ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺪارک ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان.
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ده ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﮐﺎر
ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد را از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﻫﻔﺘﻢ
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۰ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﮔﺮوه ﮐﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎو ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ج.د.ل.ا .ﺑﺮ ﭘﺎره ای از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ و
ﭘﺎﯾﺪار آن ﻣﮑﺚ ﮐﻨﺪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ
دارد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﭼﻪ در
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﺎره ﻫﺎ ،ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﻣﺘﻦ واﺣﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوه
ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی آن ﺑﺎﯾﮑﺎﯾﮏ ﮔﺰاره ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در آن
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎر ،در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد .ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات
و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان اﺳﺖ ،از ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺻﻼح ﻣﺘﻦ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،در آﯾﻨﺪۀ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﺪارک ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
 -۱وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
• ﺟﻨﺒﺶ ج.د.ل.ا .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻋﻠﻨﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺟﻤﻬﻮری ﻻﺋﯿﮏ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ )  ۳ﺧﺮداد  ۲۳ ،۱۳۸۰ﻣﻪ  (۲۰۰۱در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از اﻓﺮاد ،از اﻓﻖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﮑﺮی ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﻃﺒﻖ
اراده ﻓﺮد ﯾﺎ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻫﻤﻔﮑﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن اوﻟﯿﻪ ﻓﺮاﺧﻮان
اﺻﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪف ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
• در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ای ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،آرای ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻊ
آوری ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ راﯾﺰﻧﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺬاری ﺳﻤﯿﻨﺎری در

ﭘﺎرﯾﺲ در ﺑﺎره دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در اﯾﺮان .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راﯾﺰﻧﯽ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از آﻧﺮو ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎﻣﺎن آﯾﻨﺪه از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ آﻏﺎز و از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ،ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
• دو ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری و ﺟﻤﻬﻮری ﻻﺋﯿﮏ
در اﯾﺮان )  ۵و  ۶ژوﺋﯿﻪ  ( ۲۰۰۳در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻢ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﺑﺪون ﺗﺪارک ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ از ﻣﯿﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ،و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻤﯿﻨﺎر ،ﺟﻤﻌﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﺘﯿﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ “ﺟﻤﻊ ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ” در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ
ﺗﺪارک ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪ.
• اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
را در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻓﻀﺎی ﺗﺎزه ای در آراﯾﺶ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺰﻣﺎن ) (۲۰۰۱ﮔﺸﻮد .ﻃﺮح اﯾﺪه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻮﻻت آﯾﻨﺪه اﯾﺮان و آزادی و ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺟﺰای ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن و وﺟﻮد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻠﯿﺖ آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺬار ،ﺟﻤﻊ ﮔﺴﺘﺮده ای از اﻓﺮاد دﻣﻮﮐﺮات و
آزادﯾﺨﻮاه را ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را در
ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﻮاداری از ﻣﻔﺎد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد.
• ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪی در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﻮد .اﯾﺪه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮد
ﺻـﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﻌﻠﻘـﺎت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗـﯽ ﮔﺬﺷﺘـﻪ و ﮐﻨـﻮﻧﯽ اش در ﺷﺒﮑـﻪ ای از
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻓﻘﯽ و ﺳﯿﺎل ،ﺑﺪون ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﮐﺎر
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در ﻫﺮ ﻧﻬﺎدی از
ﺑﺪﻋﺖ ﻫﺎ و دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﻣﺎ در اﯾﻦ دوره ﺑﻮد.
• اﯾﺪه ﺿﺮورتِ ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺳﺘﻘﻼل در اﯾﺮان ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از
اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ،ﻣﻮروﺛﯽ ﯾﺎ اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻃﯿﻔﯽ ﮐﻪ در آﻧﺰﻣﺎن از
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺳﻮم ﻣﻮﺳﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﮑﻞ و ﻗﺎﻟﺒﯽ از
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪاﻫﺎی دروﻧﯽ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ را ﺑﺎزﺗﺎب
دﻫﺪ و ﻫﻢ ﮔﺎم ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک آﻧﺎن را در اﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد.
ﻓﮑﺮ ﭼﺘﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی ،اﺳﺘﻘﻼل و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﭼﭗ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﭘﯿﺮوان ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ و دﯾﻦ
ﺑﺎوران ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻻﺋﯿﮏ از ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ
ﺿﺮورت در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
• زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎدی ﻃﺮح اﯾﺪه ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻮن ﺣﺰب ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺒﻬﻪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎدﺷﺪه و در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺪارک
اداﻣﻪ ﮐﺎر ،در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮدﺟﻮش ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ارﺗﺒﺎط و ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻗـﺎﻟﺐ ﻣﻨﻌﻄـﻒ ﺟﻨﺒـﺶ ،ﺷﺒﮑـﻪ ای ﺑـﺮای ﭘﯿﻮﻧـﺪ اﯾـﻦ ﻣﺤﺎﻓـﻞ

ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﯾﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد.
• اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﺑﺎن
و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد :ﮐﺎرﺑﺮد واژه ﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن
ﻫﻤﺮاه ،ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ و…در ﺣﻮزه
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و زﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎزه ﺑﻮد.
• ﺟﻨﺒﺶ ج.د.ل.ا .ﺑﺎ ﻫﻤۀ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره
ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻋﻼم ﺷﺪه اش اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و در
ﭘﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آﻧﺴﻮ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺻﺪای
او ﻃﻨﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮﻫﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و اﺳﺘﻤﺮار در ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻤۀ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۲ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮔﺬﺷﺘﻪ
آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺬاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی )۵ – ۳
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  (۲۰۰۴و ﭘﺲ از آن:
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺸﺮده و ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و ﺑﺎ ﺗﺪارﮐﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺧﻮب ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ .اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﻨﻮع ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺣﻀﻮر اﻓﺮادی از اﻓﻖ ﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻫﻤﻪ دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺪارک ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺸﺴﺖ
ﺗﺪارک ﻣﺸﺘﺮک در ﮐﻠﻦ ) ۱۳و  ۱۴ﻣﺎرس  (۲۰۰۴ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﺎﯾﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎزد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺎروﺋﯽ دو ﻗﻄﺐ ﻧﻈﺮی ،ﻓﮑﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﻮدن
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد و اداﻣﻪ
ﮐﺎر ﺗﺪارک را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز
ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ،ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه ای ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن وﺟﻮه اﻓﺘﺮاق ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻠﯽ -ﻗﻮﻣﯽ ،ﺷﮑﻞ و
ﻣﻀﻤﻮن ﺟﻤﻬﻮری و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻤﺮاﻫﺎن رﺳﯿﺪ .از
دﺳﺖ آورد ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار  ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ ،روز ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﺮی اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﯾﺎدﻣﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ  ۶۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ۱۲
ﻓﺮوردﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک آﯾﻨﺪه ﺟﺪل ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  50در ﺻﺪی زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎ و
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی
روﺑﺮو ﺷﺪ.
• اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺤﺚ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮد .ﺗﻨﮕﯽ وﻗﺖ و
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺮوری دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻻزم در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﻧﺪاد و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﻇﺎﯾﻒ
اﺻﻠﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
• ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ،
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد ،در ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه در
اﯾﺮان ﻣﯿﺸﺪ .در ﺳﻨﺪ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺑﻪ رأی ﻣﺮدم واﮔﺬار
ﺷﺪه ﺑﻮد و در رواﯾﺖ ﺗﺎزه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮع ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ رأی ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺸﺪ .و در آن ﻣﺠﺎل ﺗﻨﮓ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺄﻣﻞ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎره دﺳﺖ ﻧﺪاد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺷﺪ وﻟﯽ در آن ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺷﻤﺎری از ﻫﻤﺮاﻫﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ.
• ﻣﻮﺿﻮع رأی ﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺪون
ﺗﺪارک ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﮐﺎر ﻓﮑﺮی ﻻزم ،از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ،از اﺳﺎس ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ
و ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮد .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ رأی ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﯿﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آﻣﺪه
ﺑﻮد ،دﻓﺎع ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
• ﻃﺮح وﺟﻮه اﻓﺘﺮاق در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﺪ ﭘﺎره ای از ﻫﻤﺮاﻫﺎن
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﺣﻮل اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯿﺸﺪ.
• روﯾﺪاد ﺷﮕﺮف اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺟﺪاﺋﯽ ﭘﺮ ﺟﻨﺠﺎل دوﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺮوان ﯾﮑﯽ
از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺲ از
ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ در ﮐﻮﺑﯿﺪن و ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﮑﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺑﺎرز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ِ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎی اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻃﺮد و ﻧﻔﯽ
دوﺳﺘﺎن دﯾﺮوز و دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺮوز ﺑﻮد..
ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ دوم در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ) ۲۶-۲۴ﻓﻮرﯾﻪ (۲۰۰۶
• ﺑﺎ ﺗﺪارک ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از
ﺗﺪارک ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﻣﯿﮑﺮد .ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺬاری و ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻟﺨﻮاه از آن وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﺶ ﻫﺎﺋﯽ
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﻋﯿﺎن ﮐﺮد.
• ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺑﺮوز ﮐﺮد ،اراده ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻤﻊ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺤﺮان
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در راه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻮد.
• آﻏﺎز دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﭘﺲ از ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ،دوره ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺮان در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
در ﺳﻨﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ از راه ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺑﺎز و ﻋﻠﻨﯽ در ﻣﻼء ﻋﺎم و ﺑﺎ دﻋﻮت
از دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺸﺮ
ﻣﻘﺎﻻت در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺻﺪای ﻣﺎ ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ از دﯾﺪ اﯾﻦ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻨﻮع ﻓﮑﺮی ﺑﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻘﻄۀ ﻗﻮّت آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪاﺋﯽ و اﻧﺸﻌﺎب.
ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﻮم در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ) ۲۱-۲۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (۲۰۰۸

ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﻮم از ﻟﺨﺎظ ﺗﺪارک اﺟﺮاﺋﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ دوﺳﺘﺎن
ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ و ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ روز ﻧﺨﺴﺖ آن ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺷﺪ.
اﻣﺎ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ در دوره ﭘﺲ از ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﻮم
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ
دارد و آن ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺪل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه و در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
دﻋﻮﺗﯽ ﺑﻮد از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن ﺑﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺘﻮان در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺸﺘﺮک دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه از آﻏﺎز ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ
ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﻼش و ﺑﺮﮔﺬاری ﺟﻠﺴﺎت ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪ و دﻧﺒﺎﻟﻪ آن رﻫﺎ ﺷﺪ،
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪم ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و درس ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ .دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮ و
ﮔﺮداﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ
آوردﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺬارﻧﺪ .از
ﺳﺮﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ وارﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ،در
ﻣﻌﺮض ﺷﮑﺴﺖ دوﺑﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻧﮑﺘﻪ دوم ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺗﻘﻠﺐ رﺳﻮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد .ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ در اﯾﻦ
دوره ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ
ﺣﻀﻮری ﻣﯿﺎﻧﺪوره ای در ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ در ﻓﻮرﯾﻪ  ،۲۰۱۰ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻮد .ﺑﯿﺎﻧﯿۀ
ﻣﺼ ّﻮب ﻧﺸﺴﺖ ،دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۸۸روﺷﻦ
ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻗﺮارﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺪای
آزادی و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺟﻤﻊ رﺳﯿﺪ .ﺿﺮورت دارد
ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺟﺎی وﯾﮋه
ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﯾﺎدآوری ﭘﺎره ای از اﺷﮑﺎﻻت و ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار
• ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ و ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اداﻣﻪ دارد ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪن و
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺘﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد آزاد ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و داوﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ و ﺑﺪون
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وارد ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯿﺸﻮد .در ﻋﻤﻞ و در ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،وﺟﻮد ﺧﻠﺌﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ،در ﮐﺎر ﻣﺎ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ راه و روش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در درون
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ

ﻣﺪارج ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﺮد ،در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎزه ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ و
ﻣﻮاﻧﻊ از ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻓﺮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﻬﻢ
راﯾﺞ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮد .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﺑﺮوز اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎﻻت در ﻣﺮاﺧﻞ آﻏﺎزﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑۀ ﺗﺎزه ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ و ﻓﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ رﯾﺸﻪ ای و ﺻﺮﯾﺢ آن در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ازﻫﻤﯿﻦ رو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺮارﻫﺎی ﻣﺪون و
روﺷﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺎ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
• ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ از ﻫﻤﯿﻦ
دﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻔﻬﻮم
ﺟﻨﺒﺶ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺎ ،ﮔﺎه ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری و ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
• ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﻓﺮدی در اﯾﻦ دوره
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ و دﺷﻤﻨﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده و ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺷﺪ و اﺛﺮات ﺑﺪی ﺑﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻬﺎد.
• راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع آرا و اﻓﮑﺎر در درون ﻣﺎ و ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎز
و آزاد ِ ﻫﻤﺮاﻫﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ،ﻃﺒﻌﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﺼﻮرات ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎه
ﻣﺘﻨﺎﻓﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و اﻫﺪاف آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دارد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮرات ﮐﻪ از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺤﺚ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ،در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ
از ﻃﺮح اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﯿﺸﺪ و ﺑﻪ دﻟﺴﺮدی و ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎرﻫﺎ و
وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﮐﻪ
اﺻﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ دﺷﻮاری روﺑﺮو ﻣﯿﮑﺮد.
• ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﮐﻪ در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن و
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در
ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ج.د.ل.ا .اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت واﻗﻌﯽ و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮔﺮوه ﮐﺎر زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻼش در ﻋﻤﻞ و
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دروﻧﯽ از ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ .و ﭘﺲ از آن ﮐﻮﺷﺸﯽ در اﯾﻦ راه
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ .زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﺣﺎﮐﻢ و ﮐﺎﻧﻮن
اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎن ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در راه ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺷﻤﺮدن و ﯾﺎدآوری ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ
ﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻣﻞ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ،ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد را ﺑﺮﺳﺮ دو
ﻣﻮﺿـﻮع و ﻣﺸﮑـﻞ اﺳﺎﺳـﯽ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺷـﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕـﯽ و ﺗﺎرﻧﻤـﺎی ﺟﻨﺒـﺶ
ج.د.ل.ا ،.ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺪ.
 -۴راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻣﻮرد ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ:
• اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دروﻧﯽ ﻣﺎ در دوره ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ،وﺿﻊ
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ و ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی آن
ﺑﻮد .ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎده و ﺿﺮوری ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺮارﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ را
ﮐﻪ ﻗﺮارﺑﻮد زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ارﮔﺎﻧﯽ در ﺧﻮد و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ رﻏﻢ زﺣﻤﺖ و ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮاد ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺷﻮراﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و
ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﺮا و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺷﻮرا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؟
ﭘﯿﺶ از ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻋﺎم ﮐﻪ
ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﮐﺎر ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﺷﻮد .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﮐﺎری و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮر در درون اﯾﺮان
اﺳﺖ .ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه و ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در
ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻫﻤۀ اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺑﺮ اﻫﻤﯿّﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوم ﺷﻮرا و ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ از آن ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪان
آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ دروﻧﯽ ﺷﻮرا ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا،
وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از دﻻﯾﻞ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی
ﺷﻮرا ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﮐﺎر از ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻃﺮﺣﯽ
ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ،وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن و راه ﻫﺎی
ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ دو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﺟﻮد دارد.
• ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻟﻒ -ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رأی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻮرا ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه،
ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎ ،داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﻓﻌﺎل در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻮق،
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺮاﻫﺎن داوﻃﻠﺐ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻋﻼﻗﻪ
دارﻧﺪ ،ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی از ﺷﻮرا در ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻓﺮدی اﺳﺖ .ﺷﻮرا ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد وﻇﺎﯾﻒ
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر – ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ -ﺑﻤﻌﻨﺎی دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻮرا در اﻣﻮر
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرا ،ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﭘﺎﻟﺘﺎک ،ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺎﻟﯽ
ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
دﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﺿﺮورت آن ﻫﺎ را ﯾﺎدآور ﺷﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری ﻓﻮق،
ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه .ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرا و ﮔﺮوه ﮐﺎر ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮرا ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ ای
ﺟﻨﺒﺶ ج.د.ل.ا ،.ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در
ﻗﺒﺎل وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
• ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ب -ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﻪ
ﺑﻌﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :
ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎ؛ دوم ،وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪل در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ؛ و ﺳﻮم ،ﺑﯿﺎن
ﻣﻮاﺿﻊ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺪل ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺪل ،ﺣﺮف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮداﺻﻠﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﻮرا ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرزار
 ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﮐﻪ ﺗﺎزه آﻧﻬﻢ در ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎر و ﻧﻪ ﺷﻮرا ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﮐﺎرزار ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﺮاﺳﺮی دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
واﺣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭘﺲ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻤﻼ در ﻣﺤﺎق ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ دوم
را ﺷﻮرا ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻌﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در
ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻣﺒﺘﮑﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .و درﺳﺖ
ﻫﻤﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﺪل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوم
وﺟﻮد ﺷﻮرا ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ آﻧﺮا در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
در ﺷﻮرا ﺳﭙﺮد؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ رأی ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺷﻮرا راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺎه ﭼﻨﺪ

ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ درازا ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﭘﺮ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻸ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻣﺮی ﻓﻮری و روزﻣﺮه
ﻧﯿﺴﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﻫﻢ ﺟﻤﻌﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﮔﺮوه
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻮم از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﺷﻮرا راه ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪل و
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺎن و زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ و از ﻧﻤﻮدﻫﺎی
ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﺪادﻫﺎ و ﻃﻨﯿﻦ ﺻﺪای ﻣﺎﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﮐﺎر زﺑﺪه و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻻزم ،در ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ
ﯾﺎد ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 -۱وﻇﯿﻔۀ ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿّﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ،
وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﮔﻮه ﮐﺎری ﺑﺮای آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻮرا راه
ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 -۲وﻇﯿﻔۀ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﻮرا ﻣﯿﺮوﻧﺪ
 -۳وﻇﯿﻔۀ اﻋﻼم ﻣﻮاﺿﻊ و روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺮادی
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرا در ﻋﻤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از وﻇﺎﯾﻒ
ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن
ﮔﺮوه ﮐﺎر.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد و ارﮔﺎن ﻫﺎ ﺣﻮل وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ:
ﭘﯿﺶ از ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮔﺮوه ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
ﺿﺮوری اﺳﺖ اﺷﺎره ای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺻﺪای ﻣﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ .رﺳﺎﻧﻪ
ﺧﻮب و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﮕﺎه
ﻫﺎ و ﺗﻨﻮع دروﻧﯽ ﻣﺎ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی ﻧﺸﺮ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .درس
ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪاد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن راه و روﺷﯽ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺷﻔﺎف و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای اداره آن ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و
ﺑﺎ ﺑﺮوز ﮐﺪورت در آن دوﺳﺘﯽ ﻫﺎ و رواﺑﻂ ،رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن
داد.
در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺻﺪای ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪل و ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ،ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﺜﺮت
ﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ،ﺳﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﺟﻮد دارد:

 -۱رﺳﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺮ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎزﺗﺎب
ﺻﺪاﻫﺎ و اﻓﮑﺎر و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی دروﻧﯽ ﻃﯿﻒ ﺑﺰرگ ﻫﻮاداران ﺟﻤﻬﻮری و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ )و ﻧﻪ ﺟﺪل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ(
و ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﺪل ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل آرا و اﻗﺪاﻣﺎت و
ﻣﺒﺎرزات ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک .در ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺟﺪل ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای دارد
ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ،ارﮔﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮرای دﺑﯿﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺪل و ﮐﺎرآ
ﮔﺮداﻧﻨﺪه آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرای
ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪل ،ﺗﻌﻬﺪی اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
واﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎر را اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در دل ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ای ،ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺻﻔﺤﻪ ای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و واﺣﺪ
ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺪل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺑﻼگ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲در ﻃﺮح دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪۀ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و اﻧﺮژی ﻫﺎ ﺣﻮل
ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪ ای ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺣﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ج.د.ل.ا .ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد
دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺗﺎرﻧﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن اﺳﻨﺎد و ﻣﺼﻮﺑﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻮرا و اﺣﺘﻤﺎﻻ واﺣﺪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
دﯾﮕﺮ درج ﻣﯿﺸﻮد و ﮐﺎر ﺟﺪل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﺳﺮ وﺳﺎﻣﺎن
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ و ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن و
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎﻫﻢ دارﻧﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﮕﺮی
ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آرﻣﺎن ﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺎ.
 -۳ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪل ،رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﺻﺪای ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪل .ﺑﯽ ﺷﮏ
اﻧﻌﮑﺎس ﻫﻤﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ،از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻄﯿﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎر اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .داوﻃﻠﺒﯿﻦ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﮐﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﯾﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﺎﯾﺖ ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ و اداره ﺳﺎﯾﺖ در
ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ،ﮔﺮوه ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪل ﮐﻪ در
اﺳﻨﺎد ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺖ » ﻧﺪای آزادی«،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﮐﺎر اداره ﺷﻮد .ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺳﺎﯾﺖ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺳﺖ..

