ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ِﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در ﭘﺎرﯾﺲ
 -۱ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﻮﻗﺖ:
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،اداره ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ را از ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ داﺋﻢ ﺑﻌﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وﻇﺎﯾﻒ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﻮﻗﺖ:
 -۱اﻋﻼم ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻒ زدن ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺑﻮﯾﮋه
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی اﯾﺮان درﺧﯿﺰش ﺑﺰرگ ﻣﺮدﻣﯽ از ﺧﺮداد 88ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن.
 -۲درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن.
 -۳ﭘﯿﺸﺒﺮد روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ داﺋﻢ ﮐﻨﮕﺮه.
 -۴ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ.
 -۵ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻞ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ
رﺋﯿﺴﻪ داﺋﻢ.
 -۲دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ رای:
 -۱ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﺎﯾﻪ ای
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و داوﻃﻠﺐ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ وﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت وﯾﮋه ی رای ﮔﯿﺮی و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دﻓﺘﺮ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻖ رای ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 -۲ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﺗﻌﺪاد دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ رای را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻼم ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
 -۳ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻪ دارای
ﮐﺎرت رای ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪون دارا ﺑﻮدن
ﺣﻖ رای ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۳ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺮاه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱داﺷﺘﻦ ﺣﻖ رای ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن
ـﺶ
ـﺎی ﺟﻨﺒـ
ـﯿﻮﻧﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬـ
ـﻪ ،ﮐﻤﯿﺴـ
ـﺖ رﺋﯿﺴـ
ـﺪن در ﻫﯿﺌـ
ـﺎب ﺷـ
و اﻧﺘﺨـ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان.
 -۴وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﺮاه:
 -۱رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮای ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ.
 -۵وﻇﺎﯾﻒ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ داﺋﻢ :
 -۱اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ داﺋﻢ  5ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و از ﻣﯿﺎن داوﻃﻠﺒﯿﻦ
زن و ﻣﺮد ﺑﺎ رای ﻫﻤﺮاﻫﺎن درﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﺪاﯾﺖ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی را ﺑﻌﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 -۲ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮای آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
 -۳ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت.

 -۴ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﻣﺼﻮﺑﺎت.
 -۵ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺷﻤﺎرش آراءو ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ.
 -۶ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ:
 -۱ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪن ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺊ ﺑﻮد.
 -۲درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ:
ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﺳﻮم رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻞ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا رای اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ رای
اﻋﺘﻤﺎد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪدا
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۷آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ:
 -۱ﺗﻌﺮﯾﻒ :اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺒﻨﺎی اداره ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 -۲ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﺴﺖ در ﺻﺪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ رای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺤﺚ و رای ﮔﯿﺮی
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻨﺪ ﻫﺎﺋﯽ از آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،آن ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ رای
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺬف ﯾﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺘﺒﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۳در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﮐﻠﯿﺖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ رای ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۸ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ:
 -۱ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﻫﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﺪ اﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۲ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از ﻣﯿﺎن داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎ رای ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮد.
وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ:
 -۱ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه.
 -۲ﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺒﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ.
 -۳ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻬﺎﺋﯽ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮای
ﺑﺤﺚ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ.
-۹ﮔﺮدش ﻣﺒﺎﺣﺚ:
 -۱زﻣﺎن و ﺗﻌﺪاد دور ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻨﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را
ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۲ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻫﺮ دور ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﭘﺲ از
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﯿﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺑﺖ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای ﺑﺤﺚ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺨﻦ ران
ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۳ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ ،ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ از اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻣﺎن ﺑﺤﺚ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
 -۴دراﺑﺘﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 -۵ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮرﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ

ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
 -۶در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد رای ﮔﯿﺮی،
از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ آﻣﺎدﮔﯽ اش را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۷در ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ،ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد
آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
 -۱۰ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺎﻟﺘﺎک )ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ(
 -۱ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﭘﺎﻟﺘﺎک دارای ﺣﻖ رای ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
اوﻻ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و دوﻣﺎ اﮔﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ,ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را داده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ در ﭘﺎﻟﺘﺎک
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺎم ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ) .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
را ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ(.
 -۲در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ،
ﻫﻤﺎن ﺳﻘﻒ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻧﺸﺴﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﭘﺎﻟﺘﺎک ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
 -۳در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺮ اﻋﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﻗﺖ ﮔﯿﺮی ﯾﺎ رای دﻫﯽ در ﭘﺎﻟﺘﺎک ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻫﺌﯿﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
 -۴ﺑﺮای رای ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ)رای دادن ﺑﻪ اﻓﺮاد( ،از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ در
ﭘﺎﻟﺘﺎک اﻣﮑﺎن رای ﮔﯿﺮی ﻣﺨﻔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ رای ﺧﻮد را از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺌﺖ
رﺋﯿﺴﻪ ،اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
 -۵ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻼ
ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،از ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺤﺪود
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﻣﺎ از ﺣﻖ رای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۱۱اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ:
 -۱ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
اﯾﺮان از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﮔﺮدﻫﺎﺋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد رای دﻫﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮی و ﮐﺸﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در واﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
 -۲ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن داوﻃﻠﺒﯿﻦ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﮔﺎن
اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 -۳ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،اﻗﺪام ﺑﻪ رای ﮔﯿﺮی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
۴ـ در ﭘﯿﺮوی از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی زﻧﺎن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﺴﺎوی زﻧﺎن و ﻣﺮدان  ،ﮐﻪ ﻫﺪف
ﺟﻨﺒﺶ  ،در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن زن ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮ
زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -۵ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آراء را در ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻬﺎرم ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﺎﻣﺸﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﯾﻨﺪه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۶در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪن ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ “ﺟﺪل”
اﺣﺴﺎن دﻫﮑﺮدی
ﺗﺼﻮر ﻣﻦ ﻫﻢ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﻓﮑﺮی درون
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪل راﺑﻄﯿﻦ ﻓﮑﺮی ﺧﻮد را در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ در ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﺸﺎن از
ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ و ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ درﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻨﻮﻋﺎت ﻓﮑﺮی و ﺗﻠﻘﯽ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و راه ﺣﻞ ﻫﺎی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﺮواﻗﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان و ﻫﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان از رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎی دروﻧﯽ دارد .اﯾﻦ
ﯾﮏ وﺟﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،وﺟﻪ دﯾﮕﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﺟﺪل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻊ
آﻧﺰﻣﺎن ﺟﺪل ﺑﻮد و ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ روش ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪل ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻧﺪاز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﻓﮑﺮی ﯾﺎ
ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮔﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯿﻬﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ  ٤ﯾﺎ ٥
ﻧﻔﺮه ﯾﺎ … .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ
آﯾﻨﺪه اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﻃﺮف
ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﯾﻨﺪه ﺟﺪل ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی داوﻃﻠﺐ

ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و رأی ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻧﻔﺮه
ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اراﺋﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎرا ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯿﻬﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در
ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﺎر ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻤﻊ
ﺟﺪل ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ  ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺎدل ﻓﮑﺮی ﻣﯿﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻤﻊ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن و ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﻧﻈﺮ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ،راﺑﻄﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺣﻖ رأی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﺪا از ﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪل در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﺟﺪل دارای آن ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ و در راه ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺗﺤﺎدﻫﺎ و
ﺟﻤﻌﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺬﯾﺮش
ﺗﻨﻮع ﻧﻈﺮی و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت و ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻫﻨﻮز
در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت از
آن ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻧﮕﺎه ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ روش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻓﺮاد ﺷﮑﻞ
دﻫﻨﺪه آن ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات ﻻﺋﯿﮏ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ دروﻧﯽ و
ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﺪل ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ از ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﻓﻘﻂ در راﺳﺘﺎی ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ،ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮات در ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﻌﯽ در
ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﻢ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺶ داﺷﺘﯿﻢ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎری ﻫﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻫﺎ و ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﯿﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات ﻻﺋﯿﮏ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﺋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﺪل ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﻃﺮح
اﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روﺷﻬﺎ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ
و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮑﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﮕﯿﺰه
ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎل  ٥٧ﻣﺬﻫﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه و
اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﯿﮑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ،
ﻣﻨﻄﻘﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﻮدرا ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ” اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺣﺮﻓﻪ ای ”
ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،و ﻃﺮح ﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارم ،ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺟﺪل ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮ داد و از
ﯾﮏ داﻧﺶ ﺳﻄﺤﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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اﭘﻮزﯾﺴـﯿﻮن ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ ﮐـﺪام
ﺗﻌﺒﯿﻪ ،ﮐﺪام ﺗﺪﺑﯿﺮ ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎزی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺮ دو درس ازﺟﻨﺒﺶ  ۸۸را ﯾﺎد
آوری ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺮوز اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺟﺮﯾﺎن وﺳﯿﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮأل ﮐﺮد ﮐﻪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ دوم اﯾﻨﮑﻪ،
ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف ﻣﺮﺣﻠﻪاﯾﺎﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻮأل ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺰرگ دارد اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﺖ ﺑﻄﻮر ﻋﯿﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﻣﯿﺴ ّﺮ اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﯽ دادن واﻗﻌﯽ ﺑﻪ آن در ﮔﺮوﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی آزادی در
رﻓﺘﺎر و زﯾﺴﺘﺎر درﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ ،در واﻗﻌﯿﺘﺒﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮدداﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎدر اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ رﻓﻊ ﮔﺮدد،
ﺗﻘﯽزادﻫﮑﻪ ﻋﻤﺮی را در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ «  :آزادی
وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ » ) (۱ﻏﺮض او از ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻫﻤﯿﻦ
رﻓﺘﺎر و زﯾﺴﺘﺎر اﺳﺖ .ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آزادی را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ در ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ اﮔﺮ ﺧﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺨﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ در رﻓﺘﺎر
و ﮐﺮدار ﺳﯿﺎﺳﯽ واﻗﻌﯽ دارﻧﺪ ،ﻫﺮ اﻗﺪام ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ زﻫﺮ و زﯾﺎنآور اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
اروﭘﺎﯾﯽ ،ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﯿﺸﺒﺮای ﻓﺮوش ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺑﻨﺠﻞ و ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ،
ﺟﻮان ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻮان ﺗﺴﺎﻫﻞ در ﻫﻤﺴﺎزﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و
ﻫﻤﺴﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد اﻣﺮ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺳﺮ
درﮔﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﻓﻖ ،ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در
اﺑﺘﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺸﯿﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ و
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺎت وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد از ذات و ﻧﺤﻠﻪ ﻓﮑﺮﯾﻮ رﺷﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻓﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﻣﺎﯾﻪ و ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﻢ
»ﻣﺼﺪق « را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻢ »ﺧﻤﯿﻨﯽ « راﮐﻪ اوﻟﯽ ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ آزادی ﺧﻮاه و ﻣﺘﺮﻗﯽ اﺳﺖ و دوﻣﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮ اﻓﮑﻨﺪی و اﻧﺤﻄﺎط
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ.
اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دوم ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪف ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد .آن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﯾﮏ ﺳﺮی
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺒﺎدل آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻫﺮدو ،ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آزاد ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .اﻣﺎ

اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ :آزادی اﺣﺰاب ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻫﺎ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان …ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪی
ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد اﻣﺮوز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﯾﻦ دو
اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ دو از ﻫﻢ ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .اوﻟﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دوﻣﯽ رﺷﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﮕﺮدد.
زﯾﺮﺑﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺪرن ،اﺧﻼق اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان ﯾﺎ ﻓﻘﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ
اوﻟﯽ و ﻫﻢ دوﻣﯽ را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯿﺴﺎزد.
» ﻧﯿﭽﻪ «  Nietzscheﺣﺪود ﯾﮏﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ واﻗﻌﺎً
ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺪاق دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ

ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺤﺮان ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر
اﻣﺮوز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺑﯿﺶ از
درﺳﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ

ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ .وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از اﺧﻼق
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎزهای ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و آن
اﯾﻨﮑﻪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﯾﺎ اﺧﺘﻼف ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺗﺨﻤﯿﻦ زد و ﺗﺸﺨﯿﺺ
داد؟ اﯾﻦ ارزشﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﮐﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻋﻤﻞ ،و ﻧﻪ
در ﮔﻔﺘﺎر و ادﻋﺎ ﻫﺎﯾﺨﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ  ،ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﮏ
روﻧﺪ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎل اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﻪ دارد ،ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ از ﺳﻮی روﺷﻨﮕﺮان و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﺗﺤﻮل و ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
رﻫـﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻓﻌـﺎﻻن اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴـﺌﻮل ،ﻣﻨﺘﻘـﺪان و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ ،اﺣﺰاب ،ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،رواﺑﻂ
ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و … ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در اﻣﺮ
اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻤﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻻزﻣﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﻮع ﻧﻮﯾﻨﯽ از آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺨﯿﯿﺖ اﺛﺮ
ﺑﺨﺸﯿﯿﺎﺑﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺎﻧﺲ ﮔﺌﻮرگ ﮔﺎداﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺪﯾﺪار
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﻖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ «ﺟﻬﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا در
ﺗﮑﻮﯾﻦ اﻓﻖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ دارد » )(۲

ﮔﺎداﻣﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ دو ﺑﻌﺪ از ﻓﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﮑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ودﯾﮕﺮی
اﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎو را ﻣﻮرد ﺑﺮ رﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻌﺪ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داردو آن ﭘﺪﯾﺪه رﻓﺘﺎر ﻓﺮد در ﮔﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ
وﺿﻌﯿﺖ را از ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دو ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺎزﻫﯿﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
دارد ﻣﺒﺪل ﻣﯿﺴﺎزد .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﺎزﻫﺎی راﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯿﮕﺮدد و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد را دارا ﻣﯿﮕﺮدد.اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ
ﻓﻌﻠﯿﺖ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺮاد در ﮔﺮوه و ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ اﻓﺮاد
اﺳﺖ …ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ دﺷﻮاری ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ واﻗﻒ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ
از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻬﻬﺮ ﻓﺮد در ﻫﺮ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
در داﻧﺶ ،در داﻧﺶ رﻓﺘﺎری ،در داﻧﺶ ﮐﺮداری و در داﻧﺶ زﯾﺴﺘﺎری اﺻﻞ
اﺣﺘﯿﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪزﯾﺮا ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ازارزش و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ،رﻗﺎﺑﺖ در ﻋﺮﺻﻪی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ و
ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
دﯾﻮاری ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ دﯾﻮارﮐﺸﯽ اﻧﺰوای ﺧﻮد
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎﺗﻔﮑﺮﺧﻼق ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪهی
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻬﺂزادوﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺑﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺗﺶ ﺗﺮﻗﯽ و آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ را
ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎزد و اﻗﺘﺪار ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ و آزادی و ﻧﻪ زور و
ﺧﻮد ﮐﺎﻣﮕﯽ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺨﺸﺪ .درﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان و
راﻫﻨﻤﺎﺋﻤﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و
آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ روی داد ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﺪازه ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ و در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻧﺎدر ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ .اﻣﺎ ،از ﺑﯿﻼن ﺟﻨﺒﺶ ۱۳۸۸درس ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﻤﺎری ﻣﯿﺘﻮان آﻣﻮﺧﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻬﻢ
آﻧﻤﯿﭙﺮدازﯾﻢ.از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻠﻤﻮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اوﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ و
ﭘﺮ ارزش اﺳﺖ و دوﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯿﭙﺮ زﯾﺎن ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
آﻣﻮزﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۱رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آزادو ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﺣﻤﺎﯾﺖ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ،اﺣﺰاب ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ،اﻓﺮاد و روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯿﺒﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺎﺑﻮی اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ در اﯾﺮان.
 -۲ﻫﺪر دادن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل و ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﻧﺒﻮد وﯾﺰﯾﻮن و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﯿﻔﻪ رﻫﺒﺮی.
ﭘﺲ ﻫﺮ اﻗﺪام ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اوﻟﯽ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﻪ در
اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺸﯿﮏ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺎﺟﺮای آﻧﺮا ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدد وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ ژوﺋﯿﻪ ۲۰۱۰ﭘﺎرﯾﺲ
 -۱ﭼﻬﺎر رﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺠﺪد ،ﻣﻠﯿﺖ ،دﯾﻦ و آزادی ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز
ﺻﺪر ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺎوران ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۲۰۱۰ﭘﺎرﯾﺲ ﺻﻔﺤﻪ ۹۶
 -۲Hans-Georg GADAMERﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۹۰۰ﻣﺮگ ، ۲۰۰۲
راﺑﺮ ﻫﻮﻻب ،ﺗﯿﻮرﮔﻨﻬﺎﺑﺮ ﻣﺎس ،ﻧﻘﺪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ  ۱۳۷۵ﺗﻬﺮان ،ﺻﻔﺤﻪ ۹۰

ﻧﻘـﺪی ﺑـﺮ ﻣﻘـﺎﻟﻪ آﻗـﺎی ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ـﯿﻮن
ـﻮان اﭘﻮزﯾﺴـ
ـﺎ ﻋﻨـ
ـﻤﯽ ﺑـ
ﻗﺎﺳـ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮرای ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻓﺘﺮﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت
ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ زﯾﺎدی را آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ
.ﮔﺬر زﻣﺎن ﻫﺮ روز از ﻧﻘﺎط ﺗﺎ رﯾﮏ وﭘﺮاﺑﻬﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽ دارد .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻔﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ودر ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
آن ﮔﺮوﻫﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻓﮑﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
آن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﭼﺎر رﯾﺰﺷﻬﺎی
ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دﯾﺮوز ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺪی آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .داﻣﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻫﺮ روز
اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ای ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺒﺪل ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﻧﻈﺎم ﺷﺪﻧﺪ .از ﺷﺘﺎب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺎزی و دﺷﻤﻦ ﺗﺮاﺷﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ارﯾﮑﻪ ﻗﺪرت ﺗﮑﯿﻪ زده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای
در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻔﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
داﻣﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﯾﺸﻪ دار در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی و
اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻓﮑﺮی و
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻮده و از ۳۰
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن اداﻣﻪ داده اﻧﺪ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ وﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ از ﻃﺮف اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ از  ۳۰ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای آن دردﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﻋﺪام دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ،ﺗﺒﻌﯿﺪ و آواره ﺷﺪن
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ ازﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻫﺰاران
ﻧﻔﺮاز ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
زﻧﺪان ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ و ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﻣﻠﺖ،
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن درﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ را در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻠﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﻼﺷﻬﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎزدﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
آﯾﺪ.ﻣﻮج ﺳﺒﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ
و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﺒﺰ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎزه و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ وا دارد.
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﮔﺮوﻫﻬﺎ،واﺣﺰاب در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﯽ ﻃﯿﻒ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻧﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻗﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ ازﻓﻌﺎﻻن ﻣﻠﯽ وﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق

ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ” اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن :ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ” ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ.
ﺟﺴﺘﺠﻮی راﻫﺒﺮد و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دو ﻧﮑﺘﻪ
ﮐﻠﯿﺪی اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺖ.
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﺳﺎﺳﺎً از ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر و ﺗﻮﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و ﻫﻢ آواﯾﯽ
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی ﺣﺎدﺗﺮ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ دﺷﻤﻦ
اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ آﻧﺎن ﻧﻪ در درون ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ از ﻃﺮف ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
راﻫﺒﺮد ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎی
ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺧﻮد ﺟﻮش ﺑﻮده اﺳﺖ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺨﺪوش .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و
ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻌﺪادی ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮی را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ
ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ.
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﺪم اراﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻣﺎﻧﺪن و ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﻠﯽ ،ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ رﻫﺒﺮی در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰﺑﻮده و اﻧﺘﻈﺎری ﻓﺮاﺗﺮ
از آن ،اﻧﺘﻈﺎری زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺸﮕﺮاﻧﻪ وﺟﺪی
ﮐﺮوﺑﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻬﺮﯾﺰک وﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ازآن ،ﻗﺪرت رﻫﺒﺮی در
ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮ ازآن
ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ واﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻓﺎدارﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ،ازﺑﺪ ﯾﻬﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی رﻫﺒﺮان اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮدن ﭼﺘﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺪود و
ﺛﻐﻮر آن و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﯾﺮه ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﺪ ﻗﺪرت رﻫﺒﺮان
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی از ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ازاﻧﺤﺼﺎری ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ آن ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﻧﯿﺮوﻫﺎ و
ﻧﺤﯿﻒ ﮐﺮدن ﻗﺎﻣﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎری ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ رﻫﺒﺮان ﺳﺒﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن

از اﻋﻼم راﻫﮑﺎری ﻣﺸﺨﺺ و ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺼﺪی ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،اﻣﺎ رﻓﺘﺎرﺻﺮﻓﺎ
واﮐﻨﺸﯽ وﭘﯿﺮواﻧﻪ ﻃﯿﻔﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ،و
ﮔﺴﺴﺖ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ آن ﺑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻊ
از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﺎری ﺑﺨﺸﻬــﺎﯾﯽ از آن در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬــﺎی ﺳــﻨﺘﯽ
واﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮدی اﺻﻮﻟﯽ را از آﻧﺎن ﺳﺘﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﮔﻔﺘﮕﻮﺑﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺘﻨﻮع اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ  ۳۰ﺳﺎل و ﻋﺪم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﮔﺮوﻫﻬﺎی رﻗﯿﺐ در ﺑﯿﻦ
آﻧﺎن ﭘﮋواک ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎرﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻠﻬﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﺒﺮدی ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

اﭘﻮزﯾﺴــﯿﻮن :ﮐﺎرﻧــﺎﻣﻪ و ﭼﺸــﻢ
اﻧﺪاز
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﻣﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارﯾﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزادی
ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻫﺪف
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ارزش ،رژﯾﻢ را ﻧﻘﺪ و ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪون
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ راه ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮراﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ زﯾﺮ
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و زﻧﺪان و اﻋﺪام ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ رﺷﺎدت و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ راه و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر،

اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات را ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن اﻧﻌﮑﺎس داد؛ ﻫﺮ ﮐﺲ از
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد و از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻣﺒﺎرزات داﺧﻞ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺧﺸﻢ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم آزادﯾﺨﻮاه
ﺟﻬﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،آزادﯾﺨﻮاه
و ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ،ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻮﺷﺶ دارد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
و اﺳﺘﺒﺪاد رﻧﺞ ﺑﺮده ،ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎزد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد،
دﺳﺘﮑﻢ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺒﺮم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ،اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺴﺎز ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﮔﺎه ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﮐﻪ :
– ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
– در ﻣﯿﺎن رﻫﺒﺮان آن ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؛
درﺳﻄﺢ روﺣﺎﻧﯿﺖ وﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻫﺮ روز اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮوزﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ درﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ و ﺑﺪﻧﻪ
اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﻪی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼتﺧﻮدش ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﺑﺰار و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن،
دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد او ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺑﺤﺮان
ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮزﻫﺎ را در ﻧﻮردﯾﺪه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ ﺗﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت و
زواﯾﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد و
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺻﺪ دﻗﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اراﺋﻪ ی ﯾﮏ
ﺑﯿﻼن دوره ای ﺿﺮورت ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻢ-ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻤﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،زﯾﺮا اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ اراﺋﻪ ی ﯾﮏ ﺑﯿﻼن درﺳﺖ،
ﻣﺎ را در راه و روش و اﻫﺪاف و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ روی ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﻮد.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻢ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮدن ﻓﺎﮐﺘﻮرﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﻤﻌﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در دو ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﯿﻢ؛ ﯾﮑﻢ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و دﯾﮕﺮی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر.
ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ
زﻧﺪان ﺑﺰرگ زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺨﻮف ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
داﺧﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از درون زﻧﺪان ﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از
ﺧﺎرج زﻧﺪان ﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
- ۱ﻧﻘﺶ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن داﺧﻞ زﻧﺪان
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ،اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﺎرآﻣﺪ در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺮوز زﻧﺪان و
زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اداﻣﻪ ی ﺟﻨﺒﺶ اﯾﻔﺎ م ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان از ﺳﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ ،از ﺳﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼح
ﻃﻠـﺐ ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ و ﻏﯿـﺮ اﺻﻼح ﻃﻠـﺐ ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ،از اﻓـﺮاد ﻣﻠـﯽ ،ﻓﻌـﺎﻻن
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ،اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاد ﻣﻤﻨﻮع اﻧﺪ.
ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺒﺎرزات داﺧﻞ زﻧﺪان ﻫﺎ
ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ی ﻣﺒﺎرزات ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﺮژی در
ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
 -۲اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از زﻧﺪان

درﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻨﺎق ،ﻃﻮری ﺳﺎزﻣﺎن
داده ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻓﻌﺎل ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﺪ.
 : ۲.۱ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺮوﺑﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی و ﺧﺎﺗﻤﯽ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺧﻮد را در
ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺎرآﻣﺪی آن
ﺑﺮای آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
دوری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﺸﺎن ﺷﺮط و ﺷﺮوﻃﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯽ
ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ،اﻣﺮوز
ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﺻﻼ ح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺧﺎرج از زﻧﺪان و در ﺣﯿﻄﻪ ی اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ
ﻧﻈﺎم ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺪارا ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻮر
ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و راﯾﺰﻧﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﺷﺘﺮاک ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ-ﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪ دار را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،اﻣﺎ ﮐﺮوﺑﯽ
در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات و اراﺋﻪ ی ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻮل ﻋﻤﺪه ی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮل رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮده ٔ
ﻣﺮدم اﺳﺖ.
 – : ۲.۲ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﯽ ،دﻣﮑﺮات ،آزادﯾﺨﻮاه ،ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ در ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺮدم و ﻣﻄﺮح ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺪﻧﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻗﻤﺎری او ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم
را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﻧﺒﺎل
و اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﻮده و از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ،اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اداره ی

ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ و داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را دارﻧﺪ ،واﮔﺬار
ﮐﻨﺪ.
 : ۲.۳ﻧﻬﻀﺖ آزادی و ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﭼﺎرﭼﻮب
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
آرام و

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد
رژﯾﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮوه اﺻﻼح ﻃﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻏﯿﺮ از دﻋﻮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ رادﯾﮑﺎل ،اﻗﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﺪاده

را در
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
اﺳﺖ.

 : ۲.۴ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آزاد وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭼﭗ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی آﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﻧﺤﻠﻪ-ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد ﭼﭗ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﮑﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﺪ داﻧﺴﺘﻪ
و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ – داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان – ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ  ۸۸ﻫﺴﺘﻪ-ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ
زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و اﻗﺪام ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
 : ۲.۵ﺗﺨﺮﯾﺐ از داﺧﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ
در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﻓﻊ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻮر اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﺮﮐﺪام از
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﮏ ﺳﺎﻻرﻧﻪ ی ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ رژﯾﻢ را ﻣﯽ
ﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﮐﻞ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از
ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺗﺌﻮﻣﺎﻓﯿﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻢ ﮐﻢ ﺛﻤﺮه ی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﺎزرس وﯾﮋه ی ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎران ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻣﻨﻪای و … را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﻪ ی
اﯾﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮑﻪ ﺳﺎﻻراﻧﻪ ی ﮔﺮوه اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،اﯾﻦ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺎح اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد

ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮه دادن ﺑﻪ زد و ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
ﺗﺠﺎوزات ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺰاب و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف را
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮﺑﻪ ی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 : ۲.۶رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺸﺨﺼﻪی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺟﻨﺒﺶ  ،۸۸ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻗﻮی در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺖ و ﺗﺪاوم آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺮ
رژﯾﻢ وارد آورد ،ﻓﻘﻂ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده ی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ  ۸۸ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد و
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺮ ﮐﻮب داﺧﻠﯽ ،اذﻫﺎن ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺗﻤﯽ در ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ-اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری دارد.
 : ۲.۷ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان

اﻧﺪﮐﯽ

ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺸﺘﺎر و زﻧﺪاﻧﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ،ﻣﺒﺎرزان
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺳﺮﮐﻮب ﻋﺮﯾﺎن و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن و… ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت را
داده اﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم :اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎرج را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻃﯿﻒ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
اﻟﻒ :ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼ ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ی
در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﻪ ﺧﺎرج
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎی ﺷﺼﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺒﻬﻪ اول
 -۱ﻣﺤﻮر واﺷﻨﮕﺘﻦ:

اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﻣﺪ ه اﻧﺪ .دوم ،اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ:

ﺗﻼش ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
اﺳﺘﻘﻼل ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﻓﺮاد،
واﺷﻨﮕﺘـﻦ و ﺻـﺪای اﻣﺮﯾﮑﺎﺳـﺖ .اﯾﻨـﺎن از اﻣﮑﺎﻧـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ اﻣﺮﯾﮑـﺎ در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻨﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در
ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺸﺮوع ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﺑﺎزده ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺤﻮر
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻧﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺸﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺗﻤﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺎﻣﺘﺸﮑﻞ ﻓﻌﺎﻻن رﺳﺎﻧﻪ ای در اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۲ﻣﺤﻮر ﭘﺎرﯾﺲ – ﺑﺮوﮐﺴﻞ -ﺑﺮﻟﯿﻦ – ﻟﻨﺪن
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ
وﺟﻮد دارد :
 : ۲.۱ﻣﺒﺎرزان ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن و ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺧﯿﻠﯽ زود ﺧﻮد را در ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﻗﺮار دادﻧﺪ.
 : ۲.۲ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ
از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺗﻬﺮان دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای
ﺟﻨﺒﺶ در ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺒﺎه در
ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﯾﺶ ،اﻗﺒﺎل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 : ۲.۳ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و در اﺗﺎق ﻫﺎی ﻓﮑﺮ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ رﺳﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ در
اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ
دارﻧﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
 : ۴.۲اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی
اﻧﺘﺸﺎراﻫﺪاف اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻮاردی
در دﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ب :ﺟﺒﻬﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،ﻃﯿﻒ ﺑﺰرﮔﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن از
راﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭼﭗ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻼن ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ
درﺷﺶ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻼن ﺑﺮای ﭼﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﻧﺰﯾﮏ ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮاﻧﺪازی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻠﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ-ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮﻓﺪار آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﻧﺌﻮﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،اﺗﺤﺎد
ﻓﺪاﯾﯿﺎن ،ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻗﺎی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻨﺜﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﭘﻬﻠﻮی و
ﻃﺮﻓﺪاری از دﻣﮑﺮاﺳﯽ داﻣﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده
اﺳﺖ و از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﯾﻦ راه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
رود ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ا ﻧﺪازد.
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ،آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و ﻧﺌﻮﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﻣﻨﻪ ی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع
ﺧﻮد ﺑﺎ ارزش و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﺟﺪا ﺟﺪا،
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز و در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺎزی اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺷﻔﺎف ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎ ﻓﻬﻤﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ وﻻﺋﺴﯿﺘﻪ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺮوش و ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ،ﻧﻘﺶ
اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن آﻗﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﻮری ﻋﻼ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﻔﺮدﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺟﻨﺒـﺶ ﺳﺒﺰﺳﮑﻮﻻرﯾﺴـﻢ و داﻣﻨـﻪ ی
اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
اﻋﻼن ﺿﺮورت ﺟﺒﻬﻪ ای از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ و
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
واﻗﻌﯿﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد .ﺑﺮای ﮔﺎم
ﺑﺮداﺷﺘﻦ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ،
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ در
ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﯾﺴﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻀﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اداره ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻓﺮاوان ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖ
ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در آن اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ و ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﮐﺮد اﮔﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ

واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ آن را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﻦ ﺻﻔﺎت و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎر ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﺑﺎ ز ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺪون ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺒﺎرزان و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ
را ﺑﺎ ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮ آﺷﺘﯽ و
ﺳﺎزش داﺷﺘﻪ و در دام ﺗﻈﺎﻫﺮ و ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﺳﺎﯾﻪ ی ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،اﻗﺪام ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ،ﺑﺪﯾﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ:
 – ۱ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻗﻢ
زده ﺷﻮد.
 – ۲ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮏ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺣﺮﮐﺖ-ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آراﯾﺶ داده و از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ﺧﻮد در دﯾﮕﺮ اﻣﻮر
ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
 – ۳ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺪورت ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
 – ۴اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ
)ﭘﺮوژه دو ﺳﻮﺳﯿﺘﻪ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اراﯾﻪ دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
 – ۵ﺗﺸﮑﯿﻼت اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ.
 – ۶اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
 – ۷اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را
ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺧﻄﺮ
ﺟﻨﮓ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺸﺘﺮودی ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﻣﻦ ﺑﻮد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ
اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮏ روز وارد ﮐﻼس درس ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ
دارﯾﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ روی ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﻮﺷﺖ “ :اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و اﺛﺮات آن” ﭘﺲ از
ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺘﯽ ورﻗﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺑﺤﺚ آزاد ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻫﺮ ﮐﺲ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد و دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن ﻣﯽ آورد.
ﻋﺪۀ زﯾﺎدی در ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در رد آن
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺪادﻧﺪ و او ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از وﻗﺖ ﮐﻼس ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ اداﻣﻪ داﺷﺖ …او
رﺷﺘﻪ ﮐﻼم را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﻬﺠﻪ زﯾﺒﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد اﯾﻨﻄﻮر
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد ” :اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﮔﺮ در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ و اﮔﺮ در دﺳﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ” ) ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ( و ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﻮت ﻃﻮﻻﻧﯽ اداﻣﻪ
داد ” ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮس دارم ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ” وﻗﺘﯽ
اﯾﻨﺮا ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﻣﯽ ﻓﺸﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد آور ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎًﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ و در اﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ در اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
 : ۱اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از

آن ﺑﻬﺮه ورﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺎ دو ﺷﺮط ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرن و دﯾﮕﺮی در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ .دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺸﺮی ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﮐﺪاﻣﺴﺖ؟ ﺑﻄﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آزادی و ﺣﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﻫﺎی ﺗﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ آزادی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دادﻧﯽ و ادای وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺣﻖ و ﻫﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﯿﻨﯽ و در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻠﻮم و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺮای رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺴﺎن رﻓﺎه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ آزادی؟ روﺳﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ در ﻗﻔﺲ ﯾﺎ در زﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻮد آﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب
اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ آزادی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل آزادی ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ و
آﻣﻮزش و ﮐﺸﻔﯿﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم از ﻣﻮﻫﺒﺖ
ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ
آﺣﺎد آن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺴﻮی رﺷﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻮق ﻣﯿﺪﻫﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن
ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﻔﯿﺎت دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ،ﯾﻌﻨﯽ آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد در اﯾﻨﺼﻮرت
از اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺸﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺮﮔﺰ
از ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺪرت ﺧﻮد و ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
واﻗﻊ ﺷﻮد .
ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﻓﺎه ﺑﺸﺮی اﻣﺮوزی را ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺮدد ،ﺑﺮای ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ازآن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ وﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﻧﺠﺎت
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﮑﺎر رود  .اﮔﺮ ﻫﺪف واﻗﻌﺎ ﺗﻬﯿﻪ
اﻧﺮژی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻮی ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 : ۲اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻢ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺗﺌﻮﻣﺎﻓﯿﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪ و
ﻧﻪ ادﻋﺎی او در اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی را ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و دروغ ﭘﺮدازی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺜﻞ
روز روﺷﻦ اﺳﺖ.
اﻗﺪام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ،
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
اﯾﺮاﻧﯽ آﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﻔﺎده اﺗﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ:
 .۲.۱رژﯾﻢ اﯾﺮان دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﺧﻮد
دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ رای ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﮔﺬارده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
 ۲.۲ﺗﻮان و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺛﺮوت ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺪر ﻣﯿﺪﻫﺪ.
 ۲.۳ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﺎه ﻣﺮدم ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺮای
وﻟﺨﺮﺟﯽ ﻫﺎی اﺗﻤﯽ و ﺻﺎدرات اﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن .
 ۲.۴ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اراﻧﯿﻮم ﮐﺎراﻣﺪ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻨﺠﻞ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد .
 ۲.۵رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮل در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و از داﯾﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰاری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪور اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪور از ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن را
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
 ۲.۶ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻏﺮق ﺷﺪن در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﺪارد .ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺣﺘﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
.
 ۲.۷ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺰوای اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺮاب ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ،ﭼﻪ
ﻛﻮﭼﻚ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ،ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﭼﻪ ﺿﻌﯿﻒ ،ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻪ در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ ،را ﻧﻤﯿﺘﻮان
ﯾﺎﻓﺖ ﻛﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا و ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﭘﻞ

ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ  .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻧﮑﯿﺸﻮت آن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﺮد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺮخ و دﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﯿﺮﺣﻢ اﺳﺖ.
 ۲.۸ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن در ﺣﺎل وارد آوردن ﺿﺮﺑﻪ
ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا دوری از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻧﺰول
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﮑﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ داده ﻓﻘﺮ و
ﻓﺴﺎد را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯿﺴﺎزد و اﻧﺤﻄﺎط اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﯾﻨﺪه
اﯾﺮان را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد .
 :۳ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﻣﻌﻠﻮل و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﯽ –
 ۲۰از دادن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
واردات ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ اﯾﺮان از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﺮدم ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺤﺮان
داﺧﻠﯽ ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن داﺧﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ،اﮔﺮاز آن ﺑﻪ
ـﻮر
ـﺮار دارد .ﻫﻤﯿﻨﻄـ
ـﺎﺷﯿﻪ آن ﻗـ
ـﺪ ،در ﺣـ
ـﺪه ﺑﺎﺷـ
ـﺎب ﻧﺸـ
ـﺮون ﭘﺮﺗـ
ﺑﯿـ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﯿﺮون از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺎدی را
ﻣﺘﺤﻤﻞ و آﺷﮑﺎرا ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ را ﻣﺮدود ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻫﻢ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
و ﻫﻢ ازﺳﻮٔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راه ﺣﻞ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد  ،ﭘﺲ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و در داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻢ ﺷﻬﺎﻣﺖ اﻧﺪ
ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺞ ﻧﺪارﻧﺪ اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺪم
رائ اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ  ،اﺳﺘﯿﻀﺎح دوﻟﺖ و وزﯾﺮان …
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮده اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ را از داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ و اﺗﺶ ﺟﺒﻨﺶ ۸۸را روﺷﻦ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ اﮔﺮ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻣﻮاج ﺗﺎزه ای از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ را
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻘﻠﺒﯽ اش را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﺤﺘﺮم
ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﺪ .وﻗﺘﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،اﻧﺮژی ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﺮا ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬاﮐﺮات
ﺑﺎﺷﺪ (۱).ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﻣﯿﺪی ﺑﻪ
ﺣﺼﻮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات اول اﮐﺘﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد(۲).
روزﻧﺎﻣﻪ آﻟﻤﺎﻧﻰ ﺗﺎﮔﺲ اﺷﭙﯿﮕﻞ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎى ﻣﻮﺷﮏ و اﺗﻢ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ،رژﯾﻤﻬﺎی ﺗﻬﺮان و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ
را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻰ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ رژﯾﻢ ﻣﻼﯾﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ
از رژﯾﻢ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯿﺪارد ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،اﻣﺎ رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان ،ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﮐﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﺣﻤﺎس و ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﭘﺪﯾﺪه
ﻫﺎى اﻃﺮاف آن ﻫﺴﺘﻨﺪ).(۳
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ
ﭘﯽﮔﯿﺮی ﮔﻔﺖوﮔﻮ را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺗﺎزه دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻓﺸﺮده ﺗﺮ و ﻓﺸﺮده ﺗﺮﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  .ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﭼﺎر ﮔﻠﻮی ﻧﺤﯿﻒ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺸﺮد ،ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت در رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﯾﺮان ﺑﯽ اﺛﺮ ﯾﺎ ﮐﻢ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ از اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و داﻣﻨﻪ ﺳﺮ ﮐﻮب ﺧﻮدرا ﮔﺴﺘﺮش
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ و ﺑﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ را ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﺮ اﻗﺪام ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ارج ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و از ﺗﺤﺮﯾﻢ رژﯾﻢ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ..در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ رژﯾﻢ وارد
آورﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 : ۴ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ
ﺗﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﺳﺖ .اروﭘﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻫﻤﻮاره ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﭘﺮ در آﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎ
اﻣﻦ در ﺟﻬﺎن زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
وﺳﻌﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ

اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .اﮔﺮ ﻃﺮح ﺣﻤﻠۀ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﻪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗﻮ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺣﻤﻠۀ ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
را ﻧﯿﺰ آﻣﺎج ﺑﻤﺒﺎران ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد(۴) .
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮى واﺷﻨﮕﺘﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﻮﺷﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﻜﻪ
دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﭘﻰ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ،اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻼش
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﻜﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﻰ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاى ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﻤﺎس ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻼش ﻫﺎى ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮاى ﺑﻰ ﺛﺒﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺼﺮ و ﻛﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻋﺮاق(۵) .
ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﺛﺮات آن ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ زﯾﺎن آور اﺳﺖ و رژﯾﻢ را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺒﺮﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﮐﺮوﺑﯽ و ﺧﺎﺗﻤﯽ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﮓ وﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟﯽ از دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
.۱ﮔﺎردﯾﻦ :ﻣﺬاﮐﺮات اﮐﺘﺒﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری »رﯾﺎ
ﻧﻮوﺳﺘﯽ« روﺳﯿﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۸۹
.۲ﮔﺎردﯾﻦ :ﻣﺬاﮐﺮات اﮐﺘﺒﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری »رﯾﺎ
ﻧﻮوﺳﺘﯽ« روﺳﯿﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
. ۳ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۷ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۸۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ Thursday ۲۸ May ۲۰۰۹
اﺷﭙﯿﮕﻞ :رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ
 .۴ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻫﺪف اﯾﺮان ﺑﺨﺶ  : ۱ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺎره
اﯾﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺸﻞ ﺷﻮﺳﻮدوﺳﮑﯿﻤﺘﺮﺟﻢ  :ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻮﯾﻮﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ  :رﺿﺎ
ﺑﯽ ﺷﺘﺎب رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﯾﻜﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ,ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۸۹
.۵ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۸۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ Thursday ۱۴ May ۲۰۰۹
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﺎﯾﻤﺰ :ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﯾﺎﻏﻰ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ

ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼﻗﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﻮد .زﯾﺮا در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن رﻓﺘﺎر و زﯾﺴﺘﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻋﯿﺎن
اراﺋﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮاره زﯾﺮ دﯾﺪ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ و اﻧﺘﺸﺎرﺑﯿﻼن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ درﻋﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ.اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از
اراﺋﻪ ﺑﯿﻼن در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ردﯾﻒ ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ﻧﮑﺎت
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎ و ﻋﺮﺿﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در
ﺑﯿﻼن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ رخ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻼن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﻧﯿﺰ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﯾﺪه
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻬﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﻮادث ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﻼن اﻣﺮ راﺣﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪن آن ﺳﺎده و ﺳﻬﻞ! ﻫﯿﭻ ﺑﯿﻼن از ﺧﻄﺎ و ﻟﺮزش دور
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﻼن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﯿﻼن دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .در ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﺑﯿﻼن،
ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻤﻮاره زﯾﺎﻧﺒﺎر اﺳﺖ
زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎ روﺷﻨﯽ و ﺑﺪور اﻓﺘﺎدن از ﻫﺪف ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻧﯿﺮوﻫﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ واﻗﻌﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺪه ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺳﻮی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮑﺎر
ﻧﺮﻓﺘﻪ ،از ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺳﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ را ﻋﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺿﺮﺑﺎت ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫﺪاف آن ﮔﺮوه وارد آورده و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ اش ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ و او را از ﭘﺎی در آورد.ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺪف،
ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎد آور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪون ﻫﺪف ﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻫﺪف ﺧﺼﻠﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﭘﺲ داﺷﺘﻦ
ﻫﺪف و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺪان ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﺮ اُرﮔﺎن زﻧﺪه
اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﯿﻼن ﯾﺎ ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺴﯿﺎری ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ارﻗﺎم و اﻋﺪاد اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻼن ﻫﺎ ﮐﻪ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤّﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪ در ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎر ﺳﺎز و ﻻزم
و اﺟﺒﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا
ﺑﺪون ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ﻣﺸﺮوع و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﻫﺪاف اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻼن اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻬﻢ
ﺗﺮ از ﺑﯿﻼن ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻏﺮض از ﺑﯿﻼن اﺧﻼﻗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻧﺎ
ﻣﺎﻧﻮس در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا دﯾﺪ اﺧﻼق در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭼﯿﺴﺖ ؟ اﺧﻼق در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ دو اﺻﻞ ﺣﻖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺲ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ
آن اﺟﺘﻤﺎع ،ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻔﯽ دارد .ﻓﺮد ﺑﺎ اﺧﻼق ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻓﺎدار ﺑﻮده واز آﻧﻬﺎ ﻋﺪول ﻧﮑﻨﺪ .اﺧﻼق
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻧﺴﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ وآن
از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻓﻼﻃﻮن و روﺳﻮ ،وﺻﻒ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
»اﯾﺪه آل « را ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺮا اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،اﯾﺪه آﻟﯽ را ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ
وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارد .درﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﺪاف
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ و اﻫﺪاف ﺧﻮد
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد .ﭘﺲ ﻏﺮض از ﺑﯿﻼن اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن – ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرش – ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﯽ از ﺣﻘﻮق و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﯿﻼﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ روش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ
ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺑﺰار ﻫﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ واﻣﻮر ﺑﺎﺷﺪ .در اراﺋﻪ ﺑﯿﻼن ﯾﮏ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻣﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮔﺬﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺑﯿﻼن
اﺧﻼﻗﯽ دارای ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و آﻣﻮزش ،اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎی
ﻫﻨﺮی ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،رﻓﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﻐﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﮐﯿﻔﯿﺎت اﻣﺮوزی ،در آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ.
دﻫﻨﺪه

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
-۱ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدی:

ﯾﮏ

ﺑﯿﻼن

اﺧﻼﻗﯽ

در

ﯾﮏ

ﮔﺮوه

ﻣﺘﺸﮑﻞ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ،اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ،ﻓﮑﺮی و ﻧﻈﺮی و
ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس و زﯾﺮﺑﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل و ﻏﯿﺮه .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﻞ ﻫﺪف ﯾﮏ
ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزادی ،ﮔﺴﺘﺮش آن و دﻓﺎع از آن
ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آزادی آﻓﺮﯾﺪه او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﺎود ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ،
اﻣﺎ آن ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ در اﻫﺪاﻓﺶ ﺧﻮد را وﻇﯿﻔﻪ دار رﻋﺎﯾﺖ
آزادی ،ﮔﺴﺘﺮش آزادی و دﻓﺎع از آزادی ﻣﯿﺪاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﻨﯿﺎدی ،آن ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻋﻤﻞ و ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد ﻓﺮد ﻣﻘﺮر و ﭘﺎ
ﺑﺮﺟﺎ ﺷﺪه و اﻓﺮاد آن را ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎورﮐﺮدهاﻧﺪ.
از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدن و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻮدن و اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن از ﻣﻤﯿﺰات ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﯿﻼن اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۲ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯽ:
ﺑﺨﺶ دوم ﺳﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در
زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﻌﻠﻮل ﭼﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن ،روﻧﺪ ﺧﻮد
را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻓﺼﻞ
ﺧﺎﺻﯽ را از ﺑﯿﻼن اﺧﻼﻗﯽ اﯾﺠﺎد و ﺗﺒﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪت اﻧﺪ وﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در
ﭼﺎر ﭼﻮب اﺧﺘﯿﺎرات و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﺎر و زار ﺑﺮوز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺒﻮدن و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﺒﻮدن
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

و

اﺟﺒﺎری

ﻧﺒﻮدن

از

ﻣﻤﯿﺰات

ﻋﻮاﻣﻞ

ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﯾﯽ

ﺑﯿﻼن

اﺧﻼﻗﯽ

ﭼﺎﻟﺶ ﺑﯿﻦ ﺑﻮدن و ﺷﺪن در زﻣﺎن ،ﺑﺮآﯾﻨﺪی را ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف
ﺑﯿﻼن ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮآﯾﻨﺪ در ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدی اﺛﺮ ﻣﯿﮕﺰارﻧﺪ .
ﻫﺪف ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
دﺳﺖ آورد ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .
اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ :
اول ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﯿﺎت و ﺷﮑﻞ ﺧﺎرﺟﯽ آن ،وﺳﻌﺖ ،ﺣﺠﻢ و ﺑﺴﻂ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری آن ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﺳﺖ  .ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی در ﻫﺮ ﺑﯿﻼن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﺎده ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ،واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ازﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ،در ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺎرﺑﺮدی و راﻫﺒﺮدی ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﻼن ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻓﻦ و ﻫﻨﺮ اراﺋﻪ در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .
دوم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﮐﻪ وﻇﺎﺋﻒ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه و اﻋﻤﺎل و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻀﺎء را ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ :
ـﺎدات و آداب
ـﯽ ،ﻋـ
ـﺎر اﺧﻼﻗـ
ـﯽ ،اﺧﻼق و اﻓﮑـ
ـﺎت ﺣﺰﺑـ
ـﺪات وﺗﻌﻠﻘـ
ﻣﻌﺘﻘـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮق واﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮا آوردن ﺛﺮوت ،ﺷﻐﻞ
و ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺨﺼﺺ ،زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ  .ﺑﯿﻼن اﺧﻼﻗﯽ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯿﮑﻨـﺪ و واﻗﻌﯿـﺎت را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده ﻗـﻮاﻧﯿﻨﯽ از آﻧﻬـﺎ
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻗﻀﺎوت و
ارزﯾﺎﺑﯽ را در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺿﺮورت ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻻزﻣﻨﺪ ﻣﯿﺎﺑﺪ و
راﻫﮑﺎر ﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ ۱۴/۱۱/۲۰۱۰
ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ،ﺑﻨﯿﺎد آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن
Farhang.ghassemi@orange.frآدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

از

رﺑﺎﺗﻬﺎی

ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺟﺎوا اﺳﻜﺮﯾﭙﺖ دارﯾﺪ
www.rangin-kaman.org

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 ﻣﺤﻠ ﯽ 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..

