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 فرهنگ سیاسی و توسعه ملی

 با هوشنگ امیراحمدی« انتخاب»مصاحبه سایت 

 

  تعریف شما از فرهنگ چیست؟: انتخاب

فیلسوفان و روشنفکران علوم انسانی در اروپا برای اولین بار این مفهوم را در  ۸۱در قرن . چندان روشن نبود ۸۱قبل از قرن « فرهنگ»مفهوم : امیراحمدی

خصلتی بود که فقط یک جمعیت کوچکی در راس جامعه، یعنی نخبگان، از خود بروز « فرهنگ»ن حضرات از دید ای. های خود آوردند ها و نوشته گفته

در اینجا، فرهنگ با تمدن و توسعه مترادف بود و یک شخص فرهنگی متمدن و . دادند و در بقیه، یعنی در اقشار پائینی و غیر نخبه نشانی از آن نبود می

ها ببیند وعلم را درک کند و یا برایش ارزش قائل باشد، به صنعت عالقه  ها را ورای ظاهر آن توانست پدیده د بود، میتوسعه یافته بود، شهری بود، باسوا

 .ها بهره بگیرد و از این نوع دستآوردهای بشری خلق کند و یا از آن« رمان»و « شعر»، و «فلسفه»و « هنر»توانست  داشت، و باالخره می

و دیگری ( های کالچر)« فرهنگ مهتر»یک حد نبودند، فرض بر این شده بود که حداقل دو نوع فرهنگ وجود دارد، یکی  در« نخبگان»اما چون همه 

شود به  ها به اقوام درون یک کشور نیز بسط داده شد و گفته شد که اقوام را هم می فرهنگی درون یک ملت بعد -این مفهوم دو(. لو کالچر)« فرهنگ کهتر»

  .باال و آنانی که فرهنگ پائین دارند دسته بندی کرد آنانی که فرهنگ

ای از دانش،  حاال فرهنگ به مجموعه. ، در همخوانی با عصر روشنگری در اروپا، تعریف جامع تری از فرهنگ ارائه شد۰۲و اوایل قرن  ۸۱در قرن 

در این مفهوم، . اجتماعی است-های طبیعی از پدیده( علمی)فهومی زاده آموزش اجتماعی و درک م شد که عقاید و رفتارهای انباشته شده بشری اطالق می

مند شدن از زندگی بهتر و جدید  بیشتری برای بهره« گنجایش»مورد نظر قرار گرفت و هدف جامعه، پرورش افرادی شد که دارای « ساختن فرد فرهنگی»

فرهنگ سازی پیدا کرد، و هدف برای ساختن یک فرد فرهنگی هم ورای پس آموزش و پرورش، مخصوصاً در سطوح ابتدائی، نقش مهمی در . تری هستند

. این مفهوم هنوز دو مشکل داشت. فرد، یعنی با منافع واحدی که فرد در آن عضویت دارد، گره خورد و یکی شد« منافع جمعی»منافع شخصی فرد رفته و با 

 .هنوز به منافع گروهای حاکم اشاره داشت« منافع جمعی»م اینکه، منظور از هنوز اعضای طبقات متوسط به باال است، و دو« فرد»اول اینکه این 

فرد )« های فرد جهانی کردن ارزش»متاسفانه در جوار این خط فکری طبقاتی در باره فرهنگ، یک خط فکری استعماری هم شکل گرفت و آن مفهوم 

پرورش »: دهد پرسند که سیاست شما در هند چیست؟ جواب می می ۸۱۸۱ن در سال گویند خبر نگاری از وزیر آموزش و پرورش انگلستا می. بود( جهانی

در ! این هندی، از دید آقای وزیر، با فرهنگ و متمدن است و آماده برای پیشرفت سیاسی و اقتصادی! «هندی هائی که قیافه هندی ولی طعم انگلیسی دارند

تر فرهنگی است که  است، و از آن مهم« فرهنگ سرمایه داری»سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی شود، از همه جهات  واقع این فرهنگی که از آن صحبت می

استعماری انگلیس زندگی کند و سودمند باشد، نه فقط برای فرد خودش که همچنین برای منافع نظام -حاضر و قادر است در چهارچوب قدرت سرمایه داری

  .همان فرهنگ مذهب پروتستان است   باید تخریب و با فرهنگ فرد انگلیسی جانشین بشود که برای این منظور فرهنگ بومی این هندی. استعماری

حاال دیگر . هم دچار تحول شد« فرهنگ»پردازی در باره  به اینطرف، و مخصوصاً بعد از فروپاشی سیستم استعماری، نظریه ۰۲و باالخره از اواسط قرن 

در تعریف « جغرافیای زندگی»در واقع . «محلی»و حتی « ملی»های  د و بیشتر توجه رفت به فرهنگش می« فرد جهانی»کمتر صحبت از ساختن یک 

شهروندان )ها، مفاهیم، و عملکردهائی است که افراد یک ملت  ها، رفتار ای از تجربیات، ارزش در چهارچوب این دیدگاه، فرهنگ مجموعه. فرهنگ مهم شد

در . کند های مختلف اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی تعریف و تعیین می ها را در حوزه خود مشترک دارند و روابط آن ، قوم و یا حتی طایفه در بین(یک کشور

در همین حال، این دید جدید . شناسی گره خورد شناسی رفت و مطالعات فرهنگی با مطالعات انسان واقع بحث فرهنگ هرچه بیشتر بسوی بحث در باره انسان

  .بود« حاکمیت ملی»، و «ملت سازی»، «شهروند»گسترش مفاهیم از فرهنگ متاثر از 



های فرهنگی فقط  اما در اینجا اختالف. های متفاوت هستند و هر ملتی ویژگیهای فرهنگی خودش رادارد ها دارای فرهنگ در چهارچوب این تعریف، کشور

ها قدرت متفاوتی برای خالقیت و کردارهای  فرهنگی متفاوت هستند چون آن ها از نظر ها نیست بلکه ملت ها، آداب و رسوم و نظیر این بر مبنی ارزش

ها برتری  و در بکارگیری علوم و فنون بر دیگر ملت« خلق و نوآوری»های  ها در زمینه به عبارت دیگر، بعضی ملت. نگرشی و ابداعی و اختراعی دارند

های تاریخی، چگونگی استفاده از این تجربیات، اموزش علوم و فنون و فهم  که حاصل تجربه های ژنتیکی و یا طبیعی ها نه حاصل تفاوت این برتری. دارند

اجازه بدهید به این . شوند ها به درجات متفاوت پویا، دمکراتیک، عدالت خواه و یا توسعه گر می بدین ترتیب، فرهنگ. باشد ها می بکار گیری از این فراگیری

  .ریماسم بب« فرهنگ عام»فرهنگ بعنوان 

شد کشورهای پیشرفته  های توسعه مدرنیزاسیون یا تجدد گرا شد که بر اساس آن گفته می ، این مفهوم از فرهنگ اساس نظریه۸۱۹۲و  ۸۱۹۲های  در دهه

یب این فرهنگ بمعنی تخر« پیشرفت»یا فئودالی هستند، و « فرهنگ ماقبل سرمایه داری»های عقب مانده دارای  و کشور« فرهنگ سرمایه داری»دارای 

شناختی مارکس وبر بنا شده بود که ادعا  نظریه توسعه مدرنیزاسیون بر اساس نظریه جامعه. فئودالی و جانشین کردن آن با فرهنگ سرمایه داری مدرن است

دهد و ذاتاً سود  وشش اهمیت میهای مذهب پروتستان بنا شده که در آن فرد به کار و ک ها و آموزش کرد فرهنگ سرمایه داری در حقیقت براساس ارزش می

در این فرهنگ، رقابت اصل است و فرد سود جو با آزمندی خود باعث . جو و آزمند است و بنابراین دائما بدنبال انباشت ثروت و سرمایه و ابداع و اختراع

دگی فردی هم هرگز سیرائی ندارد، مجموع این ها برای بهترساختن زن یعنی چون همه افراد حداکثر خواه هستند وخواست آن. شود ترقی جامعه هم می

  .شود ها به افزایش ثروت و تولید وباالخره به جامعه توسعه یافته منتهی می طمعکاری

 

  شود آن را وارد حوزه سیاسی کرد و آیا فرهنگ سیاسی با خلقیات افراد سر و کار ندارد؟ با تعریفی که از فرهنگ عام دادید، چگونه می: انتخاب

اما به آن بخش از این فرهنگ اسم فرهنگ سیاسی . یک ملت بخشی از فرهنگ عام آن ملت است که در باال تعریف شد« فرهنگ سیاسی»: راحمدیامی

حوزه سیاسی هم حوزه مجموعه روابط و ضوابطی است که شهروندان یک کشور در . دهد گذاریم که خودش را در حوزه سیاسی جامعه نشان می می

ها را بدون  کنند و یا آن اند و به آن عمل می تعریف کرده( یعنی دولت و احزاب و گروهای سیاسی)اسی، درون خود و بین خود و جامعه سیاسی های سی جریان

و را یکی شود این د تواند کال جدا از فرهنگ عام آن باشد اما در همین حال هم نمی بنابراین، فرهنگ سیاسی یک کشور نمی. نمایند تعریف قبلی اعمال می

  .گذارد، همانطور که فرهنگ سیاسی روی فرهنگ عام اثر گذار است طبیعی است که فرهنگ عام روی فرهنگ سیاسی اثر می. گرفت

و ها در همکاری  ها را ملت کنیم تماماً پیش ساخته و به ارث برده شده نیستند بلکه بخشی از ان از طرف دیگر، این روابط و ضوابطی که از آن صحبت می

یک ملت هستند و حاصل فکر و خواست و کوشش آگاهانه « میثاق»سازند، مثل قانون اساسی و دیگر قوانین که اسناد  های متفاوت می همیاری با هم طی دوره

با آن فرهنگ سیاسی  فرهنگ عام و. معنی حرف آخرم این است که نباید به فرهنگ یک ملت فقط بعنوان یک پدیده از پیش ساخته و پرداخته نگاه کرد. ها آن

ها و آداب جدید شکل  شوند، ارزش شوند، علوم و فنون عوض می شود، روابط عوض می تاریخ عوض می. جامعه دائما دستخوش تحول است و باید هم باشد

حفظ »دید بشری به بهانه یعنی تغییر یک اصل مهم در یک فرهنگ پویا است، و چنین فرهنگی درهای خودش را بروی دست آوردهای ج. گیرند و غیره می

  .بندد نمی« سنت

 

  روابط بین مردم چه تاثیری روی فرهنگ سیاسی دارد؟: انتخاب

تر،  تر، دمکراتیک هرچه این روابط و ضوابط سالم. روابط و ضوابط بین شهروندان در حوزه سیاست بخش مهمی از فرهنگ سیاسی است :امیراحمدی

برعکس، روابط و ضوابط نامشروع و مستبدانه و خارج از چهارچوب خرد و . ن اندازه فرهنگ سیاسی پویا ترخواهد بودهما   تر باشد، به تر و علمی منطقی

نیست بلکه « شهروندان»این را هم اضافه کنم که آنچه در فرهنگ سیاسی عمده است، روابط بین . انجامند علم و دانش، به یک فرهنگ سیاسی ناسالم می

یعنی، روابط . روابط درون اینجامعه هم از ستونهای اصلی فرهنگ سیاسی است. سیاسی، یعنی دولت، احزاب و گروهای سیاسی است ها با جامعه روابط آن

ترین  و ضوابط درون یک دولت، روابط و ضوابط بین دولت و احزاب و گروهای سیاسی، و روابط و ضوابط درون احزاب و گروهای سیاسی از مهم

  .سیاسی هستند عوامل موثر روی فرهنگ

 

  ها و اخالقیات ایرانیان مانعی برای تحقق جامعه مدنی نیست؟ عواطف، رفتار: انتخاب



فرهنگ »، مشخصاً در باره «جامعه سیاسی»در اینجا بهتر است فقط روی . را برای مصاحبه دیگری بگذاریم« جامعه مدنی»اجازه بدهید بحث  :امیراحمدی

شوند و این باعث سوء تفاهمات  این را هم اضافه کنم که متاسفانه در ایران عموماً جامعه مدنی و جامعه سیاسی یکی گرفته می .اینجامعه، گفتگو کنیم« سیاسی

مانع تحقق یک فرهنگ سیاسی ( و نه فقط افراد ایرانی)ها و اخالقیات سنتی جامعه سیاسی ایران  اگرچه عواطف، رفتار. و اشتباهات سیاسی عمده شده است

اوالً، . بعالوه، این عوامل بازدارنده خود ناشی از مشکالت دیگری هستند. اند هستند، درعین حال ما شاهد تحوالتی نیزهستیم که تا حدودی امیدوارکنندهسالم 

؛ ثانیاً، روابط (چند هزار سالههای باخته شده، حمله قبایل عقب مانده، استبداد و دیکتاتوری  مثالً تاریخ جنگ)ای پشت سر اینجامعه سیاسی است  تاریخ ستمدیده

  .ها و کردارهای نیک بنا نشده است ها، پندار و ضوابط جامعه سیاسی ما مخدوش است؛ و ثالثاً، مبنای جامعه سیاسی ایران بر گفتار

خواهد فرهنگ سیاسی ناسالم  تمایل اول که غالب است می. اند این را هم باید خاطر نشان کنم که در ایران امروز دو فرهنگ سیاسی در مقابل هم قرار گرفته

خواهد خود را از تمامی قید  یکند؛ و تمایل دوم، که در حال جوانه زدن است، م گذشته را با تغییراتی سطحی حفظ کند و با انتقاد و نوآوری بنیادی مبارزه می

من خود را . کنند ای استقبال می طرفداران این فکر از هر نوع نقد سازنده. های فرهنگ سیاسی گذشته برهاند و یک فرهنگ سیاسی نو بوجود بیاورد و بند

در این . ود کردن ایران و بدنام کردن اسالم نداردفرهنگی هم هست که هدفی جز ناب از طرف دیگر، نیروی کوچک بغایت بی. دانم جزئی از این گروه دوم می

ها در درون فرهنگ سیاسی کشور، در چهارچوب فرهنگ اجتماعی و ادبی بسیار  میان توده مردم زحمتکش و شریف ایران هم بدون توجه به این کشمکش

  .کند غنی و انسانی خود زندگی می

 کنید؟ ارزیابی می« ناسالم»ها فرهنگ سیاسی غالب در ایران را  اساس آن شما چه شواهد و یا نمونه هائی دارید که بر: انتخاب

های فرهنگ سیاسی ایران نمونه  ترین ویژگی اجازه بدهید از عمده! «شود مثنوی هفتاد من کاغذ می»ها  ها زیاد هستند و برشمردن همه آن نمونه :امیراحمدی

داریوش مثل . حفظ کند« خشک سالی، دشمن، و دروغ»کرده است که خداوند کشورش را از گزند  ها دعا می گویند داریوش بزرگ گا می. هائی بیاورم

خشک سالی و کم آبی مدیریت متمرکز برای . های اصلی امپراطوری هخامنشی هستند ها آفت پدرزنش کورش کبیر با هوش بود و بدرستی دریافته بود که این

های ایران در جنگ با دشمنان خارجی شد  کرد؛ این استبداد به نوبه خود باعث شکست« استبداد شرقی»ان را اسیر نهایت ایر  ایجاد منابع آب را الزامی و در 

ها  توانند با دنیا همزیستی کنند؛ و باالخره، برای زنده ماندن با وجود استبداد داخلی ودشمن خارجی، ایرانی ساخت که نمی« مظلوم»ها مردمانی  و از ایرانی

  .ها مشروع دانست را برای ادامه حیات آن« مصلحت آمیز»حتی دینشان هم دروغ گوئی . مجبور به دروغ گوئی شدند هر چه بیشتر

بدلیل استبداد، دشمن و دروغ، ! نتیجتاً، دروغگوئی، مظلوم نمائی، قهرمان پروری، و ضدیت با قدرت جزئی از فرهنگ سیاسی کشور کورش و داریوش شد

در چنین . اند اعتمادی، و تفکر توطئه ازآن جمله ن فرهنگ سیاسی ملت ایران جا باز کردند که تزویر، ریا، خدعه، بدبینی، بیهای دیگری هم درو خصلت

در همین حال، شرایط . شود ، اتهام زدن به غیر، و برخورد دفاعی و واکنشی کردن طبیعی می«خودی»اعتمادی حتی به  ، بی«محق بینی -خود »فرهنگی 

این ویژگی همچنین ! هدف شدند بی« برانداز»رو آوردند و « مبارزه»ها به  ، آن«حق»رانیان را طالب عدالت کرد و برای بدست آوردن این مظلومیت، ای

 اما چون ایرانیان جنگجویان خوبی. ها زیاد شد در آن« دشمن تراشی»و « دشمنی»ها کم کرد و درعوض تفکر  با دیگران را در آن« همزیستی»تحمل برای 

  !ها را شاعر و عارف هم کرد ها آن نبودند، در جنگ بیشتر باختند تا بردند و این باخت

ایرانی خودش را بزرگ . در ایرانیان شده است« توهم»، و «غرور کاذب»، «عقده حقارت»های تاریخی و مظلومیت ناشی از آن، باعث رشد  این باخت

کند، و برای  باخته و از آن عقب مانده احساس حقارت می( حتی به شرق)رعین حال هم از اینکه به غرب کند، ولی د پندارد و به تاریخ خود افتخار می می

ترین دست آورد  دلیل نیست که ما کوچک بی! شده است« چیزمهمی»دارد که  کند و بعد هم توهم برش می های کاذب سرهم می جبران این احساس، دست آورد

سال  ۹۲۲بیش از . ایم کنیم و این در حالی است که ما کمترین نقش را در بوجود آوردن علوم، اختراعات و تمدن جدید داشته ایران و ایرانی را بوق و کرنا می

تاریخ ما فردوسی را بوجود آورد که کمی به ما در رابطه با عقده حقارت کمک کند ولی ! ایم ای را به دنیا عرضه نکرده است که ما دستآورد قابل مالحظه

  .نژاد پرست و قهرمان پرور شدیم و گرفتار غرور کاذب و توهم مادرعوض 

بیند ونمیتواند  می« سیاه یا سفید»نتیجتاً، این فرهنگ همه چیز را « .خرد جمعی»در آن است و نبود « علم و حلم»ویژگی دیگر این فرهنگ سیاسی، فقر 

. نیست ودینامیسم الزم برای بازی درحیطه استراتژیک خاکستری را ندارد« ین خطوطب»رابطه علت و معلول را درک کند و قادر به فکر کردن و خواندن 

ها را از طریق مفاهیم هم  ها رفته و آن کند به عمق پدیده گیرد و سعی نمی کند بجای کل حقیقت می این فرهنگ تغییر را نمپسندد وهرچه را هم که تجربه می

این ناتوانی در تبدیل گذشته به . حفظ کند« سنت»نماید را به بهانه حراست از  ومیکوشد آنچه کهنه می در واقع این فرهنگ عاشق گذشته است. درک کند

پس خالقیت و . کند تاریخ و فراگیری مفهومی از تجربه، فرهنگ غیرعلمی ایران را ایستا کرده و آنرا در مقابل هر فکر نو و هر گزینه جدیدی مقاوم می



های آن برای  اند، و چون کم حوصله و فاقد حلم هم هست، آینده نگری و برنامه ریزی برای پیشرفت را نیز برنمی تابد وگزینه ابداع با این فرهنگ بیگانه

  .شوند می« های طالئی گذشته»تغییرعمدتاً 

این فرهنگ . بسیار محدود است بعالوه، این فرهنگ در ذات خود دگماتیک، آرمان گرا و ایدئولوژیک است و توان آن برای واقعیت نگری و عملگرائی

اید و برخوردهای تند وغافل  کند و ثبات ایدئولوژیک ندارد و هر از چند گاهی به رنگی در می است و اغراق می« خود خواه»احساساتی همچنین بسیار 

ها و  ا ناشی از این واقعیت است که ایران بدلیل جنگه این ویژگی. است( پیش بینی نشده)« سورپریز»ها تراکم بیش از حد اتفاقات  کند که نتیجه آن گیرنده می

ای در تاریخ ایران ثبات سیاسی برای یک مدت طوالنی  کمتر دوره. است« کلنگی»ها اساسا یک کشور کوتاه مدت و بقول آقای دکتر همایون کاتوزیان  باخت

، ایرانی تبدیل به «صیانت از خود»ناشی از آن بعنوان یک تاکتیک « تیخود پرس»و « خود بینی»ثباتی سیاسی و  متاسفانه در نتیجه این بی. داشته است

که « دشمن»مگر « هیچ چیز دائمی نیست»انسانی شده است که قادر نیست منافع یک رابطه دراز مدت مبتنی براعتماد متقابل را بپذیرد چونکه برایش 

  .فراوان است

است و با حداقل و یا حتی حدمتوسط قانع نیست و راه حلهای میانی را با اتهام به « اکثرخواهحد»در همین حال، فرهنگ سیاسی ناسالم ایران بغایت 

تثبیت دست ! آید دهد و هیچ گیرش می ، و معموال هم برای بدست آوردن همه، آن اندک را هم که دارد از د ست می«یا همه یا هیچ»! کوبد می« سازشکاری»

درعوض تا بخواهی اعالمیه و مرثیه برای آنچه از . وغوغاساالر جائی ندارد« سرنگون گر»ر این فرهنگ انقالبی، آوردهای گذشته و توفیق تدریجی در تفک

(. کند دولت و فرد، خارجی یا خودی، فرقی نمی)کند و برای باخت خود هم همیشه یکی را دارد که او را سرزنش کند  نویسد و پخش می دست داده است می

. لویت بندی نیازی و زمانی برای رسیدن به اهداف سیاسی بیگانه است و شکیبائی کافی برای رسیدن به نتیجه مطلوب را ندارداین فرهنگ همچنین با ا

  .خواهد دهد و نتیجه را هم فوری بالواسطه می نهد و فقط به نتیجه اهمیت می درواقع، این فرهنگ ارجی به روند نمی

این فرهنگ با فکر و عمل همکاری، همیاری، اتحاد و ائتالف بیگانه است . های دیگر این فرهنگ ناسالم استتمامیت خواهی و انحصار طلبی از ویژه گی

یعنی فرهنگ ما فرهنگ تفریق است و نه ! شویم ولی برای سازندگی نه ها برای تخریب معموال دورهم جمع می ما ایرانی. مگر در مواقع انقالب و تخریب

، و رفیق بازی «پارتی بازی»نزاکت نظیر رشوه خواری،  پیشبرد کار خود و ایجاد قدرت و نفوذ از راه رهای فاسد بی این فرهنگ همچنین برای! جمع

اهمیت شدن تحقیق و تفحص، دزدی  متاسفانه علم گریزی این فرهنگ باعث بی. روابط اصل هستند نه ضوابط. برد و نه از رقابت، منطق و علم استفاده می

ترین  دزدی ایده و عدم اعتراف به فکر بکر و دست آورد دیگران بزرگ. شود اعتنائی به ابداع گران و پیشکسوتان فکر و عمل نو می ایده دیگران، و بی

  .ها منجمله فرهنگ سیاسی های علمی درهمه زمینه جنایت در حق علم و عالم است و دشمن درجه یک پیشرفت

قرار « موضع حاکم»به معنی « پوزیسیون»است که در مقابل گزینه دیگری به نام « لف غیر دشمنمخا»به معنی « آپوزیسیون»های سالم،  در فرهنگ

اما چون این فرهنگ فاقد یک بینش دراز مدت است، و . پندارد و نه رقیب فرهنگ ناسالم سیاسی ایران مخالف سیاسی غیر دشمن را هم دشمن می. گیرد می

یعنی فرق زیادی بین خادم و خائن وجود . اساس هستند مان اندازه بی نابراین، وفاداری، خدمت، وخیانت هم بهب. های گذرا هستند دوست و دشمن هم پدیده

دلیل نیست که اتحاد، پدیده کمیابی درایران بوده و درمقابل تا دلت بخواهد کشور  بی. کند ای مقبولیت دراز مدت پیدا نمی در چنین فرهنگی هیچ گزینه. ندارد

جائی ندارد مگر وقتی که « کر»نیز در این فرهنگ بغایت « مشاوره». های سیاسی امری طبیعی است سیاسی دارد و انشعاب درون سازمانگروهک و جناح 

  !برای شکست احتمالی خود باشد« شریک جرم»نتیجه یک حرکت سیاسی نامعلوم است و تصمیم گیرنده بدنبال 

گویند که در کجای مبارزه ایدئولوژیک یا سیاسی باید  دیگران به او می. اه سیاسی خود را خودش انتخاب کنددهد که فرد جایگ فرهنگ سیاسی ایران اجازه نمی

بماند ولی اگر « همسنگر»اگر او بپذیرد برای مدتی ممکن است . کنند حتی نحوه، فرم، و زمان این وضعیت را هم برای او تعیین و تبیین می. قرار بگیرد

نگری فرهنگ سیاسی ایران « سفید یا سیاه»این برخورد نتیجه مستقیم . شود می« ضد انقالب»ا فکر و عمل نکند، خائن و مزدور و ه نپذیرد، یعنی مثل ان

« گیج»شنونده فوراً . شود هم با یک فرد یا نیرو بود و هم از آن انتقاد کرد در چهارچوب این فرهنگ نمی! پذیرد است و اینکه وضعیت خاکستری را نمی

ترین معایب  از بزرگ« یا با منی یا علیه من»این برخورد . گردد بازی، و عدم شفافیت می« دوزوکلک»سیاسی، « موضع»ثباتی  د و عامل، متهم به بیشو می

  .فرهنگ سیاسی ماست

های گذشته  باخت! و را عوض کنداش ممکن است جای این د سازد و بعد هم به موقع می« ظالم»و از دیگری « مظلوم»فرهنگ سیاسی ناسالم ایران از یکی 

به هر « ضعیف و مظلوم»حال اگر شما با . را« رستم سازی»و « قهرمان پروری»ما فرهنگ مظلومیت و شمر سازی را به اوج برده است همانگونه که 

در همین حال هم، . یا واقعاً در کنار آن هستیداید و  هستید و مهم هم نیست که اصال نقشی درایجاد این قدرت یا ضعف داشته« ظالم و قدرت»دلیلی نباشید با 

مبارزه کرده است، تا بخواهید دیکتاتور و مستبد ظالم بوجود آورده است و بیشترین مظلوم کشی »مظلوم « احقاق حق»این فرهنگ که ادعا دارد همیشه برای 



واقع شده باید قادر به ادامه حیات « مظلوم»مای « رد که طی آن هماین دوگانگی در شخصیت سیاسی ما در تاریخ باختهای پیاپی ما ریشه دا! کند را می

یعنی تاریخ ما و به تبعیت از آن، فرهنگ سیاسی ما، ظالم را بشکل یک . داشتند بایست قدرت حفاظت از ما را می ظلم کننده می« آنهای»بودیم و هم  می

  !درآورده است« شیطان واجب الوجود»

کند و برای هیچ یک  می« ترور شخصیت»آفریند و هم  می« غرور شخصیت»این فرهنگ هم . است« کیش شخصیت»، فرهنگ فرهنگ سیاسی ناسالم ایران

یعنی فرهنگ ما فرهنگ فرد . نماید کند و تخریبش می کند و هم با آن مبارزه می ترسد و به آن کرنش می این فرهنگ هم از قدرت می! هم لزوماً دلیلی ندارد

همان خصلت انقالبی    این. شناسد و نه اتفاق مگر وقتی که هدف تخریب باشد نه اتحاد می! در همین حال، این فرهنگ ضد جمع هم هست !گرای ضد فرد است

ی ها های انقالبی و تخریب را بیشتر از دوره دلیل نیست که ایرانیان دوره بی. کند و برای سازندگی تفریق برای تخریب جمع می. فرهنگ سیاسی ایران است

تر، این قهرمانان به مرور  قهرمان پروری هم نوع د یگری از بد آموزیهائی است که این فرهنگ ناسالم ایجاد کرده است و از آن بد. اند ثبات و سازندگی داشته

مان یک نیرو ممکن است خار این در حالی است که قهر. شود می« شمر ملعون»ها حمل بر حمایت از  شوند و هرگونه انتقادی از ان تبدیل می« اسطوره»به 

  .کنند، چرا که برخورد ابزاری ذاتی فرهنگ سیاسی ناسالم ماست می« استفاده ابزاری»چشم نیروی دیگر باشد، و اکثرا هم از این قهرمانان 

های تاریخی،  گوناگونی دارد که باختمتاسفانه کینه توزی فرهنگی ما ریشه در عوامل . است« اعدام باید گردد»از اصول مقدس این فرهنگ « انتقام سیاسی»

با ما »ها، ما را نسبت به هر آنکس که  این عوامل و نظیر آن. اند تداوم استبداد، مظلویت ملی، دشمن پنداری افراطی، و حس آسیب پذیری بغایت از آن جمله

ما هم مزید برعلت است و کمکی به شکل گیری اعتماد « ئهتوط»فرهنگ . گیرد قرار می« خائن»شدیداً بدبین کرده و چنان فردی معموال در رده « نیست

این عوامل . اند اعتمادی ما شدیدا دامن زده ها از مزدوران و جاسوسان ایرانی، بر بدبینی و بی های استعماری و استفاده آن این وسط، قدرت. کند درون ما نمی

دارد، رقیب را « ظالم»و « مظلوم»و « سیاه یا سفید»و درچهارچوب فرهنگی که دید ها، در شرایط یک فرهنگ احساساتی، انقالبی، و آرمانگرا،  و خصلت

ها موجب فرهنگ سیاسی ناسالمی شده است که  همه این خصلت. است ونه رقابت« تخریب حریف»اش حسادت و  کند، و مبنی بازی سیاسی تلقی می« دشمن»

  .خورد ا هم دارد میمتاسفانه همچون خوره، نه فقط روح یک ملت را که جسم آن ر

ترین  ترائیسم بعنوان اصیل می. ما بکنم« ثنویت»ای هم به فرهنگ  شود آورد، اجازه دهید اشاره ها نمونه دیگری که می و بالخره بعنوان آخرین مثال از ده

متاسفانه در روند تحول خود، ثنویت ایرانی بسوی . فلسفه زندگی ایرانی بر اساس ثنویت بود و این فلسفه در مقابل فلسفه یکتائیت یونانی شکل گرفته بود

اسالم هم که بر اساس . ها به عرفان ایرانی تحول یافت مانویت این ثنویت را به اوج خود برد و بعد. مذهب رفت در حالیکه یکتائیت یونانی به علم نزدیک شد

اینجا شروع شد که این ثنویت که در گذشته در چهارچوب یک فلسفه و بعد  مشکل از. یکتائیت شکل گرفته بود، در چهارچوب شیعه ایرانی، به ثنویت رسید

میمون  واما بیشترین صدمه را این تحول نا. مذهبی خود نیز تهی گردید -های زندگی ایرانی شد و از وجه فلسفی مذهب مطرح بود به آرامی وارد همه حوزه

: چند مثال بزنم. غیر فلسفی، غیر مذهبی، ودر عین حال غیرعلمی ما خانه ابدی خود را پیدا کرددر اینجا بود که ثنویت . ثنویت به فرهنگ سیاسی ایران زد

کند؛ هم قدرت طلب است و هم ضد قدرت است؛ هم قانون خواه هست و هم قانون شکن؛ هم ظالم  خواهد و هم با آن مبارزه می جماعت ایرانی هم تغییر می

البته این حقیقت نیز باید تاکید شود که ایرانیان اسثنائی بیشماری . کند و هم رفتار ضد اخالقی دارد ق موعظه میاست و هم طرفدار مظلوم؛ و هم برای اخال

  .اند ایم و هم داریم که در دام این ثنویت مبتذل نیافتاده هم داشته

 

ید که ریشه این مشکل در کجا است؟ یعنی در کشوری که کن برفرض اینکه نظر شما در باره فرهنگ ناسالم سیاسی ایرانیان درست باشد، فکر می: انتخاب

  داند، چه عواملی باعث بروز این پدیده شدند؟ خود را مهد فرهنگ و تمدن جهان می

فتاریهائی تواند باشد اما متاسفانه در مسیر تحوالت تاریخی خود دچار گر واقعیت این است که ایران مهد فرهنگ و تمدن دنیا بود و هنوز هم می :امیراحمدی

ترین عواملی هستند که باعث شکل گیری این  مشخصاً، مسائل تاریخی، فرهنگی، ساختاری، سرزمینی، و خارجی ازعمده! شد که کارش را به اینجا کشاند

راب، ترکهای سلجوقی های عقب مانده قبایل مهاجم، مخصوصاً اع های بزرگ و استعماری؛ تسلط فرهنگ های ایران از قدرت شکست. اند فرهنگ ناسالم شده

های دیکتاتور؛ عقب  و عرفان؛ کسادی آموزش فلسفه، علم و روش علمی؛ تداوم استبداد و دولت« علم کالم»و مغوالن؛ سلطه دینداران متعصب و گسترش 

های دیگر، واقعیت این است که ما  فهسوای این علل و مول. و قبیله ساالری از اهم این عوامل هستند« نعمتی -حیدری»ماندگی اقتصادی، و ماندگاری فرهنگ 

بعبارت دیگر، . کنیم و فرهنگ سیاسی ما هم منعکس کننده این دوران گذار است ایرانیان هنوز هم در برزخ بین جامعه کشاورزی و جامعه صنعتی زندگی می

اند که مانع ایجاد یک  ن حال، عوامل جدیدی ظهور کردهدر همی. ها ی ما قبل سرمایه داری ما هم در تداوم این فرهنگ موثر هستند آداب و رسوم و ارزش

ایم و  هستند، و درهر دو مورد ما متاسفانه وسیله را بجای هدف گرفته« گری در داخل انقالبی»و « مبارزه با خارج»ها تداوم  از اهم آن. شوند فرهنگ پویا می

  .بین دیکتاتوری، انقالب و هرج ومرج دمکراتیک را بشکنیم سال گذشته ۸۰۲ایم دور تسلسل باطل سیاسی  بهمین دلیل هم قادر نشده



 

های این فرهنگ سیاسی چه مسائلی  مشخصاً، پیامد. آقای امیراحمدی کمی هم در باره نتایج مشخص این فرهنگ باصطالح شما ناسالم حرف بزنید: انتخاب

  اند؟ بوده

متاسفانه در چهارچوب این فرهنگ، نه منافع ملی . های این فرهنگ ناسالم بوده است ی آمدترین پ از مهم« منافع ملی»عدم شکل گیری فرهنگ  :امیراحمدی

برای پیشرفت کشور، بما عمدتا « برنامه ملی»پس تعجب ندارد که بجای یک . ای در کشور ترویج یافته است که منافع فردی، گروهی، جناحی، ایلی و قبیله

شود که قانون، انظبات و نهاد در  ین عامل توسعه، ثبات سیاسی است و این وضعیت تنها وقتی حاصل میتر مهم. عرضه شده است« های جناحی برنامه»

دهد و تمایلش به نهاد زدائی است تا نهاد  متاسفانه فرهنگ ناسالم سیاسی ایران اجازه بروز چنین شرایطی را نمی. درون جامعه و در درون دولت شکل بگیرد

تواند سیاست گذاری دراز مدت  گیرند و نه دولت می حاکم نیست و ثبات سیاسی وجود ندارد، نه سازکارهای بازار شکل میدر جوامعی که قانون . سازی

در چنین شرایطی، . گردد، هانطور که در ایرن شده است شود و همه چیز کوتاه مدت می در چنین جوامعی، برنامه ریزی برای آینده غیر ممکن می. بکند

های سازنده از رشد باز  گیرد چرا که اعتماد، همیاری، و ایجاد شبکه هم که از ارکانهای توسعه هستند شکل نمی« اعی و سرزمینیهای اجتم سرمایه»

برد بدون اینکه  های علمی و تقویت فرهنگ علمی در جامعه است و به غلط توجه ما را فقط به نتیجه می این فرهنگ همچنین مانع بکارگیری روش. مانند می

یعنی  –آید  آنچه مهم است این است که مردم چه گیرشان می. ها شریک هستند یا نه پس مهم نیست که مردم در تصمیم گیری. روند توجه کافی داشته باشدبه 

  !برنامه ریزی برای مردم و نه با مردم

باشیم و فرهنگ صلح و سازش با عزت را در چهارچوب  در همین حال، فرهنگ مزبور باعث شده است که نتوانیم همزیستی متداوم با دنیای خارج داشته

یک مفهوم « استقالل ملی»کند و از  ضعف دیپلوماتیک ما هم ناشی از این فرهنگ است که مذاکره را با چانه زنی برابر می. منافع ملی خود تقویت کنیم

های کورش  ایم و حتی برد این در حالی است که ما جنگجویان بدی بوده. امنیتی باید بدست آید-انتزاعی و ذهنی ساخته است که فقط در سایه یک قدرت نظامی

دهد که ما بیشتر وقتی پیروز  تاریخ ما همچنان نشان می. بوده است« گذاشتن شمشیر بر زمین»هم عمدتا نه از طریق جنگ که از طریق قانع کردن دشمن به 

ایم و از  ها را در فرهنگ خود ذوب کرده شدند، بعد از جنگ ان وقتی هم که دشمنان بر ما پیروز می ما حتی. ایم ایم و در صلح زیسته ایم که مصالحه کرده بوده

کاربرد مفید « زور»این را هم یادآوری کنم که در دنیای جدید، . در واقع راز بقای تاریخی ایران است« این قدرت ذوب کنندگی». ایم این طریق برنده شده

بسیار « امنیت انسانی»بعبارت دیگر، امنیت ملی در دنیای جدید یک وجه . شود ون نرم افزار انسانی موجب تامین امنیت نمیندارد و سخت افزار نظامی بد

فرهنگ »و « فرهنگ صلح»درواقع، رشد . مهم پیدا کرده است و بدون توسعه این وجه انسانی امنیت، کشور از امنیت ملی با دوام برخوردار نخواهد بود

  .ترین وجوه توسعه همه جانبه ملی و حقوق بشر هستند امروز از عمده« امنیت انسانی

بسیار « سیاستمدار روشنفکر»را بوجود آورده، در حالیکه « روشنفکر سیاسی»ان، فرهنگ ناسالم ما از زمان انقالب مشروطیت بیشترین تعداد  در این می

این تحول البته غیر منتظره . آرمانگرائی دارد در حالیکه گروه دوم واقع بین و عمل گراست گروه اول معموال مبنای ایدئولوژیک و. اندکی ساخته شده است

های ملی و آزادیخواهی متعاقب آن، و تحت تاثیر انقالب سوسیالیستی در کشور همسایه  نیست چون در شرایط بعد از شکست انقالب مشروطیت و جنبش

درواقع در دوره پهلوی، کمترین تعداد سیاستمداران . ی و روشنفکری ایران ایدئولوگ وآرمان گرا شدندروسیه، و دیکتاتوری دوره پهلوی، نیروهای سیاس

، نسل این سیاستمداران روشنفکر ۸۸۹۱در مقطع انقالب . روشنفکر تربیت شدند و اکثر سیاستمداران برجستٔه دوره پهلوی در دوره قاجار ساخته شده بودند

را باید حضور فعال  ۸۸۹۱درواقع دلیل اصلی ایدئولوژیک و آرمانگرا شدن انقالب . تعداد روشنفکران سیاسی زیاد شده بودرو به انقراض بود در حالیکه 

متاسفانه تحوالت سیاسی بعد از انقالب اسالمی فرصت اندکی برای تربیت سیاستمداران روشنفکر . در آن دانست( مذهبی و سکوالر)این روشنفکران سیاسی 

  .این درحالی است که جمهوری اسالمی برای سازندگی به این نوع سیاستمداران بیشترین نیاز را داشت و دارد. مل گرا ایجاد کرده استواقع بین و ع

تا قبل از انقالب مشروطیت، ملت ایران . پیآمد مخرب دیگر این فرهنگ سیاسی ناسالم اغتشاش فکری و عملی در حدود حقوق و وظایف دولت و ملت است

بعد از . دید دانست و خود را موظف به هیچ امری نمی با این وجود، دولت ملت را موظف در همه امور می. حقی نداشت و دولت آن واجد همه حقوق بود هیج

در . شناسد داند و خود را واجد همه حقوق می حاال، ملت دولت را واجد هیچ حقی نمی. انقالب مشروطیت، این جریان کم کم به عکس خود تبدیل شده است

بدیهی است که یک چنین برخوردی با حق و وظیفه دولت ! بیند داند و خود را موظف به هیج امری نمی همین حال هم ملت، دولت را موظف در همه امور می

قانون گذاری کند و ملت موظف  در یک جامعه عادی و سالم، مثالً، دولت حق دارد. گردد شود و سد راه پیشرفت می ها منتهی می و ملت به ناسازگاری بین آن

انتخابات آزاد حق ملت است ولی وقتی دولتی در . برعکس، ملت حق دارد در امنیت زندگی کند و دولت موظف است آنرا تامین نماید. است آنرا رعایت کند

د دولتی را انتخاب کرد و بعد برای تخریب آن شو نمی. های خود را اعمال کند یک انتخابات آزاد در مصدر قدرت قرار گفت، باید حق داشته باشد سیاست

در کشورهای دمکراتیک، . ای اعمال شوند و اما حق دولت برای قانون و سیاست گذاری نیز باید در چهارچوب وظایف تعریف شده. کرد« نافرمانی مدنی»



شود  قانونی و آشوب منتهی می صوال حق در غیاب وظیفه به بیا. در همین حال هم هر دو وظایفی دارند که باید رعایت شود. هم ملت حقوق دارد و هم دولت

  .های مختلف شده است همانطور که در ایران در دوران

 

خواهیم بدانیم  ؟ یعنی راه حل شما برای برون رفت از این وضعیت چیست؟ و همچنین می«چه باید کرد»آید که  در اینجا طبیعتاً این سئوال پیش می: انتخاب

  ایدآل شما چه نوع فرهنگی است؟ و باالخره اینکه چقدر به شکل گیری فرهنگ ایدآل خود امید دارید؟فرهنگ سیاسی 

مشکل ملی است و راه حل هم باید ملی و سازگار با شرایط . برای شروع بگویم که این مشکل راه حل ایدآلیستی، فوری، فردی و یا جناحی ندارد :امیراحمدی

ترین روش حل این  ها، ابعاد و سطوح، مخصوصآ برای نوجوانان، مهم ش فرهنگ سیاسی و روابط دمکراتیک در همه زمینهبنظرمن، آموز. ویژه ما باشد

این مشکل باید با ترویج احزاب مسئول حل . شوند ها سیاسی می متاسفانه، سیاستمداران ما بجای اینکه درون احزاب آموزش ببینند در خیابان. مشکل است

باید تاریخمان را شجاعانه باز خوانی کنیم و ساختارهای ایدئولوژیک و سیاسیمان را به نقد بکشیم؛ باید علم و روش علمی را اساس  در همین حال. شود

 برای اخالق زندگی و فرهنگ سیاسی جدیدمان بکنیم و تا جای ممکن معیارهای اعالمیه جهانی حقوق بشر را درتنظیم روابط و ضوابط خود بکار گیریم؛ باید

ترین شرط  ها را به منزله اساسی های ماندگار فرهنگ ایران زمین کمک بگیریم؛ و باید صلح درون ملت و بین ملت سازی و رشد معنویت، از دین و سنت

زش؛ فرهنگ ائتالف فرهنگ انصاف، مدارا، و سا: بخشی از اجزاء فرهنگی که باید نتیجه شود عبارتند از. ها در داخل این فرهنگ نهادینه کنیم زندگی انسان

ها؛ فرهنگ پیشرفت، آزادی و عدالت؛ فرهنگ آشتی ملی و طرد انتقام سیاسی؛ فرهنگ رد خشونت، انقالب و  نیروهای مرجع جامعه و نیازهای مشخص آن

رای یک جایگاه آشوب سیاسی؛ فرهنگ طرد فکر توطئه و تهمت و دسیسه؛ فرهنگ رد کیش شخصیت و رستم مآبی؛ و فرهنگ صلح با دنیا و جستجو ب

تنها در چهارچوب چنین فرهنگی است که منافع ملی ایران، شامل یکپارچگی ارضی، حاکمیت مقتدر، آشتی ملی، . های جهان مناسب برای ایران میان ملت

  .کند ابد و پیشرفت می شود، تداوم می ، عدالت و آزادی، و امنیت اجتماعی و انسانی ما حفظ می(یعنی عینی و نه فقط ذهنی)استقالل و عزت واقعی 

های منفی وعوامل بازدارنده  علیرغم اینکه معتقد هستم فرهنگ سیاسی ناسالم کنونی ما از یک نیروی قدرتمند ایستا برخوردار است، باور ندارم که خصلت

عین حال هم عمیقا معتقدم که ایران امروز به  من همچنین باور ندارم که این فرهنگ تهی از خصلتهای مثبت است، و در. آن ابدی و غیر قابل تغییر هستند

. ، خوشبختانه در کنار این تصویر منفی، واقعت مثبتی هم وجود دارد«عیبش همه گفتی، هنرش نیز بگو»به مصداق ! «آیه یاس»نیاز دارد و نه « آیه امید»

های  نسل جوان ما، مثل نسل. شود ست دارد بتدریج نهادینه می، عدم بکارگیری خشونت در سیا«جامعه مدنی»با گسترش آموزش، آگاهی عمومی، و فرهنگ 

ها با فکر و روش علمی و خرد  آن. های دور و نزدیک نیست های مانده از گذشته های منسوخ، واسطوره ها، عادات سنتی، ارزش قبلی، اسیر پیش داوری

کشور و ملت و گسترش زیر بناهای صنعتی و تکنولوژیک و انفورماتیک افزایش ارتباطات جهانی . گرائی در حال پی ریزی فرهنگ سیاسی نوینی هستند

های تلخ و شیرین سیاسی چند دهه گذشته هم ما را هرچه بیشتر واقع بین و  تجربه. ، عوامل مهم دیگری برای رشد یک فرهنگ سیاسی سالم هستند(اطالعات)

برای ساختن یک جامعه سالم باید فکر بکر، مسیر درست، صبر معقول، و تعامل ملی و جهانی داشت تا ساختارهای  عملگرا کرده و بما آموخته است که

ایران زمین ما نیز ازغنای الزم و کافی تاریخی، فرهنگی، انسانی، معنوی و مادی برای ایجاد یک . زیربنائی و روبنائی الزم برای پیشرفت فراهم گردند

های این فرهنگ سیاسی نوین شکوفا شده و سرچشمه یک تحول مثبت بر  باید همه کمک کنیم که جوانه. یاسی نوین برخوردار استجامعه سالم و فرهنگ س

  .حول منافع ملی ایران گردد



 

 

آیا شما قصد دارید از این ملت ملتی دیگر بیافرینید، یا تنها قصد مطرح کردن خود به  با توجه به انتقادات شما از نوع خلق و خوی مردم ایران،: انتخاب

 کنید؟ ای موجه میان مردم و سیاسیون ایران دارید؟ آیا شما قصد رسیدن به قدرت را درعرصه سیاست ایران دنبال می عنوان چهره

دکتری من در برنامه ریزی و توسعه بین المللی با تکیه روی کشورهای در حال توسعه است؛ . من یک برنامه ریز، مدیر و توسعه گر هستم :امیراحمدی

ها بوده و  شناسی ارشد در همین زمینه فوق لیسانس من در مدیریت و لیسانس من در مهندسی کشاورزی است؛ تدریس دانشگاهی من در سطوح دکتری و کار

توسعه یا پیشرفت یک پدیده همه جانبه است و . ام ؛ و در زمینه توسعه، مدیریت و برنامه ریزی به سازمانهای جهانی و کشورهای زیادی مشورت دادههست

تماعی، های اقصادی، سیاسی، اج برای توسعه همه جانبه و بادوام یک کشور، باید همه زمینه. روند آن هم در کشورهای مختلف مسیرهای متفاوت دارد

در کشورهائی مثل ایران، . فرهنگی، مذهبی و سرزمینی آن کشور را مد نظر داشت و شرایط الزم را برای رشد و بعد توسعه همه این جوانب فراهم کرد

نی اقتصاد ما یک یع. مثال در کشور ایران، اقتصاد جدا از سیاست وجود ندارد. ارتباطات این جوانب مختلف جامعه با هم بسیار تنگاتنگ ومتعدد است

  .دالیلش هم زیاد است و امیدوارم در فرصت دیگری این دالیل را توضیح بدهم. است« اقتصاد سیاسی»

ای که برای  همان روشی است که چندی پیش مقام رهبری در نشست چهار ساعته   این. پس برای رشد و توسعه اقتصادی در ایران، باید دید جامع داشت

های مهم یک الگوی  را از عرصه« فکر، علم، زندگی، و معنویت»مضافاً، ایشان . ی پیشرفت کشور برگزارکرد به آن تاکید داشتندشروع به تدوین الگو

مثال برای پیشرفت در زمینه اقتصاد باید نظریه سازی مناسب کرد و این . بشود« فرهنگ و گفتمان سازی»جامع خوانند و تاکید کردنند که در این رابطه باید 

در جهت منافع ه نوع خاصی از آموزش و پرورش نیاز دارد، باید از دستآوردهای علمی دنیا و خودمان حداکثر استفاده را ببریم، باید اقتصادی بسازیم که ب

در . ان ایرانی باشدکردن انس« سعادتمند»باشد، یعنی باید هدف اصلی آن « انسان محور»تر این اقتصاد باید  ملی و عدالت اجتماعی باشد، و از همه مهم

ها هم کرد و رشد  های سیاست، اجتماع، فرهنگ، و آمایش سرزمین هم باید به همین طریق باشد، باید فکر، علم، زندگی و معنویت را بدرستی وارد آن زمینه

  .داد

رطبق نظر مقام رهبری، فکر، علم، زندگی، و معنویت دارد که در بخش سیاسی نیز تحوالتی اتفاق بیافتد، یعنی ب بنابراین، پیشرفت اقتصادی کشور ملزوم می

دهند، هر نوع تحولی در بخش سیاسی ایران  های جهانی، مخصوصا در دنیای اسالم، نشان می ها و تجربه اما، و همانطور که نظریه. درآن نیز جاری شود

ما مجبوریم بدانیم چه مشکالتی سر راه توسعه سیاسی ما وجود  بعبارت دیگر، مثالً، برای توسعه اقتصادی،. مشروط به بهسازی فرهنگ سیاسی آن است

از این دیگاه . دارد، و برای توسعه سیاسی ما باید به سراغ مسائل فرهنگ سیاسیمان برویم چونکه مشکالت سیاسی ما درون مسائل این فرهنگ نهفته است

را مورد تاکید قرار « ن در میان نخبگان و سپس در سطح عمومی جامعهفرهنگ و گفتمان سازی در خصوص مسائل کال»است که مقام رهبری بدرستی، 

ترین دلیل  این مهم. گیرند ها ازهمین فرهنگ ناسالم منشاء می نه اینکه همه مسائل پیشرف کشور در فرهنگ سیاسی آن باشد، اما متاسفانه بیشترین آن. دهند می

  .من به پیشرفت همه جانبه و بادوام کشورم یعنی عالقه -من برای مطرح کردن بحث فرهنگ سیاسی است 



اش را وقف آموزش عالی کرده است، اعتقاد دارم که جامعه سیاسی ما هم قدرت فراگیری دارد و  در همین حال هم، بعنوان یک آموزگار که سی سال زندگی

ر باید خود آموخته باشد و برای این منظور یک آموزگار خوب البته آموزگا. هم اینکه بهترین راه آموزش آن همین نوشتن، حرف زدن، و مشورت دادن است

یعنی موضوع آموزش را باید از دل جامعه درآورد، آنرا در کوره علم پخت و . دائما باید در حال تحقیق و کشف رمز و رازهای رشته تخصصی خود باشد

ها را از دل  مشکالت توسعه کشور را از درون کتابهای غربی جستجو کنم، آنیعنی بجای اینکه . کنم من هم دارم همین کار را می! بعد سر سفره ملت آورد

البته هیچ آموزشی بادوام و نتیجه بخش نیست مگر اینکه . دهم کنم و ارائه می ها هم ایده تولید می کنم و برای اصالح آن آورم و معرفی می جامعه ایران در می

های یک کتابخانه و نوشتن برای افزودن به سعادت انسان هم در همین عملی بودن وعملی کردن ایده و علم  هفرق نوشتن برای قفس. همرا با عمل و اجرا باشد

  .یعنی نظریه و عمل را باید با هم و همزمان پیش برد. است

خواهم که به سهم خود خدمت  بتوانم می اما اگر. کنم و اما در پاسخ به سئوال مهم شما، من البته نه قصد عوض کردن ملت را دارم و نه چنین جسارتی را می

های من برای مطرح کردن این بحث ابتکار  در واقع یکی از مشوق! بهر حال کار من معلمی است و برنامه ریزی برای توسعه. آموزشی کوچکی کرده باشم

هدف مطرح کردن خود را ندارم چون الزم ندارم، و  دهیم که من این را هم به شما اطمینان می. سابقه مقام رهبری در طرح الگوی پیشرفت کشور است بی

های مرا بخوانند و بخواهند با  از طرف دیگر، اگر کسانی این ایده! زاده فرهنگ سیاسی ناسالم ایران است را از سر بیرون کنید که« فکر توطئه»شما هم این 

این را هم اضافه کنم که من بحث فرهنگ سیاسی ایران را برای اولین . دهید میشوم، همانگونه که شما دارید انجام  من یک گفتگو برقرار بکنند خوشحال می

ها و تنگناهای  آنموقع من روی فرصت. سال پیش مطرح کردم ۰۲میالدی، یعنی  ۸۱۱۲در سال « تجربه ایران: انقالب و گذار اقتصادی»بار در کتاب 

 .سالم ایران را بعنوان یک عامل بازدارنده برای بازسازی مورد ارزیابی قرار دادمکردم و فرهنگ سیاسی نا بازسازی بعد از جنگ در ایران کار می

دن به ایران زمین و اما در باره هدف شراکت در قدرت در ایران، باید بگویم که اوالً، هرچه خدا بخواهد پیش خواهد آمد؛ و ثانیا، من همیشه آماده خدمت کر

رانی است که در همه حال آماده خدمت باشد وآماده باشد که دانش، تجربه و تخصص خود را در خدمت ملت و وظیفه ملی هر ای. و مردم شریف آن هستم

بقول . نظام هم باید در پی استفاده از همه نیروهای وطن دوست، دانا، مّجرب، و متخصص کشور که آمادگی خدمت به ملت را دارند باشد. دولت قرار دهد

های الزم را در خود بوجود  خواهد مسئولیت و مدیریت بپذیرد باید صالحیت ای مهم است که هر کس می در اسالم به گونهصالحیتهای فردی »مقام رهبری 

من یک . اش را ندارد یعنی هیچکس حق ندارد در جایگاهی قرار بگیرد که شایستگی« .مشروعی انجام داده است آورد و گرنه با پذیرش مسئولیت، عمل نا

این را هم اضافه کنم که برای . ها دارم رنامه ریزی، و یک ایرانی توسعه گر و مدیر هستم، و دانش، تجربه و تخصص وسیع در این زمینهآموزگار توسعه وب

هینه مجراهای دیگری هم وجود دارند، و امیدوارم که یک زمانی از من و دیگر ایرانیان متخصص، استفاده ب. خدمت به ملت ایران حتما نباید وارد سیاست شد

 .بشود

 

ها وابستگی فکری  دانید و یا میان این مقوالت و افرادی که به آن استعمار زدائی و تالش برای آزادی با تالش برای عدالت اجتماعی را یکی می: انتخاب

  دارند تفاوت قائلید؟

مثل تفاوت بین حقوق زن و مرد، . دیگری هم وجود دارد های البته تفاوت. در ایران زمین کثرت گروهای اجتماعی و اقوام یک واقعیت است :امیراحمدی

، و وجود مذاهب و ایدئولوژیهای سیاسی (یا سنّت و تجدد)های شهری و روستائی  تر، تفاوت بین فرهنگ تر و مسن تفاوت بین طرز فکر نسلهای جوان

ها نهفته است توجه نشود، باعث  و نیازهای مختلفی که پشت سر آن ها، اگر به منافع این رنگارنگی جزئی از ثروت ملی ماست، اما همین تفاوت. گوناگون

شامل کارآفرینان )طبقه باال : ها را به سه طبقه اجتماعی کاهش داد شود این تفاوت از یک دید عملگرا، می. اند شوند همانطور که در گذشته هم شده دردسر می

شامل )، طبقه پایه (ها ای، دانشگاهییان، و خرده کارآفرین کران، دارندگان مشاغل حرفهشامل روشنف)، طبقه متوسط (بزرگ و دولت مردان ردهای باال

مثال، اقوام، زنان، جوانان، و پیروان مذاهب مختلف به . گیرند ها درون این سه طبقه اجتماعی جا می بنظر من بقیه گوناگونی(. کارگران، کشاورزان، و فقرا

  .رندیکی از این سه طبقه اجتماعی تعلق دا

مشخصاً، طبقه باال عمدتاً بدنبال رشد اقتصادی، انباشت . ها منافع ونیازهای متفاوت دارند ترین واقعیت در باره این سه طبقه اجتماعی این است که آن مهم

و طبقه پایه، یعنی اکثریت جامعه،  سرمایه، و کار آفرینی است؛ طبقه متوسط عمدتاً بدنبال توسعه سیاسی یعنی انتخابات آزاد، دمکراسی، و حقوق بشر است؛

ها و  نیاز ایم ها جا داده البته گروهای متفاوتی را که درون این نیرو. به دنبال عدالت اجتماعی یعنی فراهم شدن نیازهای اولیه یک زندگی شرافتمندانه است

خوشبختانه، با وجود این . بایست مورد نظر قرار گیرند ند که میمثال، زنان و یا جوانان و اقوام نیازهای دیگری هم دار. منافع مشخص خود را هم دارند

گیرند، یعنی منافع مشترک دارند، و آن منافع ملی کشور است که نتیجه استقالل،  ها، نیروهای اجتماعی سه گانه در یک جا در کنار هم قرار می تفاوت نیاز

بنابراین، در ایران امروز تنها برنامه ریزی ملی، یعنی تمام کشوری، و نه . یاسی استیکپارچگی سرزمینی، حاکمیت مقتدر ملی، صلح و امنیت، و ثبات س



یکی از دالیلی که من . های مشخص داشته باشد دهد و برنامه ملی هم باید درون خود برای برآوردن این نیازهای متفاوت جواب جناحی و گروهی، جواب می

  .های ما و راه حل ملی برای پاسخ گفتن به آنهاست به تفاوتام هم همین اعتقاد  همیشه فراجناحی عمل کرده

انگلستان و روسیه تزاری خیلی سعی . های استعماری نشدیم قدرت« مستعمره»ما هرگز . باید به یک نکته مهم اشاره بکنم« استعمار زدائی»در رابطه با 

با این وجود در عصر ایران جدید . های مردم و رقابت بین خودشان موفق نشدند مقاومت کردند که ایران را بین خود تقسیم و آن را مستعمره کنند ولی به دلیل

ها مشکل عینی باعدم استقالل خود دارند  در وضعیت مستعمرگی، کشور. شدیم« وابسته»و بعد « نیمه مستعمره»شود، ما ابتدا  که با دوره قاجار شروع می

ها در باره عدم استقالل  در وضعیت وابستگی، اما کشور. کنند اعمالش را هم با پوست و گوشت خود حس میبینند و  چونکه استعمارگر را بطور فیزیکی می

قبل از « عدم استقالل»در ایران، . کنند ای حس می کنند چون امپریالیسم وابسته گر را کمتر فیزیکی و بیشتر رفتاری و وظیفه خود یک درک ذهنی پیدا می

با این حال اگر من به یک . ها، صنایع و غیره امریکائی هستند ها، اتوموبیل در کشور کانادا، اکثر هتل. مثالی بزنم. ذهنیت استاینکه یک عینیت باشد، یک 

 ها، سی سال بعد از یک انقالب بزرگ و بیرون برعکس، ما ایرانی. دهد می« عاقل اندر سفیه»کانادائی بگویم که استقالل ندارید، جواب من را با یک نگاه 

  !ها ذهنیت عدم استقالل ندارند و لی ما داریم کانادائی! کنیم که باید برای استقالل مبارزه کنیم ها و دیگران از کشور هنوز فکر می کردن امریکائی

ها  من بار. ستقالل ندارییکی توسعه همه جانبه کشور و دومی پاک کردن ذهنیت وابستگی و یا ا. برای استعمارزدائی، باید حتما دوحرکت موازی انجام بدهیم

چرا امریکا چنان ! شود احترام را گدائی کرد ، انگار می«کند امریکا با ما محترمانه رفتار نمی»کنند که  ام که مقامات عالی رتبه کشور گله می دیده و شنیده

بیند و از دید فرهنگ قلدری خودش ما  می« درحال توسعه»یا در بهترین شرایط « عقب مانده»کند؟ چون ما را یک کشور  ای با ما می برخورد غیر متمدنانه

خواهد به این ذهنیت  احترامی به ما می داند که ما یک ذهنیت وابستگی و استقالل نداری داریم و با بی از طرف دیگر، امریکائی می. داند را مستحق تحقیر می

آنوقت باز هم انتظار احترام و انصاف را باید از ! ی ما با امریکا را هم اضافه کنیدحال به این دوعامل، دشمن. دامن بزند و ما را بیش از پیش تحقیر کند

قتصادی، امریکا داشت؟ برای استعمارزدائی و ایجاد یک جایگاه محترمانه و مستقل برای خودمان در میان جامعه جهانی باید کشور ما توسعه سیاسی، ا

درهمین . را باید رشد داد« فکر، علم، زندگی، و معنویت»ها هم، بقول مقام رهبری،  در همه این زمینه. اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکٍی، و سرزمینی بکند

اما، این آخری وقتی ممکن خواهد بود که . حال هم باید صلح با همه دنیا را سرمشق قرار داده و ذهنیت وابستگی و یا استقالل نداری را از فکرمان پاک کنیم

  .مزیستی با دنیا توفیق داشته باشیمما در توسعه ملی و ه

 

 نژاد دارید؟ چه اصراری برای مشابه سازی میان محمد مصدق و محمود احمدی: انتخاب

به »من این را در مقاله . من بین این دو هم بیشتر تمثیلی بود تا حقیقی« مقایسه». ام نکرده« مشابه سازی»نژاد  اوالً من بین مصدق و احمدی :امیراحمدی

. ترسم که تاریخ دوباره تکرار شود می. ثانیاً، من نگران ایران هستم. ام توضیح داده« نژاد و فرهنگ سیاسی ناسالم ایران مصدق و احمدی»مقایسه « انهبه

جهت  اش با غرب سرغنی سازی اورانیوم، شباهت زیادی با ایران زمان مصدق از نژاد از جهت درگیری سوای مسائل داخلی، ایران زمان احمدی

متاسفانه دولت فعلی حاضر نیست هیچ درسی را از سرنوشت مصدق که با غرب نتوانست به یک سازش . اش با غرب سر ملی کردن نفت دارد درگیری

فرهنگ »آن  خواستم بگویم که مشکل هر دو یک چیز است و هرگز در نظر نداشتم بلکه می« مقایسه»و ثالثاً، من دو انسان را در این . معقول برسد بیاموزد

ها و تجربیات  متاسفانه این فرهنگ ناسالم سیاسی هم در زمان مصدق و هم امروز با قدرت، حاکم جامعه سیاسی ایران است و تالش. ماست« ناسالم سیاسی

  .سیاسی چندین دهه گذشته هم نتوانسته است شکاف مهمی در آن ایجاد کند

صدای امریکا درک نشدند، اما آن مصاحبه باعث شد که جرقٔه الزم « پارازیت»عی از بینندگان برنامه توسط بخش وسی« مقایسه»اگرچه این اهداف من از 

از . در حوزه سیاست ایران زده شود و مرا هم تشویق کند که آن مقاله مفصل را درباره فرهنگ سیاسی ایران بنویسم« جنبش فکری فرهنگ ساز»برای یک 

دهد که با این نوآوری، دارم  جواب می. خود درهم دریخته است« شعرنو»ساختارهای شعر زیبای سنتی ایران را با  پرسند که چرا مرحوم نیما یوشیج می

ام آنهائی را که پشت سر  ، توانسته«درمثال مناقشه نیست»تمثیلی، و با توجه به اینکه « مقایسه»من هم با آن « .ریزم آب در خوابگه مورچگان می»

به اعتقاد من . بیاورم« صحنه»کنند به  ما را در حرف و عمل ترویج می« فرهنگ سیاسی ناسالم»اند و درخفا  های اخیر خود قایم شده دهه« قهرمانان سیاسی»

بدیل کنند و وظیفه ملی و اسالمی همه ایرانیان است که بحث سالم سازی فرهنگ سیاسی ایران را به یک جنبش فراگیر برای ساختن یک ایران توسعه یافته ت

  .اند یک خدمت تاریخی و ماندگار بکنند اند و جان داده از این راه به قهرمانان خود و همه انهائی که برای ترقی این مرز و بوم زحمت کشیده

 

  دهد این مقایسه انجام بگیرد؟ آیا ظرف زمانی این دو اجازه می: انتخاب



ای فی نفسه محدود، آزمایشی، و  هر مقایسه. هم صادق است« مقایسه»که این حکم در باره کنم  و من فکر می« درمثال مناقشه نیست»گویند  می :امیراحمدی

نژاد در دو دنیای متفاوت و دو  مصدق و احمدی. کنند و غیره ها تغییر می ها و خواست شود و نیرو مثال شرایط زمانی و محیطی متفاوت می. تجربی است

ام، بار  از طرف دیگر، همانطور که در باال توضیح داده. شود ها خیلی محدود و آزمایشی می ای بین آن مقایسه اند و بنابراین هر گونه ایران متفاوت زیسته

و خودخواهی بغایت « خود محوری»ها، روش مقایسه مشکل دیگری هم دارد و آن  در رابطه با ما ایرانی. فرهنگ سیاسی این دو خیلی شبیه هم هستند

شود  این طرز برخورد از نادانی یا ناآگاهی ما ناشی نمی! «اصفهان نصف جهان است، اگر تبریز نباشد»: تیم و شاید هم کل آنما اصال مرکز دنیا هس. ماست

ای نداریم و اصوال هر  ای به مطالعه مقایسه کنیم با هیچ کس و کشوری قابل مقایسه نیستیم، عقیده این است که ما فکر می. بلکه نتیجه خود بزرگ بینی ماست

دلیل  بی! خواهیم دانیم مگر اینکه نتیجه مقایسه حتماً بنفع ما و یا بنفع آن چیز یا کسی باشد که ما می می( مقایسه دو چیز کامال متفاوت)« مع الفارق»یاسی را ق

  .ای در مورد ایران، مخصوصاً توسط ایرانیان، بسیار نادر است نیست که نوشته مقایسه

مثال مصدق . کند ها را بسیار متفاوت می اند، دالیل دیگری هم وجود دارند که آن نژاد در شرایط زمانی متفاوتی زیسته یسوای اینکه دکتر مصدق و احمد

داشت، در خارج از کشور و در میان طبقه اشراف تربیت شده بود و بخشی از زندگیش « مصدق السلطنه»ای بزرگ شده درپایتخت کشوربود، لقب  شاهزاده

ای است از روستای ورامین که از  نژاد آهنگرزاده درحالیکه احمدی. انقالب مشروطیت، مبارزه با سلطه انگلیس، و ملی کردن نفت گذشتدر مبارزه برای 

« دشمنان»های امنیتی، مبارزه با  های جنگ، ماموریت گذرد و زندگی خودش را عمدتا در انقالب اسالمی، جبهه هفت خوان رستم برای ورود به دانشگاه می

نژاد مذهبی و اصول گرا؛ مصدق ظاهر و  بعالوه، مصدق سکوالر و مدرن است و احمدی. سازد انقالب، و بوروکراسی ایدئولوژیک حکومت اسالمی می

حالیکه  است وبیشتر پایبند به عرف، در« تر دمکراتیک»نژاد  نژاد ظاهر و کالمی سنتی و بومی؛ مصدق حتما از احمدی کالمی متجدد و غربی دارد و احمدی

نژاد  بود در حالیکه احمدی« استعمار زدائی و آزادی»و باالخره، مصدق بیشتر بدنبال . است و بیشتر پایبند به شرع« تر مردمی»نژاد حتما از مصدق  احمدی

بقات میانه پایه، کارگری و نژاد برای ط درمجموع، مصدق یک چهره مقبول تری برای طبقات باال و میانه باال و احمدی. است« عدالت اجتماعی»بدنبال 

  .سازد ها دو شخصیت متمایز می ها، و پیروان متفاوت، از آن ها، و رفتار بدیهی است که این سوابق، باور. فقیراست

عوام )نژاد پوپولیست  اول، هم مصدق و هم احمدی. کنم من در اینجا به سه وجه اشاره می. ها را نبینیم ها نباید باعث شوند که وجوه مشترک آن اما این تفاوت

کند، با این تفاوت که شعار  نژاد هم همین شعار را مرتب تکرار می اتفاقاٌ احمدی. «من نوکر مردم هستم»تکیه کالم مصدق این بود که . هستند( گرا

ر برخورد با غرب ناسازشکار، با این تفاوت که نژاد هر دو ناسیونالیست هستند ود دوم، مصدق و احمدی. نماید تر می اش، واقعی نژاد، با توجه به سابقه احمدی

مثال، مصدق ملی کردن نفت را . نژاد عامیانه است و ریشه مذهبی دارد ای بود و ریشه سکوالر داشت درحالیکه ملی گرائی احمدی ملی گرائی مصدق نخبه

اد این کار را با تکیه روی حق ایران برای غنی سازی نژ شاخص وطن پرستی خود نمود ودادگاه الهه را محل مبارزه خود ساخت، در حالیکه احمدی

هستند و توان پائینی « خود رای»نژاد هر دو  و سوم، دکتر مصدق و دکتر احمدی. دهد و لبنان و فلسطین را محل مبارزه خود کرده است اورانیوم انجام می

نژاد با مجلسین دوره  مثال، مصدق و احمدی. تر از مصدق است انعطاف ناپذیر تر و نژاد غیر دیپلوماتیک برای تحمل مخالف دارند، با این تفاوت که احمدی

نژاد چنین قدرتی ندارد سعی کرده است بخشی  مصدق توانست مجلس هفدهم را با یک رفراندوم غیر دمکراتیک ببندد، اما چون احمدی. اند خود مشکل داشته

  !های مجلس حاضر را نادیده انگارد از دستورالعمل

 

ها مصدق را شخصیتی بزرگ در تاریخ معاصر  از یک سو، ملی گرا. ها، مقایسٔه این دو، مقایسٔه پرایرادی باشد کنم از نظر برخی گروه تصور می: خابانت

نژاد  محمود احمدیدانند چرا که اگر بدرستی دقت کنید مصدق کارگزار شاه بود و  دانند و از دیگر سو، اصولگرایان، این قیاس را قیاس موهنی می ایران می

  نظرتان در این مورد چیست؟. رییس جمهور منتخب مردم ایران در نظام اسالمی

ها در  تمثیلی من بین این دو رهبر سیاسی براساس فرهنگ سیاسی کم و بیش مشترک آن« مقایسه»اوالً، همانطور که در باال توضیح دادم،  :امیراحمدی

در آن زمان، برابر قانون . بود« کارگزار شاه»ثانیاً، این حرف درست نیست که آقای مصدق . ئل خارجی استبرخورد با مسائل داخلی و مخصوصاً مسا

یعنی . مجلس هم منتخب واقعی مردم بود. کرد شد و مجلس نخست وزیر را انتخاب می اساسی، نخست وزیر از سوی شاه به مجلس شورای ملی معرفی می

. پس آقای مصدق واقعاً نماینده مردم بود. کردند خواستند انتخاب می گذشتند و مردم هر کس را که می نمی« ستصوابینظارت ا»نمایندگان مجلس از غربال 

از طرف دیگر، درست است که رئیس جمهور امروز با رای مستقیم مردم انتخاب . ای را ما امروز در رابطه با والیت فقیه داریم این نوع انتخابات دو مرحله

ثالثاً، من در هیچ . شود گذرند و فقط برای عده معدودی ورود به صحنه مبارزات انتخاباتی مجاز می ها ازغربال نظارت استصوابی می کاندیداشود، اما  می

یخ برعکس، باور من این است و خواهد بود که مرحوم مصدق یکی از رهبران ماندگار تار. ام که آقای مصدق آدم کوچکی بود کجا در این مقایسه نگفته

  .تواند ما را در زمان مصدق منجمد کند، همانطور که تا به امروز کرده است اما همین ماندگاری، اگر مصون از نقد و نظر بماند، می. کشورمان است



صدی امریکا در  ۹۲اگر مصدق پیشنهاد . ها را در جهت منفی دگرگون کرد سرنوشت ایرانی ۸۸۸۰واقعیت این است که سرنگونی دکتر مصدق در کودتای 

امد، و درغیاب آن  پیش نمی ۸۸۸۰بست، کودتای  پذیرفت و مجلس شورای ملی را هم نمی را برای پایان منازعه ایران و انگلیس بر سر نفت کشور بموقع می

درعین . دیدند ا را سفید و سیاه نمیها اینقدر دنی کرد و ایرانی شد و درغیاب دیکتاتوری شاه، فرهنگ سیاسی بهتری رشد می اتفاق، دیکتاتوری شاه تثبیت نمی

گرفت، این همه تحریم و تهدید در کار  شد، جنگی بین ایران وعراق در نمی شد، رابطه ایران و امریکا قطع نمی حال، گروگان گیری علیه امریکا هم منتفی می

در صدی امریکا را در مقطعی که  ۹۲مجلس را نبندد و پیشنهاد کرد که آقای مصدق  منطق حکم می. آمد ها دالر خسارت به ایران وارد نمی نبود، ومیلیارد

توانست بعد از تثبیت  آقای مصدق آنوقت می. کشور زیر فشار از بیرون و درون بود بپذیرد تا در مرحله اول بخشی از مطالبات بر حق ملت ایران بدست بیاید

مطالبه و برای آن مبارزه کند و به همین طریق بتدریج طی چندین سال کلیه حقوق این بخش از منافع کشور، چند سال بعد، بخش دیگری از سهم نفت را 

آید، با اصرار بر ملی کردن صد در  دانست که ملت ایران از سازش بدشان می اما آقای مصدق، که یک پوپولیست ملی بود، و چون می. ایران را تامین نماید

  .و ملت ایران را بدست زور سپردصدی نفت، راه مذاکره را بست و سرنوشت دولت خود 

رخی از این نکات تاریخی را از این جهت یاد آور نشدم که ارزش تاریخی جنبش ملی و یا شخصیت ملی اقای دکتر مصدق را زیر سئوال ببرم، کاری که ب

خواهم بگویم که  که میها را پاک کنم که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد، بل کنند، و یا اینکه دامن سرلشکر زاهدی اند و می نیروهای سلطنت طلب و اسالمی کرده

 ۹۲زنند در این  ها که سنگ مصدق را فرصت طلبانه به سینه می آن. تواند فاجعه بار شود چگونه یک رفتار سیاسی اشتباه و یا یک فرهنگ سیاسی ناسالم می

توانستند  ها می آن. ی به اسم مرحوم مصدق بپا کنندشناس توانستند حداقل یک موسسه علمی و یا ایران ها می آن. اند و چند سال گذشته هیچ کاری برای او نکرده

اند برای خود اسم و رسمی سر هم  اش سعی کرده ها با مصادره اسم مصدق و جبهه ملی درعوض آن. الاقل یک بورسیه و یا بنیاد خیریه به اسم ایشان بسازند

وزیر امور خارجه وقت امریکا، خانم مادلین آلبرایت، را در سال : رده استای هستم که حداقل یک کار تاریخی برای مصدق ک تصادفا من تنها ایرانی. کنند

آوردم، و ایشان طی یک سخنرانی تاریخی در برابر جهانیان از ملت ایران ( که ریاست آن را بعهده دارم)به کنفرانس شورای امریکائیان و ایرانیان  ۰۲۲۲

از طرف رئیس جمهوری آن « به نمایندگی»تاریخ امریکا بود که وزیر امور خارجه وقتش این اولین بار در . عذر خواهی کرد ۸۸۸۰بخاطر کودتای 

 .کرد کشوراز ملتی عذر خواهی می

ایشان هم مشکل غنی سازی . نژاد هم ما متاسفانه گرفتار یک رفتار فرهنگ مبارزه جویانه با غرب، مخصوصاً امریکا، هستیم در ارتباط با آقای احمدی

« عدم سازش»ای از پوپولیسم ومبارزه با غرب پیش برده است که  ایران است که ملی کردن منابع نفتش، تا به درجه« حق»همان قدر    تصادفااورانیوم، که 

و در اینجا نیز خطر این است که امریکا و همدستانش روزی یک جنگ تحمیلی و نامشروع را به ایران تحمیل کنند . یک نوع دیپلوماسی ایرانی شده است

های غیرعادالنه  ای هرگز اتفاق نیافتد، که نباید هم بیفتد چون کامال غیر مشروع خواهد بود، تحریم حتی اگر هم حمله. سال به عقب ببرند ۹۲کشور را 

جهانی قدرت جائی  در دیپلوماسی« حق»واقعیت این است که . امریکا علیه ایران هم اکنون خسارات استراتژیک جبران ناپذیری به کشور وارد آورده است

نژاد هم  دولت آقای احمدی. نگرانی امریکا از اشاعه کمونیسم در ایران بود نه حق ملی کردن نفت ۸۸۸۰مبنای کودتای . دارد« نگرانی»به مراتب کمتر از 

را  ۸+۹ای با  شی از آن است، مذاکرات هستهباید با توجه به نگرانیهای ایران و مخالفین آن و با توجه به منافع ملی کشور، که غنی سازی اورانیوم فقط بخ

ای برای کاهش قدرت ایران است، همانطور که ملی کردن نفت برای کودتا  بهانه« غنی سازی»دولت باید درهمین حال توجه داشته باشد که اوال، . پیش ببرد

  .هم پیش برد« تدریجی»شود در چهارچوب یک راه حل  بود، ثانیاً، کشور مسائل داخلی و خارجی عدیده دارد، و ثالثاً، عمل غنی سازی را می

 

ود اگر به دنبال اصالح و بهبود و توسعه کشورمان ایران هستیم، که هستیم، نخست باید نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم آنگاه به اصالح وبهب: انتخاب

کند؟ آیا این الگوی نقد صرف جناحهای  ا کشور را به صالح هدایت میتوجه صرف به نقاط ضعف شاید ذهن شما را اقناع کند اما آی. نقاط ضغف بپردازیم

  تواند دردی را از کشور دوا کند؟ ها می گاه مخالف آن ها همراهید و گاه با آن مختلف درون نظام که شما

های دیگرم، که  قب آن نوشتم و دربیشترنوشتهای که متعا من درآن مصاحبه و مقاله. من هم با شما موافق هستم که نباید فقط منفی بافی کرد :امیراحمدی

ادبی -ما یک تاریخ بلند داریم، یک فرهنگ اجتماعی. است« غنی»ام که ایران یک کشور بسیار  باشند، همیشه گفته و نوشته متعددند ودردسترس می

ش هستیم، جمعیت بزرگ و بازار وسیعی داریم، منابع بسیارانسانی داریم، دین جامعی داریم، میراث فرهنگی افتخارآمیزی داریم، یک ملت بسیار با هو

اما این را هم باید اقرار کرد که . زیرزمینی زیادی داریم، جغرافیای وسیع و استراتژیک داریم، و آب و هوای متنوع و یک کشور چهارفصل داریم

زنند و کمتر به آنچه نیستند و  زیادی روی آنچه هستند و دارند حرف می ها معموال متاسفانه ایرانی. نبوده و نیست« ثروت ملی»های ما متناسب با این  دستآورد

اند، اما بنظر  های ما گفته و نوشته البته علما و فضالی زیادی در گذشته و حال در باره کاستی. کنیم می« تعارف»یعنی ما با خودمان خیلی . پردازند ندارند می

ام در حالیکه من نگران هستم که بازهم آنچه گفته شده  حرف زده« نقاط ضعف»گیرید که من فقط از  د میشما ایرا. رسد که گوش شنوائی هم بوده است نمی



! ای جز این نداریم که تعارف را با خود کنار بگذاریم و مشکلتمان را عریان ببینیم و شنونده خوبی هم بشویم ها برای به پیش رفتن چاره ما ایرانی! شنیده نشود

  .ام و اگر بکسی هم بر خورده است متاسف هستم و امیدوارم نیت خیر مرا دریابند فرهنگ سیاسی ناسالم ما همین کار را کردهمن در ارتباط با 

ا نژاد آمده است درارتباط ب ام و اگرهم اسم آقای احمدی این را هم بگویم که من دراین نقد از فرهنگ سیاسی ایران، جناح یا جناحهای خاصی را در نظر نداشته

واقعیت این است که این فرهنگ سیاسی، بارهمه ما هست و من هم مشمول آن هستم، با این تفاوت . ای بود که بین ایشان و آقای مصدق پیش آمد مقایسه تمثیلی

نظام نیست؛ من اصوال  خاصی درون و یا بیرون« جناح»مطمئن باشید که نقد من علیه . برد که بخش سیاسی جامعه از آن بیشتر از بخش غیر سیاسی رنج می

بینید من  اینکه می. توانند باشند کشوری می-های ما هم فقط تمام حل مخالف جناح بازی در ایران امروز هستم چون مسائل ما ملی هستند و نه جناحی و راه

. ، واقع بین و عملگرا هستم«فراجناحی»ردی بینم وف ها را سیاه یا سفید نمی بدین خاطر است که من پدیده« یک جناح هستم و گاهی مخالف آن،»گاهی با 

معیارمن برای اینکه ببینم چه . ها را دید های منصفانه هردوی این باضافه، بنظرمن لیوان خدمت به کشور اکثر ما نیمی پر و نیمی خالی است و باید درارزیابی

خدمتش در جهت منافع ملی کشور پرترباشد برای من مقبول تراست و تامین  هرکه لیوان. ایران است« منافع ملی»کسی تا چه اندازه لیوانش خالی یا پراست، 

  .اند که مقام رهبری روی آن تاکید کرده« انسان محوری»همان    ها، یعنی منافع ملی هم در تحلیل نهائی یعنی تامین سعادت آحاد جامعه درهمه زمینه

 

رابطه به نظر شما جمعیت تحصیلکرده، زیر بنای مناسب، ثبات سیاسی، فرصتهای تجاری و  های اصیل ایران از نظر شما چیست؟ در این دارائی: انتخاب

  جامعه آزاد در چه درجه از اهمیت قرار دارند؟

الفعل، در ها یک ملت، بالقوه و ب در اینجا باید به این اصل توجه بدهم که دارائی. های ملی ایران را برشمردم من در سئوال قبلی، اهم دارائی :امیراحمدی

مثالً برای توسعه اقتصادی جامعه، ما . شوند ها الزم می های متفاوت برای بکار گیری آن های متفاوت دارند و بنابراین برنامه های مختلف جامعه کاربرد زمینه

ر رابطه با توسعه فرهنگی، اجتماعی، وهمینطور است د. به دارائیهائی نیاز داریم که ممکن است برای توسعه سیاسی به ما کمک چندانی نکنند و بالعکس

ترین عامل  یکپارچگی سرزمینی و ملی مهم. با این وجود بعضی عوامل برای پیشرفت یک کشور حتما حیاتی هستند. محیط زیست، آمایش سرزمین و غیره

ه عامل بسترساز، هیچ برنامه و سیاست جدی و بدون این س. صلح و امنیت عامل سوم است. استقالل، ثبات سیاسی و اقتدار ملی عامل مهم دوم است. است

بدون توسعه . رسد در آن رابطه است، اقتصاد همیشه اصلیترین اصل است از دید توسعه ملی، که سئوال شما هم بنظر می. شود پیش برد درازمدتی را نمی

کند، و در کشورهائی مثل ایران که اقتصاد  یره نیاز پیدا میای به توسعه سیاسی و غ توسعه اقتصادی هم درمرحله. شود معنی می اقتصادی، توسعه ملی بی

می پاشد سیاسی دارند، فاصله بین این دو نوع توسعه نباید زیاد باشد چه در غیر آن صورت رشد اقتصادی قبل از اینکه به توسعه اقتصادی برسد، فرو

  .همانطور که در نظام قبل از انقالب اتفاق افتاد

دراقتصاد تولید . به درازا نکشد، اجازه بدهید روی اقتصاد تمرکز کنم و شرح مختصری در رابطه با چگونگی توسعه آن ارائه نمایمبرای اینکه این بحث 

اجازه بدهید بحث توزیع و مصرف را که بنوبه خود بسیار مهم هستند را به . اصل است و تولید هم به زنجیره سرمایه گزاری، توزیع و مصرف وابسته است

عوامل تولید عبارتند از نیروی انسانی، سرمایه، . دیگری موکول کنم و دراینجا روی تولید که مستقیما به سرمایه گزاری وابسته است بپردازم فرصت

لید فقط به اما تو. ها هرچه بیشتردردنیای جدید مهم ترشده است کمیت این عوامل در تولید مهم است اما کیفیت آن. تکنولوژی، منابع طبیعی، و کارآفرین

های عمومی  ها عبارتند زیربناهای توسعه یافته، شهرهای خوب مدیریت شده، سیاست این نهاد. های تولید هم نیازمند است عوامل تولید نیاز ندارد، به نهاد

های مدرن، وآن سه عامل  های صنعتی و تجارت خانه های بازار آزاد، واحد معقول، قوانین منصف و عملی، مالکیت خصوصی و عمومی مشخص، مکانیسم

ها کارکرد و یا کارائی اقتصاد را دچار اختالل  های تولید ویا پائین بودن کفیت آن نبود و یا کمبود هر یک از این نهاد. ها اسم بردیم بسترسازی که در باال از ان

  .شود یها م مثالً نبود ثبات سیاسی و یا یک افق روشن اقتصادی باعث فرار سرمایه و مغز. کند می

های اقتصادی چند دهه پیش، دنیای امروزدیگردنیای  های گذشته و فعالیت اما برخالف دوران. ترین عامل تولید در دنیای جدید است نیروی کار مهم

مل کم و بیش همین اصل در مورد بقیه عوا. دارد« مغز»امروز در اقتصاد ارزش کمتری از « دست»یعنی . کارگرفراوان نیست بلکه کارگرمتخصص است

های الزم را هم فرا گیرند، به کارمناسب گمارده شوند، و ابزارهای الزم  پس جمعیت تحصیلکرده ما بسیار با اهمیت است بشرطی که تخصص. صادق است

سرمایه . اهمیت کرده است اهمیت نیروی کار بطور روزافزونی نقش آموزش و پرورش، بهداشت، و تغذیه سالم را در توسعه ملی پر. در اختیار داشته باشند

درهمین . ها منجمله اقتصاد ملی شده است ترین نوع سرمایگزاری برای پیشرفت درهمه زمینه امروز از مهم« سرمایه انسانی»گذاری برای رشد و توسعه 

ها و موسسات عالی  وارد عرصه دانشگاهای آکادمیک و تحقیق  ترین رشته بعنوان یکی از جدید« توسعه نیروی کار»حال در اکثر کشورهای پیشرفته حتی 

  .شده است



ها در  های پیشرو و پیچیده نظیر نانو تکنولوژی و تکنولوژی ژنتیکی است که کاربرد آن دنیای امروز دنیای تکنولوژی. تر دیگر است تکنولژژی عامل بر

. ها هستند ترین کشور های نوین برتری دارند، امروز از پیشرو تکنولوژی کشورهائی که در. ها و مواد جدید، دنیای آینده را دگرگون خواهد کرد ایجاد ابزار

های اطالعات، ارتباطات، الکترونیک، مواد جدید،  تر دارند عبارتند از تکنولوژی های دیگر این تکنولوژیهای جدید که هم اکنون در تولید نقش بر نمونه

همه : ها در یک چیز با هم مشترکند همه این تکنولوژی. ک، سل انرژی، بیومدیسن، و همراه و بیسیم، هوا و فضا، روباتی(نرم افزار و سخت افزار)تر  کمپیو

ها بسیار سریع و ابداعات  در واقع پیشرفت درهمه این تکنولوژی. ها برای تغییر و تحول نامحدود است ها هستند و گنجایش آن های مغز انسان ها فراورده آن

ما در ایران به این عامل آخری توجه زیادی (. دی -اند  -آر)آموزش عالی و تحقیق و توسعه : ها هم دو عامل است اساس تولید آن. ها خارق العاده هستند در آن

 در چنین. در صد یا بیشتر است ۹در کشورهای پیشرفته این رقم . شود درصد تولید ناخالص ما صرف تحقیق و توسعه می ۸مثالً هنوز هم کمتر از . ایم نداشته

ها نداریم و برای توفیق در این امر هم باید مبادالت جهانی ما  ها و کپی برداری از آن ای جز وارد کردن این تکنولوژی وضعیتی ما برای آینده نزدیک، چاره

  .تر شود قوی

ایم در کشورهزینه کنیم و  همه آنرا قادر نبوده سرمایه عامل مهم دیگری است که ما بدلیل داشتن نفت و یک اقتصاد وسیع، بخشی از آن را داریم ولی متاسفانه

منشاء دیگر سرمایه ملی پس اندازهای خصوصی هستند که سنتاً در ایران کم هستند، و از آن مقداری هم که وجود دارند، قسمتی وارد . یا بدرستی هزینه کنیم

ها از طریق سرمایه گزاری  کمبود سرمایه را اکثر کشور. کند می« فرار»شود و بخشی هم از کشور  شود، قسمتی صرف واردات می گردش پولی نمی

اما باید شرایط ورود سرمایه را فراهم سازیم و استفاده از آن هم باید طوری باشد که به توسعه کشور . بایست چنین کنیم اند و ما هم می خارجی تامین کرده

سرمایه ». فکر کرد« پول»شود، نباید فقط به  صحبت می« سرمایه»نم که امروزه وقتی از این را هم اضافه ک. کمک کند و با مصالح ملی ما وفق داشته باشد

، یعنی روابط اعتماد و همیاری درون یک جامعه مشخص، هم بخشی از «سرمایه اجتماعی»، یعنی امتیازاتی که ویژه یک محل است، و «سرزمینی

سرمایه مهم دیگر ایران نیروی انسانی آن است که هم کمیت زیادی است و . شود ها می جه به آنهای یک کشورهستند که متاسفانه در ایران کمترین تو سرمایه

، مدیریت و سازماندهی (های اختراع و ابداع مخصوصاً در زمینه)اگرچه ایرانیان هنوز از لحاظ علم، تجربه، تخصص، تکنولوژی . هم کیفیت باالئی دارد

  .اند ای کرده ای و فن ساالری رشد قابل مالحظه های دیگر حرفه مینهها در ز های عمده هستند، آن ضعف یادار

ما در ذخایر نفت و گاز در دنیا، بترتیب چهارم و دوم هستیم و منابع . منابع طبیعی عامل مهم دیگری است و خوشبختانه ایران ما از این بابت خیلی غنی است

ها و  ها، کویر زراعی وسیع هم داریم و محیط زیست ما هم بدلیل دو دریا، جنگلهای انبوه، سلسله کوههای زراعی و غیر  زمین. فلزات ما نیز بسیار غنی است

ها به تکنولوژیهای خیلی پیشرفته هم نیاز  متاسفانه ما هنوز از این منابع خدادادی که استفاده از آن. های وسیع برای توسعه اقتصادی بسیار مناسب است دشت

آن در عمل باعث عقب « باد آورده»از طرف دیگر، فراوانی نفت و عدم برنامه ریزی برای استفاده درست از درآمدهای . کرده یمندارد استفاده بهینه ن

شود و این درعوض  ، درآمدهای زیاد نفت باعث افزایش ارزش پول ملی می«بیماری داچ»بر اساس نظریه . اند ماندگی صنعت و تکنولوژی در ایران شده

بعبارت دیگر، صنایع ملی . ابند و صادرات کاهش در نتیجه، واردات افزایش می. برد آورد و در مقابل قیمت صادرات را باال می را پائین میقیمت واردات 

  .آیند شوند و صنایع و تکنولوژی جدید هم بوجود نمی زیر بار رقابت نابود می

اینجا صحبت از نگرش و مدیریت درست است و از قانونمندی و . در تولید دارد کارفرما، که در ایران هم دولت و هم بخش خصوصی است، نقش مهمی

کند و برای  اول سرمایه گزاری می: کند مشخصاً، یک کارفرمای خوب چهار نقش اساسی زیر را در تولید بازی می. انضباط و از بدعت و خطرپذیری ّمطلع

کند؛ و چهارم، بعنوان یک  دهد؛ سوم، نوسانات بازار را کنترل می ای تخصیص می ز بهینهپذیرد؛ دوم، منابع را بطر می« خطر»این حرکت خود بنوعی 

ترین کارفرما  در اقتصاد ایران، دولت بزرگ. خورد کارفرمائی که حتی در یکی از این وظایف ناکارآمد باشد، حتما در تولید شکست می. کند مبتکر عمل می

متاسفانه بخش دولتی ایران، علیرغم حضور وسیع در تولید و نیاز حتمی این . دیران آن دائما در چرخش هستندو در عین حال کم تجربهترین آنهاست چون م

توجهی به برنامه ریزی برای تخصیص بهینه  اش هم بی ترین مسئله حضور وسیع، آمادگی الزم را برای مدیریت صحیح اقتصاد ندارد و در این رابطه بزرگ

توجهی بتوازن الزم بین برابری و کارائی اقتصادی، کم کاری در ایجاد  تولید، عدم ابتکار و خالقیت در روش مدیریت، بی منابع انسانی و غیرانسانی

  .، و ناتوانی در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری است(عمدتاً بدلیل کم توجهی به فعالیتهای اقتصادی کوچک)های شغلی جدید  فرصت

اوال، سرمایه داری معنای بسیار وسع تری . این تعابیر کامل درست نیستند. گویند ه داری کار آفرینی و به سرمایه دار کارآفرین میدر ایران، عموماً به سرمای

. شتراصال هدف سرمایه داری کار آفرینی نیست بلکه انباشت سرمایه است و تولید سود هرچه بی. از کارآفرینی دارد و همه سرمایه داران هم کارآفرین نیستند

. های متفاوت دسته بندی بشوند تر برای توسعه، بهتر است سرمایه داران در گروه برای درک بهتر نظام سرمایه داری در ایران و کمک به برنامه ریزی دقیق

. اً در کارآفرینی نقشی نداشته باشندسازند در حالیکه ممکن است مستقیم ها را می ها انواع سرمایه این. مثالً یک عده از این جماعت را باید سرمایه ساز خواند

های ایجاد شده توسط گروه اول و خودشان برای تولید و کارآفرینی  گروه دیگری هم هستند که از سرمایه. مثل دانشمندان و مخترعین و متخصصین و کاسبان



خورند و خود نقش  ه نتیجه کار سرمای سازان و کارآفرینان را میمتاسفانه گروه دیگری هم هستند ک. اینان به معنی واقعی کار آفرین هستند. کنند استفاده می

. اینان را بهتر است سرمایه خوار بنامیم! ها در آینده گران خواهد شد های آن خرند چون زمین های موجود را می مثالً کسانیکه کارخانه. کمتری در تولید دارند

اندوزند و به خارج منتقل  ط از طریق رانت خواری، نزول خوری و فساد و روابط، سرمایه میو باالخره دسته چهارمی هم هست که ضد تولید هستند و فق

یک سیاست توسعه درست به دو گروه اول . اینان را باید جزء جماعت سرمایه غارت گر بحساب آورد. کنند کنند و یا در داخل صرف مصارف لوکس می می

  .خشکاند سازد و ریشه گروه چهارم را در اقتصاد می میکند، گروه سوم را بسیار محدود  هر کمکی را می

ها را در باال اسم بردم و در اینجا بخاطر احتراز از طویل شدن  من این نهاد. نقش نهادهای تولید برای یک اقتصاد پیشرو کمتر از نقش عوامل تولید نیست

واقعیت اول این است که بخش عظیمی از این نهادهای تولید . پردازم ین رابطه میبیشتر این مصاحبه، فقط به شرح کوتاهی از نقش بسیار حیاتی دولت در ا

این است که یک دولت کارآمد و با . رود گیرند، و بهمین دلیل هم نقش دولت در اقتصاد ایران ورای مالکیت و مدیریت آن می درارتباط با دولت شکل می

نقش دولت مخصوصاً در چهار حوزه . شود انضباط باعث عقب ماندگی آن می ولت منفعل و بیبرد در حالیکه یک د انضباط، کشور را بسوی توسعه می

روابط دیپلماتیک مصلحانه، ( ۰)قانون گذاری، اعمال نظم و تشویق به مشارکت مردمی؛ ( ۸: )همیشه برای اقتصاد کشور تعیین کننده بوده است« نهادی»

های  ساخت و ساز زیربنا( ۱)سیاستهای مالی و پولی و ارزی با ثبات و معقول؛ و ( ۸)ای؛  یهای منطقهبرد، و همکار-سرمایه گزاری و تجارت خارجی برد

 .گردد کند حتما در توسعه کشوردچار مشکل می ها کم کاری می دولتی که در این زمینه. ها مدرن و مدیریت درست آن

 

ا عدم وجود آن را فقط برای نظام ایران متصور هستید؟ یعنی آزادی بیان در طرح هر دانید ی ها را صحیح می آیا وجود خطوط قرمز برای حکومت: انتخاب

  کنید؟ ای را برای منتقدان یک نظام در هر کجای دنیا تایید می مساله

شناسم که در  شوری را نمیمثالً من ک. شهروندان خود خطوط قرمز دارند و ایران هم نباید یک استثناء باشد« عمل»ها در رابطه با  همه کشور :امیراحمدی

اما کشورهای مختلف بنا بردرجه تحمل پذیری . نامم می« خط قرمز نهائی»ارتباط با حفظ نظام ویا امنیت جامعه خود خط قرمز نداشته باشد، که من آنرا 

ید در کجا گذاشته شوند بستگی دارد به وضعیت اینکه این خطوط با. کنند های متفاوتی از آن خط قرمز نهائی تعیین می ها، این خطوط قرمز را درفاصله آن

گیرد، بدرستی خطوط قرمز خود را با فاصله زیادی از آن  ها از بیرون در خطر قرار می مثالً، کشورهائی که امنیت ملی آن. مشخص در یک کشور مشخص

کند، این خطوط قرمز  درون و بیرون خود در صلح زندگی می در حالیکه در کشور هائی که چنان تهدیداتی ندارند و جامعه در. گزارند خط قرمز نهائی می

  .خیلی به آن خط قرمزنهائی نزدیک ترهستند

ها درجه تحمل باالتری برای ایده و بیان آزاد  معموالً کشور. کند آید، داستان کمی فرق می که بهمراه آن می« آزادی بیان»شهروندان و « ایده»اما در ارتباط با 

در اینجا هم وضعیت مشخص . دهند که حتی خواهان سرنگونی نظام کشورشان هم بشوند حق می« حرف»ها به شهروندان خود در  ی از کشورآن دارند و خیل

در اصل نهم آمده . خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسالمی در این رابطه صراحت دارد و بسیار دمکراتیک است. کشور مشخص را باید در نظر گرفت

ها وظیفه دولت و آحاد ملت  ر جمهوری اسالمی ایران آزادی، استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آند»: است که

ای  دشهین خهیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمتر. است

بعد در اصل « .وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند

ای مورد تعرض و  دهتوان بصرف داشتن عقی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی»بیست و سوم هم، بدون ذکر هیجگونه اگر و مگری، آمده است که 

  « .مواخذه قرار داد


