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     مجري برنامه افشين اميرزاده ـ  اآنون آه مرحله اول انتخابات مجلس با پيروزي گروه هاي موسوم به 
ح طلب به پايان رسيده است، اين سوال مطرح مي شود آه نيروهاي مخالٍف جمهوري اسالمي ايران در اصال

قبل از برگزاري انتخابات برخي از چهره هاي ميانه رو و ! خارج از آشور در اين رابطه چه موضعي گرفته اند
آت آنند و به گفته خودشان به مخالف حكومت در خارج با انتشار بيانيه اي از مردم خواستند در انتخابات شر

مهدي خانبابا تهراني يكي از اين چهره هاست آه در ميزگرد امشب ما شرآت . نامزدهاي اصالح طلب راي بدهند
منصور . از سوي ديگر بعضي از گروه ها از جمله حزب آمونيست آارگري ايران انتخابات را تحريم آردند. دارد

شرآت آننده ديگر اين ميزگرد داريوش همايون، . مه امشب شرآت داردحكمت از رهبران اين حزب هم در برنا
 .رايزن شوراي مرآزي حزب مشروطه خواهان ايران است

      اميرزاده ـ آقاي همايون، موضع شما و حزب شما در قبال اين انتخابات چه بود؟
 مردم بايد از اين فرصت براي به نظر ما.      همايون ـ ما با شرآت گسترده مردم در انتخابات موافق بوديم

شكست دادن انحصار طلبان و تضعيف حزب اهللا ـ چه در مجلس و چه در صحنه سياسي ايران ـ استفاده 
راي مردم در جهت . ما خوشحاليم آه مردم با اين ابعاد گسترده و بي سابقه در انتخابات شرآت آردند. مي آردند

اين انتخابات تاثير فوق العاده اي در فرآيند . مردم تكيه دارندتضعيف حزب اهللا و تقويت آساني است آه به 
 .دموآراسي در آشور خواهد داشت

     اميرزاده ـ دو سه روز قبل از انتخابات ما گفت و گويي با شاهزاده رضا پهلوي وارث تاج و تخت ايران 
 !بيان با نظر شما فرق دارداين . ايشان گفتند آه در شرايط امروز ايران انتخابات معنا ندارد. داشتيم

به نظر من اين انتخابات در شرايط امروز ايران معنا دارد و معنا .      همايون ـ من نمي دانم ايشان چه گفته اند
البته قبال معنا نداشت؛ ولي مردم از سه سال پيش به اين سو در اين سه انتخاباتي آه در . هم پيدا آرده است

قدم به قدم هم جبهه . جهت معيني را هم برگزيده، به آن راي داده اند. ردنداين مدت انجام شده شرآت آ
انحصارگري را عقب رانده و آشفتگي فوق العاده و بي سابقه اي را در صفوف حكومت جمهوري اسالمي به 
 . مي آيدوجود آورده اند آه آشفتگي هاي ما در بيرون و تناقضاتي آه با آن سروآار داريم در مقابل آن به حساب ن

      اميرزاده ـ آقاي تهراني، شما هم به همين دليل از مردم خواستيد در انتخابات شرآت آنند؟
تا اين .  به اين سو متوجه شديم آه مردم وارد پيكار سرنوشت سازي شده اند1376     تهراني ـ ما از دوم خرداد

يكي از . آه بايد و شايد راه را نشان بدهدتاريخ حزب و گروهي شكل نگرفته بود آه بتواند به مردم آنطور 
با اينكه براي دگرانديشان هنوز هم حق تحزب و . پيروزي هاي گفتمان اين انتخابات، تشكيالتي بودن آن بود

 . اظهار وجود ممكن نيست؛ اما ميزان معيني از نيروهاي اصالح طلب در اين پروسه سامان پيدا آرده اند
زاد نمي دانستيم؛ اما مي دانستيم آه در ايران هيچ گاه انتخابات به مفهوم دقيق آلمه آزاد      ما اين انتخابات را آ

در فضايي آه بر اثر فشار مردم و از پايين باز شده، ما متوجه يك رويارويي ميان طرفداران نظام . نبوده است
در يكي از مراحل اساسِي ملت ما . تحوالت آتي جامعه بستگي به شرآت مردم و نوع موفقيتشان دارد. شديم

ما براي اين آه گامي در جهت تحوِل مثبت جامعه و استقرار . چالش بزرگ تاريخي اش برنده شده است
  نفر از روشنفكراني آه به جنبش چپ و ليبرال 65.     مردم ساالري برداريم، اين بيانيه را امضاء آرديم

ما مردم را فراخوانديم آه در . بيانيه را امضاء آرده اندوابسته اند، هم چنين برخي از متخصصين ايراني اين 
از نظر ما اين انتخابات گام بلندي در راستاي گشوده . چه خوب آه شرآت آردند! انتخابات مستقيما شرآت آنند

 .شدن راه به سوي مردم ساالري است
 !     اميرزاده ـ آقاي حكمت، شما اين انتخابات را تحريم آرده بوديد

فكر هم نمي آنم آه ديگِر دوستان انكار آنند آه اين انتخابات . نصور حكمت ـ مساله خيلي روشن است     م
 . مرجِع باالي انتخابات، پارلمان ايران نبود. انتخابات نبود. مشروعيت نداشت

ستي از نظر ما ـ در حكومت دست را.      حكومتي آه اين انتخابات را برگزار آرد، مشروعيت قانوني ندارد
ارتجاعي و مبتني بر سرآوب ـ يكي از ارگان هاي اداري جامعه در ساختار حكومتي خودش انتخاباتي براه 

همين آقايان تهراني و همايون اگر . انداخته است؛ تا ترآيب جناح هاي درونِي رژيم را در اين مجمع مشخص آند



آشور بايد مذهبي باشد و انتخاب شوندگان هم در آشوري آه زندگي مي آنند به ايشان گفته شود آه انتخابات آن 
بايد مذهبي باشند و سابقه فاشيستي داشته باشند؛ تا اجازه شرآت در انتخابات را داشته باشند، مجلس 

 برگزارآننده هم بايد مجلس مسيحيت آشور باشد؛ آيا مردم را به شرآت در چنين انتخاباتي تشويق مي آنند؟ 
براي عقب راندن آل حاآميت استفاده مي آنند تا » انتخابات«دم از پديده اي به اسم      با اين استدالل آه مر

مشروعيت آِل حكومت را زير سوال ببرند و شكاِف درون حاآميت را تعميق آنند، نمي توان مردم را به شرآت 
است؟ آيا جنبش آيا براي مردم اين روش، تنها شيوه  زير منگنه گذاشتن حكومت . در چنين نمايشي تشويق آرد

وسيع زنان براي احقاق حقوقشان شكل انتخاباتي داشته است؟ آيا وقايع تيرماه شكل انتخاباتي داشته است؟ آيا 
نهضت آارگري و تظاهرات  مختلف شكل انتخاباتي داشته است؟ چرا فكر مي آنيد تنها راه دخالت مردم در 

مرتجع و تحميلي، استفاده از ابزارهاي همان سرنوشتشان و خالص شدنشان از دست حاآميٍت دست راستي 
 حاآميت است؟   

اگر آيانوري اين آار را !  برويد و به يكي از جناح هاي حكومتي راي بدهيد:      دوستان ما به مردم گفتند
ري مي گفتند اين آار همكا. مي آرد و مثال از مردم مي خواست آه از جناح خط امام دفاع آنند، فغان همه درمي آمد

 !  اشكالي ندارد2000با جمهوري اسالمي است؛ اما دفاع از قوه مجريه جمهوري اسالمي در سال 
     اميرزاده ـ پس شما برخالف نظر آقاي همايون و آقاي تهراني معتقد نيستيد آه اين انتخابات گامي به سوي 

 مردم ساالري است؟
ژيم در مقابل حرآت مردم است؛ حرآاتي مثل وقايع      حكمت ـ برگزاري اين انتخابات ناشي از ناتواني ر
 . تيرماه، اعتصابات آارگري و تخصن دانشجويان دختر

اما اين وضعيت به . عقب نشيني حكومت يك پيروزي براي مردم است.      جمهوري اسالمي دارد عقب مي نشيند
 !مي آننداين معنا نيست آه روِش تحميل اين عقب نشيني همان است آه آقايان توصيه 

داريوش فروهر را در !      آيا آقاي تهراني آه به آقاي خاتمي راي داده، مسئول اعمال دولٍت خاتمي هم هست؟
آيا ايشان مسئوليت اين قتل را هم به عهده مي گيرد؟ نمي شود به حكومتي راي داد و . همين نظاِم خاتمي آشته اند

 !بعد هم از اعمالش دست شست
قاي تهراني، ايشان اشاره اي به شما در طرفداري از آقاي خاتمي و تشويق مردم به شرآت در      اميرزاده ـ آ
 . انتخابات دارند

بدون شك اگر . ما حق راي نداشتيم و راي هم نداديم. به يك دليل بسيار واضح.      تهراني ـ آم لطفي فرمودند
بزارهاي نبرِد طبقاتِي جامعه تلقي آرده، در آن حق راي مي داشتيم، عرصه انتخابات را هم به عنوان يكي از ا

. شرآت در انتخابات يكي از اشكال و راه هاي مشارآت مردم براي رسيدن به حاآميتشان است. شرآت مي آرديم
بخشي از مردم اعتصاب مي آنند، برخي هم با راي خودشان به ! همه مردم آه نمي توانند به يك شكل مبارزه آنند

مردم بايد سنگر به سنگر و با تغييِر توازِن قوا در حكومت، سيستم را چنان فلج آنند آه ديگر . ميدان مي آيند
جامعه ايران بايد به سمت يك همه پرسي براي تدوين يك قرارداد اجتماعي . توان مقابله با مردم را نداشته باشد

واقعيت . بحث طوالني تاريخي استاين يك ! بحث اين نيست آه در اين مرحله برويم يا نرويم. نوين پيش برود
اين است آه در آستانه قرن بيست و يكم، دوران گروه هاي آوچك آوانگارد ـ آه سرنوشت ملتي را رقم بزنند ـ 

 .آگاهي در سطح جامعه خيلي باالست. سپري شده است
ن مادران امروز آه همين جوانان مذهبي و همي.      زنان امروز آموزگاراِن نسِل جواِن بعد از انقالب هستند

دختران جوان دوران انقالب بودند، با قرائت خودشان از مذهب در برابر رژيم انحصارطلب و پا به گور 
 . ايستاده اند

من هم اين را مي دانم؛ اما فعال اين تنها .      همه مي دانند آه اين انتخابات در چارچوب جمهوري اسالمي بود
 .ه مردم بتوانند در آن با راي خودشان عرض اندام آنندامكان عرصه عمومي و ممكن است آ

     اميرزاده ـ آقاي همايون، مشروطه خواهان در ابتدا صحبت از براندازي مي آردند؛ ولي حاال از انتخابات و 
 از چه زماني شما استراتژي تان را تغيير داده ايد؟. شيوه هاي دموآراتيك سخن مي رانند

ما از آغاز به دنبال استراتژي پيكاِر سياسِي مردمِي بوديم؛ .  ما هيچ گاه تغيير نكرده است     همايون ـ استراتژي
اما براندازي و سرنگوني هم در نتيجه پيكار سياسي ! پيكار سياسي مردمي هم يعني مبارزه اي دموآراتيك

با پيكاِر » گوني هابراندازي ها و سرن«% 99سال گذشته 12/10اتفاقا در . دموآراتيك مي تواند حاصل شود
نبايد به آشتن و زدن و از درخت آويزان آردن افاده » سرنگوني«اگر ما مي گوييم . سياسِي مردمي آشنا شده اند

 ! ابدا! بشود



     از نظر ما اين نظام مورد قبول مردم نيست، نابهنگام است، با دنياي امروز نمي خواند، با جامعه جهاني 
آنچه به ما دل و ! بايد يك نظام دموآراتيك جانشين آن شود. دليل هم بايد تغيير آندخوانايي ندارد؛ به همين 

اعتصابات و . جرات مي دهد آه در اين مبارزه شرآت آنيم، آشف ميدان هاي تازه مبارزه توسط مردم است
ل تصور نبود پيش از آن قاب. تظاهرات و ديگر اشكال مبارزه مردم هم اساسا بعد از دوم خرداد ميسر شده است

آه دانشجويان بتوانند تظاهرات آنند؛ چه برسد به اين آه بريزند توي خيابان، يا اين آه روزنامه ها دسٍت 
چنين » در ايران چيزي نيست آه زير ذره بين نباشد«: به قول يك مرجع خارجي. گشاده اي داشته باشند

ي آه اين مبارزه را به پيش مي برند، جوانان و اآثر نيروهاي! موفقيتي، متعلق به آارگران و جوانان هم هست
آسي از . زنان هستند آه در حين برگزاري انتخابات رياست جمهوري، در انجمن هاي شهر و روستا فعال بودند

شرآت در انتخابات به اين معنا نيست آه تنها راه مبارزه با جمهوري اسالمي شرآت در . خارج نرفته است
لما راه هاي ديگري هم وجود دارد؛ مثل تظاهرات، اعتصابات، اعتراضات، طومار مس! ابدا. انتخابات است
 .  اما با اين پيروزي دست مردم براي شرآت در اشكال ديگر مبارزه بازتر خواهد شد…نوشتن ها و

 ميليون راي 27وقتي  با .      اميرزاده ـ آقاي حكمت، وقتي مردم سرنوشت خودشان را به دست مي گيرند
  مي دهند آه احتياجي به قيم ندارند، تكليف گروه هاي خارج چه مي شود؟نشان

     حكمت ـ ما يك حزب آمونيستي هستيم و براي انقالب سوسياليستي و آزادي هاي وسيع انساني مبارزه 
تشكيالت خارج آشوري هم . ما حتا در خود انگلستان هم در انتظار آينده اي براي خودمان نيستيم. مي آنيم

اين گروه ها و احزابي هم آه در خارج هستند، رهبرانشان از ترس ترور و اعدام از آشور خارج . داريمن
 ! به همين دليل بهتر است در مورد احزاب غيرقانوني صحبت آنيم. شده اند

سازمان سراسري «و » اتحاديه سراسري آارگران ايران«و » حزب آمونيست آارگري ايران«     روزي آه 
 .          قانوني باشند، راجع به اين مسايل هم صحبت خواهيم آرد» رانزنان اي

آن هايي آه بيرون آمده اند، تحت تعقيب .      تهراني ـ من با حكمت موافقم آه اپوزيسيون خارج معني ندارد
وانند برگردند، و به محض اين هم آه آزادي ها برقرار شود، بايد بت. اگر مي ماندند سرشان به باد مي رفت. بوده اند

 ! براي تامين حقوق اين ها هم بايد مبارزه آرد! اجازه و حق فعاليت سياسي داشته باشند
خارج سهم . اين جا هم هرآس مبارزه را به شيوه خودش ادامه مي دهد.      اما ما در خارج زندگي مي آنيم

اتفاقا فرياد .  آه بيرون سهم ندارداين درست نيست. بزرگي در روشنگري و گشودن فضا در ايران داشته است
آنها هم مرتبا از . بيرون مرتبا مردم را تهييج مي آند. مرتجعيِن ايران از بيرون و تريبون هاي بيرون بلند است

 . توطئه هاي امريكا براي آشوبگري در ايران ناله مي آنند آه البته بيشتر به طنز شبيه است
 چه وظيفه اي براي خودتان قائل هستيد؟      اميرزاده ـ آقاي همايون، شما 

     همايون ـ ما وظيفه خود مي دانيم آه براي پايان دادن به حكومٍت قشِر آخوند، و در نتيجه براي نوسازي 
زمينه . اين تجربه صد ساله ما از انقالب مشروطه به اين سو است آه معطل مانده است.  ايران مبارزه آنيم

آنچه در سه سال . ت يافتن به شيوه حكومٍت پيشرفته ترين جوامع امروزي استسياسي اين مبارزه هم دس
ما اساسا با مداخله مذهب در حكومت . گذشته در ايران رخ داد، ما را چند گام به هدف نزديك تر آرده است

 واقع ما وارد در. آنچه را آه مردِم داخل صريحا نمي توانند بگويند، ما با صراحت بيان مي آنيم. مبارزه مي آنيم
! بهترين دوران مبارزات بيست ساله اخيرمان شده ايم؛ به همين دليل هم نمي خواهيم فرصتي را از دست بدهيم

ما . اين پيروزي مهمي است. تبديل شده است» تجدد«به گفتمان » مذهبي«خوشبختانه گفتمان ديروزِي 
 .خوشحال مي شويم اگر در اين گفتمان سهمي داشته باشيم


