
 1 

*اندازی از جایگاه ایران در دنیای نو چشم  
استاد و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانھ دانشگاه راتگرز، آمریکا، ھوشنگ امیراحمدی در دبیسخنرانی    
  
  

موضوع صحبت من جایگاه ایران در دنیای جدید است، و پرداختن بھ 
 این موضوع در کنفرانسی کھ در دوبی برای بررسی پدیده جھانی شدن و

دھد کھ در مقدمھ، بھ  مالزمات آن برگزار شده، این فرصت را بھ من می
ای داشتھ باشم. شدن اشاره خود دوبی، بھ عنوان مصداق تاثیرات مثبت جھانی  

 
دانید، در مدت زمانی کوتاه  بھ صورت بازاری  دوبی، چنانکھ می 

این شھر ھا، کاالھا و خدمات درآمده است و درواقع  جھانی برای مبادلھ ایده
اکنون یک چھارراه داد وستد و توسعھ است. دوبی ھمچنین نمایشگاھی از 
تجمل و وفور، زیبایی معماری و نوسازی شھری بھ مفھوم جھانی است. در 
حال حاضر، این امیرنشین شریک نخستین ایران در امر تجارت است.  با 

اختصاص  ای زیاد کشور آلمان مرتبھ دوم را در این زمینھ بھ خود فاصلھ
داده است.  

 
رو دارد  ھایی را در پیش دوبی در راه توسعھ و ترقی ھمچنین چالش 

گذار بھ یک جامعھ دمکراتیک پایدار است کھ امیدوارم بر  کھ از جملھ مسئلھ 
تواند برای ما سرمشق  این مھم نیز فایق آید. بھ لحاظ آنچھ گفتھ شد، دوبی می

توان  دھد کھ می بی بھ ما این امید را میخوبی باشد. بھ این معنا کھ نمونھ دو
ً کوتاه  در یک  با ترکیبی از بینش سیاسی و رھبری  درمدت زمانی نسبتا

جامعھ مسلمان بر مشکل عظیم توسعھ نایافتگی چیره شد.  
  

بھ موضوع اصلی صحبتم جایگاه ایران در دنیای نو برگردم. در این  
گذرد و این  امور بر وفق مراد نمی زمینھ متاسفانھ باید بگویم در ایران روند

کشور در جامعھ جھانی امروز از نام و شھرت درخوری برخوردار نیست. 
درس ایران در جھان نو نظیر یک صندوق پستی است. آدر واقع،   

                                            
یک سخنرانی است که در دوبی و در نشست مشترک شورای بازرگانان  ترجمهآ نچه می خوانید  *

از دوست ارجمند  ایراد شده است. 2004 سو مرکز جهانی گردانی به سود همگان در مار ایرانی
من را یاری داده است سپاسگزارم. به فارسی رضا فرخ فال که در ترجمه و ویرایش این متن  
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ای درگیر است. بھ لحاظ  ایران با معضالت و مسایل چندگانھ

ی دچار رکود روانشناختی دچار یاس و سرخوردگی است؛ بھ لحاظ اقتصاد
ساالری  است؛ بھ لحاظ تکنولوژی واپس مانده است؛ از دمکراسی و مردم

است؛ از نظر  بھره است؛ بھ لحاظ اجتماعی بیمار و دچار چند پاره گی بی
فرھنگی سردرگم است؛ موقعیت منطقھ ای ناموزونی دارد؛ و از نظر 

د یک سمت وسوی المللی نام و آوازه چندان خوبی ندارد. ایران امروز فاق بین
مشخص سیاسی است و رھبری آن از بینش و درکی مناسب برای یک آینده 

انداز  بھره است. جای تعجب نیست اگر جوانان این کشور چشم مدرن بی
بینند. بھتری را در افق کشور خود نمی  

 
دانم کھ آنچھ گفتم ممکن است بھ مذاق کسانی خوش نیاید. اما من  می 

اندازی بدبینانھ شما را تحت تاثیر قرار دھم.  با ارائھ چشمخواھم در اینجا  نمی
واقعیت این است کھ ملت ایران سزاوار وضعیت اسفباری نیست کھ امروز 
گرفتار آن شده است. ایران بھ لحاظ مردمش، تاریخش، فرھنگ و ھنرش، 

اش کشوری غنی و ثروتمند است. ایران بھ عنوان  جغرافیایش و منابع طبیعی
ھا تجسمی از شرق تاریخی در برابر  گذار امپراتوری، طی قرن نیاننخستین ب

غرب تاریخی و محورتوسعھ،  ثبات و پایداری بوده است.  
 

زیادی وجود دارد.   امروز، میان دستاوردھا و منابع این کشور فاصلھ 
ترین سطوح رشد  توانم بگویم کھ ایران بھ درستی یکی از پایین بھ جرئت می
ً این را بھ نسبت من ابعش در دنیای امروز داراست. چرا چنین است؟ یقینا

است. اکنون  بدین خاطر نیست کھ ملت در این راه سعی و تالش کافی نکرده
بیش از یک قرن است کھ ایرانیان در راه از میان برداشتن این فاصلھ و در 

اند و بھ انواع  راه پیشرفت می کوشند. آنھا اصالحات و انقالب کرده
اند.  ھا برای رسیدن بھ مقصود دست یازیده ھا و سیاست ھا، استراتژی تئوری
ای در این راه  ھای اولیھ، بھ طور فزاینده ای موفقیت حال، سوای پاره با این

اند. ناکام مانده  
  

بگذارید بار دیگر این سوال را مطرح کنم کھ چرا چنین شده است؟ 
می با یکدیگر توافق نظر ایرانیان بھ عنوان یک ملت بر سر علل این ناکا
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دانند،  ھای خارجی را در این امر دخیل می ندارند. اغلب ایرانیان قدرت
دانند و مابقی ترکیبی از این دو را  ای طبقھ حاکم و نخبگان را مقصر می پاره

دانند. اما بھ نظر من این پدیده تنھا ناشی  مسبب و مسئول در این ناکامی می
ت و بھ این موضوع خواھم پرداخت.از فقدان بینش و رھبری اس  

  
جامعھ جھانی و ایران   
  

برای اینکھ موقعیت ایران را در دنیای امروز بھتر بتوانم تشریح کنم،  
الزم است کھ بدانیم دنیای ما در شرایط حاضر چگونھ دنیایی شده است. در 

کوشیده است کھ دوران توسعھ نایافتگی خود را پشت  کھ ایرانی می زمانی
ای پسا مدرن و عرصھ  گذارد، دنیای پیرامونش راھی جامعھسر

ھا یا دوران جھانی شدن شده است. در چنین د نیایی شماری از  ھموابستگی
ھای جھان شمول  فراجریان - mega-trends -  حاکم بر مقدرات

اقتصادی، تکنولوژیک، ایدئولوژیک، سیاسی، فضایی، نھادی، 
محیطی و فرھنگی زیست اند. ھمسویی و بھره  ات انسانی شدهاجتماعی حی -

گرایی و ھمکاری است. ھا مستلزم آموزشی جھانی، ھم گیری از این جریان  
  
دولت  ھای فراملیتی  ھای غیر دولتی و شرکت ھا، سازمان ملت -

بازیگران اصلی عرصھ جھانی سھ کنونی ھستند.  (tri-centric)مرکزی  -
سرد است کھ جھانی تک جھان امروز متفاوت با جھان در دوران جنگ -

مرکز بود و دولت ھا تنھا مراکز قدرت در آن بودند. ایالت متحده آمریکا  ملت-
ھای دست اول و دوم  بر این نظام جدید جھانی تسلط دارد و معدودی قدرت

است کھ بھ طور فزاینده ای  با او در این امر شراکت دارند . این در حالی
وردن و اداره یک دنیای تک قطبی بھ خواست ایالت متحده مبنی بر پدیدآ

شود. سازمان ملل متحد برآن است کھ بھ صورت یک  چالش کشیده می
بخش در این میان باقی بماند، اما قدرت این سازمان برای  نیروی توازن

ھای قدرتمند روبھ کاھش گذاشتھ است. جانبھ دولت جلوگیری از اقدامات یک  
  
ھمھمترین ویژگی این نظام جھانی س  مرکزی تنشی درونی است کھ  -

ناشی از کشش این نظام ھم زمان بھ سوی ثبات  و بھ سوی ھرج و مرج 
است. این نظام بھ طور مشخص در اثر دو تمایل مخالف و متضاد دچار 
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و  -integration -گرایی  دوپاره گی شده است: یک تمایل خواستار ھم
گرایی  مو تمایل دیگر شرایطی را برای نا ھ  کاری است ھم

disintegration -  -آورد. این دو تمایل را  و کشمکش بھ وجود می
گرا و نیروھای ناھمگرای جھانی نامگذاری کنیم.  توانیم نیروھای ھم می  

 
گرایی جھانی شامل جھانی شدن سرمایھ، گسترش جھانی  نیروھای ھم

محصوالت صنعتی، خدمات ھمگانی، بازارھای کاال، چندگانگی منابع، 
ف انبوه، فرھنگ عام، پول، مردم و عقاید گوناگون است. نیروھای مصر
میان  گرای جھانی، توسعھ نامتقارن اقتصادی و تکنولوژیک، رقابت ناھم
دولت ھا، افزایش قدرت واحدھای تجاری نامحدود و انتقالی و نیز  ملت -

و  NGOھای غیر دولتی  عملکرد نھادھای غیردولتی ھمچون سازمان
گیرد. افزون بر این، نیروھای دیگری  روریستی را در بر میھای ت سازمان

گرایانھ، نسبیت  ھای انزواطلبانھ ناسیونالیستی یا سنت نیز ھمچون گرایش
ھای جھانی،  بندی و گرایش بھ ناھمگونی فرھنگی و بنیادگرایی مذھبی، قطب

طلبانھ قومی، تمایل بھ اقتصادھای  ھای استقالل ھای سیاسی، خواستھ سرکوب
ای و بلوکی در دامن زدن بھ ناھمگرایی جھانی نقش دارند. منطقھ  
  

گرایانھ و ناھمگرایانھ، بھ  از میان نمودھای متنوع تمایالت متناقض ھم 
گمان من، یک تمایل در فراھم ساختن الگویی جدید برای یک ھمزیستی 

جھانی نقشی محوری دارد و آن کاھش سودمندی قدرت نامشروع و داشتن  
گرا را  ھای دگم گری و خشونت ایدئولوژی ی تھاجمی است کھ نظامینیروی

برای دست یافتن بھ ھژمونی اجتماعی یا بقای یک وضع موجود نامطلوب 
ھای توتالیتر و یا اقتدارگرا بھ طور  ممکن می سازد. در شرایط جدید، رژیم

شوند کھ اصول دمکراسی و حقوق بشر را بپذیرند. ای مجبور می فزاینده  
  

ھای  با کاھش نقش نیروی تھاجمی، نیروی اقتصادی و تکنولوژی
اند. در واقع  ارتباطی بھ صورت موثرترین افزارھای نفوذ و تسلط درآمده

المللی  ژاپن و آلمان بھ صورت دو کشور نیرومند جھانی در صحنھ بین
ھای  جایگاه خود را از طریق قدرت اقتصادی و توانمندی در زمینھ پردازش

اند. با ظھور اقتصاد و اطالعات بھ عنوان دو عرصھ  ی کسب کردهاطالعات
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ھای اطالعاتی (ارتباطی) از عناصر  قدرت، توسعھ اقتصادی و تکنولوژی
آیند. مھم سازنده یک استراتژی دفاع ملی بھ حساب می  

  
ھای  اکنون بھ سست شدن دگم  کاھش سودمندی نیروی تھاجمی ھم 

میز از یک نظام سیاسی بھ نظامی دیگر در ایدئولوژیک وبھ گذار مسالمت آ
توان مورد  بسیاری از نقاط جھلن انجامیده است کھ از این میان می
ای کشورھای  کشورھای اروپای شرقی و شوروی سابق را مثال آورد. پاره
ھای دیکتاتوری  در حال توسعھ در آمریکای التین، آسیا و آفریقا نیز کھ رژیم

رود کھ کشورھای  اند و انتظار می تجربھ کردهاند ھمین شیوه را  داشتھ
دیگری نیز از آنھا پیروی کنند. این تحول نقشی مھم در ارتقای دمکراسی و 

توسعھ در سطح جھانی دارد.  
  
ھا اکنون در حال بازنگری در  بھ تبعیت از این تحوالت سیاسی، دولت 

ھای صنعتی و تجاری خود ھستند و اغلب آنھا خواستار  سیاست
بردھای اقتصادی بھ منظور توسعھ  گذاری مستقیم خارجی و راه مایھسر

صادرات خود ھستند و نیز توسعھ تکنولوژھای جدید و شراکت با بخش 
خصوصی مطلوب و مورد نظر آنھاست. در ھمین حال، ایده یک اقتصاد 

روزمقبولیت بیشتری در جھان   بھ تکثرگرا ھمپای تکثرگرایی سیاسی روز
کند. پیدا می  

  
جایگاه ایران در این جھان نو سھ  ً با  - مرکزی کجاست؟ ایران طبعا

بایست نیرویی ھمگرا در  اش می توجھ بھ جغرافیا و منابع انسانی گسترده
ای  منطقھ باشد. در واقعیت اما ایران در منطقھ پیرامونی خود نفوذی حاشیھ
کش داشتھ و اغلب بھ عنوان یک نیروی ضدھمگرایی عمل کرده است. کشم

ساالر دو مانع عمده بر سر راه ایران  با ایالت متحده ونیز وجود دولتی دین
ای بوده اند.  تر و موثرتر در زمینھ امور مختلف منطقھ دراجرای نقشی فعال

ای و حل و فصل آنھا ایران نقشی  ھای منطقھ برای مثال، در درگیری
قھ مشکالت و ھا در منط ای داشتھ است و حتی خود با معدودی دولت حاشیھ

مناقشاتی حل ناشده دارد.  
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المللی شامل اتھاماتی است کھ بر  ھای سیاسی ایران در سطح بین چالش 
اند. ھر  ای وارد کرده این کشور در زمینھ تروریسم دولتی و تولید سالح ھستھ

دو این اتھامات متوجھ دولت ایران است در حالی کھ تروریسم در اغلب 
آید. ھمچنین از ایران بھ عنوان  دولتی بھ حساب میای غیر  کشورھا پدیده
شود کھ قادربھ تامین حقوق انسانی شھروندان خود نبوده  کشوری یاد می

است.  
 

ساز بوده است.  سیاست داخلی ایران نیز بھ ھمین میزان مسئلھ 
حکومت ایران حکومتی اقتدارگراست کھ مخالفت با خود را تا حدی اجازه 

ای گزینشی سرکوب  حال مخالفان خود را بھ گونھ دھد اما در ھمان می
کند. این حکومت مردم کشور را بھ دو گروه خودی و غیرخودی تقسیم  می

دھد اما نامزدان انتخاباتی را بر مبنایی  کرده است. انتخابات را اجازه می
گری ایدئولوژیک و  ھا تبعات افراطی کند. این ایدئولوژیک گزینش می

انحصار قدرت است.  
  

بھ لحاظ اقتصادی نیز، ایران در دنیای جدید نتوانستھ است بھ خوبی  
ایفای نقش کند. اقتصاد این کشور از طریق صادرات نفت با اقتصاد جھانی 
پیوند خورده است. سھم ایران در واردات کشورھای صنعتی (شامل نفت) 

صادرات کل  ١۵. است. رقم صادرات غیر نفتی ایران کھ % 0 2تنھا % 
دھد درمیان اقالم وارداتی کشورھای مذکور بسیار  ور را تشکیل میکش

شود.  . می0 3ناچیز است. سھم ایران در صادرات ھمان کشورھا بالغ بر%
این  ١بھ کاالھای مصرفی تعلق دارد؛ و تنھا %  ٧۵از واردات ایران % 

دھد. ای تشکیل می واردات را کاالھای سرمایھ  
 

گذاری خارجی در ایران نیز اشاره کرد  یھھمچنین باید بھ میزان سرما
میلیون دالر در ۴٠٠مانده است. از انقالب تاکنون تنھا  کھ در حدی پایین باقی

است. ارزش سرانھ تولیدات  گذاری خارجی شده بخش غیر نفتی سرمایھ
دالر (دالر آمریکا در سال ٢٨۵تنھا رقم  ٢٠٠١صنعتی ایران در سال 

دالر در کشورھای در حال توسعھ  ٨٧۶سھ با ) بوده است کھ در مقای١٩٩٠
رقم اندکی است. ایران کشوری توسعھ نایافتھ و تا حد زیادی جدا افتاده از 

المللی است. بازارھای بین  
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ایران از نظر توسعھ تکنولوژیک چندین دھھ عقب افتاده است و این  

بھ وجود  اند کھ اقتصادی قدرتمند در حالی است کھ مردمش توان آن را داشتھ
آوردند کھ بتواند در سطح جھانی بھ رقابت بپردازد. ایران بھ ویژه در ھفت 
یا ھشت صنعت کلیدی در عصر ما چندین دھھ عقب است: الکترونیک، 

افزار و سخت افزار کامپیوتر، مواد جدید، بیوتکنولوژی،  ارتباطات، نرم
 GDP. از 01ھواپیمایی کشوری، و مھندسی ژنتیک. ایران تنھا کمتر از%

در  GDPاز  2.7کند. این رقم را با % خود را صرف تحقیقات و توسعھ می
توان مقایسھ کرد. کره جنوبی می  

  
ناکارآمدی در زمینھ مدیریت اقتصادی در ایران ادامھ دارد و در  

ھای آخر پیش از انقالب اقتصاد این کشور سیری نزولی را  مقایسھ با سال
شوند و نھ  نای ایدئولوژیک و یا روابط انتخاب میدھد. مدیران بر مب نشان می

خواری بھ شدت رواج دارد و  بر مبنای تخصص و شایستگی. فساد و رانت
دولت بر اقتصاد مسلط است و آن را بھ بھای از کار افتادن بخش خصوصی 

ھای باالی  کند. تنھا اقلیتی مرتبط دارای روابط نزدیک با الیھ اداره می
عده مستثنا ھستند و نقش بخش خصوصی را بازی می حکومتی از این قا

کنند.   
  
ایران بھ طور عمده قدرت و نیروی ملی خود را بھ صورت قدرت  

ھای  گیرد و بدین سبب منابع خود را صرف انواع ماشین نظامی در نظر می
کند. این گرایش تا حدودی بھ واسطھ  جنگی در ارتش، سپاه و بسیج می

مسایگانی خطرناک بر این کشور تحمیل شده است. حضور ایران در میان ھ
ای مقامات حکومتی بھ استفاده از نیروی نظامی و  اما مسئلھ این است کھ پاره

موثر بودن نیروی تھاجمی باور دارند. انھا شاگردان وفادار فرانتز فانون 
ھستند کھ می گفت خشونت روح استعمار زده را صیقل میدھد!  

  
ز در مقاسیھ با روند توسعھ جھانی درایران بھ لحاظ اجتماعی نی 

از جمعیت کشور زیر  ٪٣٠تحوالت ناخوشایندی در جریان بوده است. حدود 
بوده  ٪١٠برند و سھم زنان از کل درآمدھای حاصلھ تنھا  خط فقر بھ سر می

شوند.  است. زنان ھمچنین بھ لحاظ  اجتماعی  بیش از مردان سرکوب می
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نفر از ۵است و نرخ سالیانھ فرار مغزھا  ٪٣٠لغ بر میزان بیکاری جوانان با
نفر را تشکیل می داده است. جوانان ایران یعنی ھفتاد درصد  ١٠٠٠ھر 

ھای اجتماعی رنج  سال سن دارند از محرومیت٣٠جمعیت کل کشور کھ زیر 
ھای قومی وضعیتی  اند. گروه برند. بسیاری از آنھا بھ اعتیاد روی آورده می

خواھانھ با نیروھای  ھای جدایی اندازی جریان ای برای راه و پارهناآرام دارند 
گر خارجی در ارتباط ھستند. توطئھ  

  
رسد. فرھنگ سیاسی کشور  با این حال خبرھای خوبی ھم از ایران می 

ای بر منافع ملی متکی  در حال تغییراست. سیاست خارجی بھ طور فزاینده
ی ضدھمگرایی از این لحاظ ای نیروھا شود و نقش اسالم و پاره می
گیری است کھ توسعھ صنایع  شود. این تفاھم در حال شکل تر می رنگ کم

سویی با  ای برای تولید سالح اتمی را جھان تحمل نخواھد کرد و ھم ھستھ
تروریسم عواقبی خطرناک دارد. شمار روز افزونی از نخبگان سیاسی 

ھای تھاجمی  ید و تامین سالحاکنون بر این باورند کھ صرف منابع در راه تول
حاصلی است و این در حالی است کھ تھران ھمچنان برای این منظور  کار بی
پردازد. ھای ھنگفتی می ھزینھ  

  
سازمان غیر دولتی  ٢۵٠٠ای حدود  نقش دولت را بھ طور فزاینده 

NGO ھا زمینھ  ھا در سرتاسر کشور در ده بھ چالش گرفتھ و این سازمان
ھا را در بر  ای از این فعالیت دوستانھ بخش عمده کھ خدمات انسانفعال ھستند 

ھا را  گیرد. رویداد اسفبار زلزلھ بم نقطھ عطفی بود کھ فاصلھ این سازمان می
ھای دولتی بھ خوبی آشکار ساخت. این رویداد حاکی از این  از ارگان

ر واقعیت بود کھ مشروعیت دولت بھ علت ناکارآمدی و فقدان حسابرسی د
ای چشمگیر کاھش یافتھ است. ھایش بھ گونھ فعالیت  

 
در عرصھ اقتصاد نیز تحوالت مثبتی رخ داده است. با اینکھ ایران 

بھره است، اما جامعھ  ھای چند ملیتی بی ھنوز از داشتن نقشی در شرکت
روز بیشتر خواستار استقاللی نسبی خود  بھ سرمایھ داری این کشور روز

گذاران زمینھ  بھ خصوص نقشی است کھ اکنون سرمایھاست. موید این ادعا 
بخشی بھ اقتصاد و مملکت  سازی و توازن صنایع کوچک در پیشبرد مدرن

المللی عمل  ھای ایرانی اکنون در سطح بین اند. معدودی شرکت برعھده گرفتھ
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ھایی نیز در این زمینھ از سوی ایرانیان مھاجر در غرب  کنند و شراکت می
ھا بھ ھمگرایی اقتصاد ایران در  المللی شدن این شرکت د. بینپدید آمده ان

ھا در  روند اقتصاد جھانی، انتقال تکنولوژی، جریان سرمایھ و شراکت
کند. گذاریھای خارجی کمک شایان می سرمایھ  
  

ھای اجتماعی ھست. طبقھ متوسط ھمچنان  خبرھای خوبی ھم در زمینھ 
ھای گذشتھ، شمار  ت. بھ نسبت سالاس مقاوم و خواستار آزادی و دمکراسی

ھای اجتماعی  افراد این طبقھ باال است و افراد از سطح باالیی از آگاھی
برخوردارند. این طبقھ اکنون روابطی را ھم با طبقھ کارگر و ھم با 

ھای مدرن طبقات باال برقرار کرده است. نکتھ شایان ذکر در این جا بھ  بخش
ھای خصوصی و عمومی  ران در حوزهخصوص پیشرفتی است کھ زنان ای

ھای اخیر میزان با سوادی در میان آنان و نیز  اند. در سال بدان نائل شده
است. در  استقالل اقتصادی در این بخش اجتماعی بھبودی چشمگیر یافتھ

میان زنان ایران اکنون ما بھ ھنرمندان، شاعران، فعاالن سیاسی برجستھ و 
ای  نامزد دریافت جایزه اسکار، نویسندهنیز برنده جایزه صلح نوبل، 
خوریم. پرفروش، و ملکھ زیبایی برمی  

  
در نھایت منبع اصلی ثروت امروز و فردای ایران مردم این کشور  

ھستند. در این زمینھ نیز خبرھای خوبی ھست. سطح آموزش و تخصص بھ 
 کرده در سطح میلیون تحصیل ٧سرعت در حال ارتقا است. اکنون بالغ بر 

دانشگاه در ایران داریم. اما با وجود این دستاوردھا، ایرانیان ھنوز 
اند رھبرانی صاحب دید و فرابینی در میان خود بھ وجود آورند.  نتوانستھ

چرا چنین است؟ پاسخ بھ این سوال در یک کالم این است کھ مسئلھ ریشھ در 
اسی یکی از ماھیت توسعھ نایافتھ سیاست در ایران دارد کھ نبود احزاب سی

نمودھای بارز آن است.  
  
المللی،  اینکھ، دستاوردھای ایران در زمینھ روابط بین خالصھ 

ھای جدید، توسعھ سیاسی، عدالت اجتماعی و  آوری رشداقتصادی و فن
پیشرفت فرھنگی نتوانستھ است جایگاھی شایستھ در جھان نو برای این 

سفانھ ایران اکنون کشوری توان گفت کھ متا کشور تامین کند. بھ جرئت می
فاقد منزلت و ھویت خاص خود در میان دیگر کشورھای جھان است. برای 
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دست یافتن بھ ھویتی آبرومند و جایگاھی شایستھ در دنیای جدید تنھا یک راه 
ھست: دست یافتن بھ بینشی برای آینده ایران و پرورش آن رھبریی کھ از 

این بینش برخوردار باشد.  
  
زی برای آینده چشم اندا   

 
دست یافتن بھ بینشی برای آینده و تبیین و تعریف یک رھبری مناسب  

ای است ملی و جمعی کھ ھمھ ایرانیان باید آن را بر عھده  برای ایران وظیفھ
کنم  بگیرند. اجازه بدھید از خودم آغاز کنم و خطوط کلی آنچھ را فکر می

کراتیک باید انجام گیرد را در برای گذار ایران بھ کشوری توسعھ یافتھ و دم
اینجا شرح دھم.  

  
من بھ ایرانی دمکراتیک و توسعھ یافتھ اعتقاد دارم و برای تحقق آن 

گرا بھ مفھوم  کنم و از این لحاظ خود را یک دمکرات ملی توسعھ تالش می
دانم. از نگاه من، بھترین راه برای رسیدن بھ یک دمکراسی  آرمانی آن می
ھ استقرار یک جمھوری پارلمانی عرفی است کھ در آن ملی توسعھ یافت

ای بھ افراد داده شود.  تمامی مناصب کشوری از طریق انتخابات آزاد و دوره
گانھ مجریھ،  دین و دولت در این جمھوری کامالً از ھم مجزا و قوای سھ

ً با آرای  مقننھ و قضاییھ از ھم تفکیک شده ھستند و ریاست برآنھا مستقیما
گردد. تفکیک قوا اصل مھمی در برقراری یک نظام  عیین میمردم ت

جمھوری دمکراتیک و کارآمد است.  
  

ھای سیاسی و ساختار اجتماعی موجود در  بندی با در نظر گرفتن بخش 
ایران یک دولت ائتالفی کھ منافع اھل سرمایھ، طبقھ متوسط و کارگران را 

ن برای یک جمھوری دلخواه توا نمایندگی کند تنھا شکل پایداری است کھ می
متصور شد. این منافع در برگیرنده رشد اقتصادی، توسعھ سیاسی و نیز 
عدالت اجتماعی است. استقالل ملی ایران، تمامیت ارضی و میراث فرھنگی 

توانند آروزی کشوری دمکراتیک  ھای مشترکی ھستند کھ ایرانیان می زمینھ
گیری  فی مورد نظر باید انتقامرا بر مبنای آن متحقق سازند. دولت ائتال

سیاسی را بھ ھر صورت و شکلی مردود اعالم کند و ھر نوع بدرفتاری و 
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ھا متوقف  دستان و اقلیت تبعیض را بھ ویژه در مورد زنان، جوانان، تھی
سازد.  

 
در سطح ملی این جمھوری دمکراتیک بھ صورت فدرال متمرکز 

unitary-federal  ای آزاد برای  فدرال عرصھ شود. این نظام اداره می
است . باید  ھای واقعی بر مبنای عملکرد و منطقھ گیری خود گردانی شکل

توجھ داشت کھ در یک نظام متمرکزکھ تمرکز قدرت  در آن بھ صورتی 
رانند  ھا) فرمان می ھا ( وظایف) و سکتورھا (بخش عمودی است، فونکسیون

ند. در یک نظام فدرالی با ھا ھست در حالی کھ مناطق تنھا عرصھ فعالیت
رانند در  کند، مناطق فرمان می آرایشی افقی کھ ھرگونھ تمرکزی را نفی می

ھا و سکتورھا بھ صورت تابعی از عملکرد کل نظام در  حالی کھ فونکسیون
شوند. در یک نظام فدرال متمرکز کھ در آن تمرکز گریزی  نظرگرفتھ می

گیری، بسیج و  قدرت تصمیم فدرالیسم تحت نظارت قرار دارد، مناطق
ھا و سکتورھای  حال فونکسیون تخصیص منابع را دارا ھستند و در ھمان

دولتی با اھمیتی یکسان بھ عنوان عامل تغییرات بنیادین در کل مناطق و در 
آیند. سطح ملی بھ حساب می  

  
،  ھای دولتی با ھم در یک نظام فدرال متمرکز، جوامع انسانی و بخش 

ریزی و توسعھ شکل  اجتماعی را برای اھداف اداری، برنامھھای  بلوک
ھاست کھ امور  المللی ای  بر عھده فونکسیون دھند. تنھا وظایف ملی و بین می

ھای اقتصادی  پولی، بخش مربوط بھ دفاع، سیاست خارجی، سیاست
گیرد. در این  می استراتژیک و تاسیسات زیر بنایی در سطح ملی را در بر

و تشکیل ھرگونھ سازمان موازی دولتی غیرقانونی است . ھیچ  نظام ایجاد
رسی باشد.  مقامی نیست کھ فاقد مسئولیت و عملکرد غیر قابل حساب

ھای قومی ایران حق خودگردانی دارند اما این حق آنان گروه اصلی  گروه
ھای جدایی طلبانھ از سوی  فارسی زبان را با خطر خود مختاری و حرکت

سازد. رو نمیاین اقوام روب  
  
محتوای دمکراسی ملی پارلمانی ایران بازتابی است از اعالمیھ جھانی  

حقوق بشر و نیز بازتابی است از میراث مترقی ایران در زمینھ حقوق 
گردد.ایران یکی از امضا  ھا کھ پیشینھ آن بھ فرمان کوروش کبیر برمی انسان
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د این اعالمیھ ناظر بر باید بھ مفا کنندگان اعالمیھ حقوق بشر است و می
تک ایرانیان است  حقوق فردی و اجتماعی وفادار باشد. این حقوق شامل تک 

دار شدن این حقوق و قصور در  و بر مبنای اعالمیھ مذکور ھرگونھ خدشھ
برآورده ساختن آنھا غیر قابل توجیھ خواھد بود.  

  
شکل شش منفعت جامع و متقابل اساس و بنیاد ایرانی دمکراتیک را  

دھند. این منافع عبارتند از استقالل ملی، عدالت اجتماعی، دمکراسی  می
المللی. این منافع ھر  سیاسی، توسعھ اقتصادی، پویایی فرھنگی و صلح بین

ھایی است کھ با این منافع مرتبط ھستند: ملت  ھای گروه کدام بازتاب خواست
ی و جامعھ جھانی. فرھنگ ایران، کارگران، طبقھ متوسط، بازرگانان، جوامع

بر شالوده این منافع است کھ یک قانون اساسی پیشرفتھ و دمکراتیک باید 
تدوین گردد و اجرای مفاد آن بر عھده دولتی ائتالفی گذاشتھ شود کھ بھ 

نحوی دمکراتیک بر سرکار آمده است.  
  
نخست بھ استقالل ملی و تمامیت ارضی بپردازیم. بھترین راه برای  

ای توسعھ فراگیر ملی و گسترش مناسبات دوستانھ و  ن خواستھبرآوردن چنی
ھمکاری با تمامی کشورھای دنیا بر مبنای منابع ملی و صلح جھانی است. 

ھای دفاعی خود ھرچھ بیشتر از مفھوم قدرت  ریزی ایران باید در برنامھ
نظامی فاصلھ بگیرد و بھ مفھوم قدرت اقتصادی نزدیک شود و در سازمان 

ھا و  ارگزاریھای جھانی آن و نیز در زمینھ اجرای قطعنامھملل و ک
دار شود. حاکمیت ملی را  تری را عھده قراردادھای این سازمان نقش فعال

اکنون بیشتر بھ عنوان حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خودشان 
ھا برافراد ملت. حاکمیت ملی   کنند و نھ بھ صورت حاکمیت دولت تعریف می
ی جھانی و نیز قدرتی ملی تنھا از طریق اعمال دمکراسی، با مشروعیت

توسعھ پایدار و متوازن و تامین نظم و قانون قابل حصول خواھد بود. 
ھا مساوی  تمامیت ارضی و حفظ آن مستلزم آن است کھ حقوق و فرصت

ھای قومی و مذھبی تامین گردد. برای اقلیت  
  
اعی بھ معنای تھیھ و عدالت اجتماعی منفعت دوم است. عدالت اجتم 

تامین حداقل نیازھای اجتماعی ھایی ھمچون  اقتصادی مردم محروم در زمینھ-
کار، آموزش، بھداشت، مسکن و تفریح است. اما بھ نظر من عدالت 
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رود. مفھوم عدالت اجتماعی ھمچنین در  اجتماعی از این حد فراتر می
المللی است.  ای و بین وری از برابری سیاسی، فرھنگی، منطقھ برگیرنده بھره

یک نظام قضایی معقول و درست در یک جامعھ برای برآورده ساختن 
عدالت اجتماعی ھمان قدر اھمیت دارد کھ یک نظام اقتصادی درست 

ھایی برابر  داراست. در یک جامعھ عادل مردم حقوق برابر دارند و فرصت
مبنای جنسیت، ای تبعیض بر  شود. در چنین جامعھ در اختیارشان گذاشتھ می

قومیت، سن، مذھب، نژاد، مکان و محل تولد، وضعیت اقتصادی و 
ھای سیاسی برابر با مفاد قانون اساسی منع و ممنوع اعالم شده  وابستگی

است. در یک چنین جامعھ دلخواھی  کارگران بھ لحاظ برخورداری 
ازفرھنگ عدالت اجتماعی در صف مقدم عدالت خواھی قرار دارند.   

 
ن سود، توسعھ سیاسی است. توسعھ سیاسی اصول دمکراسی سومی 

گیرد. توسعھ سیاسی نھادھا و احزاب و  لیبرال و حقوق اساسی را در بر می
کند. روی گردانی از ھرگونھ خشونت، از  گرا را ایجاب می توسعھ  دولت

جملھ انتقام گیری سیاسی، نقشی کلیدی در توسعھ یک فرھنگ سیاسی پیشرو 
ھای زندگی حقوق برابر دارند و دولت  ھروندان در ھمھ ساحتدارد. ھمھ ش

کس و ھیچ مقامی فوق قانون  خدمتگزاری منتخب از سوی مردم است.ھیچ
نخواھد بود و حقوق و امتیازات مبنی بر دالیل آسمانی، ایدئولوژیک، یا 

ھای  ثوارث باید در قانون اساسی منسوخ اعالم گردد. تمامی اشکال آزادی
تماعی باید تضمین شود. طبقھ متوسط  کارگزار توسعھ سیاسی فردی و اج

است.  
سود یا منفعت چھارم توسعھ اقتصادی است. توسعھ اقتصادی بھ   

ھای مادی آن است  ھای عقالنی جامعھ و نیز ظرفیت معنای گسترش ظرفیت
آید کھ نیازھای جامعھ و  و این تنھا در یک نظام اقتصادی لیبرال بھ دست می

ط زیست را مد نظر دارد. من این اقتصاد را اقتصاد بازار اجتماعی حفظ محی
کنم. برای آنکھ چنین اقتصادی کارکرد مناسب خود را پیدا  نام گذاری می

کند، نیاز بھ رھبری یک طبقھ مستقل  سرمایھ دار و نظارت و راھنمایی یک 
و گرا دارد. سنگ بنای یک اقتصاد متوازن و پایدار افراد  دولت توسعھ

جوامع محلی ھستند. برای رونق گرفتن چنین اقتصادی باید از روند صنعتی 
آوری و ھمچنین شرکت در تجارت جھانی و  شدن، پیشرفت علوم و فن
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نھادھای مالی پشتیبانی جدی بھ عمل آید. تنھا از این راه است کھ ایران 
صورت قدرتی جھانی در قرن بیست و یک در آید. تواند بھ می  

  
مورد از منافع یادشده توسعھ فرھنگی است. توسعھ فرھنگی  پنجمین 

متضمن یافتن ترکیب درستی از سنت و مدرنیتھ است و نیز رواداری آزادی 
مذھبی و تحول معنوی افراد و جوامع و بھ رسمیت شناختن گوناگونی در 

کند کھ اغلب کشورھای  ای زندگی می میان مردم و مناطق. ایران در منطقھ
ھستند و خود نیز کشوری مسلمان است. با این حال، ایرانیان نیاز  آن مسلمان

ای مدرن تا حد زیادی منوط و  بھ یک اصالح دینی دارند. گذار بھ جامعھ
متکی بھ ھمین روند اصالح دینی است.  

  
المللی است. صلح در درون یک ملت و صلح در  سود ششم صلح بین 

ونالیسم نوین ایرانی باید ھرچھ بیشتر ھا دو سوی یک پدیده اند. ناسی میان ملت
گرا و انزواطلب. صلح،  گرا باشد و نھ ھمچنان گذشتھ محلی نگر و ھم جھانی

ای است کھ دمکراسی و  المللی، شالوده چھ در داخل و چھ در سطح بین
شود. ھیچ جایگزین برای یک سیاست خارجی  توسعھ برمبنای آن ساختھ می

ھا باشد، وجود ندارد. ح با تمامی ملتھایش صل کھ در سرلوحھ اولویت  
سویی با نیروھای وازننده و از دست یازیدن بھ ھرگونھ  ایران باید از ھم 

ھای کشتارجمعی  وسیلھ و رویھ خشونت آمیزی از جملھ تروریسم و سالح
  پرھیز و اجتناب کند.

 
ھای ذ ینفع کھ ذکر شد تمامی ماجرا  این نیازھای ششگانھ و گروه 

سال سن دارند وبیش از  ود ھفتاد درصد از جمعیت ایران زیر سینیست. حد
دھند. ھر دو این گروه، اگرچھ بھ  نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می

اند. در ایرانی دمکراتیک حقوق اساسی و  ھای متفاوت، سرکوب شده شیوه
نیازھای ھردو گروه در تمام ساحات زندگی و بھ خصوص از نظر شغلی و 

مانده مذھبی  ھای محروم امین خواھد شد. حقوق و نیازھای اقلیتحقوق مدنی ت
و قومی را نیز نباید از نظر دور داشت. دو گروه محروم دیگر در ایران 

ھای  دستان و ناتوانان ھستند. ملتی متمدن نگران وضعیت چنین گروه تھی
داند. اجتماعی است و خود را موظف بھ برآورده ساختن نیازھای آنان می  
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توان گفت کھ ایران کشوری است غنی بھ  بندی این مقالھ می در جمع 
لحاظ منابع اما فقیر از نظر دستاوردھا. این فاصلھ، بیش از ھرچیز ناشی از 
شکست رھبری این کشور در داشتن فرادیدی درست از منافع ملی و گروھی 
ایرانیان است. پر کردن چنین فاصلھ ای مستلزم ھمکاری و شرکت مردم 

گیری است و نیزبھ فرھنگی شفاف و عملکردی  یران در امر تصمیما
دمکراتیک، ارتقای نقش قانون، انتظامی پیشرفتھ و قابل حسابرسی در زمینھ 
خدمات دولتی نیاز دارد. شکست رھبری نیز در جای خود ریشھ در یک 

ھا و تفکرات کھنھ و نیز  فرھنگ سیاسی در حال گذار دارد کھ ھنوز بر شیوه
ھای قدیمی متکی است. ملت ایران  ھا و نھادسازی کردھا، سازماندھی عملبر 

اگر بخواھد بھ شان و منزلتی شایستھ  خود  در جھان امروز دست یابد باید 
   طرحی بھ کلی نو و تازه در اندازد.


