
دفتر سیاسی حزب آباد  

در حـالی کھ امیدھـای کاذب و وعـده ھـای دروغین پـسابـرجـام یکی 
بـعد از دیگری مـحو می شـونـد، سـایھ ی واقعیت سیاه جـنگ، فـقر و 
فــروپــاشی بــر کشور گســترش می یابــد. در شــرایط کنونی بــرای 
کمتر فـرد خـوشـبینی این چـشم انـداز وجـود دارد کھ شـرایط ایران 
بـتوانـد بـدون یک تغییر مـھم ادامـھ یابـد. امـا پـرسـش اسـاسی این اسـت 
کھ این دگـــرگـــونی چیست؟ از چـــھ نـــوعی اســـت؟ چـــھ کسانی 

گردانندگان و چھ کسانی بازیگران آن خواھند بود؟  

پـاسـخ بـھ این پـرسـش بسـتگی بـھ نـگاه ھـر فـرد دارد. آنـھا کھ عـادت 
بـھ سکون و تنبلی دارنـد می گـویند بـاید صـبر کرد و دید کھ چـھ 
می شــود؛ یا بــاید مــنتظر شــد تــا ببینیم دیگران چــھ می کنند. در 
مـقابـل، اراده گـرایان بـر آن ھسـتند تـا ببینند چـگونـھ می تـوانـند بـا 
کنش ھـدفـمند خـود شـرایط کشور را از رفـتن بـھ سـوی فـاجـعھ ای 

حتمی باز دارند.  

این دوگـانگی میان انـفعال گـرایان و اراده مـندان نـھ فـقط میان افـراد، 
کھ در بین تشکل ھـای سیاسی نیز مـوجـود اسـت. کم نیست شـمار 
سـازمـان ھـای سیاسی کھ، بـدون ابتکاری مـشخص، در انـتظارنـد 
اوضـاع بـھ این سـمت یا سمتی دیگر بچـرخـد و آنـھا بـھ مـشاھـده و 
تـأسـف و تـأثـر بـسنده کرده و یا در بھـترین حـالـت، در این بـاره بـھ 

اظھار نظر و موضع گیری بپردازند. 

فـرھـنگ انـفعال سـال ھـا، کھ نـھ، دھـھ ھـاسـت میان بـخش عـمده ای از 
اپـوزیسیون رواج پیدا کرده و حتی نـھادینھ شـده اسـت؛ بـھ نـحوی 
کھ بــرخی از تشکل ھــا، بــھ طــور اصــولی، خــود را در حــد یک 
تجـمع از مـوعـظھ گـران سیاسی می بینند کھ کاری جـز قـلم فـرسـایی 
و حــرف نــدارنــد. آنــھا عــنوان می کنند کھ وظیفھ شــان، حتی بــھ 
عـنوان یک تشکل سیاسی، فـراتـر از نـقد و بـررسی اوضـاع نیست. 
دامــنھ ی این بــاور بــھ حــدی اســت کھ آنــھا، مســتقیم یا بــھ طــور 
ضمنی، بھ تشکل ھایی کھ بھ دنبال عمل گرایی ھستند می تازند و  

ادامھ مطلب در صفحھ ٢ 

سال دوم - شماره یازدهم  - ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱ دسامبر ۲۰۱۷نشریه رسمی حزب ایران آباد

تحزب، سازماندھی ھدفمند کنش سیاسی است.
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این سـازمـان ھـا و احـزاب کنشگر را «مـاجـراجـو»، «قـدرت طـلب» 
و یا «احـساسـاتی» تلقی و مـعرفی می کنند. آنـھا در تـوجیھ انـفعال و 

در سرزنش برخورد فعال بسیار می گویند و می نویسند.  

و این درسـت ھـمان فـرھـنگ بـاطلی اسـت کھ رژیم ضـد مـردمی، 
بـرای سـال ھـای سـال، آرزو و تـالش می کرده بـر اپـوزیسیون حـاکم 
شـود تـا در سـایھ ی آن، بـتوانـد بـا آرامـش و بـا خیال راحـت از بی 
خـطری اپـوزیسیون، بـھ جـنایت و غـارت مـردم سـتمدیده ی ایران 

ادامھ دھد.  

امـروز امـا شـرایط مـتفاوت اسـت. دیگر جـای شکی بـاقی نـمانـده کھ 
رژیم ایران نــھ فــقط در تــأمین کمترین پیشرفــت و تــرقی بــرای 
کشور عـاجـز اسـت، کھ حتی قـدرت بـازداشـتن ایران از پسـرفـت 
تـاریخی را ھـم نـدارد. بـھ عـبارت دیگر، ھـر مـشاھـده گـر منصفی 
این نکتھ را دریافـتھ اسـت کھ ایران مـا بـھ مسیری افـتاده کھ در آن، 
مـحو و فـروپـاشی، بـا سـرعتی بی سـابـقھ، در حـال فـرا رسیدن اسـت، 
-اگــر تــا ھمین حــاال فــرا نــرسیده بــاشــد! چنین یقینی دیگر جــایی 
بـرای مـسامـحھ گـری ھـای مـتداول بـاقی نمی گـذارد. اگـر در سـھ 
دھـھ ی گـذشـتھ، ھـمچنان فـضا و فـرصتی بـرای بـازی ھـای پـوچی 
چـون اصـالح طلبی، میانـھ روی و « تغییر تـدریجی » بـود، امـروز 
کسی نیست کھ نــدانــد کشور در پــرتــگاه یک ســقوط پــرھــزینھ ی 
تـاریخی اسـت. تـاریخی از این نـظر کھ اگـر این رونـد اضـمحالل و 
از ھـم  پـاشیدن  شـالـوده ھـای  کشور کلید بـخورد،  کمتر  کسی  می 
تـوانـد تـصوری از احـتمال بـازگشـت بـھ شـرایط عـادی در ایران 

آینده داشتھ باشد.  

امـا سـؤال مـھم در این میان این اسـت: اگـر قـرار بـاشـد قـربـانی 
انــفعال نــشویم و بــخواھیم خــط حــرکت و اراده گــرایی را پیش 
گیریم، بـھ طـور مـشخص و بـھ عـنوان تشکل سیاسی، چـھ می تـوانیم 

بکنیم؟ 

چھ باید کرد؟  

در پـاسـخ بـھ این سـؤال چـند ضـرورت بـدیھی مـطرح می شـود. ذکر 
فھــرســت وار این مــوارد نــباید از اھمیت آنــھا و نیز اھمیت پیونــد 

بین آنھا بکاھد:  

نخسـت آن کھ ھیچ سـازمـان و حـزبی بـھ تـنھایی قـادر بـھ پیشبرد -
کار مـبارزه ی منجـر بـھ تغییر کوتـاه مـدت نیست. این تـنھا در 
صـورت تشکیل جـبھھ ای از نیروھـای ھـمسوی سیاسی اسـت 
کھ می تـوان یک جـریان قـوی و تـأثیرگـذار را تـدارک دید. بـھ 
ھمین خـاطـر، تـالش بـرای نـزدیک سـازی نیروھـای ھـمسوی 
سیاسی و عــبور از تــمام مــوانــع عینی و ذھنی این نــزدیکی، 
وظیفھ ی مـــبرم و آنی ھـــر تشکلی اســـت کھ اھمیت عـــنصر 

قـدرت در سیاسـت را درک کرده و بـرای تـحقق ھـر چـھ زودتـر 
آن در اپـوزیسیون تـالش می کند. جـای یک آلـترنـاتیو مـردمی 
در صـحنھ بـھ راسـتی خـالی اسـت و تـا زمـانی کھ اراده و عـمل 
مـشخص تشکل ھـای دمکراتیک بـھ آن تـبلور نبخشـد، این مـھم 

بھ صورت خودبخودی شکل نخواھد گرفت.  

بـرقـراری ارتـباط گسـترده بـا مـردم و تـقویت پـایگاه اجـتماعی -
خــود یکی دیگر از ضــرورت ھــای پیش روســت کھ بــاید بــھ 
صـورت مـبرم بـھ آن پـرداخـت. بـرای نـشان دادن قـدرت خـویش 
بـھ دشـمن، بـاید تـوان بیکران مـردم را در کنار خـویش داشـت و 
بـرای این مـنظور بـاید بـا جـامـعھ و قشـرھـای مسـتعد آن ارتـباط 
بـرقـرار کرد و پیام تـأثیرگـذار خـود را بـھ گـوش آنـھا رسـانـد. 
بـرای این مـنظور بھـره بـرداری بـرنـامـھ ریزی شـده از تـمام 

ابزارھای ارتباطاتی موجود باید مورد نظر قرار گیرد.  

مــورد دیگر، تــقویت درون تشکیالتی اســت. ســازمــان ھــای -
سیاسی و احـزاب واقـع گـرا در این شـرایط بـاید بـا گسـترش و 
تــقویت ســاخــتار تشکیالتی خــود، خــویش را آمــاده ی قــبول 
مسـئولیت ھـای بـزرگ تـر و مـھم تـر بکنند. عـضوگیری بیشتر، 
آمـوزش اعـضا، تـقویت انـسجام درون سـازمـانی، سـامـانـدھی 
پشــتیبانــان و ھــواداران خــویش و نیز بــاال بــردن روحیھ ی 
مـبارزاتی و نیز افـزایش کارآمـدی اعـضا، بخشی از وظـایف 

مطرح در این حوزه می باشند.  

در ســایھ ی چنین پــردازشی جــدی و پی گیر اســت کھ می تــوانیم 
امیدوار بــاشیم اپــوزیسیون بــرانــداز و تشکل ھــای عــضو آن، این 
بـار، نـھ در قـالـب حـرف و آرزو، بلکھ در شکل عـمل و بـرنـامـھ 
وارد صـحنھ ی سیاسی شـونـد و در این فـاز فـروپـاشی تـوأم رژیم و 

کشور، رژیم را فروپاشانده و کشور را نجات دھند. 

وظیفھ ی ما: 

حـزب ایران آبـاد بـھ عـنوان یک حـزب واقـع گـرا، آن چـھ را کھ 
مـطرح شـد در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت و تـالش می کند تـا 
در این راه گـام بـردارد. در این راسـتا امیدواری مـا این اسـت کھ 
سـایر تشکل ھـای سیاسی نیز بـا یک بـرداشـت واقـع بین و مسـئولیت 
پـذیر بـھ صـحنھ آیند تـا بـتوان از بـھ ھـم پیونـد دادن این کوشـش ھـا 
نتیجھ ای مـلموس بـرای نـزدیکی اپـوزیسیون بـرانـداز و شکل دھی 
بـھ یک آلـترنـاتیو مـردمی بـھ دسـت آورد. حـزب مـا آمـادگی آن را 
دارد کھ بـا تـمام تشکل ھـای اصـول گـرای اپـوزیسیون بـھ ھمکاری 
در این راسـتا بـپردازد. شـعار ھمیشگی مـا در این مـورد روشـن 

است: «توافق نظری حداقلی، ھمکاری عملی حداکثری».  

ادامھ مطلب در صفحھ ٣ 
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بـھ عـبارت دیگر مـا بـھ دنـبال این نیستیم کھ بـا ھیچ تشکل بـرانـداز 
دیگری بــر ســر ھــمھ ی اصــول تــوافــق نــظری داشــتھ و پــس از 
اطمینان از «ھمفکری کامــل» بــھ کار مشــترک عملی بــپردازیم. 
بـرعکس، مـا بـراین بـاوریم کھ می بـایست بـر سـر حـداقلی از اصـول 
تـوافـق کرد و بـعد بـھ حـداکثر تـالش مشـترک و ھـمگرایی عملی 
پـرداخـت. اصـولی کھ مـا بـھ عـنوان حـداقـل ھـا مـطرح می کنیم چنین 
اســت: بــاور بــھ دمکراسی، آزادی سیاسی و احــترام بــھ حــقوق 
دیگران، حــــفظ تــــمامیت ارضی و وحــــدت ملی ایران، عــــدم 
وابسـتگی بـھ بیگانـھ. ھمین چـند نکتھ بـرای مـا کافیست کھ بـتوانیم 
اشـــتراک نـــظر خـــود بـــا یک تشکل سیاسی را مـــبنای ھمکاری 

مشخص با آن قرار دھیم.  

در کنار این سعی و تـــالش تشکیالتی، انـــتظار مـــا از افـــراد و 
شھــرونــدان ایرانی در داخــل و خــارج از کشور این اســت کھ در 
این راسـتا، بـھ جـای انـفعال و تـرس و یأس و یا حتی کار مـبارزاتی 
پـراکنده، بـھ تشکل ھـای سیاسی مـردمی مـوجـود بپیونـدنـد و بـھ کار 
مـنظم و مـتمرکز بـپردازنـد. بـھ ھمین خـاطـر حـزب مـا امیدوار اسـت 

کھ ھــمھ کسانی کھ بــھ دمکراسی بــاور دارنــد بــھ این حــزب و یا 
احـزاب مـشابـھ بپیونـدنـد و بـا مـشارکت فـعال در کار سیاسی در این 
بــرھــھ ی ســرنــوشــت ســاز، بــھ ایفای یک نــقش عــقالنی و مــؤثــر 

بپردازند.  

آری، این تـنھا در سـایھ ی فـھم جـمعی و یک درک سیاسی عمیق 
اسـت کھ می تـوانیم زمینھ ھـای الزم بـرای دخـالـت فـعال و تـأثیرگـذار 

در شرایط تاریخی حساس ایران امروز را تدارک دید.# 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 

۴ آذر ١٣٩۶ 

٣

امــروز شــرایط مــتفاوت اســت. دیگر جــای شکی 

بــاقی نــمانــده که رژیم ایران نــه فــقط در تــأمین 

کمترین پیشرفـت و تـرقی بـرای کشور عـاجـز اسـت، 

که حتی قـدرت بـازداشـتن ایران از پسـرفـت تـاریخی 

را ھــم نــدارد. بــه عــبارت دیگر، ھــر مــشاھــده گــر 

منصفی این نکته را دریافـته اسـت که ایران مـا بـه 

مسیری افــتاده که در آن، مــحو و فــروپــاشی، بــا 

سـرعتی بی سـابـقه، در حـال فـرا رسیدن اسـت، -

اگـر تـا ھمین حـاال فـرا نـرسیده بـاشـد! چنین یقینی 

دیگر جـایی بـرای مـسامـحه گـری ھـای مـتداول بـاقی 

نمی گـذارد. اگـر در سـه دھـه ی گـذشـته، ھـمچنان 

فـضا و فـرصتی بـرای بـازی ھـای پـوچی چـون اصـالح 

طلبی، میانـه روی و « تغییر تـدریجی » بـود، امـروز 

کسی نیست که نـدانـد کشور در پـرتـگاه یک سـقوط 

پـرھـزینه ی تـاریخی اسـت. تـاریخی از این نـظر که 

اگـر این رونـد اضـمحالل و از ھـم  پـاشیدن  شـالـوده 

ھـای  کشور کلید بـخورد،  کمتر  کسی  می تـوانـد 

تـصوری از احـتمال بـازگشـت بـه شـرایط عـادی در 

ایران آینده داشته باشد. 
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 

در مـقابـل رژیمی ارتـجاعی، کھ بـرای اسـتقرار و تحکیم پـایھ ھـای 
قـــدرت اســـتبدادی خـــود از ھـــمان فـــردای بـــر ســـر کار آمـــدن 
غیرانـسانی تـرین شیوه ھـا را بـھ کار گـرفـت، تشکل ھـای سیاسی 
ایرانی یکی پـس از دیگری از در مـخالـفت درآمـدنـد. بـھ جـز چـند 
اسـتثناء، احـزاب، سـازمـان ھـا و گـروه ھـای سیاسی بـا پیشینھ ھـای 
مـتفاوت و بـرخـوردار از بـاورھـا و پـایھ ھـای فکری و ایدئـولـوژیک 
گـونـاگـون، از میان آنـھایی کھ پیش از بـھمن ۵٧ نـطفھ شـان بسـتھ 
شـده بـود یا آنـھایی کھ پـس از آن شکل گـرفـتھ بـودنـد، مـبارزه بـا 
جـمھوری اسـالمی را آغـاز کردنـد. بـھ مـرور زمـان کھ حـلقھ ی 
اسـتبداد تـنگ و تـنگ تـر می شـد و بـا آغـاز اولین مـوج ھـای سـرکوب 
و دسـتگیری و اعـدام، این تشکل ھـا فـعالیت ھـای درون مـرزی خـود 
را بـھ بیرون مـرزھـا انـتقال دادنـد. جـریانـات گـونـاگـونی ھـم در این 
سـال ھـا در خـارج از کشور در مـخالـفت بـا رژیم شکل گـرفـتند. این 
ھــمھ  طیف  وسیعی از نیروھــای اپــوزیسیون ایرانی را تشکیل 
می دھـد کھ دھـھ ھـاسـت ھـر کدام بـھ نـحوی و در حـدی در حـال 

فعالیت و مبارزه با این نظام فاسد و خودکامھ ھستند.  

بـا این وجـود، از آنـجایی کھ تـالش بـخش بـزرگی از تشکل ھـای 
اپــوزیسیون از حــد تھیھ یک نشــریھ رسمی، فــراھــم کردن یک 
وبـــسایت اینترنتی و صـــدور ھـــر از چـــندی یک اطـــالعیھ در 
محکومیت این یا آن جـنایت رژیم فـراتـر نمی رود، این گـونـھ بـھ 
نـظر می رسـد تـاکنون در قـالـب یک خـطر جـدی بـرای نـظام حـاکم 

ظاھر نشده باشند.  

ضـعف اپـوزیسیون ایرانی در تـقابـل کارآمـد بـا رژیم در حـدی اسـت 
کھ کارنـامـھ ی مـبارزاتی بسیاری از جـریانـات سیاسی مـا در این 
چــھار دھــھ، تــنھا محــدود بــھ واکنش آنــھا در بــرابــر رفــتارھــای 
جـنایتکارانـھ ی رژیم می شـود. نیروھـایی کھ بـھ دلیل عـدم تـوانـایی 
خـود در پیشبرد یک نـقشھ ی راه عملی و واقـع گـرا، نـھ تـنھا مـوفـق 
بـھ تضعیف این حکومـت در راسـتای بـرانـدازی آن نشـده انـد، بلکھ 

بـرعکس، در بـرخی مـوارد، نـاکارآمـدی ھـا و اشـتباھـات تـاکتیکی و 
اسـتراتـژیکی آنـھا بـھ نـفع رژیم تـمام شـده و اسـباب ادامـھ ی حیات آن 
را فراھم کرده است . آنچھ در تمامی این سال ھا مورد نیاز یک  

مـبارزه ی مـؤثـر جھـت سـرنـگونی این حکومـت بـوده، ابتکار عـمل، 
اقـدام و کنشگری بـوده اسـت؛ ویژگی ھـایی کھ بـھ مـعنای واقعی 

کلمھ اپوزیسیون ایرانی تاکنون نتوانستھ برای خود فراھم کند. 

نـوشـتار پیش رو، در ابـتدا، بـھ ارائـھ ی تـعریفی روشـن از دو مـفھوم 
کنشگرا و واکنشگرا و تــفاوتی کھ بین این دو وجــود دارد اشــاره 
می کند تـا در ادامـھ، پـس از مـعرفی دالیل گـرایش بـھ واکنشگرایی 
نـزد اپـوزیسیون ایرانی، بـھ ضـرورت ھـا و راھکارھـا بـرای بـرون 
رفــت از این ســنت نــامــطلوب و ورود بــھ عــرصــھ ی کنشگرایی 

سیاسی بپردازد.  

کنشگرایی و واکنشگرایی:  

تفاوت در چیست؟ 

پیش از آن کھ بــھ تــفاوت بین این دو مــفھوم در زمینھ ی سیاسی 
بپردازیم، تعریفی از ھر کدام داشتھ باشیم:  

کنشگرا: فــرد یا جــریانی اســت کھ بــھ ابتکار خــود از شــرایط •
موجود برای آغاز یک حرکت جدید استفاده می کند. 

چــنان کھ از این گــزاره بــرمی آید، کنشگرا در انــتظار دیگران 
نیست، بلکھ خـود، بـرخـوردار از ابتکارعـمل، طـرح، ایده و فکر 
اسـت کھ بـا اتکا بـھ آنـھا سـرمـنشاء و آغـازگـر حـرکات و اقـدامـات در 
راسـتای پیشبرد بـرنـامـھ ی خـود می شـود. کنشگرا پیوسـتھ بـھ دنـبال 
یافـتن و اجـرایی کردن طـرح و ایده ھـای جـدید اسـت و بـا ابتکار 
عـمل پیوسـتھ و ھـدفـمند خـود عـرصـھ را بـر نیروی مـخالـف خـویش 

تنگ و تنگ تر می کند.  

خـصلت عـملگرایی، از کنشگرا جـریانی پـویا می سـازد، جـریانی 
دارای توان ھای مدیریتی و عملیاتی. جریانی کھ موجب واکنش  

ادامھ مطلب در صفحھ ۵ 

٤

ــوزیــــسیون واکــــــــنشگرا،   اپــ
حـــزب کـــــنشگرا
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اپوزیسیون واکنشگرا، حزب کنشگرا 

طـرف مـقابـل شـده و بـا سـلب حـرکت از نیروی دشـمن، آن را وادار 
بـھ اقـدام و پـاسـخ بـھ عـمل خـود می کند. سیاسـت صـحنھ ی قـدرت 
اسـت و عـرصـھ ی رویارویی؛ بـھ گـواھی تـاریخ، در تـقابـل بین دو 
نیروی سیاسی، جـریانی بـرنـده اسـت کھ کنشگرا بـاشـد، نیرویی کھ 
در انـتظار اقـدام دشـمن و رقیب نـخواھـد نشسـت و خـود حـرکت را 

آغاز می کند. 

واکنشگرا: فــرد یا جــریانی اســت کھ نســبت بــھ ابتکارات و •
اقدامات دیگران واکنش نشان می دھد.  

بـرخـالف نیروھـای کنشگرا، جـریان واکنشگرا بـا تکیھ بـر تـوان و 
طـرح خـود حـرکتی را آغـاز نمی کند، مـنتظر اسـت دیگران عملی 
انـجام دھـند و تـا نسـبت بـھ آن از خـود عکس الـعمل نـشان دھـد. بـنا بـھ 
تجـربـھ، دو نـوع سـرنـوشـت می تـوانـد در انـتظار تشکل ھـای سیاسی 

واکنشگرا باشد:  

یا بـھ دلیل سکون و عـدم حـرکت بـھ جـلوی خـود بـھ مـرور زمـان •
فـرسـوده شـده، تحـلیل می رونـد و از صـحنھ خـارج می شـونـد. بـا 
این تـوضیح کھ فـرسـودگی تشکل ھـای واکنشگرا از ھـر رقـم کھ 
بــاشــد،- فیزیکی، مــادی، روانی و یا تشکیالتِی-، صــرف پیدا 
کردن مــاھیت ایستا این تشکل ھــا را بــھ ســمت اضــمحالل و 

نابودی سوق می دھد. 

و یا در دوره ای از حیات خــود، بــھ دلیل ضــعف شــدید، اسیر •
حـرکت و ابتکار عـمل دشـمن شـده، بـھ دلیل غـفلت خـود ضـربـھ 

خورده و از صحنھ خارج می شوند. 

تـالش بی وقـفھ ی دسـتگاه ھـای اطـالعـاتی از ھـمھ رنـگ جـمھوری 
اسـالمی بـرای این کھ طیف گسـترده ی اپـوزیسیون ایرانی را بـھ 
واکنشگرایی تقلیل دھـند بـر کسی پـوشیده نیست؛ بـھ نـحوی کھ در 
مــقابــل اعــمال ضــدانــسانی رژیم بــھ عکس الــعمل بــسنده کنند و 
ســودای ابتکار عــمل و اقــدام ھــای تــھاجــمی ھــدفــمند در ســر 

نپرورانند.  

رژیم کنونی دھـھ ھـاسـت بـا صـرف مـنابـع مـالی فـراوان و اسـتفاده از 
روش ھـایی مبتنی بـر ایجاد تـرس و تـرور، حیلھ گـری، تـوطـئھ، 
اسـتقرار جـریان ھـای انحـرافی و نـفوذی وابسـتھ بـھ نـظام، تـولیدات 
رسـانـھ ای فـریبکارانـھ و غیره در راه تضعیف، انـفعال و انحـراف 
اپـوزیسیون خـود کوشیده اسـت. پـرسـش اسـاسی امـا در این اسـت: 
بـھ چـھ دالیلی، خـواسـتھ یا نـاخـواسـتھ، شـمار بـاالیی از تشکل ھـای 
سیاسی مـا در این دام گـرفـتار آمـده و تـبدیل بـھ نیروھـای سیاسی 

فاقد عمل شده اند؟ 

دالیل واکنشگرایی نزد اپوزیسیون ایرانی 

حــساب نیروھــای سیاسی ایرانی کھ بــا وجــود ادعــای تــعلق بــھ 
جـریان «اپـوزیسیون»، بـا بـخش ھـایی از رژیم ھمکاری و ھـمدلی 
دارنـد را از این بـحث جـدا کنیم. تـمرکز کنیم بـھ روی ریشھ دار و 
مـزمـن بـودن خـصلت واکنشگرایی تشکل ھـای کھ بـا تـمامیت نـظام 
مـخالـف ھسـتند. در گـام بـعدی بـپذیریم کھ چـنانـچھ نمی خـواھیم این 
رژیم سـراپـا گـرفـتار بـھ بحـران ھـای سـاخـتاری ھـمچنان بـر سـر 
قـدرت بـمانـد و بـاقی آن چـھ از ایران و ایرانی را بـھ جـا مـانـده ھـم بـھ 
نــابــودی بکشانــد، وقــت آن اســت کھ ریشھ ھــای این درد را بــھ 
درسـتی شـناسـایی کنیم و چـاره ای بـر آن بیانـدیشیم. چـرا کھ خـوب 
می دانیم، مـگر آن کھ تـاریخ مـصرف جـمھوری اسـالمی از سـوی 
قـدرت ھـای جـھانی تـمام شـده بـاشـد و در یک مـحاسـبھ ی ھـزینھ و 
ســود و زیان بــرای خــود بــھ دنــبال جــانشین این نــظام بــا نــوع 
ضـدمـردمی از آن بـرونـد؛ وگـرنـھ ،چھـل سـال کھ گـذشـت، چھـل سـال 
دیگر ھـم خـواھـد گـذشـت و کشور مـا شـاید رنگی از آزادی و آبـادی 
را نبینند. پـس بـپردازیم بـھ ریشھ ھـا و دالیل واکنشگرایی جـریانـات 

سیاسی ایرانی تا بعد ببینیم، راه حل برون رفت از آن چیست: 

نـبوِد خـود بـاوری: شـاید بـھ جـرأت بـتوان گـفت، اپـوزیسیون •
ایرانی در بـخش اعـظم خـود فـاقـد عـنصر خـودبـاوری اسـت. 
نخسـتین دلیل انـفعال و سکون نیروھـای سیاسی مـا عـدم بـاور 
آنـھا بـھ تـوان عملیاتی خـود اسـت؛ ضعفی کھ ریشھ در شکست 
ھـا و سـرخـوردگی ھـای پـرشـمار تـاریخ سیاسی یک صـد سـالـھ ی 
اخیر کشور مــــا دارد. آزادیخواھی و عــــدالــــتجویی بی نظیر 
پیشگامـانی کھ بـھ کودتـای ٣ اسـفند ١٢٩٩ و زیر سـؤال رفـتن 
دسـتاوردھـای مشـروطـھ خـتم شـده بـود و یا شکستھ شـدن اراده ی 
ملتی بـرای تسـلط بـر ثـروث ھـای ملی خـود بـھ واسـطھ ی کودتـای 

٢٨ مرداد ١٣٣٢.  

سـرھـای بسیاری از فـرزنـدان شـریف این آب و خـاک بـر سـرِ 
دار یا در گــریباِن فــرو رفــتھ بــود پیش از آن کھ مــوِج شــور و 
ھیجان ھـــمھ گیر و ھـــمگانی ۵٧ و بـــالی یک انـــقالب جـــعل 
مـاھیت شـده ھـمچون صـاعـقھ ای کور بـر سـر مـردم مـا فـرود آید 
و بھـترین ھـایش را بـھ زیر خـاک بـرد. اولین مـوج دسـتگیری ھـا 
و اعـدام ھـا، سـپس کشتار ۶٧، ١٨ تیر و بـعد از آن جـنبش ٨٨، 
سـرخـوردگی پشـت سـرخـوردگی، شکست پـس از شکست. یأس 
و عـدم بـاور بـھ تـوان خـود جـزیی از حـافـظھ ی جـمعی مـا شـد و 
نمی بـایست پـنداشـت کھ تشکل ھـای سیاسی مـا مسـتثنی مـانـدنـد و 

سھمی از این میراث نبردند. 

ادامھ مطلب در صفحھ ۶ 
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اپوزیسیون واکنشگرا، حزب کنشگرا 

فـقدان اعـتماد بـنفس: این ضـعف، یعنی عـدم وجـود اعـتماد بـھ •
نــفس نــزد تشکل ھــای سیاسی مــا کھ از دالیل تــقویت خــصلت 
واکنشگرایی نـــزد آنـــھاســـت، نتیجھ ی منطقی دلیلی اســـت کھ 
نخسـت بـرشـمردیم یعنی نـبوِد عـنصر خـودبـاوری. بـرغـم آن کھ 
ریشھ در نــارضــایتی گســترده ی مــردمی داشــت، اپــوزیسیون 
ایرانی، بــھ دلیل نــداشــتن اعــتماد بــھ نــفس الزم، قــادر نشــد از 
فـرصـت ھـای مـناسـب ایجاد شـده تـوسـط جـنبش دانـشجویی سـال 

٧٨ و یا جنبش سبز بھ درستی استفاده کند.  

در این بـرھـھ ھـا، شـوربـختانـھ بیش از ھـر چیز شـاھـد بـودیم عـمده 
فـعالیت جـریانـات سیاسی مـا محـدود بـھ خـبررسـانی و صـدور 
اطـالعیھ و محکوم کردن این یا آن رفـتار رژیم مـانـد؛ بـھ جـای 
آن کھ از تــوان بــالــقوه این جــنبش ھــا بــرای پیشبرد مــبارزه و 
تضعیف رژیم اسـتفاده کند، فـرصـت ھـای تـاریخی را سـوزانـد. 
بــار دیگر اپــوزیسیون مــا از درک ضــرورت اقــدام و عــمل 
بـرنـامـھ مـند بـازمـانـد و رژیم بـا سـرکوب و ارعـاب و فـریبکاری 

بر سر جای خود باقی ماند.  

تــرس و مــحافــظھ کاری: کنشگران و تشکل ھــایی در صــف •
اپـوزیسیون ایرانی وجـود دارنـد کھ بـنا بـھ دالیلی تـرس را در 
خـود درونی کرده انـد، بـھ ھمین دلیل مـنفعل شـده و «فـعالیت» 
ھــای خــود را بــھ واکنش نــشان دادن ھــای بی خــطر نســبت بــھ 

رفتارھای رژیم تقلیل داده اند.  

این احـساس تـرس می تـوانـد دالیل مـتعددی داشـتھ بـاشـد: وحشـت 
از تـرور شـدن، بیم از دسـت دادن مـال و امـوال خـود در ایران 
و یا در مـورد بـرخی کھ بـھ شکل مسـتقیم یا غیرمسـتقیم حـمایت 
قــدرت ھــای خــارجی را می پــذیرنــد، تــرس از دســت دادن این 
کمک ھـای خـارجی. چنین جـریانـاتی بـھ مـرور زمـان از مـواضـع 
شـفاف و روشـن یک نیروی اپـوزیسیون بـرانـداز عـقب نشینی 
کرده و رو بـھ مـحافـظھ کاری و مـصلحت نـگری ھـای خـاص 

موقعیت خود می آورند. 

بــاور بــھ ضــعف و نــاتــوانی: دلیل دیگری کھ نــزد جــریانــات •
سیاسی اپــوزیسیون خــصلت واکنشگرایی مســتقر شــده، وجــود 
گـفتمان دفـاعی نـاشی از ضـعف اسـت. بسیاری از این تشکل ھـا 
بـا وجـود داشـتن پـتانسیل بـاال، بـھ دلیل عـدم بـاور بـھ قـابلیت ھـای 
خـود و عـادت بـھ داشـتِن حـس نـاتـوانی، بـھ جـای بـالـفعل کردن 
تـوان بـالـقوه ی خـویش، وقـت را بـھ گـفتگو از ضـعف ھـای خـود 
می گـذرانـند. این جـریانـات گـویا فـرامـوش کرده انـد کھ یکی از 
ضــروریات مــبارزه ی مــؤثــر بــا دشــمن، شــرکت فــعاالنــھ در 
اکسیون ھـا و ارائـھ ی گـفتمانی تـھاجـمی و قـدرتـمند بـر ضـد آن 

است. 

فـقدان تـوانـایی ھـای مـدیریتی: در کنار دالیلی کھ بـرشـمرده شـد •
و انگشــت بــھ روی جــنبھ ی روانی مشکل می گــذارد، ضــعف 
مـشخص دیگری نـزد اپـوزیسیون ایرانی وجـود دارد کھ جـنبھ ی 
مــادی مــشخص و مــلموس دارد: نــاتــوانی آنــھا درتــدارک و 
بـرنـامـھ ریزی مـبارزات خـود. تعیین ھـدف، تھیھ ی طـرح، تـبدیل 
طـرح بـھ پـروژه و سـپس اقـدام بـھ اجـرای آن، بـخش اصلی و از 
ضـروریات کنشگری سیاسی کارآمـد اسـت. در فـقدان تـوانـایی 
ھــای مــدیریتی پــایھ ای و بــھ دلیل عــدم اســتفاده ی درســت از 
قـابلیت ھـای خـود گـاه شـاھـدیم، بـا مسـتقر شـدن نـوعی فـضای 
رقـــابـــت و تقلید از یکدیگر، ھمگی این جـــریانـــات درمسیر 

ناکارآمد حرکت می کنند.  
ادامھ مطلب در صفحھ ٧ 
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مــادامی که جــرأت رویارویی بــا مشکالت 
نــھادینه شــده نــزد اپــوزیسیون ایرانی از 
جـانـب مـا وجـود نـداشـته بـاشـد، مـبارزات 
فـرسـایشی شـده و در عـمل از حـرکت بـاز 

می ایستد.  
صـرف ابـراز مـخالـفت بـا دشـمن، چـنانـچه 
کنشی ھــدفــمند و پیوســته را بــه دنــبال 
نــداشــته بــاشــد، بــه پیروزی منجــر نمی 

شود.  
این گـزاره، منطقی و در عین حـال بـدیھی 
بـه نـظر می رسـد، امـا گـویی از جـانـب آن 
بــخش از اپــوزیسیون که خــود را طی این 
دھـه ھـا تـنھا بـه واکنش نـشان دادن، آن 
ھـم در قـالـب حـرف و نـه عـمل محـدود کرده 
اسـت، نـادیده گـرفـته می شـود. تـا زمـانی 
که بـه انـداره ی کافی جـریانـات کنشگرای 
منسجــم و تــوانــمند در صــف اپــوزیسیون 
ایرانی شکل نــگرفــته بــاشــد، مــوجــبات 
نــگرانی رژیم فــراھــم نــخواھــد شــد؛ بــه 
جــنایت، بــه غــارت، بــه اســتثمار و وطــن 
فـــروشی و جـــنگ افـــروزی خـــود ادامـــه 
خــواھــد داد. تــا بــه امــروز رژیم کنشگرا و 
صـــاحـــب ابـتکـارعـــمـل و بـــخـش اعـــظـم 
اپــوزیسیون مــا در حــال عکس الــعمل بــه 
ابتکار عـمل رژیم بـوده اسـت و تـا زمـانی که 
چنین بـاشـد، بـخواھیم یا نـخواھیم، دوسـت 
داشـته بـاشیم یا خیر، بـرنـده ی بـازی، رژیم 

ضد مردمی خواھد بود. 
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اپوزیسیون واکنشگرا، حزب کنشگرا 

واکنشگرایی اپوزیسیون، راز بقای رژیم 

دالیلی کھ بـــرشـــمرده شـــد، واقعیت ھـــایی اســـت، کھ ھـــرچـــند 
نـاخـوشـایند، می بـایست بـھ آنـھا آگـاه بـوده و دربـاره ی آنـھا واضـح، 
روشـــن و بـــدون تـــعارف صـــحبت کرد. مـــادامی کھ جـــرأت 
رویارویی بــا مشکالت نــھادینھ شــده نــزد اپــوزیسیون ایرانی از 
جـانـب مـا وجـود نـداشـتھ بـاشـد، مـبارزات فـرسـایشی شـده و در عـمل 

از حرکت باز می ایستد.  

صـرف ابـراز مـخالـفت بـا دشـمن، چـنانـچھ کنشی ھـدفـمند و پیوسـتھ 
را بھ دنبال نداشتھ باشد، بھ پیروزی منجر نمی شود.  

این گـزاره، منطقی و در عین حـال بـدیھی بـھ نـظر می رسـد، امـا 
گـویی از جـانـب آن بـخش از اپـوزیسیون کھ خـود را طی این دھـھ 
ھـا تـنھا بـھ واکنش نـشان دادن، آن ھـم در قـالـب حـرف و نـھ عـمل 
محـدود کرده اسـت، نـادیده گـرفـتھ می شـود. تـا زمـانی کھ بـھ انـداره ی 
کافی جـریانـات کنشگرای منسجـم و تـوانـمند در صـف اپـوزیسیون 
ایرانی شکل نـگرفـتھ بـاشـد، مـوجـبات نـگرانی رژیم فـراھـم نـخواھـد 
شـد؛ بـھ جـنایت، بـھ غـارت، بـھ اسـتثمار و وطـن فـروشی و جـنگ 
افــروزی خــود ادامــھ خــواھــد داد. تــا بــھ امــروز رژیم کنشگرا و 
صـاحـب ابتکارعـمل و بـخش اعـظم اپـوزیسیون مـا در حـال عکس 
الـعمل بـھ ابتکار عـمل رژیم بـوده اسـت و تـا زمـانی کھ چنین بـاشـد، 
بـخواھیم یا نـخواھیم، دوسـت داشـتھ بـاشیم یا خیر، بـرنـده ی بـازی، 

رژیم ضد مردمی خواھد بود.  

در اثـبات این ادعـا، یک نـمونـھ از تـرفـندھـای رژیم را بـرای نـاتـوان 
کردن اپـوزیسیون و سـوق دادن ھـر چـھ بیشتر آن بـھ سـمت انـفعال 
و فـعالیت ھـای بی خـطر بـرای نـظام بـھ خـاطـر بیاوریم: جـریان 
اصـالحـات. ابتکار عملی کھ در سـال ١٣٧۶ و بـر اسـاس طـرحی 
از دفـتر مـطالـعات ریاسـت جـمھوری و نیروی اجـرایی بـانـدھـای 
اطـالعـاتی زیر نـظر سعید حـجاریان در دسـتورعـمل قـرار گـرفـت. 
این خـرگـوشی بـود کھ از کاله شـعبده بـازی رژیم درآمـد و ھـنوز 
کھ ھــنوز اســت «جــادوی»  آن در ســاخــتن کبریت بی خــطر از 
اپــوزیسیون ادامــھ دارد. مــاجــرا بــا انــتخابــات دوم خــرداد 1376 
شـروع شـد و وارد بـازی کردن مھـره ای بـھ نـام خـاتمی، بـا گـفتمانی 
جــذاب بــرای طــبقھ ی مــتوســط ایرانی و خــوشــایند در زمینھ ی 
سیاسـت خـارجی. رژیم بـا پیاده کردن طـرح اصـالحـات، در داخـل 
کشور بـخش عظیمی از نیروھـای مـخالـف و نـاراضی را شـناسـایی 
و تــحت کنترل و ھــدایت خــود درآورد و در خــارج از کشور بــا 
«صـدور» چھـره ھـای اصـالح طـلب وابسـتھ بـھ رژیم، بـھ میان 
صــفوف اپــوزیسیون واقعی، خــطوط را مخــدوش کرد و گــفتمان 

انحرافی سازش با بخشی از رژیم را بھ راه انداختند.  

بـھ این تـرتیب رژیم مـوفـق شـد، از جـملھ بـھ واسـطھ ی ھـمسویی 
جــناح ھــای نــرم سیاسی – ھــمان ھــا کھ خیانــت بــھ بــخش ســالــم 
اپــوزیسیون را در ســابــقھ ی خــود بــھ یدک می کشیدنــد-، فــعاالن 
سیاسی خـارج از کشور را بـھ شکل گسـترده بـھ زیر عـبای خـاتمی 
بـبرد و اپـوزیسیون فـاقـد ابتکار عـمل و اسـتراتـژی را مـتالشی و 
نـابـود کنند. رژیم در این زمینھ کنشگرا بـود و پیش از آن کھ حتی 
واکنشی از جـانـب اپـوزیسیون مـتوجـھ آن شـود، تـئوریسین ھـا و 
مھـره ھـایش در دل اپـوزیسیون و رسـانـھ ھـای فـارسی زبـان مسـتقر 
کرد؛ ھـم خـط تحـلیلی این رسـانـھ ھـا را بـھ کنترل خـود درآورد و 
ھـم ھـدایت بخشی از اپـوزیسیون و ایرانیان مقیم خـارج از کشور 
را. و الـبتھ در پیاده کردن این طـرح، نـظام بـھ ظـاھـر غـرب سـتیز و 
ضـد صھیونیست جـمھوری اسـالمی و در واقـع ھـمواره مـطلوب 
قــدرت ھــای غــارتــگر جــھانی، از کمک اتــاق ھــای فکر این 
کشورھـا بـرای پیاده کردن مـوفقیت آمیز جـریان اصـالح طـلب بی 

نصیب نماند. 

این گـونـھ اسـت کھ در نـبود یک اپـوزیسیون دارای طـرح و ابتکار 
عـمل، رژیمی ضـدمـردمی عـمری چھـل سـالـھ بـرای خـود خـرید، 
چھـل سـالی کھ بـھ بـھای فـرسـوده شـدن ٨٠-٩٠ درصـد اپـوزیسیون 
ایرانی تــمام شــده اســت. اکنون «اپــوزیسیون ایرانی» بیش از آن 
کھ یک واقعیت مـلموس و مـادی بـاشـد، تـبدیل بـھ یک مـفھوم و یک 
ایده شـده اسـت. این سـرنـوشـت، چیزی نیست جـز نتیجھ ی مـشخصِ 
افـتادن جـریانـات سیاسی مـا در خـط و مسیر واکنشگرایی؛ این کھ 
نــھ ضــرورتــش را درک کردنــد و نــھ تــوانســتند خــود را از این 
روحیھ و عــادت رھــا کنند. بــا ابتکار عــمل و کنشگرایی خــود، 

تاکنون این رژیم است کھ برنده ی این بازی باقی مانده است.  

ضرورت وجود یک اپوزیسیون 
کنشگرا برای شکست رژیم 

چـنانـچھ شـرح آن رفـت، بـدون تغییر و بـرعکس کردن این مـنطق 
کنشگری و واکنشگری حـاکم بـر روابـط بین اپـوزیسیون و رژیم، 
مـحال اسـت بـتوانیم شـاھـد تغییراتی بنیادین، در مسیر مـثبت آن، در 
ایران بـاشیم. سـپردن زمـان بـھ زمـان نیز تـنھا بـھ وخـامـت اوضـاع 
می انــجامــد. انــتظار و بی عملی اپــوزیسیون و مــخالفین حکومــت 
جـمھوری اسـالمی، این حکومـت را در روحیھ ی کنشگری خـود 
تـقویت می کند و در مـقابـل، مـخالـفان را ھـرچـھ بیشتر بـھ فـضای 

واکنشگری و انفعال عادت می دھد.  

در این میان، بــزرگــترین خــطر شــاید، فــرســوده شــدن مــنابــع و 
نیروھـای انـسانی اپـوزیسیون بـاشـد کھ بـا گـذر زمـان بـھ کلی از بین 

می رود. باال رفتن متوسط سنی فعاالن حاضر در صحنھ ی  
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اپـوزیسیون سـبب شـده کھ در عـمل دیگر قـادر بـھ فـعالیت مـبارزاتی 
کارآمـد نـباشـند. این خـطر را جـدی بگیریم و ھـر چـھ سـریع تـر بـھ 
ضـرورت تغییر این رونـد نـامـطلوب و شکل دادن بـھ یک نیروی 
اپـوزیسیون کنشگرا بـپردازیم؛ چـرا کھ تـنھا در این صـورت اسـت 
کھ قــادر خــواھیم بــود رژیم را بــھ جــای عــمل کردن، وادار بــھ 
واکنش بـھ اقـدامـات مـبارزاتی خـود کنیم، تـا جـایی کھ در نـھایت بـا 
غــافلگیر کردن حکومــت، آن را نــابــود و بــھ زبــالــھ دان تــاریخ 
بـفرسـتیم. پـرسـش اصلی امـا این اسـت، چـگونـھ؟ بـھ ضـروریاتی در 

این راستا بپردازیم:  

تغییر فرھنگ حاکم بر فعاالن و تشکل ھای سیاسی:  •
بــخش نخســت و شــاید اصلی کار در وجــھ روانی آن اســت و بــا 
تـرک عـادت ھـا شـروع می شـود، بـا تـرک روحیھ ی بی تحـرکی و 
واکنشگری و جـایگزین کردن آن بـا عـنصر خـود بـاوری و اعـتماد 
بـھ نـفس. فـعاالن مـا می بـایست بـھ احـساس درونی شـده ی تـرس و 
نـاتـوانی و ضـعف در مـقابـل دشـمن در وجـود خـود غـلبھ کنند. نـمونـھ 
ی روشــن از این تــالش، کاری اســت کھ در قــالــب «ســازمــان 
خـودرھـاگـران» از سـال ١٣٨٨ آغـاز شـد، بـا یک ھـدف اصلی و 
پـایھ ای: زنـده کردن، فـعال کردن و تـقویت روحیھ ی خـودبـاوری 
نـزد ھـموطـنان داخـل و خـارج کشور. پـایھ ی فلسفی خـودرھـاگـری، 

ھمانگونھ کھ از اسم آن برمی آید چنین بود:  

«ما انسان ها نجات دهنده ای جز خود نداریم.»   

بــا این پیام روشــن، ســازمــان خــودرھــاگــران نــوید نــجات انــسان 
ایرانی بــھ دســت خــویش و بــا اراده ی خــویش را می داد، نــوید 
گسسـتن قید و بـندھـای خـودسـاخـتھ، ھـمچون تـرس، احـساس ضـعف 
و نـبود اعـتماد بـھ نـفس و بـاور بـھ خـود؛ ھـمان خـصلت ھـایی کھ 
اپـوزیسیون ایرانی ھـمچون زنجیری بـر دسـت و پـای خـود زده و 

موجبات انفعال و واکنشگری آن را فراھم می آورد.  

این در حـالی اسـت کھ اگـر نـخواھیم صـحنھ را بـھ دشـمنان خـود 
واگــذار کنیم، و از این دوِر بــاطــل و ســنت نــامــطلوب انــفعال و 
سکون بیرون بیاییم ضــرورت دارد عــنصر خــودبــاوری را در 
خـویش تـقویت کنیم. مـا بـھ عـنوان انـسان، دارای تـوان بی نـھایت 
ھسـتیم و قـادر بـھ انـجام ھـرکاری خـواھیم بـود، اگـر از خـرد و عـقل 
جــمعی اســتفاده کنیم و بــا تکیھ بــر خــواســت و اراده ی خــود بــھ 

حرکت درآییم و در مسیر رسیدن بھ ھدف بھ پیش رویم. 

تشکل یابی و سازماندھی برای مدیریت مراحل حرکت:  •

گـره ی دیگر کار نـزد اپـوزیسیون ایرانی، عـدم درک درسـت از 
ضـرورت تشکل یابی و سـازمـانـدھی بـرای حـرکت بـھ سـمت ھـدف 
اســت. بــرای بسیاری از فــعاالن و تشکل ھــای سیاسی مــا ھــنوز 

تـفاوت میان دو مـفھوم «سـازمـان» و «سـازمـانـدھی» مـشخص 
نشـده اسـت و بـھ اشـتباه می پـندارنـد داشـتن و یا تشکیل دادن یک 
جـریان سیاسی بـھ مـعنای انـجام کار و فـعالیت بـھ شکل سـازمـان 
یافـتھ ی آن اسـت. این در حـالی اسـت کھ صـرف نـظر از این کھ 
نـام یک سـازمـان و تشکل سیاسی چـھ بـاشـد و تـا چـھ انـدازه انـقالبی 
بـاشـد و یا این کھ این تشکل تـا چـھ انـدازه بـزرگ یا کوچک بـاشـد، 
واقعیت و تـوان عملی مـدیریتی ھـر تشکل اسـت کھ تعیین کننده ی 
وجـود و کیفیت عـنصر «سـازمـانـدھی» در آن خـواھـد بـود. تـوان 
عملی مــدیریتی: ضــرورتی کھ در واقــع دشــوارتــرین بــخش کار 
اســت. شــاید بــھ اســتثنای شــمار بسیار پــایینی از ســازمــان ھــا و 
احــــزاب ایـرانی کـھ ایـن ضــــرورت را درک کـرده و سـعی در 
پیشبرد کار تشکل یابی و مــدیریتی در درون خــود دارنــد، بــاقی 
آنـھا سـال ھـاسـت بـھ داشـتن وبـسایت و لـوگـو و دادن اطـالعیھ و 
نشـریھ بـسنده می کنند و خـبری از حـضور فـعاالنـھ آنـھا در صـحنھ 
و بـــرپـــا کردن اکسیون، عـــمل و اقـــدام سیاسی، کھ بـــھ عـــنصر 

سازماندھی و توانایی ھای مدیریتی نیاز دارد، نیست. 

جذب نیرو و آموزش و سازماندھی آنھا: •

ضـرورت دیگر پـس از تشکل یابی و سـازمـانـدھی، تـوان جـذب 
نیرو اسـت، نیرویی کھ قـرار اسـت وارد عـمل و کنشگری شـود. 
سـازمـانـدھی تشکل ھـا بـا جـذب نیرو و آمـوزش آنـھا در داخـل و 
خــارج از کشور اســت کھ مــلموس و مــاده می شــود. احــزاب و 
سـازمـان ھـای مـا نیاز بـھ سیستم سـازی، شـبکھ سـازی و ایجاد پیونـد 
بین آنـھا دارنـد، کھ الـبتھ بـا رعـایت نکات امنیتی و شـناخـت دقیق از 
عملکرد دسـتگاه ھـای اطـالعـاتی رژیم می بـایست بـھ پیش رود، تـا 
این نـفرات و نیروھـا بـتوانـند دسـت بـھ اقـدام زده و بـر اسـاس طـرح 
و بـرنـامـھ ھـای مـشخص وارد تـھاجـم وعـمل شـونـد. این کار نیاز بـھ 
تـــوان مـــدیریت بسیار بـــاال و صـــرف وقـــت و کار زیاد دارد و 
مشکالت و انـشعاب ھـایی کھ در بسیاری از سـازمـان ھـا رخ داده 
حـاکی از سختی خـاص این بـخش از کار می بـاشـد. بـرای آن کھ 
مــنطق غــلط حــاکم بــر کشورمــان را بشکنیم و از شــر این رژیم 
خـالص شـویم، اپـوزیسیون مـا بـاید بـتوانـد افـرادی تـوانـا و بـھ شـمار 
کافی در اختیار داشـتھ و روی آنـھا بـھ عـنوان نیروی عملیاتی خـود 
حـساب بـاز کند. جـریانـات سیاسی مـا بـاید قـادر بـھ سـازمـانـدھی و 
مـدیریت نـفرات و اعـضای خـود بـاشـند و این کاری اسـت کھ در آن 

نمی توان و نباید وقفھ ایجاد کرد. 

جذب امکانات و تدارک کنشھای آینده: •

تـقویت تـوان مـدیریتی و سـازمـانـدھی و جـذب نیروی کافی نیست، 
عالوه بر آن نیاز احزاب و سازمان ھای اپوزیسیون بھ امکانات  
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مـالی و مـادی بـاید تـأمین شـود. رژیم جـمھوری اسـالمی میلیاردھـا 
دالر پـول نـفت و گـاز و قـاچـاق را در چـنگ خـود و سـپاه و نیروی 
قـدس و سـایر تـروریست ھـای خـویش دارد؛ در حـالی کھ بسیاری 
از تشکل ھــا در صــف اپــوزیسیون حتی بــا تــأمین ھــزینھ ھــای 
نـاچیزی مـثل نگھـداری یک وبـسایت مشکل دارنـد. این امـر الـبتھ 
طبیعی اسـت، زیرا نمی تـوان در نـبود تـعداد اعـضای کافی، نـھ بـھ 
مـعنای واقعی کلمھ مـبارزه ی سیاسی را بـھ پیش بـرد و نـھ فـعالیت 

ھای اقتصادی را.  

تـردیدی نیست کھ تـبدیل شـدن اپـوزیسیون مـنفعل امـروزی مـا بـھ 
اپـوزیسیونی کنشگرا بـدون فـراھـم شـدن امکانـات مـالی مـحال اسـت. 
پیشبرد مبارزه در مقابل رژیمی با توان مالی باال بھ میلیون ھا  

دالر سـرمـایھ نیاز دارد. این مـھم بـھ خـصوص در ابـتدا و ھمچنین 
در ادامـھ بـر عھـده ی آن بـخش از ھـموطـنانی بـاید بـاشـد کھ دارای 
حـداقلی از تـوانـایی مـالی ھسـتند و خـود امکان و یا تـمایل بـھ فـعالیت 
سیاسی مســتقیم را نــدارنــد. ایرانی ھــایی کھ عین حــال خــواھــان 
تـقویت جـریانـات مسـتقلی ھسـتند کھ بـرای حـفظ اصـالـت مـردمی کار 

خویش دست بھ روی قدرت ھای بیگانھ دراز نمی کنند. 

برنامھ ریزی برای اقدامات مشخص:  •

ضــرورت دیگری کھ بــرای ایجاد تحــرک در صــف اپــوزیسیون 
ایرانی وجــود دارد، داشــتن طــرح و بــرنــامــھ ریزی بــرای انــجام 
اقـدامـات مـشخص تـاکتیکی و تکنیکی در راسـتای اسـتراتـژی کلی 

ھر یک است.  

از جـملھ اسـتفاده از مـناسـبت ھـایی مـانـند چـهارشـنبه سـوری، سیزده 

بـدر، انـتخابـات رژیم، روز کارگـر، روز زن و غیره بـرای بـرنـامـھ 
ریزی و تـبدیل آنـھا بـھ فـرصتی بـرای یک حـرکت اعـتراضی، بـھ 
دلیل حـضور مـردم در خیابـان ھـا. در طی این سـال ھـا بـھ وضـوح 
مــشاھــده کرده ایم کھ کارھــایی مــانــند صــدور اطــالعیھ بــرای 
بـزرگـداشـت یک روز تـاریخی یا بـرای محکوم کردن رژیم نتیجھ 
ی مــلموسی نــداشــتھ و در عــمل، ھــرگــز تھــدیدی بــرای رژیم 

محسوب نشده است.  

نیاز داریم اقـدامـاتی صـورت دھیم کھ نیروھـای رژیم را غـافلگیر 
کند، ابتکارھــایی کھ بــرای رژیم قــابــل پیش بینی نــبوده و بــھ مــا 
اجـازه دھـد در عـمل دسـت بـاال را داشـتھ بـاشیم. این کاری اسـت کھ 
بـھ تـوان بـرنـامـھ ریزی بـاالیی نیاز دارد و بـدون وجـود عـنصر خـود 
بـاوری و در نـبود نیرو و نـفراتی کھ بـھ درسـتی سـازمـانـدھی و 

مدیریت می شوند امکان پذیر نمی باشد.  

آغاز و مدیریت اقدامات مشخص: •

پـس از پـرداخـتن درسـت بـھ آنـچھ در بـاال درج شـد و بـا بـرنـامـھ 
ریزی و کسب آمـادگی الزم بـرای اقـدام مـشخص، ضـرورت بـعدی 
جـرأت کردن و کار را آغـاز کردن اسـت. عملی کھ بـاید گـام بـھ 
گـام، بـر اسـاس طـرح قبلی از پیش بـرده شـود تـا بـھ ھـدف مقطعی و 

درازمدت تر خود برسد.  

این امـر نیاز بـھ مـدیریت قـوی و ایجاد پیونـد بین نیروھـای داخـل و 
خـارج از کشور دارد. پیشبرد نـبرد نـھایی، نیاز بـھ شـبکھ سـازی، 
مـرکز مـدیریت، مـرکز فـرمـانـدھی و پسـت فـرمـانـدھی در داخـل 
کشور دارد و تـا نـباشـد نمی تـوان بـھ مـعنای واقعی کار را بـھ پیش 

برد. 

ادامھ مطلب در صفحھ ١٠ 
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بـدون ایجاد تغییر و بـرعکس کردن مـنطق 
کنشگری و واکنشگری حـــاکم بـــر روابـــط 
بیـن اپـــوزیـسیـون و رژیـم، مـــحـال اســـت 
بـتوانیم شـاھـد تغییراتی بنیادین، در مسیر 
مـثبت آن، در ایران بـاشیم. سـپردن زمـان 
بـه زمـان نیز تـنھا بـه وخـامـت اوضـاع می 

انجامد.  
انـتظار و بی عملی اپـوزیسیون و مـخالفین 
حکومـت جـمھوری اسـالمی، این حکومـت 
را در روحیه ی کنشگری خـود تـقویت می 
کند و در مـقابـل، مـخالـفان را ھـرچـه بیشتر 
بـه فـضای واکنشگری و انـفعال عـادت می 
دھـد. در این میان، بـزرگـترین خـطر شـاید، 
فـرسـوده شـدن مـنابـع و نیروھـای انـسانی 
اپـوزیسیون بـاشـد که بـا گـذر زمـان بـه کلی 
از بین می رود.  بـاال رفـتن مـتوسـط سنی 
فــعاالن حــاضــر در صــحنه ی اپــوزیسیون 
ســبب شــده که در عــمل دیگر قــادر بــه 
فـعالیت مـبارزاتی کارآمـد نـباشـند. این خـطر 
را جــدی بگیریم و ھــر چــه ســریع تــر بــه 
ضـرورت تغییر این رونـد نـامـطلوب و شکل 
دادن بـــه یک نیروی اپـــوزیسیون کنشگرا 
بـپردازیم؛ چـرا که تـنھا در این صـورت اسـت 
که قـادر خـواھیم بـود رژیم را بـه جـای عـمل 
کـردن، وادار بـــه واکـنـش بـــه اقـــدامـــات 
مـبارزاتی خـود کنیم، تـا جـایی که در نـھایت 
بـا غـافلگیر کردن حکومـت، آن را نـابـود و بـه 

زباله دان تاریخ بفرستیم. 
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اپوزیسیون واکنشگرا، حزب کنشگرا 

حزب ابزار مناسب برای تبدیل اپوزیسیون  

از واکنشگرا به کنشگرا  

اپـوزیسیون ایرانی در کلیت خـود تـنھا یک مـفھوم اسـت کھ واقعیت 
آن را احـزاب و سـازمـان ھـا و گـروه ھـای سیاسی مـختلف تشکیل 
می دھـند. ایجاد و تـقویت خـصلت کنشگرایی در صـف اپـوزیسیون 
ایرانی بـھ شکل کلی خـود و کسب آگـاھی بـھ ضـرورت ھـا در این 
راسـتا صـورت نمی گیرد، بـھ محـمل و قـالـب مـناسـب بـرای این کار 
نیاز دارد، بـھ تحـزب، یعنی ابـزار مـناسـب بـرای ورود بـھ عـرصـھ 
کنشگری سیاسی. شکل گیری احـزاب قـوی کھ ھـریک در دل خـود 
عـنصر عـملگرایی ھـدفـمند را بـھ درسـتی پـرورش دھـند، تـنھا راه 
تـبدیل اپـوزیسیون مـا از یک طیف واکنشگرا و مـنفعل، بـھ نیرویی 

خودباور، شجاع، تھاجمی، برنامھ ریز و کنشگر است.  
بـرخـالف آنـھایی کھ تـصور می کنند بـا داشـتن رسـانـھ و نشـریھ و 
صـدور اطـالعیھ می تـوان جـمھوری اسـالمی را شکست داد، مـا بـر 
این بــاوریم کھ تــنھا راه حــل مــناســب در ایجاد و تــقویت احــزاب 
مـردمی مسـتقل و قـدرتـمند اسـت؛ احـزابی بـرخـوردار از پـایھ ھـای 
فکری در تـناسـب بـا واقعیات جـامـعھ ی امـروز ایران و یک بـرنـامـھ 
سیاسی تــھاجــمی و دقیق جھــت کنشگری، اســتراتــژی کاری کھ 

واقع بینانھ و عملگرا باشد.  
این احــزاب بــاید ھــمانــگونــھ کھ گــفتھ شــد تــوان مــدیریتی و 
سـازمـانـدھی کنش و عـمل داشـتھ بـاشـند، بـرای خـود نیرو و نـفرات 
و پـایگاه اجـتماعی فـراھـم کنند، از ایجاد امکانـات بـرای مـنابـع مـالی 
سـالـم غـافـل نـمانـند، طـرح بـریزنـد، بـرنـامـھ ریزی کنند، خـود را بـاور 
کنند و بـا اعـتماد بـھ نـفس و بـدون تـرس، بـرخـورد و مـقابـلھ بـا رژیم 

را در قالب اقدامات ھدفمند و سازمان یافتھ بھ پیش برند. 

حـزب ایران آبـاد در تـالش اسـت چنین حـزبی بـاشـد؛ حـزبی کھ در 
بـرنـامـھ ی سیاسی خـود تـدارک تـھاجـم بـھ این رژیم اسـتبدادی و 
گـرفـتن سـھم از قـدرت بـرای سـاخـتن آینده ای مـتفاوت بـرای ایران 
را دیده اسـت. کسب قـدرت سیاسی ھـدف حـزب مـاسـت و تشکلی 
کھ چنین ھـدفی نـداشـتھ بـاشـد دیگر حـزب نیست، انجـمن فـرھنگی و 
یا مـحفل گـفتگو اسـت. مـرامـنامـھ و بـرنـامـھ ی سیاسی مـا بـھ روشنی 
گـویای اقـدامـاتی اسـت کھ مـا در راسـتای سـاخـتن یک جـامـعھ ی 
انــسانی در ایران می خــواھیم انــجام دھیم، جــامــعھ ای مبتنی بــر 
مــردمــساالری اجــتماعی، جــایی کھ قــدرت ســازمــان یافــتھ ی 
شھـرونـدان، یا ھـمان قـدرت اجـتماعی، بـر قـدرت سـازمـان یافـتھ ی 
دولتی، یا ھـمان قـدرت سیاسی، بـرتـری خـواھـد داشـت. امـا بـرای 
این مــھم مــا نیاز داریم حــزب خــود را تثبیت و تــقویت کنیم و بــا 
احــزاب ھــمسوی دیگر کھ تــوان عملیاتی خــود را بــاال می بــرنــد 
ھمکاری عملی داشـتھ بـاشیم، بـدون آن کھ وارد بـحث ھـای اقـناعی 

و بی انتھای نظری شویم.  

 ❊

سـرنـگون کردن این رژیم فـاسـد و ضـد انـسان و مـدیریت دوران 
گـذار، کار ھیچ تشکل سیاسی بـھ تـنھایی نـخواھـد بـود، اقـدامی اسـت 
حـاصـل ائـتالف و اقـدام مشـترک عملی احـزاب مـردمی ھـمسو. 
تشکیل چنین جـــبھھ ی متحـــدی نیازمـــند احـــزابی اســـت کھ در 
عملکرد و بــرنــامــھ ی سیاسی آنــھا خــصلت تــھاجــمی و کنشگرا 
مـلموس بـاشـد. در آسـتانـھ ی ورود بـھ چـھارمین سـال از فـعالیت 
خـود، حـزب ایران آبـاد بیش از ھمیشھ پـذیرای تـمامی ھـموطـنانی 
اســت کھ بــاور دارنــد ریشھ کن کردن اســتبداد در ایران نیاز بــھ 

کاری جمعی، خردمحور، اخالق مدار و سازمان یافتھ دارد.# 
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 

اسـتقالِل عـمل دولـت ھـا، سـرنـوشـت مـلت ھـایی کھ بـر آن حکم می 
رانـند را رقـم می زنـد. گـرایش طبیعی مـلت ھـا بـھ حـفظ ھـویت ملی 
مسـتقل خـود، بـحث اسـتقالل و عـدم وابسـتگی دولـت ھـایشان بـھ 
قـدرت ھـای بیگانـھ را بـھ مـوضـوعی حـساسیت بـرانگیز تـبدیل می 
کند. این حــساسیت آنــجا افــزون می شــود کھ روی دیگر سکھ ی 
اسـتقالل، اسـتفاده ی ابـزاری از آن بـرای دخـالـت در سـرنـوشـت 
دیگر مـلت ھـاسـت کھ قـدرت ھـای بـزرگ جـھانی در جـاه طلبی 

ھای ژئواستراتژیک اعمال می کنند. 

در راسـتای عـنوان این نـوشـتار، سـطور پیِش رو بـھ مـفھوم اسـتقالل 
کشورھـا می پـردازد وعـنصری کھ تـبلور آن اسـت یعنی حـاکمیت 
ملی. بـــود و نـــبود و نیز کیفیت و کمیت حـــاکمیت ملی عـــامـــل 
شـاخـص تعیین کننده ی اسـتقالل ھـر کشوری اسـت. بـرای درک 

بھتر این مفاھیم بحث را با مفھوم دولت- ملت آغاز کنیم.  

دولت-ملت: پدیده ای دوگانه و در هم تنیده  

بـا ارائـھ ی گـزاره ای کوتـاه حـاکمیت ملی را می تـوان این گـونـھ 
تعریف کرد:  

حـاکمیت ملی عـبارت اسـت از سیطره ای کھ یک دولـت-مـلت 
بر تمامیت جغرافیایی- سیاسی خویش اعمال می کند. 

و در تکمیل این تــعریف بــا گــزاره ی زیر می تــوان بــھ واژه ی 
ترکیبی «دولت- ملت» معنا بخشید:  

وجــود دولــت-مــلت بــھ مــعنای بــودن یک دولــت بــھ عــنوان 
مجـموعـھ ای اجـرایی و مـشخص اسـت کھ ملتی سـاکن در یک 

حوزه ی جغرافیایی معین را نمایندگی می کند. 

بـا مـراجـعھ بـھ تـاریخ جـوامـع بشـری درمی یابیم کھ پـدیده ی دولـت- 
مـلت بـھ مـوازات انـقراض سـلسلھ ھـای امـپراتـوری بـھ وجـود آمـده 
اسـت. پیش از تـولـد دولـت-مـلت ھـا، سـلطھ بـر سـرزمین ھـا بـھ طـور 
عـمده تـوسـط امـپراتـوری ھـایی مـانـند امـپراتـوری پـارس، امـپراتـوری 

روم، حبشھ و یا عثمانیھ صورت می گرفتھ است کھ بر یک  

قـلمروی جـغرافیایی بسیار گسـترده غـلبھ یافـتھ و بـر چـندین مـلت 
فــرمــانــروایی می کردنــد. بــا نــابــود شــدن تــدریجی این شکل از 
حکمرانی، مـلت ھـا و دولـت ھـا تـوانسـتند حیات خـود را بـا اسـتقالل 
بیشتری بـھ پیش بـبرنـد و رابـطھ ی درھـم تنیده ی این دو پـدیده، 
بسـترسـاز زایش مـفھوم دولـت-مـلت شـد. این وجـود دوگـانـھ، یعنی 
وجـودی تـرکیب شـده از دولـت و مـلت بـھ عـنوان عـناصـر سـازنـده و 
ضــرورت وجــودی آن، پــدیده ی دولــت-مــلت را بــرخــوردار از 
پیچیدگی خــاصی می کند: از یک ســو، یک مــلت اگــر بــخواھــد 
دولـت خـود را داشـتھ بـاشـد، می بـایست ابـتدا در یک جـغرافیای 
مـشخص مسـتقر شـده و سکنی گـزیند و از سـوی دیگر، دولتی کھ 
می خـواھـد حـاکم بـر ملتی شـود، بـاید بـتوانـد مشـروعیت سیاسی و 

پشتوانھ ی مردمی را برای خود کسب کند.  

ھـمھ پـرسی اخیر اسـتقالل در کردسـتان عـراق، بـھ خـوبی دشـواری 
فـراھـم شـدِن ھـمزمـان این دو روی سکھ ی دولـت-مـلت را نـشان 
داد، کھ تـا فـراھـم نـشود یک دولـت- مـلت جـدید مـادیت پیدا نمی کند. 
در این مـورد خـاص می بینیم کھ ایجاد دولـت- مـلت کرد، در گـرو 
دو عـنصر بـاقی می مـانـد: یکی، گـرد ھـم آوردن در یک حیطھ ی 
جـغرافیایی معین مـردمـانی اسـت کھ در چـھار کشور بـزرگ و بـا 
سـابـقھ ی تـاریخی ایران، تـرکیھ، سـوریھ و عـراق پـراکنده ھسـتند و 
دیگری، کسب مشــروعیت ملی و بین المللی بــرای دولتی بــھ نــام 
کردسـتان، کھ در طـول تـاریخ مسـبوق بـھ سـابـقھ نـبوده و ریشھ ای 

سیاسی ندارد.  

جـدا از وجـھ پـررنـگ دخـالـت بیگانـھ در این مـاجـرا و بـھ طـور 
خـاص، اسـتفاده ی ابـزاری دولـت اسـرائیل از این ھـمھ پـرسی بـھ 
نفـع خوـد، ضرـورت فرـاھمـ شدـن ھمـزماـن دو شرـطی کھ در باـال 
گــفتھ شــد بــرای بــھ وجــود آمــدن دولــت- مــلت کرد، آن را بــھ 
مـوضـوعی بـغرنـج تـبدیل می کند. نـمونـھ ای قـدیمی تـر این دسـت 
وقـایع، تشکیل مجـموعـھ ای بـھ نـام اسـرائیل اسـت، کھ شـاھـدیم پـس 
از گـذشـت ھـفت دھـھ، ھـنوز کھ ھـنوز اسـت، بـھ یک دولـت-مـلت بـھ 

معنای دارای مقبولیت حقوقی و جھانی تبدیل نشده است. 
ادامھ مطلب در صفحھ ١٢ 
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حاکمیت ملی و استقالل کشور 

جـنبھ ی دیگر مـقولـھ ی دولـت-مـلت کھ حـائـز اھمیت بسیار می بـاشـد، 
وجـھ حـقوقی آن اسـت. قـبضھ کردن قـدرت تـوسـط یک مجـموعـھ (یا 
فـرد) و اسـتیالی سیاسی در قـالـب یک دولـت بـر مـلت و سـرزمینی 
مـشخص بـھ مـعنای وجـود دولـت-مـلت در آن کشور نیست. بـرای 
آن کھ این مـفھوم در سـرزمینی از لـحاظ حـقوقی مشـروعیت پیدا 
کند، ضـرورت دارد پیونـدھـای الزم و کافی بین دولـت و مـلت در 
آن کشور وجــود داشــتھ بــاشــد. مــثال مــشخص آن دولــت ھــای 
جـمھوری اسـالمی، کره ی شـمالی و اسـرائیل (در بـخش اشـغالی) 
کھ ھـر یک بـھ نـوبـھ ی خـود مـوفـق شـده انـد زمـام امـور را در 
کشوری بـھ دسـت گیرنـد و دھـھ ھـا خـودسـرانـھ بـر مـردم آن حکم 
بـرانـند؛ امـا ھیچ یک از این سـھ دولـت نـتوانسـتھ اسـت پشـتوانـھ ای 
مـردمی بـرای خـود فـراھـم کند و ریشھ در عـمق و گسـتره ی اقـشار 
جـامـعھ بـدوانـد. رابـطھ ای کھ بین مـلت و دولـت در این سـھ کشور 

وجود دارد، رابطھ ای است از جنس حاکم و محکوم.  

در این میان، واقعیت این اســت کھ عملکرد بــھ دور از قــاطعیتِ 
سـازمـان مـلل متحـد در قـبال بسیاری از دولـت ھـای فـاقـد مشـروعیت 
ملی، مـرزھـای حـقوقی مـفھوم دولـت-مـلت را مخـدوش کرده و بـر 
ابــھام ھــا در این زمینھ می افــزاید. در این راســتا، شــوربــختانــھ 
شـاھـدیم کھ در بسیاری از مـوارد، کافی اسـت کھ نیرویی مـوفـق 
شـود زمـام امـور را در کشوری بـھ دسـت گیرد، حتی بـا از شیوه 
ھـای غیردمکراتیک و اسـتبدادی، تـا سـازمـان مـلل آن را بـھ عـنوان 
دولـت رسمی کشور بـازشـناسی کند. این امـر نـھ تـنھا بـھ ضـرر مـلت 
ھـا در این کشورھـاسـت، بلکھ گـاه بـھ ضـرر دولـت ھـا نیز تـمام می 
شـود؛ چـرا کھ مـبنای کار و معیار تشخیص یک دولـت-مـلت ھـا بـھ 
روی میزان و نـوع پیونـدی گـذاشـتھ نمی شـود کھ بین مـلت بـا دولـت 
و بــرعکس بــرقــرار اســت. زیان و صــدمــھ ای کھ از بــھ قــدرت 
رسیدن یک دولـت خـودکامـھ بـر ملتی وارد می شـود، در مـحاسـبات 
ســازمــان مــلل متحــد، پیش از بــھ رسمیت شــناخــتن آن وارد نمی 
شـود. در حـالی کھ بـا در نـظر گـرفـتن این شـاخـص ھـا، سـره از 
نـاسـره جـدا شـده و دولـت-مـلت ھـای قـالبی بـھ راحتی قـابـل شـناسـایی 
می شـونـد. مـورد دولـت ھـای جعلی مـانـند سـودان جـنوبی کھ حـاصـل 
فـشار دولـت ھـای قـدرتـمند غـربی از جـانـب کمپانی ھـای نفتی بـوده 

است در این باب قابل ذکر است.  

مـثالی واضـح در این بـاره، شـرایط عـراق بـعد از بـھ قـدرت رسیدن 
صـدام حسین اسـت کھ نـمونـھ ی بـارزی از یک دولـت-مـلت قـالبی 
اســت. فــردی تــمامیت خــواه قــدرت را قــبضھ می کند و تــرکیب 
دولـت او از افـرادی اسـت کھ بیشترین آنـھا نـھ بـا مـردم پیونـد دارنـد 
و نـھ از یک پشـتوانـھ ی سیاسی قـوی بـرخـوردارنـد. در اینجا می 
بـایست از حـاکمیت دولـت صـحبت کرد و نـھ وجـود یک دولـت-
مـلت. فـزون بـر یک میلیون و نیم عـراقی کھ بـھ واسـطھ ی وجـود 

حکومت ضدملی صدام حسین کشتھ شدند، عوارض و صدمھ ای  

کھ این دولـت خـودکامـھ بـھ مـردم رنجـدیده ی این کشور وارد کرد، 
نـزدیک بـھ یک دھـھ و نیم بـعد از پـایان دوران حکمرانی صـدام، 
ھــمچنان آشکار اســت و ادامــھ دارد. عــراِق در جــنگ و تــنش 
داخـلی، تـبدیل بـھ کشوری چـند تکھ و رو بـھ تجـزیھ شـده اسـت. 
دچـار دخـالـت و اعـمال نـفوذ مسـتمر قـدرت ھـای خـارجی، از ایران 
و آمـریکا و عـربسـتان گـرفـتھ، تـا دولـت صھیونیستی اسـرائیل، تـنھا 
چیزی کھ در عــراق اثــری از آن دیده نمی شــود حــاکمیت ملی و 
اسـتقالل کشور اسـت. دلیل اصلی این وضعیت را در نـبوِد پیونـد 
الزم بین دولـت و مـلت عـراق، چـھ در زمـان صـدام و چـھ در حـال 
حـاضـر بـاید جسـتجو کرد. یک مـلت و یک دولـت کھ نـھ در کنار 
ھـم، بلکھ ھـر کدام جـدا و بـھ تـنھایی در تـالش بـرای حـفظ مـنافـع 
خـود بـوده اسـت؛ بـھ ھمین دلیل در مـوضـع ضـعف قـرار گـرفـتھ و 

ناگزیر شکست خورده است. 

مــشابــھ این وضعیت، یعنی فــقدان ھمبســتگی بین دولــت و مــلت، 
نـزدیک بـھ چـھار دھـھ اسـت در ایران جـاری اسـت. بـھ وضعیت 
جـمھوری اسـالمی در ارتـباط بـا قـدرت ھـای مـنطقھ ای و جـھانی 
دقـت کنیم: فـاقـد مشـروعیت ملی، بی لیاقـت و نـاتـوان در دفـاع از 
حـقوق ملی مـردم ایران، این نـظام بـازنـده ی ھمیشگی بـھ ھـنگام 

عقد قراردادھای بین المللی است. بھ چند نمونھ توجھ کنیم: 

بـازبینی سـھم کشورھـا از دریای مـازنـدران: سـھم روسیھ در این •
مـاجـرا تغییر نمی کند و ھـمان ۵٠ درصـد بـاقی می مـانـد، در 
حــالی کھ ســھم ایران از پــنجاه درصــد بــاقی بــھ یازده درصــد 

کاھش می یابد.  

حـقابـھ ی ھیرمـند رود: دولـت نـتوانسـت در این مـود از حـاکمیت •
ملی مـردم ایران دفـاع کند و بـا تـبدیل شـدن ھیرمـند بـھ رودخـانـھ 
ای خشک در بــخش ایرانی آن، سھمی دیگر بــرای ایران بــر 
جـای نـمانـد و نـزدیک بـھ نیم میلیون ھـموطـن سیستانی مـا مـنبع 

معاش خود را از دست دادند. 

وضـع تحـریم ھـای مـتعدد و سـخت گیرانـھ در ارتـباط بـا پـرونـده •
ی اتمی و دیگر بــھانــھ ھــا و ھمچنین جــریمھ ھــای کالن در 
دادگـاه ھـای بین المللی: چـھار دھـھ اسـت کھ این رژیم بـھ دلیل 
عملکرد غـلط و دخـالـتجویی ھـای خـود، تحـریم ھـا و جـریمھ 
ھـایی را بـر ایران تحـمیل کرده کھ ھـزینھ اش را مـلت ایران و 

اقتصاد فروپاشیده کشور ما می پردازد. 

تــمام این بــاج دھی ھــا و وطــن فــروشی ھــا را این دولــِت دشــمنِ 
انـساِن ایرانی، فـقط و فـقط در راسـتای حـفظ مـنافـع و مـوقعیت و 
قـدرت اقلیتی دزد و جـنایتکار و فـاسـد انـجام می دھـد، بـدون آن کھ 
سـرنـوشـت امـروز و فـردای میلیون ھـا ایرانی بـرایش کوچک تـرین 
اھمیتی داشــتھ بــاشــد. ھــمان طــور کھ شــرایط امــروز ایران، 

وضعیت کنونی عراق نیز نشان می دھد:  
ادامھ مطلب در صفحھ ١٣ 
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خـسارت و ھـزینھ ی ھـنگفت بـاج دھی دولـت ھـای فـاقـد پشـتوانـھ ی 
ملی را در واقـع مـلت ھـا می پـردازنـد. مـلت ھـایی کھ دولـت ھـایشان 
بـر خـالف مـنافـع ملی آنـھا عـمل می کند، نـاتـوان و ضعیف ھسـتند و 
دولـت ھـای مسـتبد و فـاقـد پشـتوانـھ ی مـردمی، بـھ واقـع آسیب پـذیر و 

منفعل در عرصھ ی مناسبات جھانی. 

معیار تشخیص دولت های غیرمردمی 

بـھ چـند ویژگی مـختص دولـت ھـای اسـتبدادی و ضـدمـردمی فـاقـد 
حاکمیت ملی اشاره کنیم تا شناسایی آنھا آسان تر شود: 

سـرکوب شـدید مـخالـفان داخـلی خـود: بـرخـوردھـایی از جـنس •
دســتگیری، حــبس، اعــدام، بــرگــزاری دادگــاه ھــای قــالبی، 
شکنجھ، ســر بــھ نیست کردن، تــرور و قــتل ھــای زنجیره ای 
مـخالـفان بـا قـدرت خـودکامـھ، بخشی جـدایی نـاپـذیر از رفـتار 
دولـت ھـای ضـدمـردمی اسـت. بـرخـورد چنین نـظام ھـایی بـا 
روزنـــامـــھ نـــگاران، کنشگران مـــدنی و صنفی و فـــعاالن در 

فضای مجازی نیز چندان بھتر نیست.  

در خـقفان نـگاه داشـتن فـضای سیاسی: بـا مـمانـعت از بـرقـراری •
فـضای سـالـم و آزاد سیاسی، چنین حکومـت ھـایی ھـرگـز بـھ 
جـناح ھـا و احـزاب مـردمی اجـازه ی فـعالیت آزادنـھ و حـضور 
در رقـابـت ھـای انـتخابـاتی نمی دھـند. در سـایھ ی چنین خـفقانی، 
خـود دولـت ھـا بـازی ھـای انـتخابـاتی پـوشـالی و رقـابـت ھـای 
قـالبی راه می انـدازنـد تـا مـردم را بـھ پـای انـتخاب بین بـد و بـدتـر، 

انتخاب بین دزد و جنایتکار بکشانند.  

حتی در ھمین خیمھ شـب بـازی مسخـره ی خـود، گـاه ھـمچون 
خـرداد ٨٨ کھ ریسمان عـروسک ھـا از دسـتشان رھـا می شـود، 
بـاز حـاضـر بـھ پـذیرش نتیجھ ی انـتخابـات قـالبی خـود نمی شـونـد. 
در این مـورد خـاص تیم تبھکار سـپاه، بیت رھـبری و مـوتـلفھ، 
پیش از بـرگـزاری انـتخابـات تصمیم خـود دربـاره ی نـتایج آن را 

گرفتھ بود. 

ھیچگونــھ نــظارتی از ســوی جــامــعھ بــر عملکرد خــود نمی •
پــذیرد: در ایران تــحت ســلطھ ی این حکومــت ضــدمــردمی، 
نـظارت جـامـعھ کھ ھیچ، حتی نـظارت نـمایندگـان مجـلس حـاصـل 
انـتخابـاتی فـرمـایشی رژیم تحـمل نمی شـود. بـھ مـحض این کھ 
بـخواھـند مـوضـوعی زیر ذره بین قـرار دھـند، بـھ «فـضولی» 
آنـھا بـا جـملھ ی مـعروف «کش نـدھید!» خـامـنھ ای خـاتـمھ داده 
می شـود و مسـئلھ عقیم و کور بـاقی می مـانـد. تـنھا مـورد شـناخـتھ 
شـده ای کھ این نـظام، نـھ از سـوی جـامـعھ، بلکھ از جـانـب قـدرت 
ھـای خـارجی و بـھ اجـبار، بـھ نـظارت تـن داده، آن ھـم تـوأم بـا 
زور و تـوسـری، در ارتـباط بـا فـعالیت ھـای اتمی آن اسـت: بیش 
از چـھارصـد سـرکشی بـھ تـأسیسات و زیرسـاخـت ھـای اتمی طی 
دو ســال گــذشــتھ کھ بیست و پــنج بــار آن بــھ صــورت ســرزده 
صـورت گـرفـتھ اسـت. عـالوه بـر این بـازرسی ھـا، دوربین ھـای 
نـصب شـده، تـصاویر مـربـوط بـھ این مـراکز را لحـظھ بـھ لحـظھ 
از طـریق مـاھـواره بـھ نـھاد نـظارت بین المللی مـربـوطـھ ارسـال 

می کند. 

وضـع قـوانین بـھ میل خـود و تـعویض ھـمان قـوانین بـھ دلـخواه: •
در قــانــون اســاسی ایران پــدیده ی مســتبدانــھ ی والیت فقیھ 
گـنجانـده می شـود کھ دیرتـر بـنا بـھ نیاز نـظام بـھ والیت مـطلقھ ی 
فقیھ تـبدیل می شـود. ھـمزمـان بـا قـدرت رسیدن خـامـنھ ای بـھ 
عـنوان ولی فقیھ بـھ خـواسـت وی پسـت نخسـت وزیری حـذف می 
شـود و بـعد بـھ تـدریج مـقام ریاسـت جـمھوری بـھ تـدارکاتچی 

والیت فقیھ تقلیل می یابد. 

تنظیم سیاسـت ھـای کالن کشور بـر مـبنای مـنافـع اقلیت حـاکم و •
نـھ مـنافـع ملی و مـردمی: سیاسـت خـارجی نـظامی ضـد مـردمی 
در ایران و دخـالـتجویی ھـای مـنطقھ ای آن کھ کشور مـا را بـھ 
مـرز یک جـنگ مـنطقھ ای کشانـده اسـت. سـودجـویی سـران سـپاه 
در احـداث بی رویھ ی سـدھـا، محیط زیست و مـنابـع آب ھـای 
زیرزمینی مـا را نـابـود کرده، عملکرد بـانـدھـای مـافیایی حـاکم بـر 
کشور در عـرصـھ ھـای اقـتصادی، اجـتماعی، فـرھنگی و غیره 
ھـمھ و ھـمھ نـشان از آن دارد کھ سیاسـت ھـای کالن کشور را 
بـر اسـاس مـنافـع اقلیت حـاکم و نـھ مـنافـع ملی مـردم ایران تنظیم 

می شود. 
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 بـھ خـدمـت گیری ثـروت ھـای ملی در راسـتای مـنافـع شخصی •
اقلیت حـاکم: در دولـت ھـای ضـدمـردمی، ثـروت ھـای ملی در 
راسـتای مـنافـع شخصی دسـتگاه حـاکمھ بـھ کار گـرفـتھ می شـود. 
نـمونـھ ی بـارز آن ثـروت بیش از 90 میلیارد دالری خـامـنھ ای 
و ثـروت ھـای نـجومی دیگر بـانـدھـای قـدرت اسـت. در کشوری 
کھ از لـحاظ مـنابـع زیرزمینی یکی از غنی تـرین ھـا در سـطح 
جـھان اسـت، چھـل و پـنج میلیون از ھشـتاد میلیون ایرانی سـر 
گـرسـنھ بـر بـالین می گـذرانـند. در کنار گـورخـواب ھـا و کارتـن 
خـواب ھـا و میلیون ھـا مـعتاد و کودک کار و زن تـن فـروش و 
حــاشیھ نشین، اقلیتی فــاســد و دزد و جــنایتکار، مــنابعی مــالی 
مــردم مــا را از آن خــود می کنند؛ آقــازاده ھــایشان ســوار بــر 
گــران تــرین مــاشین ھــای جــھان، در یک لــوکس تــھوع آور 
زنـدگی می کنند. الـبتھ در این میان بـدنـھ ی جـامـعھ، در نـوعی 
فــرار بــھ جــلو، بــا خــودکشی، بــا اعتیاد و… اگــر از سکتھ ی 
زودرس و امـراض صـعب الـعالج نمیرد، خـود را بـھ کشتن می 

دھد تا شاید ظلم و ستم حاکمین مستبد را حس نکند.  

کشانـدن کشور بـھ سـوی فـقر و تـباھی و جـنگ: دولـت غیر ملی •
کشور را بــھ فــقر و تــباھی و بیچارگی و ذلــت و جــنگ می 
کشانـد. نـمونـھ ھـایی این چنین در تـاریخ بشـر کم نـبوده، از جـملھ 
طی جـنگ ھـای جـھانی اول و دوم کھ میلیون ھـا انـسان قـربـانی 
شـدنـد. در مـورد ایران، پـس از بـھ تـباھی کشانـدن کشور مـا در 
تـمامی عـرصـھ ھـا، نـظام ضـدمـردمی جـمھوری اسـالمی قـصد 
دارد ضـربـھ ی نـھایی خـود بـھ مـلت ایران را بـا تـبدیل کردن این 
آب و خـاک بـا ھـزاره ھـا تـمدن، بـھ سـرزمینی خشک، دچـار 
قحـطی، جـنگ زده و از ھـم فـروپـاشیده بـزنـد. زمین سـوخـتھ ای 
کھ این رژیم پشــت ســر خــود رھــا خــواھــد کرد، تــا مــرز ۵٠ 
میلیون ایرانِی بـدون آب و غـذا را از خـود فـراری داده و آواره 

ی دیگر کشورھا خواھد کرد. 

در پـایان این بـخش، راه ھـای مـختلف شکل گیری حکومـت ھـای 
ضد مردمی و خودکامھ یادآوری می شود: 

از طـریق کودتـای نـظامی: نـمونـھ ی آن بـھ قـدرت رسیدن پینوشـھ •
در شیلی و یا سرھنگ قذافی در لیبی است. 

بـا اجیر کردن نیروھـای لـومـپن پـرولـتاریا و بـھ راه انـداخـتن •
کودتـا یا شـبھ کودتـا: مـانـند کودتـای ٢٨ مـرداد کھ بـا اسـتفاده از 
جـاھـالن مـزدور نـادان و چـاقـوکشانی مـانـند شـعبان بی مـخ، دولـت 
ملی را سـرنـگون کرده و حـاکمیت زور و اسـتبداد را اسـتمرار 

بخشیدند. 

چـرخـش نیروی مـردمی بـھ سـمت یک دولـت ضـدمـردمی: الیھ •
ھـای مـرتـجع و مسـتبد مـرتـبط بـا بـازار و روحـانیت در سـال 
۵٧ ، بـا تکیھ بـر سـازمـانـدھی چـندسـالـھ ای کھ تـوانسـتھ بـودنـد 
صـورت بـخشند، سـوار بـر حـرکت گسـترده ی مـلت شـده و قـدرت 
را غـصب کردنـد. بـھ این تـرتیب، از جـملھ بـا طـرح و حـمایت 
بیگانـگان، نـظامی بـر سـر کار آمـد کھ در ابـتدا حـمایت بـخش 
بـزرگی از جـامـعھ را بـا خـود داشـت؛ امـا بـھ سـرعـت خـصلت ضـد 
ملی آن افـزوده شـد و غـلبھ کرد، از مـلت ایران فـاصـلھ گـرفـت و 

بھ دشمن آن تبدیل شد. 

آیا پایان حکومت ضدمردمی،  
به معنای آغاز دولت-ملت است؟ 

بـا وصـف آنـچھ گـفتھ شـد، سـلسلھ پـرسـش ھـایی می تـوانـد ذھـن را بـھ 
خـود مـشغول کند. سـؤالی کھ مـلت ھـایی کھ درگیر حکومـت ھـای 
متشکل از دژخیمان مسـتبد ھسـتند بـاید از خـود بـپرسـند، از جـملھ 

ملت ایران:  

آیا دولـت ھـای دشـمن مـردم بـرانـداختنی ھسـتند؟ آیا یک دولـت ضـد 
مــردم را می تــوان بــا یک دولــت-مــلت واقعی جــانشین کرد؟ یا 
اینکھ، بـا سـاقـط کردن اینگونـھ حـاکمیتھا، دولتی از جـنس خـودشـان 

جایگزین آنھا خواھد شد؟  

پـاسـخ ھـر سـھ سـوال می تـوانـد مـثبت بـاشـد، امـا در این میان، آنـچھ 
اھمیت دارد شیوه ی جــانشین کردن یک حکومــت ضــدمــردمی 
اسـت و نیروی محـرکھ ای کھ آن را بـھ پیش می بـرد؛ چـرا کھ این 
مـھم تـرین بـخش از دگـرگـونی اسـت و مـاھیت این تـحول، تعیین 

کننده ی ماھیت نظام سیاسی جایگزین خواھد بود.  
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در این راسـتا، شـاید ضـرورت داشـتھ بـاشـد ھـمھ ی راه ھـا و روش 
ھـا را بـرای کنار زدن و بـرانـدازی یک حکومـت اسـتبدادی تـصور 
کنیم. بـھ این تـرتیب، ھـم بـھ تـوھـم رایج نـزد بـرخی ھـموطـنان کھ 
مـنتظر دسـت ھـای غیبی بـرای نـجات ایران ھسـتند پـرداخـتھ ایم و 
ھـم بـھ روش ھـایی جـدی و قـابـل اجـرا. چـرا کھ این بـار دیگر می 
خـواھیم کھ مـرگ یک نـظام ضـدمـردمی، مـعادل زایش یک دولـت-
مــلت قــدرتــمند، مســتقل و بــرخــوردار از حــاکمیت ملی بــاشــد تــا 
سـرنـوشـت مـلت ایران بـھ سـمت آینده ای روشـن بـرود. بـا این نـگاه 

بپردازیم بھ روش ھای کنار زدن رژیمی ضدمردمی: 

تحــمیل جــنگ از خــارج: تغییر رژیم از طــریق اشــغال کشور •
تـوسـط بیگانـگان و تحـمیل جـنگ بـھ دولـت حـاکم ضـدمـردمی، 
بـاعـث تخـریب و نـابـودی کشور و از دسـت رفـتن میلیون ھـا 
انـسان می شـود، امـا بـھ طـور قـطع منجـر بـھ بـازگشـت حـاکمیت 

ملی و استقرار یک دولت-ملت مستقل نخواھد شد. 

کودتـای نـظامی: کودتـاھـا بـھ طـور رایج بـھ نـام مـردم و بـھ اسـم •
نــجات مــلت انــجام می شــود، امــا حتی یک مــورد نــداریم بــا 
کودتـای نـظامی، دمکراسی مسـتقر شـده بـاشـد. کودتـا عملی اسـت 
مبتنی بـر زور و خـشونـت نـظامی و نتیجھ ای بـھ غیر از نـظامی 
گــری و قــلدرمــآبی و حکومتی بــھ کام اقلیتی کھ از این طــریق 
قـدرت را غـصب می کند نمی تـوانـد داشـتھ بـاشـد. نـمونـھ ھـایی 
ھـمچون کودتـای حـزب بـعث در عـراق و سـوریھ کھ منجـر بـھ 
حکومـت رسیدن صـدام حسین و حـافـظ اسـد شـد، جـلوی چـشم 

ماست. 

انـتخابـات آزاد تـحت نـظارت سـازمـان مـلل: بـرگـزاری انـتخابـات •
بـا نـظارت بین المللی بـرای تغییر رژیمی اسـتبدادی بیشتر یک 
ایده و نــظر اســت تــا پــدیده ای عملی و قــابــل اجــرا؛ چــرا کھ 
حکومـت ضـدمـردمی قـدرت را بـھ شکل داوطـلبانـھ رھـا نمی 
کند. الـبتھ یک نـمونـھ از چنین انـتخابـاتی در جـھان انـجام شـده و 
آن ھـم در صـربسـتان اسـت. در مـاھیت مـردمی دولتی کھ بـھ این 

ترتیب بر سر کار آمد تردید بسیار وجود دارد. 

قیام مـردمی بـا مـحوریت و اصـالـت اجـتماعی: چنین حـرکتی اگـر •
بـھ شکل سـازمـان یافـتھ و بـا تکیھ بـر اراده ی جـمعی الیھ ھـای 
آگـاه جـامـعھ صـورت بگیرد، نـھ تـنھا می تـوانـد بـھ سـرنـگونی 
حکومـت ضـدمـردم منجـر شـود؛ بلکھ زمینھ سـاز دولـت-ملتی 
شـود کھ خـرد جـمعی و مـدیریت شھـرونـدی را ابـزار مـحافـظت 
از مــنافــع ملی می کند. کنار زدن اســتبداد از طــریق یک قیام 
مــردمی، نخســتین گــام از رونــدی اســت کھ قــرار اســت بــھ 
انـتخابـاتی آزاد و دمکراتیک بـرای تعیین نـوع سـاخـتار سیاسی، 

قـانـون اسـاسی حـاکم بـر سـرنـوشـت ملتی منجـر شـود. این دوران 
بسیار حــساس و خــطرســاز اســت و کھ اگــر قــرار بــاشــد بــھ 
اسـتقرار یک دولـت-مـلت راسـتین خـتم شـود بـاید بـھ ریسک ھـای 
آن بـھ طـور خـاص پـرداخـتھ شـود. دو عـنصر ضـامـن اصلی حـفظ 

سالمت این فرآیند ھستند: 

قــدرت اجــتماعی: تــبلور شھــرونــدانی آگــاه کھ از طــریق -
نــھادھــای مــردمی، شــوراھــا، اتــحادیھ ھــا، نــھادھــای 
شھـرونـدمـدار، تـعاونی ھـا و غیره بـھ شکل سـازمـان یافـتھ در 
سـرنـوشـت جـمعی خـود دخـالـت کرده و در مـقام نـظارتی و 

مدیریتی در حوزه ھای مختلف نقش فعال ایفاء می کنند. 

احـزاب سیاسی: شکل سـازمـان یافـتھ تـر از قـدرت اجـتماعی، -
احــزاب سیاسی ھســتند. در یک قیام مــردمی تــنھا احــزابی 
می تـوانـند نـقش مـثبت بـازی کنند کھ اسـتقالل عـمل خـود را 
حـفظ کرده بـاشـند و بـا تکیھ بـر نیروی مـردمی در راسـتای 

منافع ملی حرکت کنند. 
ادامھ مطلب در صفحھ ١۶ 
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اطمینان داشـته بـاشیم، نـه جنگی که 
بیگانــگان بــرای مــا  تــدارک ببینند، نــه 
کودتـای نـظامی که جـریانی جـاه طـلب 
بـه راه بیانـدازد و نـه تـوھـم انـتخابـات آزاد 
بـا نـظارت بین المللی، حـاکمیت ملی و 
اســتقالل کشور بــرای مــلت ایران بــه 
ارمـغان نـخواھـند آورد. اراده ی ملی مـا، 
در قـالـب یک دولـت-مـلت، زمـانی مـتبلور 
و در دنیا بـــه رسمیت شـــناخـــته می 
شـــود کـه خـــود آســـتیـن بـــاال زنیـم و 
درشکل دھی بـه سـرنـوشـت خـویش 
دخـالـت کنیم. یا بـه عـنوان شھـرونـدانی 
مســئولیت پــذیر بــه کار جــمعی در دل 
نـــھادھـــای مـــردمی بـــپردازیم و یا در 
گـامی جـلوتـر بـه احـزاب مـردمی و عـمل 
گـــرا بپیونـــدیم. چـــرا که حـــزب ابـــزار 
مـــناســـب بـــرای ایجاد تغییر در جھـــت 

مثبت تاریخ در ایران است.
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حاکمیت ملی و استقالل کشور 

نتیجھ گیری:  

تـا زمـانی کھ مـلت ایران تـرس، بی تـفاوتی، انـفعال و ظـلم پـذیری 
را کنار نـگذارد، فـرصـت ھـا بـرای داشـتن یک دولـت مـردمی در 
ایران یکی پـس از دیگری خـواھـند سـوخـت و شکل گیری دولـت-
مـلت ایران سـرابی بیش نـخواھـد مـانـد. ھـمان طـور کھ در نـھضت 
مشـروطیت، محـمد علی شـاه بـا بـھ تـوپ بسـتن مجـلس این فـرصـت 
را از مـردم گـرفـت، و یا رضـاخـان، کھ بـا عملکرد خـود، مـردم را 
از اسـتقرار دولـت-مـلت بـھ مـعنای اصیل کلمھ نـاامید کرد، تـا در 
ادامـھ، بـا کودتـای ٢٨ مـرداد، دولـت مـردمی مـصدق سـرنـگون شـود 
و در سـال ۵٧ حـرکت مـردمی ایرانیان خـواھـان یک دولـت-مـلت 
حقیقی بـا فـریب کاری و خـدعـھ ی خـمینی و دار و دسـتھ اش بی 

حاصل بماند . 

امـروز ھـم اطمینان داشـتھ بـاشیم، نـھ جنگی کھ بیگانـگان بـرای مـا  
تـدارک ببینند، نـھ کودتـای نـظامی کھ جـریانی جـاه طـلب بـھ راه 
بیانـدازد و نـھ تـوھـم انـتخابـات آزاد بـا نـظارت بین المللی، حـاکمیت 
ملی و اسـتقالل کشور بـرای مـلت ایران بـھ ارمـغان نـخواھـند آورد. 
اراده ی ملی مـا، در قـالـب یک دولـت-مـلت، زمـانی مـتبلور و در 
دنیا بــھ رسمیت شــناخــتھ می شــود کھ خــود آســتین بــاال زنیم و 
درشکل دھی بــھ ســرنــوشــت خــویش دخــالــت کنیم. یا بــھ عــنوان 
شھـرونـدانی مسـئولیت پـذیر بـھ کار جـمعی در دل نـھادھـای مـردمی 
بـپردازیم و یا در گـامی جـلوتـر بـھ احـزاب مـردمی و عـمل گـرا 
بپیونـدیم. چـرا کھ حـزب ابـزار مـناسـب بـرای ایجاد تغییر در جھـت 

مثبت تاریخ در ایران است. 

بـھ عـنوان یک جـریان بـاورمـند بـھ قـدرت اجـتماعی، حـزب ایران 
آبـاد تـقویت ھـر دو وجـھ از نیروی تغییر در ایران را در دسـتور 

کار خود قرار داده است:  

شھـرونـدان داخـل کشور: از طـریق ارائـھ ی آمـوزش ھـای علنی و 
غیرعلنی، حزب ایران آباد شھروندان ایرانی را:  

از یک سـو آمـاده ی مـشارکت بیشتر در زنـدگی جـمعی خـود می •
کند، بـا پیوسـتن و تشکیل دادن سـندیکاھـا، شـوراھـا، سـمن ھـا و 

دیگر اشکال نھادھای مردمی علنی و مجاز؛  

و از سـوی دیگر، آن بـخش از ھـموطـنان مسـئولیت پـذیر را کھ •
آمـادگی کنشگری بـھ شکل جـدی تـر خـود دارنـد بـھ سـمت روش 

ھای مبتنی بر خودسازماندھی اجتماعی سوق می دھد. 

شھــرونــدان خــارج کشور: حــزب ایران آبــاد، بــھ عــنوان تشکلی 
انــسان مــدار و بــاورمــند بــھ قــدرت اجــتماعی، پــذیرای تــمامی 
ھـموطـنان خـارج از کشور اسـت کھ بـرای ایجاد تغییرات بنیادین 
در ایران می خـواھـند در کنار فـعاالن حـزبی دیگر تـالشی سـازمـان 

یافتھ و منسجم را بھ پیش برند. 

سـاخـتن ایرانی آزاد و آبـاد، ایرانی کھ در آن جـان و کرامـت انـسان 
ایرانی بــھ شکل نــھادینھ مــحافــظت شــود، ایرانی دارای حــاکمیت 
ملی و مسـتقل، خـواسـت روشـن حـزب ایران آبـاد اسـت؛ خـواسـتی 
کھ قــرار نیست در حــد آرزو بــاقی بــمانــد، مــا بــرای آن طــرح و 
پــروژه ی عملی تنظیم کرده ایم و بــا ھــمت و مــشارکت ھــرچــھ 

بیشتر ھموطنان آن را بھ اجرا خواھیم گذاشت.# 

١٦
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 

در صــــحنھ ی سیاسی بسیاری از کشورھــــا، ایجاد ائــــتالف بین 
احـزاب بـرای پیشبرد ھـر چـھ بھـتر اھـداف مقطعی و تـاکتیکی، بـا 
وجـود اخـتالف بین آنـھا، مـقولـھ ای رایج و مـتداول اسـت.  از آن 
گــذشــتھ، بــرخــورداری از بــلوغ سیاسی و فــرھــنگ دمکراتیک 
اجـازه می دھـد، کھ این احـزاب ضـمن حـفظ اسـتراتـژی خـود در 
قـالـب یک تـنوع سـازنـده از گـرایش ھـا بـا ھـم بـھ ھـمزیستی مـسالـمت 

آمیز بپردازند.  

امـــا نـــوبـــت بـــھ پـــھنھ ی سیاسی ایران کھ می رســـد - و یا دیگر 
کشورھـایی کھ مـانـند مـا ھـنوز بـا فـرھـنگ تحـزب خـو نـگرفـتھ انـد-، 
اخـتالف بین احـزاب بـھ مـعضل و دغـدغـھ ای دیر آشـنا تـبدیل می 
شـود و تشکیل ائـتالف و جـبھھ ی متحـد در مـقاطـع ضـروری را بـا 
دشـواری ھـا و پیچیدگی ھـای فـراوان مـواجـھ می کند. چنین پـدیده ای 
بـھ سـان کھنھ زخـمی بـر پیکر اپـوزیسیون ایرانی ھـم نشسـتھ اسـت 
و بــھ رغــم وجــود شــباھــت ھــا و نــقاط اشــتراک بین بسیاری 
ازجـریانـات سیاسی بـرانـداز، عـمر چھـل سـالـھ ی مـنحوس این رژیم 
ھـمچنان ادامـھ دارد و شکل گیری ائـتالف بین این نیروھـا، اگـر نـھ 

ناممکن، بسیار سخت و پرماجراست.  

نــــبـوِد پـخـتـگی سیـاسی الزم، بیـشـتـر تـشکـل ھــــای ایـرانی را از 
بـرخـورد درسـت بـا مـقولـھ ی اتـحاد عـمل بـا دیگر احـزاب و سـازمـان 
ھــا، در صــورت وجــود اخــتالف نــظر، نــاتــوان می کند. بــھ این 
تــرتیب، بــا وجــود ضــرورِت مــبرِم شکل گیری ھمکاری ھــای 
عملی بین نیروھـــای اپـــوزیسیون، ضـــعف آنـــھا در مـــدیریت 
خـردگـرایانـھ ی اخـتالفـات این مـھم را بـا دشـواری بسیار مـواجـھ می 
ســازد. فــقدان فــرھــنگ سیاسی دمکراتیک، دامــنھ ی این گــونــھ 
مـعضالت را بـھ درون احـزاب سیاسی ایرانی ھـم کشانـده اسـت، بـھ 
نـحوی کھ در اغـلب آنـھا نـظر مـخالـف تحـمل نشـده و بـر خـالف 
احـزاب کشورھـای مـدرن، وجـود گـرایش ھـای مـختلف در دل یک 
تشکل بـھ امـری نـاممکن بیشتر شـباھـت دارد. کافی اسـت بـھ تـاریخ 
سیاسی مـعاصـر ایران نـگاھی بیانـدازیم، تـا حـذف و اخـراج و حتی 

تـرور اعـضاء بـھ دلیل اخـتالف نـظر را بـھ کرات مـشاھـده کنیم، و 
یا نـبود فـرھـنگ دمکراتیک کھ بـارھـا و بـارھـا بـھ انـشعاب و تکھ 
پـاره شـدن و در نـھایت نـابـودی و مـحو شـدن سـازمـان ھـا و احـزاب 

ایرانی ختم شده است.  

این در حـالی اسـت کھ وجـود اخـتالف نـظر بین چـند انـسان، حتی 
اگـر دو نـفر بـاشـند، امـری عجیب نیست، طبیعی اسـت و در ذات 
انـسان بـھ عـنوان مـوجـودی دارای فکر و نـظر و اختیار اسـت. بـھ 
ھـمان تـرتیب کھ ھمکاری بین چـند انـسان، بـا وجـود اخـتالف نـظر 
ھـم امـری عـادی و طبیعی اسـت. سـاده تـرین نـمونـھ ی آن در زنـدگی 
مشـترک یک زوج یافـت می شـود، وقتی کھ دو نـفر سـالیان سـال در 
کنار یکدیگر عــمر می گــذرانــند، بــچھ دار می شــونــد و طــرح و 
پـروژه ھـای کوچک و بـزرگ خـود را بـھ پیش می بـرنـد، امـا بـھ 
واقـع بـر سـر ھـمھ چیز بـا ھـم تـوافـق نـدارنـد. در روابطی بـر یک 
زوج حـاکم اسـت، کم یا زیاد، خـوب یا بـد، تـفاھـم ھـا و تـفاوت ھـا 
مـدیریت می شـونـد و اسـتحکام نـھاد خـانـواده ی آنـھا وابسـتھ بـھ میزان 

موفقیت آنھا در پیشبرد این امر است.  

احـزاب سیاسی ھـم مجـموعـھ ای از انـسان ھـا ھسـتند کھ بـر سـر 
اھـداف، بـاورھـا و رفـتارھـای مشـترک بـا ھـم تـوافـق کرده انـد. 
بـنابـراین وجـود اخـتالف نـظر چـھ در درون و چـھ در بین نـھادھـای 
سیاسی بـھ خـودِی خـود نـباید مشکلی بـاشـد؛ مشکل از نـبوِد بـلوغ و 
پختگی الزم بـرای مـدیریت این اخـتالف ھـاسـت کھ ایجاد می شـود. 
بـھ شکل منطقِی خـود، اصـوأل نیازی بـھ یک تـوافـق صـد در صـدی 
بین نیروھـای سیاسی نیست تـا بـتوانـند در مقطعی، ھـدفی مشـترک 
را دوشـادوش یکدیگر بـھ پیش بـرنـد. بـرای آن کھ احـزاب در کنار 
ھـم گـام ھـای عملی بـردارنـد و ھمکاری ھـای کوتـاه مـدت و میان 
مـدت داشـتھ بـاشـند، الزم نیست بـھ انـتظار معجـزه ای بـاشـند کھ 
اخــتالف نــظر بین آن ھــا را از میان بــردارد. از آن کمتر، نیازی 
نیست خـود را در اوج مـبارزه درگیر بـحث ھـای نـظری طـوالنی و 
بی پـایان اقـناعی کنند. کافی اسـت بـپذیرنـد کھ عـدم تـفاھـم بـر سـر 
ھـمھ ی نکات امـری طبیعی اسـت، جـزء ذات کار اسـت و اگـر این 

تفاوت ھا نبود دیگر دو تشکل مستقل از ھم نمی بودند. تنھا چیزی  
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کھ الزم اسـت درک کنند این اسـت کھ در راسـتای مـنافـع ھـر تشکل 
سیاسی اســت کھ بــتوانــد اخــتالف خــود بــا دیگر جــریانــات را بــھ 
درسـتی مـدیریت کند تـا بـتوانـد در بـرھـھ ھـایی، بـنا بـھ ضـرورت 

ھای مبارزاتی، وارد ائتالف ھا و جبھھ ھای سیاسی شود. 

نـبوِد شـناخـت کافی از این پـدیده، ھـمچنان کھ فـقدان اراده ی کافی 
در این راسـتا، نـھ تـنھا اتـحاد عـمل بین جـریانـات سیاسی ھـمسوی 
ایرانی را بــھ امــری مــحال نــزدیک کرده، بلکھ پــایدار بــودن و 
مـزمـن بـودن چنین فـرھنگی، کنشگری سیاسی بـھ شکل سـازمـان 
یافـتھ و در قـالـب تحـزب آن را نیز نـزد ایرانیان بـھ زیر سـؤال بـرده 

است. 

بـا تـوجـھ بـھ شـرایط شکننده و حـساس کنونی میھن مـا، شکل گیری 
اتـحاد عـمل بین نیروھـای سیاسی مـردمی در راسـتای مـحافـظت 
مـنافـع ملی مـا، بیش از ھـر زمـان ضـروری بـھ نـظر می رسـد. بـھ 
ھمین دلیل در این نـوشـتار بـر آن شـدیم بـھ این مـھم بـپردازیم؛ بـاشـد 
کھ این آسیب شـناسی بـھ کاھـش اخـتالف ھـا و افـزایش ھمکاری ھـای 
عملی و تاکتیکی بین احزاب و سازمان ھای اپوزیسیون بیانجامد. 

همکاری عملی: الزم اما دشوار 
شـرایط امـروز جـھان، مـوقعیت بسیار حـساس خـاورمیانـھ، سـھم 
بــزرگی کھ کشور مــا در تــحوالت مــنطقھ ای دارد، بحــران ھــای 
عمیق جـــمھوری اســـالمی از یک ســـو و تغییراتی کھ در نـــوع 
تـعامـل قـدرت ھـای مـنطقھ ای و جـھانی بـا رژیم حـاکم بـر ایران در 
حـال شکل گـرفـتن اسـت، از سـوی دیگر، نـقش اپـوزیسیون ایرانی 
و کیفیت عملکرد آن را پیش از ھـــر زمـــان بـــرجســـتھ می کند. 
رژیمی بـر ایران حکومـت می کند کھ سیاسـت ھـا و دخـالـت ھـای 
مـنطقھ ای غـلط آن ، خـطر شـعلھ ور شـدن جنگی دیگر بـا ایران را 
بــھ شکل بی ســابــقھ ای افــزایش داده اســت، جنگی کھ می تــوانــد 
زنـدگی میلیون ھـا ایرانی را بـھ زیر سـؤال بـرد و سـبب شـود کشور 

ما سده ھا بھ عقب بازگردد.  

بـدیھی اسـت کھ در چنین مـوقعیتی، مـھم تـرین و ضـروری تـرین 
کار مــا کنار زدن این رژیم بــاید بــاشــد، تــا نــماینده ی ایران در 
صـحن سیاسـت بین الـملل تغییر کند و دیگر این نـظام جـنگ افـروز 
فـاسـد و ضـد انـسان نـتوانـد بـرای حـفظ قـدرت و مـنافـع خـود، جـان و 

امنیت و منافع ھشتاد میلیون ایرانی را بھ زیر سؤال برد.  

از آن بـدیھی تـر این نکتھ می نـماید کھ اگـر بـخواھیم جـلوی بـر سـر 
کار آمـدن چھـره ی دیگری از اسـتبداد را بگیریم، کنار زدن رژیم 
فعلی بـاید تـوسـط نیروھـای سیاسی مسـتقل و مـردمی و در پیونـد بـا 
الیھ ھــای اجــتماعی مســئولیت پــذیر صــورت گیرد، امــری کھ بــھ 
طـور قـطع کار یک سـازمـان، یک حـزب و یک گـروه بـھ تـنھایی 

نمی تـوانـد بـاشـد، ائـتالفی از نیروھـای بـرانـداز اپـوزیسیون را طـلب 
می کند، امـا چـگونـھ ؟ از فـرمـول ھـای احـساسی-ھیجانی و یا گـاه 
عـوامـفریبانـھ ی «ھـمھ بـا ھـم» رایج بـگذریم و نـگاھی داشـتھ بـاشیم 

کارشناسی و مبتنی بر علوم سیاسی:  

ھـمان گـونـھ کھ پیش از این نیز گـفتھ شـد، اخـتالف میان احـزاب و 
گــروه ھــای سیاسی کامــالً طبیعی اســت. این اخــتالف ھــم میان 
احـزاب مـتضاد می تـوانـد وجـود داشـتھ بـاشـد و ھـم میان احـزاب 
ھـمسو؛ تشکل ھـایی کھ از لـحاظ نـظری، از جـنبھ ی اسـتراتـژیکی و 
یا از نــقطھ نــظر میزان پــای بــندی آنــھا بــھ اخــالق و اصــالــت در 
سیاسـت، مـتضاد و یا ھـمسو بـاشـند. فـرامـوش امـا نـشود، صـرف 
وجـود اخـتالف مـانعی بـر سـر راه احـزاب بـرای ایجاد یک ائـتالف 
نیست، حتی اخـتالفـات بـزرگ. کافی اسـت وجـوه مشـترکی بین آنـھا 
وجـود داشـتھ بـاشـد،-ھـر چـند کوچک-، کھ زمینھ سـاز ھمکاری آنـھا 
بـر سـر ھـمان مشـترکات شـونـد. این نـگرش، چـنانـچھ بین نیروھـای 
سیاسی مـا ایجاد شـود، اجـازه خـواھـد داد بـھ سـمت حـل و یا کاھـش 
اخـتالفـات بین خـود گـام ھـایی بـردارنـد؛ گـام ھـایی کھ می بـایست 

روشمند بوده و از اصول الزم در این زمینھ پیروی کند.  

پیش از پـرداخـتن بـھ راھکار بـرای انـجام چنین امـر دشـواری، ذکر 
یک نکتھ ضــروری بــھ نــظر می رســد. اخــتالف بین دو نیروی 
سیاسی، اگـر بـھ شکل آشـتی نـاپـذیر آن بـاشـد قـابـل حـل نیست؛ مـانـند 
اخـتالفی کھ بین یک حکومـت اسـتبدادی و دیکتاتـوری و احـزاب 
دمکراتیک وجــود دارد. بــھ ھمین دلیل، بــھ عــنوان مــثال، ھیچ 
ائـتالفی بین حـزب ایران آبـاد بـا نیروھـای سیاسی کھ بـھ گـونـھ ای یا 
گـونـھ ای دیگر، از دور یا از نـزدیک، بـا نـظام ضـد انـسان حـاکم بـر 
ایران کنار می آیند نمی تـوانـد صـورت بگیرد، چـرا کھ اخـتالف مـا 

با این جریانات از نوع آشتی ناپذیر آن است.  

و اما راھکار برای حل اختالف بین نیروھای سیاسی: 

پیش شـرط الزم بـرای مـوفقیت در این زمینھ، وجـود اراده ی الزم 
نـزد احـزابی اسـت کھ قـرار اسـت اخـتالف ھـا بین آنـھا کاھـش یافـتھ و 
بـھ یکدیگر نـزدیک شـونـد. چـرا کھ عـدم تـفاھـم آنـھا، ھـر چـقدر ھـم 
بـر سـر نکات سـطحی و کوچک بـاشـد، تـا خـواسـت و اراده ای بـرای 
پـرداخـتن بـھ آن نـداشـتھ بـاشـند، بـر سـر جـای خـود بـاقی خـواھـد مـانـد. 
عـنصر مـھم و الزم دیگر عـالوه بـر عـزم و اراده بـرای کاسـتن 
اخـتالف، اسـتفاده از گـفتگو بـھ عـنوان ابـزار کار اسـت. گـفتگوی 
سـازنـده در یک فـضای سـالـم، مـناسـب تـرین و منطقی تـرین وسیلھ 
بـرای پـرداخـتن بـھ تـفاوت ھـا میان احـزاب سیاسی اسـت. ابـزاری 
کھ ریشھ در تــاریخ دارد و امــتحان خــود را بــارھــا و بــارھــا در 

بسیاری جوامع با موفقیت پس داده است. این مھم اما، آداب،  
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شـرایط و اصـول خـاص خـود را می طـلبد، شـرایط کھ بـاید ھمگی 
فـراھـم شـونـد تـا بـھ درسـتی بـھ پیش رود. اشـاره ای داشـتھ بـاشیم بـھ 

برخی از آنھا: 

استقبال از گفتگو:  •
یک حـزب سیاسی، بـا پیش قـدم شـدن بـرای گـفتگو حـسن نیت 
خـود را بـھ جـریان مـقابـل خـود نـشان می دھـد. ھـمان گـونـھ کھ 
اسـتقبال کردن و پـذیرفـتن دعـوت تشکلی دیگر بـھ گـفتگو نـشان 
از اصـالـت و سـالـم بـودن یک حـزب دارد. حـزبی کھ بـھ پـایھ ھـای 
فکری، اســتراتــژی کاری و انــسجام تشکیالتی خــود اطمینان 
کافی داشـتھ بـاشـد، نـھ تـنھا وحشـتی از گـفتگو بـا دیگر احـزاب و 
سـازمـان ھـا نـدارد، بلکھ بـا اعـتماد بـھ نـفس و شـفافیت قـادر اسـت 
بـھ حـل اخـتالفـاتـش بـا آنـھا بـپردازد و در صـورت لـزوم حتی خـود 
بــھ ســمت دیگر احــزاب بــرود و پیشگام ھمکاری ھــای عملی 

شود. 

احتراز از پیش شرط ھای غیر قابل قبول:  •
بـرای گـشودن بـاب گـفتگو بـا تشکل دیگر نمی بـایست بـرای آن 
پیش شــرط ھــایی تعیین کرد کھ آغــاز صــحبت را بــھ بــن بســت 
بکشانـد. بـھ عـنوان مـثال از یک جـریان سـلطنت طـلب خـواسـتھ 
شـود بـرای گـفتگو از طـرفـداری از نـظام پـادشـاھی دسـت بـردارد. 
پیشنھاد گـفتگو بـاید مبتنی بـر شـروط مـعقولی بـاشـد کھ بـتوانـد 
مـورد اجـماع طـرفین قـرار بگیرد و شـانـس آغـاز و بـعد پیشبرد 

گفتگویی سازنده و در فضایی سالم را باال ببرد.  

احتراز از پیشداوری درباره ی نتیجھ ی گفتگو:  •
حــزبی کھ اراده می کند بــا دیگر نیروھــای سیاسی آغــاز بــھ 
گـفتگو کند، ھـر چـقدر ھـم فـاصـلھ ی خـود بـا آنـھا را زیاد بـدانـد و 
احـتمال نـزدیکی بـھ آنـھا را کم، نـباید در ارتـباط بـا نتیجھ ای کھ 

قرار است از این گفتگوھا حاصل شود، از قبل قضاوتی داشتھ  
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احــزاب سیاسی ھــم مجــموعــه ای از انــسان ھــا 
ھســتند که بــر ســر اھــداف، بــاورھــا و رفــتارھــای 
مشـترک بـا ھـم تـوافـق کرده انـد. بـنابـراین وجـود 
اخـتالف نـظر چـه در درون و چـه در بین نـھادھـای 
سیاسی بــه خــودِی خــود نــباید مشکلی بــاشــد؛ 
مشکل از نــبوِد بــلوغ و پختگی الزم بــرای مــدیریت 
این اخـتالف ھـاسـت که ایجاد می شـود. بـه شکل 
منطقِی خـود، اصـوأل نیازی بـه یک تـوافـق صـد در 
صـدی بین نیروھـای سیاسی نیست تـا بـتوانـند در 
مقطعی، ھـدفی مشـترک را دوشـادوش یکدیگر بـه 

پیش برند.  
بــرای آن که احــزاب در کنار ھــم گــام ھــای عملی 
بـردارنـد و ھمکاری ھـای کوتـاه مـدت و میان مـدت 
داشــته بــاشــند، الزم نیست بــه انــتظار معجــزه ای 
بـاشـند که اخـتالف نـظر بین آن ھـا را از میان بـردارد. 
از آن کـمـتـر، نیـازی نیـسـت خـــود را در اوج مـــبـارزه 
درگیر بـحث ھـای نـظری طـوالنی و بی پـایان اقـناعی 
کنند. کافی اسـت بـپذیرنـد که عـدم تـفاھـم بـر سـر 
ھــمه ی نکات امــری طبیعی اســت، جــزء ذات کار 
اســت و اگــر این تــفاوت ھــا نــبود دیگر دو تشکل 
مســتقل از ھــم نمی بــودنــد. تــنھا چیزی که الزم 
اســت درک کنند این اســت که در راســتای مــنافــع 
ھـر تشکل سیاسی اسـت که بـتوانـد اخـتالف خـود 
بـا دیگر جـریانـات را بـه درسـتی مـدیریت کند تـا بـتوانـد 
در بـرھـه ھـایی، بـنا بـه ضـرورت ھـای مـبارزاتی، وارد 

ائتالف ھا و جبھه ھای سیاسی شود.
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بـاشـد. بـدون پیشداوری بـایست بـرود، گـفتگو کند و تـالش کند 
بھترین نتیجھ را بھ دست آورد. 

ایجاد فضای سالم برای گفتگو:  •
بـرای پیشبرد مـوفقیت آمیز آن، گـفتگو می بـایست در فـضایی بـھ 
دور از تــنش و در آرامــش بــھ پیش رود. بــدین مــنظور الزم 
اســت اصــول پــایھ ای یک گــفتگوی ســالــم و دمکراتیک مــورد 
نـــظر قـــرار گیرد؛ نکاتی از قبیل رعـــایت ادب، احـــترام بـــھ 
کرامـت افـراد و دوری جسـتن از حـملھ بـھ شخصیت آنـھا. در 
حین گـفتگو، حتی اگـر دشـواری ھـای فـراوانی بـوجـود آید، نـباید 

رعایت ادب بھ دست فراموشی سپرده شود.  

بـا تـوجـھ بـھ کژی ھـای فـرھنگی مـا ایرانیان، پـرھیز از طـعنھ و 
کنایھ و ایما و اشــاره و متلک اھمیت دارد، چــرا کھ ھــمچون 
آفــت، ســالمــت را از فــضای گــفتگو ســلب می کنند. نشســت و 
بـرخـاسـت کنشگران سیاسی بـا قشـرھـای فـرھیختھ و تحصیل 
کرده ی جـامـعھ می تـوانـد کمکی بـاشـد بـھ سـاخـتن یک فـرھـنگ و 

ادبیات سیاسی سالم کھ از پختگی الزم برخوردار باشد. 

مدیریت صحیح گفتگو:  •
عـامـل بسیار مـھم دیگر بـرای کامیابی در یک گـفتگو، مـدیریت 
درسـت و حـرفـھ ای آن اسـت. جـلسات گـفتگو می تـوانـد تـوسـط 
طـرفین ھـدایت گـردد و یا مـدیریت آن بـھ یک طـرف سـوم کھ 
مـورد تـوافـق آنـھا بـاشـد واگـذار شـود. نمی بـایست نکات مھمی 
مـانـند تقسیم عـادالنـھ ی زمـان و رعـایت آن در حین گـفتگو، دادن 
نـــوبـــت بـــھ شکل بـــرابـــر و دیگر مـــشخصات یک گـــفتگوی 
دمکراتیک مـورد فـرامـوشی واقـع شـونـد. دمکراسی و فـرھـنگ 
بـرخـاسـتھ از آن از ویژگی ھـای جـوامـع بـالـغ و پیشرفـتھ اسـت. 

رسیدن بـھ این بـلوغ سیاسی در جـوامعی مـانـند ایران کھ ھـنوز 
از آن محــروم ھســتند، از طــریق فــرھیختگان، ھــنرمــندان و 
کنشگران سیاسی بـھ عـنوان نیروھـای پیشگام بـھ جـلو می رود و 
این، زمــانی کھ این اقــشار بــا رفــتارھــای دمکراتیک خــود بــر 

جامعھ تأثیر مثبت می گذارند. 

گوش کردن صحیح برای یافتن درک درست:  •
در حین گـفتگو، ھـر یک از طـرفین بـاید بـھ سـخنان طـرف مـقابـل 
بـھ درسـتی گـوش دھـد تـا درک دقیق و درسـتی از آن در ذھـن 
خـود ایجاد کند. تیزبینی و تـوجـھ مـخاطـب بـھ کالم گـوینده از 
ویژگی ھـای یک گـفتگوی سـازنـده و دمکراتیک اسـت کھ قـرار 
اســت از دل آن نــتایجی حــاصــل شــود. در ھمین راســتا، الزم 
اسـت از ارائـھ ی جـواب ھـای از پیش آمـاده دوری جسـتھ و قـبل 
از آن کھ پــاسخی داده شــود، زمــان کافی بــرای فکر کردن و 

بررسی استدالل ھای طرف گفتگو در نظر گرفتھ شود.  

شفافیت و صراحت کالم:  •
در گـفتگوھـای سیاسی می بـایست سـخنان، نـظرات و اسـتدالل ھـا 
را بـا دقـت، شـفافیت و صـراحـت کامـل مـطرح کرد. امـا فـرامـوش 
نـشود، صـراحـت کالم بـھ مـعنای دریدگی و بی حـرمتی نیست. 
تـرکیب ھـوشـمندانـھ ای کھ گـوینده از عـقل و احـساس بـرای بیان 
نـقطھ نـظرات و دیدگـاه ھـای خـود بـھ کار گیرد، بـھ گـفتگو پـویایی 
خـاصی بخشیده و احـتمال این کھ بـھ بـن بسـت بـرسـد را کاھـش 
می دھـد. بـاید بـھ گـونـھ ای سـخن گـفت کھ مـخاطـب، حتی بـا داشـتن 
نـظر مـخالـف، گـوینده را دشـمن خـود فـرض نکند، چـرا کھ اگـر 
چنین شـود، تـوان گـوش دادن عـقالنی تـرین سـخنان را ھـم از 

دست خواھد داد. 

توجھ بھ شباھت ھا و نقاط اشتراک:  •
بــرای نتیجھ گیری از گــفتگویی کھ بــنا بــھ نکات درج شــده در 
بـاال، در فـضایی سـالـم و سـازنـده بـھ پیش می رود، الزم اسـت 
جــدا از اخــتالف ھــا و تــفاوت ھــا، بــھ آنــچھ طــرفین را بــھ ھــم 
نـزدیک می کند تـوجـھ شـود. تـمرکز گـفتگو، پیش از ھـرچیز، نـھ 
بـھ روی تـفاوت ھـا، کھ بـھ روی نـزدیکی ھـا و وجـوه مشـترک 
بـاید بـاشـد تـا بـر این مـبنا بـتوان سـطح اخـتالف را کاھـش داده و 
امکان ھـمسویی طـرفین بـر اسـاس مـشابھـت ھـای حـداقلی آنـھا را 

ایجاد کرد. 

اجتناب از جستجوی توافق کامل:  •
فــرامــوش نــشود، ھیچ گــفتگویی تــا بــھ حــال، چــھ در عــرصــھ ی 
سیاسـت، در در دیگر عـرصـھ ھـا بـھ تـوافـق صـد درصـدی خـتم نشـده 
است، پس بھ دنبال آن نباید بود. وجود اختالف نظر میان احزاب 

ادامھ مطلب در صفحھ ٢١ 

٢٠

حـزب ایران آبـاد، بـه عـنوان یکی از جـریانـات 
چـنیـن  از  ایـرانی،  دمکـراتیک  سیـاسی 
گـفتگوھـایی اسـتقبال می کند و بـرای آن 
آمـادگی الزم را دارد. مـا خـواھـان بـرقـراری 
آن  تـــمـام  بـــا  عـمـلی  ھـــای  ھـمکـاری 
نیروھـــایی ھســـتیم که بـــه دنـــبال ایجاد 
تغییر در ایران، از طـریق حـرکت مـردمی و 
دمکراتیک بـاشـند. در این راسـتا، بـه عـنوان 
یک نیروی اصیل و پـــای بـــند بـــه مـــرام و 
اخـالق سیاسی، حـزب مـا خـود را در قـبال 
بـــرخی جـــریـانـــات در جـــایـگـاه آشـــتی 
نـاپـدیرقـرار می دھـد و بـا آنـھا گـفتگویی 

نخواھد داشت.
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ھـمان گـونـھ کھ میان افـراد، امـری عـادی و طبیعی اسـت. تـنھا یک 
ذھـن مـطلق گـرا و سیاه و سفید بین اسـت کھ بـھ دنـبال تـفاھـم کامـل در 
پی گـفتگو می گـردد. چنین تـفاھمی یک رویای غیر مـلموس بیش 
نیست. ذھـن انـسان ھـا و تجـربیات آنـھا بـا ھـم تـفاوت دارد، بـنابـراین 
نـگاه آنـھا بـھ مـسائـل نـاھـمگون اسـت و تـوافـق کامـل میان آنـھا ھـرگـز 

ایجاد نمی شود.  

نکاتی کھ بـرشـمرده شـد، نـھ تـنھا بـھ کار گـفتگوی سـازنـده میان 
جـریانـات سیاسی می آید، بلکھ در روابـط درون تشیکالتی احـزاب 
ایرانی ھـم می تـوانـد مـؤثـر افـتد؛ امـری کھ فـرھـنگ سیاسی نـزد 
کنشگران سیاسی ایرانی را رشــــد داده و نــــتایج مــــثبت آن در 

سرنوشت ملتی بروز خواھد کرد.  

نتیجه گیری:  

ایجاد اتـحاد عـمل و ائـتالف بین احـزاب و سـازمـان ھـای مـتعلق بـھ 
طیف اپــوزیسیون ایرانی نــھ تــنھا مــھم، بلکھ در شــرایط حــساس 
کنونی، بیش از ھمیشھ، عین ضـرورت اسـت. بـر اسـاس آنـچھ گـفتھ 
شـد، فـرمـول واقـع بینانـھ و عملی بـرای پیشبرد این امـر حیاتی، کھ 
می تـــوانـــد آینده ای روشـــن بـــرای ایران را تضمین کند، در این 

گزاره خالصھ می شود:  

حرکت بھ سمت توافق، ضمن درک اختالف  

حـزب ایران آبـاد، بـھ عـنوان یکی از جـریانـات سیاسی دمکراتیک 
ایرانی، از چنین گـفتگوھـایی اسـتقبال می کند و بـرای آن آمـادگی 
الزم را دارد. مـا خـواھـان بـرقـراری ھمکاری ھـای عملی بـا تـمام 
آن نیروھـایی ھسـتیم کھ بـھ دنـبال ایجاد تغییر در ایران، از طـریق 

حـرکت مـردمی و دمکراتیک بـاشـند. در این راسـتا، بـھ عـنوان یک 
نیروی اصیل و پـای بـند بـھ مـرام و اخـالق سیاسی، حـزب مـا خـود 
را در قـبال بـرخی جـریانـات در جـایگاه آشـتی نـاپـذیرقـرار می دھـد و 

با آنھا گفتگویی نخواھد داشت: 

جــریانــاتی کھ در جــبھھ ی تــأیید مســتقیم یا غیر مســتقیم نــظام •
ضدبشری جمھوری اسالمی باشد. 

جــریانــاتی کھ ایجاد تغییر در ایران را، نــھ شــانــھ بــھ شــانــھ ی •
احـزاب مـردمی و بـا اتکاء بـھ الیھ ھـای اجـتماعی، بلکھ بـا کمک 
و پشـتیبانی بیگانـگان و قـدرت ھـای مـنطقھ ای یا جـھانی بـخواھـند 

بھ پیش برند. 

جــریانــاتی کھ در مسیر کسب قــدرت سیاسی، حــفظ تــمامیت •
ارضی و انسجام ایران را بھ خطر بیاندازند. 

جــریانــاتی کھ در اھــداف و بــاورھــای خــود، بــھ ارزش ھــای •
انـسانی مـانـند پـای بـندی بـھ حـقوق بشـر، دمکراسی و عـدالـت 
اجـتماعی بـاور نـداشـتھ بـاشـند، لـذا یک تـوافـق نـظری حـداقلی بین 

آنھا و حزب ما نمی تواند بوجود آید. 
 ❊

راھکار پیشنھادی حـزب ایران آبـاد در این راسـتا، ھـمانـگونـھ کھ 
بـارھـا و بـارھـا بیان شـده، ھـمانـا تـوافـق نـظری حـداقلی و ھمکاری 
عملی حـداکثری بـا دیگر جـریانـات سیاسی بـا رعـایت نکات فـوق 
می بـاشـد. این چنین اتـحاد عملی تـنھا بـا حـفظ اسـتقالل تشکیالتی 
می تـــوانـــد صـــورت بگیرد و در آن از ادغـــام و ذوب شـــدن و 
اسـتحالـھ در احـزاب دیگر نـشانی نیست. بـا رعـایت این شـروط، 
حــزب مــا آمــاده ی نــزدیکی و ھمکاری بــا دیگر ســازمــان ھــا و 

احزاب ایرانی بوده و از آن استقبال می کند.# 
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حزب ایران آباد 
حـزب مـا تـالش دارد تـا بـا پـایان بخشیدن بـه 
حــاکمیت مــثلث جھــل، اســتبداد و فــقر در 
آبـــادی  و  آزادی  آگـــاھی،  بـــا  را  آن  ایـران، 
جـایگزین سـازد. این مـھم را حـزب ایران آبـاد 
حـاصـل تـالش سـازمـان یافـته ی شھـرونـدان 
می دانــد. ھــم از این رو بــر آن ھســتیم بــا 
تــقویت قــدرت اجــتماعی و واگــذاری قــدرت 
سیاسی بـه تشکل ھـای مـردمی، جـامـعه ای 
بـسازیم که در آن مـردم بـر سـرنـوشـت خـویش 

حاکمند و تاریخ خود را رقم می زنند. 

به جمع ما در حزب ایران آباد بپیوندید:  

www.iraneabad.org
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کورش عرفانی  

آزادی امـــری طبیعی بـــرای انـــســان اســـــت، امـــا بـــھ طـــــور 
مصنوعی از انسان سلب شــده است.  

در نـبوِد آزادی انـسان نـاقـص می مـانـد و سیر تکاملی او بـا مـانـع 
روبـرو می شـود. بـرداشـت انـســان ھـا از آزادی الـبتھ مـتفاوت اسـت. 
حتی مسـتبد تـرین حکومـت ھـا نیز مـردم تـحت سـلطھ ی خـود را آزاد 
مــعرفی می کنند. امــا در ورای تــعابیر و تــعاریف مــتفاوت، آیا 
شــــاخــص ھــایی وجــود دارد کھ بــتوانــد انــســان آزاد را انــسان 

محــروم از آزادی تفکیــک کند؟  

اگـــر بلی، این شـــاخـص ھـا چیست؟ نـوشـتار زیر بـھ این مـوضـوع 
می پردازد.  

تعریف آزادی  •
بـــــرای درک آزادی بـــایــد تـــعریف مشــخصی از آن داشـــــت. 
آزادی نـبود محـدودیت بـرای انـدیشــیدن و عـمــل کردن اســـت. این 
الـبتھ تـعریفی اســـت تجـریدی و نـظری. در عـمل، نـبود محـدودیت 
نـاممکن اسـت. امـا تـعریف پـدیده از شـرایط پـدیده مـتفاوت اسـت. مـا 
نخســـت می بـــایست ذات آزادی را در چـــارچـــوب تـــعریــف آن 
دریابیم تــــا بــتوانیم واقعیت آن را بھــتــر درک کنیم. پــس، ھــر 
انـسانی بـاید قـادر بـاشـد کھ در گـام نخسـت، آزادی را بـھ صـورت 
نـبود ھیچ گـونـھ محـدودیتی در نـظر گیرد. در گـام دوم می رسیم بـھ 
این کھ زنـدگی جـمعی انـسان ھـا در کنار ھـم، زاینده ی بـرخی از 
محـدودیت ھـا می شـود. این محـدودیت ھـای بـدیھی قـابـل تـصور و 
حتی در شکل مـعقول خـود قـابـل پـذیرش اســـت. مشکل از زمـانی 
زاده می شـود کھ این محـدودیت ھـا شـــروع بـھ رشـد مـصنوعی می 
کننــد و بـھ جـایی می رســـند کھ آزادی انـسان ھـا بـھ حـداقـل غیر 

قابل قبول می رســد. حداقلی غیر منطقی و غیر سازنده.  

آزادی و محدودیت ھای آن  •
محـدودیت ھـایی کھ در جـامـعھ بـر آزادی مـترتـب می شـود را پـس 

می توان بھ دو بخش تقسیم کرد:  

محدودیــت ھــای ضــروری  -

و محدودیت ھای کاذب  -

محـدودیت ھـــای ضـروری آنـھایی ھســـتند کھ بـرای بـرخـــورداری 
مـتساوی ھـمگان از آزادی در جـامـعھ مـورد نیاز اســـت. معیــار 
مــعروف « آزادی ھــرکس تــا آن جــاســت کھ بــــھ آزادی دیگری 

لطمھ نزند »، از این منطق برخاستھ است.  

این نــوع از محــدودیت ھــا عــقالنی، منطقی و داوطــلبانــھ اســت و 
افــراد بــا آگــاھی و اراده نســبت بــھ آنــھا گــردن می نــھنــد. امــــا 
محــدودیت ھــای کاذب آنــھایی اســــت کھ بخشی از جــامــعھ بــرای 
گسـترش آزادی خـود نسـبت بـھ سـایر بـخش ھـای جـامـعھ اعـمال می 
کند. بـھ عـبارت دیگر، در محـدودیت ھـای ضـروری انـسان ھـا بـرای 
رعــایت مــنافــع ھــمگانی و تــأمین آزادی مشــترک یک ســری 
چـارچـوب و خـط قـرمـز تـرسیم می کنند؛ امـا در محـدودیت ھـای 
کاذب، عـده ای بـا سـوء اســـتفاده از قـدرت و در واقـع بـرای حـفظ 
مـــوقعیت بـــرتـــر خـــویش، آزادی اکثریت را خـــط کشی کرده و 

مردمان را در قفس ھای آشکار و پنھان نگھ می دارند.  

سیر تکامـل تـاریخ بشـر رونـد افـزایش و کاھـش محـدودیت ھـــای 
ضـــروری و محـدودیــت ھـای کاذب بـوده اســـت. تـمامــی قیــام ھـا 
و انـقــالب ھـــای بشـری از زمـان قیام اســـپارتـاکوس و بـردگـان ُرم 
تـا بـھ مـقاومـت زنـدانیان سیاسی امـروز در ایران، داســـتان تـالش 
پــرھــزینھ ی بشــر بــرای زدودن محــدودیت ھــای کاذبی بــــوده کھ 
صاحبان قدرت و ثروت بر دست و پای اکثریت مردم بستھ اند.  

بـایــد دانســـت کــھ در حـالی کھ محـدودیت ھـای ضـروری ســـبب 
تـأمین و تضمین آزادی می شـونـد، محـدودیت ھـــای کاذب مـوجـب 
کاھـــش و مـرگ آزادی ھســـتند. محـدودیــت ھـای کاذب انـســان ھـا 
را از رشـــد انـسانی و تـوسـعھ ی اسـتعدادھـایشــان بـاز می دارنـد و 
آنـھا را بـھ افـرادی سـرخـورده و روان پـریش تـبدیل می کنند. انـســان 
غیر آزاد تـوان شکوفـا شـدن نـدارد و فـردی کھ شکوفـا نـشود، در 
حسـرت و افـسوس می میرد. شکوفـایی حـق طبیعی انـسان اسـت و 
نـبود آزادی او را از این حـق محـروم می سـازد. بـھ ھمین خـاطـر 
نـبرد بـرای کسب آزادی نـھ سیاسی اسـت نـھ چیزی شـــبیھ آن، یک 
وظیفھ ی انـسانی اسـت: تـالشــی بـرای بـرخـورداری از حـق طبیعی 

شکوفایی بشر.  
ادامھ مطلب در صفحھ ٢٣ 

٢٢

آزادی، ضــــرورت انــــسان مــانــدن



ســـال دوم - شـــــماره یـــازدهـــم - ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱ دســـامـــبر ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد

آزادی، ضرورت انسان ماندن 

آزادی و آگاھی  •
آگـاھی از ضـرورت آزادی بـرای انـسان زیستن ھـریک از مـا را 
دعــوت می کند کھ در ورای بــاور سیاسی خــود، در مســیر حــفظ 
انــسانیت خــویش کوشــا بــاشــیم. ھــر آن کس کھ در نــبرد بــرای 
آزادی شـرکت می کند، در واقـع در تـالش اسـت تـا بشـریت را بـھ 
سـوی رشـد و تکامـل یاری دھـد؛ بـھ ھـمــان تـرتیب کھ آنـھا کھ بـرای 
کسب و اســــتقرار آزادی تــــالش نمی کنند سھمی در شکوفــــایی 

انسان ھا و اعتالی بشریت برای خود قائل نیستند.  

شــــرکت در نــبرد و مــبــارزه بــرای آزادی امــری نیست کھ بــا 
تحـریک احـساســـات یا فـشار و اجـبار بـتوانـد تـوأم بـاشـد. بـرعکس، 
این مــبارزه ای اســت کھ بــاید از آگــاھی و درک و اراده ی فــرد 
ســرچــشمھ گیرد. زیرا در غیر این صــورت اصــالــت نــدارد، نــھ 

ماندگار است و نھ ارزشمند.  

آزادی بـرای آزادگـان اســـت و آزاده فـردی اســـت کھ نمی تـوانـد 
بـدون آزادی زنـدگی کند. آنـھا کھ آزادی را آرزومـندنـد ولی بـرای 
کسب آن تـــالش نمی کنند را نمی تـــوان آزاده نـــامید، زیرا آنـــھا 
ضـرورت بـرخـورداری از آزادی را بـرای پـاسـداشـت انـسانیت 
خـویش درک نکــرده انـد. این در حـالیست کھ بـرای انـسان آزاده 
تـصور این کھ بـتوانـد بـدون آزادی عـمر را بـھ پـایان بـرد نـاممکن 
اسـت. آن قـدر نـاممکن اسـت کھ حـاضـر اسـت در مسیر مـبارزه ی 
آزادیخواھـانـھ اش ھـر ســختی و فـداکاری را بـھ جـان بخـرد، امـا در 
بـردگی عـمر نـگذرانـد. انـسان آزاده زنـده بـودن تـوأم بـا  آزادی  را 
«زنـدگی» می نـامـد و انـسان غیر آزاده، زنـده بـودن را بـھ دروغ و 

برای دلخوشی و خود فریبی، « زندگی » می نامد.  

نتیجه گیری  

بـر اســـاس آن چـھ گـفتھ شـــد در مــی یابیم کھ بـھ جـــز آنـھا کھ در 
جھــل مــرکب و مــطلق بــھ ســــر می بــرنــد، مــحال اســــت کھ مــا 
ایرانیان در شـــرایطی بـاشــیم کھ نـدانیم محـرومیــت از آزادی تـــا 
چـھ حـد بـرای رشـد فـردی و تکامـل اجـتماعی مـان مـضر و مخـرب 

اســت.  

امـا اگـر می پـرســید پـس چـرا بـا وجـود آن کھ می دانیم بـھ طـور 
گســـترده و پـرشـمار بـرای کســب آزادی اقـدام نمی کنیم، پـاسـخ آن 
روشــن اســت: زیــرا کھ عــادت مــی کنیم بــدون اھمیت دادن بــھ 
شکوفـایی انـسانی خـود عـمر را بـھ پـایان بـریم و بمیریم. عـادت می 
کنیم کھ زنـده بـاشیم نـھ این کھ زنـدگــی کنیم. آری، بـرای میلیون ھـا 
ایرانی، زنـده بـودن جـای زنـدگی را گـرفـتھ اسـت. امـا نـھ بـھ طـور 
جـبری، -کھ جـبــر ھـرگـز در مـورد مـوجـود انـسانی بـھ طـور مـطلق 
مــطرح نیست- بلکھ بــھ صــورت انــتخابی و ارادی. میلیــون ھــا 
ایرانی انـتخاب کرده انـــد کھ بـــدون آزادی و بـھ عـنوان انـسان ھـایی 
نـاقـص و محـروم از حـق رشـد زیست کنند تـا بمیرنـد. این واقعیت 
تلخی اســت کھ نمی تــوان انکار کرد، امــا وجــود و حــضور این 
واقعیت تـأسـف بـار نـباید سـبب شـود کھ مـا بـھ سـھم خـود، بـھ درک و 
آگـاھی فـردی خـویش پشـت کرده و در تـالش و نـبرد بـرای کسب 
آزادی شرکت نکنیم. ھر کس باید برای خود تعیین تکلیف کند.  

انـســان یا آزاد زنـدگی می کند و انـسان اسـت و یا بـھ آزادی پشـت 
می کند و از انــسان بــودن خــویش اســتعفا می دھــد. انــتخاب بــا 

ماست.# 

٢٣

انـســان یا آزاد زنـدگی می کند 
و انــسان اســت و یا بــه آزادی 
پـشـــت می کـنـد و از انـــسـان 
بـودن خـویش اسـتعفا می دھـد. 

انتخاب با ماست.
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نشریه ی "خودرهاگر"  
شماره یازدهم  - ۱۰ آذر ۱۳۹۶- ۳۱ نوامبر 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.

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


