
  من به ھيچ حزب يا سازمانی وابسته نيستم
  ،من با عقيده شما موافق نيستم اما
  . از حق شما در ابراز عقيده تان، تا پای جان دفاع می کنم

  »ولتر« 
  

کيد می کنند ، فرھنگی و سياسی تأسيار می شنويم که روشنفکران و فعالين اجتماعی     ب
يا عدم وابستگی به يک تشکل يک فضيلت آ. که به ھيچ حزب يا سازمانی وابسته نيستند

ران در رسيدن به مقصدی کل دادن مردم يا ھمگام شدن با ديگاست؟ آيا ناتوانی در تش
  مشترک يک نقطه قوت است؟

 سازمان يافته قادر به عملی کردن برنامه ھای اجتماعی  ھایانسان ھا فقط در گروه     
 ھا ھماھنگ می شود و انسانھا در يک تشکل است که کارآئی انسان. ھستندخويش 

 انتقاد کردن و انتقاد شدن را تجربه می کنند و رواداری و مدارا و  ھمکاری،ھمگامی،
ه فرد به تنھائی فقط در يک تشکل است که کيفت و کميتی ک. ند تمرين می کنقابل راتاثير مت

  .قادر به نيل آن نيست حاصل می شود
تشکل ھای صنفی، زاب و سازمان ھای سياسی،      فقط يک ملت سازمان يافته در اح

انجمن ھای سنديکاھا، انجمن ھای فرھنگی، ھنری، تشکل ھای حفاظت از محيط زيست، 
 و قادر به عملی کردن برنامه ھای خود. . . کمک به کودکان و زنان، تيم ھای ورزشی و 

از فا دھد و  ژر اين خواست ھا راست و می تواندرسيدن به خواست ھای خود ا
  . خود حراست کندھایآورددست

 و آن را با تمام قوا و با قساوت برنمی تابند ، از ھر نوعش، تشکل مردم را     ديکتاتورھا
  را ھر تالش مردم در سازمان دادن خوددر مقابل، دموکرات ھا؛ حيوانی درھم می شکنند

يم پھلوی و دشمنی جنون آسای رژ از اين رو،. با تمام قوا تشويق و حمايت می کنند
ولی آنچه .  قابل درک است، سازمان ھا و تشکل ھای مردم،جمھوری اسالمی با احزاب

 است که گاه خود قبلن  اجتماعی وقابل درک نيست تشکل ستيزی برخی از فعالين سياسی
سازمان يافتن و عضو احزاب و سازمان  بودند و کف کردن آنھا در نکوھش عضو تشکلی

  .ھا شدن
 ،لين سابق سازمان ھا و احزاب در سخنرانی ھای ضد سازمان پذيری خود     برخی فعا

با .  می کنند آزاد توصيف،بريدن از تشکل ھای خودسينه چاک می کنند و خود را پس از 
 و يا اعتماد به نفس ندارد، مشکل او با اگر کسی استقالل شخصيت: گفتقاطعيت می توان 
طه را با رسانه گروھی غربی، با ره ھمان راباو دوبا. ا حل نمی شودبريدن از تشکل ھ

  . بازسازی می کند،افکار ھای مد روز ويا با يک مراد ديگر

 بيماری و  مستعد ، چون ھر موجود زنده ديگر،بايد تاکيد کرد که ھر جمع انسانی     
قبل از ھر تنھا راه مبارزه با انحرافات تشکل ھا . انحراف از اھداف و اصول خود است

تقل و با اعتماد به نفس و مبارزه دائمی  تربيت انسان ھای مسناختن اين بيماری ھا و شچيز
، فشار )ھمرنگی با جماعت( از قبيل سازگاری با گروه )1 (کارکردھای منفی گروهبا 

 گروه انديشی، کيش  طفره رفتن اجتماعی،،گروھی، اطاعت محض و کورکورانه
  .  دميدن کورور سازمان ستيزی است؛ نه نفی تشکل و در شيپ... و شخصيت



جمھوری اسالمی بدون استثنا ھمه تشکل ھای مردم ايران را با خشونت حيوانی نابود      
بايد قباحت .  جنبش ايران بيش از ھرزمانی به تشکل احتياج دارد،در اين دوران. کرد

 وبا جمع   و ھمدوشی و شکوه ھمگامی و سازمان ستيزی از يک سویسازمان ناپذيری
جامعه ای که مردمش در تشکل ھای سياسی، . را دريافت دوشادوش ديگرانرزميدن 

متشکل نشوند و در اين تشکل ھا درس ...  فرھنگی، ورزشی و ،صنفی، حرفه ای
 و رواداری، برخورد مسالمت آميز با انديشه ھای مخالف را نياموزند و با ھمگامی 

بارره نکنند، ھيچ دستاورد پايداری با ھزاران نفر در راه آرمانی مشترک مھمدوشی 
  .نخواھند داشت

 ، شکوهکه کنيم عروجرواداری و تسامح  پختگی فرھنگی و درجه ای از  به چنان     بايد
 ذره ای از اين  در يک تشکلعضويت فردتا   و کرامت بی مرز انسان را دريابيمارزش

،  مستقلقضاوتتقالل رأی، سين اولين قدم در راه تمرين اا .ارزش، شکوه و کرامت نکاھد
  . است رواداری و سعه صدر،شجاعت مدنی

   1390مرداد 
 

------------------------------------------------------ 
  : و کارکرد ھای مثبت و منفی آن نگاه کنيد بهگروهبرای مطالعه بيشتر ): 1(

     Forsyth, Donelson R. (2010). Group Dynamics. Belmont, CA: Thomson 
Wadsworth.  
     Treynor, Wendy (2009). Towards a General Theory of Social Psychology: 
Understanding Human Cruelty, Human Misery, and, Perhaps, a Remedy (A 
Theory of the Socialization Process). Redondo Beach: Euphoria Press. 
     Janis, Irving L. (1982). Groupthink: A psychological study of policy decisions 
and fiascoes. Boston: Houghton Mifflin Company. 
 
 
ahad.ghorbani@gmail.com 
http://ahad-ghorbani.com/ 
http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari 
 
 


