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  ميراث انقالب مشروطيت ايران به مناسبت نود و هفتمين سالگرد آن
 

 آه ی عرفی داشت، يك تاسيس حكومتی انقالب مشروطه ايران، دو وجه اصل):راديو فردا ( ی سجادیعل
ادامه حكومت جلب نمايد و  مختلف مردم را در یبه حكومت حاآمان شرع پايان دهد، و مشارآت طبقه ها

 ی ايران آه ميتواند و بايد مبنایتقريبا همه نهادها و تاسيسات مدن.  آشور در ابعاد گوناگونی نوسازیديگر
 از دبستان و یمراآز تعليمات.  قرار گيرد، برخواسته حكومت مشروطه استی و مدنیيك حكومت مردم

 قوانين موضوعه، ثبت اسناد و امالك، بانك و راه آهن  وی، دادگستریدبيرستان و دانشگاه تا مراحل تكميل
.  آيدی دوران مشروطه به حساب می از نوسازی صدور شناسنامه ثبت احوال بصورت مدرن، بخشیو حت

 آه پس از گذشت هفتاد سال از مشروطيت دوباره به قدرت رسيدند، تعيين حاآم ی دليل نبود آه روحانيانیب
 ی عرفی و همراه نابود آردن نظام آموزشی عرفیفتاد سال تجربه، دادگسترشرع و خط بطالن آشيدن به ه

سال از انقالب مشروطه ميگذرد آه نزديك به ربع قرن   ٩٧. را در سرلوحه اقدامات خويش قرار دادند
 ی، صرف انهدام انديشه و راه و پروژه مشروطه آردند، ولیآخر آن را بنيان گذار و مديران انقالب اسالم

 آه بر اساس يك نظم عمل ی انقالب مشروطه، از جمله وجود عدالتخانه ای اصلیود اين، خواستهابا وج
در آستانه نود و هفتمين سالگرد انقالب .  مردم قرار داردی، در راس خواستهای شخصیآند، نه فرمانها

ان دآتر  و حقوق بشر را به مشروطه اختصاص داديم و از آقايیمشروطه، برنامه اين هفته دموآراس
، ی نظريه پرداز و دآتر آاظم علمداری، محقق تاريخ و ادبيات مشروطه، داريوش همايونیماشاءهللا آجودان

سئوال اول من از شرآت آنندگان . محقق و نويسنده دعوت آرده ايم تا در ميزگرد اين هفته شرآت نمايند
 به ميان آوريم، به چه ی سخندر ميزگرد اين است آه اگر امروز بخواهيم از ميراث انقالب مشروطه

  . بايد اشاره آنيمیسرفصلهاي
  

.  استی خواهی و ترقی بيش از همه همانكه فرموديد، يك پروژه به هم پيوسته آزاديخواه:داريوش همايون
 را بكار ی و ترقی از نويسندگان، در توصيف جنبش مشروطه، انديشه آزادی نيست آه بسياریتصادف

 دو واژه و ترآيب آنها، روح جنبش مشروطه را ميرساند و امروز هم آشور ما بعد بردند و به نظر من اين
 است، با اين تفاوت آه ما در اين صدساله ی و ترقیاز نزديك به صد سال، درگير رسيدن به آزاد

 آه بوجود آمد و ما را قادر خواهد آرد آه اين بار ی آرديم، از جهت زيرساختهايی بسيار زيادیپيشرفتها
 را داشتيم، در ی اينكه صد سال پيش ما به اصطالح، نرم افزار دموآراسیشمان به نتيجه برسد، براتال

 بدون سخت افزار، نميشود و سخت افزار آن ی دمكراسی، ولی انقالب مشروطه، در قانون اساسیآرمانها
 تهيه شده است  است آه خوشبختانه در طول صد سال به مقدار زيادی و اقتصادی، اداری آموزشیريشه ا
سال گذشته هم نتوانست آنها را از بين برد، برعكس دوره تسلط آخوندها بر سياست ايران سبب   ٢۵و در 

 ی گرا و دموآرات و پيشرو، با آرزوی، يك نظام عرفی و ترقیآزاد:  مشروطهیشده است آه آرمانها
 آه من ین جايگير شود تا بطور جان، اين به شدت در ذهن مردم ايرایرسيدن به پيشرفته ترين آشورها

 . تصور ميكنم پس از دوران مشروطيت، هيچگاه مردم به اين آرمانها، اين اندازه پايبند نبودند
 

 هم در يك مورد ی همايون ، توافق نظر دارم، اما اختالف اساسی من درباره آليات با آقا:یماشاءهللا آجودان
 نخستين یتاورد نظری مشروطه در ايران اين بود آه براخاص با ايشان دارم، من فكر ميكنم مهمترين دس

 ی همين انقالب بود در دنيایبار، حق حاآميت ملت را به رسميت شناخت و در ادبيات و خواست سياس
و اين دستاورد .  نخستين بار اعالم شد آه واضع قانون، ملت است و حق حاآميت از آن ملتیانظر، آه بر
 از ميراث مشروطه یبخش.  تجددیيكنم با همين دستاورد بود آه ما وارد دنيا بود و من فكر میبسيار مهم

 در ی و تفكر قانون خواهی اعتبار ميداد، به انديشه قانون خواهی، بر همين اساس و قانون خواهیخواه
 ی با اينكه در آليت از آزادی در ايران بيان نشد و برسر آزادی از آزادیايران، اما متاسفانه درك درست

 آه در دوران مشروطه، اصال ی مردم سخن گفته ميشد، اما از آنجايیملت ايران صحبت ميشد و آزاد
حكومت مشروطيت معناش اين بود آه سلطنت بايد به قوانين و شروط مقيد و مشروط شود، اما درك 
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اشتند،  آه دی شرقی ذهنیروشنفكران ايران از يك طرف به جهت گرفتار.  وجود نداشتی از آزادیمنسجم
 به عنوان تقليل ياد ميكنم و بعد ی دچار اشكال ميشدند آه من از ين وضعيت فكریدر درك مفاهيم اصول

 بودند، ميفهميدند، آنها را هم ناگزير بودند به ی و دموآراسی از آزادیآنچه هم آه با درك تقليل يافته ا
 ی و جوهریمفاهيم گوهر.  بدهند تقليلی ايران با مسائل دينیجهت قدرت روحانيان و شرايط اجتماع

 مانند ميرزا ملکم خان، یمثال روشنفكر.  زير پا گذاشته ميشد،عمدا زير پا گذاشته ميشدی آزاديخواهیاساس
 از منكر است، بعد همين حرفها روحانيون ی همان امر به معروف و نهیسرانجام ميگويد آه بله آزاد

البته منظور من اين نيست که در ميراث . ئه دادند ارایمشروطه خواه هم همين تعبير را از آزاد
 سخن گفته نشده باشد، اما اگر در مجموع نگاه آنيم، مثال ی ليبرالی به معنای ايران، از آزادیروشنفكر

 حرف ميزند، من اين نمونه ها را ی حرف ميزند ، از حكومت ملی از آزادیملك الشعرا در همان دوره وقت
 است آه ميخواستند ی، حكومتیآوردم، ميگويد منظورش از حكومت مل» ديا مرگ يا تجد«در آتاب 

 در آار باشد، حكومت مانند آتا ترك بوجود بياورند به نظر من مفاهيم در ايران، ی مانند موسولينیحكومت
 ی آه جامعه ايران داشت، بدفهمی و اجتماعی تقليل پيداآرد به جهت ساختار عقب مانده سياسیبه تمام معن

 ی نگاه به آزادی همايون موافقت ميكنم، همين نحوه آلی برايش وجود داشت، اما آنجا آه با آقای بسياریها
، آنچه آه ميتوان گفت آه مدرنيزه آردن جامعه بود، ی به اصطالح مدنیملت، حقوق ملت و دستاوردها

 ی از خواستهایر مشروطيت بود و همين هم به اعتقاد من، بسيای و عملی مهم نظریاينها دستاوردها
 . مشروطيت به جهت اينكه اجرا نشده، تحقق پيدا نكرده، روزآمد است و ميتوان بر سر آنها صحبت آرد

 
من معتقدم شايد بتوان گفت تنها دستاورد جنبش مشروطيت، پايان بخشيدن به  : یدآتر آاظم علمدار
تقريبا بايد گفت آه شكل پذيرفت،  آه ی دستاوردها آه در يك دوره ای بود و مابقیحكومت استبداد فرد

 ايرانيان با حكومت قانون ی مستقيم مشروطيت نبود و حكومت قانون يا آشنايیدستاورد مستقيم يا خواستها
، ی حكومت استبدادی يا همزمان با نفیو پديده پارلمان و مجلس، به دنبال همين پايان يافتن حكومت استبداد

 همايون نام بردند را اضافه آنيم آه همانها ی را آه آقایيه دستاوردهايمعنا پيدا ميكرد و اگر بخواهيم بق
 بوجود آمد و اندك اندك رخ داد آه خواست مستقيم جنبش یدرست است را، من معتقدم در دوران
، در ی، در حوزه حقوقی از اين دستاوردها مثال در حوزه آموزشیمشروطيت نبود و دوم اين است بسيار

 سال پس از گذشت انقالب ی بايد گفت آه سیدر زمان رضاشاه رخ داده، يعن، همه یحوزه نظام
مشروطيت آه مشروطيت را ميتوان دروازه اين تحوالت ناميد، آم آم در ايران رخ داده، آم آم مدارس 

 جديد، بوجود آمده، بنابراين خواستها آه البته من یمدرن باز شده، آم آم دانشگاه، ارتش نوين، نظام حقوق
، پدر و ی حتی قبل از انقالب مشروطيت از زمان اميرآبير و فراهانیكار نميكنم آه اين خواستها حتان

خالصه ميكنم حرفم را آه خواست بالفص يا دستاورد بالفصل يا ميراث بالفصل . پسر، هردو وجود داشت
ومت قانون و پديده  ايران به حكی و آشنايی به حكومت استبداد فردیانقالب مشروطيت را همين پايان بخش

 ی درك درستی اگر منظور ليبراليسم است، من فكر ميكنم نه تنها حتی فردیاما در زمينه آزاد. پارلمان بود
 اين آه بيشتر روشنفكران عصر مشروطيت تا زمان ی هم وجود نداشت برایوجود نداشت، خواست درست

 حكومت ی بود و برقراری برابریاستها مد نظرشان بود و مرآز تبليغاتشان بود، بيشتر خو57انقالب 
 رابطه مستقيم ی يا پديده دموآراسی خواهی با دموآراسی، تا اينكه آزاديخواهیعدالت بود تا آزاديخواه

 ی يا چگونگیميبينيد آه استفاده از دموآراس  ۵٧ دوران پيش از انقالب یدارد و شما آمتر در ادبيات سياس
 ی از جنبش روشنفكری حكومت بوده آه بخشیر مد نظر بوده، جابجايآنچه آه بيشت.  باشدیآسب دموآراس

 ی آه ديكتاتوری با يك نوع ديگر ديكتاتوری ديكتاتوری را يك جابجايی ايران هم اين جابجايیيا سياس
 ی غربی به معنایبنابراين من فكر ميكنم آه آزاديخواه. صالح باشد، ميخواسته تغيير بدهد نه بيش از اين

 . است، تازه در ايران بوجود آمدهی ليبراليسم، تازه در ايران آه در ارتباط مستقيم با دموآراسیناآن، به مع
 

 ی، چون آزادی گفتند آه در دوران صدر مشروطه، درك مفاهيم اصولی آجودانی همايون، آقای آقا:س. ع 
.  تقليل دوباره يافتهیتوجود نداشته و اين درك يك درك تقليل يافته بوده، و به جهت قدرت روحانيون، ح

نظر شما درباره اين .  وجود نداشتی هم از آزادی هم ميفرمايند آه اصوال خوست درستی علمداریآقا
 چيست؟
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 جنبش مشروطه ی در جنبش مشروطه ندارد و رهبرهای ميرزاملکم خان، سهم عمده ا:داريوش همايون
، اينها ی ملی مجلس شورایين، و نخستين روسا، سيد جمال الدين، ملك المتكلمیمثل ميرزا آقا خان، روح

 آه امكانات بسيار ناچيز ايران آنروز ی پرورش يافته، تا حدی اروپايی بودند به سنت دموآراسیمردم
 مشروطه و نه متممش، آه آن یخود قانون اساس.  و حاآميت مردم را پيش بردندیاجازه ميداد، فكر آزاد

 خواهانه، دموآراتيك، هيچ اثری از ی است سراپا آزادی، سندی ملیماده است در تشكيل مجلس شورا  ۵٢
، اصل تطبيق قوانين با ی است آه شرط دين رسمیدر متمم قانون اساس. دخالت مذهب در آن سند نيست

 بر ی آه متكینفر و اينها آمده است آه خوب در بيست قسمت عمده دوران مشروطه، دوران  ۵شرع و آن 
 آه در دوره بعد، تا پيش از انقالب ین شرطها ناديده گرفته شد و تمام اصالحات بود، ايیقانون اساس

اين است آه بايد قدر . ، بر خالف خواست آخوندها و روحانيون بودی داد، اصالحات اساسی رویاسالم
 آردند آن ی آه پدران انقالب مشروطه و مبارزان مشروطه و ميراثبران آنها در نسل دوم آه سعیتالشهاي

 و حكومت قانون را بوجود بياورند آه ی دموآراسی را آه عرض آردم و آن سخت افزارهایيرساختهايز
 دارند در پيشبرد فكر یاصل اولش، نظم است و امنيت، آه آن را برقرار آنند، اينها سهم بسيار بزرگ

آه همه  است ی جامعه و فرهنگ ايرانی، مجموعه يك طرح نوسازی و ترقیشعارآزاد. ی و ترقیآزاد
 آه یاشكال ما در صدسال گذشته اين بود آه با همه پيشرفتهاي. اجزايش هم بايد مربوط به هم پيش روند
 ی مادی را گذاشتيم آنار و فقط به نوسازی از يك طرف آزادیآرديم، اين مجموعه را شكستيم، يعن

 صورت یامروز اين آشت.  آرديمی را نفی پرداختيم و نوسازیپرداختيم و از طرف ديگر صرفا به آزاد
 است از دوران یگرفته است و ما متوجه شده ايم آه اين هردو بايد با هم پيش بروند واين يك ميراث مثبت

من دوران مشروطه را فقط دوران انقالب مشروطه نميدانم، تمام دوران پس از دوران مشروطه . مشروطه
 و حاآميت مردم نبود، یطه فقط موضوع آزاد اينكه مشروی، دوران مشروطه است، برایتا انقالب اسالم

 آه بر ادبيات دوران ی ميتوانند با تسلطی دآتر آجودانی هم بود آه اينجا آقایآن طرح وسيع نوساز
 در جزئيات، ی از آنچه آه شد، حتی آنند آه بسياری يادآوری دآتر علمداریمشروطيت دارند، به آقا

 . مشروطه خواهان بودیطرحها
 

 همايون آامال موافقم به همين دليل در آتاب مشروطه ی ببينيد من با اين حرف آقا :یماشاءهللا آجودان
 بود آه در ی آه در مورد رضاشاه آردم، اين بود آه او قهرمان توانمند و مقتدر مشروطيتی، قضاوتیايران

را تهديد آننده مشروطيت من رضا شاه .  گرديدی استقالل ايران، قربانی در پایآن مشروطيت، دموآراس
 ی اساسی را آه رضاشاه آرد، برآوردن خواستهای از آارهايیايران نميدانستم و نميدانم و معتقدم بسيار

 یبه عنوان مثال، همين مسئله آموزش و پرورش ، فراموش نكنيم آه فكر مدرسه مل. مشروطيت ايران بود
 درخشان رشديه بود در ايران، در ی فعاليتها جديد، در دوره مشروطه طرح شد و نمونه اش،یدر معنا

 جديد، با امكانات جديد و اينها همه قبل از اينكه رضاشاه بر سر آار بيايد، یايجاد مدارس جديد با الفبا
 آه ما بعدها یدر بخش ارتش هم همينطور، در همه بخشهاي. ی مردم ما بود در مشروطه خواهیخواستها

 مشروطيت، ی خودش در فرهنگ سياسی اصلیاقع اين خواستها به شكلهادر دوره رضا شاه ميبينيم، درو
 ی آار می رویو در واقع رضاشاه وقت.  هم زدندی دست به تجربه عملی هم حتیطرح شده بود و پاره ا

 آه تقليل پيدا آرده بود در خود مشروطيت ايران، آنها را جامه ی آزادی را منهای اساسیآيد، آن خواستها
 ی نظام آموزش و پرورش آه مهمترين دستاورد رضا شاه است، همه اينها خواستهایيعن. دعمل ميپوشان

 مشروطه ايران بود و بنابراين ی ايجاد راه آهن در ايران، خواست اساسی انقالب مشروطه بود، حتیاساس
 پدران ما در جنبش مشروطيت وجود داشت و رضا شاه هم همين یاين خواستها، جزء اساس خواستها

 بود آه حداقل چهل پنجاه سال قبل در ايران ی از زمين بلند نشد، در واقع ادامه همان تالش گسترده ایورط
 . ريشه داشت، خواستش سند مشخص و منظم داشت و او اينها را برآورده آرد

 
 ی قبل از دوران مشروطيت ما ميبينيم، ولیطرح اصالحات و اين خواستها را حت  :یدآتر آاظم علمدار

 آيد بيشتر یچه آه موردنظر است، پياده شدن اين طرح است و در زمان مشروطيت، آنچه آه به نظر مآن
 ی نفوذ اقتصادی، بلكه مبارزه با دو پديده بود، يكی اصالحیموجب پيدايش مشروطيت بود، نه اين خواستها

 یآيد سوغات غرب برا ی حكومت ايران بود و آنچه آه به نظر می هم مبارزه با استبداد سياسیغرب و يك
درواقع هردو نه مستقيما از طريق روشنفكران، . ايران باشد از طريق روشنفكران، همين دو پديده است
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 و ی، هم نفوذ سياسی آه من معتقدم آه بدون نفوذ غرب در ايران، هم نفوذ اقتصادی از آنجايیول
 ی رخ نميداد، معتقد هستم آه جنبه ها، پديده انقالب مشروطيت با آن شكل و شمايل در آن مقطعیروشنفكر

 یسال رخ داده، به شكل عمل  ٧٠تا   ۵٠ ی از مشروطيت آه ما در ايران ميبينيم آم آم در ايران طیديگر
.  آوردیدرآمده، درواقع بايد گفت آه ارتباط هرچه نزديكتر غرب با ايران است آه اينها را بوجود م

 شما نگاه آنيد، آه اولين مدرسه دارالفنون را آه به فرم و شكل یبنابراين مثال اگر شما در حوزه آموزش
 ی باشد، اميرآبير ميسازد و بنابر اين نكته هم اين است آه قبل از پيدايش مشروطيت، خواستهایغرب

 دستاورد مشخص و ی آه بين غرب و شرق بوجود آمده بود، در ايران رخ داد، ولی، در مراوده ایاصالح
 ی ميرزاتقی آه در طرح اصالحی بود، چيزیروطيت، پايان دادن به حكومت استبدادمستقيم انقالب مش

 خدمت ميكرد آه یخان اميرآبير نبود و نميتوانست وجود داشته باشد، چراآه او در دستگاه حكومت سياس
 پديده  مثلی جديدینميتوانست با خودش از درون مقابله آند و به دنبال آن البته در زمان رضاشاه، پديده ها

 هستند آه در ايران بوجود یملت دولت، اتفاق افتاد آه اينها به نظر من تحوالت بسيار بنيادين و ساختار
 ی، ميدانيم آه وقتی و دموآراسی همين خواست آزادی آنچه آه مورد نظر من هم هست، رویول. آمدند

 آورد و یدولت ملت، بوجود م آه در زمينه شكل دادن پديده یرضاشاه به قدرت ميرسد، عليرغم اقدامات
 برميگردد آه در واقع با ی آورد، به حكومت ديكتاتوری خودش به استبداد رو میحكومت قانون، ول

 آه از مشروطيت آغاز شده بود و ميتوانست ايران را به آن خواست ی تحولی روحانيت، جلویهمكار
 از همين پروژه برگشت به عقب یاش برساند، سد ميكند، شكست پروژه رضاشاه هم نی و دموآراسیآزاد
 . بود

 
 ی اجتماعی، پيشرفتهای، ترقی ميان آزادی رسيده آه بتواند توازنی آيا جامعه ايران امروز به جاي:س . ع 

 در رشد و توسعه ی، احترام به قانون و از اين نوع در جهت پيشرفت و پيوستن به آاروان جهانیاقتصاد
 برقرار آند؟

 
 یه نظر من رسيديم به اينجا، چون به نظر من جامعه ما با همه آم و آاستيها و شكستهاي ب:داريوش همايون

 بدست آورده آه در هيچ آشور پيرامون ما، نزديك ما، یآه در اين صد سال خورده است، تجربه گرانبهاي
ال آه همانطور  خواهانه ليبریراه حل آزاد.  تجربه آرده ايمیما همه راه حلها را به يك صورت. نظير ندارد

 و جامعه ی پيدا ميشود، گرچه خميرمايه آزادی است و در مرحله آخریآه فرمودند، مفهوم بسيار پيشرفته ا
 تجربه آرده ايم، ی خواهانه را بدون توجه به مسئله توسعه و نوسازی آزادی ما راه حلهایول.  استیمدن

ما حكومت بسيار مقتدر داشته .  نرسيده اندیجاي را تجربه آرده ايم، اينها به ی آزادیراه حل توسعه منها
 ی به صورتيكه ممكن بود برای پارلمانیايم و آن حكومت بسيار مقتدر شكست خورده است، حكومتها

ايران، آنها شكست خوردند، از همه مهمتر ما دو مسئله بسيار بزرگ را آه در شكست پروژه مشروطه و 
 با روسيه بود آه اين ی از اينها همسايگیيك. ا هم حل آرده ايم داشت، آنها ری ايران، سهم بزرگینوساز
 نقش انگلستان ی شد و اين همسايگی جامعه انسانی از همان دوران مشروطه، مانع تحول طبيعیهمسايگ

 خودش ويرانگر بود، دوم مشكل و گره مذهب را در اين صد یدر امور ايران تشديد ميكرد آه به اندازه آاف
 و قدرت آخوندها و اتحاد بين ی گسستيم و اين مذهب و نقش مذهب و مذهب سياسیعه ايرانسال از دل جام

 را هم ی آه متاسفانه نه تنها چپ ايران را به دنبال خودش ميكشيد، حكومت پادشاهیآخوندها و بازار سنت
 یوره ها آند، جز در اين دیبه دنبال خودش ميكشيد، هر آس را در ايران اگر ميخواست در ايران آار

، مجهز به اين ی به دنبال خودش ميكشيد، اين مشكل را هم ما حل آرده ايم و امروز جامعه ايرانیاستثناي
. تجربه گرانبها، ميتواند به اين گذشته نگاه آند و ببيند آه آجاها آوتاه آمده است و آنها را جبران آند

امل را آه آنار هم بگذاريم، به اضافه آن همه اين عو.  ما استی جبران آردن اين آوتاهيها برایتواناي
 و يك عنصر ی و ارتباطی نتوانست آن را از بين ببرد، ساخت آموزشی اسالمی جمهوری آه حتیزيرساخت
 اش هست، فقط بايد ی انسانی اينكه پرسنلش هست و نيروی آه به سرعت ميتواند رشد آند، برایصنعت

 مطمئن در اختيار يك ی ايران آه يك بنيه مالیته منابع طبيعسياستها درست شود و در آنار همه اينها الب
 آه یحكومت آگاه ميگذارد، من را بسيار خوشبين ميكند آه ما اين صدساله را بيهوده نگذراندهايم و آنجاي
 و یماشروع آرديم صد سال پيش، امروز ميتوانيم به نتيجه برسانيم و وارد راه درست رسيدن به آزاد

 .  هردو شويمیترق
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 همه ی برای در ايران، درس بسيار بزرگی من هم معتقدم آه شكست انقالب اسالم:یماشاءهللا آجودان

درواقع .  قلمداد آردی را در ايران، ضروری يك خانه تكانیيعن.  ايران بودی و روشنفكری فكریجريانها
 عليرغم ميل خودشان و ی دست بزنند، حتی اساسی را مجبور آرد آه به يك خانه تكانیبه ناگزير، بسيار

 در معنا و ی رسيدن به يك جامعه قانونمند و آزاد، حتی هم ندارم آه صد سال تالش ملت ايران برایترديد
اين را من ترديد ندارم، .  نبوده، باز باالخره به ثمر خواهد نشستی هم آه چندان هم پيشرو مترقیمفهوم

 ملت ما حل خواهد شد یر يك حكومت، مسائل اساساما آنقدر هم خوشبين نيستم آه تصور آنم با تغيي
 در جهان، یمن فكر ميكنم تا نحوه نگاه ما به اساس مسائل و مسائل انسان.  در ايران خواهدشدیيامعجزه ا
 از ی آنيم و تعريف تازه ای بر اساس فرهنگ ملی اساسی پيش نيايد، يا اگر نتوانيم يك بازبينیدگرگون

 خودمان دست پيدا آنيم، به ی اساسیروز ارائه دهيم، نميتوانيم به خواستها در جهان امیموقعيت ايران
، ی را در پيش خواهيم داشت و اگر اين مبارزه فرهنگی درازمدتیهمين جهت من معتقدم يك مبارزه فرهنگ

 در تاريخ ی در پی پی شود، بازهم ما ناظر و شاهد شكستهای، قربانی مبارزات سياسیاين بار هم در پا
 ايران ی بلند آرزو آنم آه اين اتفاقات برای آه من ميتوانم با صدایان خواهيم بود، به همين دليل جاياير

 ی خالصه نكنيم و فكر آنيم تا بنياد يك تفكر جدینيفتد، اين است آه اينبار مسئله را فقط در مسائل سياس
 با توجه به تاريخ و ی يك تفكر سياس دست يافتن بهی در ايران، يعنی در ايران، تا بنياد يك تفكر سياسیمل

 ايران بيشتر در اين زمينه ی روشنفكری را در پيش داريم و بايد نيرویفرهنگ ايران، ما هنوز راه طوالن
 . مطرح شود

 
 خالصه آرد و ما مشكالت ی من هم معتقدم آه نبايد تمام مشكالت را در وجه سياس :یدآتر آاظم علمدار

 آيد عليرغم اين مسئله، یاما به نظر من م. ی و آموزشی، قومی مشكالت فرهنگ داريم و از جملهیفراوان
 برطرف ی پيشرفت همه جانبه ايران، مثل دوره گذشته، همان سياست است و بايد مانع سياسیسد اساس

 ی آزادی من معتقدم آه تكيه آردن بر اصول ليبراليسم در حال حاضر، يعنی رفع مانع سياسیشود و برا
 است آه بايد هم به او ی و جدا از گروهها و همه باهم، اين جزء اصولیحقوق مستقل شهروند و یفرد

 آه ی داد و از اين طريق است آه ما ميتوانيم به دو خواست مشخصی آرد و هم آموزش عمومیپافشار
نم آه من فكرميك.  دين از دولتی و همچنين جدايی فردی خواست آزادی آينده ايران است، يعنیراهگشا

 ی تاريخ ايران است و ميبايست اين را سر ميكرديم و خوشبختانه انقالبیبرا  ۵٧دستاورد شكست انقالب 
 ما بوجود یآه منجر به اين شد آه روحانيت حاآميت غالب را داشته باشد، توانسته اين دستاورد را برا

بل بوجود آورده بودند را امروز ورد آه ما هميشه در تاريخ، اين دستاورد را آه در اروپا از دوسه قرن قآ
 آه ی آه حداآثر تصوری از روشنفكرانی اوليه مردم بدانيم و به همين دليل برخالف برخیجزء خواستها

 متوجه شدن اشتباهات گذشته خودشان، در ی پيداآرديم، اين است آه به جایاز دوران قبل به دوران آنون
 یگذشته به سوسياليسم معتقد بودند، يك نوع انحراف فكر آه به خرج دادند، اين است آه در یواقع نرمش

 ی معتقد شدند، درواقع فكر ميكنند آه افزودن آلمه دموآراسیدر آن موقع، و امروز به سوسيال دموآراس
به سوسياليسم با توجه به وضعيت ايران، مشكلشان را حل خواهد آرد، درحاليكه من معتقدم آه سوسيال 

 جدا ی فردیهست، خود دستاورد ليبراليسم است و از ليبراليسم جدا نيست، از آزاد آه در اروپا یدموآراس
 ما، در واقع اين تحول را پيدا آردند آه به ی روشنفكری سياسیبنابراين اگر اين دسته از نيروها. نيست

آن تحوالت  در اروپا، گذشته از ی معتقد شده باشند، بايد بدانند آه اين سوسيال دموآراسیسوسيال دموآراس
 جامعه است، به همين دليل امروز ی و ليبراليستی از تحوالت فكری جامعه، ناشی و زيربنايیسخت افزار

 پيشرفت آينده ايران، ی بازشدن درهای بازشدن جامعه ايران، برایآنچه آه بيشتر در دستور آار است، برا
 .ه و غيریهمين چسبيدن به اصول ليبراليسم است، نه سوسيال دموآراس
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