
١

 X�« v�UL	
« X�«b� Ë v�«d�u�œ t� @M
 t� Ê«d�« “Ëd�« “UO�

Áb� È—U	�«d�Ë s	�Ï‰«d	�u� œ«“¬ s#� sL$�« —œ ÈbL%«dO�« @M�u& d	�œ v�«dM#� 

ـ ايراى آمرييس شورا» و ران «سيريكا، يكى از بنيانگذاراتگرز آمراحمدى استاد دانشگاه رشنگ اميركتر هود )،AICانيان(يكاييان 
ضوعت شد. مـوال كانادا دعـواد مونتـر) به انجمـن سـخـن آز٢٠٠٣ مه امسـال (١٧يكا اسـت كـه در ان و آمر اير0ابطـهو از فعـاالن ر

ا در اختيار عالقهEمندانانى ر شهروند متن اين سخنر0يهيكا پس از ١١ سپتامبر بود. نشران و آمر اير0ابطهسى رانى ايشان بررسخنر
مىEگذارد.

*   *   *

تباط اينيكا، و اران و آمر اير�ابطهط به ربوك بهتر مسايل مراند به درم كه بحث امشب ما بتوار شما، اميدو�فى سخاوتمندانهت� و معر ضمن سالم و تشكر از دعو
عات اصلى بحث در دوضويكا يكى از موان و آمر اير�ابطه سال مشكل ر٢٣چند به مدت اسى، كمك كند. هركران، منجمله جنبش دموابطه با مشكالت داخلى ايرر

ابطه به شكلى تنگاتنگ با مسايل داخلىى حل شود. اين ران تبديل شده است كه بايد به نحو اير� جامعه�ابطه به يكى از معضالت عمدهلى امروز اين ركشور بوده، و
اسى دركريكا امروز با بحث دموان و آمر اير�ابطهه، از آنجا كه راهد بود. به ويژى امكان پذير نخو بدون حل ديگرًه خورده است و حل يكى احتماالان گرجى ايرو خار

يم.ان نگاهى بيانداز امروز اير�هاى اساسى جامعه دو كشور، به نياز�ابطهم مى�دانم پيش از ورود به بحث رتباط يافته است، الزان اراير

يت چهار مضمون اساسى دارد:م اين جمهوران است. فراه نجات سياسى و اجتماعى ايراسى ملى ركرسيال دموى سومتى جمهورگاه من، نظام حكواز ديد
�يها پيدا مى�كنيد كه از تصور تجزانى ريك هستند، و شما كمتر ايرانيان در آن شرضى است. اين آرزويى است كه همه ايرنخستين مضمون، استقالل و تماميت ار

ابستگى�هاى چندجانبه،ا ندارد. در دنياى وكفايى ملى رابستگى و يا خودم سابق عدم وانيان آن مفهويت ايراى اكثرجود، استقالل بران به خود نلرزد. با اين واير
ياد مختص نخبگانمانى پديده�اى از باال و تا حدود زايى كه زى با آن است. ملى�گريستن از دنيا، كه تلفيق و همكارا زاست جدا ماندن و سوبحث استقالل نه خو

كت در جهانـىان، اسالم و جهان، در قالب شرابطه، امروز بحث ايران است. در هميـن رط به توده�هاى مردم ايربوجامعه بود، امروز پديده�اى از پايين به باال و مـر
ه عمـدهان نيز به همان اندازند علق به ايـراينده�اى جهانى مى�شوان ما به�طور فـزهاى جوب نشدن در آن پيش مى�رود. در حالى كه نيـروشدن و در عين حال ذو

ا پاس مى�دارد.شمند رش�هاى ارزه مى�يابد، ضمن اينكه هنوز ارزانى هويتى تازمى�گردد. به�ديگر سخن اير

ان وگرا كاراد ر اين افر�گى مى�كنند. بخش عمـدهندير خط فقـر زصد مردم آن زى است كه بيـش از ٧٠ دران كشورم عدالت اجتماعى است. ايـرمضمون دو
هاى اساسى بخشندانشان است. نيازأى دهند تأمين معاش خود و فرز اصلى اين جمعيت عظيم، پيش از آنكه به چه كسى ر�ان تشكيل مى�دهند. دغدغهكشاورز

اسى همآورده نيست. در چنين جامعه�اى، اگر عدالت اجتماعى نباشد دمـكـرا شامل مى�شود، هنوز بريح رسه، بهداشت و تفـرسيعى از جامعه، كه مسكن، مـدرو
هنگى نيز هست. بحثله�اى فقط اقتصادى نيست بلكه سياسى و فراهد بود. ناگفته نماند كه عدالت اجتماعى مقواند شكل بگيرد، و اگر بگيرد پايدار نخونمى�تو

اقع نقض عدالت اجتماعى است. در اينخودى نيز در ونان، و يا تقسيم مردم به خودى و غيرب اقليت�ها، اجحاف عليـه زكوان، سرشنفكرحبس و خفقان عليه رو
ىكوبگر جمهوراصله، بخش اعظم به�اصطالح «لباس شخصى�ها»ى سـرابر اطالعات وان است. بـرين نوع بى�عدالتى در اير قضائيه از عمده��تـر�هابطه، عملكرد قور

مان داده شده�اند.ه سازسط اين قواسالمى تو

 سياسى�سعـهان با توسط اير متـو�قى طبقهشنفكر و متـرهـاى روگى نيرونداقع ز سياسى اسـت. در و�سعهاى من تـواسى ملى برسيال دمكـرم سومضمون سـو
ادى انديشه و بيان از آنليد انديشه�ها و ايده�هاى جديد نيست، و اگـر آزى و تو سياسى قادر به ادامه حيات معنـو�سعهآميخته است. اين بخش از جامعه بدون تـو

لى اساسى دانستن آن در اينجا به معناىان است، واى ملت ايرم برسعه�هاى الزاع ديگر تو سياسى اساس انو�سعهايش باقى نمى�ماند. توى برفته شود ديگر چيزگر
 مدنى� سياسى و جامعـه�ستى ميان جامعها كه تمايز در مدنى اشتباه مى�شود، چـر�سعه با بحث توًال سياسى معمو�سعهان، بحث توتنها نياز بودن آن نيست. در ايـر

� سياسى و يا ديگر بخش�هاى جامعـه�فه�اى است و در جهت محدود كردن احجاف�هاى احتمالى جامعـههاى مردمى و حر نيرو� مدنى، جامعـه�جود ندارد. جامعهو
ابلت و احزب دوفيت�هاى خوايش ظراين بحث افز سياسى بنابر�سعهت سياسى است. تواب، يعنى قدرلت و احز دو� سياسى، جامعه�مدنى شكل مى�گيرد. جامعه

شداب بشود. حمايت از تشكيل و رلت و احزفيت�هاى بد و عملكردهاى ناهنجار دو سياسى بايدمنجر به كاهش ظر�سعهو تصحيح اعمال آنها است. در عين حال، تو
شد سياسى است. ر�ليهل اواب از اصواحز

يكى و تجددشد كمى و فيزه به شكل رار اقتصادى همو�سعهان به تو اقتصادى است. متأسفانه در اير�سعهاى من تواسى ملى برسيال دمكرم سومضمون چهار
اد جامعه نيز كمك كند و به تـغـيـيـر دريكى افـرلوژليدى و تكنـوى، تـوفيت فكـرايش ظر اقتصادى بايد بـه افـز�سعهيسته شده است. در حالـى كـه تـواقتصادى نگـر

ات نيست، بلكهكرى يا بوروارشدن جيب عده�اى بازف پرلت است. معنى اين حرمايه دار و دو سر� اقتصادى با طبقه�سعهليت توجود بيانجامد. مسئوهاى موساختار
فيت�هاى اقتصادى در فكر و تخصـص وخانه، ايجاد ظرا باال ببرد. مهمتر از ايجاد صنعـت و كـارعه�اى از فعاليت�ها است كه قابليت�هاى اقتصادى جامـعـه رمجمو
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ش افزوده اقتصادى است. ايجاد اشتغال و ارز�سعهشد داشته فقط بخشى از توليد ناخالص ملى چقدر بوده و يا فالن صنعت چقدر ردانش مردم است. اين كه تو
گاه�ها،شيمى، نيروينه، مانند پتروهزساخت�هاى اقتصادى گاه بسيار پـرير ز�ى دارد. متأسفانه كشور ما تاكنون با همهاد اهميت بيشتـريق فكر و تخصص افراز طر

ت�فزون،يك و تجاراتژافياى استران، متخصصان و انديشمندان بى شمار، و جغرى جوى، نيرومايه هاى عظيم طبيعى و معنوه، سرتباطات و غيرسدها، جاده�ها، ار
ين عامل اينه است. من اصلى�ترقابتى مشخص در منطقه و جهان بى�بهـرى رترسد و كماكان از برخور شأن خود از نظر اقتصادى بـرانسته است به جايگاه درنتو

هنگى، اجتماعى، سياسى و قضايى مى�دانم.ست در بخش�هاى اقتصادى، فرش و بينش درجود نگريت سياسى و اقتصادى كشور، و عدم وا مشكل مديرمسأله ر
اند با اينان نمى�تو اير�قابتى نيستند و جامعهى�هاى رترش و نفت برقابتى ندارد. فرى رترابطه با يك بران هويت مشخصى در رياد، ايرى�هاى نسبى زترجود بربا و

مانه پيدا كند. جهان يك هويت محتر� آينده�ى�هاى نسبى گذشته در جامعهتربر

�سعه سياسى و تو�سعهلى بر سر سه نياز ديگر، يعنى عدالت اجتماعى، توافق نظر داشته�اند وان توچگى ايرى استقالل و يكپارانيان رويت ايردر حالى كه اكثر
هارا با هم متضاد دانسته�اند، و همومت ها اين سه نيـاز رفته است. در ١٥٠ سال گذشته حكوت نگرافق و هماهنگى در عمل صوراقتصادى متأسفانه هيچگاه تو

كتر مصدق، در انقالب اسالمى و در جنبش اصالحى دهبرطه، در جنبش ملى شدن نفت به ربانى كرده�اند. در جنبش مشروا قرجيح داده و دوتاى ديگر را تريكى ر
� اقتصادى بوده است. در اين ميان، طبقه�سعهى توفسنجانى تكيه روى آقاى رياست جمهورى و ران پهلوجه شد، در حالى كه در دور سياسى تو�سعهطلبى اخير به تو

ان آينده بيافتد همينفته شد. يكى از اتفاقات مهمى كه بايد در ايرها ناديده گرم ماند و عدالت اجتماعى جز در شعارهاى خود محروين نيازحمتكش از اصلى ترز
لتا به يك اتحاد ملى و دواند ما راهى است كه مى�توسيم. اين رآورده كردن اين سه نياز اجتماعى برافقى در جهت برن به توازمان و با توانيم همزاست كه ما بتو

 ملى» مطرح كرده�ام.�سعه مدنى و تو� سياسى، جامعه�ا مفصل�تر در كتاب جديد خود به نام «جامعهساند. من اين بحث رائتالفى بر

ابطه كار مى�كنم و بحث ها،ى اين رازده�سال است كه روگرديم. من دويكا بازابطه با آمران، به بحث ر امروز ايـر�هاى اساسى جامعه نياز�هباربا اين مقدمه در
م، با كمك ديگريكا داشتم و داران و آمرابطه ميان دو كشور ايريادى در اين مورد نگاشته و منتشر كرده�ام. بر اساس اعتقادى كه به ايجاد رانى�ها و مقاالت زسخنر

ادى تشكيل شده كهعه افرتى است و از مجموشى ـ مشورمان آموزا» يك سازجود آورديم. اين «شور به�و١٩٩٧ا در سال انيان» ريكاييان ـ ايراى آمرستان، «شوردو
ىارقرانيان مقيم خارج با بران و بخش عظيمى از ايرصد مردم ايرا ٧٥ دريرعيت دارد زيكا است. اين هدف مشروان و آمرك آنها ايجاد صلح ميان ايريك هدف مشتر

يكا نيستـنـد وان و آمراستار جنگ بيـن ايـريكايى�ها نيـز خـويت آمرم كه اكثـرافق هستند. من اعتـقـاد داران، مومت فعلى در تـهـرابطه، حتى با هميـن حـكـواين ر
ستانه داشته باشند.ابطه�اى دواهند دو كشور بار ديگر رمى�خو

ابطه مخال|ان نيز با اين رشنفكـرى از روان كه بسيارمت ايرا شروع كردم، نه تنها جناح�هاى حكـوابطه رى اين رارقرمان كه من فعاليت در جهت بـردر آن ز
ه، هره شمارُاند و در نيكا مى�خوان و آمر اير�ابطها دالل ران مرخته�ام. كيهان ايريكا فروا به آمراء چپ به من اتهام مى�زدند كه خود ران ماورشنفكرخى از روبودند. بر

ت» گذاشت! بحث كيهان اين بود كهنى در سكونگوا نيز «سران مطلب رايت چاپ كرد و عنوا با خانم آلبرا عليه من اختصاص داد. عكس مر كامل ر�بار يك صفحه
انست بهاهند تـويكا ديگر نخوى آمرها بـه روها با باز كردن درگاه من، تنـدروى اسالمى است! از ديدنى جمهورنگـويكا سران و آمرتباط ايراحمـدى از ارهدف امير

اا رى اسالمى در خارج از كشور، منجمله سلطنت�طلب�ها و مجاهدين، جلسات علنى و علمى شورند! مخالفان جمهورنان بپردازانان و زان، جوشنفكرب روكوسر
ابطه كار شود. من استدالل مى�كردم و مى�كنماى ايجاد رى اسالمى مى�شود و نبايد بريكا باعث بقاى نظام جمهورابطه با آمربر�هم مى�زدند و تأكيد داشتند كه ر

مانغم همه تالش�هاى سازنگون شد؟ متأسفانه، على�را سريكا نبود؟ پس چرست آمرين دومت نمى�شود. مگر شاه نزديك�ترابطه باعث بقاى حكوف ايجاد ركه صر
فتهجود آورد، نتيجه�اى گريكا به�وان و آمراى ايرصت�هاى طاليى متعددى برمان ما فرجودى كه سازيكا، و با وان و آمرار بى�اعتمادى ميان ايراى برداشتن ديوما بر

نشد.

ى نيزهاى ديگرابطه فقط دو قطب ندارد، بلكه نيرو اين دو كشور نيست. اين ر�ابطهى كه كم ندارد دشمن است، چون مسأله فقط ريكا چيزان و آمر اير�ابطهر
ابطهكيه هم مخال| اين رلى فقط آنها نيستند. تراييل و البى�هاى آن است. و امروز تعيين كننده شده، اسرًى عظيمى كه تصادفاگير هستند. نيروابطه دردر اين ر

ى سابق و پاكستان نيـز بـهى�هاى شـوروسيه، جمهوركيه چنين فكر مى�كـنـنـد. روان ترهبرند، يا حداقـل ريكا به منافعش لطمـه مـى�زان و آمرتباط ايـرا اريراست ز
ند. در حال حاضر يكى از مشكالت جدىيكا نـداران و آمرجه عالقه�اى به صلح ميان ايرب نيز به هيچوب و عرسيعى از دنياى غره بر آنها، بخش وهمچنين. عالو

ب هاات، گفت ما عر امار�جهير امور خارانان، وزت شده بودم. يكى از سخنرظبى دعوانسى در ابوب است. چند سال پيش به كنفران دنياى عرجى ايرسياست خار
اطى شما بود. پس از انقالب، مشكل صدور انقالب اسالمىناليستى افر ناسيو�حيهانى�ها مسأله داشته�ايم! قبل از انقالب ١٣٥٧، مشكل ما روهميشه با شما اير

هنگ خود افتخار مى�كنيم و اين حق هر ملتى در دنيايخ و فرانى�ها به گذشته و تارم. ما ايرا مى�پذيرل شما رشما هم به آن اضافه شد. من در پاسخ گفتم، انتقاد او
فتيم و حاال هما از شما گـرل مال ما نبوده و هنوز هم نيست. ما آن راست كه ملى باشد. اما در مورد صادر كردن اسالم سياسى، بايد بگويم كه ايـن اسـالم از او

جد آمدندگان به وكت كنندا به ما تحميلش كرديد؟ از اين پاسخ من شريد. اگر هم بد است، چرا پس بگيرب است، آن رگردانيم! اگر خواهيم به خودتان برمى�خو
اى من دست زدند.و بر

ان مشكلهاى اسالمى در منطقه با اير كشور� همهًيباستى ندارد. تقر سنى منطقه تنها است و دوً عمدتاِهاى اسالمىان شيعه در منطقه و در ميان كشوراير
مسلمانهاى غيران نظر خوبى نداشته�اند. از اين منظر، كشوره نسبت به ايرات، پاكستان و غيراق صدام حسين، اماربايجان، عركيه، آذرند. افغانستان طالبان، تردار

ىچه تأكيد كمتر٢ سال گذشته ديده كه هر٣ى اسالمى هم در ان به شمار مى�آيند. جمهوراى ايرى برستان بهتراين دوكرسيه و اومنستان، روستان، ارمانند هندو
مستقيم بر��ضدى از اسالم انجام داده مستقيم يا غيرفداركتى در طرعكس هر حرانى تكيه كرده، همانقدر به نفعش بوده، و برناليسم ايرى ناسيوبر اسالم داشته و رو

هاى اسالمـىا به كشورل خود رلويت اوجى اوى اسالمى، كه در سياست خاراقعيت اساسى و يكى از داليلى است كه جمهـورخودش تمام شده است. اين يك و
ان تنظيم مى�كند.ا بر مبناى منافع ملى ايرجى خود رچه بيشتر مناسبات خارامى از آن سياست جدا مى�شود و هرداده است، دارد به آر

انيان خـارجسيعى از ايرابطه هستند. بخش واهان اين ران خوصد ملت ايـر مخالفت�ها، حداقل ٧٥ در�جود همهگرديم. اكنون بـا ويكا بران و آمر اير�ابطهبه ر
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ه از درونيع�تر حل شود. چندين گروچه سريكا بايد هران و آمرسيده�ايم كه مسايل ايريت ما به اين نتيجه ر اكثرًاند. ظاهرل دارايطى قبوا با شرابطه ركشور نيز اين ر
�ابطهم رات داخل و خارج كشور تاكنون چند بيانيه در مورد لزوكرشنفكر چپ، ملى و دموهاى روه هستند يا بودند. نيرول مذاكريكا مشغوى اسالمى با آمرجمهور

يان سايه» دريون «جرشت ميهن�شان افزوده مى�شود. تنها سلطنت طلبان، مجاهدين، و قشرنوانى�ها نسبت سرانى اير به نگرًيكا صادر كرده�اند و دائماان و آمراير
ند.ت مى�نگرفتن يا حفظ قدراى گرسيله�اى بريكا به چشم وت مى�انديشند و به آمرى مى�كنند. آنها فقط به قدراضع قبلى خود پافشاران همچنان بر مواير

يكا بعد از ١١ سپتامبر است. ١١ان و آمر اير�ابطهى  رسى كرد. بحث من رويخى بررناگون و در مقاطع مختل| تاران از جهات گوا مى�تويكا ران و آمر اير�ابطهر
لى هريادى داشته�اند. ويكا با هم مشكالت زان و آمر٢ سال گذشته، اير٣يكا به طور كيفى تغيير كرد. در ان و آمر اير�ابطه عطفى بود كه پس از آن ر�سپتامبر نقطه

ضعيت ديگر قابل ادامه نبود.ضعيت نه جنگ و نه صلح منجر شود. پس از ١١ سپتامبر، اين ويت كنند كه به ايجاد يك وى مديرا طورخوردها رانستند بردو كشور تو
ه كردم كهان چاپ كنم، اما در جاهاى ديگر منتشر شد. در آن مقاله، اشارانستم در تهرشتم كه نتوه مقاله�اى نوست يك هفته پس از ١١ سپتامبر در اين�بارمن در

اه يكىيكا از اين پس يا بايد با هم بجنگند، يا صلح كنند. ما بايد از ميان اين دو ران و آمراهد آمد، و ايرضعيت نه جنگ و نه صلح بيرون خويكا از وان و آمر اير�ابطهر
انى�ترايط بحراى مدتى همچنان ادامه دهند. اما از اين پس شرا برضعيت نه جنگ و نه صلح رانند ويكا نمى�توان و آمرا انتخاب كنيم. اين بدان معنا نيست كه ايرر

اهد كشيد.اهد شد و مشكل به جاهاى جدى�تر خوخو

اناق، از دو سو ايران همسايه شده و با اشغال افغانستان و عريكا با ايرلين بار، آمراى اويكا در اين مقطع دچار چالش جديدى شده است. بران و آمر اير�ابطهر
هاىلويت با كشورمين اوهاى اسالمى، دوجى با كشورلويت حل مشكالت خارلين اوان، تاكنون اوى اسالمى ايرجى جمهوره كرده است. در سياست خارا محاصرر

ى اسالمى تبديل شدهل جمهورلويت اويكا  اكنون بـه اوابطه با آمرضعيت جديد، ريكا بوده است. در ولويت با آمرمين اولويت با اروپا، و چهـارمين اوهمسايه، سو
طيكا مخلولويت�هاى همسايگى و اسالميت با مشكل آمرا نيز اشغال كرده است. اكنون اويكا اكنون نه تنها همسايه است بلكه دو كشور اسالمى را آمريراست، ز

ضعيتيكا يك همسايگى عادى نيست. وان و آمرجود آورده است. همسايگى ايريكا نيز به�وان كه آمراى ايرا نه فقط براهبردى رام رضعيت، يك الزگشته است. اين و
خته شدن آتش جنگ بيانجامد.افروقه، به براند با يك جرجود آمده است كه خيلى ساده مى�توناكى به وپيچيده و خطر

ئيس كه سال�ها است پيغـامه داشته است. كانال سويكا مذاكـران تاكنون از كانال�هاى مختل| با آمـريان بوده است. ايراتى نيز در جـردر اين ميان، مذاكر
 كانالًاجود آمد و اكنون نيز فعال است (اخيرابطه با اين كشور به�ويكا به افغانستـان و در ر آمر�مى�برد و مى�آورد. كانال ديگر، كانال ٢+ ٦ است كه قبل از حمله

شكنىاخر به�علت كارهاى گاهگاهى ميان آنها در اروپا است كه اين اوجه و گفتگوت امور خارارتباط دو وزم، كانال مستقيم اره شده است). كانال سواقيز عر٦+٢
تخانه�هاىار انگلستان، يا پيش از اين، وز�جهت امور خارارند، مثل وزجود دارسمى نيز وى كانال هاى نيمه ريكا قطع شده است. غير از اينها، يك سرجناح تندرو آمر

جات پايين و يا سابق دو كشورلتى�هاى دران يا دوشنفكراپن، كه پيام مى�بردند و مى�آوردند. غير از اصالح طلبان كه به طور علنى و در سطح رو قطر و ژ�جهامور خار
سمى استين كانال، كانال ره پنهانى كرده�اند. اما مهمتر مذاكرًمت به�طور مستقل گاهاى نيز از داخل حكوه�هاى ديگريك داشتند، گروى تئوربا يكديگر گفتگو

قتىش نكنيم كه واموه كم اهميت�تر هستند. فرف مذاكره�هاى طر گرو�جه، بقيهت امور خارارفته است. در مقايسه با وز دو كشور شكل گر�جهت امور خاراركه بين وز
هبرل ريكا، در كنترابطه با آمر ر�ص مسألهجه، و بخصوت امور خارارجه، منظور نه فقط آقاى خاتمى كه آقاى خامنه�اى هم هست. اكنون وزت امور خارارمى�گوييم وز

است.

ات مختل|ى كه از مذاكرجود آمده و اخباريكا به وابطه با صلح با آمرى اسالمى يك اجماع نظر در رى باالى جمهورهبراينها همه دال بر اين است كه در ر
ص در داخل كشور دارد، چالشضعيتى كه به�خصوجه به واند، با توى بتوهبرحيه است. اما اينكه اين ريكا در اينجا و آنجا پخش مى�شود دال بر همين روان و آمراير

ى است.ا تامين كند، خود بحث ديگـران ر سياسى هدفمندى شود كه منافـع ايـر�هارد يك مذاكريكـا ويت كند، و با آمرا به�طور صحيح مديـريكا ران و آمـر اير�ابطهر
يكاى اسالمى بين خود و آمريكا است. جمهورف آمرف خود كه از طـريكا دچار مشكل اساسى نه از طره با آمراى مذاكرى اسالمى براقعيت اين است كه جمهورو

يسمفته تا تروره�هاى اتمى گرى پروژه روه است: از مذاكريكا قابل مذاكرى اسالمى، همه چيز با آمره نباشد. از ديد جمهورا نمى�بيند كه قابل مذاكرهيچ مسأله اى ر
ى اسالمى بهان افغانستان جمهـوراى مثال، در بحريكا داشته است. بـر هماهنگى�هايى نيز با آمـرًاى اسالمى اخيراييل و فلسطين. در عمل، جمـهـورو صلح اسر

هلين اتفاقى كه افتاد اين بود كه دوبار هر دو يكى بود: به محض پايان اين جنگ�ها، او�لى نتيجهاق هم به همين شكل. ويكايى كمك مؤثر كرد. در عرهاى آمرنيرو
يكا عمده شد.اى آمران برمشكل اير

ندجود مى�آيد كه رو ناگهانى و غيبى به�و�م مى�شود، يك مسألهابط دو كشور كمى گرات پيش آمده است، هر بار كه روهمان�طور كه در ساليان گذشته به كر
اى مثال، بعديان�هاى مشابه در منطقه نشأت مى�گيرد. بريان غيبى از جناح�هاى تندرو درون هر دو كشور، و از جرى سردى مى�كشد. اين جره به�سوا دوبارابطه رر

اييلى�هاسط اسرس توان» در آبهاى خليج فارف ايراى فلسطين «از طرم شده بود كه ناگهان يك كشتى حامل اسلحه بريكا گران و آمر اير�ابطهاز جنگ افغانستان، ر
اقا جزو سه كشور «محور شيطانى» اعالم كرد. پس از جنگ با عران رش ايره شد. پس از آن، آقاى بوه تيرابط دو كشور دوباريخت، و روپيدا شد و همه چيز به هم ر

سانه هاى عمده تبديل شدنـد. ايـن�بـار، ر�اق به يك مسألـهه، اين�بار شيعيـان عـرسر مجاهدين و غيـرافق�هاى بين دو كشـور بـران و توجود كمك�هاى ايـرنيز، بـا و
بال بهانه استشتند كه كران دانستند. آنها نوى�هاى ايرابكارا شاهدى بر خرا با آب و تاب نشان دادند و آن رى امام حسين راداراسم عزاييل مرفدار اسريكايى طرآمر

ى نديده بودند باور كردند.ادارنى و عزيكا هم كه انگار تاكنون سينه زان آمرست كند. سياستمداراليت فقيه درى اسالمى با واق يك جمهوراهد در عران مى�خوو اير

مت اسالمى در عالقه�مند است كه يك حكوًان اصاللت ايرمت مذهبى هستند و نه دواق به دنبال ايجاد يك حكودر حالى�كه ما مى�دانيم نه آيت�الله�هاى عر
جود آوردن يكى اسالمى مى�گويد كه به دنبال بـه�وقتى جمهورى اسالمى خودش مانده است! وا كه خودش در جمهورجود آورد، چرهيچ كجاى ديگر دنيا به�و

ضاعى اسالمى بيشتر به اين فكر است كه با اوان باشد. اكنون جمهورلت ايراند به نفع دومتى نمى�تواست مى�گويد. چنين حكو رًاقعااق نيست ولت شيعه در عردو
جودى اسالمى مهم و دردآور است. در گذشته، به دليـل واى جمهـوران قطب جهان شيعه بـر نج| به عنو�هخورد كند. اهميت يافتن دوبـارنه براق چگـوجديد عر

اهد گشت و در دنياى شيعـهاهد كرد. نج| به مقام قبلى خود باز خـويت شيعه از قم به نج| انتقال پيـدا خـوكزلى در آينده، مـرصدام، پايگاه نج| بسته بـود. و
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يت بهى دارد. محوراى شيعيان اهميت كمترمه برت معصوضا و  حضرقد امام رت على و امام حسين، مـرقدحضر مرِاهد يافت. در مقابلى از قم خواهميت بيشتر
اليتم و نج| با مفهو�ل شيعهاز اواجع طرسد كه مراهد داشت. مهم�تر از اين، چنين به نظر مـى�رش اين فرودستى نخوه�اى جز پذيرسمت نج| مى�رود و قم چار

ان گذشته در اير�ا حتى ضد اسالم شيعه مى�دانند. گفته مى�شود كه آيت�الله حكيم هـم كـه طـى دهـهخى، مثل آيت�الله سيستـانـى، آن رند و برفقيه مشكـل دار
اق تجويز نمى�كند.اى عرا براليت فقيه رى اسالمى نزديكى دارد، سيستم ومستقر بوده و با جمهور

يكا بر سـران با آمـرند. اير مجاهدين سـر بـاز ز�هبارى اسالمـى درافق خود با جمهـوريكا از تـومت شيعه باعث شد كـه آمـر حكـو�هباريكا درانى بى�مورد آمـرنگـر
فتاشنگتن تصميم گران جديد وش محافظه كاريكا به سفارلى پس از پايان جنگ، آمرا خلع سالح كند. ويكا آنها رار بر اين بود كه آمرهايى داشت. قرارمجاهدين قر

يكا دچار يك سياستابطه مى�دانيم كه آمراق نيز استفاده كند. در اين رعليه شيعيان عرى اسالمى، كه برعليه جمهورا نگه دارد تا نه تنها از آنان بركه مجاهدين ر
ىيكا رو آمر�ى كند. در عين حال، در درون هيأت حاكمهار ابز�اهد از آنها استفادهف مى�خويست مى�نامد و از آن طرا ترورف مجاهدين رضد و نقيض است. از يك طر

جه درت امور خارارند، وزمان نظامى حفظ شوان يك سازاهد مجاهدين به�عنوت دفاع مى�خوارجود ندارد. در حالى كه وزافق وى از مجاهدين توار حتى ابز�استفاده
ى نظامى مخال|ان يك نيرواق بعد از صدام حسين، ماندن مجاهدين به عنوسد كه در عرى سياسى فكر مى�كند. به نظر مى�رجهت تقليل مجاهدين به يك نيرو

اهند داد.يانى نخواق تن به چنين جره�هاى سياسى عرى اسالمى ممكن نباشد. شيعيان، كردها، و ديگر گروجمهور

گى خود ادامه مى�دهنـد، وندجود، اين مسايل به زض مى�شود و تغيير شكل مى�دهند. با اين ويكا ثابت نيستند و طبيعت�شان عـوان و آمر اير�ابطهمسايل ر
عيتى داشته باشد، به دو دليل:ضوجه كنيد. اين بحث االن ديگر نبايد مواييل تواب و اسران با صلح اعراى مثال، به مخالفت ايركماكان مشكالت باقى مى�مانند. بر

نوع صلحى كه بين فلسطينى�هاا با هرافقت خود رى اسالمى مو، مدت�ها است كه جمهورًند. ثانياا بر�هم بزاهد آن رى اسالمى بخوجود ندارد كه جمهور صلحى وًالاو
انضع اين است كه ايراى اين مشكل است. معناى اين مولتى براه حل دو دوى اسالمى امروز رسمى جمهورضع رار شود اعالم كرده است. موقرائيلى�ها برو اسر

فى اسالمى كه جهت مصرائيلى جمهورفت. متأسفانه، تبليغات ضد�اسراهد پذيرا هم خوائيل رلت فعلى اسرجوديت دولت فلسطينى، موت تشكيل يك دودر صور
يسم نيزا از نظر پنهان مى�دارد. در مورد سالح�هاى كشتار جمعى و تروران رلت ايرضع منطقى دوان و خارج از آن انجام مى�گيرد اين موا در ايرگرهاى بنيادنيرو

ان يك سالح عادى درا به عنويكا خود بمب اتمـى رض شده است. در�حالى كه آمران عوابطه با ايربه همين شكل. ماهيت هر دو مسأله هم در منطقه و هـم در ر
ان ممكن است بمب اتمى بسازد چها تحمل مى�نمايد، اين بحث كه ايراى سالح اتمى در منطقه رهاى ديگر داريابى مى�كند، و يا كشورسياست دفاعى خود ارز

يسم ساختهاق عليه آن تروريكا به داخل خاك عرض مى�شود. آمدن آمريكا به شكلى در منطقه عواى آمريسم هم دارد براند داشته باشد؟ مشكل ترورمعنايى مى�تو
يسم جديد هيچ نقشى نداشته است.ان نيز در ايجاد اين ترورجود نداشت. ايراست. در حالى كه اين در گذشته و

مت اسالمى بهنگى گذار از حكومت، چگويكا بحث ثبات حكـويكا است. االن بحث اصلى در آمرف آمرى اسالمى از طرتباط با جمهورمشكل اساسى در ار
يكا كهى آمر تنـدرو�جود ندارد. بخشى از هيأت حاكمهارد اتفاق نظـر وان است. در هيچ يك از اين موت در ايـرخورد به مشكل قدر بر�هه نحوعى ديگر، و باالخـرنو

ان جديدى انفجار است. محافظه�كارضعيت «ناپايدار» فعلى، به دنبال تئورجه به وان است، با تويم اسالمى در تهرنى رژنگوان و بعد سرت ايريب قدراهان تخرخو
ه كردنى كه آقاىاتيزكرند دمواييل استدالل مى�كنند كه روان اسرفداراء چپ، و طراييل، سلطنت طلب�ها، مجاهدين، ماوران ليكود اسرهبراه راشنگتن، به همرو

ماناهد پاشيد. در نتيجه االن زا در كل از دست داده و دير يا زود از هم خوعيت و ثبات خود رمت مشروسيده، حكوخاتمى سردمدار آن بود، اكنون به شكست ر
جوداق شد وى كه با عراهى جز كار رًا عماليرى اسالمى جنگيد زا داد. بايد با جمهورى خود رسازصت بازمت فران است! نبايد به اين حكوكت نظامى عليه ايرحر

ند كه معتقدندجود داريكا وى در درون و بيرون حاكميت آمرهاى ديگرها، نيرونند. در مقابل اين نيروف نمى�زاحت حرها با اين صرندارد. البته خيلى از اين نيرو
جود دارد. با اين حال، همينان ومذهبى و كمتر تندرو در تهريم غيرخوردار است و احتمال گذار مسالمت�آميز به يك رژى اسالمى از يك ثبات نسبى برجمهور

ها نيز عالقه�مندان شود. به ديگر سخن، اين نيـرومت تهرى اسالمى مصالحه�اى با حكويك ـ نظامى جمهوراتژ استر�اينـدهت فزى قدرها نيز معتقدند نبايد رونيرو
ان كاهش يابد.ت ايرهستند كه قدر

حال كم نيستند كسانى كه يا نانشان در جنگ است و يا بقاى خودند. به�هرجود دارى اسالمى نيز ومت جمهور حكو�عهان تفكر جنگ در ميان مجموفدارطر
چهيان سايه، اگران هستند. اين جرهاى به اصطالح «سايه» در ايرند. اينها همان نيـروى شهادت داراق آرزوان و عرمان جنگ ايرا در جنگ مى�بينند، و يا مثل زر

يان سايه عمل آنها و هم منابع مالى�شان در درون سيستم اسالمى پخش است. اين جر�هفته�اند، اما هم حوزاليت فقيه شكل گراف نهادهاى وبه�طور عمده در اطر
كز ثقل اصلى قضائيه مر�هه هم حضور دارد. قوى اسالمى و حتى در بخش�هاى مختل| اقتصادى و غيرمان�هاى جمهور ساز�مان اطالعات بلكه در بقيهنه تنها در ساز

شادت اراراى مثال، وزند. برتخانه دارمان امنيت، بخش بين�المللى و حتى تجاراى خود سازكدام برتخانه�ها هم هرارهاى امنيتى و نظامى است. بعضى از وزاين نيرو
ت اطالعات است، مبلغىاراقع متعلق به وزان، كافى است به يك حساب بانكى، كه در وت اطالعات هم به همچنين. هنگام ورود به ايراربخش اقتصادى دارد، وز

ند! هر بخش مهمىايتان بياورا نيز برآباد عبور دهند و چمدان�هايتان رگاه مهراد مهم در فرودص افرا از ورودى مخصويز كنيد تا شما رارمان وار تودر حدود ١٠٠ هز
يان سايه بسيـارارد آن ميدان شود! جـراند وادش هم مشخص هستند. امكان ندارد كسى غير از خـودشـان بـتـواى خود يك مافيا دارد كـه افـرلت بردر درون دو

اليتاقع، يا بهتر بگويم در سيستم ولت وا بايد در دوابسته است. مشكل راقع ولت وجودش به دولى همانطور كه از نامش پيدا است سايه است و وگسترده است، و
فقيه، جستجو كرد.

اينده�اى كاهش داده و مى�دهد. در حالى كه بخش�هـاىا به�طور فـزى اسالمى رى محافظه�كار ثبات سياسى جمـهـورى قشريان «سايه» و نيروعملكرد جـر
ى خود،گارت ماند سيستم، ضمن از دست دادن بخش اعظم قدر�عهخوردار هستند، مجموعيت مردمى برت مشروجات متفاوان از درلت اسالمى در تهرمختل| دو

ضايى مردم به�طور نار�جهاض هستند و در در حال اعترًاان اكثرهاى دانشجويى و جوچه نيروخوردار است. به�طور مشخص، اگركماكان از ثبات قابل مالحظه�اى بر
ام هستنـد ومى و مذهبى آرات ديده نمى�شود. اقليت�هاى قـوخانه�ها، يا ادارض در خيابان�ها�، كار اجتماعى معتـر�يان قابل مالحظهكلى باال است، هنوز يك جـر

يران در اين مقطع مخفـى و آتـش زاقعيت اين است كه جنبش اجتماعى ـ سيـاسـى ايـراتر نگذاشته�انـد. و كشور از حد انتقادهاى تند پـا فـر�جستـهان برشنفكـررو
يادىقت زمان وجود آورد. اما تا آن زمت دردسر جدى به�واى حكوب تظاهر بكند و برايط مطلواند در شرصت اين جنبش مخفى مى�تولين فرخاكستر است. در او
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اهدس اتفاق بيافتد، با خود فاجعه�اى به بار خوا داشت. البته چنين امكانى هست، و اگر اين انفجار به طور زودرس رهست و نبايد انتظار يك انفجار اجتماعى زودر
ان منجر شود. اير�يهاند به جنگ داخلى يا حتى تجزين حالت مى�توايط ايجاد هرج و مرج و در بدترين شرآورد كه در بهتر

يانان در جرهاى اجتماعى ايراتيك، بحث�هاى متفاوتى در درون نيروكرب�تر و دموضعيت مطلوجود به يك وضعيت سياسى موتباط با بحث گذار از ودر ار
ا كه هيچ اين سيستم بايد برود، چر�عهاء چپ معتقدند كه مجموهاى ماورى�طلبان، مجاهدين و نيرواهان سلطنت طلب، پهلوى خواست. عده�اى، از جمله جمهور

ها عالقه�مندچند بعضى از اين نيرومت در كل آن است، هرى حكواندازفدار بريه طرء آن قابل اصالح نيست و همه به�اصطالح از يك قماش هستند. اين نظـرجز
مت،هاى اصالح طلب درون حكونت است. در مقابل، نيـرواستى به ناچار تبليغ خشواف كنند كه چنين خوند و يا اعتـرى بگذاراندازا بريان رنيستند اسم اين جر

فىى عرمت جمهورمت اسالمى به يك حكويجى حكواهان تغيير تدران، خويب به اتفاق مردم ايريت قراه اكثراه، به همرى�خواتيك، ملى و جمهوركرهاى دمونيرو
ها به اصلكز كرده�اند. اين نيرواليت فقيه متمرت نهادهاى واى حذف يا تحديد قدرا در تغيير قانون اساسى برل هدف خود ر او�حلهاستا، در مرهستند و در اين ر

ند.اسخ و صادقانه داراى تغيير اعتقاد ركت مسالمت آميز برحر

يكاسط آمران توت ايرمستقيم به بحث كاهش قدران، مستقيم يا غير سالم در اير�مت و جامعهنگى گذار به يك حكوان و چگومت اسالمى ايربحث ثبات حكو
ه و صلح بينا مطرح مى�كنند، با مذاكـرى كل سيستم راندازى اسالمى ثبات ندارد، و يا بحث برهايى كه ادعا مى�كنند كه جمهـور نيروًتباط پيدا مى�كند. مثالار

اى دشمنىها بران مى�بينند. از اين منظر، اين نيرويم تهركت سياسى خود عليه رژيان حرمت و به زت حكوا در جهت تثبيت قدريكا مخال| بوده و آن ران و آمراير
ا نيز،يكا ران تشويق مى�كنند. آنها آمـرا در ايرب و هرج و مرج رس خودشان آشـوها و اطالعات مورد دسترار ابز�يكا تبليغ مى�كنند و با همـهان و آمربيشتر بين ايـر

اهانى خوه شود، در حالى كه بخش ديگراقيزان عراهند ايرها مى�خو نظامى كند. بخشى از اين نيرو�ان حملهغيب مى�كنند كه به ايرمستقيم، ترحداقل به�طور غير
گيريكا درا در يك جنگ تمام عيار با آمـرا تضعي| و يا حداقـل آن ران رمت تهـرند كه حكواريق اميـدوان هستند و از اين طـريك ايراتژت نظامى ـ استـركاهش قدر

نمايند.

ميانه همان و خاوريكا در ايـرى كرده و مى�كند. پس بد نيست به اهداف آمـريزنامه�ران برب اهداف و منافع خود در ايـرچويكا در چاردر اين ميان، البته آمـر
ها») اشارانس «سير خود در لس آنجلس (كنفـر٢٠٠٣يل انى ماه آورى پيدا كند. همان�طور كه در سخنـرشن�تريكا معناى روان و آمر اير�ابطهيم تـا رنگاهى بيانداز

يسم. اينها همه بهانه بود. هدفاى مقابله با تروراق، و نه براسى در عركراى ايجاد دمواى نابودى سالح�هاى كشتار جمعى بود، نه براق نه بركردم، جنگ عليه عر
جودچك به�وناگون كوهاى گول، تقسيمات جديد و كشورست مانند دو جنگ جهانى قبلى ايجاد يك نظم نوين جهانى است. در جنگ جهانى اويكا دراصلى آمر

ليكا تقسيم شدند. در طوى و آمرها بين دو قطب شوروم، آن كشورميانه و به شكلى در دنيا بود. در جنگ جهانى دو انگيس در خاور� آن جنگ سلطه�آمدند. نتيجه
ايريكا نيز باخت زى (يعنى پايان جنگ سرد) آمرجود و تضعي| يكديگر داشتند. با فروپاشى شوروضع موت سعى در حفظ وقدراقع هر دو ابران جنگ سرد در ودور

يكامان ملل دخالت كرد و آمراق در سال ١٩٩١، سازيكا با عرل آمرا. در جنگ اوبى ريكا اروپاى غرا از دست داد و آمرقى رسيه اروپاى شرجهان چندقطبى شد. رو
است خود يكه تاز ميدان باشد وا مى�خويرى نكرد زمان ملل همكار با سازًيكا عمدالى اين�بار آمرسد. وانست به هدف خود كه يك�قطبى كردن جهان است برنتو

 خود تعيين كند.�ا مطابق نقشهنظم نوين جهانى ر

٢٠ين حالت اق در بهتراق نيست. عـرآمد نفتى عـرل فقط به�خاطر درلى اين كنتـرل بر چاه�هاى نفت اين كشور اسـت، واق كنتريكا از اشغال عـرهدف آمر
ل چاه�هاى نفت به�خاطراق از نفت بوده است. كنتر عر� سال آينده١٠آمد يكا بيش از دراى آمر جنگ بر�ينهخت در حالى كه هزاهد فروميليارد دالر نفت در سال خو

ىينى اين انرژاى جايگزهايى كه براهد بود. كاريك در جهان خواتژميانه است. متأسفانه در سال�هاى آينده نيز نفت يك عامل بسيار استرى خاورل منابع انرژكنتر
اى مثال، چيناهد بود. برمند خوى نيازاى ٢٠ سال آينده به اين انرژسيده و جهان حداقل براه نر دلخو�ف گاز، تاكنون به نتيجهايش مصرغم افزانجام شده، و على�ر

ىف انرژشد مصرا در جهان دارد، با اين�حال رى رف انرژين سطوح مصرچه چين اكنون يكى از پايين تراهد بود. اگرميانه خوص نفت خاوريان پر�و�پا�قريكى از مشتر
ف ٢٠ سال آينده بهار شود، ظرموبيل شخصى سواهد اتوار بخوار چينى فقط يك خانو خانو٢٥، از هر ٢٠٢٥صد است. اگر تا سال قمى حدود ٨ درآن ساليانه ر

يكا به�طورياى شمال و آمـراهد بود. اين در�حالى است كه منابع نفـت درى مهم ديگر خـوستان نيز يك مشتـراهند داشت. هنـدوميانه نياز خونيمى از نفت خـاور
انند در اينى سابق نيز بتوسد كه منابع نفتى در شوروابسته مى�كند. به�نظر نمـى رميانه وچه بيشتر به نفت خاورا هريكـا رند و اين اروپا و آمريجى كم مى�شوتدر

يكا نيز هست.ى جديد دفاعى آمراتژات استرازل نسبى جهان است. اين سياست به�مول چاه�هاى نفت به�معناى كنترتيب، كنترابطه كمك مهمى بكنند. بدين ترر
ا نيز يك سالح عادى قلمـدادانه، سالح اتمـى راهد كرد. اين سياست پيشگيـرا نيز تحمل نخـو خود ر�هيكا امروز ديگر مخالفين بالقـوى، آمراتژبر اساس اين استـر

مى�كند.

لاى كنتراهد بريكا بخوند كه اگر آمريكا اعتقاد دارهى در آمران تبديل شود. اكنون گرويكا به اير آمر�اى حملهاند به مانعى بر نفت به خودى خود مى�تو�مسأله
اهد شد. حتى انگلستان نيز درم جهانى خوارد جنگ سو وًا ساكت نگه دارد، و عمالاپن و اروپا رانست چين، هند، ژاهد تواق جلوتر برود ديگر نخونفت جهان از عر

ار كرده است.ا كمى اميدوابطه در هردو كشـور رفدار رهاى طراهد ايستاد. اين نكته نيـرويكا خـوابر آمر در برًافق ندارد و احتمـااليكا توان با آمرمورد حمله به ايـر
گى دو كشور قبلـىان به سادان پياده كنيم. حمله به ايـراى ايرا براق يا افغانستـان رى عراتژانيم همان استريكا مى�گويند ما نمى�تـوابطه در آمـرفدار رهاى طرنيرو

 شكست٥٧آوردن اهداف انقالب ى اسالمى در برمت جمهورچه حكوف ديگر، اگرفت. از طراهد گرار خوى اروپا قريكا با اين كار رو در رونيست. از آن گذشته، آمر
چگى خودان استقالل و يكپـارانيان همچنان نگـرت خود باقى است و ايرند، جنبش مردمى بـه قـوى از پيش ببرانند كارخورده و اصالح طلبان نيز ديگر نمـى�تـو

لير كنتران تضعي| نشده و زقتى كه ايرآويو دارد. جنگ طلبان در مقابل ادعا مى�كنند كه تا و اشنگتن و تلتمندى در ويه مخالفين قدرهستند. متأسفانه اين نظر
ًصاا به شكست بكشاند. آنها مخصواييل در منطقه ريكا و اسره�هاى آمراند پروژاهد ماند و مى�تونيامده است، آن كشور به�شكل يك تهديد جدى باقى خويكا درآمر
يابى مى�كنند.يك ارزان تارل و تضعي| ايرا در غياب كنترا  راييل در فلسطين راق و اسريكا در عرشت آمرنوسر

يكا تصميمان مسأله دارد. پيش از اينكه آمريم ايريكا فقط با رژخى به�غلط فكر مى�كنند كه آمرت است. بر قدر�يكا مسألهان و آمر اير�ابطه ر�گاه، مسألهاز اين ديد
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ت نظامى ـيم نيست بلكه كاهش قـدرى اسالمى تغييـر رژيكا در مقابل جمهورسمى آمرت داشت. سياسـت ر قدر�ض كند ١٢ سال با او مسألـها عوبگيرد صدام ر
فتار درك كرد. اما تغيير رت درب اين هدف تضعي| قدرچوا بايد در چارى اتمى رلوژان در مورد تكنويكا با ايراى آمريم است. دعوفتار رژان و تغيير ريك ايراتژاستر

اسىكريم تغيير كند؟ تغيير تـئـوان چه كسى بايد برود تـا رژلى در ايرفتن يكنفر انجام شـد، واق با ريم در عراهد بود. تغييـر رژاسى خوكـرعمل به معنى  تغيير تئـو
يان سايه هم دارد كه از ديدارپا يك جرجود دارد و اين هزارپا وى اسالمى يك هزاهد بود. در جمهورابسته به آن خويان�هاى وى يك نهاد و فرد و جرتكيه�اش رو

اليت فقيه چسبيده�اند و از آن تغذيههايى هستند كه به ويان سايه نيروسيعى از اين جراييل است. بخش ويكا و اسراى آمرى ايجاد دردسر برين نيرويكا عمده�ترآمر
ان نهادى اقتصادى، سياسـى واليت فقيه االن ديگر يك نهاد مذهبى نيست — بلكـه بـه عـنـوى مذهبى، چـون وان يك نيـرواليت فقيه نه به عنـومى�كننـد — و

اهد كرد.نى آن كمك مستقيم خونگو به سرًيم، عمالفتار رژيكا به�جاى تغيير ران، آمرمت مذهبى در ايراى از بين بردن حكويك. در تعقيب اين هدف، برايدئوژ

ان به دنبال يك نظرمت، محافظه كاره و تثبيت خود در حكوفيق در مذاكراى تومى بين جنگ و صلح، و  براقعيت، به خاطر نداشتن بديل سوك اين وبا در
ا قانع كننديكايى�ها رانند آمرمت مى�تويكا، از بين بردن مخالفين و يكدست كردن حكوغلط افتاده�اند، و آن اين است كه فكر مى�كنند با اعالن صلح دادن به آمر

ا با مشكالت خودسيده» رلت�هاى به بن�بست ر «دو�يكا در سياست جديد خود مسألهند. اما آمراهند پنهانى به�پيش ببرا هم مى�خوكه با آنها كنار بيايند، و اين كار ر
ان حتىت ايران، مشكل قدرند با يكديگر مى�بيند. در مورد ايرا در پيولت�ها و مشكالت خود در منطقه ردر منطقه در يك كاسه گذاشته است و حل مشكل اين دو

سطضعيت با تسخير كاخ سفيد تواهد بود. در عين حال، وخوردار نخوم بريكا از جديت الزى اسالمى با آمرات فعلى جمهورعمده�تر است. به همين دليل هم مذاكر
نندمين نزا به زان رنند، و تا ايرا مى�زل رف اوار دارد حراييل قرأس آنها البى اسران كه در رتمند مخال| ايراهد شد! اكنون البى�هاى قدرض نخوات�ها هم عوكردمو

متشان به حفظ حكواران مذهبى دست از اصرض كند و آن اين است كه محافظه�كارا عوضع راند اين ويان مى�تواهند بود. به�نظر من، تنها يك جردست بردار نخو
اهندايش خويكا افزمت در مقابل آمرا در مقاوت ملى رت، مردم بار ديگر به صحنه آمده و آشتى ملى و قدره بدهند اصالحات به پيش رود. در اين صورند و اجازبردار

ارد گفتگو شود. امضاءى اتمى وانس بين�اللملى انرژى با آژى هسته�اى خود با جديت و شفافيت بيشترى انرژلوژى تكنوى اسالمى بايد رومان، جمهورداد. هم�ز
اهد بود.كت خوامات اين حر از الز(Additional Protocol) اضافى �افق�نامهتو

ا به هيچ قيمتى بهان راهد ايرفته است. اروپا كه نمى�خوان انجام گرابطه با ايريكا و اروپا در ر بين آمرًاافقى» بشود كه اخيره� به «تودر همين جا بد نيست اشار
اى حليان جديد برارد يك جـرا وى اسالمى راسته است تا جمهـورصت خوش فرلت بـويكا است، از دوان و آمرى احتمالى نظامـى ايـرگيران دريكا ببازد و نگـرآمر

ان تفهيم كرده است انگلستان، به اير�جهير امور خاراو، وزادى چون جك استريق افرسد كه اروپا از طران بنمايد. چنين به نظر مى�راسى در ايركرمشكل اتمى و دمو
ات مؤثر بدهد.ب امتيازى اتمى و اصالحات در كشور به غرلوژى اسالمى بايد در مورد تكنويكا، جمهوران و آمرى از يك رو در رويى احتمالى بين ايرگيراى جلوكه بر

اق و افغانستان دچار مشكالتيكا نيز كه در عرات هستند. آمر اين امتياز�اسى از جملهكراى پيشبرد دمومت برنگ مذهبى حكو اضافى و كاستن ر�افق�نامهامضاء تو
ل اروپايى�ها هم باشد، بدهد.اه حلى كه مورد قبواه حل بينابينى، يعنى رسيدن به يك راى را به اروپا برم رصت الزفته است كه فرعديده شده است، در مقابل پذير

ت عدماحت مطرح كرد، در صورانى�هاى خود در اروپا به صريكا، در يكى از سخنرييس جمهور آمرايس، مشاور امنيتى را رليز خانم كاندوًالكن همان�طور كه اخير
ىلوژان به تكنواهد بود كه ايريكا به�هيچ قيمتى حاضر نخوايس، آمر خانم ر�اهد كرد. به گفتهيق نظامى اقدام خو و از طرًأسايكا ران، آمرابطه با ايرفقيت اروپا در رمو

ا بايد جدى تلقى كرد.ند، چنين تهديدهايى رش دارلت بوائيلى�هاى تندرو در دوجه به نفودى كه اسرهسته�اى در جهت ساختن بمب اتمى دست يابد. با تو

ان فكرت ايراشنگتن، در جهت كاهش قدريكا، يا حداقل جناح جنگ طلب و جديدى شده است. در�حالى كه آمر�حلهارد مريكا وان و آمر اير�ابطهتيب، ربدين تر
قتى شكلا تثبيت كند. متأسفانه، اين تمايل به صلح ويق خود راهد بود تا از اين طريكا خواهان صلح با آمرصت�طلبانه خوان فرمى�كند، جناح محافظه كار در اير

ش باا به سازيكا رش با آمراه، سازتر است اين است كه جناح تماميت�خوان. آنچه تأس|�بار داخلى متشنج است و هم محيط منطقه�اى اير�مى�گيرد كه هم صحنه
�ات و ملى، جبههكرهاى اصالح�طلب، دموب بيشتر نيروكوم به شكست است. سرى محكواتژجيح مى�دهد. اما اين استران ترات�هاى ملى ايركراصالح�طلبان و دمو

اى حل مشكلان برل محافظه�كارمواهد شد. فـران خوش به ايراى يوريكا برى روبرو مى�كند و اين باعث تشويق بيشتر جنگ�طلبـان آمـرا با ضع| بيشتـرداخلى ر
ا نيز ناديدهاييل ران فاكتور اسرل محافظه�كارموتگاه مى�برد. اين فرى پرچه بيشتر به�سوا هرايد، بلكه كشور ر هر�دو مشكل مى�افز�يكا، نه تنها به دامنهداخلى و با آمر

يكى وى دارد: حضور فيـزاست، امروز تقاضاى جديد و مهم ديگـرن مى�خول و سالح مدريكا فقط پـواى امنيت خود از آمراخر برمى�گيرد. اين كشور كه تا ايـن او
فته امنيت ملى اين كشور در چند سال گذشته شكل گر�اييل، كه در تعقيب كاهش قابل مالحظهى امنيتى جديد اسراتژاقع، استريكا در منطقه. در و آمر�ايندهفز

ىيكايى، به�طوران آمـربازيكا، يعنى سـراهد شد كه آمراييل باعث خـوى جديد اسـراتژار است. يعنى اينكه استـريكا در منطقه اسـتـوه كردن آمرائيليـزاست، بر اسر
ين مثال ازاق دارد پيش مى�آيد، بهتـرانه داشته باشند. آنچه امـروز در عـرى روزگيرها درهاى تحت اشغال خود، با مردم اين كـشـوراينده در خيابان�هاى كشـورفز
اييل در مناطق اشغالى فلسطين است.ضعيت اسريكا، و به شكلى يادآور وضعيت جديد آمرو

اليت فقيه از بين برود كشور از بينمت وان، قبل از اينكه حكويكا عليه اير آمر�ب داخلى منتج از فعاليت�هاى تضعي|�كنندهيكا و يا آشوبا جنگ احتمالى با آمر
م نشود، متالشىارگير شود،كه اميدويكا دران و آمـرفت. اگر جنگى بين ايراهند ره، همه از بين خوفته تا تأسيسات مختل| و غيـره�ها و جاده�ها گرمى�رود. از موز

�اين فكر مى�كنم كه حملـهان مى�كند. بنابرچيز ديگر نگرا بيش از هـراييل نباشد آنان ريكا و اسرست آمرى كه دوچه و قوان يكپـاران قطعى است. يك ايرشدن اير
كت ناپختـه وانى هم در ميان است. هر حـرام ايرخى از اقويه و جدايى بـر تجز�مـهمزاهد داشت. هم اكنـون زا در پى خوان ران، فروپاشى ايـريكا به ايراحتمالى آمـر

ييس جمهور افغانستان نيست، بلكه دراى ر افغانستان پس از جنگ در مقابل ما است. حامد كرز�نها به عمل تبديل كند. نمويه راند تمايل تجزنسنجيده�اى مى�تو
لى با قطعفـت، وى شكل گركزمت مـريكايى حكـوهاى آمراى مدتى كوتاه و به كـمـك دالرچه بريكا به افغانستـان، اگـر آمر�اقع شهردار كابل است! پس از حمـلـهو

اق بعد از ديگر، عر�نه قبايل جنگجو به دور كابل هر روز تنگ�تر و تنگ�تر مى�شود. نمو�ه محاصر�يخت تا جايى كه اكنون حلقهضاع به هم ره اوكمك�هاى مالى دوبار
اق از هم گسيخته است. در اين ميان كشور عر�هازاهد ماند، كسى نمى�داند. آنچه مسلم است اين است كه شيريكا خوجنگ است. تا كى اين كشور در اشغال آمر

اىل، ضمن اينكه شانس خوبى برمويكا باشد. لكن اين فران و آمر اير�ابطهاه حل مشكل رين ريكا، بهترافق فعلى اروپا و آمرل تومول جديد اروپا، يعنى فرموشايد فر
فيق احتمالى ندارد.اى دستيابى به اين توا بريادى رقتى زفيق دارد، وتو
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اى صلح بهتر بود. متأسفانـه،ان بـرايط ايراق شراى صلح هر روز كمتر مى�شود، همان�طور كه قبل از حمله بـه عـران برصت ايراهد نشان مى�دهد كه فـرشو
ان است: اين كه اير�هبـارش�هاى منفى دراريكا امروز مملو از اخبار و گزتباط جمعى آمرسانه�هاى اريكا نيز رو به بدتر شدن مى�رود. رايط در فضاى سياسى آمرشر
بستان دست داشته اسـت؛ كـه ازيكايى در عركز آمرا پناه داده و يا در انفجار مـران القاعـده رمت سرليد مى�كند؛ كه حكـوان دارد سالح�هاى كشتار جمعـى تـواير

ى پس از انقالبگانگيرمان گرو شروع به نشان دادن فيلم�هاى زًاسانه�ها اخيره. اين راييل است؛ و غيريسم حمايت مى�كند؛ مخال| صلح و باعث كشتار در اسرترور
انان و سياست�گذارند و به بحث عمده در ميان سياستمدارعت اوج مى�گيرگى از آنها گذشت. اتهامات به سرجه است و نبايد به ساديانات قابل توكرده�اند! اين جر

كتانسته�اند طى يك ماه گذشته حرنند. آنها تواييلى�ها دامن مى�زيكا و البى اسرلت آمران جديد دو محافظه كارًا عمدتاند. اين بحث ها ريكايى تبديل مى�شوآمر
ان هر روز تنگ�تر مى�شود.جود آوردند. اينها نشانگر آن است كه حلقه به دور ايرى از جنگ و نفى صلح  به�وفداريكايى به طران آمرا در ميان سياستمدارعظيمى ر

ايشان تنظيم شده�است. در عين حال، افـزب در ايرايش فضاى آشو در جهت افـزً آنها تماما�يك�كنندهات دانشجويان و سخنان تحـرافزون آنها به تظاهـرجه روزتو
اهاى خود را بيش از پيش متقاعد مى�كند كه  فشاريكا رايان آمراستگريكا كمكى نمى�كند، بلكه ران و آمراق نه تنها به كاهش تشنج بين ايريكا در عرمشكالت آمر

اهم نمايند.ان فرى به اير كار�بهارد آوردن يك ضراى وا برم ر الز�ايش داده و بهانهان افزى ايررو

سانند. كسانى كهى مى�رايش تشنج بين دو كشور ياريكا مخالفت مى�كنند، به افزان و آمره و صلح بين ايرادى كه با مذاكره�ها يا افر گرو�استا، همهدر اين ر
يكا كه اخبار ساختن بمب اتمى ياانى آمرس�هاى ايرنند. جاسوان لطمه مى�زان حمايت مى�كنند، دانسته يا ندانسته به منافع ملى ايريكا به اير نظامى آمر�از حمله

انى مى�كنند، مى�دانند كهاز نگرى اسالمى ابر از فعاليت�هاى هسته�اى جمهورًيكايى�ها مى�دهند، مجاهدين و سلطنت طلب�ها كه دائماا به آمرديگر تسليحات ر
ان به حساب مى�آيند. مجاهدين و سلطـنـتمايه ملى ايـر آنها شده و سر�ينـهان است كه ميلياردها دالر هـزگاه�هاى اتمى ايـران نيروچينى�ها بمبـار اين خبر�نتيجـه

مت، يعنىين جناح�هاى حكواضع خشن تر هماهنگ و همسو با مـوًيكا دقيقاان و آمر اير�ابطهاضع آنها در مورد را موال پاسخ دهند كه چـرطلب�ها بايد به اين سو
اليت طلبا كيهان سلطنت�طلب و كيهان ويكا بهبود پيدا نكند بلكه به جنگ هم بكشد؟ چران و آمر اير�ابطهاهند كه را هر�دو نه فقط مى�خويانات سايه است؟ چرجر

ىعى است هماهنگ شده، جاى بحث مفصل دارد. اما چيزضويان تصادفى است يا مواقعيت است. اينكه اين جرنند؟ اين يك وف مى�زهر�دو در اين مورد يك حر
اسىكر ايجاد دمو�ا به بهانهها ر اين كار�ها همهل، دشمنان منافع ملى ما از خودمان هستند. متأسفانه اين نيروكه مشخص است اين است كه متأسفانه، طبق معمو

م آن باشد. دو�نهان نموجود نيامده است كه ايرجى به وب و دخالت خاراسى هيچ�گاه با جنگ و آشوكران انجام مى�دهند. اما دمودر اير

يكاجود دارد. حمايت آمرمينه اطالعات مستندى ويان است. در اين زاييل در جرى و اسرضا پهلواق افتاد اكنون بين رى و عرجو همان اتفاقى كه بين رًدقيقا
ا از لحاظان رامر آنها باشد و ايراهد بود كه مطيـع اوت، ايشان ناچار خوسيدن به قدر پس داده شود. به محض رًامى است كه بايد بعـداى وضا پهلواييل از رو اسر

اى ايشان مسير عـدمين مسير بـر صادقانه دادم و گفتم كه بهـتـر�همينه مشـاورى مالقات داشتم و بـه او در ايـن زضا پهلـونظامى و ملى ضعي| نگاه دارد. مـن بـا ر
ان، او همچنان دارد هماناسى مردم ايركرجه نكرد. با بهانه كردن نياز دمولى متأسفانه تواى صنعتى كردن كشور است. وان برى كمك به ايرابستگى و تكيه روو
مند. در همين جا الزاهه مى�روند به بيرهاى سلطنت طلب نيز مانند مجاهدين دارند. نيروى مى�زت به هر�درسيدن به قدراى را ادامه مى�دهد و برگشت راه بى بازر

ند.ه مى�اندازان نيز به�مخـاطـرا در ايريكا نمى�كنند، كه منافع ايـن كـشـور رين خود، نه تنها كمكى بـه آمـرها با اعمال تشنـج آفـرمى�دانم اضافه كنم كه اين نـيـرو
يخ منطقه شد. با كودتا به نفع عط| تار�سياليست نقطههاى ملى و سويكا عليه نيرو آمر�ه و مبارز١٣٣٢ كودتاى �اق مى�بينيم. فاجعها هم اكنون در عرنه�اش رنمو

ان،اق به اير عر�ان، و به دنبال آن جنگ داخلى در افغانستان، حملهاى انقالب اسالمى در ايرا برمينه ريشه�كن كرد، بلكه زان را در ايراسى ركريكا نه تنها دموشاه، آمر
اهم آورد.اق و اشغال اين كشور فريكا عليه عره، جنگ�هاى آمراق، و باالخرسط عراييل و جنبش انتفاضه در فلسطين، اشغال كويت توسط اسراشغال لبنان تو

جود آيد،ان به�ويكا به اير آمر� اقتصاد ملى است. اما اينكه اين�ها با حمله�سعهاه با تواسى، عدالت اجتماعى و استقالل همركران دموين نياز امروز ايراصلى تر
اسىكراند به دموات نيست نمى�توكراهد. جامعه�اى كه دموات مى�خوكراسى انسان�هاى دموكرجود نمى�آيد؛ دمواسى با جنگ بوكرم. دمومن چنين اعتقادى ندار

اىاسى بركرها و دمو كشور�يكا و بقيـه صحيح با آمر�ابطهيم و به آن عمل كنيم. تكلي| ما خيلى مشخـص اسـت: را ياد بگيراسى ركرى دموانين بـازسد. ما بايد قوبر
نى و اقتصاد ملى نيز به همچنـيـن بـايـد درو�سعـهارد شود. عدالت اجتماعى و استـقـالل و تـونى باشد نه اينكـه از خـارج واسى بايـد دروكران. اين دمـو اير�جامعـه

�ان عديده است و جامعهسعه انجام نمى�گيرد. مسايل ايرجود نمى�آيد و تواسى به�وكرنى دمـونگوچشمه بگيرد. با جنگ و زور و سرش باشند و از مردم سرخودجو
يبب داخلى، همه در جهت تخريكا، و آشونى، جنگ با آمرنگوا با احتياط طى نمود. انقالب، سركت آينده رفت و مسير حران زده. بايد با شكيبايى جلو ران بحراير

اسى عمل مى��كنند.كراى ايجاد دموانيان بريخى ايرشانس تار

قىاسى گذار كرده�اند، از اروپاى شركرى به دموف ٢٥ سال گذشته، حدود ٣٥ كشور در دنيا از ديكتاتورم تأكيد داشته�ام كه ظرانى�هاى اخيرمن در سخنر
ل اين ديپلماتيك خوبى داشته�اند. در مقابل، حدود ده كشور در طو�ابطهيكا رها با آمر اين كشور�ه. همهيقاى جنوبى و غيران، شيلى، آفر جنوبى، تايو�هفته تا كرگر

يكا گذاراسى مورد نظر آمركرها به دموا در مورد آنها اعمال كرده است، اما هيچكدام از اين كشوريم ها ريكا نيز همه نوع تحريكا مسأله داشته�اند و آمرمدت با آمر
يكاهايى كه با آمراهد نشان مى�دهد كه كشوريكا به آن حمله كرد. اين شوه آمراق كه باالخرى اسالمى، كوبا، و عر شمالى، ليبى، جمهور�هنكرده�اند، از جمله كر

ساند تا قطعاسى بركريع�تر به دموا سراند ما ريكا بتوابطه با آمران هم شايد ايجاد راى ايرضعيت، برجه به اين وسيده�اند. با تواسى ركرابطه داشته�اند زودتر به دمور
الات نشده�اند. در نتيجه اين سؤكرلى آنها دمو خوبى داشته، و�ابطهبستان و مصر ريكا با عرميانه چندان صادق نبوده است. آمرابطه. البته اين تز در مورد خاورر

اسى نيانجاميده است؟كرميانه مانند ديگر مناطق به دمويكا در خاورا عملكرد آمرمطرح مى�شود كه چر

ميانه حمـايـت ازيكـا در خـاورجى آمرش قبلى سيـاسـت خـارميانـه اسـت. رويكا به خـاور آمـر�گانهخـورد دوش برل، روم. اواب دارال، من دو جـواى اين سـؤبر
نى منافع ملىافـزويم�ها به�طور روزار است. اين رژسيده» استـوى «به بن بست ريم�هاى ديكتاتـوريب رژيكا بر تخـرلى اكنون سياست آمـرها بوده است. وديكتاتـور

ىاسى نيست؛ به معناى ايجاد يك ديكتاتوركرها به معناى حمايت از دمويب ديكتاتوراهند. در عين حال، تخرند بدون آنكه اين�طور بخوا به خطر مى�اندازيكا رآمر
جود آيد.اسى به�وكرى يا دموهاى داخلى، يا ديكتاتورايط نيروجه به شراند از آن، با توجود مى�آورد كه مى�توا به�ويان سياهى رها جرديگر هم نيست. حمله به كشور

اسى بيرون آمد، چهكرانه�هاى آن دمونيم. اگر از ويرا مى�زى راى ديكتاتوران جديد استدالل جالبى مى�كنند. آنها مى�گويند ما مى�رويم و كشور مشكل�زمحافظه كار
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اهد آمد يا نه. مهم اين استجود خواسى به�وكرلت جديد، دمو آنها و ايجاد دو�يكايى�ها مهم نيست كه پس از حملهاى آمرا كرده�ايم! بربهتر. اگر هم نه، ما كار خود ر
مى كهبسيار عظيم هستند. دليل دو ى دنيا است، اين منافـعكز ثقل انرژميانه، كه مريك آنها باشد. در خاوراتژاستاى منافع ملى و استر عايد شده در ر�كه نتيجه

گى، همه دستيكى اين منطقه است. نفت، اسالم و عقب مانداتژضعيت استراييل و و اسر�قعيت شكنندهميانه ندارد، مواسى در خاوركرى به ايجاد دمواريكا اصرآمر
آميز تبديل مى�كنندا به يك محيط مهم و در�عين حال انفجاربه دست هم مى�دهند و منطقه ر

انستاهند تومت نخوات درون حكوكرهاى تئواسى بيشتر مى�شود چون نيروكراى ايجاد دموان برابطه شانس ايرت ايجاد ران، به نظر من در صوردر مورد اير
يكا كنار بيايد.ا كنار بگذارد و هم با آمراه كشور راديخوهاى عظيم آزاند هم نيروى اسالمى نمى�توست شود، جمهوريكا دران و آمر اير�ابطهيكا كنار بيايند. اگر ربا آمر

مان كاهش مى�دهد. همچنين، عقيده دارا در ايراسى ركر گذشته، شانس دمو�يكا، همچون دو دههايش تنش با آمرعكس، افزاهد داشت.  برى امكان نخوچنين چيز
ت ديگر،نده است. به عباران جامعه�اى زان افغانستان هم نيست. ايراق نيست، ايران عرخورد كند. ايران براق، با ايرگى افغانستان يا عراند به ساديكا نمى�توكه آمر

اىاسى بركرب دموچواى اينكه صلح پايدار بماند، بايد در چاريكا، كه در جهت منافع هر�دو كشور باشد، صلح است. و براى آمران و هم براى ايرين مسير، هم بربهتر
يكا شفاف پيش برود، و در چانهه با آمرند، مذاكران از مقابله با اصالح طلبان دست برداراهان ايرمانى امكان پذير مى�شود كه تماميت خوار بگيرد. اين زان قراير

ى اتمى انرژ�ههاى اسالمى منطقه و در مورد پروژا نيز چون مردم فلسطين در نظر داشته باشند. شفافيت در حمايت از نيرواييل ريكا، حقوق مردم اسرزدن با آمر
يكا است.ط�هاى صلح با آمرنيز از پيش�شر

ابطه به صلح يا به جنـگسال پيش بينى مى�كنم. در اين فاصلـه را بين شش ماه تا دويكـا ران و آمرابطه ميان ايرضعيت رشن شـدن واى روم برمان الزمن ز
 در ذهن ما هست، نيست.ًاليكا آن طور كه معموان و آمراهد بود. البته، معناى جنگ يا صلح ميان ايـرند از اين�دو امكان خارج نخو رو�اهد شد. نتيجهمنتهى خو

ان دوابر ملت ايرا انتخاب كنيم. در برضعيتى هستيم كه بايد بين صلح و جنگ يكـى راين، ما اكنون در وجات مختل| دارد، جنگ نيز به همچنين. بنابرصلح در
جود ندارد، يا جنگ است يا صلح. تماميكا ديگر حالت نه جنگ و نه صلح سابق وان و آمريم. بين ايريادى هم ندارصت زمى هم نيست. فراه سوجود دارد، و رينه وگز

انست ازاهيم توگز نخـوى هرمت ديكتاتورت، با يك حكـوسانيم. در غير اين�صـورانجام برچه زودتر به سرا هران راتيك ايـركركت دموتالش ما بايد اين باشد كه حـر
م كه اين جامعـهنده است. من اطمينـان داران جامعه�اى زاهد بود. ايرابطه نيز جز به معنى جنگ نـخـوار كنيم، و عدم رقرابطه بـريكا رام متقابل با آمـرضع احترمو

اقاهد برد، همانطور كه عرا حداقل صد سال به عقب خويكا مـا ريكا نيست. جنگ با آمرى به دخالت نظامى آمرسد و نيازاسى بـركراند به دموبخودى خود مى�تو
جود آيد؟ان نيز به�واى ايرضعى براضى است كه چنين وست رانى ميهن�دوگشته است. كدام ايرن هجده بازاكنون به قر

انيخ ايرى است كه در تاران در حال شكل گيراسى در ايركرعى از دموات اساسى شده است. نوش تغييرهنگ سياسى دستخوان فرشبختانه، اكنون در ايرخو
ان بوده، اكنون سياسى در اير�سعهچمدار توشدى بى�سابقه داشته است. اين نيرو، كه هميشه پران ر اير�سط تحصيل كرده متو�ه، طبقهبى سابقه بوده است. به ويژ

ان بيش از هفت ميليـونگى از ميدان به�در كرد. هم اكنون ما در ايـرفت، يا به سـادا ناديده گـرسيده كه ديگر نمى�شـود آن رجه�اى رى و كيفى بـه درّاز لحاظ كم
ادان كشورنان تشكيل مى�دهند. آمار باسوا زصد آنان رل به تحصيل هستند، كه ٥٢ دريم و ١/٥ ميليون نفر در دانشگاه�ها مشغـوفارغ�التحصيل دانشگاهى دار

مت فعلى يكا آماده جهش مى�كند. حكوان است كه كشور ر امروز اير�اقعيات جامعهاد هستند. اين�ها وان باسونان ايرصد زصد است، ٦٠ درقمى در حدود ٨٠ درر
قى كردن قانون اساسى و كنار گذاشتنيكا، كه با متـر آمر�ى مذهبى است. اين� هم نه با حملهجه اسالمى دارد. مشكل عمده در ديكتاتـورى و يك وجه جمهورو

ير پاى اسالميت هستم.يت در زبانى كردن جمهورلى مخال| قر اگر چه مسلمان هستم و به گفتن آن افتخار مى�كنم وًيون مذهبى حل مى�شود. من شخصاقشر
نى كردنقانوات اضافه كردن يك اصل مهم به قانون اساسى پيش برد. آن اصل غيرازا بايد به�موات راستا تصحيح كرد. اين تغييران در اين را مى�توقانون اساسى ر

اهد كرد.اسى كمك خوكرند مسالمت آميز گذار به دموانتقام سياسى است. اين تغيير به رو

ها نيـرو�طلب كنار برود، ميدانى باز مى�شود كـه هـمـهيان اقتـدارقتى جرى بلكه در عمل نيز امكان پـذيـر اسـت. وات نه تنها از لحاظ تـئـورانجام اين تغيـيـر
انندهاى مذهبى همه مى�توسياليست�ها، اصالح طلبان، سلطنت طلب�ها، مجاهدين، و نيروات، سوكراهان دموى�خوايان، جمهورند. ملى گرارد آن شوانند ومى�تو

ند در سياستهاى مذهبى حق داراهد داشت، نيروا خوان آينده نيز آن راتيك، كه ايركر دمو�ب است. در هر جامعهقابت كنند، و اين خوند و با هم رارد فعاليت شوو
اتيك، دين جايگاهكرلى در يك كشور دموى است. وى معنوند. هر ملتى حق دارد كه مذهب داشته باشد. مذهب امراى بگيرأى بدهند و ركت داشته باشند، رشر
هاىضوع افتخار مى�كنيم. نيروان يك كشور چند مذهبى است، و ما به اين موا. اير مدنى، چر�مت ندارد، اما در كنار آن، يعنى در درون جامعهى در درون حكوتربر

كت كنند. مهملت ائتالفى شراد در تشكيل دويق انتخابات آزخوردار باشند و از طره بريت از حقوق انسانى، اجتماعى و غيراقليت مذهبى ديگر نيز بايد مانند اكثر
اهم كند.ا فرفيت�ها رندان خود حداكثر امكانات و ظراى احقاق حقوق شهروكه برجود آيداتيك و ملى به�وكرى دمومت جمهوراين است كه يك حكو

اهى�خواسى ملى جمهوركرسيال دموم و يك مضمون دارد. سواى من يك فراسى ملى بركرسيال دمواسى ملى بوده�ام. سوكرسيال دموفدار سوه طرارمن همو
ا داشته باشند و هيچكس حق تعيينند عقايد خود ران نيز حق دارمت و حقوق مردم. ديگرفدار حكويت بوده�ام — يعنى طرفدار جمهوره طراراست. من نيز همو

 اقتصادى، و عدالت اجتماعى به معناى كامل آن است.من اعتقاد�سعه سياسى، تو�سعهاسى ملى توكرسيال دمواى من مضمون سوا ندارد. برجايگاه سياسى بقيه ر
ى وانيان داخل و خارج از كشور، ما شاهد يك نوع همفكـر اير�عـه دستيابى به اين اهداف است. در مجمـو� آمادهًان كامالايط اجتماعى ايـر االن شرًم كه اتفاقادار

ى عظيمى شده كهجود آمدن نيروى باعث به�واسى ملى هستيم. اين همفكركرسيال دموى سومت جمهورمت مستبد مذهبى به حكواى گذار از حكوهماهنگى بر
ان دارد هر روز پيچيده�تريكا با ايرصت بدهد. باز هم تأكيد مى�كنم كه مشكل آمرجى فراهد شكست، البته اگر دخالت خارا در هم خومت رنه مقاوگودير يا زود هر

چها هرايط رى از ديروز دارد، و آينده نيز شره و صلح شانس كمتراى مذاكران بر هر روز بيشتر به سمت بسته شدن مى�رود. امروز ايرًيبامى�شود و مسير صلح تقر
 سالم نياز به جنگ ندارد، به صلح،�ى  تبديل شود. گذار به يك جامعهاق ديگران به عريم اير تك تك ما است كه نگذار�ظيفهاهد داد. وان شكل خوبيشتر به ضرر اير

مت مسالمت آميز نياز دارد.گفتگو، صبر و شكيبايى، و مقاو

جه شما به اين بحث.ت و توان، و با تشكر از دعوبلندى ايربه اميد سر


