ﺗﺤﺰب اﺑﺰار اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻮان ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
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ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮫﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ١٣٩۵
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ
دفتر سیاسی حزب ایران آباد

ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮭﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ١٣٩۵ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد .ﺣﺰب در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﮭﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﮫ و اﯾﺮان ھﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ھﺸﯿﺎری و دﻗﺖ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ھﻤﯿﻦ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ھﺪف ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت از ﺗﺠﺎرب ﻧﺎدر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در طﻮل اﯾﻦ ﺳﮫ دھﮫ ی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد
اﯾﻦ ﺟﺮأت را ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺣﺰب ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺑﯽ
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻮان اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ اﺟﺎزه را دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
تاریخچه ی مختصر حزب ایران آباد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوره ی اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺎھﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺿﺪ رژﯾﻢ در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﺮان ،ﺑﮫ ﺟﺎی
اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻣﺤﻔﻮظﺎت و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮫ ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی
ﻋﯿﻨﯽ در ﺑﺎب آن ﭼﮫ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎر
ﭘﮋوھﺸﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ دو ﺳﺎل اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن دو ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻮد :ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ارزش ﺟﺎن و ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎن ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﺳﺘﯿﺰی ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ،
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﻣﺮدم ،در ﺟﻮاب ﻣﻀﺮات ﺑﯽ ﺷﻤﺎر
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ.
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢

حزب ایران آباد وارد چهارمین
سال از فعالیت خود می شود.
استمرار و گسترش حزب
انسان مدار ایرانی خجسته باد!.

تغییر رژیم بدون آمادگی ،تغییر رژیم با آمادگی
صفحه ۵

د رس مهم انقالب  ۵ ۷در عصر ترامپ
کورش عرفانی
صفحه ۱۱

حفظ سالمت احزاب
بخش سوم و چهارم
صفحه ۱۵

ض[ [[رورت نگاهی تازه به مبارزات کارگری در ایران
کورش عرفانی
صفحه ۲۱

الئ[ [ [[یسیته به زبان ساده
کامران مهرپور
صفحه ۲۴

شعر حزب ایران آباد
سروده کاوه آهنگران
صفحه ۲۸
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان از ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎز و اﻓﻘﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺎر در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .از
ھﻤﯿﻦ روی ﻧﯿﺰ اﯾﺪه ی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ "ح [ [[زب

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ آن
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اراﺋﮫ ی ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد و اﺷﺎﻋﮫ ی اﯾﻦ دو
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی "ان [ [[سان م [ [[داری" و "ق [ [[درت اج [ [[تماع [ [[ی" ﺗﺸﮑﻠﯽ را
"ج[ [ [[نبش

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻼش ھﺎی اوﻟﯿﮫ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ان [ [[سان [ [[ی م [ [[ردم ای [ [[ران" )ﺟﺎﻣﺎ( در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮداد  ١٣٨٨ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ج [ [ [ [[نبش س [ [ [ [[بز ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ روح ﺗﺎزه ای در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در دﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن دﻣﯿﺪ و
"ج[ [[ام[ [[ا" را از ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ طﻮر ﺻﺮف ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﻠﯽ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
"سازمان خودرهاگران" ﺑﻮد ﮐﮫ در ھﻔﺘﻢ دﯾﻤﺎه  ١٣٨٨ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ای[ [ [ [ [[ران آب[ [ [ [ [[اد" را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺘﻌﺎرف
ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در  ٢٩اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ١٣٩٢
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.
چالش های یک تبدیل
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ آﺳﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎر
ﺑﮫ اﺳﺘﻮاری ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺿﺮورﯾﺎت
ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد:

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و اراﺋﮫ ی ﻣﺤﺘﻮا در دو ﻋﺮﺻﮫ ی ان [ [ [ [ [س[ان م[ [ [ [ [[داری و ق[ [ [ [ [[درت
اج [ [ [ [ [ت[م[اع[ [ [ [ [[ی ﻧﻤﻮد .ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ارزش ﺟﺎن و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ارزش ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و
دﯾﮕﺮی ﺿﺮورت ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻮر
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  ١٣٨٨ﺗﺎ  ١٣٩٢ﺑﻮدﻧﺪ.
در طﻮل اﯾﻦ ﭼﮭﺎرﺳﺎل ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ
دو ھﺰار ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎری ،ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﮫ
دادﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ،ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ ،ﺟﺰوات ،ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ و ﻧﺸﺴﺖ ھﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﻟﺐ ھﺎی اراﺋﮫ ی
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه
ھﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﻧﺒﺎل ﺷﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﺰب داﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﮫ
ھﺎی ﻓﮑﺮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
در آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ و ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
اﺗﮑﺎء ﺑﮫ  ۴ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ
ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﮫ دو ﻋﻨﺼﺮ "ان[سان م[داری" و "ق[درت اج[تماع[ی"
ﻧﯿﺎزھﺎﯾﯽ ﻣﺒﺮم و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺟﺎن و
ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در
ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺒﺮم دارد ،ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی
ﺣﺰب را در ﻗﺎﻟﺐ م [ [[رام [ [[نام [ [[ه ی ح [ [[زب ای [ [[ران آب [ [[اد ﺗﺪوﯾﻦ

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ،ﺿﺮورت دﯾﮕﺮی ﭘﺲ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺤﻮل

ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ ﭘﺮﻣﻐﺰ ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﭼﻮب ھﺎی ﯾﮏ ﺗﺤﻮل
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﮫ آن ﭼﮫ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن اﺳﺖ ﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﮫ اﺳﺘﺒﺪاد را در ﻋﺮﺻﮫ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ ی ﻓﮑﺮﯾﯽ ﻣﺎ
اطﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﮫ و دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﯾﺸﮫ ھﺎی اﺳﺘﺒﺪاد را در اﯾﺮان ﺑﺮﮐﻨﺪ و ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﺪ.

آن ﭼﻪ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن
اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ
اﺳﺘﺒﺪادی ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد را در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ
از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻓﮑﺮﯾﯽ ﻣﺎ اطﻤﯿﻨﺎن

ﻋﻨﺼﺮ دوم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺣﺰب ،آن ھﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ،
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ واﻗﻊ ﮔﺮا و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .ﯾﮏ
ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻋﻤﺮ اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﮫ در ﻣﺘﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ب[رن[ام[ه ی س[یاس[ی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ

داﺷﺘﻪ و دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﯾﺸﻪ ھﺎی
اﺳﺘﺒﺪاد را در اﯾﺮان ﺑﺮﮐﻨﺪ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﺪ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٣
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ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر را ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻧﻔﻌﺎل ﯾﺎ ﺑﯽ
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﺣﺰب ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ھﺴﺖ.
زﯾﺮا ﻣﺎ ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ی
ﻣﺎھﻮاره ای ﺧﻮد را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درون اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮدﯾﻢ و از ھﻤﺎن ﻣﺎه ھﺎی اول ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮای ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
آن ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ.

ﺑﮫ ذﮐﺮ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﮫ از ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ طﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎر درازﻣﺪت ﻋﻤﯿﻖ در درون
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻨﺎر زدن رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر
وﺿﻮح ﻧﻘﺶ ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان را اﯾﻔﺎء
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی دوم اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺑﺎﯾﺪ
اﺟﺎزه ی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی دﯾﮕﺮ
را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ در
دوران ﮔﺬار ﯾﮏ روﻧﺪ دﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ از ھﺮ ﻧﻮع ﺷﺘﺎب زدﮔﯽ ﮐﺎذب ﯾﺎ ﺷﺮارت ﺑﺎر رھﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ
آراﻣﺶ و وﺳﻮاس ﺑﺮ روی ﻋﻨﺼﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ
اﯾﺮان دارای ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽ رﺳﯿﻢ و ﺗﻼش
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ھﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻮد.

و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺣﺰﺑﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﮫ ھﺪف ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺰب اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺷﺪن ﺑﻮدن در ﻣﯿﺎن آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺪارک ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﺗﻐﯿﯿﺮطﻠﺒﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮﯾﺶ .اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺣﺰب ﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻮد و ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ای ﺟﺰ
ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ھﺎی ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ اﺑﺰارھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم در ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎھﺎی
ﮐﺸﻮر را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ
و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﯿﻢ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه ﮐﮫ
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎده ﺷﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﭘﺲ از
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﮫ روی ﻣﺎھﻮاره ی ﯾﺎه ﺳﺖ
رﻓﺖ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻣﺪت دوﺳﺎل ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﻣﺎھﻮاره و ﺑﮫ ﻣﺪت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل روی ﻣﺎھﻮاره ی
ھﺎﺗﺒﺮد در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﻮطﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ھﻤﺎن
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻣﻮزه ھﺎی ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان را از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﺎی
ﻣﺎھﻮاره ای دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻨﮏ آﻣﻮزش ھﺎ و ﭘﯿﺎم ھﺎی
ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد را ﺑﺮ روی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﺰب اﻣﺎ ﻧﻔﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﻤﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺬب ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان از ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی و
آﻣﻮزش آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر
ﺑﻮده و ھﺴﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺎطﺮه ی ﺧﻮﺑﯽ از ﺗﺤﺰب ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﮫ ﺷﻤﺎرﺷﺎن زﯾﺎد
اﺳﺖ و ﻧﮫ آﺳﺎن ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ
در ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ دﺷﻮاری ھﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ
و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آن
ﭼﮫ ﺳﺒﺐ اﻣﯿﺪواری اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺤﺰب ﺑﮫ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﮫ
در ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺟﺪﯾﺖ دارﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .روﻧﺪ
ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺰب ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺣﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ آﻧﺎن در
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺪون ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ از راه ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی
ﻏﯿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺧﯿﺰ ﺑﺮدارد.

ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺿﺮورﯾﺎت ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در طﻮل ﺳﮫ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۴

ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻏﺎز
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺟﮫﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ
و اﯾﺮان دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻨﺶ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ
و ﺑﺰرگ ﺷﺘﺎب زده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ را ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آورد .ﻣﺎ در ﺣﺰب

ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻌﺪی ﯾﺎ ھﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﭼﮭﺎرم ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺣﺰب
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺪون اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻔﻞ روﯾﺎﭘﺮدازﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﮭﯿﮫ
و ﺗﺪارک ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎدی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ﻧﻔﺮاﺗﺶ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﺗﺤﺰب آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺧﺎﺻﯽ در اﻣﺮ ھﻤﯿﺎری ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺮ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ

اﯾﺮان آﺑﺎد ﺿﻤﻦ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل
اﺳﺘﺮاﺗﮋی درازﻣﺪت ﺧﻮد ھﺸﯿﺎر
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ روﯾﺪادھﺎی
ﺗﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻧﮫﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺮا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ.
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ﺷﺪه در درون ﺣﺰب اﺟﺎزه داد ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼت از ﮐﺎرآﻣﺪی و ﺑﮭﺮه
وری ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎء ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و ھﻤﺮاه ﺑﺎ
آﻣﻮزش ھﺎ ،ﺗﻼش ھﺎی اﻧﻔﺮادی اﻋﻀﺎء ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﺎر
ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺑﮫ طﻮر روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و اراﺋﮫ ی آن از
طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش
اﻋﻀﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﺮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ
ھﺪف ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺰب ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت
ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ طﺒﯿﻌﺖ ھﺮ ﮐﺎر دﺷﻮاری
اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل راه
آﺳﺎن ﻧﺒﻮده اﯾﻢ و ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ از اﺑﺘﺪا آﮔﺎه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ،ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ
ﮐﺮدن و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﯾﺴﺖ دﺷﻮار اﻣﺎ ﻧﮫ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﺪار ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎور دارد ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻨﮏ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی آﻏﺎز ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد
ھﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اوﺿﺎع ﺟﮭﺎن،
ﻣﻨﻄﻘﮫ و اﯾﺮان دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻨﺶ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺷﺘﺎب زده
اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺳﮭﻤﮕﯿﻦ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل آورد .ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺿﻤﻦ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل
اﺳﺘﺮاﺗﮋی درازﻣﺪت ﺧﻮد ھﺸﯿﺎر ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ روﯾﺪادھﺎی
ﺗﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮭﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺮا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه:
در ﺳﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺣﺰب ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ھﺎ
را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎ آﻣﻮزش آﻧﮭﺎ ﺑﺪﻧﮫ ای از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻔﺮات ﺣﺰﺑﯽ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻧﺎم ﺣﺰب ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎ اراﺋﮫ ی ﻣﻨﻈﻢ و
ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن روزاﻧﮫ در طﻮل اﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ و اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ از ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﻮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،آﻣﻮزش
اﻋﻀﺎء ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﮭﺮه وری و ﮐﺎرآﻣﺪی اﻋﻀﺎ و ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب اداﻣﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ رﺳﺎﻧﮫ ی
دﯾﺪﮔﺎه ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﮭﻢ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر،
ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارھﺎی ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪﯾﺘﺮی ﻣﻮرد ﺑﮭﺮه
ﺑﺮداری ﻗﺮار داده و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﺗﻤﺎس ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ.

در ﺳﺎل دوم ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺳﺎزی ﺣﺰب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﻤﯿﻖ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از طﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﻣﻨﻈﻢ رﺳﺎﻧﮫ ای ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ
ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل اﻋﻀﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﺣﺰب ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از
آﻧﮭﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ را در اﻣﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺣﺰب ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ.

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﻮطﻨﺎن ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ ی ھﺮ ﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺎم ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺗﺤﺰب ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﮐﺸﻮر را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ
اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﮫ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ در
ﮐﻨﺎرھﻢ ،ﺧﻂ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن اﺳﺘﺒﺪاد و زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .راز رھﺎﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﺖ# .

دراواﯾﻞ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺸﮑﯿﻼت در درون ﺧﻮد ﺑﺎ ظﮭﻮر ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ
اﻧﻀﺒﺎط ﮔﺮﯾﺰ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ در ﺳﺎﯾﮫ ی ﮐﺎر ﺟﺪی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزی ﮐﮫ در دو ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺣﺰب
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺎﺑﻄﮫ ﮔﺮﯾﺰ را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزد و در
ﺳﺎﯾﮫ ی اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺎ اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﻗﻮﯾﺘﺮ و ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﺑﮫ ﺗﻼش ھﺎی ﺧﻮد
اداﻣﮫ داد .در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ از ھﻤﯿﻦ
اﺑﺘﺪای راه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ و
ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭘﯿﺎم ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﮐﮫ در ورای ﻧﻘﺶ ﻓﺮد ،ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺗﻮﺟﮫ دارد.

دفتر سیاسی حزب ایران آباد
 ۲۹اسفند ۱۳۹۵

در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺣﺰب ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎی ﻋﻤﺮ ﺣﺰب
ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎری اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﮫ
ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺠﺎرب و آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﻄﺮح
٤
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ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ
دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد

ﻣﺸﮑﻞ از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﻮطﻨﺎن و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺎران ﺑﯽ ﻏﺮض و ﺑﺎ ﻏﺮض ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﺧﻄﺎ و ﯾﺎ از ﺳﺮ ﺗﻮھﻢ
ِ
ﺷﺮوع ﺑﮫ روﯾﺎﺑﺎﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ طﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ،
ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻼش ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺶ رو ﻣﺜﺒﺖ و در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﺑﮫ ﺧﻄﺎ و ﺗﻮھﻢ؟ زﯾﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ رخ دادن ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﻧﮫ رﺧﺪادی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﻨﻔﯽ؛ ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ،
ﻣﺴﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه ی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ
آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

مقدمه
ﭘﯿﺮوزی داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮﺷﺘﺎﺑﯽ ﮐﮫ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﮐﻼن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در اﯾﺮان
را ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﻓﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺑﮫ ﺣﻖ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ
»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﺑﻮدن ،دل ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺮاﻣﭗ ھﻢ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ھﻢ آزادی و ھﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن
آورد.
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﻓﻮق واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽ دھﺪ ،ھﺮ وﻗﺖ ﮐﮫ دﻧﯿﺎ درﮔﯿﺮ ﺗﻼطﻢ ھﺎی
ﺑﺰرگ ﮔﺸﺘﮫ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﻧﺎﺗﻮان و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﮐﮫ ،ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ،دﭼﺎر ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺗﺰﻟﺰل ﺷﺪه
اﻧﺪ؛ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﻮاردی ﺑﺴﯿﺎر ،ﮐﺸﻮرھﺎی دارای ﺣﮑﻮﻣﺖ
ھﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده
اﻧﺪ1.

ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،در
اﺑﺘﺪا ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺨﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ طﯽ ﺗﻼش
ﭼﻨﺪﺑﺎره اش در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﯾﺮان ﮐﺮده
اﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻼن
ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﻣﯿﮭﻦ
ِ
ﻣﺎن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
تغییر رژیم :در انتظار چه باید بود؟
در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺻﻄﻼح ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ،ﺑﮫ آن دﺳﺘﮫ از ﺗﺤﻮﻻت
و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
اﺛﺮاﺗﺸﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ
ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص ،در ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ راھﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ ﮐﻮدﺗﺎ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ روﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﺳﻄﺤﯽ و ﻏﯿﺮﭘﺎﯾﺪار
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ از طﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎم ﻣﺮدﻣﯽ ،اﻧﻘﻼب و
ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ و
ﻣﮭﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ .آﻧﭽﮫ اﻣﺎ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻧﮫ ﺻﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ،
ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻮع رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ؛ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و آن را
در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ آﺷﻔﺘﮫ ی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺟﮭﺎن ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ در راه اﺳﺖ؛ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﭘﯽ آن رواﺑﻂ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ
طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎری رژﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه در ﭼﻨﺒﺮه ی ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺗﻮدرﺗﻮ را
ﺷﮑﻨﻨﺪه ﮐﺮده و در ﻣﺮز ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد در ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن ھﺎی ﮐﻼن ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ وﺟﮫ اﻟﻤﺒﺎدﻟﮫ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ از اﺑﺘﺪای ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺗﺎ
ﺑﮫ اﻣﺮوز ،ﺑﺮ ﺧﻼف ھﯿﺎھﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و آﻧﭽﮫ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﮫ اذھﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن اﻟﻐﺎ ﺷﻮد ،در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
داری ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺎح راﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن دوران
ﮐﺎرﮐﺮد اﺑﺰاری ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ،ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ در راه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ :از اﯾﻦ
ﻧﻤﺪ ﭼﮫ ﮐﻼھﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ دوﺧﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮاھﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در دل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ
ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮی ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﭘﯿﺶ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه راھﺒﺮی
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۶

 1نمونه آن فروپاشی بسیاری از رژیم های دست نشانده ی استعمار در فضای پس از جنگ جهانی دوم بود.
٥
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ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮاھﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در

ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺣﺮﮐﺖ را در راﺳﺘﺎی
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ھﺪاﯾﺘﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ
از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪه ،اﻓﺴﺎر
و ﻋﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ،آن را
ﺑﮫ ﺟﮭﺘﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﻮه ی
ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﭽﯿﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎ آن.

دل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ھﺪاﯾﺘﮕﺮی ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﭘﯿﺶ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه راھﺒﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺣﺮﮐﺖ را

در ﻧﻘﻄﮫ ی ﻋﮑﺲ آن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎرج
از ﺟﺎﻣﻌﮫ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮده ،و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺮﺿﺪ آن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .از
ﺟﻤﻠﮫ ی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻓﺮا-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 2ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻣﺼﺪاق ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ طﺒﻘﺎت و اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎﺷﯿﮫ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎرج از
آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ رﻗﯿﺐ ﯾﺎ دﺷﻤﻦ
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﯾﮏ دوران از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻼن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ھﺪاﯾﺘﮕﺮی آن را ﺑﺮﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد؛ اﯾﻦ ﻻﯾﮫ ھﺎی
ﻓﺮا-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه ی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮج ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺪه و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی آن را در
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ھﻤﯿﻦ رو ﺗﻨﮭﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮭﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﻧﯿﺮو و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﮫ ی آن دارای ﻣﺎھﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﺮ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﺧﻮد ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻠﻤﻮس ﮐﺮده  ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ھﺪاﯾﺘﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺳﻮار ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪه ،اﻓﺴﺎر و ﻋﻨﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،آن را ﺑﻪ ﺟﮫﺘﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﻮه ی ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﭽﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎ آن.

ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ھﻢ
از اﯾﻦ روی ،درس ﺧﻮد را از ﻣﺜﺎل ھﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ھﺪاﯾﺘﮕﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﺤﻮﻻت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼن ،ﺑﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺎن و
ﺧﺴﺎرت و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ آورد:
ﻗﯿﺎم ﻣﺸﺮوطﯿﺖ :اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎج و ﺧﺮاج ﺧﻮاھﯽ رژﯾﻢ ﻗﺎﺟﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮫ
طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از آﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻧﻮع از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻘﺪان آﮔﺎھﯽ ،ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻗﯿﺎم
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﻣﺜﺒﺘﯽ از
آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ.

از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ،دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮﻣﺎن را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ درﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ آﻏﺎزﮔﺮان و
ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ،در ورای اﻣﯿﺪھﺎ و آرزوھﺎ و آرﻣﺎن ھﺎی واﻻ ،ھﯿﭻ
ﮐﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﺪوام ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻧﯿﮏ ﮐﮫ
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،در ھﯿﭽﯿﮏ از ﺑﺮھﮫ ھﺎی ﭘﺮﺗﻼطﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان،
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رھﺒﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  -و ﻧﮫ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺮﮐﺖ  ،-ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺰدور ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ در
ﺣﺎﺷﯿﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دﻓﺎع
ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺮﺗﺮ ،از دل اﯾﻦ ﻗﯿﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺄﯾﯿﺪ
رﺳﯿﺪن ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﻗﺖ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﺷﺎھﺪ
آﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﺑﺮون ﻣﯽ آورد ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد از ﻗﺒﻞ اﺑﺰار ﻻزم و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﻮد را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .در
ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،طﺮاح اﺻﻠﯽ
ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ  ،١٢٩٩از ﺟﺎﻧﺐ ﻟﮋ اﻧﮕﯿﺲ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی،
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ،در ﻋﻤﻞ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده ،آن را دور
ﺑﺰﻧﺪ و رﺿﺎﺧﺎن ﻗﺰاق را ﺑﮫ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺒﺪل ﮐﻨﺪ.

ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺧﻮد را آﻣﺎده ی ھﺪاﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارد

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٧
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ھﺎی داﻧﮫ درﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺤﻨﮫ ﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻌﺮﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی آﺧﻮﻧﺪ و
ﭘﺎﺳﺪار ﻓﺎﺳﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ارﺟﺤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻧﺒﻮ ِد
آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد آدﻣﮑﺸﺎن
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﮭﺮه ی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،را
ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﯾﮏ دوران
از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻼن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ،
آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ھﺪاﯾﺘﮕﺮی آن را
ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد؛ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ھﺎی ﻓﺮا-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه ی ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮج ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺪه
و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی آن را در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ھﻤﯿﻦ
رو ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮫﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮو و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ ی آن
دارای ﻣﺎھﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﺮ
و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮد ﺑﺪﻧﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ :از ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در  ٢۵ﺧﺮداد  ٨٨در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ،ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺎھﺪش ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز زودﺗﺮ ﮐﺴﯽ
ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻓﻘﺪان آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺎ دﯾﺮﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻧﺒﻮ ِد آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب و اﺳﺘﯿﻼی ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﺗﺮس و
ﯾﺄس و اﻧﻔﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻮد.
فرصت اندیشه ورزی:
دھﮫ ھﺎﺳﺖ ،آرزوی ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ را در دل ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﯿﻢ،
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻢ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ؟
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﭽﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﺑﮫ ذھﻦ
ﻣﺨﺎطﺐ ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮ در راه اﺳﺖ ،درﺳﺖ،
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ آن آﻣﺎده اﯾﻢ؟ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﭼﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ و ﺳﻮد اﺻﻠﯽ آن ﺑﮫ ﺟﯿﺐ ﭼﮫ ﻗﺸﺮی ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ؟

ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ

ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮭﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﻧﺒﻮد آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی
ھﻢ اﮔﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﺘﺒﺪاد را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ :اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﮫ در
ﻓﻘﺪان آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده
و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺒﺪادی ﺟﺪﯾﺪ -اﯾﻦ ﺑﺎر زﯾﺮ ﭼﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی -ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  MI6و  CIAدر
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺳﺎل  ،١٣٣٢ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ
ﻣﺸﺘﯽ اوﺑﺎش و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﺳﭙﺮده ،ﻧﺸﺎن داد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ای آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم آرزوھﺎی اﺳﺘﻘﻼل
ﺧﻮاھﯽ و ﺣﻖ طﻠﺒﯽ اش ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽ رود .ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد
ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﻧﺒﻮ ِد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد.

ﻣﮕﺮ ﻧﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﺑﺎره و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره رﻓﺘﻦ از ﻣﺴﯿﺮی ﮐﮫ ﻣﺎ را
ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ،و اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ آن ﮐﮫ ھﻨﻮز
آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ رخ دھﺪ دﻟﺨﻮش ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ
ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺑﺪون وﺟﻮد آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺿﺮوری ﻧﺰد ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد ﻋﯿﻦ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺪون درس ﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﺗﺎرﯾﺦ ،از ھﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮھﺰﯾﻨﮫ ی ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ
ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ،اﻧﻘﻼب  ۵٧و ﺟﻨﺒﺶ  ٨٨ﺑﺮوﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﻣﻌﺠﺰه
وار ،ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ درﺳﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺳﺎده ﻧﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ
اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ رخ ﺑﺪھﺪ -و ﯾﺎ رخ ﺑﺪھﻨﺪش ،-ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﺧﻮد
وارد ﻋﺮﺻﮫ ی دﻓﺎع ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ،
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھﻢ
ﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ؟

اﻧﻘﻼب  :۵٧زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در  ٢٢ﺑﮭﻤﻦ  ،۵٧ﻧﻈﺎم ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ طﻮر
رﺳﻤﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ ،ﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﺎده ی ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮی
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ،ﻧﮫ ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﻧﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ و ﻧﮫ ﺣﺘﯽ اﺣﺰاب و
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ دو ﻋﻨﺼﺮ
آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎری
درﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ آن واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺪه ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﮫ وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﻮﯾﻢ! ﺑﮫ ﺟﺎی اﻓﺴﻮس ﺧﻮردن ھﺎ و آه ﺣﺴﺮت ﮐﺸﯿﺪن ھﺎ ﺑﺮای
ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮب از ﮐﻒ رﻓﺘﮫ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ آﻣﺎده ﺳﺎزی
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ آﻣﻮزﯾﻢ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﯾﺐ ،ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ی ﻻﯾﮫ ھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزاری

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٨
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ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ

ﭘﺎره ﮐﺮدن و ﺗﺠﺰﯾﮫ ﮐﺮدن اﯾﺮان ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺿﻌﯿﻒ و
ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﺎ ﺿﻤﯿﻤﮫ ی ﻗﺪرت ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ھﻤﭽﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺮس
ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻄﺮی اﺳﺖ واﻗﻌﯽ ،ﮐﮫ طﺮح آن از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد
ﺷﻮد! ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﯿﺂورد.

ﮐﺸﻮرھﺎی اطﺮاف ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ :ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺣﻤﺪ ﭼﻠﺒﯽ ھﺎ ،اﯾﺎد
ﻋﻼوی ھﺎ و ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎرزای ھﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮫ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ »ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻏﯿﺒﯽ« ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻗﺪرت ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﮫ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮرﺷﺎن ،آﻧﭽﮫ از آن دﻓﺎع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﺎﻧﺎ
ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ،ھﺮ آن ﮐﺲ ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ھﺎ
و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻠﯿﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﮫ دور اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن
ﻧﺪارد ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و رﺋﯿﺲ دوﻟﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ-
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ-ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺳﺎﺧﺘﮫ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮ
ﺳﺮﮐﺎر آورﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .در آب و ﻧﻤﮏ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه
ھﺎی ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﺑﺎز ،در ﯾﮏ ﻏﻔﻠﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دوﺑﺎره ی ﻣﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺗﺎزه ای را ﺳﻮار ﺑﺮ
اﻣﻮرات ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﮑﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﯾﺪ ،ﻧﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮش آب و رﻧﮓ
ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺒﺎب ﺑﮫ ﺧﻮاب ﺑﺮدن ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎﻟﮫ ﻣﻠﺘﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.
در اوج اھﻤﺎل و اﻧﻔﻌﺎل ،ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ
وطﻦ ﻓﺮوﺷﺎن و ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎراﻧﯽ در ﻟﺒﺎس »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﮫ اﻣﺮوز ھﺴﺖ
ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺸﻮر را ﺑﺎزﯾﭽﮫ ی اھﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﺮاﻣﭗ و روﺳﯿﮫ ی ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .در
ﺳﺴﺘﯽ و ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﻠﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای دﻓﺎع
از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد آﻣﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮھﺎ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

کسب آمادگی برای تغییر:
وظیفه ی دشوار آنان که می فهمند
درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﺒﻮ ِد آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭼﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖ
ھﺎ آورده اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ را ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ و ھﺸﺪارھﺎ را دادﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎز دوﺑﺎره ،در  ٢٠ﯾﺎ  ٣٠ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ ،اﻧﮕﺸﺖ ﺣﺴﺮت ﺑﮫ دﻧﺪان ﺑﮕﺰﯾﻢ و آه ﺑﮑﺸﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﻮد و
ﭼﮫ ﺷﺪ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ،راھﮑﺎرھﺎ و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺴﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺑﮫ وزﯾﺪن ﮐﺮده اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺪﻗﯿﻘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ از دو
ﻣﻔﮭﻮم آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ:
آگ[اه[ی ف[ردی ،آگ[اه[ی ج[معی :ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
»ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ،ھﻤﮫ آﮔﺎھﻨﺪ و ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرد« .آﻧﭽﮫ
در اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ داﻧﺴﺘﻦ )ﯾﺎ
اطﻼع داﺷﺘﻦ( و آﮔﺎه ﺑﻮدن اﺳﺖ .آﮔﺎھﯽ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؛ آﮔﺎھﯽ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدد ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺟﻤﻌﯽ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان از آﻧﭽﮫ در

اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ "ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ" اﯾﺮاﻧﯽ و ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺰرگ
 ١٩١٧-١٩١٩ﮐﮫ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
طﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ی ﺑﻨﮕﻼدش ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﭼﯿﻞ و ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آذوﻗﮫ
ﺑﺮای ﻗﺸﻮن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
در ﻋﺮض ﺳﮫ ﺳﺎل از ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺧﺎک ھﻨﺪوﺳﺘﺎن از آن ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﮫ وﺟﻮد آﯾﺪ .وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ را ﭼﮫ
ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻧﮫ وﺟﻮد ﻣﻠﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ ،ﮐﮫ ﻣﺤﺘﻮم ﺑﻮدن و
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻠﺦ ﺧﻮد را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺳﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺎره ی ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮده
داری ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻠﺖ ھﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ در ﺧﻮاب ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﺳﺎﻻری ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ
ﺗﻤﺎم ،زﯾﺮ ﭘﺎی رﺷﺪ ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ھﻨﻮز دﻟﯿﻞ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ دﻟﺨﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎ
ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﮭﺎن
را ،و ﺑُﺮﺧﻮردن ﮐﺎرت ھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را :ﺗﮑﮫ و

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٩

ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮده داری ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ،
ﻣﻠﺖ ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ظﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ،
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ
ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻤﺎم ،زﯾﺮ ﭘﺎی رﺷﺪ
ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ھﻨﻮز
دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
دﻟﺨﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
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" خIIودرهIIاگIIر" :نشIIریIIه رس IIمی ح IIزب ایII Iران آب IIاد
ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ

ﺗﻮده ھﺎی ﻧﺎآﮔﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺸﺎر و
اﺣﺴﺎﺳﺎت.

ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﺗﺎ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ
ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،راه درازی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ
ﻣﻔﮭﻮم ﺷﮭﺮوﻧﺪی ھﻨﻮز ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﻧﺸﺪه و آﮔﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻔﮭﻮم
ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﮭﺮوﻧﺪ -و ﻧﮫ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ-
دارای درک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﮔﺎھﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ
داﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ
دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﻠﻄﮫ ی
رژﯾﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ و
راه ﺣﻠﯽ ﺟﻤﻌﯽ را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ .ﮐﺎر آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﺮدن اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﻧﺰد دﯾﮕﺮ ھﻤﻮطﻨﺎن اﺳﺖ.

ﻣﻨﻈﻮر از ﯾﮏ درﺻﺪی ھﺎ در ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ،اﺷﺎره ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻗﻠﯿﺖ
آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ دارای ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ درﺻﺪی
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﮫ ﯾﮏ
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارد :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ی ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ .ﯾﮏ درﺻﺪی ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ آﻣﻮزش ھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ -ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ از طﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ،
از آﻏﺎز ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ،از ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اراﺋﮫ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،-اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺪرت ،ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻧﯿﺮوی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻧﮕﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮫ وظﯿﻔﮫ ی
دﺷﻮار ﯾﮏ درﺻﺪی ھﺎ:

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ:
ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ھﺪاﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی دارای ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺮا-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و
ﯾﺎ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﺎﻧﺸﺎن ،ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ ﯾﺎ ﻗﺪرت
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ ،ﻧﺰد ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ،از
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی و
ﺑﺮای آن ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آﮔﺎه ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ واردﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ وارد ﻋﺮﺻﮫ ی ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ﺗﻮان ﻣﺎدﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮان
دﻓﺎع ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ.

ﮐﺴﺐ آﮔﺎھﯽ:
ﯾﮏ درﺻﺪی ھﺎ ،وظﯿﻔﮫ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ،روی آوردن ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪه
ھﺎ در ﺧﻮد ،ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ را ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮﻧﺪ.
اﺷﺎﻋﮫ ی آﮔﺎھﯽ در ﻣﯿﺎن ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ:
ﯾﮏ درﺻﺪی ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮐﮫ
ﮐﻤﺘﺮ آﻟﻮده ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﮭﻞ ،ﺗﺮس ،ﯾﺄس و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮاﯾﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﮔﺎم
ھﺎی ﺑﻌﺪی ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آﻧﮭﺎ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.

در اﻣﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دو ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ﻻزم و
ﻣﻠﺰوم و ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ آﮔﺎھﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺻﺮف آﮔﺎه ﺑﻮدن ﭼﯿﺰی را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻤﯽ دھﺪ .آﮔﺎھﯽ ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ھﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد.
آگاهی و سازماندهی ،اگر با هم باشند ،موثرند.

ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده:
اﻗﺪام ﺑﮫ ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ،
ﺷﮭﺮوﻧﺪی ،ﺻﻨﻔﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و  ...ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﯾﮏ درﺻﺪی ھﺎ را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﻣﮭﻤﺘﺮ در ﺳﺮ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ آن
از ھﺮ ﻧﻮع ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﮑﺮوی را ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ :در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻣﺮوز اﯾﺮان
ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،اﮔﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد ﻣﺮدم در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ
داﺷﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻏﺮق در ﻓﺴﺎد ﮐﮫ ﺟﮭﻞ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ از ﺳﻮی
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده داﻣﻦ زده و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﮫ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ از آن
دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی دارای
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ:
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮫ ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ
آﮔﺎھﯽ اﻗﺸﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ،ﺗﺮوﯾﺞ آﮔﺎھﯽ در ﺑﯿﻦ ﻻﯾﮫ ھﺎی
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﭙﺲ ،آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه و
ﮔﺴﺘﺮش آن ،ﺑﮫ ﺗﻮﻟﺪ و رﺷﺪ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﻮان ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮭﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
رژﯾﻢ ﺑﮭﺮه ﺑﺮد ،ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻼن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ

ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد را وا ﻣﯽ دارد
ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﺮﮐﺖ از
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺳﺘﺒﺪادزده و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻔﮭﻮم ﯾﮏ درﺻﺪی ھﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﮫ اﻣﯿﺪ
ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺣﺰب ﻣﺎ ،در ﮔﺮو ﮐﺴﺐ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺰد ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ از آن ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻧﮫ

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٠
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نتیجه گیری

ﺷﺪ .اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل ﻣﮭﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﮫ ﻣﻮازات رﺷﺪ

آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
داﺧﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ رﻓﺖ ﮐﮫ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮد ،ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺧﻮد ﻣﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ
روزھﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ھﺪاﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﺮان را ﺧﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﻮﯾﺎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺪﻧﮫ و ﻣﺤﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ دارد ﺗﺎ
ﭘﺮوژه ی ﺗﻐﯿﯿﺮ را ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮد و ﻧﯿﺮوی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﯾﮏ درﺻﺪی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎری ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای ﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ وظﺎﯾﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ در دل اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وﺟﻮد رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ را در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﻟﺬا ،ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﯾﮏ درﺻﺪی
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ را
ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آن ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ،
آﻣﻮزش دﯾﺪه و آﻣﺎده ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﮐﻼن ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ را در دل ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا
ﮐﮫ اﯾﻦ اﺣﺰاب ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼء ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﮔﺬار را ﭘﺮ
ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رژﯾﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺘﻨﺎب و ﺿﺮوری از ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺳﺎﯾﮫ ی
ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ ﺳﻮ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ.

ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ دﭼﺎر
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی آن
را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﺗﺎرﯾﺦ دردﻧﺎک
ﻣﻌﺎﺻﺮﻣﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ :ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ ﺧﻮاب
ﺑﻮدﯾﻢ ،ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎن ﻧﺒﻮد ،آﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ...ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و
ﺑﺪﺧﻮاھﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺑﯿﺴﺖ ،ﺳﯽ ﯾﺎ
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل در دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺪه ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺎی روﯾﺎﺑﺎﻓﯽ ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ و
دﺧﯿﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﮫ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﮏ
درﺻﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﻮد را آﻣﺎده ی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ .آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ را در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﮑﻨﻨﺪ :در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺪرت و
ﻧﯿﺮوی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ھﺪاﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻌﺪی را در دﺳﺖ ﺧﻮد
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ھﻤﺴﻮﯾﯽ ،ھﻤﻘﺪﻣﯽ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺮوی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم در داﺧﻞ و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و آﻣﺎده ی
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﺮوژه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ھﻤﺴﻮ ﺣﺮﮐﺖ را آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﯾﮏ
ھﻤﻘﺪﻣﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﻢ:
ﮐﺴﺐ آﮔﺎھﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،آﮔﺎھﯽ را در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺴﺘﺮش دھﯿﻢ ،ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
را ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش دھﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﻢ:
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ وﻋﻤﻠﮕﺮا
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ،از آﻧﮭﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
اﺣﺰاب و ﻣﺮدم داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺪادﻣﺎن ﮐﮫ طﯽ ﻗﯿﺎم ﻣﺸﺮوطﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺧﻮدﺑﺎوری ،آﮔﺎھﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﯿﻢ#.
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مقدمه

طﻮر ﻣﻌﻤﻮل از دو ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد :دﺳﺘﮫ ی اول ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻖ رﺳﻮخ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﻧﻘﻼب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد؛ و دﺳﺘﮫ ی دوم
ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ از طﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب را واﮐﻨﺸﯽ ﺑﮫ ﺷﺘﺎب
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ.

از ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮐﮫ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﺗﺤﻮﻻت
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻒ آﻧﮭﺎ  ٢٢ﺑﮭﻤﻦ  ۵٧ﺑﻮد ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ھﻤﭽﻨﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﯾﻦ ﮐﮫ آن ﭼﮫ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ "اﻧﻘﻼب" ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ
ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ؛ و ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و
ھﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ...

 .۲ع [[نصر دخ [[ال [[ت خ [[ارج [[ی :اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ دﺧﺎﻟﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان دو ﻧﮕﺎه وﺟﻮد دارد .آن دﺳﺘﮫ ﮐﮫ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ
و دﻟﯿﻞ وﺟﻮدی اﻧﻘﻼب  ۵٧را در دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ و ﻣﺬاﮐﺮات در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮ ﺷﺎﺗﻮ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
و دﺳﺘﮫ ی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ )از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﮫ رژﯾﻢ( آن را ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ھﺮ ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و ﺿﺪ ﺳﻠﻄﮫ ی آﻧﮭﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ از طﯿﻒ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﮫ در آن
زﻣﺎن ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ی اﻧﻘﻼب ،ﺗﻮھﻢ
آن را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺰ ﺟﮭﺶ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎرﺷﺎن اﻣﺮوز ﺳﺮﺧﻮرده،
ﺑﺪﮔﻤﺎن ،ﺑﯽ ﺑﺎور ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و ﺣﺘﯽ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ھﻤﮫ ی واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﮫ رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
رﻓﺘﮫ دﯾﺪﻧﺪ ،ﻧﻔﺮﺗﯽ از اﻧﻘﻼب در دل ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ داغ آن ﭘﺲ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎزه اﺳﺖ .ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﮫ ﻧﺎن و ﻧﻮاﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮐﻼھﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد
دوﺧﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن زﯾﺮ ﻋﻠﻢ اﻧﻘﻼب ،ﯾﺎ ھﺮ اﺳﻢ
دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد ،ﺳﯿﻨﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

 .۳ع [ [ [ [ [ن[ص[ر اق [ [ [ [ [ت[ص[اد :ھﺴﺘﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﯾﺸﮫ ی اﺻﻠﯽ
اﻧﻘﻼب را ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و وﻗﻮع اﻧﻘﻼب را
ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب و در ﻧﻘﻄﮫ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ھﯿﭻ ﺳﮭﻢ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان دھﮫ ی ۵٠
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮده و آن را دﺧﯿﻞ در اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ.
در ورای اﯾﻦ ﺗﮏ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺮی و ﯾﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮕﺎری ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی
ﻓﺮدی ،آن ﭼﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﮐﻢ اﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺧﻨﺜﯽ
اﺳﺖ؛ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ  -ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺑﮫ روی ﭘﺪﯾﺪه ی اﻧﻘﻼب ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽ ﮐﺮد و از آن طﺮﯾﻖ و ﺑﮫ دور از ﭘﯿﺸﺪاوری ھﺎی اﺣﺴﺎس ﮔﺮا
ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﮭﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﮫ ،رواﯾﺖ ﮔﺮا ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ،
ﺳﻄﺤﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ
از واﻗﻌﮫ ای ﺑﮫ اﯾﻦ اھﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .واﻗﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺳﻮﺧﺘﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ

رواﯾﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺘﺎب و ﻓﯿﻠﻢ درﺑﺎره ی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ ،ھﻢ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
رژﯾﻢ و ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎن ھﺎی زﻧﺪه ی
دﻧﯿﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب
ﻧﯿﻤﮫ ی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ .در دل اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ی
ﺣﻮل اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﮕﺎه ﺻﺮف رواﯾﺖ ﮔﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮا
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ و رﯾﺸﮫ ھﺎی
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎص،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﻣﻔﺴﺮان و ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان
و ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ
ﺑﺮ روی ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد:

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٢

١١
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درس ﻣﮭﻢ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﻋﺼﺮ ﺗﺮاﻣﭗ

ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﮏ ﺑُﻌﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی رﯾﺸﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼب
ﭘﺮداﺧﺖ .اﻧﻘﻼب ﭘﺪﯾﺪه ای ﭼﻨﺪ ﺑُﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﯿﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ھﺴﺘﻨﺪ؛
ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﺎه ﻧﻘﺶ و ﺳﮭﻢ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﭘﺮرﻧﮓ
ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه ی ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ
و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ ی ﻋﻄﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ
"روان[ [[شناس[ [[ی اج[ [[تماع[ [[ی ت[ [[غییر" ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ

ﭘﺲ از آن را از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ زﯾﺮ و رو ﮐﺮده و ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ اھﻤﯿﺖ ﺧﻮد را در آن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ  -ﮐﮫ ﮔﺎه از ﺳﺮ ﻓﺮار از ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی،-
اﻧﮕﺸﺖ اﺗﮭﺎم را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﮫ "ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدن او را ﺑﺪﺑﺨﺖ
ﮐﺮد" ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻣﯽ رود -رﯾﺸﮫ ھﺎ و ﭼﺮاﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و دﻻﯾﻞ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ھﺎ را ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و از ﺟﺎن
ﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو ،ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﮔﺬرا ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻧﻘﻼب و
ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﮭﺎﯾﯽ آن؛ ﺑﮫ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ
آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﺑﮫ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺜﺒﺖ ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و در ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای
راھﺒﺮان آن.

ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮده ای از اﻋﻀﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﮫ
روﺣﯿﮫ ی ﺗﻐﯿﯿﺮطﻠﺒﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ و
ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ھﺮﮔﺰ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آن ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ طﯽ
دھﮫ ھﺎ ﺗﺤﺖ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮد و ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﮫ
ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ھﺎ اداﻣﮫ دھﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ داﻧﺴﺖ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻔﮑﺮ .ﭼﺮا
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻔﮑﺮ؟

انقالب به عنوان پدیده ای عام
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن از آﻧﭽﮫ ٣٩
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رخ داد ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب ،ﺷﻮرش ،ﻗﯿﺎم،
ﮐﻮدﺗﺎ و ﻏﯿﺮه ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ واژه ھﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﮐﻠﻤﮫ ی اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮع ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﻗﯿﻖ ،ﮐﮫ ﺟﺪا از آن ﮐﮫ اﻧﻘﻼب را ﺧﻮب
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺪ ،از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن را از دﯾﮕﺮ
اﺷﮑﺎل ﺣﺮﮐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺮ وﺟﻮه
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎ را در ﺑﺮدارد:

ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آن ﮐﮫ اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،
ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺷﻮرش ھﺎی ﮐﻮر و ﻗﯿﺎم ھﺎی ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﯽ ﺛﻤﺮ
ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﮫ و
ﺧﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ی ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ ھﺎی ﻣﺤﻔﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺑﯽ ﺛﻤﺮ داﺷﺖ و ﻧﮫ ﻋﻤﻞ
ھﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ.
از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،آن ﻣﻠﺘﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت
و ﺗﻔﮑﺮ ،روﺣﯿﮫ ای ﺗﻐﯿﯿﺮطﻠﺐ ﯾﺎﻓﺘﮫ و اﯾﻦ روﺣﯿﮫ در ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی
از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﻋﻤﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻧﺒﻮد ﯾﮑﯽ از دو
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻔﮑﺮ ،ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ و ﻣﺨﺮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺳﻮی ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺷﺪه طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎ
و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﺎزاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ھﺮ
دوی اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را رو ﺑﮫ ﺳﯿﺎھﯽ
ﺑﺒﺮد.

اﻧﻘﻼب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده ،در ﺳﺎل  ١٣۵٧ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در
اﯾﺮان رخ داد؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان در اﺛﺮ آن (١ :ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد (٢ ،دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺪ و  (٣اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
در ھﻤﮫ ی زﻣﯿﻨﮫ و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺪا از ﻧﺘﺎﯾﺞ و
اﺛﺮات واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﻣﺨﺮب اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺮ روی ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺟﺰ اﻧﻘﻼب
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ روی آن ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﺳﺮﯾﻊ،
ﺷﺘﺎﺑﺰده و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ
دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖ ھﺮ ﯾﮏ از ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﭘﮋوھﺸﮕﺮان
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﮫ ﺻﻮرت روﺷﻤﻨﺪ و ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﮫ دور از ﭘﯿﺸﺪاوری و اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻮﺗﻮر اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ راﻧﺪ ،ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﮫ دﺳﺖ
دارد و آن را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ھﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ راھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻔﮑﺮ ،دو ﺑﺎل ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب در ﮔﺮو ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی
اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﮐﻨﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻋﺎم اﻧﻘﻼب را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
ﺑﺮﺷﻤﺮد:
در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ی اﻧﻘﻼب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ ی روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﮫ
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درس ﻣﮭﻢ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﻋﺼﺮ ﺗﺮاﻣﭗ

ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺎ اﺑﺰارھﺎی ﮐﺴﺐ آﮔﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﮫ ﺧﻮد آن.
آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮد« .ﭘﺲ ،آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﮫ ی
ﺧﻮد و آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﮫ ی
ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ.

ﭘﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﺮف ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن و
وﺧﺎﻣﺖ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﯿﮫ ی ﺗﻐﯿﯿﺮطﻠﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .وﺧﺎﻣﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ از اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮد را در ﺑﻄﻦ ﺟﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ
و از روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی و ﺗﺤﻮل ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
از اﻗﺸﺎر ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ
دﺳﺖ آﮔﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﮑﻞ ،ﻣﺤﺘﻮا و ﺟﮭﺖ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﮫ ﺳﻮی
ﺗﺄﻣﯿﻦ آن ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭘﺲ ،ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ طﺒﻘﮫ ای ﺗﻤﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﺳﺎل  ۵٧اﻓﺘﺎد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺸﺎورزان
و ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻧﺸﯿﻨﺎن از ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺪان ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ
طﺒﻘﮫ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه ﺑﻮد :ﺑﺎزاری ھﺎ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ
دو ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ
از ﯾﮑﺴﻮ و اوﺑﺎش از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺴﯿﺞ
ﮐﺮده و ﻻﯾﮫ ھﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ وادارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺟﮭﺖ دھﯽ و ھﺪاﯾﺖ آن را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﮐﺎرﮔﺮان و »ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ« در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻠﮫ و ﻧﮑﺮه ی ﺣﺮﮐﺖ را اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎزاری ھﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ی از آﺧﻮﻧﺪھﺎ و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺧﻮﯾﺶ ھﺪاﯾﺖ
ﺟﻨﺒﺶ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻮده ھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﺠﮭﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎزاری ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺮد ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮا.

ﻣﮭﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﻮد دارﻧﺪ .آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﭼﺸﻤﺸﺎن ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﺎدی .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﯽ دھﮫ ھﺎ در ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮده و در ﺣﺎﻓﻈﮫ ی ﺟﻤﻌﯽ اش ﺧﺎطﺮه ای ﺑﮫ ﺟﺰ ﻓﻘﺮ
و ﻓﻼﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ ﻧﻈﺮش ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻤﺎن
ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ دھﮫ ھﺎﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺷﺎھﺪﯾﻢ
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ رﻗﺖ ﺑﺎر ﻣﺮدﻣﺎن از ﺳﻮی آﻧﮭﺎ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ ،درﮐﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ،
ﻣﺤﺘﻮم و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺠﺰ ھﺮ از ﭼﻨﺪی ﯾﮏ ﺷﻮرش
ﮐﻮر ،ﺗﻼش ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻋﺎدی ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢ را ﻧﺰد ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎھﺪﯾﻢ .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﭼﯿﺰی ﺑﮫ
ﺟﺰ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ از ﻓﻘﺮ و ﺳﺘﻢ و ﺿﺪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ،
ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻔﻌﻞ ،ﻧﺎظﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﺪی ھﻢ
ﻧﺪارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ در ﭼﺸﻢ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﮫ را در ﺧﺎطﺮ دارد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در
اﯾﺮان ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻋﺎدی در ﺧﺎرج از اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
ﭘﺎﯾﮫ ی ﺗﺤﻤﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ.

در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی اﻧﻘﻼب ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺎزاری و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺻﺪ ھﺰار ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺗﮑﺎﯾﺎ ،ﻣﮑﺘﺐ ھﺎ ،ﻣﺪرﺳﮫ ھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﯿﺮﯾﮫ ھﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ی ﺧﻮﯾﺶ ،ھﺪاﯾﺖ
ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﮫ ﺳﻮی آن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ .ﮔﻨﺪه ﺑﺎزاری ھﺎ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﭼﻨﺪ دھﮫ ای ﺑﺮ روی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ
ﺳﺮﺑﺎز ﻋﻤﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮭﺮھﺎ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎھﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﮫ ی ﻣﺬھﺒﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﮫ و زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﯾﮏ »ﻧﮭﻀﺖ
اﺳﻼﻣﯽ« آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺖ آن را
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻻزم اﺳﺖ اﻋﻀﺎی آن
ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﻧﮕﺎھﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﻓﻘﺮ
و ﻓﻼﮐﺖ ﺧﻮ ﻧﮕﯿﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی رھﺎ ﺷﺪه
از ﺑﻨﺪ ﻋﺎدی ﻧﮕﺮی اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻮازن
ﺑﯿﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی
ﺗﻐﯿﯿﺮﮔﺮا و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮود؛ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﺮود و اﻣﯿﺪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ای
ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺧﻮش ﻓﺮﺟﺎم از آب درآﯾﺪ.
نقش آگاهی در انقالب
اﻣﺎ اﻧﻘﻼب ھﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮش ﻓﺮﺟﺎم ﯾﺎ ﺑﺪ ﻓﺮﺟﺎم ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ در آن »آﮔﺎھﯽ« اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﺳﺖ.
آﮔﺎھﯽ ﮐﻠﯿﺪ راھﻨﻤﺎی ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ھﺪﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

آری ،ﺑﺎزاری ھﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
دھﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ در دﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﮭﻢ را از ﺧﻮان ﯾﻐﻤﺎی اﻗﺘﺼﺎد رو ﺑﮫ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺒﺮﻧﺪ و آن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .ﻏﺎرﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﻨﺪ ھﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺼﻮر ﻣﺎ از »آﮔﺎھﯽ« اﻏﻠﺐ ﺳﻄﺤﯽ ،ﺷﮑﻠﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زده
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ آن را ﺑﺎ داﻧﺶ و اطﻼﻋﺎت و ﺳﻮاد ﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ،

ﻧﺒﻮد ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎزاری ھﺎ را
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۴
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ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی
اﺻﻠﯽ و راھﺒﺮ اﺳﺖ.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﮔﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دھﮭﺎ ﺗﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ
و ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﭘﮋوھﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »رھﺒﺮان« اﻧﻘﻼب ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﯿﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد اﻧﻘﻼب را ﮐﻠﯿﺪ زد،
روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺑﯽ ھﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ و ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺛﺮوت ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ،ﺑﺎزار ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.

ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ
ﺷﮑﻞ ،ﻣﺤﺘﻮا و ﺟﮫﺖ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺗﺄﻣﯿﻦ آن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭘﺲ ھﺮ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ طﺒﻘﻪ ای ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵٧اﻓﺘﺎد:

نتیجه گیری

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺸﺎورزان

در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ آﻣﻮزه ھﺎی ﻣﺒﺤﺚ »اﻧﻘﻼب ﺷﻨﺎﺳﯽ« آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮدای اﯾﺮان در ورای ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺰاده ی
»ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ﺗﺮاﻣﭗ« ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮآﻓﺮﯾﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺑﺪﯾﮭﯿﺎت ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ:

و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن از ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد
ﭼﻨﺪان ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ طﺒﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎﻣﻸ آﮔﺎه ﺑﻮد :ﺑﺎزاری ھﺎ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دو ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﺗﺎرﯾﺦ در
ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮد،ﯾﻌﻨﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﯾﮑﺴﻮ

اﻧﻘﻼب زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ذھﻨﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.

ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮده و ﻻﯾﻪ ھﺎی

ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ» ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ«
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

و اوﺑﺎش از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وادارﻧﺪ .آﻧﮫﺎ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺟﮫﺖ دھﯽ و

ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ دو را دارا
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ھﺪاﯾﺖ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ.

درس ﻣﮭﻢ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﻋﺼﺮ ﺗﺮاﻣﭗ

ﺑﺨﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ آﮔﺎھﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮی ﮐﮫ اﻧﻘﻼب را از ﻣﻨﻈﺮ
ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب را ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن داﻧﺴﺘﮫ
اﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻋﻤﺪه ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ را .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﮫ
در ﻧﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺎن ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮدهھﺎ را ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و آن ﺟﮭﺖ را،
ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ارادهی ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﺻﺤﻨﮫ ،ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف ﺣﻔﻆ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی اﯾﻦ ﻧﮭﺎد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺟﺮﯾﺎن ھﺌﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎزوی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎزار اﺳﺖ و اﻋﻀﺎی آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ھﺪاﯾﺖ اﻧﻘﻼب  ۵٧را
ﺑﺮﻋﮭﺪه داﺷﺘﻨﺪ 3.اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺎﻓﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی

آﮔﺎھﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد در دل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﮫ در
ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
ھﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ھﺪاﯾﺖ
ﺣﺮﮐﺖ را در دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﻧﯿﺮوی ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺲ ﺗﻮھﻤﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻌﺪی در
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ داﻣﻦ زﻧﺪ و ﻻﯾﻖ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ طﻮر
ﻟﺰوم ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه
آورد .اﯾﻦ ارزش ھﺎ و آرزوھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
رھﺒﺮی ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ را در راﺳﺘﺎی
آﻧﮭﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮭﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل #.۵٧

 3احمد اشرف ،جامعه شناس ،شاید جز معدود پژوهشگرانی است که تا حد زیادی نقش بازار در هدایت جنبش های اجتماعی تاریخ معاصر ایران را در کنار روحانیت
متذکر شده است .نگاه کنید به کتاب طبقات اجتماعی ،دولت و انقالب در ایران ،از احمد اشرف و علی بنوعزیزی .نگارنده در پژوهش آکادمیک خود در مورد انقالب این
نقش تاریخی بازار را برجسته ساخته و در نهایت به کارکرد سازمانده و هدایتگر آن در انقالب سال  ۱۳۵۷اشاره کرده است.
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حفظ سالمت احزاب
بخش سوم :پیشگیری از وابستگی حزب به بیگانگان
بخش چهارم :جلوگیری از تبدیل حزب به محفل بحث و گفتگو

دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی،
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺑﻨﺎی ﮐﺎر و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﮫ
ی راه ﺧﻮد را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻧﯿﺎز دارد در طﻮل زﻣﺎن ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ وﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺴﺐ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﮫ
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازد (١ :ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ (٢ ،ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ
و ﻣﺎدی و  ( ٣ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﻮازی و ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﺪف اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ
ﻓﻠﺴﻔﮫ ی وﺟﻮدی ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت وﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮭﻤﯽ از
ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ رﻓﺘﮫ و در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.

پیشگفتار
در ﻧﺸﺮﯾﮫ ی ﺧﻮدرھﺎﮔﺮ ﺷﻤﺎره  ،٧در ﻣﻘﺪﻣﮫ ی "ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ
اﺣﺰاب  -ﺑﺨﺶ اول و دوم" ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ:
اﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان زﻣﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﺑﮫ
دور از ﺗﻮھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و
ﺳﺎﻟﻢ ،در اﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

-

ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺑﮭﺒﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﺎ اھﺪاف ﻗﺪرت-ﻣﺤﻮر
دﯾﮕﺮ.

-

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ-
ﻣﺎدی و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در
ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

-

ﺳﺎﻟﻢ 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.

ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺎﺳﯽ آن ﮐﮫ ،راﺑﻄﮫ ی ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﮫ
ﻋﻨﺼﺮ ،وﺟﻮد ھﺮ ﯾﮏ را ﺑﮫ ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮی ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﺪ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ھﺮ ﯾﮏ ،ﺿﻌﻒ و ﺗﻮان آن دو دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ
ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ وﺟﮫ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺑﻨﯿﮫ ی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺷﮑﻞ
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺰب ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﻄﺮح در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ در دل ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺰاب ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت،
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن،
ﺷﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ھﺎ و ﻧﮭﺎد ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دول ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.

ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﺑﺰار ﻓﺮدی
)ﺑﺨﺶ اول( و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺰب ﺑﮫ اﺑﺰار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮔﺮوھﯽ )ﺑﺨﺶ
دوم(؛ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره از ﺧﻮدرھﺎﮔﺮ و در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم از
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﮫ دو ﭘﺪﯾﺪه ی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺰاب
ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد و
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
را از دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ
ھﺎ ،ﺑﮫ دور از ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻮزه ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺬب ﻧﯿﺮو و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،آن ھﻢ
ﻧﺰد اﻧﺴﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮﯾﺰ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎ ھﺎی
ﮔﺬﺷﺘﮫ ی آﻧﮭﺎ ،از اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

**
بخش سوم:
پیشگیری از وابستگی حزب سیاسی به بیگانگان
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﺳﺖ دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻧﻘﺸﮫ
ی راه ﻣﺸﺨﺺ ،ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﮭﻤﯽ
از ﻗﺪرت ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺣﺰب ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﮫ
دور از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ارزﺷﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی ،اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه،
زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻨﺠﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻓﻌﺎل و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﺪ
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ )اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ( را ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع راﺑﻄﮫ اش ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن  ،در ﺳﮫ ﺣﺎﻟﺖ
ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد:
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۶
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ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺰاب :ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم

ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻓﻨﯽ و از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﮐﻤﺘﺮ
ﺟﺎی ﭘﯿﺶ داوری و ﻗﻀﺎوت ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ،ﭘﯿﺶ از ﺑﺮدن اﻧﮕﺸﺖ اﺗﮭﺎم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺰاب اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﮭﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک
ﺑﮕﺮدﻧﺪ .آن ﭼﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ روی در ﺟﮭﺖ ﮐﻢ
ﮐﺮدن ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻨﻔﯽ از روی دوش
رھﺒﺮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻻن ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺰاﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ:

اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﯽ :اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺑﮫ
طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺰاﺑﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ از اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻘﻨﺪ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ،و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای اداﻣﮫ ی
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻣﺮدم-ﻣﺤﻮر ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺰاﺑﯽ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻮده و ﺑﮫ طﻠﺐ آن ﻧﻤﯽ روﻧﺪ.
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﺎﻗﺪ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدﻣﯽ :ﺷﺎﻣﻞ
اﺣﺰاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دور ﺑﻮدن از ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﯾﺎ ھﺮ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ،ﻗﺪرت ﺟﺎذﺑﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ
و ﯾﺎ آن را در طﻮل زﻣﺎن از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺑﺎ
وﺟﻮد آن ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﻻزم ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﮫ
ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ را
ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻋﺮﺻﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
و ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .آﻧﮭﺎ در
ﺣﺎﺷﯿﮫ ی ﺻﺤﻨﮫ ی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ ،ﻣﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ وظﺎﺋﻒ ﺧﻮد ﺑﮫ درﺳﺘﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از اﺣﺰاب ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ وﺿﻊ اﺣﺰاب ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﯽ ﺑﻮد؟ اﮔﺮ
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ھﻤﻮطﻨﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاداﻧﮫ دارﯾﻢ ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺑﻮدن و ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ زدن ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده و ﺳﮭﻤﯽ ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ ،آﯾﺎ
ﺑﺎز ھﻢ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از واﺑﺴﺘﮕﯽ آﺷﮑﺎر و ﻧﮭﺎن اﺣﺰاب ﻣﺎن
ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ؟
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﺪﻋﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ آن ،ﺑﺎ
ھﻮاداری ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ اﺣﺰاب ،آﻧﮭﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪﺷﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺑﮫ ﻓﮑﺮ
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺣﺰاب ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ درﺟﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ از ﺿﻌﻒ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﺮوزه ھﺴﺖ؟

ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﮫ و ﻏﯿﺮ ﻣﺮدﻣﯽ :اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺷﺎﻣﻞ
اﺣﺰاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف ،ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮع وﺳﯿﻠﮫ را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮده و ﺧﻮد
را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮان ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺤﺮوم از ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﻧﻔﻮذ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ و دﯾﮕﺮ اھﺮم ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﭘﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻣﯿﺎل و ﻣﻨﺎﻓﻊ ارﺑﺎﺑﺎن ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

آﯾﺎ آن ﺑﺨﺶ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻮان ﮐﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ ،اﻣﺎ از ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و
ﻣﺎدی ﺑﺮای اﺣﺰاب ﻣﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ آﻧﮭﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.

ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ

ﻧﺒﻮ ِد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﮐﮫ رﯾﺸﮫ در ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﮫ
ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ دارد،
زاﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﮫ :ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎ- ،و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺲ از دھﮫ ھﺎ اداﻣﮫ ی ﺣﯿﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ،-در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ،
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ:

دارای ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻧﻘﺸﻪ ی
راه ﻣﺸﺨﺺ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﮫﻤﯽ از
ﻗﺪرت ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮫﺎدی ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺣﺰب ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﻪ دور از
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ارزﺷﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی،
اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه ،زﻣﺎﻧﯽ

-

ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﺮﯾﺪن زﻣﺎن و اداﻣﮫ ی
»ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ« در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺷﺒﮫ ﺣﺰب؛ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻟﻐﺰﯾﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﭘﻠﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن و ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ،و ﯾﺎ

-

ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻌﺎل ﺷﺮاﯾﻂ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ طﻮر ﻓﻌﺎل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٧

١٦
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ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺰاب :ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم

ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺣﺰاب ،در ﻧﻘﻄﮫ ی ﻋﮑﺲ
اﺣﺰاﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ از ﻓﻠﺴﻔﮫ ی وﺟﻮدی ﺧﻮد دور ﺷﺪه و
در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی ھﺎی ﻧﺎزا و ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ و آرزوﻣﻨﺪی
ھﺎی ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ درﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ؛ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ در واﻗﻊ دﯾﮕﺮ
ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﮭﺮوﻧﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻦ ،ھﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن او ﺑﺎ اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺒﻮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی ﻻزم از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در دل اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺑﻮده ،ﺗﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،اﻣﺮوزه،
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﺆال رود.
اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﻧﻔﻌﺎل و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ را ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ اﺣﺰاب ﺧﻮد
ارﺳﺎل ﮐﺮده و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ دﮔﺮ آن را ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ .ﻧﮕﺮش ﻣﺎ
ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺣﺰاب اﯾﺮاﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﻮد
در اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎﺷﯿﻢ .در
اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﮭﻢ ،ﯾﺎ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎھﺪ
واﻗﻌﯿﺖ ﺻﺤﻨﮫ ،ﭼﮫ زﺷﺖ و ﭼﮫ زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ و ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ.

ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ،ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﺧﻮد ،ﺑﺮای
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﮫ ھﺪف را ﺑﮫ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ
دارای ھﺪف ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ھﻤﺴﻮ و
ھﻤﺎھﻨﮓ .ھﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ھﺮ ﮐﻨﺶ و ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺣﺰاب
در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای آن ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎص در ﻧﻘﺸﮫ ی راه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ
ھﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺻﻞ ﺳﺎده ،راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ
دارد ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ:

بخش چهارم:
جلوگیری از تبدیل حزب به محفل بحث و گفتگو

ﺣﺰب ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﮫ
ﭘﺎی ھﺮ اﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮود ،ھﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ای ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،و آن را ﻣﺒﺎرزه
ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪاﻧﺪ؛ ﺣﺰب آن ﻧﮭﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮑﻨﯿﮏ او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
او و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ او ﺑﺎ ھﺪف او ھﻤﺴﻮ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎھﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن
ﺑﮫ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد و راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ
از آن اراﺋﮫ ﮔﺮدد -ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ -ﺑﺮ روی
اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب و ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رﺷﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎﺗﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﮫ ھﻢ اﻋﻀﺎء و ﻓﻌﺎﻻن
اﺣﺰاب ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺪ ﮐﮫ از درون ﺗﺸﮑﯿﻼت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮی از ﺧﻮد ھﻮﺷﯿﺎری ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ،و ھﻢ ﺷﮭﺮوﻧﺪان آن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،در ﺑﯿﺮون ﺗﺸﮑﯿﻼت ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﺻﺪﮔﺮان
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن ھﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺰب اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ،ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯽ
از اﻓﺮاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ دل ﺑﮫ آن ﺧﻮش دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ از ﭼﻨﺪی
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺪام ھﻢ ﺑﮫ طﻮر
ﻋﻤﻠﯽ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ی آن ﺣﺰب ﻣﺆﺛﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺰب ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻧﺴﺎن ھﺎی
ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺷﺮﯾﻒ و ﺻﺎدق ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺷﻌﺎر دادن در
ﺑﺎب آرزوھﺎی زﯾﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ،در ﻋﻤﻞ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ آرزوھﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و اﯾﻦ ،ھﻤﺎن ﻧﮑﺘﮫ ی
ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ از دﯾﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از
اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ دور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ آﺳﯿﺐ ھﺎ در اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺑﮫ وﺟﻮد ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﮫ ھﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﮫ
آن ﻧﯿﺎز دارد ،اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ھﺪف ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ .ﯾﮏ
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای آن ﮐﮫ در ﻣﻔﮭﻮم ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺪ ،ﻧﯿﺎز اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای
ﺧﻮد (١ :ھﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ (٢ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی درازﻣﺪت )ﯾﺎ ﻧﻘﺸﮫ ی
راه( ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﺪف ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ (٣ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ
اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻧﻘﺸﮫ راه ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﻋﻤﻞ آورد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ  (۴ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ
ﺗﺎ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ،اﺷﺎره ی
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ ﻧﺒﻮ ِد ﺟﻨﺒﮫ ی ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ در آن ﻧﮭﺎد دارد؛ ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ در آن ﺣﺰب ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ،ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﺳﮭﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﮫ ی راه ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و ﺑﮫ ھﺪف ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﺠﻤﻦ ،ﻧﺸﺴﺖ،
ﻣﺤﻔﻞ و ﻏﯿﺮه ﯾﺎد ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺎده ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :آن ﺟﻤﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،ﺣﺰﺑﯽ ﺳﺎﻟﻢ داﻧﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در اﺟﺮای
اﯾﻦ ﻧﮑﺎت از ﺧﻮد ﺗﺪاوم و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﮫ ﺧﺮج دھﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﯽ وﻗﻘﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﮕﺮا و ﭘﻮﯾﺎ ﮐﮫ
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن دوام ﻣﯽ آورد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻧﯿﺮو و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از رﺷﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ھﺮﭼﮫ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٨
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ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺰاب :ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم

اﺻﺮاری و ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ
ﯾﺪک ﺑﮑﺸﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻧﻘﺸﻪ ی راه ﺧﻮد ،ﺑﺮای
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ھﺪف را ﺑﻪ اﺟﺮا

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﻤﻊ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ-
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ- ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺧﻮد را
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اﻣﺎ از اﺑﺰار ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،-از ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژه ی ﺣﺰب ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ و آن را ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدرھﺎﮔﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ.
اﻣﺎ از آن ھﻨﮕﺎم ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ای از ﺑﻠﻮغ و ﺑﺎروری
رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را آﻣﺎده ی رﻓﺘﻦ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ ،اداﻣﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ »ﺣﺰب«
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯽ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺪون اﺗﻼف وﻗﺖ در ٢٩
اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٩٢حIزب ایIران آبIاد ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب از ھﻤﺎن

ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ دارای ھﺪف،
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی
ھﻤﺴﻮ و ھﻤﺎھﻨﮓ .ھﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ،
ھﺮ ﮐﻨﺶ و ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺣﺰاب در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و در راﺳﺘﺎی
اﺟﺮای آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎص در ﻧﻘﺸﻪ ی
راه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در

اﺑﺘﺪا درﺑﺎب اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ،ھﻢ ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را اﻋﻼم داﺷﺖ وھﻢ ﺑﺪون وﻗﻔﮫ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .در زﻣﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﺑﺮاز ﺻﺮﯾﺢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺰب ﻣﺎ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ،از ھﻤﺎن ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﻌﺎرف ھﺎ را ﺑﮫ ﮐﻨﺎری
ﮔﺬارد و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ.

ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ
ھﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﮑﻨﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺧﻮد را از
ﺟﻨﺲ آن ﺣﺰب ﻧﺪاﻧﺴﺘﮫ و ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺰب ،در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دردھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﯿﺎزھﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻋﯿﻨﯽ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ،روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن را ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ و
در ﺑﻨﯿﺎن ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرت
رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ظﺮاﻓﺖ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
از ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.

ھﻢ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮫ ی ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ،ﺷﻌﺎر
ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ "ﻣﺎ در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرﺗﯿﻢ"
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﻣﺘﺪاد ﺑﺤﺜﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﮔﺸﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﮫ ﺑﺮای آن
ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ھﺪف ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی
ﺧﻮد ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد و در طﻮل
زﻣﺎن ھﻢ ﺑﻘﺎی اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ
ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ زﯾﺮ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده ،و از ﻣﯿﺎن آن ھﺎ ،ﺳﮫ
ﻋﻨﺼﺮ آﺧﺮ را ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ:

ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺎظﺮﯾﻢ ﮐﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎن ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد
را از ﺟﻮاﻣﻊ دارای ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ ﻋﺎرﯾﺖ
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻧﺴﺨﮫ ی ﻧﺎﻗﺼﯽ از آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ
داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .واژه ھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« و
»ﻟﻤﭙﻦ-ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ،و ﯾﺎ رواﯾﺖ ﻣﻔﺼﻞ »درﮔﯿﺮی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ
و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ھﺎ« ،ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﮔﻮش ﺷﺎن
ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻏﺮﯾﺒﮫ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﻣﻨﺪرج در آﮔﺎھﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻤﻌﯽ آﻧﮭﺎ ،ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻟﺬا ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺣﺰاب ،آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ :ھﺮ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﺰﯾﻨﺪ؛ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ آرﻣﺎن ھﺎﯾﺶ
در آن ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی اﺣﺰاب در ﻣﺘﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی
ﻧﻈﺮی ﻣﺮﺟﻊ و ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎی ارزﺷﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺰب در ﺗﻤﺎم
دوران ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در
راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ،ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اراﺋﮫ دھﺪ ﮐﮫ
از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ آن
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ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺰاب :ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد ،ﺿﺮورت ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب و اﻧﺠﺎم وظﺎﺋﻒ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ :اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧﻘﺸﮫ ی راه و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ دارای آن ﻧﻮع از ھﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ و ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد،
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ آرﻣﺎن
و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾﺪه آل را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی اﺟﺮاﯾﯽ
درآورﻧﺪ؛ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ
ﮐﮫ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و از ﺗﺠﺎرب ﻣﺸﺨﺺ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺳﺖ ،واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ،دارای ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﮫ دھﻨﺪ،
دﯾﺮ ﯾﺎ زود ،ﺑﺨﺸﯽ از ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده و
آﻧﺎن را داوطﻠﺐ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﺰب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺣﺰب ﻻزم اﺳﺖ ،ﺗﺎ از
طﺮﯾﻖ اراﺋﮫ ی آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ھﺎ و
وظﺎﺋﻒ ﺣﺰﺑﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺬب ﺷﺪه ،ﺑﺘﻮان
ﺣﺰب را ﮔﺴﺘﺮش داده و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺰب ﺑﮫ ﻣﺤﻔﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ دارای اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری
از اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮫ ی آن ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮫ و آرﻣﺎن ھﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه در آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﯾﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﺷﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .اﯾﺪه ھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن
آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و  ...ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﯾﺪه ھﺎ ﻣﺎدﯾﺖ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن ھﺎ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ،ﺑﮫ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪه ،از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ورﺷﮑﺴﺘﮫ و دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎر روﺣﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺑﯿﮑﺎر و ﻣﻌﺘﺎد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺮوژه
ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪارک ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ :ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺮای آن
ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮭﻢ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺪان ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻓﮑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺮﺟﻊ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ،ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﺑﺘﻼء
ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه -ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی ﻻزم ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﺳﻮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
درﺟﺎ ﺧﻮاھﺪ زد و ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از درﺟﺎ زدن ،ﺑﺎ رﯾﺰش ﻧﯿﺮو ھﺮ ﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺰوی ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در دل ﺧﻮد از
ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻻزم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اھﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮدارد ،ﻟﺬا
درﺟﺎ ﺧﻮاھﺪ زد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺣﺰاب اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ،
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از ﯾﮏ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎری دارای ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ
ﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اﺟﺮا درآورد
و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻻزم دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد:

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﭘﺮھﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ:

ﮐﺴﺐ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ از طﺮﯾﻖ ﺟﺬب و ﻋﻀﻮ ﮔﯿﺮی:
ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺰب ﺷﻮد .و ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺣﺰب ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺮف و آرزوی درج
ﺷﺪه ﺑﮫ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺬب
ﺷﻮﻧﺪ ،آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و ھﻤﺎھﻨﮓ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راﺳﺘﺎی اھﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺣﺰب
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ھﻤﭽﻮن ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،وﺟﻮد اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﮐﺎری ﻋﻤﻠﮕﺮا ،ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ،زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﺟﺬب ﻧﯿﺮو و
ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد واﻗﻒ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی در

-

ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ و
ﭘﺲ از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﺧﻮد ،روی ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در دﺳﺖ ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪارک ﺣﺴﺎب
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ و
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻼش و ﺗﺪارک ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

-

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر
ﮐﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (١ :ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎء (٢ ،ﮐﻤﮏ ھﺎ
و ھﻤﯿﺎری ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ،و در
ﻧﮭﺎﯾﺖ  (٣ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و درآﻣﺪھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺣﺰب آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﺎﻧﺐ اﻋﻀﺎء و ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن
را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢٠
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ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺰاب :ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم

ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ھﺪف ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ھﺎی ﺧﻮد
را ھﻤﮕﺎم و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎزد و ﺑﮫ آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ در
ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎ در ﺟﻤﻊ اﺣﺰاب اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻤﺘﺮ از وﺟﻮد ﮐﺎر ﭘﯽ رﯾﺰی ﺷﺪه،
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺷﻔﺎف ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ.
اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺧﻮد واﺣﺪھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺨﺘﺺ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و ﮔﺴﺘﺮش داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﻋﻀﺎﯾﯽ
ﭘﺮورش داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺣﺰﺑﯽ اﺻﻠﯽ آن ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺰاب
ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ
در ﻧﺒﻮ ِد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ،ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻔﻞ ﺷﺪن و ﯾﺎ ﺣﺬف و
اﻧﺤﻼل ﭘﯿﺶ رﻓﺘﮫ و ﻣﯽ روﻧﺪ.

❊ ❊ ❊
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی:
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﮐﮫ در ﭼﮭﺎر ﺑﺨﺶ و در ﻧﺸﺮﯾﮫ ی ﺧﻮدرھﺎﮔﺮ
ﺷﻤﺎره ھﻔﺖ و اﯾﻦ ﺷﻤﺎره اراﺋﮫ ﮔﺸﺖ ،ﺑﮫ ﻋﻤﺪه ی ﺧﻄﺮات و
ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از
ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ھﺎ در راﺳﺘﺎی ﻓﻠﺴﻔﮫ ی وﺟﻮدی ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺸﻮد اﺷﺎره رﻓﺖ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و در
ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﺪف ﺗﻼش ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده :ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺮﺟﻊ،
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺎز ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﯿﺎز دارد ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﻮد و رﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ ،در
ﻋﻤﻞ آن ﺣﺰب ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻋﻨﺼﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺴﺐ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده در دل آن.
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﮫ
دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ،ﺑﺮ ھﻮاداران ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﺒﮑﮫ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﯿﺪ ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ،ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ،ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ھﻮﺷﯿﺎری ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺿﻌﻒ ھﺎ و
ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺰد
ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺿﻌﻒ ھﺎ و ﺧﻄﺮات
دﺷﻤﻦ ﺷﺎد ﮐﻦ ،ھﻤﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮد آﮔﺎھﻨﺪ و ﮐﻤﺮ ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ .در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﮫ اﺑﺰار ﻻزﻣﮫ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺒﺮد را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ و در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ و اﯾﻦ اﺑﺰار ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺟﺰ اﺣﺰاب
ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺮاﻧﯽ .ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﮭﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز اﺳﺘﻘﺮار ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
اﯾﺮان ﺷﻮﯾﻢ# .

ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮدن ھﻤﺰﻣﺎن و ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﺳﮫ ﺿﺮورت ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺰد ﯾﮏ ﺣﺰب ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری آن از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن

ﺳﺎل  ١٣٩۶ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎد
ﺳﺎل رھﺎﯾﯽ اﯾﺮان از دﺳﺖ
اھﺮﯾﻤﻦ در ﺳﺎﯾﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ی
ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ی ﻣﺮدﻣﯽ
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ضرورت نگاهی تازه به
مبارزات کارگری در ایران
کورش عرفانی

بازنگری در الگوی تحلیل مبارزات اجتماعی

پیشگفتار

وﻗﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮزﺑﻨﺪی طﺒﻘﺎﺗﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﺑﮭﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن و آﺷﮑﺎر و ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ی
ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮاﺧﻮان ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﮔﺮای ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ھﺎ و ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی ﻓﺎﻗﺪ ھﻮﯾﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻋﯿﻨﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﮫ
طﺒﻘﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﻣﯿﺎن طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ھﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

اﺧﺒﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻏﻮﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎر
ﺗﺠﻤﻌﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ طﻮر ھﻔﺘﮕﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺖ ﺧﻮار در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻮ ﻋﺮﺻﮫ ی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﮫ ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﮔﺬرا ﮐﮫ
ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻮاﺟﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ از اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﺷﮑﺎر اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎرزات و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ھﺪﻓﻤﻨﺪ آﻧﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮردﺑﮭﺮه ﺑﺮدای ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ درﺑﺎره ی ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺳﺎزد.

ﺗﻤﺎﯾﺰ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺑﮫ طﻮر ﻟﺰوم اﻣﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﺒﮭﮫ
ی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا طﺒﻘﮫ
ی ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﮫ ﻓﻘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ،از ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﮭﺎی ﻣﺒﺎرزات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺧﺸﻦ ﭘﺮھﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،طﻌﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در
ورای ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آن و در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ،ﺑﮫ
ﻓﻘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و آﻣﺎده ی ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .ﮔﺮه زدن ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎﻟﻘﻮه ی طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺧﻄﺎی
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺿﺮر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻋﻈﯿﻢ ره ﺑﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط و ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﺮاﻧﯽ را
از داﺷﺘﻦ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
آﻓﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد.

ماهیت طبقاتی مبارزات
ﭼﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ و ﭼﮫ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ،ﭼﮫ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﭼﭗ ﺑﺮ آن ﺑﺰﻧﯿﻢ ﯾﺎ آن
را ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﮭﯽ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﺎن اﻏﻠﺐ در ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ھﺮ ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﺎر طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ را دارد و در ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﯾﮏ طﺒﻘﮫ و ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﮫ ی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ،طﺒﻘﺎت و ﺗﻼش
آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﯾﺎ ﺗﻀﺎد طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت
طﺒﻘﺎﺗﯽ» .ﺗﻀﺎد طﺒﻘﺎﺗﯽ« در ﻣﻮرد طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ را از
ﺳﻮی طﺒﻘﮫ ای دﯾﮕﺮ در ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و »ﺗﻔﺎوت طﺒﻘﺎﺗﯽ« ﺑﺮای
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ھﻤﺮدﯾﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ھﻢ از اﯾﻦ روی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺸﮕﺮی و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺑﮫ ﺳﻮی طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ آورد و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺗﻼش ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ و در آﯾﻨﺪه ای ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ طﺒﻘﮫ ی
ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺎل ﺑﮫ ﻓﻘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺒﺎرزه ای
»ﻓﺮااﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﺪون ﻣﺮزﺑﻨﺪی طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻣﺮی ذھﻨﯽ و ﺑﯿﮭﻮده
اﺳﺖ و ره ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺳﻔﺴﻄﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ

ویژگی های عرصه ی کارگری
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در ﺣﺎل ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ھﺮ ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﺮدﻣﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ظﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ ،ﻧﻘﻄﮫ ی ﺛﻘﻞ
ﺗﻼش ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮان ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ آﻧﮭﺎ ﻗﺮار دھﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎھﺪ
ﭼﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه در ﻋﺮﺻﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮی ھﺴﺘﯿﻢ:

ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان را از داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ھﻮﯾﺖ
طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﺎ طﺮح ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺣﻘﻮق
ﺷﮭﺮوﻧﺪی« ﯾﺎ »ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ« ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺒﺎرزه ی »اﺳﺘﺮﻟﯿﺰه« و
در واﻗﻊ اﻣﺮ ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﺑﯽ رﻧﮓ را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢٢

٢١
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ﺿﺮورت ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان

ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ

وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان

ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻤﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ

ﺑﯽ ارزش ﺷﺪن ﭘﻮل ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ دﺳﺘﻤﺰد

اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن و رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰم اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺎ ﻣﺮز دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد

ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮرم اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻘﻮق ھﺎ

ﺗﺰرﯾﻖ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﺒﺎرزات
ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺰرگ راه ،ﻣﺼﺎدره و ﭘﺨﺶ ﮐﺎﻻی
اﻧﺒﺎرھﺎ

زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﮫ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮا ،ﻋﺪم اﺟﺮای آن و ﺗﻼش
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﮫ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮان

ﺑﺮای

ﺗﺸﻮﯾﻖ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﺼﺎدره ی واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ رو ﺑﮫ
ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮی آﻧﮭﺎ

ﺑﯿﮑﺎر ﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده ی ﮐﺎرﮔﺮان در واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﺧﻄﺮ ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ی ﮐﺎرﮔﺮی
در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻮادث ﮐﺎر و ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﻐﻠﯽ

بهره برداری سیاسی از مبارزات کارگری

ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﯿﺎز ﺑﮫ راھﮑﺎرھﺎی ﻣﺸﺨﺺ دارد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ از ﯾﮑﺴﻮ و
ﻣﯿﺰان اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻨﺸﮕﺮان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻧﮭﺎ را ﭘﯿﺎده ﮐﺮد .ﭘﺎره
ای از راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد روی
آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ را از
اﻧﻔﻌﺎل ﺿﻤﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ و او را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺤﺮک ﮔﺮاﯾﯽ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺟﺒﺮی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ
داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﺮک ﮐﺎرﮔﺮی روﻧﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﯾﺎﻓﺘﮫ و از ﺣﯿﺚ ﺷﮑﻞ
و ﻣﺎھﯿﺖ رادﯾﮑﺎل ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد آﮐﺴﯿﻮن ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آﮐﺴﯿﻮن ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﻌﻒ ھﺎی
آﻧﮭﺎ

اﯾﻦ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺧﻂ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﮫ ھﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی آﻣﺎده
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و آن را ھﻤﺮاھﯽ و ﺣﺘﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اراﺋﮫ ی آﻣﻮزش ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻧﯿﺰ ﻧﻮآوری ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻋﻤﻠﯽ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و ﯾﺎﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و
آﻣﻮزش آن

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺒﻠﻮر وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮی در
ﻗﺎﻟﺐ ھﺎی زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر و ﯾﺎری ﻓﮑﺮی آﻧﮭﺎ

اﻓﺮاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ واﺣﺪھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎ در داﺧﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎ در ﺧﺎرج ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی

اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﮐﺎر در ﺑﺎزه ھﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ

ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺰد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و
اﺣﺰاب ﭼﭗ ﺧﺎرﺟﯽ

ﺣﻀﻮر ھﺮ ﭼﮫ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺻﺤﻨﮫ ھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ

ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ارﺳﺎل اﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﺼﺎب ھﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﺗﺠﻤﻌﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ و
ﻣﺠﻠﺲ

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ آزادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ھﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺑﺤﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم

ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان

❊❊❊

ﺑﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ و ﺑﯽ ﭘﺮده ﺗﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد

ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﯾﺎﺳﺎزی
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮭﻢ روﻧﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و رو ﺑﮫ
رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﻤﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﮐﯿﻔﯽ را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺸﺨﺺ زﯾﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺳﺎزد:

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻓﮑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ،ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻋﻤﻞ ﮔﺮا و ﻣﻔﯿﺪ ،ﺑﺘﻮان اﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﺟﻮﯾﯽ
و ﮐﻨﺸﮕﺮی طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ را ،ﺑﮫ طﻮر ھﺪﻓﻤﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﻮﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ:
ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی درﻣﺤﻞ ﮐﺎر

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢٣

٢٢
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" خIIودرهIIاگIIر" :نشIIریIIه رس IIمی ح IIزب ایII Iران آب IIاد
ﺿﺮورت ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان

حزب ایران آباد یک تشکل شهروندی است.

ﭼﺮﺧﺶ ﺟﻮ رواﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺟﻮ ﯾﺎس و ﺗﺮس ﺑﮫ
ﻓﻀﺎی اﻣﯿﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺖ

تشکیل شده از شهروندان عادی ایرانی که

اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ رژﯾﻢ را از درون
دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺳﺎزد.

در کنار هم برای ساخنت زمینه های استقرار
دمکراسی در ایران فردا تالش می کنند.

ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺸﺮھﺎ و ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﺟﻮﯾﯽ

با پیوسنت به این حزب و سایر احزاب مردمی
این شانس را به وجود می آوریم که تغییر

وادارﺳﺎزی طﺒﻘﮫ ی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺛﺮوت ھﺎی
ﻏﺎرت ﺷﺪه ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از اﻧﻔﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

سیاسی بعدی در ایران یک تغییر هدفمند،
سازمان یافته و مردمی باشد .وجود من و شما

ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﮔﺮاﯾﯽ
وﺳﯿﻊ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ

در حزب سبب می شود ما شهروندان ایرانی،

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮭﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری

ما معلمان و کارگران و دانشجویان
و کارمندان هدایت مسیر دگرگونی سیاسی
در کشورمان را برعهده داشته باشیم.

نتیجه گیری
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان از ﯾﮑﺴﻮ و ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ
درﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ طﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
دارد .آﮔﺎھﯽ از ﻧﮕﺎه ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﺒﺮداﺷﺘﻦ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ھﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖ
ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻮه ی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺳﺖ .آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮫ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ از رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰم در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ درازﻣﺪت و ﭘﺎﯾﺪار آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻼش ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺳﻔﺎرش در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮫ از آن ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮫ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از آن.
اﮔﺮ درک ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان آﻧﮭﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی
روزﻣﺮه ی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .از آن ﺳﻮی ،اﮔﺮ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﺑﮫ آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ھﺎی ورای ﺳﻄﺢ
آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ طﺒﻘﮫ
ی ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﻓﻘﺎی روﯾﺎﭘﺮداز
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ از واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر و
ﭘﻮﯾﺎی و ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﻮش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ:

www.iraneabad.org

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد
در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ  ٨ﻣﺎرس روز زن
ﺗﻮرﻧﺘﻮ )ﮐﺎﻧﺎدا(

ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ و
ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﮫ
ھﻤﺮاه ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﻤﻮطﻦ ﺑﮫ ﻓﻘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﯿﮑﺎر و ﺑﯿﻤﺎر
دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ ﮐﻮﮐﺘﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻓﺮﯾﻦ در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ-ﻣﺤﻮر اﻣﺮوز ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ
و ﺿﺪ ﺑﺸﺮی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ھﻢ آﻏﺎزﮔﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر در اﯾﺮان ﺑﻮد#.
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ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده
کامران مهرپور

ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ در ﭘﯽ ﻓﺮدی ﮐﺮدن و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن دﯾﻦ ﻧﺒﻮده و از
دﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ،دﯾﻨﺪاران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﺑﺎ ھﺮ
اﯾﻤﺎن و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ
و ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ و در زﻧﺪﮔﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،در ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح آن،
از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

پیشگفتار
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﮫ اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺎﺳﯽ
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻢ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان و ھﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد
ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

دﮐﺘﺮ راﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﺮان در ﻣﺒﺤﺚ "ﻣﺬھﺐ زداﯾﯽ از دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ"
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﻻﺋﯿﮏ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮدن آن از
ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺬھﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺶ .ﭘﺎﯾﮫ ی
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮﯾﺴﺖ و ﻧﻘﻄﮫ ی ﺷﺮوع ﻋﺪاﻟﺖ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺮدن اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن6 ".
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ دارای دو ﻣﺆﻟﻔﮫ ی ﺳﺎده اﺳﺖ:

ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﺟﺪاﯾﯽ "ﻧﮭﺎد دﯾﻦ" از "ﻧﮭﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ" اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ
ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﻧﮭﺎد دﯾﻦ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺪون اﻋﻤﺎل
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻤﺎم آزادیھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
ﺑﭙﺮدازد.

ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی از ھﻢ
آزادی ادﯾﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ

سIرگشIتگی بIین دو اصIطالح الئIیک و سIکوالر نIشانIگر سIرگIردانIی
فII Iکری ایII IرانII Iیان اسII Iت در یII IافII Iنت نII IمونII Iه ی راهII Iنما .رواج کII Iلمه ی
»سIکوالریIسم« چIند دلIیل دارد :بIرخIی از سIر تIنبلی ،بIعضی فIقط
ب IIه دل IIیل پ IIیروی از رواج ع IIبارات ان IIگلیسی و گ IIروه IIی ه IIم ب IIه ق IIصد
سIIؤ اسIIتفاده از ابIIهام آن بIIه کIIارش مIIی بIIرنIIد .آنIIهایIIی کIIه امIIروزه
صIIحبت از سIIکوالریIIسم مIIی کIIنند عIIلی االصIIول بIIرای تIIعیین وضIIع
روحIIانIIیت راه حIIلی نIIدارنIIد و بIIه هIIمین دلIIیل اسIIت کIIه وقIIتی در ایIIن
بIاب از آنIها سIؤالIی مIی شIود در مIی مIانIند .در عIمل سIکوالر تIبدیIل
ش IIده ب IIه م IIترادف IIی رق IIیق و غ IIیردق IIیق ب IIرای الئ IIیک .ه IIرک IIس م IIسئله
بIIرایIIش روشIIن نیسIIت و در عIIین حIIال نIIمی خIIواهIIد مIIوضIIع قIIاطIIعی
ات IIخاذ ک IIند ک IIه ب IIعد ن IIتوان IIد از عه IIده اش ب IIرب IIیای IIد ،از ه IIمین ع IIبارت
اسIتفاده مIی کIند .بIخصوص کIه بIسیاری »سIکوالر«هIا اصIالً و بIه
درجIIات مIIختلف بIIا دخIIالIIت روحIIانIIیت در سIIیاسIIت مIIشکلی نIIدارنIIد

چرا الئیسیته؟
ﻧﻈﺎم دروغ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟﻤﮭﻮری ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،آزادی ،و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ "اﺳﻼﻣﯽ" ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺪل
ﺳﺎزی دﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ در اﺷﺎﻋﮫ ﻧﻈﺮات آزادﯾﺨﻮاھﺎن ﺗﮭﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ "ﺳﮑﻮﻻر اﺳﻼﻣﯽ" ﺷﻮد  .وﻟﯽ ھﯿﭽﮕﺎه
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺪل ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ را اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﺗﻀﺎد
آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن دارد.
مفهوم تاریخی الئیسیته
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ واژهای اﺳﺖ ﮐﮫ در دھﮫ ی ھﻔﺘﺎد ﺳﺪه ی ﻧﻮزدھﻢ
) (١٨٧٠در ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﺑﺪاع و از آن ﭘﺲ وارد داﻧﺸﻨﺎﻣﮫھﺎ و ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،دوﻟﺖ )ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی  Etatﯾﺎ  Stateﮐﮫ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮫ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﮫ ،اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد( و ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (Sphère publiqueاز ھﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ھﻤﮫ ی آزادیھﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪﻧﯽ ،ھﯿﭻ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ای اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ
از زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از آن
اراﺋﮫ دھﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ» :دوﻟﺖ )در ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻻ( از ھﯿﭻ دﯾﻨﯽ
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ آزاداﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازد اﻣﺎ دﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﻗﺪرﺗﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«7 .

ولIIی مIIایIIلند ایIIن مIIوافIIقت را بIIا اصIIطالحIIی بIIاب روز اسIIتتار کIIنند،
از اسIIالمIIگرایIIان تIIائIIب و نIIیمه تIIائIIب گIIرفIIته تIIا هIIمینهایIIی کIIه از ایIIن
سوابق ندارند ولی اصالً نمی دانند چه باید بکنند4 .

الئیسیته چیست؟
ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
مIIی تIIوان الئIIیسیته را دریIIافIIتی سIIیاسIIی دانسIIت کIIه بIIر حسIIب آن،
از یIک سIو ،دولIت و حIوزه عIمومIی از هIیچ دیIنی پIیروی نIمی کIنند و
از سIوی دیIگر ،دیIن نIیز بIا بIرخIورداری از هIمه آزادی هIا در جIامIعه
مدنی ،حق اعمال هیچ قدرت سیاسی را ندارد5.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢۵

 4ﺳﮑوﻻرﯾﺳم و روﺣﺎﻧﯾت  -راﻣﯾن ﮐﺎﻣران
 5ﻻﺋﯾﺳﯾﺗﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﺷﯾدان وﺛﯾق
 6ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟداﯾﯽ :ﻷﯾﺳﯾﺗﮫ در اﯾران ﻓردا -راﻣﯾن ﮐﺎﻣران  -ﺻﻔﺣﮫ ١٠٩
7
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مشخصات الئیسیته

قانون مندی های الئیسیته
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺪرت اﺳﺖ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺗﻤﮫ دادن ﺑﮫ آﺧﻮﻧﺪ ﺳﺎﻻری اﺳﺖ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ رھﺎﺋﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ از دﯾﻦ و رھﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ از
دﯾﻦ دوﻟﺘﯽ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺣﻮزه ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﻣﺪﻧﯽ از ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺎﺳﺪاری از آزدی ھﺎی ﻓﺮدی و
آزادی دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ دﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ.
"ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ،ﻣﺘﺮادف اﺟﺘﻨﺎب از اﺳﺘﻔﺎده ﺳﯿﺎﺳﯽ از دﯾﻦ اﺳﺖ8".
ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ارﻣﻐﺎن ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ آزادی ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺜﺎر ھﻤﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،از ھﺮ ﻣﺬھﺐ و ﭼﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﭼﮫ ﻧﮫ9 .
الئیسیته چه نیست؟

در ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ ،در ﻣﻮرد دﯾﻦ ﺑﯿﻄﺮف
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و دﯾﻦ رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮐﺎر اﺻﻠﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنھﺎ و
ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﮭﺎ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از ھﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ از
رای ﻣﺮدم و ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﯽﮔﯿﺮد.
آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎظﺖ
ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﻗﺮار دارد .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﺑﺎور ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ روش ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯿﺴﺖ ﮐﮫ آزادی ﺑﺎورھﺎ را ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ و آزادی داﺷﺘﻦ ھﺮ ﺑﺎوری و اﺑﺮاز آزاد آن را دارﻧﺪ.
ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی ﺑﯿﺎن و رﻓﻊ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ وظﯿﻔﮫ ی ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﺑﯿﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﮭﺮوﻧﺪان از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺬھﺒﯽ
اﺳﺖ.
لزوم الئیسیته

ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ در
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ آزادیھﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻨﺪاران
ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان را ﺑﮫ طﻮر ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﻻزﻣﮫ ی ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﻻزﻣﮫ ی ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﻣﺪرن و رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ھﺮ اﻧﺴﺎن.
"ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ دو راه
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب
ﺑﺎزﮔﺮدد و زﯾﺮدﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ دوﻟﺖ ﺑﺸﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ راه
ﺟﺪاﯾﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮود 12 ".ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ راه ﺣﻞ دوم
اﺳﺖ و ﺑﺨﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﺖ.

ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﺿّﺪ دﯾﻦ و ﻣﺮوج ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ
ﻧﮭﺎد از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺪاﻓﻊ آزادیھﺎی
دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
"ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،ﺑﮫ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ ،ﭘﺎﯾﺎن دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ
ﮔﺴﺘﺮش دﯾﻦ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﺶ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ10 ".
"ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ،ﻧﮫ ﺧﻔﯿﻒ ﮐﺮدن دﯾﻦ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺧﻔﯿﻒ ﮐﺮدن
روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻧﮫ ﺧﻔﯿﻒ ﮐﺮدن ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
اﺳﺘﻘﻼل از ورای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺮز ﻣﻌﻘﻮل ...ﻗﺎطﻌﯿﺖ در ﺑﺮاﻧﺪازی
ھﻤﺎﻧﻘﺪر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ طﺮح درﺳﺖ و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ و
ﺗﺪاوم ﺟﺪاﺋﯽ11 ".
ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن دﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺿﺎﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ادﯾﺎن در
ھﻤﮫ ی ﻋﺮﺻﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .دﯾﻦ ﺑﺎورن،
ھﻤﭽﻮن ﺑﯽ دﯾﻨﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.

"بII IرانII Iدازی شII Iرط الزم جII IدائII Iی اسII Iت و خII IواسII Iت جII IدائII Iی شII Iرط
موفقیت در براندازی13 ".

ﺷﺮط ﺿﺮوری و ﻻزم ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ و دوﻟﺖ
اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ راﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﺮان در ﻣﺒﺤﺚ "ﻟﺰوم اﺳﺘﻘﻼل و اﻗﺘﺪار ﻣﺬھﺒﯽ"
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ن IIظام دم IIکرات IIیک و الئ IIیک م IIحتاج م IIخاط IIبی م IIذه IIبی اس IIت ک IIه
مIIتناسIIب بIIا خIIودش بIIاشIIد ،یIIعنی مسIIتقل بIIاشIIد و اسIIتقالل شIIعب
مختلف حیات انسان را به رسمیت بشناسند14 ".
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢۶

 8ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟداﯾﯽ :ﻷﯾﺳﯾﺗﮫ در اﯾران ﻓردا  -راﻣﯾن ﮐﺎﻣران  -ﺻﻔﺣﮫ ٣١
9

الئیسیته و قانون  -دکتر رامین کامران

 10ﻻﺋﯾﺳﯾﺗﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﺷﯾدان وﺛﯾق
 11ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟداﯾﯽ :ﻷﯾﺳﯾﺗﮫ در اﯾران ﻓردا -راﻣﯾن ﮐﺎﻣران  -ﺻﻔﺣﮫ ١۴٢-١۴١
12

الئیسیته و قانون  -دکتر رامین کامران

 13ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟداﯾﯽ :ﻷﯾﺳﯾﺗﮫ در اﯾران ﻓردا -راﻣﯾن ﮐﺎﻣران  -ﺻﻔﺣﮫ ١۴۵
 14ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟداﯾﯽ :ﻷﯾﺳﯾﺗﮫ در اﯾران ﻓردا -راﻣﯾن ﮐﺎﻣران  -ﺻﻔﺣﮫ ١١٧
٢٥

س IIال دوم  -شII Iماره هش IIت  ۲۹ -اسII Iفند  ۱۹ - ۱۳۹۵م IIارس ۲۰۱۷

" خIIودرهIIاگIIر" :نشIIریIIه رس IIمی ح IIزب ایII Iران آب IIاد
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ،ﮐﺸﻮر دﯾﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد .وﻟﯽ
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﮑﻮﻻر ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎورھﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ و دﺋﯿﺴﻢ
ﻧﻔﻮذ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ.
اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل ١٩۴٨
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺳﮑﻮﻻرھﺎ و ﻻﺋﯿﮏھﺎی دﻧﯿﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ اراﺋﮫ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ راﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﺮان در ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :اﻗﺘﺪار )ﭼﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﮫ ﻣﺬھﺒﯽ( ﺑﺎﯾﺪ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮔﺮوه ﺑﺎزﺑﺘﺎﺑﺪ ﺗﺎ "ﺧﻮد" ﮔﺮوه در ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ18 .
گرفتاری های درک معنای الئیسیته و سکوالریسم:
اﺑﮭﺎم و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی و ﮐﺞ ﻓﮭﻤﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ روﺷﻨﮕﺮان )روﺷﻨﻔﮑﺮان(
و ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ ،و ﻧﮫ در ﻧﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ
ﺷﺪه.
دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان درﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ روﺷﻦ و
ھﻤﮫ ﻓﮭﻢ اﺳﺖ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ ﮐﺎری ﻧﺪارد.
ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و دﻧﯿﻮی وﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ درﺳﺘﯽ از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺷﻨﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ روی اﺻﻞ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ و ﯾﺎ
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮاھﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺳﮑﻮﻻر و ﯾﺎ ﻻﺋﯿﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﮫ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﻮد
ﻣﻌﻨﺎی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ را درﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮐﻨﻨﺪ.
"ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﻮدن و از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن ،ھﯿﭻ
راﺑﻄﮫای ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ اﻓﺮاد ﻧﺪارد19 ".
"ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ دﯾﻨﯽ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ دﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ،اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻤﯿﺪھﺪ و اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ادﯾﺎن از آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و دوﻟﺖ ھﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺪارد .ھﻢ دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻦ اﺳﺖ و ھﻢ دﯾﻦ از
دوﻟﺖ20 ".

و در اﻣﺮ ﺑﯽ طﺮﻓﯽ ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن اداﻣﮫ ﻣﯿﺪھﺪ:
"نIIهاد دولIIت نIIه در مIIوقIIعیتی اسIIت کIIه خIIود اعIIتقاد داشIIته بIIاشIIد و
نIه ایIنکه درسIت و غIلط اعIتقاد دیIگران را مIحک بIزنIد ....بIایIد تIنها
به حاکمیت ملی تکیه کند و ضامن آزادی باشد15 ".

فرق الئیسیته با سکوالریسم:
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺣﺎﺻﻞ رﻓﺮم در دﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ
ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺬھﺒﯽ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﻣﻮﻟﻮد اﻓﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ دارﻧﺪ،
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻏﺮﺑﯽ و در ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺎﻻری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن اروﭘﺎ ﻻﺋﯿﮏ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ،
ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ16 ".
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻋﺎدت ،رﻓﺘﺎر ،ﻣﻨﺶ و رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ
دﯾﻦ اﺳﺖ.
"ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯿﺎن
دﯾﻦ ،دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت روز اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ،
ﺑﮫ ﺳﻠﻄﮫ دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ17 ".
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺗﺤﻮل ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﻨﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺪاراﮔﺮ و اﻣﺮوزی ﺗﺮ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ
ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﻦ و دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﮫ ﮐﮫ در
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻮل در اﻣﺮ ﻗﺪرت ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ
ﻗﺪرﺗﻤﺪاران دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎر را ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎطﻊ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪاﯾﯽ "ﻧﮭﺎد دﯾﻦ" و "ﻧﮭﺎد دوﻟﺖ"
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮداﺷﺖ اﻣﺮوزی ﺗﺮی از دﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ دﯾﻦ
اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و آزادی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ و دوﻟﺖ را از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده
اﻧﺪ.
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻓﻘﻂ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻧﮫ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ھﺎ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢٧

 15ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟداﯾﯽ :ﻷﯾﺳﯾﺗﮫ در اﯾران ﻓردا -راﻣﯾن ﮐﺎﻣران  -ﺻﻔﺣﮫ ١١٠
 16ﻻﺋﯾﺳﯾﺗﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﺷﯾدان وﺛﯾق

دﯾﺪﮔﺎه را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ!

 17ﻻﺋﯾﺳﯾﺗﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﺷﯾدان وﺛﯾق
 18ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟداﯾﯽ :ﻷﯾﺳﯾﺗﮫ در اﯾران ﻓردا -راﻣﯾن ﮐﺎﻣران  -ﺻﻔﺣﮫ ١٢٣
 19ﻻﺋﯾﺳﯾﺗﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﺷﯾدان وﺛﯾق
 20ﻻﺋﯾﺳﯾﺗﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﺷﯾدان وﺛﯾق
٢٦

س IIال دوم  -شII Iماره هش IIت  ۲۹ -اسII Iفند  ۱۹ - ۱۳۹۵م IIارس ۲۰۱۷

" خIIودرهIIاگIIر" :نشIIریIIه رس IIمی ح IIزب ایII Iران آب IIاد
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎد

وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﺪارک آﻧﮭﺎ در اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟

سکوالریسم ایران 
ی
ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺜﺎلھﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ "ﺳﮑﻮﻻر
اﯾﺮاﻧﯽ" زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ
ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻨﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻞ آﻧﮭﺎ در آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ﺑﮫ
ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

پII IاسII Iخ پII Iیشنهادی :امII IتحانII Iات نII IهایII Iی در هII Iر جII Iا سII IراسII Iری اسII Iت و
دولIIتی .حIIتی اگIIر کIIسی بIIه مIIدرسIIه نIIرفIIته بIIاشIIد ،حIIق شIIرکIIت در آنIIها را
دارد.

آﯾﺎ ﻧﮭﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت داوطﻠﺒﺎﻧﮫ از ﭘﯿﺮوان
ﺧﻮد طﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟
پ IIاس IIخ پ IIیشنهادی :داوط IIلبان IIه ح IIتما ،ول IIی ن IIظام م IIال IIی روح IIان IIیت ب IIای IIد
تمامیت معینی داشته باشد و تحت نظر دولت باشد.

در آن زﻣﺎن "ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف" ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮭﺎد دوﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ.

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و اﻋﺘﯿﺎد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﮭﺎد ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻞ ﺷﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﻮرد ﺳؤاﺳﺘﻔﺎده دﯾﻦ وﯾﺎ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻼھﺎ از دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻀﺮھﺎی ازدواج و طﻼق ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯿﻮن
اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

پ IIاس IIخ پ IIیشنهادی :س IIقط ج IIنین م IIی ب IIایس IIتی ق IIان IIون IIی ش IIود ،ال IIبته ت IIحت
نظارت نهادهای بهداری و بهداشتی.

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﮑﻮﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ازدواج ھﻢ در ﻧﮭﺎد دوﻟﺘﯽ و ھﻢ در
ﻧﮭﺎد دﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﮏ زوج ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد .ازدواج ﻣﻮﻗﻌﯽ
رﺳﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ طﺒﻖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﺞ ﮐﮫ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ،
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد .ﺑﺎﻗﯽ آداب و رﺳﻮم ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.

درسھﺎی "ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ" در ﻣﺪارس ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ درس ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
دﺑﺴﺘﺎنھﺎ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺸﺎر رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ
ﺗﮏ-ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ واژﮔﺎن و ﺑﺤﺚھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ ،ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﻮأل اﺳﺎﺳﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ
در آﯾﻨﺪه اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ از دادن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ھﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ھﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﭼﮫ ﺳﮑﻮﻻر و ﭼﮫ ﻻﺋﯿﮏ .آﯾﺎ در
آﯾﻨﺪه ﻣﺴﺎﺟﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﮭﺮداری و ﯾﺎ دھﺪاری ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟! و ﭼﺮا؟

در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان" ،داﻧﺸﮑﺪه ی اﻟﮭﯿﺎت" وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﻼم و ﺷﯿﻌﮫ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﺑﻮد.
روزھﺎی ﺧﺎص ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ رژﯾﻢ دﯾﻨﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ در اﯾﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻣﮑﺎن روی آوردن ﺑﮫ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﮫ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﯾﺴﯿﻮن ،ﻧﮭﺎد دﯾﻦ ﻧﯿﺰ در رھﺎ ﮐﺮدن ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد
در ﮐﺎرھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه و وارد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی از اﺳﻼم و ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص از ﻧﻮع ﺷﯿﻌﮫ ی آن ،دﯾﺪه ﻧﺸﺪه و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻻزم در ﻧﻮع اﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

در ﺷﮭﺮی ﮐﮫ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮫ دارد،
آﯾﺎ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ
ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻨﺪ؟ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﮫ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﮐﻼ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﯿﺴﺖ؟ دوﻟﺖ ﯾﺎ
روﺣﺎﻧﯿﺖ؟ 21
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ روش ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﺪهھﺎی ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮏ در ھﺮ
ﮐﺸﻮری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺷﺪ ﮐﺮده،
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ :ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﮫ
وﯾﮋﮔﯿﮭﺎﯾﯽ را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﺧﺮد روﺷﻨﮕﺮان و
ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ دارد ﮐﮫ روی اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫھﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﭘﺨﺶ و
اﺷﺎﻋﮫ ی اﻓﮑﺎر روﺷﻦ ﮔﺮاﻧﮫ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎ
ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺪل ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل را ﮐﮫ در
ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﮭﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد#.

آﯾﺎ ادﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﮕﺎهھﺎی ﺧﯿﺮﯾﮫ ﺧﻮد را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
پ IIاس IIخ پ IIیشنهادی :ق IIاع IIدت IIا ب IIلی .ف IIعال IIیت خ IIصوص IIی اس IIت ،س IIیاس IIی
نیس IIت .م IIثل ف IIرض IIا انج IIمن آذرب IIای IIجان IIی ه IIای م IIقیم م IIرک IIز ک IIه وج IIودش
مرسوم و مجاز است و معنای تجزیه طلبی هم ندارد.

آﯾﺎ ادﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪارس ﺧﻮد را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
پ IIاس IIخ پ IIیشنهادی :در ای IIران م IIدرن م IIکتب خ IIان IIه ه IIا ب IIر چ IIیده ش IIدن IIد و
مIIدارس دولIIتی جIIایIIش را گIIرفIIت و مIIومIIنان هIIم خIIواسIIتار تIIاسIIیس دوبIIاره
مIکتب خIانIه نIبودنIد .تIاسIیس دبIیرسIتان هIای عIلوی و غIیره کIه در حIاشIیه
ب IIود .در ای IIران الئ IIیسیته ح IIوزه ه IIای ع IIلمیه م IIذه IIبی م IIی ت IIوان IIند پ IIاب IIرج IIا
باشند ولی دولت هزینه آنها را نمی پردازد.

 21در ﻓراﻧﺳﮫ ﻓرﺿﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ دوﻟت اﺳت ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر روﺣﺎﻧﯾت ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .راه ﺣل ﺑدی ﻧﯾﺳت.
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" خIIودرهIIاگIIر" :نشIIریIIه رس IIمی ح IIزب ایII Iران آب IIاد

ﺷﻌﺮ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد
از ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ِز ﯾﺎران
ﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﻮدی از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎران
ﮐﺎن ﺑﮫ ِ
آﺑﺎد ﺑﺎﺷﯽ اﯾﺮان ،آزاد ﺑﺎﺷﯽ اﯾﺮان،
از ﺟﻤﻠﻪ زادﮔﺎﻧﺖ ،دﻟﺸﺎد ﺑﺎﺷﯽ اﯾﺮان
ﺪ ﺣﺮف ﻣﺎﻧﺪی
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺗﺄﺳﻒ در ﺣ ِ
ﯾﮏ ذره از ﻋﻤﻞ ھﻢ از آن ﻧﺸﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﺸﺖ ﻓﺎﯾﻖ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
آﺑﺎد ﺷﺪ ﺳﺮاﯾﺶ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮد وﯾﺮان
واﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ وطﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﯾﺎ ﮔﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان ،ﯾﺎزو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﺎن
اول ﻧﻤﻮﻧﻪ ی آن ،ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ اﻋﻈﻢ
ن ﺣﻤﺎم ﻓﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎن
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪی درو ِ
م ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮدن ﻧﻔﺖ
وان دوﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺮ ِ
ﺳﺎﻗﻂ ﺑﺸﺪ زﺑﮫﺮ ﻧﻔﺖ و ﻗﺮار آﻧﺎن
ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺼﺪق ،آن ﯾﺎ ِر ﭘﺎک و ﺻﺎدق
ﺟﺮﻣﺶ ﺑﺒﻮده ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺧﺎک اﯾﺮان
ﻣﮋده دھﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ از آن ﺷﻌﺎر دﯾﺮﯾﻦ
ب ﺷﺎﯾﺎن
زاده ﺷﺪه ﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ ،وان ھﻢ ﭼﻪ ﺣﺰ ِ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺰب اﯾﺮان ،ﭘﺴﻮﻧﺪ اوﺳﺖ آﺑﺎد
دارم اﻣﯿﺪ ﮔﺮدد از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺰﺑﺎن
ﮐﺎوه ﭼﻮ ﯾﺎ ِر ﺻﺎدق ،دارد رﺟﺎء واﺛﻖ
ﮐﺎﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺑﺎد ﺳﺎزد اﯾﺮان
آﺑﺎد ﺑﺎﺷﯽ اﯾﺮان ،آزاد ﺑﺎﺷﯽ اﯾﺮان
از ﺟﻤﻠﻪ زادﮔﺎﻧﺖ دﻟﺸﺎد ﺑﺎﺷﯽ اﯾﺮان
ﺳﺮوده ای از ﮐﺎوه آھﻨﮕﺮان

نشریه ی "خودرهاگر"
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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

ﺗﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪ ی
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﮫﺮوﻧﺪی دﯾﺪﮔﺎه
در ﮔﺮو ھﻤﯿﺎری ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﺳﺖ!
ھﻤﯿﺎری ﻣﺎﻟﯽ از طﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

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.

www.didgah.tv
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ

1144-501-818-001
اﯾﻤﯿﻞ

didgahtv@yahoo.com
ارﺳﺎل ﭼﮏ ھﻤﯿﺎری از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.

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