
دفتر سیاسی حزب ایران آباد  

مـروری سـاده بـر رسـانـھ ھـای خـبری بیانـگر پیچیده تـر شـدن و 
حساس تـر شـدن اوضـاع جـھانی و از جـملھ وضعیت امنیت بین الـملل 
می بـاشـد. بسیاری از جـنگ ھـای احـتمالی در آینده می گـویند، در 
حـالی کھ بـرخی بـر این بـاورنـد این جـنگ ھـا از ھمین حـاال آغـاز 
شــده انــد. در این میان مــنطقھ ی خــاورمیانــھ از شــرایط ویژه ای 
بــرخــوردار اســت. چــندین کشور در این بــخش از جــھان درگیر 
جـنگ ھـای داخـلی، دخـالـت ورزی ھـای نـظامی و سیاسی بیگانـگان 
و نیز رشــد بی ســابــقھ ی تــروریسم مــذھــبی ھســتند. ســوریھ در 
ششمین سـال از جـنگ داخـلی بـھ آینده ای سـخت نـامـطمئن سـپرده 
شـده، عـراق درگیر اخـتالفـات قـومی و مـذھـبی و نیز تـروریسم 
داعــش اســت، کردســتان عــراق ســودای اســتقالل و تجــزیھ ی این 
کشور را دارد، یمن غـرق در جـنگ خـانـمانـسوز داخـلی و تـجاوز 
نـظامی عـربسـتان سـعودی اسـت، روابـط میان کشورھـای عـرب 
حـاشیھ ی جـنوبی خـلیج فـارس حتی از ھـماھنگی بـرخـوردار نیست، 
تـرکیھ درجسـتجوی فـرصـت ھـای سـلطھ گـرانـھ و تـوسـعھ طـلبانـھ 
اسـت، افـغانسـتان قـربـانی نـاتـوانی دولـت مـرکزی و دخـالـت ورزی 

ھای آمریکا و پاکستان است.  

در این نـقشھ ی بـھ ھـم ریختھ ی خـاورمیانـھ کشورمـان ایران نیز از 
مـوقعیت بھـتری بـرخـوردار نیست. بـازکردن پـای داعـش بـھ ایران 
بــرای بســتن راه سیل عظیم مــعترضین جــامــعھ از خــطاھــای 
اسـتراتـژیک دولـت جـمھوری اسـالمی بـوده اسـت کھ بـاید آمـاده ی 
پـرداخـت ھـزینھ ای سنگین بـرای آن بـاشـد. اگـر مـنفعت کوتـاه مـدت 
این حـرکت فـروکش چـند ھـفتھ ای اعـتراضـات اجـتماعی بـتوانـد 
بـاشـد، ضـرر دراز مـدت آن قـرار دادن کشور در مـعرض گـشودن 
تـمام زخـم ھـایی اسـت کھ بـھ واسـطھ ی شـرایط اقـتصادی، معیشتی، 

اجتماعی و زیست محیطی آماده ی دھن بازکردن ھستند.  

بـھ نـظر می رسـد کھ نـظام اسـالمی بـا سیاسـت ''زمین ھـای سـوخـتھ'' 
می خواھد آخرین شانس برای تأمین بقای خویش را با برانگیختن  
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یک جـنگ یا دسـت کم، فـرو بـردن کشور در یک فـضای جنگی 
جـبران سـازد. اگـر اسـتیصال نـظام بـھ این جـا رسیده بـاشـد، مـخالفین 
او بــاید احــتمال دھــند کھ راه چــاره ی دیگری مــانــند اســتحالــھ یا 
اصـالح بـرایش حتی از جـنگ و خـونـریزی و جـنگ داخـلی ھـم 
بـدتـر و غیرقـابـل قـبول تـر اسـت. بـا یک چنین گـرایشی، یعنی بـا 
تـرجیح جـنگ بـر اسـتحالـھ، آیا دیگر جـای تـردیدی در مـورد بی پـایھ 

و اساس بودن تئوری احتمال اصالح نظام باقی می ماند؟  

نـمایش انـتخابـات بـرای بـرپـاسـازی یک امید کاذب و شـارژ کردن 
روحیھ ی بـھ شـدت فـروریختھ ی جـامـعھ چـند روزی بیشتر نـپایید. 
درسـت چـند روز بـعد از پیروزی حـسن روحـانی، سـپاه بـا پـرتـاب 
مـوشک ھـا و بیت رھـبری بـا یک گـفتمان تـند رادیکال پیام روشنی 
را ارسـال کردنـد: این کھ بـھ جـناح مـقابـل اجـازه نـخواھـند در ورای 
یک کارکرد تبلیغاتی، انـتخاب وی بـخواھـد سـر مـنشاء تغییری یا 
اسـتحالـھ یا اصـالحـات بـاشـد. فـرمـان ''  آتـش بـھ اختیار '' خـامـنھ ای در 
واقـع چـراغ سـبزی بـود کھ سـپاه بـرای بـھ میان کشیدن پـای داعـش و 
آغـاز نـظامی سـازی فـضای کشور نیاز داشـت. و دیدیم کھ چـگونـھ 
این ھـا ھـمدیگر را تکمیل کرده و می کنند. بیت رھـبری بـھ سـپاه 
چک سفید می دھـد و سـپاه خـطرات پیرامـون رھـبری را بـرطـرف 

می کند.  

پـرسشی کھ در این میان مـطرح اسـت این کھ آیا مـردم مـرعـوب 
جـو تـرس تـروریستی رژیم سـاخـتھ شـده و بـاردیگر پـس از حـضور 
در صـحنھ و خیابـان، این بـار ھـم بـھ کنج خـانـھ ھـا رفـتھ و انـفعال 
پیشھ می کنند؟ بــھ نــظر می رســد کھ این بــار شــرایط حــداقــل یک 
تغییر اسـاسی بـا دفـعات گـذشـتھ و حـرکت ھـایی مـانـند جـنبش سـبز 
داشـتھ بـاشـد. و آن این کھ مـردم دیگر قـادر بـھ تـأمین حـداقـل ھـای 
معیشتی الزم بـرای گـرفـتن روزه ی سکوت نیستند. آنـھا ھـر آن چـھ 
کھ داشـتھ انـد را یا از دسـت داده و یا احـساس می کنند کھ بـھ زودی 
از دسـت می دھـند. پـس، این بـار نـھ بـرای انگیزه ھـای سیاسی و 
مـدنی و امـثال آن، کھ بـرای تـأمین بـقای خـویش بـاید کاری کنند. بـھ 
ھمین دلیل شـاھـدیم کھ، حـرکت ھـای اعـتراضی سـال فعلی بـھ شـدت 
آب و رنـگ معیشتی بـھ خـود گـرفـتھ و ایرانیان بـھ طـور مـثال بـرای 
اعــتراض بــھ از دســت دادن ســپرده ھــای خــود در صــندوق ھــای 

اعتباری خصوصی است کھ در خیابان ھستند.  

مــثال مــالــباخــتگان فــقط نــوک کوه یخ وضعیت وخیم اقــتصادی 
کشور اســت. مــوضــوع جــدی تــر اســت و آن این کھ رژیم تــوان 
پـرداخـتن آن چـھ را کھ بـھ عـنوان دسـتمزدھـا و یارانـھ ھـا و امـثال آن 
بــر عھــده دارد را دارا نمی بــاشــد. صــندوق ھــایش خــالی اســت، 
سـرمـایھ ای وارد کشور نمی شـود، سـرمـایھ ھـای داخـلی بـھ سـوی 
تـولید نمی رونـد، درآمـدھـای نـفت رو بـھ کاھـش اسـت، بـھ دلیل رکود 
امکان اخــذ مــالیات در ســطح کالن نیست و تــورم افــسار گسیختھ 
ھـمھ ی ذخیره ھـا و رشـد اقـتصادی را می بـلعد و اثـرات مـثبت آن را 

خنثی می سازد.  

در چنین شــرایطی دولــت روحــانی بــھ خــوبی ضــرورت تغییر 
سیاسی بـرای گـشایش اقـتصادی را درک می کند، امـا قـادر نیست 
این نـسخھ ی نـجات بـخش را بـھ کل نـظام بـفروشـد. جـناح راسـت 
خــریدار تــئوری اھمیت بــازشــدن کشور بــرای جــذب ســرمــایھ و 
نـجات اقـتصاد و تـأمین بـقای نـظام نیست. در نتیجھ ھـماھنگی میان 
جــناح ھــای رقیب کھ در گــذشــتھ ســبب کنار آمــدن نســبی آنــھا در 
شـرایط حـساس شـده بـود، بـھ دلیل جـدیت وخـامـت اوضـاع دیگر 
ممکن نیست و دو جـناح رقیب در رویارویی نسـبی بـا ھـم قـوی  و 

قاطع عمل می کنند.  

در این شــرایط کھ حــل مــعادلــھ از طــریق پــارامــترھــای درونی 
خـویش بـھ بـن بسـت کشیده اسـت این تـنھا یک نیروی بیرونی اسـت 
کھ می تـوانـد گـره ی کور شـرایط ایران را بـاز کند. امـا در این جـا 
وقتی صــحبت از نیروی بیرونی می کنیم ذھــن بسیاری بــھ ســوی 
قـدرت ھـای خـارجی مـتمرکز می شـود. آنـھا بـر این بـاورنـد کھ بـدون 
دخـالـت آمـریکا و امـثال آن نمی تـوان این شـرایط قـفل شـده را بـھ 
ســـوی گـــشایش سیاسی و شکوفـــایی اقـــتصادی بـــاز کرد. چنین 
بـاورمـندانی در اپـوزیسیون ایرانی کم نیستند و بـھ صـورت فـعال 
در پی جــلب نــظر کاخ سفید و کنگره ھســتند تــا از این طــریق 

پشتیبانی الزم جھت نوعی از تغییر کھ بھ نفع آنھا نیز باشد را بھ  
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در این بــرھــه بسیار حــساس، وارد شــدن 
عـناصـر فـرھیخته و مسـئولیت پـذیر جـامـعه 
بـــه عـــرصـــه سیاسی و گـــوشـــزد کردن 
عــواقــب خــطرســاز غیر قــابــل بــازگشــت 
دیوانگی سـردمـداران قـدرت بیش ھـر زمـان 

دیگری ضروری به نظر می رسد.  

این مــھم می تــوانــد پیش زمینه ی ایجاد 
جــبھه ی نــجات بــرای حــفظ صــلح، بــرای 
حـــفاظـــت از جـــان شھـــرونـــدان ایرانی، 
گـــفـتـگـوی  زدن  کـلیـد  و  ایـران  یکـپـارچـگی 
عـــقالنی دلـــسوزان صـــادق و مســـتقل 
سیاسی و اجـتماعی بـرای تـوافـق بـر سـر 
یک اسـتراتـژی تغییر سـاخـتاری مـرحـله بـه 

مرحله باشد.  

ایـن یـعـنی ھـمـفکـری مـلی بـــرای نـــجـات 
کشور. بـه این صـورت وارد شـدن پـارامـتر 
مـردمی بـا یک اسـتراتـژی ھـمراه خـواھـد 
بــود که راه عــقالنی ھمفکری تــاکتیکی را 

می تواند ھموار کند.
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دسـت آورنـد. در این میان چنین نیروھـایی در اپـوزیسیون، بـا کنار 
گـذاشـتن بسیاری از اصـول اخـالقی حـاکم بـر مـبارزه ی سیاسی، 
خــــود را در مسیری قــــرار داده انــــد کھ در آن ھــــر جــــریان و 
شخصیتی و دولتی کھ بـھ آنـھا در خـلع قـدرت نـظام و کسب قـدرت 
سیاسی یاری رسـانـد قـابـل قـبول اسـت. ھیچ شـاخـص و خـط قـرمـزی 
در این میان بــھ طــور عملی، و نــھ در حــرف و گــفتار، دیده نمی 

شود. 

در این میان بـرخی جـریانـات اصـول گـرای اپـوزیسیون ھـم مـتذکر 
می شـونـد کھ اگـر قـرار اسـت این مـعادلـھ ی بسـتھ بـا یک نیروی 
بیرونی حـل شـود، این نیرو ھـمان مـردم ھسـتند. مـردمی کھ تـا بـھ 
حـال در مـحاسـبات اسـتراتـژیک نـظام ھیچ نـقش و سھمی نـداشـتھ انـد. 
این نیروھـای اپـوزیسیون بـر این بـاورنـد کھ مـردم می تـوانـند بـا 
قـدری جـدیت، شـجاعـت و کمی ھـم کار گـروھی و سـازمـان یافـتھ، 

کلید گشایش قفل شرایط تاریخی ایران باشند.  

بـروز درگیری بی سـابـقھ و ھشـداردھـنده ی پـرتـلفات کھ جـان بیش 
از ٢٢ تـن از شھـرونـدان رامھـرمـز را گـرفـت و ده ھـا تـن زخـمی 
بـرجـا گـذاشـت نـشانـگر آغـاز جـھش خـشم انـباشـتھ شـده در الیھ ھـا و 
مـناطـق محـروم جـامـعھ اسـت. خشمی کھ اگـر فـوران کند شـرایطی 
غیر قـابـل کنترل را در بـرخـواھـد داشـت و این بـدیھی اسـت کھ 
نــظام حــاکم کنونی از مــحاســبھ ی ابــعاد بسیار سنگین آن عــاجــز 
اسـت. رژیم بـھ ھـراس افـتاده و تـوانـایی مـحاسـبھ حـداقلی عـقالنی 
حتی بـرای حـفظ شـرایط فعلی را ھـم از دسـت داده اسـت. وارد 
کردن پــارامــتر داعــش و درگیری ھــای نــظامی در چــاه بــھار، 
کردســتان، آذربــایجان غــربی و سیستان و بــلوچســتان نــاامنی 
خـــطرنـــاکی را رقـــم زده اســـت. در این میان تھـــدید دوبـــاره ی 
اسـرائیل نـشان دیگری از چـنگ انـداخـتن دیوانـگان حـاکم بـر قـدرت 
اسـالمی تھـران بـھ آخـرین کارت بـازی اھـریمنی شـان یعنی دیدگـاه 

آخرالزمانی آنھاست. 

در این بــرھــھ بسیار حــساس، وارد شــدن عــناصــر فــرھیختھ و 
مسـئولیت پـذیر جـامـعھ بـھ عـرصـھ سیاسی و گـوشـزد کردن عـواقـب 
خـطرسـاز غیر قـابـل بـازگشـت دیوانگی سـردمـداران قـدرت بیش 
ھـر زمـان دیگری ضـروری بـھ نـظر می رسـد. این مـھم می تـوانـد 
پیش زمینھ ی ایجاد جــبھھ ی نــجات بــرای حــفظ صــلح، بــرای 
حــفاظــت از جــان شھــرونــدان ایرانی، یکپارچگی ایران و کلید 
زدن گـــفتگوی عـــقالنی دلـــسوزان صـــادق و مســـتقل سیاسی و 
اجـتماعی بـرای تـوافـق بـر سـر یک اسـتراتـژی تغییر سـاخـتاری 
مـرحـلھ بـھ مـرحـلھ بـاشـد. این یعنی ھمفکری ملی بـرای نـجات 
کشور. بــھ این صــورت وارد شــدن پــارامــتر مــردمی بــا یک 
اسـتراتـژی ھـمراه خـواھـد بـود کھ راه عـقالنی ھمفکری تـاکتیکی 

را می تواند ھموار کند. 

حـزب مـا یکی از این تشکل ھــای مــردم-مــحور اســت کھ بــاور دارد 
ھمین خواست ھـای معیشتی الیھ ھـای مـختلف مـردم مـوتـور مـبارزاتی 
خــوبی اســت تــا بــتوانــد یک جــمعیت گســترده را بــھ صــحنھ ی 

رویارویی بـا نـظام کشانـده و آن را در یک حـرکت سـرنـوشـت سـاز 
سھیم ســازد. بــھ عــبارت دیگر مــا رویای مــبارزه ی یک جــامــعھ 
فـقرزده و گـرسـنھ بـرای آزادی و دمکراسی را نـداریم، امـا حتی 
اگـر آنـھا بـرای سـپرده ھـای از دسـت رفـتھ ی خـود در خیابـان ھسـتند، 
وجـود عـنصر سـازمـانـدھی ھـوشـمند و ھـدفـمند می تـوانـد شـرایط 
بـرانـدازی رژیم را فـراھـم سـازد. پـس این کھ مـردم، مـانـند جـنبش 
سـال ٨٨، بـرای رأی خـود در خیابـان بـاشـند یا مـثل امـروز بـرای 
مـالـباختگی و فـقر و گـرسنگی، فـرق زیادی نـدارد. عـنصر مـھم در 
این میان عـنصر ھـدایت گـر و رھـبری کننده اسـت. نـبود این عـنصر 

است کھ فرصت ھا را ھدر می دھد.  

از ھمین روی، مـا در حـزب ایران آبـاد تـالش خـود را روی این 
مـتمرکز کرده ایم کھ بـتوانیم بـا ارائـھ ی آمـوزش و بسـتر شکل گیری 
آگـاھی، یک درصـدی ھـای جـامـعھ را آمـاده کنیم کھ خـود را بـرای 
رھـبری کردن جـنبش ھـای اعـتراضی اقـشار مـختلف مـردم از جـملھ 
کارگــران، محــرومین، حــاشیھ نشین ھــا، بیکاران، گــرســنگان و 
مـالـباخـتگان مھیا سـازنـد و وارد صـحنھ ی مـبارزاتی شـونـد. حـضور 
آنـھا بـرای گسـترده تـر کردن این اعـتراضـات، مجھـز کردن آنـھا بـھ 
حــــداقلی از تشکل یابی و ارتــــباطــــات مــــنظم، تــــشویق بــــھ 
خـودسـازمـانـدھی، ھـدفـمند کردن آنـھا و نیز تـأمین تـداوم آنـھا تـا مـرز 

بھ نتیجھ رسیدن ضرورت دارد.  

در این راه مــا از ھــمھ ی ایرانیان داخــل و خــارج از کشور می 
خـواھیم کھ بـھ جـای فـعالیت ھـای پـراکنده و نـابـسامـان بـھ حـزب 
ایران آبـاد و سـایر احـزاب مـردمی بپیونـدنـد و بـھ این تشکل ھـا 
تـوان کافی بـرای دخـالـت فـعال در این رونـد تغییر و دگـرگـونی را 
بـدھـند. بـا پیوسـتن خـود بـھ حـزب ایران آبـاد تشکل مـا می تـوانـد از 
نـفرات و امکانـات بـرای آمـوزش، سـازمـانـدھی و ھـدایت نیروھـای 
یک درصـدی بـرخـوردار بـاشـد و آنـھا را بـرای مـدیریت ھـدفـمند 

جنبش ھای اعتراضی کنونی آماده سازد.  

راه پیروزی در مـبارزه بـر علیھ اسـتبداد اسـالمی و پـایان بخشیدن 
بــھ غــارت و کشتار مــشخص اســت، نیاز بــھ رھــرو دارد تــا طی 

شود. انتخاب با شماست.  # 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 

۲۰ تیر ۱۳۹۶  

٣
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 

از چھـره ھـا گـرفـتھ تـا تشکل ھـای سیاسی، در صـف اپـوزیسیون 
بــرانــداز ایرانی، بسیاری خــود را بــھ عــنوان جــانشین جــمھوری 
اسـالمی تـصور و مـعرفی می کنند. عـمر این پـدیده کمابیش بـرابـر 
بــا عــمر نــظام خــودکامــھ ای اســت کھ از چــھار دھــھ ی پیش بــر 
سـرنـوشـت کشور مـا حـاکم شـده اسـت. ھـر از چـندی امـا - مـانـند این 
روزھـا - مـدعیان این صـحنھ پـررنـگ تـر و پـر سـر و صـداتـر از 
دوره ھـای دیگر بـھ نـظر می رسـند و این پـدیده بیش از آن کھ بـا 
سیر وقـایع داخـل کشور مـرتـبط بـاشـد، بـا جھـت گیری ھـای جـدید 

سیاست خارجی قدرت ھای بزرگ جھانی ارتباط پیدا می کند.  

شکی نیست، نــاقــوس پــایان عــمر رژیمی کھ در بحــران ھــای 
سـاخـتاری دسـت و پـا می زنـد آغـاز بـھ نـواخـتن کردن اسـت، امـا این 
نیست کھ جـنب و جـوش جـدیدی و شـاید، بیش از ھـر بـار دیگر، 
در بین اپـوزیسیون ایرانی ایجاد کرده، بلکھ پیش بینی ھـایی اسـت 
کھ دربـاره ی سیاسـت مـتفاومـت آمـریکا نسـبت بـھ جـمھوری اسـالمی 
بـا انـتخاب تـرامـپ می شـود. این گـونـھ اسـت کھ شـاھـدیم مـدعیان از 
ھـمھ رنـگ بـھ جـلوی صـحنھ  پـریده اند، بـا دولـتمردان و سـناتـورھـا 
دیدارھـــای پـــنھان و آشکار می کنند و داعیھ ی نیروی آلـــترنـــاتیو 

رژیم پس از براندازی را دارند.  

این مــوضــوع کھ این چھــره یا آن جــریان مــدعی، تــا چــھ انــدازه 
دارای یک اسـتراتـژی و نـقشھ ی راه روشـن، واقـعگرا، قـابـل اجـرا 
و دارای مــراحــل الزم بــرای طی مسیر بــرانــدازی و ایجاد رژیم 
سیاسی جـایگزین جـمھوری اسـالمی بـاشـد، مـوضـوع بـحث این 
نـوشـتار نیست؛ بـرای این مـنظور از خـوانـندگـان دعـوت می کنیم 
خـود بـا نـگاھی بی طـرفـانـھ و خـردگـرایانـھ مـتون انـتشار یافـتھ ھـر 
یک از این جـریان ھـا را - در صـورت وجـود - مـطالـعھ کرده و بـھ 
قـضاوت بنشینند. آنـچھ امـا در این نـوشـتار بـھ آن خـواھیم پـرداخـت، 
ابـزار سنجشی می تـوانـد بـشود کھ بـھ مـا کمک کند میزان اصـالـت 
بــازیگران و مــدعیان صــحنھ ی سیاسی ایرانی را بھــتر تشخیص 
دھیم. در این آشــفتھ بــازار ''اپــوزیسیون ایرانی''، و بــرای آن کھ 
بـار دیگر یک کاله تـاریخی بـر سـر مـلت ایران نـرود، ضـروری بـھ 
نـظر می رسـد کھ سـره را از نـاسـره جـدا سـازیم و حـساب نیروھـای 

اصیل سیاسی را -  بــا ھــر بــاوری کھ بــاشــند  - از اشــخاص و 
جـریانـات فـرصـت طـلب و ''نـان بـھ نـرخ روزخـور'' بـا وسـواس 
بیشتری سـوا کنیم. این جـدا از آن بـاید بـاشـد کھ مـا بـا راه حـل ھـای 

پیشنھادی آنھا برای آینده ی ایران موافق باشیم یا خیر. 

شاخص های جریان سیاسی اصیل یا فاقد اصالت 

تــعریف پــایھ ای کھ بــرای واژه ی اصــالــت - بــا مــعادل فــارسی 
آزادگی - می توان ارائھ داد چنین است: 

''اصالت یعنی انتخاب راه راست و اجرای درست راه.''  

بـھ عـبارتی دیگر، اصـالـت تـرکیبی اسـت از راسـتی و درسـتی. این 
مـفھوم در حـوزه ھـای مـختلف مـعنای خـاص خـود را پیدا می کند: 
در فـلسفھ، در روانـشناسی، در اخـالق شـناسی، در رفـتارشـناسی و 
غیره. امـا از آنـجا کھ تـمرکز مـا در اینجا بـھ روی سیاسـت اسـت، 
تــعریف فــوق را بــھ عــرصــھ ی سیاسی بســط داده و بــھ مــاھیت 
جــریان ھــای سیاسی مــطابــقت می دھیم. بــدین تــرتیب گــزاره ی 

دیگری را می توان عنوان نمود:  

''جـریـان سـیاسـی اصـیل، جـریـانـی اسـت کـه راه راسـت را در 
عـرصـه ی سـیاسـت انـتخاب مـی کـند و تـالش مـی کـند آن را 

به درستی طی کند.''  

سیاسـت عـلم مـدیریت امـور جـامـعھ در عـرصـھ ھـای گـونـاگـون آن 
اسـت؛ پـس، از خـود بـپرسیم انـتخاب راه راسـت و اجـرای درسـت 

آن در سیاست بھ طور خاص بھ چھ معنا می تواند باشد:  
راه راسـت در سیاسـت:  بـرگـزیدن راه راسـت در سیاسـت، بـھ 
مــعنای انــتخاب مسیری اســت کھ بــر خــالف مــنافــع اعــضای 
جـامـعھ نـباشـد و بنیاد آن بـھ روی ارزش ھـای اخـالق انـسانی بـنا 
شـده بـاشـد. بـھ عـبارتی دیگر، مـنطبق بـاشـد بـا مـفاھیمی مـانـند 
راسـتی، درسـتی، صـداقـت، عـدالـت، آزادگی، عـدم ظـلم، عـدم 
سـتم، عـدم دروغـگویی، شـفافیت و .... آن چـھ کھ بـھ آن اخـالق 
انـسانی و ارزش ھـای مـرتـبط بـا آن گـفتھ می شـود. رفـتن بـھ راه 
راســت در سیاســت، قــرار دادن اخــالق انــسانی در مــرکز کار 
سیاسی اسـت، و پـرھیز از حـرکت در مسیر عکس ھـر آن چـھ 
کھ در طـول تـاریخ تـمدن، مـوجـود بشـری تـوانسـتھ در وجـھ مـثبت 

خود بنا کند.  
ادامھ مطلب در صفحھ ۵ 

٤
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اصالت در سیاست 

اجـرای درسـت در سیاسـت: اجـرا و یا روش درسـت انـجام کار 
در شکل کلی خـود بـھ این مـعناسـت کھ کنش ھـا بـر قـانـونـمندی 
ھـای حـاکم بـر پـدیده ھـا تـطابـق داشـتھ بـاشـد. در این راسـتا، زمـانی 
کھ از اجـرای درسـت کار در عـرصـھ ی سیاسـت سـخن گـفتھ  
می شــود، اشــاره بــھ پیشبرد کارھــا بــر اســاس و بــا احــترام بــھ 
قـانـونـمندی ھـا و سـازوکارھـای حـاکم بـر جـامـعھ ی انـسانی سـت؛ 
این کھ سیاسـت خـود را بـا ویژگی ھـای واقعیت ھـای اجـتماعی 

وفق دھد و استانداردھای الزمھ را درانجام کار در نظر گیرد.  

بـنا بـر آنـچھ گـفتھ شـد، درجـھ ی اصـالـت ھـر جـریان سیاسی را 
میزان رعـایت شـاخـص ھـای راسـتی و درسـتی تعیین می کند، بـھ 

عبارتی دیگر:  
''جــــریان سیاسی اصیل، از یک ســــو راھی را انــــتخاب می کند کھ 
ھـماھـنگ بـا ذات ارزش ھـای انـسانی بـاشـد، در آن بـاقی می مـانـد و از 
آن منحـــرف نمی شـــود؛ و از ســـویی دیگر، جـــریان سیاسی دارای 
اصـالـت، راه انـتخاب شـده را بـا رعـایت اسـتانـدارد ھـای حـرفـھ ای کار و 

با عمل بھ روش درست طی می نماید.''  

تـــوجـــھ بـــھ این ویژگی ھـــا، در ورای پـــایھ ھـــای فکری و یا 
ایدئـولـوژی مـتعلق بـھ ھـر جـریان سیاسی، خـالـص، نـاب و اصیل 
بــودن آن را مــشخص می کند. این کھ آیا راھــش را از ابــتدا بــر 
اسـاس ارزش ھـای انـسانی انـتخاب کرده اسـت یا خیر؟ و اگـر چنین 
کرده، در طـول حیاتـش آیا مـوفـق شـده در مسیر انـتخابی خـود بـاقی 
بـمانـد و یا بـھ دلیلی، بـھ چـپ و راسـت زده و بـھ راه دیگری کشانـده 
شــده اســت؟ دیگر آن کھ آیا در مسیر انــتخابی خــود، این جــریان 
سیاسی قـادر بـوده اسـت بـرنـامـھ اش را بـر اسـاس اسـتانـداردھـای 
الزم بـھ پیش بـرد و یا بـھ درسـتی انـجام کار بی تـوجـھ بـوده و بـھ 
روش ھـای ''مـن در آوردی'' و ''بـاری بـھ ھـر جھـت'' تـوسـل جسـتھ 

است؟  

بـر این مـبنا می تـوان یک طـبقھ بـندی و یک مـبنای قـضاوت بـرای 
جریانات سیاسی فاقد اصالت ایجاد کرد:  

ھـر جـریان سیاسی کھ مـحور وجـودی و چـشم انـداز تـالش ھـای 
آن بـر روی ارزش ھـای انـسانی اسـتوار نـباشـد: نـمونـھ ی بـارز 
آن تشکل ھــا و جــریان ھــایی ھســتند کھ بــرای آنــھا پــدیده ھــایی 
ھـمچون قـومیت، مـذھـب، ملیت، نـژاد و ایدئـولـوژی فـراتـر از 
ارزش ذاتی انـسان ھـا قـرار می گیرنـد و در مسیر حـرکت خـود 
بـھ شـاخـص ھـای بـارز قـومی، نـژادی، مـذھـبی یا ایدئـولـوژیک 
ارجحیت می دھـند. چنین جـریان ھـایی شـاید شـانـس مـوفقیت پیدا 
کنند، امـا از اصـالـت بـرخـوردار نمی بـاشـند. الـبتھ کھ مـا بـھ عـنوان 
انــسان، مــوجــودی مــختار، می تــوانیم تصمیم بــھ ھمکاری و 
ھـمراھی بـا چنین جـریانـاتی بـھ عـنوان جـانشین بـالـقوه ی رژیم 
کنونی بگیریم یا خیر، ولی بــاید بــدانیم کھ در بــرھــھ ای یا در 
زمـانی دیگر، مـاھیت این چنین تشکل ھـایی می تـوانـد آنـھا را در 
مـقابـل انـتخاب جـان یک انـسان در بـرابـر دیگری، بـھ دلیل فـاصـلھ 

ای کھ از ارزش ھـای جـھان شـمول اخـالق انـسانی گـرفـتھ انـد، 
قـرار دھـد و مـا را نیز بـا خـود بـھ دنـبال چنین جـریانی کھ بـوی 
عـدم اصـالـت بکشانـد. تـأیید ھـر نـوع تبعیض شـاخـص زیر سـؤال 

رفتن اصالت است.  
ھـر جـریان سیاسی کھ بـھ دروغ و تـنھا از روی مـصلحت گـرایی 
بـھ ارزش ھـای انـسانی بـپردازد: چنین جـریان ھـایی بـر خـالف 
ادعـای خـود، پـایبندی عملی بـھ ارزش ھـای جـھان شـمول انـسانی 
نـدارنـد و از آنـھا بـھ عـنوان یک طـعمھ بـرای جـلب رأی و پـایگاه 

اجتماعی استفاده می کنند. 
ھــر جــریانی کھ تــحت فــشار یا از روی مــصلحت گــرایی بــھ 
ارزش ھـای انـسانی مـورد بـاور خـود پشـت کند: جـریان سیاسی 
کھ در ابـتدای حـرکت خـود مـفاھیمی ھـمچون آزادی، بـرابـری، 
خـوشـبختی انـسان ھـا را مـبنای کار خـود قـرار داده انـد، امـا بـھ 
مـرور زمـان بـھ دلیل مشکالت، از روی صـالح و مـصلحت و 
یا بـرای بـرخـوردار شـدن از حـمایت این یا آن قـدرت خـارجی، 

در عمل، از باورھای اولیھ ی خود دست بکشد. 
ھـر جـریانی کھ رعـایت اسـتانـداردھـای تخصصی در کار سیاسی 
را مـورد تـوجـھ و رعـایت قـرار نـدھـد: بـھ کارگیری فـن مـدیریت 
و عـــلوم اجـــتماعی مـــورد نیاز بـــرای پیشبرد کار سیاسی از 
شـاخـص ھـای ھـر جـریانی بـاید بـاشـد کھ قـصد دارد بـھ سیاسـت بـھ 
صـورت حـرفـھ ای و بـا تکیھ بـر عـلم و تجـربیات بشـری بـپردازد 

و نھ از طریق الگوھای آماتور شکست خورده. 
ھـر جـریانی کھ رعـایت اسـتانـداردھـای کار سیاسی را مـتوقـف کند: 
جـریانی کھ در دل خـود دانـش و تجـربـھ ی پیشبرد کار سیاسی 
را انـدوخـتھ اسـت ولی در بـرھـھ ای، بـھ دلیل دشـواری کار و یا 
مـــصلحت گـــرایی، روش درســـت خـــود را تغییر دھـــد. چنین 
جــریانی قــادر اســت بــا بــھ پیش کشانــدن اھــداف و نیت خــوب 
خـود، خـود را بـھ قـدرت ھـایی نـاسـالـم مـتصل کند و بـخواھـد بـھ 

ھر قیمتی و با تکیھ بر ھر روشی بھ قدرت برسد.  

پـرسشی کھ شـاید بـھ ذھـن خـطور کند چنین اسـت، آیا تـنھا جـریان 
ھــای سیاسی دارای اصــالــت شــانــس پیروزی و گــرفــتن ســھم از 
قـدرت دارنـد؟ پیروزی ھـا و شکست ھـای تـاریخی بـھ مـا دربـاره ی 
جـریان ھـای فـاقـد اصـالـت چـھ می گـویند؟ دو سـرنـوشـت ممکن را 

برای چنین جریان ھایی می توان تصور کرد: 
کسب مـوفقیت بـھ دلیل اسـتفاده از روش اجـرای درسـت کار، 
بـدون بـرگـزیدن راه راسـت: در این صـورت جـریان سیاسی کھ 
بـنا بـھ تـعریف ھـای داده شـده فـاقـد اصـالـت اسـت، بـھ دلیل تکیھ بـر 
اســتانــداردھــای حــرفــھ ای کار سیاسی در کسب قــدرت امکان 
مــوفقیت دارد، امــا نــظامی مســتقر خــواھــد کرد کھ مبتنی بــر 
پـایمال کردن مـنافـع اکثریت جـامـعھ خـواھـد بـود. بـھ عـنوان نـمونـھ 
ی تـاریخی می تـوان از حـرکتی نـام بـرد کھ بـھ اسـتقرار جـریان 

غیر اصیل صھیونیسم ختم شد. جریانی ضد ارزش ھای  

ادامھ مطلب در صفحھ ۶ 

٥
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اصالت در سیاست 

انـسانی و متکی بـر نـژادپـرسـتی، کھ بـا بـرتـر دانسـتن قـوم یھود 
بـــر دیگر اقـــوام، بـــھ دلیل اســـتفاده ی درســـت از روش ھـــا و 
اسـتانـداردھـای حـرفـھ ای، گـام بـھ گـام بـھ اھـداف خـود نـزدیک می 
شـود و کار را ھـرچـند بـا اسـتفاده از تـرور، حـقھ بـازی، خـرید 
افکار عـمومی و دیگر روش ھـای غیر اخـالقی، ھـمچنان ادامـھ 
می دھـد. سـرزمین دیگر مـردمـان را اشـغال می کند و بـھ بـھای 
درد و رنـج و سختی و آوارگی و قـتل و حـبس و فـقر میلیون ھـا 
انـسان دیگر، بـھ پـای اجـرای مـرحـلھ ی بـعدی رفـتھ و در پی 
عملی کردن پـروژه ی اسـرائیل بـزرگ اسـت. چنین جـریانـاتی 
کھ درک درسـتی از اصـول و روش کار سیاسی دارنـد امـا بـھ  
ارزش ھـای انـسانی بی تـغاوت انـد، در یک غـفلت تـاریخی می 
تـوانـند در ایران ھـم مـوفـق شـونـد و سـرنـوشـت میلیون ھـا ایرانی 

را قربانی منافع خود کنند. 

شکست سیاسی بـھ دلیل عـدم انـتخاب راه راسـت یا عـدم اجـرای 
کار بـا اسـتفاده از روش درسـت ( یا ھـردو): نـمونـھ ی تـاریخی 
مــورد عــدم تکیھ بــر راه راســت امــا اســتفاده از روش اجــرای 
درسـت را می تـوان در جـریان نـازی ھـا در آلـمان یافـت. ھیتلر و 
فـرمـانـبرانـش در پیشبرد کار سیاسی بـا وسـواس و دقـت بسیار 
بـاالیی اسـتانـداردھـای حـرفـھ ای را رعـایت می کردنـد، امـا بـھ 
دلیل عـدم پـایبندی بـھ ارزش ھـای انـسانی، این جـریان فـاشیستی 
در نــھایت شکست می خــورد و از صــحنھ ی تــاریخ مــحو می 
شـود. این قـانـونـمندی شکست را بـھ دیگر جـریان ھـای سیاسی 
شکست خـورده ی می تـوان تعمیم داد. ھـر جـریان نـاکامی یا راه 
راسـت را انـتخاب نکرده، یا در نـقطھ ای از مسیر آن منحـرف 
شـده و یا در اجـرای درسـت کار مـوفـق نـبوده اسـت. این نکتھ در 
عـرصـھ ی سیاسـت ایرانی نیز صـدق می کند و بـھ مـا در یافـتن 
درکی درسـت از دالیل شکست و نـاکامی جـریان ھـا در طـول 

تاریخ سیاسی ایران یاری می رساند. 

نـقش جـریـان هـای سـیاسـی اصـیل در ایـجاد تـغییرات 
ساختاری در ایران:  

ریشھ کن کردن اسـتبداد در ایران و سـاخـتن سـرزمینی بـرخـوردار 
از دمکراسی و آزادی و آبــــادانی، مســــتلزم تغییراتی بنیادین در 
جـامـعھ ی ایرانی سـت کھ صـد الـبتھ بـا بـرانـدازی و جـایگزینی رژیم 
فـاسـد و جـنایتکار کنونی آغـاز می شـود ولی بـا آن پـایان نمی پـذیرد. 
مسیر تغییرات سـاخـتاری در ایران، چـنانـچھ بـھ دسـت نیروھـای 
سیاسی اصیل و مـردمی مجھـز بـھ روش ھـای اجـرایی درسـت و بـا 
تکیھ بــر الیھ ھــای اجــتماعی مســتعد و مســئولیت پــذیر صــورت 
نگیرد، و در سیر پـر تـالطـم تـحوالت ژئـواسـتراتـژیک جـھانی و 
مـنطقھ ای، در بـرھـھ ای، کار بـھ دسـت نیروھـای فـاقـد اصـالـت یا 
وابسـتھ بـھ قـدرت ھـای بیگانـھ بیافـتد، نـھ تـنھا صـرف عـمل بـرانـدازی 
رژیم دردی از مـلت مـا دوا نـخواھـد کرد، بلکھ آن را بـار دیگر از 

یک چــالــھ ی تــاریخی عمیق بــھ چــاھی عمیق تــر از آن خــواھــد 
انـداخـت. کنشگران ھـوشیار صـحنھ بـاید تـمامی تـالش و دانـش و 
ھـمت خـود را در مسیر تـقویت و بـھ پیروزی رسـانـدن نیروھـای 
اصیل سیاسی ھــدایت کنند. جــریان ھــایی کھ بــایستی اصــول و 
مـبنای کار خـود را بـھ روی مـوارد زیر بـنا کنند تـا سـرنـوشـتی 

مطلوب نصیب جامعھ  ایرانی گردد:  
انـتخاب راه راسـت مبتنی بـر ارزش ھـای اخـالق انـسانی: راھی 
کھ بھــروزی ھــمھ ی انــسان ھــا و نــھ تــنھا بخشی از آن را بــھ 
عـنوان آرمـان و ھـدف خـود بـرگـزیند و در طـول زمـان بـھ آن 

وفادار بماند.  
اســتفاده از بــاالتــرین حــد از اســتانــداردھــای کار حــرفــھ ای 
سیاسی: داشــتن آرمــانی واال و اھــداف انــسانی کافی نیست، 
زمـان آزمـون و خـطا و نـاشی گـری ھـای سیاسی بـرای مـا ایرانی 
ھـا بـھ سـر آمـده اسـت. اگـر مـا ھـم می خـواھیم مـانـند بسیاری از 
مـلت ھـا دسـت بـھ کار سـاخـتن آینده ای بھـتر بـرای خـود و نسـلھای 
آینده شـویم، یک بـار بـرای ھمیشھ بـاید بـپذیریم کھ این مـھم جـز 
بـا اسـتفاده از دسـتاوردھـای امـروزی عـلوم اجـتماعی و مـدیریت 

سیاسی ناممکن خواھد بود.  
کار مـوفـق سیاسی رمـز و راز پیچیده ای نـدارد. بنیان کار را بـاید 
بـھ روی ارزش ھـای اخـالقی و انـسانی گـذاشـت و مسیر حـرکت را 
بـا اسـتفاده از اسـتانـداردھـای بـاالی کار حـرفـھ ای پیمود. این دو 
شـاخـص اصلی یک جـریان سیاسی پیروز و مـوفـق اسـت کھ بـا 
حـفظ اصـالـت خـود، در مسیر بھـروزی انـسان ھـا حـرکت می کند؛ 
جــریانی کھ کارش ثــمررســانی بــھ اکثریت جــامــعھ اســت. چنین 
جـریان ھـایی در تـاریخ سیاسی ایران یا نـداشـتھ ایم و یا کم داشـتھ ایم 
و بـھ ھمین دلیل نیز چنین ھیوالھـایی امـروزه بـر کشور مـا حکم 
می رانـند. مـا ھـرگـز بـھ ھـر دو جـنبھ ی راسـتی و درسـتی کار در 
عـرصـھ ی سیاسی بـھ طـور ھـمزمـان نیانـدیشیده ایم، ھـمواره یکی یا 
ھـر دو عـنصر یا نـبوده اسـت یا کم  در نـظر گـرفـتھ شـده اسـت. این 
در حـالی سـت کھ جـریان دارای اصـالـت ھـم بـھ راسـتی راه و ھـم بـھ 
درسـتی روش طی راه نیاز دارنـد تـا پیروزی را از آِن خـود کند؛ 
بـھ خـصوص بـھ رابـطھ ای کھ بین دو عـنصر راسـتی و درسـتی 

وجود دارد.  
نـگاھی داشـتھ بـاشیم بـھ سـرنـوشـت چـند جـریان در تـاریخ سیاسی 

معاصر ایران: 
بــرگــزیدن راه راســت اگــر بــا نــاآگــاھی یا بی اعـتنایی بـھ 
روش درسـت ھـمراه بـاشـد بـھ شکست و فـنا شـدن قھـرمـانـانـھ 
می انـجامـد: در تـاریخ سیاسی ایران تشکل ھـایی کھ بـا وجـود 
تکیھ بــھ ارزش ھــای انــسانی و انــتخاب راه راســت شکست 
خـورده و تضعیف یا نـاپـدید شـده انـد کم نـداشـتھ ایم. بـا نـگاھی بـھ 
مسیر تـالش آنـھا در می یابیم کھ بـا وجـود تـمامی فـداکاری ھـا و 

از جان گذشتگی ھا، این مبارزین یا بھ استانداردھای کار 

ادامھ مطلب در صفحھ ٧ 
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اصالت در سیاست 

حـرفـھ ای آگـاه نـبوده انـد و یا بـھ اجـرای آن بی اعـتنایی کرده 
انـد. انـسان ھـای بـزرگ، شـریف و اخـالق مـدار در صـفوف این 
یا آن جــریان سیاسی تــاریخ مــعاصــر ایران کم نــداشــتھ ایم. 
قھــرمــانــانی کھ نشکستند و بــھ دلیل بــاورھــای واالی انــسانی 
شـــان، ســـرکوب و اسیر شـــدنـــد و گـــاه جـــان خـــود، کھ 
ارزشــمندتــرین ســرمــایھ ی ھــر فــرد اســت را بــا مــقاومــت و 
آزادگی بی نظیر فــــدا کردنــــد، بــــدون آن کھ بــــھ پیروزی و 
مـوفقیت بـرسـند. اشکال کار این جـریانـات پیشروی سیاسی در 
انــتخاب راه راســت نــبوده، بلکھ حــواس بسیاری از آنــھا بــھ 
رعـایت حـداقـل ھـا در امـر مـبارزه مـانـند دقیق بـودن ، حـساب 
شـده عـمل کردن، مـطالـعھ کردن، شـناخـت داشـتن از کار در 
دسـت انـجام، سـازمـان یافـتھ عـمل کردن، بـا بـرنـامـھ عـمل کردن، 
اسـتراتـژی داشـتن و ... نـبود. جـریان ھـایی کھ مـحو شـدنـد، و بـھ 
ھـمراه آنـھا انـسان ھـایی آزاده، قھـرمـانـان تـاریخ پـرتـنش مـعاصـر 
مــا، بــدون نتیجھ ای مــلموس فــدا شــدنــد و یا شــاید بھــتر اســت 
درسـت بـگوییم فـنا شـدنـد. مـحاسـبات غـلط تکنیکی، تـاکتیکی و 
اسـتراتـژیک این جـریان ھـا سـبب شـد نـھ خـود و نـھ جـامـعھ ی 

ایرانی از حاصل  فداکاری ھای بی نظیر آنھا بھره ای نبرد. 

اسـتفاده از روش کار سیاسی درسـت اگـر بـا پشـت کردن 
بـھ ارزش ھـای مـھم بـرای بھـروزی و خـوشـبختی جـامـعھ بـاشـد 
بـھ خیانـت می انـجامـد: مـصداق روشـن آن در تـاریخ مـعاصـر 
ایران جـریانی اسـت کھ از دھـھ ی چھـل خـورشیدی، در ابـتدا بـا 
نـام ھیئت مـؤتـلفھ اسـالمی، سـپس جـمعیت مـؤتـلفھ اسـالمی، و 
امـروز بـھ اسـم حـزب مـؤتـلفھ اسـالمی در ایران فـعالیت می کند. 
نیرویی کھ بـــر خـــالف بسیاری از تشکل ھـــای پیشروی ھـــم 
عـصر خـود، ھـمواره اسـتانـداردھـای حـرفـھ ای کار را کمابیش 
رعـایت کرده و بیش از پـنج دھـھ اسـت فـعالیت مسـتمر و بسیار 
سـازمـان یافـتھ می کند. بـا سـرمـایھ گـذاری در بـطن بـازار و جـلب 
ھمکاری بـازاری ھـای کالن، دسـت بـھ شـبکھ سـازی گسـترده 
زدنــد، و بــا تــحت پــوشــش و حــمایت قــرار دادن الیھ ھــای 
نـافـرھیختھ از جـامـعھ، دسـت بـھ کار راه انـدازی انجـمن ھـای 
خیریھ، تکایا، حسینھ ھـا و صـندوق ھـای قـرض الـحسنھ شـدنـد. 
شـبکھ ھـایی کھ در دادن جھـت مـطلوب مـؤتـلفھ در زمـان انـقالب 
بسیار مـؤثـر و کارآمـد عـمل کردنـد. در سـال ۵٧ بـھ واسـطھ ی 
مــدیریت، بــرنــامــھ ریزی، پشــتیبانی مــالی و ھــماھنگی ھــای 
مـؤتـلفھ بـا نـھادھـای پشـت پـرده ی قـدرت، مـانـند صھیونیسم و 
فـرامـاسـونـری اسـت کھ روحـانیت بـھ قـدرت می رسـد. انـقالب را 
این جـریان سـازمـانـدھی و مـدیریت کرد و بـھ مـوفقیت رسـانـد و 
از ھـمان ابـتدا مـھمترین نـھادھـای اقـتصادی کشور، یعنی بـازار 
و اتـاق ھـای بـازرگـانی را در دسـت خـود گـرفـت و دیروقتی 
اســت کھ اراده ی خــود را بــھ بیت رھــبری و ســپاه پــاســداران 
دیکتھ می کند. راز این موفقیت شوم کھ بھ واسطھ ی آن خون  

ملتی را در شیشھ کرده انـد و بھـترین جـوان ھـایش را قـربـانی 
اھـداف شـوم خـود، چیزی نیست بـھ جـز رعـایت معیارھـای کار 

سازمان یافتھ ی سیاسی.  

پشـــت کردن بـــھ راه راســـت و امـــتناع از بـــھ کار بـــردن 
اسـتانـداردھـای حـرفـھ ای، در جـریان ھـای مخـرب و شکست 
خــورده منجــر می شــود کھ خــود و جــامــعھ را بــھ تخــریب و 
نـابـودی و تـباھی بکشانـند: جـریانی کھ بیش از ھـمھ در این 
مــورد مــصداق دارد دار و دســتھ ی احــمدی نــژاد و جــبھھ ی 
پـایداری اسـت. جـریانی بـاورمـند بـھ خـرافـات و ارزش ھـای بی 
پـایھ و اسـاس، کھ در ورای آن ھیچ تسـلطی ھـم بـھ کار حـرفـھ 
ای نـدارد و حتی یک حـزب را نـتوانسـتند بـھ درسـتی سـر و 
سـامـان دھـند. بـالیی کھ در عـرض ھشـت سـال سـوءمـدیریت و 
فـساد این بـانـد بـر سـر ایران آورد بـھ اسـتناد آمـار و ارقـام بسیار 
مخـرب تـر از حـملھ ی مـغول ھـا بـود و ھـنوز تـمامی ابـعاد فـاجـعھ 

آمیز آن بروز نکرده است.  

 ❊

نتیجه گیری 

از پیشروتــرین مــلل خــاورمیانــھ، مــردم ایران بیش از یک ســده 
اسـت در تـالش بـرای اسـتقرار دمکراسی و بھـروزی انـسان ایرانی 
ھسـتند. بـا این وجـود بـدیھی بـھ نـظر می رسـد کھ تـا زمـانی کھ این 
مـھم را بـا تکیھ بـر جـریان ھـای فـاقـد ارزش یا فـاقـد اسـتانـدارد، و یا 
ھـردو انـجام دھـند، سـرنـوشـت بھـتری در انـتظار کشورمـان نـخواھـد 
بـود و چـھ بـسا اجـماع طـمع بیگانـگان و دشمنی نـابـودی خـواھـان و 
نـدانـم کاری دوسـتان، نـھ تـنھا ایران را بیش از این بـھ خـاک سیاه 

بنشاند، بلکھ تمدن ایران را بھ سمت نابودی سوق دھد.  

وقـت آن اسـت کھ بـھ عـنوان انـسان ھـای خـردگـرا و مسـئولیت پـذیر 
ضـرورت وجـودی و راز مـوفقیت جـریان ھـای اصیل سیاسی را 
دریابیم، بـھ آنـھا بپیونـدیم، آنـھا را تـقویت کنیم و بـا تکیھ بـر راسـتی 
و درسـتی در سیاسـت، دسـت شیادان، حـقھ بـازان و دشـمنان دوسـت 

نما را در عرصھ ی قدرت سیاسی از پشت ببندیم.  

وقـت تـنگ اسـت و حـزب ایران آبـاد بـھ سـھم خـود، آغـوشـش بـھ 
روی ھــموطــنانی کھ اھمیت نــقش آفــرینی خــود در این بــزنــگاه 

خطرساز ایران را دریافتھ اند باز است.  

بیایید تــا در کنار ھــم  و بــا بــاور بــھ ارزش ھــای انــسانی، بــا کار 
سـازمـان یافـتھ، عـقالنی و بـرنـامـھ ریزی شـده ی خـود، در مسیر 
درسـت تـاریخ ایران بـھ حـرکت درآییم. پیروزی از آن مـاسـت اگـر 

اصالت را بھ عرصھ ی سیاسی ایران بازگردانیم.# 
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 
بـرخـورداری از امنیت و گـذران زنـدگی در آرامـش و امید بـھ آینده 
از حـقوق پـایھ ای بشـر اسـت؛ ھـر چـند کھ مـردمـان دنیا ھـر کدام بـھ 
درجـھ ای از این حـق بنیادین ھـمچنان محـروم ھسـتند. در جـوامـع 
بـرخـوردار از دمکراسی - بـھ شکل نسـبی آن -، تضمین امنیت ملی 
از وظـائـف اصلی دسـتگاه حـاکمھ بـھ شـمار می آید؛ در حـالی کھ در 
کشورھــای تــحت سیطره ی نــظام ھــای تــمامیت خــواه، ھــمچون 
ایران، امنیت شھــرونــدان در تــمامی عــرصــھ ھــا قــربــانی امنیت 
خودکامگان حاکم می شود تا بتوانند سلطھ ی خود را حفظ کنند . 

در این نـوشـتار، در ابـتدا می پـردازیم بـھ مـفھوم امنیت ملی، تـرکیب 
شـده از امنیت ھـای ُخـرد در عـرصـھ ھـای گـونـاگـون اجـتماعی کھ بـھ 
آن «امنیت اسـتراتـژیک» نیز گـفتھ می شـود؛ تـا بـعد نـگاھی داشـتھ 
بــاشیم بــھ نقشی کھ احــزاب سیاسی می تــوانــند در بــرقــراری و 

نگھداری امینت در جامعھ بر عھده گیرند.    

تعریف انواع امنیت 

امنیت ملی یک کشور مـــفھومی اســـت فـــراگیر کھ از امنیت در 
عـرصـھ ھـای گـونـاگـون اجـتماعی آن تشکیل می شـود. از آن جـملھ 

ھستند: 

امنیت نظامی:  -
زمـانی کھ مـرزھـای یک کشور از دخـالـت بیگانـگان در امـان 
بـمانـد و دسـتگاه حـاکمھ بـتوانـد از اسـتقالل جـغرافیایی و تـمامیت 
ارضی آن بــھ درســتی مــحافــظت کند، امنیت نــظامی بــرقــرار 

است.   
امنیت سیاسی:  -

ھـنگامی کھ مـدیریت یک کشور بـھ گـونـھ ای صـورت بگیرد کھ 
اراده ی ملی شھـرونـدان آن اعـمال شـود و خـواسـت مـردم در 
نــحوه ی اداره ی امــور بــھ پیش رود، امنیت سیاسی بــرقــرار 

است.  
امنیت اقتصادی:  -

چـنانـچھ چـرخـھ ی تـولید و تـوزیع در یک جـامـعھ بـھ گـونـھ ای 
شکل بگیرد کھ نیازھــای جــامــعھ بــھ درســتی تــأمین شــود، از 

وجود امنیت اقتصادی سخن می گوییم.  

  

امنیت اجتماعی:  -
بـرخـورداری شھـرونـدان یک کشور از میزان کافی از آرامـش 
و صـلح اجـتماعی بـھ مـعنای بـرقـراری امنیت اجـتماعی در آن 

کشور است.  

امنیت فرھنگی:  -
ھـنگامی کھ شھـرونـدان بـتوانـند در فـضایی آزاد و بـدون تـرس از 
سـرکوب از مـحصوالت فـرھنگی مـتنوع بھـره بـبرنـد و یا خـود 
دسـت بـھ تـولیدات فـرھنگی بـزنـند، امنیت فـرھنگی در آن جـامـعھ 

برقرار است. 

امنیت حقوقی:  -
وجــود امنیت حــقوقی بــھ این مــعناســت کھ دســتگاه قــضایی و 
نـھادھـای حـقوقی و قـانـونی یک جـامـعھ نـقش خـود در حـفاظـت از 

حقوق و منافع شھروندان را بھ درستی بازی می کنند. 

امنیت زیست محیطی:  -
حـق انـسان اسـت کھ از شـرایط زیست محیطی حـفاظـت شـده  و 
امـن بـرخـوردار بـاشـد، عـنصری جـدایی نـاپـذیر از شـرایط مـناسـب 
زیستی بـرای حیوانـات و گیاھـان. بـرخـورداری ازھـوای سـالـم 

بخشی از این امنیت است.  

امنیت خوراکی:  -
خـوراک و آب آشـامیدنی سـالـم کھ بـھ انـدازه ی کافی در اختیار 
مـردم گـذاشـتھ شـده بـاشـد، نـشان از بـرقـراری امنیت خـوراکی 

دارد. 
بـھ مـواردی کھ بـرشـمرده شـد، بی گـمان انـواع دیگری از امنیت را 
نیز می تـوان افـزود، امـا پیش از ھـر چیز می بـایست بـھ رابـطھ ی 
عـلت و مـعلولی کھ بین آنـھا بـرقـرار اسـت تـوجـھ داشـت. امنیت در 
ھـر یک از این عـرصـھ ھـا مکمل گـونـھ ھـای دیگر امنیت اسـت، و 
ضـعف و قـوت ھـر کدام می تـوانـد کیفیت آن دیگری را تـحت تـأثیر 
خـود قـرار دھـد و بـھ ھمین تـرتیب کیفیت مجـموعـھ ی امنیت ھـای 
خـرد چـگونگی امنیت کالن آن جـامـعھ را مـشخص می کند کھ بـھ 

آن امنیت استراتژیک و یا امنیت ملی نیز گفتھ می شود. 
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امنیت در ایران 

بـھ ھـر یک از جـنبھ ھـای امنیت در ایران کھ بـخواھیم بـپردازیم، یا 
وجـود نـدارد و یا در حـد بسیار حـداقلی و شکننده ی خـود مـوجـود 
اسـت. در این نـوشـتار نیازی بـھ ریشھ یابی دالیل عـدم وجـود امنیت 
ملی در ایران نـخواھـد بـود؛ سـلطھ ی ٣٩ سـالـھ ی نـظام نـاالیق، فـاسـد 
و تبھکار جــمھوری اســالمی خــود بــارزتــرین دالیل اســت. بــا 
مـروری سـاده می تـوان گـفت بـدتـرین و پـایین تـرین درجـھ از امنیت 

استراتژیک یا ملی در ایران برقرار است:  
ایران از امنیت نـظامی بـرخـوردار نیست و مـرزھـای مـا از -

دخـالـت بیگانـگان در امـان نمی بـاشـد. چـرا کھ از یک سـو در 
جـنوب شـرقی کشور- از طـریق سیستان و بـلوچسـتان - و در 
غــرب کشور - از طــریق کردســتان - مــرزھــای مــا بــھ کرار 
مـورد تـعرض نیروھـای اسـتقراریافـتھ در خـارج از ایران قـرار 
می گیرد؛ و از ســوی دیگر، در مــرزھــای جــنوبی ایران، در 
آب ھــای خــلیج فــارس و دریای عــمان نیز حــضور پــررنــگ 
نیروی دریایی آمـریکا نـشان از عـدم وجـود امنیت مـرزھـای 
آبی کشور را دارد. عـالوه بـر آن، بـا نـمایشی کھ اخیرأ نـظام بـا 
حـملھ تـروریستی «داعـش» بـھ راه انـداخـت، در عـمل امنیت 

نظامی کشور را بھ زیر سؤال برد.  
ایران فــاقــد امنیت سیاسی اســت، چــرا کھ فــضایی کھ در آن -

مـردم بـتوانـند از طـریق مـشارکت آزاد در احـزاب سیاسی غیر 
حکومتی و یا ســازمــان ھــای شھــرونــد مــدار اراده ی خــود را 
اعـمال کنند وجـود نـدارد. حـضور مـردم در بـازی انـتخابـاتی 
رژیم مـعنای دمکراتیک نـدارد و شھـرونـدان از آزادی انـتخاب 
کردن نـماینده ھـای خـود و یا انـتخاب شـدن بـرخـوردار نیستند. 
امنیت سیاسی بــرای ایرانیان رویایی بیش نیست، ھــمان قــدر 
کھ اگـر قـرار بـاشـد تـحقق یابـد بـھ کابـوسی بـرای نـظام حـاکم 

مبدل خواھد شد.   
اقـتصاد ایران مـبتال بـھ سـوء مـدیریت و فـساد اسـت و در مـرز -

فـروپـاشی قـرار دارد. نـظام حـاکم ثـابـت کرده اسـت کھ تـوانـایی 
تـأمین حـداقـل ھـا بـرای مـردم ایران را نـدارد. نـماد بـارز نـبود 
امنیت اقــتصادی در ایران پــدیده ی فــراگیر مــؤســسات مــالی 
ورشکستھ اسـت و مـوج مـالـباخـتگانی کھ بـھ دلیل بی اعـتباری 
این مـؤسـسات و در ورای آن، بـانک مـرکزی، انـدوخـتھ ھـای 
خـود را از دسـت داده انـد و بـا عـبور از خـط قـرمـز تـرس و یأس 
بـھ اعـتراضـات گسـترده می پـردازنـد. مـیلیون هـا چـک بـرگشـتی 

نمود دیگری از این ناامنی اقتصادی است. 
شھــرونــد ایرانی ازھــر گــونــھ آرامــش، مــصونیت و صــلح -

اجـتماعی محـروم بـوده و در عـرصـھ ی اجـتماعی مـواجـھ بـا 
گـونـھ ھـای مـختلف نـاامنی اسـت. افـزایش سـرقـت ھـای مسـلحانـھ، 
تـنش بین الیھ ھـای اجـتماعی مـختلف ھـمچون شھـرونـدان ایرانی 
و افـغان مقیم ایران، نـاتـوانی دولـت در تـأمین فـضای امـن بـرای 

زنــان، کودکان، حــاشیھ نشینان، و دیگر اقــشار آسیب پــذیر 
جامعھ ھمھ نشان از عدم  وجود امنیت اجتماعی دارد. 

امنیت فــرھنگی در ایران چــھار دھــھ اســت کھ ھیچ مــعنایی -
نــدارد. از نــبود آزادی در بھــره بــردن از تــولیدات فــرھنگی 
گــونــاگــون گــرفــتھ تــا ســانــسور، ســرکوب و حــذف فیزیکی 
نـویسندگـان. این در حـالی سـت ھـنرمـندان سـاخـتھ و پـرداخـتھ ی 
جـمھوری اسـالمی تـنھا از فـرھـنگ و ھـنر در خـدمـت نـظام 
حــمایت می کنند و شھــرونــدان از وجــود امنیت فــرھنگی بــھ 

شکل بنیادین محروم ھستند.   
دسـتگاه قـضایی، ھمچنین کھ دیگر نـھادھـای حـقوقی و قـانـونی -

در جــمھوری اســالمی بــھ شکل ریشھ ای فــاســد و ھــمدســت 
جـنایتکاران و سـارقین امـوال مـردم اسـت و بـھ جـز در مـوارد 
اسـتثنایی ھیچگاه در کنار شھـرونـدان نمی ایستد و حـافـظ مـنافـع 
آنـھا نیست. در کشوری کھ بـاالتـرین رده ھـای قـضایی اش را 

جنایتکاران قبضھ کرده اند، امنیت حقوقی معنایی ندارد.  
بحـران زیست محیطی در ایران بـھ مـرز فـاجـعھ بـار و غیرقـابـل -

بـازگشـت خـود رسیده و مـحصول مسـتقیم رژیمی غـارتـگر و 
بی لیاقـــت اســـت کھ مـــنابـــع طبیعی و محیط زیست ملتی را 
دستمایھ ی سودجویی ھای اعوان و انصار خود کرده است. 

عـــالوه بـــر از بین رفـــتن ذخـــایر آب ھـــای زیرزمینی بـــھ دلیل 
سـدسـازی ھـای بی رویھ، رونـد نـابـودسـازی تـاالب ھـا، جـنگل ھـا و 
گـونـھ ھـای بی شـمار از گیاھـان و حیوانـات در ایران چـنان شـتابی 
گــرفــتھ اســت کھ شــاید در آینده ای نــھ چــندان دور ایران را بــھ 
ســرزمینی غیرقــابــل زیست تــبدیل کند. امنیت زیست محیطی در 

ایران بھ معنای واقعی کلمھ دیروقتی است کھ وجود ندارد.  
وجـود نـزدیک بـھ ١۴ میلیون ایرانی زیر خـط فـقر مـطلق، کھ -

حتی از یک وعــده غــذای مکفی در روز محــروم ھســتد، در 
کنار ٢۵ الی ٣٠ میلیون ایرانی دچــار ســوء تــغذیھ نــشان از 
عــدم وجــود امنیت خــوراکی در ایران دارد. بــھ این تــصویر 
سیاه اگـر حجـم فـاجـعھ بـار مـواد غـذایی نـاسـالـم عـرضـھ شـده در 
بـازار ایران را بیافـزاییم، بـھ جـز اقلیت محـدودی، بـا قـاطعیت 
می تـوان شھـرونـد ایرانی را محـروم از کیفیت و کمیت الزم  

در زمینھ ی تغدیھ خود، و لذا فاقد امنیت خوراکی دانست.  

تأمین امنیت ملی شهروندان بر عهده ی کیست؟ 

در یک نـظام دمکراتیک، چـنانـچھ دولتی تـوان تـأمین امنیت ملی 
کشور را از دسـت بـدھـد، در مسیر نـاگـزیر واگـذاری قـدرت قـرار 
می گیرد و از طـریق فـرآیند انـتخابـاتی آزاد قـدرت سیاسی را بـھ 
گـروه جـدیدی واگـذار می کند تـا مـدیریت جـامـعھ و از جـملھ تـأمین 
امنیت ملی  را  بـر عھـده گیرنـد. پـس  زمـانی  کھ  مـأمـوریت  حـاکمیت 
بــھ درســتی انــجام نــشود، شھــرونــدان می تــوانــند از اھــرم ھــای 

دمکراتیک پیش بینی شده استفاده کرده و اعتماد خود را از  
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دسـتگاه حـاکمھ پـس بگیرنـد و قـدرت را بـھ کسان دیگری واگـذار 
کنند.  

در نـــقطھ عکس آن، در یک دیکتاتـــوری، امنیت اســـتراتـــژیک 
کشور فــدای امنیت اقلیت حــاکم و مــنافــع ســران رژیم می شــود. 
بـرای آنـھا امنیت مـردم چـندان اھمیتی نـدارد. از نـمونـھ ھـای بـارز 
آن، کارنـامـھ ی سیاه سـپاه پـاسـداران اسـت بـا بـلندپـروازی ھـای اتمی 
آن. عـالوه بـر فـنا کردن صـدھـا میلیارد دالر از ثـروت ملی مـردم 
ایران، بـھ واسـطھ ی تحـریم ھـای اقـتصادی و فـشارھـای بین المللی، 
ســپاه کشور را در مــوقعیت ضعیف قــرار داد و امنیت نــظامی و 
اقـتصادی آن را بـھ زیر سـؤال بـرد. در عـرصـھ ای دیگر، سـود 
ھنگفتی کھ سـپاه بـا سـد سـازی ھـای بی رویھ و گسـترده بـھ دسـت 
آورد، امنیت زیست محیطی شھـــرونـــد ایرانی را بـــھ گـــونـــھ ای 
غیرقـابـل بـازگشـت بـھ خـطر انـداخـت. بـھ ھمین تـرتیب می تـوان 
دربـاره ی دخـالـت ورزی ھـای سـپاه قـدس در مـنطقھ صـحبت کرد، 
ھـزینھ کردن مـنابـع عظیم مـالی مـردم ایران در راه نـابـودی مـردم 
دیگر کشورھـا بـھ بـھانـھ ی حـفظ امنیت نـظام در بیرون از مـرزھـای 
کشور. بــرای رژیم خــودکامــھ ی حــاکم بــر ایران، مــانــند ھــر 
دیکتاتـوری دیگری، امنیت نـظام، ھـمان امنیت ملی مـعنا می شـود 
و امنیت اقلیتی کھ حکومــــت می کنند بــــر امنیت ھــــمھ آن دیگر 
شھـــرونـــدان ارجحیت می یابـــد. در حـــالی کھ در یک دمکراسی 
مـعادلـھ درسـت بـرعکس اسـت: بـا حـفظ و صیانـت امنیت ملی اسـت 

کھ امنیت نظام تأمین می شود. 
پـرسـش بنیادین بـرای مـا شھـرونـدان ایرانی، چـھ مـخالـف رژیم و 

چھ طرفدار آن باید این باشد:  
آیا تحت سلطھ ی یک رژیم خودکامھ و تمامیت خواه 

امکان واقعی برخورداری از امنیت ملی وجود دارد؟  
تجـربیات تـاریخی پـاسـخ منفی بـھ این پـرسـش می دھـد. تـاکنون حتی 
یک نـظام دیکتاتـوری در دنیا نـداشـتھ ایم کھ تـوانسـتھ بـاشـد امنیت 
شھـرونـدان خـود را در دراز مـدت حـفظ کند. از آدولـف ھیتلر، در 
تـاریخ مـعاصـر شـاید رھـبر خـودکامـھ ی قـدرتـمندتـری وجـود نـداشـتھ 
بـاشـد؛ بـا این ھـمھ، عـالوه بـر نـابـودی امنیت جـھانی، جـز مـرگ و 
نیستی، ھیتلر میراث دیگری بـرای مـردم و مملکت آلـمان بـر جـای 
نــگذاشــت. ٧٠ ســال پــس از پــایان جــنگ جــھانی دوم ھــنوز این 
کشور حـق بـرپـا کردن ارتـش ملی خـود و بـرخـورداری از امنیت 
نـظامی را نـدارد. بـھ سـرنـوشـت مـوسـولینی، و سـایر دیکتاتـورھـا 
نــگاھی بیانــدازیم، کدام یک از این رھــبران خــودکامــھ تــوانســتند 
امنیت ملت خود را محافظت کنند؟ ھیچ کدام. واقعیت این است:  

حضور و کارکرد رژیم دیکتاتوری بھ معنای بھ 
خطر انداختن امنیت ملی یک کشور است.  

تــأمین امنیت ملی کشور مــا، بــھ طــور قــطع از طــریق کنار زدن 
رژیمی آغـاز می شـود کھ آن را بـھ خـطر انـداخـتھ اسـت. اگـر دلـسوز 
ایران و تمدن ایرانی ھستیم، جز این نمی توانیم بیاندیشیم؛ مگر  

آن کھ دل نـگران جـمھوری اسـالمی و امنیت آن بـاشیم کھ تکلیف 
روشن است و دیگر مخاطب این نوشتار نخواھیم بود. 

بـا ادامـھ ی حیات رژیمی کھ بـا بی سـوادی، حـماقـت، سـوءمـدیریت، 
فـساد و جـنایت، امنیت میھن مـا را اینگونـھ بـھ خـطر انـداخـتھ اسـت، 
چـشم انـداز دیگری جـز وخیم تـر شـدن این شـرایط وجـود نـخواھـد 
داشــت. نــاامنی مســتقر شــده در کشور تــا نــقطھ ای قــابــل ارجــاع 
خـواھـد بـود و می تـوانـد تـوسـط نیروھـای مـردمی دلـسوز و مسـئولیت 
پـذیر جـبران و بـازسـازی شـود؛ بـھ شـرط آن کھ این کار پیش از آن 
کھ بـھ نـقطھ ی غیرقـابـل بـازگشـت آن بـرسـد انـجام شـود، یعنی رژیم 
کنار زده شـود تـا راه بـرای سـاخـتن ایرانی آبـاد و بـرخـوردار از 

امنیت در تمامی عرصھ ھای ملی باز گردد.  
چنین نیروھـای مسـئولیت پـذیری در داخـل کشور وجـود دارنـد و 
چـھ بـسا در دل سـازمـان ھـای مـردم نـھاد در حـال تـالش بـاشـند. امـا 
واقعیت این اسـت کھ تـا زمـانی کھ فـعالیت  این  شھـرونـدان  مسـئول 
بـھ شکل سـازمـان یافـتھ و از طـریق احـزاب و سـازمـان ھـای سیاسی 
صــــورت نـگیـرد، امکـان مــــوفـقیـت در کـنـار زدن ایـن رژیـم و 

استقرار یک نظام مردمی و دمکراتیک وجود ندارد. پس، 
ادامھ مطلب در صفحھ ١١ 
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بــرخــورداری از امنیت و گــذران زنــدگی در 
آرامــش و امید بــه آینده از حــقوق پــایه ای 
بشـر اسـت؛ ھـر چـند که مـردمـان دنیا ھـر 
کـدام بـــه درجـــه ای از ایـن حـــق بـنیـادیـن 
ھـــمچنان محـــروم ھســـتند. در جـــوامـــع 
بـرخـوردار از دمکراسی - بـه شکل نسـبی 
آن -، تضمین امنیت ملی از وظـائـف اصلی 
دســـتگاه حـــاکمه بـــه شـــمار می آید؛ در 
حــالی که در کشورھــای تــحت سیطره ی 
نـظام ھـای تـمامیت خـواه، ھـمچون ایران، 
امنیت شھــرونــدان در تــمامی عــرصــه ھــا 
قـربـانی امنیت خـودکامـگان حـاکم می شـود 

تا بتوانند سلطه ی خود را حفظ کنند.
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احزاب سیاسی و امنیت ملی 

احــزاب سیاسی خــارج کشور بــاید عھــده دار این مــھم شــونــد، 
احـزابی مسـتقل کھ قـصد دارنـد بـا تکیھ بـر نیروھـای مـردمی و نـھ 

قدرت ھای خارجی این امر را بھ پیش برند.  
چھــره ھــا و تشکل ھــای سیاسی کھ بــا پیروی از شــعار «ھــدف 
وسیلھ را تـوجیھ می کند»، بـھ سـمت جـلب حـمایت از قـدرت ھـای 
خـارجی  بـرونـد، - ھـر چـھ می خـواھـند ادعـا کنند -، این جھـت گیری 
آنـھا را وا می دارد خـواسـت قـدرت ھـای بیگانـھ را بـر اراده ی مـردم 
ایران ارجحیت بـــخشند. این بـــھ مـــعنای آن اســـت کھ از ھمین 
امــروز، یعنی پیش از آن کھ بــھ قــدرت بــرســند، امنیت سیاسی 
کشور را بـھ خـطر انـداخـتھ انـد. تکیھ بـر چنین نیروھـایی بـرای حـفظ 
امنیت ملی ایران در آینده ای مـــتفاوت، تـــوھمی بیش نیست؛ بـــھ 
ویژه آنـھایی کھ بـرای بـھ قـدرت رسیدن بـھ ھـر بـھایی بـھ دسـتبوس 
سفیران مـرگ و جنگی مـانـند سـناتـور دسـت راسـتی و البی گـر 

صنایع تسلیحاتی مک کین می روند.  

در کنار چنین میان بُـرھـایی کھ از آن بـوی فـرصـت طلبی سیاسی 
بـرمی آید، احـزاب سیاسی کھ تکیھ خـود را بـھ روی پـایگاه مـردمی 
خـویش می گـذارنـد نیز بـھ دنـبال کسب قـدرت ھسـتند، امـا نـھ از ھـر 
راھی و بـا کمک گـرفـتن از ھـر قـدرتی! احـزاب مـردمی و مسـتقل، 

پس از کسب قدرت سیاسی، بھ واسطھ ی قدرتی کھ از مردم  

خـواھـند گـرفـت، تـأمین و حـفظ امنیت ملی را در دسـتور کار خـود 
قـرار می دھـند. در این مسیر، بـرای آن کھ این احـزاب مـوفـق عـمل 
کنند نیاز دارنـد از پیش بـرنـامـھ ی سیاسی و اسـتراتـژی کاری خـود 
را مـشخص کرده بـاشـند. نـقشھ ی راھی کھ تضمین امنیت را در 
تــمامی عــرصــھ ھــای نــظامی، سیاسی، اقــتصادی، اجــتماعی، 
فــرھنگی، حــقوقی، زیست محیطی و خــوراکی در نــظر گــرفــتھ 
بـاشـد. بـرنـامـھ ای عـملگرا و دارای قـابلیت اجـرایی کھ آن حـزب 
خـود را مـلزم بـھ پیش بـردن گـام بـھ گـام آن می دانـد. تھیھ و تـدارک 
چنین بـرنـامـھ ای کار آسـانی نیست، یک عـمل تخصصی اسـت و 
نیازمـند بـرنـامـھ ریزی ھـای مـفصل اسـتراتـژیک می بـاشـد. بـرای این 
مــنظور احــزاب مــردمی بــاید از تــوان نیروھــای مــتخصص و 
کارشـناس بـرخـوردار بـاشـند. و این مـھم زمـانی بـھ تـحقق می پیونـدد 
کھ شھـرونـدان دارای مـھارت و تـخصص در زمینھ ھـای مـختلف بـھ 
احــزاب سیاسی مــردمی بپیونــدنــد و آنــھا را در این مسیر یاری 

دھند.  
در این تـردید نیست، ایران نـجات یافتنی اسـت، امـا بـاید بـخواھیم. بـا 
پیوسـتن خـود بـھ حـزب ایران آبـاد و سـایر احـزاب مـردمی در این 
راه کوشـا بـاشید. فـرامـوش نکنیم، دمکراسی مـشارکت نمی آورد، 

این مشارکت است کھ دمکراسی می آورد.# 
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کار مـوفـق سیاسی رمـز و راز پیچیده ای نـدارد. 
بنیان کار را بـاید بـه روی ارزش ھـای اخـالقی و 
انـسانی گـذاشـت و مسیر حـرکت را بـا اسـتفاده 

از استانداردھای باالی کار حرفه ای پیمود.  
ایـن دو شـــاخـــص اصـلی یک جـــریـان سیـاسی 
پیروز و مـوفـق اسـت که بـا حـفظ اصـالـت خـود، در 
مسیر بھـــروزی انـــسان ھـــا حـــرکت می کند؛ 
جـریانی که کارش ثـمررسـانی بـه اکثریت جـامـعه 
اســت. چنین جــریان ھــایی در تــاریخ سیاسی 
ایران یا نـــداشـــته ایم و یا کم داشـــته ایم و بـــه 
ھـمیـن دلیـل نیـز چـنیـن ھیـوالھـــایی امـــروزه بـــر 
کشور مــا حکم می رانــند. مــا ھــرگــز بــه ھــر دو 
جــنبه ی راســتی و درســتی کار در عــرصــه ی 
سیاسی بــه طــور ھــمزمــان نیانــدیشیده ایم، 
ھـمواره یکی یا ھـر دو عـنصر یا نـبوده اسـت یا کم  
در نـظر گـرفـته شـده اسـت. این در حـالی سـت که 
جـریان دارای اصـالـت ھـم بـه راسـتی راه و ھـم بـه 
درسـتی روش طی راه نیاز دارنـد تـا پیروزی را از 
آِن خـود کند؛ بـه خـصوص بـه رابـطه ای که بین دو 

عنصر راستی و درستی وجود دارد.
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 
کسب مـوفقیت و دسـتیابی بـھ ھـدف، چـھ کوچک، کوتـاه مـدت و در 
زمینھ ی فـردی و خـانـوادگی بـاشـد، چـھ در ابـعادی بـزرگ تـر و در 
عـرصـھ ی اجـتماعی، بـدون داشـتن آمـادگی قبلی و عـبور از مـراحـل 
الزم، امــری نــاممکن اســت. در ورای کیفیت و اھمیت اھــداف و 
آرزوھــا، دســتیابی بــھ آنــھا در گــرو تــوانــایی مــا در اســتفاده از 
روشـھای عـقالنی بـرای رسیدن بـھ مـقصد اسـت. نـقطھ ی مشـترک 
افــراد و جــمع ھــای مــوفــق چیزی نیست جــز تکیھ بــر روشــھای 
مـدیریتی علمی و خـردگـرا. کسانی کھ بـرای رسیدن بـھ آرزوھـای 
خـود  از  ھـمان  ابـتدا  بـھ  نکات  زیر  انـدیشیده  و آن ھـا  را  بـھ  کار 

می گیرند:  

تعیین ھدف تعریف شده و تصمیم  برای حرکت 
اندیشیدن و بررسی ابعاد گوناگون کار 

مـشخص کردن مـراحـل الزم و بـرنـامـھ ریزی بـرای اجـرای 
کار در چند مرحلھ 

کسب آمـادگی و تھیھ و تـدارک مـنابـع انـسانی و مـادی مـورد 
نیاز 

پیش بینی مـوانـع احـتمالی و چـاره جـویی بـرای بـرخـورد بـا 
مشکالت در حین انجام کار 

مـدیریت ھـوشـمندانـھ نیروھـا و مـنابـع مـوجـود بـرای پیشبرد یک 
زمان بندی واقع بینانھ و حرکت گام بھ گام بھ سوی مقصد 

آنـچھ بـرشـمرده شـد، از شـروط الزم - اگـر نـھ کافی - کار ھسـتند. 
نـادیده گـرفـتن آنـھا، دسـتیابی بـھ ھـر ھـدفی را - از سـفر جـمعی و 
بـرگـزاری میھمانی خـانـوادگی و نـقل مکان و پیگیری تحصیالت 
گـرفـتھ تـا انـجام پـروژه ھـای خـرد و مـتوسـط و کالن اقـتصادی، 
اجـــتماعی، سیاسی و فـــرھنگی، زیست محیطی - بـــھ شکست و 
نـاکامی محکوم می کند. الـبتھ در زنـدگی روزمـره، بیشتر انـسان ھـا 
بــھ صــورت طبیعی و گــاه حتی بــدون آن کھ بــھ مــفاھیمی مــانــند 
مـدیریت و بـرنـامـھ ریزی فکر کنند، در عـمل، این اصـول را در 
اداره ی امـور روزمـره ی خـود بـھ کار می گیرنـد. ھـر انـسانی از 
درجـھ ای  از تـوان مـدیریتی   بـرخـوردار اسـت  و اگـر نـھ  از  طـریق 
فــراگیری دانــش مــدیریت، بــا آمــوخــتن از تــجارب دیگران و بــا 
آزمـون و خـطاھـای شخصی در طـول زنـدگی، تـوان مـدیریتی خـود 

را تـقویت می کند. خـودآگـاه یا نـاخـودآگـاه، ھـر یک از مـا بـھ خـوبی 
می دانــد کھ ھیچ تغییر مثبتی در زنــدگی اش ایجاد نمی شــود مــگر 
آن کھ آن تغییر را ھــوشــمندانــھ، بــا تکیھ بــر اراده و خــرد و بــھ 

صورت برنامھ ریزی شده و روشمند مدیریت کند. 
بـا تـوجـھ بـھ این نکات، آیا می تـوان مـتصور شـد کھ وقتی نـوبـت بـھ 
آرمـان ھـا و آرزوھـای بـزرگ و سـرنـوشـت سـاز اجـتماعی کھ بـرسـد، 
از این قــاعــده مســتثنی بــاشــند؟ و یا بــھ عــنوان مــثال، شــرایط 
نـامـطلوب کنونی ایران بـتوانـد بـدون تکیھ بـر نیروھـای مجھـز بـھ 
سیاسـت ھـای روشـمند، بـرنـامـھ مـند و عـقالنی، بـھ طـور تـصادفی یا 
بــھ کمک دســت ھــای غیبی، بــھ ســمت آینده ای مــطلوب بــرود و 

ایرانی آزاد و آباد ساختھ شود؟ 

شـاید بسیاری از مـا زمـانی شـاھـد بـھ خـطر افـتادن جـان عـزیزی 
بـوده ایم و خـوب بـھ خـاطـر بیاوریم کھ در چنین شـرایط خـطیری، 
بـھ احـتمال خیلی زیاد، مـا نـھ دسـت بـھ خیالـبافی زده و نـھ وقـت را بـا 
کلی گـویی و فـلسفھ بـافی ھـدر داده بـودیم، و نـھ این کھ بـا بی عملی و 
انـفعال خـود، سـرنـوشـت عـزیزمـان را بـھ شـانـس و اقـبال واگـذار 
کرده بـودیم؛ بلکھ عکس الـعمل طبیعی مـا بـدون فـوت وقـت، یافـتن 
راه چـاره ای عملی و عـقالنی بـرای نـجات او بـوده اسـت. حـال، این 
مـثال را در ابـعادی بـزرگ تـر بـھ سـرنـوشـت و آینده ی ایران بسـط 
دھیم. آیا قـابـل تـصور اسـت کھ ھـنوز یک ایرانی عـاقـل و بـالـغ 
وجــود داشــتھ بــاشــد کھ احــساس خــطر نکرده و مــطلع نــباشــد کھ 
کشور بـا چـھ شـتابی بـھ سـمت قـھقرای فـقر و بـدبختی و فـالکت و 
نـابـودی، و شـاید ھـم جنگی خـانـمان سـوز، سـوق داده می شـود؟ بـھ 
غیر از آن کسانی کھ مـــنافـــع شخصی خـــود را در ادامـــھ ی این 
وضعیت فـــاجـــعھ بـــار و دوام این نـــظام جـــنایتکار می یابـــند، آیا 
ھـموطـنانی وجـود دارنـد کھ آرزوی تغییر این شـرایط  و روزگـاری 
بھـتر را نـداشـتھ بـاشـند؟ امـا پـرسـش اینجاسـت: چـھ تـعداد از مـا بـھ 

دنبال رسیدن بھ این آرزو از طریقی روشمند و عقالنی است؟  

نـگاھی واقـع بینانـھ بـھ جـامـعھ ی امـروز ایران، رفـتارھـایی مبتنی بـر 
اســتبدادپــذیری ، روحیھ ی  تســلیم  و  بی ارادگی،  خــواب آلــودگی، 
کودک صفتی، فـردمـحوری و فـرار از مسـئولیت جـمعی را جـزئی 
از واقعیت تـلخ بـخش اعـظم مـردم نـشان می دھـد. سیاسـت گـریزی 

تاریخی و مزمن ایرانی ھا بر ناآگاھی، یا - شاید دقیق تر بگوییم -  
ادامھ مطلب در صفحھ ٣ ١ 
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تحزب:  
ابزار تبدیل روشمند آرزو به واقعیت 

-  بخش نخست  -
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تحزب: ابزار تبدیل روشمند آرزو بھ واقعیت 

جھـل خـودخـواسـتھ ی آنـھا اسـتوار اسـت؛ این در حـالی اسـت کھ 
قـدرت تشخیص کافی بـرای درک تـأثیر مسـتقیمی کھ سیاسـت بـھ 
روی سـرنـوشـت فـردی و اجـتماعی می تـوانـد داشـتھ بـاشـد وجـود 

دارد.  

مسـئولیت گـریزی و سـپردن اختیار زنـدگی خـود بـھ دسـت مسـتبدین، 
پـدیده ای سـت کھ اریش فـروم1 جـامـعھ شـناس و فیلسوف بـزرگ 
آلـمانی در اثـر مـعروف خـود '' گـریز از آزادی '' مـورد بـحث قـرار 
داده اسـت. وی در اشـاره بـھ اسـتبدادزدگـان آنـھا را کسانی تـوصیف 
می کند کھ مــفھوم آزادی را ھــمچون بــار سنگینی بــر دوش خــود 
حـس می کنند کھ حـمل آن از تـوان و تحـمل آنـھا خـارج اسـت؛ در 
نتیجھ، آزادی خـود را بـھ قـدرت مـافـوق خـویش واگـذار می کنند. 
فـروم دربـاره ی این انـسان ھـا می گـوید، آنـھا قـدرت فـردی و جـمعی 
خـود را نمی شـناسـند و بـھ نیرو وتـوانـایی خـود بـاور نـدارنـد، لـذا 
نـظارت، مـشارکت و دخـالـت مسـتقیم در سـرنـوشـت خـود را ھـمچون 
یک دشـواری بـزرگ می بینند کھ بـرای فـرار از آن بـھ ''آسـایِش'' 
اطـاعـت و پیروی کورکورانـھ و بی چـون و چـرا از قـدرتـمندان و 

دیکتاتورھا روی می آورند. 
در این نـــوشـــتار، بـــا مـــروری بـــر مـــفاھیم آرمـــان گـــرایی و 
رویاپــردازی، بــھ خــصلت ھــای رایج نــزد انــسان اســتبدادزده و 
مسـئولیت گـریز ایرانی اشـاره ای خـواھیم کرد. سـپس رو بـھ اقلیت 
آگـاه و مسـئولیت پـذیر جـامـعھ ی ایرانی بـھ ارائـھ ی راھکارھـا بـرای 
تـبدیل روشـمند آرمـان بـھ واقعیت و عـبور از شـرایط نـامـطلوب 
کنونی برای دستیابی بھ آینده ای متفاوت و بھتر خواھیم پرداخت. 

تفاوت آرمان گرایی و رویاپردازی 

آرمـان عـبارت از شـرایط مـطلوبی اسـت کھ بـا واقعیت نـامـطلوب 
مـوجـود فـاصـلھ دارد؛ آرمـان، آن وضعیت مـطلوب نـامـوجـود اسـت 
کھ واقعیتی کھ اکنون در آن بـھ سـر می بـریم اجـازه ی دسـتیابی بـھ 

آن را بھ ما نمی دھد. 
در این گـزاره ی سـاده و در عین حـال روشـن، آرمـان، بـھ عـنوان 
پـدیده ای بـرخـاسـتھ از واقعیات زنـدگی و آرزوھـای مـا تـعریف شـده، 
نـھ امـری نـامـعقول و عجیب و دور از ذھـن. و این ھـمان تـفاوت 
اسـاسی اسـت کھ آرمـان بـا رویاھـای دسـت نـایافتنی و بی پشـتوانـھ 
دارد؛ آرمـان در راسـتای اھـدافی سـت کھ انـسان بـرمی گـزیند و بـا 
تـالش ھـوشـمندانـھ می تـوان بـھ آن نیل کرد. وجـود آرمـان بـرای 
پیشرفــت و تکامــل انــسان ضــروری اســت، آرمــان انــسان را از 
ســرگــردانی خــارج کرده و بــھ حــرکت و تــالش وی در مسیر 
زنــدگی بــا شــرایطی بھــتر، جھــت درســت می دھــد. بــر خــالف 
بـاورھـای نـادرسـت، دوران آرمـان گـرایی بـھ سـر نیامـده، ھـمان گـونـھ 
کھ عــشق ورزی، آرمــان گــرایی پــدیده ایست خــارج از زمــان و 
مکان کھ در طـول تـاریخ بشـر جـاری بـوده و خـواھـد بـود. انـسان بـھ 
صـفت فـردی و جـامـعھ بـھ صـفت جـمعی، نیاز بـھ آرمـان دارد تـا بـھ 
تـالش بی وقـفھ بـرای تغییر و بھـبود شـرایط نـامـطلوب مـوجـود مـعنا 

و مـحتوای درسـت ببخشـد. تـاریخ بشـر، تـاریخ مـبارزات، جـنبش ھـا 
و انـقالب ھـا در اثـبات این گـزاره اسـت؛ تـاریخ جـوامعی کھ در راه 
رسیده بـھ آرمـان ھـای نیکو کوشـش کردنـد و بسیاری از میان آنـھا 
مـوفـق ھـم شـدنـد. امـا آن دیگرانی کھ تـالش پـس از تـالش، بـھ دفـعات 
شکست را تجـربـھ کردنـد، نـھ آن کھ در آرمـان گـرایی خـود خـطا 
کرده بـاشـند، بلکھ در انـتخاب مسیر دسـتیابی بـھ آرمـان خـود بـھ راه 
خـطا رفـتھ انـد. مـلت ھـایی کھ ھـمچون مـردم ایران از سـرنـوشـت 
پیروزمــندان درس نــگرفــتند و راز مــوفقیت آنــھا را درنیافــتند. 
مـردمـانی کھ در دوره ھـای طـوالنی از تـاریخ خـود از مـقام آرمـان 
گـرایانی پیشرو، یا بـھ نـظاره گـران مـنفعل سـلطھ ی خـودکامـگان 
تـنزل پیدا کردنـد، و یا در آرمـان گـرایی خـود بـھ روش ھـا و گـرایش 
ھـای نـازا و بی ثـمر روی آوردنـد. خـطاھـایی کھ ھمین امـروز ھـم 
ســد راه ســاخــتن ایرانی انــسانی تــر و پیشرفــتھ تــر اســت. نــگاھی 
داشـتھ بـاشیم بـھ خـصلت ھـای شـوربـختانـھ غـالـب نـزد انـسان ایرانی 

امروز:  
خیالبافی و رویاپردازی -

رویاپــردازی گــرایش فکری بسیار رایج نــزد ایرانیان اســت. 
مـردمـانی گـاه در حـد مـتوھـم، کھ بـرای بسیاری بـر این بـاورنـد 
بـدون آن کھ نیازی بـھ کوشـش و تـالش بـاشـد، یک روز خـوش 
آفـتابی سـعادت و خـوشـبختی در خـانـھ شـان را خـواھـد زد. آنـچھ 
جـای تـأسـف دارد این کھ شـمار بـاالیی از تشکل ھـای سیاسی مـا 
نیز دچـار رویاپـردازی ھسـتند. تشکل ھـایی کھ مـبنای فلسفی کار 
خــود را بــھ روی این بــاور گــذاشــتھ انــد کھ مسیر تکامــل بشــر 
لـزومـأ بـھ سـمت مـثبت آن بـوده و انـسان محکوم بـھ پیشرفـت و 
تــرقی اســت. نــوعی از ســاده انــدیشی کھ بــراســاس آن بــر این 
بـاورنـد کھ بـھ طـور خـودبـخودی و بـدون آن کھ تـالشی بـرای 
انـتخاب روش و جھـت درسـت ضـروری بـاشـد، قـانـونـمندی ھـای 
حـاکم بـر تکامـل جـوامـع بشـری ایجاب می کند کھ در بـرھـھ ای بـھ 
آزادی، دمکراسی وعـدالـت اجـتماعی بـرسـند. این در حـالی سـت 
کھ تـاکنون حتی یک نـمونـھ دیده نشـده کھ ملتی بـدون تکیھ بـر 
حـرکتی روشـمند و مـدیریت شـده، تـنھا بـا درجـا زدن در رویا و 

توھم و ابھام، بھ پیشرفت و بھروزی رسیده باشد. 

باور بھ قضا و قدر -
تـوسـل بـھ قـضا و قـدر بـھ جـای تـالش ھـوشـمندانـھ، از دیگر 
گـرایش ھـای رفـتاری رایج ایرانی اسـت. ھـمچون رویابـافی، این 
رفـتار دسـت بـھ گـریبان شـمار بـاالیی از جـریان ھـای اپـوزیسیون 
ھـم شـده اسـت. جـریان ھـایی کھ یک بـار بـخت خـود را بـا آویزان 
شـدن بـھ عـربسـتان آزمـایش می کنند، بـار دیگر بـا نـزدیکی بـھ 
اســـرائیل و در زمـــانی دیگر شـــانـــس خـــود را در دیدار بـــا 
سـناتـورھـای  جـنگ طـلب  آمـریکایی  می جـویند  و  در  نـھایت،  
بـاپـراکنده کاری و بی بـرنـامگی، نـاتـوان از پیشبرد یک حـرکت 
فــعاالنــھ و جھــت دار، چــشم امیدشــان بــھ این اســت کھ شــانــس 

بیاورند و بھ قدرت سیاسی در ایران دست یابند.  
ادامھ مطلب در صفحھ ١۴ 
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تـاریخ جـھان امـا ثـابـت کرده اسـت: مـلت ھـایی کھ بـھ جـای تـالش 
آگـاھـانـھ، سـرنـوشـت خـود را بـھ دسـت شـانـس و اقـبال سـپرده انـد بـھ 
آزادی نمی رسـند؛ از آن کمتر، مـلت ھـایی کھ اتکای خـود را در 
مـبارزات آزادیخواھـانـھ بـھ روی قـدرت ھـای بیگانـھ گـذاشـتھ 

باشند. 

کلی گویی کردن -
فـلسفھ بـافی ھـای پـوچ و کلی گـویی ھـای بی مـایھ از قبیل: ''کــــی 
گـذاشـتند مـا تـصمیم بـگیریـم کـه ایـن بـار دومـش بـاشـد''، و یا 
''مـــا کـــه کـــاره ای نیســـتیم، خـــودشـــان آوردنـــد و خـــودشـــان هـــم 
مــی بــرنــد'' ازویژگی ھـای انـسان اسـتبدادزده ی ایرانی اسـت؛ کھ 
بــھ جــای تفکر، تــعمق و عــمل خــردگــرایانــھ، بــا تکرار چنین 
جـمالت کلیشھ ای و داسـتان سـرایی ھـایی از این دسـت، ضـعف و 
نـبود اراده ی خـود بـرای ایجاد تغییر را بـھ نـمایش می گـذارد. 
ایجاد انـتظارات نـامـعقول مبتنی بـر حـرف ھـای کلی و مـبھم، از 
ویژگی ھــای افــرادی اســت کھ از تــعقل و پــذیرش مســئولیت 

فراری ھستند.  

بـھ این تـرتیب شـاھـدیم کھ بـخش اعظمی از مـلت ایران، در نـوعی 
کودک صفتی خـودخـواسـتھ، بـا خیالـبافی، بـا کلی گـویی، بـا تـوسـل بـھ 
شـانـس و اقـبال، سـر خـود را بـا چنین صـحبت ھـایی گـرم می کند، بـھ 
امید کاذب این کھ روزی اوضــاع مملکت بــھ خــودِی خــود بھــبود 

پیدا کند. 

سخنی رو به آرمان گرایاِن واقع گرا 

در شـرحی کھ آمـد، بـا بـرشـمردن رفـتارھـا و گـرایش ھـای منفی 
ایرانیان، اشــاره بــھ شــمار بــاال و اکثریت جــامــعھ اســت، امــا 
خـوشـبختانـھ نـھ ھـمھ. بـھ این مـعنا کھ مـا در حـزب ایران آبـاد بـاور 
داریم، صـد در صـد مـردم ایران نمی تـوانـند از چنین خـصلت ھـایی 
بــرخــوردار بــاشــند. و درســت، بــا تکیھ بــر روی ھمین درصــد 
کوچک و شـاید بـا یک بـدبینی واقـع گـرایانـھ، یک درصـد از مـردم 
ایران اسـت کھ تغییر می تـوانـد شکل بگیرد. سـخن مـا در اینجا رو 
بـھ ھمین ''یک درصـدی'' ھـاسـت، آنـھایی کھ نمی خـواھـند مـانـند 
دیگران، خـوشـباورانـھ بـرای خـود داسـتان بسـرایند و سـاده لـوحـانـھ 
در دام فـریب ھـای رژیم سـاخـتھ بیافـتند و نـجات جـمعی و فـردی 

خود از یک رژیم تمامیت خواه را بھ قضا و قدر بسپارند.  
مـا بـھ راسـتی بـر این بـاوریم کھ مـسافـت بین شـرایط نـامـطلوب 
کنونی و شـرایط مـطلوبی کھ اکنون مـوجـود نیست می تـوانـد طی 
شـود، بـھ شـرط آن کھ بـر اسـاس طـراحی و بـرنـامـھ ریزی بـھ پیش 

رویم.  
رھـروان این راه دشـوار امـا، تـفاوتی فکری، فـرھنگی و فلسفی بـا 
آن سـایرین دارنـد، تـفاوتی کھ در مـفھوم خـودبـاوری تجـلی می یابـد، 
خــودبــاوری بــھ صــفت فــردی و خــودبــاوری بــھ صــفت جــمعی. 
رھـروان این راه دشـوار انـسان ھـایی ھسـتند اراده مـند، مسـئولیت 

پــذیر و مــعتقد بــھ کار جــمعی بــا اســتفاده از روش ھــای عــقالنی. 
خـودبـاوران یک درصـدی، در نـقطھ ی مـقابـل ھـمھ ی آن دیگرانی 
کھ بـا خـردگـریزی، سـتم پـذیری و رویابـافی سـرانـجام فـردی و 
جـمعی خـود را بـھ دسـت قـضا و قـدر سـپرده انـد، طـرح و بـرنـامـھ 
دارنــد و بــا ھــمت و اراده و تــالش در پی آن ھســتند تــا شــرایط 
نـامـطلوب مـوجـود را در مسیر آرمـان ھـای مـطلوب و ممکن تغییر 
دھــند. چــرا کھ یک درصــدی ھــا، بــھ جــای فــرار از واقعیات و 
رویاپـردازی ھـای کودک صـفتانـھ، از بـلوغ فکری بـرخـوردارنـد؛ 

بــلوغ فکری بــھ دنــبال خــود مســئولیت پــذیری را دارد و انــسان 
مسـئولیت پـذیر، مـوجـودی اسـت مـختار و دارای اراده کھ اختیار 
ســرنــوشــت خــویش را بــھ مســتبدین نمی ســپارد، اجــازه نمی دھــد 
دیگری بـرای او تعیین تکلیف کند، ھـم از این رو، سـلب آزادی و 

زندگی تحت سلطھ ی خودکامگان را نمی پذیرد. کودک صفتان  
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انــسان بــه صــفت فــردی و جــامــعه بــه 
صـفت جـمعی، نیاز بـه آرمـان دارد تـا بـه 
تـــالش بی وقـــفه بـــرای تغییر و بھـــبود 
شـــرایط نـــامـــطلوب مـــوجـــود مـــعنا و 

محتوای درست ببخشد.  

تـاریخ بشـر، تـاریخ مـبارزات، جـنبش ھـا و 
انــقالب ھــا در اثــبات این گــزاره اســت؛ 
تـــاریخ جـــوامعی که در راه رسیده بـــه 
آرمـــان ھـــای نیکو کوشـــش کردنـــد و 
بسیاری از میان آنـھا مـوفـق ھـم شـدنـد. 
امـا آن دیگرانی که تـالش پـس از تـالش، 
بـه دفـعات شکست را تجـربـه کردنـد، نـه 
آن که در آرمـان گـرایی خـود خـطا کرده 
بـاشـند، بلکه در انـتخاب مسیر دسـتیابی 

به آرمان خود به راه خطا رفته اند.  

مــلت ھــایی که ھــمچون مــردم ایران از 
سـرنـوشـت پیروزمـندان درس نـگرفـتند و 
راز مـوفقیت آنـھا را درنیافـتند. مـردمـانی 
که در دوره ھـای طـوالنی از تـاریخ خـود 
از مــقام آرمــان گــرایانی پیشرو، یا بــه 
ی  ســـلـطـه  مـــنـفـعـل  گـــران  نـــظـاره 
خــودکامــگان تــنزل پیدا کردنــد، و یا در 
آرمـان گـرایی خـود بـه روش ھـا و گـرایش 

ھای نازا و بی ثمر روی آوردند.
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ایرانی، نـھ آن کھ نـدانـند، نـھ آن کھ آگـاه نـباشـند، بـا چـنگ و دنـدان 
از جھـل خـودخـواسـتھ ی خـود دفـاع می کنند کھ مسـئولیت نـپذیرنـد؛ 
ھـمان ھـایی کھ مـلِت مـطلوِب نـظام فـاسـد و جـنایتکار جـمھوری 
اسـالمی را تشکیل می دھـند. نـظامی کھ چـھار دھـھ اسـت بـھ روی 
آن اکثریتی کھ مــایل نیستند فکر کنند، نمی خــواھــند بــفھمند، و بــا 
ھـر تـرفـندی فـریب می خـورنـد، حـساب می کند تـا اھـداف کثیفش را 

بھ پیش برد.  

آیا این وضعیت ادامــھ پیدا خــواھــد کرد؟ بــھ احــتمال خیلی زیاد 
خیر. مـعادالت ژئـواسـتراتـژیک جـھانی و بحـران ھـای سـاخـتاری 
رژیم، خــبر از روزھــای تغییر می دھــد. پــرســش امــا اینجاســت: 
اقلیت ھــوشیار و آگــاه آیا می تــوانــد مــنفعل در انــتظار روزھــای 
پـرآشـوب بنشیند و سـاده لـوحـانـھ امید بـبندد کھ این تغییر در جھـت 
مــثبت خــواھــد بــود؟ شــورش جــان ھــای بــھ لــب آمــده از فــقر و 
گـرسنگی دیر یا زود در راه خـواھـد بـود، امـا آیا چـشم انـداز چیزی 

بـھ جـز حـرکت ھـای احـساسی، از سـر خـشم و غیرعـقالنی ھـم وجـود 
دارد؟ این سیل مــردم بــھ خــشم آمــده آیا تــوان آن را دارد کھ بــھ 
نیرویی محـرکھ بـرای ایجاد تغییرات مـثبت تـبدیل شـود؟ آیا مـا ھـم 
می تـوانیم مـانـند بسیاری از مـردم جـھان، بـھ سـمت بـرآورده کردن 
آرزوی دنیا و سـرنـوشـتی انـسانی تـر بـھ حـرکت درآییم؟ آیا آرمـان 
ھـای مـا روزی بـھ واقعیتی مـوجـود مـبدل خـواھـند شـد؟ آیا چـرخـھ  ی 

باطل بازتولید استبداد در ایران روزی از کار خواھد ایستاد؟  
پــاســخ مــثبت اســت، امــا مشــروط ؛ شــرط آن پیشبرد تغییر بــھ 
صــورت طــراحی شــده و بــرنــامــھ  ریزی شــده ی آن اســت و نــھ 
تـصادفی، ھـمان گـونـھ کھ بـارھـا در تـاریخ مـعاصـر ایران تجـربـھ 
کردیم و شکست خـوردیم. کلید تـوفیق مـا در نـوع نـگاھی اسـت کھ 
نیروی محـرکھ ی تغییر بـھ روش تغییر خـواھـد داشـت؛ بـا در نـظر 
گـرفـتن آن در قـالـب یک پـروژه، یک طـرح بـرنـامـھ ریزی شـده. 
طــرحی کھ مــانــند ھــر کار بــرنــامــھ ریزی شــده ی دیگر نیاز بــھ 
عـناصـری دارد کھ آن را بـا مـوفقیت بـھ یک واقعیت تـبدیل کند، 

یعنی:  

قـابلیت اجـرایی داشـتھ و قـابـل پیشرفـت بـاشـد: بـدین مـنظور نیاز 
بـھ طـرحی مکتوب، واقـعگرا و قـابـل اجـرا، بـا شـرح جـزئیات و 

مراحل الزم اجرایی داریم. 
نیروی انـسانی کافی بـرای اجـرای بـرنـامـھ داشـتھ بـاشـد: بـدون 
چنین نیرویی، ھـر طـرحی در حـد گـفتمان و نـوشـتھ ی روی 

کاغذ باقی می ماند و بھ مرحلھ ی اجرا نمی رسد. 
تـوان مـادی کافی بـرای اجـرای بـرنـامـھ داشـتھ بـاشـد: ھـمان طـور 
کھ در مـورد نیروی انـسانی گـفتھ شـد، بـدون بـودجـھ و تـوان 

مادی الزم، اجرای ھیچ طرحی عملی نخواھد بود. 
از تـوان مـدیریتی الزم بـرای اجـرای بـرنـامـھ بـرخـوردار بـاشـد: 
بـا تکیھ بـر مـدیریت اسـت کھ می تـوان بـرای نیروی انـسانی و 
تـوان مـادی الزم در قـالـب یک پـروژه دارای قـابلیت اجـرایی 
را ھـماھـنگ نـموده، بـھ سـوی ھـدف حـرکت کرده و در آن بـھ 

موفقیت رسید.  
در چـارچـوب اپـوزیسیون ایرانی تـاکنون، امـر بـرانـدازی رژیم و 
ریشھ کردن اســتبداد در کشور مــا بیش از ھــرچیز بــھ صــورت 
آرزومــندی و کلی گــویی مــطرح شــده اســت و نــھ یک پــروژه ی 
سیاسی دارای قــابلیت اجــرایی. اینک وقــت آن رسیده، چــنانــچھ 
دارای آرمـان تغییر در جھـت مـثبت تـاریخ در ایران ھسـتیم، آن را 
بـھ چـشم یک طـرح سیاسی بـنگریم. و درسـت بـھ ھمین دلیل اسـت 
کھ بـــحث تحـــزب اھمیت پیدا می کند. چـــرا کھ بـــھ ھـــر یک از 
عـناصـر الزم بـرای اجـرای این طـرح سیاسی کھ بیانـدیشیم، تـنھا 
در قـالـب یک حـزب سیاسی می تـوانـد بـھ شکل مـشخص و جـدی 

خود فراھم شود. اینجاست کھ بحث تحزب اھمیت پیدا می کند.  

 ❊

در بخش دوم این مقالھ بھ چرایی و چگونگی اھمیت حزب در 
پیاده کردن آرمان ھای مطلوب یک جامعھ خواھیم پرداخت. #

١٥

مـا بـه راسـتی بـر این بـاوریم که مـسافـت 
بین شــرایط نــامــطلوب کنونی و شــرایط 
مـــطلوبی که اکنون مـــوجـــود نیست می 
تــوانــد طی شــود، بــه شــرط آن که بــر 
اسـاس طـراحی و بـرنـامـه ریزی بـه پیش 

رویم.  

رھـــروان این راه دشـــوار امـــا، تـــفاوتی 
فکری، فـرھنگی و فلسفی بـا آن سـایرین 
دارنــد، تــفاوتی که در مــفھوم خــودبــاوری 
تجــلی می یابــد، خــودبــاوری بــه صــفت 

فردی و خودباوری به صفت جمعی.  

رھـــروان این راه دشـــوار انـــسان ھـــایی 
ھســـتند اراده مـــند، مســـئولیت پـــذیر و 
مـعتقد بـه کار جـمعی بـا اسـتفاده از روش 
ھـای عـقالنی. خـودبـاوران یک درصـدی، در 
نـقطه ی مـقابـل ھـمه ی آن دیگرانی که بـا 
خــردگــریزی، ســتم پــذیری و رویابــافی 
ســرانــجام فــردی و جــمعی خــود را بــه 
دســت قــضا و قــدر ســپرده انــد، طــرح و 
بـرنـامـه دارنـد و بـا ھـمت و اراده و تـالش در 
پی آن ھسـتند تـا شـرایط نـامـطلوب مـوجـود 
را در مسیر آرمــان ھــای مــطلوب و ممکن 

تغییر دھند.



ســـال دوم - شـــــماره نـــهم - ۲۰ تـــیر ۱۳۹۶ - ۱۰ ژوئـــــیه ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد
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تلویزیون دیدگاه را در شبکه ھای اجتماعی دنبال کنید! 

تداوم و گسترش کار رسانه ی مستقل و شھروندی 
دیدگاه در گرو ھمیاری منظم شماست! 

به بخش ھمیاری مالی در وبسایت دیدگاه مراجعه کرده 

 و با طرق مختلف ارائه ھمیاری مالی آشنا شوید:     

www.didgah.tv

نشریه ی "خودرهاگر"  
شماره نهم  - ۲۰ تیر ۱۳۹۶- ۱۰ ژوئیه 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.

به عنوان یک شھروند قرن بیست و یکم به حزب شھروندی ایران آباد بپیوندید 
حزب ایران آباد حزبی شهروندی است که به روی دو عنصر بنا شده است:  

انسان مداری، یعنی پاسداشت نهادینه ی جان و کرامت انسان ها در جامعه  •
قدرت اجتماعی، یعنی حضور سازمان یافته ی شهروندان در صحنه ی مدیریت خرد و کالن کشور •

حـزب مـا در تـالش اسـت تـا کـشور تـوسـط شهـرونـدان بـر اسـاس اخـالق و خـرد اداره شـود. بـرای رسـیدن بـه یـک جـامـعه ی 
انـسانـی بـایـد از شـکل و مـحتوای جـامـعه ی ضـد انـسانـی کـنونـی خـارج شـویـم. بـرای ایـن مـنظور بـایـد حـاکـمیت ضـد بشـر 
و ضـد شهـرونـدی کـنونـی کـنار زده شـود. آن گـاه مـی بـایسـت حـاکـمیتی شهـرونـد-مـحور در کـشور بـرقـرار شـود و مـردم 

شروع به دخالت مستقیم در اداره ی امور جامعه کنند.  
حــزب ایــران آبــاد در اســتراتــژی حــرکــت یــا هــمان بــرنــامــه ی ســیاســی خــود، نــقشه ی راه را بــرای ایــن مــنظور تــدویــن و 
طـراحـی کـرده اسـت. امـا اجـرای ایـن طـرح نـیاز بـه نـفرات کـوشـا و کـارآمـد و امـکانـات مـادی و مـالـی الزم دارد. پـس بـایـد بـه 
حــزب بــپیونــدیــم و بــا هــمدیــگر ایــن دو عــنصر نــیروی انــسانــی و تــوان مــالــی را فــراهــم کــنیم. مــا از هــمه ی شهــرونــدان 
ایــرانــی داخــل و خــارج از کــشور مــی خــواهــیم کــه بــا کــنار گــذاشــنت تــرس هــا و نــگرانــی هــای خــود دربــاره ی احــزاب و 
ســازمــان هــای ســیاســی بــه حــزب ایــران آبــاد بــپیونــدنــد و از نــزدیــک بــبینند کــه یــک حــزب شهــرونــد مــدار چــگونــه تــشکلی 

است.  
در حــزب ایــران آبــاد اعــضای جــدیــد نخســت آمــوزش هــای نــظری و فــنی الزم را مــی گــذرانــند، ســپس مــشغول بــه کــار در 
دفـاتـر تـشکیالتـی در کـنار سـایـر هـمکاران خـود مـی شـونـد. کـاری کـه در یـک فـضای صـمیمی و حـرفـه ای انـجام مـی شـود 
و مـبتنی اسـت بـر بـرنـامـه ریـزی و انـجام کـار مـنظم. ایـن یـک حـزب تـخصص گـراسـت کـه مـی خـواهـد فـردای ایـران در دسـت 
مـردمـی بـاشـد کـه بـا دانـش و عـلم امـروزی کـشور را بـه سـوی پیشـرفـت و آزادی و آبـادانـی هـدایـت مـی کـنند و جـامـعه ای 
مـی سـازنـد کـه در آن انـسان هـا بـتوانـند بـه دنـبال خـوشـبختی مـورد نـظر خـویـش بـاشـند. نـه زور و سـتم بـاشـد، نـه فـقر و 

نابرابری، و نه جهل و خرافات. جامعه ای مدرن، آزاد، و برخوردار از پیشرفت و عدالت و دمکراسی.  
چـنین جـامـعه ای شـدنـی و سـاخـتنی اسـت، اگـر مـن و شـما بـه آن بـاور داشـته بـاشـیم و بـرای بـنای آن در قـالـب حـزبـی 
انـسان گـرا، آزادیـخواه، دمـکرات و مـدرن دسـت بـه کـار و تـالش بـزنـیم. بـه حـزب ایـران آبـاد بـپیونـدیـد و تحـزب را در شـکل 

امروزی خود تجربه کنید. 

www.iraneabad.org :برای اطالع بیشتر به سایت حزب ایران آباد مراجعه فرمایید


