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  پيشگفتار
امسال چند نشست . اي به چاپ دوم رسيد انتشار يافت و با افزودن فصل تازه 2000كنون و آينده ايران در سال نخستين چاپ حزبي براي ا

ها به مناسبت، در بازنگري  اي از آن گفتگو روطه ايران به بررسي منشور حزب گذشت و تصميم بر آن شد كه چكيدهشدفتر پژوهش حزب م
آن  اين روايت تازه كتاب، اگرچه به نام من، برآمده از. دست خوانندگان است ن بيايد كه اكنون دراي از حزبي براي اكنون و آينده ايرا تازه

  .هاست گفتگو
  

. اي.م.است ــ آغازگاه ما چه بوده است؟ ح يك بخش مهم اين بازنگري نگاهي كلي بر سرتاسر برنامه و فلسفه سياسي حزب مشروطه ايران
عنوان يك كل  گذاري شده است كه شايد براي نخستين بار در ادبيات حزبي ما به هائي پايه ارزش يك حزب ايدئولوژيك نيست ولي برپايه

  .شوند پيوسته نگريسته مي بهم
  

از جنبش مشروطه و تجربيات صد چهار ارزش را ايم، اين  را تنظيم كرده ه آنها برنامه سياسي خودايچهار ارزش اساسي داريم كه بر پ ما
  .ايم و بنياد بسيار استواري براي برنامه سياسي حزب شده است ها دارد گرفته ها ريشه در انديشه غربي كه البته عموم آنساله جامعه ايراني 

  

كس؛ و  ه سود هيچمنافع ملي خود ب كس، نه گذشتي از قلمرو و به معني دفاعي و نگهدارنده؛ نه نظري به قلمرو هيچ: ناسيوناليسم
  .ايراني بودن خودنگهداشتن  نگهداشتن هويت ملي،

  

زيرا در ليبراليسم ديكتاتوري غير ممكن است؛ در دموكراسي بسيار . آزاديخواهي ما بر ليبراليسم تكيه دارد نه بر دموكراسي: آزاديخواهي
براي ما آزاديخواهي . تواند به راي اكثريت تحميل شود در ليبراليسم تبعيض نخواهد بود؛ در دموكراسي همه گونه تبعيض مي. ممكن است

هاي  استفاده از بستگي گذاشتن فرد و نه حتا اكثريت در مركز جامعه، در مركز زندگي اجتماعي؛ و اين جلوي سوء. دموكراسي ليبرال است
فرد به دليل تعلق به قوم نيست كه حق دارد؛ از همان زاده شدن به خودي خود و در خودش داراي . گيرد طلبي را مي قومي به نام هويت

  .ملت تعريف كرده است-هاي آن در چهارچوب دولت اين حقوق را اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق. استحقوقي 
  

اي كه از كاروان جهاني عقب  جامعه. ايم چند سده حياتي بشريت را از دست دادهما ماندگي است؛  گرفتاري ما واپس اصل :خواهي ترقي
. شود هايش چيره مي سرانجام بر كم و كاستي افتد؛ مي مذهب افراطي دامه د، نه بشو نه دچار ديكتاتوري مي ،نيفتد، نه ناآگاه است

در . بستگي به ترقي دارد ، كه وظيفه شبانروزي نظام سياسي است،آزاديدفاع از . دارد بستگي به ترقيناسيوناليسم يعني حفظ كشور 
  .پا كرد هببه معني واقعي شود دمكراسي  جامعه فقير و بدبخت نمي

  

دولت  شود دولت رفاه درآورد ــ مي. درآورد توان  از آن ميهمه چيز  .استه ترين ارزش عدالت اجتماعي يكي از ظريف :لت اجتماعيعدا
. ، يعني مردم مسئول خودشان باشندشود از آن تور امنيتي گرفت مي. شود كه باعث ركود و عقب ماندگي ميهواره تا گور از گمسئول افراد 

فرايافت تازه انصاف بجاي عدالت از نظر ما  .به زمين افتادند، دست دولت به نمايندگي جامعه آنان را از زمين بلند كند يليبه هر دلولي اگر 
  .كند بهتر به عدالت اجتماعي كمك مي

  

ئوليت پس از آن در مسگذاريم كه  برابر به همه افراد جامعه ميرداري، بلكه بر دادن فرصت ما در مقوله عدالت اجتماعي تكيه را نه بر تيما
ها فرق  استعدادزيرا . گيرند برابر كرد مي امكان ندارد مردم را از نظر پاداشي كه. برابر برابر به جاي سطح زندگي خود افراد است؛ فرصت

. اندازد مي تر را جلو در يك خانواده مرفه با فرهنگ، كودك شدن زاده. تنيسآيد برابر   ئي كه در زندگي پيش ميها فرصتهمه كند و  مي
هاي خود محروم  بايد به دليل نداشتن امكانات مالي از پرورش استعداد كس نمي ولي هيچ. ردشود آن خانواده را مجازات و محروم ك نمي
   .شود

  

زندگي  در ن بوده؛ بلكهها با همان اولويت كه آمده است نه تنها زمينه محكمي براي يك برنامه سياسي شايسته يك جامعه مدر اين ارزش
  . چراغي فرا راه ما شده كه از گمراهي جلوگيري كرده است. شانزده ساله حزب اعتبار خود را بيش از پيش نشان داده است

  
  .ه.د
  2010 اگوست و،ژن
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  فصل يك
  خواهي مشروطه و مشروطه

منشور و اساسنامه و برنامه سياسي ) زمان   خواهان آن سازمان مشروطه( 1373/1994سال  گذاري رسمي حزب مشروطه ايران در از پايه 
هاي آن است، با   بيني حزب و برنامه ترين موضوعات درباره جهاندربرگيرنده مهم اين كتابچه . هاي فراوان بوده است حزب موضوع بحث
سياسي  ، به برنامه همشروطدر انديشه ما پيدا شده است، و پس از يك بررسي تحليلي كوتاه دوران  ها لكه در اين سا هائي  توجه به پيشرفت

   .پردازد هاي بعدي مي مشروطه نوين و استراتژي حزب در فصل
  

 بايد  مي  يك حزب سياسي. نيست اند و از آن گريزي  هاي عملي درهم آميخته يجوئ در مباحث اين كتاب كوچك، فلسفه سياسي و چاره 
شعار دادن و . ، بنياد شودبيني، بر يك فلسفه سياسي جهان  ايد بر يكب  ها مي اين پاسخ باشد و داشته هاي روشن براي كشورداري پاسخ

به معني سيستم فكري كه همه ) هاي اروپائي در زبان  I يا ( "الف بزرگ"ايدئولوژي با . جائي ندارد كارهاي متناقض، عرضه داشتن نزد ما  راه
. مكتبي بود غير گرا و  بايد عمل اقتصاد مي  در جامعه و و هاي جهان را به رشته يك انديشه بنيادي درآورد سپري شده است  پديده

جاي يك برنامه سياسي  هبولي . كاميابي است نهادن به واقعيات زندگي و تجربه عملي نشانه هر برنامه سياسي  پذيري و گردن انعطاف
   .يابند عيني دست باال را ميهاي م ارزش هر برنامه سياسي، كنند؛ و در توان كشكولي از شعارها فراهم آورد كه يكديگر را نفي  نمي

  

اي از  اما به عنوان نمونه. لزومي هم نيست امروز طبعا در شرايطي نيستيم كه براي همه مسائل جامعه برنامه عمل تفصيلي داشته باشيم و  
   . ايم ينجا و آنجا وارد جزئيات عملي شدهچيره بر برنامه سياسي حزب در ا هاي  اي ارزش خواهيم و تاكيد بر پاره آنچه براي آينده ايران مي

 ***  
. آيد كه اختيارات نامحدود ندارد مي واژه مشروطه در فارسي با شرط اشتباه گرفته شده است و در نخستين نگاه به معني حكومت مشروط  

كه  هائي است رسم شته و نانوشته وهاي نو ها نيز مشروط به قانون حكومت ترين  حتا خودكامه. ولي هر حكومتي به اين معني مشروط است
در تحليل آخر، ). رساند تر پادشاه مي كه پادشاهي را از پدر به پسر بزرگ "ساليك"مانند قانون (كند   اختيارات فرمانروا را محدود مي

  .خواهند بكنند اند هرچه مي توانسته اند و نمي بزرگترين مستبدان تاريخ نيز تابع موازنه نيروها بوده 
  

و  "كارتا"فرانسه يا  "شارتر"واژه  ها آن را از روي  روطه در نيمه دوم سده نوزدهم از راه عثماني به واژگان فارسي راه يافت و تركمش 
ماگناكارتا كه  .ند و بعد به قانون اطالق گرديدنوشت روي آن مي ها را  كارتوالي التين ساختند كه در آغاز به معني لوحي بود كه فرمان

فرماني بود كه در آغاز سده سيزدهم از سوي پادشاه  رود و شمار مي هجهان ب "قانون اساسي"نخستين  كرد و  پادشاه را محدود مي اختيارات
انقالب امريكا آغاز شد و امروز همه  قانون اساسي به معني امروزي با .) انگليس به مجلس لردان صادر شد به معني لغوي لوح بزرگ است 

دهد و آن كشور  ، كار قانون اساسي را انجام ميموجود و عرف يا رسوم تان قوانين در انگلس(اي قانون اساسي هستند كشورهاي جهان دار
اصطالح كردند به    constitutional government حكومت مشروطه را روشنفكران زمان در برابر.) دارد ها را  ترين حكومت يكي از قانوني

ادبيات دوره مشروطه تا مدتي  در . شروعيت برخاسته از اراده عمومي، در برابر حكومت استبدادي سلطنتيحكومت قانوني و داراي م عني م
 ، شكل حكومت پادشاهي يا جمهوري اهميت نداردكنستيتوسيونل ر حكومت قانوني يا د. رفتند با هم بكار مي "كنسطيطوسيون"مشروطه و 

  .زيرا هردو پارلماني هستند
  

جامعه برآمدند و چاره را در  هاي غربي در پي دگرگوني بنيادي  تين نسل ايرانياني بودند كه با آشناشدن با انديشهآن روشنفكران نخس 
تر گسيخته بود كه بيش ايران آن زمان كشوري ازهم. شاهزادگان ديدند و كشور از دست پادشاه خودكامه  حكومت قانوني و درآوردن اختيار
با يك اقتصاد  .آموزشي كه بتوان از آن سخن گفت اي، نه زيرساخت ارتباطي يا ارتشي، نه ماليه نه ـ روي نقشه جغرافيا وجود داشت ـ

نه پيكار ت كه يك نقش و اهميت طبقه متوسط كوچك آن روز ايران . بهره از بهداشت سواد و بي يبدوي و يك توده جمعيت ب روستائي 
   .مانند است يما ب فت در تاريخرا بر عهده گر نوسازندگي جامعه ايراني

  

ها به درستي  آن. رفت سياسي فراتر مي شدند از شكل حكومت و نوع نظام  خواهان شناخته مي طرح يا پروژه روشنفكران كه به نام مشروطه 
رچگي گام نخستين يك برنامه فراگير براي نگهداري استقالل و يكپا دادند، ولي اصالح حكومت  اولويت را به مساله سياسي ايران مي

از اينجاست كه جنبش مشروطه نه تنها يك انقالب . بود ترين كشورهاي غرب مي ايراني به پيشرفته ايران و رساندن جامعه ) تماميت(
ساالري و  ميان دمكراسي يا مردم خواهان  براي مشروطه. ايران شناخته شده است) مدرنيته (دمكراتيك بلكه آغازگر جنبش تجدد يا نوگري  

اجتماعي و عدالت اجتماعي، يكي از اجزاء طرح نوسازندگي  ساالري، مانند ناسيوناليسم و توسعه اقتصادي و  تي نبود و مردمتجدد تفاو
هاي طرح خود دست به تالشي زدند كه جامعه ايراني تا آن زمان در چنان ابعادي مانندش را  آنها در همه زمينه. آمد جامعه بشمار مي

همگاني تا حزب سياسي؛ از  گردد ـ از آموزش  مي دوره باز  به آن آغازش داريم تجدد در حد خودمان، از اسباب وز،هر چه ما امر . نديده بود
هاي مذهبي تا  ي اقليتتا برابري زن ومرد؛ از حقوق مدن درماني روزنامه تا رمان و تئاتر؛ از راه آهن سرتاسري تا صنعت سنگين، از پوشش 

خواهان بيشتر روي كاغذ ماند و درست است كه امروز ايران از  درست است كه طرح مشروطه . بي محليهاي انتخا عدم تمركز و حكومت
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نداز پيشرفت بود و ا  جامعه ايراني در راه پر دست ولي جنبش مشروطه نيروي بر انگيزاننده. است عصر پيش از مشروطه بازگشته جهاتي به 
   .همچنان هست

   

ترين  هاي رسيدن به پيشرفته راه سئله مركزي جامعه ايراني يعني تجدد و معني و كاربردهاي آن، و امروز هم ما در اصل با همان م
عدم تمركز در برابر حكومت آخوندي و نظام متمركز؛ ناسيوناليسم ايراني  ساالري و  امروز هم براي جامعه ما مردم. كشورهاي غرب روبروئيم

 برابر از سوي ديگر؛ توسعه اقتصادي در برابر تسلط بازار؛ توسعه اجتماعي در   globalization ي و جهانگرائ طلبي از يك سو  در برابر تجزيه
امكانات . روز افزون طبقاتي قرار دارد نابرابري زن ومرد و شيعه و غير شيعه و مسلمان و غير مسلمان؛ و عدالت اجتماعي در برابر فاصله 

خواهان و باالتر از آن بسيار بيشتر شده است، ولي در اصل مسئله تفاوت   رمان مشروطهايران براي گشودن مساله تجدد و رسيدن به آ
   .رود شمار مي هبهترين طرح يا پروژه براي ايران ب در بنياد خود خواهي  هنوز مشروطه. چنداني نيست

  

مشروطه اول از : اند سه دوره بخش كرده بسياري از نويسندگان، جنبش مشروطه را روي مالحظات حزبي و ايدئولوژيك به  1320/1941از  
و كودتاي سوم اسفند؛ و مشروطه سوم  1299/1921تا  1288/1909دوم از  باران مجلس؛ مشروطه  و گلوله 1286/1907تا  1285/1906

وقت مجلس هر  . كنند اين نويسندگان تمام جنبش مشروطه را در مجلس خالصه مي. و سرنگوني مصدق 1332/1953  تا  1320/1941از 
اجزاء آن، با ابعاد واقعي جنبش مشروطه و  اين فروكاستن جنبش نوگري و تجدد ايران به يكي از . صاحب اختيار بود مشروطه هم بود

بايد سرتاسر تاريخ  هاست كه مي با توجه به اين واقعيت. خواند آن، نمي  برتري هاي معدود بيشتر سال مجلس در واقعيت نقش همچنين با
تجدد و ) ديسكور(آن دوراني بود كه گفتمان . ناختتا دهه هفتم سده بيستم به عنوان دوره مشروطه ش ا از دهه پاياني سده نوزدهم ايران ر

برد كه ارتجاع حكومت اسالمي نيز  اش بيرون  هاي هزار ساله نوسازندگي و توسعه بر جامعه ايراني چيره شد و جامعه سنتي را چنان از راه 
  .خواهان در آمده است مشروطههاي  خدمت آرمان هاي اصلي در  اي زمينه رود و در پاره شمار نمي هز آن بجز انحرافي ا

  

پيروزمندانه در برابر آبرو مندانه يا ايستادگي  هاي برتري خود از كار مهمي جز  خواهان بود ولي در دوره مجلس دستاورد بزرگ مشروطه 
تر،  هاي كوچك ن بزرگ در شهرستاناقانون انتخابات، زميندار از دوره دوم به بعد پس از اصالح  .نيامد هاي امپرياليستي بر يدست انداز

اش يك عامل بازدارنده  آمد و در بيشتر دوران چيرگي نماينده اكثريت مردم ايران بشمار نمي كردند مجلس  فرايند انتخاباتي را كنترل مي
در  هائي از آن  بخش شاه ، ايران در يك نظام فئودالي، كشوري تكه تكه و هاي پيش از رضا اين در سال گذشته از . رفت ميشمار  بهپيشرفت 

كار   مشروطه اصال مجلسي در در بيشتر پانزده سال اول . شد ها اداره مي اشغال بيگانگان بود و حتا بانك و گمركاتش از سوي آن دولت
بيشتر . هاي پس از شهريور هم مجلس نمايش بهتري نداد در سال . گذشت ه روز نميها از دو ماه و بيست و س كابينه  ميانگين عمر بود و نمي

اي دنبال منافع شخصي خود و بازيچه مراجع قدرت از درون و بيرون بودند كه  مجلس به اندازه ها عمري كوتاه داشتند و نمايندگان  كابينه
 در دشمني با مجلس تا زير آورده بود گفت مجلس دزدگاه است و  خود در شاه كه مجلس را در اختيار مصدق با همه انتقاداتش از رضا حتا 

   .بود منحل كرد ش انتخاب شده پا نهادن قانون اساسي رفت و پارلماني را كه در حكومت خود
  

ز توسعه نظم برآيد؛ و سطحي ا براي آنكه دمكراسي در كشوري كار كند يك دستگاه اداري، ازجمله يك دادگستري، كه از نگهداري  
ساالري  اي از مردم مركزي نيرومند داشتند توانستند به درجه در جهان سوم تنها كشورهائي كه حكومت . اقتصادي و اجتماعي الزم است

در باره . در امپراتوري انگليس از اين نظر در وضعي بهتر از ايران آن روزها قرار داشتند ويژه  هاي مستعمرات پيشين ب حتي پاره. برسند
دادگستري آن مايه  اي داشت و  ساخت اداري و آموزشي قابل مالحظه ولي هند در هنگام استقالل خود زير. گويند بسيار مي كراسي هند دم

هركار  اش يك آخوند يا ديواني نداشت كه در هر گوشه رشگ هر كشوري در جهان سوم بود و هيچ ربطي به وضع ايران هشت دهه پيش 
   .خانه بود اش مكتب و پايگاه آموزشي د؛كر خواست با مردم مي مي

  

دريافتند و تقريبا همه آنان به راه حل  خواهان در همان چند سال اول  مانده را مشروط ساالري در كشور واپس اين مشكل برقراري مردم 
ه در عمل ثابت شد در اجراي اقليت كوچك ـ به قدرت رسيد و چنانك شاه با پشتيباني همگاني ـ جز يك   رضا. دست نيرومند روي آوردند

هاي  آنچه رضا شاه در بيست ساله بعدي توانست، در برنامه احزاب مشروطه و در بحث. تر بود كامياب خواهان بسيار  بيشتر برنامه مشروطه
  .ت نويسندگان زمان آمده بودها و مقاال ها و كتاب مجلس 

  

 ه اجتماعي وو برنامه گسترده توسع ايران يكپارچه با حكومت مركزي پرقدرت،  يك: يك اولويت دارد موضوع در آن زمان اين بود كه كدام 
كه بيشتر در تهران تمركز يافته بودند و  براي يك اليه نازك سياستگران و روشنفكران مسئوليت  اقتصادي يا دمكراسي به معني آزادي بي

بسياري از خود آن  1299/1921در همه جامعه؟ پس از سوم اسفند  ركود قانوني و  نظمي و بي مجلس و مطبوعات در اختيارشان بود؛ و بي
جامعه  خواهي پيروز شده بود زيرا  جنبش مشروطه. نيز در گزينش حكومت نيرومند ترديدي به خود راه ندادند گران  نگاران و سياست روزنامه

   .تحقق بخشد ي خود را ها توانست آرمان خواست نو شود ولي حكومت مشروطه شكست خورده بود زيرا نمي مي
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تكيه بيش از اندازه به زور در اداره  هم به دليل منابع اندكي كه در اختيار داشت، و هم به دليل  خواست نرسيد ــ شاه نيز به آنچه مي رضا 
ترين  يكي از بزرگولي او توانسته بود . خود و مشاركت بودند هاي  گرفتن مسئوليت عهده ها سركوفتگي، تشنه بر مردمي كه پس از قرن

هاي  ، از پارهيك دستگاه اداري و ارتش نيرومند گذاري را از تجزيه حتمي رهانده بود؛ با پايه ميهن خود . ها را به تاريخ ايران بدهد چرخش
ورده بود؛ يك آ پيشرفت جامعه در ملت امروزي ساخته بود؛ دولت را به صورت عامل توسعه و -ايران و اقوام گوناگون آن يك دولت سرزمين 

زنان را آزاد كرده بود، كه در كنار اصالحات ارضي محمد رضا شاه و  زيرساخت ارتباطي و آموزشي و اقتصادي امروزي به ايران داده بود؛ 
ي زده ا آيد؛ به تسلط آخوندها بر آموزش و دادگستري چنان ضربه انقالب اجتماعي تاريخ ايران بشمار مي ترين  انقالب آموزشي پهلوي بزرگ

   . آثار آن را بكلي برطرف كندبود كه حتا حكومت اسالمي نتوانسته است  
  

براي دنبال كردن طرح نوسازي  هائي گذشت كه مجال چنداني  ها و بحران پادشاهي سي و هفت ساله محمد رضا شاه بيشترش در كشاكش 
اي  سابقه يامكانات بسيار بيشتر ايران با آهنگ شتابان و در ابعاد ب در پانزده ساله پاياني پادشاهي او آن طرح با توجه به . مشروطه نگذاشت

اي  يك بار ديگر همه قدرت در تهران و در شخص پادشاه تمركز يافت و برنامه. تر ساخت آن را آشكار از سرگرفته شد كه نقاط قوت و ضعف 
دوران زود گذر از اوج  ـهزاره دوم ـ اي نخستين بار در نيمه دوم سويه اجتماعي و اقتصادي به اجرا در آمد كه ايران را بر براي توسعه همه 

تواند  شود و مي اي كه از زمين كنده مي هواپيما در لحظه ، مانند در اصطالح توسعه اقتصادي take off ( "زمين كند"ـ به مرحله ـصفوي 
ت نظرگاه يا پرسپكتيو طرح توسعه، نه تنها به فساد و ها و محدودي همان تمركز قدرت اما به سبب . رساند) كند به نيروي خودش پرواز

ر انقالب رساند كه د پذيري سياسي جامعه ايراني را به درجات خطرناكي  هاي نادرست انجاميد، بلكه ضعف و آسيب اولويت اتالف منابع و 
  .اسالمي نمودار شد

  

روي و  كه راه بر هرگونه زياده هر انسان معمولي دارد، سبب شد  هائي كه يهاي يك تن، با كم و كاست ها در دست يگير تمركز همه تصميم 
فراز يك گروه  به حدي كه يك حلقه كوچك پيرامون پادشاه بر پروري در امور عمومي،  بازي و خويشاوند اشتباه در قضاوت، و دوست

ها تصميم كوچك و بزرگ بگيرد  بايد ده ه در روز مييك نفر را ك. گشوده شود دارائي ملي داشت، داران بانفوذ سياسي سهم شير را از  سرمايه
به ژرفاي جامعه برود و  تاكيد بر پيشرفت كمي و آماري، سبب شد كه طرح توسعه كمتر . گونه تاثيرات قرار داد  توان زير همه مي بهتر 
از نظر صرف اقتصادي ناقص  ها حتا ر آن سالتوسعه ايران د . هاي ايران در اختيار بود نشود گيري درست از منابع شگرفي كه با مقياس بهره

  . تر در زمينه سياسي بروز كرد بزرگ ناهماهنگي  نقص و. و ناهماهنگ بود
  

نخستين بار در جامعه ايراني پديدار  ترين خدمات پادشاهان پهلوي، پروراندن يك طبقه متوسط امروزي نيرومند بود كه براي يكي از بزرگ 
اي از قدرت رسيده بود  هاي محمد رضا شاه اين طبقه به درجه سال در . تيك بي اين طبقه متوسط شدني نيستجامعه صنعتي و دمكرا. شد

اما طبقه . بود ـ جامعه صنعتي دمكراتيك ايران را بسازد مياصالحگر ـ كه محمد رضا شاه  توانست دست در دست يك پادشاه  كه مي
بود بلكه  مي اش را در اداره جامعه بگيرد، پيوسته نه تنها با موانع سياسي گوناگون روبرو  هايران بجاي آنكه مقام شايست متوسط باالگيرنده 

شايستگي  هنوز مردم ايران را متهم كرد كه  شد شصت ديگر نمي/كم از دهه چهل دست. شد آشكارا از سوي رهبري سياسي تحقير مي
داند و از همه كس بهتر  و خدايگان و پيشوا باشد كه همه چيز را مي بايد اختيارشان به دست يك رهبر  مي و خود ندارند حكومت بر

   .تواند مي
  

هاي فرهنگ و جامعه و سياست  گره هاي كمرشكن با انقالب اسالمي، كه تبلور همه  يدوره مشروطه در ميان دستاوردهاي بزرگ و كاست 
شد از  اي نمي چشاند كه پس از آن ديگر به هيچ نام و با هيچ وسيله جدد اي از مدرنيته يا ت ايران بود، به پايان رسيد ولي به ايرانيان درجه

حقي به تاريخ سه هزار ساله اين سرزمين درنام  رفته ايراني و احساس سربلندي بر ناسيوناليسم به خواب بيدار شدن . چشائي آنان بيرون آورد
مردم . متوسط ايران جلوه ديگر آن زنان و روستائيان و پيدايش طبقه خاني و آزادي  كنونيش ايران، يك جلوه اين تجدد بود؛ برچيدن خان 

جامعه ايراني همه اسباب زندگي امروزي را، هرچند ناكافي، . ونرسيدند گاه پيش و پس از آن به چنان سطح زندگي نرسيده بودند  ايران هيچ
شان،  يها يها و كوتاه يخواهان از هر گرايش، با همه كژرو وطهمشر. المللي بازيافت خود را در جامعه بين بدست آورد، و دولت ايران جاي 

   .شود تر مي گذرد نمايان خدمتي به كشور خود كردند كه هرچه مي 
  

هاي  اي را در فلسفه و شيوه گسترده همه شكست انكارناپذير طرح مشروطه در نخستين دوران آن تا پيش از انقالب اسالمي، بازنگري  با اين 
انقالب آغاز، و به عنوان مشروطه نوين، پايه برنامه سياسي حزب  هاي  اين بازنگري از همان نخستين سال. طلبيد ان ميخواه مشروطه

ها در غوغاي  خواهي يعني تجدد بود كه دهه گشتي به پيام و معناي اصلي جنبش مشروطه واقع باز مشروطه نوين در . مشروطه ايران شد
تر  تر و پردامنه مفهومي بسيار ژرف مشروطه . بعدي از جنبش مشروطه گم شده بود ان و دادن تصويري يككردن تاريخ همروزگار اير حزبي 

در (هم استبدادي،  اندك اندك آن را به حد يك شكل حكومت، آن شد و  هاي جنگ دوم به ايرانيان تلقين مي ويژه از سال هاز آن داشت كه ب
هاي بزرگ پادشاهي پهلوي  ياين از كوتاه. پائين آورده بودند) در دست رژيم(مايشي زوركي ن يا ) دست مخالفان گوناگون رژيم پادشاهي
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نديده گرفتن مشروطه  همه كوشش در  نخواهان، آ رزوهاي ديرباور مشروطهعنوان زاده جنبش مشروطه و برآورنده بيشتر آ بود كه به 
   .داشت

  

تجدد در . ساختند  مشروطه را مي عدالت اجتماعي در يك مجموعه بهم پيوسته، طرح چنانكه ديديم ناسيوناليسم و آزاديخواهي و توسعه و  
خواهان نوين اين طرح را در  مشروطه. كرد صورت آن جلوه مي چهار  آغاز سده گذشته براي رهبران فكري و سياسي مشروطه در هر

و سياسي دوران هفتاد ساله مشروطه به جامه پايان سده  هاي فلسفي يتناقضات و كم و كاست اند و آن را پيراسته از  ش گرفته تماميت
   .اند آورده  اش در بيستمي
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  فصل دو
  ناسيوناليسم

ري دفاعي در جهاني آزمند، و دركشو ترين ويژگي جنبش مشروطه و نخستين انگيزه آن ناسيوناليسم بود، يك ناسيوناليسم نگهدارنده و  مهم 
آنجا آغازكردند كه براي درآوردن ايران از چيرگي نيروهاي بيگانه و  خواهان از  مشروطه. كوشيد دستي در آن داشته باشد كه هركس مي

ها  ساالري و توسعه اقتصادي و اجتماعي، آنچه بعد مردم. بايد انديشيد هائي مي پاشي چه چاره ازهم يكپارچه كردن سرزميني در حال 
باالتر نگهداري استقالل و  هائي بودند براي رسيدن به هدف  جنبش مشروطه انديشه آزادي و ترقي اصطالح كردند، هدف تاريخنگاران 

يافت، اين حس ناسيوناليستي تنها توضيحي است كه بر  توان  گذشته از انفجار احساسات ملي كه در آثار آن دوران مي. يكپارچگي ايران
روحانيون در دوره . توان يافت كم در نخستين مراحل ـ به آن جنبش مي روحانيون ـ دست وه بزرگي از نه چندان عادي پيوستن گر هپديد

شخصي و  ها هيچ دليل  آن. كردند اختيار كشور بودند و دست در دست دربار و شاهزادگان سرنوشت مردم را تعيين مي قاجار صاحب 
مشروطه آنها را با انگشت نهادن بر سرشكستگي  روشنفكران . داشتند كرد نمي ميگروهي براي پيوستن به جنبشي كه دربار و شاه را ضعيف 

   .پيكار خود كشيدند مسيحي به هاي  يملت مسلمان در زير چكمه امپراتور
  

ست و هنوز خا نياز و عاطفه طبيعي برمي ، از يك راحساس ملي ايرانيان عصر مشروطه، قرار دادن ايران، نه باالتر، بلكه پيش از هرچيز ديگ 
ها و  ينبردها و فداكار. اريمدچيزي است كه ما به عنوان ايراني همه آن  ايران . شود همان صورت احساس ميه براي تقريبا همه ايرانيان ب

 بزرگترين اين دستاوردها سرزمين و مردمي است كه ايران بي آن. سازد ايرانيان است كه ايران را مي دستاوردهاي استثنائي يكصد نسل 
ولي كار شگرفي بود . زمين نيستند اين سرزمين مرز پرگهر نيست و اين مردم باالترين مردمان روي . بيش از يك نام تاريخي نخواهد بود 

و پرمايه آن ) پرطاقت(آور  تاب ان دو دريا و جمعيت بزرگ مردمانمي گوناگوني  كه در سه هزار سال و در چنين گذرگاهي، سرزمين پهناور
تر كه اين تكه خاك دركوره  اي باالتر و به طبيعت زندگي نزديك چه وظيفه. سرهاي خود را باال بگيرند توانند  شدند و هنوز مينگهداشته 

  .اش را دارد برسد شايستگي هائي كه ياين مردم از امواج بال بدر آمده باز به بلند تاريخ رفته همچنان نگهداشته شود و 
  

اليسم و مرحله استفاده از سوسي ترين سوء بزرگ. (ف كرديبايد آن را تعر استفاده شده است، از اين رو مي گونه سوء از ناسيوناليسم همه
د ملت و احساس تعه –سيوناليسم احساس تعلق است به دولت نا). اند ترين اشتباه بشريت خوانده آن را بزرگ تكاملي آن كمونيسم شد كه
رسميت پيدا كرد اي  در عهدنامه شد و هم تعريفقرن هفدكه در به اين معني ي است ه مدرندولت پديد- ملت. به دفاع از آن و پيشبرد آن

 .ايران يا ژاپن، كره، اشته است؛دسال پيش  2300را از  مدرن ملت پيشا-يك دولتهاي  بسياري از ويژگي چين .اختراع آن زمان نيستولي 
  .ده استتر ش تر و گاهي قوي كه گاهي ضعيفاند  هملت بود-صري از دولتاعنداراي اين كشورهاي تاريخي هميشه 

  

اي كه ملت است  مردم آبي هستند كه در بستر رودخانه. اند ، مردمي كه به مرحله ملت شدن رسيدهمردم: ملت عبارتند از يك- دولت عناصر
. شود نمي تر رودخانه دائما جابجاگاه يكي نيست ولي بس خانه هيچ شوند؛ آب رود مردم عوض مي. گيرد جريان دارد و در آن بستر شكل مي

ها و  ظرف تاريخي، فرهنگي و معنوي و منافع مشترك، ظرف بستگي اند ــ ن ريخته شدهآن ظرفي است كه مردم در آ ملت بستر رودخانه و
و خاك هم نيست تعلق  باشد ولي فقط آبديگر و به آن بستر كه آب و خاك يابد و به يك به خودآگاهي افراد اين مردم راه ميتي كه  ارتباطا

  . دنياب مي
  

 ، در يك چهارچوب حقوقيها را زير يك سقفآن كه ،autorityك اقتدار ي يومت، ييك حكمردم پراكنده بي . عنصر دوم حكومت است
رچوب سرزميني را كه آن حكومت يا چها ،آنگاه مردم. ان چهارچوب حقوقي نامش حكومت است .دنشو نميهاي ملت  بياورد، داراي ويژگي

كردند و ربطي به هم  زندگي مي مردماني در هر جا ه هزار سال پيش در كشور ماسگرنه  دانند و مياز خودشان  حقوقي بر آن حاكميت دارد
ا هنگامي كه دولتي كه از ت. م ايراني نبودندا هآنه. ها بود و آب و خاك بود ولي ربطي به ايران نداشت اين سرزمين هم بود، كوه. نداشتند

هاي گوناگون زباني، نژادي، مذهبي كه با همه  مردماني با ويژگي. شد به آنان خودآگاهي ملي داد "جهاني"ان آعاز نخستين امپراتوري هم
  . ول تاريخ دراز همزيستي و احساس و منافع مشترك ملت ايران را ساختندطها در  تفاوت

  

 هم پيوسته است و يك جزءه مردمي را بجزء حقوقي دارد، كه  زءس آن ظرف، آن بستر كه ملت باشد، يك جزء مردمي دارد؛ يك جپ
ملت گرد آمدن سه عنصر ــ مردم، حكومت و -براي تشكيل دولت. كند ا از ديگران چدا ميكه آن مردم رجغرافيايي دارد يعني حد و مرزي 

ملت ربطي به قرن هفده يا نوزده و انقالب - دولتبا اين ترتيب . ملت شد شبه توان يك ر يك فرايند تاريخي الزم است و نميدجغرافيا ــ 
هاي دراز آن  تاريخي بوده كه مدت ي، يك عنصر مردمي، وهميشه به صورتي بوده، هميشه يك ظرف جغرافيايي، يك بستر مل. فرانسه ندارد

انزده يك شور پهاي چهارده و  سده( هاي صد ساله همان فرانسه، و انگلستان نيز، در جنگ .اند اند، با هم بوده مردم سرنوشت مشترك داشته
هاي داراي خودآگاهي ملي به ترتيب به  هر دو كشور به عنوان ملت .ناسيوناليستي را تجربه كرد كه در شخصيت ژاندارك تجسم يافت

     .گردند مي حدود هزار سال پيش بر
  



زيرا تاريخ شامل جغرافيا و . آيد عد از عنصر مردمي مييعني بالفاصله ب. العاده مهم است  عنصر تاريخي در ملت و در ناسيوناليسم فوق
تر است كه  هاي ملي ماست، از تمام منابع نفت و گاز ما مهم ترين سرمايه تاريخ ايران يكي از بزرگ. حكومت هم هست و در آنها جريان دارد

جنبش سبز هم موتورش اين تاريخ . پيش ببردتواند جامعه ما را  موتوري است كه دائما مي. البته اين تاريخ شامل فرهنگ ما هم هست
  .ما فرزندان آن پدران و مادران هستيم: است

  

و دمكراتيك لزوما يك  "ملي"با آنكه  . براي ما ناسيوناليسم، در صورت نگهدارنده نه تجاوزكارانه؛ و دمكراتيك، نه فاشيستي، ارزش دارد
ناسيوناليست بود و منش و باورهاي دمكراتيك داشت و برعكس بسيار  توان  مي. فتمقوله نيستند پيوند ارگانيك آنها را نبايد ناديده گر

سده  ــ از ناسيوناليسم در اروپاي عصر جديد . اند دمكراتيك را با وظيفه دفاع و پيشبرد كشور ناسازگار دانسته هاي   اند كه شيوه رهبران بوده
دمكراتيك دست باالتر را  ناسيوناليسم غير هائي بود كه  يك پرورش يافت و زماندمكرات هم در سنت دمكراتيك و هم در سنت غيرهفدهم ــ 

را  "هولوكاست"دمكراتيك در اروپاي مركزي، دو جنگ جهاني و  ناسيوناليسم غير . اما پيروزي سرانجام با سنت دمكراتيك بوده است. داشت
   .اقوام است ها و ترين دشمن ملت در اروپاي خاوري بزرگ برپا كرد و امروز هم 

  

هاي  برنيامد و پياپي به شكست هايش  سيدن به هدفراز  راتيك با همه دستاوردهاي شگرف خويشدمك دركشور خود ما ناسيوناليسم غير 
گذارد  ملت و اندك اندك بجاي ملت، در بهترين شرايط نمي بر تارك ) اليگارشي(يك فرد يا گروه كوچك  نشاندن. بار دچار شد مصيبت
پرستان  گرايان و ملت ترين ملي حتا افراطي. انجامد بدترين شرايط به تباهي سياسي و اخالقي مي ي مردم به تمامي بسيج شود و در نيروها

حافظه و ميراث ملي ـ  كه ملت را ـ در كنار تاريخ و فرهنگ، يعني  هاي فكري خود حق افرادي ن پايهتوانند بي متزلزل ساخت  نيز نمي
جمع افراد خويش نيز هست؟ آيا افراد  آيا ضد حاصل جمع افراد خويش است درست؛ ولي  كه ملت بيش از حاصل اين. نندك سازند انكار مي

شان  ياكثر برا ملت را كه واقعيت دارند دربرابر مفهوم مجرد دولت به هيچ شمرد و حد توان افراد  هيچ سهمي در اين كليت ندارند؟ آيا مي
  گذارد شناخت؟ رهبري مي ي كههدف حق فدا شدن در راه 

  

ن روزها را تري رويدادها و خوش كنند گرايش بدان دارند كه در هر دوره تاريخي، بهترين  پيشگان و آنها كه در تبليغات كار مي سياست 
ادن خود و د به كار فريب  انداز تاريخي حدود كردن چشماين هنر م مگر داريوش و انوشيروان دمكرات بودند؟: بگيرند و عموميت دهند

توان يافت كه از هزار و چهار صد سال واقعيت اسالمي  مي هاي راديكال،  يگرايان، اسالم اش را در اسالم ترين نمونه خطرناك. آيد ديگران مي
د بيايد، توان يك عصر زرين كه باز مي "آرمانشهر تحقق يافته،"گيرند و به نام يك  اول را مي در انديشه و عمل يك دوره كمتر از دو نسل 

شايسته نامش گرفته شود، كيش  انداز تاريخي در گستره  اما اگر چشم. آورند هاي جهان را پديد مي و پاكستان افغانستان و الجزاير ن و ايرا
كر كه عصر چندان نيز زرين نبود و از چهار خليفه راشدين جز ابوب آن . ( بازد ساالري رنگ مي شخصيت يا ايدئولوژي همواره دربرابر مردم

عصر زرين تنها با . كشته شدند و فساد و جنگ خانگي، دوران دو خليفه آخري را پوشانيد دست مسلمانان ه زود درگذشت همه ب
  .)پذير گرديد امكان هاي استثنائي تاراج ها و  يگشائ جهان

  

هاي ديكتاتوري برتر بوده، از كارهاي   همدت از بهترين دور داري در دراز شمار مردم در كشور يهاي ب دمكراسي به معني مشاركت توده
به  هائي هستيم كه در آن مردم را نظام ساالري بر گير و احتماال نهائي مردم جهان در جهان امروز، ما شاهد پيروزي . آمده است تري بر بزرگ

به نام امام، پيشوا، پادشاه،  "رديابرم"حق (  transcendental و يا به نام يك حق برين ) ، امت، خلقطبقه ملت، (نام يك كليت مجرد 
روزانه خودشان، تعيين كننده و  آگاه و سرگرم امور  سواد نا هائي كه مردم، همان مردم كم جامعه. اند از حاكميت خود بي بهره كرده ) رهبر

وناني دو هزار پانصد سال پيش چنانكه آن فيلسوف ي. اند داشته دستاوردهاي بزرگتري  اند ثبات و قدرت بيشتر و ترازوي مصالح ملي بوده
  .زينندگ مي اضيان خوب را برق گفت مردم قاضيان خوبي نيستند ولي  مي

  

پرستي و ماركسيسم ـ  فاشيسم و نژاد پيش از آنكه زهر  شيده بودند ــخواهانه اروپا نو يهاي ترق پدران انقالب مشروطه از آبشخور انديشه 
ما . هاي بنيادگرائي را تا پنجاه ساله بعدي مغلوب كردند نخستين خيزاب گرائي مذهبي و  نظري، سنتآنها از جنبه . لنينيسم آن را بيااليد

آن چهار نسل را؛ و امروز  هاي شيرين و بيشتر تلخ و تجربه هاي زندگي بخش را داريم سرچشمه فرزندانشان با فاصله چهار نسل، آن 
ها بر انسانيت  عهها و جام ذهن ترين  ر راهي برويم كه از دو هزار و پانصد سال پيش روشنهاي استوارتر و ديدگان بيناتر ب توانيم با گام مي

   .اند گشوده
***    

   .گذارد حزب تاثير مي مه سياسي هاي سياست خارجي و فرهنگي بر برنا يابيم، در زمينه مي گونه كه ما در ناسيوناليسم، آن 
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  الف ـ سياست خارجي  
هاي رفتاري بر يكديگر، و همساني و  ها و الگو كردن انديشه فوذن  چيز به همه چيز است؛ يكم دنياي پيوستن همه دنياي سده بيست و 

ناگفته پيداست كه . اند نام نهاده   globalization  يا   globalism جهانگرائي  بر اين پديده . ها ناگزير است اي زمينه يكساني است كه در پاره
همه نيرو بدان  يا با: توان سه واكنش نشان داد كند و در برابر آن مي هاي نيرومندتر عمل مي تر و تمدن  هاي غني جهانگرائي به سود فرهنگ
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باالتر را در اين فرايند دارند؛ يا خود  نو كه دست  پيوست، مانند امريكاي شمالي و كشورهاي اروپائي و ژاپن و كره جنوبي و استراليا و زالند 
در اين . ديگر آسيا و امريكاي التين؛ يا از آن بركنار ماند مانند بقيه دنيا كرد، مانند چين و هند و مالزي و يكي دو كشور  را با آن سازگار

همچون  كنند و اسالم را  برابر جهانگرائي ايستادگي مي رو درويژگي را دارند كه نه تنها بركنارند بلكه با همه ني ميان كشورهاي اسالمي اين 
  .اند كاري و ارتجاع كشيده هسپري بر سر همه نيروهاي محافظ

  

سيصد سال پيش در  جهان اسالمي از است كه از شش سده پيش آغاز شد و ) مدرنيته(تر فرايند تجدد  اما جهانگرائي صورت ديگر و كامل 
كاران  محافظه. استراتژي شكست و واپسماندگي بوده است "تجدد اسالم در برابر تجدد يا جايگزين ". ر استنبردي بازنده با آن درگي

بارش  اش عربستان سعودي و نمونه فاجعه فاجعه نمونه(تر كنند  هاي مردم خود كند زيان توده اند روند تجدد را به  اسالمي تنها توانسته
و هر جاي ديگر به  ازند در ايران و الجزايركه از اسالم خواستند يك نيروي انقالبي در برابر تجدد بسگرايان اسالمي  و بنياد ؛ )افغانستان

  . ر برابر تجدد ايستادگي كندفرهنگي نتوانسته است د هيچ . اند كه اسالم سياسي از آن كمر راست نخواهد كرد اسالم آسيبي زده
  

ناپذير اقتصاد و فرهنگ  روند مقاومت اين . ها را باالبردن سودي نخواهد داشت و ديوار در برابر جهانگرائي نيز نفي كردن و كنار كشيدن 
هاست و پيوستن بدان هويت و منافع ملي ايران را  و نه به سود ملت نفي كردن آن نه عملي . جهاني است زيرا با نفس پيشرفت يكي است

محافظه كاران از نوسازي و . ا در برابر تجدد همين حالت را داشتيمپيش و صد سال پيش نيز م دويست سال . به خطر نخواهد انداخت
هاي فرمانروا از آن براي  گروه هاي جامعه ايراني كه  يما، يعني آن ويژگ "اسالمي-ايراني "كردند زيرا گويا با هويت  جلوگيري مي اصالحات 

امروز با همه .) هم هويت ايراني است ر نداريم و آنيشتترك بمش ما يك هويت . (بود ، در تضاد ميكردند برداري مي زورگوئي خود بهره
بايد پيوست و بر آن سوار شد،  به جهانگرائي مي. بريم در وضعي بهتر از آن زمان بسر مي تريم؛ هم  انقالب و حكومت اسالمي، ما، هم ايراني

اقتصاد نوين  حلقه برندگان در اين . هاي آن ياري داد يه روهاي آن در آمد و به تعديل زياد نه بازيچه در شمار بازيگران و بدين معني كه 
   .كمك كنيم نيز خواهيم در اين حلقه جاي گيريم و به ديگران در پيرامون خود  ميد؛ وش تر مي جهاني گشاده

  

نيرومند كردن حضور آن  سهم ايران و بر ما در عين آنكه از هرنظر با جريان اصلي اقتصاد و فرهنگ جهاني پيش خواهيم رفت، به افزودن  
در برابر اين خيزاب . رود حفظ خواهيم كرد جهاني كه رو به يك شكلي مي در اين جريان خواهيم كوشيد و هويت مشخص ايراني را در 

چند هاي  داري و شركت ماندگاني كه دشنام به سرمايه واپس. توان ايستاد برگرد خود و دشمني ورزيدن نمي باالگيرنده با ديواركشيدن 
خواران و خرده  ريزه آنها بي هيچ مشاركتي در سير شتابنده پيشرفت، جز . كنند شان را تلف مي افتد وقت شان نمي مليتي از زبان 

بايد  ها بر ساحل مي يگرد بجاي هرزه. ممكن نيست شان نيز  يها و همان سرمايه نيستند كه بي آن ادامه زندگ كنندگان همان شركت مصرف
ها هرچه بگذرد بيشتر خواهد شد؛  ميان ببريم و شمار آن توانيم از مليتي را نمي هاي چند  ما شركت ".و با موجش درآويخت به دريا آمد"

و به  سرمايه رو به افزايش و تمركز دارد و به شرط آنكه به سود ملي ما باشد . هاي چند مليتي داشته باشيم شركت توانيم خودمان  ولي مي
مديريت در باالترين حد ممكن ساخت، تا  بايد ايران را پذيراي بيشترينه سرمايه و تكنولوژي و  مي. چيز بدي نيست انحصار نينجامد هيچ

   . نوبت بازيگري در صحنه به ما نيز برسد
  

ايرانيان به . گري داردقالل نيز نياز به بازنتهاي نظامي فرايافت اس)بلوك(ها و اردوگاه  در عصر جهانگرائي و پايان روياروئي مسلحانه ابرقدرت
ائي كه از سده پانزدهم تا بيستم ندليل تاريخ ناشاد دوران دراز استعماري به ويژه در موضوع استقالل حساسيت دارند ولي امپرياليسم به مع

ا اداره كشورها ديگر امروز اشغال و حت. تاريخ و جغرافياي جهان را دگرگون كرد پايان يافته است و بهمراه آن تصوري كه از استقالل داريم
ضور مانند آلمان با حكشوري . شود آن است كه چه اندازه منابع يك كشور صرف خودش مي ،مسئله اصلي در استقالل. كند صرف نمي

دي هاي ما دارائيكه هاي بسيار نيرومند  هاي نظامي و سياسي و اقتصادي فرامرزي با ماهيت پيچيده در همه گونه پيوند سربازان امريكائي و
طر تا چين دست تاراج بر تر است تا مثال جمهوري اسالمي كه از ق ماند مستقل شود و بيشتر براي خودش مي اش بهره ديگران نمي و انساني
اش در فرمانبري از  سياست خارجيو  ،و سهم هر لبناني يا فلسطيني از درامد نفتي آن بيش از ميانگين ايرانيان است ،اند گشوده اقتصادش

جمهوري اسالمي . گريزند خواندگانش هر سال تا دويست هزار تن از ميهن مي درسشود و  آن و دشنام دادن به آن و آين خالصه مياين و 
اما آيا منابع ايران صرف . گذاشت همزمان گرديد هاي نظامي با ديگران نمي زيرا با زوال شوروي كه نيازي به پيمان. زند الف استقالل مي

تر، و  جهانيان به هم وابسته ،استقالل بايد اين گونه نگاه كرد وگرنه از نظر آموزش، تكنولوژي و صنعت و بازرگاني شود؟ به ش مي مردم
   .شوند كه چه بهتر هاي ديگر چند هويتي مي تر با فرهنگ مردمان با آشنائي ژرف

  

تر است تا به حال  استقالل يك كشور كم زيانراي ب ،هاي استعماري كالسيك ديروز به همان قدرت ،به جهان پيشرفته ها چنان وابستگي 
   .هاي كره شمالي و برمه و جمهوري اسالمي درآمدن المللي مانند پارياي بين

  

. توان ديد منافع ملي را به صدگونه مي ولي . پيشبرد منافع ملي ايران: بيشتر ندارد) با الف كوچك( "ايدئولوژي"سياست خارجي ايران يك 
ثبات و آشفته؛ و از  گرفته است بسيار بي اي قرار ايران در منطقه. بكشند هاي ديگران نيز به اين نام لشگر  حتا به سرزمين توانند كساني مي

ها يك  در همسايگي ايران، تركيه و عراق دچار بحران ملي هستند و عراق تا مدت. مانده سخت واپس هم  يرو نظر سياسي و فرهنگي بر



در چنبر بازماندگان مافياي  جمهوري آذربايجان . اند افغانستان نكبتي است كه بدان نام كشور داده. ودبه خواهد خطر بزرگ براي هم كانون 
دستخوش بحران هميشگي  گري راديكال، چنگال اسالمي پاكستان در . كمونيست پيشين آماده فرو رفتن در هر منجالبي است كه پيش آيد

صدها هزارتن را به ايراني كه اقتصاد خود را به راه يك مركز تروريسم جهاني شود و افغانستان  ر تواند در كنا سياسي است و هر لحظه مي
هاي ناپخته و تجاوزكارانه  كه تا دهه هشتاد بيشتر يك درياچه ايراني شده بود، به سبب سياست در خليج فارس . انداخته باشد سرازير كند

ناوگان پنجم كه (هواپيمابر  تا پيش از انقالب اسالمي به استقرار يك ناوگروه رزمي كامل  اسالمي و عراق، حضور نمادين امريكا جمهوري 
در درياهاي . توانند آسوده بسربرند ايران در زير سايه آن مي انجاميده است كه كشورهاي همسايه جنوبي ) براي اين منظور سازمان داده شد

در آسياي مركزي و قفقاز هرجا نقطه خطري است؛ و ما هنوز با . ريبا هيچ چيز ديگرامريكاست و تق جنوب ايران هرچه هست نيروي نظامي 
مرز نيستيم و اين خطر هميشگي  هايش سر وكار داريم ـ هرچند خوشبختانه براي نخستين بار در سيصد سال با آن هم يروسيه و بلندپرواز 

   .از ايران برداشته شده است
  

همسايگان و وفاداري به اصول سازمان  هائي مانند داشتن روابط دوستانه متقابل با همه  ان با تكرار فرمولتو در چنين منطقه جغرافيائي نمي 
ما نه . رعايت آن اصول، گريبان خود را از بحث سياست خارجي رها كرد ملل متحد و داشتن روابط دوستانه با كشورهاي ديگر به شرط 

دفاع از حقوق فلسطين يا شيعيان لبنان يا شيعيان و مسلمانان هر كشور . منافع ديگران چشمداشتي به تعهد و بدهي به كسي داريم نه 
. بسني چند نفر مسلمانند مان شيعه هستند يا در  هاي پيرامون براي ما تفاوتي ندارد كه چند در صد جمعيت كشور. وظيفه ما نيست ديگر 

هاي  بايد گذشته از كمك منابع ايران مي. مان اهميتي ندارد براي) افرادداخت حقوق ماهانه به هم به بهاي پر آن(گري  پيشبرد شيعي
در آسياي . خارج، بويژه در پيرامون ما، هزينه شود و براي پيشبرد بازرگاني و فرهنگ ايران در داخل  براي بهروزي ايرانيان در ،بشردوستانه

خواهيم مرزهاي  طلب نيستيم يعني نمي نظر شورهاي ديگر تجديدو مركزي و خاور ميانه ما به دليل اينكه مانند بسياري ك باختري 
تواند براي  از انقالب اسالمي، حضور ما مي مانند پيش . بايد عاملي براي تثبيت منطقه باشيم مي توانيم و المللي دست بخورند، مي بين

اگر كشورهاي منطقه . بايد از خودمان آغاز كنيم يبراي اين منظور م. بس باشد جلوگيري از حركات تجاوزگرانه ديگران نسبت به يكديگر 
با كمال قدرت از يكپارچگي و منافع ملي هاي اتمي  و دور از بلندپروازيطمع ارضي يا آرزوي تسلط بر ديگران  ايراني را ببينند كه بي هيچ 

 هاي گذارد، بسيار به تعديل رفتار رژيم يدر خليج فارس يك سانتيمتر از قلمرو ملي را به هيچ نيروئي وانم كند و مثال  خود دفاع مي
    . كرد منطقه خود تحمل نخواهيم ما طبعا تجاوز هيچ كشوري را در . كمك خواهد شد )آن روزها( صدام حسينمسئوليتي مانند عراق  بي 

  

هرج و . ماورد احتمالي كمتر نباشدهيچ ه ترين مناطق جهان، نياز به نيروي دفاعي برقدرتي دارد كه از  ايران قرارگرفته در يكي از خطرناك
 .ساخته است بهره آن بي دفاعي شايسته از قدرت پاسداران، كشور ما را و مرج نظامي كنوني و نيروهاي مسلح تقسيم شده ميان ارتش 

بايد در  اسداران ميپاه سپ. به جايگاه واالي خود باز گردانده و سهم سزاوارش از منابع ملي به آن داده شود بايد  ارتش تحقيرشده ايران مي
عراق، وظيفه دفاع از يكبارچگي و  اند، مانند دوران جنگ با  ارتش ملي ايران ادغام گردد و بجاي نقش سركوبگري كه براي آن درنظر گرفته 

  .حاكميت ملي را برعهده گيرد
  

خاورميانه، اروپا، شبه قاره؛ مسير يك  ياي مركزي، دسترسي به دو دريا؛ چهار راه ارتباطي آسـ موقعيت استراتژيك يگانه ايران در منطقه ـ
ترين  ـ يكي از برندهـبازار يك ميليارد و چند صد ميليون نفري  راه ابريشم تازه؛ همسايگي بيشتر منابع گاز و نفت جهان؛ مركز يك 

ش شبكه ارتباطي و زيرساخت صنعتي موقعيت، كه مستلزم سياست خارجي هوشمندانه، وگستر ايران با بهره گيري از اين . هاي ماست برگ
   .مدرن است خواهد توانست يك بازيگر عمده در صحنه جهاني شود و مالي 

  

توانند به ما براي  ها مي و هند ـ همه آن شود ـ امريكا، جامعه اروپائي، روسيه، ژاپن و بزودي چين  هاي جهاني مربوط مي تا آنجا كه به قدرت
ا دارند كه به ما بياموزند و بدهند، از فنالند كوچك گرفته ت غربي بويژه بسيار چيزهاي سودمند  كشورهاي. مان كمك كنند پيشرفت

مانند اسرائيل كه متحد طبيعي ما در آن منطقه است و  پيشرفته  ايران هيچ دليلي براي دشمني با كشوري ثروتمند و . امريكاي ابر قدرت
ولي با ما در پيكار برضد تروريسم سود . روسيه در قفقاز و آسياي مركزي رقيب ماست. تواند به ما بكند ندارد ها را مي بيشترين كمك

  .تواند باشد  هاي بازرگاني ايران مي طرف تكنولوژي وانتقال   ترين منابع در آينده يكي از بزرگ  سبب نزديكي جغرافيائي، مشترك دارد و به 
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  ب ـ سياست فرهنگي 
فرهنگ باال مربوط به . ست مانند هنرها، فلسفه، مطالعات دانشگاهي "فرهنگ باال"هاي فرنگي، يكي  فرهنگ دو تعبير دارد در زبان 

هاي ذهن انساني در  ي فرآورده همه. ولي فرهنگ يك معني وسيع و عمومي دارد. شوند فرهنگ ناميده مي هائي است كه فرهيخته و با آدم
شود يك جامعه دور  يابد و نمي در جهان ما فرهنگ در معناي گسترده و اعم خود، گسترش نامحدود و سريعي مي. گنجد حوزه فرهنگ مي
هاي خود  ها از جامعه كرد هاي اسالمي با اين روي بيشتر كشور. را بگيرد "هجوم فرهنگي"ــ ديوار بكشد كه جلوي . ا.خودش ــ مثل ج

هر روز دم از . ميدانداري كرد  بايد بجاي دفاع از پشت ديوارهاي فروريخته، به ميدان تاخت و  مي در زمينه فرهنگ. اند مرداب درست كرده
شود ـ  اش، بيشتر در تكنولوژي، هر ده سال دو برابر مي فرهنگي هاي  نازيدن ـ در جهاني كه فراورده اه فرهنگ خود زدن و به آن دوردست
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سازان  هاي نخستين فرهنگ ها هست كه باز در صف يدر ايراني همه توانائ. هشتصد ساله نگهدارد آيد كه ما را در خواب  كار اين ميتنها ب
علوم، (فرهنگ امروزي  اي از دسترسي به  ايم كه درجه ما تنها در همين دو سه نسل گذشته براي نخستين بار فرصت يافته. آيد  جهان در

   . بت ملت ما تازه فرا رسيده استعرصه فرهنگ جهاني نو در . هاي بزرگ ايرانيان فراهم سازيم را براي توده) يهنرها، شيوه زندگ
  

به سراسر كشور، و گشودن درها بر  پرورش استعدادهاي توده مردم ، مجهزكردن كشور به تكنولوژي نوين، گسترش زيرساخت فرهنگي  
ملت ما با درامدن به صورت يك قدرت . ه هويت ملي خواهد بودمسئل جهان پاسخ ما به گي و صنعتي هاي فرهن روي بهترين فراورده

هائي  هاي شكفتگي فرهنگي و اقتصادي ما در زمان بهترين دوره. اي خواهد داشت عنوان ملت ايران آينده فرهنگي و اقتصادي است كه به 
، زندگي شخصي و درخور نبوده با آنكه به اندازه  سده گذشته پذيري ما در دو فرهنگ. راه دادوستد دنياي پيرامونمان بوديم بود كه رهرو شاه 

تريم و هم دنيا ما را برعكس امروز ، هم ما به ايراني بودن خود آگاه . ملي ايرانيان را عوض كرده است ولي هويت ملي ما آسيبي نديده است
هاي ذهني يك گروه يا نسل معين در يك زمان معين ـ هر ن است نه عادتمنظور از هويت ملي نيز همي . شناسد به عنوان ايراني، بهتر مي

   .هم آن زمان طوالني بوده باشد چند 
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  فصل سه
  خواهي يآزاد

كامياب دمكراتيك در هر جا  هاي  نمونه حكومت. نمايد ده است كه تاكيد بر دمكراسي ناالزم ميانديشه آزادي، امروز چنان جهانگير ش 
) يسم؛پلورال( اقليت كه بتواند اكثريت بشود؛ چندگرائي حكومت اكثريت؛ حقوق . ها اقتباس كرد نتوان از آ فراوان است و به آساني مي

هائي كه  همه الفباي حكومت امروزي است و جامعه ها؛ اين ق؛ آزادي گفتار و انجمنحقو جدائي دين از حكومت؛ برابري همه افراد از نظر 
ه تاثير آن كزادي نه تنها از نظر ارزش بخودي خودش بلآ. ن و در تالش رسيدن به آن هستندندارند همواره دستخوش بحرا چنان حكومتي 

براي دفاع و نگهداري كشور و پيشبرد آن باز آزاد مردم انگيزه بيشتر در يك جامعه . هاي ديگر برنامه سياسي ما نيز اهميت دارد بر ارزش
  . شود نيروي همه افراد به كار گرفته مي. دارند

  

بنياد يك جامعه آزاد بر نبود تبعيض است ولي در دموكراسي اكثريت . استه اختراعي اين سال خواهي يش از دموكراسيخواهي ب آزادي
بيني است كه شيوه  چهان كآزادي ي ،دمكراسي يك شيوه حكومت است .گروه تحميل كند ركس و هرتواند قانونا تبعيض را بر ه مي

. هاي شخصي خودداري كنيم وارد كردن سليقه شويم از هاي تازه آشنا مي اكنون كه داريم با اين فرايافت .كند ز دمكراتيك ميحكومت را ني
مندان و فيلسوفان  از دو هزار و پانصد سال پيش انديشه. فتحنامه ليبراليسم است خواهي بر اعالميه جهاني حقوق بشر است كه تكيه آزادي

با صدور  1946وسرانجام در قوق فرد انساني در مركز انديشه و نظام سياسي پيكار كردند نشاندن ح گران و كوشندگان براي تسو سيا
  .يدندهاي جهان رسيده است به پيروزي رس اي كه به امضاي عموم دولت اعالميه

  

اعالميه جهاني حقوق بشر حقوق جدانشدني و فطري فرد انساني را كه عنصر اصلي انديشه ليبرال است در يك جامعه شهروندي در جهاني 
دمكراسي . هاي سياسي و پايگاه اجتماعي افراد ندارد خاستگاه اين حقوق بستگي به زبان و مذهب و باور. كند مي بيانها  ملت-از دولت

در جنگ طبقاتي يا قومي يا مذهبي جامعه شهروندي با  .جامعه شهروندي بنا بر اعالميه جهاني حقوق بشر استم سياسي ليبرال نظا
م جز خودي و غير زيرا فاشيس .كه يك پديده اساسا فاشيستي است كند مينبخش  جامعه سازگاري ندارد و افراد را به خودي و غير خودي

  .يابد يبرال فيصله ميلچوب دمكراسي  در جامعه شهروندي اختالفات در چهار. معنائي نداردغير خودي  خودي و حذف
  

    government مقصود از حكومت. است در حكومت و در حاكميت  خواهي است تاثير روزافزون حقوق بشر يآزادآنچه روند تازه در  
حاكميت  .تماعي اعمال كنندتا بر امور عمومي و روابط اج گيرد مي شود يا دستگاه حكومتي  اقتداري است كه به نمايندگان مردم داده مي

محدود در چهار  هاي دمكراتيك  ها، حتا حكومت همه حكومت. ناپذير بوده است از نظر تاريخي، اقتدار، تعرض. خق حكومت كردن است
هاي همگاني يا  مالكيت دولت بر رسانه. تحمله اس اند كه امروز هرچه بيشتر از ديدگاه حقوق بشر زير  چوب قانون، اختيارات زيادي داشته

اموري ها  در بسياري كشورتا همين اواخر ) مثال شنود گفتگوهاي تلفني(ندان شهرو ها، و اختيارات پليس در كنترل  صدور جواز براي آن
ها  انحصار حكومت. هش استشود رو به كا ها در هرجا كه به حقوق بشر مربوط مي اختيارات حكومت امروز . شد ضروري و بديهي شمرده مي

نگهبانان حقوق شهروندان  ها نقش مهمي به عنوان  شنيداري در كشورهاي دمكراتيك از ميان رفته است و دادگاه - هاي ديداري رسانه بر 
   .شود داشته ميو يا بر تر اند يا آسان اجتماعي گذاشته بوده ها براي تنظيم روابط اقتصادي و  بسياري از مقرراتي كه حكومت. اند يافته

  

است مانند مالكيت؛ و دو مصداق  يك مفهوم انتزاعي   sovreignty   حاكميت .تاثير حقوق بشر در حاكميت بهمين اندازه قابل توجه است 
 ،ساالري ساالري؛ يا حق الهي پادشاهان، دين حاكميت مردم و مردم نخست، به عنوان حق حكومت كردن، مثال حق حكومت مردم يا : دارد

دوم، حق يك دولت يا كشور بر قلمرو و مردم خود، ياحاكميت .) محدود مانند ايران و چين حق حكومت يك گروه (يا اليگارشي 
حاكميت . ندارد ساالري  گرفته است ربطي به مردم ها جاي حاكميت مردم را ملي كه براي بسياري نويسندگان در اين سال حاكميت .ملي

فرق دولت با حكومت از نظر . (ندملي باش توانند داراي حاكميت  ميها نيز  ترين دولت حتا ديكتاتور ي است واستقالل و تماميت ارضملي، 
مرز بندي شده است؛ در حالي كه حكومت بخشي از دولت است و مردم  حقوقي آن است كه دولت مجموعه حكومت و مردم يك سرزمين 

 اما با اعالميه جهاني حقوق بشركه. الملل درقلمرو خود آزادي عمل دارد وق بيندولت به موجب حق .) گيرد نمي يا سرزمين را در بر
 از سوي سازمان ملل متحد كه به يت ويژه پس از گذشتن ميثاق جنايات برضد بشر هو ب اند اي عضو سازمان ملل متحد امضا كردهه دولت

. المللي، حاكميت ملي نيز محدود شده است هاي بين دن دادگاهش و برپا  ؛هاي شمار زيادي از كشورهاي عضو رسيده است تصويب پارلمان
. دارد و مجازات كند زنند به زور باز هائي را كه دست به جناياتي برضد مردم خودشان مي حكومت دهد  المللي به خود حق مي جامعه بين

 باما   .دادرسي شوند دستگير و  توانند ه است ميشان گذشت يها هائي در قلمرو كشورهائي كه ميثاق از تصويب پارلمان چنين حكومت سران 
كنيم و آن را  هاي جهاني در امور داخلي كشورها به سود حقوق بشر دفاع مي سازمان از حق مداخله  همه بستگي خود به حاكميت ملي،

   .دانيم مي انه پيشرفت بشريت نش
  

يابد نمونه حكومتي است كه  تحول مي تحول يافته است و هنوز دمكراسي ليبرال به صورتي كه در كشورهاي غربي از دويست سال پيش 
يابد و دستگاه  هاي آن بازتاب مي است، كه راي اكثريت مردم در تصميم ترين نهاد در چنان دمكراسي، مجلس مهم. براي ايران در نظر داريم
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هم  و از همه مجلسي داشت كه هم نماينده مردميش بايد پ آنكه يك دمكراسي خوب كار كند مي براي . پاسخگوي آن استو اجرائي اداري 
در نظام . نسبي هاي انتخاباتي يا مطلق است يا نظام. اختيار نظام انتخاباتي مناسب، براي چنين منظوري بسيار اهميت دارد . كارامد باشد

نظام انتخاباتي . شود نسبت آرا تقسيم ميبه  ها يهاي نسبي، كرسدر نظام. مطلق هر نامزدي نصف به عالوه يك راي را آورد برنده است
هاي آلماني و  نظام ولي تركيبي از. تر خواهد بودتر است به بيشتر و شديد هائي كه تنوع و احتماال برخورد آرا در آنها  نسبي براي جامعه

شمار نخواهد آمد و  تر از آن بهآراء كه كم) پنج در صد(از سوئي گذاشتن يك سقف حداقل . تر خواهد بود فرانسوي براي كشور ما مناسب
اي كردن انتخابات كه تنها ميان دو  و از سوئي دو مرحله ؛ها از در صد معيني كمتر بياورند بط ان در صورتي كه كانديداضگرفتن وثيقه و 
 اختنداكار خواهد  را ازبندي كه دمكراسي  ها گروه از شكسته شدن نظام حزبي ميان ده با اين ترتيب. صورت خواهد گرفتبرنده اول و دوم 

كرسي  اي از نامزدها گرفت كه اگر از درصد معيني كمتر راي آوردند ضبط شود تا براي هر سپرده بايد  همچنين مي. جلوگيري خواهد شد
در اختيار احزاب  وقت آزاد راديو و تلويزيون به تناسب بايد  براي ازميان بردن نفوذ پول و منافع ويژه در سياست مي. نشوند  صدها تن نامزد 

تم آلماني و سهاي سي چنان نظام انتخاباتي سودمندي  .راي آنان كمك مالي داده شودآ گيرد و از خزانه عمومي به احزاب به نسبت  قرار
  .فرانسوي هر دو را خواهد داشت

  

چنانكه در يك نظام ) پرتغال؛ اسپانيا با (روشن است كه در يك دمكراسي ليبرال شكل حكومت پادشاهي يا جمهوري اهميتي ندارد  
همه براي ما شكل پادشاهي  با اين. توان يافت نمي) سوريهعربستان سعودي يا (شاهي يا جكهوري ديكتاتوري نيز تفاوت چنداني ميان پاد

از  با چنان پادشاهي،  احتماالايرانيان  .ندني ملي سازگارتر استهاي ماندگار و ما برتري دارد زيرا با سنت مشروطه يا پارلماني بر جمهوري 
پادشاهي دمكرات در ايران آزمايش  كه  در پاسخ اين ايراد. توانند نگهداري كنند ها نياز به تيمارداري دارد بهتر مي يك دمكراسي كه تا مدت

ي در تاريخ ايران ساالري و قانونمدار ها كه تنها مظهر مردم آن هاي سياسي ايران حتا  كاميابي نداشته است، همين بس كه همه گرايش
نمايد زيرساخت  تر مي آنچه آينده دمكراسي را در ايران مطمئن. اند مدارا بوده و بي  authoritarian شوند به شدت اقتدارگرا  قلمداد مي

از همه است ـ بيش ما مانده  اجتماعي قابل مالحظه و رشد سياسي جامعه ايراني و تجربه گرانبهائي است كه از صد ساله گذشته براي  
اليه اگر هم نه از نظر اقتصادي، از نظر فرهنگي، در اين  اي كه  ميليوني ايران شامل زنان و مردان درس خواندهچهل سي  طبقه متوسط

   .گيرند اجتماعي قرار مي
  

ازنظر منطقي صرف، جدا  يابند تناقض مي هاي سنتي پادشاهي در ايران در  كساني كه باور داشتن به پادشاهي مشروطه را با تاكيد بر ارزش 
تازه و تقريبا نيازموده ) كانسپت(پادشاهي مشروطه يك فرايافت . سازد، حق دارند   از واقعيات زندگي كه گاه بازانديشي در منطق را الزم مي

ولي . توان يافت نمي ي ا در سنت پادشاهي ايران چندان مشروطه. ايران از آن دفاع كرد هاي ماندگار توان به نام سنت  در ايران است و نمي
ها در يك لحظه تاريخي،كه چند سال يا چند  آن. اند  اين كار را همه كشورهائي كه پادشاهي مشروطه دارند در اروپا و جاهاي ديگر كرده

 پا متفاوت سازگارخود توانائي همراه شدن با زمانه را يافته بود با شرايطي سرا همه ديرينگي  تواند باشد، يك نهاد سنتي را كه با نسل مي
با آنكه  . مردم ما در گذشته نتوانستند مشروطه را نگهدارند ولي چه بسا كه در آينده بتوانند. هردو برخوردار شدند كردند و از سنت و تجدد 

هي پهلوي را به ما وارث پادشا. ابد نشود ممكن است منطقي به نظر نيايد، اگر چيزي در زمان و اوضاع و احوالي نشده است الزم نيست تا 
بايد با راي آزادانه خود، نظام و شكل حكومت آينده ايران را تعيين  اند كه مي  يم ولي اين ايرانيانخواه ادشاه مشروطه آينده ايران ميعنوان پ
   .مانند همه موارد تابع راي مردم ايران هستيم ما در اين مورد نيز . كنند

***  
ولي آزادي گفتار با مسئوليت . ساالري است مردم ه سياسي و صنفي و اجتماعي و فرهنگي، از لوازم بديهي گون هر ها از آزادي گفتار، و انجمن 

توان وادار به عضويت در  كس را نمي ها به اين معني است كه هيچ آزادي انجمن شود؛ و  ها اجرا كننده آن هستند محدود مي مدني كه دادگاه
  .شورائي كرد يا اتحاديه يا  حزب

  

در روياروئي نهادهاي دمكراتيك . است ساالري، واگذاري قدرت به شمار هرچه بيشتر مردمان  معني مردم. خواند ساالري با تمركز نمي ممرد
يروي بيشتري در هر سطح بسيج همچنين به كارائي بيشتر انجاميد زيرا ن زدائي  اين تمركز. شكل گرفتند ها حكومتيافته  با قدرت تمركز

 ــ به معنيبا قدرت الزم اه گرفت؛ در يك فرايند دمكراتيك مركزيت ــ بايد اشتب  نميو حكومت مركزي ركز را با مركزيت محكومت مت. شد
اما تمركز به معني عاري كردن اجزاء يك كليت، از  . ها به بهترين صورت انجام گيرد تا كار ستهم ريختن نيروها يهنگ كردن يا روهما

كند كه قدرت حكومتي در ايران هر چه بيشتر تقسيم  ساالري و توسعه كشور ايجاب مي مردم ضرورت . انه استتوانائي عمل فردي و داوطلب
   .كند حظه ديگري نيز تفويت ميضرورت را مال اين . شود

  

نتيجه تجاوزات استعماري يا در  هاي  مرزهاي آن به دست قدرت. برد ثباتي تاريخي رنج مي چنانكه گفته شد منطقه جغرافيائي ما از بي 
خود ايران از سده شانزدهم تا نوزدهم . نيروهاي گريز از مركز است خارجي رسم شده است و از هر سو دستخوش تحريكات بيگانگان و 

ها در  تر كردستان را از ايران جدا كرد، تا پيشروي روس نبرد چالدران كه عثماني بخش بزرگ از  ـدائما از چهار سو تراشيده شد ـ
العرب و تجزيه جزائر خليج  اي شط  هاي خاوري و جنوب خاوري، و مرز رودخانه ايراني قفقاز و آسياي مركزي؛ و تحميل مرز هاي  سرزمين



اين موقعيت . كنند كه خويشاونداني در آن سوي مرز دارند مي فارس از سوي انگلستان ـ بطوري كه در همه مناطق مرزي ما اقوامي زندگي 
گسترش روابط فرهنگي و بازرگاني با همسايگان بشود و هم مايه تنش هميشگي و احيانا كشمكش  تواند مايه  يحساسي است چون هم م

تمركز هرچه بيشتر كارها در  هاي ايران براي خنثي كردن تحريكات و جلوگيري از تجاوز، چاره را در  در گذشته حكومت. ها اي از آن  با پاره
ها را  ها و شهرستان هاي انتخابي استان آگاه بودند و انجمن هاي بزرگ چنين راه حلي  از محدوديتخواهان  مشروطه. ديدند پايتخت مي

هاي  برد و با تقسيم قدرت حكومتي ـ و نه حاكميت ـ ميان حكومت مركزي و حكومت بايد آن سياست را فراتر  امروز مي. پيشنهاد كردند
فرايند  نيروگرفتن  نابع ملي به نمايندگان مردم هر منطقه، به استواري پيوندهاي ملي وكافي و سهم عادالنه از م دادن اختيارات  محلي، و

دي با نظر مردم اقتصا مسائل مربوط به توسعه پيشينه تاريخي و بايد ضمن رعايت  تعيين حدود هر استان مي. دمكراتي، هر دو كمك كرد
  .آن انجام گيرد
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  :ايم بر سه اصل استوار كردهرا  هاي محلي خود حكومت وزدائي  ما طرح تمركز
هاي  وري است با اقوامي با زبانكش به زور به ايران نپيوسته است؛  "ملتي"هيچ . ايران چند مليتي نيست . ـ اصل يك كشور، يك ملتـ 1 

پشت به پشت هم اين اندازه از نياخاك را تا اينجا  اند و  از پگاه تاريخ با يكديگر در آن زيستهكه هاي گوناگون  پا پيروان مذهبو گوناگون 
اش هسته اصلي هر دولتي  ايران در مرزهاي كنوني. تر شود نخواهيم داد از اين كوچك هر بها ديگر اجازه ه اند و ما با هر وسيله و ب نگهداشته

را چند مليتي  چنين كشوري . هزار سال پيش همين بوده استنامش هم از دو. فرمانروائي كرده است ـ از مادها تا امروز بوده كه بر ايران 
قومي نيز  اند از ستم ملي يا در دست داشته ها حكومت را  كه بيشتر اقوام ايران هركدام به نوبه خود گاه تا سده يتوان ناميد و در حال نمي
  . توان سخن گفت نمي

  

ايران يكپارچه خواهد ماند و مردم  معني اين اصل آن است كه سرزمين . ومتپذير بودن حك ناپذير بودن حاكميت و تقسيم ـ اصل تجزيهـ 2
ايران با يك دولت سروكار خواهند داشت كه نماينده همه ايران خواهد  ايران زير يك قانون خواهند زيست و بيگانگان در ارتباطات خود با 

ها و شهرها و  اما ايران از يك مركز اداره نخواهد شد و استان. دملي يعني زبان فارسي خواهد بو بود و زبان رسمي همه ايرانيان زبان 
ها در كنار  از همه استان اي انتخابي خود اداره خواهند كرد؛ و يك مجلس سنا با نمايندگان برابر  ايران امور محلي خود را با ارگانه روستاهاي 

   .ترند اولويت داده خواهد شد تا به بقيه برسند واپسمانده ها كه  نهاي توسعه به آ در طرح. گزاري شريك خواهد بود مجلس ملي در قانون
  

اعالميه جهاني حقوق بشر، همه  هاي حقوق فرهنگي و مدني پيوست  ما با پذيرفتن ميثاق. ـ اصل حقوق فرهنگي و مدني اقوام و مذاهب 3  
هاي همگاني داشته باشند؛ رسوم  ببينند و سخن بگويند و رسانه خواهند آموزش  هر زبان كه ميه شناسيم كه ب گونه اختيار براي ايرانيان مي

اي براي اكثريت، جز  شناسيم زيرا هيچ حق ويژه ما اقليت قومي يا مذهبي در ايران نمي. كنند خود را نگهدارند و از هر مذهبي پيروي 
باره مذهب يا  نظر ما ماموران دولت حق ندارند در  به. دهندگان ـ آنهم به مدت معين و با حفظ حقوق اقليت ـ قائل نيستيم  اكثريت راي

   .گروه قومي افراد پرسش كنند
  

رال دبراي ف. به خطر خواهد افكند فدراليسم براي كشوري با پيشينه دولت واحد مانند ايران يك راه حل مصنوعي است و يگانگي ملي را   
ها  آنگاه پس از جنگ .رد ــ از همان نخستين گامهاي زباني تجزيه ك ه مرزكشور را ببايد  نخست ميپارچه كنوني و هميشگي كيكردن ايران 
ها در وضعي بودند  "ملت"هاي همزبان همسايه، اگر آن  هاي مسلح از كشور و با مداخله گروه هاي تازه "ملت"هاي  ها بر سر مرز و پاكشوئي

  ) ها چگونه ايران يوگوسالوي نخواهد شد؟ ها و راندن و كوچاندن ها پس از آن همه برادر كشي. (كه بخو اهند، حكومت فدرالي برپا كنند
  

خواهند به يكي از اين دو و تنها اين دو  دهند و از ايرانيان مي ها كه غير مسئوالنه گزينه فدراليسم را در برابر حكومت متمركز قرار مي آن
حكومت مركزي در يك كشور واحد و سرزمين يك ملت واحد داشت توان هم  گوئي نمي. ندارند "جزئيات"راي بدهند البته اعتنائي به اين 

براي برطرف كردن تمركز كه همه به آن بد . و هم اداره امور محلي هر واحد تقسيمات كشوري را به راي مردم همان جا واگذاشت
  .  دمكراتيك غير فدرال گويند تنها فدراليسم وجود دارد نه مركزيت در عين اختيارات محلي ــ مانند اين همه كشور هاي مي

  

و اكنون به سود فدراليسم بكلي كنار هاي قومي بود  كه تا ده سالي پيش و اشغال عراق از سوي امريكا بر سر زبان سازمانخودمختاري 
طلبي به زور  از هنگام جنگ جهاني دوم در ايران با تجزيه) گذاشته شده است تا به نوبه خود و به همان سادگي جايش را به استقالل بدهد

سو در فرا آوردن آن  و اكنون از همه كرد بيني مي بوده است و خاطرات ناخوشايند ايرانستان را كه محمدرضا شاه پيش كي خارج ي
ق فرهنگي و زدائي و رعايت حقو پيشرفت در اصل مسئله يعني تمركز شان،  اصرار بر اين اصطالحات، با بار سنگين. كند زنده ميكوشند  مي

   .خواهد ساخت تر  يچيدهامعه شهروندي در ستيز نيست پجاقوام ايران را كه هيچ با ايران يك كشور يك ملت و يك مدني 
***  

پادشاهي به . اند هاي سياسي مخالف ايراني در سده گذشته لبه تيز حمله را بر پادشاهي و اقتدار حكومتي گرفته در دفاع از آزادي، گرايش
هاي دمكراتيك و استبدادي جائي داشته باشد  تواند در نظام سان مي دي، و نه صرفا شكل حكومتي كه به يكعنوان يك نظام ذاتا استبدا
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ترين حمالت به قدرت  تازه. هاي ايراني تفاوت چنداني با زورگوئي نداشته است قدرت نيز در دست دمكرات حكومت پر. وانمود شده است
با  "گانه ايران هاي شش ملت"هاي زباني  بخش كردن كشور را به مرزرفت  چنانكهه آيد ك سازان فدراليست مي كومتي از جبهه ملتح

  . شمرند در ايران يكي ميبرقراري دمكراسي 
  

پادشاهي ايران . يكي شمردن هواداري از پادشاهي با ديكتاتوري كه بيشتر ادبيات سياسي سده بيستم را پر كرد در عمل درست بوده است
ن به اينكه سنت و تعهد دمكراسي عمال در هيچ گرايش سياسي ايران آكمتر توجهي ولي . داشت مكراسي نيز نميحتا ادعاي د در آن سده

. گوشه سياست ايران نه از دمكراسي چندان خبري بوده و نه اصال فهميده شده است در سده بيستم در هيچ. اند كرده شد زمان ديده نمي
داد و از  معني مي) بنژامن كنستان، آيزيا برلين(كس بخواهد  ز تبعيض و فشار بلكه هر چه هردمكراسي ايراني آزادي مثبت ــ نه آزادي ا

هاي  ترين گرايش نگر سو ترين و يك تحمل گفتند كه از بي ها ليبرال مي نويسندگان اروپائي با نگاهي سطحي، به مصدقي. ليبراليسم تهي بود
شان جائي براي چيز ديگري  هاي بازرگان را ليبرال اعالم كردند كه مذهبي ي مذهبيمذهبي هستند؛ و مل سياسي ايران، و در مقوله شبه

  . نگذاشت تا در اعترافات تلويزيوني با حقيقت خود روبرو شدند
  

از هيچ به ژرفاي ب آيد؟ نويسندگان مسلكي و تاريخنگاران سياست مي نظام سياسي در آيد ولي از كدام شكل نمي كراسي دراز پادشاهي دم
هاي رژيم سياسي و  پادشاهي يا جمهوري شكل. يد، نرفتندزا ه دمكراسي و ديكتاتوري از آن ميسئله، به اهميت فرهگ و نظام سياسي كم

ايم دمكراسي و  با طبقه سياسي كه ما داشته. ساخته نظام سياسي بر بستر فرهنگ سياسي جامعه، بيش از همه طبقه سياسي آن هستند
  .شناسيم مان قماش بودند كه خوب ميمان هم از ه هاي ليبرال

  

بستگي عاطفي نقشي دارد ولي بيش از آن باور  ش به پادشاهي در ميان مادر گراي. تار دمكراسي ليبرال معني داردپادشاهي تنها در باف
داشته  "فدرال چند مليتيايران "طلبان  تواند در نگهداري يگانگي ملي ايران در برابر ادعاهاي هويت داشتن به سهمي است كه پادشاهي مي

پادشاهي همچنين در موارد معدودي مانند اسپانياي دهه هشتاد به . ترين علت وجودي اين نهاد خواهد بود كه در ايران آينده مهم باشد
    .هاي دمكراتيك كمك كرده است دفاع از نهاد

  

از هنگامي كه ارسطو به رابطه ميان . شود ي محدود ميدر موضوع حكومت مركزي پرقدرت اين درست است كه آزادي افراد با قدرت حكومت
شتي دادن آزادي با ضرورت دست نيرومندي براي اداره جامعه و فلسفه سياسي برگرد همين مسئله و آفرد آزاد و حكومت پرداخت همه 

ز ديكتاتوري به دمكراسي و او  ي از دمكراسي به هرج و مرج و ديكتاتوري چرخه ارسطوئي. دور زده است جو مر جداشتنش از هر نگه دور
پيشرفت اصلي در گشودن گره آزادي در برابر قدرت حكومتي از هنگامي روي داد كه عنصر ليبرال وارد پويش . هرج مرج هنوز اعتبار دارد

گيرد نه  يقدرت حكومت پشت سر حقوق قرار م. در يك نظام دمكراسي ليبرال كه حقوق جدانشدني فرد انساني رعايت شود. دمكراسي شد
داشتن رفاه و آسايش حق همه افراد است و تنها حكومتي . روياروي آن؛ و حقوق فرد انساني محدود به حقوق ديگران است نه حق حكومت

ها  راد و گروهفبايد فراموش كرد كه خطر تجاوز ا نمي. تواند شرايط رسيدن به رفاه و آسايش عمومي را آماده سازد كه نماينده افراد است مي
   .آورند به ديكتاتوري روي مي جو مر جشود كه مردم از هر ناپذير مي اي تحمل ها ندارد و گاه به اندازه كمي از تجاوز حكومت به ديگران دست

  

هاي ملي  هاي آن براي رسيدن به هدف بردن جامعه و بسيج نيرو قدرت كرد كه از پيش توان حكومت را چنان بي به نام آزادي افراد نمي
به ويژه در . چوب اعالميه جهاني حقوق بشر كشيده استراين خط را حكومت اكثريت در چها. بايد خطي كشيد در جائي مي. يدنيا بر

بايد  نمي .سازي سريع كشور خواهد داشت زم براي بازاي مانند ايران كه، بيرون آمده از زير آوار رژيم اسالمي، نياز به قدرت اجرائي ال جامعه
   .بست تاد و دست حكومت راافاز آن سوي بام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل چهار
  توسعه

منظور از . بردند پيشرفت بكار مي ايرانيان پيش از آن ترقي و . توسعه يك اصطالح نسبتا تازه و مربوط به پس از جنگ جهاني دوم است 
اي كه  مرحله .)شود ه از زمين كنده مياي ك مانند هواپيما در لحظه take off(است  "زمين كند"توسعه رساندن يك كشور به مرحله 

فرهنگ و سياست و اقتصاد را در  سويه است و  د همهتوسعه يك فراين. خودش بتواند مسائلش را حل كند و به سطح امروزي پيشرفت برسد 
اين اشتباهي است . اردمعني ند گوئيم به تنهائ ه اقتصادي سخن ميحتا هنگامي كه از توسع فرايندي چند بعدي است؛ توسعه .گيرد بر مي

و  هاي توسعه، كارخانه و موسسه مالي و توليدي افزار سخت .افزار توسعه در دوره گذشته كرديم و رفتيم روي به اصطالح سخت كه
 يك دادگستري مستقل را كه. ي كامپيوتر مهم استافزارها افزارهائي دارد كه به همان اندازه نرم رمتوسعه همچنين ن .هاست ساخت زير

اگر به هر دليل به  مالكيت كه يا امنيت. مقايسه كرد گذاري ا هر مقدار سرمايهبتوان  مي قضاتش رشوه نگيرند يا زير نفوذ سياسي نباشند
  . خطر افتد پيشرفت اقتصاد را از اثر خواهد انداخت

  

. ولي آموزش با توليد ديپلمه تفاوت دارد. رود شمار مي رگ حياتي يك جامعه به فزار ديگر توسعه آموزش است كه حقيقتا شاهيك نرم ا
آموزش  .د دور ريختن وقت و پول استرهنگي آن ــ نخوربعاد اداري و فآموزشي كه به كار استخدام در يك اقتصاد پيشرفته ــ با همه ا

  .ريزي توسعه جا بگيرد بايد در برنامه بايد در خدمت توسعه باشد؛
  

قطه الزم نراه ميان دو  ساختن يك شاه. گيرد هاي ديگري را مي روي در جاهائي و غفلت در جا دهلو زياجدر نظر گرفتن همه ابعاد توسعه 
به زبان ديگر حتا راه را نيز . تاثيراتش بر محيط زيست يا آثار تاريخي يا ويراني اموال مردم نيز به همان اندازه اهميت دارداست ولي 

   .بايد بولدوزري ساخت نمي
  

   :گيرد سه موضوع زير را دربر مياز نظر ما توسعه با اين مقدمات بحث 
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  الف ـ اقتصاد 
ايران اكنون هفتاد ميليون جمعيت دارد  . زدائي از اقتصاد و روي آوردن به عملگرائي است نخستين اولويت ما در اقتصاد سياسي، ايدئولوژي

ترين اقتصادهاي دنياست كه به زور  قرار دارند و يكي از ضعيف هاي پائين ايران ـ  ها پيرامون يا زير خط فقر ـ با مقياس كه نيمي از آن
هائي كه در كشورهاي  ها و سياست ياقتصادي را تنها با بكارگيري هوشمندانه و ابتكارآميز استراتژ چنين . تواند دوام آورد صادرات نفت مي

يك . شكست خورده نيست هاي  اي آزمودن دوباره تجربهدر آن، جائي بر توان به راه انداخت و اند مي به نتايج حوب دست يافته مشابه 
   :هاي زير را دارد يسياست اقتصادي عملگرا ويژگ

  

بايد نيروهاي توليدي  مي. كمترينه الزم هاي اقتصادي، و رساندن مقررات به  ـ تشويق ابتكار خصوصي و بيرون بردن دولت از فعاليت 1
شان  افراد را به عنوان عدالت يا مصالح ملي از ثمره تالش و ابتكارات گذاشت و  ي رقابت بازجامعه را به تمامي آزاد كرد و ميدان را برا

   .بهره نساخت بي
  

بايد سرمايه ملي را  سهامي عام، مي هاي  هاي مردم بويژه كارگران، از راه تشكيل شركت گسترش مالكيت موسسات به توده در عين حال با 
يش سرمايه بگيرد، ها را به عنوان منبع اصلي افزا گذاري بانك سرمايه ر سرمايه جاي اعتبارات بانكي يا اگر بازا. در سطح جامعه پخش كرد

   .سهامي عام روي خواهند آورد هاي صدور سهام خواهند پرداخت و به شركت هرچه بيشتر به  گذاران سرمايه
  

دفاع ازحقوق  همكاري بخش خصوصي، ي، تنظيم بازار سرمايه با هاي عموم گذاري در سرويس ـ نقش حكومت در اقتصاد اساسا به سرمايه 2 
در ايران با توجه به سهم حياتي درامد نفت، تا هنگامي كه درامدهاي . شود  كنندگان و نگهداري محيط زيست محدود مي توليد و مصرف

دولت  همچنين تا مدتي . نفت گريزي نيست عمومي يا بخش عمده آن را تامين كند از كنترل دولت بر صنعت هاي  مالياتي نتواند هزينه
 بايد موسسات دولتي را خصوصي كرد  ولي هرجا بتوان مي. آهن و خدماتي مانند پست را اداره كند بهتر است صنايعي مانند انرژي و راه

مللي، دولت از راه گسترش ال  براي پاگرفتن صنعت داخلي با هدف رقابت در بازارهاي بين ).البته نه به شيوه روسي و جمهوري اسالمي(
مستقيم و چه توسط چه ) R&D در اصطالح اقتصادي ( پژوهش و توسعه گذاري در قتصاد و سرمايهساخت آموزشي و پژوهشي و مادي ا زير

  . اي دارد موسسات پژوهشي سهم عمده و ها ويژه با همكاري دانشگاه هب خود موسسات و
  

صنعتي كه با چوب زير بغل حمايت گمركي و . رقابت دارند سودمند است در صنايعي كه بخت هاي حمايتي تنها به مدت محدود و سياست
آخر  هايش در تحليل  بايد بطور محدود بكار رود زيرا هزينه استراتژي جانشيني واردات مي. كار نخواهد آمد يارانه دولتي بر سر پا بماند به 

كار و تمركز بر صنايعي كه كشورها در آنها  جائي ندارد و از تقسيم ) ازي از توليدات بيرونني بي( ركيدر اقتصاد امروز اتا. سنگين خواهد بود
هيچ ضرورتي ندارد كه هركشور همه . برخوردارند گزيري نيست...) مصرف، نيروي كار  منابع طبيعي، نزديكي به بازار (از مزاياي ساختاري 



بايد از  زند مي دامن مي سياه  بازار به هائي كه كنترل و بندي سهميه  و اري در نرخ ارزدستك چند نرخي و .هاي خود را توليد كندينيازمند 
  .اقتصاد بيرون برود

  

بايد  ـ ايران ميـ خانه گرفته تا قهوه بانك و بيمه  ك وبا آنكه بخش خدمات در اقتصاد كشورها سهم روزافزوني دارد ـ از دادوستد الكتروني 
پذير، و  ديده و آموزش كشورهاي پيرامون آن و نيروي كار آموزش بزرگي بازار داخلي ايران و . شود  manufacturing يك ملت كاالساز 

اي هائي است كه براي ساختن يك پايه بزرگ صنعتي بر سازي، مزيت هاي ابزار از جمله فراواني كارگاه ساخت اقتصادي ايران،  منابع و زير
  .منطقه بسنده خواهد بود 

  

هائي كه  دانش و تكنولوژي امروزي و باربط، يعني مهارت پروراندن يك نيروي كار مجهز به  نخست،. ان در دوجاستشدن ايركليد صنعتي 
آيد  گذاري خارجي مي وارد كردن تكنولوژي و مديريت نوين است كه بخشي از آن همراه سرمايه  دوم،. ابل استخدام سودمند سازدكارگر را ق

كننده  كشوري كه وارد. برآمد بايد بهم  داران خارجي خواهند برد نمي از سودي كه سرمايه. قادير هنگفت نيازمند استبه آن نيز به م و ايران 
مقايسه كره جنوبي و . خارجي به صادر كننده تبديل خواهد شد تر است تا كشوري كه به كمك سرمايه  صرف كاالها و خدمات باشد فقير

   .دهد ها را نشان مي داري دولتي گذشته و اكنون به خوبي تفاوت سرمايه با كشورهاي سوسياليست يا  و بيش از همه چينتايلند و مالزي 
  

رسان  بايد از روزي بايستند و دولت مي بايد روي پاي خود  افراد جامعه مي). سوبسيد(ـ وظيفه دولت گرفتن ماليات است نه پرداخت يارانه  3
هاي ملي و تعديل  ماليات نقشي بيش از تامين هزينه. از آنها ماليات گرفت بايد امكان كار داد و  ميبه مردم . به پاسخگوي مردم تبديل شود

اي كه  جامعه. دمكراتيك كردن نطام سياسي بي يك نظام كارامد مالياتي ممكن نيست. فاصله طبقاتي دارد نوسانات اقتصادي يا حتا كاستن 
. عمومي ندارد  contribution گزاري  به سهم ي كه براي نگهداري خود نياز چندانت، با حكومتاس "خوار بهره"دهد  ماليات به اندازه نمي 

منابع كاني (مردم نيست و به عوامل يا نيروهاي ديگري جز مردم  تواند بي ماليات كافي بر سر پاي خود بايستد پاسخگوي  دولتي كه مي
هاي مالياتي  اما سياست. آورد ماليات با خودش حسابرسي و پاسخگوئي مي. رم استپشتگ) مليتي هاي چند  سرشار، پشتيبانان بيگانه، شركت

توليد ثروت  در خدمت  گذاري بايد وابسته كرد و مالحظات مربوط به تشويق سرمايه ت نميل ثروبه مالحظات تامين درامد يا تعدي را صرفا 
بايد  جامعه نمي به نام حمايت از محرومان . بايد در آن جائي داشته باشد مي عهالمنف انداز، و امور عام پس گذاري و باشد، مانند تشويق سرمايه

ا هيچ پرده آهنيني امروز ب. گر ببرندبه جاهاي دي  شناسي و دانش فني خود را كنندگان ثروت را چنان دوشيد كه سرمايه و كار توليد
   .توان جلو گريز مغز و سرمايه را گرفت نمي
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  ب ـ جامعه مدني 
مردم بتوانند بي مداخله دولت در اموري  ، از جمله احزاب سياسي، و وجود فضاهائي است كه ههاي داوطلبان يبند جامعه مدني به معني گروه

. هاي شهروندي؛ و مناسبات اجتماعي متمدنانه است ليتو مسئو جامعه مدني همچنين به معني حقوق . كه ميل دارند با هم كار كنند
كه به اندازه راي اكثريت براي ) پلوراليسم(جامعه مدني به چندگرائي . ها و نيز حقوق افراد ليتمسئو ه اي است باز و دربرگيرنده بر پاي جامعه

هاي حكومت و نيرو هاي بازار الزم  يرو  وگيري از زيادهبخشد؛ و تقويت نهادهاي آن براي جل ساالري اهميت دارد پشتوانه الزم را مي مردم 
ومذهب را با سياست درنياميزد،  تا آنجا كه از خشونت و تبعيض دفاع نكند، اي فعاليت براي هر امر و هر مكتب فكري  در چنان جامعه. است

    .نخواهد داشت و به اسلحه دست نبرد مانعي 
  

را زهراگين كرده است، و بويژه به  ائي كه سياست را تباه و مناسبات اجتماعي و حتا خانوادگي در ايران با توجه به فرهنگ خشونت ديرپ
هاي  دوزخ خشونت فروكشيده است، پيشبرد جامعه مدني به تصميم ترين طبقات  دنبال انقالب و جمهوري اسالمي كه جامعه را به پائين

كن كردن خشونت از سياست ايران به مقوله جرم  كنيم و براي ريشه اعدام دفاع مي از لغو مجازات ما . ملي راديكال و استثنائي نياز دارد
ها و و  سياسي يا تصميم به نظر ما جرم سياسي معني ندارد و اشخاص را به صرف اعتقاداتشان يا داشتن مقامات . دهيم پايان مي سياسي 

. استفاده كرده يا دست به جنايت برضد بشريت زده باشند  خود سوء توان پيگرد و مجازات كرد ـ مگر از مقام گيرند نمي مواضعي كه مي
بدين . كشي و از ميراث مرگبار انقالب و حكومت اسالمي بيرون كشيد ي خونريزي و كينهدوزخ بايد از دور  سياست و جامعه ايراني را مي

رژيم  عوامل كارگزارن و  براي رسيدگي به جرائم سران وكيفر،  تشكيل دادگاه حقيقت يا دادگاه محكوميت بي يكبار و براي هميشه، منظور 
اين داروي تلخي است . اصلي يعني مردم ايران پس داده شود بايد به دارندگان  ملي مي البته اموال غارت شده .كنيم پيشنهاد مي اسالمي را

  .بايد بنوشيم  آينده خود ميكه براي سالمت ملي اكنون و 
  

ولي برابري . توتاليتر نيز ممكن نبوده است هاي  يك واقعيت زندگي است و برطرف كردن آن با سركوبگري و ترور رژيمها،  ينابرابري در توانائ 
هاي تبعيض براي ما  ترين بهانه هاي مذهبي و جنسيتي نيزكه زننده ولي تفاوت ايران مساله نژادي ندارد . توان برقرار كرد در حقوق را مي

اي  درجه جامعه ما اكنون به . انسان ايراني اول انسان ايراني است و بعد هرچيز ديگر. بايد جائي داشته باشد نمي بوده است در جامعه ايراني 
هاي قانونگزاري و  دوركردن مذهب از زمينه از رشد رسيده است كه آزادي مذاهب و حفظ احترام و حقوق آنها ـ از جمله آزادي پوشش ـ و 

  .گردددر آن برقرار تواند  آموزش رسمي همگاني، مي



  

كار در . اند براي آن را آغاز كرده اكنون زنان ايراني پيكار  مين ترتيب برابري حقوق زن و مرد يك هدف دست يافتني است كه از همه به 
زار كار به همان سطح آموزش مردان دسترسي داشته باشند و با زنان بايد . بيرون خانه حق زنان و همكاري در خانه وظيفه مردان است

 دولت با مشاركت كارفرمايان و تفاوت ميان دستمزد زن و مرد بايد از ميان برود و. مردان، باز باشد گونه كه براي  برروي آنان به همان
حقوق . كنند آماده سازد كار مي ها براي نگهداري كودكاني كه مادرانشان  ستان اي از كودك بايد در همه كشور شبكه كاركنان هر دو مي 

برابري حقوق   .اموال مشترك خانواده حق مشترك داشته باشند كودكان در صورت برهم خوردن خانواده بايد حفظ شود و زن و شوهر بر 
   .آيد ــ سنجه اصلي مدرن شدن يك جامعه است ز همان ميزنان ــ كه حفظ حقوق كودكان نيز ا
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  پ ـ آموزش
در عصر . المللي چه در سطح بين نابرابري در جهان امروز است، چه در سطح ملي و  ترين عامل ترين برابرساز، و بزرگ آموزش، بزرگ 

توان خريد  اين تكنولوژي را مي. توان جبران كرد آن تكنولوژي نمي يافتن به  ماندگي را با هيچ وسيله ديگري جز دست تكنولوژي باال، واپس
چاره در آموزش است؛ رساندن آموزش به سطحي كه . ميان نخواهد رفتماندگي از  نشود واپس ولي مانند صنعت تا هنگامي كه بومي 

اني رايگان تا همگ بايد براي آموزش  بيشترين سهم بودجه مي. اند و براي ما به خوبي امكان دارد ترين كشورها به آن رسيده  پيشرفته
و بخش خصوصي  شود باشد، كنار گذاشته را نداشته اش  و توانائي مليو دانشگاه براي هركس استعدادش را داشته  هنرستان دبيرستان و
پذير باشد و  بايد در عين يكپارچگي خود انعطاف آموزشي مي برنامه . گذاري كند تواند سرمايه د كه در اين زمينه هر چه مينيز اجازه ياب
ه كارآموزي با همكاري صنايع از روي نمونه به برنامه گسترد. مناطق مختلف كشور را در نظر بگيرد هاي گوناگون اجتماعي و  نيازهاي گروه

   .بايد داد آلماني جاي مهمي در پرورش نيروي كار ماهر مي 
  

جامعه و باال بردن سطح فرهنگي آن از راه  ورزش و نيز پرورش هنري . استه آموزشي آموزش رسمي يا همراه كار، تنها يك بخش برنام
ما كه . هاي ديگري است كه كمتر از آن اهميت ندارد جمله ايران، بخش هنگي جهان، از آشناكردن توده مردم با بهترين دستاوردهاي فر

دولت بي آنكه كنترل كننده آفرينش . گرائي و ابتذال هستيم اي با كهنه جهان بوديم امروز درگير مسابقه سازان تراز اول  زماني از فرهنگ
موزه، نمايشگاه، تاالر كنسرت و  ـ كتابخانه، ـاي از تاسيسات فرهنگي  پاكردن شبكهبايد با يك برنامه گسترده آموزشي و بر فرهنگي باشد مي 

در . ها، به استعداد توده مردم ايران مجال رشد بدهد برقراري جايزه ـ وبرگزاري مسابقات و ـاپرا و نمايش، فيلمخانه، فرهنگسرا و مانند آن 
كه كارهاي با ارزش  تنها به آنان. سازد پرهيزكرد هنگي را وابسته به كمك دولت ميكه آفرينش فر هائي  بايد از سياست اين زمينه نيز مي

مستقل و مورد اعتماد  هاي  بايد توسط هيئت ها نيز مي بايد پاداش و كمك داد؛ و اين كمك كنند، پس از آفرينش فرهنگي، مي مي عرضه 
    .داده شود

***  
نفت را مايه بدبختي ايران . امد نفت يك ماه هم دوام نخواهد آورد دستگاه حكومتي بي دراز جمله  محصولي است و ايران اساسا تك اقتصاد
همان گنج بادآوردي ) گاز و(درامد نفت  .سازد اش را نيز اسباب شور بختي خود مي هاي طبيعي اند و بدا به حال ملتي كه موهبت شمرده

جز در امريكا . ن خسرو پرويز افتاد ــ فراوان و ناگهاني و از بيرون اقتصاداست كه در يك كشتي رومي به ياري باد مخالف به دست لشگريا
، همه دآمد و اصال به صادرات نرسي شمار نمي ده نوزدهم و بيستم نيز جندان بهسهاي ميان  هاي نفتي در دهه سرازير شدن درامدكه 

هاي گاز چنان  داري مانند هلند با سرازير شدن درامد استخوان حتا كشور. كننده هيدروكربور به درجاتي به بحران افتادند هاي صادر كشور
ولي هلندي و پس از آن نروژ كه پيشاپيش درس خود را گرفت توانستند درامد . بيماري هلندي را به اقتصاد داد حبرهم خورد كه اصطال

  .هاي آينده بگذارند نفت را مهار كنند و در خدمت جامعه و نسل
  

و اكنون چماعت سينه زنان احمدي نژادي  ناپذير ي سيريها آخوند. ترين نمونه بيماري هلندي است وري اسالمي بدايران به ويژه در جمه
اقتصاد و نابود كردن خود منبع درامد نفتي بكار  دنردرامد نفت براي نابود ك. وار دارند دست در دست آنان با نفت و گاز ايران رفتاري ديوانه

آميز نيز هست ــ صنعت و كشاورزي كه جاي خود را به واردات  ويرانگري جنون )،ها ميليارد خروج ارز هر سال ده( تنها تاراج نيست. رود مي
درامد نفتي كه در بيرون . افتند خشكند، منابع گازي كه به دست بيگانگان مي هنگام مي هاي نفتي كه زود دهد، چاه و قاچاق و داللي مي
   .شود گيرند ولخرجي مي شناسي مي حتا دشمناني كه پول و سالح ايران را بي هيچ احساس قدر هاي خريدني، و كشور و براي دوستي

  

ب امتياز را براي پايان دادن به تكيه حكومت حهاي صا سازي صنعت هيدروكربور و گرفتن ماليات مناسب از شركت كساني راه حل خصوصي
صنعت . تنها ظاهر مسئله را تغيير خواهد داد سومي چنان راه حلي جهان ولي در يك كشور. كنند هاي باد آورد پيشنهاد مي بر درامد

درامد نفت و گاز از اختيار دستگاه حكومتي و سپردن اي از  اره بهتر بيرون بردن بخش قابل مالحظهچ. هيدروكربور دولت را خواهد خريد
چنان صندوقي از . هاي با اعتبار است ارشناسان و شخصيتانداز ملي زير نظر يك هيئت مختلط از ك گزاري و پس آن به يك صندوق سرمايه

  .هاي آينده نگه دارد روي نمونه نروژ و تا حدودي كويت، مستقل از مقامات دولتي وظيفه خواهد داشت كه درامد نفت و گاز را براي نسل
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هاي ملي، نه خصوصي، را  كه اداره تلويزيون "بنگاه سخن پراكني بريتانيا". هاي ديگري نيز سودمند است هاي مستقل در جا فرمول هيئت
ترين رسانه همگاني بشكنند كه با توجه به تجربه  اند هم انحصار سرمايه و بازار را بر مهم در بريتانيا توانسته. در دست دارد نمونه خوبي است

تصادفي نيست كه بي بي سي به . وجود ندارداي از آزادي عمل به آن بدهند كه مثال در فرانسه  ناشاد امريكا بسيار الزم است و هم درجه
  .المللي رسيده است چنين اعتبار بين

به . يافته استترين تعبير آن سهم هرچه بيشتري  از بر عامل اقتصاد بود ولي عامل فرهنگي در گسترهتاكيد در آغهاي توسعه  در بررسي
براي . سازد نگريست يگيرد و كم يا بيش دگرگون م را دربر ميروني و بيروني جامعه رايندي كه همه زندگي دبايد همچون ف توسعه مي

ه ندبايد از نگاه شكاف انداختن هر چه كهنه است نخواهد بود ولي هيچ چيز را نمي شدن به معني دور مدرن. بايد مدرن شد توسعه يافتن مي
. ي و نه لزوما جابجا شودرد توسعه يابد بايد بازنگخواه اي كه مي ها در جامعه همه پديده. انتقادي از پشت عينك تجربه مدرن دور داشت

   .كمي ندارد گونه ماندن دست شتابزدگي و پيروي از مد روز و تقليد كوركورانه و مكانيكي گاه از همان
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   فصل پنج
  اجتماعي عدالت 

در عصر ما . براي بيشترين مردم بيشترين خوشبختي : ده هژدهم گفته استانگليسي در س در زمينه عدالت اجتماعي، سخن آخر را بنتام 
له مسئ. بود تصور نمي از آسايش و بهروزي برساند كه در گذشته قابل اي  تواند همه مردم را به پايه اي رسيده است كه مي تكنولوژي به درجه

تربيت  "جهان نوين دالور"بايد براي زندگي در اين  و مردم ميبايد براي مردم كار كنند  ها مي حكومت : اكنون سياسي و فرهنگي است
باالبردن ظرفيت اقتصادي خود  مردم و ترين كشورهاي جهان اگر در هزينه كردن منابع ملي، اولويت را به برآوردن نيازهاي  حتا بينوا. شوند 

يد بيشترين نخست، امكانات تول: مردم دو شرط داردبراي بيشترين  بيشترين خوشبختي . توانند به سطح زندگي خوبي برسند بدهند مي
   .دربرابر افراد مسئوليت داشته باشد ، جامعه ثروت فراهم گردد؛ دوم

  

ها در جهان برساند  خود را به باالترين زندگي توده مردم ان باشد و سطح ايران همه امكانات را براي آنكه يكي از ثروتمندترين كشورهاي جه
كوش و هوشمند ؛  غربي و مركزي و خاور ميانه؛ جمعيت انبوه مردمان سخت راه آسياي جنوب  ور در ميان دو دريا و شاهسرزمين پهنا: دارد

دربر  و دسترسي از راه زمين به بازاري كه از شبه قاره تا خاور ميانه و از آسياي مركزي تا خليج فارس را  يك بازار داخلي قابل مالحظه 
د بخشيد؛ و منابع دشواري زياد بهبو را بي توان آن  ي و اقتصادي الزم، كه اگرچه در سطح باالئي نيست ولي ميساخت فرهنگ گيرد؛ زير مي

   .كشورهاست بيشترطبيعي كه آرزوي 
  

سرنوشت خود را به دست ديگران  سياست دخالت كنند و يك ــ در امور عمومي يعني : شند كهتوانند تحقق بخ به اين امكانات، مردمي مي 
دو ـ . هاي سياستگزاري در جهت منافع بيشترين تعداد افراد باشد اولويت به دست هيچ مقامي از رهبر و پيشوا و شاه و امام نسپارند تا  و

چرخد مجهز سازند كه بي آن هيچ نظام سياسي نخواهد  ها مي هاي فني كه جهان امروز روي آن مهارت خود را به درجه باالي آموزش و 
هايشان  شان را بپردازد و نياز  ـ به انتظار اين ننشينند كه دولت هزينه زندگيـسه . ما را به جائي كه شايسته آن است برساندتوانست كشور  

  .انتظار داشته باشند ب نيز بايد، كار كنند و پاداش و تامين مناس توانند و مي را برآورد؛ و تا مي
  

شان را  توانند زندگي كه خود نمي كساني هستند و خواهند بود . گهواره تا گور آنها ت ازدولت نماينده و امين مردم است نه دايه و سرپرس 
بايد با كار خود، هم زندگي خويش و هم  ولي بقيه مي. بشتابد جامعه و دولت به نمايندگي آن، وظيفه دارد كه به ياري آنان . بچرخانند

نفتي و دومين ذخيره گاز جهان  ا چهارمين ذخيرهب  حتا) رانتيه(خوار  معه بهرهايك ج. سازند هاي رفاه اجتماعي گسترده را فراهم  هزينه
روزانه دولت نيست ـ  هاي  افراد و منبع هزينه "سهم نفت"نفت و گاز يك عامل اضافي براي توسعه ايران است؛ . زندگي كند تواند  نمي

كاركردن و كارنكردن و بهتر و بدتر بودن را از ميان ببرد  تفاوت ميان هاي تامين اجتماعي اگر  سياست. چنانكه از پس از رضا شاه بوده است
   .رواج بيكارگي خواهد انجاميدكشور، و  ها از  به ركود اقتصاد ، گريز مغزها و سرمايه

  

ر به اين هاي زي هما از را. ديگري نشود بايد همراه رشد اقتصادي و توليد ثروت حركت كند و هيچ يك فداي  از نظر ما عدالت اجتماعي مي 
  :منظور خواهيم رسيد

توانند پيش بروند؛ آموزش و  تا آنجا كه مي و همت خود استعداد فراخور به تا هركدام افراد جامعه ه همههاي برابر ب ـ دادن فرصتـ 1
كنان و كارفرمايان، و چه يكسان و منصفانه قانوني چه براي كار كارآموزي براي همه تا هر درجه كه استعداش را داشته باشند؛ و پوشش 

حكومت . هاي جلوگيرنده توليد ثروت ميدان فعاليت اقتصادي بدون مقررات دست و پاگير و ماليات توليد كننده و مصرف كننده؛ و گشودن 
   .وانان و واپسماندگان، بيشترهمه افراد جامعه توجه داشته باشد و به نات بايد به  مي

  

در جاهائي كه  كمك قابل مالحظه دولت فرمايان و با  دگي و بازنشستگي براي همه و به هزينه كاركنان و كارافتا ـ بيمه بيكاري و از كار 2
اقل دستمزد و  تعيين حد. آزادي داشته باشند بايد در استخدام كاركنان خود از نظر مدت استخدام و ساعات كار  موسسات مي. آيد الزم مي

بايد زير پوشش  دهند مي اقتصادي يا هر دليل ديگر كار خود را از دست مي اركناني كه به داليل اكثر ساعات كار با حكومت است و ك حد
كمك هزينه  اند از صندوق بيكاري،  بازآموزي دولتي و زير نظارت دولت قرار گيرند و تا هنگامي كه كاري پيدا نكرده هاي كارآموزي و  برنامه

آموزي يا خدمات  هاي باز شركت در برنامه است كه اگر پيشنهاد كارهاي متناسب تازه يا روشن . متناسب با دستمزد قبلي خود بگيرند
ها آن است كه كارفرمايان از استخدام كاركنان تازه  منظور از اين سياست . اجتماعي را نپذيرند كمك هزينه آنان كاهش خواهد يافت

شرايط كار اقتصاد نوين . اي خود كار كنند و تنبلي و گريز از كار تشويق نشودمتناسب با وقت و نيازه هاي  نترسند و افراد بتوانند در ساعت
   . كنند شان كار مي يها ا از خانهي وقت يا موقت دارند بسياري كسان كارهاي نيمه .داده است تغيير را 

  

سودش تنها به اقليتي از نيروي كار  و ند خواهيم به نام حفظ حقوق كارگران شرايطي بوجود آوريم كه تنها صف بيكاران را درازتر ك ما نمي
نياز به   entrepreneures امروز، توليدكنندگان و كارآفرينان  در جهان پر رقابت . كه يك اشرافيت كارگري را خواهد ساخت برسد

  . كار كنند حد توانائي خود  آزادي عمل دارند و همه بايد تا
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موسسات خصوصي سپرده خواهد شد و افراد  بدين منظور كار بيمه به . برند در ايران بسر ميـ بيمه درماني اجباري براي همه كساني كه  3 
توانند خواهد  دولت همه يا بخشي از حق بيمه كساني را كه نمي. بيمه كنند ها قرارداد خواهند داشت كه موظفند هر كسي را  با آن شركت

حقوق  ي و درماني و دفاع از كهاي بيمه و موسسات پزش كار شركت ائي، نظارت برهاي اجر مانند همه دستگاه نقش وزارت بهداري، . پرداخت
    .د نه تاسيس و اداره اين موسساتبيماران خواهد بو

***  
كه يك فيلسوف سياسي  John Rawlsاي پيش جان رالز  شود و بحث انصاف مطرح است، كه از دو دهه تر مي امروز بحث عدالت كم رنگ

جامعه بايد منصفانه . كند ولي فرايافت انصاف را به جاي عدالت اجتماعي گذاشته است او از رفاه اجتماعي دفاع مي. ردليبرال است پيش آو
در توضيح برتري فرايافت انصاف بر . ولي اساسا همان است و بر مسئوليت جامعه تاكيد دارد باشد كه از يك لحاظ شايد تعريف بهتري است

پاداش  تري در پيشبرد جامعه دارد، اگر كسي كه سهم بزرگ. كه عدالت در تحليل آخر عادالنه نيست توان گفت عدالت در جامعه مي
عدالتي شده است، از سوئي حق افراد، و از سوي  مناسبي كه ممكن است بسيار بيشتر از ميانگين باشد نگيرد به او و جامعه در نهايت امر بي

  .است ديگر يك انگيزه بزرگ پويش واالئي گرفته شده
  

عدالتي در  ترين بي بزرگ. در رابطه با عدالت اجتماعي قطعنامه حقوق زنان و كودكان كه به منشور حزب پيوست شده اهميت ويژه اي دارد
ساالري، به زنان و همراه آنان به كودكان شده است زيرا حقوق كودكان و حمايت از كودكان يك مقوله  همه تاريخ بشر از پايان دوران مادر

  .جامعه ما از دوره اسالمي به بعد سهم نه چندان آبرومند خود را در ستمي كه بر زنان رفته داشته است. انه استزن
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  فصل شش
  استراتزي پيكار

مافيائي آن، برسر راه هر برنامه سياسي  با قانون اساسي ناساز و استبدادي، و ساخت قدرت  ه و آخوند وبيني حوز جمهوري اسالمي با جهان 
اش، و  پيكار با جمهوري اسالمي در تماميت ايدئولوژيك و سياسي. باشد است كه هدف خود را رساندن ايران به جهان پيشرو قرار داده 

ت گيرند اولويت هر نيروي مخالفي است كه از حدود سودها و مالحظات شخصي فراتر خود را در دس بخشي به مردم تا سرنوشت  قدرت
كنيم و در آرزوي بازگشت به  دانيم ـ نه اينكه براي باز آوردن آب رفته به جوي تالش  اين پيكار از هر نظر سهيم مي ما خود را در. رود  مي

 استبداد سياسي و يعني جنگيدن با  است پيكار مشروطه  مي در اصل همانرو كه هدف پيكار با جمهوري اسال گذشته باشيم، بلكه از آن
كوشيم  منتها مي خواهانيم، مشروطه همان اصل ما در. اند انداخته سراشيب به ها هسد دست در دست هم ايران را  كه فرهنگي  واپسماندگي

   .باشيم و با زمان بيش بيائيمبيدارتر و بهتري  خواهان  مشروطه
  

ها را كاركردها و  و گروه افراد له پيوندي ارگانيك هست و از آنجا كه ميان هدف و وسي. كند پيكار ما را هدف ما تعيين مي استراتژي 
بيني  ماندگي فرهنگي داشته باشد در واقع تقويت جهان سياسي و واپس سازد، هر شيوه پيكاري كه نشان از استبداد  شان مي هاي عمل شيوه

شود كه  گذاشته مي مبارزه كنار aproachيافت  با اين ترتيب از همان آغاز دو شيوه يا ره. پيكاريم ه با آن در و نظام حكومتي است ك
مذهبي؛ و دوم دست  نخست، استفاده از باورها يا نمادهاي . بويژه ده پانزده ساله نخستين پس از انقالب، رواج تمام داشته است درگذشته، 

دهد و تعيين  ها را نشان مي ماهيت افراد و سازمان اين برنامه و اعالميه و سخنراني نيست كه . كار سياسيزدن به خشونت يا اسلحه در پي
گويند باور داشته  آنچه مي صميمانه به است آنها ممكن .شود آنها مي و سرشت دهد  ها شكل مي كردار آنهاست كه هر روز به آن. كند مي

باورهاي اصلي  انجامد و سرانجام چيزي از  اعتقادي و دوروئي مي گفتار و كردارشان هست به بيهر روز در ميان  باشند ولي تناقضي كه 
يك گروه يا ايدئولوژي به زيان همه ديگران است  كه اساسا به معني حق زندگي آميز را ــ  يكار مسلحانه يا خشونتهيچ نمونه پ. گذارد نمي

ه شيوه پيكار با فرا آمد دهد ك شمار نشان مي يتجربه كشورهاي ب. انجاميده باشد گرائي ساالري و چند توان نشان داد كه به مردم ـ نميـ
   .آيد يرد و در خدمت آن در ميگ كند بلكه رنگ وسيله را مي هدف وسيله را توجيه نمي. دارد آن پيوند مستقيم ) نتيجه(
  

. شود جوئي با مخالفان خود روبرو نمي عربده چوب و  ياورد با سنگ وبه ايران ب) پلوراليسم(ساالري و چندگرائي  خواهد مردم اگر گروهي مي 
است به تالفي توان به اين بهانه كه در جاي ديگر و زمان ديگري خشونتي شده   ولي نمي. برابر خشونت البته براي همه هست حق دفاع در

بهمين ترتيب . اللهي ندارد هاي فاشيستي يا حزب ي به شيوهپيكار سياسي مردمي نياز. هواداري كرد هاي غير دمكراتيك در مبارزه  از شيوه
 معتقدند و كشورداري  خواهند با حربه اسالم و كربال به جنگ آخوندها بروند، يا حقيقتا به اين امور در كار سياست و كساني مي اگر 
 و مذهب ناگزير رفتارشان با مردممي ندارند و اسال اوتي با حكومت تف كه  "اسالم خود را پياده كنند" خودشان قول به خواهند مي  تنها
بايد از آنها بيشتر برحذر بود زيرا حكومت اسالمي  دهند كه مي مردم را فريب مي كنند و  و يا ريا مي  افتاد؛ همين مجاري خواهد بر

   .گويد خواهد مي مي ان را كه كم هم دست
  

خود پيداست كه . تواند به هدف برسد در كنار مردم مي است و پشتگرم وي مردميعني تنها به نير استراتژي ما پيكار سياسي مردمي است، 
اين اعتماد از عوامل اخالقي و سياسي . كاميابي، جلب اعتماد مردم است هاي بزرگ انساني در ميان باشد نخستين شرط  وقتي پاي توده

همه چيز روي ميز يك عامل است؛ متقاعد كردن مردم به درستكاري و گفتن حقيقت و گذاشتن . است شود و همه آنها الزم  تركيب مي
همراهي با جنبش آنان عاملي ديگر  تاباندن خواست مردم و  ها يك عامل ديگر است؛ باز ها و برنامه شايستگي و درست بودن سخنان و روش 

اگر . گذارند اكثريتي از مردم به كژراهه پا ميآيد كه  معدودي پيش مي موارد . بايد برتري را به درستكاري داد است ـ اما در اينجا هم مي
از  به مردم را دارد، به درستي و از روي آگاهي، خواست آنان را به مصلحت خودشان و كشور نداند با دفاع  كسي يا گروهي كه دعوي خدمت 

ها و  "مد"برابر  شهامت آن را داشت كه در بايد  مي. انگيزد تا با رياكاري يا چشم پوشي از اصول نظرات خود بيشتر اعتماد عموم را بر مي
نياز به بسيج همه نيروي مردم و فداكاري براي خير عمومي است، مانند امروز  بويژه در شرايط تاريخي كه . هاي گذرا نيز ايستاد محبوبيت

   .مردم گفته شود بيشتر آماده مبارزه و فداكاري خواهند بود ايران، اگر همه حقيقت به 
  

. ها را به مشكالت مردم و كشور بدهد پاسخ ترين  بايد بهترين و عملي گيرد مي اسي و مواضعي كه يك حزب يا سازمان يا فرد ميبرنامه سي 
ها وگذاشتن همه تاكيد بر تحريك احساسات عمومي، زمانهائي در  تكرار كليشه هاي رايگان، و سخنان كلي و  ادعاهاي دور و دراز و وعده

  .يابند  مي پايه در نان بياند و تفاوت گفتار كردار مسئوالنه را با عوامفريبي يا سخ تر شده ولي مردم ما پخته . بود جامعه ايراني كارساز
  

مسئوالنه رفتاركنيم و اين مستلزم رفتن به  گيريم  كوشيم در برنامه سياسي و در اقدامات مبارزاتي و سخنان خود و مواضعي كه مي ا ميم
اي است كه همه  پيوسته تالش ما بوجود آوردن مجموعه بهم. زمان است ردن همراه تحوالت سياسي و فكري ژرفاي مسائل و حركت ك

زنيم كه هركه  شويم و چوب حراج بر سر مبارزه سياسي نمي دليل وارد مسابقه زيبائي با ديگران نمي به اين . هايش با هم بخواند گوشه
بيشتر برود كه وعده داد هر ماهه سهم  تواند از خميني  كس نمي هيچ. اي داد باالترش را بدهيم ترش را بگوئيم و هركه وعده چيزي گفت باال 
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ها و اجراي برنامه سياسي ما نياز به  گوئيم كه رسيدن به هدف ما پيشاپيش به مردم مي. ها خواهد داد ايرانيان را از درآمد نفت به آن
ها پس از پيروزي بر  ك پيكار سخت و طوالني و پر از ناكامي خواهد آمد بلكه تا سالپايان ي ازخودگذشتگي همگاني دارد و نه تنها در 

   .سزاواريم بگيريم ر از آنچه بايد بيش از حد كار كنيم و كمت هاي رژيم، همه ما مي ياسالمي براي برطرف كردن ويرانگر جمهوري 
  

. استفاده از تحوالت داخل و خارج است درهم شكستن رژيم با  بردن ودر پيكار سياسي مردمي، آنچه اهميت دارد بسيج مردم براي تحليل  
پذيري روزافزون رژيم اسالمي، و ناكافي بودن سركوبگري  براي ايران، آسيب هاي نظري اين استراتژي را اعتقاد به يك آينده دمكراتيك  پايه

و  مروز هيچ ارتباطي به بيست سال و چهل سال گذشته ندارد جامعه ايراني ا. دهد فاسد واستبدادي تشكيل مي هاي  براي نگهداري حكومت
ضعف سياسي تاريخي جامعه  كار آن است كه  هاي بزرگ مردم، در سابقه توده يشناختي و آموزش سياسي ب هاي ژرف جامعه يدگرگون

  . ها مسئله زمان استناپذير و تن آخوندي، اجتناب پيروزي مردم بر رژيم . ايراني را به مقدار قابل مالحظه برطرف كند
  

   :توان آورد هاي استراتژي پيكار سياسي مردمي را به ترتيب زير مي تاكتيك  
كه از نظر بسيج افكار عمومي  هاي رژيم بويژه در زمينه تروريسم و حقوق بشر  يها و تبهكار يـ برجسته كردن نقاط ضعف و ناكام 1

   .به پيشرفت حقوق بشر اهميت دارد ستن گسترش مناسبات جهانيان براي فشار آوردن بر جمهوري اسالمي و واب
  

  .خواه آن در هر جا يخواه و ترق يهاي مخالفان آزاد ـ برجسته كردن فعاليت 2
  

حاكم؛ تمركز حمالت بر سران مافياي  گيري از تضادهاي دروني گروه  ـ پشتيباني از جنبش مردم ايران به رهبري روشنفكران و بهره 3
هاي گوناگوني كه چه در جامعه ايراني و چه در حكومت اسالمي پديد  گرايش عوامل سركوبگر در رژيم؛ و در نظر گرفتن مالي و -سياسي

به  اين تحولي است كه از سوي بسياري در ايران شناخته و عمال . حالت يك ساختار بهم پيوسته بدرآورده است آمده است و آن را بكلي از 
   .شود حساب آورده مي

  

ساالري در يك ايران  بشر و مردم هاي دگرانديش براي دفاع از حقوق  ها و سازمان سترش زمينه همكاري و اقدامات مشترك گروهـ گ 4
   .يكپارچه و مستقل

  

اده از هاي عملي و نظري با استف زمينه مستقيم با نيروهاي آزادي و ترقي در درون ايران و پيشبرد پيكار آنان در  شنود غير و ـ افزايش گفت 5
   .آزادي عمل بيشر ما در بيرون

  

هاي رژيم از نظر عملي  تفاوت جناح . كنيم ها باشد استقبال مي بخشي به آن ما از هر تحولي در جمهوري اسالمي كه به سود مردم و قدرت 
اي منظورهاي  است؛ ولي پاره آور هر منظوري دارند به حال مردم زيان اهللا،  بدين معني است كه جناح سركوبگر، يعني مافياي سران حزب

ما در بيرون ناگزير . همه ميان مبارزه در بيرون و درون يك تفاوت بنيادي هست با اين. سود مردم شمرد توان به  جناح اصالحگر را مي
دارند ولي ابراز  با رژيممردم  توانيم آن درجه از مخالفت را كه بيشتر  ما مي. نيستيم از قواعد بازي در جمهوري اسالمي پيروي كنيم 

جمهوري اسالمي و مبارزات جناحي درگير شويم چون اعتبار مخالفت و  هاي روزانه  بايد در سياست روي نمي كنيم؛ و به هيچ د اظهارشو نمي
اي   مرحله تازه ي در ايران بهخواه جويد پيكار آزادي جناح دوري مي اكنون با برآمدن نيروي سومي كه از هردو . مبارزه را از ميان خواهد برد

   .بدان استنهد كه آينده دمكراسي بسته  پا مي
  

خواهيم  با شرايط خود به ايران باز ا آنكه بازگشت به ايران و شركت در پيكار مردمي از نزديك، آرزوي هر نيروي مخالفي است ما تنها ب 
مردم بتوانند از آزادي و امنيت خود دفاع كنند و ما  كار بيفتد و از هاي سركوبگري در جريان مبارزه  گشت؛ يعني هنگامي كه دستگاه

   .و برابر، پيكار سياسي كنيم آزاد هاي ديگر در شرايط  بتوانيم با همه گرايش
  

گام صورت گيرد؛ ولي نيروهاي مخالف  تالش ما بر آن است كه سرنگوني رژيم آخوندي بي خونريزي و هرج و مرج و در يك فرايند گام به  
اهللا همچنان درپي نگهداري  اگر حزب. آميز نگهدارند است به حال مسالمت اكنون آغاز شده  كه هم توانند فرايند سرنگوني را ميبه تنهائي ن

ما   .كس نخواهد توانست دربرابر آن بايستد بهر بها باشد و خشم و سرخوردگي مردم را به انفجار برساند هيچ هاي قدرت و منافع خود  پايگاه
   .كنيم  اهللا پشتيباني مي حزبتجاوزات  ابربر در از خود مردم براي دفاع از حق از خشونت، پرهيز با همه

***  
شد در خواهد گرفت پيش چشمان ما دارد با همان عناصر روي  ها تصور مي گردد و پيكاري كه آن روز مي اين استراتژي به دو دهه پيش بر

تر شده  بر سر دمكراسي ليبرال كامل ملي consensus است كه با يك همرائي صورت پيكار سياسي مردمي جنبش سبز بهترين. دهد مي
هاي مالي ميلياردي آن است؛ نيروي مردم  نيروي رژيم دستگاه سركوبگري با هزينه. اند با همه نيرو به ميدان آمدهمردم و رژيم هر دو  .است

  . شان نخواهد كرد پايان دادن به رژيم اسالمي آرام آمده است كه هيچ چيز جز ها ميليون مردمان آگاه و به جان وزنه ده
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  فصل هفت
  بيني متفاوت يك جهان
ايران . ، نابسنده خواهد بودبه جهان ، بي تغييري در نگرش ما هاي قانوني، بي يك دگرگوني ژرف فرهنگي هاي سياسي و تهيه همه برنامه

ما در چنين وضع . بايد جستجو كرد را در همين سه صفت مي ران اي است و مسئله اي يك كشور جهان سومي، اسالمي، و خاورميانه
ايم كه جامعه ما با صفت  كنيم، و اجازه داده اي زندگي مي انديشيم، با معيارهاي خاورميانه مي آوريم زيرا با روحيه جهان سومي  تاسف

خواهيم از اين  مي اگر . ايم و همينيم كه بوده اي است هاي ما جهان سومي و اسالمي و خاورميانه نگرش و ارزش. تعريف شود اسالمي 
  .هان معنوي خود مهاجرت كنيمج توانيم دست بزنيم از  مان را نمي بايد حتا اگر جغرافياي آئيم مي سرنوشت ناشاد بدر

  

تران  به پيشرفته ،ورتهائي كه در ص  اند، جامعه ها ماندگان از كاروان يجهان سوم. جهان سومي بودن واژه ديگري براي واپسماندگي است 
هاي دست برداشتني كه خشونت،  ها و گذشته هائي زنداني سنت سرزمين اند؛  اند و در معني در مرداب قرون وسطائي خود فرومانده ماننده

ت، بي جهان سومي قرباني و ستمديده اس. شونده، ارباب به نوكر كننده به حكومت مرد به زن، حكومت خشونت : هاست خميرمايه هستي آن
اش آگاه  تباهي و درماندگي صدها ساله همان غرب كه او را به ابعاد  -- گردد  اش با غرب برمي اش به آشنائي ستمديدگي. هيچ كوتاهي و گناه 

آساي  ش بر غرب در پيكار ضد استعماري، باز به قدرت مشيتا يپيروز ايستد ولي حتا در  او دمي از سرزنش غرب باز نمي. گردانيده بود
   .سازد داند و مي بازي آن مي شب خيمه چسبد و خود را عروسك  رب ميغ
  

به عنوان يك . آيند يكديگر مي جامعه اسالمي پيشاپيش به معني داشتن تصور بسيار محدودي از آزادي و مسئوليت فردي است، كه با  
جامعه مذهبي . برند تر بسر مي بخود بسته فضائي خود مسلمانان در اند،  اي از مردماني كه بيشترشان مسلمان جامعه اسالمي و نه جامعه
اردوغان تركيه از عمر بشير رئيس جمهوري سودان (. هائي برسد هر درجه معمول چنين جامعهه ب ـ فساد در آن ـجامعه تقديس شده است 

گفت مسلمان جنايت كه به جنايت بر ضد بشريت محكوم شده است و در هر كشور غربي دستگير خواهد شد دعوت رسمي كرد و 
اي باشد بالقوه يك عنصر  جامعه اسالمي در هر مرحله. توان برد نمي ها را زير نور انديشه آزاد  دار آن ها و نهادهاي ريشه نظام ارزش!) كند نمي

اش در  و آينده رستگاريش در بهشت آن جهان است. اي دارد شده سرنوشت از پيش تعيين. آن هست نيرومند در   millennial آخرالزماني 
بيني و  برتر از همه، براي هر جهان اعتبار،  همواره يك جايگزين فرضي با. اي كه باالتر از هرچه بوده است و خواهد بود بازگشت به گذشته 

   .خورده در ژرفاي جامعه هست شكستسياست 
  

ها و باورها راه بر پيشرفت  نظام ارزش ه جهان سومي، اگر در يك جامع. در جهان سومي بودن خود، جامعه اسالمي پابرجاتر از ديگران است
اداره جامعه بر پايه شريعت، آن را . افزايد حقوق بشر بر آن ميويژه در تجاوز به  هاش را نيز ب گيرند، جامعه اسالمي مقررات تقديس شده مي

وران اسالمي از هر رنگ براي آشتي  كوشش انديشه از دهه هشتاد سده نوزدهم. به مدرنيته نخواهد رسانيد تواند بكشد ولي  هر جا ميه ب
كردن اسالم  مدرن. بيابد  اسالم راي مدرنيته درهيچ كس نتوانسته است يك پايه تئوريك ب. دادن مدرنيته و شريعت بيهوده مانده است 

ها كه تضاد را شناخته و بيان  يشمندان آناز ميان اين اند  .ايستند مانده است جا مي همان باز و بينند مي را بست بن كساني كه محال آرزوي
  .بايد در كنارشان بود اند بخت بيشتري براي گشودن معما خواهند داشت و مي كرده

  

ذهني است؛ جهان سومي است كه  خاور ميانه هم مانند جهان سوم يك حالت . خاور ميانه بيش از يك تعريف نامشخص جغرافيائي است 
ستيزي، بويژه  ويژه خود، اگر هم مسلمان و عرب نباشد به غرب اي در فضاي فرهنگي و سياسي  ميانه ولي خاور. عرب و مسلمان باشد

احساس دشمني به  ــو گزينشي است  "سوبژكتيو"بيني او  ـ تاريخي كه مانند همه جهانـخود  او از تاريخ . ستيزي، شناخته است امريكا
اسرائيلي  يكپارچه ضد سويه و  ترين كشاكش جهان است او را يك ترين و كهن پيچيده كشاكش فلسطين و اسرائيل كه. آموخته است غرب را 

  .يهودي كرده است ، ضدبر تعريف و تقريبا بنا
  

ترين تعريفش  افريقاي سياه كامل جهان سوم كه در . ايم كنيم و همراه هر سه به پايان راه رسيده هم در اين سه جهان زيست مي يما بر رو 
برابر مدرنيته كارش به واليت فقيه و  در واپسين ايستادگي خود در جهان اسالمي . آور موقعيت خود روبروست با نا اميدي هراسيابد  را مي

فلسطين، و اسالم به عنوان هويت ملي، ) ابسسيون(كاري، سودازدگي  خاورميانه تركيب محافظه در . الدن كشيده است طالبان و بن
   .كند به بنيادگرائي محكوم ميدارد هاي هر چه بيشتري را  جامعه

  

مسئوليت را بفهمد؛ خشونت را از  اي از پيشرفت رسيده است كه بايد بتواند معني  جامعه ما به پايه. ايران از اين سه جهان بيگانه است 
اي رها شود ـ چنانكه تركيه  ميانه هاي خاور راه ندهد؛ و از گير سياست روابط اجتماعي و سياسي بردارد؛ اسالم را در سياست و اداره جامعه 

ما سزاوار زندگي بهتري هستيم و اجباري نداريم خود را در حد اين مردمان . شده استكمابيش ايرانيان  تر از  با مردمي بسيار مذهبي
اش را عقب  رستگاري و هايش دست و پا بزند  تواند همچنان در سنت جهان سوم مي. تر تمدن جهاني بمانيم هاي پائين و در سطح نگهداريم 

تر  ش را ژرفا يماندگ اش بنگرد و واپس خورده هاي شكست ياستراتژ تواند به اسالم به عنوان هويت خود و جايگزين  جهان اسالم مي. بيندازد
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ازد و آينده خود هاي سياست و فرهنگ خويش را به گردن امريكا و اسرائيل بيند يبخواهد مسئوليت كاست تواند هرچه  اور ميانه ميخ. سازد
   .گروگان مسئله فلسطين كند را 

  

اسالم تعريف كننده فرهنگ ما، و  خواهيم جهان سوم معيار پيشرفت ما، جهان  ها يكي شناخته شويم؛ نمي خواهيم با اين ملت ما ديگر نمي
ما در اين . از فرهنگ ما بستگي نداردبه هيچ بخشي    زبان فارسي در تاريخ و  هويت ملي ما جز. خاور ميانه چهارچوب سياسي ما باشد

جهان پر از كشاكش و مصيبت است و هيچ دليلي ندارد كه در اين ميان . ما دست نخواهد خورد توانيم دست ببريم و هويت  فرهنگ مي
پشت كردن به : استدنياه ما اگر قرار است بهتر از اكنونش باشد در بيرون آمدن از اين   آينده ملت. مهمترين مسئله ما باشد فلسطين 

بايد  ما مي. زندگي و نه يك رابطه شخصي با آفريدگار جهان جهان سوم، بيرون زدن از خاورميانه، فراموش كردن اسالم به عنوان يك شيوه 
يابد  ت ميايراني هرجا باشد به محض آنكه به ابزارهاي فرهنگي غرب دس. ها كم نداريم يجهان اول جهان اولي بشويم زيرا در اصل چيزي از 

گونه كه براي  آن گاه جهان ما نبوده است،  دنياي اسالمي هيچ. ها سبكبارتريم يما از بسياري جهان سوم. رساند به غربيان مي خود را 
از آن  ايم و نه هزار و پانصد سال پيش فراموش كرده ايم و نه آن دويست سال تاراج و كشتار و ويراني را  ما همواره ايراني مانده. هاست عرب

فروتري نيست؛ موضوع موضوع برتري و . ها بيش از آن تفاوت داريم ما با عرب. نيست اسالم دين بسياري از ما هست ولي موجوديت ما . را
اي  دالئل تازه هر بار  بايد به شكست خوردگاني واگذاشت كه خاور ميانه را مي. سال اسالم نتوانسته است آن را بزدايد 1400  كه  تفاوتي است

واقعي فرهنگي و   quagmire يك گلزار . بال پرواز ماست اي بر  خاور ميانه وزنه. يابند هاي خود مي براي چسبيدن به عوامل اصلي شكست
بايد شناخت و با آن بهترين مناسبات را  خاور ميانه را، چنانكه بقيه جهان سوم را، مي . سياسي است كه بايد پايمان را از آن بيرون بكشيم

   .همه آنها جداست راه ما از  شت وليدا
  

ايم در همين فضاهاي آزادتر  اولويت داده پيكار فرهنگي را كه ما به عنوان يك حزب سياسي بدان . بايد ساخت امروز مي ايران فردا را از هم 
 گذشته، مردم ايران هرچه بيشتر از اين اهللا از حكومت اسالمي و حزب . ما در اين پيكار تنها نيستيم. توان دنبال كرد و به ايران كشاند مي

بايد دريد و از اتهام و حمله  پرده تابوها را مي. جويند زايد دوري مي خفقان و خرافات از آن مي فرهنگ و سياستي كه خشونت و 
  .انديشان نهراسيد  كهنه
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  تفصل هش
  حزب راست ميانه

. گذاري شده است شرايط تبعيد پايه هاي سياسي بيرون كشور اين ويژگي را دارد كه از صفر در  حزب مشروطه ايران در ميان سازمان 
ويژگي ديگر حزب آن است كه . اند گذاري شده هستند كه در ايران پايه هائي  اند يا انشعابي از سازمان ديگران همه يا از ايران به بيرون آمده

سومين ويژگي حزب . هاي اجتماعي ايرانيان تبعيدي حزبي است ازهمه اليه. كادر، كاستي بزرگ آن است صرفا حزب كادر نيست و كمبود 
پرده، و  بيحزبي همه آشكار و  ها و اختالفات درون نام و نشان همه مسئوالن حزب و بحث. بايد جستجو كرد را در شفافيت كامل آن 

  .روي دگرانديشان گشوده است هاي حزبي بر يدرهاي گردهمائ 
  

شهر در شاخه يا هسته شهر گرد  اعضاي حزب در هر . متمركز است سازماندهي حزب به پيروي از اصول عقايد آن، دمكراتيك و غير 
ها  اداره شاخه. رين شاخه خود جنبه رسمي پيدا كنندت توانند با پيوستن به نزديك  ها مي تر حزب است و هسته هسته واحد كوچك. آيند مي

اساسنامه  ها در چهارچوب منشور و  شاخه. بايد از سوي اعضا برگزيده شوند به تعداد اعضاي شاخه هر سال مي با شوراهائي است كه بسته 
كه ارگان   پنج عضو شوراي مركزي . گيرد ها صورت مي و هستهها  هاي حزبي اساسا در شاخه حزب در امور خود آزادي عمل دارند و فعاليت

كنگره باالترين ارگان حزبي است و سياستگزاري عمومي . شوند هر دو سال يك بار از سوي كنگره انتخاب مي اداره و رهبري حزب است
شود  يا امريكا برگزار مي اروپا هاي  يك بار كنفرانسي از شاخه هر سال كم و بيش. حوزه وظايف آن استتغيير منشور و اساسنامه در  حزب و 

شوند  ها تشويق مي شاخه. هاي تازه است براي بحث درباره انديشه كه عالوه بر استوارتر كردن همبستگي حزبي و كارهاي تشكيالتي، ميداني 
   .به اقدامات مشترك بزنند ست كه با دگرانديشان همكاري كنند و د

  

انقالب مشروطه در اوضاع و احوال  هاي دوران  حزب.ه بود كه حزب خود را داشته باشدسنت مشروطه در ايران هيچگاه فرصت آن را نيافت 
تابيد و حزب برايش يا دشمن بود يا مزاحم و يا آرايش صحنه و  نمي پادشاهي پهلوي هيچ مركز قدرت مستقلي را بر. نامناسب نپائيدند

كه خود محمد ) تر و محدودتر آن روزها غير دمكراتيك  context فتار يا در با(خواه  مشروطه حتا حزبي . كننده انتخابات كنترل شده آسان
رژيمي كه وارث انقالب  در . تر از همه از چشمش افتاد كوشيد زود گذاشت، چون براي مشاركت و به ميدان آوردن مردم مي رضا شاه بنياد 

تاختند  ع مشروطه و قانون اساسي به پادشاهان پهلوي ميموض مخالفان رژيم نيز كه از . داشت مشروطه بود يك حزب مشروطه جائي نمي
در سوئي حمله به پادشاهي به دليل انحرافش  :هست  هاي بيرون آميز هنوز در سياست دوپارگي طرفه اين . (بودند دنبال حزب مشروطه نمي

 بي اعتنائي به بسياري معاني آن، ه و مالكيت انحصاري مشروط ادعاي در سوي ديگر پرهيز تا حد گريز از مشروطه؛ اصول مشروطه و از 
   )همچنانكه در دوران پادشاهي بود

  

گنجد  كه در تعريف راست ميانه مي خواهي در همه گستره آن با يك برنامه سياسي  كردن پيام جنبش مشروطه حزب مشروطه ايران با زنده 
ناپذير به نگهداري نياخاك؛  حزبي است كه ازنظر اراده شكست اين. سازد كوشد كمبود بزرگي را كه در سياست ايران بوده است برطرف  مي

ها در يك پادشاهي مشروطه؛ جدا كردن دين از حكومت  مردم ايران؛ و نواحي كشور به دست باشندگان آن سپردن اختيار كشور به دست 
اجتماعي، دنباله مستقيم جنبشي است  و عدالت شدن با دنياي امروز در توسعه و رفاه  زو داشتند؛ و همپارخواهان آ كه پيشروترين مشروطه 

بوده است و نخستين سازماندهي خود را در حزب دمكرات انقالب  كه از صد سال پيش نيروي برانگيزنده دگرگوني در جامعه ايراني 
خارج از مذهب، مذهبي و هاي تفكر و زندگي از تمدني كه وحشيگري را از رابطه  فراگرفتن شيوه نگاه به غرب و . مشروطه يافت

   .ما كه به ايران صد سال پيش  رازدپ مرد و زن، كارفرما و كارگر برداشته است تقريبا همان اندازه به ما مي شونده،  كننده و حكومت حكومت
  

با زمان  هاي سياسي متناسب برنامه اي براي  شود برد، و پايه اصول تاريخي مشروطه را در سده بيست و يكم تا آنجا كه بتوان ديد مي
يكپارچگي ايران، از نظر نقش حكومت به عنوان نماينده جامعه در اقتصاد و  برنامه سياسي حزب از نظر تاكيد بر يگانگي ملي و . ساخت

تواند با چپ ميانه  جهت تعادل ميان توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي، يك برنامه راست ميانه است و مي تنظيم روابط اجتماعي، از 
مذهب ( پرستان و اسالمگرايان  هاي افراطي راست، با هواداران پادشاهي استبدادي و آريا هاي آن باگرايش تفاوت. هاي مهم داشته باشد تفاوت 

ه نياز به تر از آن است ك نشدني ـ آشكارتر و برطرفـطلبانه   هاي تجزيه ها و همه گرايش ها و آنارشيست لنينيستو افراطيان چپ ــ ) سياسي
  .اشته باشدگفتن د

  

هاي اقتصادي و رفاهي دنبال  سياست هاي كشورهاي پيشرفته را در زمينه  ها و تجربه اين برنامه به هيچ روي كامل نيست و ما با عالقه بحث 
م كه جزئيات عملي بپردازيم ولي به عنوان يك اصل راهنما معتقدي هاي كشورداري بيش از آن است كه به  فاصله ما با مسئوليت. كنيم مي

شود، و معيار در اينجا خير عمومي  وظيفه حكومت آغاز ميافتد  استفاده مي يا به سوءآيد  فردي كوتاه مي هر جا بخش خصوصي و ابتكارات 
بخش خصوصي،  دهد كه  ترين جامعه و اقتصاد تاريخ را بوجود آورده نشان مي بهترين فضاي ابتكار فردي است و پويا تجربه امريكا كه . است
استفاده  ءرفاه اروپاي باختري فرمولي براي سو هاي دولت  يرو از سوي ديگر زياده. رود هم بسيار زياده مي كند و بسيار كوتاهي مي هم

مقررات سخت كار، از . بوده است  entrepreneur جلوگيري از روحيه كارآفرين  تشويق بيكارگي و وابستگي، گسترده از منابع ملي، 
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هاي  هزينه هاي سنگين به گريز سرمايه و مغزها كمك كرده است؛ و بار كمرشكن  بيكاري افزوده است؛ بستن ماليات ر وري كاسته و ب بهره
   .هاي رفاهي انجاميده است نظرهاي كلي در برنامه رفاهي در همه جا به تجديد

  

هفت دهه پيش در پي تعديل  ي باختري نيز از ويژه كه در خود امريكا و اروپا هگزينش ميان اين دو نمونه نيست؛ ب هيچ كس ناگزير از
وگرائيدن سوسيال دمكراسي  "جامعه بزرگ"و  "نيوديل"هاي   امهگرائيدن حزب دمكرات امريكا به چپ در برناند ــ  آمده شان بر يها سياست

ي دادن برتري ابتكار خصوصي، با گيري است كه براي آشت هائي از تالش دنباله گذشته نشانه در دو دهه ميانه اروپاي باختري به راست 
   .گيرد اجتماعي حكومت صورت مي مسئوليت 

  .ايم ما حزبي براي اكنون و آينده ايران ساخته
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