
دفتر سیاسی حزب ایران آباد  

شرایط کشورمان می رود کھ با توجھ بھ معادالت بین المللی 
دستخوش تغییرات مھمی باشد. در این میان نقش اپوزیسیون از 
ھر زمانی برجستھ تر است. جامعھ ی در حال التھاب نیاز بھ 
راھکار و راھنمایی دارد و این نقش را نمی توان بھ دست 
تصادف و اتفاق سپرد. باید اراده ی آگاھانھ و سازمان یافتھ ی 
فعاالن سیاسی مردم گرا وارد عمل شود. در این میان ھیچ 
بستری مناسب تر از تحزب برای این کار وجود ندارد. احزاب 
مردمی قوی و سازمان یافتھ کھ با ھدف و استراتژی مشخص 

وارد عمل شده و نقش تاریخی خود را ایفاء می کنند.  

ھر حزبی برای این منظور باید آمادگی ھای الزم را از قبل بھ 
دست آورد. نمی توان منتظر روزھای پرحادثھ ی تغییر بود تا بھ 
خود آمد و از خود پرسید کھ «چھ باید کرد؟» این سؤالی است 
کھ باید از قبل بھ آن پاسخ داد تا در روز «ر» آن جواب ھا را بھ 
شکل راھکار بھ خدمت گرفت؟ سؤاالتی کھ در این زمینھ مطرح 

است فراوان است:  

آیا مردم باید بھ خیابان ھا بیایند یا خیر؟  •
وقتی بھ خیابان آمدند باید چھ کنند؟  •
آیا باید در خیابان ھا بمانند یا خیر؟  •
اگر بمانند برای دستیابی بھ چھ منظوری باید باشد؟  •
برای کسب این منظور چھ اقداماتی را باید صورت دھند؟  •
این اقدامات بھ چھ پشتیبانی و لجستیکی نیاز دارد؟  •
مردم چگونھ باید از خود دفاع کنند؟  •
آیا باید جمعیت بھ اقدام تھاجمی بپردازد؟  •
تأمین امنیت این تھاجم چگونھ است؟  •
چھ مراکزی باید تصرف شوند؟  •
با این مراکز چھ باید کرد؟  •
چگونھ می توان رژیم را بھ معنای مادی کلمھ ساقط کرد؟  •
مسئولیت امنیت و نظم جامعھ با کیست و چگونھ؟  •
مدیریت کشور پس از سرنگونی بر عھده ی کیست و چگونھ؟  •

ادامھ مطلب در صفحھ ٢ 
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سرمقالھ: کسب آمادگی حزب برای شرایط خاص پیش رو 

این ھا بخشی از پرسش ھای مشخصی است کھ شرایط فعلی 
جامعھ می تواند بھ سرعت یک شورش اجتماعی گسترده در 
مقابل تشکل ھای اپوزیسیون قرار دھد. و پرسش اساسی 
اینجاست کھ کدام یک از این احزاب و سازمان ھا خود را برای 
ارائھ ی جواب ھای مشخص و قابل عمل بھ این سؤاالت آماده 

کرده است؟  

درسایھ ی چنین نگاھی است کھ می بینیم چگونھ روند تحوالت 
سیاسی و اجتماعی می تواند مجموعھ ی تشکل ھای حاضر در 
اپوزیسیون برانداز را در مقابل موقعیت تازه ای قرار دھد کھ 
برای درک ضرورت ھای آن فرصت کمی باقی است. فرصتی 
کوتاه کھ در طی آن باید تمامی کمبودھا و عقب ماندگی ھا را 

جبران کرد.  

حزب ایران آباد از زمان تأسیس خـــودرهـــاگـــران در سال ١٣٨٨ 
خود را برای موقعیت ھایی از این دست آماده کرده است. ما با 
درک پتانیسل انفجاری جامعھ ی ایران از یکسو و با آگاھی از 
این کھ چنین انفجاری ھرگز از قبل خبر نمی کند از سوی دیگر 
فعالیت ھای خود را در جھت ارائھ ی پاسخ ھایی روشن بھ 
سؤاالتی مانند آن چھ در باال آمد آماده کرده بودیم. ما بر این باور 
بودیم کھ سرنوشت تاریخی یک جامعھ را آمادگی بخش ھای 
کنشگر اجتماعی و سیاسی آن برای استفاده از فرصت ھا تعیین 
می کند. کنشگران اجتماعی بھ نیروھایی در داخل بر می گردد 
کھ با وجود جو «ترس و یأس» قادرند کھ با تشکیل جمع ھای 
کوچک و خودسازمان یافتھ، تیم ھای عملیاتی برای خود تدارک 
دیده و در بزنگاه ھای حساس وارد صحنھ ی عمل شوند. 
کنشگران سیاسی نیز نیروھای سازمان یافتھ ی اپوزیسیون ھستند 
کھ بھ جای پرداختن بھ بحث ھای صرف نظری با کار مشخص 
تبلیغاتی، آموزشی و تشکل یابی خود را برای ایفای نقش در 
مقاطع حساس آماده کرده اند. فرمول موفق در این میان، پس، 
عبارت است از پیوند کنشگران اجتماعی آماده ی عمل در داخل 
کشور با نیروھای آماده برای ھدایت حرکت ھای اجتماعی داخل، 
در درون اپوزیسیون برانداز خارج از کشور. این پیوند می تواند 
در زمانی کھ شرایط عینی جامعھ اجازه می دھد وارد عمل شده 
و بھ صورت ھدفمند، سازمان یافتھ و برنامھ دار روند براندازی 

نظام را کلید زده و تا انتھا بھ پیش برند.  

آن چھ در باال آمد بھ خوبی بیان می کند کھ فرمول مناسب برای 
پایان بخشیدن بھ عمر نظام جھنمی حاکم در یک فرصت ٨٨ 
گونھ ی بعدی یافت شده است، اما مھم فقط فرمول نیست، عمل بھ 
آن و کسب آمادگی ھا و نیز زمینھ سازی ھای مناسب برای 
اجرای آن می باشد. بھ ھمین خاطر توجھ فعاالن سیاسی در داخل 
و خارج از کشور باید روی نیروھای متشکلی برود کھ خود را 
برای چنین موقعیت و وظیفھ ای آماده کرده اند. تشکل ھایی کھ 
وقت خود را با بحث ھای بی پایان و نامفید نظری ھدر نداده و بھ 
جای آن بر پیش بینی ھای عملیاتی الزم تأکید داشتھ اند. حمایت 
ھموطنان از این جریان ھای سیاسی می تواند آنھا را بھ اندازه ای 
تقویت کند کھ برای برقراری پیوند با نیروھای کنشگر داخل 
ضروری است. از این پیوند یک قدرت آماده بھ عمل زاده 
می شود. قدرتی کھ دیگر آزادی ملت ایران را از بیگانگان 
التماس نمی کند، قدرتی کھ دمکراسی را گدایی نمی کند، منتظر 
لطف و مرحمت بیگانگان نیست، برعکس، قدرتی است کھ بھ 
محض آغاز قیام مردم محروم می تواند با بھره گیری از پایگاه 
اجتماعی خود در داخل کشور، شبکھ ھای اجتماعی اھل عمل را 
در مسیری درست، شدنی و ھدفمند بھ خدمت گیرد و بھ سوی 
پایین کشیدن دستگاه حاکم بھ خدمت گیرد. نھ فقط این مھم را 
صورت دھد، بلکھ برای ادامھ ی راه، یعنی مدیریت دوران 
دشوار گذار، طرح و ایده داشتھ باشد و با استقرار نظم و امنیت 
در کشور، اعتماد مردم را بھ توانایی خویش جلب کرده و 

مدیریت کشور را بھ دست گیرد.  

طرح و نقشھ ی راه این مسیر عملیاتی آن کمبودی بوده است کھ 
در اپوزیسیون بھ طور جدی حس می شده است. حزب ایران آباد 
عالوه بر کار بر روی این نکات، زمینھ ھای ارتباطاتی این کار 
را نیز از طریق رسانھ ی خود فراھم کرده و با یک پایگاه 
اجتماعی نسبی آماده ی عمل است. امید ما این است کھ ایرانیان 
آزادیخواه داخل و خارج از کشور در این مسیر با حزب 

ھمراھی کنند.	

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 

۱۲ دی ۱۳۹۵  

٢

شــرایــط کــشورمــان مــی رود کــه بــا تــوجــه بــه مــعادالت بــین املــللی دســتخوش تــغییرات 
مهمی باشد. در این میان نقش اپوزیسیون از هر زمانی برجسته تر است.  

جـامـعه ی در حـال الـتهاب نـیاز بـه راهـکار و راهـنمایـی دارد و ایـن نـقش را نـمی تـوان بـه 
دسـت تـصادف و اتـفاق سـپرد. بـایـد اراده ی آگـاهـانـه و سـازمـان یـافـته ی فـعاالن سـیاسـی 
مـردم گـرا وارد عـمل شـود. در ایـن مـیان هـیچ بسـتری مـناسـب تـر از تحـزب بـرای ایـن کـار 
وجــود نــدارد. احــزاب مــردمــی قــوی و ســازمــان یــافــته کــه بــا هــدف و اســتراتــژی مــشخص 

وارد عمل شده و نقش تاریخی خود را ایفاء می کنند. 
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد  

پیشگفتار 

آنچھ موجود زنده را از غیر زنده متمایز می کند، روند دگر شدن 
بی وقفھ، ھمزمان با نگاه داشتن ھویت اصلی خود است. جوامع 
بشری نیز بھ عنوان مجموعھ ھایی زنده و پویا از این قاعده 
مستثنی نیستند و مانند ھر موجود زنده ی دیگری، پیوستھ در 
حال تجربھ کردن تغییر و دگرگونی می باشند. تحوالتی کھ 
می توانند این جوامع را در مسیر پیشرفت و بھبودی، و یا 
برعکس، در سراشیبی انحطاط و نابودی قرار دھند. سرنوشت 
و تاریخ یک جامعھ را، برآیند تغییرات در ساختارھا و ارکان آن 

است کھ در طول زمان رقم می زند.  

شاخص های تغییر در جامعه 

بھ تحول در جامعھ ی انسانی از زاویای گوناگونی می توان 
نگریست. در این نوشتار بھ تأثیری کھ سھ شاخص زمان، برنامھ 
ریزی و مدیریت بر روی روند دگردیسی اجتماعی می گذارند 

توجھ شده است: 

شاخص زمان در تغییرات اجتماعی: 
تغییر در یک جامعھ می تواند تند و ناگھانی، در فضایی احساسی 
و ھیجانی، و یا درست برعکس بھ صورت عقالنی، حساب شده 

و گام بھ گام و آرام بھ پیش رود: 

تحوالت اجتماعی ناگھانی و کوتاه مدت 
تغییرات اجتماعی از این دست، با دو ویژگی ذاتِی ناگھانی و 
کوتاه مدت بودن، در بیشتر موارد از یک باِر احساسی شدید 
برخوردار است و تغییر در  فضایی مملو از ھیجان زدگی 
اجتماعی رخ می دھد. شورش ھای جمعی در ابعاد گوناگون، 
خیزش ھا، قیام ھا و جنبش ھای توده وار کھ بھ سرعت شکل 
می گیرند، ھمگی در زمره ی این دستھ از تحوالت اجتماعی 
قرار می گیرند؛ ھمچنان کھ انقالب ھا، اما با ابعادی بسیار 
گسترده تر. بروز انقالب در یک جامعھ، تمامی ساختارھا و 
در نتیجھ، سرنوشت آن را، در یک برھھ ی زمانی کوتاه بھ 

شکل وسیع تغییر می دھند. 

تحوالت اجتماعی تدریجی و دراز مدت 
بر خالف آنچھ در باال گفتھ شد، برآیند نھایی دگرگونی ھای 
اجتماعی از این دست با گذشت زمان است کھ قابل 
مشاھده می شوند. در این شکل از تغییر اجتماعی مراحل 
گوناگون پیشبینی شده  گام بھ گام اجرا می شوند. پس از 
تکمیل ھر گام، ساختارھا عملی شدن مرحلھ ی بعدی را 
تجربھ خواھند کرد و این روند در طول زمان ادامھ خواھد 
یافت تا در نھایت ازتأثیرگذاری مجموع این تغییرات گام بھ 
گام، جامعھ دچار یک دگرگونی ماھوی و یک تحول کیفی 
شود. درازمدت و تدریجی بودن از ویژگی ھای ذاتی این 

شکل از تحوالت اجتماعی آرام است.  
شاخص طرح و برنامھ در تغییرات اجتماعی: 

تغییر در یک جامعھ می تواند بدون طرح قبلی و یا بھ صورت 
برنامھ ریزی شده صورت بگیرد:  

تحوالت اجتماعی خودجوش و فاقد برنامھ 
این گونھ از تغییر اجتماعی، بدون برنامھ ی مشخص 
طرح ریزی شده از قبل، بھ گونھ ای خودجوش در دل جامعھ 
شکل می گیرد. آنچھ کھ بھ دنبال یک دگرگونی از این دست 
در جامعھ رخ خواھد داد - بھ دلیل بی برنامگی - بھ سختی 
قابل پیشبینی است. نتایج این گونھ تحوالت تابع شانس و 

تصادف است.  

تحوالت اجتماعی دارای طرح و برنامھ 
مراحل گوناگون در تغییرات اجتماعی از این دست، پیشاپیش 
توسط بازیگران اصلی صحنھ مشخص می شود تا گام بھ گام 
بتواند بھ مرحلھ ی اجرا درآیند. ھرچھ شاخص ھای یک 
طرح تغییر اجتماعی بیشتر بھ صورت علمی و کارشناسی و 
مبتنی بر واقعیت ھای یک جامعھ در نظر گرفتھ شده باشد، 
کمتر در مراحل اجرایی بھ موقعیت ھای غیرمنتظره و 

پیشبینی نشده برخورد خواھد کرد.  

شاخص مدیریت در تغییرات اجتماعی: 
در مواردی یک فرد، یک نھاد سیاسی و یا یک دولت می تواند 
تحولی را بھ صورت فکر شده در جامعھ مدیریت و رھبری کند؛ 
و یا برعکس، در فقدان چنین مدیریتی، اقبال عمومی ناگھان از 

فرد یا جریانی رھبر  می سازد. 
ادامھ مطلب در صفحھ ۴ 

٣
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تغییرات کالن در جامعه



ســـال نخســــت - شـــــماره هـــفت - ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱ ژانـــویـــه ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد

تحزب و مدیریت تغییرات کالن در جامعھ 

تحوالت با رھبری ناگھانی و اتفاقی: 

تغییراتی کھ بدون رھبری مشخص آغاز شوند، در یک مقطع 
خاص می توانند فرد یا نھادی را بھ طور اتفاقی در جایگاه 
رھبری خود قرار دھند؛ از آن جا کھ این فرد یا جریان از پیش 
برای ایفای چنین نقشی آماده نشده و از دانش و یا تجربھ ی کافی 
در زمینھ ی مدیریت تغییر برخوردار نیست شانس کمی برای 

موافیت دارد.  

تحوالت دارای رھبری و مدیریت از پیش تعیین شده: 
ھنگامی کھ تغییرات اجتماعی بھ وسیلھ ی فرد، افراد و یا نھادھای 
تأثیرگذاری کھ بھ لحاظ قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و یا 

پشتیبانی خارجی خود قوی ھستند 
مدیریت می شود، بھ سرانجام و ھدف 
پیش بینی شده ی خود می رسد. در 
تغییرات مدیریت شده نقشھ ی راه در 
راستای اھداف تعیین شده دقیق است و 
زمان الزم برای بھ اجرا درآوردن ھر 
مرحلھ از این نقشھ، از جانب عنصر 

رھبری مدیریت و ھدایت  می شود.   

درسی از تاریخ  

سفر کنیم بھ ژرفای تاریخ بشری، سیر 
تحوالت و دگرگونی ھا یک نکتھ اساسی را 

بھ ما خواھد آموخت: 
تاریخ تمدن بشر، سیر حرکت از 
تغییرات ناگھانی، فاقد برنامھ و بدون 
مدیریِت مشخص بھ سوی تغییرات 
تدریجی، برنامھ ریزی شده و دارای 
مدیریت و رھبری مشخص بوده است. 
بدون شک، شاخص ھای اصلی پیشرفت و 
بلوغ در یک جامعھ را می توان در میزان 
پرھیز آن از تحوالت ناگھانی، اتفاقی، 
بی حساب و کتاب و بدون رھبری  و حرکت 
بھ سوی پیشبرد طرح ھای مدبرانھ، 
ھوشمندانھ و با تکیھ بر برنامھ ھایی 
متناسب با ظرفیت ھا و واقعیت ھای 

اجتماعی آن دانست. با این دید، برویم بھ جستجوی آن کھ ما در 
ایران در کدامین نقطھ از این خط  بین پیشرفت و عقب ماندگی 
مدیریتی قرار گرفتھ ایم. خطی کھ در یک سوی آن حرکت پویا 
در مسیر تمدن، شکوفایی و مدرنیتھ بھ چشم می خورد و در 
سوی دیگر آن درجا زدن و واپس ماندگی اجتماعی و اصرار بر 

چنگ زدن بھ عادت ھای دیرینھ ی غیر عقالنی و ناکام.  

نگاھی گذرا - با توجھ بھ عناصر زمان، مدیریت و برنامھ ریزی 
برشمرده در باال- بھ کیفیت چھار حرکت اجتماعی بزرگ تاریخ 

معاصر ایران بھ ما کمک خواھد کرد برداشتی کھ از جامعھ ی 
ایرانی پیدا می کنیم بھ واقعیت آن نزدیک تر شود؛ و از بار 

افسانھ پردازی ھای مرسوم در این زمینھ رھایی یابیم:  

نـــــــهضت مشـــــــروطـــــــیت: سرمنشأ انقالب مشروطھ، کھ در 
زمان خود از پیشروترین حرکت ھایی از این دست در 
خاورمیانھ بوده است، در رشد روزافزون عنصر 
نارضایتی، بخصوص در میان اصناف و بازاریان بود. 
امری کھ سبب شد در زمانی کوتاه بھ شکل اعتراضات 
اجتماعی بھ بھانھ ی افزایش قیمت قند و شکر و صدور 
فتوای مذھبیون در این ارتباط ، و در پی آن در قالب قیام 
تنباکو خود را نشان دھد. خصلت خودجوش این جنبش ھا، 
کھ بدون ھدف و برنامھ ریزی مشخص و بھ صورت 
ناگھانی آغاز شده بود، تا چندی بدون تکیھ 
بر رھبری آن را بھ پیش می برد، اما در 
نھایت، در امتداد خود، افرادی مانند 
ستارخان و باقرخان را - کھ جدا از 
دالوری، پایداری و شرافتشان، صالحیت 
خاصی در مدیریت این گونھ نھضت ھا 
نداشتند - بھ عنوان رھبران اجباری این 

جنبش مطرح شدند.  

ـت مــــلی شــــدن نــــفت: این  جنبش  ـضـ ـهـ   نـ
کھ در قالب یک حرکت گسترده و 
سراسری مردم ایران  برای دفاع از منافع 
ملی و حق مالکیت خود بر ثروت ھای ملی 
شکل گرفتھ بود، موفق شد از جانب 
زنده یاد دکتر محمد مصدق از نوعی 
مدیریت و رھبری نسبی برخوردار شود. 
اما دخالت ورزی بیگانگان در نھایت 
نگذاشت ملت ما بخت خود برای تجربھ 
کردن تغییراتی از این دست را بیازماید. در 
نقطھ ی پایانِی نھضت ملی شدن نفت، 
جامعھ ی ایرانی با یک تحول ناگھانی 
مواجھ می گردد کھ از طریق نیروھای 
خارجی بھ آن تحمیل شده و دستخوش 
عقبگرد می شود. در پی این شکست 
بزرگ، بخش عظیمی از عناصر بیدار و 
مسئولیت پذیر کشور کھ نیروی محرک جامعھ ی ایرانی برای 
ایجاد تحول و پیشرفت محسوب می شدند، گرفتار، سرکوب، 
سرخورده و یا خانھ نشین می شوند. شعار «جاوید شاه» در 
غروب ٢٨ مرداد کھ در نقطھ مقابل «زنده باد مصدق» 
صبح ھمان روز قرار می گیرد، بیانگر شوکی است کھ این 
کودتای نظامی بھ بدنھ ی جامعھ وارد کرده بود و نشان 
می دھد کھ زمانی کھ تغییرات در یک جامعھ بدون طرح و 
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تاریخ تمدن بشر، سیر 
حرکت از تغییرات ناگھانی، 
دون  مه و ب ا ن ر قد ب ا ف
مدیریت مشخص به سوی 
تغییرات تدریجی، برنامه 
ای  ر ا ه و د زی شد ی ر
ی  ر ب ھ ت و ر ر ی ر ی د م
وده است.  مشخص ب
بدون شک، شاخص ھای 
اصلی پیشرفت و بلوغ در 
یک جامعه را می توان در 
میزان پرھیز آن از تحوالت 
ناگھانی، اتفاقی، بی 
حساب و کتاب و بدون 
رھبری و حرکت به سوی 
پیشبرد طرح ھای مدبرانه، 
ھوشمندانه و با تکیه بر 
برنامه ھایی متناسب با 
ظرفیت ھا و واقعیت ھای 

اجتماعی آن دانست. 
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برنامھ ی قبلی و بی بھره از مدیریت صحیح آغاز شود، 
خواھد توانست بھ واسطھ ی یک غفلت موضعی و یا یک 
توطئھ ی خارجی حاصل تالش ھای پربار خود را از دست 

بدھد.   

انـــقالب ۵۷: اعتراضات اجتماعی در ایران از آغاز خود در 
سال ١٣۵۶ بدون مدیریت مشخص رو بھ گسترده شدن نھاد 
و تا چند ماه پیش از آن کھ خمینی، بھ عنوان «رھبر 
انقالب»، سوار این موج مردمی شود، در خاطر بسیاری از 
مردم، نام او تنھا مترادف با مخالفت ھایی با مظاھر مدرنیتھ 
در سال ١٣۴٢ بود. آنچھ توانست این تغییر ناگھانی و تحمیل 
این شخصیت ضد دمکراتیک بھ عنوان رھبر قیام مردمی را 
ممکن سازد، ساختار ذھنی انسان ایرانی بھ شکل عام، و 
عادت ھای تاریخی بخش اعظمی از روشنفکران و نخبگان 
فکری جامعھ ی ما بود کھ آگاھی و ھشیاری الزم در این 

زمینھ را از خود بروز ندادند. 

جــــــــــنـبـش ۸۸ : شکست آخرین جنبش اجتماعی گسترده در 
تاریخ معاصر ایران، با ھمان کمبودھای حرکت ھای دیگر 
تکرار شد. لذا بھ درستی می توان این نتیجھ را گرفت کھ 
الاقل تا سال ٨٨، ساختار اجتماعی در ایران بھ آن درجھ از 
بلوغ و پختگی نرسیده بود کھ قادر باشد توان بالقوه ی نھفتھ 
در حضور میلیون ھا معترض در کف خیابان را بھ سمت و 
سوی درستی ھدایت کند و شوربختانھ شاھد بودیم در نبود 
ھدف، برنامھ و مدیریت متناسب، عالوه بر جان صدھا 
قربانی خشونت ھای اعمال شده از سوی رژیم، انرژی عظیم 

این حرکت اجتماعی نیز بھ ھدر رفت. 

وقتی بھ روند تحول در مسیر پیشرفت و مدرنیتھ در جوامع 
بشری از یک سو و بھ سرگذشت جنبش ھا و انقالب ھا در ایران  

از سوی دیگر می اندیشیم یک نتیجھ روشن می شود:  

تاریخ حرکت ھای اجتماعی در میھن ما، تاریِخ اعتراضات تند، 
احساسی و ناگھانی، داستاِن مبارزات فاقد طرح و برنامھ، و 
سرگذشِت تغییرات بھ پیش برده شده بھ دور از مدیریت و رھبری 
ھدفمند بوده است. آرزوھا و تالش ھای پیشینیان ما کھ جان بر کف 
گرفتھ و یکی پس از دیگری، ھر یک بر اساس باورھا و امیدھای 
خود پا بھ میدان مبارزه گذاشتھ بودند، بدون شک، شرط الزم بود 
اما شرط کافی برای قرار دادن سرزمین ما در مسیر درست تحول 
و پیشرفت نبود. شرایط غیر انسانی تحمیل شده بر انسان ایرانی، 
ھمچنان کھ واقعیت ھای فاجعھ بار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 
فرھنگی و زیست محیطی کشورمان، امروز ھم ادامھ دارد و روز 
بھ روز ھم رو بھ وخامت می گذارد؛ اما باز ھم  باور بھ بی نھایت 
توانایی انسان حکم می کند کھ تسلیم این تصویر سیاه و سرنوشت 

گرایی منفعل نشویم.  

چشم اندازی دیگر:  
حرکت ما از نقطھ ی کنونی - از سرزمینی گرفتار استبدادزدگی 
ھزاران سالھ، از جامعھ ای بھ دور نگاه داشتھ شده از فرھنگ 
شھروندی-، بھ سوی جامعھ ای پیشرفتھ، مدرن و انسانی ممکن 
است؛ شرط آن این کھ ایجاد تغییرات ساختاری در کشورمان با 
برنامھ، با ھدف و با تکیھ بر نقشھ ی راھی مبتنی بر واقعیات و 
نیازھای جامعھ ایرانی در نظر گرفتھ شود. ما محکوم بھ شکست 
نیستیم، ما می توانیم ایرانی دیگر، بھتر و انسانی تر بسازیم، اما، 
با بھره گیری خردمندانھ از دانش و فن آوری امروز، با صرف 
کردن زمان الزم برای انجام کارھای زیربنایی و زمینھ سازی ھای 
بنیادین و ضروری بدین منظور. برای ساختن ایرانی آباد، مدرن 
و پیشرفتھ، ما نیاز داریم تغییرات را گام بھ گام و حساب شده بھ 
پیش بریم، آنھا را برنامھ دار و طراحی شده رھبری کنیم؛ 
رھبری اما بھ معنای اصیل کلمھ، یعنی نھادی کھ مدیریت تغییر 
را بھ درستی بشناسد و در دست بگیرد و طرح تغییرات را قدم 

بھ قدم بھ پیش برد.   

بھ تاریخ کشور خود رجوع کنیم، اما این بار برای بیرون 
کشیدن نکات مثبت آن. ما زادگان سرزمینی ھستیم کھ نخستین 
امپراتوی جھان در آن شکل گرفتھ است، وارثان کھن ترین 
تمدِن تاریخ بشر. فن مدیریت و دیوانساالری را انسان ایرانی بھ 
بشریت اھدا کرد. توان باالیی کھ نزد ایرانیان بھ پھنای تاریخ 
وجود داشت چھ در عرصھ ی مدیریت منابع آبی در کشوری 
دچار خشکسالی ھای دائمی و یا اداره ی سرزمینی گسترده، - کھ 
گاه از انتھای خاورمیانھ تا آن سوی ھند، از آسیای 
مرکزی تا حوزه ی جنوبی خلیج فارس گسترده می شد -، در 
نوع خود بی نظیر است. بھ امپراتوری پارس نگاه کنیم کھ در 
زمره ی بزرگترین امپراتورھای جھان، توانست در سرزمینی 
فراخ، انسجام مجموعھ ی کشورھای تحت سیطره ی خود را، با 
آداب، رسوم و فرھنگ ھای گوناگون، با مردمانی دارای مذاھب 
و زبان ھای متفاوت حفظ کند. امری کھ در دورانی کھ فواصل 
دور تنھا با کمک اسب و دیگرچارپایان پیموده می شد، بدون 
برخورداری از یک سیستم مدیریتی پیشرفتھ و قابل اجرا امکان 

نمی داشت. 

تجارب با ارزش و دانش مدیریت نیاکان ما در زمان خود، 
برخالف بسیاری دیگر از تمدن ھای بشری، شوربختانھ بھ 
درستی مکتوب نشده است - و یا اگر ھم شده ھمچون دیگر 
گنجینھ ھای ما در کتاب سوزی ھای متجاوزین بھ این خاک از 
بین رفتھ است -، اما تداوم تمدن ایرانی تا بھ امروز بھ تنھایی 
گویای آن است کھ در حافظھ ی تاریخی ما، میراث نیاکانمان بھ 
بشریت، یعنی فن مدیریت، محافظت شده است. ھر چند کھ - 
بھ استثنای کاربرد مدیریت در برخی عرصھ ھا در دوران 
- دیری است بھ کار گرفتھ نشده است و از آن بدتر،  ، پھلوی ھا
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امروزه در تمامی عرصھ ھای زندگی اجتماعی در ایران دچار 
سوء مدیریت گسترده ھستیم. 

حال، در برھھ ای از زمان، کھ ما شاید در یکی از پایین ترین 
سطوح از ژرفنای تاریخ خود بسر می بریم، در ھنگامھ ای کھ 
بیش از ھر متجاوز خارجی دیگری در گذشتھ، سردمداران 
رژیم انسان ستیز کنونی سرزمین ما و فرھنگ بی نظیر آن را 
بھ نابودی می کشند، توجھ ما بھ دستاوردھایی کھ تمدن ایران 
باستان، بھ عنوان یکی از پیشرفتھ ترین ھای عصر خود برای 
بشریت بھ ارمغان آورده، خواھد توانست عنصر خودباوری 
جمعی نزد ما ایرانیان را تقویت کند. از سویی دیگر، درس ھایی 
کھ کم و کاستی ھا و خطاھا در تاریخ مبارزاتی معاصر ایران بھ 
ما می دھد، کمک خواھد کرد در آینده با تکیھ بر روش ھای 
کارآمدتر گام برداریم. عنصر خودباوری جمعی بھ عنوان 
نیروی محرکھ و توان تشخیص و انتخاب شیوه ھای درست 
مبارزاتی بھ عنوان چراغ راه آینده، ھمان دو گوھری ست کھ ما 
نیاز داریم تا امیدی واقع بینانھ برای ایجاد تغییر در مسیر درست 
در سرزمین مان را در دل بیدار نگاه داریم. این درسی است کھ 

تاریخ بھ ما می دھد. 

مدیریت تغییر در جامعه و تحزب: 

بدون شک ما نیز خواھیم توانست در مسیر آینده ای مطلوب، 
شرایط نامطلوب کنونی را دگرگون سازیم، بھ شرط آن کھ تغییر 

را با تکیھ بر بزرگترین دستاورد دانش بشری، یعنی علم 
مدیریت بخواھیم. با اعمال مدیریت صحیح در پیشبرد مبارزات 
سیاسی در شرایط کنونی، نھ تنھا خواھیم توانست استبداد 
ھزاران سالھ، این مانع تاریخی در برابر ساختن جامعھ ای 
انسانی در ایران را از پیش پا برداریم، بلکھ، در آینده ای بھتر، 
اسباب پیشرفت درعرصھ ھای گوناگون جامعھ را فراھم کنیم. 
زمانی کھ ایجاد ھماھنگی در سطح کالن جامعھ، بین حوزه ھای 
سیاسی، اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی ضرورت خواھد داشت 
تا با مانع  شدن اصطکاک بین این چھار عرصھ بتوان جلوی بھ 

ھرز رفتن منابع، وقت و انرژی کشور را  گرفت.  

در مسیر ایجاد تغییرات بنیادین اجتماعی و ساختن ایرانی آباد در 
آینده، نیاز خواھیم داشت روابط بین حوزه ھای اقتصاد و سیاست 
را بھ گونھ ای مدیریت کنیم، کھ ساختار دولت در تقابل با ارکان 
اقتصادی جامعھ قرار نگیرد و بتواند با اتخاذ سیاست ھای 
متناسب با ظرفیت ھای جامعھ و در تعامل و ھماھنگی با حوزه 
ی اقصادی، آن را مورد حمایت قرار داده و اسباب شکوفایی 

کشور را فراھم آورد. 

بھ ھمین ترتیب، نیاز خواھیم داشت حوزه ی سیاسی در جامعھ 
ی ما عملکرد خود را در ھماھنگی با ساختار اجتماعی مدیریت 
کند، و با خلق فضای آزادی و رضایت، حس ستیزه جویی 
مخرب فرد با جامعھ ی کنونی را، در آینده ای متفاوت، با حس 
زیبای مشارکت شھروندی جانشین کنیم و از بار معضالت 

اجتماعی بھ مرور زمان بکاھیم. 
در یک نظام دمکراتیک و مردمساالر، حکومت اراده ی خود را 
بر جامعھ تحمیل نمی کند. وظائف دولت در حوزه ی مدیریت 
خردگرایانھ و کارشناسانھ و برای ایجاد ھماھنگی در سطح کالن 
بین چھار حوزه ی اصلی سیاست، اقتصاد، فرھنگ و جامعھ 
قرار می گیرد، تا بھ دور از تنش ھای غیرضروری، جامعھ در 
تمامیت خود بتواند در مسیر بھبود شرایط انسانی خویش، با 
تغییراتی ھدفمند و مدیریت شده، پیشرفت و صلح اجتماعی را 
تجربھ کند. این ھماھنگی بھ شکل تصادفی رخ نمی دھد و نیاز 
بھ اعمال سیاست ھای مدیریتی متناسب با ظرفیت ھای جامعھ 
دارد. بھ ھمین ترتیب، ھماھنگی میان عرصھ ی فرھنگ و دیگر 

حوزه ھای جامعھ الزم است بھ درستی مدیریت شود.  
بدیھی ست کھ در نقطھ ی عکس، با سوءمدیریتی کھ بھ شکل 
گسترده توسط اعوان و انصار رژیم خودکامھ ی کنونی در 
تمامی عرصھ ھا اعمال می شود، در آینده ی ایران، اھمیت 
مدیریت کالن جامعھ نھ توسط فرد یا افراد، کھ توسط نھادھای 
حرفھ ای و تخصصی تدارک دیده خواھد شد. برای این منظور 
بھ ابزار مناسب نیاز است، ابزار تحزب؛ یا بھ کالم دیگر احزاب 
سیاسی دمکراتیک. سیاستمداران بھ صفت فردی، می آیند، 

می روند، تغییر موضع می دھند، می میرند و تجربیات مدیریتی  

ادامھ مطلب در صفحھ ٧ 

٦

تاریخ حرکت ھای اجتماعی در میھن ما، 
تاریخِ اعتراضات تند، احساسی و ناگھانی، 
داستاِن مبارزات فاقد طرح و برنامه، و 
سرگذشِت تغییرات به پیش برده شده به 
دور از مدیریت و رھبری ھدفمند بوده است. 
آرزوھا و تالش ھای پیشینیان ما که جان بر 
کف گرفته و یکی پس از دیگری، ھر یک بر 
اساس باورھا و امیدھای خود پا به میدان 
مبارزه گذاشته بودند، بدون شک، شرط الزم 
بود اما شرط کافی برای قرار دادن سرزمین 
ما در مسیر درست تحول و پیشرفت نبود. 
شرایط غیر انسانی تحمیل شده بر انسان 
ایرانی، ھمچنان که واقعیت ھای فاجعه بار 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرھنگی و 
زیست محیطی کشورمان، امروز ھم ادامه 
دارد و روز به روز ھم رو به وخامت می 
گذارد؛ اما باز ھم  باور به بی نھایت توانایی 
انسان حکم می کند که تسلیم این تصویر 

سیاه و سرنوشت گرایی منفعل نشویم. 
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تحزب و مدیریت تغییرات کالن در جامعھ 

آن ھا نیز با خودشان دفن می شوند. تنھا عملگرایی نھادینھ در 
عرصھ ی سیاست و بھ کالم دیگر، یک حزب سیاسی است کھ 
می تواند با انباشت و بھ کارگیری صحیح دانش و تجربھ ی 
کارشناسِی تک تِک اعضای خود، سرمایھ ی مدیریتی الزم برای 
اداره ی یک کشور را در درون خود فراھم کرده، گسترش داده 
و حزب را بھ سرمایھ ای مدیریتی برای اداره ی یک کشور - بھ 
تنھایی یا در ائتالف با احزاب دیگر- تبدیل سازد. توان بالقوه ی 
انباشتھ شده نزد شمار باالی مدیران، کارشناسان و متخصصین 
ایرانی کھ در داخل و خارج کشور پراکنده است زمانی در 
خدمت ساختن آینده ی ایران بھ کار گرفتھ خواھد شد کھ با 

مدیریتی نھادینھ  و بھ درستی بھ کار گرفتھ شود. 

نتیجھ گیری: 
در این راستا امروز است کھ احزاب سیاسی ایرانی باید شکل 
بگیرند، تثبیت و تقویت شوند تا از ھمین امروز بتوانند مدیران 
آینده را در درون تشکیالت سیاسی خود پرورش دھند. بھ 
واسطھ ی این احزاب است کھ پس از این تغییرات در جامعھ ی 
ایران بھ شکل سازمان یافتھ و برنامھ ریزی شده، در زمان 

متناسب و با مدیریت و رھبری درخور بھ پیش خواھد رفت. 

ابرھای تیره بر افق ایران عزیز ما بیانگر آن است کھ دیگر 
جایی برای برای بازآزمودن خطاھای گذشتھ باقی نمانده است. 
وقت برای تعلل و تعارف در ارتباط با سرنوشت کشوری کھ بھ 
سرعت در سراشیبی سقوط بھ پیش رانده می شود تنگ است و 
ھنگام آن رسیده کھ با نگرشی نو، برای پاسخگویی بھ نیازھای 
امروزی جامعھ ی ایران و با تکیھ بر روش ھایی متفاوت با 
راه ھای ناموفق و شکست خورده ی گذشتھ، پا بھ میدان بگذاریم.  

ھر آن کس کھ دیگر تداوم قربانی شدن انسان ایرانی بھ دست 
چرخھ ی استبداد را برنمی تابد، ھر آن کس کھ خواھان 
سرنوشتی متفاوت با این روزگار سیاه برای ایران است، ھر آن  
کس کھ باورآورده بھ عنوان یک شھروند مسئولیت پذیر الزم 
است پا بھ میدان گذاشتھ و بھ دفاع از حق و حقوق انسانی خود و 
دیگران برخیزد؛ نیاز دارد بھ صورت سازمان یافتھ و با پیوستن 
بھ یک حزب سیاسی این مھم را انجام دھد. و بھ ھمین ترتیب، 
احزاب و سازمان ھای سیاسی ما، عالوه بر پایھ ھای فکری کھ 
بھ موجودیت آن ھا معنا می بخشد و فارغ از نقشھ ی راھی کھ 
برای حرکت بھ سمت اھداف خود ترسیم کرده اند؛ نیاز دارند این 
مھم را با استفاده از ابزار مناسب برای عملکرد خود، یعنی 
دانش مدیریت مدرن بھ پیش برند، تا از امروز تدارک مدیریت 

قدرتمند آینده ی ایران را دیده باشند.  

بھ سھم خود، ما در حزب ایران آباد، چنین محملی را برای 
تمامی ایرانیان، خردگرا و آزاده و خواھان یک جامعھ ی انسانی 
فراھم کرده ایم، با ما ھمراه شوید تا با تکیھ بر اخالق و دانش 

ایرانی دیگر بسازیم.# 

٧

سروده ای از کاوه آھنگران: 

ای یار خوش آواز من 
ای یار خوش آواز من؛ ھمیارخوب و ناز من     

دیدی فرودم را ولی اکنون نگر پرواز من 

 ❊

خود را رھا بنمودم از جھل و خرافات و دگر    

خرسندم از ھمیاری ات چون گشته ای دمساز من 

 ❊

آواز آزادی بخوان تا آن صدایت بشنوم   

با ھمنوائی طی کنم آن چھچه ات با ساز من 

 ❊

شاید؛ که این آواز تو با آن طنین جانفزا   

بیدار سازد خفتگان؛ ای یار خوش آواز من 

  ❊

ھان ای عزیزان وطن بشنو صدای خودرھا    

کاز آن صدای نازنین؛  زائیده شد  آغاز من 

 ❊

ھرآنچه اوھام و خرافه کان به مغزم رفته بود    

رانده شد از پندارم ُو  آغاز شد پرواز من 

  ❊

زاده شدستی این صدا؛ اندر دی ھشاد وھشت    

گربشنوی آنرا؛ بخواھی گشت؛ ھمآواز من 

 ❊

باید کنش بنمود مثل کاوهء دیرین  ما    

کان شد به حق آن رھبر فکرّی انسانسازمن
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دفتر تولید، پژوھش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 
در شماره ھای پیشین خودرھاگر، در چندین نوشتار، بھ مفھوم 
دمکراسی پرداختھ، با برشمردن ویژگی ھا و ضرورت ھا برای 
ایجاد شرایط دمکراتیک در یک جامعھ، بر وجھ تمایز مھم 

دمکراسی با اشکال گوناگون استبداد تکیھ کردیم:  
مدیریت نهادینه ی جامعه 

برخالف جوامع تحت سلطھ ی استبداد کھ در آن وابستگان بھ 
قدرت مرکزی اختیار تمام ارکان اجتماعی را بھ شکل 
انحصاری در دست دارند؛ درنظام ھای دمکراتیک، عرصھ ھای 
گوناگون جامعھ، بھ صورت نھادینھ و توسط سیستم ھای 
تخصصی اداره می شوند. نھادھایی کھ ھر یک در حوزه ی خود 
از دانش، تجربھ و کارشناسی الزم برخوردار بوده و آن را بھ 
شکل حرفھ ای مدیریت می کنند. عرصھ ی سیاست نیز از این 
قاعده مستثنی نیست و در یک جامعھ ی دمکراتیک، نھ با تکیھ 
بر سیاستمداران منفرد و مستقل، بلکھ توسط نھادھای حرفھ ای یا 
احزاب سیاسی و بھ صورت نھادینھ مدیریت می شود؛ چھره ھا و 
افراد در یک دمکراسی، اگر ھم مطرح شوند، در پیوند و بھ 

نمایندگی از جانب یک حزب سیاسی است.  

مقدمه: 
دستیابی بھ دمکراسی، و یا درست تر بگوییم ساختن نظامی 
دمکراتیک در ایران، مانند ھمھ ی جوامع دیگر، حاصل 
مجموعھ ای از تغییرات بنیادین است؛ تغییراتی کھ در ایران با 
خلع قدرت از رژیم ضد انسان و خودکامھ ی کنونی آغاز شده و 
سپس بھ شکل روندی درازمدت، گام بھ گام و برنامھ مند قابل 
تصور است. روندی کھ تنھا با فعالیت مستمر و پیگیر احزاب 
سیاسی مردمی، در ھمگامی و ھمسویی با نھادھای 
شھروندمدار، میسر خواھد شد. در گام نخست، ما بھ احزابی 
نیاز داریم کھ قادر باشند مبارزات گسترده بر علیھ جمھوری 
اسالمی، این مانع تاریخی بر سر راه جامعھ ی ایرانی را، با 
برنامھ ی درست و ھوشمندانھ مدیریت کرده و بھ موفقیت 

برسانند. سپس این احزاب سیاسی ھستند کھ باید با بھ کارگیری  

توان مدیریتی و ظرفیت ھای کارشناسی انباشتھ شده در خود و 
فعالیت پیگیر در مسیر درست، آرزوی دمکراسی را بھ مرور 
زمان مادیت ببخشند. احزابی کھ توان آن را داشتھ باشند تغییرات 
1کالن در جامعھ را بھ درستی مدیریت کنند. اگر چنین نباشد، 

حتی اگر نظام جدیدی، در ابتدا با ماھیت دمکراتیک استقرار 
یابد، دیر یا زود، بھ دلیل مشکالت مدیریتی کالن، جای خود را 

بھ شکل دیگری از استبداد خواھد داد. 

چنانچھ بھ دنبال استقرار دمکراسی در ایران، در کشوری کھ 
ھزاران سال است در چرخھ ی استبداد باقی مانده، ھستیم، وقت 
آن است از کودک صفتی ھا و رویابافی ھای رایج دست برداریم. 
دمکراسی «رخداد» نیست کھ امید داشتھ باشیم روزی در ایران 
ھم اتفاق بیافتد. امید بھ استقرار دمکراسی در ایران زمانی 
واقعگرایانھ و بھ دور از توھم خواھد بود کھ احزاب سیاسی 
مردمی، قدرتمند و سالم، در افق سیاسی ایران شکل گرفتھ 
باشند. تأکید ھمیشگی ما در حزب ایران آباد بھ روی ضرورت 
تحزب در این برھھ از تاریخ ایران، از ھمین باور ریشھ 

می گیرد. این احزاب باید:   

مــردمــی باشند تا حزب در راستای حفظ و گسترش منافع ملی •
و بھبود زندگی مردم ایران تالش کند و نھ با اھداف 

قدرت-محور دیگر. 

قـدرتـمند باشند تا بھره مند از نیروی انسانی، توان مالی-مادی •
و پایگاه اجتماعی کافی بتوانند بھ شکل تأثیرگذار در صحنھ ی 

سیاسی ایران عمل کنند. 

ســـــالـــــم باشند تا بدون ابتال بھ گرایش ھایی کھ آنھا را از عمل •
کردن بھ عنوان یک حزب بازمی دارد بتوانند بھ اجرای 
مأموریت خود بپردازند. ما برای رسیدن بھ دمکراسی واقعی 

بھ وجود احزاب سالم نیاز داریم. 

در این نوشتار بھ نکات الزم برای حفظ سالمت احزاب 
می پردازیم. 

ادامھ مطلب در صفحھ ٩ 

1 مراجعه شود به مقاله «تحزب و مدیریت تغییرات کالن در جامعه» در همین شماره
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حفظ سالمت احزاب - بخش نخست 

حفظ سالمت احزاب: 

این واژه ھا نیستند کھ بھ یک تشکل ماھیت حزب خواھند داد. ما 
حزب را یک نھاد سیاسی می دانیم کھ ھدف و دلیل وجودی آن -
در ورای پایھ ھای فکری و روش ھای پیشنھادی برای ایجاد 
تغییر در جامعھ ای کھ بھ آن تعلق دارد-، گرفتن سھم از قدرت 
باشد. بدین منوال برای آن کھ مجموعھ ای بتواند در قالب یک 
حزب سیاسی ارزیابی شود، الزم است در تمامی مراحل 
وجودی خود ١) بھ عنوان نھاد عمل کند، ٢) بدون وقفھ در 

تالش برای گرفتن سھم از قدرت باشد.  

با تمرکز بھ روی این دو شاخص اصلی، در این نوشتار، 
گرایش ھا و ناھنجاری ھایی کھ رشد و گسترش آن ھا در درون 
یک حزب می تواند ماھیت، طبیعت و فلسفھ وجودی آن را بھ 
زیر سؤال برد، در چھار بخش مورد توجھ قرار خواھد گرفت: 

بخش اول:  
تبدیل حزب سیاسی به ابزار فردی 

تبدیل حزب سیاسی بھ ابزار فردی پدیده ایست آشنا، کھ در شمار 
باالیی از کشورھا، بخصوص در کشورھای موسوم بھ جھان 
سوم، بھ وجود آمده است. بدین معنا کھ پس از کسب قدرت 
سیاسی توسط آن حزب، رھبری در رأس آن، با ایجاد مانع 
بر سر چرخش قدرت، مقام خود را بھ عنوان حاکم مطلق 
حفظ می کند و ھمزمان با تبدیل حزب بھ ابزاری در خدمت 
خود، تدارکات الزم را می بیند تا پس از مرگش قدرت سیاسی بھ 

فرزند و وارث وی انتقال یابد.  

در این راستا می توان بھ مصداق کامل این پدیده در کشورھای 
گابون یا کره ی شمالی اشاره کرد. در سال  ٢٠٠٩ در گابون، 
زمانی کھ عمر بونگو پس از یک دوران ریاست جمھوری ۴٢ 
سالھ فوت می کند، بالفاصلھ و بدون ھیچ رقابتی، پسرش علی 
بونگو بھ مقام ریاست جمھوری (مادام العمر) گابون "انتخاب" 
می شود. در کره ی شمالی نیز بھ ھمین منوال، پس از آن کھ کیم 
ایل سونگ بھ مدت ۴۶ سال تمام زمام امور کشور را بھ شکل 
انحصاری در دست داشت، با مرگ خود در سال ١٩٩۴ جایش 
را بھ کیم جونگ اون می دھد تا این بار وی، بھ جای پدر، 

رئیس جمھور ابدی کره ی شمالی شود.  

بدین ترتیب می بینیم کھ ھم حزب دمکراتیک گابون و ھم حزب 
کارگر کره، توانستند در مقطع مشخصی از تاریخ این کشورھا 
بھ مأموریت اصلی خود، یعنی گرفتن سھم از قدرت، عمل کرده 
و حتی موفق شوند قدرت سیاسی مطلق را بدست آورند. اما پس 
از قدرت گیری ھم عمر بونگو و ھم کیم ایل-سونگ، این نیاز را 
حس کردند کھ برای حفظ و گسترش منافع شخصی خویش، 
ضرورت دارد خطر ھر نوع سیستم نظارتی را از خود بھ دور 

کنند. ھر دوی این رھبران دائمی، بھ دلیل آن کھ می دانستند یک 
نھاد، بر خالف شخص، قابل نظارت است، با بھ زیر سؤال 
بردن خصلت نھادینھ ی احزاب خود، تشکل را بھ ابزار فردی 
تبدیل کرده و مانع از عملکرد این احزاب بھ عنوان نھاد شدند.   

با تکیھ بر تجربیاتی از این دست می توان اصول زیر را بر کار 
احزاب سیاسی حاکم کرد تا از عدم تبدیل شان بھ ابزار فردی و 
از حفظ سالمت و خصلت نھادینھ ی آنھا در طول زمان اطمینان 

حاصل شود: 

چرخش قدرت دمکراتیک و ممانعت از اعمال نفوذ فرد یا -
معدود افراد در حزب:  

یک حزب سیاسی نیاز دارد ساختار درونی خود را بھ گونھ ای 
طراحی کند کھ چرخش سیستماتیک و دمکراتیک مسئولیت ھا 
و تقسیم کار، نھ بھ واسطھ ی روابط ، بلکھ بر اساس توانایی و 
دانش اعضاء از یک سو و نیازھای حزب از سوی دیگر 
صورت گیرد. وجود چنین مکانیزمی مانع از آن خواھد شد کھ 
یک یا چند عضو محدود بتوانند، کنترل طوالنی مدت و گاه 
دائمی بر حزب را حفظ کنند. عدم پیش بینی مکانیزم چرخش 
قدرت، حزب را از تنوع آراء و تعدد چھره ھا محروم  کرده و 
اعمال نفوذ رھبر و حلقھ ی کوچک اطراف وی، برنامھ ھای 

حزب را ھمواره بھ سمت و سویی کھ آنھا مایلند خواھد کشاند.  

در کشورھای دموکراتیک، احزاب سیاسی وجود قطب بندی 
را، عالوه بر تحمل، گاه تشویق ھم می کنند. فراکسیون ھایی 
کھ با قرار گرفتن در زیر چتر یک حزب واحد و در راستای 
استراتژی کاری آن، ھر یک با طرح و برنامھ ھای مشخص، 
گرایش ھای خود را بھ پیش می برند. در کشورھای جھان سوم 
اما، در صورتی کھ وجود احزاب یا یک حزب واحد تحمل 
شود، در بیشتر مواقع حزب از آِن رھبری می شود. در احزاب 
کشورھای غیردمکراتیک، حتی اگر مکانیزم ھای انتخاباتی 
درون حزبی در نظر گرفتھ شده باشد، بھ دلیل آن کھ اختیار آن 
دست رھبر و نزدیکان اوست آن را بھ گونھ ای بھ پیش خواھد 

برد کھ تا زمان مرگ در مقام خود باقی بماند. 

پایبندی بھ ضوابط و آیین نامھ ھای داخلی:  -

تشکل سیاسی سالم بھ ضوابط پایبند بوده و در اجرای قواعد 
داخلی خود جدی است. ضابطھ مندی حزب سیاسی، ھمواره و 
بخصوص برای ضمانت چرخش قدرت از اھمیت باالیی 
برخوردار است. در غیاب چنین فرھنگ تشکیالتی، فرد یا 
معدود افراِد با نفوذ حزب، خواھند توانست، با دور زدن  قواعد 
مندرج در آئین نامھ، بھ ھنگام انتخابات درون حزبی، ھمچنان 
قدرت را بھ شکل انحصاری در چنگ خود نگاه داشتھ و حزب 

را دچار فرد گرایی یا باند گرایی کنند. 
ادامھ مطلب در صفحھ ١٠ 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86
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حفظ سالمت احزاب - بخش نخست 

جلوگیری از تبدیل رھبری حزب بھ محفل خانوادگی:  -
در بسیاری از احزاب جھان سومی، تنھا کسانی می توانند از 
یت ھای مھم و تأثیرگذار برخوردار شوند کھ در حلقھ ی  ول مسئ
خویشاوندان رھبر واقع شده باشند و یا با برقراری پیوند این 
کیفیت را پیدا کنند. امری کھ در عمل رھبری حزب را بھ محفل 
خانوادگی تبدیل کرده و حزب را ابزار اعمال قدرت انحصاری 

آن می کند.  

مشورت با بدنھ ی حزب برای تصمیمات مھم:  -
در یک حزب سیاسی سالم، بھ ھنگام اخذ تصمیمات مھم، 
رھبری و سلسلھ مراتب حزب، بدون نگرانی از زیر سؤال رفتن 
اعتبار خود، با بدنھ ی حزب مشورت کرده و از خرد جمعی 

بھره می گیرد. 
وجود پایگاه اجتماعی و توان عضوگیری:  -

حزب سیاسی قدرتمند و سالم، توان عضوگیری خود را حفظ 
کرده و با پایگاه اجتماعی خود رابطھ ی مستحکم و روزافزون 
دارد. در نقطھ ی عکس آن، زمانی کھ بھ ھر دلیل، جامعھ ارتباط 
خود را با یک حزب قطع کند، توانایی بسیج اجتماعی آن از 
دست خواھد رفت. در این صورت، حزب بھ تدریج تغییر 
ماھیت داده، تحت کنترل تعداد معدودی قرار گرفتھ و بدون 
نگرانی از انعکاس عملکرد خود در اذھان عمومی، حرکت 
خواھد کرد. با خشک شدن سرچشمھ ی اجتماعی، طبیعت حزب 
راکد شده، بھ یک محفل، فرقھ و یا باند مافیایی تبدیل خواھد شد. 
خصلت فرقھ ای این احزاب سبب می شود کھ  توان و حتی عالقھ 

بھ جذب نیروی جدید را از دست بدھند.  

ممانعت از حاکم شدن جو ترس و مصلحت گرایی میان اعضا:  -
در یک حزب سالم، اعضاء در فضایی معتدل و بھ دور از ترس 
و مصلحت گرایی بھ انجام وظایف خود می پردازند. در حالی کھ 
در نقطھ ی عکس آن، جو حاکم در بسیاری از احزاب جھان 
سومی بھ گونھ ای تنظیم می شود کھ مخالفت با رھبری بسیار 

پرھزینھ بوده و در نطفھ خفھ می شود.  

نمونھ ی تاریخی از غلبھ ی فضای  ترس و وحشت میان اعضای 
یک تشکل، در حزب بعث عراق در ١٩٧٩ و حین جلسھ ی 
عمومی اتفاق افتاد، زمانی کھ صدام حسین با توطئھ ای ۶٨ تن 
از اعضای اصلی حزب را برکنار و ٢۴ تن از آنان را درجا 
اعدام کرد. پس از این کودتای درون حزبی، چنان جو ترس و 
وحشت میان اعضای باقی مانده مستولی شد کھ بھ صدام اجازه 
داد با گماردن افراد مورد اعتماد در پست ھای مھم و کلیدی، 
رھبری دائمی خود در حزب بعث را تضمین کند. مشابھ این 
گونھ تسویھ حساب و پاکسازی نیروھای معترض و مخالف با 
رھبری، بارھا و بارھا در حزب کارگران کره ی شمالی دیده 
شده، جایی کھ خروج فرد از حزب خیانت محسوب گشتھ و با 

اشد مجازات مواجھ می شود. 

حفظ حرمت انسانی اعضای حزب:  -
یک حزب سالم نیاز بھ شستشوی مغزی، انکار فردیت و یا نفی 
شخصیت اعضای خود ندارد. حزبی کھ کرامت انسانی اعضای 
خود را نتواند مورد احترام قرار دھد، ھرگز نخواھد توانست 

ضامن دمکراسی در یک جامعھ باشد. 
در یک کالم، 

 آنچھ شھروندان می توانند برای مقابلھ با تبدیل شدن یک حزب 
بھ ابزار فردی بکنند، حضور در آن حزب بھ عنوان عضو 
است. تا امکان بیابند با فعالیت مستمر و پی گیر خود در درون 
حزب، بر رعایت ضوابط و آیین نامھ ی حزب مراقبت و 
نظارت کرده و با شکل گیری نطفھ ھای محفل گرایی و 
فردگرایی از ھمان ابتدا برخورد فعال کنند و بدین ترتیب، با 
مشارکت در حفظ سالمت آن حزب، مانع از تبدیل شدن آن بھ 
ابزار فردی برای رسیدن بھ قدرت گردند. تجربھ ی بسیاری از 
کشورھا نشان داده: احزابی کھ سالمت و ماھیت کارکردی خود 
را از دست دھند، رھبرانش قادرند بھ راحتی حزب را آلت دست 
و مترسک ھر قدرت خارجی بکنند تا بھ قدرت برسند و آن را 

برای خود حفظ کنند.  

بخش دوم:  
تبدیل حزب به ابزار دیکتاتوری گروهی 

اعمال نفود یک جریان مشخص در درون یک تشکل، از 
معضالت دیگری است کھ می تواند حزب سیاسی را گریبانگیر 
خود کرده و آن را از عمل کردن بھ عنوان یک نھاد حرفھ ای، 
مستقل و مردمی بازدارد. وجود و حتی قدرت گیری جناح ھای 
مختلف در یک حزب سیاسی، بھ خودی خود نشانگر وجود 

مشکل نیست. این سنت بھ شکل مثبت خود در بسیاری از  
ادامھ مطلب در صفحھ ١١ 
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ھا نیستند که به یک تشکل  این واژه 
ماھیت حزب خواھند داد. ما حزب را یک 
دانیم که ھدف و دلیل  نھاد سیاسی می 
وجودی آن -در ورای پایه ھای فکری و 
روش ھای پیشنھادی برای ایجاد تغییر در 
جامعه ای که به آن تعلق دارد-، گرفتن 
سھم از قدرت باشد. بدین منوال برای آن 
که مجموعه ای بتواند در قالب یک حزب 
سیاسی ارزیابی شود، الزم است در 
تمامی مراحل وجودی خود ١) به عنوان 
نھاد عمل کند، ٢) بدون وقفه در تالش 

برای گرفتن سھم از قدرت باشد. 
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حفظ سالمت احزاب - بخش نخست 

احزاب پرسابقھ ریشھ دار است؛ احزابی کھ موفق شده اند با 
حفظ سالمت نسبی خود، از وجود طرح و نظرات متنوع در 
درون ساختار خود بھره برده، بھ آن غنا بخشیده و در راستای 
پیشبرد اھداف مشترک از این پدیده استفاده کنند. مشکل اما در 
آنجا آغاز می شود کھ یکی از فراکسیون ھای حزب و یا یک 
جریان فکری در تشکیالت، گفتمان خود را بھ عنوان گفتمان 
غالب جا انداختھ و از طریق تعداد قلیلی در رده ھای باال سمت 
و مسیر فعالیت ھای حزب را بھ سوی مورد نظر خویش می 
برد. این گونھ حرکت ھا، اگر مورد مقابلھ قرار نگیرد، بھ یک 
جریان انحصارگرا تبدیل شده و آینده ی دمکراتیک حزب را بھ 

خطر می اندازد.  

این پدیده، ھمانند تبدیل حزب سیاسی بھ ابزار فردی، در 
کشورھای موسوم بھ جھان سوم بیشتر مشاھده می شود؛ اما در 
احزاب متعلق بھ جوامع مدرن و دارای دمکراسی متعارف نیز 
مشاھده شده است. آخرین و یکی از بارزترین نمونھ ھای آن، 
انتخاب اخیر ریاست جمھوری در ایاالت متحده ی آمریکا و 
کنش - واکنش ھایی کھ در درون حزب دمکرات بر سر برگزیدن 

ھیالری کلینتون یا برنی سندرز بھ عنوان نامزد دمکرات ھا 
برای این انتخابات بود. زمانی کھ بھ واسطھ ی نفوذ بال منازع 
خانم کلینتون و حامیانش، و با وجود تمامی نظرسنجی ھا و 
شواھِد مبتنی بر وجود یک شانس واقعی پیروزی در برابر دانلد 
ترامپ؛ حزب دمکرات برنی سندرز را رھا کرده و پشت سر 
ھیالری کلینتون، بھ عنوان نامزد رسمی خود، قرار گرفت. 
اینجاست کھ می بینیم - حتی پس از آن کھ بیش از نود درصد از 
طرفداران سندرز اعالم کردند کھ بھ کلینتون رأی نخواھند داد،- 
کوررنگی و تشخیص غلط چند تن از اعضای پرنفوذ متعلق بھ 
فراکسیون سنتی این حزب-، منافع کل یک نھاد با بیش از چھل 

و سھ میلیون عضو را، کھ ھمانا حفظ یک رئیس جمھور 
دمکرات در کاخ سفید بود، بھ زیر سؤال می برد. 

در مقابلھ با گرایش ھایی کھ رشد آنھا می توانند احزاب را با 
خطر تبدیل شدن بھ ابزار اِعمال دیکتاتوری گروھی در درون 
خود مواجھ کنند، توجھ بھ نکات برشمرده در زیر ضروری بھ 
نظر می رسد تا کنشگران فعال در تشکل ھای سیاسی، با کسب 
ھوشیاری الزم، بتوانند بھ موقع از بروز چنین خطری پیشگیری 

کنند: 

اداره حزب بھ صورت جمعی:   

حزب سیاسی، فراتر از باورھای فکری و نقشھ ی راه خود، 
یک جمع است؛ مجموعھ ای از انسان ھا کھ با تکیھ بر تقسیم 
کار حرفھ ای، ھر یک، بھ انجام وظائف و مسئولیت ھای خود 
می پردازند. توجھ بھ این نکتھ و باور بھ منحصر بھ فرد بودن 
ھر انسان و توان بالقوه ی بی پایان او، بھ حزب امکان خواھد 
داد در اعمال مدیریت از توان برخاستھ از خرد، قوه ی تخیل، 
ابتکار عمل، استعداد، دانش و تجربیات خاص تک تک اعضاء 
در مسیر اعتالی تشکیالت استفاده کند. در اینجا اشاره بھ اداره 
ی جمعی حزب، بھ عنوان یک مجموعھ ی انسانی، بھ ھیچ وجھ 
بھ معنای زیرسؤال بردن سلسلھ مراتب تشکیالتی نیست، چرا کھ 
آن الزمھ ی کار است؛ اما رھبری یک حزب سیاسی سالم، خرد 
و توانایی اعضاء را مکمل و محتوای کار مدیریتی خود دانستھ 
و نھ تنھا از آن ترس و واھمھ ای ندارد، بلکھ با بھ کارگیری آن 
بھ صورت ھوشمندانھ و در قالب ضوابط تشکیالتی، از تأثیرات 

مثبت پیشنھادات و انتقادات خود را بھره مند می سازد.  

برخورد فعال اعضای حزب:  

انفعال اعضای یک حزب در برابر قدرت گیری غیرعادی یک 
گرایش یا فراکسیون در درون آن، ھمان عنصری است کھ، دیر 
یا زود،  قدرت را در کف آن جناح انحصاری خواھد گذاشت. 
اعضای یک حزب الزم است از ھوشیاری الزم در این زمینھ 
برخوردار بوده و با نطفھ ھای رشد انحصارگرایی در تشکل 
خود برخورد فعال داشتھ باشند. از نشانھ ھای رشد چنین 
گرایشی در درون یک حزب، ثابت ماندن طوالنی مدت افرادی 
مشخص در جایگاه ھای حساس مدیریتی است؛ مسئولیت این 
گونھ آسیب ھا ھمان قدر با افراد انحصارگراست کھ با دیگر 
اعضایی کھ اجازه ریشھ گرفتن و رشد آن را، با برخورد منفعل 

خود، فراھم کرده اند. 

اداره ی دمکراتیک حزب سیاسی:  

 حزبی کھ در درون خود فاقد روابط دمکراتیک باشد، ھرگز 
نخواھد توانست در آینده ی سیاسی کشور، پیام آور دمکراسی 
برای جامعھ باشد. حزب سیاسی، در درجھ ی اول باید خود 
نمادی از حداقل دموکراسی باشد تا بتواند بھ پای استقرار و 
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حزب سیاسی، فراتر از باورھای فکری و 
ی راه خود، یک جمع است؛  نقشه 
ای از انسان ھا که با تکیه بر  مجموعه 
ای، ھر یک، به انجام  تقسیم کار حرفه 
پردازند.  وظائف و مسئولیت ھای خود می 
توجه به این نکته و باور به منحصر به فرد 
ی بی پایان  بودن ھر انسان و توان بالقوه 
او، به حزب امکان خواھد داد در اعمال 
ی  مدیریت از توان برخاسته از خرد، قوه 
تخیل، ابتکار عمل، استعداد، دانش و 
تجربیات خاص تک تک اعضاء در مسیر 

اعتالی تشکیالت استفاده کند.
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حفظ سالمت احزاب - بخش نخست 

محافظت از آزادی ھا برای شھروندان کشورش برود. یک بار 
دیگر در اینجا، بر ھوشیاری و برخورد فعال تک تک اعضای 
یک حزب، در ھر رده ای کھ باشند، تأکید می شود و این کھ 
نباید، در ھیچ مقطعی، اجازه ی استقرار و رشد روش ھای 
غیردمکراتیک را در تشکیالتی کھ بھ آن تعلق دارند بدھند. 
ھمانگونھ کھ نبود دمکراسی در یک جامعھ آن را در مسیر 
استبداد قرار خواھد داد، فقدان روابط دمکراتیک در یک حزب 
سیاسی نیز زمینھ ھای شکل گیری یک دیکتاتوری گروھی را 

در آن فراھم خواھد ساخت.  

چرخش قدرت و مسئولیت: 

از جملھ ویژگی ھای دمکراسی، چرخش سیستماتیک قدرت 
است؛ بھ گونھ ای کھ بھ فراخور نیازھا، افرادی کھ زمانی تحت 
مدیریت بوده اند بتوانند، با قرار گرفتن در موقعیت ھای 
مدیریتی، جامعھ و نھاد ھا را از دانش، تجربیات و توانایی ھای 
خود بھره مند سازند. بدین ترتیب، ھمانگونھ کھ مناصب دولتی 
در یک حکومت دمکراتیک مادام العمر نیستند و نباید ھم باشند، 
در احزاب سیاسی نیز الزم است مکانیزم ھایی پیش بینی شوند 
کھ در زمان ھای مشخص و بر اساس ضرورت ھا، مسئولیت 
ھا و جایگاه ھای مدیریتی دست بھ دست شده و تغییر کنند؛ بدین 
ترتیب از انحصار قدرت در دست عده ای محدود پیشگیری 

خواھد شد.  

در حزب ایران آباد، جدا از احتیاطی کھ در اساسنامھ ی ما 
ضرورت داشتھ است -از سر اجبار و بھ دلیل وجود رژیم ضد 
انسان جمھوری اسالمی کھ در تالش دائمی برای نفوذ و تالشی 
تشکل ھای مردمی و برانداز است-، جوھره ی روابط درون 
تشکیالتی دمکراتیک بوده و مسئولیت ھای گوناگون، در زمان 
ھای مختلف، بھ اعضا سپرده می شود تا، عالوه بر افزودن بر 
دانش مدیریتی خود در زمینھ ھای مختلف، از انحصاری شدن 
قدرت جلوگیری کرده باشیم. در این حزب تالش داریم کھ ھر 
عضو فرصت این را داشتھ باشد کھ تجربھ و مسئولیت پذیری را 
توام کرده و با رفتن بر سر موقعیت ھای مختلف بھ انباشت 
دانش مدیریتی دست زند. این دانش بھ نسل بعدی اعضاء واگذار 
شده و با دست بھ دست شدن در درون تشکیالت انتقال یافتھ و 

کار را غنا می بخشد. 

طبیعت دمکراسی در واگذاری و جابجایی موقعیت ھای مدیریتی 
است، از این رو یک حزب سیاسی دارای ماھیت دمکراتیک، 
در درون خود سیستمی را مستقر خواھد کرد کھ از استقرار 
درازمدت معدود افراد مشخص در جایگاه ھای تصمیم گیری 
مھم احتراز می کند. رعایت این مھم، ھرچند ممکن است حزب 
را در شرایطی خاص با معضالتی روبرو کند، اما یک تشکل 
سالم و دارای اصالت دمکراتیک از آن ھراسی نداشتھ و توان 
مدیریت چنین مشکالتی را ھمواره در درون خود خواھد یافت. 

وفاداری بھ  آرمان ھا و برنامھ ی سیاسی:  

حزبی کھ بر خالف آرمان ھای دمکراتیک خود، نتواند در 
درون تشکیالت، دمکراسی را رعایت کند، در واقع بھ باورھای 
پایھ ای خود پشت کرده است. چنین حزبی از سالمت برخوردار 
نبوده و توانایی جذب اعتماد عمومی را از دست می دھد؛ چرا 
کھ تصور ھمگان این خواھد بود کھ حزبی کھ بھ آرمان خود 
وفادار نبوده، با بھ قدرت رسیدن، برنامھ ھای خود را نیز 
فراموش کرده و بھ پایگاه اجتماعی خود خیانت خواھد کرد. 
استقرار دمکراسی در گرو وفاداری بھ رفتار دمکراتیک است. 

ضرورت مشاركت شھروندان: 

تکیھ ی ما، جدا از نکاتی کھ رو بھ کنشگران سیاسی برشمرده 
شد، بر ضروت مشارکت شھروندان در روند سیاسی جامعھ 
است. چرا کھ، ھمانگونھ کھ در مورد انتخابات اخیر آمریکا گفتھ 
شد، پروبال گرفتن گرایشات انحصارطلب در یک حزب سیاسی 
می تواند سرنوشت جامعھ ای را بھ بازی گرفتھ و تحت تأثیر 
خود قرار دھد؛ ھمان طور کھ حضور چنین گرایشی در حزب 
دمکرات آمریکا، فراتر از خواست بخش مھمی از اعضای این 
حزب، ملت و شاید بتوان گفت جھانی را گرفتار دردسرھای 
غیر قابل پیش بینی خود کرد. عدم مشارکت کافی از جانب 
شھروندان، بھ خوبی اسباب تبدیل شدن احزاب بھ ابزار پیشبرد 
خط گروھی را فراھم می سازد. تنھا نگذاشتن احزاب سیاسی 
توسط شھروندان، عضویت فعال در آنھا، و سپس، بھ واسطھ ی 
فعالیت منظم، باال رفتن در سلسلھ مراتب برای قرار گرفتن در 
جایگاه ھای مدیریتی و بھ دنبال آن، تأثیرگذاری بر روند کارکرد 

این احزاب، ضامن حفظ سالمت داخلی آنھاست. 

سفارش جدی ما بھ شھروندان ایرانی مقیم خارج از کشور برای 
عضویت و فعالیت در احزاب موجود و یا ایجاد احزاب جدید در 
راستای باورھا و اھدافشان برای آینده ی ایران، برخاستھ از 
ھمین نگرش است. بھ ھمان صورت کھ بھ عنوان ضمانتی برای 
حفظ سالمت حزب نوپای ایران آباد و پیشگیری از رشد 
دیکتاتوری یک گروه خاص، بھ اعضای خود، از ھمان بدو 
آغاز روند عضویت، توصیھ می کنیم، با ھوشیاری و ھوشمندی 
کامل نکات برشمرده  را برای حفظ اصالت دمکراتیک روابط 

تشکیالتی مورد توجھ قرار داده و بھ کار گیرند.# 

در ادامـــــه ایـــــن نـــــوشـــــتار بـــــه گـــــرایـــــش هـــــا و نـــــاهـــــنجاری هـــــای زیـــــر در 

احزاب سیاسی خواهیم پرداخت: 

بخش سوم: تبدیل حزب سیاسی به محفل بحث و گفتگو 

بخش چهارم: وابستگی حزب سیاسی به بیگانگان 
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دفتر تولید، پژوھش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 

ھر کس کھ تا حدی بھ مسائل ایران آشنایی داشتھ باشد، دیروقتی 
است کھ می داند تدوام سلطھ ی جمھوری اسالمی بر ایران، دیگر 
از روی توان و اقتدارش نیست. بھ جز حمایت ھای ضمنی و 
کمک ھای غیبی قدرت ھای جھانی کھ تا کنون پابرجایی نظام را 
در راستای منافع خود یافتھ اند، استمرار رژیمی کھ تا مرز 
فروپاشی اقتصادی جلو رفتھ، بحران ھای عمیق و درھم تنیده 
پایھ ھایش را متزلزل کرده، و رقابت میان مافیاھای درونی اش 
بر سر تقسیم قدرت و ثروت بھ سر حد حذف فیزیکی رسیده 
است، یک دلیل بیشتر ندارد: نبود نیروی منسجم و قوی برای 
براندازی آن. دقیق تر بگوییم، پابرجایی این نظام نھ از سر 
قدرت، کھ بھ دلیل سستی و ناتوانی ما در برداشتن این مانع 

تاریخی از سر راه شکوفایی و آبادانی ایران است. 

در برھھ ای بسیار حساس از تاریخ ایران بھ سر می بریم. 
معادالت ژئواستراتژیک جھانی بھ گونھ ای در حال تغییر و 
تحرک است کھ در صورت انفعال ما، ھر آن سرنوشت ایران و 
ایرانی می تواند مورد معاملھ در وزن کشی بین قدرت ھای 
بزرگ واقع شده و چنانچھ دیگر بھ کارشان نیاید، جمھوری 
اسالمی «براندازی» ھم بشود. در این بلبشو و شھرفرنگی کھ بھ 
شکل واضح از زمان پیروزی دانلد ترامپ نزد «اپوزیسیون» از 
ھمھ رنگ ایرانی مستقر شده، الزم است سره از ناسره را بھ 
خوبی تشخیص دھیم و ھوشیار باشیم کھ از ھول حلیم 
«براندازی»، بار دیگر «رھبر- نوکر» تازه ای از نوع خمینی 
برای ما نتراشند. عمر این رژیم بھ طور حتم بھ پایان تاریخی 
خود نزدیک می شود، اما برای آن کھ یک بار دیگر در یک 
غفلت تاریخی، گرفتار استبداد از نوعی جدید نشویم، عمل 
براندازی و انتخاب جایگزین برای رژیم فاسد جمھوری اسالمی 
باید بھ دست نیروھای مردمی صورت گیرد. تنھا صاحبان 
اصلی این کشور باید حق داشتھ باشند نظام مطلوب خود را 
مشخص کنند، تا بھ تاراج منافع ملی بھ دست دشمنان پایان داده 
شود، و بدین منظور، ضرورت دارد چشم ھا را بشوییم و 
معیارھای روشن و بی طرف برای ارزیابی دستاورد عینی و 

عملی بازیگران در عرصھ ی اپوزیسیون برگزینیم. 

نوشتار زیر رو بھ طیف گسترده ی «اپوزیسیون» ایرانی است. 
درباره ی ھمھ ی آن کسانی است کھ چھ بسا بسیار صادقانھ، 
ھریک از راھی، نزدیک بھ چھار دھھ، در تقابل با جمھوری 
اسالمی قرار گرفتند، و یا دستکم این گونھ بھ خود باوراندند و 
ادعایش را کردند. تلنگری است و طرح پرسشی: بھ راستی ما و 
اپوزیسیون ما را چھ شده کھ ھنوز کھ ھنوز است قادر نشده این 
نظام فاسد و ضد بشر را بھ زبالھ دان تاریخ بیاندازد؟ این 
نوشتارھمچنین ھشداری است جدی، و دعوتی از الیھ ھای آگاه و 
مسئولیت پذیر جامعھ ی ایرانی: نگذاریم بار دیگر ایران را 
دشمنان «تعیین تکلیف» کنند. تا دیر نشده بھ خود آییم و خود 

عناِن سرنوشت خویش را بدست گیریم. 

«اپوزیسیون» از سِر عادت یا واقعیت؟ 
بھ موازات مصادره ی اعتراضات اجتماعی مردم ایران توسط 
باند خمینٍی تحت الحمایھ ی قدرت ھای جھانی و انقالبی کھ در 
بھمن ۵٧ ارتجاعی ترین و عقب مانده ترین الیھ ھای اجتماعی را 
بر سرنوشت ملتی حاکم کرد، استقرار سریع فضای استبداد و 
خفقان سبب شد، شمار باالیی از فعاالن سیاسی کھ بخت آن را 
داشتند از موج یورش ھا و سرکوب ھا و اعدام ھا جان سالم بھ در 
برند، بھ کوچ اجباری ناگزیر شدند. پس از یک دوره ی بسیار 
کوتاه از فعالیت علنی احزاب و سازمان ھا در ایران پس از 
انقالب، طیف وسیع و رنگارنگی از شخصیت ھای مطرح، 
سازمان ھا و احزاب سیاسی از بستر اجتماعی خویش کنده شده و 
بھ خارج از کشور پرتاب شدند تا ھر آن گونھ کھ می توانند بھ 
حیات سیاسی خود ادامھ دھند. افراد و تشکل ھایی، برای برخی 
اصیل و صادق، کھ سال ھاست بدون آن کھ کارآمدی و دستاورد 
عینی کارکردشان بھ درستی مورد بازبینی قرار گرفتھ باشد، 
ھمچنان صفت «اپوزیسیون» و چھ بسا «برانداز» را بھ دنبال 
نام خود بھ یدک می کشند، و نزد ایرانیان داخل و خارج کشور 

این گونھ شناختھ می شوند. 

بدین ترتیب، با تعجب، شاھدیم کھ در میان آنان کھ - از سر 
عادت - نشانی خود را ھمچنان در صف « نیروھای اپوزیسیون 
برانداز» ایرانی می دھند، تشکل ھایی یافت می شوند کھ دیگر نھ 
چندان «نیرو» ھستند، نھ خیلی «اپوزیسیون» و از آن ھم 
کمتر «برانداز». سازمان ھا و احزابی کھ بدون ھیچ اثر خاصی، 
حضوری دارند و ھر از چندی حفظ ظاھری می کنند و عرض 

اندامی و صدور بیانیھ ای. 
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ھمچنین در میان «شخصیت ھای سیاسی» ایرانی، ھستند شمار 
باالیی -کھ بھ دلیل یأس و سرخوردگی ناشی از سال ھا غربت، 
دشواری ھای زندگی شخصی، کھولت سن، مشکالت سالمتی، و 
یا ھزار و یک دلیل دیگر-، با این کھ دیربازی است دیگر نگاه 
دقیق بھ تحوالت روز و تأثیر چندانی در عرصھ ی سیاست 
ندارند، از سر تعارف، عادت و یا غرور ھمچنان پشت نقاب 

سیاست گیر کرده اند.  

نتیجھ آن کھ برداشت جامعھ ی ایرانی از «اپوزیسیون» - اگر از 
آن قطع امید و سلب اعتماد کامل نکرده باشد-، در بھترین حالت، 
دچار نوعی آشفتگی و سردرگمی شده است. از این رو، چنانچھ 
در عرصھ ی سیاست و از آن مھم تر، امر براندازی رژیم، جدی 
ھستیم، ضرورت دارد، بدون تعصب، با موشکافی و واقع بینی، 
و با تکیھ بر خرد و علم سیاست، بھ صحنھ نگاه کنیم. پیش از آن 
کھ بھ مبحث پرداختھ و شاخص ھای الزم و عینی برای مطرح 
بودن و تأثیرگذاری در عرصھ ی سیاست و صفوف اپوزیسیون 

ایرانی برشمارده شود، یک نکتھ را ھم روشن کرده باشیم:  
ما ھر نیرویی را اپوزیسیون نمی دانیم، لذا دو مقولھ بھ شکل منطقی 
از بحث ما خارج خواھند بود و در اشاره بھ «اپوزیسیون» نظر بھ 

آنھا نیست:  
١) اصالح طلبان رنگارنگ، یعنی ھمھ ی آنھایی کھ در عین 
حال کھ بند نافشان بھ بخشی از نظام گره خورده، برای حفظ 

منافع خود با بخش دیگری از آن کلنجار می روند.  
٢) تشکل ھای سیاسی کھ با خیانت بھ آرمان ھای اولیھ ی خود و 
نیروھای دیگر سیاسی، از ھمان ابتدای انقالب ۵٧ کمر خدمت 
بھ رژیم «ضدامپریالیست» جمھوری اسالمی بستند و بھ رغم آن 
کھ در نھایت «الطاف» نظام در جریان دستگیری ھا، سرکوبھا و 
اعدام ھا، شامل حال بدنھ ی آنھا نیز شد، ھنوز ھم کھ ھنوز است 
با تداوم سلطھ ی این حکومت ضد انسان ھیچ مشکلی نداشتھ و 

ھرگز خود را «اپوزیسیون برانداز» قلمداد نکرده اند. 

بار درخت بی بر 
در حالی کھ علوم سیاسی پیشرفتھ ی امروزی، راھکارھا 
برای پیشبرد مؤثر و موفقیت آمیز مبارزات سیاسی را تدوین و 
ملت ھای زیادی را در راه پیشرفت و تغییر جوامع از آن 
برخوردار کرده ، سال ھاست کھ اپوزیسیون ایرانی، خود را از 
این دانش بی نیاز دانستھ و اصرار عجیبی بھ تکرار و بازتکرار 
فعالیت ھایی دارد کھ از آن تا بھ حال ھیچ ثمر و نتیجھ ی خاصی 

حاصل نشده است.  
بھ چند فعالیت تکراری و بی نتیجھ اشاره کنیم: 

سمینار، کنگره و کنفرانس:  
بیش از سھ دھھ است، کنگره از پِس کنگره، سمینار از پسِ 
سمینار و کنفرانس از پِس کنفرانس برگزار می شود، بدون آن 
کھ دستاورد مشخصی از آن حاصل شده باشد. در بیشتر موارد،  

موضوع این تجمعات تکراری بوده و میان شرکت کنندگان، 
میھمانان و سخنرانان ھمسویی و ھمخوانی خاصی وجود نداشتھ 
است. تاکنون برآیند مشخصی از این دست «فعالیت ھای سیاسی» 

حاصل نشده و دلیلی ھم وجود ندارد کھ در آینده چنین شود. 

شورا، اتحاد، جبھھ:  
در این سال ھا، بارھا با تصور آن کھ می توان مبارزات 
ضداستبدادی را با روش «ھمھ با ھم» بھ پیش برد، بخش ھایی 
از اپوزیسیون ایرانی، بدون ھیچ نتیجھ ی ملموسی، دست بھ 
تشکیل «شورا»، «اتحاد»، «جبھھ» و دیگر اشکال از 
مجموعھ ھای «فراگیر» زده است. تشکیل جبھھ ی مشترک، 
برای پیشبرد مقطعی یک تاکتیک مشخص نزد نیروھای سیاسی 
بسیاری از کشورھا ـ چھ در موقعیت مبارزه با حکومت 
استبدادی و در راه براندازی، و چھ در موقعیت مشارکت و 
گرفتن سھم از دولت حاکم - رایج بوده و در موارد بی شماری 
توانستھ است موفق عمل کند. اما آنچھ تاکنون مد نظر 
اپوزیسیون ایرانی قرار نگرفتھ آن است کھ ائتالف ھای سیاسی 
از این دست، زمانی شانس موفقیت خواھند داشت کھ از 
سازمان ھا و احزاب دارای توان و وزنھ ی سیاسی - مبارزاتی 
کمابیش برابر تشکیل شده باشند؛ احزاب (ونھ افراد) با اھداف و 
باورھای ھمسو می توانند بھ صورت تأثیرگذار در قالب یک 

جبھھ گرد ھم آیند و عمل کنند.  
در نقطھ ی عکِس بدیھیات بھ دست آمده از علوم سیاسی و 
تجربیات دیگر ملت ھا، نوبت ائتالف و جبھھ و شوراھای ایرانی 
کھ می رسد، از سیاستمدار و ھنرمند و پزشک و شاعر و 
اقتصاددان، از محفل ادبی و انجمن فرھنگی و گروه ھای قومی-
نژادی، از احزاب چپ و راست و سازمان ھای کوچک و 
بزرگ، ھمھ و ھمھ را یک کاسھ کرده و بدین گونھ تالش 
می کنند ملغمھ ای بسیار «فراگیر» از عناصر گردھم ناآمدنی و 
فاقد پتانسیل اتحاد با یکدیگر را زیر یک چتر جمع کنند. در 
موارد مشخصی ھم، مانند شورای ملی مقاومت، حضور یک 
سازمان بزرگ، مانند سازمان مجاھدین در آن، جای چندانی 
برای نقش تعیین کننده ی عناصر کوچکتر مجموعھ نمی گذارد. 
در موارد دیگر، عملکرد ضعیف و کم اثر این گونھ نھادھا در 
نھایت ایجاد اختالف و از ھم پاشیدگی کرده است. تجربیات 
ناموفق اپوزیسیون ایرانی در این زمینھ، بھ معنای نادرست 
بودن ایجاد ائتالف سیاسی بھ معنای راستین و متعارف آن 
نیست، اما زمانی موفق عمل خواھد کرد کھ ھمانگونھ کھ گفتھ 
شد میان تشکل ھای سیاسی دارای توان کمابیش برابر و ھمسو 

صورت گیرد.  
فراخوان، نامھ سرگشاده و بیانیھ:  

بھ سیاھھ ی تالش ھای بی ثمر و «آب در ھاون کوبیدن» ھای 
می توان ارسال نامھ ھای سرگشاده ی فراوان بھ   ون  سی وزی پ ا
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مجامع بین المللی و سران کشورھا و ... حتی گاه بھ شخص علی 
خامنھ ای جالد را افزود. و یا صدور گونھ ھای مختلف از بیانیھ، 
تومار امضاء (petition) و غیره کھ با منظور محکوم کردن 
موارد نقض حقوق بشر و اِعمال ظلم و ستم، برای جمع آوری 
امضاء و ارسال بھ مجامعی مانند سازمان ملل و پارلمان اروپا و 
غیره صورت گرفتھ است. برگزاری برنامھ ھا و اکسیون ھا با 
موضوع حقوق بشری کھ در نھایت بھ نوعی «اداره ی ثبت 
احوال» موارد نقض آن از سوی رژیم تبدیل شده و تأثیر 
مشخصی بھ روی عملکرد جمھوری اسالمی و یا نگاه جھانی بھ 

آن نداشتھ اند.  

رسانھ ھا، مصاحبھ ھا، انتشار کتاب و مقالھ کتاب:  
در این دھھ ھا کھ از عمر ننگین حکومت ضدبشری جمھوری 
اسالمی می گذرد، رسانھ ھای صوتی یا تصویری زیادی ایجاد 
شد کھ مأموریت خود را ارسال پیام ھای «بیدارکننده» بھ سمت 
جامعھ ی ایرانی خارج و داخل کشور اعالم کردند. در بیشتر 
موارد، این پیام ھا از لحاظ محتوایی، سطحی، احساسی، 
تکراری و کلیشھ ای و در حد حرف و شعار باقی مانده است، و 
اگر سبب سرخوردگی بیشتر نشده باشند، نقشی کھ در پدید 
آوردن آگاھی الزم برای ایجاد تغییر در ایران داشتھ اند، قابل 

اندازه گیری و ملموس نیست.  

بھ ھمین ترتیب، از مصاحبھ ھا و گفتگوھای بیشماری کھ برخی 
«شخصیت ھای سیاسی» گاه بھ شکل ھفتگی در رسانھ ھای 
گوناگون خارج کشور انجام می دھند، بازخوردی کھ بھ پیشبرد 
عملی و عینی مبارزات ضد استبدادی بیانجامد کمتر حاصل 
می شود. در ھمین راستا می توان بھ انتشار بی شمار نقد و مقالھ 
و کتاب اشاره کرد کھ در آن ھا ھر مطلبی ریشھ یابی می شود بھ 
جز مسائل ریشھ ای جامعھ ی ما و دالیل در جازدن بدنھ ی 

سیاسی آن.  

بھ این ترتیب اگر کھ مانند برخی شاھد انفعال آن ھا نبوده ایم، در 
فھرست فعالیت ھای بسیاری از «نیروھای اپوزیسیون برانداز» 
ما، کارھای بی ثمر و بازآزمودن آزموده ھا کم نبوده؛ ھمزمان 
کھ ھر از چندی بازار ارائھ ی راھکارھای نامأنوس و پیشنھادات 
ذھنی و فاقد ھیچ گونھ قابلیت اجرایی «ھخا» وار ھم داغ شده 
است. دردناک تر آن کھ، در حالی کھ بخش ھای زیادی از 
اپوزیسیون سرگردان ما، ھمچنان اصرار می ورزد تا از راه 
درست نرفتھ و آن گونھ کھ باید و شاید از تجربیات دیگر ملت ھا 
و علم سیاست در راه پیشبرد اھداف خود استفاده نکرده باشد، 
نتوانستھ بھ عنوان یک بازیگر سیاسی، بھ معنای واقعی کلمھ، 

در تقابل با رژیمی رو بھ زوال خطر آفرین شود.  

پس از آن کھ بھ دالیل سرگردانی سیاسی رایج در صفوف 
اپوزیسیون ایرانی در این سال ھا اشاره ای کوتاه کردیم، بد نیست 

یک اصل بسیار ساده و اساسی را  در سھ کلمھ یادآور شویم: 

ــتیک  ــاکـ ــژی  >  تـ ــتراتــ هـــدف  >  اســ

عملگرایان، زمانی کھ ھدف خود را مشخص می کنند -ھر آن 
چھ کھ باشد، از رفتن بھ یک مسافرت دو روزه، تا براندازی 
یک رژیم خودکامھ و خونخوار- در گام نخست، بھ طراحی نقشھ 
ی راه و یا استراتژِی الزم برای حرکت بھ سمت ھدف و 
دستیابی بھ آن می پردازند. یک بار کھ سمت و سو و روش ھای 
حرکت در خطوط کلی خود تعیین گشت، بھ راه می افتند و در 
حین حرکت، گام بھ گام، با انتخاب ھوشمندانھ، تاکتیک ھا و 

تکنیک ھای مناسب را بھ اجرا در می آورند.  

عجیب آن کھ شمار باالیی از «اپوزیسیون برانداز» در این 
نزدیک بھ چھار دھھ، ھدف را کھ براندازی رژیم حاکم بوده 
تعیین کرده اند، اما نوبت بھ راه دستیابی بھ آن کھ رسیده، بھ ھر 
کاری دست زده اند، بھ ھر سویی چنگ انداختھ اند، از ھر 
مسیری رفتھ اند، جز مسیری کھ ھوشمندانھ و حرفھ ای در 
مسیر بھ سرانجام رساندن یک طرح و پروژه ی ھدفمند باید 
انجام شود: یعنی ابتدا ارائھ ی استراتژی و نقشھ ی راه درخور، 
واقعگرا و دارای قابلیت اجرایی و و بعد، انتخاب و اجرایی 
کردن تاکتیک ھا و تکنیک ھای مناسب برای دستیابی بھ ھدف، 
و از ھمھ مھم تر، حفظ حرکت بھ سمت ھدف و نھ بھ ھر سمت 
و سویی. این سرگردانی و ندانم کاری اپوزیسیون، از ریشھ 
ھایآشفتگی فکری جامعھ ی ایرانی در انتخاب راھکار درست 
برای دفاع از حقوق شھروندی و انسانی بدیھی خود است کھ بھ 
شکل آشکار و ھرروزه، ٣٨ سال است کھ نقض می شود. 

بپردازیم بھ دالیل. 

ادامھ مطلب در صفحھ ١۶ 
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عمر این رژیم به طور حتم به پایان رسیده، 
اما برای آن که یک بار دیگر در یک غفلت 
تاریخی، گرفتار استبداد از نوعی جدید 
نشویم؛ عمل براندازی و انتخاب جایگزین 
برای رژیم فاسد جمھوری اسالمی به 
دست نیروھای مردمی باید صورت گیرد. 
تنھا صاحبان اصلی این کشور باید حق 
داشته باشند نظام مطلوب خود را 
مشخص کنند، تا به تاراج منافع ملی به 
دست دشمنان پایان داده شود، و بدین 
منظور، ضرورت دارد چشم ھا را بشوییم و 
معیارھای روشن و بی طرف برای ارزیابی 
دستاورد عینی و عملی بازیگران در 

عرصه ی اپوزیسیون برگزینیم.
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دالیل سردرگمی سیاسی ما و راھکارھا 
صحبت از شکست و اشتباه در کار اپوزیسیون ایرانی، بھ طور 
لزوم بھ معنای نشانھ رفتن انگشت اتھام بھ سمت او نیست، چرا 
کھ برخالف میلیون ھا ایرانی کھ پس از خروج از کشور پِی کار 
و زندگی خود رفتھ و نسبت بھ سرنوشت ایران بی تفاوت و 
منفعل ماندند، شمار باالیی از تالشگران در عرصھ ی 
اپوزیسیون ایرانی، انسان ھای شریف، صادق و خواھان بھترین 
ھا برای ایران و ایرانی بوده و علیرغم قصد و نیتی کھ در این 
جھت داشتھ اند، نتوانستند تالش ھای خود را آن گونھ کھ آرزو 
کرده بودند بھ ثمر برسانند. پس از این توضیح، بھ دور از نیت 
خوانی و تنھا از دید فنی، چند دلیل و انگیزه در این زمینھ را  
برمی شماریم؛ چرا کھ راه اشتباه را با نیت خوب ھم کھ برویم 

باز بھ مقصد نخواھیم رسید، راه باید درست باشد: 

عدم اطالع از دانش و قاعده مندی سیاست:  -

سیاست مانند ھر حوزه ی دیگری از امور اجتماعی از بنیان 
و دانش تخصصی خود برخوردار است. علمی کھ امروزه 
در بھترین دانشگاه ھای دنیا تدریس شده و عالوه بر آن، 
کتابھا و متون پایھ ای متعددی بدین منظور تدوین شده  و در 
دسترس عموم قرار دارند. یکی از دالیل سردرگمی فعاالن 
سیاسی ما، احساس عدم نیاز بھ دانش امروزی علم سیاست و 
کافی دانستن آموختھ ھای خود در دھھ ھای ۵-۴٠-۶٠ 
خورشیدی است. در حالی کھ عالوه بر آن کھ داده ھا در 
علوم سیاسی، از آن زمان گسترش غیرقابل تصوری یافتھ، 
کنشگران سیاسی ما در آن دوران بھ ترجمھ ھای مناسب از 
منابع خوب دسترسی الزم را نداشتند. از آن بدتر، در 
گرماگرم مبارزات آن سال ھا، اھمیتی کھ باید بھ دانش و 
قاعده مند سازی سیاست داده نمی شد. این در صورتی است 
کھ مانند ھر امر تخصصی دیگری، در نبود دانش الزم، 
اقدام بھ آن با نیت درست ھم کھ باشد بی نتیجھ مانده و یا بھ 

نتیجھ ی مطلوب نخواھد رسید.    

اصرار برای حفظ آبرو و اثبات حرف خود:  -

در دھھ ھای اخیر، از جانب شخصیت ھا و تشکل ھای 
سیاسی، -کھ ھمانگونھ کھ گفتھ شد شوربختانھ اطالع کافی 
از علم سیاست نداشتھ اند-، شاھد نظریھ پردازی ھای بی 
پایھ و مایھ ی بسیار و فاقد ریشھ ھای عینی و عملی بوده ایم. 
راھکارھایی کھ ارائھ دھندگانش، بدون آن کھ توانستھ باشند 
صحت و یا کارآیی آنھا را نشان دھند، برای حفظ آبرو و 
اثبات حرف خویش، بر اجرایی کردن آنھا اصرار داشتھ اند. 
از جملھ  مرغ ھای اپوزیسیون کھ ھمچنان و با وجود تمام 
تجربیات ناموفق گذشتھ ھمچنان یک پا دارد: راه نجات ما 

اتحاد ھمھ با ھم است! 

غرور، کبر، خودخواھی، خود محوری، رقابت و حسادت:  -
واقعیت آن است کھ استبدادزدگی ھزاران سالھ، رخنھ کرده 
در جامعھ ی ایرانی، کمابیش اثرات خود را بھ روی 
رفتارھای فردی تک تک ما دارد. در این راستا، ھیچ یک 
از ما، از جملھ فعاالن و کنشگران سیاسی، تافتھ ی جدابافتھ 
نیستیم و ھریک از ما، بھ درجات مختلف، درگیر ناھنجاری 
ھای شخصیتی است. کجروی ھا و بدکرداری ھایی کھ با 
بروز رفتارھایی ھمچون غرور، کبر، خودخواھی، خود 
محوری، رقابت و حسادت، فضای اپوزیسیون را بھ دفعات 
مسموم کرده و بھ مبارزات ضرباتی وارد آورده است. سالم 
سازی جو سیاسی، نیازمند تالش فردی ھر یک از ما و 

عبور از پیچ ھای رفتاری و شخصیتی است. 

بازی خوردن از دستگاه اطالعاتی رژیم:  -
جدا از یورش ھا، سرکوب ھای علنی و قتل ھای زنجیره ای 
مخالفان در داخل و خارج، طبیعی تر و بدیھی تر از تالش 
جمھوری اسالمی برای نفوذ و خرابکاری در صفوف 
اپوزیسیون وجود ندارد. در این سال ھا، خواستھ یا 
ناخواستھ، آگاھانھ یا ناآگاھانھ، بسیاری فعاالن سیاسی در 
زمین وزارت اطالعات رژیم بازی کردند و شوربختانھ 
زیرکی و ھوشیاری الزم در این عرصھ را از خود نشان 

ندادند. 
پس از شکافتن دالیلی چند از سرگردانی سیاسی نزد اپوزیسیون، 

بپردازیم بھ چھ باید کرد و راه برون رفت از این سردرگمی. 

موضوع سیاست چیست، بازیگر سیاسی کیست؟ 
پیش از پرداختن بھ بازیگران در عرصھ ی سیاست، الزم است 
یک بار بھ درستی بھ روی موضوع سیاست، یعنی قدرت تأکید 
شود. سیاست عرصھ ی قدرت است و این امر ھیچ ارتباطی با 
نیت، انگیزه، ھدف و باورھای فکری نھاد یا فردی کھ پا بھ 
عرصھ ی سیاست می گذارد ندارد. بھ کالم دیگر، فداکار، 
ازجان گذشتھ و صادق، و یا خائن، خودفروختھ و سرسپرده، آن 
کھ قدرت ندارد در بازی سیاست جایی ندارد. بنابراین اگر 
تصمیم گرفتھ ایم کھ بھ سیاست بپردازیم، پیش از آن کھ سر خود 
و ملتی را بھ «فعالیت» ھای خویش گرم کنیم، ضروری است 
موضوع سیاست را بھ درستی بشناسیم. موضوع سیاست، نھ 
اخالق است، نھ انسانیت است، نھ استبداد، نھ آینده ی کشور. 
بحث سیاست نھ بر سر مبارزه ی طبقاتی ست، نھ حفظ تمامیت 
ارضی و نھ اقتصاد آزاد و یا  ھیچ  کدام از موضوعاتی کھ بھ 
شکل رایج مورد بحث سیاسی قرار می گیرد. جای بحث ھای 
نظری سیاسی در عرصھ ی فلسفھ سیاسی، روانشناسی سیاسی و 
جامعھ شناسی سیاسی است، اما موضوع خود سیاست چیزی جز 
قدرت نیست. و بھ شکل دقیق تر: سیاست علم مدیریت قدرت 

است.  
ادامھ مطلب در صفحھ ١٧ 
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مفھوم قدرت بھ سادگی این گونھ تعریف می شود: قدرت یعنی 
اعمال نفوذ، یعنی توانایِی واداشتن فرد، افراد یا جامعھ بھ 
اطاعت از خود، تا کاری کھ صاحب قدرت اراده کرده است را 
انجام دھند و از مسیری کھ او تعیین کرده است حرکت کنند. این 

یعنی قدرت و سیاست ھم عرصھ ی قدرت است.  
بنابراین یک بار برای ھمیشھ، و در پِس شلوغی ھا و ھیاھوھای 
کاذب و مقطعی، وزن واقعی و میزان تأثیر گذاری حقیقی ھر 
فرد سیاسی، و یا ھرحزب و سازمان و تشکل در جمع 
«اپوزیسیون» ایرانی را محک بزنیم تا بدانیم بازیگران سیاسی 
کنونی ما چھ کسانی ھستند. نھ انتشار بیانیھ و نامھ سرگشاده، نھ 
برگزاری سمینار و کنگره، و نھ بھ راه انداختن شورا و جبھھ و 
دیگر اشکال از مجموعھ ھای تصنعی و من درآوردی، از کسی 
بازیگر سیاسی و یا اپوزیسیون نمی سازد. در این عرصھ، 
یعنی سیاست، جریانی جدی گرفتھ می شود کھ نیرو باشد، یعنی 
دارای قدرت باشد و در پِس ترسیم راھکارھا برای ایجاد تغییر 
در ایران، توان اجرایی کردن آن را نیز داشتھ باشد و بھ نمایش 
بگذارد. و اگر چنین نباشد، ھرچھ می خواھد دل تنگش بگوید، 
نھ رژیم را نگران خود خواھد کرد، و نھ آن کھ از جانب مردم 
ایران بھ جد گرفتھ خواھد شد و از آن کمتر، در صحنھ ی بین 

المللی. 
کالم آخر در باب عنصر قدرت بھ عنوان مبنا و موضوع 
سیاست آن کھ، در عرصھ ی سیاست، آن گونھ  کھ یک حزب 
سیاسی توان بالقوه برای قدرتمند و قدرتمند تر شدن دارد، ھرگز 
یک سیاستمدار و دولتمرد بھ صفت فردی مطرح نخواھد بود؛ 
مگر آن کھ در یک نظام غیر دمکراتیک و دیکتاتوری باشد کھ 
بالطبع، بحث رقابت سیاسی حذف شده و دیکتاتور حاکم تمامی 
قدرت را در دست خود قبضھ می کند. در غیر این صورت، در 
یک جامعھ ی برخوردار از دمکراسی و یا در مسیر استقرار 
دمکراسی، حزب سیاسی برای کسب قدرت مورد نیاز در 

عرصھ سیاسی، قادر خواھد بود با عملکرد درست خود، بدون 
وقفھ، سھ عنصر ضروری در این راستا را تقویت نموده و 
گسترش دھد: عنصر نیروی انسانی (اعضا و کادر)، عنصر 
توان مالی و مادی و در نھایت عنصر پایگاه اجتماعی. ھیچ یک 
از این عناصر بھ صفت فردی، مھیا نخواھد شد، نیاز بھ کار 

جمعی سازمان یافتھ دارد. 

پایان بخشیدن بھ پراکندگی و آشفتگی سیاسی 
حال اگر موضوع سیاست، یعنی قدرت، بھ درستی از سوی 
کنشگران ما درک و بھ خدمت گرفتھ شود، گام بعدی خاتمھ دادن 
بھ پراکنده کاری سیاسی است، تا با دمیدن نفسی نو، خردمندانھ 
و حرفھ ای بھ صفوف اپوزیسیون، تحرک الزم برای آغاز 
تغییرات بنیادین در ایران ایجاد شود. از چالش ھای اصلی در 
این راه بھ حتم، جلب اعتماد دوباره ی جامعھ ای دچار فقر دانش 
سیاسی و از آن بدتر، سیاست گریز، بھ دلیل استبدادزدگی 
تاریخی خود مطرح است. آنچھ اما این ویژگی را دامن زده و 
کار اپوزیسیون را مشکل تر می سازد، گفتمان و خط انحرافی 
در عرصھ ی سیاست است کھ بھ عنوان ابزار تحکیم سلطھ ی 
خود، رژیم در این چھار دھھ - فزون بر ایجاد فضای ترس و 
وحشت و اختناق- بھ آن دامن زده است؛ گفتمانی کھ در بیشتر 
مواقع آبشخور خود را در اشتباھات، کم کاری ھا و ندانم کاری 
ھای اپوزیسیون یافتھ و بھ یک آشفتگی فکری گسترده در زمینھ 
ی قدرت تشخیص منافع فردی، جمعی  و ملی نزد ایرانیان منجر 

شده است.  
خوب می دانیم کھ تغییر مطلوب در جامعھ ھرگز از باال اتفاق 
نخواھد افتاد. ما برای برون رفت از مشکالت و معضالت 
عمیقی کھ بھ واسطھ ی عملکرد جمھوری اسالمی گریبان کشور 
ما را گرفتھ است، پس از پویاسازی و سالم سازی اپوزیسیون، 
بھ طور قطع نیاز خواھیم داشت کھ نیروھای سیاسی مردمی ما، 
از پایگاه اجتماعی ھرچھ گسترده تر و قدرتمندتر برخوردار 
شوند. پایگاه اجتماعی تشکیل شده از الیھ ھای آگاه و مسئولیت 
پذیر جامعھ؛ آن بخش از جامعھ ی ایرانی کھ پس از شناسایی 
دردھا، برای درمان آنھا با احساس مسئولیت وارد میدان شده و 
با اتخاذ تصمیمات متکی بر خرد و دانش عمل کند. این در حالی 
است کھ قدرت تصمیم گیری خود نیازمند انسجام فکری است، 
ھمان عنصری کھ بھ دلیل رواج آشفتگی فکری در جامعھ ی 
ایرانی وجود ندارد؛ و این، گذشتھ از ترس و محافظھ کاری 
حاکم شده بر جامعھ بھ دلیل فضای وحشتی کھ از سوی رژیم 
استوار شده است. آشفتگی فکری در جامعھ ی ایرانی ھم با 
آشفتگی سیاسی تشدید شده است. بنابراین اگر بھ شکل جدی بھ 
دنبال تغییر ھستیم، با رفع آشفتگی سیاسی  آغاز کنیم، کھ آن نیز 

بھ نوبھ ی خود مستلزم یک کار آسیب شناسی بنیادین است.# 

ایــن مــبحث و مــسیر خــروج مــا از آشــفتگی ســیاســی و ایــجاد تــغییر، 
در شماره ی آینده ی خودرهاگر به بحث گذاشته خواهد شد. 

١٧

ویاسازی و سالم سازی  ز پ پس ا
اپوزیسیون، به طور قطع نیاز خواھیم 
داشت که نیروھای سیاسی مردمی ما، از 
پایگاه اجتماعی ھرچه گسترده تر و 
قدرتمندتر برخوردار شوند. پایگاه 
اجتماعی تشکیل شده از الیه ھای آگاه و 
مسئولیت پذیر جامعه؛ آن بخش از جامعه 
ایرانی که پس از شناسایی دردھا، برای 
درمان آنھا با احساس مسئولیت وارد 
میدان شده و با اتخاذ تصمیمات متکی بر 

خرد و دانش عمل کند.
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کورش عرفانی

زبان فارسی یک زبان زنده ی دنیاست و مثل ھر زبان دیگری 
نقاط قوت و ضعف خود را داراست . اما یکی از پدیده ھایی کھ 
سرنوشت یک زبان را تعیین و سبب رفع کمبودھا و تقویت آن 
می شود چگونگی بھره بردن از آن می باشد. ھر زبانی بھ دو 
صورت نوشتاری و گفتاری مورد استفاده قرار می گیرد. این دو 
با ھم در ارتباط متقابل و پویا ھستند و بھ طور مشترک بر 
سرنوشت و موقعیت عمومی یک زبان تأثیر دارند. در این 
نوشتار ما بھ طور عمده بھ استفاده ی شفاھی از زبان یا ھمان 

تکلم خواھیم پرداخت. 
گفتار ھر کس از چھار منبع تغذیھ می شود :

یادگیری تجربی زبان مادری 
فراگیری در نظام آموزشی 
تکمیل و گسترش در جامعھ 

کار فردی برای بھبود بخشی  
ھ فراخور موقعیت اجتماعی و انتخاب ھای فردی ما تأثیر این  ب
چھارمنبع کم و زیاد می شود. در نھایت برآیند این فرایند و 
بھره گیری از منابع یاد شده سبب تعیین توان سخنوری ھر فرد 
می شود. برای یک  تقسیم بندی ساده در زمینھ ی سخنوری 

می توانیم مقولھ ھای زیر را شناسایی کنیم: 
سخنوری از حیث کمی غنی و از حیث کیفی قوی 

سخنوری از حیث کمی غنی و از حیث کیفی ضعیف 
سخنوری از حیث کمی فقیر و از حیث کیفی قوی 

سخنوری از حیث کمی فقیر و از حیث کیفی ضعیف   
بخش کیفی بھ طور عمده بھ محتوا باز می گردد و تا حد قابل 
توجھی در بیرون از بحث ما قرار می گیرد. اما بخش کمی بھ 

زبان مربوط است و در برگیرنده ی چند عامل می باشد:
دایره ی واژگانی

ساختار بندی دستوری 
ترکیب واژگان و دستور زبان

پس، توان سخنوری ھر فرد از حیث شکل بستگی دارد بھ انبان 
واژگانی فرد و این کھ تا چھ حد با لغات متنوع و گسترده 
آشناست. بعد این کھ آیا ساختار بندی کالم را بر اساس قواعد 
دستور زبان می شناسد یاخیر و در نھایت این کھ آیا از واژ ه 

ھای خود در قالب ساختار ھای دستوری بھره می برد. 
با توجھ بھ این سھ عامل می توان تاثیر آن را بر سخنوری این 

گونھ ارزیابی کرد: 
ھر چھ دایره ی واژگانی فراختر، دست گوینده برای 

سخنوری بھتر بازتر، 
ھر چھ تسلط بر دستور زبان قویتر، سخنوری روشن تر.

در مقابل این دو بھ طور طبیعی می بینیم کھ سخنوری با 
محدویت واژگانی و بیگانگی  با دستور زبان دشوارتر و ضعیف 

تر می شود. 
 حال کھ چارچوب ھای نظری بحث را برشمردیم بھ این پرسش 
می پردازیم کھ وضعیت عمومی سخنوری ایرانیان چگونھ 

است ؟ 
 آن چھ کھ بھ طور متوسط و عموم قابل مشاھده است سطح 
سخنوری ایرانیان را در حد ضعیف واژگانی شدید و عدم تسلط 
بر دستور زبان قرار می دھد . اشکاالت این سخنوری پر مسئلھ 

را می توان چنین برشمرد : 
فقر شدید واژگانی

تکرار واژه ھا و عدم  بھره بری از مشابھ ھا
عدم تدقیق در انتخاب واژه ھا
استفاده بی دلیل از مشابھ ھا
عدم تسلط بر دستور زبان

بھ کار گیری ضعیف قواعد دستور زبان
وصلھ و پینھ یجمالت برای رساندن منظور

عدم توانایی در اتمام جمالت و باز کردن جملھ معترضھ ھای 
فراوان

نبود ساختار بندی صحیح گفتار
آشفتگی کالمی کھ از اشفتگی ذھنی تغذیھ می شود
قرار دادن عناصر مزاحم و غیر الزم در گفتار

ادامھ مطلب در صفحھ ١٩ 

١٨

به فریاد 
زبان فارسی  

برسیم! 
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بھ فریاد زبان فارسی برسیم!

اشکاالتی از این دست بھ حدی رسیده است کھ تحمل یگدیگر 
برای ایرانیان بسیار سخت شده است. برخی از این نکتھ بی 
خبرند کھ بھ دلیل نبود انتظام کالم و شیوایی بیان شنیدن بھ سخن 
دیگران نھ فقط زایند ه ی لذت شنیداری نیست ، کھ بر عکس ، 
منشاء عذاب  شنونده است. بھ ھمین  خاطر مداراگری  نسبت  بھ 
یکدیگر، نھ فقط بھ دلیل شرایط رفتاری و روانی و اجتماعی ، 
کھ بھ خاطر این سستی گفتار رواج یافتھ است. بسیاری از 
ھموطنان بدون این کھ بدانند چرا، حوصلھ ی دیگری را ندارند 

زیرا کھ آشفتھ کالمی وی را بر نمی تابند.

ذھن انسان نسبت بھ تکرار کالم بسیار حساس است و از یک 
مرحلھ بھ بعد برای حفظ سالمت خویش باید منشاء تکرار را 
متوقف سازد. اگر در زندان و تحت شکنجھ نمی توان بھ این 
آزار روانی پایان بخشید ، در ارتباطات اجتماعی افراد چنین می 
کنند و بدون وقفھ در حرف یکدیگر می پرند ، موضوعات سخن 
شکن را مطرح می کنند و یا بھ بھانھ ای از ادامھ ی گفتگو 

سرباز می زنند.

سرایت این قحطی گفتار سالم را در نشریات و کتابت ھم می 
بینیم . شیوایی نوشتار ھا نیز بھ نوعی زیر سوال رفتھ است. اما 
برای آن کھ در مرزھای سخنوری باقی مانده باشیم بھتر است 
کھ در اینجا بھ برخی از راھکارھای مقابلھ با این آشفتگی کالمی 

ایرانیان اشاره کنیم.

بھ نظر می رسد کھ زمان آن باشد تا بخش فرھیختھ ی جامعھ با 
درک این پدیده ی منفی و احساس خطر از جانب آن برای 
فرھنگ و ادبیات فارسی از یکسو و کیفیت روابط اجتماعی 
ایرانیان از سوی دیگر بھ دنبال راه ھایی باشند کھ بتوان بھبودی 
در این حوزه حاصل کرد. پار ه ای از اید ه ھای خام در این 
باره در پایین می آید ، بھ  این امید کھ زاینده ی ره گریزھای 

ژرف تری باشد:

الزم است کھ قشر فرھیختھ ، بدون آن کھ در نخبھ گرایی 
کالمی در غلتد ، بھ استفاده از بیانی شیوا و مستحکم پایبندی 
بیشتری از خود نشان دھد تا بلکھ بتواند جایگاه یک الگو را 
برای خود بسازد . اگر ھموطنانمان تکلم سامان یافتھ را ھر 
چھ بیشتر بشنوند تمایل بیشتری بھ پیروی از آن یافتھ و 

تصحیح گفتار میان ھمگان ترویج می یابد.

آموزش فن سخنوری در رسانھ ھا باید بھ عنوان یک 
ضرورت مطرح شود . بھره بردن از فرصت ھا در رسانھ 
ھا ، نھ فقط برای ارائھ ی سخنوری شایستھ ، کھ آموزش فن 

آن می بایست بھ طور جدی مطرح شود.

 کم گویی و گزیده گویی باید بھ مثابھ راھنمای ھمھ ی آنھا کھ بھ 
آن قادرند مطرح شود تا بھ تدریج زبان فارسی از شلختگی 
گفتاری امروز خویش خارج شده و بی در و پیکری کالم جای 

خود را بھ سخنوری صیقل خورده و کوتاه بدھد.

گریز از اطالھ ھای مکرر و پرھیز از استفاده ی بی دلیل از 
مشابھات از جملھ پیرا یش ھایی است کھ زبان شفاھی فارسی 
امروز بدان نیاز مبرم دارد. بھ کار گیری بی دلیل صفت ھا یکی 
دیگر از نقاط ضعفی است کھ برای پنھان سازی کم بن مایگی 
گفتار است. در این زمینھ نیز باید اعتدال پیشھ کرد وجز آن جا 

کھ غیبت صفت موصوف را ناقص می سازد از آن بھره نبرد.

در یک کالم ، زمان درمان بیماری سخنوری در زبان فارسی 
است. این مھم جز با کوشش عملی سخنوران رسانھ ای و نیز 
ھمکاری اساتید دانشگاه و معلمان بھ ثمر نخواھد نشست . زبان 
فارسی بھ طور ذاتی توانمند و پویاست، این با کاربران آنست کھ 
امکانات موجود این زبان را بھ خدمت بگیرند و با سخنوری 
شیوا و درست بھ ھر چھ قویتر شدن آن یاری رسانند . رشد 
اجتماعی و اقتصادی در گرو رشد فرھنگی است و این امر اخیر 

نیز با تکیھ بر زبانی قدرتمند میسر است.#

١٩

دشمنی رژیم با کارگران، دشمنی 
طبقه ی حاکم با طبقه ی کارگر است.
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٢٠

نشریه ی "خودرهاگر"  
شماره هفت - ۱۲ دی ۱۳۹۵- ۱ ژانویه ۲۰۱۷ 

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.

  

معرفی کتاب :  
روانشناسی اجتماعی استبدادزدگی  - دکتر کورش عرفانی 

پژوھش روانشناختی - جامعھ شناختی بر چیستی نافرھیختگی اجتماعی  

بقای استبداد در ایران و استبداد منشی ایرانیان علت و معلول یکدیگرند. 

مفھوم پایھ: فرھیختگی (صفحھ ١٧ و ١٨ از این کتاب) : 

انسان موجودی است کھ از یکسو درجھ ی باالیی از محدودیت و شکنندگی جسمی را در خود دارد و این محدودیت و شکنندگی 
او را در مقابل خطرات و تھاجمات بیرونی بسیار ضعیف و آسیب پذیر می سازد و از سوی دیگر، از قدرت نامحدود و خارق 
العاده ای در درک و فھم و مفھوم سازی و تصورگری و تصویرپردازی و ارتباط برقرارسازی و خالقیت برخوردار است. 

شکنندگی و لطافت و زودشکن بودن جسمی از یکسو و قدرت و استحکام و دیرپایی روحی از سوی دیگر. 
انسان بنابراین جمع متضادین است...... 

 با تکیھ بر این مفھوم، آسیب پذیری جسمی از یکسو و قدرت روحی از سوی دیگر مفھومی را ارائھ می دھیم با عنوان 
«فرھیختگی». ما نوع برخورد، چگونگی پرداختن و نوع بھره وری از این دو وجھ انسانی را معیاری برای سنجش فرھیختگی 
انسان می دانیم. بھ این معنا: ھر چھ کھ فرد گرایش داشتھ باشد تا در روابط خود با انسان ھا بیشتر از قدرت فکری آنھا بھره 
برد فرھیختھ تر است. بھ بیان دیگر: ھرچھ فرد تالش و تأکید بیشتی بر استفاده از جنبھ ی آسیب پذیر انسان ھا داشتھ باشد تا 
آنھا را با خود موافق و ھمراه سازد نافرھیختھ تر است، و ھر چھ فرد تالش و تأکید بیشتری بر استفاده از جنبھ ی اندیشھ ورزی 

انسان ھا داشتھ باشد تا آنھا را با خود موافق و ھمراه سازد فرھیختھ تر است. 

 https://goo.gl/xM4T8q  «لینک دانلود مستقیم کتاب « روانشناسی اجتماعی استبدادزدگی
 

سپاس از حمایت بینندگان گرامی در 
سالی که گذشت و آرزوی بهترین ها 

برای شما عزیزان در این سال جدید 

    تداوم و گسترش کار رسانھ ی  
                 مستقل و شھروندی دیدگاه  

                             در گرو ھمیاری منظم ماست! 
      www.didgah.tv   برای ارسال ھمیاری مالی از طریق پرداخت اینترنتی 🔘   

�� برای تماس تلفنی با ما: 001-818-501-1144     
 didgahtv@yahoo.com برای تماس از طریق ایمیل 🔘   

�� برای ارسال چک ھمیاری خود از طریق پست     

   ILCP - P.O. Box 302 - Van Nuys, CA 91408 - USA

http://didgah.tv/main/donation
https://goo.gl/xM4T8q
https://goo.gl/xM4T8q
http://didgah.tv/main/donation

