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گزینھ ھاي گذار بھ یک ایران دموکراتیک و رابطھ ایران و آمریکا  
سخنراني دکتر ھوشنگ امیراحمدي در "انجمن ایرانیان دانشگاه تورنتو"  

 
گزارش: بھرنگ فروغي  

www.shahrvand.com  
 

جنبش دانشجویي میتواند شروع حرکت باشد ولي بھ نیروي دیگري براي ھدایت ، سازماندھي 
یاج استو رھبرسازي احت  

 
جامعھ ما باید از جریان انتقام سیاسي خارج شود. ھدف نباید انتقام و بھ دار آویختن حاکمان 
قبلی باشد. ما ھمھ ایرانی ھستیم. مثال  طبقھ  مذھبی خشنی کھ بر ایران حاکم است  کھ از 

تنھا  1970خارج نیامده، این گروه نیز ایراني است و محصول آقاي پھلوي است. در دھھ 
مکان ارائھ بحث و اظھار عقیده مسجد بود و مھمترین آن نیز حسینیھ ارشاد. شاه تمام 

نیروھاي دیگر اعم از ملی، چپ و روشنفکران غیرمذھبي را از بین برده بود  
 

ھمانطور کھ نظام شاھنشاھي برچیده شد نظام جمھوري اسالمي نیز روزی خواھد رفت ولي 
لي و چھ زمانی میرود مسئلھ مھم ما است.اینکھ بھ چھ صورت و توسط  چھ عوام  

 
امیرکبیر، رضاشاه، محمدرضاشاه و رفسنجاني از طیفي ھستند کھ ادعا دارند جامعھ باید در 
ابتدا اقتصادي پویا داشتھ باشد سپس بھ دموکراسي و توسعھ سیاسي برسد. این ادعا فرمولھ 

کردن نیازھاي دولت و طبقھ سرمایھ دار ایراني است  
 

ش نکنیم کھ رضاشاه و محمدرضا شاه در پي ایجاد یک جامعھ سکوالر غربي بودند کھ فرامو
جمھوري اسالمي محصول آن شد و جمھوري اسالمي در پي ایجاد یک جامعھ اسالمي بود 

کھ جامعھ اي عرفي بھ وجود آورده است  
 

ند. چیزي سلطنت و اسالمیت در تاریخ ایران کھ جریان شیخ و شاه است ھر دو امتحان شده ا
کھ ما ھنوز در تاریخمان امتحان نکرده ایم، جمھوریت است. تاکید میکنم کھ جمھوري 

اسالمي، اسالمیت است نھ جمھوریت  
 

بھ اعتقاد من تمامي نخبھ گان اقتصادي و سیاسي باید در این گذار حضور داشتھ باشند وانتقام 
آقاي خاتمي بھ نیویورک بھ ایشان   سیاسي نباید جایئ  دراین  روند داشتھ باشد . در سفر اول

پیشنھاد دادم کھ الیحھ ممنوعیت "انتقام سیاسي" را در مجلس  مطرح کنند  بھ دلیل اینکھ 
گردش قدرت در ایران با وجود سابقھ انتقام سیاسي صورت نمیگیرد. قدرتمندان وقت، قدرت 
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ان خود را دارند. را رھا نمیکنند چون  ترس از دست دادن ثروت، جان و حتي جان فرزند
انتقام سیاسي پس از تحویل قدرت جدی است.  

 
درست است کھ مردم ایران عصبي ھستند و بسیار ناراضي ولي ھیچ حکومتي بدون داشتن 
 یک گزینھ قدرتمند ریزش نخواھد کرد. باید یک سیستم و رھبري سیاسي وجود داشتھ باشد.

گرفتھ ولي جنبش دانشجویي است. در جنبش دانشجویي ھر چند از دانشجویان قھرمان شکل 
تن از ھمدوره ای ھاي خود من در دانشگاه تبریزاعدام شدند ولی سالھا بعد  ٨زمان شاه  ھم 

جنبش سیاسی را نیروھای دیگری شکل دادند و موفق گردیدند.  
 
 

انشجویان و افراد آگوست بھ دعوت انجمن ایرانیان دانشگاه تورنتو دکتر ھوشنگ امیراحمدي میھمان د 12روز شنبھ 
عالقمندي بود کھ براي شنیدن سخنراني ایشان با عنوان "گزینھ ھاي گذار بھ یک ایران دموکراتیکو رابطھ با امریکا" در 
سالن جمع شده بودند. دکتر امیراحمدي استاد دانشگاه راتگرز آمریکا، یکي از بنیانگذاران "سیرا" و رئیس شوراي 

است.  (AIC)آمریکاییان ـ ایرانیان   
 

در ابتدا دکترامیر احمدي بھ احترام زھرا کاظمي ـ خبرنگار ایراني ـ کانادایي کھ در زندان جمھوري اسالمي بھ قتل رسید ـ 
یک دقیقھ  سکوت اعالم کرد و سپس سخنان خود را اینگونھ آغاز کرد:  

 
ایران و آمریکاست کھ شاید فقط چکیده  بحث جلسھ امروز در ارتباط با گزینھ ھاي گذار بھ یک ایران دموکراتیک و رابطھ

اي از آن را بتوان در مدت زمان این جلسھ عنوان کرد. واقعیت جامعھ امروز ایران دو معضل اساسي است کھ ھر دو بھم 
وابستھ اند. اولي معضل ارتباط با آمریکا  ودومی معضل  فرآیند دموکراتیزاسیون جامعھ ایران است. براي ادامھ بحث پیش 

ھایي دارم کھ پایھ اصلي استدالل من خواھند بود. اول،  اعتقا دم بر این است کھ تغییر وضع موجود در ایران اجتناب فرض 
ناپذیر است و دلیل آن مشکل مشروعیت، مشارکت و کارآیي نظام جمھوري اسالمي است. پس بحث اصلي بحث تغییر روال 

بھ طور اخص در این تغییر چھ نیروھایي درگیر خواھند بود و اینکھ حال نیست بلکھ نحوه تغییر، زمان و عوامل آن است. 
این تغییر در پي چھ جریاني و مسیري و در چھ چھارچوب زماني ای  پیش خواھد آمد؟  ھمانطور کھ نظام شاھنشاھي 

د مسئلھ برچیده شد نظام جمھوري اسالمي نیز خواھد رفت ولي اینکھ بھ چھ صورت و از طریق چھ عواملي و کی  میرو
مھم ما است.   

 
پیش فرض دوم این است کھ این تغییر دست اندازھاي زیادي خواھد داشت و متاسفانھ صلح آمیز نخواھد بود و مسیري 
خطرناک است، اما علیرغم وجود موانع  متعدد اعتقادم بر این است کھ این تغییر و این مسیر در جھت دموکراتیک بھ جلو 

دیگر بھ بستر دیکتاتوري برنخواھد گشت، چھ مذھبي و چھ غیرمذھبي، و دلیل این ادعا خواست خواھد رفت و جامعھ ایران 
مردم ایران است. براي اولین بار است کھ طبقھ متوسط ایران کھ ھمواره بدنبال توسعھ سیاسي بوده اند از نظر کمی و کیفی 

سیاسي اش برآورده شود. اما نگراني اصلي من این قدرتمند ھستند و دیگر از صحنھ بیرون نخواھند رفت و باید نیازھاي 
است کھ ایران کھ کشور سورپریزھاست قبل از رسیدن بھ مقصد دچار انفجار شود. شاید براي ھمین است کھ گام اول ما در 

حال باید در جھت مدیریت و اداره کردن آینده ایران باشد.  
 

م این گذار چگونگھ اتفاق خواھد افتاد. آیا ایران عراقیزه میشود یا پیش فرض سوم من این است کھ  ما در حال حاضر نمیدانی
مسیر اروپای شرقی را خواھد پیمود؟ در این جا من درباره مسیر ممکن بحث خواھم کرد کھ لزوما مسیر مطلوب نیست. 

پیش فرض چھارم این  اعتقاد ندارم کھ در آینده ما از مسیر مطلوب وارد جریان تغییرات خواھیم شد بلکھ از مسیر ممکن.
است کھ برای گذار د مکراتیک احتیاج بھ یک درایت نظر و تجزیھ و تحلیل درست از شرایط کشور در چھارچوب منطقھ و 

اصوال نظم نوین جھاني داریم. یعنی باید بتوانیم نقا ط ضعف وقوت خود و سیستم را بشناسیم.  
 

رابطھ ي ایران و آمریکا را نادیده گرفت. شاید بھتر است تاکید کنم  فرض پنجم من این است کھ در مسیر این گذار نمیتوان
کھ طبیعت رابطھ ایران و آمریکا بر این مسیر تاثیر خواھد گذاشت زیرا فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران بسیار تحت تاثیر 
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باید درست شود و اگر قصد ما گذار ارتباط ایران و آمریکا خواھد بود. من بھ شخصھ اعتقاد دارم کھ رابطھ ایران و آمریکا 
از این حکومت است نیز باید رابطھ ایران و آمریکا با ھمین حکومت فعلي نیز درست شود. این تنھا شانس ما برای 
دمکراتیزه کردن ایران بطور صلح امیز است. ھر چند دوستان بسیاري معتقدند این ادعاي من بي جا است، ولي من میخواھم 

م با مغزم فکر کنم . بھ جاي رگ گردن  
 

مشکل آمریکا با ایران مشکل قدرت است نھ نوع رژیم، و در تحلیل نھایي مشکل قدرت، سالحھاي کشتار جمعي فرضی 
جمھوری اسالمی است. آمریکاییان معتقدند کھ تا چند سال دیگر این حکومت خود بخود واژگون خواھد شد، اما میگویند کھ 

وقت نداریم. این است کھ انھا این مسیر را میان بر خواھند زد. آمریکاییھا امکان ندارد بھ ما، بھ ما یک سال ھم تا بمب ایران 
سال وقت بدھند کھ طي یک جریان معقول و آرام این حکومت را دمکراتیزه  بکنیم. مسئلھ قدرت در ایران بسیار  5فرض، 

یکا خارج است. بھ ھمین خاطر است کھ من اعتقاد دارم حساس بھ زمان است و فرآیند آرام دموکراتیزاسیون از حوصلھ آمر
ایجاد رابطھ ایران و آمریکا بھ ما فرصت بیشتري خواھد داد براي طي فرآیند دموکراتیزاسیون.   

 
ھمچنین من معتقدم کھ ھیچ تفاوتي ندارد کھ آمریکا با کدام جناح داخل حکومت ارتباط برقرار کند. متاسفانھ در خارج از 

ري معتقدند کھ اگر آمریکا با جناح راست ارتباط برقرار کند، جناح راست با کمک آمریکا جریان دموکراسي کشور بسیا
خواه را سرکوب میکند و دیگر این فرآیند متوقف خواھد شد. اما من اصال این فرض را درست نمیدانم، زیرا اوال مردم 

دیکتاتور پرورش میداد دیگر وجود ندارد. ھمچنین آمریکایي کھ ایران این اجازه را بھ کسی نمیدھند و ثانیا آمریکایي کھ 
دموکراسي خواه باشد نیز وجود ندارد. این آمریکاي جدید در بین این دو حد در نوسان است و اتفاقا براي ما مفید است زیرا 

یم کھ در مقابل حکومت ما  نمیخواھیم آمریکا براي ما دموکراسي یا دیکتاتوری بسازد.  یک آمریکاي خنثي نیز نمیخواھ
تھران ھیچ کاري نکند. ما باید رابطھ را بخواھیم ولی در عین حال باید برای ان پیش شرط رعایت حقوق بشر وقانون را 

مطرح بکنیم.  
 

فرض آخرم این است کھ بحث آینده بحث دموکراسي ایران بھ تنھایي نیست کھ ھمان توسعھ سیاسي است. شاید یکي از 
تمي ھم ھمین بود کھ بھ جاي بحث دموکراتیزاسیون فقط بحث دموکراسي را مطرح کرد. بحث مشکالت آقاي خا

دموکراتیزاسیون بحث گسترده تري از دموکراسي است کھ نطفھ آن در بحث اقتصاد سیاسي است. دموکراتیزاسیون نھ فقط 
قتدار ملي را شامل میشود کھ باید توسعھ سیاسي بلکھ توسعھ اقتصادي، عدالت اجتماعي، توسعھ فرھنگي و استقالل و ا

% جامعھ 60ھمزمان با ھم بھ پیش بروند. ھمھ میدانیم کھ جامعھ ایران یک جامعھ طبقاتي و گوناگونی است. در حال حاض
ایران زیر خط فقر یا نزدیک بھ ان  بھ سر میبرند و معضل این طبقھ تنھا راي دادن نیست بلکھ کار، آموزش، بھداشت، 

دن نیازھاي اولیھ دیگر زندگي است.مسکن و برآور  
 

بخش دیگر طبقھ متوسط جامعھ ایران است کھ در حال حاضر اصالح طلبان داخل کشور انھا را  نمایندگي میکنند. این طبقھ  
در صد و پنجاه سال گذشتھ دایما بد نبا ل توسعھ سیاسی بوده و ھست. مشکل امروز این نیرو این است کھ طبقھ کارگر و 

را از یاد برده است وشعار عدالت اجتماعی را دیگر نمیدھد. نیروي دیگر طبقھ سرمایھ دار ایراني و دولت است کھ  کشاورز
در این بین ساکت نمینشنیند. انھا بدنبال رشد وتجدد اقتصادی بشیوه خودشان ھستند.  حدود صد و پنجاه سال است کھ ما 

م. امیرکبیر، رضاشاه، محمدرضاشاه و رفسنجاني از طیفي ھستند کھ دعواي اولویت اقتصاد و دموکراسي سیاسي را داری
ادعا دارند جامعھ باید در ابتدا اقتصادي پویا داشتھ باشد سپس بھ دموکراسي و توسعھ سیاسي برسید. این ادعا فرمولھ کردن 

بھمراه داشتھ اند.  در حالي نیازھاي طبقھ دولت و سرمایھ دار ایراني است کھ  بطور سنتی قدرتھای خارجی را ھم با خود 
و جنبش اخیر اصالحات مدعي اولویت  79کھ طبقھ متوسط ایران با جنبش بابي ھا، جنبش مشروطھ، جنبش مصدق، انقالب 

توسعھ سیاسي است. این تضاد آرا در تاریخ معاصر کشورمان باعث چرخش سیاسی مبتذلی شده است کھ امیدوار ھستم این 
بشود.ا بار بنفع ھمھ طبقات قطع  

 
واقعیت این است کھ این نیازھای طبقاطی باید بھ طور موازي با ھم حل بشوند زیرا اینھا نیاز بخش ھای اجتماعي متفاوت  

 60کشور اند. مخصوصا  نھ طبقھ سرمایھ دار در مقابل توسعھ سیاسي طبقھ متوسط سکوت خواھد کرد و نھ برعکس.  طبقھ 
ت و گاھي آن ولي مشکلش ھیچکدام از این دو نیست بلکھ برآوردن اصلي ترین درصدي گاھي بھ دنبال این جریان اس

نیازھاي زندگي مشکلش است. براي این نیرو مھم تر از توسعھ اقتصادي و توسعھ سیاسي عدالت اجتماعي است. بھ نظر من 
درارتباط با تضاد بین سنت این دعوا بر سر اولویت توسعھ اقتصادي یا توسعھ سیاسي مشکل فرھنگي جامعھ ماست کھ باید 

و مدرنیتھ حل شود. سنت و مدرنیتھ باید بھ طور فرھنگي مشکل خود را حل کنند کھ بھ نظر من معناي آن سکوالر کردن 
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دین است و این فرآیند سکوالر کردن دین میتواند بدون روحانیت یا با روحانیت باشد. بنده فکر میکنم اگر ما بتوانیم این مسیر 
فراموش نکنیم کھ انیت انجام دھیم موفق میشویم و فکر می کنم بدون روحانیت فرآیندي پایدار نخواھد بود. را با روح

رضاشاه و محمدرضا شاه در پي ایجاد یک جامعھ سکوالر غربي بودند کھ جمھوري اسالمي محصول آن شد و جمھوري 
. یکي از اتفاقات جامعھ فعلي ایران ود آورده استاسالمي در پي ایجاد یک جامعھ اسالمي بود کھ جامعھ اي عرفي بھ وج

تقدس زدایي است کھ طي این دو دھھ انجام شده است. اسالم دیگر بھ آن معناي قدیمش در جامعھ ایران معني ندارد. اسالم 
دیني زمیني و این دنیایي شده است.   

 
ار ملي دارد . این گذار با ھرج و مرج امکان پذیر جامعھ ایران در زمان گذار احتیاج بھ یک ستون دارد، احتیاج بھ یک اقتد

نیست، مگر اینکھ ھدف انقالب باشد، ھدف عراقیزه کردن ایران باشد. خوشبختانھ مردم ایران حول مسئلھ اقتدار ملي و 
استقالل با ھم مشکلي ندارند و در این زمینھ ملت ایران با ھم متحد ھستند.   

ھاي توسعھ سیاسي و توسعھ اقتصادي در قرن گذشتھ ھمواره وجود داشتھ است. ھمواره ولي در بناي توسعھ دعواي بین نیرو
بعدي از توسعھ، بعد دیگر را کنار زده، و در نتیجھ متاسفانھ تا بھ حال توسعھ سیاسي و توسعھ اقتصادي بھ عنوان یک 

است و میتواند مبناي یک توسعھ ھمھ مجموعھ مکمل در نظر گرفتھ نشده است. در این بین بحث عدالت اجتماعي بسیار مھم 
جانبھ باشد. متاسفانھ نیروھاي سرمایھ دار ایراني بحث عدالت اجتماعي را ھمواره برابر با افکار کمونیستي و سوسیالیستي 
. گرفتھ و با آن برخورد منفی کرده اند و نیروھای مترقی ما ھم شرمنده از شکست سوسیالیم استالینی امروز دم بر نمیاورند 

ھمچنین سرمایھ دار با نیروھاي مدعي توسعھ سیاسي بھ عنوان آشوب گر برخورد داشتھ است و روند توسعھ سیاسي را 
تخطئھ کرده است. من معتقدم جامعھ ایران داراي منابع و مراجع کافي براي پیشبرد ھمزماني تمامي ابعاد توسعھ است.   

 
ض دولت ائتالف است. دولتي کھ این نیروھا را با ھم جمع کرده و موازي پیشبرد ھمزماني ابعاد مختلف توسعھ بھ  معني فر

بھ پیش ببرد. اعتقاد دارم در ایران ھیچ نیرویي دور انداختني نیست چھ سلطنت طلب، مجاھد، چپ ماوراء، روحاني و غیره 
ھمگي میتوانند و باید طي یک ائتالف اجتماعی حضور داشتھ باشند.   

ک سوسیال دموکرات ملي میشناسم و معرفي میکنم. اعتقادم بر این است کھ سوسیال دموکراسی ملي من خودم را بھ عنوان ی
از نظر مضمون جمھوري خواه است، البتھ در قالب سلطنت ھم میگنجد مثل حکومت سوئد. اما بھ نظر من بھترین نوع 

الت اجتماعي، و توسعھ اقتصادي، سوسیال دموکراسي برای ایران در قالب جمھوریت است و در چھارچوب پیشبرد عد
سیاسي و فرھنگي با لحاظ استقالل و اقتدار ملي. تاکید بکنم کھ سوسیال دموکراسي ملي نھ تنھا بحث سوسیالیسم نیست بلکھ 
حقانیت سرمایھ داري را بھ عنوان تنھا راه توسعھ اقتصادي میپذیرد. نمیتوان تصور کرد کھ توسعھ اقتصادي را طبقھ متوسط 

ھ رھبري کند، بلکھ بورژوازي ایراني باید توسعھ اقتصادي را رھبري کند اما نباید طبقھ اي قیم طبقھ دیگر باشد. جامع
متاسفانھ در جامعھ ایران طبقھ سرمایھ دار بورژوازي ھم رھبري توسعھ اقتصادي را میخواستھ و ھم مدعي برقراري عدالت 

ار یک کارخانھ دار فقط تجدد اقتصادي است نھ بیشتر و ھمچنین طبقھ اجتماعي و توسعھ سیاسي بوده است در صورتي کھ ک
متوسط نیز نباید مدعي توسعھ و تجدد اقتصادي شود. این تداخل امور باعث کاھش بازدھي سیستم توسعھ شده است.   

 
ت را ھم با مشروعھ ما در ایران سلطنت را با استبداد، با دین، با مشروطھ و با د یکتاتوری تجربھ کرده ایم. ما اسالمی

خواھي، دیکتاتوري و اصالح طلبي تجربھ کرده ایم. ھر دو نوع این تجربھ ھا در کنار سرمایھ داري مدرن و سنتي و در 
چھارچوب فئودالیسم بوده اند. سلطنت و اسالمیت در تاریخ ایران کھ جریان شیخ و شاه است ھر دو امتحان شده است. چیزي 

امتحان نکرده ایم، جمھوریت است. تاکید میکنم کھ جمھوري اسالمي، اسالمیت است نھ جمھوریت. کھ ما ھنوز در تاریخمان 
ما جمھوري تمام عیار دموکراتیک را تجربھ نکرده ایم و مردم ایران حق دارند جمھوري بدون اسالم را نیز تجربھ کنند، 

م ایران آمادگي این تجربھ را دارند. اکثریت جمھوري اي کھ مضموني سوسیال دمکراتیک داشتھ باشد. از نظر ذھني مرد
مردم نھ انقالب میخواھند نھ جنگ با آمریکا را. مردم ایران ذاتا بھ اصالح امور معتقدند و اسالم را درون دولت رد کرده 

جدا کرد ولي اند. تاکید میکنم کھ اسالم درون دولت با اسالم درون سیاست فرق دارد. امکان ندارد اسالم را بتوان از سیاست 
میتوان آن را از حیطھ دولت خارج کرد. ھمچنین معتقدم مردم ایران حکومت وراثتي را از ھر نوع سلطنتی یا غیر ان را رد 
کرده اند. از نظر ذھني مردم آمادگي پذیرش یک جریان جلوبر موثر با ائتالف جریانھاي مختلف را دارند. در این راستا 

رح میشود.بحث گذار بھ چنین سیستمي مط  
 

نکتھ اصلي این است کھ گذار بھ یک جامعھ دمکراتیک باید با روحانیت انجا م بگیرد یا بدون روحانیت. باید در این زمینھ  
تعمق کرد. بھ اعتقاد من باید ورای انتقام سیاسي معمول فکر کرد، یعنی باید تمامي نخبھ گان اقتصادي و سیاسي در این گذار 

نجملھ روحانیت. در سفر اول آقاي خاتمي بھ نیویورک بھ ایشان پیشنھاد دادم کھ الیحھ ممنوعیت حضور داشتھ باشند، م
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"انتقام سیاسي" را در مجلس بھ رای بگذارد و گفتم دلیلش ھم این است کھ با وجود فرھنگ انتقام گردش قدرت در ایران 
ز دست دادن ثروت، جان و حتي جان فرزندان خود صورت نمیگیرد. قدرتمندان وقت، قدرت را رھا نمیکنند بھ دلیل ترس ا

طي انتقام سیاسي پس از تحویل قدرت. جامعھ ما باید از جریان انتقام سیاسي خارج شود. ھدف نباید انتقام و بھ دار آویختن 
ه، این گروه نیز حاکمان قبلی باشد. ما ھمھ ایرانی ھستیم. مثال  طبقھ  مذھبی خشنی کھ بر ایران حاکم است  کھ از خارج نیامد

تنھا مکان ارائھ بحث و اظھار عقیده مسجد بود و مھمترین آن نیز  1970ایراني است و محصول آقاي پھلوي است. در دھھ 
و در  1970حسینیھ ارشاد. شاه تمام نیروھاي دیگر اعم از ملی، چپ و روشنفکران غیرمذھبي را از بین برده بود. در دھھ 

پ کتب مذھبي بسیار بیشتر از کتب غیرمذھبي بود. ھر از چند گاھي نیز شاه فقید ابوالفضل را زمان حکومت پھلوي آمار چا
در خواب میدید یا بھ حرم امام رضا میرفت و متوصل میشد. این واقعیت جامعھ آن روز ایران بود.   

 
مل بود ھمانطوري کھ در مسئلھ دیگر حوصلھ بھ خرج دادن در جریان اصالح امور است .  نباید بھ فکر سزارین این ع

دوران مشروطھ رضاخان فقید در پي سزارین جامعھ ایران برای زاییدن تجدد بود و ایت هللا خمیني فقید ھم پس از انقالب بھ 
زور میخواست جامعھ را اسالمي بکند. بنابراین، ما باید بھ صورت پختھ عمل کنیم، بھ صورتي فرھنگي ـ  آموزشي. باید 

ن مردم برد. باید ارزش سازی و ھویت سازی کرد. باید با ھدف و برنامھ قابل درک و قبول برای ملت پیش بینش و نطریھ بی
رفت. باید با توجھ بھ واقعیت ھا و تواناییھای جامعھ حرکت کرد. نباید گذاشت کھ احساس و عصبییت بر روند تصمیمات و 

نباید حسادت بر رقابت فایق اید. بدون سازمان دھی و  حرکت ھا تاثیر بگذارد. از ھمھ مھمتر، باید سعھ صدر داشت.
نھادسازی کار پیش نخواھد رفت. و باالخره، باید تحلیل مشخص از وضعیت مشخص داشت. با ایده ال ھا جلو رفتن 

یران اینده خطاست! مثال باید ارزشھای ایران قبل و بعد از اسالم را در ارتباط با ارزشھای دنیای جدید ارزیابی نمود. و باید ا
را در چھارجوب منطقھ اش دید.  منطقھ ای کھ تماما اسالمی است.  

 
براي بررسي بیشتر بحث گذار باید دید حکومت ایران از چھ نیروھایي تشکیل شده است. بھ نظر من حکومت ایران از چھار 

ي داراي مکانیسم سنتي بازار نیروي مشخص درست شده است: نیروي اول موتلفھ اسالمی است کھ نیرویي بنیاد گرای مذھب
است. این نیرو بازار سنتی، سازمان اقتصاد اسالمي، صندوقھاي قرض الحسنھ و کمیتھ امداد امام را در دست دارد. بھ طور 
کلي نیروي موتلفھ بخش عظیمي از اقتصاد غیردولتي کشور را تحت کنترل دارد و بد لیل ھمبستگیھای دولتی، از مزایای 

ی برخوردار است. کمیتھ امداد و صندوقھاي قرض الحسنھ  میلیونھا ایراني را با مبالغ ناچیزي بھ خود بیشمار اقتصاد
مشغول کرده اند. سازمان اقتصاد اسالمي تا سقف یک میلیارد تومان بھ تجار بازار براي جلوگیري از ورشکستگي و غیره 

یھ عموما از طریق موتلفھ شکل گرفتھ و ھدایت میشوند. اینھا وام اعطا میکند. من اعتقاد دارم کھ لباس شخصي ھا و دولت سا
قوه قضاییھ و حقانیون این قوه را ھم تحت کنترل دارند.  

 
دومین نیرودر حول و حوش رھبري (ولي فقیھ) شکل گرفتھ اند. میگویند حدود سھ میلیارد دالر در سال مجموع ھزینھ نھاد 

رج از کشور است. در لبنان، فلسطین و حتي لندن. سازمان ایمھ جمعھ،  رھبري است کھ بخش وسیعي از فعالیتش در خا
آستان قدس رضوي و بنیاد مستضعفان و جانبازان از عمده سازمانھاي تحت پوشش نھاد رھبري ھستند. اعتقاد من بر این 

اشد تحت جمھوري است کھ نیروي موتلفھ بسیار منفي تر و خطرناک تر از نھاد رھبري عمل میکند. اگر ایران قرار ب
اسالمي بماند، بھتر است کھ ولي فقیھ ھم داشتھ باشد کھ در مقابل نیروھایي چون موتلفھ قرار بگیرد! موتلفھ ھرگز بھ والیت 
فقیھ معتقد نبوده و نیست. بھ یاد دارم کھ آیت هللا صافي و حلبي از مخالفان سرسخت والیت فقیھ بودند زیرا معني والیت فقیھ 

ن احکام ثانویھ بنفع احکام اولیھ و عمده تر کردن مصلحت نظام بر علیھ اسالم میدانستند. بھ ھمین دلیل مخالف را عمده کرد
مرجعیت از والیت فقیھ گرفتھ شد.  1989اقای خمینی ھم بودند.  وھمانطور کھ میدانیم در بازنگري قانون اساسي در سال 

یارات فراقانوني.  اختیاراتی چون انحالل مجلس، کنترل نیروھاي نظامي ولي فقیھ تبدیل شد بھ یک رھبر مطلق سیاسي با اخت
و غیره از ولي فقیھ، شاھي عمامھ دار ساخت! میگویند روزي رھبر عدم انحالل مجلس را از الطاف خود برشمرده زیرا از 

نین طرفدار رھبر شده است! نظر قانوني این امکان را دارد. بد لیل این قدرت بی انتھای ولی فقیھ است کھ  موتلفھ اینچ  
 

نیروي سوم  راست ٌتعقل گراٌ است کھ راست بوروکرات و سرمایھ دار است با رھبري آقای  رفسنجاني. این نیرو مکانیزم 
ھاي اقتصادي خود را ھم در بخش خصوصي و ھم در بخش دولتي در اختیار دارد کھ از عمده آنھا بھ بخش نفت میتوان 

ست جنبش دموکراسي خواھانھ در ایران قول میدھم کھ نیروھاي مؤتلفھ و رفسنجاني و سلطنت اشاره کرد. درصورت شک
طلبان با ھم متحد میشوند زیرا منافع اقتصادي آنھا یکي است. آقاي رفسنجاني در اولین دوره ریاست جمھوري خود حدود 

ا انان را بھ ایران بر گرداند. و باالخره، نیروي نفر از سرمایھ داران ایراني زمان شاه  را در نیویورک گرد ھم آورد ت ۴٠٠
چھارم را اصالح طلبان برھبري آقاي خاتمي تشکیل میدھد کھ بخش دولت را در اختیار دارند و کمترین قدرت سیاسي را 
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کنند. این دارند؛ در بخش اقتصادي نیز بھ علت دولتي بودن باید تمام و کمال حساب پس بدھند و البتھ کھ ھمھ این کار را نمی
نیرو از بین نیروھاي چھارگانھ تنھا بخشي است کھ قدرت اقتصادی محدود دارد . رھبري بین موتلفھ و رفسنجاني قرار دارد 

و رفسنجاني بین خاتمي و رھبري. در داخل و خارج از حاکمیت ھم نیروھاي مختلف اجتماعي وجود دارند.   
 

است: اول، نیروی اسالمي طلب ، دوم نیزوی جمھوري طلب، و سوم در حال حاضر سھ نیرو براي آینده ایران مطرح 
نیروی سلطنت طلب. در حال حاضر نیروھاي جمھوري طلب و سلطنت طلب، نیروی اسالمي طلب را تحت فشار دارند و 
این بھ معني ھم جھت بودنشان نیست بلکھ سمت وسوی اعمال فشار سیاسي شان یکي است. در بحث گذار ھم سھ گزینھ 

طرح است. اول عراقیزه کردن ایران با کمک نیروي نظامي آمریکا، یا از طریق انفجار داخلي کھ عقیده اسرائیلي ھا و م
حزب محافظھ کار نو آمریکاست. این گزینھ بھ معني گذار بدون روحانیت است. صورت دوم این گزینھ بحث رفراندوم است 

ي و انقالب است وگرنھ رفراندومي بدون انقالب ممکن نیست. این کھ ظاھري دموکراتیک دارد ولي پیش فرض آن سرنگون
گزینھ نیز گذار بدون روحانیت است کھ بنده بدان اعتقادي ندارم. من بھ جنگ آمریکا علیھ ایران و عراقیزه شدن ایران 

ن، مجاھدین و نیروھاي اعتقادي ندارم. این اتفاق ایران را دھھا مرتبھ بیشتر در معرض آسیب قرار خواھد داد. سلطنت طلبا
چپ ماوراء از طرفداران این گزینھ ھستند.  

 
گزینھ دوم حفظ رژیم در حال حاضر و گذار با روحانیت را میطلبد. مھمترین نماینده این گزینھ اصالح طلبان ھستند.  

حث را محدود بھ خواست متاسفانھ آقاي خاتمي در جریان اصالحات  نتوانست بھ خوبي ھدایت امر را بھ عھده داشتھ باشد و ب
طبقھ متوسط جامعھ در راستاي توسعھ سیاسي کرد کھ بھ مانع سنگین نیروي موتلفھ و نیروي رفسنجاني برخورد نمود. این 
دو نیرو با تلنگر اصالحات سرنگون نمیشوند. نیرویي کھ قرار است با از دست دادن قدرت، جان و مالش را ھم از دست 

یستاد و با ھر نیروي اصالح طلبي مقابلھ خواھد کرد. خارج از حیطھ ي اصالحات، نیروي دھد بھ ھر قیمتي خواھد ا
رفسنجاني معتقد است کھ اگر ما  سر کار باشیم سازندگي میکنیم، کار ایجاد میکنیم و فشارھاي اجتماعي را کاھش میدھیم و 

سیم. تمامي این ادعاھا بي پایھ است چون باز ھم با آمریکا صلح میکنیم و مشکالت را حل میکنیم و بالخره بھ دمکراسی میر
نیازھاي مردم را فقط با حربھ اقتصادي میخواھد پاسخ دھد کھ فقط بھ نیاز طبقھ خاصي از وابستگان موتلفھ و رفسنجاني بر 
کت میگردد. در این حین طبقھ متوسط جامعھ بھ پا خاستھ و تا جامعھ در جھت برقراري دموکراسي در حرکت نباشد، سا

نخواھد شد کھ بسیار مایھ امیدواري است. این دو نیروي وابستھ بھ اصالحات و اقتصاد، گذار بھ توسعھ را در ھر شکلي با 
روحانیت میخواھد ولي اصال دغدغھ اسالم مطرح نیست.  من معتقد ام کھ روزي دین را از دولت زودترجدا خواھیم کرد تا 

روحانیت را از دولت.   
 

م گزینھ موثر و ممکني است بر پایھ سوسیال دموکراسي ملي. این گزینھ بھ معني گذار در میان مدت با و اما گزینھ سو
روحانیت  و در درازمدت از روحانیت است.  این گزینھ بدنبال یک راه حل کوتاه مدت نیست. در مسیر گذار بھ یک ایران 

سوم خانوادھای روحانیون ثواب نیست اگر غیر ممکن  دمکراتیک، کنار گذاشتن نیروھای اصالخ طلب مذھبی و نسل دوم و
نباشد. جمھوري خواھان دموکرات باید این گزینھ را مطرح و انتخاب بکنند و برای ان حد اکثر تالش خود را بخرج بدھند. 

ریکا را اولین شرط این گزینھ بھ اعتقاد من عادي کردن رابطھ ایران و آمریکا است. گزینھ اول قطعا رابطھ ایران و آم
نمیخواھد بلکھ صد در صد خواستار دعوا و جنگ این دو است. گزینھ دوم رابطھ آمریکا را براي حمایت از خود میخواھد 
کھ معتقد است میتواند با آمریکا کنار بیاید بدون لزوما حل مسائل دو کشور. در گزینھ دوم از یک سو خاتمي رابطھ را بھ 

بھ اشتباه از در فرھنگ وارد شد کھ من خود بھ ایشان  گفتم کھ آمریکایي ھا بھ دنبال صورت نھ جنگ و نھ صلح پیش برد و 
فرھنگ نیستند و اصوال این دید غلط است. از سوي دیگر آقاي رفسنجاني در ارتباط با آمریکا راه اقتصاد را تبلیغ میکرد و 

پول ھر کاري میکنند و فراموش میکرد کھ جامعھ آمریکا ادعا میکرد کھ آمریکاییھا یک ملت ماتریالیست ھستند کھ بھ خاطر 
یک جامعھ دموکراتیک است با نیروھاي ترقی خواه  عظیم. ھر چند انھا ماتریالیست ھستند اما از خود ایشان ماتریالیست تر 

ھ داري تفاوت ماھوي نیستند. رفسنجاني ماتریالیسم خود را با ماتریالیسم آمریکا در یک سو دید ولي این دو نوع سیستم سرمای
دارند.  

 
در گزینھ سوم، ایجاد رابطھ با آمریکا بھ معني رھا کردن این رابطھ برای بھره برداري منفعت طلبانھ دو رژیم نیست. باید 
برای رابطھ حقوق بشر و رعایت قانون را بعنوان حد اقل پیش شرط ھا گذاشت وباید در صحنھ ماند و نگذاشت کھ این 

کشور در دنیا از دیکتاتوري بھ دموکراسي گذار کردند، منجملھ  ٣۵ند. در بیست و پنج سال گذشتھ حدود شروط فراموش شو
شیلي، آفریقاي جنوبي، کره جنوبي، تایوان و اروپاي شرقي. تمامي این کشورھا با آمریکا رابطھ عادي دیپلماتیک داشتند. 

رات کره جنوبي را سالھا آمریکا تامین میکرد. در ھمین مدت بازار صاد ۴٠٪خیلي از این کشورھا دوستان آمریکا بودند. 
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سال چند کشور با آمریکا مشکل داشتند و آمریکا علیھ آنھا تحریم و سیاست ھای دیگر زور و تنبیھ را اعمال کرد ولی  ٢۵
یجھ این بحث این است ھیچکدام آنھا بھ سوي دموکراسي نرفتند. مثل عراق، لیبي، چین، کوبا، ایران، سوریھ و کره شمالي. نت

کھ آمریکا اگر بخواھد کشوري را دموکرات کند راه آن را بلد است و راھش این نیست کھ ارتش را در مقابل تجارت یا 
دیپلماسي قرار بدھد. چند روز قبل در مصاحبھ با بلومبرگ تاکید کردم کھ آمریکا در عراق باید ارتش و ژنرال ھا را بیرون 

اي آن بھ داخل بفرستد ھمان کاري کھ در دیگر کشورھا نظیر شیلي و کره جنوبي انجام شد.  چرا بکشد و تجار را بھ ج
آمریکا در مورد خاورمیانھ ابتدا بھ ارتش و نیروھاي نظامي رو مي آورد؟  

 
معتقدم واقعیت این است کھ آمریکا در خاورمیانھ شبیھ کشورھاي دیگر آمریکاي التین و آسیاي شرقي عمل نمیکند، ولي من 

کھ آمریکایي کھ مصر و عربستان را ایجاد و حمایت کرد دیگر وجود نخواھد داشت. این سیاست جدید چھ حکومت آمریکا 
در دست نئومحافظھ کاران باشد چھ در اختیار لیبرال ھای کھنھ دیگر تغییر نخواھد کرد. دیگر آمریکا حامي صرف 

کومت ھایي است کھ توانایي کار با آمریکا را داشتھ باشند شاید در حد دیکتاتورھا نخواھد بود و آمریکا مترصد ایجاد ح
فاصل  بین دموکراسي و دیکتاتوري یعنی حکومتھای نئولیبرال اتوکراسی. البتھ آمریکا بھ این نتیجھ رسیده است کھ دولتھاي 

دموکراسي خواھي نیست. و بدانیم کھ بھ بن بست رسیده نمیتوانند منافع آمریکا را تامین کنند وگر نھ لزوما آمریکا در پي 
رابطھ دیپلماتیک رابطھ دوستانھ نیست و رابطھ عادي حق تمامي ملت ھاست کھ با ھم داشتھ باشند. و ھمچون مثال کره 

جنوبي و آفریقاي جنوبي آمریکا میتواند از فشارھاي سیاسي نظیر حقوق بشر بر علیھ ایران بعد از ایجاد رابطھ استفاده کند.  
 

نھ سوم از لحاظ اجتماعي باید تالش کند مردم را فعال در صحنھ نگھ دارد.  نباید مشکل آقاي خاتمي را تکرار کرد کھ گزی
بیست میلیون رأي را بي فایده از دست داد. در این گزینھ استفاده از فشارھاي سیاسي بسیار ضروري است.  براي طي 

دموکراتیک ساخت کھ قانون اساسي آینده ایران از آن استخراج شود. نیروي کردن دوره گذار باید برنامھ داشت، باید جریاني 
گذار باید رھبرسازي کند البتھ بھ عنوان یک نھاد نھ فردگرایي. باید جریان گذار نیرو تربیت کند براي وزارت و ریاست 

بشود. خارج از تخلیھ  جمھوري، این جریان باید مثال پنج نفردر امر کشاورزی داشتھ باشد کھ یکي وزیر کشاورزي
احساسات و خالي کردن دق دل باید بھ فکر مدیریت و ساماندھي امور بود. من از فعالیت ھاي سیاسي کھ مبنایش برھم زدن 
و قاپیدن قدرت است حمایت نخواھم کرد. االن بیشتر نیروھاي سیاسي خواستار سرنگوني رژیم جمھوري اسالمي ھستند ولي 

نده مملکت ندارند. در این رابطھ، شاید اصلي ترین وظیفھ نیروی طرفدار این گزینھ آموزش در تدبیري براي مدیریت آی
جھت منطقي کردن جامعھ است  

 
سلطنت و اسالم سمبل خود را دارند.  باید طیف جمھوري خواه در کشور ھم سمبل سازي کند. باید سنت جمھوریت را در 

ما این سنت را دارد .  باید براي جمھوریت ھویت سازي کرد. جمھوریت نباید فکر مردم وارد کرد کھ معتقدم فلسفھ فرھنگي 
و نمیتواند اسالمیت و سلطنت را نفي کند. از ھمھ مھمتر این نیرو باید جریان عرف گرایي در ایران را بشناسد و با آن کار 

روایستی ای از اصول جمھوریت، کند. در عین حال نیروھای جمھوریخواه باید با شجاعت و شھامت وبدون ھیچگونھ رود
یعنی برقراری از طریق عدم خشونت یک جمھوری مقتدر دمکراتیک  ملی و عرفی (سکیوالر) کھ در ان عدالت اجتماعی 
بمعنی وسیع مفھوم، توسعھ سیاسی بر مبنای رد حق مورثی برای ھمھ مقامھای دولتی، رشد اقتصادی بر مبنای بازار، 

ر اساس اسالم، و برابری منطقھ ای بنفع ھمھ نیروھای اجتماعی و ملییت ھا، ئفاع کرده و در شکوفایی فرھنگی و فلسفی ب
اعمال و اجرای انھا بکوشند.   

 
نکتھ قابل ذکر دیگر در مورد خود گذار است. ھر وقت صحبت از گذار میشود بحث محدود بھ گذار سیاسي میشود در 

ي، اجتماعي، فرھنگي و ملي باشد. اگر فقط بھ گذار سیاسي فکر میکنید در صورتي کھ گذار میتواند ترکیبي از گذار اقتصاد
حقیقت فقط بھ زور فکر میکنید. آیا مسیر گذار در ایران فقط سیاسي است؟. ھمانطور کھ بھ یاد دارید در دوران انقالب افراد 

امھ یکي از آقایان انقالبي میگفت کھ در سازمان برن ۵٨قصد خراب کردن تمام ساختھ ھاي دوران پھلوي را داشتند. در سال 
باید تمام کارخانجاتي کھ شاه ساختھ با بولدوزر خراب شوند. ایشان وابستگي این کارخانجات را با منطقي ساده دلیل 
وابستگي ملت ایران میدانست و قصد تخریب آنھا را داشت! بسیاري از سیاسیون در حال حاضر نیز نافي کل رژیم 

تند ولي بھ نظر من باید اگر نقاط مثبتي ھست، شناخت و تقویت کرد. عرفي کردن دین یکي از جمھوري اسالمي ھس
محصوالت جمھوري اسالمي است کھ میتوان آن را تقویت کرد. بیایید بینش تخریبي را کنار بزنیم. دوستان، دانش ھم با 

فلسفھ تجمعي و ھم با انباشت دستاوردھا پیشرفت میکند.  
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و آمریکا دو دستھ مسئلھ وجود دارند: مسایلی کھ امریکا با ایران دارد و مسایلی کھ ایران با امریکا دارد.  در رابطھ ایران 
در حال حاضر مسائلي کھ آمریکا با ایران دارد تعیین کننده است و مسائلي کھ ایران با آمریکا دارد متاسفانھ جایي براي 

) 2) سالح کشتار جمعیی مخصوصا تکنولوزی ھستھ ای، (١ایران دارد: (گفتگو ندارد. آمریکا امروز چھار نوع مسئلھ با 
) مسئلھ حقوق بشر و دمکراسی. مسئلھ دموکراسي اخیرا از طرف آمریکا 4) صلح بین فلسطین و اسرائیل، و (٣تروریسم، (

میداند کھ با مسئلھ  مطرح شده و آن ھم بھ خاطر ارائھ یک برگ برنده است و برای روابط عمومی با مردم ایران. آمریکا
دموکراسي بھ راحتي میتواند ایران را تحت فشار قراربدھد و امتیاز بگیرد. بشکلی این مسا یل بر میگردند بھ نقش جھانی 
امرکا، وضعیت منطقھ، و جریانات سیاسی داخل کشور. متاسفانھ فرصت باز کردن بحث نیروھای در گیر در این رابطھ 

شما دعوت میکنم کھ بھ سخنرانی مونترال من در ماه می کھ متعاقبا در" شھروند" چاپ شد نیست. برای این منظوراز  
رجوع کنید.    

 
با کودتا علیھ دکتر مصدق شروع شد، کودتایي کھ بسیار بر ایران، منطقھ و آمریکا تاثیر  ١٩۵٣مشکل آمریکا با ایران از 
نبود و جنگ ایران و عراق نبود و ایران حامي تروریسم  ١٩٧٩نبود، انقالب اسالمي  ١٩۵٣گذاشتھ است. اگر کودتاي 

نبود، جنگ عراق علیھ کویت نبود، جنگ امریکا بر علیھ افغانستان نبود، و دو جنگ امریکا بر علیھ عراق نبود. من اعتقاد 
و ماوراء  مي آید و متاسفانھ در حال حاضر سلطنت طلبان، مجاھدان ١٩۵٣دارم کھ نطفھ اصلي این مشکالت از کودتاي 

چپ در پي یک کودتاي دیگر ھستند کھ قطعا نھ بھ نفع منافع ملي آمریکاست و نھ بھ نفع منافع ملي ایران. در این راستا، 
حکومت جمھوري اسالمي یک فرصت تاریخي را از دست داد: زماني کھ خانم آلبرایت در جلسھ شوراي آمریکاییان و 

، دیکتاتوری شاه، و حمایت از عراق عذرخواھي کرد و متاسفانھ ایران نکتھ  ١٩۵٣ایرانیان از مردم ایران بھ خاطر کودتاي
را نگرفت. مشکل اساسي در طرف جمھوري اسالمي است، این حکومت اصوال گرانفروش است و متکي بر فرھنگ بازار. 

بدھند. واقعیت این است کھ در آن دوران رھبران جمھوری اسالمی میگفتند کھ کافي نیست، امریکا باید بیش از این بھ ما 
االن یکصدم آن گفتھ خانم آلبرایت را نیز نخواھند شنید و شاید دوراني بھ فکر رابطھ با آمریکا بیفتند کھ ھمھ چیز را باختھ 

باشند.  
 

ت نکتھ بعدي تحلیل جمھوري اسالمي است مبني بر درگیري حتمي با آمریکا. این تحلیل از ھمان اول انقالب دامنگیر حکوم 
تھران شد.  ایران انتخاب کرد کھ این درگیري خارج از مرزھاي ایران بماند: در لبنان و فلسطین و در حال حاضر در 
عراق. برای جمھوری اسالمی متاسفانھ امریکا خیلی نزدیک شده است. این وضعیت محاسبات تھران را عوض کرده است. 

با کشورھاي اسالمي، دوم با کشورھاي منطقھ و سوم با کشورھاي تا این اواخر، اولویت ھاي سیاست خارجي ایران اول 
خارج از منطقھ بود. با این حساب امریکا در تھ خط قرار داشت.   در حال حاضر آمریکا با اشغال افغانستان و عراق ھم 

ن اجماع رسیده مسلمان است و ھم ھمسایھ! پس آمریکا االن در اولویت است. در حال حاضر رھبري جمھوري اسالمي بھ ای
کھ باید روابط با آمریکا عادي شود.  ولي بھ چھ نحو و با چھ ھزینھ ای؟  

 
نکتھ مھم بعدي این است کھ ایرانیھا صادقانھ موافق صلح اعراب و اسرائیل نبوده اند زیرا صلح بین اعراب و اسرائیل لزوما 

نیز اعراب ایران را دشمن میخواندند و عراق بھ ایران مدافع منافع ملي ایران نیست. حتي در دوران جنگ اعراب و اسرائیل 
حملھ کرد. حاال تصور کنید اعراب و اسرائیل با ھم در صلح باشند  و در مقابل ایران. ایران ھم در طول این مدت تمام توان 

نداشتھ است.  خود را براي جلوگیري از این صلح بھ کار برده است. وزارت امور خارجھ در این میان برخورد دیپلماتیک
مثال بھ جاي صحبت از مظلومیت مردم فلسطین، باید میگفت  صلح اعراب و اسرائیل بھ نفع منافع ملي ما نیست مگر آن کھ 

ما در آن نقش داشتھ باشیم. اعالن این موضع درست اما شھامت زیادی میخواست .  
 

ید شما از باب غلط وارد میشوید. آقاي خامنھ اي مشکل آخر بحث اقتدار ملي است. آقاي خامنھ اي خطاب بھ آمریکا میگو
خود را باب اصلي ورود بھ ایران میداند. در قانون اساسي بھ درست یا بھ غلط باالترین مرجع قانوني آقاي خامنھ اي است و 

ست آمریکا دروازه رابطھ ایران و آمریکا آقاي خامنھ اي است نھ خاتمي و نھ رفسنجاني و تا روزي کھ این قانون اساسي ا
باید از ھمان دروازه وارد شود. آمریکا میگوید انتخابي ھا را میخواھیم نھ انتصابي ھا را ولي این موضع  بر طبق قانون 
اساسي فعلي و حاکم بر کشور نیست. من بارھا بھ مقامات آمریکایي تاکید کرده ام کھ اگر قصد سرنگوني رژیم ایران را 

کنید و اگر قصد صلح با رژیم اسالمي را دارید باید با او دست بدھید. لطفا این گفتھ را حمایت دارید بھ آقاي خامنھ اي حملھ 
از والیت فقیھ برداشت نکنید. من اعتقادم بر رفتن والیت فقیھ و جدایي مذھب از دولت است. اما بحث اینجای من، بحثي 

دیپلماتیک است. در عالم دیپلماسي برخورد باید واقع گرا باشد.  
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آمریکا و بسیاري از ما در این مدت بي جا بھ آقاي خاتمي متکي بوده ایم. من از ھمان اوایل انتخاب شدن ایشان بعنوان 
رییسس جمھوری و مخصوصا وقتی شنیدم کھ بحث جامعھ مد نی من را بھ بحث مد ینتھ النبی تغییر میدھد متوجھ شدم کھ 

پیروز نمیشد حزب ایشان در  ٧۶. شاید اگر آقاي خاتمي در انتخابات سال ایشان نمیتواند رھبر موثری برای اصالحات باشد
اپوزیسیون میتوانست نقش موثرتري داشتھ باشد. دو ماه قبل از انتخابات من بھ آقاي ناطق نوري گفتم کھ انتخابات را میبازي 

خستھ شده اند. ایشان در جواب گفت "من  زیرا اکثرحامیان تو افرادي ھستند کھ سخنراني بھ ھم میزنند و مردم ایران از آنھا
ساق پاي اینھا را میشکنم"! اشتباه نکنیم! آقاي خاتمي ھمچون آقاي مصدق کھ  نیامده بود سلطنت را از بین ببرد، نیامده است 

کھ جمھوری اسالمی را بردارد. مصدق آمده بود درون سلطنت فضا ایجاد کند. آقاي خاتمي ھم در   
وظیفھ را داشتھ است. جمھوري اسالمي ھمین  

 
آمریکاییھا درک غلطي از خاتمي داشتند و فکر میکردند خاتمي با بیست میلیون رأي والیت فقیھ را از بین میبرد و رابطھ با  

آمریکا را آغاز میکند. آمریکا از پیچیدگي جامعھ ایران با خبر نبود. از حضور پرقدرت مؤتلفھ آگاه نبود.  اشتباه دیگر 
ن است کھ در مرحلھ گذار، ھم خدا را میخواھد و ھم خرما را. آنھا در عین حالي کھ میخواھند مردم بھ خیابانھا آمریکا ای

بریزند و با شلوغي دموکراسي بیاورند ولي حاضر نیستند در کنار مردم باشندد و اوضاع را درست کنندد. برای دمکراسی 
ی خود با جمھوری اسالمی، یعنی بمب احتمالی جمھوری اسالمی، در ایران زمان الزم است ولی امریکا بعلت مشکل اصل

این فرصت را بھ ایران نخواھد داد.  بنابر این، امریکا در حمایت از جنبش دمکراسی در ایران صداقت ندارد. در واقع بین 
ت بالفعل یا بالقوه حواست امریکا و مردم ایران تضاد وجود دارد. آمریکا ھدف اول وفوری اش در ایران نابود کردن قدر

جمھوری اسالمی است وبرای این منظور حاضر خواھد بود کھ فرصتی را کھ مردم ایران برای دمکراتیزه کردن کشورشان 
الزم دارند را از انھا بگیرد. و البتھ  اگر مشکل ایران و امریکا حل نشود، امریکا این کار را متاسفانھ خواھد کرد.  

 
شوبگري داشتھ کھ تحت تاثیر البي اسرائیل است. اسرائیل تا این اواخر از آمریکا دو چیز آمریکا در این مدت نقش آ 

میخواستھ یکي پول و دیگري اسلحھ.  ولي اسرائیل یک دفعھ از حزب هللا لبنان شکست خورد و تحت تاثیر ناآرامي ھاي 
ش ھستند ولي نیروھاي مردمي در صحنھ خیاباني امنیت ملي خود را در تھدید دید ھر چند ارتش ھاي رسمي اعراب خامو

حاضر ھستند. اسرائیل در این مرحلھ آمریکا را در صحنھ خاورمیانھ حاضر میخواست تا بھ "ام الفساد تروریست ھا"، 
ایران، حملھ کند. اسرائیلیزه کردن آمریکا از طرف اسرائیل تعقیب شد کھ در عراق و افقانستان  فعال اتفاق افتاده است. ولي 

ایل عراق و افغانستان را کافي نمیبیند و بسیار مشتاق درگیر کردن آمریکا و ایران ھست. یکي از زیبایي ھاي کار البي اسر
اسرائیل در آمریکا این بوده است کھ منافع ملي اسرائیل را در چھارچوب منافع ملي آمریکا پیش برده است. شاید منافع ملي 

گیري است. اگر دقت کنید یک ایراني در جریانات تروریستي اخیر  ع آمریکا قابل پيایران نیز تنھا از طریق چھارچوب مناف
آمریکا نبود. بنابر این مسئلھ آمریکا با تروریسم ایران، حزب هللا لبنان و حماس است کھ دقیقا مشکالت اسرائیل است!  

 
بات جمھوري اسالمي یکي از مسائل اصلي ایران و آمریکا طي دو دھھ گذشتھ در برخورد با ھم محتاط بودند. امروز بحث ث

آقاي یوري لبرانی کھ در زمان شاه سفیر اسرائیل در ایران بود در جلسھ اي با  ٢٠٠٢رابطھ با آمریکاست. در سال 
بھ انفجار میرسد و اینھا در پي شخصي  ٢٠٠٢ھمکاري نئومحافظھ کاران برنامھ ریختند کھ پیش بیني میشد ایران در سال 

مان انفجار بتواند رھبري را بھ عھده بگیرد. کھ آقاي رضا پھلوي بھ عنوان سمبل این عمل انتخاب شدو متعا قبا بودند کھ ز
تمام شد و اتفاقي نیفتاد. ادعا کردند کھ شاید تند  ٢٠٠٢تلویزیون ھا و رادیوھای اسراییلی و امریکایی شروع بھ کار کردند. 

زي بود کھ اطمینان داشتند انفجار بھ وقوع خواھد پیوست. تمام تلویزیونھا و ) رو2003تیر ماه امسال ( ١٨رفتیم، خالصھ 
تیر با تلویزیون آپادانا گفتم ھنوز بر ایجاد  ١٨تیر را روز اساسي تغییر مینامید ند . من در مصاحبھ ھفتھ قبل از  ١٨رادیوھا 

یختھ با عصبانییت گفت آقاجان یک ھفتھ دیگر این برقراري رابطھ ایران و آمریکا اعتقاد دارم کھ مصاحبھ کننده با تعجب آم
رژیم رفتني است! ببینید کھ چقدر تجزیھ و تحلیل احساسي و ناپختھ بود.  

 
را میدھند. ھمانطور کھ عرض کردم در صورتي کھ جریان اصالحات پیش نرود  ٢٠٠۴در حال حاضر نیز وعده سال 

ي اگر جواب نیازھاي مردم را بھ صورتي حد اقل خارج از جریان انفجار بالخره یک روزی  بھ وقوع خواھد پیوست. رھبر
اصالحات ندھد انفجار اجتناب ناپذیر است. ولي تا دو سال دیگر احتمال آن وجود ندارد. درست است کھ مردم ایران عصبي 

ستم و رھبري ھستند و بسیار ناراضي ولي ھیچ حکومتي بدون داشتن یک گزینھ قدرتمند ریزش نخواھد کرد. باید یک سی
جنبش دانشجویي ھر چند از دانشجویان قھرمان شکل گرفتھ ولي جنبش دانشجویي است. در زمان سیاسي وجود داشتھ باشد. 

تن از ھمدوره ای ھاي خود من در دانشگاه تبریزاعدام شدند ولی سالھا بعد جنبش سیاسی را نیروھای دیگری  ٨شاه  ھم 
نشجویي زماني موفق است کھ نیروھاي سیاسي در خارج ازدانشگاه بھ پیشروي این جنبش دا شکل دادند و موفق گردیدند.
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جنبش کمک کنند. جنبش دانشجویي یکي از بي ثبات ترین جنبش ھاست زیرا دانشجو فقط چند سالي مھمان دانشگاه است و 
ي بھ نیروي دیگري براي بعد از آن کارمند دولت یا بخش خصوصی میشود. جنبش دانشجویي میتواند شروع حرکت باشد ول

ھدایت، سازماندھي و رھبر احتیاج دارد. برای گوش دادن ب عرایضم از شما متشکر ام. امیدوازم کھ بحث من با اظھار و 
نظرھا و سوالھای شما تکمیل بشود کھ مطمنا خواھد شد.  

 
*****************************************************************  

 
یاداشت زیر بعد از سخنرانی و قبل از چاپ متن باال در شھروند چاپ شدند. توضیح: دو  

 
 
 

دنا رباطي   
پیش بیني يک سوسیال دمکرات ملي گرا  

 
سالم  

 ١٠شنبه ھفته پیش دکتر ھوشنگ امیراحمدي به دعوت کانون ايرانیان دانشگاه تورنتو در شماره 
کالج سخنراني داشت. کینگز  

ايراد شد، » فرآيند گذار به يک ايران دموکراتیک و رابطه با آمريکا«اين سخنراني که تحت عنوان 
عمدتا و کم و بیش به موضوعاتي اشاره داشت که پیشتر ايشان در سخنراني خود در مونتريال، 

ايراد کرده بود و طي دو شماره در شھروند به چاپ رسید.  
ه سخنراني تورنتو را از مونتريال براي حضار متفاوت میکرد، ھمانا اجراي زنده خود و اما آنچه ک

سخنراني بود که در طي طريق به گفته ھايي کشیده میشد که بعضا يا براي اثبات و پشتیباني 
مسائل مطرح در سخنراني و يا صرفا به عنوان يک تکه تاريخي و اطالعاتي با ارزش، گوش گیر و 

بود.قابل مداقه   
***  

و دقیقتر يک سوسیال دمکرات » سوسیال دمکرات«دکتر ھوشنگ امیراحمدي خود را به عنوان
را سالھا پیش از زبان يک » سوسیال دمکرات«ملي گرا معرفي کرد. من براي نخستین بار عبارت 

 سیاستمدار ايراني، زنده ياد دکتر شاپور بختیار، شنیده بودم که بعد از قبول نخست وزيري در
آخرين کوششھاي شاه براي به سامان آوردن شرايط، او را که سابقه زندان و مبارزه با بي 

عدالتي ھاي رژيم شاھنشاھي را در کارنامه خود داشت به میدان فرستاد. دکتر شاپور بختیار که 
تا پیش از قبول نخست وزيري از اعتبار سیاسي بااليي نزد مردم برخوردار بود با قبول نخست 

ي شاه عمال خود را بین انقالب مردم و شاه قرار داد و نتیجه کار را ھمه میدانیم.وزير  
***  

امیراحمدي در بخشي از نگرش سیاسي اش به دولتمردان ايراني به پايه ھاي قدرت اقتصادي 
آنان که بازار و عمدتا بازار سنتي ست اشاره کرد و بنا به ھمین پیشینه رواني در بازار آنھا 

خطاب کرد.» روشگرانف«را  
امیراحمدي ـ که در جريان عادي سازي روابط ايران و آمريکا کوشش ھاي فراواني کرده و میکند ـ 

به عنوان نمونه از عذرخواھي خانم آلبرايت وزير امور خارجه وقت کابینه کلینتون در رابطه با 
راي ديالوگ بین ايران و نام برد و عنوان کرد که در آن زمان بھترين فرصت ب ٣٢امرداد  ٢٨کودتاي 

آمريکا بود، آقاي کمال خرازي گرانفروشي اش گل کرد و به آن چه که آن موقع میتوانست شروع 
مسالمت آمیز و منطقي باشد تن نداد، بگذريم که ھمین االن حاضر است به چیزي بسیار کمتر از 

آن زمان رضايت دھد، اما میسر نمیشود.  
***  

هائتالف شاه و شیخ و مؤتلف  
دکتر امیراحمدي که معتقد است فرآيند به سوي دمکراسي بايد بدون دخالت خارجي و درون زا 

mailto:donna@Shahrvand.com
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باشد، میگفت که اين حرکت با روحانیون پیش میرود و از روحانیون در آينده جدا میشود و اين در 
گرو ھر چه پايه اي تر شدن اصالحات و نضج گرفتن زير ساخت ھاي دمکراسي ست. وي پیش 

د که اگر فرآيند به سوي دمکراسي نتواند به ھر دلیلي ادامه پیدا کند، آنگاه نزديکي و بیني کر
ائتالف رفسنجاني با سلطنت طلبان و جناح مؤتلفه قابل پیش بیني ست.  

وي البته در جاي ديگري از سخنراني اش و در حاشیه گفته بود که آقاي رفسنجاني چقدر 
دوست دارد که شاه باشد.  

***  
را شنیده و يا خوانده ايم. حال به طور فرضي تجسم » اکبرشاه«کم و بیش اين ترکیب ھمه ما 

کنید که آقاي رفسنجاني و جناح سلطنت و در رأس آن شاھزاده رضا پھلوي و مؤتلفه يک جورايي 
دور میز اقتصاد نشسته اند، و ھمانطور که امیراحمدي در سخنراني اش اشاره داشت گويا 

سرمايه داران ما که بايد فکر و ذکرشان رتق و فتق امور اقتصادي باشد در  بدبختي اين است که
امور سیاست گذاري و قانون گذاري ھم دخالت میکنند و از ھمین رھگذر است که میبینیم 

متفکران و روشنفکران ما دائم يا کشته میشوند و يا زنداني. بگذريم.  
ا آن میز گرد خواھد بود يا مستطیل؟دور آن میز به لحاظ رواني چه پیش خواھد آمد؟ آي  

و اگر مستطیل چه کسي از آقايان شاھزاده، شیخ و يا فرد تاجر (مثال عسگراوالدي مسلمان) 
صندلي پیشاني میز را اشغال میکند و عنوان مرد اول را به خود اختصاص میدھد.  
بشود و البته  و يا اين که نه، دور میز گرد نشسته اند و آقاي رفسنجاني که میخواھد شاه

صدايش را در نمي آورد روبروي شاھزاده که از آسمانھا شاھي را به ارث برده، اما میداند که ھر 
سلسله جديدي سر کار آمده در ابتدا شاه سلسله قبلي را يا گوش تا گوش سر بريده و يا از 

و رتق و فتق امور و  کشور بیرون کرده و از طرف ديگر مثال آقاي اوالدي با زيرکي که در امور بازار
کم فروشي و گرانفروشي دارد، آن طرف تر نشسته است و... که خود اين صحنه ھا و صحنه 

تلويزيوني میماند ولي اگر به وقوع بپیوندند به » کمدي ھاي موقعیت«ھايي شبیه به اين به 
فاجعه ھاي تاريخي مي انجامند.  

زنده و در حال جريان اشاره اي داشت بسیار دکتر امیراحمدي به باور من به يکي از اين موارد 
ساده اما عمیق.  

وي گفت ملت ايران انقالب کرد که رژيم سلطنتي را در روند تاريخ سیاسي اش از قدرت بیندازد 
که البته قدر قدرت اين رژيم و فرد اول آن شاه بود که قدرت فراقانوني داشت، به اين معني که 

را مورد بازخواست قرار دھد. وي سپس افزود که خب! مگر  ھیچگاه ھیچ قدرتي نمیتوانست او
بعد از میانه ھاي دھه ھشتاد تا االن چه داريم؟  

واليت مطلقه با اختیارات فراقانوني يعني االن ھم دقیقا شاه داريم.  
 

***  
فرض کنیم در صبح روز پیروزي انقالب اگر کسي بود که جرأت میکرد بگويد من پیش بیني میکنم 

شین آقاي خمیني تبديل به شاه میشود، عکس العمل ھا چه میبود؟که جان  
***  

بگذريم که به باور من دنیاي سیاست آن قدر عجیب و غريب نیست که سیاست مردان ايراني؛ 
اگر نه چگونه است شخصي مانند شاپور بختیار با آن ھمه سال مبارزه و زندان، ظرف کمتر از دو 

کند؟ھفته با زندانبان خود بیعت می  
اين اتحاد و دوستي بر چه مبنا و اصولي میتواند باشد و از چه دنیاي خوشبینانه اي میتواند 

سرچشمه گیرد که اين توده ھاي میلیوني به جان آمده در خیابانھا را آنقدر سھل پنداشت که 
مردم،  مقابل آنھا قرار گرفت؟ گیرم با يک پالتفرم سیاسي عادالنه و منطقي، اما بعد از عدم قبول

به جاي آن که به صفوف آنھا برگردد و يا در بھترين حالت کناره گیري کند و بگذارد جريان تاريخ 
قضاوت خود را در آينده صادر بکند، او ھمه اين گزينه ھا را نبیند و در عوض در يکي از خطابه 
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زندانبان خود را بخشید و با ھم دارند سیاست میگذارند، اما مدل ايراني اش  نلسون ماندال ھم
چه کم دارد که ھیچگاه درست از آب در نیامده؟  

دکتر ھوشنگ امیراحمدي در سخنراني اش به موضوعاتي اشاره داشت که خیلي از آنھا جدا از 
راق دروني تغذيه میشدند؛ اگر اين که شنونده آنھا را بپذيرد يا نه، اوريجینال و گويا از يک اش

اشتباه نکنم شايد به اين خاطر است که او در سالھاي دور شاعر و قصه نويس بوده، شايد ھم 
اشتباه میکنم.  

 
 

زھره بختیار   
.موضع دکتر ھوشنگ امیراحمدي ھوشمندانھ و بھ نفع ملت ایران است  

 
آگوست  5در پاسخ به مقاله آقاي دنا رباطي در شھروند مورخ سه شنبه  با سالم خواھشمندم

در مورد سخنراني آقاي دکتر ھوشنگ امیراحمدي نظرياتم را درج نمايید.   
آقاي دنا رباطي سالم   

ھمانطور که خود نیز اشاره کرده ايد سخنراني دکتر امیراحمدي بیانگر واقعیات و داراي اطالعاتي 
و قابل مداقه بود.  گیر با ارزش، گوش  

در حالي که جنبش داخل ايران توسط رژيم فاشیستي ـ اسالمي سرکوب میشود و در حالي که 
گروھي از ايرانیان مقیم خارج از کشور منتظر و مشوق آمريکا در کوبیدن ايران ھستند، به طور 

ع ايشان قطع ايده ھاي دکتر ھوشنگ امیراحمدي در نظر برخي متفاوت به نظر میرسند. موض
بسیار ھوشمندانه و به نفع ملت ايران است: "گذار دموکراسي میتواند بدون جنگ و دخالت 

خارجي و حرکتي از کانال روحانیون میانه رو و در آينده جدا و وراي آن باشد." اين نگرشي متفاوت 
از راديو و تلويزيونھاي به راه انداخته توسط جناحي از دولت آمريکاست.   

شما که اين ايده ھا از يک اشراق دروني و افکار شاعرانه و قصه نويسي تغذيه  برخالف نظر
میشوند کامال برعکس معتقدم از ھوش و ذکاوت ايراني، وطن پرستي و درک و توجه به نیاز توده 

ھاي مردم ايران، شناخت سیاستھاي خارجي ابرقدرتھا در خاورمیانه ، و شناخت پروسه 
فاشیستي و ارتجاعي در جھان سرچشمه میگیرند. بر اين باورم که  دموکراتیزه شدن حکومتھاي

دکتر امیراحمدي سوسیال دموکراتي است که راه زنده ياد دکتر شاپور بختیار را در اذھان زنده 
میکند.   

ھمچنین در مورد قضاوت شما در مورد گزينه زنده ياد دکتر شاپور بختیار و بیعت با زندانبان خود 
فه کنم که آخرين تالش يک وطن پرست سوسیال دموکرات با شھامتي (شاه) بايد اضا

باورنکردني براي نجات ملت از فرورفتن به منجالب ارتجاع و فاشیسم بود.   
اسرار خرابات بجز از مست نداند   

ھشیار چه داند که در اين کوي چه رازست؟   
ھاي ديرينه خود که ھمانا بیايد روزي که ايران با برقراري جمھوري سوسیال دموکرات به آرزو

برقراري عدالت اجتماعي، توسعه سیاسي ـ اقتصادي و استقالل و سربلندي در جامعه جھاني 
ست دست يابد.   
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