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انتخابات ریاست جمھوری ایران و وظایف ما  

٢٠٠٥ لوس آنجلس، دوم می سخنرانی دکتر ھوشنگ امیراحمدی در   

دوستان عزیز، خانمھا و آقایان   

سالم و عصر بھ خیر. از اینكھ تشریف آوردید بسیار متشکرم. مایلم این جلسھ، غیر رسمی 

اشم. اجازه بدھید جلسھ را با این جملھ و دوستانھ برگزار شود و با شما صحبتی صمیمانھ داشتھ ب

شروع کنم کھ "ما راھی جز آشتی ملی برای ایرانی قدرتمند کھ نیاز بدیھی امروز و ھمینطور بیان 

کننده مرام من است"، راه دیگری نداریم. معتقدم ھمواره حرکت من نیز بخشی از این آشتی ملی 

م کھ ما ایرانیھا ھر چھ سریعتر ضرورت این آشتی گرایانھ بوده و در آینده نیز خواھد بود. امیدوار

ملی را جدی بگیریم چرا کھ جز آن راھی نیست.  

 

وضعیت شکننده ایران   

ای دارد. یعنی وضعیتی  کشور ما ایران، دوستان عزیز، این روزھا وضعیت بسیار شکننده

سید. مسائل شنا رود. ھمھ شما مسائل داخل کشور را می کھ بھ سوی یک نوع فروپاشی پیش می

کند،  ای انحصارطلبی و تصدی گری می سیاسی کشور را ھم ھمین طور. دولتی کھ بھ طور فراینده

ای مشروعیت دولت را بھ زیر سوال برده، و نیروھای مخالفی کھ جز غر  ملتی کھ بھ طور فزاینده

است  گذارد. بخش وسیعی از حقوق اساسی ملت مورد تعرض زدن راه حلی را پیش پای ملت نمی

شود. انتخابات آزاد یکی از این حقوق است. از دیگر آزادیھای معمول سیاسی کھ  و یا داه نمی

محدود شده است عبارتند از: حق سازماندھی سیاسی، آزادی بیان و قلم، حق دفاع در برابر 

اتھامات سیاسی، محدودیتھای اجتماعی برای زنان و جوانان، دخالت در امور شخصی و 

ھا، محدودیت برای شادی و تفریح و سایر حقوق مدنی دیگر. امروز مھمترین  ادهخصوصی خانو

شود. قسمت این مشکالت در قوه قضائیھ ایجاد و اعمال می  

دانید کھ کشور ما بسیار شکننده است. مثال" در بخش تکنولوژی،  از نظر اقتصادی ھم می

ولی متناسب با این ظرفیت، کم کاری ایران یكی از کشورھایی است کھ پتانسیل بسیار زیادی دارد 

نفر بھ  ١٦نفر ایرانی داخل کشور، امروز رقمی حدود  ١٠٠٠کرده است. برای نمونھ از ھر 

سیستم اینترنت دسترسی دارند و عمالً بسیاری از سایتھا بلوکھ شده است. این رقم در کره جنوبی 
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سال  ٢٠ز بزرگترین اتفاقاتی کھ در نفر است. یعنی فرق بین ایران و کره در رابطھ با یكی ا ٥٣٠

گذشتھ برای دنیای تکنولوژی افتاده است، آنچنان زیاد است کھ غرور ملی ما را از این حقیقت 

درصد ملت ما زیر  ٦٠کند. ایران کشوری است با جمعیتی بسیار جوان. بیش از  جریحھ دار می

یكاری در بین جوانان رقمی در سال ھستند. متاسفانھ بخش وسیعی از این نیرو بیكارند و ب ٣٠

ایم، بلکھ دولت گزارش کرده است. این نیروی  درصد است. این رقم را ما نساختھ ٣٠حدودد 

ای برای ساختن  جوان، آینده ایران است. این نیرویی است کھ باید آینده ایران را بسازد، اما وسیلھ

ست. شما اگر کار نداشتھ باشید، ندارد. تنھا راه ساختن یك کشور برای یك نیروی جوان، کار ا

-توانید مفید واقع شوید. متاسفانھ این نیرو نھ تنھا کار ندارد نمی -تواند بسازد بنابراین چیزی ھم نمی   

کند. مثال" از طریق اعتیاد وسیعی کھ بین نسل جوان ما  بلكھ در جھت تخریب خودش نیز عمل می

ه دیگری ھم دارد کھ تورم کمرشکن و گرانی، شایع است. اقتصاد ایران بیماریھای مھم و عدید

ضعف شدید مدیریت، رشوه خواری، مافیا بازی تجاری، تصدی گری بی حد و حصر دولتی، 

ھا تنھا بخش کوچکی از این  غارت اموال عمومی، عدم شفافیت و مسئولیت پذیری در حسابرسی

دست مشکالت اقتصادی است.  

. مخصوصا" در رابطھ با مسئلھ زنان، جوانان، از نظر اجتماعی ھم کشور ما شکننده است

اقوام ایرانی و فقر و نابرابری اقتصادی. متاسفانھ باید عرض کنم کھ وضعیت اقوام ایرانی ما 

بسیار حساس شده است. اول عرض کنم کھ من اعتقاد ندارم کھ اقوام ایرانی ذاتا" خودمختارطلب و 

مختارطلبی بھ این اقوام از داخل و خارج تحمیل یا جدایی طلب ھستند. متاسفانھ، جدایی و خود

-بینیم کھ نیروھای کرد ما، اقوام حتی آذری ما کھ بیش از اقوام دیگر  شود. ما می می غیر از  

-فارسھا در جامعھ ایرانی تلفیق ھستند، اعراب ما، بلوچھای ما و اقوام دیگر ما امروز متاسفانھ  

خارجی ایران در منطقھ و ورای منطقھ برای این وضعیت  تمایل بھ گریز از مرکز دارند و دشمنان

اند و مدام در جھت تخریب یکپارچگی ایران، نیروھای جدائی طلب را  شکننده برنامھ ریزی کرده

کنند. دوستان، گریز از مرکزی، نتیجھ پایین آمدن مشروعیت دولت مرکزی و در  تحریک می

خواھد. در حالیکھ كشور ما بھ  کشور را می نتیجھ تضعیف آن است. دولتی کھ مدیریت متمرکز

لحاظ جغرافیای طبیعی و اجتماعی باید بھ طور منطقی غیر متمرکز اداره شود. یعنی وضعیت 

–ای  طبیعی جامعھ بھ شکلی است کھ باید اداره مملکت غیر متمرکز و منطقھ محلی باشد. ولی  

بھ جا مانده است.ای است کھ از گذشتھ  متاسفانھ اینطور نیست و این سابقھ  
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اگر وقت بود، بیشتر از این بر روی مسائل اجتماعی کشور مانند وضعیت زنان و جوانان 

دانید کھ زنان شریف ما  شدم. خوشبختانھ، اکثر شما با این مسائل آشنا ھستید و می ایران متمركز می

ید فقط روی مسئلھ فقر و و جوانان نجیب ما، با این مسائل تجربھ روزمره دارند. بنابراین اجازه بدھ

نابرابری کمی تکیھ کنم کھ اتفاقا" مشکل عمده زنان ما و جوانان ما نیز ھست. بھ عبارت دیگر 

توان بیشترین میزان فقر را مشاھده کرد کھ بھ طور مستقیم یا  درون این دو نیروی اجتماعی می

ھای ایران نیز از قربانیان  بینند. ضمنا" فراموش نکنیم کھ بچھ غیرمستقیم از این آفت صدمھ می

توانند  کنند و نمی درصد ملت ایران زیر خط فقر زندگی می ٤٠آیند. حداقل  عمده فقر بھ شمار می

 ٢٠شود. درآمد  مایحتاج روزانھ خود را تامین کنند. شکاف بین ثروتمند و فقیر ھر روز بیشتر می

 ١٠است. من اگر این رقم را برای درصد پایین جامعھ  ٢٠برابر درآمد  ٢٠درصد باالی جامعھ، 

گرفتم، فاصلھ بین فقیر و ثروتمند خیلی زیادتر  درصد باالی ثروتمندان مد نظر می ٥درصد باال یا 

شد. متاسفانھ شکاف بین نیروھای اجتماعی ما بیش از پیش زیاد شده و این قابل  برابر می ٢٠از 

کنند، یك نیروی حداقل  فقر زندگی میدرصدی کھ زیر خط  ٤٠قبول نیست. در کنار این نیروی 

آید ولی عمال" در فقر است. یعنی رقمی در  درصدی ھم ھست کھ اگرچھ فقیر بھ شمار نمی ٣٠

خواھد غذای خوب  درصد این جامعھ گرفتار نیازھای اولیھ خودش است. جمعیتی کھ می ٧٠حدود 

رانی ھر ماه یك دفعھ بیشتر ھای ای خواھد پروتئین از گوشت بگیرد، (اکثر خانواده بخورد، می

خواھد پوشاک داشتھ باشد،  خواھد یك سقف خوبی داشتھ باشد، می توانند گوشت بخورند)، می نمی

خواھد بھداشت با کیفیت  خواھد آموزش با کیفیت داشتھ باشد و می خواھد تفریح داشتھ باشد، می می

دی، دچار مشكالت اساسی است.درص ٧٠داشتھ باشد. متاسفانھ در خیلی از این موارد این ملت   

-٢٦از نظر فرھنگی ھم متاسفانھ ما در این  سال گذشتھ کار مھمی انجام ندادیم. جز  ٢٥

اند بھ  چند فیلم سینمایی و تعدادی محصوالت ھنری، تصویری و نوشتاری کھ آنھا ھم محدود شده

ینکھ این آثار بیچارگی را آثاری کھ فقر را نشان دھند، کار مھمی انجام نشده است. غربیھا ھم از ا

کنند. من  دھند و آنھا را نیز تکثیر و توزیع می آید و جایزه ھم می دھد، خوششان می نشان می

خواھم در اینجا خدای ناکرده سینماگران، تئاترگران، نویسندگان، موسیقدانان و نقاشان را کھ  نمی

تخطئھ کنم. بھ عکس منظورم این  اند را در شرایط بسیار مشکل بعد از انقالب، ھنری خلق کرده

آید. با این وجود،  است کھ وقتی فضای پرورش ھنر وجود ندارد، ھنر ملی و جھانی بھ وجود نمی

ما دستاوردھای زیادی ھم داشتھ ایم، ھنرمندان جھانی، مدافعان جھانی حقوق بشر و دستاوردھای 

ست. ایران و ایرانی در شرایط مھم دیگری کھ در زمان سختیھای انقالب و جنگ بھ دست آمده ا
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بسیار بد پس از انقالب ھم دستاوردھایی داشتھ است. اما در مجموع فاصلھ بین دستاوردھا و منابع 

بسیار عمیق است و این مسئلھ، جامعھ ما را بھ یك جامعھ شکننده تبدیل کرده است.  

ھنگی دچار بنابراین وضعیت داخل کشور چھ از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فر

شکنندگی است و متاسفانھ این وضعیت بھ گفتھ خود رھبران جمھوری اسالمی مدام رو بھ وخامت 

توانستیم برایش راه  گذارد. اگر ما فقط شکنندگی داخلی داشتیم و فرصتی بود، می بیشتری می

ه است و ای پیدا کنیم. اما متاسفانھ فشارھای خارجی این شکنندگی را بسیار خطرناکتر کرد چاره

زمان کافی برای حل آنھا نداریم. یکی از آنھا مشکل ایران و آمریكا است کھ سالھاست با آن درگیر 

سال پیش بھ این مشکل پی بردیم و سعی کردیم یك  ١٥ھستیم. وقتی من و تعداد کمی از دوستان، 

یت کردند. امروز جریانی را راه بیندازیم کھ آن را حل کنیم، بخش کوچکی از ایرانیان، از ما حما

درصد ملت ایران  ٨٥بینیم. یعنی االن رقمی حدود باالی  خوشبختانھ، ما عکس این جریان را می

خواھان حل این مشکل ھستند و آماری ھم کھ از ایرانیھای خارج کشور داریم، در ھمین حدود 

کھ در جمعیت خواھان حل مشکل رابطھ با آمریكا و عادی سازی آن ھستند، البتھ در صورتی

چارچوب منافع ملی انجام شود. ھم اکنون ایران بیش از میلیاردھا لایر و دالر خسارت راھبردی 

خورده است. زمان کافی وجود ندارد کھ بحث این صدمات را باز کنم ولی در ادامھ این بحث، 

ر خارج تاکید و نشان خواھم داد کھ چرا حل این مشکل ھم بھ نفع ملت ایران است و ھم بھ نفع ما د

از کشور.  

ای بسیار زیادی دارد. ایران یكی از معدود کشورھایی است کھ در  ایران، دشمنان منطقھ

توانم ادعا کنم کھ ایران امروز از عراق صدام حسین تنھا تر  منطقھ واقعا" تنھاست. من حتی می

ھ کند، است. عراق صدام حسین حداقل اعراب را داشت و وقتی کھ آمریكا خواست بھ عراق حمل

خواھم بگویم ایران حتی  کردند این اتفاق نیفتد. می زدند و سعی می حداقل تعدادی از اعراب غر می

کنم، من پاکستان را  بھ اندازه عراق صدام حسین ھم در منطقھ دوست ندارد. من اعراب را نگاه می

کنم.  سرائیل را نگاه میکنم. من ا کنم، من ترکیھ را نگاه می کنم، من آذربایجان را نگاه می نگاه می

کنم. ھمھ اینھا دوست دارند کھ کشور ما  من دیگر نیروھای داخل و خارج از منطقھ را نگاه می

صدمھ ببیند و متاسفانھ تراژدی اینجاست کھ تمام دشمنان ایران در منطقھ جز در یك مورد، 

حداقل با ایران دشمنی  کشورھای مسلمان ھستند. تصادفا" دوستان ایران در منطقھ و یا آنھایی کھ

کنند، مسلمان نیستند. دوستان جمھوری اسالمی در منطقھ ارمنستان، اوکراین، ھندوستان و   نمی

بینید کھ جز در یك مورد  روسیھ ھستند. دشمنان ایران ھمانھایی ھستند کھ در باال نام بردم و می
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ببیند. در واقع این مشاھده، ھمھ آنھا کشورھای مسلمان ھستند ولی مایلند ایران اسالمی صدمھ 

-٢٦دھد کھ جمھوری اسالمی در  عکس آن چیزی را نشان می سال گذشتھ، اصل و اولویت  ٢٥ 

سیاست خارجی خود قرار داده بود: دوستی و اتحاد با کشورھای مسلمان نشین، ھمسایھ، منطقھ. 

کھ کشورھای ای  گویم کھ این سیاست خارجی من ھمیشھ بھ وزارت خارجھ ایران گفتھ و می

دھد و سپس اروپا و آمریكا را،  مسلمان، ھمسایھ و منطقھ را بھ ھمین ترتیب در اولویت قرار می

آید. ایجاد یك سیاست خارجی منسجم، قدرتمند و ملی  اشتباه است و با منافع ملی ایران جور در نمی

شورھای مسلمان و ھمسایھ كند کھ ما از باال و از بیرون منطقھ شروع کنیم. نھ اینکھ با ک الزام می

ای نداشتھ باشیم و یا خدای نکرده بخواھیم با آنھا دشمنی بکنیم. ما کھ دشمن کسی نیستیم.  رابطھ

کنند و البتھ جمھوری اسالمی ایران در این ارتباط بی گناه نیست.  متاسفانھ آنھا با ما دشمنی می

اثر مثبتی بر روی روابط ما با ضمنا" حل مشكالت سیاست خارجی از باال و در بیرون منطقھ 

کشورھای مسلمان و ھمسایھ و منطقھ خواھد داشت.  

دوستان، با ھمین خالصھ امیدوارم شما را قانع کرده باشم کھ ایران وضعیت بسیار 

ای ھم در رابطھ با خارج دارد. فشارھای خارج، وضعیتی را بھ وجود آورده است کھ  شکننده

ا کرده و اگر خدای ناکرده نیرویی از خارج، جنگ و یا فشاری کھ کشور را تقریبا" ایزولھ و تنھ

سنگین باشد را بھ کشور تحمیل کند و بھ احتمال زیاد این اتفاق خواھد افتاد، در منطقھ کسی از 

ایران حمایت نخواھد کرد. حتی اروپا کھ بھ نحوی در ایران منافع دارد، در تحلیل نھایی فقط 

کند. من اعتقاد دارم کھ روسیھ،  مورد عراق زد و کار مھم دیگری نمیزند کھ در  غرولندھایی می

ای  چین و ژاپن ھم بھ ھمین شکل عمل خواھند کرد. بنابراین در داخل و خارج کشور مسائل عدیده

باعث شکنندگی کشور شده است. دوستان، بگذارید روشن تر بگویم. من اعتقاد دارم اگر ما ایرانیھا 

شویم و برای مسائل داخل و خارج کھ گرفتارش ھستیم، یك راه حل منطقی،  نتوانیم دور ھم جمع

یك راه حلی کھ عملی و مورد قبول اکثریت قریب بھ اتفاق ما باشد، پیدا کنیم، بھ از ھم پاشیدگی و 

فاجعھ خواھیم رسید. ھویت ما بھ عنوان یك ملت در خطر است. یک ایرانی مردمی و ملی، چھ 

باشد، حق ندارد کھ در چنین وضعیتی تماشاگر بماند. من کھ تماشاگر نیستم و مسلمان باشد و چھ ن

نخواھم ماند.  

 

مسئولین این وضعیت و راه حلھا  
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کنم کھ این بھ تنھایی  توانیم بحث کنیم کھ مسئول این وضعیت کیست. من فکر می ما می

ن ھمھ ھستیم. من کافی نیست. مسئول آن جمھوری اسالمی است، مسئول آن ما ھستیم. مسئول آ

زنیم، مسئولش جمھوری اسالمی است.  اعتقاد ندارم کھ ھمھ این مشکالتی را کھ از آنھا حرف می

كند و مسئول کسی است کھ برای  ھمھ ما مسئول ھستیم. مسئول کسی است کھ مشکل ایجاد می

ل مشکل ھم مشکل راه حل ندارد. ما حداقل اگر مستقیما" مشکل ایجاد نکردیم، نتوانستیم برای ح

كنم کھ االن در  راه حلی را کھ منطق داشتھ باشد و بتواند عملی باشد، بھ وجود بیاوریم. من فکر می

وضعیتی قرار گرفتھ ایم کھ باید کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم. من شخصا" از اینکھ این 

خواھد عمل  م میخواھد حتی ھمین امشب ھم حرف بزنم. دل شنوم، خستھ ام. دلم نمی ھمھ حرف می

خواھیم عمل است. من یك انتقادی کھ بھ آقای رئیس  کنم. صادقانھ االن تنھا چیزی کھ ما ایرانیھا می

گفتم ایشان حرف زدن را، ایدولوژی را، تئوری بافی را  جمھور خاتمی داشتم، این بود کھ می

آوردیم. ما باید ملتی باشیم  یدوباره بھ جامعھ برگرداند؛ در حالیكھ ما باید عملگرایی را بھ جامعھ م

کھ قبل از حرف زدن، عمل کنیم. این بھ آن معنا نیست کھ ما تئوری و نظریھ الزم نداشتھ باشیم 

برد. من شخصا" دوست دارم اول عمل کنم و بعد  ولی حرف زدن ھم بھ تنھایی کاری را پیش نمی

یم، اول ھمھ سواالت و مقاالت حرفش را بزنم. قبل از اینکھ بخواھیم مسائل ایران را مطرح کن

خواھیم عمل کنیم.  کنیم، سپس می نویسیم و بحث و گفتمان درست می خودمان را می

روید بحثش را  نِخِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌یر، شما اول بحث نکنید. بلکھ ھمانطور کھ در عمل پیش می

زنیم،  رف مینیز مطرح کنید. متاسفانھ این یك مسئلھ فرھنگی است کھ ھمھ ما گرفتار آن ھستیم؛ ح

زنیم! زنیم و حرف می حرف می  

ای کھ من از آن سخن بھ میان آوردم، اعتقاد دارم بھ نفع ھیچکس  این وضعیت شکننده

نیست. مثال" ما در رابطھ ایران و آمریكا شش گروه ذینفع داریم کھ مستقیم و غیر مستقیم با این 

ریكا است. سوم دولت ایران است. چھارم مسئلھ درگیرند. یكی از آنھا ملت ایران است. دوم ملت آم

دولت آمریكا است. پنجم تمام نیروھا و کشورھای داخل منطقھ است کھ قبال" در مورد آنھا حرف 

زدم؛ از اسرائیل، ترکیھ، اعراب تا پاکستان. و باالخره ششم نیروھای مخالف دولت ایران است. 

د، بھ نفع ھیچکدام از این گروھای ذینفع من اعتقاد دارم کھ این وضعیتی کھ در ایران وجود دار

نیست. یعنی نھ بھ نفع ملت و دولت ایران است و نھ بھ نفع ملت و دولت آمریكا و نھ بھ نفع ما و 

ای کھ در  دیگران. حتی نیروھایی کھ در داخل منطقھ دشمن ایران ھستند، از این وضعیت شکننده

یت شکننده بھ فروپاشی منجر شود، برای ھمھ برند و اگر این وضع ایران وجود دارد، سودی نمی
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ما در ایران و منطقھ فاجعھ بار خواھد بود. بنابراین وظیفھ تمام این گروھھای ذینفع، پیدا کردن یك 

راه حل عاجل و عملی برای برون رفت از این معضل کھ از آن بھ عنوان وضعیت شکننده یاد 

و ما را حداقل یك پلھ جلو ببرد. کنیم، است. یك راه حلی کھ بتواند اجرا شود می  

من برنامھ ریز ھستم. در برنامھ ریزی دو مسیر و روش وجود دارد: یكی روش 

Piecemeal Incrementalism  است کھ بھ معنای حرکت تک ھدفی آھستھ و پیوستھ است؛ بدین

ور سوم و گیرد و بعد از حل تدریجی آن، مسئلھ دوم و ھمینط ای ھدف قرار می معنا کھ یك مسئلھ

است. بھ معنای جامع و تمام  Comprehensiveشوند. روش دوم راه حل  ... ایزولھ و حل می

گیرد و برای تمام اجزا آن سیاست  شمول. بدین معنا کھ طی آن یك سیستم مورد ھدف قرار می

 دانیم. آیا باید شود. ایران کشوری است کھ این ھمھ معضل دارد. معضالتش را ھمھ می گذاری می

تمام این معضالت را با ھم حل کرد و یا اینکھ آنھا را تک تک مورد ھدف قرار داد؟ تجربھ در 

سی و چھل سال گذشتھ نشان داده است و من نیز بھ عنوان برنامھ ریز دقیقا" اطالع دارم کھ 

شود و  برخورد جامع با مسائل وقتی عمل کرده است کھ یك وضعیت شکننده از کنترل خارج می

ایران. اما  ١٣٥٧گردد. مثل یك انقالب. مثال" انقالب  بھ یك جریان عظیم دگرگونی میتبدیل 

شود. یعنی  شود، راه حل ھم معموال" از کنترل خارج می ھمانطور کھ مشکل از کنترل خارج می

ایران چنین جریانی را بھ وجود آورد. مردم  ١٣٥٧نتیجھ معلوم نیست مطابق میل باشد. انقالب 

ند تا برایشان عدالت، دموکراسی، توسعھ، آزادی و ...بھ ارمغان بیاورد ولی ھمھ دیدیم انقالب کرد

سازند اما نھ آنطوری کھ  گوید کھ انسانھا سرنوشت خودشان را خودشان می کھ چھ شد. مارکس می

افتد. این مسئلھ مھمی است  خواھیم اتفاق نمی خواھند؛ یعنی ھمیشھ آنطوری کھ ما می خودشان می

تاسفانھ بھ آن توجھ کمتری شده است.کھ م  

كنیم کھ اگر خوب تئوری ببافیم، خوب مسائل را تجزیھ و تحلیل کنیم  بسیاری از ما فکر می

و بعد راه حل ارائھ دھیم و برای اجرای آن سیستم را بھ پرتگاه بکشانیم، در این صورت ھمھ چیز 

خواھم بگویم کھ حتی اگر  آوریم. می خواھیم بھ دست می ای را کھ می شود و آن نتیجھ درست می

تمام این مراحل را ھم با موفقیت انجام دھید، روی نتیجھ آن امکان ندارد کھ کنترل داشتھ باشید. 

واقعیت این است کھ حتی اگر راه حل شما منطق داشتھ باشد، نتیجھ اش الزاما" منطقی نخواھد بود. 

ل مشکالت باید از جایی شروع کرد. از جایی منابع و افکار کشورھا ھمیشھ محدود است. برای ح

کھ کمترین ھزینھ و بیشترین سود اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی را بھ ھمراه دارد. سپس از آنجا 

وارد دروازه دیگری شد و غیره. در مورد ایران ھمانطور کھ عرض کردم یكسری مسائل داخلی 
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اعی و رابطھ ایران و آمریكا و غیره و خارجی نظیر مسائل اقتصادی، سیاسی، فرھنگی، اجتم

توانیم قبل از ھمھ مورد ھدف قرار  وجود دارد. ما باید تصمیم بگیریم کدام یك از این مسائل را می

تان بشوید، از یك در  بدھیم و بعد از طریق آن وارد مسائل دیگر بشویم. شما برای اینکھ وارد خانھ

تھ باشید؛ باید از یك در وارد شد. ھمیشھ مشکل اساسی کنید. حتی اگر ده تا در ھم داش استفاده می

خواھم بھ شما بگویم کھ این در برای ایران امروز  این است کھ این در کدام است؟ من امشب می

کنم. دھم کھ چرا من اینطور فکر می رابطھ با آمریكا است. حاال برایتان توضیح می  

ه حلھای حکومت ایران، از جملھ اما ابتدا اجازه بدھید راه حلھای موجود شامل را

پیشنھادات جناح راست و چپ حکومت را توضیح بدھم. جناح راست راه حلش این است کھ ابتدا 

ھر چھ بیشتر قدرت را قبضھ کند، انحصار کند و بھ قول خودش سیستم را یكدست کند. بعد از 

ا کند. خوشبختانھ زمان یكدست کردن سیستم و از بین بردن تضادھا، برای جامعھ راه حلی را پید

یكدست کردن جوامع و انحصار طلبی گذشتھ است و متاسفانھ نیروھای انحصارطلب دو ریالی 

شود. من از ھمین  شوند کھ دیگر خیلی دیر می افتد و زمانی متوجھ این مسئلھ می شان دیر می

-خواھم بھ این دوستان بگویم تریبون می ان دشمنان ما نیستند؛ گویم دوستان، برای اینکھ این چرا می 

خواھم ھیچکس دشمن من باشد. من اعتقاد دارم کھ جز آشتی ملی  حداقل دشمنان من نیستند؛ من نمی

-راه دیگری نیست  کنید. شما با انحصار کردن قدرت نھ فقط جامعھ را خراب  شما اشتباه می 

این را بارھا و بارھا نشان داده  کنید. تاریخ کنید، کھ خودتان را ھم نابود می کنید و ما را ذلیل می می

سال پیش دیدیم چھ بر سر محمدرضا شاه پھلوی آمد. دیدیم کھ تھ خط انحصارطلبی  ٢٦است. 

ای جز آنچھ برای محمدرضا شاه  چیست. مطمئن باشید کھ انحصارطلبی این حکومت ھم نتیجھ

طا و از بین بردن و دوباره پھلوی اتفاق افتاد، چیز دیگری نخواھد بود. بنابراین آن مسیر، مسیر خ

بھ دردسر انداختن ھمھ مان است. راه حل نیروی اصالح طلب داخل حکومت ھم این است کھ باید 

درون سیستم از طریق اصالحات گام بھ گام و از باال بدون حضور مردم و در چھارچوب سیستم 

کند. تجربھ آقای رئیس  ای کھ وجود دارد، اھدافش را پیش ببرد. این راه حل ھم عمل نمی حقوقی

سال گذشتھ اجرا شد، یعنی از  ٨جمھور خاتمی نشان داد کھ اصالح طلبی بھ آن شکلی کھ در 

کند. ھم مسیر  ھا بدون حضور مردم و بدون توجھ بھ معضالت خارجی عمل نمی طریق چانھ زنی

جناح تمامیت خواه و ھم مسیر جناح اصالح طلب، ھر دو مسیرھای بن بست ھستند.  

ه حل آمریكا برای ایران چیست؟ آمریكا راه حلش از گفتگو است تا جنگ تمام عیار. را

یعنی نیروھای سیاستگذاری متفاوتی در درون جامعھ آمریكا ھستند. عده کوچکی از آنھا فکر 
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گویند آنجا کھ منافع آمریكا ایجاب  توان با جمھوری اسالمی گفتگو کرد و می کنند کھ ھنوز می می

کند با  ریكا با جمھوری اسالمی گفتگو کند و آنجا کھ منافع جمھوری اسالمی ایجاب میکند، آم می

بینید کھ حتی این عده اندک موافق با گفتگو با جمھوری اسالمی نیز، خیلی  ایران گفتگو نکند. می

کند. یك عده دیگر بھ این سیاست  یك طرفھ و فقط از دید منافع آمریكا بھ این جریان نگاه می

کنند و یا حداقل  یعنی جراحی نظامی می Surgical Strikesدھند و صحبت از ت نمیرضای

خواھان تحریم ھمھ جانبھ بین المللی ھستند. و باالخره عده دیگری ھم مستقیما" خواھان سرنگونی 

جمھوری اسالمی ھستند. من اعتقاد دارم، نباید بگویم اعتقاد دارم بلکھ اطالع دارم کھ اگر 

می این انتخاباتی کھ در پیش است را ھم مانند انتخابات مجلس ھفتم برگزار کند و جمھوری اسال

این روند کنونی را ادامھ دھد، دولت آمریكا مسئلھ سرنگونی حکومت را بھ طور رسمی در دستور 

کار خود قرار خواھد داد. دوستان، من بسیار نگران این جریان ھستم. چرا کھ چنین حرکتی، 

جود خواھد آورد کھ قابل کنترل نخواھد بود. تقریبا" درگیری نظامی حتمی خواھد وضعیتی را بھ و

کنید کھ آمریكا اگر  بود و برای این کار ھم اکنون برنامھ ریزی شده است. اگر شما تصور می

سرنگونی حکومت را در دستور کار قرار دھد، در نھایت ھمھ چیز با صلح و صفا پیش خواھد 

کنید. در ضمن این را خدمت شما عرض کنم کھ طبیعی است کھ  ا" اشتباه میرفت، مطمئنا" و یقین

آمریكا نتواند، بھ ھمان شکلی کھ بھ عراق حملھ کرد، بھ ایران حملھ کند. الزمھ این کار این است 

دانم کھ  کھ ابتدا تھران را تصرف کند. آمریكاییھا، حتی تئوری این کار را ھم در سر ندارند. اما می

-آمریكا این است کھ اگر نتواند با جمھوری اسالمی بھ توافق برسد برنامھ  کھ با این وضعیت حتما" 

-رسد بھ توافق نمی دھد. آن وقت برنامھ اش را از طریق تغییر رژیم در دستور کار قرار می   

شود. یادتان باشد آمریكا قبل از این کھ  این برنامھ از طریق کاھش قدرت ایران اجرا می

سال عراق را زد. از کنار حفاظت ھوایی کردستان و  ١٢را از بغداد فراری دھد،  صدام حسین

ای سیستمھای تلفن و تلگراف، ایستگاھھای رادیویی و تلویزیونی،  دیگر مناطق عراق بھ ھر بھانھ

راھھا، خطوط ھوایی، پلھا، ساختارھای صنعتی، نظامی، و غیره را تخریب کرد. بھ طوری کھ 

ای تبدیل شد. سپس از طریق تانکھایش و از راه کویت و صحرا بھ  ١٧قرن  عراق بھ یك کشور

خواھم بگویم کھ اگر آمریكا بخواھد جریان سرنگونی را در دستور کار قرار دھد،  بغداد رفت. می

رود. برای اینکھ تھران رفتنش کار  آورد و ھیچ وقت ھم بھ تھران نمی چنین وضعیتی را پیش می

دھند و بھ آمریكا  است کھ مردم ایران و دولت ایران از خود واکنش نشان میآسانی نیست. بدیھی 
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ای کھ آمریكا بھ  کنند ولی بھ دیگران صدمھ زدن، مانع صدمھ دیدن نیست. صدمھ صدمھ وارد می

سال، غیر قابل جبران خواھد بود  ٥٠ایران خواھد زد تا مدتھای بسیار زیادی، حداقل برای   

دانید  کنند؟ می راه حلی دارند و چطور بھ این جریان فکر می اما مخالفین حکومت چھ

شوند. اینھا  درون این نیروھا، کسانی ھستند کھ بھ چیزی جز سرنگونی حکومت راضی نمی

مجاھدین، بخشی از سلطنت طلبان، و بخشی از نیروھای چپ انقالبی ھستند و برای سرنگونی 

یی کھ بتواند بھ صورت ابزار برای آنھا در آید کار حکومت با آمریكا، اسرائیل، اعراب و ھر نیرو

کنند، خود بھ ابزار  کنند. از آنجا کھ این نیروھا بھ قدرتھای خارجی بھ عنوان ابزار نگاه می می

مخالفین حکومت کھ مخالف رابطھ ایران و آمریكا ھم ھستند، از دو حالت خارج  شوند. تبدیل می

-١نیستند:  -٢یا ضد آمریكا ھستند و   کنند. گروه اول ضد  یا بھ آمریكا بھ عنوان ابزار نگاه می 

آمریكا ھستند بھ دلیل اینکھ اعتقاد دارند کھ آمریكا اصوال" دیكتاتور پرور است. اگر شما بھ 

آمریكاییھا بگویید کھ شما دیكتاتورپرور ھستید، اکثریت این حرف شما را بسیار ضد آمریكایی تلقی 

کند، ولی آمریكا را ابزاری  ھ بھ آمریكا بھ چشم دیكتاتورپرور نگاه نمیكنند. گروه دوم، اگرچ می

ھا، مجاھدین، بخشی از سلطنت طلبان ایرانی  ھا، علوی داند. چاالبی مناسب برای مقاصد خود می

جزو این گروه ھستند. برای این گروھھا، آمریكا مانند چکشی است کھ باید بر سر جمھوری 

بند و آنھا را از بین ببرند.اسالمی یا صدام حسین بکو  

شناسید  خواھند و شما اینھا را می می خواھم بگویم کھ نیروھایی ھستند کھ سرنگونی را می

-٢٦دانید.  و منطقشان را ھم می شوند و  خواھند ولی موفق نمی سال است کھ سرنگونی را می ٢٥ 

نیروھا تقریبا" تمامی ابزارھای  ای نزدیك ھم بتوانند موفق شوند. این کنم کھ در آینده من فکر نمی

اند و حاال تنھا امیدشان آمریكا و دولت بوش است. ولی نکتھ  الزم را برای ھدف خود بھ کار گرفتھ

توانند دولت بوش را بگیرند و قدرت حکومت و کشور ایران را از بین  مھم اینجاست کھ آنھا می

. برای سرنگونی حکومت باید تھران توانند جمھوری اسالمی را سرنگون کنند ببرند، ولی نمی

تصرف شود و یا اینکھ مردم ایران، در پروسھ جنگ ایران و آمریكا بر علیھ حکومت بشورانید. 

من اعتقاد ندارم کھ ھیچ کدام از این دو وضعیت بھ وجود بیاید.  

ً برعکس. اولین موشک آمریكا کھ بھ تھران اصابت کند، بھ شما قول می دھم کھ  تصادفا

ھا و  شود و اگر ما فکول کراواتی ھا خواھد افتاد، تھران حکومت نظامی می بھ دست ارتشی دولت

دموکراسی خواھان، کوچکترین حرفی بزنیم، ھمھ ما را بھ جرم خائنین بھ ملت و جاسوسان 

دھم چنین  کنند. بھ شما قول می آمریكا، جلوی دانشگاھھا، در خیابانھا یا ھر جای دیگر تیرباران می
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داند کھ با چھ  اقی خواھد افتاد. متاسفانھ کسی بھ این موضوع و جریان توجھی ندارد و نمیاتف

خطرات بزرگی مواجھ خواھند شد. اینھایی کھ خارج از کشور ھستند و آمریكا را بھ جنگ با 

کنند، بدانند کھ بخش مذھبی رادیکال این حکومت، این را یك نعمت الھی خواھند  ایران تحریك می

ھمانطور کھ جنگ آمریكا با عراق را نعمت الھی دیدند.دید.   

اما یك نیروی دیگری ھم وجود دارد کھ خواھان رفراندوم یا ھمھ پرسی است. بنده فکر 

کنم رفراندوم یكی از زیباترین مفاھیمی است کھ در دموکراسی داریم. رفراندوم بدین معناست  می

ویند آره یا نھ. در قانون اساسی ایران ھم آمده است. ای اظھار نظر کنند، بگ کھ ملت در مورد مسئلھ

کنم کھ ایده بسیار زیبایی  من از لحاظ مفھومی نھ تنھا با رفراندوم ھیچ مشکلی ندارم، بلکھ فکر می

كند و این دو دلیل  است و باید روی آن کار کرد. اما این جریان و فکر در ایران امروز عمل نمی

ارجی از آمریكا گرفتھ تا سازمان ملل و نیروھای مترقی و غیر دارد. یكی اینکھ حکومتھای خ

گیرند. چرا كھ حمایت از رفراندوم از دید  مترقی غیر ایرانی دنیا پشت سر رفراندوم قرار نمی

دھم كھ سازمان ملل و  خارجیھا دخالت مستقیم در امور داخلی کشور دیگری است. بھ شما قول می

ور داخلی كشور دیگری نباشد، این كار را نخواھد كرد. ملت ھر كشوری كھ ھدفش دخالت در ام

كنم مسیری را كھ ملت از طریق  ایران در عمل خواھان رفراندوم است؛ اما در عین حال فكر می

آن باید رفراندوم انجام دھند، ھنوز آماده نشده است و آن مسیر انتخابات واقعا" آزاد است. در این 

كنم تا كمی خستگی تان در برود. یك نفر در خیابان یك دگمھ پیدا  رابطھ یك جوك برایتان تعریف

كرد رفت پیش خیاط خودش و گفت كھ یك كت و شلوار برای من بدوز كھ بھ این دگمھ بخورد. 

تاریخ بھ یاد ندارد كھ اول قانون اساسی نوشتھ شود و بعد بر اساس آن دولت سفارش داده شود. 

را عوض کند و بعد دولت را، ممکن نیست؛ چون تعویض قانون رفراندومی كھ اول قانون اساسی 

اساسی در جھت ساختارشکنی، خود تعویض حکومت است.  

متاسفانھ ما ایرانیھا دید تطبیقی نداریم و اصوال" ما تنھا ملتی ھستیم كھ از آسمان فرود آمده 

–فرھنگ اقتصادی شود. نھ در ادبیات، نھ در  ای در دنیا شامل حال ما نمی ایم و ھیچ تجربھ  

-٢٦سیاسی، نھ در فرھنگ اپوزسیون دید تطبیقی نداریم. از دھھا ھزار مقالھ كھ ایرانیان در  ٢٥ 

سال گذشتھ نوشتھ اند، بھ چند مقالھ تطبیقی برخورد کرده اید کھ در آن نویسنده مثال" در مورد 

اتفاق افتاده است را با وضعیت آمریكای التین و اروپای شرقی و اینکھ دموكراسی در آنھا چگونھ 

كنید كھ این تجربیات را مطالعھ  وضعیت ایران مقایسھ کرده است؟ وقتی ھم بھ دوستان توصیھ می

خواھم بگویم كھ این طرز تفكر، ما را كوتھ نظر  پرسند اینھا چھ ربطی بھ ما دارد؟ می كنند، می
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اید اول كت و شلوار را دوخت و بعد كند. اعتقاد دارم كھ رفراندوم ایده بسیار زیبایی است اما ب می

دنبال دگمھ اش رفت. باید حكومتی را بھ وجود آورد كھ قانون اساسی را كھ ما مایلیم نوشتھ شود را 

اجرا کند. در زمان دیکتاتوری محمدرضا شاه پھلوی، ما مشکل قانون اساسی نداشتیم. قانون 

طاقچھ گذاشت. بنابراین داشتن قانون  اساسی مشروطیت در مجموع، مترقی بود ولی شاه آن را در

اساسی دموکراتیک الزم است، اما کافی نیست. بھ عبارت دیگر، یک رژیم حقوقی دموکراتیک، 

تواند اجرا شود کھ ساختارھای حقیقی جکومت، توان اجرای آن را داشتھ باشد. زمانی می  

ولی در واقع  كند در صحنھ سیاسی ایران حضور داشتھ و دارد، یك نیرو كھ تصور می

كنم كھ خیلی از ما قبل از این كھ كاری انجام بدھیم و  حضوری نداشتھ است، ما ھستیم. تعجب می

آید و یا اینکھ حق ما خورده  گوییم كھ كاری از دست ما بر نمی وارد صحنھ بشویم، مایوسیم و می

ً خارج از كشوریھا. در داخل كشور باز نیروھایی وجود دار ند كھ یك شده است؛ مخصوصا

-٢٦دھند ولی بیشترین نیروی سیاسی روشنفكر ایرانی خارج كشور در این  اقداماتی را انجام می

سال گذشتھ كار مھمی جز مطالعھ و یا تالیف چند كتاب و مقالھ انجام نداده است. در سایتھای  ٢٥

شود در  نمی مختلف اینترنتی ایران امروز، گویا یا جاھای دیگر كلی مرثیھ در جواب اینكھ چرا

گویند این حكومت  گویند، می گویند درست می شود. ھر چھ می انتخابات شركت كرد، نوشتھ می

دانید  گیرند، شورای نگھبان دارد. ھمھ اینھا درست است؛ اما می دیكتاتور است، جلوی شما را می

ر نداشتھ زنند كھ این نیرو در آن حضو مشكل واقعی كجاست؟ آنجا كھ در مورد میدانی حرف می

است و یا بعضا" حضورش اندک بوده است. این نیرو عمال" جز از طریق حرف، با این میدان 

اند ولی  اند. تجربھ كرده آشنایی ندارد. این بدین معنا نیست كھ دیگران این میدان را تجربھ نكرده

میدان ندارند و زنند، اصال" آشنایی با این  اغلب، نیروھایی کھ از این میدان بیشترین حرف را می

اند. یا ھیچ ارتباطی با این میدان نداشتھ  

بھ یكی از دوستان گفتم كھ من ممكن است برای ریاست جمھوری شركت كنم؛ گفت آقای 

خواھی مشروعیت این  دھند. چرا می دكتر، اینھا حتی رفرمیستھای خودشان را بھ میدان راه نمی

یدت شده باشد. گفتم كھ تصادفا" این نصیحت را یك ای عا حكومت را باال ببری، بدون اینكھ نتیجھ

دوست مذھبی دولتی بھ من كرد. با این تفاوت كھ ایشان نگران رد صالحیت من از طرف شورای 

رود و مشروعیت رژیم ھر چھ  گفت كھ با این كار آبروی حكومت بیشتر می نگھبان بود و می

م این است كھ ما نیروھای عرفی و دموكرات ای كھ الزم است تكرار كن آید. نكتھ بیشتر پایین می
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ایم و جز حرف زدن اقدام اساسی مھمی نكرده ایم كھ بخواھیم غر بزنیم و  کمتر كار میدانی كرده

بگوییم شكست خورده ایم.  

خواھم بھ  از نظر من حاال زمان آن رسیده است كھ آستین باال زده و كاری بكنیم. من می

ز کم کم آماده پذیرش نیروھای چون ماست. من پریروز در سایت شما مژده بدھم كھ ایران امرو

خواندم کھ ایشان بھ اتفاق سایر  اینترنتی ایران امروز از قول شخصی بھ نام مجید توالیی می

اند. مھمتر  ھمكارانش در مجلھ "نامھ" و دیگران حزبی بھ نام "حزب آزادی ایران" را تاسیس كرده

زب كھ عرفی و خواھان جدایی دین از دولت است، پروانھ صادر اینكھ وزارت كشور برای این ح

-رسد كھ این نیرو یا بخشی از آن ملي كرده است. بھ نظر می مذھبی بوده و سپس عرفی شده و یا 

توانند  خواھم بگویم اینھا می خواھد. خبر بسیار بسیار مھمی است. نمی حداقل دولت عرفی می

بلکھ ھمینقدر كھ یك نیروی عرفی در وزارت كشور خواھان یك كارھای خارق العاده انجام بدھند؛ 

حزب بوده و در در اساسنامھ آن ھم قید شده است كھ این حزب عرفی است و جدایی دین از دولت 

را ھدف خود قرار داده است و از وزارت كشور ھم مجوز گرفتھ است، كار بسیار مھمی انجام 

است! شده است و از ھمھ مھمتر كاری انجام شده  

ھای حقوق بشر  ھیچ دولت دیكتاتور و انحصار طلبی بھ سادگی تن بھ دموكراسی و خواستھ

گویند حق گرفتنی است نھ دادني. تصور من این است كھ  كند. می دھد و آن را تقدیم ملت نمی نمی

ھا را بھ ما بدھد. من اصوال" یك  جمھوری اسالمی بھ جایی رسیده است كھ مجبور است این حق

ای كھ خوش بین نیستی، از بین رفتھ اي. حتی  م خوش بینی ھستم و اعتقاد دارم در سیاست لحظھآد

اگر در بھترین شرایط ھم كھ قرار بگیری، شرط اول سیاست، خوش بینی است. بھ محض اینكھ 

توانم. ممكن  تواند بگوید، من نمی توانم، تمام است. در عالم سیاست یك آدم سیاسی نمی بگویی نمی

ست نتوانی ولی قبول آن باور بسیار خطرناك است. بھ ھمین دلیل حق گفتن آنرا بھ یک آدم سیاسی ا

كنم كھ مھمترین كاری كھ ما نیروھای عرفی دموكرات باید بكنیم، این است  اند. من فكر می را نداده

این دلیل است كھ آن توانیم. تا اكنون اگر نتوانستھ ایم بھ  كھ باید بپذیریم و بھ خود بقبوالنیم كھ می

كاری را كھ باید، نكرده ایم. بھ عبارتی، ھنوز وارد میدان اصلی نشده ایم جز از طریق انقالبی 

گری و حرف زدن   

 

نطرحی نو برای برون رفت از بحرا  
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سوال اینجاست کھ با این وضعیت موجود باید چھ كرد؟ ما در لحظات حساسی بھ سر 

بریم. دو ماه دیگر انتخابات ریاست جمھوری است. برخی از شما دوستان ممكن است بگویید  می

كند. تا اكنون ھشت بار انتخابات ریاست جمھوری و ھفت بار انتخابات مجلس  خوب چھ فرقی می

ای از قبل معلوم، این  اه دیگر ھم جناح انحصار طلب مثل مجلس ھفتم و با نتیجھداشتھ ایم و دو م

كند؛ پس چرا باید شركت كرد. مگر چھ اتفاق مھمی قرار است حادث شود  انتخابات را برگزار می

كھ شركت ما در انتخابات اھمیتی داشتھ باشد. در مقابل این نوع تفكر، یكی از دوستان، بھ من گفت 

شود كھ حتی  كنم كھ این انتخابات تبدیل بھ اتفاقی می دكتر امیراحمدی، من فكر میكھ آقای 

توانیم كامال"  كند. ما می كنیم. مایلم قبول كنم كھ این دوست درست فكر می تصورش را ھم نمی

غافلگیر شویم. چرا كھ ھمانطور كھ عرض كردم وضعیت ایران امروز بسیار شكننده است و 

نگران است. بدیھی است كھ در چنین شرایطی دولت جمھوری اسالمی ھم  دولت ھم بھ درستی

تواند دوباره انتخاباتی مانند  بخواھد بھ این انتخابات شور و ھیجانی بدھد. این دولت دیگر نمی

تواند ولی پیامدھای آن بھ مراتب بسیار  تواند، می مجلس ھفتم را بھ ملت تحمیل كند؛ نھ اینكھ نمی

ن است کھ دولت بخواھد آن را بھ ملت تحمیل كند. در درون خود سیستم ھم خطرناك تر از آ

پذیرد و دنیا ھم  توان مجلس ھفتم را تكرار كرد. ملت ایران نمی گویند نمی نیروھایی ھستند كھ می

گویم اگر انحصارطلبان جمھوری اسالمی  پذیرد. از ھمین تریبون عرض كردم و دوباره می نمی

ات را مثل مجلس ھفتم برگزار كنند، دولت آمریكا سرنگونی رژیم را رسما" در بخواھند این انتخاب

دانم كھ دولت  دھد. این اتمام حجت است و گفتم آنچھ را كھ باید بگویم. می دستور كار خود قرار می

خواھم كھ از  دانید. من فقط می داند. برخی از شما دوستان ھم می جمھوری اسالمی این را می

ھا بھ ملت عزیز ایران اعالم كنم كھ برگزاری این انتخابات بھ  تلویزیون و رسانھ طریق رایو و

شكل گذشتھ، فاجعھ آفرین است و باید یک انتخابات آزاد انجام شود.  

ایران امروز مثل اتاقی با دری قفل شده است و كلید آن متاسفانھ بھ دست آمریكاست. 

گیرد و كم كم  شده باشد، جریان ھوا در آن صورت نمی دانید كھ اتاقی كھ در آن برای مدتھا قفل می

شود. راھھای مختلفی برای بیرون آمدن از این اتاق در بستھ وجود  بوی تعفن و گند آن، فرا گیر می

گویند دیوار را سوراخ كنیم و  ای دیگر می گویند كھ باید اتاق را تخریب كنیم، عده ای می دارد. عده

كھ قفل را بیاوریم و در را باز كنیم. این مورد آخری است کھ منطقی گویند  ای دیگر ھم می عده

خواھند کھ در باز شود، ھوا جریان پیدا كنند و نفس بكشند. مشكل جمھوری اسالمی  است؛ چون می

داند چگونھ كلید در بستھ ایران را از آمریكا بگیرد و اعتقاد دارم کھ كاندیداھایی  این است كھ نمی
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گویم کھ ھیچكدام این كاره  كنند، با حفظ احترام آنھا، می یاست جمھوری فعالیت میكھ االن برای ر

نیستند؛ برخی اعتقادی بھ این حرکت ندارند و برخی ھم توانایی انجام این کار را ندارند. تصادفا" 

دانیم، ھم زبان  شود. ما نیرویی ھستیم كھ ھم آدرس كلید را می اینجاست كھ قدرت ما زیاد می

دانیم و ھم منافع و فرصتھا و تھدیدات  فھمیم، ھم نحوه برخورد با این قدرت را می دار را میكلید

ای جز این ندارد كھ  شناسیم. من اعتقاد دارم كھ جمھوری اسالمی ایران چاره ملی كشورمان را می

از ما بخواھد دنبال كلید برویم.   

ران باید برای حل مشكالتش با و اما چرا باز كردن این در اھمیت زیادی دارد؟ چرا ای

آمریكا رابطھ برقرار كند؟ من اعتقاد دارم كھ ھم از نظر اقتصادی و ھم از نظر سیاسی حل مشكل 

ایران و آمریكا بھ نفع دولت و ملت ایران، نیروھای مخالف، آمریكا و كشورھای منطقھ است. شش 

برخی در دراز مدت و برخی در  گروه ذینفعی کھ نام بردم، از حل این مشكل سود خواھند برد.

كوتاه مدت. اما در تحلیل نھایی ھیچكدام از گروھھا صدمھ نخواھند دید مخصوصا" نیروھای 

عرفي. و اما چرا؟ ابتدا از نظر سیاسی آن را بررسی كنیم. ھمانطور كھ قبال" گفتم ماایرانیھا بھ 

طی ندارد. ولی واقعیت این است كھ گوییم كھ تجربھ دیگران بھ ما رب كنیم. و می تجربھ توجھی نمی

-٢٦دارد. دوستان در  -٣٦سال گذشتھ حدود  ٢٥ حكومت از دیكتاتوری بھ دموكراسی گذار  ٣٥

اند. كشورھایی مانند: آفریقای جنوبی، كره جنوبی، تمام كشورھای اروپای شرقی، شیلی،  كرده

ن اینكھ ھمھ با آمریكا رابطھ برزیل و غیره. تمام این كشورھا در یك مورد وجھ مشترك داشتند و آ

-٢٦دیپلماتیك داشتند. در ھمین  سال گذشتھ كشورھای دیگری ھم بودند كھ دیكتاتور بودند و بھ  ٢٥

اند و وجھ مشترکشان این بود کھ با آمریكا رابطھ دپلماتیك نداشتند. مانند:  دموكراسی ھم گذار نكرده

ن كنونی بود.)، كوبا، كره شمالی و چند ایران خودمان (كھ چند سال پیش دموكرات تر از زما

توانست منھای جنگ بر آنھا  كشور دیگر. اینھا كشورھایی ھستند كھ آمریكا ھر نوع فشاری كھ می

خواھم بگویم كھ گذار از دیكتاتوری  وارد كرد ولی ھیچكدام تا كنون بھ دموكراسی گذر نكردند. می

است. مگر اینکھ فکر کنیم کھ انقالب و  بھ دموكراسی در غیاب رابطھ با آمریكا غیر ممكن

فروپاشی و یا مدل عراق و افغانستان دمکراسی را خواھد آورد. دوستان، حاال بھ شما بگویم چرا 

در غیاب رابطھ عادی با آمریکا، گذار از دیکتاتوری بھ دموکراسی ممکن نیست. بھ دو دلیل: یكی 

یك بشود در حالیکھ با آمریکا رابطھ دیپلماتیك گذارد كھ یك كشور دموكرات اینكھ آمریكا خود نمی

توانست بیفتد،  ندارد. یا یك كشور دموكراتیك بشود در حالیکھ ضدآمریكاست. اگر این اتفاقات می

شد كھ تیشھ بھ اصل سیستم فكری سیاسی آمریكا  مدل جدیدی از دموكراسی در دنیا مطرح می
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بر است با آمریكا. حال اگر یك كشوری یافت زد. از نظر ھیات حاكمھ آمریكا دموكراسی برا می

شود كھ دموكرات است ولی با آمریكا رابطھ ندارد و ضد آمریكا ھم ھست، این نقض اصلی است 

توانید پیدا كنید. اگر پیدا كردید بھ  كھ آمریكا بر اساس آن بنا شده است. چنین كشوری را شما نمی

دموكراتیک شدن در غیاب رابطھ با آمریكا، خود  من ھم نشان دھید. دومین علت عدم توفیق پروسھ

ً اگر تفکر عدم رابطھ با آمریکا در چھارچوب یک  دیكتاتورھای این كشورھا ھستند. مخصوصا

-مافیای سیاسی اقتصادی ھم شکل گرفتھ باشد. آنھا بھ بھانھ مبارزه با آمریكا ھر نوع جنبش  

و تھمت آنھا برای سرکوب این نیروھای مبارز كنند و توجیھ  مردمی و مترقی را معموال" نابود می

و مردمی این است كھ اینھا نیروھای آمریكایی و ستون پنجم خارج ھستند. در ایران خودمان، 

نامد و ھر نوع حركتی از طرف آنھا برای  جناح راست، این نیروھا را نیروھای غیر خودی می

كنند. آزادی و پیشرفت ایران را سركوب می  

است كھ كشورھای نوع سومی ھم وجود دارند كھ با آمریكا رابطھ دارند ولی واقعیت این 

اند از جملھ كشورھای عربستان سعودی، مصر و كشورھای  ھنوز بھ دموكراسی ھم گذر نكرده

دانید وجھ مشترك این كشورھا چیست؟ این كشورھا، دارای یكی از این سھ خصیصھ  دیگر. می

-١ھستند:  -٢اسالمی ھستند.   -٣خیز ھستند.  نفت  اسالمی و نفت خیز ھستند. یعنی كشورھایی كھ  

 ٩٠با آمریكا رابطھ دارند ولی دموكرات نیستند، یكی از این سھ خصیصھ باال را دارند. البتھ 

درصد این تئوری قابل تعمیم است. بھ یكی گفتند كھ تئوری تو كلی ایراد دارد. گفت بھ نظر تو چند 

درصد این تئوری عمل  ٧٠درصد. جواب داد اگر  ٧٠د؛ گفت كن درصد این تئوری عمل می

ای كھ در ارتباط  درصد باقی مانده فکری بکن. نتیجھ ٣٠كند، ھمین قدر كافی است و تو برای  می

شود، این است كھ رابطھ با آمریكا شرط الزم  با این سھ نوع حكومتی کھ مطرح كردم، عاید می

نیست. ایران كشوری اسالمی و نفتی است. برای اینكھ گذار بھ دموکراسی است اما شرط كافی 

جامعھ ایران دموكرات شود ما بھ شرایط و بسترھای دیگری ھم نیاز داریم کھ در میان آنھا 

رفرماسیون اسالمی و گوناگون شدن اقتصاد نفتی بسیار مھم ھستند.  

نھا مشکلی ایجاد اول: ما مسلمان ھستیم، مسلمان ھم باقی خواھیم ماند و این مسئلھ، نھ ت

آید؛ اما تا اسالم بھ این صورتی كھ  کند کھ حتی در یک منطقھ اسالمی یک امتیاز بھ شمار می نمی

شود، تا زمانی كھ دین بخواھد درون دولت زندگی كند، دموكراسی محال است.  در ایران اجرا می

یران ھم بیفتد و باید طبق باید ھمان اصالحات و اتفاقاتی كھ برای مسیحیت افتاد، برای اسالم در ا

شرایط امروز ایران، رفرماسیون اسالمی انجام شود. یعنی تحول و تكامل دینی بھ ھمراه تحول و 
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ھای ما باید قبول كنند و رھبران روحانی ما پافشاری نكنند كھ اسالم درون  تکامل علمی. مذھبی

ھبران روحانی طراز اول دولت زندگی كند. این حرف جدیدی نیست و فقط حرف من ھم نیست. ر

اند. جدایی دین از دولت عمال" فكر غالب مذھبیون درون و بیرون  و دوم ما ھم بھ این نتیجھ رسیده

حكومت و مردم شده است. دین درون دولت با دین درون سیاست دو پدیده متفاوت ھستند. من از 

در سیاست وارد شود.  كنم كھ ھر دینداری حق دارد زنم و فكر می دین درون سیاست حرف نمی

اصال" غیر ممكن است كھ شما بھ یك آدم دینداری بگویید كھ حق نداری وارد سیاست شوي. دین 

پذیرم اما دین  در سیاست با دین در دولت دو مقولھ كامال" متفاوت ھستند. من دین در سیاست را می

است، بھ ھمان میزان کھ بینم. تصادفا" دین در سیاست مثبت  در دولت را برای خود دین مضر می

شود كھ رفرماسیون در آن بر علیھ دین  دین در دولت منفی است. چون دین در دولت باعث می

صورت بگیرد و نھ در جھت تقویت و اعتالی آن و برعکس دین درون سیاست، این رفرماسیون 

ران بوده سالی كھ اسالم در ای ١٤٠٠برد. ھیچ حكومتی در این  را در جھت تقویت دین پیش می

است، بھ اندازه جمھوری اسالمی، دین را در ایران عرفی نكرده است. ملت ایران ھم اكنون بیش 

كنم.  آیند، مالقات می از ھر زمان دیگر عرفی ھستند. من معموال" با نیروھایی كھ از ایران می

ال ھمین ایرانیان بینم كھ چقدر از ما عرفی تر ھستند. اما در عین ح خانمھا و جوانان ایرانی را می

گردند و رفرماسیون دینی خود را در چھارچوب اعتراض بھ  بینم کھ از دین بر می عرفی را می

تواند یک جامعھ  کنند. این پدیده مثبتی نیست و در دراز مدت می دین و دولت دینی توجیھ می

م. بینی غیرروحانی و غیر اخالقی ایجاد کند کھ ھم اکنون ریشھ اش را در ایران می  

برای ساختن یک ایران سالم، ماھیچ راھی جز ھمراھی با نیروھای مذھبی نداریم و این 

ام كھ  ھمكاری اما باید در یك روند رفرماسیون دینی شكل بگیرد. من در یكی از صحبتھایم گفتھ

استفاده كنیم. برای  "گذار با روحانیت و از روحانیت"برای گذار از دموكراسی باید از فکر 

توانید از  بھ یک جامعھ دموكراتیك با نیروھای مذھبی باید ھمکاری داشتھ باشیم. شما نمی رسیدن

ھمان ابتدا گذار از روحانیت را انجام دھید و انتظار ھم داشتھ باشید كھ جامعھ بھ تكامل برسد. 

رضاشاه و محمدرضا شاه خواستند این كار را بكنند اما در انتھای جاده بھ تاسیس جمھوری 

می رسیدیم. كسانی كھ بھ دنبال یك دولت عرفی ھستند باید بھ مردم ایران بگویند برای مذھب اسال

ای دارند و مسیرشان از چھ پیچ و خمھایی گذر خواھد كرد. ما باید  و روحانیت آنھا چھ برنامھ

بتوانیم برای روحانیت یک جایگاه شاخص و ارزشمند در جامعھ مدنی و جامعھ سیاسی پیدا کنیم. 

باید روحانیت ما در جایگاھی قرار بگیرد کھ بتواند برای ایران افتخارات اخالقی و فرھنگی بھ 
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وجود بیاورد. روحانیت ما ھم بداند كھ حضور دین در دولت در دراز مدت محال است. چھ آنھا 

بخواھند چھ نخواھند. دولت در دراز مدت عرفی خواھد شد. این جبر تاریخ و ایران است. این 

ست ملت و دنیا است. این خواست اكثر مسلمانان شریف و مذھیبون سالم است.خوا  

دومین مشكل ما مشكل اقتصاد نفتی است. تا وقتی كھ دولت ایران از طریق نفت بھ حیات 

درصد تولید  ٥٧دھد، بھ ملت وابستھ نخواھد بود. در كشورھای اسكاندیناوی  خود ادامھ می

دھد.  درصد مالیات می ٥٧ت. یعنی بھ طور متوسط یك سوئدی ناخالص ملی متعلق بھ مالیات اس

درصد و  ٨درصد، جمھوری اسالمی  ٣٧درصد، آمریكا برابر  ٤٥در اروپا این رقم برابر 

بینید بین میزان مالیات و حقوق مردم  درصد است. ھمانطور كھ می ٠عربستان سعودی تقریبا" 

كند و لذا شفافیت و  پول مستقیم ما زندگی نمی رابطھ مستقیمی وجود دارد. یعنی دولت ایران با

خواھد كھ دموكراتیك عمل كند. ھزاران البتھ  ای و عملکردی ندارد و نمی مسئولیت پذیری بودجھ

كھ منظور من این نیست كھ ایرانیان باید مالیات بیشتری بدھند. بلكھ منظور من این است باید دولت 

ان است، با عدالت و شفافیت از طریق مردم ھزینھ كند و پول نفت را کھ متعلق بھ ھمھ مردم ایر

برای این توزیع ثروت، باید كنترل مردمی انجام شود. بھ عبارتی این مردم ھستند كھ باید حاكم و 

تعیین كننده تصمیمات دولت برای درآمد نفت باشند. دولت چیزی نیست جز خدمتگزار واقعی 

كنند. یكی از  دھند ولی کمتر بدان عمل می رش را میمردم. حرفی كھ مرتب دولتیان ایران شعا

ھا و كاھش بار مالی دولت است.  راھھای حصول بھ این نتیجھ كوچك كردن دولت در ھمھ زمینھ

دولت را باید مخصوصا" در بخشھای اقتصادی كوچك كرد. یكی از بھترین راھھا، گوناگون كردن 

قابت خصوصی بر علیھ دولت خواھد شد و دولت اقتصاد نفتی است. این گوناگونی باعث افزایش ر

ناكارا خود بھ خود مجبور بھ عقب نشینی است.   

متاسفانھ نفت در ایران كاالیی سیاسی است و ملی گری نفتی کھ عمال" دولت گری نفتی 

است، بخشی از فرھنگ ناسیونالیستی ایران شده است. مرحوم دكتر مصدق، كھ فردی ملی و 

مین دلیل من ایشان را از تھ قلبم دوست دارم، نفت را ملی كرد، بدون اینكھ دموکرات بود و بھ ھ

فرصت کند دولت را از نفت جدا كند. یعنی نفت در تحلیل نھایی دولتی شد نھ ملي. پول آن بھ جیب 

داند. مرحوم مصدق  رود نھ ملت و در نتیجھ دولت خود را از ملت بی نیاز می دولت می

ھا پول نفت را از ملت بدزدند. ما باید دوباره نفت را ملی (مردمي) كنیم. خواست كھ دیكتاتور نمی

بار اول آن را از خارجیھا گرفتیم و این بار باید آن را از دولت بگیریم. یعنی نفت از دولت گرفتھ 

شود و بھ خود مردم داده شود. راه درست این است کھ در درازمدت بخشھایی از صنعت نفت بھ 
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ذار شود. خصوصی سازی دموکراتیک بھ نفع مردم و بھ ضرر دولت است. بخش خصوصی واگ

شود. باید چنین دولتی را گرسنھ نگھ  دولت وقتی پول نفت را تصاحب میکند، غیر مردمی می

-٧٠داشت. باید دولت را بھ مردم متكی كرد. در این  سال گذشتھ بین دولت (پھلوی و جمھوری  ٦٠

گویند كھ نھ از ما  ای وجود داشتھ و دارد كھ مردم بھ دولتھا می اسالمي) و ملت قرارداد نانوشتھ

كنید و شما ھم  پرسیم با پول ما چھ می دھیم. ما از شما نمی چیزی بگیرید و نھ ما بھ شما چیزی می

كند. این  کاری بھ کار ما نداشتھ باشید. دوستان، دیگر این نحوه برخورد و رویكرد عمل نمی

قرارداد نانوشتھ و آن شکافی کھ بین مردم و دولت ایجاد کرده است، باید  ضددموكراتیك است. این

از میان برداشتھ شوند.  

این دو جریان، رفرماسیون اسالم و گوناگونی كردن اقتصاد نفت، بھ منظور كاھش قدرت 

توان حل  اقتصادی دولت برای طی شدن روند دموكراسی ایران بسیار حائز اھمیت ھستند. می

آمریكا را بھ عنوان كلید بازكردن طلسم و قفل در بستھ ایران و آغاز ورود بھ صحنھ رابطھ با 

دموكراسی ایران بھ حساب آورد و از آنجا نیز بھ سالم سازی محیط اقتصادی، سیاسی و فرھنگی 

ایران دست پیدا كرد. برای گذار بھ دموکراسی راھھای زیادی وجود دارد و ما نباید فقط بر روی 

سی داخلی تکیھ کنیم. ما باید با اسالم گرایی عرفی و پراگماتیسم بھ یك نوع وحدت عملی مسیر سیا

برسیم و باید ھم این دولت موجود را متقاعد كنیم كھ دولت مداری بھ این شكل كنونی و اسالم 

گرایی متمایل بھ حكومت دینی در نھایت ھم برای اسالم و ھم برای ایران مضر است و محكوم بھ 

است. حل مشكل رابطھ ایران با آمریكا وجوه مثبت دیگری ھم دارد. ھمانطور كھ عرض شكست 

درصد از این جوانان ھم بیكارند.  ٣٠سال و نزدیك بھ  ٣٠درصد ملت ایران زیر  ٦٠كردم 

دھم کھ  دوستان، ھیچ چیز در ایران بھ اندازه كار برای جوانان پر اھمیت نیست. من بھ شما قول می

مھمتر است. بگذارید صاف و پوست كنده بھ شما بگویم کھ آنچھ برای جوانان ایران از دموكراسی 

كند  كند، نھ تنھا چیزی را تولید نمی اھمیت بیشتری دارد، كار و اشتغال است. جوان وقتی كار نمی

شود. جوانان،  شود. ضد خود کھ شد، ضد کشور ھم می بلكھ بھ نیرویی بر علیھ خود نیز تبدیل می

خواھید؟ برای ھمین ملت، برای ھمین  ایران ھستند. شما دموكراسی را برای چھ كسانی میآینده 

جوانان. ملت قبل از دموكراسی بھ كار و درآمد مکفی نیاز دارد.   

 ٥٢در كنار مسئلھ جوانان، دغدغھ زنان را نیز داریم. نیروی دیگری كھ كار ندارد. 

كشد كھ دانشگاھھای ما پر از  مرتب بھ رخ ما می دھند. دولت درصد جامعھ ما را زنان تشكیل می

 ١٠گویند كھ چند درصد این نیرو در جامعھ فعال و چقدر درآمد دارند.  زن شده است ولی نمی
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درصد این تولید بھ ١٠درصد از كل تولید ناخالص ملی كشور متعلق بھ این نیرو است. یعنی 

اشد كھ كار خانگی زن ایرانی در تولید ناخالص رود (یادتان ب عنوان درآمد بھ جیب زنان ایرانی می

شود، سھم  آمد چون مزدی برای دریافت آن بھ زن داده نمی شود و اگر ھم بھ حساب می منظور نمی

شد). واقعیت این است اكثر زنان ایرانی بیكار ھستند. ضمنا"  درصد ھم كمتر می١٠زن ایرانی از 

ای بھ حجاب  اند كھ البتھ برای آنان كھ عالقھ كردهزن ایرانی را مجبور بھ پوشش چادر و روسری 

ندارند، بسیار ناپسند است. زن ایرانی باید حق انتخاب داشتھ باشد. حق داشتھ باشد در ریاست 

جمھوری كاندید شود. فقط حق رای دادن كافی نیست.   

من امروز در دانشگاه كالیفرنیا در لوس آنجلس در مورد حكومت و امنیت انسانی 

رانی كردم و تاكید كردم كھ بحث امنیت در حال تغییر است. یك زمانی بحث امنیت ملی بود و سخن

دولتھا موظف بھ تامین امنیت بودند و شھروندان ھم حق محافظت داشتند. در تئوریھای جدید بحث 

شود. بحث امنیت انسانی در  دولت و شھروند تبدیل بھ بحث انسان بھ عنوان یك عنصر جھانی می

گیرد. ھم زمان بحث دومی ھم در حال اتفاق است و آن  بل با بحث امنیت شھروندی قرار میتقا

بحث مدیریت جمعی جامعھ در برابر بحث مدیریت دولتی است. بھ عبارت روشن تر، امروز 

-ھمیاری و ھمكاری دولت، مردم و بخش خصوصی، جای بحث دولت  محوری مدیریت جامعھ را  

در برابر امنیت ملی بھ ھمراه مدیریت جمعی جامعھ در برابر مدیریت گیرد. امنیت انسانی  می

دولتی، روحیھ نظامی گري, دیكتاتوری و كاربرد زور را بھ سمت توسعھ انسانی، مصلحت 

ای بھ جای سرمایھ گذاری در ارتش و  برد. دولتھا بھ طور فزاینده اندیشی و دموكراسی می

ر جمعی بھ سمت افزایش منابع خود و افزایش پتانسیل ھای ھنگفت برای كشتار جمعی و غی بودجھ

انسانی و مدیریتی جامعھ گام برمیدارند.   

در عرصھ روابط بین المللی، استقالل و حاكمیت دولت و ملت، ھم فرھنگ جدیدی در 

حال شکل گرفتن است. حكومتھای غیر مردمی و دیکتاتوری، بھ سرعت حق استقالل و حاكمیت 

دھند. امروز دولتی مستقل است كھ مردمش مستقل و حاكم  مللی از دست میرا در صحنھ بین ال

باشند و زندگی سالمی داشتھ باشند. نتیجھ منطقی این امر، گسترش حقوق شھروندی بھ حقوق 

شویم کھ جمھوری  انسانی است. ما ایرانیان در حالی وارد این دنیای جدید با این تفكرات جدید می

-ل بحث امنیت ملی در چھارچوب تفكرات دولت اسالمی كماكان بھ دنبا محوری و شھروندی  

كند و جامعھ را بھ دو گروه خودی و غیر خودی  است. حتی حقوق شھروندی را ھم رعایت نمی

میلیون بمب  ٧٠كند. من اعتقاد دارم کھ جمھوری اسالمی بھ جای ساختن چند بمب باید  تبدیل می
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سانی کند و اخالقیات و اصول انسانی را رعایت كند، بھ بسازد و برای اینكار باید توسعھ ان

-دموكراسی تن دھد، حكومت مردم  محور تشكیل شود، بھ حقوق بشر، حقوق شھروند، حقوق  

انسان و حقوق فرد احترام بگذارد. دولت نھ بھ عنوان متصدی و قیم كھ بھ عنوان یار و دوست 

امنیت ملی بیشتری دارند یا پاكستان؟ البتھ مردم و بخش خصوصی باشد. دوستان، سوئد و سوئیس 

كھ سوئد و سوئیس. این در حالی است كھ سوئیس حتی ارتش ھم ندارد و پاكستان بمب ساختھ 

است.   

میخواھم بگویم كھ ما در حال ورود بھ مرحلھ جدیدی از تاریخ دنیا ھستیم ولی روشھا و 

ای جز قبول این  است. ما در ایران چاره تفكرمان كھنھ و سنتی است. رفتار و كردارمان نیز چنین

شرایط جدید نداریم. پندار نیك خوب است اما بھ پندار نیك جدید ھم نیاز داریم. گفتار نیك خوب 

است اما بھ گفتار نیك جدید ھم نیاز داریم. كردار نیك خوب است اما بھ كردار نیك جدید ھم نیاز 

باید نیروھای جدید تربیت كنیم و طرحھای نو در داریم. بھ زرتشت و اسالم نوین نیاز داریم. 

اندازیم. باید مفاھیم و عملكردھای گذشتھ را کھ برای امروز كارایی ندارند، بھ كنار بگذاریم. باید 

فكری جدید با صداقت و دلسوزی برای كشور كرد. باید طرحی نو دراندازیم.  

بی است كھ ما از آن استفاده من اعتقاد دارم كھ انتخابات ریاست جمھوری یك فرصت مناس

كنیم و حرفمان را با مردم، دولت و دنیا بزنیم و دیگر فرصت سوزی نكنیم كھ بھ صالح نیست. 

كند. بحث  قبال" گفتم كھ چھ فشارھایی بر دوش ملت ایران، دولت و نیروھای مخالف سنگینی می

شود در انتخابات  گویند کھ نمی دانیم. با ھزار دلیل خوب می مخالفان شركت در انتخابات را ما می

گذارد. ما آماده نیستیم و یا حتی اگر موفق شویم بھ فرض محال  شركت كرد. شورای نگھبان نمی

ھم رئیس جمھوری مورد نظرمان را انتخاب كنیم، وی در نھایت بھ یك تداركاتچی تبدیل خواھد 

مشکالت ھستم. ولی در عین حال  شد. من ھمھ این حرفھا را قبول دارم و مانند این دوستان، متوجھ

توانیم اگر بخواھیم كھ  شود و می خواھم بگویم می شود. می توانم و نمی خواھد بگویم نمی دلم نمی

خواستن توانستن است. دوستان، این بدین معناست كھ در كوتاه مدت شاید این امر تحقق پیدا نكند؛ 

ید از فرصت استفاده كنیم و حرف و برنامھ اما در درازمدت حضور ما در انتخابات حیاتی است. با

مان را بھ گوش ملت، دولت و دنیا برسانیم. در صحنھ انتخابات حضور پیدا كنیم. بھ ملت ثابت كنیم 

كھ ما حامیان شما و پشت سر شما قرار داریم. شورای نگھبان یا ما را قبول و یا رد صالحیت 

بازد؟ مردم چھ كسی را مسئول  د، چھ كسی میكند. اگر شورای نگھبان ما را رد صالحیت كن می

رود؟ شورای نگھبان یا ما؟ حتی اگر بھ احتمال بسیار كم  دانند؟ آبروی چھ كسی می این امر می



 22 

شورای نگھبان، برخی از ما را قبول كند، باید از فرصت و شانس استفاده كنیم و وارد صحنھ 

توان بھ نفع ملت ایران استفاده کرد.  ھا می ایشویم. ما رای بسیار زیادی خواھیم آورد و از این ر

خواھم بگویم كھ ما باید عمل كنیم و در انتخابات شركت كنیم، حتی اگر شورای نگھبان ما را  می

رد صالحیت كند. ما باید بھ خاطر ملت، خودمان، آیندگان و ھمھ این كار را بكنیم.   

داند.  عواقب آبروریزی را نمیفكر نكنید كھ این حكومت بھ فکر آبروی خودش نیست و 

ای را داشت، ولی این  زمانی بود كھ حكومت گنجایش و قدرت انجام چنین برخوردھای منفي

گنجایش رو بھ اتمام است. یعنی زمانی بود كھ شاه جز ارتشبد ازھاری كسی را برای نخست 

بھ نخست وزیری قبول نکرد و یك زمانی ھم دشمن چھل سالھ اش مرحوم شاپور بختیار را 

شنوند و ھم چشم  افتد. حكومتھا ھم گوش دارند و می وزیری انتخاب کرد. این اتفاق افتاده و می

بینند. بین آنھا نیروھای متفاوتی وجود دارد. دوستان، مطلب دیگری كھ باید بھ شما  دارند و می

ا انحصار طلب كنیم كھ نھ تنھ بگویم این است كھ خیلی از ما، جمھوری اسالمی را غولی تصور می

بلكھ قدرتمند ھم ھست. اصال" چنین چیزی نیست. تصادفا" امروز قدرت در خیابانھاست. بھ 

زدم، تاجی را روی زمین  رضاشاه گفتند چطور شد کھ شاه شدي؟ گفت یك روز در خیابان قدم می

را از پریدند. من خم شدم و تاج  زدند و برخی دیگر از روی آن می دیدم كھ برخی بھ آن لگد می

زمین برداشتم و آن را روی سر گذاشتم. بھ اطرافم نگاه كردم، دیدم كسی بھ من كاری ندارد. بعد 

دھد كھ در مقطعی از تاریخ یک  گفتم من شاه ایران ھستم. این جوك این واقعیت را نشان می

مھم جامعھ، قدرت در خیابانھاست. قدرت ایران، اكنون ملت ایران است. در زمین بازی سھ چیز 

است: محل، محل، محل. در سیاست داری ھم سھ چیز مھم است: مردم، مردم، مردم. ملت بیدار و 

ھوشیار است. ملت خواست دارد.   

اند. عملكرد اصالح طلبان آنھا را  ھایشان نشستھ و منفعل شده می گویند مردم در خانھ

ما كجا ھستیم؟ مگر ما در منفعل كرده است. نخیر، آن كسی كھ در خانھ نشستھ، ما ھستیم. مگر 

ھایتان نشستھ اید؟ دوستانی كھ مراسم  گوییم چرا در خانھ خیابانھای ایران ھستیم كھ بھ ملت می

سخنرانی مرا در لوس آنجلس بھ ھم زدند، روز و بخشی از شب را بھ داد و فریاد بر علیھ ما و 

گذرانند. بعد ھم بھ  و خوش می روند پردازند و بعد آخر شب بھ رستوران، بار و ... می حكومت می

کنند با عصبانیت سر ملت داد  گویند بھ داخل صحنھ بروید و اگر مردم نروند شروع می ملت می

كند و تغیر  كنید. ملت ایران مبارزه می ای ملت سرد شده اید، دیگر حرف گوش نمی زدن كھ

این نیروھای مخالف خواھد. ملت ایران در صحنھ است. آنكھ در صحنھ نیست، ما ھستیم.  می
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حکومت در لوس آنجلس ھستند کھ جز حرف چیزی برای عرضھ کردن ندارند. بھ ملت ایران. 

جنگ ایران و عراق، عدم رابطھ با آمریکا و رادیو و تلویزیونھای لوس آنجلس از مھمترین 

اند. عوامل بھ وجود آورنده و تداوم وضع موجود بوده  

كنیم ھمھ چیز یا سیاه است یا سفید. رنگ  میشھ فكر میبگذارید خیلی صریح بگویم کھ ما ھ

بینیم. یا برعلیھ حكومت ھستی یا با حكومت ھستي. راه میانھ را راه كلك، سازش  خاكستری را نمی

نامیم. سازشكاری در فرھنگ ایران، بزرگترین توھین بھ یك سیاستمدار است. در  و حیلھ می

شود. حاال شما بگویید  ھوش و قدرتمند فرض میآمریكا یك سیاستمدار سازشكار، بسیار با

آورند. بعد بگویید نھ امیراحمدی  امیراحمدی سازشكار است، ببینید چھ بالیی بر سر امیراحمدی می

اندازند. ھر چھ بیشتر  ای برای امیراحمدی راه می انقالبی است، آنوقت ببینید کھ چھ بھ بھ و چھ چھ

ر چھ بیشتر زندانی بوده باشی، ھمانقدر ارزش بیشتری شعار بدھی، ھرچھ بیشتر فحش بدھی، ھ

خواھم خدای نكرده سوء ادبی بھ زندانیان سیاسی كرده باشم. اینان نورچشمان  كني. من نمی پیدا می

شوند  روند. اما نكتھ اینجاست كھ در بین ما مسائلی ارزش می ما ھستند. بھ خاطر ما بھ زندان می

زندانی سیاسی دارد، شرم آور است نھ تحسین و افتخارآمیز. ما باید كھ نباید بشوند. اینكھ ایران 

زندانی سیاسی نداشتھ باشیم، نھ اینكھ جوانان مان را تشویق بھ زندان رفتن كنیم کھ قھرمان شوند. 

كند و بھ بشریت خدمت  كند و چیزی را خلق می در دنیای امروز قھرمان كسی است كھ فكر می

ود را در زندان بگذراند. ھمھ باید اعتراض جمعی كنیم تا كسی بھ زندان كند نھ کسی کھ عمر خ می

ای کھ زندان سیاسی دارد، متمدن نیست.  نیفتد. باید ھمھ زندانیان سیاسی ایران آزاد شوند. جامعھ

دوستان، باید شجاعت و شھامت داشت و از ادبیات شعار بھ عرصھ عمل گام برداریم. از 

گذر كنیم. پراگماتیسم مھمترین راز پیشرفت آمریکا و اروپا و ژاپن و  ایدولوژی و سیاست بھ عمل

كنیم كھ پراگماتیزم، فلسفھ ھستی  حاال چین بوده است. باید عملگرا شویم. ما در كشوری زندگی می

آن است.   

بھ خاطر دارم زمانی كھ بحث جامعھ مدنی را بھ ایران بردم و آقای رئیس جمھور خاتمی 

استفاده كرد و رئیس جمھور ھم شد، بحث من این بود كھ اگر جامعھ مدنی  خوشبختانھ از آن

ای اعتراض كردند كھ آقای امیراحمدی این چھ حرفی  سیاسی شود، فاتحھ اش خوانده است. عده

زنی؟ مگر جامعھ مدنی غیر سیاسی ھم وجود دارد. جواب دادم: بلھ! آن چیزی كھ شما  است کھ می

ھ سیاسی است نھ جامعھ مدني! اگر شما جامعھ مدنی را سیاسی كنید، بھ زنید، جامع از آن حرف می

زنید. طبق معمول، دوستان رفرمیست و دیگران گوش ندادند و نتیجھ اش را ھمھ  ھر دو ضربھ می
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دیدید. بعدا" جھت توضیح بیشتر اینكھ چرا جامعھ مدنی و جامعھ سیاسی دو مقولھ جدا ھستند، 

. تا حزب سیاسی نداشتھ باشید، جامعھ مدنی سالمی نخواھید داشت. مجبور شدم یک كتاب بنویسم

شود. زندگیت، دفتر كارت، كارخانھ ات، دبیرستانت، بازارت و  ھمھ جا و ھمھ چیز سیاسی می

کنیم. بھ  شود. چون حزب سیاسی نداریم، زندگی روزمره مان را سیاسی می غیره سیاسی می

ً آنھا از ما بسیار سیاسی ترند. سیاست آنھا را در تصور ما، آمریكاییھا سیاسی نیستند. ت صادفا

بیني. برای اینکھ آنھا حزب دارند و جامعھ سیاسی شان با ساختار  دانشگاه، مدارس، ھتل و ... نمی

كنیم. ایران را  و سازمان یافتھ است. ولی چون ما حزب نداریم ھمھ جا و ھمھ چیز را سیاسی می

مسائلی است كھ باید بھ آن توجھ كنیم. پس ایجاد احزاب سیاسی یک  كنیم. اینھا تماما" سیاسی می

اصل است.  

اما مدیریت استراتژیک کشور، باید چھ خصوصیاتی داشتھ باشد؟ این مدیریت باید چندین 

ویژگی داشتھ باشد: اول، سابقھ مثبت خودسازی و دیگران سازی را داشتھ باشد و پرونده 

كند، باید برای خود، خانواده خود،  عای مدیریت استراتژی میدرخشانی داشتھ باشد. كسی كھ اد

دوستان خود، اطرافیان خود، جامعھ خود و كشور خود و بھ طور كلی انسانیت كار مثمر ثمری 

ای را انجام داده  كرده باشد. سیاست یک امر اجتماعی است. یك مدیر، باید یك حركت، كار یا ایده

دارم و آن را بھ مردم ارائھ دھد. دوم، مدیر استراتژیک، باید موضع باشد و بگوید من این سابقھ را 

و چشم انداری درست از مسائل روز داشتھ باشد. باید بداند موضوع روز چیست. راه حلش كدام 

است. اگر بپذیریم كھ مشكل و معضل كنونی ایران مثال" رابطھ با آمریكاست، آن وقت كسی بیاید 

تواند مدیر استراتژیک آینده ایران باشد؛ چون اوال"  ر من، این فرد نمیكھ ضد آمریكا باشد، بھ نظ

بیند و دوما" ضد آن است و بنابراین بھ دنبال راه حل آن نیز نیست. سوم، مدیر  مشكل را نمی

استراتژیک، باید ھم خطرات آینده را ببیند و پیشگیری كند و ھم فرصتھای آینده را ببیند و از آنھا 

افتد؟ چھارم، بھ نظر من، مدیر  در ده سال آینده، برای ایران چھ اتفاقی می استفاده كند.

استراتژیک، باید دارای روحیھ آشتی گر باشد. ھر فردی كھ جز راه آشتی راه دیگری بپیماید، بھ 

تواند در جایگاه مدیریت استراتژیک ایران قرار بگیرد. البتھ بدیھی است کھ كسی  نظر من، نمی

كھ مستقل است. مستقل از تمام نیروھا و احزاب و گروھھا. نھ چپ، نھ راست و نھ آشتی گر است 

میانھ. باید یك رئالیست و واقع نگر باشد. این شخصیت باید بھ ھیچ گروھی تعلق نداشتھ باشد و در 

عین حال متعلق بھ ھمھ گروھھا بر اساس پیوند ملی و برای مردم باشد. باید با ھیچ كس ھیچگونھ 

ای نكرده باشد. آزاد و رھا از تمام وابستگیھا باشد. این عدم وابستگی بسیار مھم است.  معاملھ
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خواھد آشتی گر باشد و بدیھی تر اینكھ مدیر استراتژیک باید ملی باشد تا برای منافع ملی قدم  می

ه بردارد و دموكرات باشد تا طرز تفكرش آزاد از ھر گونھ غیر مردمی فكر كردن باشد. و باالخر

مدیر استراتژیک باید یک وجھھ بین المللی داشتھ باشد و یا حداقل شناخت جھانی از ایشان، در 

سطح قابل قبولی باشد. اگر چنین افرادی را پیدا كردید و این افراد را وارد انتخابات كردید، حتی 

اگر شورای نگھبان آنھا را رد صالحیت ھم كند، برنده شما ھستید.   

كنند كھ جنبش اجتماعی وجود ندارد، تصور اشتباھی است.  د تصور میاین كھ برخی افرا

اند. مردم ایران  جنبش وجود دارد، ما وجود نداریم. تمام حرف من این است كھ مردم ایران آماده

 ٢٢خواھند. مردم ایران در خیابانھا ھستند. مردم ایران بھ آقای رئیس جمھور خاتمی،  تغییر می

حالیكھ جنبش اجتماعی بھ آن معنای سازمان یافتھ وجود نداشت. یك شبھ ھمھ  میلیون رای دادند، در

چیز درست شد. این جنبش وجود دارد ولی پنھان است، سازمان نیافتھ است، بدون مدیر است. ما 

نیاز بھ ساختن جنبش نداریم ولی نیاز بھ سازماندھی و برنامھ ریزی داریم. من اعتقاد دارم ھر 

تواند پیشرفت كند. امروز ما در مرحلھ شكل گیری مدیریت بھینھ  ی نكند، نمیای رھبرساز جامعھ

ھستیم. نھ اینكھ فقط یك نفر، بلكھ چندین نفر خودشان را بھ ملت عرضھ كنند و یك جنبش رقابتی 

ھای آنھا آگاھی پیدا  ھا و برنامھ سالم بین اینھا شكل بگیرد. باید ملت آنھا را بشناسند و از تمام ایده

نند. ملت باید رھبران خود را بشناسند و آنھا را قبول داشتھ باشند. این رھبران باید در درجھ اول, ك

خصوصیاتی را كھ قبال" عرض كردم را داشتھ باشند تا بتوانند ملت را در كنار خود داشتھ باشند. 

كھ  بھ نظر من بزرگترین مشكلی كھ ما نیروھای عرفی داخل و خارج كشور داریم، این است

مدیریت استراتژیك نداریم. مدیریت یك فرد نیست، یك مجموعھ است. برای ساختن این مدیریت 

برند و  باید فرھنگ رقابت، جای فرھنگ حسادت را بگیرد. در رقابت، رقبا خودشان را باال می

كشند ولی در حسادت عكس اینھا اتفاق  افراد برای رسیدن بھ حد رقبای خود، خودشان را باال می

كشند و رقبای ضعیف تر، رقبای قویتر خود را پایین و پایین تر  افتد. رقبا ھمدیگر را پایین می می

كشند. ما راھی جز ساختن یك فرھنگ رقابتی نداریم. در یك فرھنگ رقابتی، بصیرت و بینش  می

گیرد. مدیرسازی از جنبش مھمتر است. جنبش بدون مدیریت  مدیریتی و رھبری شكل می

ای را شكل  تواند جنبش سازمان یافتھ خورد و مدیریت استراتژیك قوی می ك شكست میاستراتژی

گویم نبود مدیریت است. مدیریتی كھ  دھد. اگر از من بپرسید كھ بزرگترین مشكل ایران چیست، می

خواھد و از  ای کھ را عرض كردم، داشتھ باشد. این نوع مدیریت، جنبش می بینش و پنج مشخصھ
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خواھد و تنھا یك راه عاقالنھ برای سازمان دادن جنبش اجتماعی  بش سازمان یافتھ میآن مھتر، جن

- سیاسی وجود دارد و آن حزب سازی است. بزرگترین مشكل ایران، نبود حزب سیاسی است.    

یك، من اگر بخواھم چھار خواست برای مردم مطرح كنم، آنھا عبارت خواھند بود از: 

. دو، پیشرفت اقتصادی در جھت ایجاد اشتغال برای جوانان و زنان. عادی سازی رابطھ با آمریكا

عادی سازی رابطھ با آمریكا, خواست  سھ، برگزاری انتخابات آزاد. چھار، تشكیل دولت ائتالف.

بیند. و  درصد ملت ایران است. متاسفانھ جنبش اصالح طلب و مترقی ایران آن را نمی ٨٥حداقل 

افتد. مھمترین خواست مردم، حل مشکل رابطھ ایران و آمریكاست.  بھ اصطالح دو ریالی اش نمی

-٢٦اند كھ ایران در این  ملت ایران بھ تجربھ دریافتھ سال گذشتھ بھ خاطر وضعیت اسفناك این  ٢٥

اند. بعضی از این صدمات حقیقتا" جبران ناپذیرند. ما  رابطھ، چھ صدمات و خسارات مالی دیده

باید صدمھ ببینیم تا دو ریالی مان بیفتد؟ چقدر دیگر باید صدمھ ببینیم تا چندین میلیارد دالر دیگر 

رھبران كشور متوجھ شوند كھ زمان حل این مشكل رسیده است؟ حل این مشكل، درھای ایران را 

افتد کھ خواست دوم  كند و یك جریان اقتصادی سالم كار و تكنولوژی راه می بھ روی دنیا باز می

برند، زنان، جوانان، اقشار كم درآمد، متوسط و پردرآمد.  ین جریان سود میملت است. ھمھ از ا

كنیم، در حالیكھ  گویند كھ ما جریان اقتصادی، اشتغال، بیكاری و ... را درست می اینكھ برخی می

كنند، بھ نظر من اینھا بھ دنبال  عادی سازی رابطھ ایران و آمریكا را جز خواست خود مطرح نمی

تواند بھ زودی  ھستند. متاسفانھ تحریمھای اقتصادی و فشارھای سیاسی آمریکا کھ می یك امر محال

نظامی ھم بشود، پویایی اقتصادی را از کشور گرفتھ و باعث بستھ شدن درھای ما بھ سوی جامعھ 

اقتصاد بین المللی شده است.   

ملت ایران  بھ نظر من خواست سوم ملت ایران، انتخابات آزاد است. انتخابات آزاد حق

است. شھروند ایرانی باید بتواند انتخاب شود و یا انتخاب بكند. انتخاب آزاد، بخشی از حقوق بشر 

است. متاسفانھ ما بھ استثنا یک یا دو مورد، انتخابات واقعا" آزاد در ایران نداشتھ ایم. البتھ نسبت 

دن كاندیدھای تعیین شده از بھ گذشتھ انتخابات آزادتر بوده است اما آزادی فقط در انتخاب كر

طرف جناح خاص وجود داشتھ است. در كاندید شدن فقط نیروی خودی معینی حق كاندید شدن در 

ھم نسبتا" و نھ تماما" آزاد بود. ما باید انتخابات  ٧٦اند. حتی انتخابات خرداد  این امر مھم را داشتھ

از دنیا برای این خواست پشتیبانی و آزاد را بھ صورت مھمترین خواست و شعار خود درآوردیم و 

تواند پشت سر شرط انتخابات آزاد قرار بگیرد. این با اصول سازمان  حمایت بخواھیم. دنیا ھم می

تواند، حمایت دنیا را دخالت در امور داخلی  ملل متحد ھمخوانی دارد و جمھوری اسالمی نمی
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امور داخلی مردم و كشورمان دخالت كنند. خواھیم كشورھای دیگر در  ایران قلمداد كند. ما ھم نمی

امور دولت ایران یك بحث دیگری است. متاسفانھ حكومت جمھوری اسالمی، حق دخالت در امور 

كشور را بھ سایر كشورھا داده است. نمونھ بارز آن ھم مذاكرات ایران و اروپا بر سر انرژی 

لھ حق ایران برای غنی سازی صلح بینیم کھ دولت ایران حق دارد بر سر مسئ ای است. می ھستھ

ای پافشاری کند، اما غربیھا، بھ لحاظ بی توجھی دولت ایران بھ نحوه استفاده از حق  آمیز ھستھ

خود و از بین رفتن اعتماد بین المللی اش، حاضر بھ دادن این حق بھ ایران نیستند. در مورد 

ا از دست داده است و مردم نسبت بھ آن انتخابات آزاد ھم دولت، اعتماد مردمی و بین المللی اش ر

کنند. مشکل دولت بھ جای خود، ما ھم بھ جای شرکت در انتخابات آزاد و یا حداقل  بی اعتنایی می

دھیم. ببینید كھ مشكل تا كجا  خواست آن، شعار تحریم انتخابات یا بی عملی و یا رفراندوم را می

شود و ما در  ره ریاست جمھوری برگزار میپیش رفتھ است. دو ماه دیگر انتخابات نھمین دو

كناری نشستھ ایم و نظاره گری مرثیھ خوان شده و خواھان تحریم انتخابات ھستیم و یا مردم را بھ 

كنیم كھ وجھ اجرایی آن معلوم نیست. این در حالی است كھ ما باید شعار  رفراندومی دعوت می

مان و دنیا برسانیم. باید بھ ھمھ گفت كھ شورای انتخابات آزاد را بدھیم و آن را بھ گوش ملت خود

نگھبان حق ندارد كھ یك ایرانی ملی خیرخواه با سابقھ درخشان را كھ حرفی برای گفتن و كاری 

برای انجام دادن دارد را بھ بھانھ غیر انسانی "غیرخودي" رد صالحیت كند. باید جلوی این 

اجحاف را بگیریم و انتخابات آزاد بخواھیم.   

باالخره شعار و خواست چھارم ما باید تشكیل دولت ائتالف باشد. این خواست، برخاستھ  و

از نیاز ملت ایران است. ھیچكدام از نیروھای سیاسی در داخل و خارج كشور اعم از سلطنت 

-طلبان، مجاھدین، چپ سابق و جدید، جمھوریخواھان دموكرات، ملیون، ملي مذھبیون و مذھبیون  

توانند ایران را از این معضالتی كھ  حافظھ كار ھیچكدام از اینھا بھ تنھایی نمیرفرمیست یا م

گرفتار آن است، نجات دھند. نیروھای ملی و مردمی كھ بھ نیروھای خارجی وابستھ نیستند و 

توانند در چھارچوب یك دولت ائتالفی جمع شوند. دولت ائتالف دولتی  مزدوری نكرده اند، می

یرو آن را تشكیل دھد و بعد بعضی از وزرا و معاونین را از نیروھای دیگر نیست كھ فقط یك ن

انتخاب كند. دولت ائتالف در روند یك انتخابات آزاد در چھارچوب یك سیستم نمایندگی 

گیرد. بدون حضور احزاب و یا سازمانھای  شكل می Proportional Representationنسبي((

گیرد. برای شروع عملی  اعی، دولت ائتالف شكل واقعی نمینماینده منافع گروھھای مختلف اجتم

توان از ھمین انتخابات اگر بھ صورت آزاد برگزار شود، شروع كرد و ھمھ  کردن این ایده، می
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دھند، در دولت  شوند، بر اساس رایی كھ مردم بھ آنھا می آنھایی كھ بھ صحنھ انتخابات وارد می

اند.  آن تعداد از مردمی باشند كھ بھ گروه و حزب خود رای داده آینده سھیم شوند و در واقع نماینده

البتھ این ایده را باید خیلی دقیق اجرا كرد كھ نتیجھ مناسب از آن گرفتھ شود.  

اما دولت ائتالف در جھت تكامل خود باید در آینده دولتی متشكل از حداقل سھ نیروی عمده 

از: قشر با درآمد باال (سرمایھ داران)، قشر با درآمد اجتماعی ایران باشد. این سھ نیرو عبارتند 

متوسط (روشنفكران) و قشر با درآمد كم (زحمتكشان شامل كارگران و كشاورزان). این سھ نیرو 

در واقع سھ واقعیت و سھ نیاز اجتماعی متفاوت دارد. نیروی اول دغدغھ اش تجددگرایی اقتصادی 

ست و گروه سوم بھ دنبال عدالت اجتماعی و حل است، نیروی دوم خواھان توسعھ سیاسی ا

مشكالت اولیھ خود و خواھان كاھش فاصلھ طبقاتی است. در دولت ائتالف باید این سھ نیرو بر 

تواند و نباید قیم  اساس منافع خود و نمایندگان خود حضور داشتھ باشند. ھیچ نیروی اجتماعی نمی

نیروی اجتماعی دیگری باشد.  

شكیل یك دولت ائتالفی خوب، دو شرط و پیش نیاز الزم است. اول، باید بنابراین برای ت

سیستم انتخاباتی ما عوض شود و ما بھ سوی سیستم نمایندگی نسبی برویم. بھ عبارت روشن تر بھ 

سوی سیستمی پیش برویم كھ برنده ھمھ را نبرد و بازنده ھمھ را نبازد. در سیستم نمایندگی نسبی 

میلیون رای  ٥شود. اگر یك نیرویی  برد بر اساس وزن اجتماعی آنھا تعریف میبرند و این  ھمھ می

میلیون رای آورد،  ١٠آورد باید بھ ھمان اندازه در دولت حضور داشتھ باشد. اگر نیروی دیگری 

بھ ھمان اندازه در دولت سھم داشتھ باشد. دومین شرط تشكیل دولت ائتالف، ایجاد احزاب سیاسی 

ی اجتماعی با منافع اجتماعی متفاوت است. این نیروھا بر اساس منافع خود در بر اساس نیروھا

كنند. در چنین ائتالفی نیرویی  یك مجموعھ حكومتی با ھم در جھت پیشبرد اھداف خود شركت می

تواند قیم نیروی دیگری باشد. اصوال" قیم گرایی باید از سیاست ایران حذف شود. یادآور شوم  نمی

یندگی نسبی در بیشتر كشورھای دموكراتیك اروپا مثل آلمان، ایتالیا، و كشورھایی كھ سیستم نما

دیگر مانند تركیھ وجود دارد.   

كند كھ تعداد  شود. مدل آمریكا وقتی عمل می در ایران از مدل انتخابات آمریكا استفاده می

برد  ھمھ چیز را می احزاب سیاسی كم ولی پرقدرت وجود داشتھ باشد. در آمریكا مثل ایران برنده

بازد. بدیھی است كھ این سیستم در ایران كھ حتی یك حزب بھ معنای  و بازنده ھمھ چیز را می

كامل آن وجود ندارد، عمل نكند. بنابراین با شعار اصلی دولت ائتالف، باید خواستار تغییر سیستم 

قانونی آن در قانون اساسی را انتخابات باشیم و آن را بھ سیستم نمایندگی نسبی تبدیل كنیم و اصل 
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نیز تغییر دھیم. بھ نظر من این مھمترین خواستی است كھ نیروھای عرفی باید آن را مطرح كنند و 

از دولت ایران بخواھند كھ در قانون اساسی تجدیدنظر شود و این سیستم را پیاده كنند. البتھ در 

رار گیرد اما از نظر من، فعال" این قانون اساسی مسائل زیادی است كھ باید مورد تجدیدنظر ق

مھمترین خواستی است كھ ما باید مطرح كنیم. ما باید از حداقل شروع كنیم و آنچھ را كھ امكان 

كنم بھ تشكیل یك  دارد، بخواھیم نھ آنچھ را كھ آرزوی آن را داریم. خواست دیگری كھ فكر می

ن وضعیتی كھ گرفتار آن ھستیم، كمك دولت ائتالف و ایجاد دموكراسی در ایران و گذار از ای

كند، وارد كردن اصل ممنوعیت انتقام سیاسی در قانون اساسی ایران است. این اصل بھ گذار ما  می

كند. تا وقتی كھ حاكمان  بھ یك جامعھ سالم بدون ترس حاكمین و بدون خشونت از این گذار كم می

لی بھ گذار صلح آمیز نخواھند داشت. آنھا سیاسی نگران انتقام نیروھای مخالف خود ھستند، تمای

حتی با دولت ائتالف ھم مخالفت خواھند كرد. در ایران فرھنگ انتقام سیاسی پدیده وحشتناكی است 

برد و باعث عدم اتحاد و اتفاق عام و متمدنانھ  كھ كشور را در مقاطع حساس بھ سوی خشونت می

نیم. شود. باید انتقام سیاسی را در ایران ملغی ك می  

 

سخن آخر: و باز ھم آمریکا!  

متاسفانھ، ھیچ كدام از كاندیداھای رئیس جمھوری فعلی قادر بھ حل مشكل رابطھ ایران و 

درصد مردم  ٨٥شود. بیش از  آمریكا نیستند. در تحلیل نھایی این رابطھ بھ ملت ایران مرتبط می

ران مانند دوره محمدرضا، نوكر و ایران خواھان رابطھ با آمریكا ھستند. اما نھ بھ نحوی كھ ای

گوش بھ فرمان آمریكا بشود، بلكھ با حفظ منافع ملی ایران، احترام متقابل و حقوق برابر طرفین. 

بھ جای اینكھ برای این رابطھ رفراندوم بخواھیم، بھ دنبال رفراندوم برای تغییر قانون اساسی 

ملت عادی سازی رابطھ ایران با آمریكا را درصد  ٨٥دانیم  ایران ھستیم. این در حالی است كھ می

ھزار نفر  ٣٥گیریم و بھ دنبال  درصدی را نادیده می ٨٥دانند. ما این جمعیت  خواست خود می

كنم. در سیاست فاكتور اصلی مردم است، مردم  رویم. تكرار می امضاكننده تغییر قانون اساسی می

، باید برای حل ھمھ مسائل مستقیما" بھ خواھد رئیس جمھور شود است و مردم است. كسی كھ می

مردم رجوع كند. یعنی بھ مردم تكیھ كند، از مردم كسب تكلیف كند، از مردم كمك بگیرد و مردم 

دانست  كنند كھ در مواردی كھ دولت نمی را بھ صحنھ بیاورد. از مرحوم آیت هللا خمینی نقل قول می

رفتند، ایشان ھمیشھ یك جواب داشتند  ایشان میچھ راھی را انتخاب كند و برای كسب تكلیف پیش 

و آن اینكھ میزان رای مردم است. این حرف زیبا، مردمی، انسانی و اسالمی است. بلھ میزان رای 
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تواند باشد. در قانون اساسی ھم ھمین معنی آمده است ولی در قانون  مردم است و جز این نمی

ای بین ما وجود داشتھ  ان است و ھیچ وقت نباید رابطھاساسی نیامده است كھ آمریكا تا ابد دشمن ایر

باشد. در وصیت نامھ مرحوم آیت هللا خمینی ھم چنین خواستی نیامده است. تصادفاً آن كشوری كھ 

قرار بود دشمن ھمیشگی ایران باشد، عربستان سعودی، امروز با ایران رابطھ دارد. باید چنین 

ید رودربایستی و تعارف را كنار گذاشت. باید شجاعت باشد. وقتی سرنوشت ملتی مطرح است با

بھ خرج داد. مشكل آمریكا با ایران، بخشی از این مسئلھ سرنوشت ساز است و نیازمند برخوردی 

ملی، اسالمی و جھاني. تا زمانی كھ این مشكل را حل نكنیم، ما و آمریكا با ھمدیگر مشكل خواھیم 

داشت.   

ت دارد و آن را بھ صراحت اعالم كرده است. ما ھم یكسری آمریكا با ایران یكسری مشكال

اند. اما برای شروع، طرفین باید  مشكالت با آمریكا داریم. ھمھ این مشكالت ھم قابل حل و مذاكره

خواھد كھ  بھ ھم اعتماد كنند. متاسفانھ این اعتماد از بین رفتھ است. آمریكا سیستمی را در ایران می

اشد. جمھوری اسالمی از روز اول بنا را بر این گذاشت كھ آمریكا دشمن بھ آن اعتماد داشتھ ب

اوست. متاسفانھ این امر بر آمریكا ھم مشتبھ شده است. اكنون جو سرد و شكافی عمیق بین طرفین 

شود. بھ نظر من برای حل این  حاكم است كھ مانع گفتگوی آنھا حتی در ابتدایی ترین سطح می

شده است و اعتقاد دارم كھ جمھوری اسالمی با ادامھ این روند و نگرش مشكل زمان زیادی سپری 

و اعتقاد نخواھد توانست مشكل خود را با آمریكا حل نماید. اگر این روند بھ ھمین منوال ادامھ پیدا 

كند و این فرصت انتخاباتی ھم بسوزد، كار بھ جای باریك و خطرناك كشیده خواھد شد و بھ بن 

ر خواھیم شد. شاید این انتخابات، آخرین فرصت برای برگزاری انتخابات آزاد بست واقعی گرفتا

كنم اگر این انتخابات واقعا" آزاد برگزار شود، فرصتی دوباره برای ایران بھ  باشد و من فكر می

دست خواھد آمد تا مسائل خودش را با آمریكا حل كند. من امیدوارم كھ چنین وضعیتی پیش بیاید. 

كنم، رابطھ ایران و آمریكا قابل حل است و حتی یك مورد ھم وجود ندارد كھ قابل  میباز تكرار 

-٢٦ای كھ الزم است، اعتمادسازی و ایجاد عالقھ است.  مذاكره نباشد. تنھا زمینھ سال است كھ  ٢٥

كنند.  زنند و توھین می گذارند و بھ ھمدیگر ضربھ می دولتھای دو كشور سر ھم كاله می  

ً ماه  سپتامبر بود كھ برای مالقات و  ١١یعنی حدود یك ماه باقی مانده بھ حادثھ  ٢٠٠١اوت دقیقا

صرف ناھار، بھ منزل آقای جورج شولتز، وزیر امور خارجھ سابق آمریكا در استانفورد كالیفرنیا 

كردیم. آقای شولتز در آخرین لحظات گفتگویمان،  ساعت با ھم بودیم و صحبت می ٤رفتم. حدود 

خواھم در چند جملھ مشكل ایران و آمریكا را برایت بیان  فت آقای دكتر امیراحمدی، میبھ من گ
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-١كنم.  خواھیم  ایران كشور مھمی است و ما از اینكھ این كشور را از دست دادیم، متاسفیم و می 

-٢دوباره متحد، شریك و دوست ایران باشیم.  ھیچ كشوری بھ اندازه حكومت جمھوری اسالمی بھ  

مریكا) ضربھ نزده است (این حرف بسیار سنگینی است. چون آمریكا تجربھ ویتنام را ھم ما (آ

داشتھ است و با این وجود، از دید آقای شولتز ھیچ كشوری بھ اندازه جمھوری اسالمی بھ آمریكا 

-٣لطمھ وارد نكرده است).  دھند  ما اعتقاد داریم كھ رھبران جمھوری اسالمی بھ زور پاسخ می 

در حال حاضر آمادگی استفاده از زور را نداریم (البتھ ایشان این حرف را قبل از حادثھ  ولی ما

-٤سپتامبر زده است).  ١١ جز اینكھ ما این رابطھ را بھ طور مسالمت آمیز بین خودمان درست  

كنیم، راه دیگری نداریم و این بھ نفع ھر دو طرف است. در پایان، ایشان داوطلب شد كھ مسئولیت 

دی سازی این رابطھ را بر عھده بگیرد، بھ شرط اینكھ اعتماد كافی مبنی بر اینكھ ایران نیز عا

مایل بھ این عادی سازی است، وجود داشتھ باشد و این خواست در مھمترین سطح ھر دو كشور 

اعالم شود. من ھم بھ ایشان گفتم كھ پیشنھاد بسیار مھمی كردید و مایلم اگر شما ھم مایل باشید، 

پیشنھاد شما را بھ دولت ایران منتقل كنم. ایشان گفتند مانعی وجود ندارد و باعث خوشحالی من ھم 

خواھد بود. پیشنھاد كردم كھ این انتقال بھ صورت سندی كتبی انجام بگیرد. ایشان ھم پذیرفتند. من 

آقای شولتز، متن ای از آن را برای ایشان فرستادم و با تایید  بالفاصلھ گزارشی تھیھ كردم و نسخھ

گزارش را از طریق سفیر وقت ایران بھ وزارت امور خارجھ ایران فرستادم. متاسفانھ ھیچوقت بھ 

پیشنھاد آقای شولتز جوابی داده نشد و یا اگر شِد، من از آن بی اطالعم.   

ھا دشمنی تر شد و  سپتامبر دنیا بھ شكل نامناسبی تغییر پیدا كرد و دشمنی ١١بعد از حادثھ 

دوستیھا با شك و شروط ھمراه شد. حاال جملھ آقای شولتز كھ جمھوری اسالمی بیشترین ضربھ را 

شوید  سپتامبر بگذارید. متوجھ می ١١بھ ما زده است را بھ خاطر بیاورید و آن را در كنار حادثھ 

ز با یك ای است كھ ج ای دست و پنجھ نرم كنیم. وضعیت ایران بھ گونھ كھ حاال باید با چھ گرفتاري

بینش جدیِد، یك رفتار جدید و یك مدیریت جدید بھ سادگی قابل حل نیست. برای حل مشكل ایران با 

خواھد مسائلش را با ایران  آمریكا باید طرحی نو دراندازیم. اعتقاد من بر این است كھ آمریكا می

ای برای حل مشكل این  تواند وسیلھ حل كند. ھدف آمریكا نابودی ایران نیست. اما نابودی ایران، می

افتد. تا وقتی كھ وضعیت جمھوری  رابطھ باشد. اگر ما بھ این مسئلھ نپردازیم، ملیت ما بھ خطر می

اسالمی و آمریكا بھ این شكل بماند، این خطر بزرگ ھرگز رفع نخواھد شد. در تحلیل نھایی، اگر 

ھم نتواند جمھوری اسالمی را  آمریكا نتواند مسائل خودش را با ایران حل نماید و در عین حال
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سرنگون كند، آن زمان تخریب ایران را در دستور كار خود قرار خواھد داد. ما ایرانیان وظیفھ 

ای را بگیریم. ملی، تاریخی و انسانی داریم كھ جلوی چنین فاجعھ  


