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 مقدمه

داریوش همایون جزو فعالین سیاسی است که رفتار مبارزاتی را توأم 
گفتمان   فرهنگی،  و  فکري  مبناي  بر  و  ساخت  ورزي  اندیشه  با 

به اانهیگرایمل و    خواهانهيآزادسیاسی   خود  حیات  در طول  را  ي 
همایون    داریوش  رساند؛  مهرماه  ثبت  پنجم  تهران  1307در  در 

خود  .شد  متولد با تحصیالت  گذاشتن    را  سر    ي هادورهپشت 
در رشته   هاروارد  دانشگاه  در  داد.   توسعهمقدماتی،  ادامه  سیاسی 

نویسندگی  ی  نوجواناز  همایون   اطالعاتبه  روزنامه  بنیاد    - در 
است.   هپرداختدر احزاب آن دوران  سیاسی   و فعالیت...  فرانکلین و

همایون   رهبران ها سالدر  داریوش  از  خورشیدي،  پنجاه  دهه  ي 
وقوع فاجعه با  فکري و تشکیالتی «حزب رستاخیز ملت ایران» بود.  
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همایون    1357سال  در  انقالبی   و داریوش  زندان  از  فرار  از  بعد 
از کشور پیوست.  اپوزیسیون خارج  به  ماه زندگی مخفی،  چندین 

به   ایران،  از  خروج  بدو  همان  از  مخالفان  دهسازمانوي  ی 
همایون،   ادی زندهي  هاسالپرداخت. حاصل تالش آن    خواهمشروطه

فکري  کتاب  چندین  و    - تألیف  «سازمان  گذارانی بنسیاسی  ي 
 1389بهمن    8ان» است. داریوش همایون در  مشروطه خواهان ایر

 خورشیدي در ژنو درگذشت.

،  شدهانجام  1997ي این کتاب، که در اکتبر  وگوگفتمجموعه پنج  
و   به آن دوران  تأسیس «حزب مشروطه سازنهیزممربوط  براي  ي 

  هامصاحبهایران» است؛ جناب آقاي محسن کردي تهیه و ضبط این  
را    هامصاحبهمتن    1اي حسن منصوررا بر عهده داشتند. جناب آق 

متن  ساز آماده.  اندکردهویراستاري   منابع  هامصاحبهي  استخراج   ،
عهده  گذار  تری تتاریخی،   بر  من  را  همایون  دکتر  ارجاعات  و  ي 

 . امداشته

عمومی   انتشار  بار  اولین  براي  که  را  مجموعه  براي ابدییم این   ،
بزرگداشت یاد و خاطره معلم لیبرال دمکراسی ایران و از معماران  
حزب مشروطه ایران(لیبرال دمکرات) داریوش همایون، در دهمین  

 
 براي آشنایی با افکار و آثار حسن منصور، نک: -1
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تقدیم   ایشان  درگذشت  و    خواهيآزاد   پرستان وطنسالگرد 
. براي تکمیل  کنمیم دوستداران اندیشه و سیاست لیبرال دمکرات  

این مجموعه، متن جزوه «حزبی   ي داریوش همایون درهاصحبت
براي اکنون و آینده ایران» را به همراه کتابشناسی داریوش همایون، 

 . امآوردهپیوست کتاب 

 نادر زاهدي

 2021ژانویه  -مونستر
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همایون  داریوش  آقاي  در حضور  دیگر  بار  عزیز  شنوندگان 
هستیم. امروز با بحث نظري سازمان مشروطه خواهان آغاز 

گام  می  مسیري  چه  در  که  سازمان  این  آینده  نیز  و  کنیم 
اي هاي پایهخواهد برداشت. این است که ما یک سري بحث

می  و  را شروع  کرد  آغاز خواهیم  مفهوم سیاست  با  و  کنیم 
در آن شرکت  این باید  چرا  ما  و  مفهوم سیاست چیست  که 

داشته باشیم در اموري که مربوط به سیاست است و به این 
 وسیله در سرنوشت خودمان تأثیرگذار باشیم.  

 
اجتماع است. اجتماع از یک نفر به    زاده داریوش همایون: سیاست  

ار  اینکه دو انسان در کنار هم قر  محضبه. یعنی  شودیمباال شروع  
میمی پدید  اجتماعی  موقعیت  یک  موقعیت  گیرند  هر  و  آید 
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می تولید  را  سیاست  بالفاصله  اجتماعی  و  همراه   استی باسکند 
که سیاست را به صورتی    هاست آدم. براي اینکه رابطۀ میان  شودیم

. داستان معروفی است که رابینسون کروزو، نویسنده  کندیمتعبیر  
دانیم که  می  2نوشته است.  هجدهمدر قرن  (دانیل دوفو)   انگلیسی

در آن   ییتنهابهها افتد و سالاي میرابینسون کروزو در یک جزیره
از    شی هااندوختهکند و یک زندگی شبه تمدنی با  جزیره زندگی می

براي خودش   تا آن  می  به وجودتمدن غربی آن زمان  آورد. خب، 
روز   یک  جزیره.  یک  در  است  نفر  یک  او  جزیره   خوارانآدمزمان 

می  یپوست اهی سمجاور یک جوان   دنبال  آن  را  و   پوستاهیس کنند 
را فراري   خوارانآدمبرد به رابینسون کروزو و او  و پناه می  زدیگریم

چون . آن روز  کنندیم زندگی    باهمدهد و از آن روز این دو نفر  می
فراري می این  بوده، اسم  رابینسون کروزو و  جمعه  شود «جمعه». 

ها را  آید و آنمی  ي ایکشتکنند تا یک روز  زندگی می  باهم جمعه  
 .   دهدیم نجات 

از روزي که رابینسون کروزو همراه و مصاحبت و همدمی پیدا       
کرد به نام «جمعه»، سیاست در آن جزیره پیدا شد. یعنی این دو  

رابطه یکی  نفر  کردند؛  تعیین  خودشان  بین  برتري   هرحالبهاي 
  نکه ی باوجوداداشت شاید از هر لحاظی و دیگري نیازمند او بود و  

خیلی دشوار   شان یبرابدون هم    یدگ وزندوست بودند    باهم خیلی  
  - کند  فرق نمی  - تر و یا برابر  ، ولی آن رابطه باالتر و پایینشدیم

 بین این دو برقرار شد و سیاست به آن جزیره پاي گذاشت.

 
 .1719در  منتشرشده) نویسنده رمان «رابینسون کروزو» 1731-1660(  دانیل دفو -2
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بهترین تعریف      از  به نظر من، یکی  هایی است که  این داستان 
از سیاست کرد.  می افراد بشري  در   محضبهتوان  کنار هم    اینکه 

  ی راجتماعیغتوان در شرایط  گیرند و هیچ فرد بشري را نمیقرار می
ها  مدتی، سیاست بین آن  همآنتصور کرد،  مگر رابینسون کروزو و  

ها نقش سیاسی و رابطه سیاسی با همدیگر پیدا  شود و آنپیدا می
 .  کنندیم

می  استش ی سکتاب    که یوقت   3ارسطو      تعریف را  یک  نوشت 
دست داد و گفت: « انسان موجود اجتماعی است.» ولی  ه  بنیادي ب

اندیشمندان بعدي در قرن ما، این تعریف را اصالح کردند و گفتند  
انسان یک موجود سیاسی است.»   این است که در    لشیدل که: « 

غرایز   غرایز   یضداجتماع انسان  از  منظور  دارد.  وجود  نیرومندي 
و بسیاري    ها طمعو    ها يبلندپروازو    هاهوسآن امیال و    ی ضداجتماع 

  باهم گذارد ما  از معایب دیگر که در همه ماها موجود است، که نمی
زندگی   موجود   آل   ده یایک  باشیم.  داشته  اجتماعی  آرمانی  و 

است. حشراتی هستند    زنبورعسل اجتماعی واقعی مورچه، موریانه و  
آن در  فرد  که  فردي،    ناموجود  ی کلبهها  منافع  فرد،  مفهوم  است. 

ها از بین رفته و غریزه حفظ بقاء که اساس کار انسان است در آن
. این کندیم نیامده و فرد صرفاً براي اجتماع زندگی  باوجود یا اصالً 

یک    عنوانبهتوان گفت، موجود اجتماعی. ولی انسان  موجود را می
کند و  عمالی میانسان ا   چراکهموجود اجتماعی به آن معنا نیست  

برد و  ، جامعه را از بین میباهمدارد در تضاد و تصادم    یی هاخواست 
دهد سیاست است. موریانه  انسان را نجات می آنچه. کندیم ضعیف 
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بلکه   نیست  سیاسی  او    ازنظرحیوان  براي  به شدهمیتنظ ژنتیک   ،
می دنبال  جهان  مرگ  حد  تا  را  وظائف  آن  و  دارد  وظائفی  و  آید 

میکند،  می خستگی  انسان  نه  ولی  خطر.  از  ترس  نه  و  شناسد 
دنیا    عنوانبه به  فرد  دارد،    يهاخواست،  دیآیم یک  را  خودش 

دارد   را  خودش  دیگران    -آرزوهاي  زیان  به  در    -عموماً  فقط  و 
چون هر انسانی    -تواند زندگی بکند این تضاد منافع  شرایطی می

با دیگران در تضاد منافع است و به صورتی با اجتماعش در   دائماً 
است   می  - جنگ  انسان  که  است  سیاسی  روابط  پرتو  با  در  تواند 

دیانسان پارههاي  که  است  دلیل  این  به  بکند.  زندگی  اي  گر 
موجود  بلکه  اجتماعی  موجود  نه  را  انسان  سیاسی   اندیشوران 

 .  اندگذاشتهسیاسی نام 
با این تعریف آغاز بکنیم،        رسیم به اینجا که  می  وقتآنوقتی 

چون عرض کردم    - براي جامعه بهتر، براي زندگی اجتماعی بهتر  
اجتم  از  بیرون  ندارد  زندگی  مصداق  و  معنا  نیازمند    - اع  انسان 

بدبختی همه  ریشه  که  اینجاست  از  است.  بهتر  و سیاست  ها 
اگر سیاست شر را باید در سیاست جستجو کرد.  ب  ي هایخوشبخت

درست باشد، جامعه بشري درست خواهد شد و اگر سیاست درست 
. شاید  هاستیناکامتحمل یک سلسله    بهمحکوماي  نباشد هر جامعه

هترین نمونه این امر را در همین کشور سوئد بشود نشان داد. براي ب
این موضوع شاید  گرامی که در سوئد زندگی می  هنانیمهم کنند 

از   دیگر  خیلی  براي  ولی  باشد،  نداشته  شاید    هنانیمهمتازگی 
این  توجهجالب من  و  بود  شد    خواهد  فرصت  اگر  دیگر  را جاهاي 

 تکرار خواهم کرد.
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هاي  سوئد کشوري است که در قرن هفدهم و هجدهم از قدرت     
گفتند که  وقت هم در وصفش می  ان بزرگ اروپائی بود ولی در هم

آهن   و  برف  جز  که  است  کشور    زیچچیهکشوري  ندارد.  دیگر 
است   نبوده  داشته    مشت ک ی منابع. خب،    ازنظر ثروتمندي  جنگل 

قرن بیستم این کشور    لیاوااست و ماهی. و در قرن نوزدهم  و تا  
بسیاري را تحمل    ی نیچن نیا  يهابی آسو    ها یسال خشک و    ها یقحط 

نزدیک    که يطوربهکرده   قرن  این  اول  دهه  دو سه    ون یل یمک ی تا 
عمده بخش  که  جاهایی  و  آمریکا  کشور  به  رفتند  از  سوئدي  اي 

. این کشور از عهده نان  سوتانهیمسوئدي هستند مثل    تشانیجمع
 30. همین کشور در دهۀ  آمدینمبردادن و سیر کردن ساکنانش  

بیستم   سوسیال سده  برنامه  یک  اجراي  به  کرد  دمکرات؛    -شروع 
سال یکی از باالترین   50برنامه عدالت اجتماعی و در عرض نزدیک  

 هاي جمعیت کل فراهم نمود. هاي زندگی را در باالترین نسبتسطح
  ها جامعهرسیم به نقش سیاست در بهروزي  می  تنها نهاینجا ما        

تعصبات   از  دور  منصفانه  و  درست  تشخیص  که  اهمیتی  به  بلکه 
تواند در اجتماع داشته باشد. من یک تعریف دیگري ایدئولوژیک می

هجدهم    بارهنیدرارا   قرن  اوایل  در  آمریکا  استقالل  اعالمیه  از 
: « ما  شودیم این اعالمیه به این صورت شروع  دانید که  آورم. میمی

هم است   بار اولاي است در تاریخ جهان.  یگانه  یهمردم» یک اعالم
اعالم شد. « ...  ما مردم ...  حقوق انسان را که آزادي    گونهنیاکه  

و   خوشبختی  به  رسیدن  براي  (تالش  خوشبختی  پویش  و  است 
نوزدهم قرن  در  بعداً  اعالمیه  این  در دست یک متفکر    رضایت)». 
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هدف   ،که هدف سیاست  درآمد به این صورت    4بنتامانگلیسی به نام  
حکومت این است که بیشترین خوشبختی را براي بیشترین تعداد  

معدودي   کشورهاي  از  یکی  سوئد  و  بکند  فراهم  که    استمردم 
اینجا می را  بیشترین تعداد را در  بیشترین خوشبختی  نه  بینیم و 

دیگر    برگرفته با  مقایسه  در  ولی  خیلی   این  ها جامعهاست  ها 
راه  خالص   طوربه.  اندشده  ترک ینزد فن  از  است  عبارت  سیاست  ه، 

انسانی و تنظیم روابط میان افراد یک جامعه  و    يهاجامعهبردن  
قادر نیست و افراد    ییتنهابهبراي اینکه فرد    -نیروهاي یک جامعه  

ها  شوند و اینشوند و داراي منافعی میمی  ییهايبندگروهتبدیل به  
و کلید خوشبختی و زیستن در جامعه بهتر و ساختن    -باهم در تضاد  

است و هدف کار سیاسی و اجتماعی    تردرستجامعه بهتر و سیاست  
 تأمین بیشترین خوشبختی است براي بیشترین تعداد ممکن. 

 
نمی  فرد  آیا  همایون،  واگذارآقاي  را  خود  حق  و    تواند  کند 

به سیاست نپردازد و دیگرانی باشند که سیاست    ی طورکل به
را پیش ببرند؟ آیا واجب است که فرد حتماً سیاسی باشد و  

 در سیاست شرکت بکند؟  
 

همایون امور داریوش  و  عمومی  امور  در  جامعه  افراد  مشارکت   :
اي است. من کار به پیشینه انسان بر روي  سیاسی پدیدة نسبتاً تازه

 13. ولی از  رسدیمکره زمین ندارم که به دو میلیون سال پیش  
دانید که در  می  -هزار سال پیش که کشاورزي در جهان پیدا شد  
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و آناتولی این تحول صورت    نیالنهرنیبنواحی غرب ایران و شرق  
و انسان     آغازشدههزار سال پیش که تمدن امروز  13از     - گرفت

اي که گفته بود : اکنون  به قول نویسنده  -امروزي پا به عرصه نهاده  
دقیقه پیش آغاز    10گذشته از    شده؛هزار سال پیش شروع  13از  

،  هرحالبهاست و امیدوارم به آن برسیم    یپرمعنخیلی چیز  و    -شد  
خوریم به  می  برشیپ سال    2500هزار  سال، ما نزدیک    13در این  

آگاهانه.   طوربههاي مشارکت افراد در امور سیاسی  و  نخستین نشانه
در   تمدن  ي هاجامعهالبته  از  پیش  و  یونان  از  بزرگ  پیش  هاي 

و واحدهاي کوچک،    هالهیقبو مصري و دریاي سند، در    ي اانهیخاورم
مردم    ي هادهکدهدر   کوهستانی،  و  در    هرحالبهجنگلی  ناگزیر 

امورشان شرکت داشتند ولی این مشارکت صورت امروزي مشارکت  
فرد   نداشت.  را  فرد  و    يها جامعهدر    شیوبکمفعال  موریانه  شبه 

به دنیا    فشانیتکال ظائف و  است. افراد با و  ستهیزیمزنبور    يهاجامعه
آور یونانی و  . در جامعه و تمدن امروزي این پدیده شگفتآمدندیم

با آن    ییزهایچهمهاین معجزه یونانی که آغاز تقریباً   که ما امروز 
داریم، در مورد مشارکت افراد در کار سیاست و اجتماع هم    سروکار 

ب بزرگ  تحول  این صورت که چون  ه  یک  به  آورد    ها یونانیوجود 
کنند توضیح بدهند و تحلیل بکنند  عادت داشتند هر کاري را که می

  ی راحتبهو موشکافی بکنند و دالیلش را پیدا بکنند، این است که ما  
توانیم از پدیده و ایدة مشارکت افراد در امور  اجتماعی  بیشتري می

قرار بود    -و سیاسی صحبت بکنیم. در دولت شهرهاي یونانی، که 
بمانند به همین دلیل که بشود مشارکت داشت، همه افراد کوچک  

شد و  چون جامعه یونانی به مردمان برده و آزاد تقسیم می  –آزاد  
افراد آزاد، مردان آزاد موظف بودند    - تفاوت میان زن و مرد  بود و...  
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حق داشتند، که مرتباً در میدان  عمومی شهر جمع بشوند   تنهانهو  
داري شهر را انتخاب بکنند بلکه در همه امور مهم  مقامات ا   تنها نهو  

.  داشتند  دموکراسی مستقیم   اصطالح بهرایزنی بکنند و رأي بدهند و  
، خیلی تازگی دارد. بعد دییفرمایمچنانکه مالحظه    این پدیده آن

البته یک تئوري دیگري را از  رومی گرفته بودند عمل    هایونانیها 
کردند و آن اینکه  درست است که فرد آزاد است و  حقوق فطري 

حقوق را به وکالت و نمایندگی یک نفر یا گروه   دتواندارد ولی می
بشود.   الحقوق  تقریبًا مسلوب  بدهد و خودش  رومیان  دیگري  نزد 

به فرد   خودش  حق  واگذاري  و  دادن  حق  ولی  است  حق  داراي 
که    کیت اموال منقول المثل م  و  کیت زمینالثل مدیگري را دارد. م 

بود  ان یرواق   که یدرحال.  انديواگذارقابل یک  معتقد  آدمی  که  ند 
از    اندانفکاك  رقابلیغ   دارد که  (حقوق طبیعی)سلسله حقوق فطري

 فرد.
جامعه      در  و  کرد  پیدا  ادامه  سیاست   در  یونانی  ابداع  این 

  رآزاد یغ اي از شهرهاي  در پارهو  در شهرهاي آزاد اروپا،    ییوسطاقرون
هاي اهل نظر مثل  اروپا، مثالً در ایتالیا، چه در عمل و چه در نوشته

ها شروع کرد به زنده شدن و این ایده 6و یا ماکیاولی، 5مارسیلیوس
کردن پیدا  اندیشمندان    ؛ گسترش  قالب  در  دیگر  ترتیبی  با  منتها 

خیلی   دیگران  به  حقوق)  (توکیل  حقوق  واگذاري  فکر  سیاسی 
قائل شدند به اینکه، تحت تأثیر فالسفه    شیازپ شیبمحدود شد و  
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تواند حقوق خودش را به دیگران واگذار  رواقی، فرد حق ندارد و نمی
 کند. خودش باید آن حقوق را اِعمال بکند.  

آمریکا تا    بخشيآزادجنبش  سپس از  این تا قرن دوازدهم و       
عصر حاضر، سابقۀ مشارکت افراد است در امور سیاسی و اجتماعی.  

می ما  بشري  جامعه  تحول  با  امور یعنی  در  افراد  سهم  که  بینیم 
سیاسی پیوسته بیشتر شده. اما اینکه الزم است که افراد در امور 
سیاسی شرکت بکنند، اصالً چرا ندارد. این جزو طبیعت زندگی در  

اي قرار بگیرد و  ه چه مناسبت یک فرد در یک جامعهجامعه است. ب
حق مشارکت در امور سیاسی نداشته باشد. ما از این راه باید شروع 

  شدهشروع  نجا یازا  خواهانهيآزاد  اصطالحبه  يهاجنبشبکنیم. همه  
است، چرا؟ براي اینکه مسلم است که هیچ فردي از آغاز بر هیچ  

ی مردم  و  ندارد  برتري  دیگري  جهان  فرد  به  حال  ندیآیم کسان   .
مساوي  باهمبسترشان گِل باشد یا پر قو، فرقی ندارد این دو انسان 

ها داده بشود، احتماالً آنکه مساوي به آن  ي هافرصتهستند و اگر  
برتري  آمده  دنیا  به  قو  پر  روي  بر  آنکه  بر  آمده  دنیا  به  گِل  روي 

دیگري برتري شود از پیش تعیین کرد که نه آن  خواهد داشت. نمی
بر   نباید و چرا نمییکی نیادارد  این است که چرا  توانند . موضوع 

این ناشی از سیاست غلط است. فراد در امور سیاسی شرکت بکنند.  ا
سیاستش  جامعه  بشود و    ی دهسازمانوقتی سیاست، بد در جامعه  

باشد و « امور   ازافراد    شیوبکم»  یعیرطب یغنادرست  مشارکت در 
محروم   ولی  شوندیم سیاسی  در    طورنیا.  ما  اگر  که  نیست  هم 

افراد  جامعه باز  کنیم  اصالح  را  سیاست  کارها    خودخودبهاي  در 
و   کرد  خواهند  عرض    باعالقهمشارکت  چون  کرد.  خواهند  دنبال 

کردم که انسان موجود اجتماعی نیست و مالحظات و عالئق فردي  
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از    که   بسا چهها  انسان اجتماعی    مشارکتشانمانع  کارهاي  در 
. این مانند آن است که ما تصور بکنیم یک کسی یک ارث  شودیم

 .   دیآینمبراستفاده از او  درصددرسد ولی  بزرگی به او می
این حّقی که ما داریم، حق مشارکت در امور سیاسی، ارثی است      

که به ما رسیده است در هنگام تولد. و اگر ما از این میراث استفاده  
نکنیم، دیگران این ارثیه را تصاحب خواهند کرد. و این اتفاقی است 

همه   در  همه    ماندهعقب  ي هاجامعهکه  استبدادي    يها جامعهو 
اي، حال اجباراً یا به میل خودش و  . یک تودهمی نیبیم ما  ياگونه به

شود از اِعمال  می  بازداشتهیا تحت تأثیر عوامل سیاسی و تاریخی،  
حق   جی تدربهآیند و  حق خودش و یا روي تنبلی افراد دیگران می

کنند  تر را محدود می، حق جماعات بزرگکنندیمافراد را محدود  
  قصدبهکوچک  بعداً    يهااسی ق در    رفته ازدست  غفلت بهاول    آنچهو  

شود و این است که جامعه یا اصالً  ها گرفته میو عمد و زور از آن
رود و  است به عقب می  واردشدهشود یا اگر هم  وارد سیاست نمی

  ازجمله ،  هاجامعه. ما در خیلی از  دهدیمآن پیشرفت را از دست  
 طور نیاتوانیم  رکت کنند، می. چرا باید افراد شمیادهیدخود ایران  

 تصور کنیم که چگونه افراد در کار سیاسی و اجتماعی شرکت بکنند. 
آن با  که  حقّی  به  کنیم  آگاه  را  افراد  ما  که  است  این  ها  راهش 

است و به سودمنديِ مشارکت در کار سیاسی. این مرا به   متولدشده
که در همین  رساند که بسیاري از دوستان ما، ایرانیان،  این بحث می

و عالقه و با سربلندي و با اعتقاد    باافتخار،  مین یبیم خارج    يهاجامعه
می مشارکت  فراوان  سیاسی  کار  در  و  نیستند  سیاسی  که  گویند 

افتخاري برایشان شده    ک ی نیاندارند و عالقه به کار سیاسی ندارند و  
کاري    استی باسها  که درست است که آن  اندغافلها  است. ولی این



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۱۹ 

ون سیاست نیست. چ  بردار دست  یکس چیهندارند ولی سیاست از  
 ناشی از زندگی در اجتماع است. 

نشدن از    مندبهرهمان، به قیمت  ما به قیمت بدتر شدن زندگی     
امکاناتی که در اختیارمان هست خودمان را از کار سیاسی محروم  

در سیاست  دوري  می از مشارکت  و  ایرانی مییجویم کنیم  . یک 
، در کشور خارج را بگیرید. او در  کندینم تبعیدي یا مهاجر، فرق  
نمی مشارکت  میسیاست  برتري  احساس  هم  خیلی  به کند  کند 

ولی در کشور خودش که ایران نسبت کسانی که مشارکت دارند،  
با شرایط   روبروست  زندگی  هنانشیم همزندگی    یرانسانیغ باشد،   ،

آید و بر بیند که چه بر سرشان میخویشاوندان و دوستانش و می
هایی دارد و در کشور  وابستگی  کیآنبه    هرحال بهشوري که  سر ک 

می که  خارجی  زائده  درواقعبیند  روي  یک  از  و  نیست  بیش  اي 
کنند  و  اند و به او کمک میمالحظات انسان دوستانه به او پناه داده

ها و پناهندگی نیست، نقشی  این کمک   کنندهافتی درچیزي بیش از  
اش را بگذراند. تواند زندگی روزانهندارد و دلش خوش است که می

اي تأثیرش در زندگی خودش به حداقل رسیده است، چه در جامعه
 عنوانبهاي که  که متعلق به اوست یعنی جامعه ایرانی چه در جامعه

جزوش نیست. این مردم   هرحالبهکند و میهمان در آن زندگی می
وضع،   این  با  برگردند،  ایران  به  بخواهند  تحمل      بهممحکواگر 

ها نیست و  هایی هستند که واقعاً شایسته آنو سرنوشت  ها یزندگ
حق شایستگی بیشتر زندگی در همان جامعه دارند. اگر هم در این 
کشورها بمانند باالخره از این گزیري نخواهند یافت که وارد زندگی  

ها مالیات  بدون نظر این  فرداپسسیاسی این اجتماعات بشوند. چون  
بزرگی را    ي هاطرح  دوروبرشانها  اال خواهند برد، بدون نظر اینرا ب
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ها را دشوارتر بکند   دست خواهند گرفت که ممکن است زندگی این
 و ... 
شرکت       کشور  این  در  کارهایشان  در  سوئد  معمولی  مردم  چرا 

  تریاسیس؟ براي همین مالحظات است. سوئدي از ایرانی  کنندیم
احتماالً   ندارد.  ایرانی  بر  خاصی  مزیت  هیچ  سوئدي  و  نشده  خلق 

تر را   طرف آن کم ک ی اش ینیبسوئدي یک مزیتی دارد که از  نوك 
. مسئـله برایش این نیست که فعالً زندگی برایش راحت ندیبیم هم  

 خانه ک ی تواند در رود و میمی اش به مدرسهگذرد و بچهاست و می
را در    اشیخ یتارگرم بسر ببرد. مسئـله برایش این است که تجربه  

که اختیار خودش در دستش    ییهادورهداند که در  نظر دارد، می
می زندگی  شرایطی  چه  در  نیاکانش  و  پیشینیان  کردند؛  نبود، 

مردان می و  زنان  بهترین  و  سیاستمداران  بهترین  اگر  که    داند 
ها احساس کنند که مردم  سیاست را به حال خودشان بگذارد و آن

می و  ندارند  کارشان  به  بخواهد کاري  دلشان  که  کاري  هر  توانند 
آدم بهترین  بدهند،  خواهندانجام  فاسد  اکتون  آنچه.  شد  ها   7لُرد 

،  آوردیمکند و قدرت مطلق فساد مطلق  قدرت فاسد می«گفت که  
درست است. قدرت حتماً با فساد همراه است مگر آنکه کنترل بشود  

 » و هیچ کنترلی جز کنترل عمومی وجود ندارد.
می     پیشینه  سوئدي  همه  با  پیشگانش  سیاست  این  که  داند 

دارند و کمتر جامعه سیاسی را ما    عمومشاندرخشان و درستی که  
سوئد سالم باشد، ولی در    اندازهبهتوانیم در دنیا نشان بدهیم که  می

همین جامعه براي اینکه رشته کار از دست نرود و براي اینکه بدانند  
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زب این کشور از کارت  کنترل هست و اگر مثالً یک خانم، نفر دوم ح
دقت    اش يحسابدارو در    کنددالر اضافه خرج می 100  اشياعتبار

اش  افتد و از استعداد سیاسیمی  مقامشبینید که از  ، میکندینم
به دلیل این است که جلوي   هايری سختگخواهد ماند. این    به دور

کشور   گسترش فساد را در سیاست بگیرند. مداخله در امور سیاسی 
 روي این مالحظات ضروري است.   

 
خواهیم به آن بپردازیم، بحث  اي را که در این جلسه می نکته

ایدئولوژي است. آقاي همایون، آیا داشتن یک ایدئولوژي و  
یک    ی نیبجهانیک   باید  انسانی  فرد  هر  و  است  امر الزمی 

شرکت   سیاست  در  بتواند  تا  باشد  داشته  را  چیزي  چنین 
 داشته باشد؟

 
ها مثالً در سه چهار دهه را ما تازگی  ی نی بجهان:  داریوش همایون

مقابل   در  در    Weltanschauungاخیر  که  ساختیم  آلمانی 
هم مانند سیاست با    ی نی بجهانهاي دیگر کمتر معادلی دارد.  زبان

است که یک گروهی از افراد گرد هم   رممکنیغ .  متولدشدهجامعه 
غالبی در آن    ی نی بجهانجمع بشوند و مدتی زندگی بکنند و یک  

 نشود.    فرماحکمجمع یا آن جامعه پیدا و 
انسان     اوالبته  از    ینیبجهانلیه  هاي  ناگزیر  را    چهی درخودشان 

انعکاسی   مذهبی  احساسات  این  حال  مذهبی،  احساسات  عواطف، 
پدیده از  و  بود  آن گرفتند  از  هر چه،  یا  که    ج یتدربههاي طبیعی 

رفت و مغزها به کار افتاد،   تر شیپانسان تکامل پیدا کرد و فرهنگ 
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در    آنچهشد. ولی    ترفیضعپیوسته    ی نی بجهانخب، جنبه مذهبی  
 ترفشردهدر معناي    ین یبجهانداریم،    سروکارامر سیاست ما با آن  

چه با لفظ آلمانی و چه با لفظ    ینی بجهاناست. چون    يترخاصو  
است،   جهانی  امور  به  خاص  نگرش  یک  در    زیچهمهفارسی،  را 

انسان    رد یگیمبر بشود.  برخوردار  انسجام سختی  از  نیست  و الزم 
و  می باشد  داشته  مسائل مختلف  به  راجع  مختلفی  نظرهاي  تواند 

ها در این در تضاد باشد. اتفاقاً ما ایرانی  باهمها حتی  بعضی از این
  ی نیبجهانتوانیم چند  مورد استاد هستیم. ما با خیلی آسودگی می

را در وجود خودمان داشته باشیم و به هر موضوعی به یک صورت  
یک   به  نسبت  نظرمان  با  تضادش  حتی  به  توجهی  و  کنیم  نگاه 

 موضوعی دیگر نداشته باشیم.  
بیشتر    آنچه       سیاست  عرصه  نه    موردبحث در  است  بوده 

باز  ینیبجهان این  است.  ایدئولوژي  بلکه  به    گرددیبرم  اش سابقه، 
بزرگاجتماعات   اجتماعات  بخصوص  و  بشري،  بشري    صورتبهتر 

 .شودیم هم اغلب تنظیم  ها نیآئو  هانید
 

آقاي دکتر بد نیست توضیحی در این مورد بدهید که آیا بین 
و ایدئولوژي تفاوتی وجود دارد؟ چون اغلب این   ی نیبجهان
 .  دانندی م  ی معن همدو را 

 
هست تفاوت  بله،  همایون:  اینکه    .داریوش  یک    ین یبجهانبراي 

برخوردار    يترعاممفهوم   چندان  انسجام  از  کردم  عرض  و  است 
یک   عموماً  منس  ین ی بجهاننیست.  میج نباید  باشد.  تواند م 
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هاي دیگر را نفی بکند. در انسان این توانایی  هایی از آن بخشبخش
هست و عرض کردم که در ایرانیان بیشتر از هر ملت دیگري این 

ی وجود دارد. اما ایدئولوژي عبارت است از یک دستگاه فکري  توانای
مسائل  از  بسیاري  یا  مسائل  همه  یا  پاسخ  که  است  مدعی  که 

پراکنده    يهانظرگاه  ین یبجهاناجتماعی و سیاسی و فلسفی را دارد.  
کس نیست که داراي یک  افراد است در مورد امور مختلف و هیچ

است خودش هم آگاه نباشد    . ممکن مرفته  ه یرونباشد    ی نیبجهان
بکنیم در مورد موضوعات مختلف    يآور جمعولی وقتی نظرهایش را  

  ی نی بجهانتوان گفت که  تواند بسیار هم متناقض باشد، میکه می
یک   ایدئولوژي  ولی  است.   يبندفرمول  ینیبجهاندارد.  تر  شده 

 تواند این باشد.  می تفاوتشان  درواقع 
شود نه با خود ایدئولوژي اساساً با مذهب و تفکر مذهبی آغاز می     

آید و بعد تفکر مذهبی به دنبالش. یک  مذهب. چون اول مذهب می
می دستگاه  عده  یک  در  را   باورها  و  اعتقادات  و   ظاهر بهنشینند 
. ایدئولوژي یک دستگاه فکري است و این دستگاه  زندیریمعقالنی 

یک   از  باید  باشد.  فکري  برخوردار  عرض    طورهمانانسجامی  که 
ها اغلب مذهبی  کردم، در آغاز هم جنبه مذهبی دارد و ایدئولوژي

ایدئولوژي و  میهستند  پیدا  مذهبی  جنبه  یک  ها  یعنی  کنند 
  دیآیدرم یک مذهب    صورتبهایدئولوژي ضد مذهب هم خودش  

ري براي اینکه این در ذات ایدئولوژي است. وقتی یک دستگاه فک 
تواند به همه مسائل پاسخ بگوید، توانایی  باشد که مدعی باشد می

می سلب  را  میتفکر  سلب  افراد  از  را  مستقل  تفکر  و  و  کند  کند 
گروه  یآسانبه دست  آن  رد یگیمقرار    طلب قدرتهاي  در  به  و  ها 

مدعی   ماست،  پیش  پاسخش  مسائل  همه  که،  برتري  این  اتکاي 
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» باشد  دانهمهشوند در جامعه و  وقتی انسان «انحصار قدرت می
 «همه توان» هم خواهد شد.    

بینیم که بین دو تا  هاي اروپائی میاز اینجاست که ما در زبان    
قائل می تایدئولوژي تفاوت  این  این شوند و در نوشتن  به  را  فاوت 

) بزرگ  Iها را با ( دهند که یک گروه از ایدئولوژيصورت نشان می
 8.سندینویم ) کوچک    iرا با (  هايدئولوژیانویسند و گروه دیگر  می

  میتوانیمما در فارسی چون حروف بزرگ و کوچک نداریم این کار را  
براي  (   صورتبه الف معمولی را  I(الف) سیاه  () بزرگ و  )    iبراي 

ها را از هم  ایدئولوژي هست که باید این  دودستهکوچک بنویسیم.  
 اش کرد.   را بحث مستقلی درباره هرکدامتفکیک کرد و 

     ) با  به دستگاه    Iایدئولوژي  فارسی،  در  (الف) سیاه  یا  بزرگ   (
شود که سیستماتیک است؛ اجزائش همه به هم  فکري اطالق می
است. همه مسائل هستی    شمولجهان  اصطالحبهمربوط هستند و  

که مسائل هستی    جهان شناختی و همه مسائل جامعه را، چه مسائل  
بزرگ    يهانید  شیهانمونهدهد که بهترین  شناختی را  پاسخ می

چه  و  سال  هزارها  این  طول  در  بشري  دینی  تجربه  که  هستند 
سیاسیایدئولوژي قرن  - هاي  نخستین  فلسفی  باز  که  بعدي،  هاي 

آید به قرن  ، و بعد میمین یبیم  ها یونانیرا  ما در نزد    شیهانمونه 
) شروع   Iهاي با (نوزدهم و دورة شکفتگی و تسلط محض  ایدئولوژي

بیسمی قرن  تا  شکست  شود  شاهد  ما  بیستم  قرن  نیمه  از  و  تم. 
مذهبی).   ایدئولوژي  (یعنی  مفهومش  این  در  هستیم  ایدئولوژي 

 
این   -  8 پیوست  در  آینده».  و  اکنون  براي  «حزبی  نک:  زمینه،  این  در  بحثی  براي 

 . وگوهاگفت
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مذهب. براي اینکه در    -بگوییم ایدئولوژي    میتوانیم اشکالی ندارد  
هاي  ردش تقریباً یکسان است با مذاهب و دستگاهها و کارکویژگی

 مذهبی بزرگ. 
اش را در  هاي اولیهاین ایدئولوژي که عرض کردم، بهترین نمونه     

بینیم (در جمهوري افالطون) یک نقد کوبندة  می  9کارهاي افالطون
و   بهترین  از  دو  هر  ارسطو  و  افالطون  یعنی  است.  دمکراسی 

منتقدان دموکراسی هستند. اما یک اشتباه تاریخ فلسفه    نیترموفق
م که از  ییم تصحیح بکنیم. یعنی فرصت داررا ما اینجا فرصت دار

استفاده   جدید  پژوهشگران    نکه یبااکه    م ییبگوو  کرده  نظرات 
باستان    نیتربزرگافالطون و ارسطو   منتقدان دموکراسی در عهد 

و   دستگاه    نکهی بااهستند،  یک  خودش  جمهوري  در  افالطون 
و   جامعه   تنهانهایدئولوژیک،  یک  بلکه  ایدئولوژیک  دستگاه  یک 

کند و با استادي، که  آرمانی در آن دستگاه ایدئولوژیک را عرضه می
ارسطو   نکهیباا، و  آمدیبرمنابغۀ فلسفه مانند افالطون از عهده آن  

کتاب   و    استش ی سدر  ر  ي هایکاستکم  هر  دموکراسی  از  بهتر  ا 
بیان   زمان  آن  در  دو  کندیم اندیشمند  هر  متفکر،  دو  هر  ولی   ،

چرچیلی، حالت  یک  با  را  خودشان  نقد    زبان ک ی با    10فیلسوف، 
کنند. منظور از حالت و زبان چرچیلی این است چرچیلی بیان می

گفت که دموکراسی بدترین نوع حکومت در  چرچیل    وقتک یکه:  
است   ما    استثناءبهجهان  که  معایبی  تمام  یعنی  دیگر.  انواع  همه 

خود و درست، اما همه    يجابهتوانیم به دموکراسی نسبت بدهیم  می

 
 یونانی. ق.م) فیلسوف 347-ق.م427افالطون (  -9

 ) از نخست وزیران انگلستان.1965-1874وینیستون چرچیل ( -10
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و   افالطون  کارهاي  در  دموکراسی.  از  بدترند  دیگر  حکومت  انواع 
می هم  روحیه  ارسطو  همین  که  افالطون .  فرماستحکمبینیم 

یک    صورت به،  ناکجاآباد  صورتبهکند ولی  جمهورش را پیشنهاد می
کند ولی به این  . ارسطو دموکراسی را نقد مییافتنی ندستآرمان  

که خیلی هم زیباست، حقیقتاً    -رسید که تمام انواع دیگر  نتیجه می
ولی بر همه انواع    -است   وزنده  استفاده قابلکارهاي ارسطو تا امروز 

 بررسی کرده و شناخته است برتري دارد.  دقت بهي که او دیگر
این ایدئولوژي، این گرایش و این احساس نیاز که ما باید یک       

کلیدي داشته باشیم که به همه درها بخورد،  و چون مذهب مدعیِ  
این بود و هرگز نتوانست موفق بشود و همه درها را باز بکند، از دوره  

ما   ساختن    به  میخوریبرمجدید  پی  در  که   اندیشمندانی 
مسائل دستگاه توضیح  براي  هستند  فراگیر  و  جامع  فلسفی  هاي 

دادن   نشان  و  نوزدهم    ها حلراهجهان  قرن  ایدئولوژي که  عصر  تا 
بهترین و   ایدئولوژي مارکسیستینمونه  نیترموفقهست، و   11اش 

پاسخ   یافتن  به  گرایشِ  این  و ساختن یک جامعه    زیچهمهاست، 
آرام   را  انسان  فلسفی،  دستگاه  آن  روي  بر  ما  گذارد ینم آرمانی   .

میایدئولوژي شروع  هجدهم  قرن  در  که  داریم  لیبرال  شود؛  هاي 
ها به ایدئولوژي  داریم و واکنش  12لنینیست  -ایدئولوژي مارکسیست 

ناسیونال    13فاشیسم  رتصوبهلنینیستی    - مارکسیست   و 
را    14سوسیالیسم مارکسیستی  ایدئولوژي  بقایاي  امروز    صورت بهو 

 
 کارل مارکس.  يهاشه یاندپیروز افکار و  انهیگراچپ مکتب  -11
 و رفتارهاي سیاسی مارکس و لنین است.  هاشهیاندکه پیرو  انهیگراچپ مکتب  -12
 .شدی مکه توسط موسولینی در ایتالیا رهبري  يانژادپرستانه مکتب  -13
 .شدی مکه در آلمان توسط هیتلر هدایت  يانژادپرستانه مکتب  -14
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آمریکایی می نوعِ  اصلیلیبرالیسم  هاي  اش دانشگاهبینیم که جاي 
موفقیتی   نتوانسته  دیگري  زمینه  هیچ  در  و  دستآمریکاست   به 

پایان   عصر  به  رسیدیم  و  آنجاست،  آن  اصلی  سنگر  و  بیاورد 
 15.ایدئولوژي

هایی  سال پیش راجع به پایان ایدئولوژي صحبت  40اگر ما از       
دهه  شنیده از  بخصوص  و  و    80ایم  است  شده  عام  بحث  این 

می  جاهمهدر    شیازپشیب روبرو  بحث  این  عصر با  که  شویم 
است، مقصود آن ایدئولوژي با ( الف) سیاه    دهی سررسبه    هايدئولوژیا

دستگاه آن  مقصود  حالت  است.  که  هستند  سیاسی  و  فکري  هاي 
» و «همه توان». اما ایدئولوژي با  دانهمهمذهبی داشتند. یعنی «

یعنی   بود.  خواهد  همیشه  و  است  بوده  همیشه  کوچک  (الف) 
ن و هاي فلسفی و سیاسی که براي مسائل معین و براي زمادستگاه

معین بوده  مکان  مدتی  سودمند  براي  و    مورداستفاده اند 
نمیاندقرارگرفته است،  الزم  هم  همیشه  و  بوده  همیشه  با  ،  شود 

جامعه را اداره کرد. جامعه یک ایدئولوژي الزم دارد. مثالً    ی نیبجهان
سوسیال    جامعه در   ایدئولوژي  این  که    -سوئدي  است  دمکرات 

کند.  تغییر می  بازمان چیز جامدِ ایستاي جزمی نیست و    وجهچیهبه
روزها   همین  اساسی  باکاردر  سوسیال  بازنگري  و  هستند    - اش 

متفاوتی باشد در دو    زیچ ک یدمکراسی سوئدي اصالً ممکن است  
اد یا نظام بازار آزاد، خب دهه آینده. یا در آمریکا ایدئولوژي بازار آز

سال در  قرن،  این  چهارم  دهه  دستخوش   30هاي  در  میالدي، 

 
(  ياده یا  -  15 بل  دانیل  فرجام    شناسجامعه )  2011- 1919از  به  اشاره  در  آمریکایی 
 و راست گرایانه. انهیگراچپ سنتی  يهايدئولوژیا
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بزرگی شد   بسیار  به دست   - سوسیال    يسوبهتحوالت  دمکراسی 
 طورنیهمو چند سال گذشته این جامعه    50و در طول    16روزولت،

توانیم جامعه ایدئولوژیک. البته نمی  ازلحاظ در حال تحول بوده است  
 نیاتریپوآمریکایی را یک جامعه ایدئولوژیک تلقی بکنیم براي اینکه  

در    زی چهمه.   ردیگ ینم آنجا قرار    يز یچچی هجامعه جهان است و  
و اجتماعی است. ها به دالیل فرهنگی  حال تحول دائمی است و این

این   مختلف  عصرهاي  در  غالب  روحیه  یک    چندساله و    50ولی 
بدهیم.  می تشخیص  چه   يهاجامعه  طورنیهم توانیم  هر  دیگر. 
 اندکردهعادت    ،باشند   ایدئولوژیک پابند دستگاه  و به یک    ستا یاهم
در    که را  قطعی  و  همیشگی  جستجو یک  الب  قپاسخ  ایدئولوژي 

، آماده  رویارویی با تغییراتدر  تغییر باشند و  نکنند و آمادة پذیرفتن  
دادن خودشان    تغییر  این باشندایدئولوژي  پیروزي  رمز  این   .

میهاستجامعه ما  اگر  پیروز .  لیبرال  دمکراسی  جامعه  که  گوییم 
صورت بر  است  دیگر  شده  جنبه    يهاحکومتهاي  که  توتالیتر 

و عصر   وسطا قرونفاشیستی و ناسیونال سوسیالیستی داشتند و از  
سرچشمه   انسان  چه  گرفتندیمجاهلیت    - مارکسیسم   صورتبه، 

هاي انسان دوستانه شروع شد ولی خب، در عمل  لنینیسم که با ایده
تجربه را    يايبشر  ي هاجامعهبدي کشید، از اینجاست که    يجاهابه

  ناکجاآبادکه خرج و حساب    اندداکردهیپ سال    2500پس از  سرانجام  
را با واقعیات موجود، با شرایط مکان و زمان اشتباه    -شهرآرمان  - را  

من   به نظررا الزم بدانند، و    شهرآرماننگیرند و هر چه پایبندي به  

 
روزولت    -16 دالنو  در    جمهورس یرئفرانکلین  آمریکا  متحد  -1929  يهاسال ایاالت 

1933 . 
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هم الزم است، ولی زمان حال را فداي آینده نکنند؛ نسل امروز را  
نسل بعدي    يروزاهی سکنند براي اینکه مقدمه  فداي نسل بعدي ن
 هم خواهد بود.     

کوشد  اي که میهایی از جامعهدر دنیاي امروزي خودمان نمونه    
که با ایدئولوژي    یی هاجامعهبا ایدئولوژي با (الف) سیاه اداره بشود و  

)i   (  توانیم ببینیم. جمهوري  می  یروشنبهشوند را  کوچک اداره می
ها کشورهایی هستند  اسالمی یا عربستان سعودي و یا سودان، این

اصرار   ایدئولوژيکه  آن  با  سیاه  دارند  الف  مدعی    با  بشوند.  اداره 
هستند که ایدئولوژي جهانگیر، مستقل از زمان و مکان، مبتنی بر  

  یهرزمانحقیقت مطلق و پاسخگوي همه مسائل بشري در جهان در  
 نیترخوردهشکست  ءجز   هاجامعه  نای   کهیدرحال.  اردارندی اخترا در  
بشري هستند. عربستان سعودي اگر نفت نداشته باشد    يهاجامعه

اسالمی    گرددیبرم جمهوري  و  همیشگی.  بیابان  همان  به 
مانع پیشرفت یک ملت بسیار مستعد در    نیتربزرگ  اشيدئولوژیا

 یک کشور بسیار مستعد است. سودان که فاجعه از همه جهت است. 
اما در اروپاي غربی یا در آمریکا یا کانادا، در نیمکره شمالی و       

هستیم    ییهاجامعهروزافزون در اروپاي شرقی ما شاهد اداره     طوربه
از   که  است  درست  می  روالک ی که  پیروي  و  ایدئولوژیک  کنند 

و  سیاست دارند  اقتصادي  و  اجتماعی  معین  معین    ي هانظامهاي 
که   دارند  میآن  مرفته   هیروسیاسی  را  به  ها  کرد  تعبیر  شود 

لیبرال مبتنی بر اتکاي آزادي فردي و بازار آزاد. ولی    يهایدموکراس
ایدئولوژیک به معناي قرن نوزدهمی یا    ي دوبندهایقآزاد هستند از  

قرن بیستمی آن. براي اینکه مسئـله ایدئولوژي در طول   ي هامهی نتا  
شد به یک مذهب جدید    سال یا صد و پنجاه سالی تبدیل  صدک ی
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بشري را متوقف    يهاجامعهو یک اسارت فکري جدید و پیشرفت در  
 وارد شد.   صدسال کرد و آسیب فراوانی در این 

ما یک نکته را باید بگوییم و انصاف بدهیم که چون ایدئولوژي       
تالش همه  با  همه  مارکسیستی  با  و  اش  سازانه  سیستم  هاي 

پیام    امشیپپیامدهاي توتالیترش چون پیامش، پیام انسانی بود و  
و   بود،  اجتماعی  اجتماعی    شهرآرمان،  شهرشآرمانعدالت  عدالت 

هاي اجتماعی از نیمه  د در تنظیم سیاستاي کرالعادهبود، تأثیر فوق
که اول در آلمان و بعد در کشورهاي    طرفنیادوم قرن نوزدهم به  

ایدئولوژي سوسیال   کل  که  دیدیم  و  یک    - دیگر  زائیده  دمکرات 
 است از مارکسیسم. این است که این خدمت را کرد آن  ياشاخه

و    یدگ مانعقبچنانکه مذاهب تبدیل شدند به مظهر سرکوبگري و  
بشري ولی در زمان خودشان و حتی    يهاجامعه  داشتننگهعقب  
بشري    ي هاجامعه  ي هاتوسعهعوامل مهم    ششانی دایپها بعد از  مدت

فکري و مادي و بعد البته افتادند دست ساختارهاي    ازلحاظبودند  
فاسد    ختندیدرآمقدرت    يساختارها با    یوقت  هايدئولوژیا. و  قدرت

 شدند.       
و در آمریکاي    آن    اروپائی امروز در معناي وسیع  يهاجامعهدر        

. آن  درواقعبینیم  پراگماتیک می صورتبهشمالی، ما اداره جامعه را 
است که همان بِنتام    يايدئولوژیاکه پیروز شده است،    يايدئولوژیا

است. یعنی نگاه کنیم ببینیم   گذارشهیپا،  کردمیم را  صحبتشکه 
ممکن   تعداد  بیشترین  نصیب  چگونه  خوشبختی  بیشترین  که 

هاي رسیدنش هر چه باشد، این شود.  این اصل قضیه است. راهمی
هدف را نباید فراموش کرد و این هدف را نباید قربانی هیچ سیستم  

بر   حاکم  ایدئولوژي»   » امروز  کرد.  فلسفی  دستگاه    يهاجامعهو 
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فته در نیمکره شمالی این است که چگونه زندگی تعداد هر  پیشر
چه بیشتري از مردم را  بهتر بکنند و همه مبارزات بر سر این است 

رفته است که آیا    سؤال هاي رفاه اجتماعی از این نظر زیر  و سیاست
ها انگیزه کار را  گیرند؛ آیا آنجلوي افزایش ثروت ملی را می  هانیا

از میان   افراد  آیا  می  دجامعه را راک   جهیدرنت برند و  میدر  کنند و 
هستند    دوام قابلگذارند  ها با فشاري که روي بودجه کشور میاین

یا نه؟ ولی اصل موضوع، اصل اینکه فرد بشري باید خوب زندگی  
این   بهبود زندگی  ها جامعهبکند در  از  نتوانست  اگر خودش  اش و 

او چه  دیایبرب برابر  فراموش   مسئولیت جامعه در  این  اندازه است، 
نقطه مرکزي همه   این  و  بسیار    هاستبحثنشده است  و گرایش 

 سالمی است. 
اآلن بین اروپا و آمریکا این بحث خیلی گرم جریان دارد. نمونه      

گوید که ما با آزاد کردن ابتکار فردي به حداکثر انقدر  آمریکایی می
تولید می نیازهاي مردم  کار  برآوردن  از عهده  در جامعه که  کنیم 

می  طرفنیا.  دیایبربجامعه   استدالل  باالترین آتالنتیک  که  کنند 
  ماندگان واپسي فعالیت اقتصادي کافی نیست براي اینکه  آزادي برا

برسانیم و   امروز  انسان  این مسابقه را به سطح شایسته   ژه یوبهدر 
کافی نخواهد بود. این   شی هاپاسخبه هیچ    ست یزطی مح  ◌ٴ نه یدرزم
  مسائلمان و    می ادورافتادهها را ما هم که بدبختانه از این عوالم  بحث

متر باالتر و چند  و حجاب چند سانتی  هاست خانم  يسواردوچرخه
پایینسانتی هم  متر  ایرانی  جامعه  که  است  این  واقعیت  ولی  تر،  
مشکالت   جز این نخواهد بود و نیست و این رژیم با این  اشمسئله

شود و رژیم هم  روبروست و این روزها اعتصاب است که مرتب می
ناگزیر از تسلیم شدن در برابر این اعتصابات است، یعنی ایدئولوژیک  
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را    هاحکومتترین   باالتر  جاي  پراگماتیک  و  عملی  مسائل  هم 
 ها پیدا کرد.  براي آن ياستهیشاهاي گیرد و باید پاسخمی

 
چنانچه رژیم جمهوري اسالمی تغییر   فرض بر این باشد که

 بکند 
بیاید،  شما   سرکارو کنار برود و یک دولت و نظام مسئولی  

کنید در ایرانی در چنین حالتی، آن نمونه آمریکایی  فکر می 
 تر است یا اروپائی؟  مناسب

 
متأسفانه   ما  براي  همایون:  نمونه،   کدامچی هداریوش  دو  آن  از 

اینکه   براي  نیست.  عملی  اسالمی،  جمهوري  از  پس  بالفاصله 
اسالمی   اختیار    90-80جمهوري  در  را  کشور  اقتصاد  درصد 

مؤسسات دولتی یا مؤسساتی که زیر هیچ حسابی نیستند، نه دولتی   
هستند، نه خصوصی هستند، و متعلق به بنیادها و در آخر به رهبر، 

یک اقتصاد    اصطالح بهاقتصاد را و در کنارش هم  قرار داده است این  
از کنترل دولت خارج است و این اقتصاد    ی کلبهسیاه وجود دارد که  

کمترین تکیه را به درآمد مالیاتی مستقیم مردم دارد و درآمدهایش  
راه   از  و  آزاد،  قیمت  به  یعنی  آزاد،  بازار  ارز در  فروش  از طریق  را 

حال حرکت اقتصادي    –کت مردم بر هر حر   شمار یببستن عوارض  
هر چه باالتر   می رمستق یغ   ي هااتیمال و گرفتن     -باشد یا هر چه  

اقتصاد  کندیمتأمین   درصد    40یا    30که    ي اختهیردرهم. چنین 
چون در آمار جمهوري    - کار کنند، از زن و مرد    توانند یمکسانی که  

اصالً   زنان  بیکاران    که یدرحال   ندیآینم  حساب بهاسالمی در مورد 
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به توسعه اقتصادي    شودینم  ياجامعهزنان باید کار بکنند در یک  
هم کار بکنند،    هازنرسید و یا به توسعه اجتماعی رسید مگر آنکه  

را فراهم بکند از راه تأسیس و کمک   ها زنو جامعه باید وسیله کار  
کاستن   و  کودکان  پرورش  و  نگهداري  توجه   شانهیتکو  به 

درصد    40یا    30با توجه به    ياجامعهدر چنین    -مادران   يروزشبانه
و    هامدلاز این    کدامچی هبیکاري ما بالفاصله نخواهیم توانست که  

را عملی بکنیم. ولی اگر از اکنون ما تصور روشنی داشته    هانمونه 
ایدئولوژیک و    يهابحثچه باید کرد و این را دور از    ازآنچهباشیم  

را به این قصد انجام    هایبررسه بکنیم و این  با مالحظات عملی همرا
بدهیم که نه مکتب فکري خودمان پیروز بشود بلکه، وسایل رفاه  

به نظر ما    وقتآنجامعه فراهم بشود،    دران تعداد بیشتري از مردم  
حلی خواهیم رسید که بیشتر    راه ک ی (سازمان مشروطه خواهان) به  

 آمریکایی.   حلراهاروپایی تا  حلراهنزدیک است به  
آمریکایی مالِ آن جامعه است و فقط آن جامعه از عهده آن   حلراه
و جمعیت  دیآیبرم است  پهناوري  بسیار  کشور  آمریکا   .50 -260 

  کند یم هنوز جاي تلف کردن منابع را دارد که هنوز هم    اشیونیلیم
درصد  جمعیت   6وحشتناك. مثالً جامعه آمریکایی  طوربه همآنو 

و  جها دارد  را  مصرف    30ن  را  جهان  انرژي  . خب، کندیمدرصد 
تعمیم داد به همه جهان.    شود ینمطبیعی است که این نسبت را  

  5  تشانی جمعاز    ي درصدک ی اگر قرار باشد که همه جهان بابت هر  
ما باید برویم ساکن کُرة   درصد انرژي جهان را مصرف کنند اصالً 

جواب نخواهد داد. یک    يايانرژخورشید بشویم! چون هیچ منبع  
میلیون هندي اگر قرار بشود    800میلیون چینی و    200میلیارد و  

 منابع را تلف کنند، واي به حال این دنیا.   ها ییکایآمرمثل 
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  اندکشو فضاي بزرگش و جمعیت    ششگسترآمریکا به دلیل      
باالخره   ولی  بکند  را  کار  این  است  به    ها آنتوانسته    بست بنهم 

خواهند رسید ولی ما مجبوریم که در حدود امکانات خودمان کار  
از کشورهاي    ی کی مااست. ولی    محدودتربکنیم و امکانات ما بسیار  
ی است لحاظ جغرافیایی کشور ما پل   رابهیزخوشبخت  جهان هستیم  

ثروتمندترین  از  تا  دو  بین  و  و غرب  و شرق  و جنوب  بین شمال 
جهان   منابع     ازلحاظ مناطق  دلیل  به  هم  و  و    اشیانسان انرژي، 

باید    اش یعیطب از  کشورهاي خوشبخت جهان است و  جزو یکی 
و   کنیم  حفظ  را  وضع  این   اشتوسعهاین  همه  با  ولی  بدهیم. 

و    هایخوشبخت هستیم  محدود  بر   دی بایمما  را  عمومی  کنترل 
که در آمریکا معمول بوده است   ازآنچهاقتصادي بیش    يهاتیفعال 

. ما ناگزیر کنندیم   و  اند کردهاِعمال بکنیم چنانکه در اروپاي باختري  
نقش دولت در اقتصاد    ازنظربه مدل اروپایی نزدیک خواهیم شد چه  

را بدهد براي اینکه    زیچهمهکه من معتقد نیستم که دولت اجازه    –
است  فساد  بر    -مایه  استراتژیک  کنترل  یک    يهاتیفعال ولی 

اقتصادي در ایران الزم است بخصوص با توجه به اینکه منابع نفت  
گرفت و داد   شود ینم در دست دولت خواهد ماند و   هرحالبهو گاز 
سیاسی    ي هاگروهاست که همه    يامسئلهو این    داران هیسرمادست  

روي آن اتفاق دارند. و با توجه به این وضع دولت یک موقعیتی در  
نخواهد   وقتچیهاشت که مثالً دولت آمریکا  جامعه ایران خواهد د

با آن درجه آزادي اقتصادي. و    یی هادولتتوانست داشته باشد و یا  
رفاهی و عدالت    ي هااستی سهمچنین در مورد رفاه اقتصادي مردم و  

ناگزیریم که نقش   به جامعه.    يترفعالاجتماعی ما    فقط نهبدهیم 
ابی و داوطلبانه. ناگزیر باید  و انتخ   یرسم مهی ندولت بلکه به نهادهاي  
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بیشتر کار بکنیم و اتفاقاً سازمان ما آزاد است   هامدل  گونهنیاروي  
مطالعه    يدوبندهایقاز   اآلن  و  این   کند یم ایدئولوژیک  همه  روي 

اقتصادي آمریکایی و اروپاي غربی. نه   يهانمونهمسائل و روي همه  
که   بدانیم  ملزم  را  خودمان  اآلن  را    يهاپاسخاینکه  مسائل  همه 
این   اینکه  براي  بکنیم  اعالم  و  که    هاپاسخبگوییم  کشورهایی  در 

هم دارند هنوز    آن رامسائل هستند و توانایی حل    بانیگربهدست
اس آزمایشی  مراحل  در  هنوز  و  نشده  یافته  باید  کامالً  ما  ولی  ت. 

قابلیت این را داشته باشیم که در جریان این تحوالت قرار بگیریم  
  ها آنبیاموزیم و یک پاسخ روشن براي آینده ایران از میان    هاآنو از  

 بیاوریم.   به دستبا توجه به مسائل خودمان 
 

 پایان قسمت اول 
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شوراي   رایزن  همایون  داریوش  دکتر  حضور  در  دیگر  بار 
ادامه   در  و  ایران هستیم  مرکزي سازمان مشروطه خواهان 

به    یی هابحثسلسله   داشتیم،  و    های نیبجهانکه 
پیدایش    هاي دئولوژیا و  و    هادگاهی دپرداختیم  سیاست  در 

 . شهرهادولتو   هادولتگرداندن 
 هايدئولوژ ی اپیدایی انواع    شروع بکنیم به  کمکمبد نیست که  

همچنین   و  بشري  جوامع  اداره  و    ی نیبجهاندر  دینی 
 مارکسیستی و دمکراسی.  ی نیبجهان

 
همایون:   است، داریوش  مطرح  و  است  موضوع  آنچه  ما  دنیاي  در 

اندیشه    يهايدئولوژیا بقایاي  و  است  دمکراسی  است،  مذهبی 
سوسیالیسم، فاشیسم و     -مارکسیستی. چون بقیه مانند ناسیونال  

بین    ی کل بهخوشبختانه    هانیا  رینظا ما    اندرفتهاز  امروز  مسئله  و 
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مارکسیسم   مسئله  و   –نیستند.  است  راه  همان  در  هم  لنینیسم 
و احزاب دیگر   هاشیگرا  ياپارهدر بقایاي    جزبهاز بین رفتن،    درراه

و   ندارد  این   ترفیضع  جیتدربهجایی  چون  ولی  شد.  خواهد  هم 
 150سال گذشته یا    200سیاسی در تاریخ    –فلسفی    ي هادستگاه

مهمی   بسیار  نقش  گذشته  بخصوص    اند داشتهسال    ی نیب جهانو 
مذهبی در زمان حاضر سهم بزرگی دارد در تحوالت جهانی، و چون 
در   بخصوص  است،  جهان  تاریخ  مسلط  و  چیره  موج  دمکراسی 

 بپردازیم.  ها نیانیست که کمی به اخیر، بد  يهادهه
 
 

 مارکسیسم 
اجتماعی پایان    طیشرامارکسیسم با انتقاد اجتماعی، با انتقاد به       

آغازین قرن نوزدهم شروع شد و این موقعی    يهادههقرن هجدهم و  
داشت   صنعتی  انقالب  که  پیش    گرفتیمشکل    سرعتبهبود  و 

را    ي هانظام  ی کلبهو    رفت یم و    ختهیفروراجتماعی  بود 
در انگلیس (که به    ی رانسانیغ   يهاکارگاهبزرگ مانند    ي هايناهنجار

ریزي    ي هاکارگاهآن   کار  ندیگویمعرق  ساعات  و  کودکان  کار   (
ساعت در روز، مزدهاي ناچیز، جابجایی مردم از    17یا    16طوالنی  

سبب  شد    ها نیادرآمد و ...    العاده فوقروستاها به شهرها، نابرابري   
با الهام گرفتن از اقتصاددانان    اشیاجتماع که مارکس در این انتقاد  

ریکاردو، بخصوص  خودش،  از  شد    17پیش  یک    طرفبهکشیده 
را   اسمش  که  اجتماعی  مسائل  جهان،  مسائل  درباره  توضیحی 

 
 انگلیسی. اقتصاددان) 1823-1772دیوید ریکاردو (  -17
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برداشت  یک  بر  کرد  مبتنی  را  آن  و  تاریخی  ماتریالیسم  گذاشت 
فلسفه هگل که اسمش را گذاشت     ي زیآماغراقو    هیسوک ی از  که 

یالیسم دیالکتیک و پیروانش هم بعدها یک کسی را تراشیدند  ماتر
به نام برکلی (یک  فیلسوف درجه هشتم در فلسفه) به نام مدافع  

را    سمیدئالیا مارکسیسم  مقابل   عنوانبهو  در  و  ماتریالیسم  مدافع 
است، و    ربط یبو گفتند که چون آن عقایدش    قراردادند همین دو  

وج مسلط  در فلسفه است و بعد  این عقایدش درست است، این م
مارکسیسم را تبدیل کردند به علم و گفتند مارکسیسم علم است و  
به  که  کردند  فراهم  را  بزرگی  سیاسی  و  فکري  انحراف  زمینه 

گوالك  يروزاهیس و  انسان  میلیون  انقالب    18صدها  به  و  انجامید 
به    19فرهنگی چین اوکراین در دهه   يهایقحطانجامید و  عمدي 

میالدي انجامید و به قحطی عمدي چین در    20(سده بیستم)  20
حال   و...  انجامید  فرهنگی  انقالب  و  جلو  به  بزرگ  جهش   دوره 

کشتار کامبوج و هر   يها دانیمکه    می گذاریمرا ما کنار    21پولپوت
 سرزمین سوسیالیستی دیگر.

این توضیح جهان و این نظام فلسفی که مدعی بود پاسخ همه      
و تمام سیر    کندیم مسائل را دارد و تاریخ را در یک کپسول خالصه  

 
 کار و اصالح اجباري در شوروي زمان استالین.  يهااردوگاه اشاره به اداره کل   -18
 .هادانشگاه اشاره به اقدامات مستبدانه مائو در تصفیه ایدئولوژیک مخالفان و تعطیلی    -19
  1932  يهاسال اقتصادي  يهابحران هولودومور یا قحطی بزرگ اوکراین اشاره به  -20
میلیون   10میلیون تا    2که توسط استالین در اوکراین ایجاد و منجر به مرگ    1933و  

 نفر شد. 
) رهبر خمرهاي سرخ در کودتاي کمونیستی کامبوج و عامل  1998-1925پل پوت (  -21

 میلیون نفر از مخالفان در مدت چهار سال حکومت کمونیستی کامبوج.  2کشتار حدود 
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مانند    يهاجامعهتحول   مشخصی  مراحل  یک  در  را  بشري 
و    يهاجامعه اولی  کمون  و    يداربردهاولی،  اشرافی(فئودالیسم)  و 
جا  –   يدارهیسرما بعد  و  یک  بورژوازي  خالصه  طبقه،  بی  معه 

با    ي بندفرمول خیلی سخت، خیلی مشخص و تالش کرد که اول 
توضیح مکانیکی اجتماع و اقتصاد و بعد با مهندسی اجتماعی آن  

را   قول    شهرآرمانیک    عنوانبهنظام  به  یا  و  بکند  اجرا  در جهان 
که کلمه پیاده کردن یعنی اوراق    دی دانیم پیاده کند. چون    هایرانیا

آن وسیله را از هم مجزا   ي هاتکهاست. یعنی    ي الهیوسکردن یک  
و    دهدیمو این معنی پیاده کردن را    گذارند یمو به زمین    کنند یم

هم   از  پیاده کردن  این  ولی حقیقتاً  گذاردن.  اجرا  به  با  دارد  فرق 
در جهان بود.   ا هآناجتماعی و از هم گسیختن    ي هانظامپاشاندن  

دیگر   کشورهاي  یا  روسیه  یا  شرقی  اروپاي  در  که    م ی نیبیم حال 
چقدر الزم است که تالش بکنند و زحمت بکشند تا بتوانند اوضاع  

 را به حال عادي برگردانند.
مقصودم از توضیح مکانیکی این است که تمام تاریخ نوشته یا        

جهانی را در چهار مرحله رشد      يهاجامعهنانوشته جهان را و تاریخ  
اقتصادي، تحول اقتصادي خالصه کرد و همه روابط بشري و همه  
این  در  اقتصادي  روابط  از  دانست  تابعی  را  بشري  اندیشه  قلمرو 

اجتماعی و فلسفی و سیاسی را    يها دهیپدمعین، و همه    يهادوره
وارم  امید   – نمونه    عنوانبهبا این زبان اقتصادي توضیح داد. حتی  

راجع به جامعه مدنی بحث بکنیم و جامعه مدنی که همان   بعداًکه 
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روي    22پیش از مارکس  صدسال بود و    ياشدهشناختهوقت پدیده  
جنبش    کارکردهآن   پدران  و  آن    بخش يآزادبودند  روي  آمریکا 

بودند این را    کارکرده روي آن    24و هگل  23بودند، و کانت  کارکرده
اینکه   براي  فریبی  به  کرد  ساختار    دی گنجینمتبدیل  آن  در 

یک توضیح خیلی ساده    جه ی درنتمارکس بود.    موردنظرکه    يایفلسف 
و قالبی براي تحوالت اجتماعی و توسعه اقتصادي پیدا کرد که در  

سیستم    وقتآن.  امدی درندرست    وقت چی هعمل   این  اینکه   براي 
به مهندسی    دیای دربفلسفی و اقتصادي و سیاسی در عمل درست  

این معنی که گفت طبقه کارگر است که   به  اجتماعی روي آورد. 
طبقه مسلط است در جامعه و چون این طبقه کارگر در آن زمان  

اداره اجتماع    يهاییتواناهم (یعنی پرولتاریا) در آن زمان هم فاقد  
در    ش یهاشهیرو    هاجوانه  - یک حزب پیشاهنگ تصور شد و  بود،  

از      -مارکس هست  يهاشهیاند گروهی  و  پیشاهنگ  این حزب  و 
  دار عهدهبراي خودشان تعیین کرده بودند،    يافهی وظروشنفکران که  

این تکلیف شدند که حکومت دیکتاتوري پرولتاریا را برقرار بکنند.  
د به رهبري حزب پیشاهنگ،  این اندیشه در دست لنین تبدیل ش

و   داشت  وجود  فقط  نام  در  که  پرولتاریا    درواقعدیکتاتوري 
تبدیل شد    26و استالین  25دیکتاتوري آن حزب بود، و در دست لنین

 
مارکس (  -22 و  1883- 1818کارل  فیلسوف  فعال سیاسی    شناسجامعه )   يگراچپ و 

 آلمانی.
 ) فیلسوف آلمانی.1804-1724ایمانوئل کانت (  -23
 ) فیلسوف آلمانی.1831-1770گ ویلهم فریدریش هگل (گئور -24
 بلشویک انقالب سوسیالیستی روسیه. گذارانیبنوالدیمیر لنین نخستین رهبر و  -25
 در روسیه. یستیالیسوسیوزف استالین دومین رهبر اتحاد جماهیر شوروي  -26
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به دیکتاتوري یک گروه معین و یک فرد معین و تنظیم کلیه روابط  
نفر،    کیآنسیاسی توسط    يهاتیفعال اجتماعی و اقتصادي و همه  

را   این  پیشاهنگ.  و آن حزب  مهندسی    م یی گویم آن گروه معین 
دیگر مهندسی اجتماعی همه در همین زمینه    يهاطرحاجتماعی و  

اندیشیده شده تمام    ي اعدهاست. یعنی یک   از پیش  با یک طرح 
و بقیه جامعه را به ضرب شالق    رندی گ یم قدرت سیاسی را در دست  

مغزشویی   به ضرب  این همیشه    اندازندیم یا  راه.  آن    بارفاجعهدر 
 بوده. 

 
پیشین در مورد افالطون و    يهابحثشما در  آقاي همایون،  

اعتراض داشتند به   هانیاو اینکه    د یکرد ی م ارسطو صحبت  
اما   دموکراسی.  که    یی هاستمیسسیستم  پیشنهاد    هاآنرا 

و    ی نوعبه،  کردندی م داشتند  اعتراض  آن  به  هم  خودشان 
. نظر شما در این  انددهینامرا پدر دموکراسی هم    هاآنبرخی 

 مورد چیست؟  
 

بود و  :  داریوش همایون دموکراسی یونانی که دموکراسی مستقیم 
همه    ستی بایممردم   نظر   کردند یم شرکت    هايریگيرأدر  و 

راجع به امور عمومی، ساخته یک فرد و یا اندیشه یک فرد    دادندیم
نبوده است. این دنباله سنت آن قبایل آریایی بود که به یونان رفتند  
و بیشتر از دوریان ها بودند و در طول زمان این نهادها را تکمیل  

خود   بودند.  از    ها یآتن کرده  خب    يهایدموکراس  نیتریمی قدکه 
به یک کسی به نام    کنندیم را منسوب    نشانیقوانجهان هستند که  
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و قوانین شهرهاي آتن   ستی زیمسولون که در دوره پادشاهی مادها  
 را او وضع کرد و بعداً آتن به قدرت جهانی تبدیل شد.  

و     داد  دنیا  به  یونان  سیاسی  فلسفه  فلسفه    هایونانیآنچه  پدر 
 هافیتعریباً پدر همه علوم دیگر،  سیاسی جهان هستند، و شاید تقر

بود و در مورد افالطون یک نمونه جامعه آرمانی    ها استداللبود و  
آمده است که بسیار نظام توتالیتر   27) که در «جمهوري»شهرآرمان(

بستۀ   و    رانهیگ سختو  ارسطو   یکلبهاست  است.  دمکراتیک  ضد 
سیاست   نکهیباا علم  پدر  ولی،  بود  یونانی  دمکراسی  بزرگ  منتقد 

سیاسی مختلفی که در عصر خودش    يها نظام. و آن  اصطالحبهاست  
را بررسی کرد و رابطه   هانیاباشد، تصور کرد و  توانستیمبود و یا 
در نظر گرفت و به این نتیجه رسید که بهترین   باهمرا    هاآنو توالی  

حک  نیتریعملو   و  حکومت،  است.  اکثریت  موضع    نکهیبااومت  از 
 عنوانبهنه    سهمشان   ها نیاانتقادي دموکراسی شروع کرده بود. ولی  

بلکه   دموکراسی،  سیاست   عنوانبهپدران  سیاسی،  دانش  پدران 
در جهان    28شناسی است و افالطون از جهت اینکه پدر توتالیتاریسم

حقیقتاً    جهتنیازااست   افالطون  خود  ولی  است  مشهور  بسیار 
و    ش یهاحرفکه    دانست یم دارد  آرمانی  عملی    وقت چی هجنبه 

که    شودینم رفتاري  تأثیر  تحت  بیشتر  را  کتاب «جمهور»  این  و 
مغز جهان    نیتربزرگبا سقراط کرده بودند و این دید که    مردم آتن

به دست   نابود بشود و    بانیفرعوامآن روز چگونه ممکن است که 
کرد و بازي داد و به   يکار دست،  شودیممردم را چگونه    يهاتوده

 
 کتابی از افالطون فیلسوف یونانی. -27
 دولتی، نک: کتاب «توتالیتاریسم» از هانا آرنت.  خواهت یتمام يهاستم یساشاره به   -28
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کوشید    يهاراه کشاند،  برابر    ياجامعهانحرافی  در  که  بسازد 
برابر  بان یفرعوام در  طبعاً    ر یناپذبیآستأثیرها    گونهنیا،  که  باشد 

. و  دانست یم نمونه موفقی هم ارائه نداد و خودش هم    وجهچیهبه
در عمل و در عمق وجودش او هم دمکرات بود و ارسطو هم دمکرات 

خدمت   نکهیباابود   اسکندر  مانند  مستبد  پادشاه  یک  به  ارسطو 
 عملی.   يهاضرورتود و  . ولی دیگر آن مسائل روز بکردیم
  
یک    شودی م مورد  در  آیا  که  داد  توضیح   نیچ همکمی 

که افالطون در نظر داشت، اصوالً پیاده شد در طول   ياجامعه
تاریخ بشري؟ یا اینکه چه مسائلی را در نظر گرفته بود، چه 
عواملی در جمهوري افالطون حضور داشت که این جمهوري 

 ؟  کردی مرا تبدیل به یک نظام توتالیتر 
 

 شهرآرمانعملی نشد، ولی سرمشق همه    وقت چی ه:  داریوش همایون
...    30روسو،  29سازان شد. مانند تامس مور، که    ی هرکس مارکس و 
باشد، یک    نقصیببسازد که    ياجامعهبعدها به فکر افتاد که یک  

نظرش به کار افالطون بود. افالطون این اندیشه را پیش کشید که  
شته باشد  ساخت که هیچ عیبی ندا  ياجامعهممکن است در جهان 

بکند براي همیشه. این نظر تازگی داشت   کاردرستو فاسد نشود و  
بودند،   مذاهب  خب،  روز.  آن  دنیاي  خود   ها نیددر  مثالً  بودند، 

و یک ایدئولوژي دینی به نام    ینیبجهاندر همان عصر یک    هایرانیا

 
 ». شهرآرمان ) از اندیشمندان انگلیسی و نویسنده کتاب «1535- 1487تامس مور ( -29
 ) از اندیشمندان انقالب فرانسه. 1778-1712ژان ژاك روسو (  -30
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براي اینکه جامعه درست عادالنه و صحیحی  آئین زرتشتی داشتند  
جامعه   اینکه  ولی  مبناي    همآنهمیشگی،    نقصیببسازند  بدون 

هستیم   افالطون  مدیون  ما  را  این  اتوپی    هم آندینی،  معنی  به 
  وقتچی هبود. ولی عملی البته    جهتنیازا) است. تأثیرش  ناکجاآباد(

 بشود.   تواندینمنشده و هرگز هم عملی 
بیشتر       تکاملش  و  بشري  جامعه  که  است  این  اساسی  مسئله 

مهندسی    يهاطرحارگانیک است تا مکانیک. به همین دلیل همه  
و   خوردند  شکست  بهترین   يجاهابهاجتماعی  شدند.  کشیده  بد 

مردم بسیار    هاسیانگل.  هاستسیانگلدر این زمینه مالِ    هاشهیاند
بسیار برخوردار هستند، ولی    از عمق فلسفی  نکهیبااعملی هستند و  

یک دید عملی و تجربی نسبت به مسائل دارند که از قرن سیزدهم  
توانست افکار دانشمندان، اندیشمندان را تحت تأثیر قرار دهد و آن  

بود و تأکیدشان بود بر آزمایش و تجربه و بعد عملی بودن    توجهشان
دي فلسفه ارسطو بودند که با نقا   هاآن.  هاشهیاندبودن    بخشجهینتو  

فلسفه    ي هاهیپاافالطون توانستند    يها فلسفهو اتفاقاً با بازگشت به  
بیکن فرانسیس  که  شانزدهم  قرن  در  که  را  نقش    31جدید  خیلی 

 32مهمی در آن داشت، و بعداً آن شد مقدمه انقالب فلسفی دکارت
روشنگري عصر  شروع  و  هفدهم  قرن  پایان    33در  و  خِرَدگرایی  و 

شروع کردند    جا نیهماز    ها آنبشري،    ي هاجامعهتسلط مذهب بر  

 
 ) از اندیشمندان عصر خردگرایی انگلیس. 1626-1561فرانسیس بیکن ( -31
که با جمله معروف   يرأصاحب) از اندیشمندان فرانسوي و  1650-1596رت ( رنه دکا  -32
 ایجاد کرد. یشناسمعرفتپس هستم»، انقالبی در  شمیاندیم«
هفدهم و هجدهم    يهاقرنفکري و سیاسی و هنري در    -که جنبش فلسفی  يادوره  -33

 میالدي به وجود آمد.
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طرحی ریخت و خیال    ي ادربستهنشست و در یک اتاق    شود ینمکه  
کرد، حال این   خواهد  تبعیت  طرح  آن   کرد که قوانین اجتماعی، از

ما قوانین اجتماعی    وقت چی هقوانین هر چه باشد و من معتقدم که  
اجتماعی   مهندسی  آن  به  ما  که  امروز  کرد.    نخواهیم  کشف  را 

را    میی گویم اجتماعی  مهندسی   نبود،  اصطالحی  چنین  قبالً  و 
قرن سیزدهم   از  اندیشه  این  و  زیر    ش یهاهیپاافالطون شروع کرد 

ا مکتب تجربی فلسفه انگلیس. و رفتند روي اینکه  حمله قرار گرفت ب
 زیچهمه م یتوانینمپروري محض، با استدالل، با دیالکتیک   باگمان 

و  ارگانیک است  بشري یک پدیده  بدهیم. چون جامعه  توضیح  را 
تغییرات   باهم  هاانسانرابطه   دچار  این  و  است  ارگانیک  رابطه 

ما   ج ی تدربهباشد. از این نظر است که  تواندیم  هرلحظه در   شمار یب
کنار    میی گویم در  سیستم    يهاشیگراکه  و  فلسفه  در  توتالیتر 

و هرگز خوشبختانه به آن   رسد یمکه در هگل به نهایتش  ها يساز
در انگلستان راه    ژهیوبه، در کنارش فیلسوفانی  شودینم درجه تکرار  

و دموکراسی لیبرال در  آزادمنشانه    ي هاشهیاندبراي    کنند یم را باز  
داد در قرن    34سهم را باید به کسی مثل الك  نیتربزرگدنیا که  

است در آلمان    تربزرگهجدهم در انگلیس و کانت داد که از او هم  
قرن.   همان  در  را    يهانقطه  هانیاو  افالطون  «جمهوري»  مقابل 

است که افراد    ياجامعه. یعنی جامعه آلمانی کانت  کنندیمعرضه  
برابر داراي حق رأي باشند و مشارکت عمومی در کار    طوربههر یک  

که    می نیبیم بکند. اآلن ما    رممکنی غکشورها    نیرابسیاسی جنگ  
انتلکتوئل صحبت بر   یالملل نیبدر بسیاري از محافل سیاسی و   و 
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رأي   یآسانبهو مردم    جنگندینم  باهم  هایدموکراس سر این است که  
  ها یدموکراس و این درست است. کمتر  دهندینمبه جنگ و کشتار 

 .  انددادهجنگ بودند البته واکنش نشان   کنندهشروع 
نظر   برخالف  اتفاقاً    ها یدموکراس پیش،    ي هاسال  شدهرفتهیپذ من 

چه در اجراي قانون و چه در بسیج منابع کشور براي دفاع از مرزها  
. براي اینکه  هايکتاتوریدو از حقوق  ملی بسیار کارآمدتر هستند از  

اراده    ترعیسر  توانندیم   هايکتاتورید عنصر  آن  ولی  بکنند.  بسیج 
غلبه   سرانجام  فردي  ابتکار  و  از    کند یمآزادانه  ناشی  انضباط  بر 

 .  دیکتاتوري
حقوق طبیعی    ◌ٴ نه یدرزمالك گفت    آنچهکانت گفت و    آنچهولی      

حق رأي عمومی و صلح جهانی،    ◌ٴ نه ی درزمو آنچه که کانت گفت  
طی    يهادورهامروز   را  خودشان  این    کنند یم پیروزمندي  و 

را   راه  از    يهانسلبراي    اند بازکردهفیلسوفان  که  خودشان  بعدي 
مارکسیست    يهاشهی انداسارت   چه  و  مذهبی  چه    – توتالیتر، 

به  اورندی دربلنینیستی   مارکسیست  صحبت  چندین  چون  اینجا   .
ایدئولوژي، این را عرض بکنم    عنوانبهمیان آمد و پایان مارکسیسم  

که ما در مارکس دو آدم داریم، یکی مارکس جوان است و دیگري 
اآلن دو یا سه نسلی    يهاسالمارکس   بعدي. مارکس جوان اتفاقاً 

را   مارکسیسم    گذراندیماست که دوران رونق خیلی روزافزونی  و 
اجتماعی است و   ياشهیربر انتقاد    اش هیپاجوان، مارکسیسمی که  

که   است  بشري،    يهاوهیشمعتقد  جامعه  تولید،    يهاوهیشاداره 
اف   هانیابازار،    يهاوهیش بیگانه شدن  کنار    انجامندیم راد  به  به  و 

جامعه   از  افراد  خریدار  انجامندیم افتادن  خیلی  اندیشه  این   ،
هستم به این مبحث   مندعالقهاست و خود من هم بسیار  داکردهیپ
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هستیم به این مبحث براي اینکه اآلن در    مند عالقهو بسیاري از ما  
دوران مانند  درست  که  است  آن  وقت  بازار  اقتصاد  پیروزي    عصر 

که   جوان  و   دورههممارکس  صنعتی  انقالب   آغاز  با  بود 
بکنیم    ياشهی رکه پیش آورده بود در جامعه ما انتقاد    ییهايناهنجار

از    يها جامعهاز   بخصوص  و    ي هاجامعه  نیترشرفتهیپ امروزي 
، پدیده کنار افتادگی  یگانگیازخودبامروزي و نگذاریم که آن پدیده 

بود    موردتوجه  همهآنکه   جوان  تعادل    هاجامعهمارکس  از  را 
 بیاندازد.  

 پایان قسمت دوم 
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که   بود  این  مارکسیستی  پروژه  طرح  گرفتاري  همایون:  داریوش 
گرفتن    يجابه نظر  نامحدود    يهاتیواقع در  پیچیدگی  و  جامعه 

اقتصادي سعی کرد که   فعالیت  انسانی و روابط اجتماعی و  روابط 
  يهاتودهبراي    فهم قابلمسائل را خیلی ساده، خیلی ساده و خیلی  

  کردند یممردم و خیلی عملی براي آن گروهی که خودشان را آماده  
 وجه چی هبه. این  اوردیدربحزب پیشاهنگ عمل بکنند    عنوانبهکه  

قرار    يهاتودهبد نیست که ما سعی بکنیم که   مردم را در جریان 
این واقعیتی    هرحالبهبکنیم.    فهم قابلبدهیم و مسائل را برایشان  

ولی   ندارند.  واحدي  و  است که همه مردم ظرفیت دریافت مشابه 
مغزهاي   ما  که  نیست  این  معینی    هاآنراهش  مطالب  تکرار  با  را 
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ن راهش این است که افکار گوناگون را آزادانه بمباران بکنیم. بهتری
متفاوت و    يهاشهی اندرا معرض    هاآندر اختیارشان قرار بدهیم و  

متضاد قرار بدهیم و سعی بکنیم که ذهن مردم پرورش پیدا بکند.  
لنینیستی ناسازگار است.   – مارکسیست    پروژه این درست با طرح و  

در   اتفاقاً  که  را  معینی  دیکتاتوري  است  قرار  شما  اگر  اینکه  براي 
که سعی کردند آن را عملی بکنند آن طبقه در اقلیت    ییهاجامعه

محض بود، و دیکتاتوري گروه معینی را به نام این طبقه بر جامعه 
بستن   از  باید  اول  بکنید،  هر    يهاراهتحمیل  جز   ي اشهیاندنفوذ 

سخنگویان   که  تأکیدي  همه  با  و  کنید.  شروع  خودتان  اندیشه 
و این از    اندکردهمختلف روي دموکراسی    يهادورهمارکسیست در  

و   دموکراتیک،    زبانشانلفظ  دموکراتیک، جمهوري  نیفتاد؛ جامعه 
دموکراتیک،    زیچهمهشوراهاي دموکراتیک، حکومت دموکراتیک...  

، دموکراسی دشمن اصلی  شدیمراسی  با همه تأکیدي که روي دموک
بر این بوده است  اش هیپااین سیستم بوده است. یعنی این سیستم 

که مبادا مردم حق انتخاب داشته باشند، مردم تفکر دیگري بکنند،  
با   آنچه    يهاشهیاندمردم  جز  بشوند  آشنا  حزب    موردنظردیگري 

امل  پیشاهنگ طبقه کارگر است که حامل انقالب جهانی است؛ ح 
است که در مانیفست حزب کمونیست آمده است و   يناکجاآباد آن 

نتیجه حکومتش، نتیجه دیکتاتوري است و به زوال دولت و پایان  
خب،  شد.  خواهد  منجر  جامعه  در  قهر  و  خشونت  هرگونه  یافتن 

کلمات و جمالت خوبی است ولی در عمل به بدترین صورت   هانیا
کنترل اجتماعی و اِعمال خشونت از طرف حکومت انجامیده است 
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آنارشیسم انجامید.  خواهد  هم  همیشه  ناچار  خودش   35و  در 
ارسطو کشف کرد.   بار اولدیکتاتوري و استبداد را نهفته دارد. این را  

خواهد آمد. آنارشیسم    استبداد   ومرجهرجارسطو گفت که پس از  
شدید و    ز یچهمه  که یوقت است. شما    ومرجهرجصورت انتلکتوئلی  

دادید،    کس همهحداکثر آزادي را خواستید، حداکثر اختیارات را به  
.  کندیمکه فقط دیکتاتوري آن را پُر    دی آوریمفضایی را به وجود  

آرزوي    اش جهینتکه    ندیآیم   به وجوددر جامعه    ی زنش پسیعنی یک  
دست نیرومند است، آرزوي چکمه است، آرزوي دیکتاتور با پنجه  

اتفاقی است که   این  است.  تاریخ    جا همهآهنین  و در طول  افتاده 
افتاده و ما الزم نیست تکرارش بکنیم. تحول اجتماعی و پیشبرد  

که عرض کردم،    طورهمان،  بیترتنی ابهجامعه با مهندسی اجتماعی  
اینکه شما    ریناپذ اجتنابانجامید که    ی یهافاجعهبه   براي  بود.  هم 

وقتی بخواهید آن جامعه آرمانی را تحمیل و تسریع بکنید در کوتاه 
زمان و با میانبُر زدن به انجام برسانید و از تحول اجتماعی پیشی  

 .  دی رسیم بگیرید، به آنجا 
که        کردند  تالش  خیلی  کنندگان  استدالل  از  بسیاري 

یسم را از لنینیسم و لنینیسم را از مارکسیسم جدا کنند و  استالین
روندي است که از   کی نیاجدا بکنند، ولی  ها نیاپولپوت را از همه 

نه    زدیخ یبرمذات انحصارگرا و توتالیتر اندیشه مارکس سیستم ساز  
 ياجامعه يهامهرهمارکس جوان. مارکس سیستم ساز تمام پیچ و 

 
ایدئولوژي که معتقد به بی حکمی در سیاست و فرهنگ و فکر است؛ پیر ژوزف   -35

آنارشیسم    پردازانه ینظر) فیلسوف سیاسی فرانسوي از نخستین  1865-1809پرودون (
 است.
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فراهم کرد. تمام    شد   که بعداً در شوروي به دست استالین، ساخته 
به    يهاشهیاند از آن  تاکتیکی  بیان  اینکه لنینیسم یک  براي  الزم 

دست بدهد و آن را تبدیل بکند به ابزار تسلط و قدرت، آن را فراهم  
ما   اینکه  مارکسیسم    میی گویم کرد.  ساز،  سیستم  مارکسیسم 

، براي این  خوردهشکستماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی  
است که ارتباط بسیار نزدیکی بین اندیشه و عمل در این پروژه کلی  

پیامدهاي    يهانمونهوجود دارد. من   و  در عمل  را  تفکر  این طرز 
ولی    اشیعمل بیان کردم  اشاره  به یک    هانی ابررسی    یکمک ی را 

آموزنده است. براي اینکه هنوز بقایاي این اندیشه در گوشه و کنار  
و سعی   دارند  وجود  خود   هاجامعه  کنندیم دنیا  در  برگردانند.  را 

شده    ترفیضعروسیه یک حزب کمونیست نیرومند بود و حاال خیلی  
و در انتخابات آینده هم مطمئنم که وضع انتخابات پیشین تکرار 
که   نارضایی  از  و  هست  حزب  این  شرقی  آلمان  در  شد،  نخواهد 

ولی    کند یم پس از یگانگی دوباره آلمان حاصل شد، استفاده    ناچاربه
  هرحال بهدرصد و رو به ضعف و زوال ولی    20چیزي است در حدود  

این بقایا بهتر است که زودتر برگردند به واقعیات و نگاه بکنند به  
  يریشگ یپقابل  ي هافاجعهانحرافات و    نوانعبهگذشته خودشان نه  

  کند یم نتایج طرز تفکري که  این اندازه دنیا را ساده    عنوانبهبلکه  
اسلحه استدالل و تعقل    ي جابهو    کندیم   پاافتاده شیپ و مسائل را  

 .  شودیمسیاسی متوسل  امان یببه مبارزه 
 

لطفاً شروع کنید از مارکس سیستم ساز و استالینیسم که از  
 این اندیشه بهره گرفت.   
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روابط و  داریوش همایون:     ی کشبهرهچنانکه عرض کردم، مارکس 
خودش   سیاسی  فلسفه  مرکز  در  را  را    قرارداد اقتصادي  جهان  و 

رویارویی طبقه کارگر (پرولتاریا) با بورژوازي تصور کرد و    صورتبه
بورژوازي را یک مرحله الزم توسعه اقتصادي قلمداد کرد و گفت که  

بورژوازي   و    ناچاربهاین  داد  خواهد  پرولتاریا  به  را  خودش  جاي 
پرولتاریا دیکتاتوري خودش را برقرار خواهد کرد در جهان و جامعه 

جامعه  دولتیب موقعیت    طرفبهرا   بی    ازینیب،  جامعه  و  دولت  از 
طبقه خواهد برد چون دولت ابزار استثمار، فشار و خشونت است و  

در دست لنین تبدیل شد    هانیابورژوازي است.    یکش بهرهمدافع  
اي که بتواند دیکتاتوري حزب پیشاهنگ طبقه کارگر را    لهیوسبه

یه روبرو شد که در آن جامعه  عملی بکند. چون لنین با موقعیت روس
پرولتاریا وجود نداشت و بخش کوچکی از جامعه را کارگران تشکیل  

و او روستاییان و دهقانان را همواره تعریف کرد و دهقانان   دادندیم
قادر   هانیاشدند ابزار دیکتاتوري پرولتاریا و چون    ها نیاو سربازان،  

نند و دیکتاتوري پرولتاریا  نبودند که انقالب جهانی را به نتیجه برسا
و دولت بی طبقه را برقرار بکنند و جامعه بی طبقه را برقرار بکنند،  
وجود حزب پیشاهنگ طبقه کارگر را الزم دید که گروه بلشویک  
خودش بود و چون این حزب پیشاهنگ طبقه کارگر هم در موقعیتی  

از   را  قدرت  که  کودتا  ي هاراهنبود  بگیرد  به دست  ي  دموکراتیک 
و این ناویان حمله کردند به    قراردادرا وسیله    Kronstadtناویان  

دوم   نیکالي  تزار  که  مجلسی  به  یک    س یتأسدوما،  و  بود  کرده 
سوسیال   بلشویک  حزب  و  بود  دموکراتیکی  دمکرات،    –مجلس 

قدرت را در دست بگیرند، با یک کودتاي ناویان کرون   توانستند ینم
بعد   ماه  را هم چند  ناویان  قدرت در دست گرفتند و خود  شتات 
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و   کردند  اعدام  و  که    يا عدهگرفتند  کردند  زندانی  هم    همآنرا 
 داستان دیگري است. 

، لنین طرح حزب پیشاهنگ طبقه کارگر را ریخت و هرحالبه    
انقالب سوسیالیستی در جامعه پیش از رشد بورژوازي را عملی کرد  

کلی    هانیاکه   طرح  در  ولی  مارکسیسم  از  بود  انحرافاتی  البته 
زد و تحقق مارکسیسم را    برانیم. یعنی لنین  دی گنجیم مارکسیسم  

پید اینجا اشکال بزرگ  انداخت. و در  ا شد و استالین حزب  پیش 
پیشاهنگ طبقه کارگر را روي سنت لنینیستی برد تا دیکتاتوري  

پیشواي   رهبر،  دیکتاتوري  کارگران هاخلقفردي.  کبیر  پیشواي   ،
 . آورتهوعجهان و از آن القاب وحشتناك و 

براي اینکه استالین بتواند انقالب را در یک کشور عملی بکند       
جهانی باشد و قرار بود طبقه کارگر جهان   چون قرار بود که انقالب 

انقالب بکند، ولی سوسیالیسم در کشور واحد ضرورت تاریخی آن 
و آن    بازگرداند زمان بود براي استالین براي اینکه قدرت روسیه را  

از خارج   که  تهدیداتی  برابر  در  این    متوجهشرا  بکند،  بود مجهز 
آورد.   روي  بیشتر  چه  هر  تمرکز  به  او  که  تمرکز است  این  ولی 

بود. خود مارکس تمرکزگرا بود    شدهفراهماسبابش در خودِ مارکس  
بود.   انحصارگرا  او   پروژه  تمام  و  انحصارگرا  ناگزیر جهیدرنتو   ،

به    دی رسیم و  انحصار.  به    جاهمهبه  و چون  رسید،    جا همهرسید 
روندي بود    کینیاتصور کرد که استالین مقصر بوده است.    شودینم

ناگزیر. هر ایدئولوژي توتالیتري به تمرکز قدرت در دست یک نفر  
 خواهد انجامید اگر زمان پیدا بکند.
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البته پس از شورش تیتو       بر ضد استالین و تالش   36در چین، 
ن  براي ساختن یک سوسیالیسم دیگري متفاوت با روسیه، در چی

 که انقالبش سراسر دهقانی بود.  37مائو
معترضه عرض کنم که روسیه در هنگام انقالب    طوربهاین را       

یعنی   روسیه  1917اکتبر،  رشد    ترعیسر،  داشت  جهان  همه  از 
براي    کرد یم بود  ببري  و یک  بود،  اقتصاد جهان  زود رشدترین  و 

آلمان را به هراس   ي قدربهزمان خودش. و رشد اقتصادي روسیه  
انداخته بود که علت اصلی جنگ اول جهانی، ترس آلمان از این بود  

، و منابع روسیه  گرفتیم روسیه قرار بگیرد که حتماً    الشعاعتحتکه  
که چند سال  – آن روز روسیه    یشناستیجمع و جمعیت روسیه و  

اندازه   ارتش روسیه چه  ارتش    ناچار بهپیش مطلبی خواندم که  از 
آن    شد یم   تربزرگآلمان   در  زمان،  طول  قرن    ي هاسالدر  اول 

سعی کردند که این را در نطفه خفه    ها آلمان  هرحالبه  - بیستم،  
بگویم، روسیه در جنگ جهانی    عنوانبهبکنند،   به شما  یک مثال 

هزار هواپیما داشت. یعنی از مجموع نیروي   20  اشییهوااول نیروي  
و   بزرگ  خیلی  بود  کشوري  بود.  بیشتر  زمان  آن  در  دنیا  هوایی 

نیست که خیال کنید استالین روسیه را ساخت.   جورنیاپیشرفته.  
 را داشت.   اشیصنعتبود، زیرساخت  شدهساختهروسیه 

راه  هرحالبه     بود، طبعاً  انقالبش سراسر دهقانی  ، چین که مائو 
این   بود.  یکی  اساس  در  ولی  گرفت،  پیش  در  استالین  از  دیگري 

 
از رهبران حزب کمونیست و دولت کمونیستی 1980-1892یوسیپ بروز تیتو (  -36  (

یوگسالوي که با دوري از اردوگاه سوسیالیستی شوروي، موجد راه سوم در جناح چپ و 
 جنبش عدم تعهد بود.  گذارانانیبنیکی از 

 ) رهبر انقالب کمونیستی چین. 1976- 1893مائو تسه دون ( -37
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، فقط از این نظر با استالینیسم تفاوت دارد  میی گویم مائوئیسم که  
براي  بر روستاها و دهقانان بجاي کارگران. و  که تکیه را گذاشت 

  بار فاجعهان سوم، چون در کامبوج  انقالبیان جهان سوم، نه براي جه
جهان سوم   ي هاستیمارکس بود. ولی براي انقالبیان و    تر مناسببود،  

توسط    ترمناسبچین    حلراه شهرها  محاصره  از  اینکه  براي  بود 
و دیگران به دنبالش رفتند. و   38و چگوارا  گفت یمروستاها سخن  

مختلف مائوئیستی آمدند تجربه کردند و سعی    يهاگروهدر ایران  
کردند از راه روستاها قدرت را به دست بگیرند و با اصالحات ارضی  

 شاه خلع سالح شده بودند. 
بار  هرحالبه      به  نتایج را  این تمرکزگرایی در چین هم همان   ،

همه کشور و مهندسی    اری اختصاحبآورد و در چین هم یک نفر شد  
شد پروژه اصلی توسعه اقتصادي، و مائو اشتباه پس از   اشیاجتماع 

اشتباه، و فاجعه پس از فاجعه، پدید آورد. اولین آن جهش بزرگ به 
تمام   و  بکند  صنعتی  روستاها  از  را  چین  خواست  که  بود  جلو 
روستاهاي چین شروع کردند به ساختن فوالد و یک فاجعه اقتصادي  

حدود   و  ق   30  - 20شد  دچار  چینی  از  میلیون  و  شدند  حطی 
گرسنگی مردند و از بین رفتند. بعد انقالب فرهنگی به وجود آورد  

دست   به  داد  را  کار  جان    هانیاو    هامدرسهبچهو  به  انداخت  را 
 تکنوکرات ها و روشنفکران چینی.

میالدي بود که    1972یا    1971، در سال  هاوقتمن در همان      
  داده رخدر این جامعه   یی رورویزرفتم به چین و شاهد بودم که چه 

 
) از رهبران و همراهان فیدل کاسترو در انقالب کوبا 1967- 2819ارنستو چگوارا (  -38

 و تئوري پردازان جنبش چریکی در آمریکاي التین.  گذارانانیبنو یکی از 
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اصالً   و  بود.    زیچ ک یاست  همه    کردند یمسعی    هاآدمخوفناکی 
  یی ها آدمشده بودند و    روبات. عمداً مردم  ندی ایدرب  روبات  صورتبه

. عده بسیار  دادندیم نبودند که از خود هیچ اراده و اختیاري نشان  
از مردم،   یا    نشانیبهترزیادي  و  فرهنگی تصفیه  انقالب  همان  در 

از   و  پولپوت  اَمثال  جانیانی  دست  به  افتاد  این  بعد  شدند.  کشته 
کشتند و    ها نیانفر را    ونیلیمک ی میلیونی    7یا    6جمعیت کامبوج  

سعی کردند هر چه روشنفکر در آن جامعه بود و طبقه متوسط آن  
  گفتند یم را که    ها کوالكجامعه را نابود بکنند. تا جایی که استالین  

یک   توانستند یم مردمی بودند که  ها چارهیبدهقانان مرفه، ولی این 
را عمداً از بین   ها نیابازاري براي تغذیه مردم دیگر فراهم بکنند،  

بردند و در قحطی بزرگ اوکراین که عمدي بود یک طبقه را از بین  
که   می ن یبیمنتیجه مهندسی اجتماعی. و وقتی ما  هاستنیابردند. 

  کردند یمآغازین پس از انقالب رسماً اعالم    ي هاسالمجاهدین در  
خواهیم فرستاد، این   هااردوگاهکه ما همه چهل سال به باالها را به 

واقعیت   اگر  که  است.  فکر  طرز  همین  شما    ي بامنظورهادنباله 
و  خواندینم بدهید. منظورها  تغییر  را  واقعیت  تغییر    تانیهاوهیش، 

کرد. یعنی اگر یک    اشيکاردستندهید. این واقعیت است که باید  
براي    ياجامعه نیست  از    يهاطرحآماده  را  جامعه  آن  شما  شما، 

و مخالف با خودتان    د یدانیم و مقاوم    د یدانیم عناصري که ناالزم  
رز تفکر هولناکی است که کمونیسم به  ، پاك بکنید. این طدیدانیم

 بار آورد و نتیجه وحشتناکی است که از آن گرفته شد.  
این تفکر را ما در آلمان هیتلري دیدیم    ترانهیوحش صورت بسیار      

فرض است، حال    ها نیاکه یک کسی آمد، یک فرضی کرد، همه  
دارد، فرق   يتراحمقانهدارد و دیگري صورت    ي تریعلمیکی صورت  
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. ولی او هم یک فرضی  کرد و به یک فاجعه انجامید. من کندینم
ولی    39نازیسم  خواهمینم بکنم  مقایسه  کمونیسم  با    ازلحاظ را 
بود   ییگراارادهکه کشتار بود و مهندسی اجتماعی بود و    اشجهینت
قول خود    - یا  ها ستیمارکسبه  اراده یک حزب  قرار دادن  یعنی   ،

کردن   تحمیل  اجتماعی،  واقعیات  از  باالتر  گروه  یک  یا  فرد  یک 
  بارفاجعهدر این قرن    اشهمه  هانیا   - تحوالت اجتماعی بر جامعه،  

 نیتر عیسرو    نیتربزرگبوده و قرن بیستم از این نظر، با این قرن  
قرن تاریخ    نیزتریمآفاجعهعلمی و تکنولوژي است، اما    يها شرفتیپ

مهندسی اجتماعی    ي هاشهیاند  يوبرتربشري است. به دلیل تفوق  
قربانی    شماریب در این سده. کشورهاي    يناکجاآبادو    يشهرآرمانو  

  هاونیلیم شدند و آخرینش جمهوري اسالمی است، ایران ماست، که  
و   کرده  نابود  را  خودشان    هاونیلیم انسان  فکري  توسعه  از  را 

، روي  بازداشته  شان يبشر، از گسترش دادن استعدادهاي  بازداشته
 . يشهر آرمانیک پروژه توتالیتر و 

 
 مارکسیسم اسالمی و ایدئولوژي اسالمی 

را تا امروز حفظ    تشی اهمدر تاریخ طوالنی تمدن انسانی    ازآنچه     
از آغاز تاریخ تمدن انسانی    هانیدکرده، بیش از هر چیز دین است.  

تا    صورتبه  آنچهبه    گردد یبرمکه   هزار سال    4-5مکتوب هست 
در   داشتند  اساسی  جاي  ایدئولوژي   ین یبجهانپیش،  در  انسان، 

میان   اجتماعی  روابط  تنظیم  و  اجتماعی  و  این هاآدمسیاسی  از   .

 
ایدئولوژي    -39 به  ناسیونال   نژادپرستانهاشاره  حزب  و  هیتلر  آدولف  یهود  ضد  و 

 سوسیالیست در آلمان.



 
 با داریوش همایون وگوگفت

٦۱ 

و چالشگري   کندیماست و زورآزمایی    درصحنه  آنچه، فعالً  هانید
بنیادگراست؛کندیم اسالم  به   ي ها فرقه  ي اپاره  40،  که  مسیحی 

 و در هند، هندوهاي افراطی. روند یم همین راه 
مسئله عمده، اسالم بنیادگراست و جاي اسالم    ها یرانیابراي ما       

است در جامعه. موضوع دین، موضوع تعبیر است. این را یکی از این 
در ایران،   کند یم خیلی روي آن تکیه    ها یتازگ   رو انهیم  ي هایاسالم

  ها زماناسخ همه  این درست است. براي اینکه دین مدعی است که پ
، ولی چون هاجامعهو همه    ها زمانرا دارد، پیامی است براي همه  

  هازمانبراي همه    ي اشهیانداست، هیچ    رممکنیغ حقیقتاً این کار  
همه   براي  متوسل    ها جامعهو  تعبیر  به  مورد    شوندیمنیست،  در 

 با شرایط زمان و مکان.   کنند یم دین، و دین را منطبق 
که    م ین یبیم  می کنیمما تاریخ تطور دین را که بررسی  جهیدرنت     

. مثالً  اندنداشته  باهماز یک مراحلی گذشته که گاه هیچ ارتباطی  
و در    کندیم مذهب شیعه امروز در ایران مذهبی است که حکومت 

همه شئون اجتماعی دخالت دارد. ولی همین مذهب شیعه در آغاز  
و تا نزدیک هزار سال بعد مدعی بود و به اصرار زیاد و سختگیري  
و   از حکومت  است جدا  امري  و  ندارد  به حکومت  کاري  هیچ  که 

خود امام جعفر    ازجملهمتفکران شیعه، آخوندهاي زمان، مجتهدین،  
که    اند گفتهبه تأکید    هانیانیاد نهاده،  صادق که مذهب جعفري را ب

 
سنتی به وجود آمد. در    يهاپروتستان است که نخست در میان    ياده یابنیادگرایی    -40

توسط   بیستم  قرن  ستیزي،   انیگراسنتاواسط  مدرن  با  و  گرفته شد  کار  به  اسالمی 
 صدر اسالم در دوران معاصر هستند. شهرآرمان خواهان بازسازي 
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کاري به کار حکومت ندارند و نباید داشته باشند و باید به امر آخرت  
 . شانروزانهمردم بپردازند و مسائل شرعی 

از حکومت کوتاه       این مالِ موقعی است که دست مذهب  ولی 
است و ابزار خشونت در دستش نیست. حاال اسالم که جاي خود  

بخشی از دورانش را با حکومت   هرحالبهد. اسالم دینی است که  دار
طی کرده است. دوره مدنی دوره حکومت است در قرآن، ولی آئین  
مسیحی هم که از آغاز خرجش را جدا کرد از حکومت و از خشونت 

براي اینکه عیسی چند کالم اصلی دارد که راه آینده مسیحیت    –
که به شمشیر کُشد، به شمشیر کشته  هر  :  دیگویم.  کندیمرا روشن  

. شمشیر را باید گذاشت کنار. خشونت را باید گذاشت کنار. یا  شود
به خداوند آنچه را که به او مربوط است واگذار  این کالم معروف که:  

. کنید و به سزار (فرمانرواي دنیوي) آنچه را که به او مربوط است
است. یا آن کالم    تفکیک میان دین و حکومت  نیترروشنخب، این  

بدار  اتهیهمسامعروفش که:   مانند خودت دوست  براي  را  ، جایی 
باقی    گونهچیه دوست   اتهیهمسا  دی گوینم.  گذاردینم تبعیض  را 

هیچ    اتهیهمسا   دیگویمبدار،   یعنی  بدار.  دوست  خودت  مثل  را 
 نیست.  کس چی هفرقی بین 

 مراتبسلسلهخب، چنین دینی، بعد که اسباب قدرت به دست       
، از قرن چهارم  افتدیم ، پایگاه مذهبی یعنی کلیسا  افتدیم مذهبی  

تبدیل    جی تدربهمیالدي، که مسیحیت دین رسمی روم شرقی بود،  
سرکوبگري در آن عصر. ابزار    نیترانهیوحش و    ن یترسختبه    شودیم

ارتداد. همان دینی که   به جرم  تفتیش عقاید و سوزاندن مردم  و 
را مانند خودت دوست بدار. ولی همان دین   اتهیهمساکه    د یگویم

و هر نوع آزادي اندیشه را سرکوب   سوزاندیم عده بسیاري از مردم را  
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  رکش یشمش   ي هاپاپ،  اندازدیمبه راه    41صلیبی  يها جنگ و    کندیم
قدرت    دهد یم پرورش    لشکرکش و   آلوده  اینکه  و  شودیم براي   .

داشتند و    شمار یبکه فرزندان نامشروع    یی ها پاپعیاش، و    ي هاپاپ
مروجان فساد،    نیتربزرگ  ها اسقفاز این قبیل هم،    يشماریبتعداد  

 در سراسر اروپا.
 محضبه.  هانیدو همه    جا همهاین سرنوشت دین بوده است در       

تعلیمات    هاآموزهآن    اندشدهآلوده  باقدرتاینکه   را    شان هیاول و 
اسالم   در مورد  اصوالً   عرضهمفراموش کردند. حال  اسالم  کردم. 

سنت   یک  هست،  واردش  هم  حکومتی  سنت  ،  ییجوانتقامیک 
تبلیغ دین به ضرب ش نام  شمشیرکشی،  به  مشیر، حتی آدمکشی 

همه مجاز است در اسالم. کافر را باید کشت، دشمن    هان یادین ...  
نیست،    ییهاآموزهرا باید کشت. حتی مسیحیت هم که داراي چنین  

 کشانده شده است.     ها راهبه همین 
که اشاره شد، یک ویژگی دین هم همان جنبه مطلق   طورهمان     

وقتی   آن است.  این معنا است که یک    م ییگویمبودن  به  مطلق، 
و   ندارد  بیشتر وجود  در دست دین است.   همآنحقیقت  حقیقت 
مذهبی است. چون همه    مراتبسلسلهیعنی در دست پایگاه دینی و  

، بدون یک طبقه یا  کنندیمشروع    مراتبسلسلهبدون یک    هانید
 نسبتاً  معموالً  –ولی دیر یا زود    کنندیمگروه یا قشر روحانی شروع  

این قشر روحانی    -زود اختیار    شوندیم داراي  قشر روحانی  این  و 
این قشر روحانی ارتباطی با    که یوقت. تا  ردیگیم دین را در دست  

 
که میان کشورهاي غربی مسیحی و امپراتوري سلجوقی   ییهاجنگ اشاره به سلسله    -41

 به وقوع پیوست. 1291تا   1095 يهاسال و عثمانی در 
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قدرت   اِعمال  و  ندارد  عوامل   کندینمحکومت  از  یکی  خب 
در کنار عوامل دیگر   شوندیمجامعه    داشتننگهسرکوبگري و عقب  

و عوامل دیگر. ولی وقتی این    هاخانمانند حکام، پادشاهان مستبد،  
 .  کندیم شرایط تغییر  وقت آن د یآیم قدرت به دستش 

. طلبانهفرصتاست بسیار     يارابطهسیاسی    باقدرت رابطه دین      
). در  آوردمیمبه این معنا که (حال  من خود مذهب شیعه را مثال 

ش سیاسی  مذهب  حکومت  با  مذهب  رابطه  از  که  تعبیري  یعه، 
حکومتی شده است در طول هزار سال از امام جعفر صادق که خود 

بیستم،    گذارهیپا قرن  حدود  تا  است،  جعفري  است   يارابطهفقه 
خود امام جعفر صادق (امام    ازهمه اولمنفک. و علماي دین،    ی کلبه

با سختگیري و با اصرار تمام معتقد هستند و تأکید    هانیاششم)  
دارند و به   دورنگه که علما باید از امر حکومت خودشان را  کنند یم

. و این هست تا دوره  هاآنآخرت مردم بپردازند و به مسائل شرعی 
، باز علماي  شودیم صفویه، که در صفویه هم شیعه دین رسمی ایران  

، هاستآند، پادشاه رئیس همه  مذهب کارگزاران  حکومت هستن
البته    هاآن  کندیمتعیین   است.  پادشاه  به دست  اختیارشان  و  را 

اواخر صفویه این آخوندها بودند که بر پادشاهان مسلط بودند، ولی  
نداشت. از حدود دهه آخر سده نوزدهم    اصطالح بهاین جنبه نهادي  

جامعه   که  پیدا شد  آگاهی  و  فکر  این  اسالمی  دنیاي  اسالمی  در 
به   است  چاره    یماندگ عقبمحکوم  و  غرب.  برابر  در  شکست  و 

همان  چیست؟ چاره این است که برگردند به دوران صدر اسالم و  
  بیترتنیابههم    بار   نیاکه در صدر اسالم بر غرب پیروز شدند،    جور

پیروز بشوند. تصور این بود که مایه شکست مسلمین در برابر غرب  
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ا مذهبی. و گفتند که اگر به این    يها شهی رز  دور افتادنشان است 
 مذهبی بازگردیم، همان شوکت نصیب ما خواهد شد.  يهاشهیر

کسی که این فکر را اول اشاعه داد یک ایرانی بود به نام سید        
افغانی به  معروف  اسدآبادي  در مصر   بعدازآنو    42جمال  نفر  چند 

دنبال این فکر را گرفتند و در هندوستان گرفتند و در ایران دنبالش  
و   مصر   ییهاگروهآمدند  در  قرن  این  سوم  دهه  در   شد  تشکیل 

تشکیل شد و در دهه پنجم این قرن    43جمعیت اخوان المسلمین
اسالم فدائیان  ایران  و    44در  هندوستان  در  قبالً  شدند.  تشکیل 
بود با همین فکر که جامعه   شدهلی تشک  45پاکستان جماعت اسالمی

را برگردانند به صدر اسالم. و این کار البته بدون در دست داشتن  
  ییها استداللقدرت سیاسی میسر نبود. پس آمدند شروع کردند به  

در ایران این   46. قبالً هم کسانی مانند کاشف الغطاهایتراشلیدلو  
فکر را به میان آورده بودند که چون جامعه باید بر مبناي دینی اداره  

بهتر از «علماي    کسچیهبشود و بر طبق حکومت شرع اداره بشود، و  
امر   قوانین شرع را تشخیص بدهد، پس   تواندینمدین و روحانیون»  

 
 .کردی ماز پان اسالمیست هاي اوایل قرن بیستم که ایده وحدت اسالمی را ترویج  -42
در مصر   ي اسدآباد  یضد غربپان اسالمیستی و    يهاده یا  ریتأثگروهی که تحت    -43
 شد.  يگذاره یپا
در دهه بیست در ایران   ضد مدرنبنیادگرایانه و    يهاده یاگروهی که به تأسی از    -44
 گرااسالمو... از اقدامات این گروه   آرارزم شد. ترور احمد کسروي، حاج علی    يگذاره یپا

 است.
و سنت گرایانه ابواالعلی مودودي   یضد غربافکار    ر یتأثکه تحت    گرااسالم گروه    -45

 شکل گرفت.
بیین مشروعیت از مالیان عصر قاجاریه و نویسنده کتاب «کشف الغطاء» که به ت  -46

 دینی سلطنت قاجاریه مبادرت کرد. 
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به   متعلق  است  امري  سرپرستی،  هاآنحکومت  والیت،  حکومت  ؛ 
جانشینان    هاآندر جامعه دارند و چون    زیچهمههدایت و نظارت بر  

نماینده    جهیدرنت شیعیان جانشینان امامان هستند و    ازنظرپیامبر یا  
.  کنندیم از طرف خداوند عمل    هانیاخداوند بر روي زمین، پس  

در سال   انقالب  اسالمی  در  با    1357این شد که  خمینی مسلح 
چپ   هیفق تیوالاندیشه   از  پیشین،  رژیم  مخالفان  همه  دوش  بر 

مصدقی، سوار شد و آمد و بر ایران   يرو انهیمافراطی گرفته تا راست  
حکومت اسالمی را تحمیل کرد. البته آن انقالب خود موضوع بحث  

ایران از پیش فراهم بود به سبب بدي  در    شیهانهیزممفصلی است،  
به سبب فساد،   به سبب اشتباهات،  که در    یی هاينابرابرحکومت، 

جامعه به وجود آورده بود و به سبب فضاي مساعد خارجی که آن 
پادشاه فقید ایران که غرب را   يهااستی س ياپارهخود ناشی بود از 

و   به  ◌ٴ نهیدرزم  ظاهربهبیهوده  نمادي  و  سمبلیک  مبارزه    هاي 
تحقیر    دی طلبیم و محبتی    کردیم و  و سمپاتی  هیچ همدردي  و 

بود. نگذاشته  باقی  خودش  به  را    ها آنکه    47نسبت  موقعیت  هم 
ولی   نکردند.  از آن دریغ  بود،  اگر ضربتی الزم  و  غنیمت شمردند 

ایرانی   در خود جامعه  انقالب  این  از طرفی    شدهفراهماساس  بود. 
حکومت با اشتباهات پیاپی و از طرفی نیروهاي مخالف با رفتن به  

 زیر عباي خمینی.  
را        اسمش  که  اسالمی  ایدئولوژي  یادگرایی،  بن  م یگذاریم این 

از    کردیمکه هزار سال خودش را سعی    ي اعهیشآغاز شد. و    ازآنجا
زمانه را مساعد دید و زمینه را مساعد    که یوقتحکومت بکشد کنار،  

 
 کشاکش با تجدد»، داریوش همایون.  صدسالنک: « - 47
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درجه موضعش را تغییر داد و علماي شیعه، حاال یا فتوا    180دید،  
پیوستند به جریان مسلط،    هاآندادند یا ندادند و عمل کردند، همه  

خمینی   و  اسالمی.   بنیادگراي  کسی    تازنده جریان   جرئتبود 
  یی هاآنا نداشت.  رهبران شیعه ر  نیتربزرگمخالفت با او در میان  

هم    بعدازآن .  کردندینمهم که مخالفت کردند، با اصل فکر مبارزه  
باز   مُرد،  انتقاد    نیتربزرگکه  شیعه  از جمهوري   کنند یم علماي 

که جامعه نباید بر طبق اصول شرع  د یگوینم اسالمی، ولی یک نفر  
اداره بشود. همه در این موضوع متفق هستند. این است که کسانی  

با توسل به این آخوند و به آن آخوند و کمک    کنندیمخیال  که  
با حکومت اسالمی    توانندیم  اهللاتی آو از آن    اهللاتیآگرفتن از این  

اشتباه   بکنند،  همه  کنندیم مبارزه  آخر  تحلیل  در  اینکه  براي   .
 .  کنندیم رهبران دینی از حکومت دین دفاع 

که بین ایدئولوژي اسالمی، یعنی    می نیبیم تفاوتی از این نظر ما     
مانند مارکسیسم   با مثالً مکتبی  لنینیسم وجود   - اسالم سیاسی، 

ندارد. هر دو مدعی داشتن پاسخ نهایی هستند؛ هر دو مدعی انحصار  
حق  حقیق  خودشان  به  دو  هر  هستند؛    ی بازندگکه    دهند یم ت 
ساختن    يامعاملههر    هاانسان براي  دو  هر  و  بکنند  بخواهند  که 

جامعه آرمانی خودشان از قربانی کردن نسل کنونی، از فدا کردن  
ندارند.   به هر دادن منابع کشور دریغ  از     جهتنیازامنافع ملت و 

هم    ها نیاباید   عرض  در  همه  قراردادرا    ییهاین یبجهان  هانیا. 
هستند که زیر عنوان توتالیتاریسم و حکومت مطلقه یک ایدئولوژي 

 اندزدهکه به کشورهاي خودشان    ییهابیآسو خب،  رند یگیم قرار 
پیدا   را  آن  فرصت  یا  اسالمی  جمهوري  است.  مختلف  درجات  به 

براي اینکه ملت ایران زیر بار    -نکرده است، یا توانایی آن را ندارد  
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که مثالً آسیبی که رژیم پولپوت زده است به ایران بزند،   -رود ینم
یا آسیبی که استالین به شوروي زد بزند. ولی اساساً آماده این کار  
هستند. براي اینکه فرد انسانی و جان انسان و منافع ملت در نظر 

پاي آن ایدئولوژي قربانی  را باید در    ها نیاجایی ندارد و همه    هاآن
 که استالین آماده بود.  طور همانکرد. 

 
 مارکسیسم اسالمی 

غلبه       سده  بیستم  سده  اینکه  به  توجه  توتالیتر    ي هاشیگرابا 
از دهه بیست این قرن، در ایران هم از بعد از جنگ    ژهیوبهاست،  

سیاسی غرب به ایران باز    ي هاشهیانددوم جهانی که پاي بسیاري از  
کردند و    سربلندو اسالمیان سیاسی هم    انیگرااسالمشد و ضمناً  

شاگردان سید جمال اسدآبادي یا از طریق خود او مستقیماً یا از  
و   مصري  شاگردان  شدند    اشیپاکستانطریق    درصحنهظاهر 

خطرناك   صورتبه تحول  یک  شاهد  ما  دیگران،  و  اسالم  فدائیان 
دیگر شدیم. و آن این است که بسیاري از روشنفکران ایرانی سعی  

  ا یدودنکردند که بین این دو گرایش مسلط پُلی بزنند و بهترین را در  
 ن عنوابهداشته باشند. با توجه که پس از پایان جنگ دوم کمونیسم  

مقاومت را در مقابل فاشیسم    نیتربزرگیک نیروي پیروزمند که  
داشت و ضمناً    العاده فوقکرده بود و پیروز شده بود، یک حیثیت  

از رفتن    یی گرااسالم بعد  ایران،   رضاشاه هم  ایران، بخصوص در  از 
اوج   داکرده ی پ  ي انهیزم در  موقع  همان  در  هم  مصر  در  و  بود 

بود و در سوریه و در اردن و خیلی کشورهاي دیگر   شیهاتیفعال 
طبیعی   گرایش  این  یک  بودیمخاورمیانه،  به  ما  اینکه  براي  اما   .

.  میکرد یم صبر    50و    40تظاهر عملی از این فکر برسیم باید تا دهه  
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دهه   توده  40در  ملی  خوردهشکست  48حزب  جبهه  و   49بود 
جبهه ملی، او هم    برخاسته از   50بود و نهضت آزادي  خوردهشکست

نهضت   ییجابه از  مصدقی،  روشنفکران  از  عده  یک  بود،  نرسیده 
آزادي جدا شدند و رفتند دنبال یک سازمانی که ترکیب خطرناکی  

از   از    يهاشهیاندبود  و  سیاسی  اسالمی  و    ي هاوهیشمارکسیستی 
این زمینه نقش داشت  چریکی و پارتیزانی. و کسی که خیلی در 

نام شریعتی به  اما زبان خیلی    51یک کسی  بود که دانش محدود 
و بسیار    نوشتیم و زیاد    کردیمگرم و نرمی داشت و خوب صحبت  

پُلی بین این   خواستیمقرار داشت و    یسومجهانتحت تأثیر افکار  
و اسالم سنتی ایران بزند  یسومانجهانقالب گرایی، تقدس انقالب 

و اسالم را مدرن بکند و آن را تبدیل بکند به یک نیروي انقالبی. و  
انقالب    آنجاتا   تئوري  و  ساخت  انقالب  حماسه  کربال  از  که  رفت 

 ساخت و خیلی جاها رفت. 
یک پدیده بیش از همه ایرانی است. سعی    52مارکسیسم اسالمی     

میان   در  اسالم  جاذبه  از  که  است  این  بر  جاذبه   ها تودهآن  از  و 
یک   و  بکند  استفاده  دو،  هر  روشنفکران  میان  در  مارکسیسم 

 
 ي گذاره یپاتوسط مراکز امنیتی شوروي در ایران    1320که در مهر    گراچپحزبی    -48

 شد.
که در دهه بیست   انهیگرایملمتشکل در جبهه واحد سیاسی با عالیق    يهاگروه  -49

 خورشیدي تأسیس شد. 
دین   يهادهیاکه از فروپاشی جبهه ملی دوم شکل گرفت و با    گرااسالم گروهی    -50

 نظامی اسالمی قرار گرفت. -سیاسی يها گروهسیاسی در کنار مالیان بنیادگرا و 
 .یضد غربعلی شریعتی از ایده پردازان اسالم ایرانی و  -51
 ی و اسالم مارکسیستی»، بیژن جزنی. نک: «مارکسیسم اسالم - 52
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انقالب اسالمی    کهیوقتاسالم انقالبی تحویل بدهد. تا    ی نیبجهان
بُرد زیادي داشت   و هر کس که  پیروز نشده بود این گرایش طبعاً 

به    کردیمتصور   دو    لیدالهم  این  میان  دادن  آشتی  تاکتیکی 
چنانچه   نیست،  دو  آن  میان  تفاوتی  اصل  در  هم  و  است  ضروري 

نشان بدهد، خب، میدان فعالیت وسیعی در    کردیمشریعتی سعی  
، بخصوص دانشگاهیان، کسانی  هاجوانبرابرش بود و عده زیادي از  

و از تاریخ و ادبیات و فرهنگ    خواندندیمفنی درس    يها رشتهکه در  
 ایران کمتر آگاهی داشتند، خیلی گسترش پیدا کرد.  

مقابل      در  بزرگی  رقیب  اسالمی،  انقالب  پیروزي  از  پس 
مارکسیسم اسالمی پیدا شد. به این معنا که خودِ اسالم، اسالم ناب،  
اسالم ناب محمدي آمد در یک انقالب اسالمی قدرت را که خود  

  نظامشادهیپبودند و    شطرنجشاسالمی پیادگان    يها ستیمارکس
پرستش   تا حد  و  بودند  فراوان کرده  و تالش  را    اشيرهبربودند 

به   بودند،  نگذاشته  براي خودشان  بازگشت  و جاي   بودند  ستوده 
سراغ  بروند  روشنفکران  که  نبود  دیگر  موردي  و  رسیده  پیروزي 

بود که مبارزه در میان این دو    ازآنجاهواداران مارکسیسم اسالمی.  
، مبارزه بسیار نابرابر، و اسالم انقالبی بر اسالم مارکسیستی  درگرفت

 پیروز شد.   
البته         اسالمی  مارکسیست  یا  مارکسیستی  اسالم  خود  در 
فساد و شکست و ناکامی نهفته بود. براي اینکه یک ترکیب    يهادانه

 طلبانهفرصتد، یک کار  بو  ياحرامزادهبود؛ یک موجود    يرعادیغ
بینی    دوجهان نداشت و مبتنی بود بر    ي اشهیربود در درجه اول و  

که همان موقع در همان فرداي پیروزي انقالب اسالمی که ضمناً  
داشت   شانی هردورکود برژنفی، شکست    يهاسالمقارن بود با آن  
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. از انقالب اسالمی هنوز چندي نگذشته بود که بیشتر  شدیمآشکار  
هواداران    کنندگان شرکت بیشتر  و  انقالب سرخورده شدند  آن  در 

این حکومت    نشی شیپ که  شدند  ندارد    زیچچیهمتوجه  چنته  در 
کشور.   اداره  که    يهاسالبراي  کس  هر  به  هم  برژنفی  رکود 

که    کرد یم، روشن  اندازدیمبه قضایا    ياغرضانهیب نگاه    توانستیم
نیست و کمونیسم هم به شکست افتاده    ياندهیآدر کمونیسم هم  

 است. 
ولی این شکست تازه قسمت خوب قضیه بود. یعنی سرنوشت      

بدتري    يجاهابهاسالمی    يها ستیمارکس برسد.    ست یبایم خیلی 
با جمهوري اسالمی و فرار رهبرش   اشییزورآزمااین گرایش پس از  

کارش   اروپا  و    آنجابه    ي زودبهبه  برد  پناه  عراق  به  که  رسید 
و   کرد  متمرکز  عراق  در  را  ایران   ازآنجاکهنیروهایش  و  عراق  بین 

سال  درگرفتجنگ    يزودبه در  اختیار  1980،  در  را  سازمانش   ،
وارد شد که هی  قرارداد متجاوز و دشمن عراقی   او  به  چ  و ضربتی 

که   توده  حزب  حتی  ایران  در  سیاسی   نیتر بدناماز    یک یدرگروه 
پایه   این  به  او  حتی  است،  بوده  ایران  تاریخ  در  سیاسی  نیروهاي 

، این گرایش مارکسیسم اسالمی تبدیل به یک  پسازآننرسید. و  
  گشت یم   تنک ی پرستش    برگرد،  تنک ی   برگردفرقه مذهبی شد که  

در دریایی از انواع فساد    د یآیم پیش    هافرقه  جور نیابراي    که چنانو  
 زیچچیهبراي  ي انهیزمشد و هست و امروز هیچ نوع  ورغوطهطبعاً 

بسیار تیره است و وظیفه نیروهاي سیاسی ایران   اشندهیآندارد و  
از   و  بدهند  نجات  بتوانند  را  فرقه  این  افراد  که    دوبندی ق این است 
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را برگردانند به خانواده مردم    ها آنرهبري این سازمان آزاد بکنند و  
 53ایران. 

 
 پایان قسمت سوم 
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هفته قبل ما مارکسیسم اسالمی را بررسی کردیم و این هفته 
اسالم    میپردازی م به  که  اسالم  نوع  یک  معروف    روانهیمبه 

گشته که سروش و آقاي خاتمی و دولت ایشان و کسانی که 
 نامندی م چنین اسالمی    دارپرچمرا    کنند ی ماز ایشان حمایت  

که به آن هدفی که الزمه تطبیق    کنندی م امروز ادعا  هانیاو 
 کنمی م . خواهش  انددهیرسدادن اسالم با جهان امروز هست،  

 د در این مورد شما توضیحاتی بفرمایی
 

باید توجه داشت که هر کوششی   داریوش همایون: در مورد دین 
اینکه   براي  آن،  تعدیل  زندگی    ي ترقبولقابل  صورتبهبراي  به 

اینکه آن را به    جزبه  ي اچارهادامه بدهد، بیهوده است.    اش یاسیس
هرگونه اشیاصلمکان   از  مانع  و  بگذارند  کلیسا  یا  مسجد  یعنی   ،
اینکه    اشمداخله نیست.  بشوند  حکومت  کار    ند یگویم در 

و ایران فرهنگ خودش را    خوردینمغربی به دید ایران    يهاحلراه
ما با یک مشکل اجتماعی و   که یوقتدارد و ... فرار از موضوع است. 
ایران باشد یا    اسممان که ما  کند ینم سیاسی روبرو هستیم تفاوت 

و قدرت را    د یآیمیک دین    جاهمهاسپانیا یا مکزیک یا فرانسه. در  
و در    شودیمو بعد با مقاومت عموم مردم روبرو    رد یگیمدر دست  
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و بهترین راه براي    خوردیم زمان و مکان شکست    يهاضرورتمقابل  
 او این است که برگردد و دست از حکومت بردارد. 

اسالمی    یی هاتالشاین        جمهوري  در  امروز  براي   شودیم که 
شکست است.   بهمحکوم  هانیاتطبیق دادن دین با تجدد و مدرنیته،  

همه   اینکه  دین    ياپارهبه    خورندیبرمبراي  در  اساسی  اصول  از 
  هانی ااسالم، با آن اصول اساسی مغایرت دارد، با احکام صریح دینی  

آن احکام صریح را منکر بشوند   توانندیمکاري بکنند و نه    توانندینم
نه   آشتی    توانندیمو  نوگراي  مدرنیته  و  تجدد  با  را  صریح  احکام 

این   فایده  است که  این  این    هاتالشبدهند.  در  حداکثر  است که 
و از این   کنند یم نظام جمهوري اسالمی احتماالً بیشتر خللی وارد  

نداریم. ولی ما    ها آنهم با    ي امبارزهبابت ما بحثی با آن نداریم و  
خارج،    عنوانبه در  اسالمی  جمهوري  مخالف   وجهچیهبهنیروهاي 

یک امتیاز    عنوانبهالزم نیست که دست از اصول خودمان برداریم و  
جمهوري   يهااستیس تالشی براي وارد شدن به    عنوانبهکتیکی،  تا

اسالمی، پیدا کردن جایی در این سیستم خودمان را بچسبانیم به  
 .  میی ای درباسالمی  يروهاانهیماین آقایان و جزء  يهاتالش
حکومت   آنچه      است؛  الئیک  حکومت  هستیم  دنبالش  به  ما 

ایران    ی رمذهبیغ تاریخ  در  را  این  ما  و    هانی ازاشیپ   ی لیخاست 
ایران مغایرتی ندارد. فرهنگ ایران  بافرهنگ وجهچی هبهو  م یاداشته

این   فقط  محصول  ما حدود    1400هم  نیست.   800-2700سال 
 .  میاداشته  هم آنایران. حاال قبل از    عنوانبه. تاریخ  میدارخیتارسالی  

قبل       که    ی قسمتک ی چندي  کرد  پیدا  گشایش  لوور  موزه  از 
به   داشت  مربوط  ي هاتمدناختصاص  قسمت  آن  و  به   خاورمیانه. 

سال پیش که    7000ایرانش حقیقتاً خیلی آثار پیچیده و پیشرفته  
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از فالت ایران (خاك کنونی ایران) یافته بودند را به نمایش گذاشته  
. ولی وقتی  شدینم هنوز ایران محسوب    ها وقتآنبودند. ولی خب،  

سال پیش، ما سنت جدایی دین از    2800ایران، ایران شد از حدود  
مذهبی    میاداشتهحکومت   مداراي  سنت  دوران    میاداشتهو  تا 

ساسانیان که ساسانیان اولین ضربه را به این روحیه زدند و اولین  
آسیب را به کشور و ملت ما زدند با رسمی کردن دین زرتشت در  

، همان کاري که بعداً صفویان  هامغدادن به    پروبالو با    يامپراتور
ایران که سعی    ییها دورههم  ازآنپسکردند.   تاریخ  در  است  بوده 

  ها ییجوبهانهدین از حکومت جدا باشد. این است که این    شده است
کِش دادن مطلب است و    هانیاکه بله فرهنگ و سنت خودمان ...  

سال حکومت اسالمی،    20بعد از    کهاکنونملت.    کاربردشوار کردن  
عناصر جمعیت ایران هم معتقد    نیتریمذهب توده مردم ایران یعنی  

ت جدا کرد و دست آخوند را کوتاه هستند که باید دین را از حکوم 
این  دنبال  به  که  نیست  شایسته  دیگر  ما  براي  حکومت،  از  کرد 

است که اسالم    شدهشروعبرویم. این حرکتی که در ایران    هاحرف
سال سابقه دارد.    100را با مدرنیته و تجدد آشتی بدهند، بیش از  

اگر   که  کردم  باالخره  جمال  د یسعرض  همفکرانش  و   اسدآبادي 
تشکیل   به  اخوان   يها سازمانکارشان  سازمان  و  اسالم  فدائیان 

المسلمین  افتاد، این دوستان هم باید توجه داشته باشند که آخرش 
آن   يهاشهیاندبر    اشيادیبن  صورتبهو    اشیافراط  صورتبهدین  

 غلبه خواهد کرد.  
اساس فکر این افراد این است که دین یک احکام قطعی دارد؛       

گوناگون   يهازماناحکام شرعی دارد و چون این احکام قطعی در  
، کسانی  شوندیم دچار زحمت    واحوالاوضاعدر تطبیق خودشان با  
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باید تعبیرهاي مناسب بکنند. همان کاري که مکتب اصولی شیعه  
که احکام دین را باید با    گفتندیم م  قائل بود. مکتب اصولی شیعه ه

مجتهدین باید با احکام   جهی درنتزمان و مکان تطبیق داد و  طیشرا
پیشرفت   براي  را  زمینه  اولیه  و  اصولی  احکام  آن  مقابل  در  ثانویه 
دین، براي تطبیق دادن دین با شرایط روز آماده بکنند که این فقه  

. خب، نتیجه  اندهگذاشتپویاست که آخرین اسمی است بر روي آن 
در آخر همان شده است. آخرش حکومت فقها شده و   هانیاهمه  

 حکومت آخوندها. 
این موضوع که دین قابل تعبیرهاي گوناگون است، البته درست    

است ولی خب، یک تعبیر دین هم تعبیر جمهوري اسالمی است. 
اگر قرار بر تعبیر است، خب این هم یک نوع تعبیر است. و چون 

کنند    ي گذارقانونموضوع این نیست که این مردم هستند که باید  
باشند بلکه تعبیر دمکراتیک از  و سرنوشت کشور را در دست داشته  

دین است که باید به کمک بیاید و هر کس زور در دستش باشد او  
تعبیر خودش را تحمیل خواهد کرد. اساس را باید تغییر داد. اگر ما  
اساس را بپذیریم که این دین است که در مرکز تفکر سیاسی قرار  

ا مدرنیته  این دینی که در مرکز سیاسی است باید ب  وقتآندارد و  
و تجدد و با جهان امروز آشتی داد و باید تعبیرهاي امروزي کرد از  

  نخورده دستاین دین، چون خود آن دین و احکام مطلقه آن دین  
است همیشه کسانی پیدا خواهند شد که بگویند نخیر این تعبیر  
شما با دین مغایرت دارد و تعبیر شما غلط است و تعبیر ما درست 

کارشان   و  ایران است  در  چنانکه  آن  ببرند،  پیش  است  ممکن  را 
این پرونده را در ایران ببندیم که از راه دین    یکل بهبردند. ما باید  

مسائل سیاسی و اقتصادي و اجتماعی ایران را حل بکنیم.    میتوانیم
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شخصی.   وجدانیات  قلمرو  به  برگردد  باید    ها یس یانگل  آنچهدین 
نظام الئیک.    ند یگویم  ي هاي نسوفرا  آنچهجامعه سکوالر،    ند یگویم

اسالمی است در    ي هاجامعهآن پاسخ مسئله ماست و مسئله همه  
 پایان سده بیستم.  

 
در   و    يهاهفتهما  اقسام   يهابرنامهگذشته  و  انواع  پیشین 

بررسی    يهای نیبجهانو    هاي دئولوژیا را  فقاهتی  اسالم 
به   رسیدیم  سپس  و  مارکسیسم   يهای نیبجهانکردیم 

به جوامع دموکراسی و لیبرالیسم و    میرسی ماسالمی. اکنون  
خواهش   دکتر  آقاي  اقتصادي.  روابط  و  جوامع  این  شرح 

 . کنمی م
 

از   سال پیش سابقه    2600  -2500داریوش همایون:  دموکراسی 
در   دنیا.  در  دولت    نیترییابتداو    نیترسادهدارد  در    – شکلش 

ابتدائی    ي هاجامعهشهرهاي یونانی بود. پیش از آن در همه قبایل و  
بود. قبائل   دان یسف شیرشوراهاي قبایل و یا شوراهاي    صورتبهتر  

  صورت بهاین را در اروپا معمول کردند. ولی    وسطا قرونژرمنی در  
، متعلق به یونان است و میراث یونان شدهنیتدواندیشیده شده و  

است براي دنیا. و بعد این اندیشه دموکراسی، یعنی فرد داراي حق. 
پلیس. خب، پلیس در زبان   گفتند یم ، اصالً شهر یونانی را دیدانیم

حکومتی که    اضافهبهاسی مانده. این پلیس، مجموعه افرادش را  سی
پالیتی و این پالیتی عبارت بود   گفتندیم ،  دادندیمآن افراد تشکیل  

از افرادي که حق حکومت کردن دارند و حکومتی است که این افراد 
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  ياشرفتهی پ  العادهفوق. این مفهوم  دهند یم و تشکیل    نند یگزیبرم
  صورتبهبود براي زمان خودش و بعد فیلسوفانی مانند ارسطو این را  

و فن و دانش سیاست را مدون و    درآوردند یک سیستم حکومتی  
از حق و فرد صاحب حق شروع شد    هانیاکردند. همه    يگذارهیپا

 بود.   ياشرفتهیپ که براي جهان آن روز مفهوم بسیار ناآشنا و 
آمدند و نظریه   54میالد فیلسوفان رواقیپیش از    4از حدود قرن      

حقوق طبیعی را پیش کشیدند و گفتند که فرد انسانی با حقوق 
به دنیا   این حقوق    دیآیمخودش  برابرند. و  این حقوق  و همه در 

مانند ارسطو این بود که    یباکس   هایرواقسلب ناپذیر است. تفاوت  
را   حقوق  این  اینکه  ولی  بود  قائل  را  طبیعی  حقوق  هم  ارسطو 

از  افراد جدا کرد و همیشه این افراد باید این حقوق را    شودینم
 اِعمال بکنند و داشته باشند، متعلق به فیلسوفان رواقی است.  

هستند    ها یرومبعد       یونانی  فرهنگ  وارث  و    ها نیاکه  آمدند 
این م با  فهوم حقوق و دولت حقوقی پیش کشیدند و وارد کردند 

حقش    شود ینمتعبیر که درست است که فرد صاحب حق است و  
اراده خودش   به  ولی خودش  گرفت،  او  از  را    تواندیم را  این حق 

 تواند یم ، او را  دیآیم با او به دنیا    تشی مالکواگذار بکند، چنانکه حق  
بود مبتنی بر قدرت    يایدموکراسواگذار بکند. و دموکراسی رومی  

اشراف و گاهی هم دیکتاتورها و بعداً این حق به امپراتوران تبدیل  
به نمایندگی از طرف همه    درواقع شد و امپراتور قدرت خودش را  

.  کندیم. یعنی مدعی بود که اِعمال  کردیم مردم صاحب حق اِعمال  

 
باشی و رضایت جویی   خوش فیلسوفان یونانی که در آتن شکل گرفتند و معتقد به    -54

 بودند.
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احب هیچ حقی نبودند با این ترتیب پذیرفتن  براي اینکه مردم ص 
را در اندیشه    آورانیزدر عین اینکه نوآوري    هایرومحق توکیل. ولی  

قانون مدنی هستند و جامعه   دآورندگان یپددموکراسی کردند، چون  
کردند    يگذار هیپا حقوقی و سیاسی را یکی کردند و دولت قانونی را  

و دارند  دموکراسی  گردن  به  بزرگی  مبناي    حق  رُم  مدنی  حقوق 
پیشبرد   مبناي  و  غربی  اروپاي  در  شد  قانون  حکومت  پیشبرد 

 دموکراسی شد در این قاره.  
رُم  ها ژرمن  نکهیازاپس       خب،   55امپراتوري  کردند  سرنگون  را 

از قرن چهاردهم    کم کماین مسائل به فراموشی سپرده شد.    ها مدت
شانزدهم   باالخره  و  پانزدهم  دولت    –بخصوص    –و  اندیشه 

مقابل حق    ی رمذهبیغ و در  آمد  روي   ها پاپپیش  بر  به حکومت 
و   بازگشتند  افراد  طبیعی  حقوق  نظریه  همان  به  رفتند  زمین 
حاکمیت را از آنِ مردم، یعنی افراد جامعه، افراد صاحب حق جامعه 

دانستند.    ي اجامعهسیاسی،   است  مبتنی  قانون  بر    کینیاکه 
بود که از قرن شانزدهم ما در اندیشه سیاسی    ياالعادهفوقپیشرفت  

بعد  می نی بیماروپا   منتقل    اصطالح به.  مشعل  به   شود یم این 
آن   سابقه  و  دارد  سابقه  موضوع  این  البته  انگلستان  در  انگلستان. 

که عبارت    56به قرن دوازدهم و در این قرن ماگناکارتا  گرددیبرم
آن به    موجببهبود از فرمانی که پادشاه وقت انگلیس امضا کرد و  

را تعیین    هااتیمال مجلس اشراف (مجلس لُردها) اختیار داده شد  
 

از دوران جمهوري روم در    -55   476قبل از میالد تا    27  يهاسال امپراتوري که بعد 
 شمال آفریقا و غرب آسیا به وجود آمد.   -میالدي در مناطقی از اروپا

م  -56 نخستین  که  بزرگ  منشور  یا  سیاسی   یخواهمشروطه تن  ماگناکارتا  تاریخ  در 
 به تصویب رسید. 1215انگلیس است و در سال 
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پیشرفت بسیار    نیچن همو    -بکند و این اختیار را از پادشاه سلب کرد 
بزرگ در این ماگناکارتا هست و آن اینکه به پیکر انسانی احترام 

اینکه  داد   مگر   شودینم و  انداخت  زندان  به  و  کرد  آزار  را  انسان 
را    بیترتنیابهقانون.    حکمبه هر کس  پادشاهان    هاحکومتکه  و 
، پس از ماگناکارتا در انگلیس موقوف شد و  کشتندیمو    گرفتند یم

حکومت قانون مصونیت افراد در برابر قانون و حفاظت از حقوق افراد  
کارتا آمد. این دو اصل مهم، یکی اینکه مالیات  توسط قانون در ماگنا

باشد و دوم اینکه جان و مال افراد   دهندگان اتیمال باید با رضایت  
این   قانون.  توسط  باشد  مصون  آوردهباید  سنت    يادست  بزرگ 

سیاسی انگلستان است. این سنت سیاسی طبعاً در انگلیس فضاي  
دامنه    ج یتدربهمناسبی براي پیشبرد اندیشه دمکراتیک پدید آورد و  

در عمل بدون اینکه    کرد یم اختیارات مجلس انگلستان افزایش پیدا  
انگلیس    يابرجستهدمکراسی    پردازان هینظرما   در  مدت  این  در 

ولی عملکرد و کارکرد دمکراتیک در انگلستان پیوسته  داشته باشیم.  
به قرن هفدهم. در قرن هفدهم ما شاهد    م ی رسیم . تا  رفتیمپیش  

هستیم   ارتجاعی  حرکت  اینکه    ◌ٴ نه یدرزمیک  آن  و  دموکراسی 
پیدا شدند که حق الهی پادشاهان را پیش کشیدند.   یپردازانهینظر

از   یکی  اول  هاآنو  انگلستان جیمز  در    پادشاه  و کسانی هم  بود. 
اروپا، در فرانسه دنبال این فکر بودند که پادشاه (همین حالتی که  

براي فقها قائل است) گفتند پادشاه چون رعیت    هیفقتیوالنظریه  
را دارد و چون شبان رعایا است، چون سرنوشت کشور را در دست 
هر   بکند؛  را  کار  این  که  است  مأمور  خداوند  طرف  از  این  دارد، 

الزم دارد به چنین شبانی و خداوند این اختیار را داده به   ياجامعه
و رفاه رعایا به تشخیص پادشاه این اختیار را که مطابق مصلحت  
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پادشاه اداره بکند. این حق الهی پادشاهان شد فلسفه مسلط در قرن 
 هفدهم.  

عصر       را  آن  نام  که  هجدهم،  قرن  روشنگري   یی راروشندر  یا 
ما با اندیشمندانی روبرو هستیم    ییرا روشن. در این عصر  اندگذاشته

همین کاري    (فیلسوف)  لسوف یف   گفتندیم  ها آنکه در فرانسه به  
که انتلکتوئل هاي قرن نوزدهم به عهده داشتند، در قرن نوزدهم به  
الك  جان  مانند  متفکرانی  انتلکتوئل.   گفتند  ها  فیلوسوف  این 

طبیعی   حقوق  نظریه  به  بازگشت  با  دکترین   يهاهیپاانگلیسی 
براي  بشود  مبنایی  توانست  به صورتی که  را گذاشتند  دموکراسی 

و بعد قانون اساسی انقالب فرانسه و اعالمیه    قانون اساسی آمریکا 
 حقوق فرد و شهروند در فرانسه انقالبی.

را       ما بحث دمکراسی  اینجاست که  به بحث    طوربهاز  ارگانیک 
و اندیشه جامعه دموکراسی لیبرال از    م ین یبیم حقوق بشر آمیخته  

شروع   هجدهم  استوار    شودیمقرن  خیلی  فلسفی  مبانی  که    - بر 
که فرد    مین یبیمیکی از بهترین تجلیاتش را البته در فلسفه کانت  

به دنیا   برابر   دی آیمانسانی داراي حقوق است وقتی  این حقوق  و 
سانی و جامعه افراد ان  جزبه  کس چیهاست و حق حاکمیت  متعلق به  

حاکمیت را با حکومت نباید    -نیست و نه پادشاه حق حاکمیت دارد  
اشتباه کرد. حاکمیت یک مفهوم انتزاعی است و حکومت یک مفهوم 

concret  صحبت مالکیت  از  ما  وقتی  ملک.  و  مالکیت  مثل   .
و    میبریماز یک حق و از یک مفهوم کلی و مجازي نام    م یکن یم

و تجلی مالکیت و مصداق یافتن مالکیت در ملک    می کنیمصحبت  
حاکمیت یک مفهوم انتزاعی است. اینکه  در بحث    طور نیهماست.  

از جمهوري اسالمی ایران مرتباً در ادبیات مخالفان جمهوري و حتی  
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حاکمیت   صحبت  مثالً  کنندیم موافقانش  حاکمیت    ند یگویم، 
ال مردم را توقیف  دستور شالق زدن فالن کس را داد یا حاکمیت امو

حاکمیت   است.  کرده  را  کارها  این  است. حکومت  غلط  این  کرد، 
موجودیت مادي ندارد که ملک کسی را بگیرد یا کسی را به اعدام  

اعالم شد توسط    هیپایبموضوع حاکمیت پادشاهان    -محکوم بکند 
  اعتبار یببود    ها مدتاین فالسفه  و حاکمیت کلیسا و مذهب هم  

و  بو  شده شناخته بودند که    آنچهد  افراد جامعه  و  مردم  ماند  باقی 
صاحب   عنوانبه فرد  یعنی  شهروند  شدند.  شناخته  شهروند 

یعنی    وحقوقحق هستند.  حقوق  صاحب  همه  جامعه  افراد  و 
رسیدند به ارتباط میان    نجایازاجامعه و کشور هستند.    ار ی اختصاحب

صورت   این  به  زمان  آن  در  بشر  حقوق  البته  بشر.  کنونی حقوق 
مبانی    نشدهفیتعر تمام  ولی  و    شدهگذاشته  اشيفکربود،  بود 

یا الك   57ویمنتسک موضوع تفکیک قواي حکومتی به میان آمد که  
زیاد   خیلی  آن  جلوي  کارکردندروي  اینکه  براي    ي هاشیگرا. 

قواي  که  شدند  این  به  قائل  بشود،  گرفته  حکومت  در  استبدادي 
قواي دیگر را نتواند    ي اقوهحکومتی باید از هم منفک باشند تا هیچ  

قوا   تفکیک  نظریه  و  بگیرد.  خودش  اختیار  نظریه    اضافه بهتحت 
قطعی فلسفی    يهاهیپانظریه حاکمیت مردم    اضافه بهحقوق افراد،  

اشت و اولین انقالب تاریخ جدید عصر نوین،  دموکراسی لیبرال را گذ
در آمریکا روي داد. اصلش هم این بود که دولت انگلیس و پادشاه  

چون   -انگلیس حق ندارد بدون نظر مردم ایاالت مستعمره آمریکا 

 
57-  ) منتسکیو  دو  ایده 1755- 1689شارل  که  فرانسوي عصر جدید  اندیشمندان  از   (

 حکومتی را در کتاب «روح القوانین» مطرح کرده است. گانهسه تفکیک قواي 



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۸٦ 

  هانی امالیات وضع بکنند. و    - آن موقع  آمریکا مستعمره انگلیس بود
به استقالل  امپراتو  هی برعلانقالب کردند و شوریدند   انگلیس و  ري 

قانون   و  مین  يایاساس رسیدند  هوشی  که  نوشتند   گفتیم  58را 
همه اصول سوسیالیسم در قانون اساسی آمریکا هست. و این قانون 
اساسی مدلی شد براي انقالب فرانسه و حقوق مردم آمریکا در آن 
و   بود  نشده  مشخص  صورت  این  به  هنوز  موقع  آن  که  قانون 

آن را کامل کردند، و انقالب  فرانسه که یک حکومت   هايفرانسو
ه دوم خودش، ولی پیشرفتی بود  توتالیتر را بنیاد گذاشت در مرحل

 در جهت اندیشه دموکراسی. 
در اینجا چون صحبت انقالب فرانسه پیش آمد، باید عرض بکنم        
نظریه حقوق طبیعی و حاکمیت مردم، یک تفکر دیگر   موازاتبهکه  

را در همان تلقی رومی از حقوق افراد و حق   اششهیرپیش آمد که 
حق  این  کردن  واگذار  به  روسو  افراد  داشت.    پرداز هینظروق 

از حق طبیعی  شدهشناختهتوتالیتاریسم جدید   ، چرا؟ چون روسو 
اجتماعی    کندیمافراد شروع   قرارداد  را موضوع یک  این حق  بعد 

این دهدیم قرار   از  منظور  است،  نوشته  نام  به همین  هم  کتابی   ،
این  اراده عمومی که در آن کتاب آمده است،  قرارداد اجتماعی و 

 وحقوقحقاست که افراد جامعه به میل خودشان و اراده خودشان،  
تفویض   را  اجتماع.  کنندیمخودشان  هیئت    درواقعیعنی    59به 

  درواقعکامل هست،  حکومت و این هیئت اجتماع چون داراي حقوق  

 
نینیست انقالب ویتنام و ل  - مارکسیست  يگراچپ ) رهبر  1969-1890هوشی مین (  -58

 دولت کمونیستی ویتنام.  جمهورس یرئنخستین 
 اشاره به کتاب «قرارداد اجتماعی»، ژان ژاك روسو. - 59
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هر نوع دیکتاتوري را برقرار بکند براي آن جامعه. فرمانش   تواندیم
عمومی    وچراچونیبباید   اراده  آن  بشود.  قرارداد    موجببهاجرا 

  ی وزندگمرگ    تواندیم اجتماعی تفویض شده است به آن هیئت، و او  
 جامعه را بر عهده بگیرد.  

استبدادي و توتالیتر    ي هاشیگرااین تفکر بود که در فرانسه به       
است، دامن زد. یعنی انقالب    60روبسپیر  اشندهی نما  نیتربزرگکه  

فرانسه که یک انقالب دموکراتیک بود، چون از نظریه روسویی اراده  
، ضمناً در کنار این اندیشه  کرد یمعمومی و قرارداد اجتماعی پیروي  

گذاري کرد که بعداً در آئین   ه یپاهمک، اندیشه توتالیتر را دموکراتی
قرن   – مارکسیسم   از آن غلبه کرد و در  لنینیسم صورت دیگري 

همه به    کارآمدند توتالیتر یکی پس از دیگري روي    ي هامی رژبیستم  
. یعنی روسو دندیدیمخودشان را در اندیشه روسو    ي ها شهیرصورتی  

منهاي   بود  دمکرات  عنصر   61اندیویدوآلیسم،یک  بدون 
اندیویدوآلیسمی در دموکراسی. چون دموکراسی یک عنصر نیرومند  
حقوق   است.  آن  گردآورنده  بشر  حقوق  که  دارد  اندیویدوآلیسمی 
افراد و ارزش مرکزي فرد در جامعه دمکراسی است که دمکراسی را  

. هر مکتب فکري که دموکراسی را از  کندیمکاملش عمل    صورتبه
فرد، از موضع مرکزي فرد دور بکند و از حقوق فرد جدا بکند و از   

و    شودیمحقوق بشر جدا بکند، اول تبدیل به دیکتاتوري اکثریت  
اکثریت رأي   اقلیت را پایمال    دهدیماول  بعد   کند یمو حقوق  و 

جه بازي و  توسط حقوق اقلیت. نتی  شود یم حقوق اکثریت پایمال  

 
 ماکسیملیان روبسپیر رهبر ژاکوبن ها در انقالب فرانسه. -60
 اصالت فرد و فردگرایانه لیبرالیستی.  يهاده یااشاره به   -61
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عملکرد قدرت این است. این انحراف بزرگی بود که روسو در اندیشه  
دموکراسی پدید آورد و تا اواخر قرن بیستم ما بهاي سنگینی بابت 

حکومت می اپرداختهآن   یعنی  لیبرال  دموکراسی  فکر  اصل  ولی   .
،  شودیم اکثریت و احترام رأي اکثریت که توسط حقوق بشر محدود  

اقلیت، حقوق برابر اقلیت با اکثریت براي اینکه    یعنی حفظ حقوق
ما مدیون فیلسوفانی    را   ن یاتبدیل به اکثریت بشود در نوبت بعدي،  

و متفکرانی سیاسی قرن نوزدهم فرانسه    ویمنتسکمانند الك، کانت،  
از شکست   قرن ما که پس  تا  این پیش آمد  انگلیس هستیم. و  و 

و   تأسیس سازمان ملل متحد  با  اعالمیه جهانی  فاشیسم،  تصویب 
سیاسی بشریت است   دست آورد   نیتربزرگکه به نظر    – حقوق بشر  

به    - تاکنون زدن  مهار  قطعی  راه  و  رسید  کمال    ي هاشیگرابه 
با    ي هاجامعهاستبدادي در   راه قطعی و مؤثر مبارزه  دمکراتیک و 

استبدادي پیدا شد. ما امیدواریم که از این اسلحه بر   يهاحکومت
بتوانیم استفاده بکنیم. چون   هانیا ضد جمهوري اسالمی بیش از  

 کارگرترین و مؤثرترین سالح ما حقوق بشر است.  
 

 عدالت اجتماعی 
یک واژه چیز زیادي را تعریف   اصطالحبه  عنوانبهعدالت اجتماعی  

در پیش    هاحکومتاست که    ییهااستیس . مسئله عمده  کندینم
است که تعقیب بکنند. ما  همه هوادار عدالت    ییهاهدفبگیرند و  

با    توانینماجتماعی هستیم. هیچ گروهی را   بگوید من  یافت که 
مخالفم.   اجتماعی  عدالت  یا  و    ازاندازه شیبتأکید    جهیدرنت عدالت 

. ما باید وارد جزئیات  کندینم را ثابت    زیچ چیهروي این اصطالح  
 موردتوجهکلی است، یک هدف کلی است که    زیچک ی عملی بشویم.  
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ابلیس در جزئیات    ند یگویم که    هاسیانگلهمه است ولی به قول  
است، یعنی گرفتاري اصلی در جزئیات است، عدالت اجتماعی هم  

ماعی  است. مشکل اصلی و گرفتاري اصلی در عدالت اجت  طورهمان
در جزئیاتش است. چون اصل قضیه عدالت اجتماعی این است که  

چه    آنچه هر  مقدار  به  بیشتري  چه  هر  عده  به  است  سفره  روي 
بیشتري برسد. این اصل داستان عدالت اجتماعی است. ولی در این 

روي    آنچه. اینکه  شودیم معادله معموالً کمتر به خود سفره توجه  
ري به مقدار هر چه بیشتري برسد،  سفره است به عده هر چه بیشت 

و چکار    موردتوجه بکنیم  پر  را  این سفره  ولی چگونه  همه هست 
بکنیم که با پخش کردن آنچه در سفره هست سفره نخشکد و خالی  

نخواهد   یی جابهکه مرتباً پر نشود، خب باالخره    ياسفرهنماند. چون  
عدالت اجتماعی است   ي هااستی سرسید. و این گرفتاري بسیاري از  

  کنند ینم به آن توجهی    بیفرعوامکم مسئولیت و    يهاگروهکه از  
که سازمان مسئولی    کند یم . سازمان ما تالش  دهندیمو وعده مفت  

 وجهچیهبهمسئول و با مسئولیتی داشته باشد. ما    ي هانظرگاهباشد و  
فراهم   در پی این نیستیم با دادن وعده رایگان براي خودمان هوادار

بکنیم. ما دنبال یک برنامه سیاسی عملی براي آینده ایران هستیم  
ما هرگز وعده نخواهیم    جهی درنتکه مسائل آن جامعه را حل بکنیم.  

بازسازي   باید  باالیش  تا  از پایین  کرد که مثالً در آن کشوري که 
. فالن گروه گفته است   25به     م یرسانیم بشود، مثالً ساعات کار را  

ساعت. فالن   25  م یی گویم   م یزنیم ت، ما روي دست آن  ساع  30
ما    4گروه گفته است که   بدهیم،  کارگران  به  باید مرخصی  هفته 

  يهاخانوادهکه به    دیگویمهفته باید داد. فالن گروه    8  میی گویم
نخیر باید    م ییگویمدالر داد ما    2000باید بابت هر فرزند    پراوالد
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داد.    3000 عدالت    جورنیادالر  برنامه  روي  بر  زدن  حراج  چوب 
نخواهد رسید، براي اینکه    ییجابهاجتماعی و مسابقه ترتیب دادن 

فردا که پاي عمل به میان آمد همه وضع مشابهی خواهند داشت. 
سفره   یک  با  و    یخالمهینهمه  بود  خواهند  نیمه    يهاشکمروبرو 

 . شماریبگرسنه 
ما مسئله عدالت اجتماعی را با مسئله توسعه اقتصادي    جه یدرنت      

منفک    یک یآن. و یکی را از  میکن یم همراه هم و در کنار هم نگاه  
 ي ترعادالنه  صورتبهکه در آن درآمد    ياجامعه. به نظر ما  میکن ینم

بشود   و تر شرفتهیپاقتصادي    ازلحاظاست    ياجامعهتقسیم   .
باشد توانایی این را دارد    ترشرفتهیپ اقتصادي    ازلحاظکه    ياجامعه

تقسیم بکند. در موضوع   يترعادالنهبرابرتر و    صورت بهکه درآمدها  
عدالت و برابري هم توضیح الزم است، براي اینکه عدالت به معناي  

در   اتفاقاً  نیست.  را    ییهاجامعهبرابري  برابري محض  بخواهند  که 
. براي اینکه عدالت  گذارندیم دالت را زیر پا  ع   ازهمه اولرعایت بکنند  

دارد میان حق و توانایی . اگر کسی که توانایی دارد، مثالً    يارابطه
ثانیه بدود، و او را مجبور بکنند که چون   10متر را در    100بتواند  

، و شما  کندیمدقیقه طی    50متر را در    100کُندترین افراد جامعه  
در   ندارید  ط   10حق   پا  ثانیه  زیر  عدالت  این  خب،  بکنید،  ی 

. به  شدهگذاشته. و عدالت حتی در مورد جامعه زیر پا  شدهگذاشته
بهترین  به  دارد  نیاز  جامعه  اینکه  براي  شده.  ظلم  هم  جامعه 
به   بکند  کمک  بتواند  و  ببرندش  پیش  اینکه  براي  استعدادهایش 

 .  هاماندهعقب
پس ما اساساً بحث عدالت اجتماعی را از بحث برابري اجتماعی      

  ناکجاآباد. برابري در مصرف یک  می کن یم و برابري در مصرف جدا  
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است، یک آرمانی است که هیچ راهی به آن نرسیده است و نخواهد  
به   ستمگري  با  توأم  برسد  اگر  و  جامعه   ییهاگروهرسید  افراد  از 

  میرویم . ما  اندآوردهکمتر به دست    حقشان خواهد بود براي اینکه از  
است که   آن  عدالت  عدالت.  و    - 1روي  افراد در حدود شایستگی 

برخوردار بشوند   شانشهیاندز زحمت و کار و  بتوانند ا  شانییتوانا
  کنار افتادگان اعضاي یک جامعه در ردیف    عنوانبهاینکه افراد    -2

عناصر   عضو   ياهیحاشو  بمانند.  باقی  جامعه  عضو  و  نگیرند  قرار 
اقتصادي و    ي هاتیفعالجامعه باقی ماندن به معنی این است که در  

معقول مصرف که در   زانیمک ی اجتماعی شرکتی داشته باشند و از 
برخوردار باشند. این براي ما    شودیم آن جامعه عادي و الزم تلقی  

 مفهوم عدالت است. 
که عرض کردم، موضوع توسعه اقتصادي    طورهماندر کنار این،      

که اجراي عدالت اجتماعی حتی به قیمت    می کنینماست. ما تصور 
و قشرهاي محروم   ها هیالخفه کردن اقتصاد صالح جامعه یا صالح  

جامعه باشد. برعکس، ما عدالت اجتماعی را همچنان    تر محرومیا  
.  میده یم که عرض کردم در خدمت توسعه اقتصادي و برعکس قرار  

ن توزیع  مطالعات زیادي شده است روي اینکه چه نسبتی است میا 
ثروت میان آن جامعه و رشد و توسعه اقتصادي در آن    تر متعادل

که هر چه این   انددهی رسجامعه. همه مثبت بوده. همه به این نتیجه  
و    ترمتعادلدرآمد   کرد  خواهد  رشد  تندتر  جامعه  بشود  تقسیم 

پیشرفت خواهد کرد. این آرمانی است براي ما. ما سعی خواهیم کرد  
عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی تولید    يها استیسه  آنک   ي جابهکه  

را فراري بدهد،   هاهیسرمارا خفه بکند و انگیزه کار را از بین ببرد و 
افرادي که   ي هاتالشو ابتکارات فردي و  ها هیسرماکاري بکنیم که 
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دارند براي تولید ثروت در خدمت توده مردم و افراد    یی هاییتوانا
جامعه قرار بگیرد. چون در عمل و به تجربه دیدیم که در طول این 

از    40  -30 بعد  انگلیس  از  که  غربی  اروپاي  رفاه  دولت  در  سال، 
جنگ شروع شد و بعد در کشورهاي اسکاندیناوي عملی شده بود،  

عی ناپسند این پدیده، نه عدالت  ما به تجربه دیدیم که یکی از آثار فر
نادرست عدالت اجتماعی و رفاهی این   ي هااستی ساجتماعی بلکه  

از کار.    شوندیم   ازی نیبو    شوندیم  عالقه یباست که مردم به  کار  
 است براي اقتصاد جامعه.   آورانی زاین بسیار 

خواهان    رفتههميرو      مشروطه  سازمان  که  بکنم  عرض  باید 
که    کند یمعدالت اجتماعی از این اصل پیروي    ◌ٴ نهی درزم  62ایران

ما   و  دارد  فرق  برابري  با  برقرار    میتوانینمعدالت  را  کامل  برابري 
بکنیم و این اصل که عدالت اجتماعی باید به توسعه اقتصادي کمک  

و   بکند  محدودش  اینکه  نه  اجتماعی    جه یدرنتبکند،  عدالت  اصل 
ببیند و   به    یی هااستیس خودش آسیب  را دنبال خواهیم کرد که 

طبقات جامعه امکان این را بدهد که وضع خودشان را    نیترمحروم
ب نتوانستند  بهتر  اگر  و  و    کم دستکنند  زندگی  وسایل  حداقل  از 

را    ییهااستیس امکانات زندگی برخوردار باشند. ولی به هیچ قیمت  
سبب   به  ابتکارشان،  سبب  به  را  افراد  که  کرد  نخواهیم  دنبال 

سبب  تالششان به  بکنیم    دانششان،    يهااستیباس مجازات 
بستن    انه یجوانتقام با  ثروت  دارندگان  و    ي هااتیلما از  سنگین 

 
ز حزب مشروطه ایران تشکیل شد؛ نک: «حزب اشاره به تشکلی دارد که پیش ا  -62

ایران نوین»،    -مشروطه  مشروطه  بمثابه  دمکراسی  انتشارات    اصغری عللیبرال  حقدار، 
 .1391،  آنجلسلس پارس، 
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و منجر به تعطیل    شود یم  هاهیسرماکه منجر به فرار    ازاندازهشیب
 ، جلوي ثروتمندتر شدن جامعه را بگیریم.  شودیم  هاتیفعال 
نکته آخر توجه  شنوندگان این رادیو را به این موضوع   عنوانبه    

که امروز جلوي گریز سرمایه و انتقال سرمایه از یک    کنم یمجلب  
گرفت. در بازار سرمایه که روزي    توانینمکشور به کشور دیگر را  

، امکان  شودیمها میلیارد دالر در بازارهاي مالی جهان جابجا    100
اینکه بشود جلوي این گریز را گرفت نیست و اگر کشوري فعالیت  

  یی جابه  ها هیسرمابکند این    صرفه یب بکند یا    رممکن یغاقتصادي را  
  وبال دستخواهند رفت که شرایط برایشان بهتر است. این است که  

منابع موجود   کنند یم و کوتاه بینی سعی    ی نی کور بکه با     یی هادولت
بکنند، حتی   تقسیم  بیشتر  هر چه  نوع کشورها    وبالدسترا  این 

و   است  این    توانند ینم  هانیابسته  و  بکنند  را  کار  از    هاپولاین 
دستشان خواهد رفت و دیگر گاو شیردهی هم نخواهد بود که بشود  

 از شیر آن کودکان را تغذیه کرد. 
 

 جایگاه پادشاه در سازمان مشروطه خواهان
تا آنجا که مربوط به نظر ما درباره پادشاه در آینده ایران است،       

به مرحله کنونی،   م یپردازیماین را قبالً صحبت  کردیم. ولی امروز 
با سازمان مشروطه  ارتباطش  یعنی پادشاه و مبارزه، بخصوص در 

 خواهان ایران. 
داریم و  با این ترتیب  اگر ما نگاه کنیم به قضیه، ما یک مزیتی      

 یک دشواري نسبت به هر گروه سیاسی دیگري. 
این است که ما از وجود نامی و یک شخصیتی باقیمانده و    تشیمز

  ها یرانیاوارث یک سنتی برخوردار هستیم که در میان بسیاري از  
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ما   و  دارد  زیاد  نظر    خودخودبههواداران  این  از  هواداري،  این  از 
مساعدي که نسبت به این نهاد، نسبت به این سنت و این شخص 

مشروطه خواهان تا حدود زیادي برخوردار    عنوان بهوجود دارد، طبعاً  
با هواداران پادشاهی دشواري خیلی    مان ی برخوردهاهستیم. ما در  

داشته    نود وشگفتارتباط برقرار بکنیم و    ها آنزیادي نداریم که با  
  هاآندر برابر    م یبودیم  خواهيجمهورباشیم. ولی اگر یک سازمان  

به اینکه ما را   کردنشان براي متقاعد   می شدیم دچار زحمات زیادي 
و    عنوانبه مؤثر  سیاسی  نیروي    ياپاره  برآورند  عنوانبهیک 

در مرحله مبارزه تلقی بکنند. این مزیت ماست و ما    شانیهاخواست 
که    يايدشواربکنیم به سود مبارزه.    يبرداربهرهباید از این مزیت  

ما با آن روبرو هستیم و دیگران این دشواري را ندارند، این است که  
 زیچهمهکه   اندکردههواداران پادشاهی عادت   ژهیوبهچون مردم ما 

و پادشاه در تاریخ ایران هم فرمانده بوده است،   را از یک نفر بخواهند 
، بسیاري از مردم منتظر هستند  زیچ همههم پیشوا بوده است، هم  

پشت سرش جمع    ها آنکه کار مبارزه را هم یک نفر انجام بدهد و  
بشوند و همهمه بکنند و براي هورا بکشند و کف بزنند. این رابطه 

بوده   پادشاهی  ایرانیان هوادار  پادشاه. سازمان  سنتی  مقام  و  است 
کار   و طرز  روحیه  این  دادن  تغییر  براي  مشروطه خواهان درست 

قرار  شدهلیتشکاصالً   اگر  ما  به   بودیم.  نسبت  را  نظر  همین  که 
باشیم، دیگر   پادشاه داشته  به    اسممان پادشاه و نظر مردم نسبت 

سازمان  بودینم  خواهمشروطه یک  ما  و    می بودیم  طلبسلطنت. 
در طول این دو دهه صدها شاید هزارها در    طلبسلطنتسازمان  

، موضع ملموس و  موضعشانگوشه و کنار جهان تشکیل شدند ولی  
عادت کرده و سنتی طرفدار پادشاه بوده است. چه فرمان یزدان، چه  
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به نام   ز یچهمهفرمان شاه. و بی فرمان یزدان هیچ. هیچ اقدامی نه. 
  ها یبعضو    کند یممک او، یا کسانی که او تعیین  او، به دستور او، با ک

را   شورش  خیلی  که  ایران   گفتندیم  آوردندیدرم هم  شاه،  بدون 
 هرگز. یا ایران بی شاه هرگز.  

ما براي اینکه این طرز تفکر را عوض بکنیم و پادشاهی ایران را       
در   پادشاهی  از  که  مفهومی  وارد  امروز،  جهان   ن یترشرفتهیپ وارد 

  م یتوانینم   جهی درنتکشورهاي جهان دارند بکنیم، تشکیل شدیم و  
داشته   پادشاه  به  نسبت  را  انتظارات  همین  و  را  تفکر  طرز  همین 

کافی است و به    نامش ما او یک نمادي است و همان    ازنظرباشیم.  
جمع   را  هوادارانش  ما  او  مبارزه    م یکن یم نام  او  نام  به  دیگر  ولی 

اومیکن ینم هواداران  که    .  بشوند  متقاعد  ایران  مردم  اینکه  براي 
و مبارزه    شوندیمپادشاهی بهتر است تا اَشکال دیگر حکومت، جمع  

. روي اعتبار و فعالیت  کنندیمو خودشان را به مردم عرضه    کنندیم
تا    هاستآن بهتر است  پادشاهی  که مردم معتقد خواهند شد که 

ي دور از دسترس جمهوري. براي اینکه خود وارث پادشاهی پهلو
و اصالً ارتباطی با او ندارند. و ارتباطی که    هاست یرانیا  همهتقریباً  

ایرانیان در خارج و حتی در داخل با پادشاهی دارند، از طریق کسانی  
که   پادشاهی    ند یگویماست  طرفدار  و  هستند  پادشاه  طرفدار 

 هستند.  
فعال و روشن و آبرومندي باشند، خب طبیعی    ي هاآدم  ها نیااگر      

پادشاه   وگرنه  رفت.  خواهد  پیش  ایران  در  پادشاهی  امر  که  است 
خودش هر چه هم در هاله تقدس براي کسانی پوشیده شده باشد  

باشد، اگر    تربزرگهم    هرچقدر یا خاطره پادشاهی در یاد ایرانیان  
پاد از  هواداري  عَلَم  کسانی  بینند  و  بکنند  دوش نگاه  به  را  شاه 
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میدان    کشندیم به  کسانی  پیش    اندآمدهو  در    اندافتادهو  که 
اتومبیل    کندینم  جرئتانسان    شانیشخص  يها یزندگ یک 

این اصطالحی است که در مورد ریچارد    – بخرد    هاآناز    دومدست
. بردندیمسال پیش آمریکا به کار    30-20  جمهور سیرئ  63نیکسون

اتومبیل    گفتندیم او  از  و  فریبکاري است    شودینم   دومدستآدم 
این    -خرید متأسفانه در طی  باشند که  کسانی    ها سالاگر چنین 

دید.   خواهد  آسیب  پادشاهی  امر  خود  است،  نبوده  کم  تعدادشان 
که اطرافیان و دست در کاران گاهی بیش از    دانند یمچون مردم  

 پادشاه ممکن است که اثر بکند.
اوالً رابطه هر نوع اقدام    یکلبه  میخواهیم است که ما    جهتنیازا    

و عمل سیاسی خودمان را با پادشاه قطع بکنیم یعنی هیچ دستوري 
، گاهی خب دیداري  می دهینم ، هیچ گزارشی به او  میریگ ینم از او  

، ولی گزارش رسمی و منظم  شودیم و مطالبی کلی گفته    ودشیم
از او نداریم ولی خب، به نام پادشاهی کار    يانتظارچشمابداً. و هیچ  

  ي جابهو خواهیم کرد. ثانیاً    میکن یم و براي پادشاهی کار    میکن یم
اینکه از سرمایه پادشاه بگیریم و مصرف بکنیم و کارمان را پیش  

از سرمایه خودمان   پادشاهی در    درراه  م یگذاریم ببریم،  و  پادشاه 
طوري باشد    م یکنیم ایران. یعنی عمل ما طوري خواهد بود یا سعی  

به این قضایا متقاعد بکنیم که خیر،    کنند یمکه مردم را که نگاه  
از افراد خوب و شایسته این کشور هستند که به و گروهی    ياپاره

براي   ي اندوزمالفکر   و  ندارند  مقامات  به  قصد رسیدن  و  نیستند 
و مردم خوب این را خواهند فهمید.    کنندیم آینده آن کشور مبارزه  
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غرا بکنیم مردم کُنه مطلب  يهایسخنرانهر چه ما تظاهر بکنیم و 
. این است که باید با مردم راست و درست ابندییدرم و    فهمندیمرا  

 بود و اعتمادشان را جلب کرد.  
ما از پادشاه انتظار داریم در این مبارزه، این است   آنچه  هرحال به   

که این نوع به پادشاهی    مان یاعضاکه ما در متقاعد کردن بیشتر  
که عرض کردم    ي ايدشوارنگاه بکنند و به نقش پادشاه، دچار آن  

همیشه این   هابحثما در    ي هايگرفتار  نیتربزرگیکی از  هستیم.  
بعد از همه    آورندیم است که هواداران پادشاهی که به سازمان روي  

و    ند یگویبازم  هاحرفاین   تربیت  ایرانی،  سنت  باالخره  آقا  که 
باشد واِال فایده    درصحنهاست و... پادشاه باید    طورنیافرهنگی ایرانی  

نفر است و جاي    میی گویم ندارد، ما   پادشاه یک    ونیل یمک ی خیر، 
بگیرد و    تواندینم بگیرد؛ جاي صد نفر آدم را هم    تواندینم آدم را  

ما   به خودش است؛  او منحصر  داشته    م یتوانینمنقش  را  او  نقش 
 نقش ما را داشته باشد.   تواندینمباشیم چون او هم 

در پیش است که البته در پیش است، با شرکت    يامبارزهاگر      
نخواهد رسید. این مبارزه    یی جابهیک نفر، حتی با فرماندهی یک نفر  

افکار عمومی جهان   با  ما  است؛  پراکنده    سروکار در سطح جهانی 
در کشورها و شهرهاي   آن    شماریب داریم  در  را خود مردم  این  و 

ما از پادشاه توقع    آنچهانجام بدهند.  بهتر    توانندیمشهرها و کشورها  
داریم این است که در این مبارزه با ما باشد؛ انحراف جدي از مبارزه  

البته     –  خورد ینمپیدا نکند؛ فریب جمهوري اسالمی را نخورد که  
عرض    ییهانیا نیست    تاکنون  کنمیمکه  هم  قرار  و  است  نشده 

تا    -م ی کنیماز پیش ما این انتظارات را اعالم    هرحالبهبشود ولی  
که براي آزادي ایران تالش  خواهدیم وقتی شاه در مبارزه هست و 
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و   کرده  تأکید  همیشه  که  است  کاري  این  و  که    کند یمبکند 
پادشاهی موضوع درجه دوم است و اول آزادي ایران است، خب ما  

ولی نه    م یکن یم دنبال کار پادشاهی هستیم و براي او فعالیت    هم
ابداً   او  با پول  نه  او،  به پشتیبانی  نه  او،  به کمک  نه  او،  به دستور 

ما  کدامچیه آینده    اریاختصاحب.  در  چنانکه  هستیم  خودمان 
که تشخیص   میتوانیم خودمان باشیم. و    ار ی اختصاحب  میخواهیم

را    ییکارهاچهست و چه کسانی باید  بدهیم که چه راهی درست ا
مثل   مثل سابق،  که  نداریم  نیازي  و  بگیرند  به دست  ما  میان  در 

از   دائم  طلبسلطنت  يهاسازمانبسیاري  دهان    چشممان،  به  یا 
یا   باشد  فکر    يتودستپادشاه  و  پادشاه.  این    کنمیمجیب  با  که 

ما   بزرگی    تنهانهترتیب سازمان  مبارزه کنونی خدمت  ،  کندیم به 
و منتظرند که    اندنشستهبراي اینکه نیروهاي زیادي که در خارج  

و   بیافتد جلو  بیافتند،    ها آنپادشاه  راه  به    هاآن  تنهانهدنبالش  را 
، بلکه  کند یماستفاده    هاآنو در مبارزه از وجود    کشاندیم میدان  

که از حاال در    زد یریم حی  براي آینده پادشاهی ایران هم یک طر
و ما کمتر نگرانی خواهیم داشت که مردم    افتدیمعمل این طرح جا  

و   پرورش  و  سنت  روي  ذهنی،  عادت  روي  دوباره   سنتشان ما، 
و با رفتن به دور ور پادشاه و با    ییگوتملقبکنند و با    يسازنهیزم

فراهم   ما  را در کشور  استبداد دیگر   بزرگ کردنش مقدمات یک 
تمرینی است   درواقع است که مبارزه کنونی ما    جهت نیازابیاورند.  

براي دموکراسی، براي دموکراسی پادشاهی یا پادشاهی پارلمانی در  
 . میادادهر آینده ایران. این کاري است که ما وظیفه خودمان قرا

 
 



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۹۹ 

 
 

 
 

مسائل درونی سازمان و فلسفه تشکیالتی سازمان مشروط خواهان  
 و روابط افراد در درون آن 
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سیاسی موجود در خارج از کشور    يها سازمانسازمان ما در میان      
را دارد که سازمان کادرها نیست. سازمانی نیست که   این ویژگی 

  ساله یسمرکب از افرادي باشد که از تجربه طوالنی، سیاسی گاهی 
تبعیدي خیلی ورزیده    يهااستیسدارند و بخصوص در    ساله چهلو  

رژیم  هستند به سبب دوران طوالنی تبعیدشان در رژیم گذشته و در  
مثل آن    ياحرفهکنونی، برخوردار باشند. یا سازمانی مرکب از افراد  

. چون همه  برندیم سازمانی که در عراق رهبرانش و کادرهایش بسر  
سازمان   آن  هستند    درواقعاعضاي  تشکیالت  آن  کارمندان 

  هرروزه در دست آن تشکیالت است و وظایفی هم که    شانیوزندگ
رند که عمل بکنند و فعالیت سیاسی و  مجبو  شودیمداده    هاآنبه  

جدا    شانهمهتشکیالتی از فعالیت براي گذران زندگی تقریباً براي  
هستیم   کادرها  سازمان  نه  هستیم،  اداري  سازمان  نه  ما  نیست. 

 سیاسی  دیگر.   يهاسازمانهمه  صورتبه
گفت سازمان توده. مردم    شودیم  شی وبکمما سازمانی هستیم       

دنیا   جاي  هر  در  ما    ند یآیم معمولی  سازمان  عضو  و    شوندیمو 
کادرهایی هستند، ولی یکی از وظایف   انشانی مهم البته در    ندرتبه

بزرگ ما تربیت کادرهاست براي اینکه بیشتر اعضاي ما مردم عادي  
از   که  هستند  ایران    شان ی هایزندگایران    اچار نبه  اندشدهکندهدر 

خارج    اندآمده در  و  خارج  براي کشورشان    خواهندیم به  فعالیتی 
و   اداري  سازمان  یا  نبودن  کادر  سازمان  ویژگی  این  بکنند. 
بوروکراتیک نبودن، نداشتن سرمایه مالی آن سازمان بوروکراتیک و  

کادرهاي   سرمایه  سازمان     ي هاسازماننداشتن  اعضاي  و  کادر 
خودش    ياحرفهو    وقتتمام با  این  بزرگ     يهايدشوارگذشته، 

با یک ماده خام روبرو هستیم در    شی وبکمي اینکه ما  . براآوردیم
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پرورش داد و براي کار تشکیالتی    دیبا یمسازمان که این ماده خام را  
معموالً   شود یمو کار مبارزاتی آماده کرد. کسی که وارد سازمان ما 

هیچ   که  هستند  جوانانی  همان  بیشترشان  که  است  مردي  یا  زن 
و مطالعا  ندارند  هم عموماً پیشرفته    شانیاسیست  تجربه سیاسی 

نیست چندان و آمده که تجربیات سیاسی خودش را پیدا بکند و  
بکند.     اشیاس یس مطالعات   ببرد و در مبارزه هم شرکت  را پیش 

بسیار دشوار است. براي اینکه ما باید    جهت نیازاوظیفه سازمان ما  
باشیم و ه  حالنیدرع هم   م  واحدهاي تشکیالتی کارآمدي داشته 

که   بکنیم  کار  کسانی  توسط  کارآمد  تشکیالتی  واحدهاي  این  در 
 .اندنکردهکسب   شانگذشتهسیاسی در زندگی  یی کار آچندان  

مبارزه       مؤثر  سازمان  یک  را  خودمان  سازمان  بخواهیم  اگر  ما 
بکنیم، باید بیش از نیمی از وقت خودمان را صرف آماده کردن افراد  
و واحدهاي سازمان براي انجام کارشان و انجام کار مبارزه بکنیم.  
این مشکل سه چهار سال گذشته ما بوده و خیلی از وقت سازمان  

براي این کار    که یوقتکه این    می کنیم ا فکر  را گرفته است. ولی م 
در    م ی باردارارزش دارد براي اینکه ما براي اولین    شودیم گذاشته  

  ي گذارهیپا(راست میانه) را    خواهمشروطهایران یک سازمان سیاسی  
در ایران کاري به این صورت از پایین نشده است.   وقتچیه.  میکن یم

،  اندشدهلیتشکسیاسی در این گرایش  فکري    ي هاسازماناگر هم  
و این اولین بار است بعد از جنبش مشروطه که   اند بودههمه از باال 

وسعت   یک  با  سیاسی  سازمانی  هنوز    –  توجهقابلچنین  چیزي 
الف   و  ابعاد    میاانستهتو  ش یوبکمولی    - می زنینم نیستیم  یک 

پیدا بکنیم. چون اولین   - هنوز قابل مبارزه هم نشده –  یتوجهقابل
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، ارزش خواهد داشت براي پرورش  می کنیمبار است که چنین کاري  
 سیاسی ایران و توسعه سیاسی ایران در آینده و در اکنون.   

براي اینکه چنین کارهایی انجام بدهیم، همین کارهاي آموزشی       
  مان مبارزهعملی را به دست بیاوریم،    يهاتجربهرا بکنیم و همین  

  شودیم را بکنیم، ما یک فلسفه تشکیالتی اختیار کردیم که اساساً  
تشکیالتی   فلسفه  آن  سانترالیسم    رمتمرکزیغاز  از  ما  برد.  نام 

را    کش ی دمکراتبودند، همان   اشیمدع زاب چپ  که اح  64دمکراتیک 
به عدم    م یاکردهو عدم تمرکز دمکراتیک را. آن را تبدیل    می اگرفته

به   ما  سازمان  چون  دمکراتیک.  و   شودیمتقسیم    هاشاخهتمرکز 
از    ها هسته.  هاهسته که  هستند  شاخه    حدنصاب کسانی  تشکیل 

  دهند یم و تشکیل شاخه را    شوندیم زیاد    کمکمهستند و    ترکوچک 
به شاخه نزدیک خودشان. شاخه که آن تعداد    شوند یم و یا وصل  
،  شودیمسازمان تعیین  يهاکنگرهدر  حدنصابرا دارد و  حدنصاب

در    هاشاخهاین   خودشان،  اداره  در  دارند  زیاد  خیلی  اختیارات 
البته    ي هايریگ میتصم   شان ی هاتیفعال  ي هاچهارچوبخودشان، 

همه در اساسنامه سازمان آمده و از این نظر هم سازمان ما اساسنامه  
در    يفردمنحصربه سازمان  مبارزه  استراتژي  اینکه  براي  دارد. 
وظایف   عنوان بهاصول بلکه    صورتبهو نه    شده گنجانده  اش اساسنامه

 هاشاخهاجرایی که شوراهاي این    يها ئتیهمختلف و    يهاتهی کم
 . دهندیمتشکیل 

 
 شود ی مکه توسط رهبر از باال به بدنه حزب اعمال    یحزبدرون اداره    ياوه یشاشاره به    -64

 لنینی رواج دارد.  يگراچپ و در احزاب 
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مرتباً بسته    هرسال بناي کارشان در این است که    ها شاخهاین      
به تعداد افراد خودشان شوراهایی انتخاب بکنند از میان خودشان و  

مسئوالنی   شاخه  روزانه  کارهاي  انجام  براي  شوراها   عنوانبهاین 
در   اجرایی  هیئت  این  که  بکنند  تعیین  اجرایی  هیئت  اعضاي 

د و اگر این هیئت اجرایی به این وظایف اساسنامه وظایف معینی دار 
استراتژي مبارزه سازمان را عمل کرده است. بر   درواقععمل بکند،  

یک شوراي مرکزي ریاست دارد که این شوراي مرکزي   هاشاخهاین  
اعضاي آن هر دو سال    5تعدادش   در کنگره   بارک ینفر است که 

و از میان    دشونیم جمع    هاشاخهسازمان از طرف اعضاي  شوراهاي  
شوراي مرکزي. و این   عنوانبه  کنند یم نفر را انتخاب    5خودشان  

شوراي مرکزي وظیفه اداره این سازمان را دارد در حدودي که در  
هم اجراي منشور    اش یاصلنیست. و وظیفه    ها شاخهصالحیت خود  

انحرافی   که  اساسنامه سازمان است  و سازمان    ازآنجاو  نشود  پیدا 
آن اختیارات و عدم تمرکز   جهیدرنتبماند.    جهت ک ی   یکپارچه و در

شامل   سازمان،  اصولی  مواضع  سازمان    یمش خطشامل  کلی 
 ه باید یکسان تعیین و اجرا بشود.. آن براي همشودینم وجهچیهبه
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این       کادرها،     ي هائتیهدر  آموزش  اصلی  کار  ما  که  اجرایی  
انجام   .  میده یمآموزش اعضا و پیشبرد مبارزه سیاسی سازمان را 

  يهافاصلهاوالً از هم دور نیافتند به دلیل    هاشاخهبراي اینکه این  
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بتوانند   ثانیاً  و  بیشتر    شانیروهاینجغرافیایی  ما    هميرورا  بریزند، 
ره اروپا و در قاره آمریکا برگزار  یکی دو کنفرانس هم در قا  هرسال

آن    ي هاشاخهاز    م یکن یم باز شوراهاي  قاره.  جمع    ها شاخههمان 
  کنند یمناظر  شرکت    عنوانبه  هاشاخهو گاهی هم اعضاي    شوندیم

به آن   يریگمیتصم  هاکنفرانسولی حق رأي ندارند. گر چه در این  
اساسنامه    یی هاهیتوصو    شودینم صورت   اساس  اگر  شودیم بر   .

به اطالع    يریگ میتصم از    رسدیمسازمان    يهاشاخهبشود  و پس 
اکثریت   این   شودیم تبدیل    ها آنتصویب  در  سازمان.  تصمیم  به 

باالخره در کنگره سازمان، ما خطوط اصلی   بعد  گردهم آیی ها و 
سازمان،   مسائل    ش یهاروشاستراتژي  حل   اشیالت یتشکو  را 

 .  می کنیم برایش پیدا  ییهاچارهو  می کنیم و طرح  م یکن یم
به وجود   رمتمرکز یغکه در یک سازمان دمکراتیک و    می ادهیکوش      

و   فردي  ابتکار  گرفتن  دست  در  توانایی  آن  اعضاي  که  بیاوریم 
فردي   ابتکارات  از عهده  باشند و  را داشته  اختیارات کار خودشان 

بیشتر  ندیایبرب آرزویی دارد و  البته هنوز جنبه  این  ما    يها شاخه. 
این   به  افراد  هنوز  ندادهینرس  ها هیپا هنوز  وظایف   هاشاخه،  همه 
انجام   این   ي هاهیپا، ولی چون در اساسنامه  دهندینم خودشان را 

  ر یناپذیخستگ  طوربهاست و تالش شوراي مرکزي    شدهگذاشتهکار  
در این است که این کار بشود؛ این آموزش انجام بگیرد؛ این پرورش 

در    فتد ا یم دمکراتیک صورت بگیرد؛ این کارکردهاي دمکراتیک جا  
در طول این سه چهار    م یاآمدهشیپسازمان، ما خیلی در این زمینه  

سال و امیدوارم که بیشتر هم پیش برویم. با توجه به اینکه هواداران  
تصور   شود یم نیستند،    ها یرانیاپادشاهی جزء دمکرات منش ترین  

کار ما چه اندازه است و چقدر  مبارزه داخلی در    ي هايدشوارکرد  
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ام  م ی اداشتهاین مدت ما   اندازه هنوز در پیش داریم.  اراده  و چه  ا 
بازسازي روحیه هواداران پادشاهی، بازسازي این فلسفه حکومتی،  
این شیوه اندیشیدن به حکومت و نگاه کردن به حکومت، این در ما  

است   درآمده مسئولیت و مأموریتی   صورت بهخیلی نیرومند است و  
  هاير یگکنارهو    ها انشعاببه مشکالت و با قبول خطر    توجهیبکه  

 .می رویم و  می ارفتهلی به استقبالش  و مبارزات داخ
 

 پایان قسمت چهارم 
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میان   در  اگر  همایون:  ایران   يهاسازمانداریوش  موجود  سیاسی 
عملی است براي   ي هابرنامهگروهی باشد که بیش از همه به دنبال 

مبارزه با جمهوري اسالمی، آن گروه سازمان مشروطه خواهان ایران 
که مبارزه را صرفاً    اندکردهعادت    جاهمهاست. مشروطه خواهان در  

رصد  ، با نود دمی رویم در چهارچوب اقدامات عملی ببینند و هر جا  
، تصوري که از  مبارزه دارند جز  میشویم مشروطه خواهان که روبرو  

  يهاسفارتخانهکه برویم به    روندیماین نیست. حتی تا آنجایی پیش  
را بگیریم یا مأمورین     هايکنسولگرجمهوري اسالمی حمله کنیم یا  

  - تروریستی  ياکارهنه  -جمهوري اسالمی را  چنین و چنان بکنیم  
اتی که نشان بدهیم که چه اندازه مردم ایران از رژیم بیزار  ولی اقدام 

این   طول  در  که  است  بوده  عادتی  این  هواداران    ها سالهستند. 
و شکل مبارزه برایشان جنبه سخنرانی و تظاهرات   اندکردهپادشاهی  

این مصرع که    افتد ینمو نمایش داشته است و از زبان بیشترشان  
کردار نیم  چون  گفته  صد  همه    ند یگویمنیست»،    «دو  خب 

شما خوب است ولی دو صد گفته چون نیم کردار نیست.   يهاحرف
حاال کسی نشسته مثالً از گوشه حومه شهر داالس در آمریکا یا در  

در یک شهري در آن گوشه آلمان و هی صحبت از عمل    ياحومه
این   کندیم به  ما  پاسخ  نیست.  کردار  نیم  چون  گفته  صد  دو  و 

هم نبوده است، این است که اوالً در    جهینتیبو    اثریبدوستان، که  
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گوشه تگزاس یا در گوشه آلمان چه عمل و کرداري است که چنان  
به جمهوري اسالمی   اجازه خواهد داد    دهدیمتکانی    همه نیاکه 

و مملکت آزاد بشود و   هنشانیمه ایرانی گریخته از میهن برگردند ب
؟ کردار نتیجه چیست؟ کردار  شودیم ثانیاً مگر کردار از آسمان نازل  

نتیجه توافق یک عده یا چند نفر است یا حتی دو نفر است براي 
اینکه یک کاري را انجام بدهند و این توافق بی گفتار، بی بحث و  

نیست    جورنیابی استدالل کردن و متقاعد کردن که امکان ندارد.  
فرمان    بار ک ی که یک کسی فرمان بدهد و همه راه بیافتند. حتی اگر  

راه نخواهند افتاد.    هاآنبدهد و همه راه بیافتند، بار دوم دیگر بیشتر  
نیست که    ییآسامعجزه  حلراهاین کار را خواهند کرد و هیچ    بارک ی

بکند و همه  پادشاه، با یک فرمان آن را اعالم  برفرضما از یک نفر، 
نخواهد رسید.    ییجابهبیافتند به دنبال آن و در بسیاري موارد هم  

پس براي اینکه ما به آن کردار هم برسیم گفتار الزم داریم و براي 
نیم کردار در دنیاي عمل دو صد گفته الزم است. مردم باید در بحث  

حلی برسند.    راهک یهم بزنند تا باالخره به    سروکلهباید انقدر توي  
 و این مستلزم داشتن آگاهی است و باید یک مقدار آگاهی داشت.

.  قراردادو در مقابل هم    قرارداد و ستد    درداد را هم    ها یآگاهبعد این  
از آن وسط پیدا کرد و بعد شروع به عمل کرد و تازه این   راهک ی بعد  

عمل چیست؟ آیا ما اگر برویم در مثالً سنگ پرتاب بکنیم در سفارت  
جمهوري اسالمی و یا مثالً مأمورین بدبخت درجه سه و چهار وزارت  

توي خیابان مثالً    خارجه بگیریم  را  ایران    ی فرنگگوجهیا ساواماي 
، این چه اثري خواهد داشت؟ جز اینکه  صورتشان بزنیم توي سیر و 

مزاحمان در این کشورها تحت پیگرد قرار خواهند داد    عنوانبهما را  
 و مزاحم کارهاي دیگر ما هم خواهد شد.
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ی کردن غیض خودمان  ما باید تفاوت بگذاریم بین مبارزه و خال     
با خنک کردن دل    شودینم   ییجابهو خنک کردن دل خودمان. 

رسید. ممکن است یک کسی دلش را خنک کند و غیض را بریزد و  
مدتی راحت بشود، ولی این مبارزه نیست. مبارزه این است که پایدار  
از جاهاي خیلی کوچک هم شروع  باشد. و مبارزه را هم  و پیگیر 

این  کنندیم در  مثالً  مبارزه  و    يهاجامعه.  نام  گردآوري  از  غربی 
. اصالً بدانیم که با چه شودیمنشان افراد مؤثر در یک شهر شروع  

جامعه و محیطی روبرو هستیم و بتوانیم دسترسی به آن پیدا بکنیم  
که    رساندیم را بتوانیم به او بزنیم. این ما را به آنجا    مان یهاحرفو  

 ه ما چه باید باشد. استراتژي مبارز
عملیات        را،  قهرآمیز  مبارزه  استراتژي  ما  که  گفتیم  آغاز  از  ما 

، حمله مسلحانه به خاك  يگذار بمب،  ییرباآدمچریکی، تروریستی،  
سوي   از  ..    ي هانیسرزم ایران  و  مردود    ی کلبهرا    ها نیاهمسایه 

. این مردود شمردن راه و استراتژي قهرآمیز هم به دلیل  میشماریم
اصولی است و هم به دلیل عملی. به دلیل اصولی است براي اینکه  

این    رممکن یغ از  که  و    هاراهاست  آزاد  حکومت  یک  به  بشود 
 اند دهی رسدمکراتیک در ایران رسید. کسانی که با بمب به حکومت  

همیشه   کرد.  خواهند  حکومت  هم  بمب  است.   طورنیابا  بوده 
مسلسل از دست کسی که با او به قدرت رسیده نخواهد افتاد. این 

است که تصور بکنیم یک عده بیایند و با قهر و غلبه و    ی لوحساده
که به  ياعدهاجازه بدهد یک   وقتآنکشتار بیاید به قدرت برسد و  

رأیی  بیایند با یک    ها آنروي پر قو،    شانخانهدر    اند نشستهقول او  
توي صندوق، او را    اندازند یمکاغذي است   پارهورقاو یک    ازنظرکه  

برکنار بکنند. امکان ندارد. پس اوالً با مبارزه قهرآمیز به دموکراسی  
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رسید. ممکن است به حکومت بشود رسید ولی منظور ما    شود ینم
 به حکومت رسیدن نیست.  

عملی ما هیچ امکانی براي این کار نداریم. تنها یک    ازنظردوم،      
و    هاسالگروه توانسته است دست به عملیات مسلحانه بزند در این  

، از جهت ازهرجهتبه قیمت نابود شدن خودشان شده است،    همآن
هیچ   و   .. و  سیاسی  جهت  از  و   ياندهیآاخالقی،  ندارد.  ایران  در 

هم   د  شدهيمنزو که    داندیمخودش  ممکن  و  شرایط  بدترین  ر 
 بیشتر نیست.   درواقع و جز یک گروگان  بردیمامروزي بسر 

ما        هوادار  یا  ایران  مردم  توده  که  هستیم  مدعی  و  معتقد  ما 
 وجهچیهبه  ي اهیسرماهستند و یا هوادار بالقوه ما هستند. با چنین  

الزم نیست که خودمان را به حد یک سازمان تروریستی تنزل پیدا  
با یک حکومت تروریست بخواهیم مبارزه بکنیم و    وقتآننیم و  بک

بگوییم تروریسم بد است. اولین چیزي که ما خواهیم گفت بله، اگر  
هدف چه    کند ینم بد است، از طرف همه بد است. فرق    ي گذاربمب

 باشد و چه کسی بمب را بیندازد و کار بگذارد.  
با         هم  که  بکنیم  مبارزه  طریقی  از  ناگزیریم  ما    اصولمان پس 

. اصول ما با مبارزه سیاسی مردمی  امکاناتمانسازگار است و هم با  
اساسًا    اسبابشپیش ببرند و    آن راکه مردم    يامبارزهسازگار است.  

 يامبارزههم داد که منظور چیست. و  سیاسی باشد و توضیح خوا
خودش بکشد.   يسوبهکه در امکانات ما باشد یعنی، مردم را بتواند 

ما،   همه  ما،  که    تنهانهو  سیاسی  سازمان  همه  خواهان،  مشروطه 
و متکی به    کنند یم مدعی هستند براي حکومت مردمی دارند کار  

اقالً باید به    ها آن،  کنندیممردم هستند و خواست مردم را منعکس  
این باور داشته باشند که این مردم مؤثر خواهند بود و اختیار باالخره 
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ولی   -حاال زیر فشار قرار دارند و هر چه   –در دست این مردم است  
امر این مردم هستند که سرنوشت این مبارزه را باید تعیین    تیدرنها

را   مبارزه خودمان  استراتژي  ما  اعتقادي  با چنین   عنوانبهبکنند. 
تدوین   مردمی  سیاسی  پیکار  که    طورهمانو    می اکردهاستراتژي 

خودمان   اساسنامه  مواد  در  حتی  کردم  وظایف   صورتبهعرض 
  ي هاتهی کمه اصلی است و  هیئت اجرایی که پنج کمیت  يهاتهی کم

ما کافی    ي هاشاخهکه    میاآوردهتشکیل بشود    تواندیمدیگري هم  
بخوانند و بعد عمل    دقت بهاست که این مواد اساسنامه را بخوانند و  

دارد    ياشاخهبکنند و این استراتژي در سطح هر شهري که سازمان  
مجموع   هم  جهانی  در سطح  و  شد  خواهد  عملی  آنجا،    هانی ادر 

انجام    اضافه به زیاد  مقدار  به  مرکزي  شوراي  که    دهد یم کارهایی 
 مبارزه  ما.  شود یم منظماً، این 

مردمی       استراتژي  اصوالً    –این  را  عنوان   شودیم سیاسی  زیر 
که در جمهوري    ي آورننگ بسیج خالصه کرد. بسیج نه به معناي  

کردن و متشکل  ، بلکه به معناي آگاه  انددادهاسالمی به این کلمه  
کردن مردم. ما از طرفی افکار عمومی ایران و از طرف دیگر افکار  

  يهاباهدف  می کنیمعمومی خارجیان را در کشورهاي میزبان آگاه  
یعنی باید این کار بکنیم و    –   گذرد یم در ایران    آنچه خودمان و با  

ماست استراتژي  جزو  را    -این  عمومی  افکار  این  دیگر  طرف  از  و 
. در مورد ایران این بسیج دو صورت دارد: یکی اینکه  می کنیم بسیج  

  ازجمله ملی و آزادیخواه    ي هاسازمانرا به متشکل شدن در    هاآن
و  چون بدون کارهاي تشکیالتی    می کنیمسازمان خودمان تشویق  

  ها آنرسید و از طرف دیگر    شودینم   ییجابهنیرومند    يها سازمان
،  شانی هاخواستاز طریق مطرح کردن    م یاندازیم را به مبارزه عملی  
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  هاآنکه در جمهوري اسالمی براي    یی هافرصتاز طریق استفاده از  
به حکومت وارد    توانندیم و از طریق فشارهایی که    شودیمفراهم  

 بیاورند. مثالً در مورد اعتصابات یا اَمثال آن.  
در مورد افکار عمومی در خارج، این بسیج جنبه متشکل کردن      
خارجی   يهاقدرترا البته ندارد. ولی هدف آن متقاعد کردن   هاآن

  يهاخواستبا جمهوري اسالمی،    مراوداتشان است براي اینکه در  
وکراسی و حقوق بشر است در نظر بگیرند و  مردم ایران را که دم

اقداماتی انجام بدهند که خوشبختانه در جهان    هاخواستروي این 
کشورها متعهد هستند به این   ياپارهامروز این کار عملی است و  

مجبور خواهند شد    شانیعمومکار و پاره کشورها زیر فشار افکار  
بکنند. ولی در   این کار را  این شیوه و استراتژي   یی آنجاهاکه  که 

بزرگی داریم    ي هافرصتمؤثر است، مثل اروپاي غربی و آمریکا، ما  
جمهوري    واردکردنبراي   به  غرب  عمومی  افکار  طریق  از  فشار 

پیکار    استراتژي  ما  که  چیزي  آن  و خالصه  ماحصل  این  اسالمی. 
ما    ◌ٴ نهی درزم.  میی وگیم مردمی   بشر  بر   م ین یبیم حقوق  فشار  که 

چندین بار    هرسال ادامه دارد.    وقفه یب جمهوري اسالمی الینقطع،  
جمهوري    ي هاوزارتیا    یالمللنیبمراجع   مهم  کشورهاي  خارجه 

محدود    ي هامیتحرکه در مورد    می نیبیم ،  کنندیماسالمی را محکوم  
که اروپا فشار    می نیبیم جمهوري اسالمی این امر عملی شده است؛ 

است؛   آورده  وارد  اسالمی  جمهوري  بر  که    م ی نی بیمدیپلماتیک 
در اسکاندیناوي، آماده هستند که    ژهیوبهکشورهاي اروپایی،    ياپاره

را   این  در  با    ترشیپخیلی  حتی  و  مخالف    يها سازمانبروند 
وار اسالمی  با  جمهوري  نه  بشوند،  مذاکره    - چریکی  ي هاسازماند 

 دمکراتیک.    يهاسازمانتروریستی و توتالیتر بلکه با 
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پیروزي    جه یدرنت       بخت  مردمی  سیاسی  پیکار  استراتژي  این 
که از هر فرصتی    انددادهبزرگی دارد. در داخل ایران هم مردم نشان  

استفاده   اسالمی  جمهوري  به  آوردن  فشار  و  زدن  ضربه  براي 
البته در کنار نیروهاي آزادیخواه و  کنندیم .  مجموعه این کارها، 

هم    اکنون همو    -   دهند یم ملی دیگر، سازمان ما را در وضعی قرار  
است  داده  اسالمی    -قرار  جمهوري  با  مبارزه  مقدم  صف  در  که 

در کنار آن نیروها. و ما اگر همین استراتژي را پیش ببریم    قرارگرفته
عملی   که  دیگري  استراتژي  هیچ  و  داشت  خواهیم  کامیابی  بخت 

ر  . تنها آن سازمان مستق امدهینشن  يا هیناح باشد تاکنون من از هیچ  
مقابله مسلحانه   از  عراق است که دم  ما    کدام چی هو    زند یم در  از 

 حاضر به پرداخت بهاي چنین اقداماتی نیستیم و نخواهیم بود.  
 

ادامه خواهیم داد.    هرحالبهما   را   سؤالاین پیکار خودمان 
از  قبل  حتی  ما  کجاست؟  تا  پیکار  این  مرز  که  است  این 
مسئله   آن  در  خودمان  منشور  در  پادشاهی  نظام  برقراري 

است که  يساالرمردمحقوق بشر و حکومت مردم بر مردم و  
  م یاستادهیااز اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. ما تا کجا 

ن مرحله.  که در پیش داریم و تا رسیدن به ای  يامبارزهدر این  
به   دستهمچون ممکن است در این میان جمهوري اسالمی 

نشود یک   اینکه خودش سرنگون  براي  ولو  بزند  مانورهایی 
بازي را در این موارد   يهادانیمرا ایجاد بکند و    یی هاشیگشا

 این حرکت ما کجاست؟   حدومرزباز بگذارد. 
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که،   داریم  نظر  در  ما  همایون:  یک    طور همانداریوش  که گفتید، 
که با حقوق بشر محدود    يساالرمردمحکومت دموکراسی لیبرال و 

پادشاهی    شودیم است،  مشروطه  پادشاهی  شکل  فقط  شکلش  و 
بدون مسئولیت و بدون  اختیار، آن را برقرار بکنیم در ایران. این 

هایی، نه    صورتبهکار ممکن است حتی از کمک جمهوري اسالمی  
بر براي  حاال  دموکراسی  اینکه  به  رسیده  ولی  پادشاهی،  قراري 

آن    صورتبه به  اسالمی  از طرف خود جمهوري    یی ها کمک هایی 
  بست بنکه فشار واقعیات در ایران، فشار مردم،    بیترتن یابهبشود.  

جمهوري  در  که  بشود  سبب  اقتصادي  اوضاع  وخامت  سیاسی، 
و اتفاقاً    پیدا بشود.   ییهاشیگشاکه اشاره کردید،    طور هماناسالمی،  

در این انتخابات ریاست جمهوري براي بسیاري از نیروهاي سیاسی  
گشایشی   که  آمد  پیش  توهم  خود    داشدهیپاین  که    هاآناست 

در آن وارد بشوند و در آن انتخابات شرکت بکنند و مبارزه    توانندیم
براي دموکراسی در ایران را پیش ببرند. حاال شاید تحوالت در ایران  

صورتی حق   به  که  بگویند  ما  به  بعدها  گروه  این  که  برود  پیش 
تاکنون   نوع   يانشانهداشتند.  به چه  انتخابات  این  اینکه  از  نیست 

انجامیده باشد. این انتخابات صرفاً مبارزات را شدیدتر    یی هاشی گشا
کرده است که بسیار خوب است براي مبارزه همه ما.  هر چه در  

بش بیشتر  تضادها  اسالمی  سود  جمهوري  به  که  است  طبیعی  ود، 
مبارزه خواهد بود. و در این امر نباید اصالً حمله کنیم و مخالفت  

 کنیم به آن. این تحول خوب و سالمی است.  
انکار کرد که بله فردا ممکن است   شودینم ولی این فرض را هم      

انتخابات   که  بگویند  اسالمی  در جمهوري  شهر   ي هاانجمنبیایند 
ولی انتخابات آزاد است. در    - این کار را  کنند ینم البته    - آزاد است  
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این مورد ما چه  خواهیم کرد؟ گذشته از اینکه یک سازمان سیاسی  
، ولی ما باید  پاسخ بدهد   ها فرضموظف نیست به همه احتماالت و  

این موضوع را در پرتو اصول خودمان بررسی بکنیم و پاسخ بگوییم  
مواضع خودمان را عوض نکنیم، با توجه به تغییراتی که    هرلحظهو  

عوض بشوند. اگر    شود یم  ها ک یتاکت است.    شدهیاسالمدر جمهوري  
اگر    يهادستگاه بمانند؛  برقرار  اسالمی  جمهوري  در  سرکوبگري 

نگهب اگر  شوراي  بدهد؛  انجام  را  کارش  همچنان    ه یفق تی والان 
دلش خواست بتواند نتیجه اقدامات مردم و اراده عمومی    هرلحظه

در    ها شیگشا  گونهنیاکه در دست دارد،    ی لیوسارا باطل بکند با  
ممکن    ی وقتک ی امتیازات موضعی که    گونهنیاجمهوري اسالمی و  

  هدفشان است در جمهوري اسالمی داده بشوند براي نیروهایی که  
است، این مهلک خواهد بود. یعنی اگر    يترقیعم و    ترعیوسمبارزه  

مخالف را بکشاند    ي هاسازمانجمهوري اسالمی موفق بشود نیروها و  
  ي هاجناحرا تبدیل بکند به   هاآنروزانه خودش و   يها کشمکشبه  

  ي هادستگاهدر    روها دنبالهبلکه    -مسلط   يها جناحنه    -حکومتی 
گرفت.  خواهد  مبارز   نیروهاي  از  را  اعتبار  هرگونه  این  حکومتی، 

گشایشی که    هرگونهنیروهاي ملی و آزادیخواه باید براي استقبال از  
؛  هاشی گشابراي افزودن در این    شودیمدر جمهوري اسالمی پیدا  

نهادهاي    هاشیگشاشدن    ترپردامنهبراي   محدودتر شدن  براي  و 
و   ابدي    یی هادستگاهسرکوبگري  براي  اسالمی  جمهوري  در  که 

کار   حکومت  این  بکنند.    کنندیم کردن  اگر    باوجودآنتالش  ها، 
بمانند، هر امتیازي که جمهوري اسالمی بدهد    شانیجاسر    هاآن

خواهد بود، اگر صوري نه، ظاهرسازي خواهد بود که بیشتر    کاره مهین
که    مانمبارزههم هست. ما خیلی باید احتیاط بکنیم در استراتژي  
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نکنیم. ولی ضمناً    هاآنو فداي    میزیام یدرناصول را با تحوالت روزانه  
بر   وجهچیهبه را  سیاسی چشمش  سازمان  یک  که  نیست  درست 

خوشش   و چون  ببندد  بیرون  اصالً    يزیچک ی از    دیآینمواقعیات 
او   یا    تواندیم قبول نکند که  بد  بوده است  از آن چیزي که  کمتر 

خطرناك باشد. حتی در جمهوري اسالمی امکان و احتمال تغییرات 
و   و    ي اگستردهبسیار ژرف  اسباب  اینکه  به دلیل    عواملشهست، 

سال به شکست    20فراهم هستند. براي اینکه این رژیم در طول  
سیده است. همچنان که در شوروي در آن  ر  هانهیزمقطعی در همه  

ساله برژنف، زیر فشار واقعیات و زیر فشار    20رکود، در آن    ي هاسال
باالخره   کمونیستی  نظام  موجود  شد    درآمد  زانوبهوضع  مجبور  و 

به   که  بپذیرد  را  بزرگی  جمهوري    اش یفروپاشتغییرات  انجامید، 
ی با همان مسائل ول   - نه اینکه در همان راه گام بگذارد  – اسالمی  

و   نتیجه    8رکود    ن یبعدازاروبروست.  این  به  رفسنجانی  ساله 
که باید تغییرات مهمی در اداره کشور و اقتصاد و سیاست   انددهیرس

به وجود بیاورند. و این هم خب، باعث مبارزات بسیار شدید در درون 
 مختلف شده است.  يها جناحرژیم در 

مبارزات       این  نیست که شریک  این  میانه  این  در  ما  نقش  ولی 
و به ضرر آن دیگري صادر    ی کینیا اعالمیه به نفع    هرروز بشویم و  

، سعی  کنندیمبکنیم مثل بسیاري از نیروهاي مخالف که کوشش  
برگردیم به ایران و   بهترچهکنیم حتی وارد این مبارزات بشویم که 

توصیه    وجهچیهبهکنیم! ما این کار را    در همین چهارچوب مبارزه
سرکوبگري رژیم اول باید    يهادستگاه. ما براي برچیدن  میکن ینم

را داد که هر چه  توانایی  این  به مردم  بشود  بعد  تا  بکنیم  مبارزه 
انتخاب بکنند. پس انتخابات آزاد هم در رژیم اسالمی با    خواهندیم
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انت بود.  خواهد  شعار  یک  فقط  کنونی  جمهوري وضع  در  خابات 
اسالمی وقتی آزاد خواهد بود که همه بتوانند در آن شرکت بکنند  
و هیچ موضوعی که مربوط به آن انتخابات باشد ممنوع نباشد بحث  
اگر چنین تحولی   به همه فرصت مساوي داده بشود.  درباره آن و 

را   اسمش  من  شد  پیدا  اسالمی  جمهوري  در    گذارم یمزمانی 
سرنگونی رژیم اسالمی. در آن صورت رژیم اسالمی به صورتی که  

 در این دو دهه دیگر در کار نخواهد بود.  م یشناسیم ما امروز 
 

قبیل    شودی میعنی   از  نهادهایی  شوراي   هیفقی ولگفت  و 
هستند   هاآننگهبان و ... موجود نخواهند بود و تا زمانی که  

 انتخابات آزادي معنا ندارد اصالً. گونهچیه
 

 درست است.   -داریوش همایون 
 

به پلورالیزم سیاسی که در منشور   م یپردازی م در این برنامه  
 کنمی م . از آقاي همایون خواهش  ادشدهیو اساسنامه ما از آن  

 يهاگروهکه در این مورد توضیح بدهند که روابط ما با سایر  
اپوزیسیون چگونه خواهد بود و ادامه این در آینده سیاسی  

 ایران چه نقشی خواهد داشت.  
 

  شدهلیتحم نگی) از اکنون بر ما  پلورالیزم (چندگا  -داریوش همایون 
و    عنوانبهاست.   سیاسی  سیاستگران   ي هاگروهفعاالن  و  سیاسی 

و    می کارکن، ما ناگزیر هستیم که در کنار هم  اصطالحبه  يمرزبرون 
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و حتی کسانی از میان ما که    رسدینم به دیگري    کداممانچیهزور  
کنار گذاشتن و حذف    درصدد جدلی    ي هاوهیشبا جنجال و تهمت و  

  توانندینم و    اند نداشتهدیگران هستند، هیچ کامیابی در این زمینه  
.  میکن یمآزادي فعالیت    يهاطیمحداشته باشند، براي اینکه ما در  

است،   ده شلیتحم این چندگانگی و رعایت حدود یکدیگر که بر ما  
بر ما  اثر گذاشته است و    ها سالدر رفتار سیاسی ما در طول این  

سیاسی    يهاشیگراکه    م یادهی رسسال باالخره به اینجا    20بعد از  
  ی راحتبه  هانیاسوابق خونین و ناپسند و تلخی دارند،    باهمکه بسیار  

کار بکنند.    باهم بنشینند و صحبت بکنند بلکه    باهم   توانند یم  تنهانه
متونی را    باهمسیاسی بیایند    يهاسازمانالبته ما از این مرحله که  

و شاید   می دارفاصلهامضا بکنند و همکاري رسمی آغاز بکنند خیلی  
هست که توده   قدر آنهم با ترکیب کنونی هرگز به آن نرسیم. ولی  

نیستند    کدست ی   وجه چیهبهاسی   سی  ازلحاظ اصلی ایرانیان خارج که  
افراطی چپ و راست تقسیم   يهاشی گراو به چپ و راست و گاهی  

، از خودشان توانایی همزیستی و اجرا و رعایت یک اخالق  شوندیم
هم بیشتر نشان    هرروزو    انددادهو ادب و اتیکت سیاسی را نشان  

چون   کنندیمکار    باهم  ی راحتبهمحلی هم    ي هاسطحو در    دهند یم
  يهاسازمانو براي    شودینم تعهدات سیاسی تولید    ها سطحدر آن  

 .  شودینمرسمی مشکالتی در داخل خودشان فراهم و پیدا 
این عادت و فرهنگ و ادب سیاسی را         این است که ما  عمده 

ببریم و تبدیل بکنیم به بخشی از عملکرد و کارکرد سیاسی    ترشیپ
این را به درون خودمان ببریم و بعد هم وقتی    اصطالحبهخودمان و  

در اختیارمان قرار گرفت    ش یوبکمبه ایران رفتیم و اسباب قدرت  
زندگی بکنیم و حتی    باهمدر آن شرایط هم بتوانیم با همین روحیه  
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که آن موقع مسئولیت بیشتري در مقابل مردم  بهتر از حاال. براي این 
را در برابر   روابطمان و مجبور هستیم که  م یکن یم و کشور احساس 

که    هاونیل یمچشمان   بکنیم  تنظیم  صورتی  به   هاآنایرانی 
 اعتمادشان از ما سلب نشود.  

براي اینکه این کار را بکنیم، البته شرایطی الزم است. یکی این      
بکنیم این مطالب را. براي اینکه در اعالم کردن و   است که اعالم

  ي زیچک ی تعهد کتبی و شفاهی یک قدرتی نهفته است و کسی که  
، به صورتی خودش را پابند آن کرده است و سدینویم و  دیگویمرا 

برگشتن از آن و زیر پا گذاشتن آن همیشه برایش آسان نخواهد 
درون   در  دوم،  بکنیم.  متعهد  را  خودمان  و  بکنیم  اعالم  اول  بود. 

سیاسی هستیم و نهادهایی    يهاسازمانخودمان عمل بکنیم. اگر ما  
افراد همفکر که   از  کار    م یخواهیم و    میشویم جمع    باهمهستیم 

مشترك انجام بدهیم، اول شرط تعهد ما به دموکراسی این است که  
روابط   را    مان یدروندر  داخلی  دموکراسی  و  باشیم  دمکرات  هم 

و   شودینمتقویت کنیم. اگر یک سازمانی به شیوه دمکراتیک اداره 
وجود دارد، یک کسی    ی خانخاناگر در یک سازمانی هنوز روحیه  

و  باال است  و    آن  روحیه دمکراتیک  این  بقیه مرید،  و  قطب است 
کارکرد دمکراتیک نیست. سازمان سیاسی  دمکراتیک آن است که  

حقوق و مقررات و اساسنامه و   ازلحاظهمه افراد در آن برابر باشند  
تصمیمات اکثریت بر تصمیمات و امیال فردي غلبه داشته باشد و  

که   است  ع  يها بندوبستسازمانی  مانع    يهاوهیش ملکرد  درونی 
دمکراتیک نشود. و سوم اینکه، در روابط با یکدیگر دمکراتیک باشیم  
از   است  عبارت  که  کنیم  رعایت  را  سیاسی  چندگانگی  اصول  و 
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که در آن اصول    ی باکسانخود و مدارا    يهابرنامهپابرجایی بر اصول و  
 سیاسی با شریک و انباز نیستند.   يهابرنامهو 

را        کار  سه  این  ما  و    باهم اگر  بدهیم،  هم    نشیدشوارترانجام 
با   برخوردها  در  یعنی  است،  سومی  خودمان    مخالفانمانهمان  از 

  شودیم   وقت آنروحیه و پرورش و ادب دمکراتیک نشان بدهیم،  
دار بمانیم  امیدوار بود که در آینده هم در ایران خواهیم توانست پای

این اصول. علت   این است که    هم آندر  این   - 1البته ساده است. 
در انسان و عمل نکردن به آن دشوار   شودیمرفتارها تبدیل به عادت  

دیگران    -2.  شودیم نزد  در  ذهنی  تصویر  یک  ما  وجودبراي   به 
ما    آوردیم خود  ذهنی    بستهدلکه  تصویر  و    می شویم آن 

این اعتقادي که مردم    میخواهینمآن را عوض بکنیم. و    میخواهینم
ما   موضوع   دار خدشه  اند داکردهیپ به  و  تظاهر  موضوع  این  بشود. 

ولی خالی    کندیمدر نگاه اول ناپسند جلوه    نکهیبااوانمود کردن این  
به   انسان  چرا  نیست.  اهمیت  زیر   کندیم تظاهر    زیچ ک یاز  چون 

شارها را براي خودمان و براي یکدیگر فشارهایی است. ما باید این ف
 ایجاد بکنیم. خودمان را به یکدیگر متعهد بکنیم.  

ما        نخستین    اغراق یبسازمان  از  که    یی هاسازمانیکی  است 
پیگیري هیچ مانندي    ازنظرفعال دنبال این کار را گرفته و    طوربه

 توجه یبو    ریناپذیخستگ  طوربهیافت. ما    توانینم براي سازمان ما  
راه    ي هایناکام به   این  در  که  دنبال  میاداشتهفراوانی  را  راه  این   ،

که موفق بشویم در این کار. این   میا نبودهو اصالً در پی این    میاکرده
را   تلقی    عنوانبهکار  مبارزه  اصلی  جزء  و  ضرورت  .  میاکردهیک 

جمهوري اسالمی را سرنگون   م یانتوانسته  ها سالدر این    همچنان که
ولی   بکنیم  آزاد  به یک کشور  تبدیل  را  ایران  و   وجهچیهبهبکنیم 
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را   این  در  مبارزه  از  با  میابرنداشتهدست  همکاري  مورد   در     ،
. هیچ برایمان مهم نیست که در  طورنیهمنیروهاي دگراندیش هم 

همچنان    م یدانیماین کار موفق بشویم یا نه. چون این کار را الزم  
ادامه خواهیم داد و سعی خواهیم که در عمل و گفتار این منظور را  

بر   بمانیم  وفادار  و  ببریم  ما همیشه  میاگفته  آنچهپیش  در عمل   .
که در یک مبارزه مشترك و در یک اقدام مشترك   میابودهآماده  

چپ افراطی که جز دشنام   يهاگروهشرکت داشته باشیم. اگر مثالً  
براي دفاع از    وقتآن،  هاسالدر این     اندنداشتهو    ندارندچیهبه ما  
ایرانی تظاهراتی در شهر یوتبوري (گوتبورگ) برگزار    يجوپناهیک  

  رودیم سازمان ما در آن شهر    -از همین روزها  یکی در  –  کنندیم
ولی    بردینم و عَلَم و کُتَل خودش را هم    ستدیایم   ياگوشهو در  

پشتیبانی    دهد یم نشان   اقدام  این  از  از    کندیم که  نه 
آن    برگزارکنندگانش  از حق  و  اقدام  این  از  پشتیبانی    جوپناهولی 

و    میاکردهتشویق    جا همه. این کاري است که ما در عمل  کندیم
خوب آن تظاهرات منظم هر هفتگی در    يهانمونه. یکی از  میکن یم

که    ي ادورهود در  برابر کنسولگري جمهوري اسالمی در هامبورگ ب
را قرار بود محاکمه بکنند در جمهوري اسالمی و    65فرج سرکوهی

شراکت   فرج    قدر آنمختلف    يهاشیگرابا  تا  شد  تکرار  کار  این 
شد.   محکوم  زندان  سال  یک  به  سال    ک ی نیا  نکهی بااسرکوهی 

ولی   مرد،  آن  در حق  است  جنایتی  کرد    هرحالبهمحکومیت  اثر 
 

توسط وزارت اطالعات    1375روشنفکر، نویسنده و ژورنالیست دمکرات که در سال    -65
فرج سرکوهی»،   درد نامهآزاد شد؛ نک: «  یالمللن یب  يفشارهاتحتربوده و بعد از مدتی  

»، فرج سرکوهی، هایتیامنبیست سال روشنفکري و    -اس؛ «یاس و د1997پاریس،  
 . 1381نشر باران، استکهلم، 
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مبارزات دیگري هم در کنارش بود. ولی اثر کرد و جان او    هرچند
داشتند، اگر دنیا    اشدربارهنجات پیدا کرد که حتماً خیاالت بدي  

 . این در عمل.دی رسینم به دادش 
 ياحملهاین است که به هیچ  میاگرفتهشیپکه ما در  یدرروش       

مرکزي که دوستان در شوراي    هاستمدتدیگر پاسخ نخواهیم داد.  
  يهاسازمانبراي همکاري با    دیباشآمادهکه    اندگفته  ي ابخشنامهدر  

سخنرانان   از  و  محلی،  اقدامات  در  براي    يهاسازماندیگر  دیگر 
سخنرانی در مجامع سازمان دعوت بکنیم، در کنار همان به همه  

ورود در هر   از  است که  توصیه  کرده   يامجادلهاعضاي سازمانی 
شد یا دشنامی داده شد بدون پاسخ    ي احملهخودداري بکنند و اگر  

گفتن به حمله آن دوستان فقط در جهت رفع سوءتفاهم توضیح  
 بدهند.  

 
 بسیار از شما سپاسگزاریم.  آقاي همایون
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 حزبی براي اکنون و آینده ایران
 

در   زیرا  دموکراسی.  بر  نه  دارد  تکیه  لیبرالیسم  بر  ما  آزادیخواهی 
است؛ در دموکراسی بسیار ممکن    رممکن یغلیبرالیسم دیکتاتوري  

است. در لیبرالیسم تبعیض نخواهد بود؛ در دموکراسی همه گونه 
 .تواند به راي اکثریت تحمیل شودتبعیض می

 پیشگفتار 
انتشار    2000نخستین چاپ حزبی براي اکنون و آینده ایران در سال  
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تازه فصل  افزودن  با  و  چند  یافت  امسال  رسید.  دوم  چاپ  به  اي 
نشست دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران به بررسی منشور حزب  

ها به مناسبت، اي از آن گفتگوگذشت و تصمیم بر آن شد که چکیده
براي اکنون و آینده ایران بیاید که اکنون اي از حزبی  در بازنگري تازه

در دست خوانندگان است. این روایت تازه کتاب، اگرچه به نام من،  
گفتگو آن  از   .هاستبرآمده 

یک بخش مهم این بازنگري نگاهی کلی بر سرتاسر برنامه و فلسفه  
است؟  بوده  چه  ما  آغازگاه  ــ  است  ایران  مشروطه  سیاسی حزب 

ایدئ حزب  یک  ولی  ح.م.اي.  نیست  پاولوژیک    ییهاارزش  هیبر 
گذاري شده است که شاید براي نخستین بار در ادبیات حزبی پایه

 .شوندنگریسته می وستهیپهمبهعنوان یک کل ما به
برنامه سیاسی خود را   ها آنما چهار ارزش اساسی داریم که بر پایه 

ایم، این چهار ارزش را از جنبش مشروطه و تجربیات  تنظیم کرده
ها  ها ریشه در اندیشه غربیجامعه ایرانی که البته عموم آن  صدساله

ایم و بنیاد بسیار استواري براي برنامه سیاسی حزب شده  دارد گرفته
 .است

و   دفاعی  معنی  به  نظدارندهنگهناسیونالیسم:  نه  قلمرو  ؛  به  ري 
کس؛  کس، نه گذشتی از قلمرو و منافع ملی خود به سود هیچهیچ

 .ایرانی بودن خود داشتننگههویت ملی،  داشتننگهو 
آزادیخواهی: آزادیخواهی ما بر لیبرالیسم تکیه دارد نه بر دموکراسی.  

است؛ در دموکراسی بسیار    رممکنی غزیرا در لیبرالیسم دیکتاتوري  
یبرالیسم تبعیض نخواهد بود؛ در دموکراسی همه  ممکن است. در ل
تواند به راي اکثریت تحمیل شود. آزادیخواهی براي گونه تبعیض می

ما دموکراسی لیبرال است. گذاشتن فرد و نه حتا اکثریت در مرکز 
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سوء جلوي  این  و  اجتماعی؛  زندگی  مرکز  در  از  جامعه،  استفاده 
گیرد. فرد به دلیل تعلق را می  یطلب  تیهوهاي قومی به نام  بستگی

و در    خوديخودبهبه قوم نیست که حق دارد؛ از همان زاده شدن  
خودش داراي حقوقی است. این حقوق را اعالمیه جهانی حقوق بشر  

 .ملت تعریف کرده است-هاي آن در چهارچوب دولتو میثاق
واپسترقی ما  گرفتاري  اصل  سده  خواهی:  چند  ما  است؛  ماندگی 

اي که از کاروان جهانی عقب  . جامعهمیادادهازدستحیاتی بشریت را  
شود، نه به دام مذهب نیفتد، نه ناآگاه است، نه دچار دیکتاتوري می

می بر  افراطی  سرانجام  می  ش یهایوکاستکمافتد؛  شود. چیره 
کشور بستگی به ترقی دارد. دفاع از آزادي،    ناسیونالیسم یعنی حفظ

نظام سیاسی است، بستگی به ترقی دارد. در   يروزشبانهکه وظیفه 
 .کرد  به پا شود دمکراسی به معنی واقعی  جامعه فقیر و بدبخت نمی

هاست. ترین ارزشعدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی یکی از ظریف
ولت رفاه درآورد ــ دولت  شود دتوان درآورد. میاز آن می زیچهمه

شود. می  ی ماندگعقبمسئول افراد از گهواره تا گور که باعث رکود و  
خودشان  می مسئول  مردم  یعنی  گرفت،  امنیتی  تور  آن  از  شود 

به  دولت  دست  افتادند،  زمین  به  دلیلی  هر  به  اگر  ولی  باشند. 
بجاي  نمایندگی جامعه آنان را از زمین بلند کند. فرایافت تازه انصاف  

 .کند ما بهتر به عدالت اجتماعی کمک می ازنظرعدالت 
  بردادن ما در مقوله عدالت اجتماعی تکیه را نه بر تیمارداري، بلکه  

می جامعه  افراد  همه  به  برابر  که  فرصت  در    ازآن پسگذاریم 
سطح زندگی برابر.    يجابه مسئولیت خود افراد است؛ فرصت برابر  

را   مردم  ندارد  می  ازنظرامکان  که  زیرا پاداشی  کرد.  برابر  گیرند 
میاستعداد فرق  همه  ها  و  پیش    ییهافرصتکند  زندگی  در  که 
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، کودك بافرهنگ در یک خانواده مرفه    زاده شدن آید برابر نیست.  می
. شود آن خانواده را مجازات و محروم کرداندازد. نمیتر میرا جلو

هیچ نمیولی  پرورش کس  از  مالی  امکانات  نداشتن  دلیل  به  باید 
 . هاي خود محروم شوداستعداد

زمینه محکمی    تنها نهها با همان اولویت که آمده است  این ارزش
بلکه در   بوده؛  برنامه سیاسی شایسته یک جامعه مدرن  براي یک 

ه است. نشان داد  ش یازپشیبحزب اعتبار خود را    سالهشانزدهزندگی  
 . چراغی فرا راه ما شده که از گمراهی جلوگیري کرده است

 .د.ه

 2010ژنو، اگوست 
 فصل یک 
 ی خواهو مشروطهمشروطه 

پایه سال  از  در  ایران  مشروطه  رسمی حزب   1373/1994گذاري 
مشروطه آن(سازمان  برنامه    خواهان  و  اساسنامه  و  منشور  زمان) 

موضوع   حزب  کتابچه   يهابحثسیاسی  این  است.  بوده  فراوان 
جهان  نیترمهمدربرگیرنده   درباره  و  موضوعات  حزب  بینی 

در    ها سالکه در این    ییها شرفتیپهاي آن است، با توجه به  برنامه 
است، و پس از یک بررسی تحلیلی کوتاه دوران   داشدهیپ اندیشه ما 

برنامه   به  در  مشروطه،  حزب  استراتژي  و  نوین  مشروطه  سیاسی 
 پردازد.هاي بعدي میفصل

عملی    ي هایجوئچاره، فلسفه سیاسی و  در مباحث این کتاب کوچک 
باید  نیست. یک حزب سیاسی میو از آن گریزي    اندختهیآمدرهم
باید  ها میهاي روشن براي کشورداري داشته باشد و این پاسخپاسخ
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بینی، بر یک فلسفه سیاسی، بنیاد شود. شعار دادن و  جهانبر یک  
ندارد. ایدئولوژي با    جائی کارهاي متناقض، عرضه داشتن نزد ما  راه
هاي اروپائی) به معنی سیستم فکري که  در زبان  I(یا    "الف بزرگ"

پدیده درآورد  همه  بنیادي  اندیشه  یک  رشته  به  را  جهان  هاي 
مکتبی  غیرگرا و  باید عملاست و در جامعه و اقتصاد می  شدهيسپر

نهادن به واقعیات زندگی و تجربه عملی  پذیري و گردنبود. انعطاف
سیاسی   برنامه  هر  بهنشانه  ولی  است.  برنامه  کامیابی  یک  جاي 

توان کشکولی از شعارها فراهم آورد که یکدیگر را نفی  سیاسی نمی
سی  برنامه  هر  در  و  ارزشکنند؛  را  اسی،  باال  دست  معینی  هاي 

 یابند.می
در شرایطی نیستیم که براي همه مسائل جامعه برنامه    طبعاًامروز  

اي  نمونه  عنوان بهلزومی هم نیست. اما  عمل تفصیلی داشته باشیم و  
ایران می  ازآنچه آینده  و  براي  پاره  د ی تأکخواهیم  ارزشبر  هاي  اي 

در حزب  سیاسی  برنامه  بر  عملی    نجاوآنجایا  چیره  جزئیات  وارد 
 ایم.  شده

  *** 
اشتباه   شرط  با  فارسی  در  مشروطه  در    شدهگرفتهواژه  و  است 

که اختیارات نامحدود ندارد  نخستین نگاه به معنی حکومت مشروط  
حتا  می است.  مشروط  معنی  این  به  حکومتی  هر  ولی  آید. 

هاي نوشته و نانوشته ها نیز مشروط به قانونحکومتترین  خودکامه
می  ییهارسمو   محدود  را  فرمانروا  اختیارات  که  مانند   )کند است 

ر  "سالیک"قانون   پادشاهی  بزرگکه  پسر  به  پدر  از  پادشاه  ا  تر 
آخر،  می تحلیل  در  تابع   نیتربزرگرساند).  نیز  تاریخ  مستبدان 

بوده نیروها  نمیموازنه  و  میتوانستهاند  هرچه  بکننداند   .خواهند 
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مشروطه در نیمه دوم سده نوزدهم از راه عثمانی به واژگان فارسی  
و    "کارتا"فرانسه یا    "رشارت"واژه  ها آن را از روي  راه یافت و ترك

ها  کارتوالي التین ساختند که در آغاز به معنی لوحی بود که فرمان
نوشتند و بعد به قانون اطالق گردید. ماگناکارتا که  روي آن میرا  

می محدود  را  پادشاه  و  اختیارات  اساسی"نخستین  کرد    "قانون 
بود که در آغاز سده سیزدمی  به شمار جهان   از  رود و فرمانی  هم 

انگلیس به مجلس لردان صادر شد به معنی لغوي لوح سوي پادشاه  
با   انقالب امریکا آغاز  بزرگ است.) قانون اساسی به معنی امروزي 

شد و امروز همه کشورهاي جهان داراي قانون اساسی هستند (در  
موجود و عرف یا رسوم، کار قانون اساسی را انجام  انگلستان قوانین 

دارد.) حکومت ها را  ترین حکومتکشور یکی از قانونیدهد و آن  می
برابر   در  زمان  روشنفکران  را    constitutionalمشروطه 

government    حکومت قانونی و داراي  اصطالح کردند به معنی
استبدادي   حکومت  برابر  در  عمومی،  اراده  از  برخاسته  مشروعیت 

در   مدتی  سلطنتی.  تا  مشروطه  دوره  و ادبیات  مشروطه 
می  "کنسطیطوسیون" بکار  هم  یا  با  قانونی  حکومت  در  رفتند. 

کنستیتوسیونل، شکل حکومت پادشاهی یا جمهوري اهمیت ندارد  
 .زیرا هردو پارلمانی هستند

با   آشناشدن  با  که  بودند  ایرانیانی  نسل  نخستین  روشنفکران  آن 
اره را  جامعه برآمدند و چهاي غربی در پی دگرگونی بنیادي  اندیشه

در حکومت قانونی و درآوردن اختیار کشور از دست پادشاه خودکامه  
گسیخته بود که  و شاهزادگان دیدند. ایران آن زمان کشوري ازهم

اي، نه  ارتشی، نه مالیهبیشتر روي نقشه جغرافیا وجود داشت ــ نه 
زیرساخت ارتباطی یا آموزشی که بتوان از آن سخن گفت. با یک  
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روست بیائی  اقتصاد  جمعیت  توده  یک  و  بیبدوي  و  از  سواد  بهره 
ایران   روز  آن  متوسط کوچک  طبقه  اهمیت  و  نقش  که  بهداشت. 

تنه پیکار نوسازندگی جامعه ایرانی را بر عهده گرفت در تاریخ  یک 
 مانند است.ما بی

مشروطه نام  به  که  روشنفکران  پروژه  یا  شناخته  طرح  خواهان 
ها  رفت. آنسیاسی فراتر مینوع نظام  شدند از شکل حکومت و  می
به    یدرستبه ایران می  مسئلهاولویت را  دادند، ولی اصالح سیاسی 

گام نخستین یک برنامه فراگیر براي نگهداري استقالل و  حکومت  
ترین ایرانی به پیشرفتهیکپارچگی (تمامیت) ایران و رساندن جامعه  

یک    تنها نهمشروطه  بود. از اینجاست که جنبش  کشورهاي غرب می
مدرنیته)  (  ينو گردمکراتیک بلکه آغازگر جنبش تجدد یا  انقالب  
مشروطه  شدهشناختهایران   براي  یا  خواهان  است.  میان دمکراسی 
ساالري، مانند ناسیونالیسم  ساالري و تجدد تفاوتی نبود و مردممردم

طرح   اجتماعی و عدالت اجتماعی، یکی از اجزاء و توسعه اقتصادي و  
بشمار می  ینو سازندگ  هاي طرح در همه زمینه  ها آنآمد.  جامعه 

خود دست به تالشی زدند که جامعه ایرانی تا آن زمان در چنان  
هر چه ما امروز، در حد خودمان، از  ابعادي مانندش را ندیده بود.  

باز دوره  آن  به  آغازش  داریم  تجدد  آموزش  میاسباب  از  ـ  گردد 
سی  حزب  تا  از  همگانی  تئاتر؛  و  رمان  تا  روزنامه  از   آهنراهاسی؛ 

درمانی تا برابري زن ومرد؛  سرتاسري تا صنعت سنگین، از پوشش  
اقلیت مدنی  حقوق  حکومتاز  و  تمرکز  عدم  تا  مذهبی  هاي  هاي 

خواهان بیشتر روي درست است که طرح مشروطهانتخابی محلی.  
عصر پیش از  به  کاغذ ماند و درست است که امروز ایران از جهاتی  
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نیروي   ولی جنبش مشروطه  است.  بازگشته    زاننده یبرانگمشروطه 
 پیشرفت بود و همچنان هست.  اندازپردست درراهجامعه ایرانی 

یعنی   ایرانی  مرکزي جامعه  مسئله  همان  با  اصل  در  ما  هم  امروز 
ترین هاي رسیدن به پیشرفتهراهتجدد و معنی و کاربردهاي آن، و  

ساالري و  . امروز هم براي جامعه ما مردممییروبروکشورهاي غرب  
عدم تمرکز در برابر حکومت آخوندي و نظام متمرکز؛ ناسیونالیسم  

تجز برابر  در  از  یهایرانی   یگرائجهانو    سوک ی طلبی 
globalization    تسلط برابر  در  اقتصادي  توسعه  دیگر؛  از سوي 

برابر نابرابري زن ومرد و شیعه و غیر شیعه  بازار؛ توسعه اجتماعی در  
 روزافزون ؛ و عدالت اجتماعی در برابر فاصله  رمسلمانیغ و مسلمان و  

گش براي  ایران  امکانات  دارد.  قرار  و    مسئلهودن  طبقاتی  تجدد 
خواهان و باالتر از آن بسیار بیشتر شده  رسیدن به آرمان مشروطه

هنوز   نیست.  چندانی  تفاوت  مسئله  اصل  در  ولی  است، 
به  خواهی در بنیاد خود بهترین طرح یا پروژه براي ایران  مشروطه

 رود.می  شمار 
روي   1320/1941از   را  نویسندگان، جنبش مشروطه  از  بسیاري 
اند: مشروطه سه دوره بخش کردهحظات حزبی و ایدئولوژیک به  مال

باران مجلس؛ مشروطه و گلوله  1286/1907تا    1285/1906اول از  
از   و   1299/1921تا    1288/1909دوم  اسفند؛  سوم  کودتاي  و 

و سرنگونی مصدق.   1332/1953تا  1320/1941مشروطه سوم از 
کنند.  ر مجلس خالصه میاین نویسندگان تمام جنبش مشروطه را د

  فرو کاستنبود مشروطه هم بود. این    ار یاخت صاحبهر وقت مجلس  
از    ينو گرجنبش   به یکی  ایران  ابعاد واقعی  و تجدد  با  اجزاء آن، 

بیشتر   در  مجلس  نقش  واقعیت  با  همچنین  و  مشروطه  جنبش 
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هاست خواند. با توجه به این واقعیتآن، نمیهاي معدود برتري  سال
تا دهه  باید سرتاسر تاریخ ایران را از دهه پایانی سده نوزدهم  که می

مشروطه شناخت. آن دورانی بود   دوره  عنوانبههفتم سده بیستم  
و توسعه بر جامعه ایرانی    ی نو سازندگ که گفتمان (دیسکور) تجدد و  

برد بیرون    اشهزارسالههاي  چیره شد و جامعه سنتی را چنان از راه
رود  نمی  به شمار که ارتجاع حکومت اسالمی نیز جز انحرافی از آن  

خواهان  هاي مشروطهخدمت آرمانهاي اصلی در  اي زمینهو در پاره
 .است درآمده

هاي برتري خواهان بود ولی در دورهمجلس دستاورد بزرگ مشروطه
یا پیروزمندانه در برابر   آبرومندانهایستادگی  خود از کار مهمی جز  

بر  يهاياندازدست از  امپریالیستی  بعد پس  به  از دوره دوم  نیامد. 
انتخابات،  اصالح   شهرستان  داراننی زمقانون  در  هاي  بزرگ 
میکوچک  کنترل  را  انتخاباتی  فرایند  مجلس  تر،  نماینده  کردند 

ایران بشمار نمی بیشتر دوران چیرگیاکثریت مردم  اش آمد و در 
پیشرفت   بازدارنده  عامل  در  رفت.  می  به شماریک  این  از  گذشته 

از  سال پیش  فئودالی، کشوري    رضاشاه هاي  نظام  یک  در  ایران   ،
بانک و  از آن    یی هابخشو    کهتتکه بود و حتا  بیگانگان  اشغال  در 

شد. در بیشتر پانزده سال  ها اداره میگمرکاتش از سوي آن دولت
ها  بود و میانگین عمر کابینهمشروطه اصال مجلسی در کار نمیاول 

هاي پس از شهریور در سالگذشت. روز نمی وسه ستیباز دو ماه و 
ها عمري کوتاه داشتند  نداد. بیشتر کابینه  هم مجلس نمایش بهتري

دنبال منافع شخصی خود و بازیچه    يااندازهبهمجلس  و نمایندگان  
حتا   که  بودند  بیرون  و  درون  از  قدرت  همه  مراجع  با  مصدق 

آورده بود گفت  که مجلس را در اختیار خود در  رضاشاه انتقاداتش از  
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زیر پا نهادن قانون در دشمنی با مجلس تا  مجلس دزدگاه است و  
بود   شده انتخاباساسی رفت و پارلمانی را که در حکومت خودش  

 منحل کرد.
براي آنکه دمکراسی در کشوري کار کند یک دستگاه اداري، ازجمله  

نگهداري   از  که  دادگستري،  توسعه  یک  از  سطحی  و  برآید؛  نظم 
ه  ک  یی کشورهااقتصادي و اجتماعی الزم است. در جهان سوم تنها  

درجهحکومت   به  توانستند  داشتند  نیرومند  از  مرکزي  اي 
پارهمردم حتی  برسند.  بهساالري  پیشین  مستعمرات  در  ویژه  اي 

امپراتوري انگلیس از این نظر در وضعی بهتر از ایران آن روزها قرار  
گویند. ولی هند در هنگام  بسیار میدمکراسی هند    درباره داشتند.  

داشت و    يامالحظهقابلاداري و آموزشی    ساخت استقالل خود زیر
هیچ   و  بود  مایه رشگ هر کشوري در جهان سوم  آن  دادگستري 

اش نداشت که در هر گوشهربطی به وضع ایران هشت دهه پیش  
کرد؛ و پایگاه  خواست با مردم میمی  هر کاریک آخوند یا دیوانی  

 خانه بود.اش مکتبآموزشی
برقراري مردم مشروط مانده را  ساالري در کشور واپساین مشکل 

اول    خواهان سال  چند  همان  و  در  به   باًیتقردریافتند  آنان  همه 
با پشتیبانی همگانی ـ    رضاشاهدست نیرومند روي آوردند.    حلراه

اقلیت کوچک ـ به قدرت رسید و چنانکه در عمل ثابت شد  جز یک  
تر بود. آنچه کامیابخواهان بسیار  روطهدر اجراي بیشتر برنامه مش

بعدي توانست، در برنامه احزاب مشروطه و    ساله ستیبدر    رضاشاه
ها و مقاالت نویسندگان زمان آمده  ها و کتابمجلسهاي  در بحث

 .بود
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بود که   این  آن زمان  ایران   کیکدامموضوع در  دارد: یک  اولویت 
پرقدرت،   مرکزي  حکومت  با  برنیکپارچه  توسعه  و  گسترده  امه 

مسئولیت براي اجتماعی و اقتصادي یا دمکراسی به معنی آزادي بی
روشنفکران    هیالک ی و  سیاستگران  تهران نازك  در  بیشتر  که 

و    افتهیتمرکز بود؛  اختیارشان  در  مطبوعات  و  مجلس  و  بودند 
بیبی و  و  نظمی  اسفند  قانونی  از سوم  رکود در همه جامعه؟ پس 

نیز   استگرانیس نگاران و  بسیاري از خود آن روزنامه  1299/1921
جنبش   ندادند.  راه  خود  به  تردیدي  نیرومند  گزینش حکومت  در 

خواست نو شود ولی  جامعه میخواهی پیروز شده بود زیرا  مشروطه
مشروطه   نمی  خوردهشکستحکومت  زیرا  آرمانبود  هاي  توانست 

 تحقق بخشد.خود را 
خواست نرسید ــ هم به دلیل منابع اندکی  نیز به آنچه می  رضاشاه

در اداره    زور به  ازاندازه شیبتکیه  که در اختیار داشت، و هم به دلیل  
قرن از  پس  که  تشنه  مردمی  سرکوفتگی،  گرفتن  عهدهبرها 

از  هاي  مسئولیت بود یکی  توانسته  او  ولی  بودند.  و مشارکت  خود 
را از تجزیه ها را به تاریخ ایران بدهد. میهن خود  ترین چرخشبزرگ

گذاري یک دستگاه اداري و ارتش نیرومند،  حتمی رهانده بود؛ با پایه
پاره سرزمین  از  گوناگون  هاي  اقوام  و   ملت-دولت   ک ی آنایران 

پیشرفت جامعه عامل توسعه و    صورتبهامروزي ساخته بود؛ دولت را  
آورده بود؛ یک زیرساخت ارتباطی و آموزشی و اقتصادي امروزي  در

بود، که در کنار اصالحات ارضی    آزادکردهزنان را  به ایران داده بود؛  
انقالب اجتماعی  ترین  شاه و انقالب آموزشی پهلوي بزرگ  محمدرضا 
آید؛ به تسلط آخوندها بر آموزش و دادگستري ان بشمار میتاریخ ایر
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بود که حتا حکومت اسالمی نتوانسته است آثار  اي زده  چنان ضربه
 برطرف کند.   یکل بهآن را 

ها و  شاه بیشترش در کشاکش  محمدرضا  سالهوهفتیس پادشاهی  
چندانی    ییهابحران مجال  که  طرح گذشت  کردن  دنبال  براي 

در   نگذاشت.  مشروطه  آن    سالهپانزدهنوسازي  او  پادشاهی  پایانی 
امکانات بسیار بیشتر ایران با آهنگ شتابان و در  طرح با توجه به  

بی از  سابقهابعاد  گرفتهاي  ضعف    سر  و  قوت  نقاط  که  را  شد  آن 
ساخت.  آشکار قدرت    بار ک ی تر  همه  در شخص دیگر  و  تهران  در 

سویه اجتماعی و  براي توسعه همهاي  پادشاه تمرکز یافت و برنامه
که ایران را براي نخستین بار در نیمه دوم    درآمد اقتصادي به اجرا  

ـ از اوج   ـ به مرحله    زودگذرهزاره دومـ   "زمین کند"دوران صفويـ 
off)take   اي لحظههواپیما در  در اصطالح توسعه اقتصادي، مانند

تواند به نیروي خودش پرواز کند)  شود و میکه از زمین کنده می
به سبب   اما  قدرترساند.  تمرکز  یا  همان  نظرگاه  و محدودیت  ها 

هاي  اولویتبه فساد و اتالف منابع و    تنها نهپرسپکتیو طرح توسعه،  
پذیري سیاسی جامعه ایرانی  نادرست انجامید، بلکه ضعف و آسیب

به درجا نمودار شدت خطرناکی  را  اسالمی  انقالب  در  که   .رساند 
تصمیم همه  دستگیريتمرکز  در  و    باکم،  تنک ی هاي  ها 

که راه بر هرگونه که هر انسان معمولی دارد، سبب شد    یی هایکاست 
در    ي پرور  شاوندیخوبازي و  روي و اشتباه در قضاوت، و دوستزیاده

به حدي که یک حلقه کوچک پیرامون پادشاه بر فراز  امور عمومی، 
از  یک گروه سرمایه را  بانفوذ سیاسی سهم شیر  ملی  داران  دارائی 

ر نفر  یک  شود.  گشوده  میداشت،  روز  در  که  دها  تصمیم  باید  ها 
.  قرارداد  راتیتأثگونه    توان زیر همهمیکوچک و بزرگ بگیرد بهتر  
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بر پیشرفت کمی و آماري، سبب شد که طرح توسعه کمتر    دیتأک
بهره و  برود  با  به ژرفاي جامعه  منابع شگرفی که  از  گیري درست 

ها  در آن سال  توسعه ایرانهاي ایران در اختیار بود نشود.  مقیاس
و    ازنظرحتا   نقص  بود.  ناهماهنگ  و  ناقص  اقتصادي  صرف 

کرد  ◌ٴ نهیدرزم تر  بزرگناهماهنگی   بروز   . سیاسی 
از   پادشاهان پهلوي، پروراندن یک طبقه    نیتربزرگیکی  خدمات 

نخستین بار در جامعه ایرانی  متوسط امروزي نیرومند بود که براي  
پدیدار شد. جامعه صنعتی و دمکراتیک بی این طبقه متوسط شدنی  

اي از قدرت  شاه این طبقه به درجه  محمدرضا هاي  سالنیست. در  
اصالحگر ـ  شاه  توانست دست در دست یک پاد رسیده بود که می

بودـ  جامعه صنعتی دمکراتیک ایران را بسازد.  شاه می  محمدرضاکه  
اش را در  ایران بجاي آنکه مقام شایستهاما طبقه متوسط باالگیرنده  
با موانع سیاسی گوناگون روبرو   تنهانهاداره جامعه بگیرد، پیوسته  

کم  ستشد. د بود بلکه آشکارا از سوي رهبري سیاسی تحقیر میمی
مردم ایران را متهم کرد که هنوز  شد  از دهه چهل/شصت دیگر نمی

باید اختیارشان به دست یک  شایستگی حکومت بر خود ندارند و می
  کسهمهداند و از  را می  ز یچهمهو خدایگان و پیشوا باشد که  رهبر  

 تواند.بهتر می
  هاي کمرشکندوره مشروطه در میان دستاوردهاي بزرگ و کاستی

هاي فرهنگ و جامعه و سیاست گرهبا انقالب اسالمی، که تبلور همه  
اي از مدرنیته یا تجدد  ایران بود، به پایان رسید ولی به ایرانیان درجه

شد از  اي نمیدیگر به هیچ نام و با هیچ وسیله  ازآن پسچشاند که  
شدن    یی چشا بیدار  آورد.  بیرون  خوابآنان  به  رفته  ناسیونالیسم 
برایرا سربلندي  احساس  و  تاریخ  نی  به  این   هزارسالهسهحقی 



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۱٤۰ 

ایران، یک جلوه این تجدد بود؛ برچیدن    اشیکنونسرزمین درنام  
متوسط ایران خانی و آزادي زنان و روستائیان و پیدایش طبقه خان

به چنان سطح    ازآنپسگاه پیش و  جلوه دیگر آن. مردم ایران هیچ
ند. جامعه ایرانی همه اسباب زندگی  ونرسیدزندگی نرسیده بودند  

خود آورد، و دولت ایران جاي    به دستامروزي را، هرچند ناکافی،  
بازیافت. مشروطهرا در جامعه بین با  المللی  خواهان از هر گرایش، 

خدمتی به کشور خود کردند که  ،  شانی هایکوتاهها و  همه کژروي
 شود.تر میگذرد نمایانهرچه می

شکست انکارناپذیر طرح مشروطه در نخستین دوران آن   همهنیباا
بازنگري   اسالمی،  انقالب  از  پیش  و  گستردهتا  فلسفه  در  را  اي 

طلبید. این بازنگري از همان نخستین  خواهان میهاي مشروطهشیوه
مشروطه نوین، پایه برنامه سیاسی   عنوان بهانقالب آغاز، و هاي سال

گشتی به پیام و  باز  درواقعه نوین  حزب مشروطه ایران شد. مشروط
ها در  خواهی یعنی تجدد بود که دههمعناي اصلی جنبش مشروطه

حزبی   تاریخ  غوغاي  روزگارکردن  تصویري   هم  دادن  و  ایران 
مفهومی بسیار  بود. مشروطه    شدهگمبعدي از جنبش مشروطه  یک 
وم به هاي جنگ دویژه از سالتر از آن داشت که بهتر و پردامنهژرف

حکومت،   شکلک ی آن را به حد    اندكاندكشد و  ایرانیان تلقین می
یا  آن پادشاهی)  رژیم  گوناگون  مخالفان  (در دست  استبدادي،  هم 

از   این  بودند.  آورده  پائین  رژیم)  دست  (در  زورکی  نمایشی 
که  کوتاهی بود  پهلوي  پادشاهی  بزرگ  جنبش    عنوان بههاي  زاده 

بیشتر برآورنده  و  مشروطه  مشروطه  دیرباور  خواهان،  آرزوهاي 
در    همهآن داشت.کوشش  مشروطه  گرفتن   ندیده 

عدالت   و  توسعه  و  آزادیخواهی  و  ناسیونالیسم  دیدیم  چنانکه 
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مجموعه   یک  در  طرح  وستهیپهمبهاجتماعی  را  ،  مشروطه 
و  می فکري  رهبران  براي  گذشته  سده  آغاز  در  تجدد   . ساختند 

چهار هر  در  مشروطه  می  سیاسی  جلوه  آن  کرد.  صورت 
این طرح را در  مشروطه نوین  اند و آن را  گرفته  تشیتمامخواهان 

از   و  پیراسته  دوران    ي هایوکاستکمتناقضات  سیاسی  و  فلسفی 
بیستمی  هفتادساله  سده  پایان  جامه  به  درمشروطه   اند. آوردهاش 

 فصل دو 
 ناسیونالیسم 

ترین ویژگی جنبش مشروطه و نخستین انگیزه آن ناسیونالیسم  مهم
ناسیونالیسم   یک  و  و    دارندهنگهبود،  آزمند،  جهانی  در  در  دفاعی 

می  ي کشور هرکس  باشد.  که  داشته  آن  در  دستی  کوشید 
کردند  ازآنجاخواهان  مشروطه از    آغاز  ایران  درآوردن  براي  که 

ک یکپارچه  و  بیگانه  نیروهاي  حال  چیرگی  در  سرزمینی  ردن 
چه  ازهم مردممی  ییهاچارهپاشی  اندیشید.  توسعه  باید  و  ساالري 

بعد آنچه  اجتماعی،  و  مشروطه   نگارانخی تارها  اقتصادي  جنبش 
بودند براي رسیدن    ییهاهدفاندیشه آزادي و ترقی اصطالح کردند،  

هدف   از  به  گذشته  ایران.  یکپارچگی  و  استقالل  نگهداري  باالتر 
یافت، این حس  توان  نفجار احساسات ملی که در آثار آن دوران میا

پدیده   بر  که  است  توضیحی  تنها  عادي    چندان نهناسیونالیستی 
کم در نخستین مراحل ـ  روحانیون ـ دستپیوستن گروه بزرگی از  

  ار یاختصاحبتوان یافت. روحانیون در دوره قاجار  به آن جنبش می
دربار و شاهزادگان سرنوشت مردم را    کشور بودند و دست در دست 

شخصی و گروهی براي پیوستن  ها هیچ دلیل  کردند. آنتعیین می
داشتند. روشنفکران کرد نمیبه جنبشی که دربار و شاه را ضعیف می
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را با انگشت نهادن بر سرشکستگی ملت مسلمان در   هاآنمشروطه 
 دند.پیکار خود کشیهاي مسیحی به زیر چکمه امپراتوري

احساس ملی ایرانیان عصر مشروطه، قرار دادن ایران، نه باالتر، بلکه  
خاست و نیاز و عاطفه طبیعی برمیدیگر، از یک    زیهر چپیش از  

براي   به همان صورت احساس می  باً یتقرهنوز  ایرانیان  شود. همه 
ما  ایران   است که  آن چیزي  و    عنوانبههمه  نبردها  داریم.  ایرانی 

ایرانیان است که  نسل    صد ک ی ها و دستاوردهاي استثنائی  فداکاري
این دستاوردها سرزمین و مردمی است   نیتربزرگسازد.  ایران را می

یخی نخواهد بود. این سرزمین  بیش از یک نام تارکه ایران بی آن  
زمین نیستند.  مرز پرگهر نیست و این مردم باالترین مردمان روي  

بود که در سه هزار سال و در چنین گذرگاهی،   ولی کار شگرفی 
گوناگونی   پهناور  جمعیت  سرزمین  و  دریا  دو    مردمانبزرگمیان 

آن  تاب پرمایه  و  (پرطاقت)  می  داشتهنگهآور  هنوز  و  نند  تواشدند 
اي باالتر و به طبیعت زندگی  سرهاي خود را باال بگیرند. چه وظیفه

  داشته نگهتاریخ رفته همچنان    در کورهتر که این تکه خاك  نزدیک 
به   باز  آمده  بدر  بال  امواج  از  مردم  این  و  که    یی هايبلندشود 

 .اش را دارد برسدشایستگی
ناسیونالیسم   باید  می  رونیازااستفاده شده است،  سوء  همه گونهاز 

استفاده از سوسیالیسم و مرحله ترین سوءکرد. (بزرگ  فیتعرآن را  
بزرگ را  آن  که  شد  کمونیسم  آن  بشریت تکاملی  اشتباه  ترین 

دولت  خوانده  به  است  تعلق  احساس  ناسیونالیسم    و  ملت  – اند). 
  مدرنی  پدیده   دولت-ملت .  آن  پیشبرد  و  آن   از  دفاع   به  تعهد   احساس

اي م تعریف شد و در عهدنامههفده  قرن  در  که  معنی  این  به  است
از   بسیاري  چین  نیست.  زمان  آن  اختراع  ولی  کرد  پیدا  رسمیت 
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سال پیش داشته    2300مدرن را از  ملت پیشا-هاي یک دولت ویژگی
داراي   همیشه  تاریخی  کشورهاي  این  ایران.  کره،  ژاپن،  یا  است؛ 

تر تر و گاهی قوياند که گاهی ضعیفملت بوده-عناصري از دولت
 .شده است

از یک: مردم، مردمی که به مرحله ملت   اندعبارتملت  -عناصر دولت 
اي که ملت اند. مردم آبی هستند که در بستر رودخانهشدن رسیده

می شکل  بستر  آن  در  و  دارد  جریان  عوض  است  مردم  گیرد. 
  دائماًگاه یکی نیست ولی بستر رودخانه خانه هیچشوند؛ آب رودمی

مردم در  شود. ملت بستر رودخانه و آن ظرفی است که  جابجا نمی
شده ریخته  منافع  آن  و  معنوي  و  فرهنگی  تاریخی،  ظرف  ــ  اند 

ارتباطامشترك، ظرف بستگی این ها و  افراد  به خودآگاهی  تی که 
باشد ولی    وخاك آبیابد و به یکدیگر و به آن بستر که  مردم راه می

می  وخاكآبفقط   تعلق  نیست   . یابندهم 
یک    یبک حکومت،  عنصر دوم حکومت است. مردم پراکنده بی ی 

در یک چهارچوب   هاآن، که   autorityاقتدار  زیر یک سقف،  را 
ویژگی داراي  بیاورد،  نمیحقوقی  ملت  چهارچوب   آن شوند.  هاي 

آن   که  را  سرزمینی  مردم،  آنگاه  است.  حکومت  نامش  حقوقی 
خودشان   از  دارد  حاکمیت  آن  بر  حقوقی  چهارچوب  یا  حکومت 

یش در کشور ما مردمانی در هر جا  گرنه سه هزار سال پدانند ومی
می بود،  زندگی  هم  سرزمین  این  نداشتند.  هم  به  ربطی  و  کردند 

و  کوه بود  نداشت.    وخاك آبها  ایران  به  ربطی  ولی  هم    ها آنبود 
تا   نبودند.  همان    که یهنگام ایرانی  از  که  نخستین    آغاز دولتی 

 شد به آنان خودآگاهی ملی داد.   "جهانی "امپراتوري 
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ویژگیمردمان با  با همه  ی  که  نژادي، مذهبی  زبانی،  گوناگون  هاي 
ها در طول تاریخ دراز همزیستی و احساس و منافع مشترك تفاوت

 . ملت ایران را ساختند
پس آن ظرف، آن بستر که ملت باشد، یک جزء مردمی دارد؛ یک  

است و یک جزء    وستهیپهمبهجزء حقوقی دارد، که جزء مردمی را  
یعنی   دارد  دیگران    يحدومرز جغرافیایی  از  را  مردم  آن    جداکه 

دولت می تشکیل  براي  مردم،    گردآمدن ملت  -کند.  ــ  عنصر  سه 
توان یخی الزم است و نمیحکومت و جغرافیا ــ در یک فرایند تار

ملت ربطی به قرن هفده یا  -شبه ملت شد. با این ترتیب دولت یک 
نوزده و انقالب فرانسه ندارد. همیشه به صورتی بوده، همیشه یک  
ظرف جغرافیایی، یک بستر ملی، یک عنصر مردمی، و تاریخی بوده 

مدت داشتهکه  مشترك  سرنوشت  مردم  آن  دراز    باهم اند،  هاي 
جنگ ابوده در  نیز،  انگلستان  و  فرانسه،  همان    صدساله هاي  ند. 

ناسیونالیستی را تجربه کرد که    شورک یهاي چهارده و پانزده  (سده
هاي  ملت  عنوانبهدر شخصیت ژاندارك تجسم یافت. هر دو کشور  

پیش   سال  هزار  حدود  به  ترتیب  به  ملی  خودآگاهی  داراي 
 . گردند میبر 

العاده مهم است . یعنی  اسیونالیسم فوقعنصر تاریخی در ملت و در ن
می از عنصر مردمی  بعد  و  بالفاصله  تاریخ شامل جغرافیا  زیرا  آید. 

در   و  هست  هم  از    ها آنحکومت  یکی  ایران  تاریخ  دارد.  جریان 
سرمایهبزرگ ما  ترین  گاز  و  نفت  منابع  تمام  از  ماست،  ملی  هاي 
م هست. موتوري تر است که البته این تاریخ شامل فرهنگ ما ه مهم

که   هم  می  دائماًاست  سبز  جنبش  ببرد.  پیش  را  ما  جامعه  تواند 
 .موتورش این تاریخ است: ما فرزندان آن پدران و مادران هستیم 
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صورت   در  ناسیونالیسم،  ما  و    دارنده نگهبراي  تجاوزکارانه؛  نه 
دارد.   ارزش  فاشیستی،  نه  دمکراتیک    "ملی"  باآنکهدمکراتیک،  و 

را نباید نادیده گرفت.   ها آنیک مقوله نیستند پیوند ارگانیک  لزوماً
و  توان  می داشت  باورهاي دمکراتیک  و  و منش  بود  ناسیونالیست 

ظیفه  دمکراتیک را با و  يهاوهیشاند که  برعکس بسیار رهبران بوده
دانسته ناسازگار  کشور  پیشبرد  و  اروپاي  دفاع  در  ناسیونالیسم  اند. 

سده هفدهم ــ هم در سنت دمکراتیک و هم در  عصر جدید ــ از  
ناسیونالیسم  بود که    ییهازمانپرورش یافت و    ک ی دمکرات  ریغسنت  

اما پیروزي سرانجام    کیدمکرات  ریغ باالتر را داشت.    باسنتدست 
ا بوده  اروپاي    کیدمکرات  ریغ ناسیونالیسم  ست.  دمکراتیک  در 

در  را برپا کرد و امروز هم    "هولوکاست"مرکزي، دو جنگ جهانی و 
بزرگ خاوري  ملتاروپاي  دشمن  است.ترین  اقوام  و   ها 

با همه دستاوردهاي    ک ی دمکرات  ریغ خود ما ناسیونالیسم    در کشور
هدف به  رسیدن  از  خویش  به هایش  شگرف  پیاپی  و  برنیامد 

بار دچار شد. نشاندن یک فرد یا گروه کوچک  هاي مصیبتشکست
تارك   بر  و  (الیگارشی)  بهترین   اندكاندكملت  در  ملت،  بجاي 

بدترین بسیج شود و در    یتمام بهگذارد نیروهاي مردم  شرایط نمی
تباهی   به  میشرایط  اخالقی  و  افراطیسیاسی  حتا  ترین انجامد. 

هاي  توانند بی متزلزل ساختن پایهپرستان نیز نمیگرایان و ملتملی
فکري خود حق افرادي که ملت را ـ در کنار تاریخ و فرهنگ، یعنی  

ـ می و میراث ملی  اینحافظه  انکار کنند.  از  سازند  بیش  که ملت 
  حاصل جمعآیا ضد  ولی  افراد خویش است درست؛    حاصل جمع

افراد خویش نیز هست؟ آیا افراد هیچ سهمی در این کلیت ندارند؟  
می افراد  آیا  دارند  توان  واقعیت  که  را  برابرملت  مجرد    در  مفهوم 
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هدفی    درراه حق فدا شدن    شانيبر ااکثر  دولت به هیچ شمرد و حد
 گذارد شناخت؟ که رهبري می

کنند گرایش بدان  که در تبلیغات کار می  ها آنو    شگان ی پ  استیس
ترین روزها  رویدادها و خوشدارند که در هر دوره تاریخی، بهترین  

دمکرات  انوشیروان  و  داریوش  مگر  دهند:  عمومیت  و  بگیرند  را 
  دادن بیفربه کار  انداز تاریخی بودند؟ این هنر محدود کردن چشم

گرایان،  ش را در اسالماترین نمونه آید. خطرناكخود و دیگران می
رادیکال،  اسالمی و  میهاي  هزار  از  که  یافت  سال    چهارصدتوان 

اول را  واقعیت اسالمی در اندیشه و عمل یک دوره کمتر از دو نسل  
یک عصر زرین که    "،افتهیتحقق  شهرآرمان"گیرند و به نام یک  می

هاي جهان  تانافغانستان و الجزایر و پاکستواند بیاید، ایران و  باز می
شایسته نامش  انداز تاریخی در گستره  آورند. اما اگر چشمرا پدید می

همواره   ایدئولوژي  یا  شخصیت  کیش  شود،  برابر گرفته    در 
رنگ میمردم آن  ساالري   ) از  بازد.  و  نبود  زرین  نیز  عصر چندان 

دست   فه یچهارخل به  همه  درگذشت  زود  که  ابوبکر  جز  راشدین 
شمسلمانان   خلیفه  کشته  دو  دوران  خانگی،  و جنگ  فساد  و  دند 

جهان با  تنها  زرین  عصر  پوشانید.  را  و  گشائیآخري  هاي  تاراجها 
 ) .پذیر گردیداستثنائی امکان

داري  شمار مردم در کشورهاي بیدمکراسی به معنی مشارکت توده
هاي دیکتاتوري برتر بوده، از کارهاي  مدت از بهترین دورهدر دراز

 ریجهانگآمده است. در جهان امروز، ما شاهد پیروزي  تري بر بزرگ
هستیم که در آن مردم    یی هانظامساالري بر  نهائی مردم  احتماالً و  

طبقه، امت، خلق) و یا به نام یک  را به نام یک کلیت مجرد (ملت،  
به نام امام، پیشوا،    "ابرمردي"(حق    transcendentalحق برین  
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رهبر) خود    پادشاه،  حاکمیت  که    یی هاجامعهاند.  کرده  بهرهیباز 
کم مردم  همان  نامردم،  امور  سواد  و سرگرم  روزانه خودشان،  آگاه 

اند ثبات و قدرت بیشتر و  و ترازوي مصالح ملی بوده  کننده نییتع
دو  داشته  يتربزرگدستاوردهاي   یونانی  فیلسوف  آن  چنانکه  اند. 

می پیش  پانصد سال  مرهزار  ولی  گفت  نیستند  قاضیان خوبی  دم 
بر را  خوب   .گزینندمیقاضیان 

اندیشه آبشخور  از  مشروطه  انقالب  ترقیپدران  اروپا  هاي  خواهانه 
زهر   آنکه  از  پیش  ــ  بودند  نژادنوشیده  و  و  فاشیسم  پرستی 

بیاالید.   را  آن  لنینیسم  ـ  نظري،   هاآنمارکسیسم  جنبه  از 
و  سنت مذهبی  خیزابگرائی  تا  نخستین  را  بنیادگرائی  هاي 
چهار نسل،    بافاصله بعدي مغلوب کردند. ما فرزندانشان    ساله پنجاه

هاي شیرین و بیشتر  و تجربه  میرادار  بخشیزندگ هاي  سرچشمهآن  
هاي استوارتر و دیدگان  توانیم با گامتلخ آن چهار نسل را؛ و امروز می

ترین بیناتر بر راهی برویم که از دو هزار و پانصد سال پیش روشن
 اند.ها بر انسانیت گشودهها و جامعهذهن
 *** 

در  گونهآنناسیونالیسم،   ما  زمینهمیکه  در  س یابیم،  یاست هاي 
 گذارد.می ریتأثحزب خارجی و فرهنگی بر برنامه سیاسی 

 الف ـ سیاست خارجی 
است؛   زیچهمهچیز به  دنیاي سده بیست و یکم دنیاي پیوستن همه

اندیشه الگونفوذ کردن  و  و  ها  بر یکدیگر، و همسانی  رفتاري  هاي 
پاره در  که  است  زمینهیکسانی  پدیده  اي  این  بر  است.  ناگزیر  ها 

اند. ناگفته  نام نهاده  globalizationیا  globalism یگرائجهان
فرهنگ   یگرائجهانپیداست که   و تمدنهاي غنیبه سود  هاي  تر 
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توان سه واکنش نشان داد:  کند و در برابر آن مینیرومندتر عمل می
بدان   نیرو  همه  با  کشورهاي  یا  و  شمالی  امریکاي  مانند  پیوست، 

باالتر را  که دست    زالندنواروپائی و ژاپن و کره جنوبی و استرالیا و  
آن سازگار کرد، مانند چین و هند    در این فرایند دارند؛ یا خود را با 

دیگر آسیا و امریکاي التین؛ یا از آن برکنار  و مالزي و یکی دو کشور  
این   اسالمی  میان کشورهاي  این  در  دنیا.  بقیه  مانند  ویژگی  ماند 

برابر    تنهانهکه    رادارند در  نیرو  همه  با  بلکه   یگرائجهانبرکنارند 
ن سپري بر سر همه نیروهاي  همچوکنند و اسالم را  ایستادگی می

 .اندکاري و ارتجاع کشیدهمحافظه
تر فرایند تجدد (مدرنیته) است صورت دیگر و کامل  ی گرائجهاناما  

جهان اسالمی از سیصد سال پیش  که از شش سده پیش آغاز شد و  
اسالم در برابر تجدد یا جایگزین "بازنده با آن درگیر است.    يدرنبرد
کاران  بوده است. محافظه  یماندگ واپسست و  استراتژي شک   "تجدد

هاي مردم خود زیان تودهاند روند تجدد را به  اسالمی تنها توانسته
بارش  اش عربستان سعودي و نمونه فاجعه فاجعهتر کنند (نمونهکند

گرایان اسالمی که از اسالم خواستند یک نیروي و بنیادافغانستان)؛  
د در ایران و الجزایر و هر جاي دیگر به انقالبی در برابر تجدد بسازن

زده آسیبی  نخواهد اسالم  راست  آن کمر  از  اسالم سیاسی  اند که 
 . فرهنگی نتوانسته است در برابر تجدد ایستادگی کندکرد. هیچ 

باال  ها را  نیز نفی کردن و کنار کشیدن و دیوار  یگرائجهاندر برابر  
این    بردن داشت.  نخواهد  مقاوسودي  و  متروند  اقتصاد  ناپذیر 

فرهنگ جهانی است زیرا با نفس پیشرفت یکی است. نفی کردن آن  
به سود ملتنه عملی   نه  بدان هویت و منافع  و  هاست و پیوستن 

  صدسال پیش و  ملی ایران را به خطر نخواهد انداخت. دویست سال  
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از   کارانمحافظهپیش نیز ما در برابر تجدد همین حالت را داشتیم. 
ایرانی "کردند زیرا گویا با هویت  جلوگیري میزي و اصالحات  نوسا

ویژگی  "اسالمی - آن  یعنی  که  ما،  ایرانی  جامعه  هاي  گروههاي 
کردند، در تضاد  برداري میخود بهره   یزور گوئفرمانروا از آن براي  

هویت ایرانی    همآنمشترك بیشتر نداریم و  بود. (ما یک هویت  می
تریم؛  انقالب و حکومت اسالمی، ما، هم ایرانیاست.) امروز با همه  

باید  می  یگرائجهانبریم. به  در وضعی بهتر از آن زمان بسر میهم  
در شمار بازیگران و نه پیوست و بر آن سوار شد، بدین معنی که  

آن یاري داد. حلقه    يهايروادهیزو به تعدیل    درآمد هاي آن  بازیچه
خواهیم  شود؛ میتر میاقتصاد نوین جهانی گشادهبرندگان در این  

این حلقه   به دیگران در پیرامون خود    م یریگيجادر  نیز کمک  و 
 کنیم.

با جریان اصلی اقتصاد و فرهنگ جهانی    هر نظرما در عین آنکه از  
ردن حضور بر سهم ایران و نیرومند کپیش خواهیم رفت، به افزودن  

در   را  ایرانی  هویت مشخص  و  این جریان خواهیم کوشید  در  آن 
رود حفظ خواهیم کرد. در برابر این می  ی شکلک ی جهانی که رو به  

با   باالگیرنده  برگرد خود و دشمنی ورزیدن    دنی کش  واریدخیزاب 
واپسنمی ایستاد.  سرمایهتوان  به  دشنام  که  و  ماندگانی  داري 

کنند.  را تلف می  وقتشانافتد  نمی  زبانشاناز    یت یچندمل هاي  شرکت
خواران و  ریزهمشارکتی در سیر شتابنده پیشرفت، جز    چی هیب  هاآن

ها و همان سرمایه نیستند که  کنندگان همان شرکتخرده مصرف
ادامه زندگی نیز  بی آن  بر گرديممکن نیست. بجاي هرزهشان  ها 

هاي  ما شرکت  "به دریا آمد و با موجش درآویخت."باید  ساحل می
ها هرچه بگذرد  یم و شمار آنتوانیم از میان ببررا نمی  یت یچندمل
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ولی می   ی تی چندمل هاي  شرکتتوانیم خودمان  بیشتر خواهد شد؛ 
آنکه به   شرطبهداشته باشیم. سرمایه رو به افزایش و تمرکز دارد و  

باید  بدي نیست. می  زیچچیهو به انحصار نینجامد  سود ملی ما باشد  
دیریت در باالترین م ایران را پذیراي بیشترینه سرمایه و تکنولوژي و  

بازیگري   نوبت  تا  ساخت،  ممکن  برسد.    درصحنهحد  نیز  ما   به 
ها و اردوگاه  مسلحانه ابرقدرت  ییاروی روو پایان    ی گرائجهاندر عصر  

دارد.   بازنگري  به  نیاز  نیز  استقالل  فرایافت  نظامی  (بلوك)هاي 
وضوع در م  ژهیوبهایرانیان به دلیل تاریخ ناشاد دوران دراز استعماري  

به   امپریالیسم  ولی  دارند  حساسیت  سده    ی معنائاستقالل  از  که 
کرد   دگرگون  را  جهان  جغرافیاي  و  تاریخ  بیستم  تا  پانزدهم 

آن تصوري که از استقالل داریم. امروز   به همراه است و    افته ی انیپا
نمی دیگر صرف  اداره کشورها  و حتا  اصلی در  اشغال  کند. مسئله 

خودش   صرف  کشور  یک  منابع  اندازه  چه  که  است  آن  استقالل، 
و پیچیده   ی کائیآمرشود. کشوري مانند آلمان با حضور سربازان می

پیوند گونه  همه  فرامدر  اقتصادي  و  سیاسی  و  نظامی  با  هاي  رزي 
نیرومند که دارائیماهیت انسانیهاي بسیار  بهره هاي مادي و  اش 

تر است تا  ماند مستقلشود و بیشتر براي خودش میدیگران نمی
جمهوري اسالمی که از قطر تا چین دست تاراج بر اقتصادش   مثالً

اند، و سهم هر لبنانی یا فلسطینی از درامد نفتی آن بیش از  گشوده
ایرا خارجیمیانگین  سیاست  و  است،  در  نیان  از    يبرفرماناش 

و    وآننیا آن  به  دادن  دشنام  می  نیاو  و  خالصه  شود 
میهن می  هرسال خواندگانش  درس از  تن  هزار  دویست  گریزند. تا 

می استقالل  الف  اسالمی  که  جمهوري  شوروي  زوال  با  زیرا  زند. 
ردید.  گذاشت همزمان گهاي نظامی با دیگران نمینیازي به پیمان
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 گونهنی اشود؟ به استقالل باید  می  مردمشاما آیا منابع ایران صرف  
وگرنه   کرد  بازرگانی،    ازنظر نگاه  و  صنعت  و  تکنولوژي  آموزش، 

  ي هابافرهنگ تر  ژرف  ییآشناتر، و مردمان با  جهانیان به هم وابسته
 . بهترچهشوند که  دیگر چند هویتی می

هاي استعماري  ها به جهان پیشرفته، به همان قدرتچنان وابستگی
  حال تابهتر است  کالسیک دیروز، براي استقالل یک کشور کم زیان

هاي کره شمالی و برمه و جمهوري اسالمی  المللی مانندپاریاي بین
 . درآمدن

یک   ایران  خارجی  بیشتر    "ایدئولوژي"سیاست  کوچک)  الف  (با 
م پیشبرد  ولی  ندارد:  ایران.  ملی  صدگونه نافع  به  را  ملی  منافع 

هاي دیگران نیز به توانند حتا به سرزمینتوان دید. کسانی میمی
لشگر   نام  منطقهاین  در  ایران  بسیار    قرارگرفته اي  بکشند.  است 

و  بی آشفته؛  و  بر    ازنظرثبات  فرهنگی  و  سخت    هم يروسیاسی 
و واپس ترکیه  ایران،  همسایگی  در  ملی    مانده.  بحران  دچار  عراق 

خطر بزرگ براي همه خواهد  ها یک کانون  هستند و عراق تا مدت
داده نام کشور  بدان  که  است  نکبتی  افغانستان  اند. جمهوري  یود. 

آماده  آذربایجان   پیشین  کمونیست  مافیاي  بازماندگان  چنبر  در 
پاکستان در    فرورفتن  آید.  چنگال  در هر منجالبی است که پیش 

رادیکال، دستخوش بحران همیشگی سیاسی است و   يگر  یاسالم
افغانستان یک مرکز تروریسم جهانی شود  تواند در کنار  می  هرلحظه
را به ایرانی که اقتصاد خود را به راه انداخته باشد    هزار تن و صدها  

بیشتر یک دریاچه   فارسجی خلسرازیر کند. در   تا دهه هشتاد  که 
هاي ناپخته و تجاوزکارانه جمهوري  ستایرانی شده بود، به سبب سیا

اسالمی و عراق، حضور نمادین امریکا تا پیش از انقالب اسالمی به 
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هواپیمابر (ناوگان پنجم که براي استقرار یک ناوگروه رزمی کامل  
این منظور سازمان داده شد) انجامیده است که کشورهاي همسایه  

. در دریاهاي  بسر برندده  توانند آسوایران در زیر سایه آن میجنوبی  
 زیچچی ه  باًیتقرامریکاست و  جنوب ایران هرچه هست نیروي نظامی  

نقطه خطري است؛ و ما هنوز    هر جا دیگر. در آسیاي مرکزي و قفقاز  
بلندپروازيبا   و  ـ هرچند خوشبختانه   سروکارهایش  روسیه  داریم 

مرز نیستیم و این خطر براي نخستین بار در سیصد سال با آن هم
 است. شدهبرداشتههمیشگی از ایران 

نمی جغرافیائی  منطقه  چنین  تکرار  در  با  مانند    یی هافرمولتوان 
همسایگان و وفاداري به اصول داشتن روابط دوستانه متقابل با همه  

دیگر  کشورهاي  با  دوستانه  روابط  داشتن  و  متحد  ملل  سازمان 
رعایت آن اصول، گریبان خود را از بحث سیاست خارجی    شرطبه

چشمداشتی به منافع  رها کرد. ما نه تعهد و بدهی به کسی داریم نه  
از دفاع  و    دیگران.  شیعیان  یا  لبنان  شیعیان  یا  فلسطین  حقوق 

وظیفه ما نیست. براي ما تفاوتی ندارد که  مسلمانان هر کشور دیگر  
کشور جمعیت  صد  در  در    رامونمان یپ هاي  چند  یا  هستند  شیعه 

نفر   چند  پیشبرد  اندمسلمانبسنی  بهاي  (آن  ي گر  یع یش.  به  هم 
ی ندارد. منابع ایران مان اهمیتپرداخت حقوق ماهانه به افراد) براي 

هاي بشردوستانه، براي بهروزي ایرانیان در  باید گذشته از کمک می
در    ژهیوبهو براي پیشبرد بازرگانی و فرهنگ ایران در خارج،  داخل  

ما    انهی خاورمو مرکزي و  پیرامون ما، هزینه شود. در آسیاي باختري  
تجدید دیگر  کشورهاي  بسیاري  مانند  اینکه  دلیل  طلب نظربه 

نمی یعنی  بیننیستیم  مرزهاي  بخورند،  خواهیم  دست  المللی 
از  باید عاملی براي تثبیت منطقه باشیم. مانند پیش توانیم و میمی
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می ما  حضور  اسالمی،  حرکات  انقالب  از  جلوگیري  براي  تواند 
ی  به  نسبت  دیگران  منظور  کدیگر  تجاوزگرانه  این  براي  باشد.  بس 

باید از خودمان آغاز کنیم. اگر کشورهاي منطقه ایرانی را ببینند  می
از    چی هیبکه   دور  و  دیگران  بر  تسلط  آرزوي  یا  ارضی  طمع 

قدرت از یکپارچگی و منافع ملی خود   باکمال هاي اتمی  بلندپروازي
قلمرو ملی را به   یک سانتیمتر از  فارسجی خلدر    مثالًکند و  دفاع می

رژیموانمی  ییروینهیچ   رفتار  تعدیل  به  بسیار  هاي  گذارد، 
خواهد  بی کمک  روزها)  (آن  حسین  صدام  عراق  مانند  مسئولیتی 

تجاوز هیچ کشوري را در منطقه خود تحمل نخواهیم    طبعاًشد. ما  
 کرد.

قرارگرفته   خطرناك  یک ی درایران  به  از  نیاز  جهان،  مناطق  ترین 
دفا قدرت عی  نیروي  از    یبر  که  کمتر  دارد  احتمالی  هماورد  هیچ 

میان    شده می تقسنظامی کنونی و نیروهاي مسلح    ومرج هرجنباشد.  
بهره و پاسداران، کشور ما را از قدرت دفاعی شایسته آن بیارتش  

به جایگاه واالي خود باید  ساخته است. ارتش تحقیرشده ایران می
م  بازگردانده از  سپاه  و سهم سزاوارش  داده شود.  آن  به  ملی  نابع 

می در  باسداران  نقش  باید  بجاي  و  گردد  ادغام  ایران  ملی  ارتش 
عراق،  اند، مانند دوران جنگ با  گرفته  در نظرسرکوبگري که براي آن  

 .گیرد بر عهده و حاکمیت ملی را  ی کپارچگی وظیفه دفاع از 
موقعیت استراتژیک یگانه ایران در منطقه ــ دسترسی به دو دریا؛  

اروپا،  ارتباطی آسیاي مرکزي،    چهارراه ؛ مسیر  قاره شبهخاورمیانه، 
ابریشم تازه؛ همسایگی بیشتر منابع گاز و نفت جهان؛ مرکز   راهک ی

ترین ــ یکی از برنده  ينفرونیلیصدمبازار یک میلیارد و چند  یک  
مابرگ  با  هاي  ایران  این    يریگبهرهست.  مستلزم  از  که  موقعیت، 
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شبکه ارتباطی و زیرساخت   و گسترش سیاست خارجی هوشمندانه،  
مالی   و  عمده  صنعتی  بازیگر  یک  توانست  خواهد  است  مدرن 

شود.   درصحنه  جهانی 
قدرت به  که  آنجا  میتا  مربوط  جهانی  جامعه  هاي  امریکا،  ـ  شود 

توانند  ها میو هند ـ همه آنچین    ي زودبهاروپائی، روسیه، ژاپن و  
بسیار    ژهیوبهکمک کنند. کشورهاي غربی    شرفتمانیپبه ما براي  

دارند که به ما بیاموزند و بدهند، از فنالند کوچک  چیزهاي سودمند  
امری تا  با  ابرقدرتکاي  گرفته  دشمنی  براي  دلیلی  هیچ  ایران   .

پیشرفته مانند اسرائیل که متحد طبیعی ما در   کشوري ثروتمند و 
تواند به ما بکند ندارد.  ها را میآن منطقه است و بیشترین کمک 

روسیه در قفقاز و آسیاي مرکزي رقیب ماست. ولی با ما در پیکار  
سبب نزدیکی جغرافیائی، در  برضد تروریسم سود مشترك دارد و به  

بزرگ از  یکی  طرفآینده  و  تکنولوژي  انتقال  منابع  هاي  ترین 
 .تواند باشدبازرگانی ایران می

 ب ـ سیاست فرهنگی 
ست  "فرهنگ باال "هاي فرنگی، یکی فرهنگ دو تعبیر دارد در زبان

به   مربوط  باال  فرهنگ  دانشگاهی.  مطالعات  فلسفه،  هنرها،  مانند 
شوند. ولی فرهنگ  فرهنگ نامیده میاست که فرهیخته و با  یی هاآدم

هاي ذهن انسانی  ي فرآوردهیک معنی وسیع و عمومی دارد. همه
گنجد. در جهان ما فرهنگ در معناي گسترده در حوزه فرهنگ می

می سریعی  و  نامحدود  گسترش  خود،  اعم  نمیو  و  یک  یابد  شود 
هجوم  "دیوار بکشد که جلوي    جامعه دور خودش ــ مثل ج.ا. ــ

کشور  "فرهنگی بیشتر  بگیرد.  این  را  با  اسالمی  از    کردهای روهاي 
باید  فرهنگ می  ◌ٴ نهیدرزم اند.  هاي خود مرداب درست کردهجامعه
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و   تاخت  میدان  به  فروریخته،  دیوارهاي  پشت  از  دفاع  بجاي 
ها  دم از فرهنگ خود زدن و به آن دوردست  هرروز میدانداري کرد .  

فراورده که  جهانی  در  ـ  در  فرهنگیهاي  نازیدن  بیشتر  اش، 
آید که ما  شود ـ تنها بکار این میتکنولوژي، هر ده سال دو برابر می

ها هست  نگهدارد. در ایرانی همه توانائی  صدساله هشترا در خواب  
آید. ما تنها در  سازان جهان درهاي نخستین فرهنگ که باز در صف

نسل   یافتههمین دو سه  فرصت  بار  نخستین  براي  ایم که  گذشته 
فرهنگ امروزي (علوم، هنرها، شیوه زندگی)  اي از دسترسی به  درجه

توده براي  ایرانیان  را  بزرگ  در  میسازفراهمهاي  فرهنگ  .  عرصه 
 جهانی نوبت ملت ما تازه فرا رسیده است. 

کشور به تکنولوژي    مجهز کردنپرورش استعدادهاي توده مردم ،  
به سراسر کشور، و گشودن درها  نوین، گسترش زیرساخت فرهنگی  

فراورده بهترین  به  بر روي  هاي فرهنگی و صنعتی جهان پاسخ ما 
یک قدرت    صورت به  درآمدنمسئله هویت ملی خواهد بود. ملت ما با  

اقتصادي است که   آینده  عنوانبهفرهنگی و  ایران  اي خواهد ملت 
ب دورهداشت.  در  هترین  ما  اقتصادي  و  فرهنگی  شکفتگی  هاي 

بودیم.  بود که رهرو شاه  ییهازمان راه دادوستد دنیاي پیرامونمان 
درخور نبوده،   اندازهبه  باآنکهپذیري ما در دو سده گذشته  فرهنگ 

زندگی شخصی و ملی ایرانیان را عوض کرده است ولی هویت ملی  
است.   ندیده  آسیبی  امروما  بودن برعکس  ایرانی  به  ما  هم   ، ز 

منظور  شناسد.  ایرانی، بهتر می  عنوانبهو هم دنیا ما را    میترخودآگاه
ذهنی یک گروه یا نسل   يهاعادتاز هویت ملی نیز همین است نه  

 هم آن زمان طوالنی بوده باشد. هرچندمعین ـ  زمان ک ی معین در 
 فصل سه 
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 خواهیآزادي
که   است  شده  جهانگیر  چنان  امروز  آزادي،  بر    دی تأکاندیشه 

کامیاب دمکراتیک در  هاي  نماید. نمونه حکومتدمکراسی ناالزم می
اقتباس کرد. حکومت   هاآنتوان از  می  یآسانبههر جا فراوان است و  

حقوق   چندگرائی  اکثریت؛  بشود؛  اکثریت  بتواند  که  اقلیت 
حقوق؛   ازنظر حکومت؛ برابري همه افراد  (پلورالیسم؛) جدائی دین از  

انجمن و  و    همهنیاها؛  آزادي گفتار  امروزي است  الفباي حکومت 
ندارند همواره دستخوش بحران و  که چنان حکومتی    یی هاجامعه

  ي به خودارزش    ازنظر   تنها نهدر تالش رسیدن به آن هستند. آزادي  
بلکه   ارزش  ریتأثخودش  بر  سیآن  برنامه  دیگر  نیز هاي  ما  اسی 

اهمیت دارد. در یک جامعه باز آزاد مردم انگیزه بیشتر براي دفاع و 
نگهداري کشور و پیشبرد آن دارند. نیروي همه افراد به کار گرفته  

 . شودمی
هاست. اختراعی این سال  ی خواه  یدموکراس خواهی بیش از  آزادي

دموکراسی   در  ولی  است  تبعیض  نبود  بر  آزاد  جامعه  یک  بنیاد 
تحمیل کند.    هر گروهتواند قانونا تبعیض را بر هرکس و  اکثریت می

است که   ی ن یبجهاندمکراسی یک شیوه حکومت است، آزادي یک 
می دمکراتیک  نیز  را  حکومت  این   کهاکنونکند.  شیوه  با  داریم 

میفرایافت آشنا  تازه  از  هاي  شخصی  سلیقه  واردکردنشویم  هاي 
آزادي تکیه  بشر  خودداري کنیم.  اعالمیه جهانی حقوق  بر  خواهی 

پانصد سال پیش    نامه فتحاست که   و  از دو هزار  است.  لیبرالیسم 
و کوشندگان براي نشاندن    استگرانی سو فیلسوفان و    شمندانیاند

و  ام سیاسی پیکار کردند  حقوق فرد انسانی در مرکز اندیشه و نظ
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هاي  اي که به امضاي عموم دولتبا صدور اعالمیه  1946در    سرانجام
 .جهان رسیده است به پیروزي رسیدند

اعالمیه جهانی حقوق بشر حقوق جدانشدنی و فطري فرد انسانی را  
است در یک جامعه شهروندي در   لیبرال  اندیشه  اصلی  که عنصر 

کند. خاستگاه این حقوق بستگی  ها بیان میملت-جهانی از دولت 
هاي سیاسی و پایگاه اجتماعی افراد ندارد.  به زبان و مذهب و باور

سیاسی  نظام  لیبرال  اعالمیه    دمکراسی  بر  بنا  شهروندي  جامعه 
جهانی حقوق بشر است. جامعه شهروندي با جنگ طبقاتی یا قومی  

  ي رخودیغیا مذهبی در جامعه سازگاري ندارد و افراد را به خودي و  
فاشیستی است. زیرا فاشیسم    اساساً کند که یک پدیده  بخش نمی

ه معنائی ندارد. در جامع يرخودیغ و حذف  يرخودیغ جز خودي و 
 .یابدچوب دمکراسی لیبرال فیصله میشهروندي اختالفات در چهار

روزافزون حقوق بشر در   ریتأثخواهی است آنچه روند تازه در آزادي
   governmentاست. مقصود از حکومت  حکومت و در حاکمیت  

می داده  مردم  نمایندگان  به  که  است  دستگاه  اقتداري  یا  شود 
گیرد تا بر امور عمومی و روابط اجتماعی اعمال کنند.  میحکومتی  
است.    حقحاکمیت   اقتدار،    ازنظرحکومت کردن  تعرض  تاریخی، 

حکومت  ریناپذ همه  است.  حکومتبوده  حتا  دمکراتیک  ها،  هاي 
در   اختیار  چهارچوبمحدود  داشتهقانون،  زیادي  امروز ات  که  اند 

حمله است. مالکیت دولت بر هرچه بیشتر از دیدگاه حقوق بشر زیر  
ها، و اختیارات پلیس در  هاي همگانی یا صدور جواز براي آنرسانه

شنود گفتگوهاي تلفنی) تا همین اواخر در    مثالًشهروندان (کنترل  
کشور میبسیاري  شمرده  بدیهی  و  ضروري  اموري  امروز شدها   .

شود رو  که به حقوق بشر مربوط می  هر جاها در  اختیارات حکومت
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شنیداري    -هاي دیداري رسانهها بر  به کاهش است. انحصار حکومت
ها نقش مهمی  است و دادگاه  رفته انیازمدر کشورهاي دمکراتیک  

اند. بسیاري از مقرراتی که  نگهبانان حقوق شهروندان یافته عنوانبه
اند اجتماعی گذاشته بودهبراي تنظیم روابط اقتصادي و    هاحکومت
 شود.تر و یا برداشته مییا آسان

حاکمیت    ریتأث در  بشر  همحقوق  توجه قابلاندازه    ن یبه 
انتزاعی    sovreigntyاست.حاکمیت مفهوم  مانند  یک  است 

حق حکومت کردن،    عنوان بهمالکیت؛ و دو مصداق دارد: نخست،  
ساالري؛ یا حق حاکمیت مردم و مردمحق حکومت مردم یا    مثالً

ساالري، یا الیگارشی (حق حکومت یک گروه الهی پادشاهان، دین
  محدود مانند ایران و چین.) دوم، حق یک دولت یا کشور بر قلمرو

خود،   مردم  بسیاري  ملی.حاکمیت    ت یحاکم  ا یو  براي  که  ملی 
ها جاي حاکمیت مردم را گرفته است ربطی  نویسندگان در این سال

ندارد. حاکمیت ملی، استقالل و تمامیت ارضی است ساالري  به مردم
دیکتاتور حتا  دولتو  میترین  نیز  حاکمیت  ها  داراي  ملی  توانند 

حکو با  دولت  (فرق  دولت    ازنظرمت  باشند.  که  است  آن  حقوقی 
سرزمین   یک  مردم  و  حکومت  است؛    ي مرزبندمجموعه  شده 

حکومت بخشی از دولت است و مردم یا سرزمین را در    که یدرحال 
خود آزادي    در قلمروالملل  حقوق بین  موجببهدولت  .)  ردیگیبرنم

حقوق   جهانی  اعالمیه  با  اما  دارد.  کهعمل  عضو دولت  بشر  هاي 
کرده امضا  متحد  ملل  بهسازمان  و  میثاق  اند  از گذشتن  ویژه پس 

بشریت   برضد  تصویب جنایات  به  که  متحد  ملل  از سوي سازمان 
برپا  پارلمان و  است؛  رسیده  عضو  کشورهاي  از  زیادي  شمار  هاي 

دادگاه بینشدن  نیز  اهاي  ملی  است.   محدودشدهلمللی، حاکمیت 
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را که دست به  ییهاحکومتدهد المللی به خود حق میجامعه بین
دارد و مجازات کند.  باز  زوربهزنند  جنایاتی برضد مردم خودشان می

که میثاق از تصویب   یی کشورهادر قلمرو    ییهاحکومتچنین  سران  
 دادرسی شوند.یر و  توانند دستگشان گذشته است میهايپارلمان

هاي  سازمانما با همه بستگی خود به حاکمیت ملی، از حق مداخله  
کنیم و  جهانی در امور داخلی کشورها به سود حقوق بشر دفاع می

 دانیم.میآن را نشانه پیشرفت بشریت 
دمکراسی لیبرال به صورتی که در کشورهاي غربی از دویست سال  

یابد نمونه حکومتی است تحول می  است و هنوز   افتهی تحولپیش  
داریم.   نظر  در  ایران  براي  دمکراسی،    نیترمهمکه  چنان  در  نهاد 

تصمیممجلس   در  مردم  اکثریت  راي  که  بازتاب  است،  آن  هاي 
براي  می است.  آن  اجرائی پاسخگوي  و  اداري  و دستگاه  آنکه  یابد 

باید پیش از همه مجلسی داشت یک دمکراسی خوب کار کند می
هم   و  مردم  نماینده  هم  انتخاباتی  باشد.    کارآمدکه  نظام  اختیار 

انتخاباتی    يهانظاممناسب، براي چنین منظوري بسیار اهمیت دارد.  
یک    عالوهبهنسبی. در نظام مطلق هر نامزدي نصف  یا مطلق است یا  

به نسبت آرا    ها یکرسنسبی،    يهانظامراي را آورد برنده است. در  
که تنوع و   ییهاجامعه. نظام انتخاباتی نسبی براي  شودتقسیم می

تر است بهتر خواهد بود. بیشتر و شدید  ها آنبرخورد آرا در    احتماالً 
تر هاي آلمانی و فرانسوي براي کشور ما مناسبولی ترکیبی از نظام

آراء    درپنجخواهد بود. از سوئی گذاشتن یک سقف حداقل ( صد) 
آن   از  کمتر  ان    به شمار که  و ضبط  وثیقه  گرفتن  و  آمد  نخواهد 

اورند؛ و از سوئی ها از در صد معینی کمتر بیکاندیدا  کهیدرصورت
کردن انتخابات که تنها میان دو برنده اول و دوم صورت    يادومرحله
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ها خواهد گرفت. با این ترتیب از شکسته شدن نظام حزبی میان ده
بندي که دمکراسی را از کار خواهد انداخت جلوگیري خواهد  گروه

اي از نامزدها گرفت که اگر از درصد  سپردهباید  شد. همچنین می
براي هر کرسی   تا  صدها تن معینی کمتر راي آوردند ضبط شود 

بردن نفوذ پول و منافع ویژه در سیاست  ان یاز منامزد نشوند. براي 
در اختیار احزاب قرار    تناسببهوقت آزاد رادیو و تلویزیون  باید  می

آراي آنان کمک مالی  گیرد و از خزانه عمومی به احزاب به نسبت  
سودمندي  چنان   داده شود. انتخاباتی  و  نظام  آلمانی  هاي سیستم 

داشت خواهد  را  دو  هر   .فرانسوي 
روشن است که در یک دمکراسی لیبرال شکل حکومت پادشاهی یا  

با   (اسپانیا  ندارد  اهمیتی  نظام  جمهوري  یک  در  چنانکه  پرتغال؛) 
(عربستان    ي جمهوردیکتاتوري نیز تفاوت چندانی میان پادشاهی یا  

براي ما شکل پادشاهی    همهنیبااتوان یافت.  وریه) نمیسعودي یا س
جمهوري   بر  پارلمانی  یا  سننتمشروطه  با  زیرا  دارد  هاي  برتري 

ایرانیان   است.  سازگارتر  ملی  ماندنی  و  چنان    احتماالً ماندگار  با 
تا مدتپادشاهی،   که  دارد  از یک دمکراسی  تیمارداري  به  نیاز  ها 

می کنن بهتر  نگهداري  که  توانند  ایراد  این  پاسخ  در  پادشاهی  د. 
دمکرات در ایران آزمایش کامیابی نداشته است، همین بس که همه  

ساالري و ها که تنها مظهر مردمآنهاي سیاسی ایران حتا  گرایش
می  ي مدارقانون قلمداد  ایران  تاریخ  اقتدارگرا    شدت بهشوند  در 

authoritarian  بی بودهو  آیندمدارا  آنچه  در  اند.  را  ه دمکراسی 
و رشد    مالحظه قابلاجتماعی  نماید زیرساخت  تر میایران مطمئن

گذشته    صدسالهسیاسی جامعه ایرانی و تجربه گرانبهائی است که از  
 یونی لیم چهلما مانده است ـ بیش از همه طبقه متوسط سی براي 
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مردان   و  زنان  شامل  نه  که    ياخوانده درسایران  هم   ازنظراگر 
می  ازنظراقتصادي،   قرار  اجتماعی  الیه  این  در   گیرند.فرهنگی، 

هاي  بر ارزش  دیتأککسانی که باور داشتن به پادشاهی مشروطه را با  
یابند ازنظر منطقی صرف،  تناقض میسنتی پادشاهی در ایران در  

سازد،  یجدا از واقعیات زندگی که گاه بازاندیشی در منطق را الزم م 
  باً یتقر. پادشاهی مشروطه یک فرایافت (کانسپت) تازه و    دارندحق

هاي ماندگار ایران از  توان به نام سنتنیازموده در ایران است و نمی
توان نمیاي  آن دفاع کرد. در سنت پادشاهی ایران چندان مشروطه

که پادشاهی مشروطه دارند    ییکشورهایافت. ولی این کار را همه  
تاریخی،که چند    لحظهک ی ها در  اند. آناروپا و جاهاي دیگر کرده  در

می نسل  چند  یا  باشد،  سال  همه    نهادک یتواند  با  که  را  سنتی 
خود توانائی همراه شدن با زمانه را یافته بود با شرایطی  دیرینگی  

هردو برخوردار شدند. سراپا متفاوت سازگار کردند و از سنت و تجدد  
که    بسا چهنتوانستند مشروطه را نگهدارند ولی    شته درگذمردم ما  

نیاید، اگر چیزي  ممکن است منطقی به نظر    باآنکه در آینده بتوانند.  
ابد نشود. ما  در زمان و اوضاع و احوالی نشده است الزم نیست تا  

را   پهلوي  پادشاهی  ایران   عنوانبهوارث  آینده  مشروطه  پادشاه 
باید با راي آزادانه خود، نظام  اند که میخواهیم ولی این ایرانیانمی

مورد   این  در  ما  کنند.  تعیین  را  ایران  آینده  نیز و شکل حکومت 
  مانند همه موارد تابع راي مردم ایران هستیم.

 *** 
گونه سیاسی و صنفی و اجتماعی و  ها از هرآزادي گفتار، و انجمن

بدیهی   لوازم  از  با  مردمفرهنگی،  گفتار  آزادي  ولی  است.  ساالري 
شود؛  آن هستند محدود می  اجراکننده ها  مسئولیت مدنی که دادگاه
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توان وادار  کس را نمیین معنی است که هیچها به اآزادي انجمنو  
 .کرد  یی شورابه عضویت در حزب یا اتحادیه یا 

نمیمردم تمرکز  با  مردمساالري  معنی  واگذاري  خواند.  ساالري، 
است. نهادهاي دمکراتیک در  قدرت به شمار هرچه بیشتر مردمان  

حکومتتمرکز  باقدرت   یی ارویرو این یافته  گرفتند.  شکل  ها 
بیشتر انجامید زیرا نیروي بیشتري   یی کاراهمچنین به زدائی  تمرکز

در هر سطح بسیج شد. حکومت متمرکز را با مرکزیت و حکومت 
فرایند دمکراتیک مرکزیت مرکزي نمی باید اشتباه گرفت؛ در یک 

روي  باقدرت ــ   یا  کردن  هماهنگ  معنی  به  ــ  ریختن  الزم  هم 
اما تمرکز به معنی  ها به بهترین صورت انجام گیرد.  نیروهاست تا کار

داوطلبانه  و  فردي  عمل  توانائی  از  کلیت،  یک  اجزاء  کردن  عاري 
کند که قدرت  ساالري و توسعه کشور ایجاب میمردماست. ضرورت  

ضرورت را مالحظه  حکومتی در ایران هر چه بیشتر تقسیم شود. این  
 کند.می تیتقویز دیگري ن

بی از  ما  جغرافیائی  منطقه  شد  گفته  رنج  چنانکه  تاریخی  ثباتی 
 برد. می

قدرت دست  به  آن  یا  هاي  مرزهاي  تجاوزات    جهیدرنتاستعماري 
خارجی رسم شده است و از هر سو دستخوش تحریکات بیگانگان  

نیروهاي گریز از مرکز است. خود ایران از سده شانزدهم تا نوزدهم  و  
نبرد چالدران که عثمانی بخش  تراشیده شد ــ از    چهارسواز    دائماً

روسبزرگ پیشروي  تا  کرد،  جدا  ایران  از  را  کردستان  در  تر  ها 
مرزهاي  سرزمین تحمیل  و  مرکزي؛  آسیاي  و  قفقاز  هاي  ایرانی 

 ریجزاالعرب و تجزیه  اي شط  خاوري و جنوب خاوري، و مرز رودخانه
در همه مناطق مرزي    که يطوربهاز سوي انگلستان ـ    فارس جیخل
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اقوامی زندگی   . مرزدارند  ي سوآنکنند که خویشاوندانی در  میما 
گسترش روابط تواند مایه  این موقعیت حساسی است چون هم می

فرهنگی و بازرگانی با همسایگان بشود و هم مایه تنش همیشگی و  
هاي ایران براي حکومت  درگذشته   ها.اي از آنکشمکش با پاره  اناًیاح

تمرکز هرچه خنثی کردن تحریکات و جلوگیري از تجاوز، چاره را در  
می پایتخت  در  کارها  مشروطهبیشتر  از  دیدند.  خواهان 

چنین  محدودیت بزرگ  انجمن  یحلراههاي  و  بودند  هاي  آگاه 
آن  باید  ها را پیشنهاد کردند. امروز میها و شهرستانانتخابی استان

برد و با تقسیم قدرت حکومتی ـ و نه حاکمیت ـ سیاست را فراتر  
کافی  هاي محلی، و دادن اختیارات  میان حکومت مرکزي و حکومت

به  منطقه،  هر  مردم  نمایندگان  به  ملی  منابع  از  عادالنه  سهم  و 
فرایند دمکراتی، هر دو کمک    گرفتن  رویناستواري پیوندهاي ملی و  

باید ضمن رعایت پیشینه تاریخی  استان می  کرد. تعیین حدود هر
 .اقتصادي با نظر مردم آن انجام گیردو مسائل مربوط به توسعه 

هاي محلی خود را بر سه اصل استوار زدائی یا حکومتما طرح تمرکز
 :ایمکرده

ایران    1 ملت.  یک  کشور،  یک  اصل  هیچ    یت یچندملــ   . نیست 
است؛    زوربه  "ملتی" نپیوسته  ایران  با  به  اقوامی  با  است  کشوري 

هاي گوناگون که از پگاه تاریخ  هاي گوناگون و پا پیروان مذهبزبان
هم این اندازه از نیاخاك    پشتبهپشتاند و  با یکدیگر در آن زیسته

اینجا   تا  بها دیگر اجازه    اند داشتهنگهرا  به هر  با هر وسیله و  و ما 
از   داد  کوچک نخواهیم  کنونیاین  مرزهاي  در  ایران  شود.  اش تر 

فرمانروائی کرده است ـ از هسته اصلی هر دولتی بوده که بر ایران  
سال پیش همین بوده است.   دو هزارمادها تا امروز. نامش هم از  
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بیشتر اقوام    کهیدرحالتوان نامید و  نمی  ی ت یچندملرا  چنین کشوري  
اند در دست داشتهها حکومت را  سده  خود گاه تا  نوبهبهایران هرکدام  

 . توان سخن گفت از ستم ملی یا قومی نیز نمی
پذیر بودن حکومت. ناپذیر بودن حاکمیت و تقسیمــ اصل تجزیه2 

ایران یکپارچه خواهد ماند و  معنی این اصل آن است که سرزمین  
مردم ایران زیر یک قانون خواهند زیست و بیگانگان در ارتباطات  

ایران با یک دولت سروکار خواهند داشت که نماینده همه  خود با  
ملی یعنی زبان  رسمی همه ایرانیان زبان  ایران خواهد بود و زبان  

ها  فارسی خواهد بود. اما ایران از یک مرکز اداره نخواهد شد و استان
انتخابی    يهاارگانایران امور محلی خود را با  و شهرها و روستاهاي  

از همه  خود اداره خواهند کرد؛ و یک مجلس سنا با نمایندگان برابر  
شریک خواهد بود.   ي قانون گزاردر  ها در کنار مجلس ملی  استان

ترند اولویت داده خواهد  واپسماندهها که  هاي توسعه به آندر طرح
 شد تا به بقیه برسند.

پذیرفتن    3 با  ما  مذاهب.  و  اقوام  مدنی  و  فرهنگی  حقوق  اصل  ـ 
اعالمیه جهانی حقوق  هاي حقوق فرهنگی و مدنی پیوست  میثاق

شناسیم که به هر زبان که  انیان میبشر، همه گونه اختیار براي ایر
آموزش  می رسانهخواهند  و  بگویند  سخن  و  همگانی  ببینند  هاي 

کنند.  داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پیروي  
اي شناسیم زیرا هیچ حق ویژهما اقلیت قومی یا مذهبی در ایران نمی

به مدت معین و با    هم آنـ    دهندگان يرأبراي اکثریت، جز اکثریت  
به نظر ما   نیستیم.  قائل  اقلیت ـ  دولت حق   مأموران حفظ حقوق 

 مذهب یا گروه قومی افراد پرسش کنند. درباره ندارند 
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ایران   با پیشینه دولت واحد مانند  براي کشوري    راه ک ی فدرالیسم 
براي  حل مصنوعی است و یگانگی ملی را   افکند.  به خطر خواهد 

باید کشور  فدرال کردن ایران یکپارچه کنونی و همیشگی نخست می
هاي زبانی تجزیه کرد ــ از همان نخستین گام. آنگاه پس  را به مرز
هاي تازه و با مداخله   "ملت "هاي  ها بر سر مرزها و پاکشوئیاز جنگ 

ها در  "ملت "همسایه، اگر آن    زبان همهاي  ز کشورهاي مسلح اگروه
همه    ازآنپس، حکومت فدرالی برپا کنند. (بخواهندوضعی بودند که  

کوچاندن  هایبرادرکش راندنو  و  یوگوسالوي ها  ایران  چگونه  ها 
شد؟  ) نخواهد 

گزینه فدرالیسم را در برابر حکومت متمرکز   رمسئوالنهیغ ها که  آن
خواهند به یکی از این دو و تنها این یرانیان میدهند و از اقرار می

توان ندارند. گوئی نمی  "جزئیات "دو راي بدهند البته اعتنائی به این  
هم حکومت مرکزي در یک کشور واحد و سرزمین یک ملت واحد  
داشت و هم اداره امور محلی هر واحد تقسیمات کشوري را به راي  

دن تمرکز که همه به آن  واگذاشت. براي برطرف کر  جاهمانمردم  
گویند تنها فدرالیسم وجود دارد نه مرکزیت در عین اختیارات  بد می

 . دمکراتیک غیر فدرال يکشورها  همه نیامحلی ــ مانند 
خودمختاري که تا ده سالی پیش و اشغال عراق از سوي امریکا بر  

  ی کلبههاي قومی بود و اکنون به سود فدرالیسم  سر زبان سازمان
خود و به همان سادگی جایش را    نوبه بهاست تا    شدهگذاشتهکنار  

با   ایران  در  دوم  جهانی  جنگ  هنگام  از  بدهد)  استقالل  به 
 رانی ابوده است و خاطرات ناخوشایند  خارج یکی    زوربهطلبی  تجزیه
  همه سوکرد و اکنون از  بینی میشاه پیش  محمدرضارا که    ستان

کند. اصرار بر این اصطالحات،  کوشند زنده میدر فرا آوردن آن می
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سنگین بار  تمرکزشان،  با  یعنی  مسئله  اصل  در  و  پیشرفت  زدائی 
با ایران یک    رعایت حقوق فرهنگی و مدنی اقوام ایران را که هیچ

تر شهروندي در ستیز نیست پیچیده  جامعهکشور یک ملت و یک  
  خواهد ساخت.

 *** 
هاي سیاسی مخالف ایرانی در سده گذشته  در دفاع از آزادي، گرایش

اند. پادشاهی  لبه تیز حمله را بر پادشاهی و اقتدار حکومتی گرفته
شکل حکومتی که به    صرفاً استبدادي، و نه    ذاتاً یک نظام    عنوانبه
داشته    یی جاهاي دمکراتیک و استبدادي  تواند در نظاممی  کسانی

هاي  قدرت نیز در دست دمکراتاست. حکومت پر  باشد وانمود شده
ترین حمالت به  نداشته است. تازه یبازور گوئ ایرانی تفاوت چندانی 

آید که چنانکه  فدرالیست می  ملت سازانقدرت حکومتی از جبهه  
مرز به  را  زبانی  رفت بخش کردن کشور  گانه  هاي ششملت"هاي 

 . شمرندبا برقراري دمکراسی در ایران یکی می "ایران
یکی شمردن هواداري از پادشاهی با دیکتاتوري که بیشتر ادبیات  
سیاسی سده بیستم را پر کرد در عمل درست بوده است. پادشاهی  

نیز نمی ادعاي دمکراسی  داشت. ولی کمتر  ایران در آن سده حتا 
دمکراسی   تعهد  و  سنت  اینکه  به  گرایش    عمالً توجهی  هیچ  در 

نمی دیده  آن زمان  ایران  بیستم در  کردهشد  سیاسی  اند. در سده 
سیاست ایران نه از دمکراسی چندان خبري بوده و نه   گوشه  چیه

فهمیده شده است. دمکراسی ایرانی آزادي مثبت ــ نه آزادي    اصالً
کس بخواهد (بنژامن کنستان، آیزیا  از تبعیض و فشار بلکه هر چه هر

اروپائی با    داد و از لیبرالیسم تهی بود. نویسندگان برلین) معنی می
ترین تحملگفتند که از بیها لیبرال مینگاهی سطحی، به مصدقی
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مذهبی  هاي سیاسی ایران، و در مقوله شبهترین گرایشنگرسوو یک 
مذهبی ملی  و  که  هستند؛  کردند  اعالم  لیبرال  را  بازرگان  هاي 

اعترافات    یی جاشان  مذهبی در  تا  نگذاشت  دیگري  چیز  براي 
 . قت خود روبرو شدندتلویزیونی با حقی 

از کدام شکل نظام سیاسی  نمیاز پادشاهی دمکراسی در آید ولی 
و  میدر مسلکی  نویسندگان  به    باز استیس   نگارانخی تارآید؟  هیچ 

اهمیت   به  و    فرهنگ ژرفاي مسئله،  نظام سیاسی که دمکراسی  و 
هاي  زاید، نرفتند. پادشاهی یا جمهوري شکلدیکتاتوري از آن می

اسی و ساخته نظام سیاسی بر بستر فرهنگ سیاسی جامعه،  رژیم سی 
ما   که  سیاسی  طبقه  با  هستند.  آن  سیاسی  طبقه  همه  از  بیش 

بودند که    مانی هابرالی لایم دمکراسی و  داشته از همان قماش  هم 
می  .شناسیم خوب 

پادشاهی تنها در بافتار دمکراسی لیبرال معنی دارد. در گرایش به  
پادشاهی در میان ما بستگی عاطفی نقشی دارد ولی بیش از آن باور  

تواند در نگهداري یگانگی داشتن به سهمی است که پادشاهی می
  "یتی چندملایران فدرال  " طلبان   تیهوملی ایران در برابر ادعاهاي  

ا در  که  باشد  مهمداشته  آینده  نهاد  یران  این  وجودي  علت  ترین 
اسپانیاي   مانند  موارد معدودي  پادشاهی همچنین در  بود.  خواهد 

 . هاي دمکراتیک کمک کرده استدهه هشتاد به دفاع از نهاد
در موضوع حکومت مرکزي پرقدرت این درست است که آزادي افراد 

می  باقدرت محدود  از  حکومتی  به    کهیهنگامشود.  رابطه  ارسطو 
میان فرد آزاد و حکومت پرداخت همه فلسفه سیاسی برگرد همین  
مسئله و آشتی دادن آزادي با ضرورت دست نیرومندي براي اداره  

نگه دور  و  از  جامعه  چرخه   ومرجهرجداشتنش  است.  زده  دور 
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و دیکتاتوري و از دیکتاتوري   ومرجهرجي از دمکراسی به  ارسطوئی
هنو مرج  هرج  و  دمکراسی  در  به  اصلی  پیشرفت  دارد.  اعتبار  ز 

گشودن گره آزادي در برابر قدرت حکومتی از هنگامی روي داد که  
دمکراسی   نظام  یک  در  شد.  دمکراسی  پویش  وارد  لیبرال  عنصر 
لیبرال که حقوق جدانشدنی فرد انسانی رعایت شود. قدرت حکومت 

گیرد نه رویاروي آن؛ و حقوق فرد انسانی  پشت سر حقوق قرار می
و   رفاه  داشتن  حکومت.  حق  نه  است  دیگران  حقوق  به  محدود 
آسایش حق همه افراد است و تنها حکومتی که نماینده افراد است 

آماده سازد.  می را  عمومی  آسایش  و  رفاه  به  تواند شرایط رسیدن 
گروهنمی و  افراد  تجاوز  خطر  که  کرد  فراموش  دیگران باید  به  ها 

ناپذیر  تحمل  يااندازهبهد و گاه  ها ندارکمی از تجاوز حکومتدست
 . آورندبه دیکتاتوري روي می مرج و  هرج شود که مردم از می

قدرت کرد که از  توان حکومت را چنان بیبه نام آزادي افراد نمی
هاي  هاي آن براي رسیدن به هدفجامعه و بسیج نیرو  بردن  شیپ

بر حکومت می  ییدرجانیاید.  ملی  را  خط  این  کشید.  خطی  باید 
است.  کشیده  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  چهارچوب  در  اکثریت 

رژیم  در جامعه  ژهیوبه آوار  زیر  از  آمده  بیرون  که،  ایران  مانند  اي 
سازي سریع کشور خواهد  باز  اسالمی، نیاز به قدرت اجرائی الزم براي

 .بام افتاد و دست حکومت را بست  يسوآنباید از داشت. نمی
 فصل چهار 

 توسعه
تازه و مربوط به پس از جنگ جهانی دوم    نسبتاً توسعه یک اصطالح  

بردند. منظور از  پیشرفت بکار میاست. ایرانیان پیش از آن ترقی و  
  take off)است   "زمین کند"توسعه رساندن یک کشور به مرحله  
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اي که  شود.) مرحلهاي که از زمین کنده میمانند هواپیما در لحظه
سطح   به  و  کند  حل  را  مسائلش  بتواند  پیشرفت  خودش  امروزي 

همه فرایند  یک  توسعه  و  برسد.  است  و سویه  سیاست  و  فرهنگ 
در   را  فرایندي  ردیگ یبرماقتصاد  توسعه  حتا    ي چندبعد.  است؛ 

معنی ندارد.    یتنهائبه    مییگویماز توسعه اقتصادي سخن    کهیهنگام
روي  رفتیم  و  کردیم  گذشته  دوره  در  که  است  اشتباهی  این 

سختسخت  اصطالحبه توسعه.  و  افزارافزار  کارخانه  توسعه،  هاي 
زیر و  تولیدي  و  مالی  همچنین  ساختموسسه  توسعه  هاست. 

نرمنرم اندازه  همان  به  که  دارد  مهم  افزارهائی  کامپیوتر  افزارهاي 
مستق  دادگستري  زیر است. یک  یا  نگیرند  قضاتش رشوه  را که  ل 

گذاري مقایسه کرد. توان با هر مقدار سرمایهنفوذ سیاسی نباشند می
یا امنیت مالکیت که اگر به هر دلیل به خطر افتد پیشرفت اقتصاد  

 . را از اثر خواهد انداخت
حیاتی    شاهرگ  قتاًی حق دیگر توسعه آموزش است که    افزارنرمیک  

رود. ولی آموزش با تولید دیپلمه تفاوت دارد.  یم  به شمار یک جامعه  
آموزشی که به کار استخدام در یک اقتصاد پیشرفته ــ با همه ابعاد  
اداري و فرهنگی آن ــ نخورد دور ریختن وقت و پول است. آموزش  

 .ریزي توسعه جا بگیردباید در خدمت توسعه باشد؛ باید در برنامه
و غفلت    ییدرجاهاروي  لو زیادهدر نظر گرفتن همه ابعاد توسعه چ

الزم    دونقطهراه میان  گیرد. ساختن یک شاهدیگري را می  يدرجاها
یا آثار تاریخی یا ویرانی اموال   ستی زطیمح بر    راتشیتأثاست ولی  

مردم نیز به همان اندازه اهمیت دارد. به زبان دیگر حتا راه را نیز 
 . باید بولدوزري ساختنمی
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گیرد:  ما سه موضوع زیر را دربر می  ازنظربا این مقدمات بحث توسعه  
 

 الف ـ اقتصاد 
زدائی از اقتصاد و  نخستین اولویت ما در اقتصاد سیاسی، ایدئولوژي

ایران اکنون هفتاد میلیون جمعیت  است.    یگرائعملروي آوردن به  
ي پائین  هافقر ـ با مقیاس  رخط یزها پیرامون یا  دارد که نیمی از آن

ـ   ضعیفایران  از  یکی  و  دارند  که  قرار  دنیاست  اقتصادهاي  ترین 
نفت می  زوربه آورد. چنین  صادرات  با  تواند دوام  تنها  را  اقتصادي 
که    یی هااستیسها و  استراتژي  زیابتکار آمهوشمندانه و    يریکارگبه

مشابه   کشورهاي  نتایج  در  راه  می  اندافتهیدست  خوببه  به  توان 
آن،   در  و  تجربه  یی جاانداخت  دوباره  آزمودن  هاي  براي 

اقتصادي    خوردهشکست سیاست  یک  هاي  ویژگی  گراعملنیست. 
 زیر را دارد:

فعالیت1  از  دولت  بردن  بیرون  و  خصوصی  ابتکار  تشویق  هاي  ـ 
به   مقررات  رساندن  و  میاقتصادي،  الزم.  نیروهاي  کمترینه  باید 

را   جامعه  باز    یتمام بهتولیدي  رقابت  براي  را  میدان  و  کرد  آزاد 
از ثمره تالش و    عنوان بهافراد را  گذاشت و   یا مصالح ملی  عدالت 
نسابی  ابتکاراتشان   خت.بهره 

 ژه یو بههاي مردم  به توده  مؤسساتبا گسترش مالکیت    حالنیدرع
باید سرمایه ملی  سهامی عام، میهاي  کارگران، از راه تشکیل شرکت

را در سطح جامعه پخش کرد. اگر بازار سرمایه جاي اعتبارات بانکی  
بانک سرمایهیا   را  گذاري  سرمایه    عنوانبهها  افزایش  اصلی  منبع 

صدور سهام خواهند پرداخت گذاران هرچه بیشتر به  مایهبگیرد، سر
 هاي سهامی عام روي خواهند آورد.و به شرکت
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اقتصاد    2 در  حکومت  نقش  سرمایه  اساساً ـ  در  به  گذاري 
با  سرویس سرمایه  بازار  تنظیم  عمومی،  بخش  هاي  همکاري 

دفاع   حقوق خصوصی،  مصرف  از  و  نگهداري  تولید  و  کنندگان 
شود. در ایران با توجه به سهم حیاتی درامد  محدود می  ستی زطیمح

عمومی یا  هاي  درامدهاي مالیاتی نتواند هزینه  کهیهنگامنفت، تا  
کند از کنترل دولت بر صنعت نفت گریزي   نیتأمرا    بخش عمده آن

دولت بهتر است صنایعی مانند انرژي و  نیست. همچنین تا مدتی  
باید  بتوان می  هر جاآهن و خدماتی مانند پست را اداره کند. ولی  راه

و    مؤسسات  روسی  شیوه  به  نه  (البته  کرد  خصوصی  را  دولتی 
رقابت در    باهدفاخلی  صنعت د  پا گرفتنجمهوري اسالمی.) براي  

بین زیربازارهاي  گسترش  راه  از  دولت  و  المللی،  آموزشی  ساخت 
گذاري در پژوهش و توسعه (در  پژوهشی و مادي اقتصاد و سرمایه

  مؤسسات چه مستقیم و چه توسط خود   (R&Dاصطالح اقتصادي  
اي پژوهشی سهم عمده  مؤسسات و    ها دانشگاهویژه با همکاري  و به
 . دارد

حمایتی تنها به مدت محدود و در صنایعی که بخت    ي هااستیس
حمایت  بغل  زیر  با چوب  که  است. صنعتی  سودمند  دارند  رقابت 

کار نخواهد آمد. استراتژي گمرکی و یارانه دولتی بر سر پا بماند به 
هایش  محدود بکار رود زیرا هزینه  طور بهباید  جانشینی واردات می

نیازي  آخر سنگین خواهد بود. در اقتصاد امروز اتارکی (بیدر تحلیل  
و تمرکز بر صنایعی    کارمی تقسندارد و از    یی جااز تولیدات بیرون)  

از مزایاي ساختاري (منابع طبیعی، نزدیکی به    ها آنکه کشورها در  
مصرف، نیروي کار ...) برخوردارند گزیري نیست. هیچ ضرورتی  بازار  

خود را تولید کند. چند نرخی    يهايازمند ینهمه    هر کشوردارد که  ن
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بازار    ییهاکنترلبندي و  در نرخ ارز و سهمیه  يکاردستو   که به 
 .باید از اقتصاد بیرون برودزند میسیاه دامن می

بخش خدمات در اقتصاد کشورها سهم روزافزونی دارد ـ از    باآنکه
بیمه   و  بانک  و  الکترونیک  قهوهدادوستد  تا  ایران گرفته  ــ  خانه 

بازار    manufacturing  کاال ساز باید یک ملت  می بزرگی  شود. 
دیده و  کشورهاي پیرامون آن و نیروي کار آموزشداخلی ایران و  

فراوانی    ازجملهاخت اقتصادي ایران،  س، و منابع و زیرریآموزش پذ
ابزارکارگاه ساختن    ییهاتیمزسازي،  هاي  براي  که    ه یپاک ی است 

 .منطقه بسنده خواهد بودبزرگ صنعتی براي 
. نخست، پروراندن یک نیروي دو جاستکلید صنعتی شدن ایران در  

  یی هامهارت، یعنی  با ربطدانش و تکنولوژي امروزي و  کار مجهز به  
تکنولوژي    واردکردن که کارگر را قابل استخدام سودمند سازد. دوم،  

گذاري خارجی  و مدیریت نوین است که بخشی از آن همراه سرمایه
به آن نیز به مقادیر هنگفت نیازمند است. از سودي  آید و ایران  می

برآمد. کشوري   به هم باید  داران خارجی خواهند برد نمیکه سرمایه
تر است تا کشوري  ده صرف کاالها و خدمات باشد فقیرکننکه وارد

سرمایه   کمک  به  به  که  شد.    صادرکننده خارجی  خواهد  تبدیل 
با   چین  همه  از  بیش  و  مالزي  و  تایلند  و  جنوبی  کره  مقایسه 

یا   سوسیالیست  اکنون سرمایهکشورهاي  و  گذشته  دولتی  داري 
میتفاوت  یخوببه نشان  را   دهد. ها 
ت گرفتن مالیات است نه پرداخت یارانه (سوبسید).  ـ وظیفه دول 3

می جامعه  خود  افراد  پاي  روي  میباید  دولت  و  از  بایستند  باید 
باید امکان  رسان به پاسخگوي مردم تبدیل شود. به مردم میروزي

و   داد  از    ها آناز  کار  بیش  نقشی  مالیات  گرفت.    ن یتأممالیات 
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اقتصهزینه نوسانات  تعدیل  و  ملی  کاستن  هاي  حتا  یا  فاصله  ادي 
  کارآمدسیاسی بی یک نظام    نظامطبقاتی دارد. دمکراتیک کردن  

بهره "دهد  نمی  اندازهبهمالیات  اي که  مالیاتی ممکن نیست. جامعه
به   "خوار چندان  نیاز  خود  نگهداري  براي  که  حکومتی  با  است، 
  تواند بی عمومی ندارد. دولتی که می  contributionگزاري  سهم

مردم نیست و به  مالیات کافی بر سر پاي خود بایستد پاسخگوي  
عوامل یا نیروهاي دیگري جز مردم (منابع کانی سرشار، پشتیبانان  

با خودش    گرم پشت)  یت یچندمل هاي  بیگانه، شرکت مالیات  است. 
  صرفاًهاي مالیاتی را  آورد. اما سیاستمی  یپاسخ گوئحسابرسی و  
یا تعدیل ثروت نمی  ن یتأمبه مالحظات   باید وابسته کرد و  درامد 

تولید ثروت  گذاري در خدمت  مالحظات مربوط به تشویق سرمایه
سرمایه تشویق  مانند  پسباشد،  و  عامگذاري  امور  و  المنفعه  انداز، 

جامعه داشته باشد. به نام حمایت از محرومان    ییآنجاباید در  می
تولیدنمی چناباید  را  ثروت  و  کنندگان  سرمایه  که  دوشید  ن 
دیگر ببرند. امروز با هیچ    يجاهابهشناسی و دانش فنی خود را  کار

 توان جلو گریز مغز و سرمایه را گرفت.پرده آهنینی نمی
 ب ـ جامعه مدنی 

گروه معنی  به  مدنی  داوطلبانه،  بنديجامعه  احزاب   ازجملههاي 
داخله دولت  مردم بتوانند بی م است که    ییفضاهاسیاسی، و وجود  

کار کنند. جامعه مدنی همچنین به   باهمدر اموري که میل دارند  
حقوق   مسئولیتمعنی  اجتماعی  و  مناسبات  و  شهروندي؛  هاي 

ها  مسئولیتاي است باز و دربرگیرنده بر پایه متمدنانه است. جامعه
  اندازهبهو نیز حقوق افراد. جامعه مدنی به چندگرائی (پلورالیسم) که  

ا براي  راي  را  مردمکثریت  الزم  پشتوانه  دارد  اهمیت  ساالري 
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زیادهمی از  براي جلوگیري  آن  نهادهاي  تقویت  و  هاي  رويبخشد؛ 
اي فعالیت براي بازار الزم است. در چنان جامعه  يروهاینحکومت و  

تا آنجا که از خشونت و تبعیض دفاع نکند،  هر امر و هر مکتب فکري  
مذهب مانعی    است یباسرا    و  نبرد  دست  اسلحه  به  و  درنیامیزد، 

 نخواهد داشت.
که سیاست را تباه و    ی پائ  ریددر ایران با توجه به فرهنگ خشونت  

 ژه یوبهکرده است، و    ن یزهرآگرا  مناسبات اجتماعی و حتا خانوادگی  
به   را  جامعه  که  اسالمی  جمهوري  و  انقالب  دنبال   نیترنییپابه 

فروک طبقات   خشونت  به  دوزخ  مدنی  جامعه  پیشبرد  است،  شیده 
ما  تصمیم دارد.  نیاز  استثنائی  و  رادیکال  ملی  مجازات  هاي  لغو  از 

کن کردن خشونت از سیاست ایران کنیم و براي ریشهاعدام دفاع می
دهیم. به نظر ما جرم سیاسی معنی  پایان میبه مقوله جرم سیاسی  

سیاسی  ن مقامات  اعتقاداتشان یا داشت  صرفبهندارد و اشخاص را  
توان پیگرد و مجازات کرد  گیرند نمیمواضعی که می وها یا تصمیم

سوء خود  مقام  از  مگر  برضد  ـ  جنایت  به  دست  یا  کرده  استفاده 
دوزخی  باید از دور  بشریت زده باشند. سیاست و جامعه ایرانی را می

کشی و از میراث مرگبار انقالب و حکومت اسالمی  خونریزي و کینه
بدین منظور   دادگاه    بارک یبیرون کشید.  براي همیشه، تشکیل  و 
، براي رسیدگی به جرائم سران فریک  ی بحقیقت یا دادگاه محکومیت  

کنیم. البته اموال و عوامل رژیم اسالمی را پیشنهاد می کارگزاران و 
اصلی یعنی مردم ایران پس داده  باید به دارندگان  ملی می  شدهغارت

روي تلخی است که براي سالمت ملی اکنون و آینده  شود. این دا
 .باید بنوشیم خود می
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ها، یک واقعیت زندگی است و برطرف کردن آن  نابرابري در توانائی 
توتالیتر نیز ممکن نبوده است. ولی  هاي  با سرکوبگري و ترور رژیم

ایران  برابري در حقوق را می برقرار کرد.  ندارد    مسئلهتوان  نژادي 
تفاوت جنسیتی  ولی  و  مذهبی  بهانهزننده  که  زینهاي  هاي  ترین 

داشته    ییجاباید  نمیبوده است در جامعه ایرانی  تبعیض براي ما  
دیگر. جامعه   زیهر چباشد. انسان ایرانی اول انسان ایرانی است و بعد  

اي از رشد رسیده است که آزادي مذاهب و حفظ  درجهما اکنون به  
مذهب   دور کردن آزادي پوشش ـ و    ازجمله ـ    ها آناحترام و حقوق  

تواند در آن  آموزش رسمی همگانی، میو    يقانون گزارهاي  از زمینه
 .برقرار گردد 

مرد یک هدف   و  زن  برابري حقوق  ترتیب    ی افتنیدستبه همین 
اند. کار  براي آن را آغاز کردهاکنون زنان ایرانی پیکار  است که از هم

بیرون خانه حق زنان و همکاري در خانه وظیفه مردان است.  در 
به همان سطح آموزش مردان دسترسی داشته باشند و  زنان باید  

مردان، باز باشد. تفاوت  گونه که براي  آنان به همان  يکاربر روبازار  
دستم مشارکت  میان  با  دولت  و  برود  میان  از  باید  مرد  و  زن  زد 

و   میکارفرمایان  دو  هر  شبکهکارکنان  کشور  همه  در  از  باید  اي 
مادرانشان    ها کودکستان نگهداري کودکانی که  میبراي  کنند  کار 

باید   خانواده  برهم خوردن  آماده سازد. حقوق کودکان در صورت 
بر   و زن و شوهر  خانواده حق مشترك   اموال مشتركحفظ شود 

برابري حقوق زنان ــ که حفظ حقوق کودکان نیز از    داشته باشند.
می استهمان  جامعه  یک  شدن  مدرن  اصلی  سنجه  ــ   .آید 

 پ ــ آموزش
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ترین عامل نابرابري در جهان  ، و بزرگبرابر سازترین آموزش، بزرگ
المللی. در عصر چه در سطح بینامروز است، چه در سطح ملی و  

واپس باال،  جز  تکنولوژي  دیگري  وسیله  هیچ  با  را  دست ماندگی 
نمیبه    افتنی تکنولوژي  را  آن  تکنولوژي  این  کرد.  جبران  توان 

تا  می صنعت  مانند  ولی  خرید  نشود  بومی    کهیهنگام توان 
ماندگی از میان نخواهد رفت. چاره در آموزش است؛ رساندن  واپس

اند و براي شورها به آن رسیدهترین کآموزش به سطحی که پیشرفته
باید براي آموزش امکان دارد. بیشترین سهم بودجه می  یخوببهما  

هرکس   براي  دانشگاه  و  هنرستان  و  دبیرستان  تا  رایگان  همگانی 
اش را نداشته باشد، کنار گذاشته  استعدادش را داشته و توانائی ملی

زمینه این  در  که  یابد  اجازه  نیز  خصوصی  بخش  و  چه   شود  هر 
سرمایهمی برنامه  تواند  کند.  میگذاري  عین  آموزشی  در  باید 

انعطاف خود  گروهیکپارچگی  نیازهاي  و  باشد  گوناگون پذیر  هاي 
مناطق مختلف کشور را در نظر بگیرد. به برنامه گسترده اجتماعی و  

آلمانی جاي مهمی در  کارآموزي با همکاري صنایع از روي نمونه  
 باید داد.ماهر می پرورش نیروي کار

آموزش رسمی یا همراه کار، تنها یک بخش برنامه آموزشی است. 
جامعه و باال بردن سطح فرهنگی آن از  ورزش و نیز پرورش هنري  

توده مردم با بهترین دستاوردهاي فرهنگی جهان،    آشنا کردن راه  
هاي دیگري است که کمتر از آن اهمیت ندارد.  ایران، بخش  ازجمله

فرهنگ  از  زمانی  که  اول  ما  تراز  درگیر  سازان  امروز  بودیم  جهان 
  کننده کنترل  آنکه یبگرائی و ابتذال هستیم. دولت  اي با کهنهمسابقه

برپا  باید با یک برنامه گسترده آموزشی و  فرهنگی باشد میآفرینش  
موزه، نمایشگاه،  فرهنگی ــ کتابخانه،    ساتی تأساي از  شبکه  کردن 
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و ، فرهنگسرا و مانند آن ــ  خانهلمی ف تاالر کنسرت و اپرا و نمایش،  
ها، به استعداد توده مردم ایران برقراري جایزهمسابقات و    يبرگزار

می نیز  زمینه  این  در  بدهد.  رشد  از  مجال  که    یی هااستیس باید 
. تنها  کرد  زیپرهسازد  ه کمک دولت میآفرینش فرهنگی را وابسته ب

کنند، پس از آفرینش فرهنگی،  میعرضه    باارزشبه آنان که کارهاي  
کمک می این  و  داد؛  کمک  و  پاداش  میباید  نیز  توسط  ها  باید 

  مستقل و مورد اعتماد داده شود.هاي هیئت
 *** 

دستگاه حکومتی    ازجملهمحصولی است و  تک   اساساًاقتصاد ایران  
امد نفت یک ماه هم دوام نخواهد آورد. نفت را مایه بدبختی  بی در

اش را نیز هاي طبیعیاند و بدا به حال ملتی که موهبتایران شمرده
می  ی شوربختاسباب   گنج  خود  همان  گاز)  (و  نفت  درامد  سازد. 

بادآوردي است که در یک کشتی رومی به یاري باد مخالف به دست 
افتاد ــ فراوان و ناگهانی و از بیرون اقتصاد.    زیخسروپرون  لشگریا

هاي میان  هاي نفتی در دههجز در امریکا که سرازیر شدن درامد
به صادرات    اصالًآمد و  نمی  به شمارشده نوزدهم و بیستم نیز جندان  

کننده هیدروکربور به درجاتی به بحران هاي صادرنرسید، همه کشور
کشور حتا  شدن  استخوان  افتادند.  سرازیر  با  هلند  مانند  داري 

هاي گاز چنان برهم خورد که اصطالح بیماري هلندي را به  درامد
نروژ که پیشاپیش درس خود را   ازآنپساقتصاد داد. ولی هلندي و  

و   جامعه  خدمت  در  و  کنند  مهار  را  نفت  درامد  توانستند  گرفت 
 .هاي آینده بگذارندنسل

بد  ژهیوبه ایران   اسالمی  جمهوري  هلندي  در  بیماري  نمونه  ترین 
آخوند  سیرياست.  اکنون  هاي  و    زنان نهیس  جماعت ناپذیر 
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رفتاري    ي نژادياحمد ایران  گاز  و  نفت  با  آنان  دست  در  دست 
نابود کردن  دیوانه نابود کردن اقتصاد و  وار دارند. درامد نفت براي 

ها  ده  هرسالج نیست (رود. تنها تاراخود منبع درامد نفتی بکار می
جنون ویرانگري  ارز،)  خروج  و  میلیارد  صنعت  ــ  هست  نیز  آمیز 

می داللی  و  قاچاق  و  واردات  به  را  خود  جاي  که  دهد،  کشاورزي 
خشکند، منابع گازي که به دست  هنگام میهاي نفتی که زودچاه

می براي بیگانگان  و  کشور  بیرون  در  که  نفتی  درامد  افتند. 
خریدوستی را  هاي  ایران  سالح  و  پول  که  دشمنانی  حتا  و  دنی، 

 . شودگیرند ولخرجی میشناسی میاحساس قدر چیهیب
سازي صنعت هیدروکربور و گرفتن مالیات  خصوصی  حلراهکسانی  

شرکت از  تکیه    از یامتصاحبهاي  مناسب  به  دادن  پایان  براي  را 
کنند. ولی در یک کشور  پیشنهاد می  بادآوردهاي  حکومت بر درامد

داد.    یحلراهسومی چنان  جهان تغییر خواهد  را  تنها ظاهر مسئله 
صنعت هیدروکربور دولت را خواهد خرید. چاره بهتر بیرون بردن  

ه حکومتی  از درامد نفت و گاز از اختیار دستگا  يامالحظهقابلبخش  
انداز ملی زیر نظر و پس  يگذار هیسرماو سپردن آن به یک صندوق  

شخصیت و  کارشناسان  از  مختلط  هیئت  است.   بااعتبارهاي  یک 
چنان صندوقی از روي نمونه نروژ و تا حدودي کویت، مستقل از  
مقامات دولتی وظیفه خواهد داشت که درامد نفت و گاز را براي 

 .هاي آینده نگه دارد نسل
هیئت مستقل  فرمول  است.   يدرجاهاهاي  سودمند  نیز  دیگري 

تلویزیون  "بریتانیا  یپراکن سخنبنگاه  " اداره  نه  که  ملی،  هاي 
اند خصوصی، را در دست دارد نمونه خوبی است. در بریتانیا توانسته

ترین رسانه همگانی بشکنند که  هم انحصار سرمایه و بازار را بر مهم
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ناش تجربه  به  توجه  و  با  است  الزم  بسیار  امریکا  از    يا درجههماد 
در فرانسه وجود ندارد. تصادفی    مثالًآزادي عمل به آن بدهند که  

 .المللی رسیده استبه چنین اعتبار بین یس یبیبنیست که 
در آغاز بر عامل اقتصاد بود ولی عامل   دیتأکهاي توسعه  در بررسی

تعبیر آن سهم هرچه بیشتري یافته است.   ن یترگستردهفرهنگی در  
باید همچون فرایندي که همه زندگی درونی و بیرونی به توسعه می

یا بیش دگرگون میجامعه را دربر می سازد نگریست. گیرد و کم 
می یافتن  توسعه  شد.  براي  مدرن  شدن باید  دور  معنی    به  مدرن 

باید از  را نمی  زیچچی ههر چه کهنه است نخواهد بود ولی    انداختن
نگاه شکافنده انتقادي از پشت عینک تجربه مدرن دور داشت. همه  

و نه   يباز نگزخواهد توسعه یابد باید  اي که میها در جامعهپدیده
و پیروي از مد روز و تقلید کورکورانه   ی زدگ شتابجابجا شود.    لزوماً

 .کمی نداردگونه ماندن دستو مکانیکی گاه از همان
 فصل پنج

 اجتماعی عدالت 
سده    نه یدرزم در  انگلیسی  بنتام  را  آخر  سخن  اجتماعی،  عدالت 

بیشترین خوشبختی   است:  بیشترین مردم. در  هژدهم گفته  براي 
تواند همه مردم  که میاي رسیده است  عصر ما تکنولوژي به درجه

پایه به  برساند که  اي  را  بهروزي  و   تصورقابل  درگذشتهاز آسایش 
باید  ها میحکومتبود. مسئله اکنون سیاسی و فرهنگی است:  نمی

این  براي مردم کار کنند و مردم می براي زندگی در  جهان  "باید 
بینواتربیت    "نوین دالور اگر  شوند. حتا  در  ترین کشورهاي جهان 

باال  مردم و  هزینه کردن منابع ملی، اولویت را به برآوردن نیازهاي  
توانند به سطح زندگی خوبی ظرفیت اقتصادي خود بدهند می  بردن
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خوشبختی   بیشترین  دارد:  برسند.  شرط  دو  مردم  بیشترین  براي 
در  نخست، امکانات تولید بیشترین ثروت فراهم گردد؛ دوم، جامعه  

 یت داشته باشد.افراد مسئول برابر
کشورهاي   ثروتمندترین  از  یکی  آنکه  براي  را  امکانات  همه  ایران 

ها در جهان  خود را به باالترینجهان باشد و سطح زندگی توده مردم  
راه آسیاي جنوب برساند دارد: سرزمین پهناور در میان دو دریا و شاه

انبوه مردمان سختانهیخاورم غربی و مرکزي و   کوش و  ؛ جمعیت 
و دسترسی از راه زمین به   مالحظهقابلهوشمند ؛ یک بازار داخلی  

 فارسجی خلو از آسیاي مرکزي تا    انهیخاورمتا    قاره شبهبازاري که از  
ساخت فرهنگی و اقتصادي الزم، که اگرچه در  گیرد؛ زیردربر میرا 

زیاد بهبود بخشید؛    ي دشواربهرا  توان آن  سطح باالئی نیست ولی می
 و منابع طبیعی که آرزوي بیشتر کشورهاست.

توانند تحقق بخشند که: یک ــ در امور به این امکانات، مردمی می
و   کنند  یعنی سیاست دخالت  به دست عمومی  را  سرنوشت خود 

دیگران و به دست هیچ مقامی از رهبر و پیشوا و شاه و امام نسپارند  
در جهت منافع بیشترین تعداد افراد   ي گزار  است یس   هاياولویتتا  

و   آموزش  باالي  به درجه  را  ـ خود  دو  فنی که  مهارتباشد.  هاي 
چرخد مجهز سازند که بی آن هیچ نظام  ها میجهان امروز روي آن

که شایسته آن است   ییجابهتوانست کشور ما را  سیاسی نخواهد  
شان را  ه دولت هزینه زندگیبرساند. سه ــ به انتظار این ننشینند ک

باید، کار کنند و  توانند و میهایشان را برآورد؛ و تا میبپردازد و نیاز
و   نیز    نیتأمپاداش  باشندمناسب  داشته   .انتظار 

دولت نماینده و امین مردم است نه دایه و سرپرست از گهواره تا  
بود  هاآنگور   خواهند  و  هستند  کسانی  نمی.  خود  توانند که 
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آن، وظیفه  زندگی نمایندگی  به  و دولت  بچرخانند. جامعه  را  شان 
خود، هم زندگی    باکار باید  بشتابد. ولی بقیه میدارد که به یاري آنان  

سازند. یک  هاي رفاه اجتماعی گسترده را فراهم  خویش و هم هزینه
و دومین  (رانتیه)    بهره خوارجامعه   نفتی  با چهارمین ذخیره  حتا 

زندگی کند. نفت و گاز یک عامل اضافی  تواند  ذخیره گاز جهان نمی
روزانه هاي  افراد و منبع هزینه  "سهم نفت"براي توسعه ایران است؛  

از   از پس  ـ چنانکه  نیست  هاي  بوده است. سیاست  رضاشاهدولت 
میان    نیتأم تفاوت  اگر  و و کا  کار کردن اجتماعی  بهتر  و  رنکردن 

ها  بدتر بودن را از میان ببرد به رکود اقتصاد ، گریز مغزها و سرمایه
 کشور، و رواج بیکارگی خواهد انجامید.از 

باید همراه رشد اقتصادي و تولید ثروت  ما عدالت اجتماعی می  ازنظر
هاي زیر به این دیگري نشود. ما از راهفداي    ک ی چی هحرکت کند و  

 :یم رسیدمنظور خواه
هاي برابر به همه افراد جامعه تا هرکدام به فراخور دادن فرصت  -1

آنجا که می تا  بروند؛ آموزش و استعداد و همت خود  توانند پیش 
را داشته باشند؛ و    استعدادشکارآموزي براي همه تا هر درجه که  

یکسان و منصفانه قانونی چه براي کارکنان و کارفرمایان، و  پوشش 
میدان فعالیت اقتصادي  ؛ و گشودن  کنندهفمصرو    دکننده یتولچه  

هاي جلوگیرنده تولید ثروت. بدون مقررات دست و پاگیر و مالیات
همه افراد جامعه توجه داشته باشد و به ناتوانان  باید به  حکومت می

 ، بیشتر. ماندگانواپسو 
و بازنشستگی براي همه و به هزینه    یازکارافتادگ ـ بیمه بیکاري و  2

که    ییدرجاهادولت    مالحظهقابلکمک  فرمایان و با  کار  کارکنان و
مدت    ازنظرباید در استخدام کارکنان خود  می  مؤسسات آید.  الزم می
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اقل دستمزد  آزادي داشته باشند. تعیین حداستخدام و ساعات کار  
حد دالیل  و  به  که  کارکنانی  و  است  حکومت  با  کار  ساعات  اکثر 

می از دست  را  کار خود  دیگر  دلیل  هر  یا  میاقتصادي  باید  دهند 
و  برنامه  رپوششیز کارآموزي  نظارت  هاي  زیر  و  دولتی  بازآموزي 

و   گیرند  قرار  نکرده  کهیهنگام تا  دولت  پیدا  صندوق  کاري  از  اند 
متناسب با دستمزد قبلی خود بگیرند. روشن   نه یهزکمک بیکاري،  

هاي  شرکت در برنامهاست که اگر پیشنهاد کارهاي متناسب تازه یا  
نپذیرند  باز را  آنان کاهش   نه یهزکمک آموزي یا خدمات اجتماعی 

یافت.   این سیاستخواهد  از  آنمنظور  از    ها  کارفرمایان  است که 
متناسب هاي  استخدام کارکنان تازه نترسند و افراد بتوانند در ساعت

کنند و تنبلی و گریز از کار تشویق نشود.   خودکاربا وقت و نیازهاي  
تغییر داده است. بسیاري کسان کارهاي  اقتصاد نوین شرایط کار را 

 کنند.یکار م  شانیهاخانهوقت یا موقت دارند یا از نیمه
آوریم    به وجودخواهیم به نام حفظ حقوق کارگران شرایطی  ما نمی

و سودش تنها به اقلیتی از نیروي که تنها صف بیکاران را درازتر کند  
جهان   در  برسد.  ساخت  خواهد  را  کارگري  اشرافیت  یک  که  کار 

کارآفرینان    پررقابت و  تولیدکنندگان    entrepreneuresامروز، 
 . کنند  خودکارنیاز به آزادي عمل دارند و همه باید تا حد توانائی 

برند. که در ایران بسر می  یکسانهمهـ بیمه درمانی اجباري براي    3
خصوصی سپرده خواهد شد و    مؤسسات بدین منظور کار بیمه به  

را    یهرکس  اندموظفها قرارداد خواهند داشت که  افراد با آن شرکت
توانند  بیمه کنند. دولت همه یا بخشی از حق بیمه کسانی را که نمی

نق  پرداخت.  بهداري،  خواهد  وزارت  دستگاهش  همه  هاي  مانند 



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۱۸۳ 

پزشکی و درمانی    مؤسسات هاي بیمه و  اجرائی، نظارت بر کار شرکت
  .مؤسساتو اداره این    سیتأسحقوق بیماران خواهد بود نه  و دفاع از  

 *** 
انصاف مطرح است، که    شود و بحثمی  تررنگ کمامروز بحث عدالت  

که یک فیلسوف سیاسی    John Rawlsاي پیش جان رالزاز دو دهه
کند ولی فرایافت  لیبرال است پیش آورد. او از رفاه اجتماعی دفاع می

عدالت اجتماعی گذاشته است. جامعه باید منصفانه    ي جابهانصاف را  
  همان   اساساًباشد که از یک لحاظ شاید تعریف بهتري است ولی  

دارد. در توضیح برتري فرایافت    دیتأک است و بر مسئولیت جامعه  
توان گفت که عدالت در تحلیل آخر انصاف بر عدالت در جامعه می

تري در پیشبرد جامعه دارد،  عادالنه نیست. اگر کسی که سهم بزرگ
پاداش مناسبی که ممکن است بسیار بیشتر از میانگین باشد نگیرد  

عدالتی شده است، از سوئی حق افراد،  امر بی  ت یدرنهابه او و جامعه  
 .است شدهگرفته  ییواالو از سوي دیگر یک انگیزه بزرگ پویش 

در رابطه با عدالت اجتماعی قطعنامه حقوق زنان و کودکان که به 
اهمیت   شده  پیوست  حزب  بزرگ  ي اژهیومنشور  ترین دارد. 

، به زنان  يمادر ساالرعدالتی در همه تاریخ بشر از پایان دوران  بی
و همراه آنان به کودکان شده است زیرا حقوق کودکان و حمایت از  
کودکان یک مقوله زنانه است. جامعه ما از دوره اسالمی به بعد سهم  

 .رفته داشته است  برزنان آبرومند خود را در ستمی که  چنداننه
 فصل شش 

 استراتژي پیکار 
با جهان اسالمی  اساسی  جمهوري  قانون  با  و  آخوند  و  بینی حوزه 

راه هر برنامه  بر سرمافیائی آن، ناساز و استبدادي، و ساخت قدرت 
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سیاسی است که هدف خود را رساندن ایران به جهان پیشرو قرار 
و  داده   ایدئولوژیک  تمامیت  در  اسالمی  جمهوري  با  پیکار  باشد. 

و  سیاسی بخشاش،  سرنوشت    ی قدرت  تا  مردم  در  به  را  خود 
اولویت هر نیروي مخالفی است که از حدود سودها و    رندیگدست

رود. ما خود را در این پیکار از هر نظر مالحظات شخصی فراتر می
براي  سهیم می اینکه  نه  ـ  به جوي تالش   رفتهآب  بازآوردندانیم 

که هدف    ورازآنکنیم و در آرزوي بازگشت به گذشته باشیم، بلکه  
پیکار مشروطه است یعنی  پیکار با جمهوري اسالمی در اصل همان  

فرهنگی که دست در    ی ماندگ واپسجنگیدن با استبداد سیاسی و  
اند. ما در اصل همان  ها به سراشیب انداختهسدهدست هم ایران را  

میمشروطه منتها  مشروطهخواهانیم،  و خواهان  کوشیم  بیدارتر 
 .مییایببیش  ازمانببهتري باشیم و 

میان هدف و    ازآنجاکهکند.  استراتژي پیکار ما را هدف ما تعیین می
و   هست  ارگانیک  پیوندي  گروهوسیله  و  و  افراد  کارکردها  را  ها 

سازد، هر شیوه پیکاري که نشان از استبداد  می  عملشان هاي  شیوه
واپس و  باشد  سیاسی  داشته  فرهنگی  تقویت   درواقعماندگی 

پیکاریم. با این ترتیب بینی و نظام حکومتی است که با آن در  جهان
مبارزه کنار گذاشته    aproachیافتاز همان آغاز دو شیوه یا ره

ساله نخستین پس از انقالب،    پانزدهده  ژهیوبهشود که درگذشته،  می
مذهبی؛  رواج تمام داشته است. نخست، استفاده از باورها یا نمادهاي  

و دوم دست زدن به خشونت یا اسلحه در پیکار سیاسی. این برنامه  
ها را نشان  ماهیت افراد و سازمانو اعالمیه و سخنرانی نیست که  

ها شکل  به آن  هرروز که    هاستآنکند. کردار  دهد و تعیین میمی
ممکن است صمیمانه به آنچه    ها آنشود.  می  هاآنو سرشت  دهد  می



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۱۸٥ 

در میان گفتار و    هرروزگویند باور داشته باشند ولی تناقضی که  می
بی به  هست  و  کردارشان  سرانجام  می  یی دورواعتقادي  و  انجامد 

از   نمیچیزي  اصلی  یا  باورهاي  مسلحانه  پیکار  نمونه  هیچ  گذارد. 
که  تخشون ــ  را  زندگی    اساساً آمیز  حق  معنی  یا  به  گروه  یک 

توان نشان داد که به نمیایدئولوژي به زیان همه دیگران است ــ  
شمار  انجامیده باشد. تجربه کشورهاي بیساالري و چندگرائی مردم

دهد که شیوه پیکار با فرا آمد (نتیجه) آن پیوند مستقیم  نشان می
گیرد و  کند بلکه رنگ وسیله را میدارد. هدف وسیله را توجیه نمی

 .دیآیدرمدر خدمت آن 
می گروهی  مردماگر  به سا خواهد  (پلورالیسم)  چندگرائی  و  الري 

جوئی با مخالفان خود روبرو عربدهایران بیاورد با سنگ و چوب و  
ولی  نمی براي همه هست.  البته  برابر خشونت  در  دفاع  شود. حق 
دیگري خشونتی  نمی و زمان  بهانه که در جاي دیگر  این  به  توان 

هواداري  ه  هاي غیر دمکراتیک در مبارزاز شیوه  یتالفبهشده است  
شیوه به  نیازي  مردمی  سیاسی  پیکار  یا  کرد.  فاشیستی  هاي 

خواهند با حربه کسانی میترتیب اگر    ن یبه هماللهی ندارد.  حزب
به این امور در کار    قتاً ی حق اسالم و کربال به جنگ آخوندها بروند، یا  

خواهند به قول خودشان  کشورداري معتقدند و تنها میسیاست و  
اسالمی ندارند و  که تفاوتی با حکومت    "را پیاده کنند   اسالم خود"

ناگزیر رفتارشان با مردم و مذهب بر همین مجاري خواهد افتاد؛ و  
بیشتر    ها آنباید از  دهند که میمردم را فریب میکنند و  یا ریا می

خواهد میکم همان را که  بود زیرا حکومت اسالمی دست  بر حذر 
 گوید.می



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۱۸٦ 

پیکار سیاسی مردمی است، یعنی تنها به نیروي مردم  استراتژي ما  
تواند به هدف برسد. خود پیداست است و در کنار مردم می  گرمپشت

هاي بزرگ انسانی در میان باشد نخستین شرط که وقتی پاي توده
و   اخالقی  از عوامل  اعتماد  این  است.  اعتماد مردم  کامیابی، جلب 

است. درستکاري و گفتن  زم  ال  هاآنشود و همه  سیاسی ترکیب می
روي میز یک عامل است؛ متقاعد کردن    زیچهمهحقیقت و گذاشتن  

ها یک  ها و برنامهشایستگی و درست بودن سخنان و روشمردم به 
همراهی با جنبش آنان تاباندن خواست مردم و  عامل دیگر است؛ باز

باید برتري را به درستکاري  عاملی دیگر است ـ اما در اینجا هم می
پا    کژ راههاز مردم به    آید که اکثریتیمعدودي پیش میداد. موارد  

به مردم را دارد،  گذارند. اگر کسی یا گروهی که دعوي خدمت  می
و از روي آگاهی، خواست آنان را به مصلحت خودشان و   یدرستبه

  زد یانگیبرماز نظرات خود بیشتر اعتماد عموم را  کشور نداند با دفاع  
ن را داشت شهامت آباید  از اصول. می  ی پوشچشمتا با ریاکاري یا  

برابر   در  محبوبیت"مد "که  و  ایستاد.  ها  نیز  گذرا  در    ژهیوبههاي 
نیاز به بسیج همه نیروي مردم و فداکاري براي  شرایط تاریخی که  

مردم گفته  خیر عمومی است، مانند امروز ایران، اگر همه حقیقت به  
بود. خواهند  فداکاري  و  مبارزه  آماده  بیشتر   شود 

گیرد  مواضعی که یک حزب یا سازمان یا فرد میبرنامه سیاسی و  
ها را به مشکالت مردم و کشور  پاسخترین  باید بهترین و عملیمی

تکرار  هاي رایگان، و سخنان کلی و و وعده دورودرازبدهد. ادعاهاي 
گذاشتن ها  کلیشه عمومی،    دیتأک همه    و  احساسات  تحریک  بر 
اند تر شدهولی مردم ما پختهدر جامعه ایرانی کارساز بود.    ییهازمان
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با   را  گفتار کردار مسئوالنه  تفاوت  بی  یب یفرعوامو  پایه  یا سخنان 
 .یابندمیدر

مبارزاتی و سخنان  ما می اقدامات  و در  برنامه سیاسی  کوشیم در 
و این مستلزم    می رفتار کنمسئوالنه  گیریم  خود و مواضعی که می

و   سیاسی  تحوالت  همراه  کردن  و حرکت  مسائل  ژرفاي  به  رفتن 
 ياوستهیپهمبهآوردن مجموعه    به وجودزمان است. تالش ما  فکري  

این    باهمهایش  است که همه گوشه به  دلیل وارد مسابقه  بخواند. 
نمی  ییبایز دیگران  سیاسی  با  مبارزه  سر  بر  حراج  چوب  و  شویم 

اي  و هرکه وعده  م ییبگوترش را  چیزي گفت باالرکه  زنیم که هنمی
بیشتر برود که  تواند از خمینی  کس نمیداد باالترش را بدهیم. هیچ

ها خواهد داد.  سهم ایرانیان را از درآمد نفت به آن  هرماههوعده داد  
ها و اجراي برنامه  که رسیدن به هدف  م یی گویمما پیشاپیش به مردم  
از به  نیاز  پایان  در    تنهانهخودگذشتگی همگانی دارد و  سیاسی ما 

ها  یک پیکار سخت و طوالنی و پر از ناکامی خواهد آمد بلکه تا سال
جمهوري   بر  پیروزي  از  کردن  پس  برطرف  براي  اسالمی 

میویرانگري  ما  همه  رژیم،  کمتر    می کارکن  ازحد شیبباید  هاي  و 
 سزاواریم بگیریم. ازآنچه

در پیکار سیاسی مردمی، آنچه اهمیت دارد بسیج مردم براي تحلیل  
با   از تحوالت داخل و خارج  بردن و درهم شکستن رژیم  استفاده 

پایه آینده  است.  یک  به  اعتقاد  را  استراتژي  این  نظري  هاي 
آسیبدمکراتیک   ایران،  و  براي  اسالمی،  رژیم  روزافزون  پذیري 

نگه براي  سرکوبگري  بودن  حکومتناکافی  و  فاسد  هاي  داري 
می  ي استبداد به تشکیل  ارتباطی  هیچ  امروز  ایرانی  جامعه  دهد. 

ندارد   گذشته  سال  چهل  و  سال  دگرگونیبیست  ژرف  و  هاي 
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هاي بزرگ مردم، در  سابقه تودهشناختی و آموزش سیاسی بیجامعه
آن است که   به مقدار  کار  را  ایرانی  تاریخی جامعه  ضعف سیاسی 

رژیم    همالحظقابل بر  مردم  پیروزي  کند.  آخوندي،  برطرف 
 . ناپذیر و تنها مسئله زمان استاجتناب
زیر  تاکتیک  ترتیب  به  را  مردمی  سیاسی  پیکار  استراتژي  هاي 

آورد:می  توان 
ناکامی 1 و  نقاط ضعف  کردن  برجسته  تبهکاريـ  و  رژیم  ها  هاي 
بشر    ◌ٴ نه یدرزم  ژهیوبه حقوق  و  افکار    ازنظرکه  تروریسم  بسیج 

عمومی جهانیان براي فشار آوردن بر جمهوري اسالمی و وابستن  
 به پیشرفت حقوق بشر اهمیت دارد.گسترش مناسبات 

خواه آن  خواه و ترقیهاي مخالفان آزاديـ برجسته کردن فعالیت2 
جا هر   .در 

و   3 روشنفکران  رهبري  به  ایران  مردم  جنبش  از  پشتیبانی  ـ 
حاکم؛ تمرکز حمالت بر سران هاي درونی گروه  گیري از تضادبهره 

مالی و عوامل سرکوبگر در رژیم؛ و در نظر گرفتن  -مافیاي سیاسی 
در حکومت گرایش و چه  ایرانی  در جامعه  که چه  گوناگونی  هاي 

را   آن  و  است  آمده  پدید  ساختار  از    ی کلبهاسالمی  یک  حالت 
است. این تحولی است که از سوي بسیاري    به درآورده   وستهیپهمبه

و   شناخته  ایران  می  حساب به  عمالًدر   شود. آورده 
گروه 4 مشترك  اقدامات  و  همکاري  زمینه  گسترش  و  ـ  ها 

ساالري در  بشر و مردمهاي دگراندیش براي دفاع از حقوق  سازمان
 یک ایران یکپارچه و مستقل.
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نیروهاي آزادي و ترقی در    مستقیم باشنود غیروـ افزایش گفت5 
در   آنان  پیکار  پیشبرد  و  ایران  با  زمینهدرون  نظري  و  عملی  هاي 

 ما در بیرون. شتر یباستفاده از آزادي عمل 
و   مردم  سود  به  که  اسالمی  جمهوري  در  تحولی  هر  از  قدرت  ما 

 ازنظر هاي رژیم  تفاوت جناحکنیم.  ها باشد استقبال میبه آن  یبخش
سران  مافیاي  یعنی  سرکوبگر،  جناح  که  است  معنی  بدین  عملی 

اي  آور است؛ ولی پارههر منظوري دارند به حال مردم زیاناهللا،  حزب
  همهنی بااسود مردم شمرد.  توان به  منظورهاي جناح اصالحگر را می

رون و درون یک تفاوت بنیادي هست. ما در بیرون  میان مبارزه در بی
نیستیم از قواعد بازي در جمهوري اسالمی پیروي کنیم. ما  ناگزیر  

مردم با رژیم دارند ولی  توانیم آن درجه از مخالفت را که بیشتر می
نمی و  ابراز  کنیم؛  اظهار  در سیاستنمی  يروچیهبهشود  هاي  باید 

ارزات جناحی درگیر شویم چون اعتبار  جمهوري اسالمی و مبروزانه  
برد.   میان خواهد  از  را  مبارزه  و  نیروي مخالفت  برآمدن  با  اکنون 

خواهی در ایران جوید پیکار آزاديسومی که از هردو جناح دوري می
 نهد که آینده دمکراسی بسته بدان است.اي پا میبه مرحله تازه

مردمی از نزدیک، آرزوي  بازگشت به ایران و شرکت در پیکار    باآنکه
خواهیم  با شرایط خود به ایران بازهر نیروي مخالفی است ما تنها  

هاي سرکوبگري در جریان مبارزه  دستگاه  که یهنگامگشت؛ یعنی  
از کار بیفتد و مردم بتوانند از آزادي و امنیت خود دفاع کنند و ما  

ر، پیکار سیاسی  آزاد و برابهاي دیگر در شرایط  بتوانیم با همه گرایش
 کنیم.

و   بی خونریزي  آخوندي  رژیم  است که سرنگونی  آن  بر  ما  تالش 
فرایند    ومرجهرج یک  در  نیروهاي    گام بهگامو  ولی  گیرد؛  صورت 
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نمی تنهائی  به  هممخالف  که  را  سرنگونی  فرایند  اکنون توانند 
اهللا همچنان  آمیز نگهدارند. اگر حزباست به حال مسالمت  آغازشده

بهر بها باشد و خشم  هاي قدرت و منافع خود  نگهداري پایگاه  ی در پ
وانست  کس نخواهد تو سرخوردگی مردم را به انفجار برساند هیچ

ما با همه پرهیز از خشونت، از حق مردم براي آن بایستد.    در برابر
 کنیم.اهللا پشتیبانی میدفاع از خود در برابر تجاوزات حزب

 *** 
ها  گردد و پیکاري که آن روزمیاین استراتژي به دو دهه پیش بر

گرفت پیش چشمان ما دارد با همان عناصر    درخواهدشد تصور می
می مردمی  دهروي  سیاسی  پیکار  صورت  بهترین  سبز  جنبش  د. 

ملی بر سر دمکراسی لیبرال   consensusاست که با یک همرائی
اند. تر شده است. مردم و رژیم هر دو با همه نیرو به میدان آمدهکامل

هزینه با  سرکوبگري  دستگاه  رژیم  آن  نیروي  میلیاردي  مالی  هاي 
ده وزنه  مردم  نیروي  مراست؛  میلیون  و  ها  آگاه    آمدهجانبهدمان 

نخواهد   آرامشان جز پایان دادن به رژیم اسالمی    زیچچیهاست که  
 .کرد

 فصل هفت
 بینی متفاوت یک جهان
هاي قانونی، بی یک دگرگونی ژرف  هاي سیاسی و تهیههمه برنامه
به جهان، نابسنده خواهد بود. ایران در نگرش ما    يرییتغیبفرهنگی،  

اي است و مسئله ایران ، اسالمی، و خاورمیانهیسوم جهانیک کشور  
می صفت  سه  همین  در  وضع  را  چنین  در  ما  کرد.  جستجو  باید 

معیارهاي  می  یسومجهان  ه یباروحزیرا    میآورتأسف  با  اندیشیم، 
  باصفت ایم که جامعه ما  کنیم، و اجازه دادهاي زندگی میخاورمیانه
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و اسالمی    یسومجهانهاي ما  تعریف شود. نگرش و ارزشاسالمی  
خواهیم از این  میایم. اگر  اي است و همینیم که بودهو خاورمیانه

توانیم  را نمی  انم یای جغراف باید حتا اگر  آئیم میسرنوشت ناشاد بدر
 .جهان معنوي خود مهاجرت کنیم دست بزنیم از 

براي    یسومجهان دیگري  واژه  است.   یماندگ واپسبودن 
که در صورت، به    ییهاجامعهاند،  ماندگان از کاروان  هایسومجهان

مانندهپیشرفته مرداب  تران  در  معنی  در  و  خود   یی وسطاقروناند 
سنت  ییهانیسرزماند؛  فرومانده گذشتهزندانی  و  دست ها  هاي 

مرد به  هاست: خشونت  برداشتنی که خشونت، خمیرمایه هستی آن
  یسومجهان، ارباب به نوکر.  حکومت شوندهکننده به  زن، حکومت

اش به  کوتاهی و گناه. ستمدیدگی چی هیب قربانی و ستمدیده است،  
تباهی  عاد  همان غرب که او را به اب  --گردد  با غرب برمی  اشییآشنا

اش آگاه گردانیده بود. او دمی از سرزنش  و درماندگی صدها ساله
در    ستد ی ایبازنمغرب   پیکار ضد  پیروزيولی حتا  بر غرب در  اش 

مشیت قدرت  به  باز  میاستعماري،  غرب  را  آساي  خود  و  چسبد 
میشبخیمهعروسک   آن  میبازي  و   سازد.داند 

شتن تصور بسیار محدودي از  جامعه اسالمی پیشاپیش به معنی دا
یک   عنوانبهآیند. یکدیگر میآزادي و مسئولیت فردي است، که با 

اند،  اي از مردمانی که بیشترشان مسلمانجامعه اسالمی و نه جامعه
برند. جامعه مذهبی  تر بسر میبسته  خودخودبهمسلمانان در فضائی  

معمول چنین  به هر درجه  جامعه تقدیس شده است ــ فساد در آن  
بشیر    ییهاجامعه عمر  از  ترکیه  (اردوغان    ي جمهورسیرئبرسد. 

است و در هر کشور    شدهمحکومسودان که به جنایت بر ضد بشریت  
غربی دستگیر خواهد شد دعوت رسمی کرد و گفت مسلمان جنایت 
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ها را زیر نور اندیشه  دار آنها و نهادهاي ریشهکند!) نظام ارزشنمی
اي باشد بالقوه یک  ان برد. جامعه اسالمی در هر مرحلهتونمیآزاد  

آن هست. سرنوشت از  نیرومند در    millennialعنصر آخرالزمانی  
در بهشت آن جهان است و    اشيرستگاراي دارد.  شدهپیش تعیین

اي که باالتر از هرچه بوده است و  بازگشت به گذشتهاش در  آینده
برتر از همه، براي اعتبار،  خواهد بود. همواره یک جایگزین فرضی با

 خورده در ژرفاي جامعه هست.بینی و سیاست شکستهر جهان
است. بودن خود، جامعه اسالمی پابرجاتر از دیگران    ی سومجهاندر  

ها و باورها راه بر پیشرفت  نظام ارزش،  یسومجهاناگر در یک جامعه  
ویژه در  اش را نیز بهگیرند، جامعه اسالمی مقررات تقدیس شدهمی

افزاید. اداره جامعه بر پایه شریعت، تجاوز به حقوق بشر بر آن می
به مدرنیته نخواهد رسانید. از  تواند بکشد ولی  آن را به هر جا می

اندیشهد نوزدهم کوشش  از هر رنگ  هه هشتاد سده  وران اسالمی 
  کسچیهدادن مدرنیته و شریعت بیهوده مانده است.  براي آشتی  

بیابد. مدرن  تئوریک براي مدرنیته در اسالم  ه یپاک ی نتوانسته است 
بن که  کسانی  محال  آرزوي  اسالم  میکردن  را  باز  بست  و  بینند 

ها که  از میان این اندیشمندان آن  ت.ایستند مانده اسجا میهمان
اند بخت بیشتري براي گشودن معما  تضاد را شناخته و بیان کرده

می و  داشت  بودخواهند  کنارشان  در   .باید 
  انهیخاورم بیش از یک تعریف نامشخص جغرافیائی است.    انهیخاورم

است که    ی سومجهانذهنی است؛  هم مانند جهان سوم یک حالت  
در فضاي فرهنگی و سیاسی    ياانهیخاورم عرب و مسلمان باشد. ولی  

به غرب نباشد  و عرب  اگر هم مسلمان   ژهیوبهستیزي،  ویژه خود، 
خود ــ تاریخی که مانند  ، شناخته است. او از تاریخ  يزیکاستیآمر
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و گزینشی است ــ احساس دشمنی    "سوبژکتیو"بینی او  همه جهان
را   غرب  که  آمبه  اسرائیل  و  فلسطین  کشاکش  است.  وخته 

کهنپیچیده و  را  ترین  او  است  جهان  کشاکش  و    هی سوک یترین 
 .یهودي کرده استتعریف، ضد  بنا بر  باًیتقرو    یل یضد اسرائیکپارچه  

کنیم و همراه هر سه به در این سه جهان زیست می  هميروما بر  
رسیده راه  در  پایان  که  سوم  جهان  کاملایم.  سیاه  ترین افریقاي 
می را  با  تعریفش  روبروست. هراس   ي دی ناامیابد  خود  موقعیت  آور 
در واپسین ایستادگی خود در برابر مدرنیته کارش به جهان اسالمی  

خاورمیانه ترکیب  شیده است. در  الدن کو طالبان و بن  هیفقتیوال
اسالم  محافظه و  فلسطین،  (ابسسیون)  سودازدگی   عنوانبهکاري، 

هاي هر چه بیشتري را دارد به بنیادگرائی محکوم  هویت ملی، جامعه
 کند.می

اي از پیشرفت  ایران از این سه جهان بیگانه است. جامعه ما به پایه
یت را بفهمد؛ خشونت را از  مسئول رسیده است که باید بتواند معنی 

روابط اجتماعی و سیاسی بردارد؛ اسالم را در سیاست و اداره جامعه 
سیاست گیر  از  و  ندهد؛  چنانکه    ياانهی خاورمهاي  راه  ـ  شود  رها 

ایرانیان کمابیش شده است. ما  تر از  ترکیه با مردمی بسیار مذهبی
در حد این   سزاوار زندگی بهتري هستیم و اجباري نداریم خود را 

نگهداریم   سطحمردمان  در  بمانیم.    تر  نیپائهاي  و  جهانی  تمدن 
می سوم  سنتجهان  در  همچنان  و    وپادستهایش  تواند  بزند 

میرستگاري اسالم  جهان  بیندازد.  عقب  را  اسالم  اش  به  تواند 
جایگزین    عنوانبه و  خود  شکستاستراتژيهویت  اش خوردههاي 

تواند هرچه می  انهیخاورم تر سازد.  را ژرف  اشماندگیبنگرد و واپس
هاي سیاست و فرهنگ خویش را به گردن  بخواهد مسئولیت کاستی
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گروگان مسئله فلسطین  امریکا و اسرائیل بیندازد و آینده خود را  
 کند.

خواهیم  ها یکی شناخته شویم؛ نمیخواهیم با این ملتما دیگر نمی
فرهنگ ما،    کنندهفیتعراسالم  جهان سوم معیار پیشرفت ما، جهان  

چهارچوب سیاسی ما باشد. هویت ملی ما جز در تاریخ    انهی خاورمو  
به هیچ بخشی از فرهنگ ما بستگی ندارد. ما در این  زبان فارسیو 

ما دست نخواهد خورد. جهان  توانیم دست ببریم و هویت  فرهنگ می
در این میان  پر از کشاکش و مصیبت است و هیچ دلیلی ندارد که  

ما اگر قرار است بهتر    مسئله ما باشد. آینده ملت  نیترمهمفلسطین  
دنیاهاست: پشت کردن به  از اکنونش باشد در بیرون آمدن از این  

 عنوانبهجهان سوم، بیرون زدن از خاورمیانه، فراموش کردن اسالم  
شیوه   ما  یک  جهان.  آفریدگار  با  شخصی  رابطه  یک  نه  و  زندگی 

ها کم  جهان اولیید جهان اولی بشویم زیرا در اصل چیزي از  بامی
آنکه به ابزارهاي فرهنگی غرب    محضبهباشد    هر جا نداریم. ایرانی  

می را  دست  خود  مییابد  غربیان  بسیاري  به  از  ما  رساند. 
گاه جهان ما نبوده سبکبارتریم. دنیاي اسالمی هیچ  ها یسومجهان
ایم و نه  هاست. ما همواره ایرانی ماندهکه براي عرب  گونهآناست،  

ایم و نه فراموش کردهآن دویست سال تاراج و کشتار و ویرانی را  
هزار و پانصد سال پیش از آن را. اسالم دین بسیاري از ما هست  

ما   موجودیت  عربولی  با  ما  داریم.  نیست.  تفاوت  آن  از  بیش  ها 
سال    1400ست که  موضوع برتري و فروتري نیست؛ موضوع تفاوتی ا

بزداید.   را  آن  است  نتوانسته  می  انهیخاورماسالم  به را  باید 
اي براي چسبیدن  تازه  ل یدالهر بار  واگذاشت که    ی خوردگانشکست

بال  اي بر  وزنه  انهی خاورمیابند.  هاي خود میبه عوامل اصلی شکست
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واقعی فرهنگی و سیاسی است   quagmireپرواز ماست. یک گلزار  
بکشیم.   بیرون  از آن  باید پایمان را  بقیه    انهی خاورمکه  را، چنانکه 

باید شناخت و با آن بهترین مناسبات را داشت جهان سوم را، می
از   ما  راه   جداست.   هاآنهمه  ولی 

از   را  امروزایران فردا  پیکار فرهنگی را که ما  می  هم  باید ساخت. 
ایم در همین فضاهاي  اولویت دادهیک حزب سیاسی بدان    عنوانبه

ایران کشاند. ما در این پیکار تنها  آزادتر می توان دنبال کرد و به 
اهللا گذشته، مردم ایران هرچه از حکومت اسالمی و حزبنیستیم.  

خفقان و خرافات از    بیشتر از این فرهنگ و سیاستی که خشونت و
باید درید و از اتهام و  جویند. پرده تابوها را میزاید دوري میآن می

 .اندیشان نهراسیدحمله کهنه
 ت فصل هش

هاي سیاسی بیرون کشور این حزب مشروطه ایران در میان سازمان
گذاري شده است. شرایط تبعید پایهویژگی را دارد که از صفر در  

  یی هاسازماناند یا انشعابی از دیگران همه یا از ایران به بیرون آمده
اند. ویژگی دیگر حزب آن است گذاري شدههستند که در ایران پایه

کادر، کاستی بزرگ آن است. ب کادر نیست و کمبود  حز  صرفاً که  
است   همه حزبی  سومین  الیه  از  تبعیدي.  ایرانیان  اجتماعی  هاي 

باید جستجو کرد. نام و نشان  ویژگی حزب را در شفافیت کامل آن 
همه آشکار    ی حزبدرونها و اختالفات  همه مسئوالن حزب و بحث

بی و  و  گردهمائیپرده،  بدرهاي  حزبی  دگراندیشان  هاي  روي  ر 
 .گشوده است 

و    یدهسازمان دمکراتیک  آن،  عقاید  اصول  از  پیروي  به  حزب 
هر  غیر در  حزب  اعضاي  است.  هسته  متمرکز  یا  شاخه  در  شهر 
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واحد  می  شهرگرد هسته  هسته  ترکوچک آیند.  و  است  ها  حزب 
با پیوستن به نزدیک می ترین شاخه خود جنبه رسمی پیدا  توانند 

شاخه اداره  با  کنند.  بسته    ییشوراهاها  که  اعضاي  است  تعداد  به 
شاخهمی  هرسالشاخه   شوند.  برگزیده  اعضا  سوي  از  در  باید  ها 

اساسنامه حزب در امور خود آزادي عمل دارند  چهارچوب منشور و 
گیرد.  ها صورت میها و هستهدر شاخه  اساساً هاي حزبی  الیتو فع 

که ارگان اداره و رهبري حزب است هر دو  پنج عضو شوراي مرکزي  
شوند. کنگره باالترین ارگان  از سوي کنگره انتخاب می  بارک ی سال  

و   است  و    ي گزار  استی سحزبی  حزب  و  عمومی  منشور  تغییر 
است.   آن  وظایف  حوزه  در    بار ک ی   ش یوبکم  هرسالاساسنامه 

شود که عالوه بر اروپا یا امریکا برگزار میهاي  کنفرانسی از شاخه
براي استوارتر کردن همبستگی حزبی و کارهاي تشکیالتی، میدانی  

که با    شوندها تشویق میهاي تازه است. شاخهبحث درباره اندیشه
 به اقدامات مشترك بزنند.دگراندیشان همکاري کنند و دست 

فرصت آن را نیافته بود که حزب    گاهچیهسنت مشروطه در ایران  
باشد.حزب داشته  را  دوران  خود  در  هاي  مشروطه  انقالب 

نامناسب نپائیدند. پادشاهی پهلوي هیچ مرکز قدرت    واحوالاوضاع
برایش یا دشمن بود یا مزاحم و یا    تابید و حزبنمیمستقلی را بر

و   صحنه  کننده آرایش  حزبی شدهکنترلانتخابات    آسان  حتا   .
تر و محدودتر غیر دمکراتیک   contextخواه (در بافتار یا  مشروطه

خود   که  روزها)  بنیاد    محمدرضاآن  براي شاه  چون  گذاشت، 
می مردم  آوردن  میدان  به  و  زودمشارکت  از  کوشید  همه  از  تر 

رژیمی که وارث انقالب مشروطه بود یک حزب  چشمش افتاد. در  
موضع مشروطه داشت. مخالفان رژیم نیز که از  نمی  ییجامشروطه  
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تاختند دنبال حزب مشروطه و قانون اساسی به پادشاهان پهلوي می
(این  نمی آمدوپارگی  بودند.  سیاست  زیطرفه  در  بیرون هنوز  هاي 

از   انحرافش  دلیل  به  پادشاهی  به  حمله  سوئی  در  اصول  هست: 
مشروطه؛   از  گریز  حد  تا  پرهیز  و  ادعاي  مشروطه  دیگر  در سوي 

و   مشروطه  انحصاري  آن،    یاعتنائ یبمالکیت  معانی  بسیاري  به 
که بود)  همچنان  پادشاهی  دوران   در 

خواهی در  پیام جنبش مشروطه  بازنده کردنحزب مشروطه ایران  
سیاسی   برنامه  یک  با  آن  میانه  همه گستره  راست  تعریف  در  که 

سیاست ایران بوده است کوشد کمبود بزرگی را که در  گنجد میمی
شکستبرطرف   اراده  ازنظر  که  است  حزبی  این  به سازد.  ناپذیر 

دست   به  کشور  اختیار  سپردن  نیاخاك؛  و  نگهداري  ایران؛  مردم 
ها در یک پادشاهی مشروطه؛  نواحی کشور به دست باشندگان آن

حکومت   از  دین  کردن  مشروطهجدا  پیشروترین  آرزو  که  خواهان 
و   شدن همپداشتند؛  عدالت    ا  و  رفاه  و  توسعه  در  امروز  دنیاي  با 

پیش نیروي   صدسالاجتماعی، دنباله مستقیم جنبشی است که از 
ایرانی   جامعه  در  دگرگونی  نخستین  برانگیزنده  و  است  بوده 

 خود را در حزب دمکرات انقالب مشروطه یافت.  یدهسازمان
و   غرب  به  شیوهنگاه  از  فراگرفتن  زندگی  و  تفکر  که  هاي  تمدنی 

کننده و  وحشیگري را از رابطه مذهبی و خارج از مذهب، حکومت
برداشته است  ،  حکومت شونده کارگر  و  و زن، کارفرما    باً یتقرمرد 

 ما.پیش   صدسالکه به ایران   پردازدیمهمان اندازه به ما 
اصول تاریخی مشروطه را در سده بیست و یکم تا آنجا که بتوان 

  بازمانهاي سیاسی متناسب  برنامهاي براي  شود برد، و پایهدید می
حزب   سیاسی  برنامه  و    د یتأک  ازنظرساخت.  ملی  یگانگی  بر 
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ایران،   نماینده جامعه در    عنوانبهنقش حکومت    ازنظریکپارچگی 
اجتما  روابط  تنظیم  و  از  اقتصاد  توسعه  عی،  میان  تعادل  جهت 

تواند اقتصادي و عدالت اجتماعی، یک برنامه راست میانه است و می
میانه   چپ  تفاوتتفاوتبا  باشد.  داشته  مهم  آن  هاي  با  هاي 

و    يهاشیگرا استبدادي  پادشاهی  با هواداران  راست،    ا یآرافراطی 
ــ   ان یگرااسالمو    پرستان چپ  افراطیان  و  سیاسی)  (مذهب 

آنارشیستلنینیست و  گرایشها  همه  و  تجزیهها  ــ هاي  طلبانه 
 .تر از آن است که نیاز به گفتن داشته باشدنشدنیآشکارتر و برطرف

هاي  ها و تجربهبحث  باعالقه کامل نیست و ما    ي روچیهبهاین برنامه  
هاي اقتصادي و رفاهی دنبال  سیاست  نه یدرزمکشورهاي پیشرفته را  

هاي کشورداري بیش از آن است که  کنیم. فاصله ما با مسئولیتمی
یک اصل راهنما معتقدیم    عنوانبهجزئیات عملی بپردازیم ولی  به  

ابتکارات   و  خصوصی  بخش  جا  هر  میکه  کوتاه  به فردي  یا  آید 
عیار در اینجا  شود، و مافتد وظیفه حکومت آغاز میاستفاده میسوء

بهترین فضاي ابتکار فردي است خیر عمومی است. تجربه امریکا که  
دهد  آورده نشان می  به وجودترین جامعه و اقتصاد تاریخ را  و پویا

کند و هم بسیار زیاده  بخش خصوصی، هم بسیار کوتاهی میکه  
زیادهمی دیگر  سوي  از  دولت  رويرود.  باختري هاي  اروپاي  رفاه 

استفاده گسترده از منابع ملی، تشویق بیکارگی و  براي سوء  فرمولی
کارآفرین  وابستگی،   روحیه  از  بوده   entrepreneurجلوگیري 

بهره از  کار،  مقررات سخت  بر  است.  و  افزوده  وري کاسته  بیکاري 
هاي سنگین به گریز سرمایه و مغزها کمک کرده است؛ بستن مالیات

نظرهاي  به تجدید  جاهمهي رفاهی در  هاهزینهاست؛ و بار کمرشکن  
 هاي رفاهی انجامیده است.کلی در برنامه
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ویژه که در  ناگزیر از گزینش میان این دو نمونه نیست؛ به کس چیه
هفت دهه پیش در پی تعدیل  خود امریکا و اروپاي باختري نیز از  

اند ــ گرائیدن حزب دمکرات امریکا به چپ آمدهبر  شانیهااستیس
برنامه بزرگ"و    "نیودیل"هاي  در  گرائ  "جامعه    دنی و 

گذشته  است میانه در دو دهه  اروپاي باختري به ر  یدمکراسالیسوس
است که براي آشتی دادن برتري   ير یدنباله گاز تالش    ییهانشانه

 .گیرد اجتماعی حکومت صورت میابتکار خصوصی، با مسئولیت 
 .می اساختهما حزبی براي اکنون و آینده ایران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۰۰ 

 
 
 
 
 

 
 

 کتابشناسی داریوش همایون
 

 . جایبفراگیرنده ملت ایران(رستاخیز)،حزب   -1
 . 1356و سازمان آن، تهران،  هااستی سرستاخیز و  يهایژگ یو -2
دیروز و فردا، سه گفتار درباره ایران انقالبی، چاپ اول واشینگتن    -3

واشینگتن  1981 پاژن،  واشینگتن چاپ  دوم  ؛ چاپ  2000؛ چاپ 
 . 2003سوم تارنماي حزب مشروطه ایران 

 .1984کا، انتشارات ایران و جهان، نگاه از بیرون، امری -4
 .1992گذار از تاریخ، پاریس، انتشارات آبنوس،  -5
 .2002نون و آینده ایران، سپتامبر حزبی براي اک -6
داریوش    صدسال  -7 تجدد،  با  نشر  کشاکش  هامبورگ،  همایون، 

 . 1385تالش، 
 . 2007، نشر تالشهزار واژه، هامبورگ،  -8
 .2007من و روزگارم، هامبورگ، نشر تالش،  -9

؛ چاپ  2008حقدار،    اصغریعلبه اهتمام  خاطرات به یغما رفته،    -10
 . 2016انتشارات باشگاه ادبیات،  :دوم



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۰۱ 

 . 2012گفتمان نسل چهارم، نشر تالش،   -بیرون از سه جهان  -11
هزاره سوم  -12 فرهنگ،  هارساله  - پیشتاز  تاریخ،  در سیاست،  یی 

 . 2009نشر تالش، 
 .1389و پیکارها، نشر تالش،   هاينوآور -مشروطه نوین -13
 . 2008لیبرالیسم از کجا آمد؟، نشر تالش،  -14

 
 
 

 مقاله شناسی داریوش همایون
 
جامع  -1 پیروزي  واپسین  مدنی/  میدان  فروردین    12  شنبه سهه 

1376 . 
یکشنبه    -2 دیگر/  انقالب  و  اسالمی  انقالب  مشروطه،   12انقالب 

 .1376بهمن 
 . 1377مرداد    10بر سر خاتمی/ شنبه  مشروطه خواهان در بحث    -3
 .1377شهریور  10 شنبهسهنیست/  همه نیاچالش اسالمی  -4
بهمن    12تدار سیاسی/ دوشنبه  سرچشمه اق  عنوان بهانتخابات    -5

1377 . 
کار    يامبارزهاستراتژي    -6 فروردین    12  شنبهپنج  /کند یمکه 

1378 . 
کشا  ییهاگوشه  -7 از  تجدد/  بدیع  با    12  شنبه پنجکش 

 .1387فروردین
فروردین   21جدد و سنت/ شنبه  ت  ساله ستیدواسالم و معماي    -8

1378 . 



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۰۲ 

خود    -9 دین  دانند یممردم  شنبه    با  کنند/  اردیبهشت    11چه 
1378 . 

استراتژي    -10 سر  بر  یکشنبه  رهاسازشی  رژیم/  مرداد    10یی 
1378 . 

 . 1378آذر  10ضاي عمومی/ چهارشنبه به ف  ي واریچهارداز  -11
 . 1378دي  11به هزاره نو/ شنبه  20توانائی گذار از سده  -12
اجتماعی    -13 بهمن    12  شنبه سهنیست/    يسازصحنهانقالب 

3781 . 
 .1378اسفند  11ري دیگر/ چهارشنبه نه»اي دیگر و سنگ -14
 .1379اردیبهشت  12است/ دوشنبه  شدهيسپراصالح دینی  -15
و    -16 نوین/  مشرو  يهاينوآورپیکارها  خرداد    12  شنبه پنجطه 

1379 . 
 .1379مرداد  1در خط آتش/ شنبه  اهللا حزبورق آخر  -17
 .1379مرداد  25 شنبهسهدن ایران/ و برآم رضاشاه  -18
 .1379شهریور  11جمعه  /رانندیم مردم را به خشونت  -19
 . 1379مهر  10؟/ یکشنبه ترسانندیم چه کسی را از تجزیه  -20
 . 1379مهر  19 شنبه سهبیرون برد/  خشونت را از مبارزه باید -21
 .7913آبان  11لگرد» شهري ما/ چهارشنبه  «و  زیتزبانچشم و    -22
 . 1379 آبان  20یدن نیندیشنی/ جمعه دادگاه حقیقت، اندیش -23
 .1379آذر  11آرمانی نداریم/ جمعه فرهنگ سیاسی  -24
 . 1379دي    12پیش آغاز شد/ دوشنبه    سال   65پیشبرد آنچه    -25
براي    -26 براینیبخوشزمانی  زمانی  هشیار/  ،   11  شنبهپنجي 

 .1379اسفند 
 .1379اسفند  20ت/ شنبه ایان اساین دیگر آغاز پ -27



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۰۳ 

 .1379اسفند  20نیته (تجدد)/ شنبه پیکار ایران با مدر -28
 . 1380خرداد  5ران جبهه ملی/ شنبه پیامی به هوادا -29
 .1380خرداد 11جمعه  /اندبرندهدو سر  مردم از هر -30
کشم   -31 مایه  که  روزي  چهارشنبه  تنها  نیست/  مرداد    10کش 

1380 . 
مرداد    11  شنبه پنجمیت آن/  جمهوریت نظام در خدمت اسال  -32

1380 . 
 .1380مرداد  19در بیابان/ جمعه   هادنی کشفریاد   -33
 . 1380شهریور  10دوم خرداد/ شنبه   استفاده ابزاري از -34
 .1380مهر  3 شنبهسه /زوالروبه ضرب شست فرهنگی  -35
 .3801مهر  9دوشنبه  / جنگ اعالننه اعالن مبارزه  -36
 .1380مهر  21یکار بپیوندیم/ شنبه اصلی پ صفبه -37
 10 شنبه پنجست سیاست/ افزودن ورشکستگی اندیشه بر شک -38

 . 1380آبان 
 . 1380آبان  24 شنبه پنج  /کژ راههو  ، گریز هاتمدنگفتگوي  -39
 .1380آبان    29  شنبهسهافغانستان/  جمهوري اسالمی و بحران    -40
 . 1380آذر    4نه/ یکشنبه  چندگا  يهايوفادارو    ها تیهوجهان    -41
 .1380آذر  24از سه جهان ما/ شنبه بیرون آمدن  -42
انقال  -43 از یک  بهمن    16  شنبهسهب اجتماعی/  چهل سال پس 

1380 . 
اردیبهشت    11چهارشنبه    /میخواهیمما یک ایده برانگیزنده    -44

1381 . 
 .1381خرداد  11شنبه تر آغاز کرد/ باید از جاي دشوار -45



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۰٤ 

به    -46 «هابسی»  جنگل    10  شنبه پنجرالیستی/  پلو  ک ییموزااز 
 .1381مرداد 

سو    ها دست  -47 دو  از  همباید  یکشنبه    به  شهریور   10برسند/ 
1381 . 

مهر   9  شنبهسهعیت انقالبی/  اصالحات گمشده در گردباد موق   -48
1381 . 

بنیادگرا  -49 ایستادگی  اسالمی/  واپسین  مهر    18  نبهش پنجیی 
1381 . 

 . 1381آذر  10بیرون ندارد/ یکشنبه این پیکار درون و  -50
مرکز   -51 جاي  و  چهارشنبه  عرفیگرائی  زن/  مسئله  دي    11ي 

1381 . 
 .1381دي   25ی/ چهارشنبه کشتارجمعزیر سایه تهدید   -52
 .1381بهمن  12شنبه  /زیچهمهنگري سرآغازي براي باز -53
همن  ب   21دوشنبه    /م یاگرفتهکه از انقالب اسالمی    ییهادرس  -54

1381 . 
 . 1381بهمن  26شنبه  / ریناپذنیجانشدوستی و مردي،  -55
اصالحا  يهاستون  -56 شنبه  شکسته  خرداد/  دوم  اسفند    24ت 

1381 . 
فروردین    12  شنبهسهکراتیک/  و نهادهاي دمو  هاارزشدفاع از    -57

1382 . 
 .1382فروردین   26 شنبهسهو صلح/  خاورمیانه در جنگ  -58
 . 1382اردیبهشت    11  شنبهپنجاست/    این بار فراخوان از درون   -59
صل  -60 جنگ  یک  دفتر  شنبه    80یبی  بستن  خرداد    17ساله/ 

1382 . 



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۰٥ 

 . 1382خرداد    25یش از مرگ/ یکشنبه  زندگی پس از مردن پ  -61
 .1382مرداد  10ان اندك بود/ جمعه بنیاد ظلم در جه  -62
دوشنبه    -63 شد/  آغاز  دوباره  تعریف  با  که  ور شهری  10جنبشی 

1382 . 
یک    -64 رفتن  دست  از  دوشنبه    نگارروزنامهدرد   24اندیشمند/ 

 . 1382شهریور 
ج   عنوانبهحزب    -65 جمعه  وجدان  سیاسی/  شهریور   28امعه 

1382 . 
 . 1382مهر  9دهاي جهانی/ چهارشنبه نگرش ایرانی به رویدا  -66
 .1382مهر  18عماي انتخابات/ جمعه و ماصالحات  -67
 . 1382مهر  28دوشنبه  / فشانآتشلب  در چشم توفان و بر -68
آبان   7ان کالسیک/ چهارشنبه  در بهترین سنت رم  ياسندهینو  -69

1382 . 
 . 1382آبان    10یزه صلح نوبل/ شنبه  جا  يهاتیمسئولنویدها و    -70
فر  -71 انتقال  یا  تمدن  غربی/  تسخیر  آبان    14چهارشنبه  هنگ 

1382 . 
 .1382آذر  14ا/ جمعه حقوق بشر در ایران و در مبارزه م -72
  11  شنبه پنج  / خواهانيجمهورآرزوهاي خوش براي همایش    -73

 .1382دي 
 .1382دي  15وزهاي تاریخی/ دوشنبه غیرسیاسی کردن ر -74
فره  -75 و معجزه در  دي    20شنبه    / خوردهشکستنگی  طبیعت 

1382 . 
 .1382دي  25 شنبه پنجسین، قذافی/  س از صدام حپ -76



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۰٦ 

بهمن    5یکشنبه    /شی ومگرگه  منطق   ریناپذمقاومتکشش    -77
1382 . 

 .1382بهمن  12زیاد دارد/ یکشنبه  گفتگو معانی -78
 .1382اسفند  1دیشه و تاریخ/ جمعه بیرون از مرداب ان -79
اسالمی    -80 جمهوري  بدهی  چهارشنبه  دو  ایران/  اسفند    6به 

1382 . 
 .1382اسفند  11ی/ دوشنبه پرسهمه پس از تحریم، -81
 .1383فروردین   1سوم ذهن ما/ شنبه خاورمیانه و جهان  -82
برابر جهان  -83 در  اسالمی  فروردین    13  شنبه پنجدشمن/    ژاپن 

1383 . 
حکومت    -84 از  دین  دوشنبه  جدائی  نیست/  فروردین   17بس 

1383 . 
فروردین    27  شنبه پنجرهنگی/  از مقاومت سیاسی و ف   ياگوشه  -85

1383 . 
 . 1383اردیبهشت  6ما/ یکشنبه  بشردوستی سیاسی شده  -86
 .1383اردیبهشت  12اسالمیان/ شنبه یا ارتش یا  -87
«خالف    -88 نگاهی  با  دوشنبه  عراق  اردیبهشت    21سیاست»/ 

1383 . 
 .1383اردیبهشت  26شنبه   /ها بربادرفتهاز  ها ماندهیاد  -89
 .1383خرداد  1الحات آرایشی/ جمعه دور تازه اص -90
 . 1383خرداد    7  شنبه پنج  /بالد یم  که همچنان  ي اسالهدهنهال    -91
 .1383خرداد  16شنبه  / هایدموکراس «ناتوانی» -92
 . 1383خرداد  26 شنبهسه /زبانعربموقعیت ویژه ایرانیان   -93
 . 1383تیر  5و سیاست ایران/ جمعه  جامعهجاي اقوام در  -94



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۰۷ 

 .1383تیر  11 شنبه پنج  /یش یاندسادهناسیونالیسم و  -95
 . 1383تیر    15نسل انقالب/ دوشنبه    زوال گفتمان و سراشیب  -96
 .1383تیر  20و شانزده آذر/ شنبه  هژده تیر -97
 . 1383مرداد  6 شنبهسهنه لیبرال/ حزبی در سنت راست میا -98
 .1383مرداد  11تازه جهاد/ یکشنبه اق، میدان عر -99

مرداد    15  شنبهپنج  / ی ادماندنی یک روز تاریخی و یک روز    -100
1383 . 
 .1383مرداد  20 شنبهسهت لیبرال/ یک سیاس يسوبه -101
 .1383مرداد  25مرداد/ یکشنبه  28ي هادرس -102
جمهوري  -103 به  حمله  تیز  چهارشنبه    لبه  شهریور   4اسالمی/ 

1383 . 
 .1383شهریور  20خشم و کین/ جمعه  پیروزي -104
 .1383 شهریور 30ناامیدي درماندگان/ دوشنبه  -105
 .1383مهر 10ان خفته جهان اسالم/ جمعه وجد -106
مهر   11نده آماده بود/ شنبه  بزرگ آی  يهاچالشباید براي    -107

1383 . 
 .1383مهر  19یکشنبه  /شی هاسفرنامهدر   رضاشاه -108
 .1383مهر  29دردي بزرگ/ چهارشنبه درس بزرگ   -109
 .1383آبان  15زهر/ جمعه   کاسهک ی  تنهانه -110
آبان    25با شرکت آمریکائیان و براي همه جهانیان/ دوشنبه    -111

1383 . 
 .1383آذر  4چهارشنبه   /ها تقدسجنگی بر سر  -112
 .1383آذر  11چهارشنبه  / یپرس ههمفراخوان ملی  -113



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۰۸ 

یکشنبه    -114 چهارم/  نسل  گفتمان  پیروزي  آذر    15نخستین 
1383 . 
 . 1383آذر  30جنبشی که زمانش رسیده است/ دوشنبه  -115
 .1383دي  5به یاد هوشنگ پور شریعتی/ شنبه  -116
 . 1383دي   12استراتژیک/ شنبه   یگرائهماز همگریزي تا  -117
 .1383دي   21دوشنبه   /مسئله صورتدگرگونی  -118
 .1383دي  26از سیاست/ شنبه  ییزداافسون  -119
اروپائی    -120 بهمن    16اصالح مذهبی/ جمعه    يجا بهروشنگري 

1383 . 
 .1383بهمن  22 شنبهپنج /هالهیقبواپسین ایستادگی  -121
 . 1383بهمن  30استراتژیک/ جمعه  یگرائهمسرانجام یک  -122
اسفند    2هاگوپ گابریلیان، یک ایرانی ارمنی بزرگ/ یکشنبه    -123

1383 . 
 .1383اسفند  6 شنبهپنج / اندنگرفتهدرسی که  -124
 .1383اسفند  20 شنبه پنج  /وزدیم «نسیم دگرگونی»  -125
است/    -126 دگرگونی  تندباد  که  اسفند    27  شنبهپنجنسیمی 

1383 . 
دوشنبه    بهمحکومعراق    -127 است/  یکپارچگی  و   1دموکراسی 

 .1384فروردین 
 .1384اردیبهشت  1 شنبه پنجسوگواري و هیستري/  -128
 .1384اردیبهشت  22 شنبهپنجنیاز حیاتی به مردگان/  -129
اردیبهشت    23ملی در ایران/ جمعه  موانع دموکراسی و تفاهم    -130

1384 . 
 .1384اردیبهشت  29 شنبهپنجاسلحه انتخابات/  -131



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۰۹ 

 .1384خرداد  12 شنبه پنجبه رژیم کمک نکنیم/   -132
 .1384تیر  2 شنبه پنجبحران نهائی/  -133
رایی که منظره سیاسی را دگرگون   1376/  1997نه خرداد    -134

 .1384تیر  3کرد/ جمعه 
 .1384تیر  9 شنبهپنجاز نبرد واقعی قدرت/ آغ -135
 .1384تیر  12ایران در میان اروپا و امریکا/ یکشنبه  -136
 . 1384تیر  29گناه اصلی تحریم/ چهارشنبه  -137
اسالمی/    -138 جمهوري  نظامی  مرداد    6  شنبهپنجدگردیسی 

1384 . 
 . 1384مرداد  27 شنبه پنجمشروط و «مشروطه»/  -139
 .1384مرداد  29بارزه) ما در درون است/ شنبه جهان (م -140
 .1384شهریور  11را بگشاید/ جمعه   هاچشمعراق باید  -141
 .1384شهریور  31 شنبهپنجیک کشور یک ملت/  -142
 .1384مهر  14 شنبه پنجزیر سنگینی خودشان/  -143
 .1384مهر  20در کالف سردرگم/ چهارشنبه  -144
 . 1384آبان  17 شنبهسه«خط قرمز» مبارزه/  -145
 . 1384آذر  2مذهب/ چهارشنبه   يجابهخرافات، سراسر  -146
 .1384آذر  26اندکی دلیري باید/ شنبه  -147
 .1384دي  1 شنبه پنجبازماندگی و واماندگی/  -148
 .1384دي  2منفردین و سیاست اتمیزه/ جمعه  -149
 .1384دي  10ید؟/ چهارشنبه به هم رس توان یمکجا  -150
 . 1384بهمن  5اتحاد دانشجو و کارگر/ چهارشنبه  -151
 .1384بهمن  12چهارشنبه  / هافرصتخطرها و   -152
 .1384بهمن  29مرحله ناگزیري در مبارزه/ شنبه  -153



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۱۰ 

 .1384اسفند  4 شنبه پنججایگزین/   درراه -154
پیمانی با خود از نوجوانی  حفظ تمامیت و یکپارچگی ایران    -155

 .1384اسفند  21تا.../ یکشنبه 
 . 1384اسفند    25  شنبهپنججهان پس از جمهوري اسالمی/    -156
 . 1385فروردین   16چهارشنبه  / دهندگانادامهمنادیان و  -157
 .1385فروردین  31 شنبه پنج / باهمتا همه  یگرائهماز  -158
 . 1385اردیبهشت  15جمعه   / ستندی نجایگزین  هانیا -159
 . 1385اردیبهشت  31تمامیت ارضی بس نیست/ یکشنبه  -160
 .1385خرداد  5دموکراسی و نقش رهبري/ جمعه  -161
 .1385خرداد  28دیگر/ یکشنبه  ها ونیلیمنازنین و   -162
 .1385تیر  8 شنبهپنجبخشودن و فراموش نکردن/  -163
 .1385تیر  29 شنبهپنجمصالحه حتی بر اصول؟/   -164
مرداد    12  شنبهپنججنگی میان امریکا و جمهوري اسالمی/    -165

1385 . 
 . 1385مرداد  23میراث مشروطه براي ما چیست؟/ دوشنبه  -166
 .1385مرداد  29سیاست زمین سوخته/ یکشنبه  -167
 .3851شهریور  13قربانی جنبش دانشجوئی/ دوشنبه  -168
 . 1385شهریور   20به مشروطیت/ دوشنبه  یاس یرس یغنگاه  -169
 .1385شهریور  31به آشکاري یک پرچم/ جمعه  -170
 .1385مهر  13 شنبه پنجیک بیابان فرهنگی/   يسوبه -171
 .1385آبان  12حکومت تاراج و یارانه/ جمعه  -172
آبان    23  شنبه سهنیروها/    ی گرائهمبه    ي تررندهیفراگنگاه    -173

1385 . 
 .1385دي  / یمعنیبانتخاباتی نه آزاد و نه  -174



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۱۱ 

انتخابات در جمهوري اسالمی و استراتژي مبارزه از بیرون/    -175
 .1385دي 
 .1385جنگ با وسایل دیگر/ بهمن  -176
 . 1385بهمن  12دیگر جنگ شیعه و سنی/  بار ک ی -177
سازمان    -178 کنگره  به  (اکثریت)/  پیامی  ایران  فدائیان 

16/11/1385 . 
 .25/11/1385اگر فورد شکست نخورده بود/  -179
 .1385اسفند/  9سال/ 28 از همه بدتر  -180
نگاهی به طرح پیشنهادي    –صلحی در خدمت دموکراسی    -181

 .1385اسفند/ 8سهراب مبشري/
 .1385اسفند  23 /طلباناصالحو  یطلب اصالح -182
 .1386فروردین  24ال دیگران است/ گذشته بد م  -183
 .1386فروردین  29سوداي آزاد کردن گذشته/  -184
 .1386اردیبهشت  12اگرها در تاریخ/  -185
 .1386اردیبهشت  26نبرد فرهنگ با زندگی/  -186
 .1386اردیبهشت  28از همرائی تا همه باهم/ -187
 .1386خرداد  10شهروند ایران یا شهروند قوم؟/ -188
 .1386خرداد  24سرنگونی/   يجابهمبارزه  -189
 .1386تیر  9سایه دراز جنگی دیگر/   -190
 .1386تیر  20استراتژي نادرست در همگرایی/  -191
 .1386تیر  4در تعریف مبارزه و سرنگونی/  -192
 .1386مرداد  18رفتن به ژرفاي جنبش مشروطه/  -193
 . 1386ر شهریو  1مرز تازه زشتی و بدي/ -194



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۱۲ 

ایران/    ی شناختجامعهبررسی    -195 اجتماعی  شهریور   8جنبش 
1386 . 
 . 1386شهریور  15/هاسالهشانزدهسیاست  -196
 .1386شهریور  28نخست ببینیم هدف ما چیست؟/ -197
 .1386مهر  12مکتب تازه مبارزه .../  -198
 . 1386مهر  26از ما چه برمیآید؟/  -199
 .1386آبان  13بر قطار عوضی/  سوارشدن -200
 . 1386آذر  6در انتظار ظهور/  -201
 .1386آذر 8پیش از یک دیوار تازه /   -202

 
 داریوش همایون  يهای سخنرانو  هامصاحبه

 
جم/    -1 جام  کرد/  عوض  باید  را  سیاستگر  و  سیاست   21مفهوم 

 .2001دسامبر 
 .2002مه  17مصاحبه با تلویزیون ملی ایران/  -2
 .2002مه  24مصاحبه با جام جم اینترناشنال/  -3
مانیفست    اظهارنظر  -4 آزادي/    /یخواهيجمهوردرباره   19رادیو 

 .2002سپتامبر
 . 2003مارس    6پارلمان سوئد و حقوق بشر در ایران/ راه آینده/    -5
بحران عراق بر سیاست امریکا در قبال جمهوري اسالمی/    ر یتأث  -6

 .2003مارس  14رادیو فردا/ 
 .2003آوریل  3جنگ عراق و امریکا.../ راه آینده/  -7



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۱۳ 

تغییر نظام عراق بر سرنوشت ایران و منطقه/ رادیو فردا/    ریتأث  -8
 . 2003آوریل  11
  21یران/  و نهادهاي دموکراتیک/ رادیو صداي ا  ها ارزشدفاع از    -9

 . 2003آوریل 
شکسته اصالحات دوم خرداد/ رادیو صداي ایران/    ي هاستون  -10
 . 2003آوریل  28
 . 2003مه    12خاورمیانه در جنگ و صلح/ رادیو صداي ایران/    -11
 .2003مه  18اتحاد جمهوري خواهان ایران/ رادیو فرانسه/  -12
 . 2003مه  23موج فراخوان اتحاد.../ صداي امریکا/  -13
 . 2003 هیژوئ 8و  7ساله/  80بستن دفتر یک جنگ صلیبی  -14
 . 2003 ژوئن 11آینده روابط ایران و امریکا/  -15
 . 2003 ژوئن  19تظاهرات مردم ایران/ راه آینده/  -16
ملزومات دموکراسی/ رادیو فردا/    نی ترمهماحزاب سیاسی، از    -17
 . 2003 ژوئن 29
تازه/    -18 فرهنگ سیاسی  برآمدن یک جامعه و  موج تظاهرات و 

 .2003 ژوئن 20نیمروز/ 
 .2003 هیژوئ 9تیر/ رادیو صداي ایران/  18تظاهرات  -19
 .2003 هیژوئ 18رادیو صداي ایران/  / هانامهرنجو   هانامه -20
 . 2003 هیژوئ  20مصاحبه با سازمان فدائیان اکثریت/ گپسرا/  -21
 هیژوئ  27شکنجه و قتل خانم زیبا کاظمی.../ صداي امریکا/    -22

2003 . 
امروز    -23 ایران  ایران/    / گذردیمآنچه در   هیژوئ  27رادیو صداي 

2003 . 
 . 2003 هیژوئ  31ائتالف.../ بی.بی.سی/  -24



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۱٤ 

سال زیست پیروان در    50مرداد پیروزي قهرمان ملی و    28  -25
 .2003 هیژوئناکامی/ تالش/ 

هفتمین    -26 و  نود  مناسبت  به  ایران  مشروطیت  انقالب  میراث 
 . 2003اوت  3سالگرد آن/ رادیو فردا/ 

و    -27 خواهان  مشروطه  میان  پیک    /طلبان سلطنتتفاوت  رادیو 
 .2003اوت  13گوتنبرگ سوئد/ 

گذشته/ رادیو صداي    صدسال سیاسی در ایران در    ي هايماریب  -28
 .2003اوت  19ایران/ 

و اثرات آن بر    1332  مرداد   28تا    25  ساز سرنوشترویدادهاي    -29
 20روند حوادث و تفکرات سیاسی تاریخ معاصر ایران/ رادیو امریکا/  

 . 2003اوت 
 .2003اوت  21بی.بی.سی/  / مرداد 28 -30
واکنش    ياهسته  يهاتیفعال بررسی    -31 و  اسالمی  جمهوري 

 . 2003سپتامبر  12جامعه جهانی/ رادیو فردا/ 
ن هوشنگ وزیري/رادیو صداي  چو  نگارروزنامهزگی هاي یک  وی  -32

 .2003سپتامبر  16ایران/ 
سپتامبر    21دموکراسی/ رادیو فردا/    ي سوبهگذار ایران    ي هاراه  -33

2003 . 
 .2003سپتامبر  27وجدان جامعه سیاسی/  عنوانبهحزب  -34
  8کنفرانس اروپایی حزب مشروطه ایران/ رادیو صداي ایران/    -35

 .2003اکتبر 
ایران/  بحران    -36 نوبل/ رادیو صداي  ایران، جایزه صلح   22اتمی 

 .2003اکتبر 
 . 2003نوامبر  16مدرنیته در ایران/ صداي امریکا/  -37



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۱٥ 

ایران/    -38 رادیو صداي  جهانی/  رویدادهاي  به  ایرانی   26نگرش 
 . 2003نوامبر 

لب    -39 بر  و  توفان  چشم  ایران/    /فشان آتشدر  صداي    2رادیو 
 .2003دسامبر 

تگیري صدام حسین و اثرات آن بر جمهوري اسالمی/ رادیو  دس  -40
 .2003دسامبر  14صداي ایران/ 

نفس    -41 از  باشد  نداشته  عملی  نتیجه  اگر    / افتد یمانتخابات 
 . 2003دسامبر   19بی.بی.سی/ 

انتخابات مجلس هفتم جمهوري اسالمی/ رادیو صداي ایران/    -42
 .2003دسامبر  23
 هیژانو  7شی است/ رادیو صداي ایران/  درصد کار ما آموز  80  -43

2004 . 
 . 2004 هیژانو 11رادیو فرانسه/  / هازمانهو   هانهیزم -44
 . 2004 هیژانو 13بحران انتخابات مجلس هفتم/ بی.بی.سی/  -45
  15بحران سیاسی ایران و مجلس شوراي اسالمی/ راه آینده/    -46
 . 2004 هیژانو
شوراي    -47 مجلس  نمایندگی  داوطلبان  گسترده  صالحیت  رد 

 . 2004 هیژانو  18اسالمی/ رادیو فردا/ 
بیست و پنجمین سالگرد انقالب اسالمی/ رادیو صداي ایران/    -48
 .2004فوریه  11
 .2004فوریه  12مجلس هفتم/ رادیو فردا/ بحران انتخابات  -49
 .2004فوریه   14انقالبی که اسالمی بود/ رادیو اسلو/  -50
 . 2004فوریه   20نتیجه انتخابات مجلس هفتم/ کانال یک/  -51



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۱٦ 

اسفند    -52 اول  سیاسی  ایران/  82ابعاد  رادیو صداي  فوریه    25/ 
2004 . 

آ  -53 در  زندگی  براي  ایران  مردم  خواست  از  و  امریکا  زادي 
پشتیبانی    يریگ میتصم خویش  سرنوشت  رادیو    /کند یمبراي 

 .2004فوریه   25فرانسه/ 
ایران/    / مؤسسانو مجلس    ی پرسهمه  -54 مارس    5رادیو صداي 

2004 . 
و    -55 فدرالیسم  عراق،  موقت  اساسی  قانون  تصویب  پیامد 
 . 2004مارس  12رادیو فردا/  / یطلبهیتجز
بر جامعه بسته درون و اجتماع    ياچهی در،  یک یالکترونروزنامه    -56

 .2004مارس   15پراکنده بیرون/ بی.بی.سی/ 
 . 2004مارس  17بی.بی.سی./  /رخ مین -57
ایران در سال    -58 ایران/  1382مبارزات مردم   23/ رادیو صداي 

 .2004مارس 
 .2004مارس  28دموکراسی و حقوق بشر/ رادیو فردا/  -59
رادیو    /ي اهستهجمهوري اسالمی براي تولید بمب    يهاتالش  -60

 .2004مارس  29اسرائیل/ 
فرهنگی    -61 در  معجزه  و  صداي    /خورده شکستطبیعت  رادیو 

 .2004آوریل  7ایران/ 
آوریل    7آخرین لحظه، اتحاد یا همرائی/ تلویزیون کانال یک/    -62

2004 . 
راد  -63 عراق/  شورشیان  از  اسالمی  جمهوري  پنهان  یو  حمایت 

 . 2004آوریل  9صداي ایران/ 



 
 با داریوش همایون وگوگفت

۲۱۷ 

ارتباط    -64 ایران در  و.../   يها استیباسرویدادهاي  امریکا  و  اروپا 
 . 2004آوریل  26رادیو صداي ایران/ 

با    ي هااستیس  -65 رابطه  در  جمهوري    يهاییماجراجوامریکا 
 . 2004ژوئن  25اسالمی/ رادیو صداي ایران/ 

اسالمی؟/    -66 مشروطه  یا  سلطنتی  اوت    3بی.بی.سی/  مشروطه 
2004 . 

  4نود و هشتمین سالروز انقالب مشروطه/ رادیو صداي ایران/    -67
 . 2004اوت 
ایران/    -68 رادیو صداي  ایرانی/  نسل  اوت    4چهار گفتمان، چهار 

2004 . 
 .2004اوت  19از دیروز تا امروز/ تلویزیون کانال یک/  -69
 .2005اوت  20جهان مبارزه ما در بیرون است/  -70
اوت    21حزب مشروطه ایران/ تلویزیون راه آینده/    يهاتیفعال  -71

2004 . 
 . 2004اوت  26حمله احتمالی به ایران/ تلویزیون کانال یک/ -72
 . 2004اوت  28از کجا آغاز کنیم؟/ تلویزیون کانال یک/  -73
 .2004اوت  31وظیفه امروز ما/ رادیو صداي ایران/  -74
 .2004سپتامبر  3لف/ رادیو یاران/ مشکل نیروهاي مخا -75
 .2004سپتامبر  7رادیو صداي ایران/   /ها پاسخو  ها پرسش -76
ایران/    يهاحلراه  -77 رادیو صداي  بزرگ/  نویدهاي  و   23آسان 

 . 2004سپتامبر 
دسامبر    15فراخوان ملی برگزاري رفراندوم/ رادیو صداي ایران/    -78

2004 . 
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فراخوان ملی برگزاري رفراندوم/ تلویزیون ملی  منظور از طرح    -79
 .2004دسامبر  9ایران/ 

رادیو    -80 رفراندوم/  فراخوان  نکردن  امضا  یا  کردن  امضا  انگیزه 
 .2004دسامبر  10یاران/ 

در رابطه با فراخوان ملی برگزاري رفراندوم/    هاپاسخو    ها پرسش  -81
 . 2004دسامبر   19رادیو صداي ایران/ 

 20مداخله نظامی امریکا، گزارش سیمور هرش/ بی.بی.سی/    -82
 . 2005ژانویه 

سخنرانی جورش بوش به مناسبت دور دوم ریاست جمهوري    -83
 . 2005ژانویه  20امریکا/ رادیو صداي ایران/ 

پنهان    -84 با عرفان  معامله  اما/ گفتگو  و  رفراندوم؟!...  پرده  پشت 
 .2005فوریه  6قانعی فرد/ 

 15انتخابات عراق، ترور رفیق حریري و.../ رادیو صداي ایران/   -85
 .2005فوریه 

آزادیخواه داخل   565فراخوان ملی برگزاري رفراندوم، بیانیه    -86
 . 2005مارس  14کشور/ رادیو صداي ایران/ 

فراخوان ملی رفراندوم و.../ رادیو صداي    –  1384ز  پیام نورو  -87
 ایران. 

دموکراسی و یکپارچگی است/ تالش/ مارس    بهمحکومعراق    -88
2005 . 

آن بر خاورمیانه/ رادیو   ریتأثعراق از دیکتاتوري به دموکراسی  -89
 .2005آوریل  10صداي ایران/ 

در    -90 دموکراسی  پیشبرد  براي  دالر  میلیون  سه  اختصاص 
 .  2005آوریل  13ایران/رادیو فرانسه/ 
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اهواز: نتیجه نارضایتی از فقر و محرومیت اعراب   يهایناآرام  -91
 .2005آوریل  19؟/ رادیو فردا/ یطلبهیتجزمنطقه یا 

صداي    اندازچشم  -92 رادیو  اسالمی/  جمهوري  ریاست  انتخابات 
 .2005مه  24 /ایران

ایران/    -93 رادیو صداي  اسالمی/  از جمهوري  پس  ژوئن   1ایران 
2005 . 

صداي    -94 رادیو  اسالمی/  جمهوري  فرمایشی  انتخابات  تحریم 
 .2005ژوئن  16ایران/ 

نامزدي جنبش رفراندوم براي جایزه ساخاروف از طرف حزب    -95
 . 2005ژوئن  17لیبرال سوئد/ رادیو آوا استکهلم/ 

ر یک از دو کاندیدا پیروز شود، جمهوري اسالمی بازنده است/  ه  -96
 . 2005ژوئن  22رادیو صداي ایران/ 

انتخابات بدون حزب: مقایسه نقش احزاب سیاسی در جوامع    -97
 .2005ژوئن  26دموکراتیک با جمهوري اسالمی/ رادیو فردا/ 

و یکپارچه شدن جمهوري اسالمی/    نژادياحمدپیروزي آقاي    -98
 . 2005ژوئن  26یو صداي ایران/ راد
 .2005 هیژوئ  3ایران در میان اروپا و امریکا/  -99

کلن/    -100 مشروطه/  انقالب  دستاوردهاي  به  سپتامبر    3نگاهی 
2006 . 
تالش    -101 است/  گشاده  همه  بر  مبارزه  دسامبر    / نیآنالمیدان 

2006 . 
 . 2006اوت    27آغاز مرحله غیر تشکیالتی جنبش رفراندوم/    -102
ایران/    -103 رادیو صداي  و.../  بود  نخورده  فورد شکست   18اگر 

 .2007فوریه 
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ضد    -104 بر  ایران،  سود  به  فوریه    /نیآنالتالش    /م یرژصلحی 
2007 . 
امریکا: محکومیت نقض حقوق بشر در ایران/ تلویزیون صداي    -105

 .2007مارس  7امریکا/ 
)/ رادیو صداي  1کشاکش با تجدد(  صدسال نگاهی به کتاب    -106

 .2007آوریل  8ایران/ 
)/ رادیو صداي  2کشاکش با تجدد(  صدسال نگاهی به کتاب    -107

 .2007آوریل  15ایران/ 
امریکا/    -108 تلویزیون صداي  اپوزیسیون/    1جمهوري اسالمی و 
 . 2007مه 

سال گذشته/ تلویزیون کانال    28موقعیت ایران و جهان در    -109
 . 2007ه م 6یک/ 
)/ رادیو صداي  3کشاکش با تجدد (  صدسالنگاهی به کتاب    -110
 . 2007مه  6ایران/
امریکا/    -111 تلویزیون صداي  مه    8دستگیري حسین موسویان/ 

2007 . 
مه   15روابط بحرانی ایران و امریکا/ تلویزیون صداي امریکا/    -112

2007 . 
اپوزیسیون/    -113 و  اسالمی  ایران/  بحران جمهوري  رادیو صداي 

 . 2007مه  16
ما.../   در سرگذشت ؟ سهم تاریخ و جغرافیا  شودیمما را چه    -114

 . 2007مه  26رادیو صداي ایران/ 
منطقه و خطر حمله    ی نیآفربحراننقش جمهوري اسالمی در    -115

 .2007ژوئن  23نظامی به ایران/ رادیو صداي ایران/ 
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 19تلویزیون صداي امریکا/  روابط خارجی جمهوري اسالمی/    -116
 . 2007ژوئن 
ایرانیان    -117 اسالمی/    يمرز بروننقش  جمهوري  با  مبارزه  در 

 . 2007ژوئن  21تلویزیون صداي امریکا/ 
تهدید    -118 را  ایران  که  زمانه/    /کندیم خطراتی  ژوئیه 1رادیو 

2007 . 
با امریکا را نخواهد آورد/ تالش    -119   /نیآنالایران تحمل جنگ 

 . 2007سپتامبر 
 . 1386شهریور  24خطر حمله نظامی به ایران و وظایف ما/  -120
  9/نیآنالعلت و پیامد جنگ را نباید دور زد/ گفتگو با تالش    -121
 . 1386آبان 
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 درباره داریوش همایون
 
 . 1344نا، تهران، انتشارات کیهان، تهران، آش يهاچهره -1
 (رابطین خوب).17جاسوسی امریکا در ایران، جلد اسناد النه  -2
پنهان    -3 دفتر    – نیمه  سیاست،  و  فرهنگ  کارگزاران  سیماي 

انتشارات    يهاپژوهش سازمان  تهران،  اول،  جلد  کیهان،  مؤسسه 
 .1378کیهان، 

رجال عصر پهلوي، کتاب اول: داریوش همایون به روایت اسناد    -4
 . 1378یخی وزارت اطالعات،  ساواك، تهران، مرکز بررسی اسناد تار

وزیر خاکستري، بازشناسی نقش داریوش همایون در حاکمیت    -5
تاریخ   مطالعات  مؤسسه  تهران،  تبرائیان،  صفاءالدین  دوم،  پهلوي 

 .1383معاصر ایران، 
 .1383، بهار 18تالش، سال سوم، شماره  نامهژهیو -6
حقدار، نشر کتاب    اصغریعل اندیشه سیاسی داریوش همایون،    -7

 .1391، آنجلسلسپارس،  
، حسین دهباشی،  یندگان و روندگان: گفتگو با داریوش همایونآ  -8

ایرانانتشارات   اسالمی  جمهوري  ملی  کتابخانه  و  اسناد  ، سازمان 
 .1393تهران، 

 
 
 


