکتر خانم .کردیم
 که است این .دادند مودبانه جواب هم دوستان .کردند هم انتقاد و آمدند کردند لطف هم ایشان .بود خوبی
 نگیرید جدی "اصال را دگراندیش میهمانان نیامدن .نیست ما مشکل ما، جلسه در آیند نمی دگراندیشان اگر
 کسانی .است خوب تکنولوژی از استفاده .توانیم نمی و نداریم را اش مالی امکان وقت یک .ندهید اهمیت و

 به آمدند می اگر زاده نوری آقای .کنند صحبت تلفن با خوب .نداریم را ش خرج یا و بیایند توانند نمی
 برگزار کنفرانس اگر آمریکا در آینده سال برای .کردیم استفاده هم ما و ندزد می را ها حرف همان کنفرانس

 روادید و دارد خرج امریکا به رفتن .دهیم انجام پالتاک طریق از و کنیم الکترونیکی را کنفرانس بیائیم شد
   .تاس معمول االن کنفرانس تله .بشویم الکترونیک عصر وارد باید کم کم .گرفتاری هزار و دهند نمی
 افرادی .نیستند آنها و ایم یافته سازمان ما "اوال .داریم خواهان جمهوری اتحاد با زیاد های تفاوت ما

 شان همه که اند چپ های گروه گذشته این از .است بیشتر ما از مراتب به تعدادشان ولی اند پراکنده
 آنها ها، طلب سلطنت از غیر هستند جمهوریخواه همه که ما مخالف های گروه و هستند خواه جمهوری

 هواداران در ما .بپذیریم باید .داریم کم ما .ما از ترند سخنران و ما از ترند قلم به دست .ما از ترند فعال
 وقت هیچ .نبودیم بلد را ها کار این .داریم کم بسیار سخنران نویسنده؛ داریم؛ کم بسیار فعال آدم پادشاهی
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 قابل ما با آنها نیروی ایران بیرون در .هستند ما از تر قوی و بودند هاکار این در عمری آنها و نکردیم هم
 را همه و اند نشسته شان خانه در ولی باشد زیاد پادشاهی طرفداران تعداد است ممکن .نیست مقایسه
 حزب این حاال .است یک بر ده ما، به بیرون در هستند مبارزه در که چپگرایانی نسبت .کنند می محکوم
 جمهوریخواهان این .باشیم خوشحال باید کند اندام عرض چپ سیاسی فعال همه آن میان هتوانست

 راجع .است سکوت توطئه .بشناسند رسمیت به را ما خواهند نمی .اند میل بی ما با کار به بکلی ما برخالف
 طلبیم سلطنت ما ویندگ می افراد هنوز سال 15 از بعد نتیجه در و گیرند می نادیده را ما .زنند نمی حرف ما به
 صحبت خودمان باره در خودمان فقط شود نمی بحث جایی اینکه برای .هستیم همیشگی های آدم همان و

 کم دست نباید را آنها از کدام هیچ .دارند رسانه تا 50 به دسترسی ها آن .نیست کافی این و کنیم می
 دو .خواهان جمهوری اتحاد با را ما کنیدن مقایسه "اصال .هست شان بین در قوی های آدم خیلی .بگیریم
 آنها باالخره چون باشیم مقایسه قابل خلق فدائیان سازمان با است ممکن ما .است متفاوت بکلی ماهیت

 اتحاد ولی .بتوانند بیشتر امیدواریم و ندارند چندان بهره سیاسی انسجام از چند هر د،هستن تشکیالتی
   .رسید نخواهد هم جایی به و نظر همه از است ای پراکنده یزچ یک .نیست تشکیالتی جمهوریخواهان

 نیامدیم کوتاه ایران بیرون در سبز جنبش از پشتیبانی در کردند اشاره دوستان که مان های ضعف همه با ما
 اما است بوده چقدر بیرون در دانم نمی را قطعنامه بازتاب حاال .بود کنفرانس همین هایش نشانه از یکی و

 همه از ما و نیست اینجا مثل سکوت توطئه آنجا چون است بوده خوب بسیار بسیار رسد می درون از چه آن
 موضوع دو ما .نکرد بیان و نگرفت را جنبش این روح ما مثل کس هیچ .هستیم جنبش این کنار در بهتر
 خود یعنی .بود ابج که پدیا ویکی مقایسه آن یکی .است داشته خوبی بسیار اثر که کردیم برجسته را اصلی
 و شود می اضافه و گیرد می شکل دارد زیادی تعداد طرف از "دائما که است چیزی یک شدند متوجه آنها
 هم مثل اینها .کردیم جدا اجتماعی جنبش از را "امید سبز راه" دوم .رسید نخواهد آن به زورش کس هیچ

 نباید بتوانیم اگر هم استراتژیک راهنمائی از .کنند می استفاده هم از و اند هم کنار در .اند ماهیت دو .نیستند
 شده سبز جنبش  میرس غیر سخنگویان از یکی بیرون در که است ایران مشروطه حزب اآلن .بترسیم
 این از خیلی ما .شود می گم موضوع اصل که دهند می قرار هم کنار در فراوان مطالب قدر آن دیگران .است

 آن به آینده نشست در است بهتر و آمده پیش که است بحثی همین یکی .کردیم استفاده کنفرانس
 تعبیر بد اینکه برای برانگیخت بسیار تفاهم سوء که پادشاهی مسئله در ما موضع به راجع ــ بپردازیم
 است بهتر .کنید ول را موضوعات این سر دعوا گفتیم ما .کنید ول را پادشاهی و شد تمام نگفتیم ما .کردند

 آینده در کنیم می پادشاهی امر به ما که است بزرگی کمک این و بپردازیم موضوع این به عدیب نشست در
   .ایران
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

 کاسل کنفرانس به پیشنهادها
 

 بحث کنفرانس در امیدواریم .بود پربار بسیار داد اختصاص بخود را قبلی نشست سه که هایی بحث حاصل
 با خواهیم نمی .است بهتر بگذاریم سبز جنبش را کنفرانس نام .گیرد صورت سبز جنبش روی مفصلی
 سنگین بار با است اعتراضی جنبشی جنبش، این .شویم یکی جنبش با خواهیم می ولی شویم یکی اشخاص
 یکی هم با دو این و هست هم سیسیا حرکت یک اعتراضی جنبش این کنار در ولی فرهنگی،ـ  سیاسی
 حرکت از ما پشتیبانی و است مشروط آن ولی کنیم می پشتیبانی نیز سیاسی حرکت آن از "فعال ما .نیستند

 سبز، جنبش نام زیر که کنیم توصیه مرکزی شورای به .است نامشروط دارد عام جنبه که اعتراضی
  .کند برگزار را کنفرانس

 و داده روی ایران در چه آن روی را کنفرانس وقت بیشترین بود نظرشان "عموما دوستان که طور همان 
 گیری نتیجه این به باره یک حزب .بگذاریم بگیرد باید که مواضعی و گرفته حزب که موضعی و دهد می

 انقالب فردای از داستان این .کنیم پشتیبانی آن از باید ما و هست جنبشی یک حاال که است نرسیده
 اینکه به شدیم نزدیک گام به گام بگیریم نظر در را حزب ساله 15 دوره اگر .است شده روعش  میاسال 

 را نگاهمانـ  1 :زیرا درآمد آب از درست "کامال که بگیریم موضعی چنین همه از پیش و سرعت به بتوانیم
 خواهد و افتد می که است اتفاقاتی همه بستر که دهد می روی ایران جامعه در که تحوالتی به انداختیم

 نقش  میاسال جمهوری خود سرنوشت و  میعمو افکار دادن شکل در که را جامعه با .ا.ج رابطهـ  2 .افتاد
 این در .رسید خواهیم اینجا به که بود طبیعی کردیم نگاه طور این چون و گرفتیم نظر در دارد اول درجه

 خرداد دوم چون بکنیم خرداد دوم مورد در نما گیری موضع از هم ارزیابی یک که هست این زمان کنفرانس
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 یا باشد داشته نامه مرام باید جنبش این که این روی .بیاید حساب به باید سبز جنبش مقدماتی مرحله یک
 رهبری، با جنبش این ارتباط و باشد؟ داشته سازماندهیـ  هستند آن تدوین مشغول ای عده چونـ  نه

  ...ش سران یا رهبران
 داشت جهتی یک و شد پیدا جنبشی وقتی ولی شود جلب است ممکن و دارد عالقه شعار به شکل بی توده

 نشست در زاده عالم آقای که همانطور و است الزم نام و نستالوژی از بیش وقت آن داشت گفتمانی و
 بیشتری توجه ایران مشروطه حزب های ارزش به ما موضوع این گرفتن نظر در با است بهتر گفتند پیشین
 حزبی چون بگذاریم حزب های ویژگی بر را تکیه پیش از بیش که است این من نظر به ایشان منظور .کنیم
 آن نه و چپ و مصدق به ربطی نه دارد ها طلب سلطنت به ربطی نه .دارد متفاوتی بکلی جایگاه که است

 دارد مشخصی برنامه دارد، تفکری طرز دارد، ای فلسفه .شد درست ایران درون و بیرون در که چیزهایی
  .ایران آینده و کشور اداره برای
 موضوع کمرشکن، تحریم .است اقتصادی تحریم شود طرح است بهتر کنفرانس در که دیگری های نکته
 روز موضوعات ها این .ش تاثیرات و آمریکا با .ا.ج ارتباط مسئله باره، این در حزب گیری موضع و  میات برنامه
 کنفرانس اگر .باشد مردم مسئله کنم نمی فکر است مطرح محافلی در که براندازی و سرنگونی االن .است
 .شد خواهد تر برجسته حزب راهنمائی نقش بگیریم روشنی مواضع و کند تکیه بیشتر موضوعات این روی
 اعالمیه بینیم می را دیگران .کند می صریحی های راهنمایی و ها صحبت دیگران برخالف ما حزب چون
 .است موضوع از فرار و است میخ به و نعل به و بیشتر است انشاء .کوتاه و طوالنی های اعالمیه د،دهن می
 ما کار نه، .دیگر های خیلی تا کنید سیاسی تحریم ولی نکنید تحریم گوید می که گرفته گنجی آقای از حاال
 راجع مسئوالنه "واقعا خواهیم می ما .ندارد  میعمو روابط و خودمان پرونده تکمیل جنبه ما کار .نیست این
 ها این .کرد خواهد و کند می اثر و بگذاریم میان در مردم با را نظرمان و بکنیم فکر کشورمان به

  .شد خواهد  میمه و موفق کنفرانس نظرم به .کنفرانس به است من پیشنهادهای
 روش که است بهتر .کنند می دارند کارهایی دیگران چون بکنیم کارهایی یک هم ما گفتند آجرلو آقای

 بود همراه دیگران با اگر "بعدا .چیست درست کار ببینیم و نکنیم تعیین دیگران به واکنش در را خودمان
 اگر .است بوده همین ما روش ساله 15 این .دهیم ادامه را خود کار و نکنیم اعتنایی هیچ نبود و بهتر چه

 ها حرف و شد تشکیل ها گروه قدر این که کردند می ظهمالح سال 15 این در داشتند تشریف بیرون ایشان
 و کردند درست براندازی جنبش قدر این و کردند درست فالن طرفدار جنبش و کردند درست هسته و زدند

 ریشه دنبال رفتیم و نکردیم هرگز روز مد به توجهی ما و سخنرانی؛ و سرنگونی و براندازی های انجمن
 یکی که است مسخره قدرت پویش بیرون در گفتیم زاده، عالم آقای قول به که رسیدیم آنجا تا و قضایا
 .دهیم انجام آید برمی ما از که کاری آن و کنیم مبارزه باید ما .برسد قدرت به استکهلم در "مثال خواهد می

 ایتنه در شد حمله ما به خیلی اینکه با و نیست عملی ایران کیلومتری هزاران از رسیدن قدرت به گفتیم
 زدیم را ش حرف ما .بگیرند را جایی توانند نمی دیدند بودند قدرت دنبال که هم هایی این .است همین دیدند
 همین به .زنیم می را هایمان حرف همه ما ولی .زنند نمی را ش حرف ولی است درست دیدند عمل در آنها
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 جلوتر همیشه اگر ما باشید مطمئن .افتیم نمی عقب ما .نداریم افتادیم عقب ما اینکه به کاری هم جهت
   .ایم بوده جامعه سیاسی غالب جریان همراه ایم نکرده عمل
 چون است خطرناک .غیرعملی هم است خطرناک هم براندازی .بگویم باید کلی طور به براندازی به راجع
 ای عده یندبیا باید ای عده یعنی است آشوب مستلزم براندازی .ندارد را دیگری آشوب هیچ تحمل ایران
 بین از مرکزی قدرت وقتی و رود می بین از مرکزی قدرت وضعی چنان در ولی کنند برکنار زور به را دیگر
 این .است سرازیر ایران به اکناف و اطراف از اسلحه .است باروت انبار االن کشور .آید می پیش خطر رفت،

 جوالن مسلحانه کردستان در سبز جنبش شروع در .است بند جایی کدام هر شان دست  میقو های سازمان
 سرنگونی شد؟ خواهد چه مرکزی قدرت بدون حاال .کشت را ای عده و رفت  میاسال جمهوری و دادند

 اختیارشان در نهایت بی های پول و اند مسلح اکنون هم که  میآد هزار ها صد شما که است این مستلزم
 همه و نیست عراق به منحصر افتاد اتفاق عراق در آنچه .نشست نخواهند آرام ها این دارند، قدرت و است
 خرابکاری بود خواهد گذاری بمب .بود خواهد تروریسم .بیفتد اتفاق است ممکن ها جامعه جور این در جا

 هم کودتا .بکشد کشتار و زورآزمایی به کار اگر افتاد، خواهد اتفاقاتی چه کرد بینی پیش شود نمی .بود خواهد
 تمام را کار روزه یک و کنند کودتا ایران در کمیته تا چهار با توانند می دوستان اگر حاال .کنیمب توانیم نمی
 اسباب جور همه رژیم این چون .هست هم غیرعملی کننده؛ دلخوش و است شعار اینها بکنند کنند،

 این و تدریج به شود خورده رژیم این  میمرد وسیع حرکت یک در باید .دارد را خود محافظت و سرکوبگری
   .شود می ریزش دارد رژیم از .افتد می اتفاق دارد کار
 .نیست بد کدام هیچ ها نوشتن نامه مرام این و تظاهرات و اقدامات این و ها تومار که حرف آن به برگردم من

 یچه داده؟ کی را ش  پول .دادند نشان دنیا به بردند را کیلومتری 2 تومار آن که بود خوبی کار هم خیلی
 فرستاده دارند، امکانات ولی هستند ای خامنه و نژاد احمدی مخالف که هایی گروه و تهران از نیست یدعب

 آن ما .بدهد دهد می کس هر .دهد می را خوب کار یک خرج کسی چه که نیست این ما برای نکته .باشند
 "مثال یا .است شده تر قوی یمتر 2000 تومار آن از بعد بیرون در سبز جنبش این .خواهیم می را خوب کار
 مطلب ببینیم کنیم می نگاه ما .نیست بدی کار نوشتن مرامنامه و منشور خود نویسند می منشور جا فالن در

 خوب، خیلی .است حسابی حرف بسیار اند کرده پیشنهاد مرامنامه و منشور عنوان به اینها آنچه .چیست
 جنبش .آورد نمی وجود به رهبری و قدرت کارها این ندگفت هم زاده عالم آقای و شد صحبت که همانطور

 دارد هرکس .نیست شما و من دست اختیارش یعنی خودجوش خودجوش، است جنبشی گویند می سبز
 خوب بکند کس هر هست اگر است؟ ایرانی جامعه و ایران ملت سود به کار آن ببینیم باید .کند می کاری
  .است
 این یعنی چه؟ یعنی عمل در بگذاریم فرق سیاسی جریان و سیاسی جنبش و اعتراضی جنبش بین که این

 عمل سیستم خود در .کند عمل رژیم خود درون در که باشد داشته عمل آزادی و اختیار باید سیاسی جریان
 مردم این زور اینکه برای بشود کار این باید .کند استفاده آنها از و شده همراه رژیم خود از عواملی با و کند
 کمیته خواهند می که جوانی دوستان این .گرفت کمک خودش از عناصری از باید برسد رژیم این به

 یک و کند، تعدیل که است آماده رژیم این از هایی بخش قدر چه که اند غافل اینها کنند درست براندازی
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 سیاسی جریان نآ به که است این .کرد استفاده باید و است کرده خطر احساس .بیاید راه مردم با جوری
 عنوان به نه کند عمل نظام نگهدارنده عنوان به گفتم که طور همان و کند ائتالف برود داد مجال باید

 را اعتراضی جنبش آن اما .است مردم نفع به خیلی نگهدارنده عنوان به است نابود برانداز عنوان به .برانداز
 خواست دلشان اگر را فقیه والیت بر مرگ یا ست، ما پشت هم خورشید و شیریم ما شعار .گذاشت آزاد باید

 بر مرگ است، عالی بسیار است غزه و فلسطین از مهمتر ایران ش، دنبال بروند را سکوالریسم بگویند،
 و بگوید باید اعتراضی جنبش آن را ها این .کنند دور رژیم از و بیندازند فکر به را ها روس که بگویند روسیه

 است این منظورم .بکنیم توانیم می چکار دید باید .کنیم محدود توانیم نمی اصال و مکنی نمی محدود را آن
 نخواهند آنها اگر .کرد کنترل خیابان در را آدم میلیون سه شود می مگر .نکنید را کارها این گوئیم نمی ما که
 پیام کرد نگاه و گذاشت آزاد باید که است این .بگیرد را جلوشان تواند می کی کنند عمل صورت آن به

 و شود پیدا رهبری که ترسیم نمی ما .نداریم چیز هیچ از ترسی .ندارد اشکالی است درست اگر پیام .چیست
 .بگیرد رسد می زورش هرکه بگذارید .بشویم هم خواهیم نمی و نیستیم جنبش این رهبر .بگیرد ما دست از

 ها این .است همین برای بازند می را قافیه دائما که ها طلب سلطنت این .نیست ها این و حسادت صحبت
 در که هر .نیست ایران در چون است عقب حال هر به شاهزاده خوب .بیفتد عقب شاهزاده مبادا اند نشسته
 ایم کرده مطرح که هایی اندیشه لحاظ از ایم بوده پیشرو"انصافا اینکه با ما .است عقب قدم یک است بیرون
 .کرد تقویت را مبارزه این باید .داشت نباید افتادن عقب از ترس که است این .بیرونیم ما .هستیم عقب ولی
 آن تازه .بزند را ش  حرف بتواند تا دهند ش  راه داخل به که بود خواهد آن باشد داشته کسی بیرون در اگر

 که است این .نیست مطرح ها حرف این که االن .نکنند یا بکنند کاری بتوانند که شود می شروع وقت
 را اینها بیفتد، جلو نکند شد درست گروه یک آنجا و شود رهبر آن و این نگذاریم و نگرانی و حسادت
 است همان .اند گفته ها انگلیسی که چای فنجان در توفان آن از است عبارت دعواها این تمام .کنار بگذاریم

 فنجان .اند جنگیده هم با چای انفنج در توفان سر مردم سال 30 این تمام .است بوده سال 30 این تمام و
   .کرد نگاه را تر بزرگ تصویر باید .باشد ش توفان که چیست

 یک .بماند که باشید مملکت این فکر و بروید پیش مردم همراه رود نمی پیش از کاری سرنگونی کمیته با
 خواستند می اگر کرد سرنگون شد می کرد سرنگون شد می را رژیم این پیش سال بیست بود ای دوره

 هیچوجه به و ایم شده پذیرتر آسیب بسیار ما پیش سال بیست از امروز .ماند می کشور ولی کنند سرنگون
  .نیست ها حرف این وقت

 2009 نوامبر 1
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

 حزب آینده کنفرانس دستور به پیشنهادهایی
 

 جای حزب  میرس مواضع البته ـ اش بدنه هنوز حزب این .فرمودند اشکان آقای که است همان قضیه اصل
 اینکه برای خورد می هم حزب درد به و خورد می کشور درد به و باید که است مسیری در و ندارد بحث
 .ندارد سودی خودش، پیرامون ی حلقه یک و باشد خودش برای هایش حرف و باشد نامربوط اگر حزب
 های بهترین و کند منعکس را جامعه "ضمنا و کند حرکت جامعه پیشاپیش که است این شا فایده حزب
 یک هم همه دارند، تشکیالت هم خیلی که مجاهدین شود می فرقه، شود می وگرنه کند منعکس را جامعه
 هم جایی و خورند نمی کشور آن درد به وجه هیچ به ولی ندارند هم با هم گرفتاری و زنند می را حرف

 ی توده از بسیاری حزب، اصلی بدنه .حزب خود از است عقب خیلی حزب اصلی بدنه بله .داشت نخواهند
 تاثیرش انقالب و کنند می زندگی 50-40 دهه عوالم در کنم عرض چه که هفتاد دهه عوالم در حزب افراد
 کردن نگاه جور این و ناپذیرتر تغییر و است کرده تر محکم خودشان مواضع در را ها این که بوده این فقط
 که نفری چند و خودش محیط در آدم که است همین فقط اثرش .آینده و کشور به و اوضاع حوادث، به

 شود تمام و به به بگوید آنها به او و به به بگویند او به که باشد خوش ش دل و کند زندگی دارد تماس
 چهار و کنند می زندگی عوالم همان در قبیل، نای از و فرستند می جمعی های ایمیل که دوستانی این .بروند

   .بس و خوانند می هستند همفکرشان که را طرف آن و طرف این سامانه تا
 ای آینده در ش قدم یک همیشه و باشد تر پیشرو خیلی باشد اینها از تر پیش خیلی که است این حزب نقش
 بهترین با ش ارتباط "حتما و باشد جامعه تواقعیا در هم ش قدم یک و رویایی، آینده نه آید می که باشد

 مواضع و حزب خود به راجع من و است، داده روی ایران در که تحوالتی این .شود حفظ جامعه عناصر
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 قطعنامه از موبدی آقای که گفتاوردی .است شده تمام ما سود به خیلی کنم، می صحبت اش رسمی
 داشته قرار گذرد می ایران در که حوادثی متن در "قیقاد حزب این که دهد می نشان آوردند هفتم کنفرانس

 گفتم که طور همان و )کردند می را شان زندگی و نداشتند را توجه این موقع آن در ایران مردم از خیلی( است
 سخت که است حزبی یک شوند می متوجه برسد مردم گوش به ها این اگر و است جلوتر هم گام یک

 شان اهمیت روی و هست که آنچنان را مسائل و است شان آینده و حال اقبمر .است شان اوضاع مراقب
 باشد شخص این یا باشد طور این خواهد می مان دل ما بله .خواهد می ش دل خودش آنچه نه کند می نگاه
 طورند یک روزی یک میلیون هفتاد آن .ندارد میلیون 70 آن ایرانی، جامعه به ربطی ولی نباشد شخص آن
 کنند رعایت را زمان مقتضیات و گیرند نظر در را خودشان وضع باید آنها که این برای دیگرند طور روز یک
 .ندارند امروز داشتند پیش سال ده که عقایدی "لزوما .آید می پیش تحوالتی آید، می پیش هایی تجربه بعد و
 اینها .اند بوده مهم مقامات در حتا کنند می زندگی ایران در که کسانی .است طور همین هم افراد مورد در

   .نباشند هم پیش سال دو های آدم .نباشند پیش سال ده های آدم امروز که دارد احتمال خیلی
 در که ببرند را شان آبروی نمایشی های دادگاه آن در تلویزیون پای بردند که نفری صد این مطمئنم من
 این در بینیم می ما حاال .تجربه این از بعد اند شده دیگری های آدم بکلی ها این رفت، رژیم خود آبروی واقع

 آمد، سرتان بالیی چه ها شده فالن فالن دیدید گویند می و اند شده خوشحال چه که ها سامانه و ها ایمیل
 که جا آن باید آدم ولی کرد نگاه شود می هم طوری این بله کرد؟ چکار آوردید کار سر که  میرژی دیدید
 مان دل کردن خالی و گیری انتقام مسئله که ما مسئله چون .کند نگاه دیگری جور شود یم ایران به مربوط
 چه کشور آن در ببینیم کنیم می نگاه ما ـ است مانده عقب یها آدم مال هاست، بچه مال این ـ نیست
 در باید اساسی تغییر یک بینیم می .آید می مبارزه و مردم آن کار به چه .کرد شود می کار چه و افتاده اتفاقی
 40-30 این تمام به و اند بیرون یا اند زندان در یا شان خانه در اند نشسته اینها .باشد داده روی ها آدم این
 کنند جبران و بکنند دیگری کارهای خواهند می "واقعا و دهند می تکان سری و کنند می نگاه خودشان سال

 بیرون در که ما افتند می تحوالت این داخل در و رندطو این ها آن اگر حال .بدهند نجات را خودشان و
   .باشیم ها واقعیت پذیرفتن آماده بیشتر باید می داریم اوضاع همه به بیشتری احاطه و هستیم

 از .بشویم رد توانیم نمی ما .ایران در است  میمرد جنبش این مسئله اش اصلی مسئله من نظر به کنفرانس
 را وضع سراسر "اصال که است جریان در و است افتاده ایران در اتفاقی کی .بگذریم توانیم نمی کنارش
 منظورم مردم .اند شده دیگری دنیای یک وارد مردم این و است شده دیگری چیز ایران .است کرده عوض
 پیشرو نیروهای این از پیش سال 30 ما چون هستند جامعه پیشرو نیروهای آن عمده .نیست جامعه همه

 ش برای و رفتند فاشیستی و ارتجاعی رژیم این دنبال و پیش افتادند که بودند اینها .خوردیم زمین جامعه
 ما، آینده کنفرانس در موضوع اصل من نظر به که است این .است شده عوض بکلی این حاال .کشیدند نعره

 به ما یشنهادپ اولین من نظر به .داد دست از نباید را فرصت این .سبز جنبش برابر در است حزب موضع
 در ما موضع و سبز جنبش به راجع کنفرانس این در ما که باشد باید این ش نام از غیر حاال کنفرانس،
 این و کنیم نظر اعالم و بحث موقع، آن تا گذشته ماهه سه تحوالت پرتو در ایران آینده به راجع و برابرش
 را ها حرف این است سال سی .بیایند بیرون یتکرار عوالم این از و کند روشن را حزبی توده آن شاید بحث
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 بگویند مسائل به آشنا کمتر افراد به ها شاخه در دوستان .است دیگری چیز اوضاع .دیگر است بس و اند زده
 برابر در ما مواضع ولی کنیم نمی عوض که را عقایدمان اصول ما .کردن تکرار را ها حرف این ندارد فایده

 و دنیا و ایران اینکه برای باشد جور یک سال ده تواند نمی باشد جور یک سال یس تواند نمی روز تحوالت
 این به راجع  میک امروز کنم می پیشنهاد پس .ایم شده دیگری های آدم ها ما خود و اند کرده تغییر مردم
 هست هم موقع به و است درست آوردند قطعنامه از دوستان از یکی که ای نکته البته .کنیم صحبت مطلب
 نگاه یعنی . کردیم بینی پیش پارسال ما که اتفاقاتی آن برابر در است واکنشی سبز جنبش اینکه برای

 روند آن برابر در است مقاومتی یعنی .است آن به واکنش جنبش این .کردیم بینی پیش را روندش و کردیم
 این به پارسال حاال .ش شدن جمکرانیـ  امنیتیـ  سپاهی و جامعه شدن تر فاشیست و شدن فاشیست
 مردم .اند شده متوجه هم مردم .است شده روشن "کامال قضیه امسال ولی نبود روشنی این به صراحت،
 و زندانی چقدر و دادند کشته 80-70 که ای درجه تا شدند متوجه شدت به امسال نبودند، متوجه پارسال
  .ندا ایستاده ش پای ولی کردند تحمل را فجایعی چه و شکنجه چقدر

 و کینه چه با که ما، طیف اصطالح به همین به باز کنم می نگاه من .هستند جنبش این سران دیگر موضوع
 بکلی را ما "اصال این خوب رقابتی، حس چه با حسادتی، چه با کنند می برخورد کروبی و موسوی با شدتی
 ماها کدام هیچ .بیرونیم ماها و ندهست رژیم این طرف و اند ایستاده اینها "فعال اینکه برای کند می منزوی

 است ممکن و اند ایستاده و اند رژیم طرف اند ایران در که اینها .نیستیم رژیم این طرف "حقیقتا بیرونیم که
 که هایی  صحبت آیا ئیم؟ها این مخالف ئیم؟،ها این دشمن آیا کنیم روشن را این باید .بکنند هم شان توقیف

 رهبر کنم می فکر و دانم نمی من است؟ درست باشید مواظبشان و شوند می ررهب دارند اینها که شود می
 نیست روشن "کامال هنوز .سازد می دارد را خودش که است جنبشی سبز، جنبش این اینکه برای شوند نمی
 دارد مردم خود در است چیزی یک .کنند نمی هم انتخابات ندارد هم عضویت ندارد هم سازمان چیست که
 را اصولی هیچ ، مشیی خط هیچ "مخصوصا اینها کروبی، یا باشد موسوی که جنبش این سران و جوشد می
 مرامنامه بخواهند اگر اند دیده اند کرده حساب ها این گفتند پاشایی آقای پیش دفعه .نگذاشتند جنبش این بر

 کنند تکیه فقیه والیت و اش اساسی قانون روی و تکرار را رژیم های حرف باید یا بنویسند جنبش این برای
 نتیجه در .کنند می شان توقیف "فورا که بزنند را ها حرف آن خالف یا شوند می پراکنده گردشان از همه که

 که ترسیم می چه از ما وضعی چنین در .دهند شکل آن به مردم این خود اند گذاشته و اند نگفته چیزی
 .کوبیدش باید و شود می پادشاهی کاندیدای برای رقیب ای شود؟ می ما رقیب دارد، شود، می رهبر دارد فالنی

 و گرفته عکس و ش جلوی گرفته را  میاسال جمهوری پرچم موسوی ببینید که اند کرده شروع طرف آن از یا
 ایران در که موسوی دارند انتظار البد .کنید می پشتیبانی او از دارید که  میآد هم این .شما موسوی هم این
   بگیرد؟ دست خورشید شیرو پرچم "مثال تواند می او .بیفتد زندان به نشده یچیز هنوز است
 آمریکا در که کسی آخر .ببیند هست که چنان آن را مسائل اندکی مقدار یک مقداری، یک انسان باید آخر

 در کسی نه هست خطری نه شود می تامین جوری حال هر به اش زندگی و نشسته کانادا در یا نشسته
 این موضوع ولی .بگوید بخواهد چه هر تواند می بله کشند، می اش خانه در به ضربدر یا و زند می را اش خانه
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 کردیم پشتیبانی داد روی وقتی ایم، نداشته آن در انگشت یک که شود می ای مبارزه دارد ایران در که است
 رژیم طرفداران از یکی با ای رهمناظ یک اید؟ برده  میاسال جمهوری پرچم چرا که کنیم حمله آنها به حاال.

 چگونه را قضایا هست ما مخالف که فردی آن کنید مالحظه .است آمده "تالش " سامانه در که ام داشته
 زنند می را ها حرف این که افرادی این مثل توانستم می هم من .بدهیم جواب چگونه باید ما و بیند می

 کرده خالی را م دل فقط و نداشت ای نتیجه ش، رژیم و ش پرچم به ش، اعتقادات به ، او به بکشم را فحش
 این را مبارزه و کنید نگاه را مسایل جور این وقتی شما .بنویسد دوباره است شده تشویق او اکنون .بودم
 کنید می زندگی دارید بیرون در که هائی سال این از و بخشید خواهید اثر کنید تعریف خودتان برای جور

 هم بعد و زنیم می هم برای داریم دوست که هایی حرف و هم دور نشینیم می اال و اید گرفته ای نتیجه
  .کنیم می را مان زندگی راحت خیال با رویم می
 باید چه و چیست، سبز جنبش برابر در حزب موضعـ 2 باشد چه کنفرانس نامـ 1 کنفرانس، با رابطه در

 که خطری شکافتنـ 3 شود گذاشته مفصل بحث به کنفرانس در که کنیم پیشنهاد را آن رئوس و باشد
 و شد خواهد تمام حزب سود به خیلی که ش، یادآوری و بیشتر دادن توضیح و کردیم بینی پیش پارسال
  .شود می بدتر دارد وضع متاسفانه که کنیم تکرار را هشدار و بیاوریم را قطعنامه آن از قدری

*** 
 که دهیم نمی اعالمیه یعنی .افراد از نه کنیم پشتیبانی اصول از باید ما پشتیبانی، بودن مشروط مورد در

 نباید "ضمنا ولی ایم کرده مردم جنبش از ایم کرده هم پشتیبانی هر ما .هستیم کروبی یا موسوی پشتیبان
 باید یعنی کردیم، می آن خالف کنیم مبارزه خواستیم می و بودیم ایران در خودمان اگر که بگیریم موضعی
 ایران در پارسال تا .است کرده فرق کردم عرض که طور همان شرایط .بگذاریم مبارزان جای در را نخودما
 و کشور اوضاع همه از بودند برکنار بکلی ها جوان و بودند خودشان مسایل گرفتار مردم نبود ای مبارزه
 را خودمان حرف و نداریم و نداشتیم ها جناح آن به کاری هم ما و بود رژیم مختلف های جناح میان مبارزه
 ما دیگر که اند داده شعارهایی و زنند می هایی حرف یک و اند شده وارد مردم ماهه سه این در اما .زدیم می
 است دیگری چیز مان دنیای ما و دارد را خودش مقتضیات و است چیز یک درون دنیای بگوئیم توانیم نمی

   .نیست طور این دیگر .نداریم یربط هم به زیاد و داریم را خودمان مقتضیات و
 بیرون پیش ماه سه تا .است داده دست از را ش اهمیت کلی بطور بیرون گذشته ماهه سه در من نظر به

 زیادی افراد .ندارد نمودی چندان هم مسائل طرح نظر از امروز .مسائل طرح جهت از داشت اهمیتی
 یا گویند نمی چیزی یا هم بقیه .است ایران در مطلب اصل ولی است خوبی کار که کنند می پشتیبانی

 و گیرند می بهانه فقط که طلبان سلطنت مانند یا و کنند می دفاع گرفتند قبال که مواضعی از اش همه
 این و شود می دارد ایران در اساسی بحث .کنند مسخره و کنند حمله و بیاورند بدست گزک خواهند می

 ایران در مبارزان برای هم باشیم داشته خودمان هم را انعطاف این ایدب ما .دارد الزم پشتیبانی اساسی بحث
 .کند پیدا ادامه بتواند دو، و شود حفظ جنبش این یک، که بکنند عمل طوری باید ایران در که باشیم قائل
 به .نشود بلند کسی از صدا دیگر که بیشتر هم این از بشود سرکوبی چنان که ندارد ما برای سودی هیچ
 چهارچوب در جز و کند پیدا ادامه و شود حفظ است ممکن که مبارزه این در چیزی هر که ماست نفع



301 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 ی چاره و کاری  کثافت همان و فقیه والیت همان پرچم، همان زیر ندارد امکان کار این اسالمی، جمهوری
 مرحله دخواهن می .نیست  میاسال جمهوری کردن عوض ،نیست رژیم تغییر موضوع االن .نیست دیگری
 صد در صد پیداست اینکه با .است همین هم ش راه تنها .اند کرده هم درستی کار و برود پیش مرحله
 چهارچوب این در و کنند می خویشتنداری ولی شود عوض اوضاع خواهند می و هستند اوضاع این مخالف

 تخطئه و کرد حمله نهاای به نباید .هوشیارند بسیار جنبش این سران مخصوصا و کنند می عمل بیش و کم
 ای خامنه و نژاد احمدی ـ شان مخالفان بینند می که این با .دارند هم جرئت و اند ایستاده هم خوب خیلی .کرد
 وارد فعال .است جنبش این از ما پشتیبانی که گیرم می نتیجه .ایستند می باز بکنند توانند می رفتاری چهـ 

 در که هستیم قائل سران و جنبش برای هم را انعطاف این .ایم دهنش حاال تا که همچنان شویم نمی افراد
  .کنند مبارزه و کنند رفتار نظام چهارچوب

 که بیاورند سرشان به بالئی چنان و زندان ببرندشان اینکه مگر باشند انحراف قابل ها این کنم نمی تصور
 ولی .است دیگر بحث آن که کنند تکرار اند گفته بهشان که ای یاوه هر بیایند ها حجاریان و ها ابطحی مثل
 گذشته ها این از کار .برگردند ها حرف این از دیگر توانند نمی که دارند موقعیتی کروبی و موسوی امثال
 مردم مثل هم ما افتاد اتفاق اگر خوب ولی رفت نخواهند رژیم با اصولی مصالحه بار زیر افراد این .است
 هم ما .کنید نمی حاال و کردید پشتیبانی حاال تا چرا که گرفت نخواهد ایراد ما به هم کسی .گردیم برمی
 مثل است شده منحرف مبارزه حاال کردیم پشتیبانی اصول این از حاال تا ما گفت خواهیم ما .ها آن مثل
 آب یک فقط نیست، پشتیبانی قابل نه، شد معلوم گذشت که سال دو بود پشتیبانی قابل ش اول .خرداد دوم

 یک دارند بدهیم، شانس ها این به گفتند می بیرون در که کسانی هم و برگشتند مردم هم .است تر شسته
  .کنند می کارهایی

 است این رفقا اشکال .است حزب وظیفه ایم نگفته ما نه، "است واقعگرایانه گزینه " نظام حفظ موضوع در
 همین .کند می کار گوش فقط بخواند ار مطلب تا رود نمی چشم .دارند دشمنی چاپی مطالب با مطلقا که
 پیش جلسه دو ما .شود می بافته اش درباره مطلب هزار بعد و رسد می گوش به چیزی افواهی طور

 ایران به حمله به کار اگر بله .است معلوم ایستادن، ا.ج کنار مورد در طور همین .دادیم مفصلی توضیحات
 طور همین کنیم ول است، معلوم .گیرم می قرار هم طانشی کنار در کشید ایران تجزیه به کار و کشید

 کردن سرنگون برای ا.ج با دشمنی برای ما هستیم؟ فالن طرفدار و فالن دشمن ما که برود بین از مملکت
 منشور در که ایرانی ساختن برای ما .ایم نشده تشکیل اینها از کدام هیچ برای پادشاهی بازگرداندن برای ا.ج

 مردم رای با پادشاهی باید ما نظر به و برود باید ا.ج ایران آن به رسیدن برای .ایم شده لتشکی ایم آورده
 را ا.ج کنیم فرض حاال .شود ساخته جامعه آن که است آن اصل .است فرع اینها ولی .همین بشود برقرار
 را منشور مگفت که است این چیست؟ اش نتیجه ایم؟ کرده چکار خوب آمد بدتر رژیم یک و برداشتیم هم
 خوب است ا.ج برداشتن فقط مقصود اگر .کرد نگاه قضایا به درست منشور پشت از و خواند درست باید

 که ای جامعه که است این منظور پس .برود ا.ج خواهند می هم آنها .بشوند خلق مجاهدین جزو بروند
 اول کنم می توصیه برمن تاندوس به حاال است اصل آن .شود برقرار ایران در خواهند، نمی خلق مجاهدین
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 باز اگر .کنند بحث اش باره در را پژوهش دفتر پیش دفعه مذاکرات "مخصوصا بخوانند را مطالب این
 ما مسئله کنند می فکر لندن در که هم آنها .کنیم صحبت هم با بیاورند تشریف آینده جلسه داشتند صحبتی
 امنیتیـ  سپاهی دسته و دار و نژاد احمدی که کنند مین توجه نداریم رژیم کل به کاری و است نژاد احمدی

 هم فعلی وضع از ایران برای را وضع آن ما و بشوند رژیم کل یعنی کنند، دست یک را رژیم خواهند می
   .دانیم می تر بد

 2009 سپتامبر 23
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

  است؟ واقعگرایانه فعلی مرحله در نظام حفظ چرا
 

 کردند که هم بررسی و است بوده موقع به هم خیلی که کردند طرح حزب در را موضوع این اشکان آقای
 و است شمالی کره شبیه حدودی در که  میاسال جمهوری مثل  میرژی تحریم .است روشنگری بررسی
 دنیا گاز و نفت صادرکنندگان ترین مهم از یکی کهری کشو یا و کشند می چه مردم کند نمی فرقی ش برای
 گفتند قطبی آقای که همانطور ا.ج و دارد احتیاج گاز و نفت به دنیا .پذیرفت باید و است مشکل خیلی است
 امیدوار ما اگر ولی .کند باز المللی بین جامعه در را خود راه و معامله را کاال این قیمتی هر به کند می سعی
 ا.ج و نشوند موثر ها تحریم اگر چون( تحریم یا جنگ گزینه برابر در غربی کشورهای بار این که باشیم
 بتوانند غربی کشورهای اگر )بود خواهیم روبرو جنگ احتمال با ما زود یا دیر دهد ادامه را  میات برنامه
 خود ولی بگذرد بتواند امنیت شورای در است بعید که کنند وارد ا.ج بر جدی های تحریم و کنند توافق
 هم را نروژ مثل کشورهایی وقت آن شاید دهند انجام را کار این راسا است ممکن ها امریکائی و ها اروپائی
 را حساب حرف شود ناگزیر ا.ج و بیاندازند عقب به را ها قرارداد اجرای هم ها آن و کنند متقاعد بتوانند
  .بپذیرد
 انرژی از استفاده در ایران حق با کس هیچ و اروپا و دنیا نیستند، وجهمت ایران در ها خیلی که هم نکته یک
 است اختالف مورد آنچه .اند کرده هم خوبی پیشنهادهای و بکنند هم کمک حاضرند و ندارد مخالفتی  میات

 افرد پس خوب، .نداریم ما دارد؟ اسرائیل دارد پاکستان مناسبت چه به بگوئیم توانیم می که است  میات بمب
 شود می منطقه تمام و گفت خواهند را همین مصر تا و امارات و قطر ندارم من چرا گوید می هم ترکیه

 بمب دارای کشورهای از ما که این خود نکند یا کند استفاده بمب از ایران اینکه از صرفنظر .اتمی زرادخانه
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 .بسازیم  میات بمب که اریمند ملی ضرورت ما و نیست ایران صالح به جه هیچو به شویم احاطه  میات
 نخواهد دعوا ما با کس هیچ .کنیم تنظیم مان ملی منافع مطابق را مان خارجی های سیاست است کافی
 بود قرار و داشتیم  میات انرژی وسیع برنامه .بود گذشته در چنانکه کرد خواهند هم کمک ما به و داشت
 .نبود ها گرفتاری این و امریکا حتا و آمد می غربی ایاروپ از هم بیشترش و شود ساخته متعدد های نیروگاه

   .بسازند که اند مصمم ها این حاال بسازیم بمب خواستیم مین وقت آن .است  میات بمب موضوع بار این
 بنزین تحریم موضوع ولی نیستیم کارشناس ما و کرد شود می زیاد بحث چیست موثر تحریم که این در

 بشود اگر و کند می وارد را ش بنزین نیازهای درصد 40 میاسال جمهوری که این برای است مطرح خیلی
 رسان آسیب های تحریم .افتند می عجیبی زحمت به اینها گرفت زیاد مقدار به یا و گرفت را ش  جلوی
 برای کنند موافقت آن با ها روس و ها چینی است ممکن که هست معامالت و مالی ی زمینه در هم دیگری
 هیچ ویژه به ها روس ولی دارند استراتژیک و اقتصادی منافع خیلی روسیه و چین که است درست اینکه
 در روسیه اصلی برتری که است این اش عمده دلیل یک .شود مجهز  میات بمب به ایران ندارند ای عالقه
 کنند پیدا یدسترس  میات بمب به منطقه کشورهای دیگر ش دنبال به و ایران اگر .رفت خواهد بین از منطقه

 دسترسی نگهداشتن محدود از ها روس که است این و آمد نخواهد حساب به دیگر روسیه  میات زرادخانه
 و افزار جنگ و گاز و نفت جز ندارند دنیا در چیزی ها روس .کنند می استفاده  میات بمب به کشورها

 جهان کشورهای حد در رتیقد و است دیگر  میسو جهان کشور هر مثل گازشان و نفت .اتمی تسلیحات
 قدرت دهد می نشان ابرقدرت و اول جهان کشور یک عنوان به را آنها که چیزی .شوند می محسوب  میسو

 که است این .رفت خواهد بین از منطقه های کشور بقیه و ایران شدن  میات با هم آن و است شان اتمی
 بین بود امیدوار باید را اش بقیه .باشند وافقم جدیدتر اقتصادی ی ها تحریم از مقداری با ها روس شاید

  .کنند وارد جدی فشار و شود توافق غربی کشورهای
 تحریم و هوشیار تحریم گویند می اینکه موافقیم، تحریم با ما چرا که است این ماند می بحث این در آنچه
 تحریم شود می مگر .تاس موضوع برابر از فرار نرسد، آسیب مردم به که باشد طوری ولی است خوب موثر
 تحریم با و اند رفته آمریکا در که "خواهانی دموکراسی" این "مثال نخورد؟ مردم به صدمه و کرد موثر

 مسافرت جلوی مثال که است این  میاسال جمهوری  میات برنامه با مبارزه برنامه راه گویند می و مخالفند
 المللی بین مجامع در است سال سی برمه مثل کشوری رد که ندارند توجه .بگیریم خارج به را رژیم رهبران
 کشور یک ویژه به .دهند می انجام را شان کارهای و اند نگذاشته بیرون پا رهبرانشان و ندارند حضور عمال
 احتمال عکس بر ها فعالیت این .کنند مسافرت نیست الزم ها این و شان سراغ آیند می دیگران که نفتی
 اند شده تنیده حکومت این در مردم .شود نمی مردم به آسیب بدون جدی تحریم .دده می افزایش را جنگ
 که جائی تا بزنید آسیب آن به و کنید تحریم جدی بطور را حکومتی توانید نمی شما .دیگری جای هر مثل

 ودنش بلند دودی ولی کند صرفنظر گذاشته آن گرو در را اش هستی که  میمه برنامه چنین از کنید وادارش
 ما بله که باشند زده حرفی و بگیرند پسند ظاهر موضع یک خواهند می فقط ها این .برود مردم چشم به که
 هستیم مسئولی حزب ما .بشود شد چه هر و باشند نزده حرفی واقع در ولی خواهیم نمی هم ما مخالفیم هم
 زنیم می را حرفمان صریح و کنیم نمی پنهان را مواضعمان ها این ترس از ما .باشیم تماشاگر توانیم نمی و
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 مردم تکلیف باید .کرد قایم فرش زیر را چیز همه شود نمی گرفت، تصمیم باید سیاست در اینکه برای
 به شدید آسیب که جدی خیلی تحریم طرفدار ما بله، .ش سراغ بیایند آدم مخالف و طرفدار که باشد روشن

 حمله خطر "ضمنا اینکه برای هستیم زد خواهد آسیب مه ایران مردم به متاسفانه که  میاسال جمهوری
 زنند می را ها حرف این که آنهائی .دهیم می ترجیح  میات تاسیسات به حمله بر را تحریم و بینیم می را  مینظا
 مواضعی این با ولی کنند می محکوم و دهند می اعالمیه و کردند حمله متاسفیم خیلی گفت خواهند "بعدا
 عوام آن از این .بماند میز روی حمله گزینه تنها که رسانند می ها جا همان به را ارک گیرند می که

   .دهد مین فریب هم را کسی دیگر که ستها فریبی
 از و اند نیارمیده سرخ گل بستر در ایران مردم .خورند می رژیم این از دارند را آسیب نهایت ایران مردم اآلن
 این که داد نشان خرداد 22 .شان مبارزه برای بپردازند سنگین بهای رندحاض که اند داده نشان تر مهم این

 و نکنیم صحبت مردم طرف از ما است بهتر پس دهند می هم را جانشان و بروند حاضرند کجاها تا مردم
 مان جای سر را ما و دهند می نشان باشد، مخالف ما نظر با مردم اگر .بگوئیم آید می درست مان نظر به آنچه

 چه ما دیگر ببینیم آسیب ها تحریم از ما که کنید کاری مبادا که گویند نمی مردم خود اگر نشانند یم
 الزم آنها طرف از ما دیگر ندارند حرفی مردم خود اگر .بگیریم نظر در را کشور مصلحت باید ما گوئیم؟ می

 طرفدار ما که کنیم ندیب جمع صورت این به را اقتصادی تحریم بحث این نتیجه در .کنیم صحبت نیست
 مردم که کنیم می هم تصور و بگیریم را ایران به حمله جلوی اینکه برای هستیم جدی خیلی های تحریم

 برنامه که کنیم تاکید باید "ضمنا .داد خواهند را ترجیح را این شود طرح روشن برایشان مسایل اگر هم
 را این و انداخت خواهد خطر به را ایران و است نخودشا نفع به فقط و است ملی ضد و است غلط ا.ج  میات

  .نشوند زمینه این در اشتباه دچار که دهیم توضیح باید همه برای هم
 مانند هایی شرکت و کشورها اینکه برای شوند می وارد دریچه از بندند می را در بله دوستان، پرسش باره در

 رشوه و معامله در دارند طوالنی سابقه که هم ها نروژی یا کنند می عمل ا.ج مستعمره مثل "اصال اتریش
 از رفسنجانی پسر گیری رشوه افتضاح روی از پرده نروژ برگن در ما هموندان پیش سال چند .ا.ج به دادن

 است نکرده تاکنون ـ کند توافق آمریکا با و بگیرد تصمیم "جدا اروپا اگر .برداشتند نروژ دولتی نفت شرکت
 )بکنند را خودشان کار است نگرفته تصمیم اروپا جامعه یا امنیت شورای وقتی تا ارندد حق هم ها نروژی و(

  .شود می ختم کجا به کار باالتر های سطح آن در که ببینیم باشیم منتظر باید
 یک ما .است تردید جای بسیار شوند رها رژیم این دست از شده هم  مینظا حمله با بخواهند ایرانیان اینکه
 با کشوری ما اینکه برای .هستیم حساس امورمان در خارجی مداخله درباره بسیار بسیار که مداری ویژگی
 را ما سرنوشت دیگری کشور که خورد برمی ما به دیگر بسیاری از بیشتر و هستیم طوالنی خیلی سابقه
 کردند مداخله ام کارهای در ها خارجی قدر آن بیستم سده اواخر تا نوزدهم سده آغاز از هم بعد .کند تعیین
 مردم بله .شوند حاضر آنجا تا مردم که کنم نمی فکر من .شد پیدا استثنایی حساسیت یک "حقیقتا که

 خارجی، دولت دخالت با نه ولی بشوند راحت ها این شر از اینکه برای بکشند را هایی سختی حاضرند
 چند من بود؟ خواهد چگونه بار این  مینظا حمله .باشد داشته  مینظا حمله صورت مداخله اگر بخصوص
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 الملل بین فضای تغییر به توجه با ولی بود خواهد کشت قصد به بشود حمله اگر که کردم می فکر پیش سال
 زد خواهند را معینی های هدف یعنی بود خواهد جراحی حمله آمد پیش افغانستان و عراق در که اوضاعی و
 هدف ولی شد خواهد هم برق تاسیسات و رادار و یابیرد و مخابراتی سیستم شامل ها هدف این .بس و

 را خودم من حاال .انجامید نخواهد رژیم سقوط به "لزوما این .بود خواهد  میات تاسیسات همان اصلی
 میاسال جمهوری کنار در کرد، خواهم چکار بشود حمله اگر که ام کرده اعالم پیش از چون کنار، گذارم می

 .بکنند را کار همین است ممکن ایران در هم ها خیلی .درست یا غلط است، من عموض این و ایستاد خواهم 
 تقویت را ها آن و بود خواهد خارجی حمله نژاد احمدی دستگاه و رژیم این نگهداری اسباب از یکی "اتفاقا
   کرد خواهد

 از است ممکن "تاحقیق گفتند درستی به که بینی پیش غیرقابل پیامدهای گرفت نظر در باید این بر عالوه
 رفته در هم از چیز همه و است آشفته ای اندازه به ایران اوضاع اینکه برای باشد هم ایران پاشیدگی هم

 هرکاری هرکس و نباشد دفاع وسیله شود، قطع کشور ارتباطات و بشود هم  مینظا حمله اگر که است
 ییها گروه و همسایگان، از قاچاق .است شده زیاد ایران به اسلحه واردات خیلی شنیدم من و( بکند خواست
 سود به و نیست درست حمله که مصلحت نظر از چه باید ما و هست خطرات این .شوند می مسلح دارند
 مخالفت  مینظا حمله با باید .کنیم حل را مان خود خواهیم می ما که اصول، نظر از چه نیست، ما ملی

 یا درست حاال .است شده یکی مرداد 28 با ایران در ادشاهیپ اینکه برای هست؛؛ هم مزیتی این و .ورزیم
 بزرگی خدمت یک ما موضعگیری .اند آورده دست به ما مخالفان را پیروزی این  میعمو روابط لحاظ از غلط
 با خواهند می و هستند آمریکا حمله دنبال طلبان سلطنت گویند نمی دیگر مدت همین در .پادشاهی به است
 و برلین در و بودند کار این دنبال طلبان سلطنت ای پاره متاسفانه .کار روی بیایند ریکاآم  مینظا قدرت
 هم دالری 200000 یک شنیدم .گرفتند ها وعده و دادند ها وعده آوردند را ها آمریکائی و شدند جمع پاریس

 این .گذاشت ارکن و شست را چیز همه هم آمریکا انتخابات و نرسید جائی به ولی شد بدل و رد وسط آن
 امروز .شد تمام هم ها طلب سلطنت سود به شد، تمام پادشاهی سود به بسیار ما گیری موضع این که است
 مخالفان برای ما گیری موضع قدر این .گویند نمی دیگر را این ولی کنند می ها طلب سلطنت به ها حمله خیلی
 درستی کار اصولی نظر از هم .بایستیم موضع نای روی باید ما .خورد بهم شان تعادل که بود دهنده تکان
 بهترین نیز سیاسی نظر از بودن اصولی .بودیم ما جریان این برنده .بردیم ما سیاسی نظر از هم و است
  .است روش

 در "اصال ما .است جنگ از جلوگیری مسئله .بگذاریم رژیم سرنگونی بافتار در را تحریم موضوع نباید
 رژیم این سرنگونی برای ها خارجی هم "حقیقتا .نداریم نیاز خارج داخلهم به رژیم این سرنگونی
 ما که است این .است  میات بمب از جلوگیری برای کنند تحریم هم اگر .کرد نخواهند بلند را شان انگشت

 خواهد جنگ که دیگری گزینه با مان مخالفت علت به کنیم می دفاع تحریم آن از ولی شویم نمی آن وارد
  .کرد نخواهند تحمل نشود متوقف دیگری ترتیب هر به  میاسال جمهوری  میات برنامه اگر ما نظر به .بود
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 پشت از انسان .انداخت فیزیک در منشور یاد مرا که کردند اشاره نکته یک نژاد، یوسف آقای تائید ضمن
 از کس هر و دارند یدیعقا و نگاه و گیرند می مواضعی همه سیاست در کند؟ می نگاه قضایا به منشوری چه

 برای چه که است خودش منافع منشورش کسی یک .است  میمه مسئله این و کند می نگاه منشوری پشت
 اصول منشورش کسی یک .خود منافع دنبال رود می موقعیتی هر در و است روشن ش تکلیف و دارد او

 و بیست قرن دنیای به یرانا رساندن و است ایران منافع ما منشور .است تعصب منشورش کسی یک است
 دیده منشور این پشت از همه  میاسال جمهوری حزب، خود حزبی، های برنامه مشروطه، پادشاهی، .یکم
 شدیم گذاری پایه ایرانی چنان ساختن برای ما .نشدیم تاسیس ا.ج سرنگونی برای برای ما نتیجه در شود می
 نگاه هدفی الزمه عنوان به را کاری یک انسان که دارد فرق .است رژیم این کردن سرنگون اش الزمه که
 درست این .است سرنگونی شان هدف  میاسال جمهوری مخالفان از خیلی .هدف خود عنوان به یا کند

 یک خواهیم می ما آید؟ می سرش به چه و شود می چه بعدش مملکت این نژاد یوسف آقای قول به .نیست
 جمهوری با مبارزه برای ولی .برداریم را آن باید است کار این مانع  میاسال جمهوری بسازیم، را چیزی
 این که است وقت آن .نماند یا بماند مملکت بعدش که شود نمی هدف این و ایم نشده تشکیل  میاسال

 را مشخصی جایگاه ما .است واقعگرایی مرحله این در رژیم این نگهداشتن که آید میِ پیش مالحظات
   .پریم نمی شاخ آن به اخش این از و ایم گرفته
 این .نروند مشکلی هیچ حل سراغ فارسی های المثل ضرب عموم با که است این دوستان به توصیه اولین
 .نکردن کاری هیچ برای بهانه دنبال است، مانده عقب و خورده شکست فرهنگ یک از ها المثل ضرب
 در دعوا ببینیم کنیم نگاه باید .است واماندگی و شکست های المثل ضرب فارسی های المثل ضرب بیشتر
 این ندارد دلیل .نیست زرگری جنگ موضوع .شود می روشن مان برای منظره وقت آن چیست؟ سر بر ایران
 را رژیم سرتاسر کننده رسوا های مناظره آن که بکشد آنجا به کارشان انتخابات در و بیندازند راه را بساط
 یک ها این .زند می آخوندها مورد در را ها حرف آن آید می پالیزدار باتانتخا از قبل چرا آخر .باشند داشته
 خواهد می و خورند نمی درد به آبرویند، بی دزدند، آخوندها این گوید می پاسداران سپاه .است نقشه و روند
 و رفسنجانی مورد در را صریح های حرف آن آید می نژاد احمدی بعد .شان نابودی برای بسازد زمینه

 بگذارید رفسنجانی جای را خودتان .نیست شوخی و است رفسنجانی مرگ حکم اینها .زند می اش نوادهخا
 چه جمهوری رئیس شود می دوباره آید می فردا پس و زند می را ها ف حر این کشوری جمهوری رئیس وقتی
 تعزیه است،سی میدان ولی بیفتد است ممکن اتفاق خیلی تعزیه در .است جدی خیلی دعوا کرد؟ خواهد
 خورشت رود می حسین امام بعد برند می را حسین امام سر تعزیه در .گذارند می را شان جان مردم و نیست
 .است شده بریده دیگر بریدند سر وقتی سیاست در خورد می قیمه

 2009 سپتامبر 9
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  
  است؟ موثر اقتصادی تحریم آیا 

 
 تصور من .شد صحبت ش منشاء به راجع .بود  میاسال جمهوری مقابل در ایرانی جمهوری اصلی بحث
 این مراحل .است شده شروع که است ای مبارزه طبیعی مرحله یک این .باشد داشته خاصی منشاء کنم نمی

 .شد پیدا معینی های خواست کشیدن پیش برای دادن رای نبشج اول بینیم می کنیم نگاه وقتی را مبارزه
 چهار از که ایرانی ناشران اتحادیه نامه یا آزاد شهروند محور، مطالبه گفتمان خواهیم، می را چیزها این گفتند
 جدی را انتخابات این گفتند مردم .بود خواهد چه کتاب سانسور برابر در شما سیاست پرسیدند کاندیدا
 رای .کنیم می شرکت مبارزه درین ولی کرد خواهند تقلب و مداخله دانیم می اینکه از رفنظرص بگیریم
 در و شدند متوحش ها آن زیرا برده موسوی هم "ظاهرا .ببرد موسوی رفت می هم انتظار و دادند هم زیادی
 یک رضع در توانستیم گفتند را درصدش ده که را کاغذی رای میلیون چهل نتیجه ساعت سه دو عرض
 در نظر تجدید درخواست و میلیونی تظاهرات بعد .شد بلند جنجال این و کردند اعالم بخوانیم هفته
 گفتند و نکردند رها هم اصلی کاندیداهای و آمد پیش انتخابات تجدید و ابطال و خوانی رای و گیری رای
 "طبعا .رسید کشی آدم و زندان و وسیع سرکوب به کار و خودمان حق از کنیم می دفاع و ایستیم می

 مرگ و آمد دیکتاتور بر مرگ بعد بود انتخابات صحبت ش اول .شدن رادیکال به کرد شروع مردم شعارهای
 بیشتر رژیم سختگیری هرچه که بود طبیعی .نداشت ربطی انتخابات موضوع به ها این و آمد ای خامنه بر

 و ای خامنه و نگهبان شورای از بیزار و عصبانی مردم اینک برای داد خواهند تری تند شعارهای مردم شود
 بر مرگ به کار وقتی و شد تند شعارها .کنند عمل خودشان قوانین چارچوب در نگذاشتند را پاسداران

 شعار گورستان، در تظاهرات در .کنند حمله  میاسال جمهوری خود به فردا پس بود طبیعی رسید ای خامنه



310 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 وقتی .رژیم جمهوریت برابر در رژیم اسالمیت است، این سر بر حثب االن .شد مطرح ایرانی جمهوری
 و است کاره همه فقیه ولی و اند کاره هیچ مردم کنند می اعالم نگهبان شورای از یزدی و یزدی مصباح
 را  میاسال پسوند ما اگر .است  میاسال پسوند آن گرفتاری، که بینند می مردم .کنند تائید باید فقط مردم

 تواند می خواست هرچه و العمر مادام و فقیه ولی صحبت .ماند نمی فقیه والیت برای موردی دیگر برداریم
   .است معقولی و حسابی حرف خیلی .بود نخواهد میان در بکند

 رضاشاه باد زنده گوید نمی نفر یک و ای خامنه بر مرگ و ایرانی جمهوری گویند می که است درست این
 مرده .باد مرده ای خامنه که است این موضوع .نیست ای خامنه مقابل در پهلوی هرضاشا موضوع اما .پهلوی

 االن .اسالمی جمهوری مورد در است طور همین .شود عمل و ابراز مردم اراده تا شود باز راه اینکه برای باد
 ور این مهکل یک که ایران در باشیم داشته انتظار ما که است منطقی آیا .نیست پادشاهی یا جمهوری وقت

 عنوان به کروبی و موسوی شود، می سست کروبی و موسوی مبارزه اساس کل کنند صحبت ور آن یا
 که  میمرد پادشاهی؟ یا ایرانی جمهوری نه،  میاسال جمهوری بگویند بیایند جمهوری ریاست کاندیداهای

 آنوقت کشند، می و زنند می ار آنها و شوند می دستگیر هم باز و گیرند می سر قرآن و اکبر اهللا گویند می
 چنین شود می پادشاهی؟ باد زنده و ایرانی جمهوری نه  میاسال جمهوری نه بگویند بیایند انتظاردارید

 ولی .خوب بسیار خواهد، می مان دل و داریم دوست شما و من را چیزی یک .کرد فکر عملی باید چیزی؟
 گفت و ایستاد مردم جلوی شود می .نه یا کرد ش کاری شود می دید باید که افتد می اتفاق آنجا چیزی یک
 .گویند نمی هم رفراندم هنوز آنها پادشاهی؟ بگوئید و ایرانی جمهوری بگوئید نیست درست و ندارید حق
 یزدی مصباح .ایرانی جمهوری بگوئیم و بیندازیم را اش اسالمی گویند می االن .گفت خواهند روزی یک
 دیگر رویم نمی هم پیش اگر .برویم پیش مردم همراه باید ما .بیندازیم را شا جمهوری باید نه گوید می

 برخورد ما به و نیست درست ها حرف این و ندارید حق بگوئیم مردم به که نیست درست و نایستیم جلوش
  .است مهم رفراندوم یا است مهم پادشاهی و

 حتا و کردند رفراندم هم پیش دفعه که دکنی توجه شد خواهد پیش دفعه مثل که کنند می که ای تکیه این
 و ها سفارت جلوی رفتند آنها انقالب، از بودند کرده فرار و بودند شده پناهند خارج به که کسانی

 خواهد هم بار این و شد رفراندم هم بار آن بله .دادند رای و بستند صف  میاسال جمهوری های کنسولگری
 .شود نمی تکرار ای گذشته هیچ "اوال .ندارد امکان "اصال یشپ سال سی با امروز مقایسه هم بعد .شد

 این هم بعد و شود می عوض شرایط اینکه برای نیست عملی تکرار ولی کند پیدا هایی شباهت است ممکن
 و سرباز صحبت .کنند نمی شمکُ می شمکُ می صحبت مردم این .است دیگری چیز هایشان خواست مردم
 و دور و است ایستاده منتها نیست رهبر موسوی .ندارد خمینی جنبش این .نندک نمی خمینی توئیم جانباز
 دارد ادامه و شد بلند انتخابات از ها آتش این همه .است خوب هم خیلی و کنند می مبارزه و اند ایستاده برش

 شد بتصح .کنیم می استقبال آنها از هم ما .دیگر های خواست و شود می داده دیگری شعارهای مرور به و
 چقدر مگر .بیرون از ما طرف از خصوص به .نیست جلوگیری امکان .کنیم جلوگیری ایرانی جمهوری از که

   .بود نگر واقع باید .نزنید ها حرف این از بگوئیم و بایستیم نفر هزار صد جلوی که داریم قدرت
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 داشته مقطع این در ایرانی جمهوری از وحشتی نباید وجه هیچ به گفتند دوستان بعضی که طور همان
 در  میاسال تفکر این از بیایند؛ بیرون حکومتی اسالم فضای از بکلی مردم که است این مهم االن .باشیم

 ما مسایل باید اسالم که خورد زمین همین با کشور این ساله 40-30 این در .است مهم خیلی این .سیاست
 آن امروز .گفتند روشنفکران که ها یاوه این و تداش خود آنچه و اسالم به برگردیم بایستی و کند حل را

 .آمد خواهد دنبال به و است فرع دیگر اش بقیه است ما پیروزی بزرگترین این و است رفته بین از گفتمان
 چه گرنه و هست پادشاهی برای بختی بشود اداره دموکراسی با و نشود اداره دین با جامعه این اگر یعنی

 مان پای که باشد این مان هدف باید ما پس .شود می تمام پادشاهی باشد هرطور دیکتاتوری یک در بختی؟
 نظام شکل گوئیم  می ما ایرانی، جمهوری گویند می مردم اگر امروز .برسد مردم به سخنمان و برسد ایران به

 از ترس دیگر االن ولی گفت خواهند ش موقع به هم مردم .شود تعیین رفراندم یک با باید ایران در آینده
   .نیست درست آن از جلوگیری و شعار این
 این و نباشند سازمان این به وابسته که است این مجاهدین نجات راه تنها .شد صحبت مجاهدین به راجع

 تروریست عنوان به جاها خیلی و دارد بد سابقه است، بدنام مجاهدین سازمان این .شود منحل سازمان
 فرد عنوان به اما بپذیرد خودش خاک به را افراد این از زیادی عده تواند نمی دولتی هیچ .شود می شناخته

 .دارند راهی باشند، آزاد مجاهدین رهبری از اگر
 2009 سپتامبر 25
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

 )2( ایران مردم اخیر مبارزات
 
 انتشار تری مفصل بیانیه بعد هفته چند محور مطالبه گفتمان بر عالوه مان، دوست آن پرسش به پاسخ در
 ها انجمن این از بسیاری .است شده تشکیل تازه بیانیه این گرد بر بسیاری های انجمن گویا که کرد پیدا

 گفتمان بیانیه و است آزاد شهروند عنوانش بیانیه این .هستند اینترنتی یا )غلط ترجمه به مجازی( انگاری
 دموکرات لیبرال یا لیبرال  دموکراسی برنامه یک در "دقیقا و بیشتر تفصیل با برده تر پیش را محور مطالبه

 .آزاد شهروند های انجمن همین تشکیل روی بروند است تر جامع رسید نظرشان به دوستان اگر و گنجد می
 تا شود می بحث بیشتر این هم االن و است بهتر محور مطالبه وانعن از مراتب به آزاد شهروند عنوان
 میسه ما .اند رفته هم پیشتر و شدند وارد در آن از ها این و شد گشاده بود دری آن .محور مطالبه گفتمان

 بحث گفتمان، ولی است کرده خوبی کار است کرده کس هر . نیست ن خودما کار تبلیغ .نداریم بیانیه آن در 
 کرده تبلیغ و است بوده ش دنبال ایران مشروطه حزب سال پانزده این که است همان همه ها تداللاس و

   .کنند تشویق را ها انجمن این تشکیل ایران در دوستان نیست بد .است
 پرچم موضوع یک .گرفت را مشیی خط یک شود می و دارد اهمیت خیلی که شد بحث مطلب دو به راجع
 که هستند دیگران این و بایستیم باید خورشید و شیر پرچم روی ما گفتند  میرحی آقای گذشته بار .است
 یک حال هر به ایران اینکه برای .است اساسی نکته یک این .کنند خود آن از و بگیرند را پرچم این باید

 شگاهدان تظاهرات در رود نمی تصور .است شده رد مردم سوی از  میاسال جمهوری پرچم و دارد الزم پرچم
 پرچم هیچ .است شده تمام و باشد کرده بلند را  میاسال جمهوری زشت پرچم کسی جمعه نماز همین در

 .است جنبش این رنگ نیست، پرچم رنگ هم سبز .نیست خورشید و شیر پرچم با مقایسه قابل هم دیگری
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 این و بپذیرند را زسب این و نکنند احتراز سبز از شود می توصیه حزبی دوستان به و است خوب هم خیلی
 انقالبات این دارد رنگی جنبشی هر .بپذیرند را خورشید و شیر پرچم هم دیگران که کرد خواهد کمک

 که حزب چون کنند بسیج را مردم بتوانند که بگیرند را رنگی که است این ش های ویژگی از یکی مخملی
 رنگی .کشد می هم طرف به را ااینه مشخص رنگ یک ولی کرد درست شود نمی استبدادی نظام یک در

 را ما .ندارد مانعی هیچ و بپذیریم را سبز رنگ باید .کند می جدا  میاسال جمهوری عامل از را دوست که است
   .سادات و سید به نه و چسباند می موسوی به نه

 این خورشید و شیر پرچم با اش دشمنی در ایران چپ چرا که اندازد می فکر به را ما  میرحی آقای نکته ولی
 هزار این تمام و رسد می سال هزار به اش سابقه و دارد وجود که است  میپرچ تنها این ورزد؟ می اصرار همه
 به خواهان مشروطه قاجار دوره در بوده ایران پرچم گوناگون، های صورت به شمشیر و خورشید و شیر سال

 چند و بیست و کردند تعیین را آن ابعاد و گرفتن قرار شکل و ها اندازه .پذیرفتند ایران  میرس پرچم عنوان
 پادشاهان پرچم تنها نه پرچم این .نداشت پهلوی پادشاهان به ربطی و شد اینکار رضاشاه از پیش هم سال

 هم ستارخان پرچم .شناخت نمی را چیزی پرچم این جز مصدق .هست هم مصدق پرچم است، پهلوی
 و شیر رنگ سه پرچم زیر اینها همه .بوده هم آخوند مدرس پرچم هست، هم عمواغلی حیدر پرچم هست،
 منزوی را ایران چپ کردن دشمنی آن با پهلوی بعنوان و پهلوی به ش  چسباندن .اند کرده کار خورشید

 که معنی این به .بازد می را تر بزرگ مبارزه یک خورشید و شیر پرچم با دشمنی با دارد ایران چپ .کند می
 خواهد باز را ش جای دوباره مردم دل در پرچم این که نیست تردید باخت، خواهد حتما را پرچم با مبارزه
 پرچم توک و تک تظاهرات در ایران در حتا و آید می پیش این بخود خود بطور و است روشن روز مثل .کرد
 به .دید خواهد آسیب است تر مهم بسیار ش برای که چپ دیگر پیام آنوقت .اند کرده علم خورشید و شیر

 هیچ ما و افتد می جلو خودشان کار که کنند خود آن از بگیرند را پرچم این که است چپ نیروی خود صالح
 سر بر آنقدر ما .بشود تمام ها ایرانی بین پرچم مسئله این و بیفتد جلو کارشان بگذار .بینیم نمی این در مانعی
   .است زیادی اختالف این که داریم اختالف مختلف مسایل
 مبارزه این در پیروزی از مختلفی های گروه که است وحشتی آمد پیش ها بحث در که دیگری اساسی نکته
 جمهوری بساط و خیزند بپا ایران مردم که ایم کرده تالش سال سی که است آور شگفت این "حقیقتا .دارند

 گام به گام های راه که کردیم ینم فکر اول از هم ما البته برچینند، توانند می که ترتیب بهر را  میاسال 
 .است گام به گام ش راه تنها که شدیم متوجه االن ولی کردیم نمی فکر درجه این به یا باشد داشته شانسی

  اسالمی جمهوری اگر ترسیدیم که دیدیم سیاسی های گروه از انحراف و ناپختگی اینقدر سال سی این در
 که است راهی تنها گام به گام حل راه این نتیجه در .دبیای ش بجای بدتری چیز یک بیفتد باره یک
 ها گروه همه را آرزوها این است شده ها صحبت این سال سی .کنیم کمک باید هم ما و رود پیش تواند می

 ترسد می طلب سلطنت خیابان، در اند ریخته مردم که حاال .خیابان به بریزند مردم برسد روزی که اند داشته
 .شود فراموش پادشاهی موضوع و کند غلبه ش اسالمیت به نظام جمهوریت و شود یروزپ جریان این که
 این و افزوده ارزش و خونین انقالب و پرولتاریا صحبت دیگر و شود موفق جریان این که ترسد می چپ
 ایران در اسالمیت که ترسند می است معلوم شان تکلیف که ها اسالمی .شود گذاشته کنار ها حرف
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 باید ما ولی است تاسف اسباب بسیار بینیم می ا.ج مخالف جبهه در ما که تشتتی این .گیرد قرار شعاعال تحت
 سپاه کودتای مثل اتفاقاتی اگر ولی است مشکل بینی پیش .هستیم روبرو ای منظره چه با کنیم نگاه

 او ولی رفسنجانی شانراس در( رژیم خود از عناصری کمک با و ها آخوند کمک با مردم نیاید پیش پاسداران
 یا نژاد احمدی که معنا این به بگیرند نژاد احمدی از و رهبر از امتیازاتی )هستند پشتش ها خیلی نیست تنها
 مجمع به برود حکومت در مهم تصمیمات همه که گیرد قرار فشاری چنان زیر "مثال یا شود گذاشته کنار

 و رژیم برای بود خواهد ای آبرومندانه حل راه ینا من بنظر .شود گرفته تصمیم آنجا و مصلحت تشخیص
 نژاد احمدی مخالفان با ـ بود خواهد قطعی شکست که ـ برندارند را نژاد احمدی که بکند قبول است ممکن

 نظر ما مردم که بقبوالنند و بفروشند مردم به را حل راه این کنند سعی و بکنند را تفاهم این رژیم خود در
  .است ممکن هم این .کرد خواهیم رعایت ها یریگ تصمیم در را شما
 حل راه یک بعد و کنند ساقط مجلس اعتماد عدم رای یک با را نژاد احمدی که است این دیگر حل راه

 هر ولی نباشد مردم مستقیم پیروزی و گیرد انجام رژیم خود درون از که کنند پیدا انتخابات برای دیگری
 هم آخوندها "مسلما و است رژیم پایان که نزنند کودتا به دست و کنندن دیوانگی پاسداران اگر بشود چه

 پیروزی معنی به رژیم این در اسالمیت شدن رنگ کم و رژیم شدن عوض .ایستاد خواهند ش جلوی
 و داد خواهند در تن مردم و بود خواهد رژیم این خود در عناصری پیروزیِ معنی به و بود نخواهد پادشاهی

 پادشاهی تغییرات این در و آینده های موفقیت برای کنند استفاده و آورند بدست امتیازاتی دکر خواهند سعی
   .گشت برنخواهد ایران به

 بشود پیدا شرایطی ایران در که است این کنیم مبارزه ش برای و باشیم داشته را انتظارش باید ما که آنچه
 هم پادشاهی طرفداران ایران، به برویم بتوانیم هم ام و شود باز درها بگویند، را شان سخن بتوانند همه که

 که است حداکثری "فعال این .کنند دفاع شان موضع از و بزنند را شان حرف بتوانند و ایران به بروند بتوانند
 کسانی نتیجه در .باشیم داشته انتظار دورتر  میک آینده در نزدیک آینده در نه تحوالت این از توانیم می ما
 جنبش این اگر باشند داشته نظر در بخورد صدمه پادشاهی مبادا که ترسند می مردم جنبش یروزیپ از که

 پادشاهی با سراسر که نیروهایی اینکه برای آمد نخواهد پیش پادشاهی برای شانسی "اصال بخورد شکست
 برسد آنها به ممرد زور حاال آمد خواهند کار روی آنها هستند ایران در فضا بازنشدن مخالف است سهل که
 شان برای که نکنند فکر دوستان این هم دیگری راه هیچ ولی است دیگری بحث بماند کشور از چیزی آیا و

 کار در اول مرحله در کنیم نگاه مرحله سه حتی یا دو در را پادشاهی برگرداندن موضوع باید ما .نه هست
 آن تازه .بزنیم را مان حرف بتوانیم ایران در هاینک برای فرصتی تا برویم پیش مردم همراه باید ما .نیست
 پادشاهی روی اول از ما حزب تکیه که است دلیل همین به شد خواهد شروع پادشاهی برای مبارزه وقت
 در که ایم گفته بارها و لیبرال دموکراسی نظام یک قالب در است بوده مشروطه پادشاهی روی است نبوده
  .است سوم و دوم درجه کومتح شکل لیبرال دموکراسی نظام یک
 آن بحث موضوع بشود چه هر که بود خواهیم حزبی ایم کرده سیاسی فلسفه این بر که ای تکیه با

 دموکراسی ما .جمهوری با چه لیبرال پادشاهی با چه بود خواهد آن اساس کردن محکم و لیبرال دموکراسی
 دو عرض در یعنی .ایران در مسلط گفتمان است شده این و ایم کرده ایران سیاسی گفتمان وارد را لیبرال
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 مطرح ایران در الهی شاه .نیست مطرح االن پرستی مصدق .کنار رفت دیگر های گفتمان همه سال سه
 بین دانشگاه، در بود کرده بلند سر که چپ گفتمان و شد تمام همه مذهبی ملی مذهبی، گفتمان .نیست

 باید مسئله این به توجه با .برد گفتمان این .اند شده شخامو همه االن افراطی، چپ و ها مارکسیست
 .نیست طور این "ابدا .رفت خواهد میان از پادشاهی لیبرال دموکراسی نظام برقراری با که نداشت وحشتی
 هم پذیر برگشت و رفته میان از که رفت خواهد میان از خواهند می طلبان سلطنت این که ای پادشاهی
 است متناسبی نظام هم خیلی و دارد شانس ایران در هم خیلی ش  نوین صورت در پادشاهی ولی نیست
 کار ببرد هم موسوی .است خراب ما کار پس برد می دارد موسوی که نکنیم احساس االن .دارد زمان منتها

 راهی به را موسوی که هستند مردم کند، می تعیین را راه که نیست موسوی چون شد نخواهد خراب ما
 .ندارد ای چاره برود را راه آن اینکه جز که اند انداخته

 2009 اگوست 20
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
 

  ایران مردم اخیر مبارزات
 

 هم از و اند نکرده رها مردم و نشده تمام وجه هیچ به مبارزه این که دهد می نشان گذرد می ایران در آنچه
 هم روز هر و داشت خواهد ادامه حکومت و مردم بین گریز و جنگ این و اند کرده اعالم را تیر 18 اکنون

 زیاد  میاسال حکومت انزوای بیرون در تنها نه .شود می تر ضعیف ای خامنه و نژاد احمدی حکومت موقعیت
 بکلی آخوندها از هائی روهگ ایران خود در بلکه شود وارد هم بیشتری فشارهای است ممکن و است شده
 و است داده پرمعنایی اعالمیه روحانیون جامعه .اند ایستاده برابرش در و اند کرده جدا ای خامنه از را شان صف

 و نژاد احمدی با مخالفت از مردم که بینند می و هستند اسالم و خودشان آینده نگران آخوندها از بسیاری
 به کشی آدم و است شده وحشیگری قدری به .رفت خواهند اسالم سپس و آخوندها با مخالفت به ای خامنه
 نتیجه در .کرد خواهد بروز جوری یک است مردم دل در که ای کینه این که شده گوناگون های صورت

 را خود آینده تا مشروطه دوره مثل مردم طرف به بیایند آخوندها از بخشی که داد احتمال "کامال شود می
   .کنند تضمین

  
 همچنان مبارزه ولی دهیم نمی اهمیتی چندان دیگر انتخابات مسئله به خارج در ما اینکه با دیگر طرف زا
 باطل انتخابات محور بر ها اعالمیه تمام .است متمرکز دیکتاتوری و تقلبات و نادرست انتخابات موضوع بر

 از یکی که طور همان و ردک فراموش را انتخابات شود نمی و باشد می است نامشروع حکومت این و است
 .شد خواهد متزلزل رژیم اساس بخورند شکست مبارزه این در نژاد احمدی و ای خامنه اگر گفتند دوستان

 طرف از و آخوندها از روزافزونی بخش و مردم طرف یک از است، افتاده کشور در االن که شکافی این
 را کشور آن نتیجه که است رسیده جایی به شکاف این کابینه، و سرکوبگری دستگاه و پاسداران دیگر
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 هم تقلب و انتخابات ضد بر مبارزه که بگیریم اول فرض عنوان به را این باید .داد خواهد قرار تاثیر تحت
 به دعوت را مردم تواند می امروز موسوی اگر یعنی است متمرکز موضوع این بر هم و یافت خواهد ادامه
 نبود مسایل این از انتخابات از پیش .است انتخابات سر بر ها این بدهند، واییفت چنین آخوندها یا کند مبارزه

 ای خامنه و رژیم ضعف نقطه که بپذیریم باید را شعارها این نه یا باشیم داشته دوست ما چه که است این و
 نکهای نه .کنیم تکیه موضوع این روی همچنان که ندارد اشکال و است انتخابات "فعال نژاد احمدی و

 ما شعار تواند نمی نیست من جمهور رئیس نژاد احمدی شد؟ چه مردم رای بلکه شد؟، چه ما رای بگوئیم
 عین در ما که است این من منظور .است خوبی شعار نیست جمهور رئیس نژاد احمدی اینکه ولی باشد

 تیر 18 تا . کنیم حفظ هم را خودمان مستقل صدای ، مردم با صدایی هم عین در جریان این با مخالفت
 گفتیم ها سال ما .باشد باید چه ما استراتژی ببینیم .بود خواهد  میمه روز نظرم به و نمانده بیشتر روزی چند
 .شد نباید مایوس و رسید خواهد ش موقع کرد خواهد بروز جریان این و هست زمینی زیر جریانی ایران در

 شاید .کردیم تکیه ایران متوسط طبقه روی کردیم کیهت مدنی جامعه روی کردیم تکیه ها جوان روی خیلی
 طبقه روی تکیه هم موسوی بینیم می حاال .بودیم ما کرد متوسط طبقه بر تکیه "دائما که که گروهی تنها

   .است گذاشته متوسط
 این .متوسط زیر طبقه و است متوسط طبقه میان آن و است داده رخ ایران جامعه در دیگر شکاف یک

 متوسط طبقه زیر بخش این "عامدا و آگاهانه پاسداران سپاه و نژاد احمدی .است محسوس "الکام شکاف
 گذشته سال چهار طول در شنیدم روایتی به و اند کرده آنها متوجه را ها کمک تمام و اند گرفته نظر در را

 از دفاع برای اند هکرد بسیج را اینها .است کرده هزینه جهت این در دالر میلیارد 60 معادل نژاد احمدی
 سعی و کنند می وارد متوسط طبقه به توانند می فشاری هر برابر، در و خودشان به بدهند رای که خودشان

 از ما .بشوند جمکرانی هم آنها زمان طول در و کنند عاری اش فرهنگی اسباب از را متوسط طبقه آن دارند
 لیبرال دموکراسی گفتمان چهارچوب در رفته هم روی اینها همه و ایم کرده تکیه متوسط طبقه روی اول
 آنچه .است همین ش معنای که زدیم را ها حرف این کنیم تکرار را اسم این اینکه بدون ستها سال که آمد
 ولی باشد رسیده پیروزی به اینکه نه .است داده نتیجه ایم کرده تکیه ش روی سال چند و بیست این در

 جریان این و کرده پیدا را آن کرد خواهد پیدا ایرانی جامعه کردیم می بینی پیش که باالیی دست این "عینا
 هم سنتی چپ .است بیگانه ها طلب سلطنت با و طلب سلطنت غیر کرده اندام عرض که لیبرال دموکراسی

 ای عده و اند مسلمان عده یک حاال .نیست هم مذهبی دیگر ـ ایران در شده تمام سنتی چپـ  نیست
 یها صورت در "بعضا حتی و غربگرایی و غربی زندگی و بشر حقوق و دموکراسی دنبال اند رفته یول نیستند
   .بینیم می که است شده این سرانجام ش؛ مبتذل

 به است پادشاهی بازگرداندن ما هدف نگفتیم اول از ما .بمانیم وفادار خودمان های حرف به ناگزیریم ما
 انقالب های آرمان کردن زنده و ایران به است بشر حقوق و وکراسیدم بازگرداندن ما هدف گفتیم .ایران

 به مربوط درصدش 5 حاال است مشروطه انقالب های هدف و برنامه ما حزب منشور گفتیم .مشروطه
 صحبت االن پس .هست هم هنوز و بود ایرانی جامعه کردن دمکراتیزه و توسعه اش بقیه بود پادشاهی
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 شاه جاوید شعار و ایران به برگردانیم را پادشاهی و کنیم استفاده فرصت زینا و کنیم مبارزه ما اینکه
 .اند نکرده قیام خورشید و شیر پرچم برای حتا و اند نکرده قیام پادشاهی برای مردم و نیست مطرح بدهیم،
 ش لاو مرحله در مبارزه و را فقیه والیت خواهیم نمی و ایم شده خسته وضع این از ما گویند می مردم

 بعد .گرفت خواهد قرار حمله زیر فقیه والیت بالفاصله بردند را مبارزه این اگر باشید مطمئن .است انتخابات
 بگذاریم باید .شد خواهد تمام واال بماند مدتی پاسداران سپاه کودتای با مگر فقیه والیت شکست این از

 ایران فضای از خیلی .زد نباید و زد شود نمی را آخر حرف االن و برود پیش بترتیب مان یها اولویت
 را بیشتری هرچه نیروهای که کنیم تکیه شعارها آن به ما که است این مبارزه اقتضای .افتاد جلو شود نمی
   .کنیم جلب
 ها آخوند و بیایند شان سوی به بزرگ های اله آیت از اکثریتی اینکه به دارند نیاز ایران در مبارزان االن

 حکومت یک دوباره که شد خواهد باعث این که بترسیم اگر حاال .است کارآمدی لحهاس این .بپیوندند
 میدان وارد که ای توده اینکه برای آمد نخواهد و است مورد بی ترس این بیاید کار روی ایران در مذهبی
 که نیست مشروطه دوره مثل ایرانی جامعه در نیروها موازنه هم امروز .کند می استفاده مذهب از .شده

 دربار نه و کند لشکرکشی ایران به که هست روسی تزار نه .کنند پیدا مرحله یک در باالیی دست آخوندها
 آن با  میمرد جنبش ولی هست آخوند و هست پاسداران سپاه .شود متحد آنها با برود که هست قاجاری
 کرد مین تهدید "مرتبا هروسی ارتش و بودند مین ها روس اگر .نیست روبرو باشد خارجی که اساسی دشمن

 "فعال ما .ببندد را مجلس توانست می نه و کند کاری توانست می قاجار دربار نه شود ایران وارد که
 مردم از کنیم می سعی و بشر حقوق و دموکراسی مان همیشگی شعارهای همان روی بریم می را مان مبارزه
   .بزنیم را مردم های حرف نیست زمال "عینا اما برویم پیش مردم همراه و نیفتیم جلو خیلی
 آن در دادند شکست را ای خامنه مردم و رسید نتیجه به اگر مبارزه این که باشیم داشته نظر در باید را این

 ایران در را مبارزه و است ایران بیرون پادشاهی چون چرا؟ ندارد شانسی پادشاهی .نداریم شانسی ما مرحله
 شما پادشاه یا هستم شما رهبر بگوید و بیاید بیرون از که کسی به راه اند برده را مبارزه که آنهائی و اند برده

 این در ما اولی منظور ولی هست خود بجای ما هدف که است این .است طبیعی این .داد نخواهند هستم
 بزنیم را انخودم حرف ایران به برویم بتوانیم هم ما .باشد باز ایران در همه برای میدان که است این مبارزه

 شانس ما شود می معلوم که است موقع آن .بزند را خودش حرف و ایران به برگردد بتواند هم شاهزاده و
 باید را این .است معنی بی سخنان این کیلومتری هزار ده از االن .آیند نمی یا آیند می مردم .نداریم یا داریم

 ما شانس وقت آن شود تمام موفقیت با اول مرحله ینا باید ولی نداریم ایران در شانسی االن ما .بپذیریم
 موفقیت بخت و کنیم پیدا شانسی ما که شود می شروع داشت، خواهیم شانسی اینکه نه . شود می شروع
 االن ولی شد خواهد ظاهر که داریم ها سرمایه خیلی ما مرحله آن در که دهم می احتمال من و کنیم پیدا
  .نیست چیزها این وقت
 که اشکاالتی همه با .کردند اشاره خوبی به دوستان از یکی که است همبستگی حفظ ما دیگر ورمنظ یک

 اینکه و داشته را خودش خاص روش و خودش خاص مشکالت ایران خارج در شهری هر و گفتند دوستان
 عموم در است شده پیدا ای روحیه یک مشکالت این همه با نیستیم روبرو الشکل متحد تصویر با ما
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 شان دل "حقیقتا ایرانیان توده ـ اند اقلیت آنها ـ ناپذیر آشتی های مکتبی و پرشور های حزبی آن نه ایرانیان،
 از کسانی حتی بگذارند مبارزه روی را خودشان وزن و کنند همکاری مبارزه همین با که خواهد می

 را این .باشیم داشته تری وسیع ریهمکا یک بتوانیم بلکه بنشینند بیایند که هستند مند عالقه چپ های گروه
 که آنها چپ، انحصارطلبان یا طلبان سلطنت های روی زیاده و محلی اشکاالت گذاشت نباید کرد حفظ باید
 غیر و خودی شدت به ولی است بد خودی غیر و خودی گویند می و کنند می دموکراسی از صحبت اش همه

 افتاده بخطر رژیم وضع که شرایط این در درست .بشوند کار نای مانع آنها که بگذاریم نباید کنند، می خودی
 هم ما کنند می احساسـ 1 چون چرا؟ شده خواهد دشوارتر ما با چپ یها گروه از بسیاری همکاری است

 بینند می کنند می نگاهـ 2 آید می بدشان  میاسال جمهوری از بیشتر شاید ما از دل ته در و داریم طرفدارانی
 همکاری آنها با انقالب دوره از کسانی و دارند متحدینی و دارند آشنایانی دارند، دستی آنها ایران در که

 است این کنند مشکل ایران در را خودشان کار و کنند مربوط آنها به را ما نوعی به خواهند نمی و اند داشته
 این شان همه ولی ندارم وضوعم این درباره  میتوه من و است افتاده اتفاق این .شد خواهند دورتر ما از که
 خودنمایی مرحله این در ما قصد .کنند می فکر تر وسیع که چپ های گرایش با هستند بسیاری و نیستند طور

  .شود باز ایران فقط خواهیم می ما و نیست مبارزه بردن و نیست

 روی قرآن "ثالم ناچار به مردم ولی برویم مردم شعارهای همراه باید ما کردم عرض شعارها به راجع
 و آزادی شعارهای همان روی اگر ما .نیست ما کار دیگر اینها گویند می اکبر اهللا یا گیرند می سرشان

 ایم کرده مبارزه فقیه والیت با "عمال کنیم پافشاری مردم رای احترام آزاد، انتخابات بشر، حقوق دموکراسی،
 همچنان ولی شد خواهد عوض ها این از بعد  میاسال جمهوری "عمال .ایم کرده نفی را نژاد احمدی "عمال و
 را اعدام گوئیم می طرفی از .است زشت البته بهمان و فالن بر مرگ .برویم پیش مردم با باید توانیم می تا

 است بهتر .کرد جویی انتقام نباید چون باشیم خواهیم می یاب حقیقت دادگاه دنبال برچینیم خواهیم می
 بهتر آینده مرگ با .باشد ایران برای بهتری ی آینده یک ساختن متوجه شعارها .شدبا مثبت مان شعارهای

   .است شده بدتر مرگ، گفتند کجا هر .آید نمی
 رنگ .کنند کاری نتوانند ها آخوند که گرفت را سیدی سبز شال و کند استفاده خواست موسوی را سبز رنگ
 بهار رنگ و است نوروز و است زندگی رنگ "اضمن سبز ولی است مرگ رنگ سیاه چون نگرفت را سیاه
 .باستان ایرانیان نزد است خرد رنگ طباطبایی دکتر بقول و است زیست محیط رنگ و است باززایی و است

 مخالف یعنی این بندد می سبز روبان نفر یک که این محض به .است شده نمادی یک مهمتر اینها همه از
 شود نمی که دعوا این وسط حاال .داشتند رنگ همه مخملی انقالبات دارد؟ اشکالی چه .هستیم دستگاه این
 است ما امثال منظورش .بردند را اش سیدی سبز شال که شده نگران موسوی خود االن .کرد اختراع رنگ
 مجبور هم موسوی .دهند می شعار و بندند می سبز خارج در بینند می مردم آمریکا صدای تلویزیون در که

 است درست بله .اند گرفته را ما سبز رنگ گویند می .فهمید را او مشکل باید و دارد شکلم هم او است؛
 است جریان در ایران در که آنچه .است جریان در که ایران مخملی انقالب رنگ شد گرفتند را سبز مردم
  .نیست مخملی انقالب جز چیزی
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  
 جمهوری ریاست خاباتانت

 
 که بود هم الزم و است درست انتخابات و دموکراتیک فرایند توصیف نظر از فرد دیوانی آقای های صحبت
 و کرد روشنگری باید که بود ای اشاره ایشان صحبت در .هستیم کار تازه مسائل این در چون شود مطرح
 پیدا چیزها همین با و آید نمی آسمان از مه روشنگری و شوند نمی آشنا مردم روشنگری بدون و کرد بحث
 .است دموکراسی ورزیدن است ایشان نظر مورد که آموزشی فرایند مراحل همان از یکی .شود می

 و ورزیدن برای موارد ترین مهم از یکی و کرد عمل باید و گرفت فرا شود نمی کتاب روی را دموکراسی
 شروع پائین جاهای از ما آموزشی کار در که رتیبت همان به .است انتخابات دموکراسی، کردن عمل
 ورزیدن شود، تر کامل "بعدا تا گیرد می انجام ناقص طور به و داریم منابع به  میک دسترسی و کنیم می

 های محدودیت با زیاد های فشار زیر پائین خیلی جاهایی از .دارد را خودش های محدودیت هم دموکراسی
 بیشتر شان فعالیت فضای و پیوندند می بیشتری عده و گیرد می انجام دنورزی این اندک اندک فراوان

 یعنی دنیا امروز های دمکراسی ترین بزرگ در .است نشده دموکراتیک ای جامعه هیچ باره یک .شود می
 صاحبان مردان هم آن و داشتند رای حق مردم درصد ده فقط پیش سال پنجاه و صد آنها ترین کامل
 مردم درصد 10 که است دموکراسی چه این بگوئیم شد می وقت آن .بودند معین یدرآمدها و امالک

 حاال تا شد بیشتر و بیشتر و شد شروع درصد 10 از ولی .است بازی و است مسخره و بدهند رای توانند می
 "اصال جاهایی بوده، اینطور جا همه .است شده شامل را ها خانم جمله از و است رسیده صد در 100 به
  .است گرفته انجام کارها این اندک اندک و نبوده موکراتیکد
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 تدریجی اگر .ناگهانی یا است تدریجی یا باز جامعه یعنی دموکراسی به بسته جامعه یا دیکتاتوری از گذار
  میاسال جمهوری در آنچه از بدتر حتی و نامناسب بسیار شرایط در و شود می شروع دیکتاتوری از باشد
 البته که اند کرده قبول را مجلس و انتخابات و دموکراتیک ظواهر و اسباب حال بهر چون ــ هست
 در دموکراسی سیر ولی نیست اینها از کدام هیچ جاهایی یک ولیـ  فرمودند که است همان ش باطن
 شا فایده و است بازی حقه ها این که بگویند باز و بنشینند افراد اگر و است تدریجی و شود می شروع آنجاها
 است قدرت قدر سلطان یا بکند، تواند می کارها چه و دارد اختیاراتی چه ببینید و است فقیه والیت و چیست

 که ای مطلقه های سلطنت در .است آمده قانون در اصطالح به فقیه والیت اختیارات حاال .دارد سودی چه
 های دموکراسی به تدریج به و کردند شروع ها پائین از ولی .نداشتند هم قانون "اصال شدند دمکراتیک
  .رسیدند امروزی

 آمریکا .آید می خارجی ارتش یک شود، می انقالب شود، می کودتا یعنی است ناگهانی دمکراسی به گذار یا
 دنبال آیا .کند انتخاب را دو این از یکی باید ایران .گذاشتیم را دموکراسی و برداشتیم را دیکتاتوری گوید می

 از بعد که هایی دموکراسی هم همیشه و نشود دموکراسی است ممکن انقالب با هستیم؟ انقالب یا کودتا
 جنگ و نبود انقالب "واقعا هم امریکا .اند بوده ناپایدار و ناقص بسیار آمریکا از غیر اند شده برقرار انقالب

 نیست هم ما تیاراخ در "اصال که نیستیم ناگهانی حل راه دنبال ما اگر .است استثنایی و بود آزادیبخش
 که هایی همین یعنی هم تدریجی حل راه .باشیم خرسند و کنیم قناعت تدریجی حل راه به ناگزیریم
 این کم کم یعنی نیست چاره ولی داشت خواهد وجود اینها همه فشارها، و ها بازی حقه همان .شمردند
   .کند می تغییر شرایط
 همه نه، .دانستند می همه را ها حرف این و ندارد اهمیت ها همناظر این گویند می .انتخابات همین به برسیم
 این االن اگر .نیست یادش کسی امروز افتاده اتفاق پیش سال10 یا 5 که مطلبی هم بعد .دانستند نمی

 بینند می مردم همه و شود می پخش تلویزیون در ـ است همین در لطفش و ـ نظام خود طرف از مسایل
 مردم که وقتی گوید می رژیم خود حکومت، خود حاال .شود می گفته مردم خنس که است این اش معنی
 پیشرفت در مرحله یک این باشد مردم نظر به نزدیک که بگویند سخنانی کنند مجبور را ها کاندیدا بتوانند

 یول دهند نمی تلویزیون پای بروند اینکه اجازه مردم به بلی .هستیم همین دنبال هم ما و است دموکراسی
 که کنید فرض یا .شود می گفته تلویزیون در رژیم مقامات زبان از را مردم مختلف های بخش یها حرف

 تظاهرات آمریکا در و کردیم تقلید آمریکا از ما که گفت شود نمی را ها این ها، خیابان در شود می تظاهرات
 این نه .هستیم شما مثل و هستیم خوب ما بگوید و کند تقلید خواست هم  میاسال جمهوری پس کنند می

   .است شده تحمیل
 دنیا در دیکتاتوری رژیم کدام .است رژیم مکافات نه است؛ رژیم تفریح زنگ این گفتند دوستان از یکی
 کاری کتک مختلف کاندیداهای طرفداران بین ها خیابان در روز هر که بکشد ها اینجا به کار خواهد می
 دیکتاتوری رژیم کدام .رود می ش آبروی که است رژیم واقع در چون .تدبیف آب روی رژیم پته روز هر .شود
 ما و نیست تفریح زنگ نیست، بازی ها این شود؟ گفته رژیم کارگزاران خود زبان از مطالب این خواهد می
 مناظرات این از یکی نبود انتخابات موضوع که پیش سال دو "مثال اگر .کنیم استقبال را اتفاقات این باید
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 کار ببینید گفتیم می و بودیم خوشحال همه است؟ بازی گفتیم می بحث این در االن آیا شد می تلویزیون رد
 ایران در آنچه .بشود انتخابات در بگذارید چیست؟ ش اشکال شده، انتخابات در حاال .کشیده کجا به
 وضع این به و است کیمتحر جامعه که است ای جامعه طبیعت در نیست غیره و آمریکا از تقلید گذرد می
 انقالب خواهد نمی و دهد تغییر را شرایط خواهد می و است شده عوض سال سی این در .است نداده تن

 و چاله در را خود خواهم نمی و شود می چه انقالب از بعد دانم نمی من است گفته زبان ده به .کند کالسیک
 و کنم دادن امتیاز به مجبور را ها این و کنم سنگین را خود وزنه تدریج به کوشم می طور همین .بیندازم چاه

 خانه در بروید بگوئیم مردم به هی بکنیم؟ شرایط این در بکنیم توانیم می چکار ما خوب .بگیرم را مواضع
 شما نیست؟ مربوط شما به و است بازی و تفریح زنگ این و باشید نداشته کاری و کنید تحریم و بمانید
 که زدند نمی را مردم حرف کاندیداهایی اگر انتخابات، این در بود نشده زیاد مردم زنو اگر کنید می خیال
 در کی شد؟ می مناظره "قبال مگر بود؟ می الزم مناظره "اصال کنند جلب خودشان سمت به را آنها

 را کار این اند شده مجبور اند؟ گرفته را همدیگر یقه و اند کرده مناظره و شده ها صحبت این از ا.ج انتخابات
 تحریم چه باشیم، داده که ای اعالمیه هر .ایم نکرده مجبورشان که شما و من کرده؟ مجبورشان کی بکنند،
 و است شده پیشنهاد ها این همه و بریزیم سفید رای و مخدوش رای یا باشیم، کرده شرکت چه باشیم کرده
  .دادند رای رفتند و .اند نداده گوش مردم
 کارهایی همین مدنی محاصره از منظور .بود شده تفاهم سوء که مدنی محاصره موضوع به رسیم می اینجا
 رژیم در را بیشتری افراد و بکشند میان به بیشتر و بیشتر را شان های خواست مردم یعنی شده که است
 ملراع حرفها این از کدام هیچ است ممکن انتخابات از بعد چونـ  شده که هم زبانی حاال ـ کنند متعهد
 به و بدهند رای این به بروند مردم که نیست این ش معنای مدنی محاصره .مدنی محاصره یعنی این .نکنند
  .بشود مطرح ها درخواست که است این .ندهند رای آن

 که اختیاراتی تمام ای خامنه است درست .ای خامنه برابر در است جمهوری رئیس اختیارات دیگر موضوع 
 هر اواخر در "مخصوصا پادشاهی دوره در آیا .شود نمی ایران در بخواهد چه هر ای هخامن ولی دارد شمردند

 و داشت را خودش طبیعت و مکانیسم حکومتی دستگاه اینکه برای .ابدا شد؟ می خواست می پادشاه چه
 یک آن .شد نمی عمل "اصال یا شد می عمل گوناگون های صورت به اما شد می شنیده پادشاه های فرمان

 و دادند می گزارشی .کند پیگیری را موارد تمام که نداشت را آن فکری و فیزیکی توانایی و فرصت هم رنف
 آن که نیست  میآد هم ای خامنه .کنند عزیز را خود خواستند می .شود شاد او که بود طوری هم ها گزارش
 .شود می خواهد می ای خامنه رچهه نکنید خیال .باشد داشته اشراف مسایل در یا باشد داشته را ذهنی توانایی

 بین است مجبور .نیست هم فقیه و ندارد اعتباری او ولی .پرسند می او از روند می البته  میعمو مسایل در
 توهین انتخابات در جور این ای خامنه مثل قدرتی قدر آدم به شود می مگر اال و کند بازی مختلف های جناح
 بین از فقیه والیت که بشوند اساسی قانون تغییر خواستار ببرند، سوال زیر را ش اختیارات جور این و کنند
 هم جمهوری رئیس .ندارد عمل در ولی باشد است ممکن کاغذ روی شمردند که اختیاری مقدار آن .برود

 فرق جامعه در شان موقعیت و ها آدم شخصیت ولی است محدود ش  اختیارات است درست .نیست مترسک
 این از .کرد مقایسه شود نمی رجایی حتی قبلی جمهوری روسای از کدام هیچ با را نژاد مدیاح "مسلما .دارد
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 گفتیم حزب اعالمیه در چنانکه .شود می انتخاب کی که نیست مهم االن ما برای گذریم می "فعال جزئیات
 به هم مردم و دست داده مردم دست یک درجه فرصت یک انتخابات این که است این اصلی موضوع
   .برویم ش دنبال باید ما را این و کنند می استفاده آن از دارند یک درجه صورت

  
 و آگاهی منابع ببینیم باید .نیستند کار در  میمرد "اصال رسد می نظر به دوستان بعضی های صحبت در

 همفکر چند با یا و خودمان جلسات در و ایم نشسته بیرون فضای در اگر .چیست بیرون در مان قضاوت
 اشتباه دانند می کسانی حتا .هستم آنجلس لوس در االن هم من هاست، حرف همین بله کنیم می صحبت

 و مجبوریم ما گویند می من امثال به خصوصی مجلس در ولی کنید تحریم گویند می مردم به که کنند می
 ما که ام رسیده نتیجه این به "حقیقتا من .بزنیم حرف دیگر طور توانیم نمی که است طوری شهر فضای
 به بچسبانیم را مان های گوش "دقیقا که است وقتی االن .بیائیم بیرون خارج ایرانی فضای این از بکلی
 و ها داوری پیش و تعصبات روی از شود می زده بیرون در که هایی حرف این .گذرد می ایران در آنچه

 امور در حداکثر مان وقت درصد ده ما .نیمک می فکر ما که انچه با دارد تفاوت ایران وضع .ماست ناآگاهی
 حس "اصال ما است مهم ها آن برای که مسایلی از بسیاری .گذرد می صد در صد آنها از و گذرد می ایران
 با ما .است شده پیدا که نسلی تغییر این و است شده پیدا جامعه در که ای تازه آگاهی این هم بعد .کنیم نمی
 باید همه را اینها .فهمند نمی را ما های حرف این و هستند دیگری های آدم ها ینا و نداریم تماسی نسل این
 به که نباشیم این صدد در و بگیریم یاد ایران در ها ایرانی از مدتی ما که ندارد اشکالی هیچ .بگیریم نظر در
 خود ما که ندارد اشکالی هیچ و فهمند می بهتر و دانند می ما از بهتر را مسایل االن آنها .بدهیم رهنمود آنها
  کنیم نزدیک آنها نظرهای نقطه به را

 اساسی قانون به اشاره و ها محدودیت و رژیم مشکالت شمردن با خواهیم می ما که است این اخر نکته
 باشیم؟ حل راه یافتن صدد در کهنای یا کرد شود نمی ش کاری هیچ که است طوری اوضاع که بگوئیم
  میدو از و بپردازیم اولی به فقط ما اگر .بپردازد  میدو به و بشناسد را اولی که آنست سیاسی حزب وظیفه
 دارد ا.ج که را مشکالتی این ما .هستیم تکراری مفسر یک حداکثر .نیستیم سیاسی حزب دیگر شویم غافل

 یهای دوره یک در مشروطیت اساسی قانون .هستیم ش جریان در و ایم فهمیده بوده ممکن که حدودی تا
 درجه مقامات 57 سال پائیز در "مثال بار اولین برای .بودند نخوانده را آن هم ها خیلی .بود کاغذ یک فقط
 شرایط این .است کاغذ اساسی قانون .است طور همین هم ا.ج .خواندند را اساسی قانون رفتند دولتی یک

 رفتار طوری االن ایرانی جامعه در موثر نیروهای .کند می تعیین را اساسی قانون موقعیت که است اجتماعی
 آن .آمد نمی در صداش و بود ساکت ایرانی جامعه هائی زمان .ستها آن سایه زیر اساسی قانون که اند کرده
 طور این امروز .نداشت صحبت جرئت کس هیچ که درون در چه و بیرون در چه بودند کشته آدم قدر

 اثر بی را ها صدا و سر و حرکت این شما و اند افتاده حرکت به و کنند می صدا سرو دارند همه امروز .نیست
 اساسی قانون در خود اختیارات از تواند می ای خامنه که ای استفاده در ها صدا سرو و ها حرکت این .ندانید
 فایده پس هست اساسی قانون این در مشکالت این که کنیم تاکید این روی فقط ما اگر .است موثر بکند
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 نگاه .کند می پیدا ادامه اوضاع همین خوب کنیم، تحریم و مان های خانه برویم و است تفریح زنگ و ندارد
 .خواهد می شنویم می ما که را ها همین ای خامنه .خواهد می چه ای خامنه و خواهند می چه مردم ببینید کنید
  .مردم سراغ برویم .خواهند می را آن مخالف بکلی سخنانی مردم
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

 مدرنیته و سنت
 

 و رایج نگرش یعنی سنتی، نگرش تغییر سنتی، گفتمان تغییر از است عبارت گفتند که طور همان مدرنیته
 و رنسانس دوران تا رم و یونان بین صلهفا و روشنگری و رنسانس دوران تا جوامع بر حاکم  میرس

 شود می این و شود می عوض جامعه در فرد جایگاه و خودش و جهان به انسان نگاه .است روشنگری
 آنچه به ربطی ولی فلسفی گاهی "احتماال و دارد هنری مصرف "اصوال است مکتب مدرنیسم، .مدرنیته
 هم مدرنیت که ایم گفته تجدد را مدرنیته فارسی در ما .ندارد است مدرنیزاسیون که بود سخنران نظر مورد
 شوند می عرفیگرا و ایمان؛ بر تکیه جای به شوند، می خردگرا و شود می عوض ها آدم تفکر که برند می بکار
 البته و است مدرنیته این و گیرد می قرار سیاسی و اجتماعی بحث مرکز در فرد یعنی شوند می انسانگرا و

  .رساند نمی را مفهوم نای "کامال تجدد
 تغییرات که مدرنیزاسیون به ربطی و هنری مکاتب در مدرنیسم برابر در بود جنبشی هم مدرنیسم پست
 که آنچه در است بهتر .است شده مدرنیته ضد و یافته تعمیم چه اگر ــ ندارد است بشری جوامع مادی
 استفاده را نوسازی اینکه برای .ببریم بکار را ینوسازندگ یا مدرنیزاسیون بود مدرنیسم از موبدی آقای منظور
 جامعه .داشت نوسازندگی جنبه شاه رضا محمد و شاه رضا دوره کارهای .ایم برده بکار را نوسازندگی نکنیم،

 بود که همان رویهمرفته ها ذهن ولی شد نوسازندگی ها خانه و شهرها فیزیکی شکل و ش روابط و نهادها و
 واپس جوامع در ولی است گرفته صورت دیگری از متاثر کدام هر و هم کنار در دو هر این اروپا در .ماند
 و تر سخت جریانی که مدرنیته به نه و دهند می نوسازندگی به را تقدم الجرم بوده الزم شتابی چون مانده

 مواردی در و سنت در دیگری و بوده تجدد در مان پای یک شهریور، از بعد دوره بیشتر در .است تر طوالنی
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 همان در ولی .بود خطرناک تصمیمات مستلزم صورت این غیر در چون شد می داده ارتجاع سود به امتیاز
  .است داشته خوبی نتایج که شده گرفته ای جسورانه تصمیمات هم دوره

 را اخالق که نبوده این ماکیاولیسم ولی است خورده را خود تعارف بی و صریح گفتن سخن چوب ماکیاولی
 مسیح عیسی و انجیل مدل داریم اجتماعی یک اداره برای که مدلی گفت می او .کنار گذاشت باید کلیب

 هدف و گذاشت کنار را انجیل و عیسی تعالیم پس .کرد را کارها این شود نمی داری مملکت در و نیست
 و امکانات ساسا بر و بشری طبیعت شناخت با بلکه انجیل، براساس نه جامعه زندگی ساختن را سیاست

   .رساند می را منظورش ولی است گفتارش عین که نیستم مطمئن .دانست ممکن هنر
 چون زدیم درجا بعد ولی کنیم شروع نوسازندگی از بودیم ناگزیر شود می مربوط ما به که آنجا تا ایران در

 خودمان فرهنگ هب خیلی ما .نداد اجازه مان ملی غرور :دوم و نکردیم را مدرنیته به رفتن جرئت :یک
 سیاسی نظر از و بود مذهبی جامعه .بدهیم اساسی تغییرات نبودیم حاضر و نازیم می هم االن و نازیدیم می
 به نپرداختیم که ویژه به زدیم درجا بیش و کم نوسازندگی مرحله همان در نتیجه در دانستند نمی صالح هم

 منابع ترجمه ویژه به و دیگران از آموختن با بیشتر را تهمدرنی اسباب .باالتر مراتب به رفتن و مدرنیته اسباب
 به مربوط کالسیک های کتاب هم هنوز و ایم بوده تنبل خیلی زمینه این در و کرد حاصل شود می اروپایی
 دیگری دوره هر از بیش  میخات ساله 8 دوره در "انصافا .است نشده ترجمه خیلی فلسفی و فکری تحول
 زیر  میخات از قبل و رسید بلوغ به و کرد رشد شاه محمدرضا زمان در که نسلی چون .شد ترجمه اصلی آثار
  .است شده کند جریان این دوباره ولی کند عمل توانست حدی تا دوره آن در داشت قرار فشار
 بگوئیم توانیم می .گذارد پا مدرنیته به که است رسیده ای درجه به فرهنگی ساخت زیر نظر از ایرانی جامعه
 بار اولین و است مدرنیته در شپای یک و است شده مدرنیته وارد ایران روشنفکری جریان باالئی بخش
  .است زمان مسئله اش بقیه و افتد می اتفاق این ایران در که است
 از افتادن دور در را جامعه مشکل که روشنفکران میان در است گرایشی نماینده ایرانشهر زاده کاظم
 افتخارات شیفته و دانست می مذهبی اعتقادات در اسالم و فارسی، در عربی نفوذ و باستان ایران های ارزش

 مدرنیته ."داشت خود آنچه همان( .است مدرنیته بر دیگر انحراف یک این و بود باستان ایران بزرگی و
 ای گذشته هر هب بازگشت .ندارد افتخارات به کاری و برد می بکار و گیرد می را گذشته بخور درد به عناصر
 اسالمیان گذشته، به بازگشت این دیگر طرف در .است غلط بوده خوب خوش زمان در اینکه دلیل به صرفا
 هخامنشی ایران نبود ایران گرفتاری که نشد مطلب اصل متوجه ایرانشهر زاده کاظم .بودند تر قوی که بودند
 زاویه از که بود خردگرایی کسروی ...کند هزند آنرا خواست می و است رسیده پایان به ش دوران که نیست
 این .بپیراید عربی از و بسازد نو از ریاضی دقت با خواست می را زبان "مثال نگریست می مسائل به تنگی

 .کرد خواهد دور بپیمائیم باید که درستی راه از را ما ها، گرایش
 2009 ژوئن 21
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  محور مطالبه انتخابات بیانیه

 
 و کند روشن را حزب تکلیف انتخابات مورد در دارد خیال مرکزی شورای که است این برای ما امروز بحث
 شرکت باید انتخابات در :هست جا این در موضوع دو .شود بحث پژوهش دفتر در موضوع این داد ترجیح
 و کنیم تحریم را انتخابات دانند نمی صالح دوستان بیشتر .چیست انگفتم این به راجع ما نظر و خیر یا کرد

 و دهند می اهمیت انتخابات نتیجه به مردم و نیستیم انتخابات جریان در ما .داد نخواهد گوش هم کسی
 مشکل چون .ندارد ای فایده نیست آزادی چون شود می مملکت این در کاری هر بگوئیم که نیست طور این

 بحث این اآلن .نکنیم تکلیف تعیین مردم برای است بهتر .کنیم نمی احساس ما و نیست ام مشکل مردم
 شرکت ما گوئیم می ما .آمد نژاد احمدی و نکردیم شرکت پیش دفعه گویند می که است مطرح داخل در

 موضوع .کنیم پشتیبانی نه و کنیم تحریم نه که است این نظر بهترین .نیست ما بازی انتخابات و کنیم نمی
  .نیست درست کنند چه بگوئیم مردم به اینکه اما نیست انتخابات از حمایت اصال
 یا دارد مشروعیت بگویند دیگران اینکه به ندارد احتیاجی دیگر  میاسال رژیم .بخشیدن مشروعیت بحث اما

 دوربان و ملل سازمان در مملکت جمهوری رئیس وقتی .بودند شان آبروی نگران که دوره آن گذشت .ندارد
  .نیست آبرو دنبال رژیم این که بدانید گوید می را مزخرفات آن

 تفصیلی موارد اینکه اول .نیافته انتشار ایران در چیزی چنین تاکنون و است شده داده خوبی بسیار بیانیه
 مخواستی می ما .اند کرده عوض  میاسال جمهوری در را گفتمان دوم اند آورده را بشر حقوق و دموکراسی

 از  مینا اکنون و شود جایگزین دموکراسی لیبرال گفتمان با مذهبی گفتمان و مذهبی ـ ملی گفتمان
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 کند حمایت غیرمستقیم صورت به حزب شاید .کرد استقبال باید بسیار و نیست دیگر مذهبی ملی و مذهبی
  .باشد مفید
 گفته که سال 8 آن در است؟ مرژی با مخالفت فقط چیست؟ ما های قضاوت و سیاسی فعالیت معیار اصوال
 چاپ و ترجمه ایران در اجتماعی علوم اصلی منابع از اساسی یها کتاب جمله از ارزش با کتاب صد چند شد
 که ای پشتیبانی مثل درگیر؛ نه ولی باشیم گذرد می آنچه متن در باید ما .کنیم نفی را این توانیم می آیا ،شد
 و انقالب با نه را رژیم این ما .کنیم حرکت پیشرو جریان یک همراه خواهیم می چون .کنیم می اعالمیه از

 همان شان های حرف و اند روشنفکران جامعه آن موتور .داشت برخواهیم مدنی مبارزات با بلکه جنگ
 چرا ببینیم باید است گرفته جدی را انتخابات روشنفکران جامعه اگر .است خوشبینی اسباب و ما های حرف
 این دوم، .گرفت نمی جدی کس هیچ که بود فرمایشی سراسر و بود ای بیهوده چیز اگر ست؟ا گرفته جدی
   .آورد سرش بر بال هزار شود می داخل از و است کردن رخنه قابل رژیم

 آورده چه حکومت این باستانی، آثار سر بر ببینید .آنهاست از یکی جنگ مسئله .دارد هائی پیامد انتخابات
 درصد 40-30 .است خوب ایران برای نشود انتخاب باز شخص این اگر که کرد ارانک شود نمی .است

 قاجار های خانه مکتب به دارند نقشه را مدرسه 4200 .اند گرفته همه از را امید چون اند سال 29 زیر معتادان
  .کنیم برخورد مسائل با ساده نه یک با توانیم نمی ما و کنند تبدیل

 2009 می 5
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  گذشته سال سی در مخالف یها نیرو در تغییرات
 

 است شده پیدا انقالب از پس ایران سیاسی گفتمان در که تحولی یها گوشه همه دوستان یها درصحبت
 داده روی پارادایم و گفتمان تغییر که است این قضیه اساس .بدهیم بسط را آن توانیم می فقط و شد بررسی

 .کند مین فرق ولی باشد پوسته و تظاهر و باشد نرفته عمق به است ممکن حاال .نیست تردید این در
 پیروی گفتمانی یک از جامعه اکثریت و بزرگ یها گروه .پوسته و است تظاهر زیادی مقدار گفتمان

 باشد، شده عوض مد که است این اصلی وضوعم .باشند فهمیده را نآ شان همه که نیست الزم و کنند می
 انقالب در .است دوم درجه در اند فهمیده را موضوع این قدر چه حاال باشد شده مد چیزی یک جامعه در

 راه ش دنبال ولی بودند مخالف حتا و فهمیدند مین هم ها خیلی بود،  میاسال گفتمان مد، دیدیم هم  میاسال
 یکی بینم می خوبی به را پارادایم و را گفتمان تغییر این ما .است طور همین هم حاال بود، مد چون افتادند

 اصال امضا میلیون یک کمپین این .است زنان جنبش مورد در حزب جدید اعالمیه در را شیها نمونه از
 با گلسرخی مثل یا ببیند دوم سیدالشهدای را خودش دادگاه در مصدق مثل که رود مین ها حرف این دنبال

 شاید و جامعه تر سنتی بخش که زنان .است مهم این و بیاید در آب از علی موالنا دفعه یک چپی سوابق نا
 یک و دهند می انجام مدرن مبارزه یک .اند گرفته فاصله کلی به شان مبارزه در هستند تر مذهبی بخش هنوز
 است تازه بسیار کاری امضا کردن جمع همین .ش روش هم است مدرن ش زبان هم که دارند مدرن هدف

   .است العاده فوق و دنیا در است ابتکاری بسیار کار و ایران در
 سامانه در امروز .اند فهمیده را این اندازه چه که نداریم کاری بحث، مرکز به است آمده توسعه و مدرنیته
 مانند ،است کرده ذکر مدرنیته از را مشخصاتی سری یک اش نویسنده که خواندم می ای مقاله حزب
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 و مدرنیته به ربطی و است بوده همیشه احساسات .دارد مدرنیته با ارتباطی چه این ولی گرایی احساسات
 خاستگاه سه آن از و دهد بسط را موضوع و کند کاو و کند خواسته می نویسنده ولی ندارد غیرمدرنیته
 باالخره بگذریم که جزئیات این از .کند تجاوز گرایی عرفی و ،فردگرایی خردگرایی یعنی مدرنیته، کالسیک

 مرکز در بیاوریم را ییها چیز یک ما که است این مهم و شده مطرح جا همه و کرده پیدا بسط بحث این
 حقوق مورد در کند مین جرئت کسی حاال ولی داشت تازگی هم ما خود برای بشر حقوق طور همین .بحث
 دارند توافق موضوع این با همه و جامعه برای است الزم هوا مثل امروز بشر حقوق .بزند نامربوط حرف بشر
 و ندارد قبول هم را  میقو ناسیونالیسم دیگر حاال که  میقو ناسیونالیسم دیگر طرف از که ناسیونالیسم یا

 شدت به سیاسی اصلی جریان و جمعیت اصلی توده طرف آن از .است گرفته باال کند می مطرح را ها ملت
 در هم و آخوندها به واکنشی در هم انقالب؛ از قبل دوران از بیشتر خیلی دارد ستیناسیونالی احساسات
 که ملی جبهه حتی هستیم، ایرانی ناسیونالیسم نوزایی شاهد ما و طلبان هویت و قومگرایان به واکنشی
 .ندا بوده غافل ها حرف این همه از که کردند می مصدق مصدق قدر آن اما داشتند ناسیونالیستی گرایش

 این در شود می که دیگری تفاوت .بینیم می نیز ایران چپ در را این و ایران از دفاع به اند پیوسته هم ها این
 مقدس و شکوه با انقالب که ش  اول .است شده پیدا ها گروه این در که است انقالب به نگاه دید ها گرایش

 خیانت انقالب به و بود ناپذیر اجتناب و بود خوب مه خیلی انقالب گفتند .شد باز ها چشم آرام آرام بعدها بود
 اندک .آمد سیل خواست می باران دیگر یکی .کرد مطرح انقالب عمله یک را این که شد دزدیده و شد

 .زد ها حرف این از شود مین دیگر که کرد عمل بد  میاسال جمهوری و شد بد ایران اوضاع بقدری اندک
 که آزادی برای کردیم انقالب ما که بود شده پناهگاه بهترین این و شده مصادره که گفتند می اینها تمام

 به کسی چه گویند  می نفر دو نه نفر یک نه چپ گرایش خود از بینیم می حاال .شد مصادره و شد دزدیده
  چیست؟ زادیآ فهمید می کسی چه اصال بود؟ زادیآ دنبال

 خواهد هم به سیاسی یها گرایش کلی کردن یکنزد در زیادی تاثیر انقالب به نگاه شدن عوض این 
 هم از )جمهوری و پادشاهی ( حکومت شکل از غیر را ها گرایش که آفاتی ترین بزرگ از یکی چون داشت
 و بیرون بودند مدهآ ایران از که کسانی اکثریت و بود بدی یا خوب چیز انقالب که بود همین کرد می دور

 کرده شرکت درش چون است خوب انقالب گفتند می بودند مانده انایر در که سیاسی یها نیرو اکثریت
   .است بد انقالب گوییم می همه امروز اما .است بد گفتند می بود خورده شکست که اقلیتی و بودند

 چقدر رضاشاه خصوص به و مشروطه انقالب به راجع ببنید کنید نگاه .است ایران ساله صد تاریخ به نگاه یا
 اینکه از بگذریم .دارند را جاها باالترین رضاشاه و مشروطه انقالب ایران خود در االن ؟است کرده تغییر
 انقالب جلوی را مصدقیسم و رضاشاه جلوی را مصدق که کنند می تالش دارند ای عده یک هم هنوز

 صد در هفتاد آن باال، یدآ می دارد که ایرانی توده این .اند گذشته بقایای اینها ولی بگذارند مشروطه
 سیاسی یها گرایش میان در .رضاشاه به هم دارند مشروطه انقالب به هم مساعد نظر خیلی ها تر جوان
 مورد در ما ها چپ میان در حتا مصدقی جریان از غیر و کند می باز را جایش دارد دو این که بینم می

 مانند اند، نوشته ابکت انگلیسی زبان به که چپ نویسندگان و شنویم می خوب یها حرف ما رضاشاه
 هشت و بیست به راجع .کرد خواهد اثر خوب و کنند می تعریف رضاشاه از خیلی بروجردی و آبراهامیان
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 دارد جدید یها بحث خیلی آمده در که اسنادی به توجه با است جریان در کلی نظر تجدید یک مرداد
 است تاریخی موضوع یک و است شده خارج حالت آن از دیگر ها خیلی برای مرداد هشت و بیست شود، می
 را مرداد هشت و بیست کردند سعی ها چپی و ها مصدقی و ملی جبهه .زد حرف اش باره در شود می که

 توجیه نآ با را هرچیزی و کرد ش ساکت و کوبید کسی هر سر به بشود که بکنند اسلحه یک به تبدیل
 ندارد اهمیتی هیچ ما نظر از و دارد را خودش نظر کس هر و است بحث قابل و نیست طور این دیگر .کرد
 این که است این به دهیم می ما که اهمیتی باشند، داشته عقیده چه مرداد هشت و بیست روی افراد که

 یها نیرو مسئله که است آور شرم .بیاید در سیاسی یها نیرو اصلی بحث زندگی و مرگ حالت از موضوع
   .باشد مرداد هشت و ستبی مشکالت همه این با کشوری سیاسی
 غیر که مصدقی گرایش همه از بیش .دارد کمبودهایی گرایشی هر هست، هنوز ییها کمبود

 تعداد جز بدهند خودشان در نظری تجدید تغییری، هیچ نیستند حاضر حقیقتا .هست هم ش ترین متشکل
 و دشنام یعنی است اللهی زبح کل به دگراندیشان با شان بقیه برخورد شوند می اخراج و تکفیر که محدودی

 یک در را ایران تاریخ شود مین و ندارد اساس اینکه برای وردآ نخواهد دوام این ولی .شخصیت ترور و اتهام
 خواهند می ها این اگر و بچرخد مرده یک نام روی بر فقط سیاسی جریان یک شود مین و کرد خالصه نفر

 شود می راحت مصدق درباره ایران در امروز .بدهند خود در تغییری باید باشند داشته ایران در ای آینده
  .برود نام یک سایه زیر ایران آینده که نیست دلیل این ولی کرد صحبت

 یک با متاسفانه کرده تغییر بسیار اگرچه و است، نشده آزاد ذهنی یها قالب و ها عادت از هنوز ایران چپ
 از بسیاری .کند می تقویت را طلبانه تجزیه یها گرایش استهناخو و خواسته و کرده عهد تجدید دیگر انحراف

 ها فعالیت این نتیجه که کنند مین توجه ولی ندارند را ایران تجزیه قصد پیوندند می بحث این به که ها این
 این و استدالالت این و ها خواست این .آمد سیل خواستیم می باران ما که گفت بازرگان که هست همانی
 آخرش  میعل و سیاسی و اجتماعی مسائل با کردن رفتار دلبخواهی این و اصطالحات ردنک پیش و پس
 هنوز که است چپ گرفتاری این ولی احتماال .نیست نظرشان مورد شاید که کشید خواهد باریک جاهای به
 ایران تجزیه چپ سرنوشت و رسالت .است رفته فرو این در نشده خالص اش گذشته گفتمان معایب از
   .کنیم شان کمک باید گفتند هم دوستان از یکی که طور همان و اندیشید گونه این نباید و ستنی

 متوسل ها این و خرداد دوم و اسالم به هرچه کنند، پیشرفت هم هرچه کنند تغییر توانند مین ها میاسال
 را تحول یها انهجو این ما ها مسلمان میان و  میاسال جوامع در منتها .هستند حدود همان در شوند می
 ما مثل ها مذهبی ملی و ها مذهبی ی همه که باشیم داشته انتظار نباید ما است، خوب خیلی این و بینیم می
 جهت در خردگرایی جهت در گرایی عرف جهت در یعنی ما سمت به گرایشی گونه هر ولی کنند فکر

 را گرایش این تیز یها گوشه که نیمک سعی باید و است ایرانی جامعه سود به گرائی انسان یا فردگرایی
  .بیفتند جا شهروندی جامعه یک در بتوانند که بگیریم

 ناف بند این .دارد زحمت خیلی هنوز ما کار که بکنیم اعتراف باید که اینجاست .ما خود گرایش ماند می
 به هم لیخی ندارد هم بحث هستیم پادشاهی طرفدار ما .برید باید را فرد یک به شاه یک به شیفتگی
 دوست ما که هم را ایران یندهآ پادشاه نام .است ننوشته صراحت این به هم کس هیچ و ایم نوشته صراحت
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 خدا به و بوسیدن دست این تظاهرات این دیگر .ماند مین خواستنی هیچ جای دیگر که آوردیم داریم
 فردی هیچ .است خطرناک هبلک نیست، خوب این .گذاشت کنار باید را ها تملق و ها تعریف و رسانیدن
 باالتر بقیه از و کند می گم را خودش کسی هر .کند مقاومت ها ژست این مقابل در بتواند که نیست
 و دموکرات نفر یک که نکنید را فکر این .کند می جمع خود دور را شیرینی دور مگس عده یک باز .گیرد می

 باید .است افتاده اتفاق این ایران تاریخ در رهابا .کند می عوض را او سرعت به فضا نه، .است آزادمنش
 طرفداران سال سی این طول در .باشیم نداشته هم ترسی .کنیم جدا پرستی شاه از را پادشاهی از طرفداری

 .اند کرده مقام یک حد به ایران آوردن پائین برای مدهآ می بر شان دست از کاری هر پادشاهی سنتی
 کند مین توجه انها به نتیجه در .رسید نخواهد جا هیچ به آنها طریق از که اندد می شاهزاده خود خوشبختانه

 این اما .بیایند کوتاه باید که رسند می نتیجه این به و بشوند آش از تر داغ کاسه ابد تا توانند مین ها آن و
   .ستها آن مسئله

 از باید .است زده باال مان پرستی شاه رگ ناگهان گذشته ماه چند این در بود بهتر رفتارمان گذشته در که ما
 برای و ایم نشده عوض و پایبندیم مان اعتقادات به اینکه عین در .برسیم بقیه به بعد تا کنیم شروع خودمان
 ماهیت و است خواهی مشروطه اصل، .خواهی مشروطه سنت آن به برگردیم باید کنیم می مبارزه پادشاهی
 در است، پادشاهی ما برای خواهی مشروطه شکل .بشر حقوق به حدودم دمکراسی یعنی آن دمکرات لیبرال
 ولی ماند خواهد دمکرات، لیبرال جمهوری یک با ایران .است تر مهم شکل از اصل ولی نیست شکی این

   .رفت خواهد بین از بشر، حقوق از خبر بی دیکتاتوری یک دمکرات، لیبرال غیر پادشاهی بایک
 است درست است، نشده تلف بکلی ساله سی این که است این گیریم می اندوست صحبت از که ای نتیجه

 بگوییم که نیست هم طور این ولی اند نکرده پیشرفت سال سی اندازه به ایران سیاسی یها گرایش که
 عکس که کرد شروع اینجا از جامعه این .نه .کنیم رفتار بدبینی حالت با و است همان و اند نکرده فرقی

 عصر یها آمازون میان در نیافتاده، اتفاق این افریقا در حتا ندارد، سابقه جهان در این .دید ماه رد را  میآد
 کردیم شروع انجا از و رفت شد مین نآ از بیشتر که رفتیم پائین قدر آن ما است نیافتاده اتفاقی چنین حجر

   .ایم کرده پیشرفت خیلی پس .رسیدیم اینجا به حاال و
***  

 تنها نه باشد کرده مطرح دیگری سیاسی سازمان را ملی منافع جهت در طرحی اگر ما سیاسی احزاب
 که بوده حزبی تنها ایران مشروطه حزب کنم می فکر .شوند می عمل وارد هم ان علیه بر کنند مین حمایت

 در پهلوی رضا شاهزاده سخنرانی در که این هم اش نمونه و نکرده عمل گونه این و شکسته را تابو این
 در استوار و درست خیلی حزب و افتاد می خطر به ایران ارضی تمامیت که شد مطرح موضوعی حزب کنگره
 فردا که است امیدواری جای خودش این .بشود توهینی اینکه بدون محترمانه هم خیلی و ایستاد ش مقابل
 به تبدیل این یا زنند می بشر حقوق از دم احزاب این از بسیاری خوب .بشود باز هم همکاری راه شود می

 که دیدیم ما رفراندوم جنبش در هم را اش نمونه کنند، مین همکاری ما با ولی است شده شان بینی جهان
 چون بودند ش پشتیبان مردم هم که حالی در است نرسیده ش زمان هنوز شد گفته اخر دست که بود ای ایده
 تن هزاران ولی کردند امضا که نبودند آنها از بیشتر فرن 600 یا 500 بگیریم نظر در را ها گروه احزاب ما
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 ان به راست طیف آنکه محض به ولی بود درستی موضوع که دیدیم و کردند امضا را نآ عادی مردم
 چگونه .کردند طلبی هژمونی به متهم را مشروطه حزب اخر دست و کردند خالی جا چپ دوستان پیوست

   کند؟ پشتیبانی را درستی مطالب نینچ کند سعی ایران اپوزیسیون شود می
 هستند زیادی عده یعنی سیاسی یها گروه میان در است اصلی گره هنوز جمهوری و پادشاهی موضوع اوال
 عقده هنوز این .ایران به پادشاهی برگشت مگر هستند چیز همه به حاضر عمال که مختلف یها گرایش از

 گنجند، می مقوله دراین درصد هشتاد تا سیاسی فعال یها ونیر بزرگ اکثریت بیرون در .است ایران سیاست
 پادشاهی طرفداران و پادشاه اسم هرجا پس .باشد گونه این که نیست بعید هیچ ولی نداریم خبر داخل در

 و خرابکاری اال و است نکردن همکاری و ندیدن ش صورت بهترین و حداکثر .است بساط همین بیاید
 .است کرده پیدا کاهش ها فحاشی آن که بوده موثر مان کوشش چقدر و کردیم کوشش چقدر ما حاال .حمله
 را فاشیستی یها نمایش بیشترین که ها طلب سلطنت از غیر ایران در افراطی چپ واکنش به راجع اما

 یها گرایش در یکی است، گرفته باال فاشیستی تمایالت این که بینیم می گرایش دو در اند داده
 و خط رسد مین جایی به شان دست که شرایطی در .است رسیده خطرناک جاهای به کار که خواهانه جدایی
 چپ دیگری .است ورآ ترس خیلی که کشند می  میقو دیگر یها گروه در خودشان همکاران برای ییها نشان

 یعنی دافتن می خطر به وقتی حیوانی انواع این .دارد را افتاده خطر به حیوانی نوع حالت که است افراطی
 خودشان از دفاع برای و دفاعی غریزه شوند می سراسر رود می زوال به رو که شود می کم قدر آن شان عده
 شود می نابود دارد بیند می که است نیرویی .است کرده پیدا حالتی چنین افراطی چپ .شناسند مین حد دیگر

 خیلی سی دهه همان از فاشیسم با افراطی چپ هم اصوال و خودش حفظ برای زند می در آن و در این و
 یهودی ضد توحش آن ها فاشیست منتها .است نزدیک خیلی تفکرشان طرز شانها شیوه است؛ بوده نزدیک

 نابود افراطی چپ که کسانی تعداد ولی نرساندند ها کمونیست وقت هیچ خوشبختانه که رساندند آنجا به را
 ارباب که دارند امریکا به هم ننشسته فرو کینه یک .دیگر لیدالی به خوب بوده ها نازی برابر بیست ده کرده

  .شوند می متوسل چیزی هر به حاال و برد بین از را شان زیارتگاه و
 فنا به رو  میاسال تروریسم که وقتی است  میاسال تروریسم حداکثرش دیگر ها این نیست مهم ها این ولی
 همکاری امر در .دارد خود جای دیگر ها این کشید واهدنخ یندهآ نسل به دیگر و هست من نظر به که باشد
 نکنند هم همکاری بسازیم، باید و بشویم ش حل منتظر توانیم مین و است پادشاهی عقده آن مشکل ها نیرو

 و بشر حقوق گفتمان کنند، می توافق کم کم گفتمان یک بر همه که است این عمده .نیست ای مسئله
 گفتمان شود، پیدا تفاهم نآ اینکه .ندارد اهمیت نکنند یا بکنند همکاری هم با دیگر را اش بقیه دموکراسی،

 که دارد اساسی اهمیت آن بشویم بشر حقوق و دموکراسی پارادایم وارد ما بشود، پارادایم تغییر بشود عوض
 دیگر اش بقیه .مدرنیته به دموکراسی، به توسعه، به تعهد طور همین و است اینده موج و افتد می اتفاق دارد

 جمهوری کردن سرنگون به امیدی که برسد جایی به کار اگر .شد خواهد موقع به که است تاکتیکی مسائل
 ش دنبال نه و باشیم ناراحت موضوع این از باید نه ما فعال .شوند می نزدیک هم به اینها باشد  میاسال

  .بیایند خواستند آنها وقت هر داریم می نگه فراهم را زمینه ما برویم،
  2009 مارس 18
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

 1376 خرداد دوم جنبش

 
 یک .پرداختند نظریاتشان از دفاع به استادانه و خوب طرف دو هر و دارد وجود دوستان میان در نظر دو

 این بر دوم نظر و بود انفجار حال در جامعه و بود رژیم خود اختهس و بود سوپاپ خرداد دوم گوید می طرف
 حرکت این که پویایی دیدن از بعد و را  میخات خود جمله از کرد زده شگفت را همه که بود اتفاقی که است
 این نداریم توجه گذشته به فقط چون .شد متوسل سرکوبگر نیروهای و فقیه والیت به  میخات کرد پیدا

 در جامعه که باشد این نظر اگر .است میسرتر و تر ممکن چیزی چه ایران آینده در که آید می شپی مسئله
 استراتژی این دنبال ها کمونیست ها وقت آن .کرد تحریم و کرد مخالفت اصالحات با باید است انفجار حال
 پول گدا به گفتند یم عامیانه سطح در .است انقالب نفع به که شود بدتر وضع است ممکن چه هر که بودند
 آن دیگر خواهد مین و است خورده سر انقالب از "حقیقتا جامعه این اگر .افتد می عقب انقالب که ندهید
 ازهم خطر "احتماال ، انقالب با و ندارد آن بر کنترلی که شود کاری وارد خواهد مین و کند تکرار را اشتباه

 بر و شود تر شلوغ رژیم داخل در هرچه که باشیم ستراتژیا این دنبال باید پس آید می پیش ایران پاشیدن
 معتقد که کسانی از سئوال چند آغاز در .است بهتر شود باز دیگر نیروهای برای جا و بزنند هم کله و سر

  :کرد غافلگیر را همه خرداد دوم نیستند
  
 و بیاید نوری ناطق یا بیاید  میخات و بدهد روی خرداد 2 بود بهتر آیا کنیم می نگاه گذشته به که اکنون -1

  نشود؟ خودکشی میاما سعید و یابد ادامه ای زنجیره یها آدمکشی
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 شود می کاری کردند می فکر یا دادند رای اطمینان سوپاپ به دادند، رای اند گفته که میلیونی 22 آن آیا -2

 باید نظر در را زمان سیر اما .شدند مخالف "بعدا و بودند موافق ابتدا دهندگان رای آن که است درست .کرد
  .دارد تفاوت دوم دوره انتخابات با خرداد دوم .گرفت

  
 بودن با گفت شود مین دیگر شد انتخاب  میخات و بود اگر ؟ نبود یا بود نوری طرفدار ای خامنه آیا -3

  .کرد شود مین کاری هیچ ای خامنه
 .نبود حماسه خرداد دوم .دهیم می رای  میخات به ناچاری از  میخات و نوری بین گفتند مردم خرداد دوم در
 طبیعی این و شوند می سرگردانی دچار "بعضا افراد و است پیچیده خیلی اصالحات بسته نظام یک در اما

  .است
  
 خواست می و کند تغییر خواست مین سیستم یعنی کرد پیدا ادامه زنجیری یها کشی آدم خاتمی، دوره در

 دو در که دیگری اتفاق .داد پایان قضیه این به  میخات "انصافا .دهد ادامه را رفسنجانی دوره کار همان
 سودمند مبارزه برای ها بررسی این .کرد ایران سیاست وارد را تلفن خرداد دوم .بود تلفن نقش افتاد خرداد
  .است

 .ندارد و نداشت جاریانف حالت "اصال جامعه گفتند قبال نیز بودند ایران در زمان آن در که دوستانی نانکهچ
 تجدید یک ما و ندارد امکان  میاسال جمهوری در اصالحات اینکه یکی گیریم می نتیجه دو بحث این از ما

 یعنی هستند تعمیرکاران اصالحگران  میاسال جمهوری در .بکنیم باید اصالحگران و اصالح مورد در نظر
 همین به خواهند می هم االن .بتوانند اگر ــ کنند درست را گذشته یها خرابکاری ای پاره آیند می

  .اند قانع تعمیرکاری همین به"فعال مردم و بپردازند تعمیرکاری
 دوم اهمیت .نبود و نیست خودش در خرداد دوم اهمیت که است این کرد یادآوری باید که موضوعی دومین
 سازمان و صنفی انجمن 8000 شد؛ گرفته ای زنجیره یها قتل جلوـ  کردند آن از که برداری بهره در خرداد
 یک بعدها که بود دوره همین ایران سال ها ده نگاری روزنامه دوره بهترین .شد اضافه مدنی جامعه به مدنی

   .بستند را آنها یک به
 نشوید؛ بحث این وارد گفت ای خامنه دهد تغییر را پیشین مجلس مطبوعات قانون خواست می مجلس وقتی

 برداری بهره اما .داشت محدودی اهمیت خرداد دوم نتیجه در .کرد پیدا نزولی سیر ردادخ دوم جا همان از و
 با و است نگشته بر خرداد دو از قبل دوران به ایران سیاست و ایرانی جامعه دیگر و نمرد کردند نیروها که

 و شد حنهص وارد دیگری امکانات و نیروها یعنی شد عوض سیاسی نظام و جامعه کردند که تالشی همه
 برداری بهره در خرداد دو .بود زرگری جنگ انتخابات آن از پیش تا .بربست رخت رژیم از اطمینان و آسایش

  .بشود آینده در کارهایی مقدمه شاید و دارد و داشت اهمیت که است آن از
 2009 مارس 4
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

 جمهوری یاستر دهم دوره انتخابات
 

  :هست کنیم می نگاه بیرون از که ما نظر از عمده نکته دو انتخابات مورد در :سخنرانی
  
  اسالمی جمهوری در انتخابات معنی -1
   .درون در چه و بیرون در چه انتخابات با رابطه در مختلف نظرات -2

  
 چه حزب اینکه نه و کنیم صحبت آن چون و چند به راجع است بهتر مانده انتخابات به ماهی چند چون

   .کرد خواهیم چه که بدانیم اکنون هم است ممکن هرچند بگیرد، موضعی
  

  :اسالمی جمهوری در انتخابات معنی
 صحبت و است معلوم اش نتیجه و نیست آزاد  میاسال جمهوری در انتخابات که گویند می مکرر و دانیم می
 نحوی شدیدترین به کاندیداها تعیین آن بر عالوه و نیست دآزا انتخابات اینکه در . است زاید آن باره در

 انتخابات که این منتها نیست تردیدی شود کاندیدا باید کسی چه گیرد می تصمیم نفر یک و شود می کنترل
 هایی تفاوت نیست و نبود آزاد که حسین صدام عراق یا سوریه "مثال با نیست آزاد  میاسال جمهوری در

 در .نیست غیرمتمرکز البته و است پراکنده و غیرمنسجم  میاسال جمهوری در یحکومت نظام .دارد
 یک که هست و بود متمرکزی بسیار افتاده جا بکلی دستگاه صدام، عراق و چین و سوریه مثل کشورهایی

 و کند نمی ش برای هم فرقی و نیست دنیا به دموکراتیک نامه اعتبار فروختن صدد در گروه یک یا نفر
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 است دیگری های قصد به مردم و اند کرده اعالم که است همان اش نتیجه و دهد می انجام صوری باتانتخا
 همین کمابیش 1376 سال تا  میاسال جمهوری در .ندارد انتخابات معنای به ربطی و کنند می شرکت که
 ترتیب همین هب هم رفسنجانی دوره در و شد می اعمال تری کامل کنترل بود خمینی وقتی تا و بود طور
 میکونوس های کشی آدم رسوایی و شد زیاد اختالفات رفسنجانی و ای خامنه میان 1376 در تا داشت ادامه

   ایران، بند نیم تحریم و
 گیرند دست در را قدرت تمام ای خامنه و رقیبانش نگذارد اینکه به رفسنجانی تصمیم همه از بیشتر ولی
 و است آزاد انتخابات که کردند اعالم "مرتبا کشور وزیر و یجمهور رئیس بار نخستین برای شد سبب

 برکنار منشی آزاد  میک دادن نشان سبب به که وی وزرای از یکی و گیرد صورت مداخله گذاشت نخواهند
 را ها صندوق نگذاشت رفسنجانی و شد صحنه وارد منشانه آزاد ظواهر و قانون رعایت شعار با بود شده

 که فرصتی و شده پیدا که شکافی از باید کردند احساس مردم توده تر مهم همه از .کنند پر باید که آنچنان
 و گرفتند می تماس خارج در خود بستگان با حتا جوانان .بگویند نه ای خامنه به و کنند استفاده آمده پیش
 گری ناشی هم یا خامنه .است شده شروع درون از حرکتی شد معلوم .کردند می ترغیب رای دادن به را آنها
 شرکت انتخابات در بزرگی اکثریت نتیجه در شود پیروز نوری ناطق خواهد می که گفت صراحت به و کرد
 همچنان اینکه با  میاسال جمهوری در انتخابات پس آن از .کردند اعالم انتخابات پیروزمند را  میخات و کرد
 میان شد چیزی و کرد پیدا ای تازه معنی یک ولی گذشتند می نگهبان شورای صافی از کاندیداها و نبود آزاد

 برنداشته شکاف خود درون در  میاسال جمهوری مثل ها رژیم این از کدام هیچ .سوریه و مصر انتخابات
   .بیندازد هم جان به را افراد خود موقعیت حفظ برای نیست مجبور ای خامنه مثل رهبرش و است
 که  میعمو افکار ارزیابی برای شد ای وسیله و کرد پیدا دیگری ایمعن یک انتخابات 1376 از دالیل این به
 در مهم بسیار تحوالت از یکی .بود آمده خیابان به خرداد دوم با که ای توده و بود شده پیدا خرداد دوم با

  میعمو افکار که شد باعث خرداد دوم در مردم حرکت زمان ازین که بود این  میاسال جمهوری تاریخچه
 کاهش ها حمایت زدند خنجر دانشجویان به پشت از ها خردادی دوم که تیر 18 از بعد البته .آید ابحس به

 کاری هیچ از جمهوری رئیس و مجلس مجموعه شد آنها با هم اکثریت که مجلس انتخابات در و یافت
 در را پاسخش هم مردم و پیوست ای خامنه به  میخات .گرفت انجام داد دستور ای خامنه چه هر و برنیامد

 پایگاه .دادند پاهایشان با جمهوری رئیس دوم انتخابات در و مجلس بعد و استان و شهر انجمن انتخابات
 خرداد دوم از قبل به اند نتوانسته هنوز را انتخابات خود اینهمه با .رفت هوا به و شد دود خرداد دوم انتخاباتی
 با و روبروست رژیم داخل در کشاکش هزار با جمهوری ستریا ویژه به انتخاباتی هر پس آن از .برگردانند

 مردگان شناسنامه میلیون 6 بسیج، و کنند می پر را ها صندوق و شود می تقلب بسیار انتخابات خود در اینکه
 به باز دهند می رای بار چندین و شود می پاک آسانی به میزنند ها دست به که مرکبی و است کرده جمع را

 انتخابات با آن تفاوت و است مهم بسیار انتخابات، نتیجه داخلی، های حساب و رژیم ونیدر محافل لحاظ
 به و دارد معنایی یک و آید می حساب به که است عاملی رژیم داخلی دعوای در .است همین سوریه مثال

 ما و است هبیهود بیرون از تحریم که شد معلوم خرداد دوم از بعد .گیرد می باال جنجال و بحث دلیل همین
 در ولی .نکردند گوش کنندگان تحریم به و دادند رای مردم دانیم می ولی بودیم کرده تحریم هم خودمان
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 و پاسداران سپاه و نکردند شرکت مردم و کردند تحریم را انتخابات ا.ج خود درون در که وقتی قبل دوره
 بسیار را مردم گذشته سال چهار تجربه و شد انتخاب نژاد احمدی و آمدند خاموش چراغ با اصطالح به بسیج

   .کرد پریشان
 نه و است آزاد انتخابات بگوئیم توانیم می نه هستیم، روبرو ای ویژه ی پدیده با ما که شود توجه پس
 های پیامد ولی غیرمشخص ها ایرانی ما کار بیشتر مثل است چیزی یک .است اثر بی بکلی بگوئیم توانیم می
 و دارند  میسه مختصر دانند می مردم .است روشن ش تکلیف انتخابات این بگوئیم وانیمت نمی .دارد را خود
  .کنند آسان یا مشکل را رژیم کار قدری و برسانند را  میپیا توانند می
  

 تحریم باید گوید می گروه یک بیرون در .است انتخابات مورد در مختلف نظرهای بررسی ـ دوم موضوع
 بود شده داده رای خرداد دوم مثل اگر و است موثر انتخابات و نیست طور این گوید می دیگر گروه .کرد

 پذیرفت باید "انصافا و بود وی از بهتر شد می دیگری کس هر و شد نمی جمهور رئیس نژاد احمدی
 به تومان 50000 گفت می که بودند کروبی امثال هم دیگران هرچند است بوده انتخاب بدترین نژاد احمدی

 این روی بسیار هم ایران در .نبود نابسنده و ناالیق اینقدر دیگر های زمینه در ولی داد خواهد انیایر هر
 به و کنند شرکت مردم و است سودمند انتخابات که است این دیگر نظر یک پس .کنند می تکیه مسئله
  بدهند رای بد کمتر کاندیدای یک
 این ایم کرده اعالم جمهوری ریاست و ها انجمن و مجلس گذشته، انتخابات چند در ما که دیگر نظر یک
 رای توانیم می نه دهیم می رای نه اینکه برای ندارد ربطی بیرونیان ما به انتخابات بازی "اصال که است
 ربط ما به که کاری در نیست الزم پس .داریم انتخاباتی های فعالیت از کدام هیچ در شرکتی نه و بدهیم
 ما بازی اعالمیه، یک با انتخابات تکلیف رفع و ظاهرسازی و تشریفات که بود آن ما نظر .شویم وارد ندارد
 ماجرا این در انتخابات در شرکت طرفداران .ایم کرده را کار همین و کنیم نمی معرفی هم کاندیدا .نیست
 مستقلی یکاندیدا باید ما و نیست کافی مردم تشویق اینکه به اند کرده شروع بزرگی دسته و اند لغزیده
 بین از را مخالف نیروهای نقش و خویشکاری تمام که است این کار این عیب .کنیم پشتیبانی و معرفی

 در شرکت طرفداران برای هست مشکل این و .کند مین معرفی کاندیدا غیرآزاد انتخابات در مخالف .برد می
 انتخابات اصل از اینها همه بجای اند گفته و هستند مشکل این متوجه ها بعضی و اند شده متوجه و انتخابات

 در که رفراندوم مثل بود نخواهد .ا.ج دیگر باشد آزاد انتخابات اگر مسلما .است معقول این و کنیم دفاع آزاد
 ذهنشان به دوستان ای پاره که است ای تازه حل راه هم این .داشت نخواهد وجود رژیم این برگزاری صورت
  .رسیده

 زیادی پول .داده انجام توانسته می که نادرستی کار هر نژاد احمدی .است شده رانیبح خیلی وضع درون در
  میات بمب جهت در و سو آن از .است کرده مقروض را کشور و خالی را خزانه و کرده تلف و بخشش و بذل
 با دگوین می بعضی مردم حال .است کرده جمع طرفدار ای عده که داشته هائی دستاورد موشک و ماهواره و

 شورای که کنند پیدا کاندیدایی باید وی های کاستی روی گذاشتن انگشت و نژاد احمدی ضعف از استفاده
 ما نظری مسئله درون، در مردم برای مسئله .کنند عوض را فعلی وضع بتوانند تا کند رد نتواند نگهبان
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 و دارد اثر ما زندگی در نژاد احمدی دنبو و بود گویند می آنها .بس و داریم توجه انتخابات آزادی به که نیست
  .بدهیم رای باید
 جبران را رفته آبروی  میخات معرفی با خواهد می و شمرده غنیمت را فرصت خرداد 2 جریان میان این در
 کس نخواهند اگر دارند حق مردم و کرد خواهد بهتر  میک را وضع جاری های سیاست نظر از که کند

 دانند می آنها ولی ندهید رای ندارد ای فایده بگوئیم است ممکن ما .شود انتخاب نژاد احمدی از غیر دیگری
 روش میان باید می اینکه به رسیم می پس .است داشته هائی تفاوت ندادن و دادن رای گذشته انتخابات در

 کنند دنبال خواهیم می ما که آنچه درون در باشیم داشته انتظار توانیم نمی و بگذاریم تفاوت درون و بیرون
 انتخاباتی فرایند روی  میک تاثیر ها کشوری خارج ما .ببریم پی خودمان های حل راه محدودیت به باید و

 این .است نژاد احمدی ادامه کشور مصلحت آیا .بگیریم نظر در را کشور مصلحت باید می و داشت خواهیم
 فرمایشی غیرآزاد شرایط این در اگر .دنباش ما بحث اصل اگر باشد باید ما بحث های گوشه از یکی حداقل
 ماه چندین کنیم چکار باید ما که این .کند می برطرف ایران از را خطر قدری بگیرند را نژاد احمدی جلوی
  .آوریم بدست انتخابات این از بهتری تصویر مدت این در باید و داریم وقت

   
  ها نظر اظهار و ها پرسش

  
 و اشتباه کار چه شدیم متوجه "بعدا ولی برگزیدیم را تحریم نیروها از خیلی مثل ساله چند این در *

 خالف بر نوعی به ما و اندازند می بخطر را ایران ارضی تمامیت نژاد احمدی مثل افرادی .کردیم خطرناکی
 است ازین غیر مگر شویم قائل تفاوت بیرون و درون نیروهای بین باید ما گوئید می .ایم کرده عمل منشور

 و کند کمک درون به هم که بگیریم پیش در باید را سیاستی .باشد درون به کمک باید مان سعی مامت که
 راست یها گروه از یکی .باشد درست که کنیم پیدا حل راه یک باید .باشیم نداشته گوناگون فضای دو هم

 موافقت ا.ج چند هر .باشند انتخابات ناظر و بیایند که بخواهیم کمک ملل سازمان از که کرده پیشنهاد
  .درون نیروهای به است خوبی کمک ولی کرد نخواهد

  
 یک انتخاباتی هر در که رژیم برابر در ما تکلیف کنیم اصل و دهیم عمومیت را بدتر و بد بین انتخاب اگر *

 میدو غسرا باید "الزاما کنند، انتخاب را او مردم است مایل که کسی کنار در بگذارد، را بدتر یا نژاد احمدی
 مطرح را آزاد انتخابات استراتژی دگراندیشان از بعضی .باشد درستی روش این کنم نمی فکر و برویم 

 "اخیرا که "عادالنه و آزاد انتخابات کمیته" .بپذیریم نباید خود برای استراتژی، عنوان به ما که کنند می
 آن با رابطه در ولی کرده درستی کار است داده انتخابات در  مینظا نیروی دخالت منع با رابطه در اعالمیه
 فعالیت تائید عین در .ندارند سکوالریسم به اعتقادی و هستند ها مذهبیـ  ملی غالبا که دانیم می کمیته
  .کرد نقد را آنها خودی غیر و خودی نگرش و ها کوتاهی باید شان درست

   
  :بگذاریم کنار را  میجز نظر دو است بهتر حزب روش بحث در ورود از پیش تا
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 بیشتر انتخاباتی صدای و سر هرچه نبودن آزاد همه با .کرد تحریم باید و نیست آزاد رژیم این انتخابات -1
   .نیستیم رژیم این برای آرامش دنبال ما .است بهتر باشد

 و ردب را ش آبروی و کرد حمله او به شود می و نیست کاره همه ای خامنه نه، .است کاره همه ای خامنه -2
  .ببرند او کاندیدای به گفتن نه با را ش آبروی مردم ندارد اشکالی
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

 "پهلوی رضا معمای" باره در عال نوری دکتر آقای با گفتگو

 
  .کرد نخواهیم بسنده ایشان آمدن دفعه یک این به ما و کردند زیاد را خودشان یگرفتار عالء نوری آقای
 تناقض این و است درست عالء نوری آقای نظر رهبری، با پادشاه یا پادشاهی مدعی میان تناقض مورد در

 از عدب .رهبرم فعال من و نیست مطرح بگوید فعالً و شود پادشاه باشد داشته میل کسی شود مین .دارد وجود
 ایشان معتقدند هم که خواهانی مشروطه تناقض است همچنین .گویند می چه مردم ببینیم  میاسال جمهوری
 نباشد سلطنت که را پادشاهی همان ما .نه یا بشود پادشاه که داد خواهند رأی مردم هم و است پادشاه
 به هم ما دارند قبول دشو می عمل خوب که را جمهوری آن جمهوریخواهان که طور همان .داریم قبول
 مشروط معنی به را مشروطه ما ولی .خواهیم می مشروطه پادشاهی ما که شده صحبت بارها .ترتیب همان

 چیزی مشروطه .باشد اساسی قانون رعایت به مشروط حکومت که نیست این مشروطه موضوع و دانیم مین
   .است کرده شروع آدمیت دونفری یها بحث که دارد فراگیرتری نگاه به نیاز و است تر عمیق

 ریشه به که بار اولین و کردند اشاره ایشان که است درستی نکته و ندارد پادشاهی به انحصار مشروطه
 باشد هم خواهی جمهوری است ممکن  ش شکل که خواهی مشروطه با دموکراتیک حکومت شکل مشترک
  .هستیم جمهوری دارطرف و گوئیم می دروغ ما که ما به کردند حمله چقدر شد اشاره

 برو که بگذریم کند، صرفنظر پادشاهی از شاهزاده اگر که است این عالء نوری آقای پیشنهاد با ما مشکل
 شرایط در که آید می پیش رهبری  میعمو مشکل و ـ نشد رهبر ایشان اگر ولی، شود می کم ایشان بیای
 بخت این نگهداری به چون ما و رود می بین از هم پادشاهی شانس کار این با ـ ندارد امکان ایران فعلی
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 "فعال چون نیست عملی که نرود رهبری دنبال و نکند صرفنظر ایشان معتقدیم هستیم مند عالقه پادشاهی
  .ندارد وجود ای زمینه

 پیدا ما از بیرون ش شرایط باید و کند می ظهور اصطالح به شود، می پیدا رهبر کلی بطور رهبری مورد در
 همه که دارد حالتی رهبری ما سیاسی فرهنگ در .نکنیم تکیه زیاد ش روی نیست ما دست تیوق و شود
 توانند می را مشکل این .نپذیریم مسئولیت خودمان و شویم نشین خانه و نفر یک به کنیم واگذار را چیز

 شاهپاد صحبت اینکه محض به باز که بینیم می .است درست و هست هم پادشاهی مورد در که بگویند
 است این ایران مشروطه حزب ناموفق هنوز و دشوار بسیار تالش .شود می زنده ساله 2500 روحیه شود می
 که نگذارد؛ تردید جای حزب خود افراد میان در کم دست و بیندازد جا و کند جدا هم از را مفاهیم این که
 ای رهبری از "فعال .کرد عوض ار فرهنگ این باید ولی .ایم نشده موفق "کامال هنوز کنم می اعتراف من
 رهبری باید شهری، هر در خودش حوزه در کس هر و خواهیم مین رهبر ما .کنیم شروع نیست موجود که

  .گیریم دست در را مان کارهای خودمان کنیم عادت که است این راه بهترین و کند ایجاد یا باشد داشته
 شکل هر ساختاری منطق .سوئد و انگلیس "مثال .ندارد ساختاری منطق مشروطه پادشاهی که شد صحبت
 ساختاری منطق بین تفاوتی هیچ جمهوری و پادشاهی در .است مردم رضایت لیبرال، و دموکرات حکومت

   .است دیکتاتوری نیست اگر و ندارد بحث است رضایت اگر .نیست دو این
 ولی شد؛ گذاشته پا زیر اساسی قانون که دکتر آقای با موافقیم "کامال ما پادشاهی، بحث در نکته آخرین و
 بسیار اجتماعی و سیاسی عوامل که شرایطی در دوره، یک به حقوقی و قانونی صرفاً نگاه معتقدیم ما

 قرن نیمه تا بیستم قرن آغاز ایران در ما .گیرد قرار توجه مورد باید قانونی، مالحظات تا بودند نیرومندتر
 کشور این .باشد اساسی قانون و کند حکومت بتواند قانون آن در که ساختیم می را کشوری باید بیستم
 شده ساخته کشور .شود ساخته کشور بعد که نبوده دموکراتیک حکومت اول دنیا کجای هیچ .نداشت وجود

 .پیش سال 400 تا پادشاهان الهی حق و مطلق دیکتاتوری شرایط در همه و آمده بوجود اداری دستگاه و
 .دموکراتیک یها گرایش پیروزی به شروع بعد و ها زیرساخت و ارتباطات و آموزش باسبا این، از بعد
 خودش، مستقیم مداخله بدون توانست مین او .کند رها را اجتماعی اصالحات رضاشاه داشت انتظار باید مین
 اجتماعی انقالب از بعد ماه چهار تنها که فرمائید توجه .ببرد پیش را کاری اجتماعی، نه و قانونی لحاظ از نه

 موقع همان بودند کرده معطل و بود نشده برخورد موقع به اگر که داریم را خمینی خرداد 15 قیام 1341
 شد می رضاشاه از بعد باید و بود هنگام بی مشروطه انقالب که ام نوشته جایی .شد می پیروز خمینی انقالب

  .است شده کراسیدمو بعد ساختند اول .است شده طور همین دنیا جای همه و
  
 که گفتیم زمانی یک جایی در ما .ایم نکرده مطرح اصالً ما را ایدئولوژی بحث :ایدئولوژی مورد در

 همان ولی .است آمده پیش بحث این و کردند ایراد ما به و است بوده ترقی و آزادی مشروطه، ایدئولوژی
 معتقدیم ما .است شده ایدئولوژی از تعبیر هزار کردند، اشاره دیگر دوستان و فرمودند دکتر آقای که طور

 شود عوض روز هر است ممکن و است احزاب سیاسی یها برنامه سر پشت فلسفه و حاکم روح ایدئولوژی
 یکی به حال بهر .دارد ای مبانی یک فکری انسجام آن و است فکری انسجام دارای حزبی هر ولی
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 تواند می ایدئولوژی .دارند ایدئولوژیک بار اینها و دموکرات، سوسیال یکی به و کار محافظه گویند می
 را چیز همه و است بوده گرایی مطلق ایده دوره سال 200 .است موقتی و جدید ای پدیده که باشد گرا مطلق
 و دور را ایدئولوژی بعد کنیم مین تعریف صورتی به را انسان اول ما .کرد قضاوت شود مین سال 200 روی
 مسئول، انسان، این .رنسانسی اومانیسم و رواقی سنت و ایم گرفته زرتشتی سنت از ار انسان .بسازیم برش

 عمل و برنامه خواهیم می ما و است مدرنیته ما ایدئولوژی .هست هم فردگرا البته و گرا عرفی خردگرا،
 روی مبادا هک دادند را هشدار این که دکتر آقای از هستیم ممنون ما باشد مدرنیته برنامه مطابق مان سیاسی
  .کرد خواهیم رعایت "مسلما که بیفتیم؛ گرفتاری آن در ایدئولوژی، بر تاکید

  
 بعنوان لیبرال و دموکرات پادشاهی نماد ولی ندارد وجود بشر حقوق نماد عنوان به شاه :بشر حقوق مورد در

 اسپانیا و است شده هم عمل و دارد وجود کند دفاع دموکراتیک نهادهای از تواند می که اخالقی قدرت یک
 قدرت چنان بتوانیم اگر دموکراتیک، مبانی ضعف به توجه با ما، جامعه در کنیم می فکر .است آنها زا یکی

  هستیم آن بدنبال ما و است سودمند گیریم بکار را اخالقی
  2009 فوریه 5
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

 است کدام ما ایدئولوژی و چیست ایدئولوژی
 
 چون که بوده این بخشی نشست این بحث موضوع پیشنهاد علت که شد گفته بحث پایانی بندی جمع در

 نگاه ما به بیرون از که دوستانی به است بهتر اند شده وارد مبحث این در تفصیل به عموزاده رضا آقای
 ای مقاله .نشود برگزار سکوت به ایرانی دوستان معمول مثل چیز همه تا بگوئیم داریم پاسخی اگر کنند می
 و چپ یها گرایش یا ملی جبهه در دوستان ای پاره مانند نوشته ما به حمله در کمونیست یک که

 عریفت کنیم می و گوئیم می که آنچه نه و است خواسته خودش که گونه آن نخست را ما جمهوریخواه،
 و دهند می را خودشان پاسخ واقع در اینها .است تاخته خودش ساخته تصویر آن به سپس و کرده

  .ندارد ما به چندانی ربط شان سخنان
 .کند مین فرقی بنویسیم کوچک آی یا بزرگ آی با را ایدئولوژی ما اینکه که اند کرده ایراد عموزاده آقای
 شوروی فروپاشی از بعد بلکه نیست ما ابداع معنی دو به بزرگ و چککو آی با ایدئولوژی کرد اشاره باید می
 قرن در اوجش و نبوده همیشگی و است  مینوزده قرن پدیده یک ایدئولوژی چون .آمد پیش موضوع این

 شکست همه که ایدئولوژیک مذهب و نازیسم و فاشیسم کمونیسم، یها ایدئولوژی مثل بود بیستم
 یکدیگر از دو این تفاوت که کردند پیشنهاد را فرمول این سیاسی آگاهان .ماند لوژیایدئو خود اما .اند خورده
 به ایدئولوژی ولی است بیستم و نوزدهم یها سده از اش گرایی مطلق معنای به ایدئولوژی .شود داده تمیز

 .بود خواهد ولوژیکایدئ بحث و آمد خواهند ها ایده و بود خواهد پایان تا و بوده اول از ها ایده شناخت معنای
 که ای پدیده یکی .هستند متفاوت و چیزند دو ها این .بنویسیم کوچک و بزرگ آی با که نیست این مسئله

 و ها اندیشه و ها ایده از ای مجموعه داشته وجود همیشه که دیگری و شود می مطلق ایدئولوژی 19 قرن از
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 و فکری یها فعالیت کننده تعیین و عمل راهنمای و برنامه که گذارند می ای عده که راهکارهاست
 یادآوری است، ترقی و آزادی ایدئولوژی مشروطه که ایم کرده نقل آدمیت از اگر هم بعد .است شان سیاسی

 و تبریز محاصره و مجلس بستن توپ به در فقط مشروطیت که معتقدیم "حقیقتا ما .نیست نستالژیک
 جریان یک مشروطیت .شود مین خالصه اساسی قانون حتا و کردند ها فداکاری که باقرخان و ستارخان
 اروپایی مدرن ناسیونالیسم 19 قرن تا اروپایی رنسانس 16 قرن از آبشخورش و است عمیقی بسیار فکری

 عنوان و آورد می در را جنبش این گوهر آدمیت اگر .گذرد می روشنگری 18 قرن از و گیرد می بر در را
 ایران مسئله پاسخ این و ایم نرفته نستالژی دنبال ما و نیست جهت بی دهد می ار ترقی و آزادی ایدئولوژی

   .هست و بوده
 .است نکرده کمونیسم ایدئولوژی است؟ نکرده تاکید آزادی گوهر بر ایدئولوژی کدام کنند می سئوال ایشان

 تاکید آزادی بر ش کجای باشد توتالیتر که بینی جهان و ایدئولوژی هر و فاشیسم و کارگری دیکتاتوری
 گویند می ایشان .شدن ایدئولوژیک به کرد شروع نوزدهم قرن از که هم مذهب ترتیب همین به کند؟ می
 صورت کردن کوچک این .است بزرگ و کوچک آدم فرق مثل بزرگ و کوچک آی با ایدئولوژی فرق
 شما .نیست ایدئولوژی دونب ای جدی سیاسی جریان و حزب هیچ معتقدیم دنیا در ها خیلی و ما .است قضیه
 صحبت ایدئولوژی از جز مگر کنید می میانه راست و میانه چپ گرایان، راست گرایان، چپ از صحبت وقتی
 تغییر است ممکن و نیست الیتغیر اجزایش همه که ستها اندیشه سلسله یک نماینده ها نام این کنید؟ می
 کدام هیچ اگر اال و میانه چپ مثال گوئیم یم را آن کل که هست ییها شباهت مجموعه در ولی یابد

   میانه؟ راست و است میانه چپ چرا نیستند ایدئولوژی
 به که است این شود می دیده نو سکوالریسم جریان درکل که عموزاده آقای یها صحبت بزرگ اشکال
 سکوالریسم یارمع با را چیز همه است، بزرگ آی با ایدئولوژی واقع در که هستند سازی سیستم دنبال شدت
  .است کننده بسیارگمراه این و سنجند می

 ایدئولوژی آبشخورش داری، سرمایه اقتصاد بگوئیم تر درست یا بازار، اقتصاد سیستم انتخاب" گویند می
 همین احتماالً و خطاست به راهی مقوله این گسترۀ در ایدئولوژیک ساختاری یها بنیان جستجوی و نیست
 اقتصاد به مارکسیسم، خطر برابر در جامعه حفظ برای دارد، می وا را همایون ردکت آقای که است نگرش
 دست در را مقتضی وقت به تهاجم و دفاع حربۀ آن، سازی مقدس با تا بدهد ایدئولوژیک شکل داری سرمایه
   ".نماید حفظ
 نظریات این یزهانگ هم آن خطر یا مارکسیسم .داری سرمایه به جمله از میده مین چیز هیچ به تقدسی ما

 اصل نفی در آن، بر روئیده مکاتب  میتما و ایدئولوژیک جهان" گویند می هم شان خود چنانکه .نیست
 یها زمان بایست می نو دنیای طلوع تا زیرا است، طبیعی بسیار البته این و دارند کامل اشتراک مالکیت،
 صورت آزادی شمول جهان اصل عبدی انکشاف تا گذشتند می مشخصی یها پراتیک محتوای با معینی
  ".گرفت می خود به ملموس و عینی
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 کجا از را این ولی خواستاریم را )مردم از برخاسته حکومتی کنترل زیر البته( باز اقتصاد ما خوب بسیار
 حکومتی، نظارت زیر البته آزاد، اقتصادی فعالیت اگر .ایم آورده گویند می ایشان که آزادی همان از ایم؟ آورده

 فعالیت آزادی به نتیجه در معتقدیم آزادی به ما .باشند آزاد توانند مین افراد نباشد مردم، از برخاسته
 خود .باشند آزاد مادی و اقتصادی کارهای در مردم که است همین لیبرالیسم و معتقدیم هم اقتصادی
 ما ولی گذارند مین لوژیایدئو را آن نام ایشان منتها است مسائل همین شامل آزادی معتقدند هم ایشان
 توانیم می ما همه .است قراردادی و ندارد تقدس جنبه ها تعریف این دادند نشان زاهدی آقای .گذاریم می

 اند داده نسبت ایدئولوژی به را نامطلوب صفات همه عموزاده آقای .باشیم داشته ایدئولوژی از را خود تعریف
 از ما تعریف ولی .دارد هم را معایب همان ایشان تعریف به ایدئولوژی و است درست شان حرف البته و

 با ایدئولوژی ما .اند کرده را کار این امریکا و اروپا در که طور همان .باشد دیگری چیز تواند می ایدئولوژی
  .ها پدیده تعریف در کند می کمک ما به چون ایم گرفته را کوچک آی

 دنبال به ما که حالی در درآورند؛ نو سکوالریسم از را چیز همه خواهند می که است این دوستان این مشکل
 را مدرنیته .آوریم می در مدرنیته از را سکوالریسم جمله از را چیزها این سیاسی، فلسفه اصلی جریان

 و شدند عرفیگرا مردم اول غرب در که نیست درست این .دانیم می عرفیگرایی و انسانگرایی، خردگرایی،
 .شدند انسان اهمیت متوجه بعد خواندند را ها یونانی کارهای اول آنها .شدند خرد اهمیت متوجه بعد

 و سیاست از مذهب کردن جدا یعنی ــ ندارد وجود تقدس  میعمو امور در که است این سکوالریسم
  .حکومت
 تازه مذهب یک نباید این از ولی .است نظری خوب، بسیار .آید می سکوالریسم از چیز همه معتقدند ایشان
 است بد ایدئولوژی و آید می سکوالریسم از چیز همه کنیم قبول همه که داشت انتظار و کرد ترویج و ساخت

 محض دیکتاتوری ولی عرفیگرا یها نظام اندازه چه .آید می دنبال به اش بقیه باشد سکوالریسم اگر و
 و فاشیسم را ایدئولوژی تعریف گرا ایدئولوژی؟ کدام ولی بله، است خطرناک ایدئولوژی داد؟ نشان توان می

 پایه بر همه دارند، را خود یها ایدئولوژی اروپائی، احزاب ولی است طور همین بله بدانیم کمونیسم و اسالم
  .دموکراسی لیبرال

 معرفی برای را دموکراسی لیبرال که است مشروطه ما ایدئولوژی .داریم البته نه؟ یا داریم ایدئولوژی آیا ما
  .ایم کرده اضافه حزب صفات هب آن بهتر

 ترقی عنصر بی دموکراسی لیبرال .هست شدن عوض آماده ولی نیست تغییر حال در همیشه ایدئولوژی
 و باشد آزاد انسانی فرد که است این بشر حقوق و آزادی در مهم موضوع یک چون نیست کافی خواهی

 سرنوشت افغان، و عرب زنان یا ایرانی زنان از ای توده اینکه .کند دفاع خود حقوق از بتواند تا باشد آگاه
 روند می گاهی و باشد داشته زن چند تواند می مرد معتقدند و دانند می خودشان حق را شان ناک وحشت
 و شان حق از کنند دفاع و باشند آزاد و شوند آگاه باید افراد این کنند، می خواستگاری ش برای خودشان
 ارباب دادن پایان به مناسب، اقتصاد و آموزش به .دارد خواهی ترقی عنصر به یازن اینها و بدهند رای بتوانند

 .کند می فراهم را دموکراسی لیبرال اسباب خواهی ترقی و خواهد می اسباب دموکراسی لیبرال پس .رعیتی و
 قدرتی و باشد کشوری اول که بودند این دنبال .بودند خواهی ترقی دنبال مشروطه پدران که نبود بیهوده



352 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 به است ترقی و آزادی که مشروطه ایدئولوژی .کنند دفاع شان حقوق از بتوانند که افرادی بعد و باشد داشته
 ولی .انسان حقوق شناخت قانون، حکومت آزادی، .دارد را دموکراسی لیبرال خودش در دلیل همین

 این آن بر تاکید برای ما و است اندیشه این  مییک و بیست و  میبیست قرن تعبیر اکنون لیبرال دموکراسی
 چون شده بیشتر لیبرالیسم و آزادی روی تاکید .ایم افزوده حزب صفت به را دموکراسی لیبرال عنوان

 است بشر حقوق جهانی اعالمیه اهمیت شناخت با .نبود وقت آن هست االن که بشر حقوق جهانی اعالمیه
  .ایم شده لیبرال دموکراسی عصر وارد ما که

 پدیده خورده شکست که توتالیتری ایدئولوژی و ندارد تعریف یک ایدئولوژی که بپذیریم ما اگر خالصه
 آن هست، خواهانه آزادی و دموکراتیک بازتر یها ایدئولوژی و ها ایده و است؛ ایدئولوژی تاریخ در جدیدی
 است ترقی و آزادی یایدئولوژ ما ایدئولوژی و هستیم ایدئولوژی دارای حزبی ما و ندارد ترسی دیگر وقت
   .خواهی ترقی اضافه به لیبرال دموکراسی یعنی
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
   

 پهلوی رضا معمای

 
 با واهندخ می اکنون ولی است شده گرفته ندیده یا شده داده دشنام یا پادشاهی به گذشته سال 30 این در 

 نیرویی یک .دارد بیشتر شکافتن به احتیاج ـ پادشاهی ـ رهبری ـ ایدئولوژی موضوع .کنند برقرار ارتباط آن
 .کنند می آن به که است حمالتی هم ش دلیل و دانند می را این .ایران در پادشاهی نیروی نام به هست

 روبرو شکست با شورا این و است بوده رهبری شورای بدنبال ای، عده پیشنهاد به پیش مدتی از شاهزاده
 ت قبول هم ما بپذیرید را فدرالیسم بگویند که بوده این  میقو یها سازمان ای پاره نقشه .بود خواهد

  .خواهند می بیشتر بسیار و شد نخواهد ختم فدرالیسم به کار ولی .کنیم می
 دیگر کرد، رها وقتی ولی کن ول را هیپادشا این و هستی گردنبند بند و بهتری همه از گویند می دیگرانی

 بار زیر و داند می هم ایشان و دانیم می را این ما .پادشاه نه و شده رهبر نه نتیجه در .شود مین هم رهبر
 ش عنوان و مقام از شاهزاده بیای برو از زیادی مقدار گفتند دوستان از یکی که طور همان .رفت نخواهد
 هم و نباشد شاهزاده ایشان بخواهند هم شود مین .دارد را وزنه این که است شاهزادگی دلیل به .است

  .است تناقض این و باشند ملی سرمایه
 .نشود موفق که هست عوامل خیلی رهبری پروژه در .دارد وجود تضادی چه شاهزاده خود نظر از ببینیم اما
 هستند سیاست عرصه در که یکسان .است پادشاهی مخالف عموما کشور خارج نیروی .آیند مین اینکه اول
 50000 با هم داخل در .دهند مین پادشاهی به شانسی کمترین و اند خواه جمهوری و چپ درصدشان 80

 است اعتبار حفظ است مهم که آنچه .نیست ای زمینه فعال و کشند می خود دنبال به را درمانده مردم تومان
 بیش که کند وارد ای عرصه به را خود نباید اشخاص وعید و وعده با .رود می بین از اقدامات گونه این با که
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 به باید که است زیاد اختالفات قدر آن .رود می بین از هم سرمایه و دارد وجود شکست احتمال درصد 50 از
 از شان خیال پادشاهی مخالفان که ای وسیله شود می رهبری عمل، در .باشیم همرایی دنبال رهبری جای
  .نکند پیدا ادامه امیدواریم که شد فدرالیسم مورد در که اشتباهی این بخصوص .شود راحت او بابت

 2009 ژانویه 5
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
  

  راللیب دمکراسی فدرالیسم،
  
 مستقل روش از اول روز از و یافته انسجام و دیشیدهان مستقل ایران مشروطه حزب شد گفته توضیح در

 .کنند طرح دوستان که است خوب و شود پیدا مشکالتی و ابهامات که است طبیعی و است کرده پیروی
 مسلط و آگاه مسایل به باید حتما حزبی یها کادر ولی گیرد صورت بیشتری کار حزبی توده روی باید

 دوباره آخن در بعد سال دو و آوردیم کنگره قطعنامه در پیش سال 4 در ربا اول را لیبرال دموکراسی .باشند
 دموکرات لیبرال فارسی زبان در لیبرال دموکراسی طرفدار .کردیم اعالم دموکراسی لیبرال به را حزب تعهد
 مشکلی است موصوف که دموکرات لیبرال موضوع در پس .است حزب صفت لیبرال دمکراسی و شود می
 یا باشیم مخالف دموکراسی با و برداریم را لیبرال دموکراسی بخواهیم اینکه مگر باشیم داشته نباید

 به کنگره در .باشد اقلیت حقوق به توجه بدون اکثریت رای صورت به که بخواهیم غیرلیبرال دموکراسی
 .بود سودمند و ما عقاید جهت در میهمانان مطالب از بسیاری .است حزبی فرا اول نشست گفتیم درستی

 قبول را اش همه را عالء نوری آقای مطالب .داریم قبول را شد گفته چه هر که نیست این اش معنی ولی
 در حزب .شاهزاده مطالب ترتیب همین به .زدند را شان یها حرف و آمدند ها آن که خوشوقتیم ولی نداریم
 در و آخن در را این و ندارد بولق گزینه عنوان به را آن و است کرده اعالم را ش مواضع فدرالیسم مورد
 است حزبی این .نیست کردن توجیه و پیروی ما وظیفه و است کرده اعالم "ملت یک کشور یک" شعار
 در و بقیه مثل است فردی یک پادشاه مشروطه، پادشاهی در .است کرده تدوین خودش را ش نظرات که
 کارهای و دارد زیادی محبوبیت اینکه با و است کرده ای مصاحبه ـ سوفیا ـ اسپانیا ملکه .سطح یک
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 موضع اسپانیا ملکه عنوان به چرا که اند گرفته ایراد او به اسپانیا یها روزنامه است کرده درخشانی فرهنگی
   .است گرفته تند

 بارها فدرالیسم باره در .دهیم انجام بخواهند چه هر که نداریم کس هیچ به تعهدی ما که است این منظور
 حمله به دعوت را آمریکا پیش چندی که  میقو یها سازمان .است خطرناک ایران برای که مای نوشته
 یها سازمان و چپ یها سازمان از گیری فاصله دوره یک از بعد دادند می گل با استقبال وعده و کردند می
 دهند قرار تاثیر تحت هم را ها راست کنند می تالش ها چپ با خود ارتباط ترمیم عین در اینک ها آن از چپ
 جا ایرانیان بین در را فدرالیسم و شوند می نزدیک خود هدف به قدم یک شاهزاده، طریق از کنند می فکر و

  .است شده حل حزب برای دموکراسی لیبرال مثل فدرالیسم موضوع ولی .اندازند می
  
 به تواند مین شاهزاده .ودب موسسان مجلس با رابطه در شان اشاره شاهزاده که داد تذکر حاضران از یکیـ 

 تصمیم چون بگوید چه هر کس هر ایشان .کنید می غلط شما بگوید کنند می دفاع فدرالیسم از که کسانی
 دمکراتیک ای گزینه عنوان به فدرالیسم از هم شان سخنرانی در .دهند می رجوع مجلس به نیستند گیرنده

  .شد یاد
  

 مجلس و رفراندم به توان می را استبداد آیا .بگذاریم رای به را چیز همه توانیم مین ما که است این پاسخ
 مسائل یک .کند مین حل را ای مسئله بگذاریم مردم رای به را چیز همه ما اینکه .کرد ارجاع موسسان
 اصولی بر که است اساسی قانون شود می گذاشته مردم رای به که آنچه .عملی مسائل یک و هست اصولی
 و بشر حقوق و دمکراسی مانند شود نوشته باید می آن وبچچهار در اساسی نونقا که است استوار

 مردم حاال گفتند و آمدند اگر .ماست اصول از یکی عرفیگرایی مثال .ایران ملی یگانگی و یکپارچگی
 یا و گفت؟ خواهید چه بگذارید مردم رای به هم را سکوالریسم و نگیرید سخت شما و هستند مذهبی

 که بدهند رای مردم "مثال یا بگذارید رای به هم را دموکراسی حاال بگویند و شوند پیدا ردیگ ای عده
  .خواستند می تایلند در کنندگان تظاهر که کند انتخاب پادشاه را مجلس نمایندگان

  
 ما که موسسان مجلس "احیانا اگر گفتند مخالفم فدرالیسم با هم من اینکه تاکید ضمن دیگری هموندـ 

 که ما داد رای آن به شوند انتخاب آن در شایسته افرادی بیشتر فعالیت و رسانی آگاهی با کرد اهیمخو سعی
 دهن تو اینکه نه بدهیم قدرت موسسان مجلس به و بشکنیم را تابوها باید ما .بزنیم کوه به توانیم مین

  متعهدیم؟ آن به که چیست دموکراسی لیبرال پس .بزنیم موسسان مجلس
  

 ما .زنیم می کوه به نداد رای معتقدیم که اصولی به موسسان مجلس اگر گوئیم مین ما که است این توضیح
 معتقد اصولی به حزب که گوئیم می حزب طرف از ما ـ بگوید چه هر است آزاد کس هر البته ـ گوئیم می

 یها راه سیاسا قانون وقت آن و شود بنا اصول آن بر آینده اساسی قانون بخواهد که است ش حق و است
 مثل اصولی ولی .است دادن رای و بحث قابل و کند می مشخص را اصول این اجرای برای عملی
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 یک فدرالیسم، .نیست ما اصول جزو فدرالیسم و نیست گیری رای و بحث قابل ما برای ایران، یکپارچگی
 .بکشند مرز ودشانخ دور همزبانان گویند می .است ایران زبانی تقسیم فدرالیسم نیست، ملت یک کشور

 برای را فدرالیسم گفتیم ما .کنند بیرون مناطقی از کوشند می را عراقیان دیگر کردها عراق در که همانطور
 رای مردم که روزی تا و هست ما حق این و نیست مذاکره قابل مسائل این و دانیم می خطرناک ایران
  .کنیم می دفاع آن از بعد حتا و اند نداده
 و رفت نخواهند بار زیر چیست شان روش اند داده نشان تاریخ طول در چون ایران مردم ما نظر به ایم گفته
 یا و نخواستند را سکوالریسم مثال مردم اگر حال .آمد نخواهیم پائین خودمان نظر از ما .ماست نظر این

 گوئیم می و یستن کار در موسسانی مجلس االن .کنیم اطاعت مجبوریم کنند پاره تکه را ایران خواستند
 و احزاب مبارزه بکشد موسسان مجلس به کار اینکه برای و است فدرالیسم ایران برای چیز ترین خطرناک
 رای موسسان مجلس به وقتی مردم که است الزم مردم برای آنها مواضع تشریح و افراد و ها سازمان

 برای گذاریم می را مشکالت همه مبگوئی اگر .دهند می رای چیزی چه به بدانند و باشند آگاه دهند می
 هوا از که موسسان مجلس بگیرند؟ را ما طرف و بدانند را ما رای خواهند می چگونه مردم موسسان، مجلس

  .آید مین
  
 تعریف .گذاشت شود مین مردم رای به را چیز همه و زد نباید چانه اصول سر بر گفت دیگری هموندـ  

 عراق در را فدرالیسم بارز نمونه یک .شنویم می ها گروه این از که است تعریفی از متفاوت فدرالیسم واقعی
 مرزها .عراق از است شده جدا بخشی فدرال بخش این .نیست عراق از  میپرچ کردستان در .بینیم می

 .دعواست سرش بر عراق و فدرال کردستان مرز در خیز نفت مناطق به مربوط 140 ماده .است کنترل
 با حاال .داشتند ها ترک و زبان فارسی یها ایرانی با بخصوصی خصومت کردی اباحز اعضای بسیاری
 کند می صحبتی شخصی اگر .شود می چه آینده در آن عواقب که داریم مشکل ما اش واقعی فدرالیسم
 زایش رسیدن مشروطه به گویی شاه جاوید از "اساسا .نیست که ملت پدر پادشاه ولی است واجب او احترام
  .است فکری استقالل و اندیشه

  
 و بوده ییها احتیاطی بی .کنیم ماستمالی توانیم مین چیست شما نظر پرسند می وقتی فدرالیسم مسئله در
 پیش انحرافی که کنیم مراقبت باید بعدها که طور همان ما که است الزم .است خطرناک نکنند احتیاط اگر
 .نیست فدرالیسم بدی یا خوبی سر "فعال ما بحث .باشیم داشته را مراقبت این هم فدرالیسم مورد در نیاید
 از صحبت ولی نیست فدرال که کشوری در اگر داد؟ آمیزی احترام وجهه باید را فدرالیسم آیا که است این

 کار این زبانی، فدرالیسم دنبال برویم شود می و شده کار همسایگان و اطراف از و است زبانی مرزکشی
  .است خطرناک بسیار

 یها سازمان در و است شده جدی بکلی پژوهش دفتر :شد بندی جمع ها بحث ترتیب این به پایان در
 که داشتیم دشمن و مخالف و موافق فارسی در اندیش هم و دگراندیش موضوع در .است مانند بی سیاسی
 و ردگی می صورت دیگران نظر تحمل و زندگی پلورال جامعه یک در .بود کوتاه دشمن و مخالف فاصله
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 را دگراندیشی تاکتیکی گاه حتی و اصولی توافق برای نیست الزم .نیست اندیش هم مقابل در دگراندیش
 .است اصول در ما بحث .بود اندش هم باید حتما و کرد کار توان مین دگراندیش با که انگار گذاشت؛ کنار

 شده ارسال  میقو یها سازمان هب اقوام حقوق و تمرکز عدم با رابطه در حزب قطعنامه بار چندین تاکنون
 اثری هیچ و دارد ادامه ستها سال هم مذاکرات .اند کرده خودداری ان وصول اعالم از حتی ولی است

 یکی .کاراند در دست موضوع این در که هستند خارجی محافل همان اش عمده علت یک .است نبخشیده
 کسانی با و ندارند شانسی "مطلقا بدانند  میقو یاه سازمان در تندروان که است این تاثیرگذاری یها راه از

 و ایران به حمله برابر در ایستادگی مورد در ما یها اعالم .رفت خواهند قضیه آخر تا که هستند طرف
 .است کرده خنثی را آن حدودی تا کنگره سخنرانی در اخیر گیری موضع ولی داشت زیادی اثر کشور تجزیه

 کنید می وادار را ایران مردم و کنید می تقویت را  میاسال جمهوری دارید شما که فهماند باید آمریکائیان به
   .بایستند  میاسال جمهوری پشت در

 .است غلط دهند می مشروعیت آن به وسیله این به و آورند می تمرکز عدم مقوله جزء را فدرالیسم اینکه
 در حق این .است حکومت به مربوط ای همسئل و خود محلی امور اداره به مردم حق معنی به تمرکز عدم

 رای به را آن عملی مسائل باید می تنها .ندارد رفراندم به نیاز و است آمده بشر حقوق جهانی اعالمیه
  .نیست بشر حقوق جزء و است حاکمیت به مربوط فدرالیسم ولی .گذاشت  میعمو
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در اه سخنرانی
  
 شدیم دموکرات لیبرال چرا 

  
 طرفدار حزب یک چرا ببینیم است الزم رود می کنگره به و شده مطرح دموکرات لیبرال بحث که حاال

 یها سازمان به ربطی که نوشتیم منشوری که شد چه و است دموکرات لیبرال گوید می پادشاهی
 دانستیم مین موقع آن و نامیم می دموکرات لیبرال امروز که داشت ییها ویژگی و نداشت طلب سلطنت

   .کرد خواهد باز را ما راه و است خوبی بحث این .است دموکرات لیبرال ش نام
 پیروزمندان از بخشی و گریختند سابق سیاسی مقامات و فعالین میان از زیادی شمار و شد انقالب وقتی

 دانشگاه در .بود انقالب از پیش یها بحث همان ادامه رونبی در سیاسی بحث پیوستند آنها به انقالب
 آزاد کشورهای در .بود روزی هر کاری کتک و گذاشتند می کتاب و رساله و میز چپ یها سازمان پاریس
 در پادشاهی طرفداران انقالب از بعد سال دو یکی در .نداشتند کند فعالیت بتواند دیگر گروهی اینکه تحمل
 خیلی کردند شروع را فعالیت دوستان و پاشایی آقای که آنجلس لوس در .شدند مین هرظا و بودند اقلیت
 ها خیلی ولی داشتند جرئت ها این حاال .گیرند قرار حمله مورد ایران از گریخته ایرانیان طرف از بود ممکن
 که بود ینا شان شرط پیشین وزرای و ها ارتشبد ریاست به موقع آن فعال سیاسی یها سازمان .نداشتند
 اینکه امید و  میاسال رژیم ماهیت شدن پدیدار با .کرد تغییر روحیه این کم کم .نشود پادشاهی صحبت
 بودند کرده شرکت انقالب در که کسانی .شد زیاد العاده فوق پادشاهی طرفدار ناگهان است زودگذر حکومت

 و العاده فوق اشتباهات جبران به روانی ازنی و بود طلبی فرصت مقداری .شدند میدان وارد همه از تر آتشه دو
 سال دو عرض در .بود گناه شاهنشاه و همایون اعلیحضرت از کمتر که شد طوری .بود هم رژیم از بریدن

 هستیم پادشاهی طرفدار ما :بود ساده ها نگاه .شد تشکیل پادشاهی طرفدار سازمان ها صد فضایی چنین در
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 مردم کار انقالب گفتند هم انقالب توضیح در .بود بهتر که برگردانیم قساب حال به را اوضاع خواهیم می و
  .است نداشته ربطی ما به و بوده نفتی یها شرکت و کارتر انقالب و نبوده

 و بود شده شروع کجا از که بودیم دیده را سیل .کردیم نگاه منظره این به دیگری چشم با ما از تعدادی
 در مثال حتا که آنها و وکال و وزرا از پادشاهی طرفداران جمله از آن لیونیمی طرفداران و را انقالب امواج
 خیلی انقالب نسل این بودن خالی تو از "حقیقتا کردیم می نگاه وضع این به وقتی .بودند داده رای پاریس
 راه بکلی و است آور زیان بلکه رسد مین بجایی تنها نه کنند می اینها آنچه کردیم فکر .شدیم ناراحت
  .رفت باید دیگری

 خمینی ریختند، ها خیابان به ایرانی ها میلیون ماه 6 و اند کرده مردم توده را انقالب این که حاال کردیم فکر
 مجیز پائین تا باال از و بود گرفته را راست و چپ سراسر مذهب و یافتند قرآن در ریش و دیدند ماه در را

 با موقعیتی چنان در ترند، نزدیک اله آیت به کدام که بودند گذاشته مسابقه ها وزیر نخست و گفتند می مذهب
 یک با که حال .است ایران صالح به نه و دارد امکان نه گذشته تکرار رسید نظر به ها شدن رو و زیر چنان

 هتاز حل راه یک و کنیم آزاد گذشته از را خودمان است بهتر کردند، جدا و بریدند را گذشته آلود خون شمشیر
 ما که سیاسی طبقه این و بود آن پیامدهای و  میاسال انقالب اش نتیجه و است بوده گذشته در آنچه .بیابیم

 چند و نریختیم دور را پادشاهی ما ولی .ریخت دور باید را، ها فکر طرز این و بود ایران در و دیدیم بیرون در
 ازـ  2 .بیشتر ها بعضی کمتر ها بعضی ،پادشاهی با مان یها زندگی نوستالژیک بستگیـ  1 داشت دلیل

 دنبال خواستیم می ما و بود ساخته را ایران که خوب خاطره هم و نماد یک هم بود، مانده چیزی پادشاهی
 و بود شده انقالب تازه چون بود هم شاهزاده و بود ها خاطره در هنوز پادشاهی .بگیریم را ایران ساختن
 مالحظات این همه روی .کردیم می استفاده باید ای سرمایه چنان از .بود کرده آمادگی اعالم تازه ولیعهد

 تاسیس حال در خواهان مشروطه سازمان به که افرادی صد در 99 "تقریبا .گذاشتیم مرکز در را پادشاهی
   .داشتند فرق بقیه با ها این از  میک عده ولی نداشتند طلبان سلطنت با زیادی فرق پیوستند

 رفتار و آخر ماهه شش اوضاع و انقالبی جریانات و انقالب از قبل ایران اوضاع دقیق رسیبر از چیز همه
 ملت برابر در که ای تازه افق و بود داده روی انقالب از بعد که تحوالتی و حاکمه هیئت و سیاسی رهبری

 .بودند گذشته تجدید دنبال همه و ببیند را تازه افق این نبود حاضر کس هیچ .شد آغاز بود شده باز ما
 ها بحث آن در .کشید طول 90 یها سال نیمه تا دوره نآ یها بحث .ها مصدقی و ها طلب سلطنت و ها چپ
 و داشتند دسترس در تلویزیون و روزنامه بودند زیاد پادشاهی طرفداران چون منتها .نبود ای تازه چیز هیچ

 خواهی جمهوری روی را تاکید پدیده این به واکنش در ها مصدقی و گراها چپ بودند سیاسی نیروئی
 البته .باشد برنامه یک تواند مین و است حکومت شکل چون ندارد هم امروز و نداشت معنایی که گذاشتند

 است نحو همین به دادن قرار سیاسی سازمان یک محور عنوان به را پادشاهی بگویند توانستند می هم آنها
 ماهیت با یکی که بود فرق این خواهی جمهوری و پادشاهی بین گفتم که طور همان ولی است درست که
   .بود انتزاعی و مجرد ماهیت یک بکلی دیگری ولی داشت کار و سر ای زنده بیش و کم
 برای که است ییها برنامه ی همه و دهد روی ایران در باید پس این از که اتفاقاتی همه آغازگاه انقالب این

 هیچ به و ش خوب یها قسمت از گیری بهره و آن از گرفتن درس جز اریمند کاری گذشته به .داریم ایران
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 در خودمان گذشته دعوای وارد جهت بدین .نیستیم گذشته باززایی پی در و نیستیم آن تکرار پی در وجه
 و شد حمالت خیلی .ایم داده سنگینی بهای و ایم کرده آزاد گذشته از را خود .شویم مین دیگران گذشته برابر
 راه این به گرفتاری با دیگران و کرد شد می گذشته با که بود کاری بهترین این ولی .دارد ادامه هم وزهن

 قدر را فرصت این است شده انقالبی گفتیم .هستیم اینها از تر پیش سال 15 ما و شوند می و شدند کشیده
 را مسئله این هنوز ها یلیخ .شود باززایی منشاء تواند می فاجعه ولی بود فاجعه یک انقالب .بدانیم

 به که است بوده گذشته در اساسی اشکال یک .کنیم تجدید را گذشته نباید و توانیم مین که اند نفهمیده
 از که بود این نکته .آید پیش اساسی اشکاالت نگذارد که باشیم حلی راه پی در پس است شده کشیده اینجا
   .کنیم شروع باید کجا
 و متوسط طبقه و پیوستند انقالب به بعدا ها خارجی که واقعیت این دریافتن و توطئه تئوری زدن کنار از بعد

 تاکید انسانی فرد حقوق و مسئولیت بر و گذاشتیم کنار را شخصیت پرستش طور، همین هم ایران باالی
 و روحیه خود با شد آغاز رضاشاه دوره از که او پرستش و فرد یک در چیز همه کردن خالصه .کردیم
 از اگر نفر یک آن و کند می متمرکز نفر یک در را چیز همه سرانجام ها سیاست این و آورد می ئیها سیاست
   شود می بساط همین نیاید بر عهده

 شاهزاده اندک امکانات به کردیم نگاه هم . نگذاشتیم پادشاهی روی را تکیه همه پادشاهی هوادار عنوان به
 همه .باشیم بهانه این به آوردن در پول دنبال یا و بگیریم عکس انایش با دیگران مثل نخواستیم هم و

 روحیه آن با منشور که بود آنجا از و بود ایرانیان حقوق به و ایرانی فرد مسئولیت به شدن قائل از اینها
 یک روح بود، کلی خطوط این .کشور اداره در ایرانی مسئولیت و ایرانی افراد حقوق بر تامل یعنی شد نوشته
 رابطه در سیاسی برنامه یک یعنی داشت الزم هم  میجس روح این ولی .ایران آینده برای بود سیاسی نظام

 نکته متوجه نوشتیم می را اینها وقتی و ...زیست محیط خارجی، سیاست کشاورزی، آموزش، اقتصاد، با
 یا جمهوری به بطیر مسائل این %95 و است قضیه %5 سیاسی برنامه این در پادشاهی که شدیم دیگری

 و خودمان تاریخ مطالعه با که دارد الزم سنجیده و آزموده و درست یها سیاست %95 این و ندارد پادشاهی
 کشور این با خواهد می جمهوری رئیس یا وزیر نخست یا شاه یک .شود می فراهم جهانی سیاسی ادبیات

 و کرد نزدیک مان مخالفان به را ما این کرد؟ خواهد چه اقتصاد و اقوام مسائل و خارجی سیاست با کند؟ چه
 مهم سیاسی نظام که فکر این شروع :است حزب به اعتبارش و کردیم شروع ما صد در صد را کار این
 فقط .دیکتاتوری یا است دموکرات لیبرال یا سیاسی نظام .جمهوری یا پادشاهی یعنی آن، شکل نه و است
 شده نوشته آن گرد بر منشور این همه و ماست هدف که ترقی و توسعه آن لیبرال دموکراسی نظام یک در
 ارگانیک ارتباط حزب اجتماعی نظام و سیاسی اقتصاد و حکومتی فلسفه میان پس .یابد امکان تواند می

  .خواند می هم با ش اجزای و است منشور در  میانسجا است،
 نظر در تجدید، نه و شروع نقطه عنوان به را انقالب بگذاریم، گذشته یها راه در گام خواستیم مین چون

 از چه هر نیز مبارزه به نگاه در .گشت متفاوت پادشاهی طرفداران دیگر با بکلی مان یها روش و آوردیم
 کردن تیز و انشعاب و افشاگری و زنی اتهام و فحاشی ما برای مبارزه .گرفتیم فاصله خود طیف در دیگران
 در و شد آماده باید ش برای و است طوالنی مبارزه گفتیم .نبود سازمانی و فکری کار از دوری و ها دشمنی
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 اتهام و انتقام از کردند شرکت انقالب در که کسانی به را خود رویکرد .آوردیم روی ای ریشه کار به نتیجه
 تیصور به مردم همه گفتیم ما .است همین طلبان سلطنت با ما یها تفاوت ترین بزرگ از یکی .کردیم خالی
 همدردی در از عکس بر و بگذاریم کنار را انتقام صحبت است بهتر و دیدند کیفر و شدند انقالب این آلوده

 رژیم این عوامل همه نکردن مجازات و کردن محکوم و یاب حقیقت دادگاه تا و شدیم وارد بخشایش و
  .رسیدیم
 بسیاری .ندادیم تمرکز بیرون در را مبارزه که بود این گذاشتیم دیگران و خود بین که دیگری تفاوت

 بوده بیرون با شان مبارزه و است بیرون به شان حواس و ندارند کاری داخل به عمال ما طیف در دوستان
 را درون حوادث بیرون یها معیار با ولی کنند می محکوم را رژیم و دهند می بازتاب را ها خبر البته .است
 عمل آزادی ما مانند توانند مین که  میمرد این همه و درون رزانمبا جای به را خود همیشه ما .سنجند می

 را سالم انتقاد نه و حمله، پاسخ ما که سیاست این .نداریم مبارزه هم بیرون با .گذاریم می باشند داشته
 ایران گذشته سال 30 در .گیرد می سرچشمه همان از پاید می را درون حداقل مان چشم یک و دهیم مین

 ببینیم و بیائیم پیش رژیم خود در حتا تحوالت با قدم به قدم که است مهم این و است هشد دگرگون
 خواهند می برخی .ایم نداشته طلبانه منزه نگرش .کرد استفاده مبارزه برای شود می تحوالت این از چگونه
 و افتادن زندان انخواه ما .باشند داشته ش قبول تا شود کشته یا و نیاید در و بیفتد زندان به یا نفر یک

 بسیاری روزی .دهیم مین خیانت نسبت هم راست و چپ .خواهیم مین شهید و نیستیم کس هیچ شدن کشته
   .بود خواهند رژیم این علیه بر کنند می همکاری رژیم با که ییها آن از
 اگر البته .ایم نبسته آمریکا مداخله به را خود امید نداریم بیگانگان کننده تعیین نقش به اعتقادی که آنجا از

 کشیدن را دیگری دولت هر یا امریکا حمله آرزوی ولی کند می فرق باشد المللی بین اخالقی پشتیبانی
  .است شرماور
 است؛ مردم حقوق و مسئولیت سر بر .چیست سر اصلی دعوای که شوند می متوجه کم کم طرف آن از حاال
 چپ .بکنند ایران با کاری هر ها ملیت عنوان به  میقو اباحز اینکه نه و است ایران ترقی و توسعه سر بر

  .است مهم ایران که است شده بلند هم چپ در صدا این حال .است بوده طلبی تجزیه اسیر سال 60 ایران
 لیبرال با .است تر مهم پادشاهی از دمکرات لیبرال نظام چون .شدیم دموکراسی لیبرال طرفدار ما چرا

 در .بود خواهد کوتاه شود برقرار هم اگر استبداد با ولی شود برقرار اگر ماند هدخوا پادشاهی دموکراسی
 جنگ با اگر اروپا در دیگر یها پادشاهی .شد زده کنار ولی آمد امپراتوری و پادشاهی انقالب از پس فرانسه

 فرع جمهوری و پادشاهی دعوای .ماندند برقرار بود لیبرال دموکراسی که حکومتی نظام در نرفتند میان از
 چهارچوب در اکثریت حکومت یعنی دموکراسی لیبرال سر بر .است دیگری جای اصلی دعوای است

  .است یکپارچه و واحد ایران و بشر حقوق جهانی اعالمیه
 

  :ها نظر اظهار باره در توضیحات
 که است این ما قصد .نداند طلب سلطنت را ما .ا.ج که است این ما قصد که نکنند را برداشت این دوستان
 و بگوئیم را خود برنامه و چیست، ما یها سیاست داریم؛ طلبان سلطنت با ییها تفاوت چه که کنیم روشن
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 چیز همه پادشاهی گوئیم می وقتی .چسباند می دنیا در هم چیزها بدترین به را ما .ا.ج .کنیم معرفی را خود
 .را پادشاهی هم و کنیم معرفی را خود هم مخواهی می است خودش اندازه به چیزی هر اهمیت و نیست ما

 مردم وقتی تا ام گفته دوستان به هم "قبال و دارد برد اجتماعی برش یک روی فقط طلبی سلطنت روحیه
 را خود باید است؛ طوالنی ما مبارزه .شوند مین جمع کس هیچ دور است رفتنی رژیم این که نکنند حس
 با رابطه در رژیم شده اعالم هدف نیست شک .نکنیم عوض را نظرمان و نشویم مایوس و سازیم آماده
   .بودیم رژیم نشده اعالم هدف "قبال .ایم بوده ما شیراز واقعه
 باید ضعیف نقاط به مبارزه، در گفتند که همانطور مبارزه، در ما اسلحه عنوان به پادشاهی نقش باره در

 به نفت پول و نیست بشر حقوق و آزادی ویندگ می یا نیست پادشاهی گویند می مردم به آیا .پرداخت
   رود؟ می ای عده جیب و لبنان و ونزوئال
 آن داشتیم متعدد شعبات ایران در که بودیم حزبی ما اگر .باشند باید روشنفکر و باسواد یها آدم ما طرف
 اند بوده شنفکرانرو دنبال به همواره هم ایران مردم .نداریم ها توده به دسترس ما .کرد می فرق مسئله وقت

 االن .بگذاریم مردم ترین اطالع بی روی را مان سیاست توانیم مین ما .است داشته اهمیت همیشه قلم و
 ما .آید مین ما و سیاست سراغ به که عالقه بی اطالع بی آدم .هستند فهمیده یها آدم همین شما مخاطب

  .دارند ایران رد ارتباطاتی هم آنها و هستیم روبرو روشنفکر گروه با فقط
 و فساد نباشد دموکراسی وقتی .نیست درستی حرف دموکراسی از غیر داشت را ها خوبی همه سابق رژیم

  .ایم ایستاده خود اصول سر و ایم نیامده رجوع و رفع برای و نیست توجیه کارمان ما .کند می رشد زورگویی
 2008 سپتامبر 22
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    5 شبخ

  ای .م .ح پژوهش دفتر در ها سخنرانی
 

 دمکرات لیبرال حزب یک و پادشاهی ارتباط

                   
 قدرت با که گردند می دیگر رضاشاه یک دنبال و هستند ناراضی کنونی دیکتاتوری از ها خیلی ایران در
 نبودن و مدنی جامعه ضعف علت به که داریم را تزش انقالب یک تجربه ما ولی .ببرد پیش از را ها کار

 .آمدند مین حساب به مردم ولی بود جامعه در مثبتی نیروی پادشاهی .داد روی سیاسی فرایند در رواداری
 دادن سازمان و سیاسی تفکر مرکز در دیگری ماهیت هیچ نه و انسانی فرد گذاشتن یعنی دمکراسی لیبرال
 برای .بیفتند جا قالب این در توانند می اندازه یک به جمهوری و پادشاهی .افراد حقوق حفظ برای جامعه
  .است تر مناسب پادشاهی ایران
 .خواند مین نیستیم خود کشور در و هستیم مبارزه در که ما امروزی شرایط با آورند می دوستان که ئیها مثال
 از شان ترس .ترسند مین حزب از هم ما مخالفان .کند می کمک مبارزه به همه از بیش پادشاهی امروز

 قوت یها نقطه از یکی هم این و هستیم پادشاهی اروپائی شکل طرفدار ما است مسلم .است پادشاهی
  .کنیم استفاده موضوع این از چگونه ببینیم باید حاال .ماست

 الترینبا و ترین بزرگ و بهترین شامل و است  میقدی خیلی که هست تاریخی نگاه یک پادشاهی بحث در
 تاریخ ولی داریم می  میگرا را تاریخ ما .ماست نظر که هست هم روشنگرانه و امروزی نگاه یک و شود، می
 و ذکر، بشر حقوق که بود امریکا اساسی قانون در .نشود متزلزل که باشد زیربنائی باید .نیست امروز مال

 با نبودن آشنا علت به و دارند تاریخی هدیدگا تنها ایران در .شد گذاشته دمکراسی لیبرال قانونی مبانی
 از پس چون است اشتباه این ولی است نادرشاه و رضاشاه رسد می نظرشان به که حلی راه تنها دمکراسی



366 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 یک در را چیز همه .نرود بین از چیز همه تغییر یک با که باشیم حلی راه دنبال باید .پاشید هم از کشور آنها
  بکنیم؟ باید چه نباشد میان در نفر یک آن اگر که ستا این خطرش کردن متمرکز نفر
 باید می نه است تکرار قابل نه هم گذشته .ایم کرده روشن آینده با را خود تکلیف حزب منشور در ما

 گونه این .بیاید سرمان بال همین سال سی از پس باز که برویم اوضاعی دنبال نباید .خواست را تکرارش
  .باشند جمهوری یا پادشاهی طرفدار مثال ایران در همه که نیست هم
 دنبال جوری همین دیگر ایران مردم .بود خواهد بیشتر آن دوام باشد تر اصولی حزب یها پایه قدر هر

 حزب تشکیل هنگام .کنند می جستجو را فرد یا حزب افکار بم و زیر و .رفت نخواهند آن غیر یا پادشاهی
 پادشاهی مشروطه رژیم یک ما هدف .است شده آورده هم منشور و اساسنامه در و بوده نظر مورد اصولی

 ما .داشت نظر در باید را هدف به رسیدن بهتر یها راه ولی است نکرده تغییر ما اصول .است دمکراتیک
   .است مهم منشور دادن توضیح چگونه .هستیم بیشتر تکامل دنبال

 ما و هستند طیف این طرفداران مردم از ای عمده خشب که بینیم می و ایم بوده پادشاهی هوادار آغاز از ما
 و پادشاهی به را خود نگاه که بهتر چه ولی کنیم می فعالیت پادشاهی طرفداران افزایش برای هم

 را اولویت ولی است الزم البته مخالفان جذب .دهیم توضیح بهتر و بیشتر کشور اداره برای را مان یها برنامه
 راست و چپ استبدادی طیف در بیشتر ما مخالفان بدترین .بدهیم ایران خود در مردم و جوانان به باید
 یها نیرو به خود بحث در ما .اند بوده گزاران بنیان از هم حزب در که کسانی جمله از شوند، می یافت

 پادشاهی طرفداران از گذشته در حزب هموندان ترین فعال از گروهی .داریم توجه بشر حقوق و دمکراسی
   .اند ودهنب

 از هم پادشاهی .کند دگرگون را جهان و خود توانست زدائی تقدس با گام به گام علوم پیشرفت با انسان
 در را پادشاهی دمکرات لیبرال حزب یک .نیست الهی ای ودیعه سلطنت دیگر .شد آورده زمین به آسمان
 همه .نداریم اعتقادی گرائی تقدس به ما .کند مین پیدا ارتباط فرمانروائی با که فهمد می آن مدرن مفهوم
 یادآوری1367 شهریور 16 کشتار سال بیستمین ها روز این مثال عنوان به .است نقد و بحث قابل چیز
 توان مین آنها بازماندگان و قربانیان برای سوزی دل و فاجعه این کردن محکوم همه با ولی .شود می

 لیبرال و پادشاهی به ما نگاه .دانست خواه آزادی قعمو آن در را چریکی انقالبی یها سازمان اعضای
 موردی جمهوری و پادشاهی دعوای و است لیبرال دمکراسی اصل .دارد ارگانیک پیوند هم به دمکراسی

  .ندارد
 یها نیاز با کامال و شود کهنه است نگذاشته که است انعطافی و شمول دارای هنوز خوشبختانه ما منشور
 آن تغییر به نیازی ما و است نشده آن از جدی انتقاد هیچ گذشته سال شانزده در .دارد سازگاری زمان
 بازتر را ما ذهن هم ها بحث این .کرد بهتر توان می همیشه را بیان طرز و روشنگری و استدالل ولی نداریم
 روز سخن شبخ بررسی نیز ایران در ما هواداران برای و دارد طرفدارانی و خوانندگان بیرون در هم کند می

 سیاست زبان در شد می نوشته منشور این که میهنگا دمکرات لیبرال .باشد سودمند تواند می حزب سامانه
 نام تغییر به نیاز آنکه بی اصطالح این و است دمکرات لیبرال سند یک منشور ولی نداشت جائی ایران
  .شد خواهد و است شده شناخته ما صفت باشیم داشته حزب
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 نگرش و سودجویانه نگرش .داد تشخیص شد می را نگرش دو دوستان بحث در شاهیپاد موضوع در
 بوده بهتر زمان آن در مردم وضع اینکه به توجه با را پادشاهی باید گوید می سودجویانه نگرش .اصولی
 .برسیم سیاسی لیبرالیسم و دمکراسی به ایران در بعد تا گذاشت آن روی را تکیه و داد قرار محور است

 :دارد نظر در را اصل هـس است سودمندی عامل مبارزه در پادشاهی که نظر این تایید ضمن اصولی گرشن
 چنانکه نکنیم، خراب و مصرف را پادشاهیـ  2 .بایستیم پایش بتوانیم موارد همه در که بگوئیم سخنیـ  1

 به و باشیم ایران آینده شهاندی در هم اندکیـ  3 .اند کرده ها دهه این در پادشاهی هواداران از بسیاری
 از یکی قول از که ترسی .نکنیم فراهم را استبدادی روحیه تقویت و استبداد اسباب اکنون هم از خود دست

 غلبه و ماندگی عقب و ما، جامعه اخالقی و سیاسی ضعف این با .بجاست شد نقل چپگرا یها سازمان
  .شویم دیکتاتوری دچار باز که درو می آن بیم ایران سیاست در طلبی فرصت و گری هوچی

 چه نام به سخن اینکه از صرفنظر باید ما .کرد فراموش را اصول باید مین هم سودجویانه نگرش با حتا 
 گفته هرچه تایید بدتر آن از و توجیه و رجوع و رفع ما کار .بگوئیم دانیم می درست که را نظری است کسی
 درست ما .است مهم گوید می کسی چه نیست، مهم نسخ معمولی طلب سلطنت برای .نیست شود می

 نسلی جابجائی و زمان گذر .کرد نباید مبالغه سودجویانه نگرش سودمندی مورد در هم بعد .هستیم برعکس
 آنها از اثری و کنند استفاده سرمایه این از خواستند سازمان ها صد دهه سه این در .داشت نظر در باید را

 را کوچک یها گروه یا کند جلب را بزرگی یها گروه است نتوانسته تنهائی به یپادشاه طرفداری .نماند
 عرضه دمکرات لیبرال فراگیر برنامه یک قالب در را پادشاهی که است بوده این در ما قدرت .نگهدارد

 به باشند نداشته اوضاع تغییر به امیدی مردم و نشود پدیدار افق در رژیم سرنگونی دورنمای تا .ایم کرده
 زیاد یها محدودیت جویانه سود نگرش .کرد جمع بیرون از را مردم توان مین پادشاهی جمله از عنوان هیچ
  .است نیرومندی مایه حال همه در اصولی نگرش ولی دارد

  
   کرد؟ فکر دمکراسی لیبرال قالب در توان می را پادشاهی آیا

 از صرفنظر حاال .نیست دمکراتیک موروثی مقام که است این گیرند می خواهان جمهوری که میمه اشکال
 امروز شود، می دمکراتیک لزوما غیرموروثی نه است غیردمکراتیک خودبخود موروثی نه که این

 این خود از بسیاری که عملی یها نمونه نخست .تاست دو ما پاسخ .اند شده پیدا هم موروثی یها جمهوری
 سیر دوم .دارند کار و سر آن با ی دیگر یها کشور و نیابریتا و اسکاندیناوی در روز هر جمهوریخواهان

 هژدهم سده در .است بوده لیبرال دمکراسی بعد و لیبرالیسم به مطلقه استبداد از اصال که اروپا در پادشاهی
 خبری گیر تصمیم مجلس و انتخابات از آنها در که بینیم می را ئیها پادشاهی ما شمالی و مرکزی اروپای در

 آن بیستم تا نوزدهم سده از .شود می حفظ باال درجه و مقدار به جامعه افراد حقوق ولی نیست
 انقالب بشر حقوق اعالمیه با سیاسی نظام هم شدند، دمکرات و پارلمانی هم ماندند که ئیها پادشاهی
 دهکنن حکومت یها نهاد که است این .کند می دمکرات لیبرال را پادشاهی آنچه .گردید سازگار فرانسه
 وقتی وزیران و وزیران نخست و ها سناتور و نمایندگان .عمر همه برای نه هستند موروثی نه و انتخابی

 خود تاریخ در ما که است چیزی این .چسبند مین شان مقام به وسیله هر به و روند می شد تمام شان دوره
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 عنوان و بهانه هیچ به باز که است بشر حقوق هم اش بقیه .است دمکراسی اصل و ایم نکرده تجربه
  .کرد سلب افراد از توان مین
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    6 بخش
  

  2008 تالش دوستان نشست سه در سخنرانی
  

  آمد کجا از لیبرالیسم
  

 امور به عالقمندان و سیاستگران روشنفکران، ایرانیان، ما که کنم شروع اینجا از باید لیبرالیسم درباره
 که رسیده دوران به تازه آدم یک .داریم را )ژانتیوم بورژوا( مولیر نمایشنامه قهرمان آن حال می،عمو
 .بشود سواد با و باشد داشته بهتری زبان که کند می نیاز احساس و بشود اشرافیت یها سطح وارد خواهد می
 .نثر و نظم :است دوگونه بیاتاد گوید می او به ادبیات معلم جلسه، نخستین در و آورد می ادبیات معلم یک
 عمر همه من پس !عجب :گوید می ژانتیوم بورژوا .کنیم می داریم هم با ما که است ییها صحبت همین نثر
  .نداشتم خبر و گفتم می نثر
 در هم که ییها واکنش از من را این .ندارند خبر و گویند می نثر ما از بسیاری هم لیبرالیسم موضوع در

 دوستانی پیش سال 4 )ایران مشروطه حزب( خودمان حزب در .گویم می ام دیده راست هم و چپ گرایش
 که شد گرفته که ایرادهایی از غیر حاال .دمکرات ـ لیبرال به بدهیم تغییر را حزب نام که کردند پیشنهاد
 هم احتیاجی و هست هم حسابی حرف من نظر به این و بشود عوض حزبی نام روز هر نیست درست
 واکنش ولی گنجد می دمکراسی ـ لیبرال چهارچوب در حزب مطالب و حزب پیام حزب؛ برنامه چون نیست
 و کمونیستیم ما بگویید باره یک آقا، که گفتند خبرترین بی حتا .بود تند خیلی حزبی دوستان از ای پاره

   .ندارد دمکراسی ـ لیبرال به ربطی هیچ کمونیسم البته .بشویم راحت
 ایران در اعالمیه آن اجرای طرفدار و کنند می دفاع بشر حقوق جهانی اعالمیه از شدیداً دوستان این همه

 اینهمه، با .کنند می مبارزه بشر حقوق جهانی اعالمیه آن گذاشتن پا زیر برسر  میاسال جمهوری با و هستند
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 گرایش در ترتیب نهمی به .چیست منظور که نکردند توجه و شدند ناراحت دمکرات ـ لیبرال نام شنیدن از
 دارند نظر در که سیاسی برنامه و سخنان و هستیم دمکرات ـ سوسیال ما گویند می کسانی که بینم می چپ

 دمکراسی ـ سوسیال در که دهد می توجه کسی اینکه محض به ولی دمکراسی ـ سوسیال بر است منطبق
 بشوید، امریکایی باره یک دبروی گویند می و شوند می برآشفته هست، لیبرال جدانشدنی عنصر یک

  ...و بشوید امپریالیست
 ولی کنیم می عمل چه اگر و ایم نفهمیده است جهانگیر که را  میمفهو ما که دهد می نشان همه اینها

  .کنیم می صحبت داریم چه به راجع حقیقتاً دانیم مین
 باید کجاها از را لیبرالیسم ثبح و چیست لیبرالیسم اصالً که کنم شروع مقدمه این با خواهم می امروز من

  .آمد الزم نظرم به مقدمه این ولی .هست فرصت چون رسیم می آن تاریخچه به البته .کرد شروع
 مقوله چهار با ما لیبرالیسم از بحث در .آمده گشادگی و آزادگی آزادی، libre از شناسی واژه در لیبرالیسم
   .)خود بر حکومت( حکومتـ  4 )مالکیت( قتصاداـ  3 مسئولیتـ  2 حق مقولهـ  1 :داریم سروکار

 و نزدیک ارتباط ما که است مقوله چهار این در و دهد می تشکیل را لیبرالیسم یها زمینه مقوله چهار این
 حق بر است مبتنی لیبرالیسم .بینیم می را اکثریت حکومت و مالکیت حق و دمکراسی و لیبرالیسم تنگاتنگ

 بر انسان حق یعنی لیبرالیسم همچنین .برعکس یا و معناست بی حرف باشد خالی مسئولیت از اگر ولی
 در شرکت یعنی ش سرنوشت بر انسان حق همچنین و .است رسیده او به ارث به که آنچه یا و ش دسترنج

 و چپ یها گرایش همه دربرگیرنده را لیبرال دمکراسی اصطالح ما اینکه .خودش به مربوط تصمیمات
 هم از لیبرال و دمکراسی .است دلیل این به دانیم می گنجند می بشر حقوق و دمکراسی ۀحوز در که راستی
 یک و اقلیت دیکتاتوری به تبدیل زودی به که اکثریت دیکتاتوری یعنی لیبرال غیر دمکراسی .نیست جدا
 قدرت به نیاز مالکیت حق احترام همچنین .ماند مین پایدار دمکراسی بدون لیبرالیسم و .شد خواهد نفر

 دیگر نکند، دفاع فردی مالکیت حق از اگر کند مداخله مالکیت حق در اگر حکومتی قدرت و .دارد حکومتی
 از تاریخی بتجار بر است مبتنی همه کنم می عرض که مطالبی این .لیبرال نه و بود خواهد دمکرات نه

  .تاکنون میالد از پیش ششم سده
 در بودا که نیست معلوم .بشر تاریخ در است  میمه بسیار یها سده میالد از پیش ششم و هفتم یها سده
 همین به زرتشت است؛ بوده میالد از پیش ششم سده در کنفوسیوس است؛ بوده میالد از پیش ششم سده

 میالد از پیش ششم سده در گری، زرتشتی و کنفوسیونیسم بودیسم، یعنی ها این یها اندیشه ولی ترتیب،
 این از .شد گذاری پایه میالد از پیش هفتم سده در آتنی دمکراسی و شدند اریخت و سیاسی صحنه وارد

 لیبرالیسم، از ییها جلوه با بار نخستین برای ما که ستها سده این در و است ای کننده تعیین یها سده جهت
 از بحث در .شویم می روبرو چهارچوب، آن در ولی اش همه نه حاال کردم، عرض که معنایی چهار آن در

 کنم؛ شروع ایران از اصالً خواهم می برعکس من .است نیاورده ایران از  مینا تاکنون کس هیچ لیبرالیسم
 شد، پیدا پدیده این کجا از دانم مین زرتشت، .لیبرالیسم کاربردهای بویژه و فکری مبانی در ایران سهم

 یک و شدند سرازیر سیبری و خزر ریاید پیرامون یها استپ از که دامدار و شبان بیابانگرد، قوم یک چگونه
 پیدا ای گشاده اندیشه چنان بیابانگرد قوم یک در چگونه ...ایران به آمد گروه یک هندوستان، به رفت گروه
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 حمله هم ایران به شانها بعضی و آمدند جا همه از تاریخ طول در و بودند بسیار بیابانگرد اقوام البته .شد
 آن به کجا از هند، در ما یها عموزاده که دانم مین .نبودند ذهن گشادگی چنین دارای کدام هیچ ولی کردند،

  رسیدند؟ ودائی مانند بی جهانشناسی
 انسان مسئولیت آئین زرتشتی آئین .کرد شروع مسئولیت از حق، جای به و نگریست انسان به زرتشت
 بهترین این و است؛ استوار بدی بر نیکی نبرد بنیاد بر که خود شناسی جهان در او که معنا این به .است
 همه در بدی و شرّ چیرگی بر و آفرینش معمای برای اصالً شد می ما معاصر یها سده تا که بود حلی راه

 و است بدی و نیکی نیروهای همیشگی کشاکش که شناسی جهان آن در .یافت انسانی هستی جهان
 اینـ  است نیاورده زرتشت خود و آوردند ها زرتشتی بعداً کهـ  ساله هزار سه یها دوره فرایافت در سرانجام

 و فساد ساله هزار سه باز و نیکی نیروهای پیروزی بعد و رسد می پایان به بدی نیروهای پیروزی با نبرد
 انسانی اندیشه در کرانمند زمان این .است نیکی نیروهای قطعی پیروزی سوم ساله هزار سه در سرانجام
 که بود رو این از و آید می آن از تکامل راستای در تاریخ سیر و پیشرفت فرایافت مهه و بود عجیبی نوآوری
  .تاریخی حس دارای یعنی نامید می تاریخی ملت نخستین را ایرانیان هگل
 و بایست می و توانست می انسان .دید می کننده تعیین را انسان نقش زرتشت همیشگی، کشاکش دراین

 و کمک این بدون و کند کمک )بزرگ خرد اهورامزدا،( نیکی نیروهای صف در که بود این اش خویشکاری
 چنین .دینی اندیشه در است شگرفی نوآوری هم این .شود پیروز توانست مین اهورامزدا انسان همیاری
 زرتشت از آنچه .نکرد تجاوز مسئولیت مفهوم از زرتشت البته .است نشده داده دینی هیچ در انسان به جایی
 خداگونه مسئولیت انسان به شما وقتی ولی .است مسئولیت همه .ندارد حق به  میمستقی اشاره است مانده
 را امپراتوری آن و آمدند هخامنشیان وقتی که بود دلیل همین به و شناسید می او بر حقوقی طبعاً دهید، می

   .رواداری در یکی .شتنددا تفاوت آمد آن از پس که آنچه با و بود آن از پیش که آنچه با بکلی ساختند
  
 میان در رواداری اگر .است کار اساس tolerance رواداری لیبرالیسم در چه و دمکراسی در چه دانیم می

 انسان از نه و دارد جائی دمکراسی و لیبرالیسم نه متفاوت، و مخالف طرف برابر حق پذیرفتن یعنی نباشد
 به تواند می چگونه باشد داشته را خودش نظر بزند، را حرفش نگذارند که انسانی .خواست شود می مسئولیت
 امپراتوری آن اداره مصلحت به و مناسبت به محدودی حوزه در البته رواداری این کند؟ کمک اهورامزدا

 کارتاژ مردم مثالً .هست دیگری دالیل .بود زرتشتی doctrine آموزه در اش ریشه ولی شد اختیار عظیم
 آتش آن در که بود مفرغی هیکل یک که مولوخ، نام به پرستیدند می را ای خداگونه )کنونی تونس(

 امپراتوری جزو کارتاژ وقتی .کردند می خدا قربانی و آتش آن در انداختند می را انسانی کودکان و کردند می
 سوزان شکم در را ها آدم دیگر پس آن از و براندازند را رسم این که داد دستور داریوش شد هخامنشی

   .نکردند قربانی مولوخ
 و بکنند را کارشان توانستند می آنها .نداشت امپراتوری ادارۀ به ربطی مولوخ شکم در انسان کردن قربانی

 ش برای معینی سود که امری در حکومتی قدرت مداخله این .بکند اداره را خودش امپراتوری هم داریوش
 قربانی رود، می باال درجه آن به زرتشتی دین در سانان ارزش وقتی یعنی .است فکر طرز آن نشانه ندارد،
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 ارزش آن روی .شده تکیه حق روی بر که نیست این از صحبت .نیست تصور قابل دیگر انسان کردن
 که جاست این .شود می ناشی انسانی ارزش شناخت از مسئولیت و انسانیت حق، و است شده تکیه انسانی

 در میالد از پیش ششم قرن از واقع در لیبرالیسم اندیشه از شیبخ بگوییم است درست کنم می تصور من
 آسیب یعنی .کرد پیدا ارزش انسانیت حیث به انسان که بود قرن آن در اینکه، برای .است شده شروع ایران

 که بینیم می هخامنشی امپراتوری در ما دلیل همین به .باشد کرده زشتی کار مگر نبود جایز او بر رساندن
 و نبودند برده کارگران اما کردند می کار برده عنوان به عده یک حرمسراها در البته .ندارد جایی ریدا برده

 بیخودی نه گرفتند می بیگاری به را مردم نه .است موجود جمشید تخت یها صورتحساب .گرفتند می حقوق
 شناخت بر امپراتوری اساس اما بیفتد بود ممکن اتفاقات خیلی فساد و انحطاط دوران در حاال کشتند؛ می

   .نداشت فرمانروا قوم و برتر قوم به ربطی انسان آن و .بود انسانی ارزش
 .دهد می نشان را خودش »لیبرال« نگرش این انسانی، ارزش شناخت این که بینیم می دیگر زمینه یک در
 ش روی و ستا آمده در که گِلی یها لوح این موجب به .بود هخامنشیان رفاهی یها سیاست در این

 کار هم  میاسال جمهوری در که  Annemarie Schimmel خانم نظرم به ــ اند کرده مطالعاتی ها آلمان
 در و فرماندهی در اداره، در کارها، در دارند، قرار مردان کنار در زنان تنها نه که بینیم می ها این از ــ کند می

 یعنی .پرداختند می را شان حقوق آنها به زایمان، از پس ماه چهار و زایمان از پیش ماه چهار بلکه ریاست،
 .گذاشتند می انسانی فرد به ایرانیان که است ارزشی آن از ناشی همه ها این .امروز اسکاندیناوی از بهتر شاید

 در یعنی .کنیم مین تجاوز حد این از ولی رفاهی یها سیاست و رواداری به رسیم می مسئولیت مفهوم این از
 خودشان حکومتی دستگاه و پادشاه ولی .کند اطاعت باید او .ندارد  میسه انسانی فرد این مطلقا کشور اداره
 جلوی و بشمارند محترم ش رسوم و ها سنت عقایدش، بر را او حق که دانند می مسئول حدود این در را

 بشر حقوق سند عنوان به و است معروف خیلی که کوروش لوحه این از و .بگیرند را حق آن به تجاوز
 نشان که اند کرده پیدا امپراتوری مختلف جاهای از ها replica ساخت نمونه قدر نآ است، شده مشهور

 تعریف کوروش از تورات که نبوده تبلیغات .است شده می دنبال که بوده ای آگاهانه سیاست یک این دهد می
 جایگاه دلیل به کردم، عرض که طور نهما ولی .اند کرده می عمل آن به امپراتوری جای همه در کند،

   .شود می محدود جا همان به دامنه پادشاه خداگونه
***  

 دولت در ما میالد از پیش هفتم سده همان در اما .کند می ایجاد حق حدودی یک در تنها مسئولیت
 شود مین ناشی انسان حق از دمکراسی جا آن در .بینیم می را دمکراسی یها جلوه نخستین یونانی شهرهای

 بسیار گروه مالکیت از توانند می که شهروندان از کوچک گروه یک به است منحصر دمکراسی اینکه برای
 شرکت  میعمو تصمیمات در خودشان ولی ندانند حقی هیچ صاحب را ها آن و باشند برخوردار بردگان بزرگ
 همان به دادند می رأی اشخاص .است تجاوز قابل آنها مالکیت حق و زندگی، حق و ها باور باز ولی کنند
 اعدام به محکوم عقاید داشتن دلیل به را کسانی کردند، می رایزنی و شدند می جمع .شهروندان معدود عده
 اجازه و راندند می بیرون خودشان شهر از کردند، می شهربند یا ــ است سقراط ش مشهورترین ـ کردند می
   .نبود شناخته حق اینکه برای گرفت می انجام تجاوز گونه همه دادند؛ مین آنها به را شان خانه به ورود



373 
 

  

  ی داریوش همایونها ـ سخنرانی ها و پیکارها مشروطه نوین ـ نوآوری

 به کاری ها یونانی .بود اندیشه یک سرش پشت بود؟ کرده برقرار را دمکراسی اصطالح به چنان که بود چه
 عمل گذاشت آتن برای میالد از شیپ هفتم سده در سولون که قوانینی روی .نداشتند نظری مبانی
 بحث در هم ارسطو .است حکومت بهترین )یونانی واژه( دموکراسی گونه آن گفت می سولون و کردند می

 بهتر همه از حکومتی چه که کند می شروع پرسش این از بود جهان در بار نخستین برای که سیاست نظری
 شانها توانایی حداکثر به را افراد .برساند فضیلت به را مردم بعنی چه؟ یعنی است بهتر همه از است؟

 .باشد داشته فراغت "انسان" تا شمرد می الزم را داری برده منظور این به که رفت می آنجا تا ارسطو .ساندبر
 انسانیت سرتاسر مدنی فضیلت چون برسند، مدنی فضیلت به که باشیم داشته شهروندانی باید گفت می او

 داشتن مستلزم جامعه در زندگی و کند می پیدا تحقق جامعه در انسان ندارد، معنی تنها و تک انسان است،
 .است )امروزی اصطالح به ها این همه( ...و دیگران به احترام مشارکت، مانند است مدنی یها فضیلت
 حکومتی نظام چه که بود این ها یونانی برای سیاست بحث موضوع کند مین آغاز مسئولیت و حق از ارسطو

 جاری آنها بر سیاست که  میمرد اگر .داشتند عموضو به سودگرایانه نگرش یک ها آن .است سودمندتر
 بهتر گزاری سیاست باشند داشته گزاری سیاست و سیاست اداره در  میسه هستند حکومت موضوع و شود می
 .گفتند می خودکامگان حکومت به تیرانی .بودند کرده طی را تیرانی دوره یک ها آتنی آن از پیش .شود می
 به .است مانده کودکی دوره در که دانست انسانی حالت را آن و اندیشید بیشتر تیرانی درباره افالطون بعداً

 اجازه خودش به و بکند تواند می خواهد می کاری هر که انسانی فرد یک وجود در جهان شدن خالصه معنی
 یرونب را ها تیران و گذاشتند سر پشت را تیرانی دوره این ها آتنی .نشود ش مانع چیز هیچ .بدهد چیز همه

 پادشاهی حکومت جا آن در .نداریم دمکراسی ما اسپارت در .شد برقرار آتن در ویژه به دمکراسی و کردند
  .دموکراسی به رسیدن برای است الزم خیلی مرحله یک هم این و قانونمند و قانونی پادشاهی ولی .است
 پا زیر را بشر حقوق توانست یم که اختیاراتی با را دمکراسی از ابتدایی بسیار صورت یک ها یونانی پس

 شناخت .است لیبرالیسم یها پایه ها این .کردند گذاری پایه نبود، لیبرال هیچوجه به ترتیب این به و بگذارد،
 مردمان به که ای اجازه و میالد از پیش ششم سده ایران در انسانی فرد مسئولیت و انسانی فرد ارزش عملی
 به فرهنگی رواداری مذهبی، رواداری رواداری، آن یعنی باشند، تهداش را خودشان عقاید که دادند می

 کنند مداخله خودشان امور در تا داد می اجازه اقلیتی به که یونانی و آتنی سودگرایانه دمکراسی و اصطالح؛
 بی مردمان و بردگان اکثریت و بزرگ گروه یک چه فرد یک چه .بگذارند پا زیر بخواهند را کسی هر حق و

 هخامنشی روحیه ایران در .کند می پیشرفت به شروع دمکراسی کنار در لیبرال اندیشه که اینجاست از .حق
 دو ساسانیان و رفت بین از بکلی ساسانیان دوره در ولی کرد پیدا ادامه اشکانیان دوره تا صورتی یک به

 در گام نخستین که تدول و دین بودن همزاد دیگری و )زرتشتی(  میرس دین اعالم یکی :کردند نوآوری
 را ملت دولت دومین همچنین آنها .نیست یکی دولت با حال هر به دین .است سکوالریسم یا عرفیگرائی

 ایران در آن، از بعد دومین و پیش سال 2300 در شد تشکیل چین در ملت دولت نخستین .دادند تشکیل
 بر مشخص مرزهای و مرکزی حکومت یک با بود کشوری .میالدی هفتم تا دوم یها سده در بود ساسانی
 نشانه گذارند، می میله که امروز مانند معین، فواصل با ییها ستون با که مرزهایی حتا ،ها نامه عهد طبق

 ماوراء( فرارود و )روز آن ایران( قفقاز بند در یعنی ایران، شمال در مرزها، از بعضی در .بود شده گذاری
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 17 قرن در که ابتدائی ملت ـ دولت یک .پیش سال 2300 در چین اردیو مثل بودند کشیده دیوار )النهر
   .بودند رسیده مرحله این به کشور چند آن از پیش .شد تئوریزه قرن آن در و دادند تکامل ها اروپایی
 پدر فیلیپ( ها مقدونی پیروزی با هم یونان در .شد متوقف ایران در دو، هر لیبرالیسم، و دمکراسی اندیشه
 گرانیگاه اسکندریه شدن ساخته از پس ..کرد پیدا ادامه دمکرات ـ لیبرال ادبیات ولی .رفت میان از )اسکندر
 از بسیاری گرفتند، سراسر را یونان و آمدند ها مقدونی وقتی از .شد منتقل اسکندریه به یونانی فرهنگ
 و رفتند اسکندریه در ساخت اسکندر که یونانی مستعمره به و کردند مهاجرت یونان فرهنگی مردمان

 زمان آن کتابخانه ترین بزرگ و دارد جهانی شهرت که اش کتابخانه .شد جهان فرهنگی مرکز اسکندریه
   .داشت وسعتی همچو یک .داشت وجود زرتشتی آئین به راجع کتاب 800 جمله از کتابخانه، این در .بود
 کردند، درست را کتابخانه دوباره که هم دبع و گرفت آتش مصر، به سزار ژول حمله در بعداً کتابخانه این

 گذشته سال 10-15 این در تازگی .کردند نابود و بستند آب را ها کتاب و زدند آتش و کردند حمله عربها
 و است مجللی ساختمان خیلی است ساخته اسکندریه در را کتابخانه این دوباره خودش هزینه به یونسکو
 دسترسی کسی و اند شده سانسور که هست کتابخانه این در ها کتاب بسیاری ولی .دارد چشمگیری معماری

   .کتابخانه مفهوم خالف بکلی .ندارد آنها به
 آغاز یونان خود در البته کرد، پیدا گسترش فلسفی مکتب یک اسکندریه، در میالد، از پیش چهار سده در
 مسئولیت اصل رواقی مکتب این .رواقی مکتب نام به بودند، آنجا در )زنو مانند( ش متفکران بزرگترین و شد

 و است خودش مسئول که است انسان و نیست کار در خدایی که گفت و گرفت زرتشتی آئین از را انسان
 را انسان شما وقتی .اند شده آفریده برابر ها انسان و کند تکیه خودش بر باید و جهان این در تنهاست انسان
 .آیند می جهان به یکسان همه ها انسان .اید پذیرفته نگوئید، چه گوئیدب چه را اش برابری شناسید می مسئول
 بار نخستین برای .حق فرایافت به رسیدند برابری و مسئولیت این از .شود می پیدا جامعه در بعداً ها تفاوت
 جهان به وقتی آدمیان گفتند .انسان شدن آفریده برابر پایه بر .گرفت قرار استواری پایه بر و شد تعریف حق
 مثل آدم آن خود ولی .نباشد یکی باشد پولدار اش خانواده یکی است ممکن .اند حدود یک در همه آیند، می
 مسئول فرد این بکند، او از نگهداری که نیست هم خدایی و است مسئول چون و است دیگر یها آدم همه

   .هست هم حق صاحب پس .باشد داشته هم را الزم حقوق باید پس است خودش
 و .آیند می جهان به گفتند می فطری یا طبیعی حقوق آن به که مساوی حقوق با آدمیان همه گفتند ها آن

 تعریف را اش گوشه یک ها ایرانی اینکه برای .شود می تعریف که آنجاست از ش تمامیت در بشر حقوق
 )بقیه بر کوچک گروه یک کردن حکومت حق( را دیگرش گوشه یک ها یونانی ،)مسئولیت گوشه( کردند؛
 باید واقع در را بشر حقوق سیر ما .کردند تعریف شیها جلوه همه در را بشر حقوق رواقیان و کردند تعریف

 رواقی اندیشه این .است رواقی اندیشه نهایی پیروزی بشر حقوق جهانی اعالمیه و .بکنیم شروع رواقیان از
 رُم .شد منتقل رُم به اسکندریه از بتدریج زهحو این و یونان فرهنگی حوزه همه در کرد پیدا گسترش
 همه فرهنگ با های میرو .شد ترجمه التینی به یونانی آثار گرفت؛ را یونان و داد شکست را ها مقدونی
 که ریاضیات و طبیعی علوم و کشورداری و فلسفه ادبیات، .شدند یونانی فرهنگ غرق و دانستند می یونانی

 یکی جمله از :کردند پیدا متنفذ آدم و مند اندیشه چند رواقیان رُم در .شد منتقل رُم به بود رسیده یونان از
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 که انچه از بدتر شهرت یک نرون .بود معروف نرون آموزگار هم و است رواقی فیلسوف هم که سِنِکاست
 فرمانروای که دهد می نشان تازه تحقیقات .کرد می خشونت مسیحیان با چون است کرده پیدا باید می
 ساخت؛ پیش از بهتر خیلی را شهر سوخت، رُم وقتی ولی است نسوزانده هم را رُم و است بوده ارآمدیک

 .نگهداشت محفوظ را امپراتوری مرزهای و دیگران با چه ایرانیان با چه بست خوب خیلی یها عهدنامه
 شک این در ولی .ستا شده بدنام خیلی تاریخ در بود او با مسیحیان دشمنی که زیاد خیلی دالیل به حاال

   .کشت را سِنِکا همین جمله از و است بوده خونریزی بسیار آدم که نیست
 پایه بود کمابیش که را آن مقررات نه و رم حقوقی مکتب بود، نظیری بی حقوقدان که سیسرو بعد و سِنِکا

 حقوقی دارای انسان :کردند شروع جا این از .بود استوار حق پایه بر رُم حقوقی مکتب این و .کردند گذاری
  کرد؟ نگهداری آن از باید چگونه و چیست حدودش چیست، حقوق این .است
 یها صورت به اروپا در اواخر این تا که رُم حقوقی مجموعه .بشریت تاریخ در است عظمیی پیشرفت این

 آن از اکشوره خیلی و است مدرن دنیای حقوقی کُد ترین معروف که ناپلئون کُد و بود جاری گوناگون
 را قانونی دولت مفهوم رُم، کُد این .است استوار حقوقی مکتب آن بر کردند، تنظیم را خودشان کُد و گرفتند

 اداره مال و عنوان صاحب طبقه که بود دمکراسی .بود الیگارشی دمکراسی یک رُم .بخشید الزم استواری
 بقیه .شد می اداره دمکراسی این نبود، کم هم خیلی و زیاد خیلی شمارشان که طبقه آن میان در .کرد می

 صورت آن به بردگی وقت هیچ ایران در .بود فراوان هم بردگی و نداشتند حکومت حق نداشتند، حقی مردم
 اقتصاد .است داشته غیره و خواجه صورت به حرمسرا نگهبان یا خانگی کارگر جنبه بردگی .است نبوده
 یک کردن  میعمو این که است جهت این از .است نبوده یونان یا رُم مانند بردگی اقتصاد وقت هیچ ایران
   .رسد می اشتباه جاهای به و است پرت جهان، همه بر تاریخ تئوری

 را قانون هم که است حکومتی قانونی حکومت .قانونی حکومت نه بود قانون حکومت بیشتر دمکراسی
 که است حکومتی قانون حکومت .است هنکرد تعیین خودش گزارد، می که قانونی هم و کند می رعایت
 همان روی غربی استبدادهای و ها دیکتاتوری بیشتر .کند می اجرا را آن ولی گزارد می خودش را قانون
 زودی به شد پیدا هم جا هر .داشتیم کمتر قانون بی حکومت غرب در ما .بودند قانون یها حکومت سنت،

 بگذارد پا زیر را )عرف( قانون خواست پادشاه .افتاد اتفاق ربا دو یکی مثالً انگلیس در .کردند برکنارش
   .کردند برکنارش

 یک رُم اینکه برای .بود شده شناخته ملل حقوق حتا افراد، حقوق .بود حقوقی نظام رُم، سیاسی نظام
 را ها میرُ حقوق و نبودند  میرُ ها این و .رُم امپراتوری به بودند پیوسته زیادی کشورهای و بود امپراتوری
 هم آنها برای .بودند حقوق صاحب و داشتند حق رواقی، فرایافت آن روی انسان، عنوان به ولی نداشتند
 که سیسرو .امروز مانند دعاوی وکیل و بود دادگاه رُم در .شد می اجرا و عمل و بود شده نوشته حقوقی
 دادگاه در مردم حقوق از که ادهالع فوق سخنران و است جهان دعاوی وکیل ترین بزرگ کردم، را ش صحبت

   .شد کشته سزار فرمان به و جان پای تا کرد دفاع هم  میرُ دمکراسی از و کرد می دفاع
***  
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 در گوناگون یها پادشاهی و گرفتند را رُم و آمدند ژرمنی قبایل وقتی .ماند جا به رُم حقوقی ساخت این
 ایتالیا، فرانسه، آلمان، مثل غربی اروپای که بود )مانیشارل( بزرگ کارل پادشاهی ها آن ترین مهم که اروپا

 .برد ارث به را رُم کُد امپراتوری این کرد، یکی را اسپانیا جزیره شبه از قسمتی و بالکان از قسمتی و اتریش
 مسیحی کشیشان .بود مسیحی یها کلیسا و واتیکان داد ادامه اش زندگی به رُم کُد که جایی ترین مهم ولی

 زنده مسیحیت در رُم حقوق و خواندند می و داشتند دسترسی ها کتاب به .کردند حفظ را یونان و رُم فرهنگ
 رُم، امپراتوری وارث ترین مهم ولی .بودند رُم دنبال ها حکومت .کرد اثر ها حکومت روی طبعاً و .ماند

 اینکه برای( رُم امپراتوری غیاب در بود، رُم واتیکان در مقرش که کاتولیک کلیسای .بود کاتولیک کلیسای
 )پاپ( کاتولیک کلیسای امپراتوری )رفت بین از ش مرگ از بعد و بود کوتاه خیلی شارلمانی امپراتوری مدت
 .گرفتند می او از را شان مشروعیت و کردند می اطاعت او از اسما دنیوی فرمانروایان همه که بود پاپ .بود
   .داد کاتولیک کلیسای به العاده فوق اقتدار یک این و .اشتندگذ می شاهان سر بر پادشاهی تاج ها پاپ

 در .داشت الزم غربی اروپای سرتاسر در ش اموال حفظ و خودش برای را رم حقوق کاتولیک کلیسای
 در مالکیت اندازه چه که رسید خواهیم مان یها بحث در .داشت  میمه العاده فوق جای مالکیت رُم، حقوق

 برقرار لیبرال دمکراسی نظام است محال مالکیت به احترام بدون اصالً .دارد اثر ملیبرالیس و دمکراسی
 شد عمل زیاد یا کم غربی یها حکومت در و رسید کاتولیک کلیسای به که رُم حقوق میراث این و .بشود

 و راسیدمک قاره غربی، اروپای چرا .بخشید لیبرالیسم و دمکراسی زمینه در العاده فوق پیشتازی اروپا به
 است شده غفلت و دیدیم که زمینه این در اش میپیشگا همه با ایران چرا نیست، آسیا چرا و است لیبرالیسم

 و جان .بودیم داشتند ها میرُ که حقوقی ساختار یک فاقد ما .است همین برای نتوانستیم، ما چرا ،ها بحث در
 داده را یکی همین اگر دنیا به ها میرُ .است بوده آخوند و سلطان مداخالت دستخوش شرقی انسان مال

   .کردند را خدمت ترین بزرگ باشند،
 قربانی وقت هیچ است جهان تمدن مهم خاستگاه یک که جنوبی و غربی آسیای خالف بر غربی، اروپای
 .نیست بیابان اروپا در اینکه برای نداشت وجود اروپا در بیابانگرد .نشد ویرانگر بیابانگردان پیاپی هجوم
 سزار ژول که وقتی از ساله صد چند ارتباط در اوالً .داشتند تمدن از ای درجه تاختند رُم به که ژرمنی قبایل
 بودند  میرُ تمدن با همیشگی ارتباط در )بودند گرفته پیشتر را اسپانیا( گرفت را انگلیس و سوئیس و فرانسه

 بیابانگردانی برخالف )کردند تاراج بار یک( دندنکر ویران را آن گرفتند، را رُم وقتی و بودند شده متمدن و
 .کردند می ویران بود چه هر .کشتند می شانها گربه و سگ با را شهرها مردم و آوردند می حمله ایران به که
 را رم و تاختند که ژرمنی قبایل آن .داشتند ییها روحیه چه ها این دانم مین من و بود عجیبی چیز یک

 و رُم فاسد و ناالیق امپراتوران جای به بنشینند باال خودشان منتها باشند رُم دهنده امهاد خواستند می گرفتند
   .دادند تشکیل انحطاط دوره رُم از بهتری حکومت

 پذیرش برای آمادگی اروپا در است، شاهکار یک حقیقتاً که بود  میرُ جامعه در که  مینظ و سنّت روی
 است دیگری دنیای اصالً که گذاشت کنار باید می را چین .آسیا تا دش بیشتر لیبرالیسم و دموکراسی اندیشه

 یک و بست خارجی نفوذ هر بر را راه لفظی، معنای به چین چهاردیوار در که گذاشت بنایی کنفوسیوس و
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 ترین پیشرفته تکنولوژی نظر از 14 قرن تا .داشتند حق هم نظر یک از که داد ها چینی به برتری احساس
   .بودند ادنی مردمان

 پرورش اینکه برای باشند داشته سیاست به حقوقی نگاه بودند ناچار که داشتند آسیا بر را مزیت این اروپا در
 .بود حقوقی چهارچوب یک در شان زندگی ساختار اینکه، برای داشتند،  میر حقوقی پرورش و یونانی فلسفی
 را خودش کار اش تکه هر و نبود بیشتر  مینا که ژرمنیـ   میرُ امپراتوری شکستن هم در از پس چون ضمناً
 پیدا شهرها برای عملی آزادی کرد، پیدا ادامه هم ناپلئون دوره تا و بود کنفدراسیون یک بیشتر و کرد می
 در بندرهایی تا گرفته نروژ برگن تا کنونی مبورگها  و برمن از غربی جهان این در شهرها ای پاره .شد

 .وسطا قرون در هستیم آزاد شهرهای شاهد ما باختری، اروپای سراسر و ایتالیا در شهرهایی و مدیترانه
   .است رنسانس قرون دیگر که 16 و 15 قرن تا رُم سقوط از پس عصر یعنی وسطا قرون
 شدیدی اقتصادی فعالیت دلیل به آن از بیش ولی مرکزی یها حکومت ضعف دلیل به آزاد، شهرهای این
 شد شان  نام دلیل همین به .بگیرند دست در را خود حکومت توانستند بود، یافته تمرکز شهرها این در که

 اقتصادی عمده مراکز فلورانس، و بولونیا مانند ایتالیا، آزاد شهرهای یا آلمان شمال شهرهای .آزاد شهر
 در صادیاقت فعالیت جهان این و دارید اقتصادی فعالیت جهان و دارید اقتصادی رونق شما وقتی و .بودند
 و مال دارای که کنید می پیدا شهر این در شماری بی افراد شود، می حفظ و گنجد می حقوقی چهارچوب یک

 طبیعی .شهر اداره در کردن مداخله به کنند می شروع و .کنند می پیدا سیاسی نفوذ طبعاً و هستند منالی
 در کس هیچ از برد، می پیش موفقیت با را اقتصادی کار که  میآد ـ دارند دانش دارند، پول اینها است
 حکومت مداخله یعنی، شود می پیدا دمکراسی نوعی نتیجه در ـ ندارد  میک دست مهارت و فهم و هوش

 در ولی بورژوا شد بعدها( کند رقابت طبقه این با بتواند که نیست دیگری کس .حکومت امر در شوندگان
 فرهنگ با و متعین بودند ییها آدم بورژواها این )گفتند می دشهرون یا بورگر آنها به آلمان در هم وقت همان

 سرکوب را اینها و بفرستد لشکر که نبود هم مرکزی حکومت .بگیرند دست در را شهر اداره خواستند می و
  .کنند

 یادگار به رم و یونان از که .لیبرال دموکراسی یها اندیشه بررسی برای مراکزی شدند ضمناً آزاد، شهرهای
 و شوند می پیدا مندانی اندیشه بینیم می شهرها این در میالدی 14 و 13 قرون در بار نخستین ما .بود دهمان

 قرون اندیشمندان این مشهورترین .کنند می نوشتن به شروع دموکراسی و لیبرالیسم یها تئوری درباره
 جانب امپراتور و پاپ نبرد در او .ایتالیا در آزاد شهرهای آن از یکی پادوا و است پادوا اهلِ مارسلیوس وسطا

 وارد ما که جاهاست این از .کرد دفاع شود مین ناشی کلیسا از که  میمرد حکومت از و گرفت را امپراتور
   .شویم می لیبرال دموکراسی اندیشه رونق عصر

***  
 کراسیدمو در آن اهمیت و  میرو حقوقی نگرش به برگردیم، رم به نیست بد بحث کردن دنبال از پیش
 نزدیک آشنایی زرتشتی آئین و ایران با بودند؛ یونانی اندیشه وارث و دادند بزرگی تشکیالت ها میرو .لیبرال
 ای برجسته مردمان خیلی و بود جهاندیده و کاردیده رُم حاکم طبقه .بودند بافرهنگی مردمان و داشتند
 و دارند حقوقی ها این و ماست فرمان زیر هک آدم اینهمه حال، هر به که گفتند و نشستند ها این و .بودند
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 و باشد قانون و بنشیند باال آن نفر یک که نیست طور این و .خواهد می مشخصی نظامات ها این بر حکومت
 تجربه را خودشان تیرانی دوران نیز ها میرو .بزند را چیز همه زیر بیاید دیگر نفر یک رفت، تا و بدهد فرمان
 فرایافت مردم، داشتن نگه راضی و امپراتوری چنان حفظ ضرورت از و ها اندیشه این از و .بودند کرده

 برابر در رُم اتباع که گفتند .قانون برابر در آدمیان برابر حقوق و شد اشاره آن به که آمد پیش قانون حکومت
 که همین ولی .است تر عام بودن برابر .بودن برابر با دارد تفاوت بودن، برابر قانون برابر در .برابرند قانون
 برابر قانون برابر در پایین تا باال از را افراد که برسد تکامل از درجه این به سیاسی نظام یک و جامعه یک
 باال طبقه قانون، برابر در برابر حقوق از ها میرو دریافت و رُم حقوق در البته .است پیشرفت این بداند،

 و  میرو دموکراسی یافتن پایان به کار هم سرانجام و بود رُم امپراتوری بزرگ ضعف این و .بود مستثنی
 برابر در فرمانروایان نه و اتباع که هم حدی همان همه این با .انجامید امپراتوران مطلق قدرت برقراری
   .بود بزرگی پیشرفت باشند، برابر قانون

 تیمالک در و شروع مالکیت از را حقوق ها میرو .بود مالکیت حق ترتیبات و ها اندیشه این همه مبنای اما
 و مال صاحب اتباع و داشت را مردم مشارکت از محدودی درجه یک  میرو دمکراسی البته .کردند خالصه
 سه .بود قوایی تفکیک حکومت یک رُم و داشتند مداخله  میعمو امور کارهای در ثروت از ای درجه و منال
 معینی مدت برای حکومتی مقامات دادند، می انجام را رشانکا مستقالً قضایی و اجرایی قانونگزاری، قوه

 اساس .نیفتاد کارگر حال هر به ولی دیکتاتوری از جلوگیری برای بودند داده ترتیباتی و شدند می انتخاب
 قدرت و خیزد می بر مالکیت از آن رواقی مبانی از جدا و عمل در حق و است محترم مالکیت که بود این

 انتقال قابل مالکیت چون که کشید اینجا به مالکیت به خاص نگرش آن و آید می بر آن از هم سیاسی
 خودشان که دارند حق افراد گفتند که رفتند پیش آنجا تا حتا .است انتقال قابل حقوق همه که گفتند است

   .کردند می را کار این و کنند منتقل دیگران به را خودشان آزادی یعنی .بکنند دیگران برده را
 با حق  میعمو فرایافت شناختن یگانه از و داشتند مالکیت از که تعبیری از بود بزرگی روی زیاده این

 و بود ناپذیر اجتناب ها این انسان، سیاسی کودکی مراحل آن در و .مالکیت با حقوق دادن تطبیق و مالکیت
 بر من تأکید .اند نرسیده شانها خیلی .اند رسیده اینجا به و اند آمده پیش گام به گام بشری جوامع هرحال به
 فوق ارتباط مالکیت، و لیبرال دموکراسی کارکرد و عمل و اندیشه میان که خیزد می بر اینجا از مسئله این

 یها نظام بنای سنگ مالکیت به احترام که نکنند تعجب هیچ دوستان .است طوالنی و نیرومند العاده
   .است دمکراسی رکردکا و لیبرال اندیشه و لیبرال دمکراسی

 گسترده بسیار امپراتوری یک کردن اداره یها گرفتاری از که رم امپراتور کنستانتین میالدی مرچها سده در
 به را امپراتوری پایتخت که گرفت تصمیم ،)ساسانی امپراتوری( بود خاور ناحیه از ش مخاطرات بیشتر که

 به باشد نزدیک که ببرد صغیر آسیای در )کهن یترویا( سارد باستانی شهر به است نزدیک که بیزانس
 آن به ها تُرک و ها عرب که )کنونی استانبول( کنستانتینوپل و ایران جبهه یعنی عملیات اصلی مرکز
 و سناتورها همه و )شهر کنستانتین( کنستانتینوپل شد امپراتوری مرکز .گذاشت بنا را گفتند، می نیهطقسطن

 بعدها .شرق به رفت امپراتوری سیاسی و اداری مرکز و آنجا به بردند فراوان یمال امتیازات با را مقامات
 کدام هر که آمد وجود به )غربی امپراتوری و بیزانس شرقی امپراتوری( شد پاره دو امپراتوری البته
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 تا شرقی امپراتوری ولی رفت میان از میالدی 5 قرن در غربی امپراتوری .کردند پیدا را خودشان سرنوشت
  .کوچکی بسیار صورت به آورد، دوام میالدی 15 قرن اوایل
 نطنیهطقس به را او و گذاشت ش جای سر رُم در را پاپ کنستاتین که بود این افتاد میانه این در که اتفاقی
 سایه زیر از و ماند رُم در نخورده دست بود کرده پیدا قدرتی سال 400 آن طول در که پاپی دستگاه .نیاورد
 چون و داشت زیادی موقوفات و امالک هم زمان همان در واتیکان .شد آزاد زیادی اندازه به ریامپراتو
 اجرا هم زمان همان در و بود، مانده باقی هم رُم امپراتوری از پس کردم، عرض که طور همان رُمی، حقوق
 خیلی دنیا جاهای بقیه در که اموال مصادره تهدید از آزاد کلیسا و ماند کلیسا اختیار در امالک این شد، می
 15 یها سده در که طوری به بیفزاید، اندک اندک خودش قدرت بر توانست ما، کشور در ویژه به بود، رایج

   .بود غربی اروپای از باالیی بسیار درصد مالک کلیسا 16 و
 حکومت آیین مسیح، آئین است، درست .است زیاد بسیار اهمیت دارای دولت از دین فیزیکی جدایی این

 به و است خداوند آنِ از آنچه خداوند به :که گوید می عیسی .است حکومت از دین جدایی آئین و نیست
 جدا مسیحیت از بکلی اسالم که جاست این و .است دنیوی قدرت مقصود سزار، .اوست ازآنِ آنچه سزار،
 دین در دولت مسیحیت ازآغ در .است بوده رو روبه اشکال همه این با   میاسال دینی اصالح و شود می

 جدایی .بکند توانست می خواست می کاری هر امپراتور و بودند امپراتوران اختیار در ها پاپ و کرد می مداخله
 چون( رُم در واتیکان در مقاومت مرکز یک .انجامید پرمعناتری جدایی به اندک اندک هم از ها آن فیزیکی

 و غرب، در رُم امپراتوری سرنگونی از پس بویژه .غربی امپراتوری در شد رُم امپراتوری جانشین پاپ واقع در
 توسط شارلمانی تاجگذاری حتی و نگهداشتند را احترامش هم ژرمنی قبایل که ماند باقی که قدرتی تنها
 با کم کم پاپ و کاتولیک کلیسای استقالل )گرفتند می پاپ از را شان مشروعیت همه و گرفت انجام پاپ
 .رفت باالتر پاپ قدرت طبعاً شد، کمتر امپراتوران و پادشاهان قدرت چه هر و گرفت باال یکیفیز جدایی آن

   .شود می بیشتر طور همین ها پاپ قدرت که بینیم می 16 و 16 تا قرن از وسطا قرون طول در اندک اندک
 در ولی بود اشتهگذ بنیاد را  میرس دین بار نخستین برای ساسانی راردشی کنستانتین از پیش ای سده دو

 بر ساسانی امپراتوری .شد نهاده ایران در دیگری صورت به نیز دولت از دین جدائی بنای سنگ حال همان
 قدرت به )بود مغان خاندان از خود اردشیر( زرتشتی دین و )زمان آن تعبیر به( ایرانی ناسیونالیسم امواج
 و ایرانیگری نماینده دولت و زرتشتی دین :گرفت یم مایه آبشخور دو این از نیز آن حکومتی فلسفه و رسید
 بودن ادزهم نظریه با را قدرت منشاء دوگانگی مشکل ساسانیان .پارسی ـ هخامنشی شکوه به گشت باز

 .کردند می اداره را جامعه یکدیگر درکنار و نبودند یکی بار نخستین برای دولت و دین .گشودند دولت و دین
 و اوضاع عامل همان .بود می آن بیشتر مشروعیت دلیل به نه یافت می را االب دست دین ئیها زمان اگر

  .بیابد را باالتر دست نیز دولت که داد می اجازه احوال
 اروپا در و دمانن  مینا جز ژرمنی ـ میرو مقدس امپراتوری از و شد پاره تکه غربی اروپای امپراتوری
 اینکه با و آمدند پدید شمار بی یها امیرنشین و ها شینن پرنس و ها نشین دوک و گوناگون یها پادشاهی

 میدائ کشمکش یک و کردند می را خودشان کار و بودند مستقل ولی گرفتند می پاپ از را شان مشروعیت
   .غربی اروپای در کلی طور به دنیوی قدرت و پاپ بین بعد و شد پیدا شرقی روم امپراتور و پاپ میان اول 
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 یها کشمکش از گیری بهره با دموکراسی و لیبرالیسم اینکه برای .بود لیبرالیسم سود هب طبعاً کشمکش این
 سران و پادشاه میان کشمکش و حکومت و دین کلیسا، و دولت میان کشمکش ــ گرفت نیرو سیاسی
 دنیوی قدرت و کلیسا میان رقابت که است این و پادشاهی، و اشرافیت و بورژوازی میان کشمکش فئودال،

 و .داشت وجود )شهر 500 حدود( آزاد شهرهای شد گفته که طور همان .کرد کار آزادی و لیبرالیسم سود به
 که بود این کارشان هم ها پاپ .آوردند بدست اختیاراتی و ها آزادی خودشان برای اندک اندک شهرها این

 و بود گرفته خود در زا اروپا ای پیچیده بسیار سیاست یک و انداختند می هم جان به را امیران و پادشاهان
  .کرد پیدا زیادی رشد دیپلماسی

 .بیاورند بیرون حکومتی و مذهبی قدرت دو هر بار زیر از را خود توانستند اندک اندک شهرها ضمن این در
 مستقل سیاسی، اندیشه که بکنم عرض مقدمه در .شویم می بحث از دیگری مرحله یک وارد جا این ما ولی
   .نیست مادی و اقتصادی عوامل و اجتماعی ودموج واقعیت از

***  
 دوران وسطا قرون دیگری، جهت از ولی شود، می نامیده تاریکی و سیاه قرون جهت یک از وسطا، قرون

 در کشاورزی انقالب نیمه یک میالدی 14 قرن در .تکنیکی نظر از ویژه به است، ای العاده فوق آفرینشگری
 نظام با ها اروپایی اوان همان در .شد بسیار قرن این در اروپا در کشاورزی یها فرآورده و داد روی اروپا

 آشنا بود، رسیده اروپا به عربی زبان به که ایرانی دانشمندان طریق از که هندی اعداد سیستم یعنی ریاضی
 I .الفباست فحرو  میرو اعداد .بردند می بکار  میرو اعداد ها اروپایی زمان آن تا که، است این توضیح .شدند

،II، III، IV، V یک رسد می 10 به وقتی ...و X یک که 1000 به رسد می ...و است M عمل چهار .است 
 اعداد دیگر که 16 سده تا که طوری به .است دشواری العاده فوق کار  میرو اعداد یا حروف این با اصلی
 جا آن که فلورانس به فرستادند می را نفرزندانشا ثروتمند یها خانواده گرفت، را  میرو اعداد جای عربی
 از که اعشاری عددی نظام کم کم 14 سده از .بود پیچیده قدر آن .بگیرند یاد را ریاضیات اصلی عمل چهار
 یعنی .است انسان انتزاعی اختراع ترین بزرگ صفر این خدا اختراع از بعد .گردید معمول شود می آغاز صفر

 راست دست در وقتی ولی است هیچ صفر .بخشد می زندگی اعداد همه به هم و است هیچ هم که عالمتی
 و بزرگ برابر میلیارد میلیارد و برابر هزار و برابر صد و برابر ده تا را عدد آن گیرد می قرار عددی چپ یا

  .کند می کوچک
 کوچکی و محدود عمل که حساب و کرد آسان العاده فوق را معامالت و حسابداری کار اعشاری سیستم این
 احوال، همین مقارن .فیزیک و یاتضریا خدمت در محدود نا سیستماتیک نظام یک به شد تبدیل بود،

 کس فالن به بنویسیم دفتری در اینکه با دارد فرق دوبل حسابداری .شد اختراع دوبل حسابداری سیستم
 سازد می قادر را نگرنده که است حسابداری نظام یک .داریم طلب قدر آن کس فالن از پرداختیم، قدر آن
 نظام و عربی اعداد با آشنایی کشاورزی، انقالب ،ها پیشرفت این .ببرد پی موجود مالی وضعیت کل به

 را غرب و اروپا تاکنون که شد سبب اروپا در را بزرگی اقتصادی جوشش و حرکت دوبل حسابداری
 زمینه دو در ولی بردیم، می کار به را عربی داداع ایران در البته ما .است برده جلوتر جهان بقیه از ها فرسنگ

 ایران که این مخصوصاً .بکنیم اشاره باید هم شاید و شد اشاره که دیگری دالیل به نکردیم پیشرفتی دیگر
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 را ثباتی آن نتوانستیم وقت هیچ بتازند، راحت آن جنوب و شمال از توانند می مهاجمان و است بازی منطقه
   .بیاوریم تبدس بود اروپا در که
 وجود به نبود، تجمع معنی به تنها که شهرهایی و واقعی معنی با شهرهای اروپا در اقتصادی رونق این
 انقالب در ارزشی با مطالعات که امریکایی پژوهشگر یک .کردند پیدا پرورش شهرها این در بورژواها .آورد
 و .است ممکن بورژوازی با تنها مکراسید .نیست دموکراسی نباشد، بورژوازی اگر که گوید می است کرده
 سیاسی فلسفه در فقط را پدیده یک توانیم مین ما .است دموکراسی مدافع متوسط طبقه .است درست این

 تحول سبب البته هم گاهی .است بیرونی تحوالت نتیجه اوقات از بسیاری سیاسی فلسفه کنیم، دنبال
 شد می اجرا داشت کم کم و بود شده اجرا و بود که آنچه ارسطو ارسطو، مورد در مثالً .شود می بیرونی
 آن از که ئیها درس ولی نبود او اختراع آتنی دموکراسی .نوشت را خودش بزرگ کتاب و کرد تئوریزه
   .آید می ما کار به تاکنون و برد پیش را دمکراسی گرفت،

 .است رُم از برآمده سنت مقداری یک هستیم، لیبرال اندیشه دوباره برآمدن شاهد اگر ما هم، اروپا در
 پایدار نظام و دارد خودش در لیبرال و دموکراتیک نیرومند بسیار عنصر یک قانون برابر در افراد برابری
 اروپا به آورد می خود سر پشت را بسیاری منافع و افراد مالکیت، حق بر ش داشتن قرار دلیل به که حقوقی
 و دفاع خودشان اموال از توانستند افراد چون .نرسیدیم آن به رزمینخاو جهان در ما هرگز که بخشید ثباتی

 وقت هیچ و نداشتیم را حقوقی پایگاه آن ایران در ما .قدرت پایه شد این و بیفزایند آن بر و کنند حفاظت
 ساقط هستی از و نابود را بقیه توانست می بود قوی کس هر .باشیم داشته قدرت ثابت یها پایه نتوانستیم

  .ندک
 آن مدافع حکومتی دستگاه که انسان حق بر مبتنی حقوقی نظام یک وجود که فرمایید می مالحظه پس
 درش انضباط و انتظام از ای درجه .رسد می کارآیی از درجه یک به ناچار آن، روزه هر تجاوزکار نه باشد
 گوییم مین .دهد می جامعه به بهتری حکومت و ــ رود می بین از چیز همه و شود می مرج و هرج واال هست

 بهتری حکومت مسلماً بکند دفاع مردم همه مالکیت حقوق از باشد متعهد که حکومتی ولی خوب حکومت
 یک باز باشد فاسد و استبدادی هم چه هر اولی حکومت آن .نیست پابند چیز هیچ به که است حکومتی از

   .است بهتر درجه
***  

 اندیشه شکفتن برای زمینه بورژوازی برآینده طبقه آن با حقوقی، ظامن آن با اقتصادی، یها پیشرفت آن با
 در .کرد پیدا العاده فوق رشد انگلستان و هلند در ویژه به کردم، عرض که تحوالتی این .شد مساعد .لیبرال

 معنا این به .داشتند تفاوت اروپا بقیه با انگلیسی یها فئودال ولی .اروپا همه مثل بود فئودالی نظام انگلستان
 ضعیف از استفاده با و کردند می کار یشانها زمین روی و بودند خودشان رعایای روزانه زندگی درگیر که

 از امتیازاتی توانستند برتانی، و نورماندی سر بر اند داشته فرانسه با که ییها جنگ در انگلیس پادشاهی شدن
 اختیارات کردن محدود سند اولین و بگیرند شد معروف »زمین بی جان« نام به که انگلیس پادشاه »جان«

 شد و افزودند آن به بعد و شد تمدید هم بعد و شد اجرا بعد و شد امضا سند این .بنویسند دنیا در را پادشاه
  .انگلیس نانوشته اساسی قانون
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 یرو چون گذشته این از .پیروزی آن علت به نداشتند بقیه که داشتند سیاسی امتیازات یک اشراف این
 گفتم، که کشاورزی انقالب آن .شدند تولید یها شیوه پیشبرد برای عاملی کردند می کار شان یها زمین
 با تکنیکی یها پیشرفت آن از پس انگلیس اشراف ولی .کردند انگلیس در که بود کارهایی نتیجۀ بیشتر

 یک با که شدند آن بر .دبو نیاز کمتری روستائیان به زمین روی بر کار برای شدند؛ روبرو اضافی معیتج
 یا مرغزار به تبدیل را اضافی یها زمین و برانند شان یها زمین از را اضافی روستائیان غیرانسانی بسیار شیوه
 صورت به که بافندگی یها کارگاه کارگر رفتند هم کشاورزان آن و یافت گسترش دامداری .کنند مرتع

 کرد اختراع را بخار ماشین وات جیمز بعداً که شد پیدا گلیسان در بزرگی بافندگی صنعت .شدند بود ابتدایی
  .شد شروع جا آن از صنعتی انقالب و گرفت را افراد بازوی نیروی جای خودکار بافندگی یها دستگاه و
 هلند در .شود می شروع اروپا در بقیه از زودتر جدید داری سرمایه که بینیم می ترتیب این با انگلیس در

 ها هلندی .بود اقتصادی توسعه رموتو بازرگانی جا آن در .نکرد پیدا گسترش تولید اساس رب داری سرمایه
 در بزرگ یها ثروت و کردند زمین خاور یها سرزمین با ستد و داد به شروع و دیدند تهیه مفصلی ناوگان

 به طلبانه، استقالل جنگ یک در .یافتند العاده فوق قدرت هلندی بورگرهای و شد انباشته هلند شهرهای
 مذهبی اصالح جنبش به و برگردیم باید اماحال .رهانیدند اسپانیا اسارت از را خود آزادیبخش، اصطالح
  .بپردازیم

 اندیشه که نیست بیهوده که داشت توجه باید ،14 قرن در بود، صحبت پادوا از وقتی آن، از یشپ
 پیدا گسترش به کند می شروع شهرها نای در )خودشان سرنوشت بر مردم حاکمیت حق( لیبرال دموکراسی

 را اندیشه این تواند می که است آمده وجود به شهر در قدرتی .است شده فراهم اش مادی زمینه چون .کردن
 فئودال اربابان یا ها دوک پادشاهان، استبداد برابر در اینکه برای دارد الزم را اندیشه این اصالً و ببرد پیش

   .کند مقاومت
***  

 .اروپا سراسر در شد، شروع 15 سده از رنسانس .است  میمه بسیار سده که شویم می 16 سده وارد یمدار ما
 به بازگشت پیداست، ش نام از که طور همان رنسانس، .بود می ناقص مذهبی اصالح بدون رنسانس ولی

 فرهنگ با بیعر یها متن خواندن با اسالم با آشنایی از پس ها اروپایی .است یونان فرهنگ و اندیشه
 ها اروپایی .کردند ترجمه التینی به را اینها و یونانی و التینی یادگیری به کردند شروع و شدند آشنا یونانی
 با که خواندند اصلی زبان در را ها متن این و آموختند یونانی رفتند بعد .بود التینی شان میعل زبان

 بزرگی فرهنگی رونق یک و کردند ترجمه التینی به را ها آن و داشت بنیادی یها تفاوت عربی یها ترجمه
  .شکست هم در را کلیسا تسلط که شد پیدا غربی اروپای در

 پیدا بسیاری یها نشیب و فراز )پادشاهان و امپراتوران با( دنیوی قدرت با اش همیشگی کشاکش در کلیسا
 جانشینان از یکی .داد روی ینکنستانت مرگ از پس اندکی امپراتور با کلیسا برخورد نخستین .بود کرده

 به بودند، کرده شورش که را یونانی قبیله یک سران ایمپراتر، تئودوریوس نام به کنستانتین، نزدیک
 او و برآشفت زمان پاپ .کشت مهمانی آن در را ها آن همه و آشتی، و دوستی نشانه به کرد دعوت میهمانی

 .بود شده استوار مسیح دین اساس بر امپراتوری این اینکه برای بود مهم پاپ تکفیر و کرد تکفیر را
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 زنید؟ می شما که چیست ها حرف این که پاپ به نوشت نامه امپراتور .بود امپراتوری  میرس آئین مسیحیت
 حاال شما چرا .نیفتاد هم اتفاقی و کرد خودش همسر و گرفت ازشان را مردم زن و کشت آدم پیامبر داوود
 و توبه ولی ای کرده تقلید را ش گناه داوود از تو :که داد پاسخ او به پاپ کنید؟ می یقضاوت چنین من درباره

   .نکردی تقلید را اش پشیمانی
 بخشایش مردم از و ایستاد معبد در بر و کرد تن به گدایان جامه جنایت آن از پس داوود که بود این داستان
 از و ایستاد می کاتدرال جلو رفت می ها مدت و کرد تن بر گدایان جامه و گرفت را پیام تئودوریوس .خواست
 ها پاپ که ییها کشمکش در بعد .برد باال خیلی را پاپ قدرت کلیسا پیروزی این .طلبید می بخشایش مردم

 که اند شنیده را داستان آن دوستان حتماً .رسیدند یروزیپ هب سرانجام داشتند ژرمنی  میرو امپراتوران با
 این .ببخشاید را او تا ایستاد کانوسا در پاپ کاخ بیرون رفت برهنه پای با زمستان ژرمنیـ  میرو رامپراتو
 از و بهشت فروختن به کردند شروع ها کشیش .کرد حد از بیش را ها کشیش و کلیسا تسلط و قدرت اتفاقات
 بسیار زندگی از غیر ها این همه .بخشودند می را ها آن و گرفتند می پولی ناکرده و کرده گناهان بابت افراد

 و ها اسقف تا پاپ از که نکردنی باور حد در فساد و نداشت، پادشاهی هیچ زمان آن تا که باشکوهی
 و برآشفت ویتنبرگ، شهر در لوتر، نام به را آلمانی کشیش یک اوضاع این بودند، ور غوته آن در کشیشان
 داد نشان مردم به .است آلمان ادبیات آغاز و تاس آلمانی زبان شاهکار که کرد ترجمه آلمانی به را انجیل

 صنعت ،15 سده اواخر در یعنی زمان، همان در اتفاقاً .نیست ها حرف این از صحبت انجیل در اصالً که
 شروع ویتنبرگ، شهر کاتدرال درگاه به چسباند لوتر که را ای اعالمیه .بود شده اختراع آلمان در هم چاپ
 تکنولوژی با کرد پیدا انتشار ترتیب این به مدرن سیاسی اعالمیه اولین .دادن انتشار و کردن چاپ کردند
 از کاتولیک کلیسای یها روی زیاده برابر در بود اعتراضی پروتستانتیسم .شد آغاز پروتستانتیسم و جدید،

 این ینیمب می که حاال .مسیحیت بنیاد به رفتند .واقع در بود مسیحی بنیادگرایی نوع یک .مسیحیت خاستگاه
 .کردند شروع ها ریشه همان از که است این برای اند کشیده مضحک درجات به را کار پروتستانی یها فرقه
 .شده آفریده روز شش همان در هم دنیا .دارند قبول گفته تورات چه هر گویند می بلکه انجیل، تنها نه حاال
   .رود مین شان خرج به دهند، می نشان را تموجودا طبیعی تحول و آورند می در خاک زیر از فسیل هم هرچه
 پادشاهانی که معنا این به .کرد کار لیبرالیسم سود به و کرد پیدا سیاسی رنگ فوراً مذهبی اصالح جنبش

 از دین جدائی .راستین مسیحیت از دفاع نام به و شدند جنبش این پشتیبان بودند درافتاده کلیسا با که
 سبب این البته .کلیسا قدرت و کلیسا با مبارزات در کردند پیدا پسند عامه و مشروع خیلی مبنای یک دولت
 سده در سرانجام ولی رفت فرو جمعی دسته یها کشی آدم در مذهبی، یها جنگ در اروپا سال 150 که شد
 به هم داد، پایان ها جنگ این به هم بستند هم با اروپایی کشورهای که ای عهدنامه وستفالی شهر در 17
 که ترتیب این به .بخشید رسمیت را مدرن ملت دولت هم و داد پایان سیاست و حکومت در کلیسا خلهمدا
   .برنیایند ها سرزمین تجزیه پی در و بشمارند محترم را یکدیگر مرزهای که شدند متعهد امضاکنندگان همه
 کلیسا تسلط اینکه رایب .لیبرالیسم تاریخ در است پراهمیت بسیار رویداد یک مسیحیت مذهبی اصالح این
 گرفت می صورت پیشرفت البته( بود شده چیز همه و تکنولوژی علم، پیشرفت مانع که اروپاییان امور بر

 و لوتر اینکه با .شکست بود گرفته قرار درش اروپا که را سیاسی و ذهنی قالب آن و )کُندی به بسیار ولی
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 پروتستنانتیسم ولی )بود خمینی از بدتر بنیادگرای که ینکالو( نبودند خواه آزادی هیچ کمتر، او از کالوین،
 کرد، پیدا گسترش و رشد اروپا در آزاداندیشی که شد سبب شد تقسیم مختلف یها فرقه به زودی به که

 کردن برطرف حقیقت، به رسیدن برای شان جستجوهای در تازه علوم مطالعه به آوردند روی کشیشان
 ضد بر اساسی یها کتاب و ها رساله نخستین ما .کرد رشد خیلی غیرمذهبی یها اندیشه مذهب در انحرافات
 به رسیدیم سرانجام 18 سده در .شدند پیدا روشنی بسیار افراد .بینیم می ها قرن این در را خدا حتی و مذهب
   .روشنگری عصر

***  
 قدرت شدن شکسته مه در باضافه باختری، اروپای در اقتصادی رشد تازه مرحله اضافه به مذهبی اصالح
 رکود حالت از و کرد سیال را اروپا فضای اینها همه آزاد، شهرهای و مستقل یها دولت گرفتن باال و ها پاپ
 ای زاینده خیلی قرون .وسطا قرون منفی موارد و ها بدی درباره کرد مبالغه زیاد نباید کردم، عرض .آورد بدر

 واال .ببرند پیش بود استعدادشان در و توانند می که اندازه آن به نتوانستند که بود این در شان اشکال .بودند
 را جدید عصر .بود جدید عصر میانه یها سده این محصول .شد حاصل میانه یها سده در ها پیشرفت خیلی

 که بینیم می اندک اندک ما که اینجاست در .است روشنگری عصر آن از بعد و گویند می 17 سده به
 یک هلند چون .کنم می اشاره آنان میان از هلندی دو به من .کنند می ظهور  میمه راللیب مندان اندیشه
 اقوام، نه و انسانی فرد آن در که بود ای جامعه اولین .بود جهان شهروندی جامعه اولین و آزادمنشی سرزمین

 دارند عالقه که دوستانی .شدند شناخته سیاسی برابر حقوق دارای ،ها جنسیت نه ،ها فرقه نه مذاهب، نه
- 300 اینکه مثل ها این .بگیرند یاد نیست بد هم هلند از کنند تقسیم سیاسی حقوق دارای اقوام به را ایران
  .اند مانده عقب سال 400
 گردن به حق خیلی ها هلندی .کرد توجه باید بیشتر جهان بورژوازی جامعه و شهروندی جامعه اولین این به
 بنا لیبرال دمکراسی اساس بر را مدرن دولت یک شود می که دادند نشان عمل در اینکه برای .دارند دنیا
 کوچک بسیار جای با هلند .کرد تبدیل مدتی برای و حدودی یک تا جهانی قدرت یک به و برد پیش و کرد
 از که بازرگانی روی بر ویژه بهــ  مستقل اقتصادی پایه آن لطف به و فکری نظام این لطف به ولی کم، و
 اندیشمند دو ما هلند در .برسد جاها آن به توانست ــ بود عاری بریتانیا ابتدائی صنعت وحشیانه کشی هرهب

 برابر در و است مدرن انسانگرای اولین اراسموس .اراسموس دیگری و اسپینوزا یکی :داریم لیبرال بزرگ
 و ها دانشگاه بر را ش نام پاارو در امروز .کرد دفاع آزادی و آزادمنشی از و برافراشت قد مذهبی جنگ

 شده منتشر او از فارسی زبان به کتاب یک فقط نظرم به .دارند می  میگرا و گذارند می پژوهشی مؤسسات
  .)است رایج یها باور کردن چالش منظور که دیوانگی، ستایش( است

 اسپینوزا .است جهان مدرن فیلسوفان و مندان اندیشه بزرگترین از یکی که اسپینوزاست مند اندیشه دومین
 که دانید می .اسپانیا در ها کاتولیک پیروزی از بعد هلند، به بودند رفته اسپانیا از ش پدران و بود یهودی

 اسپانیا یهودیان و .کردند بیرون اسپانیا از را مسلمانان هم و ها یهودی هم چهاردهم سده در ها کاتولیک
 آنها به که رفتند شرق به گروهی و اشکنازی گویند می ها آن به حاال که رفتند غرب به شان گروهی
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 اند داده تشکیل متمایزی بیش و کم احزاب و اند رسیده هم به اسرائیل در اکنون ها این و سفاردیم گویند می
  .ترند پیشرفته خوب، ها اشکنازی .است زیاد رقابت هم شان بین و

 و خدا، بی واقع در بود، کرده رشد و آمده دنیا به بیمذه خیلی خانواده یک در اینکه با اشکنازی اسپینوزای
 در که اسپینوزا ولی .کردند تکفیر را او یهودیان .کرد آزاد و جدا خداوند از را مذهبی زبان .شد ئیست، اته نه

 خرد روی .نداشت خداوند به نیازی ولی بود دیندار شود می که داد نشان است سکوالریسم معنوی پدر واقع
   .کرد آزاد را بشری ذهن او .رسید دین اخالقی اصول به و کرد تکیه شخصی

 نظام یک برقراری حقوقی اسباب اروپا که بینیم می هفدهم سده تا رُم امپراتوری از دراز سیر این در ما پس
 شد شروع 14 قرن از که اقتصادی بزرگ پیشرفت در را اش مادی اسباب برد، ارث به ها میرو از را لیبرال
 به تا ساخت آماده کم کم یونان به برگشت با ها صومعه آن در 12 قرن از را ش انتلکتول مبانی رد؛ک تهیه
 با جنگ در و مختلف یها قدرت میان اروپا شدن پاره تکه هم را اش سیاسی اسباب و رسید 17 و 16 قرن

 مذهبی اصالح با هم اش مذهبی مشکل سرانجام تا کرد، فراهم داد می حرکت امکان مردم به که یکدیگر
  .گردید برطرف

 از که  میاسال جهان و ها دوران آن در برسد ها پیشرفت این به توانست اروپا چرا که آید می پیش سئوال این
 که بود رسیده فرهنگی یها پیشرفت آن به )13 تا 10 قرن از یعنی( هجری ششم سده تا هجری سوم سده

 مختصری استثنای به بود ایران از بود چه هر بود، ایران عنیی اسالم، دنیای جهان، فرهنگی مرکز حقیقتاً
 ها اروپایی ولی رفتیم عقب و زدیم درجا ما چرا و شد پیدا تفاوت این چرا مسلمان؛ اسپانیای و عرب دنیای
 است بوده بسیار یها بحث مطلب این توضیح در رسیدند؟ دیگری پیشرفت به پیشرفت یک از طور همین
 ها آمریکایی و ها اروپایی .دیدم چندی یها کتاب در را این من .گرفت نظر در باید سلماًم را عامل یک ولی
  .جغرافیاست موضوع، .اند کشیده پیش

 ها پل سرزمین اروپا :یعنی .است بدتر هم آسیا از افریقا جغرافیای و دارد تفاوت هم با آسیا و اروپا جغرافیای
 ییها کوه و کشتیرانی قابل رودهای و وسیع یها جلگه .کوه دو میان دشتی یعنی جلگه .ها جلگه و رودها و

 و بسازند بزرگ بندرهای توانند می و هستند کشتیرانی قابل که ییها کرانه و هستند، طبیعی موانع که
 .کشاورزی نظر از هم و بازرگانی نظر از هم و سیاسی نظر از هم است، زیادی مزایای اینها .بدهند تشکیل

 13 – 14 سده از اروپا که دهند می اجازه را وسیعی بازرگانی بندرها هستند، خیز حاصل همیشه ها جلگه این
 و تاز و تاخت سر آن تا سر این از راحتی به ها ارتش که گذارند مین طبیعی موانع و ها کوه این و کرد شروع

 غیرقابل که رودهایی است، بزرگ یها دشت که بینیم می ما آسیا در .کنند نابود است سرراهشان چه هر
 و کشور یک سر آن تا سر این از توانند می ها ارتش نیست طبیعی موانع چون نتیجه در و هستند کشتیرانی

 افتاده اتفاق کلی بطور خاورمیانه تاریخ در و ما تاریخ در بارها امر این .بپیمایند سرعت به را منطقه یک
 ها زمان آن در اینکه برای بود، می غیرممکن آنها برابر رد مقاومت گاه که پی در پی یها هجوم این و .است
 طور به .بکند تعیین را ها دولت و ها امپراتوری نتیجه در و جنگ سرنوشت تا بود کافی تاکتیکی برتری یک
 داشتند خوبی یها اسب و بودند آمخته تشنگی و خاک و گرد با مغوالن یا ها عرب مانند که ئیها گروه مثال،
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 یها نیزه یا و بود جنگ کننده تعیین بهتر شمشیر کنید فرض یا .بدهند شکست را شهرنشینان ندتوانست می
  .فرماندهان مهارت البته ...و درازتر
 حمله آنها به دائماً و داشتند فرصت و وقت اینکه برای کردند، اروپاییان که تکنیکی یها پیشرفت ولی

 کسی دیگر که رساند ای درجه به جنگی نظر از را ها آن د،مان می خودشان مالِ داشتند هم چه هر و شد مین
 آن قلب در متأسفانه ما کشور و آسیا .است نرسیده هم هنوز .نرسید آنها پای به هم تاکتیکی برتری نظر از
 مالکیت حق وقت هیچ دلیل همین به شاید .است بوده پذیر آسیب بسیار بیابانگردان یها زتا و تاخت برابر در
 عوض هم سرعت به غالبان و شد می غالب کس هر اینکه برای .نیفتاد جا ما منطقه در و ما کشور در
 هیچ زیرا بیاید وجود به توانست مین حقوقی نظام یک .گشت می دست به دست اموال مرتباً شدند، می
 البته، .کند اداره را کشور بتواند مرتبی اداری دستگاه و بدواند ریشه  مینظ که پایید مین قدر آن ای دوره

 ادامه بعد به ساسانی دوره از ایران دیوانساری اند، داده نشان شان مطالعات در امینی محمد آقای که همانطور
   .نگهداشت را ایران پایان تا و کرد پیدا
 .رفت می شمار به پادشاه دفتر واقع در و پادشاه دستگاه دیوانساالری اینکه برای نبود کافی البته این

 مشاهده ثابت بطور دِه سطح تا اداری نظام یک اروپا در ما .دربرگیرد را جامعه همه که نبود ای ریدیوانساال
 دلیل همین به .کنیم تجربه طوالنی دوره در نتوانستیم هرگز ایران در و داد می جامعه به  مینظ که کنیم می
 ناگزیر ساله سیصد رونق دوره آن وقتی .نگرفت پا کردم را ش صحبت که عواملی این از کدام هیچ ایران در
 را گربه و سگ تا خراسان شهرهای در و 12 قرن اواخر در کردند حمله غزها اینکه برای رسید، پایان به

 ها کتابخانه کردند، خالی را شهرها بردند، بین از را اقتصادی پایه آن و کردند ویران را ها قنات تمام .کشتند
 و انسانی سرمایه ما صورت این به وقتی کردند، تمام را آنها کار و دندآم مغوالن هم بعد و سوزاندند را

 از رفت؛ آن با چیز همه است طبیعی خوب دادیم، دست از را تفکر و پیشرفت و اندیشه و معنوی و مادی
  .کوتاهی یها دوه در مگر ،20 قرن نیمه حتا تا ،20 قرن تا 13 قرن
 .رسید می ای مالحظه قابل پیشرفت به که باشیم داشته انتظار نکشورما از توانیم مین ما شرایطی چنان در

 .ها هجوم و تجاوزات دستخوش نداشت؛ پیشرفت ظرفیت اصال و بود ای قبیله هم روی بر هم عرب دنیای
 نظم این ولی .کرد برقرار خاورمیانه از مناطقی در را ای ساله 500 نظم یک و آمد عثمانی امپراتوری البته
 .بکنند توانستند مین حرکت .بودند نگهداشته آن در را ها جامعه این که بود بزرگ یخچال یک ساله 500
 وضع بر سیاسی نظام اینکه برای .داد مین پیشرفت اجازه .شد می تولید باز و کرد می پیدا ادامه بود که همان
 در عثمانی آرامش دوران "عثمانی، صلح" واقع در .انداخت می خطر به را نظام آن از غیر بود؛ استوار موجود

 را آزادفکری یها جوانه هم آنجاها اندک اندک ولی بود عثمانی رکود نوزدم سده اواخر تا سال، 500 آن
   .بینیم می

 ها کوه پناه در اروپا که ییها سده در .ها سده آن در شدیم مان جغرافیای مغلوب رفته هم روی ما بکنم، کوتاه
 بن از ما یها شهر بزند عقب را حمالت توانست می و است بیشمار هرهایش ساختن پی در طبیعی موانع و
 قربانی پیاپی و کنیم جبران را اعراب از شکست نتوانستیم ما .شدند می ویران وحشی نیمه لیقبا دست به

 هیچ عثمانی یها ارتش و شدند متوقف لهستان در ها مغول .گرفتند را خاور از هجوم جلو ها اروپائی .شدیم
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 به آرامش در توانست اروپا بود موقتی رفتند هم اگر و بروند تر طرف آن مجارستان از نتوانستند توق
   .بدهد ادامه خود پیشرفت

***  
 که آن از پیش ولی .است جهان تاریخ در دیگر مهم سده یک که 18 سده حوالی به رسیدیم قبل جلسه در

 به توانست که جهت این از 17 سده .کنیم فتوق هفدهم سده در  میک نیست بد بشوم، سده این وارد
 که جهت این از و بدهد، پایان بود غربی اروپای که دنیا جای ترین مهم در کلیسا و دولت کشاکش مسئله
 .دوازده سده کوچک رنسانس و دهزشان سده رنسانس به گردد می بر آن سابقه که کرد باز را تفکر درهای
 او با مدرن سیاسی فلسفه که بسها  که همچنان بود، 17 سده در شتگذا بنیاد را مدرن فلسفه که دکارت
 جهان به دیگر کننده تعیین سیاسی فیلسوف یک 17 سده ما بحث با تر مستقیم ارتباط در ولی .شود می آغاز
 فرایافت آن در که وستفالی عهدنامه یکی بود، جهانی مهم رویداد دو شاهد و پرداخت خواهیم او به که داد

 دوم، .متحد ملل سازمان عهدنامه شبیه چیزی شد عهدنامه این و کرد پیدا رسمیت و شد تعریف ملت دولت
 یها جنگ سلسله یک از بعد سال این در .داد روی 1688 سال در انقالب این .انگلستان شکوهمند انقالب
 شد، پیدا آنجا در که زیادی اغتشاشات و فرانسه مداخالت و انگلیس تخت و تاج جانشینی سر بر داخلی

 بسیار  مینظا فرمانده و هلندی حزب و تبار یک سرکرده که اورانژ ویلیام از انگلیسی دوستان میهن سرانجام
 کمک به اسکاتلندی شورشی نیروهای زمان آن در .بشود انگلیس ملکه شوهر که کردند دعوت بود الیقی
  .برسانند سلطنت به خواستند می را پادشاهی مدعی یک فرانسه

 اب و داد شکست را شورشیان و آمد و باشد، داشته ملکه با مشترک پادشاهی که پذیرفت شرط این با او
 پادشاهی نخستین این و کردند برقرار مشترک پادشاهی گذاشت مجلس که اساسی قانون پذیرفتن
 آن که یپادشاه دو از اجرایی اختیارات همه یعنی .آن امروزی کلمه کامل معنای به است جهان مشروطه

 احزاب و کرد پیدا زیادی بسیار قدرت پارلمان و شد تایید افراد حقوق و شد گرفته بودند تخت بر موقع
  .است کشیده هم امروز تا که شدند تشکیل سیاسی

 سیاسی فلسفه مکتب یک که انگلستان و فرانسه در هستیم ای تازه پدیده شاهد 17 قرن در موقع آن در
 و خورد شکست کاتولیک کلیسای اینکه از بعد دینی ندانم اندیش و کلیسا .شاهانپاد الهی حق نام به است

 نیست ش صاحب پاپ که حاال .باشد صاحب بی تواند مین بشری جامعه که کردند می فکر افتاد، مقام آن از
 حق تئوری ها این .نگهدارد جامعه در را نظم که باشد  میمقا تا است الزم و است آن صاحب پادشاه پس
 14 لویی .کند فرمانروایی مردمان بر دارد حق خداوند طرف از پادشاه که کشیدند پیش را پادشاهان الهی

  .است پادشاهان الهی حق یها مصداق ترین مهم از یکی فرانسه
 ماعال پادشاهی الهی حق دارای را خود بودند، پادشاهی مدعی او یها ونوه پسران بعدها که اول جیمز
 نیز و بود همین سر بر هم انگلیس داخلی جنگ و ها شورش .هست نیز تئوری این دازپر نظریه و داشت
 زیر و داشتند دمکراسی زمینه پیش یک حال هر به ها انگلیس چون .انگلیکن و کاتولیک یها کلیسا دعوای

 داد، ویر انگلیس در خونریزی و جنگ بی انقالبی تحول یک اورانژ ویلیام آمدن با .نرفتند ها حرف این بار
 دیگر انقالبات برخالف بود خوب بسیار شنتایج هم گذاشتند، شکوهمند انقالب را آن نام دلیل همین به
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 و نخورد هم به کشور آشوب، و خونریزی در هم و اسالمی، »شکوهمند« انقالب و روسیه و فرانسه مثل
 جامعه عناصر پیشروترین پشتیبانی از و .بود ای سازنده کامالً انقالب اصطالح به .ماند برقرار اجتماعی نظم

 جهان به ورود یها راه تقریباً که کنیم نگاه نظرگاه این از باید 17 سده به .بود برخوردار هم انگلیسی
  .نامند می جدید عصر تاریخ در را 17 سده که هست هم دلیل همین به .کوبیدند آنها را امروزی

 ییها کلنی آنجا و آمریکا به رفتند مالحظه قابل تعداد به انگلیسی مهاجرنشینان که بود قرن همان در
  .رسید خواهیم آن به که کردند را بزرگ بسیار انقالب آن 18 سده در که ساختند

  
 نظریه به افتاد ولی پزشک و بود فیلسوف الک جان .بود انگلیسی الک جان گفتم که شخصیتی آن

 طرز مخالف درست این .است سفید لوح مثل شریب ذهن که کرد شروع تئوری این با او .سیاسی پردازی
 آن روی بقیه دیگر و آید می جهان به شده تعیین پیش از سرنوشت یک با انسان که است مذهبی تفکر

 سپید لوح مثل است تهی بکلی ش ذهن آید می دنیا به بچه وقتی گفت الک جان .کند می حرکت سرنوشت
 بچه این به بعداً که است چیزهایی  میقدی یها صحبت به ماحترا و .نوشت آن بر شود می را چیزی هر و

 و ها محیط همان در بشود، ای تازه آدم و باشد دیگری موجود یک بکلی تواند می بچه این .است شده تزریق
 باری اولین این .بدهد درست آموزش افرادش به باید جامعه .است جامعه اساسی مسئله آموزش نتیجه، در
 اندیشیدن به کرد شروع الک بعد .گرفت قرار سیاسی تفکر مرکز در ترتیب این به زشآمو موضوع که بود

 .ندارد شوندگان حکومت رضایت جز منشأیی حکومت که رسید اینجا به و حکومت منشاء و حکومت درباره
 نخواهد خوبی نتیجه اینکه برای نیست حکومت برای درستی مبنای هم زور و .است زور فقط گذشته، آن از
 انتخابی سنت انگلستان چون .باشند راضی آن از شوندگان حکومت که باشد طوری باید حکومت پس .داد
 را نظر این الک .تفکر طرز این با بود آشنا انگلیسی جامعه داشت، نجبا دست در محدود خیلی صورت به

ـ  100 یک انسانی، ادافر همه به برسد حق این تا عمل در البته .کرد انسانی افراد همه شامل و برد پیش
 مدنی حکومت از صحبت بار اولین برای الک .کاشت الک حال هر به را ها دانه ولی بود الزم سالی 150
 وارد ها زیرسازی این با ما ترتیب این به .بود گرفته تأثیر الک نظریات از بسیار هم شکوهمند انقالب .کرد
 سیاسی نظام و عقالنی تفکر و آزادفکری یا لسفیف مبانی که معنا این به زیرسازی .شویم می 18 سده

 را خودش جای اراسموسی رواداری و انسانگرایی و .است شده گذاشته شوندگان حکومت رضایت بر مبتنی
 کار به مربوط بحث در ولی .نظر همه از .فرانسه و است انگلستان سده 18 سده اول بخش .است کرده باز
  .هستند بررسی قابل همه از بیش کشور دو این دمکراسی ـ لیبرال بحث در ما

***  
 را فرانسه المعارف دائره که دیدرو مانند است کسانی  میقل ـ فکری یها فعالیت عرصه 18 سده اول نیمه

 نظریه که مونتسکیو و نظر، همه از وسطا قرون بر بود پایانی نقطه واقع در المعارف دایره این و نوشت
 بیش و کم اساس همان بر هم امروز و کرد اش امروزی و داد بسط خیلی و گرفت الک از را قوا تفکیک
 درخشان نگار تاریخ یک و بود نیرومند بسیار نویسنده یک باشد فیلسوف آنکه از پیش ولتر، و کند می حرکت

 ما انگلیس در .گرفت استهزا باد به را منحط اشرافیت جامعه و استبدادی حکومت کلیسا، تند قلم با که
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 انگلیسی، و فرانسوی مکتب لیبرال، مکتب دو این .اسمیت آدام و هیوم و الک همین مثل بینیم می کسانی
 شروع محض خرد اصالت از ها فرانسوی .داشتند لیبرال اندیشه وپرورش گسترش در را خود سهم کدام هر

 سیر و تاس اجتماعی و شخصی رفتار و سیاسی عمل راهنمای بهترین انسانی خرد که گفتند و کردند
 از را خود اینکه شرط به شود کامل تواند می است، پذیر کمال انسان است، پیشرفت سوی به هم اجتماع
 و جامعه طبیعت به هم و بشری طبیعت به هم خوشبینانه بسیار نگرش یک و بکند؛ آزاد استبداد و خرافات

   .داشتند تاریخ سیر هم

 بر شان اصول .ساختند می آن اساس بر و گرفتند می را مقدماتی و اصول .بود استداللی روش ها آن روش
 باشد طبیعت خالف چه هر و بگیرد سرمشق طبیعت از باید می انسان گفتند می .بود شده بنا طبیعی قوانین

 انگلیسی تا اسکاتلندی بیشتر انگلیسی، لیبرالیسم اما .تر درست تر، نزدیک طبیعت به چه هر و است نادرست
 صحبت اسکاتلند و انگلیس از هنوز ما شد انگلستان و اسکاتلند جانشین کبیر بریتانیای که 18 قرن تا ــ
 که ببینند کردند می نگاه استادانشان، و اسمیت آدام و هیوم مانند کسانی .داشت تجربی نگرش ــ کنیم می

 اصول از ردنک شروع و اصول به کاری .کند می عمل چگونه جامعه و کند می رفتار چگونه انسان حقیقتاً
 عکس بر ها فرانسوی .رسیدند می اصول به جامعه و فرد مطالعه از .رسیدند می اصول به پایین از .نداشتند
 رویکرد و تفکر طرز .است باقی امروز تا انگلوساکسون و فرانسوی اندیشه در تفاوت این .بودند

   .است استداللی بیشتر فرانسه و است تجربی بیشتر آنگلوساکسون

 فلسفی که ندارد بزرگی مقام چنان وجه هیچ به خرد که گفت و انداخت بشری طبیعت به را ش نگاه هیوم
 اینها .بکنیم اش ترجمه فلسفی توانیم می نیست، فیلسوف فیلوزوف، .دادند می آن به فرانسوی یها )فیلوزوف(

 کانت و دکارت معنای به وففیلس اما .بانفوذ و مؤثر البته خیلی و بودند اجتماعی متفکر که بودند کسانی
 که را آنچه که است این خرد و عقل نقش .کند می کار ش عواطف روی از انسان که گفت هیوم .نبودند
 مار هم بشر طبیعت در که بود معتقد او و .کند فراهم ش برای شکل بهترین به خواهد می انسان عواطف
 شکار طبع کبوتران گذارد مین که است عیاجتما زندگی فقط و دوست هر به قادر بشر .کبوتر هم است
 هم از که دارد نیاز چون و بکند زندگی خود همنوعان با دارد نیاز انسان چون که معنا این به .بشوند ماران
 اعتماد و مهربانی و احترام این که کند می رفتار ای گونه به ناچار ببیند، اعتماد و احترام و مهربانی ش نوعان

 انسانی پوشیده صفت و خاصیت این از ضمناً اجتماع در زندگی و اجتماع به نیاز این و .شود برانگیخته
 حتی :که گوید می زند می مثال .آید می خوشش نیکی از وجودش تهِ در انسان که گیرد می سرچشمه
 از و روند می او یاری به پیچد می خودش به زایمان درد از بینند می را ماه به پا خانم یک وقتی آدمکشان

 هم اجتماعی زندگی به نیاز و هست انسان باطن در نیکی این پس .کنند می نگهداری و پرستاری نوزاد
 و است خوشبینانه هم ها این نگرش جهت این از .بزند نیک اعمال به دست که کند می قادر را انسان
 انسان که گوید می .خیزد می بر تراژیک نگرش یک از خوشبینی این ولی .است خوشبینانه هم هیوم نگرش
 این و .کرد مهار را آن باید و هست ش درون در هم نیرومندی مار و است، عاطفی نیست، عقالیی رفتارش
 وگرنه بیاورد بیرون را انسان نیکی آن بتواند که بشود داده سازمان طوری باید جامعه و است جامعه نقش
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 ما برای بسیار سخنان هم هنوز هیوم .است رستد کامالً که .شد خواهد او یها بدی مغلوب زودی به نیکی
   .دارد
 هیوم و اسمیت آدام .هست ای نهفته نیکی انسان در که بود معتقد هم او .جامعه به کرد نگاه اسمیت آدام
 فلسفه به هم اسمیت آدام و پرداخت هم اقتصاد به هیوم .کردند می بحث و بودند دوست هم با بسیار

 قادر را مردم که آنچه که گفت او .دارند یکدیگر یها زمینه در ارزشی با آثار دو هر .پرداخت هیوم اخالقی
 سود ولی .است شخصی سود ببرند، پیش یکدیگر با را جامعه آن و کنند زندگی جامعه یک در که سازد می

 سود این که گفت می و .برود فراتر بینی نوک از و ببیند را درازمدت که ای شخصی سود .روشنرایانه شخصی
 شوند گذاشته خود به مردم اگر .تقاضاست و عرضه و بازار کننده تعدیل ناپیدای دست روشنرایانه، شخصی

 توازن هم با تقاضا و عرضه تا شد خواهد سبب شخصی سود آن بکنند اقتصادی فعالیت آزاد بطور بتوانند و
 معتقد او .اخالقی فلسفه در بود کتابی او اثر اولین ولی اند شمرده بازار اقتصاد پدر را اسمیت آدام .کند پیدا
 از بتوانند تا بیاورد فراهم را همه آموزش اسباب باید و فرد برابر در دارد مسئولیت و وظیفه جامعه که بود

 تواند مین باشد داشته فقیر که ای جامعه و بگیرد را فقر گسترش جلوی باید و بکنند نگهداری خودشان
 را آزاد بار و بند بی اقتصاد .بود هم اقتصادی امور در جامعه مداخله رفدارط خالصه، و باشد سعادتمند
   .آید می حساب به هم نو لیبرالیسم پدر نظر این از و .کرد مین طرفداری

 انتشار با ها فیلوزوف هم فرانسه در .کردند رو و زیر را اقتصاد و سیاسی تفکر حقیقتاً اسکاتلندی دو این
 .شویم می رالبلی انقالبات عصر وارد کم کم ما و انداختند راه به عیار تمام فکری البانق یک المعارف دایره
 یعنی خود مرکزی حکومت بر بودند، کرده آباد را آمریکا ایالت 13 که انگلیسی یها کلنی 1776 در

 یندگینما بی مالیات که بود این شعارشان .بودند شده وضع جدیدی مالیات چون شوریدند انگلیس، پادشاهی
 .نداریم قبول هم را مالیات ندادیم، رأی و نداریم نماینده چون ما .است همراه نمایندگی با مالیات .شود مین

 .است معروف بوستون چای میهمانی و دریا به ریختند هم را ها چای آن .بود شده بسته چای روی مالیات
 در که شد شروع آمریکا استقالل گجن و آمریکا به کرد کشی لشگر هم انگلستان که شد سبب حرکت آن
 از پیروزی از پس ولی .شدند پیروز انقالبیان و ها آمریکایی به کردند کمک خیلی هم ها فرانسوی جنگ آن
 انگلیس قوانین زیر گانه 13 یها کلنی این بکنیم؟ چه ایم کرده مستقل که کشوری در خوب، پرسیدند خود
 زمان یها جامعه ترین آزادمنش و ترین دمکرات از یکی انگلیس و بودند کرده زندگی انگلیس حقوقی نظام و

 و ترین پیشرفته ترین، لیبرال ضد بر بودند؛ کرده شروع باالئی خیلی مقدمات از ها آن نتیجه در و بود خودش
 از االترب باید .بروند توانستند مین آن از تر پایین قدم یک طبعاً و بودند کرده قیام خود زمانه نظام ترین قانونی

 مجلس یک .بود مؤسسان مجلس آن و دادند جهان به حقوقی و سیاسی نوآوری یک آمدند .رفتند می آن
 اساسی قانون درباره کردند می بحث بیشتر یا ماه 3 مجلس این در و خودشان بین کردند انتخاب مؤسسان

  .باشند داشته خواهند می ای هجامع نوع چه و باشد داشته باید ییها ویژگی چه قانون این که این و آینده
 راه آن در زیادی تغییرات البته ـ است معتبر هنوز که آمد در اساسی قانون یک سرانجام ها بحث این از بعد

 آدام و هیوم الک، جان از ها آن .است همان اساساً ولیـ  است شده تر گسترده اش دامنه خیلی و یافته
 فرانسه انقالب ولی .فرانسوی نه و اسکاتلندی ـ انگلیسی برالیلی سنت روی رفتند .آموختند بسیار اسمیت
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 اساسی قانون آزادمنشی آمریکا در که شد این نتیجه .فرانسوی لیبرالیسم روی رفت داد روی آن از پس که
 توانستند تا کشید طول سال نود فرانسه در کرد، پیدا تکامل و کرد پیدا گسترش یافت، ادامه همچنان
 حقوق منشور آمریکا، اساسی قانون یها نوآوری از یکی .فرانسه انقالب لیبرال اصول به ندبرگرد سرانجام

 حقوق  میتما یعنی .است جامعه معنی به بشر حقوق سند اولین که شهروند حقوق درباره ای ماده ده .بود
 یک .هست افراد یآزاد و حق صیانت و حفظ برای ها پیشگیری انواع .بینیم می ما ماده ده این در را انسانی
 این به و بودند گرفته مونتسکیو و الک از که .قانون این در بود توازن و مهار کردن وارد دیگر نوآوری
 تفکیک طرفدار مونتسکیو کنند، مداخله یکدیگر کار در توانند می حکومتی گانه سه قوای که است معنی
 به اساسی قانون آن در ولی .آمد آمریکا اساسی قانون در بود گذاشته نام که ای قوه سه آن .بود قوا کامل
 قوای در مواردی در دادند حق ای قوه هر به و نکردند توجهی خردمندانه مونتسکیو قوای کامل تفکیک آن

 آمریکا اساسی قانون توازن و مهار سیستم این .بگیرد را قدرت از استفاده سوء جلوی و کند مداخله دیگر
   .است بوده حکومت اندازه از بیش قدرت و دیکتاتوری از جلوگیری رایب وسیله کارآمدترین تاکنون

 ش شروع ،.رود می شمار به اساسی انونق زمینه پیش که آمریکاست استقالل اعالمیه در دیگر آوری نوع
 اولین .داریم باور و خواهیم می را چیزهائی مردم ما و هستیم مردم ما چیز همه منشاء .مردم ما :است این

 حقوق این .است آمده جهان به نشدنی سلب حقوق با و آزاد انسانی فرد که است این داریم باور که چیزی
 قانون .شد گنجانده بار اولین اساسی قانون در و هست الک آثار در قبالً البته .است مهم خیلی نشدنی سلب

 انسانی فرد بودند معتقد هاعالمی نویسندگان .امروزی معنای به دنیاست اساسی قانون اولین آمریکا اساسی
 .دارد خوشبختی پویش و آزاد زندگی حق فرد هر و است آمده جهان به نشدنی سلب حقوق با و آزاد
 به نیاز و بود افتاده جا مالکیت حق دیگر بشری جامعه تکامل مرحله این در .دارد مالکیت حق که گویند مین

 آن دارد حق انسانی هر یعنی .گذاشتند آن جای به را خوشبختی پویش حق و آمدند ها این .نداشت تأکید
 باالیی خیلی اختیار .بکوشد خودش خوشبختی در داند می صالح خودش و خواهد می ش دل که جور
  .انسانی فردیت به دهند می
 نکات ولی .است دیگر جاهای به شبیه و کشور اداره نحوه به شود می مربوط که است اصولی اش بقیه

 پویش و نشدنی سلب حقوق شروع، آن توازن، و مهار حقوق، منشور آن .کردم عرض که ندبود اینها اساسی
  .بخشید جهان در زیادی آثار خوشبختی
 ها فلسفی که ای جامعه با پادشاهان الهی حق فرانسه در .گرفتند زیادی الهام آمریکا انقالب از ها فرانسوی
 خیلی را سالن و کافه .خواند مین بود شده سالن و کافه دارای 17 قرن از که ای جامعه و بودند کرده بیدارش

 بر 17 سده به و است فرانسه مدرن رستوران اولین که رفتم رستورانی به پاریس در من .کرد توجه باید
 مدرن کافه و رستوران ولی .است بوده خوردند می ناهار و شام رفتند می مردم که جاهائی هم قبالً .گردد می

 یها قهوخانه مثل بخورند دیزی و بکشند تریاک و قلیان اینکه نه .کنند بحث رفتند می دممر که است جایی
 صحبت هم با ها ساعت و نشستند می رفتند می اندیشه صاحب مردم که مطبوع خیلی بود فضایی .ما
 و کردند می دعوت بار یک ماهی یا هفته که بود فرانسوی اشراف پذیرایی یها اطاق هم سالن .کردند می

 یها بحث و کردند می عرضه را هنرشان آنجا و مدعوین، از غیر به آمدند، می هم هنرمندان و روشنفکران
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 گاه هم فرانسه در ـ شد شروع زودتر خیلی انگلیس در که ـ هم روزنامه .گرفت می صورت ای زنده خیلی
 خیلی اجتماعی ارتباطات این 18 سده تا و شد آغاز  میعمو افکار عصر خالصه طور به آمد، می در گاهی
  .کنیم صحبت جامعه آن در توانیم می  میعمو افکار یک از ما و بود گرفته باال
 فرانسوی نوپای بورزواژی و بود جنگ در دیگر سوی از دولت با و سو یک از کلیسا با  میعمو افکار این

 مستقل منال، و الم مختصری صاحب خوانده درس فزاینده کم کم توده یک خواست، می را خودش حقوق
 .نهایت بی فقر در پابرهنه، چیز، بی مردم میلیونی جمعیت یک هم زیرش در و بود دولتی دستگاه از

 ش مردم توده ولی بود اروپا کشور ترین پرجمعیت و ثروتمندترین موقع آن فرانسه است باورنکردنی
 کردند، آمریکا انقالب به که ییها ککم ویژه به زیاد، یها جنگ .رفتند می شمار به اروپا مردم فقیرترین

 .بود نشانده سیاه خاک به را کشور آن ورسای دربار یها ولخرجی انگلیس، و پروس با ساله 7 یها جنگ
 کرد، خودش ضرر به را ممکن اشتباه هر انقالب موقع در که ناالیق، بسیار حکومت و عوامل این مجموع

 برقراری برای انقالب آغاز، در .رسید پیروزی به و تدرگرف فرانسه انقالب که شد سبب همه ها این
 عملکرد و ها اندیشه تأثیر تحت شدت به فرانسوی روشنفکران .بود انگلیس نوع از مشروطه پادشاهی

 انقالب فرانسوی، روشنفکرانه سنت همان روی فرانسه انقالب منتها .بودند انگلستان در دموکراسی
 انقالب پیروزی از پس بالفاصله هم آرمانگرایی این .عملگرایانه آمریکا، بانقال مانند نه .بود آرمانگرایانه

 بود، بدتر داشت فرانسه که چه هر از که رحمانه، بی استبداد یک 80 دهه پایان از و .شد ترور به تبدیل
 را خودش پدران انقالب اصطالح .کرد نابود را انقالبیان بیشتر و داد ترور دست به دست و شد شروع

 افتضاح و مرج و هرج آن اینکه برای ناپلئون، چنگ به افتاد فرانسه هم بعد .شد رایج وقت آن از خورد، یم
 دست هم ناپلئون که قهرمان یک و داشت نیرومند دست یک به احتیاج و بکند پیدا ادامه توانست مین

 .است آور حیرت بکلی ش استعدادهای ولی .بود هیوالیی اخالقی نظر از .جهانی نابغه هم و بود نیرومند
 رُم حقوقی مجموعه از بعد و شد شناخته ناپلئون کد به که کردند می تدوین را حقوقی مجموعه آن وقتی
  میقدی و سالخورده حقوقدانان ایران، خود جمله از دنیاست، حقوقی کد مبنای و اصل و است، ترین کامل
 که آورد می بدیع یها ایده و کرد می اداره را بحث طوری .ناپلئون ذهن کارکرد از بودند شگفت در فرانسه
  .بود کرده متحیر را همه
 نود یک بیاید، بدر فرانسه انقالب از بایست می که فرانسوی لیبرال دمکراسی کردم، عرض که طور همان
 سرانجام 1871 سال در پروس برابر در شکست و 1848 و 1830 دیگر انقالب دو از بعد کشید طول سالی

 انگلیس در چه روشنگری عصر ادبیات و 18 سده انقالبات این .شد پیروز انقالب و رسید سوم هوریجم به
 و آمد بدر اساسی قانون آن از که حکومتی و اساسی قانون در ایده این گرفتن پیکر و فرانسه در چه و

 قانون که تاس مهم خیلی این .هستند لیبرالیسم قطعی یها پیروزی کرد عمل اساسی قانون آن مطابق
 هم نقصی هر که دارد را ویژگی این آمریکا اساسی قانون .بشود هم عمل آن به شود می نوشته که اساسی

 و ترین لیبرال غیر در لیبرال، دمکراسی خاصیت چون .کرد می برطرف را آن خودش داشت، که
 اندازه همین .هست او در اصالحگری خودبخود مکانیسم یک هک است این نیز ها جامعه ترین غیردمکرات

 چه .شد خواهد درست زود یا دیر اش بقیه بشود عملی کشوری در آزاد قبول قابل ای درجه به انتخاباتی که
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 یها زمینه در ظالمانه و بود محدود بسیار ها آن 18 قرن لیبرال یها نظام اینکه با آمریکا چه و انگلستان در
 جهان گذشته با مقایسه قابل که امروزی االیب درجه به سیدر بود، فراهم درش تغییر اسباب چون ولی زیاد،

   .نیست
 تجربه با جهان که بریم می پایان به صورت این به جهات، بسیاری از است 17 سده دنباله که را 18 سده ما

 پس این از و پذیرد می را آن و است شده آشنا لیبرال دمکراسی شده نهادینه و یافته سازمان و عملی
 ها جامعه حکومت و روز سیاست فضای در فلسفیان و نویسندگان و اندیشمندان ذهن از شبی موضوع
 و نوشته که آنچه از است مستقل بکلی یا مواقع از بسیاری شود می پیدا که تحوالتی و کند می پیدا جریان
 یها بحث اب بیشتر 1688 باشکوه انقالب و 18 سده تا ما .ها آن بر است مقدم اساساً یا و شود می بحث
 ییها حکومت آن و ها اساسی قانون آن که تاببینیم شویم می عمل وارد دیگر حاال ولی .داریم سروکار نظری

 اند شده تشکیل ایم آورده ها بحث این در را چندی نام که نویسندگانی یها اندیشه و ها نوشته اساس بر که
  .کنند می عمل جور چه اند، بوده تحرک و جوشش از دریایی حقیقتاً که 19 و 18 سده یها جامعه آن در حاال
 ایالت 13 همان به موقع آن البته که بودند سرزمینی صاحب و بود کم بسیار مهاجرنشینان شمار آمریکا، در

 ش چهارم سه کنونی آمریکای خود .بود گسترده برابرشان در شمالی آمریکای قاره ولی شد می منحصر
 ساله 7 جنگ در و ماند ها انگلیس دست در باال آن کانادا و .بشود مسکون و کشف که بود منتظر

 داشتند کنونی امریکای در که را ییها مستعمره هم ناپلئون دوره در و دادند دست از را آن ها فرانسوی
 که کبک تکه آن هم کانادا در .رفتند بیرون بکلی و آمریکا دولت به فروختند )لوئیزیانا ایاالت بیشتر(

 میلیون سه و است وسیعی بسیار سرزمین هم آمریکا خود ولی .آمد در انگلستان تصرف به دبو فرانسوی
 زمین اشرافیت یک اروپا در .نداشتند منابع تقسیم نظر از مشکلی هیچ ها این و دارد مساحت مربع کیلومتر
  بی حتا و یننش اجاره کشاورز بزرگ توده یک و کرد می دفاع ش امتیازات از شدت کمال با که بود داری
 امکانات و باز فضای این با آمریکا در ولی همیشگی نمیر و بخور زندگی یک به محکوم و فشار زیر زمین،

 که مقدار هر کس هر گفتند و کردند اختیار بند و قید هیچ بی را بازار اقتصادی نظام و آمدند نامحدود
 و اسب سوار شدند، می جمع مردم آمریکا جاهای لیخی .کنند آباد و بروند و بیاورد در پول تواند می خواهد می
 رسید می مناسبی جای به زودتر کس هر و افتادند می راه اینها و کرد می در تیر نفر یک و شانها ارابه
 صاحبان که پوستان سرخ حقوق به اعتنائی کمترین البته آزادمنشی این .شد می آنجا مالک و زد می  میپرچ

  .نداشت بودند امریکا قاره اصلی
 اساس بر بلکه منافع، نداشتن دلیل به حسادت یا منافع از دفاع اساس بر نه سیاسی و اقتصادی نظام یک
 که گفت بنتام که سخنی آن .بود شده بنا )پوست سفید( بیشتر چه هر تعداد برای بیشتر هرچه منافع

 و .بود فراهم اش زمینه و .شد حاصل آمریکا در بار نخستین برای مردم، بیشترین برای خوشبختی بیشترین
 از ولی بشوند پولدار همه توانستند می مردم که است درست .زد دامن گسیخته لگام داری سرمایه یک به این

 به زور به را افراد ــ ندارد افراد برابری به ربطی حقوق برابری ــ ندارند برابر استعدادهای مردم که آنجایی
 از بیشتر بقیه و شدند پولدار خیلی ای عده .کرد برابر ها توانایی و ستعدادا اساس بر توان مین ترتیبی هیچ

 در .کرد بروز 19 سده در که ییها کشاکش به زد دامن این و ماندند عقب اروپائی، آسای سیل مهاجران
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 و است افتاده در دولت با طرف یک از بورژوازی این که هستیم روبرو نوکیسه بورژوازی یک با ما انگلستان
  .دارند قرار او از تر پایین که  میمرد با سویی از

 17 سده از ویژه به طور همین و رنسانس، نوزایی، دوران و وسطا قرون اواخر از طرف یک از بورژوازی
 پادشاهی به و براندازد را پادشاهان شد مجبور بعد و داد شکست را اشرافیت پادشاهان دست در دست

 در که هستند مردم بزرگ توده یک که دید می دیگر طرف از بیاورد، ویر جمهوری یها نظام و مشروطه
 دفاع آنها مقابل در خودش منافع از باید بورژوازی و دنخواه می را خود حق و کنند می زندگی محرومیت

  .کند
 وضع مدافع نیروی به بود لیبرالیسم و دمکراسی مدافع 18 سده از پیش یها سده در که نیرویی آن پس

 شدن دمکراتیک فرایند جلو و آید می در تر پائین طبقات زیان به خود یافته نو امتیازات از دفاع و موجود
 حق و موجودیت سراسر اینکه برای .ببرد میان از را آزاد انتخابات تواند مین بورژوازی .گیرد می را جامعه

 انگلیس در 13 قرن از هک دمکراسی و لیبرالیسم عمده اصول از یکی چون ـ ش بدن احترام و مالکیت
 همین را انسان یک شود مین .است انسان بدن احترام پیشرفته، دنیای جای همه در بعد و شد معمول
 کند دفاع وکیل بدهد، رأی قاضی باشد، قانون باشد، دادگاه باید .کشت را او یا و انداخت زندان به طوری

 بشر قوقح توانست مین داشت قانونی و حقوقی امنظ این به بستگی بورژوازی زندگی و دارایی چون ـ... و
 مقابل در اش مبارزه پس )رسید هم آنجا به ها کمونیست برابر در و بیستم سده در( بگذارد پا زیر را

 ضد بر که مبارزاتی از است سرشار انگلستان و آمریکا 19 قرن اوایل تاریخ و .کرد می بروز اصالحات
 و امپراتوری گرفتار مرحله این در فرانسه .است گرفته صورت بود یسملیبرال مدافع قبالً که بورژوازی
 تجدید را قبلی استبداد همان و آمدند ها بوربون ناپلئون از بعد .بود بازگشته اشرافیت و مستبد پادشاهان

 ها بونبور .آوردند را اورلئان آن خویشاوند خاندان و برانداختند را بوربون خانواده و شوریدند مردم و کردند
 در که مردم توده برابر در اشرافیت با رسیده دوران به تازه بورژوازی و بودند کرده زنده دوباره را اشرافیت
 سلسله و داد روی دیگری انقالب 1848 در .شدند همدست بودند زده دست ئیها وحشیگری به انقالب
 و سوم ناپلئون و امپراتور شد و کرد تاییکود ناپلئون برادرزاده که نپایید دیری ولی شد سرنگون نیز اورلئان
 در تا بود او رساند ناشناخته یها ثروت به را کلی طور به فرانسه و بورژوازی او دوره سال 30 نزدیک چیزی
  .شد برقرار سوم جمهوری پروس و فرانسه جنگ
 قرار جامعه بهرگان بی و کارگران برابر در پیش از بیش را بورژوازی ساله سی آن در فرانسه اقتصادی رونق
 را پاریس آلمانی نیروهای که حالی در و پروس با جنگ گرماگرم در که رسید جائی به طبقاتی مبارزه و داد

 که الگرغاش ارتش ضمنی موافقت با کار محافظه یها نیرو و کرد قیام پاریس کمون بودند کرده محاصره
 کالسیک انقالب فرانسه آشوب پر ساله صد اندور این .پرداختند کارگران سرکوب به کشید کنار را خود

 یها دکترین یا آموزه پایه بر بعدی کمونیستی یها جنبش گهواره که را کمون و سندیکالیسم، آرمانشهری،
 گام تحول یها سیاست ها بریتانیائی سال صد همان در .داد جهان هب بود آلمانی مارکسیسم و سوسیالیسم

 همچون مندانی اندیش با و کردند تکمیل را خواه ترقی نوین کاری حافظهم و دار ریشه اصالحات و گام به
    .بردند پیشتر را لیبرال سیاسی فلسفه برک ادموند و میل استوارت جان
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 در من که .است کنستان بنژامن یکی دارند لیبرال گفتمان در  میسه که نوزده سده فرانسوی اندیشمند دو
 خوب خیلی نویسنده 19 قرن در هم روستان ادموند .نوشتم اشتباه روستان ادموند با متأسفانه کتابم

 نام توکویل دو آلکسی از باید او از پیش .برژراک دو سیرانو نام به دارد معروفی نمایشنامه و بود فرانسوی
 کتاب یک .است کرده آمریکا در دمکراسی روی نظیر بی مطالعه و است مدرن شناسی جامعه پدر که ببرم
 که است کسی اولین او .انقالبی تئوری در است شاهکاری که است نوشته کهن رژیم و انقالب به راجع هم

 جامعه که دهد می روی زمانی انقالب که گوید می و .کند می بیان را باالگیرنده انتظارات انقالب نظریه
 بخشیدن تحق زا حکومت چون و رفتن باال مردم انتظارات و کردن پیشرفت و شدن بهتر به کند می شروع

 استناد آن به و دارد اعتبار هم هنوز و است درستی تئوری که دهد می روی انقالب آید مین بر انتظارات آن
  .شود می
 سیاسی اندیشه در کنستان بنژامن گزاری سهم .هستند فرانسوی لیبرالیسم برجسته نمایندگان نفر دو این

 مسئولیت از لیبرالیسم بحث در ما که کردم عرض .گذارد می منفی و مثبت آزادی میان که است تفاوتی
 پردازی، نظریه نه و عمل در .است مهم بسیار موضوع این فهم و است مسئول انسان .کنیم می شروع
 چون .است کار از پس مزد همچنانکه شود می شروع مسئولیت از حق .رسد مین آزادی و حق هب اول انسان

 اول آزادی .آورد می آزادی حق، و مسئولیت ترکیب بعد و آید می ش دنبال به حق شود مین حق بی مسئولیت
 باید پس دارد، حق و است مسئول انسان اگر .است حق و مسئولیت فرآورده آزادی .آید مین بوجود همه از

 چگونه گفت می کنستان .رسیدیم اینجا به تا کشید طول سالی 2500 ولی است ای ساده موضوع .باشد آزاد
   .رسید این به روسو خواندن از بعد البته .داریم آزادی جور دو ما .آزادی صرف نه دارد اهمیت که است آزادی
 به کند می واگذار را خودش حق کند می زندگی جامعه در چون ولی است آزاد انسان که گوید می روسو
 است مستقل دیگر  میموع اراده این و آید می بوجود  میعمو اراده واگذاری، آن از و اجتماعی هیئت و جامعه

 فرد اینکه برای .شناسند می 20 یا 19 سده توتالیتاریسم پدر را روسو که اینجاست از .انسانی فرد حق از
 و کند برده را خودش دارد حق انسان گفتند می رومیان .شود می حل جامعه نام به کلیتی یک در انسانی
 خودش اراده که دارد حق انسان گوید می ش مدرن تصور به را همین دنباله هم روسو دیگران، به بفروشد

   .واگذارد عموم به را
 را نظریه این کنستان بنژامن و گرفت باال فرانسه در نوزدهم سده اوایل در حق و آزادی درباره ها بحث این

 است آن مثبت آزادی .منفی آزادی دیگری و است مثبت آزادی یکی داریم، آزادی جور دو ما که آورد پیش
 آشنا توتالیتاریسم با هنوز و است دیکتاتوری نسخه این گفت می و .بکند خواهد می آنچه بتواند انسان که
 دولت یک طرح و است فرانسه انقالب ترور پدر که روبسپیر گرچه دانست، مین شاید هم روسو خود .نبود

 ملی اراده نام به او .بود روسو سخن همین ش سرمشق و شناخت می را روسو خوب برد، می پیش را توتالیتر
 میعمو اراده به و انجامد می مرج و هرج به بکند بتواند بخواهد کاری هر انسان اگر اما .کرد می را کارها آن

 این .کند واگذار را ش آزادی جمله از بکند، بخواهد کار هر تواند مین انسان که بود این بر کنستان .توتالیتر 
 بد اینجا .اجبار و فشار از بودن آزاد یعنی است، منفی آزادی واقعی آزادی .نیست آزادی و است مثبت آزادی
 .است دیگران به خود اختیار دادن منظور، نیست؛ قوانین رعایت اجبار و فشار از منظور که نمک اضافه نیست
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 زادیآ گوهر و ش دنبال رفت باید که است آزادی این .کند زندگی ترس و فشار و اجبار زیر نباید انسان
  .کرد تکمیل را آزادی دو نظریه برلین آیزیا ما عصر در .است امروزی دمکراسی و لیبرالیسم یعنی خواهی

 یک آزاد، و دمکراتیک نظام یک کارکرد بار نخستین برای خود ی"امریکا در دمکراسی در" دوتوکویل
 یها سازمان که را مدنی امعهج اهمیت و کرد تشریح امریکائیان خود برای جمله از را سابقه بی باز جامعه
 همچنین او .شد یادآور حکومت روی زیاده از جلوگیری و دمکراتیک یها نهاد نگهداری برای نامید می مدنی

 گرائی عوام و پوپولیسم در را دمکراتیک جامعه افتادن مخاطرات امریکا باره در خود تر بدبینانه بعدی اثر در
  * .دارد اعتبار هنوز و است پیشگویانه او یها کتاب .شد یادآور

***  
 دمکراسی و لیبرالیسم ــ ایم شناسانده دنیا به ما هم را این ــ دارد خودش در را خود ضد ای پدیده هر

 بیستم سده در بود شده تئوریزه درجه باالترین به نوزدهم سده تا که نیز )روسوئی غیر و توتالیتر یرغ( لیبرال
 .بود آمده بیرون آن دل از زیادی اندازه تا که شد روبرو فاشیستی و نیستیکمو توتالیتر یها نظام چالش با

 تمرکز هژدهم سده از سیاست .انجامد مین پیشرفت و ثبات به جا همه در آزادی و حق با مردمان شدن آشنا
 توجه غیرممتاز طبقات و مردم یها توده بهروزی دیگر، مهم آرمان یک به و داشت آزادی بر ای فزاینده

 و عرضه میان تنها نه و تعادل هر برقراری و گرفتتد را بازار ناپیدای دست تنها اسمیت آدام از .نشد زمال
  میعمو فقر پیشین یها سده در اگر اما .شد افزون روز نادار و دارا میان شکاف .واگذاشتند آن به را تقاضا
 نکردنی باور یها ثروت که جهانی یها بازار گشایش و صنعتی انقالب از پس بود پذیرفته کمابیش امری
 را مشکل آلمان در مارکسبی نوزدهم سده پایانی یها دهه در .کرد توجیه را آن شد مین دیگر کرد تولید

 برای شتابی ناچند نیز دیگران و نبود بس ولی گذاشت اجرا به را ای پردامنه رفاهی یها سیاست و دریافت
   .ندادند نشان آلمان به رسیدن
 برابر در آزادی آرمان .داد پایان کالسیک لیبرالیسم به بیستم سده بیست دهه در جهانی تصادیاق بحران

 مبانی افراطی یها سوسیالیست و ها فاشیست ،ها کمونیست .باخت رنگ مردم یها توده بهروزی به نیاز
 سرمایه رزنجی به مردم پای و دست بستن برای پوششی جز آزادی آیا .بردند پرسش زیر را لیبرالیسم

 به گرایش جز راهی توتالیتر چپ و میلیتاریست و آشام خون راست خطر برابر در لیبرال دمکراسی بود؟ مین
 ها دمکرات سوسیال سوئد در .داشت مین شد، می خوانده اجتماعی عدالت هچآن به دادن اولویت به چپ،

 تکرار و بعد سالی بیست رفاه دولت اصطالح .گرفتند مردمان بیشترین سر بر را حمایتی چتر ترین گسترده
 عنوان زیر امریکا در دمکرات روزولت اصالحات ولی .یافت راه سیاسی واژگان به بریتانیا در تجربه آن

 زیر را امریکا بار و بند بی داری سرمایه نظام سرتاسر او .بخشید را تاثیر بیشترین تازه ترتیبات یا نیودیل
 درجات به رفاه دولت جنگ از پس .گذاشت اجرا به را رفاهی گسترده امهبرن یک و آورد کنترل از ای درجه

 سبب به امریکا در که بود بعد به آن از .شد لیبرال گرایش جزء و گرفت را باختری اروپای همه گوناگون
 میان مرزبندی که اروپا خالف بر شد شناخته یکی سوسیالیست با لیبرال اصالحات، با مخالفت شدت

   .تندشنگهدا را لیبرال و سوسیالیست و لیبرال و کار محافظه
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 به را رفاهی پوشش نوین، جامعه یها برنامه با جانسون امریکا در .گرفت باال سو آن از روی زیاده ولی
 سنکین یها هزینه جا همه در .کند می تهدید را امریکا مانند کشوری مالی سالمت اکنون که رساند یدحدو
 ناگزیر بیرون به سرمایه بردن و کرد مین صرف کردن کار گاه که برد باال درجاتی به را ها مالیات رفاه دولت
 چتر کردن تنگ به جا همه در و شد آغاز backlash پسزنش بیستم سده پایانی یها دهه از .بود می

 ودخ درباره بحث .بود شده گور تا گهواره ز دولت واقع در که پرداختند رفاه دولت کردن محدود و حمایتی
 که برد حمله زیر را اجتماعی عدالت فرایافت سراسر اتریشی یکها  .گرفت در اجتماعی عدالت مفهوم

 جامعه لیبرال، موضع از باز امریکا در رالز جان و است لیبرال جبهه در متقابل حمله یا پاتک ترین رادیکال
 همه به و باشد منصفانه ایدب می جامعه .گذاشت اجتماعی عدالت جای به را انصاف فرایافت و منصفانه

 .بمانند بهره بی جامعه افراد که شود می آن از مانع زیرا کند می دفاع رفاهی یها برنامه ار رالز .برسد یزچی
 خود ضد بر که هست برابری عنصر یک عدالت در که گفت توان می اجتماعی عدالت بر انصاف برتری در

 عادالنه دارند کمتر که آنها و دارند اجتماع پیشبرد در االئیب سهم که افرادی برابری .کند می کار عدالت
   .نیست
 نگاهی با ها لیبرال .کند می آزاد زدگی ایدئولوژی از را خود دیگری فکری مکتب هر مانند لیبرالیسم امروز

 ار لیبرالی کمتر .پردازند می دولت مداخله یعنی اجتماعی، مسئولیت و فردی آزادی دادن آشتی به عملگرا
 به سازد؛ برقرار نیز اجتماع در را موازنه تواند می بازار ناپیدای دست باشد داشته اعتقاد که یافت توان می
 عموم به آنچه در دولت مداخله به نیازی و کند نگهداری زیست محیط از برساند؛ ای شایسته سهم همه
 مسئول )جامعه( دولت به را ش   جای اهرف دولت .نگذارد یابد می ارتباط اجتماعی معین یها الیه نه و افراد
   .است نظر مورد پاداش در نه و فرصت در تنها برابری و دهد می
 در جامعه نمایندگی به دولت وظیفه و فرد مسئولیت که است آن لیبرالیسم تعبیر بهترین گفت بتوان شاید
 فلسفه" هم و "ملل ثروت" هم ش، کتاب دو هر اسمیت آدام ــ برسند هم به وار اسمیت آدام تعادل یک

 بگذار ــ دید می را بازار ناپیدای دست تنها اسمیت آدام از پس اول سال دویست در لیبرالیسم ".اخالقی
 شده رویکرد این از که ئیها استفاده سوء .یافت خواهد خود به خود را ش تعادل بازار بکنند، را کارشان افراد
 در دالر میلیارد ها صد و ها صد که گذشته سال الیم بحران همین اش نمونه یک( شود می و است
 .گذارد مین بازار کارکرد به اعتمادی )رفت میان از اروپا و امریکا مالی موسسات و ها بانک آشکار یها دزدی
 کردن پر در عمومی، منافع از دفاع برای ضروری مداخالت در اجتماعی، تعادل برقراری در دولت نقش
 غیرمنصفانه رقابت و انحصارطلبی از جلوگیری جمله از تواند، مین یا خواهد مین خصوصی بخش که ئیها جا
 به آدمیان توانائی به اندازه از بیش اسمیت آدام .شود می شناخته پیش از بیش کنندگان، مصرف حقوق و

 ودهبیه .داشت تاکید جامعه مسئولیت بر نیر او اما .بود خوشبین خودشان روشنرایانه شخصی سود شناختن
 کار درست باشد آن در فقر که ای جامعه .اند دانسته دو هر بزرگ حکومت و آزاد اقتصاد پدر را او که نیست

  .نیست اخالقی آخر تحلیل در کند، مین
 را استبدادی یها گرایش تقویت و قدرت تمرکز خطر دیگر بار دولت نقش ناگزیر و افزون روز شدن برجسته

 بر ای رسانه تکنولوژیک انقالب و دمکراتیک سیاسی انقالب از که صحنه به ها توده ریختن .کند می زنده
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 معنائی هر "آگاهی،" به ها توده نامحدود دسترسی .است کرده پذیرتر آسیب را لیبرال دمکراسی خیزد می
 به ها روزنامه بیشتر شدن برچیده ست؛"ها توده )تازه( تریاک" که تلویزیون دودم شمشیر و باشد، داشته که

 پسندتر آسان مردمان .آورد می تر پائین پیوسته را مشترک مخرج همه این اینترنت، و تلویزیون رقابت سبب
 هر .دهد می "صدا نیش" sound bite به را خود جای تحلیل یابد؛ می کاهش تمرکزشان قدرت شوند؛ می
 یها تلویزیون از بیشتری یا امریکائی "نیوز فاکس" یها مانند تیررس در گرفتن قرار و امریکا به سفر

   .سازد می شکیباتر نا و تر دلتنگ را نگرنده این فارسی
 .کرد دفاع نیز خودشان برابر در مردم از باید می زیرا است همیشه از دشوارتر امروز انسان آزادی از دفاع
 هیچ مردم یها توده زیرا است نبوده خطرناک اندازه این به تاریخ در گاه هیچ کنستان بنژامن مثبت آزادی
 در دمکراسی به دوباره نگاه با نوزدهم سده نیمه همان در توکویل دو .اند نداشته را گشاده دست این گاه

   .بود دریافته را خطر امریکا
 برای دولت امکانات بسیجیدن و سو یک از دمکراسی، ماشین درست کارکرد در باید می را مسئله یها پاسخ
 و ها رسانه و زابحا و ها انجمن و مجلس و انتخابات .کرد جستجو یگرد سوی از مردم به بخشی قدرت

 گاه و دیگر بخش مکانیسم این نگهداشتن سالم .هستند دمکراسی مکانیسم از بخشی تنها دادگستری
 و فلج را مجلس که انتخاباتی تشتت از جلوگیری پول؛ نفوذ از انتخابات داشتن نگه دور .است تر مشکل
 عمل میدان کردن محدود کند؛ می اثر کم را احزاب و یافته، سازمان بسیار کوچک یها گروه گروگان
 اختیار در مالی برداری بهره دریغ بی منبع عنوان به قانون امریکا در( عدالت اجرای به دادگستری وکالی
 به دادن میدان قانون؛ چهارچوب در محدود قضائی قوه استقالل حفظ و )شود؛ می تلقی وکالت پیشه

 و آراء برخورد یها عرصه همه در گذاری سرمایه کنند؛ کمتر را فشار یها گروه نقش تا مدنی یها سازمان
 از جلوگیری همگانی، پرورش و آموزش در حیاتی گذاری سرمایه بر عالوه شهروندان فکری دادن پرورش
 شامل و قلمست یها کمیسون بر بیشتر تکیه سرمایه؛ چه و حکومت سوی از چه ها رسانه انحصار
 استراتژیک یها نهاد کلی سرپرستی برای حکومتی دستگاه و اجتماعی یها الیه همه از افراد ترین شایسته

 میان اداری اختیارات کردن پخش و حکومت شکستن اداره؛ بیشتر چه هر کردن بوروکراتیک جای به
   .کشوری تقسیمات یها واحد و مناطق
 تعریف را دمکراسی که اند مردم این پایان در .است آن یتکیف در نیست، خودش در دمکراسی کمبود
 اجتماعی یها تنش شود شناخته مثبت آزادی صورت به بیشتر لیبرالیسم و نکند کار دمکراسی اگر .کنند می

 که شوند می روبرو ئیها نیرو مقاومت با مردمان .سازد می آماده همیشه از بدتر یها دیکتاتوری برای را زمینه
 یا را دمکراتیک فرایند گیرد، می دربر نیز را سی دهه آلمان یها مانند گاه که، زده بحران یها جامعه در

 اسارت به خود، حقوق و آزادی به رسیدن بجای مردم اوضاعی چنان در .اند کرده خفه یا و مصادره
      .افتند می گوناگون یها دیکتاتوری

  ــــــــــــــــــــــــــ
 شده افزوده و نوشته کتاب این برای بعدی بخش و ماند ناتمام ها مسافرت سبب به جا ینا در ها سخنرانی *

  است
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  7 بخش
  ها انداز چشم

  
   امریکا و اروپا میان در ایران

     
 .دارد فراوان اهمیت روز دو شود می مربوط  میاسال جمهوری به امریکائیان و اروپائیان رویکرد به آنچه در

 پیروزی سال نخستین همان در "امام خط هوادار دانشجویان" که  میهنگا ،1979 اکتبر در روزی نخست،
 در( گرفتند گروگان را امریکائی دیپلمات پنج و پنجاه و ریختند تهران در امریکا سفارت به  میاسال انقالب
 و دش  اش زندگی دیبع روز 444 بازداشتگاه که بود ایران خارجه وزارت در امریکا سفارت کاردار حال همان
 که 2001 سپتامبر در روزی دوم، ).گرفت را زندان جای خارجه وزارت یک که بود بار نخستین برای

 این .زدند Pentagon و World Trade Center بر را مسافری هواپیمای سه  میاسال یها وریستتر 
 در  میاسال بنیادگرائی پیروزی یها مدپیا از دیگر ویرانگر و خونبار تحوالت بسا مانند سابقه، بی رویداد دو

 آماده متعصب سنیان اگرچه اسالمی، افراطیان است سال شش  و بیست .بودند ایران اهمیت به کشوری
 الهام مایه اگر و گیرند می الهام  میاسال جهان در رژیم ینتر نیرومند آوردن زیر به از یعیان،ش  خون ریختن
 ممکن انش برای امریکائیان که دارند افغانستان در را ورویش  ارتش کستنش  باشند داشته الزم بیشتری
  .گردانیدند

 روابط به ای تازه آرایش و دارد ادامه هنوز که گشود ایران المللی بین مناسبات در ای تازه فصل پیروزی آن  
  فروپاشی تا( رفت می مارش به فارس خلیج در غرب دفاعی اصلی خط ایران هنگام آن تا .داد ایران خارجی

 همه پشتیبانی با آن نیرومند حضور و )گفت سخن اردوگاه یک عنوان به غرب از شد می هنوز ورویش
 نه .ساخت می ناممکن منطقه در را رادیکال و ناگهانی تغییر هر غرب اردوگاه رهبری به امریکا سویه

 عراق نه کند، تلقی جدی option گزیدار یک عنوان به را افعانستان به لشگرکشی توانست می ورویش 
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 گروگانگیری از پس .بیفتد فارس خلیج نفت منابع بر اختناند  دست یا کویت تصرف خیال به توانست می
 دشمنی به را آن  میاسال جمهوری وریستیتر  حمالت که آمد امریکا با روابط تیرگی دوره یک ها دیپلمات
 در را پاسداران چالش و گرفتند را حسین صدام جانب عراق و ایران جنگ در امریکائیان که جائی تا رسانید
 دنش  سرنگون سرانجام و گفتند پاسخ ایران دریائی نیروی از بزرگی بخش کردن بودان با فارس خلیج

 برنامه اکنون .داد پایان عراق و ایران جنگ به امریکائی ناو یک موشک با ایرانی مسافری هواپیمای
 یها جا به است ممکن و است زده دامن نو از را کشور دو میان حرانب  میاسال رژیم  میات تسلیحات
   .بکشاند خطرناکی

 خالی جای پرکردن پی در تابش  با که بود مین این از تر طبیعی اروپائیان، جمله از دیگر، کشورهای برای
 ایران آنکه با ).است نامشخص  میمفهو گفتار این در "بزرگ میانه خاور" مانند نیز اروپا( .برآیند امریکا
 منطقه مهم کشور در امریکا رقابت از دور ویژه، کارگاهش  یک دورنمای باز بود گشوده اروپا بر نیز گاه همان
 یها کشور خود امنیت که جائی تا شد  میاسال جمهوری با روابط ینتر نزدیک برقراری برای ای انگیزه
 رستوران در کشتار پرونده رسوائی تا و( ها سال تا .کردند مصالحه رژیم نیت حسن نگهداری برای را اروپائی

  میاسال جمهوری برای دیگری نوع "ویژه شکارگاه" ایتالیا و اتریش و آلمان و فرانسه )برلین میکونوس
 و دندش  کشته صورت ینتر بد به ها کشور آن در رژیم مخالفان از تن ها ده ).هست همچنان اتریش( بودند

 سالمت به شدند می محکوم )فرانسه مورد در( دولت یها فشار همه با و ستگیرد اگر حتا جنایتکاران
 حمالت قربانی نیز را فرانسوی هروندانش  از ئیها گروه و نکرد بسنده این به  میاسال جمهوری .جستند می

 اچاقق خواستند می که را کاالئی هر آسانی به اروپائی یها کشور در رژیم عوامل .گردانید خود وریستیتر 
 ویژه روابط به ای تازه رونق 1996 در امریکا سوی از  میاسال جمهوری کامل اقتصادی تحریم .کردند می
 کشی بهره خاطره که بستند بزرگی نفتی قراردادهای ویژه به فرانسویان و داد آخوندی رژیم و اروپا

  .ندک می زنده ایرانیان ذهن در را پیشین انگلیس و ایران نفت رکتش  استعماری

 اروپای طبیعی اتحاد و برداشت "ناتو" زیر از را اصلی ستون ورویش  امپراتوری فروپاشی آنکه از پس
 افتادن جدا عامل دومین  میاسال جمهوری با رابطه بدرآورد، اش"طبیعی" حالت از را امریکا و باختری

 سپتامبر یازده از پس بویژه که حالی در .گردید "ناتو" در آن اروپائی متحدان و امریکا یها راه روزافزون
 خود روابط دامنه و ژرفا بر اروپائیان شوند می کشیده  میاسال رژیم با رویاروئی به بیشتر هرچه امریکائیان

 کش با .دهد مین نشان را افتادگی جدا این  میاسال جمهوری  میات پرونده از بیش چیز هیچ .افزایند می
 تولید برنامه بردن پیش برای کافی زمان است توانسته  میاسال ریجمهو اروپا با بیهوده مذاکرات دادن
 اگر .کند پنهان پراکنده نقاط در و زیرزمینی یها پناهگاه در را حساس تاسیسات و آورد بدست  میات بمب
 دارای  میاسال جمهوری یک زیاد دشواری بی اروپائیان بود مین  مینظا مداخله جدی تهدید و امریکا فشار
 دارد را اروپائیان اسالمی، جمهوری به امتیازاتی دادن با که امریکاست باز اکنون .پذیرفتند می را  میات بمب
 مورد همچنانکه .بگیرند امنیت ورایش  به را ایران  میات پرونده بردن جلو نتوانند که کشاند می مسیری به

 در چیز همه اروپائیان برای دهد می نشان چین به  میتهاج تسلیحاتی یها سیستم و تکنولوژی فروش
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 میان در اروپا بازرگانی منافع که جاهائی در تنها  مینظا برخورد خطر .شود می خالصه اقتصادی مالحظات
 اروپای  میعمو افکار ستیزی امریکا .ای ازهاند  تا ولی است  میمه موضوع بشر حقوق .آید می شمار در است

 و موگابه یا  میاسال جمهوری مانند ئیها رژیم از بیزاری ساحسا برای زیادی جای که است چندان "کهن"
   .یندها دیکتاتور ینتر بد دوستان بهترین جایزه برندگان بویژه فرانسویان .گذارد مین عرفات یاسر

***  
 و امریکا روابط به مربوط بحث هر در سپتامبر، یازده و برلین دیوار فروریختن مهم، رویداد دو به بازگشت

 ــ داد ای تازه تاریخ مبداء اروپا به نخستین رویداد .است الزم ایران context بافتار در جمله از اروپا،
 به ژرفی دگرگونی و دش  آغاز رویداد آن از اروپا تازه عصر .است کرده اشاره اروپائی دولتمرد یک چنانکه
 اروپای یک ساختن به یشید؛اند  "ونات" نه و اروپا به شد می که بود زمان آن از .بخشید اروپائیان نگری جهان
 و امریکا با رابطه که بود طبیعی .بود بدرآمده دوم جهانی جنگ کشتار پر ویرانی از آنچه از دفاع نه و نوین،
 اروپای از دفاع برای امریکا .ودش  رانده اروپا آینده درباره تفکرات مرکز به بالفاصله اروپا در امریکا جای

 نقشی چه دیگر و بود آمده اروپا به کمونیسم چنگال در افتادن تهدید در و یسمناز چنگال از بدرآورده
 رفت می انتظار که تاریخ عوضی طرف در و نشده اصالح و خورده کستش  چپ باشد؟ داشته توانست می
 در "سبز و سرخ ائتالف" آمدن کار روی با .یافت فعالیت برای ای تازه میدان ود،ش  دفن کمونیسم آوار زیر

 کردند می آرزو که را متحدی فرانسویان بود ورزیده مخالفت المان یگانگی با که کسی رهبری به آلمان
 ،gauchisme و Gaullism از کیبیتر  در سرد جنگ دوران ینتر بد در حتا فرانسه سیاسی طبقه .یافتند
 فروپاشی آنکه از پس .است بوده کین و مهر رابطه در امریکا با همواره یک،ش  چپگرائی و عظمت رویای

 سرد جنگ طرف دو میان داوری و سوم نیروی یک رهبری ــ فرانسه دیگر خیال و خواب یک به ورویش 
 فرانسویان که بود فرصتی سپتامبر یازده .یافت فزونی بسیار مهر از رابطه آن در کین سهم داد پایان ــ

   .گیرند دست در آلمان مشتاقانه همکاری با را "کهن" اروپای امریکائی ضد موج رهبری تا داشتند الزم
 تاریخی مبداء .اروپائیان برای برلین دیوار فروریختن که دارد را جایگاه همان امریکائیان برای سپتامبر یازده
 آماج را خود امریکائیان روز آن در .است کرده دگرگون را ذهنی یها عادت و ها اولویت بسیاری که است
 آنها واکنش .یافتند خویش دگانش  حمایت ناحیه از حتا باورنکردنی، و ناشناخته یماهیت با مرگباری تهدید

 سخن در که بود جا هر در انش پشتیبانان و ها وریستتر  به سرتاسری جنگ اعالن وریستیتر  حمله آن به
 و غانستاناف در که سخن آن "ها وریستتر با یا مائید با یا پیکار این در" :یافت بازتاب بوش جمهوری رئیس
 امریکائیان آنچه تقریبا مانند د،ش  همراه عمل با غیرمستقیم دیگری بسیار یها کشور در و مستقیما، عراق،

 یازده .دش  کرده و گفته صورت ینتر بد به که داشت حقیقتی خود در ،اند کرده و گفته گذشته سال چهار در
 و سعودی عربستان متوسط طبقه از انیخواندگ درس عموما وریستی،تر  کوچک گروه یک کار سپتامبر
 که دش  داده نشان زودی به ولی .بود سعودی اشرافیت نمایندگان ینتر بزرگ از یکی فرزند رهبری به مصر،
 یازده تکرار آماده جهاد داوطلب هزاران لحظه هر در دهد اجازه رایطش  اگر .نیست یخ کوه یک نوک جز

 با چنان عموما اروپائی، یها کشور مسلمان اجتماعات حتا ی،اسالم یها جامعه فضای .هستند سپتامبر
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 خود رمان اسلم، ندیم زید، می انگلستان در که پاکستانی نویسنده یک که است آغشته  میرح بی و خشونت
 کوچکی یها سپتامبر یازده به واکنشی را  Maps For Lost Lovers "گمشده عاشقان برای ئیها نقشه"

 در را آبادان رکس سینما زدن آتش که امریکائیان .دهند می روی اجتماعات این رد روز هر که داند می
 سپتامبر یازده تلفات از جمعیت نسبت به که تن پانصد نزدیک دنش  کشته با( ایران  میاسال انفالب آستانه

 در انش سربازخانه به را  میاسال یها جهادی خودکشی حمله و خود، یها دیپلمات گروگانگیری و )درگذشت
 یها آپارتمان به بعدی وریستیتر  حمالت از حتا و بودند کرده تلقی جداگانه ئیها رویداد همچون بیروت

 پدیده بر را خود چشمان بزودی بودند نگرفته  میپیا عدن در Cole رزمناو و سعودی عربستان در "الخبار"
  .گشودند  میاسال وریسمتر  تازه چندان نه

***  
 نفت پول بر سوار خمینی انقالبی اسالم و وهابی بنیادگرائی از ای آمیخته توان می ار  میاسال تروریسم
 و راستین تعبیر در رعش  حکومت برقراری :کند می تعیین وهابی doctrine آموزه را آن هدف .کرد تعریف

 و  مینظا فرمانده عنوان به اسالم پیامبر عملکرد( سنت بویژه و قرآن در آنچه معنی به آن، وهابی ۀسر
 .جهان سراسر به سنت و کتاب همان موجب به سپس و  میاسال یها کشور در نخست است آمده، )سیاسی

 مسلمان یها توده تعصب و نادانی از برداری بهره :کند می تعیین خمینی آموزه را هدف بدان رسیدن یوهش 
 به جهاد برای انش کردن آماده و ئی،مغزشو مدرن یها یوهش  با وندش  بهره بی مستقل یشهاند  از باید می که

 فلسفه این .سرتاسری کور کشتار و ورتر  ش ینتر دسترس در و ینتر آسان وسیله، هر به زدن دست معنی
 صد چند از پس را اسالم مشیرش  دیگر بار که داشت می الزم را نفتی سرشار درامدهای استراتژی و سیاسی
 و نفرت غلیان به را ها توده عواطف پیوسته تا داشت می الزم ار فلسطین مشکل و کشد بیرون نیام از سال
   .برساند جوئی انتقام
 و غیرمسلمان و مسلمان از بتوانند را که هر خود کردن فدا با که بینیم می را ها جهادی عراق در ما امروز اگر
 تا کنند، می ویران دبتوانن را چه هر و کشند می ای یشهاند  هیچ بی  مینظا غیر و  مینظا و کودک و زن

 سیاسیی استراتژی و فلسفه نهایت با نیابد، راه کشور آن به دمکراسی گفت رهبرشان زرقاوی چنانکه
 آینده و است برآمده بیستم سده تا هژدهم سده از فرایندی در خمینی و عبدالوهاب کیبتر از که روبروئیم
 کس هر به روشنی به دارند آرزو )نشود شتباها مسلمانان با( Islamists اسالمیان که گونه آن را جهان

  .دهد می نشان بخواهد
 مشکل شود می مربوط اروپا و امریکا به آنچه در ببینند؟ را روشن تصویر این خواهند می کس همه آیا اما

 خودشان تنها نه که تهدیدی ماهیت از یتر روشن بسیار تصویر و تصور امریکائیان .جاست همین در درست
 اروپائیان درباره .دارند کند می تهدید را خردگرائی و روشنگری سده پنج یها دستاورد و امروزی نتمد بلکه
 نگرش است؛ سویه همه و استراتژیک نگرشی مسئله این به امریکائیان نگرش .بود مطمئن توان مین هیچ

 و سیاسی )بنگرید هلند به( باشند یافته است انش کمین در که خطری ابعاد از کافی آگاهی هم اگر اروپائیان
 .گاهگاهی یها سختگیری و appeasement نازکشیدن و دادن وامتیاز خریدن :است موضعی
 اجتماعات بیشتر integration یکپارچگی برای بیشتر کوشش اروپائیان، یشیاند چاره ینتر دوربینانه
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 کنار و دنش  امروزی از نهسرسختا که بزرگ اجتماعات این .است اروپائی یها جامعه در مسلمان مهاجران
 اگر .هستند یتر بزرگ مشکل درازمدت در اروپائیان برای گریزانند خود یها ارزش و رسوم و آداب گذاشتن

 بیرون به شانها دهکده و خانواده با همگروه بلکه تک تک نه که را مردانی و زنان تر جوان نسل نتواند اروپا
 امریکا از تر بزرگ چالشی با )گیرد می انجام بهتر امریکا در که ایندیفر( بپوشاند خود تمدن جامه در اند آمده
 تنها نه افتند می بیشتر سرخوردگی به روز هر خود یها گتو در که مسلمانی ها میلیون این .دش  خواهد روبرو
 انیواعظ آتشبار یها دهان به را خود پذیرای یها گوش ندارند انش میزبان یها سرزمین به ناسیش قدر هیچ
 انسانی یها گروه ینتر مانده واپس از ای پاره رسالت از یا گویند می سخن غرب کردن نابود از یا که سپرند می

     .صنعتی پسا غرب بر وهابی اسالم همان تحمیل برای
***  

 واپسین از یکی و ینتر بزرگ در ش دادن شکست  میاسال وریسمتر  با امریکا پیکار استراتژی بخش یک
 جهان در وریسمتر  پشتیبان ینتر مهم امریکائیان نظر به امروز  میاسال جمهوری .است آن یها پناهگاه
 گذشته سال چند و بیست در آن یها سیاست هم و ایران در  میاسال رژیم طبیعت هم را ادعا این و است
 گمان و ستا گرفته پی "بزرگ میانه خاور" طرح چهارچوب در را هدف این امریکا دولت .کند می تایید

 که درسی .ببرد دست اسلحه به بخواهد ناپذیر بینی پیش و استثنائی احوال و اوضاع در مگر که رود مین
 یها دشواری باشد آسان هم رژیم تغییر اگر که است کرده ثابت آنها به اند آموخته عراق در امریکائیان
 ایران در بشر حقوق و دمکراسی بشجن به کمک .بکشاند کستش  به را طرح همه تواند می رژیم جابجائی

   .یابد می دولت آن ای خاورمیانه سیاست در تر باال چه هر جائی رو این از
 که ای منطقه یها سرزمین در مدنی جامعه و آزادیخواهانه جنبش تقویت و بزرگ خاورمیانه طرح درباره

 عموما یها حکومت .شود یم گفته بسیار سخن است وریستتر  و انسانی نیروی و نفت اش عمده صادرات
 داخلی امور در مداخله آنچه از طبعا دارند، امریکا با را روابط بهترین سوریه جز که منطقه دیکتاتوری و فاسد

 تا که آورند می بهانه عموما و ندارند خوشی دل نامند می امریکا فرمان به و صادراتی دمکراسی و دیگران
 از زیادی انتظارات توان مین نیز واقع در .زد توان مین ای عمده اصالحات به دست نشود حل فلسطین مسئله

 اسالمیانی به بیشتر بدهند رای آزادانه بتوانند اگر که داشت ئیها جامعه در بشر حقوق و دمکراسی پیشرفت
 تنها کمک با اگرچه دمکراسی، سیر .دارند اعتقاد "یکبار رای یک کس هر" به که آورد خواهند روی

 بزرگ بسیار جای :بود خواهد کند بسیار عامل سه سبب به  میاسالـ  عربی خاورمیانه در انجه ابرقدرت
 مساجد، ،ها رسانه( اطالعاتی و آموزشی دستگاه که ستیزی یهود جامعه؛ و سیاست سطح هر در فلسطین
 دشمنی و نفرت دارد؛ جهادی روحیه پروراندن در  میمه نقش و زند می دامن بدان پیوسته )رسمی تبلیغات

 دمکراسی برای هم چه هر امریکا .است رسیده ای تازه اوج به افغانستان و عراق یها جنگ با که امریکا به
 بزرگ، استثنای میان این در .انگیزد میبر دشمنی قدرشناسی، از بیش عرب یها توده در بکند بشر حقوق و
   .است ایران نظر، همه از
 کیهتر  حتا .اند منطقه در امریکا دوستان ایران مردم دارد را مناسبات ینرت بد امریکا با ایران حکومت آنکه با
 چپگرایان اهمیت کم بقایای از ایران در .رسد مین ایران پای به مسلمان یها جامعه میان در نظر این از
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 انتظاری این نیست؛ دمکراسی پیشبرد به امریکا کمک با مخالفتی هیچ گذشته ها اللهی حزب و افراطی
 دارد اسالم ریعتش  اجرای به متعهد  میاسال حکومت یک ایران .دارند نیز اروپائیان از ایران مردم که ستا

 روز هر مردم زندگی در اسالم نقش .است مسلمانان اکثریت با ئیها سرزمین در جامعه ینتر عرفیگرا ولی
 توهین ستر از ها آخوند و اند خالی مساجد نیست، خبری اذان بانگ از ایران یها هرش  در .شود می تر رنگ کم
 تر تنگ روز هر حکومت بر را عرصه جوانان و زنان .آیند می ها خیابان به مبدل لباس با مردم تحقیر و

 را منطقه مدنی یها جامعه ینتر زنده سر از یکی ایران .گیرند می بیشتری  میغیراسال امتیازات و کنند می
 که است آن مردم برنیامده یها خواست از یکی و آید مین بشمار ویتیاول ایرانی توده برای فلسطین .دارد

 نیرومندی به توجه با .شود مین جهادی کسی ایران در .کند آنها حال به فکری و رها را فلسطین حکومت،
 از .است بیشتر همه از لیبرال دمکراسی یک برقراری برای ایرانیان بخت ایران مردم آزادیخواهانه جنبش

 در ایرانی جامعه sophistication پالودگی و ظرافت و پیچیدگی به را ای جامعه هیچ مراکش تا پاکستان
  .یافت توان مین مانده واپس  میاسال حکومت همین

 در هم تیبتر  بدین ایران در بشر حقوق و دمکراسی از امریکا مقامات ینتر مهم مکرر و صریح پشتیبانی
 از پس ایران در امریکا به مطمئنی جای که درستی سیاست هم و است  میاسال وریسمتر ضد پیکار جهت
 معامالت و سال در میلیاردی چند و بیست صادراتی بازار یک از را خود امریکائیان .داد خواهد  میاسال رژیم

 اند گذاشته باز را مشتاق اروپائیان دست و اند کشیده کنار روبروست مردم اکثریت دشمنی با که  میرژی با
 سنگین وزنه زیر از که ایرانی .آورد خواهد بدست را ایران دوستی که بود نخواهد اروپا این درازمدت، در ولی

 .بود خواهد منطقه آن بازار ینتر مهم زودی به و انرژی، جوشان چشمه یک ودش  آزاد  میاسال حکومت
 .کرد توان مین مقایسه "بزرگ میانه خاور" در دیگری کشور هیچ با را ایران فرهنگی و اقتصادی ظرفیت

 آنگاه و دش  خواهد فراهم بزرگ ظرفیت این به بخشیدن تحقق برای سیاسی مناسب فضای زود یا دیر
 خواهند تازه نگاهی رژیم آن عمر کردن دراز در اروپا نقش و  میاسال جمهوری یها سال به طبعا ایرانیان
  .افکند

***  
 انتخابات آستانه در و اروپا تازه اساسی قانون به هلند و فرانسه یها پرسی همه در نه رای دو از پس

 برای که ایرانی ناظر یک .دارد  میمه دگرگونی به رو اروپائی جامعه در سیاسی منظره آلمان در پیشرس
 و ها یشهاند  ستد و داد بر دیکتاتوری، یها رژیم از آزاد که کوشد می جهانی در آینده دمکرات لیبرال ایران

 ساله پانصد سنت ادامه در که آید بدر اروپائی کوچک، زلزله این از که است امیدوار باشد، گشوده ها فراورده
  تر نیرومند و فرانسه اهمیت کاهش اروپائی جامعه در .کند کمک جهانی چنان و ایران چنان ساختن به خود
 امریکا، دفاع وزیر آمیز طعنه تعبیر به "نو اروپای" خاوری، اروپای دهش  آزاد تازه کشورهای جبهه دنش

 تحول انگلیسی حل راه ها کشور این پشتیبانی به بخشی که کرد بینی پیش توان می .است مثبتی تحول
 این از ولی ودش  پذیرفته لمانو ـ آفرانک bureaucratic دیوانساالرانه حل راه بجای اروپائی جامعه تدریجی

 در توانند می ویژه به چک جمهوری یا لهستان ندمان ئیها کشور که است نقشی ما بحث برای تر مهم
 تعهد به آنها .باشند داشته جهان در آزادیخواهانه یها جنبش از دفاع اروپائی سیاست یک پیشبرد
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 و دولت مصلحت( real politik و raison d Etat کنار در جائی نیز بشر حقوق و آزادی به آرمانگرایانه
   .است رهائی پیام یک چون جهان در بسیاری برای که دهند می ها دولت خشک )واقع سیاست

 هر است، اقتصاد آزادسازی یها برنامه پیشبرد آلمان، همیشگی دوستدار یک امید سپتامبر انتخابات در
  نامیده است بوده او با کودکی از آلمانی bias غرض به نزدیک گرایش که کسی برای .ودش  پیروز طرفی

 مردم ).دهند می ایتالیا به دارند را لقب این تازگی( است انگیز غم بسیار اروپا یمارب مرد عنوان به آلمان دنش
 پرتگاه لب به باید می ما از بسیاری مانند چند هر برگردند، پرتگاه لب از توانند می که اند داده نشان آلمان
 از آلمان چشم یک کم دست که بود امیدوار باید می خارجی سیاست در .بیفتند اصالح یشهاند به تا برسند
 آن درباره "سدان" در پیروزی از پس ساله هفتاد در بار دو آلمان .بیفتد اش خاوری همسایگان به فرانسه

 و بایست می آنچه به نیز اخیر ساله چند در و کرد اشتباه خود اروپائی سیاست یها هدف اساسا و همسایگان
 یک مرکزی اروپای .آید می پیش جبران برای فرصتی انتخابات این در اکنون .ماند توجه بی توانست می

 هیچ و ؛اند دهش  سخت زیادی جاهای در که اروپاست یها رگ در ای تازه خون و اقتصادی رشد مستعد حوزه
 تحقق متقابل سود و برابری چهارچوب در را منطقه این فراوان امکانات تواند مین آلمان مانند کشوری
 ولی کند عمل اروپا طبیعی مرکز عنوان به که بود امیدواری این دش  یگانه زبا آلمان که  میهنگا .بخشد
   .کند تعیین فرانسه نمای قطب با را خود خارجی سیاست جهت داد جیحتر  چپ ائتالف

 با مخالفت آینده حکومت در که هست آن امید دارد ارتباط نیز ما بحث به که مهم بسیار زمینه یک در
 و است الزم کشور آن یها سیاست تعدیل برای هم که بدهد بیشتری و تازه کاریهم به را جایش امریکا
 قابل ها نظر ای پاره از است وضعی در "بزرگ میانه خاور" امروز .دمکراسی برای جهان کردن تر امن هم

 black hole سیاهچال به افتادن مستعد هم است ای منطقه .جهانی دوم جنگ از پس اروپای با قیاس
 .بشر حقوق و دمکراسی سپهر در نهادن گام آماده بیرون، جهان موثر یاری به هم و  میاسال رائیبنیادگ

 سیاست و اقتصاد تا آمدند اروپائی یها جامعه یاری به گرفش  ای برنامه با امریکائیان پیش ای دهه شش 
 یها کمک از که نماند جائی صنایع تا مدنی جامعه تا حکومتی نهادهای از .کنند نوسازی را خود

 به ولی تر کوچک بسیار ای برنامه با ملی منافع دالئل همان به امریکا اکنون .نشد برخوردار سخاوتمندانه
 مانند وریستتر  و فاسد و خودکامه یها حکومت از منطقه این مردمان رهانیدن برای الزم ازهاند  همان

 برنامه این از که است این ش کم تدس آلمان تجربه با کشوری است دهش  پیشگام  میاسال جمهوری
 .نیست مشکلی هیچ امریکا پشتیبانی بابت از دارد ارتباط ایرانیان به که آنجا تا .کند کمک بدان و پشتیبانی

 یها کمک از زمانی کرد مین غروب پرچمشان بر آفتاب که ئیها امپراتوری و زمان جهانی یها قدرت اگر
 جامعه و مرندش  غنیمت را امریکا تبلیغاتی و سیاسی پشتیبانی توانند می نایرانیا کردند استقبال امریکا مالی
 پشتیبانی چنان خاوری اروپای تا گرفته قفقاز و مرکزی آسیای از ها کشور آنهمه مانند تواند می ایران مدنی

  .گرداند نشده انتخاب آخوند گروهی با پیکار در اضافی عاملی را
 جمهوری کردن روبرو برای باشد عاملی آلمان در تازه حکومت یک ایدش  مدت، کوتاه در تر مهم همه از

 مینظا برخورد تا  میات بحران گرفتن باال از جلوگیری راه تنها که اقتصادی تحریم جدی تهدید با  میاسال
  .است 
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  .نگریم می آلمان سپتامبر انتخابات به منتظر چشمان با ما  
   ــــــــــــــــــــ

  2005 ژوئیه یدلبرگ،ها  امریکا، و آلمان انجمن
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  7 بخش
  ها ازاند چشم

  
   ام گرفته که ئیها درس ینتر بزرگ

  
 دست ها آسانی نای به که دوستانی دیدار :دارم خوشی احساس بیشترین برای دلیل یک از بیش امروز من
 از بیش .بینم می و ماندم که مناسبت نای  خود و نداشتم؛ آنان از خبری هیچ که دوستانی بازیافتن داد؛ مین

 کسانی معدود از آنها .کنم سپاسگزاری کشگر آقای و مدرس خانم سرکار عزیزم دوستان از باید می همه
 از باری چند دراز زندگانی نای  در .گردآورند جا یک در را میش و گرگ چنین نای  توانستند می که هستند
 برگزار پیش سال سی همایشی چنین که است بوده نای  موارد آن از یکی بینم می امروز .ام گریخته مرگ
  !نشد

 و ــ آورم مین درد به خاطرات نقل با را ماش  سر من ولی است ناگزیر مناسبتی چنین در عمر به پرداختن
 دوستی ماست برابر در امروز که کتابی نای  مانند آنکه مگر ــ است من یها ضعف نقطه از یکی خاطرات
  تا .داد روی فهمیم می عمر از آنچه در  میمه یها دگرگونی من زندگانی طول در .آورد بیرون را خاطرات

 و زن عاقل که نیز سالی میان .پیری و جوانی و کودکی ــ داشت مرحله سه زندگانی پیش سالی صتش
 عمر انتظار سقف هفتاد، و صتش  یها ههد .زودگذر بسیار و مشخص چندان نه ولی بود گفتند می مرد عاقل

 خود .آمدند مین مارش  در گذشتند می آن از که هم کیاند  و رسیدند مین بدان بیشتری البته و شد می مردهش 
 از دید؟ خواهم را یکم و بیست سده ایآ که پرسیدم می خود از ناباوری با و کردم می حساب کودکی در من
 زندگانی بر دامنه پر بسیار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یها پیامد با دیگر دوره یک امریکا در پنجاه دهه

 از زبان آن در زیرا .انگلیسی در جریای تین یا "تین" یها سال ــ گرفت را جهان تندی به و دش  افزوده
 یها دستکاری از یکی کنم می گمان که گوئیم می نوجوانی آن به ما .شود می ختم تین به نوزده تا سیزده
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 یک عنوان به جرای تین یا نوجوان انسانی تیپ ولی بود adolescence نیز آن از پیش .است فارسی در من
   .نداشت حضور جامعه در فرهنگی و اقتصادی نیروی

  
 معنای هیچ هجری تقویم یها سال زیرا بس، و است میالدی گوئیم می سخن تقویم از که  میهنگا(

 گویای که پوشاند می را سال صد چهار و هزار تنها تقویم خود و ندارد یمتقو اهل خود برای حتا تاریخی
  ).جاهلیت آن، جز چه هر ــ هست نیز بشری تاریخ سرتاسر به اسالم نگاه

  
 در آن از چیزی رانای  در من از پس نسل مردان و زنان از بسیاری و بود داده دست از را مرحله آن من نسل

 در ها زمان آن نشده مویز یها غوره و .رسید شد مین تجمالت نای  به بهره، یب ای جامعه در زیرا نیافتند
 تازه معنای در میانسالی به ما ولی .بودند خبر بی عوالم نای  از کهن، جهان کردن ویران برای خود سودای

 ها خانم برای .نبود شناختنی باز آن از پیش یها سالگی سی از که ئیها سالگی پنجاه و چهل ــ رسیدیم آن
  زندگی تر باال و چهل یها سال است افزوده انش هستی بار سنگینی بر توانسته چه هر طبیعت که نیز
   .بدهد توانست می همگان، به نه باز اشرافی، یها زندگی تنها آن از پیش که آورد همراه ای تازه کفتگیش

 روزانه گذران در خردمندی کیاند  و داد می اجازه سیاست یها آسیب اگر ــ زندگی رایطش  بهبود با میانسالی
 گسل آنگاه .کشید زندگانی هفتاد دهه تا معدود چندان نه مواردی در و صتش  دهه به ــ یافت می راه
 گذر شد مین پیری به باره یک میانسالی از .هستیم اهدشش  ها تازگی که آمد الزم زندگانی مسیر در ای تازه
 مانند است ای پدیده .کنم می پیشنهاد ش برای را سالخوردگی من که دش  افزوده دیگر مرحله یک .کرد

 در بار نخستین برای داریم خیال م همساالن و من .ندارد را خود دقیق تعریف هنوز که سیال میانسالی،
 .یابیم مهلت گاهی چند اگر ــ کنیم تعیین برسد پیری به تا را نسل یک سالخوردگی مرز انسان، زندگانی

 کار از معنی به دنش  پیر خیال هیچ که نگرم می چاالکی یها ساله نود به خشنودی با آشکار ئلدال به من
 آسانی به سده نای  در انسان زندگانی که باشد درست نای  اگر .ندارند مالحظه قابل درجات به افتادگی

 هشتاد تا صتش  یها دهه میان مورد به بسته را سالخوردگی دامنه توانیم می ما بگذرد، صد از تواند می
  .بگیریم

 که  میهنگا گذشته در .کنیم تعیین را سالخوردگی خویشکاری و نقش باید می همچنین م همساالن و من
 زندگی فعال جریان از هم روی بر نهادند می گام پیری به است زندگانی سرسبد گل که میانسالی از آدمیان
 ــ باشند داشته نامستقیم و دورادور جز ای مداخله که شمردند مین وضعی در را خود و گرفتند می کناره

 از کمتر میانساالن با انش تفاوت .نیستند چنان سالخوردگان ".رو بیرون میکده از حافظ دیش  پیر چون"
 را سری پیرانه کردن تجربه و دانستن بیشتر دعوی و کمابیش، را میانسالی انرژی .است پیران با تفاوت
 نه ولی اند بازنشسته آنها .گویند کتر  دارد شان برای جائی هنوز که را میدانی توانند مین دارند؛ هم با بسیار،

    .دارد باال به رو بازنشستگی سن و ؛افتاده کار از
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 اسکات از گفتاوردی به که، ئیها گذشته اکنون، در حاضر ناشاد یها گذشته با رانای  مانند ئیها جامعه در
 جامعه یک از تر حساس میانساالن، نیز و سالخوردگان، نقش شوند، می باززاده وناکن در همچنان فیتزجرالد،
 .کنم می آغاز تجربه از و بپردازم؛ موضوع نای  به فرصت از گیری بهره با خواهم می امروز من .است معمولی

 پیش ما ملی زندگی در که آمیزی فاجعه تاریخی گسست سبب به ماست نظر مورد که انسانی توده نای  زیرا
 که ها جامعه آن در .آید مین پیش تر عادی یها جامعه در که است ئیها محدودیت و ها مسئولیت بار زیر آمده
 به سنگینی بدهی چنین نه پیشینیان انبارند، می هم بر و سپارند می هم به را خود یها دستاورد ها نسل

 و میانسال از انقالب، نسل در ما .شود می تاهکو جا همه از ناگهانی چنین شان دست نه و دارند خود پسینیان
 برای خود تجربه گذاشتن دسترس در از بیش کند می کار ندهیآ  در چشم تا و رفته هم روی سالخورده،

   .توانیم مین کمرشکن بدهی آن جبران
 حکومتی نظام با نیز رانای  خود در .مای دهش  رانده خود میهن از که نیست تنی هزار ها صد ما برای تنها این

 را امید آنها .شوند می رانده حاشیه به عموما مای نامیده انقالب نسل را آن که نسلی دو نای  نمایندگان کنونی،
 پیکار .کنند می رانای  بازسازی و رهائی برای توانند می آنچه تر جوان نسل  میپشتگر به و دارند می نگه زنده
 وظیفه حال همان در .اختاند  درخواهد پای از را رژیم نای  امسرانج است فرسایشی هم و فعال هم که آنان

 ارتش مانند که است کوچکی گروه روزه هر یها آسیب از کشور نگهداری اند داده قرار خود برای که اصلی
 از پس رانای  از آنچه .دهد می اجازه رژیم که محدودی چهارچوب در کس هر ــ کند می رفتار اشغالگر
   .است کمتر نیز آنان از طبعا ما سهم .آنهاست مرهون اساسا بماند  میاسال حکومت

*** 
 ما .نیست پسندیده و خوب خود خودی به گذارد می  میآد ذهن بر زمان گذر که تاثیری معنی به تجربه
 تر پائین یها تمدن در .دهیم می آمیز احترام صورتی آن به گوئیم می سخن تجربه از که  میهنگا معموال
 ایآ  .شود می گذاشته اشتباهات بر که باشد  مینا تجربه مشهور، گفته به اگر حتی دارد، را جا ینتر االب تجربه

 ازهاند  همان به و تجربه از گیری بهره را انسان کرد؟ دیدتر  تجربه خودبخودی ارزش در توان مین همین از
 چه جهان در و است آموختن برای دیگر واژه تجربه .است رسانیده پایگاه نای  به تجربه از جستن دوری

 بیش ندارند درخشانی کارنامه که ئیها نسل ویژه به یافت؟ توان می خطرناک و نادرست یها آموزش ازهاند 
 عبرت منفی تجربه است؛ دستاورد سازنده، تجربه .بیندیشند سازنده و منفی تجربه تفاوت در باید می همه از

 تعریف نیز  میناکا و کامیابی ما وارونه جهان در ولی .آید می ها میناکا از  میدو و ها کامیابی از اولی .است
 ها بار من دارد؟ معنی چه ش روی هم من کن ش غرق گوید می که کس آن برای "کامیابی" .ندارد روشنی

 ادیش با که ام دیده ملی سرنوشت نگران و گریز، و تبعید نوائی بی کنج در را ای برانداخته سالخوردگان
  !براندازیم را خود دشمن فالن توانستیم سرانجام ولی گفتند می
 دست است، گذشته دنباله ما اکنون و هستیم خود گذشته فراورده ما .است گذشته تجربه، دیگر معنی یک
 با دارد؛ گوناگون یها کاربرد ما، وندهش  دگرگون زندگانی بر ش تاثیر سبب به گذشته ولی .زد توان مین آن به
 فرو تا گرفته بازتولید و تکرار از اختراع؛ تا گرفته تحریف از باشیم، داشته گوناگون یها رفتار وانیمت می آن

 برداری نمونه یا گرفت درس آن از .آن بر ای مقدمه یا دانست زندگانی نتیجه را گذشته توان می .ماندن
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 نای  .دهند می نشان را خود "نمج" دارند که رویکردی به بسته اجتماعات و افراد که نجاستای  در و کرد؛
   .کرد توان می بخش دو به را رویکرد

  
 را کجا و کی تا گذشته چیست؛ گذشته از مان مقصود و بینیم می چگونه )تجربه معنی به( را گذشته نخست،

 ش لد به و تر آسان که رود می جائی تا است؛ بین کوتاه و بین نزدیک گذشته، به ستاای  رویکرد گیرد؟ می دربر
 آنچه در افراد انجامد؛ می گذشته پای در ندهیآ  و اکنون کردن قربانی به رویکردی چنین .است تر نزدیک
 از ی)نهاد هم( سنتز بلکه بعدی یک نه را گذشته .پویاست دیگر رویکرد .مانند می کند می حکم عادت
 ببرد جغرافیا در تر فرا هرچه و ختاری در تر دور هرچه را ها تجربه دامنه نکهای  از و شمارد می ها تجربه

 هم نورش و ستها چراغ از یکی نیست، ندهای  راه چراغ ش برای او خصیش  و آشنا ۀگذشت .ترسد مین
   .کند مین کور را او نگر گذشته سراسر چشمان

  
 چنانکه گذشته، برسیم؟ خواهیم می کجا به و کنیم می چه ها عبرت و ها دستاورد نای  با گذشته، نای  با دوم،
 هیچ من .باشد دیگر چیزی برای سازی آماده تواند می بهتر، یا است، خود خودی به غایتی ایآ  د،ش  اشاره

 زندگی سفر پایانی یها ستگاهای  در حتا بتواند انسان اگر :دانم مین گذشته به نگرشی چنین از برتر را دالوری
   .بنگرد ،ای زمینه پیش ،ای مقدمه عنوان به تنها است ساخته را او آنچه همه به
  
 تبعیدگاه به حتی ،ها حاشیه به هم هرچه زندگانی، پایانی و میانی مراحل در مردانی و زنان ها میلیون ما

 ــ مقدمه بگویم دهم می جیحترــ  سرمایه تواند می که داریم را خود تجربه گرفش  یها گنجینه رانده،
 یک عنوان به .نبندد را ما پای و دست مای دیده بیشتر کنون تا آنچه مانند اگر ود،ش  رانیای  جامعه باززائی
 است انقالب نسل سیاسی عمل و یشهاند  زمینه که ای تجربه بیشتر که بگویم توانم می کار در دست نگرنده

 سالی سی اگر .پافشاری و تکرار نه و خورد می جستن دوری و گرفتن عبرت کار به که است منفی گونه از
 در همچنان که است ای گذشته از است، تجربه کارکرد همین از اند کوبیده ها ونها  در را ها آب بسیاری
  .است دهش  باززاده اکنون

*** 

 حمله نخستین از پس که داد روی  میاسال انقالب رانای  در پیش سالی سی زیرا هستیم نجاای  در امشب ما
 و کرد رو و زیر را چیز همه 1357 بهمن 22 .است انرای  تاریخ رویداد ینتر ویرانگر مغول لغارای  و عرب
 خود برابر در گرفش  ازهاند  همان به فرصتی آمد خود به انقالب تکان و تب از انسانی توده نای  که  میهنگا
 داشتند، می ای واژه فرایافتی هر برای مشهور گفته به که یونانیان، که دیمش  روبرو موقعیتی با ما .یافت

 .بشود هست هستی، جهان آنکه از پیش است، آفرینش از پیش حالت کائوس .نامیدند می chaos کائوس
 تا گرفته سیاست از ــ شناساند می و ساخت می را ما که بود آنچه سرتاسر ورشکستگی ،انقالب آن

 تمل یک و جامعه یک عنوان به ما .خصیش  رفتار تا گرفته اجتماعی رابطه از و رایج؛ فرهنگ و بینی جهان
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 انقالب .ریختیم بیرون بودیم دهش  خود واقعیت در که را آنچه .کردیم برهنه را خود تاریخی، لحظه یک در
 سر بر یا کنیم پایکوبی ش جان بی پیکر گرد بر یا که نبود سلسله یک و رژیم یک پایان تنها  میاسال

 هر از بیش .نبود نیز برگردانند را خود یها گذشته خواستند می که آنها میان نبردی میدان .بگرییم گورش
  .بود بسته ها جان به که ما یها گذشته جمله از چیز، همه دنش  زبر و زیر و خوردن هم بر ــ بود کائوس چیز
 تا ببینم ای تازه جهان آبستن عنوان به بیشتر را انقالب از پس رانای  که آمد من نظر به پیش دهه سه

 رویکرد سه بر را آتش همه آنکه مگر شد مین نای  و بود؛ ساخته میسر سو، همه از را، انقالب آنچه امتداد
  .دهیم تمرکز بود، دهش  ثابت چنانکه کشنده و نادرست،

  
 پنهان دست و اشاره به گذرد می چه هر نکهای  ماست، سیاست بزرگ آفت که یشیاند توطئه نخست،
 اتفاقا که  میاسال انقالب در ما، ملی سیروانشنا یها طرفه از .چرخانند می را جهان که است ئیها قدرت

 رواجی تئوری نای  است بوده تاریخ همه در رانیانای مارش  ینتر بزرگ فعال و مستقیم رکتش  با رویدادی
 رانیانای  از بیشتری هنوز است دهش  ساله سی نای  در که ها روشنگری همه با .یافت همیشه از بیش

 آنها از آنچه دادن انجام بجای محض واماندگی در .بندند می بیگانه یها قدرت اراده به را خود سرنوشت
 و کردند، سرنگون را  میاسال جمهوری از تر بد یها رژیم که ها ملت نهمهای  از گرفتن سرمشق بجای آید، می

 مقاصد باره در پروری گمان و بافی خیال به را خود وقت د،یآ  بیرون کسی بینی از خون آنکه بی بیشترشان
  .گذرانند می بیگانگان

   
 گروگان و تاریخ کردن متوقف برای آشکارا و است زیستی گذشته مرحله ینتر باال که سازی امامزاده دوم،

 ناگزیر و خود به خود را گذشته کردن روزی هر و بازتولید که است فرایندی گیرد؛ می صورت ندهیآ  گرفتن
 و مای دیده رانای  سیاست و فرهنگ بر گذشته سده پنج در ار کربالئی روحیه ویرانگر تاثیرات ما .سازد می

 برای توانند می چه هر تجدد و روشنگری دعوی همه با ما امروزین سیاسی یها گرایش که است گفتاورش 
 امامزاده برای که را ئیها کوشش زیاد مقدار به خود طیف در ما .کنند می جهانی چنین در سازی امامزاده
 برای که سخنی از را خود قدرت نیز دیگران که است آن من امید .مای کرده اثر بی دشو می و دش  سازی

 را )پاسیون( دیدش  عواطف کربالئی، روحیه .هیدش  و مظلوم از برداری بهره نه بگیرند، دارند رانای  ندهیآ 
 مانند و ستا دیدش  عواطف بند در همه که فرهنگی و سیاست و گذارد؛ می سلیم عقل و خرد از تر باال

 که است همین که سازد می ای جامعه شود می خاموش و روشن جمله، و واژه یک با کلید، یک با چراغی
    .داریم

    
 پیش یها هدف به رسیدن برای مناسب رایطش  از گیری بهره و ناسیش فرصت با که طلبی فرصت سوم

 صفتی پی در بسیار من .است افتخار سببرچ زرنگی، عنوان به رانیانای  نزد در و دارد تفاوت یشیدهاند 
 بیان بسازیم نیرومندی جامعه گذارد مین که را ما اخالقی مشکل و رانیای  جامعه سیاسی ضعف که ام گشته
 تعبیر به زرنگی و عنصری، سست و هست، اصولی بی طلبی فرصت در .ام نیافته طلبی فرصت از بهتر و کند
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 ضد روحیه و بینی، نوک از بیش ندیدن انجامد؛ می جوانمرگی به اش نیبی کوتاه و تابزدگیش  در که رانیای 
 یها هزینه از و اندیشد می دسترس در سود به تنها طلب فرصت .است جامعه به چسبیدن عین در اجتماعی
 همه، از کمتر نه ــ است زیانکار عموما ئیها استثنا جز البته و فهمد مین چیزی درازمدت یا پوشیده

   .طلبان فرصت گسیخته هم از جامعه در زیستن به محکومیت
***  

 کم هیچ عبرت و سازنده تجربه از است داشته کم چیز هر از اگر  میاسال جمهوری از پس ساله سی
 که بود آموزشی دوره یک بسازند اند توانسته آدمیان که ئیها دنیا بهترین نای  در دنش  ور غوته خود .آورد مین

 آن به خواهم مین و است مارش بی ما خصیش  یها تجربه .مای جسته بهره آن از فراخور به ما کدام هر
 :دارد حیاتی اهمیت ما ندهیآ برای نظرم به عبرت، دو درس، دو مارش بی یها تجربه آن از ولی .بپردازم
   .ملی انباشت نخست .ها اولویت نیامیختن هم در و ملی، انباشت به دادن اولویت

  
 است "وبر" پروتستان اخالق انش ینتر مشهور از یکی .اند آورده بسیار یها نظریه دتجد و توسعه بحث در

 را دیگری نظریه .رفت تر فرا توان می آن از و است داده روی بسیار پروتستان غیر یها جامعه در توسعه ولی
 اقتدار جا هر :نهاد نام پلورالیسم، همان قدرت، کستگیش  توان می یابد می عام قبول پیش از بیش که

 بوده ها گروه و افراد مختار خود کارکرد و پلورالیسم یا گرائی چند برای میدانی و است گرفته سستی مرکزی
 یها نمونه حتا که کرد بینی پیش توان می و دارد بیشتر اعتبار نظریه نای  .است دهش  فراهم توسعه اسباب
 باید می و خورد خواهند تمرکز بست بن به مدت رازد در ــ چین ش ینتر برجسته ــ باال از و متمرکز توسعه
   .وندش  گشاده
 جامعه فرهنگی و مادی یها دارائی انباشتن آید می بر توسعه از آنچه باشد چه هر توسعه یها خاستگاه ولی
 و مداوم افزایش که است فرهنگی و مادی یها دارائی از انباشتی چنان به رسیدن توسعه از منظور .است
 در ئیها گسست سراسر را رانای  تاریخ نگریم می خود به که  میهنگا ما .سازد پذیر امکان را آنها بخود خود
 تا گرفته، تاتاران و مغوالن و غزان و عرب گردان بیابان یها تاختن از .بینیم می ملی انباشت روند
 و تاراج در مای بوده هرشت گاهی چند هرچه یا سالی صد چهار و هزار بریتانیا، و روسیه یها ازیاند دست
 اصال رانیای  جامعه مزمن سیاسی ضعف از گیری بهره با یا و است دهش  پنبه دامنه پر یها ویرانی و کشتار

 یا عاطفی هوش بودن پائین و  میعمو دانشی کم سیاسی، ضعف از منظورم( برسیم خود به اند نگذاشته
  ).ماست اجتماعی یها فضیلت همان

 مان اجتماعی یها بنیاد به قطعی تکان و است رانیای  جامعه بیداری دوران که شتهگذ ساله صد همین در
 غلبه از کیبیتر  مشروطه انقالب در .دادیم دست از ملی دارائی انباشت برای را فرصت چهار ما ده،ش  داده

 استبداد و کاری ندانم هریورش  سوم در .کشانید کستش  به را انقالب بیگانگان و تندروان و طلبان فرصت
 بینی کوتاه نفت کردن ملی پیکار در .آورد پیش دیگری گسست خارجی، مداخله یاری به باز کننده خفه

 کست،ش  آن ولی .دهند کستش  را ملی پیکار که داد فرصت بیگانگان به استراتژیک دستی خام و سیاسی
 رانای  سیاسی نظام تحول در اه breakthrough رهگشاد بهترین از یکی تر بد آن از .بود تر کوچک زیان
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 در .دش  آماده سازنده، هرچند دیگر، دیکتاتوری یک برای زمینه آن بجای و ناچیز لیبرال، دمکراسی یک به
 باز مردم و حکومت خود نداشتند ما کشور بر ای گشاده دست چنان بیگانگان دیگر که  میاسال انقالب
  .آمد پیش ساله صد نای  گسست ینتر دب و زدند خودکشی به دست طلبی فرصت روی اساسا
 ملی انباشت به نددا اولویت ما تاریخی یها گسست درس بهترین که بگوئیم توانیم می نظرم به اکنون
 آب دارائی، مایه نای  که باشیم داشته توجه همه از پیش رویم می راه هر به و کنیم می هرچه ندهیآ  در .است

 است مانده باقی ــ بوده ما دشمن بیشتر که تاریخی ــ تاریخ نای  از که ،ها ساخت زیر و مردمان و خاک و
  .بماند کشور ساختن برای تا نشود کمتر

  
 .است آن از نشدن منحرف و دیگر مالحظات و ها اولویت با اصلی اولویت نیامیختن درهم دوم، درس

 گذرد، می در گروهی و خصیش  مالحظات و ها سود از که امری در ملی، پیکار یک در که است نای  منظورم
 لهها  و دهش  بسیج انرژی و برانگیخته فضای .گرفت دور باید مین مرکزی موضوع از را خود چشمان گاه هیچ

 دیگری یها agenda کار دستور کردن وارد وسوسه به را ئیها گروه آسانی به ملی پیکار یک آمیز احترام
 مثال تر نزدیک گذشته همین از باز .رود می بیراهه به چیز همه که نجاستای  در و اندازد می اصلی پیکار در

   .بیاورم
 بخشیدن مشروعیت برای پیکاری به ــ رانای  روزی آن ابعاد با ــ پهلوی دوران گرفش  نوسازندگی برنامه

 کیش و تملق( بود فرما حکم دوران آن همه بر که حقارتی احساس و دش  آمیخته تازه سلسله یک به
 و ها کوتاهی به )است، حقارت عقده یها نشانه همه تهی میان یها زدن الف و نمائی قدرت و خصیتش 

 اگر .آورد بار به رانای  برای هنگفت یها هزینه با را پادشاه دو هر نهائی کستش  که زد دامن ئیها روی زیاده
 از رانای  همچون که ــ "ائیآسی یها ببر" نهمهای  مانند و شد می گذاشته کنار تبلیغاتی و حیثیتی مالحظات

 همان ــ گرفتند را کارساز استراتژی یک دنبال و اختنداند  زیر به را انش سر ولی کردند آغاز ها ینتر پائین
 و مشروعیت کردند مین تبلیغات فدای را سیاست و شد می پیگیری جدی طور به نوسازندگی برنامه

    .آمد مین کستش  و آمد می هم بیشتر محبوبیت
 قدرت مبارزه در پیروزی و گذشته یها حساب کردن پاک اگر نفت کردن ملی پیکار در تیبتر همین به 

 دیگر قدرتی ابر پشتیبانی از برخوردار قدرت ابر یک با رویاروئی یعنی اصلی موضوع وارد را داخلی
 داشت می ضرورتی هم اگر بعد، و رسید می بود می رانای  توان در که پیروزی آن به پیکار کردند، مین

 نای  .بپردازند داخلی، قدرت مبارزه و ها حساب کردن پاک به تر نیرومند مراتب به موقعیتی در توانستند می
 پا به استقالل و آزادی برای .داد را خود نمایش ینتر بد  میاسال انقالب در ما، تاکتیکی یها "زرنگی"

 پیکار هم خمینی، رهبری به دادن تن و  میاسال کومتح عارش  با مذهب از برداری بهره وسوسه ولی خاستند
 وسوسه، همان نیز حکومتی باالی یها رده در .را کاران در دست بیشتر هم کشانید، کستش  به را

   .برد باال ها برخورد نخستین در را سفید یها پرچم
*** 
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 خود، گروهی و خصیش  یها نامرادی و کین و مهر دریچه از نه و بنگریم گونه بدین را ملی تجربه اگر
 مانند ای کننده تعیین تاریخی رایطش  در ویژه به .دید خواهیم دیگری ازاند چشم در را سیاسی عمل آنگاه
 که مای دیده ما .باشد تاریخی ازاند چشم یک از بیرون تواند مین سیاسی عمل هستیم ش گیر در ما آنچه

 داشته تاریخی یها پیامد چه معین، گروه یا فرد اختناند  پیش معنی به گروهی، و خصیش  یها سیاست
 ها غرقاب در را کشور کشتی ولی برسند خود دلخواه سالمت یها کرانه به اند خواسته می کسان .است

 که است همان سیاسی عمل راهنمای ینتر مطمئن که آموخت توان می مکرری تجربه چنین از .اند اختهاند 
  بیشترین سود به ما کار دستور و سیاسی برنامه ایآ  .مردمان بیشترین برای خوشبختی بیشترین :گفت بنتام

 فرد از حقوق همه که ای جامعه هروندی،ش  جامعه یک برقراری از تر فوری ای وظیفه امروز ما است؟ رانیانای
 ئیها جامعه چنان در .نداریم گیرد می سرچشمه فاصله، و تبعیض هیچ بی پیشوند، و پسوند هیچ بی انسانی،
 بتوانند اگر ــ است باز خود یها خواست به ها گروه همه اجتماعی، یها الیه همه رسیدن برای میدان
 پیشرفت زیرا بود خواهد همگان سود به مدت دراز در هروندیش  جامعه یک .کنند همراه خود با را اکثریت

  .کرد خواهد دور ملی فاجعه و خونریزی و خشونت از را
 فرمانروا اقلیت گوئی زور و فساد از که زیست می نوزدهم و هژدهم یها سده میانه نیایبریتا در بنتام میجر
 رویکرد کرد ای جامعه چنین را بریتانیا آنچه .بود می سرشار مردمان بزرگ اکثریت ناآگاهی و بهرگی بی و

 و دار مال مردان کوچک گروه به ش بودن محدود که سیاسی طبقه آن .بود بریتانیا سیاسی طبقه متفاوت
 منحصر و آنی سود که آموخت د،ش  تمام سیاسی فرهنگ تحول سود به اتفاقا تاریخی دوره آن در دار ملک

 را گیرنده دربر رویکرد گذارنده، کنار رویکرد بجای .کند کلی طور به جامعه درازمدت سود فدای را خود به
 دنش  جابجا اصل سده همان در حتی( .بگذارد است همرائی به رسیدن و متقابل یها گذشت مستلزم که

 به منزل آسانی به وزیران نخست و است، لیبرال دمکراسی یک در موضوع اصل که بود، پذیرفته قدرت
 بریتانیا .رسید جامعه همه به پیشرفت و رای حق کاند  کاند  آنگاه .)پرداختند می خود سیاسی تلخ مخالفان
 خوشبختی بیشترین .سازد بهتر را خود تواند می ولی ــ نیست کشوری هیچ ــ نیست زمین روی بهشت
 جلوگیری ملی انباشت رفتن برباد و مرگبار اشتباهات و ها روی زیاده از بریتانیا در مردمان بیشترین برای
  .بیاموزند باید می یا آموختند بریتانیا سرمشق از یا هم دنیا بقیه .است کرده

 
 ش بازگفتن برای امروز از بهتر فرصتی و ام گرفته گذشته دهه هشت از که است ئیها درس ینتر بزرگ اینها

 از شان؛ یها محبت و پور احسانی مهرداد آقای از آنها؛ "تالش" و کشگر آقای و مدرس خانم از .بود مین
 امیرخسروی، بابک و  میکری بهزاد آقایان مانند نیز را شانای که خانباباتهرانی مهدی آقای سخنران، دوستان

 با و ینتر کامیاب از و ندگانیآ سردبیر ینتر جوان که بهنود مسعود آقای دانم؛ می چپ آئینه در خودم تابباز
 مجلس نای  به رسیدن برای که نوریزاده علیرضا دکتر آقای هستند؛ ما از پس نسل نگاران روزنامه ینتر نفوذ

 هیچ و اند رانای  در ما گوش و چشم و رانیای  نگار روزنامه ینتر خبر با و ینتر پرکار و اند کرده "االرض طی"
 و ندهیآ  به مرا امید که پاینده دکترمهرداد آقای است؛ نکرده آشکار را رژیم یها تباهی شانای  مانند کس

  شانای  همکاری بی که آموزگار دکترسیروس و بخشیدند فزونی پیمود خواهد شانای  نسل که راهی درستی
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 سربلند و ادش  مرا خود حضور با که سرورانی و دوستان همه و رفت، می میان از اول سال در همان ندگانیآ
   !جویم رکتش  ماش  یکایک سالگی هشتاد جشن در که دارم فراوان اشتیاق و سپاسگزارم بسیار کردند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2008 امبرسپت 27 کلن، سالگی، هشتاد زادروز سخنرانی 
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