
دفتر سیاسی حزب ایران آباد  

بـا تـنگ تـر شـدن حـلقھ ی مـحاصـره ی اعـتراضـات داخـلی از درون 
و تحــریم ھــای خــارجی از بیرون، رژیم جــمھوری اســالمی بــھ 
سـوی یکی از سـخت تـرین دوران حیات خـود می رود. دورانی کھ 
در آن، نــوعی از تعیین تکلیف بــر نــظام تحــمیل شــده و اوضــاع 
کشور بــھ یک ســوی یا ســویی دیگر حــرکت کرده و از حــالــت 
کنونی خـارج خـواھـد شـد. آیا رژیم در مـقابـل خـواسـت ھـای مـردم 
تسـلیم می شـود؟ آیا در بـرابـر فـشارھـای خـارجی زانـو می زنـد؟ آیا 
داخـل را سـرکوب و بـا بیرون جـنگ راه می انـدازد؟ این ھـا بـرخی 
از مـھمترین شکل ھـای ممکن بـرای تعیین آینده ی نـھ چـندان دور 

ایران است. 

در این میان نــباید فــرامــوش کرد کھ بــاز ھــم، مــثل ھــر مــقطع 
سـرنـوشـت سـاز دیگر در تـاریخ ایران، دو بـحث مـھم پیش می آید: 
رفـتن بـھ سـمت سـناریویی کھ بـھ تـأمین مـنافـع ملی بیانـجامـد و یا 
مـوقعیتی کھ در آن، مـنافـع بیگانـگان و وطـن فـروشـان بـر مـنافـع 
مـردم سـتمدیده و غـارت شـده ی ایران تـرجیح داده خـواھـد شـد. یکی 
یا دیگری می تـوانـد اتـفاق بیافـتد. در این میان ھـر نیروی سیاسی 
بـاید تصمیم بگیرد کھ در کدام سـمت می خـواھـد قـرار بگیرد: حـفظ 

منافع ملی و یا نوکری برای منافع بیگانھ؟  

بسیار آشکار اسـت کھ حـالـت سـومی فـعلن در چـشم انـداز نیست. 
یعنی نمی تــوان گــفت کھ ھــر دو را می تــوان بــا ھــم نــگھ داشــت. 
چنین چیزی اگـر ممکن می بـود بـاید دھـھا سـال پیش، در طـول یک 
قـرن پـرتـالطـم، میان جـریان ملی گـرایی از یکسو و بیگانـھ  پـرسـتی 
از ســوی دیگر، شکل می گــرفــت. امــا این ممکن نــبوده و نیست، 
چـرا کھ ھـر دو بـا ھـم تـضاد منطقی، واقعی و آشـتی نـاپـذیر دارنـد. 
پــس، امکان نشســتن میان دو صــندلی بــرای ھیچ نیروی سیاسی 
صــادق و واقــع گــرایی مــوجــود نیست. ھــم از این روی تــمامی 
جــریان ھــای سیاسی می بــایست بــر مــبنای یک گــزینش روش و 

شفاف وارد صحنھ شوند و جایگاه خود را تعیین کنند. 
ادامھ مطلب در صفحھ ٢ 
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تحزب ضمانت فنی ممانعت از فردساالری مستبدانه است!
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سرمقالھ: منافع ملی و حزب ما 

منافع ملی: شاخص قضاوت 

حــزب ایران آبــاد بــھ عــنوان یک تشکل شھــرونــدمــدار، بــدون 
کمترین تـــردیدی جـــای خـــود را در میان کسانی می بیند کھ در 
صـددنـد این بـار تغییر سیاسی در کشورمـان بـھ صـورتی واضـح و 
بـدون ابـھام در جھـت تـأمین گسـترده تـرین شکل مـنافـع ملی جھـت 
بگیرد. بــھ عــبارت دیگر، نیرویی جــایگزین رژیم وطــن فــروش 
جـمھوری اسـالمی شـود کھ شکی در دفـاع از مـنافـع مـردم ایران 
در مــقابــل دولــت ھــای طــمع کار مــنطقھ و شــرکت ھــای مــعظم 
غـارتـگر اقـتصادی بـھ خـود راه نـدھـد. بـھ عـبارت دیگر، بـاید تـالش 
کرد کھ این بـار ھـمھ چیز، از رأس تـا ذیل، در مسیر تـأمین کلیھ 
ی اقـشار اجـتماعی مـردم ایران قـرار گیرد و ثـروت ھـای طبیعی و 
تــولیدات اقــتصادی در مسیر تــأمین رفــاه و بھــروزی فــرد فــرد 
اعـضای مـلت ایران صـرف شـود. دوران خـاص گـرایی و نـوکری 

بیگانگان بھ سر رسیده است.  

بـرخـالف تـصور بـرخی کھ دفـاع از مـنافـع ملی را در تـضاد بـا 
مـراودات گسـترده ی بین المللی می دانـند، چنین نیست. دولتی می 
تـوانـد بھـترین و سـالـم تـرین شکل تـبادل ثـروت و دانـش را بـا جـھان 
داشــتھ بــاشــد کھ در مسیر پیشرفــت و تــوســعھ ی مــلت خــود گــام 
بـردارد. چـھ در این صـورت اسـت کھ در صـدد بـر می آید بھـترین 
ھــای مــوجــود در جــھان را بــرای مــردم خــویش گــرد آورد و از 
سـرمـایھ و دانـش سـایر مـمالک بـھ نـحو منطقی و انـسانی بـرای 
تـأمین رفـاه مـلت ایران بھـره بـرد. بـاز این امـر، در تـضاد بـا نـگاھی 
اســت کھ ھمین ســعادت و رفــاه را بــرای ســایر مــلت ھــا نیز می 

خواھد، اما در چارچوبی عقالنی و اخالقی.  

حـزب مـا در صـدد اسـت کھ بـا جـا انـداخـتن مـفھوم دقیق و عمیق 
«ضــــــرورت حــــــفظ مــــــنافــــــع مــــــلی در فــــــرآیــــــند تــــــغییر ســــــیاســــــی»، 

شھـرونـدان را ھشیار و آگـاه سـازد تـا از ھمین ابـتدای کلید خـوردن 
رونـد طـوالنی جـایگزینی رژیم، بـھ مـاھیت و عملکرد جـریان ھـا، 
تشکل ھـا و شخصیت ھـای سیاسی تـوجـھ خـاصی کنند و دریابـند 
کھ کدام یک در صـددنـد کھ شـفاف و صـادقـانـھ از مـنافـع غـارت شـده 
ی مــردم ایران دفــاع کنند و یا این کھ، کانــالی بــرای جــایگزینی 
غـارتـگران اسـالمی بـا غـارتـگران پـسااسـالمی شـونـد: دفـاع از مـنافـع 
ملی، آن ھــم نــھ در حــرف کھ در عــمل. معیار عــمل نیز عــدم 
وابســتگی خــود بــھ بیگانــگان و تکیھ ی صــدرصــدی بــر روی 
نیروی خــود و پشــتیبانی مــردمی اســت. ھــمان مــردمی کھ بــرای 
جـلب حـمایت آنـھا، بـاید اسـتقالل فکری و عملی خـود را بـا شـفافیت 

بھ اثبات برسانیم.  

وقت اثبات حقانیت:  

در مـقطع کنونی کھ بـوی فـروپـاشی نـظام پـوسیده ی اسـالمی بـلند 
اســت، بسیارنــد کسانی کھ آینده ی قــدرت را در دســت خــود می 
بینند، امـا نـھ از کانـال یک قیام مـردمی دارای اصـالـت اجـتماعی، 
بلکھ از طـریق زد و بـند بـا دولـت ھـا، مـحافـل بـودار، کمپانی ھـا و 
یا مـافیاھـای بیگانـھ. این خـود بھـترین شـاخـص اسـت بـرای مـردم کھ 
ببینند و قــضاوت کنند و در یابــند کھ آیا قــرار اســت یک تشکل 
سیاسی در فــردای فــروپــاشی نــظام، نــوکر مــلت ایران بــاشــد یا 
خـدمتکار بیگانـگان. و از آن جـا کھ بـارھـا و بـارھـا این را در طـول 
تـاریخ مـعاصـر تجـربـھ کرده ایم، دیگر نیازی نیست کھ بـخواھیم 
آزمـوده را بیازمـاییم و بـگوییم کھ "بــگذار فــالن نــیرو بــا اتــکاء بــه 

بـیگانـگان بـه قـدرت بـرسـد، بـعد از مـنافـع مـلی هـم دفـاع خـواهـد 

کــــــرد". این رویا ھــرگــز بــھ تــحقق نپیوســتھ و نــخواھــد پیوســت. 

جـریانی کھ بـا بھـره گیری از پشـتیبانی خـارجی ھـا و بـدون حـمایت 
واقعی و گسـترده ی مـردمی بـھ قـدرت بـرسـد، مـحال اسـت کھ، چـھ 
بـخواھـد چـھ نـخواھـد، بـتوانـد از ھـمھ ی تعھـدات ضمنی و آشکاری 
کھ در پـنھان پـذیرفـتھ شـانـھ خـالی کند و بـا پشـت کردن بـھ بیگانـگان 
حـامی خـویش، مـدافـع مـنافـع ملی مـردم کشور بـاشـد. مـحال اسـت. 
بیگانـگان در جـا نـفس او را خـواھـند بـرید. قـبل از این کھ بـخواھـد 

در این باب، بسیجی مردمی را ساماندھی کند.  

حــزب ایران آبــاد، بــھ عــنوان یک حــزب اصــول گــرا، خــود را 
مـوظـف می دانـد کھ ضـمن آگـاھی رسـانی در بـاره ی جـنبھ ھـای 
نـظری این مـوضـوع، در عـمل نیز بـا مـوضـع گیری علنی و شـفاف 
خـود اعـالم دارد کھ جـز بـھ مـردم ایران، بـھ ھیچ کس تعھـد و قـولی 
نمی دھـد و بـا سـربـلندی، تـمامی دشـواری ھـایی نـاشی از حـفظ 
اسـتقالل نـظری و عملی خـود را پـذیرا بـاشـد. دفـترسیاسی حـزب 
ایران مسیر راسـتگویی را در این بـاره ھـرگـز از یاد نمی بـرد و 
در این مسیر ھیچ اربــابی جــز مــلت ســرفــراز و شــریف ایران 
نـدارد. بـھ ھمین واسـطھ، مـوضـع مـا در قـبال تـمام جـریانـات سیاسی 
دیگر بـر این اسـاس تعیین می شـود کھ آیا جـریان مسـتقل و مـردمی 
ھسـتند یا خیر؛ اگـر بلی، حـزب مـا مشکلی بـرای ھمکاری بـا آن 
جـریان بـر اسـاس اصـل «تـوافـق نـظری حـداقلی و ھمکاری عملی 

حداکثری» ندارد. 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 
١٠ تیر ١٣٩٧ 

٢
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

اقــتصاد ایران در حــال فــروپــاشی اســت و بــھ زودی این اتــفاق 
خواھد افتاد.  

کشور مـا تـحت مـدیریت چھـل سـالـھ ی رژیم جـمھوری اسـالمی 
دچــار مشکالت ســاخــتاری و بنیادی بسیار در زمینھ ی اقــتصاد، 
سیاسـت، محیط زیست، فـرھـنگ و اجـتماع شـده اسـت. امـا تـا کنون 
مشکالت سـاخـتاری سیستم اقـتصادی کشور، بـھ دلیل سـرشـاری و 
سھـل الـوصـول بـودن درآمـدھـای نفتی، خـود را تـا بـھ این حـد نـمایان 
نـساخـتھ بـود. این درآمـد بـھ عـنوان یک مخـدر قـوی، مـانـع از درک 
جـدی و واقعی این مشکالت، ھـم از جـانـب مـردم و ھـم از طـرف 
حـاکمیت می  شـد. ولی از ده سـالـھ گـذشـتھ بـھ این سـو، بـا اعـمال 
شـدید تحـریم ھـای بین المللی و کاھـش شـدید درآمـدھـای نفتی، این 
مشکالت واضــح  تــر، مــلموس تــر و عینی تــر شــدنــد تــا جــایی کھ 
امــروزه بــھ طــور کامــل عــریان و بــاعــث اعــتراضــات گســترده 
مـردمی شـده انـد. از طـرفی دیگر ھـم، جـمھوری اسـالمی، بـھ دلیل 
عــدم تــوانــایی ذاتی و ھمچنین عــدم تــمایل و فــقدان اراده بــرای 
بـرطـرف کردن این مشکالت، فـقط دسـت بـھ کتمان آنـھا و سـرکوب 
مـردم مـعرض می زنـد. حـال این سـؤال اسـاسی مـطرح می شـود کھ 

در آینده ای نھ چندان دور چھ روی خواھد داد؟  

دالیل فروپاشی و ابرچالش های پیش روی رژیم 

شکاف عمیق بین مردم و کارگزاران نظام: •

از بین رفـتن اعـتماد مـردم بـھ مسـئوالن بـاعـث می شـود کھ 
حتی در صـورت میل و اراده ی رژیم بـرای حـرکت بـھ سـوی 
رفـع مشکالت، ھمکاری الزم از جـانـب مـردم رخ نـدھـد و 
این امــر بــاعــث عــدم تــوانــایی جــمھوری اســالمی در حــل 

مشکالت می گردد. 

احساس حضور حکومت در تمامی شئونات: •

این مــوضــوع بــھ معنی عــدم وجــود آزادی بــرای مــردم می 
بـاشـد و پـرواضـح اسـت کھ ھیچ ملتی، از جـملھ مـلت ایران 

حاضر بھ تحمل چنین حکومت دیکتاتوری نخواھد بود. 

زنان تحصیل کرده و سرخورده:  •

بیش از نیمی از جـــمعیت کشور و تحصیل کرده، حـــداکثر 
سـھم ١٧ درصـدی از بـازار کار دارد. مـعنای این چـالـش ھـم 
یعنی محــروم کردن نیمی از انــسان ھــای ایرانی از داشــتن 

زندگی سالم و با کرامت.  

بحران آب: •

از بین رفــتن کشاورزی و بــھ ھــمان میزان کمبود مــواد و 
مـحصوالت غـذایی و بـاز بـھ ھـمان انـدازه افـزایش جـمعیت 

بیکار و عواقب بعدی آن. 

بیکاری پنهان بیش از دوازده میلیون نفر •

نـــــقدیـــــنگی بـــــاال و ارزش پـــــایـــــین ریـــــال و رکـــــود •
تورمی 

خروج مستمر سرمایه از ایران و فرار مغزها •

نظام آموزشی ناکارآمد •

عــدم وجــود فــرصــت هــای کــاری بــرای دانــش آمــوخــتگان و •
همچنین کیفیت پایین ارائه آموزش ها 

حذف شایستگان •

 دشواری کسب و کار •

ایـن مـشکل حـاصـل نـبود امـنیت اقـتصادی بـرای سـرمـایـه •
گذاری و وجود شرایط نابرابر و رانت خواری می باشد. 

  تداخل امور  •

مملکت صاحب ندارد:  •

چــھ کسانی صــاحــبان اصلی این کشور ھســتند؟ ولی فقیھ و 
بیت رھـبری، سـپاه پـاسـداران، حـوزه ھـای علمیھ، دولـت و یا 

مردم؟ 
عدم پژواک صدای مردم (سرکوب مردم و کتمان حقایق) •

 فساد اداری •

فــــقدان سیســــتم خــــود انــــتقادی و فــــرار از قــــبول •
مسئولیت عواقب تصمیمات و عملکردها 

ادامھ مطلب در صفحھ ۴ 
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فروپاشی اقتصادی-سیاسی 

رژیم و کسب آمادگی برای آن
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احساس تبعیض شدید و کاهش امید در جامعه •

عدم توازن اقتصادی در اکثر خانواده های ایرانی •

کـاهـش مسـتمر درآمـد بـاعـث افـزایـش فـقر نسـبی و نـهایـتا •
منجر به فقر مطلق خواهد شد. 

حاشیه نشینی بیش از سی میلیون نفر •

عـدم وجـود مـدیـریـت بحـران در شـرایـط چـون سـیل، زلـزلـه، •
آتش سوزی و غیره: 

آیا چنین نیست؟ تــمامی نــمونــھ ھــای این عــدم مــدیریت از 
زلـزلـھ رودبـار و منجیل گـرفـتھ تـا زلـزلـھ ی سـرپـل ذھـاب، 
آتـش سـوزی پـالسکو، ریزش مـعدن و … ھـمچنان حـل نشـده 

باقی مانده است. 
بحران در نهادهای مالی و  اقتصادی  بخش عمومی: •

مـؤسـسات مـالی، بـانک ھـا، بیمھ ھـا، صـندوق ھـای بـازنشسـتگی 
و ... بـھ دسـت دولـت و حکومـت غـارت شـده انـد و زنـدگی 
میلیون ھـا ایرانی را بـھ تـباھی کشانـده انـد. نـمونـھ ی بـارز آن 

مالباختگان و تجمعات بازنشستگان می باشد. 

بــا تــوجــھ بــھ مــوارد فــوق الــذکر، کامــالً مــشھود اســت کھ فــرآیند 
فـروپـاشی نـھ تـنھا دیگر قـابـل کتمان نیست، بلکھ آغـاز ھـم شـده اسـت 
و فـقط زمـان دقیق وقـوع آن درسـت مـشخص نیست. الـبتھ می تـوان 
بـا درجـھ اطمینان بـاالیی زمـان وقـوع آن را خیلی دور نـدانسـت. امـا 
آنـچھ کھ خـود رژیم در مـواجـھھ و پـاسـخگویی ارائـھ می کند این 
اسـت کھ ھیچ تـمایل و اراده ای، در تـمامیت خـود، بـرای رفـع این 
مشکالت نـدارد. اصـوأل حتی در صـورت وجـود اراده بـرای حـل 
مشکالت، تـوانـایی رفـع آن ھـا را نـخواھـد داشـت. مـردم ایران ھـم 
دیگر حــاضــر بــھ تحــمل، اعــتماد و ھمکاری بــا رژیمی کھ در 
آزمـون چھـل سـالـھ خـود مـردود شـده اسـت، نیستند. شـرایط وخیم 

کشور بـا دزدی ھـای روزافـزون، اخـتالس ھـای نـجومی، خـارج 
کردن ســرمــایھ ھــا، قــراردادھــای وطــن فــروشــانــھ، ســرکوب 
مـعترضـان، فـراری دادن مـغزھـا و یا خـانـھ نشین کردن آنـھا بھـبود 
نمی یابــد. بلکھ بــرای بــرون رفــت از این فــاجــعھ احتیاج بــھ یک 
سـاخـتار، دولـت، نـظام و یا حـاکمیت عـاقـل عـلم مـحور، بـا اراده ی 
ملی و وطـن دوسـت اسـت، تـا بـا یک ھـمت ملی و مـشارکت عـموم 

ایرانیان شرط الزم و کافی برای رفع این وضعیت تأمین شود. 

شرایط فروپاشی 

بـازه ی زمـانی فـروپـاشی از زمـانی آغـاز می شـود کھ رژیم اولین 
نـشانـھ ھـای ورشکستگی ھـا را بـھ طـور رسمی و علنی بـروز دھـد و 
تـا جـایی ادامـھ می یابـد کھ ھـمھ ی عـناصـر و کلیت رژیم مـنحوس 
والیی، تسـلیم مـردم گشـتھ و درنـھایت، بـا پـایین کشیده شـدن تـمامیت 
رژیم بـھ پـایان می رسـد. در این دوره، احـزاب، افـراد، سـازمـان ھـا 
و جــریان ھــایی کھ بــھ دنــبال نــجات ایران و حــفظ کشور ھســتند 

وظائفی را برعھده خواھند داشت.  

بـھ طـور مـعمول بـا آغـاز فـروپـاشی شـرایط بـھ گـونـھ ای اسـت کھ بـھ 
اصــطالح ســنگ روی ســنگ بــند نمی شــود و فــضای عصبی و 
پـرخـاشـگرِی نـاشی از فـشار مشکالت در جـامـعھ بـر روابـط افـراد 
حـاکم می گـردد. در این وضعیت، بـھ عـنوان یک کنشگر، در ھـر 
شکل و قــالبی بــایستی سعی کنیم تــا ضــمن تســلط بــرخــود، خــشم 
خـویش و شھـرونـدان را بـھ سـمت اعـوان و انـصار و عـامـالن این 
شـرایط ھـدایت کنیم. بـدین صـورت می تـوان این خـشم بـالـقوه را بـھ 
یک نیروی قـوی بـالـفعل تـبدیل نـمود و این خـصلت تـھاجـمی را بـر 
علیھ خـود رژیم بـھ کار بـرد. وقتی چنین خصلتی بـھ سـمت درسـت 
خـود ھـدایت شـود رژیم آغـاز بـھ عـقب نشینی می کند و در صـورت 
بـروز دادن رفـتار سـرکوبـگرانـھ، این مـردم خـواھـند بـود کھ شـدیدتـر 
عـمل می کنند. تـنھا بـا تـھاجـم و ضـربـھ زدن بـھ رژیم اسـت کھ می 
تـوان امتیاز گـرفـت. اگـر بـھ رژیم فـرصـت بـدھیم و رحـم کنیم او بـھ 
مـا رحـم نـخواھـد کرد. دسـتگیری ھـا و کشتار بـعد از قیام دی مـاه 
سـال گـذشـتھ مھـر تـائید این واقعیت اسـت. بـھ مـوازات تسـلیم رژیم 
بــایستی تــھاجــمات علیھ آن از ســوی مــردم بیشتر شــود و آنــقدر 
اسـتمرار داشـتھ بـاشـد کھ نـظام، قـدرت را بـھ صـورت صـد درصـد 
واگـذار نـماید. الـبتھ در این شـرایط رژیم تـالش خـواھـد کرد تـا یک 
بخشی از خـود را بـھ شکلی حـفظ کند، بـاید ھشیار بـاشیم کھ چنین 
رخـدادی نـباید حـادث شـود و مـا بـاید تـمامیت رژیم را وادار بـھ 

تسلیم نماییم.  
در این میان ھــر حــزب سیاسی مــؤظــف اســت از پیش خــود را 
برای برخورد موثر با موقعیت سخت باال آماده سازد. در این 
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بـــا آغـــاز فـــروپـــاشی فـــضای عصبی و 
پـرخـاشـگرِی نـاشی از فـشار مشکالت در 
جـامـعه بـر روابـط افـراد حـاکم می گـردد. در 
این وضعیت، بـه عـنوان یک کنشگر، در ھـر 
شکل و قـــالبی بـــایستی سعی کنیم تـــا 
ضــمن تســلط بــرخــود، خــشم خــویش و 
شھـرونـدان را بـه سـمت اعـوان و انـصار و 
عــامــالن این شــرایط ھــدایت کنیم. بــدین 
صـورت می تـوان این خـشم بـالـقوه را بـه 
یک نیروی قـوی بـالـفعل تـبدیل نـمود و این 
خـصلت تـھاجـمی را بـر علیه خـود رژیم بـه 

کار برد.
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راسـتا، حـزب ایران آبـاد بـھ عـنوان پیشنھاد، بـرخی از راھکارھـا 
را مـطرح کرده و از طـریق رسـانـھ ھـای خـود بـھ آشـنا سـاخـتن 

کنشگران با آنھا مشغول است.  

راهکارهای کلی حزب ایران آباد در شرایط فروپاشی 

سـران نـظام بـاید دسـتگیر و تسـلیم واحـدھـای مـبارز مـردمی شـده •
و در امـاکن امـن نگھـداری شـونـد. در صـورت مـقاومـت کردن 
آنـھا مسـئولیت جـانـشان بـرعھـده خـودشـان اسـت، ولی در صـورت 
تسـلیم، در شـرایط امـن و انـسانی تـا زمـان مـناسـب مـحاکمھ ی 

عادالنھ، نگھداری شوند.  

فـرمـانـدھـان نـظامی بـا بـاال بـردن پـرچـم سفید و پـایین کشیدن پـرچـم •
رژیم و تــصاویر عــناصــر و رھــبران آن، بــا مــردم اعــالم 
ھمبسـتگی کنند تـا ھـم از ھـجوم مـردم در امـان بـاشـند و ھـم جـای 

خود را در جبھھ ی ملت بھ پا خاستھ بیابند.  

مـراکز حکومتی و اداری بـاید در اختیار مـردم و دولـت مـوقـت •
قـرار گیرنـد. تـمام امـوال مـنقول و غیر مـنقول دولـت مـتعلق بـھ 

ملت ایران است و باید حفظ و نگھداری شود.  

مـردم بـاید کنترل و امنیت شھـرھـا، روسـتاھـا، راه ھـا، مـرزھـا •
و...بــرعھــده بگیرنــد. نــباید اجــازه ی حــضور ھیچ جــریان 
مشکوک، خـارجی، وابسـتھ بـھ بیگانـھ،آشـوب طـلبانـھ و یا جـدایی 
طــلب را داد. بــاید نــشان بــدھیم کھ خــود مــا مــردم صــاحــب 

کشورمان ھستیم. 

فـعالیت ھـای خـدمـاتی و عـادی بـاید بـھ سـرعـت از سـرگـرفـتھ شـود. •
رسـانـدن مـواد غـذایی، بھـداشـتی، خـدمـات آب و بـرق، خـدمـات 
پــزشکی و بــرآوردن کلیھ نیازمــندی ھــای ضــروری مــردم 

بایستی بی وقفھ ادامھ یابد. 

مـدیریت شھـرونـدی اعـمال شـود. مـردم بـاید بـا تشکیل واحـدھـای •
شـورایی بـرای اداره ی محـلھ و اداره و محـل کار خـویش اقـدام 

کنند و از ھمان ابتدا منتظر دستور از باال نباشند.  

ایرانیان بـاید بـدانـند مـا صـاحـبان این خـاک ھسـتیم و ھـمھ چیز این 
سـرزمین مـتعلق بـھ ھـمھ ی مـاسـت و بـاید بـتوانیم امـور کشور خـود 
را بـھ عـنوان شھـرونـدان آن، بـھ درسـتی مـدیریت کنیم. مـدیریت 
شھـرونـدی یعنی اینکھ جـمع کثیری از متخصصین و کارشـناسـان 
ایرانی بـا فـروپـاشی نـظام بـھ سـرعـت بـھ کشور بـرگـردنـد و بـا 
ھـمراھی ھـموطـنان تـوانـمند داخـلی، بـھ پـای کار آمـده و مـدیریت 
مــراکز بــزرگ و کوچک تــولیدی، پــاالیشگاه ھــا، مــجتمع ھــای 
پـتروشیمی، مـجتمع ھـای صنعتی، نـھادھـا، سـازمـان ھـا و ادارات 
مـختلف را بـرعھـده بگیرنـد. در دورانی کھ فـاز فـروپـاشی بـھ پـایان 
می رسـد و کشور وارد دوران گـذار خـود می شـود، بـاید ضـمن 

پیشگیری از وقـوع خـرابی ھـای بیشتر، وضعیت را تثبیت نـموده 
و بـھ سـمت اسـتقرار یک حـاکمیت دمـوکراتیک ایرانی قـدم بـرداشـت 

و درنھایت، بھ سمت بازسازی کشور حرکت خواھیم کرد. 

ســخن آخــر این کھ، ھمگی واقفیم کھ شــرایط کنونی فــاجــعھ بــار 
اسـت ولی مـا می تـوانیم از این شـرایط در جھـت تضعیف ھـرچـھ 
بیشتر رژیم و خـلع قـدرت از آن، بھـره جـویی کنیم. ھـوشـمندی مـا 
در اســتفاده از این وضعیت دشــوار کنونی بــرای تــبدیل آن بــھ 
شـرایط ایجاد تغییرات سـاخـتاری خـواھـد بـود. خـلع قـدرت، دوران 
گـذار و بـازسـازی ایران در یک فـرایند دمـوکراتیک، سـھ مـرحـلھ 
ی اصلی نـــقشھ ی راھی اســـت کھ احـــزاب علمی، عـــقلگرا و 
عـملگرایی چـون حـزب ایران آبـاد، بـھ مـنظور طی طـریق خـود، 
بـرگـزیده و بـرمی گـزینند. مـا درس ھـای خـود را از دشـواری ھـا و 
تجـربیات تـلخ تـاریخ آمـوخـتھ ایم؛ حـال وقـت آن رسیده اسـت کھ از 
آنـھا اسـتفاده کنیم و کشورمـان را از دشـمنان پـس بگیریم تـا بـا تکیھ 
بـر نیروی خـویش و بـدون نیاز بـھ نیروھـای خـارجی و نـوکران 
آنـھا این مـرز و بـوم را بـازسـازی کنیم. مـا فـقط بـاید بـھ نیروھـای 
ســـالـــم سیاسی اعـــتماد کنیم و فـــعالیت ھـــای خـــود را بـــھ شکل 
تشکیالتی و کار تیمی، بـھ دور از احـساسـات نـابـجا و در نـھایت 
عـقالنیت بـھ پیش بـبریم. بـا یک درصـد از جـمعیت آگـاه ایران مـا 

می توانیم کشورمان را آزاد کرده و آباد سازیم.# 

٥

شـرایط کنونی فـاجـعه بـار اسـت ولی مـا 
می تـــوانیـم از ایـن شـــرایـط در جـھـــت 
تضعیف ھـرچـه بیشتر رژیم و خـلع قـدرت 
از آن، بھـره جـویی کنیم. ھـوشـمندی مـا در 
اســـتفاده از این وضعیت دشـــوار کنونی 
بــرای تــبدیل آن بــه شــرایط ایجاد تغییرات 
سـاخـتاری خـواھـد بـود. خـلع قـدرت، دوران 
گـــذار و بـــازســـازی ایران در یک فـــرایند 
دمـوکراتیک، سـه مـرحـله ی اصلی نـقشه 
ی راھی اسـت که احـزاب علمی، عـقلگرا 
و عــملگرایی چــون حــزب ایران آبــاد، بــه 
مـنظور طی طـریق خـود، بـرگـزیده و بـرمی 
گـزینند. مـا درس ھـای خـود را از دشـواری 
ھـا و تجـربیات تـلخ تـاریخ آمـوخـته ایم؛ حـال 
وقـت آن رسیده اسـت که از آنـھا اسـتفاده 
کـنیـم و کـشـورمـــان را از دشـــمـنـان پـــس 
بگیریم تـا بـا تکیه بـر نیروی خـویش و بـدون 
نیاز بــه نیروھــای خــارجی و نــوکران آنــھا 

این مرز و بوم را بازسازی کنیم. 
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

در مـقالـھ ی «فـروپـاشی اقـتصادی-سیاسی رژیم و کسب آمـادگی 
بـرای آن» تـوضیح داده شـد کھ فـروپـاشی اقـتصادی ایران شـروع 
شـده، در ادامـھ ھـم دوران فـروپـاشی رژیم و شـرایط کشور در آن 
فــاز را تشــریح کردیم. امــا آنــچھ کھ در این مــقالــھ ارائــھ خــواھیم 
نـمود، ایده ھـا، راھکارھـا و راھکارھـای حـزب ایران آبـاد بـرای 

برون رفت از این شرایط است.  

بـعد از اتـمام فـاز فـروپـاشی و در واقـع بـعد از تسـلیم شـدن تـمامیت 
رژیم بـھ مـردم و پـایان مـوجـودیت آن و بـا اسـتقرار دولـت مـوقـت، 
دوران گـذار آغـاز می شـود. دولـت مـوقـت بـرای سـھ ھـدف اصلی بـھ 

وجود می آید: 

جلوگیری از تخریب بیشتر کشور -

تثبیت شرایط -

و فــراھــم کردن شــرایط بــرای تشکیل دولــت اصلی مــنتخب -
مــردم و در نــھایت، تــحویل قــدرت اجــرایی کشور بــھ دولــت 

منتخب از انتخابات منطبق بر قانون اساسی کشور. 

باید بدانیم کھ کشور دچار چالش ھای عظیم اقتصادی است:  

بیکاری: دولـت قـادر بـھ تـولید اشـتغال نیست. رکود اقـتصادی و -
نـــبود ســـرمـــایھ گـــذاری اجـــازه ی تـــولید اشـــتغال نمی دھـــد. 
کارآفــرینی نــھ در بــخش دولتی و نــھ در بــخش خــصوصی 
امکان نـدارد. در حـال حـاضـر نسـل ھـایی داریم کھ عـمر خـود 
را در بیکاری گـذرانـده انـد. جـمھوری اسـالمی نسـل ھـای بیکار 
آفـریده اسـت. نـھ فـعال اقـتصادی ھسـتند، نـھ فـعال اجـتماعی و نـھ 

قادر ھستند زندگی خانوادگی پایداری برقرار کنند. 

مشکالت بـانکی و مـالی: اکثریت بـانک ھـا و مـؤسـسات مـالی -
ورشکستھ ھســتند و بــھ دالیل امنیتی و سیاسی آن را اعــالم 
نمی کنند، چـون می تـوانـد بـھ راحتی  منجـر بـھ آشـوب ھـای 
وسیع و جـنگ داخـلی شـود. پـولی وجـود نـدارد و دولـت بـھ بـانک 
مـرکزی بـھ شـدت مـقروض اسـت. نـھ وامی می تـوانـند بـھ مـردم 
بـدھـند و نـھ حتی پـول خـود مـردم را می تـوانـند بـھ آنـھا پـس 

بدھند. اختالس ھا و دزدی ھا ھم کھ جای خود را دارد.  

کسر بـودجـھ: سـابـقھ ۶٠ سـالـھ در ایران دارد. خـرج دولـت بیش -
از درآمـد آن اسـت، قیمت نـفت ھـم کھ کاھـش یافـتھ و در عـمل 
دولـت تـوانـایی انـجام تعھـدات خـود را نـدارد. کسری می تـوانـد بـا 

کاھش درآمدھای ارزی ناشی از تحریم ھا تعمیق شود.   

مـعضل صـندوق ھـای بـازنشسـتگی: دسـتبرد دولـت بـھ مـرور -
زمـان بـھ این صـندوق ھـا و مـصرف کردن سـرمـایھ ی آن ھـا 
بــرای امــورات جــاری و تــأمین کسری بــودجــھ ی خــود و 
ھمچنین دزدی ھـای کالن اعـوان و انـصار رژیم در این حـوزه 
بـاعـث شـده کھ حـقوق بـازنشسـتگان بـھ صـورت مـطلوب تـأمین 
نـشود. یک زمـانی بـھ ازای ھـر۶ شـاغـل یک بـازنشسـتھ وجـود 
داشــت، امــا در حــال حــاضــر این رقــم بــھ ازای ھــر یک 
بـازنشسـتھ تـنھا ٠/٩ شـاغـل اسـت. سیل عظیم بـازنشسـتگان تـازه 
در راھسـت و صـندوق ھـای بـازنشسـتگی خـالی اسـت و از آن 
طــرف ھــم آن شــاغلینی کھ بــایستی بــھ این صــندوق ھــا پــول 
پـرداخـت کنند ھـر روز کمتر و کمتر می شـونـد؛ چـون روزانـھ 
فــــرصــــت ھــــای شـغـلی بیـشـتـری از بیـن می رود و بیکـاری 

روزافزون شده است.  

مشکل آب: نـبود آب ُشـرب کافی بـرای تـمام جـمعیت ایران، از -
بین رفـتن و اتـمام مـنابـع تـأمین آب ُشـرب در طـول مـدیریت ۴٠ 
سـالـھ ی رژیم آخـونـدی و عـدم رعـایت اصـول و مـوازین علمی 
بـرای تـأمین مـداوم و بھـبودی دائمی سیستم ھـا در این زمینھ و 
دالیل بسیار دیگر، ھمگی بـاعـث شـده کھ بـھ زودی این بحـران 
گـریبان گیر ھـمھ ی ایران شـود. جیره بـندی آب را در بسیاری 
از شھـرھـا شـاھـد خـواھیم بـود، کما این کھ در شھـرھـایی مـانـند 

آبادان و خرمشھر این اتفاق رخ داده است.  

مشکالت محیط زیست: بــھ دلیل بی آبی و تــأثیر سیاســت ھــای -
بـدون مـنطق جـمھوری اسـالمی بـر طبیعت کھ عـمدتـأ  نـاشی از 
بی سـوادی مسـئوالن حکومتی، عـدم فـھم آنـھا از اھمیت مـسائـل 
محیط زیستی و ھمچنین عــــدم داشــــتن عــــرق ملی و ایران 
دوسـتی در رژیم اسـالمی بـوده، تـعادل زیست محیطی بـھ ھـم 

خورده و در خطر نابودی قرار داریم.  
ادامھ مطلب در صفحھ ٧ 

٦

نقش احزاب مردمی در تھیه  

ھای بازسازی اقتصاد ایران  طرح 
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نقش احزاب مردمی در تھیھ طرح ھای بازسازی اقتصاد ایران 

بـا تـوجـھ بـھ این واقعیات، آیا واقـعأ چـشم انـداز خـوبی بـرای ایران و 
آینده ی آن می تـوان تـصور کرد؟ جـمھوری اسـالمی در این چھـل 
سـال، ھـر چـھ کھ خـواسـت کرد و ھـر اشـتباه و خیانتی را مـرتکب 
شــد و مــا نشســتیم و نــگاه کردیم و امــروز بــایستی بــا اثــرات این 
خیانـت ھـا مـواجـھ شـویم. مـا مـلت ایران، بـایستی تـاوان ھـم سکوت و 
بی تـفاوتی خـود و ھـم خیانـت این رژیم مـنحوس را پـس بـدھیم. از 
ســویی دیگر، ورود دور تــازه و سنگینی از تحــریم ھــا کھ دولــت 
تـرامـپ  آن ھـا را بـا فـشار و جـدیت بـھ جـامـعھ ی بین المللی تحـمیل 
کرده اسـت، بـھ زودی بـاقی مـانـده ی آنـچھ را کھ تـا بـھ امـروز بـھ 
وسیلھ ی آن این شـرایط را می گـذرانـدیم ھـم از بین  خـواھـد بـرد: 
عـدم صـادرات نـفت، عـدم ورود کاالھـای اسـاسی، قـطع ارتـباط و 

تجارت با دنیا و این، یعنی روند فروپاشی تسریع خواھد شد.  

حــال کھ از درون خــود رژیم کمترین امیدی بــھ بھــبود اوضــاع 
نیست، رفـتن مـا بـھ سـمت فـاجـعھ ی اقـتصادی حتمی اسـت. رژیم 
فـقط می تـوانـد مخـرب تـر بـاشـد و نـھ سـازنـده تـر. بـھ این واسـطھ مـا بـھ 
عـنوان انـسان ھـای واقـع بین بـھ خـود می گـوییم بـاید تـالش کرد و از 

بیرون از نظام راھکارھایی برای اقتصاد ایران یافت. 

 حـزب ایران آبـاد بـھ عـنوان یک تشکل مـردمی و مسـتقل کھ تـمامی 
اھــداف و چــشم انــداز خــود و اصــول اســاسی و بنیادی عملکرد 
خـویش را در قـالـب مـتون پـایھ ای و مـرامـنامـھ و بـرنـامـھ ی سیاسی 
بـھ جـامـعھ ی ایران ارائـھ نـموده اسـت، در تـالش اسـت تـا ضـمن 
تــوســعھ ی نیروی انــسانی و عــضوگیری از میان ھــموطــنانی کھ 
مـایل بـھ فـعالیت در این حـزب ھسـتند، رونـد حـرکت خـود را بـرای 
تھیھ طـرح ھـای مـختلف، جھـت  بـرون رفـت از شـرایط فعلی کشور 
تسـریع بخشـد. در پیونـد بـا ھمین مسیر حـرکت، حـزب ایران آبـاد بـا 
تـوجـھ بـھ واقعیت تـاریخی کشورمـان و ھمچنین تجـربیات سـایر 
کشورھـای دنیا، بـھ روشنی و وضـوح بـھ این واقعیت رسیده اسـت 
کھ  بھــترین و عــقالنی تــرین راه حــل بــرای گــذشــت از چنین 
وضعیتی و رسیدن بـھ ایرانی آزاد و آبـادی آن،  حـرکت بـر اسـاس 
بــرنــامــھ ریزی و طــرح و نــقشھ ھــای علمی، عــقالنی، عملی و 
کاربــردی اســت. یعنی داشــتن طــرح و بــرنــامــھ، یعنی اھــداف 
مـشخص، چـشم انـدازھـای دقیق، اصـول و مـبانی حـرکتی سـالـم و 

درست.  

بـھ دیگر سـخن، آیا بـدون داشـتن قـطب نـما یا نـقشھ ی دقیق مسیر 
می تـوان بـھ مـقصد رسید؟ داشـتن طـرح ھـای مـختلف و بـرنـامـھ ھـای 
صـحیـح و اصــــولی یـعـنی ایـن کـھ بــــرای پیـمـودن ایـن مـسیـر، از 
بــرانــدازی رژیم آخــونــدی، تــا رســانــدن ایران بــھ یک وضعیت 
مـطلوب و داشـتن ایران آزاد و آبـاد، ھـمھ ی مـا ایرانیان احتیاج بی 
چــون و چــرا بــھ یک نــقشھ ی راه دقیق داریم. بــرای تــرسیم این 

نـقشھ ی راه بـایستی بـدانیم کھ چـھ اصـول و مـبانی و چـارچـوب ھـا و 
معیارھــا و قــوانینی را بــاید رعــایت کنیم و از چــھ مــواردی بــاید 

بپرھیزیم.  

بـرای جـلوگیری از سـردرگمی و رسیدن بـھ ھـدف، حـزب ایران 
آبـاد از ابـتدای تـأسیس تـاکنون بـر اسـاس روش علمی و عـقالنی، 
کار تشکیالتی و گـروھی، خـود را سـازمـان داده و در این مـقطع 
تــاریخی ھــم، در حــد تــوان خــویش، در حــال تــدوین طــرح ھــای 
مـختلف کاربـردی بـرای ارائـھ بـھ جـامـعھ ی ایران جھـت بـرون رفـت 

از بحران ھاست.  

در ادامـھ ی مـقالـھ، بـرای بـازسـازی اقـتصاد ایران پـس از فـروپـاشی 
و تـدارک آن، حـزب ایران آبـاد راھکارھـایی را ارائـھ می کند. این 
راھکارھـا در واقـع مسیرھـای مـشخص امـا کلی ھسـتند. فـایده ی 
آنـھا در قـالـب طـرح ھـا و پـروژه ھـای اجـرایی و عملیاتی اسـت کھ 
در فــردای ایران از ســوی کارشــناســان و فــعاالن عــرصــھ ھــای 
مـختلف جھـت حـل مشکالت ریز و درشـت کشور پیشنھاد شـده و 

اجرایی می شوند.  

فــروپــاشی رژیم حتمی اســت و شکی در آن نیست. خــطرھــا و 
دشـمنان بسیاری در کمین ھسـتند. مـا در حـزب ایران آبـاد خـود را 
آمـاده می کنیم، تـا بـعد از فـروپـاشی ھـم، نـقش خـود را ایفا کنیم. 
بـرای کسب آمـادگی پیشنھاد مـا بـھ ھـموطـنان بـھ صـورت فـردی و 
بـھ احـزاب و دیگر و یا سـازمـان ھـا بـھ عـنوان تشکل ھـای جـمعی 

این است: 

شـناخـت دقیق آسیب ھـای وارد شـده در حـوزه ی اقـتصاد: ھـم -
آسیب ھای ساختاری، ھم آسیب ھای مقطعی    

کاِر کارشــناسی بــرای راه حــل یابی در حــوزه ھــای مــختلف -
اقتصاد: صنعت، کشاورزی و خدمات 

طــراحی نــقشھ ھــا و طــرح ھــای اقــتصادی کوتــاه مــدت، و بــھ -
تدریج میان  مدت و بلند مدت 

 پیش بینی ھـای عملی الزم بـرای تسھیل و اجـرای طـرح ھـا و -
نـقشھ ھـا و حـرکت گـام بـھ گـام بـھ سـمت ارائـھ ی بـرنـامـھ ھـای 

اجرایی و جزیی تر   

نخست بھ آن چھ کھ جنبھ ی حیاتی و ضروری دارد بپردازیم: 

در حوزه طرح ھای اقتصادی کوتاه مدت:  •

تـأمین کاالھـا و خـدمـات ضـروری: بـرای پیشگیری قحـطی و -
در نتیجھ آشوب اجتماعی. 

جـلوگیری از فـرار سـرمـایھ ھـا، چـھ بـھ صـورت فیزیکی و چـھ -
در قالب تراکنش ھای بانکی. 

ادامھ مطلب در صفحھ ٨ 

٧



" خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد ســـال ســـوم - شـــــماره ســـیزدهـــم - ۱۰ تـــیر ۹۷ - ۱ ژوئـــــیه ۲۰۱۸

نقش احزاب مردمی در تھیھ طرح ھای بازسازی اقتصاد ایران 

تثبیت قیمت ارز، از طـریق کنترل خـروجی ھـای مـصرف ارز -
در کوتاه مدت. 

تعطیل ســاخــتن نــھادھــای مــالی ورشکستھ، ســالــم ســازی -
مؤسسات مالی و ایجاد اعتبار برای آن ھا. 

کنترل نقدینگی، کنترل ورودی پول از سوی دولت بھ بازار.  -

بـازبینی ارزش پـول ملی، ارائـھ ی یک پـول جـدید قـدرتـمند و -
ایجاد فرصت برای وارسی ثروت ھای کالن. 

مـبارزه ی جـدی و قـاطـع بـا فـساد مـالی، بـرقـراری مـجازات ھـای -
سنگین بھ ھمراه تشویق و فرھنگ سازی.  

تــشویق ســرمــایھ گــذاری و کارآفــرینی، تسھیل شــرایط وامِ -
اشتغال زا و شرایط مناسب برای جلب سرمایھ.  

ھمیاری مــالی ھــدفــمند بــرای الیھ ھــای کم درآمــد جــامــعھ، -
اختصاص ھوشمندانھ یارانھ ھا در شرایط خاص.  

سیستم مـالیاتی کارآمـد، اتـخاذ تصمیماتی کھ بـتوانـد از طـریق -
مالیات خزانھ ی دولت را تقویت کند.  

کلیھ ی این مـوارد نیازمـند اصـالحـات سـاخـتاری در درازمـدت نیز 
ھسـتند کھ بـاید پـس از گـذر از مـرحـلھ ی مـوقـت دوران گـذار بـا 
طـرح و بـرنـامـھ ھـای مـفصل کارشـناسی بـھ آن پـرداخـت. امـا پـس از 
مـوارد اضـطراری ذکر شـده در بـاال، بـد نیست بـھ چـند مـورد کھ 

الزم است در میان مدت بھ آن ھا پرداختھ شود اشاره کنیم:   

در حوزه طرح ھای اقتصادی میان مدت:  •

سـالـم سـازی سیستم مـالی کشور، از طـریق شـناسـایی و قـطع -
دسـترسی بـانـدھـای مـافیایی وابسـتھ بـھ رژیم آخـونـدی، قـطع 
بـودجـھ ی سـازمـان ھـای مـذھـبی و مـؤسـساتی کھ از درآمـدھـای 

عمومی در اختیار دولت استفاده می کنند.  

تـقویت بنیھ ی مـالی بـانک ھـا، بـاید بـانک ھـای زیان ده زیر نـظر -
بـانک مـرکزی بـازسـازی و در شـفافیت و در رعـایت کامـل 

قانون کار کنند.  

نــھادینھ ســازی کنترل ھــا بــرای مــبارزه بــا فــساد و ارتــشاء، -
تـدارکات وسیع قـانـونی، نـظارت چـند الیھ و نیز فـرھـنگ سـازی 
و آمــوزش بــھ ھــمراه بی نیازســازی مــالی و مــادی تصمیم 
گیرنـدگـان و کارمـندان امـور دولتی از جـملھ اقـدامـاتی اسـت کھ 

می توان صورت بخشید. 

اســـتقالل کامـــل نـــھادھـــای کالن مـــالی، بـــانکی و دولتی از -
ھــمدیگر و وضــع مکانیزم ھــایی کھ اجــازه ی نــظارت ھــای 
غیر دخـالـت ورزانـھ را بـھ صـورت قـانـومـند و تـعریف شـده 

میسر سازد.   

تـشویق طـرح ھـای اقـتصادی اشـتغال آفـرین، اخـتصاص بـودجـھ -
و امکانــات بــھ این گــونــھ طــرح ھــا کھ می تــوانــد بــا رونــدی 
تـدریجی، اقـتصاد مـصرف-مـحور را بـھ سـمت اقـتصاد تـولید-
مـحور سـوق دھـد. بـحث ایجاد امید، اشـتیاق بـھ سـرمـایھ گـذاری، 
جـذب سـرمـایھ ی خـارجی و رونـق و گسـترش اقـتصاد ھـم از 

نتایج چنین طرح ھایی می تواند باشد.  

تـوجـھ بـھ مـوارد ضـروری و فـوری زیست محیطی، بـا اسـتفاده -
از تکنولـوژی و تحقیقات علمی و بـا داشـتن بـرنـامـھ ھـای تثبیت 
و بـھسازی و تـرمیم میان مـدت و دراز مـدت. در این راسـتا، بـا 
اسـتفاده از اخـتصاص بـودجـھ ھـای عظیم، مـشارکت گسـترده ی 
مــردمی و بھــره بــری از فــن آوری و دانــش بــھ روز جــھانی 

اقدامات آنی و اساسی می تواند صورت گیرد.  

تـصویب قـوانین جـدید بـرای فـعالیت ھـای اقـتصادی بـر مـبنای -
عـقالنی، علمی و انـسان مـحور و حـذف قـوانین بـرخـاسـتھ از ھـر 
مـنبع دیگری بـھ جـز این ھـا، بـا احـتراز از تقلید کورکورانـھ از 

سیستم ھای اقتصادی سایر کشورھا.   

تـقویت نـظام مـالیاتی کشور و اسـتقرار مکانیزم ھـای مـقابـلھ بـا -
فـرار مـالیاتی، اخـذ مـالیات پـلھ ای بـر اسـاس میزان درآمـد و 
رعـایت تـعادل ھـای الزم، بـھ کارگیری فـن آوری نـوین بـرای 
پیگیری مـالیاتی  و نـظارت بـر صـرف این مـنابـع مـالیاتی در 

جای صحیح و مورد نیاز در اوج شفافیت. 

کار مـفصل و کارشـناسی بـرای تعیین سیاسـت ھـای درازمـدت، -
براساس مطالعات تخصصی و استراتژیک. 

در سـایھ ی این اقـدامـات در میان مـدت، شـرایط کشور بـرای کار 
درازمـدت و سـاخـتاری بـر روی بنیان ھـای اقـتصادی کشور آمـاده 

می شود. در طوالنی مدت موارد زیر قابل توجھ است:  

 در حوزه طرح ھای کار بلند مدت: •

پیاده کردن طــرح ھــای ۵ - ١٠- ١۵ ســالــھ کھ در میان مــدت -
مـورد کاِر کارشـناسی قـرار گـرفـتھ انـد و لـزوم تـحقق آنـھا تـأیید 

شده است.  

تـقویت و بـازسـازی زیرسـاخـت ھـا، ایجاد زیرسـاخـت ھـای تـازه -
و تعمیر و نگھداری زیرساخت ھای موجود. 

جـایگزینی مـنابـع انـرژی فعلی بـا انـرژی ھـای سـالـم و طبیعی -
مـانـند انـرژی بـادی، خـورشیدی و کاھـش تـدریجی اسـتفاده از 

انرژی ھای فسیلی. 

راه سـازی، در سـطح کشوری و احـداث راه آھـن و طـرح ھـایی -
در مقیاس کالن.  
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ســرمــایھ گــذاری روی تکنولــوژی ھــای دانــش مــحور و در -
ھماھنگی با محیط زیست. 

حـرکت بـھ سـمت بـومی سـازی تکنولـوژی و اسـتفاده از ظـرفیت -
ھـای مـوجـود کشور جھـت ایجاد تکنولـوژی ھـایی کھ دوسـتدار 

محیط زیست ھستند.  

کاھــش دادن نــابــرابــری ھــای طــبقاتی، جنسیتی، مــنطقھ ای و -
قـومی بـا تـوجـھ بـھ شـاخـص ھـای اجـتماعی، اخـالقی، زیست 
محیطی و غیره حــرکت بــھ ســمت تــوســعھ ی  اقــتصادی و 

اجتماعی است.  

تـقویت سـرمـایھ گـذاری روی بـخش تـعاونی. این بـھ طـور خـاص -
نـگرش حـزب ایران آبـاد در زمینھ ی اقـتصادی اسـت، کھ در 
مـتون پـایھ ای، یعنی مـرامـنامـھ و بـرنـامـھ ی سیاسی مـا درج شـده 
اسـت. مـا بـھ تـرکیبی از اقـتصاد دولتی، خـصوصی و تـعاونی 
بـاور داریم، بـا تـالش بـرای قـرار دادن بـخش تـعاونی بـھ مـرور 
در مـقام اول اقـتصادی. نمی خـواھیم بـخش خـصوصی و دولتی 
از بین بـرود، ولی بـخش تـعاونی را دارای قـابلیت ھـای بسیار 
زیادی جھـــت تـــأمین یک اقـــتصاد انـــسان-مـــحور می دانیم. 
اقـــتصادی کھ در آن ســـود از آِن کسانی اســـت کھ بـــھ طـــور 

جمعی سرمایھ و کار برای تولید گذاشتھ اند.  

بـنای اقـتصاد تـولید مـحور و صـادرات. اقـتصادی کھ بـتوانـد بـا -
درک «مـزیت ھـای نسـبی» اقـتصاد ایران، فـعالیت ھـا را بـھ 
سـوی تـولید و صـادرات کاالھـایی بـبرد کھ در مـنطقھ و جـھان 
جــایگاه ویژه ای یافــتھ و زاینده ی درآمــدھــای ارزی بــرای 
کشورمـان بـاشـد. بـھ ھمین تـرتیب بـاید در پی تـرتیب دادن نـظام 
داد وسـتدی بـا کشورھـای مـختلف بـود تـا بـتوان بـدون وابسـتگی 

مالی بھ پول ھای بین المللی با آن ھا مراوده داشت.  

این مـوارد ھمگی راھکارھـا و چـارچـوب ھـایی ھسـتند کھ حـزب 
ایران آبـاد، بـا در نـظر داشـتن آن ھـا، در فـردای نـابـودی جـمھوری 

اسـالمی، اقـدام بـھ تھیھ و تـدوین خـطوط کلی طـرح ھـای عملیاتی 
جھـت رفـع مشکالت کشور خـواھـد کرد. مـا این مـوارد را از ھمین 
امـروز  در دسـتور کار خـود  قـرار داده ایم. امـا واقعیت این اسـت 
کھ چنین کار پـرحجـم و عظیمی ھـم بـھ عـلم و دانـش در حـوزه ھـای 
گـونـاگـون نیاز دارد، ھـم بـرای ھـر کدام چـندین کارشـناس زبـده و 
کاربـلد مـورد احتیاج اسـت و ھـم، در کنار این مـسائـل، مـنابـع مـالی 

و نیروی انسانی و امکانات مادی زیادی را می  طلبد.  

از ھمین روی یک حــزب و یک ســازمــان بــاید بــرای، نــھ تــمام 
مشکالت، بلکھ حـداقـل بـرای مشکالت اصلی و مـھم چنین کشور 
مصیبت زده ای طـرح ھـایی بـا ویژگی ھـای عـنوان شـده تھیھ کند و 
تـازه این فـقط در فـاز مـطالـعاتی کار اسـت. بـدون شک، بـرای فـاز 
عملیاتی، بـدون حـضور فـعال و مـشارکت ھـموطـنان عـزیز، ھیچ 

امکانی برای پیاده سازی این طرح ھا وجود ندارد.  

آینده امـا درخـشان خـواھـد بـود، اگـر بـتوانیم وظیفھ ی خـود را بـھ 
عـنوان یک حـزب در مـرحـلھ ی تھیھ و تـدوین طـرح ھـا بـا کمک 
ھـموطـنانی کھ مـایل بـھ ھمکاری در تھیھ و آفـرینش این طـرح ھـا 
بـرای اسـتان و شھـر و محـل زنـدگی خـود و حتی مـایل بـھ تـالش در 
مقیاس ملی ھسـتند انـجام دھیم. و از آن بھـتر زمـانی اسـت کھ بـا در 
دســت داشــتن این طــرح ھــا و پــروژه ھــا، بــا یاری و بــا وجــود 
فــداکارنــھ و وطــن دوســتانــھ ی تــمامی ایرانیان و تــحت مــدیریت 
شھـرونـدانی کھ در قـالـب احـزاب مـردمی غیروابسـتھ و یا جـریانـات 
سـالـم مسـئولیت را بـھ عھـده می گیرنـد، بـتوانیم این پـروژه ھـا و 
بـرنـامـھ ھـا را بـھ مـرحـلھ اجـرا بـرسـانیم. آینده روشـن اسـت اگـر و فـقط 

اگر خود را باور کنیم و در این مسیر بتوانیم گام برداریم.  

حـزب ایران آبـاد مـشغول بـھ تـدوین و گـردآوری و تـولید و آفـرینش 
طــرح ھــایی در ھمین مسیر اســت و بــا تکیھ بــر قــدرت و تــوان 
تشکیالتی خـود در حـال تـقویت تـوان خـود بـرای تـولید، مـدیریت و 
اجـرای این طـرح ھـا می بـاشـد. بـا پیوسـتن بـھ حـزب ایران آبـاد در 

این راه پرپیچ و خم اما با آینده ای روشن، مشارکت کنید.# 

٩

سـاخـتن آینده ای روشـن و 

انــسانی در گــرو مــشارکت 

امـروز مـاسـت. بـه جـمع مـا 

در حزب ایران آباد بپیوندید. 

www.iraneabad.org
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

پیشگفتار:  

حـفاظـت از مـنافـع ملی ایرانیان ھیچگاه دغـدغـھ ی خـاطـر این رژیم 
ضـِد مـردمی نـبوده اسـت، رژیمی کھ بـرای دسـت انـدرکارانـش، 
وطـن، بـھ طـور اسـاسی مـعنایی نـدارد. بـا این وجـود، بـارھـا شـاھـد 
بـوده ایم کھ بـھ مـحض این کھ جـمھوری اسـالمی قـافیھ را بـر خـود 
تـنگ می بیند و بـرای تـداوم خـود نیاز بـھ حـمایت مـردمی پیدا 
می کند، مـفھوم وطـن و مـنافـع ملی را مـورد اسـتفاده ی ابـزاری خـود 

قرار می دھد.  

حکومتی کھ از ھـمان روزھـای نخسـت سـر بـھ دشمنی بـا ھـر چـھ 
نـماد فـرھـنگ ایرانی بـود گـذاشـت و پـاسـداشـت جـشن ھـا و مـراسـم 
بـاسـتانی و یا حتی شـاھـنامـھ خـوانی ایرانیان را بـرنـتابید، امـا وقتی 
بـھ بـن بسـت جـنگ ٨ سـالـھ و بحـران ھسـتھ ای کھ می رسـد، در بـوق 
دسـتگاه عـریض و طـویل تبلیغاتی خـود، احـساسـات ملی - میھنی 
می دمـد تـا شـاید حـمایت ایرانیاِن دل در گـرو وطـن را بـھ دسـت 
آورد. در این میان آن چـھ بیش از ھـمھ بـھ کار این نـظام خـودکامـھ 
می آید، نـا آگـاه بـودن الیھ ھـای وسیع مـردم از مـنافـع واقعی خـود 
اسـت؛ ھـمانـانی کھ در پـس واگـذاری ننگین حـق حـاکمیت و مـنافـع 
مـنافـع ملی مـا در چـارچـوب تـوافـق بـرجـام، بـھ خیابـان ھـا می آیند و 

بھ رقص و پایکوبی می پردازند!   

در لحـظات سـرنـوشـت سـازی از تـاریخ ایران بـھ سـر می بـریم. 
سـرنـوشـت سـاز از آن روی کھ بـھ دلیل عملکرد غـلط و خـائـنانـھ ی 
این رژیم در این چـند دھـھ از یک سـو و کشاکش تـحوالت بـزرگ 
ژئـواسـتراتـژیک جـھانی از سـوی دیگر، عـالوه بـر مـنافـع ملی، 
مـوجـودیت ایران بـھ شکل کنونی خـود و تـمدن آن، بـھ طـور جـدی 
بــھ خــطر افــتاده اســت. این خــطر آن جــا جــدی تــر می شــود کھ 
میلیونـھا ایرانی چـھ بـسا ھـنوز درک درسـتی از مـنافـع ملی خـود 
پیدا نکرده انـد و بـھ راحتی در دام گـفتمان بـھ ظـاھـر وطـن دوسـتانـھ 

و بھ واقع انحرافی رسانھ ھای پرنفوذ و قدرتمند و شبکھ ھای  

مــجازی می افــتند کھ از جــانــب دشــمنان ازھــمھ رنــگ داخــلی و 
خارجی تغذیھ می شوند.  

جـنبش دی مـاه ٩٧ بـھ جـھانیان نـشان داد کھ اکثریت غـالـب مـلت 
ایران در ضـدیت کامـل بـا تـمامیت نـظام قـرار گـرفـتھ و خـواھـان 
پــایان یافــتن حیات ننگین آن می بــاشــند. تــعداد چشمگیر تجــمعات 
اعــتراضی و اعــتصابــات کھ روزانــھ در گــوشــھ و کنار ایران 
صـــورت می گیرد نیز نـــشان می دھـــد کھ صـــاحـــبان اصلی این 
ســرزمین مــتوجــھ شــده انــد کھ غــفلت و بی عملی و مســئولیت 
شھـرونـدی خـود را بـھ دیگران حـوالـھ دادن دیگر جـایی نـدارد و بـاید 

خود وارد صحنھ شوند.  

این پـویایی اجـتماعی در شـرایطی کھ مجـموعـھ ی بحـران ھـا و سیر 
تــحوالت نــشان می دھــد کھ جــمھوری اســالمی، الاقــل بــھ شکل 
کنونی خــود، دیگر ھیچ شــانــس بــقایی نــدارد و پــایانــش نــزدیک 
اسـت، خـبر خـوبی اسـت. امـا در کنار آن می بـایست دو صـد چـندان 
ھــوشیار بــاشیم کھ در دام بــدانــدیشان و دشــمنانی کھ قــصد دارنــد 
نـارضـایتی و ِعـرق ملی ایرانیان را ابـزار آمـال خـود کنند و پـایان 
نـزدیک این رژیم را بـا نـابـودی و فـروپـاشی ایران ھـمزمـان کنند، 

گرفتار نیاییم.  

مـا بـھ دوران بسیار حـساسی وارد شـده ایم کھ در آن، ھـمان قـدر 
آگـاھی و عـمل درسـت مـا در راسـتای حـفظ مـنافـع ملی می تـوانـد 
بھـترین چـشم انـدازھـا را بـرای کشور و مـردم ایران تـرسیم کند کھ 
نـاآگـاھی، انـفعال، سکوت و یا کژروی ھـا و بـازیچھ ی بیگانـگان 

شدن ھای ما چشم اندازی فاجعھ بار. 

ھـم از این روی، در این شـماره از نشـریھ خـودرھـاگـر، بـار دیگر 
ضــروری دانســتیم، پــس از ارائــھ ی تــعریفی روشــن از «مــنافــع 
ملی»، بـھ راھکارھـایی در جھـت حـفظ آن بـپردازیم. بـاشـد دراین 
بـزنـگاه تـاریخی، ھـریک از مـا، بـھ فـراخـور تـوانـمان، بـا کسب 
آگـاھی، تشخیص درسـت مـنافـع جـمعی و مسـئولیت پـذیری دسـت بـھ 

اقدامات الزم و تأثیرگذار بزنیم. 
ادامھ مطلب در صفحھ ١١ 

١٠

دفـــاع از مــنافــع مـــلی  
و نـــقش و وظــــیفه ی مــا
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دفاع از منافع ملی و نقش و وظیفھ ی ما 

منافع ملی چیست و دفاع از آن وظیفه ی کیست؟ 

منافع ملی در علم سیاست این گونھ تعریف می شود:  

«آن چـــه در تـــعامـــل بـــا دیـــگران ســـبب تـــأمـــین رفـــاه، امـــنیت و 

آینده ی یک ملت گردد.» 

در این راسـتا الزم اسـت ھـوشیار بـاشیم و خـود را گـرفـتار گـفتمانی 
کھ خـود را محـدود بـھ تـنھا یک یا دو عـنصر از این سـھ عـنصر 
می نـماید نکنیم، حـفظ مـنافـع ملی الزم یعنی تـالش ھـمزمـان بـرای 

تأمین ھر سھ عنصر رفاه، امنیت و آینده ی مردم. 

در مــورد یک دولــت - مــلت، بــھ شکل مــتداول و مــعمول خــود، 
حـمایت از مـنافـع ملی بـر عھـده ی دولـت آن کشور اسـت. امـا این 
تـــنھا زمـــانی مـــصداق پیدا می کند کھ آن دولـــت از حـــداقلی از 
خـصلت مـردمی بـرخـوردار بـوده و از جـانـب مـلت مـنصوب شـده 
بـاشـد. تـنھا در این صـورت اسـت کھ دفـاع از رفـاه، امنیت و آینده 
آن مـلت را وظیفھ ی خـود دانسـتھ و در آن راه تـالش کند. در یک 
دمکراسی نسـبی از نـوع انـتخابـاتی آن، مـردم بـھ شکل دوره ای بـھ 
پـای صـندوق ھـای رأی رفـتھ و نـمایندگـان خـود را از بین نـامـزدھـای 
مـعرفی شـده تـوسـط احـزاب سیاسی انـتخاب می کنند. احـزابی کھ بـا 
ارائـھ ی طـرح و بـرنـامـھ ھـای سیاسی خـود، ھـر یک، بـخش ھـایی از 
مـــردم را قـــانـــع کرده بـــاشـــند کھ از تـــوان مـــدیریت کشور 

برخوردارند.  

حـال این نکتھ کھ، پـس از بـرگـذاری انـتخابـات، در این شکل از 
دمکراسی ھـای نسـبی تـا چـھ انـدازه اراده و یا تـوان اجـرایی کردن 
وعـده ھـای انـتخابـاتی وجـود دارد و یا این کھ آراء مـردمی بـھ چـھ 
انـدازه مـورد اسـتفاده ی ابـزاری قـدرت ھـای اقـتصادی قـرار می 
گیرد، بـحث مـفصل دیگری سـت کھ در این نـوشـتار نمی گنجـد. امـا 
بـھ ھـر روی این واقعیت وجـود دارد کھ دولـت ھـای مـنتخب مـردم، 
بـقای خـود را در گـرو دفـاع از مـنافـع ملی می دانـند. آن ھـا قـدرت 
سیاسی را در صــورتی می تــوانــند حــفظ کنند و دوبــاره انــتخاب 
شـونـد کھ در راسـتای تـأمین رفـاه، امنیت و آینده ی مـلت خـود بـھ 

آنھا خدمت کنند. 

این مــورد در ارتــباط بــا حکومــت ھــای اســتبدادی و ضــِدمــردمی 
بـدون شک مـتفاوت اسـت. بـرای دیکتاتـوری ھـایی مـانـند رژیم حـاکم 
بـــر ایران، دفـــاع از مـــنافـــع ملی بـــھ ھیچ روی در دســـتور کار 
سـردمـداران نـظام نیست، آن ھـا تـنھا یک دغـدغـھ دارنـد: حـفظ مـنافـع 
خـود. بـھ ھمین دلیل، در وطـن فـروشی و بـاج دادن بـھ قـدرت ھـای 
خـارجی بـرای حـفظ قـدرت کوچک تـرین ابـایی نـدارنـد؛ آنـھا مـنافـع 

ملی را فدای بقای خود می کنند.  

از واگــذاری ســھم ایران در دریای خــزر کھ از ۵٠٪ بــھ ١١٪ 
کاھـش یافـت گـرفـتھ تـا صـرف نـظر از مـطالـبھ ی خـسارت یک 
ھـزار میلیارد دالری از دولـت صـدام حسین در پـایان جـنگ ایران 
و عـراق، فھـرسـت وطـن فـروشی ھـای جـمھوری اسـالمی در این 
چھـل سـال بـلند بـاالسـت. شـاید بـھ طـور اسـتثنایی بـتوان چـند رژیم 
دیکتاتـوری مـانـند کره ی شـمالی یافـت کھ بـھ ظـاھـر در دفـاع از 
مـنافـع ملی جـلوی قـدرت ھـای بـزرگ جـھانی سـرکشی کردنـد، امـا 
ھمین دولـت ھـا نیز، -ھـمانـگونـھ کھ مـالقـات اخیر رھـبر این کشور 
کیم جـون اونـگ و تـرامـپ نـشان داد-، در نـھایت در یک جـایی، 
بـرای آن کھ قـدرت را بـتوانـند حـفظ کنند، بـھ واگـذاری بخشی از 

منافع ملی تن می دھند. 

در نـبوِد یک دولـت حـامی مـنافـع ملی، مـلت ھـا بـاید بـدانـند کھ بـھ 
طـور طبیعی این وظیفھ بـر عھـده ی   آن ھـا قـرار می گیرد. چـرا کھ 
اگـر ھـم دولـت نسـبت بـھ مـنافـع ملی بی تـفاوت بـاشـند و ھـم مـلت در 
انـجام وظیفھ ی خـود کوتـاھی کند، رفـاه و امنیت و آینده و در یک 
کالم، سـرنـوشـت کشور در مـعرض خـطر قـرار می گیرد. در اثـبات 
این ادعـا، کافی اسـت بـھ فـاجـعھ ای کھ در عـراق، لیبی، افـغانسـتان، 
سـوریھ و … در این سـال ھـا جـلوی روی مـا رخ داده اسـت تـوجـھ 
کنیم. کشورھـایی دارای حـاکمان مسـتبد، بی لیاقـت، تـوسـری خـور، 
وطـن فـروش و دیوانـھ، مـانـند صـدام، قـذافی، طـالـبان و اسـد کھ بـھ 
ھـر قیمت خـواسـتند مـنافـع و قـدرت را در چـنگ خـود نـگاه دارنـد و 
مـلت ھـایشان، کھ شـوربـختانـھ، بـرای دفـاع از مـنافـع ملی خـود بـھ 
مـوقـع وارد عـمل نشـدنـد؛ دیر بـھ خـود آمـدنـد و وقتی این را فـھمدیدنـد 
کھ دیگر دیر شـده بـود، کشورشـان در آتـش جـنگ داخـلی و تـباھی 

شروع بھ سوختن کرده بود.  
ادامھ مطلب در صفحھ ١٢ 
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در نــبوِد یک دولــت حــامی مــنافــع ملی، 
مـلت ھـا بـاید بـدانـند که بـه طـور طبیعی این 
وظیفه بـر عھـده ی   آن ھـا قـرار می گیرد. 
چـرا که اگـر ھـم دولـت نسـبت بـه مـنافـع 
ملی بی تــفاوت بــاشــند و ھــم مــلت در 
انـجام وظیفه ی خـود کوتـاھی کند، رفـاه و 
امنیت و آینده و در یک کالم، ســرنــوشــت 
کشور در مـعرض خـطر قـرار می گیرد. در 
اثـبات این ادعـا، کافی اسـت بـه فـاجـعه ای 
که در عـراق، لیبی، افـغانسـتان، سـوریه و 
… در این سـال ھـا جـلوی روی مـا رخ داده 

است توجه کنیم.
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چه می توان کرد، پیش از آن که دیر شود؟ 

در مـــعادالت سیاسی، ھـــمواره عـــنصر زمـــان نـــقش بنیادین و 
سـرنـوشـت سـاز را دارد. ملتی کھ اراده می کند کشور خـود را از 
خـطر نـابـودی نـجات دھـد، نـباید فـرامـوش کند کھ الزم اسـت بـھ 
مـوقـع وارد صـحنھ شـود. ھـمچون بیماری کھ تـا یک جـایی پـزشک 
حـاذق امکان نـجات او را دارد و اگـر بـھ مـوقـع آغـاز بـھ درمـان 
نکند، بیمارش بـا خـطر مـرگ مـواجـھ خـواھـد شـد. سـران فـاسـد این 
رژیم نـھ عـزم و اراده و نـھ تـوان چـاره جـویی بـرای اَبَـر- بحـران 
ھـایی کھ کشور مـا را پیش از ھـر زمـان دیگری گـرفـتار خـود کرده 
اسـت نـدارنـد؛ بـھ ھمین دلیل الزم اسـت مـلت ایران تـا بـھ نـقطھ ی 
غیر قـابـل بـازگشـت نـرسیده ایم، در ارتـباط بـا بحـران ھـایی مـانـند 
خشکسالی، فـروپـاشی اقـتصادی، مـتالشی شـدن سـاخـتار اجـتماعی 
و….  وارد عـمل شـود.  این خـوِد مـا ھسـتیم کھ پیش از آن کھ دیر 
شـود بـاید بـھ فکر دفـاع از مـنافـع ملی خـویش بیافتیم و بـرای نـجات 

ایران وارد عمل شویم. پیش از کھ دیر باشد! 

پـرسـش مھمی کھ در اینجا مـطرح می شـود این اسـت کھ زمـانی کھ 
سـاخـتار سیاسی مـا در دسـت نیروھـای ضـِد مـردمی اسـت، مـا مـردم 
بـا چـگونـھ اقـدامـاتی می تـوانیم در راسـتای حـفظ مـنافـع ملی عـمل 
کنیم؟ مـا بـھ عـنوان حـزبی واقـعگرا، مـتدولـوژیک و خـردمـحور، 
کنش در سھ محور اصلی را بھ طور ھمزمان پیشنھاد می کنیم:  

فــشار بــر روی دولــت غــیرمــردمــی بــرای رعــایــت مــنافــع مــلی تــا •
مرز کنار زدن آن:   

جــمھوری اســالمی در شکننده تــرین وضعیت تــاریخ خــود قــرار 
گـرفـتھ اسـت. بـا خـروج آمـریکا و وضـع تحـریم ھـای جـدید، قـدرتـھای 
بیگانـھ، یکی پـس از دیگری، پشـت رژیم را خـالی کرده و سـرمـایھ 
گـذاران خـارجی ایران را تـرک می کنند. بحـران ھـای داخـلی کشور 
نیز بـھ ابـعادی رسیده کھ ھـر آن احـتمال یک انـفجار اجـتماعی و 
خـارج شـدن اوضـاع از دسـت رژیم وجـود دارد. این وضعیت بـا 
وجــود تــمام فــشاری کھ بــر روی مــردم وارد می کند، وضعیت 
مــطلوبی اســت؛ بــھ شــرط آن کھ شھــرونــدان مســئولیت پــذیر و 
نیروھـای سیاسی بـتوانـند از آن بـھ صـورت ھـوشـمندانـھ بھـره گیرنـد. 
مـا می تـوانیم از ضـعف و درمـانـدگی حکومـت در پـاسـخگویی بـھ 
مـــعضالت اســـتفاده کرده و از طـــریق ســـامـــانـــدھی پیگیر و 
سیستماتیک اعـــتصابـــات، اعـــتراضـــات و دیگر اشکال مـــؤثـــر 
مـبارزات مـردمی، سـقف مـطالـبات را ھـر بـار بـاال و بـاالتـر بـبریم. 
ھـمانـگونـھ کھ در بسیاری کشورھـا دیده شـده، بـا فـشار فـزاینده ی 
مـردم، حکومـت ضـِد مـردمی تضعیف شـده، در تـنگنا قـرار گـرفـتھ و 

گــام بــھ گــام وادار بــھ عــقب نشینی و امتیازدھی می شــود. راز 
مـوفقیت مـا در این کارزار اسـتمرار و تشـدید تـدریجی آن اسـت کھ 
بـا اسـتفاده از فـن سـازمـانـدھی بـایست بـھ صـورت بـرنـامـھ مـند، 
منسجـم و ھـماھـنگ تـا مـرز کنار زدن جـمھوری اسـالمی بـھ پیش 

برده شود.  

بـھ دلیل رفـتار سـرکوبـگرانـھ ی رژیم در قـبال تشکل ھـای مـردمی و 
صنفی، روشی کھ حـزب مـا بـرای داخـل کشور تـوصیھ می کند، 
کار جـمعی از طـریق جـمع ھـای کنشگر خـودسـازمـان یـافـته اسـت؛ 
جــمع ھــایی کھ بــھ صــورت مســتقل و مخفی و بــدون ھیچ گــونــھ 
رابـــطھ ی تشکیالتی بین آنـــھا، از ٢ الی ۵ نـــفر تشکیل شـــده و 
اعـضای آن، کھ آمـوزش ھـای الزم را فـراگـرفـتھ انـد، بـا حـضور 
خـود در تجـمعات و اعـتراضـات اجـتماعی، سـمت و سـوی مـناسـب 
را بـھ آن ھـا می دھـند. مـا بـھ سـھم خـود ابـتدا از طـریق سـازمـان 
خـودرھـاگـران و سـپس حـزب ایران آبـاد، سـال ھـاسـت کھ آمـوزش ھـا 
در ارتـباط بـا فـن سـازمـانـدھی و خـودسـازمـانـدھی را در قـالـب 
بـرنـامـھ ھـای تـلویزیونی، صـوتی و نـوشـتاری بـھ شکل گسـترده ارائـھ 
1داده ایم و ھـمچنان بـھ این مـھم ادامـھ می  دھیم. آنـچھ در مـوفقیت 

این کارزار می تـوانـد کلیدی بـاشـد، تـعامـل و ھـماھنگی بین احـزاب 
مــردمی و مســتقل خــارج کشور بــا کنشگران داخــلی اســت و آن 
بـــخش از کار را کھ بـــھ دالیل امنیتی نیروھـــای درون کشوری 
نمیتوانـند بـر عھـده بگیرنـد، نیروھـای بـرون کشوری بـاید انـجام 

دھند.  
بـــه پـــیش بـــردن اقـــدامـــات مـــردمـــی و خـــودجـــوش بـــرای حـــفظ •

منافع ملی:  

مسـئولیت پـذیری ھـر یک از مـا بـھ عـنوان شھـرونـدان دل نـگران 
آینده ی خـود نمی بـایست در گـرو بـھ روی کار آمـدن یک حکومـت 
مـردمی بـاشـد. مـا می تـوانیم در عـرصـھ ھـایی مـانـند حـفظ محیط 
زیست، گســترش فــرھــنگ انــسانی و حــس ھمیاری اجــتماعی و 
بـرخـالف جـریان مخـربی کھ این رژیم ضـِد مـردمی بـھ مـا تحـمیل 
می کند، عـمل کرده و از ھمین امـروز، در عـرصـھ ھـای ممکن در 
یک سـطحی وارد عـمل شـویم. الـبتھ کھ این کنش ھـا، تـا زمـانی کھ 
در ایران یک سـاخـتار سیاسی دمکرات و سـالـم بـر سـر کار نیاید، 
نـخواھـد تـوانسـت گـرایش ھـای کلی حـاکم بـر این عـرصـھ ھـا را تغییر 
دھـد، امـا خـود زمینھ سـاز فـرھـنگ و رفـتار شھـرونـدی می شـود کھ 
بـرای بـازسـازی آینده ی ایران مـورد نیاز مـاسـت. مـا بـاید بـھ این 
درک بـرسیم کھ حـفظ مـنافـع ملی حـاصـل کار تک تک مـا در گـوشـھ 
و کنار کشور اســت و در نــابــود کردن ایران نمی بــایست اجــازه 

دھیم کھ این رژیم ضِد ملی ما را بھ ھمانندان خود تبدیل کند.  
ادامھ مطلب در صفحھ ١٣ 
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این را بـدانیم کھ ھـر گـاه ملتی خـودش بـا دسـت خـودش کشورش را 
ازبین بـبرد، دیگر کشورھـا و مـلت ھـا بـرایش ھـرگـز دل نـخواھـند 
سـوزانـد. مـردمی کھ فـاضـالب بـھ رودخـانـھ ھـا می ریزنـد و درخـت 
و جـنگل ھـایشان را از بین می بـرنـد، ھـمدسـتاِن خـامـوش رژیمی 
ھســـتند کھ در عـــرض ۴٠ ســـال مـــنابـــع آبی زیرزمینی را، کھ 
میلیاردھـــا ســـال طـــول کشیده بـــود تـــا تشکیل شـــود، بـــھ دلیل 
سـوءمـدیریت و فـساد خـود از بین بـرده اسـت. بـاید ھـر یک از مـا بـھ 
خـود بـگوییم کھ مـن نمی خـواھـم آن گـونـھ رفـتار کنم کھ نـظامی کھ 
فـعاالن محیط زیست مـا را می کشد و یا بـھ زنـدان می انـدازد، مـن 
نمی خـواھـم بـا دسـت خـود محیطی کھ نسـل مـا و نسـل ھـای آینده در 
آن زنـدگی خـواھـند کرد را از بین بـبرم. فـرھـنگ سـازی و اقـدام 
درســت در این راســتا را ھــریک از مــا می تــوانیم انــجام دھیم و 

جای ھیچ گونھ بھانھ تراشی و تعلل برای سرباز زدن ازآن نیست.  

حمایت از تشکل های سیاسی طرفدار و پیگیر منافع ملی •

ھـمانـگونـھ کھ عـلوم سیاسی بـھ مـا می آمـوزنـد، احـزاب سیاسی ابـزار 
شھــرونــدان در حــوزه ی سیاســت ھســتند. بــھ نــظر می رســد، بــا 
وجـود بیش از یک قـرن تـالِش مـا بـرای ایجاد تغییرات دمکراتیک 
در ایران، ضـــرورت کارکردی احـــزاب سیاسی بـــرای اکثریت 
غـالـب ھـموطـنان مـا ھـنوز بـھ درسـتی جـا نیافـتاده بـاشـد و حتی نسـبت 
بـھ آن میزان بـاالیی از بـدبینی و یا مـقاومـت وجـود دارد. اگـر مـانـند 
بسیاری مـا نیز ھـنوز بـھ این درک نـرسیده ایم کھ بـرای تغییر در 
نـوع مـدیریت کشورمـان تـنھا ابـزار مـناسـب، احـزاب سیاسی ھسـتند 
کافی اسـت بـھ این واقعیت تـوجـھ کنیم کھ ھـمزمـان کھ بسیاری بـا 
فــعالیت در فیسبوک و تــلگرام خــود را مــشغول می دارنــد، این 
رژیم وطـن فـروش، عـالوه بـر دخـترکان مـعصوم مـا، خـاک کشور 

ما را ھم دارد می فروشد.  

مـا بـاید مـتوجـھ شـویم کھ مـاھیت یک حـزب سیاسی بـھ خـودِی خـود 
نـھ خـوب اسـت و نـھ بـد، آنـچھ مـا بـا آن می کنیم اسـت کھ مـاھیتش را 
مـشخص می کند. ھـمان قـدر کھ یک چـاقـو بـھ عـنوان یک ابـزار در 
خـدمـت یک جـراح حـاذق جـان ھـا را نـجات می دھـد و در دسـت 
یک جـنایتکار جـان می گیرد، حـزب نیز چنین اسـت. مـن و تـوی 
شھـرونـد ھسـتیم کھ در ھمکاری بـا احـزابی کھ بـھ بـاورھـای خـود 
نــزدیک و حــافــظ مــنافــع جــمعی مــان می دانیم، ضــامــن مــاھیت 
مـردمی و شھـرونـدی آنـھا می شـویم. در نـبوِد اسـتقبال شھـرونـدان 
از احــزاب در ابــتدا مــردمی و مســتقل و دمکراتیک، این خــطر 
ھمیشھ وجــود دارد کھ اعــضای جــاه طــلبش، آن را ابــزار دســت 
خـود بـرای رسیدن بـھ قـدرت بـھ ھـر وسیلھ و بـا کمک ھـر دشـمن 

منافع ملی ما کنند.  

پـرسـش اصلی در این اسـت کھ وقتی بـرای مـا ضـرورت وجـود و 
ھمکاری مـا بـا احـزب بـھ عـنوان شـرط الزم بـرای ایجاد تغییرات 
سیاسی مـبرھـن شـد، چـگونـھ حـزب مـورد نـظر خـود را انـتخاب 
کنیم؟ در پـاسـخ بـھ این سـؤال، کافی اسـت بـرگـردیم بـھ سـھ عـنصری 
کھ بـھ عـنوان تضمین وجـودی مـنافـع ملی بـرشـماردیم، یعنی رفـاه، 
امنیت و آینده ی کشور و بـــھ عـــنوان محک بـــرای بـــررسی و 
شـناخـت احـزاب مـوجـود از آن بھـره بـبریم. بـر این اسـاس مـشخص 
می شـود کھ ھـر حـزب متکی بـر مـردم و غیروابسـتھ بـاید در سـھ 
زمینھ اصلی مـنافـع ملی ھـم طـرح و بـرنـامـھ داشـتھ بـاشـد و ھـم این 
کھ بــھ صــورت جــدی فــعالیت کند کھ در بــطن خــویش اعــضای 
کارآمـــدی را پـــرورش دھـــد کھ در آینده قـــادر بـــھ پـــذیرفـــتن 
مســئولیتھای سنگین و اجــرایی کردن بــرنــامــھ ھــای گســترده ی 

بازسازی و توسعھ ی کشور باشند.  

نـبود چنین نـگرشی در اسـتراتـژی کاری یک حـزب سیاسی بـرای 
مـا نـشانـھ ی خـوبی نـباید بـاشـد، چـرا کھ نـشان می دھـد اراده و یا 

توان حفظ منافع ملی ما در آینده ایران را نخواھد داشت: 

یا بـا وطـن فـروشی و بـا قـول و وعـده بـھ بیگانـگان بـھ ھـر قیمت -
می خـواھـد بـھ قـدرت بـرسـد کھ در این صـورت، مـطمئن بـاشیم، 
مـجبور خـواھـد شـد بـھ وعـده اش وفـا کند و تـنھا بـا واگـذاری 
مـنافـع ملی مـا بـھ قـدرت ھـای خـارجی سـت کھ خـواھـند گـذاشـت 

بر مصدر کار باقی بماند. 

و یا این کھ بـھ جـای کار مـداوم و حـرفـھ ای، بـرای تھیھ بـرنـامـھ -
و نیروھــای اجــرایی در درون خــود، بــھ گــفتاردرمــانی و 
فـعالیتھای حـاشیھ ای پـرداخـتھ کھ این نـشان از ضـعف مـدیریتی 
آن جــریان دارد و بــاید مــطمئن بــاشیم کھ حتی اگــر نیرویی 

مستقل و سالم باشد، کشور ما را بھ سوء مدیریت دچار کرده  

ادامھ مطلب در صفحھ ١۴ 

١٣

مـا بـاید مـتوجـه شـویم که مـاھیت یک حـزب 
سیاسی بـه خـودِی خـود نـه خـوب اسـت و 
نـه بـد، آنـچه مـا بـا آن می کنیم اسـت که 
مـاھیتش را مـشخص می کند. ھـمان قـدر 
که یک چـاقـو بـه عـنوان یک ابـزار در خـدمـت 
یک جـراح حـاذق جـان ھـا را نـجات می دھـد 
و در دســت یک جــنایتکار جــان می گیرد، 
حـزب نیز چنین اسـت. مـن و تـوی شھـرونـد 
ھسـتیم که در ھمکاری بـا احـزابی که بـه 
بــاورھــای خــود نــزدیک و حــافــظ مــنافــع 
جــمعی مــان می دانیم، ضــامــن مــاھیت 

مردمی و شھروندی آنھا می شویم.
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و رفــاه، امنیت و آینده، یعنی مــنافــع ملی مــا را زیر ســؤال 
خـواھـد بـرد. مـا بـھ دلیل وخـامـت شـرایط در تـمامی عـرصـھ ھـا، 
بــھ جــریانــات سیاسی کارآمــد و و دارای بــرنــامــھ، بــرای 
جـلوگیری از فـروپـاشی در درجـھ ی اول، تثبیت شـرایط و بـعد 
بــازســازی ایران نیاز داریم و احــزاب سیاسی کھ این مــھم را 
درنیافـــتھ و در مسیر تـــقویت خـــود بـــرای پـــذیرفـــتن چنین 
مسـئولیت سنگینی از ھمین امـروز تـالش نکنند، ھـر چـقدر ھـم 
کھ صـداقـت داشـتھ بـاشـند، دردی از مـلت ایران دوا نـخواھـند 

کرد.  

در چارچوب حزب ایران آباد:  

مـا در حـزب ایران آبـاد بـرای تـأمین رفـاه، امنیت و آینده ی مـردم 
ایران، خـطوط کلی سیاسـت ھـای راھـبردی خـود را تـرسیم کرده و 
در تـالش بی وقـفھ ھسـتیم کھ بـا جـذب نیرو و تـشویق متخصصین 
و کارشـناسـان مسـئولیت پـذیر ایرانی بـھ ھمکاری بـا این حـزب، بـھ 
تـدریج رئـوس کلی طـرح ھـای اجـرایی را نیز تھیھ کنیم کھ جـدا از 
این کھ چـھ سھمی از قـدرت در ایرانی دمکراتیک خـواھیم داشـت 
یا خیر، بـتوانیم از این طـرح و بـرنـامـھ ھـا بـرای آبـاد سـازی ایران 
عـزیزمـان اسـتفاده کنیم. مـا از ھـمھ ھـموطـنان مسـئولیت پـذیر دعـوت 
می کنیم کھ بـا مـراجـعھ بـھ مـتون کوتـاه و در عین حـال روشـن و 
، پـاسـخ  2شـفاف از مـرامـنامـھ و بـرنـامـھ ی سیاسی حـزب ایران آبـاد

ما بھ این سھ پرسش را بیابند:  

چـگونـھ بـاید در پی رفـاه مـردم بـود؟ بـاور بـھ عـنصر عـدالـت •
اجــتماعی بــھ عــنوانی یکی از چــھار ضــرورت جــامــعھ ی 
انـسانی مـّد نـظر مـا و بـدین مـنظور، ضـرورت تغییر سـاخـتار 
اقـتصادی مـوجـود بـھ سـمت اقـتصادی اجـتماعی، انـسانی و 

تعاونی - محور و زیر نظارت مستقیم شھروندان.  

مــا بــھ طــور جــدی مــعتقدیم کھ حــرکت گــام بــھ گــام در چنین 
مسیری بـا در نـظر گـرفـتن ظـرفیت ھـای واقعی جـامـعھ، ایران 
مـا را بـھ نـقطھ ای خـواھـد رسـانـد کھ دیگر دغـدغـھ ی آب، ھـوا، 
ریزگــردھــا، تــغذیھ، بھــداشــت، بیکاری، مسکن آمــوزش و 

پرورش و … را نداشتھ باشد.  

چـگونـھ امنیت کشور را بـاید حـفظ کرد؟: مـا دربـاره ی حـفظ •
امنیت مــرزھــای کشور، راه ھــا و جــاده ھــا از فــردای خــلع 
قــدرت از رژیم اســتبدادی گــرفــتھ تــا حــفظ امنیت نــظامی، 
اطــالعــاتی، اجــتماعی، سیاسی و اقــتصادی فکر کرده ایم و 
خـطوط اصلی روش ھـای پیشنھادی خـود را در مـتون پـایھ ای 

حزب ارائھ داده ایم.  

چــگونــھ بــاید آینده ی کشور را تــأمین کرد؟ مــا بــھ عــنوان •
حـزبی کھ بـھ دنـبال سـاخـتن جـامـعھ ای انـسانی در ایرانی آبـاد 
ھســتیم، تــوجــھ ویژه ای  بــھ چــشم انــداز دور راھکارھــای 
پیشنھادی بـرای بـازسـازی کشور مـنظور می کنیم: مـا بـاید بـھ 
بـــقای جـــمعیتی، بـــقای زیست محیطی، بـــقای تـــاریخی و 
فـرھنگی ایران در دراز مـدت فکر کنیم و بـرای آن از امـروز 
طــرح و بــرنــامــھ تھیھ کنیم. ایران آینده می بــایست از یک 
جـایگاه قـوی در مـعادالت جـھانی بـرخـوردار بـوده و بـتوانـد بـا 
نـفوذ بین المللی بـاالی خـود، در مسیر بـرقـراری و حـفظ صـلح 

جھانی کوشا باشد.  

نتیجه گیری:  

امید مـا بـر این اسـت کھ مـخاطـب این نـوشـتار را بـھ فکر واداشـتھ 
بـاشیم تـا از خـود بـپرسـد: وظیفھ مـِن شھـرونـد ایرانی بـرای دفـاع از 
مـنافـع ملی کدام اسـت؟ و در یک کالم، بـا تـحت فـشار قـرار دادن 
رژیم، وارد میدان عــمل شــدن بــھ عــنوان شھــرونــد در ســطوح 
ممکن و در نـھایت، بـا حـمایت از احـزاب ملی و مـردمی، بـھ ایفای 

نقش و انجام وظیفھ ی خود بپردازد.   

شھـرونـدان ایرانی، کھ حـزب ایران آبـاد را بـرای دفـاع از مـنافـع 
ملی خـود تشکیل داده انـد، آغـوش خـود بـھ روی ھـموطـنان آگـاه و 
مسـئولیت پـذیر دیگر را می گـشایند، تـا شـما ھـم بخشی از این کار 
بـزرگ را بـر عھـده بگیرید: حـفظ مـنافـع ملی بـھ مـعنای واقعی کلمھ 
و بـرعکس کردن رونـد تخـریبی کھ جـمھوری اسـالمی بـر کشور 
تحــمیل کرده اســت. تــأمین رفــاه مــلت ایران بــا بنیان گــذاشــتن 
اقـتصادی انـسانی، تـولید - مـحور، در ھـماھنگی بـا محیط زیست و 
بـا چـشم انـداز رشـد و تـوسـعھ بـرای ایران شـدنی اسـت؛ ھـمان قـدر کھ 
داشـتن کشوری قـدرتـمند و پـرنـفوذ و مـورد احـترام در عـرصـھ ی 
جــھانی. بــا آینده ی روشنی کھ در قــالــب طــرح ھــای میان مــدت و 
دراز مـدت خـود تـرسیم می شـود، فـرزنـدانـش کھ بـھ امید داشـتن حـق 
زنـدگی تـرک وطـن کرده انـد، بـھ آغـوشـش بـازخـواھـند گشـت، تـا بـا 
ھـمت و دانـش و خـرد خـود این طـرح ھـا را بـھ مـرحـلھ ی اجـرا 
بـگذارنـد. آنـچھ گـفتھ شـد در حـد آرزو نـخواھـد مـانـد، بـھ شـرط آن کھ 
از ھـم اکنون ھـر یک از مـا در حـد تـوان و امکانـات خـود شـروع 
بـھ ھمکاری بـا احـزاب مسـتقل و دارای بـرنـامـھ ھـای منسجـم بـرای 
آینده ی ایران از جـملھ حـزب ایران آبـاد کنیم. وقتی بـاور بـھ شـدن 
این امـر داشـتھ بـاشیم فـقط نیاز بـھ طـرح و بـرنـامـھ و اراده ی منسجـم 

و کار روشمند برای تحقق آن داریم.# 
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کورش عرفانی  

ارســطو انــسان را «حیوان سیاسی» می نــامید. دلیــل آن را این 
می دانســـت کھ انـسان قـادر بـھ سـخن گـفتن و اســـتد ل کردن اسـت. 
این نـشــان می دھـد کــھ در آن زمـان، مـعنای سیاســـت بـھ کالم و 
انـدیشــیدن پیونـد می خـورده، حـال آن کھ امـروز سیاسـت بـا نـام 
ماکیاول، حقھ بازی، دروغ گویی و قدرت طلبی درھم تنیده است.  

در گــذر زمــان، سیاســــت، کھ فــن اداره ی شــھــر (جــامــعھ) بــر 
اسـاس عـقل و مـنطق بـود، بـــھ فـن اغـوا و فـریب بـرای کسب و 
حــفظ قــدرت تــبدیل شــده اســت. در یک کشور، میلیون ھــا نــفر 
سـرنـوشـت خـود را در اختیار سیاسـتمداران حـرفـھ ایی می گـذارنـد 
کھ در پی پــر کردن جیب خــویش و بھــره بــردن از قــدرت بــرای 
کسب ثـروت و لـذت ھسـتند. ایــن درجـــھ از آلـودگی عـرصـھ ی 
سیاسـت سـبب شـده اسـت کھ بـخش اعـظــم مـردم تـمایلــی بـھ دخـالـت 
مسـتقیم در آن نـداشـتھ بـاشـند؛ نـھ در کشورھـای دمکراتیک و نـھ در 
مـمالک فـاقـد دمکراسی. سیاسـت بـھ عـرصـھ ی انـحصاری کسانی 
تـبدیل شـده اسـت کھ بـا این آلـودگی عجین شـــده انـد و بـھ کارگیری 

ھر ترفند غیر اخالقی را برای خویش مجاز می شمارند.  

ضررھای انحصار سیاست 

انـحصار در حـــوزه ی مـھم تعیین سـرنـوشـت جـامـعھ سـبب شـده 
اســت کھ اقلیتی کوچک بــا بھــره گیری از انــفعال و بی عــالقگی 
اکثریت شھـرونـدان، سیاسـت را بـھ جـوالنـگاه خـود بـرای غـارت و 
جــنایت تــبدیل کنند و بــا از میــان بــردن محیط زیســت، بــھ فــقر 
کشیدن مـردمـان، ایجاد جـنگ و کشــتار میان مـلت ھـا و ده ھـا عـمل 
تخــریب گــرایانــھ ی دیگر جــھان امــروز و تــمدن بشــری را در 
مـعرض خـطر نـابـودی قـرار دھـند. کم نیستند کسانی کھ می گـویند 
آغـاز یک جـنــگ جـھانی دیگر، بـھ دلیل خـصلت اتمی آن، پـایان 
عـمر انـسان در کره ی زمین اسـت. در این شـرایط و بـا تـوجـھ بـھ 
آگـاھی شــکل گـرفـتھ در این بـــاره، می تـوانیم از خـود بـپرسیم کھ 
آیا بــاید ھــمچنان مــنفعل بــــود و اجــازه داد کھ این سیاســتمداران 
نـابکار زنـدگی میلیاردھـا مـوجـود بشـری را بـھ تـباھی بکشند و در 
عین حـال شـاھـد ھیچ اعـتراض جـدی یا اقـدامی از جـانـب قـربـانیان 
خـود و شھـرونـدان بـاشـند؟ این آن سـؤالی اسـت کھ بسیاری بـرای 
عـدم پـذیرش بـار مسـئولیت، از آن مــی گـریزنـــد و بـا اظـھاراتی 

بی اســاس، تــرس و تنبلی خــویش را تــوجیھ می کنند. بــرخی از 
گــزاره ھــایی کھ مســئولیت گــریزھــا بــرای پــرھیز از دخــالــت در 
سیاسـت ارائـھ می دھـند چنین اسـت: «مـن از سیاسـت بـدم می آید، 
چـون آلـوده اسـت»، «سیاسـت پـدر و مـادر نـدارد»، «سیاسـت بـرای 

حقھ بازھا خوب است، نھ برای من» ، ...  

این سـخنان، الـبتھ تـا حـدی و چـنان چـھ در بـاال اشـــاره شـــد، ریشھ 
در واقعیت دارد، امــا مــگر مــا قــرار اســت ھــر واقعیت تــباه و 
سیاھی را بـپذیریم و َدم بـرنیاوریم؟ اگـر چنین بـود، آیا نـباید نـظام 

ضـِد انـســانی بـرده داری بـرای ھمیشھ دوام مــی آورد؟ در حـالی کھ 
می بینیم، انـسان ھـایی کھ ھـزاران سـال پیش از مـا زیستھ انـد، بـر 
علیھ نـظام شـوم بـرده داری قیام کرده، جنگیده و در نـھایت آن را 
در گـورسـتان تـاریخ بشـر دفـن کرده انـد. پـس، تـحوالت تـاریخی مـھم 
ھمیشــھ زمـانی رخ داده اســـت کھ مـردمـــان عـادی، - ھـمان ھـا کھ 
از آن ھـا بـھ عـنوان تـوده ھـای مـــردم نیز یاد می کنند -، بـھ میدان 
سیاســـت پـا گـذاشـتھ انـد و بـساط سـتم بـاالیی ھـا را بـھ شـجاعـت و 
مــبارزه بــھ ھــم زده انــد. در دنیــای امــروز نیــز بــار دیگر بــھ 
دورانی بـازگشـــتھ ایم کھ بـھ مـثابـھ دوران بـرده داری روم بـاسـتان 
عـمل می کند. در آن زمـان بـاالیی ھـا، بـا تجـمع در ســـنای روم، 
بـرای خـود ثـروت ھـای کالنــی را در نـظر می گـرفـتند و بخشی از 
درآمـدھـا را بـھ ارتـش اخـتصاص می دادنـد تـا بـاالی سـر بـرده ھـا و 
مـردم عـادی بـاشـند و نـفس ھـا را درسینھ خـفھ کنند. امـروز ھـم 
می بینیم کھ چـگونـھ دولـت ھـا بـودجـھ ھـای کالنی را صـرف تجھیز 
ارتـش ھـای مـدرن خـود می کنند تـا در فـرصتی بـھ جـنگ و نـابـودی 
و خـونـریزی بـپردازنـد ودر سـایھ ی این جـنگ ھـا مـنافـع آنـان تـأمین 
شـود. در حـالی کھ صـدھـا میلیون نـفر درسـراســـر جـھان بـا درآمـد 
کمتر از دو دالر در روز زنــدگی می کنند، ھــزینھ ی تــأمیــن ھــر 
ھــواپیمای F35 مــعادل صــد میلیون دالر اســت. یعنی ھــزینھ ی 

زندگی۵٠ میلیون نفر در یک روز.   

ضرورت بازگشت بھ سیاست  

چـرا وقتی پیشینیان مـا بـر علیھ بـرده داری دزد و جـنگ طـلب بـھ 
مـقابـلھ و مـقاومـــت پـرداخـتند، مـا شھـرونـدان قـرن بیست و یکم بـاید 

ساکت بنشینیم و بگذاریم پول ھایی کھ باید صرف سازندگی و  

ادامھ مطلب در صفحھ ١۶ 
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وظیفھ ی انسانی دخالت در سیاست 

آبـادانی و خـوشـبختی مـردمـان بـاشـد صـرف سـاخـت مـوشک و 
بـمبھایی شـود کھ جـز مـرگ و تخـریب اثـری بـھ دنـبال نـخواھـند 
داشـت؟ زمـانــی کھ مـا می تـوانســـتیم دل بـھ این خـــوش کنیم کھ بـھ 
صـرف یک رأی دادن یا حتی از خیر آن ھـم گـذشـتن، اوضـاع بـھ 
گـونـھ ای بـھ ھـرحـال پیش مــی رود و مـا ھـم زنـدگی خـود را بـھ پیش 
می بـریم، گـذشـتھ اســـت. امـروز، رفـتار دیوانـھ وار و خـودخـواھـانـھ  
بســیاری از سیاســــتمداران جــــھان را در مــــعرض شــــرایطی 
خـطرنـاک قـرار داده اسـت: جـھانی سـرشـار از نـابـرابـری ھـای 
بیسابـقھ، میلیاردھـا انـسان فقیر، بیمار و دارای سـوء تـغذیھ در کنار 
اقلیتی کھ میلیاردھـــا دالر صـرف درمـان بیماری ھـای نـاشــی از 
پــرخــوری خــود می کند، محیط زیستی آلــوده ودر حــال از دســت 
رفـتن، گـونـھ ھـای گیاھی و حیوانی کھ بـرای ھمیشھ نـابـود می شـونـد 
و در نـھایت، جـھانی پـراز جـنگ و آواره و خـشم و نـفرت. چـرا 
می بــــایســت چنین دنیایی را تحــــمل کنیم در حــــالی کھ می دانیم 
کسانی کھ مســــبب این شــرایط ھســــتند بــا اســــتفاده از سکوت و 
انـفعال مـا در حـال چنین تخـریبی می بـاشـند؟ سیاسـتمداران خـودخـواه 
و غـارتـگر کھ یا خـود جـزو طـبقھ ی ثـروتـمند حـاکمند یا ھـمدسـتان و 
خــدمتکاران آن ھــا ھســتند، بــا اســــتفاده از عــدم دخــالــت مــا در 
سیاســـت مـدیریت کشورھـا را در دسـت دارنـد و بـدون حـســاب 
پـس دادن بـــھ جـامـعھ، تصمیماتی می گیرنـد کھ بـھ آشکار بـر ضـد 
مــنافــع اکثریت اســــت. در بسیاری از مــوارد آنــھا بــا رأی ھــمان 

اکثریت در موقعیــت خیانت بھ مردم از باال قرار گرفتھ اند.  

بازاندیشی سیاست  

این واقعیت ھـــای سیاه امـــا بـــدیھی از مـــا دعـــوت می کند کھ بـــا 
ھشیاری شـروع بـھ انـدیشیدن در مـورد رابـطھ ی خـود بـا عـرصـھ ی 

سیاست کنیم. در نظر بگیریم کــھ اگر ما مردم عــادی در امر  

سیاســـت دخـالـت نکنیم و آن را بـھ میل خـود بـھ پیش نـبریم، این 
حـوزه در اختیار کسانی می مـانـد کھ جـز بـھ غـارت بیشتر مـا از 
طـریــق دروغ و فـریب بـھ چیزی نمی پـردازنـد. زمـان آن رسیده 
اســت کھ شھــرونــدان کشورھــای مــختلف بــرخــورد مــتفاوتی بــا 
سیاســـت را بـھ پیش بگیرنـد و بـا عـالقـھ ای دوبـاره و آگـاھـانـھ پـا بـھ 
این عـرصـھ بـگذارنـد. بـــرای این مـنظور شــھـرونـدان دو امکان 
دارنـد: یکی پیوســـتن فـعال بـھ احـزاب سیاسی خـوش سـابـقھ و کار 
و تــــالش در درون این احــزاب اســــت. و دیگری، بــھ وجــود 
آوردن ســــازمــان ھــای مــردم نــھاد (ســمن) کھ بــتوانــد از قــدرت 
اجـتماعی بـرای نـظارت بـر عملکرد نـھادھـای سیاسی بھـره بـبرد. 
شھـــرونـــدان می تـــوانـــند بـــا َرَصـــدگـــری نـــزدیک تصمیمات 
سیاســتمداران آنــھا را تــحت کنترل مســــتقیم یا غیرمســتقیم خــود 
بگیرنــد و بــھ آن ھــا اجــازه نــدھــند کھ بــا رأی اکثریت بــر علیھ ی 

منافع اکثریت عمل کنند.  

مــا شھــرونــدان ایرانی نیز در داخــل و خــارج از کشور وظیفھ ای 
مـشابـھ بـر عھـده داریم. ھـم در کشورھـای محـل اقـامـــت خـود بـاید در 
تعیین سـرنـوشـــت خـویش فـعال بـاشــیم و کنــش سیاســی و دخـالـت 
در سیاسـت را بـخش طبیعی زنـدگی یک شــھـرونـد مـدرن بـدانیم و 
ھـم در داخـــل ایران و یــا در پیونـد بـا مـسائـل ایران در خـارج از 
کشور بـھ طـور فـعاالنـھ در امـر سیاسـت دخـالـت کنیم. مجـموعـھ این 
تـالش ھـای فـردی و جـمعی مـا در یک مقطعی بـھ آن چـنان گسـتره و 
نـفوذی می رســـد کھ می تـوانـد تـمامی مـعادلـھ ھـــای ضـــِد مـردمــی و 
ضـِد ملی سیاســـت را رســـوا کند و دسـت غـارتـگران و جـنایتکاران 
را بـبندد. آری، سیاســـت عـرصـــھ ی تغییر سـرنـوشـت اسـت، اگـر 
آن را بـھ دسـت دیگران بسـپارید، دیگران، آن گـونـھ کھ بـخواھـند، 

سرنوشــت شــما را تعیین خواھند کرد.# 

١٦

سیاسـت عـرصـه ی تغییر سـرنـوشـت 

اســت، اگــر آن را بــه دیگران بســپارید، 

بـــخـواھـــنـد،  کـه  گـــونـــه  آن  دیـگـران 

سرنوشت شما را تعیین خواھند کرد.
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3رامین کامران 

در گــفتگویی کھ چــند روز پیش بــا آقــای کورش عــرفــانی، در 
 ، 4تـلویزیون دیدگـاه، در بـاب سـر آمـدن دور اصـالح طلبی داشـتیم

بـحث بـھ مسـئلۀ آزادی کشید و طـبعاً نـوع رابطۀ آنـچھ کھ آزادی 
حـقوقی خـوانـده میشود (بـرخی آزادی صـوریش مینامـند) و آزادی 
عملی مـــا در حیات روزمـــره. در اینجا بـــھ رابطۀ این دو نـــوع 
آزادی نمیپردازم چـون ھـم در بـرنـامـھ مـطرح شـد و ھـم قـبالً در 
مــقالــھ ای کھ تــحت عــنوان «آزادی حقیقی یا حــقوقی؟» کھ روی 
سـایت ایران لیبرال ھسـت، بـھ آن پـرداخـتھ ام. یکی از مـضامینی 
کھ بــھ دلیل اھمیتش، بــھ طــور مــتواتــر در گــفتگوھــای مــا مــورد 
اشـاره قـرار میگیرد، مسـئلۀ رسـانـھ ھـاسـت. حـال میخواھـم از این 
دیدگـاه بـھ مسـئلۀ آزادی بیان بـپردازم. آنـجایی ھـم کھ سـخن از «مـا» 
میگویم، مـقصودم مـخالـفان آزادیخواه نـظام اسـالمی ھسـتند کھ نـھ 
اسـالمـگرا ھسـتند و نـھ خـودفـروخـتھ بـھ سیاسـت خـارجی. مـقصود 

کدام آزادی است؟ 

در ابــتدا این نکتھ را یادآوری کنم کھ مــا ھــنگام ســخن گــفتن از 
آزادی، بــھ ســھ چیز میپردازیم کھ ھمیشھ از ھــم درســت تفکیک 
نمیشود. اول آن آزادی کھ در ذات بشـر نـھفتھ اسـت و بـسا اوقـات 
در تـعریف انـسان مـبنا قـرار میگیرد. این آزادی مـوجـود اسـت، 
امکان ســلبش نیست و بــھ ھمین دلیل مــوضــوع دعــوا ھــم قــرار 
نمیگیرد. دوم آزادی بــھ مــعنای آنــچھ کھ مــجازیم انــجام بــدھیم و 
ســـوم آن آزادی کھ عـــمالً میتوانیم از آن اســـتفاده کنیم. این دو، 
مــوضــوع دعــوا و کشمکش اســت و ھــنگامیکھ از نــبرد بــر ســر 
آزادی صـحبت میکنیم، این دو را مـد نـظر داریم. اضـافـھ کنم کھ 
ھـر سۀ اینھا کھ شـمردم، مـوجـود اسـت و حقیقی، بـر خـالف ادعـای 
مـخالـفان لیبرالیسم، ھیچکدام مـوھـوم نیست. اولی ثـابـت اسـت و 
دوتـای دیگر بـھ تـناسـب وضعیت تـاریخی و امکانـات شخصی مـان، 

متغیر. 

گـرفـتاری مـا در مـورد آزادی بیان از این دو قـسم آخـر اسـت. در 
داخــل کشور، مســئلۀ اصلی عــبارت اســت از مــوانــع قــانــونی یا 
فــراقــانــونی کھ ســر راھــمان قــرار داد، یعنی از حــق آزادی بیان 
بـرخـوردار نیستیم. حـاجتی بـھ تـوضیح بیشتر نیست، چـون ھـمگان 
بــا مســئلھ بــھ خــوبی آشــنا ھســتند. امــا در خــارج، در کشورھــای 
دمکراتیکی کھ بسیاری از مـبارزان در آن زنـدگی میکنند، مسـئلۀ 
فــرق میکند. مــا الــبتھ از حــق آزادی بیان کھ تــوســط دولــتھای 
دمکراتیک بـرقـرار و تضمین شـده اسـت، بـرخـورداریم، ولی در 

عمل از امکانات این کار بھرۀ کمی داریم. 

آزادی بیان در خارج 

مشکل اصلی مـا در زمینۀ آزادی بیان در خـارج، دو قـسم اسـت. 
یکی مـربـوط میشود بـھ رسـانـھ ھـای مـوجـود و دیگری بـھ امکانـات 

رسانھ ای خودمان. بھ ترتیب بھ آنھا خواھیم پرداخت. 

رسـانـھ ھـای بـزرگ فـارسی زبـان خـارج، یعنی اصـوات آمـریکا و 
بی بی سی و رادیو آلـمان و... مـتعلق اسـت بـھ دولـتھایی کھ مـایلند 
سیاســت خــویش را در قــبال ایران بــدین وسیلھ تبلیغ کنند و پیش 
بـبرنـد. اگـر اینھمھ پـول خـرج میکنند، ھـدفی دارنـد. این رسـانـھ ھـا 
در خـدمـت بـرنـامۀ معینی ھسـتند کھ مـعلوم اسـت چیست. ولی از 
این رسـانـھ ھـا میتوان و بـاید ھـم تـوقـع داشـت کھ فـرصتی بـھ عـرضۀ 
افکار مـا بـدھـند. نـھ بـھ این دلیل کھ عـقاید مـا را خـوش دارنـد. بـھ این 
دلیل کھ مـدعی پـوشـش جـامـع ھسـتند و ھـمانـطور کھ در جـامعۀ 
خــودشــان نمیتوانــند فــقط بــھ انعکاس نــظر دولــت اکتفا بکنند، در 
مــورد خــارج ھــم اصــوالً بــھ چنین کاری مــجاز نیستند. نــھ اینکھ 
تـمایل بـھ این کار نـدارنـد، معیارھـای حـرفـھ ای کارشـان، چـھ آنـھایی 
کھ طی دھـھ ھـا شکل گـرفـتھ و چـھ آنـھایی کھ در مـتون قـانـونی و 

اداری ثبت شده، اجازۀ چنین رفتاری را بھ آنھا نمیدھد. 

اگــــر در عــــمل اینطور نیست، دو دلیل دارد. یکی الــــبتھ نــــوع 
سیاســتگذاری ھــای سختگیرانــھ ایست کھ تــوســط بــرخی دولــتھا 
اعــمال میگردد. این امــر میتوانــد بــھ طــور جــدی و بــا اتکای بــھ 
معیارھـای دمکراتیک، مـورد اعـتراض بـاشـد. ولی این تـنھا عـامـل 
نیست. ھمیشھ در جـنب سیاسـتگذاری اصلی، فـضایی بـرای آزادی 
عمل ھست و مشکل ما بیشتر اینجاست. کارکنان این رسانھ ھا،  

ادامھ مطلب در صفحھ ١٨ 

3 این مقاله به تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸، برای سایت ایران لیبرال نوشته شده است.
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آزادی بـــیان خـــرج دارد!

نـــگاه دیـــــگران
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آزادی بیان خرج دارد! 

ھـرکدام گـرایشی سیاسی دارنـد کھ فـضای آزادی خـود را بـا آن پـر 
میکنند و از آنـجا کھ در اسـتخدام آنـھا تـعادل بین گـرایشھای سیاسی 
مـد نـظر نـبوده اسـت، عـدم تـعادلـھایی مـشاھـده میشود کھ زحـمت 
زاســت. بــخصوص از این جھــت کھ شــمار قــابــل تــوجھی از این 
کارکنان، افـرادی ھسـتند کھ کار روزنـامـھ نـگاری را در ایران و 
در نشــریات اصــالح طــلب، شــروع کرده انــد و در عــمل ھــمان 
گـرایش و ھـمان طـرز فکر و شیوۀ عـمل را بـا خـود بـھ خـارج ھـم 
آورده انـد. حـاصـل کار چنین شـده کھ در نـظر اکثر آنـھا، فـضای 
سیاسی ایران بین اصـولـگرا و اصـالح طـلب تقسیم میشود، یعنی 
آن دو گـرایش اسـالمـگرا کھ در ایران مـجاز اسـت ـ جـایی بـرای 
بـاقی نیست. اصـولـگرایان کھ خـصمند و در رسـانـھ ھـای خـارج 
جـایی نـدارنـد. میمانـند اصـالح طـلبان کھ در عـمل نـوعی انـحصار 
بـرقـرار کرده انـد. از جـنبش سـبز بـھ این طـرف، ھـمھ شـاھـد این 
اوضـاع ھسـتند. رسـانـھ ھـای داخـلی این گـروه در سـانـسور شـریکند 
و از آن بھـــره میبرنـــد، بـــھ جـــای خـــود؛ عـــمالً در خـــارج ھـــم 
سـانـسوری، ای بـسا قـویتر، بـھ نـفع آنـھا بـرقـرار شـده اسـت. قـربـانیان 
اصلی این وضعیت مـا ھسـتیم. بین دول خـارجی صـاحـب رسـانـھ و 
اصـالح طـلبان، نـوعی ھـمراھی سیاسی ھسـت کھ در این مـورد 
بـخصوص، درسـت حـالـت سـانـسور پیدا کرده و دودش بـھ چـشم مـا 
میرود. بـــگویم کھ چنین رفـــتاری خـــالف قـــاعـــدۀ کشورھـــای 
دمکراتیک اسـت و میتوانـد جـداً مـورد اعـتراض قـرار بگیرد. در 
این زمینھ بـاید بـھ طـور جـدی و مسـتمر بـھ مـراجـع اداری شکایت 
بـرد. اعـتنا نکردن بـھ اعـتراض، اگـر ھـم چـند بـار ممکن بـاشـد، الی 

غیرالنھایھ، نیست. ھیچگاه نباید دست از اعتراض کشید.  

رســانــھ ھــای بــزرگی کھ دولتی نیستند، اصــوالً تعھــدی بــھ کسی 
نـدارنـد و مـثل ھـر رسـانۀ خـصوصی و در کمال آزادی، فـقط بـھ 
تبلیغ نــظرات خــود میپردازنــد و بــا دســتی بسیار بــاز این کار را 
میکنند. بھــترین نــمونــھ تــلویزیون مــن و تــو اســت. نــظرات اینھا 
میتوانــد مــورد قــبول مــا و بسیاری دیگر نــباشــد، ولی این امــر 
طبیعی اســت و جــای ایراد ھــم نــدارد. اســتفادۀ از آزادی بیان، 
درســت ھمین اســت و ھیچ فــرد یا بــنگاه خــصوصی، تعھــدی بــھ 

پخش نظرات دیگران ندارد.  

اضـافـھ کنم کھ این رسـانـھ ھـا گـاه تـظاھـر بـھ تـجاری بـودن میکنند و 
خـود را بـنگاھی اقـتصادی جـلوه میدھـند کھ بـھ ھـدف کسب سـود بـر 
پــا شــده اســت. ولی چنین نیست. ھــمھ بــھ شــدت سیاسی ھســتند و 
آزادی عــملشان عــمدتــاً از این بــرمیخیزد کھ الــزامی بــھ بــازدھی 
اقـتصادی در کار نیست. یعنی آن عـاملی کھ در دنیا، رسـانـھ ھـای 
بسیاری را وامیدارد تـا بـھ رغـم تـمایلشان، بـھ اخـبار و نـظراتی کھ 
خـوش نـدارنـد، میدان بـدھـند، در اینجا وجـود نـدارد. در کشوری 

آزاد، تـقریباً ھیچ رسـانۀ بـزرگی کھ بـخواھـد فـروش مـعقولی داشـتھ 
بـاشـد و سـر پـا بـمانـد، نمیتوانـد بـھ تـرتیبی کھ مـا امـروزه شـاھـدیم، 
یکطرفـھ عـمل کند. اول رقـابـت، بـعد اعـتراض و سـپس پـایین آمـدن 
مشـتری وادارش میکند کھ تغییر روش بـدھـد. رسـانـھ ھـایی کھ مـا 
میبینیم، در مــعرض مــتضرر شــدن نیستند، بــخصوص چــون بــھ 
رایگان در اختیار ھــمھ قــرار دارنــد. ولی در اینجا ھــم اعــتراض 
ممکن اســت. مــراجــعھ نکردن معنی دارد و مــؤثــر اســت، چــون 
گـردانـندگـان میبینند کھ از شـمار مـخاطـبانـشان کاسـتھ میگردد. پـول 
شـاید داشـتھ بـاشـند، ولی ھـدفـشان داشـتن مـخاطـب ھـر چـھ بیشتر 

است کھ نمیتوان خرید، باید جلب کرد.  

نـقطھ ضـعف این رسـانـھ ھـا آنـجاییست کھ حـاضـر نیستند بـھ مـاھیت 
سیاسی و بسیار جھــت دار خــود اذعــان نــمایند و بــر تــظاھــر بــھ 
بیطرفی مـصرنـد. مـصرنـد چـون میدانـند کھ این بـرھـانی اسـاسی در 
جـلب مـخاطـب اسـت. رسـانۀ سیاسی، اصـوالً فـقط میتوانـد بـھ جـلب 
مـخاطـبانی امید داشـتھ بـاشـد کھ ھـم مسـلکش بـاشـند، نـھ دیگران. الـبتھ 
اثــرش بــر این گــروه میتوانــد بسیار بــاشــد، ولی نمیتوانــد از آنــھا 
فـراتـر بـرود. اعـتراف بـھ داشـتن مشی سیاسی مـشخص، رسـانـھ 
ھـــای مـــدعی بیطرفی را در محـــدوده ای کوچک اسیر میکند و 
بــاقی مــردم را نســبت بــھ آنــھا بی عــالقــھ میکند. این امــر تــمامی 
مـساعی تبلیغاتی آنـھا را مـختل و سـرمـایھ گـذاری ھـای گـاه عظیمی 
را کھ روی آنـھا شـده اسـت، بی ثـمر میسازد. بـاید از ھمین تکیھ 
گـاه اسـتفاده کرد و این رسـانـھ ھـا را مـجبور کرد کھ یا بـرای اثـبات 
بیطرفی، در سیاســت ســردبیری خــود تجــدید نــظر بکنند یا اینکھ 
کاھـش بیننده را بـپذیرنـد. این امـر کوچکی نیست و بـھ ھمین دلیل 
بـاید فـشار حـساب خـواھی را بـر این رسـانـھ ھـا افـزود چـون ثـمر 

میدھد. 

باید آزادی خود را بخریم  

حـال بـرسیم بـھ مـوضـوع خـودمـان و این مـوقعیت بسیار سختی کھ 
درش گرفتار شده ایم. 

مــا آن انــدازه میتوانیم از آزادی بیان ســود بــبریم کھ امکانــاتــمان 
اجـازه میدھـد و بـھ عـبارت سـاده تـر وسـعمان میرسـد. ورای این حـد 
خـبری نیست. یعنی در مـوقعیت فعلی، نـھ رسـانـھ ھـا دولتی بـھ مـا 
جـایی میدھـند، نـھ رسـانـھ ھـای خـصوصی. در مـوقعیتی قـرار داریم 
کھ قـانـون جـنگل بـر آن حکمفرمـا نیست، چـون حـق قـانـونی آزادی 
بیان مـا تضمین شـده اسـت، ولی امکانـات اسـتفاده از آنـرا بـھ حـد 

بسیار کمی داریم. 

جـایی کھ رسـانـھ بـازده اقـتصادی نـدارد و کار یکسره سیاسی شـده، 
حال چھ بھ صراحت و چھ با تظاھر بھ خالف این امر، باید  

ادامھ مطلب در صفحھ ١٩ 
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آزادی بیان خرج دارد! 

بـرای رسـانـھ یکسره خـرج کرد و اگـر درآمـد تـجاری در کار بـاشـد، 
آنـقدر ضعیف و جنبی اسـت کھ بـود و نـبودش چـندان فـرقی نـدارد. 
یعنی راه تـجارت ھـم عـمالً بـر مـا بسـتھ اسـت. داسـتان بسیار روشـن 
اسـت و صـریح: بـاید آزادی بیان خـود را بخـریم. اگـر گـزینھ ای 
سیاسی را خـوش داریم، بـاید بـرایش پـول خـرج کنیم. تـصور نکنید 
کھ این امـــر فـــوق الـــعاده ایست یا راه حـــلی اســـت مـــوقتی. بـــھ 
ھیچوجـھ، اصـوالً بـاید بـرای گـزینۀ سیاسی خـود پـول خـرج کرد. 
دمکراسی بـھ قـبول مـخارجـش سـر پـا میمانـد، چـھ بـرای حـزب، چـھ 
سـندیکا، چـھ انجـمنھای گـونـاگـون ، چـھ رسـانـھ. سـود دمکراسی بـھ 
مـردم میرسـد و خـرجـش را ھـم بـاید مـردم بـدھـند. مـا مـعموالً در 
 ً فـضای کشوری کھ دارد بـھ طـور عـادی میچرخـد، بـا خـرید فـرضـا
روزنامھ است کھ از آن پشتیبانی میکنیم، اگر ھم چیزی مجانی  

بـود کھ بـا مـراجـعھ بـھ آن. اینجا راه اول بسـتھ اسـت، دومی وجـود 
دارد، ولی ضعیف اســــت و بیش ازاینکھ بــــھ کار پشــــتیبانی از 
رسـانـھ ھـایی کھ میپسندیم، بیاید، بـھ درد مـقابـلھ بـا آنـھایی میخورد 
کھ نمیپسندیم، چـون اعـتبارشـان را پـایین میاورد و احیانـاً درآمـد 
تبلیغاتی آنــھا را کاھــش میدھــد. تــنھا راه رســا نــگاه داشــتن نــدای 
آزادیخواھی در رســانــھ ھــا، کمک مــالی اســت و بــس. میگویید 
آزادی خـرج دارد؟ درسـت میگویید. شـاکی ھسـتید کھ چـرا خـرج 
دارد؟ بیجاسـت! درسـت اسـت کھ آزادی طبیعی انـسان اسـت، ولی 
بـرای تـحقق یافـتن در حیات اجـتماعی مـحتاج خـرج اسـت. اگـر فکر 
کردید این وضعیت نــامــطبوع اســت، یک نکتھ را بــھ خــاطــر 
بیاورید: اسـتبداد ھمیشھ گـرانـتر تـمام میشود. اگـر ھـم بـھ آن اعـتنا 

نکردید، دست تاریخ بھ راھتان خواھد آورد.#
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نزدیک است آزادی 
شعری از آتیال

در سکوت و ژرفنای ظلمت شھر                 

در دماوند شعله خیزان است 

در دل تاریکی شب                       

صد ھیاھو از نوای پتک و سندان است 

دمادم، دم به دم              

ھر ضربه ز آب و آتشِ سینه، برای خصم دیرینه 

 شود شمشیر کاوه تیزتر                             

در سر، ھوای وصِل یارانش  

منم کاوه، تویی کاوه، تمام شھر ما کاوه 

کنیم از جوشن رزِم تھمتن بر تن از آگاھی و دانش 

ستیز از بھر آزادی، ز بند و یوغ زھاک و مریدانش 

کنون ضحاک آشفته، پریشان گشته ناخفته  

ِز بیم تیغِ کاوه، ھم سم آن تنیده مار در جانش 

تو گویی پتک کاوه میدھد صیقل 

ز ناپاکی زداید تیغ ُبرّانش، دمل ھای جھالت از تن و جانش  

و ز آن پس کاوه کاُوش می کند، رسم نیاکانش 

گشاید راه از دانش برای جمله یارانش 

چه خوش چاوش دھد مژده که نزدیک است آزادی 

دماوند ھم می بخشد ھزاران چشمه اش را از برای آب و آبادی



" خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد ســـال ســـوم - شـــــماره ســـیزدهـــم - ۱۰ تـــیر ۹۷ - ۱ ژوئـــــیه ۲۰۱۸

٢٠

تداوم و گسترش کار رسانه ی  

مستقل و شھروندی دیدگاه  

در گرو ھمیاری منظم شماست! 

 ❊

با مراجعه به بخش ھمیاری مالی  
در وبسایت دیدگاه، با راه ھای مختلف  

ارائه ھمیاری مالی آشنا شوید:   
   

www.didgah.tv

نشریه ی "خودرهاگر"  
شماره سیزدهم   -  ۱۰ تیر  ۹۷ -  ۱ ژوئیه ۲۰۱۸ 

دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد  
آدرس پستی:  

  Po.Box 302 Van Nuys
  CA 91408 USA

 Tel: 1-818-501-1144
  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.

حـزب ایران آبـاد در تـدارک اسـت تـا بـا جـذب ھـموطـنان دارای تـخصص در  حـوزه ھـای 
مخـتلف طرـح ھاـ و برـناـمهـ ھاـیی را در مسیر آماـده کردن باـزساـزی کشور از حاـال 
تـدارک ببیند. این بـار دیگر نـه فـقط احـساس که عـقل ھـم بـاید در کار بـرانـدازی نـظام 
دخـالـت داشـته بـاشـد. این بـار بـاید آمـاده بـه پـای کار بـرویم. از ھمین روی، از ھـموطـنان 
کارشـناس و مـتخصص و صـاحـب تجـربـه ی مـدیریتی می خـواھیم بـه گـروه ھـای کاری 

ما بپیوندند و تدارک مدیریت مردمی کشور شرکت کنند.  

برای عضویت و یا تماس با حزب: 

www.iraneabad.org


