
 ی، از مهمترين ملزومات دمکراسیاحزاب سياس: ميزگرد راديوفردا
  

 ٢٠٠٣ ژوئن ٢٩
  
  

 را آغاز آرديم درباره یهفته پيش در ميز گرد جمعه، بيست ژوئن، بحث: )راديوفردا (یشهران طبر
 ی را وجود احزاب سياسی دموآراسی از مهمترين ملزومات عملی و يكیاحزاب و ملزومات دموآراس

 ايران، چه در داخل و ی آه بتوانند در همين جامعه آنونیاحزاب.  خوانديمی مشخص سياسیابا برنامه ه
چه آنها آه به علت عقايدشان به خارج رانده شدند، در خارج از ايران اعالم موجوديت آرده، شروع به 

 است ی در بحث قبول آردند آه در صورت وجود چنين احزابیهمگ.  در سطح وسيع آنندیعضو گير
 استعفا دهد ی روز آرد و مثال خواهان آن شد آه دولت آنونیه ميتوان طلب مشارآت در فرايند سياسآ

 ادامه یراديو فردا در ميزگرد امروز برا.  برگزار شودیو انتخابات آزاد با شرآت تمام احزاب ايران
دو . ده است مخالف به يكديگر دعوت به سخن آریاين بحث، از دو تن از آقايان از دو نحوه سياس

 گذراند، آه ی احترام می سياسی يكديگر و ساير گرايشهای آه نه تنها به حق وجودیگرايش و نحوه ا
 بابك امير یآقا.  دموآراتيك، با ثبات و منصفانه ميشمارندی خود و جامعه ایوجود يكديگر را شرط بقا

نيم مطرح آنيم، اين است آه با  توای ادامه اين بحث می آه برایسئوال.  داريوش همايونی و آقایخسرو
 توانند ی می به طور مشخص، چه احزابی در ايران آنونی مبارزات سياسیتوجه به شرايط تاريخ
 ی ساله مردم ايران برا١۵٠ ی ايران باشند و در راه برآورده آردن آرزویبازيگران صحنه سياس

  .بفرماييد.  داريوش شروع آنيمیقااگر موافق باشيد با آ. ، نقش تعيين آننده داشته باشندیدموآراس
  

، بايد بتوانند فعاليت آنند و تشكيل شوند، ی همه احزاب و هر گرايشیاز نظر اصول: داريوش همايون
 چه در چپ چه در راست، ی افراطی مردم ايران، گرايشهای با توجه به تجربه تاريخی از نظر عملیول

 شكست خورده است و در نتيجه تصور   شانی سياسیا برنامه ه  اعتبار شدند وی اينها ب ،یچه مذهب
 گرد آوردن ی دارند برای ميانه رو، چه در چپ و چه در راست، بخت بيشتری رود آه گرايشهایم

اين احزاب چپ و راست ميانه، البته با توجه به .  دهندگانیهواداران و عرضه خودشان به توده را
 جا افتاده است و ی آه فرآيند سياسیست و در آشورهاي مبهم شده ایاينكه خط ميان چپ و راست خيل

 شايد در یول.  ميان احزاب راست و چپ ميانه نيستی فاحشی هر روز عمل ميشود، تفاوتهایدموآراس
 ی سياسی آه در همه زمينه ها از جمله تاريخ معاصر ما ميان گروههایايران با توجه به اختالفات شديد
يدتر باشد، تا اينكه پس از يك دوره اميدوارم نسبتا آوتاه ما هم بتوانيم است، تفاوتها برجسته تر و شد

 .  با هم رقابت آنيمی در ميدان سياسیبصورت عاد
 

 ، شما هم همين نظر را داريد يا متفاوت هست نظرتان؟ ی امير خسرویآقا: ط. ش 
 

 ی سياسی آه مشیاس آه جريانات سيی به اين معنیاصوال من موافق هستم، يعن: یبابك امير خسرو
 دارند و اين ی هستند، اينها عمدتا شانس بيشتری ميانی راه حلهای آنند و در پیمسالمت آميز را دنبال م

 وسيع ی، به صورت يك جريان خيلیهم به اين دليل است آه در واقع جامعه ايران از نقطه نظر قشربند
 ها، تعداد آارمندان دولت، ی تعداد فرهنگ االن فرض آنيدیاقشار ميانه جامعه است آه عمده شده، يعن

 جامعه ايران را تشكيل ٧٠% اينها شايد   دانشجويان ايران يا توليد آنندگان ميانه، روشنفكران ايران،
طبيعتا اين اقشار .  نداشته باشدی، تاثيرات سياسی اجتماعی است آه يك چنين صورتبندیطبيع.  دهندیم

 ی هستند و از هرگونه افراط و تفريط، يعنیمسالمت آميز و ميانه ا ی راه حلهایميانه، همواره در پ
 آنم یاز اين نقطه نظر فكر م.  آنند و دست باال را دارندیافراط از چپ و راست را در واقع ايزوله م

 . همايون آامال درست استیآه نظر آقا



 
 توانند ی میران، چه طبيعت ايی يا آنونیشما هر دو به اين موضوع اشاره آرديد آه احزاب آت: ط. ش 

 آنيد آه اگر یفكر م.  ما هنوز اين احزاب را به صورت فرم يافته يا شكل گرفتهیول. داشته باشند
 خواهند بود آيا یبخواهيد اين احزاب را داشته باشيم، حاال فرض آنيم آه همه هم ميانه باشند، چه احزاب

 خواهند یواهيم داشت؟ اينها به چه صورت خی، يك حزب اسالمیيك حزب چپ يا راست، يك حزب مل
 بود؟

 
، ما داريم، دست آم من از طرف ی نيست عرصه سياسیبه اين صورت هم خال. چرا: داريوش همايون

 توانم عرض آنم آه ما يك حزب راست ميانه به عنوان حزب مشروطه ايران تشكيل داديم، یخودمان م
 تا آن حد آه یيك برنامه بسيار تفصيل. شود با انتخابات یده سال است اين به صورت دموآراتيك اداره م

 آه به نظرمان ی داريم آه همه اصولی داشت، نوشته ايم، منشوریبتوان در شرايط تبعيد چنان برنامه ا
درنتيجه ما يك .  جامعه دموآراتيك الزم است، آنرا اين منشور دربر داردی پايه گذاری رسد برایم

شاخه و هسته، در اروپا و   ٦۵ آه احتماال االن رسيده به یتشكيالت منظمبرنامه راست ميانه و يك 
.  گردانندی دارند با صرف وقت و هزينه شان اين حزب را میآمريكا تشكيل داده ايم و عده بسيار زياد

 .در طرف ديگر هم ما احزاب چپ ميانه داريم، من وارد تعداد و تشكيالتشان نيستم
 

فقط از شما يك سئوال ديگر .  ادامه بدهيمی امير خسرویاب چپ ميانه را با آقااجازه بدهيد احز: ط. ش 
 هم دارد آه هويت ی هم منتشر آرديد؟ آيا نام مشخصیآنم و آن اين است آه اين حزب شما، آيا برنامه ا

 به آن بدهد و عضوگيريتان چطور است؟
 

 فصل ٢٠ است آه یو اساسش، منشوربله نام آه حزب مشروطه ايران است و برنامه : داريوش همايون
 مختلف يك جامعه دموآراتيك ی و اجتماعیدارد و اين اصول دربرگيرنده همه جوانب مختلف سياس

 ٦٠ اآنون و آينده ايران آه نزديك ی برای آن منشور نوشتيم به نام حزبی رویو يك برنامه تفصيل. است
 درش عنوان شده است و ی مشخصی خيلیها گيرد و راه حلی مختلف را در بر میصفحه است و بحثها

 متفاوت باشد، در آنجا طرح شده ی با وضع آنونی ايران و آينده ايران است آه به آلی برایيك ايده ا
 . االن حزب راست ميانه داردیيك نشانه مشخص. است و ازش دفاع شده است

 
  بينيد؟ین م را در حزب چپ ايرای شما همين يك چيز مشابهی امير خسرویآقا: ط. ش 

 
 را ی مختلف سياسی مختلف يا مولفه هایبه نظر من اگر قرار باشد آن گرايشها: یرامين امير خسرو

 ی آه آقای اين توضيحیيعن.  آندیمورد توجه قرار دهيم، درون آشور و در خارج آشور فرق م
رج آشور همايون راجع به حزب مشروطه خواهان ايران دادند، خوب در حال حاضر يك جريان خا

 در درون ايران آه تحوالت ی ديگر هم خارج آشورند، ولی سياسی از سازمانهایاست، آما اينكه بسيار
 دارد آه به نظر من ی در درجه اول، مديون اين احزاب و تشكلها خواهد بود، خوب يك حالت ديگریآت

نكه جامعه االن دارد از  ايیبرا.  آن در حال شكل گرفتن و احيانا بوجود آمدن هستندی اصلیمولفه ها
 نه چندان دور، ی شود، تصور من اين است آه در آينده ای می شود، تقسيم بندی تجزيه مینظر سياس

 در بيرون از حاآميت در ايران شكل خواهد گرفت آه اين عناصرش عبارتند از یيك اپوزسيون قانون
ديكال همين اصالح طلبان درون  از عناصر رای، جريانات چپ آزاديخواه و بخشی مذهبی ملینيروها

به عقيده من سياست آينده ايران و تحوالت آينده ايران در درجه اول، در اثر تاثيرات . پيرامون حاآميت
 هنوز موجوديت پيدا نكرده، من در حقيقت در یيك چنين تشكيالتي است آه عناصرش وجود دارد، ول

 حاآميت ی بينم آه االن قاطی را می مذهبی ملی آينده، هم نيروهایيك چنين اپوزسيون متشكل قانون
 از اصالح ی وجود دارند و بخشی ديگری مثل همين دفتر تحكيم وحدت است، نيروهایهستند، نيروها



 به نظر من با نزديك شدن انتخابات دوره هفتم، به احتمال یطلبان است آه هنوز در درون حاآميتند ، ول
 . وارد اين اپوزسيون خواهند شدزياد، اينها تجزيه شوند و بهترينشان

 
 امير همايون، اين ی از وجوه اين بحث راديو فردا با شرآت شما و آقای يكی امير خسرویآقا: ط. ش 

 ايران، ی شما از صحنه سياسی ندارد و هردوی شما در ايران، جايی هردویاست آه گرايش سياس
 از نمايندگان آن هستند و بعد هم گرايش شما ی همايون يكی آه آقایالبته اول گرايش. بيرون رانده شديد

 آه شما ازشان ی آنهايیول.  آرديد و بعد سرآوب شديدی همكاری اسالمیآه تا چند سال هم با جمهور
آيا شما فكر ميكنيد چپ ايران، گرايشش اين است آه باز هم در يك . نام ميبريد، در داخل ايران هستند

نكه اينبار از گذشته درس بگيرد و ترجيح بدهد آه يك حزب چپ  آند، يا ايیاعتراض وسيع نقش باز
 تواند االن اين آار را بكند، صبر آند تا یمستقل با هويت چپ مستقل خاص تشكيل دهد، و يا اگر نم

 آه در ايران ازشان نام برديم، ی هم بگذارند آن گرايشهايیو از طرف.  اين آار آماده شودیموقعيت برا
هويت خودشان را تشكيل بدهند، نه اينكه هنوز هم همانطور به صورت توده ناشناخته خودشان مستقل با 

 .  آنيدی حزب استفاده میشما هنوز هم از آلمه اپوزسيون به جا.  از اپوزسيون باشندی هويتیو ب
 

 ی به درون آشور دارم، آه خوب تحوالت آينده خيلیعرض آردم، يك نگاه: یرامين امير خسرو
ن هست، چون ما در خارج از آشور، هرقدر هم مهم بوده باشيم، اگر نتوانيم با داخل ايران وابسته به آ

 داشته ی توانيم نقش تعيين آننده ای را بوجود بياوريم، مسلما نمی تقريبا واحدیپيوند بخوريم، و يك نيرو
 .باشيم

 
ود احزاب مخالف يكديگر  آيا قبول داريد آه اين وحدت در تناقض با وجی امير خسروی آقایول: ط. ش 

 آنها به ی احزاب و مبارزه انتخاباتی جدايی اينكه به سوی است و شما هنوز به جایدر صحنه دموآراس
 رويد آه در اساس و از نظر تئوريك، غير ی میصورت دموآراتيك ميل آنيد، به سمت يك وحدت

 آنيد بين آنها و یفكر نم. هستند آنيد آه در درون حكومت ی اشاره میشما به نيروهاي. دموآراتيك است
 شما به عنوان دوحزب، تفاوت وجود دارد؟

 
گفتم اينها تجزيه خواهند شد و از . من عرض آردم آه االن در درون حكومتند: یرامين امير خسرو

آن .  آه هم اآنون در خارج از حاآميت هستندیحاآميت بيرون خواهند آمد و خواهند پيوست به آسان
 است آه اساسا جايگاهش در خارج ی آنم، اپوزسيونی آه من در ايران ازش صحبت میوناپوزسيون قان

 با توجه به تحوالت اخير ايران آه آامال پيدا است آه هرگونه امكان اصالحات یاز حاآميت است، يعن
ن را من اي.  آينده را بايد در خارج از حاآميت جستجو آردیاز باال به بن بست خورده، طبيعتا راه حلها

 نيست آه اآنون در حاآميت ی آنم، منظور من از اين ائتالف، ائتالف با نيروهايی میآامال مستثن
 ی است آه اگر اآنون در حاآميت هستند، از اينها جدا خواهند شد و به نيروهایهستند، بلكه نيروهاي

 بوجود آورديم و  خواهان رای جمهوریاآنون ما در خارج از آشور اتحاد برا.  خواهند پيوستیديگر
 معتدل و آزاديخواه و مليها و تالش ما اين ی است از چپهای خواهان، يك ترآيبی جمهوریاين اتحاد برا
 خواهيم داشت، وارد تعامل ی در چند ماه آينده، آنگره ای هويت پيدا آرديم آه به زودیاست آه وقت

اد داخل و خارج بوجود بياوريم آه اين  بزنيم و يك اتحیدر حقيقت يك پل.  درون آشوریشويم با نيروها
 .، حاآميت مردم و جمهور مردم استی و دموآراسیاتحاد، هدفش، تامين آزاد

 
 فرمايند، معتقدند آه چپ ايران، ميتواند يك ی می اميرخسروی همايون، آنطور آه آقایآقا: ط. ش 
 بودند، در ايران، با ی را آه در اين مدت به هرحال بازيگران صحنه سياسی قابل مالحظه اینيرو

 راست و مشروطه خواه، یآيا شما به عنوان يك نيرو. خودش متحد آند يا به سمت خودش جلب آند
 درون ايران، البته منظورم مردم نيست، چون مطمئنا در بين مردم ی از نيروهایمعتقد هستيد آه بخش



 آيا شما  . نقش دارندی سياس  در صحنه  است آهی منظورم آسان . داريدیاران زياد شما هواد ،یعاد
 از آنها نزديك شويد، ائتالف آنيد؟ يا آنكه شما خواهان آن هستيد آه خطوط تحزب ی توانيد با بخشیم

  آامال مشخص و جدا از هم باشد؟یسياس
 

 از آنها نه همشان، یواه، البته عده ا خی چپ و جمهوری ما با گروههایاشكال اصل: داريوش همايون
.  ترسيم آردند، جدا شوند و نااميد شوندی امير خسروی آه آقایمن اميدوارم بيشترشان از اين خط مشي

 جستجو ی بيرون از اين دستگاه حكومتی خودمان را به آلی ما همين است آه ما نيروی اشكال اصلیول
 و ی در ايران طبيعی به اين صورت هست، فرايند سياسیم اسالی جمهوری آنيم و معتقديم آه تا وقتیم

 گويند اين نظام بايد برود و با يك ی هستيم در درون ايران آه می متكیسالم نخواهد شد و ما به نيروهاي
 را ی در بيرون از ايران ما اميدواريم آه عناصریول.  گرا جانشين شودی چون سكوالر و عرفینظام

 ی آه جمهوری، در برابر مجموعه ای اسالمی مسئله روش ما در برابر جمهور،یآه در اين مسئله اصل
 داريم ی و خيلی هماهنگی را ميسازد، با ما نظر موافق دارند، اينها را جمع آنيم در يك شورایاسالم

موضوع اين است آه آيا ايران بايد برگردد به آن مثال يك ساله و يا چند ساله حكومت .  آنيمیتالش م
 گفتند، در يك ائتالف شرآت داشتند، به عالوه ی امير خسروی آه آقایان آه همه اين عناصربازرگ
 هستيم آه همه را در ی آه بعدا قدرت را همه در دست گرفتند، يا اينكه ما دنبال يك نظام سياسیآسان

نها در  از جامعه را نه تی در نظر دارند، بخش بسيار بزرگی اميرخسروی آه آقایتاثيرات. بربگيرد
 است از عناصر دستگاه یائتالف. بيرون از ايران، بلكه در درون ايران، از اين ائتالف آنار ميگذارد

 بازرگان ی و متحدين سابقشان آه اينها بتوانند دوباره دور هم جمع شوند و دوران حكومت انتقالیحكومت
 و صف یاست و زمان گروهبندبه نظر من اين تجربه يك بار شده است و شكست خورده . را تجديد آنند

 بينيم و از نزديك و روزانه شاهدش ی آه ما می رسيده است، چه در بيرون ايران و بطوری تازه ایبند
 .هستيم، و چه در درون آه دستها همينطور به بيرون وصل ميشود

 
ص در  آه اينجا از شما ميشود اين است آه خوب در اين چند سال بخصوی همايون سئوالیآقا: ط. ش 

 اپوزسيون ی تشكيل شدند آه در واقع نوعی بعد از دوم خرداد، در ايران احزابیچند سال گذشته يعن
 آنيد یشما فكر م.  گفتندی امير خسروی آه آقای مذهبی حزب مشارآت يا ملیمثال به نوع.  هستندیواقع

 آه نه پيوسته به شما، آه ی آنيد، اينها به صورت احزابی آينده ايران ترسيم می آه شما برایدر آيند ا
 . با شما رقابت آنندیمستقل از شما، جا دارند آه در مبارزات انتخابات

 
، یبدون وجود همه اين احزاب، بدون تكميل شدن اين طيف سياس. بايد جا داشته باشند: داريوش همايون

 ترسيم از اينكه یما م خواهيم مستقر آنيم، ی آه می نخواهيم توانست اين نظام دموآراتيكیما به تنهاي
 ی زياد، نيازمند همراهیايران تا مدتها.  دست باالتر را داشته باشد در ايرانی به تنهايیهيچ گروه

 ی در اين آانسرسس ، اصل نظام دموآراسیول.  بايد ميان عناصر مختلف باشدیاست، و اين همراه
 ی حقوق بشر و ميثاقهای اعالميه جهان آه با نظام حقوق بشر و بای يك حكومت اآثريتیيعن. ليبرال است

 آه االن صحبتش شد، با توجه به اعتقادش به یو اين است آه اين ائتالف. پيوسته به آن، محدود شود
يك دليل بسيار ساده .  آينده ايرانی نيست برای آورد و آافی، مسلما از آن بابت آسر می اسالمیجمهور

 .  آندی گذارد و حذف می م را آناریاش اين است آه گروه بسيار بزرگ
 

.  گوييم برودی فرمايند ما می همايون میآقا.  استی اساسیببينيد اين مسئله خيل: یرامين امير خسرو
 بيايد و به زور ی خارجی يك نيروی ديگر؟ يعنیاين برود، چطور برود؟ آيا برود به شيوه عراق و جاها

 مردم ايران ی و داخلیيد نتيجه مبارزات درون بايد برود؟ يا اين بای اسالمی جمهوری خارجینيرو
اين حرف به هيچ وجه درست نيست آه . باشد؟ اين به نظر من دو مفهوم مختلف است از تحول و تغيير

من عرض .  توانم بگويم آه اين نابجا استی من میاين واقعا حت.  هستيمی اسالمیما طرفدار جمهور



 آن سند پايه ما قيد شده آه ما مخالف واليت فقيه هستيم، در. آردم آه ما طرفدار جمهور مردم هستيم
.  باشد، ما با اينها مخالف هستيمی آه در آنجا از طرف خدا باشد يا موروثیاصال هرگونه حاآميت

 حاآم بر واليت فقيه یبنابراين واقعيت اين است و اشكال آار در اين است آه اين تغيير از وضعيت آنون
 مسالمت آميز ی بايد صورت گيرد؟ اگر قرار است آه اين با مبارزات سياسبه جمهور مردم، چگونه

 ی به اين مناسبت ما نسبت به بخشیيعن.  آندی فرق میمردم باشد، در اين صورت آنوقت آرايش قوا خيل
 تاييد یاين به معنا.  تفاوت بمانيمی توانيم بی آه اآنون در دولت هستند، نمیاز اين اصالح طلبان

، یبنابراين حزب مشارآت اسالم.  استی سياسی تاييد يك نيرویاين به معنا.  نيستیسالم ایجمهور
 از آن ببرند و بيايند ی تواند از اين حاآميت ببرد و الاقل بخشهايی است آه اين آامال میيك جريان سياس
 . آه خواستار جمهور مردم هستندیبه طرف جريانات

 
  ديگر؟ چرا خودشان يك جريان مستقل نباشند؟یبه طرف جريانها چرا بيايند ی امير خسرویآقا: ط. ش 

 
 حل شدن ی گويم بيايند به اين طرف، به معنای میمن وقت. اين مانعه الجمع نيست: یرامين امير خسرو

 اين نيست آه هويت خودمان را از دست ی آنيم، به معنای گوييم دست وحدت دراز می میما وقت. نيست
 ... خودشی خودش، جريان چپ آزاديخواه، در جایهرآس در جا.  دهيمیم
 

دو سه موضوع اينجا به اشتباه عرضه شد، اجازه بدهيد من . ببخشيد اجازه بدهيد: داريوش همايون
من تاآيد آردم به .  جايگزين هستيمیيك اينكه ما به هيچ وجه نگفته ايم آه ما تنها نيرو. توضيح بدهم

 . گروه انحصار قدرت را داشته باشنداينكه ما هراس داريم از اينكه يك
 

 . آنيدی خواهيد، عمال محدود می اگر شما سلطنت میببخشيد ول: یرامين امير خسرو
 

 . آنيدی خواهيد، محدود می می جمهوریشما هم وقت: ط. ش 
 

 هستيم و ميل داريم آه ديگران هم در ی اسالمی رژيم جمهوریما يك جايگزين احتمال: داريوش همايون
 نباشند، چون آه ما دنبال يافتن يك جايگزين در ی اسالمیبر ما باشند، به شرط اينكه جزء جمهوربرا

در اين مسئله .  نيستيمی اسالمی از جمهوری هستيم، ما دنبال آنار آمدن با هيچ بخشی اسالمیجمهور
 و حزب ی مذهبی ملی گوييد آه يا نيروهای شما میدوم اينكه وقت. البته بين ما بحث بسيار زياد است

 جز خودتان را اجازه ميدهيد در ی دهيد، موضوع اين است آه آسانی تشكيل میمشارآت و اينها ائتالف
 و انحصار ی و ديكتاتوری آنند؟ يا منحصر است به خودتان؟ مسئله دموآراسیآن آشور فعاليت سياس

 ی ما با ورود همه نيروها گوييمیما م.  شودی و اعتقاد به جمهور مردم و مردم، اينجا روشن میطلب
.  موافق هستيمی در عرصه انتخابات و عرصه همه پرسی اسالمی، از جمله طرفداران جمهوریسياس

 غير ی دهد آه آسانی آه آقايان و احتماال خانمها در نظر دارند، در ميانشان، آيا اجازه میآيا اين ائتالف
 خير؟ بايد عرض آنم آه هيچ اشكالي ندارد آه يك  پيشين وارد اين ميدان شوند يایاز خوديها يا خوديها

 خودش را عنوان آند و مردم را فرا بخواند آه به آن خواستها ی، از پيش همه خواستهایحزب سياس
 گذارم، اين ديگر جنبه تعيين تكليف ی اآثريت مردم گردن می بدهند، اما اگر بگويد آه من به رایرا

.  بدهندی مشروطه هستيم، به شرط آنكه مردم ايران به آن رایادشاهما گفته ايم آه ما طرفدار پ. ندارد
 اآثريت مردم ايران هستيم و از قانون يك ی ندادند، ما تابع رای مشروطه رایاگر مردم ايران به پادشاه
 .  مردم برخواسته است، دفاع خواهيم آردیجامعه دموآراتيك آه از را

 
  آنيد؟یرا عوض م همايون نام حزبتان یآنوقت آقا: ط. ش 

 



 ی پادشاهی آنيد آه مشروطه يعنیشما فكر م. اتفاقا اشكال همين است. نه به هيچ وجه: داريوش همايون
 ی جنبش تجدد و نوسازیيعن.  گيريمی انقالب و جنبش مشروطه میما مشروطه را در معنا. مشروط
 دو يا سه درصد برنامه ما را شكل حكومت به نظر ما،.  ايران هستيمیما دنبال تجدد و نوساز. ايران

 آن مربوط است به مسائل توسعه ايران، ٩٨ %-٩٧اگر منشور حزب ما را بخوانيد، .  دهدیتشكيل م
 . به شكل حكومت نداردی ايران و اصال ربطی فرهنگی ايران، نوسازینوساز

 
 جمهور مردم یرا آه آزاديخواه هستند و بی است آه آسانیبه نظر من بسيار بديه: یرامين امير خسرو

 . مخالفاحت.  دگر انديش استی، احترام به آزادی باور به آزادی از ضرورتهای آنند، يكیصحبت م
 

 . بود آه من فرض آردم شما هر دو با آن موافق هستيد و در مقدمه صحبت گفتمیاين موضوع: ط. ش 
 

نيست، اصال استبداد است، آن انحصار ديگر .  استی گويم آه بديهیبله من هم م: یرامين امير خسرو
ما طبيعتا .  نيستیاگر ما بياييم بگوييم اگر هر آس جز ما فكر ميكند، حق حيات ندارد، آن ديگر آزاد

 يك ی مسالمت آميز معتقد باشد، چون وقتی ساسی، بخصوص اگر به راه حلهایمخالف هيچ جريان سياس
 خواهد به قدرت برسد، خوب ی دور م قهرآميز وی مانند مجاهدين از طريق ترور و راههایجريان

 بياورد، ی روی اگر همين سازمان مجاهدين هم به مبارزه سياسیول. طبيعتا ما مخالف اين جريان هستيم
 ی خواهد يك مشروطه سلطنتی آه می آنيم، چه برسد به يك جريانی آنيم و دفاع میما ازش حمايت م

 .بياورد
 

 آوتاه از اين یاجازه بدهيد من يك جمع بند. يان برنامه رسيديمخوب حاال ما ديگر تقريبا به پا: ط. ش 
و آن اين آه در حال حاضر دو نحله يا دو حزب چپ . بحث آنم و ببينم آيا آقايان با آن موافق هستيد يا نه

 خواهان، اگرچه در بطن نام خودشان، نوع حكومت ی مشروطه خواهان و جمهوریو راست تحت نامها
 ی به مردم میتعيين آردند، اما با اين حال تعيين نوع حكومت را در يك همه پرسآينده را از پيش 

 ی خواهان رای خواهان، و اگر به جمهوری دهند، جمهوری رایو اگر مردم به مشروطه سلطنت. سپارند
.  گذراندی مردم گردن می دانند و به رایدهند، مشروطه خواهان، خودشان را بيشتر از يك حزب نم

 ؟درست است
 

 ی خواهم اضافه آنم آه ما هم اآنون ما مشغول مذاآرات عمده ای میمن حت. بله خانم: داريوش همايون
 در حكومت هيچ ی خواهند با عناصر اسالمی خواهان آه نمی از جمهوریهستيم، با بخش عمده ا

ايد برود، دليل  گوييم آه حكومت بی ما می گويند اين حكومت بايد برود و وقتی آنند و مثل ما میائتالف
 را در پس داريم و ی از فيليپين تا آلمان شرقیما تجربه ا.  خواهيم افغانستان و عراق شودینيست آه م

 سرنگون آردن ی به نظر ما برای مردمینيرو.  تواند در ايران انجام گيردیهرآدام از آن سناريو ها م
 .  نيستی به هيچ مداخله خارجی است و نيازیاين رژيم آاف

 
  موافق هستيد؟ی آيا شما هم با اين جمع بندی امير خسرویآقا: ط . ش
 

 واقعا به ی است آه به آزادیبيان حرف آسان.  شما آامال درست استیجمع بند: یرامين امير خسرو
 ی است آه فرصت بيشتری ديگریالبته حرفها.  دگر انديش باور دارندی آزادی آن ، يعنی واقعیمعنا
  . آيندهیرم در فرصتها خواهد آه اميدوایم


