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ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی زﯾﺎدی اراﺋﮫ داد و
ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را وارد ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﮐﺮد .در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺧﻮب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ آن اﺷﺎره ﮐﺮد .در
ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺸﻖ و ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﯿﺎن زوج ﺗﺸﮑﯿﻞ
دھﻨﺪه ی آن و ﺻﻤﯿﻤﺖ رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ در آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ در
ورای ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻣﮭﻢ ،ﻣﯽ
ﺗﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک را در ھﺮ ﺳﮫ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ھﺎ و ﻧﯿﺰ در ھﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮک دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و آن ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺷﺎن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻗﻮاﻋﺪ درون ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ،ﻧﻈﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ را در زﻣﯿﻨﮫ ی ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﮫ طﻮر داوطﻠﺒﺎﻧﮫ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎء ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اھﺮم ارزﺷﻤﻨﺪ ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز روش اﺻﻠﯽ و ﻧﺨﺴﺖ ھﯿﭻ
ﺣﺰﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮫ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺪﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ھﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪ ﯾﮏ روﯾﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎ آن
ﻣﻮﻗﻊ ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ،در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ،وظﯿﻔﮫ
ی اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ی ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﻈﺎرﺗﯽ آن ﺣﺰب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ھﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎر ﮔﺮوھﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ
دارد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ھﺪف ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ھﺪف ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ھﺪف ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ دوام آورد و ﻓﺮزﻧﺪان را ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺳﺎزد ،ھﺪف ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ
آورده و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺷﺎھﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﻋﻀﺎی آن ﺟﻤﻊ ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﺮای اداﻣﮫ ی ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﻮاﻋﺪ درون ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﮫ دو ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی درون ﺟﻤﻊ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻗﻮاﻋﺪ ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای طﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻦ دادن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﯿﺰ از دو
طﺮﯾﻖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﭘﺬﯾﺮش و دروﻧﯽ
ﮐﺮدن ﺿﺮورت اﺟﺮای آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ ﻋﻀﻮ و دﯾﮕﺮی ،از طﺮﯾﻖ
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺟﻤﻊ ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اِﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ در ھﯿﭻ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺟﺮا
و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﮫ اراده و
اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎﯾﺶ واﮔﺬار ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ ی رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

هر چه یک حزب ضابطه مند تر باشد،
شانس پایداری و کامیابی آن باالتر است
و هرچه حزب رابطه مند تر باشد احتمال
فروپاشی و نابودی آن قویتر.
این آن چیزی است که تا به حال سرنوشت
احزاب و سازمان های سیاسی ایرانی
و غیر ایرانی را شکل بخشیده است.

ﭘﺲ ،اﺟﺮای ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺮآﯾﻨﺪ دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺟﻮش اﻋﻀﺎ از ﯾﮑﺴﻮ و ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﺑﺎﻻ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﯿﻼت از ﻗﺪرت ،اﺧﺘﯿﺎر و اﻗﺘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ،
وظﯿﻔﮫ ی اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪه ی اطﻤﯿﻨﺎن از دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻮاﺑﻂ
آن ﺟﻤﻊ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ی ﺑﺪﻧﮫ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ھﯿﭻ ﺷﺮﮐﺖ و دوﻟﺖ و ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ی ﻓﺮدی از ﻗﻮاﻋﺪ
را ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻢ از ﺑﺎﻻ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻤﻊ ھﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

ھﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮐﺮدن ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﺧﻮد ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ،روﺣﯿﺎت و ﺑﺎورھﺎی ﺑﻨﯿﺎن
ﮔﺬاران ﺣﺰب ،ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آﻧﮭﺎ ،ﻧﻮع ھﺪف و
ﮐﺎری ﮐﮫ ﺣﺰب ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر
ﺣﺰب و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب
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ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻣﻨﺪی ،ﻗﻮی ،ﻣﺤﮑﻢ و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ،
در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺪری ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ .ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت و دﻗﺖ
اﯾﻨﻤﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎ و ﻧﯿﺰ ﺟﺪﯾﺖ در اﺟﺮای آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ از ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﮐﺎرﺳﺖ ﮐﮫ دﭼﺎر ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮھﻨﮓ "ﺿﺎﺑﻄﮫ
ﻣﻨﺪی" در ﺗﺸﮑﯿﻼت ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن و ھﻮاداران ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻣﻨﺪی
ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ اﺑﺘﺪای راه ﮐﮫ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ را در
ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺰﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ در ﺳﺎﯾﮫ ی ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻣﻨﺪی اﻣﺮوز ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﺮدا ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻻری را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد.
دفتر سیاسی حزب ایران آباد
 ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۵

در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی،
ﻧﻈﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ را در
زﻣﯿﻨﮫ ی ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﮫ طﻮر داوطﻠﺒﺎﻧﮫ
از ﺳﻮی اﻋﻀﺎء ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اھﺮم
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻄﺮح
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪه ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ را در
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺮار
دھﯿﻢ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﺮﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺷﺪه
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ در اﯾﻦ
ﮐﺎرﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ را ﯾﺎری دھﯿﺪ .وﺟﻮد رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون دادن ﺑﺎج و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎص ،آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.

اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز
روش اﺻﻠﯽ و ﻧﺨﺴﺖ ھﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ھﺮ ﭼﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﺪاری و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
آن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ھﺮﭼﮫ ﺣﺰب راﺑﻄﮫ ﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
و ﻧﺎﺑﻮدی آن ﻗﻮﯾﺘﺮ .اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺷﮑﻞ
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮان ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺨﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ :ﯾﺎ
ﭘﺎﯾﺪاری ﻗﻮی و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮫ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﺎری ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه و ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی ارﺟﺤﯿﺖ دادن رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ و دور زدن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ
روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ در درون ﺣﺰب ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎطﻊ

ﺑﺮای ھﻤﯿﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

www.didgah.tv
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ﻣﺸﺨﺺ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ :اول اﯾﻦ ﮐﮫ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ رﻗﻢ دروﻏﯿﻦ ﺗﻮرم ﮐﮫ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده
ﺑﻮد در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎزد و دوم اﯾﻦ ﮐﮫ ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ،در ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان را
ﻧﺴﺒﯽ« اﯾﺮان ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ »ﻣﺰﯾﺖ
ِ
ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﭘﺎی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﮫ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽ دﻓﺎع و ارزان اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ
ﺑﺮدﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻗﺪﯾﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﮕﺬارد.

ره3ای3ی ط33بقه ی ک3ارگ3ر در گ33رو
خودسازماندهی تشکیالتی کارگران است.

ﺑﺮاﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮده ﺳﺎزی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ
اﻓﺰود ،از ﺟﻤﻠﮫ :ﻗﺮاردادھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ و ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان )ﺣﻘﻮق ھﺎی ﻣﻌﻮﻗﮫ( ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ
ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ﺣﻖ
اﻋﺘﺮاض را ﺑﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان اﻓﺰود.
ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻣﺸﺘﺮک دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﺑﻌﺎدی
ﭼﻨﺎن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺿﺮورت ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ھﺪﻓﻤﻨﺪ،
ﺳﺮاﺳﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺳﺎل  ١٣٩۵در ﺣﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ی دﺳﺘﻤﺰد
ﮐﺎرﮔﺮان ھﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮرم از ﯾﮑﺴﻮ و ﺣﺪاﻗﻞ
درآﻣﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻣﺎرھﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﻮرم را
 ١٠ﺗﺎ  ١۵درﺻﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﻣﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ آن را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ
 ٣٠درﺻﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل  ٩۵در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ  ١٠درﺻﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻗﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮه ی ﮐﺎرﮔﺮی در
ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﮫ  ٣.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺎزدارد ،ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل  ١٣٩۵ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٨١٢ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ٩۵ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮه ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ١٣۴ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ و اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮم درآﻣﺪ ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ
در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آﻧﺎن در اﯾﺮان ﻣﺤﮑﻮﻣﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﻘﻮط از
"ﺧﻂ ﻓﻘﺮ" ﺑﮫ زﯾﺮ "ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ" آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ
واﻗﻌﯿﺘﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﺳﺖ :ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ آﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن
ﭼﯿﺰی ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻣﺤﺘﻮم را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ؛ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان در طﯽ ﺳﺎل ھﺎی
ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻧﯿﺰ درھﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٩۵ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻮاه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﺎل

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻤﯿﺸﮫ ی رژﯾﻢ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد اﻣﺴﺎل ﺗﻤﺎم ﺗﻼش دوﻟﺖ روی آن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺳﺎل  ٩۵دو ﻣﻨﻈﻮر

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۵
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ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ،اﻓﺸﺎی ﭼﮭﺮه ی ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،دﻓﺎع ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎر ،ﺗﻼش ﻧﺰد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺮای آزادی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺮاض
اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اراﺋﮫ ی آﻣﻮزش ھﺎ و ﺗﺠﺎرب ﻣﺒﺎرزات
ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺎن از طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان دﺳﺘﺮس دارﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﯽ از راھﮑﺎرھﺎی ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان اﺳﺖ.

رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﺪ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﻏﺎز ﯾﮏ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل  ٩۵ﺷﻤﺎر اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ۵ھﺰار ﻣﻮرد رﺳﯿﺪ.
آن ﭼﮫ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺑﺎ دوام و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ھﺮ
ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﻮﺟﻮد از ﯾﮑﺴﻮ و ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ھﺪف دراز
ﻣﺪت از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ دو اﯾﻦ ﺿﺮورت ھﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﮭﺮه ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد .ﻣﺎ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯿﺎن طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﻞ
ﯾﺎ ﻓﺮد ،وظﯿﻔﮫ دارﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رھﺒﺮی ﻣﺒﺎرزات طﺒﻘﮫ ی ﺧﻮد را در دﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی و ﮔﺴﺘﺮده ی
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ارﮔﺎﻧﯿﮓ ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی در داﺧﻞ اﯾﺮان
و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻼش و ﺧﻼﻗﯿﺖ دارد و در آن
راﺑﻄﮫ ای ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ھﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ و آن ھﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺎده ﺧﻮاھﯽ رژﯾﻢ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب رزﯾﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،رژﯾﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد
اول ﻣﺎه ﻣﮫ ٢٠١۶

ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ
ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ی ﺧﻮد را ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ دروﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت در ﺻﺤﻨﮫ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ .رژﯾﻢ
ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮان را در
ﺻﺤﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﯾﺎ در ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ھﯿﭻ
اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ داد .ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﻘﺸﺎن در ﮔﺮو ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ ،ﺗﺠﻤﻊ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ زد و ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻠﻘﮫ ی ﮔﻤﺸﺪه ی ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮدی ﻣﺒﺎرزه ای
ھﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻗﻮی و ﻣﺪاوم.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺮﮐﺖ
ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ،ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺒﺎرز در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات

ت33صوی33ری از ت33دارک33ات ه33 3واداران ح33زب ای 33ران آب33اد
برای شرکت در مراسم روز کارگر در خارج از کشور
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ﻧﻮﺷﺘﺎری از دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
فروردین ۱۳۹۵

اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﺗﻨﮭﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻢ از اﯾﻦ روی ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﻄﮫ ای
ﮐﮫ در آن اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻧﻤﺎد ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ازﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﮫ ارزش ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادی و از ھﻤﯿﻦ روی،
ﺻﺤﻨﮫ ی ﺗﺒﻠﻮر اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ .ﻋﺮﺻﮫ ای ﮐﮫ در آن اﻋﻀﺎی ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮدی 2و ﯾﺎ وﺟﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮﯾﺶ 3را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و
ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮدی ﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را از ﺣﯿﻮان
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺰ در ﮔﺮو آزادی اﺳﺖ .آزادی اﻧﺴﺎن،
ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺰی ﺑﺴﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ھﻤﮫ ی
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ی ﺟﮭﺎن ،ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ی ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗﯽ
وی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﻮ ِد آن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ وی را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و او را ﺑﮫ
ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎھﻮی ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻣﺎدون آن ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .در ﻣﻮرد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﮫ اﺳﺎرت درآﻣﺪه
ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻔﺲ ،ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺟﺎن ﺧﻮد ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ وی را ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﻗﯿﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ .1و در ﻧﻘﻄﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،اﻧﺴﺎن ھﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ از طﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﺗﮭﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎ
ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﯾﺶ را ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
آزاد ،رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮﺷﺘﺎر زﯾﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه،
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن.

ﻣﻮرد اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺒﺪادی در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،در ﻋﻤﻞ دھﮫ ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی
ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺮس ،از ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ی ﻣﻨﻈﻢ و ﮔﺴﺘﺮده ی اﯾﻦ ﺣﻖ ﭘﺎﯾﮫ ای
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ آزادی دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ
ﻣﺤﺮوم از آزادی زﯾﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ رھﺎ ﮐﺮدن ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،راه ھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﺒﺪاد و ﺣﻘﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد .ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزھﺎی ﺣﯿﺎت ﺷﻮم اش ،ﺻﺪھﺎ ھﺰار اﻧﺴﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زدﻧﺪ ،اﮔﺮ
ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ،زﻧﺪاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک وطﻦ ﮐﺮد.

ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎب در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ و ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﮔﺸﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دوره
ھﺎی ﻏﺎرﻧﺸﯿﻨﯽ و اﺳﮑﺎن در آﺑﺎدی ھﺎی دوراﻓﺘﺎده ،و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ،ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺶ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺟﺪا از ﺷﮑﻞ دھﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ،دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .زﻧﺪﮔﯽ

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٧

 1از ﮐﺘﺎب آزادی اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ )از دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ(  -ﺻﻔﺤﮫ ی ٢۴
ﺗﺮﺟﻤﮫ از ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮫ "ﮔﻔﺘﺎری درﺑﺎره ی اطﺎﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮی داوطﻠﺒﺎﻧﮫ" از اِﺗﯿﻦ ﻻﺑﻮﺋﺴﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھﻢ
"Discours de la servitude volontaire." Etienne de La Boétie
 ...ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﺳﺎرت ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻚ ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ از آب ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از آزادﯾﺸﺎن
ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﮫ دھﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ،ﻧﻈﺎم ارزش ﮔﺬاری داﺷﺘﻨﺪ ،آزادی را در ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ رﺗﺒﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ ...
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را از ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ" .ﺧﻮ ِد" واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎ اﻣﺎ از ﻧﻔﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺸﺎن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ظﺎﻟﻢ آﮔﺎه ﺑﻮده و در ﺗﻀﺎدی داﺋﻤﯽ ﺑﺎ
"ﻏﯿﺮﺧﻮد" ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دروﻧﺸﺎن اﺳﺖ؛ ھﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ﮐﮫ از
روی ﺗﺮس و ﺗﺠﺎھﻞ ،ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﮐﻮدﮐﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ،ﺑﮫ
آﻗﺎﺑﺎﻻﺳﺮھﺎ و ﯾﺎ ﺑﮫ "ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ" ،ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و دار و دﺳﺘﮫ اش،
واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم واﮔﺬاری ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﮭﺮوﻧﺪی
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ظﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯽ واداده ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ درﺟﮫ ی
ﯾﮏ "ﺻﻐﯿﺮ" ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﯾﮏ "ﺣﻘﯿﺮ" ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد .اﻣﺎ
ﻣﯿﺎن "ﺻﻐﺎرت" و ﺣﻘﺎرت ﻓﺮﻗﯽ اﺳﺖ .ﺻﻐﺎرت ﺻﻔﺖ ذاﺗﯽ اﺳﺖ،
ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﺮی طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺤﻮل ﺻﻐﯿﺮ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﮫ
طﻮر طﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ھﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻘﺎرت اﻣﺎ اﻣﺮی ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻔﻌﻮل را ارادی و ﻋﺎﻣﺪاﻧﮫ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
دھﺪ .ﭘﺲ ،ﺻﻐﺎرت درد آور و رﻧﺞ آﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺣﻘﺎرت ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻐﺎرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻓﮑﺮ و ﻣﻤﺎﺷﺎت و ﭘﺬﯾﺮش و ﺳﺎزش
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺣﻘﺎرت دارد.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب دﺳﺖ ﯾﺎزد
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ذات ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﺒﺪادﭘﺬﯾﺮی ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺖ
ﮐﮫ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎن ،ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﺎھﯿﺖ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺮ ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎن آﮔﺎھﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد" ،اﻟﮑﯽ ﺧﻮش" ،روی ﺧﻮد را
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را "ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن" ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﮫ
ﺗﺮس دروﻧﯽ ﺷﺪه ی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن از
رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺮای اداﻣﮫ
ی ﺣﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد ،دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﺎن
ﺳﺎزوﮐﺎری ﺑﺎطﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
درون ﺧﻮﯾﺶ
ﻓﺮآﯾﻨﺪی ذھﻨﯽ" ،ﺧﻮ ِد" واﻗﻌﯽ
ِ
را ﺑﺎ ﯾﮏ "ﻏﯿﺮﺧﻮ ِد" دروﻏﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،آن ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺣﻘﺎرت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد داﺋﻢ
در درد و رﻧﺞ و ﻋﺬاب اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺼﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ راھﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ درد و رﻧﺞ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﺧﻮد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در
ﺧﻮﯾﺶ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻏﯿﺮﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ او
ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻘﺎرت از ﺳﺘﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ او ﻣﯽ رود آن
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﻐﺎرت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درد و رﻧﺠﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺘﻢ ﭘﺬﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺨﺶ آﮔﺎه
او ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻏﯿﺮﺧﻮد درون ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ ﺻﻐﺎرت ﻋﺎدت دھﺪ ﺷﺎﯾﺪ
ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ او ﺣﻘﺎرت را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺻﻐﺎرت را ﺑﮫ
ﺟﺎی ﺣﻘﺎرت ﺟﺎ زدن اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ
روﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮھﺰﯾﻨﮫ ی روان-ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در طﯽ
آن ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ "ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ" ﻓﮑﺮی-ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را در ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺮورش داده ،ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮐﺮده و ﺑﺎ آن ﺳﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﺣﻘﺎرت دردآور ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی-اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﮫ ﺻﻐﺎرت دروﻏﯿﻦ
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و در ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ
ﮐﻨﺪ.

"ﺧﻮ ِد" درون اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ از دزدی،
ﭼﭙﺎول ،ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎ را در
ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار داده ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﮫ ﯾﺎری "ﻏﯿﺮﺧﻮد" ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎداﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎھﻞ 4ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ
ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮده وار و ﺣﻘﺎرت ﺑﺎر را ﻓﺮاھﻢ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ارﺟﺤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﺪاوم ﻏﯿﺮﺧﻮد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد
واﻗﻌﯽ روﻧﺪ ﻣﺴﺦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺷﮑﻞ داده و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺴﺦ
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮورﻓﺘﻦ در ﻟﺒﺎس ﻏﯿﺮﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎور را در
ﺧﻮﯾﺶ و دﯾﮕﺮان ﺑﮫ وﺟﻮد آورد ﮐﮫ اﯾﻦ "ﺧﻮد" واﻗﻌﯽ اوﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ .او اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﮐﮫ دﻟﻘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺧﻨﺪان و
دل ﮔﺮﯾﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺮات اﺑﺮاز آن را ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺦ ﺷﺪﮔﺎن ،ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از ﺧﻄﺮ اﻋﺘﺮاض ﮔﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﮭﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ وﻓﺎداری ﺑﮫ ارزش ھﺎی ذاﺗﯽ ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری،
ﺣﻖ طﺒﯿﻌﯽ اﻧﺘﺨﺎب ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻼم درﺳﺖ ﺗﺮ ،ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٨
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ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﮭﻢ زﻧﺪﮔﯽ را از ﯾﺎد ﺑﺮد .او ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی
ﺻﻐﺎرت ﺧﻮاھﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﯾﮏ ﺷﺒﮫ ﮐﻮدک درون در ﺧﻮد
ﭘﺪﯾﺪ آورده و آن را ﺗﺎ روز ﻣﺮﮔﺶ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﮔﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ
زودﺗﺮ ﻓﺮارﺳﺪ او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﮫ آﮔﺎه اﺳﺖ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﮐﮫ آن درد ﺣﺲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه اش را آراﻣﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺗﻨﮭﺎ اﻣﯿﺪ ﺧﻼﺻﯽ اﯾﻦ
ﺷﺒﮫ ﮐﻮدک در ﻣﺮگ زودرس اوﺳﺖ.

ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ھﻤﭽﻮن ﮐﺒﮑﯽ ﺳﺮ در ﺑﺮف
ﮐﺮده ،اززﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ وی روا ﻣﯽ رود ﺷﺎﻧﮫ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺟﮭﻞ ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ ای را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ
آﮔﺎھﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻓﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮑﻨﺪ .ﺗﺠﺎھﻞ اﺑﺰار
ﺗﻌﺎﻣﻞ او ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ا ﺳ ﺖ .ﺳﺘﻤﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮ او روا ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﯽ ﻓﮭﻤﺪ اﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ آن را ﻧﻔﮭﻤﯿﺪه ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ او ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ او در ﺣﺎل درد ﮐﺸﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش آﺛﺎر ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺑﯿﻤﺎری و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻟﮫ
ﺷﺪﮔﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪﺑﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮردن آﺑﮕﻮﺷﺘﯽ ﭘﺨﺘﮫ ﺷﺪه از ﮔﻮﺷﺖ
ﻓﺎﺳﺪ وارداﺗﯽ ﺑﺎ آب ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻧﺸﺪه ی آﻟﻮده ﺑﮫ ﻧﯿﺘﺮات و ﻧﺨﻮد ﮐﺮم
زده ،اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﻈﺎھﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ
ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺧﻮدش ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ.

ﮐﻮدک ﺻﻔﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﺷﺪه
اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺻﻔﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﻣﺮوزه ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ای ﮔﺮﯾﺒﺎن
ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ ،ﭼﮫ در داﺧﻞ و ﭼﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﮫ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮﯾﺰی و واﮔﺬاری
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ اراده ی ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ و اﻧﺴﺎن ﺳﺘﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﮫ
ھﻤﺮاه دارد .ﺑﺎ ﺑﯿﺎن "ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ " اﻣﺮوزه ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﻧﺴﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺪاوم اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﮫ طﻮر داوطﻠﺒﺎﻧﮫ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،اﻣﺎ در ﻟﻔﺎﻓﮫ و
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮔﺮی ھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ و از آزادی ،اﯾﻦ ﺣﻖ ﭘﺎﯾﮫ ای
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺷﺴﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ دﻟﻘﮏ
وارﮔﯽ ھﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮫ ﮐﻮدک ﺻﻔﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد را
زﺑﻮن ﺗﺮ و ﺗﺮﺳﻮﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻀﺎد ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺎن "ﺧﻮ ِد" آﮔﺎه
و ﮐﻮدک واره ی درون ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای آن ﮐﮫ رﻧﺞ
اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮدن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺷﮑﺎر ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﺎدی ﮐﺎذب
ﻣﯽ روﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ آﻣﺎده اﻧﺪ ھﻤﮫ ی ﻣﺮزھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
ﺑﺮای اﺧﻼق و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ درد
ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻤﮫ رﻧﮓ اﻋﺘﯿﺎد از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﻟﮑﻞ ،ﺳﮑﺲ و ﻗﻤﺎر ﭘﻨﺎه
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و در ھﺮ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
و ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ آن روی آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ روزﮔﺎر ﺑﮕﺬارﻧﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮگ "راﺣﺖ" ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ
ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت
ﻣﯿﺎن زﻧﺪه ﺑﻮدن و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ از ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم او را ﻏﺎرت و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺟﺴﻢ و روﺣﺶ را ﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ در دﻧﯿﺎی ﺟﮭﻞ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮫ
ی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﺎرت واﻗﻌﯽ را ﺑﮫ ﺻﻐﺎرت
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﭙﺎرد .ﺟﮭﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﻨﺎھﮕﺎه اﻧﺴﺎن آﮔﺎه اﻣﺎ
ﺗﺮﺳﻮﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﻼف ﭘﯿﺸﻨﯿﺎن دوره ی ﻗﺎﺟﺎرش ﺷﺎﻧﺲ
اﯾﻦ را ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻧﺪاﻧﺪ .از ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺧﺒﺮ و ﮔﺰارش
در ﻣﻮرد آن ﭼﮫ ﺑﺮ او روا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺷﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺎھﻮاره را ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺎء آﮔﺎھﯿﺶ اﺳﺖ ﺑﮫ اﺑﺰار ﺗﺮﻣﯿﻢ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﮭﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺶ آن ﺑﮕﺮﯾﺰد و ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی
ﯾﺎری رﺳﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﻠﺶ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای
ﻓﺮار از داﻧﺴﺘﻦ و ﮐﻮﺷﺶ ﺟﺪی ﺑﺮای ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ از او ﯾﮏ ﺻﻐﯿﺮ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ-ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﯾﮏ ﺷﺒﮫ ﮐﻮدک ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎدا ﺑﺪﯾﮭﯿﺎت ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ ﺑﺎ
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ﻧﻮر ﺑﻠﻮغ در ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﺎن داوطﻠﺐ

ﺳﻄﺢ از ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ،ﺑﺮای دوام دراز ﻣﺪت ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎز دارد
ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب را از اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﮫ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی و رﯾﺸﮫ ای اﻧﺴﺎن
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﮑﻨﻨﺪ .ھﻢ از اﯾﻦ روی ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﮫ و ﺗﮭﯽ ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن ھﺎ
از ذات طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،آﻧﺎن را ﺑﮫ اﻧﺰوا ﮐﺸﺎﻧﺪه وﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎدر
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ .اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﮭﺮوﻧﺪ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ،ﺑﺮده ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ .ھﺮ آن ﮐﺲ را ﮐﮫ ﺑﮫ ارزش ذاﺗﯽ
آزادی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﮐﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﺤﺎرب و ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﻣﻔﺴﺪ ﺑﮫ دار
و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ھﺴﺘﻨﺪ )اﻧﺪک( اﻧﺴﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ھﻤﯿﻦ ﻗﺤﻄﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ارزش ذاﺗﯽ آزادی و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ،ﺑﮫ ﺧﻮد
واﻗﻌﯽ ﺷﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮده و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﺧﻮد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺻﻐﯿﺮ و ﮐﻮدک ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ،ﺑﺮﺧﻮردار از
ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و ﻣﺼﻤﻢ ،ﺗﻼش دارﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫ ﻣﺴﺦ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪن
دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی روﺷﻨﮕﺮی 5ﺑﮫ ﻣﺼﺎف
ﺗﺎرﯾﮏ ذھﻨﯽ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮫ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﺎﮐﺮده اﻣﺮی
اﺳﺖ ﮐﮫ طﯽ ﻗﺮن ھﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺮدم ﻣﺎ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را از روی
ﺗﺮس و ﯾﺎ ﺟﮭﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﻟﻎ در اﯾﻦ دﯾﺎر ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دﻟﯿﺮی
ﺑﮭﺮه ﺑﺮدن از اﻧﺪﯾﺸﮫ را دارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﯿﺎھﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﭼﺮاﯾﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎه ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.

ﺑﺎ ﻧﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ،اﯾﻦ ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺳﺎز و اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺮدن ﻗﺪرت در
دﺳﺖ ﺧﻮدی ھﺎ ،رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻋﺮﺻﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﺖ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ھﺎ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ،
ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ زﺷﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و
ﺧﻮدﻣﺤﻮری ،ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اﻋﻤﺎل اراده در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﮫ
ھﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺮوم از آزادی
ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﯽ دھﺪ:
"م33ا ب33ا س33لب ان33تخاب آزاد ،ای33ن حق ذات33ی ش33ما ،آن چ33ه را ک33ه ت33بلور

انسانیت است از شما می گیریم .ما نافی انسانیت شماییم".
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻖ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐﮋراھﮫ ی ﺳﺎده ﻧﮕﺮاﻧﮫ
ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎری
ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داد .اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ
ب3ا ن3فی ان3تخاب ،ای3ن ک3نش ان3سان س3از و ان3حصاری
ک33ردن ق33درت در دس33ت خ33ودی ه33ا ،رژی33م خ33ودک33ام33ه ی
ح33اک33م ب33ر ک33شورم33ان ع33رص33ه ی س33یاس33ت را از ت33مام33ی
غ 33یر خ 33ودی ه 33ا ،ب 33شنوی 33د اک 33ثری 33ت مطلق ج 33ام 33عه،
س3لب ک3رده اس3ت .ج3مهوری اس3الم3ی ،ب3ا منطق زش3ت
خ33 3ودک33 3ام33 3گی و خ33 3ودم33 3حوری ،ب33 3ا ت33 3صمیم گ33 3یری و

ﻧﮑﺘﮫ اﻣﺎ در آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ روﺷﻨﮕﺮی و دﻟﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﺰد ﺑﺎﻟﻐﺎن
ﻓﮑﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﮐﺴﺐ آزادی
اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ دﻟﯿﺮاﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﻓﮭﻤﯿﺪن ﺷﺮط
ﻻزم ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮫ آزادی اﺳﺖ ،ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ
از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ،ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ،اﯾﻦ اھﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ھﺎ ،اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪاد زده ی ﺣﺎﮐﻢ را
ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ و
ﺧﺮوج آن از اﻧﺰوای ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،اراده ی ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺑﺎﻟﻐﺎن ﻓﮑﺮی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺘﻮان ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر را
ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ
ﺿﺮورت ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪن اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻮان و ﻗﺪرت
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺧﻮﯾﺶ را ﯾﺎد آور ﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

اع33مال اراده در ت33مام33ی ع33رص33ه ه33ای ف33ردی و ج33معی
ب3ه م3یلیون ه3ا ان3سان ای3ران3ی مح3روم از آزادی پ3یام3ی
فلسفی می دهد:

ما با سلب انتخاب آزاد ،این حق ذاتی شما،
آ ن چه را که تبلور انسانیت است از شما
م33ی گ33یری33م .م33ا ن33اف33ی ان 33سان 33یت ش 33مای 33یم.
ب33 3ی ت33 3وج33 3هی ب33 3ه عمق ف33 3لسفی ای33 3ن پ33 3یام م33 3ا را ب33 3ه
ک33ژراه33ه ی س33اده ن33گران33ه ک33شان33ده و ب33ه م33ا ب33رداش33تی
ن 33ادرس 33ت از ف 33رآی 33ند اج 33تماع 33ی ف 33اج 33عه ب 33اری ک 33ه در
جریان است خواهد داد.
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ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻧﺰوای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ.

ﭘﺬﯾﺮی در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،ﺗﻼﺷﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد .در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺴﺘﺒﺪﯾﻦ ﺑﺮ روی ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ
ﮐﺸﯿﺪه و آن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ھﺪف از ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎن
دھﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.

ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺰب ،اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺰب ﺑﮫ
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮاھﺎن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ،اﺟﺎزه ی ﺣﻀﻮر و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺻﺤﻨﮫ
ی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯽ دھﺪ .ﺣﺰب اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﻧﺤﺼﺎر اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮ
ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎﯾﮫ ی ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎزھﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﻨﺰوی ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻠﻂ
ﯾﺎﺑﺪ ،راه ﺑﺮون رﻓﺖ ﻣﺎ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﻠﻄﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ را ﭘﺲ
ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻼش در ﺣﻮزه ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ
ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﮫ رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ اﻧﺤﺼﺎر ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﻄﻠﻖ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن
ﺣﻮزه ھﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎﺧﺖ .ھﺮ ﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﺎل
ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﯾﻢ ﺑﮫ اﺷﺎره ای وﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﺎر
ﺷﮭﺮوﻧﺪی را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭘﺲ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﻮزه ی
ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮ دﺧﺎﻟﺖ ورزی در آن ﺑﮫ دﺳﺖ رژﯾﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﻤﮫ ی ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار
دھﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻀﻮر ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
ﮐﮫ از ﻣﺠﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ی ﻣﺤﺪود و ھﺪﻓﻤﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺎﻟﻎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را از طﺮﯾﻖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺻﻮرت دھﻨﺪ .ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺰب اﺳﺖ.

اﺣﺰاب ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﺪرن ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺸﮑﻞ دﻻوران اﻧﺪﯾﺸﮫ ورزی
ﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﯾﻞ اﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اراده و ﻋﻘﻞ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺑﮫ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ .ﺣﺰب اﺑﺰار ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺑﺎﻟﻐﺎن
ﺟﮭﺖ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی ﺣﻖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺑﯽ ﺗﺮس ﺑﮫ ﻓﺮد
و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯽ ﺗﺮس ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ .ﺣﺰب ﻧﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﮫ ﺧﻮدرھﺎﺳﺎزی ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯿﻦ .ﺷﮑﺴﺘﻦ
اﻧﺰوای ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،آﻏﺎز
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﺣﻮزه ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ،در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی آن
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ھﻤﻮطﻨﺎن را آﮔﺎه ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر
از ﮐﻮدک ﺻﻔﺘﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدر
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ آن
ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﻮد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﮐﻠﻤﮫ
اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﯿﻢ وﻧﮫ ﺑﺎﻟﻎ# .

ﺗﺤﺰب اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻐﺎن
در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﺰب ،ﺑﺎﻟﻐﺎن ﻓﮑﺮی ﺣﻀﻮری ﻓﻜﺮ ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ
در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺒﻠﻮر
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ
ی ﮐﻮدک ﺻﻔﺘﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﺧﻮدﻣﺤﻮر و ﻣﻨﺰوی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮫ طﻮر ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ در ﺻﺤﻨﮫ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﮫ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .ﻓﻠﺴﻔﮫ ی وﺟﻮدی ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد
ﺑﻠﻮغ ارادی ﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺴﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﻻوری
ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ از ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮫ ی ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎﯾﮫ ی اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ ارادی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎدر
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ﺑﺴﯿﺎر دور از ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ از ﭘﺪﯾﺪه ی دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺑﺪون آن
ﮐﮫ درس ھﺎی ﻻزم از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﻓﺮاز وﻧﺸﯿﺐ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺮوزه ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺒﺪاد
دﯾﺪه و اﺳﺘﺒﺪاد ﭼﺸﯿﺪه ھﺮ ﯾﮏ از ظﻦ ﺧﻮد ﯾﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﺪه و ﭼﮫ
ﺑﺴﺎ در روﯾﺎی اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺣﻮل ﻣﺤﻮر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ھﻢ از اﯾﻦ روی ،اراﺋﮫ ی ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎب
ﺑﮫ ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ ی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ "دﻣﮑﺮاﺳﯽ" در اﯾﺮان را ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ھﺮﭼﮫ ژرف ﺗﺮ ،ﺑﮫ دور از اوھﺎم و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ
واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ .درﺧﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺑﺎر ھﯿﭻ
ﻧﻮﻋﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻨﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺶ درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻣﺸﻘﺖ ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎن ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ از ﻓﺪاﮐﺎری ھﺎ ،از ﺟﺎن
ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ھﺎ و ﺗﻼش ھﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ی ﺻﺪ ھﺎ ھﺰار اﻧﺴﺎن ﺷﺮﯾﻒ؛
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﻣﺮوزھﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﭼﻨﮕﺎل رژﯾﻤﯽ
اﺳﺘﺒﺪادی و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺎﻧﺪه و روز ﺑﮫ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻗﻌﺮ
ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ روﯾﺎی آزادی
ﺧﻮاھﯽ اﯾﻦ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن در راه ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ دور ﺗﺴﻠﺴﻞ
اﺳﺘﺒﺪاد در ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ژرف و
ﺑﯽ طﺮﻓﺎﻧﮫ از دﻻﯾﻞ ﮐﻢ ﮐﺎری ھﺎ ،ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری ھﺎ ،اوھﺎﻣﺎت،
اﺷﺘﺒﺎھﺎت ،اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺧﯿﺎﻧﺖ ھﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ،ﻧﮫ اﺣﺰاب و
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﻓﺮاوان در دھﮫ ھﺎی
اﺧﯿﺮﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺟﻮان
ﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده اﻧﺪ و ﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺑﯽ طﺮف و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎ ،ﺑﺎ
ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﻠﻤﯽ و روش ﻣﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﺸﮕﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ .ﻋﻤﺪه ﮐﺘﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ ھﺪف و ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﺟﺰ ﻣﺨﺪوش ﺟﻠﻮه دادن اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزات ،ﺑﮫ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ از ھﺮ ﻧﻮع ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .در
ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺗﻨﮭﺎ درک درﺳﺖ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﭘﺎﯾﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد آرﻣﺎن ھﺎی
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎن ھﺎ ﺑﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ و ھﻨﻮز دور و دﺳﺖ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ آرﻣﺎن ھﺎ "ب33رق33راری دم33کراس33ی" اﺳﺖ ﮐﮫ

ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ،در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو ،ﺗﻼش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﻔﮭﻮم دﻣﮑﺮاﺳﯽ
از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻏﺮب ﺧﻮد
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی ﻣﻔﮭﻮم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه،
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺴﺒﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،از واژه ﺗﺎ ﻣﻔﮭﻮم
واژه ی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﮫ وارد ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎن ھﺎی زﻧﺪه ی ﺟﮭﺎن،
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﮐﻠﻤﮫ ی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )δηµοκρατία
 (dēmokratíaﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ،ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از دو
واژه ی دﯾﮕﺮ:
• ) (δῆµος dêmosﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻋﺎﻣﮫ،
• ) (κράτος krátosﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺪرت ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن.

ھﻤﻮاره آرزوی واﻻی ﻣﺒﺎرزان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده و ھﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﻼش ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﮭﺎ در ﺣﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ
واژه ی زﯾﺒﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ھﻨﻮز درک درﺳﺖ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ای از
ﻣﻔﮭﻮم "دم33کراس33ی" در ﺣﺎﻓﻈﮫ ی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺷﮑﻞ

ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ از ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ ی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ
در ھﻤﭙﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ﻣﺮدم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،از اﯾﻦ
"ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮدم" ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
رو ﻣﯽ ﺗﻮان آن را
ِ

ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
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دمکراسی  :آزادی قانون مند

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺒﻮد ھﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ از اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺒﺪادی و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
را از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ،ﺟﺒﺮ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ از اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
واﻗﻌﯽ  -درﺷﮑﻞ آرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد  ،-ﻣﺮدم از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ از اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺒﺮ  -ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺮدم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ  ،-ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﻄﻠﻖ داﻧﺴﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزات دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺧﻮاھﺎن را ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﭘﺪﯾﺪه ی
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰی -،ﮐﮫ رﯾﺸﮫ در واﻗﻌﯿﺎت رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﻣﯽ
اﺳﺘﺒﺪادزده دارد-؛ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺎﻧﻮن در دل ﻣﻔﮭﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.
درک ھﻤﺰﻣﺎن دو ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺮدم و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ دﺷﻮار
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﮭﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ  -ھﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻮع ﻧﺴﺒﯽ
و ﻧﺎﻗﺺ آن  -ھﺮﺑﺎر ﺳﺨﻦ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽ رود ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻊ
ﺻﺤﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ھﻢ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای
از ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل اﺳﺖ ﮐﮫ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺎر ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮔﺴﺘﺮه ی ﻣﺸﺨﺺ را ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ واژه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ھﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎﻻری ﻣﺮدﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ
ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﮐﺜﺮﯾﺖ ﯾﺎ ھﻤﮕﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺳﺎﻻرﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ھﺎﺳﺖ ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ ی وﺟﻮد و اِﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﮫ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب و آزادی از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻗﺎﻧﻮن
و ﻗﻮاﻋﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .اﯾﻦ دو ﺧﺼﯿﺼﮫ ی ذاﺗﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ را آزادی ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دو ﻣﻔﮭﻮم ﭘﺎﯾﮫ ای در ﻓﻠﺴﻔﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺒﺮ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و
اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﭘﺮھﯿﺰ از ﻧﮕﺎه ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮا اﯾﺠﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺒﻮد ھﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ از ﺟﺒﺮ
و ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎم ﻧﺪاﻧﯿﻢ .ﺑﮫ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﮫ ﻧﯿﺰ

دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﺎ "ق3ان3ون س3االری م3ردم3ی" ﺑﺪون وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮن،
از ﻧﻮﻋﯽ ﮐﮫ ھﻤﮕﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺗﻮھﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮﮔﺰ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﻄﻠﻖ در ﺣﺪ ﯾﮏ روﯾﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ظﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﮫ
طﯽ ھﺰاره ھﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ درﮐﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آرزوی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،اﻧﺴﺎن اﺳﺘﺒﺪادزده ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ درک
درﺳﺘﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در ذھﻦ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﻔﮭﻮم زﯾﺒﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﮫ ﻣﺬاق او ﺧﻮش
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ واﻗﻌﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻧﺒﻮد ﺟﺒﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎم ﻣﺮدم ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد،
دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﺟﺒﺮی اﺳﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ،اﻣﺎ ﺟﺒﺮی اﻧﺪازه ﻣﻨﺪ
ﮐﮫ ﻣﺮدم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.

دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻋﻤﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺑﻼغ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آن ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اِﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﮐﮫ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم در
ﻣﯿﺪان اﺻﻠﯽ ﺷﮭﺮ 6ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ وﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺑﺎره ی
اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﺎ رﺷﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺷﮭﺮھﺎ و

دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم اﺳﺖ،
ﺳﺎﻻرﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ھﺎﺳﺖ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی
وﺟﻮد و اِﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﻧﺪ.

ادامه مطلب در صفحه ۱۳
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دمکراسی  :آزادی قانون مند

دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺟﺒﺮ،
ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎری ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻋﻀﺎء واﻗﻊ ﮔﺸﺘﮫ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﺪه و اِ ﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از اﯾﻦ رو ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ  -ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ھﺪف ﺑﺮﻗﺮاری
دﻣﮑﺮاﺳﯽ  -در اﯾﺮان ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪی ھﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﻮد ،ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ
ھﺮج و ﻣﺮج ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و از دل آن ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪادھﺎ ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮای ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ آرﻣﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺧﻮاھﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺘﺒﺪادزده ،ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ دﺳﺖ از ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ و
روﯾﺎﭘﺮدازی ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻓﻨﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ درک اھﻤﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ واﻗﻒ ﻧﺸﺪه و آن
را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﻓﺮدای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ،زﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺎزی ﺗﻨﮓ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﯾﺎ ھﻤﺖ ﮐﺮده و از ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺖ ﺑﮫ
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪ را ﺧﻮاھﯿﻢ آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴ ِ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺴﺘﺒﺪان از ﺗﺨﺖ ﻗﺪرت ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪی
ﻣﺸﺨﺺ وﺿﻌﯿﺖ آﺷﻔﺘﮫ ی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر
درآورﯾﻢ و ﯾﺎ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ھﻤﭽﻮن ﺑﮭﻤﻦ  ،۵٧ﭼﮭﺮه ی دﯾﮕﺮی از
اﺳﺘﺒﺪاد روﯾﺎی آزادی را از ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ رﺑﻮد .در ﺳﻮدای دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺧﻮاھﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎن ،اﮔﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،اﮔﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺮﯾﺰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺘﺒﺪادزده را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺎزی آﮔﺎه ﻧﺸﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺰاب ﻣﺪرن و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﭙﺮدازﯾﻢ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺣﺪ ﯾﮏ
روﯾﺎی دﺳﺖ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ# .

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ،درﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
"ﻻری داﯾﻤﻮﻧﺪ" ،7داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،دارای ﭘﮋوھﺶ
و ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎر در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﮭﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط
ﺟﺎﻣﻊ ) اﮔﺮ ﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ( ﺑﺎور دارد:
 .1ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد،
 .2ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل در اﻣﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ،
 .3ﺣﻔﺎظﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان،
 .4ﺣﺎﮐﻤﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن در ﻣﻮرد ھﻤﮫ ی ﺷﮭﺮوﻧﺪان.
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را طﺮح ﯾﺎ روش
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آن ،ﺑﮫ
ھﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر و وظﯿﻔﮫ ی ﻣﺸﺨﺺ ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺟﺰاء ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ )ﻗﻮاﻋﺪ ،روش ،آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ،روﻧﺪ،
روﯾﮫ( ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد .از آن رو ﮐﮫ ﻧﺒﻮد و ﯾﺎ ﻋﺪم ﮐﺎرﺑﺮد درﺳﺖ
اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ،ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ را ﺑﮫ اﻣﺮی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ذاﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻓﻘﺪان
آن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﮫ ﺷﺪه و ﭼﮭﺎر ﺷﺮط ﻻزم ﮐﮫ "ﻻری داﯾﻤﻮﻧﺪ" ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺷﻤﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮد:

*

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺷﻤﺎره ی آﯾﻨﺪه ی ﻧﺸﺮﯾﮫ ی ﺧﻮدرھﺎﮔﺮ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﭼﺮﺧﮫ ی اﺳﺘﺒﺪازدﮔﯽ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی راھﮑﺎرھﺎی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

 (۱۹۵۱) Larry Diamond 7داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی وی ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک "ﺑﻨﯿﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ" ) International Forum for Democratic Studies (۱۹۹۴-۲۰۰۹ﯾﺎد ﮐﺮد.
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نقش ضابطه و رابطه در فردای سیاسی ایران

بر اساس تحلیل ارائه شده در برنامه به سوی ایران آباد

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .ﻓﺮد ﺳﺎﻻری در
ﺑﻄﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻋﻨﺼﺮی ھﻤﯿﺸﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ت3فاوت ه3ا و ت3شاب3هات در س3یر ت3اری3خی ت3حوالت ج3وام3ع
بش33ری در ش33رق و غ33رب ،ب33اره33ا از دی33د م33ورخ33ین ،ج33ام33عه

ﻣﺎرﮐﺲ"9

ش 33 3ناس 33 3ان و دی 33 3گر دان 33 3شمندان ع 33 3لوم ان 33 3سان 33 3ی م 33 3ورد

ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ ﺗﮑﺎﻣﻞ
"ﮐﺎرل
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را ﺑﮫ دوران ھﺎی ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﮫ ،ﺑﺮده داری ،ﻓﺌﻮداﻟﯿﺘﮫ
و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﻮﯾﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی ﺑﺸﺮ ﻣﯽ دھﺪ ،از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺎد ﮐﺮده و آن را "اﺳﺘﺒﺪاد

ب3ر م3اه3یت ن3ظام س3یاس3ی ش3ان رم3زگ3شای3ی ک3رده ان3د .در

ﺷﺮﻗﯽ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ وﯾﮋﮔﯽ ذاﺗﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﺎرﮐﺲ

ای3ن م3یان ،ان3دی3شمندان ب3سیاری ب3ه وج3ود ن3وع3ی وی3ژه

ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و
ﺳﻼطﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﮑﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﯾﺮان
ﺗﻮﺟﮫ دارد .وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ھﺮﮔﺰ،
ﺣﺘﯽ در دوران ﺑﺮده داری ،ﭘﺪﯾﺪه ی اﺳﺘﯿﻼی اﻧﺤﺼﺎری ﯾﮏ ﻓﺮد
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ،اﻣﺮی ﮐﮫ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در ﻏﺮب،
ﻗﺪرت اﻣﭙﺮاﺗﻮرھﺎ و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ھﻤﻮاره ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒﯽ در ﮐﻨﺎر
دﯾﮕﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﺪرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ھﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در اداره ی
ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎزی را ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ در آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﺬ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ی ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﻨﺎی روم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺤﺖ ﻧﻘﻮذ ﺧﻮد
از اﺳﺘﻘﻼل رأی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ،ﺧﻮد
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻨﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت ،از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺪرت ،ﺗﻨﮭﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء

پ33 3 3ژوه33 3 3ش و ب33 3 3ررس33 3 3ی واق33 3 3ع ش33 3 3ده اس33 3 3ت .از آن ج33 3 3مله
ب33 3 3سیارن33 3 3د آن33 3 3ان ک33 3 3ه رون33 3 3د رش33 3 3د و ت33 3 3حول ان33 3 3سان33 3 3ی،
اج3تماع3ی ،اق3تصادی و ف3ره3نگی ای3ن ج3وام3ع را ب3ا ت3کیه

از اس3تبداد در ج3وام3ع ش3رق3ی ب3اور دارن3د ک3ه اس3تمرار آن
در ط 33ول ت 33اری 33خ س 33بب گش 33ته رون 33د رش 33د و ت 33کام 33ل ای 33ن
جوامع از مسیری که در غرب طی شده متمایز باشد.
راﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ ،درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ" ،ﻧﻮرﺑﺮت اﻟﯿﺎس " 8ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﺑﺎ ارزﺷﯽ
درﺑﺎره ی اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺮق و ﻧﺤﻮه ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎدﺷﺎھﺎن،
ﺳﻼطﯿﻦ و اﻣﭙﺮاﺗﻮرھﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ی آن و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ آن ﺑﺎ دوران
ﻓﺌﻮداﻟﯽ اﻧﺠﺎم داده ﮐﮫ در ﺣﻮﺻﻠﮫ ی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان  -از
ﺳﺪه ی ھﺸﺖ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻣﺎدھﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ
ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ دﯾﺎﮐﻮ در ھَﮕ َﻤﺘﺎﻧَﮫ ھﻤﺪان ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎده ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﮫ
ھﻨﮕﺎم زﻣﺎﻣﺪاری دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺎن و ﺳﻼطﯿﻦ  ،-اﻧﺒﺎﺷﺖ و اﻧﺤﺼﺎر
ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻤﻮاره ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ
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8

) Norbert Elias(1897-1970ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ

9

) Karl Heinrich Marx (1818-1883ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ،ﺗﺎرﯾﺦدان ،اﻗﺘﺼﺎددان آﻟﻤﺎﻧﯽ
14

س ;;ال نخس ;;ت  -ش; ;;ماره ی;;ک  ۱۰ -اردیبهش; ; ;;ت  ۲۹ - ۱۳۹۵آوری; ;;ل ۲۰۱۶

نش;;ری;;ه رس ;;می ح ;;زب ای; ;;ران آب ;;اد
دمکراسی  :نقش ضابطه و رابطه در فردای سیاسی ایران

ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،راﺑﻄﮫ ،ﺣﺮف اول و آﺧﺮ را در
ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺘﺒﺪادزده ﻣﯽ زده و راﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺧﻮاص ﻧﻮازی
ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﻮارض ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺴﺎط
ھﺴﺘﻨﺪ .اِﻋﻤﺎل ﺿﻮاﺑﻂ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن،
ِ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن را ﺑﺮھﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ھﻢ از اﯾﻦ
ﻣﮕﺴﺎن ﮔﺮد
ِ
ِ
روی ،ھﻤﻮاره ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪان در ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی
ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﮫ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﮫ دﺳﺖ راﺑﻄﮫ ﻣﺪاران از ﺻﺤﻨﮫ ﺧﺎرج
ﺷﺪه اﻧﺪ.

در ﻗﺎﻋﺪه ی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روم در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺑﺰرگ رخ
ﻣﯽ داده ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی آن ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ،و
ﻧﮫ ﺣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،در دﺳﺖ ﺷﺨﺺ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ھﺎ ،ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎ و ﯾﺎ ﺷﻮرش ھﺎی
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ،ﺳﻨﺎی روم ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﮫ
ِ
اﻣﭙﺮاﺗﻮر وﻗﺖ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺠﺎم
اﻣﭙﺮاﺗﻮری را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم را در آن ﺑﺮھﮫ ی ﺧﺎص
زﻣﺎﻧﯽ" ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ،اواﻣﺮ
و دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﭙﺮاﺗﻮر در آن دوران دﯾﮑﺘﯿﺖ 10ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﮫ
ﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی روم ﻻزم
ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾ ِ
اﻻﺟﺮا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺪه ھﺎی اﺧﯿﺮ ،اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ دﯾﺮﯾﻨﮫ ﺳﺒﺐ
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺴﻠﻂ راﺑﻄﮫ ﻣﺪاری ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ" .ﻋﻠﯽ رﺿﺎﻗﻠﯽ "13در ﮐﺘﺎب "ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺨﺒﮫ
ﮐﺸﯽ" ﺑﮫ رﻓﺘﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺪک ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم
ﻓﺮاھﺎﻧﯽ 14و اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ 15ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ دو ﺑﺰرگ ﻣﺮد
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺎ دﺳﯿﺴﮫ ی ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻗﺪرت
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺿﻮاﺑﻂ و
ﻣﻄﻠﻘﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻗﺎﺟﺎری،
ِ
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺸﺘﮫ ،از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺧﻠﻊ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺰ
دارد ،از دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن راﺑﻄﮫ ﺳﺎﻻری دراﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﭘﮭﻠﻮی .وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻼش

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ "وﯾﺘﻔﻮﮔﻞ" ،11از ﺗﮏ ﻗﺪرﺗﯽ ﯾﺎ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﮫ
ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻣﻊ آب زده  1 2ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی ﺑﺎور دارد در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻮاﻣﻊ ،ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ زور و ﺳﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس وراﺛﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﻘﺎم و
ﻣﻨﺼﺐ ھﺎی دوﻟﺘﯽ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﮏ ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
اﻧﺤﺼﺎری ﺑﯿﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻓﺮاد ،ﻧﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی
ﻧﻮع راﺑﻄﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
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 Dictate ²10ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ )دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮدن(
 Karl August Wittfogel(1896-1988) 11ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ,ﭼﯿﻦ ﺷﻨﺎس و ﻣﻮرخ آﻟﻤﺎن .وﯾﺘﻔﻮﮔﻞ در ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮﻗﯽ:ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻗﺪرت ﺗﺎم ﻧﺨﺴﺖ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ _ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ_ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺒﻌﺎت آن را در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهای را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 Hydraulic Empire 12ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آب زده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ.
13

ﻋﻠﯽ رﺿﺎﻗﻠﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  (۱۳۲۶ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﺣﻮزه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﯽ

 14ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ )۱۱۵- ۱۲۱۴ه.ش(  :ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار ،ادﯾﺐ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ادب و ﻫﻨﺮ .ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺻﺪر اﻋﻈﻢ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪن وی داﺷﺖ .ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ او در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺧﺬ اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺠﺎری اﻧﮕﻠﯿﺲ از دوﻟﺖ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﺬف او ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺰدوران و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان
اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺎن اﯾﻠﭽﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﺣﻤﺪ ﺷﺎه رخ داد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ وی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل دوم
ﺳﻠﻄﻨﺖ اش ،ﺣﮑﻢ ﺧﻠﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم از ﺻﺪراﻋﻈﻤﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ او را در ﺑﺎغ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن زﻧﺪاﻧﯽ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 15ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽﺧﺎن ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ) ۱۲۳۰-۱۱۸۶ه.ش( ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻫﺎی ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﯿﺴﻪ ی اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﺎه از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺣﻤﺎم ﻓﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺪ .ﺑﻬﺎﻧﻪ ی اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﺑﻘﺎی ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﻮﺛﻖ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ی ﻋﻤﻪ ﺧﻮﯾﺶ
در ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﻢ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ رﺷﻮه ﺧﻮاری ﺑﺪﺳﺘﻮر اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ از ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد ﻋﺰل ﺷﺪه ﺑﻮد.
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اﺳﺘﺒﺪادﻣﻨﺶ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ای دﯾﮕﺮ از رﯾﺸﮫ ھﺎی
ِ
َرﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺗﺎزه اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎن و ﺟﮭﺎن ﻣﺎ را در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﭘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻘﻄﮫ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﮫ ی اﺳﺘﺒﺪاد ،ﮐﻨﺸﮕﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
دﻟﯿﻞ
در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ رﻓﺘﺎرھﺎی اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻨﺸﺎﻧﮫ در ﺣﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ،و ﺑﮫ
ِ
اﯾﻦ اﺳﺘﺒﺪادﻣﻨﺸﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺻﻔﻮف
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ از زﺧﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮی
اﺳﺘﺒﺪادﻣﻨﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ وارد
آورده اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ آن زﻧﮓ ھﺸﺪاری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻣﺼﺎف اﺳﺘﺒﺪاد رﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ درﺧﻮر از ﺑﺮای رﯾﺸﮫ
ﮐﻦ ﮐﺮدن ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ.

ﻣﺼﺪق ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻏﺎرت ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اﺳﻨﺎد اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ در ﺗﻀﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ،
ﭘﻮل ﮐﻼﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه از ﻗِﺒَﻞ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ  -ﺑﺮﺧﻼف
ﺣﻖ ﺣﺴﺎب در ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﻮﯾﯿﺲ درﯾﺎﻓﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ  -ﺑﻌﻨﻮان ِ
ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دول ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺷﺪ و ﺑﻮاﺳﻄﮫ ی آن ،ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﺻﻠﯽ ﺛﺮوت ﻧﻔﺖ ،از اداﻣﮫ ی ﺧﺪﻣﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻣﺮوزه از ﻧﻈﺮ ﻣﺎھﻮی ،ﻣﻨﻄﻖ و وﯾﮋﮔﯽ ذاﺗﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ ی آن راﺑﻄﮫ ﺳﺎﻻری ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ  -ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﻔﺎوت ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ  -اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﻣﺨﺮب آن ﺑﮫ روی ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻏﺎرت و دزدی ﻣﮭﺮه ھﺎی دﺳﺖ ﭼﻨﺪم ﻧﻈﺎم ھﻤﭽﻮن
ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮی ھﺎی اﺧﯿﺮ درﺑﺎب اﺳﻨﺎد ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ 16در
ﻣﻮرد دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت ھﺎی اﻓﺴﺎﻧﮫ ای در
زﻣﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻮک ﮐﻮه ﯾﺨﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن از ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﮫ
راﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان دارد.

در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ،ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در اﯾﺮان ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺪرت
اﯾﺮان آﯾﻨﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن راﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ
در
ِ
رﯾﺸﮫ دار ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه در رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪه ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮا و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاه داﺷﺖ .از
دﯾﺪ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﮫ دور از ﺧﻮی
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻨﺸﯽ و راﺑﻄﮫ ﺳﺎﻻری ،رواﺑﻂ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮان
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻨﺶ و راﺑﻄﮫ ﮔﺮا اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی دﻣﻮﮐﺮات و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ھﻢ از اﯾﻦ رو ،ﻧﮫ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد و ﻧﮫ ھﯿﭻ
ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ،اﮔﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ دارای ﻣﺎھﯿﺖ ﺿﺎﺑﻄﮫ
ﮔﺮا ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻓﺮدای اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻣﺪاری ،ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ای ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﯿﺎق ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺳﺮﺷﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در طﯽ ھﺰاره ھﺎ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه
ی اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮ ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﺎدت اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ رﻗﻢ ﺧﻮردن ھﻤﯿﺸﮕﯽ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺘﺒﺪاد را در رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﺗﺮ از آن ،ﮔﺮﻓﺘﺎردر
ﭼﺮﺧﮫ ی ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ ،اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺎه ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ
رود ﮐﮫ ﺧﻮد اﺳﺘﺒﺪاد را طﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺒﺪادﻣﻨﺸﯽ رﯾﺸﮫ در اﻋﻤﺎق
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ دارد و رھﺎﯾﯽ ﻣﺎ از ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی روﺑﻨﺎ  -ﺑﺨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی -
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ! اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ھﻤﭽﻮن دﻓﻌﺎت دﯾﮕﺮ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ھﺰاران ﺳﺎل

ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﮫ ی اﺣﺰب ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮا ﮐﮫ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮫ
دﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ،ﭼﺮﺧﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ راﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﻋﺰم ﻣﺎ
ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪی و ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ در
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ای
روﺷﻦ و اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ و ﮐﻨﺸﮕﺮی در
ﺻﻔﻮف اﺣﺰاب ﻣﺪرن و ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻣﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ# .
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مهندس کامران مهرپور

ﻧﺎھﻤﮕﻮﻧﯽ ادﺑﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ دارد .ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ،در دھﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﮫ ﺻﺪھﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﺻﻨﻔﯽ
وﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻏﯿﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ،ﮔﺎه ھﺰﯾﻨﮫ ی اﯾﻦ
ﮐﺎرھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎن ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻦ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺗﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ﯾﮏ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ طﻮر ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ھﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
اﺷﺎره ی ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ "ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ" اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ واژه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد:
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﮭﺎد ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،ھﺴﺘﮫ ،دﺳﺘﮫ ،اﻧﺠﻤﻦ ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ ،ﻣﺤﻔﻞ،
ﺗﺸﮑﯿﻼت ،ﺗﺸ ُﮑﻞ ،ﻣﺆﺳﺴﮫ ،ﮔﺮوه ،ﺗﯿﻢ ،ﺣﺰب ،ﺷﻮرا ،ﺳﯿﺴﺘﻢ،
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ،ﺷﺒﮑﮫ ،ﮔﺮاﯾﺶ ،ﺟﺮﯾﺎن ،ﻟﮋ ،ﺑﺮﯾﮕﺎد ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﺟﻤﻊ،
ﺟﻤﺎﻋﺖ ،دوره ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﺸﻮن ،ﻟﺸﮕﺮ ،ﺳﭙﮫ ،ﺳﭙﺎه ،اردو ،ﺟﻤﮭﻮر،
ﻗﻮم ،ﻗﺒﯿﻠﮫ ،ﮐﺎﻧﻮن ،ﺷﺮﮐﺖ و17...

در ﻧﮕﺎه اول ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه دو ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺎﺳﯽ را در اﯾﻦ
ﺗﻼش ھﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد:
• در ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﺴﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن و اﻣﺘﯿﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﮫ و اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻻزم.

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ در ھﺮ ﻣﺒﺤﺚ ،ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از واژه
ھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﺸﺨﺺ
در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎر واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن آن ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺧﻮب ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺪﯾﺪه
ی ﺑﺎران اﺳﺖ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ واژه ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻧﻮاع ﺑﺎران ھﺎ اﺑﺪاع
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﺳﮑﯿﻤﻮھﺎ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺮف واژه ھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ
آﯾﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﮫ واژه ی اﺑﺪاع ﺷﺪه )ﯾﺎ وارداﺗﯽ( در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ
ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎن از آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﻣﯿﺰش
ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺧﻮد ﻣﺤﻮری و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اوﻟﯿﮫ ی ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺎرﺟﻤﻌﯽ ﻧﺸﺎن از

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﮭﻦ ﻣﺎ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎرھﺎ ﺷﺎھﺪ ﺗﺒﻠﻮر ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده ﮐﮫ اﺛﺮات آن در ﺣﺎﻓﻈﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر آﯾﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان درس ھﺎی ارزﻧﺪه ای از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎ ﮔﺮﻓﺖ،
از ﺟﻤﻠﮫ اﻧﺪ:
ﺳﭙﯿﺪ ﺟﺎﻣﮕﺎن )ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮﻣﺪﯾﻦ( ،ﺳﺮخ ﺟﺎﻣﮕﺎن ،ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﮕﺎن
)اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ( ،ﺣﺸﺎﺷﯿﻦ )ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح( و ﻣﺰدﮐﯿﺎن.
ادامه مطلب در صفحه ۱۸

 17ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ،ﮔﺎه ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﺴﻮﻧﺪ "اﯾﻨﺎ" ﺑﮫ ﯾﮏ واژه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ "ﻣﯿﺘﺮا اﯾﻨﺎ" ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ھﻤﺮاھﺎن و ھﻤﯿﺎران ﻣﯿﺘﺮا .ﻣﻌﺎدل آن در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽMitra & Co :
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درباره ی سازماندهی و مدیریت

ﺑﮭﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ طﻮﻻﻧﯽ و
دﺷﻮار ،ﺗﻮﺷﮫ ی راه ﻣﺎ ھﻤﺎن اﺧﻼق ﻣﺪاری اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﮫ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ،
ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ ،ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ.

ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﮐﺎرﺟﻤﻌﯽ درد اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ
و راه درﻣﺎن آن را ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ھﻮﺷﯿﺎر ﮐﺎر ﺻﻨﻔﯽ ،ھﻤﭽﻮن رﺳﻮل
ﺑﺪاﻗﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺠﺎع ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮔﺎه ﺑﺎ دادن ﺑﮭﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،اراﺋﮫ
ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ وی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی
ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ" از زﻧﺪان
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ آﻣﺪه:
" ﺑﮫ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و
ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ﻧﺠﯿﺐ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی و رﻓﺎه،
ﮔﺎﻣﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ18 ".

**

در ﺳﺮی ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ
از داﻧﺶ و ﻓﻦ اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه و دﺷﻮاری ھﺎی
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻋﺮﺻﮫ ی ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ داﻧﺶ و واﻗﻌﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮآن اﺳﺖ
ﮐﮫ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﺗﺮ ﺑﮫ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ از ﺣﻮزه ی ﺣﺮف و ﺑﺤﺚ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و
ﺗﻔﻨﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﮫ و ﮐﻨﺸﮕﺮی و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎری ﺣﺮﻓﮫ ای و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺮای از ﭘﯿﺶ
ﭘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﺳﯿﺪه ی اﺳﺘﺒﺪادی ،ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ھﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ
را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﻢ دوﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد:
• ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی ﻧﮫ ﭼﻨﺪان درﺧﺸﺎن اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در
دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ،

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ

• دﺷﻮاری ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺣﺰﺑﯽ :ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﭼﮭﺎردھﮫ ی ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺿﻄﺮاری ﮐﮫ در ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﺣﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ ،از ﮐﺎر دﺷﻮار و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪه
اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﮔﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺿﺮورت
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ را در ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﻦ ﮔﺮدآوری ،ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺑﺎزآراﯾﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ.
ﻋﻠﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺎ دو ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد:
• ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺑﺰار ،اﺷﯿﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﺸﺨﺺ،
• ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪﻓﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه.

واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوز رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺧﻮدﻣﺤﻮری ھﺎ ،ﺗﮏ
روی ھﺎ و ﺿﻌﻒ آن ھﺎ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺑﺎ زﺑﺎن
و ادﺑﯿﺎت و ﺣﺎﻓﻈﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ی اﯾﻦ
ﻣﺮدم ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .درک ﻣﺎ از ﺿﺮورت
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎر ﻣﺆﺛﺮ
ِ
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﻌﻀﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺧﺮد و داﻧﺶ ،ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی راھﮑﺎرھﺎی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزت ﺳﯿﺎﺳﯽ دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ و ﻧﺤﻮه
ی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻓﮭﻢ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﮐﺎر دﺷﻮار ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺰﺑﯽ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺑﺰارھﺎ ،اﺷﯿﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ
طﻮرھﻤﺎھﻨﮓ و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ؛
اﻣﺮی ﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ آﺳﺎﻧﺘﺮ از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻓﺮاد واﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ اﺷﯿﺎء ﮐﺎرﮐﺮد
ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺑﮫ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ،در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎ ی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدی،

ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ و ﺧﻮدﺑﺎوری ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎری ﺧﻮاھﺪ داد
از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ و ﭘﺮھﺰﯾﻨﮫ ی ﻓﺪاﮐﺎری ھﺎ و ﺗﻼﺷﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎن
درﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان درس ھﺎی ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ دو
ﻣﺤﻮر اﺧﻼق ﻣﺪاری و ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ

ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺧﻮاھﯿﻢ
داﺷﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٩
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درﺑﺎره ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺠﻮم ﻣﯽ آورد
ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ،دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ
ﺧﻮد ﮐﻨﯿﻢ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .در ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی
داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ داده ھﺎ و اﺧﺒﺎر ﭼﻨﺎن اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﻏﻮﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻﺑﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ی اﺧﺒﺎر و
اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ  -ﮐﮫ ھﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺸﺮی ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﮫ ﺳﻤﺖ آﻧﮭﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺘﯽ
ﺧﺎص ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ی اﺑﺰاری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮ در آﻣﺪه ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  -در ھﺮ ﻋﺮﺻﮫ ای ،از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮع زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮدی ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﺪرن اﮔﺮ ﻓﺮا ﻧﮕﯿﺮد ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اش را ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آن
ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،
ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺖ آن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺻﺤﻨﮫ ی
زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎزﯾﭽﮫ ی دﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺐ
ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﺮﮐﯿ ِ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺑﺰار و اﺷﯿﺎء اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد و ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﮐﮫ
ھﻤﺎﻧﺎ ھﺮ ﭼﮫ آﺳﺎن ﺗﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺧﻮراک روزاﻧﮫ ی اﻓﺮاد
ﻣﻨﺰل اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن
ﯾﺨﭽﺎل ،اﺟﺎق آﺷﭙﺰی ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری ظﺮوف ،ﻣﺤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮی
ظﺮوف)ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ( ،ﺳﻤﺎور و دﯾﮕﺮ اﺟﺰاء ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ
ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ،از ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دروﻧﯽ و ﺧﺎص
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن )ﻣﺜﻼ ﯾﺨﭽﺎل( طﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺷﺊ ﯾﺎ
وﺳﯿﻠﮫ ی آﻣﺎده ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻧﻤﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮ
از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺷﯿﺎء ،ﺳﺎﻋﺖ دﯾﻮاری اﺳﺖ،
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﺮﺑﮫ ھﺎ و ﭼﺮخ دﻧﺪه ھﺎ و ﻏﯿﺮه ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ
ھﻤﺎھﻨﮓ آن ھﺎ ،ھﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ،ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دادن دﻗﯿﻖ وﻗﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﮫ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ .در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آدم ھﺎ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﺪرن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺘﻦ از دوران ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ھﺎ و ﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﮐﮫ وی را ﺑﮫ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد،
ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻓﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرھﺎ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎ ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ی
اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن روﺳﺘﺎھﺎ و ﺳﭙﺲ
ﺷﮭﺮھﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز اداﻣﮫ دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از
اﺑﺪاع زﺑﺎن ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺪاﮔﺬاری اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﮫ ﺑﺮوی اﺷﯿﺎء و ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ
آﻏﺎز ﮔﺸﺖ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری اﻧﺴﺎن ﯾﺎد
ﮐﺮد .اﻣﺮی ﮐﮫ ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎ اﺑﺪاع ﺣﺮوف ،ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﮔﻔﺘﺎری و ﺳﭙﺲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎری ،در طﻮل ھﺰاره ھﺎ اداﻣﮫ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺧﺘﺮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺎپ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺒﺎطﺎت اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ای ﺗﺤﻮل و ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺪ ،اﻣﺮی ﮐﮫ
اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

❊
در ﺑﺨﺶ ھﺎی آﯾﻨﺪه ی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺪرن ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﮫ وی اﺟﺎزه ﻣﯽ
دھﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ھﻮﺷﻤﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اھﺪاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﭙﺮدازد .ﺟﺪا از آن ﮐﮫ
ھﺪف ﻣﺎ از ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏ ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﺪرن اﻣﺮوزی ﭼﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﺪون وﻗﻔﮫ از طﺮﯾﻖ
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آغاز به کار رادیو دیدگاه

بی تشکل هر مبارز یک تن است

دفتر تولید حزب ایران آباد مفتخر است که تاسیس رادیو

ِ
قدرت تو با من است
حزب ،جمع

دیدگاه را به اطالع عموم برساند .این وبسایت به طور
بیست و چهارساعته به پخش برنامه های آموزش

*

خصم ما را منفرد غالب شدست

سازماندهی و برخی از برنامه های زنده

جمعِ آگه چیره بر اهریمن است

تلویزیون دیدگاه خواهد پرداخت.

*

ِ
ترفند عدوست
جهل و ترس و فقر

آدرس وبسایت رادیو دیدگاه

ملت اینسان عاجز از جنگیدنست

www.radiodidgah.com

*

سازمان یابی ،یارا ِ
ن وطن
ِ
شرط آزادی مام میهن است
*

پس بپیوندیم اگر آزاده ایم
ِ
شکست دشمن است
حزب تدبی ِر
*

خائنان ،اصالح چی یا بر اصول
ابتدا الزم به بند افکندن است
*

دشم ِ
ن فرهنگ و آب و خاک ما
شیخِ دزد و پاسدار ملُپن است

تلویزیون دیدگاه رسانه ای در خدمت ارائه ی

*

اهل دانش مصدر کاری ِنی اند

آگاهی اجتماعی الزم برای ایجاد تغییر در ایران
www.didgah.tv didgah@yahoo.com
www.GLWiz.com
Tel: +1-747-200 55 60

کشور اندر دست مشتی رهزن است
*

ِ
قوت الیموت
مردمان محتاج
شیخ گرم عیش اندر لندن است
*

مافیا مال سپاهی الشه ایست

نشریه ی "خودرهاگر"

کز تعفن از درون خود مدفن است

شماره یک  ۲۹ -آوریل ۲۰۱۶

*

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

لیکن از ثروت چنین فربه شدست
ِ
خیال مملکت بلعیدن است
در
*

غافلند از پیش لر ِز زلزله
خشم و عصیان بر لب مرد و زن است
*

گر پذیرد فرد و سندیکا و حزب
ِ
نوبت همراهی و پیوسنت است

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.

*

حزب ما ایران آباد این نوید
میدهد فردای ایران روشن است
ﺷﻌﺮی از  :ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ دوم

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.
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