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حزب ایران آباد و شروع سال سوم فعالیت
دفتر سیاسی حزب ایران آباد

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﻨﺶ و ﺗﺸﻨﺞ ﻗﺮار
دارد .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻌﺎدﻟﮫ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻓﺮا داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﮫ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺮزھﺎی
ﺷﺮﻗﯽ اوﮐﺮاﯾﯿﻦ از ﯾﮑﺴﻮ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﺸﻨﺞ در
ﺳﻮرﯾﮫ ،ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ از ﺟﻤﻠﮫ دﯾﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﮭﻢ
ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.
در داﺧﻞ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺘﻌﯿﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ :آﯾﻨﺪه ی ﭘﺮوﻧﺪه
ی اﺗﻤﯽ ﻣﺘﺰﻟﺰل اﺳﺖ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﻓﯿﺎھﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺣﺎل اوج ﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﻮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و
ﺧﺸﻢ ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﻘﺮ و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل  ١٣٩۵وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﯿّﻦ و ﺛﺒﺎت
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای را دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﮭﺘﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺣﺰب در ھﻤﯿﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
از ھﻤﯿﻦ روی ﻧﯿﺰ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﺮای ﺳﺎل ﺳﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ روی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ
وﯾﮋه ی ﺧﻮﯾﺶ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.
ادامه مطلب در صفحه ۲

پایان انسان ستیزی و خودکامگی،
آغاز انسان مداری و مردم ساالزی
صفحه ۳

انتخاب های سرنوشت ساز نظام در باتالق پسا برجام
صفحه ۶

باز تعریف قوائد بازی جهانی یا »جنگ علیه تروریسم«
صفحه ۱۰

تاریخچه ی تشکیل حزب ایران آباد
صفحه ۱۴
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ
درون اﯾﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد.

ادامه مطلب از صفحه ۱
حزب ایران آباد و شروع سال سوم فعالیت

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺣﺰب

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ھﺮ ﺣﺰب ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺰب از طﺮﯾﻖ ﺟﺬب ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ھﻤﻮطﻨﺎن ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب وھﻤﺰﻣﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن و ھﻮاداران ﺣﺰب اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب از طﺮﯾﻖ
ﺟﺬب ھﻤﯿﺎران ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ  (3ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب از طﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ.

اﯾﻦ ھﺎ وظﺎﯾﻒ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺣﺰب اﺳﺖ .ﻣﺎ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ
ﺧﻮد در ﭘﯽ آن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ی ﺣﺮﻓﮫ ای را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺎزی ﺣﺰب ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ھﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﮐﺎرھﺎ
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی ﺧﻮد درآﯾﺪ .اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ در دو ﺳﺎل
اول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎز ھﻢ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺧﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ
را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب و آﻣﻮزش
دھﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن و ھﻮاداران ﺣﺰب را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﮐﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﻼش ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ ھﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی را ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ و داﯾﺮه ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺸﺪ .طﺮح ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺰب در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ دارد .ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ،
ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ و ﯾﮏ درﺻﺪی ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﺎ
ﺣﺰب ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد.

ﯾﮏ ﺣﺰب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﻓﺎز ﺟﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻮد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎری ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﮫ
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ در ورای وﺟﻮد اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻓﺮد و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﯾﺎ آن
ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ و اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮدی و ﮐﺎرﮐﺮدی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،دﺷﻮار اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﻗﺖ و ﺻﺒﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارد .ﺑﺎﯾﺪ
روی ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺑﺎ روش ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ آﻧﮭﺎ
را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮد.
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد اﻓﺘﺨﺎر آن را دارد ﮐﮫ در طﻮل دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺪاوم و
ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺧﻮد را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﻮطﻨﺎﻧﯽ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج
ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﺰب درآﻣﺪه و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﺣﺰب در درون ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺑﯿﺮون
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻮادارای از ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺰب ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﮫ ی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ و در
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﮐ ّﻤﯽ و ﺑﮭﺒﻮد ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ.

ﺗﻘﻮﯾﺖ وﯾﮋه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد روی ﯾﮏ درﺻﺪی
ھﺎی ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑﮫ
ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻣﺠﮭﺰ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ در اﯾﻦ راه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺰب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ دو ﻣﮭﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد:
• ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب از طﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای
)دﯾﺪﮔﺎه ،ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺷﺒﮑﮫ ھﺎ( و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﻀﻮری )ﺷﻌﺎر
ﻧﻮﯾﺴﯽ ،دﯾﺪارھﺎ ،ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﮫ و(...
• ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮان ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺬب و آﻣﺎده
ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ھﻤﺎھﻨﮓ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.

اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮫ ی »ﺧﻮدرھﺎﮔﺮ« ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺰب در اﯾﻦ ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎره ی ﺻﻔﺮ )آزﻣﺎﯾﺸﯽ( آن را در دﺳﺖ دارﯾﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﺣﺰب ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ آوردھﺎی
ﻣﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﺳﺎل ﻧﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺷﻤﺎ اﻋﻀﺎء ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن و ھﻮاداران
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﻮطﻨﺎن را از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﺰب آﮔﺎه ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻧﯿﺮوی ﺣﺰﺑﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن آن ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺮد .راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺰب در آﯾﻨﺪه ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﮔﺮو ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺮوی ﺣﺰﺑﯽ از ﯾﮑﺴﻮ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ی
ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﺣﺰب از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﺣﺪ از ﺗﻮان ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﻐﺬﯾﮫ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،و
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ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب آن را در روﺷﻨﮕﺮی
ھﺎی اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ طﺎﻟﺒﻮف،
ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ و اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،و ﯾﺎ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ای ﭼﻮن ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ در رﻣﺎن ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ و
درد ﻓﺮھﻨﮕﯽ آن دارد ،اﺣﺰاب و رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﮭﺮه از اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ واﻗﻊ ﮔﺮا و
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﮫ دھﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ،ھﻤﻮاره ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ روی
ادﺑﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ  .ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ و ﻧﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻟﺰوم ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾﺮاﻧﯽ.

ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺮط ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺤﻮل در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺳﺖ .ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺎآﮔﺎه از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎ و
ﮐﻤﺒﻮدھﺎﯾﺶ ،ﻧﺎﺗﻮان از اﻧﺘﺨﺎب راھﯽ درﺳﺖ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ در ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮده و ﺑﮭﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ھﺎﯾﺶ را ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ،ﺑﺎ ھﺮ اھﺪاف و آرﻣﺎن
واﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ از ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ای ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ره ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮده و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ھﻢ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﺶ
از آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راھﮑﺎرھﺎی درﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دھﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ از ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن
ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ،در ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺰاری ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ
اﺣﺰاب ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺟﻤﻊ  ۵٣ﻧﻔﺮ ،اﺳﺎس ﮐﺎر
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ روی ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ،ﺗﺮﺟﻤﮫ روﺳﯽ
دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺌﻮرﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﮕﻞ،
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﯾﺎ دﯾﺮﺗﺮ در دھﮫ ی ﭼﮭﻞ ﺷﻤﺴﯽ،
ﺷﺎھﺪ آن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺰاران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻤﺪه ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،در ﻣﺘﻮن ﻣﺬھﺒﯽ و ﻗﺮآن و ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن ،در دﯾﮕﺮ
اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺄ از اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.

ﻣﺼﺪاق زﻧﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﯿﺖ ﭘﺎک ﺻﺪھﺎ ھﺰار اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ،
وﻗﻮع اﻧﻘﻼب  ،۵٧در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را
در ھﻤﮫ ی زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ درﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط ﻗﺮار داد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
دﺳﺖ آوردھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮫ ی اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ
ﺗﻼش اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﮭﺒﻮد در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﭼﮫ در ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و ﭼﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﻧﻘﻼب  ،۵٧ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮار دھﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ
در اﯾﻦ ﺗﻼش ھﺎ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ درﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ از وﯾﮋﮔﯽ
ھﺎی ﭼﻨﺪ وﺟﮭﯽ و ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ،ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﺎر اﻧﻔﺮادی ،ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﮔﺮوھﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،در طﯽ دو ﺳﺎل
) (١٣٨۶-١٣٨٨ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﮫ ھﺪف آن رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ
ﺿﻌﻒ ﺑﺰرگ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﭘﺲ
زﻣﯿﻨﮫ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ای ﮐﮫ داﺷﺘﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺪرن ،ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دوری ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ھﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮر آن ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ی
ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ  ،ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ از دل اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺮای
ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺷﺎھﺪ آن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﻗﯿﻖ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺰد
ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه
آﺛﺎر ادﺑﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﺸﺎﻧﯽ از داده ھﺎی دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد .داده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮان راه ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﺮد .در ﻣﯿﺎن ده ھﺎ ھﺰار ﻣﻄﻠﺐ و ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﮐﻢ اﺳﺖ-،
اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،-آﺛﺎری ﮐﮫ در آن ،راھﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

ادامه مطلب در صفحه ۴
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ادامه مطلب از صفحه ۳
پایان انسان ستیزی و خودکامگی ،آغاز انسان مداری و مردمساالری

ده اصل پایه ای اخالق انسان مدار

در اﯾﻦ ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﺎ رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻤﺮار روﻧﺪ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
و ﻓﻘﺮ و ﭼﭙﺎول و اﺳﺘﺒﺪاد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﮫ دو وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ .دو ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﮫ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﯾﺮان در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﮫ رﻏﻢ ھﻤﮫ ی ﺗﻼش ھﺎ ،درد و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﺜﻤﺎر در ﭘﯿﮑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ:

کرامت
کرامت ذاتی بشر را قابل انکار ندانید.

احترام

.1

به جان و زندگی دیگران احترام بگذارید.

اﻧﺴﺎن ﺳﺘﯿﺰی:

از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮﻣﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ھﺎی ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮﯾﮫ ،از ﮐﺸﺘﺎر ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ در
دوران رﺿﺎ ﺷﺎه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺳﺮﮐﻮب ھﺎ و اﺧﺘﻨﺎق ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻣﺎن
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی و ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت ھﻮﻟﻨﺎک و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ھﺎ و آدم
ﮐﺸﯽ ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ؛ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺧﻮن و زﺟﺮ و
ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﻣﺮگ ،ﮔﻤﺸﺪه ی ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ارزش ﺟﺎن اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ.

مدارا
با آن که همانند شما نمی اندیشد
با مدارا رفتار کنید.

تقسیم ثروت
آن چه را که دارید با آنها که آن را ندارند
و به آن نیاز دارند تقسیم کنید.

از ﻗﮭﻘﮭﺮای ﺳﯿﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ،ﭼﺸﻢ در آوردن ھﺎ ،ﺳﺮﺑﺮﯾﺪن ھﺎ ،ﮐﻮه
ﺳﺮ درﺳﺖ ﮐﺮدن ھﺎ ،ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ھﺎ را زﻧﺪه زﻧﺪه ﮐﻨﺪن ھﺎ و آدم
ﺧﻮاری ھﺎ ،ﭘﺪرﮐﺸﯽ ھﺎ و ﭘﺴﺮ ﮐﺸﯽ ھﺎ ﺳﺮ ﺑﺮون ﻣﯽ زﻧﺪ؛ و از
دل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻼش ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮫ اﺧﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺮای آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮور و اﻋﺪام ھﺎی رﺿﺎ ﺧﺎن،
اوﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﮑﻨﺠﮫ ،آﭘﻮﻟﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﮐﺸﯿﺪن ھﺎ و اﻋﺪام در ﺗﭙﮫ ھﺎی
ِ
رﺿﺎ ﺷﺎه و ﯾﺎ ﺣﻤﺎم ﺧﻮن ھﺎ ،ﺗﺠﺎوزھﺎ ،اﻋﺪام ھﺎ ،ﮐﺸﺘﺎر  ۶٧و ﻗﺘﻞ
ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ آورد.

عدم سلطه طلبی
تالش نکنید که با دروغ و تزویر بر
دیگران برتری و سلطه یابید.

خرافه گریزی
از خرافات و موهومات بپرهیزید
و بر خرد و دانش و علم تکیه کنید.

اﻧﺴﺎن ﺳﺘﯿﺰی ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﺒﺪ و دﺷﻤﻨﯽ و ﺿﺪﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ آن ﭼﮫ
ﺟﺎن ،ﺣﺮﻣﺖ ،ﮐﺮاﻣﺖ ،ﺣﻘﻮق و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ داده ،آن ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮﻣﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ طﯽ ﻗﺮن ھﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺑﻨﺎﯾﯽ ،در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭼﺎره ﻧﺸﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

حفظ محیط زیست
در مسیر حفظ محیط طبیعی
زندگی انسان تالش کنید.

پرهیز از جنگ

.2

اختالفات را با روش صلح آمیز

اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻣﻄﻠﻖ:

در دل ﺗﺎرﯾﺦ ھﺰاران ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﻧﺴﺎن،
در دﺳﺖ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎزدارﻧﺪه ای در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺗﺎراج و ﺧﺮاج و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

برطرف کنید و از جنگ بپرهیزید.

مردم ساالری
تالش کنید تا امور جامعه از پایین به
وسیله ی مردم سازماندهی و مدیریت شود.

دو درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ و دو درﻣﺎن

آموزش

در ﭘﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮑﺎش ژرف ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮدرھﺎﮔﺮاﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ را از دل اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو ﺳﺎﻟﮫ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺮای اﻟﺘﯿﺎم و ﻣﺪاوای اﯾﻦ دردھﺎی
ﮐﮭﻦ ،دو راھﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪ:

یاری کنید تا افراد بیاموزند و
استعدادهای خود را شکوفا سازند.
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اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۵

در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ،ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺄ ﻓﺮھﻨﮕﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮد ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب،
روی ﻣﯽ آوردﯾﻢ .ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻌﺎرف و ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ی ﺧﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻓﺮای ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽ
دھﯿﻢ ،دارای دو ﻋﻨﺼﺮ ھﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ
ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری ﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ دارای وﯾﮋﮔﯽ
ھﺎی زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 .1ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی درﺳﺖ:
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺰاران آن از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آوردﻧﺪ؛ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ
ﮐﻼم ،اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
روﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ھﺪف و دورﻧﻤﺎی ﺧﻮﯾﺶ.
 .2ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب ،ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاﻓﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ آن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد اﯾﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:
• ﺑﺮاﻧﺪازی و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻨﻮﻧﯽ
• دوران ﮔﺬار ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻨﻮﻧﯽ
• ﺗﻼش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮار
ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 .3ﺗﺸﮑﻞ:
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎء ،ﮐﺎدرھﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﺣﺰب
 .4ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی:
در ﺟﮭﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮدن در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ
 .5ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ:
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺖ ﺣﺰب و اﻓﮑﺎر آن ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم.

ادامه مطلب از صفحه ۴
پایان انسان ستیزی و خودکامگی ،آغاز انسان مداری و مردمساالری

.1

ﻣﮑﺘﺐ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری:

در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺘﯿﺰی دﯾﺮﯾﻨﮫ در اﯾﺮان ،و ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ
ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ
ی ﺟﺎن ،ﮐﺮاﻣﺖ ،ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﮑﺘﺐ اﻧﺴﺎن
ﻣﺪاری 1راﯾﺞ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ،رﯾﺸﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮد را از ﺟﻤﻠﮫ در ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﺳﺘﯿﺰی داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ،آن
ﻣﺒﻨﺎی ﻓﮑﺮی و ﻣﺮاﻣﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﺟﺎن و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﯿﻨﮫ ﺳﭙﺮ ﮐﺮده
و آن را دﺳﺘﻤﺎﯾﮫ ی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺮار دھﯿﻢ.
‑

.2

ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن در
اﯾﺮان ،و ﺑﺮای آن ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ اﻧﺪک ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﻼش در راه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺑﺎزدارﻧﺪه ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در
ﻧﺒﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺪ ﻗﺪرت ،اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ،ﭼﮫ ﺷﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﮫ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ،
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ دﯾﮕﺮ ،ھﺮ ﺑﺎر ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﮑﻠﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ دو درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﭼﺎره
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﮫ ی ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری و ﻗﺪرت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺑﺮ ﺧﻼف
ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،در
راھﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ طﻮﻻﻧﯽ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ.

ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﺰب

✧✧

ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﮫ زﺑﺎن آوردن راه
درﻣﺎن آن از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﺣﺎذق ھﺮﮔﺰ ﻣﺪاوا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺻﺮف
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ از درد و رﻧﺞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﮫ آن
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺮدن راھﮑﺎرھﺎ ،ﺣﻠﻘﮫ ی ﮔﻢ ﺷﺪه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺮوان و
روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﺶ از درک اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ درﺳﺖ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ،
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن آرزوھﺎی زﯾﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﻧﺪ .ھﻢ از اﯾﻦ رو ،و
ﺑﺮای آن ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﺪ
اﻣﯿﺪ و آرزو ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮای اداﻣﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ

ﭘﺲ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﻻزم ﺑﻮد در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان و
ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺸﮫ ھﺎ و راھﮑﺎرھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ،
ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ درک دردھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دو درد اﻧﺴﺎن ﺳﺘﯿﺰی و
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری و
ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دادﯾﻢ .در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی آﻏﺎز ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ،ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ی
طﻮﻻﻧﯽ و ﺗﻼش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
Humanisme
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از وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ دور از ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺧﺼﻠﺖ
ﻓﺮاﺟﻨﺎﺣﯽ آن ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻢ ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ و ھﻢ

ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ

ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت در اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن آن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ

در ﮐﻨﺎر ھﯿﺎھﻮﯾﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای داﺧﻞ و ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ٧اﺳﻔﻨﺪ ،ﺷﺎھﺪ آن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻗﺪرت ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و در رأس ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﺟﻨﺎح اوﺑﺎﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﭼﮭﺎر ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﺸﻢ و ﭼﺮاغ ﺧﻮد در اﯾﺮان  -ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ
ﻗﺪرت  -دوﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ »ﺣﻤﺎﺳﮫ ﭘﺴﺎ ﺑﺮﺟﺎم« ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.

ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺸﻮر در دوران
ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه
طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ از طﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.

اﻣﯿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺟﺰای اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻧﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دل ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آرﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻣﮭﻠﮑﮫ ی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﺎز ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑَ َﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ روی ،ﺑﺎﻧﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ  -روﺣﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ اﺑﺰار رﻗﺎﺑﺖ از راه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﮫ و از ﺳﺮ اﺳﺘﯿﺼﺎل ﺑﺎزی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯽ ھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎل ،٨٨
ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی وزن
ﮐﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺸﺎر
آورﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎﻻ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ھﻢ از اﯾﻦ رو ،ﺳﻪ ﻧﮫﺎد ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران  -ﺑﯿﺖ رھﺒﺮی
و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻈﺎم در ﺗﮫﯿﻪ اﯾﻦ طﺮح ھﻤﮑﺎری
و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آن را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه ،ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ و  ...ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن از ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﯾﮏ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﻈﺎم را دارد.

ﺳﺮﺧﺮﻣﻦ ﭘﺴﺎ ﺑﺮﺟﺎم،
از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺟﻠﻮﺗﺮ ،ﺑﺎ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ ھﺎی
ِ
ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم را ارﺗﻘﺎء دادﻧﺪ ﺗﺎ دورﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﯿﺖ و ﺳﭙﺎه از ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻮاﻓﻖ ھﺎی
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ .ﺑﺎ ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﻣﻨﺰوی ﺷﺪن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رژﯾﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ،و ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی
آن ،ﺳﺮد ﺷﺪن و ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﺶ رو ،ﺟﻨﺎح
رﻗﯿﺐ را ﻣﺠﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﺑﺎزی رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮر و ﺷﻮق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺲ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﺧﯿﻤﮫ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﻧﻘﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ در ِ
اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﻨﮫ ھﺎ ی ﻗﺪرت در ﮐﺸﻮر را در دﺳﺖ
ﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻖ ھﻢ ﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ اھﺪاف ﺳﭙﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎزی  -ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ وﺟﻮه اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪ وﺟﮭﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺮان ھﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرگ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺻﺤﻨﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،-ﺑﮫ
ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران -ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ھﻤﮫ دﯾﮕﺮ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم -در ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺮ ﺗﻘﻼﯾﺸﺎن
در اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻼب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮو ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﺳﯿﺮ ﭘﺮده ی
دودی ﮐﮫ ﺳﭙﺎه در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی آن ﻣﺜﻠﺚ
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت را ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﻧﺸﻮﯾﻢ ،راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی
ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮی در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

دور از ذھﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﺑﺤﺮان ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
دﻏﺪﻏﮫ ی ﺑﯿﺸﻤﺎر دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﺳﯿﺮک ﻣﺴﺨﺮه و ﯾﺎ
ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ از دل ﺻﻨﺪوق ھﺎی رأی ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ در ورای در ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎی
ﭘﯿﺮوزی دﻧﺪان ﺷﮑﻦ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن -اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٧

 2در ﺗﮭﯿﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺎوه ی آھﻨﮕﺮ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
6
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• اﯾﺠﺎد ﺗﻮھﻢ واﮔﺬاری ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت
ﺑﺎ دو ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ.
در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﭼﮫ ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎﯾﯽ در آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﺳﭙﺎه
ﺑﺮای ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ در
دﻗﯿﻘﮫ ﻧﻮد ھﺮ دو ﺟﻨﺎح در ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ھﻢ ﺳﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ :

انتخاب های سرنوشت ساز نظام در باتالق پسا برجام

ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﯿﺨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت اﺻﻼح طﻠﺒﯽ
ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ،از
ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،از زﻣﺎن "ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،آری ﯾﺎ ﻧﮫ؟" در ﻓﺮوردﯾﻦ  ،١٣۵٨ھﻤﺰاد اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻣﻌﮭﺬا ،از ﺳﺎل  ١٣٨۴و ﺳﭙﺲ  ،١٣٨٨ﺷﺎھﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﺑﮫ دﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ھﺮ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی ھﺴﺘﯿﻢ.3
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮد.

 .1اﯾﺠﺎد ﺟﻮ ﺗﮭﺪﯾﺪ و وﺣﺸﺖ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺷﻤﺎر داوطﻠﺒﺎن:
ﺑﺮای زﻣﯿﻨﮫ ﭼﯿﻨﯽ طﺮح ﺧﻮد ،از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،اطﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه
دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﮫ روی
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ھﻨﺮﻣﻨﺪان و دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر زد .ھﺪف اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺟﻮ ﺗﮭﺪﯾﺪ و وﺣﺸﺖ ،ﺷﻤﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوطﻠﺒﺎن ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮی ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ھﺎ را ﮐﺎھﺶ داده و ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﺎزی ﺑﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮدی ھﺎ و ﺧﻮدی ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺳﭙﺎه ﮐﮫ دﯾﮕﺮ اھﺮم ﻓﺸﺎر اﺗﻤﯽ اش را  -ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﮫ ای،
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺑﺮﺟﺎم ،ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه  ۵+١و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ -از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد و ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﻧﮫ ﻗﺪرت را ﺑﮫ ﺑﺎﻧﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ-روﺣﺎﻧﯽ
واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﺮﺟﺎم را ﺑﺮھﻢ زﻧﺪ ،ﺑﺎ دو ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ
طﺮاﺣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ زد:

 .2رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎ ﮔﺴﺘﺮده داوطﻠﺒﺎن ﻣﺰاﺣﻢ:
ﺑﺎ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران،
ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن اﺟﺎزه داد ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از داوطﻠﺒﺎن ﺑﮫ اﺻﻄﻼح
اﺻﻼح طﻠﺐ  -ﮐﮫ ﺻﺪ در ﺻﺪ وﻓﺎدار ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ  -ﺑﮫ ﺳﯿﺮک اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ راه داده ﺷﻮﻧﺪ.

• ھﺪف ذاﺗﯽ ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﮫ
ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﮫ اﯾﻦ واﺳﻄﮫ ،اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﻗﺒﻀﮫ
ﮐﺮدن ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮﺳﯽ ھﺎ در دو ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و ﺧﺒﺮﮔﺎن در
دوران ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم.

 .3ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ،در آﺧﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎت ،ﺳﭙﺎه اﺟﺎزه ی ﺗﮭﯿﮫ ﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن-
اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن را داد ﮐﮫ در آن اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺑﯽ ﺑﻮ و ﺧﺎﺻﯿﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﺎرف( واﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻌﺘﺪل ﺻﺪ درﺻﺪ وﻓﺎدار ﺑﮫ ﻧﻈﺎم )ﻣﺎﻧﻨﺪ
دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی( ﺑﮫ ﺟﺎی اﺻﻼح طﻠﺐ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﮫ طﺮح ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﮭﻮم اﺻﻼح طﻠﺒﯽ،
ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  ٨٨ﺗﺎ  ، ٩٢ﺑﮫ دﺳﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺮ ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ در ﺗﮭﺮان ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺋﺘﻼف ﻓﺮاﮔﯿﺮ
»اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« ،ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی ﻋﻤﺪﺗﺄ اﻋﺘﺪاﻟﮕﺮا ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺘﯽ
اﺻﻼح طﻠﺐ ﻧﺮم.
ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﻋﺠﯿﺐ اﻟﺨﻠﻘﮫ ی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ« ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ھﻤﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﭙﺎه
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش وارد اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺷﺪه اﻧﺪ.
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٨

 3زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺷﺮوع ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ رأی در روﺳﺘﺎھﺎ و ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ از طﺮﯾﻖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﭘﻮل ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﮭﺮدار ﮐﺮدن وی در ﺗﮭﺮان ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ،وی را ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﺎل  ٨٨اﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺗﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی را ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وارد ﺑﺎزی ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع از دﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد
ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﮫ زور و ارﻋﺎب و ﮐﺸﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﺷﺮ ﻧﻔﺮت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
7
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ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﭘﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺒﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻼش دوﻟﺖ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای واروﻧﮫ ﺟﻠﻮه دادن اوﺿﺎع ،رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﺲ از
ﻋﯿﺪ ،ﭼﮭﺮه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ،اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﻮاﺳﻄﮫ آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﺜﻠﺚ
ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت ،ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده ای آﻏﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ در اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﺤﺚ
ﻟﯿﺎﻗﺖ او ﺑﺮای ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ زودی در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺳﭙﺎه ﻣﻮﺿﻮع روز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

انتخاب های سرنوشت ساز نظام در باتالق پسا برجام

 .4اراﺋﮫ ی دﻟﺨﻮاه از ﺟ ّﻮ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت:
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی در ﻗﺒﻀﮫ ی ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﯾﮏ ﺷﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از
طﺮﯾﻖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ ی ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ  -ﺑﺎ ھﻤﺪﺳﺘﯽ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ھﻤﭽﻮن ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،ﻣﻦ و ﺗﻮ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺑﮫ دﺳﺖ ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺷﯿﺎدی
ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻮ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﭘﺮﺷﻮرﺟﻠﻮه دھﻨﺪ .اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ھﻤﭽﻮن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﻮزه ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻠﻮغ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻮزه
ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،اﻋﻼم ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﺎﻋﺎت رأی ﮔﯿﺮی
از دﯾﮕﺮ ﺣﻘﮫ ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد.

• ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﺳﭙﺎه در ﺗﻼش دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﻏﺮﺑﯽ:
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آﻏﺎز اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﻼش دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﻏﺮﺑﯽ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ
وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﮫ ﺳﭙﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ھ ّﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ
ﮐﺸﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.

 .5اراﺋﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ:
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ  ۶٢،۵درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ  ٣٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،ﺑﻨﺎ
ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ھﻤﻮطﻨﺎن و در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳﺎده ﺑﺎ ﺟ ّﻮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ٨٨ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻄﻌﺄ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺿﺮﯾﺐ
ﺳﺎزی و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﺮﺳﻮم ،آن ﭼﮫ و آن ﮐﮫ را ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ
از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺎرت از دﺳﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ھﺮﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﭙﺎه ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﯾﮑﮫ ﺗﺎز ﺻﺤﻨﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻋﺪه ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ھﻢ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ از آب درآﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﭙﺎه ﻣﺎﻧﻊ
دﯾﮕﺮی در اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺟﺎم و ﺑﮫ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﭘﺮوژه ﮐﺮی-
ظﺮﯾﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺮاﺷﯿﺪ.

 .6ﺷﯿﺎدی ﺑﺰرگ اﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎب :
ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ وﻟﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ.
دو روز ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯿﺮک اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﯿﮭﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری
ﺗﯿﺘﺮ زد:
" دروغ ﺑﺰرگ ١١١ :ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ١۵٣اﺳﺖ" .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ آﻣﺎر و ارﻗﺎم اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﻄﻠﻖ ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ را ﺳﭙﺎه ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺟﯿﻎ
ﭘﯿﺮوزی اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺑﺮای راھﯿﺎﺑﯽ ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﺒﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﮫ ﺳﭙﺎه ﺑﮫ رﻗﯿﺐ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮد اﺟﺎزه اﻧﺪﮐﯽ ﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﭘﯿﺶ از ﺣﺬف ﺳﯿﺎﺳﯽ را داده اﺳﺖ.

• ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺑﺮﺟﺎم در زﻣﯿﻨﮫ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن
دﺳﺖ ﺳﭙﺎه از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ :
ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﻮاﻧﯿﺮوز ،ﻋﻤﻸ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺎم
ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺻﺤﻨﮫ ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .4و در ھﻤﮫ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ
ﮐﺸﻮر را در ﻗﺒﻀﮫ ﺧﻮد دارﯾﻢ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰی
ھﻤﭽﻮن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺷﮑﮭﺎی ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ5.
ﺳﭙﺎه ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺳﺎﯾﮫ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻤﻨﯽ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﺪرت و ﺳﺮﮐﻮب را ﺑﺪون ﺣﺪ و ﻣﺮز اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.

طﺮح »ﭘﺴﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ« ﺳﭙﺎه
ﺑﺎ اﺟﺮای طﺮح ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﭙﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﺑﺰار
ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺮای ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﭼﺎﻧﮫ
زدن از ﺑﺎﻻ ،را از دﺳﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت درآورد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻔﺘﻢ
اﺳﻔﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﭙﺎه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺬف رﻗﯿﺐ ،طﺮح ﭘﺴﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯿﺪ زﻧﺪ:
• ﺗﻼش ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی :
وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ زودی ﮐﻨﺘﺮل آن از دﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺧﺎرج ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

• ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم و ﺣﺬف
ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﭙﺎه در اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻀﺤﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،اﯾﻦ ﻧﮭﺎد
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﮫ را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ھﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ
دﺳﺖ آورد ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﺶ در ﻗﺒﻀﮫ ی ﺳﭙﺎه ﺑﻮد .ﺣﺎل از
آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻧﺪ روﺣﺎﻧﯽ-ظﺮﯾﻒ ﺑﺮای ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٩

 4ﺗﺸﮑﯿﻞ »ھﻮاﻧﯿﺮوز« ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻈﻢ ﮐﻞ ﻗﻮا ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  ٣اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩۴
 5اﯾﺮان اﻧﻮاع ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ را 'از زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد' ﺧﺒﺮ از ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن  ١٨اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩۴
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نشZZریZZه رس ZZمی ح ZZزب ایZZ Zران آب ZZاد
ادامه مطلب از صفحه ۸

ﭘﺎﯾﺎن دوره ی ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺎه اﯾﻦ را
ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻧﻈﺎم را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﺑﺮای ﻏﺮب آن ﻗﺪر ﭘﺮھﺰﯾﻨﮫ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺮﻣﺶ و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﯾﺎری اﯾﺮان
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻈﺎم را از اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻼب ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ.

انتخاب های سرنوشت ساز نظام در باتالق پسا برجام

ﻗﺪرت  ،آن ھﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ،ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺬاﮐﺮات
اﺗﻤﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و آزاد ﺳﺎزی
ﭘﻮﻟﮭﺎی اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺳﭙﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ در رأس ﻗﻮه
اﺟﺮاﯾﯿﮫ اﺣﺴﺎس ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ھﻤﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ دھﻢ ،ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ،ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ و اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن رﻗﯿﻖ و اﺳﺘﺤﺎﻟﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﮐﺎر را ﺑﮫ اﺳﺘﯿﻀﺎح و ﺣﺬف
روﺣﺎﻧﯽ و وزراﯾﺶ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻮد از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﭙﺎه ﺑﺮای از ﯾﮑﺴﻮ ﺣﻔﻆ ظﺎھﺮ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮب و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻧﮑﺮدن در دو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ روی
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮدی.
ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺳﻄﺢ و ظﺎھﺮ اﺳﺖ،
ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ و رﯾﺸﮫ ای اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺧﻮد
را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﻤﺎھﻨﮓ و ھﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت رواﯾﺖ
ﻧﺮم و دوراﻓﺘﺎده ای از آن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺟﺒﺎری ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
رود.

• ﭘﯿﺎم ﺳﭙﺎه ﺑﮫ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ:
ﺳﭙﺎه در ﻣﺎه ھﺎی ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرت ھﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد .دﯾﺪارھﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رؤﺳﺎی ﺟﻤﮭﻮر ﭼﯿﻦ و
روﺳﯿﮫ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای و ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ارزش ﻣﺠﻤﻮﻋﺄ
ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎ اﯾﻦ دوﮐﺸﻮر 6ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ طﺮح ﺑﻮد .ﺳﭙﺎه ﺑﺎ
ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت را
ﻓﺮاھﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﻀﻮری ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﺣﻀﻮر
اﮐﺜﺮﯾﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ھﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﺰار رﻗﺒﺎی ﺳﭙﺎه
ﺑﺮای ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﭼﺎﻧﮫ زدن از ﺑﺎﻻ از دﺳﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت
ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺮای واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺗﻨﺪ و
ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻠﺲ زﯾﻨﺖ وار ﭼﯿﺪه ﺷﺪه دردی از
دردھﺎی رﯾﺸﮫ ای ﻧﻈﺎم دوا ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻦ
ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﺳﻄﺤﯽ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﭘﯿﮑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺳﺮطﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ی اﯾﻦ ﻣﯿﮭﻦ را درﻣﺎن
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ .ﯾﺎ رژﯾﻢ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮش روی
ﺗﺨﺖ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ و ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮭﺎد
ﺳﭙﺎه را ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﺮگ ﻣﻮاﺟﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
ﻧﻈﺎم را در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ:

اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو راه در درون ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﺗﻮازن ﻗﻮای ﻣﯿﺎن دو
ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺪرت ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮫ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدم و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدم را
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻈﺎم را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﭼﮫ در ﺳﺎل  1395ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن
اراده ی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از درون ﻧﻈﺎم و
اﻓﺘﺎدن آن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﺮون از ﻧﻈﺎم اﺳﺖ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﺧﻮد را ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی ﺑﺮای اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ ﻓﺎز آﻣﺎده ﺳﺎزد.

ﯾﺎ زاﻧﻮ زدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮﺑﯽ ھﺎ و دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﺎری ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ.

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﺳﭙﺎه وارد ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دوره ی اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .طﺮح ﺳﭙﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد
ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺎم را در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ :ﯾﺎ زاﻧﻮ زدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮﺑﯽ ھﺎ و دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﺎری
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ.
ﻣﻮرد اول ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ
ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ

ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮ آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﻮان ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮی را اﯾﻔﺎء ﮐﻨﺪ .ﺳﺎل  95ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺷﺮط آن ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪه آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 6روﺣﺎﻧﯽ :ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎل آﯾﻨﺪه /ﭘﯿﻨﮓ :ﭼﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان را دارد .ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ  ٣ﯾﮭﻤﻦ ١٣٩۴
9
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ﻧﻘﺶ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ
تحلیلی از دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد
اسفند ۱۳۹۴

"ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن دﯾﮕﺮ دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪ"

7

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻻوراﻧﺲ وﯾﻠﮑﺮﺳﻮن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ی ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻌﺎون ﮐﺎﻟﯿﻦ ﭘﺎول ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺘﺎد
ارﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای در ﮐﻨﺎر وی اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ دو
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺎ اظﮭﺎر اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎھﯿﺖ داده و طﺮﻓﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪه و
طﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ

اﮔﺮ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻋﺮاق ،ﻣﻮﺿﻮع
طﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪه ی و »ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﺑﻮد ،در اوج ﮔﯿﺮی
ﮐﺸﺎﮐﺶ روزاﻓﺰون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و
آوارﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ،اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ ،داﻋﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ
دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای »ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﮔﺸﺘﮫ ﺗﺎ در آﺷﻔﺘﮫ ﺑﺎزار
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ھﺮ ﯾﮏ از ﻗﺪرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﮭﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ دھﮫ ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ دﻧﯿﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺟﻨﮓ
ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و آﺗﺶ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﺳﻮرﯾﮫ و ﻟﯿﺒﯽ و
ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ را در ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ ،ھﺮ آن ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺳﺮاﺳﺮ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ را در ﺧﻮد ﺑﺒﻠﻌﺪ.

"اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ ، ... ،و در ﻧﮫﺎﯾﺖ،
ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻔﺖ ،آب و اﻧﺮژی اﺳﺖ".9

دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی راھﺒﺮدی اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر درازﻣﺪت در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ اﺳﺖ را ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫ اﺧﯿﺮ در ﻣﻮازﻧﮫ ی ﻗﺪرت
در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﺎه
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ دورﺗﺮ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دو ﮐﺸﻮر ﮐﺮه
ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ،و ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺑﮫ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی
ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮای
آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ اش ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی رو ﺑﮫ رﺷﺪ اھﻤﯿﺖ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
آﻏﺎز ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده آﻣﺮﯾﮑﺎ در
زﻣﯿﻨﮫ ی ﻧﻔﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ رو زﻣﯿﻨﯽ ،10و ﺑﮫ ﻣﻮازات آن ،اﺳﺘﺨﺮاج و
ﻓﺮوش ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا ،وﻧﺰوﺋﻼ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻧﺮژی ھﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎن را در آن ﺳﻮی آب ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
ﺳﺖ ﮐﮫ اﻗﺘﺼﺎد ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ھﻤﭽﻨﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ،و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻓﺮوش آن واﺑﺴﺘﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ.

از ﻣﻮﺷﮏ ھﺎی ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ ﻗﺎره ﭘﯿﻤﺎی ﺟﺪﯾﺪ روﺳﯿﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺗﺎ ﺟﺰاﯾﺮ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻮر ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﯿﻦ ،ھﻤﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد
ﮐﮫ در آن ﻓﺮادﺳﺘﯽ )ھﮋﻣﻮﻧﯽ( آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﻧﯿﺎی ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﭘﺲ از
ﺳﻘﻮط اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮری ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی زﯾﺮ ﺳﺆال رﻓﺘﮫ و ﭘﺲ
از اﯾﻦ ،ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﻧﮫ دوﻗﻄﺒﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 8ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ از ﻧﻮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ،وﺳﻌﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺮان در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻗﺪرت ھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ،و در رأس آﻧﮭﺎ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ھﺎی
ﻧﻮظﮭﻮر ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ
درﺳﺘﯽ از ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ رو ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪم ھﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن را
در ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮدارﯾﻢ .ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو ،ﺗﻼﺷﯽ در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١١

 7در ﺗﮭﯿﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺎوه ی آھﻨﮕﺮ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 8ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
 9ﻣﻄﻠﺐ درج ﺷﺪه در ﮔﻠﻮﺑﺎل رﯾﺴﺮچ  ١۶ﻓﻮرﯾﮫ GLOBAL RESEARCH ،٢٠١۶
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ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺷﻮد؛ ﮐﮫ درﺻﻮرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ،ﺷﺮوط ﻓﺮاھﺴﺘﮫ ای آن،
اھﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ آرام
را ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

بازتعریف قوائد بازی یا "جنگ علیه تروریسم"

و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ اﻗﺘﺼﺎد ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ھﻤﭽﻨﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﺖ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ
ﻓﺮوش آن واﺑﺴﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ.

از اھﺪاف ﻓﺮا ھﺴﺘﮫ ای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
• ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎه طﻠﺒﯽ اﺗﻤﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران،
ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
• ﺧﺎﺗﻤﮫ دادن ﺑﮫ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی ﺳﭙﺎه ﻗﺪس در ﻋﺮاق،
ﺳﻮرﯾﮫ و ﯾﻤﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران از
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺤﺮﯾﻦ وﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ...
• ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﺳﺘﺤﺎﻟﮫ ی رژﯾﻢ ﺑﺎ ھﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
»ﻣﺘﻌﺎرف« در اﯾﺮان ،از طﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت،
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ  -اﺻﻼح طﻠﺒﺎن  -ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﮭﺎ و ﺑﺎﻧﺪ
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ازﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت ،ﺷﺎﻣﻞ روﺣﺎﻧﯿﺖ  -ﮔﻨﺪه
ﺑﺎزاری ھﺎ  -ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران را ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ راﻧﺪه و ﺣﻀﻮر
اﻧﺤﺼﺎری آﻧﺎن درﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻀﻌﯿﻒ و
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ.
• اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در ﺗﻘﺎﺑﻞ اش ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی
ھﻤﺴﺎﯾﮫ ،در رأس آﻧﮭﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،و ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ
ﻋﺎدی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
• ﺑﺎز ﮐﺮدن درھﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن آن ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل.
• ﺣﻔﻆ ظﺎھﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ارزش ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﺎم ،ارزش ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺧﻮد
ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ
اﻣﺮ دﺳﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎی درازﻣﺪت و راھﺒﺮدی ﺧﻮد در ﺟﮭﺎن ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی
ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﻣﻮرد ﺑﺤﺮان ﺳﻮﺧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

دو روﯾﮑﺮد ﻣﻤﮑﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ھﯿﺎھﻮﯾﯽ رﺳﺎﻧﮫ ای در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﮫ ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ راه ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﻣﯿﺎن
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در ﻻﺑﯽ ھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ،ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،وظﯿﻔﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،راه ﻣﻄﻠﻮب آﻧﮭﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻗﺪرت
ھﺎی ﻧﻮظﮭﻮر ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﻦ ،ھﻨﺪ وﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و
روﺳﯿﮫ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه،
ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ:
 (١ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ای آرام و ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺑﺎ دوﻟﺖ ھﺎی "ﻣﺘﻌﺎرف"
دراﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ،ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﻨﺪ وﺟﮭﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ،ﺿﺮورت دارد ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ آﯾﻨﺪه اش ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﻧﻮظﮭﻮرﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ھﻢ
در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻀﻮر ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن آﯾﻨﺪه ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖ
و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر آوردن دوﻟﺖ ھﺎی »ﻣﺘﻌﺎرف« در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ از
ﺟﮭﺎن از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد.

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎن ﮐﺮی  -اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮا ﮐﺮدن ﺳﻨﺎرﯾﻮی
»ﻣﺘﻌﺎرف« ﮐﺮدن رژﯾﻢ اﯾﺮان ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﻣﺜﻠﺜﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﺪ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ،ﻣﺎﻓﯿﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﺪ روﺣﺎﻧﯽ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ 11در اﯾﺮان اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ در
ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ آن از ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
 (٢ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ای در ﺟﻨﮓ و آﺷﻮب ،ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﮫ ی اﺟﺮای
طﺮح اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ
ﮔﺮاﯾﺶ دوم در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از ﺳﻮی
ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﺎن و ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طﺮف ﻻﺑﯽ ھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .اﯾﻦ طﺮح در ﻣﻘﺎﺑﻞ طﺮح ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اھﺪاف درازﻣﺪت آن را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽ دھﺪ.

اﯾﻦ طﺮح ﮐﮫ در اﺟﺮاﯾﺶ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ھﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﺎن ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮده ،در دو دوره از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ  -ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طﺮف ﻻﺑﯽ ھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ و
ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ  -ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ھﺎی آن از ﺳﺮﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺬاﮐﺮات اﺗﻤﯽ ﺑﺎ
اﯾﺮان ﺑﻮد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ھﻤﺮاه ﺳﺎزی ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ،
دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﺎ رژﯾﻢ ﺑﮫ زاﻧﻮ درآﻣﺪه ی اﯾﺮان ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻗﺒﻮل

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٢
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از اھﺪاف ﻓﺮا ھﺴﺘﻪ ای آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
• ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎه طﻠﺒﯽ
اﺗﻤﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
• ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی
ﺳﭙﺎه ﻗﺪس در ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﻤﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران از ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی.
• ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ی رژﯾﻢ ﺑﺎ ھﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻣﺘﻌﺎرف« در اﯾﺮان ،از طﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ  -اﺻﻼح
طﻠﺒﺎن  -ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﮫﺎ و ﺑﺎﻧﺪ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ازﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت ،ﺷﺎﻣﻞ روﺣﺎﻧﯿﺖ  -ﮔﻨﺪه ﺑﺎزاری
ھﺎ  -ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه و ﺣﻀﻮر
اﻧﺤﺼﺎری آﻧﺎن درﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
را ﺗﻀﻌﯿﻒ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ.
• اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در ﺗﻘﺎﺑﻞ اش
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ،در رأس آﻧﮫﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ،و ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﻋﺎدی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
• ﺑﺎز ﮐﺮدن درھﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن آن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﻮل.
• ﺣﻔﻆ ظﺎھﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﺮح ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ طﺮح دوم ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺟﺤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮاھﺎن ھﻤﺮاھﯽ ﻓﻌﺎل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪن طﺮح اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ،از طﺮﯾﻖ داﻣﻦ زدن ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﮫ ﺟﻨﮓ و آﺷﻮب ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ،ﮐﮫ درﺳﺎل
 ٢٠١۵ﺑﮫ ﻣﺮز ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،طﺮح ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺟﮭﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ رود .در اﯾﻦ طﺮح ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﮫ دوﻟﺖ ھﺎی ﮐﻠﻨﮕﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ درﮔﯿﺮ
ﺟﻨﮓ ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻮان ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ طﺮح ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮرش و اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .دوﻟﺖ ھﺎی
ﺿﻌﯿﻒ ﮐﮫ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﭘﯽ دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪﯾﺪه
ھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﭘﺮﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻋﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺰرﮔﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،از اﯾﺮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ در ﺻﺪر
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ طﺮح ﺗﻼش ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺷﻮد .در زﻣﺎن ﻻزم ،دوﻟﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن آن در آﻣﺮﯾﮑﺎ  ،آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﺮای
آﻏﺎز ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺎز اﺳﺖ را در ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ
ھﻤﺪﺳﺘﺎن و ﻧﻔﻮذی ھﺎی ﺧﻮد در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻗﺪرت در
اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد.
ﻧﺰدﯾﮑﯽ روزاﻓﺰون دو ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺳﻌﻮدی ھﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ اردوﻏﺎن را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮھﻤﺮاه
ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻤﺐ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ
ی ﮐﺮدھﺎ ،ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪی ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﺰﯾﮫ در ﻣﺴﯿﺮ
اﺟﺮای طﺮح اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﺮ روی ﺳﮫ ﮐﺸﻮر
ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻨﺪ ﭘﺎره ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫ
ی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﮫ در اﯾﻦ طﺮح ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﮫ ﮐﺸﻮر  -ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ﻓﺮدا  -از طﺮﯾﻖ
ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن روی دھﺪ.

وﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ھﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ ﭘﺸﮫ ھﺎ ﻟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ورود ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ی روﺳﯿﮫ ﺑﮫ »ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﮫ داﻋﺶ« در ﺳﻮرﯾﮫ،
ﺗﻮازن ﻗﻮا ﺑﯿﻦ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ھﻢ زد .ﺗﻼش ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ روﺳﯿﮫ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﻮاﯾﯽ از ارﺗﺶ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ،ﻧﯿﺮوھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺳﭙﺎه ﻗﺪس  -و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﮫ ی آن ھﻤﭽﻮن ﺣﺰب ﷲ ﻟﺒﻨﺎن
و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ  -در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮭﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ روﺳﯿﮫ
ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ اﻣﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ،درﺟﺎ زدن
ﻧﯿﺮوھﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏﺮب دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ زده و ﺑﺎ وﻋﺪه ی ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺎﺗﻮ از ﻣﺮزھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اش ،در ﺷﺮق اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ
آﺗﺶ ﺑﺲ ﺷﮑﻨﻨﺪه در ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ طﺮح را ﺗﺎ ﺣﺪی
دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ و آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺣﻀﻮر
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ و اﯾﻔﺎی ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس در
ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺟﮭﺎن.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٣
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بازتعریف قوائد بازی یا "جنگ علیه تروریسم"
ادامه از صفحه ۱۲

سازماندهی و مدیریت

ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﮫ اﺧﯿﺮ،
ﺑﺮﻗﺮاری آﺗﺶ ﺑﺲ و آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات در ﺳﻮرﯾﮫ ،ﺧﺮوج ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺳﭙﺎه ﻗﺪس اﯾﺮان وﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای ﻟﻐﻮ وﻋﺪه ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری اش ﺑﮫ ارﺗﺶ ﻟﺒﻨﺎن و اﻋﻼﻣﯿﮫ ی اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای ھﻤﮑﺎری ھﺎی
ﺧﻠﯿﺞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺰب ﷲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه واھﺪاف
راھﺒﺮدی درازﻣﺪت رژﯾﻢ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ از ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺟﺪی زﯾﺮ ﺳﺆال رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺮ
ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﭘﺎی ﺳﭙﺎه ﻗﺪس از
ﻋﺮاق ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

معموال هر جامعه ،بنابر پیشینه تاریخی-فرهنگی خود
وقتی با پدیده ای نزدیکی و هم آمیختگی بیشتری
دارد ،برای آن پدیده واژگان بیشتری ابداع می کند .برای
مثال در انگلستان که باران زیاد است چندین لغت برای
انواع باران ها دارند و یا اسکیموها چند واژه برای برف
دارند .سوالی که هر کدام از ایرانیان آگاه باید از خود
بپرسند اینست که چرا با وجود این همه واژه که برای
دسته و گروه داریم و نشانگر آشنایی و آمیزش
تاریخی-فرهنگی ما با این پدیده است ،عمل ما با این
مهم تجانس کافی ندارد! در این حوزه بر ما چه رفته
است که زبان و کردار ما همگون نیست؟ پاسخ اصلی

آﻏﺎز ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ی اﺧﯿﺮ طﺮﻓﺪاران ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ﺑﮫ ﺟﺮم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﺪن ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﯾﻤﻦ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ
ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت اﯾﺮان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از طﺮﯾﻖ
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﮫ
ھﺎی ﺗﺠﺎری ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و  ...ﺑﺎ اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ،ھﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎن از
ﻣﮭﺎر ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ رژﯾﻢ اﯾﺮان در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ
دارد.

این سوال فرهنگی در درون تک تک ماست ،جای دیگری
نباید به دنبال آن بود.
دانشجویان ،کودکان و هنرمندان و غیره تشکیل و
فعالیت های بسیار با ارزش را انجام داده و هزینه های
جانی زیادی را هم در این راه گذاشته اند .ولی دو
مشکل عمده دیده می شود ،یک اینکه این اعتراضات در

ھﻤﺰﻣﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ١۵٠ھﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.

پیوند سیستماتیک باهم و همسو نبوده اند و دوم
اینکه بدلیل همین نبود هماهنگی استراتژیک به اندازه
الزم و کافی قدرت برای باجگیری از نظام سلطه و

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت درج ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﺮﯾﺪ
اﺳﻠﺤﮫ در ﺟﮭﺎن 12و ﻣﺎﻧﻮر ﻣﺸﺘﺮک آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﻮرت ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪن طﺮح آﺗﺶ ﺑﺲ در ﺳﻮرﯾﮫ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﺻﺤﻨﮫ ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺧﻮد اﺳﺖ .

استبداد و به عقب راندن انرا نتوانسته اند کسب کنند.
در تاریخ دورترمان نیز تبلور سازماندهی مردمی در
بسیاری از جنبش های اجتماعی شاهد بودیم از جمله:
سپید جامگان )بابک خرمدین( ،سرخ جامگان ،سیاه
جامگان )ابومسلم خراسانی( ،حشاشین )حسن صباح(

✧✧

و جنبش مزدکیان و غیره که در ناخودآگاه جمعی و

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺟﺎم  -ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی رژﯾﻢ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﺪه و دﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ودﯾﮕﺮ اﻗﻤﺎرش از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد .ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و ﻗﺬاﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺸﺎن داد ،در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت در اﯾﺮان  -و در
رأس آن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران  -در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ  ،ﮐﻠﯿﺪ
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ زده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ملی ما اثرات آن می بایستی که باقی مانده باشد.
بZخشی از مZقالZه ی »سZازمZانZدهZی و مZدیZریZت« کZه در نشZریZه ی شZماره یZک
انتشار خواهد یافت.

 12ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ  ٢٢ﻓﻮرﯾﮫ ، ٢٠١۶
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ش ZZماره مZZ Zخصوص دومZZ Zین س ZZال ZZگرد تZZأسZZیس ح ZZزب ایZZ Zران آب ZZاد  ۲۹-اسZZ Zفند ۱۳۹۴

نشZZریZZه رس ZZمی ح ZZزب ایZZ Zران آب ZZاد

ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺴﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ھﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪ داده و در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺮای ھﺰاره ھﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻠﺖ ﺑﺎدوام و ﻗﺪﯾﻤﯽ ھﻨﻮز اﺳﯿﺮ اﻧﮕﺎره ھﺎ و اﻟﮕﻮھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ او
را از ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯿﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺤﺮوم
ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .ﭘﺲ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی
رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد اﯾﻦ دو ﺣﻖ ﺑﺪﯾﮭﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﮫ ی ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺳﺮاﺳﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ از
ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ دو ﺣﻖ
ﭘﺎﯾﮫ ای .از ﻗﯿﺎم ﻣﺰدک ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺧﯿﺰش ﮐﺎوه و از ﻧﺒﺮد ﺑﺎﺑﮏ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ دﻻوری ھﺎی ﺳﺮﺑﺪاران ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﺧﯿﺰش ﻣﺸﺮوطﮫ
ﺧﻮاھﺎن ،ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ١٣۵٧و ﺧﯿﺰش
ھﺎی ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ
و ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮی در راه ﺑﮫ دﺳﺖ
آوردن آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .آن ﭼﮫ اﻣﺎ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ھﺎﺳﺖ .ﭼﺮا در ﻧﮭﺎﯾﺖ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻤﺪن ﺳﺎز ،ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ھﻨﻮز ﺑﮫ ﻧﻌﻤﺖ آزادی ،ﮐﮫ ﻻزﻣﮫ ی ﺳﻮار ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن و
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﮫ
ﺿﺎﻣﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ؟
ﭼﺮا ھﻨﻮز ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان اﺳﯿﺮ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻓﻘﺮ اﺳﺖ؟

تاریخچه ی تشکیل حزب ایران آباد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آن ﭼﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ.
کاری از دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد
اسفند ۱۳۹۴

در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ ذھﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧﻮد
ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪادی از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎﻓﺘﮫ
و در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ راه ﺑﺮون رﻓﺘﯽ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در طﻮل ﺳﺎل ھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﯾﺎ
در ﺷﮑﻞ ارﺗﺒﺎط ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﻨﮑﺎش اھﺘﻤﺎم ﻣﯽ
ورزﯾﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،در ﺳﺎل  ١٣٨۶ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ
در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﻢ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﮫ ﯾﮏ
ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آن
ﭼﮫ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ .ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽ
رﺳﻨﺪ ﮐﮫ از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ و در آن ﭼﮫ
اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺖ آوردھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﻞ ھﺎی ﻗﺒﻞ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﻮب ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و
دراﯾﺖ و ﺗﻼش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺮوزی اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻨﻈﻢ و روﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

ھﺪف اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از اراﺋﮫ ی ﯾﮏ راه ﺣﻞ ،ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺳﺎل  ١٣٨٧در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
»ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان« )ﺟﺎﻣﺎ( در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﯾﮏ
ﮐﺎر وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ .ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﮭﯿﮫ و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ﮐﮫ ده ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم» :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺶ« )ﺗﺤﻠﯿﻞ راھﺒﺮدی

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ و درک ﺿﺮورت ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ آن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی دﻗﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ
و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ دارد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﮫ آن ﭼﮫ ﺑﻘﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﺲ ھﻤﯿﺎری و
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن و اﻗﻮام ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻮده
اﺳﺖ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۵
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نشZZریZZه رس ZZمی ح ZZزب ایZZ Zران آب ZZاد
تاریخچه ی تشکیل حزب ایران آباد
ادامه از صفحه ۱۴

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎن
ﻣﺪار .(13اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ده ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎل ھﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻧﻔﺮادی و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ دو ﺳﺎل ﮐﺎر ﭘﮋوھﺸﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد.
اﯾﺪه ای ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دو
ﻋﻨﺼﺮ "اﻧﺴﺎن ﺳﺘﯿﺰی" و "ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺪرت" ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
دردھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺳﺎل  ١٣٨٨ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻧﻮ ،یZZ Z Zعنی بZZ Z ZازگشZZ Z Zت بZZ Z Zه ارزش و مZZ Z Zقام انZZ Z ZسانZZ Z Zی
خZویشZنت بZرای یZافZنت راه رهZایZی خZویZش ،ﺑﮫ ﻣﺤﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﺷﻮد .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ھﺴﺖ ﮐﮫ
ﺑﺘﻮان اﯾﻦ اﯾﺪه ی ﺧﻮدرھﺎﮔﺮی را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ در ﺻﺤﻨﮫ ی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و از آن ﺑﺎزﺧﻮردی ﮔﺮﻓﺖ؟
آﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﺎزه ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاھﺪ داد و
ﯾﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﻟﮕﻮھﺎی ﺳﻨﺘﯽ رھﺎﺳﺎزی و
ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ؟

ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﮫ ﺟﺎی اراﺋﮫ ی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻓﻮری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن اﯾﻦ دردھﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺳﺎﺧﺘﻦ داروی اﯾﻦ دردھﺎی
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
از ﺟﻤﻠﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ
آﮔﺎھﯽ و ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھﺮ
ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و رھﺎﯾﯽ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ،ﻧﺠﺎت
ﻣﻠﺖ از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮﯾﺶ را
ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ ،ﻧﮫ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ
اﻓﺴﺎﻧﮫ ای ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﺎص
و ﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮده وار ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رھﺒﺮی ﻓﺮه ﻣﻨﺪ
ﺣﻮاﻟﮫ ﻧﻤﯽ داد ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ را
ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ
ھﺮﮐﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺶ را دارد ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ درک ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد و ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺷﮭﺮوﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺮای ﺧﻮدرھﺎﯾﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ی ﺟﻤﻌﯽ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪاد و
ﻓﻘﺮ.

ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﮫ
درون ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزﻓﺮﺳﺖ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻼش ھﺎ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ھﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،در
ﻧﮭﻢ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ،١٣٨٨ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ-
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺟﻤﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮی-ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎری ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ دو ،ﺑﺨﺶ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻓﺮادی را ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در راه ﻧﺸﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﮫ طﻮر داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات را ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎزﻓﺮﺳﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان در طﻮل ﭼﮭﺎرﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﺎل
ھﺎی  ١٣٨٨ﺗﺎ  ١٣٩٢ﺻﺪھﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ و از طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﮫ
داد.

اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب راه ﺣﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای
ﻣﻌﻀﻼت ﭘﺎﯾﮫ ای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم "ﻓﺮد" 14ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ
اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ھﻤﯿﺸﮫ،
واﺣﺪ و ﻋﻨﺼﺮ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ،ﺧﺪا ،ﻣﺬھﺐ ،رھﺒﺮ ،ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺎﻓﻮق
ﺑﺸﺮ ،طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن وﻏﯿﺮه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻼﺷﯽ
ﺑﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ای ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﻞ و
درک و اراده ی ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و ﻧﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ورای او .اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۶

 13ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ  :ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﺿﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ؟ ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻧﺴﺎن ھﺎ .ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻗﺴﻤﺖ ﭼﮭﺎرم :راﺑﻄﮫ ی اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد .ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﻨﺠﻢ :طﺒﻘﮫ ی ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان .ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ :ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی .ﻗﺴﻤﺖ ھﻔﺘﻢ :ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﻗﺴﻤﺖ ھﺸﺘﻢ :آﮔﺎه ﺳﺎزی و ﺧﻮدآﮔﺎه ﺳﺎزی ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮭﻢ :ﺧﻮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﺴﻤﺖ دھﻢ :ﺧﻮدرھﺎﺳﺎزی
 14ﻓﺮد ﯾﺎ  Indivdiualدر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻀﻮی اﺳﺖ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی درک از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮاﻧﮫ و ﻓﻌﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی ﺷﺪه ی ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
ﺧﻮﯾﺶ و اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

تاریخچه ی تشکیل حزب ایران آباد

ﭼﻨﺪﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ،15
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﮔﻮﮔﻞ
ﭘﻼس و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﺪ ،از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺮای ھﻤﻮطﻨﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ای آﻏﺎز ﺷﺪ 16و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان از ﭼﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ
اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری و ﻗﺪرت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﺪ ھﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎری ،دﯾﺪاری،
ﺷﻨﯿﺪاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﺎﻧﮫ ای ﯾﺎ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﮫ
ﮔﺬاران و
ای 17ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ اراﺋﮫ داد .ﺑﻨﯿﺎن
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﮏ ﻣﯽ
ﮐﺎر دﺷﻮاری را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .آﮔﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﯿﺎن ھﺎی
ﻓﮑﺮی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ
روی ﺟﺎن و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺧﺪا واﻣﺎم زﻣﺎن و رھﺒﺮ و طﺒﻘﮫ و
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻏﯿﺮه ﮐﺎر آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻌﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ آن ﭼﮫ را ﮐﮫ در
طﻮل ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﭻ
ﺳﺎل ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮان زدود .اﻣﺎ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ھﻢ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ
ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻗﺪرت و دراﯾﺖ اداﻣﮫ
ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺧﻮد را
ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫ ای آﻏﺎز ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اداﻣﮫ
ﯾﺎﺑﺪ.

ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ رادﯾﻮ ﻣﺎھﻮاره ای ﺑﮫ ﻧﺎم "رادﯾﻮ اﺗﺤﺎد"
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺟﺬب ﻧﯿﺮوھﺎی
داوطﻠﺐ و ھﻤﯿﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان از ﺣﯿﺚ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت
اﻓﻘﯽ ﺑﻮد و اﻓﺮاد ﺑﮫ طﻮر داوطﻠﺒﺎﻧﮫ در ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻧﮫ ی
اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﮐﺎر را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان در اﯾﺮان و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در طﻮل
اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ اداﻣﮫ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﺑﻨﯿﺎن ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان
اﯾﺪه ی ﭘﺎﯾﮫ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم را ﺑﺎ دو
ﻣﻔﮭﻮم آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد:

ﻣﺎ روﻧﺪ ﮐﺎری ﺧﻮد را از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا
ﺗﺼﻮر و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ:

"اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری" و "ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"

• ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان از اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری:
"رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی ﺟﺎن و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن" ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ دو ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ارزش دروﻧﯽ ﺷﺪه در اﻓﺮاد در روﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن و
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و دوم ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد ﻧﮭﺎدھﺎی
رﺳﻤﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺒﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺟﺎن و ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و
از ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

• ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
• ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
• ﺳﭙﺲ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی در دل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
• و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زاﯾﻨﺪه ی
ﺣﺮﮐﺖ ھﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

• ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان از ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
"ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ" ﺑﻮد.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٧

 15ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازwww.khodrahagaran.com , www.khodrhagaran.org , www.sazamandehi.org :
16

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ" :ھﺮ روز ﺑﺎ ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان"" ،ﺗﺼﻮﯾﺮ آزادی" و "ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ" در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎھﻮاره ای
Mul%media
16
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ﺷﺪﯾﻢ و در ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ
اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب آن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎری ﺳﻨﺠﯿﺪ زﯾﺮا
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد و ھﺴﺖ.

تاریخچه ی تشکیل حزب ایران آباد

وظﯿﻔﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻧﻮ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و
ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﺎزه ،ﮐﮫ در ﺧﻮد دو
ﻣﻔﮭﻮم ﭘﺎﯾﮫ ای "اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری" و "ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" را داﺷﺖ ،آﺷﻨﺎ
ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﮐﺎر در طﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎرﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

خودسازماندهی اجتماعی

انسانیت
قدرت اجتماعی
ارزش جان انسان

کرامت انسانی

ﻣﺎ درﺳﺖ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﺮدای
ﻋﺎﺷﻮرای  ،٨٨ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ آﻏﺎز ﯾﮏ دوره ی
ﻧﺨﻮت و ﻓﺘﺮت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .دوره ای ﮐﮫ در آن ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺎز
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و اﻧﻔﻌﺎل ﭘﺎﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎر
ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ درﺳﺖ
در اﯾﺎم ﺳﺨﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻗﻠﯿﺘﯽ از اﻓﺮاد
دارد ﮐﮫ اﻣﯿﺪ و ﺑﺎور ﺧﻮد ﺑﮫ ﻓﺮداﯾﯽ ﺑﮭﺘﺮ را از دﺳﺖ ﻧﺪھﻨﺪ و ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و
ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ دو ﻋﻨﺼﺮ
ﺗﺮس و ﯾﺄس ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﯾﮏ
خود سازماندهی
ﻣﺮگ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ.

دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
دﻋﻮت ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﺎﻓﺘﻦ آﮔﺎھﯽ و
اﻧﮕﯿﺰه ی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ
انسان مداری
و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﭘﻮﭼﯽ،
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮاﯾﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﻮاب ﻣﯽ زدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ طﺒﻞ
خودسازماندهی
ﺑﯿﺪاری ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﯾﻢ و در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز در
ﺻﺤﻨﮫ ﻋﻨﺼﺮ دﻻوری و اﻣﯿﺪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮس و ﯾﺄس
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.

ان ee e eسان

در ﺳﺎﯾﮫ ی ﺑﺎور ﺑﮫ ﺿﺮورت ﮐﺎری اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان دوام ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﺣﻮزه ی ﮐﺎری ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺎ را ﺑﮫ آن ﺑﺎور رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ
ﮐﺎر اﯾﻨﮏ در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ دارد .ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺎر را در اﯾﻦ ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼت را
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد وظﯿﻔﮫ ی ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی رﺷﺪ ﮐ ّﻤﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،از آن
ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﻮل ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ھﻢ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ و آن اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ  ،٨٨ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﻘﻮط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
ﭘﺎی ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻧﻈﺎم ﺑﺮای اﻧﺤﻄﺎط طﺒﻘﮫ ی
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﮫ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺤﺮوﻣﺎن از طﺮﯾﻖ طﺮح ھﺪﻓﻤﻨﺪی
ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﯿﺰ وﺧﺎﻣﺖ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺼﻮرات ﺧﻮد را در
ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻄﺎﺑﻖ دھﯿﻢ.

ﻣﻔﺎھﯿﻢ "اﻧﺴﺎن"" ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ"" ،اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری"" ،ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ"،
"ارزش ﺟﺎن اﻧﺴﺎن" ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻤﻌﯽ"،
"ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ"" ،ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" و ﻧﯿﺰ
"ﺧﻮدرھﺎﮔﺮی" ﺑﮫ درون ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن راه ﯾﺎﻓﺖ .در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮری
ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﮐﺮد.
دﺷﻮاری ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان
ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺗﻼش ھﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی ﯾﮏ
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر آﮔﺎه

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٨
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ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ
ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺗﺪارک دﯾﺪ:

تاریخچه ی تشکیل حزب ایران آباد

از ھﻤﯿﻦ روی ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ ھﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﻔﺼﻞ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﮫ
اداﻣﮫ ی ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ طﻮر ﺻﺮف در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ-
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای طﺮح ﺑﺴﻨﺪه ی اﯾﻦ دو اﯾﺪه ی
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ »اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری« و »ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« در درون
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﮐﮫ راه ﺣﻞ
ﺑﮭﺘﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮار دادن اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم در ﺑﻄﻦ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻞ
ﮔﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

.1
.2
.3
.4
.5

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﯾﮑﺴﻮ
و ﺗﻮان ﺣﺰب از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻔﺮات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرھﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ

✧✧

ﺣﺰب اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮدھﻢ آوردن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ اﯾﻦ
ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﮫ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﮭﺎ را
در ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﻗﺪرت اﺳﺖ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﻤﯽ داﺷﺖ؛ و ﯾﺎ ﺟﺬب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﻘﯽ وﺑﺎز ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﮭﺖ ﮔﺮدآوردن ھﺮ
ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ.

ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﺤﺰب
ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ
اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺗﺤﺰب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﮫ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان را ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺣﺰب ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ
اﯾﻦ دو ﻣﻔﮭﻮم را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﮑﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮫ و زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای طﺮح
ھﺮ ﭼﮫ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ آن در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ آزﻣﻮن ﮔﺮا ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزﯾﻢ .اﯾﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان و ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاھﺎن آن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﮫ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﮫ در درون ﺧﻮد ﻣﻔﮭﻮم اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری
و ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﺎﯾﮫ ی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﮑﺮی ﻗﺮار داده و ھﺮ دو
ﻣﻔﮭﻮم را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ در  ٢٩اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩٢
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد.

ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد »ﺟﺎن و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن«
و ﺣﻔﺎظﺖ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ از آﻧﮭﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان آرﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ
آرﻣﺎن ،زﯾﺮﺑﻨﺎ ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری اﺳﺖ.
اﻣﺎ روش دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ روﺑﻨﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دارد
و آن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﯿﺮوی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ
از اﻣﻮر ﺳﺎده و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی اﻣﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ.

ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان و ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﯾﻦ ﺣﺰب
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری را ﭘﺎﯾﮫ ی ﺗﻤﺎﻣﯽ راھﺒﺮدھﺎی
ﻓﮑﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.
ﺣﺰب از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا از طﺮﯾﻖ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺧﻮد 18ﺑﮫ ﻋﻀﻮ ﮔﯿﺮی در
ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎھﻮاره ای ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه 19ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﺮد .ھﻤﺰﻣﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب در ﺻﺪد ﺟﺬب
ھﻤﯿﺎری ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آن ﺑﺮآﻣﺪ.

ﭘﺲ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ
ﻧﯿﺮوی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﯾﺎ ھﻤﺎن ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺎ ﯾﮏ روﻧﺪ اﺳﺖ ،ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ از ﺷﮑﻞ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ طﯽ
ﻣﺮاﺣﻠﯽ دارد .ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻧﻘﺸﮫ راه ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﺰب اﺳﺖ آورده اﺳﺖ:

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٩
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ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ھﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در
ﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﮫ در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ
را ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ از طﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﺑﺎورھﺎی
ﺣﺰب و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺰب و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
روﺷﻨﮕﺮی و آﮔﺎھﯽ رﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه و ﺣﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺰب ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﻮاﺿﻊ و دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ و آﻣﻮزش ھﺎی ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ھﻤﺖ ﻣﯽ
ورزد و اﻋﻀﺎء ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ھﺎ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ.

تاریخچه ی تشکیل حزب ایران آباد

• ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﮭﻞ ،ﺗﺮس و ﻓﻘﺮ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺜﻠﺚ آﮔﺎھﯽ ،آزادی و آﺑﺎدی را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺳﮫ ﺿﻠﻌﯽ ﺷﻮم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ رژﯾﻢ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود ﺗﺎ روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش آﺳﯿﺐ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﺮﻣﯿﻢ ،درﻣﺎن و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.
• در ﮔﺎم دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼء ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺒﻮد رژﯾﻢ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه و اﯾﺮان را ﺑﺎ
ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮاﺟﮫ
ﻧﺴﺎزد .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﮑﺮ ﺷﺪه و از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی
ﺷﺪه ی دوران ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻓﺮدای اﯾﺮان را از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ
راﺳﺘﯽ آزاد و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.

ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی دو ﺳﺎﻟﮫ ی ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در طﻮل دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﺪارک
ﻧﯿﺎزھﺎی ﻧﯿﺮوﯾﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮده و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﮫ داده اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺣﺰب ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ آﻣﻮزش دﯾﺪه و در دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎری ﺣﺰب ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .روﻧﺪ رﺷﺪ ﺣﺰب در اﯾﻦ دو ﺳﺎل ﻣﺜﺒﺖ و
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﯿﺪواری ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل ﺳﻮم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب و ﮐﺎری ﮐﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﺎزدھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺑﺎﻻﺗﺮی در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

• در ﮔﺎم ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻼش ھﺎی
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺷﮭﺮوﻧﺪان را
ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ از
دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﮫ دﺳﺖ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
• ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ دارد .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭼﮭﺎر
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺣﺰب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ:

-

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﺰب در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد ،ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺖ
ﮐﻨﺸﮕﺮان داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﻮار ﻧﻮﯾﺴﯽ ،اﺳﮑﻨﺎس ﻧﻮﯾﺴﯽ،
ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﮫ ،ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن اﺗﯿﮑﺖ واطﻼﻋﯿﮫ و ﺣﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺮدن ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺑﺮ روی دﯾﻮارھﺎ و اﺳﮑﻨﺎس ھﺎ و اﺗﻮﺑﻮس و ﮐﻼس ھﺎی درس ،ﮐﺎر
ﻣﮭﻤﯽ را در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ﮐﺎدرھﺎ :اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺣﺰب ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺣﺮﻓﮫ ای ﮐﺎر
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﻀﺎء :ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﺰب درآﻣﺪه و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻨﻈﻢ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن :اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ در درون ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای
ﺣﺰب ﮐﺎر ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﻨﻈﻤﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ھﻮاداران :ھﻤﻮطﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺰب در ﺻﻮرت
ﻟﺰوم از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در طﻮل دو ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺷﻤﺎری
از ھﻤﻮطﻨﺎن را در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎ ﺟﺬب ﮐﺮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد
را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮی در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎر
ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﻣﻘﻮﻟﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎء
ﯾﺎﺑﺪ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢٠

تلویزیون دیدگاه رسانه ای در خدمت ارائه ی
آگاهی اجتماعی الزم برای ایجاد تغییر در ایران.

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﺰب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻼش
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم از راه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﻼق و
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ھﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺑﮫ ﯾﺎری اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارد .ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺬب ھﻤﯿﺎری ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﺪارک ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺣﺰب ﻗﺮار دارد.

تلویزیون دیدگاه در ایران از ماهواره یاه ست قابل دریافت می باشد.

WWW.DIDGAH.TV
WWW.GLWIZ.COM
CHANNEL NAME: DIDGAHTV
SATELLITE:YAHSAT-1A
FREQ: 12073
SR: 27500
POL: VER
FEC: 7/8
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تاریخچه ی تشکیل حزب ایران آباد حزب

ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻠﯿﺪ زد،
ﺑﮫ طﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪ.

ادامه مطلب از صفحه ۱۹

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺰب ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺎھﺎی ﺑﺎرز ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻮده ﮔﺮاﯾﯽ و طﺮح ھﺎی در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﺗﻮده ھﺎی
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺗﻮان و اﻧﺴﺠﺎم ﻻزم ﺑﺮای
ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺴﯿﺮ آزادﯾﺨﻮاھﯽ و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ طﻠﺒﯽ را ﻧﺪارد و ﺑﮫ ﺷﺪت درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﺧﻮد اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ از اﯾﻦ روی ،ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ واﻗﻊ
ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ را از داﯾﺮه ی ﺗﻮھﻢ و روﯾﺎی
"ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ" ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون آورده و در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آن ﭼﮫ ﮐﮫ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

دعوت از هموطنان
ﺣﺰب از ھﻤﮫ ی ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾﻦ ﺿﺮورت ﮐﮫ
اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺰب ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺑﺰار اﺳﺖ ،اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﮭﺮوﻧﺪان و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﮭﺎ .ﺗﺤﺰب وﺳﯿﻠﮫ ای
اﺳﺖ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻣﺮدم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ھﻤﮫ ی ﺷﮭﺮوﻧﺪان
اﯾﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن را ھﺮ ﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد از ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ،ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت از دﺳﺖ
ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان در دﺳﺘﺎن ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺣﺰب ﮐﺎری را ﮐﮫ
ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ .اﯾﻦ ﮔﻮی و اﯾﻦ ﻣﯿﺪان.

ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻔﮭﻮم "ﯾﮏ درﺻﺪی" را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ
اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد ﮐﮫ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ
آﮔﺎھﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺮﮐﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮﺳﺎز ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ از ﮐﻠﯿﺸﮫ ھﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺑﺎور
ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﮔﺮ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ
ﮐﺎرﺳﺘﺎن .ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی ﺧﻮد را از
ﺣﯿﺚ ﺷﻤﺎر ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب
ھﻤﯿﻦ »ﯾﮏ درﺻﺪ« ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻔﮭﻮم ﯾﮏ درﺻﺪی اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮐ ّﻤﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ
ﻋﻨﺼﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا
ﺣﺰب اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل
در اﯾﺮان ﺑﺘﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان را ﮐﮫ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و
ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺎر را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﺷﻌﺎر
"آﮔﺎھﯽ ،آزادی ،آﺑﺎدی" .طﺮح اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺣﺰب ﺑﺎور ﻧﺪارد ﺑﺪون ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎھﯽ ،ﺑﺘﻮان ﺑﮫ
آرزوی دوم ﯾﻌﻨﯽ آزادی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و اﮔﺮ آزادی در ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺮدم اﺷﺘﯿﺎق واﻗﻌﯽ ﺑﮫ
آﺑﺎدی آن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺮدﻣﯽ آﮔﺎه ﻧﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ آزادی را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آورد و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺑﮫ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﺗﻮان ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ
آن را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه و ﻓﺮورﻓﺘﮫ در ﭘﻮﺳﺘﮫ ی اﻧﻔﻌﺎل
ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺳﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ در ھﻤﺎن ﻧﮑﺘﮫ ﮐ ّﻤﯽ ﮔﺮای
ﻗﺒﻞ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ :ﯾﮏ درﺻﺪی ھﺎ .آری ،ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ
وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﭼﮫ ﮐﮫ درﺳﺖ اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،در ﻣﯿﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ و اﮔﺮ در ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ

نشریه ی "خودرهاگر"
دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد
آدرس پستی:
Po.Box 302 Van Nuys
CA 91408 USA
Tel: 1-747-200-5560
Email: hezbiraneabad@gmail.com
تنها مطالبی که به امضای دفتر سیاسی
حزب ایران آباد رسیده است بیانگر
نظرات رسمی حزب خواهند بود.
سایر مطالب بیانگر نظرات
نویسندگان آن می باشد.
حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.
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