ت?ا ح?زب ق?درت?مند س?یاس?ی ن?باش?د م?بارزه ی س?ازم?ان ی?اف?ته ن?خواه?د ب?ود
و ت?ا م?بارزه ی س?ازم?ان ی?اف?ته ن?باش?د غ?لبه ب?ر دی?کتات?وری ن?ام?مکن اس?ت.
نشریه رسمی حزب ایران آباد

سال نخست  -شماره سه  ۱۱ -تیر  ۱ - ۱۳۹۵ژوئیه ۲۰۱۶

ض? ? ? ? ? ??رورت ح ? ??رف ? ??ه ا ی گ? ? ??رای? ? ??ی د ر ف? ? ? ??عال? ? ? ??یت
س? ? ??یاس? ? ??ی اپ? ? ? ? ??وزی ? ? ? ? ?س?ی??ون ب ? ? ? ??ران ? ? ? ??داز
سرمقاله
دفتر سیاسی حزب ایران آباد

در ح11ال11ی ک11ه ب11ا گ11ذر ه11ر روز از ع11مر رژی11م ج11مهوری اس11الم11ی
ب 11خشی از ج 11سم و روح م 11یهن م 11ان ای 11ران وی 11ران ت 11ر م 11ی ش 11ود،
ه11نوز راه ح11ل م11شخصی از س11وی م11خال11فان ن11ظام ب11رای پ11ای11ان
ب11 1خشیدن ب11 1ه ای11 1ن ف11 1اج11 1عه ی ت11 1اری11 1خی در چ11 1شم ان11 1داز نیس11 1ت.
ض11عف ه11ای مج11موع11ه ی ن11یروه11ای ض11د ن11ظام م11تعدد اس11ت ،ام11ا
ش1ای1د م1همتری1ن آن1ها ن1بود ح1رف1ه ای گ1رای1ی در م1بارزه ب1وده اس1ت.
ح 11 1رف 11 1ه ای گ 11 1رای 11 1ی ) (professionalismب 11 1از م 11 1ی گ 11 1ردد ب 11 1ه
داش1نت ی1ک س1ری اس1تان1دارد ب1رای ان1جام ی1ک ک1ار و ن1یز رع1ای1ت
آن اس1تان1دارده1ا .پ1س ،ح1رف1ه ای گ1رای1ی در م1بارزه ب1ه م1عنای آن
اس11ت ک11ه م11ا اس11تان11دارده11ای خ11اص11ی را در ای11ن ح11وزه ت11عری11ف
ک 11 1رده ب 11 1اش 11 1یم و ب 11 1عد ،در رون 11 1د م 11 1بارزات 11 1ی خ 11 1ود آن 11 1ها را م 11 1ورد
مراعات و اجرا قرار داده باشیم.
ی1کی از م1همتری1ن ای1ن اس1تان1دارده1ای م1بارزات1ی پیش1برد م1بارزه
از ط1ری1ق ت1شکل ه1ای ح1رف1ه ای اس1ت .ق1ال1ب اص1لی چ1نین ت1شکل
ه1ای1ی ه1مان1ا ح1زب اس1ت .ح1زب مج1موع1ه ای اس1ت از اف1راد ک1ه ب1ا
ب1اوری مش1ترک و ت1قسیم ک1ار ح1رف1ه ای ب1رای دس1تیاب1ی ب1ه ه1دف
ح 11زب ک 11ه کس 11ب ق 11درت اس 11ت ت 11الش م 11ی ک 11نند .س 11ه ع 11نصر در
ت11عری11ف ب11اال م11ندرج اس11ت :ب11اور مش11ترک ،ت11قسیم ک11ار ح11رف11ه ای
و کس1ب ق1درت ب1ه م1ثاب1ه ه1دف ح1زب .ب1اور مش1ترک ب1ه ب1رخ1ی پ1ای1ه
ه11ای ف11کری ب11از م11ی گ11ردد ک11ه ع11ده ای از اف11راد را در ی11ک م11سیر
ه1مسو ق1رار م1ی ده1د .کس1ب ق1درت ن1یز چ1یزی نیس1ت ج1ز ف1لسفه
وج 11ودی ح 11زب ک 11ه ه 11دف م 11شخص آن را ش 11کل م 11ی بخش 11د .ام 11ا
در ای11ن م11یان آن چ11ه از اه11میت ح11یات11ی ب11رخ11وردار اس11ت ت11قسیم
ک 11ار ح 11رف 11ه ای م 11ی ب 11اش 11د ک 11ه پ 11یون 11د م 11یان ب 11اوره 11ای مش 11ترک و
موفقیت در دستیابی به هدف را برقرار می کند.
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢

جنبش شعارنویسی
وارد دومین سال خود شد!
صفحه ۴

پیوند سرنوشت ایران
با تحول سرمایه داری جهانی
صفحه ۱۰

دم ? ??کراس ? ??ی بطور اتفاقی
به سراغ هیچ جامعه ای نمی رود!
صفحه ۱۶

جامعه شناسی :مفاهیم و واژه ها )(۲
صفحه ۲۰
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نش11ری11ه رس 11می ح 11زب ای11 1ران آب 11اد
س11رم11قال11ه

م 11ان 11دگ 11اری و ی 11ا م 11وف 11قیت خ 11ود را ب 11ه وج 11ود ی 11ا ع 11دم وج 11ود ی 11ک

تقسیم حرفه ای کار:

ش1خص گ1ره ن1می زن1د .اع1ضاء ح1زب م1ی آی1ند و م1ی رون1د ام1ا آن

ه1ر ح1زب1ی از ه1مان اب1تدای ت1أس1یس ،ت1قسیم ب1ندی ف1عال1یت ه1ای

چ11ه پ11ای11دار م11ی م11ان11د ح11زب اس11ت .وق11تی ی11ک مج11موع11ه ،مجه11ز ب11ه

خ 11ود را ب 11ه ص 11ورت ن 11ظری روی ک 11اغ 11ذ دارد .اج 11زاء و اع 11ضای

ت11 1قسیم ک11 1ار ح11 1رف11 1ه ای م11 1نظم و پ11 1ای11 1دار و به11 1ره وری ک11 1اف11 1ی در

ح 11زب ب 11ای 11د ب 11دان 11ند ک 11ه در ک 11جای مج 11موع 11ه ی ت 11شکیالت 11ی ق 11رار

ف11عال11یت ه11ای خ11ود ش11کل گ11یرد ،م11وف11قیت آن ح11تمی اس11ت .م11مکن

دارن 11د ،ب 11ه ط 11ور دق 11یق چ 11ه وظ 11ای 11فی را ب 11ر عه 11ده دارن 11د و چ 11گون 11ه

اس1ت ب1ه دل1یل ش1رای1ط زم1ان1ی و خ1اص ،رون1د دس1تیاب1ی ح1زب ب1ه

ب1ای1د ب1ا س1ای1ر ب1خش ه1ای ح1زب ه1مکاری ک1نند .ب1رق1راری ت1قسیم

ق1درت ق1دری ب1اال و پ1ای1ین ش1ود ،ان1دک1ی دی1ر و زود ش1ود ،ی1ا س1هم
ح 11زب از ق 11درت ک 11م ی 11ا زی 11اد ش 11ود ،ام 11ا ح 11زب در کّ 1 1لیت خ 11وی 11ش

ت1عری1ف و ت1دق1یق ش1ده ب1اش1ند .ی1عنی ه1ر وظ1یفه ای ک1ه ق1رار اس1ت

باقی می ماند و نقش می آفریند.

ک 11ار در ی 11ک ح 11زب م 11نوط ب 11ه ای 11ن اس 11ت ک 11ه ف 11عال 11یت ه 11ای ح 11زب
ت1وس1ط ی1ک ف1رد ی1ا ی1ک ب1خش از ح1زب ب1ه پ1یش ب1رده ش1ود ب1ای1د ب1ه

ب11ا ن11گاه11ی ای11ن گ11ون11ه ب11ه ح11زب در م11ی ی11اب11یم ک11ه دل11یل درج11ا زدن

ط1ور ج1ام1ع و م1ان1ع ت1عری1ف ش1ود ت1ا ه1ر ک1س ب1توان1د ک1ار خ1ود را

ت11شکل ه11ای م11خال11ف ن11ظام ج11مهوری اس11الم11ی پ11یش از ه11ر چ11یز

بداند و انجام دهد.

دی11 1گر در ع11 1دم ت11 1بدی11 1ل آن11 1ها ب11 1ه ی11 1ک سیس11 1تم دارای م11 1دی11 1ری11 1ت و

آن چ1ه ک1ه ب1ه ط1ور م1عمول در ی1ک ت1شکیالت دش1وار اس1ت ت1دوی1ن

ت 11قسیم ک 11ار ح 11رف 11ه ای ب 11وده اس 11ت .زی 11را دو ع 11نصر دی 11گر ،ی 11عنی

ن11ظری ای11ن ت11قسیم ک11ار ب11ر روی ک11اغ11ذ نیس11ت ،ب11لکه پ11یاده ک11ردن

ب 11اوره 11ای مش 11ترک و ن 11یز م 11یل ب 11ه دس 11تیاب 11ی ب 11ه ه 11دف در آن 11ها

ع 11 1ملی آن اس 11 1ت ،زی 11 1را چ 11 1نین ام 11 1ری ن 11 1یاز ب 11 1ه م 11 1دی 11 1ری 11 1ت دارد.

ه 11میشه ب 11وده و هس 11ت .اش 11کال ک 11ار را ب 11ای 11د در ح 11لقه ی پ 11یون 11د

م 11 1دی 11 1ری 11 1ت ت 11 1شکیالت خ 11 1ود ی 11 1ک ک 11 1ار ح 11 1رف 11 1ه ای اس 11 1ت ک 11 1ه ب 11 1ه

ب 11اور و ه 11دف ،ی 11عنی م 11دی 11ری 11ت ک 11ار جس 11تجو ک 11رد .ب 11ا ی 11ک چ 11نین

س11ام11ان11ده11ی ف11عال11یت ه11ا در ش11کل ن11هادی11نه و م11ؤث11ر خ11ود ب11از م11ی

ت1شخیصی دش1وار نیس1ت ب1دان1یم چ1ه زم1ان1ی اپ1وزی1سیون ای1ران1ی

گ1ردد .ی1ک ن1ظام م1دی1ری1تی خ1وب ب1ه ط1ور م1عمول ان1جام ک1اره1ا را

م11وف11ق ب11ه ت11غییر رژی11م ک11نون11ی خ11واه11د ش11د .پ11اس11خ روش11ن اس11ت:

از ح11ال11ت ت11صادف11ی ب11یرون آورده و آن را ب11ه ص11ورت ق11اب11ل ت11کرار

وق11تی ک11ه اپ11وزی11سیون م11تشکل از اح11زاب11ی ب11اش11د ک11ه ه11ر ی11ک ،ب11ه

و م 11داوم خ 11وی 11ش در م 11ی آورد .ب 11ه ای 11ن ت 11رت 11یب ه 11ر ع 11ضو و ه 11ر

ع 11نوان ی 11ک سیس 11تم ح 11رف 11ه ای س 11یاس 11ی ،در ح 11ال ک 11ار و ت 11الش

ب 11خش وظ 11یفه ی خ 11ود را ب 11ه ص 11ورت پ 11یوس 11ته و م 11نظم ان 11جام م 11ی

م 11نظم و ب 11ا به 11ره ب 11رداری ک 11اف 11ی م 11ورد ی 11ک م 11دی 11ری 11ت ح 11رف 11ه ای

ده11 1د .در ع11 1ین ح11 1ال م11 1دی11 1ری11 1ت ع11 1بارت اس11 1ت از ف11 1راه11 1م س11 1ازی

م1شغول ف1عال1یت ب1اش1ند .در ن1بود چ1نین ت1شکل ه1ای1ی ص1حبت در

ش1رای1ط ت1أم1ین ب1ازده1ی ک1اره1ا .ای1ن ج1ا ن1یز ک1ار و وظ1یفه ای ک1ه

م1ورد اپ1وزی1سیون ب1ه ع1نوان مج1موع1ه ای ک1ه م1ی ت1وان1د ش1رای1ط را

ب11ه ط11ور م11نظم در ح11ال ان11جام اس11ت به11ره وری ب11االی11ی ه11م دارد و

ب11ه ط11ور واق11عی ت11غییر ده11د ق11دری س11اده ان11گاری اس11ت .ه11مچنان

لذا مجموعه در مسیر هدف خود به پیش می رود.

که این بن بست سی و چند ساله گواه آن است.

پ1س ،ک1ار م1دی1ری1ت ه1مان1ا ت1دارک و س1ام1ان1ده1ی ت1الش ه1ای ح1زب

حزب ایران آباد:

ب1ه ط1ری1قی اس1ت ک1ه ف1عال1یت ه1ای ت1شکیالت1ی ب1توان1ند ه1م م1نظم و

م1ا در ح1زب ای1ران آب1اد در ت1الش هس1تیم ک1ه ای1ن م1هم را م1تحقق

پ 11یوس 11ته ص 11ورت گ 11یرن 11د و ه 11م ای 11ن ک 11ه ب 11ازده 11ی خ 11وب 11ی داش 11ته

ک1نیم .ی1عنی ت1شکیالت1ی را ب1نا ن1هاده ای1م ک1ه م1ی خ1واه1د خ1ود را ب1ه

ب 11اش 11ند؛ ت 11نها در ای 11ن ص 11ورت اس 11ت ک 11ه ح 11زب ب 11ه ی 11ک سیس 11تم

ی1ک سیس1تم دارای م1دی1ری1ت ح1رف1ه ای ت1بدی1ل ک1ند و ب1دون وابس1ته

تبدیل می شود.

ش 11دن ب 11ه وج 11ود ی 11ک ی 11ا چ 11ند ف 11رد ب 11خصوص ب 11ه ک 11ار م 11نظم خ 11ود

سیس1تم مج1موع1ه ای اس1ت ک1ه در آن ک1اره1ا ب1ه گ1ون1ه ای م1نظم و

ادام 11ه ده 11د .از ه 11مین روی ،درص 11دد هس 11تیم ک 11ه ش 11اخ 11ص ه 11ای

پ 11ای 11دار ب 11ا به 11ره وری ک 11اف 11ی ب 11رای دس 11تیاب 11ی ب 11ه ه 11دف در ح 11ال

ی 11ک ت 11شکل س 11یاس 11ی ح 11رف 11ه ای ،ی 11عنی ت 11قسیم ک 11ار ،م 11دی 11ری 11ت،

انجام است.

ن 11 1هادی 11 1نه س 11 1ازی وظ 11 1ای 11 1ف و ت 11 1أم 11 1ین به 11 1ره وری ک 11 1اف 11 1ی را در آن

ضرورت سیستم سازی:

داش11ته ب11اش11یم .ای11ن ام11ر ال11بته آس11ان نیس11ت .س11نت ه11ای ف11کری و
ع 11 1ادت ه 11 1ای ب 11 1د در ح 11 1اف 11 1ظه ی ج 11 1معی ای 11 1ران 11 1یان در ع 11 1رص 11 1ه ی

ت11بدی11ل ی11ک ت11شکیالت ب11ه سیس11تم خ11ود از به11تری11ن ش11اخ11ص ه11ای

س11یاس11ی ح11ک ش11ده اس11ت .از ج11مله اس11تبدادم11نشی س11ازم11ان11ی،

ح1رف1ه ای گ1رای1ی در ک1ار اس1ت .در چ1نین مج1موع1ه ای اف1راد ال1بته

نظم گریزی و نیز عدم تقسیم کار حرفه ای دقیق و یا عدم

ن 11قش م 11همی دارن 11د ،ام 11ا ای 11ن ن 11قش ب 11ه ی 11ک ش 11کل ی 11ا ب 11ه ش 11کلی
دی11گر ق11اب11ل ج11ای11گزی11نی اس11ت .ای11ن ب11دان م11عنی اس11ت ک11ه ح11زب،

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٣
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نش11ری11ه رس 11می ح 11زب ای11 1ران آب 11اد
س11رم11قال11ه

پ1یروی از ض1واب1ط و م1دی1ری1ت .گ1رای1ش ع1مده در ای1ران1یان1ی ک1ه ب1ه

تج??رب??ه ی ب??یش از دو س??ال م??ا در ح??زب ای??ران آب??اد

ت1شکل ه1ای س1یاس1ی م1ی پ1یون1دن1د ای1ن اس1ت ک1ه ب1توان1ند ه1ر ک1اری

خ?بر از آن م?ی ده?د ک?ه ت?بدی?ل گ?رای?ش م?حفل گ?را در

دل 11شان م 11ی خ 11واه 11د ب 11کنند و ی 11ا ک 11اره 11ا را آن ط 11ور ک 11ه دوس 11ت

ت ??شکل ه ??ای ای ??ران ??ی ب ??ه گ ??رای ??ش ح ??رف ??ه ای گ ??را ک ??ار
ِ
قدرت گ ? ??ری ? ??ز از م ? ??رک ? ??ز در رف ? ??تار
آس ? ??ان ? ??ی نیس ? ??ت.

رع 11 1 1ای 11 1 1ت اس 11 1 1تان 11 1 1دارده 11 1 1ای ت 11 1 1عری 11 1 1ف ش 11 1 1ده در ک 11 1 1ار اس 11 1 1ت.

ب? ? ??سیاری از م? ? ??ا ای? ? ??ران? ? ??یان ب? ? ??االس? ? ??ت و اغ? ? ??لب در

اس11تان11دارده11ای11ی ک11ه ن11بای11د ب11ه رأی ی11ک ی11ا دو ن11فر ت11غییر ک11نند و

جس?تجوی ف?رص?تی هس?تیم ت?ا اس?تان?دارده?ا را دور

ت 11فسیر ش 11ون 11د ،ب 11لکه ب 11ای 11د ت 11اب 11ع ن 11ظارت م 11دی 11ری 11تی ب 11ه ک 11ار بس 11ته

زده و ب? ??ه منطق »ب? ??ه م? ??یل خ? ??ود ع? ??مل ک? ??ردن« ب? ??از

شده و مورد دستکاری قرار نگیرند.

گ??ردی??م .وق??تی ه??م ک??ه ت??شکیالت ب??ا ض??اب??طه ش??کنی

دارن1د ص1ورت ده1ند .ای1ن در ح1الیس1ت ک1ه گ1فتیم راز م1وف1قیت در

ه?ای م?حفل س?از اف?راد ب?رخ?ورد م?ی ک?ند ،آن?ها ح?زب

تج 11رب 11ه ی ب 11یش از دو س 11ال م 11ا در ح 11زب ای 11ران آب 11اد خ 11بر از آن

را ب? ??ه دی? ??کتات? ??وری و ام? ??ثال آن م? ??حکوم م? ??ی ک? ??نند.

م1ی ده1د ک1ه ت1بدی1ل گ1رای1ش م1حفل گ1را در ت1شکل ه1ای ای1ران1ی ب1ه
گ11رای11ش ح11رف11ه ای گ11را ک11ار آس11ان11ی نیس11ت .قِ 1
1درت گ11ری11ز از م11رک11ز

ل?یکن در ح?زب ای?ران آب?اد م?ا ی?اد گ?رف?ته ای?م ک?ه ب?ای?د
ب?ا ای?ن رف?تاره?ای م?دی?ری?ت گ?ری?ز ب?ا آرام?ش و درای?ت

در رف 11 1 1تار ب 11 1 1سیاری از م 11 1 1ا ای 11 1 1ران 11 1 1یان ب 11 1 1االس 11 1 1ت و اغ 11 1 1لب در

ب? ??رخ? ??ورد ک? ??نیم و ان? ??تقاده? ??ا و ه? ??یاه? ??و آف? ??ری? ??نی را

جس 11تجوی ف 11رص 11تی هس 11تیم ت 11ا اس 11تان 11دارده 11ا را دور زده و ب 11ه

ب?خش ط?بیعی رف?تار س?یاس?ی ای?ران?یان ت?لقی ک?نیم.

م 11نطق »ب 11ه م 11یل خ 11ود ع 11مل ک 11ردن« ب 11از گ 11ردی 11م .وق 11تی ه 11م ک 11ه

ب?اور م?ا ب?ر ای?ن اس?ت ک?ه ب?ای?د ب?اش?ند اف?راد و ت?شکل

ت 11شکیالت ب 11ا ض 11اب 11طه ش 11کنی ه 11ای م 11حفل س 11از اف 11راد ب 11رخ 11ورد

ه?ای?ی ک?ه ت?همت ه?ا و ج?نجال ه?ا را تح?مل ک?نند ت?ا

م 11ی ک 11ند ،آن 11ها ح 11زب را ب 11ه دی 11کتات 11وری و ام 11ثال آن م 11حکوم

ب??توان??ند ری??شه ه??ای نخس??تین ی??ک رف??تار س??یاس??ی

م1ی ک1نند .ل1یکن در ح1زب ای1ران آب1اد م1ا ی1اد گ1رف1ته ای1م ک1ه ب1ای1د ب1ا

ض?اب?طه گ?را ،ح?رف?ه ای و سیس?تم س?از را ب?نا س?ازن?د.

ای1ن رف1تاره1ای م1دی1ری1ت گ1ری1ز ب1ا آرام1ش و درای1ت ب1رخ1ورد ک1نیم و

ای? ? ??ن ت? ? ??نها در ص? ? ??بوری و ه? ? ??وش? ? ??مندی نخس? ? ??تین

ان11 1تقاده11 1ا و ه11 1یاه11 1وآف11 1ری11 1نی را ب11 1خش ط11 1بیعی رف11 1تار س11 1یاس11 1ی

پ??یشگام??ان چ??نین م??سیری اس??ت ک??ه پ??ای??ه ه??ای الزم

ای1ران1یان ت1لقی ک1نیم .ب1اور م1ا ب1ر ای1ن اس1ت ک1ه ب1ای1د ب1اش1ند اف1راد

ب? ??رای ن? ??هادس? ??ازی و ح? ??رف? ??ه ای گ? ??رای? ??ی در ف? ??ره? ??نگ

و ت11 1شکل ه11 1ای11 1ی ک11 1ه ت11 1همت ه11 1ا و ج11 1نجال ه11 1ا را تح11 1مل ک11 1نند ت11 1ا

سیاسی فردای ایران زمین میسر خواهد شد.

ب 11توان 11ند ری 11شه ه 11ای نخس 11تین ی 11ک رف 11تار س 11یاس 11ی ض 11اب 11طه گ 11را،
ح11رف11ه ای و سیس11تم س11از را ب11نا س11ازن11د .ای11ن ت11نها در ص11بوری و
ه 11وش 11مندی نخس 11تین پ 11یشگام 11ان چ 11نین م 11سیری اس 11ت ک 11ه
پ 11ای 11ه ه 11ای الزم ب 11رای ن 11هادس 11ازی و ح 11رف 11ه ای گ 11رای 11ی در ف 11ره 11نگ
سیاسی فردای ایران زمین میسر خواهد شد.
م11ا در ح11زب ای11ران آب11اد ب11ر آن هس11تیم ک11ه ب11های الزم ب11رای ای11ن
م 11نظور را پ 11رداخ 11ت ک 11نیم .ام 11یدواری م 11ا ای 11ن اس 11ت ک 11ه ه 11مه ی
آن1های1ی ک1ه ب1ه ک1ار س1یاس1ی ح1رف1ه ای ب1اور دارن1د در ای1ن م1سیر
با ما همراه شوند.
دفتر سیاسی حزب ایران آباد
 ۱۱تیر ۱۳۹۵
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ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺴﯽ
وارد دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺧﻮد ﺷﺪ!
• ارائه ی آموزش ها

گزارشی از یک سال حرکت و فعالیت

در راس 11تای ت 11دارک ق 11یام م 11ردم 11ی ،ح 11زب م 11ا ارائ 11ه ی آم 11وزش ب 11رای
ک11نشگران را از وظ11ای11ف خ11ود م11ی دان11د .آم11وزش ه11ای م11ا در زم11ینه ی
گس11ترش و ت11قوی11ت ف11ن خ11ودس11ازم11ان11ده11ی و در ه11ر م11قطع م11شخص ب11ا
اط11 1 1الع رس11 1 1ان11 1 1ی در زم11 1 1ینه ی ن11 1 1کات ام11 1 1نیتی و ان11 1 1تفال تج11 1 1رب11 1 1یات
ک11نشگران ج11وام11ع دی11گر در ارت11باط ب11ا ن11وع ت11کنیک ان11تخاب11ی ارائ11ه م11ی
ش 11ود .آم 11وزش ه 11ا پیش از ه 11ر چ 11یز از راه ت 11لوی 11زی 11ون ،رادی 11و ،رس 11ان 11ه
ه1ای م1جازی و در ق1ال1ب ن1وش1تاری؛ دی1داری و ص1وت1ی و ب1شکل ع1لنی
و عمومی ارائه می شود.

شعارنویسان در داخل کشور
ه11 1فت س11 1ال پ11 1س از آغ11 1از ارائ11 1ه ی م11 1طال11 1بی م11 1بتنی ب11 1ر آم11 1وزش ف11 1ن
س 11ازم 11ان 11ده 11ی از س 11وی س 11ازم 11ان خ 11ودره 11اگ 11ران ،ک 11نشگران دالور در
داخ11ل ک11شور ک11ه ب11نظر م11ی رس11د پ11یام م11ا را دری11اف11ت ک11رده ب11اش11ند ب11ه
ط11رق م11ختلف ت11مای11ل خ11ود ب11ه ب11رداش11نت گ11ام ه11ای ع11ملی در راه م11بارزه
خ11 1 1ود س11 1 1ازم11 1 1ان ی11 1 1اف11 1 1ته را اع11 1 1الم ک11 1 1ردن11 1 1د .در ای11 1 1ن ف11 1 1اص11 1 1له ج11 1 1مع
خ 11ودره 11اگ 11ران در خ 11ارج از ک 11شور ،پ 11س از چ 11هار س 11ال ف 11عال 11یت در
ق1ال1ب ح1زب ای1ران آب1اد ب1ه ت1الش خ1ود ادام1ه م1ی داد .ح1زب ب1ر آن ش1د
ب 11 1ه پ 11 1یشنهادات و ن 11 1ظرات ای 11 1ن ع 11 1زی 11 1زان ت 11 1وج 11 1ه ک 11 1رده و ب 11 1ه ب 11 1ررس 11 1ی
راهکارهایی عملی در این راستا بپردازد.

• روحیه بخشیدن از راه انتشار دستاورد ها
از دی11 1گر وظ11 1ای11 1ف م11 1ا ان11 1تشار ه11 1ر چ11 1ه گس11 1ترده ت11 1ر ن11 1تای11 1ج ت11 1الش و
زح11مات ک11نشگران داخ11ل ک11شور ب11ا رع11ای11ت ن11کات ام11نیتی اس11ت ت11ا از
ای1ن راه روح1یه ی دالوری و م1بارزات1ی را ن1زد ه1مه ی ک1نشگران ت1قوی1ت
کرده همزمان که امیدواری را در دل جامعه زنده می کنیم.

ح11 1زب ای11 1ران آب11 1اد ،ب11 1اورم11 1ند ب11 1ه ض11 1رورت ب11 1ران11 1دازی ن11 1ظام ج11 1مهوری
اس1الم1ی از ط1ری1ق ق1یام اج1تماع1ی ه1دف1مند ،س1ازم1ان ی1اف1ته و غ1یر ت1وده
ای اس11ت ،از ه11مین روی ب11ر آن ش11د در اج11رای م11رح11له ی ی11کم از گ11ام
نخس1ت ب1رن1ام1ه ی س1یاس1ی خ1ود  -ی1عنی ت1دارک ق1یام م1ردم1ی  ،-ب1ا در
ن 11ظر گ 11رف 11نت ن 11کات زی 11ر پ 11ای 11ه ه 11ای ی 11ک ه 11مکاری ع 11ملی را ب 11ین ف 11عاالن
خارج از کشور و کنشگران داخل کشور بنا نهد:

• ه ??مکاری ع ??ملی ب ??ا دی ??گر ج ??ری ??ان ??ات و ت ??شکل ه ??ای س ??یاس ??ی
همسو

ب 11اور م 11ا ب 11ر ای 11ن اس 11ت ک 11ه در ه 11ر م 11قطعی از م 11بارزه ت 11واف 11ق ع 11ملی
ح 11داک 11ثری م 11یان ج 11ری 11ان 11ات و ت 11شکل ه 11ای س 11یاس 11ی ه 11مسو  -ک 11ه چ 11ه
ب11سا ب11ر س11ر پ11ای11ه ه11ای ن11ظری ت11واف11ق چ11ندان11ی ن11دارن11د  -الزم اس11ت ت11ا
ب 11توان 11یم در ش 11رای 11ط م 11شخص از ح 11داک 11ثر ت 11وان ع 11ملیات 11ی م 11وج 11ود در
صحنه استفاده کنیم.

• توان و ظرفیت راستین کنشگران داخل کشور
ح 11زب م 11ا ،ب 11ه ع 11نوان ت 11شکلی خ 11رد م 11حور و واق 11ع گ 11را ،پ 11ای 11ه ی اص 11لی
ب 11رای ان 11تخاب ت 11اک 11تیک ه 11ا و ت 11کنیک ه 11ای م 11قطعی م 11بارزه در داخ 11ل
ک11 1شور در ه11 1ر م11 1رح11 1له را ت11 1وان و ظ11 1رف11 1یت راس11 1تین ک11 1نشگران داخ11 1ل
ک1شور م1ی دان1د ،ت1ا ب1راس1اس ای1ن ت1وان ،راه1کاره1ای پ1یشنهادی خ1ود
را در ح 11د آم 11ادگ 11ی واق 11عی آن 11ان و ب 11ا ک 11متری 11ن درج 11ه از خ 11طر ت 11نظیم
کند.
• ه ? ? ??مراه ? ? ??ی و پش ? ? ??تیبان ? ? ??ی ک ? ? ??نشگران در اج ? ? ??رای ش ? ? ??کل
مبارزاتی انتخاب شده
م1ا ب1ر ای1ن ب1اوری1م ک1ه پ1س از ه1ماه1نگی و ت1واف1ق ع1ملی ب1ر س1ر ت1کنیک
م11بارزات11ی م11ناس11ب در ه11ر م11قطع ،الزم اس11ت ک11نشگران داخ11ل اب11تکار
ع11مل در ان11تخاب ش11کل ک11ار را در دس11ت داش11ته ب11اش11ند ت11ا ب11ر اس11اس
ش1ناخ1تی ک1ه از ح1وزه ی اج1تماع1ی و ص1حنه ی م1بارزات1ی خ1ود دارن1د
بهترین قالب برای اجرایی کردن طرح را برگزینند.
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ت11راک11ت و  ...را ب11ه ه11مراه آورد ،ش11عاره11ای م11تنوع ن11یز ب11ه ج11ام11عه
ایرانی عرضه شد.
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﺰب ﺗﻨﮭﺎ دو ﺷﻌﺎر ﻣﺸﺨﺺ اراﺋﮫ داد:

-

آگ??اه??ی ،آزادی ،آبادی

ح1زب ای1ران آب1اد ای1ن ش1عار را ب1ا ت1وج1ه ب1ه پ1ای1ه ه1ای ف1لسفی ک1ه
م11 1عنای ای11 1ن س11 1ه واژه در خ11 1ود ن11 1هفته دارد پ11 1یشنهاد ک11 1رد و در
ب11رن11ام11ه ه11ای ب11ه س11وی ای11ران آب11اد ب11ه ت11وض11یحات11ی در ای11ن زم11ینه
پ1رداخ1ت .ای1ن ش1عار پ1اس1خ مس1تقیمی ب1ود ب1ه پ1ای1ه ه1ای ح1کوم1ت
استبدادی جمهوری اسالمی با عنوان :جهل ،ترس و فقر.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۵
ج11نبش شعارنویسی وارد دومین سال خود شد!

آغاز به کار جنبش شعارنویسی
ب 11ا ت 11وج 11ه ب 11ه ای 11ن ن 11کات و ب 11ا در ن 11ظر گ 11رف 11نت پ 11یشنهاد ه 11ای 11ی ک 11ه
ک 11نشگران داخ 11ل ک 11شور از ط 11رق م 11ختلف ب 11ا م 11ا در م 11یان م 11ی
گ1ذاش1تند ،ای1ن گ1ون1ه ب1ه ن1ظر م1ی رس1ید ک1ه ت1بدی1ل در و دی1واره1ای
شه1ر ب1ه رس1ان1ه ای ب1رای رس1ان1دن ص1دای »ی1ک درص1دی ه1ا« ب1ه
ج1ام1عه ی در خ1واب رف1ته ی ای1ران ش1روع خ1وب1ی ب1اش1د .ح1رک1تی
ک1ه ه1مزم1ان ب1ا ای1جاد روح1یه ی دالوری ،در ق1ال1ب ی1ک ک1ار ع1ملی
ش11دن11ی و ق11اب11ل اج11را ن11ور ام11ید در دل م11ردم ب11ه ان11فعال ک11شیده
شده ایجاد کند.
ب11دی11ن ت11رت11یب ج11نبش ش11عارن11وی11سی در  ۳۰خ11رداد  ۱۳۹۴پ11س از
ه1مفکری ب1ا ک1نشگران داخ1ل و خ1ارج از ک1شور ک1لید خ1ورد .پ1س
از آن در ه 11ماه 11نگی ب 11ا ی 11ک ت 11شکل ص 11نفی در داخ 11ل 1ب 11ر س 11ر
‑

راه1کاره1ای ع1ملی و ب1ا پ1یشنهاد  ۵ش1عار ،ج1نبش ش1عارن1وی1سی

دری 11اف 11ت ای 11ن پ 11یام از س 11وی ک 11نشگران داخ 11ل س 11بب ش 11د خ 11یلی

ب1وس1یله ک1نشگران دالور داخ1ل ک1شور وارد ف1از ع1ملی خ1ود ش1د.

س 11ری 11ع ای 11ن ش 11عار ب 11ه ع 11نوان ن 11ماد م 11بارزه ب 11رای ای 11جاد ت 11غییرات

م11ا ب11ر ای11ن ب11اور ب11ودی11م ک11ه ش11عاره11ای پ11یشنهادی ت11نها م11ی ت11وان11د

ب11 1نیادی11 1ن و ن11 1هادی11 1نه ی ج11 1ام11 1عه ای11 1ران11 1ی پ11 1ذی11 1رف11 1ته ش11 1ود و ی11 1ک

ب 11هان 11ه ای ب 11رای آغ 11از ب 11ه ک 11ار ب 11اش 11د و ب 11ه ت 11شخیص ک 11نشگران

درص11دی ه11ا ن11ماد آآآ را ب11ه ع11نوان ام11ضای خ11ود ان11تخاب ک11نند.

ش 11عارن 11وی 11س ب 11ه م 11رور زم 11ان ش 11عاره 11ای 11ی ب 11رخ 11واس 11ته از واق 11عیت

در ت11 1وض11 1یح ای11 1ن ش11 1عار گ11 1فته ش11 1د ک11 1ه ب11 1ای11 1د ب11 1ا غ11 1لبه ب11 1ر جه11 1ل

ه11ای ج11ام11عه خ11ود را ب11رجس11ته ک11رده و م11حور ک11ار ق11رار خ11واه11ند

اج11تماع11ی آگ11اه ش11وی11م ،ی11عنی ق11ادر ب11ه ت11شخیص م11ناف11ع درس11ت

گ11 1رف11 1ت .ه11 1مان گ11 1ون11 1ه ه11 1م ش11 1د .پ11 1س از ی11 1ک س11 1ال ک11 1ار و ت11 1الش

ب1رای خ1ود ب1اش1یم ،ب1عد ب1ای1د ت1رس ت1اری1خی را ک1نار گ1ذاش1ته و ب1ا

ه1وش1مندان1ه و دالوران1ه ی ای1ن ع1زی1زان ،ج1نبش ش1عارن1وی1سی ک1ه

م 11بارزه ب 11رای ره 11ای 11ی از دی 11کتات 11وری آزاد ش 11وی 11م ،و س 11پس ،ب 11ه

ب 11 1ه خ 11 1ود اش 11 1کال دی 11 1گری ه 11 1مچون اس 11 1کناس ن 11 1وی 11 1سی ،پ 11 1خش

واس 11 1طه ی زیس 11 1نت در ی 11 1ک ک 11 1شور آزاد س 11 1رزم 11 1ین خ 11 1ود را از

اع 11الم 11یه ،چس 11بان 11دن اط 11الع 11یه ،آوی 11زان ک 11ردن ب 11نر ،چس 11بان 11دن

چنگال فقر نجات بخشیده و آن را آباد سازیم.

ات11یکت ه11ای ک11وچ11ک ،اس11تفاده از ک11لیشه و اس11پری رن11گ ،پ11خش

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۶

 T1ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻤﯿﺘﮫ اﻗﺪام ﮐﺎرﮔﺮی
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ج11نبش شعارنویسی وارد دومین سال خود شد!

-

ب ??یکاری ،تورم ،این است درد مردم

ه11مزم11ان ب11ا ان11تخاب11ات  ۷اس11فند  ۹۴م11ان11ند ه11ر ان11تخاب11ات ق11الب11ی

دس1تاورد پ1رب1ار ج1نبش ش1عارن1وی1سی در ای1ن ی1ک س1ال ن1شان1گر

دی1گری رژی1م ج1مهوری اس1الم1ی ب1ا ه1مدس1تی رس1ان1ه ه1ای م1علوم

آن اس1ت ک1ه ای1ن ح1رک1ت و ن1ماد آن آآ آ )آگ1اه1ی ،آزادی ،آب1ادی(

ال 11 1حال وابس 11 1ته ب 11 1ه خ 11 1ود در خ 11 1ارج از ک 11 1شور و ب 11 1ا ه 11 1مدس 11 1تی

ب11ه ع11نوان ن11ماد آزادی11خواه11ی ف11کر ش11ده و س11ازم11ان ی11اف11ته ی ی11ک

ه 11نرم 11ندان و روش 11نفکران خ 11ودف 11روش ،ک 11ارزار ت 11بلیغات 11ی پ 11ر س 11ر

م1لت در دل ج1ام1عه ی ای1ران1ی ج1ای خ1ود را ی1اف1ته اس1ت .و از آن

وص1دای1ی ای1جاد ک1ردن1د .ه1دف آن ک1ه ب1ه ه1ر ق1یمت ش1ده م1ردم را

م1هم ت1ر ،روش م1بارزه از ط1ری1ق خ1ودس1ازم1ان1ده1ی ن1زد ک1نشگران

ب 11 1ه پ 11 1ای ص 11 1ندوق ه 11 1ای رأی ب 11 1کشند و ب 11 1رای رژی 11 1م ب 11 1از چ 11 1ند

خ1ودب1اور پ1ذی1رف1ته ش1ده ،ن1هادی1نه گش1ته و ب1ا ک1متری1ن درج1ه ای از

ص 11باح 11ی مش 11روع 11یت ای 11جاد ک 11نند .در ب 11راب 11ر ای 11ن ت 11کاپ 11و ب 11رای

خ11طر ب11ا م11وف11قیت ی11ک اق11دام ع11موم11ی را ب11ه اج11را درآورده اس11ت.

منح11 1رف ک11 1ردن اذه11 1ان ع11 1موم11 1ی از م11 1سائ11 1ل و درده11 1ای واق11 1عی

م 11ا از ای 11ن ه 11مه ت 11الش خ 11ردم 11ندان 11ه و دالوران 11ه ی ی 11ک درص 11دی

ج11ام11عه ،ح11زب ای11ران آب11اد ب11ا ط11رح ای11ن ش11عار ت11وج11ه را ب11ه س11مت

ه1ای ای1ران ب1ه خ1ود م1ی ب1ال1یم و م1رات1ب ش1ادی خ1ود را از آن ک1ه

مشکالت و معضالت راستین مردم جلب کرد.

ت 11وانس 11تیم از ط 11ری 11ق ارائ 11ه ی آم 11وزش ه 11ای الزم 11ه و ی 11ا ان 11تشار

در ط 11ول ی 11ک س 11ال پ 11س از ش 11روع ج 11نبش ش 11عارن 11وی 11سی ،پ 11یام

دس11 1تاورد ک11 1ار ای11 1ن ع11 1زی11 1زان ق11 1دم11 1ی در ای11 1ن راه در ک11 1نارش11 1ان
برداریم ،اعالم می کنیم.

ب1خش آگ1اه و م1سئول1یت پ1ذی1ر ج1ام1عه ب1ر در و دی1وار ج1ام1عه ن1قش
بس 11ت و ب 11ر روی اس 11کناس ه 11ا و ب 11رچس 11ب ه 11ا ب 11ه درون ج 11ام 11عه

ادامه مطلب در صفحه ۷

راه ی 11 1اف 11 1ت .ج 11 1نبش ش 11 1عارن 11 1وی 11 1سی در ورای خ 11 1ط ک 11 1شی ه 11 1ای
م 11رس 11وم ،پ 11یر و ج 11وان و زن و م 11رد را ب 11ه ش 11کل گس 11ترده ب 11ا خ 11ود
ه1مراه ک1رد .ب1ه ط1وری ک1ه در ای1ن ی1ک س1ال ت1نها ب1رای م1ا ب1یش از
ش11 1ش ه11 1زار ع11 1کس و وی11 1دی11 1و از ت11 1الش و زح11 1مات ع11 1زی11 1زان ی11 1ک
درص11دی ش11عارن11وی11س ارس11ال ش11د ک11ه ن11مون11ه ه11ای11ی از آن را در
ای1ن ج1ا م1ی ب1ینید.؛ و ای1ن ت1نها ب1خش ک1وچ1کی از ک1ار اس1ت چ1را
ک 11ه ام 11کان ف 11رس 11تادن ن 11تیجه ی ک 11ار ب 11رای ه 11مه ی ای 11ن ع 11زی 11زان
همواره میسر نیست.
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ج11نبش ش11عارن11وی11سی وارد دوم11ین س11ال خ11ود ش1د!

پ 11س از ای 11ن ک 11ارن 11ام 11ه ی م 11وف 11ق ی 11کسال 11ه و ای 11ن ب 11ار ه 11م ب 11از ب 11ه
خ 11واس 11ت ک 11نشگران داخ 11ل ک 11شور ،ب 11رآن ش 11دی 11م ت 11ا ی 11ک گ 11ام ب 11ه
ج 11لوت 11ر روی 11م .ب 11ه ه 11مین خ 11اط 11ر ب 11رآن ش 11دی 11م ک 11ه ب 11رای آغ 11از س 11ال
دوم ج11نبش ش11عار ن11وی11سی ،ی11ک ش11عار دی11گر را ک11ه ک11نش-م11حور
است مطرح کنیم.
ب11ه ع11بارت دی11گر ،ح11ال ک11ه ل11شگر ی11ک درص11دی ه11ای ش11عارن11وی11س
ت1وان ع1ملی خ1ود را آش1کار ک1رده اس1ت ح1زب م1ی ت1وان1د ب1ر روی
ای1ن ت1وان ،ه1مچنان ب1ا رع1ای1ت خ1صلت واق1ع گ1رای1ی ،جه1ت گ1یری
ش1عاره1ا را ب1ه س1مت اق1دام1ات م1شخصی ب1ه پ1یش ب1رد .ام1ا ای1ن
امر می بایست با برنامه و سازمان دهی باشد.
❖❖❖
ح?زب ای?ران آب?اد ب?ر ای?ن ب?اورس?ت ک?ه ه?ر ح?رک?ت ع?ملی
در ص? ? ??حنه ی س? ? ??یاس? ? ??ی م? ? ??ی ب? ? ??ایس? ? ??ت م? ? ??بتنی ب? ? ??ر
بس??ترس??ازی ،آم??اده س??ازی و ب??رن??ام??ه ری??زی ب??اش??د .ب??ه
ه?مین ت?رت?یب ک?ه ب?ه راه ان?داخ?نت ج?نبش ش?عار ن?وی?سی
ن?یازم?ند ی?ک زم?ینه س?ازی ی?ک س?ال?ه ب?ود ،رف?نت ب?ه س?وی
ی??ک اق??دام ع??ملی م??ان??ند اع??تصاب ن??یز اح??تیاج دارد ب??ه
بسترسازی و کسب آمادگی ذهنی و عملی.
در ای? ??ن راس? ??تا ب? ??ود ک? ??ه ح? ??زب ب? ??ر آن ش? ??د ت? ??ا ب? ??ا ط? ??رح
ش ? ? ? ? ?ع?اری در م? ? ? ? ??ورد اع ? ? ? ? ?ت?ص?اب ،از ق? ? ? ? ??درت ج ? ? ? ? ?ن?ب?ش
ش??عارن??وی??سی ب??رای بس??ترس??ازی اع??تصاب??ات در ای??ران
به ??ره ب ??برد .ش ??عاری ک ??ه ب ??رای ای ??ن م ??نظور در اب ??تدای
دوم ??ین س ??ال ف ??عال ??یت ش ??عارن ??وی ??سی ی ??ک درص ??دی ه ??ا
ع??نوان ش??د ع??بارت اس??ت از :پ??یش ب??ه س??وی اع??تصاب.
ب ??ه ط ??ور م ??شخص ی ??ک ش ??عار ت ??ک ب ??یتی ت ??وس ??ط ح ??زب
ای??ران آب??اد ب??ه ک??نشگران داخ??ل ک??شور ارائ??ه ش??د :پش??ت
به ذلت و عذاب ،پیش به سوی اعتصاب.
در س ??ال دوم ن ??یز ام ??ید م ??ا ب ??ر ای ??ن اس ??ت ک ??ه ب ??ه ه ??مت
ک ??نشگران داخ ??ل ک ??شور و ه ??مراه ??ی ت ??شکل ه ??ای ع ??مل
گ?رای خ?ارج از ک?شور ب?توان?یم ج?نبش ش?عارن?وی?سی را
ن? ??ه ف? ??قط ادام? ??ه ده? ??یم ب? ??لکه آن را ب? ??ه ع? ??نوان ی? ??ک اب? ??زار
م??بارزه ی م??ردم??ی در خ??دم??ت آرم??ان ت??غییرگ??رای??ی ق??رار
ده??یم .وج??ود وب??قای ت??لوی??زی??ون دی??دگ??اه ب??ه ع??نوان پ??ل
ارت ? ??باط ? ??ی ک ? ??نشگران و ت ? ??شکل ه ? ??ای س ? ??یاس ? ??ی الزم و
ض? ??روری اس? ??ت .ح? ??زب ای? ??ران آب? ??اد ب? ??ه ط? ??ور مس? ??تمر و
ج? ??دی در ای? ??ن س? ??ال دوم ج? ??نبش ش? ??عارن? ??وی? ??سی ای? ??ن
حرکت هدفمند را دنبال خواهد کرد.
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ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ

س 11ال 11ه ی ت 11أث 11یرگ 11ذاری اق 11تصادی ،س 11یاس 11ی ،ژئ 11وپ 11لیتکی ،ف 11ره 11نگی و
ت 11بیلغات 11ی ش 11کل م 11یگ 11یرن 11د ت 11ا ب 11توان 11ند در ن 11های 11ت م 11ؤث 11ر واق 11ع ش 11ده و
ه11دف م11ورد ن11ظر را ت11أم11ین ک11نند .ن11مون11ه ی ب11ارز آن را در دوران ج11نگ
س 11رد و ط 11ری 11ق غ 11یر ن 11ظام 11ی ف 11روپ 11اش 11ان 11دن ات 11حاد ج 11ماه 11یر ش 11وروی
دیدیم.

کورش عرفانی
پیشگفتار
ن1گارن1ده چ1ندی پ1یش در م1قال1های ب1ا ع1نوان » س1ناری1وه1ای پ1ساب1رج1ام
ب 11رای رژی 11م و ای 11ران« س 11ه س 11ناری 11وی م 11حتمل در م 11ورد ک 11شورم 11ان را
ب1ررس1ی ک1رد (1 :ف1روپ1اش1ی اق1تصادی و ش1ورش ه1ای منج1ر ب1ه س1قوط
ن1ظام  (2ج1نگ م1نطقه ای و ن1اب1ودی ک1شور  (3ادغ1ام رژی1م در اق1تصاد
ج 11هان 11ی و اس 11تحال 11ه ی آن .در ای 11ن ن 11وش 11تار ب 11ه ش 11رای 11طی اش 11اره
م11ی ک11نیم ک11ه در س11طح ک11الن و در چ11ارچ11وب س11رم11ای11ه داری ج11هان11ی
م1ی ت1وان1د ی1کی از ای1ن س1ناری1وه1ا را بیش1تر از دو دی1گر ت1قوی1ت ک1ند .ب1ه
ن1ظر م1ی رس1د ک1ه س1رن1وش1ت ک1شور م1ا ت1ا ح1د ق1اب1ل ت1وج1هی ت1اب1ع ب1رت1ری
یکی از جریانات در حال تقابل در درون نظام سرمایه داری باشد.

از س 11وی دی 11گر ،ع 11الوه ب 11ر ای 11ن مح 11دودی 11ت تح 11میل ش 11ده ت 11وس 11ط س 11الح
ات 11می ،پ 11دی 11ده ی ج 11هان 11ی ش 11دن 4س 11رم 11ای 11هداری س 11بب ش 11ده ای 11ن ن 11ظام
ب 11رای ل 11شگرک 11شی ه 11ای ب 11زرگ و ج 11نگ ه 11ای ج 11هان 11ی م 11حتاط ت 11ر ع 11مل
ک 11ند .وابس 11تگی اق 11تصاده 11ای م 11لی و در ه 11م ت 11نیدن ب 11ی س 11اب 11قهی آن 11ها
س 11بب ش 11کنندگ 11ی اق 11تصاد ج 11هان 11ی ش 11ده اس 11ت .درس 11ه ده 11ه ی اخ 11یر
س1رم1ای1هداری ب1ا ش1تاب ب1االی1ی ج1هان1ی ش1ده و در ورای ه1ر مح1دودهی
ج11غراف11یای11ی ب11ه دن11بال س11ودج11وی11ی ح11داک11ثری ب11وده اس11ت؛ ام11ا ب11ه م11رور
زم11 1ان ،ن11 1وع11 1ی ت11 1ضاد ش11 1کل گ11 1رف11 1ته اس11 1ت :از ی11 1کسو ن11 1یاز ج11 1هان ب11 1ه
آرام1ش ب1رای ه1ر چ1ه س1ودآف1ری1نت1ر ک1ردن ب1خشی از اق1تصاد ج1هان1ی
و از س 11وی دی 11گر ن 11یاز ب 11ه ج 11نگ ب 11رای چ 11رخ 11ان 11دن چ 11رخ ب 11خش دی 11گر
س 11رم 11ای 11هداری .ای 11ن ت 11ضاد ب 11ه وی 11ژه از زم 11ان 11ی آش 11کار ش 11د ک 11ه ج 11نگ
ه11ای11ی م11شاب11ه ح11مله ب11ه ع11راق و اف11غانس11تان ن11توانس11تند دس11تاورده11ای
م 11طمئن و دراز م 11دت م 11ادی ب 11ا خ 11ود داش 11ته ب 11اش 11ند .زی 11ر س 11ؤال رف 11نت
ن 11قش ب 11رجس 11تهی گ 11رای 11ش ج 11نگ ط 11لبی در دل س 11رم 11ای 11ه داری ت 11ضاد
ن11وی11نی آف11ری11ده ک11ه در ص11حنه ه11ای س11یاس11ی ،اج11تماع11ی ،اق11تصادی و
ح 11تی ف 11ره 11نگی ن 11مود پ 11یدا م 11یک 11ند .از دو ده 11ه ب 11عد از پ 11ای 11ان ج 11نگ
ج1هان1ی دوم ب1ود ک1ه س1رم1ای1ه داری ج1هان1ی در دل خ1ود ای1ن دو گ1رای1ش
دارای ت11ضاد ت11اک11تیکی م11ناف11ع را ج11ا داده اس11ت .ای11ن ت11ضاد ک11ه م11دت
ه11ا ب11ه ط11ور ض11منی و آرام در دل اق11تصاد آم11ری11کا ح11ضور داش11ت در
ای11ن دو-س11ه ده11ه ی اخ11یر ب11ه ش11کل ح11ادت11ری ب11روز ک11رده اس11ت .از ای11ن
رو ب1رخ1ی م1عتقدن1د ک1ه س1رم1ای1ه داری ج1هان1ی در ف1ازی از ت1حول ک1یفی
خ11وی11ش ق11رار گ11رف11ته ک11ه ن11یاز ب11ه ی11ک ان11تخاب دارد؛ ان11تخاب11ی ک11ه ب11ای11د
ب11 1اع11 1ث ش11 1ود سیس11 1تم ب11 1ا اس11 1تفاده از راه11 1کاره11 1ای ن11 1و ب11 1ه دف11 1اع از
م1ناف1عکهنه ی خ1ود ب1پردازد .آی1ا ای1ن ان1تخاب از ن1وع س1اخ1تاری اس1ت؟
آیا این انتخاب سبب یک تحول بنیادین می شود؟ آن چه می دانیم

مقدمه
در ط 11ول ت 11اری 11خ پ 11ر از رق 11اب 11ت و ت 11قاب 11ل م 11یان ق 11درت ه 11ای ب 11زرگ ،آن 11ها
آغ1ازگ1ر ج1نگ ه1ای خ1ان1مان1سوزی ب1وده ان1د ک1ه ب1ا خ1ود ت1غییرات ب1زرگ1ی
را ن11 1یز ب11 1همراه داش11 1ته ان11 1د .دو ج11 1نگ ج11 1هان11 1ی اول و دوم ،ک11 1ه ده ه11 1ا
م 11 1یلیون کش 11 1ته ،مج 11 1روح ،آواره و ن 11 1اب 11 1ودی ب 11 1خشه 11 1ای ع 11 1ظیمی از
دس1تاورد ت1مدن بش1ری را ب1ه ه1مراه داش1ت ،ن1مون1هه1ای ب1ارزی از ای1ن
گ11ون11ه روی11اروی11ی ه11ا م11ی ب11اش11ند .ام11روزه ام11ا ی11ک اس11تثناء ح11اک11م اس11ت،
ق11درت ات11می .س11الح11ی ک11ه ب11ه واس11طه ی ت11وان تخ11ری11بی خ11ود ،ب11ه ج11ز دو
م 11ورد ه 11یروش 11یما و ن 11اک 11ازاک 11ی ،ه 11یچ م 11ورد اس 11تفاده ی دی 11گری ن 11یاف 11ته
اس 11ت .وج 11ود تس 11لیحات هس 11ته ای در دس 11ت ب 11سیاری از ک 11شوره 11ای
ک11وچ11ک و ب11زرگ ج11هان 2س11بب ت11غییر ق11واع11د ب11ازی ش11ده اس11ت .ن11یروی
ق1وی ب1ازدارن1ده ی س1الح ه1ای ات1می ان1باش1ته ش1ده در دن1یا -ک1ه ق1ادر ب1ه
چ1ندی1ن ب1ار ن1اب1ودی ک1ل ک1ره ی زم1ین هس1تند ،-م1ان1ع از آن م1ی ش1ود ک1ه
ک11شوره11ای ب11زرگ ب11ه روی11اروی11ی مس11تقیم ،آن گ11ون11ه ک11ه در ق11رن بیس11تم
ش 11اه 11د آن ب 11ودی 11م ،ک 11شان 11ده ش 11ون 11د .ج 11مع اض 11داد 3در ای 11ن ش 11کل از
ت1وازن ق1وای ب1ین امل1للی ب1اع1ث ش1ده ک1ه -ح1داق1ل ت1ا ب1ه ح1ال ،-زورآزم1ای1ی
ه11 1ای ب11 1ین امل11 1للی دی11 1گر ن11 1توان11 1ند ب11 1ه م11 1رز ج11 1نگ ه11 1ای ت11 1مامع11 1یار ب11 1رای
ن 11اب 11ودی ی 11ک سیس 11تم و ج 11ان 11شینی آن ب 11ا سیس 11تمی دی 11گر ب 11رس 11ند؛ ب 11ه
ه 11مین خ 11اط 11ر ،ت 11قاب 11ل و رق 11اب 11ت ه 11ا بیش 11تر در ق 11ال 11ب رون 11ده 11ای چ 11ندی 11ن

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٩

 2ﮐﺸﻮرھﺎی دارﻧﺪه ی ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (1 :روﺳﯿﮫ  (2آﻣﺮﯾﮑﺎ  (3ﭼﯿﻦ  (4ﻓﺮاﻧﺴﮫ  (5ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  (6ھﻨﺪ  (7ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  (8اﺳﺮاﺋﯿﻞ  (9ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﺧﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺑﺮق
آﺳﺎی ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺣﺪ ﻗﺪرت ﮐﺸﻮرھﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺳﻼح ھﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺮ اﺗﻤﯽ و
ھﯿﺪروژﻧﯽ ﮐﺮد.
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ت 11وس 11عه ط 11لب ،ش 11ای 11د دی 11گر ن 11توان 11د ب 11ه ش 11کل س 11اب 11ق ب 11ه ح 11یات خ 11وی 11ش
ادام1ه ده1د و ب1رای ت1ضمین ب1قای1ش م1ی ب1ایس1ت م1سیری م1تفاوت پ1یش
م 11ی گ 11رف 11ت .دالی 11ل م 11تعددی ای 11ن ن 11یاز ب 11ه ت 11غییر گ 11رای 11ش ع 11موم 11ی را در
اق 11تصاد آم 11ری 11کا ب 11اع 11ث ش 11ده ان 11د؛ م 11ا دو م 11ورد از آن 11ها را ای 11نجا ب 11ه
اخ1تصار م1یآوری1م :ی1کی گس1ترش رون1د ج1هان1ی ش1دن و دی1گری ظ1هور
سرمایه داری مالی مجازی.5

ب??رخ??ی م??عتقدن??د ک??ه س??رم??ای??ه داری ج??هان??ی در
ف ??ازی از ت ??حول ک ??یفی خ ??وی ??ش ق ??رار گ ??رف ??ته ک ??ه
ن ??یاز ب ??ه ی ??ک ان ??تخاب دارد؛ ان ??تخاب ??ی ک ??ه ب ??ای ??د
ب??اع??ث ش??ود سیس??تم ب??ا اس??تفاده از راه??کاره??ای
ن?و ب?ه دف?اع از م?ناف?ع ک?هنه ی خ?ود ب?پردازد .آی?ا

.1

ای??ن ان??تخاب از ن??وع س??اخ??تاری اس??ت؟ آی??ا ای??ن

ج??هان??ی ش??دن و دره??م ت??نیدگ??ی م??ناف??ع س??رم??ای??ه داری
جهانی در ورای مرزهای جغرافیایی:

ج1هان1ی ش1دن س1رم1ای1ه داری در ط1ول ق1رن بیس1تم در ج1ری1ان ب1ود ،ام1ا
از اب 11 1تدای ق 11 1رن بیس 11 1ت و ی 11 1کم ت 11 1مام 11 1ی ع 11 1رص 11 1ه ه 11 1ای اق 11 1تصادی،
اج11تماع11ی ،ف11ره11نگی و س11یاس11ی ب11ا ش11تاب بیش11تر ب11ه س11مت ف11رام11رزی
ش1دن پ1یش رف1ت ب1ه ن1حوی ک1ه ام1روز م1ناف1ع دره1م ت1نیده ی ب1سیاری از
ک1شوره1ا ج1ز در ی1ک چ1ارچ1وب ف1رام1لی ن1می ت1وان1د ت1عری1ف ش1ود .ت1أث1یر
ای 11ن پ 11دی 11ده در س 11یاس 11ته 11ای خ 11ارج 11ی ک 11شوره 11ای ق 11درت 11مند س 11رم 11ای 11ه
داری ج 11هان 11ی چ 11نان اس 11ت ک 11ه دی 11گر ن 11می ت 11وان 11ند ب 11دون وحش 11ت از
اث1رات م1نفی آن ،ب1ه ت1جاوزه1ای ن1ظام1ی و ج1نگاف1روزی در ای1ن س1وی
و آن س 11وی ج 11هان ب 11پردازن 11د .م 11صداق ای 11ن ام 11ر در ح 11ملهی ن 11ظام 11ی
پ1ره1زی1نهی آم1ری1کا ب1ه ع1راق و اف1غانس1تان دی1ده ش1د ،ب1دون آن ک1ه ای1ن
اق1دام پ1رخ1رج ب1توان1د ت1أم1ین ک1ننده ی اه1داف اول1یهی ای1االت متح1ده از
ل11شگرک11شی ب11اش11د .ی11کی از اث11رات ای11ن شکس11ت نس11بی را م11ی ت11وان11یم
در واگ11ذاری ق11درت س11یاس11ی از ط11رف ج11مهوری11خواه11ان ک11ه ن11مای11ندهی
ص 11نای 11ع ن 11ظام 11ی ب 11ودن 11د ،ب 11ه دم 11کراته 11ای ن 11مای 11ندهی وال اس 11تری 11ت و
ب1خش م1ال1ی در س1ال  ۲۰۰۸ب1دان1یم .ام1ری ک1ه ب1ه ت1یم اوب1ام1ا ،ب1ه ع1نوان
ش1اخ1ص ج1ری1ان دوم ،اج1ازه داد س1یاس1ت ه1ای خ1ارج1ی آم1ری1کا را در
م1سیر اس1ترات1ژی1ک ب1ه نس1بت م1تفاوت1ی ه1دای1ت ک1ند .در م1عنای مح1دود
و نس1بی خ1ود هش1ت س1ال ری1اس1ت ج1مهوری اوب1ام1ا ن1ماد ت1الش ب1رای
تس11لط س11یاس11ت غ11یرن11ظام11ی ب11ر ن11ظام11ی گ11ری در س11یاس11ت و اق11تصاد
آمریکا بوده است.

ان?تخاب س?بب ی?ک ت?حول ب?نیادی?ن م?ی ش?ود؟ آن
چ? ??ه م? ??ی دان? ??یم ای? ??ن ک? ??ه ب? ??روز ت? ??حوالت دارای
م? ??اه? ??یت س? ??اخ? ??تاری در ن? ??ظام س? ??رم? ??ای? ??ه داری
ج?هان?ی ی?ک ت?غییر ن?اگ?هان?ی و س?ری?ع ن?خواه?د
ب ??ود و در به ??تری ??ن ح ??ال ??ت ب ??ه ص ??ورت ی ??ک رون ??د
تدریجی و طوالنی مدت قابل تصور است.

پیوند سرنوشت ایران با تحول سرمایه داری جهانی
ای 11ن ک 11ه ب 11روز ت 11حوالت دارای م 11اه 11یت س 11اخ 11تاری در ن 11ظام س 11رم 11ای 11ه
داری ج1هان1ی ی1ک ت1غییر ن1اگ1هان1ی و س1ری1ع ن1خواه1د ب1ود و در به1تری1ن
ح1ال1ت ب1ه ص1ورت ی1ک رون1د ت1دری1جی و ط1والن1ی م1دت ق1اب1ل ت1صور
اس 11ت .ن 11کته ی م 11هم ای 11ن ک 11ه ای 11ن ت 11حول ش 11روع ش 11ده اس 11ت و س 11رم 11ای 11ه
داری ج11هان11ی در م11قاب11ل گ11زی11نه ه11ای11ی ق11رار گ11رف11ته ک11ه ه11ر ی11ک ب11ه س11هم
خود می تواند تاریخ بشر را تحت تأثیر بگذارد.
آن چ11 1ه در پ11 1ای11 1ین م11 1ی آی11 1د ت11 1وض11 1یح س11 1اده ش11 1ده و م11 1ختصری اس11 1ت
درب11اره ی ای11ن روی11اروی11ی ک11ه ه11نوز ه11م خ11یلی ش11فاف و م11رزب11ندی ش11ده
نیس 11ت و ب 11ه ط 11ور ص 11رف ب 11ه ش 11کل دو ج 11ری 11ان ک 11لی م 11طرح م 11ی ش 11ود.
ه1نوز ت1داخ1ل و دره1م پ1یچیدگ1ی م1یان آن دو زی1اد اس1ت و ب1رای آن ک1ه
ب1توان خ1ط ک1شی ه1ای روش1نی درب1ارهی آن1ها داش1ت ب1ای1د م1نتظر زم1ان
و ت 11حوالت 11ی م 11هم ب 11ود .ام 11ا در ن 11ظر گ 11رف 11نت آن 11ها از ه 11مین ح 11اال از ای 11ن
ح11یث اه11میت دارد ک11ه ب11رت11ری ح11تی م11وق11ت ه11ر ی11ک از ای11ن دو گ11رای11ش
در ش 11رای 11ط ک 11نون 11ی م 11یت 11وان 11د ب 11ه ط 11ور روش 11نی در س 11مت ی 11اب 11یه 11ای
متفاوت وضعیت جهان ،خاورمیانه و ایران مؤثر باشد.

ح11اص11ل م11اج11راج11وی11ی ن11ظام11ی آم11ری11کا را در دو س11ال اخ11یر ب11ه ص11ورت
س11رازی11ر ش11دن چ11ند م11یلیون م11هاج11ر ب11ه س11مت ک11شوره11ای غ11رب11ی و ن11یز
رش1د س1ری1ع رادی1کال1یسم اس1الم1ی ع1مل گ1را در درون م1رزه1ای ج1وام1ع
س 11رم 11ای 11ه داری م 11ی ب 11ینیم .وی 11ران 11ی و ن 11اب 11ودی ع 11راق و اف 11غانس 11تان 6در
ح 11ال 11ی ادام 11ه دارد ک 11ه دخ 11ال 11ت ج 11وی 11ی ه 11ای ح 11تی مح 11دود ق 11درت ه 11ای
س1رم1ای1ه داری ،س1وری1ه را ب1ا خ1اک ی1کسان ک1رده و ل1یبی را ن1یز ب1ه م1رز
ج11نگ داخ11لی ک11شان11ده اس11ت .چ11نین اق11دام11ات زی11ان ب11اری س11بب ش11ده
اس1ت ک1ه رق1م آوارگ1ان ج1نگی در س1ال  ۲۰۱۵ب1ه م1رز ب1ی س1اب1قه ی ۶۵
م 11یلیون ن 11فر ب 11رس 11د .ن 11یمی از ای 11ن ت 11عداد از س 11ه ک 11شور اف 11غانس 11تان،
س1وری1ه و س1وم1ال1ی هس1تند .دو ت1ا از ای1ن ک1شوره1ا ق1رب1ان1ی ت1جاوزگ1ری
و دخالت های نظامی آمریکا بوده اند.

گرایشهای ساختاری سرمایه داری جهانی
ب11ه ن11ظر م11یرس11د پ11ای11ان دوران ری11اس11ت ج11مهوری ج11رج ب11وش پس11ر در
س 11ال  ۲۰۰۹و ظ 11هور پ 11دی 11دهی اوب 11ام 11ا و ت 11فکری ک 11ه وی ن 11مای 11ندگ 11ی
م1یک1رد ق1رار ب1ود ن1قطهی ع1طفی در ب1رخ1ورد اب1رق1درت آم1ری1کا ب1ا ج1هان
ب11وده ب11اش11د .ان11تخاب اوب11ام11ا ب11ه م11عنای آن ب11ود ک11ه غ11ول س11رم11ای11ه داری
آم 11ری 11کا ،ف 11رو رف 11ته در بح 11ران م 11اج 11راج 11وی 11ی ه 11ای ب 11خش ن 11ظام 11ی و
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آن چ??ه ک??ه ج??ای س??وال دارد ای??ن اس??ت ک??ه آی??ا ای??ن ع??قب ن??شینی م??وق??ت و ظ??اه??ری س??رم??ای??ه داری ص??نای??ع
ن?ظام?ی ،ب?ه ن?فع س?رم?ای?ه داری م?ال?ی ،ی?ک ام?ر م?ان?دگ?ار و ری?شه ای اس?ت؟ ای?ن آن چ?یزی اس?ت ک?ه ای?نک ب?ر
س?ر آن ق?طعیت وج?ود ن?دارد و ب?ه ش?دت ت?اب?ع ت?حوالت س?رم?ای?ه داری آم?ری?کا در چ?هار ی?ا هش?ت س?ال ب?عدی
ری?اس?ت ج?مهوری در ای?ن ک?شور اس?ت .آن چ?ه ک?ه آش?فتگی تح?لیلی ب?سیاری را ب?اع?ث ش?ده ای?ن ک?ه ام?روز
ن ??مای ??نده ی ج ??مهوری ??خواه ??ان ،دون ??ال ??د ت ??رام ??پ ،ب ??ه ع ??نوان ی ??ک س ??رم ??ای ??ه دار وابس ??ته ب ??ه ب ??خش ه ??ای
غ?یرن?ظام?ی ک?ه ب?رای کس?ب ق?درت س?یاس?ی گ?ام ب?رداش?ته اس?ت ،در م?سیر م?ناف?ع ص?نای?ع تس?لیحات?ی ع?مل
ن?می ک?ند .ای?ن ی?ک پ?ارادوک?س ی?ا ت?ناق?ض آش?کار اس?ت .ب?ه ه?مین خ?اط?ر اس?ت ک?ه ن?مای?ندگ?ان ای?ن ب?خش از
س??رم??ای??ه داری ک??ه ش??اه??د از دس??ت رف??نت ک??ان??دی??داه??ای م??طلوب ج??نگ ط??لب خ??ود ،م??ان??ند م??ارک??و روب??یو و
ت?دک?روز ب?ودن?د ،ای?نک ام?ید خ?ود را ب?ه ن?مای?نده ی ح?زب دم?کرات ،خ?ان?م ه?یالری ک?لینتون ،بس?ته ان?د .ف?ردی
که قرار بود ادامه دهنده ی خط جنگ پرهیز اوباما باشد ،اما شواهد از چیز دیگری حکایت می کند.
ح 11ل ش 11رای 11ط و ب 11ودج 11ه ه 11ای م 11لی را در م 11سیر اه 11داف پ 11نهان خ 11ود ب 11ه
ک11ار گ11یرن11د .در ای11ن م11یان ال11بته وض11عیت اروپ11ا و آم11ری11کا ب11ه ع11نوان دو
قطب سرمایه داری جهانی قدری متفاوت است.

پیوند سرنوشت ایران با تحول سرمایه داری جهانی
ع1ملیات ک1ور ت1روریس1تی اس1الم گ1رای1ان اف1راط1ی در ق1لب اروپ1ا و ه1جوم
م11یلیون ه11ا م11هاج11ر ب11ه س11مت غ11رب ام11ا ج11هان س11رم11ای11ه داری و در رأس
آن ای1االت متح1ده ی آم1ری1کا را ب1یش از ه1میشه در ب1راب1ر ای1ن واق1عیت
خ 11طرس 11از ق 11رار داد ک 11ه در ی 11ک ج 11هان ب 11ا م 11رزه 11ای ن 11ام 11شخص دی 11گر
ن1خواه1د ت1وانس1ت ،ب1دون آن ک1ه خ1ود ص1دم1ه ب1بیند ،ب1ه روال گ1ذاش1ته ب1ه
ج1نگ اف1روزی ب1پردازد .در م1قاب1ل ج1هان1ی ش1دن س1رم1ای1ه ش1اه1د ج1هان1ی
ش11دن ت11روری11سم هس11تیم .ه11مان گ11ون11ه ک11ه س11رم11ای11ه م11رز ن11می ش11ناس11د،
ت 11روری 11سم ه 11م دی 11گر ت 11اب 11ع ه 11یچ ج 11غراف 11یای 11ی نیس 11ت و ب 11ه راح 11تی ب 11ا
اس1تفاده از اب1زاره1ای ف1ن آوری ن1وی1ن و ش1بکه ه1ای اج1تماع1ی ،خ1ود را
در قلب جهان سرمایه داری به همگان تحمیل می کند.

ای1ن گ1ون1ه ب1نظر م1ی رس1د ک1ه اروپ1ا از چ1ند ده1ه ی پ1یش ،ب1ه ج1ای ت1کیه
ب 11ر ق 11درت ن 11ظام 11ی خ 11ود ،بیش 11تر ب 11ه روی ن 11فوذ اق 11تصادی ،س 11یاس 11ی،
ع 11لمی-ف 11نی و ف 11ره 11نگی م 11تمرک 11ز ش 11ده ب 11اش 11د و ب 11ه اس 11تثنای دخ 11ال 11ت
انگلس11تان در ع11راق ،در گس11ترش م11ناف11ع ف11راق11اره ای ،دی11گر خ11ود را ب11ه
ط 11 1ور مس 11 1تقیم درگ 11 1یر ج 11 1نگ ت 11 1ازه ای ن 11 1می ک 11 1ند .در ن 11 1ظام س 11 1یاس 11 1ی
آم1ری1کا گ1رای1ش ب1ه ک1اه1ش ت1جاوزگ1ری ق1دری دی1رت1ر ب1روز ک1رد .گ1فتمان
نس 11 1ل س 11 1یاس 11 1تمداران ت 11 1رب 11 1یت ش 11 1ده ی م 11 1کتب کیسینج 11 1ر ،در دف 11 1اع
س1رس1خت از ح1ضور ن1ظام1ی ف1عال ای1ن ک1شور در ج1هان ،ض1عیف ش1د
و ب 11ه ت 11دری 11ج گ 11رای 11ش ن 11وی 11نی ب 11روز ک 11رد ک 11ه خ 11واه 11ان ب 11از ت 11عری 11ف ن 11وع
ن11قش آف11ری11نی ای11االت متح11ده در ص11حنه ی ب11ین امل11للی ب11ود .چ11رخ11ش در
س1یاس1ت خ1ارج1ی آم1ری1کا ک1ه ت1یم ب1اراک اوب1ام1ا آغ1ازگ1ر آن ب1ود 7ن1شان
از م11یل ب11ه ت11طاب11ق پ11ذی11ری ب11خش ع11مده ای از س11رم11ای11ه داری آم11ری11کا ب11ا
واق11عیت ش11رای11ط ن11وی11ن ج11هان11ی داش11ت؛ او ب11ا وج11ود م11قاوم11ت ش11دی11د و
ک 11ارش 11کنی ه 11ای الب 11ی ه 11ای ق 11درت 11مند ص 11نای 11ع تس 11لیحات 11ی ،ت 11الش ک 11رد
ت 11غییرات 11ی س 11اخ 11تاری در س 11یاس 11ت ه 11ای راه 11بردی ای 11ن ک 11شور اع 11مال
کند.

ب11خش ج11نگ ط11لب س11رم11ای11ه داری ال11بته ت11الش دارد ک11ه از ای11ن پ11دی11ده ی
ش 11وم دس 11ت آف 11ری 11ده ی خ 11ود به 11ره ای دی 11گر ب 11رد .آن 11ها ن 11تیجه ی م 11نفی
اش 11تباه 11ات ق 11بلی خ 11ود را دس 11تمای 11ه ق 11رار داده ان 11د ت 11ا دخ 11ال 11ت ورزی
بیش1تر ن1ظام1ی در آن س1وی ج1هان را ب1ه ع1نوان راه ح1ل ارائ1ه ده1ند .ب1ه
ه11مین ت11رت11یب در ع11رص11ه ی داخ11لی وارون11ه ج11لوه دادن ع11وام11فری11بان11ه ی
ح11قای11ق در اذه11ان ع11موم11ی وحش11ت زده از م11وج م11هاج11رت و ت11روری11سم،
دس11تمای11ه ی ت11بلیغات ان11تخاب11ات11ی ب11رای راس11ت گ11رای11ان اف11راط11ی ،م11ان11ند
دان11لد ت11رام11پ ،در آم11ری11کا و ی11ا اس11تقبال از اح11زاب ن11ئون11ازی و راس11ت
ت 11ندرو در اروپ 11ا ش 11ده اس 11ت .در ای 11ن م 11یان راس 11ت اف 11راط 11ی ام 11یدوار
اس1ت ک1ه ه1م در آم1ری1کا و ه1م در اروپ1ا ب1ا به1ره ب1ردن از م1عضالت1ی ک1ه
ب11ا ت11جاوزگ11ری ن11ظام11ی س11نتی خ11وی11ش ک11لید زده اس11ت زم11ینه را ب11رای
ج11 1نگ آف11 1ری11 1نی بیش11 1تر م11 1ورد س11 1وء اس11 1تفاده ق11 1رار ده11 1د .ه11 1مین م11 1وج
وحش11 1ت در ب11 1ری11 1تان11 1یا م11 1یزان ت11 1مای11 1ل م11 1ردم ب11 1ه خ11 1روج ای11 1ن ک11 1شور از
ات11 1حادی11 1ه ی اروپ11 1ا را دام11 1ن زده اس11 1ت ،ام11 1ری ک11 1ه در ص11 1ورت وق11 1وع،
اق11تصاد ش11کننده ی اروپ11ا را ب11ازه11م ض11عیف ت11ر ک11رده و م11شکلی دی11گر
ب1ر بح1ران س1رم1ای1ه داری خ1واه1د اف1زود .راس1ت گ1رای1ان ت1أک1ید دارن1د ک1ه
ب 11 1رای وحش 11 1ت اف 11 1روزی س 11 1اک 11 1نان ک 11 1شوره 11 1ای س 11 1رم 11 1ای 11 1ه داری م 11 1وج
خ1شون1ت ،ت1روری1سم و س1یل آوارگ1ان را ب1ه ه1م پ1یون1د ب1زن1ند و ب1رای راه

ام1ا آن چ1ه ج1ای س1ؤال دارد ای1ن اس1ت ک1ه آی1ا ای1ن ع1قب ن1شینی م1وق1ت
و ظ1اه1ری س1رم1ای1ه داری ص1نای1ع ن1ظام1ی ،ب1ه ن1فع س1رم1ای1ه داری م1ال1ی،
ی1ک ام1ر م1ان1دگ1ار و ری1شه ای اس1ت؟ ای1ن آن چ1یزی اس1ت ک1ه ای1نک ب1ر
س 11ر آن ق 11طعیت وج 11ود ن 11دارد و ب 11ه ش 11دت ت 11اب 11ع ت 11حوالت س 11رم 11ای 11ه داری
آم 11ری 11کا در چ 11هار ی 11ا هش 11ت س 11ال ب 11عدی ری 11اس 11ت ج 11مهوری در ای 11ن
ک1شور اس1ت .آن چ1ه ک1ه آش1فتگی تح1لیلی ب1سیاری را ب1اع1ث ش1ده ای1ن
ک11ه ام11روز ن11مای11نده ی ج11مهوری11خواه11ان ،دون11ال11د ت11رام11پ ،ب11ه ع11نوان ی11ک
سرمایه دار وابسته به بخش های غیرنظامی که برای کسب قدرت
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اروپ1ای ش1رق1ی روی آوردن1د ،ک1ه دی1گر حج1م واق1عی ث1روت ه1ای م1ال1ی
م 11وج 11ود ن 11می ت 11وانس 11ت پ 11اس 11خگوی م 11یزان س 11رم 11ای 11ه گ 11ذاری ه 11ای م 11ورد
ن 11یاز ب 11اش 11د .ت 11نها ادغ 11ام اق 11تصاد آمل 11ان ش 11رق 11ی س 11اب 11ق در اق 11تصاد
آمل1ان )غ1رب1ی( در ط1ول پ1نج س1ال نخس1ت خ1ود ن1زدی1ک ب1ه  ۸۰۰م1یلیارد
م 11ارک آمل 11ان ه 11زی 11نه ب 11رداش 11ت 11.در ای 11ن م 11قطع ب 11ان 11ک ه 11ا و م 11ؤس 11سات
م1ال1ی ک1شوره1ای س1رم1ای1ه داری ب1رای پ1اس1خ ب1ه ن1یاز ب1ازار ب1ه س1رم1ای1ه و
وام دس11ت ب11ه ک11ار اب11داع اش11کال گ11ون11اگ11ون11ی از سیس11تم ه11ای اع11تباری
ش 11دن 11د؛ ام 11ری ک 11ه منج 11ر ب 11ه ورود م 11بال 11غ س 11رس 11ام آوری از پ 11ول ب 11دون
پش11توان11ه ب11ه ب11ازاره11ای ج11هان ش11د .ت11نها در ن11مون11ه ی ب11ری11تان11یا م11ی ت11وان
گ11 1فت س11 1االن11 1ه م11 1عادل ص11 1د م11 1یلیارد پ11 1ون11 1د اع11 1تبار م11 1جازی ب11 1ه دس11 1ت
م1ؤس1سات م1ال1ی س1اخ1ته م1ی ش1ود ،ت1ا ج1ای1ی ک1ه ام1روزه ت1نها  ۷درص1د
از "پ1ول" ه1ای در گ1ردش در ای1ن ک1شور اس1کناس واق1عی و ش1ای1د ب1ا
پش 11توان 11ه ی ط 11ال و ام 11ثال آن ب 11اش 11د و  ۹۳درص 11د ب 11اق 11ی آن پ 11ول ه 11ای
م1جازی ج1عل ش1ده ب1ه دس1ت سیس1تم ب1ان1کداری رس1می ب1ری1تان1یاس1ت.
در ح 11ال ح 11اض 11ر ب 11ا وج 11ود س 11وده 11ای ن 11جوم 11ی ک 11ه ه 11مچنان ب 11ه ه 11نگام
ب11ازپ11رداخ11ت ای11ن وام ه11ا ن11صیب س11رم11ای11ه داران م11ال11ی م11ی ش11ود ،حج11م
پ1ول ج1علی-م1جازی در گ1ردش ب1ه م1عضل پ1یچیده ای م1بدل ش1ده اس1ت
ک11 1ه بح11 1ران ع11 1ظیم م11 1ال11 1ی  ،۲۰۰۸ – ۲۰۰۷ت11 1رک11 1یدن ح11 1باب م11 1سکن و
س 11قوط وال اس 11تری 11ت ت 11نها گ 11وش 11ه ای از آن را آش 11کار ک 11رد .گس 11تره ی
ای11ن پ11دی11ده چ11نان اس11ت ک11ه ه11رن11وع م11اج11راج11وی11ی ب11خش تس11لیحات11ی ک11ه
س11 1رم11 1ای11 1ه داری م11 1ال11 1ی را در م11 1وق11 1عیتی پ11 1یش ب11 1ینی نش11 1ده ق11 1رار ده11 1د
خ11واه11د ت11وانس11ت ن11ظم ش11کننده و م11صنوع11ی ب11ازاره11ای م11ال11ی را ب11ه ه11م
ب 11زن 11د و ی 11ک بح 11ران غ 11یر ق 11اب 11ل ک 11نترل ج 11هان 11ی پ 11دی 11د آورد .ش 11کنندگ 11ی
ش 11رای 11ط در ای 11ن اس 11ت ک 11ه اگ 11ر س 11رم 11ای 11ه داری م 11جبور ب 11ه ج 11واب 11گوی 11ی
واق1عی و م1ادی ب1ه ای1ن ج1عل پ1ول م1جازی و غ1یر م1ادی ب1اش1د بح1ران1ی
آغ 11 1از م 11 1ی ش 11 1ود ک 11 1ه م 11 1ی ت 11 1وان 11 1د سیس 11 1تم م 11 1ال 11 1ی ج 11 1هان را از ط 11 1ری 11 1ق
ِ
فروپاشی بازارهای سهام و اوراق اعتباری به هم بزند .این
پول

پیوند سرنوشت ایران با تحول سرمایه داری جهانی
س 11یاس 11ی گ 11ام ب 11رداش 11ته اس 11ت ،در م 11سیر م 11ناف 11ع ص 11نای 11ع تس 11لیحات 11ی
ع1مل ن1می ک1ند 8.ای1ن ی1ک پ1ارادوک1س ی1ا ت1ناق1ض آش1کار اس1ت .ب1ه ه1مین
خ1اط1ر اس1ت ک1ه ن1مای1ندگ1ان ای1ن ب1خش از س1رم1ای1ه داری ک1ه ش1اه1د از
دس1ت رف1نت ک1ان1دی1داه1ای م1طلوب ج1نگ ط1لب خ1ود ،م1ان1ند م1ارک1و روب1یو9
و ت11د ک11روز 10ب11ودن11د ،ای11نک ام11ید خ11ود را ب11ه ن11مای11نده ی ح11زب دم11کرات،
خ11ان11م ه11یالری ک11لینتون ،بس11ته ان11د .ف11ردی ک11ه ق11رار ب11ود ادام11ه ده11نده ی
خ 11ط ج 11نگ پ 11ره 11یز ب 11اراک اوب 11ام 11ا ب 11اش 11د ،ام 11ا ش 11واه 11د از چ 11یز دی 11گری
ح11کای11ت م11ی ک11ند .ان11قطاع م11یان خ11ط اوب11ام11ا و س11یاس11ت ه11ای ه11یالری
ک 11لینتون – ک 11ه در زم 11ان اش 11غال پس 11ت وزارت ام 11ور خ 11ارج 11ه ط 11رف 11دار
دخ11ال11ت ن11ظام11ی آم11ری11کا در ل11یبی ب11ود -م11ی ت11وان11د ب11سیاری را غ11اف11لگیر
س11ازد .ام11ا در ک11نار ع11ام11ل ج11هان11ی ش11دن اق11تصاد ،س11رم11ای11ه داری ه11م
چ1نین ب1ا پ1دی1ده ی دی1گری م1واج1ه اس1ت ک1ه او را دع1وت ب1ه ت1غییر ن1قطه
ی ات1کای خ1ود از اق1تصاد تس1لیحات1ی ب1ه اق1تصاد غ1یر تس1لیحات1ی م1ی
کند.
.2

ظﮭﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺠﺎزی و ﻧﻘﺶ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎز آن:

ن1ظام س1رم1ای1ه داری در س1یر ت1حول خ1ود پ1یوس1ته اب1زاره1ای م1ال1ی ب1رای
ت1وس1عه ی خ1وی1ش را ی1اف1ته اس1ت :ط1ال ،پ1ول ،س1هام ،س1فته ،وام ،اع1تبار
و غ 11 1یره .پ 11 1س از آن ک 11 1ه چ 11 1ین از اوای 11 1ل ده 11 1ه ی هش 11 1تاد م 11 1یالدی ب 11 1ه
اق 11تصاد ج 11هان 11ی پ 11یوس 11ت ض 11رورت اف 11زای 11ش س 11رم 11ای 11ه گ 11ذاری در ای 11ن
س11رزم11ین س11بب جس11تجو ب11رای م11ناب11ع م11ال11ی ج11دی11د ش11د .از م11دت11ی ق11بل
س11رم11ای11ه داری آم11ری11کا در ص11دد ب11رآم11ده ب11ود ک11ه ارت11باط مس11تقیم م11یان
دالر خ 11ود و پش 11توان 11ه ی ط 11ال را از ص 11حنه ی م 11ال 11ی ح 11ذف ک 11ند و ک 11رد.
ای1ن رون1د س1بب ام1کان ت1ول1ید س1رم1ای1ه ی م1ال1ی ب1دون پش1توان1ه ش1د .ام1ا
ای1ن ف1قط اول م1اج1را ب1ود .ق1دری دی1رت1ر ،در پ1ی ف1روپ1اش1ی ب1لوک ش1رق
در اوای11ل ده11ه ی  ۹۰م11یالدی ،ک11شوره11ای غ11رب11ی ،ب11ا چ11نان ش11تاب11ی ب11ه
س1رم1ای1ه گ1ذاری ه1ای گس1ترده در ک1شوره1ای ت1ازه ب1ه اس1تقالل رس1یده

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٢

ت??نش ه??ای س??یاس??ی ،اق??تصادی و ژئ??وپ??لتیکی ب??زرگ ک??نون??ی و ب??ی ث??بات??ی ه??ای م??شکل آف??ری??ن ن??اش??ی از آن در
گ?وش?ه و ک?نار دن?یا ،ح?اک?ی از ض?رورت آغ?از دوران گ?ذاری س?ت ک?ه ط?ی آن ،ت?غییرات?ی س?اخ?تاری در ک?ل سیس?تم
س??رم??ای??ه داری ج??هان??ی ص??ورت خ??واه??د گ??رف??ت .ت??حوالت??ی ک??ه ج??دا از اراده و خ??واس??ت الب??ی ه??ای ق??درت??مند و ی??ا
س??یاس??تمداران وابس??ته ب??ه ای??ن ی??ا آن ج??ناح ،ب??ه ط??ور ع??مده ،ب??ر اس??اس ض??رورت م??ادی و ه??وش غ??ری??زی س??رم??ای??ه
داری ب ??رای ح ??فظ ب ??قای سیس ??تم ب ??ای ??د ان ??جام گ ??یرد .ای ??ن ت ??حوالت در ن ??های ??ت ق ??رار اس ??ت ب ??ا ش ??یوه ای ج ??دی ??د و
ع??ملکردی م??تفاوت س??رم??ای??ه داری آم??ری??کا را ه??مچنان ب??ه ع??نوان نخس??تین ن??قش آف??ری??ن در ص??حنه ی اق??تصاد و
سیاست جهانی باقی نگه دارند .استراتژی همان است اما تاکتیک ها را می توانند تغییر و انطباق دهند.

 8Tﺑﺮای اطﻼع از ﻣﻮاﺿﻊ داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
Marco Rubio
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نش11ری11ه رس 11می ح 11زب ای11 1ران آب 11اد

دوران سردرگمی و تعیین تکلیف

پیوند سرنوشت ایران با تحول سرمایه داری جهانی
م 11جازی ش 11مشیر دام 11وک 11لسی ب 11االی س 11ر س 11رم 11ای 11ه داری تس 11لیحات 11ی
اس1ت .ی1ک ح1رک1ت غ1لط از ج1ان1ب آن در م1قاب1ل غ1ول اق1تصادی-ن1ظام1ی
چ 11ین ،م 11ی ت 11وان 11د ب 11اع 11ث ش 11ود ک 11ه پ 11کن ب 11ا ب 11ه ف 11روش گ 11ذاش 11نت س 11هام
خ1ری1داری ش1ده از ش1رک1ت ه1ای آم1ری1کای1ی و ط1لب ط1ال در م1قاب1ل پ1ول
آن ،اق 11تصاد آم 11ری 11کا را وادار ب 11ه اع 11الم ورشکس 11تگی م 11ال 11ی ک 11ند .از
ای 11ن گ 11ون 11ه ت 11یغ ه 11ای دو َدم در اق 11تصاد م 11ال 11ی ب 11ادک 11نکی ج 11هان ک 11م
نیست.

ه11رچ11ند ای11ن ت11حوالت ک11لید خ11ورده ان11د ام11ا ه11نوز ج11وام11ع س11رم11ای11ه داری
در ن 11وع 11ی س 11ردرگ 11می ن 11اش 11ی از س 11رع 11ت وق 11وع ای 11ن ت 11غییرات م 11اه 11وی
گ1رف1تار آم1ده ان1د .در م1سیر م1واف1ق و ی1ا م1خال1ف ،ب1سیاری از دول1ت ه1ا
و م 11راک 11ز ق 11درت در ج 11هان ام 11روز در ح 11ال ب 11ازت 11عری 11ف م 11ناف 11ع خ 11ود در
ق 11بال ای 11ن ت 11حوالت س 11اخ 11تاری س 11رم 11ای 11ه داری هس 11تند .س 11رم 11ای 11ه داری
م 11ال 11ی در رأس م 11واف 11قان ت 11غییر م 11اه 11یت ن 11ظام 11ی گ 11ری س 11رم 11ای 11ه داری
ج 11 1هان 11 1ی ت 11 1الش ب 11 1سیاری در س 11 1رع 11 1ت ب 11 1خشیدن ب 11 1ه ای 11 1ن رون 11 1د دارد؛
م1خال1فان آن ،م1ان1ند الب1ی ق1درت1مند ص1نای1ع تس1لیحات1ی و دس1ت راس1ت
ه1ای اس1رائ1یل و ب1رخ1ی دی1گر از ک1شوره1ای ت1ول1ید ک1ننده ی تس1لیحات،
در ت1کاپ1و هس1تند ت1ا ح1تی اگ1ر ن1توان1ند در ن1های1ت از ب1ه ت1حقق پ1یوس1نت
ای11ن رون11د م11مان11عت ک11نند ،الاق11ل آن را منح11رف ک11رده و ی11ا دس11ت ک11م ب11ه
ت11عوی11ق ب11یان11دازن11د .در ای11ن راس11تا ،رس11ان11ه ه11ای م11ورد ح11مای11ت ص11نای11ع
تس11لیحات11ی و الب11ی ه11ای م11داف11ع م11ناف11ع دس11ت راس11تی ه11ای اس11رائ11یل و
س 11ای 11ر ک 11شوره 11ای ص 11نعتی غ 11رب ،ب 11ی وق 11فه در پ 11ی ع 11مده ک 11ردن خ 11طر
اس1الم ،چ1ین و روس1یه و ای1جاد وحش1ت از ق1درت گ1یری آن1ها در اف1کار
ع11موم11ی م11ردم ک11شوره11ای پیش11رف11ته هس11تند .اف11رادی ک11ه از ط11ری11ق ای11ن
م11راک11ز ق11درت ت11غذی11ه م11ی ش11ون11د ب11ا ان11تشار ه11فتگی م11قاالت11ی در جه11ت
س11یاه ن11مای11ی و اه11ری11من س11ازی چ11ین و روس11یه در م11طبوع11ات آم11ری11کا،
ت1الش دارن1د ای1ن وحش1ت را ب1ه ب1دن1ه ی ن1هاده1ای ت1صمیم گ1یری سیس1تم
ال11قاء ک11نند .ه11دف از ای11ن ت11بلیغات ای11ن اس11ت ک11ه ن11مای11ندگ11ان ک11نگره و
س 11 1نا اه 11 1میت آم 11 1ادگ 11 1ی ن 11 1ظام 11 1ی ب 11 1رای ت 11 1قاب 11 1ل ب 11 1ا چ 11 1ین و روس 11 1یه را
ف1رام1وش ن1کنند و ص1نای1ع تس1لیحات1ی ب1یش از ای1ن س1هم ب1زرگ خ1ود از
ب11ودج11ه ی آم11ری11کا 13ب11ه ن11فع س11رم11ای11ه گ11ذاری در ص11نای11ع م11درن دی11گر را
از دست ندهند.

موافقان ،مخالفان و صف بندی های جهانی
ب11راس11اس آن چ11ه ب11ه اخ11تصار ب11یان ش11د ،ب11سیاری از ک11ارش11ناس11ان ب11ر
ای 11ن ب 11اورن 11د ک 11ه اق 11تصاد آم 11ری 11کا ب 11رای ت 11داوم ح 11یات خ 11ود چ 11اره ای
ن1خواه1د داش1ت ج1ز ره1ا ک1ردن خ1وی1ش از ن1ظام1ی گ1ری ت1وس1عه ی1اف1ته و
ت11بدی11ل ش11دن ب11ه ی11ک س11رم11ای11ه داری ب11ه ط11ور ع11مده م11ال11ی ،ص11نعتی-
غ1یر ن1ظام1ی و ف1ن آوری ن1وی1ن -م1حور .12ام1ا ع1لیرغ1م ای1ن ب1اور ع1موم1ی
م 11بتنی ب 11ر خ 11رد اق 11تصادی ،ش 11واه 11د ن 11شان م 11ی ده 11د ک 11ه الب 11ی ه 11ای
م11تعلق ب11ه ص11نای11ع ن11ظام11ی ،ب11ه وی11ژه در ب11طن ن11هاده11ای11ی م11ان11ند وزارت
دف 11اع آم 11ری 11کا ،درص 11ددن 11د ج 11لوی پیش 11رف 11ت رون 11د غ 11یرن 11ظام 11ی ش 11دن
اق 11 1تصاد ای 11 1ن ک 11 1شور را گ 11 1رف 11 1ته و آن را ب 11 1ه م 11 1سیر م 11 1طلوب خ 11 1وی 11 1ش
ب1رگ1ردان1ند .از آن س1وی ،ق1درت ه1ای ب1زرگ م1ال1ی ،اع1تباری و ص1نای1ع
غ 11یرتس 11لیحات 11ی م 11صمم ان 11د ب 11ه ه 11ر ش 11کلی ش 11ده ،پ 11س از هش 11ت س 11ال
ت1کیه ب1ر ق1درت س1یاس1ی در ک1اخ س1فید ،از ج1ان گ1رف1نت دوب1اره ی الب1ی
ه1ای ج1نگ ط1لب ،ک1ه م1ناف1ع ص1نای1ع تس1لیحات1ی را دن1بال م1ی ک1نند ،ت1ا
ح11 1د ام11 1کان پ11 1یشگیری ک11 1نند .ال11 1بته ای11 1ن را ب11 1گوی11 1یم ک11 1ه در ص11 1حنه ی
س1یاس1ت خ1ارج1ی رون1د ت1حوالت س1اخ1تاری ک1ه از دوران اوب1ام1ا ش1روع
ش 11ده ه 11مچنان ن 11شان از م 11یل ب 11ه ه 11ژم 11ون 11ی و تس 11لط ج 11هان 11ی ق 11درت
آم1ری1کا دارد ول1ی دی1گر ن1ه ب1ا زور اس1لحه؛ چ1را ک1ه ب1ه ک1ارگ1یری ق1درت
ن11ظام11ی ب11ا خ11ودش دردس11ره11ای11ی دارد ک11ه س11رم11ای11ه داری ب11یش از ای11ن
ق11ادر ن11خواه11د ب11ود آن11ها را تح11مل ک11ند .ب11ه ن11ظر م11ی رس11د ک11ه ت11نش ه11ای
س 11یاس 11ی ،اق 11تصادی و ژئ 11وپ 11لتیکی ب 11زرگ ک 11نون 11ی و ب 11ی ث 11بات 11ی ه 11ای
م1شکل آف1ری1ن ن1اش1ی از آن در گ1وش1ه و ک1نار دن1یا ،ح1اک1ی از ض1رورت
آغ 11از دوران گ 11ذاری س 11ت ک 11ه ط 11ی آن ،ت 11غییرات 11ی س 11اخ 11تاری در ک 11ل
سیس 11تم س 11رم 11ای 11ه داری ج 11هان 11ی ص 11ورت خ 11واه 11د گ 11رف 11ت .ت 11حوالت 11ی ک 11ه
ج11 1دا از اراده و خ11 1واس11 1ت الب11 1ی ه11 1ای ق11 1درت11 1مند و ی11 1ا س11 1یاس11 1تمداران
وابس1ته ب1ه ای1ن ی1ا آن ج1ناح ،ب1ه ط1ور ع1مده ،ب1ر اس1اس ض1رورت م1ادی
و ه11وش غ11ری11زی س11رم11ای11ه داری ب11رای ح11فظ ب11قای سیس11تم ب11ای11د ان11جام
گ 11 1یرد .ای 11 1ن ت 11 1حوالت در ن 11 1های 11 1ت ق 11 1رار اس 11 1ت ب 11 1ا ش 11 1یوه ای ج 11 1دی 11 1د و
ع 11 1ملکردی م 11 1تفاوت س 11 1رم 11 1ای 11 1ه داری آم 11 1ری 11 1کا را ه 11 1مچنان ب 11 1ه ع 11 1نوان
نخس1تین ن1قش آف1ری1ن در ص1حنه ی اق1تصاد و س1یاس1ت ج1هان1ی ب1اق1ی
ن1گه دارن1د .اس1ترات1ژی ه1مان اس1ت ام1ا ت1اک1تیک ه1ا را م1ی ت1وان1ند ت1غییر
و انطباق دهند.

در راس 11تای ای 11ن ت 11الش ه 11ا ،الب 11ی تس 11لیحات 11ی آم 11ری 11کا در ح 11ال دام 11ن
زدن ب1ه ت1نش ه1ا ب1ه ن1حوی اس1ت ک1ه پ1ای رئ1یس ج1مهور آی1نده ی ای1االت
متح11ده ی آم11ری11کا ،چ11ه ک11لینتون ب11اش11د و چ11ه ت11رام11پ ،ب11ه ی11ک روی11اروی11ی
ج11 1دی ب11 1ا چ11 1ین ی11 1ا روس11 1یه ک11 1شان11 1ده ش11 1ود .ای11 1ن الب11 1ی ک11 1ه در اروپ11 1ا و
آم 11ری 11کا ن 11یز ب 11سیار ق 11درت 11مند ع 11مل م 11ی ک 11ند ب 11ا ه 11ر ب 11هان 11ه ای روس 11یه را
تح1ری1ک م1ی ک1ند ت1ا ب1ه ای1ن وس1یله ن1ات1و 14را در ت1قاب1ل ب1ا آن ق1رار ده1د.
ح1مای1ت الب1ی تس1لیحات1ی آم1ری1کا از راس1ت گ1رای1ان اف1راط1ی در اروپ1ا،
م 11ان 11ند س 11فر م 11ک ک 11ین س 11نات 11ور ج 11مهوری 11خواه و ج 11نگ ط 11لب آم 11ری 11کا ب 11ه
اوک 11رای 11ین ب 11رای ک 11لید زدن از ه 11م پ 11اش 11ی دول 11ت ق 11ان 11ون 11ی آن ،در ه 11مین
م1سیر ان1جام م1ی ش1ود چ1را ک1ه ت1قوی1ت اح1ساس1ات م1لی گ1رام1ی ت1وان1د ب1ه
خ11ری11د س11الح ب11رای ح11فاظ11ت از م11رزه11ا ب11یان11جام11د .وق11وع ی11ک روی11اروی11ی
ب11ین ن11ات11و و روس11یه ک11ه ب11ا ت11وج11ه ب11ه ت11وان ات11می و ن11ظام11ی ب11سیار ب11االی
هر دو طرف ،جنگی غیر اتمی ،شبه متعارف اما با قدرت تخریبی
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٣

New Technology oriented
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پیوند سرنوشت ایران با تحول سرمایه داری جهانی
ب1اال خ1واه1د ب1ود  -ح1تی اگ1ر ش1ش م1اه ت1ا ی1ک س1ال ب1ه ط1ول ان1جام1د -
خ 11واه 11د ت 11وانس 11ت ی 11ک ب 11ازار تس 11لیحات 11ی ب 11ال 11قوه م 11عادل ب 11ا ب 11ودج 11ه ی
س1االن1ه ی  ۶۰۰م1یلیاردی آم1ری1کا ب1رای ای1ن ص1نای1ع ب1ا خ1ود ب1ه ارم1غان
آورد .در ص11ورت ت11کرار ،س11ناری11وی ی11ک روی11اروی11ی اح11تمال11ی ب11ین چ11ین
و آم11ری11کا ،آی11نده ی ص11نای11ع تس11لیحات11ی آم11ری11کا ب11رای ح11داق11ل ده س11ال
آی11 1نده ت11 1ضمین خ11 1واه11 1د ش11 1د .ت11 1صور چ11 1نین ج11 1نگ ه11 1ای دی11 1وان11 1ه وار و
ن11 1ابخ11 1ردان11 1ه ای ه11 1ر چ11 1ند دش11 1وار ب11 1نظر م11 1ی رس11 1د ،ام11 1ا ب11 1ه ه11 1یچ وج11 1ه
ن 11ام 11مکن نیس 11ت .ش 11واه 11د و اخ 11بار ب 11ه ت 11دری 11ج ای 11ن ت 11ردی 11د را ب 11رط 11رف
خواهند کرد.

ب??ی ش??ک در ط??مع م??یلیارده??ا دالر س??ود ،س??رم??ای??ه داری
ن?ظام?ی در ب?ه ج?نگ و آش?وب و وی?ران?ی ک?شان?دن ج?هان
درن?گ ن?خواه?د ک?رد و ب?ه ن?ظر م?ی رس?د ق?درت ای?ن ج?ری?ان
ج??نگ ط??لب ب??ه ح??دی رس??یده ب??اش??د ک??ه دی??گر ه??یچ ن??وع
اع? ??تراض ک? ??الس? ??یک م? ??ان? ??ند راه? ??پیمای? ??ی و اع? ??تراض? ??ات
م?ردم?ی و ی?ا اق?دام در ف?ضای م?جازی ن?می ت?وان?د ج?لوی
ج ??نون ج ??نگ اف ??روزی را ب ??گیرد .س ??رن ??وش ??ت م ??یلیارد ه ??ا
ان ??سان و ش ??ای ??د آی ??نده ی ک ??ره ی زم ??ین م ??ی رود ک ??ه در
زورآزم??ای??ی ب??ین م??راک??ز ق??درت در س??رم??ای??ه داری ج??هان??ی
ت ? ??عیین ت ? ??کلیف ش ? ??ود .و چ ? ??نان ? ??چه پیش ? ??تر دی ? ??دی ? ??م ،در
ص?ورت?ی ک?ه الب?ی تس?لیحات?ی م?وفق ب?ه ب?رپ?ا ک?ردن آت?ش
ج?نگ ب?ر ع?لیه چ?ین ی?ا روس?یه ی?ا ک?ره ی ش?مال?ی ن?گردد،
ای??ران م??ا ط??عمه ی اص??لی س??یاس??ت ه??ای ج??نگ اف??روزان??ه
ای??ن ب??خش از س??رم??ای??ه داری ج??هان??ی و ه??مدس??تان??ش در
دولت دست راستی اسرائیل خواهد بود.

نقش کلیدی صنایع نظامی آمریکا
ب 11 1ا ح 11 1ذف ج 11 1نگ ط 11 1لبان 11 1ی م 11 1ان 11 1ند ت 11 1د ک 11 1روز و م 11 1ارک 11 1و روب 11 1یو از دور
ان 11تخاب 11ات اول 11یه ی ری 11اس 11ت ج 11مهوری آم 11ری 11کا ،ک 11ان 11دی 11داه 11ای ب 11ال 11قوه
م11طلوب ب11رای الب11ی ه11ای تس11لیحات11ی ،ه11یالری ک11لینتون و دان11لد ت11رام11پ
هس11تند .س11یاس11ت خ11ارج11ی پ11یشنهاد ش11ده ت11وس11ط ت11رام11پ ای11ن ف11کر را
ب1رجس1ته ک1رده ک1ه وی م1ی خ1واه1د تعه1دات ن1ظام1ی و س1یاس1ی آم1ری1کا
در ج11هان را ک11اه11ش داده و ب11ر روی ب11ازس11ازی اق11تصاد م11لی آم11ری11کا
م 11تمرک 11ز ب 11اش 11د .ای 11ن درح 11الیس 11ت ک 11ه ه 11یالری ک 11لینتون ب 11ا ه 11دف ج 11لب
ح1مای1ت الب1ی ص1نای1ع ن1ظام1ی ب1ر ت1قوی1ت آن1ها ت1أک1ید دارد .ب1ای1د ب1گوی1یم
ک 11ه ارق 11ام 11ی ک 11ه در ح 11ال ح 11اض 11ر ب 11رای وزارت دف 11اع و ط 11رح ه 11ای آن
م1طرح اس1ت ارق1ام ک1وچ1کی نیس1تند .ب1ه ط1ور م1ثال دو م1ورد از آن1ها ب1ه
ت11ول11ید ه11واپ11یماه11ای ج11نگنده ی  F-35ب11از م11ی گ11ردد ک11ه ب11ودج11ه ای ۴۰۰
م11یلیارد دالری را ب11ا خ11ود خ11واه11د داش11ت و ن11یز ب11مب اف11کن ه11ای B-21
که می تواند  ۵۰تا  ۸۰میلیارد دالر هزینه داشته باشد.

م1سکو ی1ا پ1کن ی1ا پ1یون1گ ی1ان1گ ب1ه دل1یل ن1تیجه ی ان1تخاب1ات آت1ی آم1ری1کا
ک11اه11ش ی11اب11د ،اح11تمال دارد ک11ه آن11ها ب11ا ه11مدس11تی متح11د اس11ترات11ژی11ک
خ 11ود ،ی 11عنی دول 11ت دس 11ت راس 11تی اس 11رائ 11یل ،ب 11رای ب 11ه آت 11ش ک 11شیدن
خ 11اورم 11یان 11ه وارد ک 11ارزار ش 11ون 11د .چ 11نین س 11ناری 11وی 11ی ک 11ه ط 11بق ق 11وان 11ین
آم1ری1کا ق1وای ن1ظام1ی ای1ن ک1شور را ب1ه ح1مای1ت از اس1رائ1یل وا خ1واه1د
داش11ت ،ب11طور ق11طع چ11رخ11ش اس11ترات11ژی11ک اق11تصاد آم11ری11کا از ن11ظام11ی
گ1ری ب1ه غ1یر ن1ظام1ی گ1ری را ب1رای س1ال ه1ا ک1ند خ1واه1د ک1رد .م1ی ت1وان
اط11مینان داش11ت ک11ه ک11شور م11ا ب11هان11ه و ه11دف اص11لی ی11ک چ11نین ج11نگ
ت 11مام ع 11یاری در خ 11اورم 11یان 11ه خ 11واه 11د ب 11ود ک 11ه ب 11ه ه 11مت اس 11رائ 11یل و ی 11ا
ن 11یروه 11ای ن 11یاب 11تی آن ب 11ه راه خ 11واه 11د اف 11تاد؛ ج 11نگی ک 11ه دول 11ت دس 11ت
راس11تی ن11تان11یاه11و ب11ه واس11طه ی ج11ای11گزی11نی اخ11یر وزی11ر دف11اع11ش از دو
طریق برای آن کسب آمادگی می کند:

ام11ا ب11خش ن11ظام11ی س11رم11ای11ه داری آم11ری11کا ک11ه در ح11ال ح11اض11ر اک11ثری11ت
ک 11نگره ی آم 11ری 11کا را در اخ 11تیار دارد ت 11مام ام 11ید خ 11ود را ب 11ه ن 11تیجه ی
ان11تخاب11ات ری11اس11ت ج11مهوری مح11دود ن11کرده اس11ت .ف11عاالن ای11ن ب11خش
ب1ه ط1ور م1عمول ب1ا اس1تفاده از ن1فوذ خ1ود در ک1نگره و پ1نتاگ1ون )وزارت
دف11 1اع آم11 1ری11 1کا( ش11 1رای11 1طی را پ11 1یش م11 1ی آورن11 1د ک11 1ه ب11 1ه ط11 1ور ع11 1ملی و
اج11باری س11یاس11ت ه11ای خ11ارج11ی ک11اخ س11فید را ب11رای ی11ک ی11ا ح11تی دو
دوره ی ری 11اس 11ت ج 11مهوری ج 11دی 11د ه 11دای 11ت م 11ی ک 11ند .در ای 11ن ب 11اره م 11ی
ت1وان1یم ب1ه ف1عال ش1دن ب1ی س1اب1قه ی پ1نتاگ1ون در ه1ل دادن ن1ات1و ب1ه س1وی
ی1ک روی1اروی1ی ن1ظام1ی ب1ا روس1یه اش1اره ک1نیم .م1ی ب1ینیم ک1ه ف1رم1ان1ده1ی
آم 11ری 11کا ب 11ر رأس ن 11ات 11و از ه 11یچ ح 11رک 11ت تح 11ری 11ک آم 11یزی ب 11رای ک 11شان 11دن
پ11ای روس11یه ب11ه ی11ک ج11نگ ن11اخ11واس11ته دری11غ ن11می ک11ند .آی11ا ای11ن ج11نگ در
ش 11رف وق 11وع اس 11ت؟ ب 11رخ 11ی ب 11ر ای 11ن ب 11اورن 11د و م 11عتقدن 11د ک 11ه ت 11ا ق 11بل از
ورود رئ11 1یس ج11 1مهور ب11 1عدی در آم11 1ری11 1کا ک11 1ه ف11 1رم11 1ان11 1ده ی ک11 1ل ق11 1وا ن11 1یز
محسوب می شود ،باید این رویارویی نظامی کلید بخورد.

 -۱تح1ری1ک ه1ر چ1ه بیش1تر ع1ربس1تان س1عودی ،ک1ه در ص1ورت1ی ک1ه ای1ن
ک 11شور ب 11ه ه 11مراه متح 11دان 11ش آغ 11ازگ 11ر ج 11نگ در خ 11اورم 11یان 11ه ب 11اش 11د،
اس1رائ1یل در آن دخ1ال1ت مس1تقیم و ع1لنی ن1خواه1د ک1رد ،ام1ا در ان1تظار
وی1ران1ی و ن1اب1ودی ک1شورم1ان در درج1ه ی نخس1ت و س1پس تخ1ری1ب ک1ل
خ 11اورم 11یان 11ه در ی 11ک ج 11نگ ط 11والن 11ی ف 11رس 11ای 11شی در ک 11ناری آم 11اده ب 11ه
ت11ماش11ا خ11واه11د نشس11ت .ه11دف ت11یم ن11تان11یاه11و و وزی11ر دف11اع ج11دی11د آن-،
دس1ت راس1تی ج1نگ ط1لب اف1راط1ی آوی1گدور ل1یبرم1ن ،-ای1ن اس1ت ک1ه ب1ا
پ 11یش رف 11نت تخ 11ری 11ب خ 11اورم 11یان 11ه ب 11ه م 11وق 11ع ب 11رای پ 11یاده ک 11ردن ن 11قشه ی
صهیونیست ها یعنی »اسرائیل بزرگ« 15وارد صحنه شوند.
 -۲در ص1ورت پ1ره1یز ی1ا ک1ندی ع1ربس1تان ،ه1دف گ1رف1نت م1راک1ز ن1ظام1ی
و ات1می در ای1ران ب1ا ت1کیه ب1ر ن1یروی ه1وای1ی ق1درت1مند و م1درن اس1رائ1یل
و بعد ،قرار دادن آمریکا و متحدانش در صف اول جنگ با ایران.

ام11ا الب11ی ج11نگ ط11لب در آم11ری11کا ک11ارت ه11ای دی11گری غ11یر از روس11یه در
آس 11تین دارد .م 11وض 11وع چ 11ین و ک 11ره ی ش 11مال 11ی ب 11ه ع 11نوان س 11ناری 11وه 11ای
ذخ11یره م11طرح11ند .ه11م چ11نین ،ب11ه ط11ور م11ثال ،اگ11ر ش11ان11س روی11اروی11ی ب11ا
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 - ۲ت 11ا آن زم 11ان ت 11الش ه 11ای دول 11ت دس 11ت راس 11تی اس 11رائ 11یل در ب 11ه راه
ان 11دازی ی 11ک ج 11نگ ت 11مام ع 11یار در خ 11اورم 11یان 11ه ب 11نا ب 11ه دالی 11ل داخ 11لی ی 11ا
ف 11شار و ته 11دی 11د ب 11ین امل 11للی و ب 11ه وی 11ژه ،ب 11ه واس 11طه ی ف 11شار از ط 11رف
واشنگنت همچنان عقیم بماند.

پیوند سرنوشت ایران با تحول سرمایه داری جهانی
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و اﯾﺮان
ب11ی ش11ک در ط11مع م11یلیارده11ا دالر س11ود ،س11رم11ای11ه داری ن11ظام11ی در ب11ه
ج1نگ و آش1وب و وی1ران1ی ک1شان1دن ج1هان درن1گ ن1خواه1د ک1رد و ب1ه ن1ظر
م1ی رس1د ق1درت ای1ن ج1ری1ان ج1نگ ط1لب ب1ه ح1دی رس1یده ب1اش1د ک1ه دی1گر
ه1یچ ن1وع اع1تراض ک1الس1یک م1ان1ند راه1پیمای1ی و اع1تراض1ات م1ردم1ی و
ی1ا اق1دام در ف1ضای م1جازی ن1می ت1وان1د ج1لوی ج1نون ج1نگ اف1روزی را
ب 11گیرد .س 11رن 11وش 11ت م 11یلیارده 11ا ان 11سان و ش 11ای 11د آی 11نده ی ک 11ره ی زم 11ین
م1ی رود ک1ه در زورآزم1ای1ی ب1ین م1راک1ز ق1درت در س1رم1ای1ه داری ج1هان1ی
ت 11عیین ت 11کلیف ش 11ود .و چ 11نان 11چه پیش 11تر دی 11دی 11م ،در ص 11ورت 11ی ک 11ه الب 11ی
تس1لیحات1ی م1وف1ق ب1ه ب1رپ1ا ک1ردن آت1ش ج1نگ ب1ر ع1لیه چ1ین ی1ا روس1یه ی1ا
ک11ره ی ش11مال11ی ن11گردد ،ای11ران م11ا ط11عمه ی اص11لی س11یاس11ت ه11ای ج11نگ
اف1روزان1ه ای1ن ب1خش از س1رم1ای1ه داری ج1هان1ی و ه1مدس1تان1ش در دول1ت
دس1ت راس1تی اس1رائ1یل خ1واه1د ب1ود .ش1ای1د ن1یاز ب1ه ی1ادآوری ن1باش1د ک1ه
در چ 11نین ک 11ارزاری ن 11ظام ج 11مهوری اس 11الم 11ی ع 11نصری ک 11وچ 11ک ب 11یش
ن1خواه1ند ب1ود ،ام1ا ع1ملکرد رژی1م س1بب ق1وت گ1رف1نت س1ناری1وی1ی ش1ده ک1ه
در آن ک11شور م11ا م11ی ت11وان11د ب11ه آت11ش ج11نگی چ11نان وی11ران11گر ب11سوزد ک11ه
ش1ای1د دی1گر ب1ه ش1کل ک1نون1ی خ1ود وج1ود ن1داش1ته ب1اش1د .تج1زی1ه ی ای1ران
به چندین کشور کوچک یکی از نتایج این جنگ خواهد بود.

 - ۳وض 11عیت داخ 11ل ای 11ران ب 11ه دل 11یل ورشکس 11تگی و رک 11ود و ب 11ی آب 11ی و
ب11 1یکاری ب11 1ه ج11 1ای11 1ی ن11 1رس11 1د ک11 1ه ب11 1ه واس11 1طه ی آن رژی11 1م ب11 1رای ف11 1رار از
ش 11ورش ه 11ای داخ 11لی و ن 11اب 11ودی ت 11وس 11ط م 11ردم گ 11رس 11نه و خ 11شمگین ب 11ه
تحریک ورزی و برانگیخنت یک جنگ منطقه ای پناه ببرد.
ع1دم ت1حقق ه1ر ی1ک از ای1ن س1ه ش1رط ک1افیس1ت ک1ه ش1رای1ط روی1اروی1ی و
ت11نش و دخ11ال11ت ورزی ،پ11ای رژی11م م11داخ11له ج11و را ب11ه ج11نگ بکش11د و ب11ه
ای 11 1ن ت 11 1رت 11 1یب تخ 11 1ری 11 1ب و ن 11 1اب 11 1ودی ای 11 1ران ،درک 11 1نار ب 11 1رخ 11 1ی دی 11 1گر از
ک1شوره1ای م1نطقه ،در دس1تور ک1ار ق1رار گ1یرد .ام1ا اگ1ر ه1ر س1ه ی ای1ن
ش1روط ،ب1ه آن گ1ون1ه ک1ه گ1فته ش1د ،ش1کل گ1یرد م1ی ت1وان1یم ان1تظار داش1ته
ب11اش11یم ک11ه ب11عد از ان11تخاب11ات ری11اس11ت ج11مهوری آم11ری11کا ی11ک س11ناری11وی
غیرجنگی برای ایران تدارک دیده شود.
ای 11ن ق 11اب 11ل پ 11یش ب 11ینی اس 11ت ک 11ه ب 11ا ت 11غییر رئ 11یس ج 11مهوری در آم 11ری 11کا
ف 11شاره 11ا ب 11ر ای 11ران تش 11دی 11د خ 11واه 11د ش 11د .ای 11ن ف 11شاره 11ا درب 11رگ 11یرن 11ده ی
چ 11ند ن 11کته و درخ 11واس 11ت اس 11ت ک 11ه ای 11االت متح 11ده پ 11یوس 11ته ب 11ر آن ه 11ا
ت11أک11ید داش11ته ام11ا ت11یم اوب11ام11ا نس11بت ب11ه آن ب11ا ت11ساه11ل ب11رخ11ورد ک11رده
اس 11ت .ت 11یم ب 11عدی در ک 11اخ س 11فید ب 11ه اح 11تمال زی 11اد ای 11ن م 11دارا را ک 11نار
می گذارد و درخواست های زیر به طور جدی مطرح خواهد شد:

ت11وج11ه داش11ته ب11اش11یم ک11ه در آخ11ری11ن م11اه ه11ای ری11اس11ت ج11مهوری اش،
اوب11 1 1 1ام11 1 1 1ا ت11 1 1 1الش زی11 1 1 1ادی دارد ،ت11 1 1 1ا ب11 1 1 1ا وج11 1 1 1ود م11 1 1 1قاوم11 1 1 1ت ش11 1 1 1دی11 1 1 1د
ج 11مهوری 11خواه 11ان و الب 11ی ه 11ای ط 11رف 11دار اس 11رائ 11یل در آم 11ری 11کا ،ت 11واف 11ق
ب1رج1ام را ب1ه م1رح1له ی اج1رای1ی ش1دن و ت1کمیل ب1خش نخس1ت ب1کشان1د،

 -اجرای دقیق تر ،سریع تر و سخت گیرانه تر برجام

ب1ه گ1ون1ه ای ک1ه ام1کان1ی ف1راه1م آی1د ت1ا رژی1م ب1ه ظ1اه1ر »م1تعارف« ش1ده
ای1ران ب1توان1د ب1ه اق1تصاد ج1هان1ی پ1یون1د زده ش1ود .ن1مون1ه ی ت1واف1ق ای1ران
ب11ا ش11رک11ت ب11وئ11ینگ ب11رای خ11ری11د ه11واپ11یماه11ای م11ساف11رب11ری را م11ی ت11وان
ت 11الش 11ی م 11هم در ای 11ن راه دانس 11ت .ه 11دف اوب 11ام 11ا ای 11ن اس 11ت ک 11ه ت 11یم
ب1عدی در ک1اخ س1فید دس1ت ب1از ب1رای زی1ر س1ئوال ب1ردن ب1رج1ام و آغ1از
ف11شار و ج11نگ ب11ا ای11ران ن11داش11ته ب11اش11د .ای11ن ک11وش11ش ت11یم اوب11ام11ا ام11ا
ش 11ان 11س ک 11می ب 11رای م 11وف 11قیت دارد .ب 11ه اح 11تمال خ 11یلی زی 11اد وق 11ای 11ع در
ارت1باط ب1ا ک1شور م1ا ب1ا ورود رئ1یس ج1مهور ب1عدی ب1ه ک1اخ س1فید رن1گ و
روی ک11م ی11ا ب11یش م11تفاوت11ی ب11ه خ11ود خ11واه11د گ11رف11ت .در آن ص11ورت ،در
ت1قاب1ل و زورآزم1ای1ی ب1ین دو ب1خش از س1رم1ای1ه داری آم1ری1کا ،ای1ران م1ا
م 11ی ت 11وان 11د ط 11عمه ی ی 11ک ج 11نگ خ 11ان 11مان 11سوز ش 11ود .آی 11ا ش 11ان 11سی ب 11رای
پ 11 1ره 11 1یز از س 11 1ناری 11 1وی س 11 1یاه ج 11 1نگ ب 11 1رای ک 11 1شورم 11 1ان هس 11 1ت؟ چ 11 1نین
اح11تمال11ی ت11اب11ع ه11مسوی11ی و ه11مزم11ان11ی س11ه ع11نصر ب11ین امل11للی ،م11نطقه
ای و داخلی خواهد بود:

 پایان بخشیدن به گسترش و تولید موشک های دوربرد پایان بخشیدن به حضور نظامی در کشورهای خاورمیانه قطع حمایت و پشتیبانی از تروریسم بین امللل رعایت ]ظاهر[ حقوق بشر ت 11الش ج 11دی و س 11ری 11ع ب 11رای ب 11رداش 11نت م 11وان 11ع از س 11ر راه ادغ 11اماقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه داری جهانی.
اج 11رای ای 11ن ش 11ش م 11ورد ی 11ا ح 11تی ن 11یمی از آن 11ها م 11ی ت 11وان 11د س 11اخ 11تار
ق11درت در ای11ران را دچ11ار زل11زل11ه ی س11یاس11ی ک11ند .ای11ن ام11ر ج11نگ ق11درت
را در درون ن11ظام ش11دت خ11واه11د ب11خشید .م11ثلث س11نتی ق11درت م11تشکل
از روح11ان11یت م11حاف11ظه ک11ار ،س11پاه و ن11یز ب11ازار س11نتی درخ11واه11د ی11اف11ت
ک11ه دوران ح11کوم11ت ب11ا س11بک ام11پرات11وری م11اف11یای11ی-اس11الم11ی ب11ه پ11ای11ان
رس 11یده اس 11ت .در آن م 11وق 11ع ای 11ن م 11ثلث ک 11ه ان 11حصار ق 11درت و ث 11روت را
ب1رای ب1یش از س1ه ده1ه و ن1یم در اخ1تیار داش1ته ب1ای1د ان1تخاب1ی م1هم را
صورت بخشد .دو گزینه در مقابل اوست:

 - ۱ت1ا ق1بل از آغ1از ب1ه ک1ار رئ1یس ج1مهور ج1دی1د آم1ری1کا ،ج1نگی ب1زرگ
ب 11ا روس 11یه ،ی 11ا ب 11ا چ 11ین ،ی 11ا ب 11ا ک 11ره ش 11مال 11ی و ی 11ا ب 11ا ای 11ران درن 11گیرد .ب 11ه
ن 11حوی ک 11ه س 11رم 11ای 11ه داری ن 11ظام 11ی ن 11توان 11د م 11سیر س 11یاس 11ت گ 11ذاری و
ب1ودج1ه ب1ندی رئ1یس ج1مهور ب1عدی را از پ1یش ب1ه س1ود م1ناف1ع خ1ود خ1ط
داده ب 11اش 11د .ای 11ن ب 11ه م 11عنای م 11هار ت 11الش ه 11ای ف 11علی ای 11ن ب 11خش از
سرمایه داری توسط بخش دیگر )سرمایه داری مالی( می باشد.

 - ۱م1ثلث س1نتی ق1درت ،ب1رای ح1فظ ب1خشی از ق1درت و ث1روت ،ه1مان1ند
توافق برجام با نرمشی قهرمانانه به خواست های شش گانه ی فوق
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۴
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نتیجه گیری:

پیوند سرنوشت ایران با تحول سرمایه داری جهانی
و به ویژه باز شدن درهای اقتصاد ایران تن در می دهد ،که در این
صورت نظام جمهوری اسالمی به مسیر استحاله ی اجباری وارد
شده و در نهایت ،همانند ترکیه یا پاکستان ،به یکی دیگر از اقمار
دست چندم نظام سرمایه داری در منطقه و پایگاه سیاست خارجی
آمریکا تبدیل خواهد شد.
 - ۲م11ثلث س11نتی ق11درت ب11ا م11راج11عه ب11ه ت11رس ه11ای ق11دی11می خ11ود ح11اض11ر
ب 11ه ن 11رم 11ش ن 11می ش 11ود و در م 11قاب 11ل خ 11واس 11ت ه 11ای ش 11ش گ 11ان 11ه ی ب 11اال
م1قاوم1ت دردس1رآف1ری1ن ن1شان م1ی ده1د .واک1نش س1رم1ای1ه داری ج1هان1ی و
ب1ه وی1ژه آم1ری1کا در ای1ن ش1رای1ط ب1ازگش1ت و تش1دی1د تح1ری1م ه1ا ،م1نزوی
س1ازی ب1ین امل1للی ،ف1شار م1نطقه ای ،م1حاص1ره ی دری1ای1ی ،ت1غییر رژی1م
و در ن1های1ت و در ص1ورت ن1یاز ح1ذف رژی1م از ط1ری1ق ج1نگ خ1واه1د ب1ود.
ج1ای1گزی1نی رژی1م م1ی ت1وان1د ب1ا ح1فظ ت1نها ب1خشی از م1ثلث ج1دی1د ق1درت
و اس1تحال1ه و ت1غییر م1اه1یت ب1اق1ی رژی1م ان1جام ش1ود و ی1ا ب1ا ج1ای1گزی1ن
ک11ردن ک11ل آن ب11ا ی11ک رژی11م دس11ت ن11شان11ده م11تشکل ازع11وام11ل وابس11ته ی
خارج نشین.

در ع 11 1صر ج 11 1هان 11 1ی ش 11 1دن س 11 1رم 11 1ای 11 1ه داری ،س 11 1رن 11 1وش 11 1ت ای 11 1ران ،م 11 1ثل
س11رن11وش11ت ه11ر ک11شوری ت11اب11ع ت11حوالت درون11ی س11رم11ای11ه داری اس11ت .دو
گ 11رای 11ش اق 11تصاد تس 11لیحات 11ی و اق 11تصاد م 11ال 11ی ب 11ا ه 11م در ک 11شاک 11ش
هس11تند ت11ا ب11ه ع11نوان ج11ری11ان اص11لی و ت11عیین ک11ننده ای11ن ن11ظام م11طرح
ش 11ون 11د .ح 11اص 11ل ای 11ن روی 11اروی 11ی م 11ی ت 11وان 11د م 11سیر م 11تفاوت 11ی را ب 11رای
ت 11 1غییرات ج 11 1هان 11 1ی ،م 11 1نطقه ای و م 11 1لی ت 11 1رس 11 1یم ک 11 1ند .اگ 11 1ر الب 11 1ی ه 11 1ای
ق1درت1مند ط1رف1دار اق1تصاد ج1نگی ب1رن1ده ش1ون1د ،دن1یا ش1اه1د ت1نش ه1ا و
ن11برده11ای ن11ظام11ی م11همی در ه11مین س11ال ه11ای پ11یش رو خ11واه11د ب11ود ک11ه
ی1کی از ق1رب1ان1یان اص1لی آن م1ی ت1وان1د ک1شور م1ا ب1اش1د .اگ1ر الب1ی ه1ای
اق11تصاد م11ال11ی دس11ت ب11اال را پ11یدا ک11نند ،ف11شار ب11رای ادغ11ام اق11تصاد
ای1ران در اق1تصاد ج1هان1ی غ1یر ق1اب1ل پ1ره1یز خ1واه1د ب1ود و ب1ه دن1بال آن،
اس1تحال1ه ی ن1ظام ک1نون1ی و رف1نت ب1ه س1وی ن1وع1ی ح1ل ش1دن در س1رم1ای1ه
داری بین املللی.
در ه 11ر ی 11ک از ای 11ن دو س 11ناری 11و ال 11بته س 11همی ب 11رای م 11ناف 11ع م 11ردم م 11ا
وج11ود ن11خواه11د داش11ت .در س11ناری11و اول11ی ث11روت ه11ای م11لی م11ان ب11ا ج11نگ
و ن 11ظام 11ی گ 11ری ن 11اب 11ود خ 11واه 11د گش 11ت و در دوم 11ی ب 11ه ص 11ورت ق 11ان 11ون 11ی
غ11ارت و ب11ه ج11هان ث11روت11مند ت11زری11ق م11ی ش11ون11د .آن چ11ه ک11ه ض11ررآف11ری11نی
ه1ر دو س1ناری1و را ب1اع1ث م1ی ش1ود -،ی1کی س1ری1ع و ن1اگ1هان1ی و دی1گری
آهس 11 1ته ت 11 1ر و ت 11 1دری 11 1جی ،-ع 11 1نصری اس 11 1ت ب 11 1ه اس 11 1م ن 11 1ظام ج 11 1مهوری
اس1الم1ی .ی1ک ن1ظام ض1د م1ردم1ی و اس1تبدادی ک1ه اج1ازه ی ت1بلور ی1اف1نت
اراده ی ملی را نمی دهد.
ای 11ن تح 11لیل ،ب 11ه م 11ثاب 11ه م 11قال 11ه ی ق 11بلی ،درص 11دد ب 11ود ب 11ه م 11ا ای 11ران 11یان
ع11الق11مند ب11ه م11ناف11ع م11لی هش11دار ده11د ،ک11ه س11یر و رون11د ج11ری11ان11ات ،چ11ه
در س11طح خ11رد و چ11ه در س11طح ک11الن ،ب11ه گ11ون11ه ای هس11تند ک11ه ت11قری11نب
ه 11ر س 11ناری 11وی 11ی در آن ،در ن 11های 11ت ،ب 11ه ض 11رر م 11لت س 11تمدی 11ده ی ای 11ران
ت11مام خ11واه11د ش11د .ب11ناب11رای11ن ت11ا زم11ان11ی ک11ه ع11نصری ب11ه ن11ام ج11ای11گزی11ن
م 11ردم 11ی ب 11رای رژی 11م ک 11نون 11ی م 11طرح ن 11باش 11د ب 11ه ن 11ظر م 11ی رس 11د ک 11ه ه 11یچ
ت 11غییری در ش 11رای 11ط ک 11نون 11ی و آی 11نده ی ب 11الف 11صل نیس 11ت ک 11ه م 11مکن و
م 11حتمل ب 11اش 11د و در ع 11ین ح 11ال ب 11ه س 11ود م 11ناف 11ع درازم 11دت م 11لت ای 11ران
ت 11مام ش 11ود .غ 11یبت چ 11نین ج 11ای 11گزی 11نی در ش 11رای 11طی ت 11أس 11ف ب 11ارت 11ر
م 11ی ش 11ود ک 11ه م 11ی ب 11ینیم رژی 11م اس 11الم 11ی ورشکس 11ته و ب 11ی آی 11نده م 11نتظر
ن 11یروی 11ی اس 11ت ک 11ه ب 11ا ق 11اط 11عیت و ب 11رن 11ام 11ه ری 11زی ب 11ه او ت 11لنگری ب 11زن 11د ت 11ا
فروبپاشد.

هموطنان عزیز!
اگ?ر م?ای?ل هس?تید ک?ه پ?رس?ش ه?ای خ?ود را
در م? ??ورد ح? ??زب ای? ??ران آب? ??اد ب? ??ا اع? ??ضای
ح??زب در م??یان ب??گذاری??د در س??میناره??ای
اینترنتی ماهانه ی ما شرکت کنید.

ای 11ن ک 11ه ارزی 11اب 11ی ارائ 11ه ش 11ده در ای 11ن ن 11وش 11تار ت 11ا چ 11ه ح 11د دق 11یق اس 11ت
چ 11یزی را از ای 11ن واق 11عیت ک 11م ن 11می ک 11ند ک 11ه در ح 11ال ح 11اض 11ر ن 11یروی 11ی
ب 11رای ت 11دوی 11ن ی 11ک س 11ناری 11وی م 11تفاوت ب 11راس 11اس م 11ناف 11ع م 11لت ای 11ران و
تح11 1میل آن ب11 1ه رژی11 1م و س11 1ای11 1ر ب11 1ازی11 1گران م11 1نطقه ای و ج11 1هان11 1ی وج11 1ود
ن11دارد .در زم11ان ح11ساس ک11نون11ی ،اگ11ر وظ11یفه ای ب11ر عه11ده ی ن11یروه11ای
س 11یاس 11ی م 11ردم گ 11را وج 11ود داش 11ته ب 11اش 11د ه 11مان 11ا ت 11الش ع 11ملی و ت 11کرار
م11ی ک11نم ع11ملی ،ب11رای ت11حقق ای11ن ام11ر م11هم اس11ت .ام11روز ب11یش از ه11ر
زم11 1ان دی11 1گری ،م11 1لت ای11 1ران ب11 1ه ی11 1ک ن11 1مای11 1نده ی واق11 1عی در ص11 1حنه ی
سیاسی نیازمند است.

برای این منظور با ما تماس بگیرید:
hezbiraneabad@gmail.com
١٥
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دم ? ??کراس ? ??ی ب ? ??طور ات? ??فاق? ??ی ب ??ه
س ? ??راغ ه? ??یچ ج ??ام ??عه ای ن? ??می رود !
کار دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد
در ش1ماره ه1ای پ1یشین خ1ودره1اگ1ر ،در دو ن1وش1تار 16ب1ه م1عنا و م1فهوم
دم 11 1کراس 11 1ی پ 11 1رداخ 11 1تیم و ب 11 1ه وج 11 1ود آم 11 1دن ش 11 1رای 11 1ط دم 11 1کرات 11 1یک در
ک1شورم1ان را در گ1رو وج1ود اح1زاب م1درن و وج1ود اح1زاب م1درن را در
گ1رو شه1رون1دان ای1ران1ی م1درن دانس1تیم .ت1عری1ف م1ا از شه1رون1د م1درن
ف1ردی اس1ت ک1ه ت1وانس1ته در خ1ود پ1ندار ،گ1فتار و ک1ردار م1ناس1ب ب1رای
رف1تار دم1کرات1یک در ع1رص1ه ی اج1تماع1ی را ن1هادی1نه ک1ند .ب1دی1ن ت1رت1یب
م1ی ت1وان پ1یش ش1رط دم1کراس1ی در ی1ک ج1ام1عه را پ1دی1د آم1دن و ت1قوی1ت
ت 11دری 11جی ش 11کلی از ف 11ره 11نگ ف 11کری-رف 11تاری م 11تناس 11ب ب 11ا آن در م 11یان
ح 11داق 11ل ب 11خشی از شه 11رون 11دان دانس 11ت .چ 11را ک 11ه اگ 11ر چ 11نین ن 11باش 11د،
ح 11تی اگ 11ر ن 11یروی 11ی ب 11ا ن 11یت ب 11رق 11راری دم 11کراس 11ی ب 11ه ق 11درت ب 11رس 11د ،در
ن11بود ش11مار ک11اف11ی از شه11رون11دان آگ11اه و ه11وش11یار ه11یچ ن11وع ض11مان11ت
اج1رای1ی ب1رای ای1ن م1هم وج1ود ن1خواه1د داش1ت و ع1دم آم1ادگ1ی ع1موم1ی
ج 11ام 11عه در پ 11ذی 11رش دم 11کراس 11ی ،دی 11ر ی 11ا زود ای 11ن ن 11یروی م 11دع 11ی را از
م11اه11یت دم11کرات11یک خ11ود ت11هی ک11رده و ب11ه ادام11ه ی ح11کوم11ت ب11ا ت11کیه ب11ر
روش های استبدادمنشانه وا خواهد داشت.

• ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﻨﺪﮔﺮاﯾﯽ (Pluralism) :ت11نوع دی11دگ11اه ه11ا ،ن11ظرات و ت11شکالت
س1یاس1ی در ی1ک ج1ام1عه ی دم1کرات1یک س1بب م1ی ش1ود دس1ت ک1م ی1ک
ب 11خش از ج 11ام 11عه تح 11مل ای 11ده ه 11ا و ن 11ظری 11ات م 11تفاوت و چ 11ه ب 11سا
م11تضاد ب11ا ب11اوره11ای خ11وی11ش را داش11ته ب11اش11د .ب11ه م11رور زم11ان ،ای11ن
ب 11خش از ج 11ام 11عه رش 11د ی 11اف 11ته و م 11طلق گ 11رای 11ی م 11نحصر ب 11ه ج 11وام 11ع
اس1تبدادزده ج1ای خ1ود را ب1ه ف1ره1نگ چ1ندگ1رای1ی و تح1مل دگ1رگ1ون1ی
ها می دهد.
• ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺪاراﮔﺮی (Tolerance) :در ی1ک ج1ام1عه ی دارای ح1داق1لی از
دم 11 1کراس 11 1ی ،ب 11 1خش ه 11 1ای م 11 1ختلف ج 11 1ام 11 1عه نس 11 1بت ب 11 1ه ه 11 1م دارای
ت1ساه1ل و م1دارا ب1وده و ق1ادرن1د وج1ود ی1کدی1گر را تح1مل ب1کنند و ای1ن
ب11رخ11الف ج11وام11ع زی11ر ی11وغ دی11کتات11وری اس11ت ک11ه در آن ت11نها گ11رای11ش
غ1ال1ب ب1رح1ق ش1ناخ1ته ش1ده و وج1ود ه1یچ ب1اور و ن1ظر دی1گری ب1رت1اف1ته
ن 11می ش 11ود .ب 11ردب 11اری ،م 11دارا و گ 11ذش 11ت در ب 11رخ 11ورد ب 11ا دی 11گران از
وجوه بارز شهروندان جوامع دمکراتیک است.

**

ن11 1وش11 1تار پ11 1یش رو در اب11 1تدا ن11 1گاه11 1ی خ11 1واه11 1د داش11 1ت ب11 1ه ج11 1نبه ه11 1ای
گ11ون11اگ11ون از ای11ن ف11ره11نگ ف11کری-رف11تاری و پ11س از ب11رش11مردن ش11باه11ت
ف1کر و رف1تار م1ناس1ب ب1ا ک1نشگری س1یاس1ی ،در ق1ال1ب اح1زاب م1درن و
دم 11کرات 11یک ،ب 11ه در ه 11م ت 11نیدگ 11ی ش 11رای 11ط وج 11ودی دم 11کراس 11ی در ی 11ک
جامعه با پدیده ی تحزب خواهد پرداخت.

• ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺎر و ﺗﻼش :شه1رون1دان در ی1ک ج1ام1عه ی دم1کرات1یک خ1ود را
ش1ری1ک و ت1أث1یرگ1ذار در س1رن1وش1ت ج1معی خ1وی1ش دانس1ته و م1یل ب1ه
ک 11ار و ت 11الش ب 11رای به 11بود ش 11رای 11ط ج 11معی در آن 11ها ن 11هادی 11نه ش 11ده
اس 11ت .ب 11ر خ 11الف ج 11وام 11ع اس 11تبدادزده ،ح 11ضور ف 11عال در ت 11مام 11ی
ع1رص1ه ه1ای اج1تماع1ی و م1شارک1ت در س1اخ1نت و ت1داوم ب1خشیدن ب1ه
ش11رای11ط دم11کرات11یک از اج11زای ج11دای11ی ن11اپ11ذی11ر رف11تار اج11تماع11ی در
این نوع جوامع می باشد.

ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﮑﺮی-رﻓﺘﺎری در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ف 11رد در ف 11رآی 11ند اج 11تماع 11ی ش 11دن خ 11ود ن 11اگ 11زی 11ر از ف 11ره 11نگ غ 11ال 11ب ب 11ر
ج1ام1عه ت1أث1یر م1ی پ1ذی1رد ،ف1ره1نگی ک1ه ب1ه ن1وب1ه ی خ1وی1ش ه1مواره رن1گ و
ب 11وی ن 11ظام س 11یاس 11ی ح 11اک 11م ب 11ر آن ج 11ام 11عه را دارد .از ای 11ن رو ت 11فاوت
رف11تار اج11تماع11ی م11یان شه11رون11دان ج11وام11ع دم11کرات11یک و ج11وام11ع ت11حت
س11یطره ی ح11کوم11ت ه11ای اس11تبدادی ،ب11ه ان11دازه ی ت11فاوت م11یان روش
ه1ای م1دی1ری1تی ن1ظام ه1ای س1یاس1ی آن1ها خ1واه1د ب1ود .ب1ر خ1الف ج1وام1ع
اس 11تبدادزده ،ب 11رق 11راری ش 11رای 11ط دم 11کرات 11یک در ی 11ک ج 11ام 11عه ب 11ه م 11رور
زم11 1ان اف11 1کار و رف11 1تاره11 1ای م11 1تناس11 1ب ب11 1ا آن را ن11 1زد ش11 1مار ب11 1االی11 1ی از
شه1رون1دان ن1هادی1نه خ1واه1د س1اخ1ت ،ای1ن ف1ره1نگ اف1کاری -رف1تاری از
جمله شامل نکات زیر خواهد بود:

• ﺗﻮان و ﻋﺎدت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ :در ی11ک ج11ام11عه ی دم11کرات11یک ،شه11رون11دان
ِ
1ختلف دارای ب 11اوره 11ا و رف 11تاره 11ای
خ 11ود را در ق 11ال 11ب گ 11روه ه 11ای م 1
مش 11ترک ت 11عری 11ف م 11ی ک 11نند و ب 11رای اج 11رای 11ی ک 11ردن خ 11واس 11ت ه 11ای
خ 11وی 11ش ب 11ه ک 11ار س 11ازم 11ان ی 11اف 11ته ی ج 11معی م 11ی پ 11ردازن 11د .ب 11ر خ 11الف
روح11 1یه ی ف11 1ردگ11 1را و گ11 1ری11 1زان از ک11 1ار ج11 1معی ،ک11 1ه از ع11 1وارض ب11 1ی
اع 11 1تمادی م 11 1وج 11 1ود در ج 11 1وام 11 1ع اس 11 1تبدادزده اس 11 1ت ،رش 11 1د و ن 11 1مو
ف 11 1ره 11 1نگی و اج 11 1تماع 11 1ی در ش 11 1رای 11 1ط دم 11 1کرات 11 1یک ت 11 1وان ه 11 1مکاری و
مشارکت در سرنوشت جمعی را در افراد نهادینه می کند.

•
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دمکراسی بطور اتفاقی به سراغ هیچ جامعه ای نمی رود!
• رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط و ﺿﻮاﺑﻂ :پیش1تر در ن1وش1تاری 17ب1ه راب1طه ی مس1تقیم
دم 11کراس 11ی و ض 11اب 11طه م 11ندی پ 11رداخ 11ته ای 11م .ب 11ر خ 11الف رف 11تار راب 11طه
گ 11 1را و ق 11 1ان 11 1ون گ 11 1ری 11 1ز ن 11 1زد اس 11 1تبدادزدگ 11 1ان ،شه 11 1رون 11 1دان ج 11 1وام 11 1ع
دم11 1کرات11 1یک پ11 1ای11 1بندی ب11 1ه ق11 1انِ 1 1
1ون ب11 1رخ11 1اس11 1ته از اراده ی ج11 1معی را
ض 11ام 11ن ت 11داوم دم 11کراس 11ی در ج 11ام 11عه ی خ 11ود م 11ی دان 11ند .در چ 11نین
ک 11 1شوره 11 1ای 11 1ی رف 11 1تار ض 11 1اب 11 1طه گ 11 1را در ف 11 1رآی 11 1ند اج 11 1تماع 11 1ی ش 11 1دن
شهروندان نهادینه شده است.

ه11ای م11ختلف در درون خ11ود را تح11مل ک11ند .از س11وی دی11گر ،از دی11د
ب11 1رون ت11 1شکیالت11 1ی ،ی11 1کی از وی11 1ژگ11 1ی ه11 1ای اح11 1زاب م11 1درن رش11 1د و
ف1عال1یت آن1ها در ک1نار دی1گر اح1زاب و ت1شکل ه1ا س1یاس1ی ب1ا ب1اوره1ا
و اس 11ترات 11ژی ه 11ای گ 11ون 11اگ 11ون و چ 11ه ب 11سا م 11خال 11ف اس 11ت؛ ال 11بته در
م1قاط1عی م1شخص ی1ک ح1زب ب1رای پیش1برد ب1رن1ام1ه ی س1یاس1ی خ1ود
می تواند با دیگر احزاب به تأمل و همکاری تاکتیکی دست بزند.
• ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺪاراﮔﺮی :در ی1ک ح1زب م1درن و دم1کرات1یک ،ف1ره1نگ ت1ساه1ل
و م 11دارا ب 11ه ش 11کل ن 11هادی 11نه ب 11رق 11رار اس 11ت؛ از ای 11ن رو ،اف 11راد ف 11اق 11د
ت1وان1ای1ی تح1مل ن1ظرات م1تفاوت ج1ای1ی در ح1زب ن1دارن1د .ال1بته ای1ن ب1ه
م11عنای تح11مل گ11رای11ش ه11ای ب11ه ش11دت م11تضاد و م11تناق11ض در درون
ی1ک ت1شکل واح1د نیس1ت ،ب1لکه ب1ایس1ت آن را ب1ه ص1ورت تح1مل ان1تقاد
و پ11یشنهاد در راس11تای گ11رای11ش اص11لی ح11زب ت11صور ک11رد .ب11ه ه11مین
م11 1یزان الزم اس11 1ت ب11 1رخ11 1ورد اح11 1زاب م11 1درن و ف11 1عاالن11 1شان ب11 1ا دی11 1گر
احزاب از فرهنگ مداراگری برخوردار باشد.

• اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻧﮭﺎد و ﮐﺎر ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ :در ج 11وام 11ع اس 11تبدادزده و ت 11حت س 11لطه
ی دی1کتات1وری ،پیش1برد ام1ور اج1تماع1ی در اخ1تیار وابس1تگان ح1لقه
ی ق 11درت اس 11ت و ه 11یچ ن 11هادی ن 11می ت 11وان 11د از خ 11ود اس 11تقالل ع 11مل
ن11شان ده11د .در ح11ال11ی ک11ه م11دی11ری11ت ع11رص11ه ه11ای گ11ون11اگ11ون زن11دگ11ی
اج1تماع1ی در ج1وام1ع دم1کرات1یک در اخ1تیار ن1هاد ه1ای م1رب1وط1ه ق1رار
گ 11رف 11ته و ن 11قش ف 11رد ب 11ر اس 11اس م 11سئول 11یت اش در آن ن 11هاد ت 11عری 11ف
م11 1ی ش11 1ود .از ای11 1ن رو اح11 1ترام ب11 1ه ن11 1هاد و ک11 1ار ن11 1هادی11 1نه ج11 1زی11 1ی از
فرهنگ این جوامع می شود.

• ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺎر و ﺗﻼش :ح11زب س11یاس11ی ب11ا ه11دف م11شخص ،ی11عنی س11هم
گ11رف11نت از ق11درت از ط11ری11ق پیش11برد ب11رن11ام11ه ی س11یاس11ی اش ت11شکیل
م 11 1ی ش 11 1ود و از ای 11 1ن رو ،ح 11 1زب مح 11 1لی س 11 1ت ب 11 1رای ت 11 1الش مس 11 1تمر
س 11یاس 11ی و ن 11ه گ 11پ و گ 11فتگو و ن 11ظری 11ه پ 11ردازی ه 11ای ب 11ی پ 11ای 11ان ،ب 11ر
خ1الف ن1ظر رای1ج ام1ا ن1ادرس1ت ن1زد ب1سیاری از ه1موط1نان درب1اره ی
تح1زب .ب1ه ه1مین دل1یل اع1ضای ی1ک ح1زب ن1یاز دارن1د ک1ه ه1مزم1ان ب1ا
آغ 11از ب 11ه ک 11نشگری در درون ح 11زب م 11ورد ن 11ظر خ 11ود ،ف 11ره 11نگ ک 11ار و
تالش را در خود و حزب نهادینه کنند.

ب 11ا ت 11کیه ب 11ر ن 11کات ب 11رش 11مرده در ب 11اال م 11ی ت 11وان ی 11قین داش 11ت ف 11ره 11نگ
ح1اک1م ب1ر ک1شوری اس1تبدادزده م1ان1ند ای1ران ،ک1ه ه1زاره ه1اس1ت در زی1ر
ی 11وغ ح 11کوم 11ت ه 11ای خ 11ودک 11ام 11ه بس 11ر م 11ی ب 11رد ،ب 11سیار دور از ف 11ره 11نگ
ح 11اک 11م ب 11ر ج 11وام 11ع دم 11کرات 11یک اس 11ت .ه 11مچنان ک 11ه تج 11رب 11ه ی ش 11خصی
ب11سیاری از م11ا از ج11مع م11هاج11ری11ن ای11ران11ی ن11شان م11ی ده11د ،ب11ا وج11ود
ده 11ه ه 11ا زن 11دگ 11ی در ش 11رای 11ط دم 11کرات 11یک )نس 11بی( ح 11اک 11م ب 11ر ج 11وام 11ع
غ1رب1ی ،ش1مار ب1سیار ب1االی1ی از پ1نج م1یلیون ه1موط1ن خ1ارج ن1شین م1ا
ه1رگ1ز ن1توانس1ته ان1د ت1أث1یرات م1ثبت و ک1یفی از ای1ن ف1ره1نگ دم1کرات1یک
ب 11پذی 11رن 11د و آث 11ار ف 11ره 11نگ اس 11تبدادزده ی م 11وروث 11ی ه 11مچنان ب 11ه ش 11کل
آشکاری در رفتارشان مشاهده می شود.

• ﺗﻮان و ﻋﺎدت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ :ی11 1کی از ش11 1اخ11 1ص ه11 1ای م11 1هم ی11 1ک ح11 1زب
م1درن و دم1کرات1یک م1دی1ری1ت مج1موع1ه ف1عال1یت ه1ا و ت1الش ه1ای1ش ب1ا
ت1کیه ب1ر ت1قسیم ک1ار ح1رف1ه ای اس1ت .از ای1ن رو ،ع1الوه ب1ر ع1الق1ه ب1ه
ک11ار س11یاس11ی ،روح11یه ی ک11ار ت11یمی و ت11وان ان11جام ک11ار ج11معی ب11ای11د
از وی1ژگ1ی ه1ای اع1ضای آن ب1اش1د .ک1نشگر س1یاس1ی راس1تین ق1ادر
اس11ت ه11ماه11نگ و ه11مسو ب11ا دی11گر ه11مرزم11ان11ش در پیش11برد وظ11ای11ف
حزبی خود فعالیت کند.

ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﮑﺮی-رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺣﺰاب ﻣﺪرن
در ن 11 1وش 11 1تار ان 11 1تشار ی 11 1اف 11 1ته در نش 11 1ری 11 1ه ی خ 11 1ودره 11 1اگ 11 1ر ش 11 1ماره دو،
"دم 11کراس 11ی در ای 11ران در گ 11رو شه 11رون 11دان 11ی م 11درن" ب 11ا ت 11کیه ب 11ر ن 11قش
ن 11هادی 11نه ی اح 11زاب م 11درن در س 11اخ 11نت دم 11کراس 11ی در ای 11ران ،شه 11رون 11د
م1درن را ب1راب1ر دانس1تیم ب1ا ف1ردی ک1ه رف1تار م1ناس1ب ب1رای ک1ار م1نظم و
س11ازم11ان ی11اف11ته ی ت11شکیالت11ی داش11ته ب11اش11د .18ای11نک ن11گاه11ی دق11یق ت11ر
داشته باشیم به فرهنگ فکری-رفتاری متناسب با تحزب:

• رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط و ﺿﻮاﺑﻂ :ی 11 1ک ح 11 1زب م 11 1درن در ص 11 1حنه ی س 11 1یاس 11 1ی
ن1می ت1وان1د ب1ه ش1کل م1ؤث1ر ای1فای ن1قش ک1ند م1گر ب1ا ت1نظیم و پیش1برد
رواب 11 1ط اع 11 1ضای خ 11 1ود ب 11 1ر اس 11 1اس آی 11 1ین ن 11 1ام 11 1ه و ض 11 1واب 11 1ط درون
ت11شکیالت11ی خ11ود .ن11ادی11ده گ11رف11نت و ی11ا ک11م اه11میت دانس11نت ای11ن ام11ر،
ح11زب را ب11ه م11حفل ی11ا انج11منی ب11ی خ11اص11یت ت11قلیل داده و در ع11مل
در ت 11ناق 11ض ب 11ا ف 11لسفه ی وج 11ودی خ 11وی 11ش ،ی 11عنی کس 11ب س 11هم از
ق1درت در ص1حنه ی س1یاس1ی ،ق1رار م1ی ده1د .ب1ر ه1مین اس1اس ،ب1ر
خ 11 1الف ض 11 1اب 11 1طه گ 11 1رای 11 1ی ،ف 11 1ره 11 1نگ رف 11 1یق ب 11 1از ،راب 11 1طه گ 11 1را و ی 11 1ا
کدخدامنش جایی در کار حزبی ندارد.

• ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﻨﺪﮔﺮاﯾﯽ :در ک1ار اح1زاب م1درن وج1ود ف1ره1نگ چ1ندگ1رای1ی ب1ه
ش1کل ن1هادی1نه ض1رورت دارد و ای1ن از دو ج1نبه ی درون ت1شکیالت1ی
و ب1رون ت1شکیالت1ی .از س1وی1ی در ب1ین اع1ضای ی1ک ح1زب م1درن م1ی
ت 11وان ش 11اه 11د رش 11د گ 11رای 11ش ه 11ای م 11ختلف در ان 11تخاب ت 11اک 11تیکهای
م11 1ناس11 1ب م11 1بارزات11 1ی ب11 1ود ،از ای11 1ن رو ،ه11 1مزم11 1ان ب11 1ا ح11 1فظ ان11 1سجام
ت 11شکیالت 11ی خ 11ود ،مج 11موع 11ه ی ح 11زب ب 11ای 11د ب 11توان 11د وج 11ود ف 11راک 11سیون
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" 17دمکراسی :آزادی قانون مند"  :خودرهاگر شماره یک
 18دمکراسی در ایران در گرو وجود احزاب مدرن است و وجود احزاب مدرن در گرو وجود شهروندان ایرانی مدرن ،شهروندانی با رفتار مناسب برای کار منظم و سازمان
یافته ی تشکیالتی.
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نش11ری11ه رس 11می ح 11زب ای11 1ران آب 11اد

دمکراسی بطور اتفاقی به سراغ هیچ جامعه ای نمی رود!
• اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻧﮭﺎد و ﮐﺎر ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ :ح11 1زب س11 1یاس11 1ی زم11 1ان11 1ی م11 1ی ت11 1وان11 1د از
ت1داوم ک1ار خ1ود و پیش1برد اه1داف1ش اط1مینان ح1اص1ل ک1ند ک1ه ب1توان1د
در ورای وج1ود ای1ن ی1ا آن ف1رد- ،ه1رچ1ند اف1راد ب1ا اه1میت ب1ه واس1طه
ی دان 11ش س 11یاس 11ی و ت 11وان 11ی ه 11ای ع 11ملیات 11ی ش 11ان ،-ب 11ه ک 11ار خ 11ود
ادام11ه ده11د .وابس11تگی ی11ک ح11زب س11یاس11ی ب11ه اع11ضای ک11لیدی اش
م11یزان ض11رب11ه پ11ذی11ری آن را ب11اال م11ی ب11رد ،چ11را ک11ه ن11بود آن ف11رد ،ب11ه
ه1ر دل1یلی ،آن ت1شکل را ب1ا خ1طر ف1روپ1اش1ی ی1ا ت1زل1زل روب1رو خ1واه1د
س1اخ1ت .از ه1مین رو ،اع1ضای ی1ک ت1شکل س1یاس1ی م1ی ب1ایس1ت ب1ه
ح11زب خ11ود ب11ه ع11نوان ی11ک ن11هاد پ11ای11بند ب11اش11ند ،ن11هادی ک11ه ب11ه واس11طه
ی پش1تکار و ه1مت ت1ک ت1ک اع1ضا در ان1جام وظ1ای1ف م1حول ش1ده و
ب1ر اس1اس م1سئول1یت ه1ا رش1د ک1رده و ت1داوم م1ی ی1اب1د ،ن1ه ب1ر اس1اس
جایگاه تشکیالتی فالن عضو و یا بهمان مسئول.

اوج م11ی گ11یرد .در چ11نین لح11ظات11ی ،ه11یجان11ات زودگ11ذر دس11تمای11ه
ی الزم را ب1ه ف1رص1ت ط1لبان و س1رس1پردگ1ان س1یاس1ی م1ی ده1د ت1ا
ب 11 1ا ب 11 1ه انح 11 1راف ک 11 1شان 11 1دن اذه 11 1ان ع 11 1موم 11 1ی از م 11 1ناف 11 1ع م 11 1لی و
ان 11سان 11ی ،ج 11ام 11عه را ب 11ا م 11سائ 11ل ح 11اش 11یه ای م 11شغول ک 11نند .در
ح11 1ال11 1ی ک11 1ه در ص11 1ورت وج11 1ود اح11 1زاب ق11 1وی ب11 1ه م11 1ثاب11 1ه ن11 1هاده11 1ای
س1یاس1ی ،در ه1ر ش1رای1طی ب1رای پیش1برد اه1داف خ1ود ب1ر اس1اس
ت1صمیمات ع1قالن1ی و غ1یر اح1ساس1ی وارد ع1مل م1ی ش1ون1د .وج1ود
ای 11ن اح 11زاب ب 11خصوص در م 11قاط 11ع ح 11ساس خ 11واه 11د ت 11وانس 11ت ب 11ا
س11 1وق دادن ع11 1رص11 1ه ی س11 1یاس11 1ت ب11 1ه س11 1مت ع11 1قالن11 1یت از م11 1یزان
ب 11 1رخ 11 1ورده 11 1ای اح 11 1ساس 11 1ی و ه 11 1یجان 11 1ی ج 11 1ام 11 1عه ب 11 1کاه 11 1د .ح 11 1زب
س11یاس11ت را از ش11کل ت11صادف11ی خ11ود ب11ه ش11کل ق11ان11وم11ند آن ت11بدی11ل
م 11ی ک 11ند .اح 11زاب ق 11درت 11مند ن 11می گ 11ذارن 11د ک 11ه س 11رن 11وش 11ت ی 11ک م 11لت
دستخوش قضا و قدر بشود.
• ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺮﻓﮫ ای :از ج 11 1مله ف 11 1عال 11 1یت ه 11 1ای ی 11 1ک
ح 11 1زب س 11 1یاس 11 1ی ،آم 11 1وزش روش ه 11 1ای م 11 1شخص ک 11 1نشگری ب 11 1ه
اع11ضای خ11وی11ش اس11ت ت11ا ب11دی11ن وس11یله ب11توان11د از وق11ت و ت11وان11ای11ی
آن ه 11ا در پیش 11برد اه 11داف خ 11ود به 11ره ب 11رد .ف 11عاالن ت 11شکل ه 11ای
س11 1یاس11 1ی م11 1عتبر ،ب11 1ه دور از راه11 1کاره11 1ای م11 1ن در آوردی دی11 1گر
م 11دع 11یان س 11یاس 11ی ک 11ار ،ب 11ه ش 11کل روش 11مند و اص 11ول 11ی ب 11ه ک 11ار
س1یاس1ی م1ی پ1ردازن1د .ت1قسیم ک1ار ح1رف1ه ای و م1دی1ری1تی خ1ردگ1را
و م1تکی ب1ر واق1عیات ج1ام1عه از م1لزوم1ات پیش1برد ک1ار در اح1زاب
س 11یاس 11ی م 11وف 11ق اس 11ت .در ح 11ال 11ی ک 11ه در  ۳۷س 11ال گ 11ذش 11ته ن 11زد
"اپ1وزی1سیون" ای1ران1ی اف1راد پ1رم1دع1ا ک1م ن1بوده ان1د ،پ1اب1رج1ا م1ان1دن
ن11ظام اس11تبدادی در ک11شورم11ان ب11ای11د ای11ن واق11عیت را ب11ه ای11ران11یان
ن1شان داده ب1اش1د ک1ه ب1ا ن1اش1ی گ1ری و از ط1ری1ق روش ه1ای خ1لق
الساعه نمی توان به دمکراسی رسید.

ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺷﮑﻠﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﮑﺮی-رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ آن در ﻣﯿﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان داﻧﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ ،در ﻧﺒﻮد ﺷﻤﺎر ﮐﺎﻓﯽ از
ﺷﮭﺮوﻧﺪان آﮔﺎه و ھﻮﺷﯿﺎر ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﮭﻢ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
در ﭘﺬﯾﺮش دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺪﻋﯽ را از
ﻣﺎھﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﺗﮭﯽ ﮐﺮده و ﺑﮫ اداﻣﮫ ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ روش ھﺎی اﺳﺘﺒﺪادﻣﻨﺸﺎﻧﮫ وا ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ-ھﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﻻزم ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺗﺤﺰب

• ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ" :س 11 1یاس 11 1ت پ 11 1در م 11 1ادر ن 11 1دارد"
ج1مله ای اس1ت ب1س رای1ج ن1زد م1ا ای1ران1یان .ح1اف1ظه ی ت1اری1خی م1ا
س 11رش 11ار از واع 11ظان غ 11یر م 11تعظی س 11ت ک 11ه در ن 11بود پ 11ای 11بندی ب 11ه
اخ11الق ه11ر وس11یله ای را ب11رای رس11یدن ب11ه اه11داف ش11خصی خ11ود
ت1وج1یه ک1رده ان1د .واق1عیت آن اس1ت ک1ه ه1یچ گ1ون1ه ض1مان1ت اج1رای1ی
ب 11رای ادع 11اه 11ای گ 11ون 11اگ 11ون س 11یاس 11ت م 11داران ن 11می ت 11وان 11د وج 11ود
داش1ته ب1اش1د م1گر آن ک1ه ه1وی1ت س1یاس1ی خ1ود را ب1ا ت1کیه ب1ر ی1ک
ح 11زب دارای م 11رام 11نام 11ه و ب 11رن 11ام 11ه ی س 11یاس 11ی م 11شخص ت 11عری 11ف
ک1نند .و آن ه1م ت1نها در ص1ورت1ی میس1ر اس1ت ک1ه شه1رون1دان آگ1اه
اح11 1ساس م11 1سئول11 1یت ک11 1رده ،ب11 1ه اح11 1زاب م11 1وج11 1ود ب11 1پیون11 1دن11 1د و از
درون ،ب11ا تعه11د ب11ه ارزش ه11ای اخ11الق11ی ،پ11یگیر اج11رای م11رام11نام11ه
و ب 11رن 11ام 11ه س 11یاس 11ی ای 11ن ت 11شکل ه 11ا ش 11ون 11د .ه 11وش 11یاری اع 11ضا
خ1واه1د ت1وانس1ت م1ان1ع از آن ش1ود ک1ه ی1ک ح1زب ه1وی1ت خ1ود را در
ع1مل از دس1ت ده1د .ب1ه ه1مان1گون1ه وج1ود اح1زاب ق1درت1مند و پ1ای1بند
ب1ه ه1وی1ت ن1هادی1نه ی خ1ود و ن1قش ه1دای1تگر آن1ها ض1مان1تی خ1واه1د
ب 11ود ک 11ه ج 11نبش ه 11ای م 11ردم 11ی ب 11ه ه 11ر س 11مت و س 11وی 11ی ک 11شان 11ده
نشود.

ب 11ر م 11بنای آن چ 11ه گ 11فته ش 11د در م 11ی ی 11اب 11یم ،ب 11ین ف 11ره 11نگ شه 11رون 11دان
ج11وام11ع دم11کرات11یک و ف11ره11نگ الزم ب11رای ک11ار س11یاس11ی س11ازم11ان ی11اف11ته
در ق 11ال 11ب اح 11زاب م 11درن م 11شابه 11ت زی 11ادی وج 11ود دارد .زم 11ان 11ی ک 11ه ی 11ک
ج1ام1عه دارای ح1داق1لی از شه1رون1دان آگ1اه ،ک1ه ال1گوه1ای رف1تاری ف1وق
ال11ذک11ر را ن11هادی11نه ک11رده ان11د ب11اش11د ،ب11ه ش11کلی ط11بیعی ،ای11ن ب11خش از
ج 11ام 11عه ب 11ه ان 11جام ک 11ار ج 11معی و س 11ام 11ان ی 11اف 11ته ب 11رای دف 11اع از ح 11قوق
شه1رون1دی خ1وی1ش ت1مای1ل خ1واه1د ی1اف1ت و ای1ن ه1مان بس1تری اس1ت ک1ه
ح11زب م11درن را ت11ول11د م11ی بخش11د و آرزوی رس11یدن ب11ه دم11کراس11ی را در
دل ی 11ک ج 11ام 11عه زن 11ده ن 11گاه م 11ی دارد .وج 11ود اح 11زاب س 11یاس 11ی ق 11وی در
ی 11ک ج 11ام 11عه ب 11نیان و اس 11اس ش 11رای 11طی را م 11ی گ 11ذارن 11د ک 11ه ادام 11ه و
گس11 1ترش آن ب11 1ه اس11 1تقرار ح11 1کوم11 1ت م11 1ردم11 1ساالر و ی11 1ا ت11 1داوم ش11 1رای11 1ط
دم 11کرات 11یک م 11ی ان 11جام 11د .اج 11ازه ده 11ید ب 11ه ب 11ررس 11ی دالی 11ل ای 11ن ادع 11ا
بنشینیم:
• ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮدﮔﺮا و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ :ن1مون1ه ه1ای دردن1اک1ی در ت1اری1خ
م1عاص1ر م1ا ه1مچون ک1ودت1ای  ۲۸م1رداد  ،۱۳۳۲ان1قالب  ۵۷و ی1ا
ج1نبش  ۸۸ن1شان داده ک1ه ب1ا ش1تاب ی1اف1نت س1یر ت1حوالت در ب1ره1ه
ه 11ای ح 11ساس ،ب 11رخ 11ورد ه 11ای اح 11ساس 11ی از س 11وی ج 11ام 11عه ن 11یز
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نش11ری11ه رس 11می ح 11زب ای11 1ران آب 11اد

دمکراسی بطور اتفاقی به سراغ هیچ جامعه ای نمی رود!
• ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺳﯿﺎﺳﯽ :ح 11زب س 11یاس 11ی ق 11درت 11مند
ق 11ادر خ 11واه 11د ب 11ود ب 11ا ت 11کیه ب 11ر پ 11تان 11سیل ه 11ای 11ی ک 11ه ب 11ا ب 11ران 11گیخته
ش 11دن اح 11ساس 11ات در ج 11ام 11عه ای 11جاد م 11ی ش 11ود ف 11رص 11ت س 11ازی
ک1رده ت1ا آن1ها را ب1ه ح1ضور م1نظم و ن1هادی1نه ی شه1رون1دان ت1بدی1ل
ک11 1ند .چ11 1نان11 1چه اح11 1زاب س11 1یاس11 1ی م11 1ا ت11 1وانس11 1ته ب11 1ودن11 1د درس11 1ت و
ق 11درت 11مند ن 11قشه ی راه خ 11وی 11ش را از پ 11یش ب 11رن 11د ،س 11ال 11ها ب 11ود ک 11ه
م 11ردم ب 11ا ت 11کیه ب 11ر " ب 11بینیم چ 11ی م 11ی ش 11ه " در ان 11تظار ات 11فاق 11ات
خ1وش1ای1ند م1وه1وم ن1می نشس1تند .ی1ک ح1زب س1یاس1ی ق1درت1مند م1ی
ت 11 1وان 11 1د س 11 1رن 11 1وش 11 1ت س 11 1یاس 11 1ی ک 11 1شور را از ورط 11 1ه ی ح 11 1دس و
ت1صادف دور ک1ند ت1ا روی1اه1ا و آرزوه1ا ب1ه ت1غییرات1ی ب1رن1ام1ه ری1زی
ش11 1ده و ق11 1اب11 1ل ت11 1حقق ت11 1بدی11 1ل ش11 1ون11 1د .س11 1یاس11 1ت پ11 1یشگان م11 1نفرد،
ه1رچ1ند خ1وش ن1یت و ب1ا ص1داق1ت ،در ن1های1ت م1ی ت1وان1ند خس1ته و
ف1رس1وده و س1رخ1ورده ش1ون1د؛ ای1ن در ح1ال1ی س1ت ک1ه ی1ک ح1زب ب1ا
پیش1برد ک1ار ن1هادی1نه در پ1ی اج1رای ب1رن1ام1ه ه1ای م1شخص اس1ت
و ای 11 1 1ن ت 11 1 1نها ش 11 1 1کل م 11 1 1مکن در راه ای 11 1 1جاد ت 11 1 1غییرات م 11 1 1ؤث 11 1 1ر در
سرنوشت اجتماعی ست.

• ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺳﺎﻻری و ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ :ف 11ره 11نگ تح 11زب در ی 11ک
ج 11ام 11عه اگ 11ر ب 11ه درس 11تی پ 11یش رود خ 11واه 11د ت 11وانس 11ت از اف 11تادن
ص11حنه ب11ه دس11ت ش11ارالت11ان ه11ا ج11لوگ11یری ک11ند .در ن11بود اح11زاب،
ج11ام11عه در ب11راب11ر ظ11هور خ11مینی ه11ا و اح11مد چ11لبی ه11ا ه11یچ گ11ون11ه
دف 11اع 11ی از خ 11ود ن 11خواه 11د داش 11ت .ح 11زب س 11یاس 11ی م 11درن از خ 11رد
ج 11معی ب 11ه درس 11تی به 11ره ب 11رده و اس 11باب ش 11ایس 11ته س 11االری ن 11زد
شه11 1رون11 1دان را ف11 1راه11 1م م11 1ی آورد .ب11 1دی11 1ن ت11 1رت11 1یب ح11 1زب ب11 1ا بس11 1تر
س11ازی رش11د ف11ردی در ق11ال11ب ک11ار ج11معی ،ت11وان11ای11ی بِ 1
1خش آگ11اه و
م11سئول11یت پ11ذی11ر ج11ام11عه را ب11ه ش11کل مس11تمر اف11زای11ش م11ی ده11د ت11ا
ب1دی1ن وس1یله بس1تر اس1تفاده از خ1رد ج1معی ب1رای ای1جاد ت1غییرات
ب1نیادی1ن در ج1ام1عه ف1راه1م ش1ود .ت1شکیل و ت1قوی1ت چ1نین اح1زاب1ی
ن1ه ت1نها س1رن1گون1ی ج1مهوری اس1الم1ی را میس1ر م1ی س1ازد ب1لکه ب1ه
ج11ام11عه ی م11ا ت11وان م11دی11ری11ت درس11ت دوران گ11ذار را م11ی ده11د ت11ا
پ 11س از آن ب 11توان 11د ،ق 11دم ب 11ه ق 11دم ،ب 11ه ش 11رای 11ط دم 11کرات 11یک ن 11زدی 11کتر
ش 11 1ود و ب 11 1ه ب 11 1ازس 11 1اخ 11 1نت ک 11 1شور وی 11 1ران خ 11 1ود ب 11 1پردازد .اح 11 1زاب
س11یاس11ی ق11درت11مند و م11درن در واق11ع واس11طه ه11ای11ی خ11واه11ند ب11ود
ب 11ین دوران دی 11کتات 11وری و دوران دم 11کراس 11ی ک 11ه آرزوی ب 11سیاری
از ماست.

• ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮭﺎدﻣﺤﻮر ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺘﺪوام :ه 11مان 11گون 11ه ک 11ه پیش 11تر
ن 11یز گ 11فتیم ،ح 11زب س 11یاس 11ی ب 11ه م 11عنای واق 11عی ک 11الم ن 11می ت 11وان 11د
م1تکی ب1ه وج1ود ی1ک ی1ا چ1ند ف1رد ب1اش1د و ب1ای1د ب1ه ش1کل ن1هاد-م1حور
ع 11مل ک 11ند .ب 11ر خ 11الف اک 11سیون ه 11ا و اع 11تصاب 11ات پ 11راک 11نده و ب 11ی
ب 11رن 11ام 11ه ک 11ه ب 11ه وس 11یله ی اف 11رادی م 11عترض و ع 11الق 11مند ب 11ه م 11سائ 11ل
س11یاس11ی پ11یشنهاد م11ی ش11ود و در ن11های11ت ن11یز ن11تیجه ی چ11ندان11ی
ب1ه ب1ار ن1می آورد؛ ک1نشگری س1یاس1ی ،از ن1وع س1ازم1ان ی1اف1ته ی
خ 11ود ،م 11ی ت 11وان 11د در ق 11ال 11ب اح 11زاب س 11یاس 11ی ب 11ا ت 11مرک 11ز ب 11ه روی
ت1اک1تیک ه1ای م1بارزات1ی م1شخص ای1جاد ت1حوالت را م1مکن س1ازد.
ح 11زب اب 11زار ت 11مرک 11ز ک 11ار م 11بارزات 11ی اس 11ت ،چ 11را ک 11ه ک 11ار ت 11نها ب 11ه
دس11ت ن11یروه11ای م11تشکل و آم11وزش ی11اف11ته ب11ه پ11یش خ11واه11د رف11ت و
ن 11ه ب 11ا ات 11کاء ب 11ه ح 11رف و ش 11عار .در ح 11ال 11ی ک 11ه ک 11نشگران ج 11وان
مس1تقل ن1اگ1زی1ر ب1ا روش آزم1ای1ش و خ1طا ک1ار را ب1ه پ1یش م1ی ب1رن1د
و الج1رم در ف1راز و ن1شیب ه1ا گ1رف1تار م1ی آی1ند ،ح1زب ک1ار م1بارزه
را ب1ا م1حتوای ق1اب1ل ارائ1ه ت1دوی1ن م1ی ک1ند و ب1ا رون1ده1ای آم1وزش1ی
خ11ود ت11جارب ب11ه دس11ت آم11ده را ب11ه اع11ضای ج11دی11د ان11تقال داده و
اس 11باب ت 11دوام م 11بارزات ب 11رای پیش 11برد اه 11داف 11ش را ف 11راه 11م م 11ی
آورد .در دوره ه11 1 1ای آرام11 1 1ش نس11 1 1بی ج11 1 1ام11 1 1عه ک11 1 1ه ب11 1 1سیاری از
س11 1یاس11 1ت پ11 1یشگان مس11 1تقل ک11 1ار م11 1بارزه را ب11 1ه ف11 1رام11 1وش11 1ی م11 1ی
س11پارن11د ،اح11زاب س11یاس11ی خ11ود را ب11رای پیش11برد ه11ر چ11ه م11ؤث11رت11ر
نبرد های آینده آماده می کنند.

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ق11در مس11لم پ11دی11ده ی دم11کراس11ی ب11طور ات11فاق11ی ب11ه س11راغ ه11یچ ج11ام11عه
ای ن11می رود و ح11اص11ل ک11ار ان11سان11های11ی اس11ت ک11ه ای11ن پ11دی11ده را م11ی
ش 11ناس 11ند ،روی آن ک 11ار م 11ی ک 11نند ت 11ا بس 11تر م 11ردم 11ساالری را ف 11راه 11م
س11ازن11د و ت11نها در ای11ن ص11ورت اس11ت ک11ه دم11کراس11ی ج11وان11ه م11ی زن11د و
رش 11د م 11ی ک 11ند .ب 11ا ن 11گاه 11ی ک 11ه در ای 11ن ن 11وش 11تار ب 11ه ش 11باه 11ت و در ه 11م
آم1یختگی ش1رای1ط وج1ودی دم1کراس1ی در ی1ک ج1ام1عه و پ1دی1ده ی تح1زب
داش11تیم ،دی11دی11م ت11ا چ11ه ان11دازه م11یزان م11شارک11ت شه11رون11دان در ب11نیان
گ1ذاری ،ت1قوی1ت و ت1ثبیت اح1زاب م1درن ش1اخ1ص ن1مادی1ن ب1وج1ود آم1دن
ش1رای1ط دم1کرات1یک در ی1ک ج1ام1عه اس1ت .تح1زب ن1ه ت1نها اب1زار م1ناس1ب
ب1رای س1اخ1نت دم1کراس1ی در ی1ک ج1ام1عه م1ی ب1اش1د ،ب1لکه ک1ار س1ازم1ان
ی1اف1ته و ه1دف1مند ب1خش آگ1اه ج1ام1عه در ق1ال1ب اح1زاب س1یاس1ی ،بس1تر
اج11تماع11ی ب11رای پ11ذی11رش و ن11هادی11نه ک11ردن پ11دی11ده ی دم11کراس11ی را ن11یز
ف11راه11م م11ی س11ازد .اح11زاب م11درن م11هم ت11ری11ن ض11ام11ن ب11رق11راری و ت11داوم
ش11رای11ط دم11کرات11یک در ی11ک ج11ام11عه هس11تند و ج11ام11عه ی ای11ران11ی از ای11ن
ق1اع1ده مس1تثنی نیس1ت .ب1ا ت1قوی1ت اح1زاب س1یاس1ی ای1ران1ی م1ی ت1وان1یم
در ای11ن رون11د ن11قش ف11عال11ی را ای11فاء ک11نیم و زی11رس11اخ11ت ه11ای الزم ب11رای
استقرار دمکراسی در ایران فردا را آماده سازیم.

دعوت بینندگان تلویزیون دیدگاه به همیاری مالی
تلویزیون دیدگاه یکی از پربیننده ترین رسانه های سیاسی داخل کشور می باشد که بدون
هیچ گونه وابستگی مالی در خدمت بررسی و بیان دقیق حقایق کشورمان قرار دارد.
مشارکت هموطنان گرامی مسئولیت پذیر در تأمین هزینه های این رسانه ی مردمی،
ضامن استقالل تلویزیون دیدگاه ،بدون دادن باج و امتیاز به منابع مالی خاص است.
شهروندان ایرانی گرامی می توانند برای ارائه ی همیاری مالی خود از طرق زیر تماس حاصل فرمایند:

001-747-200-5560 - didgahtv@yahoo.com
١٩

www.didgah.tv -
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آگ?اه?ی ج?معی گ?وی?ای آن اح?ساس دره?م آم?یختگی ف?رد ب?ا ب?ا ی?ک گ?روه اج?تماع?ی اس?ت ک?ه تعلق وی ب?ه آن
گ?روه را ت?سهیل م?ی ک?ند .از آن ج?ا ک?ه ای?ن ح?س مش?ترک رواب?ط منسج?م ف?رد ب?ا گ?روه را ت?ضمین ک?رده و ب?ه آن
تداوم می بخشد ،جمع این حس را حفظ می کند.
س?ازوک?اره?ای خ?اص?ی ب?رای ح?فظ آگ?اه?ی ج?معی ب?ه ک?ار گ?رف?ته م?ی ش?ود .وق?تی گ?روه?ی در ای?ن ک?ار سه?ل
ان?گاری م?ی ک?ند ج?مع م?ی ت?وان?د ب?ه بح?ران ه?وی?ت دچ?ار ش?ود .ت?مام?یت ه?ای ف?ره?نگی ،ق?وم?ی و ی?ا م?لی ک?ه
ن??توان??د ای??ن آگ??اه??ی ج??معی را ب??رای خ??ود ح??فظ ک??ند دچ??ار بح??ران ش??ده و در ن??های??ت م??وج??ودی??ت خ??ود را ب??ه
ع??نوان ی??ک ج??مع دارای ه??وی??ت م??تمای??ز ب??ه زی??ر س??ئوال م??ی ب??رد .ش??اخ??ص ه??ای ه??وی??تی ب??رای ای??ن اس??ت ک??ه
آگ?اه?ی ج?معی ب?توان?د ادام?ه ی ح?یات ده?د .ام?پری?ال?یسم ف?ره?نگی ب?ه واس?طه ی ق?درت رس?ان?ه ای غ?ول آس?ای
خ?ود ق?ادر ب?ه ت?ضعیف و مخ?دوش ک?ردن ق?اب?ل م?الح?ظه آگ?اه?ی اج?تماع?ی م?ردم?ان?ی هس?تند ک?ه در ای?ن زم?ینه
ن?توان?ند از خ?ود ت?وان?ای?ی ب?االی?ی ن?شان ده?ند .غ?ارت م?وزه ه?ای ب?غداد در ت?ابس?تان  ۲۰۰۳ب?ه ه?نگام ح?مله ی
آم?ری?کا و متح?دان?ش ب?ه ع?راق ن?مون?ه ب?ارز ن?اب?ودی ف?یزی?کی ن?شان?ه ه?ای ت?اری?خی آگ?اه?ی ج?معی م?لت ع?راق
است .پدیده ای که می توان از آن به عنوان یک "نسل کشی" فرهنگی یاد کرد.
ب?ه ه?مین ت?رت?یب در ج?ام?عه ،ص?اح?بان ث?روت و ق?درت ت?الش دارن?د ب?ه ش?کل ان?بوه م?عیاره?ای ف?ره?نگی م?داف?ع
م?ناف?ع خ?وی?ش را از ط?ریق رس?ان?ه ه?ای ج?معی ب?ه اذه?ان ع?موم?ی ت?زریق ک?نند ت?ا از ای?ن راه آگ?اه?ی ج?معی
ط??بقات و اق??شار اج??تماع??ی ت??حت س??لطه ی خ??ود را ت??ضعیف ک??رده ب??اش??ند .در ن??بود ه??وی??ت ه??ای اج??تماع??ی
م ??شخص و م ??لموس ،اذه ??ان م ??ردم ??ان ت ??حت س ??لطه ی ط ??بقه ی ح ??اک ??م ب ??ه آس ??ان ??ی دس ??تکاری م ??ی ش ??ود ت ??ا
س??اخ??تار ط??بقات??ی ه??مچنان دس??ت ن??خورده ب??اق??ی ب??مان??د و م??قاوم??ت س??ام??ان ی??اف??ته ب??ه آس??ان??ی ن??توان??د ش??کل
ب??گیرد .ت??ضعیف آگ??اه??ی ج??معی ج??لوی ت??ضاد ارزش ه??ا ک??ه ری??شه ی درگ??یری ه??ای اج??تماع??ی اس??ت را م??ی
گ?یرد .ب?ا ح?ذف ارزش ه?ای ط?غیان گ?ران?ه و س?رک?شی آف?ری?ن در دل ای?ن آگ?اه?ی ج?معی ،ط?بقات ب?رت?ر اف?راد را
سمت تمایل هر چه بیشتر به خودمنطبق سازی با نظم اجتماعی حاکم به پیش می برند.

ج??ام??عه ش??ناس??ی  :م??فاه??یم و واژه ه??ا

آﮔﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯽ Collective consciousness -

جعفر عظیم زاده کارگر مبارز زندانی پس از
 ۶۳روز اعتصاب غذا آزادی خود را بدست آورد.

نشریه ی "خودرهاگر"
شماره سه ۱۱ -تیر  ۱ -۱۳۹۵ژوئیه ۲۰۱۶

زندگی حق تو بود ،آن روز که از مرگ نهراسیدی.

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 باشند.

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.

