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 ی دمکراسی گذار ايران به سویها راه:  و حقوق بشر راديوفردایميزگرد دمکراس
  

 ٢٠٠٣  سپتامبر٢١
  

 و بيش از همه   صحبت  موضوع ،ی دموآراس  گذار ايران بهیراهها  :)راديوفردا (یشهران طبر
ين در ا. در لندن برگزار آرد  سخن ی سپتامبر، انجمن فرهنگ٢٠ بود آه شب گذشته، یگفت و شنود

 یبيژن حكمت، از اتحاد جمهور.  شرآت داشتندی مختلف سياسیجلسه چهار سخنران از گروهها
 تشكيل شده، داريوش همايون، ی و دانشگاهی از فعاالن سياسیاخيرا از طيف گسترده ا خواهان آه 

فعاالن سرشناس آه سالها است با همين موضع  روزنامه نگار و از مشروطه خواهان دموآرات و 
وحدت وسيع   آه معتقد به ٨١ منشور یليت ميكند، حسين باقر زاده از فعاالن حقوق بشر و سخنگوفعا

 ی روزبه از سازمان آارگران انقالبی آنها است و تقی دموآراتيك، صرفنظر از مواضع سياسینيروها
ضوابط  بريتانيا و ی اخير در مرزهای هایهمايون به علت عدم اطالع از سختگير  یآقا. راه آارگر
 خود را ايراد آردند، اگرچه ی سخنرانیيابند، اما تلفن  ويزا نتوانستند شخصا در جلسه حضور یجديد برا

 را در یدموآراس  گذار ايران به یهر چهار سخنران راهها. در بخش گفت و شنود، شرآت نداشتند
طرف راديو فردا مطرح  آه از یاولين سئوال. ، گرد آورده ايمیميزگرد راديو فردا در مورد دموآراس

 ی است آه در بخش گفت و شنود ديشب، چندين بار مطرح شد و آن اينكه برخیسئوال  آنم، در واقع یم
 خاص هريك از یطور مشخص نفهميدند راهها  بود و باالخره به ی گويیصحبتها بيشتر آل:  گفتندیم

در اين  به خاطر ذيق وقت خواهش من اين است آه هر آدام .  چيستی گذار به دموآراسیشما برا
   .  لطفا ذآر بفرماييدی گذار به دموآراسیبرنامه، سه راه مشخص و مهم خودتان را برا

  
 آنيم؟ چون به هر حال اين ی مگر قرار است آه ما آاری گذار به دموآراسیبرا: داريوش همايون

 در بيرون، اين است آه  سهم مایول.  گيردیدارد و انجام م  است آه در سطح جامعه جريان یفرآيند
 به ی طوالنیمدت خيل  ممكن است ی بايد و گاهی را بفهميم آه اين است آه گاهی دموآراسیيك، معنا

 است آه ما بايد یاين نخستين آشف.  اآثريت را بپذيريمیآنچه آه پسند ما نيست، گردن بگذاريم و را
 رسيدن به یدوم اينكه بايد بپذيريم آه برا.  چاره نيستی، ولی بسياریناگوار است برا  هم یآنيم، خيل
 یاست، همه بايد مشارآت داشته باشند، آسان  بسيار و بازيگران بيشمار الزم ی، دستهایدموآراس

نظام   موافقان بايد با هم آار آنند تا بتوان يك ی آنند، ولیمخالف هستند البته، مخالفتشان را ابراز م
 در ی را آه بر سر راه دموآراسی است آه بايد بكوشيم مانع عمدهاسوم اين. دموآراتيك را برقرار آرد

 را ی است و در هر صورتش بايد اين جمهوری اسالمیبرداريم و آن جمهور ايران است، از پيش پا 
 آار بيايد، ی، بخش اصالح گر آن، روِیاسالم  ی اگر اصالحگران اين جمهوری اينكه حتیبرداريم، برا

برگيرنده   بر واليت فقيه، نزديك به واليت فقيه و در ی مبتنیخواهد، دموآراس ی میباز يك دموآراس
 اين بساط را از ميان برداشت و یبايد به آل. ی است به نام دموآراسیيك نوع تازه انحصار گر. خوديها

 است آه یاين سه شرط.  خواهند، عمل شودیدست مردم و آنچه آه مردم م برچيد و اختيار را داد به 
   .  آنيمیتالش م  ی دموآراسی ما آه در بيرون برای شود ذآر آرد برایم
  

 ی در ايران مواجه هستيم و آن اين است آه آوششهایاالن ما با يك وضعيت ويژه ا: بيژن حكمت
 ی سياسی از نيروهایبن بست رسيده و اصالح طلبان و بسيار  تغيير اين حكومت به یاصالح طلبان برا

 و ی خاتمیآقا.  آنندیپيدا م  و سكوالر گرايش ی عرفی يك جمهوریبيشتر به سوجامعه روز به روز 
 آه طرفدار يك حكومت سكوالر هستند، ضد ی آنند بگويند آه آسانی آوشش می از رهبران دينیبسيار
  آنيم آهیما فكر م.  آنيمیاينطور ما فكر نم.  خواهند با حربه ضد دين با ما مبارزه آنندیهستند و م دين 

 ی هستند آه تمام عقايد و ايمانهای معقولیخارج از آشور، يك نيرو  خواهان در ايران و در یجمهور
 اينكه تحول یرا پيش گرفت، برا  ی آنند بايد يك راه مسالمت آميزی شمارند و فكر میمردم را محترم م
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ست آه طرفداران  در پيش گرفتن راه مسالمت آميز الزم ایدموآراتيك در ايران صورت بگيرد و برا
 هم آه مثال یاين مانع آن نيست آه با آسان.  در داخل و خارج آشور، با همديگر متحد شوندیجمهور 

 ی ديگری فكری آه به نحوه های شويم، يا با آسانیوارد اتحادهاي  هستند، ما یمشروطه خواه اسالم
 اين است آه هسته یمساله اساس  یل موارد داشته باشيم، وی در برخی هايیاعتقاد دارند، نتوانيم همگام

خواهان راهشان اين  یهستند و جمهور خواهان ی در ايران، جمهوری يك تحول گذار به دموآراسیاساس
 آه اصالحات به بن بست خورده، یاز زمان.  بوجود بيايدی سازمان يافته مردمیاست آه بايد يك جنبشها 

 خواهند گرفت و در جامعه اين یز دستگاه حكومت پخودشان را خارج ا  است آه مردم مطالبات یطبيع
 باشد، ی و انفجاریصورت ترآش  تواند به ی مطالبات میحال اين پيگير . مسئله انعكاس خواهد يافت

 یما هم راهمان اين است آه آوشش آنيم مردم را در سازمانها. تواند به صورت سازمان يافته باشد یم
م و از اين طريق مطالباتشان را به اشكال مختلف بتوانند ابراز  خودشان سازمان دهيی و سياسیصنف 

   .  اينكه راه تغييرش را در ايران بگشايندینظام شوند، برا  در اين یآنند و خواهان تغييرات اساس
  
 است بر مسير و ی حق حاآميت مردم بر سرنوشت خودشان، مبتنی به معنیدموآراس:  روزبهیتق

 یيكصد سال اخير از انقالب مشروطيت به اين سو، بر مبنا  اين یدر ط آه مردم ايران یا تجربه
 ی آه هر دو را طیمذهب  و سيستم حكومت ی است و مقابله با هرگونه سيستم حكومت موروثیجمهور

 قرار بدهند پس بنابراين ی مردم ايران تالش آردند آه اين را در مسير دموآراسیآردند و با انقالبات
 مستقل، ی از مسائلش است، مسئله پلوراليسم، اساسا بدون پلوراليسم وجود تشكلهای يكالئيسيته مساله 

 یزحمتكشان و تمام اقشار مردم، روشنفكران، حول تشكلها  جدا از دولت، آارگران، یجامعه مدن
 آه عرض یاشتراآات مساله راههايش اين است آه حول اين .  معنا نداردیخودشان، اصال دموآراس

 ی اردوی اصلی از شاخصه های را آه به عنوان يكی شود با توجه به اينها، پراآندگیآردم، م
 قرار دارند، اينها را در ی آه در مقابل دموآراسی با طيفها و گرايشاتیمرزبند  است، با یدموآراس

 متعدد، به عنوان يك یپذيرش برنامه ها  شود و حول ی آه مطرح می حول اشتراآاتیشرايط آنون
 یاسالم  ی جمهوری در عين حال آه براندازی را سازمان داد و طبيعتا دموآراسی، همكاريهايواقعيت

 غير دموآراتيك مثل بازگشت به گذشته، مثل مداخالت ی دهد، با جريانهایرا وظيفه خودش قرار م
   .  را هموار آنيم و آن پيش رودیطبيعتا بايد مسير دموآراس ، ی وارداتی و دموآراسیخارج

  
ما در .  استی دموآرات عملی، تنها با شرآت نيروهایراه گذار ايران به دموآراس: ن باقرزادهحسي

 و حقوق بشر ايران هنوز نهادينه یداشتيم و متاسفانه فرهنگ دموآراس  آم ی خيلیايران تجربه دموآراس
 اين راه، مساله ی طیدموآراتيك برا  ینشده و ما از اين نظر ضعيف هستيم، بنابراين اتحاد همه نيروها

اينكه   آنيم با توجه به سابقه ما آه سابقه ضد دموآراتيك بوده و با توجه به ی ما بايد سعیيعن.  استیحيات
 ی تشكيل جبهه وسيع دموآراسی دموآرات برای هنوز ضعيف است، از همه نيروهایفرهنگ دموآراس

تيك و حقوق بشر آه همه نيروها آنيم حول يك سلسله اصول مشخص دموآرا  ی دعوت آنيم و سعیخواه
بايد با اين آار، نيروهاي خشن، ضد   اين آار اين است آه ما یمعنا. به آن اعتقاد دارند، متحد شويم

 یطلب، در هر طيف خواه، طيف سلطنت ی، طيف جمهوری، طيف اسالمیهر طيف دموآراتيك را در
خل آشور داده شده، مثال دفتر تحكيم وحدت  است آه در گذشته در دایهستند، آنار بگذاريم و اين نداي 

 آه به یايران داده و در حال فشار هم مطرح است، بنابراين تنها راه اين ندا را داده، جبهه دموآراتيك 
 حول اين اصول با هم یخواه یدموآراس  آنيم در يك جبهه وسيع یرسد، اين است آه سع ینظر من م
   . آار آنيم

  
 چهار شرآت آننده عزيز در اين ی آنيم از صحبتهای آلیبدهيد، يك جمع بندخوب اگر اجازه : .ط. ش 

 در ايران را ی دموآراسیرسد دو گروه در اينجا اولين قدم به سو  یميزگرد و آن اين آه به نظر م
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ما، قدم اول را در راه   آه دونفر ديگر شرآت آنندگان ی دانند، در حالی می نظام فعلیبرانداز
   حكمت؟یدرست است آقا.  دانندی دموآراتيك، حول يك محور خاص میع نيروها، تجمیدموآراس

  
.  سال گذشته٢۵ مهم ما است در ی از تجربه های و انقالب، جزو يكیببينيد مسئله برانداز: بيژن حكمت
 مردم به ی و سياسی اينكه حرآت اجتماعی است آه برایجامعه طور دانيم آه وضعيت  یامروز ما م
 سازمان يافته داشته ینهادها و جنبشها  برسد، ما احتياج داريم آه حتما ی دموآراسیب، يعننتيجه مطلو

بيفتد و   در مملكت راه ی خارجی يا بدون پشتيبانی خارجیباشيم، وگرنه اگر يك جنبش توده وار با پشتيبان
دارد و با  قرار ی را آه در وضعيت بسيار شكننده ای جمع شود، ممكن است اين حكومتیدور آسان
 ی ما الزاما از اين طريق به دموآراسیمواجه است، بتواند سرنگون آند، ول  ی و خارجی داخلیفشارها

 بوجود بيايد آه اينها یبوجود بيايد، نهادهاي  ی ما اين است آه سنگرهايی برایمساله اساس. نخواهيم رسيد
سازمان  را بتواند منعكس آند، آنها را خواستها و مطالبات مردم را و بويژه مطالبات دموآراتيك آنها 

 آنند، از طرف ی در آينده پشتيبانی اينكه اينها بتوانند خودشان از دموآراسیيافته و سازمان دار آند، برا
 سال ٢۵ما يك بار تخريب دستگاه دولت را آزموديم و نتايج را هنوز در اين   آنم آه یديگر من فكر م

 یهستيم و در ايران هنوز يك دولت واقع  دولت مواجه ینوزه با بازساز بينيم، ما هنوز آه هیداريم م
ببريم آه  ما بايد تمام آوشش خود را به آار . آنم اين تجربه را بايد تكرار آرد یمن فكر نم. شكل نگرفته

 از اين حكومت آه خواستار اين هستند آه چنين یآسان. اين گذار به صورت مسالمت آميز صورت گيرد
 توانند اين راه را یصورت گيرد و زير فشار مردم حاضر به تمكين هستند، م  یسالمت آميزگذار م

   . آن، مواجه نشويمی منفیانقالب و پيامدها  از ی اينكه ما دوباره با هرج و مرج ناشیبازآنند، برا
  
   خواهيد بفرماييد؟ی همايون شما میآقا: .ط.ش
  

 که در یما بايد صبر بکنيم که کسان.  گوناگون استیها  راه تغيير اين نهادیبله برا: داريوش همايون
 ازمان  ی کار  که ما گويند ی خودشان م  ندارند، ی هيچ قدرت هستند، اصالحات   دنبال   حکومت، اين

 ی در دستگاه حکومت به زندگیديگر اشان تمام بشود بلکه به يک صورت   آيد، منتظرند که دورهیبر نم
در  ها همه   مورد نظر تشکيل بشوند و خوب اينی پيدا بکنند که آن نهادهای زمان کافادامه دهند، آن ها

بهترين راه ونزديکترين . ، تقريبا غير ممکن استی ايران، با اين فشار، با اين سرکوبگریشرايط کنون
وست به در درون ايران خواهند پي)  بيشتر در بيرون ايرانیيعن(توانند   ی که می اين است که کسانهرا

تشکيل خواهند شد و احزاب پا   شرايط آماده شود، نهادها ی و به سرعت هم وقتیصورت غير رسم
 یها یها را به وجود بياورند و اين مرزبند  در ايران که ميسر است اين سازمانیول. خواهد گرفت

ا نداشته  ری خواهی مردم ايران به هيچ وجه جنبه جمهوری خواهی را نکنند و جنبش آزادیمصنوع 
 دنبال یاگر کسان.  استی نظام سياسیمهم نيست، موضوع محتو شکل حکومت اصال . است و ندارد

حاال . اين ها دموکرات هستند  هستند، یحقوق بشر هستند، دنبال حاکميت مردم هستند، دنبال جامعه مدن
کار اصال سريعتر از ترسم که  یالبته من م. ها نيست  را که ترجيح بدهند، مسئله آنیهر شکل حکومت

 ین ديگر مشکل جمهورآ ی انجام بگيرد که شايد هم به صالح کشور نباشد، ولیبه يک صورت ها  اين
 ی اسالمی اين است که تا جمهوریبه هر حال عقيده اصل. شود خواهيم اين طور به  یما نم.  استیاسالم

اصالحگرايان، چه از راه   در ايران برسيم چه از راه یهست، امکان اين که ما به دموکراس
 رژيم هم همواره با فاجعه یبرانداز.  اين رژيم بودی براندازیانحصارگران، وجود ندارد و بايد در پ

 و ی ديکتاتوریيک چند سال است که رژيم ها. نيست، اتفاقا استثنائا با فاجعه همراه بوده است همراه 
 ها ی ها ديرتر، بعضی افتد، البته يعضی هم نمی بداتفاق  پاشند، و ی ريزند، از هم میتوتاليتر فرو م

   . رسندی میزودتر، به هر حال به دموکراس
  
   روزبه؟ی بفرمائيد آقای خواستيد نکته ایشما م: .ط.ش
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 ی است، اما کافی بسيار مهم است و شرط الزم دموکراسی کنم که براندازیمن فکر م:  روزبهیتق
 کند در جهت تقويت آلترناتيو ی می طی که اين براندازیمسير ، ی براندازیچگونگ. نيست به هيچ وجه

توجه به انقالب بهمن که   بشود با ی بايد اين مسئله بررسی به همان اندازه مهم است که میدموکراس
 ی که مظهر ارتجاع بود، بازسازیديديم در دل يک انقالب، يک حکومت و يک به اصطالح واليت فقيه

 نتيجه مهمترين مسئله در مقابل مردم اين است که چگونه هم انقالب بکنند، بازتوليد شد، و در شد، 
الزمه اين کار اين است که گفتمان ضد . دموکراتيک بيافتند  بکنند و هم چگونه به يک مسير یبرانداز
 هم یيک جبهه ا  ندانيم که ی را اوال معادل و مترادف با دموکراسی، جنبش ضد استبدادیاستبداد

 خودش را با ی دموکراسیبلکه مهمتر از اين اين است که اين اردو. در برابرش تشکيل دهيمبخواهيم 
ها، نه يک جنبش بسته که همه هم   جنبش تودهی يعنیمتشکل کند، بر پايه واقع  ی معينیها شاخصه

همه، ... خودشان کارگران، جنبش روشنفکران  یها تکليف بشوند حول همه باهم، بلکه حول خواست
 یمسئله سرنگون ، بتوانند هم یها در يک ترکيب مکمل پلوراليست  مشترک اينیها ها بعد حلقه  اينحول

 که یها، کسان ها شخصيت نگذارند ديگر حکومت .هم مسئله حکومت آينده را رقم بزنند را به پيش ببرند،
   .حنه بشوند و دوباره انقالب بهمن در مسير باطل بيافتدصها وارد  کنند، اين یکاريزماتيک م خودشان را 

  
 که ی تا زمانی روزبه هر دو معتقد هستند که دموکراسی همايون و آقای حکمت، آقایآقا: .ط.ش

  هم همين عقيده را داريد؟ شما .  هست امکان نداردی اسالمیجمهور
  

 فقيه به عنوان قيم ی به اسم ولی که يک کسیتا وقت! خوب، اين که توضيح واضحات است: بيژن حکمت
 که یما در زمان.  مسئله سياه و سفيد نيستیول.  نيستیطبيعتا دموکراس  کند که یبر مردم حکومت م
 توانيم یدموکراتيک داشته باشيم، م  ی توانيم دستاوردهای وجود دارد، می اسالمیهنوز اين جمهور

 تشکيل ی توانيم يک سنديکاهايیاها مبارزه کنيم، م سنديکی آزادی احزاب مبارزه کنيم، برای آزادیبرا
   . ممکن استی اسالمیاين ها با وجود جمهور. بدهيم که از خواست کارگران دفاع بکنند 

  
   باقرزاده، شما هم همين اعتقاد را داريد؟یآقا: .ط.ش
  

کيفيت انتقال .  کنيمی است که ما برايش مبارزه می آن هدفی کنم که مسئله اصلیفکر م: حسين باقرزاده
باشد ب هنظر من در درجه دوم اهميت قرار دارد و تعيين اين کيفيت  آن چه که هست به آن چه که بايد 

که در تحوالت دو دهه اخير در  ما شاهد بوديم .  کندی کنم که زياد مسئله ما را حل نمیاز قبل فکر م
 بعد یکه يک) حکومت توتاليتر(وده اند  بی، و آمريکا التين، حکومت هايی جنوبی، آفريقای شرقیاروپا

 جاها با ی بعضی نحوه سقوط اين حکومت ها يکسان نبوده است، يعنیول.  از بين رفته اندیديگر از 
 جاها با انتقال يا استحاله بوده ی بوده و بعضیجاها با سرنگون  ی جاها نبوده، بعضیخشونت بوده، بعض

 یاست اين است که ما به سو آن چه که مهم . يين کننده نيستاست، به هر حال شکل مسئله به نظر من تع
 جامعه ايران و ی غير دموکراتيک و ضد دموکراسی نهادهای تمامی رويم و آن هدف نفی میهدف

 اين است که به هر حال ی دموکراتيک است و اين استقرار نظام دموکراتيک به معناینظام استقرار 
 ی از نهادهای ايران بايد عوض بشود، و خيلی اسالمیجمهور  یاساسواليت فقيه که بايد برود، قانون 

انجام بشود، به نظر من مهم   یکيفيت مسئله که به چه شکل.  ايران بايد از بين برودی اسالمیجمهور
 داريم، بتوانيم به ی هدف توجه کنيم و بر اساس اين که اگر هدف مشترکیمهم اين است که ما رو. نيست

   .ديگر کار کنيمآن با هم طرف 
  
 شما واضح یالبته اين برا(ها معتقدند  یکنم، خيل یحاال در اين جا يک سئوال ديگر را مطرح م: .ط.ش

من ا است که در آن حضور دوست و دشمن در آن واحد ضیمانند  يک نظام چتر یکه دموکراس) است
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 حکمت، شما ی شماريد؟ آقایم  یشما تا چه حد اين نکته را اصل و فرض اول دموکراس. بقاء آن است
   .بفرماييد

  
 روزبه هم اشاره ی گفتيد و آقایحضورتان عرض بکنم همان طور که شما به درست: بيژن حکمت

.  استی از تعاريف دموکراسی از ضامنه ها و يکیعقايد و آرا، يک  پذيرش تکثر یکردند، پلوراليسم يعن
 یفقيه و طرف داران دموکراس داران واليت  طرفی، حتی اسالمیاگر مشکل ما با طرفداران جمهور

 جامعه را به رسميت ی سياسی اين است که آن ها حاضر نيستند که وجود و حضور ساير نيروهایدين
 از حقوق خودشان ی کنيم که اگر آن ها هم واقعا قبول بکنند که زير يک چتریما هم فکر م. بپذيرند 

 یکشند، و در عين حال پايبند به قواعد و اصول دموکراسپيش ب دفاع بکنند آراء و عقايد خودشان را 
 کند، مگر ی را طرد نمینيروي جامعه دموکراتيک هيچ . باشند، طبيعتا بايد در جامعه حضور داشته باشند

بنابراين چه مشروطه خواه باشد، چه . اين که واقعا به طور خشن در مقابل قواعد دموکراتيک بايستد
 اگر خواهان واليت فقيه هم باشد و دست به عمل خشن نزند، در ی باشد، حتی دينیخواهان دموکراس 

   .در به هر حال در تعامل دموکراتيک با ديگران قرار بگيرد  تواند حضور داشته باشد و یجامعه م
  

 کنم جامعه آزاد، جامعه ی حکمت گفتند، فکر میبله، من هم در تاييد آن چه که آقا: حسين باقرزاده
 سالم و آزاد فعاليت ی حق داشته باشند در محيطی سياسینيروها  است که همه ی، جامعه ادموکراتيک

مهم به نظر من اين است که  .  است که اگر نباشد، آن جامعه جامعه دموکراتيک نيستیکنند و اين طبيع
 یهيچ نيروي ی کنيم که از هم اکنون به تمرين اين امر بپردازيم، يعنی سعی ايجاد چنين جامعه ایما برا
 نکنيم که افراد را به داليل اعتقاداتشان مستبد يا ی نکنيم و سعی نفی يا مذهبیدليل اعتقادات سياس را به 

   .غير دموکراتيک بناميم
  
 که گفته شد، تا چه حد تکيه بر نوع حکومت ی همايون، حاال شما بفرماييد با توجه به نکاتیآقا: .ط.ش

   باشد؟یتواند ناقض اصل دموکراس  ی م از پيشی يا جمهوريخواهیسلطنت
  

خوشحال   بسياریاسالم یجمهور .نظر من اصال منحرف کردن بحث است اين به: داريوش همايون
 ی مبارزه با جمهوری، به جایاسالم یآينده ايران پس از جمهور  بحث بر سر یخواهد شد که ما به جا

 ی باشد، پادشاهیجمهور  یيا دموکراس باشد یپادشاه ی، بر سر شکل حکومت که دموکراسیاسالم
 خواهند داد و ی باالخره رایمردم يک روز. ، با هم دعوا بکنيمی پارلمانی باشد يا جمهوریپارلمان

 برسيم؟ راجه به ی خواهيم چگونه به دموکراسی مسئله اين است که ما میول. خواهد شد تکليف روشن 
 رسيدن، بايد یبرا. اما موضوع رسيدن است.  نيستیبحث خواهند تبليغ بکنند، هيچ  یواليت فقيه هرچه م
شاهدش هستيم و در همين   بگذارند که ما ی و غير خودی از اول، خودیاگر کسان. نيروها را بسيج کرد

رسد که در سطح  یبه نظر م. بينيم، يک عده خوبند و يک عده بد هستند، تمام شد و رفت یبحث هم م
 دموکرات بايد با هم یکند که نيروها یدرون اين فکر دارد گسترش پيدا م در خارج و در یايران جامعه 

ما . ما مخالف هم هستيم، ما دشمن هم نبايد باشيم. حل بشود  و مخالفت بايد یموضوع دشمن. کار بکنند
 یمخالف است، دشمن در سياست موضوع موافق و . دوست و دشمن نداريم، ما موافق و مخالف داريم

 دشمن یبه هيچ وجه هم با کس.  هستيمی پارلمانیما به سهم خودمان، بله ما طرفدار پادشاه.  نداردیمعن
 همه حق دارند در ان نظام کار بکنند و در يک یها هم مخالفيم، ول یبا خيل. مخالف بسيار داريم . نيستيم

خواهد  یشان م دلیتشکيل بدهند، انجمن داشته باشند، و هر کار  بياورند، حزب ینظام دموکراتيک را
 هستند، هر یچون طرفدار جمهور گذاشت،   را کناریا کنيم که بايد يک عده یاما از حاال فکر نم. بکنند

 یبينيم استبداد ی دور و برمان میر چه جمهوره است چون ی استبدادی است، پیکس طرفدار جمهور
   .است 
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 ها ممکن یحاال بعض. ز واليت فقيه بيايد همايون، شما فرموديد که واليت فقيه يا به جی آقایول: .ط.ش
  است بيايند

  
 خوب ا است، میاگر بدون دموکراس.  کنيمی داريم فعاليت می دموکراسیخوب ما برا: داريوش همايون
 با فاشيسم دارد، ی مثل آلمان که تجربه تلخی نه، مثال يک کشوریول ... چرا .  نداريمیاصال مبارزه ا

اين .  محروم کرده استیسياس موکراتيک فاشيست ها را از حق فعاليت در قانون اساسيش به طور د
 است که به ی شود، فقط در آلمان شده است، چون آلمان موردی دنيا هم نمیاين همه جا. قابل بحث است

 ايران آيا طرفداران واليت فقيه یحاال در قانون اساس. نظر من کامال حق دارد که اين کار را کرده باشد 
   . خواهند بکنندی مینه، بگذارند هر تبليغ. آن  کنند، من خودم مخالفم با ی مرا منع

  
 ی حکمت، شما چطور؟ شما معتقديد که اما و اگر در اين مورد و حذف يک گروه، حتیآقا: .ط.ش

   است؟یدموکراس واليت فقيه، قدم اول در ناديده گرفتن 
  

يک بار ديگر هم حضورتان عرض کردم که در ببينيد، من ... یاما و اگر در دموکراس: بيژن حکمت
 ی آيد که در يک کشوری پيش میمسئله سلطنت مشروطه زمان. ندارد  سلطنت وجود یمفهموم دموکراس
را محدود و محصور بکنند و از   کنند که سلطنت ی آيند و کوشش می حاکم است، میکه سلطان مستبد

 اين ها با هم ديگر ی در يک تعادل ويژه ایول. اين طريق مردم به حقوق خودشان دست پيدا بکنند
 دست پيدا بکنند، ی از دموکراسی اين که به هر حال بتوانند به حداقلی کنند و مردم برایم  یزندگ

از انقالب سلطنت سرنگون شده و از بين رفته است،   سال بعد 25در ايران که .  پذيرندیسلطنت را م
که مشروطه خواه   ی از کسانیمسلما بسيار.  نيستی رئاليست بازگشت سلطنت به نظر من توجيهیسودا

 داريوش همايون و دوستان ايشان ی اوال آقایول.  هستندی داريوش همايون، آدم دموکراتیهستند، مثل آقا
 ی لس انجلس و به اصطالح تندروهای ندارند و اين تلويزيون هایسلطنت طلبان فرادست در ميان 

 که طرفدار بازگشت سلطنت یاز طرف ديگر، کسان .  در دستشان استسلطنت طلب هستند که صحنه
داند، هنوز گره   ی که خودش را وارث تاج و تخت می کسی هایهستند، سرنوشتشان با موضع گير

 ها وارد ی و با اسرائيلی آمريکايی بينيم که ايشان با سرسختترين جناح های که ما میخورده است و وقت
شود  یها معلوم باشد که کجا معلوم م  بدهند، بدون اين که سياستین اين که گزارشبدو شوند،  یمراوده م

 رسيدن به ی که اين ها برایو مشکوک هستيم به راه  کنند، طبيعتا ما مضنون ی چه اين کار را میو برا
ها اين سياست  بنابراين اين اما و اگرها در اين حدود است، در مورد .  کنندی می دارند طیدموکراس

 در ی يا آزادی دموکراسی برای نشسته بود و کسانی هم يک گوشه ای رضا پهلوی اگر آقایول. است
 توانست به درد بخورد ی مثل اسپانيا مثال وجود ايشان میکردند و اگر در شرايط  یايران مبارزه م

   . بودیخوب، اين هم يک حرف  ی شدند، خيلی می و ايشان وارد بازی دموکراسیبرا
  

   ... ی است، ولیتلويزيون ها بحث ديگر: يوش همايوندار
  
 ی آقای مايل هستيد که به اين بحث پاسخ دهيد، ولی دانم که شما خيلی همايون، ببخشيد، میآقا: .ط.ش

   .  دارندیباقرزاده هم اينجا نکته ا
  

 خواهند يا ی میر کنم، ما االن اينجا بنشينيم و بحث بکنيم که مردم ايران جمهویفکر م: حسين باقرزاده
 خواه ی رسد، چون به هر حال من به عنوان جمهوری نمیبه جاي ، بحث یسلطنت يا هر نظام ديگر

همايون ممکن است بفرمايند که   ی است که آقای خواهند، و طبيعی میخواهم گفت مردم ايران جمهور
 مردم ايران یه نهاي است، چون که تعيين کنندی فايده ایو اين بحث ب.  خواهندی نمیمردم جمهور

 ی باشد و مردم آزادانه و آگاهانه پای که ايران بتواند در يک شرايط آزادیآن هم در شرايط هستند، 
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 حکمت یآنچه که مهم است االن اين است که آقا. خواهند بود  بروند، تعيين کننده نظام ی رایصندوقها
 بقيه یدمکرات هستند، ول شکيالت ايشان  همايون و تیکنند آقا یاشاره کردند که ايشان مثال فکر م

 ی که ما نگاه بکنيم، اين مساله وجود دارد، يعنی است، در هر طيفیخوب طبيع. ها نيستند سلطنت طلب
 هم اين است یکنم که راه گذار به دمکراس ی و فکر مهايی نيستند ند و گروه هستند که دمکراتیهاي گروه 

جدا کنيم و اين تنها راهش اين است که  ت را ايزوله کنيم،  غير دمکرای بکنيم نيروهایکه ما سع
کار   همايون اگر بتوانند با هم ی حکمت و آقای آقایيعن.  دمکرات را بتوانيم به هم نزديک کنيمینيروها

ها ازشان  ی حکمت به عنوان لس آنجلسی که آقای کند به ايزوله کردن همان نيروهايیبکنند، اين کمک م
د ه خوایهاي ی است که اين به نفع همان لس آنجلسیکار انجام نشود، طبيع  اين ی تا وقتیول.  برندینام م

   . حکمت نگرانشان هستندیشد که آقا
  
   . همايون شما بفرماييدیآقا : .ط.ش
  

 که ايشان اشاره کردند، یهاي من اصال به تلويزيون. آقا بسيار خوب نکته را فرمودند: داريوش همايون
 هستند با پول صاحبانشان، با کمک مردم، احتماال عده یهاي رسانه ها  تلويزيون. دهم ی نمآن اهميت را

چنانکه در ميان . دهند یتشکيل نم  را ی آنها همه آرايش هوادار پادشاهی هم هستند طرفدارشان، ولیزياد
 یمهور داريم، جی خواهان اسالمی خواهان راديکال داريم، جمهوری خواهان هم ما جمهوریجمهور

.  باقرزاده فرمودند، بايد تفکيک کردیمثل اينکه اينها، همانطور که آقا.  داريمیخواهان واليت فقيه 
 فکر   کهیما بايد نظر درست.  دانيمی خواهند االن، ما چه میم موضوع اين نيست اصال که مردم چه 

اين که از يک پروژه غير  . مردم ممکن است رد بکنند، ممکن است قبول بکنند.  کنيم را بيان بکنيمیم
مساله . خواهد غير رئاليست باشد ی دلش میيک. رئاليست ما دفاع بکنيم، اين باز مساله خودمان است

 ی ک . است در ايرانی طرفدار رسيدن به دمکراسی ک  اين است که همانطور که اشاره کردم، عمده، 
.  تبعيض آميزش از بين برود در ايرانینامخالفت، اقليت به مع  ی به جایخواهد اين موضوع دشمن یم
، ديگر در یمجازات سياس خواهد  ی میک.  از قاموس ما محو بشودی و غير خودیخواهد خود ی میک

 نيست که ی و جمهوریمساله پادشاه. اين ها مساله ما است.  تعطيل بشودیايران نباشد و جرائم سياس
   .به آن چسبيدند 

  
   . بفرماييدیواستيد نکته ا خی روزبه شما میآقا: .ط.ش
  
 خواستم اين را تاکيد کنم که جبهه استبداد، فقط در مقابل ما نيست، بلکه تجربه یمن م:  روزبهیتق

 خطر از ی کنند، ولینشان داده که خطر، آن را سرنگون م ايران، و مردم ايران در اين يکصد سال 
   .ست کشتزار استبداد، خود اين جبهه ایيعن. درون خودش است

  
 دانم همه مشتاق هستيد باز هم یآقايان با اجازه تان، وقت ما تمام شده است و در عين حال که م: .ط.ش

   ...همين جا صحبت کنيم، مجبوريم برنامه را به 
  

 کردم دوستان در لندن هستند و یمن تا حاال خيال م. من فقط يک کلمه عرض کنم: داريوش همايون
 اين مصاحبه انجام یمعلوم شد در عربستان سعود.  دمکراتيکیپادشاه   کنند، در يک کشوریصحبت م

   . گيردیم
  
   . همايونی متشکر آقای حکمت، خيلیآقا.  متشکریخيل: .ط.ش

Link to origial article 
  

http://www.radiofarda.com/transcripts/iran/2003/09/20030921_1630_0319_2954_FA.asp

