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در آستانه برگزاري هشتمين دور انتخابات رياست جمهوري در ايران، به ابتكار راديو آزادي : »راه آزادي«توضيِح      
ن زاده دبيرآل حزب دموآرات آردستان ايران و مهدي خانبابا تهراني، يكي از فعالين سياسي مناظره اي بين عبداهللا حس

از آنجا آه مسائل طرح شده در اين مناظره، دو شيوه تفكر و دو نگرش . چِپ دموآرات درخارج از آشور برگزار شد
گفتني . ده شده اين نوار چاپ مي شودمتفاوت سياسي را ـ نسبت به جنبش اصالحات در ايران ـ بازتاب مي دهد، متن پيا

 .است آه فريدون زرنگار از طرف راديو آزادي پرسشگر و گرداننده اين گفت و گو بوده است
 

     زرنگار ـ آقاي حسن زاده، حزب دموآرات آردستان طي بيانيه اي اعالم آرد آه هشتمين دور انتخابات 
بير آل اين حزب هستيد، چرا حزب دموآرات چنين تصميمي به نظر شما آه د. رياست جمهوري را تحريم مي آند

 گرفته است؟ 
     حسن زاده ـ به نظر ما مردم ايران به تجربه دريافته اند آه از طريق انتخابات و از طريق انتخاب اين يا آن 

مردم موضع ما هم با الهام از خواسته هاي عمومي . عنصر جمهوري اسالمي نمي توانند به اهدافشان برسند
ما با مردم مستقيم و غيرمستقيم، از طريق تلفن و نامه . ايران، بخصوص مردم آردستان چنين شكلي يافته است

مردم به تجربه دريافته اند آه جمهوري اسالمي نمي تواند به اهداف . همه  اين افراد سرخورده اند. صحبت آرده ايم
ما اگر در راس حكومت جمهوري اسالمي فرد به نظر حزب . و خواسته هاي ايشان جامه عمل بپوشاند

به . اصالح طلبي مانند سيدمحمد خاتمي يا محافظه آاري با نامي ديگر باشد، تفاوتي به حال مردم ايران نمي آند
آه از مردم خواستيم وارد ] مجلس ششم[همين دليل ما تصميم  گرفته ايم آه اين بار برخالف انتخابات پيشين 

، به نامزدهاي مورد اعتمادشان راي دهند؛ اين بار از ايشان درخواست آرديم ـ اگر معرآه انتخابات شده
 !  برايشان امكان  دارد ـ به پاي صندوق هاي راي نروند

     زرنگار ـ آقاي خانبابا تهراني، به نظر شما اين نظريه آه مردم نمي توانند با شرآت در انتخابات به 
  گرفتن چند انتخابات گذشته و اوضاع ايران ـ قابل قبول است؟خواسته هاشان برسند ـ با در نظر

     تهراني ـ با نگاهي به شرايط ايران و وضعيت حساس آن، افراد آگاه سياسي و حتا بسياري از ناظران 
خارجي به اين نتيجه رسيده اند آه پس از گذشت حدود يك قرن از انقالب مشروطه، اين نخستين بار است آه در 

 سال گذشته تا آنجا 4اين فرآيند در . ايران فرآيند انتقال تدريجِي قدرت و حاآميت به مردم آغاز شده استجامعه 
پيش رفته است آه مافياي قدرت و ثروت آه منبع اصلي فشارهاي سياسي، فساد اقتصادي، بي عدالتي و 

و داللي است، دچار ترس مرگ استثمار در جامعه است، در عين حال متكي بر ساختاِر اقتصاد وابسته تجاري 
به همين دليل تبليغ هر نوع بي تفاوتي، نه تنها بي توجهي به اين پيكار بزرگ سياسي است؛ بلكه يك . شده است

واقعيت اين است آه داشتن پرسش هاي بي پاسخ در باره آارنامه چهارساله دولت . خطاي تاريخي هم هست
 . يستخاتمي، دليلي آافي براي تحريم انتخابات ن

     من شخصا تحريم انتخابات را يك بي سياستي مي دانم؛ آن هم در شرايطي آه نيروهاي محافظه آار و تاريك 
از سوي . انديش، تمام نيروي خود را در جهت آاهِش آراي تنها نامزد نيروهاي اصالح طلب متمرآز آرده اند

 تن 800يش برده اند آه از مجموع بيش از ديگر هم سياست قلع و قمع نامزدهاي انتخاباتي را تا جايي پ
نامزدهاي اين دوره از انتخابات رياست جمهوري، تنها محمد خاتمي از گرايش اصالح طلبان باقي مانده است؛ 

بسياري از نيروهاي دگرانديش  ـ عليرغم چنين وضعي و با تمام .  نامزد جناح محافظه آار9آن هم در برابر 
من هم مانند آقاي . چهارساله دولت دارند ـ  ناگزيرند به محمد خاتمي راي بدهندانتقاداتي آه به آارنامه 

حسن زاده و حزب دموآرات آردستان ايران، به حرآت و آارنامه چهار ساله محمد خاتمي انتقادات بسياري 
توانست ولي فراموش نكنيم آه در اين مدت تعادل قوا طوري بوده است آه دولت خاتمي آار زيادي نمي . دارم
از سوي ديگر عدم قاطعيت ها و عدم يكپارچگي الزم و ناتواني جبهه دوم خرداد، چنان بود آه دولت . بكند

اما اين بار و اين راي به خاتمي، . نتوانست سرعت الزم را به فرآيند اصالحات سياسي و توسعه اقتصادي بدهد
انسان هميشه نمي تواند انتخاب : سنده لهستانيبه قول يك نوي. ناشي از  شرايط جامعه و صف آرايي نيروهاست

 .مواقعي هم هست آه  شرايط، وضعيت خاصي را براي انسان انتخاب مي آند. دلخواهش را داشته باشد
. حاال هم وضع بدين گونه است. سياست هنر ممكنات است:      به قول رفيق شهيدم دآتر عبدالرحمان قاسملو

 نيروهاي دگرانديش در آنار نيروهاي اصالح طلب ديني، انتخابات را تحريم بايد تاآيد آنم آه اگر برخي از



نكرده اند، در واقع رايشان را به فرآيند اصالحات سياسي، توسعه، گشايش فضاي گفت و گو، نقد قدرت، تقويت 
 !نهادهاي مدني و روند مردم ساالري در سال هاي بعد داده اند؛ نه تائيد نظام واليت مطلقه فقيه

    زرنگار ـ آقاي حسن زاده، شما گفتيد آه گروه هاي تشكيل دهنده نظام جمهوري اسالمي با يكديگر تفاوتي  
  را تحريم نكرديد؟1376با اين شناخت چرا شما انتخابات گذشته مجلس و دوم خرداد . ندارند

شدن و يا انتخاب نشدن محمد انتخاب :      حسن زاده ـ من عرض نكردم آه اين ها باهم فرقي ندارند؛ بلكه گفتم
بين طرز تفكر محمد خاتمي با ديگران : ما همواره گفته ايم آه. خاتمي تغييري در سرنوشت مردم ايران نمي دهد

اختالف زيادي هست؛ ولي معتقديم آه با انتخاب ايشان ـ متاسفانه ـ تغييري در وضعيت مردم ايران پيش نيامده 
 .    است

يد بگوييد آه اوضاع ايران در مقايسه با قبل از انتخابات چهار سال پيش فرقي نكرده      زرنگار ـ مي خواه
 است؟

ولي ما معتقديم پيشرفت هايي . معلوم است آه اوضاع فرق آرده است.      حسن زاده ـ من چنين عرضي نكردم
اين مردم بوده اند آه . آه در رابطه با حقوق و آزادي هاي مردم ايران پيش آمده، ارمغان محمد خاتمي نيست

من ـ برخالف آقاي تهراني ـ فكر نمي آنم آه شرآت نكردن در انتخابات يا دعوت . خاتمي را به اين جا رسانده اند
نه، تحريم انتخابات، آمال موضع گيري در برابر اين وضعيت . به تحريم انتخابات، به معناي بي تفاوتي است

ات را تحريم آنند؛ مردم با تحريم به رژيم جمهوري اسالمي مي فهمانند آه مردم ايران اين بار بايد انتخاب. است
 . با آليت جمهوري اسالمي مشكل دارند

     به نظر ما هر آس آه مدعي آزادي و خواستار دگرگوني در آل سيستم حاآميت در جمهوري اسالمي است، 
 راي دادن در جمهوري اسالمي، راي به آزادي حاال ديگر همه فهميده اند آه. بايد اين انتخابات را تحريم آند

 ـ وقتي مردم به محمد خاتمي راي دادند، در 1376در انتخابات دور هفتم رياست جمهوري ـ در خرداد . نيست
اما اين بار شرآت در انتخابات و راي دادن به محمد . بزرگي بود آه به آليت جمهوري اسالمي گفتند» نه«واقع 

وضع موجود هم ـ همانطور آه مي دانيم ـ اين است آه طي چهار .  تائيد وضع موجود استخاتمي براي بار دوم،
سال گذشته اگر در زمينه آزادي، آزادي هاي دموآراتيك و بخصوص آزادي بيان گامي برداشته شده، ولي در دو 

 . سال اخير عقب نشيني هاي زيادي انجام گرفته است
او مدعي است آه جمهوري . ست آه دعوت به مردم ساالري ديني مي آند     محمد خاتمي ـ خود ـ از آساني ا

ما معتقديم آه مردم ايران يك بار براي هميشه بايد سرنوشت . اسالمي، مردم ساالري را برقرار آرده است
راي به . خودشان را در دست بگيرند و راه آارهاي ديگري بيابند؛ تا به اهداف سياسي شان نزديك تر شوند

خاتمي حاال ديگر علنا با انحصارطلبان هم صدا شده .  در دور دوم انتخاب خاتمي راي به اصالحات نيستخاتمي
من معتقدم آه اين بار خاتمي نه . هدف اصلي خاتمي ـ به هر وسيله ممكن ـ حفظ جمهوري اسالمي است. است

 .با راي طرفدارانش، بلكه با راي جناح مقابل انتخاب خواهد شد
عدم شرآت مردم در انتخابات، شرآت فعال در تعيين :  ـ آقاي تهراني، به نظر آقاي حسن زاده     زرنگار

با توجه به تجارب گذشته آيا واقعا اين طور است آه اگر مردمي در انتخابات شرآت نكنند، . سرنوشتشان است
 نشانه شرآت فعال ترشان باشد؟ 

ره آنم آه در دور قبل انتخابات رياست جمهوري، در دوم      تهراني ـ نخست اجازه بدهيد به اين نكته اشا
 عليرغم تحريم انتخابات از سوي تقريبا تمام نيروها و سازمان هاي اپوزيسيون، حتا جبهه ملي 1376خرداد 

ايران و نهضت آزادي و ديگران، مردم به پاي صندوق هاي راي رفتند و بي اعتنا به اين تحريم ها با يك نافرماني 
من فكر مي آنم آه . ضربه مشخصي هم به پيكر استبداد ديني وارد آوردند. كليف معيني را روشن آردندمدني ت

 . اين بار نيز همين داستان ـ حتا با شدت بيشتري ـ تكرار خواهد شد
     اجازه بدهيد در اينجا اين نكته را هم روشن آنم آه شرآت در انتخابات ـ با تمام اهميت سياسي آن ـ يك 

هر آس بر . ليف نيست؛ بلكه نوعي حقوق شهروندي است و اتفاقا از مهمترين حقوق شهروندي هم هستتك
 . اساس شناخت و ميزان آگاهي اش مي تواند از اين حقوق استفاده آند

     من شخصا شرآت در اين دوره انتخابات رياست جمهوري را راي به يك انديشه و طرز تلقي از آشورداري 
موضوع اين دوره شخص . اشاره آرد» آاك عبداهللا«همانطور هم آه . تجاع و استبداد ديني مي دانمدر برابر ار

خاتمي خود نيز مولود جنبشي است آه از انقالب مشروطه آغاز شده و هم چنان در متن . محمد خاتمي نيست
تغييراتي هم . ن حاآم شونداين جريان آنقدر ادامه خواهد يافت تا مردم بر سرنوشتشا. جامعه ايران جريان دارد

آه در بطن جامعه ما در طي اين سال ها روي داده است، چنان شتاب و سرعتي دارد آه با اوضاع چهار سال 
سياست گزاران و فعالين سياسي آشور بايد سياستشان را بر اساس داده ها و متناسب . پيش آامال متفاوت است



در واقع اين جنبش آزادي خواهي عمومي ملت ايران است آه . دبا اين تحول ات و تغييراِت سريع تدوين آنن
 . خاتمي و جريان اصالحات را به پيش مي راند

محمد خاتمي در بسياري از موارد عقب نشيني آرده است، من در » آاك عبداهللا«     اين درست است آه به قول 
د آرده ام؛ ولي آماآان معتقدم آه جريان اين مورد بيش از هر آس ديگري در رسانه هاي عمومي به خاتمي انتقا

از اين . چنين جرياني نمي تواند سرعت انقالبي داشته باشد. اصالحات در ميهن ما يك فرآيند بطئي و آرام است
 . روي هر نوع شتاب زدگي و سرعت بخشيدِن خارج از ظرفيت، به روند اصالحات، نتيجه مثبتي نخواهد داشت

. شاره آنم، شايد روشنگر وضع موجود و موقعيت روند اصالحات در ايران باشد     بگذاريد اين را هم ا
 ماه 6آارشناسان جنگ هاي چريكي بر اين عقيده اند آه عمر متوسط يك چريك در جنگ هاي مسلحانه حداآثر 

ن اهل با توجه به اين موضوع مي خواهم به اين واقعيت اشاره آنم آه در جنگي آه در دو سال گذشته، ميا. است
قلم و مطبوعات از يكسو و ارتجاع و استبداد از سوي ديگر بر سر آزادي در ايران جريان دارد، ديديم آه 

مي خواهم بگويم آه پيكار مسالمت آميزي را آه . متوسط عمر هر نشريه و يا روزنامه از سه ماه تجاوز نمي آرد
با . ه تر و پرتلفات تر از جنگ هاي مسلحانه استملت در اين مرحله پيش رو دارد، به مراتب سهمگين تر، پيچيد

درك چنين مساله اي است آه پيكار اين دوره مردم ما فرصتي است آه نبايد از جانب نيروهاي مسئول ناديده 
ما در طول تاريخ مبارزات خود، در اثر بي اعتنايي به واقعيت ها فرصت هاي گرانبهايي را ازدست . گرفته شود

گر از آن شرايط استفاده درست و به موقع مي شد، مي توانست تاثيرات و پيامدهاي مثبت و شايد ا. داده ايم
 با نافرماني مدني مردم، به يك 76 خرداد 2 خرداد امسال نيز مانند 18به باور من . دامنه داري داشته باشد

 .فرصت تاريخي بدل خواهد شد
انتخابات و عدم توجه به فراخوان تحريم حزب      زرنگار ـ آقاي حسن زاده، در صورت شرآت مردم در 

 دموآرات آردستان ايران، چه نتيجه اي خواهيد گرفت؟
برخالف نظر دوستمان آقاي تهراني، من .  فرق دارد76     حسن زاده ـ به نظر من، اين بار مساله با سال 

م به پاي صندوق هاي راي  عليرغم تحريم تقريبا تمام سازمان هاي اپوزيسيون، مرد76معتقدم اگر در سال 
رفتند؛ اما اين بار اگر همه سازمان ها هم از مردم بخواهند آه در انتخابات شرآت آنند، مردم با شور و هيجان 

ما در آينده اي بسيار . پيش بيني من با پيش بيني آقاي تهراني تفاوت دارد. پيشين به پاي صندوق ها نخواهند رفت
در هر صورت جمهوري اسالمي مي تواند مانورهايي بدهد، .  را خواهيم ديدنزديك نتيجه  اين نوع برداشت

چون به هر صورت دو جناح رژيم با هم توافق آرده اند و هر دو جناح . شرآت در انتخابات را اگرانديسمان آند
لمللي هم سعي دارند عده زيادي را به پاي صندوق ها بكشانند؛ به ويژه آه از طريق رسانه هاي گروهي بين ا

با اين همه اگر برخالف تصور ما مردم در انتخابات شرآت آردند، ما . مي توانند عكس هايي هم به خارج بفرستند
 .به راي و خواسته مردم  گردن مي گذاريم

بدون شك ميزان آراي مردم مي تواند حتا چندين .      تهراني ـ اجازه بدهيد من هم به موضوعي اشاره آنم
ميزان تعيين آننده پايداري مردم در سنگر مبارزه براي . اين اساسا ميزان نيست. ا پائين تر شودميليون باالتر ي

 ميليون نفر هم راي بدهند، همين مقدار راي هم نشان دهنده پيروزي 18اگر چنانچه . آزادي و حاآميت ملي است
و محافظه آار هم آه در اثر نيروهاي راست . خواست مردم است؛ خواست مردم ساالري و شكست استبداد ديني

ضعف مطلق و انزواي آامل سياسي در جامعه، قادر به معرفي نامزد مستقل و واحد، به عنوان رقيب در برابر 
از سوي ديگر مي خواهند . خاتمي نشده اند، با انواع تاآتيك ها مي آوشند ميزان راي محمد خاتمي را پائين بياورند

يعني اگر جناح راست آانديد مستقلي معرفي مي آرد، دست باال . ه جناح هاستالقا آنند آه خاتمي نماينده هم
و اين نتيجه ـ خود ـ  نموداري مي شد از شكست آامل آن  جناح و بسته شدن . مي توانست دو ميليون راي بياورد

 !دفتر ارتجاع
متاسفانه پيكار در . اآميت جدا آنيم     حسن زاده ـ من فكر مي آنم بايد پيكار مردم با ارتجاع را از پيكار درون ح

بهترين راه اين است آه مردم جداي از حاآميت و آشمكش هاي درون . درون حاآميت به جايي راه نخواهد برد
 .اين بهترين راه است. حاآميت، راه خودشان و مبارزه خودشان را پيش ببرند

است آه مشارآت مردم و فشار بر روند اصالحات و      تهراني ـ تائيد من از شرآت در انتخابات تنها به اين معن
جريان توسعه سياسي ـ مستقل از حرآت و آشمكش هاي دو جناح حاآميت ـ فرآيند نزديك شدن به مردمساالري 

 خرداد ماه امسال هم مانند تمام انتخابات   دوره هاي گوناگون تاريخ ميهن ما نه 18انتخابات . را تسريع مي آند
ما هم به خوبي به اين واقعيت واقفيم؛ منتها انتخابات در اين دوره، عرصه اي از . دموآراتيكآزاد است و نه 

فراموش نكنيم آه تمام دموآراسي هاي دنيا از چنين پيچ و خم هاي . پيكار تاريخي مردم با استبداد است
در صورت مشارآت .  برسندغيردموآراتيك و غيرآزادي عبور آرده اند، تا توانسته اند به مرحله دموآراسي عالي



وسيع مردم در اين انتخابات، شانس اصالحات و تغييرات دموآراتيك و ساختاري در ايران، به همت نيروهاي 
 .نبايد اين فرصت تاريخي را از دست داد. بيرون از مدار حاآميت افزايش خواهد يافت
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