
سـرمـقالـه 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد  

مقدمھ: 

احزاب برای بھ دست آوردن سھم از قدرت سیاسی تشکیل می 
شوند. آنھا مأموریت خاص دیگری ندارند. وجودشان برای 
آنست کھ بتوانند با کسب بخش ھر چھ مھمتری از قدرت 
حاکمیت، برنامھ ھای خود را در جامعھ پیاده کنند. این نگرش 
فنی بر احزاب سیاسی در ورای این قرار می گیرد کھ چھ پایھ 
ی فکری و یا چھ استراتژیی را دنبال می کنند. مخرج مشترک 
ھمھ ی احزاب سیاسی تالش منظم آنھا برای کسب قدرت است.  

این مأموریت ذاتی را احزاب با اتکاء بھ سھ عنصر بھ پیش می 
برند: ١-  نیروی تشکیالتی (اعضاء و کادرھا)  ٢- امکانات 
مالی و مادی ٣- پشتیبانی اجتماعی. بھ این ترتیب مشخص می 
شود کھ کار یک حزب این است کھ با تھیھ و تدارک این سھ 
عنصر برای خود در مسیر گرفتن سھم از قدرت حکومتی گام 
بردارد. تا این جای کار خیلی روشن جلوه می کند، اما سختی 
موضوع از زمانی مطرح می شود کھ بھ پای عمل می رویم؛ این 
کھ چگونھ قرار است بھ این مھم دست بیابیم؟ چگونھ یک حزب 
می تواند نیرو، امکانات و پایگاه اجتماعی کافی تدارک ببیند کھ 

سبب دستیابی بھ قدرت سیاسی شود.  

از اینجاست کھ موضوع ھر چھ کمتر سیاسی و احساسی و 
بسیار بیشتر مدیریتی و عقالنی می شود. ھر حزبی برای 
دستیابی بھ کامیابی در منظور خود نیاز بھ سطح مدیریتی باال 
دارد. این مدیریت باید بھ گونھ ای باشد کھ چند منظور را 
تأمین سازد. اما بحث بازھم یک دشواری جدید بھ خود می 
گیرد وقتی بدانیم کھ صحبت از ھر نوع حزبی نیست. بحث 
بر سر احزاب ارزش مدار است. این حداقل آن نگاھی است 
کھ ما در حزب ایران تالش داریم بر کار خویش داشتھ باشیم 

و رعایت گر ویژگی ھای آن باشیم.   

ادامھ مطلب در صفحھ ٢ 

سال نخست - شماره چهار  - ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱ اوت ۲۰۱۶نشریه رسمی حزب ایران آباد

     حـزب مـردمـی و دمـکراتـیک نـمی تـوانـد وجـود پـیدا کـند  
                  مـگر ـتوسـط مـلتی کـه ـبه بـلوغ تـاریـخی خـوـیش رسـیده ـباشـد.

ضرورت تاریخی تحزب در شرایط کنونی         
صفحه  ۴         

آسیب شناسی ناکامی در اتحاد اپوزیسیون                                          
صفحه  ۷  

تـــــــفاوت  اپوزیسیون   و  غیر اپوزیسیون  چیست ؟                                     
صفحه  ۱۱  

در باره ی سازماندهی و مدیریت - بخش سوم و آخر                                                           
صفحه  ۱۶  

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

 تلویزیون دیدگاه:                                                   
تاریخچه ی رسانه ای در خدمت دگرگونی                                     

صفحه  ۱۹

و  تحـــزب و مــدیــریــت کــارآمــد و ارزش گــرا حـــزب بـــدون حــمایــت مـــردم  

مـــــــــــــردم بدون حمایت از حزب  

به دمکراسی نخواهند رسید.
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سرمقالھ: تحزب و مدیریت کارآمد و ارزش گرا 

مدیریت در احزاب سیاسی 

کیفیت و پیچیدگی مدیریت در یک حزب سیاسی بھ گونھ ای 
است کھ آن را از مدیریت شرکت ھای اقتصادی حتی بزرگ 
متفاوت می کند. دلیل آن نیز این کھ مدیریت حزبی حداقلی از 
پایبندی را نسبت بھ برخی ارزش ھای پایھ ای تشکیالت دارد 
کھ در یک موسسھ ی اقتصادی یا نیست، یا بھ گونھ ای 
محدودتر و سطحی تر مطرح است. این در حالیست کھ یک 
حزب بھ طور سنتی یک تشکیالت آرمان گراست. این البتھ 
واقعیتی است کھ بھ مرور زمان و در دل جامعھ ی سرمایھ 
داری، احزاب بھ تمامیت ھای فن ساالر تبدیل شده اند و 
پایبندی چندانی بھ برخی از اصول و آرمان ھا از خود نشان 
نمی دھند. اما در واقع امر حزب قدرت سیاسی را می خواھد 
تا یک آرمان را پیاده کند، یک جامعھ ی آرمانی را بسازد. 
جامعھ ای کھ، بھ طور معمول، در آن خوشبختی و آزادی و 

عدالت حرف اول را می زند.  

حزب ایران آباد بھ عنوان یک حزب آرمان گرا نمی تواند این 
بخش مھم محتوایی را از مدیریت خویش حذف و یا آن را بھ 
شدت کم رنگ کند. بھ ھمین خاطر دست و پای مدیران حزب 
بسیار بستھ می شود. آنھا نمی توانند بھ این وجھ از کار خویش 
پشت کرده و ھر اقدامی را جایز بدانند. این نوعی نفی غرض 
است. زیرا با نفی آرمان و ارزش ھا حزب بھ یک ماشین 
کسب قدرت سیاسی تبدیل می شود. حزب ایران آباد نمی 
خواھد یک مجموعھ ی قدرت طلب صرف باشد؛ برای ما 
حرکت در یک مسیر مشخص برای دستیابی بھ قدرت مطرح 

است نھ ھر مسیری.  

دشواری دیگر مدیریت حزبی این است کھ حزب نمی تواند 
در میان راه بھ ارزش ھای اخالقی حاکم بر کار خود بی 
اعتناء شود. در این صورت نیز باز کسب قدرت نمی تواند 
بسترساز پیشرفت اجتماعی و فرھنگی جامعھ شود. حزبی کھ 
با زیر پا گذاشتن اخالق بھ قدرت برسد باید با زیر پا گذاشتن 
اخالق قدرت را حفظ کند. ما در حزب ایران آباد می خواھیم 
- بدون مطلق گرایی ذھنی پردازانھ-، نسبت بھ ارزش ھای 
پایھ ای کار خود پایبند باشیم. برای مدیران حزب ایران آباد 
مھم دستیابی بھ قدرت نیست، چگونگی دستیابی بھ قدرت 

است.  

با رعایت دو نکتھ ی فوق، یعنی آرمان گرایی و پایبندی بھ 
ارزش ھای اخالقی، مدیریت حزب باید تالش کند این سھ 
عنصر را بھ وسیع ترین طریق ممکن در فعالیت تشکیالتی 

خویش منظور سازد:  

جذب نیرو:  •

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

کیفی گرایی در این فرآیند عضوگیری بسیار الزم است.  

تأمین امکانات مالی و مادی:  •

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

ادامھ مطلب در صفحھ ٣ 

٢

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

چگونگی دستیابی به قدرت است.
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سرمقالھ: تحزب و مدیریت کارآمد و ارزش گرا 

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

نھایت، کوشش و تالش بیشتر و جدیتر جبران سازیم.  

گسترش پایگاه اجتماعی  •

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

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

ارتباط برقرار کرده اند.  

نوع خاصی از مدیریت  

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

چالشی بزرگ و سخت اما ممکن و میسر.  

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

سیاسی حزب و بیرون حزب بھ جا گذاریم.  

چالش در این میان زیاد است، اما کار درست را بھ دلیل 
درستی کار باید انجام داد. 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 

١٢ مرداد ١٣٩۵ 

٣

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

سخت اما ممکن و میسر. 
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد  

مقدمھ  

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

حاکم بر آن خواھد بود.  

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

سیاست ایران را در کف آنھا رھا خواھیم کرد داشتھ باشیم! 

جایگاه احزاب سیاسی در جوامع مدرن و پیشرفتھ 

نخستین تشکل ھای سیاسی در ایران ھمزمان با انقالب مشروطھ 
بنیان نھاده شدند. با این وجود، تھی شدن مشروطیت از ماھیت 

خود در زمان رضا شاه، عدم تداوم و یا ناکارآمدی اندک احزاب  

سیاسی ایرانی در دھھ ھای ٢٠ و ٣٠ خورشیدی، برگزاری 
انتخابات فرمایشی و بھ دور از رقابت ھای واقعی حزبی پس از 
کودتای ٢٨ مرداد و در نھایت، تیر خالص محمدرضاشاه با تک 
حزبی کردن ایران در سال ١٣۵٣، ھمھ و ھمھ سبب شد تحزب 
تا پایان گرفتن سلطنت پھلوی ھا پدیده ای ناشناختھ برای ایرانیان 
باقی بماند. سرکوب ھر نوع تشکل سیاسی مستقل و آزاد در 
ایران پس از انقالب ۵٧ ، توسط رژیم جمھوری اسالمی، اجازه 
نداد جامعھ ی ایرانی فرصت یابد نقش احزاب سیاسی و سھم آنھا 

در شکل گیری تحوالت کشورمان را تجربھ کند.  

در پی استقرار استبداد اسالمی در کشورمان، مھاجرت گسترده 
پای میلیون ھا ایرانی را در دھھ ھای اخیر بھ کشورھای 
برخوردار از حداقلی از دمکراسی گشود تا از نزدیک شاھد 
نقش آفرینی احزاب و سازمان ھای سیاسی در حوزه ھای 
مدیریتی جامعھ ی میھمان خود باشند. بھ ھمان گونھ کھ دسترسی 
بیش از پیش بھ رسانھ ھای خارج از کشور، از طریق ماھواره یا 
اینترنت، ایرانیان درون مرز را تا حد زیادی در جریان تأثیر 
تشکل ھای سیاسی کشورھای مختلف بر روی تغییرات ممالک 
خود و اشاعھ ی تأثیر آن بھ روی تحوالت بین المللی قرار داد.  

زمانی کھ ما ایرانیان شاھد ھر چھ کم رنگ تر شدن نقش 
سیاستمداران منفرد در صحنھ ی سیاست جھانی، ھمزمان با 
قدرت گیری احزاب و سازمان ھای سیاسی ھستیم،  باید درس 
خود برای ساختن آینده ای بھتر برای کشور عزیزمان را فرا 
می رود کھ تأثیرگذارترین و  سمتی  بھ  جھان  م.  گیری
پرقدرت ترین سیاستمدار جھان، کھ رئیس جمھور آمریکا باشد 
ھم، تنھا بھ دلیل وابستگی اش بھ یکی از دو حزب قدرتمند این 
کشور است کھ سری از میان سرھا درمی آورد و در نھایت، در 
پایان ریاست جمھوری خود، بھ یکی از سیصد میلیون شھروند 
آمریکایی دیگر تبدیل می شود. زمانی کھ ما ھر روز می شنویم 
قطھ ای از جھان مردم بھ پای صندوق ھای رأی رفتھ اند  ن در 
تا عرصھ ی سیاست و یا  درست تر بگوییم، سرنوشت جمعی 
(و فردی خود) را در اختیار نمایندگانی از احزاب گوناگون 
قرار دھند، نباید از خود بپرسیم بدون داشتن احزاب ایرانی 
مدرن، آیا روزی خواھد آمد کھ  ما ھم دمکراسی را در ایران 
تجربھ کنیم؟ و یا زمانی کھ نظاره گر سرکوب گسترده ی تشکل ھای 
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ضرورت تاریخی تحزب در شرایط کنونی 

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

جز احزاب قدرتمند ایرانی؟ 

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

سیاست ھستند.  

دالیل کارآمدی احزاب در عرصھ ی سیاست  

احزاب سیاسی از آن روی بھترین ابزار دخالت ورزی در 
سیاست ھستند کھ واجد شرایط فنی نقش آفرینی برای این 
موضوع می باشند. پاره ای از این شرایط خاص کھ احزاب را 
بھ بازیگران مناسب برای مدیریت عرصھ ی سیاست تبدیل 

می کند عبارتند از:  

خطوط فکری مشخص و تعریف شده: حزب سیاسی بنا بھ -
تعریف، نھادی اجتماعی ست کھ برای پیشبرد اھدافی مشخص 
مبتنی بر خطوط فکری از پیش تعیین شده شکل می گیرد. جدا 
از وجود این یا آن شخص، این میزان پایبندی یک حزب بھ 
اصول پایھ ای خود است کھ بھ حضور آن در عرصھ ی 
سیاست تدوام می بخشد، در حالی کھ سیاستمداران می توانند 
بھ فراخور شرایط روز و منافع وقتشان بھ ھر رنگی درآیند. 
یک حزب سیاسی معتبر مبانی فکری خود را در متون 
پایھ ای - مرامنامھ، برنامھ ی سیاسی و اساسنامھ - خویش 
ترسیم کرده و خود را در برابر اعضای حزب از سویی و 
در برابر جامعھ از سویی دیگر، متعھد بھ این اسناد رسمی 

می داند.  

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

کرده و سمت و سوی سیاسی خود را ھر آن تغییر دھد. 

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

نھاد است و رفتار نھادینھ دارد.  

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

از خود توانایی باالیی نشان دھند. 

تجربھ در کار سازمان یافتھ و جمعی: اعضای یک حزب -
سیاسی در درون تشکیالت خود فرصت کافی برای تجربھ 
کردن کار سازمان یافتھ را پیدا کرده اند، از ھمین روی، 
زمانی کھ در نھادھای اجتماعی بھ نمایندگی از طرف تشکل 
خود بھ فعالیت مدیریتی بپردازند در زمینھ ی کار جمعی و در 
حوزه ھای سیاسی یا غیرسیاسی از خود صالحیت و کارآمدی 

باالیی نشان خواھند داد.   

تعامل با دیگر تشکل ھای سیاسی: مگر آن کھ حزبی در -
صحن سیاسی جوامع استبدادزده تک گرا و انحصارطلب 
باشد، در غیر این صورت، ھر تشکل سیاسی متعارف تبادل 
نظر، تعامل و ھمکاری مقطعی با دیگر سازمان ھای سیاسی 
را از ملزومات دستیابی بھ اھداف خود می داند. ھمسویی 
سیاسی بین احزاب، در قالب ائتالف موقت برای برکناری 
یک نظام سیاسی حاکم، ھمکاری مقطعی در زمان برگزاری 
انتخابات و یا بھ ھنگام سھم گیری از قدرت با مشارکت در 
دولت انتخابی، از جملھ اشکال گوناگون تعامل میان احزاب 
سیاسی ھستند. این تعامل و ھمکاری بین سیاستمداران منفرد 
کھ ھر یک بھ تنھایی مدعی قدرت ھستند کمتر شکل می گیرد. 
موارد برشمرده در باال بھ ما نشان می دھد در جامعھ ی 
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ایرانی ھمانند ھر جامعھ ی دیگر، تا زمانی کھ صحنھ ی سیاست 
در دست احزاب مدرن و پیشرو قرار نگیرد، تالش برای ایجاد 
تحوالت اجتماعی در مسیری درست بھ جایی نرسیده و کاری 
بس عبث خواھد بود. بسیارند ایرانیان مسئولیت پذیر در داخل 
کشور کھ درعرصھ ی اجتماعی و فرھنگی بھ کارھای جمعی، 
مبارزات مدنی، سندیکایی، دفاع از محیط زیست و ... می پردازند، 
اما بھ دلیل سد رژیم حاکم، کھ انحصار قدرت سیاسی و بھ 
واسطھ ی آن، سرنوشت جمعی ما را در اختیار دارد تالش 
گرانقدر این ھموطنان تغییرات تأثیرگذاری ایجاد نمی کند. 
ایرانیان درون مرز حتی با باور بھ ضرورت تحزب امکان 
مشارکت در احزاب سیاسی مستقل را بھ طور علنی ندارند و این 
مھم بر عھده ی ایرانیان برون مرز است تا با ایجاد و یا مشارکت 
در احزاب سیاسی پیشرو پا بھ صحنھ ی سیاست بگذارند. جامعھ ی 
ایرانی بارھا و بارھا بھای گزاف نبود تشکل ھای سیاسی 
قدرتمند و مردمی را در بزنگاه ھای تاریخ پرداختھ است، زمانی 
کھ حقھ بازان و خودفروختگان سرنوشت ھمھ ی ما را بھ سخره 
گرفتھ اند. ما با پوست و گوشت و خون خود تجربھ کرده ایم کھ 
بدون وجود و حضور احزاب سیاسی حوزه ی سیاست کشور در 

اختیار ھر نیروی خوب یا بدی می تواند قرار گیرد.  

اھمیت احزاب 

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

گرایی مدیریتی سوق دھند.     

نتیجھ گیری 

از ھمین نقطھ کھ ایستاده ایم یک نگاه بھ پشت سرمان بیاندازیم. 
چشم انداز درناک است، این طور نیست؟ تالش کم نبود، 
جانفاشانی و از خودگذشتگی ھم. اما وضع امروزمان را کھ 
بنگریم از خود خواھیم پرسید آیا ما ایرانیان مھارت و استعداد 
خاصی در سوزاندن فرصت ھای تاریخی داریم؟ این ھمھ تالش 
و این ھمھ شکست و ھنوز اندر خم کوچھ ی چھ باید کرد؟ وقت 
آن است بھ خود بگوییم راه نادرست را اگر صد بار دیگر ھم 
بپیماییم، باز ھم بھ سر منزل مقصود نخواھیم رسید. اگر سِر آن 
نداریم کھ ایران مان را در این برزخ سیاه رھا کنیم تالش کنیم 
دریابیم جدا از آن کھ رھروان کارآمدی بوده ایم یا خیر، آیا راه 

درست را انتخاب کرده ایم؟  

در یک کالم، یا امروز ایرانیان برون مرز با نگاه بھ واقعیات 
کنونی جامعھ ی ایران بھ مسئولیت تاریخی خود کھ ھمانا ایجاد و 
یا تقویت احزاب مدرن است عمل می کنند، کھ در این صورت 
خواھیم توانست امید بھ تحوالت مثبت در کشورمان داشتھ باشیم 
و یا ھر رشتھ ھم کھ ھموطنان درون مرز با خون جگر در قالب 
فعالیت ھای مدنی و فرھنگی پرھزینھ ی خود بریسند پنبھ خواھد 
شد. مجموعھ تحوالت داخلی، منطقھ ای و بین المللی نشان از 
روزھای حساسی برای کشورمان دارد و چنانچھ بھ ضرورت 
تاریخی تحزب در شرایط کنونی پی نبریم شاید دیگر نھ از تاک 

نشان ماند و نھ از تاکنشان.  

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

 قدرتمند ایرانی در آینده ی پرالتھاب ایران شود.◼
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از ھمین نقطه که ایستاده ایم یک نگاه به پشت 
سرمان بیاندازیم. چشم انداز درناک است، این طور 
نیست؟ تالش کم نبود، جانفاشانی و از 
خودگذشتگی ھم. اما وضع امروزمان را که بنگریم از 
خود خواھیم پرسید آیا ما ایرانیان مھارت و استعداد 
خاصی در سوزاندن فرصت ھای تاریخی داریم؟ این 
ھمه تالش و این ھمه شکست و ھنوز اندر خم 
کوچه ی چه باید کرد؟ وقت آن است به خود بگوییم 
راه نادرست را اگر صد بار دیگر ھم بپیماییم، باز ھم 
به سر منزل مقصود نخواھیم رسید. اگر سرِ آن 
نداریم که ایران مان را در این برزخ سیاه رھا کنیم 
تالش کنیم دریابیم جدا از آن که رھروان کارآمدی 

بوده ایم یا خیر، آیا راه درست را انتخاب کرده ایم؟ 
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

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

سیاسی انجام دھیم. 

برخی موانع در راه اتحاد سیاسی  

نخست یک تدقیق در ھمین مفھوم «اتحاد» سیاسی الزم است. 
آیا می توان ھر حرکتی یا ھر نوع نزدیکی را در عالم 

سیاست بھ عنوان اتحاد قلمداد کرد؟  

در یک تعریف ساده می توان این گونھ گفت: اتحاد سیاسی 
تجمعی از احزاب و تشکل ھایی است کھ با تکیھ بر دو 
عنصر قدرت و منافع خویش و برای دستیابی بھ یک ھدف 
مشترک، بھ شکل مقطعی، در کنار یکدیگر قرار می گیرند و 

عمل می کنند.  

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

نمونھ از دردھای شناختھ شده در این زمینھ: 

عدم تعریف مشخص از اپوزیسیون •

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

عملی مشغول مقابلھ با رژیم حاکم باشد.  

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

می شود و در کشورھای   م  جا ن ا تی  ا ب ا خ ت ن ا ھای  د ن ی آ ر ف
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آسیب شناسی ناکامی 
در اتحاد اپوزیسیون
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آسیب شناسی ناکامی در اتحاد اپوزیسیون 

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

اپوزیسیون آن نظام متفاوت است.  

بر مبنای آنچھ گفتھ شد اتحاد در اپوزیسیون ایرانی فقط و فقط 
مترادف است با اتحاد بین تشکل ھای سازمان یافتھ و فعال در 
راه مقابلھ ی عملی بر ضد جمھوری اسالمی، حضور 
مخالفان بی عمل یا دارای حوزه ی عمل فردی کم تأثیر در این 
جمع معنا نخواھد داشت. اپوزیسیون و مخالفین از جنس ھم 

نیستند کھ اتحاد کنند.  

بھ ھمین ترتیب، زمانی کھ از شخصیت ھای سیاسی در بحث 
اتحاد صحبت می شود بھ عنوان نماینده از یک تشکل سیاسی 
می توانند مطرح شوند و نھ بھ صفت فردی. چنانچھ در باال 
آمد، اپوزیسیون فقط می تواند ترکیبی از تشکل ھا باشد نھ 
افراد، افراد در چارچوب تشکل ھا یا بھ نمایندگی از آنھاست 

کھ جایگاھی می یابند.  

کمبود تشکل ھای قدرتمند  •

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

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

شود.  

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

عرصھ ی سیاسی مطرح سازند کوشا باشیم.  

وجود پس زمینھ ھای فرھنگی نامناسب  •

در شماره ی پیشین خودرھاگر بھ فرھنگ فکری-رفتاری 
 . 1دمکراتیک و کمبود آن در جامعھ ی ایرانی پرداختیم

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

بھ جامعھ ای دمکراتیک.  

ادامھ مطلب در صفحھ ٩ 

�1 "دمکراسی بطور اتفاقی به سراغ هیچ جامعه ای نمی رود." در نشریه ی خودرهاگر شماره سه 

٨

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

ھم نیستند که اتحاد کنند.
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آسیب شناسی ناکامی در اتحاد اپوزیسیون 

در یک کالم: توان فرھنگی شکل دھی بھ اتحاد اپوزیسیون، 
بیانگر بلوغ فرھنگی جامعھ برای دمکراسی خواھد بود. 

کمبود تجربھ ھای موفق  •

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

منسجم و مفیدی در این راستا یافت نمی شود.  

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

استفاده نیست.  

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

است اما ناممکن نیست.  

فقر دانش نظری: •

بر خالف بسیاری از جریانات سیاسی در جھان، اپوزیسیون 
ایرانی اھمیت باالیی برای مطالعات نظری در باب علوم 
سیاسی روز قائل نمی شود و بیشتر اوقات، حتی بدون انتقال 

تجربیات مبارزاتی خود بصورت نوشتاری، بھ بازتولید و یا 
در نھایت نقد متون کالسیک تئوریک مشغول است. این 
درحالی ست کھ منابع نظری معتبر درباره ی روش ھا و فنون 
2مدیریتی برای ایجاد اتحاد سیاسی و تجربیات عملی موفقیت 

آمیز ائتالف بین احزاب سیاسی در سایر کشورھا کم نداریم. 
تجربھ ی این نوع اتحادھا در ھند، در آفریقای جنوبی یا در 
فرانسھ در دوران جنگ دوم جھانی می تواند برای اپوزیسیون 
ایرانی درس ھای با ارزشی با خود داشتھ باشد و الزم است 
مورد مطالعھ ی دقیق قرار گیرد تا دالیل موفقیت آنھا و 
شکست خویش را بھتر دریابیم. در حالی کھ دشمنان ما در 
3این باره مطالعھ می کنند و می نویسند پس از دھھ ھا تجربھ 

ھای ناموفق، اپوزیسیون حتی یک مرکز مطالعاتی یا اتاق 
فکر برای انجام پژوھش ھای نظری بنیاد نگذاشتھ است. ایجاد 
اتحاد در اپوزیسیون نیازمند پیروی از فن مدیریتی و روش 
کاری مشخصی است کھ تا نباشد، اتحادسازی ناممکن خواھد 

بود.  

آزمایش و خطاھای ناشیانھ:  •

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

ادامھ مطلب در صفحھ ١٠ 

2 دو نمونه از نوشتار در این زمینه: 
Building Alliances Guidebook
The Secret to Forming a New Political Alliance or Party that will Gain Support; Richard Hole

3 نمونه ای از نوشتار در این زمینه:  کتاب «علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران» از بهرام اخوان کاظمی برای مرکز اسناد انقالب اسالمی

٩

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

ما در این زمینه است.
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آسیب شناسی ناکامی در اتحاد اپوزیسیون 

دارد کھ ما ھنوز از تحربیات تلخ گذشتھ درس ھای الزم را 
نگرفتھ ایم تا از دل آن روش ھای مناسب را بیابیم.  

توطئھ ھای رژیم:  •

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

برد تا ھیچ شکلی از اتحاد موفق روی ندھد.  

مشکل اصلی:  

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

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

آنھا اتحاد ھم خواھیم توانست بوجود آوریم.  

برای دوری جستن از رھبرمحوری دیده شده در بسیاری از 
سازمان ھای سیاسی ایرانی، تالش ما در حزب ایران آباد این 
، تشکلی مبتنی بر سیستم تقسیم  4است کھ با تکیھ بر متدلوژی

کار و مدیریت حرفھ ای بنا کنیم، تا در ورای وجود اعضاء - 
ھرچند با نقش کلیدی -، حزب ما تداوم کاری در اجرای نقشھ 
ی راه خود را حفظ کرده و بھ شکل نھادینھ بھ اجرای طرح و 

برنامھ و پروژه ھای خود بپردازد.  

نتیجھ گیری: 

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

ایرانیان آگاه و کم کاری ما در این زمینھ است.◼ 

4 بر خالف ایدئولوژی که بازتولیدی است از افکار دیگر متفکران، متدلوژی ریشه در تولید افکار جدید بر مبنای داده ها در شرایط مشخص دارد.

١٠

اطالعیه در مورد سمینار اینترنتی آشنایی با حزب ایران آباد

حـــــــــزب ایران آباد هر ماه یک سمینار اینترنتی برای معرفی 
هر چه بهتر حزب برگزار می کند. در این سمینار می توانید 
با اعضاء و مسئوالن حزب به گفتگو بپردازید و پرسش های 

خود را مطرح کنید. 
برای شرکت در این سمینار با آدرس ایمیل حزب تماس بگیرید:

hezbiraneabad@gmail.com
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دکتر  کورش عرفانی  

تعریف و تدقیق یک مفھوم 

عمر اپوزیسیون رژیم ایران بھ اندازه ی عمر خود رژیم است. 
از ھمان روزھای اول پس از انقالب سال ١٣۵٧، سلطنتطلبان 
در خارج از کشور مخالفت با حکومت اسالمِی تازه بھ قدرت 
رسیده را آغاز کردند. اما مخالفت با رژیم تازه بھ طرفداران 
رژیم کھنھ محدود نماند. بھ تدریج، سایر گروهھای سیاسی فعال 
کشور و نیز بخشھایی از ایرانیانی کھ وطن را ترک کرده 

بودند، مقابلھ با جمھوری اسالمی را آغاز کردند. 

از آن زمان تاکنون مبارزه علیھ نظام جمھوری اسالمی ادامھ 
داشتھ است. این مبارزه البتھ فراز و نشیبھای فراوانی را بھ 
خود دیده، اما روند آن ھرگز متوقف نشده است. این عمر 
طوالنی شاید برخی از پرسشھا را مطرح کند، از جملھ این کھ 
میزان موفقیت اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور چقدر بوده؟ یا 
عدم کامیابی آن درخواست عمده ی خود، یعنی تغییر رژیم در 

ایران ناشی از چھ دالیلی است؟ 

این نوشتار سعی دارد بھ برخی از عوامل دخیل در پاسخگویی 
بھ این سؤاالت بپردازد، ضمن آن کھ مدعی ھمھ جانبھنگری 

نیست. 

اپوزیسیون چیست؟ 

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

تشکلھای مخالف است کھ میخواھند رژیم استبدادی را 
سرنگون یا وادار بھ تفویض قدرت کنند.                              

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

«تغییر رفتار نظام» را نیز در بر میگیرد. 

اپوزیسیون و پوزیسیون 

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

5مخالفت با موقعیت موجود است. 

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

حفظ آن. 

ادامھ مطلب در صفحھ ١٢ 

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

١١

تفاوت اپوزیسیون و  

غیر اپوزیسیون چیست؟
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ابھام در اپوزیسیون ایرانی 

در حال حاضر بھ دلیل ناروشنی معنای این واژه، چارچوب 
اصلی مفھومی اپوزیسیون مخدوش شده است و بسیاری از 
جریانھای پوزیسیون، یعنی موافق با بقای نظام حاکم، در آن 
6حضور تبلیغاتی پیدا کردهاند. آنھا این توھم را دامن زدهاند کھ 

بخشی از اپوزیسیون ھستند در حالی کھ بھ معنای خاص کلمھ 
در پوزیسیون قرار دارند. این ابھام شاید نخستین نکتھای است 
کھ سبب شده ھم اکنون مردم و فعاالن سیاسی در داخل و خارج 
از کشور حیران و سرگردان باشند. در این زمینھ است کھ باید 
خط روشنی ترسیم شود و اپوزیسیون، بھ معنای فنی کلمھ، موفق 
شود علیرغم تمام تفاوتھای دیدگاھی یا روشی خود، بھ 
صورت خیلی شفاف اصل ضرورت براندازی نظام را بھ عنوان 
یک مقولھ ی ذاتی و ساختاری برای خویش ترسیم و تأکید کند. با 
چنین کاری بسیاری قادر بھ تشخیص پوزیسیون خواھند بود و 

آن را از اپوزیسیون تفکیک میکنند. 

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

رفتارھای حکومت، بھ عنوان اپوزیسیون ارزیابی شوند. 

یک تعریف ساده، جامع و مانع 
شاید در این راستا بد نباشد کھ تعریف زیر را کھ در دل شاخص 
بندی این مفھوم در علوم سیاسی است، بیرون بکشیم. ضمن این 
کھ میدانیم میخواھیم واژه را در مورد کشورھای دیکتاتوری و 
غیر دمکراتیک بھ کار بریم: « اپوزیسیون مجموعھای از 
نیروھای سیاسی است کھ بھ طور متشکل و عمل گرا بھ دنبال 

حذف نظام حاکم برای کسب قدرت ھستند.» 

این تعریف چند عنصر را در خود دارد: 

بھ مجموعھای از نیروھا اشاره دارد. یعنی نمیتواند بھ یک 1.
سازمان یا حزب مشخص محدود شود و دربرگیرنده ی طیفی 
از نیروھاست. چیزی کھ تمام ادعاھای انحصارطلبانھی 
سیاسی را زیر سوال میبرد. دیدن اپوزیسیون بھ مثابھ یک 
طیف اجازه میدھد کھ واقعیت تنوع محتوایی، دیدگاھی، 

روشھا و نیروھای موجود در آن را در نظر بگیریم. 

نیروھای سیاسی: این بھ معنای آن است کھ ما نمیتوانیم ھر 2.
نیرویی را تحت نام اپوزیسیون بازشناسی کنیم. مثأل یک 
انجمن فرھنگی یا ادبی یا یک جمع شھروندی میتواند بخشی 
از «حامیان» اپوزیسیون محسوب شود اما نھ خود 
اپوزیسیون. زیرا ھمانطور کھ گفتھ شد، موضوع بر سر 
نیروھایی است کھ میخواھند قدرت سیاسی را بگیرند. پس 
اپوزیسیون باید نیروی سیاسی محسوب شود، یعنی برای 
کسب قدرت تشکیل شود و مبارزه کند نھ فقط برای پایین 
کشیدن قدرت. برای نیرویی کھ فقط میخواھد نظام حاکم را 
پایین بکشد اما برای کسب قدرت آماده نیست میتوان 
واژهھای دیگری را یافت. نیروی سیاسی، یک جمع متشکل 
است و بھ طور ھدفمند و برنامھ ریزی شده در پی کسب 

قدرت است.  
ادامھ مطلب در صفحھ ١٣ 

اند بنا به گفته خودشان در تمایزبندی خود با نیروهای  ای از نیروهایی را که تا به حال در سه کنفرانس استکهلم، بروکسل و پراگ شرکت کرده 6 شاید بتوان بخش عمده
هایی «اپوزیسیون» شرکت دارند و به این واسطه برای بسیاری میتوانند به عنوان  ای از «پوزیسیون» بدانیم که در عین حال در محافل و گردهم آیی برانداز نمونه

«اپوزیسیون» جلوه کنند.

١٢

بــه دلــیل نــاروشــنی مــعنای ایــن واژه، چــارچــوب اصــلی مــفهومــی اپــوزیــسیون مخــدوش شــده اســت و بــسیاری از 

هـا ایـن تـوهـم  انـد. آن هـای پـوزیـسیون، یـعنی مـوافق بـا بـقای نـظام حـاکـم، در آن حـضور تـبلیغاتـی پـیدا کـرده جـریـان

انـد کـه بـخشی از اپـوزیـسیون هسـتند در حـالـی کـه بـه مـعنای خـاص کـلمه در پـوزیـسیون قـرار دارنـد.  را دامـن زده
ای اســت کــه ســبب شــده هــم اکــنون مــردم و فــعاالن ســیاســی در داخــل و خــارج از  ایــن ابــهام شــایــد نخســتین نــکته

کـشور حـیران و سـرگـردان بـاشـند. در ایـن زمـینه اسـت کـه بـایـد خـط روشـنی تـرسـیم شـود و اپـوزیـسیون، بـه مـعنای 

هــای دیــدگــاهــی یــا روشــی خــود، بــه صــورت خــیلی شــفاف اصــل  فــنی کــلمه، مــوفق شــود عــلیرغــم تــمام تــفاوت

ضـرورت بـرانـدازی نـظام را بـه عـنوان یـک مـقولـه ی ذاتـی و سـاخـتاری بـرای خـویـش تـرسـیم و تـأکـید کـند. بـا چـنین 
کنند. کاری بسیاری قادر به تشخیص پوزیسیون خواهند بود و آن را از اپوزیسیون تفکیک می
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تفاوت اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون چیست؟ 

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

7پی تغییر رفتار نظام ھستند نھ تغییر نظام. 

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

آن را پایین میکشد و خود جایگزین آن میشود. 

با اتکاء بھ این تعاریف میتوان بھ تدقیق تعریف باال پرداخت و 
گفت کھ اپوزیسیون عبارت است از « چندین تشکل دارای 
ماھیت سیاسی کھ تالش منظم میکنند تا رژیم حاکم را بھ زیر 
کشند و قدرت را بھ دست گرفتھ و یک رژیم جدید تشکیل 

دھند.» 

حال کھ مشخص ساختیم اپوزیسیون چیست، بد نیست بھ این مھم 
بپردازیم کھ آیا اپوزیسیون باید متحد و یک دست باشد یا خیر. آیا 

باید بھ طور لزوم یک اپوزیسیون متحد داشتھ باشیم؟ 

اپوزیسیون یعنی مجموعھ 

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

اپوزیسیون متحد داشتھ باشیم و ھم اپوزیسیون غیرمتحد. 

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

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

ھمکاریھای مشخص و برنامھ ریزی شده باشد. 

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

میافزایند. 

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

عھدهی خود اپوزیسیون خواھد بود. 

راهکار کامیابی اپوزیسیون 

اما یک اپوزیسیون بھ طور کلی و یا یک جریان و تشکلھای 
درون اپوزیسیون بھ طور خاص، برای موفقیت، باید چند اصل 

را رعایت کند: 

ادامھ مطلب در صفحھ ١۴ 

های مختلفی  اند که به هیچ وجه برانداز نیستند وبا اصل نظام جمهوری اسالمی مشکلی ندارند. هر چند که روایت طلبان بارها تکرار کرده های معروف اصالح 7 شخصیت
گیرند، اما کنه مطلب این است که فقط تغییر رفتار نظام را میخواهند نه تغییر نظام را. امری که با توجه به وابستگی ساختاری آنان  برای بیان این موضوع در پیش می

به نظام قابل درک است.

١٣

اپوزیسیون نمیتواند روایتی از نظام فعلی را با 
تغییراتی سطحی بپذیرد. عمق تغییری که 
میطلبد، زیاد است و اگر اجرا شود، چه تحت این 
نام بیان شود یا خیر، سبب براندازی نظام حاکم و 
جایگزینی آن با یکی دیگر میشود. به ھمین 
دلیل، تمام نیروھایی را که تغییراتی سطحی 
میخواھند، باید اصالحطلب و بخشی از 
«پوزیسیون» دانست. امری که در حال حاضر در 
ضح است.  ا ن و ا ر ی اسی ا هی سی صحن
«اصالحطلبان» در داخل و خارج از کشور در پی 

تغییر رفتار نظام ھستند نه تغییر نظام. 
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 راهکار کامیابی اپوزیسیون 

تعیین ھدف: ھر تشکل و جریانی کھ خود را جزیی از 1.
اپوزیسیون میداند، باید برای خویش ھدف قابل دسترسی را 
تعریف کند. این ھمان مقصدی است کھ قرار است بھ آن 
برسد. بھ طور مثال، در مورد یک جریان سیاسی 
اپوزیسیون ایرانی، ھدف میتواند پایین کشیدن رژیم 
جمھوری اسالمی بھ قصد برگزاری انتخابات آزاد و استقرار 
حکومت دمکراتیک در ایران باشد. این ھدف باید تا حد 
ممکن دقیق، روشن و قابل اجرا باشد. رویاپردازی در آن 
نباشد و شانس تحقق را بر اساس واقعیت توان موجود در 
تشکل یا جریان پیشنھاد دھنده و نیز بر اساس ظرفیتھای 

جامعھ، داشتھ باشد. 

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

گذار. 

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

مثال ارائھ شد، باید ھر یک از مراحل برشمرده در باال را 
دقیق توصیف کرد: تقویت روحیھ ی مردم، گسترش آگاھیھا، 
سازماندھی نیروھا، بررسی شرایط داخلی و خارجی، 
تدارک اعتراضات عمومی، سازماندھی و ھدایت قیام 
براندازی، مدیریت دوران گذار، برگزاری انتخابات آزاد، 
شرکت در این انتخابات و نقشآفرینی در حکومت آینده. ھر 
یک از این مراحل تاکتیکی باید بھ مرور زمان و با تکیھ بر 

دادهھای برخاستھ از واقعیتھا تعریف و تدقیق شوند. 

بھ کارگیری تکنیکھا: برای پیاده کردن ھر یک از مراحل 4.
تاکتیکی فوق باید بھ اجرای راهکارھایی پرداخت کھ این مھم 
را ممکن میسازند. این راھکارھا یا تکنیکھا بھ جزییات 
فنی برمیگردند کھ یک جریان یا تشکل سیاسی باید قادر بھ 
تھیھ و تدوین و آموزش و اجرای آن باشد و با در نظرگرفتن 
بازخوردھا، آنھا را مورد بازنگری و تدقیق قرار دھد. مثأل  

در مرحلھی تاکتیکی، یعنی تقویت روحیھ مردم، باید 
مشخص شود کھ قرار است چھ راهکارھایی مورد 

بھرهبرداری قرار گیرند کھ این مھم حاصل شود. 

پس میبینیم کھ جریان یا تشکلی کھ میخواھد او را بھ عنوان 
اپوزیسیون بازشناسی کنند، باید مجھز بھ تمام این اجزاء و 
عناصر باشد: ھدف و مقصد را تعریف و تعیین کرده باشد، 
نقشھی راه یا استراتژی دستیابی بھ ھدف را بداند، ھر مرحلھی 
تاکتیکی از این راه طوالنی را تعیین کرده باشد و در نھایت، 
برای موفقیت در ھر مرحلھ، تکنیکھا یا روشھای کاری 

مناسب را بشناسد و بھ کار بندد.  

سرنوشت عملی اپوزیسیون 

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

ارزیابی ما بتواند مستند و دقیق باشد. 

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

ادامھ مطلب در صفحھ ١۵ 

١٤

هـــــا و  شـــــک نیســـــت کـــــه در مـــــیان تـــــمام جـــــریـــــان
هــــای مــــوجــــود در مجــــموعــــه نــــیروهــــای  تــــشکل
بـــرانـــداز کـــه بـــه عـــنوان اپـــوزیـــسیون شـــناخـــته 
مــیشــونــد، آن جــریــانــی پــیروز نــهایــی خــواهــد 
بـــود کـــه بـــتوانـــد بـــا قـــدرت عـــمل کـــند، نـــیروهـــای 
سـیاسـی و اجـتماعـی را بـا خـویـش هـمراه سـازد، 
تــــوان ایــــجاد اعــــتراضــــات و هــــدایــــت آنــــها را در 
اخـــــــتیار داشـــــــته بـــــــاشـــــــد، قـــــــیام بـــــــرانـــــــدازی را 
بـــرنـــامـــهریـــزی و یـــا آن را هـــدایـــت کـــند، در دوران 
گـذار نـقش بـهسـزایـی در مـدیـریـت کـشور داشـته 
بــاشــد، بــا تــمام تــوان در انــتخابــات آتــی شــرکــت 
کــند و گــفتمان و عــملکردی را از خــود نــشان دهــد 
تــــا نــــظر مــــثبت اکــــثریــــت را جــــلب کــــند و بــــه ایــــن 

ترتیب، قدرت حاکمه آینده را از آن خود سازد. 
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تفاوت اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون چیست؟ 

در این مورد باید گفت کھ مشابھتھای زیادی میان اجزاء طیف 
اپوزیسیون ایرانی وجود دارد. یعنی ما شاھدیم کھ تقریبا ھمھی 
آنھا بھ ارزشھایی چون آزادی، دمکراسی، سکوالریسم، حقوق 
بشر، عدالت اجتماعی و… توجھ دارند. اختالفھا بیشتر در 
مورد تعریف دقیق و عملی این ارزش ھاست کھ کمتر بحث 
میشود و نیز در مورد روش پیاده کردن آنھا، کھ نقطھی اصلی 

اختالف نظرھاست. 

اما بھ نظر میرسد آن چھ در ورای این جنبھ محتوایی میتواند 
واقعیت اپوزیسیون ایرانی را سمت و سو دھد، توان اجرایی 
جریانھای موجود در آن باشد. در یک تحلیل نھایی، بسیاری از 
ایرانیان با این موقعیت مواجھ خواھند شد کھ جریانھایی در 
اپوزیسیون از جریانھای دیگر عملگراتر و بھ این واسطھ، 
دارای شانس بیشتر برای موفقیت ھستند. بھ عبارت دیگر، این 
کھ یک جریانی در سخن چھ میگوید و برای کاری کھ  میخواھد 
بکند، چھ گفتمان و شعارھایی را مطرح میسازد یک چیز است؛ 
اما آن چھ در نھایت تعیینکننده و سرنوشتساز خواھد بود، قدرت 
آن جریان، برای پیاده کردن بخشی یا تمامی آن چیزی است کھ 
میگوید. بھ عبارت بھتر، اپوزیسیون، دست آخر در جریانی تبلور 
پیدا میکند کھ موفق میشود قویتر و کارآتر باشد. طرحھا و 
حرفھای خود را با پشتوانھی اجرایی و عملی بھ پیش برد و بھ 

کرسی بنشاند. 

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

بازی بھ پیش میروند. 

اپوزیسیون ایرانی ھم از این قاعده مستثنی نیست. شک نیست کھ 
در میان تمام جریانھا و تشکلھای موجود در مجموعھ 
نیروھای برانداز کھ بھ عنوان اپوزیسیون شناختھ میشوند، آن 
جریانی پیروز نھایی خواھد بود کھ بتواند با قدرت عمل کند، 
نیروھای سیاسی و اجتماعی را با خویش ھمراه سازد، توان 
ایجاد اعتراضات و ھدایت آنھا را در اختیار داشتھ باشد، قیام 
براندازی را برنامھریزی و یا آن را ھدایت کند، در دوران گذار 
نقش بھسزایی در مدیریت کشور داشتھ باشد، با تمام توان در 
انتخابات آتی شرکت کند و گفتمان و عملکردی را از خود نشان 
دھد تا نظر مثبت اکثریت را جلب کند و بھ این ترتیب، قدرت 

حاکمھ آینده را از آن خود سازد.  

نتیجھ گیری 

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

کافی برای اجرای طرحھای خود را فراھم کند. 

گسترش و بھ کارگیری دیدھا و تمایزبندیھای فنی از این دست، 
میتواند بھ آشفتگی حاکم بر وضعیت کنونی پایان دھد و شرایط 
را برای تأمین شفافیت در صحنھ سیاسی و تشخیص نیرویی کھ 
ھر کس میخواھد در اپوزیسیون مورد حمایت قرار دھد، 
مساعد سازد. فراموش نکنیم ھیچ جامعھای بدون رسیدن بھ حد 
کافی از پیچیدگی فنی و تشخیص درست پدیدهھا شانس رسیدن 
بھ دمکراسی را نخواھد داشت، زیرا دمکراسی، در یک تعریف 
عمومی، نظام سیاسی متناسب با تقسیم کار حرفھای و تخصصی 

است.◼ 
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مھندس کامران مھرپور 

در بخش یکم این نوشتار با نگاھی بھ مفھوم سازماندھی، آن را فن 
گردآوری، سامان دھی، ھماھنگی و بازآرایی عناصر برای رسیدن بھ 
یک ھدف مشخص تعریف کردیم، و با تکیھ بر اجتناب ناپذیری 
سازماندھی و مدیریت برای شھروند مدرن، مطلب را این گونھ بھ 
پایان بردیم  کھ با فراگیری سازماندھی و مدیریت، بشر امروزی شاید 
بخت آن را داشتھ باشد خود بازیگر صحنھ ی زندگی خویش باشد و 

اگر نکند، بازیچھ ی دست دیگران خواھد شد.  

در بخش دوم این نوشتار، با پرداختن بھ قالب و شکل کار جمعی 
سازمان یافتھ مناسب، آن را سازماندھی نیروھای آگاه و مسئولیت 
پذیر در قالب احزاب و تشکل ھای سیاسی در خارج از کشور و 
خودسازماندھی نیروھای کنشگر در قالب گروه ھای کوچک بین ٢ تا 

۵ نفر در داخل کشور دانستیم. 

در این بخش بپردازیم بھ نحوه ی یارگیری و تشکیل این گروه ھا بھ 
شکل مشخص.  

چگونگی جذب نیرو در واحدھای خودسازمان یافتھ ی داخل کشور: 

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

درد دیگران پیدا کرد.  

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

اصول 
درست و 

با تکیھ بر ویژگی ھای کار خودسازمان یافتھ پایھ گذاری شود تا 
زمانی کھ گروه بھ مرحلھ ی کنشگری سیاسی قدم می گذارد بتواند از 

دانش و تجربھ ی کار جمعی خود بھ نحو احسن بھره برد.  

نوع کار جمعی فرھنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ... کھ 
ھموطناِن دارای درک اجتماعی و مسئولیت پذیر داخل کشور خواھند 
توانست در جمع تیم ھای خودسازمان یافتھ انجام دھند، بسیار متنوع 
است و تنھا با شناخت آنھا از حوزه ی تأثیر گذاری خود و با ابتکار 
عمل اعضای گروه تعیین خواھد شد. بھره ای کھ متونی از این دست 
اما برای این عزیزان خواھد داشت، یادآوری آن نکات پایھ ای و 
اساسی است کھ کمک خواھد کرد از ھمان ابتدا کار بھ صورت 

روشمند و اصولی پیش رود.  

ویژگی ھای گروه خود سازماندھی شده  

با پیش بردن روش خودسازماندھی، گروه ھای شامل ٢ تا ۵ شھروند، 
بھ عنوان نھادھای کوچِک اجتماعِی ھوشمند، زاده می شود. برخالف 
نھاد خانواده روابط بین اعضای این گروه ھا نھ از روی عاطفھ و 
احساس، بلکھ بر پایھ ی عقالنیت و ضابطھ چیدمان می شود. در 
درون این تیم ھا الزم است بحث ھا و تصمیم گیری ھا نھ بر پایھ ی 
ھیجان و احساسات بلکھ با توجھ بھ واقعیت ھا و درک عینی شرایط 
صورت گیرد. در نظر گرفتن ویژگی ھا و عناصر زیر کمک خواھد 
کرد گروه خودسازماندھی شده، بھ نھادی برخوردار از روابط و 

ساختار خردگرایانھ تبدیل شود: 

حرکت بھ سوی ھدف مشخص: گروه خودسازماندھی شده، متشکل از 
شھروندانی است کھ با ھماھنگی از امکانات انسانی، مادی و مالی 
خود بھره برده و برای رسیدن بھ ھدف مشترک تالش می کنند. تیم و 
ھستھ ی خود سازماندھی شده زمانی کھ بھ کنشگری سیاسی روی می 
آورد خواھد توانست با بھره گیری از پایھ ھای فکری و رھنمودھای 
یک حزب در راستای برنامھ سیاسی حزب آن فعالیت کند. ولی در 
کنار آن الزم است برای گروه خود یک ھدف مشترک و استراتژی 

کاری مشخص تعیین کند، بھ عنوان مثال:  

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

بپردازد، مانند:  

ادامھ مطلب در صفحھ ١٧ 
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درباره ی سازماندهی و مدیریت - بخش سوم و آخر 

تبلیغ و یارگیری – از طریق صحبت با افراد اخالق مدار و آگاه و •
مسئولیت پذیر  

قدرتمندتر کردن ھستھ با آموزش درونی و تمرین  •

ایجاد ارتباط نزدیکتر با شھروندان محلی •

تمرین ھای عملیاتی •

دریافت بازخورد از افراد مجموعھ  •

در پیشبرد تاکتیک ھای مقطعی خویش، گروه خود-سازماندھی شده 
تکنیک ھای مشخصی را تعیین می کند، مانند: تشکیل جلسات ھفتگی 
بھ صورت دوره ای و بررسی مشکالت، برنامھ ریزی راه حل ھا، 
شعار نویسی، رعایت اصول امنیتی و تھیھ ی یک سیستم ارتباطاتی 

مخابراتی و حضوری. 

پیوستگی و استمرار: گروه خودسازماندھی شده بھ عنوان یک •
موجود اجتماعی دینامیک، ھمواره ھماھنگی ھای الزم بین اجزاء و 

افراد خود برای زنده و پویا نگھداشتن مجموعھ را ایجاد می کند. 

ترکیب و آمیزه: روابط بین اعضای گروه، ھرچند با پیشینھ و •
شخصیت ھای گوناگون، باید بھ گونھ ای باشد کھ در اجرای برنامھ 
ھای خود بتوانند بھ شکل ھمساز و ھماھنگ عمل کنند. سالمت 

ارتباط میان افراد از عناصر مھم در امر خودسازماندھی است. 

تقسیم کار: الزم است ھر عضو گروه قسمتی از کار مشخص را بر •
عھده گیرد، بدین منظور تعیین مسئولیت برای ھر فرد باید بر اساس 

تجربیات و تخصص وی انجام شود.  

ساختار و سلسلھ مراتب: گروه ھای خودسازمان یافتھ، مانند ھر •
نھاد اجتماعی دیگری، نیاز دارند ساختار درونی خود را بر اساس 
سلسلھ مراتب تعریف کند تا بدین وسیلھ نوع روابط بین اعضای 
تشکیل دھنده ی گروه مشخص و ضابطھ مند گردد. نوع و میزان 
انضباط تشکیالتی الزم بھ اھداف ھر نھاد بستگی دارد، بھ عنوان 
نمونھ حساسیت وظایف نھادھایی مانند ارتش ایجاب میکند از 
انضباط درونی قوی تری برخوردار باشند تا یک نھاد اقتصادی یا 
فرھنگی. با این وجود، برای تعریف حیطھ ی کاری ھرفرد در 
درون نھاد سھ عنصر باید ھمواره مد نظر قرار گیرد: ١) تعیین 
وظایف و مسئولیت ھای ھر فرد ٢) حقوق و اختیارات ھر فرد ٣) 
نوع پاسخگویی ھر فرد بھ مسئول خود در درون ساختار. اما از آن 
جایی کھ در گروه ھای کوچک خودساماندھی شده، سادگی و چاالکی 
از درجھ ی اھمیت باالیی برخوردار است، ساختار آن را پیچیده تر 
از حد الزم نمی بایست در نظر گرفت. مدیریت گروه باید با انعطاف 

پذیری الزم تعادل مناسب میان انضباط و ابتکار را برقرار کند. 

مدیریت امکانات: ھر سازمانی با در نظر گرفتن شرایط عمومی •
جامعھ و وضعیت حوزه کاری خود، بر اساس امکانات و توانایی 
ھایش، تاکتیک ھا و تکنیک ھای خاص خویش را مشخص می کند 
تا بتواند طبق برنامھ فعالیت ھای خود را بھ پیش برد. در مورد 
مجموعھ ھای خودسازمانده نیز، در تالش برای رسیدن بھ ھدف از 
پیش تعیین شده، از امکاناِت در بسیاری موارد محدودی استفاده می 
شود. امکاناتی کھ عبارتند از: منابع انسانی، دانش کار، ماشین و 
ابزار، و امکانات مالی. در این راستا، الزم است گروه تالش کند 

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

مجموعھ. 

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

قبولی.  

سخن پایانی:  

دیر زمانی است دانش سیاسی، ھمانگونھ کھ تجربھ ی دیگر ملت ھا، 
9بھ کارگیری توأم سازماندھی و بسیج مردمی برای ایجاد جنبشی  8

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

و از پای نمی نشیند تا موفقیت بھ دست آورد.◼ 

  Organizing  8

  Mobilizing  9
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  Acculturation  -  فرھنگ پذیری

فـرهـنگ پـذیـری، فـرایـندی اسـت کـه در آن یـک فـرد یـا گـروهـی از افـراد عـناصـری از فـرهـنگی دیـگر را 
مــی پــذیــرنــد. ایــن امــر مــی تــوانــد بــا یــا بــدون رهــا کــردِن تــمامــی یــا بــخشی از فــرهــنگ خــودی رخ 
دهــد. ایــن پــدیــده هــمچنین مــی تــوانــد بــین جــوامــع، گــروه هــای قــومــی و یــا بــین فــرهــنگ هــای 
مــختلف کــه در تــماس مســتقیم و مســتمر بــا یــکدیــگر هســتند ســبب تــغییر در الــگوهــای فــرهــنگی 
 Jean-Claude) اولـــــیه ی آنـــــان شـــــود. بـــــه بـــــاور جـــــامـــــعه شـــــناس فـــــرانـــــسوی ژان کـــــلود دروان
DROUIN) "اثـرات فـرهـنگ پـذیـری مـوجـبات تـغییر اجـتماعـی و تحـرک اجـتماعـی را فـراهـم مـی 
سـازد." هـنگامـی کـه ایـن فـرآیـند بـه شـکل داوطـلبانـه و بـا احـترام بـه فـرهـنگ نخسـتین بـه پـیش رود، 
مـوفـقیت آمـیز اسـت و خـواهـد تـوانسـت اثـرات سـازنـده و مـانـدگـاری داشـته بـاشـد. امـا زمـانـی کـه 
بـه صـورت مـصنوعـی و تحـمیلی انـجام شـود، عـواقـب مـنفی بـه بـار آورده و شـکل فـرهـنگ زدایـی 

به خود خواهد گرفت. 

  Deculturation  -  وادادگی فرھنگی

وادادگـی فـرهـنگی (فـرهـنگ زدایـی)، فـرآیـندی اسـت کـه طـی آن فـرهـنگی تـحت سـیطره ی فـرهـنگ 
دیـگری قـرار مـی گـیرد، تـا در نـهایـت ویـژگـی هـای خـود را بـا درونـی کـردن مـختصات فـرهـنگ غـالـب 
رهـا کـرده و از دسـت بـدهـد. ایـن پـدیـده بـه شـکل فـردی در بـین مـهاجـرانـی مـشاهـده مـی شـود کـه 
مـوفق بـه حـفظ فـرهـنگ خـود در بـرابـر جـامـعه ی مـیزبـان نـمی شـونـد و یـا بـه شـکل گـروهـی، در بـین 
گـروه هـای اجـتماعـی فـاقـد پـویـایـی درونـی بـه چـشم مـی خـورد، گـروه هـایـی کـه بـه دلـیل ضـعف 
مـحتوایـی، ارزش هـای فـرهـنگی خـویـش را از دسـت مـی دهـند. در سـطح جـوامـع و تـمدن هـا امـا 
فــرهــنگ زادیــی بــه صــورت خــشن بــه اجــرا درمــی آیــد، کــه اســتعمار و یــا امــپریــالــیسم فــرهــنگی از 

نمونه های بارز آن است. 
در بــرخــی مــوارد، وادادگــی فــرهــنگی چــنان عمیق اســت کــه بــازســازی آن غــیر مــمکن بــه نــظر مــی 
رسـد. هـمچون کـولـی هـا، طـوارق، و دیـگر گـروه هـایـی کـه زمـانـی سـاخـتار اجـتماعـی و فـرهـنگی 
مـبتنی بـر کـوچ نـشینی داشـتند، هـنگامـی کـه آنـها وادار بـه سـکنی جسـنت در حـاشـیه ی شهـرهـا 
شــدنــد، بــه اجــبار بــه تــکدی گــری اجــتماعــی و اقــتصادی روی آوردنــد. ایــن تــحول دیــگر نــخواهــد 
گـذاشـت فـرهـنگ اصـلی خـود را بـازیـابـند و لـذا بـه سـهم خـود بـه سـرچـشمه ی نـاآرامـی اجـتماعـی 

و یا بحران هویت دائمی تبدیل خواهند شد. 

 Cultural imperialism  -  امپریالیسم فرھنگی

امــپریــالــیسم فــرهــنگی اشــاره بــه قــدرت مــادی در زمــینه هــای فــرهــنگی و رســانــه ای کــشورهــای 
غـربـی دارد. امـری کـه در قـالـب مـحصوالت فـرهـنگی ایـن سیسـتم  سـبب تـالش آن بـرای بـرتـری در 
زمـینه ی ارزش هـا و مـعیارهـایـشان نسـبت بـه دیـگر ارزش هـا مـی شـود. بـار مـنفی ایـن اصـطالح 
پـیش از هـر چـیز بـرخـاسـته از قـدرت رسـانـه هـای آمـریـکایـی اسـت کـه از طـریق شـبکه هـای جـهانـی 
تـلویـزیـونـی و مـحصوالت هـالـیوود اعـمال مـی شـود. بـار سـیاسـی امـپریـالـیسم فـرهـنگی  بـه ایـن 
نـگاه بـاز مـی گـردد کـه در تـکمیل امـپریـالـیسم نـظامـی یـا سـیاسـی، کـشورهـای ثـروتـمند از طـریق 
مـحصوالت فـرهـنگی «جـهان شـمول» تسـلط اقـتصادی خـود بـر دنـیا را تـوجـیه مـی کـنند. ویـژگـی 
امـپریـالـیسم فـرهـنگی آمـریـکایـی در تـوسـعه طـلبی آن اسـت بـا هـدف فـرهـنگ زدایـی. از هـمان سـال 
۱۹۴۶، زمـانـی کـه ایـاالت متحـده نـقشه ی مـارشـال (Plan Marshall) را بـه اجـرا گـذاشـت، در قـبال 
تـوافق بـلوم-بـیرنـز (Blum- Byrnes) کـه بـر اسـاس آن وام بـزرگـی بـه فـرانـسوی هـا دادنـد، فـرانـسه 

را وادار به وارادات ساالنه یک حداقلی از فیلم های آمریکایی کردند.   
صـــنعت ســـینمای آمـــریـــکا تـــنها بیســـت درصـــد از ســـود خـــود را از طـــریق بـــازار داخـــلی ایـــاالت 
متحـده بـدسـت مـی آورد. در سـال  ۲۰۰۰ مـیالدی چهـل درصـد درآمـد کـمپانـی هـای پـخش فـیلم و 
سـریـال هـای تـلویـزیـونـی از راه صـادرات حـاصـل شـد، در حـالـی کـه سـهم صـادرات در ایـن بـخش 
در سـال ۱۹۸۸ تـنها ۳۴ درصـد بـود. هـدف از امـپریـالـیسم فـرهـنگی از یـک سـو  زدودن فـرهـنگ هـای 
مـلی بـا تـکیه بـر ارزش هـای مـتفاوت و از سـوی دیـگر انـتقال ارزش هـای فـرهـنگ غـربـی اسـت تـا 
بــدیــن وســیله زمــینه ی فــرهــنگی الزم در کــشورهــای جــهان ســوم بــرای اســتقبال نــاخــودآگــاه از 

جهانی شدن (globalization) فراهم گردد.
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تلویزیون دیدگاه 
تاریخچه ی رسانه ای در خدمت دگرگونی 

تلویزیون دیدگاه، رسانه ای است مستقل و  
در خدمت ارائه ی آگاھی اجتماعی برای ایجاد تغییر در ایران.  

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

منظم خود در ایران را آغاز کرد.  

از ھمان ابتدا سھ نوع برنامھ در تلویزیون در نظر گرفتھ شد:  
برنامھ ھایی با موضوعات فرھنگی و اجتماعی برای ساختن -

زیربناھای فکری و شخصیتی  
برنامھ ھای خبری و تحلیلی برای ارائھ ی تصویری روشن -

از رویدادھا و ترویج برخورد توأم با درک و تحلیل 
برنامھ ھای آموزش سیاسی، مبارزاتی و تشکیالتی در جھت -

ترویج سازماندھی و خودسازماندھی.  
تلویزیون دیدگاه با تولید و ارائھ ی این برنامھ ھا مخاطبان خاصی را 
مِد نظر داشت. ما بھ دنبال آن نبودیم کھ "ھمھ"ی ایرانی ھا را 
مخاطب قرار دھیم، بلکھ ھدف، الیھ ھایی از جامعھ بود کھ بتوانند با 
درک پیچیدگی شرایط انگیزه ی الزم برای کار و فعالیت اجتماعی یا 
سیاسی را در خویش تقویت کنند. ھدف تلویزیون دیدگاه تغذیھ ی 

فکری و تحلیلی این بخش از جامعھ بود. 

در طول دو سال فعالیت خود-از تیرماه سال ١٣٩٣ تا تیرماه ١٣٩۴- 
تلویزیون دیدگاه بیش ھزار ساعت برنامھ تولید و ارائھ کرد. این 
برنامھ ھا ھر کدام چندین بار مورد بازپخش قرار گرفتند. بخش عمده ی 
برنامھ ھا دارای موضوع سیاسی، اجتماعی، فرھنگی و مبارزاتی 
بوده است. آرشیو کامل این برنامھ ھا اکنون بر روی وبسایت 

تلویزیون دیدگاه و شبکھ ی یوتوب قرار دارد.  

تلویزیون دیدگاه در این مدت ھم چنین پذیرای تولیدات تلویزیونی 
چندین تشکل سیاسی مردمی بوده است. «تلویزیون برابری»، 
«تلویزیون دمکراسی شورایی»، «تلویزیون بھ پیش» و «تلویزیون 
صدای کارگر سوسیالیست» از جملھ برنامھ ھایی بوده اند کھ بھ طور 

مرتب از این رسانھ پخش شده اند.  

یکی از برجستھ ترین نکات در فعالیت دو سالھ ی تلویزیون دیدگاه 
استقالل مالی آن و تکیھ بر مدل اقتصادی شھروندیاری بوده است. 
بخشی از ھزینھ ھای این تلویزیون از طریق مشارکت اعضای حزب 
ایران آباد تأمین می شده است، بخشی نیز از محل درآمد برنامھ ھای 
تشکل ھای فوق بھ دست می آمده، اما بخش باقیمانده ی آن را 
ھموطنان عزیز داخل و خارج از کشور با ھمت و فداکاری تامین 
کردند. افتخار تلویزیون دیدگاه این است کھ در طول عمر بیش از دو 

سالھ ی خود ھرگز آگھی و برنامھ ی تجاری پخش نکرده است.  

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

بار دیگر بر روی ماھواره ی یاه ست قرار دھیم.  

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

مبارزات اجتماعی و سیاسی درایران تبدیل کنیم.  

١٩

برای ھمیاری مالی:  
    www.didgah.tv :وبسایت
و تلفن 001-818-501-1144 

برای دیدن تلویزیون دیدگاه در آمریکا :  
   www.didgah.tv  وبسایت

 GlWiz و شبکه ی
در ایران، ترکیه و اروپا:  

ماھواره ھاتبرد 13 درجه ی شرقی: 

 Satellite: Hot Bird 13D, Tp.90
Freq: 12.520 Vertical 

SR: 27.500 
FEC: ¾.

http://www.didgah.tv
http://www.didgah.tv
http://www.didgah.tv
http://www.didgah.tv
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٢٠

نشریه ی "خودرهاگر"  
شماره چهار - ۱۱ مرداد ۱۳۹۵- ۱ اوت 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.

نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم!  

به یاد قربانیان کشتار ۶۷ 
 .
 .
 .

این کُشته نمیخواست کسی کُشته شود؛ 
یا دسِت کسی به خونی آغشته شود: 

نک بخِت خوشاش! که پیش از آن درغلتید 

کاین گونه زکُشته پُشته ها پُشته شود. 

با ساده دلی ش آمد و خوش باوری اش: 
ُجرم اش همه نوخواهی و نوآوری اش. 
این کُشته کسی نَکُشت تا کُشته شود : 

گو ناصرخسرو نکند داوری اش. 

این کُشته دلی داشت چو دل های بزرگ: 
آماده ی دل زدن به دریای بزرگ: 
دریای بزرگِ مرگ بلعیدش، لیک 

برجاست از او اُمیِد فردای بزرگ. 

  
این کُشته سرآمِد دلیران بوده ست. 
هنگامِ نبرد، شیِر شیران بوده ست 

درسال، جوان تِر جوانان وطن، 

اّما، به کمال، پیِر پیران بوده ست. 

این کُشته، که ِ برخاک اوین اٌفتاده ست، 
یک تن ِز شماِر مردم آزاده ست... 

اسماعیل خویی 

بخشی از شعر بلند: "کشتاِر ۶۷، به بانگ بلند" 

زمستان ۱۳۸۳

به حزب ایران آباد بپیوندید! 

عضویت در حزب سیاسی بیانگر آماده 
بودن شهروندان ایرانی برای ساخنت 

دمکراسی در کشورمان است. با عضویت 
خود در احزاب مردمی برای تحقق آزادی 

و مردمساالری در ایران کوشا باشیم. 

برای عضویت در حزب ایران آباد به 
وبسایت حزب مراجعه کرده و با پرکردن  

و ارسال فرم مخصوص به ما پیوندید: 

www.iraneabad.org


