
 1 

  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  روزگار فردائی؟ برای ئیاینجاحزبی 

متأسفانه، می توان ديد که اغلب احزاب مستقل خارج کشور جز خطوطی کلی و برنامه ھائی تجريدی و ايدئولوژيک، که ھیچ 
ايده ھا و نظامات يک بر اساس شناخت درست از مقتضیات واقعی کشور ساخته نشده و اغلب گرته برداری انتزاعی از 

در نتیجه، . عمل می کنند» چو فردا شود فکر فردا کنیم«موجود در کشورھای ديگرند، چیزی با خود ندارند و بر اساس شعار 
چھار دھه پیش مھندس بازرگان با کمتر از فردا که دری به تخته بخورد تنھا شاھد تکرار فاجعه بار وضعیتی ھستیم که آن را 

 »!..سینی را داغ داغ دست ما دادند «:ید کهاين جمله تجسم بخش
  

com.esmail@nooriala  
  پیش زمینه

عده ای از اھل سیاست را عقیده بر آن است که بین داخل و خارج کشور فاصله و تفاوتی وجود 
اپوزيسیون برای  مبارزات  آوری علیهيانسازی زئی، در واقع، به جدا جداھرگونه  وجودندارد و اصرار بر

شايد من اما چنین نمی پندارم و .  تمام می شود، يا گذار به دموکراسی،حکومت اسالمیانحالل 
به تشريح تفاوت ھای » کشور خارج از کشور« سال پیش در مقاله ای با نام 14 که نخستین کس باشم

 پیش از آنکه از تفاوت ھای سیاسی سخن گفته باشم ،در آن مقالهالبته . )1(مه اپرداخت» محیط«اين دو 
 الزم ،ی ديگر بیش از ھر زمان، فکر می کنم که اکنونفاوت ھای فرھنگی پرداخته بودم؛ حال آنکهبه ت

 بپردازم و نشان دھم که انکار اين وص کارکردیِ  سیاسی ِ اين دو محیطاست که بر تفاوت ھای ِ بخص
 حاصلی جز ناکارآمد  بین داخل و خارج،ًن خط کشی ھای واقعا موجود و کوشش برای بر داشت،تفاوت ھا

خواستار حفظ جمھوری اسالمی خواه بر خواستاران سکوالر  ارج کشور و تفوق اصالح طلبانسازی توان خ
  .  در ایران ندارددموکراسی

ی ، اگرجه در طی سال ھای گذشته بیشتر و بیشتر به تشريح تفاوت ھای فرھنگبه عبارت ديگر
به تفاوت با تأکید بیشتری  ، از چھار سال پیش،ادامه داده ام اما) داخل کشور(و آنجا ) خارج کشور(اينجا 

 نیز انتشار  از موضع گیری سیاسی اين دور جديدمبداء. پرداخته امھای کارکردی و سیاسی دو محیط 
 نوشته بودم ، از جمله،آن در که» کنگره ای که جانشین مجلس مؤسسان نمی شود«مقاله ای بود با نام 

  : که
را در » جمھوری خواھان دموکرات«و » پادشاھی خواھان مشروطه طلب«بیائید تصور کنیم که "

حال اگر . مکانی ـ بگیريم پاريس ـ جمع کنیم و از آنھا بخواھیم که علیه حکومت اسالمی با ھم اتحاد کنند
 که برای کشور ما پادشاھی مشروطه مطلوب تر آنھا روزھای متمادی نیز مشغول بحث در اين مورد شوند

آن ھا قادر  چرا که ھیچ کدام از . است يا جمھوری دموکرات، کارشان حاصلی عملی نخواھد داشت
نیستند خواست خود را در اکنون و این زمان عملی کنند ـ حتی اگر معجزه ای صورت گرفته و يکی از 

رفراندوم تعیین نوع «اين مسئله ايران و پای صندوق رأی ِ ی طرح »جا«! طرفین ديگری را قانع کرده باشد
آن ھم بعد از انحالل حکومت اسالمی و فراھم آمدن زمینهء انجام چنین رفراندومی » زمان«، و »حکومت
پس، ھر پادشاھی خواه و ھر جمھوری طلبی که اتحاد نیروھای مخالف حکومت اسالمی را به  .است
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موکول کند، در واقع، ھم وقت خود را تلف کرده است و ھم فرصتی »  اينجااکنون و«تعیین نوع حکومت در 
  . )2("را که برای اتحاد نیروھای اپوزيسیون علیه حکومت اسالمی پیش آمده باشد سوزانده است

از اينگونه مثال ھا چند نمونهء ديگر ھم در آن مقاله وجود دارد و عالوه بر آنھا نمونه ھای بسیار 
؛ اما من، در اين مقاله قصد دارم فقط به يک نکتهء اساسی بپردازم که می توان فراھم آوردديگری را نیز 

که (اپوزيسیون انحالل طلب و سکوالر دموکرات ايران جنبش فکر می کنم روز به روز در معادالت سیاسی 
اصل « اين نکتهء اساسی. اھمیت بیشتری می يابد) ند آشکار آن در خارج کشور مستقرعناصر علنی و

  .نام دارد» تحزب«
  

  انواع حزب سیاسی
  : سیاسی اشاره کردعلومدر اين زمینه فکر می کنم که الزم است به برخی از تعاريف موجود در 

 ,Government(و دولت ) Regime, Establishment, System(حکومت دو پديدهء . 1
Administration (و  ،قانون اساسی، قوای سه گانه شامل »حکومت«. دارای تعاريف جداگانه ای ھستند

ً صرفا» دولت« است حال آنکه )ًو احیانا شاه و ولی فقیه و نھاد ھای زير نظر آنھا (قوای نظامی و انتظامی
مفاد قانون يکی از نھادھای برآمده از قانون اساسی و جزئی تفکیک ناپذير از حکومت، و مجری و نگھبان 

  .اساسی است
سازمانی است که جمعی از مردمان، با داشتن » حزب سیاسی« در میان اين دو پديده،. 2

 در آن گرد می آيند و می کوشند تا از طريق تصرف قدرت سیاسی آن اھداف را ،اھدافی معین و مشترک
  . متحقق سازند

، با ھم به رقابت می  کشور قانون اساسیبا پذيرشدر دموکراسی ھا، احزاب سیاسی، . 3
اسی را بین احزاب دست به دست می وسیله ای است که قدرت سی» دمصندوق رأی مر«پردازند و 

و با چه ند و، در نتیجه، اين ارادهء مردم است که تعیین می کند کدام حزب سیاسی، برای چه مدتی، گردا
 و ھمین اراده است که .و برنامه ھای خود را اجرائی سازدتصرف کرده  را در دولتمی تواند برنامه ای، 
  .مام دولت را از حزبی بگیرد و به حزب ديگری منتقل سازدمی تواند ز
  : حزب سیاسی دو صورت بخود می گیرد اما ديکتاتورییدر حکومت ھا. 4

 که خط قرمزھای ديکتاتوری را دمی ياب اجازهء فعالیت و شرکت در انتخابات را در صورتیيا : الف
 تفاوت ھایدر اين حالت . درعايت کنبدقت  ) باشدکشورکه می تواند حتی علیه قانون اساسی پذيرفتهء (

 و رفت و  دارند به حداقل نزول پیدا می کند و رقابت و شرکت در انتخابات را احزابی که حق فعالیتمابین
  .آمد مابین احزاب امری دکوراتیو و تشکیالتی محسوب می شود

سیستم « در کهیت ان است واقع. و يا تنھا فعالیت يک حزب واحد مجاز شناخته می شود: ب
  ِ اجرائیِ دستِ آلت»دولت« حکومت و دولت يکی می شوند و يا، به عبارت ديگر، »ھای تک حزبی

  .ی نیستئ و حاوی ھیچگونه استقالل رأبوده)  استبدادی استناگزير که(  تک حزبیحکومت
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استبدادی که بر اساس قانون اساسی بقدرت می رسد اما ھمین ھر آن ساختار در حوزهء . 5
با احزاب، بنا بر تعريف منطقی خود،   قرار است، اگرچهانون را ناديده گرفته و به بايگانی می سپاردق

ه در ھر آن حزبی را ک رقابت کنند، اما حکومت استبدادی» دولت«بر سر تصرف پذيرش قانون اساسی، 
  .داعالم می کن» غیر قانونی«جھت منافع و مقاصد خود نداند 

زير «می شوند، يا زندگی » منحل« بنیان گزاران شان شده يا بوسیلهءقانونی  احزاب غیر. 6
  . منتقل می شود» خارج کشور«را پیشه می کنند و يا رھبری شان به » زمینی

» دولت« از » ساکن خارج کشور شدهءاحزاب غیرقانونی« آماج مبارزهء ،»انتقال«اين جريان در و . 7
به ) که دولت را در شکم خود دارد(ر راستای براندازی حکومت تبديل می شود و اين احزاب د» حکومت«به 

  .فعالیت می پردازند
منشاء و معنا و » داخل کشور«توجه کنیم که، در ھمهء موارد ھفتگانهء فوق، حزب سیاسی در 

ساخته » دولت«مفھوم و کارکرد دارد و در اصل برای فعالیت در لوای قانون اساسی کشور و برای تصرف 
ما، چون غیر قانونی و ممنوعه اعالم شد، و به زندگی زير زمینی يا انتقال به خارج تن در داد، می شود ا

  . تغییر ھدف داده و به مسیر براندازی حکومت گام می نھد
  

  حزب سیاسی در خارج کشور
نام »  در خارج کشور ايجاد شدهحزب«در اين میان ما با پديدهء ديگری ھم روبرو می شويم که آن 

می زنند؛ » حزب سیاسی«کشور دست به ايجاد يک خارج ؛ بدين معنی که جمعی از افراد ساکن دارد
» ممنوعه«حزبی که در داخل کشور شکل نگرفته و در انتخابات شرکت نکرده و در جريان فعالیت خود 

  :شخصات ويژه ای استدارای م بخاطر شکل گیری در خارج کشور »حزبی«چنین . نشده است
ًمنطقا در داخل وجود ندارد؛ واال اش  که امکان تشکیل شده تشکیل  کشور در خارجاز آن رو. 1

  .که عده ای در خارج يک کشور دست به تشکیل حزب بزنند وجود ندارد ايندلیلی بر
از طريق مجاری » دولت«چنین حزبی در خارج کشور قادر به شرکت در انتخابات و تصرف . 2

 نمی شناسد و اجازهء فعالیت در داخل کشور را به آن تبرسمیآن را » حکومت«دموکراتیک نیست چرا که 
  .نمی دھد
  : ندارد رو راه در پیش سهبیش از دوًچنین حزبی طبعا . 3

وجود دارند اما حکومت در عین  کشور داخل به احزابی که در »وابسته شدن غیر علنی«: الف
  .را در حالت دائمی خوف و رجاء نگاه می داردنھا آ و حالی که غیر قانونی شان می داند تحمل شان کرده

در اينجا به نظرم می رسد که نخست بايد به احواالت اين گونه احزاب توجه کرده و سپس به (
  . داليل وابسته شدن حزب تشکیل شده در خارج به آنھا پرداخت

شود بدان جھت از جانب حکومت تحمل می   در داخل کشورحزب غیر قانونی اما تحمل شده -(
 روابط و مناسبات دموکراتیک را برای حکومت استبدادی فراھم  بودنمی تواند تصويری مبھم از برقرارکه 

  .در دست گیردـ  تا رفع ضرورت  ـً و حتی، اگر واقعا ضروری شود، زمام قدرت را ھمسازد
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» جبھهء دموکراتیک«يا » جبھهء ملی «متشکلهءھم اکنون در داخل کشور می توان به احزاب  -(
اشاره کرد که اگرچه ھمگی » ملی ـ مذھبی ھا«يا » نھضت آزادی«يا » جبھهء مشارکت اسالمی«يا 
  . با اعمال کنترل، تحمل شان می کندالبته اما حکومت، اعالم شده اند » غیر قانونی«

» اصالح طلبی« اين سخن بدان معنا نیست که کلیهء اين سازمان ھا در جبھهء توجه کنیم که -(
 کنترل شده اما اين گونه مقاصد در کل فضای سیاسی. قرار دارند و بکلی از مقاصد انحالل طلبانه بدورند

  .  به ندرت کارساز ھستندبوسیلهء حکومت استبدادی
 مجبور به سازه ھا دارند اما اين گیبرخی از اين احزاب در خارج کشور نیز شاخه و نمايند -(

لی خود در داخل کشورند و لذا نمی توانند به تمام معنا در جبھهء انحالل طلبی قرار اطاعت از سازمان اص
  )گیرند

 اينگونه احزاب و تشکل ھای سیاسی اغلب وابستگی احزاب تشکیل شده در خارج کشور به
  .باعث می شود که حزب خارج کشور به بخش اعالم نشده ای از حزب داخل کشور تبديل شود

 بر اساس اين توھم بوجود می بخشی از اين احزاب. از احزاب داخل کشورداشتن استقالل : ب
 ،ب در کشورھای دموکراتیکاحزا تعريف رايج حزب سیاسی، باآيند که می توان در خارج از کشور ھم 

ی  به سرعت تبديل به محفل ھا، بعلت ابتالی به توھم واقعیت ناپذيرشان، احزاباينگونه. بوجود آورد
که خاص احزاب (» پروژه ھای اجرائی« که اغلب، با تصور اينکه می توانند بر حول تک شوند می یبالتکلیف

را ساختن در می آيند که پروژه ھائی برای کانند، حداکثر بصورت آلت فعل ھائی کار ک) داخل کشورند
  . خود نوعی عمل اصالح طلبانه محسوب می شودکاری که تھیه می کنند؛ دستگاه حکومت استبدادی

اين . » با داشتن ھدف و استراتژی انحالل طلبانهء آينده نگراستقالل از احزاب داخل کشور«: پ
 وجود داشته باشند که آگاھانه میان وظايف خود در در خارج کشورمی توانند تشکالت نادر در صورتی 

د را در راستای تفاوت قائل شده و انرژی و امکانات خو» فردا و آنجا«با وظايف شان در » اکنون و اينجا«
  . خويش صرف می کنند»وظايف اکنونی و اينجائی«اجرائی شدن و تحقق يافتن 

  
  وظايف دو گانهء احزاب مستقل خارج کشور

 تشکیل شده ی و ديد که حزبکردهتمرکز  حال، الزم است که اندکی بر احواالت حزبی از نوع اخیر  
می پردازد کار خويش را ) يا اکنون و فردا(ج و داخل در خارج کشور که آگاھانه به تفکیک وظايف خود در خار

وظايف دو گانهء احزاب « بھتر است مطلب را در ظل عنوان تجسسبرای اين . چگونه انجام می دھد
  :مورد مطالعه قرار دھیم» مستقل خارج کشور

می داند که در خارج کشور، و قبل از انحالل حکومت استبدادی مسلط بر چنین حزبی . 1  
  .  کنداقدام انتخابات از طريق شرکت در» دولت«ش، نمی تواند برای تصرف کشور

و است و می کوشد تا از طريق ائتالف با احزاب » انحالل طلب« چنین حزبی ناگزير ،در نتیجه. 2  
خواھد حکومت کنونی را منحل بی بزند که »آلترناتیو«مستقل انحالل طلب ديگر، دست به ايجاد گروه ھای 
  .، جانشین آن سازد»دولت موقت« الاقل تا پايان دوران گذار و بصورت يک و خود را،
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 حکومت«نمی تواند پديده ای چز يک » حکومت استبدادی و مذھبی«و از آنجا که آلترناتیو يک . 3  
سازمان سکوالر « و فرای اھداف ديگر خود، يک ءباشد، چنین حزبی خود بخود، در ورا» سکوالر دموکرات

  . محسوب می شود»الل طلب آلترناتیو خواهدموکرات انح
  اينيافتن پاسخی به بهنخست در گام  ،چنین حزبی، با آگاھی کامل به ويژگی ھای فوق. 4  
وظايف و کارکردش در خارج کشور و در دوران ماقبل انحالل حکومت استبدادی ـ « می پردازد که پرسش

  » تواند باشد؟ چه می)يعنی در اينجا و اکنون(مذھبی حاکم بر کشور 
 حیات و حضور حزب مزبور در دوران پس از پیش بینی شرايطچنین وظايفی نمی توانند بدون . 5  

ھر » فردا و آنجا«انحالل حکومت استبدادی ـ مذھبی کنونی تعیین شوند؛ چرا که بدون در نظر گرفت 
  .کوششی می تواند به سرگردانی و بی حاصلی بیانجامد

برای حضور و فعالیت در فردا و آنجا » فرصت«ن حزبی اکنون و اينجا را بصورت به عبارت ديگر چنی. 6  
  .می بیند
يکی : در برابر چنین حزبی قرار می گیرد» امکان«به صورت دو » ئی و اينجایفرصت اکنون«اين . 7  

داخل آماده شدن برای حضور در فردای «ديگری ، و » به مردمان داخل و خارج کشور حزبشناساندن «
  .»شورک

دو اين به اين معنی که کار در حوزهء . تقدم و تأخری وجود ندارد» امکان«در بین اين دو البته . 8  
  . گیردمی امکان شانه به شانهء ھم و ھمزمان انجام 

به معنی تھیه و ارائهء پروژه ھائی برای » آماده شدن برای حضور در فردای کشور«نتیجهء روند . 9  
ً احتماال سکوالر دموکرات ِ پس از انحالل حکومت استبدادی ـ مذھبی کنونی، کشور است که، در فضای

  .به مردم ارائه خواھند شد» برنامهء حزب برای شرکت در انتخابات و تصرف قدرت دولت«بعنوان 
 ھويت حزب تشکیل شده در خارج کشور را بیش از پیش معین ،»آماده سازی«ھمچنین، اين . 10  

 حزب به مردمان بصورت شناسهءاست که از ھمین اکنون و اينجا » ھويت«مین و آشکار می سازد و ھ
  .شودمی داخل و خارج کشور شناسانده 

روند شناساندن و معرفی حزب و برنامه ھايش به مردمان بايد چنان منسجم و دقیق صورت . 11  
زب مزبور از سرمايهء گیرد که، در رسیدن به دوران انحالل حکومت استبدادی ـ مذھبی مسلط بر کشور، ح

  .حمايت و اعتماد گسترده ای در نزد مردم برخوردار باشد
  

  حزبی در اکنون برای حضور در فردا
 احزاب مستقل خارج کشور جز خطوطی کلی و برنامه ھائی اغلب که می توان ديدمتأسفانه،   

 ساخته نشده و  که ھیچ يک بر اساس شناخت درست از مقتضیات واقعی کشور،تجريدی و ايدئولوژيک
 ندارند و بر خود باکشورھای ديگرند، چیزی موجود در اغلب گرته برداری انتزاعی از ايده ھا و نظامات 

  .عمل می کنند» چو فردا شود فکر فردا کنیم«اساس شعار 



 6 

کمتر در نتیجه، فردا که دری به تخته بخورد تنھا شاھد تکرار فاجعه بار وضعیتی ھستیم که آن را   
؛ »!سینی را داغ داغ دست ما دادند« دھه پیش مھندس بازرگان با اين جمله تجسم بخشید که چھاراز 

 و افتادن کار  کشورءوضعیتی که يکی از مشخصات آن فقدان احزاب صاحب برنامه ھای تفصیلی برای اداره
استفاده از  با ،ئی خواھد بود که می توانند خالء احزاب برنامه دار را پر کنند و»شخصیت ھا«به دست 

:  ھرگونه روند دموکراتیک را در فاصلهء کوتاھی به آنجا بکشانند که بگويند،شناخته شدگی شخصی خود
 يک تنهء ی»نه«و معنای اين سخن ھم آن باشد که » !اگر ھشتاد میلیون بگويند آری، من می گويم نه«

تر و با اھمیت تر ل کرده اند باالی ـ مذھبی را منح ھشتاد میلیون انسانی که حکومت استبداد ِمن از آری
  .است

 حزبی است ،داردضرورت تشکیل آن وجود ثابت شود که ، اگر حزب سیاسی در خارج کشورباری،   
 آماده می  و آلترناتیو خواه که  آينده نگر است و خود را برای آينده سازی،انحالل طلب، سکوالر دموکرات

که اگر آلترناتیو مورد نظرش با انحالل حکومت فعلی در کار نوشتن  به ايرانیان می گويد ، از ھم اکنون، وکند
 با برنامه  ِو تصويب يک قانون اساسی سکوالر دموکرات موفق شود، برای شراکت در رقابت حزبی و ورود

  .برای حضور در انتخابات آمادگی، نیرو، برنامه و انرژی سازندهء بسیار دارد
 ،که  آدم ھائی سرگردان است گاهءعدهود حزب نیست بلکه در غیر اين صورت آنچه شکل می گیر  

نام جمع  ، گرد ھم می آيند و در بیرون از ھرگونه ضابطهء علمی و منطقی،برای سرگرمی و اتالف وقت
  .می گذارند» حزب«خود را 

_______________________________________________________ 
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