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ح ""زب ب ""دون ح""مای""ت م ""ردم و
م " " " " " ""ردم بدون حمایت از حزب
به دمکراسی نخواهند رسید.

ﻣﻘﺪﻣﮫ:

اﺣﺰاب ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺎص دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺮای
آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺑﺨﺶ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮی از ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش
ﻓﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ورای اﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭘﺎﯾﮫ
ی ﻓﮑﺮی و ﯾﺎ ﭼﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک
ھﻤﮫ ی اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻼش ﻣﻨﻈﻢ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ذاﺗﯽ را اﺣﺰاب ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ -١ :ﻧﯿﺮوی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ )اﻋﻀﺎء و ﮐﺎدرھﺎ(  -٢اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی  -٣ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﺎر ﯾﮏ ﺣﺰب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪارک اﯾﻦ ﺳﮫ
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮔﺎم
ﺑﺮدارد .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﻮﺿﻮع از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ روﯾﻢ؛ اﯾﻦ
ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮو ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ
ﺳﺒﺐ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد.
از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ھﺮ ﭼﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ و
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﻻ
دارد .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺎزھﻢ ﯾﮏ دﺷﻮاری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد وﻗﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ از ھﺮ ﻧﻮع ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺤﺚ
ﺑﺮ ﺳﺮ اﺣﺰاب ارزش ﻣﺪار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ
و رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢

ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﺰب در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
صفحه ۴

آسیب شناسی ناکامی در اتحاد اپوزیسیون
صفحه ۷

ت " " ""فاوت اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون چیست ؟
صفحه ۱۱

د ر باره ی سازماندهی و مدیریت  -بخش سوم و آخر
صفحه ۱۶

جامعه شناسی :مفاهیم و واژه ها )(۳
صفحه ۱۸

تلویزیون دیدگاه:
تاریخچه ی رسانه ای در خدمت دگرگونی
صفحه ۱۹
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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ :ﺗﺤﺰب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و ارزش ﮔﺮا

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺣﺰب ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺎن راه ﺑﻪ ارزش ھﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎء ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
اﺧﻼق ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
اﺧﻼق ﻗﺪرت را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان
آﺑﺎد ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ -ﺑﺪون ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﯾﯽ ذھﻨﯽ
ﭘﺮدازاﻧﻪ ،-ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش ھﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای ﮐﺎر
ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺰب اﯾﺮان
آﺑﺎد ﻣﮫﻢ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﺳﺖ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
اﺳﺖ ﮐﮫ آن را از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺘﯽ ﺑﺰرگ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ارزش ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای ﺗﺸﮑﯿﻼت دارد
ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
ﻣﺤﺪودﺗﺮ و ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺣﺰب ﺑﮫ طﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت آرﻣﺎن ﮔﺮاﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﺒﺘﮫ
واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن و در دل ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ،اﺣﺰاب ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ھﺎی ﻓﻦ ﺳﺎﻻر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل و آرﻣﺎن ھﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .اﻣﺎ در واﻗﻊ اﻣﺮ ﺣﺰب ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﺗﺎ ﯾﮏ آرﻣﺎن را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آرﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺴﺎزد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،در آن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و آزادی و
ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب آرﻣﺎن ﮔﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻢ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺬف و ﯾﺎ آن را ﺑﮫ
ﺷﺪت ﮐﻢ رﻧﮓ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺰب
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺟﮫ از ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺸﺖ ﮐﺮده و ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽ را ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻔﯽ ﻏﺮض
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﻧﻔﯽ آرﻣﺎن و ارزش ھﺎ ﺣﺰب ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻗﺪرت طﻠﺐ ﺻﺮف ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺣﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ﻧﮫ ھﺮ ﻣﺴﯿﺮی.

• ﺟﺬب ﻧﯿﺮو:

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب
ﻧﯿﺮو در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻌﺎل ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎزﻣﯽ
ﮔﺮدد ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻘﻞ و اراده ی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ
ﺣﺰب ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت ﺑﮭﺘﺮ ،ﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﺎ
ھﯿﺠﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﺻﺮف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ .اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺮادی آﮔﺎه و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راه دﺷﻮار ﺧﻮد ،ﺑﺎ
وﻓﺎداری ﺑﮫ آرﻣﺎن و ارزش ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺬب و آﻣﻮزش اﻋﻀﺎء ﺑﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ارزش
ﻣﺪاری اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺰب راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ارﺿﺎء ﻗﺪرت طﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﮔﺮاﯾﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ آن ﭼﮫ ﺑﮫ طﻮر واﻗﻌﯽ در
اﻧﺘﻈﺎر اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺣﺰب ارزش ﻣﺪار اﺳﺖ ﮐﺎر و ﺗﻼش
ﻓﺮاوان و ﺑﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎرﮔﯿﺮی در ﺣﺰب ﺑﮫ
ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ در طﻮل ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﻮرد ﺑﯽ
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻧﮫ ی ﺗﺸﮑﯿﻼت را از ﺣﯿﺚ
ﻣﺎھﻮی دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ و در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻌﯽ ،اﯾﻦ اﻋﻀﺎء
ﺟﺬب ﺷﺪه ی ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ ،ﺧﻂ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺰب را
دﺳﺘﺨﻮش ﻗﻠﺐ ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ،ھﺸﯿﺎری و
ﮐﯿﻔﯽ ﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ.

دﺷﻮاری دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺰﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﯿﺎن راه ﺑﮫ ارزش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯽ
اﻋﺘﻨﺎء ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻮد .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺧﻼق ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
اﺧﻼق ﻗﺪرت را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ
 ﺑﺪون ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﯾﯽ ذھﻨﯽ ﭘﺮدازاﻧﮫ ،-ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ارزش ھﺎیﭘﺎﯾﮫ ای ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد
ﻣﮭﻢ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت
اﺳﺖ.
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دو ﻧﮑﺘﮫ ی ﻓﻮق ،ﯾﻌﻨﯽ آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ
ارزش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﮫ
ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﮫ وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزد:

• ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی:

در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺣﺰب ارزش ﻣﺪار دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺑﺴﺘﮫ
ای دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ راه و ھﺮ روﺷﯽ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .ﮐﻤﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٣

٢
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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ :ﺗﺤﺰب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و ارزش ﮔﺮا

ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﺰب
و اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺰب را آن ﮔﻮﻧﮫ
ﮐﮫ ھﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺣﺰب را ﺟﻠﻮ ﻣﯽ
ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮان ﯾﮏ ﺣﺰب اھﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﻤﯿﺖ را در درﺟﮫ ی دوم اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار
دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﺑﺎرھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ
از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺑﮫ آرﻣﺎن ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺎور ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮده ھﺎی وﺳﯿﻌﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ آرﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺣﺰب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺮﻧﺴﯿﭗ ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺴﺖ ﮐﺮده و
آن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎﺳﺐ ﻣﻨﺶ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﺳﺎزد .دﺷﻮاری ﻣﺪﯾﺮان در ﯾﮏ ﺣﺰب اﺻﻮل ﮔﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻨﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ھﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻧﮭﺎ روی ﻧﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺮده ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ارزش ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ
ﺿﻌﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی ﺣﺰب ﺷﺪه و روﻧﺪ رﺷﺪ ﮐﺎر ﺣﺰب را ﮐﻨﺪ
ﺳﺎزد؛ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ھﺴﺖ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب اﺧﻼق ﻣﺪار درﺻﺪد
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﮫ ھﺮﺷﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان
آﺑﺎد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﻟﻮده ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش
دھﯿﻢ دﯾﺮﺗﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎر ﺧﻮد را
ﮔﺴﺘﺮش دھﯿﻢ .ﭘﺲ ،ﭼﮫ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﻤﺎن روی ارزش ھﺎ
ﺳﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻨﺪی ﻧﺎﺷﯽ از آن را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ
ھﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺗﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت و در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺪﯾﺘﺮ ﺟﺒﺮان ﺳﺎزﯾﻢ.

ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدن آن ﭼﮫ آﻣﺪ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺣﺰاب اﺻﻮل ﮔﺮا ﻧﮫ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ
اﺣﺰاب ﻗﺪرت ﮔﺮاﺳﺖ و ﻧﮫ ﺷﺒﯿﮫ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ذھﻨﯽ ﮔﺮا و
روﯾﺎ ﭘﺮداز .راھﻨﻤﺎی ﻣﺎ در ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺎن آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ
واﻗﻊ ﮔﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻢ آرﻣﺎن و ھﻢ
واﻗﻌﯿﺖ .آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎ را دﻋﻮت ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻔﺎرش ﺑﮫ ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮش ﮐ ّﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺣﺰب .اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺣﺰب ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂ اﺻﻮل ﮔﺮای ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ و ھﻢ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد.
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﺨﺖ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴﺮ.

• ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ راﺳﺘﮕﻮ و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺎورھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد و از ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﺣﺎﺷﯿﮫ روی ھﺎی ﮐﺎذب ﯾﺎ زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ اﻓﮑﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ رو راﺳﺖ ﺑﻮد و آن ﭼﮫ را ﮐﮫ ھﺴﺖ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ،ﻗﻀﺎوت ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺰ زﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻧﻤﯽ آورد .ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺰب ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ دوام

ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻧﻮﭘﺎ در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﯿﻢ
ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ی زﯾﺎدی در اﯾﻦ راه دارﯾﻢ .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﯾﺪار و ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮫ از
دﺷﻮاری ﮐﺎر ﺧﺴﺘﮫ ﺷﻮﯾﻢ و ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﺎ را
از اﯾﻦ راه درﺳﺖ ﺧﺎرج ﺳﺎزد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ارزش
ﻣﺪار :اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺣﺰب اﯾﺮان ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ درآورﯾﻢ و آن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪون ،ﻣﻤﮑﻦ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب و ﺑﯿﺮون ﺣﺰب ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔﺬارﯾﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺣﺰاب اﺻﻮل ﮔﺮا ﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻗﺪرت ﮔﺮاﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ذھﻨﯽ ﮔﺮا و روﯾﺎ ﭘﺮداز.
راھﻨﻤﺎی ﻣﺎ در ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺎن آرﻣﺎن
ﮔﺮاﯾﯽ واﻗﻊ ﮔﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻢ آرﻣﺎن و ھﻢ واﻗﻌﯿﺖ .آرﻣﺎن
ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ
ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤّﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺣﺰب .اﯾﻦ
ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺰب
ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂ اﺻﻮل ﮔﺮای ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ و ھﻢ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت را ﺑﺮای
ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ و
ﺳﺨﺖ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴﺮ.

ﭼﺎﻟﺶ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎر درﺳﺖ را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد.
دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد
 ١٢ﻣﺮداد ١٣٩۵
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ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﺰب
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در دھﮫ ھﺎی  ٢٠و  ٣٠ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺑﮫ دور از رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﭘﺲ از
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﺗﯿﺮ ﺧﻼص ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﮏ
ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺮدن اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،١٣۵٣ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺤﺰب
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮭﻠﻮی ھﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺳﺮﮐﻮب ھﺮ ﻧﻮع ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد در
اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ، ۵٧ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﺟﺎزه
ﻧﺪاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﻘﺶ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﮭﻢ آﻧﮭﺎ
در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ.

دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد

ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﺑﺮآﯾﻨﺪ روﻧﺪ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮی ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ
دارد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪا از ﺟﻤﻊ ،اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﺗﮭﯽ از
ذات و ﻣﺎھﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻘﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ھﺮ
ﯾﮏ از ﺣﻮزه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی آن ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﻋﺮﺻﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻗﺸﺎر و
ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻻﯾﮫ ھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪاﻧﯿﻢ -ﮐﮫ ھﻤﺴﻮﯾﯽ
و ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ،-
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺑﺎزده ﮐﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮان،
داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دھﺪ.
اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ و
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
را در دﺳﺖ دارد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی ﺗﮏ ﺗﮏ
اﻋﻀﺎی ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

در ﭘﯽ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮده
ﭘﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ را در دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﺪاﻗﻠﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮔﺸﻮد ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎھﺪ
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ھﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﯿﮭﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،از طﺮﯾﻖ ﻣﺎھﻮاره ﯾﺎ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن درون ﻣﺮز را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﺧﻮد و اﺷﺎﻋﮫ ی ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﮫ روی ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار داد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺎھﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻨﻔﺮد در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ درس
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه ای ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﻓﺮا
ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ و
ﭘﺮﻗﺪرت ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺟﮭﺎن ،ﮐﮫ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ھﻢ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ اش ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دو ﺣﺰب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮی از ﻣﯿﺎن ﺳﺮھﺎ درﻣﯽ آورد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،در
ﭘﺎﯾﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﮭﺮوﻧﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﺮ روز ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ
د ر ﻧ ﻘ ﻄ ﮫ ای از ﺟﮭﺎن ﻣﺮدم ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ھﺎی رأی رﻓﺘﮫ اﻧﺪ
ﺗﺎ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﯾﺎ درﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ
)و ﻓﺮدی ﺧﻮد( را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از اﺣﺰاب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺣﺰاب اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺪرن ،آﯾﺎ روزی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در اﯾﺮان
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﯿﻢ؟ و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده ی ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی

اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
زﻣﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﺿﺪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ از ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در ﺧﻮر ﻧﺎم اﻧﺴﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ در
ﺧﻮدآﮔﺎه و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﮫ ،ﭼﮫ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺨﻮاھﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮی در ﺣﺎﺷﯿﮫ .از اﯾﻦ
رو ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ای ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن اﺳﺖ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮری از ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان را در ﮐﻒ آﻧﮭﺎ رھﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ!

ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ
ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺗﮭﯽ ﺷﺪن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ از ﻣﺎھﯿﺖ
ﺧﻮد در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه ،ﻋﺪم ﺗﺪاوم و ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﻧﺪک اﺣﺰاب

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۵
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ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﺰب در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻈﺎم ھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ھﺴﺘﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ آن
ﺑﺪﯾﻞ و رﻗﯿﺒﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ را از ﭼﻨﮓ
ﺟﻤﮭﻮری ﺟﮭﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﮫ
ﺟﺰ اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ؟

 ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻣﻨﺪی و ﺣﺮﻓﮫ ای ﮔﺮاﯾﯽ :ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای وظﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺮ ﯾﮏ
از اﻋﻀﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺧﻂ ﮐﺎری اش ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺧﻮد و
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺿﻮاﺑﻂ از
ﺳﻮی اﻋﻀﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻗﻮت و اﻧﺴﺠﺎم
دروﻧﯽ آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در
ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻣﻨﺪی و ﺣﺮﻓﮫ ای ﮔﺮاﯾﯽ
ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻋﺮﺻﮫ را ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪﻣﺪار ،راﺑﻄﮫ ﮔﺮا و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰ ﺗﻨﮓ ﮐﺮده و ﺿﺎﻣﻦ
ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﻮزه ی اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺣﺰب
ﻧﮭﺎد اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ دارد.

اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﮫ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ﭼﮫ در ﺟﻮاﻣﻊ
اﺳﺘﺒﺪادزده ،ﭘﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎ راه ورود ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺗﻨﮭﺎ اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ و
ﻓﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ
ﮐﯿﻔﯽ درﺑﺎره ی ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ
ﺑﺮاﻧﺪاز ﺿﺪ رژﯾﻢ ھﺎی
ﺑﮑﺎھﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﺣﺰاب
ِ
اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎن ﻓﺮدی ،ﻧﮭﺎدی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻋﺮﺻﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.

 ﮐﺎدرھﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﺣﺮﻓﮫ ای :در ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫاھﺪاف ﺧﻮد ،ھﺮ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻋﻀﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه
دارد و از طﺮﯾﻖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎدرھﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد
را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﮐﺎدرھﺎی دارای داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻻزم ﻗﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﮭﺮدار،
اﺳﺘﺎﻧﺪار ،وزﯾﺮ و ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺰب
در ﺻﺤﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻨﻔﺮد ﮐﮫ ﺧﺎرج
از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص
از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
از ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.

دﻻﯾﻞ ﮐﺎرآﻣﺪی اﺣﺰاب در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ از آن روی ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار دﺧﺎﻟﺖ ورزی در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺎره ای از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﮫ اﺣﺰاب را
ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺧﻄﻮط ﻓﮑﺮی ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه :ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﮫﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻧﮭﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﻓﮑﺮی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺟﺪا
از وﺟﻮد اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﺨﺺ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﮫ
اﺻﻮل ﭘﺎﯾﮫ ای ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر آن در ﻋﺮﺻﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺪوام ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮫ ﻓﺮاﺧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ روز و ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻗﺘﺸﺎن ﺑﮫ ھﺮ رﻧﮕﯽ درآﯾﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را در ﻣﺘﻮن
ﭘﺎﯾﮫ ای  -ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮫ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ  -ﺧﻮﯾﺶ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب از ﺳﻮﯾﯽ و
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ
ﻣﯽ داﻧﺪ.

 ﺗﺠﺮﺑﮫ در ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺟﻤﻌﯽ :اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺣﺰبﺳﯿﺎﺳﯽ در درون ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ،از ھﻤﯿﻦ روی،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طﺮف ﺗﺸﮑﻞ
ﺧﻮد ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و در
ﺣﻮزه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺧﻮد ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪی
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺣﺰﺑﯽ درﺻﺤﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺘﺒﺪادزده ﺗﮏ ﮔﺮا و اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ھﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺒﺎدل
ﻧﻈﺮ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ھﻤﮑﺎری ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
را از ﻣﻠﺰوﻣﺎت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ .ھﻤﺴﻮﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب ،در ﻗﺎﻟﺐ اﺋﺘﻼف ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ھﻤﮑﺎری ﻣﻘﻄﻌﯽ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺳﮭﻢ ﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻨﻔﺮد
ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻗﺪرت ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻮارد ﺑﺮﺷﻤﺮده در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی

 ﺧﻂ ﮐﺎری و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ،اﺣﺰابﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﻣﺸﺨﺺ در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﺧﻮد ﺑﻮده و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻀﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﻘﺎم
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺎری ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ
درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﮫ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻣﻨﻔﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ اﻗﺘﻀﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪاﺗﺶ ﭘﺸﺖ
ﮐﺮده و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ھﺮ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۶
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ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﺰب در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی

اﯾﺮاﻧﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ
در دﺳﺖ اﺣﺰاب ﻣﺪرن و ﭘﯿﺸﺮو ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺴﯿﺮی درﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﮐﺎری
ﺑﺲ ﻋﺒﺚ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﮐﮫ درﻋﺮﺻﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ،
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺪﻧﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ،دﻓﺎع از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و  ...ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﺪ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ،ﮐﮫ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ ی آن ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺗﻼش
ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﯾﻦ ھﻤﻮطﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن درون ﻣﺮز ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺗﺤﺰب اﻣﮑﺎن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﮭﻢ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮون ﻣﺮز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﭘﺎ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮭﺎی ﮔﺰاف ﻧﺒﻮد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﯽ را در ﺑﺰﻧﮕﺎه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺣﻘﮫ ﺑﺎزان و ﺧﻮدﻓﺮوﺧﺘﮕﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﻤﮫ ی ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﺨﺮه
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﮫ
ﺑﺪون وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر در
اﺧﺘﯿﺎر ھﺮ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

از ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﮐﮫ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻢ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز درﻧﺎک اﺳﺖ ،اﯾﻦ طﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺗﻼش ﮐﻢ ﻧﺒﻮد،
ﺟﺎﻧﻔﺎﺷﺎﻧﯽ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ھﻢ .اﻣﺎ وﺿﻊ اﻣﺮوزﻣﺎن را ﮐﮫ
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ از ﺧﻮد ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﮭﺎرت و اﺳﺘﻌﺪاد
ﺧﺎﺻﯽ در ﺳﻮزاﻧﺪن ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارﯾﻢ؟ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﻼش
و اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺷﮑﺴﺖ و ھﻨﻮز اﻧﺪر ﺧﻢ ﮐﻮﭼﮫ ی ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ وﻗﺖ
آن اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ راه ﻧﺎدرﺳﺖ را اﮔﺮ ﺻﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ
ﺳﺮ آن
ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺨﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ .اﮔﺮ ِ
ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﺮان ﻣﺎن را در اﯾﻦ ﺑﺮزخ ﺳﯿﺎه رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ
درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺟﺪا از آن ﮐﮫ رھﺮوان ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﻮده اﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،آﯾﺎ راه
درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ؟
در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﯾﺎ اﻣﺮوز اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮون ﻣﺮز ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺎت
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﺠﺎد و
ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺰاب ﻣﺪرن اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ
و ﯾﺎ ھﺮ رﺷﺘﮫ ھﻢ ﮐﮫ ھﻤﻮطﻨﺎن درون ﻣﺮز ﺑﺎ ﺧﻮن ﺟﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭘﺮھﺰﯾﻨﮫ ی ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺴﻨﺪ ﭘﻨﺒﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺎن از
روزھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﺿﺮورت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﺰب در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯽ ﻧﺒﺮﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ از ﺗﺎک
ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﮫ از ﺗﺎﮐﻨﺸﺎن.

اھﻤﯿﺖ اﺣﺰاب
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪ و
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﺸﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮری از اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ آن ﮐﮫ ھﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯽ ھﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد دارد .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ و اﺷﺘﺒﺎه
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎل  ۵٧ﺑﻮد ﮐﮫ اﺟﺎزه داد ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ وﻋﺪه ھﺎی دروﻏﯿﻦ زﻣﺎم اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮد؛ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺐ و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﯿﺶ از
 ٨٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ دھﺪ .اﮔﺮ
ھﻤﻮطﻨﺎن ﺑﺮون ﻣﺮز ﻣﺎ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ی زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد را
در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان وارد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯽ ﺷﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﺼﯿﺎن درآﻣﺪه در ﺳﺎل  ٨٨ﺑﺎ روﯾﺎی دوران
اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻮی ھﺎ و ﮐﺮوﺑﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ .آﺛﺎر
طﻼﯾﯽ ِ
ﭼﮑﻤﮫ ھﺎی رﺿﺎ ﺧﺎن ،ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ،ﮐﺸﺘﺎر  ۶٧و ﺳﺮﮐﻮب
ﺟﻨﺒﺶ  ٨٨در ﺣﺎﻓﻈﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺣﮏ ﺷﺪه و ﺧﻮب
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺰاب در ﺣﻮزه ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺎﯾﺐ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از دل ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺮﺑﺮ ﻣﯽ آورﻧﺪ .از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﭼﺮا
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻻری ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ھﺮﮔﺰ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﯾﻢ ﮐﮫ
ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺿﺎﺑﻄﮫ
ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﻮق دھﻨﺪ.

ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﮫ وﺟﻮد اﺣﺰاب ﻗﻮی و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن
دﯾﮕﺮی ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ درک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ از ھﻤﺮاھﯽ و
ھﻤﮑﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﺣﺰب
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در آﯾﻨﺪه ی ﭘﺮاﻟﺘﮭﺎب اﯾﺮان ﺷﻮد◼.

از ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻢ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﻣﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ .ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز درﻧﺎک اﺳﺖ ،اﯾﻦ طﻮر
ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺗﻼش ﮐﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺟﺎﻧﻔﺎﺷﺎﻧﯽ و از
ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ھﻢ .اﻣﺎ وﺿﻊ اﻣﺮوزﻣﺎن را ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ از
ﺧﻮد ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﮫﺎرت و اﺳﺘﻌﺪاد
ﺧﺎﺻﯽ در ﺳﻮزاﻧﺪن ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارﯾﻢ؟ اﯾﻦ
ھﻤﻪ ﺗﻼش و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ھﻨﻮز اﻧﺪر ﺧﻢ
ﮐﻮﭼﻪ ی ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
راه ﻧﺎدرﺳﺖ را اﮔﺮ ﺻﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺎز ھﻢ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺨﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮِ آن
ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺎن را در اﯾﻦ ﺑﺮزخ ﺳﯿﺎه رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺟﺪا از آن ﮐﻪ رھﺮوان ﮐﺎرآﻣﺪی
ﺑﻮده اﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،آﯾﺎ راه درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ؟
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آسیب شناسی ناکامی
در اتحاد اپوزیسیون
دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد

در ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻤﺮار رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ "ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن"
را ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
دھﮫ ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﺎھﺪ ﺗﻼش
ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ،اﻧﻔﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ھﻤﻮطﻨﺎن ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﮭﺎﻧﮫ ی
ﻓﺮار از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار داده اﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﮭﺘﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺷﺮط ﻻزم آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ واﮐﺎوی را ﺑﺎ دوری
ﺟﺴﺘﻦ از ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت راﯾﺞ در ادﺑﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ دﻗﯿﻖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و اﺗﺤﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.

• ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

ﻣﺘﺮادف داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از اﺷﺘﺒﺎھﺎت راﯾﺞ
در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﺳﺖ .در ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ھﺮ آن ﮐﮫ از
دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،از
آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﺻﯽ ھﺮ از ﭼﻨﺪی
ﻏﺮﻏﺮی ﮐﺮده و اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ آن ﻣﺠﺮی
رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻻﺑﻼی ھﺰار ﺣﺮف ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻮاﻣﺎﻧﮫ ی
دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﺪ ﮐﻼﻣﯽ ھﻢ از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽ آورد ،ﺗﺎ آن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ در ﮐﻮه ھﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﻠﺤﮫ
ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ» ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺪا از روﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﺷﻮد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ در راه اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ ﺗﺪﻗﯿﻖ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم »اﺗﺤﺎد« ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ھﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﻧﺰدﯾﮑﯽ را در ﻋﺎﻟﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺗﺤﺎد ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد؟
در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻔﺖ :اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺠﻤﻌﯽ از اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ دو
ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺪرت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ھﺪف
ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻄﻌﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دھﮫ ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون دﻗﺖ و ﺑﮫ ھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ،
واژه ی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﻦ ﺟﺎ و آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﭼﮫ از راه ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮫ از راه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﯾﺎ ھﺮ روش دﯾﮕﺮ،
آن ﺷﺎﺧﺺ واﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺻﻒ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« را از ﺻﻒ
»ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن« ﺟﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺮ
ﺿﺪ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺧﺸﻢ و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﮔﺎه ﺧﻮاھﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﮫ ﺻﻔﺖ ﻓﺮدی را ﺗﺎ ﭘﺎی اﻋﻤﺎﻟﯽ ھﻤﭽﻮن
ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی ھﻢ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد،
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ،در ﻣﺤﺎﻓﻞ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ و ﻏﯿﺮه اﺑﺮاز ﺷﻮد؛
اﻣﺎ ﻧﺰد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻼم ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﮫ اﺟﺮا درآوردن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﻘﺸﮫ ی
راھﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ ھﺪف ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺎﮐﻢ .در ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻓ ﺮ آ ﯾ ﻨ ﺪ ھ ﺎ ی ا ﻧ ﺘ ﺨ ﺎ ﺑ ﺎ ﺗ ﯽ ا ﻧ ﺠ ﺎ م ﻣ ﯽ ﺷﻮد و در ﮐﺸﻮرھﺎی

اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎری ﻣﯽ دھﺪ از ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻓﻨﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺗﺼﻮر
ﺧﯿﺎﻟﯽ از ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .و ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺣﺮف از اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺟﺰ ﺑﮫ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاھﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .درک درﺳﺖ
ﻣﺎ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪرت و ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﺮداﺷﺖ روﺷﻦ ﺗﺮی از اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻞ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آن ﻧﺰد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﮫ از دردھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ:

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٨
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دھﻨﺪ ﮐﮫ از ﺗﻮان ﻻزم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ از ﺳﮫ
ﻋﻨﺼﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ (١ :ﻧﯿﺮوی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ(٢ ،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی و در ﻧﮭﺎﯾﺖ  (٣ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .در
ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار دادن ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ دارای ﺻﺪھﺎ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﯿﮫ
ﻣﺎﻟﯽ ﻗﻮی دارد و از ﺣﺪاﻗﻠﯽ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ دﺳﺖ ھﻢ
ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه را در اراﺋﮫ ی ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮی ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮده اﻣﺮی ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ و
ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ
از آن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﻮد.

اﺗﺤﺎد در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ
ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ا ﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎل در راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ی
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻀﻮر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ دارای ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻞ
ﻓﺮدی ﮐﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ
داﺷﺖ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ از ﺟﻨﺲ
ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

از ھﻤﯿﻦ رو ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را در راه ﺑﮫ
ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﺗﺤﺎد در ﺻﻒ ﯾﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺿﻌﯿﻒ و
ﭘﺮﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ ھﺪر دھﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ در راه اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در
ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ﮐﻨﺎر زدن رژﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺰء ذاﺗﯽ ﮐﺎر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس» ،اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« اﯾﺮاﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﯿﭻ ﺷﮑﻞ ﻗﺼﺪ ﺣﺬف رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد .آﻧﮭﺎ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم از
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن آن ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

• وﺟﻮد ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

در ﺷﻤﺎره ی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮدرھﺎﮔﺮ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﮑﺮی-رﻓﺘﺎری
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﮐﻤﺒﻮد آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.1
واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ،ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ
دھﮫ ھﺎﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ،
ھﻨﻮز ﺑﮫ آن ﻣﯿﺰان از ﻣﺪاراﮔﺮی و ﭼﻨﺪﮔﺮاﯾﯽ ﮐﮫ ﻻزﻣﮫ ی
ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ دﯾﺎﻟﻮگ ﺳﺎﻟﻢ در راه اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد اﺳﺖ ﻣﺠﮭﺰ
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ ،اﯾﻦ درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ھﺰاران ﺳﺎﻟﮫ ی ﻣﺎ،
ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮدﻣﺤﻮری ،ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ
ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ و
ﻧﺎﺗﻮان از ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ی آرام ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ھﺴﺘﯿﻢ .ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺪاراﮔﺮی و اﺣﺘﺮام ﺑﮫ دﯾﮕﺮی
ھﻨﻮز در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺳﺖ آن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺑﺎورھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ی اﺧﺘﻼف ھﺎ ،از اﯾﻦ رو ،ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف دﯾﮕﺮی و
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن راھﮑﺎر و ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﯽ
ﻣﻘﻄﻌﯽ -ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ
ھﻨﻮز آﻣﺎده ی ﭘﺬﯾﺮش دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ اﺧﺘﻼف ھﺎ ﺑﺮ
ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ؛ ﻧﮫ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ و ﻧﮫ
ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ.

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﭽﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ اﺗﺤﺎد در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ
ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻓﻌﺎل در
راه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻀﻮر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ دارای ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻞ ﻓﺮدی ﮐﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ در اﯾﻦ
ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ از ﺟﻨﺲ ھﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﺗﺤﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺤﺚ
اﺗﺤﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻔﺖ ﻓﺮدی .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﺑﺎﻻ
آﻣﺪ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ
اﻓﺮاد ،اﻓﺮاد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از آﻧﮭﺎﺳﺖ
ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
• ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

ﺑﺪور از ﺷﮑﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ھﺎی راﯾﺞ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ آن ھﺎ از ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻢ
ﻧﺪارﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را در ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٩

" 1دمکراسی بطور اتفاقی به سراغ هیچ جامعه ای نمی رود ".در نشریه ی خودرهاگر شماره سه
٨
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نشHHریHHه رس HHمی ح HHزب ایHH Hران آب HHاد
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری ،ﺑﮫ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ درﺑﺎره ی روش ھﺎ و ﻓﻨﻮن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ 2و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰ اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﻢ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺗﺠﺮﺑﮫ ی اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺤﺎدھﺎ در ھﻨﺪ ،در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺎ در
ﻓﺮاﻧﺴﮫ در دوران ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
اﯾﺮاﻧﯽ درس ھﺎی ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﮭﺎ و
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮭﺘﺮ درﯾﺎﺑﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ 3ﭘﺲ از دھﮫ ھﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ
ھﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﯾﺎ اﺗﺎق
ﻓﮑﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد
اﺗﺤﺎد در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺮوی از ﻓﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و روش
ﮐﺎری ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺗﺤﺎدﺳﺎزی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد.

در ﯾﮏ ﮐﻼم :ﺗﻮان ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﮑﻞ دھﯽ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن،
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﻠﻮغ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
• ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﻣﻮﻓﻖ

از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت در راه اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد در ﺻﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن،
ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ اﺋﺘﻼف ھﺎﯾﯽ طﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺪه
ی اﺧﯿﺮ از ﺳﻮﯾﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﻮرد ﺟﺒﮭﮫ ی
ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ھﺎﯾﺶ ،اﮔﺮ از آن ﺿﺪ ﻣﺪل ﻧﺴﺎﺧﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ،درس ﻋﺒﺮت آﻣﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .از
ھﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﮫ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ در ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺟﺒﮭﮫ
ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ،ﻣﻠﻐﻤﮫ ای از ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎ
و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ ﺣﺰب ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻧﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اول
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻧﮫ
ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ دوم ،ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم ﮐﮫ در ﺳﺎل  ۵٧در ﺻﺤﻨﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮد .اﻣﺮوز ھﻢ ﮐﮫ ده ھﺎ و ده ھﺎ
ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﻧﺴﺨﮫ ﭘﻨﺠﻢ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن دارﯾﻢ ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ی
ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻔﯿﺪی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

• آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﻄﺎھﺎی ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ:

در ﻧﺒﻮد راھﮑﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪه ،ﺷﻤﺎر
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم و ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ی اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﻢ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اراﺋﮫ ی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ راھﮑﺎرھﺎی ﻓﯽ اﻟﺒﺪاھﮫ ای  -ﮐﮫ
ﺑﺮ ھﯿﭻ داﻧﺶ ﻧﻈﺮی در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای
ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﮫ ی اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -ﻧﺸﺎن از آن

ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﮑﻞ وﯾﮋه ای از اﺗﺤﺎد ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از طﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ واﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ ﺧﻮد در آن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺠﺎرب آﻧﮭﺎ از ﺷﮑﻞ واﺣﺪ ھﺎی
ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﮭﺮی ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٠

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ھﺎی ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺑﺎ روش آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدھﺎی
ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ ای دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،درد
ﻣﺎ دوا ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
روﺷﻦ اﺳﺖ :دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﻮاﻓﻖ در
ﺻﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ،ﻋﺪم
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﮔﺎه و ﮐﻢ ﮐﺎری
ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﺻﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﺑﻌﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد و
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺧﺮد در ﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب
دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ی
ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮده از آن ﺑﺪﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در
ﻧﺒﻮد اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ،اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎری ﺑﺲ دﺷﻮارﺗﺮ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
• ﻓﻘﺮ داﻧﺶ ﻧﻈﺮی:

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﮭﺎن ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
اﯾﺮاﻧﯽ اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی در ﺑﺎب ﻋﻠﻮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل
 2دو نمونه از نوشتار در این زمینه:

Building Alliances Guidebook
The Secret to Forming a New Political Alliance or Party that will Gain Support; Richard Hole
 3نمونه ای از نوشتار در این زمینه :کتاب »علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران« از بهرام اخوان کاظمی برای مرکز اسناد انقالب اسالمی
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نشHHریHHه رس HHمی ح HHزب ایHH Hران آب HHاد
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

دھﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﯾﺰی ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﮫ دادن
رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اﺣﺰاﺑﯽ
دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ-ﻗﺒﯿﻠﮫ ای و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ دروﻧﯽ
ارﺑﺎب-رﻋﯿﺘﯽ و ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ھﺮﭼﻨﺪ در
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن ﺧﻮد وﻋﺪه ھﺎی
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮا ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای
آن ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﮫ دوران دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه اﯾﻢ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ در
ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺣﺰاب ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯿﺎن
آﻧﮭﺎ اﺗﺤﺎد ھﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻮﺟﻮد آورﯾﻢ.

دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻨﻮز از ﺗﺤﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ درس ھﺎی ﻻزم را
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ ﺗﺎ از دل آن روش ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
• ﺗﻮطﺌﮫ ھﺎی رژﯾﻢ:

ھﻤﭽﻮن آﻓﺘﺎب روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ ﮔﺮی و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ در ﺻﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ھﺮ آن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد را ﺑﮫ ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .از ﺧﺮﯾﺪ وطﻦ ﻓﺮوﺷﺎن و آدم
ﻓﺮوﺷﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺤﺎل ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﻧﻔﻮدی در ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد طﺮح ھﺎی ﭘﻮچ و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ،
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ھﯿﭻ ﮐﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در ﯾﮏ ﮐﻼم  ٣٧ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ رژﯾﻢ از ﻧﻘﻄﮫ
ﺿﻌﻒ ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺑﺮد ﺗﺎ ھﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ از اﺗﺤﺎد ﻣﻮﻓﻖ روی ﻧﺪھﺪ.

ﺑﺮای دوری ﺟﺴﺘﻦ از رھﺒﺮﻣﺤﻮری دﯾﺪه ﺷﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻼش ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻣﺘﺪﻟﻮژی ،4ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ در ورای وﺟﻮد اﻋﻀﺎء -
ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی  ،-ﺣﺰب ﻣﺎ ﺗﺪاوم ﮐﺎری در اﺟﺮای ﻧﻘﺸﮫ
ی راه ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺑﮫ اﺟﺮای طﺮح و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﭘﺮوژه ھﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.

ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ:
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ را در ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﺮد ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؛ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺟﻨﺒﮫ ی ﻓﻨﯽ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ و آن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
دروﻧﯽ ﺷﻤﺎر
ﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ .ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪی
ِ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺣﺰاب ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ در آن،
دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﺪ .ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ھﻢ
ﺗﺪاوم ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﯾﮏ،
ﯾﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﮐﻠﯿﺪی واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی  ٣٠٠ - ٢٠٠ﺳﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﮫ اﺣﺰاب ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و
در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ورای وﺟﻮد
ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻧﮭﺎ ،آن ﺗﺸﮑﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ھﺎی
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﮫ ی اﻧﺘﺰاﻋﯽ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ روش آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدھﺎی ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ و
ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﮫ ای دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،درد ﻣﺎ دوا ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ی اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ :دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﻮاﻓﻖ در ﺻﻒ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و
دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ،ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻓﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﮔﺎه و ﮐﻢ ﮐﺎری ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺖ◼.

اطالعیه در مورد سمینار اینترنتی آشنایی با حزب ایران آباد
ح " " " ""زب ایران آباد هر ماه یک سمینار اینترنتی برای معرفی
هر چه بهتر حزب برگزار می کند .در این سمینار می توانید
با اعضاء و مسئوالن حزب به گفتگو بپردازید و پرسش های
خود را مطرح کنید.
برای شرکت در این سمینار با آدرس ایمیل حزب تماس بگیرید:

hezbiraneabad@gmail.com
 4بر خالف ایدئولوژی که بازتولیدی است از افکار دیگر متفکران ،متدلوژی ریشه در تولید افکار جدید بر مبنای داده ها در شرایط مشخص دارد.
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تفاوت اپوزیسیون و
غیر اپوزیسیون چیست؟
ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی را
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﯾﺎ وادار ﺑﮫ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻗﺪرت ﮐﻨﻨﺪ.

دکتر کورش عرفانی

در ﻣﻮرد اﯾﺮان ،ﻣﻌﻨﺎی دوم ﺻﺎدق اﺳﺖ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ طﻮر
ﻋﻤﺪه درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺣﻔﻆ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن را ﻣﯽطﻠﺒﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت روش
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم را ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻂ ﮐﺸﯽ اﻣﺎ در ﺳﭙﮭﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﯾﻦ
روﺷﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻧﺎروﺷﻨﯽ را از
طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .اﺑﮭﺎم در آﻧﺠﺎ
ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﻧﺎم اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯽآﯾﺪ ،اﺷﺎره ﻓﻘﻂ ﺑﮫ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮاھﺎن »ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم« ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮاھﺎن
»ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻈﺎم« را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم
ﻋﻤﺮ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد رژﯾﻢ اﺳﺖ.
از ھﻤﺎن روزھﺎی اول ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ،١٣۵٧ﺳﻠﻄﻨﺖطﻠﺒﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗﺪرت
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ِ
رﺳﯿﺪه را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺗﺎزه ﺑﮫ طﺮﻓﺪاران
رژﯾﻢ ﮐﮭﻨﮫ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ،ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل
ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ وطﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﮫ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﻟﺒﺘﮫ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﮫ
ﺧﻮد دﯾﺪه ،اﻣﺎ روﻧﺪ آن ھﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﺮ
طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﺳﺶھﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﻘﺪر ﺑﻮده؟ ﯾﺎ
ﻋﺪم ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ آن درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﺪه ی ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در
اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﮫ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ؟

اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻣﺎ واژه "اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" را از زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﮫاﯾﻢ و ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ واژه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻔﺘﺎرھﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﯿﻨﯽ
دارد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻦھﺎ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
) (Oppositionرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﮫ ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ) ( Positionﻗﺮار
دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ واژﮔﺎﻧﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن -ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در زﺑﺎنھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ظﺎھﺮا
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ درک ﻣﯽﺷﻮد .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ5.

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﯽ دارد ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﭙﺮدازد ،ﺿﻤﻦ آن ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫﻧﮕﺮی
ﻧﯿﺴﺖ.
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺻﻞ ﺑﺮاﻧﺪازی
ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻓﻀﺎ و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ
ﺧﻂ »ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« )ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻠﻤﮫ( ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻈﺎم
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺪرت را واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و راه »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﮐﮫ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮود ﺗﺎ ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ:
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻮاھﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻮاھﺎن
ﺣﻔﻆ آن.

ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻻت ذاﺗﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ آن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی اﯾﻦ واژه و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻨﺎی آن
ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﻮد .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل و در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دو
ﻣﻌﻨﺎ دارد :ﯾﮑﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ دوﻟﺘﯽ و دارای
اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آﺗﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻗﺪرت را ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد.
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻣﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻤﻌﯽ از

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٢

 5ما در این جا بر مبنای رایج بودن این تقسیمبندی در زبان سیاسی ایرانیان و قابل فهم بودن آن از این تقسیمبندی غیرتخصصی بهره میبریم .شاید به یک معنا
بتوان تقسیمبندی را به صورت »اپوزیسیون« و »غیراپوزیسیون« مطرح کرد.
١١
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تفاوت اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون چیست؟

ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده ،ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ

اﺑﮭﺎم در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ

ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺮ را ﮐﮫ در دل ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﻢ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ
ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ واژه را در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﻢ » :اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻋﻤﻞ ﮔﺮا ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
ﺣﺬف ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ھﺴﺘﻨﺪ«.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺎروﺷﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ واژه ،ﭼﺎرﭼﻮب
اﺻﻠﯽ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ،در آن
ﺣﻀﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ 6.آنھﺎ اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ را داﻣﻦ زدهاﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ھﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﮐﻠﻤﮫ
در ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺑﮭﺎم ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫای اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﺣﯿﺮان و ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻂ روﺷﻨﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﻮد و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻠﻤﮫ ،ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻮد ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻔﺎوتھﺎی دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﯾﺎ روﺷﯽ ﺧﻮد ،ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻔﺎف اﺻﻞ ﺿﺮورت ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ذاﺗﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و
آن را از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ را در ﺧﻮد دارد:
 .1ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از ﻧﯿﺮوھﺎ اﺷﺎره دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺰب ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی طﯿﻔﯽ
از ﻧﯿﺮوھﺎﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ادﻋﺎھﺎی اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺒﺎﻧﮫی
ﺳﯿﺎﺳﯽ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد .دﯾﺪن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ
طﯿﻒ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ،دﯾﺪﮔﺎھﯽ،
روشھﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
 .2ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ :اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ھﺮ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻸ ﯾﮏ
اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﯾﺎ ادﺑﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ
از »ﺣﺎﻣﯿﺎن« اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﮫ ﺧﻮد
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن .زﯾﺮا ھﻤﺎنطﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺪرت .ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ را
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮان
واژهھﺎی دﯾﮕﺮی را ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﺸﮑﻞ
اﺳﺖ و ﺑﮫ طﻮر ھﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ
ﻗﺪرت اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳﺮ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ داﻧﺸﯽ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺧﻠﻂ ﻣﺒﺤﺚ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ رژﯾﻢ ھﻢ ﺑﯽﻣﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﺪم
ﺗﻔﮑﯿﮏ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎرآﯾﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮاﻧﺪاز
ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد .ھﺸﯿﺎری و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫﺳﺎزان رﺳﺎﻧﮫھﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻻزم و
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻂ ھﺎی ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻊ ،ﯾﻌﻨﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ھﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮاﻧﺪازی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺸﻮد و در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮد و ﻣﺎﻧﻊ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ،ﺑﮫ ﺻﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و
رﻓﺘﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٣

ب""ه دل""یل ن""اروش""نی م""عنای ای""ن واژه ،چ""ارچ""وب اص""لی م""فهوم""ی اپ""وزی""سیون مخ""دوش ش""ده اس""ت و ب""سیاری از
ج"ری"انه"ای پ"وزی"سیون ،ی"عنی م"وافق ب"ا ب"قای ن"ظام ح"اک"م ،در آن ح"ضور ت"بلیغات"ی پ"یدا ک"ردهان"د .آنه"ا ای"ن ت"وه"م
را دام"ن زدهان"د ک"ه ب"خشی از اپ"وزی"سیون هس"تند در ح"ال"ی ک"ه ب"ه م"عنای خ"اص ک"لمه در پ"وزی"سیون ق"رار دارن"د.
ای""ن اب""هام ش""ای""د نخس""تین ن""کتهای اس""ت ک""ه س""بب ش""ده ه""م اک""نون م""ردم و ف""عاالن س""یاس""ی در داخ""ل و خ""ارج از
ک"شور ح"یران و س"رگ"ردان ب"اش"ند .در ای"ن زم"ینه اس"ت ک"ه ب"ای"د خ"ط روش"نی ت"رس"یم ش"ود و اپ"وزی"سیون ،ب"ه م"عنای
ف""نی ک""لمه ،م""وفق ش""ود ع""لیرغ""م ت""مام ت""فاوته""ای دی""دگ""اه""ی ی""ا روش""ی خ""ود ،ب""ه ص""ورت خ""یلی ش""فاف اص""ل
ض"رورت ب"ران"دازی ن"ظام را ب"ه ع"نوان ی"ک م"قول"ه ی ذات"ی و س"اخ"تاری ب"رای خ"وی"ش ت"رس"یم و ت"أک"ید ک"ند .ب"ا چ"نین
کاری بسیاری قادر به تشخیص پوزیسیون خواهند بود و آن را از اپوزیسیون تفکیک میکنند.
 6شاید بتوان بخش عمدهای از نیروهایی را که تا به حال در سه کنفرانس استکهلم ،بروکسل و پراگ شرکت کردهاند بنا به گفته خودشان در تمایزبندی خود با نیروهای
برانداز نمونهای از »پوزیسیون« بدانیم که در عین حال در محافل و گردهم آییهایی »اپوزیسیون« شرکت دارند و به این واسطه برای بسیاری میتوانند به عنوان
»اپوزیسیون« جلوه کنند.
١٢
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تفاوت اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون چیست؟

 .3ﺣﺬف ﻧﻈﺎم :اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رواﯾﺘﯽ از ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻋﻤﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﮫ ﻣﯽطﻠﺒﺪ ،زﯾﺎد اﺳﺖ
و اﮔﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﭼﮫ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺳﺒﺐ
ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼحطﻠﺐ و ﺑﺨﺸﯽ از »ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن«
داﻧﺴﺖ .اﻣﺮی ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
واﺿﺢ اﺳﺖ» .اﺻﻼحطﻠﺒﺎن« در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در
ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم7.

اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رواﯾﺘﯽ از ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻋﻤﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ
ﻣﯽطﻠﺒﺪ ،زﯾﺎد اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ
ﻧﺎم ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼحطﻠﺐ و ﺑﺨﺸﯽ از
»ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« داﻧﺴﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان واﺿﺢ اﺳﺖ.
»اﺻﻼحطﻠﺒﺎن« در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﭘﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم.

 .4ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت :اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوی
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد و
از ﻧﻮ ﻗﺪرت را ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .از
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺤﺚ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﻮدن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ،
آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻣﻮرد اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن داﺷﺖ .ﯾﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻏﯿﺮﻣﺘﺤﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ .ﺷﺮط آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ
ﺟﺮﯾﺎنھﺎﯾﯽ در دل آن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن
رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،اﮔﺮ
ﻧﮫ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ آن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺸﺮو ،دﺳﺖ ﮐﻢ ،ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ آن
اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﻠﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﯾﺎ
ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از » ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ دارای
ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﮫ زﯾﺮ
ﮐﺸﻨﺪ و ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
دھﻨﺪ«.
ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ آﯾﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .آﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻟﺰوم ﯾﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺘﺤﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

آن ﭼﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ ﯾﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﻼشھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎنھﺎی درون
ﺧﻮد ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺰاء درون اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺑﮫ واﺳﻄﮫی
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ ھﻢ دﭼﺎر ﺗﻀﺎد و
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻼشھﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺎطﻞ
ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻋﻤﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ،ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ.

اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺲ
در ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرزده ی ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﮫ و ﻋﺮاق دﯾﺪﯾﻢ ،ﻣﻔﮭﻮم اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام در دل ﺧﻮد،
ﺗﺸﮑﻞھﺎﯾﯽ را در ﺑﺮ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻨﻮع ﺟﺮﯾﺎنھﺎ و
ﺗﺸﮑﻞھﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد .اﯾﻦ ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنھﺎ و ﺗﺸﮑﻞھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻦ واﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ – ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ھﺴﺖ – اﻣﺎ ﯾﮏ اﺟﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺘﺤﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ھﻢ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻏﯿﺮﻣﺘﺤﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎر
ﺟﺮﯾﺎنھﺎ و ﺗﺸﮑﻞھﺎی درون اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﻌﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﺎوتھﺎ
و اﻓﺘﺮاقھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ
ﻋﮭﺪهی ﺧﻮد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

راهﮐﺎر ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﯾﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ اﺳﻢ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺗﻮان ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن را ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ و ﯾﺎ اﻓﺴﺎﻧﮫای

اﻣﺎ ﯾﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن و ﺗﺸﮑﻞھﺎی
درون اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص ،ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ
را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ:
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۴

 7شخصیتهای معروف اصالحطلبان بارها تکرار کردهاند که به هیچ وجه برانداز نیستند وبا اصل نظام جمهوری اسالمی مشکلی ندارند .هر چند که روایتهای مختلفی
برای بیان این موضوع در پیش میگیرند ،اما کنه مطلب این است که فقط تغییر رفتار نظام را میخواهند نه تغییر نظام را .امری که با توجه به وابستگی ساختاری آنان
به نظام قابل درک است.
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ﻣﺜﺎل اراﺋﮫ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮده در ﺑﺎﻻ را
دﻗﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد :ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮫ ی ﻣﺮدم ،ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎھﯽھﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺗﺪارک اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ھﺪاﯾﺖ ﻗﯿﺎم
ﺑﺮاﻧﺪازی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوران ﮔﺬار ،ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد،
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه .ھﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ
دادهھﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از واﻗﻌﯿﺖھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﻮﻧﺪ.

ش " ""ک نیس " ""ت ک " ""ه در م " ""یان ت " ""مام ج " ""ری " ""انه " ""ا و
ت" ""شکله" ""ای م" ""وج" ""ود در مج" ""موع " "ه ن" ""یروه" ""ای
ب ""ران ""داز ک ""ه ب ""ه ع ""نوان اپ ""وزی ""سیون ش ""ناخ ""ته
م "یش""ون""د ،آن ج""ری""ان""ی پ""یروز ن""های""ی خ""واه""د
ب ""ود ک ""ه ب ""توان ""د ب ""ا ق ""درت ع ""مل ک ""ند ،ن ""یروه ""ای
س"یاس"ی و اج"تماع"ی را ب"ا خ"وی"ش ه"مراه س"ازد،
ت" ""وان ای" ""جاد اع" ""تراض" ""ات و ه" ""دای" ""ت آن" ""ها را در
اخ " " ""تیار داش " " ""ته ب " " ""اش " " ""د ،ق " " ""یام ب " " ""ران " " ""دازی را
ب ""رن ""ام" "هری ""زی و ی ""ا آن را ه ""دای ""ت ک ""ند ،در دوران
گ"ذار ن"قش ب"هس"زای"ی در م"دی"ری"ت ک"شور داش"ته
ب""اش""د ،ب""ا ت""مام ت""وان در ان""تخاب""ات آت""ی ش""رک""ت
ک""ند و گ""فتمان و ع""ملکردی را از خ""ود ن""شان ده""د
ت" ""ا ن" ""ظر م" ""ثبت اک" ""ثری" ""ت را ج" ""لب ک" ""ند و ب" ""ه ای" ""ن
ترتیب ،قدرت حاکمه آینده را از آن خود سازد.

 .4ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏھﺎ :ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺟﺮای راهﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ
را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎ ﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏھﺎ ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﻓﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪوﯾﻦ و آﻣﻮزش و اﺟﺮای آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺎزﺧﻮردھﺎ ،آﻧﮭﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻗﺮار دھﺪ .ﻣﺜﻸ
در ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮫ ﻣﺮدم ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﮫ راهﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﻮرد
ﺑﮭﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ او را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺟﺰاء و
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﺷﺪ :ھﺪف و ﻣﻘﺼﺪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻘﺸﮫی راه ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﺪف را ﺑﺪاﻧﺪ ،ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫی
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ از اﯾﻦ راه طﻮﻻﻧﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ،
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ،ﺗﮑﻨﯿﮏھﺎ ﯾﺎ روشھﺎی ﮐﺎری
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد.
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راهﮐﺎر ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
 .1ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺪف :ھﺮ ﺗﺸﮑﻞ و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺟﺰﯾﯽ از
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ھﺪف ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻘﺼﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮫ آن
ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ،ھﺪف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ھﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ دﻗﯿﻖ ،روﺷﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ .روﯾﺎﭘﺮدازی در آن
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺤﻘﻖ را ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮد در
ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دھﻨﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ظﺮﻓﯿﺖھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺھﺎ اﯾﻨﮏ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﮐﮫ در
ﺻﺤﻨﮫی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭼﮫ ﺟﺮﯾﺎنھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﺎم ﺑﺮد و ﮐﺪامھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﮫ و در
ردﯾﻒ »ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« )در ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻠﻤﮫ( ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﺑﮫ آن
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮان ھﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎ و ﺑﺎور
ﺧﻮﯾﺶ طﺒﻘﮫﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی دﻗﯿﻖ و ﻓﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ و دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

 .2ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی :ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﯾﺪ »ﻧﻘﺸﮫی راه« ﯾﺎ
ھﻤﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ راه ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ آن ﺟﺮﯾﺎن و ﯾﺎ
ﺗﺸﮑﻞ و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ از ﭼﮫ ﻣﺴﯿﺮی
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ آن ھﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل،
اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻣﺎده ﺳﺎزی و ھﺪاﯾﺖ ﻗﯿﺎم ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوران
ﮔﺬار.

در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺤﺚ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﮫی
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﯾﮏ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن درون آن اراﺋﮫ ﻣﯽدھﺪ .ﭼﮫ دﺳﺘﮕﺎه
ﻓﮑﺮﯾﯽ دارد؟ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ و ﻧﻮع ﻧﮕﺮش آن ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟ ﭼﮫ
ارزشھﺎﯾﯽ را ﭘﺎس ﻣﯽدارد؟ ﭼﮫ آرﻣﺎن ﺷﮭﺮی را ﺑﺮای ﻓﺮدای
ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﮫ ﻧﻮع ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﮫ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﮫ ﻧﻮع رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭼﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮی از آﯾﻨﺪهی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .3ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎ :ھﺮ ﻧﻘﺸﮫی راھﯽ از ﺗﮑﮫھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و در ﮐﻨﺎر ھﻢ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را ﺗﮑﻤﯿﻞ و طﯽ ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﮫی راه را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در
ﻣﻮرد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان و ھﺪف و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۵
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اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ھﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎنھﺎ و ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮاﻧﺪاز ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آن
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوز ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ،
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﺮاه ﺳﺎزد ،ﺗﻮان
اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ھﺪاﯾﺖ آﻧﮭﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﯿﺎم
ﺑﺮاﻧﺪازی را ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی و ﯾﺎ آن را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،در دوران ﮔﺬار
ﻧﻘﺶ ﺑﮫﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮدی را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دھﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﮫ آﯾﻨﺪه را از آن ﺧﻮد ﺳﺎزد.
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در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﺎﺑﮭﺖھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن اﺟﺰاء طﯿﻒ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮫی
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ارزشھﺎﯾﯽ ﭼﻮن آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و… ﺗﻮﺟﮫ دارﻧﺪ .اﺧﺘﻼفھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ارزش ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد روش ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ ،ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫی اﺻﻠﯽ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آن ﭼﮫ در ورای اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
واﻗﻌﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ دھﺪ ،ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ
ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎﺷﺪ .در ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎنھﺎﯾﯽ در
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞﮔﺮاﺗﺮ و ﺑﮫ اﯾﻦ واﺳﻄﮫ،
دارای ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ
ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺳﺨﻦ ﭼﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺑﮑﻨﺪ ،ﭼﮫ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؛
اﻣﺎ آن ﭼﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻗﺪرت
آن ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت ﺑﮭﺘﺮ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،دﺳﺖ آﺧﺮ در ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﻮر
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻮیﺗﺮ و ﮐﺎرآﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .طﺮحھﺎ و
ﺣﺮفھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﺑﮫ
ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
در آنﭼﮫ آﻣﺪ ،ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻨﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ
دﺳﺖ دھﯿﻢ ،ﺷﺎﺧﺺھﺎی آن را ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ و ﺗﻮﺟﮫ را ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ در ﺟﺒﮭﮫی ﺑﺮاﻧﺪازان
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮏ طﯿﻒ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎ و ﺗﺸﮑﻞھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﻧﺲ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ
ھﺪف ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏھﺎی ﻻزم را دارﻧﺪ و ﻗﺎدر
ﺑﮫ اﺟﺮای آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ،
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ
و ﺗﺪﻗﯿﻖ ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای طﺮحھﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﮫ ھﻤﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﻼﻗﮫﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در اﯾﺮان را
ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ارزشھﺎ و اﺧﻼق ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺮاﮐﺘﯿﺴﯿﺴﻢ )ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ(
) (Practicismو ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ )ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﯽ (Pragmatism
ﻗﺮار دارد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪرت اﺳﺖ .ھﺮ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮو و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ،
ﺑﺎز ھﻢ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽآورد و اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
اداﻣﮫ ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺪﻓﺶ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهی ﺑﺎزی
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ درک و ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﮫ ﻗﺪری ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد را ﺑﮫ اﻧﺰوا و ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در
ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوزﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ
ﺑﺎزی ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دﯾﺪھﺎ و ﺗﻤﺎﯾﺰﺑﻨﺪیھﺎی ﻓﻨﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ
را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ
ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دھﺪ،
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎزد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ھﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﺑﺪون رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﺪ
ﮐﺎﻓﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﻨﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪهھﺎ ﺷﺎﻧﺲ رﺳﯿﺪن
ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،در ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫای و ﺗﺨﺼﺼﯽ
اﺳﺖ◼.
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ﻣﮭﻨﺪس ﮐﺎﻣﺮان ﻣﮭﺮﭘﻮر
در ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،آن را ﻓﻦ
ﮔﺮدآوری ،ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺑﺎزآراﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ
ﯾﮏ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﺪرن ،ﻣﻄﻠﺐ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺨﺖ آن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺻﺤﻨﮫ ی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و
اﮔﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎزﯾﭽﮫ ی دﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

اﺻﻮل
درﺳﺖ و
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﮐﺎر ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﻮد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﺮوه ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪم ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﮭﺮه ﺑﺮد.
ﻧﻮع ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و  ...ﮐﮫ
ھﻤﻮطﻨﺎن دارای درک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ
ِ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻤﻊ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع
اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﮭﺎ از ﺣﻮزه ی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر
ﻋﻤﻞ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﮭﺮه ای ﮐﮫ ﻣﺘﻮﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﯾﺎدآوری آن ﻧﮑﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای و
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﮐﺎر ﺑﮫ ﺻﻮرت
روﺷﻤﻨﺪ و اﺻﻮﻟﯽ ﭘﯿﺶ رود.

در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﻗﺎﻟﺐ و ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آن را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی آﮔﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮ در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و
ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻦ  ٢ﺗﺎ
 ۵ﻧﻔﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺤﻮه ی ﯾﺎرﮔﯿﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺬب ﻧﯿﺮو در واﺣﺪھﺎی ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر:

وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه

در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮان داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ھﻤﻮﻧﺪ و ھﻢ ﺗﯿﻤﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده و ﮐﻢ ﺧﻄﺮ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ راه دوری ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ
ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﮫ ی آﺷﻨﺎﯾﺎن ،ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن
دﯾﺮآﺷﻨﺎی ﺧﻮد آﻏﺎز ﺑﮫ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺧﻼق ﻣﺪار ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺷﻨﺎ
ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮج ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار زﺷﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪان
و اﺧﻼق ﻣﺪاران را ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو ،ﺑﺎ ﯾﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺟﺪا از اﯾﻦ
ﺣﻠﻘﮫ ی آﺷﻨﺎﯾﺎن ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ ،راﺳﺘﮕﻮ و ﻧﯿﮏ
ﮐﺮدار ﺑﺴﯿﺎری در ﺻﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی ،در ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﯾﺎری دھﻨﮕﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و در ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﮫ
درد دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن روش ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ﮔﺮوه ھﺎی ﺷﺎﻣﻞ  ٢ﺗﺎ  ۵ﺷﮭﺮوﻧﺪ،
ﮐﻮﭼﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،زاده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻼف
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮭﺎدھﺎی
ِ
ِ
ﻧﮭﺎد ﺧﺎﻧﻮاده رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﻧﮫ از روی ﻋﺎطﻔﮫ و
اﺣﺴﺎس ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﺿﺎﺑﻄﮫ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .در
درون اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ھﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ھﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎ ﻧﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی
ھﯿﺠﺎن و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ و درک ﻋﯿﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد ﮔﺮوه ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﻧﮭﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار از رواﺑﻂ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد:
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ :ﮔﺮوه ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻮد ﺑﮭﺮه ﺑﺮده و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﯿﻢ و
ھﺴﺘﮫ ی ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ روی ﻣﯽ
آورد ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی و رھﻨﻤﻮدھﺎی
ﯾﮏ ﺣﺰب در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ در
ﮐﻨﺎر آن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺧﻮد ﯾﮏ ھﺪف ﻣﺸﺘﺮک و اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﮐﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:

ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎر را ﺑﺎ
ﯾﮏ ﮔﻘﺘﮕﻮی ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻣﯿﺰان
آﮔﺎھﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد اطﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ طﺒﯿﻌﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت
دوره ای را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺟﻤﻌﯽ اﻗﺪام ﮐﺮد .در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﻓﺮھﻨﮕﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ،
ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در درازﻣﺪت
ﺑﺘﻮان آن را ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮق داد .در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﮫ ،ﻧﻮع ﮐﺎرﺟﻤﻌﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ اھﻤﯿﺖ دارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﭼﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﮐﺎر ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻤﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ

ھﺪف ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »آﮔﺎه ﺳﺎزی و ﺟﻠﺐ ھﻤﮑﺎری ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﺤﻠﮫ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ داﻧﺸﮑﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ«
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد »ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﻋﻘﺐ
راﻧﺪن و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎز
ﮔﺸﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﮭﺎد ھﺎی ھﻤﮑﺎر و ھﻤﺴﺎﯾﮫ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٧

١٦
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ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑﮭﺮه را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﮫ از اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﺎ
ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ و زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ ھﺪف ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .از ھﻤﯿﻦ
رو داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای طﺮاﺣﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ھﺮﭼﮫ
ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺗﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر در راﺳﺘﺎی ﮐﺎراﯾﯽ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ.

درباره ی سازماندهی و مدیریت  -بخش سوم و آخر

• ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﯾﺎرﮔﯿﺮی – از طﺮﯾﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد اﺧﻼق ﻣﺪار و آﮔﺎه و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ
• ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮدن ھﺴﺘﮫ ﺑﺎ آﻣﻮزش دروﻧﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦ
• اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﺤﻠﯽ

• اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه :ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن
ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھﺮ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﻨﻈﻢ ھﻔﺘﮕﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ طﯽ آن ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ
ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ،ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آوری داده ھﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻣﻔﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﺮوه ﯾﮏ ارﮔﺎﻧﯿﺰم
زﻧﺪه اﺳﺖ ،آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺮآورد درﺟﮫ ی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﺮوھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
درون ھﺴﺘﮫ ھﻤﻮاره ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﺮآورد ﺑﺮای ﺑﮭﯿﻨﮫ
ﺳﺎزی ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت و دادن ﻧﻤﺮه رد و
ﻗﺒﻮﻟﯽ.

• ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
• درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از اﻓﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﮔﺮوه ﺧﻮد-ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه
ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ھﻔﺘﮕﯽ
ﺑﮫ ﺻﻮرت دوره ای و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی راه ﺣﻞ ھﺎ،
ﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺴﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﮭﯿﮫ ی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺣﻀﻮری.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ:

• ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و اﺳﺘﻤﺮار :ﮔﺮوه ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ،ھﻤﻮاره ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑﯿﻦ اﺟﺰاء و
اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﺮای زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖ ھﺎ،
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮأم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ 8و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدﻣﯽ 9ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﻗﻮی و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت را ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ﺗﺠﺮﺑﮫ ی دردﻧﺎک ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺳﺎل  ٧٨و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺳﺎل
زودﮔﺬر ﺑﺨﺸﯽ
 ،٨٨زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ از دل ﺧﺸﻢ و ھﯿﺠﺎﻧﺎت
ِ
از ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﺘﺸﮑﻞ و از ھﻤﯿﻦ رو ﺷﮑﻨﻨﺪه ،ﺟﺰ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﯾﺄس
ﭼﯿﺰی ﺑﺮون ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﺻﻔﻮف اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺑﺮون ﻣﺮز و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮان درون ﻣﺮز ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮھﮫ ی ﺣﺴﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮده
وار ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﯾﮏ
اﺳﺘﺒﺪادﮔﺮ ﺿﺪ ﺑﺸﺮ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .ﻻزم اﺳﺖ اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
رژﯾﻢ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﻣﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در دراز ﻣﺪت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ اﺣﺴﺎﺳﯽ
و ﺗﻮده وار ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻓﻮری ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺮدم
اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد اﻣﺎ از آن اﻧﺘﻈﺎر اﺛﺮ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ی درازﻣﺪت ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
داﺷﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ،
اﯾﺠﺎد رھﺒﺮی در ﻣﯿﺎن طﺮﻓﺪاران و ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ ھﺪف و اﺳﺘﺮاﺗﮋی روﺷﻨﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و از ﭘﺎی ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد◼.

• ﺗﺮﮐﯿﺐ و آﻣﯿﺰه :رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ھﻤﺴﺎز و ھﻤﺎھﻨﮓ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻼﻣﺖ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﮭﻢ در اﻣﺮ ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﺖ.
• ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر :ﻻزم اﺳﺖ ھﺮ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮ
ﻋﮭﺪه ﮔﯿﺮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺗﺨﺼﺺ وی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
• ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ :ﮔﺮوه ھﺎی ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ
ﻧﮭﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ،ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ی ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ و ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد .ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان
اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻻزم ﺑﮫ اھﺪاف ھﺮ ﻧﮭﺎد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وظﺎﯾﻒ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺶ اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ از
اﻧﻀﺒﺎط دروﻧﯽ ﻗﻮی ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﯿﻄﮫ ی ﮐﺎری ھﺮﻓﺮد در
درون ﻧﮭﺎد ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد (١ :ﺗﻌﯿﯿﻦ
وظﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ھﺮ ﻓﺮد  (٢ﺣﻘﻮق و اﺧﺘﯿﺎرات ھﺮ ﻓﺮد (٣
ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ھﺮ ﻓﺮد ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮد در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر .اﻣﺎ از آن
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮔﺮوه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮدﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ،ﺳﺎدﮔﯽ و ﭼﺎﻻﮐﯽ
از درﺟﮫ ی اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر آن را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ
از ﺣﺪ ﻻزم ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮی ﻻزم ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن اﻧﻀﺒﺎط و اﺑﺘﮑﺎر را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت :ھﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ھﺎﯾﺶ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .در ﻣﻮرد
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ،در ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف از
ت در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،از اﻣﮑﺎﻧﺎ ِ
ﺷﻮد .اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داﻧﺶ ﮐﺎر ،ﻣﺎﺷﯿﻦ و
اﺑﺰار ،و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺮوه ﺗﻼش ﮐﻨﺪ
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ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﺬﯾﺮی Acculturation -
ف"ره"نگ پ"ذی"ری ،ف"رای"ندی اس"ت ک"ه در آن ی"ک ف"رد ی"ا گ"روه"ی از اف"راد ع"ناص"ری از ف"ره"نگی دی"گر را
م""ی پ""ذی""رن""د .ای""ن ام""ر م""ی ت""وان""د ب""ا ی""ا ب""دون ره""ا ک""رد ِ
ن ت""مام""ی ی""ا ب""خشی از ف""ره""نگ خ""ودی رخ
ده""د .ای""ن پ""دی""ده ه""مچنین م""ی ت""وان""د ب""ین ج""وام""ع ،گ""روه ه""ای ق""وم""ی و ی""ا ب""ین ف""ره""نگ ه""ای
م""ختلف ک""ه در ت""ماس مس""تقیم و مس""تمر ب""ا ی""کدی""گر هس""تند س""بب ت""غییر در ال""گوه""ای ف""ره""نگی
اول " ""یه ی آن " ""ان ش " ""ود .ب " ""ه ب " ""اور ج " ""ام " ""عه ش " ""ناس ف " ""ران " ""سوی ژان ک " ""لود دروان )Jean-Claude
" (DROUINاث"رات ف"ره"نگ پ"ذی"ری م"وج"بات ت"غییر اج"تماع"ی و تح"رک اج"تماع"ی را ف"راه"م م"ی
س"ازد ".ه"نگام"ی ک"ه ای"ن ف"رآی"ند ب"ه ش"کل داوط"لبان"ه و ب"ا اح"ترام ب"ه ف"ره"نگ نخس"تین ب"ه پ"یش رود،
م"وف"قیت آم"یز اس"ت و خ"واه"د ت"وانس"ت اث"رات س"ازن"ده و م"ان"دگ"اری داش"ته ب"اش"د .ام"ا زم"ان"ی ک"ه
ب"ه ص"ورت م"صنوع"ی و تح"میلی ان"جام ش"ود ،ع"واق"ب م"نفی ب"ه ب"ار آورده و ش"کل ف"ره"نگ زدای"ی
به خود خواهد گرفت.
وادادﮔﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ Deculturation -

ام""پری""ال""یسم ف""ره""نگی اش""اره ب""ه ق""درت م""ادی در زم""ینه ه""ای ف""ره""نگی و رس""ان""ه ای ک""شوره""ای
غ"رب"ی دارد .ام"ری ک"ه در ق"ال"ب م"حصوالت ف"ره"نگی ای"ن سیس"تم س"بب ت"الش آن ب"رای ب"رت"ری در
زم"ینه ی ارزش ه"ا و م"عیاره"ای"شان نس"بت ب"ه دی"گر ارزش ه"ا م"ی ش"ود .ب"ار م"نفی ای"ن اص"طالح
پ"یش از ه"ر چ"یز ب"رخ"اس"ته از ق"درت رس"ان"ه ه"ای آم"ری"کای"ی اس"ت ک"ه از ط"ریق ش"بکه ه"ای ج"هان"ی
ت"لوی"زی"ون"ی و م"حصوالت ه"ال"یوود اع"مال م"ی ش"ود .ب"ار س"یاس"ی ام"پری"ال"یسم ف"ره"نگی ب"ه ای"ن
ن"گاه ب"از م"ی گ"ردد ک"ه در ت"کمیل ام"پری"ال"یسم ن"ظام"ی ی"ا س"یاس"ی ،ک"شوره"ای ث"روت"مند از ط"ریق
م"حصوالت ف"ره"نگی »ج"هان ش"مول« تس"لط اق"تصادی خ"ود ب"ر دن"یا را ت"وج"یه م"ی ک"نند .وی"ژگ"ی
ام"پری"ال"یسم ف"ره"نگی آم"ری"کای"ی در ت"وس"عه ط"لبی آن اس"ت ب"ا ه"دف ف"ره"نگ زدای"ی .از ه"مان س"ال
 ،۱۹۴۶زم"ان"ی ک"ه ای"االت متح"ده ن"قشه ی م"ارش"ال ) (Plan Marshallرا ب"ه اج"را گ"ذاش"ت ،در ق"بال
ت"وافق ب"لوم-ب"یرن"ز ) (Blum- Byrnesک"ه ب"ر اس"اس آن وام ب"زرگ"ی ب"ه ف"ران"سوی ه"ا دادن"د ،ف"ران"سه
را وادار به وارادات ساالنه یک حداقلی از فیلم های آمریکایی کردند.
ص ""نعت س ""ینمای آم ""ری ""کا ت ""نها بیس ""ت درص ""د از س ""ود خ ""ود را از ط ""ریق ب ""ازار داخ ""لی ای ""االت
متح"ده ب"دس"ت م"ی آورد .در س"ال  ۲۰۰۰م"یالدی چه"ل درص"د درآم"د ک"مپان"ی ه"ای پ"خش ف"یلم و
س"ری"ال ه"ای ت"لوی"زی"ون"ی از راه ص"ادرات ح"اص"ل ش"د ،در ح"ال"ی ک"ه س"هم ص"ادرات در ای"ن ب"خش
در س"ال  ۱۹۸۸ت"نها  ۳۴درص"د ب"ود .ه"دف از ام"پری"ال"یسم ف"ره"نگی از ی"ک س"و زدودن ف"ره"نگ ه"ای
م"لی ب"ا ت"کیه ب"ر ارزش ه"ای م"تفاوت و از س"وی دی"گر ان"تقال ارزش ه"ای ف"ره"نگ غ"رب"ی اس"ت ت"ا
ب""دی""ن وس""یله زم""ینه ی ف""ره""نگی الزم در ک""شوره""ای ج""هان س""وم ب""رای اس""تقبال ن""اخ""ودآگ""اه از
جهانی شدن ) (globalizationفراهم گردد.
١٨

-۳-

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ Cultural imperialism -

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

وادادگ"ی ف"ره"نگی )ف"ره"نگ زدای"ی( ،ف"رآی"ندی اس"ت ک"ه ط"ی آن ف"ره"نگی ت"حت س"یطره ی ف"ره"نگ
دی"گری ق"رار م"ی گ"یرد ،ت"ا در ن"های"ت وی"ژگ"ی ه"ای خ"ود را ب"ا درون"ی ک"ردن م"ختصات ف"ره"نگ غ"ال"ب
ره"ا ک"رده و از دس"ت ب"ده"د .ای"ن پ"دی"ده ب"ه ش"کل ف"ردی در ب"ین م"هاج"ران"ی م"شاه"ده م"ی ش"ود ک"ه
م"وفق ب"ه ح"فظ ف"ره"نگ خ"ود در ب"راب"ر ج"ام"عه ی م"یزب"ان ن"می ش"ون"د و ی"ا ب"ه ش"کل گ"روه"ی ،در ب"ین
گ"روه ه"ای اج"تماع"ی ف"اق"د پ"وی"ای"ی درون"ی ب"ه چ"شم م"ی خ"ورد ،گ"روه ه"ای"ی ک"ه ب"ه دل"یل ض"عف
م"حتوای"ی ،ارزش ه"ای ف"ره"نگی خ"وی"ش را از دس"ت م"ی ده"ند .در س"طح ج"وام"ع و ت"مدن ه"ا ام"ا
ف""ره""نگ زادی""ی ب""ه ص""ورت خ""شن ب""ه اج""را درم""ی آی""د ،ک""ه اس""تعمار و ی""ا ام""پری""ال""یسم ف""ره""نگی از
نمونه های بارز آن است.
در ب""رخ""ی م""وارد ،وادادگ""ی ف""ره""نگی چ""نان عمیق اس""ت ک""ه ب""ازس""ازی آن غ""یر م""مکن ب""ه ن""ظر م""ی
رس"د .ه"مچون ک"ول"ی ه"ا ،ط"وارق ،و دی"گر گ"روه ه"ای"ی ک"ه زم"ان"ی س"اخ"تار اج"تماع"ی و ف"ره"نگی
م"بتنی ب"ر ک"وچ ن"شینی داش"تند ،ه"نگام"ی ک"ه آن"ها وادار ب"ه س"کنی جس"نت در ح"اش"یه ی شه"ره"ا
ش""دن""د ،ب""ه اج""بار ب""ه ت""کدی گ""ری اج""تماع""ی و اق""تصادی روی آوردن""د .ای""ن ت""حول دی""گر ن""خواه""د
گ"ذاش"ت ف"ره"نگ اص"لی خ"ود را ب"ازی"اب"ند و ل"ذا ب"ه س"هم خ"ود ب"ه س"رچ"شمه ی ن"اآرام"ی اج"تماع"ی
و یا بحران هویت دائمی تبدیل خواهند شد.
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تلویزیون دیدگاه
تاریخچه ی رسانه ای در خدمت دگرگونی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه ،رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
در ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ی آﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﺮان.

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣزب اﯾران آﺑﺎد در  ٢٩اﺳﻔﻧد  ١٣٩٢ﺗﺄﺳﯾس ﺷد ،ﯾﮑﯽ از
ارﮐﺎن ﮐﺎری ﺧود را ﺑر داﺷﺗن اﺑزاری ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ
ھﻣوطﻧﺎن در داﺧل ﮐﺷور ﮔذاﺷت .ھدف اﯾن ﺑود ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب وﺳﯾﻠﮫ ای
ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ اراﺋﮫ ی ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﺑﭘردازﯾم ﮐﮫ از ﯾﮑﺳو ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑری
ﺣزب اﺳﺗوار ﺑﺎﺷد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑر ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی دﻗﯾق و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
از اوﺿﺎع ﮐﺷور و ﻣﻧطﻘﮫ .ﺑﻧﯾﺎن ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯾس
ﺣزب ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد و ﺑﮫ ﺻورت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐرد .ﮐﻣﺗر از
ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﭘس از آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺣزب ،در ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل ،١٣٩٣
ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه ﺑﮫ روی ﻣﺎھواره ی ﯾﺎه ﺳت رﻓت و ﭘﺧش ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻣﻧظم ﺧود در اﯾران را آﻏﺎز ﮐرد.

ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه در اﯾن ﻣدت ھم ﭼﻧﯾن ﭘذﯾرای ﺗوﻟﯾدات ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ
ﭼﻧدﯾن ﺗﺷﮑل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣردﻣﯽ ﺑوده اﺳت» .ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑراﺑری«،
»ﺗﻠوﯾزﯾون دﻣﮑراﺳﯽ ﺷوراﯾﯽ«» ،ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﮫ ﭘﯾش« و »ﺗﻠوﯾزﯾون
ﺻدای ﮐﺎرﮔر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت« از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور
ﻣرﺗب از اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ﭘﺧش ﺷده اﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻧﮑﺎت در ﻓﻌﺎﻟﯾت دو ﺳﺎﻟﮫ ی ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه
اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ آن و ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﻣدل اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﮭروﻧدﯾﺎری ﺑوده اﺳت.
ﺑﺧﺷﯽ از ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون از طرﯾق ﻣﺷﺎرﮐت اﻋﺿﺎی ﺣزب
اﯾران آﺑﺎد ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷده اﺳت ،ﺑﺧﺷﯽ ﻧﯾز از ﻣﺣل درآﻣد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺗﺷﮑل ھﺎی ﻓوق ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﻣده ،اﻣﺎ ﺑﺧش ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ی آن را
ھﻣوطﻧﺎن ﻋزﯾز داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﺎ ھﻣت و ﻓداﮐﺎری ﺗﺎﻣﯾن
ﮐردﻧد .اﻓﺗﺧﺎر ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه اﯾن اﺳت ﮐﮫ در طول ﻋﻣر ﺑﯾش از دو
ﺳﺎﻟﮫ ی ﺧود ھرﮔز آﮔﮭﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﺟﺎری ﭘﺧش ﻧﮑرده اﺳت.

از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺳﮫ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ:

 ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦزﯾﺮﺑﻨﺎھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای اراﺋﮫ ی ﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦاز روﯾﺪادھﺎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻮأم ﺑﺎ درک و ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣﻮزش ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در ﺟﮭﺖﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ.

ﺳراﻧﺟﺎم ﭘس از دو ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑر روی ﻣﺎھواره ی ﯾﺎه ﺳت ﻣدﯾرﯾت
ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه ﺑر آن ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻣدن ﺑﮫ روی ﻣﺎھواره ی ھﺎﺗﺑرد
اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش دﯾﮕری از ھﻣوطﻧﺎن را ﻓراھم
ﮐﻧد .از اﯾن روی ،از ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل  ،١٣٩۵ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه ﺑﮫ روی
ﻣﺎھواره ھﺎﺗﺑرد آﻣد و ﭘﺧش ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑر روی اﯾران،
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺗرﮐﯾﮫ و اروﭘﺎ آﻏﺎز ﮐرد .اﻣﯾد ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم
ﻋﻼوه ﺑر ﺣﻔظ اﯾن رﺳﺎﻧﮫ ،ﺣوزه ی ﭘوﺷش آن را ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﮔﺳﺗرش دھﯾم .ھم ﭼﻧﯾن ﺑر آن ھﺳﺗﯾم ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،دﯾدﮔﺎه را
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑر روی ﻣﺎھواره ی ﯾﺎه ﺳت ﻗرار دھﯾم.

ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد و اراﺋﮫ ی اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺧﺎﺻﯽ را
ﻣ ِد ﻧظر داﺷت .ﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﻧﺑودﯾم ﮐﮫ "ھﻣﮫ"ی اﯾراﻧﯽ ھﺎ را
ﻣﺧﺎطب ﻗرار دھﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ھدف ،ﻻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ
درک ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﺷراﯾط اﻧﮕﯾزه ی ﻻزم ﺑرای ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ
ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﺧوﯾش ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧد .ھدف ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه ﺗﻐذﯾﮫ ی
ﻓﮑری و ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ اﯾن ﺑﺧش از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود.
در طول دو ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود-از ﺗﯾرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٩٣ﺗﺎ ﺗﯾرﻣﺎه -١٣٩۴
ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه ﺑﯾش ھزار ﺳﺎﻋت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﻟﯾد و اراﺋﮫ ﮐرد .اﯾن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ھر ﮐدام ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﻣورد ﺑﺎزﭘﺧش ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﺧش ﻋﻣده ی
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ دارای ﻣوﺿوع ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
ﺑوده اﺳت .آرﺷﯾو ﮐﺎﻣل اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ اﮐﻧون ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت
ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه و ﺷﺑﮑﮫ ی ﯾوﺗوب ﻗرار دارد.

ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ و ﻧﯾز ﺗﻘوﯾت ﻣﺣﺗواﯾﯽ و ﻓﻧﯽ ﺗﻠوﯾزﯾون دﯾدﮔﺎه ﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺟدﯾت ھﻣوطﻧﺎن در اراﺋﮫ ی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﺗﻠوﯾزﯾون دارد .ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣت ﺷﮭروﻧدان اﯾراﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾر
ﺑﺗواﻧﯾم اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون را ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ی ﻣﮭﻣﯽ در ﻋرﺻﮫ ی ﭘﯾﺷﺑرد
ﻣﺑﺎرزات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ دراﯾران ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم.

ﺑﺮای ھﻤﯿﺎری ﻣﺎﻟﯽ:
وﺑﺴﺎﯾﺖwww.didgah.tv :
و ﺗﻠﻔﻦ 001-818-501-1144
ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه در آﻣﺮﯾﮑﺎ :
وﺑﺴﺎﯾﺖ www.didgah.tv
و ﺷﺒﮑﻪ ی GlWiz
در اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اروﭘﺎ:
ﻣﺎھﻮاره ھﺎﺗﺒﺮد  13درﺟﻪ ی ﺷﺮﻗﯽ:

Satellite: Hot Bird 13D, Tp.90
Freq: 12.520 Vertical
SR: 27.500
FEC: ¾.
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نه می بخشیم ،نه فراموش می کنیم!

به حزب ایران آباد بپیوندید!

به یاد قربانیان کشتار ۶۷

عضویت در حزب سیاسی بیانگر آماده
بودن شهروندان ایرانی برای ساخنت
دمکراسی در کشورمان است .با عضویت
خود در احزاب مردمی برای تحقق آزادی
و مردمساالری در ایران کوشا باشیم.

.
.
.

این کُشته نمیخواست کسی کُشته شود؛
ِ
دست کسی به خونی آغشته شود:
یا
ِ
بخت خوشاش! که پیش از آن درغلتید
نک
کاین گونه زکُشته پُشته ها پُشته شود.

برای عضویت در حزب ایران آباد به
وبسایت حزب مراجعه کرده و با پرکردن
و ارسال فرم مخصوص به ما پیوندید:

با ساده دلی ش آمد و خوش باوری اش:
جُ رم اش همه نوخواهی و نوآوری اش.

www.iraneabad.org

این کُشته کسی نَکُشت تا کُشته شود :
گو ناصرخسرو نکند داوری اش.
این کُشته دلی داشت چو دل های بزرگ:
آماده ی دل زدن به دریای بزرگ:
دریای بزرگِ مرگ بلعیدش ،لیک
برجاست از او ا ُ ِ
مید فردای بزرگ.
ِ
سرآمد دلیران بوده ست.
این کُشته

نشریه ی "خودرهاگر"

هنگام ِ نبرد ،شی ِر شیران بوده ست

شماره چهار  ۱۱ -مرداد  ۱ -۱۳۹۵اوت ۲۰۱۶

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

درسال ،جوان ت ِر جوانان وطن،
امّا ،به کمال ،پی ِر پیران بوده ست.
این کُشته ،که ِ برخاک اوین اٌفتاده ست،
یک تن ِز شما ِر مردم آزاده ست...

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.

اسماعیل خویی
بخشی از شعر بلند" :کشتا ِر  ،۶۷به بانگ بلند"

زمستان ۱۳۸۳

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.
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