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نشریه رسمی حزب ایران آباد

سال نخست  -شماره هفت  ۱۲ -دی ۱ - ۱۳۹۵ژانویه ۲۰۱۷

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ
ﺶ رو
ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﺰب ﺑﺮای
ِ
ص ﭘﯿ ِ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎ ِ

حزب خانواده ی صمیمی
کنشگران مصمم است.

دفتر سیاسی حزب ایران آباد

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از
ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ی در ﺣﺎل اﻟﺘﮭﺎب ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
راھﮑﺎر و راھﻨﻤﺎﯾﯽ دارد و اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ دﺳﺖ
ﺗﺼﺎدف و اﺗﻔﺎق ﺳﭙﺮد .ﺑﺎﯾﺪ اراده ی آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﮔﺮا وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ھﯿﭻ
ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺗﺤﺰب ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﺣﺰاب
ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﻮی و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺪف و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺨﺺ
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎی ﻻزم را از ﻗﺒﻞ ﺑﮫ
دﺳﺖ آورد .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺘﻈﺮ روزھﺎی ﭘﺮﺣﺎدﺛﮫ ی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺧﻮد آﻣﺪ و از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ »ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« اﯾﻦ ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ داد ﺗﺎ در روز »ر« آن ﺟﻮاب ھﺎ را ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ راھﮑﺎر ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫ ﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻨﻈﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت دھﻨﺪ؟
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﮫ ﭼﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارد؟
ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮫ اﻗﺪام ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﺑﭙﺮدازد؟
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟
ﭼﮫ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان رژﯾﻢ را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎدی ﮐﻠﻤﮫ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮد؟
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮫ؟
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﺮﻋﮭﺪهی ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮫ؟
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢

تحزب و مدیریت تغییرات کالن در جامعه
صفحه ۳

ا ی یار خوش آواز من )ﺷﻌﺮ(
صفحه ۷

حفظ سالمت احزاب
بخش اول و دوم
صفحه ۸

آشفتگی فکری و سردرگمی سیاسی:

درد تاریخی ایرانی
صفحه ۱۳

ب ##ه فریاد زبان فارسی برسیم !
صفحه ۱۸

روان## #شناس## #ی اجتماعی استبدادزدگی
معرفی کتاب
صفحه ۲۰
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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ :ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﺰب ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﯿﺶ رو

اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﺷﻮرش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺮار دھﺪ .و ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای
اراﺋﮫ ی ﺟﻮاب ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت آﻣﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ؟

آن ﭼﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻋﻤﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﮭﻨﻤﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ٨٨
ﮔﻮﻧﮫ ی ﺑﻌﺪی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﮭﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺑﮫ
آن و ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ و ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
اﺟﺮای آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﺧﻞ
و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ روی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮود ﮐﮫ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وظﯿﻔﮫ ای آﻣﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﻧﺎﻣﻔﯿﺪ ﻧﻈﺮی ھﺪر ﻧﺪاده و ﺑﮫ
ﺟﺎی آن ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻻزم ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ
ھﻤﻮطﻨﺎن از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﻧﺪازه ای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮ داﺧﻞ
ﺿﺮوری اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺪرت آﻣﺎده ﺑﮫ ﻋﻤﻞ زاده
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ آزادی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن
اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﮔﺪاﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻟﻄﻒ و ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺤﺾ آﻏﺎز ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اھﻞ ﻋﻤﻞ را
در ﻣﺴﯿﺮی درﺳﺖ ،ﺷﺪﻧﯽ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ﺳﻮی
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮد .ﻧﮫ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ را
ﺻﻮرت دھﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای اداﻣﮫ ی راه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوران
دﺷﻮار ﮔﺬار ،طﺮح و اﯾﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ
در ﮐﺸﻮر ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد.

درﺳﺎﯾﮫ ی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺣﺎﺿﺮ در
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺪاز را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎزه ای ﻗﺮار دھﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮای درک ﺿﺮورت ھﺎی آن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﮫ در طﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ھﺎ را
ﺟﺒﺮان ﮐﺮد.
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ خ ##ودره ##اگ ##ران در ﺳﺎل ١٣٨٨
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ
درک ﭘﺘﺎﻧﯿﺴﻞ اﻧﻔﺠﺎری ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان از ﯾﮑﺴﻮ و ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از
اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻔﺠﺎری ھﺮﮔﺰ از ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را در ﺟﮭﺖ اراﺋﮫ ی ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﯽ روﺷﻦ ﺑﮫ
ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ را آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎی
ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻮ »ﺗﺮس و ﯾﺄس« ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻊ ھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺗﯿﻢ ھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺪارک
دﯾﺪه و در ﺑﺰﻧﮕﺎه ھﺎی ﺣﺴﺎس وارد ﺻﺤﻨﮫ ی ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﺻﺮف ﻧﻈﺮی ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در
ﻣﻘﺎطﻊ ﺣﺴﺎس آﻣﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﭘﺲ،
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﺎده ی ﻋﻤﻞ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﺎده ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻞ،
در درون اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺪاز ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر .اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه
و ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دار روﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪازی
ﻧﻈﺎم را ﮐﻠﯿﺪ زده و ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ.

طﺮح و ﻧﻘﺸﮫ ی راه اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن ﮐﻤﺒﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ
در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ،زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﻧﯿﺰ از طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ی ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﯽ آﻣﺎده ی ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
آزادﯾﺨﻮاه داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﺰب
ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دفتر سیاسی حزب ایران آباد
 ۱۲دی ۱۳۹۵
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ﺗﺤﺰب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻼن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و دراز ﻣﺪت

دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد

ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از
ﺗﮑﻤﯿﻞ ھﺮ ﮔﺎم ،ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺑﻌﺪی را
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ روﻧﺪ در طﻮل زﻣﺎن اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ازﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺎم ﺑﮫ
ﮔﺎم ،ﺟﺎﻣﻌﮫ دﭼﺎر ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎھﻮی و ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﮐﯿﻔﯽ
ﺷﻮد .درازﻣﺪت و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮدن از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ذاﺗﯽ اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آرام اﺳﺖ.

پیشگفتار
آﻧﭽﮫ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را از ﻏﯿﺮ زﻧﺪه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،روﻧﺪ دﮔﺮ ﺷﺪن
ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ھﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎﯾﯽ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ی دﯾﮕﺮی ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در
ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﮭﺒﻮدی ،و ﯾﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ اﻧﺤﻄﺎط و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و ارﮐﺎن آن
اﺳﺖ ﮐﮫ در طﻮل زﻣﺎن رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ طﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون طﺮح ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد:

شاخص های تغییر در جامعه

ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدﺟﻮش و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ

ﺑﮫ ﺗﺤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ از زاوﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﮫ ﺳﮫ ﺷﺎﺧﺺ زﻣﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ روی روﻧﺪ دﮔﺮدﯾﺴﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ
ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ:

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﺸﺨﺺ
طﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺧﻮدﺟﻮش در دل ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ رخ ﺧﻮاھﺪ داد  -ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ  -ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻧﺲ و
ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ زﻣﺎن در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺪ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،در ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ
و ھﯿﺠﺎﻧﯽ ،و ﯾﺎ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﺣﺴﺎب ﺷﺪه
و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم و آرام ﺑﮫ ﭘﯿﺶ رود:

ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای طﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﺻﺤﻨﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اﺟﺮا درآﯾﻨﺪ .ھﺮﭼﮫ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﯾﮏ
طﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و
ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ذاﺗﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﺑﺎ دو وﯾﮋﮔﯽ
ِ
ﺑﺎر اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮدن ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﯾﮏ ِ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ھﯿﺠﺎن زدﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ .ﺷﻮرش ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﺧﯿﺰش ھﺎ ،ﻗﯿﺎم ھﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺗﻮده وار ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ھﻤﮕﯽ در زﻣﺮه ی اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ھﺎ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ .ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن را ،در ﯾﮏ ﺑﺮھﮫ ی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ وﺳﯿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
در ﻣﻮاردی ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﮑﺮ ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ؛
و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن از
ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ رھﺒﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۴
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" خHHودرهHHاگHHر" :نشHHریHHه رس HHمی ح HHزب ایHH Hران آب HHاد
ﺗﺤﺰب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻼن در ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد؛ و از ﺑﺎر
اﻓﺴﺎﻧﮫ ﭘﺮدازی ھﺎی ﻣﺮﺳﻮم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ:

ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎ رھﺒﺮی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و اﺗﻔﺎﻗﯽ:
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون رھﺒﺮی ﻣﺸﺨﺺ آﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ
ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی را ﺑﮫ طﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
رھﺒﺮی ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ؛ از آن ﺟﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن از ﭘﯿﺶ
ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ آﻣﺎده ﻧﺸﺪه و از داﻧﺶ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﮐﺎﻓﯽ
در زﻣﯿﻨﮫ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای
ﻣﻮاﻓﯿﺖ دارد.

ن ## # #هضت مش ## # #روط ## # #یت :ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ ،ﮐﮫ در

#

زﻣﺎن ﺧﻮد از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻋﻨﺼﺮ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﯿﺎن اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﻮد.
اﻣﺮی ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ و ﺻﺪور
ﺗﺤﻮﻻت دارای رھﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه:
ﻓﺘﻮای ﻣﺬھﺒﯿﻮن در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط  ،و در ﭘﯽ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﯿﺎم
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﻓﺮد ،اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮدﺟﻮش اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎ،
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ
ﮐﮫ ﺑﺪون ھﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﻗﻮی ھﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﺪون ﺗﮑﯿﮫ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ھﺪف
ﺑﺮ رھﺒﺮی آن را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﻣﺎ در
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ی ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ .در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ ،ﺳﯿﺮ
ﻧﮭﺎﯾﺖ ،در اﻣﺘﺪاد ﺧﻮد ،اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﻧﻘﺸﮫ ی راه در
ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ،
ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن را  -ﮐﮫ ﺟﺪا از
راﺳﺘﺎی اھﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه دﻗﯿﻖ اﺳﺖ و
ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺪون
دﻻوری ،ﭘﺎﯾﺪاری و ﺷﺮاﻓﺘﺸﺎن ،ﺻﻼﺣﯿﺖ
زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﮫ اﺟﺮا درآوردن ھﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﮭﻀﺖ ھﺎ
ﻣﺮﺣﻠﮫ از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮫ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﺼﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  -ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮان اﺟﺒﺎری اﯾﻦ
رھﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﺰی ﺷﺪه و دارای
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺮت و رھﺒﺮی
درسی از تاریخ
ن#ه#ض#ت م## #لی ش## #دن ن## #فت :اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ ژرﻓﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ،ﺳﯿﺮ
ﮐﮫ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده و
ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی
ﺗﺤﻮﻻت و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺎﺳﯽ را
ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻠﻮغ در
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﻮﺧﺖ:
ﻣﻠﯽ و ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﻠﯽ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ ،ﺳﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ از
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﯿﺰان ﭘﺮھﯿﺰ آن از ﺗﺤﻮﻻت
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﺪون
زﻧﺪه ﯾﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق از ﻧﻮﻋﯽ
ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﺑﯽ
ﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﺪﯾﺮﯾ ِ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.
ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب و ﺑﺪون
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه و دارای
اﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ ورزی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﻧﮭﺎﯾﺖ
رھﺒﺮی و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ،
ھﺎی
طﺮح
ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ .در
ﺑﺮ
ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺎ
و
ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﺑﻠﻮغ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﯿﺰان
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ،
ﻧﻘﻄﮫ ی
ِ
ﺑﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ھﺎﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮھﯿﺰ آن از ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ،
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
ھﺎی
واﻗﻌﯿﺖ
و
ھﺎ
ظﺮﻓﯿﺖ
ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب و ﺑﺪون رھﺒﺮی و ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن داﻧﺴﺖ.
ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺒﺮد طﺮح ھﺎی ﻣﺪﺑﺮاﻧﮫ،
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ آن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه و دﺳﺘﺨﻮش
ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ
ﻋﻘﺒﮕﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎ و واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی
ﺑﺰرگ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﯿﺪار و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن داﻧﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ،ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﮐﮫ ﻣﺎ در
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
اﯾﺮان در ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻧﻘﻄﮫ از اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ،ﺳﺮﮐﻮب،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ .ﺧﻄﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﻮی آن ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾﺎ
ﺳﺮﺧﻮرده و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻌﺎر »ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﺎه« در
در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻤﺪن ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و در
ﻏﺮوب  ٢٨ﻣﺮداد ﮐﮫ در ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ »زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﺼﺪق«
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن درﺟﺎ زدن و واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺻﺮار ﺑﺮ
ﺻﺒﺢ ھﻤﺎن روز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﻮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﭼﻨﮓ زدن ﺑﮫ ﻋﺎدت ھﺎی دﯾﺮﯾﻨﮫ ی ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻧﺎﮐﺎم.
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ وارد ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن
ﻣ ﯽ دھﺪ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺪون طﺮح و

ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا  -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻣﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی
ﺑﺮﺷﻤﺮده در ﺑﺎﻻ -ﺑﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﮭﺎر ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ
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ﺗﺤﺰب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻼن در ﺟﺎﻣﻌﮫ

چشم اندازی دیگر:

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﯽ ﺑﮭﺮه از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ آﻏﺎز ﺷﻮد،
ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﯾﮏ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺗﻮطﺌﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ھﺎی ﭘﺮﺑﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﺑﺪھﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ از ﻧﻘﻄﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ  -از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ
ھﺰاران ﺳﺎﻟﮫ ،از ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﮫ دور ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ ﺷﺪه از ﻓﺮھﻨﮓ
ﺷﮭﺮوﻧﺪی ،-ﺑﮫ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ،ﻣﺪرن و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ؛ ﺷﺮط آن اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﺎ ھﺪف و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﮫ ی راھﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت و
ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﮭﺘﺮ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،اﻣﺎ،
ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ از داﻧﺶ و ﻓﻦ آوری اﻣﺮوز ،ﺑﺎ ﺻﺮف

ان ##قالب  :۵۷اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺧﻮد در
ﺳﺎل  ١٣۵۶ﺑﺪون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ رو ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﻧﮭﺎد
و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »رھﺒﺮ
اﻧﻘﻼب« ،ﺳﻮار اﯾﻦ ﻣﻮج ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم ،ﻧﺎم او ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ
در ﺳﺎل  ١٣۴٢ﺑﻮد .آﻧﭽﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ
اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﻗﯿﺎم ﻣﺮدﻣﯽ را
ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ذھﻨﯽ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻋﺎم ،و
ﻋﺎدت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ و ھﺸﯿﺎری ﻻزم در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﺪادﻧﺪ.

ﮐﺮدن زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ھﺎی

ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺿﺮوری ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد ،ﻣﺪرن
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﮫ
ﭘﯿﺶ ﺑﺮﯾﻢ ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دار و طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه رھﺒﺮی ﮐﻨﯿﻢ؛
رھﺒﺮی اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﯿﻞ ﮐﻠﻤﮫ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و طﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻗﺪم
ﺑﮫ ﻗﺪم ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.

ج # # # # #ن#ب#ش  : ۸۸ﺷﮑﺴﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده در

ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪن ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ آن .ﻣﺎ زادﮔﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﻣﭙﺮاﺗﻮی ﺟﮭﺎن در آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،وارﺛﺎن ﮐﮭﻦ ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻤﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ .ﻓﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری را اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ
ِ
ﺑﺸﺮﯾﺖ اھﺪا ﮐﺮد .ﺗﻮان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﭘﮭﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﭼﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﮐﺸﻮری
دﭼﺎر ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ھﺎی داﺋﻤﯽ و ﯾﺎ اداره ی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮده - ،ﮐﮫ
ﮔﺎه از اﻧﺘﮭﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺗﺎ آن ﺳﻮی ھﻨﺪ ،از آﺳﯿﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ ﺣﻮزه ی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ  ،-در
ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﺎرس ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در
زﻣﺮه ی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﻓﺮاخ ،اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ی ﺧﻮد را ،ﺑﺎ
آداب ،رﺳﻮم و ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ دارای ﻣﺬاھﺐ
و زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ در دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻮاﺻﻞ
دور ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺐ و دﯾﮕﺮﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﻤﻮده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺪون
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﻣﮑﺎن
ﻧﻤﯽ داﺷﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ھﻤﺎن ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ
ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ
ﻻاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،٨٨ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ آن درﺟﮫ از
ﺑﻠﻮغ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ی ﻧﮭﻔﺘﮫ
در ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻣﻌﺘﺮض در ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ و
ﺳﻮی درﺳﺘﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ در ﻧﺒﻮد
ھﺪف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎن ﺻﺪھﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی رژﯾﻢ ،اﻧﺮژی ﻋﻈﯿﻢ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﺪر رﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺑﮫ روﻧﺪ ﺗﺤﻮل در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮی از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﮫ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎ و اﻧﻘﻼب ھﺎ در اﯾﺮان
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻨﺪ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ،
ِ
داﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرزات ﻓﺎﻗﺪ طﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،و
اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ،
ِ
ﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﮫ دور از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی
ﺳﺮﮔﺬﺷ ِ
ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .آرزوھﺎ و ﺗﻼش ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ،ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورھﺎ و اﻣﯿﺪھﺎی
ﺧﻮد ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﺷﺮط ﻻزم ﺑﻮد
اﻣﺎ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺗﺤﻮل
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺒﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ،
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،اﻣﺮوز ھﻢ اداﻣﮫ دارد و روز
ﺑﮫ روز ھﻢ رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد؛ اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎه و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ.

ﺗﺠﺎرب ﺑﺎ ارزش و داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ در زﻣﺎن ﺧﻮد،
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺗﻤﺪن ھﺎی ﺑﺸﺮی ،ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﮫ
درﺳﺘﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -و ﯾﺎ اﮔﺮ ھﻢ ﺷﺪه ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ
ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﺳﻮزی ھﺎی ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎک از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ  ،-اﻣﺎ ﺗﺪاوم ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﺎﻓﻈﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ ،ﻣﯿﺮاث ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎن ﺑﮫ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ -
ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎ در دوران
ﭘﮭﻠﻮی ھﺎ  - ،دﯾﺮی اﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از آن ﺑﺪﺗﺮ،
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۶

٥
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را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزات
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺳﺘﺒﺪاد
ھﺰاران ﺳﺎﻟﮫ ،اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان را از ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺑﺮدارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ ،در آﯾﻨﺪه ای ﺑﮭﺘﺮ،
اﺳﺒﺎب ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮورت ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪن اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﻋﺮﺻﮫ ﺑﺘﻮان ﺟﻠﻮی ﺑﮫ
ھﺮز رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر را ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﮫﻦ ﻣﺎ،
ﺗﺎرﯾﺦِ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻨﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ،
ن ﻣﺒﺎرزات ﻓﺎﻗﺪ طﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،و
داﺳﺘﺎ ِ
ﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺳﺮﮔﺬﺷ ِ
دور از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آرزوھﺎ و ﺗﻼش ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺮ
ﮐﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ،ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺎورھﺎ و اﻣﯿﺪھﺎی ﺧﻮد ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﺷﺮط ﻻزم
ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺒﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،اﻣﺮوز ھﻢ اداﻣﻪ
دارد و روز ﺑﻪ روز ھﻢ رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽ
ﮔﺬارد؛ اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺑﯽ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻧﺴﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﯿﺎه و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ.

در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد در
آﯾﻨﺪه ،ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ
را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ارﮐﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﻮزه
ی اﻗﺼﺎدی ،آن را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده و اﺳﺒﺎب ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاھﻢ آورد.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ی ﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎی آزادی و رﺿﺎﯾﺖ ،ﺣﺲ ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﯽ
ﻣﺨﺮب ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ،در آﯾﻨﺪه ای ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺎ ﺣﺲ
زﯾﺒﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺑﺎر ﻣﻌﻀﻼت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﮑﺎھﯿﻢ.

ﺗﺤﺰب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻼن در ﺟﺎﻣﻌﮫ

اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان دﭼﺎر
ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده ھﺴﺘﯿﻢ.

در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اراده ی ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .وظﺎﺋﻒ دوﻟﺖ در ﺣﻮزه ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن
ﺑﯿﻦ ﭼﮭﺎر ﺣﻮزه ی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮھﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ ﺑﮫ دور از ﺗﻨﺶ ھﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ،ﺟﺎﻣﻌﮫ در
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ھﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺻﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
دارد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﺮھﻨﮓ و دﯾﮕﺮ
ﺣﻮزه ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد.

ﺣﺎل ،در ﺑﺮھﮫ ای از زﻣﺎن ،ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻄﻮح از ژرﻓﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،در ھﻨﮕﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ
ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮی در ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺳﺮدﻣﺪاران
رژﯾﻢ اﻧﺴﺎن ﺳﺘﯿﺰ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن را
ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﺎوردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن اﯾﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ھﺎی ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده ،ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮدﺑﺎوری
ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،درس ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎ و ﺧﻄﺎھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﮫ
ﻣﺎ ﻣﯽ دھﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ روش ھﺎی
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ .ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮدﺑﺎوری ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮫ و ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه ھﺎی درﺳﺖ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه ،ھﻤﺎن دو ﮔﻮھﺮی ﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ اﻣﯿﺪی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن را در دل ﺑﯿﺪار ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ .اﯾﻦ درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﺪ.

ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﻘﻄﮫ ی ﻋﮑﺲ ،ﺑﺎ ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻮان و اﻧﺼﺎر رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،در آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ،اھﻤﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد ،ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺣﺮﻓﮫ ای و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﮫ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،اﺑﺰار ﺗﺤﺰب؛ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻼم دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﮫ ﺻﻔﺖ ﻓﺮدی ،ﻣﯽ آﯾﻨﺪ،
ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

مدیریت تغییر در جامعه و تحزب:
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه ای ﻣﻄﻠﻮب،
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻨﻮﻧﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﮫ ﺷﺮط آن ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٧
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ﺗﺤﺰب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻼن در ﺟﺎﻣﻌﮫ

آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن دﻓﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ در
ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﮫ ﮐﻼم دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ی
ﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻻزم ﺑﺮای
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﮏ ِ
ِ
اداره ی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را در درون ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ،ﮔﺴﺘﺮش داده
و ﺣﺰب را ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ای ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای اداره ی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر  -ﺑﮫ
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ در اﺋﺘﻼف ﺑﺎ اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ -ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزد .ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ی
اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﺪﯾﺮان ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ و ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.

ﺳﺮوده ای از ﮐﺎوه آھﻨﮕﺮان:

ای ﯾﺎر ﺧﻮش آواز ﻣﻦ
ای ﯾﺎر ﺧﻮش آواز ﻣﻦ؛ ھﻤﯿﺎرﺧﻮب و ﻧﺎز ﻣﻦ
دﯾﺪی ﻓﺮودم را وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﮕﺮ ﭘﺮواز ﻣﻦ
❊
ﺧﻮد را رھﺎ ﺑﻨﻤﻮدم از ﺟﮫﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت و دﮔﺮ
ﺧﺮﺳﻨﺪم از ھﻤﯿﺎری ات ﭼﻮن ﮔﺸﺘﻪ ای دﻣﺴﺎز ﻣﻦ
❊

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮان
آﯾﻨﺪه را در درون ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﭘﺮورش دھﻨﺪ .ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ ی اﯾﻦ اﺣﺰاب اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾﺮان ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ،در زﻣﺎن
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی درﺧﻮر ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.

آواز آزادی ﺑﺨﻮان ﺗﺎ آن ﺻﺪاﯾﺖ ﺑﺸﻨﻮم
ﺑﺎ ھﻤﻨﻮاﺋﯽ طﯽ ﮐﻨﻢ آن ﭼﮫﭽﻪ ات ﺑﺎ ﺳﺎز ﻣﻦ
❊
ﺷﺎﯾﺪ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ آواز ﺗﻮ ﺑﺎ آن طﻨﯿﻦ ﺟﺎﻧﻔﺰا
ﺑﯿﺪار ﺳﺎزد ﺧﻔﺘﮕﺎن؛ ای ﯾﺎر ﺧﻮش آواز ﻣﻦ
❊

اﺑﺮھﺎی ﺗﯿﺮه ﺑﺮ اﻓﻖ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮای ﺑﺎزآزﻣﻮدن ﺧﻄﺎھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﻞ و ﺗﻌﺎرف در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط ﺑﮫ ﭘﯿﺶ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﮓ اﺳﺖ و
ھﻨﮕﺎم آن رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی
اﻣﺮوزی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ روش ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
راه ھﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ی ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

ھﺎن ای ﻋﺰﯾﺰان وطﻦ ﺑﺸﻨﻮ ﺻﺪای ﺧﻮدرھﺎ
ﮐﺎز آن ﺻﺪای ﻧﺎزﻧﯿﻦ؛ زاﺋﯿﺪه ﺷﺪ آﻏﺎز ﻣﻦ
❊
ھﺮآﻧﭽﻪ اوھﺎم و ﺧﺮاﻓﻪ ﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺰم رﻓﺘﻪ ﺑﻮد
راﻧﺪه ﺷﺪ از ﭘﻨﺪارم ُو آﻏﺎز ﺷﺪ ﭘﺮواز ﻣﻦ
❊
زاده ﺷﺪﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺻﺪا؛ اﻧﺪر دی ھﺸﺎد وھﺸﺖ

ھﺮ آن ﮐﺲ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﺪاوم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ
ﭼﺮﺧﮫ ی اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ ،ھﺮ آن ﮐﺲ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﯾﻦ روزﮔﺎر ﺳﯿﺎه ﺑﺮای اﯾﺮان اﺳﺖ ،ھﺮ آن
ﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﺎورآورده ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻻزم
اﺳﺖ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﯿﺰد؛ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ را اﻧﺠﺎم دھﺪ .و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن ھﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﻓﺎرغ از ﻧﻘﺸﮫ ی راھﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اھﺪاف ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﯾﻦ
ﻣﮭﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرن ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ از اﻣﺮوز ﺗﺪارک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﺮﺑﺸﻨﻮی آﻧﺮا؛ ﺑﺨﻮاھﯽ ﮔﺸﺖ؛ ھﻤﺂواز ﻣﻦ
❊
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺶ ﺑﻨﻤﻮد ﻣﺜﻞ ﮐﺎوهء دﯾﺮﯾﻦ ﻣﺎ
ی اﻧﺴﺎﻧﺴﺎزﻣﻦ
ﮐﺎن ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ آن رھﺒﺮ ﻓﮑﺮ ّ

ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ،ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﻠﯽ را ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺧﺮدﮔﺮا و آزاده و ﺧﻮاھﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﺧﻼق و داﻧﺶ
اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎزﯾﻢ#.
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حفظ سالمت احزاب
بخش اول :ممانعت از تبدیل حزب سیاسی به ابزار شخصی
بخش دوم :ممانعت از تبدیل حزب به ابزار دیکتاتوری گروهی

دﻓﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﮋوھﺶ و آﻣﻮزش ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد

ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه در ﺧﻮد و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ،آرزوی دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﮫ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﻣﺎدﯾﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﻮان آن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﮐﻼن در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ 1.اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪی ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺘﻘﺮار
ﯾﺎﺑﺪ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻼن ،ﺟﺎی ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮاھﺪ داد.

پیشگفتار
در ﺷﻤﺎره ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮدرھﺎﮔﺮ ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و ﺿﺮورت ھﺎ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺮ وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﮭﻢ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﮑﯿﮫ ﮐﺮدﯾﻢ:
مدیریت نهادینه ی جامعه

ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ی اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﮫ در آن واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﮫ
ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
اﻧﺤﺼﺎری در دﺳﺖ دارﻧﺪ؛ درﻧﻈﺎم ھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ در ﺣﻮزه ی ﺧﻮد
از داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و آن را ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ
ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای ﯾﺎ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﮭﺮه ھﺎ و
اﻓﺮاد در ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،اﮔﺮ ھﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ ،در ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ،در ﮐﺸﻮری ﮐﮫ
ھﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ در ﭼﺮﺧﮫ ی اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ھﺴﺘﯿﻢ ،وﻗﺖ
آن اﺳﺖ از ﮐﻮدک ﺻﻔﺘﯽ ھﺎ و روﯾﺎﺑﺎﻓﯽ ھﺎی راﯾﺞ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ »رﺧﺪاد« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ روزی در اﯾﺮان
ھﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .اﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان زﻣﺎﻧﯽ
واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﺑﮫ دور از ﺗﻮھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ،در اﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺄﮐﯿﺪ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﮫ روی ﺿﺮورت
ﺗﺤﺰب در اﯾﻦ ﺑﺮھﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،از ھﻤﯿﻦ ﺑﺎور رﯾﺸﮫ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ:
• م##ردم##ی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺰب در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
و ﺑﮭﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻼش ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﺎ اھﺪاف
ﻗﺪرت-ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮ.

مقدمه:
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،و ﯾﺎ درﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫ ی ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ،ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺧﻠﻊ ﻗﺪرت از رژﯾﻢ ﺿﺪ اﻧﺴﺎن و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه و
ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ روﻧﺪی درازﻣﺪت ،ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .روﻧﺪی ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،در ھﻤﮕﺎﻣﯽ و ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺷﮭﺮوﻧﺪﻣﺪار ،ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺎ ﺑﮫ اﺣﺰاﺑﯽ
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺒﺎرزات ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ را ،ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی درﺳﺖ و ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی

• ق#درت#مند ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ-ﻣﺎدی
و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺻﺤﻨﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
• س ## #ال ## #م ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺎزﻣﯽ دارد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ اﺟﺮای
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ
ﺑﮫ وﺟﻮد اﺣﺰاب ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺰاب
ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٩

 1مراجعه شود به مقاله »تحزب و مدیریت تغییرات کالن در جامعه« در همین شماره
٨
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ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺰاب  -ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ

حفظ سالمت احزاب:

ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ دوی اﯾﻦ رھﺒﺮان داﺋﻤﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آن ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ
ﻧﮭﺎد ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺨﺺ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﺆال
ﺑﺮدن ﺧﺼﻠﺖ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی اﺣﺰاب ﺧﻮد ،ﺗﺸﮑﻞ را ﺑﮫ اﺑﺰار ﻓﺮدی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮭﺎد ﺷﺪﻧﺪ.

اﯾﻦ واژه ھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﺰب ﺧﻮاھﻨﺪ داد .ﻣﺎ
ﺣﺰب را ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ھﺪف و دﻟﯿﻞ وﺟﻮدی آن -
در ورای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی و روش ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ،-ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
وﺟﻮدی ﺧﻮد  (١ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮭﺎد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ (٢ ،ﺑﺪون وﻗﻔﮫ در
ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺻﻮل زﯾﺮ را ﺑﺮ ﮐﺎر
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻋﺪم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺎن ﺑﮫ اﺑﺰار ﻓﺮدی و
از ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺼﻠﺖ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی آﻧﮭﺎ در طﻮل زﻣﺎن اطﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد:

-

ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﮫ روی اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ،در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر،
ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎ و ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش آن ھﺎ در درون
ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎھﯿﺖ ،طﺒﯿﻌﺖ و ﻓﻠﺴﻔﮫ وﺟﻮدی آن را ﺑﮫ
زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮد ،در ﭼﮭﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ:

ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻓﺮد ﯾﺎ
ﻣﻌﺪود اﻓﺮاد در ﺣﺰب:
ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
طﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎ
و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ،ﻧﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی رواﺑﻂ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
داﻧﺶ اﻋﻀﺎء از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﯿﺎزھﺎی ﺣﺰب از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺪود ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﮔﺎه
داﺋﻤﯽ ﺑﺮ ﺣﺰب را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭼﺮﺧﺶ
ﻗﺪرت ،ﺣﺰب را از ﺗﻨﻮع آراء و ﺗﻌﺪد ﭼﮭﺮه ھﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده و
اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ رھﺒﺮ و ﺣﻠﻘﮫ ی ﮐﻮﭼﮏ اطﺮاف وی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺣﺰب را ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ.

بخش اول:
تبدیل حزب سیاسی به ابزار فردی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﺑﺰار ﻓﺮدی ﭘﺪﯾﺪه اﯾﺴﺖ آﺷﻨﺎ ،ﮐﮫ در ﺷﻤﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن
ﺳﻮم ،ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺣﺰب ،رھﺒﺮی در رأس آن ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت ،ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ
ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺰب ﺑﮫ اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻮد ،ﺗﺪارﮐﺎت ﻻزم را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﻓﺮزﻧﺪ و وارث وی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.

در ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪی
را ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ،ﮔﺎه ﺗﺸﻮﯾﻖ ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﯾﮏ ﺣﺰب واﺣﺪ و در راﺳﺘﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎری آن ،ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ طﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ،
ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم
اﻣﺎ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد اﺣﺰاب ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب واﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ
آن رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﺣﺰاب
ﺷﻮد ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺰب از ِ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
درون ﺣﺰﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آن ﮐﮫ اﺧﺘﯿﺎر آن
دﺳﺖ رھﺒﺮ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن اوﺳﺖ آن را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﺮد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ در ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺼﺪاق ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﮔﺎﺑﻮن ﯾﺎ ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ٢٠٠٩در ﮔﺎﺑﻮن،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﺮ ﺑﻮﻧﮕﻮ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ۴٢
ﺳﺎﻟﮫ ﻓﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺑﺪون ھﯿﭻ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﭘﺴﺮش ﻋﻠﯽ
ﺑﻮﻧﮕﻮ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری )ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ( ﮔﺎﺑﻮن "اﻧﺘﺨﺎب"
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ،ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﮐﯿﻢ
اﯾﻞ ﺳﻮﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﺪت  ۴۶ﺳﺎل ﺗﻤﺎم زﻣﺎم اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
اﻧﺤﺼﺎری در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ١٩٩۴ﺟﺎﯾﺶ
را ﺑﮫ ﮐﯿﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر وی ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺪر،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﺑﺪی ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻮد.

-

ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﺿﻮاﺑﻂ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ:

ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و در اﺟﺮای ﻗﻮاﻋﺪ
داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺪی اﺳﺖ .ﺿﺎﺑﻄﮫ ﻣﻨﺪی ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ھﻤﻮاره و
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻏﯿﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﻓﺮد ﯾﺎ
ﻣﻌﺪود اﻓﺮا ِد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب ،ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ دور زدن ﻗﻮاﻋﺪ
ﻣﻨﺪرج در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درون ﺣﺰﺑﯽ ،ھﻤﭽﻨﺎن
ﻗﺪرت را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻧﺤﺼﺎری در ﭼﻨﮓ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ و ﺣﺰب
را دﭼﺎر ﻓﺮد ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﻢ ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮔﺎﺑﻮن و ھﻢ ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺮه ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﺑﮫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ
از ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ھﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻮﻧﮕﻮ و ھﻢ ﮐﯿﻢ اﯾﻞ-ﺳﻮﻧﮓ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را
ﺣﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ،
ﺿﺮورت دارد ﺧﻄﺮ ھﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ را از ﺧﻮد ﺑﮫ دور
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ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺰاب  -ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ

-

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﺪﯾﻞ رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﮫ ﻣﺤﻔﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی ،اﻧﮑﺎر ﻓﺮدﯾﺖ و ﯾﺎ ﻧﻔﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﻀﺎی
ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار دھﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺿﺎﻣﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب ﺟﮭﺎن ﺳﻮﻣﯽ ،ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻣ ﺴ ﺌ ﻮ ﻟ ﯿ ﺖ ھﺎی ﻣﮭﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ در ﺣﻠﻘﮫ ی
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان رھﺒﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ رھﺒﺮی ﺣﺰب را ﺑﮫ ﻣﺤﻔﻞ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺣﺰب را اﺑﺰار اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری
آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-

در ﯾﮏ ﮐﻼم،
آﻧﭽﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﯾﮏ ﺣﺰب
ﺑﮫ اﺑﺰار ﻓﺮدی ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر در آن ﺣﺰب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ
اﺳﺖ .ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯽ ﮔﯿﺮ ﺧﻮد در درون
ﺣﺰب ،ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ی ﺣﺰب ﻣﺮاﻗﺒﺖ و
ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و
ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آن ﺣﺰب ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آن ﺑﮫ
اﺑﺰار ﻓﺮدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت ﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﺸﺎن داده :اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺎھﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺧﻮد
را از دﺳﺖ دھﻨﺪ ،رھﺒﺮاﻧﺶ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺣﺰب را آﻟﺖ دﺳﺖ
و ﻣﺘﺮﺳﮏ ھﺮ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ و آن را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺪﻧﮫ ی ﺣﺰب ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﮭﻢ:

در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﮭﻢ،
رھﺒﺮی و ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺰب ،ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از زﯾﺮ ﺳﺆال رﻓﺘﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺪﻧﮫ ی ﺣﺰب ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده و از ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

-

ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب:

وﺟﻮد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮان ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی:

ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﻮان ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد راﺑﻄﮫ ی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و روزاﻓﺰون
دارد .در ﻧﻘﻄﮫ ی ﻋﮑﺲ آن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻞ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن از
دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺣﺰب ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺎھﯿﺖ داده ،ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺪون
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﻧﻌﮑﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد در اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،طﺒﯿﻌﺖ ﺣﺰب
راﮐﺪ ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻞ ،ﻓﺮﻗﮫ و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺼﻠﺖ ﻓﺮﻗﮫ ای اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻮان و ﺣﺘﯽ ﻋﻼﻗﮫ
ﺑﮫ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ،-ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﺟﻮ ﺗﺮس و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ:

ﺳﮫﻢ از ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺮای آن

در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﺎﻟﻢ ،اﻋﻀﺎء در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺪل و ﺑﮫ دور از ﺗﺮس
و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
در ﻧﻘﻄﮫ ی ﻋﮑﺲ آن ،ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب ﺟﮭﺎن
ﺳﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رھﺒﺮی ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺮھﺰﯾﻨﮫ ﺑﻮده و در ﻧﻄﻔﮫ ﺧﻔﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺣﺰب

-

اﯾﻦ واژه ھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﺎھﯿﺖ ﺣﺰب ﺧﻮاھﻨﺪ داد .ﻣﺎ ﺣﺰب را ﯾﮏ
ﻧﮫﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ھﺪف و دﻟﯿﻞ
وﺟﻮدی آن -در ورای ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﻓﮑﺮی و
روش ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در

ﺳﯿﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ وﺟﻮدی ﺧﻮد  (١ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﮫﺎد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ (٢ ،ﺑﺪون وﻗﻔﻪ در ﺗﻼش
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮫﻢ از ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻏﻠﺒﮫ ی ﻓﻀﺎی ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی
ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ،در ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق در  ١٩٧٩و ﺣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ی
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮطﺌﮫ ای  ۶٨ﺗﻦ
از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﺰب را ﺑﺮﮐﻨﺎر و  ٢۴ﺗﻦ از آﻧﺎن را درﺟﺎ
اﻋﺪام ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎی درون ﺣﺰﺑﯽ ،ﭼﻨﺎن ﺟﻮ ﺗﺮس و
وﺣﺸﺖ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺪام اﺟﺎزه
داد ﺑﺎ ﮔﻤﺎردن اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد در ﭘﺴﺖ ھﺎی ﻣﮭﻢ و ﮐﻠﯿﺪی،
رھﺒﺮی داﺋﻤﯽ ﺧﻮد در ﺣﺰب ﺑﻌﺚ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﮫ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎب و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻌﺘﺮض و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
رھﺒﺮی ،ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ در ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ دﯾﺪه
ﺷﺪه ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺮوج ﻓﺮد از ﺣﺰب ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﮫ و ﺑﺎ
اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.

بخش دوم:
تبدیل حزب به ابزار دیکتاتوری گروهی
اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ در درون ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ،از
ﻣﻌﻀﻼت دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ
ﺧﻮد ﮐﺮده و آن را از ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺣﺮﻓﮫ ای،
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎزدارد .وﺟﻮد و ﺣﺘﯽ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺎح ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١١

١٠
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ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺰاب  -ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ

و ﺳﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ را ،ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر
دﻣﮑﺮات در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽ ﺑﺮد.

اﺣﺰاب ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﮫ رﯾﺸﮫ دار اﺳﺖ؛ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد ،از وﺟﻮد طﺮح و ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻨﻮع در
درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﮭﺮه ﺑﺮده ،ﺑﮫ آن ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه و در راﺳﺘﺎی
ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﻣﺸﺘﺮک از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺎ در
آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ھﺎی ﺣﺰب و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی در ﺗﺸﮑﯿﻼت ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﮫ و از طﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪاد ﻗﻠﯿﻠﯽ در رده ھﺎی ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ
و ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﺰب را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ
ﺑﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎ ،اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و آﯾﻨﺪه ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺰب را ﺑﮫ
ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد.

در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﺷﺪ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺰاب را ﺑﺎ
ﺧﻄﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ اﺑﺰار اِﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮔﺮوھﯽ در درون
ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮده در زﯾﺮ ﺿﺮوری ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻓﻌﺎل در ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
ھﻮﺷﯿﺎری ﻻزم ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﮐﻨﻨﺪ:
اداره ﺣﺰب ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ:
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺎورھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﺧﻮد،
ﯾﮏ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﻧﺴﺎن ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای ،ھﺮ ﯾﮏ ،ﺑﮫ اﻧﺠﺎم وظﺎﺋﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ و ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ﺑﻮدن
ھﺮ اﻧﺴﺎن و ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن او ،ﺑﮫ ﺣﺰب اﻣﮑﺎن ﺧﻮاھﺪ
داد در اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﺗﻮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﺧﺮد ،ﻗﻮه ی ﺗﺨﯿﻞ،
اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ،اﺳﺘﻌﺪاد ،داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﺎص ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎء
در ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﻼی ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اداره
ی ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺰب ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی زﯾﺮﺳﺆال ﺑﺮدن ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ
آن ﻻزﻣﮫ ی ﮐﺎر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ رھﺒﺮی ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺧﺮد
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻋﻀﺎء را ﻣﮑﻤﻞ و ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﮫ
و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از آن ﺗﺮس و واھﻤﮫ ای ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن
ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،از ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﺑﺰار ﻓﺮدی ،در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ در
اﺣﺰاب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن و دارای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی آن،
اﻧﺘﺨﺎب اﺧﯿﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﻨﺶ  -واﮐﻨﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در درون ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺎورھﺎی ﻓﮑﺮی و
ﻧﻘﺸﻪ ی راه ﺧﻮد ،ﯾﮏ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ؛
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻧﺴﺎن ھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ،ھﺮ ﯾﮏ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
وظﺎﺋﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد

ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل اﻋﻀﺎی ﺣﺰب:

ﺑﻮدن ھﺮ اﻧﺴﺎن و ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن

اﻧﻔﻌﺎل اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺣﺰب در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﯾﮏ
ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن در درون آن ،ھﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ،دﯾﺮ
ﯾﺎ زود ،ﻗﺪرت را در ﮐﻒ آن ﺟﻨﺎح اﻧﺤﺼﺎری ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺣﺰب ﻻزم اﺳﺖ از ھﻮﺷﯿﺎری ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﻄﻔﮫ ھﺎی رﺷﺪ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﺸﮑﻞ
ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی رﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﺮاﯾﺸﯽ در درون ﯾﮏ ﺣﺰب ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﻓﺮادی
ﻣﺸﺨﺺ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﮫ آﺳﯿﺐ ھﺎ ھﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﺎ اﻓﺮاد اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه رﯾﺸﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ و رﺷﺪ آن را ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻔﻌﻞ
ﺧﻮد ،ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ.

او ،ﺑﻪ ﺣﺰب اﻣﮑﺎن ﺧﻮاھﺪ داد در اﻋﻤﺎل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﺗﻮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﺮد ،ﻗﻮه ی
ﺗﺨﯿﻞ ،اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ،اﺳﺘﻌﺪاد ،داﻧﺶ و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﺎص ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎء در ﻣﺴﯿﺮ
اﻋﺘﻼی ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﯾﺎ ﺑﺮﻧﯽ ﺳﻨﺪرز ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد دﻣﮑﺮات ھﺎ
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﻧﻔﻮذ ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع
ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ھﺎ و
ﺷﻮاھ ِﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺮوزی در ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﻠﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ؛ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺑﺮﻧﯽ ﺳﻨﺪرز را رھﺎ ﮐﺮده و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ  -ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد درﺻﺪ از
طﺮﻓﺪاران ﺳﻨﺪرز اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن رأی ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داد-،
ﮐﻮررﻧﮕﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﻠﻂ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب ،-ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﻞ

اداره ی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ:
ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ در درون ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ رواﺑﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﮔﺰ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در آﯾﻨﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﺎم آور دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در درﺟﮫ ی اول ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد
ﻧﻤﺎدی از ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﺎی اﺳﺘﻘﺮار و
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٢
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ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺰاب  -ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ

وﻓﺎداری ﺑﮫ آرﻣﺎن ھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ:

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آزادی ھﺎ ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرش ﺑﺮود .ﯾﮏ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﺮ ھﻮﺷﯿﺎری و ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی
ﯾﮏ ﺣﺰب ،در ھﺮ رده ای ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ،در ھﯿﭻ ﻣﻘﻄﻌﯽ ،اﺟﺎزه ی اﺳﺘﻘﺮار و رﺷﺪ روش ھﺎی
ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را در ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﺑﺪھﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺒﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ آن را در ﻣﺴﯿﺮ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد ،ﻓﻘﺪان رواﺑﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﯾﮏ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮔﺮوھﯽ را
در آن ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف آرﻣﺎن ھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ در
درون ﺗﺸﮑﯿﻼت ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎی
ﭘﺎﯾﮫ ای ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﺒﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ؛ ﭼﺮا
ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ھﻤﮕﺎن اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آرﻣﺎن ﺧﻮد
وﻓﺎدار ﻧﺒﻮده ،ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮔﺮو وﻓﺎداری ﺑﮫ رﻓﺘﺎر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان:

ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ:

ﺗﮑﯿﮫ ی ﻣﺎ ،ﺟﺪا از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ رو ﺑﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده
ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺿﺮوت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺘﮫ
ﺷﺪ ،ﭘﺮوﺑﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺐ در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ؛ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﯽ در ﺣﺰب
دﻣﮑﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﺣﺰب ،ﻣﻠﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮔﺮﻓﺘﺎر دردﺳﺮھﺎی
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﮐﺮد .ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺒﺎب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﺣﺰاب ﺑﮫ اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺧﻂ ﮔﺮوھﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎل در آﻧﮭﺎ ،و ﺳﭙﺲ ،ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻈﻢ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ در ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮد
اﯾﻦ اﺣﺰاب ،ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ داﺧﻠﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ.

از ﺟﻤﻠﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﭼﺮﺧﺶ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻗﺪرت
اﺳﺖ؛ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﯿﺎزھﺎ ،اﻓﺮادی ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﮭﺎد ھﺎ را از داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی
ﺧﻮد ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺻﺐ دوﻟﺘﯽ
در ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
در اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﮫ در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت ھﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ھﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﻋﺪه ای ﻣﺤﺪود ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ،ﺟﺪا از اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﮐﮫ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ی ﻣﺎ
ﺿﺮورت داﺷﺘﮫ اﺳﺖ -از ﺳﺮ اﺟﺒﺎر و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد رژﯾﻢ ﺿﺪ
اﻧﺴﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ در ﺗﻼش داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ و ﺗﻼﺷﯽ
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺮاﻧﺪاز اﺳﺖ ،-ﺟﻮھﺮه ی رواﺑﻂ درون
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در زﻣﺎن
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﮫ اﻋﻀﺎ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰودن ﺑﺮ
داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺪن
ﻗﺪرت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻼش دارﯾﻢ ﮐﮫ ھﺮ
ﻋﻀﻮ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی را
ﺗﻮام ﮐﺮده و ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ اﻧﺒﺎﺷﺖ
داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دﺳﺖ زﻧﺪ .اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﻋﻀﺎء واﮔﺬار
ﺷﺪه و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺪن در درون ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﮫ و
ﮐﺎر را ﻏﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ﺳﻔﺎرش ﺟﺪی ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﺣﺰاب ﺟﺪﯾﺪ در
راﺳﺘﺎی ﺑﺎورھﺎ و اھﺪاﻓﺸﺎن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از
ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺰب ﻧﻮﭘﺎی اﯾﺮان آﺑﺎد و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رﺷﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص ،ﺑﮫ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ،از ھﻤﺎن ﺑﺪو
آﻏﺎز روﻧﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ھﻮﺷﯿﺎری و ھﻮﺷﻤﻨﺪی
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮده را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺻﺎﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رواﺑﻂ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار داده و ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ#.

طﺒﯿﻌﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در واﮔﺬاری و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای ﻣﺎھﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ،
در درون ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ از اﺳﺘﻘﺮار
درازﻣﺪت ﻣﻌﺪود اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺺ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﻣﮭﻢ اﺣﺘﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺰب
را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﺳﺎﻟﻢ و دارای اﺻﺎﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از آن ھﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺗﻮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ھﻤﻮاره در درون ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

در ادامHH Hه ایHH Hن نHH HوشHH Hتار بHH Hه گHH HرایHH Hش هHH Hا و نHH HاهHH Hنجاری هHH Hای زیHH Hر در
احزاب سیاسی خواهیم پرداخت:
بخش سوم :تبدیل حزب سیاسی به محفل بحث و گفتگو
بخش چهارم :وابستگی حزب سیاسی به بیگانگان
١٢

س HHال نخس HHت  -شHH Hماره ه HHفت  ۱۲ -دی  ۱ - ۱۳۹۵ژان HHوی HHه ۲۰۱۷

" خHHودرهHHاگHHر" :نشHHریHHه رس HHمی ح HHزب ایHH Hران آب HHاد

آشفتگی فکری و سرگردانی سیاسی:

درد تاریخی ایرانی
ﻧﻮﺷﺘﺎر زﯾﺮ رو ﺑﮫ طﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ی »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
درﺑﺎره ی ھﻤﮫ ی آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ،
ھﺮﯾﮏ از راھﯽ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ ،در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﯾﺎ دﺳﺘﮑﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﺎوراﻧﺪﻧﺪ و
ادﻋﺎﯾﺶ را ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻠﻨﮕﺮی اﺳﺖ و طﺮح ﭘﺮﺳﺸﯽ :ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻣﺎ و
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺎ را ﭼﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ ﻗﺎدر ﻧﺸﺪه اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ و ﺿﺪ ﺑﺸﺮ را ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎﻧﺪازد؟ اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎرھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺸﺪاری اﺳﺖ ﺟﺪی ،و دﻋﻮﺗﯽ از ﻻﯾﮫ ھﺎی آﮔﺎه و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ :ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﺮان را
دﺷﻤﻨﺎن »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ« ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﮫ ﺧﻮد آﯾﯿﻢ و ﺧﻮد
ﻋﻨﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ِ

دﻓﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﮋوھﺶ و آﻣﻮزش ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺮوﻗﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺗﺪوام ﺳﻠﻄﮫ ی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﺮان ،دﯾﮕﺮ
از روی ﺗﻮان و اﻗﺘﺪارش ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ﺟﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﺿﻤﻨﯽ و
ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﻗﺪرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم را
در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،اﺳﺘﻤﺮار رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﺮز
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻠﻮ رﻓﺘﮫ ،ﺑﺤﺮان ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ و درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎﯾﺶ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮده ،و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻓﯿﺎھﺎی دروﻧﯽ اش
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺑﮫ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد :ﻧﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻗﻮی ﺑﺮای
ﺑﺮاﻧﺪازی آن .دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﮫ از ﺳﺮ
ﻗﺪرت ،ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺳﺮ راه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.

»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« از ﺳ ِﺮ ﻋﺎدت ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ؟
ﺑﮫ ﻣﻮازات ﻣﺼﺎدره ی اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﮫ ی ﻗﺪرت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ در
ﺑﺎﻧﺪ
ٍ
ﺑﮭﻤﻦ  ۵٧ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد ،اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺒﺪاد و
ﺧﻔﻘﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺖ آن را
داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﻮج ﯾﻮرش ھﺎ و ﺳﺮﮐﻮب ھﺎ و اﻋﺪام ھﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در
ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﮐﻮچ اﺟﺒﺎری ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ی ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﺗﺎه از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ در اﯾﺮان ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ،طﯿﻒ وﺳﯿﻊ و رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻣﻄﺮح،
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و
ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮ آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ
ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﻨﺪ .اﻓﺮاد و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
اﺻﯿﻞ و ﺻﺎدق ،ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﮐﺎرآﻣﺪی و دﺳﺘﺎورد
ﻋﯿﻨﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ،
ھﻤﭽﻨﺎن ﺻﻔﺖ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ »ﺑﺮاﻧﺪاز« را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﮫ ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،و ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﺑﺮھﮫ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
ﻣﻌﺎدﻻت ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﺮک اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرت اﻧﻔﻌﺎل ﻣﺎ ،ھﺮ آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان و
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ در وزن ﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت ھﺎی
ﺑﺰرگ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ »ﺑﺮاﻧﺪازی« ھﻢ ﺑﺸﻮد .در اﯾﻦ ﺑﻠﺒﺸﻮ و ﺷﮭﺮﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ واﺿﺢ از زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺰد »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« از
ھﻤﮫ رﻧﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ،ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮه از ﻧﺎﺳﺮه را ﺑﮫ
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﻢ و ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ از ھﻮل ﺣﻠﯿﻢ
»ﺑﺮاﻧﺪازی« ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ »رھﺒﺮ -ﻧﻮﮐﺮ« ﺗﺎزه ای از ﻧﻮع ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺘﺮاﺷﻨﺪ .ﻋﻤﺮ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﮫ طﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ
ﻏﻔﻠﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺘﺒﺪاد از ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﻋﻤﻞ
ﺑﺮاﻧﺪازی و اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺎراج ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎن داده
ﺷﻮد ،و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺿﺮورت دارد ﭼﺸﻢ ھﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﻢ و
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی روﺷﻦ و ﺑﯽ طﺮف ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ دﺳﺘﺎورد ﻋﯿﻨﯽ و
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﻋﺮﺻﮫ ی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ،ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﮐﮫ  -از ﺳﺮ
ﻋﺎدت  -ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﺎن در ﺻﻒ » ﻧﯿﺮوھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺑﺮاﻧﺪاز« اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ
ﭼﻨﺪان »ﻧﯿﺮو« ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﮫ ﺧﯿﻠﯽ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« و از آن ھﻢ
ﮐﻤﺘﺮ »ﺑﺮاﻧﺪاز« .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون ھﯿﭻ اﺛﺮ ﺧﺎﺻﯽ،
ﺣﻀﻮری دارﻧﺪ و ھﺮ از ﭼﻨﺪی ﺣﻔﻆ ظﺎھﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺮض
اﻧﺪاﻣﯽ و ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ای.
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۴
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آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ :درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺗﮑﺮاری ﺑﻮده و ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ھﻤﺴﻮﯾﯽ و ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ«
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه و دﻟﯿﻠﯽ ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن »ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ« اﯾﺮاﻧﯽ ،ھﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ -ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﯾﺄس و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎل ھﺎ ﻏﺮﺑﺖ،
دﺷﻮاری ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﮭﻮﻟﺖ ﺳﻦ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ ،و
ﯾﺎ ھﺰار و ﯾﮏ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ،-ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ دﯾﺮﺑﺎزی اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه
دﻗﯿﻖ ﺑﮫ ﺗﺤﻮﻻت روز و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﺳﺮ ﺗﻌﺎرف ،ﻋﺎدت و ﯾﺎ ﻏﺮور ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺷﻮرا ،اﺗﺤﺎد ،ﺟﺒﮭﮫ:
در اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ ،ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر آن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزات
ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی را ﺑﺎ روش »ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ« ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ،ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ
از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ،دﺳﺖ ﺑﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺷﻮرا«» ،اﺗﺤﺎد«» ،ﺟﺒﮭﮫ« و دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل از
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی »ﻓﺮاﮔﯿﺮ« زده اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﺸﺘﺮک،
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻘﻄﻌﯽ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺰد ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ـ ﭼﮫ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی و در راه ﺑﺮاﻧﺪازی ،و ﭼﮫ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮭﻢ از دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ  -راﯾﺞ ﺑﻮده و در ﻣﻮارد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﺋﺘﻼف ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
از اﯾﻦ دﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ از
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣﺰاب دارای ﺗﻮان و وزﻧﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﺣﺰاب )وﻧﮫ اﻓﺮاد( ﺑﺎ اھﺪاف و
ﺑﺎورھﺎی ھﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﺟﺒﮭﮫ ﮔﺮد ھﻢ آﯾﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﮐﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ از »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن«  -اﮔﺮ از
آن ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ و ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،-در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ،
دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ و از آن ﻣﮭﻢ ﺗﺮ ،اﻣﺮ ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ ،ﺟﺪی
ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺿﺮورت دارد ،ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ،
و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺧﺮد و ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺶ از آن
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻻزم و ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح
ﺑﻮدن و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺻﻔﻮف اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺷﻤﺎرده ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ را ھﻢ روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ:
ﻣﺎ ھﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ را اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ،ﻟﺬا دو ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ
از ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و در اﺷﺎره ﺑﮫ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﻧﻈﺮ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ:
 (١اﺻﻼح طﻠﺒﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻓﺸﺎن ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﮔﺮه ﺧﻮرده ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از آن ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
 (٢ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ آرﻣﺎن ھﺎی اوﻟﯿﮫ ی ﺧﻮد و
ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب  ۵٧ﮐﻤﺮ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﮫ رژﯾﻢ »ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ« ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ رﻏﻢ آن
ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ »اﻟﻄﺎف« ﻧﻈﺎم در ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی ھﺎ ،ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎ و
اﻋﺪام ھﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺑﺪﻧﮫ ی آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ ،ھﻨﻮز ھﻢ ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺳﻠﻄﮫ ی اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ اﻧﺴﺎن ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و
ھﺮﮔﺰ ﺧﻮد را »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺪاز« ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

ﻋﮑﺲ ﺑﺪﯾﮭﯿﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و
در ﻧﻘﻄﮫ ی
ِ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖ ھﺎ ،ﻧﻮﺑﺖ اﺋﺘﻼف و ﺟﺒﮭﮫ و ﺷﻮراھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳﺪ ،از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و ھﻨﺮﻣﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮏ و ﺷﺎﻋﺮ و
اﻗﺘﺼﺎددان ،از ﻣﺤﻔﻞ ادﺑﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ-
ﻧﮋادی ،از اﺣﺰاب ﭼﭗ و راﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرگ ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ را ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻠﻐﻤﮫ ای ﺑﺴﯿﺎر »ﻓﺮاﮔﯿﺮ« از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮدھﻢ ﻧﺎآﻣﺪﻧﯽ و
ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را زﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺼﯽ ھﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺣﻀﻮر ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در آن ،ﺟﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.
در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻢ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺑﻮدن اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی راﺳﺘﯿﻦ و ﻣﺘﻌﺎرف آن
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ
ﺷﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای ﺗﻮان ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺮاﺑﺮ و ھﻤﺴﻮ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺑﺎر درﺧﺖ ﺑﯽ ﺑﺮ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ی اﻣﺮوزی ،راھﮑﺎرھﺎ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ و
ﻣﻠﺖ ھﺎی زﯾﺎدی را در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ از آن
ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮده  ،ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺧﻮد را از
اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز داﻧﺴﺘﮫ و اﺻﺮار ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﺮار و ﺑﺎزﺗﮑﺮار
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ از آن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ھﯿﭻ ﺛﻤﺮ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﺧﺎﺻﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﮑﺮاری و ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ:
ﺳﻤﯿﻨﺎر ،ﮐﻨﮕﺮه و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ:
ﭘﺲ
ﭘﺲ ﮐﻨﮕﺮه ،ﺳﻤﯿﻨﺎر از ِ
ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ دھﮫ اﺳﺖ ،ﮐﻨﮕﺮه از ِ
ﭘﺲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪون آن
ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از ِ
ﮐﮫ دﺳﺘﺎورد ﻣﺸﺨﺼﯽ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد،

ﻓﺮاﺧﻮان ،ﻧﺎﻣﮫ ﺳﺮﮔﺸﺎده و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ:
ﺑﮫ ﺳﯿﺎھﮫ ی ﺗﻼش ھﺎی ﺑﯽ ﺛﻤﺮ و »آب در ھﺎون ﮐﻮﺑﯿﺪن« ھﺎی
ا ﭘ ﻮ ز ﯾ ﺴ ﯿ ﻮ ن ﻣ ﯽ ﺗﻮان ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺮﮔﺸﺎده ی ﻓﺮاوان ﺑﮫ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۵
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ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺮان ﮐﺸﻮرھﺎ و  ...ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﯽ
ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺟﻼد را اﻓﺰود .و ﯾﺎ ﺻﺪور ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ،
ﺗﻮﻣﺎر اﻣﻀﺎء ) (petitionو ﻏﯿﺮه ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن
ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اِﻋﻤﺎل ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری
اﻣﻀﺎء و ارﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ و
ﻏﯿﺮه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﮐﺴﯿﻮن ھﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ »اداره ی ﺛﺒﺖ
اﺣﻮال« ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ آن از ﺳﻮی رژﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﮫ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
آن ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ.

ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺪف ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ -ھﺮ آن
ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت دو روزه ،ﺗﺎ ﺑﺮاﻧﺪازی
ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ و ﺧﻮﻧﺨﻮار -در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﮫ طﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﮫ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ھﺪف و
ی راه و ﯾﺎ
ِ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ و روش ھﺎی
ﺣﺮﮐﺖ در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺸﺖ ،ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و در
ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎ و
ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﮫ اﺟﺮا در ﻣﯽ آورﻧﺪ.

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎ ،اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﺘﺎب:
ﻋﻤﺮ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ طﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه،
اﻣﺎ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﻏﻔﻠﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺘﺒﺪاد از ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺸﻮﯾﻢ؛ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﻧﺪازی و اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺑﺮای رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺗﻨﮫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد ،و ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﺿﺮورت دارد ﭼﺸﻢ ھﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﻢ و
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی روﺷﻦ و ﺑﯽ طﺮف ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
دﺳﺘﺎورد ﻋﯿﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان در
ﻋﺮﺻﻪ ی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ.

در اﯾﻦ دھﮫ ھﺎ ﮐﮫ از ﻋﻤﺮ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪﺑﺸﺮی ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ھﺎی »ﺑﯿﺪارﮐﻨﻨﺪه« ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮارد ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ،ﺳﻄﺤﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ،
ﺗﮑﺮاری و ﮐﻠﯿﺸﮫ ای و در ﺣﺪ ﺣﺮف و ﺷﻌﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﮫ در ﭘﺪﯾﺪ
آوردن آﮔﺎھﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﺮان داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻣﻠﻤﻮس ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ
»ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﮔﺎه ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ھﻔﺘﮕﯽ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﺎزﺧﻮردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﻧﻘﺪ و ﻣﻘﺎﻟﮫ
و ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ در آن ھﺎ ھﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ
ﺟﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺸﮫ ای ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ و دﻻﯾﻞ در ﺟﺎزدن ﺑﺪﻧﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن.

ﻋﺠﯿﺐ آن ﮐﮫ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺪاز« در اﯾﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ ،ھﺪف را ﮐﮫ ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن ﮐﮫ رﺳﯿﺪه ،ﺑﮫ ھﺮ
ﮐﺎری دﺳﺖ زده اﻧﺪ ،ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻮﯾﯽ ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ ،از ھﺮ
ﻣﺴﯿﺮی رﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺟﺰ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﮫ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ و ﺣﺮﻓﮫ ای در
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ طﺮح و ﭘﺮوژه ی ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد :ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا اراﺋﮫ ی اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻧﻘﺸﮫ ی راه درﺧﻮر،
واﻗﻌﮕﺮا و دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و و ﺑﻌﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺮدن ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﺪف،
و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ ،ﺣﻔﻆ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ھﺪف و ﻧﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻤﺖ
و ﺳﻮﯾﯽ .اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،از رﯾﺸﮫ
ھﺎﯾﺂﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎب راھﮑﺎر درﺳﺖ
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎر و ھﺮروزه ٣٨ ،ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ.

ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎھﺪ اﻧﻔﻌﺎل آن ھﺎ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ ،در
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از »ﻧﯿﺮوھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺪاز«
ﻣﺎ ،ﮐﺎرھﺎی ﺑﯽ ﺛﻤﺮ و ﺑﺎزآزﻣﻮدن آزﻣﻮده ھﺎ ﮐﻢ ﻧﺒﻮده؛ ھﻤﺰﻣﺎن
ﮐﮫ ھﺮ از ﭼﻨﺪی ﺑﺎزار اراﺋﮫ ی راھﮑﺎرھﺎی ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات
ذھﻨﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ »ھﺨﺎ« وار ھﻢ داغ ﺷﺪه
اﺳﺖ .دردﻧﺎک ﺗﺮ آن ﮐﮫ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎی زﯾﺎدی از
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺎ ،ھﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار ﻣﯽ ورزد ﺗﺎ از راه
درﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﮫ و آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖ ھﺎ
و ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ در راه ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ،
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ رو ﺑﮫ زوال ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ راﯾﺞ در ﺻﻔﻮف
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ اﺷﺎره ای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﮏ اﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و اﺳﺎﺳﯽ را در ﺳﮫ ﮐﻠﻤﮫ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ:

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۶

١٥
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 -ﻏﺮور ،ﮐﺒﺮ ،ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ،ﺧﻮد ﻣﺤﻮری ،رﻗﺎﺑﺖ و ﺣﺴﺎدت:

آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ :درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

دﻻﯾﻞ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ و راھﮑﺎرھﺎ

واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ ھﺰاران ﺳﺎﻟﮫ ،رﺧﻨﮫ ﮐﺮده
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺑﮫ روی
رﻓﺘﺎرھﺎی ﻓﺮدی ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ دارد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ
از ﻣﺎ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻌﺎﻻن و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺎﻓﺘﮫ ی ﺟﺪاﺑﺎﻓﺘﮫ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ھﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ،ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،درﮔﯿﺮ ﻧﺎھﻨﺠﺎری
ھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﮐﺠﺮوی ھﺎ و ﺑﺪﮐﺮداری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻏﺮور ،ﮐﺒﺮ ،ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ،ﺧﻮد
ﻣﺤﻮری ،رﻗﺎﺑﺖ و ﺣﺴﺎدت ،ﻓﻀﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﺑﮫ دﻓﻌﺎت
ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ وارد آورده اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻢ
ﺳﺎزی ﺟﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش ﻓﺮدی ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ و
ﻋﺒﻮر از ﭘﯿﭻ ھﺎی رﻓﺘﺎری و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﮑﺴﺖ و اﺷﺘﺒﺎه در ﮐﺎر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﮫ طﻮر
ﻟﺰوم ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺸﺎﻧﮫ رﻓﺘﻦ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﮭﺎم ﺑﮫ ﺳﻤﺖ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا
ﭘﯽ ﮐﺎر
ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ِ
و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد رﻓﺘﮫ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت و
ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻼﺷﮕﺮان در ﻋﺮﺻﮫ ی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺷﺮﯾﻒ ،ﺻﺎدق و ﺧﻮاھﺎن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ھﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺘﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ
ﺟﮭﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻼش ھﺎی ﺧﻮد را آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ آرزو
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﺑﮫ دور از ﻧﯿﺖ
ﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﻨﮭﺎ از دﯾﺪ ﻓﻨﯽ ،ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ و اﻧﮕﯿﺰه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ را
ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎرﯾﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﮫ راه اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺧﻮب ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺮوﯾﻢ
ﺑﺎز ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ ،راه ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ:

 ﺑﺎزی ﺧﻮردن از دﺳﺘﮕﺎه اطﻼﻋﺎﺗﯽ رژﯾﻢ:ﺟﺪا از ﯾﻮرش ھﺎ ،ﺳﺮﮐﻮب ھﺎی ﻋﻠﻨﯽ و ﻗﺘﻞ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ،طﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ و ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺗﺮ از ﺗﻼش
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ و ﺧﺮاﺑﮑﺎری در ﺻﻔﻮف
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﯾﺎ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
زﻣﯿﻦ وزارت اطﻼﻋﺎت رژﯾﻢ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ
زﯾﺮﮐﯽ و ھﻮﺷﯿﺎری ﻻزم در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻧﺪادﻧﺪ.

 ﻋﺪم اطﻼع از داﻧﺶ و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖ:ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﺣﻮزه ی دﯾﮕﺮی از اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑﻨﯿﺎن
و داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوزه
در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و ﻣﺘﻮن ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و در
دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ،اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﮫ داﻧﺶ اﻣﺮوزی ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻦ آﻣﻮﺧﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد در دھﮫ ھﺎی ۶٠-۵-۴٠
ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﮫ داده ھﺎ در
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از آن زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری ﯾﺎﻓﺘﮫ،
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ در آن دوران ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از آن ﺑﺪﺗﺮ ،در
ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﻣﺒﺎرزات آن ﺳﺎل ھﺎ ،اھﻤﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ داﻧﺶ و
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ داده ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ اﻣﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﮕﺮی ،در ﻧﺒﻮد داﻧﺶ ﻻزم،
اﻗﺪام ﺑﮫ آن ﺑﺎ ﻧﯿﺖ درﺳﺖ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪ از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺰد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن،
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و راه ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ.

ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ روی ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺮﺻﮫ ی ﻗﺪرت اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ
ﻧﯿﺖ ،اﻧﮕﯿﺰه ،ھﺪف و ﺑﺎورھﺎی ﻓﮑﺮی ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ
ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻧﺪارد .ﺑﮫ ﮐﻼم دﯾﮕﺮ ،ﻓﺪاﮐﺎر،
ازﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺻﺎدق ،و ﯾﺎ ﺧﺎﺋﻦ ،ﺧﻮدﻓﺮوﺧﺘﮫ و ﺳﺮﺳﭙﺮده ،آن
ﮐﮫ ﻗﺪرت ﻧﺪارد در ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺳﺮ ﺧﻮد
و ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﮫ »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ« ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮم ﮐﻨﯿﻢ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻧﮫ
اﺧﻼق اﺳﺖ ،ﻧﮫ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻧﮫ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻧﮫ آﯾﻨﺪه ی ﮐﺸﻮر.
ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرزه ی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺖ ،ﻧﮫ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ارﺿﯽ و ﻧﮫ اﻗﺘﺼﺎد آزاد و ﯾﺎ ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ راﯾﺞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺟﺎی ﺑﺤﺚ ھﺎی
ﻧﻈﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺪرت
اﺳﺖ.

 اﺻﺮار ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮو و اﺛﺒﺎت ﺣﺮف ﺧﻮد:در دھﮫ ھﺎی اﺧﯿﺮ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ- ،ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ اطﻼع ﮐﺎﻓﯽ
از ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،-ﺷﺎھﺪ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی ھﺎی ﺑﯽ
ﭘﺎﯾﮫ و ﻣﺎﯾﮫ ی ﺑﺴﯿﺎر و ﻓﺎﻗﺪ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ.
راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ دھﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺻﺤﺖ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮو و
اﺛﺒﺎت ﺣﺮف ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ اﺻﺮار داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺮغ ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﭘﺎ دارد :راه ﻧﺠﺎت ﻣﺎ
اﺗﺤﺎد ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ اﺳﺖ!

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٧

١٦
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" خHHودرهHHاگHHر" :نشHHریHHه رس HHمی ح HHزب ایHH Hران آب HHاد
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ :درد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺪون
وﻗﻔﮫ ،ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوری در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و
ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ :ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ )اﻋﻀﺎ و ﮐﺎدر( ،ﻋﻨﺼﺮ
ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ھﯿﭻ ﯾﮏ
از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﺻﻔﺖ ﻓﺮدی ،ﻣﮭﯿﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ دارد.

ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺪرت ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻗﺪرت ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ واداﺷﺘﻦ ﻓﺮد ،اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ،ﯾﻌﻨﯽ
ِ
اطﺎﻋﺖ از ﺧﻮد ،ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت اراده ﮐﺮده اﺳﺖ را
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و از ﻣﺴﯿﺮی ﮐﮫ او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻢ ﻋﺮﺻﮫ ی ﻗﺪرت اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺷﻠﻮﻏﯽ ھﺎ و ھﯿﺎھﻮھﺎی
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ،و در ِ
ﮐﺎذب و ﻣﻘﻄﻌﯽ ،وزن واﻗﻌﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺣﻘﯿﻘﯽ ھﺮ
ﻓﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﯾﺎ ھﺮﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﻞ در ﺟﻤﻊ
»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ و ﻧﺎﻣﮫ ﺳﺮﮔﺸﺎده ،ﻧﮫ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﮐﻨﮕﺮه ،و ﻧﮫ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﻮرا و ﺟﺒﮭﮫ و
دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی ﺗﺼﻨﻌﯽ و ﻣﻦ درآوردی ،از ﮐﺴﯽ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﯿﺮو ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺲ ﺗﺮﺳﯿﻢ راھﮑﺎرھﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ
دارای ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ و در ِ
در اﯾﺮان ،ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن آن را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﺮﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ دل ﺗﻨﮕﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﻧﮫ رژﯾﻢ را ﻧﮕﺮان ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و ﻧﮫ آن ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﮫ ﺟﺪ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و از آن ﮐﻤﺘﺮ ،در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ،ﺑﮫ درﺳﺘﯽ از ﺳﻮی
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺎ درک و ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ،ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺧﺎﺗﻤﮫ دادن
ﺑﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ دﻣﯿﺪن ﻧﻔﺴﯽ ﻧﻮ ،ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ
و ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﮫ ﺻﻔﻮف اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺗﺤﺮک ﻻزم ﺑﺮای آﻏﺎز
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .از ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی اﺻﻠﯽ در
اﯾﻦ راه ﺑﮫ ﺣﺘﻢ ،ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد دوﺑﺎره ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دﭼﺎر ﻓﻘﺮ داﻧﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و از آن ﺑﺪﺗﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮﯾﺰ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ اﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را داﻣﻦ زده و
ﮐﺎر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﺧﻂ اﻧﺤﺮاﻓﯽ
در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﻠﻄﮫ ی
ﺧﻮد ،رژﯾﻢ در اﯾﻦ ﭼﮭﺎر دھﮫ  -ﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﺮس و
وﺣﺸﺖ و اﺧﺘﻨﺎق -ﺑﮫ آن داﻣﻦ زده اﺳﺖ؛ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ آﺑﺸﺨﻮر ﺧﻮد را در اﺷﺘﺒﺎھﺎت ،ﮐﻢ ﮐﺎری ھﺎ و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری
ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﯾﮏ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﯿﻨﮫ
ی ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ،ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﻠﯽ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻼم آﺧﺮ در ﺑﺎب ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺪرت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ﮐﮫ ،در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﺪن دارد ،ھﺮﮔﺰ
ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و دوﻟﺘﻤﺮد ﺑﮫ ﺻﻔﺖ ﻓﺮدی ﻣﻄﺮح ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد؛
ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﺑﺤﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺒﻀﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺮﺧﻮردار از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻘﺮار
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در

ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺮﮔﺰ از ﺑﺎﻻ اﺗﻔﺎق
ﻧﺨﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت
ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﭘﻮﯾﺎﺳﺎزی و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن،
ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺎ،
از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺮﭼﮫ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﻻﯾﮫ ھﺎی آﮔﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ؛ آن ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
دردھﺎ ،ﺑﺮای درﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه و
ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﺮد و داﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺴﺠﺎم ﻓﮑﺮی اﺳﺖ،
ھﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ رواج آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و اﯾﻦ ،ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺗﺮس و ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎری
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎی وﺣﺸﺘﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی رژﯾﻢ
اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ھﻢ ﺑﺎ
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ رﻓﻊ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﮫ آن ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ ﮐﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ#.

ﭘﺲ از ﭘﻮﯾﺎﺳﺎزی و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺑﻪ طﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺎ ،از
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﻻﯾﻪ ھﺎی آﮔﺎه و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ آن ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دردھﺎ ،ﺑﺮای
درﻣﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وارد
ﻣﯿﺪان ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ﺧﺮد و داﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ایHHن مHHبحث و مHHسیر خHHروج مHHا از آشHHفتگی سHHیاسHHی و ایHHجاد تHHغییر،
در شماره ی آینده ی خودرهاگر به بحث گذاشته خواهد شد.
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ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺮﺳﯿﻢ!
ﭘﺲ ،ﺗﻮان ﺳﺨﻨﻮری ھﺮ ﻓﺮد از ﺣﯿﺚ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﮫ اﻧﺒﺎن
واژﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮد و اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺑﺎ ﻟﻐﺎت ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده
آﺷﻨﺎﺳﺖ .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﺪی ﮐﻼم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ
دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﯾﺎﺧﯿﺮ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ آﯾﺎ از واژ ه
ھﺎی ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی دﺳﺘﻮری ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﮐﻮرش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮏ زﺑﺎن زﻧﺪه ی دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ھﺮ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را داراﺳﺖ  .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ زﺑﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺳﺒﺐ رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن
ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮدن از آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ دو
ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﮔﻔﺘﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ دو
ﺑﺎ ھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﻮﯾﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ی ﺷﻔﺎھﯽ از زﺑﺎن ﯾﺎ ھﻤﺎن
ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ ﺳﺨﻨﻮری اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد:
ھﺮ ﭼﮫ داﯾﺮه ی واژﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺧﺘﺮ ،دﺳﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﺮای
ﺳﺨﻨﻮری ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎزﺗﺮ،
ھﺮ ﭼﮫ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻗﻮﯾﺘﺮ ،ﺳﺨﻨﻮری روﺷﻦ ﺗﺮ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﺨﻨﻮری ﺑﺎ
ﻣﺤﺪوﯾﺖ واژﮔﺎﻧﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن دﺷﻮارﺗﺮ و ﺿﻌﯿﻒ
ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﻔﺘﺎر ھﺮ ﮐﺲ از ﭼﮭﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد :
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﻓﺮاﮔﯿﺮی در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ

ﺣﺎل ﮐﮫ ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﺤﺚ را ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺨﻨﻮری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ
اﺳﺖ ؟

ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﮔﺴﺘﺮش در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﮐﺎر ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﯽ
ﺑﮫ ﻓﺮاﺧﻮر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ھﺎی ﻓﺮدی ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ
ﭼﮭﺎرﻣﻨﺒﻊ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و
ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮان ﺳﺨﻨﻮری ھﺮ ﻓﺮد
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺳﺎده در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺳﺨﻨﻮری
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻘﻮﻟﮫ ھﺎی زﯾﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﻤﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ ﺳﻄﺢ
ﺳﺨﻨﻮری اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در ﺣﺪ ﺿﻌﯿﻒ واژﮔﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ
ﺑﺮ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ  .اﺷﮑﺎﻻت اﯾﻦ ﺳﺨﻨﻮری ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫ
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮد :
ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ واژﮔﺎﻧﯽ
ﺗﮑﺮار واژه ھﺎ و ﻋﺪم ﺑﮭﺮه ﺑﺮی از ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﺎ
ﻋﺪم ﺗﺪﻗﯿﻖ در اﻧﺘﺨﺎب واژه ھﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ دﻟﯿﻞ از ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﺎ
ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺿﻌﯿﻒ ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن
وﺻﻠﮫ و ﭘﯿﻨﮫ ﯾﺠﻤﻼت ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻨﻈﻮر
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﺗﻤﺎم ﺟﻤﻼت و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﮫ ھﺎی
ﻓﺮاوان
ﻧﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﺎر
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ از اﺷﻔﺘﮕﯽ ذھﻨﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻗﺮار دادن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰاﺣﻢ و ﻏﯿﺮ ﻻزم در ﮔﻔﺘﺎر

ﺳﺨﻨﻮری از ﺣﯿﺚ ﮐﻤﯽ ﻏﻨﯽ و از ﺣﯿﺚ ﮐﯿﻔﯽ ﻗﻮی
ﺳﺨﻨﻮری از ﺣﯿﺚ ﮐﻤﯽ ﻏﻨﯽ و از ﺣﯿﺚ ﮐﯿﻔﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﺳﺨﻨﻮری از ﺣﯿﺚ ﮐﻤﯽ ﻓﻘﯿﺮ و از ﺣﯿﺚ ﮐﯿﻔﯽ ﻗﻮی
ﺳﺨﻨﻮری از ﺣﯿﺚ ﮐﻤﯽ ﻓﻘﯿﺮ و از ﺣﯿﺚ ﮐﯿﻔﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﺑﯿﺮون از ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ ﺑﮫ
زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
داﯾﺮه ی واژﮔﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﺪی دﺳﺘﻮری
ﺗﺮﮐﯿﺐ واژﮔﺎن و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٩

١٨

س HHال نخس HHت  -شHH Hماره ه HHفت  ۱۲ -دی  ۱ - ۱۳۹۵ژان HHوی HHه ۲۰۱۷

" خHHودرهHHاگHHر" :نشHHریHHه رس HHمی ح HHزب ایHH Hران آب HHاد
ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺎد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ!

ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺸﺮ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ  ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ در ﻧﺨﺒﮫ ﮔﺮاﯾﯽ
ﮐﻼﻣﯽ در ﻏﻠﺘﺪ  ،ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮا و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ اﻟﮕﻮ را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد  .اﮔﺮ ھﻤﻮطﻨﺎﻧﻤﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ را ھﺮ
ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از آن ﯾﺎﻓﺘﮫ و
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯿﺎن ھﻤﮕﺎن ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮕﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﯽ
ﺧﺒﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد اﻧﺘﻈﺎم ﮐﻼم و ﺷﯿﻮاﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﺨﻦ
دﯾﮕﺮان ﻧﮫ ﻓﻘﻂ زاﯾﻨﺪ ه ی ﻟﺬت ﺷﻨﯿﺪاری ﻧﯿﺴﺖ  ،ﮐﮫ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،
ﻣﻨﺸﺎء ﻋﺬاب ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﻣﺪاراﮔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ رﻓﺘﺎری و رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﺳﺴﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎر رواج ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از
ھﻤﻮطﻨﺎن ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﺮا ،ﺣﻮﺻﻠﮫ ی دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارﻧﺪ
زﯾﺮا ﮐﮫ آﺷﻔﺘﮫ ﮐﻼﻣﯽ وی را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ.

آﻣﻮزش ﻓﻦ ﺳﺨﻨﻮری در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺿﺮورت ﻣﻄﺮح ﺷﻮد  .ﺑﮭﺮه ﺑﺮدن از ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ در رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎ  ،ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اراﺋﮫ ی ﺳﺨﻨﻮری ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ  ،ﮐﮫ آﻣﻮزش ﻓﻦ
آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﮑﺮار ﮐﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و از ﯾﮏ
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﮑﺮار را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد .اﮔﺮ در زﻧﺪان و ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ
آزار رواﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ  ،در ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون وﻗﻔﮫ در ﺣﺮف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﭘﺮﻧﺪ  ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺨﻦ
ﺷﮑﻦ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای از اداﻣﮫ ی ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

ﮐﻢ ﮔﻮﯾﯽ و ﮔﺰﯾﺪه ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ راھﻨﻤﺎی ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
آن ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﺷﻠﺨﺘﮕﯽ
ﮔﻔﺘﺎری اﻣﺮوز ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﯽ در و ﭘﯿﮑﺮی ﮐﻼم ﺟﺎی
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺨﻨﻮری ﺻﯿﻘﻞ ﺧﻮرده و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪھﺪ.
ﮔﺮﯾﺰ از اطﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﮑﺮر و ﭘﺮھﯿﺰ از اﺳﺘﻔﺎده ی ﺑﯽ دﻟﯿﻞ از
ﻣﺸﺎﺑﮭﺎت از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﯿﺮا ﯾﺶ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﺑﺎن ﺷﻔﺎھﯽ ﻓﺎرﺳﯽ
اﻣﺮوز ﺑﺪان ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم دارد .ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺻﻔﺖ ھﺎ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﻨﮭﺎن ﺳﺎزی ﮐﻢ ﺑﻦ ﻣﺎﯾﮕﯽ
ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺪال ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮد وﺟﺰ آن ﺟﺎ
ﮐﮫ ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺻﻮف را ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد از آن ﺑﮭﺮه ﻧﺒﺮد.

ﺳﺮاﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺤﻄﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ را در ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﮐﺘﺎﺑﺖ ھﻢ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ  .ﺷﯿﻮاﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺮای آن ﮐﮫ در ﻣﺮزھﺎی ﺳﺨﻨﻮری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ
ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮐﻼﻣﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.

در ﯾﮏ ﮐﻼم  ،زﻣﺎن درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﻨﻮری در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺨﻨﻮران رﺳﺎﻧﮫ ای و ﻧﯿﺰ
ھﻤﮑﺎری اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﮫ ﺛﻤﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﺸﺴﺖ  .زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ طﻮر ذاﺗﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﺴﺖ ﮐﮫ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ زﺑﺎن را ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﻮری
ﺷﯿﻮا و درﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪن آن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ  .رﺷﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﺮو رﺷﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﯿﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ#.

ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ زﻣﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ
درک اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ی ﻣﻨﻔﯽ و اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ از ﺟﺎﻧﺐ آن ﺑﺮای
ﻓﺮھﻨﮓ و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل راه ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﮭﺒﻮدی
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .ﭘﺎر ه ای از اﯾﺪ ه ھﺎی ﺧﺎم در اﯾﻦ
ﺑﺎره در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ  ،ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ زاﯾﻨﺪه ی ره ﮔﺮﯾﺰھﺎی
ژرف ﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ:

دشمنی رژیم با کارگران ،دشمنی
طبقه ی حاکم با طبقه ی کارگر است.

١٩

" خHHودرهHHاگHHر" :نشHHریHHه رس HHمی ح HHزب ایHH Hران آب HHاد

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب :
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رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ  -دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ

ﭘﮋوھﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ  -ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
بقای استبداد در ایران و استبداد منشی ایرانیان علت و معلول یکدیگرند.

ﻣﻔﮭﻮم ﭘﺎﯾﮫ :ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﯽ

)ﺻﻔﺤﮫ  ١٧و  ١٨از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب( :

اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﮫ از ﯾﮑﺴﻮ درﺟﮫ ی ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺟﺴﻤﯽ را در ﺧﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ
او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات و ﺗﮭﺎﺟﻤﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،از ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده ای در درک و ﻓﮭﻢ و ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺎزی و ﺗﺼﻮرﮔﺮی و ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازی و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮارﺳﺎزی و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ و زودﺷﮑﻦ ﺑﻮدن ﺟﺴﻤﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﻗﺪرت و اﺳﺘﺤﮑﺎم و دﯾﺮﭘﺎﯾﯽ روﺣﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ.
اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻀﺎدﯾﻦ اﺳﺖ......
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﺴﻤﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﻗﺪرت روﺣﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﯽ« .ﻣﺎ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻦ و ﻧﻮع ﺑﮭﺮه وری از اﯾﻦ دو وﺟﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﯽ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ :ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﻓﺮد ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺪرت ﻓﮑﺮی آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺮه
ﺑﺮد ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ :ھﺮﭼﮫ ﻓﺮد ﺗﻼش و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﺒﮫ ی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺴﺎن ھﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻖ و ھﻤﺮاه ﺳﺎزد ﻧﺎﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ﺗﺮ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﭼﮫ ﻓﺮد ﺗﻼش و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﺒﮫ ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ورزی
اﻧﺴﺎن ھﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻖ و ھﻤﺮاه ﺳﺎزد ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺘﺎب » رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺒﺪادزدﮔﯽ« https://goo.gl/xM4T8q

نشریه ی "خودرهاگر"

سپاس از حمایت بینندگان گرامی در
سالی که گذشت و آرزوی بهترین ها

شماره هفت  ۱۲ -دی  ۱ -۱۳۹۵ژانویه ۲۰۱۷

برای شما عزیزان در این سال جدید

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

ﺗﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر رﺳﺎﻧﮫ ی
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﮭﺮوﻧﺪی دﯾﺪﮔﺎه
در ﮔﺮو ھﻤﯿﺎری ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﺳﺖ!
🔘 ﺑﺮای ارﺳﺎل ھﻤﯿﺎری ﻣﺎﻟﯽ از طﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ www.didgah.tv
🔘 ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ001-818-501-1144 :
🔘 ﺑﺮای ﺗﻤﺎس از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ didgahtv@yahoo.com
🔘 ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭼﮏ ھﻤﯿﺎری ﺧﻮد از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ

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.

ILCP - P.O. Box 302 - Van Nuys, CA 91408 - USA

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.
٢٠

