ی"ا ب"ه اح"زاب ب"پیون"دی"م و ی"ا ب"ا اس"تبداد ک"نار ب"یای"یم،
ان"تخاب ه"ای دی"گر ک"ارآم"د نیس"ت.
نشریه رسمی حزب ایران آباد

ح"فظ اس"تقالل س"یاس"ی در اپ"وزی"سیون
س"رم"قال"ه
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ف" ""قط اح " " ""زاب م" ""ردم" ""ی ق " ""درت " ""مند
م ""ی ت" ""وان" ""ند ح ""اف ""ظ م" ""ناف" ""ع م" ""لی
د ر ص" " ""حنه ی س" ""یاس" ""ت ب ""اش ""د .

دفتر سیاسی حزب ایران آباد
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آﺑﺸﺨﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
اﺣﺰاب ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﯾﺪ در درون ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﯾﺎﺑﻨﺪ و
ﺑﺎ ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی
اﺳﺘﺒﺪادی اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﻄﻊ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻢ از اﯾﻦ روی
اﯾﻦ اﺣﺰاب ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺒﻌﯿﺪی ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪا اﻓﺘﺎدﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ زاﯾﻨﺪه ی ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺸﮑﻼت و دردﺳﺮھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﮫ ی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺟﺬب ﻧﯿﺮوھﺎی
ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﮭﯿﮫ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯽ آورد.
ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺿﻌﻒ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮر
اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ و ﺿﻌﻒ ھﺎ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺎی دﯾﮕﺮ و از طﺮﯾﻖ
اﺑﺰارھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺟﺒﺮان ﺳﺎزد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روش ھﺎ ،روی آوردن ﺑﮫ
ﺳﻮی ﻗﺪرت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻨﻈﻮر دوﻟﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﺷﻤﻨﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮ
2من دشِ 2 2
ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺰاره ی ﻗﺪﯾﻤﯽ "دشِ 2 2
2من م22 2ن دوس22 2ت م22 2ن اس22 2ت" ﺑﺮﺧﯽ از
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺟﺪا اﻓﺘﺎدﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ از دوﻟﺖ ھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺟﺒﺮان ﺳﺎزﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺎظﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آﯾﺎ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﺿﻌﻒ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ و ﻣﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﺳﺮاغ دوﻟﺖ ھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ رﻓﺖ و ﯾﺎ
اﮔﺮ ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﺣﺰب آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮرد و ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد؟
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از روش ھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده و از
آن ﻧﺘﯿﺠﮫ ی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ
راه ﻧﺠﺎت ،ﭼﺎره ی ﮐﺎر را در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ .آﯾﺎ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ اﯾﺮادی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن »ﻋﻘﻼﻧﯽ« و »ﻣﻨﻄﻘﯽ« ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دو اﺳﺎس ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ و اﺧﻼق ﮔﺮاﯾﯽ اراﺋﮫ
ﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﮫ طﻮر ﻋﻘﻼﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢
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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ :ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﺰاره ی ﻧﺎدرﺳﺖ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺪارد«
را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮔﺰاره ی

از ﯾﮏ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﺪﻓﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دﺧﺎﻟﺖ دادن اﺧﻼق در
اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ را ﻗﺪری دﺷﻮارﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺧﻼق ﭘﺎﯾﮫ ی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻘﻼﻧﯽ را ﻣﺤﺪود و دﺷﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﻼق را در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟

»ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻢ ﭘﺪر دارد ھﻢ ﻣﺎدر«
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ را دارای ھﻮﯾﺖ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ
ارزش ھﺎﯾﯽ دﻓﺎع و در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت از
ﭼﻪ اﺑﺰارھﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﮕﺮش ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎره:
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﺧﺮدﮔﺮا و اﺧﻼق ﻣﺪار ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﮫ از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮫ طﻮر ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ھﺎ و اﺑﺰارھﺎی ﻻزم ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ھﺪف ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ارزش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ،
دﺳﺖ ﺧﻮد را در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ راه ھﺎ و اﺑﺰارھﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﺎز ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﮫ
آن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ
و ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﮭﺮه وری .دﺧﺎﻟﺖ دادن اﺧﻼق در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل از »ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ« ﯾﺎ »ﻋﻘﻞ ﮐﺎرﺑﺮدی«
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﺴﺎن ﻣﺪار
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ارزش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،زﯾﺮا
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﮫ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ روش ﭘﯿﺮوی ﻣﺤﺾ از
ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ره ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .ﻧﮫ ﻣﺎ را از دﺳﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﺠﺎت
داده و ﻧﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ .ھﺮﮔﻮﻧﮫ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﺒﺐ ﺗﻌﮭﺪاﺗﯽ در زﻣﺎن ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻗﺪرت ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮی را از اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ
ﺧﻮد دور ﺳﺎﺧﺘﮫ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ دﺳﺘﺂوردی ﺟﺰ اﺳﺘﺒﺪاد وﻏﺎرت ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ﻧﻤﯽ آورد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ راه ھﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﺮدم-ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺳﺎزی ﻋﻘﺒﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ اﻣﺮوزی اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﻣﺮدﻣﯽ را
ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ ﺳﺎده اﺳﺖ ﻧﮫ ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﮫ ،اﻣﺎ ﺷﺪﻧﯽ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد طﺮاﺣﯽ ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻞ ﮔﺮا در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺮدم-ﻣﺤﻮر
در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﻓﻮق ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﻗﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ی ھﻤﻮطﻨﺎن ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻣﺎ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺰاره ی ﻧﺎدرﺳﺖ "س2یاس2ت پ2در و م2ادر
ن 22دارد" را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮔﺰاره ی "س 22یاس 22ت ه 22م پ 22در
دارد ه 22 2م م 22 2ادر" را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ را دارای ھﻮﯾﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ از
ﭼﮫ ارزش ھﺎﯾﯽ دﻓﺎع و در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت از ﭼﮫ اﺑﺰارھﺎﯾﯽ
ﺑﺮای دﻓﺎع از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و
ﻣﻠﯽ دارد ،ھﻢ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ھﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ و ھﻤﮑﺎری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ھﻢ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ھﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
طﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﻣﺪرن ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺴﺘﺮده ی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﮫ
ﺳﻮی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺧﻼق ﻣﺪاری را در ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب را ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ
اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺮوی از اﺧﻼق را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺮوی از ﻋﻘﻞ در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ و
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﺷﺪن ﺣﺰب از ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ،ﺣﺰب اﯾﺮان
آﺑﺎد ﺑﺎور دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﺰب اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی

روش ھﺎی ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ:
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎھﻮاره ﺑﮫ ﺻﻮرت رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ای
• اﺳﺘﻔﺎده از رادﯾﻮ از طﺮﯾﻖ ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه
• اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )اﯾﻤﯿﻞ ،وﺑﻼگ(... ،

اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﺰب اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی
ﺑﻨﺎﺳﺎزی ﻋﻘﺒﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ اﻣﺮوزی اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی ﻣﺮدﻣﯽ را
ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺳﺎده اﺳﺖ ﻧﻪ
ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ،اﻣﺎ ﺷﺪﻧﯽ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎطﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد طﺮاﺣﯽ ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻞ ﮔﺮا در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ.

• ﺑﮭﺮه ﺑﺮدن از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام و
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و واﯾﺒﺮ ...
ﺑﮫ ھﻤﺖ اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دو ﻣﮭﻢ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﮫ ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و دوم ﺟﺬب ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﺑﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮی از ﻣﯿﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﮐﺎر ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رود ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪه ای ﮐﻨﺸﮕﺮ در ﻣﺪارس
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٣

٢

س 22ال نخس 22ت  -ش22 2ماره پ 22نج  ۱۱ -شه 22ری 22ور  ۱ - ۱۳۹۵س 22پتام 22بر ۲۰۱۶

" خ22ودره22اگ22ر" :نش22ری22ه رس 22می ح 22زب ای22 2ران آب 22اد
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ :ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ادارات و ﻣﺤﻼت ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺰب
و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮاﺿﻊ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب را ﺑﮫ
درون ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ و ﮐﻮﭼﮫ ھﺎ ﺑﺮده و ﺑﮫ ھﻤﺮاه وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺰب،
ﺗﺸﮑﯿﻼت را ﺑﮫ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺎ ِد ﻳﻚ درﺻﺪ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧﻰ از ﻧﻤﺎ ِد ﻗﺪرﺗﻢ
ﻣﻦ ﻧﻤﺎدى از ﻏﺮو ِر ﻣﻠ ّﺘﻢ
ﺳﻜﺎﻧﺪا ِر ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻏﯿﺮﺗﻢ
ﻣﻦ ُ

ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ روﻧﺪ در طﻮل دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ
و ﺑﺎ ورود ﻣﺎھﻮاره ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی طﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮھﺰﯾﻨﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﯿﻔﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺑُﺮدار
دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد ﺑﺮود ،ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮى از ﻳﻚ درﺻﺪم
ﺮ ﻋﺰّت و آﮔﺎھﻰ ام
ﺑَﺮ ﺳﺮﻳ ِ
ﭘﺮﭼﻢ آزادﻳﻢ
ﺳﺮ ﺑﻪ دا ِر
ِ
ﻪ آﺑﺎدﻳﻢ
ﻣﻮطﻨﻢ را ﺗﺸﻨ ٌ

در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺗﻼش ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎم و ﻣﺤﺘﻮای
آن ،ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺬاﺑﯿﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﮐﻼم روﺷﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺰب ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻻﯾﮫ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ھﺪف ﺣﺰب ﺧﺮﯾﺪار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺘﻮا ﺷﺮط
ﻻزم اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺗﻼش ھﺎی ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ
آﻣﺪ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻀﻮى از ﻳﻚ در ﺻﺪم
ه آھﻨﮕﺮم
ﻣﻦ ﺗﺒﺎ ِر ﻛﺎو ٌ
ﻚ ﺧﺮم دﻟﻢ
م ﺑﺎﺑ ِ
ﻣﻦ ﭘﯿﺎ ِ
ﺖ ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﺑﺎﻗﺮم
ﻗﺎﻣ ِ

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﭼﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ
در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﺷﻌﺎر ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ-ﻣﺤﻮر
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ روی آن وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﮐﺮد .در
ﭼﺎرﭼﻮب آن ﭼﮫ آﻣﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی ھﻤﻮطﻨﺎن ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر در ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ
اﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺰاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﭼﮫ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮا و ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ
را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی آن ﺑﺮای ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﮫ دوﻟﺖ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺿﺪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﮔﺮو ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮى از ﻳﻚ در ﺻﺪم
ﻣﻦ ﻟُﺮ و ﻛﺮد و ﺑﻠﻮچ و ﺗﺮك و ﮔﯿﻞ
ﻖ ﻣﯿﮫﻦ ﺗَﺮﻛِﺸﻢ
ﺑﺮ ﻛﻤﺎ ِ
ن ﻋﺸ ِ
ن ﺣﻘﺎرت ﭘَﺮ ﻛﺸﻢ
ﺗﺎ ِز زﻧﺪا ِ
ﻋﻀﻮى از ﻳﻚ در ﺻﺪم

دفتر سیاسی حزب ایران آباد

ﺧﻮد رھﺎ ﮔﺮ از دﻳﺎ ِر آﺗﺸﻢ
ﺟﮫﻞ و ﻓﻘﺮ و ﺗﺮس را آﺗﺶ ﻛﺸﻢ
اﻋﺘﻼى ﻣﯿﮫﻨﻢ را ﺑَﺮ ﻛِﺸﻢ

 ۱۱شهریور ۱۳۹۵

حرکت مستقل و غیر وابسته در

ﻋﻀﻮى از ﻳﻚ در ﺻﺪم

اپوزیسیون چیزی نیست که فقط

ه ﺧﻮدﺳﺎزﻳَﻢ
ﻣﻦ ِز
ﻧﺴﻞ زﻧﺪ ٌ
ِ
ﺑﺮ ﻣﺪا ِر ﻋﺰّتِ اﻧﺴﺎﻧﯿَﻢ
ﻪ ﺑﯿﺪارﻳَﻢ
ﻣﻦ ﺳﺮود و ﻧﻐﻤ ٌ

محصول گفتمان و شعار یک
تشکیالت باشد ،بلکه حاصل یک

ﻋﻀﻮى از ﻳﻚ در ﺻﺪم

استراتژی اجتماعی و جامعه-محور
است که باید روی آن وقت بسیار

ﺳﻌﯿﺪ
ﻓﺮوردﯾﻦ ٩۵

گذاشت و تالش فراوان کرد.
٣
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نقش حزب در
حفظ منافع ملی
دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ 2را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:

رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ اداﻣﮫ ی ﺑﻘﺎی آن در ﮔﺮو
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺪاری و ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اوﺳﺖ .ﺟﺪا از ﺟﻨﮓ
ِ
ﻗﺪرت در زﻣﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ھﺎ و ﺳﻼطﯿﻦ ﺑﺰرگ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ
را ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﺎز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرھﺎ از روی ﻧﻘﺸﮫ ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻠﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺠﻮم ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻌﺮض اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ھﺎی
روزاﻓﺰون ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﮐﺸﻮر و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده اﻧﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دردﻧﺎک ﻣﺮدم ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ در
ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ درک درﺳﺘﯽ ازﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺳﺖ :در
راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﮑﮫ و ﭘﺎره ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺪام از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺮ درآوردﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﺑﺮ ﺳﺮﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ و ﺳﻮدان آﻣﺪ و ﯾﺎ
ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﮐﮫ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﮫ و ﻟﯿﺒﯽ ﺷﺎھﺪ آن ھﺴﺘﯿﻢ ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ
ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﮫ و ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﮫ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮز
از دﺳﺖ دادن ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﭘﯿﺶ رود.

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ
ﮐﮫ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻮزه ھﺎ و ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﺧﺎص و ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖ ھﺎ
و ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﺖ در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن
را ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ی دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ و دﻓﺎع ﮐﮫ در دو ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﮫ از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ،در ﮐﻠﯿﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﻠﻖ
ﺖ ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ و آن اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻓﺮادﺳ ِ
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻗﺮار دارد .در ﺑﺤﺚ ﭘﺎﺳﺪاری از
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،در ﻋﺮﺻﮫ ی داﺧﻠﯽ ،ﺑﮫ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﮏ ﺗﮏ
اﻋﻀﺎی ﻣﻠﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ ﻻﯾﮫ و
ﯾﺎ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ،ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮔﺮوه و ﺣﺰب
و دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﻗﻮم ﯾﺎ آن طﺎﯾﻔﮫ ﺧﻮد را

ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﮭﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ای ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن  -ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﮫ ی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن -ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ورای
ﺟﺰر و ﻣ ٌِﺪ ﻣﻮج ھﺎی ھﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺎی
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ،
از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :آﯾﺎ ﻣﺎ ،ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﯾﻢ ﺑﮫ درک درﺳﺘﯽ از
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و راه ﺻﺤﯿﺢ دﻓﺎع از آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از
اﺣﺴﺎﺳﺎت وطﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﮫ ﮐﻮرش ﮐﺒﯿﺮ و ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ و ﻧﻮروز،
ﺑﮫ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﯿﮭﻦ
ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﻢ ؟ و اﮔﺮ ﺑﻠﯽ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ
ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آن ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮی ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و ﯾﺎ ھﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ و ﺑﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﮭﺎ
ﺗﻘﻼﯾﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،اﻣﺮوز وظﯿﻔﮫ ی ﻣﺎ در ﭼﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ در ﺻﺤﻨﮫ ای
ﮐﮫ ﭼﻨﮕﺎل ھﺎ از ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﺮای درﯾﺪن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎر
درﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﻤﯿﺰ داده و ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ارﺟﺤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ-ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮭﺎﻧﯽ در
ھﻤﺴﻮﯾﯽ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﯾﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﮭﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ھﻤﻮاره ﺧﻄﺮ آن ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺛﺮوت ھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﺸﻮر ،ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﮏ ﺗﮏ
اﻋﻀﺎی ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،از طﺮﯾﻖ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل
ﺗﻌﺮض ﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ،دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ وظﯿﻔﮫ دارد از طﺮﯾﻖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻮﺷﯿﺎراﻧﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﻧﺸﻮد و ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ.

در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻣﻠﺖ-ﮐﺸﻮرھﺎ 1ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺶ و وظﯿﻔﮫ ی دوﻟﺖ ھﺎ ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ.

آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﯿﻄﮫ ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ،ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪه در ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ی ﮐﺸﻮر
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۵

 1منظور از واژه ی «ملت» در این نوشتار همان ملت-کشور ) (Nation-Stateاست که اشاره دارد به ساکنین یک محدوده ی جغرافیایی مشخص که تمامیت آن از
سوی جامعه ی بین امللل به عنوان یک کشور به صورت رسمی بازشناخته شده است.
National Interest
٤
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ﻧﻘﺶ ﺣﺰب در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ

• ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و رژﯾﻢ ھﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری:

ھﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺮدی از ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،
اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی دارای ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﺘﻌﺎرف آن و ﯾﺎ دارای رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮا ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ:

ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ی رژﯾﻢ ھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ،آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ،ﻣﺤﺮوم از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺎر آوردن دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طﺮف
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﮫ ﺻﻨﺪوق ھﺎی رأی را ﻧﺪارﻧﺪ؛ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻈﺎم ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺮای ظﺎھﺮﺳﺎزی و ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ روﻧﺪھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل اراده ی ﻣﻠﯽ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﺪارد،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوه ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .رژﯾﻢ
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ی اﯾﺮان ،ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ھﺮ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﯾﮕﺮی ،ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در ھﯿﭻ زﻣﯿﻨﮫ ای ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﭼﮫ رﺳﺪ
ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ .ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﻓﺎﺳﺪی ﮐﮫ  ٣٧ﺳﺎل اﺳﺖ در اﯾﺮان در رأس
ﻗﺪرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ھﯿﭻ طﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻠﯽ ﻣﺎ و ﺑﮭﺮه وری ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ از ﺛﺮوت ھﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه آﺧﺮﯾﻦ
دﻏﺪﻏﮫ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و آﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺟﺰ ﺑﮫ
دزدی و ﭼﭙﺎول ،ﺟﺰ ﺑﮫ ﻗﺪرت طﻠﺒﯽ و ﺷﮭﻮﺗﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ  -ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﺳﻨﺎد اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد -از ﻣﺪت ھﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن در اﯾﺮان ،ﻣﻨﺎﻓﻊ
ب ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .3ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﻣﻠّﯽ ﻣﺎ را اﺳﺒﺎ ِ
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر و ﺧﺎﺋﻨﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ
ﺖ ﭘﺮده و ﺳﯿﺎﺳﺖ
را ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ھﺎی ﭘﺸ ِ
ھﺎی ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.

• ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺖ ھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ:
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه ،ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺧﻠﯽ و
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺮﺧﻮردار از
ِ
ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح و ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد» .دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« در اﯾﻦ
ِ
ﺟﺎ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺸﻮری ﮐﮫ روﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
در آن ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ  -و ﻧﮫ ﻓﻘﻂ
ﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ طﺒﻘﮫ ای از آن -اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد
را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی
ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،دوﻟﺖ دارای ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده و از وظﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﻣﻠﺖ ﺑﺪاﻧﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ درﺑﺎره ی ﻣﺎھﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی
ﺑﺴﯿﺎری از رژﯾﻢ ھﺎی »دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺴﺖ،
اﻣﺎ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ رژﯾﻢ ھﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ارزش ﮐﺎر ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی آن ھﺎ در
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ دوﻟﺖ
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ از طﺮﯾﻖ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺧﻠﯽ
ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﮔﺴﺘﺮش ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﭙﺮدازد و
ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن طﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﻞ و ﻣﺪارا ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
روﻧﺪھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ وظﺎﺋﻒ ﺧﻮد -از ﺟﻤﻠﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ  -ﺑﮫ
درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻨﺎر زدن و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ
دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﮫ ،دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﺎ اﯾﻦ و آن ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
اﺳﺖ .ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺗﺪاوم ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ و ﺳﻠﻄﮫ ﺷﺎن
ﺑﺮ ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ در ﮔﺮو ﺣﺬف و ﻧﺎﺑﻮدی ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ از
ﺳﺮ راه ﺧﻮد اﺳﺖ .ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دادن
وﻋﺪه ھﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﮫ ﻗﺪرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد و از
ﻣﺮدم ﺳﺮﻣﺴﺖ از
ھﻤﺎن ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب ،ﮐﺎر در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ِ
ﭘﯿﺮوزی را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ زدن اﻋﺪام ھﺎ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻣﺪرﺳﮫ ی رﻓﺎه آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺨﺶ آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﮫ
ﺟﻮﯾﯽ ھﺎﯾﺶ آﮔﺎه ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﯿﺖ اوﻟﯿﮫ ی ﻗﺪرﺗﺶ ،از
طﺮﯾﻖ ﺣﺬف ﻋﻨﺎﺻﺮی در ﺣﻠﻘﮫ ی ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﮐﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﺮد ،در اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ،از ﺳﺎل  ،۵٩ﻣﻮج ﺑﺰرگ دﺳﺘﮕﯿﺮی
ھﺎ ،ﺳﺮﮐﻮب ھﺎ و اﻋﺪام ھﺎ را ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ .و در ﭘﯽ آن ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ،۶٧رژﯾﻢ ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان و ﺧﻄﺮﺳﺎز داﺷﺘﯿﻢ ،ھﺮ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه
ھﺎی ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻧﺮﻓﺘﮫ و ﯾﺎ از ﮐﺸﻮر ﻓﺮاری داده ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد را در ﯾﮑﯽ از ھﻮﻟﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺘﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اطﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭼﭙﺎول ﺛﺮوت
ھﺎی ﻣﻠّﯽ ﻣﺎ ﯾﮑﮫ ﺗﺎز ﺻﺤﻨﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ و
ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻓﯿﺎھﺎی ھﺰارﭘﺎی ﻣﺎﻟﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ  -اطﻼﻋﺎﺗﯽ
و ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ﻣﺨﻮف و ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮫ در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺑﯿﺖ رھﺒﺮی و
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﺎﺳﺪ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آن ،ﮔﻨﺪه ﺑﺎزاری ھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺰب ﻣﺆﺗﻠﻔﮫ
و ...ﮐﮫ ﻧﮫ رﺣﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دارﻧﺪ و ﻧﮫ ارزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ آن
در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺸﻮر.

ھﺮﭼﻨﺪ در ھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎرھﺎ اﺣﺰاب ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﻋﻮام
ﺖ اﻓﺮاطﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺷﻌﺎرھﺎی
ﻓﺮﯾﺐ و ﯾﺎ راﺳ ِ
ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺮس در اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ از » ﺑﮫ
ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« ،ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ
آن ﭼﮫ طﯽ دھﮫ ی  ٣٠ﻣﯿﻼدی در آﻟﻤﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﻧﺎزﯾﺴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ی اﺑﺰاری از
اﺣﺴﺎﺳﺎت زﺧﻢ ﺧﻮرده ی ﻣﻠﺖ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه ی آﻟﻤﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و ﻗﺮارداد ﻧﻨﮓ آور ﺻﻠﺢ ﺑﮭﺮه ﺑﺮده و رﺷﺪ ﺑﺮق آﺳﺎﯾﯽ
را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ .ھﺮاس ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن از اداﻣﮫ ی ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ
ﺧﻮد ھﻤﮫ ی اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮای دﺳﺘﮑﺎری اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮫ ھﯿﺘﻠﺮ داد
ﺗﺎ ،ﺑﺎ واروﻧﮫ ﺟﻠﻮه دادن ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ داﻣﻦ
زده و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آﻟﻤﺎﻧﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از
آن ﻗﺮار دھﺪ .ھﯿﺘﻠﺮ و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ روش ھﺎی
»دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و دﻧﯿﺎ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺳﻮق دھﻨﺪ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ده ھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﺘﮫ و
آواره و وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﭽﮫ ای ﺧﻄﺮﺳﺎز در دﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ »دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﻣﻦ ﺧﻮد آن ھﺎ را ھﻢ ﺑﮕﯿﺮد و
اﯾﻦ دوﻟﺖ ھﺎ را ﺗﺎ ﻣﺮز ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﻧﺪ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۶

3

اﺷﺎره ﺑﮫ ﻗﻮل ھﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﮫ طﺮف ھﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ی ﺿﻤﺎﻧﺖ اداﻣﮫ ی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺻﺪور ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.
٥
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ﻧﻘﺶ ﺣﺰب در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ

• ﭘﺮوژه ی ھﺴﺘﮫ ای :در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ی ھﺴﺘﮫ ای ﮐﮫ از زﻣﺎن
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ارث رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫ ی ﺑﺎج ﺧﻮاھﯽ و ﺳﻠﻄﮫ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رژﯾﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮآوردھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ھﺴﺘﮫ ای ﺳﺮدﻣﺪاران ﻧﻈﺎم ﺳﺒﺐ
ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻦ  ٢٠٠اﻟﯽ  ٢۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺛﺮوت ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺷﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و واﮔﺬاری ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﺴﺘﮫ ای اﯾﺮان در ﭘﯽ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺮﺟﺎم ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎک اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ رﺻﺪ و ﻧﻈﺎرت درازﻣﺪت و در
ﻣﻮاردی ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺮار داد .ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ اﻗﺘﺪار و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ
ﺳﺮان ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺴﺖ و در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻮﻋﯽ از اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

زﺧﻢ ﺣﻘﺎرت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﮫ ی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ از
ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ
ﺧﯿﺎﻧﺖ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﮭﻠﻮی ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ ِ
واﮔﺬار ﮐﺮده اﻧﺪ ھﻨﻮز ﺗﺎزه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮﯾﺶ ،در روﻧﺪی ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اداﻣﮫ
دارد ،ﺛﺮوت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را از آن ﺳﺮدﻣﺪاران ﺧﻮد ﮐﺮده و ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ
ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫ ی ﻣﺸﺘﺮک در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ رﺧﺪادھﺎ ھﻤﺎﻧﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﺴﯿﺎر و ﯾﺎ
ِ
ﻧﺒﻮ ِد ﺗﻮان و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺰد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫ:
• ﻋﮭﺪﻧﺎﻣﮫ ی ﮔﻠﺴﺘﺎن :ﻣﻌﺎھﺪه ای ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ
در ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﯽ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و طﯽ آن ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﺷﻤﺎل
اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻔﻘﺎز ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن و اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺎﺧﺘﯽ و ﮐﺎرﺗﻠﯽ از اﯾﺮان ﺳﻠﺐ و ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﺗﺰاری واﮔﺬار ﺷﺪ.

• ﭼﭙﺎول ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﻠﯽ :ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ از ﭼﭙﺎول داراﯾﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ٨٠٠
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ در ھﺸﺖ ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ آن را زﻣﺎﻧﯽ
در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻞ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﺳﺎل ١٣۵٧
ﻣﻌﺎدل  ١١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎدل درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣٩١ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از دﺳﺖ دادن رﻗﻢ ٨٠٠
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺿﺮﺑﮫ ای ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯿﻤﺎر
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان .اﯾﻦ ﺛﺮوت ھﻨﮕﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،رﻓﺎھﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺧﻠﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.
واﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎدن و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﺪرت ھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎظﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻓﺮوش ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎک ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎرز ﭼﭙﺎول
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﻌﺎد آن ھﻨﻮز ﺑﮫ درﺳﺘﯽ
روﺷﻦ ﻧﺸﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ دارد.

• ﻋﮭﺪﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﺮﮐﻤﻨﭽﺎی :ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر در ﭘﯽ
ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓھﺎﯾﺶ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و
طﯽ آن اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻠﻤﺮوھﺎﯾﺶ در ﻗﻔﻘﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﺎت اﯾﺮوان و
ﻧﺨﺠﻮان و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﺣﻖ ﮐﺸﺘﯽراﻧﯽ در درﯾﺎی ﺧﺰر را از دﺳﺖ
داد .ھﻤﯿﻦ ﺷﺎھﺎن ﺧﺎﺋﻦ ﻗﺎﺟﺎری اﻣﺘﯿﺎزات اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺑﺰرگ
دﯾﮕﺮی را از ﺟﻤﻠﮫ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻮد و ﻧﮫ ﺳﺎﻟﮫ ی ﻧﻔﺖ
ﺟﻨﻮب ،اﻣﺘﯿﺎز راه آھﻦ ﺳﺮاﺳﺮی را ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ واﮔﺬار ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ
ﺛﺮوت اﻓﺴﺎﻧﮫ ای اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮭﻠﻮی:
• واﮔﺬاری ﺑﺤﺮﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮭﻠﻮی در ﺳﺎل  ١٣۵٠ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺟﺰﯾﺮه ی ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﺑﮫ ﺷﯿﻮخ ﻋﺮب واﮔﺬار ﮐﺮد .در ﻧﺒﻮد
ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺰاب ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻨﮭﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ
واﮔﺬاری از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺰب ﭘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

• ﮔﺸﻮدن درھﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﮫ روی ﻏﺎرت ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺟﮭﺎﻧﯽ :از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ،ﮔﺸﻮدن درھﺎی
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﮫ روی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻤﻖ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان،
ورﺷﮑﺴﺘﮕ ﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﺎھﯿﺖ

ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ:
• ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻏﺮاﻣﺖ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق :ﺟﻨﮓ اﯾﺮان ﻋﺮاق ﺑﺮای رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ وی اﺟﺎزه داد ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان و
ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺟﺒﮭﮫ ھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺎه دارد ،ھﻤﺰﻣﺎن
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ .در ﺳﺎل  ١٣۶٠ﮐﮫ
ﻧﻈﺎم اﻣﮑﺎن ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺮاﻣﺘﯽ
ﺳﻨﮕﯿﻦ را داﺷﺖ ،اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ واﻗﻊ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﺑﻮد ،آن را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ اداﻣﮫ ی ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﻣﺪت
ھﺸﺖ ﺳﺎل در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاری و ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ
ﻏﺮاﻣﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﮫ ﮐﺸﻮر و ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﺘﮫ و ﻣﻌﻠﻮل و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ آواره ی ﺟﻨﮕﯽ ،ﺑﺎ
ﭘﺬﯾﺮش ذﻟﺖ ﺑﺎر ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ  ۵٩٨آن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﯽ
ﺳﺎل ھﻨﻮز آﺛﺎر وﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﮭﻮده ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٧

در ﺑﺤﺚ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ
دردھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻧﺒﻮ ِد ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮدﺑﺎوری در
رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
آن ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺣﻘﻮق ﻣﺎن ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮﯾﻢ.

• واﮔﺬاری ﺣﻘﺂﺑﮫ ی ھﯿﺮﻣﻨﺪ رود :واﮔﺬاری ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮫ ی ﺣﻘﺂﺑﮫ ی
ھﯿﺮﻣﻨﺪ رود ﭘﺲ از ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن طﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
• واﮔﺬاری ﺳﮭﻢ اﯾﺮان از درﯾﺎی ﺧﺰر :ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎزه -ﺗﺄﺳﯿﺲ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ ،ادﻋﺎی
ﺳﮭﻢ از درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر روﺳﯿﮫ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ،
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﭘﻨﺠﻢ از ﺣﻖ اﯾﺮان در اﯾﻦ درﯾﺎ را
ﮐﮫ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﺑﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ واﮔﺬار ﮐﺮد.
٦
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ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﺮگ زودرس ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ی اﯾﺮان در آن
زﻣﺎن و ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ،اﺑﺰار ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﻧﮭﻀﺖ
ﻣﺸﺮوطﮫ ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪ .ﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری و
ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﭘﺎی ﻣﺎ ،در ﻋﻤﻞ روح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺎﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ ﻣﺠﺮی ﻻﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻧﯿﺎﻓﺖ.

ﻧﻘﺶ ﺣﺰب در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ

ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﮫ ﻏﺎرت رﻓﺘﻦ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﺎ و ﺑﺮﻗﺮاری
اﺳﺘﻌﻤﺎری از ﻧﻮع ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ھﺎی ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن رواج ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر اﻋﺘﯿﺎد در اﯾﺮان ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﭼﺎق
ﮔﺴﺘﺮده ی اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﮫ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﺤﺸﺎ
ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ و  ...ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ داد .اﻣﺎ آن ﭼﮫ ﺑﮫ اﺟﻤﺎل
در ﺑﺎب وطﻦ ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻦ ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
روی ﺷﺎھﺎن ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﮭﻠﻮی را ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺘﮏ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ  -ﯾﺎ ھﺮ
دوﻟﺖ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ در آﯾﻨﺪه  -ﺑﺮروی ﭘﯿﮑﺮ ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ
اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺎراج ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﺎ و ﺣﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﺆال
ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ درھﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی
ﺑﺤﺮان ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و دﯾﮕﺮ ،ﮐﻞ ﺗﻤﺪن
اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻧﺎﺑﻮدی و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.

• ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺪق در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ
ﮐﻤﺮ ﺑﮫ ﻟﻐﻮ »ﻗﺮارداد دارﺳﯽ« و اﻣﺘﯿﺎز  ٩٩ﺳﺎﻟﮫ ی ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ
دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .ﺑﺎ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن در
ﺳﺎل  ١٣٢٩وی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﮫ وﻋﺪه ی آن را در ﺳﺎل
 ١٢٩٩رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺮای ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ داده
ﺑﻮد ،ﻣﻠﻐﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺼﺪق ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﻣﺮدﻣﯽ
دﻟﮕﺮم ﺑﻮد ﭼﻨﺎن ﻣﺨﻞ ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢ﺑﺎ
ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ دوﻟﺖ وی را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﮑﺮار ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ۵٧ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ارزان ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﮫ
ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ وﻋﺪه ی اداﻣﮫ ی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و
ِ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ را داد ﺗﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺧﻮد را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ﻧﺒﻮ ِد اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﺘﺸﮑﻞ وارد ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ھﻤﻮاره
دﺳﺘﺨﻮش ﻣﻄﺎﻣﻊ وطﻦ ﻓﺮوﺷﺎن و ﺣﻘﮫ ﺑﺎزان و ارﺑﺎﺑﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ
آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻣﺘﺪاد ﻧﮭﻀﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﺣﺰاب ﻗﻮی و
ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﺮان ﭘﺎی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ در ﺳﺎل
 ١٣١٢ﺟﻠﻮی رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای  ۶٠ﺳﺎل دﯾﮕﺮ
اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را ارزاﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ در
ﺧﻮد اﯾﻦ ظﺮﻓﯿﺖ را داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﺣﺰاب ﻣﺮدﻣﯽ  -در ﺻﻮرت
وﺟﻮد  ،-ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﺸﺎﻧﺪن وی را
ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺟﻠﻮی ﺑﮫ ﺗﺎراج رﻓﺘﻦ ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﻠﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾﻦ درس ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺪھﺪ ﮐﮫ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺟﻠﻮی
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ دراﯾﺖ و ھﻮﺷﻤﻨﺪی ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺣﺰب و ﺗﺸﮑﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪار را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ ﮔﺮد ھﻢ آورد
ﺗﺎ اھﺮم ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدﻣﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﮫ ﺑﺎ زد و ﺑﻨﺪھﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ی آﯾﺖ ﷲ
ﺖ ﻣﺼﺪق از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺰب
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﭘﺸ ِ
ﺗﻮده از ﻣﺼﺪق ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺷﻮروی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﯿﺎﺑﺪ و دوﻟﺖ ﺧﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﻣﺎ ،ھﺮ دو را ﺑﺎ ھﻢ از دﺳﺖ داد.

ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
اﻣﺮوزه ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﮫ از
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪن ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،از ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺧﻮد و ﯾﺎ از ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن و ﺑﮫ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺰد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺿﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﻈﺎم
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺿﺪ ﺑﺸﺮ ،ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و دﺷﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ راه رﺷﺪ
و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ را ﺑﺮدارﯾﻢ ،دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر
آﺑﺎداﻧﯽ آن ﺷﻮﯾﻢ و آﯾﻨﺪه ی ﺑﮭﺘﺮی را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن و ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه
رﻗﻢ زﻧﯿﻢ.
در ﺑﺤﺚ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﮫ دردھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻧﺒﻮ ِد ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮدﺑﺎوری در رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﺳﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد آن ﮐﮫ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
وﻗﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﯾﻢ
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺣﻘﻮق ﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻗﺪرت
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺧﻮد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮﯾﻢ.
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ و واﮔﺬاری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎھﺎن
ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻼش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ ﻋﺰل وی ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮔﺴﺘﺮده ی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺛﺮوت ھﺎی
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ وی در ﺣﻤﺎم ﻓﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ؛
اﯾﻦ ھﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش از ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﻔﺮادی ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﭼﮫ ﺑﯿﺶ از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درس ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮭﻀﺖ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن
ﻧﻔﺖ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم در ﯾﮏ اﻗﺪام ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻣﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ اﯾﺮان از زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ،در ﺑﯿﺶ
از  ٣۵٠ﺳﺎل ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت دو ﺳﺎل دارای دوﻟﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی
وﺟﻮد ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻗﺪرت ﻣﺮدﻣﯽ در ﺻﺤﻨﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﺳﺘﺎوردی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ،ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣﺼﺪق ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﺮدم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ،ﻗﺎدر ﻧﺸﺪ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺴﺠﺎم اوﻟﯿﮫ در ﺻﻔﻮف
ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ در ﺻﺤﻨﮫ،
دﺳﺘﺎورد درازﻣﺪت ﺧﻮد در اﺳﺘﺮداد ﺛﺮوت ﻧﻔﺖ ﺑﮫ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ.

• ﻧﮭﻀﺖ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ :ﺷﺎھﺎن ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ھﺎی
ﺧﻮد ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را واﻣﺪار اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن
ﺧﺰاﻧﮫ ھﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮان ﮐﺮدن ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ و واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﺎ رﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﺻﻨﺎف ﺑﺎزار را داﻣﻦ
ﻣﯽ زﻧﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﮫ ﻧﮭﻀﺖ
ﻣﺸﺮوطﮫ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .وﺟﻮد ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﻏﯿﻮری ﭼﻮن ﺳﺘﺎرﺧﺎن و

ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎه از ﺗﺮس ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای دﻓﺎع
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٨
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ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ از دل آن
ﭘﺪﯾﺪه ھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﺎزﯾﺴﻢ و ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ظﮭﻮر ﮐﻨﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠّﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻤﺎﯾﮫ ی ھﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺮاطﯽ ،اوﻟﺘﺮا
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﺸﻮد .اﻣﺮی ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر آﻧﭽﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﮫ
ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در ﺧﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی
دﯾﮕﺮ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد .از اﯾﻦ رو ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اھﻤﯿﺖ
ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎل
ھﺎی ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﺤﺜﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺮی واﻗﻌﯽ و ﻻزم اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﺣﺰب در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ

از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٣۵٠
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ
را ﺑﮫ ﺷﯿﻮخ ﻋﺮب واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه درﮐﯽ
از اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺳﺮﮐﻮب اﺣﺰاب ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
رود ﮐﮫ ﺗﺤﻤﻞ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ
داد و ھﻤﮕﯽ آﻧﮭﺎ را در ﺳﺎل  ۵٣در ﺣﺰب واﺣﺪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ادﻏﺎم ﮐﺮد.
ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﮫ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺎه در ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﻼم
ﻧﻈﺎم ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﻠﺒﯽ وی ﺑﺮای ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﯾﺮان اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ داﻣﺎن ﺧﻮدش را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در اوﭘﮏ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت در
ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺮدن ﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣۵٧ﻗﺪرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ  -در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد
و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ  -ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮫ ای ﻣﻮذﯾﺎﻧﮫ ی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﮫ ﻗﺪرت
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮ ِد اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺸﺖ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﯾﺎ
ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ ای ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺎدری ﻣ ﺎ ﺑﺮ ﻋ ﮭ ﺪ ه ﮔﺮﻓ ﺘ ﮫ ﺑ ﻮ د ،ﺑ ﮫ ﺧ ﻮ ﺑ ﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﮐﮫ ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﻮﯾﯽ از ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺸﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﻨﮫ ی
ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎی وی ﺷﻮد .از ﺗﯿﺮﺑﺎران ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم
ﻣﺪرﺳﮫ ی رﻓﺎه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی از ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ در
ِ
ﺟﺒﮭﮫ ھﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ،از اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺻﻨﻔﯽ ،از ﻗﻄﺐ زاده ھﺎ و طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﺎ
و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺖ ﺟﻤﺎران ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ آن ھﻮادار
ﺳﺎده ای ﮐﮫ ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﭘﺨﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ھﺮ زﻣﺎن و ھﺮ ﻣﮑﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺟﻼد اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ای در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺪون ھﯿﭻ رﺣﻤﯽ ھﻤﮫ و ھﻤﮫ را از دَمِ
ﺗﯿﻎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .در ﻧﻘﻄﮫ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺿﺎ ﺷﺎه و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه
ﭘﮭﻠﻮی ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی
ﻣﺘﺸﮑﻞ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ دﻓﺎع ﮐﺮد،
اﻣﺎ وی ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی ﻧﺪاﺷﺖ .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺣﺰب ﻣﻮﺟﻮدی را
ھﻢ از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد.

ﺷﺎه اﮔﺮ درس ھﺎی ﻻزم از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﭘﺪرش را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
در ﺷﮭﺮﯾﻮر  ٢٠در ﺻﺤﻨﮫ ای ﺧﺎﻟﯽ از اﺣﺰاب ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و
ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﮫ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ وی
ﺧﺎﺗﻤﮫ دھﻨﺪ و او را ﺑﮫ ﺟﺰﯾﺮه ی ﻣﻮرﯾﺲ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ
دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .رﺿﺎ
ﺷﺎه ھﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮی اﺳﺘﺒﺪادی اش ﺗﻼش ﮐﺮد از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺗﻌﮭﺪاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ھﺎ داده ﺑﻮد ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ھﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ درﯾﺎﺑﺪ ﺑﺪون ﻋﻘﺒﮫ ی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ وی اﺟﺎزه ی ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی داده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ وی ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ﺧﻔﻘﺎن ،ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺰاب و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و
دﺳﺘﮕﯿﺮی روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﺳﺖ ﮐﻢ اﺟﺎزه ی وﺟﻮد
ﺑﮫ اﺣﺰاب ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ ھﺎ را ﻣﯽ داد ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
اﺣﺰاب ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺮای دﻓﺎع از رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺤﺾ آن ﮐﮫ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ارﺗﺶ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وی از ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ و ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ اش را
از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮش ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺣﺰاب ﻣﺮدﻣﯽ ،آن ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﺑﮫ ھﻢ ﮔﺮه ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﺮ
روی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﻧﺎن را وارد ﺻﺤﻨﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ در ﺻﻔﻮف ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ در ﻣﺪارس دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﯽ را ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ آﻣﻮزش دھﻨﺪ .اﯾﻦ
اﺣﺰاب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﯽ را در دل ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ
ﭘﺮوراﻧﺪ ﮐﮫ در ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﮐﺸﻮری ﺑﮫ ﺧﻄﺮ
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻗﻠﻢ زﻧﻨﺪ .در ﻧﺒﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ،ھﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﯽ ﺧﻮد را
ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎواک و رﮐﻦ دو ارﺗﺶ،
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دن ﮐﯿﺸﻮت
وار ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮود ،ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﮫ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد از ﮔﺰﻧﺪ آن ھﺎ در اﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .وی ﮐﮫ دﯾﺪه ﺑﻮد در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺼﺮف ﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﺑﮫ ھﻤﺎن راﺣﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ از
ارﯾﮑﮫ ی ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﮫ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی
ﻣﺸﺘﯽ ﭼﺎﭘﻠﻮس و ﺑﺎدﻣﺠﺎن دورﻗﺎب ﭼﯿﻦ ﺟﻠﻮی آن ھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ی ﺷﺎه در ﺳﺮﮐﻮب اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ در ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ از او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی
آﺧﻮﻧﺪھﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﻧﮫ از ﺣﯿﺚ ﻣﺎھﻮی درﺑﺎره ی ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
وی ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ واﮐﺎوی ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮری ﺧﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ
اﺣﺰاب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﯾﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ در
آﯾﻨﺪه ھﺎی دور ،دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آورﯾﻢ .ﺗﻤﺪن و
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺗﻨﮭﺎ اﺣﺰاب ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ را ﺑﺮای
دﻓﺎع ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ درﺳﺖ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﯽ ﻣﺎ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺷﻤﻨﺎن
ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ھﻤﯿﺸﮫ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺗﺮ و ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﺠﺎد و
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن ھﺎ ﺗﺎب آورﯾﻢ.

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
در ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل آن
ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﺲ راﻧﺪن ﻣﺸﮑﻼت از ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد و ﺗﻀﻤﯿﻦ اداﻣﮫ ی ﺣﯿﺎت
ﺳﯿﺴﺘﻢ  -ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ھﯿﺘﻠﺮ در آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﮐﺮد  -ﺑﮫ ﭘﺎی ﺟﻨﮓ
اﻓﺮوزی در ﮐﺸﻮرھﺎی دوردﺳﺖ ﺑﺮود ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﺗﺶ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺟﻨﮓ طﻠﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﺎ
اﻓﺮوزی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ِ
ﺖ راﺳﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺎه طﻠﺒﯽ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ دﺳ ِ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﯾﮏ ﺟﮭﺎن آﺷﻔﺘﮫ و ﺷﺒﮫ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ ،ﺳﯿﺮ

دﻋﻮت ﻣﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎ ِد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان روﺷﻦ اﺳﺖ :زﻣﺎن ﺑﯿﺪاری و
ھﺸﯿﺎری و ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﻣﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از
ھﻤﯿﺸﮫ ،ﺗﺤﺰب ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﯿﻦ
ﺿﺮورت اﺳﺖ.
٨

س 22ال نخس 22ت  -ش22 2ماره پ 22نج  ۱۱ -شه 22ری 22ور  ۱ - ۱۳۹۵س 22پتام 22بر ۲۰۱۶

" خ22ودره22اگ22ر" :نش22ری22ه رس 22می ح 22زب ای22 2ران آب 22اد

تمدن ایرانی،
اراده ی ملی
و نقش تحزب
ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮی  -ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺤﺮان
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﻣﺎن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﮭﻠﮑﮫ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ھﻨﻮز
ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اراده ی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺷﻮﯾﻢ ﺟﻠﻮی ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﭽﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﻣﺎ و آﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
آﺛﺎر ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی
ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ ،ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﻄﺮ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ در راه ﺗﺪاوم وﺟﻮد ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ
زﯾﺴﺖ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺮان ھﺎی درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه در
ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
دﯾﮕﺮ ،ھﻤﭽﻮن ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را در ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﺎظﺮان آﮔﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ آﻏﺎز روﻧﺪی ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮای
ﺗﻤﺪن ﮐﮭﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺸﺪارھﺎی ﺟﺪی ﻣﯽ دھﻨﺪ ،روﻧﺪی ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن آن ﭼﮫ
ﺑﺴﺎ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎ وارث ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ در آن اﻗﻮام و طﻮاﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،طﯽ ھﺰاره ھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ھﻮش و
ﺧﺮد ﺧﻮد از ﭘﺲ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﺑﮫ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺪاوم
ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺑﺮای
ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺑﺒﺎﻟﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ،در اﯾﻦ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﻮﻧﯽ وطﻦ ﻣﺎن ،آﻧﭽﮫ ﺑﮫ
ﻣﺎ ﺗﻮان دوﺑﺎره ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻗﮭﻘﺮا رﻓﺘﮫ را
ﺧﻮاھﺪ داد ،ﺑﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﻏﺮق ﺷﺪن در اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﮫ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﺮﺷﮑﻮه ﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دردھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻣﺮھﻤﯽ ﺑﺮ آن ھﺎﺳﺖ.

اﻓﻮل و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻤﺪن ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ اﻣﺮی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﻤﺪن ھﺎﯾﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ 4اﺷﺎره ﮐﺮد ﯾﺎ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺣﺒﺸﮫ 5در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ﺷﮑﻮﻓﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﻠﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺳﺪه ھﺎ
ﺗﺪاوم و ﺑﻘﺎ در ﻧﻘﻄﮫ ای در اﯾﻦ ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﻧﺒﻮده و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ھﺸﯿﺎری و واﮐﻨﺶ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻓﮭﻢ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﻗﻮام
ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﻓﻼت اﺟﺎزه داد ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺑﮫ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ
اﯾﺮان اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه ی دﯾﮕﺮی ﺑﺪون
ﺷﮏ از ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻧﮕﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮫ ﭼﺮاﯾﯽ اﺳﺘﻤﺮار و ﺑﻘﺎی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﮭﻦ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺷﺪت ﺑﺤﺮان ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻤﺪن ھﺎ را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪه ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ آن ﭼﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮭﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ رخ داده  -و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود  -ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی
اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را در دل ﻣﺎ زﻧﺪه
ﻧﮕﮫ دارد ﮐﮫ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﺒﺪان و ﻣﮭﺎﺟﻤﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﻤﺮ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ را ﺧﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺪن ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺗﻮان و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ
ﮐﮫ اﻗﻮام ﺳﺎﮐﻦ ﻓﻼت اﯾﺮان در ﻓﺮاز و ﻓﺮود ھﺰاره ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ در طﯽ
ھﺮ دوران ﺗﮭﺎﺟﻢ و ﻧﺎﺑﻮدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ؛ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﮫ در
ﭘﯽ ھﺮ ﺧﻄﺮی در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ
ﺑﺎزﺳﺎزی وﯾﺮاﻧﮫ ھﺎ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﺪ؛ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺒﺎب دﻟﮕﺮﻣﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺎ  -ﻧﮫ آن ﮐﮫ ﻧﺪاﻧﯿﻢ  ،-ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ
ﻗﮭﻘﺮاﯾﯽ در ﻋﻤﻞ اداﻣﮫ ی وﺟﻮد ﺗﻤﺪن ﻣﺎ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﺨﻮش ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان  -و ﻧﮫ

ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺬھﺒﯽ-ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ :وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی آب ﺳﺎﻻر اﯾﺮان

ﻗﺒﺎﯾﻞ و اﻗﻮام ﭘﺮﺷﻤﺎری طﯽ ھﺰاره ھﺎ ،در ﻓﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﭙﺲ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺑﮫ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ از
ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺨﺶ
ھﺎﯾﯽ از ﻋﺮاق در ﻣﺮزھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ھﺮ ﺳﻮ ﮐﮫ
ﺑﻨﮕﺮی ،از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق و ﻏﺮب ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ اﻗﻮام آرﯾﺎﯾﯽ
در آن زﯾﺴﺘﮫ اﻧﺪ ھﻤﻮاره در ﺷﺎھﺮاه ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
ﻓﻼت اﯾﺮان ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای رﻗﻢ ﺧﻮرده ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن در ﺧﻄﺮ داﺋﻤﯽ
ﺗﮭﺎﺟﻢ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن اﻗﻮام ﭘﺮاﮐﻨﺪه ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد
ﺿ ﺮ و ر ت ﻧ ﺰ د ﯾ ﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در روﻧﺪ اﯾﻦ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٠

 4اشاره است به تمدن هایی همچون » Maya Civilisationتمدن مایاها« بین سال های  ۲۶۰۰تا  ۱۵۲۰پ.م Aztec Civilisation » ،.تمدن آزتک ها«  ۱۲۰۰تا
۱۵۲۱میالدی Inca Civilisation» ،تمدن اینکاها« ۱۲۳۰تا  ۱۵۳۳میالدی
 5حبشه )اتیوپی( :در سده یکم میالدی سلسه پادشاهی آکسوم توانست مناطق بزرگی از آفریقا را یکپارچه کند تا به عنوان نیای اتیوپی سدههای میانه و اتیوپی
امروزی شناخته شود .مانی ،دینآور ایرانی ،آکسوم را همراه با ایران ،رم و چین به عنوان یکی از چهار قدرت بزرگ زمان خود برشمرده است.
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ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،از ﺟﮭﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺗﺎ
ﺣﻤﻠﮫ ی اﻋﺮاب ﮔﺮﻓﺘﮫ ،از ھﺠﻮم ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺑﮫ
دﺳﺖ ﻣﻐﻮل ھﺎ و ﺻﺪﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺳﭙﺲ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺗﺎ دﺳﺖ درازی ھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺮﺗﻐﺎل ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،روﺳﯿﮫ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن
آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ھﻤﻮاره و ھﻤﻮاره ﮐﻤﺮ راﺳﺖ ﮐﺮده و ھﻤﭽﻮن
ﻗﻘﻨﻮﺳﯽ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮد زاده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﮭﻨﺎور ﻣﺎ
ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﺷﺪه ،ﺗﺎ از دل آن ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن،
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،و ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﻋﺮاق ﺑﮫ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ،
ﮐﺸﻮر ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ
اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ
ِ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮫ وﺟﻮد ﺧﻮد ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺗﻤﺪن اﯾﺮان
زﻣﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻏﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن ھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .ﺑﮫ
ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اداری ،روش ﺣﮑﻮﻣﺖ داری و ﭘﺪﯾﺪه ی دوﻟﺖ  -ﻣﻠﺖ ،ﺗﻤﺪن
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدر ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻤﺪن ھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﺣﻖ دارد از ﺑﺎﺑﺖ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
و ﺗﻤﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ واﮐﺎوی
دﻗﯿﻖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎن و ﯾﺎﻓﺘﻦ رﯾﺸﮫ
ھﺎی درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه
ﺧﻮاھﺪ داد درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ آن ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﺗﺪاوم ﺗﻤﺪن
اﯾﺮاﻧﯽ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺶ از
ھﺮﭼﯿﺰ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ  -زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻠﺖ ھﺎی ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﮭﺎن از آن ﺑﮭﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ ،-ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﭼﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ھﻨﻮز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ از ﭘﺪﯾﺪه ی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮد؟ دﻟﯿﻞ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﭼﺮﺧﮫ ی اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

تمدن ایرانی ،اراده ی ملی و نقش تحزب

ھﻤﮑﺎری ھﺎ در ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺦ  -ﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﮐﻮچ
ﮐﺮده از اﺳﺘﭗ ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دﺷﺖ و ﺑﻠﻨﺪی ھﺎی اﯾﺮان وﺟﻮد
داﺷﺖ  -ارزش ھﺎ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﯾﻦ طﻮاﺋﻒ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
ھﻤﮑﺎری و اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  -ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ ﻓﻼت
اﯾﺮان از طﺮﯾﻖ ﻣﺮزھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،در ﻧﻘﻄﮫ ای از ﻏﺮب ﯾﺎ ﺷﻤﺎل اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﻄﺮھﺎ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺮای ﺿﺮورت
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ٧٠٨ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ھَﮕ َﻤﺘﺎﻧَﮫ )ھﻤﺪان( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎدھﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺮﺗﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻗﻮام ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺎرس ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن را ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬارﻧﺪ .ﭘﺲ از آن،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎرھﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﮔﺮان و
ﻣﺘﺠﺎوزان ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﮫ ی اﺷﺘﺮاک ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﻣﺎ ،ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺎ ﻏﻠﺒﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺎھﯿﺖ
ﻣﺬھﺒﯽ آن ھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﻤﺎن اﯾﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ دﺳﺖ اﻓﺮادی
ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ از ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﺬھﺒﯽ  -در
آن زﻣﺎن زرﺗﺸﺘﯽ  -ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،اﯾﻦ رھﺒﺮان
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﻧﺴﺠﺎم
اﻋﺘﻘﺎدی اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ی در اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،آن ھﺎ را ﻧﮫ ﭼﻨﺪان ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﺮاک
ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورھﺎی ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺎن ﮔﺮد ھﻢ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻨﺪ و طﻨﺎب ﻣﺬھﺐ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﺧﻮد اﻟﻘﺎب ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ھﻮﺧﺸﺘﺮ« ﻣﯽ
دادﻧﺪ ،درواﻗﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ-ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ؛ ﭘﺪﯾﺪه ای
ﮐﮫ ،ﭘﺲ از ھﺰاره ھﺎ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎھﻮی ھﻤﭽﻨﺎن در وﺟﻮد وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ در
ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﺘﺪاد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻗﺮن ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺬھﺐ و ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ دو ﭘﺪﯾﺪه ی درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ را ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی و اراده ی ﻣﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ﻏﺮب
ﺑﮫ ﭘﮭﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و وﺳﻌﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
رﻗﻢ ﺧﻮرده ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺶ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده ﮐﮫ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﺑﮫ اﺳﻢ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﯾﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در دوره ھﺎﯾﯽ ،وﺳﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﺎرس ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﺮان ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮده ،و در زﻣﺎن ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ھﺎی ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن
ﮔﺎه ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از آن ھﻢ ﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮی ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎل ،ﯾﺎ ﭘﯿﮏ رﺳﺎﻧﯽ وﺳﯿﻠﮫ ای ﺟﺰ اﺳﺐ و ﻗﺎطﺮ و ﺷﺘﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن
ﺟﺰ از طﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،اﻣﮑﺎن آن ﮐﮫ اﻧﺴﺠﺎم اﯾﻦ
ﮔﺴﺘﺮه ی ﭘﮭﻨﺎور ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه و اﻣﻮر آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﺗﻤﺮﮐﺰش ،ﻣﺎھﯿﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی آن ،ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن دوران ﺑﻮده و
اﻋﻤﺎل ﻗﺎھﺮاﻧﮫ ی اراده ی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﻣﻨﺎطﻖ و اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﮐﮫ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻢ آب ﺗﺮﯾﻦ ھﺎ در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﻗﻨﺎت ھﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﺎ طﯽ
دو-ﺳﮫ ھﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،آب را ﺑﮫ دوردﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻨﺎت ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت طﺮح ھﺎی درازﻣﺪت ١۵-١٠
ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺻﺪ  -دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ی ﺑﺎﻻ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،طﺮﺣﯽ ﻧﺒﻮد
ﮐﮫ از دﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی ﺑﺮآﯾﺪ؛ ﺗﻨﮭﺎ دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﻘﺘﺪر ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰی دارای ذات
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
ِ
اﺳﺘﺒﺪادی ھﻤﻮاره ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ را از طﺮﯾﻖ ﺗﺴﻠﻂ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،ﺗﺤﮑﯿﻢ

ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻓﻼت اﯾﺮان اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ از ﺗﻨﻮع زﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ
و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاک

ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ،ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺪل ﺑﮫ آن
ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ از دل آن ﻣﻠﺘﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان .در ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی
ﺧﺠﺴﺘﮫ ای از ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ اﻗﻮام ﭘﺮاﮐﻨﺪه را ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻠﺖ  -ﮐﺸﻮری ﮐﮫ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ طﯽ ھﺰاره ھﺎ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و اﻗﻮام و اﺟﺰاء
آن در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﺗﻀﺎد و ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ درازﻣﺪت اﻗﻮام ﭘﺮﺷﻤﺎر در ﭼﯿﻦ و در ﻣﺼﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در ﻣﻮرد آن ھﺎ
ﺷﺒﺎھﺖ ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ -ﻗﺒﯿﻠﮫ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﻨﺎر
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ھﻤﻮاره در طﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ،از ﺗﻨﻮع ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی از ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻗﺒﯿﻠﮫ ای )ﻧﮋادی(،
ﺳﻨﺘﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و آب و ھﻮاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﯽ ﺷﮏ از ﻣﯿﺮاث
ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ.

6

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١١

 6هم از این روست که حزب ایران آباد با مبنای فکری انسان مدار ،صیانت از تمامیت ارضی ایران را از وظائف اصلی خود بر می شمارد.
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تمدن ایرانی ،اراده ی ملی و نقش تحزب

ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت در اﯾﺮان

ﺑﺨﺸﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی آب ﺳﺎﻻر در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ھﻤﻮاره ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ
اراده ی ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻗﻮام و طﻮاﺋﻒ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ ھﻤﭽﻮن
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﻨﯿﺖ ،و ﯾﺎ از ﺳﺮ ﺗﺮس و اﺟﺒﺎر
از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺗﺒﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪان از روی ﻣﯿﻞ و
اراده و ﺑﮫ ﺻﻮرت آزاداﻧﮫ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺗﻼطﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ از دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺪن ھﺎ و
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ھﺎی ﻗﺪرت ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺷﺎھﺎن و ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
رﻧﮕﺎرﻧﮓ .ﺧﺎﻧﺪان ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دوران ﭘﮭﻠﻮی ﺑﺮ اﯾﺮان ﺳﻠﻄﮫ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دو ﮔﻮﻧﮫ ی زﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﮑﻢ راﻧﻨﺪ :
• ﺗﻘﺎﺑﻞ و زورآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان

در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻓﻼت اﯾﺮان ﮐﮫ از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮاخ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ
زﯾﺴﺖ  -ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺎه دﺷﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﯾﺮ ﻟﻮت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اروﭘﺎ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ  -ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط آن  -زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .از ﻋﮭﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻗﺎره ،ﺑﺎ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ،ھﻤﻮاره ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﻢ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮده ﮐﮫ ارﺑﺎﺑﺎن و ﻓﺌﻮدال ھﺎی
ﻣﺤﻠﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ در اﯾﺮان  -ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗ ﺎ ر ﯾ ﺨ ﯽ  -ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اش ﺣﮑﻮﻣﺖ ا ﻗ ﺘ ﺪ ا ر ﮔﺮای ﻣﺮﮐﺰی را اﯾﺠﺎب
زﻣﺎن
ﻣﯽ ﮐﺮده  -وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪ اروﭘﺎﯾﯽ از
ِ
دور از ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد اراده ی ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺟﻤﻌﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﺮ ﺗﺮس و
زور و ﯾﺎ ﻋﺎﻓﯿﺖ طﻠﺒﯽ ﺳﻠﻄﮫ ی دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
در اروﭘﺎ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن  -ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری
اﯾﺮان و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺳﺎن ﺗﺮ -وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﮐﮫ در آن ھﺎ
ﭘﺪﯾﺪه ی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﯾﻮﻧﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از دو ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 7در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ از اﻋﻤﺎل اراده ی ﻣﻠﯽ
ﺧﻮد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ.

از زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻗﻮام ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای  -ﮐﮫ از ﺳﺮ ﺗﺮس و زور و ﺑﮫ اﺟﺒﺎر
ﺗﺎﺑﻊ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ  -ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﺮأت
ﻗﯿﺎم دھﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻘﻼ ﮐﻨﻨﺪ .از ھﻤﯿﻦ رو ،ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﺗﺎرﯾﺦ ھﺰاره ی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ،ﺗﻨﮭﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﯾﯽ طﺎﯾﻔﮫ ای-
ﻗﺒﯿﻠﮫ ای را ﺑﮫ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد
آن
ھﻤﻮاره ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺗﺆام ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ از ِ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ زور ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ،
ﺳﻼطﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺳﺮ ﻣﯽ زدﻧﺪ ،ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻧﺪ و ﮐﻮر
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ رأس ﮐﺎر ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺑﮫ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﮫ را ﺻﺮف آﺑﺎداﻧﯽ زادﮔﺎه ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .در طﻮل ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ھﺎی اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ و طﻮاﯾﻒ اﻣﺎ ،ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮد.
ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮫ
وﯾﮋه ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار اﺳﻼم در اﯾﺮان ،ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﮫ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ھﻤﻮاره ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬھﺐ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﯽ ﻧﮕﺎه
ﻣﻈﻨﻮن ﺑﺮﯾﺪه از
ﺐ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ ی آﺧﻮﻧﺪھﺎی
دارﻧﺪ .ﺗﺸﯿﻊ ،ﻣﺬھ ِ
ِ
ﺳﻨﺖ ،در دﺳﺖ ﺷﺎھﺎن ﺻﻔﻮی ﺑﮫ اﺑﺰار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ ی آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ در اﯾﺮان اﺑﺪاع ﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ
ﺧﺎﻣﻨﮫ ای اﻣﺮوز ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ،ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ھﺎی
ﺳﺎﺧﺘﮫ ی ذھﻦ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﻨﯿﻦ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده و
از آن ﻓﺮاﺗﺮ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﮫ ی ﺧﻮد را
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ وا ﻣﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ دوﻟﺖ در ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ ،در
ﺗﻤﺎﻣﯽ طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ اش ،ھﺮﮔﺰ و
ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اراده ی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ و آن ھﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوطﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ ،ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی رﺿﺎ
ﺧﺎن ،ﺑﮫ ﺳﻨﺪی ﻣﺮده و اﺟﺮا ﻧﺎﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻗﯿﺎم
ھﺎ ،ﺷﻮرش ھﺎ وﻧﮭﻀﺖ ھﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻢ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺒﻠﻮر ھﯿﭻ ﯾﮏ از آن ھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺸﺪ .اراده ی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ھﺮﮔﺰ در
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده
اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺣﺘﯽ در رأی » ٩٨درﺻﺪی« رﻓﺮاﻧﺪم
ﻗﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در ﺳﺎل .١٣۵٨

• ﺗﮭﺎﺟﻢ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ:
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽ دھﺪ در دوره ھﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﮫ ی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺿﺮب ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﻣﮭﺎﺟﻤﺎن ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎر و وﯾﺮاﻧﯽ ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﮐﮫ ھﺮ
ﺑﺎر ﺑﺮ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﻨﯽ و
ﺳﺮﺷﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ در آن ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﭽﻮن
ﻣﻘﺪوﻧﯽ ھﺎ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﮫ ی اﺳﮑﻨﺪر وﯾﺎ اﻋﺮاب ﭘﺲ از ھﺠﻮم ﺑﮫ اﯾﺮان
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﮫ و ﺳﭙﺲ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﭼﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ رد ﭼﻨﺪاﻧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﮫ ی ﻣﻐﻮل ھﺎ ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽ دھﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ دادن ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ اﻓﺸﺎرﯾﺎن و زﻧﺪﯾﺎن و ﺻﻔﻮﯾﺎن ،و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﻗﺎﺟﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
• ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻏﯿﺮ ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان:
ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﭘﮭﻠﻮی ﮐﮫ در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﭘﻨﮭﺎن و ﭘﯿﺪا ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت ھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری
و ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﮐﻮدﺗﺎی رﺿﺎﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٢٩٩ﺑﻨﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮآﻣﺪه
از ﭘﯿﺮوزی ﯾﮏ ﻗﻮم و طﺎﺋﻔﮫ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻗﻮام ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪا از ﺟﻨﺒﮫ ی
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٢
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ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ،ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ھﺮﮔﺰ ﺗﺎب ﺟﻤﻌﯽ ﮐﮫ در آن ﻓﻀﺎی ھﻤﺪﻟﯽ و
ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد را ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺒﻠﻮر
اراده ی ﺟﻤﻌﯽ را از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﻧﻄﻔﮫ ﺧﻔﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﺎر ﮔﺮوھﯽ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ھﺪﻓﻤﻨﺪ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ اﺳﺖ و اﮔﺮ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ظﻠﻢ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﺸﺎن
دھﺪ ،آن را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ھﺎ و »ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺑﺎزی«
ھﺎی ﺗﮏ رواﻧﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

تمدن ایرانی ،اراده ی ملی و نقش تحزب

ﻏﯿﺮﻗﻮﻣﯽ آن ،ﺧﺎﻧﺪان ﭘﮭﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼف ﺧﻮد ﺑﺪون ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎ ﺿﺮب ﭼﮑﻤﮫ ﺑﮫ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ رﺳﯿﺪ .رﺿﺎﺧﺎن ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻋﺪم
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا از ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری
در اﯾﺮان ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ اراده ی ﻣﻠﯽ
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛ رﻓﺮاﻧﺪم »ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،آری ﯾﺎ
ﻧﮫ« در  ١٢ﻓﺮوردﯾﻦ  ۵٨ﺑﻮد؛ رﻓﺮاﻧﺪﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ھﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎدﯾﻦ در ﻧﻘﻄﮫ ی ﻣﺘﻀﺎد و در ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﻠﻮه دھﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد
و ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﻤﺎن رواﺑﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ اراده ی ﻣﺮدم را ﺑﻨﺎ ﻣﯽ
ﮐﺮد و روی ھﺮ ﭼﮫ ﻣﺴﺘﺒﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻮده را ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮد.

در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره دارای
ﻣﺎھﯿﺖ ﻓﺮد-ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺑﺘﮑﺎر و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻗﮭﺮﻣﺎن،
ﯾﮏ ﭘﮭﻠﻮان ﯾﺎ ﯾﮏ دﻻور ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻓﺮد-
ﻣﺤﻮری را در ادﺑﯿﺎت ﺣﻤﺎﺳﯽ و اﺳﻄﻮره-ﻣﺤﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ی
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﯾﺎ در اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ و ﻧﺴﻞ ﺑﮫ ﻧﺴﻞ
ﺑﮫ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ده ھﺎی اﺧﯿﺮ را ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ :رد ﭘﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻓﺮد-ﻣﺤﻮر و اﺳﻄﻮره-ﻣﺤﻮر را ھﻤﮫ ﺟﺎ در اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎ -ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن و اﻣﺮوزی ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ -ﺑﺎز ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺳﺘﺒﺪادزده ی ﻣﺎ ،ھﻤﻮاره ﻧﻤﺎد
اراده ی ﻓﺮدی ﯾﮏ »اﺑﺮ اﻧﺴﺎن« ﺑﻮده ﮐﮫ در وﺟﻮد رھﺒﺮان ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﺎ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ادﺑﯿﺎت ﻏﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در وﺟﻮد اﺳﻄﻮره ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن
رﺳﺘﻢ دﺳﺘﺎن و آرش ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ؛ »ﻣﺎﻓﻮق ﺑﺸﺮ« ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ زور ﺑﺎزوی
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎوه ی
آھﻨﮕﺮ را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾﻢ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﺎﯾﺪاری اش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺤﺎک
ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻓﻈﮫ ی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎد ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮدی ﺣﻀﻮر دارد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮﻣﺪﯾﻦ و
اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺻﺤﺒﺖ از
آﻧﺎن ﺑﮫ ﻗﯿﺎم ﺳﺮخ ﺟﺎﻣﮕﺎن و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﮕﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ،ﺑﮫ آن
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻊ-ﻣﺤﻮری ﮐﮫ از دل اراده و ﮐﻨﺸﮕﺮی اﯾﻦ دو دﻻور زاده
ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ
»ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن« ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدی ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ؛ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺷﺘﺒﺎه ھﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺳﺮدرﮔﻢ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ رد ﭘﺎﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﻠﯽ ﮔﺮای اﯾﺮاﻧﯽ در
ﻧﮕﺎھﺸﺎن ﺑﮫ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ؛ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪش را در
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،در اﺳﻄﻮره ﺳﺎزی ﺷﺎن از ﺟﺰﻧﯽ ھﺎ و ﺣﻤﯿﺪ
اﺷﺮف ھﺎ .ﺑﮫ ﺟﻮان ھﺎﯾﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ھﺎﯾﺸﺎن
رﺿﺎﺷﺎه را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮھﻢ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ ھﻤﭽﻮن ﭘﺪر
ﺗﺎﺟﺪار آن ھﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﮫ روﯾﺎﭘﺮدازی ﺷﺒﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ از ﻧﻘﺶ
ﭘﺬﯾﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﯾﮏ ﮐﻼم:
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ دوﻟﺖ در ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ
ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ اش ،ھﺮﮔﺰ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اراده ی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ و
آن ھﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ ،ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی
رﺿﺎ ﺧﺎن ،ﺑﮫ ﺳﻨﺪی ﻣﺮده و اﺟﺮا ﻧﺎﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻗﯿﺎم ھﺎ ،ﺷﻮرش ھﺎ
وﻧﮭﻀﺖ ھﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺒﻠﻮر ھﯿﭻ ﯾﮏ از آن
ھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺸﺪ .اراده ی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ھﺮﮔﺰ در ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺣﺘﯽ در رأی »٩٨
درﺻﺪی« رﻓﺮاﻧﺪم ﻗﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در ﺳﺎل .١٣۵٨

شرق فرد-محور و غرب جمع-محور
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮق ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻏﺮﺑﯽ ،دھﮫ ھﺎ و در ﻗﺎره ی ﮐﮭﻦ اروﭘﺎ،
ﺳﺪه ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎﯾﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اراده ی ﻣﺮدم
)اﻋﻀﺎی ﻗﻮم ،طﺎﺋﻔﮫ ،روﺳﺘﺎ ،ﺷﮭﺮ( ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﻏﺮﺑﯽ از دﯾﺮﺑﺎز ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی ﺟﻤﻊ-
ﻣﺤﻮر را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﯿﺰاﻧﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده و ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻓﻈﮫ ی
ﺟﻤﻌﯽ در ﻏﺮب ،ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ،زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻓﺮد را ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻘﻄﮫ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ -ھﻤﭽﻮن اﻧﺴﺎن ﺷﺮﻗﯽ -ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﺒﺪادی

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٣

از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺮون رﻓﺖ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻣﺎﻧﯽ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ،ﻧﻪ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد اﯾﻦ ﯾﺎ آن
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﮫﺎد  -ﻣﺤﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اراده ی ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﺟﻤﻊ -ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ
ﻋﯿﻦ روح دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ! دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺟﻤﻊ  -ﻣﺤﻮر و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای
ﻧﮫﺎد  -ﻣﺤﻮر اﺳﺖ .دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻧﮫﺎد-ﻣﺤﻮر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻨﮫﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺰب-ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ وظﯿﻔﻪ ی
ﺧﻮد را در اﻋﻤﺎل اراده ی ﺷﮫﺮوﻧﺪان در اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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نتیجه گیری

از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺮون رﻓﺖ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ،ﻧﮫ ﺑﺮ وﻓﻖ
ﻣﺮاد اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﮭﺎد  -ﻣﺤﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اراده ی ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ
ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﺟﻤﻊ -
ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﻋﯿﻦ روح دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ! دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای
ﺟﻤﻊ  -ﻣﺤﻮر و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ای ﻧﮭﺎد  -ﻣﺤﻮر اﺳﺖ .دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﻧﮭﺎد-ﻣﺤﻮر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻨﮭﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺰب-ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ ی ﺧﻮد را در اﻋﻤﺎل اراده ی
ﺷﮭﺮوﻧﺪان در اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺮﺧﮫ ی اﺳﺘﺒﺪاد ،آن درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
اﻣﺮوزی را ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ اﺳﺖ؛ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی
و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و
ﺳﺎﺧﺘﺎری دارﯾﻢ ،آن ﻧﻮع از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ اراده ی
ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺗﻤﺪن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺟﺪی
روﺑﺮوﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ
ﺗﺒﻠﻮر واﻗﻌﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﮔﻮاه
ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ ھﺰارﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺪاوم دارد.

ھﺮ آن ﮐﮫ روﯾﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ دارد ﺑﺎﯾﺪ آن را در واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب
و ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در دل ﺧﻮد اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻘﺮار ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ﮐﮭﻨﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
دﻧﯿﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﮫ ھﻨﺪ  ،ﺑﮫ اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺗﺤﺰب آن
ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ در راﺳﺘﺎی ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎدن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ:

درک ﺿﺮورت ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺎ را در ﺣﺰب
اﯾﺮان آﺑﺎد ،ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﻨﮑﺎش
و داده ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ دوش ﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔﺬارد.
در اﯾﻦ راه ﻣﺎ –ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﻣﺮدﻣﯽ -را ﺗﻨﮭﺎ
ﻧﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث زﯾﺒﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ
در ﮔﺮوی ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ.

• اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ :ﺑﺪون اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی
درازﻣﺪت ﻣﺴﺘﻘﺮﺳﺎزی آن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘﺎﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻣﮑﺮاﺳﯽ  :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻄﻮط ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺣﺰاب اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد و ﺗﺄﯾﯿﺪ آن
از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﮐﺎر ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﯽ آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ آن :ﺣﻔﻆ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
در ﮔﺮو ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻘﻂ از طﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮات ﻣﻨﺶ ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

تا وقتی به احزاب مردمی نپیوسته ایم
در امر براندازی جدی نیستیم.

ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ:
• ﯾﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﮫ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﻢ و در ﺟﺎﻣﻌﮫ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﮑﻨﯿﻢ،
• ﯾﺎ اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ،در ﻧﺒﻮد ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﻤﻊ-ﻣﺤﻮر ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺻﮫ
ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ،
• و ﯾﺎ اﮔﺮ ھﻢ دو ﺷﺮط ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﯾﻢ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮد-ﻣﺤﻮر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ
اراده ی ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ ھﻤﻮاره ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻣﯿﺎل اﻓﺮادی ﻣﺴﺘﺒﺪ و
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ﺷﺪه ،ھﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر دﯾﮕﺮی ﺟﺎی
ﻣﺴﺘﺒﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻧﮕﯿﺮد.
ﺷﮏ ﺑﮫ ﺧﻮد راه ﻧﺪھﯿﻢ! در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪ ھﺰاره ﺳﺎﻟﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،اﮔﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ،اﺳﻄﻮره وار و ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﯿﻢ ،ھﺮﮔﺰ رﻧﮓ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد
ﻧﺨﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ .اﯾﻦ را واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادزده ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎھﯿﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
آن ﮐﮫ ﻧﮭﺎد  -ﻣﺤﻮر و ﺣﺰب  -ﻣﺤﻮر ﺷﻮد؛ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دارای اﺣﺰاب
ﻣﺮدﻣﯽ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺰاب اﻣﺎ ﯾﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ورای ﻧﺎم و ﻣﺒﻨﺎی ﻓﮑﺮی و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎری
ﺷﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎدﯾﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻ زده،
ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،درون آن ھﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﻮطﻨﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎھﻨﺪ ،آن ﻧﻮع از آﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ
آﻓﺮﯾﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﺎ ،در دﺳﺖ اﻧﺴﺎن آﮔﺎه
اﺳﺖ.

هموطنان گرامی!
چنانچه مایل هستید پرسش هایتان در مورد حزب
ایران آباد را با اعضای حزب در میان بگذارید در
سمینارهای اینترنتی ماهانه ی ما شرکت کنید.

برای این منظور با ما تماس بگیرید:

hezbiraneabad@gmail.com
١٣
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چرخش قدرت در تاریخ سیاسی ایران
بخش نخست
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺴﺖ وزارت ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی  ١٩٨١ﺗﺎ ١٩٨٣
وزﯾﺮ ﺑﻮدﺟﮫ و از  ١٩٨٣ﺗﺎ  ١٩٨۴وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮد .او در
ھﻤﺎن ﺳﺎل  ٨۴ﺑﮫ ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل
 ١٩٨۶ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﮫ راﺳﺖھﺎ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ،در
اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

کورش عرفانی
ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎھﺎی درون ﻧﻈﺎم ،ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ در رھﺎ
ﻧﮑﺮدن ﻗﺪرت در ﺳﻮرﯾﮫ؛ ﯾﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺶھﺎ از
ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻨﮓ
ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ آن را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﯿﺘﺮان ﺑﮫ ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در ﺳﺎل
 ،١٩٨٨ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻓﺮاﻧﺴﮫ رﺳﯿﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل
 ١٩٩٢در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل وی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮاول
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﭘﺴﺘﯽ ﮐﮫ آن را ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺮک ﮐﺮد .او ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی ١٩٩۵
ﺗﺎ  ١٩٩٧ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﮫ در دﺳﺖ راﺳﺖھﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻓﻮق ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺮﺧﺶ
ﻗﺪرت در اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت

ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﻨﺎی آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ھﺮ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ
دﺳﺖ آورد ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﮐﺎرش در طﻮل ﻣﺪت
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ،ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﻣﻌﯿﻦ دﯾﮕﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس رای ﻣﺮدم ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻮھﺮه و ﻣﺸﺨﺼﮫ اﺻﻠﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.

در  ١٩٩٧و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺠﺪد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ،
ﻟﻮران ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .او ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ،
در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،داراﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ »ﻟﯿﻮﻧﻞ ژوﺳﭙﻦ «Lionel Jospin-ﺷﺮوع
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺑﺎز ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺖ و در
ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮد اﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و درون ﺣﺰﺑﯽ از
رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻢ »ﺳﮕﻮﻟﻦ روﯾﺎل «Ségolène Royal-ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.

از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت« ﺑﻨﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻤﮫ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﺻﮫای
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،آن را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ھﻤﺎن اﺻﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ،در وﻗﺖ ﺧﻮد ،آن
را ﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ.

ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی  ٢٠١٠ﺗﺎ  ٢٠١٢ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎن »ﺳﻦ ﻣﺎرﯾﺘﯿﻢ «Seine-Maritime-را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮد .او ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﻐﺰھﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی »ﻓﺮاﻧﺴﻮا اوﻻﻧﺪ «François Hollande-ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﻗﺪرت ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .وی ھﻢ اﮐﻨﻮن
 ۶٧ﺳﺎل دارد و ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در
ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﻗﺪرت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ زور ﯾﺎ ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی ،ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .از ھﻤﯿﻦ رو ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﻗﺪرت در
ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﺎدر اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶھﺎی
ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺳﻨﺎﺗﻮری ،وزارت و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺧﺘﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﭘﺴﺖھﺎی ﻣﮭﻢ و اﺻﻠﯽ اﻏﻠﺐ ﺳﺘﺎرهھﺎی ﮐﻢ دوام را ﺑﮫ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.

ﻣﺜﺎل روﻻن ﻓﺎﺑﯿﻮس ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺎرھﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در ﺳﻄﻮح
ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران در ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﺮج ﺑﻮش«) ۶۵ﺳﺎﻟﮕﯽ( »رﯾﭽﺎرد
ﻧﯿﮑﺴﻮن«) ۵۶ﺳﺎﻟﮕﯽ( و ﯾﺎ »ھﺮی ﺗﺮوﻣﻦ«) ۶١ﺳﺎﻟﮕﯽ( و ﻧﯿﺰ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﻦ

ﻧﻤﻮﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران در ﻏﺮب ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ »ﻟﻮران ﻓﺎﺑﯿﻮسLaurent-
 ،«Fabiusوزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺜﺎﻟﯽ از رﻓﺖ و
ﺑﺮﮔﺸﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .وی ﮐﮫ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ١٩۴۶اﺳﺖ
در ﺳﺎل  ١٩٧۴ﺑﮫ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ،
در ﺳﻦ  ٣٢ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ راه ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از
طﯽ دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی  ١٩٧٨ﺗﺎ  ١٩٨١و ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی
ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﯿﺘﺮان در ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،١٩٨١ﺑﮫ

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ – ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن«) ۴۶ﺳﺎﻟﮕﯽ( –
ﺣﺎﮐﯽ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐھﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎبھﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۵
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ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ وی ،ﺑﺮادر او »ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪا ﺑﻨﺪه« ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ .او
ﻓﺮدی ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻋﺮی و ﮔﻮﺷﮫﮔﯿﺮی ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻋﺪهای )ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﺎن( او را ﺷﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و وی ﮐﺸﻮر را در
اوج ﻓﻼﮐﺖ ﺑﮫ ﻣﺪت ده ﺳﺎل اداره ﮐﺮد .آن ﻗﺪر ﺑﺪ ،ﮐﮫ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ
را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺷﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ھﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪش» ،ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﯾﮑﻢ« ،ﺟﺎی او را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻠﻄﻨﺖ در اﻧﺰوا و در ﻧﮭﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺴﺮش
»ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﯾﮑﻢ« ﺟﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرد .اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻟﺒﺘﮫ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻗﺪرت ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﮐﺸﺘﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ.

چرخش قدرت در تاریخ سیاسی ایران -بخش نخس

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺮک ﭘﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ آن ﺑﺨﺸﯽ از واﻗﻌﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺣﺮﻓﮫای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ،
ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺣﺮﻓﮫای
ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ارﺗﺰاق ﻣﺎدی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وی ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﮫ دو ﻧﻮع
»ﺑﺎورﻣﺪار« و »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪار« دوﻣﯽ را ﺑﮭﺘﺮ و در ﮔﺮو اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﮫ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺣﺮﻓﮫای را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﻟﺒﺘﮫ آن ﭼﮫ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﮐﺎرﮐﺮدھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.

»ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول« ﺑﮫ ﻣﺪت  ۴٢ﺳﺎل ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی  ١۵٨٧ﺗﺎ ١۶٢٩
ﻣﯿﻼدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ در طﻮل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﮏ
ﻓﺮزﻧﺪش را ﮐﺸﺖ ،دو ﭘﺴﺮش را ﮐﻮر ﮐﺮد و ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ دو ﭘﺴﺮ
دﯾﮕﺮش در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻮه او »ﺷﺎه ﺻﻔﯽ« رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلھﺎی  ١۶٢٩ﺗﺎ  ١۶۴٢ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ ﻣﺪت  ١۴ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد.

مشکل سیاست در نظام غیر دمکراتیک
ﺑﺮﺧﻼف ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ،
ﻧﻮﻋﯽ اداﻣﮫ ﻗﺪرت ﻗﺒﯿﻠﮫای و ﮔﺮوھﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺐ و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺗﻨﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﮫ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از طﺮﯾﻖ زور اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻓﻘﻂ
از طﺮﯾﻖ زور ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺗﺮک ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

او در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻋﯿﺎﺷﯽ روی آورده و اداره
ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ دو وزﯾﺮ ﺧﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺧﻄﺮی ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺮا و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺳﺮداران دﻟﯿﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯽ از
دوران »ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﯾﮑﻢ« ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺎه ﺻﻔﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل او ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ »ﺧﻠﯿﻔﮫ ﺳﻠﻄﺎن« از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وزرای دوران
»ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﯾﮑﻢ« را ﮐﺸﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﺮزﻧﺪان وی را ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد .وی
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﻦ  ٣٢ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺮﯾﺎک و
ﺷﺮاب ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ آن ﭼﮫ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ وﻣﺪرن
اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮرﺧﺎن از دورهی ﺻﻔﻮﯾﮫ
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺷﺎھﺎن
و ﻣﻘﺎمھﺎی ﻣﮭﻢ و ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮری ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت در اﯾﺮان
ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﻓﺮزﻧﺪش »ﺷﺎه ﻋﺒﺎس دوم« ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﺎل ١۶۴٢
ﻣﯿﻼدی و در ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ .او ﻣﺪت  ٢۴ﺳﺎل ﺑﺮ
اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻣﺮگ وی ﻓﺮزﻧﺪش »ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن« ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﮫ
»ﺷﺎه ﺻﻔﯽ دوم« ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ .از او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺎﻻﯾﻖ ﻧﺎم
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .او ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺟﻠﻮس ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ  ١٩ﺳﺎل داﺷﺖ و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
ﻣﺮگ ،ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ۴٧ ،ﺳﺎل.

قدرتمداری در دوران صفویه
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﯾﮫ در اﯾﺮان ) ١۵٠١-١٧٢٢ﻣﯿﻼدی( ﺷﺮوع ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻮع ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف
اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺮاب و ﺑﻌﺪ از ﻧﮭﺼﺪ ﺳﺎل ،اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮاﺳﺮی و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﻔﮭﻮم
ﻣﺪرن »دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ« از اﯾﻦ زﻣﺎن در اﯾﺮان ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ
را »ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی« ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ
ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .ﭘﺲ از  ۵۶ﺳﺎل و  ۶ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺴﺮش »ﺷﺎه ﺗﮭﻤﺎﺳﺐ ﯾﮑﻢ« ﺑﮫ دﺷﻮاری ﺟﺎی او را ﮔﺮﻓﺖ.

در ﺳﺎل  ١۶٩۴ﻣﯿﻼدی ﻓﺮزﻧﺪ وی »ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻦ« ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ .او
ﺑﯽﺳﻮاد و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮان ادارهﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ھﻤﺴﺮان ﺣﺮﻣﺴﺮای
وی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠٠٠ﻣﻮرد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و ﻣﻮرﺧﺎن از وی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
»ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ« ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .در زﻣﺎن او ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﮐﺸﻮر
را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻠﺴﻠﮫی ﺻﻔﻮﯾﺎن در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ »اﺷﺮف اﻓﻐﺎن«
ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ» .ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻦ« در ﺳﺎل  ١٧٢۶در زﻧﺪان اﻓﻐﺎنھﺎ ﮔﺮدن زده
ﺷﺪ.

وی در ﺳﺎل  ١۵٢۴ﻣﯿﻼدی در ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﺗﺎ
ﺳﺎل  ١۵٧۶ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ ﻣﺪت  ۵٠ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ او
ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﮭﺎرﻣﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دوم« )اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯿﺮزا( ﺑﮫ
ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ .وی ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ »ﺳﻮء
رﻓﺘﺎر« در ﺣﺒﺲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
زدوﺑﻨﺪھﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده آزاد ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از
آزادی در طﻮل دو دھﮫ رﻓﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻦ داﺷﺖ.

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ در طﻮل  ٢٢١ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی
 ١۵٠١ﺗﺎ  ١٧٢٢ﻣﯿﻼدی ،ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺪھﺪ .در ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﻮارد ھﺮ آن ﭼﮫ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﺮگ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﯿﻤﺎری و ﻓﺴﺎد و ﯾﺎ ﻗﺘﻞ و ﺗﻮطﺌﮫ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﺟﺎ
اﻓﺘﺎده و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﺮان ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ و ﺗﮏ ﺳﺎﻻری
اﻓﺮاطﯽ در اوج ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر و زﻧﺪان و ﮐﻮرﮐﺮدن ،ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺳﻨﺖھﺎی ﻗﺪرتﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻗﺪرتﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ.

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺻﻠﯽ و ﻣﺘﻌﺎرف »ﺷﺎه ﺗﮭﻤﺎﺳﺐ« ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮم وی
»ﺣﯿﺪرﻣﯿﺮزا« ﻣﯽﺑﻮد ﮐﮫ طﯽ ﯾﮏ ﺗﻮطﺌﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﺎن ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯿﺮزا ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﮭﺎرم او ﮐﮫ در آن زﻣﺎن در ﺣﺒﺲ ﺑﻮد ﺑﮫ
ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ .او در ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد آن ﻗﺪر ﮐﺸﺖ
و ﭼﺸﻢ درآورد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﻮدش را ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻨﺪ8.

ادامه ی این نوشتار در شماره ی بعدی خودرهاگر انتشار خواهد یافت.

 8طریقه کشنت وی چنان توطئه آمیز بود که بعدها به دلیل عدم شفافیت و تحقیق در این باره عدهای مدعی میشدند او نمرده و خود را به عنوان »شاه اسماعیل دوم«
معرفی میکردند .یکی از آنها در لرستان قدرتی هم فراهم کرده بود و برای مشابه ساخنت چهره خویش با شاه اسماعیل دوم تمام دندانهای خود جز دو تا را کشیده
بود .در نبود مکانیزمهای نهادینه کافیست که با کشیدن دندانهای خود ،خویش را شبیه شاه مقتول کنید که بتوانید مدعی مقام شاهی شوید .یعنی یا شانس و یا اقبال.
١٥

س 22ال نخس 22ت  -ش22 2ماره پ 22نج  ۱۱ -شه 22ری 22ور  ۱ - ۱۳۹۵س 22پتام 22بر ۲۰۱۶

" خ22ودره22اگ22ر" :نش22ری22ه رس 22می ح 22زب ای22 2ران آب 22اد

درباره ی آرمان گرایی واقع گرا
واقعیت
نامطلوب
موجود

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺑﺮای ﻣﺘﺤﻘﻖ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺤﻮل ﻣﻤﮑﻦ
واﻗﻌﯿﺖ

ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
و درک دﻗﯿﻖ
ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل آن

دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد

دستیابی به
واقعیت مطلوب

)آرﻣﺎن(

ح2زب ای2ران آب2اد ح2زب2ی اس2ت آرم2ان گ2را ،ی2عنی در جس2تجوی
ت2بدی2ل واق2عیت م2وج2ود ب2ه ی2ک واق2عیت به2تر اس2ت .واق2عیت به2تر
ه2مان آرم2ان م2اس2ت .ن2وع آرم2ان گ2رای2ی م2ا پ2س واق2ع گ2راس2ت؛
ی22 2عنی خ22 2ود را ب22 2راس22 2اس ش22 2ناخ22 2ت دق22 2یق و روش22 2مند واق22 2عیت
م22 2وج22 2ود ت22 2نظیم م22 2ی ک22 2ند و راه ه22 2ای ب22 2هینه س22 2ازی آن را م22 2ی
یابد.
پ22س ،آرم22ان گ22رای22ی واق22ع گ22را ب22ا آرم22ان گ22رای22ی ذه22نی گ22را ف22رق
دارد.
در آرم 22 2ان گ 22 2رای 22 2ی ذه 22 2نی گ 22 2را ی 22 2ک ف 22 2رد ی 22 2ا ت 22 2شکیالت ،ب 22 2دون
م 22حاس 22به ی ع 22لمیِ ش 22ان 22س دگ 22رگ 22ون س 22ازی واق 22عیت م 22وج 22ود،
ن22سخه ه22ای زی22با ب22رای آی22نده م22ی پیچ22د .ح22ال آن ک22ه در آرم22ان
گ2رای2ی واق2ع گ2را ی2ک ف2رد ی2ا ت2شکل ،نخس2ت ظ2رف2یت ه2ای ت2حول
پ22ذی22ری واق22عیت م22وج22ود را ش22ناخ22ته و م22ی سنج22د و ب22عد ،م22مکن
ت22ری22ن س22ناری22و ای22ن دگ22رگ22ون س22ازی را ب22ر م22بنای ظ22رف22یت ه22ای
ح2اض2ر در ج2ام2عه پ2یشنهاد م2ی ده2د .پ2یون2د ب2الف2صل آرم2ان ب2ا
واقعیت شرط موفقیت آرمان گرایی واقع گراست.
ب 22 2ه ای 22 2ن م 22 2عنی ک 22 2ه ش 22 2رای 22 2ط م 22 2طلوب م 22 2ندرج در آرم 22 2ان از دل
واق 22عیت ح 22اض 22ر ب 22یرون م 22ی آی 22د و چ 22یزی م 22یان آن 22ها ب 22ه ع 22نوان
فاصله ی رویاپردازانه یا ذهنی گرایانه وجود ندارد◼ .

اﺧﻼق ،ﺗﺒﻠﻮر ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
ﻋﻘﻞ ،ﺑﮭﺮه ﺑﺮدن از ﻣﻐﺰ ﺑﺮای درک ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺧﻼق و ﻋﻘﻞ ﻧﻤﺎد ﺑﺎور ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮫ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ آدﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ اﻧﺴﺎن.
در ﻧﺒﻮد اﺧﻼق ،ﻋﻘﻞ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻓﺎدار ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد،
در ﻣﯿﺎﻧﮫ ی راه ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ.
در ﻧﺒﻮد ﻋﻘﻞ ،ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ راه ﻧﻤﯽ
ﺑﺮد .اﮔﺮ ﺧﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راه
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آن را ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻮر ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

*
واﻗﻌﯿﺖ ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮭﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ھﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ ﺗﻼش ھﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن ھﺎ دارد ﺗﺎ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

مرامنامه حزب ایران آباد  -شماره ۳۰

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮭﺘﺮی را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ از ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎ ھﻤﺎن آرﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ما بر اساس "آرمان گرایی واقع بینانه"
می دانیم که دستیابی به جامعه ی مطلوب ما
یک روند تدریجی و گام به گام است .مسیر
حرکت به سوی آن تابع واقعیت های عینی است
و نه فقط برداشت های ذهنی و آرمان گرایانه،
ما بر این امر واقف هستیم .برای ما آگاهی و
اختیار ،پایه ی درک و عمل به ضرورت هاست.

ﭘﺲ آرﻣﺎن ،ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻘﻞ و
اراده و ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد.
آرﻣﺎن ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺮوط ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ،ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ آن اراده و ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه و ھﺪﻓﻤﻨﺪ.

www.iraneabad.org
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از نرمش قهرمانانه تا
واگذاری وطن فروشانه
ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﯾﺎ آﺑﺮوی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ  -ﻣﻠﺖ ھﺎ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﮫ
ﺿﺮرھﺎی ﺳﺨﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ،
رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯿﺮه وارد ﺳﺎزد .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﯾﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮری ﮐﮫ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ روﻧﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎھﺶ
درآﻣﺪ از راه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ،ﻓﺮار
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎ و اﻣﺜﺎل آن را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

کورش عرفانی
ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ روﯾﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی روﺳﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﻮاﯾﯽ ﻧﻮژه
را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﺰوی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﻄﻌﯽ
اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﺗﻔﺎق اﺧﯿﺮ را در ﺑﺴﺘﺮ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﻢ؛
ﺑﺴﺘﺮی ﮐﮫ ﺟﺰ ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎه و ﻧﻨﮕﯿﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ آن ﭼﯿﺰی ھﻮﯾﺪا ﻧﯿﺴﺖ.
اﻓﺸﺎی ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ی ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی روﺳﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﻮاﯾﯽ
ﻧﻮژه در ھﻤﺪان ﺟﮭﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﻮاﯾﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ واﮐﻨﺶ ھﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﮫ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی ﻋﻤﻠﮑﺮد رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ی وطﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎی ﻣﺘﺪاول ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻣﻨﺰوی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﺗﻔﺎق اﺧﯿﺮ را در ﺑﺴﺘﺮ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﻢ؛ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﮫ ﺟﺰ
ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎه و ﻧﻨﮕﯿﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ آن ﭼﯿﺰی ھﻮﯾﺪا ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ ی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪاﻣﯽ از
ﺳﻮی ﺳﺮان ﻧﻈﺎم ﭼﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ھﺎی دﯾﮕﺮی از
ﺟﺎﻧﺐ رژﯾﻢ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.

• در ﺗﮭﺎﺟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻗﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺿﻌﯿﻒ را ﺑﮫ
زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮫ ی ﺧﻮد درﻣﯽ آورد و آن را ﺟﺰﯾﯽ از ﺑﺎزار ﯾﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی
ﻣﻮاد ﺧﺎم ﯾﺎ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دﭼﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﮭﺎﺟﻢ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن را ﻧﺪاﺷﺘﮫ
اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادھﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺻﺮف ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
اﻗﺘﺼﺎدھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از دوره ی اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﮐﮫ دوره ی
ﻏﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺛﺮوت ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﻮد ،وارد دوره ی ﻏﺎرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﮭﺎﺟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.

ﺗﮭﺎﺟﻢ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎدل و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫ ارزش ھﺎ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ .در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﮐﺮد .ﭼﮭﺎرﻧﻮع
ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ :ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ.

• در ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات
اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺣﻮزه ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﻨﺮی را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آن را ﺑﮫ ﻧﺸﺨﻮارﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﺎزل ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻢ ،ارزش ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ارزش ھﺎی »ﺑﺮﺗﺮ« و »ﺟﮭﺎن ﺷﻤﻮل« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺗﮑﺮار ﮔﺴﺘﺮده ﺟﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﻐﻠﻮب را ھﺪف ﻗﺮار داده و آن را ﭼﻨﺎن ﻣﺨﺪوش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻘﺎء و ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

• در ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺣﻀﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪازی و ﺗﺠﺎوز آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺧﺎک و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﺷﺎت و
ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﻐﺎل ﮔﺮی و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ی ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﮭﺎﺟﻢ اﺳﺖ.
• در ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻤﻠﮑﺖ
دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی روﺷﻨﯽ از ﺣﻖ ﺧﻮاھﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ زورﮔﻮﯾﯽ را
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دادﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻻھﮫ و ﯾﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ از اﺑﺰارھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﮭﺎﺟﻢ و
ﻏﻠﺒﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﮫ ی
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﯿﺎر در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺪازه و ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
و ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺮف ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﻣﯽ زﻧﺪ.

• ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﮭﺎﺟﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭼﮫ آﻣﺪ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ دوﻟﺖ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ و ﻋﻮارض ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﮭﺎﺟﻢ
ﻋﻠﯿﮫ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .رژﯾﻢ ھﺎی ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ اﻏﻠﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
ﺗﮭﺎﺟﻢ ھﺎ ﺑﺎزی را ﻣﯽ ﺑﺎزﻧﺪ و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ،
ﭼﺎره ی ﮐﺎر را در ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﺮون و در ﻗﻔﺲ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ
ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻮھﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را داﻣﻦ زﻧﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ،دﺳﺖ اﻧﺪازی ظﺮﯾﻒ ﺗﺮ و ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﻮرد آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
• در ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
و ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﮫ
طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ آن اﻗﺪام و ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
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ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری ھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺳﮭﻢ
ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺎ ﺑﮫ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ
ﺿﻌﯿﻒ اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﮭﻢ اﯾﺮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر اﯾﻦ درﯾﺎ را
از  ۵٠درﺻﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﺘﺮ از  ١٢درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ دھﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ھﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺿﺮر ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ
اﻗﺪام وطﻦ ﻓﺮوﺷﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﮫ را ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﻢ.

از نرمش قهرمانانه تا واگذاری وطن فروشانه

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ از اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
ﺗﮭﺎﺟﻢ ھﺎ واژه ی »ﻣﻘﺎوﻣﺖ« را در ﻣﻌﻨﺎی اﺻﯿﻞ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﻢ،
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺸﻮری ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﮭﺎﺟﻢ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺣﯿﺎء ﻧﻤﻮده و در آن ﺣﻮزه ی ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از ﻣﻮرد ﻣﻮﻓﻖ ،در
ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺴﺒﯽ ،ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﻣﻮرد ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ی ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ
رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﮫ ی دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺿﻤﻦ آن ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻢ ھﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﮔﺮدن ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ،
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوز ﺑﯽ ﭼﻮن و
ﭼﺮای ھﻤﮫ ی ﻣﯿﺪان ھﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

• ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن آﻟﻮده ﺑﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ طﻠﺒﯽ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ را ﺑﮫ دﺷﻤﻦ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و آﻧﮭﺎ را در ﺗﮭﺎﺟﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺖ .دوﻟﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
دھﮫ ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺿﺮﺑﮫ زدن ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ آﺗﺶ اﻓﺮوزی ،دﺧﺎﻟﺖ ورزی و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .دھﮭﺎ و ﯾﺎ
ﺻﺪھﺎ ﭘﺮوژه ی ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ و
اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در اﯾﻦ ﺳﮫ دھﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .اﻣﺮی ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺿﺮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺑﮫ ھﻤﺮاه
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﻟﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده
رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮی دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﺮی ﺧﻮرده و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﮫ
ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺮاﭘﺎﺷﮑﺴﺖ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ:
• از طﺮﯾﻖ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﯿﺮی ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﯿﺰدھﻢ آﺑﺎن ١٣۵٨
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﮔﺴﺘﺮده ی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﻣﺎﺟﺮای طﺒﺲ( ﺑﮫ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد و
از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺿﺮرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ را ﺑﮫ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﺮد.
ﺑﺮآورد آن ﭼﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در طﻮل ﺳﯽ وھﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ
رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﺮ ﺑﮫ ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ زﻧﺪ .رھﺒﺮ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻈﺎم اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ ﻣﻠﯽ را از اﻧﻘﻼب ھﻢ ﻣﮭﻤﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.

• ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﻼﺑﯽ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺧﻮد رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز راﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺎن دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺳﯽ و
ھﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻻﺑﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﺎﯾﺪ در
آﯾﻨﺪه ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﮫ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
 و ﻧﮫ ﻓﻘﻂ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ،-ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﺗﺮورﯾﺴﺖ« و»ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﺮرھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از اﯾﺮان ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺮ ﺑﮫ ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ زﻧﺪ.

• از ھﻤﺎن ﻣﺎه ھﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﻨﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮫ ی ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان،
ﻋﺮاق ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﮫ اﯾﺮان را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺸﺘﮫ و ﻣﺠﺮوح و ﯾﮏ ھﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﻓﺮاﺟﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دارای ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﻣﺮدﻣﯽ
را در ﺳﺎل  ١٣۶١و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎوز و
ﺟﻨﮓ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﮫ ی آﺗﺶ ﺑﺲ
 ١٣۶٧ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺑﺎرز ﻋﺪم دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٩

ب" ""ا دخ" ""ال" ""ت ورزی مس" ""تقیم ن" ""ظام" ""ی ،تس" ""لیحات" ""ی و
م"ال"ی در ام"ور ک"شوره"ای دی"گر م"ان"ند ع"راق ،س"وری"ه،
ل""بنان ،ی""من و بح""ری""ن زم""ینه ه""ای ی""ک ت""هاج""م وس""یع
س ""یاس ""ی ب ""ا اح ""تمال ق ""وی ت ""بدی ""ل ش ""دن ب ""ه ت ""هاج ""م
ن""ظام""ی را ب""رای ک""شورم""ان ف""راه""م ک""رده اس""ت .ع""الوه
ب"ر م"یلیارده"ا دالری ک"ه ب"رای ح"مای"ت از ش"به ن"ظام"یان

• ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوﮔﺎن از اﻓﺮاد
دارای ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻏﺮﺑﯽ در ﻟﺒﻨﺎن رژﯾﻢ اﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺑﺮای دھﮫ ھﺎ
ھﺪف ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ اﻧﺰوای دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ
و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺻﺪھﺎ ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ھﻤﮑﺎری ھﺎی
ﺗﺠﺎری ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﻏﯿﺮه ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﮐﻨﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ رژﯾﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ،اﯾﺮان را ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﻧﺎم ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺰوی ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺿﺮرھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻧﺰوا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﻮد.

وابس ""ته ب ""ه خ ""وی ""ش خ ""رج ک ""رده اس ""ت ،رژی ""م ای ""ران
خ""سارات ب""ی ش""ماری را ب""رای ک""شورم""ان ب""ا از دس""ت
ف ""رص ""ت ه ""ای ب ""ی ش ""مار در ه ""مکاری ه ""ای م ""نطقه ای
م"ان"ند ک"شیدن راه ه"ای ب"ین امل"للی ،اس"تقرار ل"ول"ه ه"ای
ط""والن""ی ص""ادرات ن""فت و گ""از ،س""رم""ای""ه گ""ذاری ب""رای
به ""ره ب ""رداری مش ""ترک از م ""یدان ه ""ای ن ""فتی و گ ""ازی
مش ""ترک و غ ""یره را در م ""نطقه ی خ ""اورم ""یان ""ه ،خ ""اور

• ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ھﺪر دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر در دزدی و
ﻓﺴﺎد و ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ آن را ﭼﻨﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﻮان دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ
دوﺑﺎره ی ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻄﺮح ﺷﺪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﯿﮫ ،ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﮭﻢ

ن " ""زدی " ""ک و آس " ""یای م " ""رک " ""زی از دس " ""ت داده ک " ""ه رق " ""م
خسارات آن فراتر از صدها میلیارد دالر خواهد بود.

١٨
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ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ

از نرمش قهرمانانه تا واگذاری وطن فروشانه

• ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ اﺗﻤﯽ و ﺗﻼش ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﻼح ھﺴﺘﮫ ای دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﮭﺎﺟﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺣﺘﯽ ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﮫ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﺮاھﻢ
ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎل ھﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ و اﻧﺰوا را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد و اﻗﺘﺼﺎد
آن زﯾﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ  ٢۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﯿﮭﻮده در ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻤﯽ،
ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺰوا و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻦ آوری و
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ آن ﮐﮫ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﺎن-
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺷﺪ .آﻧﮭﺎ در ﻗﺎﻟﺐ طﺮح ھﺎی
ﺑﺎزرﺳﯽ و رﺻﺪﮔﺮی ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ،ده ،ﺑﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺴﺖ
و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﯾﺎ ،طﺒﻖ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ» ،ﺑﺮای
ھﻤﯿﺸﮫ« در اﯾﺮان ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺘﺮ ﺧﺎک ﻣﺎ را ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را از اﯾﻦ ﭘﺲ و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﻮﺷﮏ ھﺎی دورﺑﺮد رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪاوم و ﺷﺪت ﺑﺨﺸﺪ.

اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی وطﻦ ﻓﺮوﺷﺎﻧﮫ ی رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﻧﻮاع ﺗﮭﺎﺟﻢ ھﺎ و ﺿﺮرھﺎی
ھﻨﮕﻔﺖ و ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯽ و
ھﺸﺖ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻢ ھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺪﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ
و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ ،ھﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺛﺮوت ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺴﺎرت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻓﺮار
ﻣﻐﺰھﺎ ﮐﮫ اﮔﺮ رﻗﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ھﺮ
ﺳﺎل را ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در طﻮل ﺳﯽ و ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﮫ رﻗﻤﯽ
ﻣﻌﺎدل ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﯽ رﺳﯿﻢ،
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ آن ،ﺿﺮرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺳﺮطﺎن ،ھﺸﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻌﺘﺎد و ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ دﻻر ﺿﺮر ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ی
ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ آن ھﺰﯾﻨﮫ ی اﻋﺪام ھﺎ و ﮐﺸﺘﮫ ھﺎ
و ﻣﺠﺮوح ھﺎی ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ھﺎ و ﺑﻌﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺿﺮر ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺮدن  ٩٧درﺻﺪ از ﮐﻞ آب ھﺎی رو زﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر و  ...ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ در طﻮل زﻣﺎن و
ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی ﺑﺮﺷﻤﺮده ی ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﯿﺎس »ﻗﺮن«
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮد ﺧﺎرج و آن را ﺑﮫ ﺟﺎده ی اﻧﺤﻄﺎط راﻧﺪ.

• ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ورزی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در اﻣﻮر
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﯾﻤﻦ و ﺑﺤﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ھﺎی ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟﻢ وﺳﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺗﮭﺎﺟﻢ
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ
دﻻری ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮج ﮐﺮده
اﺳﺖ ،رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺧﺴﺎرات ﺑﯽ ﺷﻤﺎری را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ از
دﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر در ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن
راه ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز،
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﺸﺘﺮک از ﻣﯿﺪان ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ و
ﮔﺎزی ﻣﺸﺘﺮک و ﻏﯿﺮه را در ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ و
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی از دﺳﺖ داده ﮐﮫ رﻗﻢ ﺧﺴﺎرات آن ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﺪھﺎ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،آﯾﺎ واﮔﺬاری ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی روﺳﯽ
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد؟ ﺷﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﮫ ھﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻮژه ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺖ ،ﻧﮫ اوﻟﯿﻦ آن و ﻧﮫ آﺧﺮﯾﻦ آن .اﯾﻦ ﻗﺼﮫ ﺳﺮ دراز دارد و ﺑﮫ
ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ وطﻦ ﻓﺮوش ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﺎ ﻣﺮز واﮔﺬاری ﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﮫ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .روﺳﯿﮫ ،ﭼﯿﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ
ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ در اﻧﺘﻈﺎر روزھﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ
رژﯾﻢ »ﻧﺮﻣﺶ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ« ی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد.

• ﺑﺎ ﻏﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ  ٨٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
درآﻣﺪھﺎی ﻧﻔﺘﯽ در طﻮل ھﺸﺖ ﺳﺎل دوران اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان را ورﺷﮑﺴﺘﮫ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻔﺖ و
اﻟﺘﻤﺎس زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺮای
ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﻗﺮاردادھﺎ
ﻧﻔﺘﯽ ﺷﺒﮫ دارﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﻣﯽ دھﺪ و ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ ﭼﯿﻨﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ
آﻣﺪن و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ارزان ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ .ذﻟﺖ اﯾﻦ ﻗﺮاردادھﺎ ،ﮐﮫ
ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ رژﯾﻢ را ھﻢ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ،
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺛﺮوت ھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮاردادھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ از وطﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻗﺎﺟﺎر ھﻢ ﻓﺮاﺗﺮ
ﻣﯽ رود آﻣﺎده ی واﮔﺬاری اﺳﺖ .ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﮫ راﺣﺘﯽ از ﻣﺮز ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﻗﺮاردادھﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮاﯾﺶ وارداﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد را اﻓﺰاﯾﺶ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و اﺟﺒﺎر ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﮐﺎر ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ داد.

ﮐﻼم ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ آن ﭼﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ھﻤﮫ ی ﺿﺮر
وارده ی رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺮده ی آﺧﺮ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎه ھﻨﻮز در راھﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ
در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ :ﺟﻨﮓ آب ،ﻗﺤﻄﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ،
ﺷﻮرش ﺧﻮﻧﯿﻦ  ،ﺗﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ،ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﮫ ی اﯾﺮان
و ﻣﺤﻮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ و
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ و ﻣﻠﯿﺖ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎ وﻣﺼﺪاق و ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺮوزه
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ھﺎی
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ﺷﺪه ی ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ .ﻓﻘﻂ از ﯾﺎد
ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﯾﺎ در دﺳﺖ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﯾﺎ در
دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ«◼ .

دعوت بینندگان تلویزیون دیدگاه به همیاری مالی
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
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اقتدار Authority -

-۴-

قدرت ]نظامی[ تکیه داشت.

اقتدارگرایی Authoritarianism -
به کار گیری بیش از حد » اقتدار « را اقتدارگرایی می نامند .این به معنای تحمیل
بدکارانه ی اراده ی حاکم است به نحوی که زیردستان چاره ای جز تبعیت نداشته
باشند .صحبت بر سر نظامی است که در آن به واسطه ی کنترل از باال اراده ی فرد
به نفع توقعات حاکمیت محو می شود .فقدان سازوکارهای حمایت اجتماعی فرد
را مجبور می کند در برابر فشاری که از خارج بر وی تحمیل می شود تسلیم شود.
شکل هایی که اقتدارگرایی در سیستم مدیریت جامعه بر خود می گیرد ،در زندگی
اجتماعی و اقتصادی ،انسان ها را -از ترس زیرپا گذاشنت قانون حافظ منافع
سیستم حاکم ،-ناگزیر به پذیرش محدود شدن آزادی فردی خود می کند.

ج""ام""عه ش""ناس""ی  :م""فاه""یم و واژه ه""ا

» اق""تدار « ب""ه م""عنای ت""وان""ای""ی تح""میل اراده ی خ""وی""ش ب""ه ی""ک ف""رد ی""ا گ""روه و ی""ا ی""ک
ج"ام"عه م"ی ب"اش"د .اق"تدار ب"ه ت"مام"ی ک"نش ه"ای م"رت"بط ب"ا زن"دگ"ی ج"معی ب"رم"ی گ"ردد.
اق"تدار ک"متر م"ی ت"وان"د ب"ی ط"رف"ان"ه و خ"نثی ب"اش"د و در بیش"تر م"وارد ن"وع"ی ق"ضاوت
ارزش"ی در زم"ینه ه"ای م"عین م"ان"ند اق"تدار وال"دی"ن ،اق"تدار دول"تی ی"ا اق"تدار ق"ان"ون"ی
آن را همراهی می کند.
در ع"لوم س"یاس"ی اق"تدار آن ق"درت"ی اس"ت ک"ه زی"ردس"تان آن را ب"ه رس"میت ش"ناخ"ته و
پ""ذی""رف""ته ب""اش""ند و ب""ه ه""مین خ""اط""ر از مش""روع""یت ب""ر خ""وردار اس""ت .وج""ود ع""نصر
مش"روع"یت در م"فهوم اق"تدار آن را از پ"دی"ده ی » ق"درت « م"تمای"ز م"ی ک"ند ،زی"را ک"ه ق"درت
ب""ه ط""ور ل""زوم از مش""روع""یت ب""رخ""وردار نیس""ت .اش""غال ع""راق ن""مون""ه ی ب""ارزی از ی""ک
ع" ""ملکرد ف" ""اق" ""د مش" ""روع" ""یت از ج" ""ان" ""ب آم" ""ری" ""کای" ""ی ه" ""ا ب" ""ود ک" ""ه ب" ""ه ط" ""ور ص" ""رف ب" ""ر

نشریه ی "خودرهاگر"

اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺪاوم
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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

دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
اﯾﺮان آﯾﻨﺪه
در ﮔﺮو رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ

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.

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران رژﯾﻢ
ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ.

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.
٢٠

