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 قسمت اول مصاحبه

 

جنبش . ایم یا موج اجتماعی داشته سال پيش تا کنون در ایران چهار جنبش100  بيش ازاز حدود

 و 1357 ، انقالب اسالمی در سال1329 جنبش ملی شدن نفت در سال ،1285مشروطيت در سال 

عنوان مثال هدف اند؟ بههایی داشتهها چه ویژگیهر کدام از این جنبش. 1376جنبش اصالحات سال 

 بوده و چه عللی موجب جنبش هایا محور مطالبات چه بوده است؟ چه قشرهایی عامالن و رهبران این 

 100ا ما در این آی است؟ چه بودهجنبش ها  شده است؟ نقش مذهب در اینآنهاپيروزی و سپس توقف 

 ایم؟ ا هر موج مقداری به پيش رفتهبایم یا  و متوقف مانده دور و تسلسل گرفتار شدهکسال در ی

 

 ی خطنواخت و یکبصورت های اجتماعی حرکت جنبش  مسير باید توجه نمود کهابتدا: دکتر یزدی

ی  یا نزولیصعود است ممکن در کل اما ، فراز و  نشيب دارد است که زیگزاگیمسيرینيست، بلکه 

 .باشد

عليه استعمار   اعتراض،آن محور اصلی و  تنباکو شروع شدشورشسرآغاز فصل نوین تاریخ ایران، از 

 بوده  از نوع جدید آن خارجی هایاستيالی قدرت  مبارزه با، حرکت ملی اصلی در اینانگيزه .خارجی بود

 . است

ملت دائمًا در معرض تهاجم ، قه جغرافيایی استراتژیکایران بدليل قرار گرفتن در یک منطدانيم که می

 بسياری از سلسله وبوده ها  افغان وهاها، اعراب، مغولها، یونانیرومی  نظير بيگانهاقوام و ها

احساس ضد سلطه تهاجمات موجب بروز این . اند از اقوام همسایه بودهوپادشاهان ایران، غير ایرانی 

یهود و نصارا و  ، مبنی بر اینکههای دینی ماآموزه. شده است جمعی ملت ماضميرناخودآگاه بيگانه در 

بنابراین  .را تقویت کرده است اجنبی سلطه ضداسحسانيز این  مشرکين نباید بر مسلمين تسلط یابند،



دین و ملی است، عنصر ضد استيالی خارجی خيلی آموزه های ای از در عمق فرهنگ ما که آميخته

 . قوی است

ولی  .شد شروع شورش تنباکوز های جنبش بيداری در تاریخ معاصر ما ا اولين جرقه ترتيبنیدب

استيالی " و "داخلیاستبداد "عمل  در ، بودچون استعمار جدید از طریق استبداد داخلی به ایران آمده

و متوقف نشد در محور ضد استعماری   الجرم جنبش،شدندوی یک سکه دو ر "ربیغ استعمار خارجی و

و کم کم انقالب مشروطه شکل گرفت و   پيدا کردءارتقاعليه استبداد ناصرالدین شاه  ،به ضد استبدادی

 .های دیگرپس از آن نيز جنبش

 اما ،ضد استبدادی، ضد بيگانه بود.  و عاطفی بودزیها غریدر انقالب مشروطه بسياری از حرکت

عی بيش از این از آن ما هم نباید توقالبته . شتهای ضد استعمار وجود ندااشراف و آگاهی بر مکانيزم

 و آن روستایی و ایالت% 80 که  ميليون نفر بود10مشروطه جمعيت ایران  زمان در. باشيم داشتهدوره

 خيلی  و درصدداشت جمعيت  نفر هزار200 تهران حدود آن زماندر . آن شهری بوده است% 20 تا 15

یک ساختار شبه نظامی ایل  و مردم عمومًا بی سواد بودند، نيزت ایالو در روستاها . کمی باسواد بودند

 به خصوص. بود و با آگاهی پيش آمده هبودها خواستهبنابراین بخش کوچکی از جمعيت متوجه  .داشت

از دنباله روی  به و بدليل نفوذ آنها تنها های مردم هم  تودهبرخاست،از جنبش حمایت به وقتی روحانيت 

ادامه پيدا  و  داشته باشدیرشد یکنواخته مسير روب  استتوانستهين حرکتی نمینچ. دآمدنروحانيت 

بسياری از نخبگان و خواص هم مفاهيمی مانند برای  حتی . زیرا دارای زیربناهای الزم نبود،کند

 .  آزادی روشن نبوده است ومشروطه، قانون

درک درستی ) پارلمانی(  یک نظام شورائیاز معنا و کارکرد قوه مقننه درمثًال شيخ فضل اهللا نوری 

این . نداریم مجلس قانون گذاری و نيازی به قانون وجود دارد  همه چيز برای در اسالمفتگمی و نداشت

خواهيم اگر می.  کند نمیاحکام دینی وضعکه  مجلس مقننه . برداشت نادرستی از قوه مقننه بود

دخل و خرج کشور و روابط سياست خارجی که در . يستای برای کشور بنویسيم، در قرآن که نبودجه

.  نداشتندمقوالتسياری از خواص هم درک درستی از این بينيم حتی ببنابراین می. کتاب خدا نيست

این الجرم . وجود نداشت بومیو   خودجوش ایبودند و تجربهز غرب گرفتهفهميدند، اآنهایی هم که می

 .ردکای باید فروکش میجنبش در نقطه

 را از بين ببرد، ی سلطنت نظامتوانست کهخواست و نه میجنبش مشروطه نه میکه  نکته دیگر این

جنبش مشروطيت فاقد آن قدرت بود تا هر چه را  . پادشاه را محدود کندقدرت مطلقه  می خواستبلکه

ی مشروطه از آن طرف، مستبدین هم آنقدر قدرت نداشتند تا جلو. خواهد به شاه تحميل کندمیکه 

 در قانون اساسی  نتيجه این سازش آن شد که.بنابراین با هم یک نوع سازش کردند. خواهان را بگيرند

و هم مشروطه محفوظ است  که هم شاه خيال کند، که حقوق او ند را جوری نوشت44مشروطه اصل 

ابهام  مشروطه در برخی از اصول قانون اساسی الجرم. آنهاست مطابق خواسته خواهان فکر کنند که

 شاه قانون را ،زمان حضور نيروهای سياسی مردمی کمرنگ می شد هر .شتعبارات دوپهلو وجود داو 

 شاه عقب ،وجود می کردند ابراز قدرت و هر زمان نيروهای مردمی ،نآکس  عبر زیر پا می گذاشت و

 .نشينی می کرد

 

به همکاری ادامه بعد از پيروزی اوليه، هایی بودند و آیا هورهبران اصلی این جنبش چه اشخاص یا گر

 دادند؟

 روحانيان، وسنت گرایان  محافظه کاران یادر جنبش مشروطه سه گروه اصلی فعال بودند که عبارتند از 

اما در هر . قدرت و نفوذ این گروه ها متفاوت بود. روشنفکران دین گراسوم روشنفکران الئيک و دوم 



درون هر .   رویدادها اثر می گذاشتندها وطور مثبت یا منفی در فرایندحال همه بودند و به سهم خود، ب

 اختالفات ،پس از پيروزی بر مستبدینمتأسفانه  . وجود داشتروندهای متفاوتنيز یک از این گروه ها 

 .ميان گروه ها باال گرفت و نتوانستند به همکاری ادامه دهند

 

سيد و سپس جنبش ملی شدن آغاز هداف خود نرپس باید قبول کرد که جنبش مشروطه به ا: سوال

 .شد

بوده که موثر دستاورد مشروطه آنقدر . اینطور نيست که ما هيچ دستاوردی از مشروطه نداشتيم

بعد  . کلی تعطيل کنده نظام پارلمانی را بنتوانست  قدرت و حکومت سال 20نزدیک به در طول رضاشاه 

-برخی از آرمان. جنبش جدیدی پا گرفتپس از آن،  سال 12 در طی ،20 شهریور دررضاشاه تبعيد از 

این . دوباره به صحنه آمد مانند محدودیت قدرت شاه و جنبش عليه استعمار خارجی های مشروطه

 یک سطحی  و در بودهمراهبا یک جهش بزرگ ملی و آگاهی نام گرفت،  ملی شدن نفت کهجنبش 

 مستمرًا  تغييراتای نبود که منحنیاجتماعی به گونهولی باز هم شرایط  .باالتر از مشروطه شروع شد

 ،"؟ شکستچرا" . یک نقطه شکست درو رود و صعود کند حاکميت مردم پيش  نهادینه شدنیسوه ب

 اجتماعیو سياسی های رکتاست که حاین یکی از دالیل آن  . جواب داد به آنسوالی است که باید

بدون تغييرات بنيادی  . مردم بستگی دارديير در نگرش ها و رفتاربه تغ و نهادینه شدن آنها، موثر و پایدار

 اّن" : کهاست رآنیقآموزه  این یک . تغيرات سياسی آسيب پذیرند،مناسب در روحيات و خلقيات مردم

 .همين را نشان می دهد نيز و تجربه بشری ،"11رعد  ."مهبانفس ما وای یغييّر حّتما بقوماهللا ال یغييّر

 

گفته آقای ( کاشانی و تفرقه درونی جبهه ملی خود از دالیل توقف جنبش نبود؟ مصدق وآیا جدایی 

شویم، از فردای آن روز همه پيروزی را متعلق و  که ما هر وقت پيروز می57 اسفند 14طالقانی در 

 .)شودها آغاز می و تفرقهدانندمنحصر به خود می

 

اما این اختالفات خود معلول مسائل دیگری . ثر بوددر شکست آن مو اختالفات درون جنبش ملی قطعًا

 بمشروطه، حنبش ملی و انقال یعنی  فراز بزرگ تاریخ معاصر کشورماندر سه .در درون جنبش بود

 بوده  مطالباتهای عمده از محور نيزآزادی و دموکراسی  سلطه بيگانه، جنبه مبارزه باعالوه بر، 1357

در  ر تکّثشپذیر" عبارتند از ، یاد گرفتنسه رکن اصلی این يست، اما اگر دموکراسی یاد گرفتن.است

 چندهزار استبداده در جامعه ای با سابق. "سازگاری" و سوم "تساهل و تحمل" ،"جامعه بشری

 درون همه ما ایرانی .با سرعت زیاد امکان پذیر نيستمردم و یاد گيری این ارکان  روحيات، تغيير ساله

می  با مستبد  مابنابراین.  ما همه محصول همين فرهنگ هستيموب کرده ها فرهنگ استبدادی رسو

 بخش عمده .مستبد را بر می داریم و مستبد دیگری را به جایش می نشانيمیک . جنگيم نه با استبداد

ای از منازعات درون جنبش، چه در مشروطه، چه در جنبش ملی و نيز در انقالب اسالمی ریشه در 

 سه گانه  ارکانعمل بههضم و  ،درک.  کنشگران سياسی داشته و داردخصلت های استبدادی

. ميسر استبا ميزان  عمل به این ارکان تنها  رشد سياسی  ودموکراسی نياز به تمرین و ممارست دارد

جانب این یا آن شخصيت ملی یا مذهبی را بگيریم  ما ممکن است در تحليل اختالفات درون جنبش ملی،

 عناصر اصلی دموکراسی را نپذیریم و آگاهانه و ، ما خودتا زمانی که اما ،م کنيمرا محکویکطرف و 

تکيه بر این نکته برای نسل .  را دوا نمی کندیدردمحکوم کردن ها، این ، متعمدانه آن ها را رعایت نکنيم

     .و مفيد خواهد بود کنونی معنا دار



 اگر اسناد. ، نهضت مقاومت ملی شکل گرفت  و شکست دولت ملی1332 مرداد 28کودتای بعد از    

 و به تحوالت سياسی و اجتماعی آن دوره توجه  را بخوانيد)هاها و تحليلنشریات، نوشته(این نهضت 

هم ملی و هم اسالمی  ،آرام آرام به یک حرکت دو بعدی  حرکت ملیاهيد کرد کهو مالحظه خ،کنيد

 اخواست ب زیرا که جبهه ملی می؟آزادی درست شدچرا نهضت . 40رسيم به سال می. شودتبدیل می

یا به  تک بعدی خواستیعنی می. شروع کند) ملیآغاز جبهه  (1326سال جبهه ملی همان الگوی 

 ،در بعد سياسی رشد کردکه . مانند ناسيوناليزم عربی جمال عبد الناصر ، سياسی باشد-لی عبارتی م

 .ی پيدا نکردنگ با رشد سياساه متناسب و همی رشد،در ُبعد اعتقادیولی 

 در هر هایشانبا باورهم همه مردم .  یعنی همه مردم،"ملی"گویيم ی در حالی که وقتی م

 جبهه های این در سياست در سطح یک فرهنگ،، باورهایشان را بنابراین باید.حرکتی شرکت می کنند

تعلق  احساس  مردم وشودر نمیبرقراعميق ميان حزب با مردم  حزب منعکس ببينند، وگرنه ارتباط یا

مرحوم . کرد هم پيدا میاسالمیفرهنگ نمود که بعد جبهه ملی درصورتی رشد طبيعی می. کنندمین

تمام ایران درگفت که وقتی در تاسوعا و عاشورا طالقانی همان موقع به اعضای جبهه ملی می

توان گفت من ملی نمی. دیدما هم به صفت ملی به این مراسم بپيونش ،ی برگزار می شودمراسم

محصول تجربه نهضت آزادی  اسالمیرویکرد بنابراین  .تفاوت بگذریمهستم و از کنار چنين ایامی بی

با معيار های امروزی و با تجربه ای که ملت ما پس از انقالب از البته  .بود و انعکاس یک ضرورت گذشته

آزادی ایران، در نظر برخی بار منفی داشته  شاید این ویژگی نهضت ،حکومت به اصطالح دینی دارد

ما در یک . واکنشی که ممکن است برای مدتی هم ادامه پيدا کند.  اما این یک واکنش است،باشد

.  يم به یک نقطه تعادل  از همکنشی بهداشتی و بهينه ميان دین و دولت می رس، خواه ناخواهمرحله ای

  امری های اسالم، اینیژگو با توجه به سرشت و و مسلمان هستندمردم آن % 97عه ای که در جام

 نمی توان انتظار ،اگر قرار است در ایران هم دموکراسی پيروز و نهادینه شود. پذیر استاجتناب نا

امی نگدموکراسی ه. داشت که دینداران از حضور و مشارکت در تعين سرنوشت خود محروم بمانند

 ها باشد، نه همه اقشار و گرويرنده حداقل خواست های ه دربرگ،نهادینه می شود که مناسبات حاکم

ن برخی از يبر اثر همين تجربه تاریخی بعد از انقالب ضرورت تبي. ثر مطالبات یک قشر و گروه خاصحداک

در این راستا سه مقوله را باید از هم . مقوالت مربوط به رابطه دین و سياست احساس شده است

 در هيج "دین و سياست". "دین و دولت" و "نهاد دین و نهاد دولت"، "دین و سياست": تفکيک کرد

به این معنا که مردم با باورهای خود در سياست حضور پيدا می . کشوری از هم قابل تفکيک نيستند

، حتی در "نهاد دین"اما . ار خواهد بودذاگر دین دار باشند باورهای دینی آنان در سياست تاثير گ. کنند

نهادهای دینی هم می توانند نظير سایر .  ندارد"نهاد دولت"هيچ حق ویژه ای در  ،یک حکومت دینی

 "دین و دولت"رابطه مورد سوم یعنی . نهاد های مدنی در امور سياسی حضور و دخالت داشته باشند

ثر از سه منبع أساختار و محتوای قانون اساسی در هر کشوری مت. ن می کنديرا قانون اساسی تعي

پدران ما در .  بارتند از فرهنگ جامعه، تاریخ تحوالت آن جامعه و شرایط تدوین و تصویب قانوناست که ع

دولت موقت مهندس بازرگان نيز . مشروطيت با درایت اصل دوم متمم قانون اساسی را تصویب کردند

 .  تاریخی را در پيش نویس اول قانون اساسی وارد کرده بودهمان راه حل

 

رهبران اصلی انقالب چه اشخاص یا . سوم در تاریخ معاصر یعنی انقالب اسالمیمی رسيم به جنبش 

  هایی بودند و آیا بعد از پيروزی اوليه، این بار به همکاری ادامه دادند؟گروه

 



نيز سه گروه  1357در انقالب سال  .بود بکلی متفاوت  با گذشته کهشدانقالب اسالمی از جایی شروع 

د که عبارتند از روحانيان، روشنفکران دینی و سوم روشنفکران غير دینی اصلی حضور فعال داشتن

اما .  ها بر سر سرنگونی استبداد سلطنتی همسو و هم گام شده بودندههمه این گرو. وحتی ضد دینی

در .  نه آنچه می خواستند،آنچه نمی خواستند بود  یک توافق یا تفاهم بر سر،"همه با هم بودن"این 

از ميان این سه گروه، . ابل شناسائی استقسياسی   طيفی از جریان های فکری و،هر سه گروه

در ميان توده های آنان نفوذ  و روحانيان، بدالیل متعدد، از جمله ساختار و مناسبات اجتماعی و تاثير

ند نيز ماندر این انقالب متأسفانه اما . مردم، از قدرت برتری نسبت به سایر گروه ها برخوردار بودند

یا با منی یا بر " و "همه با من" را به "همه با هم"سرعت شعار ه  رسوبات فرهنگ استبدادی ب،گذشته

گذشبه ه های  همکاری های جمعی در مقایسه با دور مشارکت مردم و اگر چه ميزان. ، تبدیل کرد"منی

نه . ذاشتگب اثر  اما باز همان موانع زیرساختاری بر روند تحوالت بعد از انقال،خيلی بيشتر بود

روشنفکران با هم همکاری کردند و نه ميان روشنفکران و روحانيان یک همکاری دراز مدت بر اساس 

جریانی از روشنفکران دینی نيز  آن همکاری اوليه ميان روحانيان و. تفاهم و سازگاری شکل گرفت

 .سرعت به تقابل و حذف منجر گردیده ب و موقت بود

 

 ؟یا همان انقالب اسالمی چيستتاریخ معاصر  م جنبش سونقش مذهب در

 

 در شورش . ت بگویم احساس مذهبی، نقش اساسی داشت مذهب یا بهتر اس،ر انقالب اسالمید

در جنبش ملی شدن نفت این نقش کم البته . تنباکو و درانقالب مشروطه هم مذهب نقش داشته است

روحانيت ایران، حتی در دوران . استم مربوط به رابطه روحانيان با مردمذهب  نقش. استرنگتر بوده 

دو رکن اساسی یکی از در آن زمان  ومردم داشته قبل از اسالم هم یک رابطه عميقی با توده های 

 به بعد و در پی انقالب سفيد شاه، 1340 از سال .  را تشکيل داده بودپادشاه و روحانیقدرت یعنی 

 یا نخواست که مشکل خود را شاه نتوانست.  ای بوجود آمدستردهگميان روحانيت ایران و شاه درگيری 

، روحانيت ایران به جنبش ضد استبدادی، که تا آن زمان  با حمالت شدید به آنهابا روحانيت حل کند و

شاه توانسته بود تمام نهاد های مدنی روشنفکران را . بطور عمده یک جنبش روشنفکری بود، پيوست

هزاران مسجد در سر تا سر ایران .  نهاد مسجد را از بين ببرد یا آن را مهار کنداما نتوانست . در هم بکوبد

 ضد  جنبشيان بهپيوستن روحانبا در نتيجه . وجود دارد و در هر مسجدی یک روحانی فعال است

ا یک ر اسالمی نقالبرهبری ادر نهایت   و  گستردگی بی سابقه ای پيدا کرداستبدادی، این جنبش

، به عنوان یک تکليف زن ایرانی  هامليونهمين رهبری موجب شد که . ه دست گرفت بمرجع دینی 

 و به هترک کرد ،، که خانه بود را جایگاه سنتی خودشرعی و  لبيک گفتن به فراخوان یک رهبر مذهبی،

سياسی شدن زنان در بسياری از روابط اجتماعی  .ندوهمراه مردانشان سياسی ش و بيایندخيابان ها 

زنان جوانی که در انقالب شرکت داشتند مادران  . اثرات کوتاه و دراز مدت بر جای گذاشته استایران

امروز . ین نسل منتقل کرده انده انسل جدید و جوان امروز ما هستند و دیدگاه های سياسی خود را ب

 در بسياری نازنان امروز ایر .اه های ایران را دختران تشکيل می دهندگدانشجویان دانش% 60بيش از 

 ،ین حضور ا ور فعال حضور دارندو، سياسی، هنری و صنعتی بطاقتصادی ،از فعاليت های اجتماعی

به عبارت دیگر باید بگویم که انقالب ایران معادله تقابل ميان سنت . پيامد مشارکت آنان در انقالب است

 .نفع مدرنيته تغيير داده استه و مدرنيته را ب

 

  این اهداف محقق شده اند؟ ازچه مقدار ونقالب چه بوده دستاوردها و اهداف ا



 

 آرمان ها و خواسته های زیرا کهاست، پيروز نشدههنوز  نهایتًا 1357انقالب اسالمی من معتقدم که 

يچ وجه قابل مقایسه با دوران مشروطه  هوضعيتی هستيم که به  ولی در،تحقق نيافته اندمردمی 

 . نيست

معيار اول اینست که : توانيم بکار ببریمسه معيار میدستاوردهای یک جنبش، برای سنجش و ارزیابی 

 شرایط  ایم، ولی درروطه پدرانمان نرسيدهاالن ما هنوز به آرمان مش. کجا بودیم و االن کجا هستيم

اصًال قابل مناسبات سياسی و فرهنگی . دیگر نيستيم بود، خبری عصر بی، که ناصرالدین شاهدوران

درجا ، اما  هرچند که به کندی حرکت کرده ایم ،گوید کهمعيار اول به ما می.  با آن دوره نيستمقایسه

. دارس جدید درست کندخواست م میهدر آن زمان ميرزا حسن رشدی. زنمیک مثال می. ایمنزدههم 

مثلثات و خواستند وی را بکشند زیرا که مدارس جدید و اصوًال تاریخ، جغرافيا، هندسه و چندین بار 

 .زمان این را حل کرده است. نيست دیگر اینحاال دانستند، اما فيزیک و شيمی را ضد دین می

درست . ایمخواستيم و چه بدست آوردهچه می ببينيم  که  برای ارزیابی انقالب این است معيار دوم

 که ملت ما در خواستيم در انقالب؟ آیا آن چيزیاست که جامعه ما خيلی عوض شده، ولی ما چه می

گویی به این امر، باید اسناد قبل از انقالب، خواست، بدست آورده است؟ برای پاسخانقالب می

های تههای روحانيون در قبل از انقالب و گفهای فعاالن سياسی و حتی بيانيهشعارهای مردم، تحليل

 .يده شودامام در پاریس بررسی شود و ميزان تحقق هر خواسته با وضعيت کنونی سنج

کنيم و نه گل سرسبد خلقت ما نه در خأل زندگی می. های مشابه استمعيار سوم مقایسه با ملت

 که پاسخ به این سواالت اند و االن کجا هستند؟ کجا بودهمالزیکشورهایی مانند ترکيه، هند و . هستيم

 .خواهدفرصت بيشتری می

 
ایم و در کدام ها به جلو گام برداشتهدر کدام زمينهنظر شما بطور خيلی خالصه، ما بعد از انقالب ه ب

 . ایمها نيز متوقف ماندهزمينه

 
انقالب تاثيرات . پرونده انقالب و پرونده جمهوری اسالمی: باید دو پرونده را از هم جدا کردبرای ارزیابی 

ساسی ملت، حتی اصلی انقالب، نظير آزادی های اآرمان های در زمينه اما  .مثبت خود را داشته است

   . با معيار همين قانون اساسی متوقف مانده ایم

 

 

 

 

 

 



  دومسمتق
 57در قسمت قبلی مصاحبه، به سه جنبش مشروطيت، ملی شدن نفت و انقالب سال (

 .)پرداخته شده استدر این قسمت به جنبش اصالح طلبی پس از انقالب . پرداخته شد

 

 از کجا و چرا آغاز شد؟ آیا این جنبش در ، اصالح طلبی چگونهپس از انقالب، جنبش

 های گذشته است؟ راستای جنبش

 
 که  و مفهوم جنبش اصالح طلبی این است  معنا. است   اجتناب ناپذیرتجنبش اصالح طلبی یک واقعي

 ترميم بایستی  که می  ، استبوجود آمدهاز آرمان ها و اهداف انقالب پس از پيروزی انقالب، انحرافاتی 

 دو برخورد زمان آن از اگر به سالهای ابتدایی پس از پيروزی انقالب توجه کنيم، .شوندح و اصال

 :دیدگرمطرح استراتژیک با این اشتباهات و خطاها 

عده ای که خواهان همه یا . برخورد براندازی که ناشی از نگاه مطلق بينی یا مطلق گرایی بود) الف

ه این نتيجه رسيدند که کل نظام را باید براندازی کرد و اعالن هيچ بودند، بر اساس یک داوری نادرست، ب

، دسته می کنداعالن جنگ مسلحانه به دولت در هيچ کشوری به یک گروهی که . جنگ مسلحانه دادند

بدین ترتيب یک فضای نظامی امنيتی خشن بر کل نظام جمهوری ما تحميل و درگيری . گل نمی دهند

 .نظامی و خشونت شروع شد

 که نه تنها ميسر نبود بلکه مفيد و مطلوب هم نادرست بودو راهبرد  تحليل  یک نظر ما براندازی،ه ب

می توانست فرض اینکه براندازی ه  نبود و بپذیر بدون بکار بردن زور، امکان  بر اندازی،نآعالوه بر . نبود

بود و ما آشکار ض غرض نقیک  این و رددست آمده را با زور نگه داه قدرت بمجبور بود د، وپيروز ش

 .ساختمی گرفتار حلقه منحوسه زور و خشونت در دوباره را

 1360راه دوم، استراتژی مبارزه مسالمت آميز قانونی گام به گام بود که نهضت آزادی ایران از سال ) ب

 معطوف به این استراتژی اوًال واقع بينانه به جهت منطق تغيير و تحول بود، ثانيًا. به بعد آن را مطرح کرد

  .ساختار قدرت در ایران پس از پيروزی انقالب بود

يم مبارزه ی می گوکهحال این سوال پيش می آید که مگر ساختار قدرت در ایران چه ویژگی داشت 

 مسالمت آميز با توجه به ساختار قدرت در ایران مناسب بود؟

 

 

 سه شرط الزم برای پيشرفت دموکراسی

 

 
دفتر عضو شورای مرکزی و رئيس  من به عنوان 63 در سال  ایرانت آزادیدر جلسه پيش کنگره نهض

 که چرا ما با براندازی مخالفيم و راهبرد تغييرات تدریجی و مسالمت آميز و ،حليلی ارائه دادمت، سياسی

 سال است که برای 100در آن تحليل اشاره کردم که ملت ما نزدیک به . یا اصالحات را بر گزیده ایم

اما آیا تحقق دموکراسی تابع نيات مردم مدارانه رهبران و کنشگران . سی مبارزه می کنددموکرا



 در چه شرایطی و چگونه ؟ یا بر خاسته از درون شرایط ویژه سياسی و فرهنگی است،سياسی است

 کراسی پدیدار و نهادینه می شود؟دمو

 دموکراسی تنها در  از آن است که  حاکی که تجربه تاریخی در سایر کشورها،در آن تحليل نشان دادم 

 : را پيدا کرده باشدجوامعی بوجود آمده و استقرار یافته که ساختار قدرت در آن جامعه سه مشخصه

قدرت وجود  رکّثتعبارت دیگر باید ه  ب یایک قدرت فوق العاده قوی یا یک قدرقدرت وجود نداشته باشد) 1

  .داشته باشد

حتی  (نتواندباشد که هيچ یک از این نيروها شکل گرفته ر بگونه ای آرایش نيروهای سياسی متکث) 2

 .به یک قدر قدرت تبدیل شود ن بر دارد و امينيروها را از  سایر )اگر خواست

آرایش نيروها بگونه ای باشد، که حيات هر یک از نيروها، منوط و مشروط به حيات نيروهای دیگر ) 3

 . ر تقابل با یکدیگر، هم خودشان و هم جامعه را از بين می برندباشد، که اگر چنين نباشد، نيروها د

 

در اروپا وقتی دموکراسی شروع به . اینها سه شرط الزم برای پيدایش دموکراسی در یک جامعه است

شکوفایی کرد، که در ميان قدرت پادشاهان و قدرت کليسا و فئودالها و زمينداران و دهقانان بدون زمين، 

که نه این نيروها  طوریه ب. گروه جدید پيشه وران و به عبارتی بورژوازی رشد کردبورک ها یعنی 

 . توانستند کليسا را بطور کامل ار بين ببرند، نه کليسا آنها را از بين برد

حتی به جنگ داخلی کشيده شد، اما نه جنوبی ها توانستند درونی در امریکا نيز تضادها و تعارضات 

بنابراین به جایی رسيدند که باید با . ا از بين ببرند، نه شمالی ها جنوبی ها رابطور کامل شمالی ها ر

 .از درون این تجربه تاریخی دموکراسی شروع به شکل گيری کرد .هم بسازند

در  دو کشور هندوستان و پاکستان راساختار و مناسبات سياسی نهضت آزادی،  63در جلسه سال 

 هستند، چه شد که سان یک، به جهت سوابق تاریخی و جغرافياییهر دو.  مثال زدمهمسایگی خودمان

در هندوستان دموکراسی پيروز شد و امروز به عنوان یکی از بزرگترین دموکراسی های جهان شناخته 

ولی در پاکستان، نظاميان تا بحال کودتا کرده اند و باز هم خواهند کرد و هنوز که می بينيم،  شده،

ا نکرده است؟ بعضی می گویند بخاطر اینکه دولت هند الئيک است ولی پاکستان سرانجامی پيد

نظر من در ه ب. به این مساله مربوط نيست پاکستان جمهوری اسالمی است، در حالی که به نظر من

ها و   زبان،حزب کنگره ملی بود، هندوها بودند، نجسها بودند، فرقه ها. هندوستان تکثر قوا وجود داشت

جنبش برای آزادی هند در آن زمان حزب کنگره اقتدار داشت، ولی . وجود داشت و داردمذاهب گوناگون 

در . ندنم کار کهبا بودند  مجبور همه نيرو هایعنی . موفق شودبدون همکاری مسلم ليگ نمی توانست 

 .دنتوانستند حزب کنگره را از بين ببرن، داشتندرا در دست قدرت که انتخابات اخير، هندوهای افراطی 

یعنی یک تکثری بوجود آمده و آن سه .  پيروز شد، اما نمی تواند هندوها را از بين ببردمجددًاحزب کنگره 

 .قائده که گفتم، در آنجا حاکم است

و ساختار  یک حزب واحد قدرت را در دست گرفت، ترکيب جمعيتی از همان ابتدای تاسيس در پاکستان 

سلم ليگ که محمد علی جناح رهبرش بود و همه اعم از حزب م.  شد(monologues) تک صدا قدرت 

 این ساختار قدرت از همان ابتدا تک .بر مسند قدرت نشست، نظامی و غير نظامی عضو این حزب بودند

سياسی و فرهنگی حضور افکار و اندیشه های متفاوت و نداد  یا قدرت برتر بود و اجازه نمی داد محور و

 .ندنرشد کداشته باشند و 

به  که هآمدوجود بمتکثری و مناسبات سياسی  چنين ساختاراسالمی در ایران پس از پيروزی انقالب ا آی

ما اعتقاد داشتيم که پس از پيروزی .  مثبت بود63پيروزی دموکراسی اميدوار باشيم؟ پاسخ ما در سال 

 .انقالب، ساختار قدرت در کشور دچار یک تغيير و تحول تاریخی شده است



 امریکا یا انگليس اهدافشان ،  شاه.، ارتش در زمان شاه یک قدرت تعيين کننده و بال منازع بودبرای مثال

ارتش در زمان شاه نه تنها . قدرتی نداشتندکه نيرو و  خودشان . را از طریق قدرت ارتش پيش می بردند

 هيچ قدرتی محسوب می شد و یا ابر قدرت یک قدرت نظامی، که یک ابزار سياسی بود و قدرت فائقه

 .در برابر آن نمی توانست عرض اندام کند

بهم خورد، دیگر ) اطاعت کورکورانه(بعد از پيروزی انقالب ارتش ماند، ولی چون آن ساختار درونی ارتش 

به نيرو های تحت فرماندهی خود فرمانده ارتش می توانست یک  در زمان شاه، .قدرت فائقه نبود

پذیر چيزی، در داخل ارتش امکان  چنيندیگر ا بگيرند، اما پس از انقالب دستور دهد که بروند و تهران ر

فرمانده می توانست بگوید، برای دفاع از کشور به مرزها برویم، اما نمی توانست بگوید برویم . نبود

ولی سپاه هم این انسجام را . و هستسپاه هم بود . تهران را بگيریم که جمهوری در خطر است

  .نداشت و ندارد

پس از انقالب، غير از ارتش، در ميان روشنفکران و هم در ميان سنت گرایان، نيروهای متعددی وجود 

داشت و این نيروها با هم در تقابل و چالش بودند، اگر چه در جاهایی با هم کار می کردند ولی هيچ 

ادل نيروها را حفظ می  تعاگر چه آقای خمينی . وقت هيچ کدام نتوانستند تبدیل به یک نيروی برتر شوند

شد هر یک از این  گيری های خود مانع می ، اما با موضع قدرت بهم بخوردموازنه کرد و نمی گذاشت 

بعد از فوت آقای خمينی آرام آرام .  قرار گيرندشاننيرو ها به تناست قدرت خود در جایگاه طبيعی خود

ين گروه ها، منوط به امکانات، وضعيت و  ب تعاملهر یک از نيروها درجایگاه خودشان قرار گرفتند و

 .توانمندی هر یک از این نيروها شد

 

 نيز آن سه شرط برقرار است؟ این سالهای اخير آیا در : سوال

 

در ایران  دموکراسی تحقق برای الزم و نه کافی، از دیدگاه من در حال حاضر، آن سه شرط : دکتر یزدی

هست و یکی از هم آقای هاشمی  ند،هست و سپاه رهبرین اال .انقالب استسال های اول تر از بارز

همه این . اصالح طلبان نيز حضور دارندطيفی از هم هستند و و محاقظه کار جریانات راست . قطبهاست

اگر هم  کدام يجهکه   اما مناسبات به گونه ای شکل گرفته.استقدرت در ساختار تکثر  نشانهها 

 کدام به وجود و حيات وابستگی حيات هر ه،عامل باز دارند .نمی دانندبه صالح حذف دیگری را بخواهند، 

همينطور در مورد اصالح . ، خودشان هم ضرر می کنند در صورت حذف دیگری می دانند.  دیگری است

هر یک از نيروها به نفع بقيه هم سياسی این، حضور و فعاليت  عالوه بر. طلبان و حتی نهضت آزادی

 که من به عنوان دبيرکل نهضت نشانه آن است  در اینجا با من صحبت می کند، اگر خبرنگاری. هست

  می  مصاحبهوقتی  ،ن را محدود کرده استآ و با تمام نيرو فعاليت آزادی ایران که دولت قبولش ندارد

  کسی خرده بگيرد که این ،ممکن است. می تواند آن را نشانه آزادی در ایران معرفی کندحکومت   ،کنم

 دموکراسی نيت کنش گران در.  این نگاه درستی نيست، اماوء استفاده حاکميت از شرایط استس

 .مورد کنکاش و سئوال قرار نمی گيرد

االن جریانی .  که در همين انتخابات خود را نشان داد از تقابل نيروها وجود دارد نيزدیگرینشانه های 

بسيج را هم به عنوان حامی خود دارد، ولی  خيلی هم قدرتمند است، سپاه و کهشده صاحب دولت 

عامل محدود کننده . اصالح طلبان را از صحنه خارج کندنمی تواند  رغم تالشی که کرده و می کند،علي

ویژگی بحران کنونی در  .این است که حذف اصالح طلبان منجر به سقوط و حذف همه آن ها می گردد

مه ااد احساس کرده اند و  می کوشند از  این خطر رابسياری از نيرو های درون حاکميت. همين است

، نهاد های تصميم ساز و کنشگر در بر خورد با موانع پيش رومتأسفانه . این روند مخرب جلوگيری کنند



  روش اما این. شده اند متوسل به شيوه های غيراخالقی به جای قبول واقعيت های سياسی موجود، 

. تاست و امروز بيش از هر زمان فریاد اعتراض از اعمال آنان بلند اسعمًال به ضرر خودشان تمام شده 

 و   تنوع.نيستر ایران هم موثر و دداده نی در جاهای دیگری، مثل شوروی سابق نتيجه چنين شيوه های

اجازه ادامه چنين و بررسی دقيق رویدادها  نشان می دهد که شرایط ایران ثر نيروها در ایران  تک

  آسان تر از آنهاتصور  ذهنی انجام فکر کردن در باره برخی از کارها یا به عبارتی . دهد روشی را نمی

و در معرض دید و ، نظير نمایشات کنونی دادگاه ها، می شود م وفتی کاری انجا. استهاانجام آن 

االن  بطور مثال به دادگاه فع .، تازه به ابعاد زشتی آن پی برده می شودفضاوت مردم قرار می گيرد

تاثير منفی این . کسی بدتر از این نمی توانست به جریان افراطی حاکم لطمه بزند. سياسی نگاه کنيد

دستاورد جریان حاکم از این دادگاه ها چيست؟  به نظر . دادگاه ها از هزاران مقاله و کتاب بيشتر است

 . من دیر یا زود این نمایش را متوقف خواهند کرد

تنها  که ند و می فهمند یاد می گير همه ها آرام آرام ما را به جایی می برد که ها و تعامل این کشمکش

ه ب "همه یا هيچ" متروک شده قاعده و قانون. ی تحمل حضور نيروهای دیگر است هر نيرویبرای راه بقا 

 هم حق حيات دارند و این سایرین ند کهبپذیرهمه که  هيچ راهی نيست جز این. مردود استکلی 

، صفحه جدیدی باز خواهد د به محض این که این روند شروع شو.است که دارد اتفاق می افتدچيزی 

 . بنابراین اگر دموکراسی یادگرفتنی است، بخشی از این فرایند یادگيری در حال طی شدن است. شد

شرط کافی اینست . آن سه شرط الزم برای استقرار دموکراسی در بطن جامعه ما بوجود آمده است

اتخاذ سياست های افراطی که بخواهد این .  رفتارهای ما در این دوره تعيين کننده است.ما چه کنيمکه 

حضور ما باید با . هم زند، به ضرر جنبش دموکراسی خواهی استرسازماندهی یا آرایش نيروها را ب

طه چرخش کيفی  غيبت خودمان، دائمًا روی این مسير اثرگذار باشيم تا به یک نقخودمان در صحنه نه با

 که همه به یک زایمان جدید صورت می گيرد و آن زمانی استبا ادامه وضع کنونی . برسيماساسی 

این نتيجه برسند که برای همدیگر حق حيات قائل شوند و فرصتها نيز بطور مساوی برای همه وجود 

 ه مشارکت وههم حزب موتلفه اسالمی حق حيات دارد، هم حزب اسالمی کار، هم جب. داشته باشد

 . باید حق حيات داشته باشدایران  هم نهضت آزادی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و

آیا ما به این سمت و سو می رویم؟ به نظر من بله، حرکت زیگزاگی و همراه با نوسان است، ولی در 

نتخابات برای ا.  بودرویم و برای ادامه این حرکت، حضور در انتخابات ضروری مجموع به این سمت می 

ما یک رویداد است، در حالی که اصالحات یک فرایند است و ما از طریق رویداد انتخابات می توانيم بر 

 . و گذاشته ایمفرایند دموکراسی اثر بگذاریم

 

 دستاوردهای دوران اصالحات 
در زمان ه کبسياری از افراد معتقدند .  ساله اصالحات بپردازیم8دوران جنبش چهارم یعنی به  :سوال

 موید  پس از آن دوره نيز نداشتيم و روی کار آمدن دولت نهم قابل مالحظه ایاصالحات دستاورد مثبت

 نظر شما چيست؟. این مطلب است

خيلی مطلق بينی . ستا اوًال این یک نگاه مطلق گرا به مسائل . ن این را قبول ندارمم: دکتر یزدی

 :من فقط به چند مثال اشاره می کنم. است که ما بگویيم هيچ چيز اتفاق نيفتاد

را ایران نزدیک به هشتاد نفر از سران و اعضای نهضت آزادی . مثالی در رابطه با خودمان می زنمابتدا 

اتهام دادگاه انقالب این بود که نهضت، غيرقانونی است و قصد براندازی .  بازداشت کردند80در سال 

 . ز بود اتهام من اداره یک حزب بر اندا ودارد



از جو، د، برا برانداز نمی دان ایران که نهضت آزادی ه وزیر اطالعات اعالم کردوقتی در جواب نوشتم که 

 . وزارت اطالعات را قبول نداردکه رئيس دادگاه هم هست اظهار داشت که

نيز بی ربط است، چرا که وزیر کشور نهضت آزادی " غيرقانونی بودن" گفتم که اتهام ی خود  به بازجو

 . گوید که نهضت آزادی غير رسمی است ولی غير قانونی نيستمی 

را قبول  ها  اگر تو آن . نداریی را حقجنين تو :"من هم گفتم . دبه من گفت که وزیر کشور را قبول ندار

 احکام سنگينی برای اعضای نهضت آزادی صادر کردند اما ."نداری، من هم هيچ کدامتان را قبول ندارم

 .نفع خود ندیدنده ن را باجرا ی آ

  

های   سال اصالحات، چون شخص رئيس جمهور به یک سلسله از ارزش8در دوران نکته دوم این که 

. مدنی اعتقاد داشت، گفتمان سياسيش نيز این گونه بود و این گفتمان را به نسل جدید منتقل کرد

کنند تا تجربه  احمدی نژاد را ورهدباید این محافظه کار البته احزاب . حتی به احزاب هم منتقل شد

 که به این داردبستگی .... های آقای خاتمی یا نهضت آزادی و  تأثير گذاری حرف. بفهمند که فایده ندارد

اگر اصالح طلبان در مسند قدرت بودند، این تجربه برای آنها مفيد نبود، . مخاطب در کجا نشسته است

اما وقتی موتلفه در مسند قدرت . گفتمان را بپذیرند و پذیرفتنداما چون از قدرت پياده شدند، باید این 

 از آقای هموتلف. گذاردبموتلفه هم باید این تجربه را پشت سر . نشسته، معلوم است که نمی پذیرد

انند  ممحافظه کارانشخصيت های شناخته شده .  شده استایننتيجه اش  .احمدی نژاد حمایت کرد

تجربه احمدی نژاد رویشان اثر گذاشته و دیدگاه هایشان را تغيير داده ...  و ناطق نوری، توکلی، موتلفه

تغييرات . نه اینکه آنها هم اصالح طلب شده اند، بلکه از دیدگاه های مطلق گرا فاصله گرفته اند. است

 حتی در . اما واقعی و عينی است نشسته خيلی کند استقدرت مسند بردر جریانات سنت گرایی که 

 سپاه هم نوعی پندارگرایی  در برخی از تصميم سازان.پاه هم شاهد تغييراتی خواهيم بودخود س

اما در هيچ کشوری سراغ . فکر می کنند چون قدرت نظامی هستند، پس می توانند. مشهود است

دخالت کنند و این دخالت با موفقيت و به نفع و مدیریت نداریم که نظاميان توانسته باشند در سياست 

اما آنجا نظاميان کره ای نبودند  کره جنوبی است، مدیریت نظاميان درتنها نمونه مثبت . عه باشدجام

دهند، در  بیخواستند در مقابل کره شمالی و شوروی و چين نمایشبودند که می  امریکایيها بلکه خود 

نامه نظاميان را   ولی کار. مجری طرحهای توسعه امریکا در کره جنوبی بودندنظاميان کره جنوبیواقع 

 . اه کنيدگنجاهای دیگر و  در پاکستان ودر ترکيه 

آیا . می آغاز شدفصل تازه ای در تاریخ روزنامه نگاری ایران با روی کار آمدن آقای خاتنکته سوم این که 

  این روزنامه ها را داشتيم؟ قبل از آقای خاتمی اصًال روزنامه ای نبود که حرفقبل از آن،ما در زمان 

، آرام آرام فضایی درست شد که ما آمد" شرق" آمد، "طوس"آمد، " جامعه"وقتی . ای ما را بنویسده

وقتی روزنامه طوس را بدليل این که نامه دکتر سحابی را چاپ کرد، تعطيل . حق حرف زدن پيدا کردیم

 اجازه گفت که اگر قرار باشد روزنامه ای منتشر کند وبه دادستان کردند، آقای شمس الواعظين 

ما قبًال . نداشته باشد نامه مردی مانند دکتر سحابی را چاپ کند، ترجيح می دهد روزنامه چاپ نکند

نباید س و جزئ جزئ را این دستاوردهای ناملمو. نمی رسيد به جایی هاصدا. چنين چيزی نداشتيم

 . نادیده گرفت

ن اصالحات در مردم اثر گذار بوده سخنرانی های آقای خاتمی، روزنامه های آن دوران و در کل، گفتما

همه چيز را خيلی زیاد و با زور و فوری می . متأسفانه ما ایرانی ها خواهان همه یا هيچ هستيم. است

در حالی که اساس آفرینش تدریجی است و خدا اصرار دارد بگوید ما خلقت شما را در شش . خواهيم

اما ما این نگاه را . به گام و مرحله به مرحله است تدریجی، گام ،بنابراین خلقت. مرحله انجام دادیم



 را بصورت سفيد سفيد یا سياه سياه می بينند، مبتال به نگاه مطلق اصالحاتکسانی که دوره . نداریم

 . گرا و مطلق خواه هستند

 

 جبهه فراگير اصالحات
سيار حياتی است  مهمی می رسيم که توجه به آن برای پيشبرد دموکراسی در کشور ما بحال به نکته

ما چرا اصالح طلبان با این که دو قوه از سه قوه را در اختيار داشتند، شکست خوردند؟ که اینست  و آن

یعنی زمانی که فکر می کردند (، 76سنت گرایان، بعد از شکست خرداد محاقظه کاران و معتقدیم که 

را ارزیابی و به جمع بندی های ، وضعيت )شخص دیگری رأی می آورد ولی جامعه همه را غافلگير کرد

این جریان  به بعد 76از خرداد . جمع بندی آنها این بود که باید انتخابات را مدیریت کنند. جدید رسيدند

بيش از هر زمان، سپاه و بسيج در مورد انتخابات موضع گيری می . های جدیدی پی می گيرد سياست

 ميليون دالر از صندوق ذخيره ارزی به 350 شد، از اولين چيزهایی که در مجلس هفتم تصویب. کنند

 .بسيج دادند

شکست اصالح طلبان را تحليل و به این جمع بندی رسيدیم که جنبش اصالح  ایرانما در نهضت آزادی 

گونه ایست که نه یک فرد و نه حتی یک ه آرایش نيروهای سياسی ب همچنين. طلبی فاقد رهبری است

. را در دست گيرد، بلکه مجموعه نيروهای اصالح طلب با هم باید بتوانندحزب، نمی تواند رهبری جنبش 

معين آمد، ما خواستار دکتر ، وقتی ریاست جمهوریانتخابات نهمين بر اساس همين تحليل بود که در 

نيروهای تشکيل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر شدیم و اميدمان این بود که زیر این چتر همه 

 ميليون رأی به خاتمی را تبدیل به یک نيروی سياسی اثر 20 و پتانسيل ندم جمع شوبا هاصالح طلب 

 .نشدمتاسفانه  که ندتبادالت قدرت کنگذار در صحنه 

سير تحوالت در کشورمان به گونه ای و به سمت و سوئی است . امروز هم این نياز هم چنان وجود دارد

تحوالت سياسی . بش اصالح طلبی ضروری استکه  همگرائی ميان نيرو های سياسی متعلق به جن

به گونه ای شکل گرفته اند که اگر بحران های منطقه ای و مناسبات جهانی . در خالء صورت نمی گيرند

 این خطر وجود دارد ،نيرو های درونی متعهد به منافع و مصالح ملی در فرایند تحوالت تاثير گذار نباشند

جریان راست و محافظه کار هم علی االصول باید از . ر گذار پيدا کنندکه نيرو های بيرونی نقش کليدی اث

 . ، استقبال کندخاطر حفظ منافع ملی و کيان کشورهمگرائی نيرو های اصالح طلب، به 

 بود یک سازماندهی فراگروهی، با شرکت همه گروههای اصالح طلب ندقادر خواهاصالح طلبان آیا اما 

؟ به عبارت ندربه کن و آرایش جدیدی از گروه ها را در جامعه ایران تجدنو دموکراسی خواه بوجود آور

 به یک نيروی تبدیل آنو    انسجام سياسی نيروها، و پس از آنانتخاباتدوره  رویداد با توجه به دیگر آیا 

نيروهای اصالح طلب به سمت و ؟ آیا امکان پذیر استمنسجم و قابل بهره مندی در مبادالت قدرت 

  که به هم نزدیک شده و همگرایی پيدا کنند ؟می کنندرکت سویی ح

زمينه های ذهنی و عينی برای تحقق این نياز فراهم نظر می رسد برغم شرایط ظاهرًا نا مطلوب، ه ب

 باید  .بروز و ظهور موثر آن ممکن است کمی به طول انجامد اما کامًال در دسترس می باشد.  شده است

 . اميدوار  بود 

 


