
سـرمـقالـه 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد  

احزاب سیاسی باید از آبشخور جامعھ تغذیھ شوند؛ بھ عبارت دیگر، 
احزاب بھ طور معمول باید در درون بستر جامعھ رشد و تحول یابند و 
با الیھ ھای مختلف اجتماعی در تماس باشند. لیکن در کشورھای 
استبدادی این ارتباط مستقیم میان احزاب و جامعھ توسط حکومت 
دیکتاتوری قطع و یا بسیار ضعیف و ناقص می شود. ھم از این روی 
این احزاب مجبور بھ کار مخفی شده و بیشتر بھ صورت تبعیدی عمل 
می کنند. این جدا افتادگی اجتماعی احزاب سیاسی زاینده ی بسیاری از 
مشکالت و دردسرھا می شود. یکی از مھمترین آنھا ضعف بنیھ ی 
اجتماعی حزب است. امری کھ با خود مشکالتی در جذب نیروھای 

کارآمد و نیز تھیھ ی پشتیبانی مالی را بھ ھمراه می آورد.  

یکی از خصوصیات منفی کھ از این جدایی حاصل می شود ضعف 
پایگاه اجتماعی حزب است. حزب سیاسی در تبعید بھ این دلیل مجبور 
است کھ این کمبودھا و ضعف ھا را بھ صورت ھای دیگر و از طریق 
ابزارھای متفاوتی جبران سازد. یکی از این روش ھا، روی آوردن بھ 
سوی قدرت ھای خارجی می باشد؛ منظور دولت ھایی است کھ با دولت 
دیکتاتوریی کھ حزب بر علیھ آن مبارزه می کند دشمنی دارند. بر 
مبنای گزاره ی قدیمی "دشـــــمِن دشـــــمِن مـــــن دوســـــت مـــــن اســـــت" برخی از 
احزاب سیاسی در تبعید گرایش پیدا می کنند کھ کمبودھای ناشی از 
جدا افتادگی اجتماعی خود را با جلب و جذب حمایت ھای سیاسی، 

تبلیغاتی، مالی و یا لجستیکی از دولت ھای بیگانھ جبران سازند. 

پرسشی کھ برای بسیاری از فعاالن سیاسی و ناظران مطرح می شود 
این است کھ آیا این کار درستی است یا خیر؟ آیا بھ واسطھ ی ضعف 
نیرویی و مادی خویش می بایست بھ سراغ دولت ھای بیگانھ رفت و یا 
اگر بھ سراغ حزب آمدند باید با آنھا مثبت برخورد و ھمکاری کرد؟ 
حساسیت این پرسش زمانی مطرح می شود کھ یک حزب یا سازمان 
سیاسی بسیاری از روش ھای مبتنی بر استقالل را امتحان کرده و از 
آن نتیجھ ی درخشانی نگرفتھ باشد؛ بھ ھمین خاطر، بھ عنوان آخرین 
راه نجات، چاره ی کار را در ھمکاری با دولت ھای خارجی ببیند. آیا 
در این صورت نیز ایرادی بھ این سیاست حزب مورد نظر وارد 
است؟ آیا حرکت چنین حزبی در پیوند خوردن با پشتیبانی و قدرت 

بیگانگان «عقالنی» و «منطقی» بھ نظر نمی رسد؟ 

پاسخ این سؤال می تواند بر دو اساس خردگرایی و اخالق گرایی ارائھ 
شود. نخستین مبنا می تواند در نھایت تأیید کننده ی چنین تصمیمی از 
جانب یک حزب باشد؛ زیرا  بھ  طور عقالنی  زمانی  کھ  شما  می توانید 
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سرمقالھ: حفظ استقالل سیاسی در اپوزیسیون 

از یک کمکی برای دستیابی بھ ھدفتان برخوردار شوید نباید در 
استفاده از آن تردید کنید. این در حالی است کھ دخالت دادن اخالق در 
این ارزیابی پاسخ را قدری دشوارتر و پیچیده تر می کند. اخالق پایھ ی 
محاسبات عقالنی را محدود و دشوار می سازد. آیا این بھ معنای این 

است کھ باید اخالق را در این میان کنار بگذاریم؟ 

نگرش حزب ایران آباد در این باره:  

حزب ایران آباد بھ عنوان یک حزب خردگرا و اخالق مدار یک نگاه 
ترکیبی نسبت بھ این موضوع دارد. ما بر این باوریم کھ از یکسو باید 
بھ طور عقالنی بھ دنبال یافتن راه ھا و ابزارھای الزم برای دستیابی 
بھ ھدف بود و از سوی دیگر، با بھ کارگیری ارزش ھای اخالقی، 
دست خود را در انتخاب این راه ھا و ابزارھا چندان باز نبینیم. این بھ 
آن معنی است کھ حزب می تواند در چارچوب ھای مشخصی عمل کند 
و نھ فقط بر اساس اصل کارآیی و بھره وری. دخالت دادن اخالق در 
سیاست کھ بھ طور معمول از «عقل محض» یا «عقل کاربردی» 
پیروی می کند کار آسانی نیست. اما ما بھ عنوان یک حزب انسان مدار 
پایبندی بھ ارزش ھای اخالقی را غیر قابل مصالحھ می دانیم، زیرا 
معتقدیم کھ در طول تاریخ سیاسی معاصر روش پیروی محض از 
عقل محض ره بھ جایی نبرده است. نھ ما را از دست استبداد نجات 
داده و نھ برای ما دمکراسی بھ ارمغان آورده است. ھرگونھ وابستگی 
بھ بیگانگان در مسیر کسب قدرت سبب تعھداتی در زمان بودن بر سر 
قدرت شکل می بخشد. امری کھ کار حکومتگری را از اصالت مردمی 
خود دور ساختھ و در نھایت دستآوردی جز استبداد وغارت بھ ھمراه 
نمی آورد. این در حالیست کھ راه ھای عقالنی مردم-محور نیز موجود 

است.  

ما از ھمان ابتدای کار خویش گزاره ی نادرست "سـیاسـت پـدر و مـادر 
نـــدارد" را زیر سوال برده و در مقابل آن گزاره ی "ســـیاســـت هـــم پـــدر 
دارد هــــــم مــــــادر" را مطرح کردیم. ما سیاست را دارای ھویت می دانیم 
و معتقدیم کھ فعالیت سیاسی باید شناسنامھ داشتھ باشد؛ نشان دھد کھ از 
چھ ارزش ھایی دفاع و در صورت کسب قدرت از چھ ابزارھایی 

برای دفاع از آن استفاده می کند.  

اما ما این بحث اخالق مداری را در یک ترکیب ارگانیک با عقالنیت 
مورد بررسی قرار می دھیم. یعنی حزب را بھ سطح یک انجمن 
اخالقی تقلیل نمی دھیم، لیکن پیروی از اخالق را عاملی مؤثر در 
چگونگی پیروی از عقل در کار سیاسی می دانیم. بھ طور مشخص و 
در پیوند با بحث جداشدن حزب از بستر اجتماعی خود، حزب ایران 
آباد باور دارد کھ این موضوع از زمانی کھ امکانات ارتباطاتی جدید 
پا بھ میدان گذاشتھ اند نمی تواند و نباید یک مانع مطلق جلوه کند. این 
بدان معنی است کھ اگر یک حزب استراتژی مبارزاتی خود را بر پایھ ی 

بناسازی عقبھ ی اجتماعی قوی برای خویش بنا کند خواھد توانست با 
استفاده از امکانات ارتباطاتی امروزی این پشتوانھ ی مردمی را 
تدارک ببیند. این امر البتھ نھ ساده است نھ کم ھزینھ، اما شدنی و 
ممکن است. بھ ھمین خاطر آن چھ کھ باید صورت گیرد طراحی یک 

استراتژی عمل گرا در این باره است.  

استراتژی مردم-محور 

در حزب ایران آباد معادلھ ی فوق بھ این صورت طراحی شده است:  

برای برقراری پیوند گسترده با نیروھای اجتماعی داخل کشور نیاز 
بھ امکانات ارتباطاتی قوی می باشد، مسئولیت تأمین نیروی انسانی 
و ھزینھ ھای برقراری این ارتباط نیز بر عھده ی ھموطنان خارج از 

کشور است. 

 بنابراین استراتژی حزب ما بھ طور کامل تکیھ بر نیروھای ایرانی و 
ملی دارد، ھم در داخل کشور و ھم در خارج از کشور. برای تحقق 
این استراتژی حزب باید قادر باشد کھ توجھ و ھمکاری ایرانیان خارج 
از کشور را بھ خود جلب کرده و از این طریق ھم نیروی انسانی 
مورد نیاز برای این منظور را تأمین کند و ھم امکانات مالی مورد 
نیاز خود را. با تکیھ بر نیروھای کیفی آموزش دیده و سازمان یافتھ از 
یک سو و تأمین مالی نیازھایش از سوی دیگر حزب می تواند از 
طریق وسایل ارتباطاتی مدرن شروع بھ کار گسترده ی تبلیغاتی بھ 

سوی داخل کشور کند.  

روش ھای ارتباطاتی قابل تصور برای این منظور مشخص است:  

استفاده از ماھواره بھ صورت رادیو و تلویزیون ھای ماھواره ای  •

استفاده از رادیو از طریق موج کوتاه  •

استفاده از شبکھ ھای اجتماعی در فضای مجازی  •

استفاده از مجموعھ ی امکانات اینترنتی (ایمیل، وبالگ، ...) •

بھره بردن از اپلیکیشن ھای مورد استفاده ی جامعھ مانند تلگرام و •
اینستاگرام و وایبر ...  

بھ ھمت این ابزارھا حزب می تواند بھ دو مھم اقدام کند: نخست 
شناساندن خود بھ الیھ ھای میلیونی جامعھ و دوم جذب نیروھای مستعد 

بھ کنشگری از میان عالقمندان.  

در صورتی کھ این مرحلھ از کار خوب پیش رود حزب می تواند 
نیروھای خود در داخل کشور را سازماندھی کرده و برای اجتماعی 

کردن کار تبلیغاتی از آنھا استفاده کند. یعنی عده ای کنشگر در مدارس  
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٢

حزب ایران آباد از ھمان ابتدای کار خویش  
گزاره ی نادرست «سیاست پدر و مادر ندارد»  

را زیر سوال برده و در مقابل آن گزاره ی  

«سیاست ھم پدر دارد ھم مادر»  
را مطرح کرد. ما سیاست را دارای ھویت  

می دانیم و معتقدیم که فعالیت سیاسی باید 
شناسنامه داشته باشد؛ نشان دھد که از چه 
ارزش ھایی دفاع و در صورت کسب قدرت از  
چه ابزارھایی برای دفاع از آن استفاده می کند.

اگر یک حزب استراتژی مبارزاتی خود را بر پایه ی 
بناسازی عقبه ی اجتماعی قوی برای خویش 
بنا کند خواھد توانست با استفاده از امکانات 
ارتباطاتی امروزی این پشتوانه ی مردمی را 

تدارک ببیند. این امر البته نه ساده است نه  
کم ھزینه، اما شدنی و ممکن است. به ھمین 
خاطر آن چه که باید صورت گیرد طراحی یک 

استراتژی عمل گرا در این باره است. 
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سرمقالھ: حفظ استقالل سیاسی در اپوزیسیون 
و کارخانھ ھا و دانشگاه ھا و ادارات و محالت مشغول معرفی  حزب 
و شناساندن مواضع آن باشند. این مرحلھ ای است کھ حزب را بھ 
درون خیابان ھا و کوچھ ھا برده و بھ ھمراه وسایل تبلیغاتی حزب، 
تشکیالت را بھ یک واقعیت صحنھ ی سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل 

می کند.  

ما بر این باور ھستیم کھ این روند در طول دست کم بیست سال گذشتھ 
و با ورود ماھواره بھ صحنھ ی ارتباطات ممکن و میسر بوده است. 
ممکن است کھ چنین مسیری طوالنی و پرھزینھ بھ نظر آید، اما بھ 
نظر می رسد برای دستیابی بھ شرایطی کھ در آن یک تغییر تاریخی 
کیفی در کشورمان میسر شود این یگانھ راه باشد. ھر مسیر میان بُردار 
دیگر می تواند بھ ناکجا آباد برود، چنان چھ تا بھ حال این گونھ بوده 

است.  

در پایان نباید فراموش کنیم کھ ھمھ ی این تالش ھای عملی زمانی می تواند 
معنی داشتھ باشد کھ گفتمان یک حزب سیاسی، یعنی پیام و محتوای 
آن، برای جامعھ جذابیت داشتھ باشد. بھ کالم روشن، برنامھ ی سیاسی 
حزب برای تغییر رژیم و دگرگونی نظام حاکم باید در میان الیھ ھای 
اجتماعی مورد ھدف حزب خریدار داشتھ باشد. پذیرش محتوا شرط 
الزم است و مجموعھ تالش ھای ارتباطاتی و سازماندھی کھ در باال 

آمد شرط کافی آن می باشد.  

بر مبنای آن چھ گفتھ شد در می یابیم کھ حرکت مستقل و غیر وابستھ 
در اپوزیسیون چیزی نیست کھ فقط محصول گفتمان و شعار یک 
تشکیالت باشد، بلکھ حاصل یک استراتژی اجتماعی و جامعھ-محور 
است کھ باید روی آن وقت بسیار گذاشت و تالش فراوان کرد. در 
چارچوب آن چھ آمد یک بار دیگر نقش برجستھ ی ھموطنان خارج از 
کشور در بھ راه انداختن این فرآیند آشکار می شود. بھ این معنی کھ 
اگر ایرانیان مقیم خارج بھ حمایت جدی و ھمکاری با احزاب سیاسی 
بپردازند، این احزاب می توانند در چارچوب استراتژی ھایی مانند آن 
چھ در این نوشتار توصیف شد یک مسیر استقالل گرا و غیر وابستھ 
را برای تغییر سیاسی در ایران بھ پیش برند، در غیر این صورت، 
نباید بھ اپوزیسیون و تشکل ھای آن برای گرایش پیدا کردن بھ دولت ھایی 
کھ ضد رژیم ایران ھستند، اما خود نمونھ ھایی از دمکراسی نیستند، 
خرده گرفت. حفظ استقالل سیاسی اپوزیسیون در گرو مشارکت 
ایرانیان در امر سیاست و ھمکاری نزدیک با تشکل ھای سیاسی است. 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 

۱۱ شهریور ۱۳۹۵ 

٣

حرکت مستقل و غیر وابسته در 

اپوزیسیون چیزی نیست که فقط 

محصول گفتمان و شعار یک  

تشکیالت باشد، بلکه حاصل یک 

استراتژی اجتماعی و جامعه-محور 

است که باید روی آن وقت بسیار 

 گذاشت و تالش فراوان کرد.

نماِد يك درصد 

من نشانى از نماِد قدرتم 
من نمادى از غروِر ملّتم 

من ُسكانداِر شجاعت، غیرتم 

عضوى از يك درصدم 

بَر سريِر عزّت و آگاھى ام 
سر به داِر پرچِم آزاديم 
موطنم را تشنٌه آباديم 

عضوى از يك در صدم 

من تباِر كاوٌه آھنگرم 
من پیاِم بابِك خرم دلم 

قامِت ستارخان و باقرم 

عضوى از يك در صدم 

من ُلر و كرد و بلوچ و ترك و گیل 
بر كماِن عشقِ میھن تَركِشم 
تا ِز زنداِن حقارت پَر كشم  

عضوى از يك در صدم 

خود رھا گر از دياِر آتشم 
جھل و فقر و ترس را آتش كشم 

اعتالى میھنم را بَر كِشم  

عضوى از يك در صدم 

من ِز نسِل زندٌه خودسازيَم 
بر مداِر عزّتِ انسانیَم 

من سرود و نغمٌه بیداريَم 

عضوى از يك در صدم  

سعید 
فروردین ٩۵
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد  

رشد و بالندگی یک ملت، و گاه حتی ادامھ ی بقای آن در گرو 
چگونگِی پاسداری و نگھبانی از منافع ملی اوست. جدا از جنگ 
قدرت در زمان امپراتوری ھا و سالطین بزرگ گذشتھ، کھ کشورھا 
را تقسیم و باز تقسیم می کرد، تاریخ معاصر شاھد محو شدن بسیاری 
از کشورھا از روی نقشھ ی جغرافیای جھان بوده است. ملت ھایی کھ 
در برابر ھجوم خارجی، تعرض استعمار جھانی و یا سودجویی ھای 
روزافزون نظام سرمایھ داری نتوانستند بھ موقع متوجھ خطراتی کھ 
منافع ملی آنھا را تھدید می کند بشوند، کشور و موجودیت خود را از 
دست داده اند. سرنوشت دردناک مردم یوگوسالوی کھ موفق نشدند در 
بزنگاه تاریخ درک درستی ازمنافع خود بیابند، جلوی چشم ماست: در 
راستای منافع دیگر کشورھا تکھ و پاره شدند و ھر کدام از جغرافیای 
سیاسی جدیدی سر درآوردند. آنچھ بر سرچکسلواکی و سودان آمد و یا 
فاجعھ ای کھ در عراق و سوریھ و لیبی شاھد آن ھستیم، ھمھ و ھمھ 
نشان از آن دارد کھ اگر ملتی نتواند بھ موقع و بھ صورت جمعی منافع 
ملی خود را حراست کند، زمین سوختھ و مال باختھ، می تواند تا مرز 

از دست دادن تمامیت خود بھ پیش رود.    

بھ سرنوشت میھن خود بیاندیشیم و خطر جدی ای کھ ھم اکنون - بھ 
گفتھ ی بسیاری از کارشناسان- تمدن ایرانی را تھدید می کند. در ورای 
جزر و مِدٌ موج ھای ھیجانی و احساسی کھ ھر از چند سالی پای 
بخشی از جامعھ ی ما را بھ عرصھ ی سیاست و مبارزه کشانده است، 
از خود بپرسیم: آیا ما، ملت ایران توانستھ ایم بھ درک درستی از 
منافع ملی و راه صحیح دفاع از آن نزدیک شویم؟ آیا فراتر از 
احساسات وطن پرستانھ و افتخار بھ کورش کبیر و شاھنامھ و نوروز، 
بھ عمق فاجعھ ای کھ ھمین امروز مردم ایران و موجودیت میھن 
عزیزمان را تھدید می کند پی برده ایم ؟ و اگر  بلی  و بھ  این خطر   
می اندیشیم، برای تقابل با آن چھ می کنیم؟ آیا از خود می پرسیم زمانی 
کھ تمدن ایرانی لب پرتگاه نابودی بھ سر می برد، چنانچھ نخواھیم 
تماشاگری شرمسار باشیم، و یا ھمچون گذشتھ ھا ناشیانھ و بی اثر تنھا 
تقالیی بکنیم، امروز وظیفھ ی ما در چھ تعریف می شود؟ در صحنھ ای 
کھ چنگال ھا از چپ و راست برای دریدن کشور ما تیز می شود، کار 

درست برای مقابلھ با این خطر چیست؟ 

در نوشتار پیش رو با نگاھی بھ مفھوم منافع ملی، خواھیم دید چگونھ 
1ملت-کشورھا بنا بھ نوع نظام سیاسی حاکم می توانند از منافع ملی 

خود محافظت کنند و نقش و وظیفھ ی دولت ھا، احزاب سیاسی و یا 
جامعھ ی مدنی در این میان چیست. 

منافع ملی و نظام سیاسی حاکم 

2با تکیھ بر علوم سیاسی مدرن می توان منافع ملی را بدین گونھ 

تعریف کرد:  

منافع یک ملت در تمامیت خود بھ عنوان یک مجموعھ ی مستقل است 
کھ از منافع حوزه ھا و یا گروه ھای خاص و نیز از منافع دیگر ملت ھا 

و یا نھادھای بین المللی متمایز می شود.  

صاحبان اصلی منافع ملی، یعنی ملت در کلیت خود، محافظت از آن 
را بھ طور معمول بر عھده ی دولت حاکم می گذارند. گسترش منافع 
ملی و دفاع کھ در دو سطح داخلی و خارجی در نظر گرفتھ می شود 

یکی از وظایف اصلی دولت می باشد: 

 در سطح داخلی منافع ملی شامل آن دستھ از حقوق و منافعی -
می شود کھ بھ ھمھ ی آحاد ملت، در کلیت و تمامیت خود تعلق 
می گیرد و در فرادسِت سود و منفعت این شھر و آن استان و یا 
یک منطقھ ی جغرافیایی خاص قرار دارد. در بحث پاسداری از 
منافع ملی، در عرصھ ی داخلی، بھ حقوق و منافع تک تک 
اعضای ملت توجھ می شود، بھ گونھ ای کھ از منافع یک الیھ و 
یا یک طبقھ ی اجتماعی خاص، مصالح این یا آن گروه و حزب 
و دستھ بندی سیاسی، و یا منافع این قوم یا آن طایفھ خود را 

تمیز داده و بر آنھا ارجحیت می یابد.  

بر ھمین منوال محافظت از منافع ملی در عرصھ ی بین المللی، -
بھ معنای دفاع از منافع یک ملت-کشور در سطح بین المللی 
است. این منافع می توانند در راستای تحوالت جھانی در 
ھمسویی، تقابل یا تضاد با منافع کشورھای ھمسایھ، منطقھ و یا 
کشورھای قدرتمند جھان قرار گرفتھ و تھدید شود. ھمچنین 
ھمواره خطر آن ھست کھ بھ منابع طبیعی، انسانی، اقتصادی و 
ثروت ھای زیرزمینی و غیره کشور، کھ متعلق بھ تک تک 
اعضای ملت است، از طریق سودجویی و بھره کشی شرکت 
ھای عظیم چندملیتی، بانک جھانی، صندوق بین المللی پول 
تعرض شود. در این زمینھ، دولت حاکم وظیفھ دارد از طریق 
سیاست ھوشیارانھ ی خارجی خود منافع ملی در سطح جھانی را 
تأمین کند تا از سوی کشورھا یا نھاد خارجی بھ بازی گرفتھ 

نشود و بھ خطر نیافتد. 

آشکار است مجموعھ ی اقدامات الزم برای پاسداری و ھمچنین 
گسترش منافع ملی نمی تواند در حیطھ ی عملکرد فردی قرار گیرد. 
آحاد  ملت، سکنی  گزیده  در گوشھ  و  کنار  جغرافیای  پراکنده ی  کشور 

ادامھ مطلب در صفحھ ۵  

1 منظور از واژه ی »ملت« در این نوشتار همان ملت-کشور (Nation-State) است که اشاره دارد به ساکنین یک محدوده ی جغرافیایی مشخص که تمامیت آن از 
سوی جامعه ی بین امللل به عنوان یک کشور به صورت رسمی بازشناخته شده است.
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نقش حزب در  
حفظ منافع ملی
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نقش حزب در حفظ منافع ملی 

ھرگز قادر نیستند بھ صورت فردی از تمامی دانش  و امکانات الزم 
برای  پاسداری  از منافع  خود  برخوردار  باشند  و  منطق  حکم  می کند 
این مھم بھ دست قدرت سیاسی حاکم و بھ شکل نھادینھ صورت گیرد، 
اما وضعیت در کشورھای دارای نظام سیاسی دمکراتیک بھ شکل 
نسبی و متعارف آن و یا دارای رژیم سیاسی انحصارگرا متفاوت 

است: 

منافع ملی  و دولت ھای دمکراتیک: •

در کشورھای برخوردار از دمکراسِی نھادینھ شده، عملکرد داخلی و 
خارجی دولت دمکراتیک منتخب مردم در حفظ و نگاھداری منافع 
ملی، از جملھ شاخص ھای تأثیرگذار در چرخش قدرت بین  جریانات 
سیاسِی مطرح و مدعی محسوب می شود. «دولت دمکراتیک» در این 
جا اشاره است بھ قدرت سیاسی مستقر در کشوری کھ روند دمکراسی 
در آن بھ گونھ ای نھادینھ شده باشد کھ تمامی آحاد ملت - و نھ فقط 
بخشی یا طبقھ ای از آن- امکان مشارکت در تعیین دولت منتخب خود 
را داشتھ باشند. در این صورت انتظار می رود، بھ واسطھ ی 
سازوکارھای انتخاباتی پیش بینی شده، دولت دارای خصلت مردمی و 
دمکراتیک بوده و از وظایف اصلی خود را، محافظت از منافع ملی 
ملت بداند. ھرچند درباره ی ماھیت دمکراسی اعمال شده بھ وسیلھ ی 
بسیاری از رژیم ھای «دمکراتیک» جھان می توان بھ بحث نشست، 
اما، در مقایسھ با رژیم ھای دیکتاتوری، ارزش کار نھادینھ ی آن ھا در 
حفظ منافع ملی مردم خود را باید بازشناخت. در این کشورھا دولت 
می کوشد از طریق نھادھای تخصصی در عرصھ ھای گوناگون داخلی 
بھ توسعھ و گسترش ظرفیت ھا، منابع و ثروت ھای ملی بپردازد و 
ھمزمان کھ تالش دارد با اتخاذ سیاست ھای خارجی متناسب با منافع 
ملت خود با دیگر کشورھای جھان طریق تأمل و مدارا برگزیند. 
روندھای انتخاباتی در این کشورھا بھ گونھ ای نھادینھ شده کھ چنانچھ 
دولتی بھ وظائف خود -از جملھ در زمینھ ی حفاظت از منافع ملی - بھ 
درستی عمل نکند، مردم با کنار زدن و جایگزین کردن آن با دولتی 
دیگر توان نظارت بر حفظ و رعایت حقوق ملی خود را داشتھ باشند. 

ھرچند در ھمین کشورھا نیز، بارھا احزاب ناسیونالیست، عوام 
فریب و یا راسِت افراطی موفق شده اند با بھ پیش کشیدن شعارھای 
ملی گرایانھ ی پوپولیستی و با ایجاد ترس در اذھان عمومی از « بھ 
خطر افتادن منافع ملی»، بھ قدرت برسند.  بھ طور مثال می توانیم بھ 
آن چھ طی دھھ ی ٣٠ میالدی در آلمان اتفاق افتاد اشاره کنیم کھ بر 
اساس آن جریان فکری نازیسم توانست با استفاده ی ابزاری از 
احساسات زخم خورده ی ملت تحقیر شده ی آلمان در پایان جنگ  
جھانی اول و قرارداد ننگ آور صلح بھره برده و رشد برق آسایی 
را تجربھ کند. ھراس مردم آلمان از ادامھ ی پایمال شدن حقوق ملی 
خود ھمھ ی ابزار الزم برای دستکاری افکار عمومی را بھ ھیتلر داد 
تا، با وارونھ جلوه دادن حقایق، بتواند بھ احساسات نژادپرستانھ دامن 
زده و بخش اعظمی از جامعھ ی آلمانی را در برابر بخش دیگری از 
آن قرار دھد. ھیتلر و حامیانش، توانستند با تکیھ بر روش ھای 
«دمکراتیک» قدرت را بھ دست بگیرند و دنیا را بھ سمت جنگ 
جھانی دوم سوق دھند کھ در پایان چیزی جز ده ھا میلیون کشتھ و 
آواره و ویرانی بخش عظیمی از تمدن بشری با خود بھ ھمراه  
نداشت. چنین  تجربھ ھای  تاریخی  تلخی  نشان می دھد کھ منافع 
ملی گاه با تبدیل شدن بھ بازیچھ ای خطرساز در دست سیستم ھای 
سیاسی «دمکراتیک» خواھد توانست دامن خود آن ھا را ھم بگیرد و  

این دولت ھا را تا مرز سرنگونی بھ پیش براند.  

منافع ملی و رژیم ھای دیکتاتوری: •

تحت سلطھ ی رژیم ھای استبدادی، آحاد ملت، محروم از حقوق انسانی 
و مدنی خود، امکان بھ سر کار آوردن دولت بھ نمایندگی از طرف 
خود با تکیھ بھ صندوق ھای رأی را ندارند؛ ھرچند کھ در بسیاری از 
نظام ھای سیاسی خودکامھ، مانند جمھوری اسالمی در  ایران، تنھا 
برای ظاھرسازی و کسب مشروعیت بین المللی روندھای انتخاباتی 
نمایشی پیش بینی شده است. در چنین کشورھایی اعمال اراده ی ملی 
کوچکترین تجانسی با ماھیت یک دولت تحمیلی و دیکتاتوری ندارد، 
جایی کھ منافع ملی با منافع گروه حاکم گره خورده است. رژیم 
خودکامھ ی ایران، ھمان طور کھ ھر نظام دیکتاتوری دیگری، بھ 
شکل مطلق با منافع مردم ایران بیگانھ است. تحت اشغال جمھوری 
اسالمی، حقوق مردم در ھیچ زمینھ ای بازشناسی نمی شود، چھ رسد 
بھ منافع ملی. جنایتکاران فاسدی کھ ٣٧ سال است در ایران در رأس 
قدرت قرار گرفتھ اند ھیچ طرح و برنامھ ای برای حفاظت از منابع 
ملی ما و بھره وری ھوشمندانھ از ثروت ھای بی نظیر این کشور 
ندارند. حفظ و گسترش این ظرفیت ھا برای نسل ھای آینده آخرین 
دغدغھ ی کسانی است کھ جز بھ منافع شخصی و آنی خود، جز بھ 
دزدی و چپاول، جز بھ قدرت طلبی و شھوترانی بھ چیز دیگری فکر 
نمی کنند. کسانی کھ - ھمانگونھ کھ اسناد انتشار یافتھ در ارتباط با 
خمینی نشان داد- از مدت ھا پیش از بھ قدرت رسیدن  در ایران، منافع 
. حاکمان  3ملّی ما را اسباِب چانھ زنی با قدرت ھای جھانی کرده بودند

جنایتکار و خائنی کھ پس از رسیدن بھ قدرت نیز ھمواره منافع ملی ما 
را، برای حفظ اقتدار خود، قربانی معاملھ ھای پشِت پرده و سیاست 
ھای مداخلھ جویانھ شان کرده اند و چنانچھ مقاومت مردمی در 

مقابلشان شکل نگیرد، ھمچنان خواھند کرد. 

حقایق تاریخی دھھ ھای اخیر کشور ما نشان داده کھ بر خالف 
شعارھای توخالی و عوام فریبانھ، دشمن اصلی جمھوری اسالمی نھ 
آمریکا و اسرائیل، یا این و آن کشور خارجی، بلکھ خود ملت ایران 
است. سرکردگان نظام بھ خوبی می دانند تداوم بھره کشی و سلطھ شان 
بر میھن ما تنھا در گرو حذف و نابودی ھر گونھ مقاومت مردمی از 
سر راه خود است. ھمان گونھ کھ خمینی عمل کرد، زمانی کھ با دادن 
وعده ھای پشت پرده بھ قدرت ھای جھانی بر سرکار آمده بود و از 
ھمان فردای انقالب، کار در ھم شکستن مقاومت مردِم سرمست از 
پیروزی را با کلید زدن اعدام ھا در پشت بام مدرسھ ی رفاه آغاز کرد. 
خمینی بھ خوبی بھ خطر ایستادگی بخش آگاه جامعھ در برابر سلطھ 
جویی ھایش آگاه بود، لذا بالفاصلھ پس از تثبیت اولیھ ی قدرتش، از 
طریق حذف عناصری در حلقھ ی نزدیکان کھ تھدیدی برای خود 
محسوب می کرد، در اولین اقدام، از سال ۵٩، موج بزرگ دستگیری 
ھا، سرکوب ھا و اعدام ھا را بھ راه انداخت. و در پی آن، در تابستان 
۶٧، رژیم ھر آنچھ کھ نیروی جوان و خطرساز داشتیم، ھر آنچھ بھ 
عنوان عنصر آگاه جامعھ ی ایرانی وجود داشت کھ ھنوز بھ کشتارگاه 
ھای جنگ میان ایران و عراق نرفتھ و یا از کشور فراری داده نشده 
بود را در یکی از ھولناک ترین نسل کشی ھای سیاسی جھان بھ قتل 
رساند. بھ دنبال کشتار تابستان ۶٧ بود کھ جمھوری اسالمی اطمینان 
حاصل کرد توان دفاعی مردم از بین رفتھ و دیگر برای چپاول ثروت 
ھای ملّی ما یکھ تاز صحنھ است. این امر ھمزمان است با تثبیت و 
قدرت گیری ھرچھ بیشتر مافیاھای ھزارپای مالی - نظامی - اطالعاتی 
و مراکز قدرت  مخوف و چند الیھ در سپاه  پاسداران، بیت رھبری   و 
روحانیون فاسد وابستھ بھ آن، گنده بازاری ھا در قالب حزب مؤتلفھ 
و... کھ نھ رحمی بر ملت ایران دارند و نھ ارزشی برای منافع ملی آن 

در خدمت کشور. 

ادامھ مطلب در صفحھ ۶ 

3  اشاره بھ قول ھای مساعد خمینی و یارانش بھ طرف ھای مذاکره ی آمریکایی و اروپایی در باره ی ضمانت ادامھ ی بی قید و شرط صدور نفت ایران است. 

٥
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نقش حزب در حفظ منافع ملی 
زخم حقارت ھای تاریخی وارد شده بر حافظھ ی جمعی ملت ما از 
خیانت دولتمردان قاجار و پھلوی کھ منافع ملی ما را بھ ثمِن بخس 
واگذار کرده اند ھنوز تازه بود کھ جمھوری اسالمی توانست با 
استقرار خویش، در روندی کھ ھنوز بیش از ھر زمان دیگری ادامھ 
دارد، ثروت و منافع ملی ما را از آن سردمداران خود کرده و کشور 
ما را بھ سمت نابودی کامل بکشاند. نگاھی داشتھ باشیم بھ چند نمونھ ی 
تاریخی از پایمال شدن حقوق ملی ما ایرانیان و توجھ کنیم بھ این نکتھ 
کھ نقطھ ی مشترک در تمامِی این رخدادھا ھمانا ضعف بسیار و یا 
نبوِد توان و مقاومت مردمی نزد ملت ایران بھ دلیل وجود یک 

حکومت غیردمکراتیک و استبدادی بوده است: 

تحت حکومت قاجاریھ:  

عھدنامھ ی گلستان: معاھده ای کھ بھ دنبال شکست ایران در جنگ •
در قفقاز جنوبی و آذربایجان امضا شد و طی آن بخشھایی از شمال 
ایران شامل قفقاز ،ارمنستان و ایالتھای شرقی گرجستان یعنی 

کاختی و کارتلی از ایران سلب و بھ روسیھ تزاری واگذار شد.  

عھدنامھ ی ترکمنچای: پیمانی کھ در زمان فتحعلی شاه قاجار در پی •
شکست ایران در جنگھایش با روسیھ بین این دو کشور امضا شد و 
طی آن ایران برخی قلمروھایش در قفقاز شامل خانات ایروان و 
نخجوان و ھمچنان کھ حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست 
داد. ھمین شاھان خائن قاجاری امتیازات اقتصادی و تجاری بزرگ 
دیگری را از جملھ امتیاز تنباکو، امتیاز نود و نھ سالھ ی نفت 
جنوب، امتیاز راه آھن سراسری را بھ استعمار انگلیس واگذار می 
کنند کھ بھ مدت بیش از یک قرن بھ یکی از سرچشمھ ھای اصلی 

ثروت افسانھ ای امپراتوری بریتانیا تبدیل شوند. 

تحت حکومت پھلوی:  

واگذاری بحرین: محمدرضا شاه پھلوی در سال ١٣۵٠ تحت فشار •
انگلستان، جزیره ی بحرین را بھ شیوخ عرب واگذار کرد. در نبود 
قدرت اجتماعی و احزاب مردمی تنھا اعتراض کوچکی بھ این 

واگذاری از جانب حزب پان ایرانیست انجام می شود. 

تحت حکومت جمھوری اسالمی:  

بخشیدن غرامت جنگ ایران و عراق: جنگ ایران عراق برای رژیم •
جمھوری اسالمی نعمتی بود کھ بھ وی اجازه داد نیروی جوان و 
خطرساز جامعھ ی ایرانی را در جبھھ ھا مشغول نگاه دارد، ھمزمان 
کھ بھ سرکوب نیروھای سیاسی ادامھ می دھد. در سال ١٣۶٠ کھ 
نظام امکان خاتمھ بخشیدن بھ جنگ با عراق با گرفتن غرامتی 
سنگین را داشت، امری کھ بھ واقع در راستای منافع ملی مردم ما 
بود، آن را برخالف منافع خود یافت و با ادامھ ی جنگ بھ مدت 
ھشت سال در نھایت با خفت و خواری و بدون دریافت ھیچ گونھ 
غرامتی بابت ھزار میلیارد دالر خسارت وارده بھ کشور و یک 
میلیون کشتھ و معلول و شیمیایی شده و میلیون ھا آواره ی جنگی، با 
پذیرش ذلت بار قطعنامھ ۵٩٨ آن را بھ پایان برد. پس از گذشت سی 

سال ھنوز آثار ویرانی این جنگ بیھوده پا برجاست.  

واگذاری حقآبھ ی ھیرمند رود: واگذاری بیست سالھ ی حقآبھ ی •
ھیرمند  رود پس از بھ قدرت رسیدن طالبان در افغانستان. 

واگذاری سھم ایران از دریای خزر: با فروپاشی اتحاد جماھیر •
شوروی، چندین کشور کوچک تازه- تأسیس در آسیای میانھ، ادعای 
سھم از دریای مازندران کردند کھ با فشار روسیھ، در نھایت، 
جمھوری اسالمی نزدیک بھ چھار پنجم از حق ایران در این دریا را 
کھ دربرگیرنده ی میلیاردھا متر مکعب گاز و نفت بود بھ این 

کشورھا واگذار کرد. 

پروژه ی ھستھ ای: در مدیریت پروژه ی ھستھ ای کھ از زمان •
محمدرضا شاه بھ جمھوری اسالمی بھ ارث رسیده بود و تبدیل آن بھ 
وسیلھ ی باج خواھی و سلطھ جویی بین المللی رژیم. بر اساس 
برآوردھای گوناگون، ماجراجویی ھستھ ای سردمداران نظام سبب 
بر باد رفتن بین ٢٠٠ الی ٢۵٠ میلیارد دالر از ثروت ملت ایران 
شد و در نھایت بھ دلیل عدم توانایی خود، رژیم جمھوری اسالمی 
ھمزمان با تعطیلی و واگذاری صنایع ھستھ ای ایران در پی توافق 
برجام، تمامی خاک ایران را تحت  رصد و نظارت درازمدت و در 
مواردی ھمیشگی قدرت ھای بزرگ جھانی قرار داد. توافق برجام 
چیزی جز خیانت بھ اقتدار و حاکمیت ملی ما بھ علت بی لیاقتی 
سران نظام نیست و در عمل بھ معنای نوعی از اشغال کشورمان 

می باشد.  

 چپاول ثروت ھای ملی: تنھا یک قلم از چپاول دارایی ملت ایران •
بدست سردمداران جمھوری اسالمی، ناپدید شدن بیش از ٨٠٠ 
میلیارد دالر از محل درآمد فروش نفت در ھشت سال ریاست 
جمھوری محمود احمدی نژاد است، مبلغی کھ اھمیت آن را زمانی 
در می یابیم کھ بدانیم کل درآمد نفت ایران از ابتدا  تا سال ١٣۵٧ 
معادل ١١٠ میلیارد دالر بوده است. این رقم  معادل  درآمد  نفت  
ایران در سال ١٣٩١ بھ تنھایی می باشد. از دست دادن رقم ٨٠٠ 
میلیارد دالرضربھ ای جبران ناپذیر و تاریخی بود بر پیکر بیمار 
اقتصاد ایران. این ثروت ھنگفت می توانست از جملھ برای توسعھ ی 
زیرساخت ھای کشور و ایجاد امکانات درمانی، رفاھی، آموزشی و 
خلق موقعیت ھای شغلی برای نسل ھای آینده بھ کار گرفتھ شود. 
واگذاری کامل بسیاری از معادن و منابع زیرزمینی ما بھ قدرت ھای 
خارجی تحت حفاظت سپاه پاسداران، فروش غیرقانونی خاک کشور 
ما بھ کشورھای عرب خلیج فارس از دیگر نمونھ ھای بارز چپاول 
بی سابقھ ی ثروت ھای ملی ماست کھ ابعاد آن ھنوز بھ درستی 

روشن نشده و نیاز بھ کار بسیار کارشناسان در این زمینھ دارد.  

گشودن درھای اقتصاد ایران بھ روی غارت ھای سرمایھ داری •
جھانی: از مراحل پیش بینی شده در توافق برجام، گشودن درھای 
اقتصاد ایران بھ روی اقتصاد جھانی و شرکت ھای چند ملیتی است. 
بی شک با توجھ بھ عمق بحران اقتصادی حاکم بر ایران، 
اعالم نشده ی دولت روحانی و بھ خصوص ماھیت   ورشکستگی 

ادامھ مطلب در صفحھ ٧ 

٦

 در بحث دفاع از منافع ملی، از جمله 
دردھای تاریخی جامعه ی ایرانی  
بی شک نبوِد عنصر خودباوری در 

رفتار فردی و جمعی ماست. با وجود 
آن که در چندین مقطع مردم ما 

توانستند عقب نشینی حکومت وقت 
به دلیل مبارزه و مقاومت خود را تجربه 

کنند، ھنوز نتوانسته ایم در تقابل با 
دشمنان جان و مال و حقوق مان با 

تکیه بر قدرت سازمان یافته ی خود به 
گونه ای تأثیر گذار وارد میدان شویم. 
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نقش حزب در حفظ منافع ملی 
ضدمردمی و ضد ایرانی سردمداران جمھوری اسالمی، این امر بھ 
معنای بھ غارت رفتن ھرچھ بیشتر ثروت ھای ما و برقراری 

استعماری از نوع نوین در ایران خواھد بود. 

فھرست خیانت ھای سران جمھوری اسالمی بھ منافع ملی را می توان 
ھمچنان با برشمردن رواج فاجعھ بار اعتیاد در ایران بھ دلیل قاچاق 
گسترده ی الکل و مواد مخدر بھ وسیلھ سپاه پاسداران، از بین رفتن 
منابع آبی کشور ما بھ دلیل سوء مدیریت، بھ فقر و گرسنگی و فحشا 
کشاندن جامعھ ی ایرانی و ... ھمچنان ادامھ داد. اما آن چھ بھ اجمال 
در باب وطن فروشی این غارتگران جنایتکار برشمرده شد بدون تردید 
روی شاھان قاجار و پھلوی را سفید کرده است و تنھا می تواند یک 
پیام برای ما داشتھ باشد: تا زمانی کھ بختک این نظام خودکامھ - یا ھر 
دولت غیردمکراتیک احتمالی دیگر در آینده - برروی پیکر میھن ما 
افتاده باشد، نھ تنھا تاراج ثروت ھای ما و حراج منابع ملی ما بھ نفع 
قدرت ھای بیگانھ ادامھ خواھد یافت و حاکمیت ملی ما را بھ زیر سؤال 
خواھد برد، بلکھ خواھد توانست بھ دلیل درھم تنیدگی بی سابقھ ی 
بحران ھای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و دیگر، کل تمدن 

ایرانی را تا سرحد نابودی و نیستی بکشاند.  

قدرت سازمان یافتھ ی مردمی برای دفاع از منافع ملی 

امروزه بھ راحتی می توان گفت کمتر کسی است از ایرانیان کھ از 
سرکوب شدن حقوق اولیھ ی انسانی خود، از نادیده گرفتھ شدن تمامی 
حقوق مدنی و شھروندی خود و یا از پایمال شدن و بھ یغما رفتن منافع 
ملی ما خبر نداشتھ باشد. نزد اپوزیسیون  و جریانات سیاسی کھ ضد 
تمامیت جمھوری اسالمی ھستند نیز این توافق وجود دارد کھ نظام 
حاکم بر کشورمان ضد بشر، ضد ایرانی و دشمن منافع ملی ماست. 
بحث اما بر سر یافتن و اجرایی کردن راھکارھای مناسب برای بھ 
پایین کشیدن این نظام است تا مانع تاریخی بزرگی کھ بر سر راه رشد 
و شکوفایی ایران عزیزمان قرار گرفتھ را برداریم، دست بھ کار 
آبادانی آن شویم و آینده ی بھتری را برای فرزندانمان و نسل ھای آینده 

رقم زنیم.  

در بحث دفاع از منافع ملی از جملھ دردھای تاریخی جامعھ ی ایرانی 
بی شک نبوِد عنصر خودباوری در رفتار فردی و جمعی ما ست. با 
وجود آن کھ در چندین مقطع مردم ما توانستند عقب نشینی حکومت 
وقت بھ دلیل مبارزه و مقاومت خود را تجربھ کنند، ھنوز نتوانستھ ایم 
در تقابل با دشمنان جان و مال و حقوق مان با تکیھ بر قدرت 

سازمان یافتھ ی خود بھ گونھ ای تأثیر گذار وارد میدان شویم.  

در تقابل با استعمار انگلیس و واگذاری منافع ملی ما توسط شاھان 
قاجار، تالش کسانی چون قائم مقام فراھانی باالخره بھ عزل وی منجر 
می شود و یا مخالفت امیرکبیر  با تفویض گسترده ی منابع و ثروت ھای 
ملت ایران کھ در نھایت بھ قتل وی در حمام فین  کاشان می انجامد؛ 
این ھا نمونھ ھایی با ارزش از مقاومت انفرادی برای حفاظت از منافع 
ملی است. اما آن چھ بیش از آن می تواند درس ھای تاریخی در این 
زمینھ برای ما داشتھ باشد، نھضت مشروطیت و نھضت ملی شدن 
نفت است زمانی کھ مردم در یک اقدام جمعی بھ دفاع از منافع ملی 

خود برخاستند. 

نھضت مشروطیت: شاھان بی لیاقت قاجار کھ برای خوشگذرانی ھای •
خود کشور ما را وامدار استعمارگران کرده بودند، برای پر کردن 
خزانھ ھا دست بھ گران کردن قند و شکر و واگذاری امتیاز تنباکو 
می زنند. این امر میزان نا رضایتی میان  اصناف بازار را  دامن  
می زند و در نھایت، با افزوده شدن اعتراضات مردمی، بھ نھضت 
مشروطھ و بھ دنبال آن  بھ  تصویب  پیشروترین  قانون  اساسی  
خاورمیانھ می انجامد. وجود قھرمانان غیوری چون ستارخان و 

باقرخان شاید توانست از مرگ زودرس مشروطیت جلوگیری کند، 
اما شوربختانھ، بھ دلیل ساختار اجتماعی عقب مانده ی ایران در آن  
زمان  و  شکل  نگرفتن  فرھنگ  شھروندی،  ابزار  بنیان گذاری 
نھادھای الزم برای اجرایی کردن قوانین تصویب شده در نھضت 
مشروطھ فراھم نشد. فزون بر آن، بھ دلیل ندانم کاری و 
بی تجربگی احزاب سیاسی نوپای ما، در عمل روح قانون اساسی 
مشروطھ بر روی کاغذ ماند و ھرگز مجری الیقی برای خود 

نیافت.  

نھضت ملی شدن نفت: دولت ملی مصدق در دفاع از منافع ملی ما •
کمر بھ لغو «قرارداد دارسی» و امتیاز ٩٩ سالھ ی نفت ایران بھ 
دولت انگلستان می بندد. با بھ تصویب رسیدن قانون ملی شدن در 
سال ١٣٢٩ وی موفق می شود امتیازی کھ وعده ی آن را در سال 
١٢٩٩ رضا شاه برای بھ قدرت رسیدن بھ استعمار انگلیس داده 
بود، ملغی کند. استقامت و پایداری مصدق کھ بھ پشتوانھ ی مردمی 
دلگرم بود چنان مخل غارت منابع ملی ما بھ دست انگلیس و 
آمریکا شد کھ در نھایت با ھمکاری یکدیگر در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ با 

کودتایی دولت وی را سرنگون کردند. 

تکرار حاتم بخشی منافع ملی ما، ھنگامی کھ در سال ۵٧ خمینی در 
نوفل لوشاتو وعده ی ادامھ ی بی قید و شرط و ارزاِن فروش نفت بھ 
آمریکایی ھا را داد تا اسباب بھ قدرت رسیدن خود را فراھم کند، بھ 
خوبی نشان می دھد کھ در نبوِد احزاب و سازمان ھایی کھ بھ 
صورت متشکل وارد میدان عمل شوند، منافع ملی ما ھمواره  
دستخوش  مطامع  وطن فروشان و حقھ بازان و اربابان استعمارگر 
آنان می شود. در امتداد نھضت مشروطھ، چنانچھ احزاب قوی و 
مردمی توانستھ بودند در ایران پای بگیرند، قادر می شدند در سال 
١٣١٢ جلوی رضا شاه بایستند تا باز نتواند برای ۶٠ سال دیگر 
امتیاز نفت ایران را ارزانی انگلیسی ھا کند. قانون مشروطیت در 
خود این ظرفیت را داشت کھ بتواند بھ احزاب مردمی - در صورت 
وجود -، توان مقابلھ با رضاشاه تا سر حد بھ محاکمھ کشاندن وی را 
بدھد تا بدین وسیلھ جلوی بھ تاراج رفتن ثروت ھای ملی را بگیرند. 
نھضت ملی شدن نفت باید بھ ما این درس تاریخی را بدھد کھ دکتر 
مصدق تنھا زمانی توانست برای دفاع از منافع ملی ما جلوی 
امپراتوری انگلیس قد علم کند کھ با درایت و ھوشمندی چندین 
حزب و تشکل و سیاست مدار را در قالب جبھھ ی ملی گرد ھم آورد 
تا اھرم بسیج مردمی الزم برای چنین کاری را فراھم کرده باشد. 
ھمین تجربھ بھ ما می آموزد کھ با زد و بندھای پشت پرده ی آیت هللا 
کاشانی و خالی کردن پشِت مصدق از یک سو و قطع حمایت حزب 
توده از مصدق بھ دستور شوروی از سوی دیگر، وی نتوانست در 
برابر کودتای ٢٨ مرداد توان مقابلھ بیابد و دولت خود و منافع ملی 

ما، ھر دو را با ھم از دست داد.  

اگر ما دریابیم کھ میھن ما ایران از زمان صفویھ بھ این سو، در بیش 
از ٣۵٠ سال، توانستھ تنھا بھ مدت دو سال دارای دولت حافظ منافع 
ملی باشد و صنایع نفت خود را ملی کند، تنھا و تنھا بھ واسطھ ی 
وجود متشکل قدرت مردمی در صحنھ بوده است. دستاوردی کھ بھ 
سرعت از دست می دھد، چرا کھ، با آن کھ مصدق توانستھ بود با 
تشخیص این موقعیت تاریخی با تکیھ بر حضور متشکل مردم موفقیت 
بزرگی بھ دست آورد، قادر نشد با تضمین انسجام اولیھ در صفوف 
جبھھ ی ملی و استمرار مقاومت اجتماعی سازمان یافتھ در صحنھ، 
دستاورد درازمدت خود در استرداد ثروت نفت بھ ملت ایران را حفظ 

کند.  

پس از کودتا، زمانی کھ شاه از ترس خود تمامی احزاب و تشکل ھای 
سیاسی را قلع و قمع می کند، ھمزمان پشتوانھ ی ملی خود برای دفاع 

ادامھ مطلب در صفحھ ٨ 
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نقش حزب در حفظ منافع ملی 
از منافع کشور را نیز از بین می برد. این گونھ است کھ در سال ١٣۵٠ 
در برابر فشار انگلیس شاه نمی تواند مقاومت کند و در نھایت، بحرین 
را بھ شیوخ عرب واگذار می کند. با  این وجود محمدرضا شاه درکی 
از اشتباه خود پیدا نمی کند و در سرکوب احزاب تا آن جا پیش می 
رود کھ تحمل احزاب و سازمان ھای فرمایشی خود را نیز از دست 
داد و ھمگی آنھا را در سال ۵٣ در حزب واحد رستاخیز ادغام کرد. 
تناقضی کھ در تصمیم شاه در سرکوب تشکل ھای سیاسی و اعالم 
نظام تک حزبی در ایران با تمایل قلبی وی برای سربلندی ایران ایجاد 
شد، در نھایت دامان خودش را نیز گرفت. زمانی کھ وی تصمیم می 
گیرد با تعیین قیمت نفت در اوپک و تبدیل کشور بھ یک ابرقدرت در 
منطقھ در برابر قدرت ھای بزرگ جھانی گردن کشی کند، باید می 
دانست کھ چنین امری بدون پشتوانھ ی منسجم ملت ایران میسر 

نخواھد شد.  

شاه اگر درس ھای الزم از اشتباھات پدرش را گرفتھ بود، ھنگامی کھ 
در شھریور ٢٠ در صحنھ ای خالی از احزاب مردمی قدرتمند و 
حاضر در صحنھ، نیروھای متفقین تصمیم گرفتند بھ سلطنت وی 
خاتمھ دھند و او را بھ جزیره ی موریس تبعید کنند، باید می فھمید کھ 
دفاع از منافع ملی بدون پشتوانھ ی اجتماعی میسر نخواھد شد. رضا 
شاه ھم با وجود خوی استبدادی اش تالش کرد از منافع ملی ایران 
دفاع کند، اما زمانی کھ خواست برای فرار از تعھداتی کھ بھ انگلیسی 
ھا داده بود بھ آلمان ھا پناه برد، نتوانست دریابد بدون عقبھ ی 
اجتماعی قدرتمند ھرگز بھ وی اجازه ی چنین امری داده نخواھد شد. 
اگر وی بھ جای ایجاد ترس و خفقان، بستن احزاب و روزنامھ ھا و 
دستگیری روزنامھ نگاران و فعاالن سیاسی، دست کم اجازه ی وجود 
بھ احزاب ملی گرایی مانند پان ایرانیست ھا را می داد، این گونھ 
احزاب بھ موقع می توانستند مردم را بھ صورت گسترده و سازمان 
یافتھ  برای  دفاع  از  رضا شاه   بسیج  کنند. اما  چنین  
نمی کند و بھ محض آن کھ متحدین از شمال و جنوب وارد کشور می 
شوند ارتش بھ ظاھر قدرتمند وی از ھم می پاشد و تاج و تخت اش را 
از دست می دھد. درست ھمین اشتباه را سی سال بعد پسرش مرتکب 

می شود.  

محمدرضاشاه کوشید با پشتوانھ ی پلیس و ساواک و رکن دو ارتش، 
جامعھ ی ایران را تحت کنترل خود بگیرد. اما زمانی کھ دن کیشوت 
وار تصمیم گرفت بھ جنگ صاحبان قدرت جھانی برود، ساده لوحانھ 
تصور می کرد از گزند آن ھا در امان خواھد ماند. وی کھ دیده بود در 
کشورھای عربی، در آمریکای التین و یا کشورھای دیگری کھ الزم 
باشد، دیکتاتورھای دست نشانده ی استعمار جھانی، زمانی کھ تاریخ 
مصرف شان تمام شود، بھ ھمان راحتی کھ بر سرکار آمده اند از 
اریکھ ی قدرت پایین کشیده می شوند، انتظار داشت بھ پشتوانھ ی 
مشتی چاپلوس و بادمجان دورقاب چین جلوی آن ھا بایستد. اشتباه 
محاسبھ ی شاه در سرکوب احزاب سیاسی سبب شد در بزنگاه تاریخی 
ھیچ نیروی منسجم و متشکلی نباشد تا از او در برابر قدرت گیری 
آخوندھا و نیروھای ارتجاعی اسالمی حمایت کند. این نگاه بھ 
محمدرضا پھلوی نھ از حیث ماھوی درباره ی شخصیت و عملکرد 

وی، بلکھ تنھا از نقطھ نظر یک واکاوی فنی و مدیریتی است. 

نتیجھ گیری  

در بحران عمیقی کھ سرمایھ داری جھانی گرفتار آن است، احتمال آن 
کھ برای پس راندن مشکالت از جوامع خود و تضمین ادامھ ی حیات 
سیستم - ھمانگونھ کھ ھیتلر در آلمان نازی کرد - بھ پای جنگ 
افروزی در کشورھای دوردست برود ھر چھ بیشتر می شود. آتش 
افروزی سرمایھ داری تسلیحاتِی جنگ طلب آمریکا، گره خورده با 
منافع دولت دسِت راستی اسرائیل، ھمراه با جاه طلبی ھای سیاسی 
دیگر کشورھا در یک جھان آشفتھ و شبھ چند  قطبی، سیر 

تحوالت بین الملل را بھ سمت و سویی می برد کھ از دل آن 
پدیده ھایی مشابھ نازیسم و جنگ جھانی دوم می تواند ظھور کند. در 
چنین بستری، در بسیاری از کشورھای غربی گفتمان مبتنی بر منافع 
ملّی می تواند دستمایھ ی ھر جریان سیاسی افراطی، اولترا 
ناسیونالیستی و نژاد پرستانھ بشود. امری کھ در کنار آنچھ در باال گفتھ 
شد، این امکان را در خود دارد کھ منافع ملّی بسیاری از کشورھای 
دیگر جھان را بھ خطر اندازد. از این رو، بھ دلیل موقعیت و اھمیت 
ژئواستراتژیکی کشور ما ایران، نگرانی بابت منافع ملّی ما در سال 

ھای پیش رو، بحثی انتزاعی نیست، امری واقعی و الزم است. 

زمانی کھ در سال ١٣۵٧ قدرت ھای جھانی - در راستای منافع خود 
و بر خالف منافع ملی ما - با نقشھ ای موذیانھ ی خمینی را بھ قدرت 
رساندند، تنھا بھ دلیل نبوِد احزاب قدرتمند در صحنھ ی سیاسی ایران 
بود کھ این امر میسر گشت. خمینی جنایتکار با مأموریت نوشتھ یا 
سرزمین   ابودی   ن نانوشتھ ای کھ از جانب اربابان خود برای 
خوبی   می دانست  ھ   ب   ، ود ب ھ   ت گرف ه   عھد بر  ا   م مادری  
کھ ھر جا کھ بویی از قدرت اجتماعی بھ مشام برسد باید صحنھ ی 
جنایت ھای وی شود. از تیرباران فرماندھان نظامی در پشت بام 
مدرسھ ی رفاه گرفتھ تا تیراندازِی از پشت بھ فعاالن سیاسی ما در 
جبھھ ھای جنگ با عراق، از انجمن ھای دانش آموزی و دانشجویی 
گرفتھ تا سندیکاھای کارگری و صنفی، از قطب زاده ھا و طالقانی ھا 
و نزدیکترین اشخاص بھ خمینی در بیت جماران گرفتھ تا آن ھوادار 
ساده ای کھ یک اعالمیھ پخش کرده بود؛ ھر زمان و ھر مکان کھ این 
جالد احتمال کوچکترین مقاومت سازمان یافتھ ای در برابر 
خودکامگی ھای خود می یافت، بدون ھیچ رحمی ھمھ و ھمھ را از َدم ِ 
تیغ خود می گذراند. در نقطھ ی مقابل رضا شاه و محمدرضا شاه 
پھلوی، خمینی بسیار خوب دانست کھ جز با وجود مجموعھ ھای 
متشکل و احزاب سیاسی نمی توان از منافع ملی یک ملت دفاع کرد، 
اما وی چنین قصدی نداشت. او می خواست کھ ھر حزب موجودی را 

ھم از میان ببرد.  

احزاب مردمی، آن نھادھایی ھستند کھ قادر خواھند بود ھنگامی کھ 
منافع طبقاتی و ملی مزدبگیران بھ ھم گره می خورند، با نفوذ خود بر 
روی سندیکاھای کارگری آنان را وارد صحنھ کنند. سازمان ھای 
سیاسی باید وجود داشتھ باشند کھ در صفوف خود معلمانی تربیت کنند 
کھ در مدارس دفاع از منافع ملّی را بھ فرزندان ما آموزش دھند. این 
احزاب دمکراتیک ھستند کھ روزنامھ نگارانی را در دل خود خواھند 
پروراند کھ در بزنگاه تاریخی، زمانی کھ تمامیت کشوری بھ خطر 
می افتد در دفاع از منافع ملی قلم زنند. در نبود مجموعھ ھای سازمان 
یافتھ و متشکل، ھیچ ملتی توان محافظت نھادینھ از منافع ملّی خود را 

نخواھد داشت. 

تصوری خام خواھد بود اگر بپنداریم بدون ایجاد، تقویت و پیوستن بھ 
احزاب دمکراتیک و قدرتمند خواھیم توانست در یک روز آفتابی در 
آینده ھای دور، دولتی حافظ منافع ملی بر سر کار آوریم. تمدن و 
کشور ما در معرض خطرھای بسیار جدی قرار گرفتھ است و این 
تنھا احزاب مردمی خواھند بود کھ می توانند جامعھ ی ما را برای 
دفاع جانانھ از منافع ملّی خود متشکل کنند. جمھوری اسالمی درست 
بر خالف منافع ملّی ما گام بر می دارد و چنانچھ در زمانی کھ دشمنان 
کشورمان از ھمیشھ ھوشمندانھ تر و فعال تر عمل می کنند از ایجاد و 
تقویت احزاب سیاسی غافل بمانیم، ھرگز نخواھیم توانست در مقابل 

آن ھا تاب آوریم.  

دعوت ما از تمامی آحاِد ملت ایران روشن است: زمان بیداری و 
ھشیاری و کار جمعی و سازمان یافتھ ی ما فرا رسیده است. بیش از 
ھمیشھ، تحزب تنھا یک انتخاب برای دفاع از منافع ملی نیست، عین 

ضرورت است.  

٨
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد  

پیشگفتار 

آثار سوء مدیریت اعمال شده در عرصھ ھای گوناگون بھ وسیلھ ی 
سردمداران جمھوری اسالمی در دھھ ھای اخیر، ھر چھ بیشتر خود را 
بھ شکل خطر و مانع بزرگی در راه تداوم وجود سرزمینی قابل 
زیست برای آیندگان ما نمایان می کند. بحران ھای درھم تنیده در 
عرصھ ھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فرھنگی و 
دیگر، ھمچون باتالقی کشور ما را در خود فرو می کشاند. برخی 
ناظران آگاه در برابر افزایش خطر آغاز روندی بی بازگشت برای 
تمدن کھن ایرانی ھشدارھای جدی می دھند، روندی کھ پایان آن چھ 

بسا نابودی این  میراث  بی بدیل تمدن بشری باشد. 

افول و نیستی تمدن ھای پیشرفتھ در طول تاریخ بشر امری بی سابقھ 
4نیست. می توان بھ تمدن ھایی در آمریکای التین اشاره کرد یا 

5امپراتوری حبشھ در آفریقا کھ در زمان خود بسیار پیشرفتھ و شکوفا 

بودند و اینک بھ تاریخ پیوستھ اند. ملت ھایی بوده اند کھ پس از سده ھا 
تداوم و بقا در نقطھ ای در این کره ی خاکی، نتوانستد بھ موقع پاسخی 
مناسب برای بحران ھای بزرگ خود بیابند و محکوم بھ نابودی شدند. 
تاریخ با ھیچ تمدنی مھربان نبوده و پیوستھ بھ ھشیاری و واکنش 

فراخوانده است.  

شاید نگرانی ما کمی کاستھ شود زمانی کھ دریابیم شدت بحران ھایی 
کھ برخی تمدن ھا را تا سرحد نابودی کشانده، در مقایسھ با آن چھ در 
تاریخ کھن سرزمین ما رخ داده - و اکنون نیز با سرعتی سرسام آور 
پیش می رود - بسیار کمتر بوده است. شاید باور ما بھ توانایی ھای 
انسان ایرانی در مقابلھ با خطرات می تواند این امید را در دل ما زنده 
نگھ دارد کھ، ھمان گونھ کھ دیگر مستبدان و مھاجمان نتوانستند در 
گذشتھ کمر نیاکان ما را خم کنند، این بار نیز این نظام ضد ایرانی 
حاکم نخواھد توانست تمدن ما را بھ نابودی بکشاند. توان و استقامتی 
کھ اقوام ساکن فالت ایران در فراز و فرود ھزاره ھای گذشتھ در طی 
ھر دوران تھاجم و نابودی از خود نشان داده اند؛ مقاومت ملتی کھ در 
پی ھر خطری در نھایت موفق شده انسجام ملی خود را حفظ کند و بھ 
بازسازی ویرانھ ھا کمر بستھ و بھ بقای خود استمرار بخشد؛ این شاید 
بتواند اسباب دلگرمی امروز ما را فراھم کند. در عین حال، برخی از 
ما - نھ آن کھ ندانیم -، ھنوز نمی خواھیم باور کنیم چگونھ این سیر 
قھقرایی در عمل ادامھ ی وجود تمدن ما را تھدید می کند. و یا شاید 
برخی از ما بھ این دلخوش باشیم کھ بدون آن کھ ما مردم ایران - و نھ 

ھیچ نیروی خارجی دیگری - تالشی مؤثر و متناسب با ابعاد بحران 
ھایی کھ کشور- ملت مان را تھدید می کند انجام دھیم، این بار نیز 
خواھیم توانست بھ شکلی از مھلکھ جان سالم بدر بریم. شاید ھنوز 
شانس نجاتی باشد، اما تنھا ھنگامی کھ اراده ی ملی خود را اعمال 
کنیم، تا قادر شویم جلوی نابودی آنچھ متعلق بھ ھمھ ی ما و آیندگان 

ماست را بگیریم.  

ما وارث سرزمینی ھستیم کھ در آن اقوام و طوایف گوناگون و 
رنگارنگ، طی ھزاره ھا توانستھ اند با تکیھ  بر استقامت، ھوش و 
خرد خود از پس مشکالت عدیده برآیند و بھ زندگانی خود تداوم 
بخشند. فرھنگ و تمدن بزرگ و بی نظیر میھن ما میراثی برای 
بشریت است کھ امروزه ھر ایرانی بھ حق می تواند از آن بر خود 
ببالد. با این ھمھ، در این بزنگاه سیاه تاریخ کنونی وطن مان، آنچھ بھ 
ما توان دوباره برخاستن و دوباره ساختن این کشور بھ قھقرا رفتھ را 
خواھد داد، بیش از آن کھ غرق شدن در احساسات ملی و افتخار بھ 
گذشتھ ھای پرشکوه مان باشد، شناسایی دردھای تاریخی و یافتن 

مرھمی بر آن ھاست. 

فھم ویژگی ھای تاریخی - جغرافیایی - اجتماعی کھ بھ بی شمار اقوام 
ساکن این فالت اجازه داد بھ زندگی خود و بھ شکوفایی تمدن بی بدیل 
ایران استمرار بخشند. ویژگی ھایی کھ مانند ھر پدیده ی دیگری بدون 
شک از جنبھ ھای مثبت و منفی مختص خود برخوردار خواھد بود. 

نگاھی داشتھ باشیم بھ چرایی استمرار و بقای این سرزمین کھن. 

قدرت مرکزی مذھبی-حکومتی: ویژگی تاریخی جامعھ ی آب ساالر ایران 

قبایل و اقوام پرشماری طی ھزاره ھا، در فالتی کھ سپس نام ایران بھ 
خود گرفت، بھ صورت پراکنده زندگی می کرده اند. سرزمینی کھ از 
شکل کنونی آن بسیار وسیع تر بوده و شامل افغانستان کنونی، بخش 
ھایی از عراق در مرزھای غربی ایران و برخی کشورھای جنوبی 
آسیای میانھ مانند تاجیکستان و آذربایجان می شده است. از ھر سو کھ 
بنگری، از شمال و جنوب و شرق و غرب، سرزمینی کھ اقوام آریایی 
در آن زیستھ اند ھمواره در شاھراه تاریخ قرار داشتھ و جغرافیای 
فالت ایران بھ گونھ ای رقم خورده کھ ساکنان آن در خطر دائمی 

تھاجم و برخورد با قبایل دیگر زیست می کرده اند.  

بھ مرور زمان اقوام پراکنده ی ایرانی برای حفظ امنیت خود 
زدیک تر شدن بھ یکدیگر را درمی یابند. در روند این  ن ضرورت 

ادامھ مطلب در صفحھ ١٠ 

4 اشاره است به تمدن هایی همچون «Maya Civilisation تمدن مایاها» بین سال های ۲۶۰۰ تا ۱۵۲۰ پ.م.، « Aztec Civilisation تمدن آزتک ها» ۱۲۰۰ تا 

۱۵۲۱میالدی، «Inca Civilisation تمدن اینکاها»  ۱۲۳۰تا ۱۵۳۳ میالدی

های میانه و اتیوپی  �5 حبشه (اتیوپی): در سده یکم میالدی سلسه پادشاهی آکسوم توانست مناطق بزرگی از آفریقا را یکپارچه کند تا به عنوان نیای اتیوپی سده
است. آور ایرانی، آکسوم را همراه با ایران، رم و چین به عنوان یکی از چهار قدرت بزرگ زمان خود برشمرده  امروزی شناخته شود. مانی، دین

٩

تمدن ایرانی،  
اراده ی ملی  

و نقش تحزب
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تمدن ایرانی، اراده ی ملی و نقش تحزب 
ھمکاری ھا در گذر تاریخ - فزون بر نقاط مشترکی کھ بین اقوام کوچ 
کرده از استپ ھای مرکزی بھ سمت دشت و بلندی ھای ایران وجود 
داشت - ارزش ھا و فرھنگ مشترک بین این طوائف بھ وجود می آید. 
ھمکاری و اتحاد بین اقوام گوناگون - کھ ھر یک پس از ورود بھ فالت 
ایران از طریق مرزھای شمالی، در نقطھ ای از غرب یا شمال این 
سرزمین مستقر شده بودند- بھ گونھ ای گسترش می یابد کھ در نھایت 
برای مقابلھ با خطرھا و دشمنان مشترک، بھ نیاز خود برای ضرورت 
ایجاد یک مرکزیت مشترک پاسخ می گویند؛ این گونھ است کھ در سال 
٧٠٨ پیش از میالد در ھَگَمتانَھ (ھمدان) حکومت مادھا بنیان گذاشتھ 

می شود.  

دیرتر، بخشی از این اقوام، کھ بھ نام پارس شناختھ خواھند شد بھ 
سمت مرکز می آیند تا سلسلھ ی ھخامنشیان را پایھ گذارند. پس از آن، 
حکومت بارھا در این سرزمین بین اقوام ایرانی و یا تھاجم گران و 
متجاوزان خارجی دست بھ دست شده است. نقطھ ی اشتراک تاریخی 

اما، بین تمامی حکومت ھایی کھ بر سرزمین 
ما غلبھ یافتھ اند، پیش از ھر چیز ماھیت 
مذھبی آن ھا بوده است. تاریخ ایران حاکی از 
آن است کھ از ھمان ایام نخست، نھادھای 
حکومت گری در این کشور بھ دست افرادی 
بنیان گذاشتھ شده کھ از جایگاھی مذھبی - در 
آن زمان زرتشتی -   برخوردار  بوده اند. 
برای ایجاد حاکمیت مرکزی، این رھبران 
مذھبی بوده اند کھ توانستند با تکیھ بر انسجام 
اعتقادی اقوام و قبایل پراکنده ی در این 
سرزمین، آن ھا را نھ چندان بھ دلیل اشتراک 
ھای قومی کھ بر اساس باورھای مشترک 

مذھبی شان گرد ھم آورند و با بند و طناب مذھب بھ ھم متصل کنند. 
پادشاھان ایرانی کھ اغلب بھ خود القاب مذھبی مانند «ھوخشتر» می 
دادند، درواقع مقاماتی حکومتی-مذھبی بھ حساب می آمدند؛ پدیده ای 
کھ، پس از ھزاره ھا، از نظر ماھوی ھمچنان در وجود ولی فقیھ در 
نظام کنونی امتداد می یابد. تاریخ ما قرن ھاست کھ مذھب و حکومت، 

بھ مثابھ دو پدیده ی درھم آمیختھ را، با خود بھ یدک می کشد. 

مردمانی کھ در فالت ایران استقرار یافتھ اند از تنوع زبانی، فرھنگی 
و قومی بسیاری برخوردار بودند، اما با گذشت زمان، نقاط اشتراک 
غیرمذھبی آنان مانند زبان، فرھنگ و تاریخ مشترک بدل بھ آن 
حلقھ ھای اتصالی می شود کھ در نھایت از دل آن ملتی تولد می یابد، 
ملت ایران. در کمتر جایی از جھان می توان این چنین نمونھ ی 
خجستھ ای از ھمزیستی اقوام پراکنده را یافت. ملت - کشوری کھ 
توانستھ باشد طی ھزاره ھا انسجام خود را حفظ کرده و اقوام و اجزاء 
آن در کنار یکدیگر زندگی کنند؛ در حالی کھ پراکندگی ھای قومی در 
بسیاری از نقاط جھان ھمواره بھ تضاد و جنگ و خونریزی منجر 
می شده است. ھمزیستی درازمدت اقوام پرشمار در چین و در مصر 
باستان نیز وجود داشتھ است؛ با این تفاوت کھ در مورد آن ھا 
شباھت ھای قومی- قبیلھ ای بین مردمانی کھ توانستھ بودند در کنار 
یکدیگر زندگی کنند بسیار باال بوده است. سرزمین ما ھمواره در طول 
تاریخ خود، از تنوع بی نظیری از نظر قومی، قبیلھ ای (نژادی)، 
سنتی، فرھنگی، مذھبی، زبانی و آب و ھوایی برخوردار بوده است. 
نمونھ ی بی بدیل ھمزیستی انسان ھا در کشور ما، بی شک از میراث 

6ھای فرھنگی و تاریخی گرانقدر بشریت است.  

با وجود تمامی بالیای تاریخی، از جھانگشایی اسکندر مقدونی تا 
حملھ ی اعراب گرفتھ، از ھجوم چنگیزخان و تخریب کامل ایران بھ 
دست مغول ھا و صدمھ ای کھ سپس افغان ھا بھ این کشور وارد کردند، 
تا دست درازی ھای استعمار پرتغال، انگلیس، روسیھ و بھ دنبال آن 
آمریکا؛ ملت ایران ھمواره و ھمواره کمر راست کرده و ھمچون 
ققنوسی از خاکستر خود زاده شده است. جغرافیای سرزمین پھناور ما 
بارھا تکھ پاره شده، تا از دل آن کشورھای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، 
ارمنستان، آذربایجان، و قسمت ھایی از ترکیھ و عراق بھ وجود آیند، 
اما در نھایت، مردمان این کشوِر کاستھ شده در مساحت توانستھ اند با 
تاریخ و فرھنگ مشترک بھ وجود خود تداوم بخشند. تمدن ایران 
زمین، یکی از باستانی ترین و غنی ترین تمدن ھای جھان است. بھ 
باور بسیاری از دانشمندان، با خلق و ابداع نمودھایی ھمچون 
تقسیم بندی اداری، روش حکومت داری و پدیده ی دولت - ملت، تمدن 
ایرانی می تواند مادر بسیاری از تمدن ھای دنیا بھ حساب آید. ملت 
ایران البتھ کھ حق دارد از بابت جنبھ ھای مثبت و خوشایند سرگذشت 
و تمدن خویش بر خود ببالد، اما تنھا واکاوی 
دقیق نقاط ضعف ھمیشگی مان و یافتن ریشھ 
ھای درد تاریخی ماست کھ بھ ما اجازه 
خواھد داد درمانی بر آن بیابیم و تداوم تمدن 
ایرانی را ھمچنان ضمانت کنیم. پیش از 
ھرچیز از خود بپرسیم - زمانی کھ بسیاری 
از ملت ھای تازه تأسیس جھان از آن بھره می 
برند-، ملت ایران را چھ شده کھ ھنوز 
نتوانستھ از پدیده ی دمکراسی برخوردار 
شود؟ دلیل تسلسل چرخھ ی استبدادزدگی در 

جامعھ ی ایرانی چیست؟ 

قدرت مرکزی و اراده ی ملی در تاریخ ایران و غرب 

بھ پھنای تاریخ، پراکندگی و وسعت سرزمین ما ھمواره بھ گونھ ای 
رقم خورده کھ تنھا بر مبنای نقش یک دولت مرکزی بوده کھ 
مجموعھ ای بھ اسم ایران توانستھ شکل گرفتھ و یا استمرار پیدا کند. 
در دوره ھایی، وسعت جغرافیایی امپراتوری پارس یک و نیم برابر 
ایران فعلی بوده، و در زمان کشورگشایی ھای ھخامنشیان و ساسانیان 
گاه بھ بیش از آن ھم می رسیده است. در عصری کھ برای نقل و 
انتقال، یا پیک رسانی وسیلھ ای جز اسب و قاطر و شتر نبود، بی گمان 
جز از طریق اعمال اقتدار دولت مرکزی، امکان آن کھ انسجام این 
گستره ی پھناور صیانت شده و امور آن مدیریت شود وجود نداشت. 
می توان گفت وجود حکومت مرکزی و بھ واسطھ ی تمرکزش، ماھیت 
استبدادی آن، یک ضرورت تاریخی - جغرافیایی آن دوران بوده و 
اعمال قاھرانھ ی اراده ی دولت مرکزی بر مناطق و اقوام گوناگون 
ضرورتی کارکردی داشتھ است. نباید فراموش کرد کھ با آن کھ 
سرزمین ما یکی از کم آب ترین ھا در جھان است، تمدن ایرانی موفق 
شده بود با دانش و توان اجرایی خود قنات ھایی بسازد کھ گاه با طی 
دو-سھ ھزار کیلومتر، آب را بھ دوردست ترین نقاط ایران می رساندند. 
برنامھ ی ساخت قنات ھا کھ بھ صورت طرح ھای درازمدت ١٠-١۵ 
سالھ و با کمک صد - دویست ھزار کارگر بھ اجرا در می آمد، با توجھ 
بھ ھزینھ ی باال و مدیریت اجرایی دقیقی کھ نیاز داشت، طرحی نبود 
کھ از دست مردمان عادی برآید؛ تنھا دولت ھای مقتدر قادر بھ این 
کار می شدند. در طول تاریخ ایران، حکومت مرکزِی دارای ذات 
استبدادی ھمواره توانستھ است  قدرت خویش را از  طریق تسلط و 
مدیریت این عامل حیاتی برای انسان ایرانی، یعنی منابع آبی، تحکیم  
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تمدن ایرانی، اراده ی ملی و نقش تحزب 
بخشد. حکومت ھای آب ساالر در کشور ما ھمواره موفق شده اند 
اراده ی خود را بھ اقوام و طوائف پراکنده در اقصی نقاط ایران تحمیل 
کنند. اقوامی کھ یا برای بھره برداری از امکانات و نعماتی ھمچون 
منابع آبی، یا برای برخورداری از امنیت، و یا از سر ترس و اجبار 
از حکومت مرکزی تبعیت می کردند؛ تبعیتی کھ چندان از روی میل و 

اراده و بھ صورت آزادانھ صورت نمی گرفت.  

در مقایسھ با فالت ایران کھ از جغرافیایی فراخ و پراکنده و شرایط 
زیست - محیطی گاه دشوار مانند کویر لوت برخوردار است، شرایط 
جغرافیایی اروپا اجازه داده است - کمابیش در تمامی نقاط آن - زندگی 
جمعی انسان ھا بھ آسانی شکل گیرد. از عھد باستان در این قاره، با 
تراکم جمعیت باال نسبت بھ دیگر نقاط جھان، ھمواره حکومت ھای 
محلی کوچک برای مدیریت شھر و روستاھای نزدیک بھ ھم ایجاد 
شده است. بدین ترتیب، بسیار رایج بوده کھ اربابان و فئودال ھای 
محلی اروپایی بھ یکدیگر نزدیک شوند تا بر اساس توافق خود 
حکومتی محلی تشکیل دھند. شکل گیری قدرت مرکزی بر اساس 
توافق عمومی، عنصری است کھ ھرگز در ایران - کھ ساختار 
ر گرای مرکزی  را  ایجاب   ا د ت ق ا ریخی- جغرافیایی اش حکومت  ا ت
می کرده - وجود نداشتھ است. در حالی کھ شھروند اروپایی از زمانِ 
دور از نھادھایی کھ اجازه می داد اراده ی ملی خویش را بھ صورت 
جمعی اعمال کنند برخوردار بوده است، انسان ایرانی از سر ترس و 
زور و یا عافیت طلبی سلطھ ی دولت ھای مرکزی خود را می پذیرفت. 
در اروپا کشورھایی ھمچون یونان باستان - کوچک تر از امپراتوری 
ایران و در نتیجھ با توان مدیریت آسان تر- وجود داشتھ کھ در آن ھا 
پدیده ی دمکراسی توانستھ بود بھ خوبی شکل بگیرد. شھروندان یونان 
باستان بیش از دو ھزار سال پیش از این بخت برخوردار بودند کھ با 
7توسل بھ دمکراسی مستقیم در تعیین سرنوشت خود نقش بازی کنند، 

در حالی کھ ملت ایران ھنوز کھ ھنوز است از اعمال اراده ی ملی 
خود بھ صورت جمعی محروم است. 

سلسلھ ھای حکومتی و جابجایی قدرت در ایران 
تاریخ پرتالطم سرزمین ما سرشار است از دست بھ دست شدن ھا و 
جابجایی ھای قدرت قھرآمیز بین شاھان و سلسلھ ھای پادشاھی 
رنگارنگ. خاندان ھایی کھ تا پیش از دوران پھلوی بر ایران سلطھ 
یافتھ اند عمدتأ بھ یکی از دو گونھ ی زیر موفق شدند اقتدار خود را بر 

مردمان ما بقبوالنند و بر کشور ما حکم رانند :  

تقابل و زورآزمایی بین اقوام ایرانی و تسلط نھایی یکی بر دیگران  •

از زمان ساسانیان بھ این سو، کمابیش ھربار کھ حکومت مرکزی 
ضعیف می شد، اقوام پراکنده ای - کھ از سر ترس و زور و بھ اجبار 
تابع دولت مستقر در مرکز بودند - یافت می شدند کھ بھ خود جرأت 
قیام دھند تا یا برای خود حکومت محلی مستقلی تشکیل دھند و یا 
برای بھ دست گیری حکومت مرکزی تقال کنند. از ھمین رو، بھ 
خصوص تاریخ ھزاره ی اخیر ایران، تنھا حکومت ھایی طایفھ ای-
قبیلھ ای را بھ خود دیده است. جابجایی قدرت در تمامی این موارد 
ھمواره خونین و تؤام با جنگ و کشتار بوده است. حکومت از آنِ 
کسی می شده کھ زور بیشتری از خود نشان می داد. حاکمان جدید، 
سالطین سلسلھ ی پیشین را سر می زدند، پوست می کندند و کور 
می کردند تا کسان خود را بر رأس کار بگمارند. پایتخت را بھ 
منطقھ ی خود انتقال می دادند تا منابع دیگر مناطق محروم نگاه 
داشتھ را صرف آبادانی زادگاه خود کنند. در طول تسلسل حاکمیت 
ھای این قبایل و طوایف اما، ماھیت مذھبی آنھا تغییری نکرد. 
حاکمانی کھ خود را بھ خدا و پیغمبر و امامان متصل می کردند، بھ 
ویژه پس از استقرار اسالم در ایران، برای اعمال سلطھ ی بیشتر 
ھمواره تالش نمودند پایگاه مذھب و حکومت را با ھم یکی نگاه 
دارند. تشیع، مذھِب ساختھ و پرداختھ ی آخوندھای مظنوِن بریده از 
سنت، در دست شاھان صفوی بھ ابزار حکومتی بدل می شود تا بھ 
واسطھ ی آن نخستین مذھب رسمی در ایران ابداع گردد. ھمچنان کھ 
خامنھ ای امروز می کوشد، شاه اسماعیل صفوی نیز با داستان ھای 
ساختھ ی ذھن بیمار، خود را جانشنین امام زمان معرفی می کرده و 
از آن فراتر، برای کسب مشروعیت ملی بیشتر شجره نامھ ی خود را 

برخاستھ از سلسلھ ی ساسانی وا می نموده است. 

تھاجم دشمن خارجی و غلبھ بر اقوام ایرانی:  •

تاریخ گواھی می دھد در دوره ھایی از تاریخ کھ کشور ما تحت 
سلطھ ی اشغالگران خارجی بھ ضرب شمشیر و کشت و کشتار قرار 
گرفتھ است، ھمان مھاجمان پس از کشتار و ویرانی ھولناکی کھ ھر 
بار بر تمدن ایرانی تحمیل کردند، خود مورد ھجوم فرھنگ غنی و 
سرشار ما قرار گرفتند تا در نھایت در آن حل شوند. ھمچون 
مقدونی ھا پس از حملھ ی اسکندر ویا اعراب پس از ھجوم بھ ایران 
زمانی کھ سلسلھ ی بنی امیھ و سپس بنی عباس چنان تحت تأثیر 
فرھنگ و تمدن ایرانی قرار گرفت کھ دیگر رد چندانی از آنان باقی 
نماند. چنین پدیده ای پس از حملھ ی مغول ھا نیز رخ می دھد ھنگامی 
کھ با دادن جای خود بھ افشاریان و زندیان و صفویان، و در نھایت 

قاجار در تاریخ ایران مستحیل می شوند.  

بنیان گذاری حکومت مرکزی غیر قومی در ایران: •

سلسلھ ی پھلوی کھ در ھماھنگی پنھان و پیدا بین قدرت ھای استعماری 
و فراماسونری و بھ دنبال کودتای رضاخان در سال ١٢٩٩ بنیان 
گذاشتھ می شود، نخستین حکومتی در تاریخ ایران است کھ برآمده 

از پیروزی یک قوم و طائفھ بر دیگر اقوام نمی باشد. جدا از جنبھ ی  
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شکل گیری حاکمیت یا دولت در میھن ما، در 
تمامی طول تاریخ چند ھزار سالھ اش، ھرگز و 

ھرگز بر مبنای اراده ی جمعی ما ایرانیان صورت 
نگرفتھ است. یک استثناء بر این قاعده می توان 

بازشناخت و آن ھم تصویب قانون اساسی 
مشروطھ است کھ در عمل، با قدرت گیری رضا 

خان، بھ سندی مرده و اجرا ناشده تبدیل شد. قیام 
ھا، شورش ھا ونھضت ھا در این سرزمین کم 

نبوده است، اما تبلور ھیچ یک از آن ھا حکومتی 
مردمی نشد. اراده ی جمعی ملت ایران ھرگز در 
شکل گرفتن حاکمیتی ملی خود را نشان نداده 

است و نھ حتی در رأی «٩٨ درصدی» رفراندم 
قالبی سازمان یافتھ بھ دست ضد مردمی ترین 

حکومت تاریخ ایران در سال ١٣۵٨.
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تمدن ایرانی، اراده ی ملی و نقش تحزب 
غیرقومی آن، خاندان پھلوی نیز مانند اسالف خود بدون تکیھ بر توافق 
عمومی و با ضرب چکمھ بھ تاج و تخت رسید. رضاخان بھ دنبال عدم 
استقبال مجلس شورا از پیشنھادش مبنی بر برقراری نظام جمھوری 
در ایران، در نھایت مجلس را محاصره می کند تا مشروعیت پادشاھی 
خود را بھ نمایندگان بقبوالند. می توان گفت با سرنگونی 
محمدرضاشاه، نخستین بار در تاریخ ایران مراجعھ بھ اراده ی ملی 
در تعیین حکومت انجام می شود؛ رفراندم «جمھوری اسالمی، آری یا 
نھ» در ١٢ فروردین ۵٨ بود؛ رفراندمی نمایشی و حساب شده از 
جانب خمینی کھ از این ھوشمندی برخوردار بود کھ  بخواھد رژیم 
جمھوری اسالمی را از نظر نمادین در نقطھ ی متضاد و در تقابل 
کامل با سلسلھ ھای خودکامھ ی پادشاھی جلوه دھد. حال آن کھ عملکرد 
و ماھیت این نظام ھمان روابط مبتنی بر نفی اراده ی مردم را بنا می 

کرد و روی ھر چھ مستبد در تاریخ ایران بوده را سفید کرد. 

در یک کالم: 
شکل گیری حاکمیت یا دولت در میھن ما، در تمامی طول تاریخ چند 
ھزار سالھ اش، ھرگز و ھرگز بر مبنای اراده ی جمعی ما ایرانیان 
صورت نگرفتھ است. یک استثناء بر این قاعده می توان بازشناخت و 
آن ھم تصویب قانون اساسی مشروطھ است کھ در عمل، با قدرت گیری 
رضا خان، بھ سندی مرده و اجرا ناشده تبدیل شد. قیام ھا، شورش ھا 
ونھضت ھا در این سرزمین کم نبوده است، اما تبلور ھیچ یک از آن 
ھا حکومتی مردمی نشد. اراده ی جمعی ملت ایران ھرگز در شکل 
گرفتن حاکمیتی ملی خود را نشان نداده است و نھ حتی در رأی «٩٨ 
درصدی» رفراندم قالبی سازمان یافتھ بھ دست ضد مردمی ترین 

حکومت تاریخ ایران در سال ١٣۵٨. 

شرق فرد-محور و غرب جمع-محور 

بر خالف شرق، جامعھ ی غربی، دھھ ھا و در قاره ی کھن اروپا، 
سده ھاست کھ اجازه می دھد مجموعھ ھایی، بر مبنای اراده ی مردم 
(اعضای قوم، طائفھ، روستا، شھر) شکل بگیرد؛ منظور نھادھایی 
است کھ نمایانگر خواست و توافق عمومی بوده و بھ نمایندگی از 
جانب آنان عمل می کنند. انسان غربی از دیرباز ساختار ھای جمع-
محور را می شناسد، میزانی از دمکراسی را تجربھ کرده و قادر است 
نقش خود بھ عنوان فرد را در قالب جمعی تعریف کند. حافظھ ی 
جمعی  در غرب، بھ طور عمده، زمانی نقش فرد را برجستھ می کند 

کھ بھ یک نھاد جمعی ماندگار تولد بخشیده باشد. 

در نقطھ ی مقابل، انسان ایرانی -ھمچون انسان شرقی- چیزی بھ جز 
ساختار سیاسی-اجتماعی مبتنی بر حکومت ھای مرکزی استبدادی 

تجربھ نکرده است. در ترس از دست دادن تاج و تخت خود، حاکمان 
خودکامھ ی کشور ما، ھرگز تاب جمعی کھ در آن فضای ھمدلی و 
ھمکاری بین شھروندان ایجاد شود را نیاورده اند و ھرگونھ تبلور 
اراده ی جمعی را از ھمان ابتدا در نطفھ خفھ کرده اند. انسان ایرانی 
کار گروھی را کمتر می شناسد، با فعالیت سازمان یافتھ ی ھدفمند 
بیگانھ است و اگر ھم کھ بخواھد در برابر ظلم از خود مقاومتی نشان 
دھد، آن را بھ طور عمده در قالب جانفشانی ھا و «قھرمان بازی» 

ھای تک روانھ تصور می کند.      

در ھمین راستا، مبارزات اجتماعی در ایران نیز ھمواره دارای 
ماھیت فرد-محور بوده و بر مبنای ابتکار و شجاعت یک قھرمان، 
یک پھلوان  یا یک دالور بھ پیش می رفتھ است. نمود این فرد-
محوری را در ادبیات حماسی و اسطوره-محوری مانند شاھنامھ ی 
فردوسی می یابیم و یا در افسانھ ھایی کھ سینھ بھ سینھ و نسل بھ نسل 
بھ ما انتقال یافتھ اند. تاریخ مبارزاتی ده ھای اخیر را بنگریم: رد پای 
جامعھ ی فرد-محور و اسطوره-محور را ھمھ جا در احزاب سیاسی 
ما -کھ چھ بسا خود را بسیار مدرن و امروزی می دانستند- باز می 
یابیم. حرکت ھای جمعی، در جامعھ ی استبدادزده ی ما، ھمواره نماد 
اراده ی فردی یک «ابر انسان» بوده کھ در وجود رھبران جریانات 
سیاسی ویا قھرمانی چون ستارخان و باقرخان تبلور می یافتھ است. 
ھمان گونھ کھ در ادبیات غنی فارسی در وجود اسطوره ھایی چون 
رستم دستان و آرش کمانگیر؛ «مافوق بشر» ھایی کھ با زور بازوی 
خود می توانستند سرنوشت و سرحد کشور ما را تعیین کنند. کاوه ی 
آھنگر را بھ یاد آوریم، سرگذشت پایداری اش در برابر ضحاک 
جنبشی اجتماعی ایجاد می کند، اما در حافظھ ی جمعی ما بھ عنوان 
نماد قھرمانی فردی حضور دارد. ایرانیان شاید بابک خرمدین و 
ابومسلم خراسانی را بشناسند، اما کمتر کسی است کھ در صحبت از 
آنان بھ قیام سرخ جامگان و جنبش سیاه جامگان بیاندیشد، بھ آن 
حرکت جمع-محوری کھ از دل اراده و کنشگری این دو دالور زاده 
شدند. فرھنگ موروثی بھ ما اجازه نمی دھد بھ ھیچ یک از این 
«قھرمانان» بھ صورت یک انسان عادی بنگریم؛ انسانی کھ اشتباه ھم 
می کند، دچار بی دقتی ھم می شود و یا در کار خود سردرگم می 
ماند. فرھنگی کھ رد پایش را در میان جریانات ملی گرای ایرانی در 
نگاھشان بھ دکتر مصدق می بینیم؛ فرھنگی کھ بازتولیدش را در 
جریانات چپ می بینیم، در اسطوره سازی شان از جزنی ھا و حمید 
اشرف ھا. بھ جوان ھایمان بنگریم، شاید حتی پدربزرگش ھایشان 
رضاشاه را بھ خاطر نداشتھ باشند، اما توھم نجات بخشی ھمچون پدر 
تاجدار آن ھا را چنان بھ رویاپردازی شبھ سیاسی می برد کھ از نقش 

پذیری در جامعھ شانھ خالی می کنند.  

ادامھ مطلب در صفحھ ١٣ 

١٢

از تاریخ بشریت درس بگیریم، برون رفت ما از این معضل تاریخی زمانی  
امکان پذیر خواھد شد که بتوانیم کشور خود را، نه بر وفق مراد این یا آن 

حاکم مستبد، که به گونه ای نھاد - محور مدیریت کنیم. ما نیز خواھیم 
توانست اراده ی جمعی و ملی خود را به کار بندیم، اما تنھا ھنگامی که 

ساختار اجتماعی - سیاسی این کشور ماھیتی جمع -محور پیدا کند؛ و این 
عین روح دمکراسی است! دمکراسی پدیده ای جمع - محور و سامانه ای 
نھاد - محور است. دقیق تر بگوییم: جامعه ی نھاد-محور دمکراتیک تنھا در 

قالب یک ساختار حزب-محور می تواند تحقق پیدا کند. احزابی که وظیفه ی 
خود را در اعمال اراده ی شھروندان در امور مدیریتی جامعه تعریف می کنند. 
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تمدن ایرانی، اراده ی ملی و نقش تحزب 

حزب، نهادی جمع-محور 

از تاریخ بشریت درس بگیریم، برون رفت ما از این معضل تاریخی 
زمانی امکان پذیر خواھد شد کھ بتوانیم کشور خود را، نھ بر وفق 
مراد این یا آن حاکم مستبد، کھ بھ گونھ ای نھاد - محور مدیریت کنیم. 
ما نیز خواھیم توانست اراده ی جمعی و ملی خود را بھ کار بندیم، اما 
تنھا ھنگامی کھ ساختار اجتماعی - سیاسی این کشور ماھیتی جمع -
محور پیدا کند؛ و این عین روح دمکراسی است! دمکراسی پدیده ای 
جمع - محور و سامانھ ای نھاد - محور است. دقیق تر بگوییم: جامعھ ی 
نھاد-محور دمکراتیک تنھا در قالب یک ساختار حزب-محور می تواند 
تحقق پیدا کند. احزابی کھ وظیفھ ی خود را در اعمال اراده ی 

شھروندان در امور مدیریتی جامعھ تعریف می کنند.  

ھر آن کھ رویای دمکراسی دارد باید آن را در واقعیت تشکیل احزاب 
و کار سازمان یافتھ ی جمعی جستجو کند. جامعھ ای کھ بھ دنبال 
دمکراسی می گردد، باید بتواند در دل خود احزاب قدرتمند بپروراند. 
تشکل ھای سیاسی کھ مسئولیت استقرار، مدیریت و تداوم بخشی بھ 
دمکراسی را بر عھده بگیرند. بھ کھنھ ترین نظام ھای سیاسی دمکراتیک 
دنیا بنگریم، بھ ھند ، بھ افریقای جنوبی یا آمریکا. تجربھ ی تحزب آن 
ھا بھ ما می گوید کھ در راستای بنیان نھادن دمکراسی بھ سھ دلیل بھ 

احزاب سیاسی نیاز خواھیم داشت:  

استقرار دمکراسی در جامعھ:  بدون احزابی کھ برنامھ ی •
درازمدت مستقرسازی آن را داشتھ باشند دمکراسی در جامعھ 

پانگرفتھ و نھادینھ نمی شود.   
مدیریت جامعھ بر اساس دمکراسی : برای ایجاد خطوط مدیریتی •

نیاز بھ احزاب است تا با پیشنھاد برنامھ ھای سیاسی خود و تأیید آن 
از طریق انتخابات بھ کار پیاده کردن عملی آن در جامعھ پرداختھ و 

در این مسیر امور جامعھ را مدیریت کنند.  
محافظت از دمکراسی و استمرار بخشیدن بھ آن: حفظ دمکراسی •

در گرو چرخش قدرت است و این چرخش فقط از طریق مجموعھ 
ھای سیاسی دمکرات منش کھ احزاب باشند ممکن است.  

بر ھمین مبنا، چنانچھ احزاب قدرتمند مردمی نداشتھ باشیم: 
یا نخواھیم توانست استبداد کنونی را بھ زیر کشیم و در جامعھ •

دمکراسی مستقر بکنیم،  
یا اگر ھم بتوانیم، در نبود نھادھای جمع-محور، مدیریت عرصھ •

ھای گوناگون اجتماعی بھ درستی انجام نخواھد شد، 
و یا اگر ھم دو شرط نخست را کمابیش پیش بردیم، بھ دلیل بافت •

اجتماعی-تاریخی فرد-محور در جامعھ ی ما، در سرزمینی کھ 
اراده ی جمعی انسان ھا ھمواره قربانی امیال افرادی مستبد و 
خودکامھ شده، ھیچ ضمانتی نخواھد بود کھ دیکتاتور دیگری جای 

مستبد پیشین را نگیرد.  

شک بھ خود راه ندھیم! در امتداد مسیر چند ھزاره سالھ ی تاریخ این 
سرزمین، اگر ھمچنان بھ صورت فردی، اسطوره وار و قھرمانانھ بھ 
مبارزات سیاسی خود ادامھ دھیم، ھرگز رنگ دمکراسی بھ خود 
نخواھیم دید. این را واقعیت استبدادزده ی جامعھ ی ایرانی بھ ما می 
گوید: جامعھ ھرگز نخواھد توانست ماھیتی دمکراتیک پیدا کند، مگر 
آن کھ نھاد - محور و حزب - محور شود؛ جامعھ ای دارای احزاب 
مردمی و قدرتمند. این احزاب اما یا وجود دارند و یا می توانند بنیان 
گذاشتھ شوند؛ اما در ورای نام و مبنای فکری و استراتژی کاری 
شان، زمانی مادیت خواھند یافت کھ شھروندان ایرانی آستین باال زده، 
بھ آن ھا بپیوندند، درون آن ھا مسئولیت بپذیرند و کار کنند. ھموطنانی 
ھستند کھ بر این امر آگاھند، آن نوع از آگاھی کھ با خود مسئولیت می 
آفریند. انتخاب پاسخگویی بھ این مسئولیت اما، در دست انسان آگاه 

است.  

نتیجه گیری 

بازتولید چرخھ ی استبداد، آن درد تاریخی است کھ انسان ایرانی 
امروزی را ھمچنان گرفتار خود نگاه داشتھ است؛ رفتار فردی 
و جمعی ما شاھد آن است. ما  نیاز بھ ایجاد تغییرات بنیادین و 
ساختاری داریم، آن نوع از تغییر کھ بھ کار بستن اراده ی 
جمعی و  ملی ما را میسر گرداند. تمدن ما با خطرات جدی 
روبروست و ما مردم ایران ھرگز نتوانستھ ایم حکومتی کھ 
تبلور واقعی توافق جامعھ ی ما باشد را تجربھ کنیم و بھ گواه 
تاریخ چند ھزارسالھ ی کشورمان استبداد در این سرزمین 

ھمچنان تداوم دارد. 

درک ضرورت چاره جویی بر این درد تاریخی، ما را در حزب 
ایران آباد، بر آن داشت کھ پاسخگوی مسئولیتی باشیم کھ کنکاش 
و داده ھای علمی و آگاھی بھ واقعیات موجود بر دوش ما می 

گذارد.  

در این راه ما –ھمان گونھ کھ دیگر احزاب مردمی- را تنھا 
نگذارید. ماندگاری تمدن ایرانی، این میراث زیبای انسانی تنھا 

در گروی کنش جمعی و سازمان یافتھ ی امروز ماست.  

١٣

هموطنان گرامی! 

چنانچه مایل هستید پرسش هایتان در مورد حزب 

ایران آباد را با اعضای حزب در میان بگذارید در 
سمینارهای اینترنتی ماهانه ی ما شرکت کنید.

برای این منظور با ما تماس بگیرید:

hezbiraneabad@gmail.com

تا وقتی به احزاب مردمی نپیوسته ایم 
در امر براندازی جدی نیستیم.
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کورش عرفانی  

جنگ قدرت بین مافیاھای درون نظام، سماجت بشار اسد در رھا 
نکردن قدرت در سوریھ؛ یا نخست وزیر بلغارستان بھ دلیل 
اعتراضات عمومی، ھمراه با تمام اعضای کابینھ خود بھ دلیل 
اعتراضات عمومی استعفا داد. این تفاوت چشمگیر میان گرایشھا از 
کجا میآید؟ چھ چیزی سبب میشود کھ برخی بھ مسند حکومت چنگ 

بزنند و بعضی دیگر آن را آسانتر بھ دیگران واگذار کنند؟ 

در این نوشتار با نگاه بھ پرسشھای فوق میکوشیم موضوع چرخش 
قدرت در ایران را بررسی کنیم.  

چرخش قدرت 
پدیده بیانگر دست بھ دست شدن قدرت حاکمھ یک کشور بر اساس 
فرایندھایی است کھ مبنای آن انتخابات آزاد است. در یک نظام 
دمکراتیک، ھر نیروی سیاسی کھ بتواند رای اکثریت جامعھ را بھ 
دست آورد حکومت را بھ دست میگیرد و اگر کارش در طول مدت 
تعیین شده برای خدمت، مورد پسند عموم باشد، شانس این را مییابد 
کھ برای یک دوره معین دیگر و بر اساس رای مردم، در جایگاه خود 
باقی بماند و در غیر این صورت قدرت را بھ دیگران واگذار میکند. 

این جوھره و مشخصھ اصلی دمکراسی است. 

از آن جا کھ سیستم سیاسی دمکراسی بر مبنای «چرخش قدرت» بنیان 
گذاشتھ میشود، ھمھ بازیگران سیاسی میدانند کھ حکومت عرصھای 
است کھ میتوان با رعایت اصول موجود در قانون اساسی، آن را در 
اختیار خود بگیرند و بر مبنای ھمان اصول نیز باید، در وقت خود، آن 

را بھ دیگری تحویل دھند. 

این ممکن است کھ یک فرد بتواند چندین بار در صحنھ سیاسی بھ 
قدرت دست یابد، اما این کھ کسی بخواھد با زور یا حقھ بازی، بھ 
صورت مادامالعمر موقعیت حکومتی را برای خویش اشغال کند بسیار 
ناممکن است. از ھمین رو باقی ماندن بیش از حد در قدرت در 
کشورھای دمکراتیک پدیدهای نادر است و اغلب بھ ایفای نقشھای 
محدود مانند نمایندگی مجلس، سناتوری، وزارت و یا مشاوره ختم 
میشود. اما پستھای مھم و اصلی اغلب ستارهھای کم دوام را بھ خود 

میبینند. 

نمونھ زندگی سیاسی 
برای شناخت چگونگی تحول عمر سیاستمداران در غرب کافی است 
 Laurent-بھ یک نمونھ نگاه کنیم. در فرانسھ «لوران فابیوس
Fabius»، وزیر امور خارجھ کنونی این کشور، مثالی از رفت و 
برگشتھای متعدد در سیاست است. وی کھ متولد سال ١٩۴۶ است 
در سال ١٩٧۴ بھ حزب سوسیالیست فرانسھ پیوست. چھار سال بعد، 
در سن ٣٢ سالگی بھ مجلس شورای ملی فرانسھ راه یافت. پس از 
طی دوره نمایندگی بین سالھای ١٩٧٨ تا ١٩٨١ و با پیروزی 
فرانسوا میتران در پست ریاست جمھوری در انتخابات ١٩٨١، بھ 

نخستین پست وزارت خود دست یافت. بین سالھای ١٩٨١ تا ١٩٨٣ 
وزیر بودجھ و از ١٩٨٣ تا ١٩٨۴ وزیر صنعت و تحقیق بود. او در 
ھمان سال ٨۴ بھ پست نخست وزیری فرانسھ منصوب شد و تا سال 
١٩٨۶ کھ سوسیالیستھا انتخابات مجلس را بھ راستھا باختند، در 

این پست باقی ماند. 

با انتخاب مجدد فرانسوا میتران بھ سمت ریاست جمھوری در سال 
١٩٨٨، فابیوس بھ ریاست مجلس قانونگذاری فرانسھ رسید و تا سال 
١٩٩٢ در این پست باقی ماند. در ھمین سال وی بھ عنوان دبیراول 
حزب سوسیالیست فرانسھ انتخاب شد. پستی کھ آن را یک سال بعد و 
با شکست این حزب در انتخابات، ترک کرد. او بین سالھای ١٩٩۵ 
تا ١٩٩٧ کھ مجلس فرانسھ در دست راستھا قرار داشت، بھ عنوان 

رئیس گروه سوسیالیستھا در مجلس شناختھ میشد. 

در ١٩٩٧ و با پیروزی مجدد سوسیالیستھا در انتخابات مجلس، 
لوران فابیوس باردیگر بھ ریاست مجلس دست یافت. او سھ سال بعد، 
در سال ٢٠٠٠ بھ عنوان وزیر اقتصاد، دارایی و صنعت در کابینھ 
نخست وزیر سوسیالیست «لیونل ژوسپن-Lionel Jospin» شروع 
بھ کار کرد. در سال ٢٠٠٢ باز بھ عنوان نماینده بھ مجلس رفت و در 
سال ٢٠٠۶ خود را برای کاندیداتوری ریاست جمھوری در حزب 
سوسیالست نامزد کرد اما در انتخابات مقدماتی و درون حزبی از 
رقیب خود خانم «سگولن رویال-Ségolène Royal» شکست خورد. 

فابیوس بین سالھای ٢٠١٠ تا ٢٠١٢ یک پست محلی مربوط بھ 
استان خود، یعنی استان «سن ماریتیم-Seine-Maritime» را اشغال 
کرد. او کھ در تمام این مدت نزدیک بھ چھل سال بھ عنوان یکی از 
مغزھای متفکر حزب سوسیالیست فعالیت میکرد، سرانجام سال 
گذشتھ با پیروزی «فرانسوا اوالند-François Hollande» بھ عنوان 
وزیر امور خارجھ فرانسھ بھ صحنھ قدرت باز گردید. وی ھم اکنون 
۶٧ سال دارد و بھ احتمال زیاد میتواند ده تا پانزده سال دیگر در 

صحنھ سیاسی فرانسھ حضور داشتھ باشد. 

مثال روالن فابیوس برای آن است تا ببینیم وقتی در یک کشور 
دمکراسی برپاست، سیاستمداران بارھا میروند و میآیند. در سطوح 
پایین، میانی یا باالی ساختار قدرت خدمت میکنند و باز آماده میشوند 
کھ بروند و برگردند. موقعیتی کم یا بیش مشابھ میتوان برای سایر 
سیاستمداران در فرانسھ و جوامع دمکراتیک دیگر در نظر گرفت. در 
آمریکا سرنوشت بسیاری از کسانی کھ در سن باال بھ ریاست 
جمھوری رسیدند مانند «جرج بوش»(۶۵ سالگی) «ریچارد 
نیکسون»(۵۶ سالگی) و یا «ھری ترومن»(۶١ سالگی) و نیز 

سرنوشت بعد از پایان دوران ریاست جمھوری کسانی کھ در سن  

پایین بھ این پست دست یافتند – مانند «بیل کلینتون»(۴۶ سالگی) – 
حاکی از فراز و نشیبھای بسیاری است کھ ھر یک از این افراد، بر 

اساس انتخابھای فردی خود و سرنوشت حزبی خویش پیدا کردند. 

ادامھ مطلب در صفحھ ١۵ 
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چرخش قدرت در تاریخ سیاسی ایران- بخش نخس 
میبینیم کھ ترک پست حکومتی و بازگشت بھ آن بخشی از واقعیت 
زندگی سیاستمداران حرفھای را تشکیل میدھد. ماکس وبر، 
جامعھشناس آلمانی بیش از یک صد سال پیش، در مطلبی کھ بعدھا بھ 
صورت یک کتاب منتشر شد، توضیح داد کھ سیاستمداران حرفھای 
باید از طریق کار سیاسی خویش ارتزاق مادی کنند تا بتوانند 
مسئولیتپذیر باشند. وی با تقسیم نوع برخورد سیاستمداران بھ دو نوع 
«باورمدار» و «مسئولیت مدار» دومی را بھتر و در گرو این میداند 
کھ کار سیاسی زندگی سیاستمداران حرفھای را تامین میکند یا خیر. 
البتھ آن چھ وی میگوید در چارچوب یک نظام سیاسی دمکراتیک 

است کھ در آن کارکردھا تعریف و نھادینھ شده ھستند. 

مشکل سیاست در نظام غیر دمکراتیک 

برخالف یک جامعھ دمکراتیک کھ قدرت بر اساس قواعد تعریف شده 
دست بھ دست میگردد، قدرت حکومتی در جامعھ غیر دمکراتیک، 
نوعی ادامھ قدرت قبیلھای و گروھی فرد یا تعدادی از افراد است. 
یعنی کسب و تصاحب حکومت نھ بر مبنای یک قاعده مشخص، بلکھ 
براساس حرکتھای تند و غیر قابل پیشبینی حاصل میشود. بھ 
عبارت دیگر از طریق زور است کھ فرد بھ حکومت میرسد و فقط 

از طریق زور حاضر بھ ترک حکومت میشود. 

کافیست نگاھی بیندازیم بھ آن چھ در کشور خودمان گذشتھ است. 
برای این منظور مبنای بررسی خود را بر تاریخ معاصر ومدرن 
ایران قرار میدھیم کھ بھ گفتھ بسیاری از مورخان از دورهی صفویھ 
آغاز میشود و با مروری سریع بر چگونگی بھ قدرت رسیدن شاھان 
و مقامھای مھم و نخست کشوری، چگونگی چرخش قدرت در ایران 

معاصر را بازبینی میکنیم. 

قدرتمداری در دوران صفویه 

حکومت صفویھ در ایران (١٧٢٢-١۵٠١ میالدی) شروع خوبی 
برای پیگیری نوع جابجایی قدرت در ایران است. پس از تصرف 
ایران توسط اعراب و بعد از نھصد سال، این نخستین بار است کھ یک 
حکومت سراسری و متمرکز در کشور بھ قدرت میرسد. مفھوم 
مدرن «دولت-ملت» از این زمان در ایران معنا میگیرد. این سلسلھ 
را «شاه اسماعیل صفوی» بنیان گذاشت و خود بھ عنوان پادشاه بھ 
تخت نشست. پس از ۵۶ سال و ۶ ماه سلطنت و تنھا پس از مرگ وی 

بود کھ پسرش «شاه تھماسب یکم» بھ دشواری جای او را گرفت. 

وی در سال ١۵٢۴ میالدی در سن ده سالگی بھ سلطنت رسید و تا 
سال ١۵٧۶ میالدی بھ مدت ۵٠ سال سلطنت کرد. پس از مرگ او 
فرزند چھارمش با نام «شاه اسماعیل دوم» (اسماعیل میرزا) بھ 
سلطنت رسید. وی کھ بیش از ٢٠ سال از عمر خود را بھ دلیل «سوء 
رفتار» در حبس گذرانده بود و پس از مرگ پدرش با برخی از 
زدوبندھای پشت پرده آزاد شد و بھ قدرت رسید، بھ دلیل محرومیت از 

آزادی در طول دو دھھ رفتاری بسیار خشن داشت. 

جانشین اصلی و متعارف «شاه تھماسب» میبایست فرزند سوم وی 
«حیدرمیرزا» میبود کھ طی یک توطئھ توسط برخی قزلباشان کشتھ 
شد تا اسماعیل میرزا فرزند چھارم او کھ در آن زمان در حبس بود بھ 
قدرت برسد. او در مدت پانزده ماھی کھ در سلطنت بود آن قدر کشت 

8و چشم درآورد تا این کھ خودش را نیز کشتند. 

پس از قتل وی، برادر او «شاه محمد خدا بنده» بھ قدرت میرسد. او 
فردی ضعیف و نابینا بود کھ بھ شاعری و گوشھگیری عالقھ داشت. 
اما با این ھمھ عدهای (قزلباشان) او را شاه کردند و وی کشور را در 
اوج فالکت بھ مدت ده سال اداره کرد. آن قدر بد، کھ عثمانیان تبریز 
را تصرف کردند. این تنھا موردی است کھ میبینیم شاه در حالی کھ 
ھنوز زنده است فرزندش، «شاه عباس یکم»، جای او را میگیرد و با 
فاصلھ گرفتن از سلطنت در انزوا و در نھمین سال سلطنت پسرش 
«شاه عباس یکم» جان میسپارد. این شاید نخستین مورد جابجایی البتھ 
ناگزیر قدرت بدون خونریزی و کشتار در تاریخ معاصر ایران است. 

«شاه عباس اول» بھ مدت ۴٢ سال بین سالھای ١۵٨٧ تا ١۶٢٩ 
میالدی حکومت کرد. این شاه نیز در طول سلطنت خویش یک 
فرزندش را کشت، دو پسرش را کور کرد و پس از درگذشت دو پسر 
دیگرش در دوران کودکی، بھ ھنگام مرگ دیگر جانشینی نداشت. بھ 
ھمین دلیل، سلطنت بھ دست نوه او «شاه صفی» رسید. این پادشاه بین 

سالھای ١۶٢٩ تا ١۶۴٢ میالدی بھ مدت ١۴ سال حکومت کرد. 

او در زمان حکومت خود بھ مواد مخدر و عیاشی روی آورده و اداره 
کشور را بھ دو وزیر خود سپرده بود و برای اطمینان از این کھ 
خطری سلطنت او را تھدید نکند، بسیاری از امرا و فرماندھان و 
بازرگانان را بھ قتل رساند. در بین آنان سرداران دلیر و قابلی از 
دوران «شاه عباس یکم» بودند کھ بھ دست شاه صفی بھ قتل رسیدند. 
بھ طور مثال او نھ تنھا «خلیفھ سلطان» از بھترین وزرای دوران 
«شاه عباس یکم» را کشت، بلکھ فرزندان وی را نیز از میان برد. وی 
سرانجام در سن ٣٢ سالگی بھ دلیل مصرف بیش از حد تریاک و 

شراب جان سپرد. 

 جانشین وی فرزندش «شاه عباس دوم» بود کھ در سال ١۶۴٢ 
میالدی و در سن ده سالگی بھ سلطنت رسید. او مدت ٢۴ سال بر 
ایران حکومت کرد. با مرگ وی فرزندش «شاه سلیمان»، ملقب بھ 
«شاه صفی دوم» بھ قدرت رسید. از او بھ عنوان پادشاھی ناالیق نام 
میبرند. او بھ ھنگام جلوس بھ سلطنت ١٩ سال داشت و بھ ھنگام 

مرگ، کھ بھ واسطھ شرابخواری حاصل شد، ۴٧ سال. 

در سال ١۶٩۴ میالدی فرزند وی «شاه حسین» بھ قدرت رسید. او 
بیسواد و فاقد توان ادارهمملکت بود، اما شمار ھمسران حرمسرای 
وی بالغ بر ١٠٠٠ مورد عنوان شده و مورخان از وی بھ عنوان یک 
«بیمار جنسی» یاد کردهاند. در زمان او فساد و تباھی و ناامنی کشور 
را فرا گرفت و سلسلھی صفویان در نھایت توسط «اشرف افغان» 
برچیده شد. «شاه حسین» در سال ١٧٢۶ در زندان افغانھا گردن زده 

شد. 

میبینیم کھ در طول ٢٢١ سال سلطنت صفویان در بین سالھای 
١۵٠١ تا ١٧٢٢ میالدی، تنھا در یک مورد است کھ یک حاکم قبول 
میکند کھ جای خود را در زمان حیات خود بھ فرزندش بدھد. در باقی 
موارد ھر آن چھ بوده یا مرگ طبیعی بوده است، یا مرگ ناشی از 
بیماری و فساد و یا قتل و توطئھ. بھ عبارت دیگر، در زمانی کھ در 
اروپا بھ تدریج سنت استقرار پارلمان و نظارت بر جابجایی دولت جا 
افتاده و نھادینھ میشود در ایران سلطنت مطلقھ و تک ساالری 
افراطی در اوج خود است و قتل و کشتار و زندان و کورکردن، یگانھ 
سنتھای قدرتگیری و یا ممانعت از قدرتگیری دیگران بھ شمار 

میروند.  

ادامه ی این نوشتار در شماره ی بعدی خودرهاگر انتشار خواهد یافت. 

ای مدعی میشدند او نمرده و خود را به عنوان «شاه اسماعیل دوم»  8 طریقه کشنت وی چنان توطئه آمیز بود که بعدها به دلیل عدم شفافیت و تحقیق در این باره عده
های خود جز دو تا را کشیده  معرفی میکردند. یکی از آنها در لرستان قدرتی هم فراهم کرده بود و برای مشابه ساخنت چهره خویش با شاه اسماعیل دوم تمام دندان

های خود، خویش را شبیه شاه مقتول کنید که بتوانید مدعی مقام شاهی شوید. یعنی یا شانس و یا اقبال. های نهادینه کافیست که با کشیدن دندان بود. در نبود مکانیزم

١٥
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درباره ی آرمان گرایی واقع گرا

دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد

اخالق، تبلور شجاعت پایبندی بھ حقیقت است. 

عقل، بھره بردن از مغز برای درک حقیقت است. 

ترکیب اخالق و عقل نماد باور بھ ضرورت تغییر واقعیت بھ 
حقیقت است. 

این مسیر آدمی است برای تبدیل شدن بھ انسان. 

در نبود اخالق، عقل ما را بھ حقیقت وفادار نمی سازد، 
در میانھ ی راه مصلحت گرا می شویم و جا می زنیم. 

در نبود عقل، پایداری ما در مسیر حقیقت بھ مقصد راه نمی 
برد. اگر خرد نباشد، حتی عاشقان حقیقت نیز می توانند راه 

رسیدن بھ آن را نیابند.  

این تنھا با ترکیب این دوست کھ می توان امیدوار بود سرانجام 
بھ مقصد حقیقت محور خویش دست یابیم.  

 *

واقعیت ھمان شرایط موجود است.  

حقیقت آن واقعیت بھتری است کھ بھ طور بالقوه ھست، اما نیاز 
بھ تالش ھدفمند انسان ھا دارد تا متحقق شود.  

این واقعیت بھتری را کھ می خواھیم از بالقوه بھ بالفعل تبدیل 
کنیم حقیقت یا ھمان آرمان می نامند.  

پس آرمان، یا حقیقت، امری ممکن است کھ در انتظار عقل و 
اراده و کار و تالش ماست تا متولد شود.  

آرمان ھمان شرایط ممکن است کھ بھ طور مشروط موجود 
است، شرط تحقق آن اراده و عقل انسان است در قالب کار 

سازمان یافتھ، برنامھ ریزی شده و ھدفمند. 

**

حـزب ایـران آبـاد حـزبـی اسـت آرمـان گـرا، یـعنی در جسـتجوی 
تـبدیـل واقـعیت مـوجـود بـه یـک واقـعیت بهـتر اسـت. واقـعیت بهـتر 
هـمان آرمـان مـاسـت. نـوع آرمـان گـرایـی مـا پـس واقـع گـراسـت؛ 
یـــــعنی خـــــود را بـــــراســـــاس شـــــناخـــــت دقـــــیق و روشـــــمند واقـــــعیت 
مـــــوجـــــود تـــــنظیم مـــــی کـــــند و راه هـــــای بـــــهینه ســـــازی آن را مـــــی 

یابد. 
پــس، آرمــان گــرایــی واقــع گــرا بــا آرمــان گــرایــی ذهــنی گــرا فــرق 

دارد. 
در آرمــــــان گــــــرایــــــی ذهــــــنی گــــــرا یــــــک فــــــرد یــــــا تــــــشکیالت، بــــــدون 
مـــحاســـبه ی عـــلمیِ شـــانـــس دگـــرگـــون ســـازی واقـــعیت مـــوجـــود، 
نــسخه هــای زیــبا بــرای آیــنده مــی پیچــد. حــال آن کــه در آرمــان 
گـرایـی واقـع گـرا یـک فـرد یـا تـشکل، نخسـت ظـرفـیت هـای تـحول 
پــذیــری واقــعیت مــوجــود را شــناخــته و مــی سنجــد و بــعد، مــمکن 
تــریــن ســناریــو ایــن دگــرگــون ســازی را بــر مــبنای ظــرفــیت هــای 
حـاضـر در جـامـعه پـیشنهاد مـی دهـد. پـیونـد بـالفـصل آرمـان بـا 

واقعیت شرط موفقیت آرمان گرایی واقع گراست. 
بــــــه ایــــــن مــــــعنی کــــــه شــــــرایــــــط مــــــطلوب مــــــندرج در آرمــــــان از دل 
واقـــعیت حـــاضـــر بـــیرون مـــی آیـــد و چـــیزی مـــیان آنـــها بـــه عـــنوان 

فاصله ی رویاپردازانه یا ذهنی گرایانه وجود ندارد. ◼

١٦

واقعیت  
نامطلوب 
 موجود

شناخت دقیق 
واقعیت موجود  

و درک دقیق 
ظرفیت ھای 
تغییر و تحول آن

برنامه ریزی 
 و سازماندھی 
برای متحقق 

ساختن تغییر  
و تحول ممکن 
واقعیت

دستیابی به 
واقعیت مطلوب 

(آرمان)

ما بر اساس "آرمان گرایی واقع بینانه" 
می دانیم که دستیابی به جامعه ی مطلوب ما 

یک روند تدریجی و گام به گام است. مسیر 
حرکت به سوی آن تابع واقعیت های عینی است 
و نه فقط برداشت های ذهنی و آرمان گرایانه، 

ما بر این امر واقف هستیم.  برای ما آگاهی و 
اختیار، پایه ی درک و عمل به ضرورت هاست.

مرامنامه حزب ایران آباد   -  شماره ۳۰ 

www.iraneabad.org 
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کورش عرفانی  

بھ جای آن کھ رویداد استفاده ھواپیماھای روسی از پایگاه ھوایی نوژه 
را بھ صورت منزوی بررسی کنیم و آن را تابعی از شرایط مقطعی 
ایران و منطقھ بدانیم، اتفاق اخیر را در بستر واقعی خود قرار دھیم؛ 

بستری کھ جز نقاط سیاه و ننگین در سراسر آن چیزی ھویدا نیست. 

افشای خبر مربوط بھ استفاده ی ھواپیماھای روسی از پایگاه ھوایی 
نوژه در ھمدان جھت عملیات ھوایی در سوریھ واکنش ھای داخلی و 
خارجی بسیاری را برانگیخت. این گزارش اما برای ما ایرانیان کھ 
کارنامھ ی عملکرد رژیم جمھوری اسالمی را در دست داریم می تواند 
یکی از حلقھ ھای زنجیره ی وطن فروشی ھای متداول جمھوری اسالمی 
باشد. بنابراین بھتر است بھ جای آن کھ این رویداد را بھ صورت 
منزوی بررسی کنیم و آن را تابعی از شرایط مقطعی ایران و منطقھ 
بدانیم، اتفاق اخیر را در بستر واقعی خود قرار دھیم؛ بستری کھ جز 
نقاط سیاه و ننگین در سراسر آن چیزی ھویدا نیست. این نوع از 
بررسی سبب می شود کھ بدانیم پس زمینھ ی چنین تصمیم و اقدامی از 
سوی سران نظام چھ بوده است و این کھ چھ غافلگیری ھای دیگری از 

جانب رژیم در انتظار ملت ایران است. 

تھاجم در روابط بین الملل 

روابط میان کشورھا یا بر اساس تعادل و احترام متقابل بھ ارزش ھا و 
منافع ھمدیگر تنظیم شده است و یا برمبنای یک معادلھ ی نابرابر. در 
این صورت اخیر می توان صحبت از سیاست تھاجمی کرد. چھارنوع 
تھاجم مورد نظر است: سیاسی، اقتصادی، فرھنگی، حقوقی یا نظامی. 

در تھاجم نظامی، حضور بیگانگان و دست اندازی و تجاوز آنھا بھ •
خاک و سرزمین یک کشور سبب می شود کھ جایی برای مماشات و 
تردید برای ساکنان یک سرزمین وجود نداشتھ باشد. اشغال گری و 
برقراری جو حکومت نظامی و تحمیل اراده ی متجاوز بھ ساکنان 

سرزمین تصرف شده بخشی از این نوع از تھاجم است. 

در تھاجم حقوقی شکایت و پرونده ی قانونی یک کشور علیھ مملکت •
دیگر جنبھ ھای روشنی از حق خواھی یا برعکس زورگویی را 
نمایان می سازد. این امر می تواند در چارچوب نھادھای بین المللی 
مانند دادگاه بین المللی الھھ و یا در چارچوب قوانین کشوری باشد. 

موضوع اما زمانی پیچیده تر می شود کھ یک کشور مورد تھاجم •
سیاسی و یا اقتصادی و یا فرھنگی کشور دیگر واقع می شود. 

در این موارد سھ گانھ، دست اندازی ظریف تر و بی سروصداتر 
صورت می گیرد و بھ ھمین خاطر بھ آسانی قابل شناسایی نیست و 

حساسیت در مورد آن کمتر است. 

در تھاجم سیاسی یک کشور با استفاده از ابزارھایی مانند دیپلماسی •
و بھره گرفتن از نھادھای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و بھ 
طور مشخص تر شورای امنیت آن اقدام و کشور دیگر را زیر فشار 

سیاسی و دیپلماتیک قرار می دھد. این تھاجمی است کھ می تواند بھ 
منافع و یا آبروی بین المللی دولت - ملت ھا را بھ چالش کشیده و بھ 
ضررھای سخت داخلی و خارجی در عرصھ ھای اقتصادی، مالی، 
روابط خارجی و غیره وارد سازد. بھ طور مثال معرفی یک دولت 
بھ عنوان اشغالگر یا تروریست در سطح جامعھ ی بین المللی برای 
کشوری کھ این دولت نمایندگی می کند بی رونقی اقتصادی، کاھش 
درآمد از راه گردشگری، عدم تمایل بھ سرمایھ گذاری، فرار 

سرمایھ ھا و امثال آن را بھ دنبال خواھد داشت. 

در تھاجم اقتصادی، اقتصاد کشور قوی اقتصاد کشور ضعیف را بھ •
زیر سلطھ ی خود درمی آورد و آن را جزیی از بازار یا پشتوانھ ی 
مواد خام یا انرژی مورد نیاز خویش می کند. بسیاری از کشورھایی 
کھ بھ اقتصاد تک محصولی دچار ھستند مورد تھاجم اقتصاد 
کشورھای قدرتمند دیگر واقع شده اند و توان مقابلھ با آن را نداشتھ 
اند. این تھاجم در قالب قراردادھای ناعادالنھ ی اقتصادی، تحمیل 
شرایط سخت بھ کشور ضعیف، بھره برداری گسترده از منابعی کھ 
مورد نیاز اقتصاد داخل است اما صرف صادرات می شود و نیز، 
استفاده از نیروی کار ارزان این کشورھا جلوه می کند. بسیاری از 
اقتصادھای کشورھای آفریقایی بعد از دوره ی استعمار، کھ دوره ی 
غارت مستقیم ثروت ھای آنھا بود، وارد دوره ی غارت غیرمستقیم 
شدند کھ در قالب تھاجم اقتصادی کشورھای قدرتمند استعماری 

صورت گرفتھ است. 

در تھاجم فرھنگی نیز فرھنگ کشور غالب با تولید و صادرات •
انبوه محصوالت فرھنگی حوزه ھای اصلی فعالیت ھنری را در 
اختیار خود می گیرد و آن را بھ نشخوارگاه تولیدات نازل فرھنگی 
خویش بدل می کند. در این تھاجم، ارزش ھای کشور غالب بھ 
عنوان ارزش ھای «برتر» و «جھان شمول» معرفی می شود و بر 
اثر تکرار گسترده جا می افتد. تھاجم فرھنگی ھویت بومی کشور 
مغلوب را ھدف قرار داده و آن را چنان مخدوش می کند کھ دیگر 
شانس بازسازی و بقاء و یا تبدیل شدن بھ منبعی برای ایستادگی در 

مقابل غالبان را نداشتھ باشد. 

پس می بینیم کھ قدرت ھای بزرگ از ابزارھای متعددی برای تھاجم و 
غلبھ بھ کشورھای ضعیف برخوردارند. مواردی مانند رابطھ ی 
نابرابر و استعماری بریتانیا و ھندوستان نشان می دھد کھ معیار در 
این میان اندازه و شمار جمعیت یک کشور نیست، این قدرت عملیاتی 

و توان مدیریتی یک کشور است کھ حرف نھایی را می زند. 

بر اساس آن چھ آمد در می یابیم کھ وجود یا عدم وجود یک دولت 
منتخب تا چھ حد می تواند در نتیجھ و عوارض یک یا چند نوع تھاجم 
علیھ یک کشور موثر باشد. رژیم ھای ضد مردمی اغلب در مقابل این 
تھاجم ھا بازی را می بازند و در بھترین حالت، مانند کره ی شمالی، 
چاره ی کار را در قطع ارتباط با جھان بیرون و در قفس نگھ داشتن 
مردم خود می بینند تا شاید از این طریق توھم مقاومت را دامن زنند.  

ادامھ مطلب در صفحھ ١٨ 

١٧

از نرمش قهرمانانه تا  
واگذاری وطن فروشانه
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از نرمش قهرمانانه تا واگذاری وطن فروشانه 
این در حالیست کھ اگر بتوان بر نوعی از ایستادگی در مقابل این 
تھاجم ھا واژه ی «مقاومت» را در معنای اصیل کلمھ بھ کار بریم، 
زمانی باشد کھ کشوری نھ فقط تھاجم در حال انجام را رد می کند، 
بلکھ خود را بازسازی و احیاء نموده و در آن حوزه ی مشخص 
موفقیت بھ دست می آورد. کشور کوبا نمونھ ای از مورد موفق، در 
معنای نسبی، خود می باشد، حال آن کھ مورد کره ی شمالی کمتر 
شایستھ ی چنین ارزیابی مثبتی می باشد. در مورد کشور ما می بینیم کھ 
رژیم دیکتاتوری و ضد ملی جمھوری اسالمی از استراتژی 
عوام فریبانھ ی دیگری استفاده کرده است. یعنی ضمن آن کھ در مقابل 
این تھاجم ھا یکی بعد از دیگری گردن شکست و تسلیم کج کرده است، 
در عین حال در تبلیغات داخلی خویش، خود را پیروز بی چون و 

چرای ھمھ ی میدان ھا اعالم می نماید. 

نمونھ ی تاریخی دولت شکست خورده 

رژیم جمھوری اسالمی در این عرصھ می تواند بھ عنوان فاجعھ 
بارترین الگوی دولت توسری خورده و تسلیم شده معرفی شود. نمونھ 

ھایی از این استراتژی سراپاشکست را مرور کنیم: 

از طریق گروگان گیری سفارت آمریکا در سیزدھم آبان ١٣۵٨ •
جمھوری اسالمی زمینھ ھای یک تھاجم گسترده ی سیاسی، 
اقتصادی و حتی نظامی (ماجرای طبس) بھ کشور را فراھم کرد و 
از این طریق ضررھای غیر قابل جبرانی را بھ کشور وارد کرد. 
برآورد آن چھ کشور ما در طول سی وھفت سال بھ دلیل قطع 
روابط دیپلماتیک و اقتصادی با آمریکا و تنش با متحدانش پرداخت 
سر بھ صدھا میلیارد دالر می زند. رھبر ضد ایرانی نظام این 

حرکت ضد ملی را از انقالب ھم مھمتر ارزیابی کرده بود. 

از ھمان ماه ھای بعد از انقالب دولت جمھوری اسالمی با گفتمان •
تحریک برانگیز خود اقدام بھ تنش آفرینی با ھمسایھ ی غربی ایران، 
عراق پرداخت. این امر در نھایت بھانھ ی تھاجم نظامی این کشور 
بھ ایران را فراھم ساخت. یک میلیون کشتھ و مجروح و یک ھزار 
میلیارد دالر برآورد تلفات و خسارات ھشت سال جنگ بود. اما 
وقتی بھ ابعاد فراجنگی این جنگ می نگریم این رقم می تواند چندین 
برابر باشد. ما شاھد بودیم کھ رژیم جمھوری اسالمی چگونھ 
پیروزی ناشی از مقاومت نیروھای نظامی دارای پشتوانھ ی مردمی 
را در سال ١٣۶١ و زمانی کھ دولت عراق مسئولیت تجاوز و 
جنگ و پرداخت غرامت را پذیرفت بھ شکست مفتضحانھ ی آتش بس 
١٣۶٧ تبدیل کرد. این نماد بارز عدم دفاع از منافع ملی در مقابل 

تجاوز نظامی بود. 

با رفتن بھ سوی حمایت از تروریسم و گرفتن گروگان از افراد •
دارای تابعیت غربی در لبنان رژیم ایران کشور ما را برای دھھ ھا 
ھدف یک تھاجم حقوقی و سیاسی قرار داشت کھ انزوای دیپلماتیک 
و از دست رفتن صدھا فرصت و موقعیت اقتصادی، ھمکاری ھای 
تجاری، مالی، علمی، دانشگاھی و غیره حاصل آن بود. این امر در 
کنار اقدامات مستقیم تروریستی رژیم در سراسر جھان، ایران را بھ 
یکی از بدنام ترین و منزوی ترین کشورھای دنیا تبدیل ساخت. 
ضررھای مالی ناشی از این انزوا می تواند بالغ بر صدھا میلیارد 

دالر برآورد شود. 

با ضعیف کردن اقتصاد ایران و ھدر دادن منابع کشور در دزدی و •
فساد و سوء مدیریت کشور قدرت نظامی آن را چنان ضعیف ساخت 
کھ دیگر توان دفاع از منافع ملی کشور را نداشت. بھ ھمین خاطر 
زمانی کھ پس از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی صحبت از تقسیم 
دوباره ی منابع دریای مازندران مطرح شد دیدیم کھ بھ دلیل ضعف 
نظامی ایران در مقابل روسیھ، بھ جای آن کھ این کشور از سھم 

پنجاه درصدی خود بھ جمھوری ھای جدا شده از شوروی سابق سھم 
بدھد، با بھ رخ کشیدن قدرت نظامی خود در مقابل نیروی دریایی 
ضعیف ایران موفق شد کھ سھم ایران از منابع سرشار این دریا را 
از ۵٠ درصد بھ کمتر از ١٢ درصد کاھش دھد. با توجھ بھ منابع 
کشف شده در بخش ھای از دست رفتھ می توانیم ضرر ناشی از این 
اقدام وطن فروشانھ در مقابل تھاجم سیاسی - نظامی روسیھ را حداقل 

بالغ بر ھزار میلیارد دالر برآورد کنیم. 

با یک گفتمان آلوده بھ تھدید و توسعھ طلبی رژیم ایران بسیاری از •
کشورھای ھمسایھ را بھ دشمن ایران تبدیل کرد و آنھا را در تھاجم 
سیاسی و حقوقی بر علیھ ما متحد ساخت. دولت ھایی مانند عربستان 
دھھ ھاست کھ در پی ضربھ زدن بھ منافع ایران ھستند و عامل این 
رفتار آنھا بھ طور مشخص آتش افروزی، دخالت ورزی و تحریک گری 
سیاسی مدیریت شده توسط نظام حاکم بر ایران است. دھھا و یا 
صدھا پروژه ی مشترک اقتصادی و علمی و گردشگری و زیست 
محیطی کھ می توانست میان ایران و ھمسایگانش مورد توافق و 
اجرا قرار گیرد در این سھ دھھ مورد توجھ قرار نگرفت. امری کھ 
با خود ضرر غیر قابل جبران چند صد میلیارد دالری را بھ ھمراه 

داشتھ است. 

با گفتمان قالبی ضد اسرائیلی خود رژیم جمھوری اسالمی بھترین •
بھانھ ھای مورد نیاز راست گرایان دولت اسرائیل را در سی و 
ھشت سال گذشتھ فراھم کرده است. اسرائیل نیز با اتکاء بھ البی 
قدرتمند خود زمینھ ھای یک تھاجم سیاسی، اقتصادی و شاید در 
آینده، نظامی، بھ کشورمان را فراھم کرده و از این طریق کشور ما 
- و نھ فقط رژیم جمھوری اسالمی -، بھ عنوان «تروریست» و 
«تھدید و خطر» معرفی شده است. ضررھای ناشی از جا انداختن 
این تصویر از ایران برای کشورمان در نزدیک بھ چھل سال گذشتھ 
قابل محاسبھ نیست، اما بدون تردید سر بھ صدھا میلیارد دالر می زند. 

ادامھ مطلب در صفحھ ١٩ 

١٨

بــــا دخــــالــــت ورزی مســــتقیم نــــظامــــی، تســــلیحاتــــی و 
مـالـی در امـور کـشورهـای دیـگر مـانـند عـراق، سـوریـه، 

لــبنان، یــمن و بحــریــن زمــینه هــای یــک تــهاجــم وســیع 
ســـیاســـی بـــا احـــتمال قـــوی تـــبدیـــل شـــدن بـــه تـــهاجـــم 

نــظامــی را بــرای کــشورمــان فــراهــم کــرده اســت. عــالوه 

بـر مـیلیاردهـا دالری کـه بـرای حـمایـت از شـبه نـظامـیان 

وابســـته بـــه خـــویـــش خـــرج کـــرده اســـت، رژیـــم ایـــران 

خــسارات بــی شــماری را بــرای کــشورمــان بــا از دســت 

فـــرصـــت هـــای بـــی شـــمار در هـــمکاری هـــای مـــنطقه ای 

مـانـند کـشیدن راه هـای بـین املـللی، اسـتقرار لـولـه هـای 
طــوالنــی صــادرات نــفت و گــاز، ســرمــایــه گــذاری بــرای 

بهـــره بـــرداری مشـــترک از مـــیدان هـــای نـــفتی و گـــازی 

مشـــترک و غـــیره را در مـــنطقه  ی خـــاورمـــیانـــه،  خـــاور 

نـــــزدیـــــک  و آســـــیای مـــــرکـــــزی از دســـــت داده کـــــه رقـــــم 

خسارات آن فراتر از صدها میلیارد دالر خواهد بود.
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از نرمش قهرمانانه تا واگذاری وطن فروشانه 

با رفتن بھ سوی ماجراجویی اتمی و تالش مخفیانھ برای ساخت •
سالح ھستھ ای دولت ضد مردمی جمھوری اسالمی زمینھ ی تھاجم 
سیاسی، حقوقی، سایبری و حتی شبھ نظامی را بھ کشورمان فراھم 
ساخت. ایران برای سال ھا تحریم و انزوا را تجربھ کرد و اقتصاد 
آن زیر بار فشار تحریم ھا فروپاشید. عالوه بر ٢۵٠ میلیارد دالر 
خسارت مستقیم ناشی از سرمایھ گذاری بیھوده در صنعت اتمی، 
خسارات ناشی از انزوا و عدم دسترسی بھ منابع مالی و فن آوری و 
عملی باید بالغ بر صدھا میلیارد دالر برآورد شود. ضمن آن کھ 
حاصل کار تصرف غیر رسمی سرزمین ایران توسط بازرسان-
جاسوسان آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. آنھا در قالب طرح ھای 
بازرسی و رصدگری مندرج در برجام برای پنج، ده، بیست، بیست 
و پنج سال و یا، طبق نص صریح متن این توافق نامھ، «برای 
ھمیشھ» در ایران خواھند بود و متر بھ متر خاک ما را کنترل 
خواھند کرد. ھمین موقعیت را از این پس و بھ تدریج پرونده 

موشک ھای دوربرد رژیم می تواند تداوم و شدت بخشد. 

با دخالت ورزی مستقیم نظامی، تسلیحاتی و مالی در امور •
کشورھای دیگر مانند عراق، سوریھ، لبنان، یمن و بحرین زمینھ 
ھای یک تھاجم وسیع سیاسی با احتمال قوی تبدیل شدن بھ تھاجم 
نظامی را برای کشورمان فراھم کرده است. عالوه بر میلیاردھا 
دالری کھ برای حمایت از شبھ نظامیان وابستھ بھ خویش خرج کرده 
است، رژیم ایران خسارات بی شماری را برای کشورمان با از 
دست فرصت ھای بی شمار در ھمکاری ھای منطقھ ای مانند کشیدن 
راه ھای بین المللی، استقرار لولھ ھای طوالنی صادرات نفت و گاز، 
سرمایھ گذاری برای بھره برداری مشترک از میدان ھای نفتی و 
گازی مشترک و غیره را در منطقھ  ی خاورمیانھ،  خاور نزدیک  و 
آسیای مرکزی از دست داده کھ رقم خسارات آن فراتر از صدھا 

میلیارد دالر خواھد بود. 

با غارت سرمایھ ھای عظیم داخل کشور مانند ٨٠٠ میلیارد دالر •
درآمدھای نفتی در طول ھشت سال دوران احمدی نژاد، اقتصاد 
ایران را ورشکستھ و نابود کرده بھ نحوی کھ امروز باید با خفت و 
التماس زمینھ ھای تھاجم اقتصادی شرکت ھای غربی را برای 
غارت منابع مادی و انسانی ایران فراھم کند. از جملھ قراردادھا 
نفتی شبھ دارسی کھ در حال حاضر بھ شرکت ھای غربی پیشنھاد 
می دھد و نیز دعوت سایر کمپانی ھای بزرگ چینی و غربی بھ 
آمدن و استثمار نیروی ارزان کار ایرانی. ذلت این قراردادھا، کھ 
حتی قانون اساسی ضد ایرانی رژیم را ھم بھ چالش می کشد، 
مالکیت ثروت ھای زیرزمینی ایران را برای حداقل بیست و پنج 
سال بھ شرکت ھای بزرگ نفتی واگذار می کند. بدترین و ضد ملی 
ترین نوع قراردادھا در تاریخ کھ از وطن فروشی قاجار ھم فراتر 
می رود آماده ی واگذاری است. ضرر و زیان ناشی از این 
قراردادھا بھ طور بالقوه بھ راحتی از مرز صدھا میلیارد دالر 
ین  قراردادھا  اقتصاد  تک محصولی را  تقویت  ا می رود.  فراتر 
می کند، گرایش وارداتی اقتصاد را افزایش و صنایع و کارگاه ھای 
تولیدی را نابود کرده و اجبار مھاجرت متخصصین در جستجوی 

کار بھ خارج از کشور را افزایش خواھد داد. 

صورتحساب غیر قابل محاسبھ 

این لیست فقط چند مورد از عملکردھای وطن فروشانھ ی رژیم 
جمھوری اسالمی است کھ زمینھ ھای انواع تھاجم ھا و ضررھای 
ھنگفت و نجومی بھ کشورمان را فراھم کرده است. در این سی و 
ھشت سال این تھاجم ھا با ھمدستی یک حکومت سر تا پا ضد ایرانی 
و ضد ملی، ھزاران میلیارد دالر از ثروت ھای این ملت را از میان 
برده است. بھ این رقم چند ھزار میلیارد دالری اضافھ کنید چند 
تریلیون دالر خسارت ھای ناشی از فرار سرمایھ ھای داخلی، فرار 
مغزھا کھ اگر رقم بیان شده ۴٠ میلیارد دالر بھ طور متوسط و ھر 
سال را برای آن در نظر بگیریم در طول سی و ھشت سال بھ رقمی 
معادل ھزار و پانصد میلیارد دالر برای ھمین یک مورد می رسیم، 
اضافھ کنید بھ آن، ضررھای اقتصادی ناشی از بیکاری میلیون ھا 
ایرانی، بیماری میلیون ھای ایرانی دیگر، سونامی سرطان، ھشت 
میلیون معتاد و میلیاردھا دالر ضرر ناشی از میلیون ھا پرونده ی 
قضایی و سرگردانی و اضافھ کنید بر آن ھزینھ ی اعدام ھا و کشتھ ھا 
و مجروح ھای تصادفات جاده ھا و بعد در نظر بگیرید ضرر ناشی از 
نابودی کردن ٩٧ درصد از کل آب ھای رو زمینی کشور و ... نگارنده 
بر این باورست کھ عقب افتادگی تاریخی تمدن ایرانی در طول زمان و 
بھ واسطھ ی کارنامھ ی برشمرده ی فوق باید در مقیاس «قرن» 
بررسی شود. رژیم جمھوری اسالمی ایران را از مسیر تحول تاریخی 

خود خارج و آن را بھ جاده ی انحطاط راند. 

در این شرایط، آیا واگذاری یک پایگاه نظامی بھ ھواپیماھای روسی 
جای تعجب دارد؟ شاید، اگر نمی دانستیم کھ این رژیم ضد ایرانی با 
کشور ما چھ ھا نکرده است. تردید نکنیم کھ مورد پایگاه نوژه نھ تنھا 
مورد است، نھ اولین آن و نھ آخرین آن. این قصھ سر دراز دارد و بھ 
مثابھ سلطنت وطن فروش قاجار، تا مرز واگذاری خاک ایران بھ 
بیگانگان پیش خواھد رفت. روسیھ، چین، اسرائیل، آمریکا، عربستان، 
آذربایجان، ترکیھ، پاکستان و بسیاری دیگر از قدرت ھای بزرگ 
غربی و شرقی در انتظار روزھای آخر عمر کشورمان نشستھ اند. این 

رژیم «نرمش قھرمانانھ» ی خود را با شدت بیشتر ادامھ خواھد داد. 

کالم نھایی و نکتھ ی مھم این کھ آن چھ گفتھ شد ھمھ ی ضرر 
وارده ی رژیم ایران بھ مردم ایران نیست، پرده ی آخر این 
نمایش سیاه ھنوز در راھست و این نھ پیش بینی کھ سناریویی 
در حال شکل گیری است: جنگ آب، قحطی و فروپاشی، 
شورش خونین ، تنش منطقھ ای، جنگ نظامی، تجزیھ ی ایران 
و محو کشورمان بھ شکل کنونی خود. این سرنوشت ملت و 
سرزمینی است کھ بھ دست حکومتی می افتد کھ ملت و ملیت و 
منافع ملی برایش ھیچ معنا ومصداق و ارزشی ندارد. امروزه 
تبدیل کشورھا بھ مستعمره بسیار راحت تر از لشگرکشی ھای 
استعماری شده است. آیا فرصتی برای توقف این روند برنامھ 
ریزی شده ی نابودسازی باقی است؟ پاسخ با شما. فقط از یاد 
نبریم کھ «سرنوشت یک ملت یا در دست خودش است یا در 

دست دشمنانش». ◼ 

١٩

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: 

www.didgah.tv  -    001-747-200-5560  -  didgahtv@yahoo.com

mailto:didgahtv@yahoo.com
mailto:didgahtv@yahoo.com
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نشریه ی "خودرهاگر"  
شماره پنج - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵- ۱ سپتامبر 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

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.

 Authority  -  اقتدار
« اقــتدار » بــه مــعنای تــوانــایــی تحــمیل اراده ی خــویــش بــه یــک فــرد یــا گــروه و یــا یــک 

جـامـعه مـی بـاشـد. اقـتدار بـه تـمامـی کـنش هـای مـرتـبط بـا زنـدگـی جـمعی بـرمـی گـردد. 
اقـتدار کـمتر مـی تـوانـد بـی طـرفـانـه و خـنثی بـاشـد و در بیشـتر مـوارد نـوعـی قـضاوت 
ارزشـی در زمـینه هـای مـعین مـانـند اقـتدار والـدیـن، اقـتدار دولـتی یـا اقـتدار قـانـونـی 

آن را همراهی می کند.   
در عـلوم سـیاسـی اقـتدار آن قـدرتـی اسـت کـه زیـردسـتان آن را بـه رسـمیت شـناخـته و 
پــذیــرفــته بــاشــند و بــه هــمین خــاطــر از مشــروعــیت بــر خــوردار اســت. وجــود عــنصر 
مشـروعـیت در مـفهوم اقـتدار آن را از پـدیـده ی « قـدرت » مـتمایـز مـی کـند، زیـرا کـه قـدرت 
بــه طــور لــزوم از مشــروعــیت بــرخــوردار نیســت. اشــغال عــراق نــمونــه ی بــارزی از یــک 
عــــملکرد فــــاقــــد مشــــروعــــیت از جــــانــــب آمــــریــــکایــــی هــــا بــــود کــــه بــــه طــــور صــــرف بــــر 

قدرت [نظامی] تکیه داشت. 
 Authoritarianism  -  اقتدارگرایی

به کار گیری بیش از حد « اقتدار » را اقتدارگرایی می نامند. این به معنای تحمیل 
بدکارانه ی اراده ی حاکم است به نحوی که زیردستان چاره ای جز تبعیت نداشته 
باشند. صحبت بر سر نظامی است که در آن به واسطه ی کنترل از باال اراده ی فرد 
به نفع توقعات حاکمیت محو می شود. فقدان سازوکارهای حمایت اجتماعی فرد 
را مجبور می کند در برابر فشاری که از خارج بر وی تحمیل می شود تسلیم شود. 
شکل هایی که اقتدارگرایی در سیستم مدیریت جامعه بر خود می گیرد، در زندگی 

اجتماعی و اقتصادی، انسان ها را -از ترس زیرپا گذاشنت قانون حافظ منافع 
سیستم حاکم-، ناگزیر به پذیرش محدود شدن آزادی فردی خود می کند.
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فعلی است.


