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نشریه رسمی حزب ایران آباد
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سرم= = = ==قال= = = ==ه
ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
دفتر سیاسی حزب ایران آباد

ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوام ﻧﻤﯽ آورد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ رود .ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ واﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﮐﺎری دارد .در ﻧﺒﻮد آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن
ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .آن ﭼﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎ
را از ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺎﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ھﺮ ﺣﺰﺑﯽ
ﮐﮫ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺣﺰﺑﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎری ﺧﻮد از ﺧﻂ ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﮫ ﺳﻮی
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻮی
ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﺰب دارای ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ :ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﻓﮑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ،ﻧﻔﺮات ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺎده
ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده .وﻗﺘﯽ ﺣﺰب در روﻧﺪ ﮐﺎری
ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ را ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺗﮭﯿﮫ و
ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ دارای ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯿﺖ و وﺟﮫ
ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ آن ﺣﺰب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﮭﻤﯽ
از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق روی ﻧﺪھﺪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﭘﯿﭻ و
ﺗﺎب ھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺪارﯾﻢ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی آن را در
زﻣﯿﻨﮫ ی رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دھﯿﻢ .اﮔﺮ در درون
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢
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در ﮐﻨﺎر ﺣﻔﻆ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و اﻧﻀﺒﺎط در
دل ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﺒﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب ﻣﯽ دھﺪ .در ﻧﺒﻮد اﻧﻀﺒﺎط
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﮐﺎر ﺑﮫ ھﺮز ﻣﯽ رود .اﯾﻦ
اﻧﻀﺒﺎط ﺑﮫ ﺷﮑﻞ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،اﺧﺘﯿﺎری و دﻗﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ در درون
ﺣﺰب ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ اﻋﻀﺎء ﺑﺮای ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن ﻧﮫ
اﺣﺴﺎس اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺨﺖ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ اﺟﺒﺎری ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺪرﯾﺠﯽ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ی
اﻧﻀﺒﺎط در ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن.

ﺗﺸﮑﻠﯽ اﻣﺮ ﺳﮭﻢ ﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت ﺑﮫ طﻮر آﺷﮑﺎر و ﻋﻠﻨﯽ و رﺳﻤﯽ ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ و ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دو ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ :ﯾﺎ آن
ﺗﺸﮑﻞ ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺧﻮد را اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﮭﺎد و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد،
اﮔﺮ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺣﺰب اﺳﺖ ﮐﺎر آن رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺿﻌﻒ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ و اﻧﻀﺒﺎط در ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ
ﻋﻮارض ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻼت و دور ﺷﺪن آﻧﮭﺎ از ﺧﻂ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ
ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ آﻏﺎز ﺷﻮد ﺑﺎ در ﺟﺎ زدن و ﯾﺎ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن
آن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ورای ﺑﺤﺚ ھﺎ
و ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻧﻈﺮی ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وﺟﻮه ﺣﺮﻓﮫ ای و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
آن ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ،
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ و اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎری را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد.

ﺣﺰب ﺑﮫ طﻮر ذاﺗﯽ در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺗﻼش دارد ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﺟﺬب ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﯿﻔﯽ ،ﺗﺪارک
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ روی ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﻘﺪر ﻧﯿﺮو ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی
ﺗﺪارک دﯾﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی اﯾﻦ دو ،ﭼﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﯾﮏ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد
دارد ﻣﯿﺎن ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻮان ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ .ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻧﯿﺰ ﺳﺎده
اﺳﺖ :ھﺮ ﭼﮫ ﺗﻮان ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻗﻮﯾﺘﺮ ،ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ .زﯾﺮا
اﯾﻦ ﺗﻮان ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ،ﻧﯿﺮوی در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺰب
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی ﺣﺰب ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ و
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺰب ﺗﺎ ﭼﮫ وﺳﻌﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
ﺳﮭﻢ ﺣﺰب از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺴﺒﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺰاب
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﺣﺮﻓﮫ ای اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرن را
در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻣﻨﺪی و
ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻧﮭﺎدی را ﺑﮫ وﺟﻮد آورد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﮫ
ﺳﻮی ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت در اﯾﺮان در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ را در ﮔﺮو ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎن ﻣﺪار ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺣﺰﺑﯽ راه
رھﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را در ﮔﺮو ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺧﻼق ﻣﺪار
ﻣﯽ داﻧﺪ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻟﮕﻮﯾﯽ روﺷﻦ و ﻣﻮﻓﻖ در دو ﻋﺮﺻﮫ
ﺑﺎﺷﺪ :ﺣﺮﻓﮫ ای ﮔﺮاﯾﯽ و اﺧﻼق ﻣﺪاری.

ﺗﻮان ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺴﺘﺮه ی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺳﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ
در ﺣﺰب اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﺪی را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در
ﺳﺎﯾﮫ ی آن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب در اﻣﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﮫ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ و
ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ،ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎر اﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب از ﺗﻼش ﮐﺎﻓﯽ
و ﯾﺎ از ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻨﺼﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﻣ ﯽ ﺳﭙﺎرد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪه و
ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺎ
ﺿﻌﻒ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دفتر سیاسی حزب ایران آباد
 ۸خرداد ۱۳۹۵
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ﺳﻌﻮدی ،ﺗﺮﮐﯿﮫ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﮐﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻗﺪﯾﻤﯽﺷﺎن ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان ،در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
دوﻟﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزاتھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ھﺮ ﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻣﮑﺎن ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم در
اﯾﺮان ﺳﺮﺧﻮرده ﺷﺪه و درک ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب ﺳﭙﺎه در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﮭﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﮐﺸﻮرﻣﺎن آﺛﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ را از
ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﮫ ھﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻧﺪ .در اﯾﺮان ﺗﻨﺶ ھﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺤﻮهی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮانھﺎی ﻋﻤﯿﻖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺼﺎدی ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻏﯿﺮه روز ﺑﮫ روز ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﮫ
و ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﺑﺮای ﺑﮫ ﻣﮭﺎر ﮐﺸﯿﺪن رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ ﺧﻄﺮ
ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺪی روﺑﺮوﺳﺖ و از ﮐﺎرزار ﭘﺮ ﺟﻨﺠﺎل و ھﯿﺎھﻮی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ورود رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رژﯾﻢ اﯾﺮان.

در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻨﻮﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﭼﮫ در ﺳﻄﺢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﭼﮫ در ﺻﺤﻨﮫی داﺧﻠﯽ ،ﻧﺸﺎن از ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ روﻧﺪ  ٣٧ﺳﺎﻟﮫی ﮔﺬﺷﺘﮫ دارد و ﺑﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﮭﻢ
از آن ﺑﮫ ﻣﺸﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﯿﮕﯿﺮی دﻗﯿﻖ روﻧﺪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز
ﺑﮫ اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺎزه ﺧﻮاھﺪ داد در ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺗﺤﺎدی ﮔﺴﺘﺮده را
ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺗﻤﯽ و ﺗﺮﮐﯿﮫ دارای ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺶ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ .رﺟﺐ طﯿﺐ اردوﻏﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ﺧﻮد ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻗﺒﻀﮫ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺪرت در ﺗﺮﮐﯿﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ روﯾﺎی
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ھﺮ ﭼﮫ ﻓﻌﺎلﺗﺮ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ
ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .دوﻟﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺶ از ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻻﺑﯽھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ طﺮﻓﺪارش در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ رژﯾﻢ
اﯾﺮان ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻣﺘﻌﺎرف« را در ﻋﺮﺻﮫ ی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ھﻤﺰﻣﺎن ،دوﻟﺖ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎھﻮ ،در راﺳﺘﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن
طﺮح اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ،ﻧﻘﺶ ھﺮ ﭼﮫ ﻓﻌﺎل ﺗﺮی در ﻣﺴﺌﻠﮫی اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﺮدھﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان روﻧﺪ وﻗﺎﯾﻊ را در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﺳﻨﺎرﯾﻮی زﯾﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد:

ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﯾﮑﻢ :ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
وﺧﺎﻣﺖ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ و روزاﻓﺰون ﺑﺤﺮان ھﺎ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن از
وﺿﻌﯿﺘﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ در
ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب از آن ﺑﺎ واژه ھﺎی  collapse1و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ
دﻗﯿﻖﺗﺮ  implosion2ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎظﺮان ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻮاھﺪ
و ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ را در زﻣﯿﻨﮫھﺎی زﯾﺮ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ:



اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۴

 1سقوط
 implosion 2به معنای انفجار از داخل یک مجموعه است به دلیل تغییر و تحول عوامل درونی آن ،بر خالف  explosionکه انفجاری ست بواسطه ی تأثیر و عملکرد عوامل بیرونی
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ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت ﺑﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮫی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﮫ ﭼﭙﺎول ﺧﻮد در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﮫھﺎ ھﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ اداﻣﮫ دھﺪ ،از طﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﺜﻠﺚ
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺿﺎﺑﻄﮫﻣﻨﺪی در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ رﻏﺒﺖ ﺑﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری در اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن از راه ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺪارد و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﺬف ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺟﻨﺎح ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
آن ﭼﮫ ﮐﮫ راه را ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺜﻠﺚ ﺳﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد
ﺑﮫ ﺣﺪ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰھﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

 .1وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی:
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه دﭼﺎر اﺳﺖ.
رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ،
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﻟﺬا ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺮدم ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮدهی واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﮫ واﺳﻄﮫی آن،
اوجﮔﯿﺮی ﺑﺤﺮان ﺑﯿﮑﺎری ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﻧﺸﺎن از وﺧﺎﻣﺖ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫی
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارد .وﺣﺸﺖ رژﯾﻢ از ھﺮاس ﻣﺮدم
از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ در ﺻﺤﻨﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن،
آﺷﻮبھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ھﺮ دو ﺟﻨﺎح ﺳﻨﺘﯽ و
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ،ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ در ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ در ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎھﺎی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ھﺮ از ﭼﻨﺪی ﺷﺎھﺪ اﻓﺸﺎ ﺷﺪن ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از
اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ھﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮیھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ روی ﮐﻮه ﯾﺦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.




 .3ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل:
ﺑﯿﺎن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و اﻧﺘﻘﺎد در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮاﻧﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺒﻮد اﺷﮑﺎل ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺑﺮاز اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ رﻓﺘﺎرھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ درونﮔﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ روی
آورده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎبھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
وﺣﺸﺖ ﻧﻈﺎم از ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ دﺳﺖ
ﺑﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺸﻦ و ﻓﻌﺎل ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰﻧﺪ،
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .اﺳﺘﻘﺮار »ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس« در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﺗﺮس رژﯾﻢ از ﺟﺮﻗﮫ ﺧﻮردن اﻧﻔﺠﺎر ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل  -ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻨﻮز ﻋﻼﺋﻢ آن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد  -اﻣﺎ ﺻﺮف اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آن ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﻮده
و ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ رﺷﺪ
ﺷﺘﺎب ﯾﺎﻓﺘﮫی ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،ﺻﻨﻔﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ی ﺷﻮرش ھﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺮﮐﻮب
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﮔﺮﺳﻨﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺎد
اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻮﻋﯽ از
رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه و در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮوز دھﺪ.

 .2ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎھﺎی رژﯾﻢ:
ﺑﺮای ﻣﮭﺎر ﮐﺮدن ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺗﻮدرﺗﻮ و روزاﻓﺰون رژﯾﻢ ،ھﺮ ﯾﮏ
از دو ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت 3در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺘﻘﺎوت و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ
ﻗﺪرت ﺧﻮاھﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﯿﻮهھﺎی ﮐﺸﻮرداری ﺳﻨﺘﯽ از ﻧﻮع ﺳﮫ دھﮫی
ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرھﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را ﺑﮫ ﻓﻦ ﺳﺎﻻران وﻓﺎدار ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﭙﺮد .از اﯾﻦ
رو ،ﻧﺤﻮهی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻨﺎ ﺑﮫ آن ﮐﮫ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو
ﺟﻨﺎح دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .از ﯾﮏ طﺮف ﻣﺜﻠﺚ

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۵

 3مثلث سنتی قدرت در ایران متشکل از روحانیت به سرکردگی بیت خامنهای ،سپاه پاسداران و گندهبازاری ها به سرکردگی حزب مؤتلفه اسالمی است ،و مثلث جدید قدرت
شامل اصالحطلبان به سرکردگی خاتمی ،مافیای رفسنجانی و تکنوکراتهای دولتی به سرکردگی حسن روحانی میباشند.
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 .4ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و طﺒﯿﻌﯽ:

اﺗﺎقھﺎی ﻓﮑﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ روﻧﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر
ﻓﻌﺎل ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎﯾﯽ
ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪهی دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻼش ﻧﻈﺎم اﻣﺎ ﺑﺮای
ﭘﺮھﯿﺰ از در ﺧﻮد ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﯾﻦ دو ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد رژﯾﻢ در ﻣﺎهھﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر را ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﻮی ﯾﮏ درھﻢﭘﺎﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.

ﺑﯽآﺑﯽ و ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺒﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ در دل ﺧﻮد اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن را
ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .درﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آب آﻏﺎز ﺷﺪه و
ﺣﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ
آﺷﻮبھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ درﮔﯿﺮیھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ اﺳﺘﻘﺮار
ﻓﻀﺎی ھﺮاس در درون ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﺎ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .اﻣﺮی
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮتھﺎی ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ و دردﺳﺮھﺎی
ﻓﺮاوان اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ درﺟﮫای از وﺧﺎﻣﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه
ﮐﮫ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﻧﻮع راه ﺑﺮون رﻓﺖ ﭘﺎﯾﮫای ﺑﺮای آن ﻧﺪارد و
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﻞ
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪهی ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور ﺑﮫ واﺳﻄﮫی ﺑﺤﺮان
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫی ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ھﻢ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ و ھﻢ طﻮﻻﻧﯽ .ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد آن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ دﻻﯾﻞ
زﯾﺎدی ﺑﺮ وﺧﺎﻣﺖ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ،در ﻣﯿﺎنﻣﺪت ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم :ﺑﺤﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﻨﮓ
ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮی دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺒﺮ از ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ و
ﺗﺪارک ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽ دھﺪ .ھﺪف از اﯾﻦ
ﺗﮭﺎﺟﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش ﻻﺑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﮫ رھﺒﺮی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،رﺑﻮدن ﻓﺮﺻﺖ
"ﻋﺎدی" ﺳﺎزی از دﺳﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ھﻤﯿﺸﮕﯽ
آن در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .رژﯾﻢ اﯾﺮان ﮐﮫ
ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ آن ھﻤﻮاره و از ھﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺟﮭﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﮓطﻠﺒﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﻮده اﺳﺖ،
در ﻋﺮض  ٣٧ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ورزی ھﺎ و
آﺷﻮب ﮔﺮیھﺎﯾﺶ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ،ھﻤﮫی


ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺸﮫدار در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﺻﮫھﺎ ،ﻧﻈﺎم و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺳﺮﺣﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ را از ﻧﺰدﯾﮏ رﺻﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼﺷﯽ  -ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫ  -دارﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ را ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺪف ﻧﻈﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
آﻏﺎز ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ روﯾﺪادی را ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﮭﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.



اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۶

بحران زیس=تم==حیطی و ط==بیعی ب=ه درج=های از وخ=ام=ت خ=ود رس==یده ک=ه ن=ظام دی=گر
ه=یچ نوع راه برون رفت پایهای برای آن ندارد و میتوان پیشبینی کرد کوچکترین راه
حلی برای مقابله با سیل مردمی که در آیندهی نه چندان دور به واسطهی بحران
زیستمحیطی مجبور به ترک خانه و کاشانهی خود میشوند ندارد .این بحران هم
عمیق است و هم طوالنی .یعنی چشماندازی برای بهبود آن در چند سال آینده نیست،
اما دالیل زیادی بر وخامت هر چه بیشتر شرایط ،در میانمدت ،وجود دارد.
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سناریوهای پسابرجام برای رژیم و ایران

اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺳﻮی ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر
ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻘﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .آﻧﮭﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮﯾﺶ
را از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺘﺎر دوﺑﺎرهای ﺑﮫ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻢ »ﺟﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﮭﻨﯽ« ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺮ و
ﺳﺮﮐﻮب را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻨﺎح ﺗﻮﺳﻌﮫ طﻠﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺒﺮد
طﺮح اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .از اﯾﻦ رو ،ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ
ﻓﺮﺻﺖ آن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ  -از درون ﺑﺎ
ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوھﺎی اﺻﻼحطﻠﺐ و ﯾﺎ از ﺑﯿﺮون ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ  -ﺑﮫ رژﯾﻤﯽ »ﻣﺘﻌﺎرف« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل در آن
ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد.

ھﻢ ﺳﻮﯾﯽ اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓطﻠﺒﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺎور ﺑﮫ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن در اﯾﺮان
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﮫ ھﻢ ﺗﻼﻗﯽ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﯾﮏ
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﮫ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ آن ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل درآﯾﺪ.

امروز که شرایط سرمایهداری جهانی ایجاب
می کند جنگهای متعدد کوچک یا یک جنگ بزرگ
جهانی به راه بیافتد ،بدیهی است که ایران
یکی از مناسب ترین کشورها برای این سناریو
نظامیگری باشد .سناریویی که سود آن از یک
سو به جیب شرکتهای بزرگ تسلیحاتی جهان
سرمایهداری خواهد رفت و از سوی دیگر ،با
تخریب کشورهای خاورمیانه ،شرایط را برای

ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻮم :اﺳﺘﺤﺎﻟﮫی ﻧﻈﺎم

اجرای طرح اسرائیل بزرگ فراهم خواهد ساخت.

ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻮم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﮑﺎن ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﺑﻂ
ﻗﺪرت و اﺳﺘﺤﺎﻟﮫی ﻧﻈﺎم از درون .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آن ﺗﻦ دردھﺪ و ﺑﮫ واﺳﻄﮫی آن
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﮫی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺟﮭﺎﻧﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﮫ ﭼﻨﮓ
آوردن ﻓﺮﺻﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان از ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دور زدن ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت را
ﺑﺪھﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ از آن روی اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ اﮔﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺟﻨﮓ
روی ﻧﺪھﺪ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﮫی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻧﺨﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮرش ﻣﺮدم و
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﻘﺎی
ﻧﻈﺎم و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﻗﺮاردادھﺎی ﭼﺮب و ﻧﺮم
ﺑﺮای ﻏﺎرت ﺛﺮوتھﺎی طﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزار
ﻣﺼﺮفﮔﺮای آن و ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺮهﺑﺮی از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ادﻏﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺟﮭﺎﻧﯽ
را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﻒ اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ از اﯾﻦ
طﺮﯾﻖ ﺑﺎجھﺎی ﺑﮭﺘﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﮫی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻨﮓاﻧﺪازی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در دوران
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎدﻟﻦ آﻟﺒﺮاﯾﺖ در وزارت
ﺧﺎرﺟﮫی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ رژﯾﻢ اﯾﺮان دﯾﺪﯾﻢ .و
ﯾﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺮھﻢ زدن و ﯾﺎ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪن ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم در دوران اوﺑﺎﻣﺎ
داﺷﺖ .اﻣﺮوز ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ راه ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ،
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻮد آن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﮫ ﺟﯿﺐ
ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای
اﺟﺮای طﺮح اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ طﻮر آﺷﮑﺎری در
اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ﻓﻀﺎی
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮاھﻨﺪ داد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش در ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد و از دﺳﺖ ﻧﺪادن

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٧
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ﻣﺎھﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ .طﺮحھﺎی دو ﮔﺎﻧﮫای در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ
در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪرت و ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮای رژﯾﻢ اﯾﺮان رﻗﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ زد .از ﯾﮑﺴﻮ طﺮح
ھﺌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎ
ھﺪف ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﮫ و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،طﺮح ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎران و ﻻﺑﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ درازﻣﺪت ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫ و ھﻤﻮار ﮐﺮدن راه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ طﺮح اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ .ھﺮ
ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪهی
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ .در طﺮح اول ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯿﺮون
راﻧﺪن اﯾﺮان از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺟﺮاﺣﯽ آن در داﺧﻞ ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد
اﺳﺖ ،در طﺮح دوم ،ﺣﻔﻆ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﮓاﻓﺮوز رژﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی
ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺜﻠﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت )ﺑﺎﻧﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن
اﺻﻼحطﻠﺐ و ﺑﺎﻧﺪ روﺣﺎﻧﯽ( ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﮫی
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن اﺧﺘﯿﺎرات از دﺳﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت )ﺑﺎﻧﺪ ﺧﺎﻣﻨﮫای،
ﺳﭙﺎه و ﺑﺎزار( ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎﯾﯽ ﺗﻮأم ﺳﺎزد و از ﺧﻮد ﻗﺎطﻌﯿﺖ در
ﭘﯿﺸﺮوی ﻧﺸﺎن دھﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﯾﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ او
ﺷﺘﺎﻓﺘﮫ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺤﺎﻟﮫای دردﻧﺎک اﻣﺎ ﺳﻮدآور را
در درون ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺘﺤﺎﻟﮫ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫی ﺷﻮرش و
ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻓﺮو ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ و ﻧﮫ از طﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫی
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی
ﮐﻼن ﻏﺮﺑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮانھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﻗﺖ ھﻢ ﮐﮫ
ﺷﺪه ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺨﺖ اﻣﺎ
ﺿﺮوری در در درون ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺧﻮد را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ظﺎھﺮی ﺗﺎزه،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﯽرﺣﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﮭﺎﻧﮫی ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از
دﺳﺖ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻻﺑﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
آن ﺧﺎرج ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ در آن اﺳﺖ ﮐﮫ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ذﯾﻨﻔﻊ
در ﺣﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ،
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺗﺼﻮر
راﯾﺞ ﺧﻮد ،ﮐﮫ ﺑﺎ از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ ﺑﺮ روی رژﯾﻢ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺧﻮدﺑﮫﺧﻮدی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اداﻣﮫ دھﺪ؟ آﯾﺎ زﻣﺎن آن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن درﯾﺎﺑﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ھﺮ ﭼﻘﺪر ھﻢ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻋﻤﻞﮔﺮا ﻗﺪرت را از دﺳﺖ او ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورد
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد؟ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎھﺪﯾﻢ ،رژﯾﻢ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﻣﯽ رود ،ﺗﻼش دارد آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن

ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی ﮐﻼن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺳﺎﺧﺘﺎر طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫی اﯾﺮاﻧﯽ را ھﺮ ﭼﮫ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد،
اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ادﻏﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در دل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮفﺳﺎز
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻻﯾﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺎدار ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و آﻧﮭﺎ را ﺑﺮ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻓﻘﺮا و ﻏﺎرتﺷﺪﮔﺎن
ﺳﻮار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﺮان
ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﮫ دﯾﮕﺮ در ﻋﺮﺻﮫی اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﮏ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
دﯾﮕﺮ در ﺣﻮزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺎزد ،اﯾﺮان ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺤﺪ طﺒﯿﻌﯽ ﻏﺮب
در ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺣﺴﺎس ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزد و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﮫ ،اﯾﺮان را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﻼﺗﻔﺮم
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ دﺷﻮاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ک==ه ب==ا از ح==د گ==ذش==نت ف= =ش=اره ==ا ب==ر روی رژی ==م ف==روپ==اش==ی

ﻧﻘﺶ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن:

خ==ود ب=ه خ==ودی ان ==جام خ==واه==د ش==د ،ادام ==ه ده==د؟

ﺳﮫ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫای
در ﺑﯿﺮون و روﻧﺪ روﯾﺪادھﺎ داﺧﻠﯽ در ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ﺷﺮاﯾﻂ را
ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﺤﻨﮫی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮاﯾﺶھﺎ
ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺗﺤﻤﻞ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ

آی ==ا زم ==ان آن ف ==را ن ==رس= =ی=ده ک==ه اپ= ==وزی = =س=ی=ون دری ==اب ==د ش==رای==ط

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٨

پ==رس==ش اص= =ل=ی در آن اس ==ت ک ==ه ،در ح==ال==ی ک==ه ت= =م=ام==ی
ک= =ش=وره ==ای ذی = =ن=ف=ع در ح ==ال ت =ط =ب==یق م= =ن=اف==ع خ ==ود ب==ا ت = =غ=ی=ی=ر
ش= ==رای= ==ط در ای = ==ران ه =س= = =ت =ن==د ،اپ = ==وزی= = =س =ی==ون ای= ==ران= ==ی چ ==ه
م =ی ک= =ن=د؟ آی ==ا ق ==رار اس ==ت ه = =م=چ=ن=ان ب==ه ت= =ص=ور رای ==ج خ ==ود،

ه==ر چ= =ق=در ه==م ب==ر رژی ==م ت= =ن=گ ش ==ود ت==ا زم==ان==ی ک==ه ن= =ی=روی ==ی
ع= =م=ل گ ==را ق ==درت را از دس ==ت او ب = =ی=رون ن = =ی=اورد ه = =م=چ=ن=ان ب==ه
ح==یات خ==ود ادام ==ه خ==واه==د داد؟
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ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮی:

ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﯾﺎﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ھﯿﭻ رژﯾﻤﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ
ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﺑﺮای او ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﻗﺪرت را واﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻧﮫ از ﺧﺎرج ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
دارد و ﻧﮫ در داﺧﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫی ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﻮاﺟﮫ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﺮای ﻏﺎرت و
ﭼﭙﺎول ،ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام و ﺑﮫ ﻓﻘﺮ و اﻋﺘﯿﺎد ﮐﺸﺎﻧﺪن ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ
روی ﮔﺮدهی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮑﮫﺗﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻧﺒﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻞﮔﺮا ﮐﮫ ﻣﺤﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ھﯿﭻ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﮭﻤﯽ در ﺳﮫ روﻧﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪهی ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ھﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ
واﺳﻄﮫای دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
در ﻧﺒﻮد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺪرت را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﺪون
ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎ ﺷﻮرش ﯾﺎ ﺑﺪون ﺷﻮرش .ﺗﺮک ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ھﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در ﮔﺮو وﺟﻮد ﻣﺪﻋﯽ ﻗﺪرت اﺳﺖ ،آن ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺪارک واﻗﻌﯽ ﻻزم ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت را دﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺪارک ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ :ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﻮزشدﯾﺪه ﮐﮫ
در ﺧﺪﻣﺖ آن ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای ھﺰﯾﻨﮫ
ﮐﺮدن در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻗﺪرت ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ رواﯾﺖﮔﺮ
ﺟﻨﺎﯾﺎت و دزدیھﺎی رژﯾﻢ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﮫ طﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﮫی ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺸﮫ ای ﮐﮫ در آن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ،
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .واژهی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺒﮭﮫی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﮐﮫ او را در ﻣﻘﺎم ﮐﻨﺸﮕﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﻗﺮار دھﺪ ،ﻧﮫ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﻘﺪ و ﻧﺎظﺮ .ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮان
و ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺎر ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﺰب اﻧﺘﻘﺎد و ﺷﮑﻮه و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺻﺮف
ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﺰب ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﮔﺮ اﯾﻦ ھﺪف وﺟﻮدی ﺧﻮﯾﺶ را از ﯾﺎد ﺑﺮد دﭼﺎر ﻗﻠﺐ ﻣﺎھﯿﺖ ﺷﺪه و
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎظﺮ و ﻣﻨﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﮐﻮب در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزهی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻗﺪرت را در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ
ﻧﻤﯽدھﺪ ،اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﺑﺮ دوش ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ رژﯾﻢ دﭼﺎر ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ھﺎی ﺳﮫﮔﺎﻧﮫی ﺑﺎﻻ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ در
ﺻﺤﻨﮫ ﮐﺪام ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎدﻟﮫی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ
طﻮر ﺻﺮف در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫی ذﯾﻨﻔﻊ در اﯾﺮان و
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ از ﯾﮑﺴﻮ و رژﯾﻢ ﺿﺪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ،
ھﯿﭻ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ
ورود ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﮫی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ در ﺧﺎرج و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮ در داﺧﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ
واﺳﻄﮫی ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ ھﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻗﯿﻖ و واﻗﻊﮔﺮا
ﻣﻌﺎدﻟﮫی ﻓﻮق را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﻣﻌﺠﺰهای در ﮐﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺎﻻ ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ اﯾﻦھﺎ ،ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﯾﺎ اﺳﺘﺤﺎﻟﮫ ﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺠﺎت
اﯾﺮان ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﺿﻤﺤﻼل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻮد
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم ،رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ
را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﺮان و
ﯾﺎ ﻏﺎرت ﺛﺮوتھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺑﺰک و اﺳﺘﺤﺎﻟﮫﺷﺪه ﺗﻨﮭﺎ
اﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻌﺎرف ﻧﺪارد#.
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دمکراسی در ایران در گرو شهروندانی مدرن
روی = ==ای دم==کراس==ی ،واق==عیت دم=کراس=ی و م=ا ای=ران=یان

-

ب=خش دوم و آخ=ر

بر اساس تحلیل ارائه شده در برنامه به سوی ایران آباد

اﺣﺰاب ﻣﺪرن ،ﮔﻤﺸﺪه ی ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ:

در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮ دوری ﺟﺴﺘﻦ از
ﺗﺼﻮرھﺎی روﯾﺎﯾﯽ و ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ ھﺎی راﯾﺞ ،ﻧﮕﺎھﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه
ی دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ی آن ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان را درﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻧﻮﺷﺘﺎری
ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ:

اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻔﻘﺎن ﭘﺪﯾﺪه ای ﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ
را درﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،از
اﯾﻦ رو ،رھﺎﯾﯽ از آن ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﺮدی ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺟﻤﻌﯽ
و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﻣﺒﺎرزات ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ و
آزادی ﺧﻮاھﺎﻧﮫ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ھﻤﻮاره ﺿﺮورت ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮطﯽ ﻻزم از ﺳﻮی ﺑﺨﺸﯽ آﮔﺎه از ﺟﺎﻣﻌﮫ
درک و در ﺳﺪه ی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ھﺎ و ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ﺷﮑﺴﺖ ھﺎی
ﺑﯿﺸﻤﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺒﻮد ﭘﮋوھﺶ ھﺎ ی ﺑﯽ
طﺮﻓﺎﻧﮫ ،دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ داﻧﺶ و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﮫ آﻟﻦ وﯾﺮ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد 5از ﻣﻔﮭﻮم ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اراﺋﮫ داده اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
زﯾﺮ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻖ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎرﺑﺮدی از ﭘﺪﯾﺪه ی ﺣﺰب
اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯿﻢ:

"در ﺳﻮدای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﮫﻦ ﻣﺎن ،اﮔﺮ واﻗﻊ
ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،اﮔﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺘﺒﺪادزده را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزی آﮔﺎه
ﻧﺸﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺰاب ﻣﺪرن و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻓﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﭙﺮدازﯾﻢ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﺣﺪ ﯾﮏ
روﯾﺎی دﺳﺖ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ4 ".

در اداﻣﮫ ی ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﮫ ﭼﺮاﯾﯽ ﺿﺮورت وﺟﻮد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺪرن و ﻗﻮی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺳﺘﺒﺪادزده ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ھﻤﺰﻣﺎن دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪ
از ﺿﻌﻒ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در زﻣﯿﻨﮫ ی اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﺗﺪاوم
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺣﺰاب را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ آﺳﯿﺐ
ﺷﻨﺎﺳﯽ از آن روی ﺿﺮوری ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ آن دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی ﮐﮫ ﺧﻮد زاده ی آن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ و
رﻓﺘﺎری ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﯿﺮاث اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از
اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ی ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﺪرن و اﻣﺮوزی ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻣﺪرن( ،ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮی و اﯾﺪه ھﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ راھﻨﻤﺎ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و
اﺻﻮل ﺣﺮﻓﮫ ای ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎ و اﺟﺰاء ﺧﻮﯾﺶ،
ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﺧﻮد را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﭘﺪﯾﺪه ی ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺪرن آن ﺗﻨﮭﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ دارای ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی
ﭘﺎﯾﮫ ای زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٠

" 4دمکراسی :آزادی قانون مند" در شماره یک نشریه خودرهاگر
Alan Ware: Political Parties and Party Systems
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•
•
•
•
•

ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ،ﻧﮫ در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻈﺮی اﻋﻀﺎی آن ،ﺑﻠﮑﮫ در
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ اﯾﻨﺎن در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﺸﺘﺮک رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ
و درون ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان
در دﺷﻮاری ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و رﻓﺘﺎرﯾﯽ ﺟﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﺒﺪادزده ی
اﯾﺮاﻧﯽ در درک اھﻤﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻻزم در ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
دارد ،اﻣﺮی ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت درک ﺿﺮورت اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ھﺎ در اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ:

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و اﯾﺪه ھﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ راھﻨﻤﺎ
ﺿﻮاﺑﻂ و اﺻﻮل ﺣﺮﻓﮫ ای ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎ و اﺟﺰاء
ﺧﻮد
ﯾﮏ ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﮭﻢ ﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت

در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﭼﺮاﯾﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺣﺰاب اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻤﺪه اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ:

دﺷﻮاری در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر
ﻣﺸﺨﺺ:
در دل اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﭼﮭﺎر ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻈﻢ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ .اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ زور و ﻓﺸﺎری از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﻮد ﺑﮫ ﺷﻠﺨﺘﮕﯽ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ روی آورد.
ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ و اﻧﻀﺒﺎط ﮔﺮﯾﺰی ،در
درون ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻋﻀﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ھﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎد ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗَﮏ ﺗﺎزی ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در طﯽ ھﺰاره ھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی
در ﺗﻔﺮﻗﮫ اﻧﺪازی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺮج دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا
ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺷﻮد .ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،ھﻤﻮاره ﻧﻘﻄﮫ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرﮔﯽ
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﮫ
ای و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ھﺎ را در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ؟ و اﮔﺮ ﻧﮫ ،دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﮫ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ از آﻟﻦ وﯾﺮ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

اﺣﺰاب ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎ ،رﻓﺘﺎرھﺎ و ارزش
ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ اﺳﺖ6.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻧﮕﺮﺷﯽ دور از ﺗﻌﺼﺐ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﯾﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﺗﮑﯿﮫ ی رھﺒﺮی ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﺑﺎور
اﻋﻀﺎء ﺑﮫ اﯾﺪه ھﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ آن ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ
در رواﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاک در رﻓﺘﺎرھﺎ و ارزش
ھﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺪاﮐﺎری ھﺎ و ازﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ھﻤﻮطﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دھﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ رده ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،رد ﭘﺎی

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١١

ب=ا وج=ود ف=داک=اری ه=ا و ازج=ان گ=ذش=تگی ه=ای ب=ی ن=ظیر ه=موط=نان=ی ک=ه در
ده=ه ه=ای گ=ذش=ته رده ه=ای م=ختلف ب=ه س=ازم=ان ه=ا و اح=زاب س=یاس=ی ای=ران=ی
ج=ان ب=خشیدن=د ،در ب=سیاری از م=وارد ،رد پ=ای شکس=ت ای=ن ت=شکل ه=ا ،ن=ه در
اخ==تالف==ات ن==ظری اع==ضای آن ،ب==لکه در م==شکالت==ی ب==وده ک==ه ای==نان در ت==شکیل
ال=گوه=ای مش=ترک رف=تار ج=معی و درون ت=شکیالت=ی از خ=ود ن=شان داده ان=د.
دل==یل ای==ن ام==ر را م==ی ت==وان در دش==واری ه==ای ف==ره==نگی و رف==تاری==ی جس==ت ک==ه
ان ==سان اس ==تبدادزده ی ای ==ران ==ی در درک اه ==میت ش ==اخ ==ص ه ==ای الزم در ک ==ار
ج==معی س==یاس==ی دارد ،ام==ری ک==ه س==بب ش==ده ح==تی در ص==ورت درک ض==رورت
این شاخص ها در اجرایی کردن آنها با مشکل برخورد کند.
.Parties are grouping of people with similar beliefs, attitudes and values 6
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ﺑﮫ ھﻤﺎن دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﮔﺮﯾﺰی ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ی ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ،ﮐﮫ ﻻزﻣﮫ ھﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ،
ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ .اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻣﻮﺧﺘﮫ اﯾﻢ ﮐﺎری را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ
و اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺎ زﺑﺎن زور ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .ﭘﺬﯾﺮش داوطﻠﺒﺎﻧﮫ
ی اﻧﻀﺒﺎط و اطﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﺪان
ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎدر
ﺑﮫ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ از زﯾﺮ ﮐﺎر ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﻔﺮادی ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮدی
دﯾﮕﺮ را ﺣﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﮫ ذات ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺟﻤﻌﯽ و
ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﮫ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﮏ رواﻧﮫ از ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﮫ ﮐﮫ
از ﯾﮏ ﺳﻮ رھﺎﯾﯽ ﺷﺎن در ﮔﺮو ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدن ﺷﺎن اﺳﺖ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدن و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮدن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪﯾﺪه ی رﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

تمایل ایرانیان به کار انفرادی به دلیل آن است
که فرد نیاز به همکاری با کسی یا پیروی از
فردی دیگر را حس نمی کند .حال آن که ذات
کار تشکیالتی جمعی و گروهی است .به همین
خاطر جمع کردن تعدادی از ایرانیان که بتوانند
آگاهانه و بدون مشکل به کار تیمی بپردازند
بسیار دشوار می نماید .این رفتار تک روانه از
ما موجوداتی پراکنده ساخته که از یک سو
رهایی شان در گرو با هم بودن شان است و از
سوی دیگر برای با هم بودن و با یکدیگر همکاری
کردن دچار مشکالت عدیده ی رفتاری می باشند.

ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻄﺤﯽ و ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﭘﺎﯾﮫ ای ،ارزش آن ھﺎ را
ﮔﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ اﺑﺘﺬال ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.

دﺷﻮاری در درک ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و اﯾﺪه ھﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ راھﻨﻤﺎ:

دﺷﻮاری در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺻﻮل ﺣﺮﻓﮫ ای ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎر
ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎ و اﺟﺰاء ﺧﻮد:
ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮﯾﺰی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺳﺘﺒﺪادزده ی اﯾﺮاﻧﯽ اﺛﺮات ﺳﻮء
ﺧﻮد را در ﻧﺤﻮه ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در
ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺗﺼﻮر ﮐﻠﯽ از راﺑﻄﮫ ی ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺮوی از اﻧﻀﺒﺎط
ﺣﺰﺑﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ درون ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را درﻧﯿﺎﻓﺘﮫ و ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﮫ
اﺑﺪاع اﺻﻮل ﻣﻦ درآوردی در اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫ ی ﻗﻮت ﯾﮏ ﺣﺰب در ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ و
ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ وظﺎﯾﻒ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای ﺳﺖ و
در ﻧﺒﻮد آن ﺣﺰب ﺑﮫ ﻧﮭﺎدی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع
ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮﯾﺰی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﺮﺟﯿﺢ راﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﺪای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎص ﻓﺮدی ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﮫ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دل ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﻣﺮز
ﺿﺎﺑﻄﮫ ﺳﺘﯿﺰی ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ راﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ
اﻋﺘﺒﺎر آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮ
ﭘﺎﺷﻨﮫ ی رواﺑﻂ و دوﺳﺘﯽ و رﻓﺎﻗﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﻧﮫ ﺿﻮاﺑﻂ و
ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ.

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ
در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ اھﺪا ﮐﺮده ،از زﻣﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺸﮏ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﺮﺳﺎﻟﯽ ﺳﺖ
ﮐﺎری ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺮی ﮐﮫ زاﯾﻨﺪه ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻧﻮ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از
ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻧﺎدرﺳﺘﯽ و
ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﻓﺎﻗﺪ آن درک اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺘﻦ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻧﻈﺮی را ﺑﺪھﺪ .ﻧﻘﻄﮫ ﺿﻌﻔﯽ ﮐﮫ
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ ،ﺑﺪﻧﮫ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺰاب
اﯾﺮاﻧﯽ در طﯽ دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺖ
در آﮐﺴﯿﻮن ھﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮده و ﮐﺎر ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﮫ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ،رھﺒﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺪود ﮐﺎدر رھﺒﺮی ﺳﭙﺮده اﻧﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ،ﻋﺪم درک ﻧﺴﺒﯿﺖ اﯾﺪه ھﺎ
و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ھﻤﻮاره ،ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺟﺰء ،ﮐﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ را زﯾﺮ
ﺳﺆال ﺑﺮده و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺗﺪاوم در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﻨﺒﮫ ی ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﺪه ھﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻧﻘﺶ راھﻨﻤﺎی
آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٢
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اﻣﺮوزی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭼﺮا ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺑﮫ
ﺳﮭﻤﯽ از ﻗﺪرت راﺿﯽ ﻧﺒﻮده و ﺧﻮاھﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻠﯽ
ﺟﺰ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺒﺪادی از ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻻزم اﺳﺖ درﯾﺎﺑﯿﻢ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺧﺘﻼف ھﺎﺳﺖ و ﻧﮫ ﻧﺒﻮد اﺧﺘﻼف.

دﺷﻮاری در اراﺋﮫ ی ﯾﮏ ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻻزم:
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ
زﯾﺮ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ :ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ
واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﺟﺮای آن در ﺣﺪ ﯾﮏ
روﯾﺎی دﺳﺖ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اراﺋﮫ ی
ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎری و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ی ﻣﺘﻌﺪد دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از
دﯾﮕﺮی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آن ﺗﺸﮑﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ھﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ
در ﻧﻘﺸﮫ ی راھﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه دوری ﺟﻮﯾﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ در اراﺋﮫ ی
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎری ﺧﻮد ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ،در
ﺣﺪ ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ دور از ﻋﻨﺼﺮ
واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی
ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،در ﺑﺰﻧﮕﺎه ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،از ﺧﻮد
اﻧﻌﻄﺎف ﻻزم را ﺑﮫ ﺧﺮج ﻧﺪاده اﻧﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺪم
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺷﺎن ،از ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺗﻌﺼﺐ ﮔﺮا ،ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﻧﻌﻄﺎف ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ
ﻣﻌﺎدل ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ آرﻣﺎن ھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ
ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮارد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﮏ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه
اﺧﻼق ﻣﺪاری اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﻢ در ﺗﻀﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺮ دو ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎ را
ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺧﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﻓﺮاوان ﺑﻮده اﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﻤﺎد
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮد وادار ﺑﮫ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ھﺎی ﻣﺎھﻮی در اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ! وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻠﻮغ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﯿﻢ،
در ﺣﺪ ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ،
ﺑﯽ ﺷﮏ ،اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﺘﺒﺪاد را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد و ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی
اﺣﺰاب ﻣﺪرن ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی
ﺣﻀﻮر و ﺗﻼش ﺣﺮﻓﮫ ای اﻧﺴﺎن ھﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﮑﻞ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﻮاﻧﻊ رﻓﺘﺎری ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮطﺮف ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺣﺰاﺑﯽ
ﻣﺪرن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﮫ ،ﭼﮫ ﺧﻮش ﺑﺪارﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ در رﻓﺘﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎ
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ وﺟﻮد دارد .ﻻزﻣﮫ ی ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان
وﺟﻮد اﺣﺰاﺑﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﻓﮫ ای و
اﻣﺮوزی ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ راه طﻮﻻﻧﯽ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان در ﮔﺮو
وﺟﻮد اﺣﺰاب ﻣﺪرن اﺳﺖ و وﺟﻮد اﺣﺰاب ﻣﺪرن در ﮔﺮو
وﺟﻮد ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺪرن ،ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ# .

دﺷﻮاری در ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﮭﻢ ﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت:
از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻓﻘﺪان ﺑﺮآوردی
واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﻋﯿﻨﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری
از اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺎ از ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﻗﺪرت ﺷﺎن و ﻋﺪم
ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﮫ ﻧﺸﺎن
از ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم دﻣﮑﺮاﺳﯽ را دارد .اﺳﺘﻘﺮار
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻓﺮدای اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﺪد آراء در ﺻﻔﻮف ﻣﺒﺎرزﯾﻦ
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ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻧﺎﻗﺼﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ی ﺗﺤﺰب
دارد .ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ھﻢ در رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﮫ
وھﻢ در ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺟﺰ در ﺑﺮھﮫ ھﺎ ی ﮐﻮﺗﺎھﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﺸﺪه و ھﻤﻮاره از راه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ .ﻋﻤﺪه اﺣﺰاب
و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ
ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه ،در ﺧﻔﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻮچ ﺑﮫ
ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺪی ﺑﮫ دور از واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﮫ داده اﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺣﺰب
ﻧﻮﭘﺎی اﯾﺮان آﺑﺎد از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ھﺮ دو رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺮاس ،ﺳﯿﺎﺳﺖ زده و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮﯾﺰ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﺑﺸﻮﯾﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھﺮ دو رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻮﺟﻮد را ﺧﺪﺷﮫ دار ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﺑﺎ روش ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺨﺮب ،ﺣﺲ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﮫ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری ھﺎ ،ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ھﺎی
ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﮫ آن داﻣﻦ زد .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی
ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻧﺰد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ در دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺮی ﮐﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﻣﺰﻣﻦ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ داﻣﻦ زده
اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﺪرن و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ،
ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻟﺒﺘﮫ ھﻨﻮز ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ آھﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺎ
اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ راه ﻗﺪم ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺿﺮورت ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای اداﻣﮫ ی ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﮫ درﺳﺘﯽ درﻧﯿﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺤﺰب ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری ھﺎ و ﮐﮋﻓﮭﻤﯽ ھﺎ در
ﺻﻔﻮف اﻧﺪک ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﺑﺸﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﻧﮕﺎه ﺑﮫ
ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ ،ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻣﯿﻨﮫ ی
ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی آن ﺑﺨﺶ از ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ و
آﮔﺎھﻤﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺗﺤﺰب ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در
اﯾﺮان ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .آﻧﺎن ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺮھﮫ ی ﺣﺴﺎس
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﯽ ﻋﻤﻞ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﻘﻮط اﯾﺮان ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﭘﺲ از اراﺋﮫ ی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺸﺨﺺ از ﻣﻔﮭﻮم ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻧﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و راﺑﻄﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
❊❊❊

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ:
ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺸﺨﺺ
و ﻗﻮاﻋﺪ دروﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﻮﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﮭﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد:

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭘﺮﻣﺴﺌﻠﮫ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه و دردﻧﺎک از ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﺧﻮرده از
ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،درک ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﺿﺮورت ورود ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﻣﻌﻀﻼت و ﺑﺤﺮان ھﺎی
روزاﻓﺰون ،ﺑﮫ ﻣﺮور ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ
ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه ﺷﺎن ﺟﺰ از طﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و

 .1ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ:
ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ی ﺧﻮد ﺑﯿﻦ
اﻋﻀﺎء ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۴
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ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در درون آن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﮫ اﻧﺠﺎم
وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺟﺪا از ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻮع
ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در درون ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﺧﻮد ﺑﮫ ھﺮ دوی اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:

 .2ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی:
ھﺮ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺎس ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮫ روی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و اﯾﺪه ھﺎی
ﭘﺎﯾﮫ ای ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در ﻣﺘﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮫ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﻓﮑﺮی ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
و ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن ﺣﺰب را ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راھﻨﻤﺎی ﻓﮑﺮی و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮدن ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و درﯾﺎﻓﺘﻦ ھﻮﯾﺖ
ﯾﮏ ﺣﺰب )ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮫ( ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭼﺮا
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ وارد
روﻧﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در آن ،ھﻤﮫ ی ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.

 ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ :7ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮدی رﺗﺒﮫ
ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر :8ﻓﺮاﯾﻨﺪی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎدی و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی اﺳﺖﮐﮫ در آن ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺎرورز ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﺗﺨﺼﺼﯽ آن ﺑﮭﺮه وری ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻣﻮرد
ﺣﺰب ،ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎدی و ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﯿﺠﮫ ای
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺴﺐ ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ.
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺸﺎن داده اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺒﺎری را ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
اﺷﺘﻐﺎل در ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﮭﻤﻨﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ درﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﮫ دﺷﻮاری
زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ و درک دﻗﯿﻘﯽ از
ﺿﺮورت آن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎ
ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺤﺰب ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺰب ﻣﺤﻔﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ی ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﯾﮏ ﺣﺰب ،ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ،ﭘﯿﺸﺒﺮد و
ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺳﮭﻢ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﻗﺪرت ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﮭﻢ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ و ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻣﺤﻔﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ رود و
ﺑﺪون ﺗﻼش و ﮐﺎر ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ی اﻋﻀﺎﯾﯽ ﻣﺼﻤﻢ و ﮐﻮﺷﺎ ،ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس

 .3ﻗﻮاﻋﺪ داﺧﻠﯽ:
اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ھﺮ ﺷﮑﻞ از ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺤﻮه ی ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﮐﺎر
در ﺟﻤﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ،ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺿﻮاﺑﻂ
و اﺻﻮﻟﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای دارد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ھﺎ و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه و ﺷﮑﻞ ﺳﻠﺴﻠﮫ
ﻣﺮاﺗﺐ را در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ی ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ آﺋﯿﻦ
ﻧﺎﻣﮫ اش را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد درون ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۵

ن=اآش=نای=ی ف=راگ=یر ب=ا ف=ره=نگ تح=زب س=بب ش=ده ب=سیاری از ه=موط=نان م=ا ب=ه اش=تباه ت=صور ک=نند ح=زب
م=حفلی اس=ت ب=رای ب=حث و گ=فتگو درب=اره ی ت=حوالت س=یاس=ی؛ در ح=ال=ی ک=ه ک=ار ی=ک ح=زب ،پ=یش از
ه=ر چ=یز ،پیش=برد و پ=یاده ک=ردن م=رح=له ب=ه م=رح=له ی ب=رن=ام=ه ی س=یاس=ی خ=ود اس=ت ت=ا ب=توان=د ه=ر چ=ه
بیش=تر ت=قوی=ت و ت=ثبیت ش=ده ،ب=ر پ=ای=گاه اج=تماع=ی خ=ود ب=یاف=زای=د و در ن=های=ت م=وفق ش=ود س=هم ه=ر
چ=ه بیش=تری را از ق=درت ب=گیرد .ای=ن م=ام=وری=ت م=هم ب=ا س=خنگوی=ی و ب=حث ه=ای م=حفلی پ=یش ن=می رود
و ب=دون ت=الش و ک=ار ب=ی وق=فه ی اع=ضای=ی م=صمم و ک=وش=ا ،ک=ه ب=ر اس=اس ت=قسیم ک=ار ح=رف=ه ای ت=عری=ف
شده در درون آن تشکیالت به انجام وظایف خود می پردازند ،امکان پذیر نخواهد بود.

.Hierarchy: a system or organization in which people or groups are ranked one above the other according to status or authority 7
.Labor division: a production process in which a worker or group of workers is assigned a specialized task in order to increase efficiency 8
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ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷﺪ ﮐ ّﻤﯽ ﺣﺰب و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ داده ﺷﺪه ،ھﺮ ﻧﮭﺎد اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ "ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی"
در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت ذاﺗﯽ ،دارای ﭼﮭﺎر
ﺷﺎﺧﺺ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ »ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﯾﺎد ﮐﺮد.

ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻀﻮ را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوی از ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در اﯾﻦ اﻣﺮ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺗﺬﮐﺮ ،اﺧﻄﺎر و ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﯿﺰ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺗﺤﺰب ﺳﺒﺐ ﺷﺪه در ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻮارد ،ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اِﻋﻤﺎل دﻗﯿﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را
"ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ" ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و دﺷﻮاری ﺑﺴﯿﺎری در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و
رﻋﺎﯾﺖ آن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ -
ﮐﮫ ﺿﺎﻣﻦ ﮐﺎرآﻣﺪی آن ﺗﺸﮑﻞ اﺳﺖ  -از ﯾﮏ ﺳﻮ وظﺎﺋﻒ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ھﺮ ﻋﻀﻮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎء در ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺪرن و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺣﻖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻗﻮاﻋﺪ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در درون ﺗﺸﮑﻞ و
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اداﻣﮫ ی ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ آن ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ
ﮐﺎرھﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ،ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻔﺎ و
ﺗﺮک ﺣﺰب اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮد9.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﮫ ی ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ:
در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻼش ﺷﺪ آﻧﭽﮫ در درون ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد
را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ
ﻧﮭﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب،
ﺑﺎ وﺟﻮد در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺰب ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﻀﻮﯾﺖ در
آن ﺳﮭﻢ و ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺰب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻋﻀﺎی آن اﺳﺖ.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس راﺑﻄﮫ ی اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ
دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ :ﯾﺎ اﻓﺮاد در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ و
اﻋﻀﺎی درون ﻧﮭﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ آن ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮون ﻧﮭﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان را در ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﻻﯾﮫ ی
ھﻮادار ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﺳﮫ طﯿﻒ ﺗﻨﮭﺎ
اﻓﺮادی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در روﻧﺪ ﮐﺎری و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی آن ﺣﺰب
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ درون آن ﺗﺸﮑﻞ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﻋﻀﻮ« ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ،ھﻮاداران ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﯾﮏ ﺣﺰب،
ھﺮﭼﻨﺪ از دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ روﻧﺪ ﮐﺎری آن ﺗﺸﮑﻞ ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن داده
و از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺪاده،
ﺑﺎ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻻزم ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن ﺗﺸﮑﻞ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه و درون آن ﺑﮫ طﻮر رﺳﻤﯽ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻓﺮادی ﺑﺮون ﻧﮭﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

 .4اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت:
ھﺮ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاﻓﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻧﻘﺸﮫ ی راھﯽ ﮐﮫ در آن ،ﺣﺰب ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از
ﭼﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺳﮭﻤﯽ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﮫ
دﺳﺖ آورد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺷﺎﺧﺺ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ھﺮ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮد:

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و درک ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮫ ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی،
ﻧﺤﻮه ی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ،ﻗﻮاﻋﺪ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﻧﮭﺎد در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ
آن اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ھﺮﭼﻨﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮد ﺑﮫ ﺷﮑﻞ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻟﺰام آور اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ آن در
ﺻﻮرت ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس،
ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی درون ﻧﮭﺎدی  -در

ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻠﺴﻠﮫ
ﻣﺮاﺗﺐ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و
اﯾﺪه ھﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ راھﻨﻤﺎ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺻﻮل
ﺣﺮﻓﮫ ای ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎ و اﺟﺰاء و ﻗﻮاﻋﺪ
دروﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻧﻘﺸﮫ راه و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اش
را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﮭﻢ ﺑﮕﯿﺮد.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۶

 9طنز موضوع در این است که عدم درک این فلسفه ی ابتدایی سبب شده است که در تشکل های سیاسی ایرانی فردی که با تشکیالت اختالف نظر غیر قابل حل پیدا کرده به جای ترک حزب از
تشکیالت خواسته است خود را منحل کرده و یا به طور اساسی تغییر دهد تا فرد او راضی شود.
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ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ،اﺻﻮل و ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در اﺟﺮای ﻧﻘﺸﮫ ی راه آن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
واﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از درک اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ
ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖ آن را ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ درﺑﺎره ی ﻧﺤﻮه ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در درون آن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ
ﻣﺼﺪاق ھﻮاداران ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ورزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺠﺰ ﺗﺸﻮﯾﻖ ،ﺣﻖ ھﯿﭻ
اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﻻزم اﻻﺟﺮا و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺑﺎره ی روﻧﺪ ﮐﺎری آن
ﺗﯿﻢ را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.

مونترال  -کانادا  -روز جهانی کارگر  -اول ماه مه ۲۰۱۶

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
ﺖ دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ،ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎی
ﺣﺰب ﯾﮏ ﺗﻤﺎﻣﯿ ِ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺎری و ﻗﻮاﻋﺪ دروﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ .اﻋﻀﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ و ھﺮ آن ﭼﮫ ﻻزم اﺳﺖ را ﭘﯿﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺰب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻋﻀﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻨﮭﺎ اﻋﻀﺎء ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺣﺰب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺣﺰب در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺑﺎ
ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی آن ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آن ،در ﻣﺴﯿﺮ
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺎری آن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ دروﻧﯽ آن ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در درون ﺣﺰب ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ# .

اوپساال  -سوئد  -روز جهانی کارگر  -اول ماه مه ۲۰۱۶

شرکت فعاالن حزب ایران آباد در اکسیون های سیاسی

عضویت در حزب ایران آباد
حزب ایران آباد یک تشکل شهروندی است که برای
دگرگونی بنیادین کشورمان فعالیت می کند .به این
حزب بپیوندید و در کار منظم و سازمان یافته ی
سیاسی شرکت داشته باشید.
برای آشنایی بیشتر با حزب وعضویت در حزب
استکهلم  -سوئد  -اکسیون اعتراضی به سفر جواد ظریف به سوئد  ۲۸ -مه ۲۰۱۶

ایران آباد به وبسایت زیر مراجعه کرده و فرم
عضویت را تکمیل و برای ما بفرستید.

www.iraneabad.org
برای کسب اطالعات بیشتر پیرامون حزب و روند
عضویت می توانید در سمینارهای اینترنتی
ماهیانه ی ما شرکت کنید .برای این منظور
با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید:

hezbiraneabad@gmail.com
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راھﻨﻤﺎی ﮐﺎر اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺣﻔﻆ ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺧﺎرج ،ﺗﺪاوم اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺪاوم ،زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﯾﻌﻨﯽ در ھﺮ ﺷﮫﺮ در ﺧﺎرج ،ھﺴﺘﻪ ای از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎل،
ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی در ﺗﺪاوم ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺟﻮ اﻧﻔﻌﺎل در ﺧﺎرج
ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺪﻧﯽ در ﺧﺎرج اﺳﺖ:
• در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﮫﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮن اﻓﺸﺎﮔﺮی از طﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦھﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ  -ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺗﺎﺷﻮ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،اﺳﻨﺎ د و ﯾﮏ ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ – ﺑﻪ طﻮر روزاﻧﻪ ﯾﺎ ھﻔﺘﮕﯽ.
• ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر و ارﺗﺒﺎطﺎت وﺳﯿﻊ ﺑﺎ اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺪاوم  -ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ر در ھﻔﺘﻪ  -ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﺮژی اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺟﺬب ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
• اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺬھﺒﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻋﺮﺻﻪھﺎ اﺧﺘﻼف دارﯾﻢ .ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮطﺌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﻧﮫﺎ را ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﺮد.
• اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد ﮐﻤﭙﯿﻦ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ.
• ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در روز ھﺰاران ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺮ ﺣﻀﻮری دارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺴﻮر اﺧﺒﺎر اﯾﺮان را در
اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮫﺎ ﻗﺮار دھﯿﺪ  .از ھﺮﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
• از ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻀﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮداری ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺣﻮﺻﻠﻪ و وﻗﺖ آﻧﺮا ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﮕﺮ در
ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری و ھﺪﻓﻤﻨﺪ .آدرس ﺳﺎﯾﺖ و اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮوری .ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻓﯿﺶ و ﺗﺮاﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﯾﺪ رھﮕﺬران ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ازﭘﻼﮐﺎرد و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺰرگ و اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت دارﯾﺪ از اﮐﺮان ھﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه و ﭼﻨﺪ روز در ھﻔﺘﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ھﺎی ﺷﻠﻮغ آن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﻮور ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ھﻮا و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .ھﺮ روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد آوردن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﻢ و ﺗﻘﺴﯿﻢ روزھﺎی ھﻔﺘﻪ ﯾﺎ ھﻔﺘﻪ ھﺎی ﻣﺎه اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
• ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﻐﺎز ه ای در ھﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ را در ھﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﯿﺰ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺑﻮدﺟﻪ ی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد وﺗﺪوام ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦھﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم اﺳﺖ.
• ھﺮﮔﺰ ﻧﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ.
• رواﺑﻂ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
• رواﺑﻂ ﺑﺎ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ،رادﯾﻮھﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در آﻧﮫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

حزب ایران آباد
جایگاهی برای فعالیت ایرانیان مسئولیت پذیر
www.iraneabad.org
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مهندس کامران مهرپور
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﮫ در ﺧﻮدرھﺎﮔﺮ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺑﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ:

ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ دﺷﻤﻦ ﺑﺮوﯾﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺎور ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮدی و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ھﺮﮔﺰ در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ،
دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ ﻧﮕﺬراﻧﯿﻢ ،ﺑﺪون اﺗﻼف
وﻗﺖ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ دو ﭘﺮﺳﺶ زﯾﺮ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺷﻮﯾﻢ:

" ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮ در آﻣﺪه،
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  -در ھﺮ ﻋﺮﺻﻪ ای،
از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻣﺪرن اﮔﺮ ﻓﺮا
ﻧﮕﯿﺮد ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اش را ﺧﻮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺨﺖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺻﺤﻨﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﺎﺷﺪ
و اﮔﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎزﯾﭽﻪ ی دﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ".

 -١در ﭼﮫ ﻗﺎﻟﺐ و ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ؟
 -٢ﭼﮕﻮﻧﮫ و ﮐﺠﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﯾﺎرﮔﯿﺮی
ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻗﺎﻟﺐ و ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ  :ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﺧﺎرج،
ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر:
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺿﺮﺑﮫ زدن و
ﻧﺎﺑﻮدی ھﺮ ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ  -ﮐﮫ ﭼﮫ در ﺧﺎرج و ﭼﮫ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رژﯾﻢ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد  -ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺪون وﻗﻔﮫ
در اﯾﻦ  ٣٧ﺳﺎل ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮان در
ﺧﺎرج ﺑﺮ ﺧﻼف داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﮫ دور از ﮔﺰﻧﺪ رژﯾﻢ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،در ﻣﻮرد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺰاب ﻣﺮدﻣﯽ و
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن ﺧﻮد در ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺟﻤﻊ و
ﻣﺤﻔﻞ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز« دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ از ﯾﮏ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ
ھﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﺮاﻧﺪازی ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد10.

ﺳﺨﻦ را در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎب ﭼﺮاﯾﯽ ﺿﺮورت ﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان و در
ﺷﻤﺎره ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ داد:
ﯾﺎﻓﺘﻦ ھﻤﺮاھﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ،ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در اﻣﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪﮐﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ی ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ را ﺑﺲ ﮐﮫ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ھﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی
ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﯾﻦ
ھﻤﻮاره ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ﮐﻮﭼﮏ آﮔﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﮫ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﮫ و اﮔﺮ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﺧﺎﻣﻮش ﭘﺎ
ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﯿﺎﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ
ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺗﺪارک دﯾﺪه و آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزه در درون ﮐﺸﻮر اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﺑﮕﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺼﻮر آن ﺑﺘﻮان ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ
ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاردﺳﺖ زد ﺗﻮھﻤﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی
ِ
ِ
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو راھﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ دھﯿﻢ ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه
ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻦ  ٢ﺗﺎ  ۵ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﻢ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺮ ﺿﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ درس از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﺟﺰو آن دﺳﺘﮫ
از اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ از ﺳﺮآﺷﺘﯽ ﺑﺎ
رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪه درآﯾﻨﺪ ،وظﯿﻔﮫ ی ﻣﺎ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ :دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮔﺮده ی ﻣﺎ
ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ درآﯾﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻟﺐ ھﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٩

 10در نوشته های دیگر این شماره از خودرهاگر تعریف دقیق از یک حزب سیاسی داده شده است.
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درباره ی سازماندهی و مدیریت

ﻧﮕﺎھﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارﯾﻢ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﮫ
ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان رخ ﺑﺪھﺪ وﺳﭙﺲ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮای
رھﺒﺮی آن وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺷﻮد .ﺗﺪارک ﻗﯿﺎم ﻣﺮدﻣﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و در اﻣﺘﺪاد
ﻧﻮآوری ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان  -ﺑﺎ اراﺋﮫ ی ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺻﻮﺗﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎری درﺑﺎره ی ﻓﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و
ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد؛ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮی را از وظﺎﯾﻒ ﻣﮭﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ .از اﯾﻦ رو
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی )وﺑﯿﻨﺎر( اﺷﮑﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﺰب اﯾﺮان ﺑﮫ ھﻤﻮطﻨﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
داوطﻠﺒﯿﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺎ
را در طﻮل زﻣﺎن ﻻزم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻧﮕﺎه ﻣﺎ در
زﻣﯿﻨﮫ ی ﻓﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ از ﺷﻤﺎره ی آﯾﻨﺪه رو ﺑﮫ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و
ﻧﻮﺷﺘﺎرھﺎی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »درﺑﺎره ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« ﺑﮫ
آﻣﻮزش ﻓﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ھﺎی »ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه« در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﺨﻦ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ:

ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ آﻣﻮزش ھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 11و ﯾﺎﻓﺘﻦ راھﮑﺎرھﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
ﺣﻮزه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮫ و ﮐﺠﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﯾﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ داﺧﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺸﮕﺮان و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻼش داﺋﻤﯽ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎر ﺳﺎده ای
ﻧﯿﺴﺖ و در داﺧﻞ اﯾﺮان اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ھﻮﺷﯿﺎری داﺋﻤﯽ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ و آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از روش ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و
ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﮐﮫ ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ آن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺿﺮوری اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﻮﺟﮭﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎھﻮی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
و ﮐﻨﺸﮕﺮان راﺳﺘﯿﻦ وﺟﻮد دارد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﮫ اﺧﻼق ،ﺷﺮاﻓﺖ و ارزش ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ .دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﮫ
طﻮر ﻣﺎھﻮی ﺿﺪ اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺎدر
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎھﯿﺖ ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮕﺎه
دارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺶ از ﯾﺎرﮔﯿﺮی ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮان
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮫ طﺮز ﺗﻔﮑﺮ ،ﺳﺨﻨﺎن و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ
رﻓﺘﺎر اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﺎران ﻣﺎ در ﺻﻔﻮف
اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ ،راﺳﺘﮕﻮ و درﺳﺘﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ اﻧﺴﺎن آن ﺳﺮ ھﻤﮑﺎری ﻧﺪارﻧﺪ .دﻗﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﻔﻮذ واﺑﺴﺘﮕﺎن رژﯾﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﮭﻞ و ﻓﺴﺎد را در ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺧﻼق ﻣﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﮫ
ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ھﻤﺮاھﯽ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻏﯿﺮه ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از او در زﻣﯿﻨﮫ ی
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اش ﺑﮫ ارزش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﮫ
وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ در آزﻣﻮن اﺧﻼق و ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺳﻔﯿﺪ از
آب در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در ھﺮ زﻣﯿﻨﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻨﯿﻢ در ﺣﺎل ﮐﺸﺎﻧﺪن
اﯾﺮان ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ .وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای
ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮھﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "ھﻤﮫ ی
ﻣﺮدم" ظﮭﻮر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را از دﺳﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻧﺠﺎت دھﺪ! رھﺎﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ در ﮔﺮو ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺮوھﯽ  -ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮏ  -از
اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺧﻮدﺑﺎور و آﮔﺎه اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺿﺮورت ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﯾﮏ درﺻﺪی« ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ
از ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﯾﺮان از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن آن ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺟﮭﻨﻢ
اﻣﺮوزی ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ از ﺑﮭﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آزﻣﻮده ھﺎی ﻧﺎﮐﺎم
ﮔﺬﺷﺘﮫ درس ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آزاده
زاوﯾﮫ ی دﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ راھﮑﺎر اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان
را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده و ﺑﮫ آن از دﯾﺪ ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .رﻣﺰ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ ﻧﮫ در ﮐﻤﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻮده ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ی ﻣﺎ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮ
ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﺲ#.

ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﮕﺎه ﺣﺰب
اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﮫ اﻣﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ،

بسیج مالی بینندگان تلویزیون دیدگاه
تلویزیون دیدگاه یکی از پربیننده ترین رسانه های سیاسی داخل کشور می باشد که بدون
هیچ گونه وابستگی مالی در خدمت بررسی و بیان دقیق حقایق کشورمان قرار دارد.
مشارکت هموطنان گرامی مسئولیت پذیر در تأمین هزینه های این رسانه ی مردمی،
ضامن استقالل تلویزیون دیدگاه ،بدون دادن باج و امتیاز به منابع مالی خاص است.
شهروندان ایرانی گرامی می توانند برای ارائه ی همیاری مالی خود از طرق زیر تماس حاصل فرمایند:

001-747-200-5560 - didgahtv@yahoo.com

www.didgah.tv -

 11ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان از ﺳﺎل  ٨٨ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﺸﻤﺎری در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﮔﺬاﺷﺘﮫ
اﺳﺖwww.sazmandehi.org:
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روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی آن ﻓﺮد ارزش ھﺎ ،ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ھﻨﺠﺎرھﺎ و
ﻗﺮاردادھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺧﻮد ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺪاوم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن در دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ دوران ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در
دوران ﺑﻠﻮغ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن در ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ روی ﻓﺮد
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ روی آﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﺑﺰارھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ ،رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮕﻮھﺎی رﻓﺘﺎری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ روﻧﺪ اﻧﺴﺎن ھﺎ طﺒﻖ »ﻋﺎدت« ھﺮ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﺣﺎﮐﻢ دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ
اﻟﮕﻮھﺎی رﻓﺘﺎری از درﯾﭽﻪ ی ﺧﺮد و آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ.
در روﻧﺪ »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﯽ« ) (Political Socializationﺑﻪ اﺷﺨﺎص آﻣﻮزش
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﮫﺎ از طﺮﯾﻖ روش ھﺎی ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ از ﺟﺎﻧﺐ طﺒﻘﻪ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮔﺸﺘﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ
ﮐﻼم »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن« ﯾﺎ »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن« روﻧﺪ ھﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن ﺗﺎزه واردان ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﻧﮫﺎدھﺎ ،اﻟﮕﻮھﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

نشریه ی "خودرهاگر"
شماره دو  ۲۸ -مه 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
تنها مطالبی که به امضای دفتر سیاسی
حزب ایران آباد رسیده است بیان گر
نظرات رسمی حزب خواهند بود.
سایر مطالب بیانگر نظرات
نویسندگان آن می باشند.

رادیو دیدگاه:
پخش بیست و چهارساعته ی
برنامه های آموزش سازماندهی و
برخی از برنامه های زنده تلویزیون دیدگاه

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.

www.radiodidgah.com
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