
دفتر سیاسی حزب ایران آباد  

حـزب یک مجـموعـھ ی سیاسی اسـت کھ بـرای کسب قـدرت تـالش 
می کند. ھـر آن چـھ حـزب می کند در این راسـتاسـت. این کھ حـزبی 
اصــول اخــالقی را در مسیر تــالش بــھ کار گیرد وظیفھ ی آن را 
دشـوارتـر می سـازد. حـزب ایران آبـاد از ھـمان ابـتدا پـایھ ی کار 
خـود را بـر اخـالق مـداری قـرار داد. یعنی رعـایت اصـول اخـالق 
انـسانی در مسیر فـعالیت تشکیالتی و دسـتیابی بـھ قـدرت از طـریق 

کار حزبی.  

تکیھ مـشخص مـا بـر پـایھ ھـای اخـالقی بـھ دلیل نـتایجی بـود کھ مـا از 
دل مــطالــعات خــود بیرون کشیده بــودیم. مــا در پــژوھشی کھ بــر 
تـاریخ سیاسی و اجـتماعی ایران کردیم دریافتیم کھ مشکل جـامـعھ 
ایران در خـروج از چـرخـھ ی اسـتبداد در این نیست کھ بـرای این 
مــنظور تــالش نکرده اســت، بلکھ در این اســت کھ تــالش کیفی 
نکرده اسـت. فـرق این دو در این اسـت کھ شـما می تـوانید در نـبود 
کیفیت الزم بـارھـا و بـارھـا بـرای انـجام یک کار کوشـش کنید تـا 
شـاید بـھ طـور شـانسی بـھ مـوفقیت دسـت یابید؛ و یا این کھ یک بـار 
نخسـت در مـورد کیفیت کار خـویش اطمینان حـاصـل کنید و بـعد بـھ 
انـجام آن اقـدام ورزید. مـطالـعھ ی مـا نـشان داد کھ تـالش ھـای چـندین 
بـاره ی جـامـعھ ی ایرانی بـرای پـایان بخشیدن بـھ عـمر اسـتبداد از 
نـوع نخسـت بـوده اسـت. یعنی بـدون آمـاده سـازی و بسـترسـازی 
کافی بـرای بـھ نتیجھ رسیدن. بـھ ھمین خـاطـر ھیچ گـاه بـھ نتیجھ ی 
مـــطلوب نـــرسیده و پیوســـتھ شکست خـــورده اســـت: نـــھضت 
مشـروطیت ره بـھ جـایی نـبرد، جـنبش ملی شـدن نـفت بـھ نـاکامی 

انجامید و انقالب سال ۵٧ نیز دست آوردی سیاه داشت. 

بـر این اسـاس مـا پـس از دسـتیابی بـھ نتیجھ ی مـشخص این پـژوھـش 
بـر آن شـدیم کھ این بـار قـبل از بـروز تغییر سیاسی عـنصر کیفیت 
را تـأمین کنیم تـا بـتوانیم پـایان خـوبی را بـرای تغییر تضمین کنیم. 
در این راســتا مــا پیش از آن کھ کار سیاسی را آغــاز کنیم، یک 
کار فــــرھنگی را شــــروع کردیم، یعنی بــــھ تــــرویج فــــلسفھ ی 
خودرھاگری پرداختیم. سازمان خودرھاگران کھ در دی ماه سال 
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در ـنبوِد تـحزب دمکراسی قربانی افراد ناشی می شود.
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 ١٣٨٨ تـأسیس شـد بـر آن بـود کھ کسانی را گـرد آورد کھ بـا گـذر 
از مـوانـع خـودسـاخـتھ ی درون خـویش، بـھ انـسان ھـایی آزاده تـبدیل 
شـده انـد و قـادرنـد کھ تغییر سیاسی را نـھ بـرای تـعویض قـدرت کھ 
بـرای پـایان بخشیدن بـھ اسـتبداد سـاالری صـورت بـخشند. اشکال 
حـرکت ھـای قبلی در این بـود کھ نیروھـایی کھ ھـدایت و رھـبری 
آن را بـر عھـده می گـرفـتند یا فـاقـد قـدرت تشخیص کافی بـودنـد و یا 
آلـوده بـھ ویروس انـحصارطلبی. در ھـر دو حـالـت نتیجھ ی حـرکت 
آزادیخواھـانـھ ی مـردم ایران چیزی نـبود جـز نـاکامی و بـازتـولید 

استبداد. این بار ما می خواستیم کھ چنین نباشد. 

بــرای این مــنظور ســازمــان خــودرھــاگــران در صــدد بــود کھ بــا 
یادآوری ضــعف ھــایی کھ یک فــرھــنگ اســتبدادی در مــا درونی 
کرده اسـت بـھ نـبرد بـا آنـھا بـرویم و این ضـعف ھـا را از درون 
رفــــتار سیاسی خــــویش ریشھ کن کنیم. مــــا بــــا مــــطرح کردن 
انــسانــمداری بــھ عــنوان پــایھ ی فکری کار خــویش، ایرانی ھــا را 
بـرای نخسـتین بـار بـھ این نکتھ عـالقـمند سـاختیم کھ ھـدف فـعالیت و 
تغییر سیاسی را نـھ قـدرت، نـھ ایدئـولـوژی و نـھ ھیچ چیز دیگر، 
بلکھ ارزش جــان و کرامــت انــسان بــدانــند. این بــدیھی اســت کھ 
افــرادی کھ این مــفھوم را در خــویش درونی ســاخــتھ بــاشــند در 
فــردای دگــرگــونی رژیم و کسب قــدرت، دیگر قــادر بــھ اِعــمال 
اســتبداد و جــنایت و غــارت نــخواھــند بــود، زیرا ھــمھ ی اینھا 

برخالف حفظ ارزش جان و کرامت انسان است.  

پـس آن چـھ مـا نیاز داشـتیم ھـمانـا رفـتن بـھ سـوی حـرکتی بـود کھ 
بـتوانـد انـسان مـداری را بـھ عـنوان راھـنمای خـویش در طـول مسیر 
ھـمراه داشـتھ بـاشـد و ھـرگـز آن را نـھ رھـا و نـھ گـم کند. حـرکتی کھ 
بــا بــاور بــھ ارزش جــان و حــرمــت بشــر تــالش می کند بھــترین 
شـرایط را بـرای بھـروزی و بھـزیستی انـسان ھـا فـراھـم سـازد و در 
این مسیر اصـالـت و راسـتی را فـرامـوش نمی کند. حـرکتی کھ تعھـد 
عملی بـھ شـفافیت و صـداقـت دارد، نـھ خـود را می فـروشـد و نـھ از 
نــاآگــاھی تــوده ھــا بــرای بھــره کشی از آنــھا ســود می بــرد. و در 
نـھایت، حـرکتی کھ سـاخـتن یک جـامـعھ ی انـسانی را بـھ عـنوان 
بـرآیند کار و تـالش خـویش مـد نـظر قـرار می دھـد و در صـدد اسـت 
کھ جـامـعھ ای بـسازد شـایستھ ی نـام انـسان، این مـوجـود دارای تـوان 

بی نھایت برای خوب بودن و خوبی کردن.  

در راسـتای چنین جـریان فکری بـود کھ پـس از چـندین سـال فـعالیت 
در مسیر اشـاعـھ ی فـلسفھ ی خـودرھـاگـری و تعھـد بـھ انـسانیت بـھ 
عـنوان خـط سیاسی، بـرآن شـدیم کھ بـا تـأسیس یک حـزب سیاسی 
کوشــش ھــای خــود را بــھ صــورت مــشخص در راه ایجاد تغییر 
سیاسی در جھــت حــذف رژیم اســتبدادی، مــدیریت کیفی دوران 
گـذار و بـازسـازی ھـدفـمند جـامـعھ ی ایرانی مـتمرکز کنیم. بـدین 
صــورت بــود کھ حــزب ایران آبــاد در اســفند مــاه ســال ١٣٩٢ 

تأسیس شد.  

حـزبی انـسان مـدار کھ بـرای سـاخـتن جـامـعھ ی انـسانی راھکاری 
ســاده و عملی را پیشنھاد می دھــد: حــذف اســتبداد، آمــاده ســازی 
جـامـعھ و سـپردن قـدرت بـھ آن. این سـھ مـرحـلھ در واقـع اسـتراتـژی 

درازمدت حزب ایران آباد را شکل می بخشند.  
ویژگی های چنین نقشه ی راهی عبارتند از:   

نخسـت آن کھ مـا خـود را اسیر زمـان بـندی ھـای شـتاب زده بـرای •
پیاده کردن آن نــساخــتھ ایم. یعنی نمی خــواھیم کھ کیفیت کار 
فــدای عجــلھ ی مــا در بــھ ثــمر رســانــدن آن شــود. زیرا نیک 
میدانیم کھ، ھـمان طـور کھ در بـاال گـفتھ شـد، در نـبود کیفیت، 
تـالش مـا نتیجھ ی مـطلوب را بـھ دسـت نـخواھـد داد. پـس مـا 
ارزش زمـــان را در تـــولید کیفیت می دانیم، نـــھ در افـــزایش 
کمیت. این نـگاه مـا را از رفـتن بـھ سـوی میان بـرھـای مخـدوش 
کننده ی اصـالـت بـر حـذر می دارد. بـھ مـا اجـازه می دھـد کھ بـا 
وسـواسی خـاص عـنصر کیفیت را بـھا بـدھیم و کار را بـھ پیش 
بـریم و مـطمئن بـاشیم کھ حتی اگـر پیروزی را دیرتـر مـالقـات 
می کنیم امــا می تــوانیم از آن مــنظوری را کھ داریم حــاصــل 

کنیم.  

دوم این کھ مـا راه حـلی را بـھ پیش می بـریم کھ ضـمن انـطباق •
بـا خـصوصیات ویژه ی جـامـعھ ی ایرانی از خصلتی عـام و 
جـھان شـمول بـرخـوردار اسـت. این کھ تـالش کنیم جـامـعھ ای 
بـسازیم کھ در آن انـسان ھـا سـازنـدگـان نـھادھـا و فـرایندھـای 
تـأمین خـوشـبختی خـویش خـواھـند بـود چیزی نیست کھ فـقط 
بــرای ایران و ایرانیان بــاشــد. ھــر جــامــعھ ی دیگری نیز کھ 
بـخواھـد از جھـل، اسـتثمار و اسـتبداد رھـایی یابـد می تـوانـد این 
مسیر را طی کرده و بــا رعــایت کیفیت و اصــالــت در تــالش 
خــویش، بــھ این شکل مــطلوب از حیات جــمعی انــسان دســت 
یابـد. دلیل تـأکید مـا بـر جـھان شـمول بـودن این الـگو در این 
اســت کھ در دنیای جــھانی شــده ی امــروز مــحال اســت کھ 
کشوری، بـھ طـور مـنزوی و بی پیونـد بـا سـایر جـوامـع بشـری 
سـرنـوشـت خـویش را تعیین کند. امـا این پیونـد مـتقابـل اسـت. 
ھـمان طـور کھ ایران آزاده شـده از بـند اسـتبداد از کشورھـای 
فقیر، غــارت شــده یا اسیر جھــل و اســتبداد اطــراف و اکناف 
جـھان تـاثیر می پـذیرد می تـوانـد بـر آنـھا تـأثیر مـشخص مـتقابـل 
ھـم داشـتھ بـاشـد. پـس افـق دید مـا در حـزب ایران آبـاد بـھ ایران 
محـدود نمی شـود. امید مـا این اسـت کھ در سـایھ ی سـاخـتن یک 
نــــظام سیاسی، اجــــتماعی و اقــــتصادی انــــسان مــــحور و 
شھـرونـدمـدار نـشان دھیم کھ چـگونـھ وقتی مـلت ھـا بـخواھـند، 
آگــاه شــونــد و اراده کنند می تــوانــند ھــر نــا ممکنی را ممکن 

سازند.  

سـوم این کھ مـا روشی را در کار خـود پیش گـرفـتھ ایم کھ جـز •
توسط انسان ھای آگاه و اراده مند قابل استفاده نیست.  
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بـھ عـبارت دیگر، نـوع مـبارزه ای کھ مـا در قـالـب یک تشکل 
سیاسی حـرفـھ ای انـسان مـدار پیشنھاد می کنیم فـقط بـرای انـسان 
ھـایی مـناسـب، جـذاب و قـابـل اسـتفاده اسـت کھ ذھنی بـاز داشـتھ 
بـاشـند، خـودرھـاگـر بـاشـند، جـدی و پـایدار بـاشـند. و این گـونـھ 
افـراد ھـمان حـامـالن کیفیت ھـای الزم بـرای تغییر مـوفـق در 
ایران خـواھـند بـود. مـا دیگر نمی تـوانیم نیروھـایی را تـربیت 
کنیم کھ در نــھایت و پــس از کسب قــدرت، بــھ طــور آگــاه یا 
نــاخــودآگــاه، در تــالش خــواھــند بــود کھ بــساط دیگری از 
اسـتبدادسـاالری را تـدارک ببینند و بـھ سـراغ جـامـعھ ی سـتمدیده 
مـا بـرونـد تـا از آن اسـتفاده ی ابـزاری کنند. حـزب مـا بـر این 
بـاورسـت کھ نخسـت می بـایست انـسان مـدارانی متعھـد بـھ آزادی 
و دمکراسی را تـــربیت کرد و ســـپس از طـــریق آنـــان تغییر 
کیفی الزم بـــرای دســـتیابی جـــامـــعھ ی ایرانی بـــھ آزادی و 

دمکراسی را تدارک دید.  

چـھارم، نـقشھ ی راه مـا کھ ده ھـا سـال بـھ طـول خـواھـد انـجامید، •
از ثـبات اسـتراتـژیک و انـعطاف تـاکتیکی بـرخـوردار اسـت. مـا 
ضـمن حـفظ اصـول بـر شـمرده بـرای حـفظ کیفیت کار خـویش، 
آمـادگی داریم تـا بـھ فـراخـور دگـرگـونی ھـای بـزرگ و کوچک 
صـحنھ ی سیاسی ایران، مـنطقھ و جـھان، حـرکت را بـا شـرایط 
در حـال تـحول انـطباق بخشیده و پـویایی تشکیالتی و پیشروی 
خـود را تـأمین کنیم. بـھ عـبارت دیگر مـا مشکالت و تغییرات 
و دگـرگـونی ھـای مـختلف در مسیر خـود را بـھ مـثابـھ دسـت انـداز 
می بینیم ونــھ بــن بســت. بــرای مــا بــھ عــنوان تشکلی کھ بــھ 
بینھایت تــوانــمندی مــوجــود انــسانی بــاور دارد ھیچ چیز بــھ 
عـنوان مـانـع مـطلق در نـظر گـرفـتھ نمی شـود، بلکھ مشکالتی 
نسـبی ھسـتند کھ می تـوان از آن گـذر کرد و کار را ادامـھ داد. 

بــرای ھمین نیز مــا در فــعالیت تشکیالتی خــویش مــوضــوع 
سیستم  ســازی و نــھادینھ کردن کار را بــھ شکل بسیار جــدی 

دنبال می کنیم.  

خـصوصیاتی کھ بـرشـمرده شـد بـھ مـا اجـازه می دھـد بـتوانیم امیدوار 
بـاشیم کھ حـزب ایران آبـاد یک حـرکت مـانـدگـار بـوده و اگـر بـھ آن 
چــھ گــفتھ اســت پــایبند بــاشــد و تــالش خــویش را نیز بــھ فکر و 
خــالقیت و جــدیت مجھــز کند، بــدون کمترین تــردیدی بــا کامیابی 
ھـمراه خـواھـد بـود. بـھ ھمین دلیل، این حـزب مکانی اسـت بـرای 
گـرد ھـم آمـدن تـمام کسانی کھ بـھ یک مـبارزه ی کیفی، درازمـدت، 
فکر شـده، بـرنـامـھ ریزی شـده، پـویا و ھـدفـمند بـاور دارنـد. مـا اسیر 

زمان نیستیم، زمان در اختیار ماست.  

در میان کوشـندگـان این حـزب جـای کمترین تـردیدی نیست کھ بـھ 
واسـطھ ی مـوفقیت در طـرح درازمـدت حـزب ایران آبـاد، نـھ فـقط 
شـرایط ایران، کھ شـرایط مـنطقھ ی خـاورمیانـھ نیز تغییر خـواھـد 
کرد. آن گـــاه این تغییر می تـــوانـــد بـــا ابتکارھـــا، ھـــماھنگی و 
ھمکاری ھـای کشورھـای مـنطقھ بـھ سـایر مـناطـق جـھان نیز سـرایت 
کند و زمینھ سـاز سـاخـتن دنیای بھـتری شـود کھ محکوم نیست در 
جـنگ، نـفرت، غـارتـگری و دشمنی بـا انـسان و طبیعت زنـدگی 
کند. این الـگو عملی، قـابـل اجـرا و لـذا جـایگزینی مـناسـب بـرای 
سیستمی اسـت کھ امـروزه جـھان را بـھ کام نـابـودی می کشانـد. مـا 
بـاور داریم کھ می تـوانیم سـازنـدگـان دنیای بھـتری بـاشیم، دنیایی 
مبتنی بــر آزادی، عــدالــت، صــلح، حــقوق بشــر و رعــایت محیط 
زیست. این کار عظیم بــر عھــده ی خــودبــاوران اســت و حــزب 

ایران آباد می خواھد کھ متشکل از افراد خودباور باشد.# 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 

۲۴ شهریور ۱۳۹۶  

٣

در میان کوشــندگــان این حــزب جــای کمترین 
تـردیدی نیست که بـه واسـطه ی مـوفقیت در 
طـرح درازمـدتِ حـزب ایران آبـاد، نـه فـقط شـرایط 
ایران، که شــرایط مــنطقه ی خــاورمیانــه نیز 
تغییر خـواھـد کرد. آن گـاه این تغییر می تـوانـد بـا 
ھـــای  ھـمکـاری  و  ھـــمـاھـنـگی  ابـتکـارھـــا، 
کشورھـای مـنطقه بـه سـایر مـناطـق جـھان نیز 
سـرایت کند و زمینه سـاز سـاخـتن دنیای بھـتری 
شـــود کـه مـحکـوم نیـسـت در جـــنـگ، نـــفـرت، 
غـــارتـــگری و دشمنی بـــا انـــسان و طبیعت 
زنـدگی کند. این الـگو عملی، قـابـل اجـرا و لـذا 
جـایگزینی مـناسـب بـرای سیستمی اسـت که 

امروزه جھان را به کام نابودی می کشاند.
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 

رژیم حـاکم بـر ایران، بـزرگـترین دشـمن پیشرفـت تـاریخی کشور 
مــا و نخســتین مــانــع بــرای ریشھ کن کردن نــھادینھ ی اســتبداد در 
ایران اسـت. رژیمی دچـار بحـران ھـای سـاخـتاری کھ نـھ بـھ دلیل 
اقـتدار خـود، بلکھ بـھ دلیل ضـعف مـا، ھـمچنان بـر سـر کار بـاقی 
مـانـده اسـت. امـا چـھ نیرویی بـاید جـمھوری اسـالمی را سـرنـگون 
کند؟ مــردم داخــل کشور، یا اپــوزیسیون خــارج کشور؟ آن چــھ 
مـربـوط بـھ مـردم داخـل کشور می شـود، بـخش اعظمی بـا وجـود 
محــرومیت از حــداقــل حــقوق انــسانی خــود، بــھ دلیل مســئولیت 
گـریزی، تسـلیم پـذیری و نـبود ِ آگـاھی،- کھ بـھ عـدم تشخیص مـنافـع 
جـمعی و فـردی خـود منجـر می شـود-، از قـبول وظـایف شھـرونـدی 
خـود گـریزانـند. در کنج خـود عـمر می گـذرانـند و در انـتظار کھ 
کسی کاری بـرایشان بکند. چـھ بـسا در تـوجیھ انـفعال خـود انگشـت 
اتـھام  بـھ سـمت اپـوزیسیون خـارج کشور نـشانـھ  رونـد  کھ  بـا بی 
بـرنـامگی و نـاتـوانی و نـبوِد اتـحاد در صـفوف خـود بـاعـث ادامـھ ی 
حیات ننگین این رژیم شـده انـد. و امـا دربـاره ی آنـچھ مـربـوط بـھ 
اپـوزیسیون خـارج از کشور می شـود وضعیت بھـتر نیست، بـخش 
اعـظم آن سـالیان درازی اسـت کھ بیش از آن کھ بـھ عـمل سیاسی 
ھــدفــمند و مــؤثــر در  مسیر بــرانــدازی رژیم بــپردازد، مــشغول 
عکس الـعمل بـھ آنـچھ در داخـل کشور می گـذرد اسـت؛ محکوم می 
کند، تحـریم می کند، حـمایت می کند، اطـالعیھ صـادر می کند و 
غیره. در این میان، ھـــر روز کھ می گـــذرد بـــرای تک تک مـــا 
بیشتر مسجـل می شـود کھ اگـر این رژیم ھـمچنان بـرجـا بـاقی بـمانـد، 

بھ زودی چیزی از ایران باقی نخواھد ماند! 

بـارھـا از سـوی نیروھـای آگـاه، ازجـملھ حـزب ایران آبـاد، گـفتھ شـد 
و نــوشــتھ شــد کھ راه درســت یکی بیش نیست: ایجاد، تــقویت و 
حـمایت احـزاب مـردمی و مسـتقل. تـنھا عـاملی کھ می تـوانـد بـھ طـور 
مـؤثـر در مسیر بـرانـدازی بـھ مـا کمک کند گسـترش فـرھـنگ تحـزب 
اســت. از ســویی از آن جــا کھ می دانیم در داخــل کشور بــھ دلیل 
سـلطھ ی این نـظام متحجـر و مسـتبد، بـھ ھیچ عـنوان امکان تـأسیس 
حــزب وجــود نــدارد، می مــانــد کھ چــگونــھ می تــوانیم در یک 

ھـماھنگی و ھـمگامی بین مـردم نـاراضی و جـان بـھ لـب رسیده ی 
داخـل کشور از یک سـو، و احـزاب مسـتقل و مـردمی خـارج کشور 
از سـوی دیگر، این مـانـع تـاریخی را از سـر راه خـود بـرداریم. 

نوشتار پیش رو بھ این موضوع می پردازد.  

احزاب سیاسی خارج کشور و استقرار اجتماعی داخل کشور 
تـضاد مـنافـع بین بـانـدھـای مـافیایی قـدرت در ایران بیش از ھـر 
زمـانی شـدت پیدا کرده و درجـھ ی تحـمل سـردمـداران نـظام بـرای 
شنیدن نـظرات مـخالـفِان خـودی مـانـند خـاتمی بـھ پـایین تـرین حـد خـود 
رسیده اسـت. احـزابی مـانـند حـزب کارگـزاران کھ تـوسـط چھـره 
ھـای سـرشـناس رژیم مـانـند رفـسنجانی و کربـاسچی تـأسیس شـده 
بـود، بسیار سـریع منحـل اعـالم می شـونـد، چـھ رسـد بـھ احـزاب 
مـخالـفان دگـرانـدیش کھ ھـرگـز در این چـند دھـھ امکان فـعالیت علنی 

در داخل کشور نداشتھ اند! 
حکومـت جھـل و جـور اسـالمی، مـانـند ھـر نـظام اسـتبدادی دیگری 
در جـھان، فـعالیت سیاسی مـخالـفان خـود را بـر نمی تـابـد و ھـزینھ ی 
آن را بـرای کوشـندگـان بسیار سنگین می کند، کھ اغـلب حتی بـھ 
گـرفـتن جـان آن ھـا می انـجامـد. فـضا در داخـل ایران محـدود اسـت و 
کـنـشـگـری سیـاسی عـلـنی نــــامـمکـن. عــــقـل حکـم می کـنـد در چـنیـن 
شـرایطی در داخـل کشور کار فـاقـد سـازمـانـدھی انـجام نـداده و وقـت 
و جـانـمان را بیھوده ھـدر نـدھیم و بـھ جـای آن بـھ دنـبال راھکارھـای 
شــدنی مبتنی بــر کار متشکل بــگردیم. در کنار آن در خــارج از 
مـرزھـای ایران بسـتر فـعالیت در قـالـب احـزاب سیاسی فـراھـم اسـت 
1کھ بـاید بیشترین بھـره را از آن بـرد. تـأسیس حـزب ایران آبـاد در 

٢٩ اسفند ١٣٩٢ در این راستا بود. 
بـھ بـاور مـا احـزاب سیاسی بـھ رغـم عـدم حـضور مسـتقیم در ایران، 
تــأثیرگــذاری مــشخص بــر روی مــردم داخــل کشور را بــاید در 
دســتور کار خــود قــرار دھــند. بــھ ســھم خــویش، بــا پــذیرش این 
واقعیت کھ حـزب مـا نـخواھـد تـوانسـت تـا زمـان سـرنـگونی این رژیم 
در ایران اسـتقرار سیاسی پیدا کند، بـھ دنـبال اسـتقرار اجـتماعی در 
ایران ھســتیم. در این راســتا، ھــمانــگونــھ کھ در مــرحــلھ نخســت 

استراتژی حزب در برنامھ ی سیاسی آن درج شده، می بایست 

ادامھ مطلب در صفحھ ۵ 

1 بر همین اساس، کمابیش تمامی احزاب و سازمان های مخالف، از همان ابتدای استقرار این رژیم در سال ۵۷ محور فعالیت های خود را به خارج 
از کشور انتقال دادند. این که چقدر موفق و یا ناکام بودند بررسی دقیقی می طلبد که در فرصت این مقاله نیست.

٤

احزاب خارج کشور  
و مردم داخل کشور
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احزاب خارج کشور و مردم داخل کشور 

بـھ صـورت پیگیر راھکارھـا بـرای پـویا کردن فـعالیت ھـواداران و 
کنشگران خـود در ایران را، چـھ بـھ شکل علنی از طـریق رسـانـھ 
ھـای خـود و چـھ بـھ صـورت غیرعلنی و بـا رعـایت نکات امنیتی، 
بـھ آن ھـا ارائـھ می دھیم. اھـداف و راھکارھـای حـزب مـا بـرای 
آینده ای مـتفاوت بـاید بـھ شکل گسـترده در داخـل کشور مـعرفی شـده 
و تــوضیح داده شــود تــا از این گــذر، پــایگاه اجــتماعی خــود را 
تـقویت کنیم. این گـونـھ اسـت کھ در وقـت مـناسـب خـواھیم تـوانسـت 

قدرتمند وارد صحنھ شویم و سھم از قدرت بھ دست آوریم . 
مـا در حـزب ایران آبـاد بـر این بـاوریم کھ ایجاد تغییر سیاسی در 
ایران بـا اسـتفاده از روش ھـای غیر دمکراتیک بسـترسـاز چھـره ی 
جـدیدی از دیکتاتـوری در ایران می شـود. نخسـتین گـام از بـرنـامـھ 
سیاسی مـا، خـلع قـدرت از رژیم جـمھوری اسـالمی اسـت، امـا نـھ بـا 
تکیھ بـر نیروی تغییر دیگری بـھ جـز نیروی اجـتماعی مـردم ایران 
و در نتیجھ ھـرگـونـھ تغییر رژیم تـوسـط دولـت ھـای خـارجی را، کھ 
بـھ بـر سـرکار آوردن «احـمد چلبی» ھـای از نـوع ایرانی- چـھ از 
طـریق نـرم و انـقالب ھـای رنگی بـاشـد، چـھ بـا یک کودتـای نـظامی 
و یا تحــمیل جــنگ خــارجی-، بــھ ضــرر مــردم ایران می دانیم. 
بـرانـدازی دیکتاتـور، اگـر بـخواھیم بـھ اسـتقرار دمکراسی خـتم شـود 
بـاید بـھ دسـت خـود مـا صـورت گیرد و بـرای این مـنظور احـزاب مـا 
ابـتدا بـاید بـتوانـند در دل جـامـعھ مسـتقر گـردنـد. بـدون تـعارف بـاید 
گـفت: اگـر حـزبی در اسـتقرار اجـتماعی خـود در درون جـامـعھ 
نـاتـوان اسـت، یا بـھ نـقش خـود بـعنوان حـزب واقـف نیست، یا بـھ 
دنـبال کسب قـدرت بـا تکیھ بـر روش ھـای غیر دمـوکراتیک اسـت، 
لـذا نیرویی مـناسـب بـرای تغییرات بنیادین و دمکراتیک در ایران 

نیست.  
بــرای اســتقرار مــوثــر در صــحنھ ی سیاسی جــامــعھ، یک حــزب 
نیازمـند سـھ عـنصر حیاتی اسـت: نیروی انـسانی، امکانـات مـادی و 
پـایگاه اجـتماعی. چـنانـچھ یک تشکل سیاسی نـتوانـد بـھ میزان کافی 
از این ســھ عــنصر را بــرای خــود فــراھــم کند، بــھ مــرور زمــان 
مـاھیت ذاتی خـود بـھ عـنوان «حـزب سیاسی» را از دسـت داده و 
بـھ یک مـحفل و یا یک گـروه شـبھ-مـافیایی کھ در پی تـأمین مـنافـع 

سران آن است مبدل می شود .  

در چـھارمین سـال از فـعالیت خـود، حـزب مـا عـالوه بـر تـالش 
بـرای ایجاد مـنابـع مـالی مسـتقل بـر اسـاس فـعالیت ھـای اقـتصادی 
اعـضاء و پشـتیبانـان و ھمیاری ھـای مـردمی، بـھ گسـترش نیروی 
انـسانی خـود پـرداخـتھ اسـت و این شـامـل اعـضاء، پشـتیبانـان و 
ھـواداران حـزب در خـارج از کشور از یک سـو و کنشگران مـا 
در داخـل کشور سـوی دیگر اسـت کھ بـا تکیھ بـر امکانـات مـادی و 
آمـوزش ھـای دریافتی، در مسیر بسـط و گسـترش پـایگاه اجـتماعی 
حــزب در درون کشور، فــعالیت می کنند. در ارتــباط بــا پــایگاه 
اجـتماعی خـود در ایران، بـھ عـنوان  یک حـزب واقـعگرا، مـا دچـار 
تـوھـم و خیالـبافی نیستیم. حـزب سیاسی بـرای آن کھ مـوفـق شـود 
سـھم از قـدرت بگیرد، بـھ ھیچ روی نیاز بـھ ھـمراھی و مـوافـقت 
٩٩ درصــد مــردم بــا خــود نــدارد! شــماری انــدک امــا کافی از 
نیروھـای اجـتماعی مسـئولیت پـذیر در صـورتی کھ آگـاھی، انگیزه 
و آمـادگی الزم از طـریق دریافـت آمـوزش ھـا و تـمرین کار جـمعی 
را دارا بـاشـند، تـوان ایجاد تغییر در ایران را خـواھـند داشـت. این 
را تـاریخ بشـر بـھ مـا آمـوخـتھ کھ مـوتـور محـرکھ  تغییر در جـوامـع، 
بـخش کوچکی از آن اسـت کھ بـھ این مـنظور کسب آمـادگی کرده 
بـاشـد و بـا بـرنـامـھ حـرکت کند. در این مسیر، حـزب و کنشگران آن 
چـنانـچھ بـھ درسـتی عـمل کنند الیھ ھـای کمتر سیاسی جـامـعھ را نیز 

بھ مرور زمان ھمراه خود خواھند کرد.  

بـــا این حـــساب، نیروی تغییری کھ مـــا بـــھ آن نیاز داریم نـــباید 
پـرشـمار بـاشـد، امـا بـاید بـھ مـثابـھ دو بـال پـرواز، ھـم در خـارج از 

ایران و ھم درون کشور بھ میزان کافی فراھم شده باشد.  
ھـموطـنان عـزیز خـارج از کشور، بـا در اختیار گـذاشـتن دانـش و 
تـوان و وقـت و امکانـات مـادی خـود می تـوانـند بـھ حـزب مـا یاری 
دھــند و در جھــت مــعرفی، تــقویت و تثبیت بــھ فــعالیت مســتمر 
مـشغول شـونـد. امـا بـپردازیم بـھ بـخش کمتر شـناخـتھ شـده و مـبھم این 
بـحث، یعنی راھکارھـای حـزب ایران آبـاد بـرای یافـتن و ھـمراه 

کردن بخش مستعد جامعھ ی ایران در داخل کشور با خود. 

ادامھ مطلب در صفحھ ۶ 

٥

مـا در حـزب ایران آبـاد بـر این بـاوریم که ایجاد تغییر سیاسی در 
ایران بـا اسـتفاده از روش ھـای غیر دمکراتیک بسـترسـاز چھـره ی 
جـدیدی از دیکتاتـوری در ایران می شـود. نخسـتین گـام از بـرنـامـه 
سیاسی مـا، خـلع قـدرت از رژیم جـمھوری اسـالمی اسـت، امـا نـه 
بـا تکیه بـر نیروی تغییر دیگری بـه جـز نیروی اجـتماعی مـردم ایران 
و در نتیجه ھـرگـونـه تغییر رژیم تـوسـط دولـت ھـای خـارجی را، که 
بـه بـر سـرکار آوردن «احـمد چلبی» ھـای از نـوع ایرانی- چـه از 
طـریق نـرم و انـقالب ھـای رنگی بـاشـد، چـه بـا یک کودتـای نـظامی 

و یا تحمیل جنگ خارجی-، به ضرر مردم ایران می دانیم. 



ســـال دوم - شـــــماره دهـــم - ۲۴ شهـــریـــور ۱۳۹۶ - ۱۵ ســــپتامــــبر ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد

احزاب خارج کشور و مردم داخل کشور 

راهکار حزب ما برای همکاری با مردم داخل کشور 

پیش از ورود بـھ بـحث بـد نیست یادآور شـویم کھ خـمینی، پـس از 
تبعید بـھ وسیلھ ی شـاه از سـال ١٣۴٢ بـھ مـدت ١۴ سـال در خـارج 
کشور علیھ نـظام سـلطنتی فـعالیت کرد تـا در نـھایت تـوانسـت  بـا 
اســتفاده از ابــزارھــایی مــانــند تــلگراف، نــامــھ، نیروی انــسانی 
آخـونـدھـا و امکانـات مـالی بـازاری ھـای پشـتیبان خـود، از خـارج 
کشور حـرکت مخـرب خـویش در سـال ۵٧ را ھـدایت و بـا کمک 
چـاشنی ھـای دیگر بـھ پیروزی بـرسـانـد! پـس اگـر درسـت عـمل کنیم، 
بـا تـوجـھ بـھ گسـتردگی و تـنوع و سـرعـت ابـزار ارتـباطـات جـمعی 
در فــضای مــجازی، ارتــباط امــن و مــطمئن بین داخــل و خــارج 

کشور نمی بایست از دغدغھ ھا و ابزار نگرانی ما باشد.  

بـرای آشـنایی بـا روش کاری حـزب ایران آبـاد در جھـت تـماس بـا 
ھـم میھنان در داخـل و خـارج از کشور بـرخی از گـام ھـای مسیر 

ارتباط بین حزب و عالقمندان را یاد آور می شویم:  
آبــــاد • ایـران  حــــزب  وبــــسـایـت  بــــھ  نـخـســـــت:  گـــــام 

(www.iraneabad.org) مــراجــعھ کنید و مــتون پــایھ ای آن، 
مـرامـنامـھ، بـرنـامـھ ی سیاسی و اسـاسـنامـھ را مـطالـعھ کنید. پـس از 
کسب اطمینان از مـوافـقت نسـبی بـا نـظرات و دیدگـاه ھـای حـزب، 
وارد بـخش عـضویت شـده و فـرم عـضویت را تکمیل و ارسـال 

کنید. 
گــام دوم: پـس از دریافـت فـرم عـضویت، دفـتر نیرویی حـزب •

بــا شــما از طــریق ابــزار ارتــباطی کھ انــتخاب کرده اید و بــا 
رعـایت نکات امنیتی وارد تـماس شـده و راھـنمایی ھـا و آمـوزش 
ھای الزم را بھ مرور زمان در اختیار شما قرار خواھد داد. 

گــام ســوم: بـر اسـاس راھکارھـا و آمـوزش ھـای ارائـھ شـروع •
بھ کار کرده و پیوند و ارتباط خود با حزب را حفظ نمایید.  

بــا طی کردن این ســھ گــام، کنشگران سیاسی حــزب ایران آبــاد، 
روش کاری آن را بــرای ادامــھ ی فــعالیت خــود بــھ کار خــواھــند 
گـرفـت. روش «سـازمـانـدھی» بـرای اعـضاء در خـارج کشور بـھ 
کار گــرفــتھ می شــود و در داخــل کشور اســاس کار بــر روش 

«خودسازماندھی » است. 
در روش نخسـت، یعنی ســازمــانــدهــی، عـضو در تـماس مـنظم بـا 
حـزب، وظـائـف خـود را کھ ازطـریق سـلسلھ مـراتـب بـھ وی ابـالغ 
می شـود بـھ شکل دقیق، حـرفـھ ای و روشـمند بـھ انـجام می رسـانـد؛ 
در حـالی کھ در روش دوم، یعنی خـودسـازمـانـدھی بـرای کنشگران 
درون کشور، سـلسلھ مـراتـب، چـھارچـوب کلی فـعالیت ھـا را تعیین 
و ابـالغ می کند و تیم ھـای داخـلی کنشگر این خـطوط کلی را بـنا بـھ 
شـناختی کھ از شـرایط حـوزه ی فـعالیت خـود دارنـد و بـا رعـایت 
نکات امنیتی بـھ پیش بـرده و عـمل خـواھـند کرد. بـا تـوجـھ بـھ شـرایط 
ویژه ی حـــاکم بـــر کشور، حـــزب ایران آبـــاد بـــرای اعـــضاء و 
کنشگران داخـلی روش خـودسـازمـانـدھی را مـناسـب می دانـد. بـدین 
مـعنا کھ مسیر کلی مـبارزاتی از جـانـب مـا تـرسیم شـده و نـوع و 

زمـان اجـرای آن بـنا بـھ تشخیص نیروھـای بـرون مـرزی گـذاشـتھ 
می شـود. تـأکید مـا بـر این روش، و احـتراز از ھـر نـوع فـعالیت 
مبتنی بـر تـماس مسـتقیم تشکیالتی- در قـالـب شـبکھ و شـاخـھ کھ 
پیش از این از سـوی بـرخی جـریان ھـای اپـوزیسیون تجـربـھ شـده و 
از لــحاظ امنیتی کنشگران را بسیار صــدمــھ پــذیر می کند- از آن 
روسـت کھ ارزش جـان تک تک انـسان ھـا، از جـملھ کنشگران مـا 
در ایران، بـھ عـنوان یک حـزب انـسان مـدار بـاالتـر از ھـر مـوضـوع 
دیگری بـرای مـاسـت و بـھ کارگیری تـمام تـوان و دانـش و خـالقیت 
این تشکل در مسیرحــفظ امنیت عــزیزان کنشگر داخــل کشور از 

اصول پایھ ای کار ما می باشد. 

بـرای آغـاز بـھ کنشگری بـا اسـتفاده از روش خـودسـازمـانـدھی، 
نخسـت یک فـرد قـابـل اعـتماد، اخـالق مـدار و دارای تـوان بـالـقوه 
بــرای کار جــمعی را پیدا کنید. این شــخص می تــوانــد در حــلقھ ی 
نـزدیکترین افـراد بـھ شـما، مـانـند اعـضاء خـانـواده و یا دوسـتان 
نـزدیک وجـود داشـتھ بـاشـد. اگـر نـبود پیشنھاد می کنیم بـھ سـراغ 
کسانی بـروید کھ پـایبند بـھ اخـالق و ارزش ھـای  انـسانی بـاشـند، 
چـرا کھ مـخالـفان این رژیم ضـد انـسان و ضـد اخـالق در صـفوف 
ھمین شھـرونـدان یافـت می شـود. پـس از آن کھ فـرد انـتخاب شـده را 
بـا دیدگـاه ھـای مـبارزاتی خـود آشـنا کردید و نـشانـھ ھـای اسـتقبال از 
این نـظرات را در او دیدید، از وی دعـوت کنید تـا در یک گـروه 
دو نـفره بـا شـما آغـاز بـھ ھمکاری کند. در ادامـھ، چـنانـچھ جـدیت و 
پـایداری در عملکرد او مـشاھـده کردید، وی را بـا حـزب آشـنا کنید 
تـا او ھـم بـھ طـور مسـتقیم رونـد عـضویت را طی کرده و راھکارھـا 
و آمـوزش ھـای الزم را دریافـت نـماید. از ھـمھ مـھم تـر، در کنار 
یار خـود، بـھ دور از احـساس گـرایی، ھیجان و شـتابـزدگی، در یک 

حرکت مستمر، منظم و برنامھ مند، کار را دنبال کنید. 
آمـوزش ھـایی کھ از طـریق رابـط خـود در حـزب دریافـت خـواھید 
کرد، شـما را بـا مـواضـع و خـطوط فکری و کاری مـا بیشتر آشـنا 
خـواھـد کرد تـا بـتوانید در چـھارچـوب کلی تـرسیم شـده تـوسـط حـزب 
مـبارزات خـود را بـھ پیش بـرید. بـھ عـنوان مـثال خـواھید آمـوخـت کھ 
عملیات تـروریستی، مـاجـراجـویی مسـلحانـھ و فـعالیت ھـایی از این 
دسـت بـرای حـزب ایران آبـاد ضـد ارزش اسـت و بـھ ھیچ روی 
چنین روش ھــایی را تــوصیھ نمی کند. در این راســتا، مــا حتی بــا 
گـرفـتن جـان شـبھ انـسان ھـایی مـانـند قـاضی مـرتـضوی نیز مـخالفیم. 
چــرا کھ بــر این بــاوریم کھ این جــانیان بــاید دســتگیر شــده و در 
دادگـاه ھـای صـالـحھ مـحاکمھ شـونـد تـا ابـعاد جـنایات و اعـمال ضـد 
بشـری آن ھـا بـا دقـت بـررسی، مـوشکافی و در تـاریخ ثـبت گـردد. 
کشتن جـنایتکارانی از این دسـت نـقاط ابـھام در سـرنـوشـت خـون بـار 
مــردم ایران در این چــھار دھــھ را حــفظ خــواھــد کرد و ابــعاد 
گسـترده ی این فـاجـعھ بـھ درسـتی شـناخـتھ نـخواھـد شـد. کشف حقیقت 
جنایت از مجازات جنایت اگر مھم تر نباشد کم اھمیت تر نیست. 

امـا از سـوی دیگر، بـھ عـنوان یک حـزب انـسان مـدار، دفـاع از 
جان خود و دیگران در برابر دشمنان انسان و انسانیت را حق 

ادامھ مطلب در صفحھ ٧ 

٦
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احزاب خارج کشور و مردم داخل کشور 

ذاتی خــود می دانیم، حتی اگــر این دفــاع منجــر بــھ مــرگ دشــمن 
شـود، کھ در این صـورت مسـئولیت بـھ گـردن وی می افـتد، چـرا کھ 

تعرض و تجاوز را او بوده کھ آغاز کرده است. 

نکتھ ی دیگری کھ از طــریق آمــوزش ھــا بــھ شــما انــتقال خــواھــد 
یافــت، درک درســت از اســتراتــژی کاری مــاســت کھ بــھ عــنوان 
حـزب سیاسی خـود را مـوظـف می دانیم گـام بـھ گـام و مـرحـلھ بـھ 
مـرحـلھ بـھ اجـرا گـذاریم. در این راسـتا، از کنشگران داخـل کشور 
دعـوت می شـود فـعالیت ھـای خـود را در ھـماھنگی بـا تـاکتیک ھـا و 
تکنیک ھـای مقطعی حـزب بـھ پیش بـرنـد. این ھـماھنگی مـورد بـھ 
مـــورد ســـبب ھـــمسویی کلی کار می شـــود و دســـت آوردھـــای 

ارزشمندی برای موفقیت مبارزه بھ ھمراه خواھد داشت.  

مـا از تیم ھـای کنشگر، از ھـمان آغـاز کھ دو نـفر ھسـتند، دعـوت 
می کنیم بـرای خـود یک سـرپـرسـت انـتخاب کنند و بـا گـذشـت زمـان 
نـفرات دیگری کھ از نـظر امنیتی تـأیید شـده و مـورد اعـتماد بـاشـند 
را بـا مـوافـقت دیگر اعـضاء بـھ تیم خـود دعـوت کرده و بـھ تـدریج 
آمـوزش ھـا را بـھ ایشان انـتقال دھـند. شـما بـا آمـوخـتن راھکارھـای 
حـــزب ایران آبـــاد، قـــادر خـــواھید شـــد روش کاری عـــقالنی و 
منضبطی را بـھ خـدمـت خـود در آورید. یک روش کار جـمعی  کھ 
مبتنی خـــواھـــد بـــود بـــر:  ١) انـــتخاب فـــعالیت مـــبارزاتی در 
چــھارچــوب خــطوط کاری حــزب ٢) مــشورت و بھــره گیری از 
خـرد جـمعی ٣) تقسیم کار جـمعی ۴) پیشبرد کار بـا رعـایت نکات 
امنیتی ۵) ثـبت تجـربیات کاری مـوفـق بـرای انـتقال بـھ اعـضای 

جدید. 

تــماس شــما بــا حــزب بــھ شکل حــداقلی خــود و تــنھا در صــورت 
2تشخیص ضـرورت از جـانـب شـما و بـا رعـایت نکات امنیتی کھ 

بھ شما آموزش داده خواھد شد صورت خواھد گرفت. 
 ❊

نتیجه گیری 

در یافتیم کھ بــر خــالف تــصوری کھ می گــوید نیروھــای سیاسی 
خـارج از کشور و نیروھـای اجـتماعی داخـل کشور نمی تـوانـند بـا 
ھـم در پیونـد بـاشـند، این کار نـھ فـقط ممکن بلکھ ضـروری اسـت. 
حـزب ایران آبـاد از ابـتدای فـعالیت خـویش این امـر مـھم را پیگیری 
می کند و از ھــمھ ی عــالقــمندان بــھ فــعالیت ھــای سیاسی داخــل و 
خـارج از کشور می خـواھـد کھ بـا پیوسـتن بـھ حـزب، بسـتر مـناسـب 
بـرای کنشگری خـود را بیابـند. امکانـات تکنولـوژیک دنیای امـروز 
مـرزھـای میان داخـل و خـارج را بـرداشـتھ اسـت. در حـال حـاضـر 
آن چـھ بـرای کار مـنظم در داخـل و در پیونـد بـا نیروھـای مـردمی 
در خـارج الزم اسـت، اراده و خـواسـت ھـموطـنان در درون کشور 
اســت. بــھ مــحض این کھ اراده فــعال شــد می تــوانیم راھکارھــای 

مناسب و امن را یافتھ و فعالیت خود را شروع کنیم.# 

2 شرایط امن تماس از جمله در سایت sazmandehi.org به صورت عمومی در اختیار عالقمندان قرار دارد.

٧

’’تا کنیم آزاد ھم آباد ما ایرانمان’’ 

سراینده: تباه 

می رسد از شش جھت بر جان من تیر و سنان 
کشورم را کرده اند ویران این اھریمنان 

رنگ آبادی نمی بینم به چشم از ھیچ سوی 
بوی آزادی نمی آید زندانیست آن 

مردمانی گنگ و مسخ و مزمھل 
مردمی ترسیده و لرزان به ھرسویی دوان 

بی ھنر از ھرچه در انبان انسانیت است 
می فروشند خویش را بر این سگان از بھر نان 

کرده اند اخالق ھا را پایمال جھل و ترس 
جھل اینجا حاکم است و ترس و فقر بی امان 

کرده اند اندیشه را در بند اوھامات و جھل 
داده اند افکارھا را بر خرافات سگان 

جرأت فریاد حق خواھی نمی آید به گوش از ھیچ سوی 
گوییا بُبریده اند از کف در دھان ھا ھر زبان 

گویی از دلھای این مردم جگر را کنده اند 
ملتی را کرده اند بی مغز و بی دست و دھان 

نرم ھمچون موم اندر چنگ استبدادیان 
ملت تاریخ داری کرده اند بی استخوان 

برده اند اسطوره ھای خویش را از یاد ھا 
کاوه ای را بی درفش و آرشی را بی کمان  

برنمی خیزد کسی اینجا به جنگ ذلتی 
کشوری را کرده اند زندانِ بی سقف جھان 

ننگ بر من، ننگ بر ما کمتر از کرمی شدیم 
مرگ برما فرض باشد مرده ایم ما بی گمان  

قرن ھاست در چنگ استبدادھا جان میدھیم  
خیز تا باھم زنیم فریادھای بی امان 

کشور دیگر بسازیم، میھنی دیگر ز نو 
تا کنیم آزاد ھم آباد ما ایرانمان

http://sazmandehi.org
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 
بــدون شک ســرزمین مــا در یکی از تیره تــرین و دردنــاک تــرین 
بـرھـھ ھـا از تـاریخ خـود بـھ سـر می بـرد. نـزدیک بـھ چـھار دھـھ اسـت 
کھ سـلطھ ی رژیمی غیر مـردمی، خـودکامـھ و متکی بـر جھـل و 
خـرافـات مـذھـبی، بـھ دلیل فـساد و نـاکارآمـدی نـھادینھ در تـمامی 
عـرصـھ ھـای مـدیریتی جـامـعھ و اِعـمال یک سیاسـت خـارجی مبتنی 
بـر مـاجـراجـویی و آتـش افـروزی در جـھان و مـنطقھ، ایران را بـھ 
سـمت ویرانی سـوق می دھـد، بـھ نـحوی کھ تـمدن ایرانی را تـا لـب 
پـرتـگاه نیستی بـھ پیش بـرده اسـت. شـدت و وسـعت این رونـد تـباھی 
بــھ حــدی اســت کھ حتی اگــر امــروز ھــم مــتوقــف شــود، کارزار 
بـازسـازی کشور ده ھـا سـال بـھ طـول خـواھـد انـجامید. این واقعیت 
ھـولـناک در مـقابـل چـشمان حیرت زده ی مـا در حـال رخ دادن اسـت 
و اگـر نـخواھیم بـھ غـفلت خـود خـواسـتھ فـرو رویم، در ذھـن مـا 

پرسش ھایی شکل می گیرد:  

مـلت ھـای دیگری ھـم در مقطعی از تـاریخ خـود را بـھ خـواب •
غـفلت زدنـد و بـھ نیستی گـراییدنـد، سـرنـوشـت دردآور آن ھـا بـھ 

شھروندان ایرانی چھ می آموزد؟ 

آیا محکوم بـھ پـذیرش چنین سـرنـوشـت مـحتومی بـرای ایران و •
نســل ھــای آینده ی آن ھســتیم؟ و یا ھــنوز امیدی بــھ یافــتن راه 
بــرون رفــت و رھــایی ایران از این رونــد تــباھی بــاقی مــانــده 

است؟ 

آیا روش ھـای مـبارزاتی نـاکام گـذشـتھ، می تـوانـند بـھ کار امـروز •
مـــا بیایند؟ و یا این کھ بـــھ نـــگرش و کنشی مـــتفاوت در این 

راستا نیاز داریم؟ 

در بـخش نخسـت این نـوشـتار کھ در شـماره ی پیشین خـودرھـاگـر 
انتشار یافتھ بود، نوشتھ بودیم:  

’‘در چـارچـوب اپـوزیـسیون ایـرانـی تـاکـنون، امـر بـرانـدازی رژیـم 
و ریـشه کـردن اسـتبداد در کـشور مـا بـیش از هـرچـیز بـه صـورت 
آرزومـــندی و کـــلی گـــویـــی مـــطرح شـــده اســـت و نـــه یـــک پـــروژه ی 
سـیاسـی دارای قـابـلیت اجـرایـی. ایـنک وقـت آن رسـیده، چـنانـچه 

دارای آرمـان تـغییر در جهـت مـثبِت تـاریـخ در ایـران هسـتیم، آن 
را به چشم یک طرح سیاسی بنگریم.'‘ 

در ادامـھ بـا نـگاھی بـھ آرزوھـای سیاسی مـردم ایران، بـھ جسـتجوی 
پـاسـخ ھـایی از سـر عـلم و خـرد بـھ پـرسـش ھاـی مطـرح شدـه در باـال 
می رویم تـا ببینیم بـھ جـز از طـریق تحـزب، روش عـقالنی دیگری 
نیز بـرای دسـتیابی بـھ این آمـال و اھـداف می تـوانـد وجـود داشـتھ 

باشد یا خیر. 

آرزوی سیاسی چیست؟ 

آرزو در مـعنای عـام خـود، ایده و آرمـانی اسـت تـوأم بـا احـساسـات، 
کھ فــرد یا جــامــعھ بــھ شکل کلی دنــبال می کند و در جســتجوی 

دستیابی بھ آن است. 

ھـر انـسان، جـدا از آرزوھـای فـردی، بـھ عـنوان شھـرونـد، بـرای 
جــامــعھ ای کھ در آن زنــدگی می کند، دارای آرزوھــایی اســت. 
ھـمانـگونـھ کھ ھـر جـامـعھ و ھـر ملتی دارای آمـال و آرزوھـایی 
سیاسی-اجـتماعی اسـت کھ بـھ آن ھـا بـھ چـشم کماِل مـطلوب خـود 
می نـگرد. آزادی سیاسی، رفـاه اجـتماعی، بـرخـورداری از حـقوق 
بشـر، داشـتن آبـادانی و شکوفـایی اقـتصادی در شـمار این دسـت 
آرزوھـــا ھســـتند. داشـــتن ایده، میل و آرزوی سیاسی- کھ بـــھ آن 
آرمـان نیز گـفتھ می شـود-، نخسـتین مـرحـلھ و شـرط الزم بـرای 
حـرکت بـھ سـمت کمال مـطلوب و ھـدف نـھایی اسـت. مـردم ایران 
از این قــاعــده مســتثنی نیستند و مــانــند ســایر مــلل، آرمــان ھــا و 
آرزوھـایی دارنـد کھ حـداقـل یک صـد سـال اسـت بـھ صـورت فـعال یا 

غیر فعال دستیابی بھ آن ھا را خواھانند.  

از زمــان مشــروطیت تــاکنون، مــا ھــمواره بــھ دنــبال رسیدن بــھ 
آزادی، دمکراسی، مــردم ســاالری، تفکیک قــوای ســھ گــانــھ و 
بـرقـراری عـدالـت اجـتماعی در ایران بـوده ایم. آمـالی کھ یا بـھ شکل 
آشکار و علنی، یا بـھ صـورت ضمنی و حـدودی، این سـوی و آن 
ســوی مــطرح کرده و می کنیم و ھــمواره جــزئی از مــطالــبات 

سیاسی ما بوده است.  

امـا نـگاه بی طـرفـانـھ بـھ تـاریخ مـعاصـر ایران این نکتھ را آشکار 
می کند کھ برداشت و نوع مشارکت ایرانی ھا در کار سیاسی و  

ادامھ مطلب در صفحھ ٩ 
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تحزب:  
ابزار تبدیل روشمند آرزو به واقعیت 

-  بخش دوم  -



ســـال دوم - شـــــماره دهـــم - ۲۴ شهـــریـــور ۱۳۹۶ - ۱۵ ســــپتامــــبر ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد

تحزب: ابزار تبدیل روشمند آرزو بھ موفقیت - بخش دوم 

چـگونگی بـرخـورد آن ھـا بـا مشکالت جـمعی بـھ گـونـھ ای بـوده کھ 
دسـتیابی بـھ آمـال سیاسی در ھـمان مـرحـلھ ی نخسـت، یعنی داشـتن 
آرزو، بـاقی مـانـده اسـت. حـافـظھ ی جـمعی مـا و ادبیات سیاسی مـا 
ســرشــار از ســخن دربــاره ی آرزوھــای مــاســت، اشــعاری زیبا 
سـروده  ایم و آثـاری ھـنری آفـریده ایم، امـا رسیدن بـھ این آرزوھـا را 
بـھ دسـت زمـان سـپرده ایم و گـرایش بـھ قـضا و قـدر را در ضمیر 

ناخودآگاه پرورانده ایم.  

بـحث بـر سـر حـماسـھ آفـرینی مـردان بـزرگ تـاریخ سـرزمین مـا، بـھ 
ویژه از جـان گـذشـتگان دھـھ ھـای اخیر نیست، صـحبت بـر سـر 
انــدازه گیری عینی پیشرفــت مــلت ایران در مسیر دســتیابی بــھ 
آرمــان ھــای سیاسی خــود اســت. تــنھا بــھ میزان احــترام و حــفظ 
نــھادینھ ی اســاسی تــرین و پــایھ ای تــرین حــقوق انــسانی و مــدنی 
شھــرونــد ایرانی تــوجــھ کنیم. بیش از صــد ســال اســت کھ بــرای 
بھـروزی انـسان تـالش می کنیم، بـا این وجـود قـرار اسـت تـا ده سـال 
دیگر بیش از پـــنجاه میلیون ایرانی، از تـــرس مـــردن بـــھ دلیل 
خشکسالی و بی آبی، وطـن خـود را بـھ سـمت سـرنـوشـتی نـامـعلوم 
تــرک کنند. ســخن در ارتــباط بــا ســایر آسیب ھــای اجــتماعی، 
اقــتصادی، زیست محیطی و فــرھنگی را کوتــاه می کنیم کھ دیگر 
کسی نیست از آن ھـا اطـالع نـداشـتھ بـاشـد. امـا درصـد ایرانی ھـایی 
کھ در انـفعال تـمام بـھ تـماشـا نشسـتھ انـد و گـاه آھی از سـر حسـرت 
می کشند وحشـت انگیز اسـت؛ گـویی بـنا نیست زمـانی این مصیبتھا 

گریبان آن ھا را ھم بگیرد.  

اینجاسـت کھ در پـاسـخ بـھ نخسـتین پـرسـش بـاید گـفت، تـاریخ بشـر 
نـشان داده، ھیچ ملتی تـاکنون بـھ صـرف داشـتن آرزو بـھ بـھ کمال 
مـطلوب خـود دسـت نیافـتھ اسـت، یا بـرای رسیدن بـھ آن ھـا تـالش 
روشـمند و مـؤثـر کرده اسـت و یا نـابـودی و تـباھی را از آِن خـود، 
بــرای مــا نیز اســتثنایی وجــود نــخواھــد داشــت. فــاصــلھ بین ایده، 
آرمـان، ھـدف و آرزو و دسـتیابی بـھ آن ھـا بـا کار و تـالش پیگیر و 
ھـدفـمند طی می شـود و نـھ بـا انـتظار معجـزه. ھـر جـامـعھ ای کھ 
تـاکنون تـوانسـتھ بـھ آمـال خـود نـزدیک شـود، جـامـعھ ای بـوده کھ 
شھــرونــدانــش دریافــتھ انــد مسیر رسیدن بــھ ھــدف را نخســت بــھ 
صـورت یک نـقشھ ی راه طـراحی کنند و بـعد این پـروژه سیاسی 

را، گام بھ گام بھ مرحلھ ی اجرا بگذارند.  

پروژه ی سیاسی چیست؟ 

پروژه در مفھوم کلی خود عبارت است از:  
مجـموعـھ ای طـراحی شـده از راھکارھـا و وظـائـف دارای پیونـد 
مـتقابـل کھ در یک بـازه ی زمـانی تعیین شـده، در چـارچـوب ھـزینھ، 
سـرمـایھ و امکانـات مـادی و نیروی انـسانی مـشخص، بـھ صـورت 
مـدیریت شـده و بـرای رسیدن بـھ ھـدف مـطلوب، مـرحـلھ بـھ مـرحـلھ 

بھ اجرا گذاشتھ می شود. 

انـجام کارھـا در قـالـب پـروژه، طـرح، اسـتراتـژی و یا نـقشھ ی راه، 
-اعــم از آن کھ کوچک و کم اھمیت بــاشــد مــانــند انــجام کارھــای 
مـعمول روزمـره، و یا بـزرگ و مـھم بـاشـد مـانـند بـرنـامـھ ریزی 
بـرای در پیش گـرفـتن تحصیالت، ازدواج و یا پـروژه ای اقـتصادی 
بــرای کسب درآمــد- روشی اســت کھ آگــاھــانــھ یا نــاخــودگــاه در 
زنـدگی شخصی مـا صـورت می گیرد. بـھ عـنوان مـثال، بـرای تھیھ 
غــذا و یا تــربیت و آمــوزش فــرزنــدان خــود، مــا تــنھا بــھ داشــتن 
خـواسـت و آرزو اکتفا نمی کنیم، بلکھ طـرح می ریزیم و طـبق آن 
عــمل می کنیم. واضــح اســت کھ در ارتــباط بــا جــنبھ ھــای جــمعی 
زنـدگی نیز داشـتن طـرح و پـروژه بـرای دسـتیابی بـھ آرزوھـای 
اجـتماعی-سیاسی نیز بـھ ھـمان انـدازه اھمیت دارد و می بـایست بـھ 
کار گـرفـتھ شـود. پـس چـنانـچھ نـھ صـد سـال، کھ پـانـصد سـال دیگر 
ھـم در شـعر و ادبیات و تـرانـھ بـھ دنـبال آرزوھـایمان بـرای ایرانی 
آبـاد و آزاد بـگردیم، تـا زمـانی کھ آن را در قـالـب پـروژه سیاسی در 
نیاوریم و بـھ حـرکت و تـالش پیگیر و ھـدفـمند در راه دسـترسی بـھ 
آن گـام بـرنـداریم، بـھ این آرزوھـای زیبا و انـسانی دسـت نـخواھیم 
یافـت! ھـر آنـچھ پیشرفـت و تـرقی در جـھان اسـت بـھ واسـطھ ی آن 
اســت کھ گــروھی از انــسان ھــا آرمــان ھــا و آرزوھــای خــود را 
نخسـت بـھ صـورت پـروژه در آورده انـد و سـپاس بـرای اجـرای این 

پروژه بھ شکل مدیریت شده عمل کرده اند.  

اما در امتداد چنین استداللی چند پرسش اساسی مطرح می شود:  
ـ چــھ کسانی قــرار اســت آرزوھــای سیاسی مــردم ایران را بــھ 

پروژه ی سیاسی تبدیل کنند؟ 
ـ کدام نیروھا قرار است این پروژه ی سیاسی را پیاده کنند؟ 

ـ نیروھـای اجـرایی پـروژه، چـگونـھ و از چـھ طـریق بـرای اجـرای 
پروژه آماده می شوند و پرورش می یابند؟  

حـال اگـر نـخواھیم بـرای یک ایران رو بـھ ویرانی در مـرحـلھ ی 
آرزوی زیبا بـاقی بـمانیم و یا بـار دیگر سـرنـوشـت خـود را بـھ دسـت 
انگلیس، اسـرائیل و آمـریکا و … بسـپاریم، وقـت آن اسـت کھ پـاسـخ 

درست بھ پرسش ھای طرح شده را پیدا کنیم.  
نخسـتین راھـنمای مـا تـجارب مـلت ھـای دیگر در این زمینھ اسـت، 
جــوامعی کھ این راه پــر فــراز و نشیب را پیموده انــد و در مسیر 
دسـتیابی بـھ آمـال و آرزوھـای خـود حـرکت ھـای مـوفقیت آمیز انـجام 
داده انـد. مـطالـعھ ی تـاریخ این جـوامـع یک درس اسـاسی بـرای مـا 
دارد: تــاکنون ھیچ کشوری در دنیا نــبوده اســت کھ مــردمــش بــھ 
آمـال و آرزوھـای سیاسی خـود دسـت یافـتھ بـاشـند بـدون آن کھ این 
مـھم را از طـریق احـزاب سیاسی بـھ پیش بـرده بـاشـند؛ احـزابی کھ 
مسیر دسـتیابی بـھ آرمـان سیاسی را در قـالـب یک پـروژه- کھ ھـمانـا 
اسـتراتـژی یا بـرنـامـھ سیاسی اسـت-، در آورده و راھی کھ بـاید 
پیموده شـود و مـراحـل، مـوانـع و نیازھـای آن را بـھ جـامـعھ ی خـود 

ارائھ می دھند. 
ادامھ مطلب در صفحھ ١٠ 

٩



ســـال دوم - شـــــماره دهـــم - ۲۴ شهـــریـــور ۱۳۹۶ - ۱۵ ســــپتامــــبر ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد

تحزب: ابزار تبدیل روشمند آرزو بھ موفقیت - بخش دوم 

بـھ مـلت آمـریکا نـگاه کنیم و مسیری کھ بـرای کسب اسـتقالل خـود 
پیموده اسـت. آیا جـنگ، مـقاومـت و در نـھایت رھـایی از سـلطھ ی 
اسـتثمار بـریتانیا، بـدون وجـود احـزاب سیاسی قـدرتـمند می تـوانسـت 
میسر شـود؟ و پـس از اعـالم اسـتقالل، اگـر نـبود حـاصـل کار و 
تــالش احــزاب سیاسی در آن زمــان، نــگارش قــانــون اســاسی، 
بـرگـزاری انـتخابـات، ایجاد کنگره، و بـرقـراری سیستم مـدیریت 
سیاسی جـدید می تـوانسـت شکل بگیرد؟ آیا اگـر مـردم آمـریکا تـنھا 
در حـد بیان آرزوی اسـتقالل بـاقی مـانـده بـودنـد و از بین آن ھـا افـراد 
آگــاه و مســئولیت پــذیری پیدا نمی شــد کھ این آرزو را از طــریق 
احـزاب سیاسی در قـالـب پـروژه ای راھـبردی بـھ پیش بـرنـد، این 
کشور ھـمانی بـود کھ امـروز ھسـت؟ بـحث مـا در اینجا یک بـحث 
تکنیکی و اجـرایی سـت و بـھ ھیچ روی بـھ این مـعنای تـأیید نـظام 
سـرمـایھ داری حـاکم بـر آمـریکا نیست کھ دغـدغـھ ی آن خـدمـت بـھ 
اقلیت ثــروتــمند اســت و نــھ بــرآورده کردن آرزوھــای امــروزی 

اکثریت مردم این کشور.  

تـاریخ بشـر ثـابـت کرده، تـاکنون ھیچ دیکتاتـور و مسـتبدی در مسیر 
تـــحقق بخشیدن بـــھ آرزوھـــای مـــردم حـــرکت نکرده اســـت و 
دولـتمردان مـنفرد ھـم، اگـر از حـمایت احـزاب بـرخـوردار نـبودنـد، 

حتی اگر آن را خواستند، نتوانستند.  

حزب، ابزار تبدیل آرزوهای سیاسی به واقعیت 

طی نـھضت مشـروطـھ، زمـانی کھ پیشگامـان دالور بـرای رھـایی 
ایران از خـودکامگی فـردی و دسـتیابی بـھ قـانـونـساالری اجـتماعی 
مـبارزه خـود را آغـاز کردنـد، از کنش سیاسی در قـالـب احـزاب در 
دیگر جـوامـع بیش از یک قـرن می گـذشـت. آن بـخش از متفکران 
و روشنفکران کھ تجـربـھ ی زیست و کسب تحصیل در خـارج از 
کشور را داشـتند، بـا پـدیده ی تحـزب آشـنا شـده بـودنـد و بـھ اھمیت 
وجـودی آن بـرای پیشبرد مـؤثـر نـھضت واقـف بـودنـد، ولی ایجاد 
این قــدرت تشخیص و انــتقال درک ضــرورت ایجاد احــزاب در 
جـامـعھ ای کھ ٩٠ تـا ٩٨ درصـد آن بی سـواد بـودنـد کار آسـانی نـبود. 
امـا امـروز چـطور؟ ١١٠ سـال پـس از مشـروطـھ و تـالش ھـا و 
شکست ھـا و سـرخـوردگی ھـا؟ آیا جـامـعھ ای بـا ۴ میلیون دانـشجو، 
نــزدیک بــھ ٢۵ میلیون فــارغ التحصیل دانــشگاه، ١٨ میلیون زن 
تحصیلکرده ھـنوز بـھ این درجـھ از درک نـرسیده کھ نـجات او از 
طـریق رفـتن بـھ سـمت تحـزب شـدنی اسـت؟ راه حـل مشکل پیش 
روی مـاسـت و از نسـل جـدید انـتظار می رود بـرای تـأثیرگـذاری در 
سـرنـوشـت فـردی و جـمعی خـود و زیستن در کشوری آزاد و آبـاد 
بـھ یگانـھ راه حـل عـقالنی و خـردگـرایانـھ ی رسیدن بـھ آرزوھـا کھ 
ھـمانـا تحـزب بـاشـد روی آورنـد. در این مسیر می بـایست، بـھ ھـمت 
شـماری از ھـموطـنان آگـاه و مسـئولیت پـذیر، بـھ نیازھـای احـزاب 
سیاسی پـاسـخ داده شـود تـا بـا تـبدیل شـدن بـھ احـزاب قـوی تـوان عـمل 

و اجرا کردن پروژه ھای خود را پیدا کنند:  

حزب سیاسی بھ نیروی انسانی نیاز دارد:  •
حـزب سیاسی، عـالوه بـر پـایھ ھـای فکری خـود، بـا اسـتراتـژی یا 
بـرنـامـھ ی سیاسی خـود بـازشـناسی می شـود، یک اسـتراتـژی دارای 
مـراحـل الزم کھ ھـر کدام از آن ھـا بـا تـبدیل بـھ پـروژه ی سیاسی بـاید 
اجـرایی شـونـد. امـا این مـھم بـدون حـضور نیرو و نـفرات الزم در 
صـفوف آن حـزب شـدنی نیست، حـزب سـاخـتاری اسـت متشکل از 
افـراد انـسانی و بـدون وجـود آن ھـا بھـترین بـرنـامـھ ھـای سیاسی نیز 
بــھ روی زمین می مــانــد. تــخصص، دانــش، امکانــات مــالی و 
صـرف وقـت و انـرژی عـناصـری ھسـتند کھ حـزب سیاسی نیاز 
دارد تـا بـتوانـد بـھ عـنوان یک نیروی سیاسی در صـحنھ مـطرح 
شـود. مـعادلـھ سـاده، قـابـل فـھم و در عین حـال دو طـرفـھ اسـت: مـا 
بـرای تـبدیل آرزوھـایمان بـھ  احـزاب سیاسی نیاز داریم و احـزاب 
سیاسی بـرای تـبدیل این آرزوھـا و اجـرای آنـھا بـھ وجـود متشکل و 
ســـازمـــان یافـــتھ ی مـــا در درون خـــود. در کنار آن دیگرانی کھ 
نـاآگـاه، در خـواب غـفلت یا گـرفـتارنـد و نمی تـوانـند و یا نمی خـواھـند 
این مـا ایرانیان ھشیار، آگـاه و مسـئولیت پـذیر ھسـتیم کھ بـاید وقـت، 
تــوان، دانــش و پــایداری خــود را در اختیار احــزاب مســتقل و 
مـردمی بـگذاریم و بـھ طـرح ھـا و پـروژه ھـای آن ھـا بـرای بـازسـازی 
جـامـعھ ی ایرانی بپیونـدیم. این کار بـاید چـندین دھـھ ی پیش بـھ شکل 
جـدی خـود شـتاب می گـرفـت تـا سـرنـوشـت امـروز کشور مـا در 
مسیر مـتفاوتی قـرار گـرفـتھ بـاشـد و چنین نشـد. در این زمـان امـا، آه 
و حسـرت مـا را بـھ جـایی نـخواھـد رسـانـد، اکنون شـروع کنیم کھ 
راه دیگری وجــود نــدارد و صــد ســال دیگر ھــم اگــر صــبر کنیم 

تغییری در این واقعیت ایجاد نخواھد شد. 

ادامھ مطلب در صفحھ ١١ 
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مــا بــرای تــبدیل آرزوھــایمان بــه  احــزاب 

سیاسی نیاز داریم و احـزاب سیاسی بـرای 

تــبدیل این آرزوھــا و اجــرای آنــھا بــه وجــود 

متشکل و ســازمــان یافــته ی مــا در درون 

خـــود. در کـنـار آن دیـگـرانی کـه نـــاآگـــاه، در 

خـواب غـفلت یا گـرفـتارنـد و نمی تـوانـند و یا 

نمی خـواھـند این مـا ایرانیان ھشیار، آگـاه و 

مسـئولیت پـذیر ھسـتیم که بـاید وقـت، تـوان، 

دانــش و پــایداری خــود را در اختیار احــزاب 

مسـتقل و مـردمی بـگذاریم و بـه طـرح ھـا و 

پـروژه ھـای آن ھـا بـرای بـازسـازی جـامـعه ی 

ایرانی بپیوندیم.
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تحزب: ابزار تبدیل روشمند آرزو بھ موفقیت - بخش دوم 

دســتیابی بــھ آرزوھــای مــردم ایران ھــزینھ دارد و یکی از این 
ھـزینھ ھـا فـعالیت جـدی بخشی از شھـرونـدان مـا در درون احـزاب 
سیاسی اســت؛ ھــمانــگونــھ کھ نــزد دیگر مــلل چنین بــوده اســت. 
چـنانـچھ آزادی، دمکراسی، رفـاه، امنیت، آسـایش، اقـتصاد شکوفـا 
و یا حتی آب و ھــوا و غــذای ســالــم بــرای خــود و آیندگــان این 
سـرزمین می خـواھیم بـھ خـود بـگوییم کھ دیگرانی بـھ جـای مـا این 
کار را انـجام نـخواھـند داد. در حـزب ایران آبـاد، بـر این بـاوریم کھ 
بـھ طـور قـطع حـداقلی آگـاه در بین ھـموطـنان خـارج و داخـل کشور 
ھسـتند کھ این ضـرورت را بـھ درسـتی دریافـتھ انـد و مـایل ھسـتند بـا 
ایجاد، حـمایت و تـقویت احـزاب مـردمی بـھ پـای تـبدیل ایده ھـا و 
آرزوھـا بـھ پـروژه و پـروژه ھـا بـھ واقعیت مـطلوب بـرونـد. مـا از 
شــما دعــوت می کنیم، اگــر نــھ بــھ حــزب مــا، بــھ دیگر احــزاب 

بپیوندند و از آن ھا حمایت کنید. 
حزب بھ امکانات مالی نیاز دارد: •

ھـمانـگونـھ کھ دشـمنان مـا، میلیاردھـا دالر را بـرای تخـریب کشور 
در اختیار دارد، احــزاب مــردمی ھــم بــرای مــقابــلھ بــا آن ھــا بــھ 
امکانــات مــالی و مــادی نیازمــندنــد. مــادام کھ احــزاب سیاسی مــا 
مـورد حـمایت مـالی ایرانیان، -اعـضای خـود و آن بـخش کھ قـادر 
نیستند بـا عـضویت تـوان و وقـت خـود را در اختیار این تشکل ھـا 
بـگذارنـد- قـرار نگیرنـد، رسیدن بـھ آرزوھـای سیاسی مـلت ایران بـا 

پیشبرد آن ھا در قالب پروژه ناممکن است. 
حزب بھ مدیریت و رھبری احتیاج دارد: •

حــزب سیاسی، پــس از گــرد ھــم آوردن اعــضاء و کادر کافی، 
فـراھـم آوردن امکانـات مـالی مـورد نیاز، می بـایست بـھ درسـتی 

ھـدایت شـود کھ بـتوانـد مـدیریت اجـرایی پـروژه ھـای پیشنھادی خـود 
را بـھ دسـت گیرد. آن چـھ بـھ مـراتـب دشـوارتـر از مـراحـل پیشین بـھ 
نـظر می رسـد، پیشبرد گـام بـھ گـام پـروژه سیاسی، کسب نتیجھ و 
مــوفقیت و بــھ خــصوص حــفظ دســتاوردھــای این مــوفقیت ھــا و 

جلوگیری از بازگشت بھ عقب است.  
ھـدایت و مـدیریت پـروژه ی سیاسی، ھـمچون ھـر شکل دیگری از 
پــروژه -اقــتصادی، مــالی، فــرھنگی و غیره- امــری تخصصی 
اسـت ونیازمـند بـھ دانـش و تجـربـھ در این عـرصـھ. شـوربـختانـھ، جـدا 
از اراده و پشـــتکار و فـــدارکاری، کھ نـــزد رھـــبری بسیاری از 
سـازمـان ھـای سیاسی ایرانی کم نـبوده، ضـعف مـدیریت حـرفـھ ای 

سیاسی از کمبودھای اساسی و ریشھ ای آن ھا بوده است.  

از دسـت دادن چـندین بـاره ی فـرصـت ھـای تـاریخی تغییر در ایران 
و شکست ھـای مکرر در جـنبش آزادی خـواھی مـردم مـا، چـھ بـسا 
بـھ دالیل مـشابـھ، از جـملھ نـبود و یا کمبود عـنصر مـدیریِت سیاسیِ 
تخصصی، عـقالنی، تکنیکی، غیر ایدئـولـوژیک و رھـا از تـعصب 
در ســطح رھــبری احــزاب و تشکل ھــای ایرانی بــوده اســت. این 
نکتھ بـار دیگر اھمیت و ضـرورت پیوسـتن شھـرونـدان مـتخصص 
و کارشـناس، از جـملھ در عـرصـھ ی عـلوم سیاسی و اجـتماعی بـھ 

احزاب سیاسی ایرانی را پررنگ تر می کند.  

نتیجه گیری 

رونـد تغییر در جھـت مـثبت تـاریخ در ایران شکل نمی گیرد مـگر 
آن کھ آمـال و آرزوھـایمان را بـھ دسـت احـزاب مـردمی بـھ یاری 
پــروژه ی سیاسی تــبدیل کنیم، این احــزاب را تــقویت و حــمایت 
کنیم، بـھ آن ھـا بپیونـدیدم و مـراحـل فـرآیند گـذار از آرزو بـھ واقعیت 

را آن گونھ کھ باید طی کنیم، ھمچون تمامی جوامع بشری:  

آرزوھـا و آرمـان ھـا > تـبدیل آرزوھـا بـھ پـروژه ی سیاسی تـوسـط 
احـزاب > تـدارک نیروی انـسانی بـرای احـزاب > تـدارک امکانـات 
مـالی و مـادی بـرای احـزاب > مـدیریت و رھـبری حـرفـھ ای پـروژه 
تـوسـط احـزاب > کسب مـوفقیت ھـای گـام بـھ گـام و مـانـدگـار > 

حفظ دستاوردھای آن. 

رفـتن دوبـاره و چـند بـاره از یک مسیر غـلط مـا را بـھ سـرمـنزل 
مــقصود نمی رســانــد. آرزوگــرایی و آرمــان خــواھی سیاسی مــا، 
چـنانـچھ در حـد خـواسـت و احـساس بـاقی بـمانـد و تـوسـط احـزاب 
تـبدیل بـھ پـروژه ی سیاسی نشـده و بـھ اجـرا درنیاید، ھـرگـز تـحقق 
نمی یابـند و چـھ بـسا شـاھـد پـایان  تـمدن ایران بـھ شکل کنونی خـود 
بــاشیم. پــس وقــت را تــلف نکنیم و از این یگانــھ راھی کھ بــرای 
نـجات میھن وجـود دارد بھـره بـرده و در صـف احـزاب  مـردمی و 
قـدرتـمند وارد عـمل شـویم. حـزب ایران آبـاد، نخسـتین حـزب انـسان 
مـدار در عـرصـھ ی سیاسی ایران از ھـموطـنان دعـوت می کند، 
مـرامـنامـھ و بـرنـامـھ ی سیاسی آن را مـطالـعھ فـرمـوده و داوطـلبانـھ و 
آگـاھـانـھ بـھ صـفوف آن بپیونـدید تـا دسـت در دسـت ھـم کشورمـان را 

از این نابودی برنامھ ریزی شده نجات دھیم.# 
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رفـتن دوبـاره و چـند بـاره از یک مسیر غـلط مـا 

را بـــه ســـرمـــنزل مـــقصود نمی رســـانـــد. 

آرزوگــرایی و آرمــان خــواھی سیاسی مــا، 

چـنانـچه در حـد خـواسـت و احـساس بـاقی 

بـمانـد و تـوسـط احـزاب تـبدیل بـه پـروژه ی 

سیاسی نشــده و بــه اجــرا درنیاید، ھــرگــز 

تـحقق نمی یابـند و چـه بـسا شـاھـد پـایان 

تــمدن ایران بــه شکل کنونی خــود بــاشیم. 

پـس وقـت را تـلف نکنیم و از این یگانـه راھی 

که بـرای نـجات میھن وجـود دارد بھـره بـرده و 

در صــف احــزاب  مــردمی و قــدرتــمند وارد 

عمل شویم. 
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 
واژه ی حـزب، بـار مـعنایی خـود را دارد، بـھ ھـرسـازمـان و تشکل 
دارای فــعالیت سیاسی حــزب اطــالق نمی شــود. حــزب سیاسی 
نـھادی اسـت کھ ھـدف آن کسب قـدرت سیاسی بـاشـد. بـھ این تـرتیب 
مجـموعـھ ھـایی ھـمچون انجـمن، شـورا، و یا سـایر تشکل ھـایی کھ 
روشـنگری، خـبررسـانی، دفـاع از حـقوق بشـر وغیره را بـھ عـنوان 
مـأمـوریت خـود تعیین کرده و بـھ دنـبال کسب قـدرت سیاسی نیستند 

را نمی توان حزب نامید. 

حـزب ایران آبـاد، ھـم اکنون در چـھارمین سـال از فـعالیت خـود، 
جـای خـود را در عـرصـھ ی سیاسی ایران تـا حـدی بـاز کرده اسـت. 
پیش از آن نیز جـریان فکریی کھ از طـریق سـازمـان خـودرھـاگـران 
بـھ عـنوان یک سـازمـان فـرھنگی-سیاسی تـالش بـر شـناسـانـدن دو 
مـفھوم ’انــسان مــداری' و ’قــدرت اجــتماعــی' را داشـت، تـوانسـتھ 
بــود خــود را نــزد بخشی از ھــموطــنان داخــل و خــارج از کشور 
مـطرح کند. بـرای آغـاز بـھ کار در قـالـب نخسـتین حـزب سیاسی 
انــسان مــدار ایرانی، بــا انــتخاب تــاریخ ٢٩ اســفند مــاه ١٣٩٢ - 
ســالــروز ملی شــدن نــفت در پی نھضتی ملی بــھ رھــبری دکتر 
مـصدق-، مـا سـربـلندی وسـرافـرازی انـسان ایرانی را سـرلـوحـھ ی 
کار خــود قــرار دادیم؛ حــزبی کھ خــواھــان ایرانی آزاد، آبــاد و 
پیشرفــتھ اســت؛ ایرانی در ھــمزیستی، صــلح و آرامــش بــا دیگر 

کشورھای جھان و منطقھ. 

این نـوشـتار بـھ چـند پـرسـش رایج در ارتـباط بـا حـزب ایران آبـاد 
پـاسـخ می گـوید. بـا دنـبال کردن ’بـه سـوی ایـران آبـاد‘- بـرنـامـھ ای 
کھ ھـر چـھارشـنبھ در تـلویزیون دیدگـاه ارائـھ می شـود-، می تـوانید 

با دیدگاه ھای حزب ما در زمینھ ھای دیگر آشنا شوید: 

پـاسـخ در این ویژگی ھـا خـالصـھ می شـود: حـزب ایران آبـاد حـزبی 
اسـت انـسان مـدار، حـرفـھ ای گـرا و مـتعارف کھ بـا تکیھ بـر خـرد، 
دانـش، عـلم و تـجارب جـوامـع بشـری بـھ فـعالیت می پـردازد. بـھ 

توضیحاتی در این ارتباط توجھ فرمایید: 

 
حزب ایران آباد حزبی است انسان مدار. •

 در فــرھــنگ سیاسی ایران «انــسان مــداری» واژه ای ســت نــو و 
مـفھوم آن ھـنوز بـھ درسـتی جـا نیافـتاده اسـت. عـلت آن را از جـملھ 
می تـوان وجـود تشکل ھـا و احـزاب ایرانی دانسـت کھ  کار سیاسی 
را بـا پـای بـندی بـھ یک ایدئـولـوژی ھـمچون کمونیسم، سـوسیالیسم، 
مــارکسیسم-لنینیسم، نــاسیونــالیسم، ملی گــرایی، ســلطنت طلبی و 
غیره ھـمراه کرده انـد. مکاتـب فکری کھ این احـزاب خـود را  بـا آن 
مـعرفی می کنند کمابیش شـناخـتھ شـده ھسـتند و شـاید بـھ ھمین دلیل 
ھـم بـاشـد کھ در اذھـان مـردم مـا واژه ھـای حـزب و ایدئـولـوژی بـھ 
ھـم گـره می خـورنـد. زمـانی کھ حـزب ایران آبـاد بـرای نخسـتین بـار 
در فـضای سیاسی ایران خـود را بـھ عـنوان حـزبی فـاقـد ایدئـولـوژی 
و متکی بـر مکتب انـسان مـداری ارائـھ کرد، از سـوی کھنھ کاران 
سیاسـت تـالش شـد آن را در یک گـرایش شـناخـتھ تـر چـپ، راسـت و 
یا ملی گـرا دسـتھ بـندی کنند. در حـالی کھ حـزب مـا بـر آن اسـت کھ 
جــنبھ ھــای مثبتی کھ در دیگر ایدئــولــوژی ھــا یافــت می شــود را- 
ھـمچون خـوشـبخت زیستن انـسان ھـا، رسـانـدن آن ھـا بـھ مـراتـب 
عــالی اخــالق انــسانی، رفــاه، پیشرفــت و دســتیابی بــھ آزادی و 
دمکراسی- مـبنای فکری و کاری خـود قـرار دھـد، بـدون آن کھ در 
این میان ھیچ ارزشی را فــراتــر از جــان و کرامــت انــسان قــرار 

داده باشد، و این ھمانا مبنای مکتب انسان مداری است. 
بنیان و اسـاس فکری حـزب ایران آبـاد بـھ روی مـفاھیمی بـنا شـده 
کھ فــرھــنگ وتــمدن ایرانی زاینده آن بــوده اســت. تــاریخ ایران 
بیانـگر این حقیقت اسـت و در بـطن فـرھـنگ ایرانی، بـھ ویژه در 
دوران پیشا اسـالم، زنـدگی از اھمیت ویژه ای بـرخـوردار بـوده  و 
ارزش گـذاری بـھ طبیعت و حیات انـسان ھـا و گیاھـان و حیوانـات 
جــزء تفکیک نــاپــذیری از تفکر ایرانی بــھ شــمار می رفــتھ اســت. 
حـزب ایران آبـاد، انـسان را، بـھ عـنوان جـزئی جـدایی نـاپـذیر از 
طبیعت و مـوجـودی بـرتـر کھ قـادر بـھ دسـتیابی بـدون حـد و مـرز بـھ 
پیشرفـت و تـعالی اسـت، در مـرکز حـرکت خـود قـرار داده و ھـدف 
خـود را سـاخـتن جـامـعھ ای انـسانی تـعریف می کند؛ جـامـعھ ای کھ در 
آن ھـر فـرد بـتوانـد خـوشـبختی را آن گـونـھ کھ خـود تـعریف می کند 

تجربھ کند. 
فرھنگ غیر ایرانی طی چھارده  قرن استقرار خویش  در ایران 

ادامھ مطلب در صفحھ ١٣ 

١٢

پـــنج پــرســش و پــاســخ در  
پــیونــد بــا حـــزب ایــــران آبـــاد

١ -  گرایش سیاسی حزب ایران آباد چیست؟



ســـال دوم - شـــــماره دهـــم - ۲۴ شهـــریـــور ۱۳۹۶ - ۱۵ ســــپتامــــبر ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد

پنج پرسش و پاسخ در پیوند با حزب ایران آباد 

ھـمواره سعی داشـتھ ارزش گـذاری بـھ حیات و زنـدگی را از ذھـن 
مــا بــزداید و مــحو کند، بــا فــرھــنگ مــرگ و تــقابــل بــا شــادی و 
خـوشـبختی انـسان ھـا جـانشین کند و وجـود رژیم ضـد ایرانی کنونی 
این گـرایش را بـھ شکل نـگران کننده ای گسـترش داده اسـت. زمـان 
آن رسیده کھ عـرصـھ ی سیاسـت در ایران اصـالـت فـرھـنگ و تـمدن 
مـا را در خـود انعکاس دھـد و پـای بـند بـھ ریشھ ھـا و ویژگی ھـای 
تفکر و فـرھـنگ انـسان مـحوِر این تـمدن کھن، بـھ وجـود خـود نفسی 
تـازه بـدمـد. تـمدنی کھ ارزش ھـای آن زاینده ی مـعنای انـسانیت بـوده 
و دیگر تـمدن ھـا و فـرھـنگ ھـا را تـحت تـأثیر خـود خـود قـرار داده 
اسـت. حـزب ایران آبـاد بـا انـتخاب مکتب انـسان مـداری بـھ عـنوان 
مـبنای فکری خـویش، حـفظ نـھادینھ ی جـان و کرامـت انـسان را در 

سرلوحھ ی تالش ھای خود قرار داده است. 
حزب ایران آباد حزبی حرفھ ای گرا. •

 حـزب مـا حـزبی اسـت حـرفـھ ای گـرا. بـدین مـعنا کھ این حـزب 
مـبنای فـعالیتش، بـھ عـنوان یک نـھاد سیاسی را، بـر روی عـلوم 
سیاسی امــروزی گــذاشــتھ و رونــد کاری خــود را بــر اســاس 
اســتانــداردھــا و اصــول مــدیریتی بــھ کار بــرده شــده در احــزاب 
سیاسی حــرفــھ ای  تنظیم می کند. مــا بــھ دنــبال «اخــتراع» نــوع 
جــدیدی از تشکل یابی سیاسی نیستیم، بلکھ بــر آنیم بــا اســتفاده از 
تـجارب سیاسی مـوفـق مـوجـود در جـوامـع دیگر، فـعالیت ھـای خـود 
در فــضای سیاسی ایرانی را بــھ پیش بــرده و گســترش دھیم. در 
صـف بنیان گـزاران این حـزب مـا از حـضور اسـاتید دانـشگاھی 
بھـره می بـریم کھ بـھ مـبحث تشکل یابی سیاسی تسـلط داشـتھ و آن 
را تـــدریس می کنند. تـــالش مـــا در راســـتای نـــھادینھ کردن کار 
سیاسی حــــرفــــھ ای در بین ایرانیان اســــت و امید داریم در کنار 
حـزب ایران آبـاد، احـزاب دیگری نیز این گـرایش را در سـاخـتار 

تشکیالتی خود پرورش دھند. 

حزب ایران آباد حزبی است متعارف. •
پـدیده ی تحـزب از شـناخـت درسـتی در حـافـظھ ی جـمعی ایرانیان 
بـرخـوردار نیست. کژفھمی ھـا در این زمینھ گـاه تـا جـایی بـھ پیش 
می رود کھ بـرخی از شنیدن واژه ی حـزب وحشـت کرده و آن را 
تشکیالت مــخوفی تــصور می کنند کھ بــاید بــھ ھــر قیمت از آن 
دوری جسـت. سیاسـت زدایی جـامـعھ تـوسـط حکومـت ھـای اسـتبدادی 
حـاکم بـر ایران از یک سـو، و مـفھوم حـزب بـھ عـنوان یک پـدیده ی 
وارداتی از سـوی دیگر از جـملھ دالیلی می تـوانـند بـاشـند کھ بـدبینی 
و احــــتراز از احــــزاب سیاسی را دامــــن می زنــــند. بسیاری از 
ھــموطــنان مــا ھــنوز بــھ تــفاوتی کھ بین حــزب سیاسی و انجــمن، 
شـورا و نـھادھـایی از این دسـت وجـود دارد آگـاھی نـدارنـد و آن ھـا 
را ھـمردیف یکدیگر می دانـند. حـال آن کھ حـزب سیاسی تـعریف 
مـشخص خـود را داراسـت: مجـموعـھ ای سـت متشکل از افـرادی 
دارای اھـداف مشـترک کھ بـا انـتخاب و بـھ اجـرا گـذاشـتن بـرنـامـھ ی 
سیاسی و اسـتراتـژی کاری خـود بـھ سـوی سـھم گیری از قـدرت 
سیاسی گـام بـرمی دارنـد تـا بـدین وسیلھ ایده ھـا و بـرنـامـھ ھـای خـود 

بـرای جـامـعھ ی مـرجـع را بـھ مـرحـلھ ی اجـرا درآورنـد. حـزب ایران 
آبــاد خــود را از این تــعریف مســتثنی نمی دانــد و ھــمچون ســایر 
احـزاب مـتعارف جـھان، در دل خـود انـسان ھـایی آگـاه، مـصمم و 
اراده گـرا را پـرورش می دھـد کھ بـرنـامـھ ی سیاسی این حـزب را 
پیاده کنند. حــزب مــا عــضو می گیرد، کادرســازی می کند و بــا 
تـالش بی وقـقھ ی اعـضاء خـود و بـا یاری پشـتیبانـان، ھـواداران و 
پــایگاه اجــتماعی خــود در جھــت گــرفــتن ســھم از قــدرت سیاسی 

تالش می کند.  
حــزب مــا از تــمامی ویژگی ھــای فنی، تکنیکی و مــدیریتی ســایر 
احـزاب مـتعارف در سـراسـر جـھان، اعـم از ھـندی و بـنگالدشی و 
یا آمـــریکایی و کانـــادایی بـــرخـــوردار بـــوده و می کوشـــد بـــا 
عـضوگیری از میان شھـرونـدان ایرانی، افـراد مسـئولیت پـذیری را  
بــھ جــمع خــود بیافــزاید کھ می خــواھــند در زنــدگی اجــتماعی و 
سیاسی خـویش تـأثیرگـذار بـاشـند. ایران مـا ھـم مـانـند بسیاری از 
کشورھـا کھ شھـرونـدانـش در سـرنـوشـت خـود دخـالـت می کنند، نیاز 
بـھ احـزابی دارد کھ، بـدون آن کھ بـھ فـرقـھ و تشکل ھـای مـافیایی و 
انـحصارگـرا تـبدیل و در خـدمـت آمـال و آرزوھـای یک یا چـند نـفر 
بـھ کار گـرفـتھ شـونـد، بـھ ھـمھ ی مـردم تـعلق داشـتھ بـاشـند. مـا 
خـواھـان تغییرات مـثبت در جـامـعھ ی ایران ھسـتیم و مـعتقدیم کھ 
این  تغییرات زمـانی مـانـدگـار می شـونـد کھ از پـایین بـھ بـاال و نـھ 
بـرعکس صـورت گیرد؛ امـری کھ تـنھا از طـریق گسـترش فـرھـنگ 
تحــزب امکان پــذیر می شــود. تــالش مــا بــرای پیشبرد مــبارزات 
سیاسی در قالب یک حزب متعارف از ھمین باور برمی خیزد.  

بــرای پــاســخ بــھ این پــرســش الزم اســت نخســت ایدئــولــوژی را 
تعریف کنیم: 

ایــــدئــــولــــوژی بســــته ای از پــــیش آمــــاده شــــده از پــــاســــخ بــــه بــــرخــــی یــــا 
تمامی پرسش هاست. 

حـزب ایران آبـاد دارای ایدئـولـوژی نیست، امـا این پـرسـش بـرای 
مــخاطــب می تــوانــد ایجاد شــود کھ مــبنای فکری حــزب مــا کدام 
اسـت؟ چـھ چیز در این حـزب جـایگزین ایدئـولـوژی قـرار گـرفـتھ 
اسـت؟ پـاسـخ مـا روشـن اسـت : انـسان مـداری. در این مکتب فکری 
ھیچ ارزشی بـاالتـر از انـسان نمی تـوانـد قـرار گیرد. انـسان و جـان 
و کرامـت او بـرتـر از ھـر چیز اسـت، بـرتـر از میھن، پـرچـم، نـژاد، 

قوم، مذھب و ایدئولوژی.  
چـھار اصـل پـایھ ای درج شـده در مـرامـنامـھ ی حـزب ایران آبـاد 
(آزادی، عــدالــت، دمکراسی و دین جــداگــری)، مبتنی بــر مکتب 
انـسان مـداری، ھـمچون  قـطب نـمایی، مسیر حـرکت این تشکل را 
مــشخص می کند و نــخواھــد گــذاشــت در یک مــقطع یا مقطعی 
دیگر، از روی صـالح و مـصلحت بـھ اشـتباه امـری را بـرتـر از 

جان و کرامت انسان بدانیم. 
ادامھ مطلب در صفحھ ١۴ 

١٣

٢ -  ایدئولوژی حزب ایران آباد چیست؟



ســـال دوم - شـــــماره دهـــم - ۲۴ شهـــریـــور ۱۳۹۶ - ۱۵ ســــپتامــــبر ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد

پنج پرسش و پاسخ در پیوند با حزب ایران آباد 

پاسخ فوق می تواند پرسش دیگری را بھ دنبال خود مطرح کند: 
در قـریب بـھ اتـفاق احـزاب ایرانی رایج بـوده و ھسـت کھ مـسائـل و 
رویدادھــا بــر اســاس یک ایدئــولــوژی مــشخص تجــزیھ و تحــلیل 
گـردنـد و راھکارھـا بـرای رویارویی بـا مـسائـل نیز از دل ھـمان 
ایدئـولـوژی بیرون کشیده شـونـد. حـال بـا تـوجـھ بـھ این کھ حـزب 
ایران آبـاد فـاقـد ایدئـولـوژی اسـت، آیا تکیھ بـر انـسان مـداری بـرای 
یافـــتن راه و روش مـــناســـب و تکنیک ھـــای الزم بـــرای پیشبرد 

استراتژی کاری آن کافی است؟  
پــاســخ مــا مــثبت اســت. روش کاری حــزب ایران آبــاد بــھ روی 
خـردگـرایی علمی اسـتوار اسـت، بـر روی آنـچھ عـقل و خـرد انـسانی 
حکم می کند؛ بـھ شـرط آن کھ مـبنای آن داده ھـای علمی و آزمـوده 
بـاشـد. عـلم، انـباشـت عـقالنیت و تجـربـھ ی انـسانی اسـت، تجـربیاتی 
کھ پـس از تحقیق و راسـتی آزمـایی و اطمینان از درسـتی آن ھـا، 
در قـالبی روشـن و قـابـل فـھم در اختیار بشـریت گـذاشـتھ می شـود تـا 
بــرای بھــبودی خــود از آن بھــره مــند شــود. پــایھ ی کاری در این 
حـزب را مـا بـھ روی خـردگـرایی و داده ھـای علمی اسـتوار اسـت و 
چـنانـچھ دانـش روز بـھ نـتایج جـدیدی بـرسـد، از تـطابـق راھکارھـا بـھ 
داده ھــای جــدید وحشــتی نــداریم. بــھ زبــانی دیگر، پــاســخ مــا بــھ 
مــــعـضـالت و مـشکـالت مــــبـارزاتی از پیـش تـعییـن نـشــــده، بـلکـھ 
مـشاھـدات دقیق، بی طـرفـانـھ بـھ مـا اجـازه می دھـد راھکار علمی و 
منطقی مــناســب بــرای ھــر کدام از مــقاطــع مــبارزاتی خــود را 

مشخص کنیم. 
حزب ایران آباد بر این باور است کھ راه حل ھا برای اقتصادی 

 شکوفـا و پـر رونـق بـاید از دل عـلم اقـتصاد بیرون کشیده شـود، 
ھـمانـگونـھ پیشبرد مـبارزات و نـوع مـدیریت سیاسی کشور بـاید بـر 
اســاس عــلوم سیاسی و مــدیریتی روز بــاشــد، و روش تــقابــل بــا 
مــعضالت و مشکالت اجــتماعی عــدیده ی جــامــعھ ی ایرانی بــا 
اسـتفاده از عـلم جـامـعھ شـناسی ارائـھ گـردد. بـرای حـزب مـا حتی 
سـخت تـرین و پیچیده تـرین بحـران ھـای حـاکم بـر ایران -ھـمچون 
مشکل بی آبی- بـا بھـره گیری از دانـش و خـرد علمی می تـوانـند حـل 
شــونــد و نــھ پــاســخ ھــای از پیش تعیین شــده ی نــظریھ پــردازان و 
تـئوریسین ھـای قـرن ھیجده و نـوزده، و یا آنـچھ از البـالی خـطوط 
کتب مـذھـبی تعبیر می شـود. مـبنای عملکرد مـا در این حـزب نـھ 

اقتباس کورکورانھ، کھ علم و خرد و واقع گرایی است.  
بـھ مـوازات این روش کاری، مـا در حـزب ایران ابـاد از یک مـنش 
کاری نیز بـرخـورداریم و آن عـبارتسـت از اخـالق انـسانی، مبتنی 
بـر ارزش ھـایی کھ در آن رعـایت جـان و کرامـت انـسان نـھادینھ 
بـاشـند. تـالش مـا در مسیر تـأمین خـوشـبختی وبھـبودی بـرای ھـمھ ی 
انـسان ھـاسـت، بـدون آن کھ اسـتثنایی بین آن ھـا بـر اسـاس تـعلقات 
قـومی، نـژادی، طـبقاتی و غیره قـائـل بـاشیم. مـنش انـسان مـداری 
زیربـنا و روش ھـای مبتنی بـر عـقالنیت تخصصی روبـنای کار مـا 
در حـزب ایران آبـاد اسـت. بـدین تـرتیب بـھ بـاور مـا در آینده ای 
مـتفاوت، ھـر حـوزه از زنـدگی اجـتماعی مـردم ایران می بـایست بـھ 

دسـت کارشـناسـان و متخصصین ھـمان حـوزه و تـحت نـظارت خـرد 
جــمعی مــدیریت شــود. امــری کھ مــفاھیمی ھــمچون الئیسیتھ و 
قـدرت اجـتماعی را -کھ مـا بـاور داریم از ضـرورت ھـای سـاخـتن 

جامعھ ای انسانی در ایران می باشند- معنا می بخشد. 

ھـدف مـا، ھـمانـگونـھ کھ در مـرامـنامـھ ی حـزب ایران آبـاد درج شـده 
اسـت، رسیدن بـھ یک جـامـعھ ی انـسانی اسـت. این گـزاره می تـوانـد 
پـرسـش بـرانگیز بـاشـد: سـاخـتن جـامـعھ ای انـسانی؟ مـگر جـامـعھ ی 

غیر انسانی ھم وجود دارد؟ 
پـاسـخ روشـن اسـت، بلی! عـلم جـامـعھ شـناسی بـھ مـا نـشان می دھـد کھ 
چــگونــھ ممکن اســت یک جــامــعھ در شــرایطی خــصلت ھــای 
غیرانـسانی و حتی ضـد انـسانی پیدا کند. جـامـعھ ای کھ در آن انـسان 
از پــایھ ای تــرین حــقوق ذاتی خــود، یعنی آزادی محــروم شــود، 
خـصلت انـسانی نمی تـوانـد داشـتھ بـاشـد. انـسان بـھ واسـطھ ی آزاد 
بـودن و مـختار بـودن خـویش اسـت کھ انـسان می شـود. نمی تـوان در 

یک جامعھ از انسان سلب آزادی کرد و نام آن را جامعھ گذاشت.  
انـتخاب مـا در بـھ کار بـردن صـفت انـسانی بـرای جـامـعھ، بسیار 
دقیق بـوده و این واژه آگـاھـانـھ انـتخاب شـده اسـت. چـرا کھ بـھ بـاور 
مـا جـامـعھ ی انـسانی، جـامـعھ ای سـت بـھ مـراتـب بـرتـر و بـاالتـر از 
گـرد آمـدن انـسان ھـای فـاقـد آزادی در یک شھـر و خیابـان و روسـتا. 
جـامـعھ ای کھ در آن حکومـت اسـتبدادی بـا دخـالـت ھـای ضـد انـسانی، 
ضـد عـقالنی و ضـد شھـرونـدی خـود در تـمامی شـئونـات زنـدگی 
مردم، آزادی را از آنان سلب نماید، الیق صفت انسانی نیست.  

 ھـدف مـا در حـزب ایران آبـاد، ایجاد تغییرات در سـاخـتارھـا و 
سـاخـتن جـامـعھ ای سـت بـھ شکل ریشھ ای مـتفاوت بـا شـرایط کنونی. 
جـامـعھ ی ایران می بـایست بـھ انـسان بـرگـردانـده شـود و بـرای آن کھ 
این بـازگشـت میسر گـردد، می بـایست کھ زیر و رو شـود تـا نـظم 
دیگری شکل بگیرد. جـامـعھ سـھم انـسان از دنیا و ھسـتی اسـت و 
انــسان ایرانی، مــانــند ھــر انــسان دیگری حــق دارد بیشترین و 
بھـترین بھـره را از این سـھم داشـتھ بـاشـد. انـسان الیق شـرایط خـوب 
اقـتصادی، رفـاھی، اجـتماعی، فـرھنگی، زیست محیطی و آرامـش 

است تا آن گونھ کھ خود انتخاب کرده فرصت شکوفایی بیابد. 
در یک جـامـعھ ی انـسانی، فـرد بـا بـرخـورداری از رفـاه و امنیت 
امکان رشــد پیدا می کند. در چنین جــامــعھ ای امکانــات مــادی و 
آرامـش فکری بـھ گـونـھ ای بـرای ھـمھ ی اعـضای جـامـعھ بـرقـرار 
اسـت  کھ در آن انـسان بـھ دور از تـرس و اضـطراب و تـشویش و 
نـگرانی و روان پـریشی و افسـردگی امکان می یابـد از زنـدگی خـود 

لذت برده، شکوفا شود و بھروزی و بھزیستی را تجربھ کند.  
حـزب ایران آبـاد در پی سـاخـتن چنین جـامـعھ ای سـت، ھـرچـند راه 
پـر پیچ و خـم، دشـوار و طـوالنی بـاشـد. سـاخـتن جـامـعھ ی انـسانی 

فقط آرمان ما نیست، پروژه ی کار ماست.  
ادامھ مطلب در صفحھ ١۵ 

١٤

٣ -  ھدف و آرمان حزب ایران آباد چیست؟



ســـال دوم - شـــــماره دهـــم - ۲۴ شهـــریـــور ۱۳۹۶ - ۱۵ ســــپتامــــبر ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد

پنج پرسش و پاسخ در پیوند با حزب ایران آباد 

جـامـعھ ی انـسانی مـورد نـظر مـا، بـھ مـثابـھ چـھار سـتون یک بـنای 
مستحکم، دارای چھار شاخص بھ عنوان ضرورت است:   

آزادی: مــبداء و مــنشاء ھــر ایده و عــمل در مسیر شکوفــایی •
انــسان عــنصر آزادی ســت. نــوع آزادی کھ حــزب ایران آبــاد 
بـرای آینده ی مـطلوب در کشور مـا در نـظر دارد، ھـمان گـونـھ 
کھ در مــتن مــرامــنامــھ ی حــزب درج شــده، آزادی بــھ شکل 
حــداکثری آن اســت. از دید مــا تــنھا مــرزی کھ بــرای محــدود 
کردن آزادی یک انـسان می تـوانـد در نـظر گـرفـتھ شـود این اسـت 
کـھ آزادی وی بــــھ آزادی دیـگـری لــــطـمـھ وارد نکـنـد. در ایـن 
راسـتا، حـزب مـا بـر این بـاور اسـت کھ بـھ نـام ھیچ قید و بـند 
مـصنوعی، مـانـند دولـت و حکومـت و کشور، و یا بـرای حـفظ 
مـنافـع ھیچ قشـر و طـبقھ و الیھ ای از جـامـعھ و نـھ در اطـاعـت از 
احکام ھیچ مـذھـب و ایدئـولـوژی، نمی تـوان آزادی را از انـسان 
ســلب کرد، چــرا کھ در خــصلت ذاتی اوســت کھ آزاد بــاشــد. 
ھـرچـھ آزادی در یک جـامـعھ کمتر بـاشـد بیشتر بـھ سـمت جـامـعھ 
ضـدانـسانی تـر بـھ پیش می رود و ھـرقـدر آزادی بیشتر بـاشـد، آن 
جــامــعھ انــسانی تــر اســت. آزادی درونــمایھ ی اجــتماعی یک 

جامعھ ی انسانی است. 

عـدالـت اجـتماعی: مـا در حـزبی  کھ مـبنای کار خـود را بـر روی •
عـنصر واقـعگرایی گـذاشـتھ و بـر اسـاس خـرد و دانـش حـرکت 
می کند، بـر این امـر واقفیم کھ تـا زمـانی کھ بخشی از اعـضای 
یک جــامــعھ در فــقر نــگاه داشــتھ شــود، آزادی ســرابی بیش 
نـخواھـد بـود. چـرا کھ  آزادی شھـرونـد زمـانی مـعنا پیدا می کند 
کھ بـتوانـد از این حـق اسـتفاده کرده و بـا تـالش و کاری درخـور 
بـھ خـواسـت ھـا و آرزوھـای انـسانی خـود مـادیت بخشیده و بـھ 
واقعیت تــبدیل کند. این در حــالی اســت کھ آزادی مــورد نــظر 
صـاحـبان ثـروت و قـدرت در جـوامـع سـرمـایھ داری فـریبی بیش 
نیست، چــرا کھ بــرای انــسان ھــا امکانــات بــرابــر و یکسان در 

بھـره بـردن از مـنابـع و ثـروت ھـای مـتعلق بـھ تـمامی اعـضای آن 
جـامـعھ را فـراھـم نمی کند. در این جـوامـع، پـدیده ی آزادی از 
قـربـانیان اصلی اخـتالفـات طـبقاتی اسـت. این در حـالی اسـت کھ 
در جـامـعھ ی انـسانی مـورد نـظر حـزب مـا، مـنابـع و ثـروت ھـای 
جـامـعھ بـاید در خـدمـت بھـزیستی و شکوفـایی تک تک اعـضای 
آن بـھ کار گـرفـتھ شـود. بـھ بـاور مـا  تغییرات بنیادین و سـاخـتاری 
در اقـتصاد ایران الزم اسـت تـا بـا بـنا نـھادن یک اقـتصاد انـسان-
مــحور  یکایک شھــرونــدان ایرانی، در کنار بــرخــورداری از 
رفــاه بــھ مــعنای واقعی کلمھ، امکان اســتفاده عملی، مــلموس و 

مادی از آزادی خود در یک دمکراسی واقعی را پیدا کنند.  
بھـره بـرداری از آزادی میسر نیست مـگر در سـایھ ی عـدالـت 
اجــتماعی. این دو مکمل یکدیگرنــد و بــدون ھــم جــای واقعی 

خویش را نمی یابند.  

مــردمــساالری اجــتماعی: و یا دمکراسی بــھ این مــعناســت کھ •
رابـطھ و تـعادل بین دو عـنصر آزادی و عـدالـت اجـتماعی بـھ 
اراده ی مـردم بـرقـرار می شـود، و نـھ تـوسـط تـعداد محـدودی 
سیاسـت مـدار کھ تـوسـط صـاحـبان ثـروت و قـدرت مـأمـور حـفاظـت 
از مـنافـع و خـواسـت ھـای آن ھـا می شـونـد و دغـدغـھ ا ی بـھ جـز 
تـأمین مـنافـع و خـواسـت ھـای صـاحـبان ثـروت و قـدرت نـدارنـد. 
چیزی کھ در «دمکراسی» ھـای غـربی شـاھـد آن ھسـتیم، زمـانی 
کھ یک قشــر کوچک مــمتاز، بــا کمک دولــتمردان نــماینده ی 
خـود، بیش از ٩٠ درصـد از مـنابـع و دارایی ھـای جـامـعھ را از 
آن خـویش می کند و دیگر شھـرونـدان عـمرشـان را در تـالش 

برای تأمین حداقل ھای زندگی تلف می کنند.  
جـدیت مـا در سـاخـتن جـامـعھ ای انـسانی بـھ مـا مـجال خـود فـریبی 
نمی دھــد، از ھمین روی، در حــزب ایران آبــاد مــا خــریدار 
تــئوری ھــای در زرورق پیچیده ی نــظام طــبقاتی نمی شــویم کھ 
تـالش می کنند نـابـرابـری ھـای اجـتماعی ضـد انـسانی را بـھ نـام 
"ضـرورت ھـای" آزادی و دمـوکراسی بـھ مـا تحـمیل کنند. از 
ویژگی ھــای نــظامی کھ مــا از آن بــھ عــنوان مــردمــساالری 
اجـــتماعی یاد می کنیم آن اســـت کھ اســـتقرار آزادی و تـــوزیع 
عـادالنـھ ی ثـروت بـھ درجـھ ای رسیده کھ مـردم بـھ مـعنای واقعی 
کلمھ می تـوانـند بـر سـرنـوشـت خـود نـظارت داشـتھ بـاشـند. بـھ 
عــبارتی دیگر، در چنین نــظامی، قــدرت سیاسی، تــابعی  از 
قـدرت اجـتماعی می شـود؛ و قـدرت اجـتماعی سـوار بـر قـدرت 

سیاسی است، نھ برعکس.  
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۴ -  ویژگی ھــای جــامــعه ی انــسانی مــورد   
نظر حزب ایران آباد چیست؟
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الئیسیتھ: عــالوه بــر ســھ عــنصری کھ بــرشــمردیم، چــھارمین •
اصــل پــایھ ای و از ضــرورت ھــای یک جــامــعھ ی انــسانی را 
حـزب ایران آبـاد الئیسیتھ یا دین جـداگـری می دانـد. جـامـعھ ای کھ 
در آن بـھ دین و بـاورھـای خیال پـرداخـتھ اجـازه ی دخـالـت در 
مــدیریت عــرصــھ ھــای اجــتماعی داده نشــده و کار بــھ دســت 
کارشـناسـان و مـتخصصان ھـر حـوزه سـپرده می شـود. بـھ عـنوان 
تشکلی کھ بــــھ روی تــــاریخ اجــــتماعی ایران و جــــھان کار 
مـطالـعاتی و تحقیقاتی انـجام داده، بـھ درازای تـاریخ بشـر، مـا 
نـقش مخـرب مـذھـب، در صـورت ورود بـھ عـرصـھ ھـای مـدیریت 
اجــتماعی را شــناســایی کرده و دخــالــت مــذھــب در امــور یک 
جـامـعھ را بـرابـر بـا انحـطاط و فـاجـعھ می دانیم. بـھ ھمین دلیل 
نیز، بــاور بــھ الئیسیتھ و ضــرورت اِعــمال خــردگــرایانــھ ی 
مـدیریت علمی جـزئی جـدایی نـاپـذیر از مـبنای فکری حـرکت 

ماست.  
راه حـل پیشنھادی مـا بـرای آینده ای مـتفاوت در ایران این اسـت 
کھ دین را بــاید از حــوزه ی اجــتماعی خــارج و بــھ حــوزه ی 
شخصی افـراد بـازگـردانـد. در یک جـامـعھ ی انـسانی مـورد نـظر 
مـا، ھـر فـرد حـق دارد، بـھ عـنوان انـسانی آزاد، بـھ ھـر آن چـھ 
می خـواھـد و بـھ ھـرمیزان کھ می خـواھـد بـاور داشـتھ بـاشـد. این 
حــق اوســت و می تــوانــد در محــل زنــدگی شخصی خــود و یا 
امـــاکن ویژه بـــرای این مـــنظور بـــھ ادای آداب دینی خـــویش 
بــپردازد، امــا بــھ ھیچ وجــھ نــباید اجــازه داد اعــتقادات دینی یا 
ایدئـولـوژیک تـبدیل بـھ عـاملی بـرای دخـالـت در امـور مـدیریتی 
جـامـعھ شـونـد. چـرا کھ آن را دوبـاره بـھ ھـمان لـجنزاری تـبدیل 
می کند کھ مـذھـب جـمھوری اسـالمی درسـت کرده اسـت و یا 
تجـربـھ ھـای ھـولـناک  قـرون وسـطایی آدمکشی کھ کلیسا بـرای 
مـا بـھ ارمـغان آورد. در چنین جـامـعھ ای، دولـِت نـماینده ی مـردم 
و نـھ ضـد مـردم، مسـئولیت نـظارت بـر مـراسـم و مـناسک مـذھـبی 
و مـمانـعت از ورود این اعـتقادات بـھ عـرصـھ ھـای جـمعی و 

مدیریتی جامعھ را بر عھده خواھد داشت. 
تـالش جـمھوری اسـالمی بـر این اسـت کھ بـا تـوسـل بـھ تبلیغات و 
عــوام  فــریبی، احــزابی مــانــند حــزب ایران آبــاد را ضــِد  دین 
مـعرفی کند و مـردم را از آینده ای کھ خـود بـر مـسند حکومـت 
نـباشـد بـترسـانـد؛ امـا واقعیت این اسـت کھ بـاور مـا بـھ اصـل آزادی 
انـسان، و پـایبندی مـا بـھ اخـالق انـسانی بـا مـنع کردن انـسان ھـا از 
داشـتن اعـتقادات مـذھـبی و پـرداخـتن آزادانـھ بـھ شـعائـر دینی خـود 
مـغایر اسـت. بـھ بـاور مـا آزادی بـھ شکل حـداکثری خـود بـاید 
بـرای ھـمھ انـسان ھـا بـرقـرار بـاشـد و این شـامـل دین بـاوران نیز 

می شـود. تکیھ مـا تـنھا بـر روی دین جـداگـری یعنی جـدا کردن 
دین از امور کشورداری است. 

شـفافیت، مـنش مـا در حـزب ایران آبـاد اسـت، بـھ ھمین دلیل، 
نـظر خـود دربـاره ی نـقش دین و مـذھـب در آینده ی ایران را بـھ 
روشنی بــا مــردم در میان می گــذاریم، از دیِد مــا دین یک امــر 
فـردی اسـت و بـاید فـردی بـاقی بـمانـد. ھـر گـونـھ ورود امـر فـردی 
بـھ حـوزه ی اجـتماعی دردسـرسـاز و مخـرب اسـت. شـرط حـفظ 

آزادی انسان، بیرون نگھ داشتن عنصر تحمیل است. 

پـاسـخ بـھ این پـرسـش  بـھ طـور طبیعی مـثبت اسـت. مـا بـھ عـنوان 
یک حــزب سیاسی حــرفــھ ای می تــوانیم بــنا بــھ ضــرورت ھــای 
مقطعی و بــرای پیشبرد بھــتر بــرنــامــھ ی سیاسی خــود، بــا حــفظ 
اســــتقالل تشکیالتی، وارد ھمکاری عملی بــــا دیگر احــــزاب و 

سازمان ھای سیاسی در صف اپوزیسیون ایرانی شویم.  
در این راسـتا ھمکاری حـزب مـا بـا فـعاالن سیاسی بـھ صـفت فـردی 
مـعنا نـدارد، چـرا کھ بـر این بـاوریم کھ کنش سیاسی تـنھا بـھ شکل 
نـھادینھ ی خـود، یعنی در قـالـب یک حـزب سیاسی، می تـوانـد جـدی 
و حـرفـھ ای مـحسوب شـود. سیاسـت عـرصـھ ی قـدرت اسـت و تـنھا 
احــزاب سیاسی دارای پــایھ ھــای فکری و اســتراتــژی مــشخص 

قادرند در این عرصھ بھ درستی نقش بازی کنند.  
یک شخصیت سیاسی کھ بــدون تکیھ بــر یک حــزب سیاسی بــھ 
قـدرت بـرسـد می تـوانـد بـرای مـنافـع فـردی و حـفظ قـدرت از خـود 
انـحصارطلبی، سـوء مـدیریت، فـساد، دیکتاتـوری و خـصلت ھـای 

منفی دیگر بروز دھد. 
از سـویی مـا بـر این بـاوریم کھ یک حـزب سیاسی، ھـر چـقدر ھـم 
کھ بـزرگ و قـدرتـمند بـاشـد بـھ تـنھایی نـخواھـد تـوانسـت رژیم کنونی 
را سـرنـگون و قـدرت را بـرای ایجاد تغییرات سیاسی سـاخـتاری بـھ 
دســت گیرد. بــرای این مــھم نیازمــند تشکیل یک یا چــند طیف و 
جـبھھ متشکل از احـزاب مـختلف می بـاشیم. راز مـوفقیت در این 
مـسیـر و پیـشـگیـری شکـسـت و نــــاکـامی آتی، پــــرھیـز از تـشکیـل 
مجـموعـھ ھـا و بـلوک ھـای نـامـتجانـس از تشکل ھـایی اسـت کھ در 
اھـداف و یا پـایھ ھـای فکری خـود بسیار مـتفاوت بـاشـند. از این رو 
می بـایست بـھ سـمت حـرکت ھـای تـوأم بـا عـقالنیت و واقـعگرایی 
رفـت، از تجـربـھ ھـای تـاریخی آمـوخـت تـا بـتوان طیف ھـایی از 

مجموعھ ھای ھمگون و ھمسو بوجود آورد. 
مـبنای کاری و شـرط ورود مـا بـھ ھـمسویی بـا احـزاب حـرفـھ ای و 
سـالـم، ھـمخوانی پـایھ ھـای نـظری این تشکل ھـا بـا حـزب ایران آبـاد 
نـخواھـد بـود. در ھمکاری ھـای آینده، حـزب مـا حـداقـل زمـان را بـھ 

بحث ھای نظری اختصاص داده و پس از اطمینان حاصل از 
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۵ -  آیا حـزب ایران آبـاد بـا دیگر سـازمـان ھـا و 
احزاب اپوزیسیون ھمکاری می کند؟
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چـھار شـرط زیر، بـنا بـھ ضـرورت ھـا، اقـدام بـھ ھمیاری عملی بـا 
دیگر احزاب و سازمان ھای اپوزیسیون ایرانی خواھد کرد:  

١- احـزاب خـواھـان سـرنـگونی جـمھوری اسـالمی در تـمامیت 
آن 

٢- احــزاب ھــمسو از لــحاظ نــظری: احــزاب و ســازمــان ھــای 
خـواھـان بـرقـراری آزادی، دمکراسی و بھـروزی انـسان بـا ایجاد 

عدالت اجتماعی و حفظ حقوق بشر 
٣- احزاب خواھان حفظ تمامیت ارضی ایران 

۴- احــزاب مســتقل و متکی بــھ مــردم ایران بــھ عــنوان مــحور 
اصلی فعالیت و مبارزه ی خود 

بــدین تــرتیب واضــح اســت کھ ھمکاری مــا بــا دیگر احــزاب و 
سـازمـان ھـای سیاسی ایرانی سـالـم و حـرفـھ ای، بـھ نـوع گـرایش 
سیاسی و ایدئــولــوژی و پــایھ ھــای فکری آن ھــا بســتگی نــخواھــد 
داشـت. در این راسـتا بـھ روشنی می گـوییم کھ حـزب ایران آبـاد در 
ھیچ مـقطع و در ھیچ سـطحی حـاضـر بـھ ھمکاری بـا تشکل ھـایی 

کھ دارای یکی از ویژگی ھای زیر باشند نخواھد بود:  

احـزاب و سـازمـان ھـای سیاسی وابسـتھ: تشکل ھـایی کھ بـرای •
بـرانـدازی رژیم، بـھ قـدرت رسیدن و کسب مـوفقیت، چـشم بـھ 
کمک نیروھـای خـارجی دوخـتھ انـد. چـرا کھ بـر این بـاوریم کھ 
دولـت ھـا و نیروھـای خـارجی در پی حـفط مـنافـع خـود ھسـتند و 
نـھ مـنافـع ملی ایرانیان و ھـرگـز بـدون گـرفـتن قـول و قـرار در 
ارتـباط بـا مـنافـع ژئـواسـتراتـژیک و اقـتصادی و سیاسی خـود بـھ 
نیروھـای اپـوزیسیون ایرانی یاری نمی رسـانـند. مـا خـواھـان 
اقــتصادی شکوفــا بــرای آینده ی ایران ھســتیم و این امــر ھیچ 
ھـمخوانی بـا بـاز گـذاشـتن راه تـاراج ثـروت ھـای ملی مـا از 
طـریق سـرمـایھ گـذاری ھـای خـارجی بی ضـابـطھ ی شـرکت ھـای 

غول آسای چند ملیتی ندارد.  
احـزاب و سـازمـان ھـای تجـزیھ طـلب: تشکل ھـایی کھ بـا تـأکید بـر •

تقسیم بـندی ھـای قـومی و فـدرالیسم قـادر بـھ زمینھ سـازی بـرای 
تجزیھ ایران و تشتت و جنگ قومی ھستند. 

در یک کالم، حــزب ایران آبــاد بــر مــبنای یک تــوافــق نــظری 
حـداقلی مـایل بـھ ھمکاری عملی حـداکثری بـا سـازمـان ھـا و احـزاب 

سیاسی ایرانی ھمسو، سالم و مستقل است. # 
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دفتر تولید، پژوھش و آموزش حزب ایران آباد 

اقـتصاد ایران فـاقـد ھـرگـونـھ سـاخـتار مـشخص و ھـویت روشـن 
اســت. نــھ ســرمــایھ داری بــھ مــعنای خــاص کلمھ اســت و نــھ یک 
الـگوی آلـترنـاتیو بـرای آن. یک سـاخـتار مـافیایی اسـت کھ ضـعف ھـا 
و بـدتـرین ھـای چـند نـظام اقـتصادی را در خـود جـمع کرده اسـت. نـام 
آن را ھـر چـھ بـگذاریم، حـاصـل آن پیِش روی مـاسـت: یک اقـتصاد 
رانـت خـوار، غیر تـولیدی، وارداتی، وابسـتھ و تک مـحصولی. تـمام 
این خــصوصیات منفی در یک بیماری شــناخــتھ شــده امــا نــایاب 

اقتصادی بروز می کند: رکوِد تورمی.  

این بیماری نـادر بـھ طـور مـعمول نصیب اقـتصادھـایی می شـود کھ 
نــتوانســتھ انــد حتی حــداقلی از تــوازن را میان تــولید، تــوزیع و 
مـصرف شکل بـخشند. اقـتصاد ایران امـروز در این بیماری عمیق 
دسـت و پـا می زنـد و رژیم کنونی بـرای بـرون کشیدن آن از این 
بـاتـالق سـاخـتاری ھیچ راِه حـلی نـدارد. بحـران اقـتصادی ایران 

جدی و ریشھ دار است.  

بــرای بــرون رفــت از رکوِد تــورمی نمی تــوان بــھ سیاســت ھــای 
مـتداول انـبساطی یا انـقباضی بـسنده کرد. این ھـا فـقط مـوقعی جـواب 
می دھـد کھ اقـتصاد یک کشور، در یکی از این دو مشکل رکود یا 
تـورم گـرفـتار بـاشـد. امـا زمـانی کھ اقـتصادی بـھ ھـر دو مشکل بـھ 
صـورت ھـمزمـان دچـار شـود دسـت دولـت بسـتھ خـواھـد بـود و بـا 
اتکاء بـھ سیاسـت ھـای مـرسـوم نمی تـوانـد کاری بکند. سیاسـت ھـای 
ضـِد رکودی انـبساطی بـاعـث افـزایش تـورم می شـونـد و سیاسـت ھـای 
ضـد تـورمی انـقباضی رکود را دامـن خـواھـند زد. پـرسشی کھ از 
ھـمھ ی اقـتصاد دانـان مـطرح می شـود اینست کھ در چنین شـرایطی 

چھ باید کرد؟  

تـمامی اقـتصاد دانـانی کھ قـادرنـد آزادانـھ و بـدون تـرس از سـانـسور 
راھکار مـناسـبی بـرای این مـنظور ارائـھ دھـند ذکر می کنند کھ در 

این شرایط باید بھ سراغ «اصالحات ساختاری» رفت.  

اصالحات ساختاری:  
این عــبارت اشــاره بــھ شــرایطی دارد کھ در آن می بــایست بــھ 
مکانیزم ھــای کالن اقــتصادی پــرداخــت و رفــتارھــای نــھادھــای 
اقـتصادی را دچـار تـحول اسـاسی سـاخـت. یکی از این روش ھـا بـھ 
طـور مـثال اسـتقرار یک نـظام قـوی مـالیاتی اسـت کھ بـتوانـد بـر 
روی درآمـدھـای نـاشی از فـعالیت ھـای غیرتـولیدی مـالیات بـاالیی 

وضـع و بـرعکس، مـالیات بـر درآمـدھـای نـاشی از فـعالیت ھـای 
تـولیدی را پـایین نـگھ دارد. این امـر سـبب ھـدایت نـقدینگی بـھ سـمت 
تـولید می شـود. بـھ این تـرتیب، از یکسو پـول مـوجـود در بـازار 
مـصرفی را کمتر کرده و اسـباب مـھار تـورم را فـراھـم می کند و 
از ســوی دیگر، بــا ھــدایت ثــروت ھــا بــھ ســوی تــولید، رکود را 
کاھـش می دھـد. امـا در ایران کنونی کھ بـخش عـمده ی فـعالیت ھـای 
اقـتصادی انگلی، زائـد، رانـت خـواری و در یک کالم، غیر تـولیدی 
اسـت، آیا می تـوان بـا وضـع مـالیات ھـای سنگین آن ھـا را بـھ سـوی 
تـولید کشانـد. پـاسـخ منفی اسـت. بـھ دو دلیل: نخسـت آن کھ دسـتگاه 
قـانـونـگذاری و دولـت تـوان وضـع چنین مـقررات مـالیاتی را بـھ 
دلیل سـلطھ ی مـافیاھـای اقـتصادی بـر این دو نـھاد نـدارد. و دوم این 
کھ مکانیزم ھـای مـالیات گـریزی بـھ دلیل پشـتیبانی مـراکز قـدرت آن 
چــنان قــوی عــمل می کنند کھ حتی در صــورت فــرض مــحال 

تصویب چنین قانونی ره بھ جایی نخواھد برد.  

ھمین یک مــثال از مجــموعــھ مکانیزم ھــایی کھ می تــوانــد ســبب 
شکستن دور بـاطـل رکود و تـورم شـود بـھ انـدازه ی کافی گـویاسـت 
کھ دریابیم مــشکل اقــتصاد ایــران در فــقدان راه حــل نیســت، در 
نـــــــبوِد اراده ی الزم بـــــــرای پـــــــیاده کـــــــردن راه حـــــــل اســـــــت. بــھ این 
تــرتیب در می یابیم کھ تــا زمــان تــبلور یافــتن اراده ی ملی بــرای 
تغییرات الزم، اقـتصاد ایران محکوم بـھ درجـا زدن و فـرو رفـتن 
در بحـرانی عمیق تـر اسـت. از ھمین روی نیز حـزب ایران آبـاد 
بــرای بھــبود شــرایط اقــتصادی کشور، بــھ مــثابــھ مــوارد فــراوان 
دیگر، ضـرورت تغییر سیاسی، بـھ عـنوان پیش زمینھ ی تـحوالت 
را مــطرح می کند. این یک پیش شــرط الزم اســت، ھــرچــند کھ 

کافی نیست.  

پس از حذف رژیم:  
بـا کنار زدن رژیم کنونی از قـدرت، فـرصـت بـرای دگـرگـون سـازی 
ایران فــراھــم می شــود و بــرای این مــنظور نیز بــاید بــھ ســوی 
طـراحی بـرنـامـھ ھـای اقـتصادی واقـعگرا، عـزم و اراده ی جـدی 
بــرای پیاده کردن این بــرنــامــھ ھــا، ھــمچنان کھ مــدیریت صحیح 
فـعالیت ھـای اقـتصادی حـرکت کرد. حـزب ایران آبـاد دو عـامـل را 
در بحـران اقـتصادی کنونی سھیم می دانـد کھ بـا حـذف رژیم حـاکم 
بـر ایران بـاید بـھ طـور جـدی بـھ آن پـرداخـت: نخسـت کمبود سـرمـایھ 

و دوم مدیریت صحیح سرمایھ.  
ادامھ مطلب در صفحھ ١٩ 
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اقتصاد ایران از نگاه حزب ایران آباد 

در مـورد اول مـا بـر این بـاوریم کھ بـاید حـداکثر بھـره بـرداری از 
سـرمـایھ گـذاری ھـای ملی و ایرانی انـجام شـود. بـا این نـوع و میزان 
از سـرمـایھ گـذاری، در صـورت اِعـمال مـدیریت صحیح، می تـوان 
شـرایط را بـرای جـذب سـرمـایھ ھـای جـدید خـارجی فـراھـم کرد. 
شـرایطی کھ در آن دفـاع از مـنافـع مـردمی و ملی ممکن و میسر 
خـواھـد بـود. پـس، تکیھ بـر بھـره گیری ھـوشـمندانـھ و بـھ کارگیری 
ھـدفـمند سـرمـایھ ھـای مـوجـود داخـلی و سـرمـایھ ھـای ایرانیان خـارج 
از کشور بـاید بـاشـد. این سـرمـایھ گـذاری ھـا بـاید بـا دخـالـت فـعال و 
نـظارت نـھادینھ ی شھـرونـدان ھـمراه بـاشـد تـا سـبب شکل گیری 
شـرکت ھـای بـزرگ کسب سـود انـفرادی نـشود و بـھ طـور عـمده 

منافع ملی را در کنار سود فردی مد نظر قرار دھد.  

دولـت در این میان بھـتر اسـت نـقش ھـدایتگر و ھـماھـنگ سـاز را 
داشـتھ بـاشـد و نـھ نـقش تعیین کننده را. این کارکرد آخـر را بـاید بـھ 
نــھادھــایی ســپرد کھ متشکل از شھــرونــدان و ســازمــان ھــای 
غیردولتی ھسـتند وبـا مـشاوره و ھمیاری، سـرمـایھ ھـا را عـالقـمند 
بـھ حـرکت بـھ سـوی نـوع فـعالیت ھـایی می کنند کھ ضـمن ایجاد 

شغل و ثروت، صرِف مال اندوزھای افراطی شخصی نشوند.  

کارکرد اجـتماعی سـرمـایھ شخصی بـرای بـرون رفـت از اقـتصاد 
نازای کنونی الزم است. 

در این میان بـاال بـردن تـوان مـدیریت سـرمـایھ گـذاری و ثـروت ھـا و 
جـلوگیری از ھـدررفـتن آن ھـا یکی دیگر از وظـایف جـدی دولـت و 
نـھادھـای شھـرونـد مـحور اسـت. ھـر دو بـاید در یک کار ھـماھـنگ  
بـا بـاال بـردن سـطح دانـش فـردی بـھ جـایی بـرسـند کھ بـتوانـند یک 
نـقش نـظارتی، مـشاورتی و مـدیریتی تـوانـمند و دارای کیفیت در 

قبال سرمایھ گذاران و سرمایھ گذاری ھا بازی کنند.  
مــا بــراین بــاوریم کھ در ســایھ بــھ راه افــتادن چنین سیستمی از 
ھمکاری میان مــثلث شھــرونــدان، دولــت و ســرمــایھ گــذاران یک 
مــدل اقــتصادی پــویا و شکوفــا شکل می گیرد کھ می تــوانــد آغــاز 
خـوبی بـرای بیرون کشیدن اقـتصاد کشور از دسـت رکود تـورمی 

باشد.  
حــزب ایران آبــاد از ھــمھ ی کارشــناســان و دانــشوران اقــتصادی 
دعــوت می کند کھ بــا ھمکاری بــا این حــزب در ھــرچــھ بھــتر 
طــراحی کردن ســازوکارھــا بــرای اقــتصاد آینده ی ایران شــرکت 
کنند و اجـازه دھـند کھ این بـار طـرح نـجات اقـتصاد ایران نـھ پـس 

از تغییر سیاسی، بلکھ پیش از آن آماده باشد.#
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نشریه ی "خودرهاگر"  
شماره دهم  - ۲۴ شهریور ۱۳۹۶- ۱۵ سپتامبر 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.

  حزب ایران آباد و جشن اومانیته  
         - سپتامبر ٢٠١٧ سومین سال حضور - 

حـزب ایران آبـاد بـر آنسـت کھ در صـحنھ ھـای اجـتماعی و سیاسی مـناسـب شـرکت فـعال داشـتھ بـاشـد. بـھ ھمین خـاطـر، از ھـمان ابـتدای 
کار خـود از ھـر فـرصتی بـرای حـضور و شـناسـانـدن دیدگـاه ھـای خـود بھـره بـرده اسـت. یکی از این فـرصـت ھـا جـشن سـاالنـھ ی احـزاب 

انقالبی در فرانسھ تحت نام «جشن انسانیت» یا «Humanité» می باشد.  
بـرای نخسـتین بـار اعـضای حـزب ایران آبـاد در شھـریور مـاه سـال ١٣٩۴ در این گـرد ھـم آیی بـزرگ شـرکت کردنـد و در غـرفـھ ی 
خـویش بـھ ارائـھ ی نشـریات حـزب پـرداخـتھ و بـا ھـموطـنان و نیز شـرکت کنندگـان و بـازدید کنندگـان حـاضـر در محـل بـھ گـفتگو و تـبادل 
نـظر پـرداخـتند. بـا حـضور مـا در جـشن اومـانیتھ در این سـال، بـرای نخسـتین بـار بـود کھ بسیاری از تشکل ھـای سیاسی و عـالقـمندان بـا 
نـام حـزب ایران آبـاد آشـنا می شـدنـد. در آن فـرصـت فـعاالن حـزب، تشکل را بـھ عـنوان یک حـزب انـسان مـدار و طـرفـدار قـدرت اجـتماعی 
مـعرفی کردنـد؛ دو مـفھوم کھ تـا بـھ حـال در احـزاب سیاسی ایرانی مـطرح نشـده بـوده اسـت. تـرکیب این دو عـنصر از پـایھ ھـای فکری 
حـزب مـا یک تـرکیب بـدیع و جـالـب می سـازد. از یکسو احـترام گـذاشـتن بـھ جـان و کرامـت تک تک انـسان ھـا در ورای جـنس و مـذھـب و 
ملیت، و از سـویی دیگر تـالش بـرای سـپردن مـدیریت جـامـعھ و سـرنـوشـت تـاریخی مـلت ایران بـھ دسـت شھـرونـدان. مـا از ھـمان ابـتدای 

حضور خود در جشن اومانیتھ این دو نکتھ را بھ خوبی برجستھ کردیم.  
تـجارب این تـالش نخسـتین سـبب شـد کھ در سـال دوم، در شھـریور مـاه سـال ١٣٩۵ حـضوری دوبـاره را سـامـانـدھی کرده و بـا دسـتی 
پـر بـھ سـراغ مـخاطـبان مـحترم خـویش در این گـرد ھـم آیی بـرویم. در این سـال دوم حـزب نـھ تـنھا بـھ تبلیغ عـمومی خـویش پـرداخـت، 
بلکھ بـا سـازمـانـدھی دیدارھـای دوجـانـبھ بـھ بـحث و گـفتگو و تـبادل نـظر بـا احـزاب و سـازمـان ھـای سیاسی غیر ایرانی در محـل نیز 
پـرداخـت و ضـمن شـناسـانـدن خـود بـھ آنـھا، از دیدگـاه ھـای آن ھـا در قـبال ایران و خـاورمیانـھ مـطلع گشـت. در این راسـتا مـا تـوانسـتیم 
نخسـتین پـل ھـای ارتـباطی خـود بـا تشکل ھـای مـردمی سـایر کشورھـا را بـرقـرار کنیم و بـھ سـوی شـناسـایی بین المللی حـزب ایران آبـاد 

گام نخستی را برداریم.  
این تجـربـھ ی مـوفـق سـرانـجام زمینھ ای شـد بـرای شـرکت حـزب ایران آبـاد در جـشن اومـانیتھ ی امـسال (شھـریور ١٣٩۶). در این 
سـال بـا بـرپـایی یک غـرفـھ ی بـزرگـتر و حـضور شـرکت کنندگـان بیشتر، تـوانسـتھ ایم ابـعاد کار تبلیغاتی خـود را گسـترش دھیم. ھـم چنین 
امـسال در تـالشی بـرای بـازگـردانـدن روح مـبارزاتی بـھ این گـرد ھـم آیی، شـعارھـایی مـشخص و صـریح را بـا فـحوای ضـد طـبقاتی در 

معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دھیم.  
حـزب ایران آبـاد بـا پـاسـداشـت انـسانیت در جـشن انـسانیت شـرکت می کند و تـا زمـانی کھ فـرصـت بـاشـد اصـالـت پیام خـود در این 
چـارچـوب را حـفظ کنیم بـھ شـرکت در آن ادامـھ خـواھیم داد. امید اسـت کھ ھـموطـنان ایرانی و مـبارزین غیر ایرانی بـا اسـتقبال از این 

پیام ساده ی ما ھر چھ بیشتر در جھت ترویج و نھادینھ کردن اجزای آن تالش کنند:  
"انسان باید کھ با تکیھ بر قدرت اجتماعی از جان و کرامت خویش حفاظت کند."

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


