
دفتر سیاسی حزب ایران آباد  

شــرایط کنونی جــھان و مــنطقھ در کنار مــوقعیت خــاص درون 
ایران می رونـد تـا ھمگی بـر تعیین سـرنـوشـت کشورمـان مـؤثـر واقـع 
شـونـد. در این وضعیت نـقش احـزاب و سـازمـان ھـای سیاسی از 
اھمیت خــاصی بــرخــوردار اســت. درک این نــقش و آمــاده شــدن 
بـرای ایفای آن نیازمـند درک عمیق و واقـع گـرایانـھ از جـزئیاتی 

است کھ در این نوشتار بھ آن می پردازیم.  

نخسـت این کھ تجـربـھ ی تـاریخی بـھ مـا نـشان داده اسـت کھ ھـرگـونـھ 
تغییر سیاسی کھ بـا مـاھیت مـردمی نـبوده و سـازمـان یافـتھ، ھـدفـمند 
وھــدایت شــده نــباشــد ره بــھ نــاکجا آبــاد می بــرد. پــس بــاید بــھ این 
خـصوصیات مـھم انـدیشید و بـرای آن تھیھ و تـدارک دید. وظیفھ ی 
چنین امــری نــھ بــر عھــده ی مــردم درگیر روزمــرگی اســت نــھ 
شخصیت ھـای مـدعی رھـبری. فـقط تشکل ھـای منسجـم ھسـتند کھ 
می تـوانـند بـر اسـاس یک بـرنـامـھ ی سیاسی تـعریف شـده بـھ این مـھم 
ھـمت گـمارنـد. در نـبوِد احـزاب سیاسی قـدرتـمند مـا می تـوانیم یک 
بـار دیگر شـاھـد شکست جـنبش اعـتراضی مـردمی ایران بـرای 

دستیابی بھ آزادی و رفاه و دمکراسی باشیم. 

دوم این کھ احـزاب خـود بـرای ایفای این نـقش نمی تـوانـند بـھ جـبر و 
مکانیزم ھـای خـودبـخودی بـاور داشـتھ بـاشـند. کسب این تـوانـمندی 
در گـرو کار آگـاھـانـھ و ارادی آنـھا بـرای رسیدن بـھ تـمام امکانـات 
و مـلزومـات این کار اسـت. بـھ عـبارت دیگر بـھ صـرف گـذران 
وقـت و افـزودن بـر عـمر خـود نیست کھ احـزاب بـھ درجـھ ی الزم 
از پختگی و تــوانــایی بــرای ایفای نــقش رھــبری و ھــدایت گــری 
جـنبش بـرانـدازی می رسـند. این تـصور خـام در طـول دھـھ ھـای 
گـذشـتھ بسیاری از سـازمـان ھـای سیاسی را دچـار نـازایِی کاری و 
تشکیالتی کرده و از آنـھا تشکل ھـای در حـد نـام و نـشان، بـدون 

وجود واقعی مؤثر، ساختھ است.  
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ھیچ نیرویی قوی تر از ملتی نیست که تصمیم به رھایی خویش گرفته است.
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سرمقالھ: شرایط کشور در سال ٩٧ و وظیفھ ی احزاب سیاسی 

ھـر حـزبی کھ می خـواھـد بـھ مـعنای راسـتین کلمھ در مـقام حـزب 
ایفای نـقش کند بـاید بـھ طـور جـدی و بـرنـامـھ مـند در تـدارک جـذب 
نیروی انـسانی کافی و آمـوزش و تـربیت آنـھا بـرای مـدیریت طـرح 
اجـرایی خـود در مسیر کسب قـدرت، تھیھ امکانـات مـادی و مـنابـع 
مـالی بـرای تـغذیھ ی لجسـتیکی طـرح خـود و در نـھایت گسـترش و 
تعمیق پـایگاه اجـتماعی خـویش در درون جـامـعھ بـاشـد. بـدون این 
سـھ (نیرو، امکانـات و پـایگاه مـردمی) ھیچ تشکلی قـادر نـخواھـد 
بـود کھ در عـمل، و نـھ در حـرف و ادعـا، در جـایگاه ھـدایتگری و 

راھبری جنبش ھای اعتراضی قرار گیرد. 

نکـتـھ ی ســــوم ایـن کـھ بــــایـد تــــصـور تک َروی سیـاسی را کـنـار 
گـذاشـت. تشکل ھـایی کھ می انـدیشند بـھ تـنھایی می تـوانـند از پـسِ 
کار بـرآمـده و خـود را یگانـھ آلـترنـاتیو رژیم مـعرفی می کنند بـاید 
در عـمل دیده بـاشـد کھ در این کار مـوفـق نـبوده انـد. این راه بـھ 
تــنھایی طی شــدنی نیست. نیاز بــھ «ھــمھ» ی تشکل ھــای سیاسی 
نـدارد، امـا حـتمأ احتیاج بـھ طیفی از نیروھـای ھـمسو دارد کھ در 
یک حـرکت جـبھھ وار و ھـماھـنگ، بـا تجـمیع دانـش و تـوانـایی ھـا و 
نیروھـای خـویش، بـھ سـوی پیروزی گـام بـردارنـد. در این مسیر 
صـد الـبتھ انـعطاف و احـترام و تـساھـل و مـدارا نیز الزم اسـت. 
بـدیھی اسـت کھ در این جـا نیز بـاز اراده گـرایی اسـت کھ حـرف 
نخســت را می زنــد. رونــِد تشکیل یک جــبھھ از نیروھــای ھــمسو 
ھـرگـز و ھـرگـز بـھ صـورت مکانیکی و تـصادفی رخ نـخواھـد داد. 
حتی بـھ شکل انـتظار مـنفعل نیز صـورت نمی پـذیرد، نیاز بـھ یک 
اقـدام داوطـلبانـھ ی تشکل ھـای سیاسی دارد و نیز اسـتقبال بی قید و 
شـرط از دعـوت ھـایی کھ تـوسـط جـریان ھـای سـالـم و ھـمسوی دیگر 

صورت می پذیرد.  

و نکتھ ی آخــر این کھ مــبارزه یک رود آرام بــا جــریانی ثــابــت 
نیست، دریایی است خروشان و توأم با موج و صخره و توفان.  

این یعنی آن کھ تشکل ھـای سیاسی کھ وارد این فـرایند شکل دھی 
بــھ یک جــبھھ ی متحــد بــرای راھــبری ھــدفــمند و ســازمــان یافــتھ 
جـنبش ھـای اعـتراضی می شـونـد بـاید آمـادگی داشـتھ بـاشـند تـا بـا تـنش 
ھـای سنگین و چـالـش ھـای سھمگین مـواجـھ شـونـد و از پـِس یکایک 
آنـھا بـرآیند. بـھ عـبارت دیگر در این مسیر نـباید شـوک زده شـد و یا 
دسـت و پـای خـود را در مـقابـل اقـدامـات دشـمنان داخـلی و خـارجی 
گـم کرد. بـرعکس، بـاید آرامـش خـود را حـفظ کرد و بـا اعـتماد بـھ 
نـفس و تسـلط گـام بـرداشـت. بـھ نـحوی کھ در نـھایت بـتوان پیروزی 

را در مسیر تحقق برنامھ ی خویش مالقات کرد. 

 ❊ ❊

در راســتای آن چــھ گــفتھ شــد، حــزب ایران آبــاد، بــھ عــنوان یک 
حـزب سیاسی مـتعارف و حـرفـھ ای، در پـایان چـھارمین سـال عـمر 
خـویش و آغـاز پنجـمین سـال فـعالیت خـود، در این مسیر گـام بـرمی 
دارد. مـا بـھ عـنوان یک حـزب سیاسی در پی آن ھسـتیم تـا بـا جـذب 
ھــر چــھ بیشتر نیرو و آمــوزش و تــربیت آنــھا خــود را از حیث 
نیروی انـسانی تـقویت کنیم، بـا تـدارک مـنابـع مـالی نیازھـای مـادی 
خـود را تـأمین سـازیم و بـا تبلیغات و کار رسـانـھ ای مسـتمر، پـایگاه 
اجـتماعی خـویش را وسـعت بخشیم. و ھـمھ ی این ھـا بـا ھـدف این 
کھ تــبدیل بــھ یک تشکل قــوی شــویم و بــتوانیم بــا جــریان ھــای 
ھـمسوی دیگر بـرای تشکیل یک جـبھھ ی مـردمی در مسیر تـولـد 
بخشیدن بـھ جـریان ھـدایت و راھـبری جـنبش بـرانـداز و مـدیریت 
دوران گــذار ایفای نــقش کنیم. در این راه از ھــمھ ی ھــموطــنان 
بـاورمـند و مسـئولیت پـذیر می خـواھیم کھ بـھ صـفوف حـزب مـا 

بپیوندند تا در این مسیر حرکت کنیم.# 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 
٨ فروردین ١٣٩٧ 

٢

تجـربـه ی تـاریخی بـه مـا نـشان داده اسـت که ھـرگـونـه تغییر 
سیاسی که بــا مــاھیت مــردمی نــبوده و ســازمــان یافــته، 
ھـدفـمند وھـدایت شـده نـباشـد ره بـه نـاکجا آبـاد می بـرد. پـس 
بــاید بــه این خــصوصیات مــھم انــدیشید و بــرای آن تھیه و 
تــدارک دید. وظیفه ی چنین امــری نــه بــر عھــده ی مــردمِ 
درگیر روزمـرگی اسـت نـه شخصیت ھـای مـدعی رھـبری. 
فـقط تشکل ھـای منسجـم ھسـتند که می تـوانـند بـر اسـاس 
یک بــرنــامــه ی سیاسی تــعریف شــده بــه این مــھم ھــمت 
گـمارنـد. در نـبوِد احـزاب سیاسی قـدرتـمند مـا می تـوانیم یک 
بـار دیگر شـاھـد شکست جـنبش اعـتراضی مـردمی ایران 

برای دستیابی به آزادی و رفاه و دمکراسی باشیم.
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در بیست و نـھم اسـفند مـاه ١٣٩۶، حـزب ایران آبـاد چـھارمین سـال 
فـعالیت ھـای خـویش را بـھ پـایان بـرده و پنجـمین سـال تـالش ھـای 
مــنظم سیاسی خــود را آغــاز کرد. در طــول این مــدت حــزب، بــا 
انـدوخـتن تـجارب کاری و انـجام مـطالـعات نـظری، مـوفـق شـد کھ 
کار مـھم سیستم سـازی را دنـبال کند. مـا آمـوختیم تـا چـھ انـدازه مـھم 
اسـت کھ یک حـزب سیاسی از یک سـو بـرای تـأمین بـقای خـود و 
از سـوی دیگر بـرای بـاالبـردن شـانـس مـوفقیت خـویش، از حـالـت 
یک جـمع سیاسی بـھ یک «سیستم» تشکیالتی تـبدیل شـود. مـا تـمام 
تـالش خـود را در این مـدت در این راه گـذاشـتیم و در سـال چـھارم 

فعالیت خویش، موفقیت ھای خوبی را در این زمینھ کسب کردیم.  

الـبتھ ھـنوز در اول راھیم، امـا نسـبت بـھ این مـوضـوع آگـاھیم کھ 
بـرنـامـھ ی اسـتراتـژی مـا در درازمـدت اسـت کھ مـتحقق می شـود و 
بـھ ھمین دلیل نیز عجـلھ ای بـرای میانـبُر زدن و شـتاب زده عـمل 
کردن نـداریم. مـا می دانیم کھ کار درسـت بـاید درسـت انـجام شـود. 
بـنابـراین فـقط بـھ دنـبال این نیستیم کھ کاِر خـوب انـجام دھیم، می 

خواھیم کار را ھم خوب انجام دھیم.  

حـزب ایران آبـاد بـا تـأکید مسـتمر بـر آمـوزش و بـاال بـردن سـطح 
کیفی کار، بـھ طـور مـداوم از اعـضای خـویش خـواسـتھ اسـت کھ 
نسـبت بـھ این دو امـر فـعال عـمل کنند. ھـم بـھ آمـوزش ھـا بـپردازنـد و 
ھـم دائـم در صـدد رفـع کمبودھـای کار خـود بـاشـند. دلیل این تـأکید 
این بـوده و ھسـت کھ مـا بـر ضـرورت داشـتن نیروھـای کیفی کھ 
بـتوانـند نـقش مـدیران فـردا را ایفاء کنند بـاور داریم. مـدیرانی کھ ھـم 
بـتوانـند مـبارزه ی بـرانـدازی رژیم را خـوب بـھ پیش بـرنـد، ھـم 
دوران گــذار را بــا پختگی مــدیریت کنند و ھــم این کھ، در یک 
ایران دمکراتیک، قــادر بــھ قــبول مســئولیت ھــای بــزرگ بــرای 

پیشبرد استراتژی حزب باشند.  

در سـال ١٣٩۶ رونـد آمـوزش و ارتـقاء کیفی در راسـتای سیستم 
سـازی بـھ پیش بـرده شـد و کار حـزب انـسجام بیشتری پیدا کرد. در 
این سـال تشکیالت مـوفـق شـد شـرایط و زمینھ ھـایی را فـراھـم کند 
کھ بـر اسـاس آن نیروھـای غیر کیفی یا جـذب حـزب نـشونـد و یا 

اگـر بـھ اشـتباه بـھ درون حـزب آمـده انـد بـھ درسـتی از آن خـارج 
شـونـد. این رونـد، بیانـگر ھیچ مکانیزم حـذف گـرا نـبود، یک نـوع 
سـازوکار طبیعی تشکیالتی بـود کھ تـأکید دارد عـنصری بـرای کار 
حـزبی مفید اسـت کھ چـرایی حـضور خـود در حـزب را درک کرده 
و بـرای ارتـقای کیفی کار تشکیالتی بـھ طـور مـداوم در حـال تـالش 
بـاشـد. گـزینشی عـمل کردن، اگـر بـراسـاس معیار کیفیت بـاشـد، خـطا 

محسوب نمی شود. 

در این سـال ھـم چنین حـزب اتکاء مـالی خـود را بـر مـنابـع جـدیدی 
قـرار داد تـا بـتوانـد بـا دسـت بـازتـر بـھ فـعالیت ھـای خـویش ادامـھ دھـد. 
سیاسـت مـا بـر این اسـت کھ بـتوانیم زاینده ی درآمـدھـایی بـاشیم کھ 
بـتوانـد بـرای حـزب خـودکفایی مـالی بـھ ھـمراه آورد و اجـازه ی 

گسترش کمی و کیفی کار را بدھد.  

ھــم چنین در این ســال وجــھ تبلیغاتی کار حــزب بــرای گســترش 
پـایگاه اجـتماعی خـود مـورد تـأکید قـرار گـرفـت و ابـعاد جـدیدی بـھ 
خـود یافـت. کار مـنظم و حـرفـھ ای در عـرصـھ ی تبلیغات در فـضای 
مـجازی ھـمراه بـا گسـترش پـوشـش مـاھـواره ای رسـانـھ ی در خـدمـت 
حـزب، از جـملھ اقـدامـاتی بـود کھ در این سـال مـتحقق شـد. دراین 
سـال مـخاطـبان تـازه ای بـرای مـحتوای رسـانـھ ای مـا فـراھـم شـد و 
حــزب ایران آبــاد بــھ ھــموطــنان بیشتری در داخــل و خــارج از 

کشور شناسانده شد.  

کار سیاسی مـا در سـالی کھ گـذشـت از پختگی و انـسجام بیشتری 
بـرخـوردار شـد و دایره ی نـفوذ تحـلیل ھـای ارائـھ شـده تـوسـط رسـانـھ 
دیدگـاه بـھ نـحو قـابـل تـوجھی فـراگیرتـر شـد. ھـم چنین در این سـال 
نخسـتین اقـدامـات بـرای ایجاد فـضای مـناسـب جھـت گـفتگو و تـبادل 
نظر میان جریان ھای سیاسی چپ و ملی گرا صورت پذیرفت.  

 ❊ ❊

اینک بـا آغـاز سـال ١٣٩٧، سـالی حـساس و حتی سـرنـوشـت سـاز، 
حـزب ایران آبـاد، پنجـمین سـال فـعالیت خـود را بـا تـداوم خـط کاری 
خـویش، بـھ گسـترش کمی و کیفی تـالش ھـایش اخـتصاص خـواھـد 

داد تا بتواند ھر چھ بیشتر در مسیر اجرای مأموریت خویش، کھ  
ادامھ مطلب در صفحھ ۴ 

٣

و آغاز سال پنجم

پایان سال چھارم فعالیت

حزب ایران آباد
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پایان سال چھارم فعالیت حزب و آغاز سال پنجم 

ھمانا پیاده ساختن برنامھ ی سیاسی حزب است، بھ پیش رود.  

حـزب مـا، بـھ عـنوان یک تشکل سیاسی حـرفـھ ای، در صـدد اسـت 
تـا خـود را بـرای ایفای نـقش در سـناریوھـای مختلفی کھ مـحتمل 

است آماده کند. این سناریوھا بھ سھ مقولھ تقسیم می شوند:  

نخسـت احـتمال رویارویی قـدرت ھـای بـزرگ جـھانی و مـنطقھ 
ای با رژیم ایران و بروز یک جنگ،  

دوم فـروپـاشی رژیم از درون در زیر بـار فـشارھـای اقـتصادی 
و سیاسی و مواجھ شدن با انفجار اجتماعی، 

سـوم، اسـتحالـھ ی اسـاسی نـظام بـا یک چـرخـش مـھم و تـبدیل 
شدن بھ یک رژیم جراحی شده با ھدف خریدن عمر. 

بـنا بـھ بـرداشـت مـا دو سـناریو نخسـت از احـتمالی قـوی و سـناریوی 
سـوم از شـانسی کم بـرخـوردار ھسـتند. بـھ ھمین دلیل، حـزب ایران 
آبـاد تـمام تـالش خـود را در سـال ١٣٩٧ بـر روی پـرھیز از بـروز 
از جـنگ و تـقویت قیام مـردمی بـرای پـایان بخشیدن بـھ عـمر رژیم 
پلید جـمھوری اسـالمی مـتمرکز خـواھـد کرد. امـا بـھ عـنوان یک 
حــزب واقــع گــرا مــا می دانیم کھ وزن ھــر تشکلی در صــحنھ ی 
سیاسی بــنا بــھ تــوانــایی ھــای آن تعیین می شــود. از ھمین روی، 

برای افزایش وزن سیاسی خود نیاز داریم بھ:  

١)   جـذب ھـر چـھ بیشتر نیروھـای کیفی و آمـوزش و تـربیت آنـھا 
برای ایفای نقش مدیریتی 

 ٢)   تھیھ و تـدارک امکانـات مـادی و مـالی جـدید بـرای تـقویت 
قدرت لجستیکی حزب و  

 ٣)   تعمیق و گسـترش پـایگاه اجـتماعی بـا ھـدف بسیج نیروھـای 
کیفی در درون جامعھ در زمان مقتضی.  

در راسـتای تھیھ و تـدارک این سـھ امـر الزم، در سـال ١٣٩٧ تـمام 
تـمرکز مـا بـر تـالش تشکیالتی مـنظم و ھـدفـمند و بـر اسـاس یک 

برنامھ ی مشخص کاری خواھد بود.  

در این راسـتا از ھـمھ ی ھـموطـنانی کھ بـھ ضـرورت تحـزب بـرای 
نــجات میھن بــاور دارنــد می خــواھیم کھ بــھ حــزب ایران آبــاد 
بپیونـدنـد و بـھ عـنوان عـضو یک تشکل مـردمی حـرفـھ ای در این 
مسیر در کنار اعضای موجود حزب بھ کار و تالش بپردازند.  

مـا بـراین بـاوریم کھ مـبارزه ی مبتنی بـر سـازمـانـدھی ھـدفـمند و 
مـدیریت شـده یگانـھ شـانـس مـا بـرای پیروزی اسـت. بـھ ھمین خـاطـر 
از ھـمھ ی ایرانیانی کھ چنین بـاوری دارنـد می خـواھیم کھ از ھمین 
حـاال جـای خـود را در حـزب ایران آبـاد بیابـند تـا دسـت در دسـت ھـم 
در مـسیـری کـھ می دانیـم ره بــــھ کـامیـابی و دمکـراسی می بــــرد، 
کوشـش کنیم. فـرامـوش نکنیم، نـباید مـنتظر شـویم یک حـزب قـوی 
ظــھور کند تــا بــا آن مــشارکت کنیم، بــاید مــشارکت کنیم تــا یک 

حزب قوی ظھور کند.# 

٤

حـزب مـا، بـه عـنوان یک تشکل سیاسی حـرفـه ای، در صـدد اسـت تـا خـود را بـرای ایفای 
نـقش در سـناریوھـای مختلفی که مـحتمل اسـت آمـاده کند. این سـناریوھـا بـه سـه مـقولـه 

تقسیم می شوند:  

 نخسـت احـتمال رویارویی قـدرت ھـای بـزرگ جـھانی و مـنطقه ای بـا رژیم ایران و بـروز یک 
جنگ،  

  دوم فـروپـاشی رژیم از درون در زیر بـار فـشارھـای اقـتصادی و سیاسی و مـواجـه شـدن 
با انفجار اجتماعی، 

  سـوم، اسـتحالـه ی اسـاسی نـظام بـا یک چـرخـش مـھم و تـبدیل شـدن بـه یک رژیم 
جراحی شده با ھدف خریدن عمر. 

بـنا بـه بـرداشـت مـا دو سـناریو نخسـت از احـتمالی قـوی و سـناریوی سـوم از شـانسی کم 
بـرخـوردار ھسـتند. بـه ھمین دلیل، حـزب ایران آبـاد تـمام تـالش خـود را در سـال ١٣٩٧ بـر روی 
پــرھیز از بــروز از جــنگ و تــقویت قیام مــردمی بــرای پــایان بخشیدن بــه عــمر رژیم پلید 
جـمھوری اسـالمی مـتمرکز خـواھـد کرد. امـا بـه عـنوان یک حـزب واقـع گـرا مـا می دانیم که 

وزن ھر تشکلی در صحنه ی سیاسی بنا به توانایی ھای آن تعیین می شود.
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 

شــاید نــتوان زمــان و شــرایط دقیق آن را تعیین کرد امــا تغییر در 
راھسـت. پیش لـرزه ھـای تـحولی بـزرگ در ایران آغـاز شـده و در 
این مـھم، بـرای کمتر کسی جـای تـردید بـاقی مـانـده اسـت. نـظامی کھ 
چھـل سـال پیش امید بـھ آزادی و بھـروزی مـردم ایران را بـھ سیھ 
روزی تـبدیل کرد، دیروقتی اسـت ھـر گـونـھ پـایگاه اجـتماعی و 
تـــوان مـــدیریتی کشور را از دســـت داده اســـت. اعـــتراضـــات 
سـراسـری مـردم ایران در دی مـاه ٩۶ عجـز این رژیم در اِعـمال 
حـداقلی از کنترل بـر اوضـاع کشور را در چـشم جـھانیان آشکار 
کرد. بـھ نـظر می رسـد وجـود جـمھوری اسـالمی سـودمـندی خـود 
بـرای قـدرت ھـای بـزرگ جـھانی را دیگر از دسـت داده و محـروم 
از حــمایت آشکار و نــھان آنــھا در دوره ھــای آخــر حیات ننگین 
خـود بـھ سـر می بـرد. فـروپـاشی، سـرنـگونی، بـرانـدازی،... پـایان این 
رژیم بـھ ھـر شکل کھ رخ دھـد، بی شک نـزدیک اسـت و این خـبر 

خوبی است. اما مانع از طرح چند پرسش اساسی نمی شود: 

آیا صـرف تغییر نـظام سیاسی بـھ مـعنای آمـدن روزھـای بھـتری 
برای ما خواھد بود؟  

بـرای آن کھ ایران در مسیر پیشرفـت و بھـروزی قـرار گیرد، 
بھ چگونھ تغییری نیاز دارد؟  

این تغییر تـوسـط کدام نیروھـا می تـوانـد راھـبری و مـدیریت 
شود؟ 

کسب آمـادگی بـرای بـھ پیش بـردن تغییر مـطلوب در ایران چـھ 
طلب می کند؟ 

نـوشـتار پیِش رو بـھ این پـرسـش ھـا از دیدگـاه حـزب ایران آبـاد 
پاسخ می دھد. 

در ورای تغییر نظام سیاسی 

در آسـتانـھ تـحوالت نـاگـزیر در ایران، دغـدغـھ ی نخسـت ھـر یک از 
مـا، کھ از تجـربیات دردنـاک تـاریخ مـعاصـر درس خـود را فـرا 
گـرفـتھ ایم، بـھ درسـتی این بـاید بـاشـد: کنار زدن این نـظام دیکتاتـور 
بخشی از کار مـاسـت امـا چـگونـھ می تـوان از دسـتاورد این تـحول 
مـحافـظت نـمود؟ چـگونـھ می تـوان از بـر سـر کار آمـدن نـوع دیگری 
از اسـتبداد جـلوگیری کرد و نـگذاشـت حـاصـل تـالش و فـداکاری 

نیروھای خواھاِن تغییر، نصیب اقلیت مستبد دیگری شود؟  

در جـامـعھ ی ایران کھ اسـتبداد در آن سـابـقھ ای چـندین ھـزار سـالـھ 
دارد، و سـاخـتار آن در تـمامی عـرصـھ ھـا بـا خـودکامگی عجین شـده 
اسـت، جـلوگیری از ظـھور چھـره ھـای جـدید اسـتبداد کار سھـل و 
آسـانی نیست. ریشھ کن کردن اسـتبداد در ایران «جـز بـا یک تغییر 
1بنیادین در رفـتارھـا و سـاخـتارھـا نـاممکن» می بـاشـد. حـزب ایران 

آبــاد بــر این بــاور اســت کھ «بــرون رفــت از بــن بســت تــاریخی 
کشورمـــان در گـــرو اراده ی ایرانیان آزادیخواه از یک ســـو و 

2تشکل یابی و کار جمعی آنان از سوی دیگر است».  

بـھ عـنوان حـزبی انـسان مـدار، مـا انـسان را در مـرکز کنشگری 
سیاسی خــــود قــــرار می دھیم و تغییر در رفــــتارھــــای انــــسان 
اسـتبدادزده ی ایرانی را بخشی جـدایی نـاپـذیر و ضـروری از تغییر 
مـطلوب خـود، یعنی سـاخـتن جـامـعھ ای انـسانی در ایران می دانیم. 
بـا این ھـمھ، بـر این امـر بـھ خـوبی واقفیم کھ تغییر رفـتار انـسان 
ھــای اســتبدادزده در گــرو دگــرگــونی بنیادین در ســاخــتارھــای 
بــازتــولید کننده ی اســتبداد اســت. تــا زمــانی کھ قــدرت سیاسی در 
چـنگ نیروھـایی بـاشـد کھ بـرای حـفظ سـلطھ ی خـویش جھـل و فـقر 
و تـرس را بـھ شکل فـراگیر گسـترش می دھـند، اکثر شھـرونـدان 

گرفتار در چرخھ ی بازتولید استبداد باقی مانده و با استبدادپذیری  
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خویش امکان ادامھ ی حیات مستبد را فراھم می کنند.  

بـھ ھمین دلیل از دیدگـاه مـا، صـرف تغییر نـظام سیاسی در ایران، 
چـنانـچھ بـھ دنـبال خـود تـحول ریشھ ای در عـرصـھ ھـای اقـتصادی، 
اجـتماعی، فـرھنگی را نـداشـتھ بـاشـد، چـاره سـاز نـخواھـد بـود. 
خـروج مـردم مـا از این بـن بسـت تـاریخی، نـھ از طـریق اصـالحـات 
گـام بـھ گـام در نـظام مـوجـود و نـھ بـا ایجاد تغییرات سـطحی در نـوع 
نـظام سیاسی اسـت کھ انـجام خـواھـد شـد؛ دگـرگـون شـدن ایران مـا از 
مسیر تـحوالت ریشھ ای در سـاخـتارھـا می گـذرد و تـنھا این نـوع از 
دگـرگـونی بنیادین ھسـت کھ نسـل بـھ نسـل، در یک رونـد تـدریجی، 
آگـاھـانـھ و بـرنـامـھ ریزی شـده، انـسان ایرانی را از اسـتبدادپـذیری و 
بـازتـولید رفـتارھـای اسـتبدادزده دور خـواھـد کرد. این تـحول نـھ 

جبری است نھ مکانیکی.  

رفـتن بـھ پـای تـحوالت بـزرگ و ژرف در سـاخـتارھـای جـامـعھ ی 
ایرانی، کاری نیست کھ بـتوانـد تـوسـط «رھـبران» خـودخـوانـده کھ 
خـواھـان کسب قـدرت بـھ ھـر وسیلھ و بـا کمک ھـر کسی ھسـتند 
صــــورت بگیرد و از آن کمتر بــــا پــــراکنده کاری و ســــر دادن 
مـوعـظھ و سـرگـرمی ھـای «سیاسی» امکان پـذیر اسـت. پیشبرد 
دگـرگـونی ھـای بنیادین در یک کشور کاری اسـت جـدی و تـنھا از 
طـریق کنشگری سـازمـان یافـتھ ی جـمعی و در قـالـب احـزاب سیاسی 
منسجــم، قــدرتــمند و دمکراتیک شــدنی خــواھــد بــود. احــزابی کھ 
بـرای این دگـرگـونی ھـا طـرح و بـرنـامـھ دارنـد، نیروی انـسانی و 
مــادی و پــایگاه اجــتماعی الزم را فــراھــم می کنند و می خــواھــند 
طــرح تغییر را بــھ شکل روشــمند و بــا تکیھ بــر عــلوم امــروزی 
مــدیریت کرده و بــھ اجــرا درآورنــد. مــوفقیت این تشکل ھــا، بــھ 
کیفیت و میزان کسب آمــادگی آنــھا بســتگی دارد و فــراھــم کردن 

ملزومات الزم برای بھ اجرا درآوردن تغییرات، یعنی: 

١) انـتخاب زیربـنای فکری مـناسـب، ٢) تعیین ھـدف و در نـھایت 
٣) طرح عملی رسیدن بھ ھدف.  

١- انتخاب زیر بنای فکری مناسب:  

ایجاد تغییرات بنیادین زمـانی بـھ شکل گسـترده مـورد اسـتقبال الیھ 
ھـای اجـتماعی قـرار می گیرد کھ از پـایھ ھـای فکری مـتناسـب بـا 
شـرایط آن جـامـعھ بـرخـوردار بـاشـد. تشکل ھـای سیاسی و نیروھـای 
خـواھـان تغییر، چـنانـچھ مـبنای کار خـود را بـھ روی نـظریات و یا 
ایدئـولـوژی ھـایی بـگذارنـد کھ بـا شـرایط و نیازھـای جـامـعھ ی مـرجـع 
قـرابـت و نـزدیکی نـداشـتھ بـاشـند، در ایجاد پـایگاه اجـتماعی نـاکام 
مـانـده و در بھـترین حـالـت بـھ جـریانـات حـاشیھ ای تـبدیل می شـونـد کھ 
ھــرگــز بــھ عــنوان یک نیروی سیاسی تــأثیرگــذار نــخواھــند بــود. 
حــزب ایران آبــاد زیربــنای فکری خــود را بــھ روی دو مــفھوم 

«انـسان مـداری» و «قـدرت اجـتماعی» قـرار داده اسـت. انـتخابی 
کھ بـر اسـاس نـتایج حـاصـل از پـژوھـش بنیان گـذاران حـزب بـرای 
شـناسـایی دو درد تـاریخی انـسان ایرانی صـورت گـرفـت و درمـانی 

کھ برای پایان دادن بھ آن پیشنھاد شد:  

- انــــسان مــــداری در مــــقابــــل انــــسان ســــتیزی: انــسان قــربــانی 
ھمیشگی تـاریخ چـندین ھـزار سـالـھ ی مـا بـوده اسـت، جـایی کھ 
انـسان بـرای حـفظ قـدرت خـودکامـگان، بـھ بـھانـھ ی دفـاع از 
خـاک، پـرچـم، مـذھـب و … ھـمواره بـھ خـاک افـتاده و جـان و 
کرامـت و شـادی زنـدگی خـود را از دسـت داده اسـت. در بـرابـر 
این انـسان سـتیزی تـاریخی، حـزب ایران آبـاد، بـھ عـنوان حـزبی 
انـسان مـدار، انـسان و خـوشـبختی و بھـروزی او را بـھ عـنوان 
مـحور حـرکت خـود در جـامـعھ قـرار می دھـد. انـسان، در رأس 
ھـرم ارزشی مـا واقـع شـده و ھیچ ارزشی بـرتـر از ارزش جـان 
و کرامـت وی بـرای مـا مـعنا نـدارد. پیچیده تـرین مـوجـود زنـده ی 
شـناخـتھ شـده از لـحاظ سـاخـتار عصبی، انـسان، ھـم تغییردھـنده 
اسـت و ھـم متغیر و این تـأثیرگـذاری جـایگاه خـاصی در جـھان 
ھسـتی را از آِن او می کند. این الـبتھ بـھ مـعنای سـروری انـسان 
بـر جـھان بـرای قـربـانی کردن طبیعت و محیط زیست و سـایر 
جـانـداران در مسیر امیال خـود نیست. انـسان دارای تـوان بی 
نـھایت، صـاحـب خـرد و اختیار اسـت و این امـر از او مـوجـودی 
مسـئول می سـازد، دارای تـوان ھـمزیستی و بھـزیستی بـا جـھان 

ھستی.  

 قــدرت اجــتماعــی در مــقابــل خــودکــامــگی و اســتبداد: دیگر -
درد مـا، تـمرکز قـدرت نـزد حکومـت ھـای خـودکامـھ بـوده اسـت، 
مســتبدانی کھ انــسان ایرانی را قــربــانی مــنافــع شخصی خــود 
کرده انـد. بـھ بـاور مـا، حـفظ نـھادینھ ی جـان و کرامـت انـسان، 
تـنھا از طـریق اسـتقرار و رشـد قـدرت اجـتماعی اسـت کھ میسر 
می گـردد. مـردم مـا، بـرای آن کھ از زنـدگی درخـور نـام انـسان 
بــرخــوردار شــونــد، بــاید بــھ درجــھ ای از آگــاھی بــرســند کھ 
ضــرورت مــشارکت در ســرنــوشــت جــمعی خــود بــھ عــنوان 
شھـرونـدان مسـئولیت پـذیر، از طـریق کار سـازمـان یافـتھ را 
دریابـند. اصـالـت در آینده ی ایران از آِن قـدرت اجـتماعی بـاید 
بـاشـد و نـھ قـدرت سیاسی و تـنھا در این صـورت اسـت کھ می 
تـوان جـلوی قـربـانی شـدن مـنافـع جـمعی بـرای حـفظ مـنافـع اقلیت 
حــاکم را گــرفــت. از نــگاه مــا در حــزب ایران آبــاد، تــنھا راه 
پیشگیری پـایدار ظـھور اشکال جـدید اسـتبداد در ایران کمک 
بـھ رشـد و تـقویت قـدرت اجـتماعی اسـت و این مـھم را مـا از 

وظائف اصلی خود می دانیم.  
ادامھ مطلب در صفحھ ٧ 
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٢- تعیین ھدف: 

پـس از انـتخاب زیربـنای فکری مـناسـب، نیروھـای خـواھـان تغییر 
می بـایست ھـدف خـود و پیشنھاداتی کھ بـرای آینده ی جـامـعھ دارنـد 
را تعیین نــماید. حــزب سیاسی، بــر خــالف سیاســتمداران مــنفرد، 
آرمـان و فـلسفھ ی وجـودی مـشخص داشـتھ و خـود را متعھـد بـھ 
دســتیابی بــھ اھــداف تعیین شــده می دانــد. حــزب ایران آبــاد، در 
تـناسـب بـا زیربـنای فکری انـسان مـدار خـود، سـاخـتن یک جـامـعھ 
انـسانی را بـھ عـنوان ھـدف بـرگـزیده اسـت. بـھ وجـود آوردن شـرایط 
جــامــعھ ای کھ در آن درد و رنــج انــسان ھــا بــھ حــداقــل رسیده و 
رضـــایت و بھـــروزی و خـــشنودی آنـــھا از زنـــدگی، بـــھ شکل 
حـداکثری خـود، فـراھـم شـده بـاشـد. در جـامـعھ ی انـسانی آرمـانی مـا، 
جـان و کرامـت انـسان ھـا مـورد مـحافـظت نـھادینھ قـرار می گیرد و 
ھـر کس می تـوانـد آن گـونـھ کھ خـود خـوشـبختی را مـعنا می کند، 

زیست کند. 

٣- طرح رسیدن بھ ھدف: 

پــس از فــراھــم کردن دو شــرط پیشین، طــرح اجــرایی کار بــاید 
فـراھـم شـود. زیربـنای فکری و نـوع ھـدف ھـر تشکل سیاسی، راه 
دسـتیابی بـھ آن و مـراحـل الزم در این مسیر را مـشخص می کند. 
حتی اگـر راه طـوالنی بـاشـد و چـندین نسـل بـرای پیمودن آن بـطلبد، 
تکیھ بـر پـایھ ھـای نـظری و از نـگاه دور نـداشـتن ھـدف نـھایی کمک 
می کند کھ در میانـھ ی راه انحـراف ایجاد نـشود. سـاخـتن جـامـعھ ای 
انـسانی، ھـمان گـونـھ کھ حـزب ایران آبـاد بـھ عـنوان آرمـان و ھـدف 
خـود بـرگـزیده اسـت، راھی بـس دشـوارسـت و نیازمـند زمـان. بـھ 
ھمین دلیل نـقشھ ی راه مـا سـھ گـام اجـرایی را مـشخص می کند کھ 

مسیر درست را ھمواره بتوانیم حفظ کنیم: 

-  مــتوقــف کــردن رونــد ویــرانــی و نــابــودی ایــران: گـام نخسـت در 

مسیر تـــوقـــف رونـــد ویرانی و نـــابـــودی ایران، کار کنار زدن 
تـمامیت نـظام سیاسی ضـد انـسانی، فـاسـد و ارتـجاعی اسـت کھ بیش 
از چـھار دھـھ اسـت خـود را صـاحـب جـان و مـال و سـرنـوشـت 
میلیون ھـا ایرانی می دانـد. کنار زدن این مـانـع تـاریخی از سـر راه 
آینده ی ایران، قــــدم اول در مسیر ایجاد دگــــرگــــونی بنیادین و 
سـاخـتن آینده ای مـتفاوت اسـت. حـزب ایران آبـاد خـلع قـدرت از 
نـظام جـمھوری اسـالمی را بـھ عـنوان اولین مـرحـلھ از اسـتراتـژی 
کاری خـــود تعیین کرده و قـــصد دارد این مـــھم را بـــا اتکاء بـــھ 
نیروھـای اجـتماعی مسـئولیت پـذیر و مـبارز و در یک ھمکاری 
عملی بـا نیروھـای سیاسی ھـمسو بـھ پیش بـرد. ھـرگـونـھ ھـمگامی مـا 
بـا نیروھـای سیاسی اصـالح طـلب و دیگرانی کھ بـا بخشی از این 
نـظام کنار می آیند نـاممکن خـواھـد بـود، چـرا کھ بـھ بـاور مـا، ھـمھ 

جـناح ھـای این دشـمن تـاریخی بـاید از سـر راه مـلت ایران بـرداشـتھ 
شود.   

-  تـثبیت مـوقـعیت: گـام بـعدی مـا، پـس از کنار زدن این رژیم، در 
یک کشور تخــریب شــده و بحــران زده مــدیریت دوران گــذار بــا 
تـالش بـرای تثبیت شـرایط و تـأمین حـداقـل ھـای درخـور زنـدگی 
انـسانی اسـت. پـایان دادن بـھ این نـظام، مـقطع حـساسی بـرای کشور 
مــا را بــھ دنــبال خــواھــد داشــت. دورانی کھ در آن نــھ تــنھا بــاید 
تـمامیت ارضی و وحـدت ملی کشور را از گـزنـد فـرصـت طلبی 
دشـمنان مـنطقھ ای و جـھانی مـحفوظ بـداریم، بلکھ مـنابـع رو بـھ 
زوال رفـتھ ی ایران  را  در  راسـتای تـأمین حـداقـل ھـای معیشتی، 
خــدمــاتی، آمــوزشی و … بــھ کار گیریم؛ بــرای این کارمــا بــھ 
متخصصین و مـدیران خـوب نیازمـندیم. حـزب مـا از ھمین امـروز 

خود  را  برای  این  روزھا  آماده  می کند  و  جذب  و  پرورش  
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رفـــتن بـــه پـــای تـــحوالت بـــزرگ و ژرف در 
سـاخـتارھـای جـامـعه ی ایرانی، کاری نیست 
که بـتوانـد تـوسـط «رھـبران» خـودخـوانـده که 
خــواھــان کسب قــدرت بــه ھــر وسیله و بــا 
کمک ھـر کسی ھسـتند صـورت بگیرد و از آن 
کمتر بـا پـراکنده کاری و سـر دادن مـوعـظه و 
ســـرگـــرمی ھـــای «سیاسی» امکان پـــذیر 
اسـت. پیشبرد دگـرگـونی ھـای بنیادین در یک 
کشور کاری اســت جــدی و تــنھا از طــریق 
کنشگری سـازمـان یافـته ی جـمعی و در قـالـب 
احـــزاب سیـاسی مـنـسـجـــم، قـــدرتـــمـنـد و 
دمکراتیک شــدنی خــواھــد بــود. احــزابی که 
بـرای این دگـرگـونی ھـا طـرح و بـرنـامـه دارنـد، 
نیروی انــسانی و مــادی و پــایگاه اجــتماعی 
الزم را فـراھـم می کنند و می خـواھـند طـرح 
تغییر را بـه شکل روشـمند و بـا تکیه بـر عـلوم 

امروزی مدیریت کرده و به اجرا درآورند.
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نیروھـای کارشـناس  و  دارای  تـوان مـدیریتی را در دسـتور کاری 
خـود قـرار داده اسـت. در آن دوران، ھـمزمـان بـا  اِعـمال مـدیریت 
الزم  بـرای تثبیت شـرایط در ھمکاری بـا سـایر نیروھـای سیاسی 
ھـمسو، رونـد تھیھ پیش نـویس قـانـون اسـاسی و نخسـتین انـتخابـات 
مـردمی و قـانـونی کشور بـاید آغـاز شـود. از ھـمھ مـھم تـر، تـمرکز مـا 
در ایران دوران گـذار، بـر روی مـحتوای قـانـون اسـاسی آینده ی 
ایران بـاید بـاشـد، قـانـونی کھ بـھ واسـطھ ی اصـالـت بخشیدن بـھ قـدرت 
اجـتماعی و فـراھـم کردن امکان رشـد و تـقویت آن، بـازگشـت شکل 
بـندی ھـای جـدید اسـتبداد بـھ عـرصـھ ی حکومتی را نـاممکن سـازد. 
پـای بـند بـھ زیربـنای فکری خـود، حـزب ایران آبـاد تـمام تـوان خـود 
در این دوران را بـــھ کار خـــواھـــد گـــرفـــت کھ انـــسان ایرانی 
اســتبدادزده و سیاســت گــریز را مــتوجــھ ضــرورت دخــالــت در 
سـرنـوشـت جـمعی خـود کند، چـرا کھ این تـنھا راه سـاخـتن آینده ای 

انسانی و سرشار از بھروزی خواھد بود.   

-  آغــاز بــازســازی و پیشــرفــت کــشور: بـا پیشبرد مـوفقیت آمیز دو 
مـرحـلھ ی پیشین، بـازسـازی کشور ویران شـده ی مـا، مـرحـلھ بـھ 
مـرحـلھ و بـا تکیھ بـر بـرنـامـھ، روش و عـلوم امـروزی آغـاز خـواھـد 
شـد و بـا تـالش و کوشـِش فـرد فـرِد مـن و تـو ایرانی بـھ پیش خـواھـد 
رفـت. در این مسیر، بیش از ھمیشھ، تکیھ مـا بـھ روی بھـره گیری 
از تـوان مـدیریتی و دانـش و خـرد شھـرونـدان ایرانی بـوده و رشـد و 
تـقویت قـدرت اجـتماعی را بـھ عـنوان تـنھا ضـامـن عـدم بـازگشـت 

شکل جدیدی از خودکامگی و استبداد بھ ایران می دانیم.   

در یک کالم، بـرای آن کھ فـرزنـدان مـا، در آینده ای مـتفاوت، از 
حـق انـسانی خـود بـرای خـوشـبخت زیستن بـرخـوردار بـاشـند، بـرای 
آن کھ کشور مــا بــھ جــای نــابــودی و ویرانی بــھ ســمت آزادی و 
آبــادانی پیش رود، مــا نمی تــوانیم بــھ صــرف یک تغییر در نــوع 
نـظام سیاسی بـسنده کنیم. دگـرگـونی، در ورای شکل، بـاید بنیادین 
و مــاھــوی بــاشــد؛ بــا ایجاد تــحول در ســاخــتارھــای اقــتصادی، 
اجــتماعی، فــرھنگی، بــا اِعــمال مــدیریت انــسان مــدار در ارکان 
جـامـعھ، بـا نـھادینھ کردن خـرد جـمعی و نـظارت مـردمی. تـنھا در 
این صــورت اســت کھ ایران مــا در جھــت مــثبت تــاریخ بــھ شکل 
پـایدار مـتحول می شـود و بـا این دگـرگـونی سـرنـوشـت مـنطقھ و چـھ 
بـسا جـھان را بـھ سـمت آینده ای انـسانی مـتحول می کند. مـا کشوری 

خودباور خواھیم بود. 

واقع گرایی سیاسی و واقعیِت تغییر در ایران 

این چـشم انـداز زیبا، راھی بـس طـوالنی و پـر پیچ و خـم را پیش 
روی مــا تــرسیم می کند؛ راھی نیازمــند رھــروانی بــاورمــند، 
مســئولیت پــذیر و کوشــا، کھ بــا وجــود انــفعال میلیون ھــا ایرانیِ 

مـأیوس و سـرخـورده و وحشـت زده، بـا امید بـھ آینده ای بھـتر قـدم 
در این مسیر دشوار بگذارند.  

در جـامـعھ ای کھ بـھ دلیل شکست ھـا، خیانـت ھـا، وطـن فـروشی ھـا، 
اشــتباھــات و ضــعف ھــا، بــھ شکل تــاریخی از نــبوِد اعــتماد بــھ 
نیروھـای سیاسی خـود رنـج می بـرد، کار دشـوارتـر ھـم می نـماید. 
مــعضل اصلی احــزاب سیاسی مــا بــرای پیشبرد دگــرگــونی در 
ایران، پـس از تعیین پـایھ ھـای فکری، ھـدف و راه رسیدن بـھ آن، 
فـراھـم کردن نیروی انـسانی، امکانـات مـادی و پـایگاه اجـتماعی 

برای خود است.  

این در حـالی اسـت کھ عـالوه بـر عـدم اعـتماد بـھ جـریانـات سیاسی، 
خـصلت ھـای دیگر ایرانی ھـا مـانـند سیاسـت گـریزی، خـردگـریزی، 
شــاعــرمنشی، عــدم عــالقــھ بــھ مــطالــعھ، قــضا و قــدرگــرایی، 
اسـتبدادپـذیری، تـرس نـھادینھ شـده، نـبوِد خـودبـاوری، ضـعف در 
کار جـمعی و … بـھ دشـواری احـزاب در جـذب نیرو، آن ھـم از 
نـوع کیفی خـود، می افـزاید. در مـقابـل این واقعیت تـلخ، نیروھـای 

سیاسی ما دو نوع برخورد می توانند داشتھ باشند:  

-  بـرخـوردی سـطحی و از سـر تـوهـم گـرایـی: در این نـوع نـگرش، 
تشکل سیاسی بـدون تـوجـھ بـھ واقعیت ھـای مـوجـود، فـعالیتش را 
ادامـھ می دھـد؛ بـدون آن کھ بـھ مـعنای واقعی کلمھ دغـدغـھ ی انـدازه 
گیری اثـرات و نـتایج کار خـود در طـول زمـان را داشـتھ بـاشـد. این 
نـوع جـریانـات، دسـِت آخـر بـھ جـریانـاتی منجـمد و حـاشیھ ای و بـدون 
کوچک تـرین تـأثیرگـذاری در عـرصـھ ی سیاسی تـبدیل می شـونـد و 
در نــھایت یا از بین می رونــد و یا حــضور بی اثــر خــود را در 
سـطح یک نشـریھ و وبـسایت و چـندین بیانیھ ی تشـریفاتی سـال ھـا 

ادامھ می دھند.  

-  بــرخــوردی ریــشه ای و از ســر واقــع گــرایــی ســیاســی: در چنین 
بـرخـوردی، جـریان سیاسی واقعیِت امـروز جـامـعھ ی ایران را، ھـر 
چـقدر ھـم نـامـطلوب، مـبنای کار خـود قـرار داده و می پـذیرد تـا 
زمـانی کھ قـدرت سیاسی در دسـت رژیمی بـاشـد کھ بـا ھـزینھ زیاد 
عـرصـھ ی فـرھـنگ و رسـانـھ ھـا را در چـنگ خـود گـرفـتھ، تـأثیر 
آگـاھی رسـانی نیروھـای پیشرو بـر روی جـامـعھ، اگـر نـگوییم ھیچ، 
نـزدیک بـھ صـفر اسـت. نیروی انـسانِی کم و بنیاِن مـالی ضعیف 
نیروھـای سـالـم و مـردمی، در مـقابـل سـرمـایھ ھـای ھنگفتی کھ این 
رژیم صــرف گســترش جھــل، خــرافــات، تــرس، خــردگــریزی، 
سیاســت گــریزی و اســتبدادپــذیری می کند، صــحنھ مــصاف بسیار 
نـابـرابـری را رقـم می زنـد. بـھ این مـعامـلھ ی نـابـرابـر، حـمایت 
دسـتگاه ھـای امنیتی قـدرت ھـای جـھانی را ھـم بیافـزاییم کھ سـال ھـا بـا 
تزریق جریان ھای فکری اصالح طلبی و اپوزیسیون قالبی، تا 
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حزب ایران آباد و استراتژی دگرگونی در ایران 

زمـــانی کھ بـــرایشان بھـــره داشـــت، بـــھ حیات ننگین این رژیم 
استمرار بخشیدند. 

آن جـریان سیاسی کھ کار اصلی خـود، یعنی رفـتن و گـرفـتن قـدرت 
سیاسی را جـدی نگیرد، بـھ امید آن کھ تـوده ی  مـردم را آگـاه کند تـا 
خـود، شـاید، روزی دسـت بـھ کار شـونـد و تـنھا بـھ روشـنگری و کارِ 
فــرھنگی و آگــاھی رســانی دلــخوش کند، بــاید بــدانــد کھ نتیجھ ی 
کارش را ھـرگـز لـمس نـخواھـد کرد.  حـزب سیاسی، نـھاد کسب 
قـدرت سیاسی اسـت نـھ ابـزار آگـاھی رسـانی و روشـنگری. بـدیھی 
اســت کھ کار آگــاه ســازی مــردم بخشی از کار حــزب اســت، امــا 

مأموریت اصلی حزب این نیست.  

نتیجه گیری 

پــس از ســال ھــا کار پــژوھشی و تــالش در اشــائــھ ی آگــاھی و 
خـردگـرایی بـھ صـورت فـردی و سـپس چـھار سـال کار جـمعی در 
قـالـب سـازمـان خـودرھـاگـران، بـرای ارائـھ ی دو مـفھوم «انـسان 
مــداری» و «قــدرت اجــتماعی»، بنیان گــذاران حــزب ایران آبــاد 
پــذیرفــتند کھ جــز بــا گــرفــتن قــدرت سیاسی و بھــره بــرداری از 
امکانـات آمـوزشی و فـرھنگی، نتیجھ ی مـلموس نصیب نمی شـود. 
بـھ این تـرتیب در ٢٩ اسـفند ١٣٩٢ حـزب ایران آبـاد تـأسیس شـد 
کھ عـالوه بـر پـایھ ھـای نـظری انـسان مـدارانـھ ی خـود، واقـع گـرایی 
سیاسی را مـــبنای کار عملی خـــود قـــرار داد؛ تـــرکیبی از عـــقل 

اخالق مدار و عمل حرفھ ای گرا.  

مـا خـواھـان ریشھ کن کردن اسـتبداد در ایران از طـریق دگـرگـونی 
بنیادین ھسـتیم و این دگـرگـونی، در گـام نخسـت خـود، بـا خـلع قـدرت 
از نـظام اسـتبدادی کنونی و کسب قـدرت سیاسی آغـاز می شـود. بـھ 
بـاور مـا در جـامـعھ ای اسـتبدادزده، کنش درسـت تـوسـط میلیون ھـا 
فــرِد فــاقــِد آگــاھی و قــدرت تشخیص نمی تــوانــد صــورت بگیرد؛ 
درسـت بـرعکس، بـھ خیابـان کشانـدن این میلیون ھـا، ھـمان گـونـھ کھ 
در ســال ۵٧ اتــفاق افــتاد، خــطر بــھ قــدرت رسیدن حــقھ بــازان و 
شـارالتـان ھـای سیاسی را افـزایش می دھـد. جـامـعھ ی مـا قـربـانی 
شـدید انجـماد سـاخـتاری اسـت و پـرداخـتن بـھ مـسائـل زیربـنایی و 
ریشھ ای از طـریق فـقط کار فکری و فـرھنگی بـرای شکستن این 

ایستایی ره بھ جایی نمی برد.  

واقـــع گـــرایی سیاسی حکم می کند کھ پیش از ھـــر چیز، قـــدرت 
سیاسی را بگیریم و بـا داشـتن قـدرت سیاسی تغییرات ریشھ ای و 
بنیادین را شـروع کنیم. بـرای گـرفـتن قـدرت سیاسی تکیھ ی حـزب 
ایران آبــاد بــر روی اقلیت آگــاه، مســئولیت پــذیر و دارای تــوان 
سـازمـان یابی و کار جـمعی خـواھـد بـود و درسـت بـھ ھمین دلیل، در 
بــرنــامــھ ی سیاسی خــود، مــا خــلع قــدرت از رژیم کنونی را از 

طـریق «قیام اجـتماعی غیر تـوده ای» پیشنھاد می کنیم و تـمام تـوان 
خـود بـرای جـذب این بـخش از جـامـعھ ی ایرانی را بـا ارائـھ ی پـایھ 
ھـای فکری، ھـدف درخـور و نـقشھ ی راه مـتناسـب بـا آن بـھ کار 

می گیریم.  

مـا بـاور داریم کھ بـا کسب قـدرت سیاسی، می تـوانیم مـانـع از آن 
شـویم کھ از قـدرت سیاسی اسـتبدادی و ارتـجاعی بـرای تخـریب و 
تحــمیق بیشتر جــامــعھ اســتفاده شــود. کسب قــدرت سیاسی بــھ مــا 
امکان می دھـد بـرای ایجاد تغییرات بنیادین در ایران بسـترسـازی 
و زمینھ سـازی کنیم، بـا ارائـھ ی بـرنـامـھ ھـای آمـوزشی و فـرھنگی 
در مسیر مسـئول سـازی شھـرونـدان ایرانی. شھـرونـدی کھ خـود بـھ 
دنـبال مـدیریت امـور خـود بـرود، بـر مـنافـع جـمعی خـود نـظارت کند 
و در سـرنـوشـت خـود دخـالـت کند؛ در نـقطھ ی عکس میلیون ھـا 
ایرانی کھ امـروز در اوج نـارضـایتی ھـنوز در انـتظار ھسـتند کھ 
«مســئوالن» مملکتی کاری بــرایشان انــجام دھــند، ھــمان ھــا کھ 
عـامـل بـدبختی شـان ھسـتند و کشور را بـھ لـب پـرتـگاه نـابـودی 

کشانده اند.   

اسـتراتـژی کاری مـا در حـزب ایران آبـاد بـر روی گـرفـتن قـدرت 
سیاسی بـرای انـتقال آن بـھ قـدرت اجـتماعی واقـع شـده اسـت، چـرا 
کھ تـنھا بـا اصـالـت بخشیدن بـھ قـدرت اجـتماعی اسـت کھ می تـوان 
رونــد تــقویت و رشــد شھــرونــدان مســئولیت پــذیر را بــھ جــریان 
انــداخــت و راه ریشھ کن کردن اســتبداد در ایران جــز این نیست. 
تـمرکز مـا در این مـرحـلھ بـر روی کسب قـدرت سیاسی اسـت و بـھ 
جـز دنـبال کردن مـبارزه در مسیر بـرانـدازی این رژیم مسـتبد کار 
درســت دیگری در دســت نــداریم . آنــجایی کھ مــا می تــوانیم از 
کنشگری سیاسی خـود بھـره بگیریم ھـمان جـایی اسـت کھ در مسیر 
بــرانــدازی بــھ پیش می رود. ھــدف و مسیر اســتراتــژیک مــا 

مشخص است و بھ عنوان قطب نما از آن بھره می گیریم. 

بـا ورود بـھ پنجـمین سـال از فـعالیت ھـای خـود، حـزب ایران آبـاد از 
تــمامی ایرانیان خــردگــرا و مســئولیت پــذیر دعــوت می کند بــرای 
ریشھ کن کردن اســتبداد و ایجاد دگــرگــونی بنیادین و پــایدار در 
ایران بــھ حــزب بپیونــدنــد و بــھ جــمع مــا تــوان بیشتری بــبخشند. 
ایرانیانی اراده گـرا و سـازمـان یافـتھ کھ از حـزب بـرای کلید زدن بـھ 

تغییرات بنیادین بھره می برند.# 

٩

تـنھا بـا اصـالـت بخشیدن بـه قـدرت اجـتماعی اسـت 
که می تــوان رونــد تــقویت و رشــد شھــرونــدان 
مسـئولیت پـذیر را بـه جـریان انـداخـت و راه ریشه 

کن کردن استبداد در ایران جز این نیست.
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کورش عرفانی  

بـا فکر کردن بـود کھ حیوان بـھ انـسان تـبدیل شـد، پـس اگـر انـسان 
فکر نکند، او را با حیوان تفاوتی نیست.  

این گـزاره ی ســـاده درابـتدا بـدیھی بـھ نـظر می آید، امـا فـھم این امـر 
بـھ ظـاھـر آســـان، آن چـنان ھـم سھـل نیست. فیلسوفـانی چـند بـھ 
درســـتی بـر این بـاور بـوده انـد کھ انـدیشیدن سـخت تـرین کاریست 

کھ انسان با آن روبروست.  

شــاید بــپرســیم چــرا؟ دلیل آن ســــاده اســت: وظیفھ ی بسیاری از 
اعـضاء بـدن بـھ طـور طبیعی و از بـدو تـولـد در آنـھا قـرار داده 
شـــده اسـت. مـعــده و روده و قـلب می دانـند کھ بـاید چـھ کنند. بـرخی 
دیگر از اعــضاء مــانــند دســت و پــا، بــھ دلیل کارکرد خــویش بــھ 
سـرعـت بـھ سـوی فـعال شـدن می رونـد. مـغز امـا این گـونـھ نیست. بـھ 
جـز کارکردھـای فیزیولـوژیک بـدن ھیچ داده ی دیگری نیست کھ 

در مغز، از پیش، ذخیره شــده و با نوزاد بھ دنیا بیاید.  

مـا ھـمھ چیز را بـاید بیامـوزیم. آمـوخـتن نـام دیگری اســـت بـرای 
فکر کردن و مــنظــور از فکر کردن نیز بــھ طــور دقیق ھــمان 
یادگیری اســــت. از مــغز بــاید کار کشید تــا بــھ عــضو تفکرورز 
تـبدیل شـود، در غیر این  صـورت،  فـقط  بـھ  بـدیھیات  غـریزی 
می پـردازد و ھیچ گـونـھ دسـتآوردی در ورای آن چـھ مـغز یک فیل 

یــا یوزپلنگ می کند برای انسان بھ ھمراه ندارد.  

از ھمین روی انـــدیشیدن بـــرای مـــوجـــود بشـــری، کاریســت 
ضـروری تـا انـسان شـود و امـریست الـزام آور، تـا انـسان بـمانـد. بـھ 
مـحض تـوقـف انـدیشــھ ورزی، مـا از مـقام انـسانی خـویش بـھ مـقام 
خـرگـوش و خـرس و خـــروس نـزول می کنیم. دیــواره ی تـمایز 

انســان و حیوان، اندیشھ است.  

انــدیشھ ورزی یک تــمرین مســتمر اســت کــھ  در  طی  آن  یاد 
مــی گیریم. اگــر تــمرین مــتوقــف شــود، یادگیری ایست می کند و 
وقتی یادگیری نـباشـــد مـا بـا ســـایر جـانـوران کھ تـوان یادگیری 

ندارند،- یا بسیار محدود-، یکسان می شویم.  

پـرســـش مھمی کھ امـا مـطرح می شـود این اسـت کھ انـدیشھ ورزی 
چیست؟ چـگونـھ کاری اسـت؟ از کجا بـدانیم کــھ مـغزمـان بـھ تفکر 
مشــغول اســت یا مشــغول انجام بدیھیات کارکردی خود است؟  

در پـاسـخ بـھ این سـؤال بـاید بـدانیم کھ انـدیشــھ ورزی بـھ اسـتفاده ی 
از مــغز بــرای رســیدن بــھ آن چــھ نمی دانیم گــفتھ می شــود. بــھ 
عــبارت دیگر، وقتی آن چــھ را کھ می دانیم بــھ کار می بــندیم و 
تکرار مــی کنیم، بـھ فکر کردن مـشغول نیستیم، چـون امـر جـدیدی 
را کھ پیش از این نمی دانسـتھ ایم کشف نکرده ایم؛ مـطلب تـازه ای 
فــرا نــگرفــتھ ایم. پــس، از کارکرد تفکرورز مــغز خــود اســتفاده 
نکرده ایم. این کھ مـا ھـر روز از خـواب بیدار شـده و یک سـری 
کارھـای مـشخص و تکراری و از پیش جـا افـتاده را تکرار کنیم، 
از مــا یک انــسان انــدیشھ ورز نمی ســازد. حتی آن مــعلم یا اســتاد 
دانـــشگاھی کھ درس ھـــایی تکراری را تکرار می کند، بـــھ تفکر 
مــشغول نیست. در مــقابــل، این کھ فــرصتی را در زنــدگی بــھ 
فـراگـرفـتن آن چـھ نمی دانسـتھ ایم اخـتصاص دھیم شـباھـت بـھ تفکر 

دارد.  

پــس،  اگــر  انــسان ھــا  بــھ  روزمــرگی  و  تکرار  کلیشــھ ھــا و 
عـادت ھـای زنـدگی خـو بگیرنـد و کنجکاوی و مـطالـعھ و پـرسـش و 
کنکاش را فـرامـوش کنند، در واقـع از بـھ کار بـردن مـغز خـویش 
غـافـل شـــده انـد، از بـھ کار بـردن کارکرد اصلی مـغز خـویش کھ 

اندیشھ کردن است.  

دنیای شلوغ و تفکر  

دنیای پــرھیاھــو و پــر از اطــالعــات امــروز این تــوھــم را بــرای 
بســیاری دامـن می زنـد کــھ از مـغز خـود اســـتفاده می کنند. حـال 
آن کھ بــا دقتی از نــزدیک در می یابیم چنین نیســت. در واقــع آن 
چـھ کھ روی می دھـد بخشــی از رونـد طبیعی حـضور یک فـرد در 
میان حجـم عظیمی از اطـالعـات اسـت. مـانـند مـاشین چـاپـگری کھ 
اطـالعـات فـراوانی را بـرای چـاپ بـھ آن می فـرســـتند و او آن را 

بر  اساس  کارکرد  مکانیکی خود چــاپ می کند، اما  درکــی  از  
ادامھ مطلب در صفحھ ١١ 

١٠

فـــکر کـــردن: شــاخــص انــــسان بـــودن
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فکر کردن: شاخص انسان بودن 

مـحتوا نـدارد. مـا نیز اگـر انـبوه مـطالبی را کھ بـھ وسیلھ رسـانـھ ھـای 
نـوین و سنتی می شـنویم و می بینیم، تجـزیھ و تحـلیل نکنیــم، از آن 
درک خـاصی نـخواھیم داشـت. اطـالعـات می آید و سـاعتی بـعد یا 

چند روز دیرتر بھ فراموشی سپرده می شود.  

مـقولـھ ی تفکر امـا در ورای این پـردازش مکانیکی داده ھـاسـت. 
تفکر عـبارت اسـت از درک داده ھـا بـر اســـاس یک فـرایند تحـلیلی 
کھ اجــازه بیرون کشــیدن نکات تــازه و حــفظ و نگھــداری آن را 
می دھــد. در مــقولــــھ ی تفکر مــــا داده ھــا را از شــکل خــام بــھ 
پختگی می کشــیم. بـرای ایــن مـنظور تـالش می کنیم روابـط عـلت 
و مـعلولی میان پـدیده ھـا را دریابیم و بـھ وجـوه مـختلــف و مـرتـبط 
آنــھا بــپردازیم. تفکر، بــرخــــالف مــصرف داده ھــا کھ یک امــر 
مـنفعل اســـت، یک فـعالیت پـویا و ارادی اسـت. نیاز بـھ اسـتفاده 
بـردن از تـوانـایی ھـای ذھنی را دارد بـرای دیدن آن چـھ در فـحوای 
یک مـطلب در ظـاھـر نـاپیداسـت. تفکر خـالـق و ســـازنـده اسـت و بـھ 
ایده ای در ذھـن متفکر تـولـد می بخشـد کھ تـا قـبل از آن، - دسـت 
کم بـھ این شکل خـود-، نـامـوجـود بـوده اسـت. این آن کاریست کــھ 
مـغز را از یک دســـتگاه پـردازش مـادی بـھ یک مـنبع تـولید فکر 
تــبدیل می ســازد. و این ھــمان تفکر اســت کھ از مــا انــسان می 

آفریند.  

توان اندیشه ورزی مغز  

بســیاری تــصور می کنند کھ بــا کار کشیدن از ذھــن خــویش، بــھ 
مـثابـھ سـایر عـضالت بـدن، مـغز خســـتھ و فـرسـوده می شـود. این 
تـصور بـھ کلی بـاطـل اسـت. مـغز، بـر عکس، بـا کار کشیدن بیشتر، 
ســـرحـال تـر و قـویتر می شـود. بـھ عـبارت دیگر، ھـر چـھ بیشتر از 
مـغز کار بکشید، بـھ عـضوی تـوانـاتـر تـبدیل می شـود. مـغزی کھ 
کار می کند، مــغزی کھ فکر می کند، فــرســودگی نمی شــناســد. 
ممکن اسـت عـوارض فیزیکی کھن سـالی سـاخـتار مـادی مـغز را 
قـدری تـحت فـشــار قـرار دھـد، امـا ظـرفیت و تـوانـایی مـغز بـرای 
درک و فــھم و خــلق و کشــف تــا مــوقعی کھ فــرد زنــده اســت بــھ 
انـدازه ی کافی قـوی و قـدرتـمند بـاقی می مـانـد. آن چـھ مـغز را 
ضـعیـف می کـنـد کـار کـشیـدن از آن نیـسـت، کـار نکـشیـدن از آن 

است.  

در ســـایھ ی تفکر، ذھـن مـا بـھ تـوانـایی درک ســـریع و دقیق پـدیده 
ھـا نـائـل مــی آید و در ســـایھ ی این تـوانـایی، جـھان و رازھـای آن، 
بــھ جــای وحشــت و اضــطراب، بــرای مــا دســتمایھ ی امید و 
دگـرگـونــی می شـــود. ذھـن خـالـق ھـرگـز اسیر نـاامیدی و تـرس و 
نـگرانی نمی شـود، زیرا کھ می دانـد بـا سـپردن ھـر مـوضـوعی بـھ 

دســـتگاه تحـلیل گـر خـویش بـھ فـھــم رمـز و رازھـای پـدیده دسـت 
یافتھ و مشکالت را یکی بعد از دیگر حل و فصل می کند.  

انـسان انـدیشھ ورز، بـزرگ انـدیش اسـت؛ افـق ھـای فکری او بـھ 
دور دسـت ھـای ظـرفیت ھـا و تـوانـایی ھـای انـســان و طبیعت می 
رود و راه ھـای تـازه ای را بـرای حـل مـعضالت جسـتجو می کند. 
او در محـــدوده ھـــای تـــنگ یک زنـــدگی عـــادی گیر نمی کند و 
پیوســتھ عــرصــھ ھــای نــویی را درنــوردیده و بــھ کشف و درک 
گســــترده تــر و عمیق تــر جــھان دســت پیدا می کند. انــسان تفکر 
ورز، بی نـھایت ھســـتی را می فـھمد و بـھ ھمین دلیــل، در نـھایت 
ھـای کاذب سـاخـتھ ی دسـت بشـر اسیر نمی شـود. او ھـــر بـار، بـھ 
واســـطھ ی قـدرت فکر کردن بـھ جـلوتـر می رود و در این مسیر 

متوقف نمی شود.  

نتیجه گیری  

انــســان حیوان متفکر اســــت. بــدون تفکر انــســان حیوانی بیش 
نیســت. ضــعف انــدیشھ ورزی در ھــر کس او را از شــکوفــایی 
انـسانی خـویش دور می سـازد. تـقویت فکر یکی از وظـایف انـسان 
اســــت. در ایـن مـسیـر، مــــطـالــــعـھ و کـنکـاش و پــــرســــشـگـری 
راھکارھــایی ھســتند کھ ھیچ یک از مــا نــبایــد از یاد بــریم. بــھ 
پـاســـخ ھـای مـوجـود قـانـع نشـدن و بـھ دنـبال پـاسـخ ھـای حـاصـل 
جسـتجوگـری خـویش رفـتن، این اسـت تـمرین واقعی تفکرورزی. 
تـقویت امـر کتاب خـوانی، بـحث و گـفتگوھـای پـرمـحتوا را سـازمـان 
دادن و نیز تــولید نــوشــتاری یا گــفتاری از جــملھ فــعالیت ھــایی 
اســـت کھ ھـر فـرد عـادی را بـھ یک انـسان انـدیشھ ورز تـبدیل می 

سازد. تفکر کنیم تا انسان بمانیم.# 

١١

حزب ایران آباد: 
حـزب مـا تـالش دارد تـا بـا پـایان بخشیدن بـه 
حــاکمیت مــثلث جھــل، اســتبداد و فــقر در 
ایران، آن را بـــا آگـــاھی، آزادی و آبـــادی 
جــایگزین ســازد. این مــھم را حــزب ایران 
آبــاد حــاصــل تــالش ســازمــان یافــته ی 
شھـرونـدان می دانـد. ھـم از این رو بـر آن 
ھســـتیم بـــا تـــقویت قـــدرت اجـــتماعی و 
واگـذاری قـدرت سیاسی بـه تشکل ھـای 
مــردمی، جــامــعه ای بــسازیم که در آن 
مـردم بـر سـرنـوشـت خـویش حـاکم بـاشـند و 

تاریخ خود را رقم زنند. 

به جمع ما در حزب ایران آباد بپیوندید:  
www.iraneabad.org
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار 

دنیایی کھ در آن زیست می کنید را نمی پــسندید و شــایستھ ی نــام 
خـود و انـسان نمی دانید؟ رویای جـھانی سـرشـار از صـلح و دوسـتی 
و بھــزیستی در ســر دارید؟ ھــمھ چیز بــا یک فکر و یک آرزو 
آغــاز می شــود، بــا آرزوی دنیایی مــتفاوت! بــا یک انــتخاب، بــا 
بـرگـزیدن یک مـبنای فکری کھ بـتوانـد واقعیت پیوسـتن بـھ رویای 
مـا، بـھ جـامـعھ ی آرمـانی را میسر کند. ادامـھ ی راه امـا، بـھ بیش و 
کِم بـاور مـا بـھ آن فکر و آرمـان بسـتگی دارد، بـھ بـال و پـری کھ بـھ 
آن می دھیم تــا راه خــود را پیدا کند، بــھ تــالشی کھ می کنیم تــا آن 
فکر را بـھ یک جـریان فکری در جـامـعھ تـبدیل کنیم، تـا در تـداوم و 
گسـترش خـود، در بـرھـھ ای خـاص، رھـروان پیشرِو خـود را پیدا 
کرده و از آن مـھم تـر، طـراحـان، مـغزھـا و بـازوان اجـرایی بـرای 
مـدیریت و ثـمر نـشانـدن آن. کاری بـس دشـوار، بـس پیچیده و بـا 
ابــعادی غیرقــابــل تــصور کھ آنــان کھ فــلسفھ ی وجــودی آرمــان 
خـواھی سیاسی را بـھ درسـتی درنیابـند، پشـِت سـر خـود جـا خـواھـد 

گذاشت!  

آن گـاه کھ آرزو در قـالـب یک آرمـان جـمعی تـولـد یافـت و مـورد 
اسـتقبال قـرار گـرفـت، عـرصـھ ی عـمل در اختیار بـاورمـندان قـرار 
می گیرد و زمـان نـقش آفـرینی عـمل گـرایان فـرا می رسـد تـا تـنھا یک 

آرزو باقی نماند. درس تاریخ را اما فراموش نکنیم:  

آگـاھـان، بـاورمـندان و عـمل گـرایان ھـرگـز بـھ تـنھایی و بـا یک تـالش 
فـردی مـوفـق نشـده انـد؛ بـھ تـحقق پیوسـتن رویای جـمعی، کار جـمعی 
می طـلبد، تـالش سـازمـان یافـتھ ی آنـان کھ اگـاه شـده انـد و بـر آنـند کھ 
مسـئولیت آگـاھی خـود را بـپذیرنـد و گـام بـھ گـام راه بـھ واقعیت 

پیوستن آرمان شان را ھموار سازند.  

زمـان در این میان چـھ نقشی بـازی خـواھـد کرد؟ زمـان رسیدن بـھ 
ھـدف کدام اسـت و چـگونـھ انـدازه گیری می شـود؟ در راه رسیدن 
ھـدف، تـا چـھ انـدازه می بـایست کنشگران خـود را درگیر عـامـل 

زمان کنند؟  

این نـوشـتار، شـروع پـاسخی بـرخـواسـتھ از فـلسفھ تـاریخ خـواھـد بـود 
بـھ این پـرسـش؛ بـاشـد بـھ کار ھـموطـنانی آید کھ نمی خـواھـند سـاخـتن 

ایرانی آزاد و آباد، تنھا یک آرزو باقی بماند. 

نقش زمان در تحقق آرزوھای سیاسی 

در عــرصــھ ی سیاسی، ھــمچون دیگر عــرصــھ ھــای اجــتماعی، 
خــوب می دانیم کھ آرزومــندی کافی نیست، بــھ آگــاھی سیاسی و 
ســپس عــمل منسجــم، درســت و مســتمر بــرخــاســتھ از آن آگــاھی 
سیاسی نیاز اســت تــا بــھ جــایی بــرســد. حــداقلی از الــفبای آگــاھی 

سیاسی کافی است کھ متوجھ شویم:  

پیشبرد تغییرات بـزرگ و بنیادین، در یک جـامـعھ، از مجـرای 
قـــدرت حکومتی، تـــنھا در صـــورتی امکان پـــذیر اســـت کھ 
مــدیریت آن تــوســط احــزاب سیاسی انــجام شــود؛ احــزابی کھ 
انــسان ھــایی آگــاه، بــا بــاورھــا و رفــتارھــای مشــترک بــرای 
اجـرایی کردن پـروژه ی تغییر سیاسی مـورد نـظر خـود تشکیل 
داده و از آن بـھ عـنوان ابـزار مـناسـب بـرای کنشگری سیاسی 

استفاده می کنند.  

قـدرت ھـای جـھانی، تـاکنون بـرای ھیچ کشوری دمکراسی و 
بھـروزی انـسان بـھ ارمـغان نیاورده انـد، ھـدف آن ھـا یک چیز 
بیش نیست: حــفظ مــنافــع خــویش و زیاده خــواھی؛ و در این 
مسیر، ھـدف آنـھا ھـر تـزویر و وسیلھ ای را تـوجیھ می کند. تـا 
بــھ امــروز و در تــمام جــھان چنین بــوده و ھیچ دلیل منطقی 
وجـود نـدارد کھ نـوبـت بـھ ایران کھ بـرسـد این قـاعـده اسـتثناء 
بـپذیرد.  بـنابـراین، آرزومـندانی کھ فکر می کنند در اوج انـفعال 
آنـھا، در یک روز خـوش آفـتابی، تـرامـپ و یا … بـرای ایران 
دمکراسی و خــوشــبختی بــھ ارمــغان می آورد، خــواســتھ یا 

ناخواستھ سخت در اشتباه ھستند.  

دوران رھـبران فـرھـمند (کاریزمـاتیک)، آنـگونـھ کھ در قـرن 
بیستم شـناختیم، بـھ سـر آمـده اسـت. ھـمان ھـا کھ بـرای بـھ غـصب 
کرسی قـدرت در ابـتدای کار خـود را طـرفـدار آزادی و عـدالـت 
اجتماعی نشان  دادند  و در  نھایت،  بھ  دلیل  ضعف  قدرِت 

ادامھ مطلب در صفحھ ١٣ 

١٢

تحزب و نقش زمان در 

آرمان خواھی سیاسی
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فلسفھ ی تاریخ در تحزب و نقش زمان در آرمان خواھی سیاسی 

اجـــتماعی و عـــدم حـــضور احـــزاب سیاسی و نـــھادھـــای 
شھـرونـدمـدار در صـحنھ، بـھ چھـره ھـای جـدیدی از اسـتبداد و 
خـودکامگی تـبدیل شـدنـد. ھـموطـنانی کھ در پـایان دومین دھـھ از 
قـــرن بیست و یکم، از تـــاریخ مـــعاصـــر جـــھان ھیچ درسی 
نیامــوخــتھ انــد و ھــمچنان آرزو دارنــد کھ، در غیاب احــزاب 
سیاسی قـدرتـمند و مـردمی، این یا آن شـخص بـھ نـجات ایران 
بیاید، بــدانــند این تــنھا مــار یک دیکتاتــور جــدید در آســتین 

پروراندن است.   

ھشـدارھـا در بـاب آنـچھ بـر ایران می رود بـھ دلیل ادامـھ اسـتیالی 
این رژیم پلید ضـدمـردمی داده شـده و دیگر کسی نمی تـوانـد ادعـای 
بی خـبری ازعـمق فـاجـعھ کند. زمـان تـنگ اسـت و وقـت را بـرای 
شـرح مصیبت در این نـوشـتار ھـدر نمی دھیم. صـریح و روشـن 
بـگوییم، انـتخاب بـرای مـن و تـو، مـایی کھ تـاب بـھ ورطـھ ی تـباھی 

فرو رفتن ایران را نداریم، بین دو گزینھ است:  

١- انـفعال و تـماشـا: عـدم پـذیرش مسـئولیت، تـماشـاگـر مـانـدن و آه 
کشیدن و حسـرت خـوردن بـرای آنـچھ در حـوزه آرزو بـاقی خـواھـد 
مـانـد، در حـالی کھ واقعیت تـلخ امـروز ھـر چـھ بیشتر از آن فـاصـلھ 

می گیرد. 

٢- کــنشگری بــرای ایــجاد تــغییر: درک مسـئولیت شھـرونـدی فـرد 
خـود بـرای ایجاد تغییر در سـرنـوشـت جـمعی، آگـاھی از ضـرورت 
کار جـمعی و سـازمـان یافـتھ در این راسـتا و پیوسـتن بـھ صـفوف 
احـزاب سیاسی مسـتقل تـا بـا تـقویت آنـھا بـتوانـند بـھ عـنوان یک 
نیروی سیاسی تـأثیرگـذار عـمل کنند. بـھ ھـنگام اخـذ تصمیم بـرای 
ھمکاری بــا یک حــزب سیاسی، تــوجــھ بــھ یک نکتھ بسیار مــھم 
اسـت: پـذیرفـتن مـطلق و تـوافـق صـددرصـدی بـا مـبانی فکری و 
اسـتراتـژی کاری یک تشکل بـرای پیوسـتن بـھ آن ضـرورت نـدارد. 
مـانـند آنـچھ در احـزاب سیاسی در اقصی نـقاط دنیا اتـفاق می افـتد، 
می تـوان بـا یک تـوافـق اصـولی بـر سـر خـط کاری و پـایھ ھـای 
فکری بـھ عـضویت یک حـزب درآمـد و بـا فـعال شـدن در درون آن 
حـزب، از مسیرھـای پیش بینی شـده و بـنا بـھ ارجحیت ھـا، نـظرات 
و انـتقادات خـود را بیان نـمود. تـمامی احـزاب مـدرن و امـروزی 
اجـازه ی شکل گیری فـراکسیون ھـا و گـرایش ھـا را در درون خـود 
می دھـند، بـھ شـرط آن کھ در تـبادل و تـعامـل بین این گـرایش ھـا، 
حــزب از کار اصلی، یعنی پیشبرد خــطر اســتراتــژیک خــویش 

برای گرفتن سھم از قدرت سیاسی باز نماند.  

ھـموطـنانی کھ گـزینھ ی انـفعال و تـماشـا را انـتخاب می کنند را بـا 
حسـرت خـود تـنھا می گـذاریم و تـمرکز می کنیم بـھ روی آنـان کھ 
کنشگری را بـرای ایجاد تغییر بـرمی گـزینند. بـرای این دسـتھ، دو 

حـالـت ممکن اسـت: ١) در میان احـزاب ایرانی مـوجـود، تشکلی 
پیدا کنند کھ بـتوانـند بـا آن تـوافـق اصـولی داشـتھ و در این صـورت، 
رونـد عـضویت را آغـاز کنند، ٢) اگـر حـزب سیاسی مـطلوب خـود 
را در میان تشکل ھـای مـوجـود نمی یابـند، می تـوانـند، بـا پیدا کردن 
چـند نـفر ھمفکر و ھـمسو، اقـدام بـھ تـأسیس حـزب مـورد نـظر خـود 

کنند.  

مـھم، درک ضـرورت پیشبرد پـروژه ی تغییر سیاسی بـھ صـورت 
سـازمـان یافـتھ و در قـالـب تحـزب از جـانـب این ھـموطـنان می بـاشـد. 
کنشی کھ از درک این مـھم بـرمی خیزد، دیر یا زود این افـراد را 
بـــا مـــسائـــل و واقعیت ھـــایی رو در رو می کند. واقعیت ھـــایی 
بـرخـاسـتھ از ویژگی ھـای کار سیاسی در جـامـعھ ی ایرانی. شـناخـت 
عمیق و درسـت از این ویژگی ھـاسـت کھ بـھ این دسـتھ از ایرانیان 
مـصمم بـھ کنشگری سیاسی اجـازه خـواھـد داد کار تشکیالتی خـود 
را آگـاھـانـھ و بـا انگیزه اسـتمرار بـخشند. فـھم فلسفی عـنصر زمـان 
و نقشی کھ در تــاریخ سیاسی مــعاصــر مــا بــازی کرده اســت، از 
جــملھ ی این واقعیات اســت. نــقش و جــایگاه زمــان بــا تــار و پــود 
اجـتماعی مـا گـره خـورده و عـدم فـھم درسـت آن، از جـانـب نسـل ھـای 
پیشین ، ُمھـــر شکست و تجـــربیات تـــلخ را بـــھ روی مـــبارزات 

آزادیخواھی یک قرن گذشتھ ی ما زده است.  

در این راسـتا، بـحث بـر سـر در نـظر گـرفـتن پـروژه ی تغییرات 
بنیادین جــامــعھ بــھ عــنوان یک طــرح درازمــدت اســت. طــوالنی 
بـــودن زمـــان اجـــرا خـــصلت ذاتی این چنین تغییراتی اســـت، 
ھــمانــگونــھ کھ در طــرح ھــای عــمرانی و پــروژه ھــای اقــتصادی 
زیرسـاختی، چنین می بـاشـد. بـھ شکل واقـع بینانـھ ی خـود، احـزاب و 
کنشگران سیاسی، پـروژه ی تغییر مـٌدِ نـظر خـود را ، نـھ بـھ عـنوان 
ھـدفی در دسـترس در کوتـاه مـدت، کھ بـایستی بـرای یک بـازه ی 
زمـانی چـند ده سـالـھ طـراحی کنند. در غیر این صـورت در رویا و 
تـوھـم خـود بـاقی می مـانـند، مـنزوی می شـونـد و یا سـرخـورده و 

پشیمان از کنش سیاسی.  

در یک نـگاه گسـترده تـر، می تـوان گـفت نـقطھ ی آغـازین دگـرگـونی 
سـاخـتاری در یک جـامـعھ، در تـولـد و قـدرت گیری احـزاب سیاسی 
اسـت، در بـھ وجـود آمـدن و تـأثیرگـذار شـدن ابـزار الزم بـرای تغییر 
سیاسی، کھ گـام نخسـت از تغییر در دیگر عـرصـھ ھـای اجـتماعی 
خـواھـد بـود. احـزاب کانـال ھـایی ھسـتند کھ تغییرات از طـریق آن بـھ 

ساختارھای مختلف جامعھ تزریق می شوند.  

در مـورد ایران، اشـتباھـات، خیانـت ھـا و شکست ھـای گـذشـتھ از 
یک ســو، تــالش بی وقــفھ ی رژیم حــاکم بــھ بــرای بــھ انحــراف 
کشاندن ھر گونھ تالش در این زمینھ از سوی دیگر، کژفھمی ھا  
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دربـاره ضـرورت وجـود احـزاب سیاسی بـھ عـنوان ابـزار تغییر را 
دامـن زده اسـت. حـافـظھ ی تـاریخی مـا بـا تحـزب بـھ درسـتی آشـنا 
نیست و بـا آن خـو نـگرفـتھ اسـت، بـھ ھمین دلیل بـرای بسیاری،  
رونــد تــبدیل شــدن یک حــزب مــشخص بــھ یک نیروی سیاسی 
تــأثیرگــذار، بــھ عــنوان یک رونــد درازمــدت قــابــل فــھم و درک 
نیست. بـھ شکل عـادی خـود و در ھـر کشوری این رونـد، کاری 
اســت بسیار زمــان بَــر و پیچیده، چــھ رســد بــھ جــامــعھ ای کھ بــا 
فــرھــنگ تحــزب از بیخ و بُــن غــریبھ اســت. بــرای پیشگیری از 
دلسـردی و سـرخـوردگی، طـوالنی بـودن این زمـان، بـھ عـنوان یک 
واقعیت، از ھــمان ابــتدا بــاید مــورد تــوجــھ کنشگری کھ بــھ کار 

حزبی باور آورده است قرار گیرد.  

مـوجـودیت بخشیدن بـھ یک حـزب، مسیری طـوالنی و پـر پیچ و 
خـم اسـت؛ کار اصلی پـس از تـأسیس آن آغـاز می شـود، بـا مـعرفی 
خـود بـھ جـامـعھ ی مـرجـع، بـا جـذب نیرو و عـضوگیری، بـا فـراھـم 
کردن امکانـات مـادی و لجسـتیکی، بـا گسـترش پـایگاه اجـتماعی. 
تـمامی این مـراحـل بـاید گـام بـھ گـام بـا مـوفقیت بـھ پیش رود تـا 

ساختار و اجزای آن حزب موجودیت پیدا کند.  

اسـتمرار، پیگیری و تـالش در طـول زمـان، زمـانی طـوالنی ھسـت 
کھ ســبب می شــود آن حــزب بــھ عــنوان یک «نیروی سیاسی» 
مـطرح و تـأثیرگـذار، در جـامـعھ حـضور مـلموس پیدا کند؛ و تـنھا 
حـزبی می تـوانـد پـروژه ی سیاسی خـود را قـدم بـھ قـدم جـامـھ ی عـمل 
بپوشاند کھ بھ یک نیروی سیاسی قدرتمند و کارآ تبدیل شده باشد. 

کنشگری سیاسی و عالقمندان به سیاست ایرانی  

بـاید بـدانیم کھ در کشوری مـانـند ایران کھ نـاآشـنا، زخـم خـورده و 
بی اعـتماد نسـبت بـھ پـدیده ی تحـزب اسـت، زمـان اجـرای ھـر یک از 
این مـراحـل نیازمـند زمـانی بـاز ھـم طـوالنی تـر اسـت؛ زمـانی کھ بـا 
ارقــامی مــانــند دو-پــنج-ده ســال قــابــل شــمارش نــخواھــند بــود. 
واقـــعگرایی در این زمینھ، تـــوجـــھ خـــاص بـــھ ویژگی ھـــا و 
پـارامـترھـای مـتعدد اجـتماعی مـا، ویژگی ھـایی کھ بـاید الیھ بـھ الیھ 
مـورد پـردازش قـرار بگیرنـد و مشکالت اجـرایی آنـھا یکی پـس از 
دیگری حـل گـردنـد، راز مـوفقیت مـا در پیشبرد پـروژه ی تغییر در 
جــامــعھ ی ایرانی خــواھــد بــود. در این عــرصــھ جــایی بــرای آن 
عــجوالنی کھ دیروز آمــده انــد و می خــواھــند فــردا بــرســند وجــود 
نــدارد، صــحنھ ی کنشگری کسانی اســت کھ فــلسفھ ی زمــان را 
درک کرده انـد و می خـواھـند تـالشی را آغـاز کنند کھ شـاید خـود 

شاھد نتیجھ ی تنھا بخش کوچکی از آن  باشند.  

بـھ ھمین دلیل، می تـوان تـصور کرد، عـلت آن کھ بـخش عـمده ای 
از ایرانیان عــالقــمند بــھ سیاســت، تــرجیح می دھــند فــقط در حــد 
مسـتمع آزاد بـحث و تحـلیل ھـای سیاسی بـاقی بـمانـند و یا در بھـترین 
حـالـت، بـھ سـخنورانی پـرمـدعـا و کم عـمل تـبدیل شـونـد، آگـاھی آنـھا 
از زمـــان الزم و میزان دشـــواری پیشبرد مـــبارزات سیاسی در 
قـالـب تحـزب بـاشـد. خـرده ای بـر این ھـموطـنان نیست، ظـرفیت ھـا و 
تـوانـشان بـھ آنـھا اجـازه بـلند پـروازی ھـای بیش از این را نمی دھـد. 
بھ مثابھ شخصی کھ عاشق و دل داده ی مناظر زیبای کوھستانی  
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در ایران، اشـتباھـات، خیانـت ھـا و شکست ھـای گـذشـته از یک سـو، تـالش بی وقـفه ی 
رژیم حــاکم بــه بــرای بــه انحــراف کشانــدن ھــر گــونــه تــالش در این زمینه از ســوی دیگر، 
کژفھمی ھـا دربـاره ضـرورت وجـود احـزاب سیاسی بـه عـنوان ابـزار تغییر را دامـن زده اسـت. 
حـافـظه ی تـاریخی مـا بـا تحـزب بـه درسـتی آشـنا نیست و بـا آن خـو نـگرفـته اسـت، بـه ھمین 

دلیل بـرای بسیاری،  رونـد تـبدیل شـدن یک حـزب مـشخص بـه یک 
نیروی سیاسی تـأثیرگـذار، بـه عـنوان یک رونـد درازمـدت قـابـل 

درک نیست. بـه شکل عـادی خـود و در ھـر کشوری این رونـد، 
کاری اسـت بسیار زمـان بَـر و پیچیده، چـه رسـد بـه جـامـعه ای 
که بــا فــرھــنگ تحــزب از بیخ و ُبــن غــریبه اســت. بــرای 
پیشگیری از دلسـردی و سـرخـوردگی، طـوالنی بـودن این 
زمـان، بـه عـنوان یک واقعیت، از ھـمان ابـتدا بـاید مـورد تـوجـه 

کنشگری که به کار حزبی باور آورده است قرار گیرد. 
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اسـت و در اوج ابـراز عـالقـھ ی خـود بـرای ھـواخـوری بـھ دامـنھ ی 
کوه می رود؛ ھـرگـز و ھـرگـز نمی تـوان از وی تـوقـع داشـت کھ 
اقـدام بـھ صـعود بـھ قـلھ کند، حتی تـصورش بـرای او دشـوار اسـت، 
چـھ رسـد بـھ تحـمل سـرمـا و دشـواری ھـای پیمودن راه بـرای تسخیر 

بلندی ھای آن کوه.  

این مــثال، کار مــا در در تــمایز افــراد جــدی و کارآمــد و یا تــنھا 
عـالقـمند بـھ مـباحـث سیاسی را راحـت می کند. کار سیاسی متشکل 
در قـالـب تحـزب، بـاورمـندان و رھـروان خـاص خـود را می طـلبد. 
انــسان ھــایی بــرخــوردار از درک عمیق سیاسی و دورنــگر کھ 
تـصوری درسـت و واقـع بینانـھ از دسـتاورد امـروز کنش خـود و 
چـشم انـداِز دوردسـت فـعالیت خـود پیدا کرده بـاشـند. انـسان ھـایی 
آگــاه، کھ خــوب می دانــند بــخش عظیمی از آرزوھــایی کھ بــرای 
دنیایی مـتفاوت دارنـد در زمـان حیات آنـھا بـرآورده نـخواھـد شـد و 
بــا این وجــود حــاضــرنــد، بــا صــبر و پشــتکار، فــعالیتی مــنظم و 
روزانــھ را بــرای دســتیابی بــھ ھــدف بــھ پیش بــرنــد، مــبارزه ای 
روشــمند، مــداوم و مســتمر، بــرای اجــرای یک بــخش - چــھ بــسا 
کوچک - از بـرنـامـھ ای اسـتراتـژیک و درازمـدت، از نـقشھ ی راه 

حزبی کھ بھ آن تعلق دارند.  

اِشکال کار بیشتر کسانی کھ بـــھ احـــزاب و تشکل ھـــای مـــختلف 
ایرانی، بـھ اشـتباه یا از سـر تـوھـم، َسـَرک کشیده انـد و نـتوانسـتھ انـد 
در جـمع آنـھا بـاقی بـمانـند، کمتر در اخـتالف نـظرشـان بـا پـایھ ھـای 
فکری و یا اسـتراتـژی این احـزاب بـوده اسـت. مشکل در نـاتـوانی 
آنـھا در درک فلسفی عـنصر زمـان در تحـزب بـوده اسـت و ضـعف 
در کار جـمعی سـازمـان یافـتھ بـھ عـنوان یکی دیگر از ویژگی ھـای 
جـامـعھ ای اسـتبدادزده. عـدم درک تشکیالتی و پیدا نکردن جـایگاه 
فـرد خـود بـھ عـنوان کنشگر سیاسی در مجـموعـھ ای کھ می خـواھـد 
بـھ شکل روشـمند و سـازمـان یافـتھ اھـداف خـود را بـھ پیش بـرد، 
ضعفی کھ بـا بی اطـالعی این افـراد از نـقش زمـان در کار سیاسی 
بـھ مـراتـب تشـدید می شـود. بـھ ھمین دلیل مـشاھـده می کنیم کھ تـمام 
ایرانی ھـای شـتاب زده و َسـرَسـری، تـمام آنـھایی کھ بـا وجـود عـالقـھ 
بـھ سیاسـت از این شـاخ بـھ آن شـاخ می پـرنـد و می خـواھـند رِه صـد 
ســالــھ را یک شــبھ بپیمایند، حتی اگــر بــھ احــزاب سیاسی ھــم 

بپیوندند، در آنھا دوام نمی آورند.  

در این میان الـبتھ، اگـر بـخواھیم بـا شـفافیت سـخن بـگوییم، کیفیت و 
سـاخـتار احـزاب سیاسی ایرانی را ھـم می بـایست در شـمار دالیل 
عــدم اســتقبال از آنــھا بــرشــمارد. این ویژگی روی دیگر سکھ ی 

جـامـعھ ای سـت کھ بـا پـدیده ی تحـزب بـھ درسـتی آشـنا نشـده، امـا 
3موضوع بحث ما در این نوشتار نیست.  

واقعیت این اســت کھ پــھنھ ی کار، بــرای آن کھ تغییرات بنیادین 
اجــتماعی را در قــالــب یک پــروژه ی سیاسی بــھ اجــرا درآوریم، 
آنـقدر وسیع  و گسـترده اسـت کھ بـرای افـراد نـزدیک بین و فـاقـدِ 
نـگاِه فلسفی بـھ تـاریخ، غیر قـابـل تـصور بـھ نـظر می رسـد. تقصیری 
را مـتوجـھ این نـزدیک بینان نـدانیم و بـحث خـود را رو بـھ ایرانیان 
آگــاه و مســئولیت پــذیر ادامــھ دھیم، آنــان کھ خــود را بــھ دانــش و 
آگــاھی مــورد نیاز مجھــز کرده انــد و بــھ عــرصــھ ی کنشگری 
سیاسی، نـھ بـرای یک مـاجـراجـویی کوتـاه مـدت، بلکھ بـا نـگاھی 
دورنـگر و بـرای پیمودن چـند گـام از یک  مسیر  طـوالنی  پـای 
می گـذارنـد. درک زمـان بـھ این دسـتھ از ھـموطـنان کمک خـواھـد 
کرد، بـا چشمی بـاز بـھ جـامـعھ ی بشـری بـھ شکل عـاِم خـود و بـھ 
جـامـعھ ی ایرانی بـھ شکل خـاِص خـود نـگاه کنند؛ نـگاھی فـراگیر و 
٣۶٠ درجــھ، بــرای بــررسی آنــچھ کھ بــر بشــر و انــسان ایرانی 
تـاکنون گـذشـتھ اسـت و نقشی کھ مـا امـروز می تـوانیم بـرای آینده ای 

بھتر بازی کنیم.  

نقش تاریخی تحزب 

تـاریخ مـعاصـر تـمام جـوامعی کھ در دو قـرن اخیر مـوفـق شـده انـد بـھ 
درجـھ ای از دمکراسی بـھ شکل نسـبی آن بـرسـند نـشان می دھـد کھ 
این کار بـا اسـتفاده از ابـزاری بـھ نـام تحـزب انـجام شـده اسـت. حتی 
در مـــورد جـــوامعی مـــانـــند روسیھ کھ بـــھ دمکراسی نیم بـــند و 
مـتعارف، از نـوع غـربی آن ھـم نـرسیده انـد، امـا تـوانسـتھ انـد بـا 
اسـتفاده از حـزب، بـھ عـنوان وسیلھ ی تغییر سیاسی، خـود را از 
بـند رژیم خـودکامـھ ی تـزاری و یوغ بھـره کشی فـئودالی آن رھـا 
سـازنـد. در جـھان، حتی یک نـمونـھ ی تـاریخی وجـود نـدارد کھ در 
آن ملتی بـدون تکیھ بـر تحـزب خـود را از شـر رژیمی اسـتبدادی 
خــالص کرده بــاشــد. ھــمان انــدازه کھ در غــرب شکل گــرفــتن 
نـھادھـای حـرفـھ ای مـدیریت سیاسی، یعنی احـزاب، زمینھ را بـرای 
پیشرفـت و مـدرنیتھ فـراھـم کرد، نـبوغ سیاسی لنین در اسـتفاده از 
نـوع سـازمـان یافـتھ و متشکل مـبارزاتی، پیروزی او و یارانـش در 
جـامـعھ ی عـقب مـانـده ی روسیھ تـزاری را امکان پـذیر سـاخـت. این 
بــدین مــعنا نیست کھ روسیھ بــا انــقالب ســوسیالیستی ١٩١٧ بــھ 
نـوعی از دمکراسی دسـت پیدا کرد و یا این کھ دمکراسی غـربی 
در دل یک نـظام سـرمـایھ داری لـجام گسیختھ دارای اصـالـت اسـت، 
خیر! اما باید توجھ داشت کھ ساختار جوامعی کھ در آنھا امکان  

ادامھ مطلب در صفحھ ١۶ 

3 پیش از این نشریه خودرهاگر شماره هفت https://goo.gl/8rY8qd و شماره هشت https://goo.gl/bB4jcJ به مبحث آسیب شناسی احزاب ایرانی پرداخته ایم. 
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فلسفھ ی تاریخ در تحزب و نقش زمان در آرمان خواھی سیاسی 

کار آزادانـھ ی حـزبی وجـود دارد، صـدھـا مـرتـبھ بـھ جـوامـع تـحت 
سـلطھ ی نـظام ھـای ارتـجاعی و اسـتبدادی مـانـند ایران ارجحیت 
دارد. اسـتفاده از ابـزار تحـزب بـھ شـمار بـاالیی از مـلت ھـا اجـازه 
داد از شـر حکومـت ھـای قـرون وسـطایی و فـئودالی خـود را نـجات 
دھــند و جــوامعی بــسازنــد کھ در آنــھا شــانــس بــرای ایجاد تغییر 
بنیادین وجـود دارد. این کھ چنین دگـرگـونی ھـای بنیادین بـھ مـعنای 
راسـتین خـود چـھ وقـت حـاصـل خـواھـد شـد، بـحث دیگری اسـت کھ 

در حوصلھ این نوشتار نیست.  

درسی کھ مــا بــاید از تجــربیات جــامــعھ ی بشــری بگیریم، درک 
ضـرورت تحـزب بـرای ایجاد تغییر اسـت؛ تغییری کھ بـا تـوجـھ بـھ 
گـرایش مـا بـھ راسـت، میانـھ و یا چـپ، مـتفاوت خـواھـد بـود؛ امـا در 
اصـالـت این گـزاره تـفاوتی ایجاد نمی کند: «تـحول اجـتماعی یک 

ابزار می طلبد و آن ھم حزب و تحزب است.» 

پروسه ی دمکراسی و زمان  

بــا درونی کردن ضــرورت تحــزب بــھ عــنوان یک دســتاورد و 
انـدوخـتھ ی بشـری، بـھ پـرسـش مـھم دیگری می رسیم: جـوامـع دیگر 
طی چـھ رونـدی مـوفـق شـدنـد بـھ دمکراسی، از نـوع نسـبی خـود، 
بـرسـند؟ از شـروع بـھ تشکیل احـزاب سیاسی، تـا رھـایی از نـظام 
ھـای فـئودالی و اسـتبدادی، چـھ بـازه ی زمـانی را صـرف این کار 

کردند؟  

پـاسـخ، بـازه ی زمـانی طـوالنی را یادآور می شـود. حتی احـزاب 
جـوانی کھ در کشورھـای دمکراتیک بـا وجـود عـمر کم خـود مـوفـق 
شـده انـد نـماینده بـھ پـارلـمان بـفرسـتند و بـھ عـنوان نیروی سیاسی 
مــطرح شــونــد، بــھ عــلت بھــره ای بــوده کھ از تجــربیات احــزاب 
قـدیمی  تـر بـرده انـد و بـھ نـوعی از دل این تجـربیات بیرون آمـده انـد. 
مــا بــاید بــدانیم کھ گــذار از حکومــت اســتبدادی بــھ ســمت یک 
حکومــت دمکراتیک، نــھ در قــالــب یک واقــعھ، کھ بــھ شکل یک 
فـرآیند اجـتماعی زمـان بَـر صـورت می گیرد، فـرآیندی درازمـدت 
کھ در آن پـدیده ی تحـزب بـھ عـنوان شـرط الزم بـاید شکل گیرد و 

بـھ صـورت مـوتـور محـرکھ نـقش آفـرینی کند. تـاریخ مـعاصـر بشـری 
شـاھـد اسـت، تثبیت دمکراسی از طـریق تحـزب، رونـدی طـوالنی و 

صد - صد و پنجاه - دویست سالھ بوده است. 

بـا تـوجـھ بـھ این نکتھ، یک پـارامـتر از ھـمان ابـتدا نـظر مـا را بـھ 
خـود جـلب می کند: مـا در ایران دمکراسی نـداریم و ھـمچنان تـحت 
حـاکمیت اسـتبداد قـرار گـرفـتھ ایم. بسیاری جـوامـع از اسـتبداد رھـا 
شـده انـد، امـا مـردم ایران ھـمچنان گـرفـتارنـد. بـنابـراین الزم اسـت از 
خـود بـپرسیم: آیا در ایران تحـزب وجـود داشـتھ و مـا مـوفـق نشـدیم 
از اسـتبداد رھـا شـویم و یا این کھ بـھ مـعنای واقعی کلمھ ھیچگاه 

واقعیت پیدا نکرده است؟  

از ذھنی پــردازی بــپرھیزیم و بــرویم بــھ ســراغ تــاریخ مــعاصــر 
ایران. از لــحاظ قــدمــت زمــانی، بــحث تحــزب در کشور مــا در 
اواخـر دوره قـاجـار مـطرح شـد و ھـمزمـان گشـت بـا تـالطـم بـرای 
دسـتیابی بـھ دمکراسی، بـر حسـب اتـفاق از طـریق تحـزب. این جـای 
خــوشــحالی دارد کھ مــا نــقطھ ی اشــتراکی بــا دیگر کشورھــای 
دمکراتیک داشــتھ ایم. آنــھا از طــریق تحــزب شــروع کرده انــد و 

ھمانطور کھ ما، پس چرا آنھا موفق شده اند و ما نھ؟  

آیا در آسیب شـناسی این شکست تـنھا عـامـل زمـان را بـاید در نـظر 
گـرفـت؟ پـاسـخ منفی اسـت! تـفاوت نـھ در زمـان کوتـاه تـالش مـا 
بـرای تحـزب بـوده اسـت و نـھ تـنھا در در شکل و فـرم کار حـزبی 
نسـل ھـای پیشین از مـبارزان سیاسی؛ تـفاوت در مـاھیت و سـاخـتار 

اجتماعی ایران واقع شده است.  

بـر خـالف ایران، جـوامعی کھ بـا تکیھ بـر تحـزب مـوفـق بـھ دسـتیابی 
بــھ دمکراسی شــدنــد، بــرخــوردار از زمینھ ی مــساعــد اجــتماعی 
بـودنـد. نـھ آن کھ بـھ مـوانعی بـرخـورد نکردنـد و راھـشان ھـموار 
بـوده، امـا بـرعکس مـا از وجـود پـارامـترھـایی مـانـند: خـردگـرایی، 
روشـنگرایی، کمرنـگ بـودن نـقش مـذھـب، بـاال بـودن سـطح سـواد 
اجـتماعی، عـالقـھ بـھ مـطالـعھ، وجـود دانـشگاه ھـای قـدیمی و….. 
بھـره می بـردنـد؛ تـمام آن عـناصـری کھ در جـامـعھ ی ایران مـا از 
ھـمان نخسـتین تـالش ھـا بـرای دسـتیابی بـھ دمکراسی تـا بـھ امـروز، 
یا غـایب بـوده و یا در شکل بسیار ابـتدایی  و ضعیف  خـود  وجـود 
داشـتھ انـد. اینجاسـت کھ کار عـنصر پیشرو و روشنفکر ایرانی بـھ 
مـراتـب دشـوارتـر از روشنفکر سـوئـدی و آمـریکایی می شـود و 
نیاز پیدا می کند بــھ خــالقیت و دانــش بسیار زیاد و بــھ ویژه بــاید 
مـتوجـھ میزان پیچیدگی و سختی کار بـاشـد. حتی بـا الـگوبـرداری و 
کپی کردن مکانیکی از مــدل ھــای غــربی و یا شــرقی تحــزب، 
کشورھـایی کھ مـوفـق شـدنـد از اسـتبداد رھـایی پیدا کنند، بـا کاری 

بھ مراتب دشوارتر روبرو بوده اند. 
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موانع تحزب در جامعه ی ایرانی 

مـطالـعھ کتاب «تـاریخ خـالصـھ احـزاب سیاسی در ایران» بـھ قـلم 
ملک الــشعرای بــھار، کمک می کند تــصوربھــتری از تــالش و 
تجـربیات نسـل ھـای پیشین در راه تشکیل احـزاب سیاسی مـتعارف 
پیدا کنیم. در جــامــعھ ای کھ در ابــتدای راه مــبارزه ی سیاسی از  
طـریق تحـزب بـوده اسـت، مشکالت طبیعی بـھ نـظر می رسـند و کم 
نـبوده انـد. از مـوانـع عملی بـر سـر راه تحـزب در ایران، فـرھـنگ 
روسـتایی منشی و خـودمـداری نـاشی از آن بـوده اسـت. عـداوت، 
افــــترا و نــــبود روحیھ ی گــــفتگو و ھمکاری، ھــــمھ بخشی از 
رفـتارھـای رایج در فـضای سیاسِی پـایان دوران قـاجـاری در جـامـعھ 
ای بـا سـاخـتار فـئودالی بـود. ھمین ضـعف ھـای رفـتاری مـانـع از 
شکل گیری ائـتالف ھـایی شـدنـد کھ چـھ بـسا می تـوانسـتند، مـانـع از 
دخـالـت بیگانـگان در سـرنـوشـت کشور مـا شـونـد. ھـمسویی نیروھـای 
انــقالبی و شکل گــرفــتن یک فــراکسیون قــوی در مجــلس، شــاید 
جـلوی انگلیس ھـا را می تـوانسـت بگیرد کھ بـا کمک فـرامـاسـونی بـھ 
نـام سید ضیاء و قـلدری بـھ اسـم رضـاخـان دسـتآورد مشـروطـھ را از 
چــنگ مــا درنیاوردنــد. عــلت این شکست در نــبوِد فــرھــنگ کار 
جـــمعی رجـــل سیاسی مـــا در آن دوران بـــود کھ نـــتوانســـتند از 

خودمحوری ھا و منیٌت ھای خود دست بردارند.  

 مـا را خـوش آید یا نـھ، نمی تـوان ادعـا کرد کھ امـروز مـا چنین 
مشکلی را دیگر نـداریم. احـزاب و جـریانـات سیاسی مـا و افـرادی 
کھ آنـھا را نـمایندگی می کنند، بـرای بـرخی، ھـنوز گـرفـتار ھـمان 
ضــعف ھــای رفــتاری یک صــد ســال پیش ھســتند. زمــانی کھ مــا 
حـزب ایران آبـاد را در پـایان سـال ١٣٩٢ تـأسیس کردیم، آرزومـند 
بـودیم کھ یک قـرن پیش از آن، یعنی در سـال ١٢٩٢ تشکل ھـای 
سیاسی سـالـم بنیان نـھاده شـده بـود تـا مـا امـروز در دِل آن احـزاب 
سیاسی بـا سـابـقھ و قـدیمی پـروژه ی تغییر مـورد نـظر خـود بـرای 
جـامـعھ ی ایرانی را بـھ پیش بـبریم، امـا چنین نـبود! این نـاکامی را 
نمی تـوان تـنھا نـاشی از خـطای انـسانی دانسـت، بسـتر جـامـعھ ی مـا 
بـرای کار حـزبی آمـاده نـبوده اسـت و رجـل سیاسی آن دوران مـا 
زاییده ی یک بســتر اجــتماعی و یک تــاریخ چــند ھــزار ســالــھ ی 

استبدادزده بوده اند.  

پـرسـش صـادقـانـھ ی مـا در اینجا چنین اسـت: آیا این تـاریخ، این 
ســایھ ی سنگین و منفی اســتبدادزدگی چــند ھــزار ســالــھ ی انــسان 

ایرانی، امروز دیگر بر سر ما سنگینی نمی کند؟  

یک راه این اسـت کھ آرزومـندی خـود را بـھ جـای واقعیت بگیریم 
و پـاسـخ منفی بـھ این پـرسـش بـدھیم؛ و راه دیگر این کھ واقـعگرایی 
پیشھ کنیم و بـپذیریم کھ عـالئـم چنین تغییری ھـنوز وجـود نـدارد و 

تـا زمـانی کھ ایرانی ھـا بـھ عـنوان شھـرونـد احـساس مسـئولیت کنند و 
ھـزار ھـزار بـھ احـزاب سیاسی روی بیاورنـد، فـاصـلھ ی زیادی 
داریم. یک بـار دیگر، پـذیرش این واقعیت مـا را در مـقابـل ھـمان 

دو گزینھ قرار می دھد: 

١- تــقدیــرگــرایــی و انــفعال: بـھ خـود بـگوییم کھ بیش از صـد 
سـال اسـت کھ افـرادی ھـر گـونـھ تـالش کردنـد و مـوفـق بـھ مـادیت 
بخشیدن بــھ احــزاب سیاسی قــدرتــمند و مــردمی نشــدنــد، پــس 
بـرویم بـھ دنـبال کار و زنـدگی خـود. راھی کھ اکثریت مـطلق 
ایرانیان عـالقـمند بـھ مـسائـل سیاسی انـتخاب کرده انـد. اکثریت 
مطلقی بـھ عـنوان انـسان ھـای تـقدیرگـرا تصمیم گـرفـتھ انـد در 
ھیچ صـورتی وارد کار حـزبی و تشکیالتی نـشونـد. بـرای آنـھا 
مسـئلھ تحـزب، تشکل و سـازمـانـدھی، کار جـمعی ھـدفـمند و 
بـرنـامـھ مـند نـھ مـعنا دارد و نـھ مـصداق. این افـراد آنـچھ جـلوی 
چـشم ھـایشان ھسـت را نمی بینند چـھ رسـد بـھ این کھ خـود بـھ 

دنبال چنین راه حل ھایی بروند. 

٢ـ عــملگرایــی بــا عــلم بــه واقــعیات و مــشکالت: این بـخش از 
ھــموطــنان، بــھ واقعیات اجــتماعی مــا آگــاھــند ومــتوجــھ نــبودِ 
شـرایط مـساعـد بـرای کار سـازمـان یافـتھ سیاسی ھسـتند، امـا بـھ 
این دالیل از وظـائـف شھـرونـدی خـویش شـانـھ خـالی نمی کنند. 
انـسان ھـایی ھسـتند کھ بـار مسـئولیت نـاشی از آگـاھی خـود را 
می پـذیرنـد و بـا تـالش مسـتمر خـود تغییر این واقعیت نـامـطلوب 

را قابل تصور می سازند. 

زمان و حزب ایران آباد: 

مـا در جـمع خـود در حـزب ایران آبـاد، بـھ آن اکثریت قـالـب ایرانیان 
کھ این نــگاه دورنــگر را نــدارنــد خــرده ای نمی گیریم. بــھ عــنوان 
تشکلی انـسان مـدار، مـا  بـھ تـوان بی نـھایت انـسان بـاور داریم و  
می دانیم ھیچ مـانعی بـر سـر راه انـسانی کھ ھـدفی را بـرای خـود 
تعیین کرده بـاشـد وجـود نـدارد مـگر بی بـاوری او بـھ ھـدف. این 
نـــگاه را مـــا بـــھ ھـــنگام کار فکری خـــود در قـــالـــب ســـازمـــان 

خودرھاگران داشتیم و ادامھ ی منطقی آن را در حزب ایران آباد  
ادامھ مطلب در صفحھ ١٨ 
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فلسفھ ی تاریخ در تحزب و نقش زمان در آرمان خواھی سیاسی 

در دســتور کار بی وقــفھ ی خــود قــرار دادیم. چــھار ســال کار 
فـرھنگی-سیاسی در سـازمـان خـودرھـاگـران این بـاور را در مـا 
تـقویت کرد کھ جـامـعھ ی ایران تـوان تغییر را دارد، امـا بـاید از 

راه درست آن اقدام کرد، از راه تحزب.   

مـــا می دانیم کھ چـــالشی کھ جـــلوی روی مـــا قـــرار دارد بسیار 
سھمگین و سـخت و دشـوار اسـت. چـرا کھ مـا یََدک کش چـند ھـزار 
سـال اسـتبداد و تـاریخ یک صـد سـال شکست سیاسی ھسـتیم و دچـار 
جـامـعھ ای از ھـم پـاشیده کھ زیر چکمھ ھـای اسـتبداد در حـال لـھ 
شــدن اســت. در کولــھ پشــتی مــا بــرای پیمودن این راه صــعب و 
دشـوار، در کنار تـمام سـنگ و کلوخ ھـا، ھـمچون اسـتبداد، شکستِ 
سیاسی، فـروپـاشی اجـتماعی و از ھـم پـاشیدن اخـالقی جـامـعھ، یک 
نکتھ ی مـثبت ھـم وجـود دارد: بـاور مـا بـھ تـوان بی نـھایت انـسان. 
بـاوری کھ نـھ از سـر خـوش بـاوری و ذھنی گـرایی، کھ بـر اسـاس 
مـطالـعھ و پـژوھـش در خـود ایجاد کرده ایم، بـاور بـھ تـوان انـسان 
بـرای ایجاد تغییر. و از آنـجایی کھ وزن کیفی این بـاور از میزان 
کٌمی تـمام آن پـارامـترھـای منفی بیشتر اسـت، مـا در خـود این امید 
را بـھ درسـتی زنـده نـگاه می داریم کھ مـا می تـوانیم، مـا قـادر بـھ 

انجام این کار دشوار ھستیم.  

بـاید وارد صـحنھ شـویم تـا این تـوانسـتن مـتبلور شـود، مـاده شـود، از 
طــریق یک کار روزانــھ و بــدون وقــفھ. تــالشی کھ اگــر از ھمین 
امـروز بـھ شکل مـنظم و مسـتمر، بـا طـرح و بـرنـامـھ و مـدیریت 
درسـت بـھ پیش بگیریم تـا پـنج-ده-بیست-سی-چھـل سـال دیگر بـھ 
اولین نـتایج مـلموس خـود خـواھـد رسید و جـواب خـواھـد داد. بـا 
ورود بـھ پنجـمین سـال از فـعالیت حـزب ایران آبـاد، مـا اگـر درگیر 
عـامـل زمـان شـویم، تـنھا بـرای زمـان بـندی درسـت اجـرای طـرح 

تغییر درازمدت ماست برای جامعھ ای ایرانی. 

مــا وارد پنجــمین ســال از فــعالیت خــود می شــویم، بــھ نســبت 
مـأمـوریتی کھ حـزب بـرای خـود تعیین کرده، آیا چـھار سـال زمـان 
زیادی اسـت؟ در قـبال پـروژه ی سیاسی مـا، طـرح دگـرگـونی ھـای 
بنیادین در جـامـعھ ایرانی، بـا  قـرار دادن  مکتب  انـسان مـداری بـھ 
عـنوان زیربـنا و بـا تکیھ بـر تـئوری قـدرت اجـتماعی بـرای سـاخـتن 
یک جـامـعھ انـسانی بـھ عـنوان روبـنا. بـرای چنین پـروژه ای، چـھار 
سـال کار مسـتمر انـجام شـده از١٣٩٢ تـا ١٣٩۶، شـاید گـام نخسـت 

از صدھا گام دیگری باشد کھ باید برداریم.  

بـرای آن کھ آغـازگـر اجـرای طـرح عملی خـود بـرای جـامـعھ ی 
ایرانی بـاشیم، اگـر این چـھار سـال اول را مـبنا قـرار دھیم، خـواھیم 
دانسـت کھ معجـزه ای در راه نـخواھـد بـود، بـا این وجـود بـاور داریم 
از جـایی رشـد حـسابی بـھ رشـد تـصاعـدی تـبدیل خـواھـد شـد. بـرخی 

از جـریانـات و افـراد درگیر سیاسـت، ھـمراه بـا انـفعال خـود، در 
انــتظار معجــزه ای ھســتند کھ در یک شــب مــردم ایران را تغییر 
مــاھیت داده و بــھ خــلق قھــرمــان و انــقالبی تــبدیل کند. این ذھنی 
پـردازی ھیچ پـایھ تجـربی و علمی نـدارد و بـرای حـزبی کھ خـود 

را درگیر ایدئولوژی نمی کند معنایی ندارد.  

روش کار مـا در حـزب ایران آبـاد حکم می کند کھ مسیر اسـتداللِ 
مـا ھمیشھ از یک مـنطق پیروی کند. چـگونـھ از تـوده ھـایی کھ صـد 
سـال وقـت داشـتھ انـد کھ آگـاه شـونـد و سـازمـانـدھی کنند و نکردنـد 
می تـوانیم تـوقـع داشـتھ بـاشیم کھ یک شـبھ کاری بـا این ابـعاد را 
انـجام دھـند؟ مـنطق و روایی و اسـتمرار این رونـد بـھ مـا می گـوید 
کھ دلیلی وجــود نــدارد اتــفاقی کھ در یک قــرن رخ نــداده در یک 
لحـظھ ی مـشخص از تـاریخ رخ دھـد. مـا از خـوش بینی سـاده دالنـھ 

ی سرمایھ گذاری روی احتمال ھای ضعیف را نداریم.  

مـــا بـــاور داریم جـــامـــعھ بـــاید از دو عـــنصر آگـــاھی و قـــدرت 
سـازمـانـدھی بـرخـوردار بـاشـد تـا مـوفـق بـھ تغییر شـود و اگـر در 
جـایی از مسیر خـود یکی از این دو عـنصر را فـراھـم نـداشـتھ بـاشـد، 
تــوان رسیدن بــھ ھــدف را پیدا نمی کند. خــوش خیاالن می گــویند 
« مـردم مـوفـق می شـونـد، سـازمـانـدھی را یک شـبھ یاد می گیرنـد؛ 
قـدرت تشخیص نـدارنـد، امـا نـاگـھانی پیدا می کنند!" این جـاسـت کھ 
دشـواری کار حـزبی مـانـند حـزب ایران آبـاد نـمایان می شـود. عـالوه 
بـر تـمام مـصائـب و مـوانـع ایجاد تغییرات بنیادین در جـامـعھ ی 
گــرفــتار و اســتبدادزده ی ایران، بــر ســر راه خــود، نــابــاوران، 
بـدخـواھـان، سـاده دالن، خـوش خیاالنی ھـم می یابیم کھ چـھ بـسا 
بـخواھـند بـھ مـا پشـت پـا بـزنـند و نـاخـواسـتھ تـالش کنند مسیر مـؤثـر و 
درسـتی کھ بـرگـزیده ایم را منحـرف کنند، گـاه حتی بـا نیت خـوب.  
اینجا ھسـت کھ اگـر بـگوییم پیمودن این مسیر شـاید صـد-دویست 
سـال کار مسـتمر و بـدون وقـفھ نیاز داشـتھ بـاشـد، گـزافـھ گـویی 

نکرده ایم.  
ادامھ مطلب در صفحھ ١٩ 
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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
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فلسفھ ی تاریخ در تحزب و نقش زمان در آرمان خواھی سیاسی 

نتیجه گیری: 

جـان کالم: تحـزب امـری زمـان بَـر اسـت و تحـزب از نـوع ایرانی 
یک امـر بسیار زمـان بـر. و عـالوه بـر این زمـان، دشـواری ھـای 
کار، چـند الیھ و چـند وجھی بـودن کار، سـدھـای بسیاری بـر سـر راه 
خـود دارد. یک پـرسـش در اینجا مـطرح می شـود کھ بـھ مـا فـرصـت 
کمی تـنفس می دھـد: اگـر مـا بـاورمـندان، مـا فـعاالن کھ کنشگری 
سیاسی را از طــریق تحــزب بــرگــزیده ایم، وارد این کار نشــده 
بـودیم، راه حـل دیگر مـؤثـر دیگری پیدا می کردیم؟ یا از آن سـاده 
تـر، آیا راه حـل دیگری پیدا شـده و وجـود دارد کھ مـا نـشناسیم و 
اگـر آن را انـتخاب کنیم بـھ نتیجھ بـرسیم و نیازی بـھ پـنجاه سـال، 
صـد سـال کار شـبانـھ روزی حـزبی نـباشـد؟ اطمینان داشـتھ بـاشید، 
اگـر جـایی راه حـل  معجـزه آسـایی وجـود می داشـت، و در نـقطھ ای 
از این جـھان جـواب داده بـود، ذھـن مـا ھـم بـھ سـمت آن می رفـت؛ 

اما وجود ندارد!  

در آسـتانـھ ی پنجـمین سـال از فـعالیت خـود، حـزب ایران آبـاد، بیش 
از ھـر زمـان دیگری، بـر این بـاور اسـت کھ در نـقطھ ی آغـازین 
یک راه طـوالنی و نیازمـنِد زمـان اسـت. اجـرای کاری کھ مـا در 
این جـمع در دسـت گـرفـتھ ایم، چـندین نسـل می طـلبد و اینک مـا 
تـنھا در ابـتدای راه ھسـتیم. نکتھ ی مـھم، اسـاسی: فـرامـوش نکنیم 
کھ در جــایی، کار و تــالش این نســل ھــای بــاورمــند، تــوان عملی 
بــرای تغییر را مــطلوب مــا را ایجاد خــواھــد کرد. تغییری کھ در 
پی آن انـسان در جـایگاه اصیل در تـاریخ بشـریت خـود قـرار بگیرد 
بـا زیربـنا قـرار دادن انـسان مـداری در جـامـعھ ی آینده ی مـا و نـھادن 

قدرت اجتماعی بھ عنوان سقف آن.  

این کھ زمـان می بـرد یک مـوضـوع اسـت، امـا بـحث زمـان نـباید بـھ 
یک وسـواس تـبدیل شـود. مـھم این اسـت کھ مـا می دانسـتیم کھ بـاید 
این کار را آغــاز می کردیم و کردیم، امــا پیشبرد این رونــد، در 
جـامـعھ ی زخـم خـورده ی ایرانی، کاری بسیار درازمـدت اسـت، بـھ 
چـندین دھـھ تـالش نیاز دارد. ممکن اسـت در این مـدت چـندین بـار 
رژیم در ایران تغییر کند، ایران مــا تکھ و پــاره و دوبــاره بــھ ھــم 
وصـل شـود، ممکن اسـت چـندین بـار جـنگ بیرونی و داخـلی پیش 
آید، ولی صـحت و سـقم این پـروژه، یعنی سـاخـتن جـامـعھ ای کھ در 
آن جـان و کرامـت انـسان ھـا مـورد حـفاظـت نـھادینھ قـرار بگیرد، 
اعـتبار خـود را حـفظ می کند. جـامـعھ ای کھ آنـگونـھ دگـرگـون شـده 
بـاشـد کھ در آن انـسان ھـا در کنار ھـم خـوشـبخت زنـدگی می کنند، 
در ورای جـنگ ھـا، در ورای تغییر نـظام ھـای سیاسی و …، چـرا 
کھ جـامـعھ ی ایده آل مـا بـا ذات انـسانی ھـماھـنگ اسـت، بـا ذات 
جـامـعھ ی انـسانی ھـماھنگی دارد. فـرق نمی کند کھ ایران کوچک 

بـاشـد یا بـزرگ، چـند جـنگ و چـند نـظام سیاسی را از سـر خـود 
گـذرانـده بـاشـد، اصـالـت مـوضـوع بـر سـر جـای خـود بـاقی می مـانـد. 
آنــگاه کھ جــامــعھ ای بــنا کنیم کھ در آن، عــالوه بــر حــفظ جــان و 
کرامـت بشـر، انـسان ھـا بـتوانـند از حـاصـل زحـمت و کار خـود بـرای 
دنـبال کردن تـعریف خـود از خـوشـبختی اسـتفاده کنند کار بـزرگی 
انـــجام داده ایم؛ و این، آن چیزی اســـت کھ حـــزب ایران آبـــاد را 
ھـمسو بـا سیر تکاملی انـسان در طـول تـاریخ قـرار می دھـد. سیر 
تکاملی کھ بـھ بـاور مـا جـبری نیست، اتـفاقی و تـصادفی ھـم نـخواھـد 
بـود، آگـاھـانـھ و ارادی اسـت. حـاصـل سـاخـتن این ایده آل ھـا تـوسـط 
مـغزھـا و  دسـت ھـای مـاسـت. و چـون می دانیم کھ در مسیر پیاده 
کردن این آرمــان زیبا، آرمــان بــنا شــده بــر روی خــرد و اراده ی 
انـسان ھـا در حـرکتیم، نـگران زمـان نمی شـویم. الـبتھ کھ بـھ زمـان 
تـوجـھ می کنیم، امـا بـرای این کھ بھـتر بـرنـامـھ ریزی کنیم، بـھ زمـان 
تـوجـھ می کنیم بـرای این کھ درد و رنـج انـسان ھـا را ھـر چـھ زودتـر 
پـایان دھیم، امـا خـود را اسیر زمـان نمی کنیم کھ مـانـند بـرخی، ھـر 
ســال را ســاِل ســرنــگونی اعــالم کنیم. مــا، در حــزب ایران آبــاد، 
ھـرگـز بـھ مـعنای مکانیکی کلمھ درگیر زمـان نمی شـویم؛ نـگاِه مـا 
بــھ زمــان، نــگاھی دینامیک و پــویا اســت. زمــان بــرای مــا یعنی 
بـرنـامـھ ریزی، زمـان بـرای مـا یعنی می خـواھیم ھـر چـھ زودتـر بـھ 
اعـدام، بـھ مـرگ نـاشی از تـصادفـات جـاده ای، بـھ حـاشیھ نشینی، بـھ 
فـقر، بـھ کارتـن خـوابی، بـھ تـن فـروشی و ….. پـایان بـدھیم، امـا از 
آن نـوع عجـلھ نـداریم کھ بـخواھیم بـدون کسب آمـادگی و بـا اسـتفاده 
از روش بــزن و در رو، بــرویم و قــدرت سیاسی را بگیریم تــا 
زمینھ ی یک شکست و ســرخــوردگی تــاریخی دیگر بــرای مــلت 

ایران را فراھم نکرده باشیم. 

مـا می خـواھیم حـزبی بـاشیم، مسـلط بـر مـبحث فـلسفھ ی تـاریخ 
تحـزب. تک تک مـا فـعاالن می خـواھیم بـدانیم چـرا بـھ این حـزب 
پیوسـتھ ایم و چـرا در آن بـاقی می مـانیم. می خـواھیم آگـاه بـاشیم 
چـرا روز از پـس روز، پـایدار و مـصمم بـرای حـزب ایران آبـاد و 

اھداف انسانی آن مسئولیت می پذیریم و کار را بھ پیش می بریم.  

آگـاھی تشکیالتی، ھـمانـا آن شـرط الزمی اسـت، کھ اگـر نـداشـتھ 
بـاشیم، مـحال اسـت بـتوانیم درک درسـتی از چـرایی حـضور خـود 
در این حـزب بیابیم. این آگـاھی تشکیالتی، بـھ دو شکل مـعنا پیدا 
می کند: حــزب در صــحنھ ی سیاسی و تــاریخ ایران چــھ نقشی 
بـرای خـود قـائـل اسـت؟ نـقش و فـایده ی مـن در این حـزب کدامین 
اسـت؟ ھـر یک از مـا کھ دو مـعنا را در ذھـن خـود جـای نـداده بـاشـد، 
دیر یا زود، جــای خــود را در این حــزب گــم می کند. بــھ ھمین 
دلیل، حـزب ایران آبـاد حـزب کسانی اسـت کھ آگـاھـانـھ و بـا درک 
مــنطق حــاکم بــر کار درازمــدت تحــزب و تــبدیل یک جــامــعھ ی 

استبدادی بھ جامعھ ای انسانی، بھ آن می پیوندند.#
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شبکه جھانی دیدگاه را  
در آمریکای شمالی و کانادا 

بر روی ماھواره ی گاالکسی  
دنبال کنید: 

Satellite GALAXY 19 
Frequency 11.867 

Polarization Vertical 
Symbol Rate 22.000 

FEC 3/4

نشریه ی "خودرهاگر"  
شماره دوازدهم   -  ۸ فروردین ۹۷ -  ۲۸ مارس ۲۰۱۸ 

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.

من حزب ایران آبادم! 
حرفِ دلِ ھزاران فریادِ توام من، خاموش نخواھم شد! 

در گوش ظلم نعره می زنم، گوشِ فلک کر می کنم 

یاغی به انسان کشی ام، مبارز آزادی ام، آرام نخواھم شد! 

انسانیت را کشته اند، آرام نخواھند ماند 

آراممان گرفته اند، آرامشان بگیریم 

ز خشم و آهِ مادران داغ دیده،  

گُرز رستمی می سازم, می زنم بر فرق دیوانِ زمانه 

سھراب و ندا را صدا خواھم شد، من ھمان خون خواهِ ستارم 

من گلوی در طنابِ ریحانه ام، غرشم لرزه بر دژخیم انسان می زند 

پژواک آن کوردم که در کوه و خطر لقمه نانش را بر دوش می کشد 

من چشم پر ز خاک و خون خوزستان، من دردِ کودکِ کارم 

 فریاد فقر دیار سیستانم، آن قَدَر خشمم که بنیاد ستم بر می کَنم 

من صدای آن لُر با غیرتم، اسارت بر نمی تابم 

آری، من حزب ایران آبادم، آرام نخواھم شد 

ای تو کفتار، زالوی خون خوار، رژیم دجال، آرامت نمی گذارم 

با جمع خوبان، در حزب ایران، با رزم یاران   

با قدرت ما، به نام انسان، با خرد جمع 

آزاد کنیمت ایران، آباد کنیمت ایران 
  شاعر : شارو


